
سیمان ساوه ، در مسیر شکوفایی
مهندس کمال صدیقی با سابقه ای درخشان در مدیریت

eghtesad-o-bimehmagazine          |       ماهـــنامه اقتصـــــاد    و بیمــــه   |  شمـــــاره             112و 113 |   فروردین   و  اردیبهشت    1399 |   قـــیمت : 1500 تومــان

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







شرح عكس جلد   

ماهنامه اقتصاد  و بیمه
 شماره 112 و 113

فروردین و اردیبهشت 1399

صاحب امتیاز و مد   یرمسئول: آناهیاتا 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 کمال صدیقی - مدیرعامل شرکت سیمان ساوه

د   سترسي اختصاصي به فایل نشریه د   ر بانك نشریات کشور
Magiran.com

همكاران این شماره: امیر سرتیپ عباس شریعت، د   كـترد   اوود    
قـاسمي، آتوسا خلج، مـهران امیرحسینی، صـد   یقه سـرخوش لَر، 
آبتین جاویدی نژاد،آنیتا كرباسی، اوژن زرگرباشی، آزیتا امیرحسینی،مریم 

السادات شریف و مهد   ی خلج.
آد   رس تحریریه: خیابان طالقانی،بعد    از چهار راه ولیعصر،جنب 

هتل انقالب،كوچه مسعود   ، پالک 4، طبقه اول
کد   پستی: 1593647518

تلفن: 88851564-66704387-66754655
تلفكس: 88926311

Berand3090@yahoo.com : ایمیل سردبیر
Website : Www.Eghtesadobimeh.ir
Email : Eghtesadobimeh@yahoo.com

استاد گرانقدر 
جناب آقای مهندس محمد مشاری

 انتصاب شایسته حضرتعالی را به ســمت مدیرعاملی شرکت صنایع شیمیایی ایران که نشان از 
تجربیات ارزنده و حسن اعتماد به برنامه های مدون حضرتعالی می باشد را تبریك عرض نموده و 
مطمئنیم در سایه تمهیدات ارزنده جنابتان شرکت به سوی پیشرفت روزافزون گام برخواهد داشت.
 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بیمه

مهندس كمال صدیقی مدیرعامل سیمان ساوه این مدیر رزومه دار و شناخته شده صنعت كشورمان 
كه ســبقه حضور شایسته و بایســته بیش از دو دهه ای در یکی دو جین شركت كانی و سیمانی از 

سیمان خوزستان تا سیمان غرب و  بجنورد و ... را دارد. 
از جملــه مدیران خوش فکر و توانمند كشــور می باشــد كه با دیســپلین خــاص و راهکارهایی 
از جنس موفقیت توانســته اســت در هر ســنگر و ســمتی كه باشد منشا خیر بســیاری گردد. 
ایــن مدیر عمل گرای دانش پژوه با شــناختی كــه از معضالت و تهدیدهایی كه اقتصاد كشــور 
و علی الخصوص صنعت كانی را دچار تالطم می ســازد از ســویی و با درک درســت و آشنایی با 
سیاســت های كلی نظام و فرآیندهایی كه ضامن پیشــرفت ایران اســالمی می باشــد توانســته 
از دل تهدیدهــا فرصــت بســازد و از خاک به هنر سیاســت و درایــت، ارزش و ســود بیافریند.

این مدیر برنامه محور با گذشــت و ایثار و قبول مدیریت عاملی شركتی كه در دل بیابان در استان 
مركزی و شهرســتان ســاوه قرار گرفته و رقیبان فراوان و دامپینگ، نفس شــركت های سیمانی 
منطقــه را می گیرد به ناخدایی آمده تا با اشــتغالزایی و جهش تولید ایجــاد و ایجاب كردن بتواند 
در سایه تدبیر و درایت خود و جمله مدیران زیرمجموعه و كاركنان و كارگران پرتالشش، مجموعه 
تازه به بورس میهمان شــده سیمان ســاوه را به سوی تعالی سازمانی و پیشرفت روزافزون رهنمون 
ســازد و البته كه تــالش دوچندان این ســرداران جنگ اقتصادی در مجموعــه ای  افتخارآفرین 
به عنوان پیش قراول می تواند زمینه ســاز پیشــرفت منطقه و كلیت توســعه ایران اسالمی بیش 
از پیــش در همــه عرصه های موفقیــت و ارزش آفرینــی در كیفیت، تولید، صــادرات و ... گردد.

بالشک حضور مدیری كه به كمیت و كیفیت در كنار شفافیت مالی و كاری توجه ویژه ای معطوف 

می سازد می تواند همان حلقه گمشده ای باشد كه مدیریت و صنعت كشور امروزه و در یک جنگ 
اقتصادی تمام عیاربیش از پیش به آن نیازمند است.

این مدیر ارزشــی با یــک چیدمان هنرمندانه در پســت های مدیریتی و ارائــه برنامه های كوتاه 
مــدت- میــان مدت و بلندمدت توانســت از روز اول كه بر ناخدایی این كشــتی ســازه توســعه 
قرار گیرد پیشــرفت و توســعه ای را در رگ و پی شــركت جاری و ســاری ســازد تا این خدمت 
نهاد گونه به صدر اخبار كشــیده شــود و در همین بازه زمانی یکســاله از حضور در تاالر شیشــه 
ای یــک بازدهی بیــش از صد درصدی را بــرای ســهامداران و ذینفعان خود به ارمغــان بیاورد.
مخلص كالم آنکه مهندس كمال صدیقی از مدیران علم و عمل گرایی اســت كه در هر ســنگری، 
خدمت بی منت را معنایی تازه بخشــیده و شــاهد آن در خوزســتان و بجنورد و غرب و شــرق 
كشــور میان و كنون در سکانداری سیمان ســاوه هم سعی كرده با استفاده از تجربیات ارزشمندی 
كه در طول ســالها و از ســخت ترین روزهای جنگ تحمیلی تا امروزه ی بازار ســرمایه كشــور 
آموخته اســت بهترین ها را در این مجمع عظیم اقتصادی برپا ســازد. بینش و دیدگاه تعالی یک 
سرشــاخه مهم غیر از توســعه دارد و آن صیانت از محیط زیســت و حركت به سوی صنعت سبز 
بودن اســت و این برای اهل همجوار شهرســتان  و دوســتدار طبیعت می تواند نشــانه ای آشکارا 
باشــد از آینده ای روشن و درخشــان كه مهندس صدیقی برای آن هم خوش نقشه كشیده است.
برای روزهای جنگ اقتصادی سردارانی دلیر و آزموده كار نیازمندیم تا بتوانند فتح سنگر به سنگر و جبهه 
به جبهه را برای مردم پاک خاک ایران زمین به ارمغان بیاورند و خرسندیم كه اعالم داریم مهندس كمال 
صدیقی و یاران همراهش به گواه عملکرد شایسته اش از سرداران فاتح این جنگ نابرابر خواهند بود.

یک یاد از گذشته
جامعه ادب به موسوی گرمارودی مدیون است ...

گرمارودی آنگاه كه ترک بنی صدر كرد به ساختمان كنونی وزارت ارشاد) كه چند وزارت خانه در هم ادغام شده  مثل دربار ،فرهنگ و 
هنر ،علوم ، ارشاد كنونی و میراث و.. ( آمد و در روابط عمومی كه سرپرستی آن با من بود)آن روز شهید شدن چمران و حادثه زندان اوین 
وشهادت شهید كچویی( مشغول بکار شد و تالش او را در دفن سهراب دیده و یاری داشتیم تا سهراب را در مشهد اردهال بخاک سپاریم.

متولی بقعه اصال حاضر بدین كار نبود و اجازت از میراث فرهنگی می خواست آقای امینی ریاست میراث فرهنگی كاشان را می داشت و 
بما یاد داد ببرید شبانه دفن كنید كسی متوجه نشود و بعد آن شد كه امروز هست و در سال 1369 مهدی اخوان ثالث دارفانی را وداع گفت 
و جناب گرمارودی هرچه اعتبار داشت بکار گرفت و مهدی را در طوس جوار فردوسی به خاک سپرد. که رحمت بدان تربت پاک باد

با جان گذشتگانی مثل
خانم دکتر شعبانی

 و كادر درمانش بدون شک
 کرونا را شكست میدهیم،

 دست مریزاد.

جناب آقای دکتر حسن خلخالی
استاد برجسته بازار سرمایه

مدیر ارزنده و جهادی میهن اسالمی ، انتصاب به جا و مدبرانه جنابعالی را در سمت مدیر عاملی شرکت 
مارگارین که نشان از حسن اعتماد هلدینگ به توانمندی و درایت جنابتان در پیاده سازی تعالی سازمانی 
می باشد را خالصانه تبریك عرض نموده و در سنگر جدید خدمت بهترین ها را برایتان آرزومندم.
 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بیمه

جناب آقای مهندس رضا جمارانیان
مدیر نمونه و شایسته ایران زمین

انتصاب به جا و شایسته حضرتعالی به سمت رییس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان را که 
موجب موجی از شادی و خرسندی در بین خبرگان و کارشناسان صنعت کانی و بازار سرمایه کشور 
گردید را خالصانه تبریك عرض نموده و این قرعــه را به فال نیك می گیرم واز درگاه ایزد منان ، 

سربلندی و توفیق روزافزون شما را آرزومندیم..
 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بیمه

جناب آقای دکتر عبداله رحیم لوی بنیس
انتصاب شایسته حضرتعالی را که از اسوه های دانش و علم و تعامل و از پاکدسترین مدیران صنعت 
بیمه کشور میباشید به ســمت مدیرعاملی بیمه میهن تبریك عرض نموده و از درگاه ایزد منان ، 

سربلندی و توفیق روزافزون شما را آرزومندیم.
 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بیمه

جناب آقای نادر قاسمی ایمنی
استاد گرانقدر و دوست بزرگوار قدیمی

انتصاب شایسته حضرتعالی به  سمت سرپرست جدید بانك مسكن را تبریك عرض نموده و از درگاه 
ایزد منان ، سربلندی و توفیق روزافزون شما را آرزومندیم.

 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بیمه

جناب آقای حسن قالیباف اصل
دوست گرانمایه و مدیر متعهد شاخص بازار سرمایه

انتصاب شایسته حضرتعالی به سمت رییس سازمان بورس و اوراق بهادار را که نشان از اعتماد بازار 
سرمایه دولتمردان این مرز و بوم به توانمندی های بی بدیل حضرتعالی می باشد را صمیمانه تبریك 

عرض نموده و از درگاه ایزد منان ، سربلندی و توفیق روزافزون شما را آرزومندیم.
 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بیمه
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برای كشت 9 متر زمین جهت كاشت تره و جعفری خواهش كردم تا یاریم كند، و او گفت 
بــه كار آیم با ناهار بــه روزی  160 هزار تومان و بدون ناهار بــه روزی 140 هزار تومان . با 
یک حساب سرانگشتی محاسبه كه می كنم با تجربه نیم قرن كار عملی و چندین درجه 
كالس سواد علمی هنوز به نیمی از این رقم خواسته و مبلغ در روز به دستمزد نرسیده ام. 
جالب است ما كه رئیسیم این است حال و روز ما، چه بر سر آن خبرنگار می آید كه به یک 
چهارم این رقم دستمزد روزانه هم حقوقش نمی رسد .چون این درد را به اهل دل گفتم به 
یاران گفتند كه این حرمت به قلم است كه دركم مانده ایم!!! بگذارید در این قبال با نقلی از 
شیوع كرونا سراغ درد روزنامه نگاری و بی توجهی به آن و عدم امنیت شغلی داشته باشیم.
پندی قدیمی شــبیه ضرب المثل در فرهنگ ایران و برخی كشــورهای جهان وجود دارد 
و آن ایــن اســت كه: »آدم ها در زمان های ســخت، خودِ واقعی شــان را بــروز می دهند«. 
شــیوع »ویروس كرونا« در جهان، شــرایطی ســخت را برای تمام ســاكنان این ســیاره 
به وجود آورد و همین شــرایط ســخت باعث شــد تا جوامع و ملیت ها بــه صورت كلی و 
ســاكنان آن كشــورها در روابط فردی و به صورت جزیی، خود واقعی خود را نشان دهند.
آنگونــه كه مرور اخبار جهانی نشــان می دهد از حــدود روزهایی در ژانویــه2020، كرونا 
جــای پایی در ایران ما پیدا كــرده و فقدان درک ابعاد فاجعه در راه، از یک ســو و اختالف 
نظــر مدیریت های چندگانه در ایران كه متأســفانه از قواعد گفت وگوی ســازمانی پیروی 
نمی كند، از دیگر ســوی، جامعه را از وضعیت پیشــگیری به وضعیت جنگ با دشــمنی 
نامرئــی كشــاند كه در مصــاف با آن كمترین دانش و بینشــی توفیق داشــته اســت.
آنچه با فرایند كرونا ویروس در جهان شکل گرفت، تأییدی است بر هشدارهایی كه سال های 
ســال اســت متخصصان علوم اجتماعی و انسانی از یک ســو و دانشمندان علوم طبیعی و 
محیط زیست از سوی دیگر به مردم و به مسئوالن سیاسی كشورهای جهان می دهند. همتای 
همین هشدارها را نیز سال هاست همین متخصصان در حوزه اقتصاد و سیاستگذاری های رفاه 
و سامان یافتگی به همین گروه ها می دهند. در حوزه اخیر كه كامال با حوزه بحران كرونا مربوط 
است، بحث بر سر آن بوده كه در دنیایی كامال جهانی شده نمی توان مردم و گروه های اجتماعی 
را با مرزهای »داشــتن كامل« و »نداشتن مطلق«، برخورداری كامل از یک طرف و فالكت 
مطلق از طرف دیگر، از یکدیگر جدا كرد و سپس انتظار تنش و جنگ و آشوب نداشت. واقعیت 
آن است در جهانی كه همه مردم هر چه بیشتر با یکدیگر ارتباط دارند، نمی توان تالش كرد 
نظام های جهان ســومی را در ساختارهای مدرن ادامه داد چرا كه باالخره روزی توفانی از راه 
می رسد. این توفان در حوزه اجتماعی و سیاسی سال هاست در امواج پی در پی از راه می رسد 
و اما در زمینه بهداشت و محیط زیست و رفتارهای غیر عقالنی و زیاده خواهانه انسان ها نسبت 
به محیط زیســت نیز امواج به صورتی دیگر، ولی باز هم به صورت منظم آمده و می آیند اما 
هربار می بینیم منطق سیاسی، تالش می كند برای توجیه موجودیت خود، همه واقعیت ها 
را نفی كند و ذهن مردم را به سوی موضوع های انحرافی بکشاند به عنوان مثال: همیشه یا 
دشمنی خارجی متهم می شود )مثل ترامپ كه چند روز پیش دشمن را یک ویروس خارجی 
اعالم كرد(، یا یک بیگانه كه از كشوری دیگر مهاجرت كرده، یا بی توجهی مردم به هشدارهای 
تبلیغات رسمی حاكمان و.... گفتمان  های انحراف دهنده، مهم ترین گفتمان هایی هستند كه 
می شنویم. در این میان اما، كسی از مسئولیت های جوهری و بنیادین و نه مقطعی و جناحی 
دولت ها كه با  پافشــاری بر رفتارهای اقتدارمنشانه  كه عاملی اصلی در دامن زدن به بحران 
هستند، حرفی نمی زند و اگر هم  بزند، صدایش به مثابه مخالف خوان كنار گذاشته شده یا متهم 
به خیانت می شود. این نکته شاید بیش و پیش از هر چیز امروز با بحران ویروس كرونا برای 
همه محسوس شده باشد، ویروسی كه در مدتی كمتر از دو  ماه اقتصاد جهان را فلج كرده، 
تمام روابط اجتماعی را بر هم زده و می رود تا میلیون ها نفر را به كام خود فرو كشیده و بسیاری 
از آنها را به كشتن دهد. و در این فرایند البته نباید قرنطینه شدن های ناگزیر و ضروری را نیز 
فراموش كنیم كه با گسستن میلیاردها رابطه انسانی، با خانه نشین كردن مردم، با تعطیلی 
همه نهادها و مراكز تجمع و غیره، ما را به انفرادی اجتماعی خواهد رساند كه در تاریخ معاصر 
بی سابقه است. این ویروس، حتی اگر در مدتی نسبتا كوتاه - كه نمی تواند كمتر از شش ماه 
تا یک ســال باشد - كاهش یابد یا از میان برود، بدون شک اثر عمیقی از لحاظ اجتماعی بر 
مناســبات اجتماعی باقی خواهد گذاشت و به شدت بر آنها ضربه می زند. و اما مبحث دیگر 
آنکه بر ما روزنامه نگاران در ایران چگونه این ایام گذشت و می گذرد. چگونه می توانستیم یا 
می توانیم نظری دهیم و یادداشتی انتشار دهیم كه پایه های مطبوع و اركان حکومت نلرزد.
ایران و مردمش نیز از این قاعده مســتثنی نبوده و نیستند و در این دوران خودهای واقعی 

بسیاری، پوسته های خود را شکافته و نقاب های خود را برداشتند و چه بسا كه بسیاری از مردم 
با شناخت دقیق خود و اطرافیان شان، تجدید نظرهایی جدی در روابط اجتماعی خود كردند.
درست از همان لحظه ای كه دونالد ترامپ پیشنهاد داد برای درمان بیماری حاصل از ویروس 
كرونا مواد ضدعفونی كننده به بدن انسان تزریق شود، موج پرخروشی از انتقاد و استهزا در 
رسانه ها علیه او بلند شد: انواع كاریکاتورها و كارتون ها و میم ها، توییت های پرخشم و خروش 
دموكرات ها، اظهارنظر تأسف آمیز پزشکان، و حساب كشی روزنامه نگاران و ارباب مطبوعات. حجم 
و شدت انتقاد و استهزا به حدی بود كه ترامپ، پس از آن، مصاحبۀ مطبوعاتی اش را كنسل كرد 
و حتی با رسانۀ طرفدار خودش، فاكس نیوز، مصاحبه نکرد و گفت مصاحبه با این مطبوعات 
»به دردنخور« فایده ای ندارد. اما حتی ترامپ، كه به نظر بســیاری از مخالفانش بی ســوادی 
خشک مغز و عامی پول پرستی بیش نیست، روزنگارانی را كه به حرف غیرعلمی او واكنش های 
غالظ شداد نشان دادند روانۀ بازداشتگاه نکرد، آنها را به جرم توهین به شخص اول مملکت و 
تمسخر او به داغ و درفش ننواخت و دستور توبیخ و توقیف صادر نکرد. اگر هم شخصاً مایل به 
چنین حدی از ارعاب بود، قانون آزادی مطبوعات و آزادی بیان به او چنین اجازه ای نمی داد. 
چنین حدی از مصونیت برای روزنامه نویس ایرانی رویایی محال است. افسوس از آن ماست كه 
نسلی از روزنامه نویسان، كه پروردۀ سینه به سینۀ مکتب مطبوعات پس از مشروطیت بودند، به 
جرم ها و شبهاتی بسی كم تر از این ها جالی وطن كردند، به زندان افتادند، شالق خوردند، از كار 
بیکار شدند و اینک، یکی یکی، در سکوت و غربت و خاموشی، مثل برگ از درخت، می ریزند. 
در اوان دوم خرداد كه نسیم آزادی نسبی بر مطبوعات وزید، همین نسل روزنامه نویس كه حاال 
دربه در و آوارۀ رسانه های به اصطالح »معاند« شده و هم از سوی مقامات داخل كشور تهدید 
می شود و هم از هموطنانش انواع دشنام ها را می شنود، داشت در ایران كار می كرد. می نوشت. 
می بالید. تربیت می شد و تربیت می كرد. روزنامه نویسان نسل قبلی هنوز زنده بودند و قلم جوان ها 
را هدایت می كردند و سنت صدسالۀ روزنامه نویسی را به مقتضیات روز پیوند می دادند. افسوس 
كه همه چیز باد هوا شد. آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. سنت روزنامه نویسی منقطع شد و 
نسلی كه داشت بار می گرفت، از نیمه راه زادن باز ماند. همه مرغان خوش آواز پراكنده و پركنده 
شدند و حاال یا مجرم اند، یا خائن یا زندانی یا فراری یا تبعیدی و یا خاموش و خزیده در خلوت. 
از گزمگان می ترسند و از هم زبانان دشنام می شنوند و ما دیگر حتی یادمان نیست كه می شد 
یک روز عصر، در همین تهران، بعد از اینکه چای بعد از ظهر را نوشیده ای، تاكسی بگیری و تا 
میدان هفت تیر یا آرژانتین یا ونک بروی دفتر روزنامه، مطلبت را بدهی دست مسئول صفحه و با 
همین بر و بچه هایی كه حاال شب ها در بی بی سی و ایران اینترنشنال و من وتو می بینی گپی بزنی 
و سیگاری دود كنی. اینها همینجا بودند و داشتند كارشان را می كردند. مزدور و مزور و چه و چه 
نبودند. همینجا بودند، كنار دستمان، با پرایدهای قراضه و قبض های نداده و بچه های منتظرشان 
دم در مهدكودک ها. همینجا در هفت تیر و آرژانتین و ونک. حاال باید ترامپ را ببینند و حسرت 
بخورند كه چطور ممکن است كاریکاتور او را كشید كه دارد روغن بنفشه یا ادرار شتر یا موارد 
ضدعفونی كننده استفاده می كند، اما به زندان نرفت و از كار بیکار نشد. در مواجهه با پیشگیری 
از شیوع ویروس كرونا هم »بحران مدیریت« در ایران خود را نشان داده است. برداشت عمومی 
این است كه برای پیشگیری از این بحران یا فاجعه ملی، پیش بینی های الزم و تصمیمات 
درست و به موقع اتخاذ نشده، اطالع رسانی كافی و شفاف نشده، و تدارک و آمادگی كافی برای 
جلوگیری از شیوع و درمان مبتالیان صورت نگرفته است. بر اساس یک نظرسنجی كه در 
سطح شهر تهران انجام شده است، بیش از 80درصد از پاسخگویان، دولت را به خاطر مواردی 
مثل كوتاهی در كنترل ورود مسافران از چین، قرنطینه نشدن قم در روزهای اول و مدیریت 
ضعیف در درمان مقصر می دانند. همچنین نزدیک 70 درصد، به آمار رسمی اعالم شده درباره 
مبتالیان و فوتی های كرونا اعتماد ندارند. این مسئله و  بحران مدیریت  عوامل مختلفی دارد، اما 
به نظر می رسد چند عامل تعیین كننده تر باشند كه می توانند در 2دسته اصلی ذهنی و عینی 
قرارگیرند. مهم ترین دالیل ذهنی عبارتند از: كم توجهی به دیدگاه های علمی و كارشناسانه در 
مواجهه با مسائل و مشکالت اجتماعی و كم  اهمیت دادن به مردم و نقش آنها در نظام حکمرانی. 
این دو عامل، ریشه بسیاری از كاستی های دیگر مثل ایجاد محدودیت برای جامعه مدنی و حوزه 
عمومی و بی توجهی به نظام رسانه ای آزاد است. مهم ترین علت های عینی هم عبارتند از: وجود 
نیروها و نهادها و سازمان های موازی كه نه تنها هماهنگ نیستند بلکه گاه به خاطر دیدگاه ها و 
عالیق متعارض، توان و انرژی یکدیگر را مستهلک می كنند و امکان تصمیم گیری های درست 
وبهنگام را از نظام مدیریت كشور می گیرند. همچنین تنش و بحران در روابط خارجی و تحریم 
اقتصادی و بانکی، اقتصاد كشــور را در بحران فرو برده و باعث شده جامعه و حکومت منابع 
اقتصادی كافی برای مواجهه با مسائل و مشکالت نداشته باشد. این شرایط، سرمایه اجتماعی 
حکومت را به شدت فرسوده كرده است. مدیریت یک ابر بحران ملی نیازمند بسیج همه نیروهای 
اجتماعی و همراهی همه جانبه مردم است و این كار در شرایط افول سرمایه اجتماعی دشوار 
است. جامعه ایران ظرفیت های معنوی و اخالقی، بینشی و دانشی و اجتماعی و اقتصادی زیادی 
برای پایداری و گذر از بحران های پیش رو دارد. امید است نظام مدیریت و حکمرانی با اقدام 
عاجل و اصالحات بنیادی برای برطرف كردن كاستی هایی كه بدان اشاره شد، توانمندی های 
خود را تقویت كند تا سرمایه اجتماعی اش ترمیم شود و با استفاده از ظرفیت های ملی و به 
كمک مردم بحران مدیریت را پشت سربگذارد و ابر بحران كرونا را با موفقیت مدیریت كند.

این رحمت هب قلم است هک مانده ایم
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ارزش آفرینی از دل سنگ و خاک 
تجلی راستین رونق و جهش تولید از استان مرکزی ایران

سکانداری موفق مهندس کمال صدیقی در سیمان ساوه برای رسیدن به اوج
مهندس كمال صدیقی در مجمع ســاالنه با بیان اینکه طبق اهداف اســتراتژیکی 
كه برای مجموعه ســیمان ساوه ترسیم شده است از جمله افزایش بهره وری منابع 
انســانی  و بهینه ســازی مصرف انرژی قصــد داریم تا ســال 1404 ، برترین برند 
ســیمان ســفید در داخل كشــور و دراولویت انتخاب مصرف كنندگان در منطقه 
خاورمیانه باشــیم تصریح داشــت: با همت و همیتی كه در بیــن اركان مجموعه 
بخوبی عیان اســت مطمئنم  بــا اجرای برنامــه های كوتاه مــدت - میان مدت 
و بلند مدتی كه مدون گشــته و در حال اجرای آن هســتیم، میتوانیم به این مهم 
دســت یازیده و از شــاگرد اول های رونق و جهش تولید در صنعت ایران باشــیم .

مهندس صدیقی این مدیر رزومه دار صنعت كانی كشــورمان با اعالم اینکه توسعه 
زیر ســاخت های ســازمان و خلق ارزش برای مشــتریان تضمین كننده  افزایش 
ســودآوری ، تولید پایدار و افزایش ســود آوری خواهد بود تاكید كرد: چشــم انداز 
و افــق برنامه راهبردی شــركت تا ســال 1404 هجری شمســی تعیین گردیده 
اســت و با توجه به پتانســیل باالیی كه در ســیمان ســاوه موجود است رسیدن 
به این اهداف عالی و افق ترســیمی بســیار ملموس و دســت یافتنی خواهد بود.

ســکاندار حاذق سیمان ســاوه در بخش دیگری از گزارش خود با تبیین این نکته 
كه ماموریت ما تولید انواع ســیمان با كیفیت و مطابق با نیاز مشتریان با بکارگیری 
تکنولوژی و تجهیزات روز در خطوط تولید با بهینه ســازی مســتمر مصرف انرژی 
و حفظ محیط زیســت می باشد اضافه نمود،  فلسفه وجودی ما تامین منافع كلیه 
ذینفعان، ایجاد اشتغال پایدار در كشور، مشاركت در عمران و آبادانی، بهبود استحکام 

و ارتقاء زیبایی ابنیه های كشورمان با تولید محصوالت با 
كیفیت و مطابق با برترین استانداردهای جهانی می باشد.
شركت »سیمان ساوه« كه به تازگی با نماد »ساوه« وارد 
بازار سرمایه شــده، از زمان عرضه اولیه تاكنون بازدهی 
بیــش از 81 درصدی را عاید ســهامداران كرده اســت.
بر اســاس گزارش ها، این شركت ســیمانی با صادرات 
موفــق و فــروش داخلی مناســب درســال مالی مورد 
گزارش به ازای هر ســهم 2328 ریال سود محقق كرده 
كه مهمترین عامــل در ثبت این میزان ســود،افزایش 
درآمدهای عملیاتی بوده كه 77 درصد رشد نموده است.

همچنین مقدار فــروش محصوالت ، رشــد 480 هزار 
تنی بخــود دیده كه اغلــب آن مدیون رشــد صادرات 
اســت كه در این میان صادرات با یــک بازاریابی خوب 
و بواســطه محصــوالت با كیفیت خــود از 53 هزار تن 

در ســال 97 به 260 هزار تن در ســال 98 افزایش فروش خارجی داشــته است.
مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه صاحبان ســهام شــركت ســیمان ســاوه 
اجتماعــات  ســالن  محــل  در   1399/02/20 تاریــخ  در  عــام(  )ســهامی  
شــد. )IGI(تشــکیل  تجــاري  كاالي  بازرســي  المللــي  بیــن  شــركت 

در ایــن مجمــع كه با حضــور 90 درصــدی ســهامداران حقیقــی و حقوقی ، 
اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس 
قانونــی برگــزار گردید، ریاســت مجمع برعهــده آقای مصطفي شــهریاري بود، 
كــه جنابان  مهــرداد فصیحي و  محمد جمالي حســن جاني در مقــام نظار اول 
و دوم و آقــای هــادي ابراهیمي مجد به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی سال مالی منتهی به 1398/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشمول ماده 129 با تقسیم سود 2,300 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

ده ساله بودم در زادگاهم روستای ویدر از بخش خرقان شهرستان زرندیه كه روزگارمان 
با درس و مشق دبستان شاهپور با معلمی غالمحسین خان و مکتب خانه مال اسماعیل 
شریعت كه پدرش كدخدای پیشین و خان ده بود و ده سر عائله داشت سپری می گشت 
كه اولین بار داشتم سیمان از صنعت كانی باشد و سنگ بنای اولیه برای ساخت روستای 
ویدر كه نامش پیشتر آمد كنون محل كارخانه سیمان ساوه در سرحدات آن است و از 
مشاعات آن كه آب و خاک و سنگ و مکان كارخانه در زمین های پالک ثبتی قدیم 
ویدر ولی حال نام از ساوه به عاریت گرفته است، هر چند اعتبار از سرمایه گذارگرفته را 

با هیچ پسوند و پیشوند نمی توان با اصالت چندین و چند صد ساله را توجیه كردولی ... 
ساوه شهری است از شهرهای استان مركزی كه هیچ آبشخور مشترک با محل كارخانه 
نمی دارد و نام ویدر متصل به بخش و متصل به شهر نام دیگر ولی كارخانه به نام شهر 
ساوه كه جهت كشاورزی و صنعتی می باشد اسم گذاری شده كه زین مقال بگذریم.
در آن سنین ده سالگی من بود كه مشهد قنبر نامی آمد سرتپه خرمن ها و شروع كرد 
به سنگ آجین كردن برای كاربری در روی بنا و دو سالی هم مشغول بود. در یک روز 
پائیزی كه در ده ویدر عروسی پسر حاج علی بود و رفت و آمد به خانه ما زیاد قنبر هم 
به خانه ما آمد. پدر هم كه آن روزها هم كدخدا و هم مالک عمده بود به رتق و فتق امور 
سخت مشغول. خانه حاج علی در پائین محله جنب خانه استاد اكبر و همسایه شیخ 
اسحاق و خانه ما در قلعه خانلوق باالی آبادی قرار داشت كه قنبر مرا دم در شیرازی جنب 
مسجد باال دید و پرسان گشت كه حاجی خان كجا هستند برو خبر بده كار واجب دارم.
پدر در عروسی بودند دوان دوان رفتم عروسی و به پدر پیغام را  گفتم و بازگشتم پیش قنبر كه در 
سکوی برج شیرازی به انتظار نشسته بود مدتی گذشت تا پدر آمد و من شاهد آن گفت و گو؛
قنبــر رو كرد به پدر و گفت آقای حاجی خــان من می روم چون كار بارم نگرفت و 
همین االن ســی و چهار تومان بدهی دارم كه منت گذار بر من و یا قرض الحســنه 
به من پول بده یا ضمانتم كن كه دو ســه ماهه بر مــی گردم و ادای دین می كنم.

حاجی خان دست كرد توی جیب پالتو و مقداری اسکناس درآورد خوب یادم هست كه 
اسکناس های یک تومانی و دو تومانی و چند تا هم اسکناس پنج ریالی روی هم چیده 
ومقدار خواسته را آقای حاجی خان به قنبر داد و پول را بمن دادند تا ببرم دكان مشهد 
جعفر همدانی كه صورت بدهی قنبر دست مشهد جعفر 
بود بدهم وتصفیه دین شود. سرانجام بعد چندی قنبر سوار 
موتور جوكار ساوه ای كه مركب دار منطقه بود شد و رفت.
صبوحی سپری شد و چندسال بگذشت تا دو سه نفر از بچه 
های قم آمدند به نام های آق شیخون، آق عبداهلل و آق علی اكبر.
»ببخشید این اسم ها با زبان قمی است من دخیل نیستم«
بچه های قم برای كنکاش در محیط پیرامون كوه دو شاخ 
را نشان كرده و درخواست اكتشاف كردند. برای اولین بار 
بود كه ما كندن سنگ با انفجار و چاله كنده شده توسط 
دیلم و باروت آشنا می شدیم در آن روز روزانه پنج الی ده 
كامیون سنگ به تهران برای مصرف كارخانه ها می رفت. 
دو دهه زین حال و روزگار بگذشــت تا كم كم معدن دو 
شاخ ویدر، رقیب معدن كوه سفید در قم شد و مشتربان 
معدن دار یکی پس از دیگری دوشــاخ را بر كوه ســفید 
ارجحیت دادند در ادامه حســن سلطانی، پورفرزین، امیر اویسی و ... به معدن كاری 
امدند تا انقالب شد و خود ویدریها تعاونی تشکیل دادند و آن هم به فرمان حضرت امام 
كه مرحوم حاج شعبان صالحی مکتوب نوشته شده روستا را به خدمت حضرت امام در 
قم بردند و حضرت آقا در حاشیه نامه مرقوم فرمودند تعاونی شود و به روستا داده شود.
معدن دوشاخ ویدر تعاونی شد و برجوار روستا دو معدن دیگر هم اضافه شد در كوه آق 
بورون و كوه تیره هرچند مسیر به ناثواب و ناصواب رفت و سوء استفاده شد ولی این 
مختصر گفته شد تا امروزرا بگوییم؛ در دولت كارگزاران اولین بنای ساختمان سیمان 
سفید در بیابان ویدر به پا شد و دومین هم كارخانه سیمان خاكستری در كناره قارا 
قوزای از زمینهای پالک كوناب ویدر ، برپا شد سنگ خاک همه نیازها اولیه كارخانه 
های سیمان سفید و خاكستری از ویدر ولی متاسفانه هیچ نامی زین آبادی بر تارک 
اســم این دو بنگاه تولیدی عظیم نیامد كه نیامد شاید صالح خسروان زمان بوده؟!!

و اما خاطره ای از روزهای اولین تاسیس كارخانه؛ به زمین انتخاب شده یک سایه بان 
تک پایه و یک میز كه اولش كرسی بود و امروزش شکسته و به درد نخور، مهندس 
بهروز زندی و مهندس مرتضوی مدیران اولیه تاسیس كننده این كارخانه نقشه بنای 
سیمان خاكستری را بازبینی و بازخوانی می كردند؛ مهندس جهانگیری كه آن روزها 
وزیر صنایع بود اولین كلنگش را به زمین زد و مهندس زندی از فارس خوزســتان 
و مهندس مرتضوی در پی كار خشــت روی خشــت برای برپایی كارخانه نهادند و 
اهل آبادی زین بركت به وجود آمده آغاز فصل سازندگی، گوسفندی قربانی كردند.
در خانــه در انــدک زمان به بهره بــرداری رســید و امروز عنان این كشــتی در 
دســت ناخدای كاربلــد و كاردانی بنام مهنــدس كمال صدیقی قــرار گرفته كه 
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بقول بچه های بازار ســرمایه ســیمان ســاوه با عملکردی شایســته و بایســته 
نقشــی خــوش و فصلــی درخشــان در عملکــرد و كاركــرد رقم زده اســت.
محل ســاخت كارخانه سیمان نزدیک ترین جای ممکن به دره ی كناره قارا قوزای 
در جوار داالنک حســن كچل و آقای مهندس زندی در زیر یک ســایه بان نشسته 
و یک كرسی شکسته را بعنوان میز نقشه خوان خود معین كرده و شركت فرابتون 
در كوتاه زمان به كنار كارخانه ســیمان ســاوه به خط تولید رسید و اكنون همین 
كارخانه جدید با فناوری روز مجهز توانسته در یک دهه از عمر خود گذشته به بیست 
كشــور جهان، محصول با كیفیت صادر می كند و همین چند ماه پیش آخر سال 
98 بود كه به بورس وارد شــد و بقول هم والیتی ها با ســودآوری و ارزش آفرینی 
تركوند بازار را و در صنعت كانی نشان داد كه با جذب سرمایه و اشتغالزایی و تولید 
پایدار و ارزش آفرینی از دل خاک می توان پیشــقراول بود در جهش تولید و رونق.

خیلی دلم می خواســت در مجمع ســاالنه آن باشم هم به حکم خبرنگاری هم به 
حرمت همســایگی با زادگاهم و هم به علت چند سهام داشــته كه در بدو ورود به 
مجمع، خاک ریز نشینان، حکم داشتند به فرمان جهت جلوگیری از شیوع بیماری 
اپیدمی كرونا كســی نباید به مجمع داخل شود!.. . به یکی از عزیزان عرض كردم به 
جناب مهندس كمال صدیقی بفرمایید؛ امیرحســینی است و اذن ورود می خواهد 
و اندكی بعد خود مهندس در كســوت مدیرعاملی خود به پیشوازم در درب ورودی 
آمد و این موســپید مطبوعات را با كمــال ادب دعوت به حضور در مجمع كرد . در 
ســنگ قالب زمان افتاده و به یاد شــرح تاریخ خوانده از عهد قاجاری رفتم و به یاد 
دیدار ناصرالدین شــاه و عالمه سبزواری افتادم كه حرمت قلم آن است كه سلطان 
به پای پیاده در خدمت باشــد و این نشان از آن باشد كه شاه گر شاه باشد به پنجاه 
سال بر تخت نشیند و عکسش بر قلیان و قوری و استکان نشیند كه این سلطان اگر 
هیچ نداشت و هیچ نمی دانست حداقل حرمت قلم و نون والقلم و ما یسطرون می 
داشــت حال مهندس كمال صدیقی كه خود سرچشمه ادب است و سلطان علم و 
عمل صنعت كانــی كارش و حرمت نهیش به اهل قلم كه جای خود دارد هر چند 
قیاس مع فارغ اســت بین سلطان عهد قجری و مهندس سردار به فصل سازندگی.

مهندس صدیقی را سال هاست در سکانداری و ناخدایی صنعت كانی می شناسم. مردی 
از تبار جوانان برازنده و آداب دانی كه به كمال معرفت رسیده و نامش برندی خوش نام 
و اعتبارآور در بازار سرمایه گشته است. پس از نیم قرن كار مطبوعاتی و افتخار حضور 
در جمع و قبیله صحابه خبر، آنچه در مهندس كمال صدیقی دیده ام و به شهادت 
حضور در دهها نشریه و روزنامه در كسوت سردبیری و موسس و مدیرمسئولی و گیس 
و موی در این مسیر سفید كرده اقرار كرده و آرزو داشته و می دارم كه ای كاش در پهنه 
ایران زمین، گهواره جنبان تمدن بشریت، چون او كاش چند ده مدیر جهادگر و مدبر 
می داشتیم كه درمان بسیاری از دردهای بی مدیریتی امروز روز ماست چون در ایران 
با داشتن این همه منابع فقر مدیریت است كه بی داد می كند. صدیقی پنجاه و پنج 
ساله از بچه مسجدی های آبدیده ای است كه در كوره بسیج تجربه اندوخته و در پس 
انفجارهای جنگ تحمیلی و صنعت كانی آبدیده شده و كنون در میانه بهار 99 شمسی 
شهادتین این پیررسانه و شهرستان ساوه می باشد كه بخود می بالم كه در زادگاهم 
مدیری هست مرد میانه میدان كه به حد اعالء می داند و می فهمد و به كارمی بندد 
درک مدیریتی دارد فزون تر از هرهم سلف خویش كه خدایش قوت فزون ترش دهد.

سالهاســت با صدای انفجار آشنا هســتم و نقل آن از قنبر معدن كار تا امروز در باال 
اشارت شد و امروز در سال مزین به جهش تولید، دود سفید كوره های پخت و رفت 
و آمد هزاران جوان در لباس مقدس كار و ارزش آفرینی از هلدینگ فارس خوزستان 
تا سرمایه گذاری امید از تدبیر سهام داران حقوقی تا حضور خرده سرمایه سهامداران 
حقیقی باعث شده نعره كشان ارابه های حمل و نقل به سراسر كشور و آن سوی مرزها 
سیمان و كلینکر و محصول حمل كنند برای سازندگی و با این همیت و همت واال 
بوده كه جزو اولینها گشته ایم در عرصه گیتی در تولید و صادرات سیمان كه سنگ 
اول و خشت نخستین برای سازندگی و ساختن می باشد. دور نشویم از اصل مطلب 
كه مدیری مدبر و بازارشناس و بنام در صنعت سیمان بنام مهندس كمال صدیقی 

و تیم همراه و هم دلش بخصوص دوســت مهربانم جناب مهندس غفاری كه ریز و 
درشــت صنعت را منزل به منزل طی كرده در این دل بیابان از دل خاک و ســنگ 
و كوه، گوهر و ارز می آفرینند كه آنچه بر گوش و چشــم من همسایه كارخانه می 
آید و می بینم صفحه آبادانی روستای ویدر اســت و درادامه آبادانی ایران عزیزمان. 
عجبا از این قصه كه هزار چشم بیدار را به خواب می كند زرویایی شیرین سودآفرینی 
و هزاران چشــم خواب را بیدار می كند از ارزش آوری. و چنین اســت این قصه ساز 
نی كه بقول مولوی ؛ نی اگر چه ســازی بســیار ساده و روستایی است ولیکن چون 
به دســت هنرمندش رسد ساز عشق می شــود و این تجلی یافته سازنی در بیابان 
برهــوت با نوازندگی امثال مهندس كمال صدیقی و تیم مدیرانش كه با یک ســاز 
ســاده نی، یک سمفونی عظیم آبادانی ســاخته اند كه در چندین بخش ما در این 
نوشــتار كوتاه و به چند قسمت به آن اشــاره می نمودیم و با اینکه این قسمت ها 
از هم جدا نیســت ولی از انفجار معدن آق بورون تا نرمــه خاک، از لوله كاو و قیف 
آســیاب تا لوله اتصال سیمان به مظروف و از بارگیری در كفه تریلر تا گردونه بوكر 
همه در یک بخش این ســمفونی نیایش های لطیف و دعاهای موثر هســتند كه 
حکمت آموز اســت بسیار چون كه در گنبد و مســجد و پل و زیر گذر هم آنها كه 
آبادی و آزادی و ســازندگی می بینند می نشیند و می سرایندكه كمال آمد پدید.

پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست
آن آشكار صنعت پنهانم آرزوست
گوشم شنید قصه ایمان و مست شد
کو قسم چشم؟ صورت ایمانم آرزوست
تو حاضری و من به تماشای جان روم 
پس در بهشت ظله ، بیابانم آرزوست

در جوار كارخانه دو كاروان ســرای جا مانده از شــاه عباسی و سردار كلبعلی خان 
خلج كه قرن هاســت خاموش گشــته بودند و نه زنگ كاروانی و نه آوای شــبانی 
بر آن شــنیده می شد كنون با آمد صنعت ســیمان در این میان دو خونی تازه به 
رگ كالبــد بی جانشــان آمده و خودنمایــی تازه می كننــد و رخ زخاک چندین 
صدســاله زدود و امــروز گردش گــران و متخصصان زین لطف ســمفونی آبادانی 
زدن اســت كه به نقش توریســت و محقق حی و حاضر شــده هم نوا می خوانند:

یك دست جام باده و یك دست زلف یار
رقصی چنین میانه میدانم آرزوست

در مطلع این مجمع ابتدا كمال صدیقی مدیرعامل شــركت سیمان ساوه با تبیین 
این نکته كه شركت سیمان ساوه از دو كارخانه برخوردار می باشد، كه یکی سیمان 
سفید و دیگری سیمان خاكستری تولید می كند تصریح داشت: درخصوص كارخانه 
ای كه ســیمان خاكســتری تولید می كند، باید بگویم كه در ســال مالی گذشته 
یــک میلیــون و 627 هزار تن كلینکر تولید نموده كه در مقایســه با بودجه پیش 
بینی شــده 12 درصد و نسبت به سال گذشــته 26 درصد افزایش عملکرد داشته 
اســت. در حقیقت می توان گفت علی رغم شرایط سخت اقتصادی حاكم بر بازار و 
اقتصاد، بالغ بر 79 درصد ظرفیت عملی در كارخانه تولید صورت گرفته كه این رقم 
بسیار بیشــتر از میانگین تولید محصول در دیگر شركت های سیمانی بوده است،

مدیرعامل سیمان ساوه همچنین اشاره داشت كه در سال مالی مورد گزارش یک میلیون 
و 748 هزار تن سیمان و كلینکر تحویل بازار شده كه از این میزان یک میلیون و 542 
هزار تن در بازار داخل و 206 هزار تن نیز كلینکر فروش صادراتی بوده است كه این میزان 
فروش و تحویل كاال درصد قابل توجهی از برنامه های از پیش تعیین شده ما را پوشش 
داده و حتی جلوتر از برنامه ای كه فکر می شد كارنامه درخشان تر حاصل كرده است.
این مدیر رزومه دار و شــناخته شــده صنعت كشورمان كه سبقه حضور شایسته و 
بایسته در یکی دو جین شركت سیمانی از سیمان خوزستان تا سیمان غرب و سیمان 
بجنورد و ... را دارد با اعالم این خبر شــیرین كه در رابطه با بودجه پیش بینی شده 
درخصوص تحویل سیمان و كلینکر، مجموع تحویل سیمان ساوه نسبت به بودجه 23 
درصد ونسبت به سال قبل 37 درصد رشد داشته است درخصوص مقاصد صادراتی 
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نیز اضافه كرد محصوالت ما عالوه بر كشــورهای هدف صادراتی اولیه به كشورهای 
كویت و بنگالدش هم ارسال شده است وی همچچنین اضافه نمود مبلغ درآمد فروش 
سیمان ساوه از این میزان تحویل به صورت خالص 2 هزار و 954 میلیارد ریال بوده كه 
در مقایسه با بودجه 60 درصد و نسبت به سال قبل نیز 94 درصد رشد داشته است.

مهندس صدیقی در ادامه گزارش مبســوط و جامع خود كه نشان از سیاست های 
صحیح بازارشناســی وی می باشد با اعالم اینکه ســود خالص شركت در سال 98 
در رابطه با فروش ســیمان خاكستری معادل هزار و 226 میلیارد بوده كه نسبت به 
بودجه 84 درصد و نسبت به سال گذشته 115 درصد رشد داشته است اضافه نمود : 
در رابطه با كارخانه تولید سیمان سفید سال گذشته مجموعا 257 تن كلینکر تولید 
كردیم كه 82 درصد ظرفیت اسمی كارخانه را شامل گردید. وی افزود در رابطه با تولید 
این محصول هم باید اعالم دارم كه هفت درصد بیش از بودجه و 12 درصد باالتر از 
سال 97 مجموعه فعالیت ها و دستاوردهای تیم تالشگر مجموعه محقق شده است.

به گفته وی سیمان ساوه كه به تازگی به جرگه بورس اوراق بهادار وارد شده در سال 
گذشته 254 هزار تن سیمان سفید با كیفیت و استاندارد باالی تولیدی تحویل بازار داده 
است كه از این میزان مقدار 53 هزار تن صادرات بوده و حدود 200 هزار تن نیز در داخل 
تحویل داده شده است. به گفته وی عملکرد فروش كارخانه سیمان سفید، هفت درصد 
بیش از بودجه پیش بینی شده و به میزان چهار درصد باالتر از دوره های قبل بوده است. 
مدیر خوش فکر بازار سرمایه كشور همچنین با تشریح این نکته كه سیمان سفید ما به 
10 كشور از جمله عراق، قطر، قرقیزستان، روسیه، كویت، عمارات، عمان، آذربایجان، 
تركمنستان و گرجســتان صادر می گردد بر این نکته نیز تاكید ورزید كه عالوه بر 
این موارد اعالمی 10 هزار تن كلینکر تحویلی نیز به مقصد قطر بارگیری شــده كه 
در نهایــت می توان گفت ما مجموعا 74 هزار تن صادرات داشــته ایم كه این جزو 
آیتم های موفق در فروش خارجی در بین تمام شركتهای سیمانی كشور بوده است.
مهندس كمال صدیقی در ادامه اذعان داشــت: مبلغ فروش خالص ما از ســیمان 
ســفید 963 میلیارد بوده كه 27 درصد از بودجه و 39 درصد نســبت به سال قبل 

افزایش داشــته و در واقع ســود خالــص ما در 
ســیمان ســفید 280 میلیارد ریال بوده كه 19 
درصد نســبت به بودجه و 40 درصد نســبت به 
سال گذشته افزایش بخود دیده است و این مهم 
در سایه تالش جهادگونه كلیه اركان مجموعه از 
مدیران متخصص تــا كاركنان و كارگران حاصل 
گردیــده اســت كه به ســهم خــودم از ت تک 
ایــن جهادگران بازار تولید تقدیر و تشــکر دارم.

مدیرعامــل ســیمان ســاوه همچنیــن خاطر 
نشــان ســاخت: چنانچه تلفیقی در رابطه با مجموع میزان تولید و فروش ما در هر 
دو كارخانه صورت بگیرد متوجه خواهیم شــد كه مجموع فروش ســیمان ســاوه 
ســه هزار و 917 میلیارد ریال تنها در 11 ماهه ســال گذشــته بوده كه 50 درصد 
نســبت به بودجه پیش بینی شــده و 77 درصد نسبت به ســال 97 افزایش بخود 
دیده اســت و این شــاهکاری از یک شركت سیمانی در ســال رونق تولید بوده و 
شــک نداریم در ســال جهش تولید هم با توجه به زیرساخت ها و پتانسیل موجود 
و همچنین تدوین برنامه های كوتاه مدت- میان مدت و بلندمدت كه بخش اعظم 
آن در حال اجرائی شــدن اســت می توانیم این ركوردشکنی ها را تداوم ببخشیم. 
مهندس صدیقی همچنین در بخش دیگری از گزارش خود تصریح داشت، سود خالص ما 
در مجموعه سیمان ساوه هزار و 513 میلیارد ریال بوده كه در مقایسه با بودجه 83 درصد 
و نسبت به سال قبل 116 درصد فزونی داشته است و از سویی EPS سیمان ساوه نیز با 2 
هزار و 320 ریال سود حاصل شده رشد بسیار خوبی نسبت به سال گذشته داشته است. 
بخش پایانی گزارش این مدیر برنامه محور و با دیســیپلین در صنعت سیمان اعالم 
و اعالن این مبحث بود كه طی ســال مالی آینــده توجه ویژه ای به بخش صادرات 
خواهیم داشــت و چون از سویی هیچ بدهی ارزی به سیستم بانکی نداریم و در این 
خصوص مشــکلی وجود ندارد و معتقدیم در كنار تیم بازاریابی موفق و متخصص 
خــود چون در بخش معاونت مالــی و اداری هم یک مدیر متعهــد و صادق داریم 
كه بخوبی معمار مالیه و تراز و عملکرد و از پاكدســت ترین ها می باشــد شــک 
نداریم مســیری روشن برای دستیابی به افق و چشــم انداز ترسیمی خود داشته و 
موفق به كســب ســهمی درخور از بازارهــای داخلی و خارجی خواهیم گشــت.

برنامه هاي آینده شرکت
الف( گسترش بازارهاي فروش محصوالت:

علیرغم ركود بازار در ســال 98 و پیش بینی ادامه ركود مذكور تا پایان ســال 99 ، 
شــركت سیمان ساوه مصمم است با استفاده از هرگونه تمهیدات مدیریتی ، ضمن 
حفظ بازار فروش فعلی و در صورت امکان گســترش بازارهاي صادراتی ، نسبت به 
حفظ سهم سود سهامداران اقدام نماید . در این رابطه و در بودجه سال 99 ، فروش 
مقدار 1/343/945 تن سیمان خاكستري و همچنین 202/500 تن سیمان سفید 

جهت فروش داخلی و نیز مقدار 50/000 تن ســیمان سفید و 10/000 تن كلینکر 
ســفید , 100/000 تن كلینکر خاكســتري جهت صادرات پیش بینی شده است.

ب( تولید محصوالت:
تولید مقدار 1/460/000 تن كلینکر خاكستري و مقدار 255/000 تن كلینکر سفید 
پیش بینی شــده است . همچنین تولید مقدار 1/343/945 تن سیمان خاكستري 
و 252/500 تن ســیمان ســفید در بودجه ســال  1399 لحاظ گردیده اســت.

ج( شیوه هاي تأمین مالی:
تأمین مالی عمدتاً از محل فروش محصوالت شركت تأمین خواهد شد .

گواهینامه ها ، استاندارها و تقدیرنامه ها :
- داراي گواهینامه استاندارد سیمان تیپ 2 ، تیپ 325-1، تیپ 425-1، پوزوالنی و 

سیمان تیپ 1 سفید از موسسه استاندارد
- داراي گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS از شركت  TUVNORDآلمان 

كه شامل استانداردهاي:
سیستم مدیریت كیفیت  ISO9001 ،2008 سیستم مدیریت محیط زیست 2004 

14001 ISO
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی 2007 
OHSAS 18001  و سیســتم مدیریت انرژي . 

50001 ISO
 CERTIFICATE OF داراي گواهینامــه -
 MPA از شــركت CONFORMITY-CE

)مجوزصادرات به اروپا(
- اخذ تقدیرنامه صادركننده نمونه درســال هاي 

1386و 1383، 1380، 1378، 1375.
- اخذ تقدیرنامه بعنوان صادركننده نمونه ازكارگروه توسعه صادرات استان مركزي.

- اخذ لوح تقدیر صنعت سبز 1381 از سازمان حفاظت محیط زیست.
- دریافت لوح سپاس از موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران.

- اخذ تندیس باالترین كیفیت سیمان تولیدي در واحدهاي سفید و خاكستري در 
سال 90 از سازمان ملی استاندارد ایران .

- اخذ لوح ســپاس از انجمن صنفی كارفرمایان صنعت سیمان در خصوص كیفیت 
مطلوب و یکنواختی سیمانهاي تولیدي در واحد برگزیده استاندارد مصالح ساختمانی 

از اداره كل استاندارد استان تهران.
مركــزي. اســتان  نمونــه  صنعتــی  واحــد  تقدیــر  لــوح  اخــذ   -
- گواهینامه تایید صالحیت آزمایشــگاه همکار از اداره كل استاندارد استان مركزي.

- واحد برگزیده صنعت سبز در سال 1394 و 1395
  HSE-MS همچنین این شركت در حال پیاده سازي وكسب گواهینامه سیستم -

و مدیریت آزمایشگاه مرجع  ISO 17025می باشد.

