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شرح عکس جلد   
مهندس سید ابوطالب نجفی - مدیرعامل شركت خدمات انفورماتیك

مهندس ســید ابوطالب نجفی فارغ التحصیل كارشناسی ارشــد الکترونیک سخت افزار از دانشگاه 
Cranfield انگلستان، از برترین و خوشفکرترین مهندسی آی تی و انفورماتیک كشور میباشد كه 
در یکی دوجین شركت الکترونیکی و بازار سرمایه كشور حضور پربركتش همباره بانی بوده تا شركت 
تحت امرش در نیل به موفقیت و تعالی سامانی الگوی دیگر شركتهای همردیف خودش قرار گیرد 
.نزدیک به سه دهه تجربه كار فنی و مدیریت در حوزه های مرتبط با آی.تی و در كسوت مدیریت ارشد 
در شركت های شركت داده پردازی ایران ، معاونت طرح وبرنامه گمرک ایران، مشاور رییس كل و مدیر 
طرح های انفورماتیک گمرک ایران و  این حضور یک دهه ای در شركت خدمات انفورماتیک كه بواقع 
پیشقراول و سرآمد شركتهای انفورماتیک كشور می باشد باعث گردیده این شخصیت برجسته آكادمی 
و فرهیخته كشورمان آنچنان در ناخدایی مجموعه هایش حاذق و با دیسپلین كار كند كه مجموعه  
او در پیشتازی خدمات و ارائه محصوالت سهمی بیشتراز رقبا به خود اختصاص دهد كه این مهم جز 
درسایه مدیریتی كاردان و كاربلد كه با تدوین برنامه های مدون كوتاه مدت- میان مدت و بلند مدت 
نه حاصل میشد و نه رشد و نمو پیدا میکرد . نقشه راهی كه برای فردای توسعه یافته ایرانی آباد و آزاد 
این مدیران دانشمند در پست های دولتی و شركتهای خصوصی تبیین و ترسیم داشته و  آن را به 
منصه ظهورمی رسانند همان حلقه مفقوده گمشده مدیریت كاردان و كاربلدی است كه این مرز پرگهر 

و مردم شریفش  هر زمانی به آن نیاز دارند.
در یک كالم اینگونه میتوان تصریح كرد كه به یمن حضور این پیشکســوتان مسلح به علم و عمل 
شایسته و بایسته  شركت خدمات انفورماتیک به اعتبار تجربه و توانمندی حاصل شده در این سال ها، 
همچنان به عنوان بازوی اجرایی و مطمئن نهاد ارشد در پایه گذاری سامانه های حاكمیتی و سرویس 
دهنده اصلی به صنعت بانکی كشور، امروز با افتخار طراحی و اجرای پروژه های عظیم و كالنی همچون 
شتاب، شاپرک، چکاوک و راهبری سامانه های بانک های بزرگ كشور به مانند ملی و صادرات و ده ها 
عنوان خدمت دیگر را در كارنامه حرفه ای خود داشته و به آن می بالدكه خداوندگار منان بر این ملک 
و مرز و بوم و مردمش این چنین مدیران فرهیخته و برنامه محور كه سرقافله كاروان شركتی بی بدیل 

میشوند را عمر طوالنی تر و توفیق بیشتر عطا كند . 
سوابق كاری:

مدیرعامل شــركت داده پردازی، نائب رئیس و عضو هیأت مدیره شركت داده پردازی، مشاور پیاده 
سازی مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی، مشاور معاون شهردار، عضو هیأت مدیره مجموعه 
فروشگاه شهروند، معاونت طرح و برنامه و مشاور رئیس كل و مدیر طرحهای انفورماتیک گمرک ایران، 
مشاور انفورماتیک مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شركت بیمه ایران، معاون مدیرعامل شركت خیبر.

استاد گرانقدر 
جناب آقای مهندس  هوشنگ فرجی

انتصاب شایسته حضرتعالی به سمت مدیرعامل شركت معدنی امالح ایران 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 محمدرضا مجدرضایی
انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت معاون مالی اقتصادی بیمه سرمد كه نشان از لیاقت و توانمندی 

مدیریت محترم می باشد را تبریك و تهنیت عرض می نمایم..
 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بیمه

جناب آقای مهدی افهمی
انتصاب شایسته حضرتعالی را به سمت مدیر ارتباطات و امور بین الملل 
گروه صنعتی ایران خودرو تبریك عرض نموده و توفیق روزافزون جنابعالی 

را از درگاه حضرت احدیت خواهانیم.
 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بیمه

جناب مهندس باباکردی
انتصاب شایسته حضرتعالی را به سمت دبیر كارگروه بیمه های مهندسی و انرژی سندیکای بیمه گران 

ایران تبریك عرض نموده و توفیق روزافزون جنابعالی را از درگاه حضرت احدیت خواهانیم.
مهدی خلج
دبیر تحریریه نشریه اقتصاد و بیمه

جناب آقای حسن بقایی
انتصاب شایسته حضرتعالی به سمت مدیرعامل شركت  پاكسان كه بیانگر تعهد، توانمندی و شایستگی 
جنابعالی می باشد 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

چاپ دوم کتاب جامع »فرآیند رسیدگی به خسارت بیمه های اتومبیل«
 به همت انتشارات جهاد دانشگاهی منتشر شد

این كتاب تآلیف اســماعیل فالحی مدیر بیمه های اتومبیل و مدرس و كارشناس خسارت هایگ 
مالی و جانی در امور بیمه است 

و شامل 9 بخش و 32 فصل می باشد. ) 300 صفحه بیشتر از چاپ نخست(
چاپ نخست این اثر در سال 1395 در قطع رقعی و در هزار نسخه منتشر شده بود.

عالقه مندان به این اثر می توانند از طریق نشانی های زیر نسبت به تهیه و دریافت این كتاب اقدام كنند.
Www.bimehcent.ir
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فقر احمق می کند  ! 
ملتی هک قهرمان ندارد، چیه چیز ندارد 

فاطمه محمدبیگی، نماینده قزوین در مجلس روز 25 خرداد 1399 در گفت وگویی تصریح كرد: 
»قبالً ضریب هوشی ایرانی ها 104 بود و ایران بین چهار یا پنج كشور برجسته IQ در جهان بود، 
االن رتبه 68 ام IQ در جهان را داریم؛ فکر می كنم در حال حاضر متوســط IQ ایرانی ها حدود 
84 اســت« او توضیح داده كه این باعث شده »ذخیره ژنتیکی ایرانی ها« رو به كاهش بگذارد و 
دلیل این اتفاق  مهاجرت ایرانیان نابغه به كشورهای دیگر است .اما  اعالم میانگین ضریب هوشی 
84 برای ایرانی ها، سبب تعجب بسیاری از نخبگان ایران گردید. عده ای با انکار این آمار درصدد 
اعتراض به آن برآمده اند، اما برای اینجانب، این آمار بذای صاحبنظران و پژوهشگران علوم اجتماعی 
هیچ گونه جای تعجبی نداشت، زیرا این موضوع را طی ده ها تحت عنوان نظریه »ترقیق هوشی« 
مطرح و در مورد آن مباحثه شده بود. در این مقاله به اختصار علل افت میانگین ضریب هوشی 
در كشور را بررسی خواهیم كرد و سپس به راهکارهای مقابله با این رخداد تلخ خواهیم پرداخت.

ضریب هوشی چیست و اهمیت آن در چیست؟
ضریب هوشی یک نسبت است كه از تقسیم سن عقلی بر سن تقویمی ضربدر صد به دست می آید. اگر 
سن عقلی با سن تقویمی یکسان باشد، ضریب هوشی صد می شود ولی در بعضی مواقع در بعضی افراد 
سن عقلی بیشتر می شود كه این فرد هوشی بیشتر از سایر افراد دارد.برای به دست آوردن سن عقلی 
راه های زیادی وجود دارد و معموال كارشناسان از تست های خاصی استفاده می كنند كه جنبه های 
مختلفی مانند تشخیص الگوها، قدرت حافظه كوتاه  مدت، استفاده فرد از واژه ها، سرعت محاسبه فرد، 
درک روابط یا جبر، اطالعات عمومی، محاسبات ریاضیات، درک فضایی، منطق و امال را ارزیابی می كند.
به این ترتیب دستیابی به میانگین ضریب هوشی باالتر یکی از ابزار توسعه و به طور هم  زمان یکی از 
دستاوردهای مهم توسعه محسوب می گردد. ضریب هوشی اقوام و ملل مطالعات فراوانی روی تفاوت 
متوسط ضریب هوشی در كشورهای مختلف صورت گرفته است.میانگین ضریب هوشی در آمریکا و 
انگلستان حدود 100 است. این عدد برای شهروندان ژاپنی، چینی، كره ای، هنگ كنگی و تایوانی 105 
و برای تركیه، كشورهای خاورمیانه و جنوب آسیا بین 78 و 90 و برای كشورهای آفریقایی پایین تر از 
صحرای آفریقا بین 65 تا 75 است. در این میان كشور ما ایران با ضریب هوشی متوسط 84 رتبه 97 
را بین 185 كشور جهان دارا می باشد.اما هنگامی كه با تفاوت میانگین ضریب هوشی میان دو كشور یا 
دو نژاد مواجه می شویم قایل شدن به تفاوت ژنتیکی، به نوعی به معنای وجود نژاد برتر )ژن برتر( است.

جدای از عوامل ژنتیکی، عوامل محیطی متعددی روی ضریب هوشــی تاثیر می گذارد وضعیت 
تغذیه ای به خصوص در دوران كودكی، استرس ها و تروماهای روانی، فقر عاطفی و ارتباطی و كمیت 
و كیفیت تحصیالت همگی بر ضریب هوشی تاثیر می گذارند.مهاجرت نخبگان و ضریب هوشی
مهاجرت انتخابی نخبگان اثری مخرب بر توســعه ملل می گذارد. بدیهی اســت كه بار توسعه 
و پیشرفت جوامع بر دوش هوشمندان و نخبگان هر جامعه ای است. حال وقتی در یک جامعه 
شرایط به گونه ای باشد كه نخبگان در گذر زمان آن را ترک می كنند، نه تنها خروج آنها مستقیماً 
جامعــه را متاثر می كند، بلکه در دراز مدت، ذخیره ژنتیکی كشــور را نیز فقیرتر می كند و در 
نسل های آتی، روند انتقال ضرایب باالی هوشی به »نسل های آینده« با اختالل مواجه می شود.

ایــن امر در مورد كشــور اســکاتلند طی بیــش از نیم قرن به دقت مطالعه شــده اســت. از 
اوایل قرن بیســتم، هر ســاله تعداد زیادی از افراد تحصیل كرده اســکاتلندی به انگلســتان 
مهاجرت می كنند. درصد متوســط مهاجرت ســاالنه تحصیل كردگان دانشگاهی از اسکاتلند 
بــه انگلســتان 17.2 درصد و ضریب هوشــی متوســط این مهاجــران 108.1 می باشــد.

این موضوع ســبب شــده اســت كه میانگین ضریب هوشی اســکاتلندی ها به طور متوسط 
در هر نســل یک امتیاز نســبت به نســل قبل كاهش پیدا كند و اســکاتلندی ها در اواسط 
قرن بیســتم به كم هوش ترین ملت اروپایی )با میانگین ضریب هوشــی 97( تبدیل شــدند.
بر اساس آمار صندوق بین المللی پول، ایران با ضریب مهاجرت 15 درصد، رتبه اول را در میان 61 
كشور توسعه نیافته و در حال توسعه دارا می باشد و می توان تخمین زد كه در طی سه دهه اخیر 
حداقل سه واحد از ضریب هوشی متوسط ایرانی ها صرفا به سبب مهاجرت كاهش پیدا كرده است.

مهاجرت نخبگان تنها ســبب كاهش میانگین ضریب هوشی ملل نمی شود، بلکه این كشورها 
را از نوابغ تهی می ســازد. با نگاهی به فهرست اســامی افرادی مانند لئوناردو داوینچی )ضریب 
هوشی220(، گوته)210(، پاســکال )195(، نیوتن )190(، الپالس )190(، ولتر )190(، دكارت 
)185(، گالیله )185(، كانت )175(، داروین )165(، موزارت )165(، بیل گیتس )160(، كوپرنیک 
)160( و اینشتین)160( به  سادگی درمی یابیم كه توسعه دانش بشر در طول تاریخ بیش از هر 
چیز مرهون افراد نابغه می باشد. نوابغ همان كسانی هستند كه توان حل پیچیده ترین مشکالت 
یک كشور را دارا می باشند و مسوولیت راهبری كشور را در وضعیت های بحرانی بر عهده دارند.

در این بین ما نباید این مهم را دور از نظر داریم كه دركنار توجه به طبقه خاص و قشر نابغه بایست به 
توده مردم هم كه این ضریب هوشمندی و ای كی یو آنان را در یافتن راهکارهای بهتر هدایت بخش و 
نقش راهبردی دارد فراموش كرد. برای درک بهتر این موضوع بهتر است مثالی بزنم ؛ در اواخر جنگ 
جهانی دوم، در حالی كه هزاران اروپایی از گرسنگی در حال مرگ بودند، 36 نفر در دانشگاه مینسوتا 

داوطب شــدند تا در مطالعه ای كه آن ها را در شرایط سخت گرسنگی قرار می داد شركت كنند.
قضیه از این قرار بود كه متفقین در حال پیشروی به سوی مناطق اشغال شده توسط آلمان ها بودند 
و با افراد بسیاری روبرو می شدند كه از شدت گرسنگی یکپارچه استخوان شده بودند. این نیروها 
نمی دانستند كه از چه روشی استفاده كنند تا بتوانند بدون اینکه خطری این افراد را تهدید كند به آن ها 
غذا برسانند.مشکالت فیزیکی پیش آمده برای این افراد در این روند تا حدی جدی بود؛ اما عالوه بر 
آثار فیزیکی، محققان با آثاری ذهنی روبرو شدند كه انتظارش را نداشتند: عالقه به كتاب های آشپزی 
بیشتر شده بود؛ كسانی كه قبالً هیچ عالقه ای به این موضوعات نداشتند، فکر و ذكرشان فقط شده 
بود غذا. آن طور كه یکی از شركت كنندگان در این برنامه به یاد می آورد »غذا مركز همه افکار شده و 
تنها چیزی بود كه در زندگی به آن اهمیت می دادیم.«  كمیابی ذهن انسان ها را در اختیار گرفته بود.
اگر ذهن بر روی یک چیز متمركز باشد، دیگر توانایی ها و مهارت ها مثل توجه، كنترل فرد روی خودش 
و برنامه ریزی بلندمدت مختل می شود. به گفته پژوهشگران در این شرایط پردازشگر ذهن ما به مانند 
پردازشگر رایانه ای كه در حال اجرای چندین برنامه است، كند می شود. در واقع ما ظرفیت های ذهنیمان 
را از دست نمی دهیم بلکه توانایی دسترسی به تمام آنچه به طور معمول داریم را نخواهیم داشت. 
امــا مهم تریــن و بحــث برانگیزتریــن بخش كار آن ها مشــخص ســاختن آثــار كمیابی 
نیســت بلکه این ادعاســت كه كمیابــی می تواند هر كســی را تحت كنترل خــود درآورد. 
ویژگی هایی كه به عنوان بخشی از شخصیت افراد تلقی می شوند )مثل رفتارهای فکر نشده، عملکرد 
نامناســب در مدرسه، تصمیمات نادرست مالی(، شاید در حقیقت محصول احساس تاثیرگذار 
كمیابی باشــند؛ و زمانی كه این احساس مداوم باشــد ذهن را در اختیار گرفته و این شرایط را 
به آن می قبوالند، مثل كســانی كه در باتالق فقر گرفتار شــده اند. فقر ذهن را محدود می كند . 
پژوهشگران به همراه تنی چند از همکارانشان آزمایشاتی علمی را ترتیب دادند. آن ها برای این آزمایش 
طبق درآمد اظهار شدۀ شركت كنندگان، دو گروه فقیر و ثروتمند طراحی كردند. در سؤال اول این 
طور پرسیدند كه فرض كنید ماشینتان دچار خسارتی شده كه 300 دالر خرج دارد، بیمه نیمی از 
این مقدار را پوشش می دهد. شما باید تصمیم بگیرید كه یا ماشین را تعمیر كنید و یا به امید آنکه 
ماشین مدتی دیگر ادامه دهد این كار را به تعویق بیندازید؟ بر چه اساسی این تصمیم را می گیرید؟ 
بر اساس نتایج بدست آمده در این شرایط تفاوت چندانی میان عملکرد دو گروه از نظر IQ وجود 
نداشت. اما در شکل دوم این آزمایش، آن ها رقم تعمیر را به 3000 دالر تغییر دادند. این بار با اینکه 
نتیجه آزمایش درباره ثروتمندان تفاوتی نکرده بود، نتایج فقیرترها نشانگر كاهش 14 واحدی IQ در 
این شرایط داشت. این كاهش حتی از كاهش IQ افرادی كه 24 ساعت بیدار بوده اند نیز بیشتر است.
 پژوهشگران توضیح می دهند كه »افزایش دغدغه های مالی برای فقرا، عملکرد ذهنی آن ها را حتی 

بیش از بی خوابی شدید كاهش می دهد«. 
فقر از ظرفیت ذهن می كاهد. كمیابی، كمیابی می آورد در طول نیم قرن گذشته، آثار اضطراب و 
حواس پرتی برروی توجه و كنترل خود، به خوبی توسط دانشمندان علوم اجتماعی كاوش شده است.

این مفهوم در سازوكار مغز نیز قابل مشاهده است: در زمان اضطراب و كارهایی كه نیاز به كنترل 
فرد روی خودش دارد، ســطح گلوكوز در قشر جلویی مغز )منطقه ای كه به توجه، برنامه ریزی 
و انگیزه مربوط اســت( كاهــش می یابد. قندخون پایین نیز باعــث تقلیل رفتن ظرفیت های 
فیزیکی می شــود. اما با وجود پیشــرفت های حاصله در علوم اعصاب، ایــن ایده كه یافته های 
رفتاری می تواند سبب ایجاد بینشی متفاوت به تصمیمات اقتصادی شود موضوعی جدید است.
 كار پژوهشگران این طرز فکر قدیمی را تغییر داده كه افراد فقیر به این خاطر فقیر هستند كه 
تصمیمات بدی می گیرند. در واقع افراد به این خاطر تصمیمات بدی می گیرند كه فقیر هستند. 
و آنطور كه این پژوهش توضیح می دهد اگرچه تمام مشکل افراد فقیر مربوط به كمیابی نیست، 
اما كمیابی می تواند نشــانگر نوع ذهنیتی باشــد كه افراد درگیر با آن از خود نشــان می دهند.

كســانی كــه خــود را در چرخه كمیابــی می یابنــد ناگزیر عملکردشــان دچــار نقصان 
می شــود؛ تمركزشــان پایین می آیــد، برنامه های بلندمــدت جایش را به خامــوش كردن 
كوتاه مــدت آتش مشــکالت مالی می دهد و مشــکالت دیگــری را به وجود خواهــد آورد .