با عملکرد درخشان مهندس کمال صدیقی، 
سیمان ساوه در اولین سال ورود به بورس 
به  نسبت  با 116 درصد رشد سود خالص 
سال قبل همه ذینفعان را خوشحال ساخت
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مصاحبه آقای دکتر علیرضا   ابراهیم پور مدیرعامل گروه مالی ملت در خصوص 
عرضه سهام شرکت شستا در بازار بورس اوراق بهادار

عرضه ســهام شســتا در بــورس توســعه نظارت 
همگانــی، عمــق بخشــیدن بــه بــازار ســرمایه، 
شــفافیت در ارائه اطالعات، رویکــرد و عملکرد این 
بنگاه معظــم اقتصــادی را در پی خواهد داشــت.

در یــک اقتصاد دولتی هرچه از بخش دولتی اقتصاد 
كاســته شــده و بر بخش خصوصی اقتصــاد افزوده 
گردد به همان میــزان بر پویائی و كارائی منابع ملی 
افزوده خواهد شد. بنابراین از منظر اقتصاد كالن این 
وضعیت اتفاقی مثبت و ارزش آفرین قلمداد می گردد.

شركت ســرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( در 
حــال حاضر بعنوان یک هلدینگ بــزرگ اقتصادی، 
بخــش اعظمی از ثــروت ملی و قســمت مهمی از 
فعالیتهــای اقتصادی و تولیدی كشــور را در اختیار 
دارد. ارزش این ثروت ملی و تاثیری كه بر درآمد ملی 
و ســایر مولفه های اقتصاد كالن می گذارد تا كنون 
به دشــواری رصد، شناســائی و ارزیابی شده است، 
ولیکن ورود شستا به بورس بدون شک بسان زدودن 
ابرهای ابهام از فعالیتهای شــركت مادر و شركتهای 
زیرمجموعه است و منبعد ابزار الزم در اختیار فعاالن 
بازار سرمایه و به تبع آن سیاستگذاران اقتصادی برای 
ارزیابی صحیح از عملکرد شســتا قرار خواهد گرفت.

بدیهی است یکی از مهمترین مزیتهای ورود شركتها 
و واحدهای تولیدی و اقتصــادی به بورس، الزام این 
مجموعه ها به شــفافیت در ارائه اطالعات، رویکرد، 
عملکرد و نتایج فعالیتها می باشد. هرچند نهاد ناظر 
در ایفای نقش و دســتیابی به شفافیت قابل قبول و 
اســتقرار ابزارهای الزام آور برای تحقق اهداف مدنظر 
هنوز راهــی طوالنی در پیش دارد ولــی نمی توان 
اقدامات صــورت گرفته و گامهای بلندی كه تاكنون 
در این مســیر برداشته شــده اســت را نیز نادیده 
گرفت. قطعاً ورود شــركت ســرمایه گذاری تامین 
اجتماعی)شستا( به بورس و نظارت نهاد ناظر بر ارائه 
اطالعات بصورت منظم و كنترلهای چندگانه و تحلیل 
فعاالن اقتصادی و بازار ســرمایه از آمارها و صورتهای 
مالی منتشره بر شــفافیت عملکرد این بنگاه معظم 
اقتصادی خواهد افزود و حتی می تواند در چارچوب 

عملکــردی مناســب نقش هدایت گــری نقدینگی 
بازار ســهام را بــرای آن هلدینگ به ارمغــان آورد.

در این راستا از توسعه همگانی و عمومی بر شركتهای 
پذیرفته شــده در بــورس نیز نمی توان غافل شــد 
ســالها واحدهای اقتصادی از جمله شســتا از محل 
منابع مالی اقشــار حقوق بگیر و بازنشسته به دور از 
چشم صاحبان اصلی آن و بدون كوچکترین دخالتی 
از ســوی آنان توســط منصوبین دولتــی اداره می 
شدند این درحالیســت كه واگذاری سهام شركتها و 
نهادهــای دولتی و نیمه دولتــی به بخش خصوصی 
واقعی در قالب ســرمایه گذاران و سهامداران جدید 
در ســطح كالن به مفهوم دخیل دانســتن آنها در 
امر تصمیم گیــری در چارچوبهــای قانونی )قانون 
تجــارت و..( خواهد بود. افراد به اندازه دارائی ســهام 
در اختیار حــق رای دارند و می توانند منجر به اخذ 
تصمیمات بهینه و بهبود عملکرد شــركتها شــوند. 
حال كه به واســطه اقدامات حرفه ای و تالشــهای 
صورت گرفته از ســوی مدیــران حاضر در مجموعه 
شســتا زمینــه ورود این بنگاه بــزرگ اقتصادی در 
مقطع كنونــی به بورس فراهم آمده می بایســت با 
نگاهی مثبت به موضوع نگریســت و توسعه نظارت 
همگانــی و ارزیابی عملکرد این هلدینگ از ســوی 
فعاالن بازار سرمایه و متخصصان اقتصادی بر مبنای 
گزارشــهای مندرج در كدال و انتشار صورتهای مالی 
و برگــزاری مجامــع و افزایش نقش بازار ســرمایه 
در كلیــت اقتصاد را در این رابطه مــد نظر قرار داد. 
از طرف دیگر یکی از ویژگیهای بازار سرمایه كشورمان 
كم عمق بودن آن اســت و این موضوع ممکن است 
بعضــاً باعث بروز فعالیتهای ســفته بازی و یا نگرانی 
فعاالن بازار ســرمایه از حبابی شدن قیمتها شود، لذا 
هرچه بر تعداد شركتهــای بزرگ اقتصادی پذیرفته 
شده در بورس )مانند شستا( افــزوده گردد می تواند 
بر افزایش میزان سهام در گردش و عمق بخشیدن به 
بازار مؤثر بوده و ابهامات و نگرانیهای مورد نظر را بکاهد.

واگذاری ســهام شســتا در بورس علیرغم مزیتهای 
تعریف شــده برای شــركت ســرمایه گذاری تامین 

اجتماعی نیز از منظر امکان تامین منابع مناسب كم 
هزینه بسیار حائز اهمیت است.

تصور نمائید كه شســتا بــدون ورود به بورس با چه 
دشــواری می بایست بخشی از دارائیهای عظیم خود 
را بــا توجه به مقتضیــات و نیازمندیهای موجود و با 
رعایت تمامی ضوابط و مقررات قانونی واگذار و تبدیل 
به نقدینگی نماید. در گستره فعالیتهای اقتصادی بهره 
مندی از چنیــن فرصتهائی یکی از مهمترین عوامل 
در موفقیت یک واحد اقتصادی می باشــد. تبدیل به 
اوراق بهادار شدن دارائی عظیمی همچون شستا امکان 
بی بدیلی را در اختیار سهامداران این هلدینگ برای 
دسترسی به نقدینگی و ایفای تعهدات خود در قبال 
ذینفعان قرار خواهد داد. این در حالیست كه با پذیرش 
و عرضه سهام یک شركت در بورس، سهام ایجاد شده 
می تواند در وثیقه تســهیالت دیگــری قرار گیرد و 
تضامین الزم جهت تسهیالت به صورت مضاعف در 
جهت انجام تعهدات جاری و معوق میسر خواهد شد.

در پایان نیز الزم به ذكر است با ورود ذینفعان جدید 
پس از عرضه ســهام هر شــركتی در بورس و تغییر 
تركیب سهامداران شركت و همچنین تغییر محیط 
قانونی فعالیت و شفاف تر شدن عملکرد بدلیل الزامات 
پذیرش و .. عملکرد مدیران شركت بصورت دوره ای 
مورد ارزیابی و سنجش قرار خواهد گرفت و در نهایت 
در مجامع پیشنهادات و انتقادات سهامداران و فعاالن 
بازار سرمایه در مسیر صحیح ارتقاء عملکرد شركتها 
بکار گرفته خواهد شد. امید است ورود شستا به بورس 
نقطه عطفی برای ورود سایر شركتهای بزرگ دولتی 
و نیمه دولتی به بازار ســرمایه در سال جاری باشد.
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رشد 3 برابری سود خالص
آتیه را خواهیم ساخت استوار چون دماوند

»وآتی« پیشقراول آینده نگری و دانش افزایی در ایران اسالمی

مهندس ارجمنــدی در مقام یکی از برترین مدیران 
نواندیش و بازارشناس كشور توانسته سرمایه گذاری 
آتیه دماوند را ناخدایی باشــد حاذق كه ساحل سود 
شــیرین را برای آن از هر ســرمایه گذاری ملموس 
تر گرداند. ُحســن تدبیر این مدیر ارزنده كشــوری 
و پاكدســتی و صداقت كاری وی و جناب كامالن، 
معمار مالیه و مرد شــماره یک مالی شــركت باعث 
شده، سرمایه گذاری آتیه دماوند، این شركت بزرگ 
بــازار ســرمایه از اولین انتخاب های هر ســهامدار 
خبره و بورس شناس باشد كه خدایشان قوت دهد.

مخلــص كالم آنکــه عملکرد شــركت »ســرمایه 
گــذاری آتیه دماونــد« با ســرمایه 4500 میلیارد 
ریالی، تا پایان ســال مالی منتهی به آذر 98 منجر 
به ســود انباشــته 6013 میلیارد ریالی شده است.

بــه همت و درایــت مدیرانی حــاذق و كاردان این 
بنگاه ســرمایه گذاری بزرگ در ســال مالی 98 با 
رشــد 161 درصدی، بیــش از 2419 میلیارد ریال 
درآمد سود سهام شناســایی كرده و عالوه بر 229 
میلیــارد ریال ســایر درآمدهــای عملیاتی، 1488 
میلیارد ریال ســود فروش سرمایه گذاری ها كسب 
نموده اســت . بدین ترتیب و به طــور كلی، جمع 
درآمدهای عملیاتی »واتی« در این ســال نســبت 
به سال مالی 97 رشــد 182 درصدی داشته و این 
شــركت در دوره 12 ماهه ســال مالی 98 موفق به 
تحقق 880 ریال ســود به ازای هر ســهم شــد كه 
200 درصد بیش از ســود سال مالی 97 بوده است.

»واتی« بالغ بر 3232 میلیارد ریال ســرمایه صرف 
شــركت های حاضــر در بازار ســرمایه كــرده كه 
ارزش بــازار آن ها تا پایــان آذر ماه بالغ بر 27437 
میلیارد ریال بود. همچنین، 3131 میلیارد ریال در 
شركت های غیربورسی سرمایه گذاری كرده است.

پیرامون شــركت این را هم بایــد متذكر گردید كه 
تمركز شــركت بــر صنعت محصوالت شــیمیایی 
و اوراق مشــاركت و ســپرده هــای بانکی اســت 
و بیــش از 46 درصــد از پرتفــوی غیربورســی 
»واتی« به اوراق مشــاركت اختصاص یافته اســت.

به گفته ی مهندس ارجمندی رســاندن بهای تمام 
شده كل پرتفوی بورســی به حدود 4200 میلیارد 
ریــال و ارزش روز 32000 میلیــارد ریال، از جمله 
اهداف شركت برای سال مالی 99 به شمار می رود.
همچنین به گفته ی مرد شــماره یک مالی شركت 
،جنــاب كامالن، انجــام افزایش ســرمایه از محل 
ســود انباشــته، واگذاری سهام بورســی »لکما« و 
غیربورســی ریسندگی خاور و ریسندگی و بافندگی 

فومنات، سرمایه گذاری در زیرساخت اراضی فراسا، 
از دیگــر برنامه هــای »واتی« به شــمار می رود.

مجمع عمومی عادی ســالیانه شركت گروه سرمایه 
گذاری آتیه دماوند)سهامی عام( مورخ 1399/01/20 
در محل هتل المپیک برگزار گردید. در این مجمع 
كه با حضور 81/29 درصدی ســهامداران حقیقی و 
حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس 
و اوراق بهادار، حســابرس و بــازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای رضا رفیعا بود، 
كه خانم الهام اخالقي مطلق و آقای افشین پناهنده 
كافي فــر در مقام نظار اول و دوم و آقای محســن 
كامالن خباز به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه بــا قرائت گزارش هیات مدیــره به مجمع 
مربــوط به اهم فعالیتهای صــورت پذیرفته در طی 
سال مالی منتهی به 1398/09/30 و پس از استماع 

گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنین صلوات خود ضمن تصویب صورتهای مالی و 
تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129و با تقسیم سود 
700 ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

مدیرفرهیخته و توانمند كشــوری جناب عباسعلی 
ارجمندی در بخشی از گزارش جامع خود با اشاره به 
اینکه در ماموریت مجموعه »واتی« سرمایه گذاری 
و مشــاركت در طرح های سودآور در حوزه صنعت 
و معــدن ، انــرژی ، فناوری های نویــن و خدمات 
مالــی و ســاماندهی و راهبری شــركت های تابعه 
بــه منظور واگذاری در جهت افزایش ســودآوری و 
ارزش افرینی تعریف گردیده اســت افزود، دكترین 
اصلی من و مجموعه ام ارزش آفرینی و ســودآوری 
توامان می باشــد كه در این مســیر تمــام اركان 
ســرمایه گذاری آتیــه دماوند با تالش خســتگی 
ناپذیــر و مجاهدگونه در ســال جهــش تولید و در 
ادامه رونق تولید مصمم بوده و هســتند كه سریعتر 
شركت به چشــم انداز ترســیمی خود دست یازد.

مهندس ارجمندی در فرازی دیگر از گزارش خود با 
اشاره به اینکه افزایش درآمد ، افزایش سود و افزایش 
بهره وری منابع ســه اصلی اســت كه در سرفصل 
برنامه های كوتاه مدت- میان مدت- بلندمدت من 
و زیرمجموعه به جد پیگیری شده است اضافه كرد 
حصول این مهم كه »واتی« بتواند تا ســال 1402 
یکی از هفت شركت ســرمایه گذاری بزرگ بورس 
تهران به ارزش بیش از 1800000 میلیارد دســت 
یابد با این تفکرات مدیریت ارشــد و یادگیری رشد 
و توســعه پیداری كه در رگ و پی شــركت جاری 
و ســاری گشته اســت به راحتی امکان پذیر است.
مدیركاردان و كاربلد بازار ســرمایه كشور در بخش 
دیگری از گزارش خود با تبیین این نکته كه تعامل 
پایدار با ذینفعان، حاكمیت شركتی موثر و كارآمد، 
مســئولیت پذیری و قانون مداری اصولی است كه 
در راس العیــن فرآیندهــا و فعالیت هــای ما قرار 
داشــته و دارد اضافه نمود با پایبندی به تعهدات و 
افزایش رضایت مشــتریان خود به دنبال ارتقاء برند 
و افزایش ســهم بازار هســتیم و معتقدیم در سالی 
كه به نام جهش تولید نامگذاری شــده اســت می 
بایســت برای حصول افتخار ملی و توسعه فعالیت 
ها و اشــتغال زایــی بیش از بیــش كار و كار كرد. 
وی در رابطه با سهامداران شركت نیز اظهار داشت: 
بانک صنعت و معدن با 66 درصد ســهامدار عمده 
شــركت، لیزینگ صنعــت و معدن بــا 10 درصد، 
گــروه كارخانجات صنعتی و معدنــی با 5 درصد و 
18 درصد نیز ســایر سهام داران حقیقی و حقوقی، 
تركیب ســهامداران شركت را تشــکیل می دهند.

مهندس ارجمندی مدیرعامل موفق »آتیه دماوند« 
در بخــش پایانی گزارش خود بــه این نکته ظریف 
هم اشارتی داشــت كه افزایش شاخص بورس ها به 
مدد ورود نقدینگی، افزایش چشمگیر ارزش و حجم 
معامالت و برابری ارزش بازار ســرمایه با ارزش كل 
نقدینگی كشــور منجر به این گردیده تا ســازمان 
بورس با وجود اینکه عالقمند اســت ایــن بازار به 
عنــوان مركزی برای جذب و هدایت ســرمایه های 
با ارزش افزوده بیشــتر باشــد، اما بــا افزایش ورود 
نقدینگی دچار نگرانی هایی گردد و تصمیم به اتخاذ 
محدودیت هایــی برای كنترل قیمت ها بگیرد كه در 
كل مجموعه این تصمیمات بسیار برای بازار سرمایه 
و تاالر شیشه ای سیاســت درست و مناسبی بود و 
شاهد گشتیم كه این سیاستها توسط مقامات طراز 
اول كشــوری نیز مورد تائیــد و تصدیق قرار گیرد.
 همچنین طبق اعالم رضا رفیعا ریاست مجمع، شركت 
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ســرمایه گذاری آتیه دماوند در نظر دارد 5 درصد از 
ســود خالص خود معادل 19 میلیارد ریال را صرف 
مسئولیت های اجتماعی كند كه با توجه بهه حسن 
تدبیر و ایفای جانانه و مدبرانه سکانداران این شركت 
بزرگ در دستگیری و یاوررسانی به ایران و ایرانی از 
برگ های برنده و طالیی تاریخ این شركت می باشد.
از مهمترین نقاط قوت این مجموعه ارزشمند می توان 
به طرح های سرمایه گذاری شده سودآور، مدیریت 
عامل بازارشناس و فرهیخته، حسابهای شفاف و پاک 
جناب محســن كامالن معاون مالی دقیق و صادق و 
مرد شــماره یک مالی شــركت و البته امور سهام و 
روابط عمومی پاســخگو و اهل تعامل با رسانه را نام 
برد كه این شركت را جزو برترین و محبوب ترین ها 
در تاالر شیشه ای بین ســهامداران قرار داده است.

اصالح تركیب پورتفوی سرمایه گذاری غیرمدیریتی 
شــركت، كســب درآمد از پورتفوی سرمایه گذاری 
غیرمدیریتی شركت ، ادامه فعالیت برای اخذ مجوز 
احداث پارک لجســتیک در اراضی فراســا و ادامه 
فعالیت برای دریافت مجــوز منطقه ویژه اقتصادی 
پارسیلون )احیای اراضی شــركت پارسیلون( طبق 
اعالم ســکاندار مجموعه جزو اهــم برنامه های آتی 
شــركت سرمایه گذاری آتیه دماوند برای سال مالی 
جدید می باشــد كه نویدبخش روزهای طالیی برند 
ســالیان آتی برای »واتی« می باشد. خدایتان قوت 
جانانه دهد كه چشــم و چراغ یک ملک و ملت اید.

اجازت مــی خواهیــم از عنایت مدیران ارشــد به 
اهــل رســانه و صاحبان قلــم و لطــف و حمایت 
ســركار خانم طلوعی مدیر فرهیخته روابط عمومی 
شــركت كه یار و یاور ما در تهیــه این گزارش بوده 
انــد نهایت قدردانی و تشــکر را داشــته باشــیم.

پیام هیات مدیره
سال مالی منتهی به 30 آذر 1398 متأثر از مجموعه 
عوامل اقتصادی و سیاسی، سالی پر از فراز و نشیب 
بود. در بحث اقتصاد جهانی بیشــتر كامودیتی ها با 
نوسان مواجه بودند. نفت كه در ابتدای دوره در سطح 
52 دالر بود، به ســطح 67 دالر رسید. اما بر خالف 
انتظار، قیمت محصوالت شیمیایی مسیر متفاوتی را 
از نفــت طی كرد و اكثر آنها بــا افت قیمت در این 
دوره همراه بودند. برای مثال متانول از قیمت 290 
دالر به 200 دالر رســید و اوره از قیمت 286 دالر 
بنه 240 دالر كاهش یافت. در این بین قیمت فلزات 
نیز تغییرات محــدودی را تجربه كردند، بطوری كه 
مس با اندكی رشــد از سطح 5/960 دالر به 6/180 
و روی با كمی افت از 2/530 به 2/307 دالر رسید.
خروج آمریکا از برجام همراه با تنش های سیاســی 
و رشد زیاد نقدینگی و تورم باال در سال های اخیر، 
موجبات رشــد مجدد نرخ ارز را فراهم كرد. ماهیت 
عمدتــاً كاال محور بورس ایــران و تأثیر قیمت های 
جهانی و نرخ ارز بر رشد فروش شركت های بورسی 
و در نتیجه افزایش ســودآوری برخی از شركت ها، 
همراه با ركود ســایر بخش های اقتصادی از جمله 
مسکن و طال و همچنین تزریق نقدینگی قابل توجه، 
سبب شد كه بازار ســرمایه در سال مالی مورد نظر 
با افزایش 127 درصدی شــاخص كل، یک ســال 
رویایی را داشــته باشد. طی این دوره حجم و ارزش 
معامالت بورس نسبت به دوره مشابه سال گذشته، 
به ترتیب 109 و 174 درصد رشــد داشــته است.
مهمترین وظایف و مأموریت های شرکت بشرح 

موارد زیر است
1- مأموریت این شركت در ابتدای تاسیس، اصالح 
ساختار شركتهای تابعه و واگذاری آنها بوده است كه 

در طی چند سال گذشــته ماموریت های جدیدی 
به شــرح بندهای ذیل بــه فعالیت های شــركت 
گروه ســرمایه گــذاری آتیه دماونــد اضافه گردید.

2- ســرمایه گذاری و مشــاركت در حوزه خدمات 
مالی، حــوزه صنعت و معدن شــامل زنجیره تولید 
فــوالد و مس، حوزه انرژی شــامل انــرژی های نو 
و فنــاوری های نویــن نفت و گاز و پتروشــیمی و 
در زمینه هــای صنایع مواد شــیمیایی، واســطه 
گری مالی، الســتیک ســازی و نســاجی با هدف 
ســودآوری و جلب رضایت ســهامداران و ذینفعان 
3- نظــارت بر نحــوه عملکرد شــركتهای تابعه در 
راســتای مرتفع نمودن مشکالت شــركتها و بهبود 
وضعیت شركتهای مذكور از لحاظ مدیریت و بازدهی
4- اصالح ســاختار شركتهای تابعه از طریق اعطای 
تسهیالت به منظور آماده سازی آنها برای واگذاری 

به بخش خصوصی
5- بهبود مدیریت منابع انســانی افزایش كارآیی و 

تالش جهت ارتقاء و تعالی شركت 
6- تالش در راســتای كسب ســودآوری بیشتر از 

سرمایه گذاری های بورسی
7- حفظ و افزایش منافع سهامداران محترم شركت 

و افزایش حقوق صاحبان سهام 
8- استقرار نظام حکمرانی شركتی از حیث شفاف سازی 
تأمین مالی بین شركت مادر و شركتهای زیر مجموعه
9- استفاده از فرصتهای خصوصی سازی در عرضه سهام
مروری بر عملكرد و دستاوردهای مهم شرکت
مهمترین وجوه عملکرد گروه ســرمایه گذاری آتیه 
دماوند در بورس تهران را می توان چنین خالصه كرد:

- افزایش 175 درصدی ارزش بازار ســهام از 8 هزار 
میلیارد ریال در ســال 1396 به بیــش از 22 هزار 

میلیارد ریال در سال 1398
- افزایــش 360 درصدی ارزش پورتفوی بورســی 
شــركت از 6 هزار میلیــارد ریال در ســال 1396 
به بیــش از 28 هزار میلیارد ریال در ســال 1398
برنامه ها و چشم انداز شرکت برای سال مالی آتی
با توجه به وضعیت صنعت و شرایط اقتصادی كشور 
و همچنین با توجه به صنعت ســرمایه گذاری و با 
پیش بینی وضعیت سال مالی آتی، مهمترین اهداف 
و اقدامات مرتبط با برنامه ها و چشــم انداز شركت 
در ســال مالی آتی بشرح ذیل پیش بینی می گردد:

1- اصــالح تركیــب پورتفــوی ســرمایه گذاری 
غیرمدیریتی شركت

در ســال مالی آتی، بخش باقیمانده سرمایه گذاری 
های شــركت در صنایع غیر بنیادی نظیر وســایل 

ارتباطی، بانکی و ...
واگذار شــده و خروج كامل اتفاق خواهد افتاد و هم 
زمــان وزن حضور در صنایع بنیادی و اســتراتژیک 
نظیر پتروپاالیشــی و فلزات (فوالد و مس و ســرب 
و روی) و حمل و نقل افزایش خواهد داشت. میزان 
افزایش در ســرمایه گذاری های كوتاه مدت بورسی 
حــدود 300 میلیــارد ریال پیش بینی می شــود

2- كســب درآمــد از پورتفــوی ســرمایه گذاری 

غیرمدیریتی شركت
در سال مالی آتی پیش بینی می شود كه سود حاصل 
از ادارۀ پورتفوی غیرمدیریتی شركت به بیش از 800 
میلیارد ریال بالغ گردد كه مشــتمل بر حدود 250 
میلیارد ریال ســود حاصل از مجامع و 550 میلیارد 
ریال ســود حاصل از خرید و فروش ســهام باشــد.

3- ادامــه فعالیــت برای اخذ مجــوز احداث پارک 
لجستیک در اراضی فراسا

به منظور احیای شــركت فراســا، از ســال 1393 
تاكنون اقدامات عمــده ای از قبیل تثبیت مالکیت 
بر شــركت و اراضی آن، تعیین تکلیف اجاره معوق 
زمین، تهیــه و ارائه طرح جامع و تفصیلی ســایت 
با كاركرد »مركز لجســتیک فنــاوری ها و مصالح 
نوین ساختمانی« به اســتانداری البرز و فرمانداری 
ســاوجبالغ، انجام شده اســت تا نهایتاً مجوز كلیۀ 
دســتگاه های ذیربط به این منظور دریافت شــود.

4- ادامــه فعالیــت بــرای دریافت مجــوز منطقه 
ویژه اقتصادی پارســیلون )احیای اراضی شــركت 
پارســیلون( به دنبال تکالیف مصــوب درخصوص 
احیای اراضی شــركت پارســیلون، طرح مطالعات 
ایجــاد و طراحی منطقۀ ویژۀ اقتصادی پارســیلون، 
به همت مدیران شــركت موننکو ایــران به عنوان 
مشاور و شركت گروه ســرمایه گذاری آتیه دماوند 
تهیه و جهــت تایید نهایی به دفتــر مناطق آزاد و 
استانداری لرســتان ارسال شده اســت. در صورت 
تایید مراجع ذیربط، احیای اراضی شركت از طریق 
جذب ســرمایه گــذار و ایجاد ســرمایهگذاریهای 
جدیــد در دســتوركار گــروه قرار خواهــد گرفت.

5- ادامه فعالیت در ارتباط با اصالح ســاختار مالی 
شــركتهای تابعه در راستای آماده سازی شركتهای 
باقیمانــده جهت واگذاری آنهــا به بخش خصوصی 

شامل شركتهای زیر:
- كارخانجــات مخابراتی ایران)ITMC ( شــركت 
ریسندگی خاور شركت ریسندگی و بافندگی فومنات 
6- تالش مستمر در ارتباط با به حداكثر رساندن بازدهی 
پرتفوی بورسی شركت از طریق بهینه  سازی پرتفوی.
7- تعیین تکلیف پرونــده های مطالباتی مربوط به 

شركت های واگذار شده قبلی.
8- برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی در راستای 
اصالح همکاران كم انگیزه و اســتفاده از نیروی كار 

مجرب و فعال
9- برنامه ریزی و برگزاری جلسات كارشناسی جهت 
اجرای افزایش سرمایه از محل سود انباشته در سال 

مالی آتی
مأموریت شرکت 

بانک صنعت و معدن در ســال 1381 بــا اقدام به 
تأسیس شركت گروه ســرمایه گذاری آتیه دماوند، 
سهام شــركتهای تابعه خود را به این شركت انتقال 
داد. هدف از تأسیس شــركت گروه سرمایه گذاری 
آتیه دماوند براســاس مفاد ماده 3 اساسنامه شركت 
اداره مطلــوب و مدیریــت بر دارایی ها و ســرمایه 
شــركت در شركت های ســرمایه پذیر و تالش در 
راســتای پیشرفت، خودكفایی و اســتفاده بهینه از 
امکانات شــركت های مذكور، ایجاد روابط ســالم 
اقتصادی، مالی و تولیدی مابین شركت های مزبور، 
اعمال تمهیدات الزم به منظــور افزایش بهره وری 
و بازدهــی و صادرات محصــوالت آن ها ، كمک به 
توســعه و راه اندازی بنگاه هــای اقتصادی و فراهم 
نمودن زمینه الزم برای مشــاركت عموم در فعالیت 
های اقتصادی از طریق عرضه اوراق سهام در بورس 
اوراق بهادار یا ســایر طرق عرضه ســهام می باشد.
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»سپ« در فهرست 20 شرکت برتر صنعت پرداخت دنیا
پرداخت الکترونیک سامان کیش ؛ مطمئن و پیشرو در عرصه گیتی
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15 سال درخشــش در صنعت پرداخت الکترونیک 
كشور از ارائه دســتگاه های كارتخوان وین كارت تا 
ارائه اپلیکیشــن متعدد و موفق از شركتی پیشرو و 
خوش نام با ناخدایی جناب حسین واعظ قمصری و 
معمار مالیه ای شفاف و پاكدست چون اصغر اطمینان 
توانســته »سپ« را در كنار اولین و برترین بودن در 
ایفای مســئولیت كار و البته اجتماعی این شركت 
را برجســته و ممتازترین در ترسیم فردایی روشن 
برای این مرز و بوم دوست داشتنی روشن سازد كه 
به واقع دســت مریزاد بر دانش و توان و درایتشان. 
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت 
پرداخت الکترونیک ســامان كیش )سهامی  عام( در 
تاریــخ 1399/01/18 در محل دفتر شــركت واقع 
در تهران تشکیل شــد. در این مجمع كه با حضور 
90/02 درصــدی ســهامداران حقیقــی و حقوقی 
، اعضــاء هیات مدیــره، نماینده ســازمان بورس و 
اوراق بهــادار، حســابرس و بازرس قانونــی برگزار 
گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای غالمحســین 
عرب حســنخاني بود، كه جنابان عباس كشوري و 
حســینعلي علیمي در مقام نظار اول و دوم و آقای 
نوید كاوه به عنوان دبیر مجمــع انتخاب گردیدند. 
درادامه بــا قرائت گزارش هیات مدیــره به مجمع 
مربــوط به اهم فعالیتهای صــورت پذیرفته در طی 
سال مالی منتهی به 1398/06/31 و پس از استماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنین صلوات خود ضمن تصویب صورتهای مالی و 
تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقسیم سود 
200 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

جلســه، پس از نمایش فیلمی از عملکرد شــركت 
پرداخت الکترونیک سامان در حوزه پرداخت، اصغر 
اطمینان معاون مالی این شــركت، در مورد عملکرد 
ســال مالی 98 سپ در مجمع ضمن اشاره به سابقه  
شــركت گفت: »تیرماه 1396 درخواســت ورود به 
بورس و تبدیل شــركت به ســهامی عام داده شــد 
و در خرداد ماه ســال 97 نماد »ســپ« برای اولین 
بار در بازار ســرمایه عرضه شــد و خرسندیم اعالم 
داریم با اعتمادی كه ســهامداران و ذینفعان جدید 
به مجموع ها داشتند توانســتیم پله های موفقیت 
و جلب رضایت را به ســرعت و جهشــی طی كنیم.

مرد شماره یک مالی شركت در ادامه با اعالم اینکه، 
در حال حاضر ســرمایه شركت 300 میلیارد تومان 
بوده و بازدهی ســهام »سپ« در شش ماهه اخیر تا 
پیش از برگزاری مجمع 77 درصــد بوده و از تاریخ 
پذیرش تا پیش از مجمع، بازدهی 273 درصد را رقم 
زده است افزود این بازدهی با دستاوردها و موفقیت 

هایش دســت یافتنی نبود جز در سایه تمهیدات و 
برنامه های مدونی كه از پیش بروی آن تفکر شــده 
و بســمت اجرائی شدنش رفتیم. جناب اطمینان در 
ادامه به عملکرد مقایســه ای شركت به نسبت سال 
مالی 97 پرداخت و گفت: » تعداد تراكنش های انجام 
شده كارت خوان در شركت 35 درصد رشد داشته كه 
میزان رشــد صنعت در این زمینــه 26 درصد بوده 
اســت و همچنین تعداد تراكنش های موبایل رشد 
40 درصد به خود دیده و در تراكنش های اینترنتی 
رشد 17 درصدی به نسبت سال مالی 97 در شركت 
عملیاتی گردیده است. »سپ« سهم 18.68 درصدی 
از كل بازار را در صنعت پرداخت در اختیار دارد و در 
جایگاه دوم ایستاده است.« به گفته این مدیر ارشد 
و برنامه های كوتاه مــدت- میان مدت و بلندمدت 
مدیران ارشد خود را با تمام قدرت پی گیری خواهد 
كرد تا سهم بیشتری از بازار را بخود اختصاص دهد.

بــه گفته معــاون مالی ســپ، در ســال 98 تعداد 
كارت خوان های منصوبه رشــد داشــته و در ســال 
مالی جدید طبق تاكیــد مدیرعامل و هیات مدیره 
توانمندمــان افزایش بهــره وری از این كارت خوان 
از برنامه هــای اصلی ما می باشــد. بــه گفته اصغر 
اطمینــان از طرفــی شــاهد رشــد 57 درصدی 
گــزارش مبلغ تراكنش ها مالی در ســال مورد نظر 
بودیــم در حالــی كه رشــد صنعــت در این حوزه 
حدود 27 درصد بوده اســت و این نشان از اجرائی 
شدن و دســتورالعمل هایی دارد كه سال پیشتر به 
خوبــی روی آن برنامه ریزی و تفکــر كرده بودیم..

مدیر ارشد شركت همچنین با اعالم اینکه »در حوزه 
تراكنــش اینترنتی از صنعت عقب تــر بودیم افزود 
بحمداله حدود 17 درصد رشد تراكنش داشتیم و در 
برنامه سال 99 در نظر داریم با برنامه هایی كه در دستور 
كار است این رشد را با افزایش بیشتری همراه كنیم.«

بنا بــه اعالم این مدیر پاكدســت و صادق، فعالیت 
شــركت در حوزه صدور كارت نیــز تحول خوبی را 
پشت ســر گذاشت بطوری كه در سال 98 علی رغم 
كاهش 15 درصدی در حوزه صدور كارت رشــد 30  
درصدی مبلغ صدور كارت را شاهد بودیم و از جمله 
اقداماتی كه در همین راستاعملیاتی شد اقدام جهت 
خرید رول دستگاه بود كه با توجه به رشد قیمت ارز 
شاهد افزایش قیمت رول بودیم و رسید های خروجی 
از دســتگاه ها را مدیریت كردیــم و به قطعات پنج 
سانتی متری تبدیل كردیم كه همین امر تأثیر قابل 
توجهی بر كاهش هزینه در این بخش را شامل گردید.
در حاشــیه مجمــع هم جنــاب واعــظ قمصری 
مدیر ارشــد مجموعه تصریح داشــت در سال 98 

ســود مالی شــركت اصلی 812 ریال بوده و ســود 
تلفیقــی رقم 680 ریــال بوده كه نشــان از حفظ 
ســهم بازار و یک ســودآوری مناســب بوده است.

چشم انداز آتی شرکت
نظر به بودجه مدون سال مالی 1399 شركت پرداخت 
الکترونیک سامان كیش، اهداف و برنامه های شركت 
جهت دســتیابی به آن شــرح ذیل قابل ذكر است:
حفظ سهم بازار فعلی در درگاه های مختلف وتوسعه 

آن در سال آتی به واسطه:
- افزایش دســتگاه های پایانه فروش، كیوســک ها 
وصندوق های فروشگاهی و به موجب آن رشد تعداد 

و مبلغ تراكنش ها
- بهبــود و ارتقای درگاه هــای اینترنت و موبایل و 

افزایش تراكنش های آن
- طراحــی محصوالت و خدمات نویــن و توجه به 
نــوآوری جهت جذب هرچه بیشــتر تراكنش های 

پرداخت الکترونیک
- افزایش رضایت مشــتریان بــا كاهش هزینه های 

خدمات ارائه شده
شناسایی ریسک ها و برنامه ریزی جهت مواجهه با آن ها
تمركز بر كیفیت و اثربخشــی خدمات با استفاده از:

- سنجش بازار هدف، رصد مداوم صنعت و استفاده 
از فرصت های پیش رو

- بهبود و توسعه زیرساخت ها
- افزایش نیروی انسانی متعهد و متخصص

- ایجاد فضای مناســب جهت بهــره بردن از دانش 
فنی مشاوران

- افزایش رضایت مشــتریان بــا كاهش هزینه های 
خدمات ارائه شده

توجه به فرصت های ســرمایه گذاری موجود جهت 
افزایش ارزش منابع شركت

تخصیص بودجه جهت مســئولیت های اجتماعی، 
زیست محیطی و خیریه

12



 پُرتیراژترین نشریه اقتصادی کشور | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  112 و  113 | فروردین و اردیبهشت   مــاه  1399 |13

کیفیت برتر و تولید پایدار از همراهی ماندگار
از سیمان خاش، مهندس فرهاد نیکخواه با سود شیرین به مجمع نشست

سرزمین سیستان و بلوچستان را در دو بخش باید صرف كرد اول استان مردم سرافراز و اسطوره 
های وطن پرستی و حماسه ساز در تاریخ ایران زمین و بخش دیگر، استان دورافتاده از مركز و 
محروم از نعمت های مالی، سرمایه گذاری و در این دیار آزادگان و سرفرازان و دلیرپرور آنگاه 
كه مدیری مدبر برمسندش نشیند آوازه حماسه خوانی را باز آفریند و نعمت به وفور ارزانی دارد.

نمونه آن در سیمان خاش كه از روزی كه سکانداریش به مهندس داود بختیاری و بعدتر به 
مهندس فرهاد نیکخواه  با نزدیک به دو دهه رزومه كاری موفق در ســیمان قائن و ســاوه و 
چندین شــركت دیگر كانی رسید و به ناخدایی سیمان خاش نشست شركت هر روز موفق 
تر و پیشــروتر از روزگار گذشته برای ســهامداران و ذینفعان و منطقه حاشیه خود در كنار 
اشــتغال زایی و امیدآفرینی ، ســود و ارزش به ارمغان آورد. كسب سود 1600 ریالی به ازای 
هر ســهم در این وانفسای اقتصادی ملک و ملت شــاهکاری بوده كه در كنار رشد صعودی 
قیمت ســهام برای صاحبان این شركت معظم و منطقه محروم آن حصول گشته و فشار و 
خیر و بركت و توفیق گردید. تولید پایدار ، كیفیت برتر و توســعه همه جانبه سه اصلی می 
باشد كه به یمن باور مداری این مدیر برجسته و جناب آقای اسحق جمال امیدی، مدیر مالی 
صادق و شفاف صنعت كشورمان و در حکم معمار مالیه شركت و كاركنان و كارگران تالشگر 
ودلســوزش در نقش مجموعه ای خادم و جهادگر توانستند تجلی ببخشند و نقشی خوش 
در رگ و پی شــركت جاری و ســاری ساخته آن را به بهترین نحو به منصه ظهور برسانند .
مخلص كالم آنکه تحقق تولید مطلوب كلینکر و سیمان )باالتر از ظرفیت اسمی( در سال جاری، 
مرهون راهبری اصولی ، نگهداری و تعمیرات اساسی منسجم و برنامه ریزی شده و همچنین 
تکیه بر توان مهندسی و كارشناسی مجموعه بوده است . سیاست و برنامه ریزی مدیری میانه 
میدان حاضر چون فرهاد خان نیکخواه كه تاكیدی ویژه بر امر كیفیت و صادرات داشته و حضور 
مدیران پاكدست دیگر آن در سوق به تعالی طوری گردیده كه بقیه از ان الگوبرداری می كنند.
مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شركت سیمان خاش)ســهامی عام( مورخ 
 )IGI( 1399/02/07 در محل ســالن اجتماعات شركت بین المللی بازرسی كاالی تجاری
برگزار گردید.  در این مجمع كه با حضور 80/45 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء 
هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاســت مجمع برعهده آقای مصطفي شهریاري بود، كه جنابان محمدرضا عزیزي و شهرام 
بابالویان در مقام نظار اول و دوم و آقای اســحق جمال امیدي به عنوان دبیر مجمع انتخاب 
گردیدنــد. درادامه با قرائت گــزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 1398/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشــمول ماده 129 و با تقسیم ســود 4/300 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

بهره برداری از شــركت ســیمان خاش عالوه بر باال بردن توان ملــی و منطقه ای در تولید 
محصوالت داخلی، باعث ایجاد 500 فرصت شــغلی مستقیم و بیش از 2000 فرصت شغلی 
بصورت غیر مستقیم گردید كه اثرات مثبت اجتماعی و اقتصادی آن در منطقه و استان بخوبی 
مشهود و غیرقابل كتمان است. شركت سیمان خاش با بهره گیری از توان اجرائی نیروهای 
متخصص و متعهد بومی، استفاده از معادن غنی و سرشار خود واقع در دامنه كوه تفتان و در 
اختیار داشتن تجهیزات و دستگاههای تولید مطابق با تکنولوزیهای روز دنیا، توانائی تولید انواع 
سیمانهای مورد نیاز پروژه های ساختمانی و طرح های عمرانی را دار بوده و این شركت با در 
اختیار داشتن آزمایشگاهای مجهز به آخرین تکنولوژیهای روز دنیا و با اخذ تائیدیه رسمی از 
ســازمانهای استاندارد ملی و بین المللی، قادر به تولید انواع سیمانهای تیپ، تركیبی و پودر 
پوزوالن طبیعی میباشدكه نیاز یک ملت و ملک و منطقه آماده جهش در توسعه می باشد.

شركت سیمان خاش )سهامی عام( با بهره گیری از یک خط تولید و اتکا به سرمایه انسانی 
ماهر و كارآمد، موفقیت دهه های گذشته را ادامه داده و ضمن نائل شدن به تولید 789537 
تن سیمان و 816051 تن كلینکر در سال مالی منتهی به 1398/12/29 عالوه بر پاسخگویی 
به نیاز استان و برخی استانهای همجوار، همچنان توانست به عنوان یکی از قطب های تولیدی 
كشور، جایگاه ارزنده خود را در منطقه جنوب شرق حفظ نماید. الزم به ذكر است طبق تاكید 
ویژه مهندس نیکخواه و اعالم صریح جناب امیدی ، تحقق تولید مطلوب كلینکر و ســیمان 
)باالتر از ظرفیت اسمی( در سال جاری، مرهون راهبری اصولی ، نگهداری و تعمیرات اساسی 
منسجم و برنامه ریزی شده و همچنین تکیه بر توان مهندسی و كارشناسی بوده و برای سال 
آتی عالوه بر حفظ ســهم بازار داخلی به امر صادرات اهتمام بیشتری انجام خواهد پذیرفت .

افتخارات سیمان خاش در سال 98
1- انتخاب سیمان خاش بعنوان یکی از شركت های برتر در حوزه صنایع كوچک و متوسط

2- انتخاب شركت سیمان خاش به عنوان كار گروه فنی نمونه استان سیستان و بلوچستان 
در سی امین جشنواره امتنان.

3- افزایش 113 درصدی در سود عملیاتی و سود خالص سال 1398 در مقایسه با عملکرد 
سال مالی قبل.

در راســتای تحقق این مهم، توجه ویــژه به امر بازاریابی و فروش بــا عنایت به محدودیت 
بیش ازپیش بازار، مخاطرات فراوان منطقه ای، نفوذ رقبای ســایر استان ها و بعضا رقابت های 
ناســالم حاكم بر بــازار داخلی و صــادرات، پایش مســتمر و بازاریابی گســترده را ایجاب 

می كرد. حفظ و توســعه سهم بازار داخلی به ویژه تحویل ســیمان به پروژه های استراتژیک 
منطقــه از قبیل راه آهــن زاهدان-چابهار، علی رغم كاهش مصرف ســیمان در ســال 98 
و همچنین تشــکیل سبد صادراتی و شــروع و صادرات ســیمان و كلینکر از بندر چابهار 
پس از ســالها توقف، از برنامه های اجراشــده این شــركت در ســال مورد گزارش می باشد.

توزیع بالغ بر 863 هزار تن انواع محصوالت كه حاكی از پوشــش كامل ظرفیت می باشــد و 
همچنین صادرات حدود 138 هزار تن انواع محصوالت و مدیریت قیمت تمام شــده با رشد 
18 درصد نســبت به ســال قبل )علی رغم افزایش چند برابری برخی از هزینه های تولید(، 
از شــاخصه های ارتقاء كمی و كیفی عملکرد است كه اثرات آن در ارزش بازار سهام شركت 
كامال مشــهود می باشد. تحقق كامل بودجه شركت در ســال 98 و رسیدن به كلیه اهداف 
تعیین شــده، ناشی از عملکرد مطلوب شركت در این ســال مالی بوده و علی رغم مشکالت 
حاكم بر بازار ســرمایه، ارزش ســهام شركت در ســال 98 از روند مثبت مطلوبی برخوردار 
بوده و انتظار می رود شــاهد رشد بیش ازپیش و خشنودی بیشــتر سهامداران عزیز باشیم.
طی ســال 1398 علــی رغم مشــکالت نقدینگی حاكم بــر كلیه واحدهــای تولیدی، با 
بهره گیری مناســب از مدیریت منابع مالی و اســتفاده بهینه از دارایی های غیرمولد در كنار 
عملکرد اجرایی مناســب، برنامه های شــركت به طور كامل عملیاتی و اجرا گردیده اســت.

اهتمام و اقدام شــركت در پیاده سازی و بروز رسانی گواهینامه ها و سیستم های مدیریتی 
بویژه مبتنی بر اســتانداردهای بین الملــل) ISO ( در زمینه های منتلف از قبیل مدیریت 
كیفیت،مدیریت زیست محیطی، مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای،ممدیریت انرژی، مدیریت 
ریسک، مدیریت كیفیت آزمایشگاه ، مدیریت ارتباطات و رضایت مشتریان و ثبت و پاسخگویی 
به شــکایت مشتریان ، پیاده ســازی و اجرای كامل سند راهبردی شركت با رویکرد حفظ و 
توسعه بازار در افق پنجساله آتی تا سال 1400 و بازنگری اهداف راهبردی، پروژه های بهبود 
و شاخصهای عملکردی در پایان دوره یکساله از اقدامات صورت گرفته در سال 98 می باشد.

گزارش عملكرد مدیریت مالی:
اهم اقدامات انجام شده این حوزه در سال 1398 به شرح زیر است:

1- شناسایی و رفع نقاط ضعف كنترل های داخلی در كلیه بخش های مرتبط
2- ادامه پرداخت سود سهام سهامداران حقیقی از طریق بانک ها بدون هیچ گونه كارمزد و با 

رضایت كامل سهامداران
3- راه اندازی سیستم فروش آنالین از طریق سامانه شمس و پورتال فروش و لینک آن با نرم افزار فروش.

4- اســتفاده بهینه از منابع مالی شركت در سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها كه منجر به 
شناسایی مطلوب درآمدهای غیرعملیاتی گردیده است.

5- تعیین تکلیف حســاب های راكد و سنواتی در سرفصل های پیش پرداخت ها و بدهکاران
6- برنامه ریزی جهت استفاده از تسهیالت معافیت های مالیاتی در خصوص هزینه های ورزشی 

موضوع تبصره 2 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
7- ساماندهی فروش های اعتباری با حضور مستمر در كمیته فروش

8- برگــزاری منظــم كمیته های مدیریت هزینه و قیمت تمام شــده جهــت بهره گیری از 
گزارشــات در راســتای كاهش هزینه ها و افزایش سود كه در همین راستا با وجود نرخ تورم 
باال در كشور قیمت تمام شده سال 98 نسبت به سال 97 افزایش 18 درصدی داشته است.
9- همکاری در پیاده ســازی و اجــرای نرم افزار پرتال فروش به صــورت جامع و مرتبط با 

نرم افزارهای حسابداری فروش
10- تعیین تکلیف پرونده های مالیاتی منجمله عملکرد 87 و 95، حقوق 90 و 91 و پرونده 

های ماده 169 و اخذ بخشودگی صد در صد.
11- ارسال بموقع و قابل اتکای اطالعات مالی به بورس و رعایت قانون و دستورالعمل مبارزه 

با پول شویی
12- همکاری در جهت عق قرارداد خرید برق از بورس كاال.

13- همکاری در كمیته ریسک و شناسایی ریسک های مالی و ارائه به كمیته ریسک
14- پیگیری و حضور در هیات های حل اختالف پرونده های ارزش افزوده ســال های 88 

لغایت 95 كه منجر به رای قطعی چند دوره گردیده است.
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دکترین موفق رامین رمضانی برای تعالی مجموعه
اطمینان خاطر شرکت تولید ژالتین کپسول ایران به صنعت دارویی کشور

دكتر رامین رمضانی كلمر مدیر فرهیخته و دانشمند مجموعه 
با اشاره به اینکه شركت تولید ژالتین كپسول ایران در بهترین 
وضعیت ممکن خود قرار دارد، اعالم كرد: میزان فروش 1398 
نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد بسیار مناسب و صعودی 
داشته و سود عملیاتی شركت در امسال هم نسبت به پنج ماهه 
دوره قبل بیش از 150 درصد افزایش  به خود دیده اســت. به 
گفته ی این مدیر خوش فکر همچنین ســود قبل از مالیات 
شــركت رشد چشمگیری داشته و ســود خالص رشد بیش 
از 300 درصدی را بخود اختصاص داده اســت و لذا براســاس 
همین آمار و ارقام مورد تایید كارشناسان و حسابرسان، شركت 
تولید ژالتین كپسول ایران از لحاظ سوددهی وضعیت مناسبی 
داشــته و در بهترین وضعیت خود از زمان تاسیس قرار دارد.

شركت تولید ژالتین كپسول ایران ) سهامی خاص ( به صورت 
انحصاری مسئولیت تولید انواع پوكه سخت ژالتینی كپسول 
داروئی را به صورت چاپ شــده و نیز چاپ نشده به عهده دارد 
و نیاز بیش از 200 شركت داروسازی در داخل كشور را تامین 
می نماید، جایگاه شركت در خاورمیانه و آسیای میانه به جهت 
كیفیت تولید و كمیت آن منحصر بفرد بوده و برترین می باشد.

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شركت تولید 
ژالتین كپسول ایران )سهامی  عام( در تاریخ 1399/02/10 در 
محل سالن تالش تشکیل شــد.  در این مجمع كه با حضور 
69/9 درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای پویا فرهت 
بود، كه جنابان علیرضا برقي و محسن صفاجو در مقام نظار اول 
و دوم و آقــای داود منصوربخت 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 
1398/12/29 و پس از اســتماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم 
ســود 1/250 ریال به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.
به گفته سکاندار مجموعه دكتر رمضانی این شركت درسال 1376 
و با بهره گیری از شش خط تولید آغاز بکار نموده و به جهت نیاز 
كشور، خطوط تولید خود را در سال های 1382 و 1388 از نظر 
كیفی و كمی توسعه داده و در سال 1394 نیز پروژه توسعه جدید 
خود را به پایان رساند كه سبب افزایش 40 درصدی در ظرفیت 
تولید گردید تا عالوه بر تامین كل نیاز كشور در پنج سال آتی 
نیز بخش مهمی از محصوالت خود را به صادرات اختصاص دهد.

به گفته این مدیر نامدار صنعت دارویی و دانشگاهی، اصلی ترین 
فعالیت شركت تولید ژالتین كپسول ایران ، تولید پوكه های 
ژالتینی كپسول داروئی است كه از تکنولوژی پیچیده برخوردار 
بوده و برای تولید آن از ماشــین آالت مدرن وبا تکنولوژی روز 
دنیا با رعایت اصول GMP اســتفاده میشود. طبق اظهارات 
دكتر رمضانی در مجمع، جملگی پرسنل برای فعالیت بهینه 
ومطلوب آموزش دیده اند ولذا اســتفاده از تکنولوژی روز دنیا 
، ارتقاء ســطح كیفی ، افزایش میزان وتنوع تولیدات ، كاهش 
مصرف انرژی ، رعایت استانداردهای جهانی دارو و محیط زیست 
، قیمت گذاری رقابتی ، طلب سرمایه گذاری خارجی ، مشاركت 
با صاحبان تکنولوژی ، اســتفاده از فن آوری اطالعات به طور 
فراگیر و طراحی و اجرای فرایندهای مورد نیاز از جمله اقداماتی 
بوده كه در شركت همواره در راستای ارائه محصوالت با كیفیت 
باال در بازارهای داخلی وخارجی مورد توجه بوده و میباشــد . 
دكتر رمضانی در ادامه با اشاره به میزان نیاز كشور به كپسول های 
دارویی تصریح كرد: نیاز كشور به پوكه های سخت ژالتینی از 

ســال 1390 تا كنون از حدود 4 میلیارد عدد كپسول به 5,5 
میلیارد عدد كپســول رســیده كه میزان تولید این شركت 
همواره 20 تا 30 درصد بیشــتر از نیاز كل كشور بوده است و 
این برگ زرینی از افتخار این شــركت می باشد كه این نشان 
دهنده آن است مدیریت ارشــد، خیز جدی خود را برای قرار 
گرفتن در بین 10 شركت برتر دنیا در این زمینه برداشته است.
مدیر مدبر »دكپسول« با اشــاره به افزایش جزیی نیاز كشور 
به پوكه های ســخت كپسولی در ســال 1398 اعالم داشت: 
برنامه ریزی های الزم جهت تامین این نیاز صورت گرفته و این 
اطمینان خاطر به صنعت دارویی كشور داده می شود كه این 
شركت می تواند تا 7 میلیارد عدد پوكه كپسول در سال تامین كند.
به گفته این مدیر ارشد برآیند تولید پوكه كپسول سخت ژالتینی 
به این شکل است كه شركت خریدار در ابتدای سال نیاز خود 
را به صورت كتبی به شركت تولید ژالتین كپسول ایران ارائه 
می كند تا این شركت جهت تولید پوكه های درخواست شده 
و تحویل به موقع آن به شركت خریدار برنامه ریزی های الزم را 
انجام داده و تامین نیاز مشتری را در دستوركار خود قرار دهد.
ســکاندار مجموعه با تبیین این نکته كه از لحاظ تامین مواد 
اولیه ساخت پوكه های سخت كپسول، شركت تولید ژالتین 

كپســول ایران در وضعیت مناسبی قرار داشته و تا پایان سال 
كل نیاز تولیدی خود را انبار كرده است و از این رو هیچ نگرانی 
از بابت تامین مواد اولیه خود ندارد افزود: عالوه بر این مدیران 
این شركت تمهیدات الزم جهت تامین مواد اولیه خود در سال 
آینده را نیز اندیشــیده اند. تائید حسابهای شفاف و پاک مدیر 
زبردست عالیه مجموعه كه تراز عملکرد مالی و كاری وی مورد 
تائید سختگیرترین حسابرس ها قرار دارد و رابطه تعاملی روابط 
عمومی و امور سهام شركت از جمله نقاط قوت دیگر »دكپسول« 
می باشد كه با خرد جمعی اعضای هیات مدیره و ناخدایی مدیری 
بازارشناس به دنبال نقش آفرینی موثر در جهان دارویی می باشد.
دكتر رمضانی مدیر ارشــد مجموعه همچنین با تاكید مجدد 
بر توان شــركت بــرای تامین كل نیاز كشــور اعــالم كرد: 
شــركت هایی كه در ســال گذشته درخواســت خود را برای 
خرید پوكه های سخت كپسولی ثبت كرده اند، پوكه موردنیاز 
خود را حتــی بدون یک روز تاخیــر دریافت می كنند و این 
نشــان از سیاست مدونی دارد كه تیم مدیریت مجموعه برای 
آن بــه خوبی برنامه ریزی و سیاســت گذاری كرده اســت.