در یک كالم میتوان اینگونه جمع بندی نمود كه در كنار مهاجرت نخبگان ایرانی به كشورهای 
مهاجر پذیر منجمله كانادا و اســترالیا و خیل عظیم كشورهای اروپایی و پررنگ تر از آن امریکا 
دلیل مهم تری وجود دارد و آن این اســت كه به علت عدم امنیت اقتصادی و تامین نبود طبقه 
با درجه هوشی باال در كنار توده عظیم مردم نخبگان و تحصیلکردگان ما عمدتاً ازدواج نکرده اند 
یا دیر ازدواج كردند یا نهایتاً تک فرزند و دو فرزندی هستند و از آنجا كه تاثیر نوابغ روی توسعه 
جوامع به حدی اســت كه می توان عبارت معروف »ملتی كه قهرمان ندارد، هیچ چیز ندارد« را 
با جمله »ملتی كه نوابغ را در راس مدیریت خود ندارد، به هیچ جا نخواهد رســید« جایگزین 
كردمیتوان اذعان كرد كه مشکالت و معضالت اقتصادی حاكم بر جامعه ایرانی باعث شده به علت 
درگیری فراوان ذهنی جامعه با تهدیدهای اقتصادی ما شاهد باشیم كه روز بروز بر این شاه بیت 
آشنا و شاید اشتباه كه ایرانیان باهوش ترین مردم جهان هستند كمتر و كمتر باور پذیر گردد.
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دست یافتن به باالترین سود خالص ساالنه در طول عمر شرکت
سوغات مدیریتی که خوب بازار را میشناسد 

دكتر ســعید باقرزاده مدیر خوشفکر و دانشمند بازار سرمایه 
كشــورمان در فرازی از گزارش خود با اشاره به اینکه شركت 
سرمایه گذاری بوعلی در سال مالی سخت گذشت و معضالت 
مربوط به استمرار تحریم ها و عدم ثبات نرخ ارز و اخذ تصمیم 
های خلق الساعه و بعضا بدون كارشناسانه دولتمردان توانست 
با برنامه ریزی مداوم، بکارگیری اســتراتژی ها و دانش نوین 
مالی، تشخیص صحیح و بهنگام دوره های رونق و ركود بازار 
و یافتن گزینه های مناسب ســرمایه گذاری در كنار استفاده 
بهینه از منابع در اختیار، همواره ســعی در كســب بازدهی 
متناســب با ریسک های مربوطه داشته باشــد اضافه نمود : 
بحمداهلل با حمایتی كه از مقام معظم رهبری تا روســای قوه 
مقننه،مجریه و قضاییه از سرمایه گذاری مردم در تاالر شیشه 
ای و بورس داشــتند ما شــاهد ورود سرمایه عظیمی به این 
بخش بودیم كه در جهــش منویات مقام معظم رهبری كه 
همان رونق و جهش تولید بود به كار گرفته شد و امیدواریم 
با اســتمرار این حمایت ها و تسهیل قوانین و استقبال توده 
مردم در سال 1399 نیز شاهد این شوق حضور و تجلی شعار 
جهش تولید باشیم. به گفته دكتر باقرزاده در سایه تمهیدات 
اندیشده شده مدیران ارشد و تالش مجدانه كاركنان مفتخریم 
به ســهامداران و ذینفعان خود اعــالم داریم كه قیمت تمام 
شــده سبد ســرمایه گذاری های بورسی شركت با رشد 29 
درصدی از مبلغ 2/068 میلیارد ریال در ابتدای ســال مالی 
به 2/660 میلیارد ریال در پایان سال مالی رسیده و از سوی 
دیگر ارزش بازار ســبد سهام شركتهای بورسی شركت نیز با 
رشد 166 درصدی از 2/725 میلیارد ریال در ابتدای سال به 
7/263 میلیارد ریال در انتهای سال مالی افزایش یافته است.
مجمــع عمومی عادی ســالیانه شــركت ســرمایه گذاری 
بوعلی)ســهامی عام( مورخ 1399/03/19 در محل شــركت 
تشــکیل گردید.  در این مجمع كه با حضور 73/24 درصد 
ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاست مجمع برعهده آقای دكتر احمدعبداللهیان بود، 
كه جنابان مهدی عسگری و محمد حمزه نیا  در مقام نظار اول 
و دوم و آقای دكترسعید باقرزاده 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 1398/11/30 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 و با 
تقسیم سود 70 ریال به ازای هر سهم  به كار خود پایان دادند.
مدیرعامل فرهیخته و قدیمی شركت سرمایه گذاری بوعلی در 
گزارش مبسوط خود با  تبیین دقیق اهم تحوالت اقتصاد جهان 
و ایران در سال گذشته، به میزان تاثیرپذیری صنایع بورسی از 
سیاست های حمایتی دولت فعلی، شرایط حادث شده از كرونا 
بر بازارها و اقتصاد جهانی، ورود سرمایه عظیم مردم به  بازار 
بورس و ترجیح حضور در این بازار بجای بازارهای موازی طال ، 
ارز و....و سپس شرایط دشوار حاكم بر فعالیت و سرمایه گذاری 
در دوران سخت تحریم های بین المللی پرداخت و در ادامه 
با اشــاره به رویدادهای مهم بازار سرمایه در سال مالی مورد 
گزارش به تشــریح اهم اقدامات انجام شــده توســط هیات 
مدیره شركت در ســال مالی 98 از جمله بهینه سازی سبد 
سرمایه گذاری های بورسی شركت بر مبنای برنامه راهبردی و 
استراتژی شركت مبنی بر حضور در صنایع دارای مزیت نسبی 

بر اساس گزارش های كارشناسی و مشاوره های تخصصی اخذ 
شده از صاحب نظران و خبرگان بازار سرمایه و متوازن ساختن 
سبد سرمایه گذاری های شــركت در راستای رعایت الزامات 
نسبت ســرمایه گذاری های بورسی و غیربورسی و همچنین 
ایجــاد منابع درآمد عملیاتی مســتمر و طوالنی مدت برای 
شركت پرداخت . دكتر باقرزاده در قسمت دیگری از گزارش 
خود  با ارائه آمارها و نمودارهایی از منابع درآمدی شــركت 
در سال های گذشته، تغییر روند درآمدی شركت را به سمت 
فعالیت های عملیاتی و مستمر به تصویر كشید و با اشاره به 
با ثباتمند شدن روند ســودآوری شركت در سال های اخیر، 
تغییر منابع درآمدی را به سمت سود حاصل از فعالیت های 
سرمایه گذاری در معامالت بورس و اوراق بهادار جزو دكترینی 
برشــمرد كه در طی سالهای اخیر به جد توسط وی و دیگر 
مدیرانش جهت حصول سودی پایدار و مناسب برای ذینفعان 
به كار بســته شده اســت . حضور و چیدمان تیم مدیریتی 
كاردان در زیرمجموعه های معاونتی و مدیریتی توسط دكتر 
باقرزاده سکاندار شركت بوعلی از خانم زنگنه درمالی تا جناب 
ســوری دراداری و روابط عمومی و امور سهام و....كه هركدام 
اســوه های تجربه و تخصص هســتند این شركت سرمایه 
گذاری را  در ردیف یکی از مجموعه های خوشنام و محبوب 
سرمایه گذاران قرارداده كه هر تابلو خوان و حاضر در بورسی 
دوســت دارد پرتفویی از آن در سبد سهام خود داشته باشد .

پیام هیات مدیره
همانطور كه ســهامداران گرامی اطالع دارند ســال 1398 
سالی شگفتی ساز و پرســود برای فعاالن بازار سهام بود. در 
ســال 1398 بواســطه افزایش نرخ ارز در سامانه نیما، رشد 
28درصدی حجم نقدینگی در طول ســال و در نتیجه بروز 
تــورم 41 درصدی و در نتیجه تحقق نرخ بهره واقعی منفی 
20 درصد در اقتصاد كشــور، سرمایه های سرگردان زیادی 
به بازار ســهام هجوم آورد و این بازار توانست رقبای سنتی 
خود یعنی بازار مســکن، ارز و مسکوكات را مغلوب ساخته 
و بعنــوان یک بازار شــفاف و با نقدشــوندگی بــاال جایگاه 
خــود را در بین بخش جدیدی از فعاالن اقتصادی و اقشــار 
مختلــف جامعه تثبیت نماید. اگرچــه قیمتهای جهانی در 
بازارهای كاالیی بخصوص فلزات اساســی طی سال 1398 
از نوســانات نسبتاً زیادی برخوردار بودند لیکن تغییرات نرخ 
ارز در داخل كشــور توانســت فصل جدیدی از رشد قیمتی 
را در بازار ســهام ورق بزند؛ بگونه ای كه با ایجاد خوشبینی 
عمومی و ورود ســرمایه های خرد توســط افراد حقیقی به 
بازار و نقش آفرینی پررنگ حقوقی های بازار، شــاخص كل 
بورس اوراق بهادار در طی ســال مالی 1398 با ایستادن در 
قله 479 هزار واحد، به باالترین رقم تاریخی خود دست یافت. 
در این میان، مدیریت ارشــد شركت سرمایه گذاری بوعلی 
نیز در ســال 1398 ،با اتکال به خداوند متعال و با پشــتوانه 
قابلیت ها و توانمندی های ســرمایه های انسانی و منابع در 
اختیار، در چارچوب برنامه راهبردی، توانســت با اســتفاده 
بهینــه از فرصت پیش آمده و حركــت در جهت روند بازار، 
سبد ســرمایه گذاری های بورســی خود را مطابق با اوضاع 
موجود بهینه ســازی نموده و مسیر را برای رشد درآمدهای 
عملیاتی شــركت در ســال مورد گزارش و سالهای پیش رو 
بیش از پیش هموار نماید.  بطور مشــخص، با برنامه ریزی 
های انجام شــده و تنظیم آن بر اساس حركت بازار، قیمت 
تمام شده سبد ســرمایه گذاری های بورسی شركت با رشد 
29 درصدی از مبلغ 2/068 میلیارد ریال در ابتدای سال مالی 
به 2/660 میلیارد ریال در پایان ســال مالی رسید و از سوی 
دیگر ارزش بازار ســبد سهام شركتهای بورسی شركت نیز با 
رشــد 166 درصدی از 2/725 میلیارد ریال در ابتدای سال 
به 7/263 میلیارد ریال در انتهای ســال مالی افزایش یافت.
 تبلــور عینی برنامه ریــزی ها و اقدامات هیــأت مدیره در 
ســال مالــی 1398در خصوص ســبد ســرمایه گذاریهای 
شــركت، كســب ســود خالص بالغ بر 1090 میلیارد ریال 
و دســت یافتن به باالترین ســود خالص ســاالنه در طول 

عمر شــركت تاكنون بوده اســت. همچنین، ایجاد بازدهی 
180 درصدی برای ســهامداران از دیگر افتخارات شــركت 
برای ذینفعان اصلی خود در ســال مالی 1398 بوده اســت. 
بدون تردید، شــیوع ویروس كرونا در سطح جهان و افزایش 
نااطمینانــی ها از فضــای حاكم بر اقتصاد كالن و شــرایط 
كســب و كارها در ســال پیش رو بواسطه آثار و بازتاب های 
اقتصادی این رخداد منحوس، وجود شــرایطی متفاوت تر از 
ســال 1398 را برای اقتصاد جهــان و ایران به اذهان متبادر 
می ســازد. با این وجود، چشم انداز افزایشی بودن نرخ های 
ارز و تورم در سال پیش رو بدلیل كاهش درامدهای صادراتی 
كشــور، پیش بینی بروز ركود تورمی در بخش های مختلف 
اقتصــاد داخلــی از جمله بخش های مســکن و صنعت به 
دلیل كاهش ســمت عرضه در سایه تأثیرپذیری تجارت بین 
الملل از اثرات شــیوع بیماری كرونا و همچنین تحریم های 
بین المللی و در نهایت ســرعت گیری تصمیمات دولت در 
جبران بخشی از كسر بودجه قابل توجه سال 1399 از محل 
واگذاری ســهام در تملک خود در بازار بورس، ادامه دار بودن 
رشد شاخص كل بورس اوراق بهادار و ایجاد بازدهی مناسب 
برای فعاالن بازار ســهام در سال 1399 را محتمل می سازد.
 بر این اســاس، شركت ســرمایه گذاری بوعلی در نظر دارد 
در ســال پیش رو نیز همچون ســال مالی مورد گزارش، در 
چارچوب برنامه راهبردی، با حضور پررنگ در بازار سرمایه و 
در راستای حمایت از صنایع حاضر و فعال در این بازار، بیش 
از پیــش به ارزش آفرینی برای ســهامداران محترم بپردازد.
در پایان ضمن قدردانی از تالشها و زحمات كلیه پرسنل محترم 
در تحقق اهداف و برنامه های شركت در سال مالی 1398 و 
ارج نهادن به حمایت ها و رهنمودهای ارزشمند سهامداران 
معزز كه همواره حامی و ضامن موفقیت شركت بوده اند، انتظار 
می رود سهامداران ارجمند در سال پیش رو نیز همچون سال 
های گذشته، با بیان نکته نظرات، انتقادات و راهنمایی های 
ارزشــمند خود، ما را در پیشبرد اهداف و برنامه های متعالی 
شركت و خلق ارزش بیشتر برای سهامداران مساعدت نمایند.

برنامه های آتی شركت
-  تداوم حضور فعال در بازار سرمایه )سرمایه گذاری در بورس اوراق 
بهادار( با هدف كسب بازده باالتر و ریسک كمتر از متوسط بازار؛
-  بازنگری مستمر و تداوم اصالح تركیب و بهینه سازی پرتفوی 
بورسی شركت متناسب با برنامه راهبردی تدوین شده  و تغییرات 
شرایط اقتصادی داخلی و خارجی و تحوالت صنایع و شركتها؛
- رصد مســتمر تحــوالت و متغیرهــای كالن اقتصادی و 
شناسایی فرصت ها و تهدیدهای مرتبط با بازار سهام و ورود و 
خروج بموقع از سهم ها جهت كسب حداكثر بازدهی ممکن؛
- برنامه ریزی جهت افزایش سرمایه شركت تا 3/000 میلیارد 
ریال از محل ســود انباشــته در نیمه اول سال مالی 1399؛

- فروش سایر سرمایه گذاریهای كم بازده و تبدیل وجوه حاصل 
به ســهام با پتانسیل باال و همچنین سایر فرصتهای سرمایه 
گذاری با ریسک پایین و بازده مناسب از جمله اوراق بازار بدهی؛
-  رصد مســتمر تحوالت بازار بورس اوراق بهادار و بررســی 
كارشناســانه صنایــع و شــركتهای پذیرفته شــده در آن 
بمنظور داشــتن تصویری دقیق و شفاف از وضعیت آتی این 
شــركتها جهت بهره برداری از فرصت های پربازده موجود؛
- اســتفاده از ابزارهای نوین در بازارهای مالی، جهت بهبود 
دقت و سرعت تحلیل های كارشناسی و اتخاذ تصمیمات به 

موقع در بازار سهام.
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موی سپید را فلک رایگان به كسی نبخشد كه در سیر سالیان و انبان خاطره ها و فراز 
و فرودهایی كه فرد با پوست و گوشت خود تجربه كرده و احساس میکند به فرد بینش 
و نگرشی را میبخشد ارزنده و پربهاء كه جوانان برای یافت بهترین انجام و رسیدن به 
نیکترین سرانجام بایست و باید آن را به خواهش و تمنا از پیران كار و پیشکسوتان طلب 
نمایند لکن در فرهنگ تعالی آدمی میبینیم كه موی سپیدان و روسفیدان روز و روزگار 
این یافته ها و تجربه های گهربار خود را به رایگان و با افتخار چون سایه ای استوار به نهال 
های جوان ارزانی می دارند و مهندس سید ابوطالب نجفی نیز از این قبیله و جمله اند.

بیش از دو دهه پیش دكتر گلستانه یکی از اقتصاد دانان برجسته كشور كه یادش 
بخیر و نسبت به حقیر لطف فراوان می داشت و گه گاهی هم درس محبت می داد 
به روزی كه در خدمتش بودم و سخت در شکل گیری سرمایه گذاری امید مشغول 
بود فرمودند بروید خیابان میرداماد آنجا كه ساختمان بانک مركزی هست در شرق 
ورودی، انتهای زمین بایر، دو سوله هست كه سقف آن با ایرانیت پوشانده شده، برو 
ببین و به اسب قلم بسپاركه بتازد و بنگارد مدیرانی همه دكتر، همه مهندس چون 
دكتر حسنی و مهندس نجفی و یاران دگر كاری می كنند كارستان كه سخت بدان 
در صنعت بانکداری نیازمندیم . به آدرس رفته و مدیران را مالقات كرده و چون 
وظیفه بنده درج آخرین اخبار بزرگ اقتصادی در تنها روزنامه اقتصادی آن دوران و به 
آگاهی رساندن كارهای سترگ در دست اجرا بود ایجاب می كرد با دقت و وسواس 

خاصی به نشر رویداد و اخبار بپردازم . از شما چه پنهان 
ما متولدین دهه بیست كه هم لجوج هستیم و هم كار 
نابلد در صنعت آی تی و انفورماتیک و غریب با نوآوری 
هزار گله داشتم كه چگونه به نگارش درآورم این نوآوری را. 
این درد ماست غربت و غریبی با فناوری و نوآوری و نمونه 
تاریخی آن نامه فتحعلیشاه سلطان قوی قدرت قجر به 
سفیر ایران در استانبول كه اینگونه برای او نامه می نویسد:

اوالً بر ذمت همت تو الزم است كه بدرستی تحقیق كنی 
كه وسعت ملک فرنگستان چقدر است؟ كسی بنام پادشاه 
فرنگ هست یا نه؟ و در صورت بودن، پایتختش كجاست؟ 
ثانیاً فرنگستان عبارتست از چند ایل شهرنشین؟ خوانین 
و سركردگان ایشان كیانند؟ ثالثاً در باب فرانسه غوررسی 
خوبی بکن و ببین فرانسه هم یکی از ایالت فرنگ است 
یا گروهی و ملکی دیگر دارد؟ بناپارت نام كافری كه خود 
را پادشاه فرانسه می داند كیست و چه كاره است؟ رابعاً 
در باب انگلستان تحقیق جداگانه و علیحده بکن و ببین 
اینان كه در سایه ماهوت و قلمتراش اینهمه شهرت پیدا 
كرده اند، از چه قماش مردم و ازچه قبیل قومند؟ اینکه می 

گویند در جزیر ه ای ساكنند، ییالق و قشالق ندارند و قوت غالبشان ماهی است، راست 
است یا نه؟ اگر راست باشد چطور می شود كه یکی در جزیره بنشیند و هندوستان را 
فتح كند؟ پس از آن در حل این مسئله كه اینهمه در ایران در دهنها افتاده است، صرف 
مساعی و اقدام بنما و لیک بفهم كه در میان انگلستان و لندن چه نسبت است؟ آیا لندن 
جزئی از انگلستان است یا انگلستان جزئی از لندن؟ خامساً بعلم الیقین تحقیق بکن كه 
كمپانی هند كه اینهمه مورد مباحثه و گفتگو است با انگلستان چه رابطه ای دارد؟ و بنا 
به ا شهر اقوال، عبارتست از یک پیره زن و بالعی قول بعضهم مركب است از چند پیره 
زن؟ آیا راست است كه »مرغریت« یعنی خداوند تاتاران زنده و جاوید است و او را مرگ 
نیست یا اینکه فناپذیر است؟  همچنین در باب این دولت الینفهم انگلستان با دقت 
تمام وارسی نموده بدانکه چگونه حکمرانی است و صورت حکمران او چیست؟ سادساً 
از روی قطع و یقین غور و بررسی حالت ینگه دنیا را نموده و در این باب سر موئی 
فرونگذار. سابعاً و بلکه اخیراً تاریخ فرنگستان را بنویس و در مقام تفحص و تجسس 
آن برای كه اسلم شقوق و احسن طریق برای هدایت فرنگیان گمراه بشاهراه اسالم و 
بازداشتن ایشان از اكل میته )خوردن مردار( و لحم خنزیر )گوشت خوک( كدام است؟ 
بگذریم، با تمام دانش ناكافی از نوآوری های بانکی با كمی تحقیق و غور و كمک 
گرفتن از اساتید آكادمیک علمی و مدیران آنور آبدیده چند ده شماره زین آورده 
تکرار درج شده در مطبوع و  به  و  به جزئیات  این اطالع رسانی های  و  نوشتیم 

انفورماتیک  روزی كه خدمات  تا  را كرد  كار خود  بازار سرمایه  در  باالخره  رسانه 
این شعار به شعوری میهنی تبدیل گشت كه شركت  تابلو بورس نشست و  در 
است. اسالمی  ایران  بانکداری  در صنعت  پیشگام  و  پیشانی  انفورماتیک  خدمات 
آخرین روز دهه دوم خرداد در برنامه كاری می داشتم كه ساعت ده صبح به هتل ارم 
رفته و گزارش از مجمع ساالنه شركت خدمات انفورماتیک تهیه كنم. در روزهایی كه 
بر كهنساالن آژیر قرمز كرونا بلند باشد عشق به رفتن مجلس بزرگان ما را زین خطر 
نترسانید و ره به مقصد سپردیم. در بدو ورود به سالن درصدر پانل هیات رئیسه مجمع 
مرد ادب و دانش جناب دكتر صادقی به حرمت قلم از جا برخاست و لطف بی حد نمود 
و من باز خجالت زین وجود كه چه توانم گفت جز اینکه گویم: جناب دكتر صادقی 
تبارک اهلل به این ادبت و شرفت و شناخت خدمت به قلمت. با اینکه سهام دار اندک 
بودم ولی به سنت حرفه خبریم چند فالش دوربین زده و تا انتهای گزارش دكتر نجفی 
مدیر اندیشه و فرهیخته و حافظ شناس بی بدیل كه در جایگاه مدیرعاملی توانسته بود 
پرده براندازد و مجمعی چنین با شکوه برای نخستین بار در پریود كرونا برگذار كند و 
گزارش پر و پیمان با سود سه رقمی 125 تومان عرضه به ذینفع و سهام دار دارد را به 
نظاره نشستم و ناظر و مستمع طنین صلوات پی در پی در تصدیق و تایید گزارش این 
مدیر كاردان و كاربلد گشتم. در پایان مجمع  دكتر نجفی این مدیر كه سرمایه با ارزش 
بازار سرمایه و كوه تجربه می باشد با لطف همیشگی خود مرا به حضور پذیرفت و لطف 
مکرر نمود به حرمت این رفتار و كردار نیک كاری با نیت 
تکریم این بزرگ مرد،عکس روی صفحه را به پیشگاهش 
درویشان. تحفه  است  سبزی  برگ  كه  كردیم  هدیه 

و  پاک  حسابهای  و  مدیریت   گزارش  عالی  عملکرد 
تالشهای صادقانه مدیران كه این روزها كمیاب است در 
نقش سکاندارانی حاذق نوید سالمت كاری را می داده 
است دست مریزاد برایشان كه پاكدستی و انضباط كاری 
در این زمانه در بازار سرمایه حکم كیمیا پیدا كرده است.
عزیزم جناب  كه همشهری  بودم  در حال خداحافظی 
عجب  كرد  نجوا  بود  حسابرس  جایگاه  در  كه  فرخ 
معاونت مالی دقیقی دارند این را حتما در گزارش قید 
بسته،  تراز  شفاف،  و  اینجا خوب  مالیه  معمار  كه  كن 
است. در بدرقه هم جناب مهندس رسول خان رازقندی 
درجایگاه  روابط عمومی با روی باز اعالم همکاری نمود 
و نشان داد كه تیم دكتر نجفی در همه جایگاه های 
مدیریتی خود مردانی و زنانی زبده دارد كه تحسین با 
صلوات و عطرآگین كردن سالن اندک پاداش آنها بود.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت خدمات 
انفورماتیک )سهامی  عام( در تاریخ 1399/03/19 در محل هتل بزرگ ارم  تشکیل شد. 
در این مجمع كه با حضور 91/8 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای رحمت اله صادقیان بود، كه جنابان نوذر صوفي لو و علي اكبر كاظمي 
نیا در مقام نظار اول و دوم و آقای عبدالرضا شاكري 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 حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشمول ماده 129 با تقسیم سود 1/350 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
 در این جلسه ابتدا جناب آقای »سید ابوطالب نجفی« مدیرعامل شركت خدمات 
انفورماتیک، گزارشي از عملکرد سال 98 ارائه و به مدیریت بیش از 100 میلیارد 
تراكنش در سامانه های حاكمیتی با جابجایی بالغ بر 283 میلیون میلیارد ریال 
اشاره كرد و اظهار داشت: ارزش شركت خدمات انفورماتیک امروز حدود 30 هزار 
میلیارد تومان است كه نشان از جایگاه باالی این شركت در صنعت بانکی كشور دارد.