وی خاطرنشــان كــرد: طبــق تعهداتی كه شــركت تولید 
ژالتیــن كپســول ایــران بــه ســازمان غــذا و دارو داده 
اســت، پوكه های ســخت ژالتینــی فوریتی كشــور را هم 
شــركت در كمتــر از 15 روز تولیــد و تحویــل می كنــد.
مدیرعامل شركت تولید ژالتین كپسول ایران در بخش پایانی 
گزارش خود با توجه به شــرایط خاص و تروریســم اقتصادی 
تحمیلی بر كشور، ضمن اعتراض به سنگ اندازی برخی افراد 
در مســیر تولید داخلی، خواستار حمایت مسئوالن دلسوز از 
صنعت دارویی در برهه حساس كنونی گردید و ابراز امیدواری 

كرد با تدابیر و تمهیدات اندیشیده شده و رایزنی های صورت 
پذیرفته این حمایت و یاری رنگ جدی تری بخود بگیرد تا در 
ســال جهش تولید شركت جزو اولین ها در جهان قرار گیرد.

پیام هیأت مدیره
بــا یــاد و نام خداوند ســبحان و با اتکا به یــاری و تفضل او، 
گزارش عملکرد سال 1398 شركت و نتایج بدست امده طی 
دوره مذكــور و اهداف و برنامه های آتی به همراه جداول، آمار 
و اطالعات تکمیلی كه حاصل فعالیت و تالش های مجموعه 
همکاران در سطوح مختلف شركت می باشد، تقدیم می گردد.
امید اســت با رهنمودهای شما ســروران و اظهارنظر مجمع 
محتــرم، هیات مدیره بتواند در پیشــبرد طــرح ها و نیل به 
اهداف و ماموریتهای ســازمانی خود گام های بلندتری بردارد.

سرمایه ثبتي 
- شــركت تولیــد ژالتیــن كپســول ایــران در تاریــخ 
1375 بــا ســرمایه 500 میلیــون ریال تأســیس گردید

- سرمایه شركت در تاریخ 16 / 10 / 1380 به مبلغ 21/076 
میلیارد ریال افزایش یافت

- در تاریخ 27 / 1 / 1383 به مبلغ 40 میلیارد ریال افزایش یافت.
- در تاریخ 16 / 01 / 1395 به مبلغ 120 میلیارد ریال افزایش یافته است
- در تاریخ 97/10/24 به مبلغ 200 میلیارد ریال افزایش یافت.

استراتژي هاي اصلي شرکت
استراتژي توسعه بازار

- شناسایي بازارهاي صادراتي جدید - افزایش ظرفیت تولید و 
توسعه زیرساختها  - انجام بازاریابي علمي

استراتژي تمرکز بر مشتریان 
- افزایش رضایت مشتري

استراتژي رهبري و کنترل هزینه ها
- به منظور كاهش قیمت تمام شده - افزایش سود آوري 

- بهینه كردن ثروت مالکان شركت - استراتژي سرمایه در گردش
استراتژي تنوع و توسعه محصول 

- با هدف تکمیل سبد محصول - افزایش كیفیت محصول 
- بهبود فضاهاي تولیدي

چشم انداز
مــا قصد داریــم با پیشــرو بــودن در صنعت تولیــد انواع 
كپســول هــای دارویی با تولیــد محصول كیفــی و به روز 
رســانی فناوری فروشــنده برتــر محصــول در خاورمیانه 
و یکــی از ده شــركت برتــر دنیــا در این صنعت باشــیم.

اهم برنامه ها و دستاوردها
- تدوین سند استراتژیک سازمان 
- تدوین اهداف راهبردي 5 ساله

- تولید صنعتي دو محصول پرل و فالور و اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو 
- تولید نیمه صنعتي محصوالت بازشــونده در روده، گیاهي و 

نشاسته ذرت
- انجام مذاكرات با شركتهاي مطرح خارجي تولید كننده پوكه 

)V.J(كپسول گیاهي جهت مشاركت
واردات ژالتیــن  بــراي  یــک  اولویــت  ارز  - تخصیــص 

برنامه هاي آتي 
1- اجراي اهداف سال 99 بر اساس اهداف راهبردي 5 ساله

2- خرید ماشین سورت اتوماتیک محصول چاپي 
3- ورود به بازار دو محصول جدید ) كپسول طعم دار و كپسول 

مرواریدی (
4- اخذ تائیدیه طرح توجیهی پروژه توسعه از هلدینگ جهت راه 

اندازی خطوط جدید تولید شامل :
 HPMC راه انــدازی یــک خط تولیــد پوكه كپســول -
- راه انــدازی دو خــط جدید تولید پوكه كپســول پالتینی
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مدیرعامل بیمه تجارت نو مطرح کرد؛
اتحاد شر کت های بیمه در گذر از بیماری »کرونا« 
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»شیوع ویروس كرونا در كشوراتفاق سختی است كه پیش آمده و با توجه به اینکه تمامی 
نهادهای دولتی و غیردولتی و مردم باهم همگرا شدند تا این ویروس را شکست دهند 
صنعت بیمه هم با تدبیر بیمه مركزی در هماهنگی كه با شركت های بیمه ای داشت 
برای تمدید بیمه نامه شخص ثالث تا سه ماه آینده به بیمه گذاران مهلت داده است.«

مدیــر عامــل بیمه تجارت نــو با اظهــار اینکه این اقــدام مثبــت درعین حال 
بارمالی برای شــركت های بیمه دارد، افزود: بیمه نامه های كه توســط شــركت 
هــای بیمه ای صــادر می شــود مبلغی در حــدود 4 هزارمیلیارد تومان اســت 
كه بعــد از صدور بیمه نامــه نمایندگان و شــبکه فروش بایــد از بیمه گذاران 
خــود بگیرند. حــال تاخیــر ایجاد شــده در اخذ مبلــغ فوق هزینه براســت. 

تدابیر مقابله با »کرونا«
نیمــا نوراللهــی همچنین در خصوص تدابیر شــركت متبوعش بــرای مقابله با 
ویــروس كرونا گفــت: ما نیزهمچون بخش هــای دیگرصنعــت و اقتصاد تدابیر 
قانونــی، بهداشــتی و اجتماعی الزم مانند ضدعفونی كردن شــركت، شــیفت 
بنــدی كاركنان و صــدور آنالین بیمه نامه ها را در نظــر گرفته ایم. از طرفی جزو 
معدود شــركت های هســتیم كه توانســتیم با ایجاد امکان پرداخت خسارت به 
صورت آنالین به ویژه دررشــته ثالث به انحای مختلــف ترددها را كاهش دهیم.

وی در خصوص تاثیر بیماری كرونا در صنعت بیمه اظهارداشت: كرونا اثرات منفی بر 
بخش سالمت گذاشته كه این اتفاق می تواند بیمه های درمان را تحت تأثیر قرار دهد 
و به نوعی ضریب خسارت در این رشته را باال ببرد. البته االن ضریب خسارت در این 
بخش كمتر است اما بعد از این به دلیل انواع قراردادها امکان دارد مراجعات بیشتر شود.
مدیرعامل شــركت بیمه تجارت نو ادامه داد: از طرفــی كرونا اقتصاد را نیز تحت 
تاثیر قرار داده و به بنگاه های خرد و كالن آســیب رســانده اســت در نتیجه به 
صــورت غیر مســتقیم بر پرتفــوی بیمه ای شــركت های بیمه اثــر می گذارد. 

نیاز به راننده محور شدن بیمه ثالث
نوراللهــی دربخــش دیگــری از مصاحبــه خود بــه برخی مســائل روزصنعت 
بیمــه و دســتاوردهای شــركت تحــت مدیریــت خــود نیــز پرداخــت. 
مدیرعامــل بیمه تجارت نو در انتقاد به شــیوه كنونی قیمت گــذاری بیمه نامه 
شخص ثالث گفت: بخش زیادی از خسارت و عوارض شركت های بیمه مربوط به 
بیمه نامه شــخص ثالث است، مدلی كه بیمه  گر و بیمه گذار هردو متضرر هستند. 
وی ادامه داد: شاید امروز مردم افزایش باالی 20 درصد حق بیمه ثالث را نپسندند 
و از آن طرف شــركت های بیمه نیز به همین میزان در زیان باشــند چون مدل 
تعریف شده برای این موضوع مدلی است كه غیر از این نیز نمی توان انتظار داشت.

 مدیــر عامــل تجارت نو در پاســخ به تاثیــر افزایش 25 درصــدی حق بیمه ها 
نیز گفت: اتفاقی نیســت كه شــركت های بیمه را خوشــحال كند چرا كه بیش 
از 25 درصــد از عــوارض مربــوط بــه همین رشــته را باید به مبــادی ذیربط 
پرداخــت كنند. از طرفی خســارت ها نیزخیلی بیشــتر از اینها باال رفته اســت.

وی با بیان اینکه مدل قیمت گذاری بیمه ثالث باید تغییركند، تاكید داشت: این مدل 
باید به گونه ای باشد كه بیمه گر و بیمه گذار متضرر نشوند. در دنیای پیشرفته امروز 
روش های دیگری برای بیمه شخص ثالث اندیشیده شده، یکی از این آنها می تواند 
مدل راننده محور شدن بیمه شخص ثالث كه امروز در دنیا تجربه می شود، باشد.

پرداخت 8۰ میلیارد تومان خسارت سیل
و اما در اشاره به برخی از اقدامات مهم تجارت نو در سال98، نوراللهی با بیان اینکه سال 
گذشته با خطرات و حوادث گوناگونی همچون سیل، زلزله و بیماری كرونا همراه بود، 
افزود: بیمه تجارت نو توانست خسارت های سیل را به خوبی مدیریت كند و خسارت 
سیل زدگان را كه بخش عمده ای از آنان مددجویان كمیته امداد بودند، پرداخت كند.

 وی با بیان اینکه جبران خســارت های ســیل زدگان برگ زرینی برای صنعت 
بیمــه و از جمله تجارت نو اســت، افزود: برای 60 هزار پرونده ســیلی كه در 25 
استان تشــکیل شد شــركت حدود 80 میلیارد تومان خســارت پرداخت كرد.

تحقق دوبرابری پرتفو
نوراللهی همچنین در مورد روند سرمایه گذاری در تجارت نو گفت: با سود دهی 80 درصد 
از سرمایه  گذاری ها، مجموعه توانسته در بازار سهام و سایر بازارها خوب عمل كندبه 
طوری كه از متوسط بازارها بیش از 30 درصد سوددهی بیشتری در سال 98 داشتیم.

 وی بــا بیــان اینکه تركیب این ســرمایه گذاری متشــکل از پرتفــوی بیمه ای 
شــركت و سبدی از ســهام بازار بورس بوده اســت، افزود: در برنامه شركت رقم 
300 میلیارد تومان برای پرتفو پیش بینی شــده بود كه با كســب پرتفوی 600 
میلیارد تومانی، دو برابر بودجه پیش بینی شــده در ســال گذشــته محقق شد. 

 با هدف ارائه کلیه خدمات الكترونیك بیمه ای براساس بسته های آسان فروش در بستر 
اپلیكیشن پات، تفاهم نامه همكاری میان بیمه تجارت نو و شرکت ایران کیش به امضاء رسید.
در این مراسم که مدیرعامل و هیئت همراه ایران کیش به میزبانی تجارت نو حضور داشتند، 
طرفین بر شیوه های نوین فروش، ایجاد تنوع در سبد محصوالت و خدمات، گسترش دامنه 
همكاری ها با هدف خلق زنجیره  ارزش، توسعه خدمات الكترونیك بیمه ای و جلب رضایت 
مشتریان تاکید کردند. بنابراین گزارش طبق تفاهم نامه مذکور، توسط تجارت نو خدمات 
مطلوب بیمه ای از جمله مشــاوره آنالین، استعالم نرخ و صدور بیمه نامه با درنظرگرفتن 
شــرایط ویژه و متمایز اعمال نرخ مناسب، تخفیف و تقسیط از طریق اپلیكیشن پات به 
عموم مردم ارائه خواهدشد.  در مقابل پشتیبانی فنی و پاسخگویی به کاربران اپلیكیشن 
و همكاری در زمینه تامین اطالعات مورد نیاز بیمه تجارت نو جهت تســهیل در طراحی 
خدمات بیمه ای مناســب از جمله تعهدات ایران کیش در جریان این همكاری اســت.

زحمات  از  قدردانــی  تجارت نو جهــت  بیمــه 
پزشــكان وپیراپزشكان، در رشــته   های مختلف 
بیمه ای به ســفیران ســالمت تخفیف می دهد.
به گــزارش روابط عمومی؛ این اقــدام که تقدیر 
سفید نام گرفته، در راســتای عمل به مسئولیت 
اجتماعــی تجارت نو درقبال کادر درمانی اســت 
که این روزها با شــیوع بیمــاری “کرونا” بیش از 
گذشته درحال خدمت رسانی به بیماران هستند.
بنابراین گزارش پزشكان و پیراپزشكان می توانند 
تا پایــان اردبیهشــت 99، از ۶۰ درصد تخفیف 
بیمه نامه هــای بدنه اتومبیل، حــوادث انفرادی و 
آتش ســوزی منازل مســكونی بهره مند شوند.

با امضای تفاهم نامه میان تجارت نو و ایران کیش کلیدخورد؛

اپلیکیشن پات؛ امکان جدید تجارت نو در ارائه خدمات
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سکانداری مهندس داراب وکیلی در سالمت محوری
هلدینگ مدیریت صنعت شوینده سرآمد و پیشتاز برای بهداشت موطن اسالمی
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شــركت هلدینگ شــوینده در مقام یکــی از بزرگترین و 
پیشــروترین هلدینگ های سفیر ســالمت و بهداشت در 
منطقه به مدد مدیریت كاردان و كاربلد خود جناب مهندس 
داراب وكیلی توانسته است در طی دوره سکانداری این مدیر 
موفق و بازار شناس هرروز موفق تر از بازه زمانی پسین خود 
برای سهامداران و ذینفعانش سود و ارزش آفرینی توامان را 
ارمغان بیاورد. هلدینگ شوینده كنون در میهن اسالمی مان 
ظرفیت تامین حدود 40درصد نیاز بازار محصوالت شوینده 
،آرایشی و بهداشتی كشــور را دارا بوده و سهم قابل توجهی 
از بازارهای منطقه ای و بین المللی را به خود اختصاص داده 
اســت، این شركت ســالمت محور بزرگ، همچنین دارای 
برنــد های اول محصوالت صابون گلنــار ،خمیر دندان پونه 
و برند دوم شــامپو شــبنم و خمیر دندان نسیم و برند سوم 
پودر برف و مایع ظرفشــویی گلی در كشور را دارا میباشد. 
به گفته جناب مهندس وكیلی مدیرعامل هلدینگ شوینده 
با توجه به تصریح و تبیین برنامه های كالن مدیریت ارشــد 
این مجموعه با نگاه توسعه اي، ضمن ارج نهادن به ارزش ها و 
تالش هاي شركت هاي گروه و پایبندي به اخالق حرفه اي به 
رشد چشمگیر فرصت هاي كسب و كار و بازارهایش  اندیشده 
و مصر بوده است با هم افزایی بین شركتهای گروه و انسجام 
بخشی به فعالیت های شركتهای زیرمجموعه برترین راندمان 
و بازده را برای ذینفعان حاصل ســازد. به گفته ی مدیرعامل 
مجموعه همچنین هلدینگ مدیریت صنعت شوینده به عنوان 
یک ســازمان یادگیرنده جهت اعتماد و رضایت سهامداران 
و مشــتریان به صورت گروهی و با یک خرد جمعی فعالیت 
كرده و تالش مي كند و اطمینان دارد كه چنین رویکردي به 
حفظ منافع سهامداران، مشتریان، و كاركنان و ایجاد ارزش 
مســتمر و پایدار براي جامعه به ســرانجام خواهد رسید .در 
یک كالم كســب 720 ریال ســود به ازای هر سهم در سال 
ســخت اقتصادی گذشــته در كنار تداوم تحریم های بین 
المللی و مشــکالت تامین مواد اولیه و محصوالت مربوط به 
صادرات و تامین نقدینگی كه نفس همه شركتهای تولیدی 
را گرفتــه بود ، هنــری مدبرانه در مدیریــت بود كه جناب 
وكیلی مرد كار و اندیشه و تیم مدیران موفق زیرمجموعه اش 
توانستند به آن دست یافته و براعتبار برند شركت بیافزایند.
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت در 
ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1399/01/30 با حضور 80/37 
درصد از سهامداران،و یا نمایندگان قانونی آنان )اصالتآ،وكالتآ( 
به شرح لیست پیوست ،نماینده حسابرس مستقل و بازرس 
قانونی شــركت ،برخــی از اعضای هیئت مدیره شــركت و 
حضور آنالین نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در محل 
شركت پاكسان واقع در كیلومتر 8 جاده فتح تشکیل گردید.
جلســه با تالوت آیاتی چند از كالم ا.. مجید و پیام نوروزی 
رهبر جمهوری اســالم آیــت ا... خامنه ای تاكیــد بر روند 
جهش تولید آغاز و ســپس جناب آقــای داراب وكیلی به 
عنوان مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره شركت ،ضمن 
عرض خیر مقدم به ســهامداران محترم و میهمانان ارجمند 
بااعالم حضــور 80/37 درصد از ســهامداران و نمایندگان 
صاحبان ســهام شــركت و با اســتناد به مــاده 87 الیحه 
اصالحیه قانون تجارت رســمیت جلســه را اعالم نمودند.

بر اساس رای گیری به عمل آمده و دررعایت ماده 101 قانون 
تجارت ،اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای علی ملکی به نمایندگی از شركت توسعه صنایع بهشهر 
)سهامی عام( به عنوان رئیس مجمع 

آقای همایون باقری طادی به نمایندگی از شــركت سرمایه 
گذاری گروه صنایع بهشهر ایران )سهامی عام( به عنوان ناظر

آقای مهدی صدقیانی به نمایندگی از شركت سرمایه گذاری 

ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران )سهامی عام(به عنوان ناظر 
آقای داراب وكیلی به عنوان دبیر مجمع 

هیئت رئیسه ضمن قبولی سمت و تایید حضور نمایندگان 
صاحبان ســهام و حصول حد نصاب قانونی برای تشــکیل 
جلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه ،رسمیت آن را اعالم 
نمود.سپس دستور جلسه توسط دبیر مجمع قرائت گردید .
جلســه با آرزوی توفیق برای ســهامداران محترم و تشکر 
از زحمــات اعضــای هیئت مدیــره و كاركنان شــركت و 
اظهــار امیداری ســهامداران بــرای تــداوم موفقیت های 
شــركت با طنیــن عطرآگیــن صلوات بــه پایــان یافت.
بنا به اظهارات مهندس داراب وكیلی مدیرعامل و عضو هیات 
مدیره شركت ،هلدینگ مدیریت صنعت شوینده در فضاي 
كسب و كار با رویکرد انجام درسِت كارِ درست با اتکا به سرمایه 
های فکری، دانش فنی، تجارب انباشــته شده ،منابع انسانی 
فرهیخته و كار آزموده به عنوان یکی از بزرگترین هلدینگ های 
صنعت شوینده كشور در زمینه محصوالت آرایشی و بهداشتی 
مشغول به فعالیت بوده و سهمی قابل توجه در بازارهای داخلی 
- منطقه ای و بین المللی را با توجه به برندهای خوشــنام و 
با كیفیت به خود اختصاص داده اســت. به گفته مدیرعامل 
مجموعه این هلدینگ با تمركز بر مزیت های خود مانند تیم 
مدیریتی توانمندو خوشنام ، راهبری مشترک ، استفاده بهینه 
از منابع انسانی و سازمانی ،حمایت فنی و مالی درجهت امکان 
دســتیابی سریع به محصوالت جدید و بازارهای نو ظهور در 

راســتای ارزش آفرینی، تولید و تجارت بالنده ،هم افزایی و 
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در كشور عزیزمان فعالیت داشته 
و از نمونه های یک هلدینگ موفق و پیشرو به شمار می آید.
افزایــش 45 درصدی خالص ارزش دارایی های شــركت در 
سال جاری نسبت به پایان ســال مالی قبل در كنار كسب 
ركورد مبلغ فروش 17/849 میلیارد ریال در گروه و همچنین 
بازدهی 1/150 درصدی سهام شركت از زمان عرضه در بورس 
اوراق بهادار تهران تا تاریخ 98/9/30 از بزرگترین دستاوردهای 
برجسته و موفق این هلدینگ برتر و شركت موفق كشورمان 
در سال مالی گذشته برای سهامداران و ذینفعانش بوده است.
متمركز سازی امور سهام شركت های زیرمجموعه و هلدینگ 
و ایضا نظارت مســتمر بر سیاست های تامین مالی شركت 
های زیر مجموعه در مواقع تنگنای مالی، تامین نقدینگی برای 
شــركت های سرمایه پذیر از منابع داخلی شركت در جهت 
رشــد و توســعه آن ها به نحوی كه در سال جاری مطلوب 
ترین عملکرد در كل طول دوره فعالیت شركت های بورسی 
و غیربورســی زیرمجموعه كسب شده از دیگر فعالیت های 
و فرآیندهایی بوده اســت كه توانسته این مجموعه را برای 
ذینفعان و دیگر شــركت ها و مدیران در مقام یک شــركت 
سود ده و ارزش آفرین الگوی رونق و جهش تولید قرار دهد.
با توجه به این نکته كه تولید محصوالت سلولزی از مصرف 

آن بیشــتر بوده، و ایران اســالمی بعد از تركیه بیشــترین 
تولیــد و صــادرات محصوالت شــوینده در منطقــه را به 
خوداختصاص داده اســت امر صــادرات یکی از راهبردهایی 
است كه سکاندار مجموعه و تیم مدیران موفق زیر مجموعه 
اش به آن نگاه جدی داشــته و برنامه های مدون و اقدامات 
مهمــی برای آن اجرائی، انجــام داده و پیش بینی كرده اند.

شاهد آنکه طبق اعالم دبیر انجمن صنایع شوینده و بهداشتی 
كه صادرات ساالنه محصوالت شوینده را معادل 180 تا 220 
میلیون دالر ذكر نموده اســت و با توجــه به اینکه ایران به 
لحاظ توان تولید و صادرات در بین كشــورهای منطقه بعد 
از تركیــه رتبه دوم را دارد، با برنامه و سیاســتهایی كه تیم 
ارشــد هلدینگ دارند، هلدینگ مدیریت صنعت شــوینده 
از پیشــگامان در این كســب توفیــق ارز آوری برای میهن 
مــان بوده و خواهند بود كه خدایشــان قــوت افزون دهد.

پیام هیات مدیره
پس از حمد خداوند متعال، موجب ســربلندی است كه به 
استحضار برســاند، با استعانت از درگاه احدیت و با همراهی 
و پشتیبانی سهامداران عزیز شركت، علیرغم وجود مشکالت 
و تنگناهــای متعدد محیطی، تحقق اهــداف و آرمان های 
بلند شــركت در سال مالی منتهی به 1398/9/30 با جدیت 
پیگیری و در این راســتا دســتاوردهای بزرگی حاصل شد.
نتیجه ارزیابی هلدینگ مدیریت صنعت شــوینده توســعه 
صنایع بهشــهر به عنوان یکی از بزرگ ترین هلدینگ های 
تخصصی كشــور،حاكی از نقش تعیین كننده و موثر گروه 
مدیریت صنعت شوینده توســعه صنایع بهشهر در اقتصاد 
ملــی، حوزه های متنوع تولید كاالی ایرانی و بازار ســرمایه 
اســت. این جایگاه و عملکرد مهم، یادگار نیک بنیان گذاران 
و مدیــران دوره هــای پیشــین و همچنین تــالش های 
هوشــمندانه و هدفمند مدیران ارشد و همکاران و كاركنان 
محترم در شــركت های گروه در دوره مالــی مورد گزارش 
است. از مهم ترین دستاوردهای شركت در سال مالی منتهی 
به پایان آذرمــاه 1398 می توان به موارد زیر اشــاره نمود:
الف: كسب ركورد مبلغ فروش 17/849 میلیارد ریال در گروه
ب: بازدهــی 1/150 درصــدی ســهام شــركت از زمــان 
عرضه در بــورس اوراق بهــادار تهران تا تاریــخ 98/9/30
ت: افزایــش 46 درصــدی خالــص ارزش دارایــی هــای 
شــركت در سال جاری نســبت به پایان ســال مالی قبل
ث: صــادرات ارزی محصــوالت شــركت هــای گــروه در 
راستای رعایت دســتورالعمل بانک مركزی و سیاست گروه
هیات مدیره و مدیریت شركت معتقد است تمامی افتخارات 
و موفقیت ها در ســایه حمایت های بی دریغ و با پشــتوانه 
سهامداران محترم حاصل گردیده است .در این راستا با تاكید 
بر رعایت اصول اخالق حرفه ای، اصول حاكمیت شــركتی، 
الزامات زیست محیطی و مسئولیت های اجتماعی، در مسیر 
رشد و اعتالی اقتصادی و كسب و كار ایرانی از هیچ تالشی 
فروگذار نخواهد نمود و بر این باور است كه با اتکا بر راهبری 
موثر در مســیر اهداف راهبری؛ حمایت از تولید محصوالت 
داخلی و فرهنگ كارافرینی، استفاده از فرصت های موجود 
در اقتصاد داخلی و فضای بین المللی و توانمندی های منابع 
انســانی، ضمن تحقق چشم انداز و اهداف شــركت ، قادر 
خواهد بود نقش موثر و سازنده ای در اقتصاد ملی ایفاد نماید. 
امید در ســایه الطاف الهی نویدبخش اینده ای روشن برای 
گروه مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر باشیم.
مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی 

آن طی سال مالی 1398 
درحــال حاضر تعــداد 220 واحد تولیــدی در زمینه مواد 
شــوینده در كشور فعال هســتند و حدود 70 تا 85 درصد 
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تولید داخلی این صنعت در اختیار 15 واحد صنعتی بزرگ 
اســت.در این خصوص طبق رتبه بندی انجام شــده توسط 
ســازمان مدیریت صنعتی در ســال 1397 كه بر اســاس 
اطالعات مالی ســال 1396 انجام شــده است این هلدینگ 
در گروه محصوالت شــیمیایی و بهداشــتی رتبه اول و در 
میان 500 شــركت بزرگ ایران رتبــه 124 را از نظر مبلغ 
فروش كســب كرده اســت و در كل رتبه گروه در بین 10 
واحد صنعتی بزرگ محصوالت شــوینده كشــور قرار دارد.
مرور کلی بر عملكرد شرکت، میزان دستیابی به اهداف 
تعیین شده و دستاوردهای مهم در سال مالی مورد گزارش: 
هیات مدیره شــركت مدیریت صنعت شــوینده در ســال 
جاری در راســتای اجــرای فعالیت اصلــی هلدینگ و به 
منظور راهبری مناســب شــركت هــای زیرمجموعه اقدام 
به بهینه ســازی ســاختار ســازمانی هلدینگ نمــوده اند.

در این خصوص با هدف كسب حداكثر سود و افزایش ثروت 
ســهامداران عملیات راهبری و هدایت اجرایی شــركتهای 
زیــر مجموعه و رویکرد عملیاتــی، اداری و مدیریتی آنها با 
هلدینــگ از طریق به روز رســانی اســتراتژی و هماهنگی 

آن با چارت ســازمانی در ســال جاری انجام شد تا از طریق 
راهبری اســتراتژیک شــركت های زیرمجموعــه و انجام 
خدمات مشــترک، فضــای كســب و كار و رقابت پذیری 
را برای شــركت های تابعه خود مساعد و هموار می نماید.
از جمله مهمترین دســتاورد های ســال مالــی منتهی به 

1398/9/30 می توان به موارد زیر اشاره نمود : 
- متمركز سازی امور سهام شركت های زیرمجموعه و هلدینگ
- . نظارت مســتمر بر سیاســت های تامین مالی شــركت 
های زیر مجموعه و در مواقع تنگنای مالی، تامین نقدینگی 
برای شركت های ســرمایه پذیر از منابع داخلی شركت در 
جهت رشــد و توســعه آن ها به نحوی كه در ســال جاری 
مطلــوب ترین عملکرد، در كل طول دوره فعالیت شــركت 
های بورســی و غیربورســی زیرمجموعه كسب شده است.
- برنامه ریزی جهت تامین به موقع مواد اولیه و داخلی سازی 
برخی از مواد اولیه و استفاده از فرصت های موجود در زمان 
پیش از آغاز تحریم های ظالمانه علیه كشــورمان در گروه 
- رصد شــرایط بازار محصوالت و حــذف تخفیفات اضافی 
- ایجاد زمینه های جدید در جهت توزیع و فروش محصوالت 

شركت های گروه؛ 
- طراحی و تدوین استراتژی در قالب اهداف و موضوع فعالیت 

هلدینگ و شركت های گروه.
- پیگیری انجام افزایش سرمایه شركت های زیرمجموعه و ثبت 
آن در اداره ثبت شركت ها كه در جهت اصالح ساختار مالی 
و استفاده از معافیت های مالیاتی قانون صورت پذیرفته است.

- تمركز بر فعالیت شــركت های كوچک و اصالح ساختار 
مالی، عملیاتی و سازمانی در جهت رشد فعالیت و سودآوری

- كســب حداكثــر منافــع از منابــع نقــد موجــود در 
شــركت و فروش امــوال ســرمایه ای غیرمولد شــركت.

- بهبود ســاختار مالی هلدینگ و شركت های زیرمجموعه 
از طریــق تهاتــر مطالبات و بدهــی هــای درون گروهی
- برگزاری كالس های آموزشی در زمینه تعمیر و نگهداری، 

اعتبارات اسنادی و گزارشات مالی
- پیگیری و راه اندازی عملیات فروش شــركت ها از طریق 
اعتبارات اســنادی داخلی )LC( در جهت كاهش ریســک 

اعتباری و ریسک نقدینگی.
اهداف استراتژی 

- تامین نقدینگی سریع ،ارزان و كم هزینه؛ 
- ارتقای توان فروش و بازاریابی گروه و مدیریت و خلق برندها؛ 
- استفاده حداكثری از پتانســیل های فضای مجازی برای 
ارتقــای توانمندی های هلدینگ و شــركت هــای تابعه؛ 
- مدیریت تولید محصوالت شوینده در كشور)سایر شركت ها 

و شركت ها زیر مجموعه(؛
- توجه به تولید محصوالت استراتژیک ،خاص،جدید و نوآورانه 

و افزایش تولید محصوالت صنعتی؛
-جذابیت برای سهامداران؛ 

- افزایش سهم بازار و حفظ و ارتقاء جایگاه هلدینگ و شركت 

های تابعه در حوزه شوینده و بهداشتی)به عنوان سه شركت 
برتر( و ورود به بازار محصوالت آرایشی ها جهت كسب جایگاه 

دهم این بخش؛ 
- تبدیل شده به یک شركت صادراتی از طریق افزایش حجم 

صادرات به كشورهای همسایه؛ 
- حضور در فهرست 100 شركت برتر ایران؛

- كنترل و راهبری اســتراتژیک شركت های زیر مجموعه؛
- كسب و حفظ جایگاه رهبری محصوالت شوینده در ایران.

برنامه های آینده
- افزایش بهــره وری و بازده دارایی ها، واگذاری دارایی های 
غیرمولد، تکمیل زنجیره های صنعت توزیع و مدیریت برند و 

ارتقاء سطح انگیزه ها؛
- اهتمــام به توســعه توانایی های مدیریتــی در مجموعه 
از طریــق به كارگیــری مدیران توانمند، انتقــال تجارب و 
برگــزاری دوره هــای هدفمند در حــوزه كالن و عملیاتی؛

- استفاده از مزایای حضور موثر در بازار سرمایه در كنار ارتقاء 
شفافیت فعالیت های شركت از طریق اطالع رسانی مناسب 

در بورس؛
- مدیریت بهینه دارایی ها و بدهی ها به منظور كسب حداكثر 

بازدهی و افزایش ثروت سهامداران
- افزایش سهم بازار داخلی و خارجی

- توسعه صادرات و افزایش حضور در بازارهای هدف
- اصالح و افزایش ساختار سرمایه شركت های زیرمجموعه 

)مروارید هامون و آلی شیمی قم(
- ایجاد بســتری الزم جهت پذیرش و عرضه سهام شركت 

مروارید هامون در فرابوس
- تولید گلسیرین بداشتی و دارویی با اخذ استانداردهای الزم 

مربوطه در شركت آلی شیمی قم

بیانیه ماموریت
ایجاد هم افزایــی و مدیریت راهبردی بهینه و موثر صنعت 
شوینده كشــور بین شــركت های عضو و غیرعضو گروه با 
تمركــز بر ارائه محصوالت و خدمات با كیفیت و ارزش برتر، 
با تکیه بر كاركنان با انگیزه و نوآور كه با كار خوب و كیفیت 
خود موجبات رشد و تعالی جامعه را فراهم آورده و با تعهد به 
ارزش های اخالقی و مسئولیت های اجتماعی نام محصوالت 
ایرانی را پراعتبار و درخشــنده نمــوده و از این طریق برای 
مشتری، كاركنان و سهامداران و جامعه ارزش آفرینی نماید.

مــا به عنوان یکی از شــركت های برتر و ســرآمد ایرانی، با 
تکیه به حفظ و صیانت از ســالمت جامعه در مســیر رشد 
و اعتــالی اقتصادی و كســب و كار ایرانی از هیچ تالشــی 
فروگــذار نخواهیم كرد و ب اتکای نــوآوری، تغییر و بهبود 
مســتمر و فرهنــگ كارآفرینی خود در تالش هســتیم تا 
در اقتصاد ملی نقش موثر و ســازنده ای داشــته باشــیم.

برنامه های عملیاتی
نظر به لزوم اعمال كنترل بر عملکرد شــركت های سرمایه 
پذیــر و نظارت بر فعالیت آنان، پیوســته گزارشــات مورد 

نیــاز در زمینه های مالی، اداری، تولیــد و فروش، دریافت و 
پس از بررســی عملکرد و ارزیابی وضعیت با توجه به بودجه 
مصوب و برنامه های از پیش تعیین شده، انحرافات، كاستی 
ها و مشکالت شناســایی و مورد پیگیری قرار گرفته است.
- پایش فعالیت های شركت های زیرمجموعه نسبت به اهداف 

بودجه ای و فرایند عملیاتی هر شركت.
- تشکیل جلسات گروهی و كمیته های تخصصی در خصوص 

شرایط و روند بازار و فروش محصوالت.
- برگزاری جلســات هم اندیشــی ماهانه بین شركت های 
گروه با محوریت تامین به موقع مواد اولیه و داخلی ســازی 
بعضی از مــواد اولیه و وارداتی مورد نیــاز با تمركز بر فعال 
سازی بخش تحقیق و توســعه )R AND D( شركت ها.

- نظارت بر فرآیند نقدینگی شــركت ها و ارائه راهکارهای 
اجرایی الزم برای جلوگیــری از كمبود نقدینگی و افزایش 

هزینه های مالی آن ها.
- كســب حداكثر منافع از منابع نقدی موجود در شــركت.

- بهینه سازی چارت سازمانی هلدینگ در راستای تکمیل و 
اجرای اهداف عملیاتی.

- نظارت مستمر نماینده هلدینگ در عملیات انبارگرادانی شركت 
های فرعی زیرمجموعه در پایان دوره مالی 6 ماهه و 12 ماهه
- كنترل مستمر مصوبات و برنامه های جلسات هیات مدیره 
شــركت های زیرمجموعه و پیگیری اهــداف و برنامه های 

عملیاتی آن ها
- این شــركت از طریــق تعیین نماینــده در كلی مجامع 
عمومی شركت های گروه مشــاركت فعال داشت و حسب 
دستور جلسات مجامع ضمن پاسداری از منافع سهامداران 
با توجه به اســتراتژی و چشــم انداز شركت نسبت به اتخاذ 
تصمیــم و اعمــال مدیریت مناســب اقدام نموده اســت.
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بهپاک پیشتاز صنعت روغنکشی و پروتئین گیاهی در ایران
دکترین موفق مجید شریفی در تعالی مجموعه ها را الگو برداری کنید

آقــای دكتر شــریفی مدیرعامل شــركت ، در ابتدا 
حضور ســهامداران و نیز نمایندگان محترم شركت 
توسعه صنایع بهشــهر ، نماینده حسابرس مستقل 
و بازرس قانونی ، نماینده بورس و اصحاب رســانه و 
همکاران خدوم خود را در مجمع ســاالنه خیرمقدم 
عرض نموده و سپس با ارائه گزارش ، عملکرد بهپاک

را در ســال مالــی 98بــه رغم تحریم هــای پیش 
آمــده ، مطلــوب ارزیابی كردند و نیز ســود خالص 
هر ســهم در ســال جاری را 807ریالی اعالم نمود.

به گفته این مدیر خوشنام و صاحب نظر بازار سرمایه 
كشورمان دســتاوردهای حاصله در سایه تمهیدات و 
سیاســت های كوتاه مدت- میان مدت و بلندمدت 
حاصل شده و تالش مجاهدگونه كلیه اركان و كاركنان 
طی ســال گذشته در حصول این افتخارات غیر قابل 
كتمان است و این مهم در شرایطی كه بعلت شرایط 
تحریم و تامین مواد اولیه و نوسانات ارزی و تالطم های 
حاكم بر اقتصاد كشور شاهکاری بوده از جنس تعالی 
بخش و موفقیت . شایان ذكر است بعلت شیوع بیماری 
كرونا و حفظ رعایت فاصله اجتماعی تعداد 151 نفر 
بصورت زنده با الیو اینستاگرام در این مجمع مشاركت 
داشتند كه به سئواالتشــان بصورت مجازی از سوی 
رئیس محترم مجمع و مدیر عامل پاسخ الزم داده شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت 
صنعتی بهپاک )ســهامی عام( رأس ســاعت 11:30 
صبح روز شــنبه مورخ 1399/01/30 در محل سالن 
اجتماعات شركت پاكسان و همزمان بصورت آنالین 
در اینستاگرام و بدلیل ویروس كرونا ، با حفظ فاصله 
اجتماعی و رعایت كلیه پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

در این مجمع كه با حضور 66/25 درصدی سهامداران 
حقیقــی و حقوقــی ، اعضاء هیات مدیــره، نماینده 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس 
قانونــی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای 
آقاي علي ملکي بود، كه جنابان همایون باقري طادي 
و مهــدي صدقیاني در مقام نظــار اول و دوم و آقای 
علیرضا شریفي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائــت گزارش هیات مدیــره به مجمع 
مربوط بــه اهم فعالیتهای صــورت پذیرفته در طی 
سال مالی منتهی به 1398/09/30 و پس از استماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنین صلوات خــود ضمن تصویب صورتهای مالی و 
تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقســیم سود 
400 ریال به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.

مــن باب بهپاک و دوران پیش و پس از تصدی مدیر 

برجسته و نمونه كشورمان جناب دكتر شریفی در آن 
باید متذكر گردید كه در ســال 1388 به دلیل عدم 
احراز معیارهــای حضور )عمدتا بــه دلیل زیاندهی 
شركت در سنوات گذشته(، سهام شركت از فهرست 
شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار حذف 
گردید كه متعاقبا در تاریخ 1392/07/21 شركت بار 
دیگر با اعمال و اجرای سیاست های مدبرانه مدیرعامل 
بازار شناسی كه تهدیدها را به فرصت تبدیل ساخت 
و درایت مثال زدنــی ناخدای حاذق و خوش فکرش 
و مجاهدت مجموعــه مدیران میانــی و كاركنان و 
كارگردان تالشگرش بار دیگر در فهرست شركت های 
ثبت شده در ســازمان بورس درج گردید و نماد این 
شركت در تاریخ 1393/1/25 در بازار توافقی فرابورس 
گشــایش و مورد معامله قرار گرفت. با توجه به روند 
مثبت فعالیت این شــركت در بــازار فرابورس ایران، 
پیرو نامه شماره 95/2/57690 مورخ 1395/11/16 
فرابورس ایران، عرضه اولیه سهام این شركت در بازار 
دوم فرابورس ایران در تاریخ 1395/11/17 انجام و از 
تاریخ مذكور تاكنون معامالت ســهام این شركت در 
بازار دوم فرابورس ایــران انجام می گیرد. این یعنی 
سیاست هنرمندانه و ناب مدیریت ارشد همراه با درک 
موقعیت های حاكم بر بــازار دنیا مصرف كننده كه 
همباره با برنامه و سیاســت هایی بروز شده به دنبال 
ساختن فرصت از دل تهدید می باشد. دكتر شریفی و 
عملکرد كاریش بر هر جا كه نشسته جز خیر و بركت 
و منشا تحول گشتن ارمغانی بخود ندیده است بطوری 
كه در ســالهایی كه مزین به نام اقتصاد مقاومتی بود 
و در دوره ی بعــد آن كه به ســالهای رونق و جهش 
تولید این مدیر طراز اول میهن اســالمی مان نشان 
داد شاگرد اول بودن در بازار سرمایه علی رغم همه ی 
مشکالت حاكم بر شركت های تولیدی نیازمند صرف 
فعل خواستن است كه این مهم در سایه ی درایت و 
كیاست شــیرمردان این خطه دالورخیز میسر است.

كســب جوایز متعدد نشان برتر اســتاندارد،دیاموند، 
صنعت سبز، حامی ســالمت ، رعایت حقوق مصرف 
كنندگان ، صنعــت برتر، مدیریت جهادی ،ســتاره 
رهبری و كیفیت از پاریس ، قهرمان صنعت ، تندیس 
طالیــی دروازه اروپــا و یکی دوجین مــدال و لوح و 
تندیس دیگر داخلی و بین المللی تنها گوشــه ای از 
شاهکاریست كه این مدیر پاكدست و موفق و جمله 
اركان تالشگر و متعهد و متخصص اش توانستند در 
شركت پر افتخار بهپاک برای سهامداران و ذینفعان و 
عموم ایرانیان به ارمغان بیاورند. پاسخگویی و دست 

حامی دكتر شریفی بر اهل مطبوع نیز از دیگر ویژگی 
های مشــارلیه است كه نشــان از آن دارد وی ادب و 
معرفت كاری و مدیریت را از پر قنداق داشته و دارد... 
دست مریزاد به مرد میانه میدان كار علم و عمل كه 
حامی رسانه اســت و الگوی مدیران موفق تولیدگر.

پیام هیات مدیره
حمد و ســپاس به درگاه خداونــد متعال بابت تمام 
الطاف بیکرانش كه شــامل حال مجموعه ذی نفعان 
این شــركت گردیده تا ما بتوانیم سال مالی منتهی 
بــه 1398/9/30 را با تمــام نوســانات اقتصادي و 
ركود حاكــم براقتصاد با موفقیت به انتها برســانیم. 
ســال مالی منتهی به 1398/9/30 شركت صنعتی 
بهپاک در شــرایطی سپري شــد كه به لحاظ فقدان 
توجیه اقتصادي در صنعت روغن كشــی كشــور، از 
4میلیــون تن ظرفیــت تولیدی تنهــا 2/2 میلیون 
تن )معــادل 55 درصد( ظرفیت فعال بوده اســت.

 شــركت صنعتی بهپاک در سال مالی مورد گزارش 
با هدف حداكثرســازي ســود حاصل از فعالیت های 
تولیــدي و بازرگانی، تركیب تولیــدات را به گونه ای 
تعیین نمود تا ســود مورد انتظار سهامداران محترم 
و بودجــه مــورد تعهد هیــات مدیره تحقــق یابد.
به طوری كه سهامداران محترم استحضار دارند صنعت 
روغن نباتی و به تبع آن صنعت روغن كشــی كشور 
به دلیل ســطح اندک زیر كشت دانه های روغنی در 
كشور، وابستگی شــدید به واردات مواد اولیه وارداتی 
داشته به طوریکه در سال مالی مورد گزارش ، مجموع 
دانه های روغنی قابل برداشــت در كشور حدود 180 
هزار تن بوده كه مجموع استحصاالت آن كمتر از 3/5 
درصد نیاز روغن نباتی و كنجاله مصرفی در كشورمی 
باشــد كه این محدودیت در شرایط اقتصادي و ارزي 
و تحریم ها و ســایر محدودیت های حاكم بر كشــور 
فرایند دسترســی به مواد اولیه را دشوارتر می سازد.
هیات مدیره شركت صنعتی بهپاک علیرغم مشکالت 
موجود، موفقیت های حاصل شــده را ناشــی از اتخاذ 
اســتراتژی های مناسب با شــرایط روز و همچنین 
حاصل همــکاري تیــم 511 نفره بهپاک دانســته 
و افتخــار دارد بــا كمال خرســندي به اســتحضار 
سهامداران محترم برساند با توجه به اصالح بافت مالی 
شــركت و خروج از شــمول ماده 141 قانون تجارت 
و بهبود شــاخص های مالی،نماد شــركت در تاریخ 
1395/11/17 در بازار دوم فرابورس بازگشــایی شد.
هیــات مدیره شــركت معتقد اســت كــه امانتدار 
سهامداران محترم بوده و به منظور حراست و ارتقای 
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امانت واگذارشــده به آنها، وظیفه خود می داند كه از 
انجام هیچ تالش و كوششــی دریغ نــورزد. گزارش 
حاضــر دربرگیرنده اهــم فعالیت های شــركت در 
جهت نیل به اهداف و اســتراتژی های شركت است.

هیات مدیره شــركت معتقد است تمامی افتخارات و 
موفقیت های كسب شده، در سایه حمایت های بی دریغ 
و با پشتوانه سهامداران محترم حاصل شده است. تعامل 
مطلوب و اســتفاده از نظرات و انتقادات سازنده شما 
سهامداران محترم بی شک چراغ راه خواهد بود. در این 
راستا بهره مندي از نظرات و رهنمودهاي شما عزیزان 
را ارج نهاده و آن را بســتري یگانه در راستاي بهبود 
فرایندهای تصمیم گیري و برنامه ریزي خود می داند.

در پایان شــایان ذكر اســت مدیریت شركت بر خود 
فرض می داند طبق رسالت و وظایف خود در هر زمان 
با افتخار، پذیرا و پاسخگوي سهامداران محترم بوده و 
مقدم سهامداران محترم را كه بی شک همراه با خیر 
و بركت براي شــركت خواهد بــود، گرامی می دارد.
مروری بر وضعیت صنعت روغنکشی در سراسر كشور

در ســال مالی منتهی به 1398/9/30 )سال 2019 
میالدی( قیمت جهانی دانه سویا 420 تا 470 دالر در 
نوســان بود كه نوسانات فوق تا حدی نشات گرفته از 
نوسانات قیمت جهانی نفت بوده سات. .جود متغیرهای 
گوناگــون ازجمله فزونی عرضه نســبت به تقاضای 
اســتحصاالت)كنجاله و روغن( ، باالرفتن نرخ مبادله 
ای ارز از سوی بانک مركزی ، پائین بودن قیمت روغن 
در كشور و مازاد عرضه روغن نباتی به تقاضای كشور 
در مجموع در سال مالی مورد گزارش، مبین حاشیه 
ســود اندک فروش روغن خام و كنجاله بوده و سود 
عملیاتی قابل توجه شــركت، ناشی از افزایش تولید 
نسبت به سال قبل و سرشکن شدن هزینه های ثابت 
بر احاد تولید، فعالیت در حوزه تولید پروتئین، واردات 
و فروش دانه سویا و نیز سایر امور بازرگانی بوده است. 

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
سهام شركت در تاریخ 1374/3/21 در سازمان بورس 
اوراق بهادار تهران در گروه مواد غذایی با نماد غبهپاک 
مورد پذیرش واقع و از تاریخ 1374/5/31 مورد معامله 
قرار گرفت. لیکن در سال 1388، به دلیل عدم احراز 
معیارهای حضور در بــورس كه عمدتا به دلیل زیان 
دهی شركت در سنوات قبل بود، نام شركت از فهرست 
شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 
حــذف گردید كه مجددا در تاریــخ 1392/7/21 نام 
شركت با شــماره 11184 در فهرست شركت های 
ثبت شــده نزد ســازمان بورس اوراق بهــادار درج و 
پیرو نامه شماره 95/2/57690 مورخ 1395/11/16 
فرابــورس، عرضه اولیه ســهام شــركت در بازار دوم 
فرابورس ایران از تاریــخ 1395/11/17 انجام گرفت.

اهم برنامه ها و فعالیت های آتی
به گفته دكتر شــریفی در گزارش مبسوط ارائه شده 
كاهش فروش های اعتباری كاهش متوسط نرخ هزینه 

های مالی از اهم برنامه ها و فعالیت های آتی بهپاک 
می باشد. همچنین افزایش ســهم بازار پروتئین )از 
طریق تنوع تولید محصوالت جدید و همچنین افزایش 
ظرفیت تولیــد( افزایش ظرفیت فلش با توجه به راه 
اندازی خطوط جدید تولید پروتئین از دیگر دكترین 
هایی است كه به جد در سال 99 پی گیری خواهد شد.

آغاز مطالعات و بررســی پروژه تولیــد همزمان برق 
و بخار )chp ( و افزایش ســرمایه شــركت از مبلغ 
500 میلیــارد بــه 700 میلیــارد هم جــزو رئوس 
برنامــه هایی اســت كه در ســال پیش رو توســط 
تیم ارشــد مدیریت پی گیری مصرانه خواهد شــد.

اهم تقدیرنامــه ها و گواهینامه های اهدایی به 
شرکت بهپاک

1- تندیــس طالیی ســتزمان حمایــت از مصرف 
كنندگان و تولیدكنندگان در سال 1397

2- تندیس نقره ای سازمان حمایت از حقوق مصرف 
كنندگان و تولیدكنندگان در سال 1395

3- قهرمان صنعت )جشــنواره ملی قهرمانان صنعت 
ایران( در سال 1396

4- قهرمان صنعت )جشــنواره ملی قهرمانان صنعت 
ایران( در سال 1395

5- قهرمان صنعت )جشــنواره ملی قهرمانان صنعت 
ایران( در سال 1394

6- قهرمان صنعت )جشــنواره ملی قهرمانان صنعت 
ایران( در سال 1393

فعالیت های انجام شده در كارخانه در سال مالی 97 - 98 
1- ساخت و بهره برداری 2 مخزن 1500 تنی روغن خام

2- ساخت مخزن 2000 تنی روغن خام
3- محوطه ســازی و زیرســازی 2000 متر محوطه 

احداث ترمینال بارگیری و تخلیه روغن
4- ســاخت و راه اندازی یک دستگاه اكسترودر طرح 

وینگر با ظرفیت 15 تن
5- دمونتاژ - نوســازی قطعــات و راه اندازی دو خط 

اكسترودر خریداری شده
6- انتقال و راه اندازی پری پرس گروپ برای افزایش 

ظرفیت در واحد لورگی
7- تکمیل خطوط انتقال برای استفاده بهینه از انبار 

كنجاله جدید 1800 متر مربعی
8- ساخت و ارجای پاركینگ اداری برای پرسنل شركت
9- تجهیز و آماده سازی اتاق بایگانی اسناد برای واحد مالی

10- اســتفاده از آب كندانس برای استفاده سبراتور 
300 تنی لسیتن

11- نصب آهن ربا در ورودی سبراتور واحد لسیتین
12- تزریق پراكسید به لسیتین

13- ساخت اسکرابر بصورت برج بلند و مرتفع جهت 
جلوگیری از تصاعد گاز اسید سولفوریک در محوطه 

واحد لسیتین
14- جمع آوری چربی و خلط روی استخر چربی گیر 

واحد لسیتین
15- نصب و راه اندازی دســتگاه بســته بندی بهپو 

شماره 1 و 2 واحد پروتئین
16- نصب و راه اندازی دستگاه بسته بندی پی ریزان 

واجد پروتئین
17- اســتفاده از خروجــی هــوا گــرم فــن اگزوز 
درایــر وینگر جهــت تامین هوا گــرم روی محفظه 
چاقوبرش اكسترودر وینگر مشابه بولر واحد پروتئین

18- راه اندازی فیلتر پرس شــماره 2 جهت افزایش 
ظرفیت واحد لورگی

19- دمونتاژ و تعمیر كامل فاینال استریپر واحد لورگی
20- بازسازی یک سری كامل از زنجیر ردلر و تعویض 

آن با زنجیر جدید در واحد لورگی
21- تعویض لوله های درابر 2 واحد لورگی

22- نصب راهرو برای سوپر فلو شیبدار مقدماتی به 
باالی روتوسل واحد رزدانس

23- نصب ســردكن پارافین جدید در واحد رزدانس
24- نصب كنترلر دما و رطوبت و سیستم دتکتورهای 
دود و انبار و سیلوهای ذخیره دانه تحت كلید گمرک
25- تســت هیدرواستاتیک و ضخامت سنجی شش 

دستگاه دیگ بخار 10 و 15 تنی
26- تعمیرات اساســی و اورهال دیزال ژنراتور شماره 

سه توسط پرسنل شركت
27- اختصاص ســیلوی شماره 1 به انبار تحت كلید 

گمرک 2000 متری
28- اختصاص ســیلوی شماره 7 به انبار تحت كلید 

گمرک 1700 متری
طرح های برنامه سال 99 - 98

1- احداث پســت برق در محوطه تخلیه و بارگیری 
مخازن روغن با دیماند 550 كیلو وات

2- پیگیــری مجهز كردن پســت های بــرق و اتاق 
تابلوی MCCهای كارخانه به سیستم اعالم حریق
3- مجهز كردن كلیه مخازن روغن به سیستم اندازه 

گیری و مانیتورینگ آنالین
4- مکانیــزه نمودن بســته بنــدی پروتئین )خرید 
و نصب و راه اندازی سیســتم رباتیک كارتن پركن(

5- خرید و نصب یک دستگاه پری پرس كروپ واحد 
روغنکشی رزدانس

6- تعویض كولینگ تاورهای چوبی و جایگزینی آن 
با كولینگ تاورهای نسل جدید فایبر گالس در واحد 

روغنکشی لورگی
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افتخارآفرینان
نماد کاوه آهنگر در دستان مهندس احمد خوروش 

مهندس احمد خوروش، مدیر برجسته و طراز اول صنعت كشورمان با اعالم اینکه در مجتمع 
فوالد كویر با تبیین برنامه های كوتاه مدت- میان مدت و بلندمدت مدون برای ارتقا و تعالی 
عملکرد شــركت برنامه ریزی های علمی و عملی بسیار مناسبی داشتیم تصریح داشت در 
سال رونق تولید ، من و كلیه همکارانم بیش از پیش عزم خود را جزم كرده ایم تا در سال 
جــاری، ظرفیت تولید را به میزان 300 هــزار تن افزایش دهیم تا در كنار افزایش تولید و 
ســوداوری بتوانیم در ارزش افرینی و پیشرفت میهن عزیزمان سربلندتر از همیشه باشیم .

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان ســهام شركت تولیدي فوالد سپید فراب كویر )سهامی 
عام( مورخ 1399/01/10 درمحل اصفهان خیابان توحید تشــکیل گردید. در این مجمع 
كه با حضور 84/88 درصد از ســهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست مجمع برعهده 
آقای حمیدرضا خوروش بود كه جنابان منصور صرامي فروشــاني و محمدرضا هرمزي نژاد 
بدرمقام نظار اول و دوم و خانم مهسا اشرفي به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند. در ادامه 
و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش ســرمایه توسط مدیرعامل 
محترم و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان با طنین صلوات 
خود ضمن تصویب افزایش سرمایه شركت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.
مدیر نمونه بازار ســرمایه كشــور در فرازی از گزارش جامع خود پیرامون جایگاه مجتمع 

فــوالد كویــر در صنعت فوالد كشــور گفت: فــوالد كویر 
بزرگ ترین تولیدكننده میلگرد شــاخه و كالف در كشــور 
اســت كه در حال حاضر 10 درصد از میلگرد ســاختمانی 
كشــور را تامین می كند و محصوالت تولیدی این شــركت 
عالوه بر رفع نیازهای مستقیم میلگرد شاخه كشور، نیازهای 
صنایع وابســته به كالف های فوالدی را نیــز تامین كرده و 
زمینه ســاز افزایش تولیدات صنایع پایین دستی فوالد است.

به گفته ی مهندس احمد خــوروش مجتمع فوالد كویر در 
سال گذشته توانست در فهرست 100 شركت برتر ایران قرار 
گیرد كه این نتیجه اجرای برنامه های مدنظر مدیران ارشــد 
و تالش مجاهدگونه كاركنان و كارگران زحمتکش مجموعه 
بوده است و باور راسخ داریم كه دستاوردهای حاصله توفیقی 

بود كه درسایه اتکا به توان داخلی و كارشناسان بومی و عنایت حضرت باریتعالی حاصل شد . 
به گفته ی این مدیر مدبر این شركت در سال 98، موفق به تحقق فروش 4 هزار و 249 میلیارد 
تومانی شد و ارزش فروش آن نسبت به سال 97، رشد چشمگیر 79 درصدی را تجربه كرد. 
شایان ذكر است مجتمع فوالد كویر در بین شركت های فوالدی حاضر در بازار سرمایه، در 
سال گذشته باالترین رشد فروش را به خود اختصاص داد و در فروردین امسال هم علی رغم 
محدودیت های ناشــی از شــیوع كرونا، فروش مقداری خود را نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته، رشد 24.5 درصدی را افزایش داده و فروش ریالی این شركت )ارزش فروش(، رشد 
قابل توجه 58.7 درصدی را نسبت به فروردین سال 98 برای ذینفعان خود به ارمغان بیاورد .

احمــد خــوروش، مدیرعامل مجتمــع فوالد كویــر در این نشســت اظهار داشــت: بر 
اســاس تصمیــم دی ماه هیــات مدیــره، افزایــش 350 درصدی ســرمایه مجتمع كه 
50 در صــد از آن از محــل ســودهای انباشــته و 300 درصــد نیــز از محــل آورده 
هــای نقــدی و مطالبات حال شــده ســهامداران تامین می شــود به تصویب رســید.

معدن را به زنجیره تولید فوالد کویر اضافه می کنیم
مدیرعامل مجتمع فوالد كویر افزود: در مرحله اول 50 درصد از این میزان افزایش سرمایه را 
عملیاتی می كنیم و در مرحله بعدی به هیات مدیره مجتمع تفویض اختیار می شود كه مرحله 
دوم با توجه به پیشرفت و اجرایی شدن پروژه توسعه شركت، افزایش سرمایه را به میزان 300 
درصد از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران طی مدت حد اكثر دو سال عملی سازد.
وی با تاكید بر لزوم اجرای پروژه های توســعه مجتمع فوالد كویر در راســتای رسیدن به 
زنجیره كامل تولید صنعت فوالد، اظهار داشــت: خوشبختانه این مجتمع در سال گذشته 
ضمن اخذ مجوزهای الزم برای اجرای طرح های توســعه، موفق شد قرار داد اجرای طرح 

ذوب و ریخته گری را به امضا برساند.
مدیــر عامل مجتمع فوالد كویر، الزمه پیشــرفت هر پروژه را داشــتن منابع الزم و كافی 
دانســت و افزود: خوشــبختانه با نگاه توســعه محور ســهامداران مجتمع فــوالد كویر، 
زیربناهــای الزم بــرای اجرای پروژه های توســعه همچــون آب، برق و ... تامین شــده 
و ســایر مراحل پیشــرفت پروژه نیز در هر مرحله به اطالع ســهامداران خواهد رســید.

خوروش با تاكید بر اینکه فوالد كویر جزو شركت هایی است كه به دنبال تکمیل زنجیره تولید 
است، خاطرنشان كرد: اعضای هیات مدیره فوالد كویر در فرایند تکمیل زنجیره تولید شركت 
به معدن نیز اندیشیده اند و در این زمینه خوشبختانه به نقاط خوبی هم رسیده ایم و امیدواریم با 
اصالحی كه در فعالیت شركت ایجاد شود معدن را در مرحله بعدی به زنجیره تولید اضافه كنیم.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان ســهام شرکت تولیدي فوالد سپید فراب 

کویر )سهامي عام(
در اجــراي مفاد تبصره 2 ماده 1۶1 اصالحیه قانون تجارت مصوب ســال 1347
1- گزارش توجیهی مورخ 25 تیر ماه 1398 هیات مدیره شركت تولیدي فوالد سپید فراب 
كویر )سهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ 2/400 میلیارد ریال به مبلغ 
10/800 میلیارد ریال )خالص افزایش سرمایه به مبلغ 8/400 میلیارد ریال طی 3 مرحله از 
محل سود انباشته، مطالبات سهامداران و آورده نقدی(مشتمل بر سود و زیان فرضی،صورت 
جریان وجوه نقد فرضی و یادداشــتهای همراه كه پیوســت می باشــد، طبق اســتاندارد 
حسابرسی »رسیدگی به اطالعات مالی آتی« مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. 
مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شركت است.
2- گــزارش توجیهــی مزبور در اجراي تبصــره 2 ماده 161اصالحیه قانــون تجارت و با 
هدف توجیه افزایش ســرمایه شــركت از محل اول از محل 
ســود انباشــته به مبلغ 1/200 میلیارد به منظور اصالح و 
بهبود ســاختار مالی و مرحله دوم و ســوم به مبلغ 7/200 
میلیــارد ریال )هر مرحله 3/600 میلیــارد ریال(، به منظور 
اجــرای طرح توســعه ذوب و ریخته گری بــه میزان 800 
هزار تن تهیه شــده اســت. این گزارش توجیهی بر اساس 
مفروضاتی مشــتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای 
آتی و اقدامات مدیریت تهیه شــده اســت كــه انتظار نمی 
رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به اســتفاده كنندگان 
توجه داده می شــود كه این گزارش توجیهی ممکن اســت 
برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد. 
3- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض 
تحقق مفروضات مندرج در گزارش توجیهی تهیه گردیده اســت. این موسسه به مواردی 
برخورد نکرده اســت كه متقاعد شــود مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي تهیه گزارش 
توجیهي فراهم نمي كند. به عالوه، به نظر این موسسه گزارش توجیهی یاد شده براساس 
مفروضات به گونه ای مناســب تهیه و طبق اســتانداردهای حســابداری ارائه شده است.
4- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شــده طبق مفروضات ذهني توصیف شده در باال رخ 
دهد، نتایج واقعي احتماال متفاوت با پیش بیني ها خواهد بود. زیرا رویدادهاي پیش بیني 
شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد.
5- گزارش توجیهی افزایش سرمایه پیوست براساس مفروضات كالن اقتصادی با فرض پیش 
بینی كاهش بهای تمام شده كاالی فروش رفته از سال 1401 به دلیل تولید شمش و بیلت 
و همچنین افزایش نرخ فروش محصوالت و بهای خرید مواد اولیه پیش بینی گردیده است. 
تحقیق مفروضات مزبور منوط به احراز كلیه شــرایط ، به شرح گزارش توجیهی می باشد.
6- با عنایت به مقررات حاكم بر بازار سرمایه، انجام افزایش سرمایه پیشنهادی هیات مدیره 
منوط به رعایت كلیه قوانین و مقررات جاری و موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شــركت تولیدي فوالد سپید فراب كویر)سهامي عام(، از افزایش سرمایه موضوع این 

گزارش به شـرح زیـر مـي باشد: 
1- تامین سرمایه در گردش در راستاي اجراي طرح توسعه خط جدید تولید شمش و بیلت 

براي بي نیاز شـدن حداكثري از سایر تامین كنندگان مواد اولیه یادشده. 
2- .بهبود ساختار مالي و استفاده از شرایط و مزایاي آن و كنترل جریانهاي نقدي شركت 

در سال هاي آینده
نظر به اینکه كل افزایش ســرمایه شركت در سه مرحله صورت مي پذیرد، در بیانیه ثبت 
بعدي اطالعات مربـوط بـه سـود و زیان پیش بیني شده طرح و گردش ساالنه مواد اولیه و 

محصوالت به تفضیل آورده خواهد شد. 

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

20



 پُرتیراژترین نشریه اقتصادی کشور | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  112 و  113 | فروردین و اردیبهشت   مــاه  1399 |21

سیمان مازندران برای آبادانی ایران
برنامه های مدون مهندس بهروز دانشي برای ارتقای برند مجموعه       

افزایــش بهره وری تولید و فزونی بازدهی ســرمایه به كار 
گرفته شــده باعث شــد كه با افزایش درآمد و سودآوری 
ما در مجموعه ســیمان شــمال شاهد رشد ســهم بازار 
داخلی و ســهم صادراتی باشــیم كه این در سایه تدابیر و 
تمهیدات خالقانه مهندس بهروز دانشی و تیم تالشگرش 
حاصــل گردیــد. بهینه ســازی مصرف انــرژی و رعایت 
كامل اســتانداردهای محیط زیســت در كنار حسابهای 
دقیق جناب آقای مرادی مرد شــماره یک مالی شــركت 
فصلی نو از پیشــرفت و تعالی را در ســیمان مازندران در 
ســال مالی مــورد گــزارش ارمغان آورد كه دســت حق 
به همراهشــان و راه و رســم رو به تعالی شــان مستدام.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت سیمان 
مازندران )ســهامی  عام( در تاریخ 1399/02/03 در محل 
خیابان خالد استامبولی )وزرا( تشکیل شد.  در این مجمع 
كه با حضور 77/87 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی 
، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، 
حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای شــمس اهلل محمدي بود، كــه جنابان رضا 
اســماعیلي و مصطفي شهریاري در مقام نظار اول و دوم و 
آقای بهروز دانشي 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 
1398/09/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم 
ســود 230 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

كارخانه سیمان مازندران با هدف تولید انواع سیمان و فراورده 
های ســیمانی پیش از انقالب در شهرستان نکا تأسیس و 
در سال 1360 فعالیت تولیدی خود را آغاز كرد و در سال 
های پس از آن نیز رفته رفته بر دامنه فعالیت و میزان تولید 
خود افزون نمود بطوری كه این شركت در ابتدای دهه نود 
شمسی رتبه سوم صادرات سیمان كشور را از آن خود كرد.

به خاطر مشــکالت متعدد حاكم شــده بر صنعت كانی از 
جمله صنعت سیمان منجمله افزایش عرضه نسبت به تقاضا 
، قیمت پایین این محصول فرآوری در كشورمان ، دامپینگ 
و معضالت تحمیلی صادراتی و... باعث شــد در چند سال 
اخیر سیمانی ها حال و روز خوشی نداشتند لکن در سال 
گذشــته با جمله تمهیداتی كه اندیشیده شد رونقی تازه و 
جانی نو به كالبد این صنعت مادر دمیده شد و مهمتر آنکه 
به تدبیر مدیرانی ارزنده ازجمله مدیرعامل سیمان مازندران، 
مهندس بهروز دانشي، كه تنوع فروش و حفظ كیفیت در 
كنار رایزنی های گســترده جهت صادرات و انعقاد قرارداد 
برای تامین پروژه های ملی در حجم باال را حاصل ساخت 
باعث گردید این شركتهای كانی به سوی جایگاه واقعی خود 
در سودآوری ، ارزش آفرینی ، ارز آوری و كسب سهمی در 
خور از بازار داخلی و خارجی حركتی صعودی داشته باشند.
تمهیدات این سکاندار برجسته در سیمان مازندران باعث 
شد با افزایش راندمان كاری و تولیدی و ارتقای فرایندهای 
مجموعــه بزرگ تولیــدی مازندران روز بــه روز بر دامنه 
فعالیت های خود افزوده و اكنون از شاگرد اول های اقتصاد 
مقاومتی باشد كه در دوران رونق و جهش تولید تکیه گاهی 
باشد برای پرواز به سوی تعالی و پیشرفت و آبادانی.مدیریت 

كاربلد و بازار شــناس مهندس بهروز دانشــي، حسابهای 
شــفاف جناب مرادی معمار پاكدســت مالیه مجموعه و 
كلیه اركان تالشگر این واحد نمونه صادركننده و محصول 
با كیفیت ،دسترسی آســان به منابع مورد نیاز و موقعیت 
استراتژیک آن باعث شده كه برای سیمان مازندران روندی 
صعودی و رو به رشد را اكثر صاحب نظران و خبرگان بازار 
سرمایه با توجه به برنامه های مدون ترسیمی كوتاه مدت 
- میان مدت و بلند مدت این مدیریت آگاه متصور باشند .
اجازت می خواهیم از عنایت مدیران ارشــد به اهل رسانه 
و صاحبان قلم و لطف و حمایت سركار خانم رضوی مدیر 
فرهیخته روابط عمومی شركت كه یار و یاور ما در تهیه این 
گزارش بوده اند نهایت قدردانی و تشــکر را داشته باشیم.

پیام هیات مدیره
خرســندیم كه پس از یک ســال تالش و تکاپو، به یاری 
و عنایات خداوند متعال، مجالــی دوباره یافتیم تا كارنامه 
زحمتکش شركت سیمان مازندران )سهامی عام( را یک بار 

دیگر تقدیم حضورتان كنیم.
بسیار خوشــحالیم اعالم نماییم كه با وجود محدودیتها و 
شرایط خاص حاكم بر اقتصاد كشــور عزیزمان توانستیم 
بازده مورد انتظار ســهامداران محترم را برآورده نموده و با 
توكل به خداوند بزرگ و همراهی شما سهامداران گرانقدر 
و به بهره گیری از اراده اســتوار گروهی و با تالش جمعی، 
ضمن حضور فعال در عرصه اقتصادی كشور، ارزش آفرینی 
برای همه ذینفعان را از اندیشه به عمل برسانیم و شرایطی 
را مهیا نماییم تا بتوان در راســتای برنامه های استراتژیک 
ســیمان مازنداران قدم برداشته و توانستیم در سال مالی 
1398 با تخصص، انعطاف پذیری و درک مناسب مدیران 
اجرائی شركت، به دستاوردهایی به شرح ذیل نائل شویم.

1- افزایش درآمد و سودآوری
2- افزایش سهم بازار داخلی و صادرات

3- بهینه سازی مصرف انرژی
4- رعایت كامل استانداردهای محیط زیست

5- افزایش بهره وری تولید
6- افزایش بازدهی سرمایه بکار گرفته شده

مهم ترین عوامل موثر در بهبود وضعیت فروش داخلی
SWOT تهیــه نقشــه اســتراتژی فــروش براســا -
- برگزاری مستمر كمیته فروش و وصول مطالبات مشتریان

- اجــرای فعالیــت هــای مســتمر تحقیقــات بــازار و 
مهندســی فروش به طــور روزانه از مصالح فروشــی ها 
و شــركت هــای بتــن آماده ضمــن تکمیــل اطالعات 
كل وضعیــت بــازار اعم از قیمــت ، فراوانــی و تجزیه و 
تحلیل كلیه ســیمانهای حاضر در ســطح استان و ارسال 
اطالعــات به انجمــن و هلدینــگ جهت تنظیــم بازار.
- برگــزاری رصدهای مشــترک وضعیت بــازار با عاملین 
و تیــم تحقیقات بــازار ســایر كارخانه ها بطــور فصلی.
- خریداری سیمان های مختلف توسط تیم تحقیقات بازار 
و ارائه آن به آزمایشــگاه جهــت آنالیز و پایش فاكتورهای 
موثر مقاومت در راستای ارتقای كیفیت سیمان مازرنداران
- ارائه خدمات مهندسی فروش به مشتریان از جمله آزمایش 
رایگان نمونه های بتن مشتریان متقاضی آزمایشگاه بتن شركت
- برگزاری همایش و كنفرانس های سیمان و بتن ویژه مشتریان.

- برگزاری جلســات و نشســت های مختلف با عاملین به 

منظور هماهنگی نرخ فروش ســیمان مازندران در بازار و 
عدم رقابت منفی بین عاملین

- اعطای هدایای تبلیغاتی و تشــویق مشتریان در راستای 
اقدامات انگیزشی.

- راه اندازی پورتال فروش
- بهبود كیفیت پاكت های 50 كیلیویی در راستای رضایت 

مشتری
 ISO 10002: 2014 ارزیابی مستمر رضایت مشتری براساس -

برنامه های آینده شرکت
اهداف و برنامه های كوتــاه مدت و بلندمدت مدیریت در 
راستای اجرای استراتژی شركت سیمان مازندران )سهامی 

عام( به شرح زیر می باشد:
1- حفــظ ســهم بــازار داخلی و توســعه صــادرات با 
بررســی و مطالعــه پیوســته بــازار و رفتار رقبا بــا ارائه 
راهکارهای متنوع مناســب به منظور كســب سود پایدار
2- برنامــه ریزی جهــت افزایش كیفیــت محصوالت با 
استفاده از روش های بهینه تولید و مواد مصرفی با كیفیت.
3- برنامه ریزی و كنترل در جهت كاهش بهای تمام شده 
محصوالت از طریق افزایــش بهره وری كاركنان و كنترل 
هزینه ها به منظور انعطاف پذیری در تعیین نرخ های فروش.
ســطح  ارتقــا  جهــت  ریــزی  برنامــه  و  تــالش   -4
طریــق  از  انســانی  منابــع  مهــارت  و  تخصصــی 
كاربــردی. و  علمــی  آمــوزش  هــای  دوره  برگــزاری 
5- برنامه ریزی جهت حفظ، نگهداشت و ارتقا استانداردهای 
مرتبط بــا صنعت، بهداشــت، ایمنی و محیط زیســت.
6- انجام پروژه های بهســازی ، نگهداری و تعمیر ماشین 
آالت و تجهیزات به منظور افزایش اثربخشی و اجرای برنامه 

های تولید.
واحد محیط زیست

1- نظارت بر سیستمآنالین غبارسنج دودكش اصلی كارخانه 
كه اداره كل محیط زیست استان بصورت مستمر و لحظه ای 
مقدار غبار خروجی دودكش این شركت را كنترل می نماید.
2- نظارت بر اپراتوری مطلوب از دســتگاه تصفیه فاضالب 
جهت در محدوده اســتاندارد بودن كلیــه پارامترهای ان

3- سنجش كلیه پارامترهای زیست محیطی )سالیانه 4 بار( 
توسط شركتها و آزمایشگاه های معتمد محیط زیست كشور
4- انجام درختکاری در محوطه معدن كارخانه به مساحت 

حدود 4 هکتار
5- نظارت بر گروه فضای ســبز جهت توســعه مستمر و 
نگهداری از فضای ســبز كارخانه )چمــن، گل، نهال،...( .

6- اجرای S5 و ساماندهی ضایعات )تفکیک از مبدا، فروش 
و بازیافت(

7- انجام ممیزی محیط زیست جهت پایش رعایت الزامات 
زیست محیطی شركت

8- بازرسی و گزارش مستمر در رابطه با نشتی سیمان، روغن، 
گریس و یز عملکرد سیستم فیلتراسیون به واحدهای مربوطه
9- تشــکیل كمیته تخصصی محیط زیســت و شــركت 
مستمر در جلسات كمیته حفاظت بهداشت كار )ارائه طرح 

و پیگیری مولرد مطروحه(
10- شناســایی و ارزیابــی كلیــه جنبــه های زیســت 
محیطــی موجــود در واحدهــای كارخانــه بمنظــور 
كنترل آنهــا ISO 14001 )مدیریت زیســت محیطی(
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به تاخت به سوی پیشرفت روز افزون
شرکت تولید و صادرات ریشمک با نیم قرن تجربه موفق

شــركت ریشــمک از جمله شــركتهای صادركننده 
محصول می باشد كه توانسته در سالهای سخت تحریم 
بســان حیات 50 ســاله خود دوای اولیه درد صنعت 
دارویی و ارزآوری برای موطنی باشد كه آبادانی و آزادی 
آن آرزوی قبلی و قلبی هر ایرانی دلسوز ملک و مملکت 
خویش می باشد. در این میان نقش بی بدیل مدیرعامل 
فرهیخته آن جناب عباس تركمانی كه همچون ناخدایی 
با خدا كه از تالطم دریاها و طوفان نامالیمات اقتصادی 
باكش نباشد چراغ راهی در تاریکی ها بوده كه توانسته 
در كنار مالیه پاكدســت و صادق خود و تدابیر ارزنده 
این شــركت را در ســاخت تولید دارو در منطقه جزو 
اولین ها سازد. طرح انتقال كارخانه و افزایش سرمایه 
حفظ پیشــتازی در كیفیت و كاهش بهای تمام شده 
جزو دكترین هــای این تیم مدیریــت كارآزموده در 
دوره های اخیر بوده كه پیشــبرد صحیح و اجرای آن 
به ســرعت در حال پی گیری بوده و می باشــد. رشد 
درآمدهای عملیاتی و افزایش ســود در سال هایی كه 
از ســنگ ناله خیزد هنر مدیرانی كاردان است كه این 
مهم در ریشــمک تبلور جدی آن را شــاهد هستیم.

ریسک هایی كه بازار سرمایه و اقتصاد ما به شركت های 
تولیدی تحمیل می كنند از جمله نوسانات ارزی، تحریم 
های بین المللی و دستورات متناقص در امر صادرات بار 
گرانی اســت كه تنها سکانداران بازار شناس و بازارساز 
مــی توانند ان را به درایت و ســرپنجه تدبیر هدایتگر 
باشــند كه بحمداله در ریشــمک كه نه بدهی بانک 
آنچنانی و نه وام كالنی گرفته این مهم با شایستگی و 
بایستگی مدیران توانمند و تالشگرش تجلی یافته است.

برنامــه ها و سیاســت های موفق جنــاب تركمانی ، 
ستایش و یکی دو جین مدیر متعهد و متخصص در این 
شركت بی همتا توانسته برای سالهای متوالی عناوینی 
چون صادركننده نمونه، كیفیت برتر و كسب استاندارد 
باال را حاصل ســازد كه خدایشــان قوت بیشتر دهد.

مدیریت بهای تمام شده و افزایش حاشیه فروش، جذب 
و به كارگیری نیروی انســانی برخــوردار از دانش روز، 
افزایش كنترل های هوشمند با استفاده از روش های 
نوین كاربردی ICT، آموزش مستمر و ارتقاء مسئولیت 
پذیری كاركنان، و تنوع بخشی به خریداران محصوالت 
از دیگــر رئوس برنامه هایی بوده كــه در دكترین بی 
همتاو مثال زدنــی این مجموعه باعث فخر و مباهات 
ایران و ایرانی گشــت و به جد پــی گیری می گردد.

مجمع عمومی عادی سالیانه شركت تولید و صادرات 
ریشمک )ســهامی عام( مورخ 1399/01/30 در محل 
شــیراز ، چهار راه ریشمک ، شــركت تولید و صادرات 
ریشمک تشــکیل گردید. در این مجمع كه با حضور 
50/3 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس 
و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده 
آقای محمد باغستاني بود، كه جنابان حمید خاني جوي 
آبــاد و آقای عباس ابراهیمي در مقام نظار اول و دوم و 
آقای علي اصغــر مالیي به عنوان دبیر مجمع انتخاب 
گردیدنــد. درادامه با قرائت گــزارش هیات مدیره به 
مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی 
ســال مالی منتهی به 1398/09/30 و پس از استماع 
گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان 
با طنین صلوات خــود ضمن تصویب صورتهای مالی 
و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقسیم سود 
1/300 ریال به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.

پیرامون ریشــمک باید اذعان داشــت كه این شركت 
پیشتاز صادراتی كشورمان در زمینه تولید محصوالتي 
مثل عصاره قالبي شــیرین بیان وپودر عصاره شیرین 

بیــان در حال فعالیت بوده و با تکیه بر دانش و مهارت 
و تالش بی وقفه كاركنان در مسیر حفظ و ارتقاء خود 
در سطح جهانی گام های موثری برداشته و در زمینه 
تولیــد و عرضه محصول اولیه تولیــد داروهای متنوع 
برنامه های خود را در مسیر رشد، تعالی و رضایتمندی 
ذینفعان به نحوی شایسته به پیش برده است. عالوه بر 
آن علی رغم وجود مخاطرات نقدینگی و ریسک های 
موجود اعم از نرخ بهره، نوسانات نرخ ارز و ... همواره در 
جهت تولید و فروش محصول و وصول جدی مطالبات 
خود اقدام نموده و همچنین نســبت به پیشبرد پروژه 
و انتقال و نوســازی كارخانه نهایت تالش و كوشــش 
خود را به عمل آورده اســت كه انشاءاهلل با جدیتی كه 
در اجرای آن در بین اعضای هیات مدیره ســراغ داریم 
به زودی شــاهد افتتاح این پروژه عظیم خواهیم بود. 

افزایــش تولیــد و توســعه و تنــوع آن بــا توجه به 
ظرفیــت كارخانــه و حفــظ كیفیــت محصــول،
تالش و كوشش در جهت افزایش قیمت فروش محصول،

صرفــه جویي و كاهش آن دســته از هزینه هایي كه 
امر تولید را مواجه با اشکال نمیسازند نیز جزو اهداف 
عالیه مجموعه ای پرافتخار اســت كه كماكان با تکیه 
بــر كیفیت برتر محصوالت شــیرین بیان خود موفق 
به كســب عنوان صادركننده برتر نمونه كشــوری در 

ســالهای متوالی گردیده است تا پیش قراول ارز آوری 
در روزگاران ســخت تحریم برای ایرانی و ایران زمین 
میباشد كه دست مریزاد بر این همت و همیت مردان 
و زنان و مدیرانی بازارشــناس و بازار ســاز و دانشمند.

پیام هیات مدیره
با اســتعانت از ایــزد منان، امســال نیــز علی رغم 
مشــکالت عدیده، به خوبی و شایستگی سپری شد. 
جا دارد از زحمات پرســنل و مدیران شــركت كه با 
تالش و كوشــش خود ما را در جهــت نیل به اهداف 
از پیش تعیین شــده یــاری نمودند تشــکر نماییم.

سند چشــم انداز شــركت تولید و صادرات ریشمک 
)ســهامی عام( با تکیه بر دانش و مهارت و تالش بی 
وقفه كاركنان در مســیر حفظ و ارتقاء خود در سطح 
جهانی گام های موثری برداشته است. و در زمینه تولید 
و عرضه محصول برنامه خود را در مسیر رشد ، تعالی 
و رضایتمندی ذینفعان به نحوی شایسته به پیش برده 
است. عالوه بر آن علی رغم وجود مخاطرات صادرات و 

ریسک های موجود اعم از وصول مطالبات، نوسانات نرخ 
ارز و ... همواره در جهت تولید و فروش محصول و وصول 
مطالبات اقدام شده است. همچنین نسبت به بهره برداری 
از این كارخانه جدید در سال 1397 بعمل آمده است.

هیات مدیــره امید دارد بــا توكل به ایــزد متعال و 
حمایت سهامداران محترم و تالش و كوشش كاركنان 
بتواند، در تمامی زمینه ها بیش از پیش موفق باشــد.

برنامه های آتی هیات مدیره
با توجه به وضعیت و شــرایط خاص اقتصادی و روند 
افزایش قیمت كاالها و خدمات و مخصوصا مواد اولیه 
و نیــز افزایش احتمالی بهای ســوخت و تاثیرگذاری 
مســتقیم و مضاعف آنها حفظ موقعیت شود و جهت 
گیری و برنامه ریزی های شركت بایستی در این راستا 
متمركز گردد. برای دستیابی به این مهم انجام مراحل 

زیر ضروری خواهد بود:
- افزایــش تولیــد بــا توجه بــه توســعه كارخانه

- حفظ و ارتقای كیفیت محصول
- تالش در جهت وصول مطالبات از خریدار خارجی محصول
- ســعی در به فروش رساندن بیشتر محصول شركت

- تالش در جهت كاهش آن دسته از هزینه هایی كه 
امر تولید را مواجه با اشــکال می سازند و انجام صرفه 

جویی های الزم 
به نظر اینجانبان اطالعات منــدرج در این گزاش كه 
درباره عملیات و وضع عمومی شــركت می باشــد با 
تاكید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در 
جهت حفظ منافع شركت و انطباق با مقررات قانونی و 
اساسنامه شركت تهیه و ارائه گردیده است. این اطالعات 
هماهنگ با واقعیت هــای موجود بوده و اثرات آنها در 
آینده تاحدی كه در موقعیت فعلی می توان پیش بینی 
كرد به نحو درست و كافی در این گزارش ارائه گردیده 
و هیچ موضوعی كه عدم آگاهی از آن موجب گمراهی 
استفاده كنندگان می شود از گزارش حذف نگردیده و در 
تاریخ 1398/12/07 به تایید هیات مدیره رسیده است.

پروژه ها، طرح ها و برنامه های توسعه
شركت دارای طرح انتقال چندسوله باقی مانده به محل 
جدید واقع در 45 كیلومتری شمال شیراز در منطقه 
لپویی می باشد. كه از تاریخ 1392/06/19 آغاز گردیده 
و اجرای فیزیکی طرح از تاریخ 1393/01/06 شــروع 
شــده اســت. كه طبق برنامه زمانبندی شده در سال 

1397 كارخانه به لپویی انتقال یافت. 
هیات مدیره شركت براساس چشم انداز 5 ساله، چشم 
انداز شركت را در دوره آتی تدوین نموده كه اهم آن به 

قرار زیر است:
تکمیل و به بهره برداری رســاندن كارخانه جدید در 

لپویی )خارج از شهر شیراز(
انتقال و جابه جایی از شیراز به لپویی

تکمیل مراحل بعدی افزایش سرمایه از محل سود انباشته
رسوخ در بازار و افزایش سهم از بازار شیرین بیان

حفظ پیشتازی كیفیت در بازار شیرین بیان
كاهش ریسک با افزایش تولیدات شركت

مدیریت بهای تمام شــده و افزایش حاشــیه فروش
جذب و به كارگیری نیروی انسانی برخوردار از دانش روز

افزایش كنترل های هوشمند با استفاده از روش های 
ICT نوین كاربردی

آموزش مستمر و ارتقاء مسئولیت پذیری كاركنان
تنوع بخشی به خریداران محصوالت

رشد فروش و ارز آوری
تنوع بخشی به منابع تامین مالی

رشد سودآوری 
وصــول مطالبــات و پاییــن آوردن دوره وصــول آن
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سیمان قاین پیشتاز در کیفیت و سود آفرینی 
افزایش بیش از 130 درصدی سود با مدیریت مهندس اکبری مطلق

مهندس علیرضا اكبــري مطلق مدیر مدبر و توانمند 
صنعت كانی كشــور با تصریح این نکته كه ســیمان 
قائن درمقام متعالی ترین واحد صنعتی شــرق كشور 
و پیشــتاز در صنعت ســیمان از طریــق تولید انواع 
سیمان با كیفیت برتر و تکیه بر سرمایه های انسانی 
در جهت توســعه پایدار و حصول افتخار ملی گام بر 
میدارد افزود به واســطه كیفیــت مرغوب و مقاومت 
مکانیکی مناسب سیمان های تولیدی مجموعه موجب 
گردیده كه این شركت عالوه بر تأمین سیمان بازارهای 
شــرق كشور به كشورهای آسیای میانه ، افغانستان و 
پاكستان صادرات ســیمان داشته باشد و جز برترین 
ها در فروش خارجی و ارزآوری برای میهنمان باشد .

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شركت 
سیمان قاین)سهامی عام( مورخ 1399/02/08 در طبقه 
همکف سالن آمفي تئاتر شركت بین المللي بازرسي 
كاالي تجــاري IGI برگزار گردید.  در این مجمع كه 
با حضور 88/36 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی 
، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق 
بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای مصطفي شهریاري بود، كه آقای 
رضا اسماعیلی و خانم ژیال سماواتي در مقام نظار اول و 
دوم و آقای سید محمد میردهقان 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 1398/12/29 و پس از استماع 
گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنین صلوات خود ضمــن تصویب صورتهای مالی و 
تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 و با تقسیم سود 
1/440 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
یکی از شركت های ســیمانی كه خیلی زود گزارش 
حسابرســی شده سال 98 را منتشــر كرد، »سیمان 
قایــن« بود. این شــركت حــدود 403 میلیارد ریال 
سود خالص معادل 1624 ریال سود به ازای هر سهم 
شناسایی كرد كه نسبت به ســال 97 حاكی از رشد 

135 درصدی است.
ظرفیت اســمی تولید ســیمان در این شركت 812 
هزار تن است كه در سال 98 با وجود محدودیت های 
فروش و انبارش، 746 هزار تن ســیمان تولید داشت. 
برآورد های سال 99 نشان از برنامه ریزی جهت تولید 
760 هزار تن كلینکر و 750 هزار تن ســیمان دارد.    
ایــن میزان تولید، بالغ بر 701 میلیــارد ریال هزینه 
به دنبال داشــت كه نسبت به ســال 97 افزایش 23 

درصدی را نشان می دهد.
بنــا به گــزارش مدیرعامل خوش فکــر و رزومه دار 
مجموعه در سال 98 حاشیه سود ناخالص »سقاین« 
38 درصدی بود كه از حاشــیه ســود ســال 97 به 
مراتب بیشــتر بوده و این شركت با فروش 792 هزار 
تن محصــول در بازار های داخلــی و خارجی، 1129 
میلیارد ریال درآمد عملیاتی كسب نموده است كه از 

این میزان، حدود 36 درصد مربوط به فروش صادراتی 
بوده كه عمدتا به افغانســتان صورت پذیرفته اســت.

الزم به ذكر اســت كه این شــركت برآورد كرده در 
ســال 99 با فروش 790 هزار تن كلینکر و ســیمان، 
بالغ بــر 1380 میلیارد ریال فروش داشــته باشــد.
از نــکات خواندنی مجمع نیز می توان به حســابهای 
دقیق معمــار مالیه مجموعه جناب حمیدی اشــاره 
داشــت كه بــه قــول حســابداران خبره نشــان از 
زبردســتی و صداقــت كاری مرد شــماره یک مالی 
شــركت دارد. خدایتان قوت افزون دهد مدیران پاک 
دســت و فرهیخته كه این روزها حکم كیمیا دارید.
اجــازت مــی خواهیم از عنایــت مدیران ارشــد به 
اهــل رســانه و صاحبــان قلــم و لطــف و حمایت 
مهنــدس تــوكل مدیــر فرهیخته روابــط عمومی 
شــركت كــه یار و یــاور مــا در تهیه ایــن گزارش 
بوده اند نهایت قدردانی و تشــکر را داشــته باشــیم.

فعالیتهای مهم انجام شده در سال 1398
فعالیتهای انجام شده در طی سال

- تحقــق 110 درصــدی EPS پیش بینی شــده 
شــركت به مبلغ 1/611 ریال و ســود پایه و تقلیل 
یافتــه هــر ســهم در 1398/12/29 مبلــغ 624،1 
ریال بــا ســرمایه 250 میلیــارد ریال می باشــد. 
- مالیات برارزش افزوده تا پایان سال 1396 قطعی و تسویه 
گردیده است و سال 1397 در حال بررسی می باشد. 
- مالیات عملکرد تا پایان ســال مالی1396 قطعی و 
تسویه گردیده و ســال 1397درحال بررسی میباشد

- برنامــه ریزی جهــت كاهش هزینه هــای تامین 
مالــی صفردرصد در طی ســال تحقق یافته اســت.

- اخذ تائیدیه هزینه های قابل قبول محیط زیست تا 
پایان سال 1396. 

- تداوم كاهش نیروی انســانی بااســتفاده از قوانین 
كارهای سخت و زیان آور. 

- انجام موفقیت آمیز عملیات برونســپاری دپارتمان 
های مختلف خط تولید. 

- برنامه ریزی و حركت جهت توسعه فرهنگ استفاده 
از بتن در جاده سازی كشور با همکاری و تامین شرایط 
الزم جهت اجرای جاده بیرجند به قاین با تکنولوژی 
جاده سازی به روش رویه بتنی به مسافت 40 كیلومتر. 
- اخذ اســناد مالکیت زمین های شــركت و اصالح 
كاربــری ها باهــدف افزایش ارزش امالک شــركت. 

- تعویض كیسینگ و ایمپلر میل فن . 
- بهینه ســازی سیســتم تصفیه فاضالب انســانی 

- فروش دارائی های غیرمولد 
- نظام پیشنهادات 

- بازسازی سیلوی 2 و 3 سیمان 
- خرید و نصب بوستر پمپ آتش نشانی در بارگیرخانه 
- ساخت و نصب استراكچر ریل فن های سیار بدنه كوره 
- حفرچاهــک ، خرید و نصب راد جهت تســهیل و 
باالبــردن دقت اندازه گیری مقاومت شــبکه ارتینگ 

 UPS كابل كشی رک های داخل ساختمان اداری به -
- ایجاد ســاختمان جهت مبدل هــای حرارتی كوره 

- تعویض گلوله آسیاب مواد 
- حذف مازوت از سیستم پخت و استفاده از سنگ گچ 
در پایل جهــت كاهش اثرات حذف مازوت درپخت و 

حفظ كیفیت كلینکر.
- همکاری با توزیع برق استان در قالب طرح های ارائه 

شده و دریافت 6 میلیارد ریال پاداش.
- انجام ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت آزمایشگاه 

 NACI 17025 توسط شركت
 CE تمدید گواهینامه های نشان -

- انجام ممیزی مراقبتی تمدید گواهینامه IMS ورژن 
2015 توسط شركت توف نورد ایران

برای سال 1399: پیش بینی شــده  برنامه های 
با توجه به برنامه های اعالم شــده از طرف هولدینگ، 
وضعیت تولید در سال آینده به صورت زیر پیش بینی 

شده است:
- كاركرد دوره  316 روز - تولید كلینکر  000 /760 تن

- تولید سیمان   750/000 تن
به منظور حفظ بــازار در مناطق جغرافیایی توزیعی 
و همچنین توســعه بــازار واحد فــروش موظف به 
اجــرای برنامه ذیــل در ســال مورد نظــر گردید:

مقدار تحویل  790/000 تن
توزیع داخلی سیمان  382/000 تن

- استان خراسان جنوبی  75درصد - استان خراسان 
رضوی 21درصد - استان سیستان و بلوچستان 4درصد

توزیع صادراتی 368/000 تن
توزیع كلینکر  40/000 تن

انجام دو نوبت تعمیرات اساسی در راستای نگهداری 
تجهیــزات و اســتمرار تولید مطابــق برنامه بودجه

 PM بهبود مستمر سیستم
انجام پروژه ها طبق استراتژی مدون شامل:

- فروش دارایی های غیرمولد
- سنجش رضایت مشتریان

تــالش در جهــت اســتفاده از افزودنی هــا و كمک 
ســایش در آسیاب های ســیمان برای افزایش تولید 
ســیمان و كاهش قیمت تمام شده با حفظ كیفیت و 

رضایت مندی مشتری.
بررسی شرایط افراد متقاضی از قانون سخت و زیان آور
پیاده ســازی S5 در قســمتهای مختلــف كارخانه

ادامه روند ســالهای اخیــر درخصوص كاهش هزینه 
های مالــی در حد صفر و مدیریت منابع مناســب.

ادامــه اقدامات مربــوط به تبدیــل الکتروفیلترهای 
آسیابهای سیمان تا اجرای كامل آن.

راه اندازی آزمایشگاه بتن
تعویض گلوگاه آسیاب های سیمان

ساخت و نصب پلت فرم الکتروفیلتر گریت كولر به اگزوز 
 همکاری با توزیع برق استان در قالب طرح های ارائه 

شده تا حدامکان.

لج
 خ
سا
آتو
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تحقق جهش تولید با سکانداری نام آشنا در دل کویر
مهندس زینلی افتخار مدیریت و صنعت ایران اسالمی

کویرتایر سیاست های اقتصاد مقاومتی را با خلق رکوردهای منحصر به فرد محقق کرد

دریافت لوح زرین جشــنواره ملی نــوآوری محصول برتر ایرانی، كســب واحد نمونه 
صنعت ســبز، بهره بــرداری از هفتمین پرس پخت تایرســواری رادیال در شــركت 
كویرتایر ، تولید تایر در رینگ و ســایزهای مختلف و تولید با افتخار تایر ســبز تنها 
گوشــه ای از افتخــارات متعــدد و متوالی مجموعــه پرافتخار كویرتایــر با ناخدایی 
مهندس زینلی در ســال رونق تولید بوده است كه با تجلی بخشی این شعار به شعور 
ســازمانی ما شــاهد خواهیم بود كه در سال نو به فرموده مقام معظم رهبری كه سال 
جهش تولید اســت شــركت كویرتایر پیشتاز و پیشــران در این مهم خواهد گشت. 
مجمع عمومــی فوق العاده شــركت كویرتایر)ســهامی عام( مــورخ 1399/01/30 
در محــل شــركت گــروه مدیریــت ســرمایه گــذاري امیــد تشــکیل گردیــد.
در این مجمع كه با حضور 67/39 درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست 
مجمع برعهده آقای محمد جمالي حسن جاني بود كه آقای شهرام بابالویان و خانم غزاله تیما 
درمقام نظار اول و دوم و آقای سید محمد حسین زینلي به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.
در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل 
محترم و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان با طنین صلوات 
خود ضمن تصویب افزایش سرمایه شركت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.

من باب نوع مدیریت و موفقیت های جهادگونه شركت كویرتایر بقول وزرای طراز اول 
كشوری و وكیالن مجلس فقط باید از پیشکسوت تولید و صنعت و البته منتخب شایسته 
اســبق ملت در مجلس و دستاوردهایش كتاب الگوبرداری نوشت تا دیگران از روی آن 
سرمشق بنویسند كه این مدیریت آبدیده و كارآزموده كه خود سنگ بنای اولیه كویرتایر 
را بطوری در دل بیابان های این سرزمین گهواره جنبان تمدن بشریت پی ریزی كرد 
وساخت آنهم در دورانی كه كشــورمان دچار سخت ترین تحریم های ناجوانمردانه و 
شرایط حاد اقتصادی بود بتواند به واسطه این پتانسیل باالی خود طرح های توسعه و 
كسب افتخارات متعدد را برای شركت برتر تایرساز ایران در سال های بعد ارمغان بیاورد

در چنین شــرایطی كه به علت حركت در مســیر توســعه هر روزه نیاز به الستیک و 
تایر بیشــتر می شــد شــركت كویرتایر تمام تالش خــود را در جهــت تامین نیاز 
بــازار انجــام داد تا به ســهم خــود از بروز بحــران در این بخش از بــازار جلوگیری 
نمایــد به طوریکه ســهم فــروش كویرتایر بــه بازار، دفاتــر و نماینــدگان عاملین 
فــروش از 58 درصد در ســال 97 به مرز 89 درصد در ســال 98 رســیده اســت.
ارتقــای كیفــی محصوالت جــاری تا ســطح اســتانداردهای روز اروپــا همزمان با 
كاهــش وزن تایرهــای تولیدی از طریق بازنگری در ســاختار تایرهــا و آمیزه كاری 
و فرموالســیون مــواد از دیگــر شــاهکارهای این مدیریــت كاردان و تالشــگران 
سنگرشــکن بــازار اقتصاد و تایر كشــورمان در ســال مالی گذشــته بوده اســت.
سخن كوتاه كنیم و به نگارش درآوریم افتخارات ودستاوردها و دیدگاه كالن مدیریت 
مجموعــه را از دل آخرین مصاحبه مهندس زینلی كه خــود بهترین گواه از حصول 
افتخار ملی توســط مجموعه ای معظم و گهربار می باشــد كــه باعث فخر و مباهات 
هــر ایرانی آزاده گردیده اســت و شــاهد آن حضور متوالی منتخبین مــردم در این 
كارخانه برای خداقوت گفتن به این مدیریت كاردان و كاربلد و مجموعه پرتالشــش.

مدیرعامل شركت كویر تایر در آخرین مصاحبه خود با گرامیداشت سال »جهش تولید« تصریح 
داشت: این واحد صنعتی سیاست های اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری را به معنی واقعی 
كلمه به منصه ظهوررسانده تا موفق به خلق ركوردهای منحصر به فرد ملی دركشور باشد.
مهندس سیدمحمدحسین زینلی همچنین اظهار داشت: شركت كویرتایر با بیش از1300 

نفر نیروی انســانی در حال حاضر16درصد شاغالن بخش صنعت استان و 34 درصد 
شــاغالن بخش صنعت مركز استان )بیرجند( را برعهده دارد كه با افتتاح طرح توسعه 
ده هزارتنی و جذب 220 نیروی دیگر نقش مهمی را در اشتغال استان ایفا خواهد كرد.
وی با اعالم این نکته كه شــركت كویرتایر به تنهایی معــادل 93 درصد ارزش افزوده 
زرشک، عناب و زعفران استان فروش داشته و با تزریق ماهیانه بیش از 16 میلیارد تومان 
به اســتان، نقش مهمی در رشد اقتصاد و جریان نقدینگی خراسان جنوبی دارد اضافه 
نمود با ســاخت پرس پخت تایر برای نخستین بار در كشور اكنون بیش از 20 درصد 
پرس های پخت شركت كویرتایر و با صرفه جوئی بیش از یک میلیارد تومانی )به ازای 
هر پرس( به دست پرتوان پرسنل متخصص این شركت ساخت و راه اندازی شده است. 
به گفته این مدیر پاكدســت و خوشــنام كشــوری ، بهــره وری و تکاپــوی نوآوری 
در ایــن شــركت و تولید تایر ســبز و تایرهای رینــگ 18 به ترتیب با كســب لوح 
زرین محصول برتر ایرانی در دوســال متوالی 97 و 98 از دانشــگاه صنعتی شریف و 
معاونت علمی فناوری رئیس جمهورهمراه بوده اســت كه صد البته شــركت كویرتایر 
جایزه اصلی بزرگ خود را ازمشــتریان و مصرف كنندگان نهایی دریافت كرده اســت. 
وی تصریــح كرد: براســاس گــزارش معاونــت كیفیت ایــران خــودرو، كویرتایر با 
بیشــترین امتیاز رضایت مشــتریان در مشــخصه های كیفیت تایر، موفق شد رتبه 
اول رضایــت مشــتری را در بین كلیه ســازندگان داخلی به خــود اختصاص دهد.

مدیرعامــل شــركت كویرتایر با بیان اینکــه  این واحد صنعتی 17 درصــد بازار تایر 
خودروهای سواری را به خود اختصاص داده و در سال جهش تولید سه راهبرد اساسی 
را بــرای جهش ظرفیت های تولید تعریف كرده اســت افزود: كویرتایر در نخســتین 
راهبرد درنظر دارد با اتکا به منابع داخلی ســرمایه در گردش و رشــد بهره وری ها و 
تکاپوی نوآوری ظرفیت خط تولید فعلی خود را به30 هزار تن درســال افزایش دهد. 
مدیرعامل شركت كویرتایر اضافه كرد: این شركت راه اندازی طرح توسعه ده هزار تنی به 
عنوان طرح توسعه كوتاه مدت را به عنوان دومین راهبرد در دستور كار خود قرار داده است. 
آقــای مهندس زینلی به پیگیری تحقق طرح توســعه 40 هــزار تنی به عنوان طرح 
توســعه بلند مدت شركت كویرتایررا سومین راهبرد برشــمرد وافزود: در اولین سفر 
ریاســت محترم جمهوری به اســتان 100 میلیون یورو اعتبــار ارزی در نظر گرفته 
شــده كه تاكنون هیچ اعتباری تخصیص داده نشده اســت ولی امیدواریم كه هرچه 
زودتر این دســتور اجرایی گــردد و اعتبار به ما تعلق گیــرد. همچنین با بیان اینکه 
صنعت خودرو به عنوان صنعت باالدســتی تایر باید نقش پیشــرو خــود در تولید را 
حفظ كند افزود: چشــم انداز صنعت تایرجهان با رشد ســالیانه 3.5درصدی بازار تایر 
دنیا طی شــش ســال آینده دریچه رو به توســعه را برای صنعت تایر گشوده است.

به گفته ی مدیر رزومه دار صنعت كشورمان توجه مسئوالن به مقوله جهش تولید و رشد 
ظرفیت های تولید شركت های داخلی و تولید در مقیاس های اقتصادی علیرغم كمک 
به كاهش بهای تمام شده محصوالت و ایجاد اشتغال و رفع وابستگی به واردات تایراقدام 
شایانی درصرفه جویی ارزی خواهد داشت و قاعدتا ارز كمتری از كشور خارج می گردد 
تصریح كرد  در این حالت چرخ اقتصاد این صنعت هم روان تر از قبل خواهد چرخید.

اجــازت مــی خواهیم از عنایــت مدیران ارشــد به اهل رســانه و صاحبــان قلم و 
لطــف و حمایت مهنــدس كوهپایــی مدیر فرهیختــه روابط عمومی شــركت كه 
یار و یاور ما در تهیه این گزارش بوده اند نهایت قدردانی و تشــکر را داشــته باشــیم.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش 
سرمایه به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت کویرتایر)سهامي 
عام( در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 1۶1 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347
1- گزارش توجیهی مورخ 1398/9/30 هیات مدیره شــركت كویرتایر )سهامي عام( 
درخصــوص افزایش ســرمایه آن شــركت از مبلغ 700/000 میلیــون ریال به مبلغ 
2/180/000 میلیون ریال،از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران كه پیوست 
می باشد مشتمل بر صورت سود و زیان فرضی و یادداشتهای پیوست كه طبق استاندارد 
حسابرسی »رسیدگی به اطالعات مالی آتی« مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. 
مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شركت است.
2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصالحیه قانون تجارت و با هدف هدف 
توجیه افزایش ســرمایه شــركت از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی تهیه شده 
اســت. این گزارش توجیهی بر اساس مفروضاتی مشــتمل بر مفروضات ذهنی درباره 
رویدادهــای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شــده اســت كه انتظار نمــی رود لزوما به 
وقوع بپیوندد. در نتیجه، به اســتفاده كنندگان توجه داده می شــود كه این گزارش 
توجیهی ممکن اســت برای هدفهایی جز هدف توصیف شــده در باال مناسب نباشد. 
3- براساس رسیدگي به شــواهد پشتوانه مفروضات ، این موسسه به مواردی برخورد 
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نکرده است كه متقاعد شود مفروضات مزبور، مبناي معقول براي تهیه گزارش توجیهي 
فراهم نمي كند. به عالوه، به نظر این موسســه گزارش توجیهی یاد شــده براســاس 
مفروضات به گونه ای مناســب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
4- بــا عنایت بــه مقــررات حاكم بر بــازار ســرمایه، قطعیــت افزایش ســرمایه 
پیشــنهادی هیات مدیره منوط به موافقت ســازمان بورس و اوراق بهادار می باشــد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شركت كویرتایر ) سهامی عام( از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح 

زیر است:
- تکمیل طرح توسعه افزایش ظرفیت تولید به میزان 10/777 تن تایر رادیال تمام سیمی

- جلوگیــری از خروج وجه نقد به واســطه پرداخت مانده مطالبات صاحبان ســهام 
پیام هیات مدیره

هیات مدیره شــركت كویرتایر به نمایندگی از كلیه ی ســهامداران در ســال 1398 
همچون گذشــته ســعی كرده اســت. پیشــبرنده اقداماتی برای پایدار سازی سود 
شــركت و ایجاد تــوازن بین منافــع ذینفعان كلیدی از جمله ســهامداران باشــد 
چنانکه ضمن تالش در راســتای تامین ســود ســالیانه قابل انتظار ، زیرساخت های 
الزم برای رشــد و تعالی بیشــتر و تامین منافع ســهامداران را در آینده هموار نماید.
در شــرایط كنونی در كشــور 11 كارخانه تایر و تیوب وجــود دارد كه 7 كارخانه به 
تولیدتایرســواری رادیــال اشــتغال دارند و در ســال مالی منتهی بــه آذر 98 جمعا 
17/5 میلیون حلقه انواع تایرســواری رادیال توســط 7 كارخانه تولید شده است. كه 
ســهم تولید شــركت كویرتایر ، با عنایت به توان و تخصص منابع انسانی شركت در 
طراحی و ســاخت تایرهای نســل جدید و تولید تایرهای خودروهای شاسی بلند در 
انــدازه رینگ هــای 16،17، 18 جمعا بیش از 18/2 درصد بوده اســت كه حفظ این 
موقعیت در تولید ملی و ســهم بازار در شــرایطی اســت كه اقتصاد كشــور و فضای 
كســب و كار صنعت تایر با چالش های نفســگیر و مختلفــی از جمله تحریم بانک 
ها، واردات تایرهای بی كیفیت و نوســانات شــدید نرخ ارز و افزایش بی رویه قیمت 
مواد اولیه و عدم ثبت ســفارش برخی مواد اولیه مورد نیاز صنعت رو به رو می باشــد. 
نتیجه عوامل فوق باعث بروز مشــکالت بســیار زیادی برای تایرسازان ایرانی از جمله 
در زمینــه تامین ارز جهت خرید مواد اولیه وارداتــی قطعات، تخصیص به موقع ارز ، 
ارســال ارز و رسیدن ارز به دســت تامین كنندگان مواد و قطعات گردید كه در كنار 
آن مشــاهده افزایش نرخ مواد اولیه تولید و لزوم افزایش ســرمایه در گردش شركت 
ها، كاهش تولید بســیاری از تایرسازان داخلی را به همراه داشت، كه شركت كویرتایر 
در این ســال، با جدیــت هرچه تمامتر ضمن تقویت ســرمایه در گــردش و میزان 
موجــودی مواد، در جهت تامین مواد اولیه اقدام نمود و اجازه نداد كه این مشــکالت 
حجم تولید محصوالت شــركت را تحت تاثیر قرار دهد به طوریکه تناژ تولید شركت 
در ســال مالی 98 قریب به 5 درصد رشــد نسبت به ســال مالی قبل را تجربه نماید.
یکی دیگر از تاثیرات تحریم ها، خروج خودروســازان اروپایی و شــركای خودروسازان 
ایرانی از جمله پژو و رنو از بازار ایران بود كه میزان تقاضای تایر از ســوی مشــتریان 
خودروســاز را به شــدت كاهش داد. از ســوی دیگر بــا توجه به بــاال رفتن قیمت 
تایرهــای وارداتــی ، تایرهای جایگزین دچار یک خالء شــده و انباشــتگی تقاضای 
مشــتریان را به همراه داشــت.در چنین شرایطی شــکت كویرتایر تمام تالش خود 
را در جهــت تامین نیاز بازار انجام داد تا به ســهم خود ار بــروز بحران در این بخش 
از بازار جلوگیری نماید به طوریکه ســهم فروش كویرتایــر به بازار دفاتر و نمایندگان 
عاملیــن فــروش از 58 درصد در ســال 97 به مرز 89 درصد در ســال 98 برســد.
افزایش قیمت سوخت در سال 1398، در كنار تورم ناشی از افزایش نرخ ار، به نظر می 
رسد؛ باعث كاهش پیمایش و طبعا كاهش ظرفیت نیاز تایرواندازه بازار تایر در سال 1399 
گردد كه این موضوع در كنار پدیدی احتکار خانگی تایر در ســال های اخیر و كاهش 
قدرت خرید مردم، ناشی از رشد تورم؛ و وضعیت تولید خودروسازان كه در سال 97 با 
كاهش 37 درصدی نسبت به سال 96 مواجه بوده و در ده ماهه سال 98 نیز وضعیتی 
مطلوب تر از ســال 97 نداشته اند از مهمترین چالش های پیروی تایرسازان ایرانی در 
سال آتی باشد كه الزم است مسئوالت و دست اندركاران به منظور حمایت از تایرسازان 
داخلی و سهم بازار برای تولید داخل، نسبت به حفظ و رشد تعرفه واردات تایز، خصوصا 
تایرهای رادیال سواری و مبارزه با پدیده قاچاق در سال 1399 بیش از پیش اقدام نمایند.