بیش  مبلغ  جابجایی  با  شتاب  تراكنش  میلیارد  گذشته 42  سال  در  افزود:  وی 
 20 آن  از  پیش  سال  به  نسبت  كه  شد  مدیریت  ریال  میلیارد  میلیون   48 از 
سال  در  شاپرک  تراكنش  میلیارد   56 همچنین  دهد؛  می  نشان  رشد  درصد 

خدمات انفورماتیک
پیشگام در صنعت بانکداری 
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مجموع  در  و  دارد  به سال 97  نسبت  را  رشد  درصد  كه 22  مدیریت شد  قبل 
آنالین مدیریت می كنیم. به صورت  را  تراكنش  میلیون  روزانه 400  ها،  سامانه 
مهندس نجفی در خصوص حجم تراكنش ها در سامانه متمركز بانکداری بانکهای 
مشتری گفت: سال گذشته 30 میلیارد تراكنش در این سامانه ها مدیریت شده 
است. داده  اختصاص  خود  به  را  تعداد  این  درصد  تنهایی 54  به  ملی  بانک  كه 

وی در خصوص تغییر رویکرد اقتصاد جهانی، ورود بازیگران جدید به این عرصه و در 
اختیار گرفتن سکان بازار سرمایه، به عناوین 10 شركت برتر دنیا اشاره كرد كه همگی 
در حوزه فناوری اطالعات فعالیت می كنند و بیان داشت: امیدوارم روزی فرا برسد كه 
شركتهای فناور و نوآور ایرانی نیز در زمره برترین شركتهای بورسی كشور جای گیرند.
مدیرعامل شركت خدمات انفورماتیک خاطر نشان ساخت: طی چند سال اخیر سمت 
و سوی فناوری را در شركت به سمت توسعه بانکداری دیجیتال، بهره گیری از فناوری 
بالكچین، كالن داده ها و هوش مصنوعی سوق داده ایم و در ادامه برنامه ای سه ساله 
را برای توسعه این فناوریها در صنعت بانکداری تدوین كرده و در دست اجرا داریم.  
برنامه راهبردی شركت ریسک محور است كه با شناسایی ریسکها، استراتژیهای 
متناسب برای مدیریت و كاهش  آن پیاده سازی خواهد شد و چشم انداز شركت، 
ایجاد بزرگترین، پیشروترین و امن ترین زیست بوم مالی و بانکی كشور و منطقه است 
كه حیاتی ترین خدمات مالی و بانکی را  به صورتی چابک و پایدار ارائه می نماید.
گفت:  نیز  اجتماعی  مسئولیت  حوزه  در  شركت  اقدامات  خصوص  در  وی 
كمک  مدرسه،  ساخت  همچون  اقداماتی  سهامداران،  حمایت  با  گذشته  سال 
مقابله  به  كمک  زلزله،  و  سیل  از  دیدگان  آسیب  و  نیازمندان  و  محرومان  به 
است. رسیده  انجام  به  دیگر  خیرخواهانه  اقدام  دهها  و  كرونا  ویروس  شیوع  با 

ریاست مجمع از زحمات مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و كاركنان شركت خدمات 
انفورماتیک بابت عملکرد مطلوب سال 98 قدردانی نموده و  همچنین بر تکمیل استراتژی 
شركت برای افق 1401، مشاركت با فعاالن صنعت و حمایت از استارتاپها و فینتک ها تاكید كرد.

با  كردم  عرض  پیشتر  كه  روسفید  و  موسپید  مدیرانی  كه  بدرستی  و  بله 
خدمتی  چنان  نجفی  دكتر  چون  ارزشمند  كاری  تجربه  و  عمل  و  علم  سالح 
فناوری  انتقال  با  بانکداری  صنعت  در  زمین  ایران  مردم  به  بایسته  و  شایسته 
همه  در  آنالین  ارتباطات  و  بانک  كارت  در  امروز  كه  كردند  آن  سازی  دپوی  و 
هستیم. جهان  بانکی  انفورماتیکی  خدمات  ارائه  های  برترین  مرز  در  سطوح 

سید ابوطالب نجفی مدیررزومه دار و ارزشمند صنعت انفورماتیک كشورمان كه 
اهم دستاوردهای حاصله  تشریح  به  نشینان  به مجمع  مبسوط خود  گزارش  در 
پرداخت در پیامی جامع به تبیین جایگاه شركت و وضعیت اقتصادی كشورمان 
پرداخته كه به خاطر كامل و جامع بودن آنرا بطور كامل در گزارش درج نماییم.
امروز، بی شک با مجموعه ای از تحوالت و تغییرات بنیادین و اساسی در نظام پولی و 
مالی كشور مواجه هستیم. پر بیراه نخواهد بود اگر از آن با عنوان »انقالب فناوری در 
مجموعه بانکداری ایران« نام برد. انقالبی كه دیگر گریزی از آن وجود ندارد و هر گونه 
كندی و سستی در پذیرش آن ما را در یک دوراهی فرصت و تهدید قرار می دهد.
»تهدید« از آن جهت كه در صورت تعلل با تحمیل بی قیدو شرط خواست های نظام 
بانکی دنیا مواجه شده و به سمت وابستگی فناورانه به ادوات، راهکارها و نرم افزارهای 
خارجی بانکی هدایت خواهیم شد. موضوعی كه سال ها پیروزمندانه با اتکا به توان 
یکایک فرزندان این مرز و بوم بر آن فائق آمده ایم و »فرصت« از آن جهت كه با 
توجه به تجربیات سنوات گذشته در پذیرش الزامات و زیرساخت های مبتنی بر 
فناوری های خارجی، حال به این باور رسیده ایم كه خود با اتکا به توانمندی انسانی، 
نرم افزاری، سخت افزاری و راهکارهای بومی و مورد نیاز در داخل، می توانیم نظام 
فناورانه بانکی مقتدر و در تعامل برد- برد با بازارهای جهانی را به منصه ظهور بگذاریم.

تاكید می شود كه در معماری نظام جدید بانکداری ایران، با توجه به راهکارهای 
خارج،  از  احتمالی  تهدیدهای  تحمیل  و  مقاومتی  اقتصاد  بر  مبتنی  كالن 
می شود. محسوب  نوین  معماری  این  زیربنای  و  كلیدواژه  »بومی سازی«  بی شک 

فناوری های  از  استفاده حداكثری  به سمت  دنیا  امروزه  موارد،  این  تمام  كنار  در 

است  حركت  حال  در  بانکداری  جمله  از  عرصه ها  تمام  در  اطالعاتی  و  ارتباطی 
تدوین خدمات  ارایه سریع تر خدمات،  بر كاهش هزینه،  این تحوالت  فلسفه  كه 
نوین، مبارزه با پولشویی و مزیت های بی شمار دیگر استوار شده است، تا جایی كه 
به  نیز  را  اجتماعی  شبکه های  گردانندگان  تا  گرفته  موبایل  سازنده  غول های  از 
این سمت كشانده است و هر تاخیر در تصمیم گیری، ما را با موجی از امکانات و 
به  را  بانکداری كشور  نظام  در  حیاتی  مرزهای  كه  نمود  مواجه خواهد  ابزارهایی 
چالش خواهند كشید. موضوعی كه خوشبختانه ماحصل آن اكنون در صدر توجه 
نهادهای تصمیم ساز حاكمیتی و دولتی قرار گرفته است. برنامه ریزان، مدیران و 

شركت خدمات انفورماتیک، با درک این تحوالت، فرصت ها و تهدیدهای داخلی و بین المللی 
و عمل به ماموریت ها و رسالت های ملی خود، از سال های گذشته نقشه راه نهاد ارشد را در 
حوزه بانکداری الکترونیک، اساس و بنای مطالعات، برنامه ها و  اقدامات خود قرار داده است.

توانمندی  و  تجربه  اعتبار  به  انفورماتیک  است كه شركت خدمات  این جهت  از 
حاصل شده در این سال ها، همچنان به عنوان بازوی اجرایی و مطمئن نهاد ارشد 
در پایه گذاری سامانه های حاكمیتی و سرویس دهنده اصلی به صنعت بانکی كشور، 
امروز با افتخار طراحی و اجرای پروژه های عظیم و كالنی همچون شتاب، شاپرک، 
چکاوک و راهبری سامانه های بانک های بزرگ كشور به مانند ملی و صادرات و 
می بالد. آن  به  و  داشته  خود  حرفه ای  كارنامه  در  را  دیگر  خدمت  عنوان  ها  ده 

این بالیدن صرفا از جهت عمل به وظایف و مسئولیت هایمان نیست. ما امروز توانسته ایم 
كاركنان و مدیرانی را تقدیم ایران اسالمی كنیم كه تا حد چشمگیری كشور را از حیث 
وابستگی در این حوزه كلیدی  خارج كرده و شانه به شانه تحوالت جهانی پیش روند.

این مهم و دستاوردهای ملی جز با اعتماد مدیران عالی و ارشد نظام بانکی ایران به 
توانمندی كاركنان خدوم و سربلند شركت خدمات انفورماتیک میسر نمی شد، كه در 

نوع خود جای قدردانی دارد.
در نهایت بار دیگر به نمایندگی از شركت خدمات انفورماتیک، ضمن ارج نهادن به 
این اعتماد، اعالم می كنیم كه همواره در خط مقدم گشایش های فناورانه در نظام 
بانکی ایران ایستاده  ایم و خدمت به ایران اسالمی را با تمام توان ادامه خواهیم داد.

كلیاتی درباره شركت
شــركت خدمــات انفورماتیــک )ســهامی عــام( بــه عنــوان یکــي از زیــر 
مجموعه هــاي شــركت ملــي انفورماتیــک و بــه منظـور اجـراي »طـرح جامـع 
اتوماسـیون بانکـي« در آذر مـاه 1372 تحـت نـام شـركت »بهنمایـان و بهسـازان« 
بـه صـورت سـهامی خـاص بـا شـماره ثبـت 101605 فعالیـت خـود را آغـاز نمـود 
و سـپس در جلسـه مجمـع عمومـی فـوق العـاده مـورخ 2 دی مـاه 1372 نـام آن 
بـه شـركت خدمـات انفورماتیـک تغییـر یافتـه اسـت. بـا تأسـیس شـركت خدمـات 
انفورماتیـک، نوسـازي و مدرنیـزه كـردن بخش هـاي مختلـف، سیسـتم بانکـي 
كشـور وارد مرحلـه جدیـدي شـد. مرحلـه اي كـه طـي آن بـا بهره گیـري از خدمـات 
و امکانـات ایـن بـازوي فناورانـه بانـک مركـزی جمهـوری اسـامی ایـران، سـاختار 
فرسـوده و سـنتی سیسـتم بانکـي كشـور بـه تدریـج تبدیـل بـه سیسـتمي امـروزي 
و كارآمــد شــد. ایجــاد نظام هــای فناورانــه متناســب بــا نیــاز بانــک مركــزی 
ج.ا.ا. بــا توجــه بــه تکنولوژی هــای بانکــداری آینــده، طراحــی و پیاده ســازي 
ســامانه هاي ملــی پرداخــت، هــوش تجــاری، ایجــاد شــبکه ای گســترده 
بــرای برقــراری ارتباطــات بانکــی بــا هــدف فراهــم آوردن زیرســاختی كارا و 
امــن بــرای ســامانه های الکترونیکــی بانکــی، نگهــداری و راهبـری كلیـه سـامانه 
های بیـن بانکـی )ملـی - حاكمیتـی( بـا رویکـرد پایـداری سـرویس، امنیـت و دقـت 
بـه صـورت 24*7 ،ارائـه خدمـات و راهکارهـای فنـی جهـت پشـتیبانی سـطح یـک 
كاربـران بانکهـا و تأمیـن، تضمیـن، نگهداشـت و بهبـود مسـتمر امنیـت در سـرویس ها 
و شـبکه های بانکـی، تنهـا بخشـي از فعالیت هـاي ایـن شـركت در حـوزه پیشـبرد و 
تعالـی نظـام بانکـداری الکترونیکـی كشـور بـا توجـه بـه شـاخص های جهانـی اسـت. 
شــركت خدمــات انفورماتیــک در مســیری پرتحــول و همــگام بــا بلــوغ 
نظــام  بانکــی، در بیــش از دو دهــه از عمــر پــر دسـتاورد خـود، بـا پیونـد 
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فناوري هـاي اطالعاتـي و ارتباطـي بـا كاركردهـای بانکـی، رشـد ثـروت و رفـاه 
را تحـت شـرایط عقالنیــت، كارآیــي و كنتــرل كامــل، امکان پذیــر ســاخته 
نویــن  فناوریهــاي  به كارگیــري  و  جــذب  اندیشــه،  همیــن  بــا  اســت. 
اطالعاتــي و ارتباطــي در نظــام بانکــي، ســرعت باالیــي گرفتــه اســت كــه 
ایــن مهــم، نــه تنهــا بــه نظــام بانکــي جدیــدي بــا كاركردهــاي نویــن 
منجــر شــده؛ بلکــه شــاكله نظــام بانکــي و تفکــر مشــتریان بــه خدمــات 
بانکــي را نیــز دچـار تغییـرات جـدي نمـوده اسـت. خط مشـی شـركت در 
جـذب جوانـان و نیروهـای مسـتعد داخـل كشـور، آمـوزش و انتقـال دانـش بـه 
درون مجموعـه، در اختیـار داشـتن كـد منبـع Source (( كلیـه سـامانه ها، 
بهره گیـری از دانـش بومـی و ...؛ همگـی منجـر بـه خودكفایـی در تولیـد و پیاده 
سـازی سـامانه های ملـی، صرفـه جویـی ارزی و قطـع وابسـتگی بـه شـركتهای 
خارجـی در راسـتای سیاسـتهای اقتصـاد مقاومتـی نظـام مقـدس جمهـوری اسـامی 
ایـران شـده اسـت. تحقـق ایـن مهـم توسـط شـركت خدمـات انفورماتیـک بـه 
عنـوان بـازوی فناورانـه بانـک مركـزی بـه ویـژه در شـرایط اعمـال تحریم هـای 
ظالمانـه، نمایانگـر نقـش تاثیرگـذار شـركت در صنعـت بانکـی كشـور اسـت.

افتخارات
- دریافـت لـوح زریـن چهارمیـن جشـنواره ملـی نـوآوری محصـول برتـر ایرانـی بـه 
  Location Intelligence محصـول سـامانه تحلیـل هوشـمند اطالعـات مکانـی

در سـال 1398 
-  كسـب مقـام اول برتریـن طـرح هـای تجـارت الکترونیکـی آسـیا در در بخـش 
بـه  موسـوم   AFACT اجـاس  در  صیـاد  سـامانه  توسـط  تجـاری«  »تسـهیل 

Awards e- Asia  در سـال 2019 
-  كسـب مقـام دوم برتریـن طرح هـای تجـارت الکترونیکـی در بخـش »تحـول 
دیجیتـال- بخـش دولتـی« توسـط سـامانه سـپند در اجـالس AFACT موسـوم به 

Awards e- Asia  در سـال 2019 
-  كســب مقــام دوم برتریــن طرح هــای تجــارت الکترونیکــی در بخــش

 AFACT خلــق فرصتهــای دیجیتــال« توســط ســامانه ســپام در اجــالس «
موســوم بــه  Awards e- Asia  در ســال 2019 

-  كسـب عنـوان »احـد برتـر«  در روز ملـی صنعـت توسـط شـركت خدمـات نویـن 
كیـش بـا ارائـه »سـامانه صیـاد« در سـال 1398 

-  دریافت تندیس برترین سامانه ملی برای سامانه »سپند«، در جشنواره مرحوم 
نوربخش در سال 1397 

-  كسـب لـوح زریـن و گواهینامـه محصـول برتـر بـرای سـامانه نهـاب )نظـام هویـت 
سـنجی اطالعـات مشـتریان بانکـی(  در سـال 1397. 

-  كسـب مقـام دوم طـرح تجـارت الکترونیکـی آسـیا در بخـش خلـق ارزش مبتنـی 
 AFACT بـر داده توسـط سـامانه مدیریـت تقلــب پایــا در اجــالس عمومــی

موســوم بــه Awards e- Asia در ســال 2017. 
-  كسـب رتبـه اول نوآوری هـای برتـر شـركتی در ششـمین جشـنواره دكتـر 

نوربخـش بـرای سـامانه تشـخیص تقلـب پایـا در سـال 1395.
- كســب مقــام اول برتریــن طــرح هــای تجــارت الکترونیکــی در بخــش 
دولتــی توســط ســوئیچ شــاپرک در اجــالس عمومــی AFACT موســوم بــه  

Awards e- Asia در ســال 2015. 
-  كســب مقــام ســوم طــرح تجــارت الکترونیکــی در بخــش خصوصــی 
بــه  موســوم    AFACT اجـلـاس عمومــی در  توســط ســامانه چــکاوک 

Awards e- Asia  در ســال 2015.
- احراز رتبه اول شاخص فروش گروه رایانه و فعالیتهای وابسته در بین 100 شركت 

برتر ایران در سال 1396. 
-  دریافـت تقدیرنامـه 1 سـتاره در هشـتمین دوره »ارزیابـی، رتبـه بنـدی و انتخـاب 
اپراتـور برتـر« توسـط سـازمان تنظیـم مقـررات و ارتباطـات رادیویـی در سـال 1396. 
و  رایانـه  گـروه  فـروش  شـاخص  اول  رتبـه  احـراز  و   78 رتبـه  كسـب    -
 .1396 سـال  در  ایـران  برتـر  شـركت   100 بیـن  در  وابسـته  هـای  فعالیـت 
-  كسب گواهینامه توانمندی فناورانه Core Banking از سوی سازمان پژوهشهای 

علمی و صنعتی ایران. 
-  كسب رتبه اول شركتی در چهارمین جشنواره دكتر نوربخش برای سامانه چکاوک. 
-  كسب لوح تقدیر در سومین جشنواره دكتر نوربخش برای سامانه آریا- ساتنا. 
-  دریافت جایزه طرح برگزیده برای محصول »آریا گیت« در بیست و هشتمین 

جشنواره بین المللی خوارزمی. 
-  كسب رتبه اول جشنواره فاوا در كار گروه » كارآفرینی و توسعه كسب و كار » در سال 1391.
- دریافـت تندیـس و لـوح تقدیـر از هفتمیـن همایـش ملـی و اولیـن همایـش بیـن 
المللـی تجـارت و اقتصـاد الکترونیکـی بابـت مشـاركت در تدویـن نقشـه راه بانکـداری 

الکترونیکی كشـور. 
-  دریافـت جوایـز برجسـته ي جشـنواره خوارزمـي در تحقیقـات توسـعه اي 
)ایسـتگاه زمینـي شـبکه ماهـوارهاي VSAT و پایانـه ماهـواره اي سـرعت بـاال بـا 

تکنولـوژي RCS / DVB و پشـتیبان شـبکه زمینـي(. 
- احـراز رتبـه دوم و سـوم پژوهش هـای توسـعه ای بـه ترتیـب در پانزدهمیـن و 

بیسـت و سـومین جشـنواره بیـن المللـی خوارزمی. 
-  كسب جایزه توانمندی در سومین دوره جشنواره ملی مدیریت فناوری و نوآوری. 
-  كسب »گواهینامه اجرای تعهدات پروانه ای« در بین تمامی اپراتورهای مخابراتی كشور

دستاوردها 
-  كسب پروانه SAP از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی وزارت ارتباطات. 
-  اخذ تاییدیه استاندارد از سازمان بین المللي SatLabs براي پایانه AryaSat مبتنی 

 RCS / DVB بر فناوری
- اخذ تاییدیه استاندارد ISO27001 :2013 از سازمان بین المللي CIS )مدیریت امنیت(.

- اخذ تاییدیه استاندارد ISO9001:2000  از سازمان بین المللي Net  IQ )مدیریت 
كیفیت خدمات(

- مدیریت 42 میلیارد تراكنش شتاب و بیش از 56 میلیارد تراكنش سامانه شاپرک 
در سال 1398.

كشور.  نقاط  دورترین  در  بانکی  شعبه   8000 از  بیش  به  دهی  سرویس   -
-  ایجاد سایت های پشتیبان در مناطق مختلف كشور برای ارائه سرویس های پایدار .

- در اختیار داشتن شبکه پشتیبانی منحصر به فرد با بیش از 140 دفتر استانی 
- در اختیار داشتن بالغ بر 40 درصد از سهم بازار خودپرداز و پوشش 38 درصد از كل 

شعب بانکی كشور.
- سرویس دهی روزانه به بیش از 30 میلیون نفر از افراد حقیقی و حقوقی كشور. 

-  سرویس دهی با امنیت 100 درصدی. 
-  حمایـت از ظرفیـت هـای نوآورانـه خـارج از شـركت، توسـعه كسـب وكار و ایجـاد 
زمینـه هایـی بـرای عرضـه و گسـترش خدمـات و محصـوالت جدیـد از طریـق 

حمایـت از صاحبـان ایـده و اسـتارتاپ ها.
اهم طرح ها و پروژه ها برای سال 1399

شـركت خدمـات انفورماتیـک طـی سـال ها همـواره بـه ایجـاد زیرسـاخت های 
قدرتمنـد بـرای رشـد و توسـعه صنعـت بانکـداری الکترونیکـی در كشـور اهتمـام 
ورزیـده و بـا ارائـه سـرویس و زیرسـاخت باكیفیـت و قابـل اتـکا، نقـش پیـشروی 
خــود را در ارتقــای صنعــت بانکــداری و توســعه كشــور ایفــا نمــوده اســت. 
در حــال حاضــر ایــن شــركت بــر اســاس راهبردهـای خـود در حـال فراهـم 
آوردن زیرسـاخت ها و محصـوالت مـورد نیـاز جهـت ایجـاد تحـول دیجیتـال 
در حـوزه ی بانکــی و تســهیل حركــت بانک هــا بــه ســمت بانکــداری 
و  ملـی  هــاي   مأموریت  اجــرای  در جهــت  اســت. همچنیــن  دیجیتــال 
حاكمیتـی خـود و هم راسـتا بـا سیاسـت های ابالغـی از سـوی بانـک مركـزی و 
نقشـه راه تدویـن شـده در ایـن خصــوص و نیــز در جهــت تأمیــن نیازهــای 
بانک هــای طــرف قــرارداد خــود؛ پروژه هــای كالن و متنوعــی را بــرای 
ســال 1399 تدویـن نمـوده كـه برخـی از مهمتریـن آنهـا بـه شـرح زیـر اسـت:

- طرح پل - طرح Core  - طرح تجارت )استقرار راه حل بانکداری متمركز در بانک 
تجارت( - طرح بالک چین و رمز ارز - طرح سامانه های ضد تقلب و پول شویی - طرح 
سامانه های جامع ارزی - طرح سایت های اصلی و پشتیبان - طرح EMV - طرح نسیم 
- طرح بهداد - طرح تحول چک - طرح یوز - طرح هوش تجاری - طرح ره نگاشت 1400
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عبور از ظرفیت اسمی تولید  با راهکارهای مهندس خیاط 
ش
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در تابلــو بــورس ســهام داران حقوقــی و حقیقی 
چشــم به آن دوخته تا بتوانند ســهام دار فوالد ارفع 
باشــند چــون دو ركن اساســی یک شــركت بازار 
ســرمایه را مــی دارد، مدیریــت توانمنــد و میدان 
شناس و ســرمایه بر تولید و عرضه به میدان تقاضا.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت 
آهن و فوالد ارفع )سهامی  عام( در تاریخ 1399/02/31 
در محل مجموعه فرهنگي ورزشي وزارت كار و امور 
اجتماعي ، سالن تالش تشکیل شد.  در این مجمع كه 
با حضور 84/75 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی 
، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق 
بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای محمدحسین قائمي راد بود، كه 
جنابان غالمرضا عظیم نژاد و غزاله تیما در مقام نظار 
اول و دوم و آقای علیرضا خیاط به عنوان دبیر مجمع 
انتخاب گردیدند. درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره 
به مجمع مربوط به اهــم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی ســال مالی منتهی بــه 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 با تقسیم 
سود 500 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

در ابتــدای ایــن مجمــع مهندس علیرضــا خیاط 
مدیرعامل شــركت آهن و فوالد ارفع با ارائه گزارشی 
درباره وضعیت شــركت اظهار كرد: خوشــبختانه در 
حوزه تولید وضعیت خوبی را شاهد هستیم، به طوری 
كه در كنار دســتاوردهای مناســب در سال گذشته 
كه 2 ماهه ســال جاری نیز به بیش از 130 هزار تن 
تولید رســیده ایم كه معادل ظرفیت اسمی شركت 
اســت و 115 هزار تن فروش صورت گرفته اســت.
وی ادامــه داد: قیمت هر ســهم شــركت تا 1285 
ریــال بود كه بــه طور كلی می توان گفت شــرایط 
داخلی شــركت خوب است اما متاســفانه در حوزه 
بیرونی و اقتصادی شــركت شرایط مساعدی نداریم.
وی تصریــح كرد: در ســال گذشــته 786 هزار تن 
آهن اســفنجی و 862 هــزار تن شــمش فوالدی 
تولیــد گردیــد. فروش شــركت شــامل 229 هزار 
تن شــمش صادراتی به مبلغ 973میلیــارد تومان، 
623هزار تن شــمش داخلی به مبلــغ 2هزار و 436 

میلیارد تومان شــده اســت كه می توان در مجموع 
این عدد را 3 هــزار و 410 میلیارد تومان اعالم كرد.

مدیرعامل شركت آهن و فوالد ارفع در ادامه تصریح 
كرد:برای ســال جاری تولید و فروش 830 هزار تن 
هدف گذاری شده است. همچنین برای پیشبرد برنامه 
های توسعه ای شــركت ادامه روند افزایش ظرفیت 
تولید آهن اسفنجی تا میزان 1.2 میلیون تن و تولید 
شــمش بمیزان 1 میلیون تن كه در حال اجرا است.
مهنــدس خیــاط در بخــش دیگــری از گــزارش 
خــود اظهار كرد: در حال حاضر ســرمایه شــركت 
900 میلیــارد تومان اســت. در ســال گذشــته 1 
میلیارد و 200 میلیون ســهم معامله شــده اســت.

بــه گفته خیاط، در ســال گذشــته شــركت برای 
سومین ســال متوالی از ظرفیت اســمی عبور كرد. 
همچنیــن 852.508 هزار تن فــروش انجام گرفت.

وی با اشــاره به دیگر آمار افزود: ســال گذشــته در 
تولید شــمش 1 درصد افزایش، در آهن اســفنجی 
بدلیل مشــکالت زنجیره فوالد 9 درصد كاهش و در 
تولید بریکت 179 درصد افزایش داشته ایم. در حال 
حاضر تنها از چادرملو مورد پشتیبانی قرار می گیریم.
مهندس خیاط درباره فــروش نیز گفت: آمار فروش 
از نظر مقــدار 6 درصد كاهش داشــت امــا از نظر 
ارزش )درآمد( افزایش 30 درصدی را شــاهد بودیم.

وی همچنین تصریح كرد: ســال گذشــته شــاهد 
787میلیــارد تومان ســود خالص بودیــم كه این 
رقم نســبت به مدت مشــابه ســال 97  با رشد 18 
درصدی همراه بوده اســت و در حــال حاضر ارزش 
بازار شــركت 11 هزار میلیارد تومان شــده اســت.
میزان فروش ماهیانه شركت در اردیبهشت ماه امسال 

3.620.648 میلیون ریال بوده اســت كه نســبت به 
فروردین ماه 99 رشد 195 درصدی را نشان می دهد.

مقایســه فــروش شــركت در اردیبهشــت 99 بــا 
ماه مشــابه در ســال 98 نشــان می دهــد میزان 
فــروش شــركت 29 درصــد افزایش یافته اســت.
مقدار فــروش داخلی شــركت در ماه اردیبهشــت 
76.237 تن بوده اســت كه رشــد 184 درصدی را 
نسبت به فروردین 99 نشان می دهد و دلیل آن بخاطر 
افزایش میزان تولید و فروش محصوالت می باشــد. 
بیشــترین فروش تولیدات شركت در اردیبهشت ماه 

امسال، شمش فوالدي بوده است.
فروش صادراتی شركت در اردیبهشت ماه سال امسال 

صفر بوده است.
شــركت از ابتدای سال مالی تا انتهای اردیبهشت ماه 
99 در مجموع مبلغ 4.847.075 میلیون ریال فروش 
داشته است.كه نسبت به فروش تولیدات شركت در مدت 
مشابه سال 98 افزایش 10 درصدی را نشان می دهد.

چشم انداز و ماموریت:
با اســتعانت از خداوند متعال وتکیه بر منابع انسانی 
كارآمــد، ماموریــت اصلــی شــركت و همچنیــن 
چشــم انداز ســال آتی به شــرح ذیل می باشــد:

- تولید و فروش 830 هزار تن شــمش فوالدي براي 
سال 1399

- اهتمام براي پیشبرد برنامه هاي توسعه اي شركت تا 
بیش از دو برابر ظرفیت فعلی و در دو فاز مجزا:

- فاز اول : افزایش ظرفیت تولید آهن اسفنجی تا میزان 
1/2 میلیون تن در سال و تولید شمش فوالدي تا عبور 
از 1 میلیون تن، با عنوان استراتژي میان مدت توسعه.

- فــاز دوم : افزایــش ظرفیــت تولیــد شــركت 
بــا توجه بــه پتانســیل هــاي موجــود از طریق 
ایجــاد یا ســرمایه گــذاري در یک واحــد تولیدي 
جدیــد بــه عنــوان برنامــه بلنــد مدت توســعه.

در كنــار آن حفظ اصول اخالقی و كرامت انســانی، 
كارآمدي، مشــتري مداري و بهبود مستمر سرلوحه 
شــركت خواهد بود. با رعایت اصول اساسی یاد شده، 
تامین نیاز واحدهــاي نورد و ایجاد ارزش پایدار براي 
ســهامداران و افزایش بهــره وري در تولید و افزایش 
انگیــزه كاركنان در جهت پیشــبرد اهــداف عالیه 
ســازمان از دیگر ماموریت هاي شــركت می باشد.

گوی چوگان بورس را ربود
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شرکت کربن ایران؛ پیشرو در منطقه و کار آفرین در جهان
پیشگام در خاورمیانه و نقش آفرین درگستره گیتی با مدیریت مهندس شکور شمس

لج
 خ

دی
مه

روزگاری كربــن ایران تنها درصد ناچیــزی از بازار جهان را 
بخــود اختصاص داده بود و در خیابان گاندی تهران خرامان 
خرامان طی طریق مینمود . در ادامه سالیانی این شركت فراز 
فرودهای بسیار بخود دید تا امروز به مدد درایت مدیری بازار 
بین الملل شناس و آشنا به رموز صنعت ،نامی باورمدارانه و 
سهمی درخور در سطح منطقه و جهان به خود اختصاص داده 
است .. گرچه كربن این ماده اولیه صنایع تایر و نقاله و...  سیاه 
رنگ است ولی تالش و كوشش زنان و مردان تالشگر چه در 
گرمای 50 درجه جنوب و چه در ساختمان گاندی در تهران 
امروز به سپیدی و روشنایی ، شرق و غرب نشینان عالم را به 
صف خرید خود كشیده و این حاصل كارنامه مدیری مدبر و 
كاردان اســت كه توانست تهدیدها را به فرصت تبدیل كند.

مهندس شکور شمس مدیر باسابقه و شناخته شده صنعت 
كشورمان با اعالم این نکته كه شركت كربن ایران ، اولین و با 
سابقه ترین تولیدكننده كربن بالک در خاورمیانه می باشدكه 
پســماندهاي نفتي را به مواد اولیه بــا كیفیت براي صنایع 
الســتیکي داخلي و خارجي تبدیل مي نماید افزود : افزایش 
ســود آوری در كنار كسب رضایت مشتري، بهبود مستمر، 
حفظ محیط زیست و توسعه منابع انساني در كانون توجهات ما 
قرارداشته و مفتخرم كه اعالم دارم در سال مالی مورد گزارش 
علی رغم همه مشکالت و معضالت  توانستیم یک عملکرد 
خــوب و صعودی را برای ذینفعان خــود به ارمغان بیاوریم

جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه شركت كربن ایران)سهامی 
عام( مورخ 1399/3/19 در محل ســعادت آباد تشکیل شد.

در این مجمع كــه با حضور 57/39 درصدی ســهامداران 
حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان بورس 
و اوراق بهادار و حســابرس و بــازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع بر عهده آقای  علي عالمه راد  بود كه جنابان 
سلیمان سلطاني و علیرضا مهرآبادي  در مقام نظار اول و دوم 
و آقای شکور شمس به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

در ادامه با قرائــت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیت های 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 
صورت های مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 و با تقسیم 
ســود 3.000 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

بنابه گزارش مهندس شکور شمس مدیرعامل برنامه محور 
مجموعه كربن ایران در ســال 98 توانست  با افزایش تولید 
و فــروش محصول، بهبود فرآیندها، بهینه ســازی منابع و 
توانمندســازی آن ها در راستای افزایش بهره وری مورد نظر 
حركــت كرده و به خوبی بتواند تجلی بخش رونق تولید در 
صنعت گردد بطوری كه در كنار توســعه فعالیت های خود 
و رشــد عملکرد بتواند برای سال مزین به نام جهش تولید 
بهترین زیر ساخت ها را فراهم كند منجمله اقداماتی رو به 
جلو و جدی برای انتقال كارخانه و افزایش سرمایه شركت.

بــه گفته وی برگزاری و اجرایی كردن مصوبات كمیته های 
گوناگون منجمله كمیته های وصول مطالبات، تعالی سازمانی، 
مدیریت انرژی ، مدیریت ریسک و ارزیابی ، كمیته فنی و.... 

باعث شد در سال ســخت اقتصادی گذشته كارنامه خوبی 
برای ســهامداران كه بواقع صاحبان اصلی شركت میباشند 
در سودآوری و ارزش آفرینی حاصل گردد . مهندس شمس 
در فــرازی دیگر از گــزارش خود كه بصــورت انالین برای 
سهامداران شــركت و از طریق وب سایت كربن ایران قابل 
مشــاهد بود با اعالم این مهم كه با اســتمرار اجرایی شدن 
برنامه های دقیقی كه پیشــتر تدوین شده است مطمئنیم  
روند پیشــرفت ادامه دار خواهد بود اظهار امیدواری كرد با 
افزایش تولید و فروش در شــركت و حمایت مســئولین در 
تهیــه مواد اولیه و تولید داخلی كربــن ایران بتواند بیش از 
پیش در نقش یک شركت پیشــگام در منطقه و اثرگذار و 
كارآفرین در معادالت جهانی این صنعت ایفای نقش نماید .

شایان ذكر است، حضور جناب تفهمی معاون مالی شركت 
كه از به نامان حســابداری و مدیران مالیه پاكدست وصادق 
كشورمان میباشد و تعامل جناب مهیار رستمی در مدیریت 
روابط عمومی در كنار مدیریت امور سهام پاسخگو كه توانسته 
این شركت پایه در صنعت تایر سازی و نقاله را یکی از بهترین 
الگوهای چیدمان مدیران باتجربه و جوان در كنار هم قرار دهد .
در ادامه جلســه شکور شــمس مدیر عامل شركت پس از 
ارائــه گزارش عملکرد ســال مالی 1398 ، گفت: شــركت 
كربن در سال مالی 98 موفق به افزایش 20 درصدی ارزش 
ریالی فروش به میزان 320 میلیارد تومان نسبت به فروش 
270 میلیارد تومانی دوره مشــابه ســال گذشــته  گردید.
وی همچنین افزود: با توجه به ظرفیت اسمی 36 هزار تنی 
تولید انواع محصوالت شركت شامل دوده نرم ودوده سخت، 
در صورت تقاضای بازار امکان تولید مطابق ظرفیتهای موجود 
كارخانه مذكور امکان پذیر خواهد بود و طبق تکلیف هلدینگ 
PIIC به عنوان سهامدار حداكثری علیرغم محدودیت های 
ناشــی از شیوع بیماری كرونا، ، تالش داریم تا با برنامه ریزی 
مدون ، تولید بیشتر ازظرفیت اسمی را در سال جهش تولید به 
ثبت برسانیم كه امیدواریم با بهبود شرایط و افزایش تقاضاهای 
داخلی و خارجی این اتفاق در ســال جــاری محقق گردد.
شــمس ادامه داد: : گریدهای خاص دوده صنعتی مورد نیاز 
صنعت پتروشیمی در حال حاضر 3 هزار تن نیاز داخلی دارد كه 
عمدتاً از خارج كشور وارد می شوند كه  به منظور مشکی كردن 
پلی اتیلن های خودرنگ یا بی رنگ و در نهایت تولید لوله های 
پلی اتیلنی كاربرد دارند و ما برنامه داریم تا با تالش مضاعف 
به مشخصات تعریف شده این محصول دست یافته و با تولید 
این گرید خاص دوده صنعتی، این نیاز صنعت پتروشیمی را 
برطرف كرده و كشور را از وارادت این محصول بی نیاز نماییم.

وی با بیان اینکه كربن ایران از نظر كیفی در بازارهای جهانی 
بسیار شناخته شده و مطلوب اســت گفت: در حال حاضر 
حــدود 86 درصد از محصوالت كربن ایران فروش داخلی و 
14 درصــد فروش صادراتی دارند كه در ســال آینده برنامه 
مفصلی برای توسعه صادرات و افزایش فروش صادراتی داریم.
وی در ادامــه در مــورد توســعه صــادرات محصول كربن 
ایــران گفت: از آنجــا كه تركیه یکــی از بزرگترین صنایع 
تولیــد تایــر را در منطقه داشــته و ســاالنه 160 هزار تن 

مصــرف دوده صنعتــی دارد؛ بنابراین ما عمــده صادرات 
محصول را در ســال 98 به كشــور تركیه داشــتیم، با این 
حال برای توســعه صادرات خود در سال آینده به پاكستان 
و هنــد نیــز برنامه ریزی هــای الزم صورت گرفته اســت.

پیام هیات مدیره
افتخار داریم اعالم نمائیم در سایه توجهات حق تعالی و تالش 
و كوشش كاركنان و با توجه به تالطمات بازار و مشکالت پیش 
روی این صنعت در سال 1398 با تحقق تولید معادل 99/7  
درصد برنامه فروش 101، درصد برنامه و سودآوری 86 درصد 
نسبت به آخرین پیش بینی، همچنان در مسیر ارتقاء با عملکرد 
با رویکرد افزایش تولید و كیفیت محصوالت و مشتری مداری 
نسبت به كسب سهم بیشتری از بازار داخلی و صادرات قدم 
برداریم. بدون شک كسب افتخار افزایش سودآوری شركت 
در سال 1398 نسبت به سال قبل در سایه حمایت و اعتماد 
و همراهی شــما ســهامداران گرامی حاصل گردیده است.
هیــات مدیــره و مدیریت شــركت اعتقــاد دارد امانتدار 
ســهامداران محترم بوده و به منظــور حفاظت و صیانت از 
این امانــت از انجام هیچ تالش و كوششــی دریغ نورزیده، 
در راســتای تحقق اهداف اســتراتژیک وبا اعتقاد راســخ و 
تکیــه به تالش و دانــش كاركنان خود به رونــد پویایی و 
موفقیت شــركت با افزایش تولید رقابت پذیــر ادامه داده، 
تعامل مطلوب و اســتفاده از نظرات و انتقادات ســازنده و 
رهنمودهای ســهامداران محترم را ارج نهاده و در راســتای 
بهبود فرآیندهای تصمیم گیری و برنامه ریزی خود می دانیم.
مروركلی برجایگاه شــركت درصنعت و وضعیت رقابتی آن
شركت كربن ایران به عنوان قدیمی ترین شركت تولیدكننده 
دوده صنعتــی ، بــا وجود برخی مشــکالت در این صنعت 
همچــون تعرفه پایین واردات دوده و واردات بی رویه تایر به 
كشور، همه ساله با داشتن بیشترین سهم از تولید و فروش 
در بازار داخلی با اهمیت ترین شركت تولیدكننده میباشد. 
لکن درســالهاي اخیر با ورود رقبا و تولیدكنندگان جدید و 
افزایش ظرفیت تولید كشــور به بیش از 128 هزار تن دوده 
در ســال و كاهش ظرفیت تولید كارخانه هاي تایرسازي به 
دلیل واردات تایر به كشــور و كاهش تولید خودرو شــرایط 
فروش شركت كامال رقابتی شده كه علی رغم این شرایط در 
سال 1398 نیز شركت كربن ایران داراي بیشترین سهم از 
فروش داخلی بوده است . در خصوص صادرات، با صادرات 14 
درصد از تولید سال 1398 به بیش از 5 كشور جهان توانسته 
است بیش از 80 درصد برنامه فروش  خود را محقق نماید.