علی ایحال شــركت كویر تایر با درنظر گرفتن مصائب فوق الذكر و با عمایت به رشــد 
هزینه های تولید، فرســودگی تدریجی ماشــین آالت و لــزوم تولید در مقیاس های 
اقتصــادی و ضرورت تولید تایر نســل های جدید خودروهای ســاخت داخل )تایرها 
CUV و SUV(، تایرهای سبز و لزوم حفظ و ارتقاء جایگاه فعلی در بازار از یک سو و 
ضرورت افزودن توان تولید تایرهای تجاری كامیون و كامیونت رادیال به تركیب محصول 
جاری و حضور موثر در بازاری كه اكنون عمدتا بر واردات متکی اســت از ســوی دیگر 
باعث گردید شــركت كویرتایر دو موضوع را توامان پیگیری و در دستور كار قرار دهد:

تنــی   10/777 تولیــد  ظرفیــت  افزایــش  توســعه  طــرح  پیگیــری  الــف( 

تایرهــای رادیــال كامیونــت و وانتــی تمام ســیمی كــه در این رابطــه تاكنون 
بالــغ بــر 60 درصــد عملیــات ســاختمانی طــرح، تکمیــل گردیــده اســت.

ب( تقویت، بهســازی و توســعه تکنولوژی خط تولید كنونی به منظور امکان تولید 
تایرهای ســبز و تایرهــای SUVو CUV، ایجاد اصالحات در تکنولوژی و ماشــین 
آالت جهــت تولیــد صد درصدی تایرهای رادیال ســیمی ســواری و افزاتیش بیش 
از 3 هزار تن ظرفیت اســمی خط تولید باالتر از آخرین پروانه بهره برداری در ســال 
95 )وكاهش قیمت تمام شــده محصــوالت جاری(كه در همیــن رابطه میتوان به 
اقدامات؛ اضافه كردن یک دســتگاه بیدســازی، خط رنگ زنی تایر، نصب و راه اندازی 
دو دســتگاه تایرســازی تک مرحله ای با هدف بهبود كیفیت و افزایش اتوماسیون و 
همچنین نصب و راه اندازی یک دســتگاه یونیفرمتی جدید از كشــور ژاپن در سال 
قبل ؛ و ســاخت چهار دستگاه پرس پخت؛ تغییر سیستم JLB تایرسازی ها، طراحی 
و ســاخت قطعات جهت راه اندازی ماشــین برش و ... در ســال مالی 98 اشاره كرد. 
كه اعالم كســب رتبــه اول در ارزیابی شــركت ایران خودرو از رونــد میزان رضایت 
مشــتریان در مشخصه های كیفیت تایر در بین ســازندگان داخلی در سال 1398 از 
مهمترین دست آوردهای این اصالحات، خصوصا در راستای تولید تایرسبز می باشد.
بــه طــور كلــی مهمترین اهــداف توســعه در خــط تولید كنونــی عبارتنــد از :
-كاهــش زمان های عملیات در مراحل مختلف تولید و بخصوص فرآیند اختالط مواد 

و آمیزه سازی 
-افزایش تنوع تولید از طریق طراحی پترن های جدید و نیز تعدادی اندازه های جدید 

رینگ های 16 الی 18 
- ارتقای كیفی محصوالت جاری تا سطح استانداردهای روز اروپا همزمان با كاهش وزن 
تایرهای تولیدی از طریق بازنگری در ساختار تایرها و آمیزه كاری و فرموالسیون مواد
الزم به ذكر است در سالهای گذشته با توجه به مشکالت ناشی از تحریم ها عدم رغبت 
تامین كنندگان فناوری به ارتباط با تایرسازان ایرانی دوچندان شد لذا شركت كویرتایر 
در جهت سیاست خودكفایی در تامین فناوری محصوالت، اقدام به توسعه و توجه ویژه 
به بخش تحقیقات و توسعه خود، ارتباط موثر با دانشگاه ها و مراكز علمی و نیز ارتقای 
ارتباطات خود با مشــاوران حوزه فناوری نمود تا این توجه به توان داخلی، در شرایط 
تحریم و در راستای شعار اقتصاد مقاومتی، منجر به تکاپوی نوآوری در شركت كویرتایر 
گردید تا شركت در سال 98 با هدف صیانت از سرمایه های سرمایه گذاران و سهامداران 
كویرتایر با برنامه ریزی جهت تصاحب بخش های بیشتری از بازار شاهد طراحی و ساخت 
انواع تایرها از نوع تایرهای ســبز سازگار با محیط زیست و با حاشیه سود باالتر؛ گردد

ظرفیت پروانه بهره برداری شركت كویرتایر به تاریخ ثبت در 1395/7/10 برابر 26/639 
تن انواع تایر و فلپ در سال می باشد كه با تالش و همت مدیران، كارشناسان و كاركنان 
سخت كوش این مجموعه، ظرفیت تولید در پایان سال 98 و سال 99 به بیش از 30 هزار 
تن در سال رسیده است كه اصالح پروانه بهره برداری شركت در دست اقدام می باشد.
الزم به ذكر اســت محصوالت این شركت بویژه تایرهای رادیال سواری استیل بلت از 
جایگاه ویژه ای دربازار مصرف و بویژه نزد خودروسازان برخوردار است. به همین دلیل 
برای افزایش ظرفیت تولید این نوع تایر برنامه ریزی به عمل آمده است. در سال مالی 
مورد بحث، ســهم ارزش ریالی فروش تایر از كل فروش شــركت به خودروســازان 7 
درصد و مابقی كه حدود 89 درصد می باشــد به نمایندگان عاملین فروش در سراسر 

نقاط كشــور اختصاص داشــته ســت.
تولید این شــركت در ســال مورد 

گــزارش در مقایســه بــا آخرین 
برنامه بودجــه مصوب، به میزان 
91 درصد محقق شــده است. 
همچنین ارزش فــروش ریالی 
ســال مالــی 90 درصد بودجه 
مصوب را پوشــش داده اســت. 
میزان دستیابی به سود پیش بینی 

شده نیز برابر 133 درصد می باشد.
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)) ونیکی (( با تدبیر به نیکی
جوانانی که کیمیای پیشرفت ایرانند

دکترین موفق سید مهدی ابوترابی برای تعالی و موفقیت 

 شركت سرمایه گذاری ملی ایران را باید یکی از قدیمی ترین 
و مهم ترین نماد های گروه سرمایه گذاری در بازار سرمایه 
ایران دانســت كه همواره تركیب هیات مدیره و سهامداران 
عمده این مجموعه قدرتمند سرمایه گذاری در ایران، در كانون 
توجه سهامداران بورس بوده است. این شركت، حضور فعالی 
در بسیاری از سهام در چند دهه اخیر داشت و سهامدارن با 
وفایش خاطرات تلخ و شیرینی از سهامداری ونیکی به یاد 
دارند. بحمداهلل در دورانی كه بفرموده مقام معظم رهبری و 
با گذر از دوران اقتصاد مقاومتی به فصل نوی رونق و جهش 
تولید وارد گشتیم با سیاستی مطلوب بازار سرمایه شاهد آن 
گشت كه یکی از جوانان برجسته، كاردان و الیق به نام سید 
مهــدی ابوترابی فرد كه بخوبی با زیر و روی اقتصاد ایران و 
منطقــه و جهان و دو صد البته بــا تهدیدها و فرصت های 
اقتصادی آشنا میباشــد بر زمامداری قدیمی ترین شركت 
بورســی كشور واین غول دوســت داشتنی سرمایه گذاری 
جلوس بفرماید تا عینیت بخشــد آن چه رهبر فرزانه مان 
در حمایت از بنگاه های داخلی مدنظرش می باشــد تجلی 
یابد. آنانی كه با تاالر شیشــه ای و بورس كشورمان و بازار 
سرمایه آشنا هستند این مدیر خوشفکر ، پاكدست و برنامه 
محور را بخوبی میشناســند كه به هرجا ناخدا بوده ساحل 
سوددهی بر آن نزدیک و دست یافتنی و تدابیر و تمهیداتش 
بطوری منشائ خیر و بركت گشته كه حتی بعد خداحافظ 
اش از آن مجموعه و شــركت ، دیگر روال بر منطق فردی 
و حول شخص نگشته بطوری كه بصورت روتین مجموعه 
رو به سمت تعالی سازمانی و پشرفت رهنمون گشته است 
و این همان دســتاورد روشن و كارنامه درخشانی است كه 
این سید دوســت داشتنی بدان دســت یازیده و شهادت 
دوســت و دشــمن را بر تركتازیش به همراه داشته است.

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــركت 
سرمایه گذاری ملی ایران )سهامی عام( مورخ 1399/01/31 
در محل مركز همایش هاي دانشــکده تربیت بدني برگزار 
گردید. در ایــن مجمع كه با حضور ســهامداران حقیقی 
و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و 
اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع بر عهده آقای ســید علي اصغــر میرمحمدصادقي 
بود كــه آقای غالمرضا میرابي و ســركارخانم مریم زماني 
فریزهنــدی در مقام نظار اول و دوم و آقای بیژن شــقاقی 
به عنــوان دبیر مجمع انتخاب گردیدنــد. در ادامه با قرائت 
گزارش هیــات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیت های 
صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 1398/09/30 
و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع 
نشــینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب صورت های 
مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقسیم سود 
380 ریالــی به ازای هر ســهم به كار خود پایــان دادند. 
به گفته ناخدای جوان و كاردان شركت سرمایه گذاری ملی 
ایران )سما( خود را متعهد به كسب مشاركت سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی در طرح های ســرمایه گذاری دانســته و 
همواره تالش دارد تا در زمره پیشــرو ترین شــركت های 
سرمایه گذاری كشور با نرخ مناسب بازدهی برای سهامداران 
باشد. بررسی پرتفو سهام این مجموعه متبرک به نام نامی 
ایران و ناخدایی سیدی دوست داشتنی نشان می دهد كه 
این شــركت، در بیش از 100 شركت بورسی و 78 شركت 

غیر بورسی سهامدار میباشد و در 25 صنعت فعالیت دارد 
.-یکی از نکات مهم كه در بررســی پرتفو شــركت سرمایه 
گذاری ملی ایران باید به آن اشــاره كرد، ســهامداری روی 
ســهام فلزات اساسی اســت. به دلیل این كه كشور، مزیت 
نســبی در تولید محصوالت فلــزی دارد و از منابع انرژی 
خوبــی بهره می برد و افزایش قیمت جهانــی آن ها را در 
سال های اخیر شــاهد بودیم، لذا وجود سهام گروه فلزات 
اساسی در پرتفو ونیکی، قابل تامل است و باعث جهش سود 
شركت در بلند مدت می شــود.از دیگر یافته های بررسی 
پرتفو سما، بایستی به گروه محصوالت غذایی و آشامیدنی 
اشاره كرد كه تا پایان سال مالی منتهی به 30 آذر ماه سال 
1397، شاهد حضور 20 شركت بورسی حوزه غذایی در این 
سبد هستیم. ارزش باالی سهام گروه های متعدد و حضور 
مدیرانی كاربلد در زیر مجموعه، معاونت مالی صادق ، شفاف 
و دقیق كه دیگر معاونین و مدیران مالی از روی دســتش 
مشــق صداقت و پاكدستی و محاسبه دقیق تراز و عملکرد 
می نمایند و البته امور سهام پاسخگو و مهمتر روابط عمومی 
اهل تعامل ودرد مطبوع شناس كه سکانداری دارد فرهیخته 
كــه همباره یار و یاور بچه هــای خبر بوده از این هلدینگ 
ملی و قدیمی ، اســم و رسمی ســاخته جاودانه و پرگهر 
بســان نام نامی ایران زمین و مردم پر مهرش. خدایشان بر 
این مجموعه بی بدیل عمر فزون دهد كه در ســخت ترین 
روزهای اقتصادی با برنامه و دیسپلین به دنبال اعتال و توسعه 
ملتی هســتند كه بر آن شیعه های شیر از زن ومرد تا پیر 
و كودک دعاگوی مجاهدتشــان در سنگر اقتصاد هستند .

پیام هیات مدیره
فعالیت شركت »سما« در سال مالی مورد گزارش بر اساس 
دستیابی به اهداف موردنظر به شرح زیر برنامه ریزی و اجرا 

شده است:
1- تبدیل دارایی های با قدرت نقدشوندگی و بازدهی نقدی 
پایین به دارایی های با قدرت نقدشوندگی و بازدهی نقدی باال .
2- نظــارت و كنترل مداوم و مســتمر كمــی و كیفی بر 
ســرمایه گذاری های انجام شــده از طریــق حضــور فعال 
در مجامــع و هیات مدیره شــركت های ســرمایه پذیر و 
همچنین بررســی و پیگیــری اجرای قوانیــن مربوط به 
حاكمیت شركتی و اســتانداردهای حسابداری در مجامع.
3- شناســایی صنایع بــا مزیت نســبی در اقتصاد جهت 

سرمایه گذاری. 
4- نصمیم گیری و مذاكره در مورد شركت های غیربورسی 
غیرفعال و اخراج شده از بورس كه ضمن كاهش ریسکهای 
آتی ناشــی از ســهامدارای در آنها منجر به شناسایی سود 
از ســرمایه گــذار یهای نامولــد و ایجــاد نقدینگی برای 
شــركت جهت اســتفاده از فرصت های بالقوه می گردد.
5- بهره گیری از فرصت خرید اهرمی جهت اصالح پرتفو و 

كسب بازدهی باالتر
6- شــركت در افزایش سرمایه شــركتهای فرعی )فیبر، 
مدیریت ســرمایه گذاری ملی ایران، آلومتک و كارگزاری 
ســرمایه گذاری ملی ایران( جهت آزادســازی پتانســیل 
شركت های ســرمایه پذیر در ایجاد سود عملیاتی بیشتر
7- شناســایی و فروش امالک مــازاد همچنین اخذ پایان 
كار و بازســازی دفتر مركزی و خرید ساختمان جدید در 
مجاورت دفتر مركزی به منظور تجمیع شركت های فرعی

8- آغاز فرآیند تبدیل اساسنامه شركت به اساسنامه نمونه 
شركت های هلدینگ )مادرتخصصی( ثبت شده نزد سازمان 

بورس و ارواق بهادار .
9- تــالش در جهت انجام افزایش ســرمایه ركت از محل 

مطالبات و آورده نقدی
10- پیگیری موثر وصول مطالبات ناشــی از ســود سهام 
شركت های سرمایه پذیر و مطالبات از سازمان امور مالیاتی
در  شــركت  هــای  هزینــه  بــر  موثــر  كنتــرل   -11
جهــت كاهــش و حــذف هزینــه هــای غیرضــروری

12- اســتخدام پرسنل براســاس نیاز سنجی های صورت 
گرفته و آموزش آن ها

13- تاسیس شــركت توسعه نوآوری نیکی به منظور اداره 
موثر شركت های سرمایه پذیر

14- ایجاد سایت شركت و پیاده سازی اتوماسیون اداری و 
تکمیل نرم افزاهای مالی و امور سهام

15- تعامل موثر با شركای استراتژیک شركت به منظور اداره 
موثر شركت های سرمایه پذیر 

در شــركت ســرمایه گذاری ملی ایران با برنامه ریزی های 
انجام شــده و تنظیم آن بر اســاس حركت بــازار، قیمت 
تمام شده ســبد سرمایه گذاری های بورســی و غیربورسی 
شــركت از 14/890 میلیــارد ریال در ابتدای ســال مالی 
بــه 22/767 میلیارد ریال در پایان ســال مالی رســیده 
كه از رشــد حــدود 53 درصدی برخوردار بوده اســت كه 
از ایــن افزایش مبلغ 7/231 میلیاردریال ناشــی از خرید 
ســهام شــركت ها، 646 میلیارد ریال ناشــی از شركت 
افزایش ســرمایه شركت های ســرمایه پذیر و كسر مبلغ 
6/807 میلیارد ریال ناشــی از فروش ســهام بوده اســت.
ارزش بازار ســبد ســهام شــركت های بورســی ســما از 
35/720 میلیارد ریال به 101/169 میلیارد ریال رســیده 
كه با افزایش رشــد حدود 183 درصدی همراه بوده است.

برنامه های آتی شرکت
- اســتمرار حركت به ســمت تبدیل دارایی های كم بازده 
و نقدینگی پایین به ســرمایه گذاری های با بازدهی باال و 

تقسیم سود مناسب
- خریدوفــروش در بــورس مبتنی بر اهــداف بلندمدت، 
میان مدت و كوتاه مدت با محوریت تنظیم ریسک، نقدینگی 

و سودآوری بیشتر شركت.
- رصد كردن فرصت ها در بازار اولیه و بازار غیربورســی در 

صنایع با مزیت نسبی رقابت.
- تالش در جهت اســتفاده از اهرم مالی در جهت كســب 

بازدهی باالتر.
- ایجاد فصل مشترک بر اساس منافع متقابل در شركت ها با 
سهامداران موثر جهت اداره بهتر بنگاه ها و نظارت مستمر بر 

حسن اجرای سیاست ها.
- افزایش نسبت سود سهام دریافتی به ارزش بازار پرتفوی
- كاهــش وزن صنایعی كه با مشــکالتی نظیر نقدینگی، 
تاثیرپذیــری منفی از افزایش نرخ ارز و ســایر مولفه های 

اقتصادی و سیاسی گریبانگیر خواهند بود.
- توســعه ضركتهــای زیرمجموعــه از طریــق شــركت 
درافزایش ســرمایه آنها، تاســیس شركت ســبدگردانی

- برنامه افزایش سرمایه شركت به منظور جلوگیری از خروج 
نقدینگی
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افزایش سرمایه پارس مینو مصوب مجمع گرفت
برنامه های مدون دکتر هوشنگ نژاد برای ارتقاء عملکردها

دكتر هوشــنگ نژاد همچنین خاطر نشان كرد: برنامه بهره 
برداری حداكثری و به ظرفیت رســاندن خطــوط و پروژه 
های جدید، اخذ مشاركت خارجی برای تولید سفارشی و یا 
تولید تحت لیسانس كمپانی های معتبر بین المللی، اصالح و 
بروزرسانی طراحی بعضی از محصوالت، بهره برداری حداكثری 
و به ظرفیت رساندن خطوط و پروژه های جدید از استراتژی 
های مهم شركت پارس مینو محسوب می شوند كه تصویب 
این افزایش سرمایه یعنی اطمینان سهامداران و ذینفعان به 
برنامه های ما برای حصول در این دستاوردها و موفقیت ها.

مجمع عمومی فوق العاده شركت صنعتی پارس مینو)سهامی 
عام( مورخ 1399/02/02 در محل دانشگاه تهران - ساختمان 
مینو سالن ساندوز تشکیل گردید. در این مجمع كه با حضور 
54/49 درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات 
مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بازرس قانونی برگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای مجید 
غالث بود كه جنابان علي ابراهیمي و محمدتقي قلندرلکي 
درمقام نظار اول و دوم و آقای وحیدهوشــنگ نژاد به عنوان 
دبیر مجمع انتخاب شدند. در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی 
هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل 
محترم و پس از اســتماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی 
مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب افزایش 
سرمایه شركت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.

به گفته دكتر هوشــنگ نژاد مدیر مدبر و خوشنام مجموعه 
افزایش 39 درصدی فروش ریالی، 82 درصدی سودخالص، 
افزایش تولید محصوالت جدید، اصالح ساختار سازمانی در 
جهت انعطاف بیشــتر در تصمیم گیری ســریع تر و شروع 
پروژه 14 ســاله راكد استحصال دانه كاكائو و ایجاد فروشگاه 
عرضه مستقیم محصوالت مینو در فضای حدود 400 متر، 
از جمله برنامه هایی بود كه در ســال های گذشته به دنبال 
آن بوده و به آن دســت یازیدیم و این افزایش ســرمایه می 
تواند در اجرائی كردن هر چه بیشــتر برنامه های ما و اصالح 
ساختارمالی و تامین نقدینگی الزم بهترین كمک حال ما باشد
مدیرعامل پارس مینو در خصوص جایگاه این شركت در میان 
رقبا نیز تصریــح كرد: در حال حاضر مینو ده گروه محصول 
تولید می كند كه در كشورمان مجموعه ای با این تعداد تولید 
محصول وجود ندارد. به كفته وی همچنین در گروه آدامس 
نیز شركت پارس مینو، به عنوان لیدر بازار محسوب می شود و 
در زمینه تولید محصول ترد نیز 25 درصد سهم بازار در اختیار 
این شركت قرار دارد؛ بنابراین با این افزایش سرمایه و تزریق 
نقدینگی مورد نیاز جهت پیش بردن و اجرائی كردن برنامه 
هــای كوتاه مدت- میان مدت و بلند مدت پارس مینو را در 
زمره پنج شركت برتر در این گروه قرار می دهد و این همان 
تجلی یافتن جهش تولید مدنظر مقام معظم رهبری است كه 
با توجه به پتانسیل باالی مجموعه به سهولت امکان پذیر است.

دكتر هوشــنگ نژاد با اشــاره به اینکه افزایــش فروش 46 
درصدی، یکــی از برنامه های پارس مینو در ســال جاری 
محســوب می شــود، ادامه داد : در خصــوص تامین مواد 
اولیه این افزایش ســرمایه دســت ما را برای خرید به موقع 
و مورد نیــاز در زمان مقتضی یک بــرگ برنده خواهد بود.

خاطرنشــان ســاخت: تصویب این افزایش سرمایه با تامین 
بــه موقع نقدینگی، تغییر و اصالح روش های مالی از جمله 
در دریافــت وام هــای بانکی با ســود كالن، تامین به موقع 
مــواد اولیه، می تواند درراســتای افزایــش حقوق صاحبان 
ســهام و بهبود وضعیت شــركت گام های اساســی بردارد. 
عالوه بــر موارد فــوق تزریق نقدینگی و افزایش ســرمایه 
باعث ارتقاء جایگاه شــركت در كسب اعتبار برند و حصول 
و دســتیابی به پروژه های مدنظر مدیریت خواهد شــد تا با 
تنوع بخشی به محصوالت و افزودن تولیدات سهم بیشتری 
از بازار داخل و فروش صادراتی را شــركت پرافتخار صنعتی 
پــارس مینو در مقام منتخب همه ســالها به دســت آورد.

مدیریت مالی موفق مجموعه جناب آقای جاللی كه از زبده 
ترین و پاكدســت ترین معمارهای مالیه بازار سرمایه كشور 

و از كســانی است كه دیگر حســابدارن از روی تراز كاری و 
مالــی وی الگو بردرای می كنند نیز در حاشــیه مجمع این 
افزایش ســرمایه را باعث افزایش بهره وری و راندمان كاری 
در اثر اعتماد سازی، شادابی، توانمندسازی وروحیه مشاركت 
كاركنان و بهره برداری حداكثری و به ظرفیت رساندن خطوط 
و پروژه های تولید برشــمرد و اضافه نمود تولید محصوالت 
متنوع، تمركز و توجه ویژه به كیفیت و ایجاد ســفارش های 
جدیــد فروش و كاهش میزان ظرفیــت های خالی از دیگر 
موهبات این افزایش ســرمایه برای مجموعــه خواهد بود.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات 
مدیره درخصوص افزایش سرمایه  به مجمع عمومي 
فوق العاده صاحبان ســهام شــرکت صنعتی پارس 
مینو)سهامي عام( در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 1۶1 

اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347
1- گــزارش توجیهی مورخ 6 بهمن ماه 1398 هیات مدیره 
شركت صنعتی پارس مینو )سهامي عام( درخصوص افزایش 
سرمایه آن شركت از مبلغ 1/260/000 میلیون ریال به مبلغ 
6/622/408 میلیون ریال مشتمل بر صورت وضعیت مالی، 
صورتهای ســود و زیان و صورتهای منابــع و مصارف وجوه 
نقد فرضی كه پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی 
»رســیدگی به اطالعــات مالی آتی« مورد رســیدگی این 
موسسه قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور 
و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شــركت اســت.
2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصالحیه قانون 
تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه شركت از محل مازاد 
تجدید ارزیابی زمین های شــركت و به منظور بهینه سازی 
ســاختار مالی شركت تهیه شده است. این گزارش توجیهی 
بر اســاس مفروضاتی مشــتمل بر مفروضات ذهنی درباره 
رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است كه انتظار 
نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده كنندگان 
توجه داده می شــود كه این گزارش توجیهی ممکن است 
برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد. 
3- براساس رســیدگي به شواهد پشــتوانه مفروضات و با 
فرض تحقق مفروضات مندرج در گزارش افزایش ســرمایه، 
این موسسه به مواردی برخورد نکرده است كه متقاعد شود 
مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي تهیه گزارش توجیهي 
فراهــم نمي كند. به عــالوه، به نظر این موسســه گزارش 
توجیهی یاد شــده براســاس مفروضات به گونه ای مناسب 
تهیه و طبق اســتانداردهای حســابداری ارائه شــده است.
4- در رعایت تبصــره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت ، 
هیات مدیره شــركت می بایست عالوه بر گزارش توجیهی 
افزایش سرمایه، گزارشی درخصوص امور شركت از بدو سال 
مالی جاری ارائه نماید، در این ارتباط تراز آزمایشی حسابها به 
تاریخ 1398/10/30 ارائه گردیده، كه حسابرسی نشده است.
5- همانگونــه كه در گــزارش توجیهی ذكر شــده، ارزش 
كارشناســی زمین ها به مبلــغ 5/440/000 میلیون ریال ، 
براســاس متراژ مندرج در اسناد مالکیت می باشد، لیکن به 
دلیل تصرف بخشی از زمین های شركت توسط شركت ملی 

گاز ایران به مســاحت 3100 متر مربع، متراژ اصالح شــده 
مبنای تجدید ارزیابی و افزایش ســرمایه قرار گرفته اســت.
6- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شــده طبق مفروضات 
ذهني توصیف شــده در باال رخ دهــد، نتایج واقعي احتماال 
متفــاوت با پیــش بیني ها خواهــد بود. زیــرا رویدادهاي 
پیــش بیني شــده اغلب بــه گونــه اي مورد انتظــار رخ 
نمي دهــد وتفاوتهاي حاصــل مي تواند با اهمیت باشــد.
7- بدیهی اســت اجرای افزایش ســرمایه می بایســتی با 
رعایت موارد پیش بینی شــده در مفاد مواد اصالحیه قانون 
تجارت و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار صورت پذیرد.

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 
افزایش سرمای قبلی شركت از مبلغ 630/000 میلیون ریال 
به مبلغ 1/260/000 میلیون ریال و از محل سود انباشته بوده 
كه به منظور اصالح ساختار مالی صورت گرفته است. نتایج 
حاصل از افزایش ســرمایه مزبور كه طی تصمیمات مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1396/01/29 تصویب شده و در تاریخ 
96/02/19 نزد مرجع ثبت شــركت ها به ثبت رسیده است.

هدف از انجام افزایش سرمایه
افزایش ســرمایه شركت صنعتی پارس مینو ) سهامی عام( 
از مبلــغ 1/260/000 میلیون ریال به مبلــغ 6/622/407 
میلیون ریال به میــزان 425/6 درصد از محل مازاد تجدید 
ارزیابی داراییها )فقط زمین( به منظور اصالح ســاختار مالی 
می باشــد. هدف از افزایش ســرمایه موارد زیر می باشــد:

- اصالح ساختار مالی
- تســهیل مالی از محل اخذ تسهیالت بانکی ارزان قیمت
و  اســتقراضی  و ظرفیــت  مالکانــه  نســبت  بهبــود   -
رقابــت پذیــری شــركت در صنعــت و بــازار ســرمایه

- انطباق وضعیت ســاختار مالی شركت با ضوابط و مقررات 
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار به منظــور درج و عرضه 
نماد شــركت در بازار اول بورس و حفظ حقوق سهامداران
- بهبود و افزایش شفافیت صورت های مالی و افزایش كیفیت 

اطالعات
- بهبود معامالت در بازار سرمایه

 مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادی و محل تأمین آن
بــا توجه بــه برنامۀ ارائه شــده، شــركت صنعتــی پارس 
مینو )ســهامی عام( در نظر دارد ســرمایه خــود را از مبلغ 
1/260/000 میلیون ریال به مبلغ 6/622/407 میلیون ریال 
از محل مازاد تجدید ارزیابی دارئیها به شرح زیر افزایش دهد.
- 5/362/407 میلیــون ریــال )معــادل 425/6 درصــد( 
از محــل مــازاد تجدیــد ارزیابــی دارائیها )فقــط زمین(
برنامه های شــركت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه
افزایش ســرمایه شــركت در رابطه با استفاده از مزیت های 
مالیاتی اصالحیه آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصالحیه 
قانون مالیات های مستقیم ناشی از انتقال مازاد تجدید ارزیابی 
دارائیها (زمین) به حساب سرمایه می باشد و در صورت عملی 
شدن افزایش سرمایه نسبت مالکانه حقوق صاحبان سهام نیز 
بهبود خواهد یافت ولی در صورت عملی نشده افزایش سرمایه 
شرایط شــركت در همین وضعیت فعلی باقی خواهد ماند.
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شــركت »پاكســان« در دوره اخیر توانســته هزینه هــای تولید را كنتــرل كند و 
با تنوع بخشــی به محصــوالت و افزایــش درآمد فروش ناشــی از رشــد نرخ ها، 
به حاشــیه ســود باالتر دســت یابد. پیش بینی ها و گزارش ارایه شــده امسال در 
مجمع نشــان از دســتاوردهای موفق حاصله مجموعه خوشــنام و سالمت محور 
پاكســان برای ذینفعانش بود كه دل هر ایرانی آزاده ای را خوش و شــاد ســاخت.
در این بین با حضور مهندس بابک مصطفایي در چند ماهه اخیر به عنوان مدیرعامل 
در مجموعه شــركت پاكسان و اقدامات مثبت صورت گرفته همچون تولید و عرضه 
مایع ضد عفوني كننده اركید در بازار و اقبال مخاطبین به محصوالت مواد شوینده به 
عنوان شركتي كه در این دوره حساس مسئولیت اجتماعي خود را در قبال سالمت 
عمومي جامعه به شایســتگی و بایستگی به جا آورد، شاهد اقبال بیشتر سهامداران 
و مشــتریان به محصوالت شــركت بودیم بطوری كه با افزایش چشمگیر معامالت 
ســهام شركت پاكسان و رشــد بیش از 40 درصدي فروش در آخرین ماه های سال 

نسبت به دوره مشابه سال قبل ما شاهد 
افتخارآفرینی و ارزش آفرینی دوچندان 
مجموعه خوش نام پاكســان گردیدیم. 
به گفته مهندس بابک مصطفایی مدیرعامل 
مدبر شركت پاكسان شعار شركت پاكسان 
همــواره پاكســان به ســالمت خانواده 
می اندیشــد بوده و این اصل مسئولیت 
مجموعه را در قبال سالمت هموطنانمان 
بیشتر و بیشتر میکند و به همین دلیل 
در راســتای ایفای مسئولیت اجتماعی 
این مجموعــه، با برنامــه ریزی صورت 
گرفتــه و با ضرب االجل تعیین موضوع، 

شركت محلول ضدعفونی كننده اركید را تولید نمود تا در شرایط سخت شیوع بیماری 
كرونا این محصول بدون واسطه در اختیار هموطنانمان قرار بگیرد و همچنین در اقدام ارزنده 
دیگری در سطح وسیع صابون سیو را بصورت رایگان در خدمت هموطنانمان قرارداد و 
این یعنی یک شعار سازمانی را مدیری جهادگر و نمونه به شعور سازمانی تبدیل كرده است.

یک خدا قوت جانانه بر این مردان و زنان جهادگرمان كه در این روزهای سخت مبارزه با 
كویید 19 با بیشترین توان در صفوف اول مبارزه با این بیماری منحوس بوده و با تمام توان 
در حال تولید محصوالتی هستند كه عموم هموطنانمان به آن نیاز دارند. دست مریزاد

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت پاكسان )سهامی عام( در تاریخ 
1398/12/19 در محــل ســالن همایش هاي بین المللي هتــل المپیک واقع در 
تهران تشــکیل شد.  در این مجمع كه با حضور 74/46 درصدی سهامداران حقیقی 
و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای علي ملکي بود، كه جنابان 
داراب وكیلي و رحمت اله هاشــمي در مقام نظار اول و دوم و آقای بابک مصطفایي 
بــه عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند. درادامه با قرائت گــزارش هیات مدیره به 
مجمع مربــوط به اهم فعالیتهای صــورت پذیرفته در طی ســال مالی منتهی به 
1398/09/30 و پس از اســتماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان 

بــا طنین صلوات خود ضمــن تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول 
ماده 129 با تقســیم ســود 1/000 ریال به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.
پاكسان سال مالی گذشته خود را با ثبت فروش بیش از هزار میلیارد تومان و تحقق 
186 تومان سود به ازای هر سهم به پایان برد جدای این مهم در حالی كه سه ماه از 
سال مالی جدید پاكسان می گذرد در دو ماه اخیر شاهد ارتقا ركوردهای فروش این 
شركت 57 ساله هستیم. پاكسان در روزهایی كه شاهد شیوع بیماری كرونا و افزایش 
تقاضا برای مواد ضد عفونی كننده بود نیز توانست با عرضه مستقیم مواد ضد عفونی 
كننده یکی از شركت های پیشگام در عرصه تولید و عرضه مستقیم محلول های ضد 
عفونی كننده دست باشد كه پیشتر اشاره شد. مهندس بابک مصطفایی مدیرعامل 
موفق پاكسان در گزارش جامع خود در مجمع ساالنه به مجمع نشینان ضمن تشریح 
جمله فعالیت ها و دستاوردهای حاصله برای این شركت قدیمی در سال مالی گذشته 
پیرامون سال مالی 99 و اقدامات صورت گرفته در راستای تولید و فروش پاكسان در 
سال مالی جدید تصریح داشت: پاكسان 
57 سال است كه در كنار مردم قرار دارد 
و در حدود 40 درصد از صابون كل كشور 
10 درصد از شوینده های پودری كشور 
را تامین می كند و توانسته در این مدت 
محصوالت خــود را تحت عنوان بیش از 
20 برند از جمله گلنار، عروس، نســیم 
، اركید، برف، ســپید، سیو، پریمکس، 
رخشــا و... در بازار مصرف كشور عرضه 
كندكه بحمداله ایــن برند منتخب اول 
ایرانیان و همسایگان مان گردیده چرا كه 
مردم باور دارند پاكسان در كیفیت، تنوع 
محصوالت و قیمت همیشه در كنار مردم با بهترین خدمت حی و حاضر بوده است.

این مدیر برجسته صنعت كشورمان در ادامه با تشریح این نکته كه پاكسان در تنوع 
سبد محصوالت نیز جز شركت های شــوینده ای است كه بیش از 100 قلم كاال از 
انواع مختلف صابون ، پودر، مایع ظرفشــویی، خمیردندان و... را در سبد محصوالت 
خود دارد ،اضافه كرد با توجه به نیاز بازار به مواد شوینده و برنامه هایی كه در دستور 
كار قرار گرفت و با توجه به افزایش نیاز به انواع مواد شوینده ، برنامه های توسعه ای 
در دست طرح و برنامه ریزی و اجرا قرار گرفته تا شركت بتواند میزان تولید را افزایش 
دهد و بتواند سهمی بیشتر از بازارهای داخلی و خارجی را به خود اختصاص دهد چرا 
كه اعتماد و اطمینان مشتریان به این شركت و برند قدیمی و خوش نام ، بزرگترین 
ســرمایه شركت است كه باید به خوبی به آن توجه شده و حافظ و پاسخگویش بود.

مهنــدس مصطفائی همچنین در فرازی دیگر از گــزارش خود پیرامون تامین مواد 
اولیــه برای خطوط تولیدی گفت: در حــدود 70 درصد از مواد اولیه تولید ما داخلی 
و بخشــی از این مواد نیز توسط خود پاكســان تولید می شود و در حدود 30 درصد 
از مواد اولیه وارداتی می باشــد كه در برنامه های ترســیمی و مدون جدید خود در 
نظــر داریم تا با اســتفاده از توان بومی این میزان را به حداقل ممکن برســانیم. به 
گفته ســکاندار قابل مجموعه ،پاكسان در حال حاضر مشــکلی از بابت تامین مواد 

به سالمت خانواده می اندیشد
برنامه های مدون مهندس بابک مصطفایی

هدف گذاری پاکسان برای افزایش سهم بازار خود با تنوع بیشتر در محصوالت تولیدی
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اولیه تولید نداشــته و كلیه خطوط تولید مجموعه با تمام توان فعال است، بطوری 
كه شركت در دو ماه اخیر فعالیتش توانسته ركوردهای كم نظیری در عرضه فروش 
محصول به ثبت برساند و ركوردهای فروش خود را به میزان قابل توجهی ارتقا دهد.
مدیرعامل رزومه دار پاكســان در مصاحبه ای كه بعد مجمع هم داشت با تبیین این 
مهم كه خطوط تولید پاكسان علی رغم تمام مشکالت موجود به جهت وجود اپیدمی 
ویروس كرونا در كشور برای تامین نیاز بازار به مواد شوینده فعال بوده و به جز دو روز 
ابتدایی ســال خطوط تولید ما در حال فعالیت بودند و حتی برخی از خطوط تحت 
تدابیر بهداشــتی ویژه این دوران در سه شیفت مشغول بوده تا كمبودی از بابت نیاز 
مصرف كنندگان در كشور ایجاد نشود و بتوانیم در راستای تحقق شعار امسال یعنی 
»جهش تولید« گام برداریم ابراز امیدواری كرد در سایه سیاست دولتمردان دلسوز و 
رعایت الزامات بهداشــتی توسط عموم هموطنانمان این دوره سخت نیز عبور كنیم.
این مدیر با دیسیپلین در خصوص برنامه تولید سال 99 نیز یادآور گردید كه سال مالی 
گذشته میزان تولید پاكسان در محدوده 127 هزار تن بود كه در برنامه اعالمی هدف 
گذاری سال 99 این رقم 154 هزار تن دیده شده است و مطمئنیم كه در سایه تالش 
جهادگونه كاركنان و كارشناسان و مدیران متعهد و متخصص خود به ان دست می یازیم.

مهندس مصطفائی در خصوص نوسانات قیمت سهام پاكسان نیز تصریح داشت كه: 
خوشبختانه با برنامه هایی كه پیاده سازی گردید تمام خطوط تولید زیر بار تولید است و 
برنامه تولید ما بر اساس برنامه های كوتاه مدت- میان مدت و بلندمدت در حال اجراست و 
شاهد آنکه در دو ماه بهمن و اسفند نیز ركورد فروش نسبت به سال های قبل ارتقا یافت 
و با توجه به شرایط عملیاتی پاكسان و برنامه های در دست اجرا شاهد رشد ارزش سهام 
پاكسان گشته و هستیم. این مدیر فرهیخته زا اعالم این نکته كه  در این بازه زمانی كوتاه 
كه مدیریت پاكسان را عهده دار شدم خوشبختانه قیمت سهام پاكسان از 1795 تومان 
به بیش از 3800 تومان افزایش داشته است و از نظر عملیاتی نیز شرایط ما مطلوب 
گردیده ابراز امیدواری كرد این روند صعودی ارزش آفرینی سهام شركت استمرار یابد.
ناخدای حاذق كنونی پاكســان در بخش دیگری از گزارش مبسوط خود با اشاره به 
حادثه شوم شیوع ویروس كرونا و جمله اقدامات ارزنده این مجموعه در باب همراهی با 
مردم در جهت كنترل این بیماری و در خصوص تولید محلول ضد عفونی كننده دست 
نیز گفت: در ابتدای شروع اپیدمی ویروس كرونا كه تقاضا برای خرید محلول های ضد 
عفونی افزایش یافت، توانستیم ظرف مدت 4 روز خط جدید محلول ضد عفونی كننده 
را راه اندازی كنیم و فرآیند های اداری و اخذ مجوز را عملیاتی سازیم و این در شرایطی 
بود كه هیچ یک از خطوط تولید ما از مدار خارج نشد و با استفاده از امکانات موجود 
خط تولید جدید راه اندازی شــد و با تــوان تولید روزانه 50 تن كه در صورت تامین 
الکل مشکلی برای تولید این میزان نخواهد داشت، در زمینه عرضه نیز موفق گردیم 
با استفاده از عرضه مستقیم و مستمر محلول ضد عفونی كننده از بروز سوداگری در 
فروش جلوگیری كنیم و مرهمی باشیم برای روزهای دردمندانه این ایام سخت. شایان 
ذكر است در مصاحبه های بعدی هم جناب مصطفائی ضمن آرزوی سالمتی برای تمام 
هموطنان و عبور سالمت از بحران كرونا خاطرنشان ساخت: هدف مجموعه پاكسان 
در سال 1399 تالش مداوم برای رفع نیازهای شوینده و بهداشتی مردم سرزمینمان و 
جامه ی عمل پوشاندن به منویات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( درخصوص شعار 
ســال ) جهش تولید( می باشد و به همین منظور كاركنان شریف پاكسان با جدیت 
تمام مشغول انجام كار و تولید بوده اند و جهادگونه خدمت را در معنایی تازه كرده اند.

اجازت می خواهیم از عنایت مدیران ارشد به اهل رسانه ،مدیران پاكدست مالی كه به 
حق از شایسته ترین و دقیق ترین ها در محاسبه و ترازو و عملکرد هستند و  حامی  
صاحبان قلم و لطف و حمایت مهندس كریمی مدیر فرهیخته روابط عمومی شركت 
كه یار و یاور ما در تهیه این گزارش بوده اند نهایت قدردانی و تشکر را داشته باشیم.

پیام هیات مدیره
ســپاس خداوند یکتا را كه بار دیگر توفیق ارائه عملکرد یک ساله هیات مدیره را به 
سهامداران محترم ، برما ارزانی داشت و امید آنکه تالش این مجموعه اطمینان داریم 
كه شــما ســهامداران گرامی بر اوضاع فعلی اقتصادی كشور و مشکالت و معضالت 
پیش روی صنعت به خوبی آگاهید. لذا مواردی را به اختصار به استحضار میرسانیم:

مرور کلی بر وضعیت و تحوالت این صنعت در سال مالی مورد گزارش
در ســالی كه گذشــت اتفاقات متعــددی در بازارهــای هدف داخلــی و صادراتی 
شــركت پاكســان رخ دادند كه بر كســب و كار این شــركت تأثیر گــذار بودند.

در بازارهای صادراتی عمده اتفاقات عبارت بودند از:
رشد 1 .2 برابری درآمد ریالی و تحقق كامل بودجه

داخلــی  بازارهــای  در 
چالشهای عمده اتفاقات 

عبارت بودند از:
رقبای  الف( ورود جدی 
خارجی به صورت تولید 

كننده و وارد كننده در محصوالت مختلف شوینده
ب( كاهش قدرت خرید خانوارها

ج( ورود محصوالت قاچاق به كشور
د( توسعه شبکه فروشگاههای زنجیرهای در كشور

و( افزایش ریسک سرمایه گذاری در بازار
ه( بی ثباتی بازار ارز

مرور کلی بر جایگاه شــرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مالی 
مورد گزارش

براساس تناژ فروش كل، شركت پاكسان در مقایسه با رقبا در رتبه چهارم قرار گرفته 
است. كه با توجه به مشکالت حوزه تامین ،باال بودن نرخ ارز و همچنین تحریم های 
علیه ایران با تالش و همکاری همه پرسنل زحمتکش شركت این جایگاه نسبت به سال 

قبل تغییری نداشته است
بیان استراتژی شرکت

رهبری صنعت شوینده، ارزش آفرینی برای مشتریان بهبود مستمر در محصوالت و 
خدمات خواهد بود.

مرور كلی بر عملکرد شركت ومیزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهای 
مهم در سال مالی مورد گزارش عبارت بودند از فعالیت های تبلیغاتی با هدف مخاطب 
قراردادن نســل جوان از طریق طراحی برنامه های اسپانسری كنسرت و بازی های 

ورزشی ،
اجرا و پیاده سازی پروژه تحقیقات بازار جهت مدیریت بهتر و رصد كردن بازار توسط 

تیم تحقیقات بازار
تالش برای باالبردن سهم بازار، با طراحی و تحقیقات شوینده های

بیان برنامه ها وچشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی
دســتیابی حداكثر سهم بازار داخلی با محصوالت نوآورانه و انگیزش تقاضای مصرف 
كننــدگان با تکیه بر برنامه ریزی مشــخص، تبلیغات و روابــط عمومی خواهد بود

وضعیت معامالت و قیمت سهام
شــركت در تاریــخ 1373/11/04 در بــورس اوراق بهــادار تهــران در گــروه 
مــواد و محصــوالت شــیمیایی بــا نمــاد شپاكســا درج شــده و ســهام آن 
بــرای اولیــن بــار در تاریــخ 1374/4/31 مــورد معاملــه قــرار گرفته اســت.

جایگاه شرکت در صنعت
شركت در صنعت تولید محصوالت شوینده و بهداشتي فعالیت مي كند و شركت در بین 
شركتهاي فعال در این صنعت با حجم فروش معادل مبلغ 10/200/143 میلیون ریال در 
رابطه با صابون, كفشوي در رده اول و دررابطه با پودرهاي شوینده در رده پنجم قرار دارد. 

استراتژی های حفظ بازار و برنامه بازاریابی 2۰19
- تنوع محصوالت: افزودن صابون حمام اركید و كفشــوي رخشــا و پودر ســپید 3 
- افزایش كیفیت: كنترل كیفي بازار و رسیدگي سریع به شکایات مشتریان مناطق و 

جلوگیري از  تقلب كاال 
- توزیع وســیع: برنامه ریزي جهت گسترش جغرافیایي محصول پودرهاي ماشیني

اهم تقدیرنامه ها و گواهینامه های اهدایی به شرکت پاکسان
تندیس دومین همایش از حمایت از تولید ملی 1398

تندیس مدیر سال 97- 98  1398
تندیس زرین برند محبوب ایرانی 1398
تندیس سمین صنعت سالمت  1398

سیمرغ انتخاب ملی  1397
تندیس صنعت سالمت   1397

گواهینامه حقوق مصرف كنندگان  1397
لوح مدیریت كیفیت  1397

تندیس و تقدیرنامه صادركننده ممتاز سال 1396 1396
تندیس و گواهینامه صادركننده نمونه سال 1395 استان تهران 1395

نشان برتر كیفیت 1395



| پُرتیراژترین نشریه اقتصادی کشور | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  112 و  113 | فروردین و اردیبهشت   مــاه  1399

تالش موسپیدان و روسفیدان صنعت و مدیریت ایران اسالمی
برای حصول افتخار ملی و پیشرفت

سرمایه گذاري غدیر بزرگترین هلدینگ چند رشته ای بازار سهام 

مهندس مهدی بازرگان، مدیرعامل توانمند و رزومه دار شركت در فرازی از گزارش 
مبسوط خود با تصریح دستاوردها و اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در این هلدینگ 
بزرگ كشــوری و با اعالم این نکته كه زمینه هاي سرمایه گذاري شركت سرمایه 
گذاری غدیر، هم اكنون صنعت هاي نفت، گاز و پتروشیمي، برق و انرژي، صنایع 
معدني، حمل و نقل ، ســیمان، ســاختمان، تجاري و مالــي و همچنین فناوري 
اطالعات و ارتباطات در قالب 7 هلدینگ مي باشد اضافه نمود با تالش و مجاهدتی 
كه در زیرمجموعه ها و شركت های بزرگ كشور صورت پذیرفت علی رغم مشکالت 
و معضالت سال مالی مورد گزارش، رشد سودآوري و ارزش داراییهاي شركت شتاب 
گرفت و سرمایه گذاری غدیر برای سال مالی یادشده در حالی به مجمع نشست كه به 
ازای هر سهم معادل 542 ریال سود شناسایی كرده كه این رقم با 262 ریال افزایش 
به ازای هر سهم نسبت به سود سال 97 )معادل 280 ریال ( رشد را نشان می دهد.

شــایان ذكر است شركت ســرمایه گذاری غدیر در سال 1370 با نام اولیه شركت 
سرمایه گذاری بانک صادرات )ســهامی خاص( و با مالکیت بانک صادرات ایران با 
سرمایه اولیه 10 میلیارد ریال تاسیس شد. این شركت در سال 1374 به سهامی 
عام تبدیل شده و درست 28 سال پس از افتتاح بورس اوراق بهادار تهران در همان 

سال 74 در بازار سهام پذیرفته شد
مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه صاحبان ســهام شــركت ســرمایه گذاری 
غدیر)سهامی عام( مورخ 1399/02/07 در محل دفتر مركزي شركت برگزار گردید. 
در ایــن مجمع كــه با حضور 78/59 درصدی ســهامداران حقیقــی و حقوقی ، 
اعضــاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقای امیرهوشــنگ جنگی بود، 
كه خانم مریــم زماني فریز هندي و آقای غالمعلي موحــدي اصل در مقام نظار 
اول و دوم و آقــای هوشــنگ مهدوی بــه عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامــه بــا قرائت گــزارش هیات مدیره بــه مجمع مربوط به اهــم فعالیتهای 
صــورت پذیرفتــه در طی ســال مالــی منتهــی بــه 1398/09/30 و پس از 
اســتماع گــزارش حســابرس و بــازرس قانونــی، مجمع نشــینان بــا طنین 
صلــوات خود ضمــن تصویب صورتهای مالــی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 
129و با تقســیم ســود به ازاء هر ســهم 490 ریــال به كار خود پایــان دادند.