برنامه های آینده شركت
1- اجرای پروژه جابه جایی كارخانه

2- توسعه بازارهاي صادراتی
ASTM 3- تولید به میزان 35000 تن محصول مطابق استاندارد
4- به روزآوري استراتژي شــركت برمبناي مدل BSM در 
راستای استراتژی سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و تاپیکو
5- تمدید گواهینامه های سیستمهای مدیریتی جاری در سازمان
6- تمركز بر توسعه منابع انسانی شایسته به عنوان ابزار اصلی 

پیشبرد شركت
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کرونا را شکست میدهیم

دكتر علی اكبر صالح مدیر توانمند و دانشمند صنعت دارویی 
كشــور با اینکه شركت كی بی سی به عنوان یکی از اصلی 
ترین تامین كنندگان فرآورده های دارویی، ارائه با كیفیت 
محصــوالت دارویی تخصصی و غیــر تخصصی با بهترین 
قیمت از برترین و مورد اعتماد ترین منابع در سرتاسر دنیا را 
در سرلوحه كاری خود قرار داده است  اضافه كرد : در كنار 
تامین كننده عمده واكسن های مورد نیاز وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی در ایران توانستیم با اخذ مجوزهای 
الزم برای كمک به مردم كشورمان با تامین تجهیزات مورد 
نیاز كادر درمانی در دوره شــیوع كرونــا اقدامات موثری 
داشته باشیم . به گفته دكتر صالح اقدامات جدی در سال 
جاری یعنی ســال 99  برای وارد شــدن شركت بر مدار 
تولید و همچنین افزایش ســرمایه صورت خواهد پذیرفت.

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــركت 
كی بی سی)ســهامی عام( مــورخ 1399/03/12 در محل 
بازار چارســو - طبقه 7 - ســالن اجتماعات برگزار گردید. 
در ایــن مجمع كه با حضور 84/09 درصدی ســهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان 
بــورس و اوراق بهــادار، حســابرس و بــازرس قانونــی 
برگــزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقــای دكتر اكبر 
برندگــي بود، كه جنابان ســید مهدي ناصري و فرشــید 
مــرادي در مقــام نظــار اول و دوم و آقــای محمدرضــا 
قاســمي به عنــوان دبیــر مجمــع انتخــاب 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 و با تقسیم 
سود 1/000 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

دكتر صالح ســکاندار این شركت در فرازی از گزارش خود 
بــا اعالم اینکه  تنها وارد كننــده تجهیزات و اقالم دارویی 
كشــور در بورس می باشیم افزود كه با اقدامات اندیشیده 
و تصمیمی كه گرفته شده اســت در سال جاری عالوه بر 
تامین بازار داخلی و پاسخگویی به نیاز مردم عزیز كشورمان 
تجهیزات مورد نیاز كرونــا رو صادر خواهیم كرد. به گفته 
این مدیر مدبر و باتجربه همچنیــن عقد قرارداد جدید با 
پخش های مختلف از جمله هجــرت ،البرز ،هیات امنای 
ارزی دانشــگاه ایران ســازمان غــذا و دارو و پخش های 
مختلف دارویی كشــور نیز باعث بسط فعالیتها و  در ادامه 
افزایش ســود و ارزش آفرینی شركت كی بی سی در سال 
99 خواهد گردید . شــایان ذكر است شركت كی بی سی 
عالوه بــر فعالیت در حوزه مکمل ها و لوازم بهداشــتی و 
غیره، به طور اختصاصی بر روی داروهای تنفســی فعالیت 
كرده و واردات انواع اســپری های تنفســی ســالمترول، 
فلوتیکازون، ایپراتروپیوم، و بودسوناید و همچنین واكسن 
آنفلوآنزا ســبد دارویی این شــركت رو تشکیل میدهد. با 
توجه به اینکه درمان عفونت ریوی ناشــی از ویروس كرونا 
و عوارض آن به طور عمــده به صورت عالمتی و حمایتی 
است، اسپری های تنفسی فوق الذكر بسیار كاربردی بوده 
و نقش واكسن آنفلوآنزا در پیشگیری از عفونت همزمان با 
ویروس آنفلوآنزا و كرونا بســیار حیاتی میباشــد و  از آنجا 
كه  امســال دســتور كار وزارت بهداشت و درمان و تمركز 
اصلــی ایــن وزارتخونه بر روی عفونت های تنفســی قرار 
داشــته و پیشــگیری از آنفلوآنزا از مرداد و شهریور )پیش 
از فصل پائیز( استارت میخورد برای این شركت با مدیران 
پاكدســت و متعهد و متخصص آن از دكتر صالح تا جناب 

قاسمی و در معاونت مالی كه بواقع صادق و با دقت معمار 
مالیه میباشــند بیشــترین رشد و افزایش ســود را برای 
سهامداران و ذینفعانشان در سال جاری متصوریم.خداقوت

پیام هیات مدیره
نوســانات قیمت ارز ، نیاز باال و مستمر به نقدینگی ، عدم 
امکان برنامه ریزي واردات محصوالت به علت نامشــخص 
بودن زمان تخصیص ارز توســط بانک مركزي از یکســو و 
مشکالت تحریم و به طبع آن قطع همکاري بانکهاي اروپایی 
با كشور از ســوي دیگر و عالوه برآن اعمال سیاست هاي 
اقتصاد مقاومتی از سوي وزارت بهداشت بواسطه كاهش ارز 
تخصیصی به واردات دارو و تقلیل رقم كل واردات در سال 
مورد گزارش و عدم افزایش نرخ دارو با اعمال كاهش سود 
واردكنندگان دارو و بخشــنامه هاي متعدد سازمان غذا و 
دارو در جهت جلوگیري از ورود داروهایی كه مدت ها سابقه 
واردات داشته اســت و همچنین اخذ سپرده پایه از سوي 
بانکهاي عامل كه منجر به افزایش نرخ موثر تسهیالت بانکی 
می گردد ، همگی از مسائل و مشکالت سالجاري بوده است . 
 تحوالت درسیســتم ثبت و توزیع دارو و ایجاد سیســتم 
یکپارچــه جدید براي ارتبــاط بین بانکهــا ، گمركات و 
بازرگانــی كــه هنوز كامل نشــده و جا نیافتاده اســت از 
مشــکالت دیگر سال مطروحه می باشــد قابل ذكر است 
مشکالت سال های اخیر متاســفانه شركتهاي واردكننده 
دارو را بــا مشــکالت مالی شــدید روبرو نموده اســت .
مرور كلي بر جایگاه شــركت در واردات و وضعیت 

رقابتي آن دردوره مالي مورد گزارش :
شــركت در زمینه واردات دارو و تجهیزات پزشکی فعالیت 
داشته و بر مبنای آمارنامه داروئی منتشر شده سازمان غذا 
و دارو در بین شركتهای فعال در این حرفه در 8 ماهه اول 
سال 1397، با حجم فروش معادل مبلغ 986 میلیارد ریال 

موفق به كسب رتبه 12 گردیده است.  
بیان استراتژی شركت

-  تــالش در جهت تمركز بر واردات كاالهایی كه عالوه بر 
حیاتی بودن درنهایت منتج به تولید در كشور گردند. 

 مرور كلي بر عملکرد شــركت، میزان دستیابي به 
اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم در سال مالي 

مورد گزارش 
فــروش و ســود خالــص شــركت در دوره مالــی مورد 
گــزارش بــه ترتیــب 2/368/825 و 318/664 میلیون 
ریال اســت كه به ترتیــب حدود 139 درصــد از بودجه 
فــروش و 244 درصــد از ســود پیش بینی شــده اولیه 
)بودجه 12 ماهه ســال 1398( را پوشــش داده اســت. 
با توجه به عملکرد فوق، دستاوردهای شركت كي بي سي 
در دوره مالــی مورد گزارش در حیطه های زیر قابل توجه 

بوده است : 
- مشــاركت حداكثری در بحث هم افزایی با شركت های 
هلدینگ گروه دارویی بركــت در واردات و تامین نیازهای 
اساسی شركت گروه به مواد اولیه، ماشین آالت و تجهیزات 
كه نمونه آن واردات مواد اولیه برای شــركت گر.وه صنایع 

شفافارمد می باشد.
- تبدیل شدن به بازوی اجرایی وزارت بهداشت و هیات امناء 
صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در واردات اقالم حیاتی 
و اســتراتژیک دارویی و تجهیزات پزشکی مورد نیاز كشور
- كســب رتبه 12 در بین شــركت های واردكننده دارو با 

توجه به آمارنامه داروئی 8 ماهه اول سال 1397 
- تامین قســمتی از داروهای مورد نیاز وزارت بهداشت به 
ارزش حدود 253 میلیارد ریال با حداقل قیمت و از بهترین 

منابع موجود
- همکاری دوجانبه با هیات امنای ارزی جهت تامین نیازهای 
ضروری كشــور جهت اقالم مصرفی و تجهیزات پزشکی.
- مقابله با تحریم هــای بانکی از طریق اجرای راهکارهای 

متنوع بازرگانی به منظور انتقال ارز.
- اخذ موافقت اصولی تاسیس شركت عمده فروشی داروئی 

بین المللی در منطقه ازاد تجاری ارس یا سلفچگان 
- توسعه فعالیت های شــركت در زمینه واردات داروهای 
فوریتی و تک نســخه ای و همکاری با وزارت بهداشت به 
عنوان یکی از بازوهای اصلی تامین كننده داروهای مذكور 
در حداقل زمان و بهتریــن قیمت به منظور تعدیل تقاضا 

و قیمت.
- گسترش فعالیت های شركت در زمینه بازاریابی و فروش 
داروهای تنفسی كمپانی آلدویونیون اسپانیا كه نمایندگی 
تانحصاری آن در اختیا این شــركت اســت و دستیابی به 
حجم فروش حدود 12 میلیارد ریال جهت فروش داروهای 

مذكور
- افزایش حد ســاالنه تسهیالت مشاركت مدنی به 5/000 

میلیارد ریال . 
گشــایش  ســاالنه  حــد  افزایــش  و  تمدیــد   -
اعتبــارات شــركت تــا مبلــغ 5/000 میلیــارد ریــال
- افزایش سرمایه شركت از 240 میلیارد به 290 میلیارد ریال . 
- تمدید گواهینامه ISO 9001  شــركت توسط شركت . 

 TUV Nord
برنامه های آینده شركت: 

- افزایش ســهم بازار واردات دارو و ارتقاء رتبه شركت بین 
واردكنندگان دارو . 

- افزایش ســهم بــازار واردات اقالم مصرفــی و تجهیزات 
پزشکی

- انتقال دانش فنی تولید دارو جهت داروهای وارداتی
- افزایش ســرمایه شركت در راستاي اصالح ساختار مالی 

طبق روال سنوات قبل. 
- حفظ نمایندگی هاي موجود و توسعه همکاری های فی 

مابین
- حضــور فعال در فراخوان های تامیــن دارو و تجهیزات 

پزشکی وزارت بهداشت
- توســعه فعالیت های شــركت در زمینه تامین داروهای 

فوریتی مورد نیاز وزارت بهداشت 
- تعامل با شــركتهاي داخلی بمنظور مشاركت در واردات 

دارو و تجهیزات پزشکی
- ورود در زمینه واردات دارو و مکمل های حیوانی و  دامی
- افزایش ســطح علمی پرســنل و جذب نیروهای جدید 

متخصص و كارآمد
- حضور فعال در نمایشگاههاي داخلی و خارجی در زمینه 

دارو و تجهیزات پزشکی. 
- استفاده از برنامه ها و سیستم های مکانیزه جهت تسهیل 

در فرآیندها
- اخذ تاییدیه های ایزو و تاییدیه های معتبر
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پیشرو در صنعت انفورماتیک کشور با مدیریتی آگاه
داده پردازی ایران ؛ شصت و سه سال حضور موفق در صنعت فناوری اطالعات کشور

شــركت مهندس فیض آبادی مدیر شناخته شده و فرهیخته صنعت آی تی و انفورماتیک 
كشــور در گزارش خود با اعالم اینکه شركت داده پردازی ایران با سابقه ترین شركت فعال 
در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات است میباشد كه با دارا بودن بخش عمده ای از سهم 
بازار در صنعت IT  نقش مهم و اساسی در این حوزه ایفا می كنداضافه كرد : گسترش دامنه 
فعالیت مطالعه و فعال سازی طرح های افزایش سرمایه برای ایجاد زمینه های فعالیت جدید 
و  اصالح و بهبود روش های انجام كار و فرآیندها و رویکرد مشتری مداری و خدمت مداری 
در كنار استمرار سیاســت كنترل جدی هزینه ها و استمرار سیاست بهینه سازی ساختار 
نیروی انســانی از رجمله رئوس و دكترین كاری ما بوده كه در سال مالی جدید نیز به جد 
پیگیری خواهد گردید. به گفته این مدیر خوشفکر كه تجربه نزدیک به سه دهه مدیریت ارشد 
در یکی دوجین شركت بزرگ الکترونیک كشور را دارد در سال مالی گذشته توانستیم یک 
سودآوری خوب و ارزش آفرینی مناسب را برای سهامداران و ذینفعان خود حاصل سازیم .

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت داده پردازی ایران )سهامی عام( 
مورخ 1399/03/20 در محل خیابان استاد نجات الهی تشکیل شد.

در ایــن مجمع كه با 81/03 درصد ســهامداران حقیقی و حقوقــی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای سید حمید سیدي بود، كه جنابان احمد صالحی فر و عباس كشوري در مقام 
نظار اول و دوم و آقای مهرداد مهرپور دارســتانی بــه عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیت های صورت پذیرفته 
در طی ســال 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 
مشــمول ماده 129 با تقسیم ســود 500 ریال به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.

مهندس فیض آبادی مدیرعامل مدبر شركت در گزارش مبسوط خود با اشاره به اینکه شركت 
داده پردازی ایران با بیش از 60 ســال سابقه فعالیت در زمینه IT و فناوری اطالعات اولین 
و بزرگترین شــركت فعال در این حوزه بوده و همچنین مركز آموزش عالی این شركت هر 
ساله با پذیرش دانشجو از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش كشور به تربیت 
متخصصین در رشــته های مختلف فناوری اطالعات و ارتباطات مشــغول میباشد تصریح 
نمود مفتخرم اعالم دارم كه  ، پنج محصول این شــركت شــامل نرم افزار مدیریت كانال، 
ســامانه نظام نوین اتوماســیون بانکی، نرم افزار سیستم یکپارچه مشتركین برق ، خدمات 
نصب راه اندازی و اســتقرار نرم افزارهای بنیــادی و خدمات تخصصی پایگاه داده موفق به 
اخذ نشان دانش بنیان گردید.وجود معمار مالیه دقیق و كاربلد، تیم فنی متخصص و كاردان 
و البته یک روابط عمومی قوی و آشــنا به رموز كار حرفه ای رســانه ای و اطالع رســانی 
از جمله نقاط تمایز و قوت این شــركت باســابقه بوده كه چیدمان هنرمندانه و سیاســت 
گذاری مدیران آن مورد الگو گیری بســیاری از دیگر شــركت ها در این حوزه شده است .

مأموریت 
شــركت داده پردازي ایران )ســهامي عام(، به عنوان بنیانگذار صنعــت فناوري اطالعات 
كشــور، تالش نموده تا ضمن حفظ جایگاه ویژه خود در بهــره مندي از میراث كیفیت و 
اعتبار شــركتي آي بــي ام ایران بــا دیرینه ي بیــش از نیم قرن، از طریــق همگامي با 
پیشــروان این صنعت در حوزه هاي متنوعي همچون تأمین و تجهیز زیرســاختها، توسعه 
ســامانه ها و نرم افزارهاي كاربــردي پایه، ارایه راه حل هاي جامع، و نیز تجویز و اشــاعه 
كاربســت مدل هاي كســب وكار نوآورانه در ســطوح بنگاهي و فرا بنگاهي فعالیت نماید.

چشم انداز 
معتمد شركت ها در سازماندهي و مدیریت داده ها و همیاري كننده سازمان ها در اخذ ارزش 
افزوده از سرمایه گذاري در فناوري اطالعات در حوزه هاي متنوع صنعتي در سطح كشور و 
منطقه از طریق تعالي بخشي به سرمایه هاي انساني شركت، نهادینه سازي فرآیند تحقیق 
و توســعه بر پایه نیازهاي سرویس محور مشتریان، ارتقاي مداوم بلوغ سازماني در مدیریت 
پروژه، نوآوري خالق و مدیریت مشــاركتي در اكوسیستم محصوالت و خدمات نرم افزاري.

عملکرد شركت و میزان دستیابي به اهداف تعیین شده
 شــركت داده پردازي ایران در ســال مالي 1398 با توجه به اهداف برنامه ریزي شــده در 
بخشــهاي مختلف، موفق به انجـــام مطلوب عمده قراردادها و پروژه هاي خود شده است. 
در این خصوص حوزه هاي عملیـــاتي، فنـي و تخصصـي از جملـه بخشهاي سیستم هاي 
كامپیوتري بزرگ و متوسط، شبکه هاي ارتباطي و اطالع رساني، پشتیباني مهندسي سـخت 
افـــزار و نرم افزار و سیستم هاي نرم افزارهاي راهبردي هر كدام در حوزه مسئولیت خود 
به نحو احسن فعالیت نموده و موفـــق به كســب تأیید عملکرد خود از مشتریان شده اند. 
در این راستا بخش هاي پرسنلي، مالي و اداري، بازرگاني و آموزشي نیز بر طبق برنامه هاي عملیاتي 
خود راهکارهـا و فعالیت هاي ستادي الزم جهت دستیابي به اهداف شركت تعیین و اجرا نموده اند. 
 شــاخص فعالیتهاي عمده در رســیدن به اهداف فوق به شــرح ذیل میباشد:

- شناســایي و مدیریت ریسک ها و مخاطرات شركت و ایجاد راهکار مناسب مقابله با آنها
- برنامــه ریــزي جهــت حفــظ جایــگاه شــركت در رتبه یــک صنعــت انفورماتیک 
در زمینــه هــاي فعالیــت بــر اســاس ارزیابــي جدیــد شــوراي عالــي انفورماتیک

- حفظ نیروهاي خبره با تغییر در روش هاي جذب و نگهداشت
- اجراي آیین نامه ي مصوب معامالت از طریق كمیته معامالت 

- گســترش نظام الکترونیکي مکاتبات، انبارها، پرسنلي، اطالع رساني و چابک سازي درون 
سازماني و همچنین پاسخگویي سریع تر به مشتریان

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

- پیگیري و تدوین ارزیابي عملکرد كاركنان بر اســاس شاخص هاي تخصصي متناسب با 
مسئولیت محوله 

 SERVCO دریافت مجوز -
- اتمام پروژه تحقیقات بازار و توسعه كسب و كار شركت

- دریافــت پروانــه بهــره بــرداري تولیــد فنــاوري اطالعــات )تولیــد نــرم افــزار(
برنامه های آینده شركت:

1. حضور فعال در طرح ها و پروژه های ملی و حاكمیتی
2. ارایه خدمات فناورانه در حوزه ســالمت با تمركز بر فعالیتهای سازمان تامین اجتماعی
3. ارائه خدمات در حوزه ارتباطات داده با اســتفاده از مجوز SERVCO با تمركز بر ارائه 

خدمات IOT و Big Data به مشتریان
4. توسعه كسب و كار شركت با بهره گیری از نتایج پروژه توسعه تجاری و بهینه سازی فرآیندهای اجرایی
5. تالش در جهت ارتقای دانش مدیریتی و استفاده از تجربیات حاصل از پروژه های بزرگ
6. متناســب ســازی دانش فنی كارشناســان با انجــام پروژه های روز فنــاوری اطالعات

7. بهینه سازی و استفاده از نیروی كارشناسی خبره در انجام پروژه ها
8. استفاده از فناوری های روز در ارائه راه حل های انفورماتیکی به مشتریان

9. ارائــه خدمــات بــه سیســتم های بانکــی بــا تکمیــل ســبد محصوالت شــركت
10. به روزرسانی و توسعه تجهیزات مركز داده و استفاده از فناوری Cloud در ارایه خدمات به مشتریان
11. بهــره برداری از مركزHelp Desk شــركت در راســتای ســرویس دهی به پروژه ها
Data Center 12. جوابگویی به نیازهای توسعه یافته مشــتریان در زمینه ارائه امکانات
13. یافتــن منابع جدید تامین تجهیزات در خارج از كشــور جهت ارائه خدمات جامع تر و 

مورد نیاز مشتریان
14. مطالعه و افزایش دانش فنی جهت استفاده از سیستم های رایانش ابری در سیستم های 

بانکی و غیربانکی كشور
15. استمرار سیاست كاهش دوره وصول مطالبات

16. استمرار سیاست متناسب سازی حجم سرمایه در گردش نسبت به حجم فعالیت ها با 
مدیریت وجوه نقدی شركت

17. احیای سند زمین های متعلق به شركت و ساخت ابنیه اداری متناسب در تهران و شهرستان ها
18. ادامه سیاســت نوسازی و بهینه سازی تاسیســات فنی و ساختمانی شركت در جهت 

افزایش كارایی و صرفه جویی اقتصادی
19. استمرار سیاست نظام متمركز كنترل منابع و پروژه ها

20. به روزرسانی و بهبود روش های انجام كار برای پاسخ گویی سریع به نیازمندی های مشتریان
21. ادامــه فعالیت هــای زیربنایی حاصل از تجربیات شــركت در امر تامین و پشــتیبانی 

سیستم های بزرگ و متوسط و نرم افزارهای مورد نیاز
22. بازنگری اطالعات الکترونیکی شركت و استفاده از فناوری های روز جهت تسهیل در ارائه 

خدمات و مسئولیت ها
23. ایجاد امکانات و تسهیالت آموزشی، ورزشی، فرهنگی و سیاحتی برای پرسنل

24. بهینه سازی فرایندهای اجرایی شركت و استقرار سیستمهای یکپارچه اطالعات جهت 
افزایش توان مدیریتی و بهره وری

فعالیتهاي مرتبط با ویروس كرونا: 
شــركت داده پــردازي ایــران از اواخر ســال 98 بر اســاس پروتکل هــاي ابالغي وزارت 
بهداشــت اعــم از میزان اســتفاده از ظرفیــت نیروي انســاني و رعایت مــوارد مختلف 
بهداشــتي در حال گذر از شرایط ویژه فعلي میباشــد. سایر اقدامات به شرح ذیل میباشد:

1- تعطیلي رستوران جهت جلوگیري از تشدید شروع بیماري كرونا. 
2- فراهم كردن لوازم مورد نیاز ضد عفوني كننده در كل طبقات.
3- استفاده از دستگاه تب سنج در ورودي شركت جهت پرسنل

.4- ضد عفوني منظم كلیه طبقات و سالن ها و اتاق ها. 
5- ترویج فرهنگ فاصله گذاري اجتماعي در محل هاي عمومي شركت.
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در دیدار دکتر صالح آبادی از پژوهشکده پولی و بانکی مطرح شد:
بازگشت ارز حاصل از صادرات اولویت فعلی اقتصاد

دكترعلی صالح آبادی معتقد است نکته حائز اهمیت در سال 99 بیش از سال 
گذشته، بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به چرخه تجاری كشور است.

دكترعلی صالح آبادی معتقد است نکته حائز اهمیت در سال 99 بیش از سال 
گذشته، بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به چرخه تجاری كشور است.

دكتر علی صالح آبادی هفته گذشــته، با حضور در ســاختمان پژوهشکده 
پولی و بانکی، با دكتر شــاپور محمدی رئیس این پژوهشــکده دیدار كرد.
مدیرعامــل بانک توســعه صــادرات ایران پــس از بازدیــد از بخش های 
مختلــف پژوهشــکده در گفتگــوی اختصاصی بــا ایبنا در مــورد برنامه 
ریزی این بانک توســعه ای برای حمایت بیش از پیــش از صادركنندگان 
در ســال 99، گفــت: بــا توجه بــه كاهــش درآمدهای ناشــی از فروش 
نفت،نکتــه حائز اهمیت در ســال 99 بیش از ســال گذشــته، بازگشــت 
ارز حاصــل از صــادرات غیــر نفتــی بــه چرخه تجاری كشــور اســت.

وی با اشــاره بــه تمهیدات بانک مركــزی در مورد چگونگــی بازگرداندن 
ارز حاصــل از صــادرات غیر نفتی توســط صادركنندگان اعــم از ارائه ارز 
صادراتــی به ســامانه نیما و وارد كــردن ارز در قالب اســکناس، گفت: از 
آنجاییکه اســکناس به میزان كافی در كشــور وجــود دارد، در این بخش، 
مشــکالت كمتری داریم؛ به طور خــاص صادركنندگانی كــه ارز خود را 
به صــورت حواله دریافت می كنند، ضروری اســت، حتمــا ارز خود را به 
منظور واردات مواد اولیه تولید و كاالی اساســی به سامانه نیما ارائه كنند.

صالــح آبادی اظهــار داشــت: بانک توســعه صــادرات ایران بــه عنوان 
بانــک حامــی صادركنندگان، مقولــه بازگشــت ارز حاصــل از صادرات 
غیــر نفتــی را در اولویت برنامه های خــود قرار داده و بــه طور جدی از 
صادركنندگانــی حمایــت می كند كــه ارز خود را وارد كشــور می كنند.

بانک توسعه صادرات در ادامه سیاست نرخ های ترجیحی خود طی سالهای 
گذشــته، امســال نیز از محل منابــع بانک و منابع صندوق توســعه ملی، 
تسهیالت تلفیقی با نرخ 14 الی 14.5 درصد به صادركنندگان اعطا می كند.
مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایــران در ادامه ایــن گفتگو به حمایت 
ایــن بانک از شــركت های دانــش بنیان صادراتی اشــاره كــرد و گفت: 
اخیــرا تفاهــم نامه ای را با صندوق نوآوری و شــکوفایی به امضا رســانده 
ایم و بر اســاس برنامه های توافق شــده، تســهیالتی با نرخ 12 درصد در 
اختیــار شــركت های دانــش بنیان قــرار خواهد گرفت؛ این تســهیالت 
به شــركت های دانــش بنیانی كه پتانســیل صادراتی دارنــد و در آینده 
مــی توانند در زمــره صادركنندگان كشــور قرار بگیرند، اعطا می شــود.

صالح آبــادی به كمک بانک توســعه صــادرات ایران به نقــل و انتقاالت 
مالــی صادركنندگان و واردكنندگان اشــاره كرد و گفت: خوشــبختانه در 
شــبکه صرافی بانک توســعه صادرات امکانات خوبی بــرای نقل و انتقال 
ارز حاصــل از صادرات از هر نقطه دنیا به نقطه دیگر، فراهم شــده اســت؛ 
تعامالت بانک توســعه صــادرات در قالب صرافی به صورتی شــکل گرفته 
كــه تــوان جابه جایی حوالــه جــات ارزی در اقصی نقاط دنیــا را داریم.
علی صالح آبادی در پاسخ به سوال خبرنگار ایبنا در مورد عملیات بازار باز، گفت: 
طی عملیات بازار باز، نرخ سود بین بانکی، كاهش پیدا كرد؛ در حال حاضر 
نرخ بازار بین بانکی بعضا به 9 -8 درصد رسیده است؛ با توجه شرایط فعلی 

بازار بین بانکی، به دلیل اینکه بانک مركزی به هدف خود در مورد نرخ سود 
رسیده، چندان نیازی به فعالیت بانک مركزی در بازار بین بانکی وجود ندارد.

وی در مورد نرخ سود بانکی 15 درصد در پاسخ به این سوال كه »آیا این نرخ 
با شرایط اقتصادی فعلی كشــور همخوانی دارد؟«گفت: طی جلسه شورای 
هماهنگی بانکهای دولتی و خصوصی در مورد اعمال نرخ سود بانکی15 درصد 
و نرخ سود اوراق گواهی 18 درصد، این مصوبه در حال اجرایی شدن است و 
بسته به تحوالتی كه در آینده رخ خواهد داد، می تواند مورد بازنگری قرار بگیرد.

صالح آبادی گفت: در حال حاضر در بازار سرمایه نوسانات زیادی وجود دارد و 
مقایسه بازار پول و سرمایه چندان پذیرفته نیست؛ رشدها و كاهش هایی كه در 
بازار سرمایه وجود دارد، این بازار را مبدل به بازار پرریسکی كرده و طیف هایی 
كه در این بازار سرمایه گذاری كرده اند، ریسک های این بازار را پذیرفته اند.
وی یــادآور شــد: در بازار پولی، آنچه مهم اســت رابطه نرخ ســود با تورم 
اســت، درست اســت كه نرخ ســود بازار بین بانکی در حال حاضر، كاهش 
پیــدا كرده اما معتقدم بازنگری و تعیین نرخ ســود ســپرده هــا، با تورم 
مرتبط اســت و صرفــا نرخ بازده كوتــاه مدت در بازار ســرمایه و یا حتی 
كاهــش نرخ ســود بین بانکــی لزوما نمــی تواند مبنای دســتکاری نرخ 
ســود ســپرده ها باشــد و باید در این حوزه روندها مد نظر قــرار بگیرند.
مدیرعامل بانک توســعه صادرات در ادامه در مورد etf گفت: شکل گیری 
این ابزار به ســالهای گذشــته در بورس باز می گردد؛ بــه طور كلی یکی 
از ابزارهای خوب در بازار ســرمایه محســوب می شــود؛دولت پیش از این 
مطابق قانــون اصل 44 می توانســت 80 درصد از ســهام متعلق به خود 
را واگــذار كند؛ با اســتفاده از ابــزار etf دولت این اختیــار را دارد كه 20 
درصد دیگر از ســهام خود را واگذار كند؛ این كار به معنای حفظ مدیریت 
دولــت به مدت یکســال اســت و بعد از این مــدت اگر ســرمایه گذاران 
 etf تعــداد قابل توجهــی از یونیت های صندوق های ســرمایه گــذاری
را جذب كنند، می توانند در مجمع شــركت كرده و حق رای نیز داشــته 
باشــند؛ این روند به معنای حركت دولت به ســمت خصوصی شدن است.
وی بــا تاكیــد بر مفید بــودن صندوق هــای etf، افــزود: تصمیم دولت 
مبنــی بــر تزریق ســهام دولتی به صندوق هــای etf، و واگــذاری آن از 
طریــق صندوق هــا، فرایند خوب و درســتی اســت؛ امــا تصمیم گیری 
در مــورد ورود ســرمایه گــذاران به ایــن حوزه، بــه ارزیابــی و تحلیل 
از ارزش صنــدوق و پیــش بینــی وی از آینــده صندوق بســتگی دارد.
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شکستن کلیه رکوردهای تولید و فروش
بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده پتروشیمی کشور

پلی پروپیلن جم سرآمد کیفیت و نوآوری با مدیر خوش فکرش می تازد

نی
سی
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امی
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مهندس بهمن بهزادی مدیر طراز اول و برنامه محور صنعت كشورمان كه از با سابقه ترین و 
پاكدست ترین مدیران بازار سرمایه این مرز پرگهر می باشد در فرازی از گزارش جامع  خود 
با تاكید بر این نکته كه در ابتدای ورود به خانواده بزرگ پلی پروپیلن جم باور داشتم كه با 
برنامه ریزی صحیح و نظام مند و ســرلوحه قرار دادن این حدیث از پیامبر رحمت حضرت 
محمد)ص( كه »خدایا نعمت ســرزندگی و كوشــایی را به ما ارزانی دار و از سستی، تنبلی، 
ناتوانی، بهانه آوری، زیان، دل مردگی و مالل، محفوظمان دار« می توان گام های رو به جلو 
را استوارتر برداشت  تصریح نمود : پس از دریافت جایزه مصرف بهینه انرژی، جایزه استاندارد 
34000 مدیریت منابع انســانی و قرار گرفتن در بین 5 شــركت برتر ایران، دریافت جایزه 
صنعت ســبز كشوری از دستان معاون محترم رئیس جمهور و موفقیت در تست كاتالیست 
جدید در شرایط سخت تحریم های ظالمانه كه منجر به صرفه جویی بالغ بر 250 هزار دالری 
شد، ایمان پیدا كردیم كه اگر بخواهیم و عنایت خداوند باشد، هیچ ناشدنی ای وجود ندارد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شركت  پلي پروپیلن جم )سهامی عام( مورخ 1399/02/29 در 
محل سالن همایش هاي شركت سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري تشکیل گردید. 
در ایــن مجمع كه با حضور 90/73 درصد ســهامداران حقیقی و حقوقــی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بــازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاســت مجمع برعهده آقای مهرداد فصیحي بود، كه جنابان محمود احمدلو و محمدرضا 
نجفي در مقام نظار اول و دوم و آقای  بهمن بهزادي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمــع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی ســال 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 
مشــمول ماده 129 با تقسیم سود 5/500 ریال به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.
به گفته مهندس بهزادی كه بواقع از ســرداران فاتح و به نام روزهای سخت جنگ اقتصادی 
می باشد شکســتن كلیه ركوردهای تاریخی این شركت در ســال 1398 در عمل موجب 
پاسداشــت ســال رونق تولید گردید كه از آن جمله اند كســب ركورد هایی در حوزه های 
تولیــد، فروش، ســودآوری و تامین خوراک از ســایر منابع كه این موفقیت و دســتاوردها 
جز در ســایه تالش های مجاهد گونه و تمهیدات مدون مدیریتی قابل دســت یازی نبود.

به گفته ی مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره شركت ،پلی پروپیلن جم در تولید، میزان 
تولید پیش بینی شــده را محقق نمــوده و اكنون از مــرز 276000 تن با اختالف بیش از 
51000 تنی نســبت به ســال قبل عبور نموده اســت . مهندس بهزادی در فرازی دیگر از 
گزارش مبســوط خود به مجمع نشــینان با تاكید بر این نکته كــه نباید فراموش كرد كه 
این توفیقات در شــرایط سخت تحریم و ســایر مصائبی تحمیل شده بر اقتصاد كشورمان 

از جملــه محدودیت هــای ترافیکی دریافت خوراک و ارســال محصول و شــیوع بیماری 
منحوس كرونا نیز به آن افزوده شــده حاصل گردیده اســت اضافه كرد البته پلی پروپیلن 
جــم در میدان مبــارزه با بیماری كرونا نیز فعال عمل نموده اســت و با اهدای 56 تن پلی 
پروپیلن )گرید HP552R( جهت تولید ماســک و گان های بیمارستانی، به عنوان رئیس 
كارگــروه پ پ كشــور آغازگر تعهد وظیفــه تامین رایگان 2 میلیون دســت لباس یکبار 
مصرف بیمارســتانی در راســتای مبارزه با ویروس كرونا به صورت داوطلبانه بوده اســت.
مدیرعامل مدبر و رزومه دار مجموعه در قســمت دیگر گــزارش خود با اعالن این نکته كه 
به طور كلی تولید شــركت امســال 23.5 درصد رشــد را تجربه كرد و فروش نیز با رشــد 
24 درصدی همراه بوداســت افــزود: در این میــان فروش ریالی ما رشــد 100 درصدی 
بخــود دید كه عملکردی روشــن و شــیرین  برای ســهامداران و ذینفعان مــا  به ارمغان 
آورد .بــه گفتــه وی همچنیــن تامین خوراک از ســایر منابع نیز با 321 درصد رشــد به 
بیش از چهار برابر در مقایســه با ســال قبل و بیش از 7 برابری نســبت به سال 96 رسید.

ســاخت و تکمیل انبار شــماره 2 شــركت پلی پروپیلن جم كه به نام شــهید شــاخص 
خلیــج فارس شــهید نادر مهدوی مزین شــده اســت و همچنین بوســتانی بــا نام پلی 
پروپیلن جم در شــهر عســلویه كه در راســتای مســئولیت اجتماعی ایجــاد و نگهداری 
می شــود، از جمله اقدامات ارزشمند انجام شــده دیگر در شركت پلی پروپیلن جم است.
پایان بخش گزارش این مدیر توانمند و معتقد بر صرف  فعل خواستن پس توانستن توسط 
ایرانیان غیور ، تبیین این مهم بود كه استراتژی و رویکرد ما در فروش كه نشان دهنده تامین 
بیش از 96 درصد ملزومات تولید كشــور و در راســتای حمایت از تولید داخلی كشور است 
گواه این ادعاســت كه اگر به توانمندی داخل باور دادیم باید آن را در عمل به اثبات رساند.

جایگاه شركت در صنعت پتروشیمی كشور و بازار جهان
دو ســوم از پروپیلن تولید شــده در دنیا به پلی پروپیلن تبدیل می شود و تقاضا برای این 
نوع خاص پالســتیک بسیار پرمصرف ســاالنه 3/7 درصد رشد می كند. این درصد رشد تا 
ســال 2021، برای این بازار پیش بینی شده است. طی سال های 2010 تا 2015 میالدی 
همواره نرخ شــد تقاضا برای پروپیلن بیشتر از نرخ رشد عرضه آن بوده است و دلیل آن هم 
قیمت پایین تر آن نســبت به دیگر فرآورده های شــیمیایی رقیب پلی پروپیلن می باشد. 
پیشــرفت های ایجاد شــده در تکنولوژی زمینه را برای ایجاد ثبات در قیمت پروپیلن در 
بــازار جهانی فراهم كرده و این مســاله می تواند عاملی در جهــت افزایش تقاضا برای این 
محصول باشــد. پلی پروپیلن با مصرف ســاالنه 46/3 میلیون تن و اختصاص 20/2 درصد 
از مصرف بسپارهای ÷اساسی، سوین بسپار پرمصرف جهان است. قابلیت افزایش پركننده، 
تقویــت كننــده و دیگر اصالح كننده ها، پلــی پروپیلن را تبدیل به بســپاری پرمصرف و 
پرطرفدار نموده اســت. ظرفیت تولید این بسپار در سال 2008 حدود 45 میلیون تن بوده 
و مصرف جهانی پلی پروپیلن تا ســال 2020 به حدود 90 میلیون تن افزایش یافته است.
در سال های 2014 تا 2021 میالدی نرخ رشد تولید پروپیلن در آمریکای شمالی برابر با 7 
درصد می باشد. باالترین نرخ رشد تولید پروپیلن در سال های 2014 تا 2021 میلدی برای 
كشورهای اروپای شرقی پیش بینی می شود. در كشورهای اروپای غربی ضعف نرخ رشد تقاضا 
برای پروپیلن و محصوالت تولید شده با آن سبب شده تا تولید پروپیلن روند نزولی داشته باشد.
شــركت پلــی پروپیلــن جــم بــا بهــره گیــری از تکنولــوژی Spheripol یکــی 
از متنــوع تریــن ســبدهای محصــوالت پلــی پروپلینــی در كشــور را داراد و در 
حــال حاضــر تولیــد محــدوده گریدهــای ذیــل در شــركت صــورت مــی پذیــرد:

- هموپلیمر با MFR در محدوده g /min10 و 3-42
12-40 g/10 min در محدوده MFR كوپلیمر رندوم با -

1/3-50 g/10 min در محدوده MFR كوپلیمر ضربه پذیر با -
6 g /10 min برابر MFR كوپلیمر ترپلیمر با -

یکی از سیاست های راهبردی شركت پلی پروپیلن جم در بازار ایران تولید گریدهای خاص 
پلی پروپیلن كه سابق بر این از طریق واردات تامین می گردیده است، بوده است به نحوی كه 
با تولید گریدهای كوپلیمر ضربه پذیر، رندوم و ترپلیمر شركت پلی پروپیلن جم واردات این 
محصوالت به حداقل رسیده است. شركت پلی پروپیلن جم موفق شد با تولید گرید ترپلیمر 
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برای اولین بار در كشور، مشتریان صنایع بسته بندی را از واردات این گرید خاص و تخصصی 
بی نیاز گرداند و با پوشــش بازار حدودا 10 هزار تنی از خروج 15 میلیون دالر ارز از كشــور 
جلوگیری بعمل آورد. تولید گرید لوله در سال 98 موجب تامین نیاز از صنایع كامپاندینگ 
و افزایش ســهم این شــركت در صنایع لوله و اتصاالت گردید. تولید محصوالت با كیفیت 
مطابق با استانداردهای جهانی از اولویت های شركت پلی پروپیلن جم بوده است. شركت پلی 
پروپیلن جم طی سال های اخیر گریدهای مختلفی از پلی پروپیلن را برای اولین بار در كشور 
توســعه داده و تولید نمود و بازار این گریدها در داخل كشــور را تحت كنترل خود قرار داد.

در بازار صادراتی نیز شركت پلی پروپیلن جم حضور خود را به صورت مناسبی حفظ نموده 
اســت . اگر چه همواره تامین نیاز صنایع داخلی كشــور از اولویت های شركت بوده است، 
افزایش صادرات گریدهای خاص و كوپلمیرها همواره از سیاســت های مورد نظر می باشد.