مهندس مهدی بازارگان این مدیر خوشنام و رزومه دار كشورمان در ابتدای گزارش 
جامع و مبســوط خود با تبیین این نکته كه با ارتقاء ارزش داراییهاي شــركت به 
منظور تداوم و افزایش سودآوري وتبدیل شدن به الگوي بنگاه داري نوین كه جزو 
اهداف عالیه مجموعه تعریف شــده اســت در سطح كالن توانسته ایم در رسیدن 
به حصول افتخار ملی و پیشــرفت برای میهن اسالمی مان پیشتاز باشیم تصریح 
نمود این مهم دســت یافتنی نبود جز در ســایه اجرای دقیق برنامه ها و سیاست 
هــای كوتاه مدت- میان مدت و بلند مدت كه به حول و قوه الهی میســر گردید 
. مدیرعامل این هلدینگ بزرگ كشــوری در فــرازی دیگر از گزارش خود با اعالم 
ای نکته كه رسیدن به جایگاه یکي از سه شركت برتر سرمایه گذاري چند كسب 
و كاره در ســطح كشــور به لحاظ ارزش دارایي ها با اتکا به توانمندي هاي ملي، 
مدیریتي و ســرمایه انســاني در اختیار از روز اول جــزو  دكترین اصلی راهبردی 
مجموعه سرمایه گذاری غدیر بوده است افزود با اتکا به خداوند منان و زیرساخت 

ها و منابع انســانی ارزشمندی كه در كشورمان به وفور یافت می شود این چشم 
انداز بســیار ملموس و دست یافتنی تر از جاهای دیگر قابل حصول است و من به 
جــد معتقدم با همت و همیتی كــه در اركان كاری زیرمجموعه و كلیه كاركنان، 
كارگران و مدیران آن ســراغ دارم به این مهم به راحتی دست یافتنی خواهد بود.
 .مهندس بازارگان در ادامه با اعالم اینکه بسیار امیدواریم در سال جهش تولید با 
اتمام طرح های توســعه ای كه در شركت های زیر مجموعه و سرمایه پذیر بروی 
آنها سرمایه گذاری كرده ایم و همچنین تکمیل پروژه های تولیدی سودآور بتوانیم 
منویات مدنظر مقام معظم رهبری را تجلی ببخشیم اضافه نمود براساس سیاست 
های تدوینی و برنامه ریزی اســتراتژیک این نیل به موفقیــت و روند صعودی و 
پرشتاب كارها در رسیدن به چشم اندازهای ترسیمی بسیار خوب پیش می رود و 
باتوجه به حسن اعتمادی كه مردم هم به امانتداران خود در شركتهای بزرگ و تاالر 
شیشــه ای یعنی بازار بورس پیدا كرده اند این نیل به افق ترسیمی خیلی راحتتر 
امکان پذیر خواهد بود و در این راه اگر حمایت دولتمردان و مسئولین درجه یک 
همراه این موج تحول آفرینی و رونق شود میتوانیم براحتی سد تحریم و تنگناها را 
شکسته و به جهانیان اثبات كنیم با كار درست و سرمایه گذاری صحیح و داشتن 
زیر ســاخت های مطمئن میشود قدرت انحصاری و مطلقه صاحبان پوشالی زر و 
زور را به كنار زد و خود پرچمدار توسعه و پیشرفت گردید .شایان ذكر است پس از 
ساماندهی اقدامات معطوف به بازنگری در برنامه راهبردی شركت در سال 1393 
و 1394 و تصویب پورتفوی صنایع هدف برای افق منتهی به ســال 1398 شامل:
ســیمان( و  فلــزی  غیــر  فلــزی،  هــای  معدنی)كانــی  صنایــع   -

- صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
- صنعت برق و انرژی

- گروه مالی )به همراه تکمیل زنجیره و خدمات فنآوری اطالعات و ارتباطات(
- صنعت حمل و نقل

 - مستغالت )با محوریت توسعه زمین(
اقدامات شــركت طی سال 96 و 97 در دو حوزه شناسایی سایر حوزه های جذاب 
در فرصت های پیش رو و هم چنین تعمیق استراتژی ها از طریق عملیاتی سازی 
در هلدینگ های موجود پیگیری شد كه منجر به قرار گرفتن خدمات سالمت)دارو، 
تجهیزات پزشکی و ...(در پرتفوی صنایع هدف شركت از یک سو و شناسایی تنوع 
كسب و كارهای هدف در صنعت ساختمان، بررسی جداسازی گروه خدمات فناوری 
اطالعات و ارتباطات از گروه مالی و تشکیل گروه مستقل و تدوین استراتژی های مرتبط، 
تعمق فعالیت های گروه مالی و تشکیل گروه اكتشاف و تولید )E AND P( شد.
به گفته مهندس بازارگان كه از ســرمایه های گرانقدر مدیریت و پیشکســوتان 
پاكدســت و زبردست بازار سرمایه كشورمان بوده و در كارنامه پربركت كاری خود 
ســابقه حضور به عنوان معاونت تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شــورای عالی 
مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی ، عضویت هیات عامل سازمان گسترش 
و نوســازی صنایع ایران، مدیریت عامل شركت مهندسی و توسعه نفت، مدیریت 
اســتراتژیک وزارت نفت و معاونت برنامه ریــزی و نظارت بر منابع هیدروكربوری 
وزارت نفــت و یکی دوجین شــركت دیگر را دارا بوده مجموعه ســرمایه گذاری 
غدیر هم اكنون به بزرگترین هلدینگ چند رشــته ای در بورس تبدیل شده و در 
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ، برق و انرژی،صنایع معدنی، حمل و نقل، سیمان، 
 E AND( ساختمان، گروه مالی و فناوری اطالعات و ارتباطات و اكتشافات و تولید
P( در قالب 9 هلدینگ توســعه یافته است. شایان ذكر است گروه سرمایه گذاری 
غدیر با ســرمایه 72 هزار میلیارد ریالی در حال حاضر دارای ارزش بازار 84 هزار 
میلیاردی می باشــد و تیم مدیریت وی در صدد است با اجرایی كردن برنامه های 
مدون و ترســیمی خود تحولی عظیم را در صنعت كشورمان جاری و ساری سازد 
كه بحمــداهلل با درایت و حمایتی كه مقامات طراز اول كشــورمان برای به انجام 
رساندن فصلی نو در رونق و جهش تولید در روزگاران سخت تحریم دارند این مهم 
به بهترین نحو به انجام خواهد رســید . ایران و ایرانی و مدیرانی آبدیده كه جنگ 
تحمیلی و دشــواریهای آن را به خود دیده و ســربلند و آزاد از پس این سختی ها 
، پرچمدار بوده اند نشــان داده اند كه ما مردمان صرف كننده فعل خواستن پس 
توانســتن هســتیم كه می توانیم از دل تهدید فرصت بسازیم و چه تبلور و تجلی 

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

30



 پُرتیراژترین نشریه اقتصادی کشور | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  112 و  113 | فروردین و اردیبهشت   مــاه  1399 |31

بهتر از نام نامی ســرمایه گذاری غدیر و ســکاندار با تجربه و مالیه صادق و شفاف 
و روابط عمومی پاســخگوی آنان كه میتوانند این ناممکن صعود به قله موفقیت 
را علی رغم همه تحریم و كارشــکنی بدخواهان موطن اســالمی و بچه شیعه ها 
به ســاحل آرامش برسانند، دســت حق همراهتان و دعای ملتی خداجوی بدرقه 
راهتان كه كنون شما فرماندهان جان بر كف كارزار سخت جنگ اقتصادی هستید .

همچنین طبق این راهبرد ،جاری ســازی راهبردهای غدیر در بستر برنامه ریزی 
اســتراتژیک در حوزه های ذكر شده و ســایر حوزه ها و فرصت های پیش رو در 
مســیر شناسایی، پیکره بندی و نظام مستندسازی قرار گرفته و امروزه با ناخدایی 
مهندس بــازارگان و هنرمندی معمار مالیه این هلدینگ عظیم كشــوری كه از 
خوشنام ترین و پاكدست ترین معاونین مالی و مردان یک شماره مالی و حسابداران 
صادق ایران زمین میباشــد این شــركت میرود تا بیش از پیش نقشی خوش در 
آبادانی و توسعه وپیشرفت این سرزمین گهواره جنبان تمدن بشریت داشته باشد.

پیام هیات مدیره
پس از حمد خداوند متعال، موجب ســربلندی اســت كه به استحضار برساند، با 
استعانت از درگاه احدیت و با همراهی و پشتیبانی سهامداران عزیز شركت، علیرغم 

وجود مشکالت و تنگناهای متعدد محیطی 
در حوزه های اقتصــاد كالن و عرصه های 
بین المللی، پیگیری برنامه ها، تحقق آرمان 
ها، اهداف و دســتاوردهای بزرگ شركت 
در ســال مالــی منتهی بــه 1398/9/30 
با جدیــت و بــدون وقفه پیگیری شــد.

نتیجه ارزیابی فعالیت شركت سرمایه گذاری 
غدیر به عنوان یکی از بزرگ ترین هلدینگ 
چند رشــته ای در بازار سرمایه ایران حاكی 
از نقش تعیین كننده و موثر این شــركت 
در اقتصاد ملی و حوزه های متنوع سرمایه 
گذاری اســت. این جایگاه و عملکرد مهم، 
یادگار نیک بنیان گذاران و مدیران دوره های 
پیشین و همچنین تالش های هوشمندانه و 

هدفمند مدیران ارشد و همکاران محترم گروه غدیر در دوره مالی مورد گزارش است.
تعامل مطلوب و اســتفاده از نظرات و انتقادات سازنده شما سهامداران محترم بی 
شــک، چراغ راه گذشــته ، حال و آینده بوده و هست. در این راستا بهره مندی از 
نظرات و رهنمودهای شما عزیزان را ارج نهاده و آن را بستری یگانه در راستای بهبود 
فرآیندهای تصمیم گیری و برنامه ریزی خود می دانیم. كســب رتبه اول در رتبه 
بندی شركت های فعال در بورس براساس وضعیت اطالع رسانی انها از نظر قابلیت 
اتکا و به موقع بودن ارسال اطالعات به تایید سازمان بورس و ارواق بهادار در سال 98 
)مربوط به فرایند سال قبل( نشان از توجه شركت به تعامل سازنده با سهامداران دارد.
با كمال خرســندی به اطالع سهامداران عزیز می رسانیم كه سال 98 سالی پربار 
و سرشــار از موفقیت های گوناگون برای شركت سرمایه گذاری غدیر بوده است. 
كســب رتبه اول در میزان فروش در میان شــركت های چند رشته ای صنعتی، 
كســب رتبه ســوم در میزان صادرات، كســب رتبه چهارم در میزان ســودآوری 
و رتبه ششــم از لحاظ فروش در بین كل شــركتهیا كشور و كسب چندید رتبه 
برتر دیگر توســط بخش های زیرمجموعه غدیر در رتبه بندی 500 شركت برتر 
كشور از منظر سازمان مدیریت صنعتی )IMI - 100( نتیجه اعتماد سهامداران 
و به ثمر نشســتن تالش های كاركنان مجموعه غدیر در سال مالی 98 می باشد.

این موفقیــت ها از طریق اهتمام بــه كاهش هزینه ها و افزایــش بهره وری در 
تمامــی بخش های مجموعه، فعالیت موثر در بازار ســرمایه و كســب و كارهای 
متنوع داخلی، بهبود پرتفوی ســرمایه گذاری، یافتن بازارهــای صادراتی جدید 
بــا وجود تحریم های ضالمانه، به بهره برداری رســاندن پروژه های بزرگ ملی از 
جمله راه اندازی پروژه بزرگ آلومینیوم جنوب به دســت آمده اســت. امید است 

با بازنگری جامعی كه در برنامه راهبردی شــركت صورت پذیرفته اســت، حركت 
در مســیر اهداف راهبــردی با محور قرار دادن متنوع و متــوازن كردن پورتفوی 
شركت، نه تنها ارزش ســاالنه آن را افزایش دهد وسهامداران را از مواهب حاصله 
بهره مند ســازد، بلکه با تکمیل زنجیره ارزش حوزه های با حاشــیه سود باالتر، 
توجه به نوآوری و كســب و كارهای جدید، و گسترش فعالیت های بین المللی و 
توسعه صادرات ، شرایط تحقق بازدهی مستمر میان مدت و بلندمدت را نیز برای 
آنان فراهم كند. بر این باوریم كه ضمن رعایت اصول حاكمیت شــركتی، الزامات 
زیســت محیطی و توجه به مســئولیت های اجتماعی شركت در قبال جامعه به 
خصوص مناطقی كه در آن فعالیت های تولیدی مشغول هستیم، جایگاه شركت 
ســرمایه گذاری غدیر را در محیط كســب و كار ملی و بین المللی ارتقاء دهیم.
اینک و در ســال مالی پیش رو نیز با تکیه بــر الطاف خدای بزرگ ، هیات مدیره 
شركت تالش می كند كه تمام توانایی های خود را جهت تحقق چشم انداز و اهداف 
شركت و استفاده از فرصت های موجود در اقتصاد داخلی و فضای بین المللی با بهره 
گیری از پشتیبانی سهامداران محترم و توانمندی های منابع انسانی مصروف نماید.

هیات مدیره از خدای بزرگ برای عموم مردم ایران وسهامداران محترم عزت و رفاه 
آرزو می نماید.

برنامه های آینده شرکت
شــركت ســرمایه گذاری غدیــر پس از 
تدوین اســتراتژی هــا، اقدام بــه تدوین 
اهداف كالن و اهــداف راهبردی به منظور 
تکمیل نقشه استراتژی شركت و سنجش 
میزان پیشــرفت برنامه راهبــردی گرفت 
كه ایــن اهداف بــه قرار ذیل می باشــد:

اهداف کالن غدیر:
- حضور پایدار در حوزه های كلیدی زنجیره 

ارزش صنایع فعال منتخب
- گســترش مشــاركت و فعالیــت های 

منطقه ای و بین المللی
- افزایش سودآوری و بهره وری در تمامی 

بخش ها
GNP دستیابی به نرخ رشد درآمد باالتر از نرخ رشد -

اهداف راهبردی غدیر
- بهره برداری بهینه از فرصت های سرمایه گذاری د ربازارهای اولیه و ثانویه

- بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری غدیر
- بهره گیری از ظرفیت های توسعه ای در حوزه های اقتصادی دارای مزیت نسبی 

برای كشور
- بازنگری در فعالیت های سرمایه گذاری با تاكید بر مزیت های ذینفعان

- حفظ و گســترش حوزه های كســب و كار دارای توان صادراتی باال به ویژه در 
شرایط تحریم

- حفظ و افزتایش تعامالت بین المللی از طریق صادرات، ایجاد شركت به ویژه در 
شرایط تحریم
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»سکرما« و رشد صعودی سود وارزش آفرینی
صنایع سیمان کرمان با مدیری برنامه محور به تاخت به سوی موفقیت

شــركت »ســیمان كرمان« در ســال مالی مــورد گزارش 
خود توانســت در سایه تدابیر ارزنده مهندس رحمانی مدیر 
موفــق صنعت كانی كشــورمان با افزایش قیمت ســهام و 
رشد سودآوری شــیرینش برای ســهامداران و ذینفعانش 
ســالی خوش را به ارمغان بیاورد كه در كنار آن برند خوش 
آوازه و محصــوالت بــا كیفیتش بیش از پیش ســهمی در 
خــور از بازار داخلــی و خارجی را بخــود اختصاص دهد .

برنامه های مدون مهندس فریدون رحمانی مدیر خوشنام و 
برنامه محور بازار سرمایه ضمن ارتقای بهره وری و باال بردن 
راندمان كاری موجبات افزایش درآمدهای عملیاتی و رشــد 
مقــدار فروش در ســال 98 را برای »ســکرما« فراهم آورد.
مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شركت گروه 
صنایع سیمان كرمان )سهامی  عام( در تاریخ 1399/02/07 در 
محل دفتر گروه صنایع سیمان كرمان )سهامي عام( تشکیل 
شد.  در این مجمع كه با حضور 72/65 درصدی سهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس 
و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای یوسف رحمتي پور بود، كه جنابان رضا 
اسماعیلي و مهدي اسکندري در مقام نظار اول و دوم و آقای 
داود خاني اجاقکندي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 
1398/09/30 و پس از اســتماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم 
ســود 450 ریال به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.

مهنــدس فریدون رحمانی در فرازی از گزارش جامع خود با 
اعالم این نکته كه »گروه صنایع سیمان كرمان« در نظر دارد 
تبدیل به بزرگترین واحد تولیدي سیمان خاكستري و سیمان 
سفید در منطقه جنوب شرق كشور و بزرگترین تولید كننده 
آهک باشد اضافه كرد در همین راستا، ارتقا ارزش افزوده سبد 
محصوالت قابل عرضه، اعمال مدیریت هزینه جهت دستیابي 
به حداقل قیمت تمام شده، افزایش سود آوري و بهبود كیفیت 
و حفظ بازار داخلي و توسعه را در دستور كار خود قرار داده ایم.
به گفتــه ی این مدیــر رزومــه دار و كاردان، گروه صنایع 
ســیمان كرمان در راســتای افزایــش بهره وری و رشــد 
ســودآوری، اجراي پروژه خط جایگزیني 3400 تني )خط 
4( بــا ســرمایه گذاری 2 هــزار و 46 میلیــارد ریالی را در 
برنامــه های كاری خــود قرار داده و پیش بینی می شــود 
تا پایان شــهریور ماه ســال جاری به بهره بردای برســاند.

مدیرمدبــر مجموعــه همچنین تصریح كرد پــروژه بهینه 
ســازي آســیاب ســیمان یک ، در راســتاي ارتقا كیفیت 
محصــول با هزینــه اي حــدود 50 میلیارد ریــال در 24 
اســفند ماه به بهره برداري رســید تا گامي مهم در راستاي 
تولید ســیمان ســفید با كیفیت باالتر برداشــته شــود.

مهنــدس رحمانــی در بخش پایانی گزارش خــود با اعالم 
این نکته كه  دركناركســب رتبه های برترمتعدد درهمایش 
های تولید با كیفیت، واحد نمونه ملی ، استاندارد ، حمایت 
از مصرف كننده و.... در ســنوات اخیر بزرگترین افتخار برای 
ســیمان كرمان میزان باالی رضایتمندی مشتریان واقتدار 
این برند خوشنام در برداشتن گام های تعالی خود باتوجه به 
عمر 50 ســاله اش می باشد ابراز امیدواری كرد هرچه زودتر 
با اتمام موفقیت آمیز پروژه بهینه سازی آسیاب سیمان سفید 

كرمان اهدافی همچون سودآوری، ایجاد ارزش افزوده باالتر 
دركنار حفاظت ازمحیط زیست برای مجموعه محقق گردد.
شایان ذكر است در بازدیدی كه دكتر اصل روستا ،مدیرعامل 
شــركت ســرمایه گذاری و توسعه صنایع ســیمان ، از این 
شركت داشت به نکته ی بسیار درست و صحیحی اشاره كرد 
و آنهم این موضوع مبرهن كه در ســایه مدیریتی شایسته و 
بایسته دســت آوردهای سیمان كرمان بسیار درخشان بوده 
و مجموع عملکرد مجموعه مدیران وپرسنل سیمان كرمان 
كه با همت مضاعف دركنارنظم، تخصص وتعهد در پی رقم 
زدن آینده ای روشــن تر برای مجموعه »ســکرما« می باشند 
باید الگوی دیگر شركتهای سیمانی قرار گیرد. مالیه صادق 
و دقیق و زبردســت دركنار امورســهام و روابط عمومی اهل 

تعامــل و كاربلد از دیگر نقاط قوت این مجموعه خوشــنام 
تولیدی سیمان كشورمان می باشد كه جا دارد از  حمایت و 
یاریشان به اهل رسانه نهایت قدردانی و تشکر را داشته باشیم.

پیام هیات مدیره
ضمن عرض ســالم و خیر مقدم، حضور كلیۀ ســهامداران 
محترم و نمایندگان ایشــان، حسابرس مســتقل و بازرس 
قانوني شــركت و همچنین نمایندۀ محترم سازمان بورس و 
اوراق بهادار تهران ، را در جلسۀ مجمع عمومي عادي سالیانه 
گروه صنایع ســیمان كرمان )ســهامي عام( گرامي میدارد. 
خداونــد مّنان را شــاكریم كه بار دیگر در ســایۀ الطاف بي 
دریغش، توفیــق خدمتگذاري را به ما عطــا فرمود تا تمام 
توان خود را در طبق اخالص گذاشــته و در راستاي توسعه 
و شــکوفایي اقتصاد ایران عزیزمــان، با اتکا به حمایت هاي 
شــما ســهامداران محترم، گام هــاي بزرگــي را برداریم.
اهداف و برنامه هاي تدوین شده براي سال مالي منتهي 

به 3۰/ ۰9 /1399 
با توجه به سیاســت شركت كه برگرفته از سیاستهاي كالن 
هلدینگ )ســیدكو( مي باشــد موارد ذیل ارائــه مي گردد.

 ارتقا منابع انساني: 
- افزایش كیفي سرانه آموزش كاركنان 

- ارتقا و بهبود دانش و تخصص كاركنان 
- افزایش میزان رضایت مندي كاركنان شركت

- بهبود و توسعه شغلي كاركنان 
- افزایش انگیزه و مشاركت كاركنان شركت 

- توسعه ، بهبود ارتباطات و فرهنگ و رفتار انساني 
- اجراي ارزیابي جامع پرسنلي و برقراري ارتباط آن با سیستم 
ارزیابي فرآیندها در راستاي ارتقا انگیزه و سطح توانمندي پرسنل 
- ایجاد مســئولیت روابط عمومي در راستاي اجراي فعالیت 

هاي فرهنگي و اطالع رساني 

- طراحي و پیاده سازي سیستم نظام پیشنهادات در راستاي 
بهره گیري از خرد جمعي
 کنترل کیفي محصول: 

- افزایش و تنوع محصوالت تولیدي 
- افزایش كیفیت ،كمیت و مقاومت سیمان بدون صرف انرژي 

افزوده 
- بازطراحي و پیاده ســازي سیســتم هاي تولید و تعمیر و 
نگهداري با دید افزایش تولید و ارتقا بهره وري با كمترین هزینه

بازاریابي و فروش: 
- جذب مشتریان جدید و جذب بازار

- افزایش میزان رضایتمندي مشتریان
- كاهش زمان تحویل بار به مشــتریان، ایجاد سیستم نوبت 

دهي مکانیزه و سالن اعالم بار
- افزایش مکانیزم هاي ارتباطي با مشتریان

- توسعه بازار صادراتي و ایجاد بازارهاي جدید
- افزایش تعداد محصوالت و ایجاد تنوع در آنان

- برگزاري جلســات منظم و مدون با خریداران ســیمان، 
شركتهاي باربري و رانندگان جهت مدیریت و كاهش قیمت 

تمام شده محصوالت در نقاط هدف.
- یافتن بازارهاي جدید و توسعه صادرات براي مقابله با آثار 

كاهش تقاضاي بازارهاي داخلي.
بهره وري و بهبود : 

- كاهش توقفات خطوط تولید
- باز طراحي و پیاده سازي سیستم مدیریت انرژي در راستاي 
بهینه سازي مصارف انرژي حرارتي و الکتریکي وكاهش هزینه 

هاي مذكور. 
- مکانیــزه نمــودن فرآیندهــا، جهت بهره وري بیشــتر
- باز طراحي سیســتم تامین مواد اولیــه، ایجاد رقابت بین 
فروشــندگان ، با دیدگاه كاهش هزینه مرتبط با مواد اولیه. 
- عدم تحمیل هزینه هاي جذب نشــده و استفاده كامل از 

ظرفیت هاي موجود
- تبدیل دارائیهاي راكد به فعال و عدم صرف منابع براي امور 

غیر مولد. 
 ایمني و بهداشت : 

- كاهش میزان حوادث ناشي از كار
- افزایش بهداشت عمومي

 سیاستهاي مالي و اقتصادي سازمان : 
- توجه ویژه به بازار مصرف اســتان كرمان و سایر استانهاي 
همجــوار و برنامه ریزي نقطــه اي در بازار شهرســتانهاي 
مختلف اســتان به منظور افزایش میــزان فروش محصول.

- تعیین تکلیف وضعیت حقوقي و مالکیتي دارایي ها
- تالش جدي در جهت بهبود نســبتهاي مالي) نقدینگي ، 

فعالیت و سود آوري(
- تــالش در جهت مدیریــت و كاهش قیمت تمام شــده 

محصوالت تولیدي و افزایش سود آوري.
- توجه ویژه به افزایش هزینه هاي انرژي )برق، گاز و مازوت( 
بر اســاس طرح هدفمند كردن یارانه ها و مدیریت موثر بر 

مصارف انرژي
- كنترل موثر ساعات كار و هزینه هاي اضافه كاري با در نظر 

گیري ارزش افزوده ایجاد شده
- رعایت اصل فزوني منابــع بر مصارف در مدیریت صحیح 
كلیــه فرآیندهاي ســازماني و نیز صرفــه جوئي و كاهش 
جــدي هزینه ها و حفــظ رابطــه هزینه ها بــا درآمدها.
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مقابله بورسی بیمه رازی با ویروس کرونا
شرکت بیمه رازی با اختصاص یک میلیارد تومان به 

طرح سازمان بورس به نام کرونا 2 پیوست 

اصالحــات عظیم در بازارهای مالی باعث تضعیف دارایی ترازنامه ای شــركتهای بیمه و بیمه 
اتکایی، كاهش انعطاف پذیری در رابطه با مدیریت ســرمایه و افزایش فشار بر تطبیق دارایی 
 ،Schroders بدهی خواهد شــد. به نقل از شركت بیمه اتکائی امین طبق اظهارات مدیران /
انتظــار می رود كه همه گیری ویروس COVID-19 در تجدیــد قراردادهای اتکایی آینده 
تأثیر بگذارد و نوســانات ناشی از آن باعث شــود كه به صورت مداوم ارزیابی و قیمت گذاری 
نیــز انجام گیرد. به هر حال، نرخ های بیمه اتکایی رو به افزایش بوده اســت، زیرا این صنعت 
پس از ســالهای متوالی حــوادث فاجعه آمیز و ســنگین در تالش برای بازده باالتر اســت.

در گفتگــو بــا اســتفان رووف )Stephan Ruoff( معــاون مدیــر دارایــی ILS و بیــت 
هالیگــر )Beat Holliger( سرپرســت مدیریــت محصــول ILS در Schroders، هــر 
دو توضیــح دادنــد كه احتمــاالً همه گیری ایــن ویروس بــر چرخه تجدیــد قراردادهای 
ســاالنه تأثیــر خواهد داشــت حتــی اگر بالفاصله خســارات قابــل توجهی ایجــاد نکند.

رووف توضیح داد كه: »پس از ســال ها ضرر، به ویژه در سال 2017 و 2018، سرانجام شاهد 
افزایش نرخ قابل توجهی در ژانویه 2020 هستیم. این امر منجر به سطح عملکرد بسیار جذاب 
برای استراتژی های ILS شده است.« وی افزود »ما همچنان انتظار داریم كه افزایش در تجدید 
قراردادهای آوریل / ژوئن و ژوئیه آینده، به طور خاص در ژاپن و فلوریدا وجود داشــته باشد.«

از بنــگاه هــای اقتصــادی انتظار مــی رود كه در شــرایط فاجعــه آمیز، برخــی از قیمت 
هــا را از قیمــت های ســالهای قبــل باالتر نشــان دهند. هــم چنین نگاهــی اجمالی به 
برخــی از نظرهای بیمــه گران فلوریدایــی، از افزایش نرخ در ســال آینده خبــر می دهد.

هالیگر خاطرنشــان كــرد: »این امر مجــددا تأثیر مثبتی بــر بازده خواهد داشــت، بدیهی 
اســت كه كاهش اخیر نرخ بهره توســط بانکهــای مركزی تحت تأثیر قرار گرفته اســت ».

اقدامــات بانــک مركــزی در ایــن زمان بســیار قابل توجه اســت، پاســخ دولــت ها به 
ویــروس همــه گیــر COVID-19، ایــن بــوده اســت كــه با چــاپ پول بــه منظور 

حمایــت از بازارهــای مالــی، مشــاغل و مــردم ، اقتصــاد خــود را متالشــی كننــد.
Schroders معتقــد اســت نتیجــه قابل توجهی بــرای این نــوع اقدامات وجــود دارد و 
كاهش شــدید ارزش ســهام و ســایر دارایی ها مشــاهده می-شــود، درحالیکه بر ILS و 
اوراق قرضــه حــوادث فاجعــه آمیز كه همبســتگی كم خود را بــار دیگر نشــان داده اند، 
تأثیــر نمی گــذارد و هنگامی كه به زمان تجدیــد قراردادهای اتکایی می رســد، تاثیر دارد.

روف اظهــار كــرد: اصالحــات عظیــم در بازارهــای مالــی فــوق الذكر باعــث تضعیف 
دارایــی ترازنامــه ای شــركتهای بیمــه و بیمــه اتکایــی، كاهــش انعطاف پذیــری در 
رابطــه بــا مدیریــت ســرمایه و افزایش فشــار بر تطبیــق دارایــی / بدهی خواهد شــد.
»مــا انتظــار داریــم ایــن مســئله نــرخ هــا و قیمــت گــذاری هــای بیمــه اتکایی 
كنــد.« اعمــال  تــر  ســختگیرانه  طــور  بــه  آینــده  قراردادهــای  تجدیــد  در  را 

هالیگــر در ادامــه توضیــح داد كــه تجدیدهــا بار دیگــر تغییراتــی در قیمــت گذاری 
و شــرایط وابســته بــه عملکــرد، انــدازه و در حــال حاضــر همچنیــن تأثیــر كاهش 
بــازار مالــی بــه دلیــل ویــروس همــه گیــر COVID-19 را تجربــه خواهــد كرد.
وی گفت: »این امر واقعاً به موقعیت خرید آنها، وضعیت فعلی افرادی كه ترازنامه های كوچکتر دارند، 
نوسانات اقتصادی و چگونگی تأثیر آن بر الگوهای خرید شركت های بیمه و بیمه اتکایی تأثیر می گذارد.«

وی افــزود: »در گذشــته، تجدیــد قراردادها حتی در وقایع ســالهای اخیــر قیمت گذاری 
نشــده است. اما این بحران كنونی به نشــان دادن اهمیت تضمین جبران ضرر و زیان و سایر 
عوامل آســیب پذیری در قیمت های تجدید قراردادها بســیار سریعتر كمک خواهد كرد. »
تا چه اندازه تأثیر شــیوع ویروس COVID-19 بر قیمت گذاری در زمان تجدید قراردادهای 
اتکایی تاثیر می گذارد مشخص نیست، اما مشخص است كه برخی از اثرات احساس خواهند شد 
و كوچک شدن طرف سرمایه گذاری، همانطور كه این مدیران اشاره می كنند، در كنار نوسانات 
مــداوم و عدم قطعیت می تواند یک محرک كلیدی برای ارزیابی بنگاه های اقتصادی باشــد.

بــازار فرابــورس ایــران زمینه اســتفاده از ظرفیــت  تامین مالــی جمعی جهت 
انجام كمــک خیرخواهانــه در خصوص  وضعیــت پیش آمده ناشــی از ویروس 
كرونــا را ایجــاد كرده و به عنوان عامــل تامین مالی جمعی بــرای تجهیز منابع 
در مقابلــه با این بحران وارد عمل شــده اســت تا با اســتفاده  از دســتورالعمل 
كراودفاندینــگ بــه جمع آوری وجــوه برای مقابله بــا این ویروس اقــدام كند. 
به همین منظور اوراق گواهی نیکوكاری در قالب دو نماد  «كرونا1« و »كرونا2« از طریق 
بازار فرابورس ایران منتشر شده است كه ارزش اسمی هر ورقه 10 هزار ریال بوده و 
حداقل حمایت تامین كنندگان حقیقی و حقوقی یک ورقه است؛ یعنی افراد میتوانند 
با خرید حداقل یک ورقه به ارزش 10 هزار ریال در این طرح نیکوكارانه مشاركت كنند.

زمان جمع آوری وجوه از 27 اســفندماه 98 آغاز و تــا 31 فروردین ماه 99 ادامه 
خواهــد یافــت و افراد حقیقی و حقوقی نیکوكار میتواننــد كل مبلغی كه در نظر 
دارند را صرف امر نیکوكارانه مقابله با كرونا كرده و یا اصل مبلغ تامین شــده خود 
را حفظ كرده و  منافع حاصل از ســرمایه گذاری این مبلغ را به طرح اعطا كنند.  
با خرید اوراق گواهی نیکوكاری در نماد كرونا1، اصل و تمام منافع حاصل از مبالغ 
تامین شده در امور خیرخواهانه ذكرشده در فراخوان تامین مالی جمعی صرف میشود 
و با خرید این اوراق در نماد  كرونا 2 اصل مبلغ تامین شده به تشخیص امین سرمایه 
گذاری شــده و منافع حاصل از سرمایه گذاری در  اهداف نیکوكارانه به كار میرود.

منابع جمع آوری شــده در تامین مالی جمعی مقابله با كرونا به مواردی همچون 
تامین تجهیزات مصرفی پزشکی مانند ماسک و سایر  تجهیزات مربوط به پیشگیری 
و مهار بیماری، تامین تجهیزات بادوام آزمایشگاهی-پزشکی، فعالیتهای مربوط به 
تحقیــق و تولید واكســن  یا داروی بیماری كرونا و ... اختصاص داده خواهد شــد. 
بــه گــزارش روابط عمومــی بیمه رازی؛ شــركت بیمــه رازی نیز در راســتای 
مســئولیت اجتماعی خود در مقابله بــا ویروس كرونا با اختصــاص یک میلیارد 
تومان و خریــد اوراق گواهی نیکوكاری نماد كرونا 2 در این طرح شــركت نمود.

بانک سامان و بیمه سامان در راستای مسئولیتهای اجتماعی خود اقدام به حمایت از طرح ملی 
درمان بیماران كرونایی با پالسمای خون كرد.

بانــک ســامان و شــركت بیمــه ســامان همزمان بــا شــیوع بیمــاری كرونا در كشــور در 
راســتای ایفــای مســئولیتهای اجتماعی خود و بــرای كمک بــه یافتن راهی بــرای درمان 
ایــن بیمــاری، از طــرح درمــان بیمــاران كرونایــی با پالســمای خــون حمایــت كردند.
بر این اساس، بانک سامان و بیمه سامان در این خصوص اقدام به همکاری با شركت درمانآرا به 
عنوان یکی از پیشگامان صنعت پالسمای كشور كردند تا فرصتی برای كمک به سیستم درمانی 
كشــور به وجود بیاید. در این راســتا، شــركت درمان آرا كه نقش محوری در تأسیس و توسعه 
مراكز جمع آوری پالســما داشته و از مراكز خوشــنام در این عرصه است، از ابتدای همه گیری 
این بیماری، پیشنهاد درمان بیماران كرونایی با استفاده از پالسمای خون شفا یافتگان را مطرح 
و با حمایت تشکیالتی و مالی از پژوهشگران این شیوه درمانی را به شکل یک كار آزمایی بالینی 
باهــدف درمــان 200 بیمار در چند مركز درمانی آغاز كرد تا پس از بررســی نتایج و در صورت 
موفقیت، این روش بهعنوان یک شــیوه استاندارد در اختیار تمام مراكز درمانی كشور قرار بگیرد.
 الزم به ذكر اســت قبل از ایران، مراكز تحقیقاتی چین به دنبال اســتفاده از این شــیوه بودند 
اما به دلیل آنکه چین همانند ایران در صنعت پالســما توســعه یافته نیســت، گزارش دقیقی 
از موفقیــت ایــن پــروژه در چین وجود نــدارد اما از هفته گذشــته ســازمان غــذا و داروی 
آمریــکا این شــیوه درمانــی را به عنوان یکــی از درمانهای بیمــاری كرونا تائید كــرده و هم 
اكنــون چندیــن مركز پالســما در امریکا مشــغول كار بر روی این شــیوه درمانی هســتند.

در همین حال بیمه سامان در راستای مسئولیتهای اجتماعی خود، تمامی پژوهشگران و حامیان 
مالی این پروژه را تحت پوشــش مســئولیت مدنی قرار داد و بانک ســامان نیز در همین راستا، 
70 درصد از حق بیمه ســنگین این طرح را پوشــش داد تا این طرح ملی بتواند عملیاتی شود.
همچنین در این مسیر اتاق بازرگانی تهران، شركت ماموت و خیریه نیکان ماموت، شركت میهن، 
شــركت دایا آرین دارو، شركت بیودارو، بهستان پالسما، پالســما خوارزمی و پخش دایا دارو در 
كنار بانک سامان و بیمه سامان به حمایت مادی، معنوی و لجستیکی از این طرح اقدام كرده اند.

وب سایت بیمه اتکائی امین منتشر کرد؛

تاثیرات احتمالی ویروس کرونا بر بیمه اتکایی

حمایت بانک سامان و بیمه سامان از
طرح ملی درمان بیماران کرونایی با پالسما
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شناسایی و اولویت بندی عوامل پایبندی به اخالق حرفه ای در سازمان
مهندس رضا مصباحی)مطالعه موردی: شهرداری ساوه(

یافته های پژوهش
هــدف اصلــی در ایــن پژوهش، شناســایی و 
اولویت بندی عوامــل موثر بر پایبندی به اخالق 
حرفه ای در شهرداری ساوه با استفاده از رویکرد 

تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی بوده است. در 
این راســتا، گام های زیر به ترتیب طی شد.
گام 1- شناسایی عوامل موثر بر پایبندی 
به اخالق حرفه ای در شــهرداری ساوه

جهــت شناســایی عوامــل موثــر در پژوهش، 
از طریــق بررســی مقــاالت و مبانــی نظری 
و هم چنیــن مصاحبه بــا خبرگان به دســت 
آمده اســت كــه در به شــرح زیر می باشــند.   

الف( دسته عوامل اعتقادی
- اعتقاد به حالل

- وفاداری
- صداقت

- شعائر دینی
- توكل به خدا

- پاكدامنی
- امانت داری

- دوری از طمع
- امر به معروف و نهی از منکر

- تعهد
ب( دسته عوامل فردی

- صالحیت و شایستگی
- علم و آگاهی

- عمل گرایی
- رقابت

- شجاعت
- تعقل و تدبر

- مدیریت زمان
- صبر و شکیبایی

- نظم
- قاطعیت

- تجربه
ج( عوامل سازمانی

- رضایت و ثبات شغلی
- پایبندی به ضوابط بجای روابط )احترام به قوانین(

- ایجاد و تقویت انگیزه
- سیاست ها، اهداف و برنامه های سازمان

- اعتماد در سازمان 
- عدالت

- سیاست های تنبیهی و تشویقی
- جو سازمانی صمیمی

- شفافیت 
- آموزش

- حق مداری
- مشاركت كاركنان در تصمیمات شركت

- نظارت و ارزیابی 
- كار گروهی

د( عوامل مالی
- حقوق

- مزایای مالی
- تسهیالت مالی

همانطور كه دیده شــد، 38 مورد در قالب 4 بخش 
شناسایی و دسته بندی شدند. 

گام 2- اعتبارســنجی عوامل شناسایی شده
همانطور كه بیان شد، بعد از شناسایی و دسته بندی 
پیشــنهادی از طرف خبــرگان در جلســات گروه 
متمركز، جهت اعتبارســنجی عوامل شناسایی شده 
و هم چنین دســته بندی صورت گرفتــه از رویکرد 
تحلیل عاملی اكتشــافی استفاده شده است. در این 
راستا، پرسشــنامه ای تهیه شــد و در اختیار نمونه 
آماری 48 نفر كه مشخصات توصیفی آن ها در ابتدای 
فصل تشــریح گردید، قرار گرفــت و داده های مورد 
نظر جهت اعتبارســنجی عوامل جمع آوری گردید. 
در رویکــرد تحلیل عاملی، هر مولفه ای كه مقدار بار 
عاملی آن بیش از 0,3 باشــد، آن عامل به درســتی 
و در دســته ی درستی انتخاب شده است. با توجه به 
نکات فوق، در ادامه، بار عاملی دســته های مختلف 
را مشــاهده می كنیم. الزم به ذكر است، شکل های 
این بخش، خروجی نرم افزار SmartPLS می باشد.

در جدول 2، بار عاملی تمامی عوامل شناسایی شده 
نشان داده شده است. 

همانگونه كه در جدول 2 مشاهده می شود، بار عاملی 
تمامی عوامل شناسایی شده بیش از 0,3 بوده و بنابراین 
نشان از اعتبارسنجی عوامل و دسته بندی آن ها می دهد.
گام 3- اولویت بنــدی عوامل موثر بر پایبندی 
به اخــالق حرفه ای در شــهرداری ســاوه
از آنجایــی كه روش حــل مســاله، روش تجزیه و 
تحلیل سلســله مراتبی می باشــد، بنابراین داده ها 
از طریــق ماتریس مقایســات زوجی با اســتفاده از 
پرسشــنامه و نظر خبرگان جمع آوری می شــود. در 
ایــن راســتا، داده ها از طریق پرسشــنامه و تکمیل 
آن توســط خبرگان نمونه آماری جمع آوری شدند.

در ایــن روش، نخســت نمــودار سلســله مراتبی 
ترســیم می شود، ســپس دســته عوامل با یکدیگر 
مقایســه شــده و نهایتــا عوامل داخلی هر دســته 
وزن دهــی می شــوند. در نهایت نیــز تمامی عوامل 
در مقایســه با یکدیگر مورد بررســی و مقایسه قرار 
می گیرند كه در ادامه هر گام شــرح داده می شــود. 
مراتبی عوامل نمودار سلسله  ترسیم  گام 4- 
یکــی از گام های مهــم در روش تجزیــه و تحلیل 
سلســله مراتبی، ترسیم نمودار آن می باشد. با توجه 
به عوامل و دســته بندی شــناخته شــده، شكل 1 
نمودار سلســله مراتبی این مطالعه را نشان می دهد.

گام 5- وزن دهی دسته عوامل
همانطور كه اشــاره شــد، عوامل در چهار دســته 
اعتقادی، فردی، سازمانی و مالی دسته بندی شدند. 
حــال با توجه به مــوارد مذكــور، وزن و اولویت هر 

كدام از 4 دسته، در شــكل 2 و جدول 3 زیر 
آورده شــده است. الزم به ذكر است، شكل 2 
خروجی نرم افزار ExpertChoice می باشد.

همانگونه كه در شــکل دیده می شود، ضریب 
ناســازگاری این بخش از مدل، كمتر از 0,1 
می باشد و بنابراین داده های این بخش پایا 
می باشند. هم چنین طبق وزن و اولویت بندی 
صــورت گرفته، دیده می شــود كه عوامل 
ســازمانی مهم ترین عامل، عوامل اعتقادی 
دومین دسته عوامل موثر و عوامل مالی و فردی با 
وزنی تقریبا مشابه در رده های بعدی قرار دارند.

گام ۶- وزن دهی عوامل 
در رویکرد سلسله مراتبی، عوامل سطح به سطح به 
طور جداگانه در مقایســه و وزن دهی قرار می گیرند. 
طبــق داده های پرسشــنامه خبــرگان و خروجی 
نرم افزار وزن هر كدام از عوامل دســته های مختلف 
به همراه وزن نهایی آن ها در جدول 4 دیده می شود. 
در جدول 4، وزن و رتبه تمامی 38 عامل به خوبی 

دیده می شود. 
بحث و نتیجه گیری

طبق موارد جدول فوق، دیده می شــود كه چندین 
عامــل بــا اختالف انــدک بــه عنــوان مهم ترین 
عوامل شناســایی شــدند. این عوامــل عبارتند از:

- شعائر دینی    - اعتقاد به حالل
- تعهد    - شفافیت

- امانت داری    - رضایت و ثبات شغلی
دیده می شــود كه 6 مورد فوق كه از دســته عوامل 
اعتقادی و عوامل ســازمانی می باشــند، از اهمیت 
باالیــی برخوردارند. این عوامل، نشــان می دهد كه 
رعایــت اصول دینی و اخالقی در ســازمان در كنار 
ایجاد حس رضایت و آرامش شــغلی برای كاركنان، 
منجر به افزایش پایبندی به اخالق حرفه ای می شود.

با توجه به موارد شناســایی شده، دیده می شود كه 
موارد یا در زمینه مباحث معنوی می باشــند و یا در 
زمینه رضایت از شغل و امنیت شغلی خود می باشد. 
با توجه به این موارد، تمركــز بر برنامه های معنوی 
مانند ســخنرانی، كارگاه های آموزشی اخالقی، نماز 
جماعــت و ... می تواند به باال رفتن ســطح معنوی 
ســازمان و باال رفتن توجه بــه عوامل مذكور كمک 
شــایانی نماید. هم چنین با توجه مناسب به شرایط 
قــراردادی كارمنــدان، پرداخت حقــوق و مزایای 
مناســب و به وقــت، ایجاد امنیت شــغلی و چنین 
مــواردی در حفظ رضایت و ثبات شــغلی كاركنان 
برنامه ریــزی و تــالش كــرده و بدیــن ترتیب به 
پایداری به اخالق حرفه ای در ســازمان كمک شود.
بنابراین به طور خالصه می توان پیشنهادات كاربردی 

را اینگونه بیان نمود:
- برگــزاری برنامه هــای معنوی مانند ســخنرانی، 
كارگاه هــای آموزشــی اخالقی، نمــاز جماعت و ...

- با توجه مناســب به شــرایط قراردادی كارمندان، 
پرداخت حقوق و مزایای مناســب و به وقت، ایجاد 
امنیت شــغلی و چنین مواردی در حفظ رضایت و 

ثبات شغلی كاركنان برنامه ریزی و تالش گردد
- ایجاد جوی هماهنگ و صمیمی از طرف مدیران و 

سپس كارمندان
- مشاركت كارمندان در برنامه های مختلف

بخش دوم
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تامین سرمایه نوین ؛ برنامه محور و با تدبیر
فصل شکفتن با مدیرانی متخصص و باورمدار به خردجمعی

در این جلســه آقای دكتر ولی نادی قمی، مدیرعامل مدبر 
شــركت ضمن ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره به سواالت 
سهامداران به صورت آنالین پاسخ گفت. به گفته ی این مدیر 
متخصص و فرهیخته این شركت در سال مالی مورد گزارش 
توانست فراتر از پیش بینی ها و برنامه های مدون ترسیمی 
خود ، فصلی درخشان از خدمت و توسعه را بازآفرینی سازد 
و برای سهامداران و ذینفعان خود سودآوری و ارزش آفرینی 
توامان بــه همراه بیاورد. به گفته وی گروه تأمین ســرمایه 
نوین با محور قراردادن چهار ارزش اساسی نوآوری، وفاداری، 
یکتایی و نتیجه گرایی )نویــن( و با التزام به تحقق اعتماد، 
صداقــت، امانتداری و حفظ ارتباط بلندمدت با مشــتریان، 
به ثمر رســیدن اهداف خود را دنبال نموده و ماموریت دارد 
از طریق تامین مالی، ســرمایه گذاری، شناســایی و جذب 
فرصتهای جدید و مدیریت ریســک مشــتریان به صورت 
متمایز و متمركز، موجبات رشد و افزایش ثروت مشتریان و 
سهامداران خود را فراهم و توسعه مالی كشور را تسهیل نماید.

مجمــع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــركت 
تامین سرمایه نوین )ســهامی  عام( در تاریخ 1399/02/16 
در محل دفتر شــركت واقع در بلوار آفریقا تشــکیل شــد. 
در این مجمع كه بــا حضور 93/77 درصدی ســهامداران 
حقیقی و حقوقــی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان 
بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و بــازرس قانونی برگزار 
گردیــد، ریاســت مجمع برعهــده آقای مرتضــي معیري 
بــود، كــه خانم معصومــه مالصالحــي و آقــای همایون 
باقــري طــادي در مقام نظار اول و دوم و آقای سیدســعید 
تولیت جوشــقاني به عنوان دبیر مجمــع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 
1398/12/29 و پس از اســتماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم 
ســود 750 ریال به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.

سرمایه گذاری مدبرانه و كارشناسی این تیم متعهد و متخصص 
در پروژه ها و طرح های ملی و منطقه ای باعث شددرســال 
رونق تولید ، بستری مناسب در شركتها و كارخانه های ایران 
زمین ایجاب شود تا در سال مزین به جهش تولید و با توجه 
به پتانسیل موجود در میهنمان شاهد آن باشیم شركتهای 
سرمایه پذیر پیشرو در موفقیت بوده و در كنار،  شركت تامین 
سرمایه نوین و مدیران دانشمندش بتوانند برای صاحبان سهام 
این شركت خوشنام و نامی و كشور عزیزمان در تامین سرمایه 
منشاء خیر و بركت گردند .ایجاد امکان دسترسی شركت ها 
به ابزارها و نهادهای پوشش ریسک در فضای متالطم كسب و 
كار ، طراحی ابزارهای نوین مالی جهت عمق بخشیدن به بازار 
مالی ، تسهیل در پذیرش شركت های واجد شرایط در بورس 
یا فرابورس ، طراحی، تأسیس و مدیریت صندوق های سرمایه 
گذاری مشــترک بزرگ و كوچک و..... از جمله اهداف عالیه 
مجموعه میباشــد كه به سرپنجه هنرمندانه تدبیرگرانش از 
جمله دكتر قمی، دكتر علی سعیدی ، دكتر كنعانی و جنابان 
موحدی، مروجی، رزاقی و معمار مالیه پاكدست وصادق آن 
به تعالی ترین وجه در حال حصول و دســت یازی میباشد .

شــایان ذكر اســت گروه تأمین ســرمایه نوین، اولین بانک 

ســرمایه گذاری فعال در كشــور می باشــد كه در راستای 
اجرای مفاد قانون بازار اوراق بهــادار مصوب آذر ماه 1384، 
با مشــاركت بانکهای تجاری و هلدینگهای صنعتی و مالی 
معتبر در ســال 1385 ایجاد و در ســال 1387 با ســرمایه 
اولیه پرداخت شــده یک هزار میلیــارد ریال، مجوز فعالیت 
خود را از ســازمان بورس و اوراق بهادار دریافت نموده است. 
این شــركت در آبان ماه سال 1397 مورد پذیرش در بورس 
تهران با نماد »تنوین« قرار گرفت و در اسفند ماه همان سال 
عرضه اولیه عمومی گردید. این شــركت به عنوان واســطه 
بین ناشــر اوراق بهادار و عامه سرمایه گذاران فعالیت نموده 
و فعالیت های كارگزاری، معامله گری و بازارگردانی، مشاوره، 
ســبدگردانی، پذیره نویســی، تعهدپذیره نویسی و فعالیت 
های مشــابه را با اخذ مجوز از سازمان بورس ارائه می دهد .

پیام هیات مدیره
حمد و ســپاس خــدای را، آن نخســتین بی پیشــین و 
آن آخرین بی پســین، خداونــدی را كه دیــده بینایان از

دیدارش قاصر آید و اندیشــه واصفان از نعت او فروماند. هر 
زنده جانی را از رزق مقســوم خویش توشــه ای معلوم نهاد، 
آن ســان كه كس نتوانــد از آن كه افزونــش داده، اندكی 
بکاهد و بــر آن كه اندكش عنایت كــرده، چیزی بیافزاید.
اقتصــاد كشــور در ســال 1398 مملو از وقایــع گوناگون 
بــود. شــدت یافتن تحریــم هــا، بالیای طبیعی، رشــد
منفی اقتصادی، كاهش شــدید مقدار فروش نفت، كسری 
بودجه، تورم 41 درصدی، رشــد فزاینده نقدینگی و شیوع 
ویروس كرونا، اداره اقتصاد و سیاست گذاری را سخت كرد. با 
این حال بازار سرمایه توانست با رشد 187 درصدی بازده بی 
نظیری را نصیب سرمایه گذاران نماید. افزایش بازدهی بورس 
با افزایش كدهای سهامداری (به حدود 13 میلیون) و افزایش 
ارزش معامات روزانه (بیش از 6 هزار میلیارد تومان) همراه بود.
بــه رغــم مــوارد فــوق، در ســال 1398 و در آغــاز دهه 
دوم تأســیس و فعالیــت این تأمین ســرمایه بــه عنوان
نخســتین و بزرگترین تأمین ســرمایه كشــور، همکاران 
تأمین ســرمایه نوین با جدیت، پشــتکار و تعهــد و التزام
بــه تحقــق اهــداف كوشــیدند و بــه موفقیــت هایــی 
دســت یافتنــد كــه برخــی از آنها به شــرح زیر اســت:
ســرمایه  تأمیــن  ســودآورترین  جایــگاه  تثبیــت   -
كشــور با كســب ســود خالــص 7/168 میلیــارد ریالی 
درصــدی؛  49 ســهام  صاحبــان  حقــوق  بازدهــی  و 

- حفــظ جایــگاه بزرگتریــن تأمیــن ســرمایه ایــران 
و  ریالــی  میلیــارد   2/000 ســرمایه  افزایــش  بــا 
رســیدن بــه 9/000 میلیــارد ریــال ســرمایه ثبتــی؛
- تامین مالی 41 هزار میلیارد ریالی مبتنی بر بدهی و سرمایه؛
- افزایــش حجــم منابــع تحــت مدیریــت صنــدوق 
های ســرمایه گــذاری و بانکــداری اختصاصــی از مبلغ 
155 هــزار میلیــارد ریــال بــه 162 هزار میلیــارد ریال؛
- سررسید شــدن 5/631 میلیارد ریال مبلغ از اوراق بدهی 
منتشــره و پرداخت به موقع اصل و فرع اوراق در سررسید.
حــال، كه ســال 1398 پایــان پذیرفتــه و چشــم انداز 
ســال 1399 ، حکایت از ركــود اقتصاد جهانــی، افزایش
نرخ تــورم، كاهــش درآمدهــای دولت، رشــد اقتصادی 
منفی و دشوارترشــدن فعالیــت برای تمامــی بنگاه های

اقتصــادی دارد، بی تردیــد راهبردهای مدیریت ریســک 
هــای پیــش رو بیــش از پیــش اهمیت خواهد داشــت.
براین اســاس، این تأمین ســرمایه مصّمم اســت با بهبود 
و ارتقــای مکانیــزم هــا و راهبردهــای داخلــی پایــش،
مدیریت و كنترل ریســک ها به عنوان اولویت نخست خود، 
سال 1399 را نیز با درخشش و سربلندی طی نماید. برخی از 
اهداف تامین سرمایه نوین در سال 1399 به شرح زیر است:
- حفــظ جایگاه برتر تأمین ســرمایه نوین در بین نهادهای 
مالــی و تمركــز بركســب بیشــترین بــازده داریــی ها؛
- انتشــار 30 هــزار میلیــارد ریــال اوراق بدهــی جدید؛

- توســعه كمی و كیفی صنــدو ق های ســرمایه گذاری 
و افزایــش منابــع آن بــه 180 هــزار میلیــارد ریــال؛
- ارتقــاء جایــگاه خــود به عنــوان برنــد برتــر در ارائه 
خدمــات مالــی چــون ارزشــیابی و ادغــام و تملّــک؛
بی تردید، تمامی اهداف و راهبردهای برشــمرده، با حمایت 
و مســاعدت ســهامداران و هیأت مدیره محترم و با اتکاء به 
تخصص، تعهد، جدیت، ســخت كوشــی و وفاداری سرمایه 
های فکری خانواده تأمین ســرمایه نوین محقق خواهد شد.
در انتهــا بر خود فرض می دانم كه صمیمانه از مشــاركت 
و مســاعدت هــای مســتمر هیــأت مدیــره محتــرم و
نیز ســهامداران گرانقدر كه طی ســال مالی سپری شده ما 
را مورد حمایت قراردادنــد و نیز از تمامی همکاران خانواده 
تأمین ســرمایه نوین سپاســگزاری نمایــم. آرزومندم كه 
سال 1399 برای اقتصاد كشــور، بازار سرمایه، مردمان این 
سرزمین و خانواده تأمین ســرمایه نوین سالی توأم با امید، 
رشــد و شکوفایی باشد. رشد و شکوفایی كه بر پایه همدلی، 
هوشیاری، هدفمندی و جدیت به ارمغان خواهد آمد. انشااهلل

خدایا چنان کن سرانجام کار
تو خوشنود باشی و ما رستگار

مأموریت
تأمین ســرمایه نوین مأموریــت دارد از طریق ایجاد ارتباط 
پایدار و مطمئن با مشــتریان خود و به كارگیری ســرمایه 
های فکری و انســانی حرفه ای، متخصص و متبحر، امکان 
تأمین مالی، مدیریت دارایی و ســرمایه گــذاری، مدیریت 
ریسک، معامالت انواع اوراق بهادار و توسعه استراتژیک آنها 
را با توجه به ترجیحات ریســک و بازده، تسهیل و موجبات 
رشــد و افزایش ثروت مشتریان و ســهامداران فراهم نماید.