مرور كلی بر عملکرد شركت، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهای 
مهم در سال مالی مورد گزارش :

شــركت پلی پروپیلن جم بزرگترین تولیدكننده داخلی ، بزرگترین صادركننده و از گزینه 
های برتر منتخب مشتریان درخصوص محصوالت پلی پروپیلن و سرآمد كیفیت و نوآوری 

می باشد.
برنامه های پیش بینی شده جهت دســتیابی به اهداف فروش و سودآوری در سال 1398:

بــه منظــور نیل به اهــداف بودجه ای 270 هــزار تن تولید و فروش محصوالت شــركت 
در ســال 1398 برنامه های ذیل به عنوان اهداف عملکردی شــركت پیش بینی شده بود:
1- تامین خوراک از پتروشیمی جم بمیزان 240 هزار تن طبق نامه مکتوب این شركت به 

شماره 119213 - پ ج مورخ 1397/10/19
2- تامین و انتقال خوراک توســط كامیون از پاالیشــگاه شــازند به میــزان 33 هزار تن.
میــزان دســتیابی بــه اهــداف و برنامه هــای ســال 1398 و دســت آوردهــای مهم:
- افزایش مبلغ فروش شركت با توجه به سیاست های اعمال تركیب بهینه تولید از 18 هزار 

میلیارد ریال به 31 هزار میلیارد ریال.
- افزایــش ســودآوری بیــش از 4/5 هــزار میلیارد ریال در مقایســه با ســال گذشــته
- تکمیــل و تحویــل قطعــی ســوله انبــار محصــول بــه میــزان 10 هزار متــر مربع

- دریافت مجوز عدم آالیندگی مجتمع تولیدی كارخانه
- موفقیت در بیشترین انتقال پروپیلن از پاالیشگاه شازند به كارخانه عسلویه در تمام دوره 

فعالیت شركت
- كسب ركورد تاریخی تولید سالیانه با ثبت 278/480 تن تولید انواع محصوالت پلی پروپیلن
- كســب رتبه نخست تناژ تولید سالیانه در بین تولیدكنندگان پلی پروپیلن ایران با ركورد 

تاریخی 278/480 تن
- كسب رتبه نخست تناژ فروش داخلی سالیانه در بین تولیدكنندگان پلی پروپیلن ایران با 

ركورد تاریخی 261/866 تن 
- كسب 24 درصدی در تولید و فروش سالیانه نسبت به سال قبل

- دستیابی به سهم 36 درصدی از بازار پلی پروپیلن ایران در سال 98
- دستیابی به سهم 26 درصدی در تولید و فروش گریدهای كوپلیمر با توجه به حاشیه سود 

باالتر این گریدها
- ثبت ركورد تاریخی تولید روزانه پودر با 1/113 تن تولید روزانه و نرخ 46/3 تن در ساعت
- ثبت ركورد تاریخی تولید روزانه گرانول با 1/062 تن تولید روزانه و نرخ 44/3 تن در ساعت

- ثبت ركورد تاریخی در مصرفانرژی به ویژه میزان 27 درصدكمتر از استاندارد معیار انرژی 
ایران به شماره 9648

- ركورد تاریخی تامین 32/703 تن خوراک توســط تراک از پاالیشگاه امام خمینی شازند 
معادل 4/5 برابر بیش از سال قبل

- افزایــش بیــش از 22 درصــدی تنــاژ صــادرات ســالیانه نســبت بــه ســال قبــل
- تولیــد و فــروش موفقیت آمیز گریــد RPX230C بــا كاربرد لوله های گرم و ســرد

- تســت موفقیت آمیز و صنعتی سازی كاتالیست های Albern.Finix و انحصار زدایی از 
تامین كننده این ماده

- دریافــت نشــان برنزیــن 3C در ارزیابــی جایــزه اســتاندارد 34000 مدیریت منابع 
انســانی و قرارگرفتن در رده ســوم برترین شــركت های كشــور در حوزه منابع انســانی
- اخذ تندیس سیمین صنعت سبز كشوری و لوح سپاس در بیست و یکمین همایش ملی 

واحدهای صنعتی و خدماتی سبز
- اخذ تندیس و گواهینامه شركت برتر در حوزه مدیریت انرژی از كمیته پایش استانداردهای 

صنعتی منطقه ویژه اقتصادی پارس
- اخذ گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه از cert3 آلمان

- ورود شــركت به بازار بورس و عرضه 10 درصدسهام شركت به عمومی ملت شریف ایران 
در بازار بورس

- كسب ركورد 7/860 هزار نفر- ساعت كاركرد بدون حادثه در مجموع برای پرسنل شركتی 

و پیمانکار از سال 1390 تاكنون
- كســب غرفه برتر اســتان بوشــهر در نمایشــگاه بیــن المللی محیط زیســت تهران

- شــروع عملیات احداث بوســتان پلــی پروپیلن جــم در منطقه ویژه اقتصــادی انرژی 
پارس در مســاحت حــدود 8000 متــر مربع طی تفاهم نامه با شــهرداری عســلویهپ
- اخذ گواهینامه انطباق با معیار مصرف انرژی براساس استاندارد 9648 به میزان 27 درصد 

كمتر از استاندارد
- تامین مناسب مواد شیمایی با وجود تحریم های ظالمانه

برنامه های آتی مدیریت
- تداوم فعالیت و حضور موثر در سازمان بورس و اوراق بهادار

- صرفــه جویــی در هزینــه ها و كاهــش و حــذف هزینه هــای مــازاد و غیرضروری
تولیــدی  مجتمــع  بــه  شــركت  مركــزی  دفتــر  كاركنــان  اكثریــت  انتقــال   -
هــا. هزینــه  كاهــش  و  گزینــی  بومــی  سیاســت  اجــرای  جهــت  در  كارخانــه 
- ارتقــای نظام مالی شــركت با مکانیزه كردن سیســتم حســابداری بهای تمام شــده
- آموزش كاركنان و ارتقای نظام آموزشی در كلیه كاركنان شركت طبق برنامه آموزشی مدون

- تهیه و تصویب و اجرای ســاختار سازمانی متناسب شركت با توجه به جایگاه شركت در 
بازار سرمایه

مجتمــع  بــه  ورودی  خــوراک  افزایــش  بــرای  عملیاتــی  راهکارهــای  اجــرای   -
و ســودآوری فــروش  و  تولیــد  افزایــش  اهــداف  بــه  نیــل  در جهــت  تولیــدی 
- تسهیل در انتقال ارز و پرداخت های ارزی شركت از منابع مختلف خارجی برای تسریع در 

خرید مواد اولیه و قطعات یدكی خارجی.
برنامه ها و چشم انداز وضعیت شركت برای سال مالی آتی

- سرمایه گذاری در سهام سایر شركت های پتروشیمی
- افزایش بهره وری

- رشد درآمد سازمان
- رشد مسئولیت پذیری اجتماعی
- افزایش رضایت و تعهد كاركنان

- حفظ موقعیت بزرگترین تولید كننده داخلی
 PP حفظ موقعیت بزرگترین صادركننده محصول -

- رشد تقاضای محصوالت شركت
- افزایش تولید تا تحقق ظرفیت اسمی

- بهسازی خطوط تولید
- افزایش تولید گریدها با حاشیه سود باالتر

- طراحی، خرید و نصب مخزن ذخیره پروپیلن
- طراحی و استقرار سیستم های نوین مدیریتی

- اتخاذ سیاست هاس منعطف در هزینه حمل و عقد قراردادهای دراز مدت با مشتریان
- دایركردن انبار محصوالت در فواصل نزدیک به بازار مصرف

- صادرات محصوالت تا سقف تعیین شده
- تقویت بخشی بازاریابی و تحقیقات بازار

- تقویت بخشی خدمات پس از فروش و ارتباط با مشتری
- طراحی و اجرای سیستم اطالعات یکپارچه

- توسعه برند JPPC در داخل و خارج
- برقراری اتحاد استراتژیک با سایر رقبا در توسعه زنجیره محصوالت

- اجرای طرح های جدید در صنایع پایین دستی
اهداف، خط مشی ها وسیاست های كلی مصوب

استراتژی های شركت براساس موارد زیر دنبال می گردد:
- تولید گریدهای حاوی اتیلن و بوتن 1 با ارزش افزوده باالتر نسبت به گریدهای هموپلیمر معمولی

- تولید گرید كوپلیمر ضربه پذیر و رندوم با كاربرد تولید لوله و اتصاالت آب گرم و سرد
- تولیــد گریــد كوپلیمر ضربه پذیر بــا باالترین میــزان اتیلن برای اولین بار در كشــور
- تمركــز بر تامین نیاز پلی پروپیلن در صنایــع خودرو، لوازم برقی و خانگی و كامپاندینگ
- تمركــز بــر تامین نیازهای تولید كاالهای پزشــکی در صنایع پایین دســتی با توجه به 
پاندمی بیماری كرونا و نیازهای مرتبط مانند محصوالت سرم و سرنگ و منسوجات مرتبط

- پوشش نیاز صنایع پایه ای كشور از جمله تولیدكنندگان گونی، نخ و فیلم
Melt Blown تمركز بر تولید گریدهای وارداتی مانند -

- حمایــت از مصــرف كننــدگان داخلــی از طریــق تامیــن بــه موقــع و مســتمر 
مــواد بــا باالتریــن كیفیــت و تنــوع و نحــوه پرداخــت بــه صــورت هــای مختلف 
- شناســایی، انتخــاب و ارزیابی تامین كنندگان مواد شــیمیایی، افزودنی و كاتالیســت 
از منابــع داخلــی و خارجی با هدف افزایــش تعداد و جایگزینی تامیــن كنندگان معتبر 
مــواد اولیــه، بــا كیفیت بهتــر و قیمت پایین تــر باالخص در شــرایط تحریــم كنونی
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رشد بیش از 200 درصدی سود خالص »دفارا«
دکترین موفق علیرضا جعفری در سود آفرینی برای شرکت داروسازی فارابی

دكترعلیرضا جعفری نســب مدیر فرهیخته صنعت دارویی 
كشورمان و مدیرعامل شركت داروسازی فارابی ضمن بیان 
این مهم كه شركت داروســازی فارابی یکی از بزرگ ترین 
تولیدكننــده محصوالت آنتی بیوتیک خوراكی در ایران می 
باشــد در مورد چشم انداز شركت در آینده، به ایجاد سایت 
تولید داروهای خاص كه موجب افزوده شدن محصوالت جدید 
به سبد دارویی شركت و توسعه بازار محصوالت فارابی منجر 
خواهد شد، اشاره كرد و افزود: در داروسازی فارابی 7هزار و 
146 میلیارد ریال درآمد عملیاتی طی سال 98 شناسایی شد 
كه 121 درصد بیش از درآمدهای ســال قبل از آن است و 
همچنین مقدار فروش از 928 هزار تن در سال 97 به بیش 
از یک میلیون و 611 هزار تن در سال 98 افزایش یافت كه 
در این بین، رشد نرخ های فروش نیز قابل توجه بوده است..

مدیر دانشــمند »دفارا« همچنین در ادامه پیش بینی كرد 
شركت در سال 99 اندكی بیش از سال 98 محصوالت خود را به 
فروش برساند و به درآمد 8 هزار و 300 میلیارد ریالی دست یابد.

مجمع عمومی عادی ســالیانه شــركت داروســازي فارابي 
)ســهامی عام( مورخ 1399/03/18 در محل ســالن تالش 
- مجموعــه تالش تشــکیل گردید.  در ایــن مجمع كه با 
حضــور 81/55 درصــد ســهامداران حقیقــی و حقوقی ، 
اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، 
حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع 
برعهده آقای پویا فرهت بود، كه جنابان حســین جواهري 
و علیرضــا برقي در مقــام نظــار اول و دوم و آقای علیرضا 
جعفري نســب به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامه 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 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 6/130 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
دكتر جعفری در گزارش جامع خود بر لزوم تداوم توســعه 
متوازن شــركت به نحوی كه موجب حفظ منافع ذینفعان 
گردد، تاكید نمود و مهمترین برنامه های شركت را در سال 
جاری بهبود ســبد محصوالت شركت و ایجاد ارزش افزوده، 
خلق منابــع مالی الزم جهت تغییرات در ســاختار مالی و 
حفظ و ارتقاي ســهم بازار محصوالت برشــمرد و تصریح 
نمود: »دفارا« هم اكنون شــركت با هماهنگي »تیپیکو« در 
حال بررســي ایجاد كارخانه جدید تولید داروهاي هازارد و 
ســرمایه گذاري در این خصوص اســت. به گفته وی عالوه 
بر این، طرح توسعه كارخانه تولید ویال هاي تزریقي جهت 
تغییر به طرح هاي ســودآور در آینده در دســت بررســی 
قرار دارد.  شــایان ذكر اینکه داروســازی فارابی مالک 100 
درصد »دكپســول« می باشد كه در سال گذشته سهام آن 
را در بــورس عرضــه كرد و هم اكنون میــزان مالکیت 68 
درصدی دارد. البته »دفارا« هم اكنون مالکیت 25 درصدی 
بر شــركت »پخش هجرت«داشــته  كه این شركت نیز در 
حال فراهم سازی شرایط برای ورود به بازار سرمایه میباشد 
و مســلما ورود آن به تاالر شیشــه ای برای ســهامداران و 
ذینفعانش توامان با افزایش سود و ارزش آفرینی خواهد بود..

بنا به گزارش معاون موفق مالی »دفارا« در حاشــیه مجمع، 
در صــورت های مالی ســال 98 مبلغ 19 میلیــارد ریال 
ســایر درآمدهای عملیاتی به چشــم می خــورد كه غالب 
آن ناشــی از سود تسعیر ارز اســت. البته از طرف دیگر، 36 
میلیارد ریال ســایر هزینه ها به ثبت رســیده كه مربوط به 
هزینه اســتهالک و هزینه جذب نشــده در تولید اســت.

همچنین به گفته مرد شماره یک مالی شركت درآمد سرمایه 
گذاری ها در حدود 352 میلیارد ریال بوده و از همه مهمتر، 
با جهشــی بلند، درآمدهای متفرقه به لطف فروش دارایی 
ثابت به رقم یک هزار و 310 میلیارد ریال رســیده اســت .

مرور كلی بــر وضعیت و تحوالت صنعــت دارو در 
ســال های اخیر و در ســال مالی مــورد گزارش:

اجراي طرح تحول نظام ســالمت در سال 93 اگرچه باعث 
افزایش نسبي سرانه مصرف دارو در كشور و افزایش مقداري 
فروش شركتهاي دارویي شد، ولي عدم اختصاص منابع مالي 
مناسب براي اجراي این طرح در نهایت چرخه نقدینگي این 
صنعت را با مشــکل مواجه كرد. به طوریکه در این سال ها 
سال وصول مطالبات و نســبت هزینه هاي مالي به فروش 
روندي افزایشــي داشــت. این موضوع در كنار عدم افزایش 
متناســب نرخ دارو با تورم، مشکالت زیادي را براي صنعت 
دارو بــه وجود آورد. به طوري كه باعــث زیاندهي برخي از 
شــركت هاي تولیدكننده و حذف برخي از شــركت هاي 
پخش دارو در كشور شد. در این میان از اوایل سال 97 و به 
واسطه تغییرات ارزي به وجود آمده در كشور، شرایط به نفع 
شركت هاي تولید داخل تغییر كرد. افزایش قیمت دارو طي 
دو مرحله و به واســطه افزایش نرخ ارز مواد اولیه از 3700 
تومــان به 4200 تومان و همچنیــن اختصاص ارز نیمایي 
براي هزینه هاي بســته بندي، كاهش قابل توجه تخفیفات 
فروش و در پي آن افزایش حاشیه سود ناخالص، كاهش سال 
وصول مطالبات خصوصا در بخش فروش داروخانه اي و در 
پي آن كاهش نسبت هزینه مالي به فروش، محدودیت هاي 
ایجاد شده براي واردات داروها وارداتي مشابه تولید داخل و 
افزایش سهم بازار شــركتهاي تولیدي، در نهایت باعث شد 
كه سود خالص شركتهاي دارویي در این سال افزایش یابد.
مرور كلی بر جایگاه شــركت در صنعت و وضعیت 

رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش
سیاســت فارابي بر فــروش محصوالت در داخل كشــور و 
تأمیــن نیاز حداكثري بــازار داخل اســت و در درجه بعد 
پوشش بازارهاي صادراتي و عرضه محصوالت در كشورهاي 
دیگر مي باشــد. این سیاست با سیاست كلي در نظر گرفته 
شــده توسط سازمان غذا و دارو در زمینه فروش محصوالت 
دارویي هم راستا شده اســت. شركت موفق شد، با كاهش 
میزان تخفیفــات اعطایــي در زمینه فــروش محصوالت 
و افزایــش میزان تولید و فروش، بخشــي از بــازار خود را 
كه در ســالهاي گذشــته به دلیل مشــکالت نقدینگي از 
دســت رفته بود، در طي ســالهاي 98 و 97 باز پس گیرد.
شــاخص حجم فــروش ریالي علیرغم نقــاط ضعف، یکي 
از مهمتریــن معیارهــا جهت ارزیابي عملکرد شــركتهاي 

تولیدكننده دارو میباشد.
اهداف و راهبردهاي آتي مدیریت 

بخش سرمایه هاي انساني 
- ارتقاء سطح مدیریت ارزیابي عملکرد با رویکرد مدل 34000 
به منظور بهبود سطح رضایتمندي مشتریان و دیگر ذینفعان 
- اجراي برنامه هاي آموزشي )داخلي ، خارجي( به میزان 100 
درصد به منظور ارتقاء ســطح آگاهي و شایستگي كاركنان 
منظــور  بــه  كارخانــه  در  ایمنــي  ســطح  ارتقــاء   -
نهادینــه كــردن فرهنــگ ایمنــي و ســالمت شــغلي 
كاركنــان و صیانــت از منابع مــادي و معنوي ســازمان 
- بازنگري نظام جذب و اســتخدام به منظور بهبود ســطح 

رضایتمندي مشتریان و دیگر ذینفعان 
- طرح ریزي نظام جانشــین پروري به منظور بهبود سطح 

رضایتمندي مشتریان و دیگر ذینفعا
بخش مدیریت پروژه ها 

- بهره برداري از طرح هاي توسعه اي در راستاي بهبود سبد 
محصوالت شركت و ایجاد ارزش افزوده 

- اســتفاده از طرح توســعه ي كارخانه ویال هاي تزریقي و 
ساختمان هاي مربوطه در توسعه هاي احتمالي شركت در آینده 
- تشــکیل تیم تخصصي جهت اجراي پروژه ها با محوریت 

واحد طرح و توسعه شركت 
- خرید ماشــین آالت تولید محصــوالت دارویي هازارد در 

اشکال قرص و كپسول 
- ایجــاد كارخانــه تولید داروهاي ضد ســرطان در ســال 

1399)نیمه دوم(
- اختصاص ســاختمان تولید و تأسیسات و انبارهاي طرح 
قبلــي تولید ظروف دارویي به طرح تولیــد داروهاي هازارد

بخش فروش 
- پایش مستمر بازار و رقبا 

- تعامل با شــركتهاي پخش در جهت افزایش ســهم بازار 
- افزایش كانالهاي توزیع محصوالت از طریق انعقاد قرارداد 
با بخشهاي معتبر و قدرتمند بر اساس دستورالعمل كمیته 

اعتبارسنجي شركت 
- پیشبرد فروش با اعمال كمترین هزینه و مدیریت هزینه 

هاي فروش 
- وصول مطالبات از شــركت هاي پخش در سررســیدها 
- افزایش ســودآوري شــركت از طریق تمركــز بر فروش 

محصوالت با حاشیه سود باال 
بخش صادرات 

- حفظ بازارهاي فعلي بالروس، تاجیکستان، عراق، افغانستان، 
سومالي، اوگاندا و توسعه سبد محصوالت و سهم از بازارهاي فعلي 
- ورود موقــت مواداولیه با ارز نیمایي جهت صادرات و رفع 
موانع ارزي بانک مركزي و ســازمان غذا و دارو در توســعه 

صادرات شركت 
- نفــوذ در بازارهاي جدید با حــذف موانع ارزي و مجوزها 
با اولویت گرجســتان، آذربایجان، قزاقستان، نیجیریه ویمن 
- توســعه بازار كشــور عراق و اقلیم كردستان، ثبت مجدد 
شركت در بغداد و مشــاركت در مناقصه هاي دولتي عراق 
- ارســال تعهدات قبلي به نماینده افغانســتان با رفع موانع 
ارزي، فعالســازي مجدد توســعه بازار دارویي افغانســتان 
مبتني بــر انعقاد قرارداد جدید بر مبنــاي نرخهاي دالري 
- افزایش تعداد محصول در سبد اقالم صادراتي و ارتقاء سطح 

كیفي بسته بندي اقالم صادراتي
- بخش بهــاي تمام شــده در صورت آزادســازي نرخ ارز 
و بــا توجه به اثــر با اهمیت ایــن موضوع بــر بهاي تمام 
شــده محصوالت، شــركت پیگیریهــاي الزم در خصوص 
اخــذ مجوزهــاي افزایــش نرخ محصــوالت از ســازمان 
غــذا و دارو را در دســتور كار خــود خو.اهــد داشــت.
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رهآورد تیم متعهد و متخصص بیمه ما
رشد 25 درصدی حق بیمه تولیدی و افزایش 384 درصدی  پرتفوی

مجمع عمومی عادی سالیانه شــركت بیمه ما)سهامی عام( 
مورخ 1399/03/13 در محل خیابان ونک تشــکیل گردید. 
در این مجمع كه با حضور 77/75 درصد سهامداران حقیقی 
و حقوقی ، اعضــاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و 
اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای علیرضا ابراهیم پور بود، كه جنابان سید 
كاظم چاوشــي و حمیــد قهاري در مقام نظــار اول و دوم و 
آقای حجت بهاری فر به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیــره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال 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 380 ریال به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.
برگزاری مجمع بیمه »ما« به عنوان اولین شركت در صنعت بیمه
بعد از تالوت آیاتی از قران كریم و  پخش سرود مقدس ج.ا.ا در 
ابتدای این مجمع ساالنه بیمه ای ،جناب شکری مدیر فرهیخته 
روابط عمومی ضمن خوشامدگویی به مجمع نشینان با دعوت از 
دكتر ابراهیم پور ،مدیر ارشد گروه مالی ملت ،برای قرارگرفتن به 
پشت پنل و تصدی ریاست جلسه و اعالم درصد حضور اكثریت 
سهامداران رســمیت مجمع  را اعالم نمود . در ادامه مجمع 
عمومی عادی سالیانه  به ریاست دكتر ابراهیم پور مدیرعامل و 
عضو هیات مدیره گروه مالی ملت و با حضور نمایندگان بانک 
ملت و توسعه مالی مهر آیندگان به عنوان ناظرین ، مدیرعامل 
شــركت ، اعضای هیات مدیــره، نماینده ســازمان بورس، 
نماینده بیمه مركزی، حسابرس و بازرس قانونی سمت یافت.
در ادامه دكتر حجت بهاری فر عضو  هیأت مدیره و مدیرعامل 
بیمه »ما« به قرائت گزارش عملکرد سال مالی مورد گزارش 
پرداخت و تصریح نمود با اســتناد به گزارش ارائه شده هیأت 
مدیره به مجمع  و سهامداران، تولید حق بیمه در سال مالی 
1398 را بالغ بر  10.194 میلیارد ریال بوده و در سایه تالش 
كلیه همکاران و اركان مجموعه بیمه ما توانستیم تولید حق 
بیمه را نسبت به سال گذشــته 25 درصد افزایش دهیم كه 
نسبت به میانگین رشد حق بیمه كشوری رقمی باالتر میباشد .