اصول و ارزش ها
تأمین ســرمایه نوین با محور قراردادن ارزش های اساسی؛ 
مشــتری مداری، نوآوری، وفاداری، احترام و یکتایی، در یک 
محیط علمی یادگیرنده، مشاركتی و مسئولیت پذیر و با التزام 
به اصول اخالق حرفه ای و ایجاد اعتماد پایدار به عنوان ارزش 
های بنیادین گروه، به ثمر رسیدن اهداف خود را دنبال می 
كند. به موجب منشــور اخالقی و حرفه ای تأمین ســرمایه 
نوین، شــاكله این شركت بر 12 اصل رازداری و عدم افشای 
اطالعات محرمانه، شفافیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، 
وفاداری، احترام و اعتماد، حفظ منافع مشــتریان، احتراز از 
تضاد منافع، عدم استفاده از اطالعات نهانی، مقابله با رشاء و 
ارتشاء، تطبیق با قوانین و مقررات حاكم، مبارزه با پولشویی و 
تأمین مالی تروریسم، حفظ و پیشبرد سالمت و امنیت محیط 
كار و نظم و انضباط فردی و جمعی بنیان نهاده شــده است.
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سیمان سفید نی ریز همگام با صنعت سبز
تولیدکننده با کیفیت ترین سیمان در منطقه و عرضه کننده برترین برند سیمان از لحاظ سفیدی

مهندس داود اكبری كه از خوشــنام ترین مدیران صنعتی 
كشــوری و از جمله افرادی اســت كه برنامــه محور و با 
دیســیپلین توانسته در هر ســنگر خدمتی منشاء تحول 
و روند صعودی باشــد در این شركت سیمانی نیز به یُمن 
تدوین برنامه های مدون و اجرائی كردن آن توانسته نقشی 
خوش از تعالی سازمانی را در رگ و پی این شركت سیمانی 
برتر و با كیفیت جاری و ساری سازد. افزایش میزان سود و 
ارزش آفرینی توامان از هنر مدیریت این مدیر توانمند بوده 
كه توانســته هم از بعد فروش داخلی و هم فروش خارجی 
برای ســهامداران و ذینفعان شركت یک سود شیرین را به 
ارمغان بیاورد. تولید انواع سیمان های سفید، خاكستری و 
رنگی از قابلیت های خاص این كارخانه بوده كه به واسطه 
كیفیت باالی خــود و برند نامی اش در صادرات و ارزآوری 
برای ایران اسالمی در روزهای سخت تحریم توانسته جزو 
شــاگرد اول و ممتازها در صنعت گردد كه دست مریزاد به 
این همت و همیت این مردان ســخت كوش و بازارشناس.
مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــركت 
سیمان ســفید نی ریز)ســهامی عام( مورخ 1399/02/08 
در محــل خیابان مطهری ســاختمانIGI برگزار گردید. 
در ایــن مجمع كه با حضور 89/87 درصدی ســهامداران 
حقیقــی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان 
بــورس و اوراق بهــادار، حســابرس و بــازرس قانونــی 
برگــزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقــای مصطفي 
شــهریاري بــود، كــه جنابان كیــاوش صافی و ســعید 
خانــي پور در مقام نظــار اول و دوم و آقــای داود اكبري 
شهرســتاني به عنــوان دبیــر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامه بــا قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 
1398/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 و با تقسیم 
سود 1/870 ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
كســب عنوان واحد نمونه استاندارد و واحد نمونه صنعتی 
كشــوری برای سالهای متعدد، تندیس واحد سبز كشوری 
و برتریــن صنعت در حفاظت از محیط زیســت،  برگزیده 
صادركننــده نمونــه و جشــنواره رعایت حقــوق مصرف 
كننــدگان برای دوره های متعدد طی ســالهای گذشــته 
تنها گوشــه ای از افتخارات متعدد این شــركت با كیفیت 
سیمان و مدیران متخصص و كاركنان متعهد آن می باشد.

كســب و تمدید گواهی نامه های متعدد مدیریت رضایت 
مشــتریان - اســتاندارد بین المللی محصوالت - مدیریت 
ایمنی بهداشــت حرفــه ای- مدیریت امنیــت اطالعات- 
مدیریت زیســت محیطــی- مدیریت انــرژی - كیفیت 
و آزمایشــگاه و ... از دیگــر دســتاوردهای ایــن مجموعه 
موفق و ناخــدای با افتخــار آن جناب مهنــدس اكبری 
و معمــار مالیه صادق و پاكدســت ان و جملــه كاركنان 

تالشــگرش می باشد كه دســت مریزاد به همت و همیت 
این جهادگران ســخت كوش و مبارز در ســنگر اقتصادی.

پیام هیات مدیره
تشــریف فرمایــی ســهامداران محتــرم را در مجمــع 
عمومــی ســالیانه گرامی داشــته ســالمتی و ســعادت
روزافزون شــما بزرگواران را از خداوند متعال خواســتارم.
بیســت و چهارمین سال فعالیت شركت سیمان سفید نی 
ریز در ســالی كه به نام رونق تولید مزین بود با موفقیت به 
پایان رسید. در این ســال درآمد فروش سیمان و كلینکر 
با توجه به شــرایط بازار نسبت به ســال 97 به میزان 24 
درصد افزایش یافت و در بخش اشــتغال نیز نیروی جدید 
با توجه به چارت ســازمانی و نیاز شــركت جذب گردید.
مدیــران شــركت بــا برنامــه ریــزي دقیــق و همت و 
تــالش كارگران، تکنســین هــا، كارشناســان و مدیران 
مجموعه توانســتند ســال موفقی را پشت ســر بگذرانند 
و عملکــرد قابل قبولــی ارائــه نمایند درایــن موفقیت 
حمایت ســهامداران گرامی نقش موثري داشــته اســت.
در این ســال اســتراتژی های مهم و اصولــی مورد تاكید 
هیــات مدیره مد نظر همــکاران قرار گرفتــه و در جهت 
اجــرای آن برنامه ریــزي و تالش نموده انــد عبارتند از:

1- مدیریت اثربخش هزینه ها
2- ارتقا كیفیت 

3- گسترش بازارهاي صادراتی 
4- كاهش مصرف انرژي 

5- كاهش مصرف آب 
در بخــش فروش داخلی بــا برگزاري جلســات متعدد با 
هلدینگ و انجمن صنفی سـیمان ، قیمـت سـیمان داخلی 
در اواخر تیر ماه افزایش نمود كه این مهم توســط برخی از 
رقبا رعایت نگردید . در بخـــش فـروش صادراتی علیرغم 
حضور رقبا ، عالوه بر مدیریت قیمت ها نســبت به توسعه 
بازار اقدام گردید. این شــركت در مجموع علیرغم تحریم 
ها و حضور رقبا و مشــکالت موجود در بخش حمل و نقل 
توانست برنامـــه هـــاي پیش بینی شده را محقق نماید.
مدیریت زمان تعمیرات اساسی با زمان پیک مصرف برق منجر 
به اخذ تخفیف از شركت بـرق منطقـه اي بمیزان 2/035 
ریال گردیده اســت . اخذ تســهیالت ارزان قیمت از بانک 
توسعه صادرات در جهت كـاهش هزینه هاي مالی و مدیریت 
نقدینگی شركت بنحوي كه مجبور به اخذ تسـهیالت گـران 
قیمـت نشـــویم. پرداخت سود سهام مصوب مجمع مورخ 
1398/02/18 نیز بطور كامل به سهامدران پرداخت گردید. 
بر خود الزم می دانم در حضور ســهامداران محترم از كلیه 
مدیران ، كارشناســان ، كاركنان و كارگران عزیز شــركت 
بدلیل عملکرد مطلوب در سال 98 تشکر و قدردانی نماییم و 
از سهامداران گرانقدر بدلیل حمایت بی دریغ و اطمینانی كه 
به مدیران شركت داشته اند سپاسگذاري نموده و به تمامی 
ذینفعان و سهامداران عزیز درخصوص تداوم روند بهبود و 
ارتقاي روزافزون شركت در سال 99 اطمینان خاطر بخشیم.

برنامه هاي آتي شرکت :
اطالعات مربوط به برنامه هاي سال آتي شركت در خصوص:
 10002ISO انجام ممیزي و اخذ گواهی نامه استاندارد -
 10004ISO انجام ممیزي و اخذ گواهی نامه استاندارد -
 10015ISO انجام ممیزي و اخذ گواهی نامه استاندارد -
 50001ISO انجام ممیزي و اخذ گواهی نامه استاندارد -
 45001ISO انجام ممیزي و اخذ گواهی نامه استاندارد -

- تولید مالت و سیمان رنگی 
- اصالح سیستم ایمنی جرثقیل هاي سایت 

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

- پروژه دوربین هاي مدار بسته 
- نوســازي و به روزآوري تابلوهــاي توزیع داخلی كارخانه 

- استقرار تعالی سازمانی در شركت 

 BIS اخذ گواهی نامه استاندارد -
- ارتقا نرم افزاري ، سخت افزاري جهت یکپارچگی سیستم 

حقوق و دستمزد و تردد 
- ارتقا مجموعه نرم افزاري همکاران سیســتم به راهکاران 
- اجرا و تجهیز ساختمان آزمایشگاه و انبار پاكت به سیستم 

هاي اعالن و اطفاء حریق 
- اجراي سیستم اعالن حریق پست هاي برق و موتورخانه ها 

- ترمیم و نوسازي ساختمان بازرسی 
- انجام امور اكتشافی معدن گرانیت بشنه به وسعت 2 هکتار
اهم فعالیت هاو اقدامات انجام شده شرکت در سال 98 : 
- ثبت افزایش ســرمایه از مبلغ 50 میلیارد ریال به 100 
میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدي در 

تاریخ 98/09/26. 
- قطعی نمودن مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده ) سال 98)
- توجه به شــاخص هاي منابع انسانی،جانشــین پروري، 
آموزش هــاي كاربــردي و ارتقــاء مهارتهــاي كاركنان 
- مدیریت و كنترل مســتمر هزینه ها به ویژه هزینه هاي 

پرسنلی ، كاهش ساعات اضافه كاري
- شناســایی و فروش اقالم راكد، ناباب و غیر مولد از جمله 

قطعات و لوازم یدكی و ..... 
- اجراي كامل برنامه تعمیرات پیشــگیرانه و برنامه ریزي 
شده به منظور نگهداشت مناسب ماشین آالت و تجهیزات
- كاهــش هزینــه هــاي تعمیراتی و توقفــات اضطراري 
 IEC17025 نگهداري سیستم مدیریت كیفیت آزمایشگاه -

/ ISO در راستاي استمرار كیفیت 
- كالیبراسیون كلیه تجهیزات آزمایشگاه به منظور تضمین 
كیفیت و اطمینان از دقت و صحت كیفیت سرویس هاي 

ارائه شده 
- اســتفاده از كمک سایش در آسیاب سیمان جهت ارتقاء 

كیفیت محصول و كاهش مصرف انرژي 
- دریافت وام ارزان قیمت از محل وام صندوق توسعه ملی و 

سرمایه در گردش از بانکها 
- استفاده بهینه از منابع مالی شركت به جهت انجام سرمایه 
گذاري كوتاه مدت ) 3 الی 6 ماهه( به جهت كسب سود از 

وجوه در دسترس 
 ICT بهبود زیرساختهاي -

- انجام ممیزي كنترل كیفیت توســط شــركت تحقیق و 
توسعه صنعت سیمان در سال 1398 

- خرید 100 متر زنجیر ریکالیمر 
- خرید دو عدد یاتاقان سیركوله فن اسیاب ها 

- خرید پینیون چرخدنده كولر 
- خرید شفت پینیون كولر 

- خرید دو عدد غلطک كوره 
- خرید یک عدد غلطک كولر 

- خرید گرمکن مقره الکترو فیلتر اصلی 
- خرید 367 متر تسمه نقاله در سایز هاي مختلف 

- خرید قطعات تفلنی از جنس PTFE جهت الکترو فیلتر اصلی
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ساینا برترین در سالمت ایران ما
دکترین موفق بهنام عزت نژاد برای تعالی شرکتی و برند مجموعه 

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

 مهندس بهنام عزت نژاد مدیرعامل شركت صنایع 
بهداشتي ســاینا با ارائه گزارشي مبسوط پیرامون 
برنامه تولید انواع محصوالت شــوینده خانگي ،از 
راه انــدازي موفقیت آمیز محصــوالت ضدعفوني 
كننــده پریمکس در شــركت ســاینا بعنوان یک 
كار جهادي وتالش شــبانه روزي یاد نمود كه در 
كمترین زمــان ممکن وبا تکیه بــر دانش فني و 
وانعطاف پذیري در كاربرد تجهیزات اجرایي شــد 
تا شركت ساینا در شرایط بحراني مقابله با ویروس 
كرونا ســهمي قابل توجه در پیشگیري ومشاركت 
در برنامه سراســري این مبارزه داشــته باشــد.      
مجمــع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام 
شــركت صنایع بهداشــتی ساینا)ســهامی  عام( 
در تاریــخ 1398/12/21 در محــل هتل المپیک 
تهران تشــکیل شــد.  در این مجمع كه با حضور 
63/60 درصدی ســهامداران حقیقــی و حقوقی 
، اعضــاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و 
اوراق بهادار، حســابرس و بــازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاســت مجمع برعهــده آقای علی ملکی 
بود، كــه جنابان داراب وكیلی و فرهنگ ســاكی 
در مقام نظــار اول و دوم و آقای بهنام عزت نژاد 
به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند. درادامه با 
قرائــت گزارش هیات مدیره بــه مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال مالی 
منتهی به 1398/09/30 و پس از استماع گزارش 
حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلوات خود ضمن تصویب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم سود 1000 
ریال به ازای هر ســهم به كار خــود پایان دادند.

شركت صنایع بهداشتی و شــوینده ساینا با بهره 
گیری از آخریــن تکنولوژی روز دنیا و ســرمایه 
های انســانی الیق و متعهد، تمام توان و سرمایه 
هــای خودرا برای عرضه بهترین و با كیفیت ترین 
محصوالت شــوینده و بهداشتی و خدمات مرتبط 
با این حوزه ، به مشــتریان خود معطوف داشته و 
با اعتقاد راسخ به ضرورت حفظ و اعتالی مستمر 
سالمت و شادابی مشتریان عزیز خود با بکارگیری 
آخریــن یافته هــای علمی در بخــش تحقیق و 
توسعه خود را در قبال وفاداری مشتریان و مصرف 
كنندگان متعهد و پاسخگو می داند. این مجموعه 
بزرگ صنعتی ؛ مشاركت ، همدلی و همراهی عموم 
ذینفعان خود شامل سهامداران محترم ، مشتریان 
خرد و كالن،نیروی انسانی و تمام مردم جامعه را 
در پیشــبرد اهداف خود ارج نهــاده و به موازات 
احترام و حفظ محیط زیست این میراث آیندگان 
از هیچ كوششــی برای دســتیابی به چشم انداز 
ترسیم شده در اســتراتژی خود دریغ نمی نماید.

 بــه گفته مهنــدس بهنام عزت نــژاد مدیرعامل 
جوان و فرهیخته این شــركت ســالمت محور و 
پیشــتاز در بهداشت ایران اســالمی مان شركت 
صنایع بهداشــتی و شــوینده ســاینا وابســته به 
هلدینگ مدیریت صنعت شــوینده بهشهر یکی از 
اعضاء جوان و جویای نام عرصه صنعت شــوینده 
كشــور است كه پس از تاســیس در سال 1380 
توانســته در ســایه همــت و تالش مثــال زدنی 

تمامی مدیران ، كارشناســان و كاركنان متعهد و 
متشــخص از همان ابتدای شکل گیری تاكنون با 
شــناخت صحیح نیازهای واقعی مصرف كنندگان 
و حفظ و حراســت عالمانــه از كیفیت محصوالت 
خود گامهای بلندی در مســیر تحقق چشم انداز 
و ماموریــت از پیش تعیین شــده  خــود بردارد.

بــه گفتــه ی مهنــدس عزت نــژاد ایــن مدیر 
خوشــفکر در حال حاضر شركت ســاینا با تولید 
و عرضــه برندهاای نــام آشــنایی نظیرگلی،گلی 
و  رخشــا  ســپید،برف،  پالس،پریمکــس، 
اركیــد درگــروه محصوالتــی همچــون مایعات 
كننده،لباسشویی،شیشــه  نــرم  ظرفشــویی، 
شوی،ســفیدكننده،گازپاک كن و ده ها محصول 
دیگر ســهم قابل توجهی از بــازار مصرف صنعت 
شــوینده را در داخــل كشــور و بــازار صادراتی 
كشــورهای همجــوار از آن خود نموده و ســعی 
وافــر دارد با تاكید بر دانــش واحدهای تحقیق و 
توســعه ، بازاریابی و فروش ، حسابداری صنعتی 
و ... جدیدتریــن محصــوالت مورد نیاز و كشــف 
نشــده مشــتریان و مصرف كنندگان را طراحی و 
تولیــد نموده و به موازات حفظ جایگاه فعلی خود 
در بین ســایر رقبا، در قامت یک حریف هوشــیار 
و تیزبیــن مترصد فرصت گردد تــا قلمرو فروش 
خود را تا ســرحد ممکن توســعه و افزایش دهد.

طبق اعالم مهندس عزت نژاد اعضاء خانواده بزرگ 
ســاینا به خوبی اذعان و رجا واثــق دارند كه اگر 
موفقیتی تاكنون حاصل شده نتیجه همدلی ، هم 
افزایی و مشــاركت یکایک ذینفعان شركت اعم از 
سهامداران ســخاوتمند و نظربلند،مشتریان وفادار 
و فهیــم ، كاركنان خالق و دانــش محور ، تامین 
كنندگان متعهد و اخالق مدار و همه ســازمانهای 
مرتبط در سطح جامعه اســت؛ كه همانند اعضاء 
مختلف بدن بــا انجام وظیفــه به موقع در جهت 
دستیابی به یک هدف مشــترک كه همان تعالی 
و سودآوری ســازمان اســت؛ حركت می نمایند.

به گفته ســکاندار مجموعه امروز شــركت ساینا 
ســعی دارد بــا درک درســت از وضعیت موجود 
خود و جایگاه حقیقی در بین رقبا و بازار ســرمایه 
، با تدویــن یک برنامه میان مــدت و بلند مدت 
استراتژیک كه قابلیت بازنگری مستمر دارد ضمن 
هم افزایی و مشــاركت همه جانبه با دیگر شركت 
هــای همگروه خود از قبیل پاكســان ،به پخش ، 
گلتاش، مرواریدهامون،آلی شــیمی قم و ... تمام 
اهتمام خــود را به اجرای درســت و نظامند این 
برنامــه معطوف داشــته و امیــد دارد مفاهیم و 
مضامین ارزشــمند مندرج در شعار محوری گروه 
توسعه ملی : »توكل به خدا ، كارتیمی ، مسئولیت 
پذیری و تالش برای انجام درست كار درست« در 
تمامی اركان و اجزاء شركت ساینا متبلور گردد و 
آینده ای بسیار روشــن توام با تعالی و سودآوری 
پایدار را برای خود رقــم بزند. ارتقاء دائم كیفیت 
و توجه به تنوع خواســت مشــتریان ، رفتار توام 
با انصاف و تقویت شایســته ســاالری در محیط 
كاری از طریق توســعه و عقالئی نمودن ساختار 
ســازمانی و روابط بین بخشــی ، تقویت فرهنگ 

كار گروهــی در جهــت حفظ ســرمایه و افزایش 
احساس مسئولیت به اهداف سازمان و هلدینگ با 
رویکردی هم افزایانه و حفظ شاخص های محیط 
زیســت و توســعه پایدار برای تقویت دور نمای 
اهداف شــركت و رعایت حقــوق كلیه ذینفعان از 
جمله ارزشــهای محوری شــركت پرافتخار ساینا 
میباشــد برای حصول به چشــم انداز ترســیمی 
شــركت كه همان دستیابی ساینا در مقام یکی از 
سه برند شناخته شــده كشور در ذهن هموطنان 
عزیز  كه با كیفیت ترین محصوالت و خدمات خود 
را با هدف حفظ سالمت و شادابی مشتریان عرضه 
مــی كند . به گفته این مدیر خوش فکر همچنین 
در افق شــركت تبیین گشــته است تا شركت در 
پایان برنامه های ترســیمی مدون مدیریتی خود 
یکــی از ده برنــد خوشــنام در بین كشــورهای 
خاورمیانــه گردد بطــوری كه ســاینا در كیفیت 
تولیدات و ارائه خدمات زبانزد مردم منطقه باشد.
اجــازت میخواهیــم از حمایت ســکاندار ارشــد 
شــركت جناب عزت نــژاد و مدیرمالی شــفاف 
و پاكدســت مجموعــه جنــاب آقــای بیگدلی و 
البتــه مدیریت پاســخگو و كاردان روابط عمومی 
این شــركت خوشــنام و با كیفیت كه در تعامل 
بــا اهل مطبــوع برتریــن و ممتازترین هســتند 
نهایــت قدردانــی و تشــکر را داشــته باشــیم .

پیام هیات مدیره 
حمد و ســپاس خداوند متعال كــه به ما فرصتی 
دوباره داد تا گزارش خــود درخصوص فعالیتها و 
وضع عمومی شــركت طی ســال مالی گذشته را 
كه به منظور دســتیابی به اهداف پیش بینی شده 
و در چارچوب اساســنامه صورت پذیرفته اســت، 
به اســتحضار برســانیم و اطمینان می دهیم كه 
شركت ســاینا همواره خود را مفتخر و متعهد به 
رعایت ضوابط و مقررات و ملزم به حفظ و صیانت 
منافــع همه افراد ذینفع می دانــد و این راه را با 
جدیت ادامه خواهد داد. افتخار ما تحقق خواسته 
های به حق مشــتریان، همراه بــا ارائه خدمات و 
محصوالت متنوع در صنعت شــوینده می باشــد.
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شــركت ســاینا به منظور كسب شــرایط برتر در 
رقابت، با استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود 
اقدام به تدوین برنامه های مناســب در راســتای 
بهبود تصمیم ســازی و تصمیم گیــری نموده و 
برای ارتقاء بازدهــی و افزایش كیفیت محصوالت 
و خدمــات، كاهش زمان واكنش نســبت به نیاز 
مشــتریان، شناســایی محدودیتها، رفع تنگناها، 
شناسایی و حذف هزینه های بدون ارزش افزوده 
مناسب و ارزیابی فعالیت های جدید كه انجام آن 
بر عملکرد شــركت موثر بــوده و همچنین برنامه 
ریزی در جهت پژوهش، تحقیقات و اموزش نیروی 
انسانی، نموده است و بیشترین تالش كاركنان ما 
بسترســازی و ایجاد زیرســاخت های الزم برای 
بهبود كمی و كیفی محصوالت و عرضه محصوالت 
جدید، متناســب بــا نیازهای مشــتریان بوده به 
طوری كه در ســال مالی آتی نتیجــه اقدامات و 
بسترسازیهای انجام شده در سال مالی كنونی، به 
نتیجه خواهد رسید و محصوالت جدید و متنوع با 
برندهــای جدید و محصوالت فعلی با كیفیت بهتر 
و متناســب با نیاز بازار مصرف عرضه خواهد شد.

دســتاوردهایی كــه در ایــن گــزارش مالحظه 
مــی فرمایید نتیجه تــالش خالصانــه مدیران و 
همکاران پرتالش و متخصص، اعتماد مشــتریان 
محتــرم و همراهــی ســهامداران ارجمنــد بوده 
اســت. امیــد داریم در تــداوم این راه بــا تولید 
محصــول بــا كیفیت ایرانــی موجبــات افتخار، 
ســرافرازی و بهره وری بیشــتر شــركت ســاینا 
را فراهــم آورده و ســهمی هرچنــد كوچک در 
راه خودكفایــی و بالندگــی ایران عزیــز برداریم.

در پایــان هیات مدیره انتظــار دارد با حمایتها و 
رهنمودهــای ســهامداران محترم و بــا تکیه بر 
الطاف خداونــد متعال گام هــای موثر و مفیدی 
برای رشــد . ارتقای شــركت برداشــته شــود.

ایــن مجموعه در تولید و بســته بنــدی 4 گروه 
محصول فعالیت دارد كه شــرایط تکنولوژیک آن 

به شرح ذیل می باشد:
1- در تکنولوژی تولید مایعات ظرفشــویی فرآیند 
آن از خطــوط تمــام اتوماتیــک از مرحله بطری 
گذاری تا بســته بندی محصول توســط ماشــین 

آالت مدرن بهره مند می باشد.
2- در تکنولوژی تولید مایعات البسه خط تولید از 
طریق ماشــین آالت مدرن و كنتررل دقیق حجم 

استفاده می شود.
3- در تولید محصوالت پاک كننده ها با ماشین آالت 
بسیار مدرن كه به طور انحصاری در این مجموعه 
نصب گردیده است فرآیند تولید صورت می گیرد.

4- در تولیــد محصوالت اســپری خطــوط تمام 
اتوماتیــک گلیــه مراحل را پوشــش مــی دهد.
مهم ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت 

شرکت عبارتند از 
- قانون تجارت

- قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده
- قانون كار و تامین اجتماعی

- قانون بازار اوراق بهادار
- قانون مبارزه با پولشویی 

گزارش عملكرد شــرکت درخصوص مسائل 
زیست محیطی

- قرارداد جهت حمل كیک پساب جهت آجرپزی
- استفاده از آب تصفیه شده جهت مصارف كشاورزی
- كنترل حجم آب ورودی به واحد تصفیه پســاب 

جهت صرفه جویی در مصرف آب
- جمع آوری و فروش ضایعات شركت

- انهــدام ضایعــات غیــر قابــل فــروش طبق 
دستورالعمل های زیست محیطی

- ارائه دستورالعمل جهت جمع آوری آب های حاصل 
از ضدعفونــی تولید و مخازن جهت مصرف مجدد

گزارش عملكرد اجتماعی شرکت
- رعایت كلیه قوانین حاكم بر فضای كسب و كار
- توجه بــه رعایت مصرف كننــدگان و ذینفعان
- بهبــود مســتمر در كاهــش مصــرف انــرژی

- رعایت استانداردهای محیط زیست
- توجه به مسئولیت های اجتماعی

- تولید محصوالت و خدمات سالمت محور
- اســتفاده از بیمه های تکمیــل درمان، حوادث 

عمر برای پرسنل شركت
- انعقاد قراردادهای مربوط به خدمات ورزشی

- انجام منظم معاینات ادواری پرسنل
- تقویــت سیســتم بهره وری شــركت به جهت 

افزایش همیت شغلی كاركنان
طرح های تحقیقاتی

محوریــت عملیات واحد تحقیقــات جدول برنامه 
استراتژیک شركت به شرح ذیل می باشد:

الف: تکمیل سبد محصوالت ظرفشویی با توجه به 
تغییر اشکال ظروف مصرفی

ب: جایگزین محصوالت وارداتی به ویژه در حوزه 
اســپری برمبنای مزیت گاز كشور و تکنولوژی بی 

بو نمودن در داخل كارخانه
آنچه كه در بحــث انتقال تکنولوژی و دانش قابل 
ذكر اســت بهره گیری از آخرین فرموالســیون و 

فرآیند تولید در جهان می باشد.
طرح های بهینه سازی محصوالت:

- بهبود كیفی فرموالسیون مایعات ظرفشویی گلی
- بهینه سازی مایعات نرم كننده

- بهبود كیفی فرموالســیون مایع توالت شــوی
- بهینه سازی گروه اسپری 
طرح های توسعه شرکت

فرآینــد تکنولوژیک بــا محوریت اتوماســیون و 
كاهش عملیات دســتی همراه می باشد كه مبین 

موارد ذیل هست:
الــف( در واقع طرح ریزی فرآیند بر این اســاس 
صدمات ناشــی از خطای انسانی را به حداقل می 
رساند و شرایط الزم را بر تدوین دقیق تر و اجرای 
اســتانداردهای تولیــد و فنی ممکن مــی نماید.

ب( تکمیــل فرآیند تولید محصــوالت به ویژه در 
حلقــه ظروف حجیــم، حفظ كیفیــت و كاهش 
زمان تولیــد و هزینه حمل و نقــل عنصر تعیین 
كننــده در بهره وری و توســعه كنتــرل كیفیت 
جامع و مدیریت كنترل كیفیت جامع می باشــد
اهم پروژه های انجام شده شركت به قرار زیر می باشد:

- نصب و راه اندازی خط شامپو
- نصــب و راه انــدازی خــط تولید مایع دســت
smc خریــد و راه اندازی دســتگاه بطری زنی -

- توسعه تجهیزات واحد آزمایشگاه
- نوسازی خطوط تولید مایعات پاک كننده

طرح های توسعه آینده شرکت
پروژه های در مرحله طرح ریزی:

1- اصالح سیســتم فاضــالب و بهبــود افزایش 
ظرفیت سپتیک پساب

2- تولید محصوالت شركت با نامهای تجاری جدید
3- تولید مایع دستشویی

4- تولید فوم ریش
5- تولید خوشبوكننده هوا
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اخبار بانک و بیمه

مدیر عامل بیمه تعاون:
اتفاقاتی از جنس مدیریت ریسك که در آینده بحران 

می شوند
همۀ اتفاقاتی كه در آینده ممکن است رخ دهند و سبب از 
دســت دادن پروانۀ فعالیت، تعلیق ، انحالل یا شمول مادۀ 
141 شــدن شــود یا زمانی كه اطالعاتمان هک میشود و 
شــركت برای چند روز نمیتواند بیمهنامــه صادر كند یا 
اطالعات مشتریانمان منتشر میشــود همۀ اینها تا قبل از 
اتفاق افتادن از جنس مدیریت ریســک هستند؛ ولی پس 
از وقوع از جنس مدیریت بحران هستند نه مدیریت ریسک.

یونــس مظلومــی، مدیرعامــل بیمــۀ تعــاون  در پنل 
مدیریت ریســک كــه در همایــش 13 اذر برگزار شــد 
طی ســخنانی به تشــریح ضرورت پیاده ســازی مدیریت 
ریســک در صنعت بیمه ایران پرداخت كــه در ویژه نامه 
بیمه داری نوین منتشــر شــد و در اینجا بازنشر می شود.

یونس مظلومــی، مدیرعامل بیمۀ تعــاون گفت: مدیریت 
ریسک، كل بنگاهها و فرایندها را شامل میشود و مربوط به 
بخش خاصی نیست، به عبارتی مدیریت ریسک یک فرایند 
است و پروژهای نیست؛ یعنی وقتی ما یک CRO تعیین 
میکنیم، پس از آن پروژۀ ریســک و كمیتۀ ریسک تشکیل 
داده و فرایندهای شناسایی، تجزیه و تحلیل و كمی كردن و 
در نهایت كنترل و مدیریت ریسک را انجام میدهیم كه این 
یک فرایند است و باید برای آن، دورههای زمانی مثاًل شش 
ماهه یا هشــت ماهه پیشبینی كنیم و مجدداً تکرار شوند.
مــا اكنون در صنعــت بیمه مدیریت ریســک داریم؛ ولی 
سازمانیافته نیست و با آییننامهای كه بیمۀ مركزی ابالغ كرده 
است شركتهای بیمه همان كاری را كه قبالً انجام دادهاند به 
شکل ساختاریافته و منظم و به صورت علمی انجام خواهند داد.

نکتــۀ دیگــر اینکه شــركتها تــازه دارند مدیر ریســک 
انتخــاب میکنند و اصوالً طرز فکــر صنعت بیمه در رابطه 
بــا مدیریت ریســک كالیبره نیســت و هر كســی از دید 
خــود به موضوع مینگــرد؛ به همین دلیل نیاز اســت در 
بحثهای مدیریت ریســک ، وركشــاپ و آموزش داشــته 
باشــیم تا ذهنیتها كالیبره شــده و همفکری ایجاد شود.

این مدیر عامل بیمه ای در ادامه گفت: من مدرس مدیریت 
ریسک هســتم در جلســهای به همکارانم بیان كردم كه 
همۀ اتفاقاتی كه در آینده ممکن اســت رخ دهند و سبب 
از دست دادن پروانۀ فعالیت، تعلیق، انحالل یا شمول مادۀ 
141 شــود یا زمانی كه اطالعاتمان هک میشود و شركت 
بــرای چند روز نمیتواند بیمهنامه صــادر كند یا اطالعات 
مشــتریانمان منتشــر میشــود همۀ اینها تا قبل از اتفاق 
افتــادن از جنس مدیریت ریســک هســتند؛ ولی پس از 
وقوع از جنس مدیریت بحران هستند نه مدیریت ریسک.

مدیریــت ریســک، شناســایی ریســکهایی اســت كه 
احتمال وقــوع آنها در آینده وجود دارد؛ وقتی از ریســک 
صحبــت میکنیــم در اصل دربــارۀ یک احتمــال حرف 
میزنیم و معنای ریســک در محاوره بــا آنچه در مدیریت 
ریســک به صورت علمــی وجــود دارد متفاوت اســت.

نکتــۀ آخــر اینکــه نقــاط ضعــف ســازمان و مدیران، 
انتخاب نادرســت نیروی انســانی و مدیر فنی هم شــامل 
فرایند شناســایی ریســکدر مدیریت ریســک هســتند.
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانك آینده 

برگزار شد 
مجمع عمومــی عادی به 
طور فوق العاده بانک آینده 
به منظور تعیین حسابرس 
مســتقل و بازرس قانونی 

و انتخاب روزنامه كثیراالنتشــار بانک با حضور بیش از55  
درصد سهامداران روز پنج شنبه 4 اردیبهشت ماه برگزار شد.

این جلســه با ریاســت شــعبان مرادی و حضــور یداهلل 
زحمتکش به عنوان منشــی جلســه و مهران صمصامی و 
جمشید اقبال پور ناظران جلسه ، در سالن همایش موسسه 
اندیشه معین و ضمن رعایت موارد بهداشتی برگزار گردید.
در این جلسه در خصوص انتخاب حسابرس و بازرس قانونی 
صحبت شد و از میان چهار كاندیدای پیشنهاد شده بعد از رای 
گیری نهایتا موسسه حسابرسی فاطر انتخاب و معرفی شد.
همچنین روزنامه هــای دنیای اقتصاد و اطالعات به عنوان 
روزنامــه های كثیر االنتشــار بانک آینده برگزیده شــدند

تفاهم نامه همكاری بین بیمه و بانك دی امضا شد

با حضور مدیران عامل بیمه و بانک دی، قرارداد همکاری با هدف 
بهره مندی از ظرفیت های دو جانبه بین دو سازمان امضا شد.
-در این نشســت مهندس محمدرضا كشــاورز مدیرعامل 
شــركت بیمــه دی بــا مهم دانســتن توســعه همکاری 
هــا گفــت: از ظرفیت موجود در ســازمان ها و شــركت 
هــای گروه مالــی دی می توانیــم جهت ارائــه خدمات 
نویــن و ارتقــای رضایــت مشــتریان بهــره بگیریــم.
وی افــزود: شــركت بیمــه دی دارای شــبکه مهمی از 
مشــتریان، بیمــه گــزاران و نماینــدگان اســت كه می 
توانــد در كنار خدمــات بیمــه ای، در ذیل ایــن تفاهم 
نامــه خدمــات ویژه بانکــی نیز به ایشــان ارائــه نماید.
-دكتــر برات كریمــی مدیرعامل بانک دی نیــز در ادامه، 
این نشست را بســیار حائز اهمیت دانست و از تالش های 
تیم مدیریتی و همکاران شــركت بیمه دی در جهت نیل 
به موفقیت و كســب سودآوری تقدیر و تشکر كرد، و افزود: 
این تفاهم نامه می تواند زمینه ســاز حضور بیشــتر گروه 
مالی دی در عرصه بازار و كســب ســهم بیشــتری از آن 
باشــد و در ادامهی راه با نــوآوری و خلق خدمات جدید با 
توجه به نیاز مشــتریان، افق روشــنی را به ارمغان بیاورد.
بیمه سرمد، نائب قهرمان مســابقات فوتسال جام 

سردار شهید قاسم سلیمانی صنعت بیمه
بیمه سرمد، نائب قهرمانی مســابقات فوتسال جام سردار 
شــهید قاســم ســلیمانی صنعت بیمه را از آن خود كرد .
عنــوان آقــای گل این دوره از مســابقات نیــز به صادق 
پورمحمددوســت، بازیکــن تیم فوتســال ســرمد با 16 
گل زده اختصــاص یافــت و كفــش طــالی مســابقات 
فوتســال صنعت بیمه جام سردار شــهید قاسم سلیمانی 
توســط رئیــس كل بیمــه مركــزی بــه وی اهدا شــد.

این گزارش می افزاید، آیین اختتامیه مســابقات فوتسال 
صنعت بیمه، بزرگداشــت سردار شــهید قاسم سلیمانی 
همزمان با ایام دهه فجر و به میزبانی بیمه مركزی، با حضور 
22 تیم از شركت های بیمه در مجموعه ورزشی شهید مفتح 
با حضور رییس كل محترم بیمه مركزی، پرویز مقدسی نائب 
رئیس هیات مدیره، دكتر مجتبی كاتب رئیس هیات مدیره، 
مهدی مهدوی مدیرعامل این شــركت، سایر مدیران عامل 
شركتهای بیمه و مدیران ارشــد بیمه مركزی برگزار شد.
اصفهان:  آهن  فوالدسازی ذوب  مدیریت  سرپرست 
بومی ســازی ذوب ریل ملی یك افتخار برای ذوب 

آهن اصفهان و کشور است
افزایش تولید و بومی ســازی قطعات و تجهیزات از دغدغه 
های مهــم در صنعت فوالد اســت كه با تــالش و همت 
تالشگران مدیریت فوالدســازی در سال گذشته این مهم 
محقق شده و در ســال جاری این امر تسریع خواهد یافت 
به همین منظور با ســیاوش خواجوی سرپرست مدیریت 

فوالدســازی گفتگویی نمودیم كه در ادامــه می خوانید : 
خواجوی با اشاره به این كه سال 98 به فرموده مقام معظم 
رهبری سال رونق تولید نام گرفت، گفت : تالشگران شركت 
با كوشش و تالش در سال گذشته توانستند به اهداف تعیین 
شــده در این مدیریت دســت یابند كه این مهم شایسته 
قدردانی است . وی یاد آور شد: در سال 98 با توجه به تولید 
محصوالت با كیفیــت در این بخش ، نزدیک به 50 درصد 
از تولید مدیریت فوالدســازی به صادرات اختصاص یافت .
سرپرست مدیریت فوالدسازی، دست یابی به بومی سازی 
تکنولوژی ذوب ریل ملی را یک افتخار برای ذوب آهن اصفهان 
و كشور دانست و گفت : با تمهیداتی كه برای تعمیرات این 
بخش انجام شــد 70 درصد قطعات بومی سازی شد تا نیاز 
به خارج را كاهش دهیم و ارز كمتری از كشور خارج شود.

تشریح اقدامات بیمه سینا برای مقابله با کرونا
با دســتور دكتر رضــا جعفری، پرداخت كمــک هزینه و 
بستههای معیشتی به تعدادی از افراد آسیبپذیر از كرونا و 
همینطور اهدای اقالم مــورد نیاز برای تجهیز بخش كرونا 
در بیمارســتانها در كوتاهتریــن زمان ممکن انجام شــد.

ضمناً بیمه ســینا به پاس قدردانی از زحمات پزشــکان، 
پرســتاران و كادر درمانی در مقابله با بیماری كرونا، طرح 
بیمه »سالمت یاران« را با صدور بیمهنامههای بدنه خودرو، 
مســئولیت پزشــکان و پیراپزشکان و آتشســوزی منازل 
مسکونی كادر درمانی كشور با اعمال هفتاد درصد تخفیف 
ویژه در سراسر كشــور از 21 اسفندماه اجرایی كرده است.

این گــزارش میافزاید، برای حفظ ســالمت بیمهگذاران، 
زیرساختهای الزم جهت تمدید بیمهنامههای شخص ثالث به 
صورت آنالین و سایر روشهای غیرحضوری مطابق بخشنامه 
بیمه مركزی و پس از انقضای مدت بیمهنامه از سوی شعب 
این شركت بدون الزام به حضور بیمهگذاران به طور پیوسته 
فراهم شــده و هیچگونه نگرانی از این بابــت وجود ندارد.
گفتنی اســت، بیمه ســینا به عنوان عضــوی از خانواده 
بنیــاد مســتضعفان، وظیفــه خــود میداند تــا در زمان 
بــروز حــوادث مختلــف، بــه میدان عمــل بیایــد و به 
همیــن منظور ایــن بار نیز تــالش میکند تــا زمان رفع 
قطعــی این بیمــاری در كنــار هموطنان گرامی باشــد.
بانك توسعه صادرات 2۰۰۰ میلیارد ریال تسهیالت برای 
صادرات کاالهای محصوالت کشاورزی اختصاص داد
این قــرارداد كه میان بانک توســعه صــادرات و صندوق 
توسعه ملی منعقد شــده و به مدت دوسال اعتبار دارد، در 
اجرای بســته حمایت از توســعه صادرات غیرنفتی است.
براســاس این گــزارش، اســتفاده از ســپرده موضوع این 
قــرارداد برای اعطای تســهیالت به متقاضیــان تابع مفاد 
بســته حمایت از توســعه صــادرات غیرنفتی و شــرایط 
منــدرج در قرارداد خواهد بود كه نســبت 50-50 تركیب 
بــا منابــع داخلی بانک به صــادرات اختصــاص می یابد.
سقف اعطای تسهیالت ســرمایه در گردش برای اشخاص 
حقیقی حداكثر 50 میلیارد ریال و برای اشــخاص حقوقی 
حداكثــر 400 میلیارد ریال تعیین شــده و بانک موظف 
اســت متناسب با حجم فعالیت متقاضی بهای تمام شده و 
حجم قراردادهای صادرات و فروش در ســقف تعیین شده 
نسبت به اعطای تسهیالت ســرمایه در گردش اقدام كند.

بر اســاس این قرارداد، نرخ ســود تســهیالت اعطایی به 
متقاضیــان از محل این ســپرده، 11درصــد خواهد بود.

مدیرعامل بیمه نوین تاکید کرد
توجه بیمه گران به زیرســاخت های الكترونیك در 

شرایط بحران کرونا

مدیرعامــل بیمــه نویــن توجــه بــه زیرســاخت  های 
الکترونیــک را یکــی از ضرورت  هــای ایفای مســئولیت 
اجتماعی بیمه  گــران در شــرایط بحران كرونا دانســت.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بیمه نوین، حسین 
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اخبار بانک و بیمه

كریــم خان زند، مدیرعامل بیمه نوین ارائه خدمت به بیمه 
گذاران را وظیفه اساسی شركت  های در شرایط فعلی دانست 
و گفت: نمی توان در این شرایط خاص به بیمه گذاران برای 
پرداخت حق بیمه فشار وارد كرد. زیرا شیوع ویروس كرونا 
ســبب شده است تا بسیاری از كســب و كارها دچار وقفه 
شــوند و چرخۀ اقتصادی مانند قبــل نمی چرخد در این 
راستا باید همه اقشار جامعه و كسب و كار های مختلف كه 
مانند حلقه های زنجیر به یکدیگر متصل هستند با یکدیگر 
همراهی كنند، همراهی شركت های بیمه با بیمه گذاران نیز 
در شرایط كنونی كه یک شرایط گذار است، ضرورت دارد.

وی با بیان آنکه در این شــرایط، توجه به زیرســاخت های 
الکترونیک در نوع خود، ایفای مسئولیت اجتماعی در قبال 
بیمه گذاران اســت تا خدمت رســانی بی وقفه انجام شود، 
تأكید كرد: شــركت های بیمه دارای مســئولیت اجتماعی 
هســتند به طوری كــه ارائه خدمات به بیمه گــذاران باید 
بدون وقفه انجام شــود قاعدتاً هیچ بحرانی نباید منجر به 
كاهــش یا ضعف ارائه خدمات شــود. بیمه گــذاران در هر 
شــرایطی نیازهایی دارند كه باید به آن پاســخ داده شود 
چه در حــوزه خرید و چــه در حوزه پرداخت خســارت.

كریــم خان زند همچنین در خصوص تاثیر بحران كرونا بر 
صنعت بیمه توضیح داد: شــركت های بیمه رابطۀ مستقیم 
با اقتصاد كالن دارند و آن طور كه اخبار جهانی نیز نشــان 
می  دهد، ویــروس كرونا تأثیرات منفی بر رشــد بازارهای 
جهانــی دارد و موجب ركود اقتصادی می شــود، بنابراین 
طبیعی اســت كه كشــور ایران نیز دچار چنین تأثیراتی 
شــود. در هر صورت كاهش رشــد و بهــره روی اقتصادی 
در جهــان بر صنعــت بیمه نیز اثرگذار اســت از ســوی 
دیگر مشــخص نیســت این ویروس تا چــه مدت دیگری 
تــداوم یابد و این امر بر ابهامــات بازارهای مالی می افزاید.
وی در همین خصــوص اضافه كرد: وقتی چرخه اقتصادی 
دچار وقفه شــود شــركت های بیمه نیــز از چالش هایی 
چــون عدم وصــول حق بیمــه متضرر می شــوند و بعضاً 
ممکــن اســت در پرداخت های خســارت دچار مشــکل 
شــوند، به عبارتی وضعیــت كنونی می تواند بــر ورودی 
و خروجــی شــركت های بیمــه اثرگــذار باشــد، چون 
شــركت های بیمه هم خسارت بیشــتری باید بپردازند و 
هم ورودی، یعنــی حق بیمۀ كمتــری دریافت می كنند.

مدیرعامــل بیمه نوین همچنین در خصوص تاثیر كرونا بر 
اقتصاد شركت های بیمه كه برپوشش های درمان تکمیلی 
یا عمــر و حادثه تمركز دارند نیز گفت: این مســئله تأثیر 
چندانی كه به زیان هنگفت بینجامد، نداشته است، چرا كه 
ایران دارای جمعیت بیش از 80 میلیونی اســت كه درصد 
پایینی تحت پوشــش بیمه های درمان تکمیلی هستند، از 
طرفی از میان افراد تحت پوشــش نیز همه دچار ویروس 
كرونا نمی شــوند و همچنین از این مقــدار نیز همه دچار 
فوت نخواهند شــد، بنابراین ضریب خســارت درمان با در 
نظر گرفتن این آمار در نهایت دو تا ســه درصد باال می رود. 
وی در ادامــه تاكید كرد: هرچند شــرایط فعلی بر برخی 
بیمه نامه ها مانند شــخص ثالث، آتش ســوزی مسکونی و 
حتی بر پرداخت اقساط بیمه  های عمر نیز اثرگذار خواهد 
بود، اما باید به یاد داشــته باشیم كه این بحران، فرآیندی 
دو یا ســه ماهه اســت و طی كردن دوره گــذار، نیازمند 
همراهــی واحدهای مختلف اقتصادی اســت. چرا كه پس 
از كنترل این ویروس، شــرایط زیان بار جبران خواهد شد 
و بیمه گذاران بــه مرور مطالبات خود را پرداخت می كنند.
دکتر عبداله رحیم لوی بنیس به عنوان مدیرعامل 

بیمه میهن معرفی شد

در جلســه اخیر اعضای هیئت مدیره شركت بیمه میهن، 
دكتر عبدالــه رحیم لوی بنیس با اكثریــت آراء به عنوان 

مدیرعامل این شركت تعیین و برای احراز صالحیت حرفه 
ای به بیمه مركزی جمهوری اســالمی ایران معرفی شــد.
 دكتر رحیم لو كه در اوایل سالجاری به نمایندگی از بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی رسماً به عضویت هیئت مدیره بیمه 
میهن منصوب شده بود، دارای دانشنامه دكترا در رشته اقتصاد 
بین الملل است و مقاالت و تالیفات زیادی در حوزه مسائل 
اقتصادی و بازارهای مالی به رشــته تحریر در آورده است.
دكتــر رحیــم لــو پیشــتر در اوایــل ســال 97 نیز به 
نمایندگــی از بخــش خصوصــی عضو هیئــت مدیره و 
ســپس رییس هیئــت مدیره شــركت بیمــه میهن بود 
و در اوایل اردیبهشــت ماه ســالجاری نیــز بیمه مركزی 
عضویــت ایشــان در هیئت مدیــره را تأیید كــرده بود.

دكتر رحیم لو مســئولیت های زیادی در امور شركت ها و 
مجامع سازمان ها و نهادها از جمله وزارت جهاد سازندگی 
و بنیاد مســکن انقالب اسالمی به عنوان مدیر كل و مشاور 
داشــته و آخرین ســمت او عضــو هیئت مدیــره و مدیر 
عامل شركت بازرگانی ســرمایه گذاری مسکن بوده است.
درحال حاضر، عالوه بر آقای دكتر رحیم لو، ابراهیم حمیدی 
به نمایندگی از شــركت ســرمایه گذاری ســفیر اقتصاد، 
هادی درفشــی به نمایندگی از شركت سامان محیط، علی 
محمدخانی به نمایندگی از شركت سرمایه گذاری سپهر و 
خانم هنردوست به نمایندگی از شركت سرمایه گذاری سیمان 
تأمین در تركیب هیات مدیره شركت بیمه میهن حضور دارند.

حجت اله صیدی:
مانعي براي تحقق ســود در بانــك صادرات ایران 
نمیبینم/ 9 هزار میلیارد تومان تسهیالت ویژه کرونا 

تخصیص میدهیم

مدیرعامــل بانــک صــادرات ایــران در خصــوص تاثیر 
بیمــاری كرونا بــر ســودآوری بانک گفت: شــیوع این 
بیمــاری وقفهــای در كار بانــک ایجاد نکــرد یعنی هم 
نــرخ تأمین مالی و هــم نرخ تســهیالت همزمان پایین 
آمــده بنابراین اگر ما هزینه هــای خود را مدیریت كنیم، 
قطعــا روند ســودآوري را ادامه خواهیــم داد و من مانع 
مهمــی برای تحقق ســود در ســال جاری نمــی بینم.
 حجتاله صیدی در توضیح عملکرد بانک در زمان گسترش 
كرونا و فرصتهای ایجاد شــده برای حمایت از كســب و 
كارهای آسیبدیده و تامین ســرمایهدرگردش بنگاههای 
تولیدی تاكید كرد: در سال جدید كه به نام »جهش تولید« 
مزین شــده اســت، الزم بود تا برای حمایت از واحدهای 
آسیبدیده از كرونا، هم اقساط امهال شود و هم تسهیالت 
بیشــتری به بنگاهها داده شود. با این حال مدیریت مالی 
در بحران از اقتضائات همیشــگی بانک اســت و طرحها و 
محصوالت بانک از جمله »همیان سپهر« نقش مهمی برای 
عملیاتی كردن این حمایتها به نحو مؤثری داشــته است.

وی با بیان اینکه واحدهای اقتصادی بعد از كرونا هم باید 
به كار خود ادامه بدهند و طبیعتا به ســرمایه در گردش 
نیاز دارنــد، اظهار كــرد: مهمترین ســرمایه در گردش 
آنــان حقوق كارگران و كاركنــان و تأمین مواد اولیه بود. 
از میــزان 75 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شــدهی 
دولت برای حمایت از كسبوكارهای آسیب دیده از كرونا، 
9 هزار میلیارد تومان ســهم بانک صادرات ایران اســت.
صیدی گفت: بانکی موفق است كه در روزهای بارانی به فکر 
چتر مشتریان خود باشد. ویژگی طرح »همیان سپهر« این 
بود كه بانک سه ماه حقوق كاركنان واحدهای تولیدی را 
پرداخت میکرد كه این موضوع عملیاتی شد. این طرح قبل 
از شیوع كرونا شکل گرفته بود؛ اما با شیوع كرونا جدیتر شد.
پیام مهندس سید مجید بختیاری مدیرعامل بیمه 
رازی به مناسبت هفدهمین سالروز تاسیس شرکت 

بیمه رازی؛

مدیرعامــل گــروه صنعتــی ایــران خــودرو گفــت: با 
برنامه ریــزی انجام شــده از ابتدای ســال و تولید روزانه 
دوهزار دســتگاه محصــوالت ایران خــودرو، قیمت های 
بــازار در چند روز اخیــر كاهش چشــمگیری یافته و با 
ادامــه تولیــد و عرضه، این رونــد تداوم خواهــد یافت.
فرشاد مقیمی ضمن تســلیت ایام سوگواری شهادت امام 
علی )ع( و شــب های قدر با بیان این كه در ســال جهش 
تولیــد تمام اقدامات الزم برای تحقــق این موضوع انجام 
شــده اســت، از تولید 56 هزار و 931 دستگاه خودرو تا 
روز 26 اردیبهشــت ماه خبر داد و گفــت: عزم مجموعه 
ایران خودرو در مســیر برنامه ریزی بــرای تحقق هدف 
تولید 500 هزار دســتگاه خودرو در سال جاری قرار دارد.

وی افزود: تا روز 26 اردیبهشت ماه افزایش 6 درصدی در 
تعداد تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته ایم.
مقیمی از اجرای بســته ویژه عرضه خودرو به بازار مطابق 
با اهداف و سیاســت های وزارت صمت خبر داد و گفت: با 
اجرای این بسته، عالوه بر این كه امکان فعالیت سودجویان 
بــه حداقل خواهد رســید، مشــتریان نیز بــا اطمینان 
خاطر از قیمــت اقدام بــه خرید خــودرو خواهند كرد.
وی از اجــرای فــروش فــوق العــاده محصــوالت در 
آینــده نزدیــک خبــر داد و تصریــح كرد: تمام ســاز 
و كار هــای الزم بــرای اجــرای آن فراهــم می شــود.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو اضافه كرد: با دریافت 
مجوز شماره گذاری محصوالت و تحویل 10 هزار دستگاه 
خــودرو آماده تحویــل در روز های آینــده، روند عرضه با 
شتاب بیشــتری ادامه خواهد داشت و همین امر كاهش 
بیشــتر قیمت خودرو در بازار را به همراه خواهد داشــت.
وی تصریــح كــرد: ایــران خــودرو مصمــم اســت تا 
همــراه بــا سیاســت های وزارت صمت و دســتگاه ها و 
نهاد هــای ذیربط، تمامــی تالش خود را بــرای مدیریت 
بــازار و ایجــاد تــوازن در عرضــه و تقاضا بــه كار بندد

وعده مقیمی برای

 ادامه کاهش قیمت خودرو
ایجاد تعادل در بازار با اجرای
 بسته ویژه فروش محصوالت

اولیــن بیمه خصوصی 
 28 امــروز   كشــور 
 1399 اردیبهشــت 
آغاز  خود  هفدهمین  
بهترین روز های  را در 
بهــاری و ماه پر از خیر 
و بركت رمضان،  جشن 
می گیرد .  شركت بیمه 

رازی با تركیبی از نیروهای جوان ، خوش اخالق ،  نوآور  و 
پرانرژی ، اینک با تجربه ای 17 ساله و با درک مفاهیم بلند«  
توسعه« ،  مصمم به تاثیر گذاری ملموس و نواندیشانه در 
ارتقای ســطح كلی خدمات بیمه ای كشــور میباشد.  ما 
با ترســیم چشــم اندازی بلند  و اهدافی  توسعه گرا و نیز  
متعهــد بر ارزش های »دلســوزی« ، »اخالق مداری«  و 
»دانایی« سخت كوشش می كنیم ، رازی زیبا را جامه عمل 
پوشانیده . » الگویی تحسین برانگیز از یک سازمان ایرانی«  
را شــکوهمندآنه  به مردم شــریف ایران معرفی نماییم.



| پُرتیراژترین نشریه اقتصادی کشور | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  112 و  113 | فروردین و اردیبهشت   مــاه  1399

سالم بر آفتاب
مارگارین ثروت ملی است

دکترین حسن خلخالی برای افزایش تولید و سهم بازار

مارگارین اولین شــركت تولید كننده روغن گیاهي 
در ایران اســت كه بــا برندهای خــروس، آفتاب و 
آفتاب طالیي در بین مردم شــناخته شده است. این 
شــركت در دی ماه سال 1332 با ظرفیت تصفیه 8 
تن روغن گیاهي در روز پا به عرصه صنعت گذاشت 
و اكنون با همکاري كارشناســان مجرب توانســته 
با ظرفیــت تولیــدي 1000 تــن در روز، میهمان 
بســیاری ازخانواده ها و صنایع مختلف كشور باشد.

محصــول آفتاب این شــركت انتخاب اول بیشــتر 
ایرانیــان بــوده و بواســطه كیفیت و اســتانداردی 
هــای پاالیــش برنــده تندیــس زریــن تولیــد 
ســالمت محور برای ســالیان متعدد بوده اســت.

مجمــع عمومی عــادی ســالیانه صاحبان ســهام 
شركت مارگارین)ســهامی عام( مورخ 1399/01/27 
در محــل شــركت مارگاریــن برگــزار گردیــد. 
در این مجمع كه با حضور 78/38 درصدی سهامداران 
حقیقی و حقوقــی ، اعضاء هیات مدیــره، نماینده 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای علي 
ملکي بود، كه جنابان همایون باقري طادي و مهدي 
صدقیانــي در مقام نظار اول و دوم و آقای حســین 
نیکخواه ابیانه 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 1398/09/30 و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلوات خــود ضمن تصویب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامالت مشــمول ماده 129و با تقسیم سود 150 
ریال به ازای هر ســهم بــه كار خود پایــان دادند.

مدیرعامــل وقت مارگارین در گــزارش خود ضمن 
تشریح دســتاوردهای فنی و عملکردی مجموعه در 
سال 98 به طرح هاي توسعه اي اشاره كرد و تصریح 
نمود: خط بســته بندي حبوبات و خط جدید تولید 
اسید استئاریک تست نهایي خود را گذرانده اند و به 
زودي راه اندازي مي شــوند ضمن آنکه براي افزایش 
تنــوع محصوالت به دنبال راه اندازي خط تولید كره 
گیاهي نیز هستیم و اقدامات قابل توجهي براي تاسیس 
این خط انجام شده است. لذا با قرار گرفتن حبوبات 
و كره گیاهي در سبد فروش شركت، امیدواریم سال 
آینده، سال درخشش مارگارین در حوزه خانوار باشد.

مدیریت ارشد در بخشی دیگر از گزارش خود با اشاره 
به اینکه شــركت در سال گذشته موفق به دریافت و 
پرداخت تسهیالت بانکي به میزان 11 هزار میلیارد 
ریال شده است و از نظر هزینه هاي مالي روندی رو به 
جلو داشته ضمن آنکه سرمایه درگردش شركت دو 
برابر و بازدهي دارایي ها بیش از 8 برابر گردیده و سود 
عملیاتي شركت نیز 4 برابر شده است همچنین اعالم 

داشت كه شــركت هیچ پرونده مفتوحي در سازمان 
تامین اجتماعي، دارایي و مالیات نداشــته و بیشتر 
پرونده هاي مفتوح مجموعه حل و فصل گردیده است.

جناب نیکخــواه در مجمع مارگاریــن از اخذ پایان 
كار زمین و ساختمان هاي شركت بعد از سالها خبر 
داد، و اضافــه كرد قبل از این شــركت براي هرگونه 
توسعه و ساخت و ســازي با مانع شهرداري برخورد 
مي كرد در حدي كه حتي براي نصب یک داربســت 
نیز با مانع تراشــي شــهرداري رو به رو بودیم اما در 
این یک ســال اخیر با تعامل خوبی كه با شهرداری 
برقــرار گردید مجموعه توانســت مذاكــرات خوبی 
را برای اخذ پایــان كار كارخانه مارگارین به نتیجه 
برساند كه با این دستاورد، ضمن آنکه امکان اجراي 
طرح هاي توســعه اي فراهم گردید، زمینه الزم براي 

تجدیــد ارزیابي از محــل دارایي ها نیز مهیا شــد. 
بعالوه اینکه موافقت شــهرداري براي تغییر كاربري 
1300 متر از زمین شــركت به تجاري، در بر جاده 
ورامین و احداث 6000 متر سوله جدید اخذ گردید.   
در ادامــه مجمع عمومي ضمن تصویب صورت مالي 
شركت، با تقسیم مبلغ 150 ریال بعنوان سود نقد هر 
سهم موافقت كرد و مقرر شد مابقي سود به حساب 

سود انباشته منظور شود.
قابل توجه آنکه دكتر حسن خلخالی مدیر عامل جدید 
كه به جای جناب نیکخواه ســکانداری این مجموعه 
پرافتخار را پذیرفته اســت در اولین نشست خود با 
تصریح این نکته كه جایگزین مدیرعاملی كه ضمن 
نفوذ قلبی بر كاركنان، در عملکرد خویش نیز موفق 
بوده است، دشوار است افزود برنامه و دكترین ما در 
دوره جدید، مدیریت دانش و شناســایی ضعف ها و 
بهبود آنها و نیز شناسایی نقاط قوت و انتقال تجربیات 
موفق اســت، كه به جد معتقدم در كنار كاركنان و 
كارگران تالشگر و مدیران متعهد این مهم در كمترین 
زمان صورت خواهد پذیرفت. ضمن آنکه تقویت برند 
آفتاب و افزایش سهم بازار و یکپارچگی زنجیره تامین 
و هم افزایی با شركت های درون گروه نیز در دستور 
كار می باشد. برای این مدیر توانمند و خوش نام بازار 
سرمایه كشور كه برنامه های خالقانه ونواندیشی وی 

زبانزد عام و خاص اســت بهترین ها را آرزومندیم و 
شک نداریم در سایه تمهیدات و دوراندیشی مشارالیه، 
آفتاب طالیی مجموعه هر روز پرتاللوتر و درخشانتر 
ســهم بازار بیشــتری را به خود تعلــق خواهد داد.
شــایان ذكر اســت این مجموعه همواره سعي می 
نمایــد محصوالتی با كیفیت برتــر و منطبق با نیاز 
مشــتریان طراحی و تولید نماید. هم اكنون 38 نوع 
محصول متنوع روغني در دو بخش صنف و صنعت 
)B2B( و مصــارف خانوار )B2C( در این شــركت 
تولید می شود كه عالوه بر مطابقت با ضوابط موسسه 
اســتاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و معاونت غذا و 
دارو وزارت بهداشــت، با استاندارد های بین المللی 
نظیر CODEX از شركت SGS سوئیس نیز انطباق 
داده شــده است، به همین ســبب اینک محصوالت 
مارگاریــن در بــازار اغلــب كشــورهای خاورمیانه 
و حتی كشــورهای اروپایی به چشــم مــی خورد.
مدیران و مهندســان شــركت مارگارین همواره با 
مشتریان و مصرف كنندگان محصوالت خود، همراه 
هســتند ودر جهت رضایت و كســب اعتماد آنان از 
هیچ تالشی فروگذار نیســتند و كنون هم در سایه 
ناخدایــی دكتــر خلخالی كه از مدیــران رزومه دار 
صنعت كشورمان می باشد و مالیه دقیق و كاركنان 
متعهد و كارشناسان متخصص خود این شركت می 
رود تا ره به تعالی را به سرعت بیشتر طی طریق كند.

پیام هیات مدیره
در طلیعه ي شصت و هفتمین سال فعالیت شركت 
و در هفتمین ســال تولد دوباره آفتاب، سال 1398 
را در حالــي به پایان می بریم كــه با تکیه بر لطف 
خداوند منــان، حمایت ســهامداران محترم، گروه 
سرمایه گذاری توســعه ملی، مدیریت گروه توسعه 
صنایع بهشــهر، همکاری ســازمان ها، موسسات و 
دســتگاه های دولتی و نظارتی مرتبط با صنعت غذا 
و روغن، شــركای تجاری اعــم از تامین كنندگان، 
توزیع كنندگان و مشــتریان، همدلی و همراهی تیم 
مدیریت و تالش همکاران و نهادهای محترم، شاهد 
كارنامه ای ارزنده به شایســتگي نام آفتاب باشــیم:
شــركت مارگارین تالش دارد به عنوان یکي از پنج 
شــركت اول در بازارهای داخل و منطقه ای خارج از 
كشور، خدمات و محصوالت با محوریت صنایع غذایي را 
با باالترین ارزش و كیفیت به افراد و سازمانها ارائه نماید. 
این شــركت در جســتجوی این است كه مهمترین 
نیازهــای مشــتریان را شناســایي و درک نمایــد 
وبتواند با دســتیابي به نوآوری های پیشرفته تولید 
محصوالت غذایي باكیفیت بر ســالمت و بهبود امر 
تغذیه در ســطح جامعــه بیفزاید. مــا اولویت را به 
تولید آن دســته محصــوالت و خدماتي مي دهیم 
كــه در زمینه آنها تخصصي باال داشــته و بتوانیم با 
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نوآوری و بهره گیری از فرصتهای جدید، محصوالت 
و خدماتي ارزنده تراز شــركتهای رقیب ارائه نمائیم. 
ما با داشتن اشتیاق، توانمندیها وقابلیتها در شركت 
مارگاریــن به دنبال تبدیل شــدن به یک شــركت 
منطقه ای بســیارتوانمند هستیم. حوزه جغرافیایي 
ودامنه فعالیت های خودرا تا آنجا گسترش میدهیم 
كــه بتوانیم بر اســاس تجربه های خــاص منطقه 
ای و توانایــي های بالقوه در ســایه ارائه خدمات و 
محصــوالت ارزنده خلق فرصت نمــوده و از فرصت 
های موجود به شــیوه ای معقول اســتفاده نمائیم. 
ما مي خواهیم با ارزش آفریني در شركت مارگارین 
موجب افزایش بهره وری، ســهم بازار و بازده دارایي 
آنها شده و با سرمایه گذاری های جدید بلندمدت و 
میان مدت ضمن بهینه سازی ساختار پرتفوی سرمایه 
گذاری ها، منافع ذینفعان را حفظ و رشــدی پایدار 
از ارزش حقوق صاحبان ســهام را به ارمغان آوریم. 
ما مي كوشیم تا با داشتن سازمان های یادگیرنده و 
زنده، فضایي پویا و پرانگیزه بر ســازمان حاكم شود 
به گونه ای كــه كاركنان ضمن آگاهــي از جایگاه 
فعالیتهای خــود در ارتقاء ســازمان وبهبود جامعه 
رشــد نمایند وبا به كارگیری تمام اســتعداد و توان 
خــود، بهترین تالش ها و نــوآوری ها را ارائه دهند. 
بدینوســیله الزم مي دانیم از طرف هیات مدیره از 
كلیه عزیزان تشکر و قدراني نموده و آرزوی سالمتي، 
بهروزی و توفیق روزافزون برای ایشان، شركت گرانقدر 
مارگارین، خانواده محترم گروه توسعه صنایع بهشهر 
و صنعت ایران اسالمي را از خداوند منان خواهانیم. 
مرور کلی بر عملكرد شرکت و میزان دستیابی 
به اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم در 

سال مالی مورد گزارش 
- تولید، توزیع و فروش بیش از 178 هزار تن روغن
- كسب جایگاه دوم تولید و توزیع در صنعت روغن 

نباتي كشور 
- طــرح ریــزی و اجرای بیــش از 20 پــروژه در 
حوزه هــای عمراني، تولیــدی و بازاریابي و فروش 
- ارتقا و توسعه سیستم های گزارش دهي،داشبورد 

BI((مدیریت و توسعه هوش تجاری
- نهایــي نمودن و اتمام فاز دوم سیســتم یکپارچه 
 IMQ مدیریت و اخــذ گواهینامه بیــن المللي از
 ISO22000 و HACCP ایتالیا برای سیستم های
- اخذ گواهینامه كشــوری و استاني رعایت حقوق 
تولیدكننــدگان و مصــرف كنندگان از ســازمان 
حمایــت تولیدكنندگان و مصرف كنندگان كشــور 
- انتخــاب مدیریــت و نهادهــای شــركت اعم از 
شــورا، بســیج و انجمن اسالمي شــركت به عنوان 
نمونــه در ســطح شهرســتانهای اســتان تهــران 
- تحقق سود تعهد شــده به سازمان بورس و اوراق 
بهادار و ســهامداران محترم در ســال مالي 1398 

- و دیگر دستاوردها... 
این شركت با توجه به تولید كاالی اساسي در كشور، 
همواره به جهــت تأمین ســرمایه در گردش خود 
خوشبختانه توانسته است عمده منابع مالي خود را از 

طریق سیستم بانکهای مختلف تأمین و مشکالت 
خود را حل وفصل نمایــد. ازآنجاكه عمده مواد 
اولیه موردنیاز تولید این شركت روغن خام بوده و 
مي بایستي عمدتاً از منابع خارجي تأمین گردد، 

شركت بحمدا... توانسته است به جهت جلوگیری از 
وقفه در پروسه تولید نیاز خود را ضمن مدیریت خواب 
موجــودی در زمان های موردنیاز به نحوی مدیریت 
و تأمیــن نماید كه مانــع از افزایش هزینه ها گردد. 
شــركت مارگارین )ســهامي عام( در زمینه تولید، 

توزیــع و فــروش روغن هــای خوراكــي رتبه دوم 
را در بیــن 48 شــركت تولیدكننــده داراســت. 

برنامه های آینده شرکت:
الف( طرح های توسعه انجام شده:

طــرح ریزی و اجــرای بیش از 30 پــروژه در حوزه 
های مختلــف عمراني، تولیــدی - در جهت بهبود 
فن آوری و فرایندهای تولیــدی، بازاریابي و فروش 
كــه به برخــي از آنها ذیــاًل عنوان گردیده اســت: 
- خرید و نصب و راه اندازی خط پركني و بسته بندی 

روغن مایع 2/5 لیتری 
- بهبود سالن های پركني و بسته بندی محصوالت 

روغن های مایع، جامد و صنف و صنعت
- ایجاد كارگاه صنف و صنعت جهت توسعه خدمات 

مهندسي محصول 
- تکمیل ساختار سازماني و ساماندهي به دفاتر اداری 

)5S( و اجرای خانه داری صنعتي
- توسعه و ارتقا سیستم برنامه ریزی منابع سازماني 
 EAM و OPM با راه اندازی سیستم های )) ERP
- توسعه سیســتم های گزارش دهي،داشبوردهای 

مدیریت و هوش تجاری شركت 
- انجام فاز دوم و تکمیلي سیستم نظارتي و دوربین 

مداربسته با هدف پوشش كامل شركت
- توسعه راهبردی پخش تخصصي صنف و صنعت در 

قالب شركت زرین پخش
- توســعه مدیریت ارتباط با مشتریان CRM (( و 

واحد روابط عمومي و انتشار خبرنامه داخلي آفتاب 
- اجرای فــاز دوم سیســتم یکپارچــه مدیریت و 
اخــذ گواهینامه بین المللــي از IMQ ایتالیا برای 

ISO22000و HACCP سیستمهای
ب( پروژه های طرح و توسعه در حال اجرا و آتی شركت
شــركت مارگارین در راســتای تحقق اهداف كالن 
خود در ســال چهــارم برنامه راهبری و بر اســاس 
اســتراتژیهاو برنامه های تدوین شــده، پروژه های 
مختلفــي در حوزه هــای مدیریتي و زیرســاختي، 
زنجیره تأمین )كارخانه(همچنین بازاریابي و فروش 

در دســت اجرا دارد كه ذیال به آن اشــاره میشود: 
- اجــرای فــاز تکمیلــي سیســتم برنامــه ریزی 
منابع انســاني )ERP (و توســعه هــوش تجاری

- توســعه ســاختار مالــي - اقتصــادی و ایجــاد 
مهندســي مالي در جهت مدیریت بهینه منابع مالي

- بهســازی نیــروی انســاني، بهســازی فضــای 
كاری و خدماتــي كاركنان و توســعه فضای ســبز

- توســعه سیســتم های یکپارچه مدیریت شامل 
ISO45001,ISO14000 زیست محیطي و ایمني
- بهســازی فرایندهای تولیدی و ســالن های بسته 

بندی و قوطي سازی
- ارتقا و توسعه سیستم های اتوماسیون شركت

- خرید، نصب و راه اندازی ماشین آالت و تجهیزات 
مرتبط با تولید، بسته بندی روغن

- خط جدید مونتاژ حلب از شــركت پارس قو خرید 
و نصب شد

- نصب سیستم فلیکر روغن و اسید چرب 
- راه اندازی خط تولید گالن 5 لیتری 

- اصالحات سیستم كولینگ تاورها 
- نصب بیرنگ جدید 

- اتوماسیون در سرمایش سردخانه ها 
- تولید محصوالت 1/8 لیتری دســته دار )در شرف 

راه اندازی(
- افزایــش ظرفیــت رآكتورهای هیدروژناســیون 
- راه اندازی سیســتم تولید حبوبات )در شــرف راه 

اندازی(
- بهبــود روش و توســعه امکانــات، تجهیــزات 
لجســتیکي اعم از انبارش، نگهداری، جابجایي كاال 

- خرید 5 عدد تانکر استیل حمل روغن
- كویل دار كردن مخازن روغن خام 

- راه اندازی سیستم جدید تخلیه پالم 
- مدیریت بهینه انرژی و بازمهندســي اســتفاده از 

انرژی و حامل های آن 
- نصب كمپرسور جدید هوای فشرده 

- تغییر سیســتم خال بي بوها از سیستم چیلری به 
سیستم كولینگ تاوری

ج( گســترش بازارهای فروش محصــوالت و تنوع 
بخشی شیوه های فروش 

با توجه به سیاســت گذاری و راهبردهای شركت در 
حوزه بازاریابي و فروش، شركت مارگارین قصد دارد 
در طي سه سال آینده نســبت به توسعه برند خود 
بویژه در حوزه روغن های خانوار اقدام نماید. در این 
راســتا، شركت مارگارین در حال آماده سازی برنامه 
جامع ماركتینگ و فروش خود مي باشــد كه شامل 

موارد ذیل مي باشند:
1- توسعه زیرساختهای فروش در شركتهای پخش 

طرف قرارداد 
2- ایجاد زیرساختهای توسعه محصول جهت تنوع 

بخشي به سبد فروش
3- تدوین و تصویب بودجه های ماركتینگي شركت

4- ایجاد برند جدید 
در حــوزه فــروش محصــوالت صنــف و صنعت 
نیز، با تجهیز شــركت مارگاریــن به تجهیزات 
جدیــد جهــت هیدروژناســیون روغنها، این 
شــركت امکان گســترش فعالیتهــای خود 
در مــورد روغنهای ویژه صنعــت و همچنین 
محصوالت اولئو كمیکال را خواهد داشــت كه باعث 
توســعه كانال فروش در این حــوزه خواهد گردید.

 د( شیوه های تامین مالی
منابع مالي مربوطه از محل عملیات شركت، افزایش 
سرمایه و یا استقراض از سیستم بانکي تأمین خواهد شد.
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توسعه برای زنجیره ارزش تولید فوالد کشور
افزایش سرمایه گل گهر مصوب مجمع گرفت

با تصویب اكثریت سهامداران افزایش سرمایه »گل گهر« از 
4800 میلیارد به 10 هــزار میلیارد تومان موافقت گردید.

مهندس جمشــید مالرحمان مدیرعامل شركت معدنی و 
صنعتی گل گهر  و مدیر برجســته و رزومه دار صنعت كانی 
كشورمان دراین مجمع و پیش از رای گیری درباره افزایش 
سرمایه اظهار داشت: بیش از 60 درصد مواداولیه مورد نیاز باید 
خریداری شود تا جهش تولید پیش بینی شده محقق شود.

وی ضمن تقدیر از ســهامداران، كاركنــان و كارگران این 
شركت خاطرنشان كرد: به دلیل اینکه گل گهر نقش اساسی 
در زنجیره تولید فوالد كشور دارد، می بایست موضوع افزایش 
ســرمایه در سرلوحه برنامه ها قرار می گرفت كه بحمداله با 
حمایت ســهامداران عمده و دولتمردان و مدیران طراز اول 
كشــوری این مهم بــه حالت عملــی و اجرائی پیش رفت.

مجمــع عمومی فــوق العاده شــركت معدنــی و صنعتی 
گل گهر)ســهامی عــام( مــورخ 1399/02/09 در محــل 
ســالن مجموعه فرهنگي ورزشي تالش تشــکیل گردید.

در این مجمــع كه با حضور 81/49 درصد از ســهامداران 
حقیقــی و حقوقــی، اعضــای هیــات مدیــره، نماینده 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی 
برگــزار شــد، ریاســت مجمع برعهــده آقای حســنعلي 
قنبــري ممــان بود كــه جنابــان محمدحســین قائمي 
راد و مرتضــي شــباني درمقــام نظــار اول و دوم و آقای 
جمشــید مالرحمن به عنوان دبیر مجمع انتخاب شــدند.

پــس از قرائــت گــزارش توجیهــی هیات مدیــره مبنی 
بر لــزوم افزایــش ســرمایه و پــس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بــازرس قانونی مجمع نشــینان بــا طنین 
صلــوات تصویــب افزایــش ســرمایه را مصــوب نمودند

شایان ذكر است با توجه به برنامه ارائه شده، شركت معدنی و 
صنعتی گل گهر ) سهامی عام( در نظر دارد سرمایه خود را از 
مبلغ 30/000/000 میلیون ریال به 48/000/000 میلیون 
ریال )بالغ بر 18/000/000 میلیون ریال معادل 60 درصد(، 
از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران )به مبلغ 
18/000/000 میلیون ریال ، معادل 100 درصد( افزایش دهد.
این نشست كه با حضور حد نصاب قانونی اعضا و بازرس قانونی 
تشکیل شد، مقرر كرد افزایش سرمایه در دو گام انجام شود. بر 
همین اساس در گام نخست با آورده نقدی سهامداران، سرمایه 
شركت از 4800 میلیارد به 7440 میلیارد تومان می رسد.

همچنین مجمــع, اختیار مابقــی افزایش ســرمایه را به 
هیــات مدیــره واگــذار كرد كــه در گام دوم تا رســیدن 
بــه ســرمایه 10 هــزار میلیــارد تومانــی اقــدام كند.

شركت گل گهر در اواخر سال گذشته مجوز افزایش بیش از دو 
برابری سرمایه را از سازمان بورس اوراق بهادار دریافت كرده بود.
جا دارد از روابط عمومی فعال شــركت گل گهر كه همباره 
اخبار شــركت را به روز و پویا و كامل در اختیار رســانه و 
عموم مردم قرار می دهند و مدیریت فرهیخته آن كه نهایت 
حمایت را از اهل رسانه دارند نهایت تشکر را داشته باشیم. 
توجیهی  گــزارش  درباره  قانوني  بــازرس  گزارش 
هیات مدیــره درخصــوص افزایش ســرمایه  به 
مجمــع عمومي فــوق العــاده صاحبان ســهام 
شــرکت معدنی و صنعتی گل گهر)ســهامي عام(
درخصوص افزایش سرمایه به میزان 52/000 میلیارد ریال
1- گــزارش توجیهی مورخ 14 دی ماه 1398 هیات مدیره 
شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامي عام( درخصوص 
افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ 48/000 میلیارد ریال به 

مبلغ 100/000 میلیارد ریال مشتمل بر صورت وضعیت مالی 
، صورت های سود و زیان و صورت های منابع و مصارف وجوه 
نقد فرضی كه پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی 
»رســیدگی  به اطالعات مالی آتی« مورد رســیدگی این 
موسسه قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور 
و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شــركت است.
2- گــزارش مزبور در اجراي تبصــره 2 ماده 161اصالحیه 
قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش ســرمایه شــركت از 
محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران به منظور 
مشاركت در افزایش سرمایه شركت های سرمایه پذیر، تامین 
سرمایه در گردش مورد نیاز جهت خرید سنگ آهن و تامین 
مخارج ســرمایه ای مورد نیاز جهت اجرای بخشی از طرح 
های توسعه، تهیه شده است. این گزارش توجیهی بر اساس 
مفروضاتی مشــتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای 
آتی و اقدامات مدیریت تهیه شــده اســت كه انتظار نمی 
رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به اســتفاده كنندگان 
توجه داده می شــود كه این گزارش توجیهی ممکن است 
برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.
3- توجــه به مجمــع عمومی محتــرم را به آثــار بند 4 
گــزارش بررســی اجمالــی اطالعــات مالی میــان دوره 
ای مــورخ 30 آذر مــاه 1398 این موسســه نســبت به 
صورتهــای مالی میــان دوره ای منتهی به 31 شــهریور 
مــاه 1398 واحــد مــورد گــزارش درخصــوص ضرورت 
شناســایی تعهدات مازاد مالیاتی شركت، جلب می نماید.
4- براساس رســیدگي به شواهد پشــتوانه مفروضات و با 
فرض تحقق مفروضات مندرج در گزارش توجیهی افزایش 
ســرمایه ، این موسســه به مواردی برخورد نکرده است كه 
متقاعد شــود مفروضات مزبور، مبنایــي معقول براي تهیه 
گزارش توجیهــي فراهم نمي كند. به عــالوه، به نظر این 
موسسه، به استثنای آثار مورد ندرج در بند 3 فوق، گزارش 
توجیهی یاد شده براســاس مفروضات به گونه ای مناسب 
تهیه و طبق اســتانداردهای حســابداری ارائه شده است.
5- در رعایــت تبصــره 2 مــاده 161 اصالحیــه قانــون 
تجارتــف هیــات مدیره شــركت می بایســت عــالوه بر 
گــزارش توجیهی افزایش ســرمایه، گزارشــی درخصوص 
امور شــركت از بدو ســال مالی جاری ارائــه نماید، در این 
ارتباط اطالعات مالی شــش ماهه بررســی اجمالی شــده 
منتهی به 31 شــهریور مــاه 1398، ارائه گردیده اســت.
6- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شــده طبق مفروضات 
ذهني توصیف شــده در باال رخ دهد، نتایج واقعي احتماال 
متفــاوت از پیش بیني ها خواهد بود. زیرا رویدادهاي پیش 
بیني شــده اغلب بــه گونه اي مورد انتظــار رخ نمي دهد 
وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت باشــد.در این ارتباط 
میانگین موزون نرخ دالر جهت سالهای 1398 )سال پایه( 
الی 1402 برای شناســایی منابع و مصارف ارزی بر مبنای 
هر دالر 110/369 ریال با اعمال 15 درصد  افزایش نسبت 
به ســال پایه برای سال های آتی و هر یورو 121/550 ریال 
لحاظ شده كه در تاریخ تهیه این گزراش به ترتیب نرخ هر 
دالر 117/243 ریال و هر یورو 130/327 ریال می باشــد. 
همچنین نرخ فروش داخلی هر تن گندله و كنســانتره به 
ترتیب معادل 23/5 درصد و 16 درصد میانگین نرخ ســه 
ماهه ســوم ســال 1398 فروش شــمش فوالد خوزستان 
)هر تــن 37/868/688 ریال( برای ســال 1398 و معادل 
20 درصد افزایش برای ســالهای آتی ، لحاظ شــده است.

7- بدیهی است اجرای افزایش سرمایه می بایستی با رعایت 
موارد پیش بینی شده در مفاد مواد اصالحیه قانون تجارت 
و مقررات ســازمان بــورس و اوراق بهادار صــورت پذیرد. 

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه
 افزایش سرمایه قبلی شركت از مبلغ 36/000 میلیارد ریال 
به مبلــغ 48/000 میلیارد ریــال و از محل مطالبات حال 
شده و آورده نقدی ســهامداران به میزان 12/000 میلیارد 
ریال بوده كه به منظور توســعه بخش شرقی معدن شماره 
یک، جبران مخارج ســرمایه ی انجام شده بابت مشاركت 
در افزایش سرمایه شركت های سرمایه پذیر و اجرای طرح 
های توســعه صورت گرفته اســت. نتایج حاصل از افزایش 
سرمایه مزبور كه طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1396/12/28 و صورت جلســه هیــات مدیره مورخ 
1398/01/21 تصویب شــده و در تاریخ 1398/08/14 نزد 

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

هدف شر كت معدنی و صنعتی گل گهر ) سهامی عام (، از 
افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت به شرح زیر می باشد:
- مشاركت در افزایش سرمایه شــركت های سرمایه پذیر 
به منظور اجرای طرح های توســعه ای در شركتهای فرعی 
و وابســته و جبران مخارج مشــاركت در افزایش ســرمایه 

شركتهای سرمایه پذیر
- تامین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت خرید سنگ آهن

-  اجرای طرح های توسعه مشتمل بر: 
- پروژه بازیابی آب 

-  پروژه توســعه و ارتقاء كیفیت خطوط كنسانتره 5و6و7
مبلــغ افزایش ســرمایه پیشــنهادی و محــل تامین آن
با توجه به برنامه ارائه شــده ، شركت معدنی و صنعتی گل 
گهر )ســهامی عام( در نظر دارد ســرمایه خــود را از مبلغ 
45/000/000 میلیــون ریــال به مبلــغ 100/000/000 
میلیــون ریــال )مبلــغ 52/000/000 میلیــون ریــال 
معــادل 108/33 درصــد( از محــل مطالبات حال شــده 
و آورده نقــدی ســهامداران به شــرح ذیــل افزایش دهد:
- افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران به 
میزان 32/004/753 میلیــون ریال معادل ، 66/68 درصد 

سرمایه فعلی؛
- افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران به میزان 
19/995/247 میلیون ریال معادل 41/65 درصد سرمایه فعلی؛
برنامه های شــرکت درصورت عملی نشدن افزایش 

سرمایه
در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه، عدم تامین سرمایه 
در گــردش مورد نیــاز، منجر به كاهش تولیــد و متعاقبا 
كاهش فروش خواهد شــد. فرض بر این اســت كه مقدار 
فروش شــركت از ســال 1399 به بعد، به میزان 5 درصد 
كاهش یابــد. همچنین با عنایت به اینکــه یکی از اهداف 
انجام افزایش ســرمایه موضوع این گزارش، بازیافت مخارج 
سرمایه ای ناشی از مشاركت در افزایش سرمایه شركتهای 
زیرمجموعه می باشد. در صورت عدم انجام افزایش سرمایه، 
فرض بر این اســت كه شــركت ناگزیر به واگذاری بخشی 
از ســهام شــركتهای زیرمجموعه معادل افزایش سرمایه 
پیشــنهادی برای این موضوع خواهد شد. عدم بهره برداری 
از پروژه توسعه و ارتقاء كیفیت خطوط 5 و 6 و 7 كنسانتره 
و دریافت تســهیالت جهــت اجرای پــروژه بازیابی آب، از 
دیگر آثار عملی نشــدن افزایش ســرمایه لحاظ شده است. 
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سیمان ارومیه: اهتمام بر کیفیت و احترام به طبیعت
عملکرد بر سود و با ارزش از مهندس نیکنام در سال رونق تولید

مهندس عبدالمجید نیکنام كه بواقع از خوشــنام ترین و موفق 
ترین مدیران صنعت كانی كشــور بوده كه كارنامه موفق كاریش 
چه در شمال و سیمان خزر و چه در جنوب و سیمان خوزستان 
و چه در ســیمان فارس و نی ریز و یکی دوجین شــركت دیگر 
رزومــه ای پربار برای این مدیر پاكدســت و برنامه محور به خود 
اختصاص داده در شــركت سیمان ارومیه نیز توانست علی رغم 
تهدیدهایی كه در امر صادرات و حتی فروش داخلی شركت با آن 
روبرو بود و خیلی ها افت ســودآوری شركت را پیش بینی كردند 
با یک ســهم خوب از فروش داخلی توانســت بیش از 32 درصد 
افزایش ســود را برای سهامداران و ذینفعان شركت حاصل سازد. 
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت سهامی عام 
ســیمان ارومیه مورخ 1399/02/09 در محل ســالن آمفی تئاتر 
شــركت بین المللی بازرســی كاالی تجــاری برگــزار گردید.
در این مجمع كه با حضور 64/83 درصد از ســهامداران حقیقی 
و حقوقــی، اعضــای هیات مدیــره، نماینده ســازمان بورس و 
اوراق بهادار و حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت 
مجمــع بر عهده آقــای مجید وفاپور بود كــه جنابان مصطفي 
شــهریاري و حسین عرب علي دوســتي در مقام نظار اول و دوم 
و خانم زهرا درویش كلیسا به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

در ادامــه با قرائت گــزارش هیات مدیره به مجمــع مربوط به 
اهــم فعالیت های صورت پذیرفته در طی ســال مالی منتهی به 
1398/12/29 و پــس از اســتماع گزارش حســابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات خــود ضمن تصویب 
صورت های مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقسیم 
ســود 1/465 ریالی به ازای هر ســهم به كار خــود پایان دادند.
اشخاص حقوقی زیر به عنوان هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب 

گردیدند:
- شركت ســرمایه گذاری سیمان تامین)سهامی عام( - شركت 
سیمان صوفیان )سهامی عام( - شركت سیمان فارس و خوزستان 

)سهامی عام( - شركت سیمان قاین )سهامی عام(
- شركت سیمان شاهرود)سهامی عام(

شــایان ذكر است سیمان ارومیه با هدف توســعه و افزایش هر 
چه بیشــتر كیفیت محصوالت و احترام به حقوق مشــتریان و 
ذینفعان در ســال های مزین به نام های رونق و جهش تولید از 
برترین ها بوده كه در این مســیر و چشم انداز یکی از مهم ترین 
دغدغه های این شــركت ســیمانی حمایت و احترام بر محیط 
زیست و طبیعت است كه بایست بر این مهم بسیار توجه داشت. 
تولید انواع سیمان و یک بازاریابی موفق برای محصوالت با كیفیت 
باعث آن شد تا سیمان ارومیه ســالی موفق را علی رغم شرایط 
سخت حاكم بر اقتصاد كشور كه دچار فزونی عرضه بر تقاضا در 
سیمان، كاهش توجه عمرانی و معضالت صادراتی بود حاصل سازد 
كه در این میان در كنار تالش مجاهدگونه كاركنان پرتوان كارخانه 
بایست از حسابهای دقیق و تراز و عملکرد مالی سركار خانم درویش 
معاون مالی شركت كه از قدیمی ها و پاكدست ترین حسابداران 
كشور بوده و درایت و تمهیدات سکاندار مجموعه مهندس نیکنام 
و حمایت اعضای هیات مدیره علی الخصوص مهندس كریمی، 
مهندس امین غزالی،ســركار خانم ژیال ســماواتی و جناب زین 
العابدینی تمایل نیز به شایستگی و بایستگی نام برد و تجلیل نمود. 
یاشاسین بر مدیران جهادگر سیمان ارومیه و كارگران خدوم آن.

پیام هیات مدیره
مقدمتان در جلسه مجمع عمومی عادي سالیانه شركت سهامی عام 

سیمان ارومیه گرامی می داریم.
بطور خالصه موارد ذیل را به اســتحضار حضار محترم میرسانم

در بخش تولید كماكان ركود حاكم بر بازار ساخت وساز و طرح های 

عمرانیو از همه فزونی عرضه بر تقاضا شرایطی را فراهم نمود كه با توجه 
به برنامه ریزی انجمن صنفی كارفرمایان صنعت سیمان نسبت به

 كاهش تولید با تنظیم برنامه توقف خطوط تولید اقدام گردد. با 
توجــه به توقف صادرات به عراق از طرف آن كشــور صادرات در 
سال 1398 كاهش یافت ولی مقدار فروش در بازار داخلی جبران 
گردید. با وجود چهار واحد تولیدي در استان شرایط دشواري را در 
سال مالی مورد گزارش براي فروش سیمان ارومیه فراهم گردید. 
طی برنامه هاو هماهنگی هاي انجمن صنفی نرخ هاي فروش از 
اوایــل تیر ماه افزایش یافت و در نهایت در پایان ســال جاري در 
مبلغ فروش 32 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

در ســال مورد گــزارش و در خصوص سیســتم هاي مدیریتی 
تضمین كیفیت شــركت می توان بــه موارد ذیل اشــاره نمود؛
تداوم اعتبار گواهینامه های نظام IMS بر اســاس ویرایش سال 
2015 در ســال 1398 بــا اجرای ممیــزی مراقبتی گواهینامه 
های نظام IMS توســط شــركت IMQ ایتالیا و تداوم اعتبار 
گواهینامه نشــان CE با اجرای ممیزی مراقبتی گواهینامه این 
ALL-WORLD- نشــان در ســال 1398 از سوی شــركت

CERTIFICATION اسپانیا برای سیمان پرتلند تیپ 1-425 
و امکان صادرات به كشورهاي عضو اتحادیه اروپا و تداوم صالحیت 
گواهینامه تایید صالحیت آزمایشــگاه های تست و كالیبراسیون 
)ISO/IEC 17025( با اجرای ممیزی تمدید گواهینامه در سال 
1398 از سوی شركت ANALITICA كشور روسیه و اجراي 
پروژه های متعدد نظام مدیریتی برای دستیابی به اهداف استراتژیک 
تعریف شده شركت براساس سند برنامه ریزی راهبردی تدوین شده 
می باشد كه حاكی از اعتقاد و اعتماد مدیریت ارشد شركت سیمان 
ارومیه به سیســتم های مدیریتی بعنوان ابزاری در جهت نیل به 
دستیابی و بهبود مستمر ماموریت و چشم انداز سازمان می باشد.
هیئت مدیره در راستاي ایفاي مسئولیت نظارتی خود و نظارت بر نظام 
راهبردي شركت و استقرار نظام كنترلهاي داخلی مناسب و در اجرا 
و رعایت مفاد دستورالعمل كنترلهاي داخلی ناشران پذیرفته شده در 
بورس اوراق بهادار تهران نسبت به تشکیل كمیته حسابرسی و استقرار 
حسابرسی داخلی به عنوان بازوي نظارتی خود اقدام نموده است
در خاتمــه خالصــه گزارش ارائه شــده، هیات مدیره شــركت 
ضروري میداند بــا اخذ رهنمودها و حمایت هاي ســهامداران 
محتــرم ضمن حفــظ و ارتقــاءارزش هاي بنیادي شــركت به 
اســتراتژي هدف واگذاري شــده خود كه همانا كنترل و كاهش 
قیمت تمام شــده محصــول، توســعه كیفی منابع انســانی، 
ارتقاءكیفیــت محصول و كنترل پیامدهاي زیســت محیطی و 

همچنین گســترش بربازارهاي داخلی و صادراتی دســت یابد.
شایســته اســت از همکاري و تالش صمیمانه و مخلصانه همه 
مدیران، مســئولین و كاركنان شركت و سایر عزیزانی كه باوجود 
مشــکالت فراوان، مــا را در جهت تداوم فعالیت های شــركت 
یاري رســانده اند مراتب قدردانی و تشــکر خــود را ابراز نماییم.

عملكرد اجتماعی شرکت
خالصه وضعیت مصرف انرژي :

در ســال جــاري دركل كارخانه)مجموع دوخــط تولید( مقدار 
1163859 تن كلینکر ومقدار 1283546 تن سیمان تولیدگردیده 
است. متوسط شــدت مصرف انرژي الکتریکی كارخانه درحدود 
104/3كیلووات ســاعت براي تولید یک تن سیمان بوده است. 
مقــدار درمحدوده اســتاندارد شــدت مصرف انرژي قــرار دارد.

عملكرد زیست محیطی
حفظ و نگهداري 27 هکتار فضاي سبز و استفاده از سیستم آبیاري قطره اي
انجام طــرح خوداظهاري در پایش جهت كنتــرل آالینده هاي 
ناشــی از فعالیت كارخانه در راســتاي اجراي قانون هواي پاک.
اجراي پایش لحظــه اي در هردو خط تولید با نصب و راه اندازي 
online monitoring سیســتم اجــراي برنامــه مدیریــت
پســماند هاي عادي و ویژه با تاكید بر تفکیک پســماند ازمبدا

استقرار طرح جامع زیست محیطی EMS AND EMP معدن 
و كارخانه 

تشکیل كمیته مسولیتهاي اجتماعی و تشکیل جلسات منظم 
ماهیانه - تدوین و بازنگري دستورالعمل هاي مرتبط با محیط زیست

مسائل استراتژیك و استانداردهاي مدیریتی :
سیســتم  شــامل   IMS یکپارچــه  مدیریــت  سیســتم 
مدیریــت كیفیــت ISO2015:9001 و سیســتم مدیریــت 
محیــط زیســت 14001:2015ISO و سیســتم مدیریــت 
:)18001:2007OHSAS شــغلی  بهداشــت  و  ایمنــی 
این سیســتم ها از سال 1381 در شركت سیمان ارومیه استقرار 
یافته اند و ممیزي داخلی این سیســتم در اردیبهشت ماه سال 
1398 انجام و همچنین ممیزي مراقبتی این سیســتم در آبان 
ماه ســال جاري توسط ممیزان شــركت IMQایتالیا اجرا شد. 
همچنیــن بــا عنایــت بــه صــدور ویرایش جدید سیســتم 
OHSAS2007:18001 در ســال 2018 و تغییــر آن بــه 
ISO 45001:2018 طــی هماهنگــی بعمل آمده با مســئول 
محترم ایمنی و بهداشــت شــغلی و طــی پــروژه زمانبندي 
تدوین شــده مقرر گردیده در ســال 1399 نســبت به انطباق 
اســتاندارد قبلی با اســتاندارد جدید اقدامــات الزم بعمل آید.

برنامه های آینده شرکت
برنامه هــای آینده شــركت به اختصار به شــرح زیر می باشــد؛
- حفــظ و گســترش بــازار داخلــی و صادراتــي فــروش 
محصــوالت شــركت از طریــق شناســایی بازارهــاي جدید 
كه بــا توجه به مــازاد تولید ســیمان در كشــور و در منطقه، 
در ســرلوحه برنامــه كاري براي ســال 99 قرار گرفته اســت.
- كاهــش هزینه های محصــول و كاالي در جریان ســاخت با 
توجه بــه افزایش هزینه هــا از طریق كنتــرل و كاهش انرژي 
مصرفــي در خطوط تولید به خصوص آســیاب هاي ســیمان و 
مواد خام كه بر روي آســیاب ها اقداماتي اساســي انجام شــده 
اســت و تولیــد محصوالت جدید بــا قیمت تمام شــده پایین

- تحقیق و توسعه و تولید محصوالت جدید و شناساندن آنها به 
بازار داخلی و صادراتی

- تــداوم تولیــد محصــوالت ســازگار بــا محیــط  زیســت 
و كاهــش آالینده هــای زیســت محیطی بــا اتــکا بــه توان 
كارشناســان داخلــي شــركت و اســتفاده از تکنولــوژي روز
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گام های عملیاتی برای تحقق شعار جهش تولید
افزایش سرمایه 2 هزار درصدی ایران خودرو مصوب مجمع گرفت

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، به افزایش سرمایه 
ثبت شــده ایران خــودرو رای مثبت داد و نشــان داد كه 
سهامداران ذینفعان این بنگاه بزرگ ملی با درک درست از 
مقتضیات روز ، بر برنامه های مدون مدیریتی دكتر مقیمی 
در جهت اعتال و تعالی این شــركت بزرگ بین المللی مهر 
تایید گذاشتند. ایران خودرو خیل عظیمی از جوانان پاک 
ایران زمین را از كاركنان زحمتکش و امور بازاریابی تالشگر 
تا مهندسین خوشفکر و امور سهام و روابط عمومی پاسخگو 
و كاردان را شــمولیت دارد كه بــه واقع آبروی صنعت این 
موطن عزیز میباشد كه بحمداهلل با سکانداری جناب مقیمی 
در ناخدایی و حضور با بركت جناب محمد رضا خان انواری 
در روابــط عمومی اش فصل جدیدی از خدمت و تعامل را 
در ســالهای رونق و جهش تولید باز تعریف كرده اســت .
مجمع عمومی فوق العاده شــركت ایران خودرو)ســهامی 
عام( مورخ 1398/12/27 در محل سالن اجتماعات شركت 
ساپکو تشــکیل گردید. در این مجمع كه با حضور 64/29 
درصــد از ســهامداران حقیقی و حقوقــی، اعضای هیات 
مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس 
و بازرس قانونی برگزار شــد، ریاســت مجمع برعهده آقای 
محمدرضــا فیض بخــش بود كه جنابان كیــوان قاصدی 
دیزجی و محمود رباب اســماعیلی درمقام نظار اول و دوم 
و آقای شــهاب الدین شمس به عنوان دبیر مجمع انتخاب 
شــدند. در ادامه و با قرائت گــزارش توجیهی هیات مدیره 
مبنی بر لزوم افزایش ســرمایه توسط مدیرعامل محترم و 
پس از استماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی مجمع 
نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب افزایش سرمایه 
شركت به تغییر بند اساســنامه مربوطه رای مثبت دادند.

گفتنــی اســت، به منظور حفظ ســالمت ســهامداران و 
جلوگیــری از تجمع و شــیوع احتمالی بیمــاری كرونا، 
مجمع عمومی فوق العاده ایــران خودرو به صورت آنالین 
از ســایت اینترنتی این شــركت پخش شــد و هم زمان 
چندین هزار ســهامدار از پخش زنده مجمع دیدن كردند.
در این مجمع، سهامداران حاضر به افزایش سرمایه نزدیک به 
2هزار درصدی ایران خودرو رای دادند، به این ترتیب سرمایه 
ثبت شده این شركت از رقم 15/300/000 میلیون ریال به 
رقم 301/656/068 میلیون ریال افزایش خواهد یافت تا راه 
برای اصالح ساختار مالی این گروه معظم صنعتی فراهم آید. 
انجــام این افزایش ســرمایه یکــی از برنامه های اصالحی 
مدیریت ارشد ایران خودرو بود كه امروز اكثریت سهامداران 

بر روی آن مهر تایید زدند. 
در ابتدای جلســه فیض بخش به عنــوان رییس مجمع، 
در ســخنانی خطاب به ســهامداران گفــت: عملکرد تیم 
مدیریتــی ایران خــودرو در حوزه داخلی ســازی قطعات 
پیشــرفته و توســعه محصوالت جدید قابل تقدیر است و 
برای ارتقای این میســر نیازمند حمایت سهامداران است.

در ادامه، فرشــاد مقیمی مدیرعامل گــروه صنعتی ایران 
خودرو ضمن تشــریح اقدام های انجام شــده برای توسعه 
فعالیت های شــركت، برضرورت انجام این افزایش سرمایه 
تاكیــد كــرد و گفت: با افزایش ســرمایه در آســتانه 59 
سالگی ایران خودرو، این شــركت دوباره متولد شده است.
وی افزود: با تدوین برنامه های جدید، ایران خودرو به جایگاه 

اصلی خود بازخواهد گشت.
شــایان ذكر است فرشاد مقیمی طی اخرین مصاحبه های 
متعدد خود ابراز داشــته است كه ایران خودرو، برای تحقق 
رهنمود های مقام معظم رهبری در خصوص شعار جهش 

تولید، گام های موثری خواهد برداشت .
وی با تاكید بر این كه جلسات مستمری با حضور مدیران 
ایران خودرو برگزار شــده است، افزوده است برای عملیاتی 

شــدن ســه راهبرد كالن،مواردی مانند تامین نقدینگی و 
مواد اولیه تولید، توســعه محصوالت جدید، تحریک بازار، 
ارتقای كیفیت، به روز رسانی معوقات و... ترسیم شده است .
بــه گفته مدیــر مدبر مجموعه در ســال جــاری تولید و 
عرضه 600 هزار دســتگاه انــواع خودرو ســواری و وانت 
در دســتور كار قــرار دارد و برای تحقق ایــن میزان تیراژ 
باید روزانه 2500 دســتگاه خودرو تولید شــود كه در این 
زمینــه همکاری و همدلی زنجیره تامیــن را را می طلبد.
اجازت می خواهیم از عنایت مدیران ارشــد به اهل رسانه 
و صاحبان قلم و لطــف و حمایت جناب آقای انوری مدیر 
فرهیخته روابط عمومی شــركت كه یار و یاور ما در تهیه 
این گزارش بوده اند نهایت قدردانی و تشکر را داشته باشیم.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات 
مدیره درخصوص افزایش سرمایه به مجمع عمومي فوق 
العاده صاحبان سهام شرکت ایران خودرو)سهامي عام(
در اجراي مفاد تبصره 2 مــاده 1۶1 اصالحیه قانون 

تجارت مصوب سال 1347
1- گزارش توجیهی مورخ 19 بهمن ماه 1398 هیات مدیره 
شركت ایران خودرو)سهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه 
آن شركت از مبلغ 15/300 میلیارد ریال به مبلغ 337/249 
میلیارد ریال،از محل مازاد ناشــی از تجدید ارزیابی دارای 

ها)زمین، ساختمان، ماشــین آالت و سرمایه گذاری های 
بلندمدت(،در اجرای مفاد ماده 14 قانون حداكثر استفاده از 
توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كاالی ایرانی مصوب 
15 اردیبهشت ماه 1398 مجلس شورای اسالمیو براساس 
اصالح مــاده )10( آئین نامه اجرایی تبصره )1( ماده 149 
اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1398/10/22 كه 
پیوست می باشــد، مورد رسیدگی این سازمان قرار گرفته 
است. مسئولیت گزارش مذكور با هیات مدیره شركت است.
2- گــزارش مزبور با هدف اصالح ســاختار مالی و خروج 
از شــمول مفاد ماده 141 اصالحیه قانون تجارت از محل 
تجدید ارزیابی زمین، ســاختمان، ماشین آالت و سرمایه 
گــذاری ای بلندمدت )عمدتا برمبنــای ارزش روز خالص 
دارایی ا( تهیه شــده است. افزایش سرمایه از محل تجدید 
ارزیابی دارایی ها منجر به ورود منابع نقدی نمی شــود، لذا 
افزایش مزبور تاثیری بر درآمد شــركت نداشــته و موجب 
افزایش هزنه های اســتهالک ســنوات آتی خواهد شــد.
3- بــا توج به موارد مندرج در صفحات 10 الی 24 گزارش 
توجیهی هیــات مدیره، تجدید ارزیابی برخی از ســرمایه 
گذاری هــا از جمله شــركتهای لیزینگ خــودرو غدیر، 
قطعات اتومبیل ایران، تولید محــور خودرو و ایران خودرو 
دیــزل برمبنای روش ارزش بازار انجــام گردیده كه مبالغ 
تجدید ارزیابی بیش از ســایر روش های ارزیابی می باشد 
و برخی از سرمایه گذاری ها از جمله شركت توسعه فروش 
خودروكار علیرغم داشــتن زیان انباشــته به ارزش اسمی 
ارزیابی گردیده است. الزم به توضیح است بازدهی عملیات 
شــركتهای مزبور در ســنوات گذشــته زان ده بوده است.

4- تعداد 3 مورد از امالک شركت به مبلغ 1/286 میلیارد 
ریال فاقد سند مالکیت، 2 مورد به مبلغ 215 میلیارد ریال 
در تصرف اشخاص دیگر، اســناد مالکیت 3 مورد به مبلغ 
7/938 میلیارد ریال به نام شركتهای گروه و همچنین ملک 
كارخانه جنوبی به متــراژ 1/125/350 متر مربع، به مبلغ 
17/550 میلیارد ریال اوقافی می باشــد. افزون بر آن متراژ 
ســاختمانهای تجدید ارزیابی شده صرفا براساس اطالعات 

ارائه شده توسط شركت بوده است.
5- مبنای تهیه گزارررش توجیهی هیات مدیه جهت خروج 
از ماده 141 اصالحیه قانون تجارت زیان انباشــته گزارش 
بررســی اجمالی برای دوره منتهی به 31 شــهریور 1398 
می باشــد كه در این خصوص آثار موارد گزارش یاد شــد 
حداقــل مبلغ 8/691 میلیارد ریال لحاظ نگردیده اســت.  
6- براســاس رســیدگي های انجام شــده، بــه نظر این 
ســازمان، با توجه به موارد مندرج در بندهــای 3 الی 5 ، 
افزایش ســرمایه شــركت در اجرای مفاد ماده 14 قانون 
حداكثــر اســتفاده از تــوان تولیدی و خدماتی كشــور و 
حمایت از كاالی ایرانی مصوب 15 اردیبهشــت ماه 1398 
مجلس شــورای اســالمی و براســاس اصالح ماده )10( 
آئین نامه اجرایی تبصره )1( مــاده )149( اصالحی قانون 
مالیاتهای مســتقیم مصوب 1398/10/22، بالمانع است.
7- در راستای مفاد ماده 14 قانون حداكثر استفاده از توان 
تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كاالی ایرانی مصوب 15 
اردیبهشت ماه 1398 مجلس شورای اسالمی، دارایی های 
شــركت طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نگردیده است.
8- انجام افزایش ســرمایه منوط به اخذ مجوز از ســازمان 
بورس و اوراق بهادار و خارج شــدن از شــمول ماده 141 

اصالحیه قانون تجارت خواهد بود.
هدف از انجام افزایش سرمایه

هــدف شــركت ایــران خودرو)ســهامی عــام از افزایش 
ســرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شــرح زیر می باشد.
در ســال های گذشته، اعمال شرایط تحریم و افزایش نرخ 
برابری ارز در كنار باال رفتن نرخ تورم، منجر به افزایش هزینه 
های عملیاتی گذشته شركت گردیده و عدم تناسب افزایش 
نرخ فروش با بهای تمام شده منجر به زیان ده شدن عملیات 
شركت شده است به طوری كه براساس صورت های مالی 
حسابرسی شده سال منتهی به 1397/12/29، زیان انباشته 
شركت مبلغ 80/631 میلیارد ریال می باشد. در نتیجه شركت 
مشمول مفاده ماده 141 اصالحی قانون تجارت شده است.

از طرفی وجود تورم در اقتصادكشور كه باعث كاهش ارزش 
پول كشــور در طول زمان شده اســت موجب گردیده كه 
اطالعات مربوط به ارزش های تاریخی )بهای تمام شــده( 
دارایی های ثابت و ســرمایه گذاری های بلندمدت كه در 
صورت های مالی متعارف منعکس می شوند از ارزش های 
جاری كه بیان كننده واقعیت های اقتصادی هستند ، فاصله 
قابل توجهی داشته باشد و در نتیجه، اطالعات مزبور برای 
تصمیم گیری های اقتصادی ، نامربوط و نارسا خواهند بود.
لذا ضروری اســت كــه اوال به منظورخــروج از ماده 141 
قانون تجارت، اقدامات الزم صورت پذیرد و از ســوی دیگر 
به منظور بهبود ســاختار ترازنامه ای شركت جهت حفظ و 
ارتقای سطح اعتبارات بانکی شركت و بهره مندی از معافیت 
مالیاتی موضوع مواد 48 و 105 قانون مالیات های مستقیم، 
می بایست از طریق كاهش در بدهی با افزایش در دارایی ها 
اقدام شود. لذا راهکار افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید 
ارزیابــی انتخاب گردید. به این علت كه افزایش ســرمایه 
مورد نظر در شــرایطی كه عمال امکان تزریق نقدینگی به 
شركت وجود ندارد، می تواند باعث خروج از شمولیت ماده 
141 قانون تجارت و اصالح ســاختار مالی شــركت گردد.
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