ایــن مدیر باتجربه و توانمند صنعت بیمــه در ادامه گزارش 
مبســوط خود خاطرنشان كرد: با تمهیدات اندیشیده شده و 
مدیریت ریسک مناسب در شركت، ضریب خسارت ما در این 
شركت 66 درصد می باشد كه فاصله ای قابل توجه با شركت 
های دیگر صنعت بیمه دارد. دكتــر بهاری فر، افزایش 384 
درصدی پورتفوی سهام شركت را نیز از دیگر نکات ارزشمند 
دستاوردهای قابل ذكر ســال گذشته  برشمرد و اضافه كرد 
همانطور كه در بیانیه ماموریت شركت نیز قید گردیده  شركت 
بیمه »ما »به عنوان یک بیمه گر پیشتاز و سرآمد مصمم است 
تا همگام با گسترش فرهنگ آینده نگری در جامعه، به نحوی 
خدمات خود را به كلیه مشتریان عرضه نماید كه ضمن رعایت 
حقوق ذینفعان از جمله سهامداران، بیمه گذاران، كاركنان و 
نمایندگان، ســایر افراد جامعه از منافع آن بهره مند شوند .

در ادامه مدیرعامل بیمه »ما« به بیان برنامه های آتی شركت 
پرداخت و گفت: افزایش سرمایه تا سطح 4 هزار میلیارد ریال 
، ســرمایه گذاری بهینه منابع مالی و متنوع ســازی سرمایه 
گذاری، تمركز بــر حفظ تركیب بهینه پرتفوی شــركت و 
گسترش و توسعه شــبکه فروش از جمله این برنامه هاست.
دكتر كریمی دبیر كل سندیکای بیمه گران ایران ضمن تاكید 
بــر خدمات ارزنده بیمه »ما« در جلب رضایت بیمه گزاران و 
ارائه خدمات مطلوب گفت: مهم ترین نکته در شــركت بیمه 
»مــا« انجام هرچه بهتر تعهدات و جلب رضایت بیمه گزاران 
است و در این راستا با بهره گیری از نیروهای جوان و كارآمد 
در كنار پرسنل با تجربه موفقیت های زیادی كسب كرده ایم .

در ادامه حسابرس و بازرس قانونی به ارائه گزارشی از عملکرد 
بیمه »ما«  در ســال 1398 پرداخت و مجمع پس از استماع 
گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شركت و تصویب صورت 
های مالی شــركت منتهی به 29 اسفند 98، با تقسیم  مبلغ 
380  ریال ســود قابل تقسیم به ازای هر سهم موافقت كرد.

همچنین در این مجمع ، موسسه حسابرسی فاطر به عنوان 
حسابرس و بازرس قانونی و روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه 
كثیراالنتشــار برای درج آگهی های بیمه »ما« تعیین شدند.

گفتنی اســت مجمع عمومی عادی ســالیانه شركت بیمه 
»ما«)سهامی عام( با عنایت به ابالغیه شماره 440/050/ب/98 
مورخ 98/12/26 سازمان بورس در خصوص الزام به برگزاری 
مجمــع با حضور حداكثر 15 ســهامدار حقوقی و حقیقی و 
مطابق با اطالعیه منتشــر شده در سامانه كدال ، همزمان به 

صورت آنالین پخش شد.
پیام هیات مدیره

با عرض ســالم و خیرمقدم، هیأت مدیره شركت بیمه»ما« 
مفتخر اســت بار دیگر پس از یک ســال تالش ، گزارشی از 
عملکرد و دستاوردهاي خود را در سال 1398 براي سهامداران 

محترم بازگو نماید. 
شــركت بیمه »مــا« در ســال 1398، بــا درک صحیح از 
شــرایط حاكم بر اقتصاد كشور و صنعت بیمه و اتخاذ تدابیر 
هوشمندانه و انجام برنامه ریزی های دقیق و استراتژي هاي 
مناسب براي كسب بخش ســودآور و كم ریسک بازار بیمه 
توانست همانند گذشــته عالوه بر رشد پرتفوي ، در راستاي 
بهبود مســتمر كیفیت خدمات خود نیز گام بردارد. شركت 
بیمه«ما« با 46 شــعبه و باجه و 2/452 نماینده )آئین نامه 
75 و 54( و تعــداد 684 كارگزار در طی نه ســال فعالیت، با 
تکیــه بر دانش فنی و خالقیت كاركنان و نمایندگان خود به 
موفقیت های چشمگیري در صنعت بیمه دست یافته است. 
بدیهی اســت در این گزارش سعی شده كلیه حقایق موجود 
به صورت آشــکار و روشن در اختیار ســهامداران محترم و 
نمایندگان ایشــان قرار گیرد تا با توجه به حق مسلم ایشان 
بر اشــراف كامل به مسائل شركت ، با ارائه رهنمودهاي خود 
، اعضا هیأت مدیره ، مدیران و كاركنان شركت را در پیشبرد 
هر چه بهتر امور یاري نمایند.امید است این گزارش زمینه ساز 
انگیزه و تالش بیشتر كاركنان این شركت در راستاي نیل به 

اهداف تعیین شده و دستیابی به بازده مناسب در قبال سرمایه 
گذاري ســهامداران گرامی باشد و با بهره گیري از تجربیات 
گذشــته ، آینده درخشــانی براي بیمه »ما« رقم زده شود.
گزارشــی از فعالیتهاي عملیاتی جدید در دســت 
بررسی و ارائه برنامه هاي آتی شركت در این خصوص:

- افزایش سرمایه شركت تا سطح 4000 میلیارد ریال
- بازنگری برنامه استراتژیک شركت برای دوره زمانی 1400 

تا 1404
- بازطراحی و اصالح ساختار سازمانی شركت با رویکرد چابک 

سازی سازمان و افزایش بهره وری
- توسعه شعبه الکترونیک )شعبه مجازی( شركت بیمه »ما« 
- طراحی و پیاده ســازی سامانه پایش و پویش محیطی در 

مركز آینده پژوهی 
- راه اندازی و تجهیز مركز داده پشتیبان)up Back  مركز داده(

- توسعه سیستم مدیریت فرآیند كسب وكار
عوامل كلیدی موفقیت شركت

- حضــور فعال در بازارهایB2C - حضور فعال در بازار های 
 B2B

- جانشین پروری و رضایت و وفاداری كاركنان 
- رضایت و وفاداری شــبکه فروش شــركت - متنوع سازی 

محصوالت 
- جذب پرتفوی بیمه ای سهامداران و مشتریان آنها 

- ساده سازی فرآیندها و تسهیل صدور بیمه نامه ها و رسیدگی 
و پرداخت خســارت - ایجاد زنجیره ارزش و خدمات پس از 
فروش به مشتریان - توسعه جغرافیایی شعب و مراكز پرداخت 

خسارت 
- بخش بندی بازار و بهره گیری از روش های نوین بازاریابی 
- پیــاده ســازی نظام جامع مدیریت ریســک در شــركت 
- افزایــش درآمدهای غیر بیمه ای)ســرمایه گذاری(- پیاده 
سازی نظام مدیریت دانش - بهره گیری از سیستم های جامع 

یکپارچه مدیریت
-اطالعات و تحلیل داده ها در شركت - حفظ توانگری مالی در 

باالترین سطح - تبلیغات مناسب و اثربخش در سطح كشور
جایگاه شركت در صنعت

با توجه به اینکه شركت بیمه »ما« به عنوان بیست و سومین 
شركت بیمه ای كشور فعالیت خود را از تاریخ 1390/04/13 
آغاز كرده است، از این رو مقایسه عملکرد این شركت با سایر 
شركتهای بیمهای كه مدت طوالنی از فعالیت آنها می گذرد، 
مقایسه استانداردی نیست. بنابراین مقایسه عملکرد شركت 
در ســال نهم فعالیت با عملکرد سایر شركتهای بیمه بخش 
خصوصی در بازه زمانی مشابه فعالیت می تواند مطلوب تر باشد. 
الزم به ذكر اســت شركت هایی كه در سطح یک توانگری و 
وضعیت مطلوب قرار دارند نسبت توانگری آنها برابر 100 درصد 
و بیشتر است؛ این شركت ها برای ایفای تعهدات خود در مقابل 
بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها از توانایی كافی برخوردارند. 
شركت بیمه »ما« برای نهمین سال متوالی موفق به كسرب 
رتبه یک توانگری مالی با نســبت 151 درصد شــده است .
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»دتولید« پیشتاز در رشد فروش و کاهش هزینه ها
کرونا را چون هر بیماری دیگری با تدابیر مدیران ارزنده چون دکتر دبیر سیاقی شکست می دهیم
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دكتر دبیرسیاقی كه از برجســته ترین شخصیت های 
آكادمی و مدیریت  بوده  و دارای بیش از دو دهه  سابقه 
فعالیت در دو حوزه دانشــگاه و صنعت داروسازی     می 
باشد در گزارش خود با اعالم اینکه شركت تولیددارو یکی 
از بزرگترین و قدیمی  ترین كارخانجات داروسازی ایران 
می  باشــد كه فعالیت خود را در زمینه ساخت فرآورده  
های دارویی و بهداشتی آتوسعه داده است تصریح نمود 
بحمدهلل علیرغم تمام دشــواریهای حاكم بر شركتهای 
تولیدی دارویی توانستیم درسایه تمهیدات اندیشیده شده 
و تالش مجاهدگونه كلیه اركان شركت بتوانیم در سال 
98 شركت به میزان2 میلیون و 161 هزار و 821 میلیون 
ریال فروش داشته كه این مقدار نسبت به سال 97، 71 
درصد رشد داشته است. همچنین فروش این سال نسبت 
به پیش بینی ســال 98، 135 درصد رشد داشته است.
همچنین ســود خالــص شــركت در ســال 98 برابر 
بــا 452 هــزار و 543 میلیــون ریال بوده كه نســبت 
بــه ســال 97، 361 درصــد رشــد داشــته اســت.

به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه هرچند بهای تمام 
شده كاالی فروش رفته سال 98 به دلیل افزایش نرخ مواد 
اولیه و افزایش تولید، نسبت به سال 97 رشد داشته است.
عملیاتــی  هــای  هزینــه  و  مالــی  هــای  هزینــه 
شــركت نســبت به ســال 97، بــه ترتیب بــه اندازه 
اســت. یافتــه  كاهــش  درصــد   53 و  درصــد   3
دوره وصول مطالبات شركت در سال 98، نسبت به سال قبل 
24 درصد كاهش یافته و از 314 روز به 240 روز رسیده است.
مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شركت 
داروسازی تولید دارو)ســهامی عام( مورخ 1399/03/25 
در محــل خیابان جمهوری بازار چارســو برگزار گردید. 
در ایــن مجمع كه با حضور 63/8 درصدی ســهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای دكتر اكبر برندگي 
، كــه جنابان ســید مهدي ناصــري و دكتر فرشــید 
مرادي در مقــام نظار اول و دوم و آقای ســعید قرباني 
قصابعلیســرایي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامــه با قرائــت گزارش هیــات مدیــره به مجمع 
مربــوط به اهــم فعالیتهــای صورت پذیرفتــه در طی 
ســال مالی منتهی به 1398/12/29 و پس از اســتماع 
گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با 
طنین صلــوات خود ضمن  تصویــب صورتهای مالی و 
تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 و با تقســیم سود 
680 ریــال به ازای هر ســهم به كار خــود پایان دادند.

دكتر دبیر ســیاقی مدیر فرهیخته و دانشــمند صنعت 
دارویی كشــورمان  در گزارش مبسوط خود با اعالم این 
نکته كه بیــش از  106 داروی مختلف كه در اشــکال 
دارویی گوناگون نظیر قرص، كپســول، شــیاف، شربت، 
سوسپانســیون، ژل، پماد، آمپول، قطــره و محلولهای 
ضدعفونی كننــده دارای پروانه ســاخت دارو از وزارت 
بهداشــت درمان و آموزش پزشکی )/معاونت غذا و دارو( 
بوده ،در شــركت »دتولید«تولید و عرضه می شوندتبیین 
نمود كه این داروها طیف گسترده  ای از گروه های درمانی 
نظیر داروهای قلبی- عروقی، گوارشی، تنفسی، پوستی، 

اعصــاب و روان، ضــد درد و ضد تــب، ضد میکروبهای 
سیستمیک و موضعی، ضدعفونی كننده  های سطحی و 
مکمل  های خوراكی را تحت پوشش قرار می دهند. به گفته 
سركاروان شركت تولیددارو ،همچنین محصوالتی نظیر 
انواع پارابن ها، دی كلسیم فسفات، متانول، پویدون آیوداین 
و غیره كه از مواد اولیه مورد استفاده در صنایع داروسازی 
و آزمایشگاهی می باشند نیز در این شركت ساخته می-
شوندومفتخریم كه اعالن داریم بازار اصلی شركت، بازار 
داخلی كشور بوده و »دتولید« در بین شركتهای دارویی 

كه براســاس آخرین آمار منتشره  از آمارنامه دارویی، به 
لحاظ ریالی در صنعت در رتبه 27 قرار داشــته و و سهم 
خوبــی را از بازار ایران را به خود اختصاص داده اســت. 
هرچند كه صادرات دارو به كشورهای سوریه و عراق هم 
داشته ایم. به گفته دكتر مدیرعامل مجموعه شركت طی 
سال 98 در رابطه با آزمایشگاه میکروبی اقداماتی داشته 
است كه عبارت است از: لوله كشی استیل لوپ آب دیونایز، 
اجرای الیه اول اپوكسی زیر پانل، اجرای دیواری و سقفی 
800 متر مربع و تهیه و نصب پسباكسها به میزان عدد 7.

همچنین طبق تاكیــدات وی در راســتای برنامه های 
آتی شــركت، تولیددارو به دنبال عرضه داروهای جدید 
اســت كه در این خصوص می توان به داروی فاویپیراویر 
اشــاره كرد كه یک داروی ضد كروناســت و نگاه جدی 
مدیریت به مقوله افزایش ســرمایه چرا كه شركت زمین 
ها و امالكی در اختیار دارد و از طرفی در راســتای طرح 
های توسعه ای خود نیازمند افزایش سرمایه است. برنامه 
شــركت افزایش ســرمایه از محل تجدید ارزیابی است.

پیام هیات مدیره

هیأت مدیره و مدیریت شركت بر این باور است كه امانتدار 
سهامداران محترم بوده و به منظور حراست و ارتقاء امانت 
واگذار شده به آنها. وظیفه خود میداند كه از انجام هیچ 
تالش و كوششی دریغ نورزد. مدیریت شركت در راستای 

تحقق این هدف و با اعتقادی راسخ به ادامه روند پویایی 
و موفقیت شــركت. در سال مالی مورد گزارش در جهت 
استفاده بهینه از منابع شركت . اقدامات اساسی به عمل 
آورده و برنامــه ریزیهای خــود را بر مبنای رضایتمندی 
سهامداران و حفظ و ارتقای منافع ایشان بنا نهاده است. 
همچنین در جهت منافع اجتماعی جامعه و با شعار خود 
اتکایی ملی در تامین و تولید محصوالت و فرآورده هاي 
سالمت و در راستاي اقتصاد مقاومتی كه نه تنها بعنوان 
یک شعار ملی، بلکه یک اصل مهم در مواجهه با چالش 
هاي جهانــی در چارچوب فکري مدیریــت و كاركنان 
شركت داروسازي تولیددارو پذیرفته شده است. شركت 
داروســازي تولیددارو، رفع نیازهاي كشــور را در شرایط 
پرمخاطره از مســئولیت هاي تعهد آور خویش می داند. 
گــزارش حاضر در برگیرنده اهم فعالیتهاي شــركت در 
جهت نیل به اهداف و اســتراتژي هاي شــركت اســت 
كه به تفصیل در صفحات آتی تشــریح گردیده اســت.
پیام هیات مدیره در خصوص تعهد به مسئولیتهاي 

اجتماعی
بــاور داریم نســبت به منابعی كه جامعــه در اختیار ما 
قرار داده اســت، مســئولیم. از این رو شركت داروسازي 
تولیددارو)ســهامی عام( همواره كوشش نموده است با 
فعالیتهاي هرچند كوچک اما موثر در حوزه هایی مانند 
آموزش، توانمندسازي اجتماعی، فعالیتهاي داوطلبانه گامی 
برداشــته و نسبت به جامعه و مردم خود اداي دین كند.

اهم اقدامات انجام شده
1- اقدامات انجام شــده در رابطه با آزمایشگاه میکروبی 
عمدتاً شامل : لوله كشی استیل لوپ آب دیونایز، اجراي 
الیه اول اپوكســی زیر پانل، اجراي پانل دیواري و سقفی 
800 متــر مربع و تهیه و نصب پــس باكس ها 7 عدد
2- خرید دو دســتگاه كندانســور آبی براي چیلر هاي 
تراكمی 105 تن و یک دستگاه اوپراتور براي چیلر واحد 

محلول هاي ضد عفونی
3- اخذ تقدیر نامه 4 ستاره از چهارمین دوره جایزه ملی 

تعالی و پیشرفت
4-  تمدید گواهینامه استاندارد ایزو 9001 ورژن 2015

5- -اخذ گواهینامه استاندارد ایزو 10015
6-  تمدید گواهینامه ایزو 18001 

 IMS 7- تمدید گواهینامه
محصوالت جدید 

قرص هیدروكلروتیازید 12/5 ، 25 و 50 میلی گرم
محلول خوراكی اندانسترون 60 میلی گرم

سوسپانسیون ایبوپروفن
شیاف انتی هموروئید

برنامه های آینده شركت:
افزایش سهم بازار شركت 

دستیابی به اهداف بودجه ایی )فروش ، سود و ... (
 بهینه سازي سبد تولیدات شركت

عرضه داروهاي جدید
بازسازي و نوسازي خطوط تولیدي جهت رعایت الزامات 

 GMP وزارت بهداشت واخذ تاییدیه
اصالح ساختار مالی شركت

تاریخچه شركت
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افزایش بیش از 140 درصدی سود صنایع مس باهنر
تجلی رونق و جهش تولید با اجرایی شدن برنامه های مدون مهندس مجید ضیایی   

مهندس مجید ضیایی مدیرعامل شركت مس باهنر كه از 
بزرگان و نامداران در مدیریت صنعت كانی كشورمان میباشد 
در گزارش جامع خود از دستیابی شركت به مبلغ فروش سه 
هزار و 319 میلیارد و دو میلیون ریال در سال 98 خبر داد 
و تصریح كرد  فروش مس باهنر با 145 درصد رشد در سال 
98 نســبت به سال 97 همراه گشت و این درحالی بود كه 
در سایه تالش مجاهدگونه كلیه اركان مجموعه شاهد رشد 
تناژ فروش داخلی شــركت 5/ 13 درصد و رشد صادرات به 
مقدار13 درصــد را بودیم. به گفته مهندس ضیایی تولید، 
بازارســازی و فروش دو محصول جدید در ســال 98 جزو 
برنامه ها ی اصلی ما بود كه در همین راســتا دو محصول 
كی بالنک و BSN72 در ســال گذشته وارد فهرست اقالم 
تولیدی از ســوی مس باهنر گردید. وی یادآور شــد: رقم 

ســرمایه گذاری بــرای پروژه های 
تصویب شــده »فباهنر« در سال 
گذشته معادل 40 میلیارد تومان 
بوده اســت. تالش جمله مدیران 
موفق از معاونت پاكدست و دقیق 
مالی تا مدیر صادرات بازارشناس 
بازرگانــی برنامه محور  ازمعاونت 
تــا روابط عمومــی كاردان و اهل 
تعامل  باعث شــده این شــركت 
بزرگ معدنی از برجسته ترین ها 
در چیدمــان هنرمندانه مدیریت 
باشــد كه دیگران از روی دستور 
موفقیت آنها الگو برداری می كنند.

مجمــع عمومی عادی ســالیانه 
شــركت صنایع مس شــهید باهنر)ســهامی عام( مورخ 
1399/02/31در محــل مجتمــع مــس شــهید باهنــر 
برگــزار گردید. در این مجمع كه با حضــور 77/86 درصد 
ســهامداران حقیقــی و حقوقــی، اعضای هیــات مدیره، 
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید؛ ریاســت مجمع بر عهده آقای محمد 
رضا درخشــنده بود كه جنابان عباس حسني كبوتر خاني 
و فرید حمــد حیدري در مقــام نظــار اول و دوم و آقای 
مجید ضیایــي به عنوان دبیــر مجمع انتخــاب گردیدند.

در ادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیت های صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 
1398/12/28 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورت های مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم 
سود 2/413 ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
مدیرعامل موفق مس شــهید باهنر با اشاره به این مطلب 
كه مس باهنر تولید كننده انواع فرآورده های مسی وآلیاژهای 
مسی و برنجی است افزود تولید لوله های آلیاژی همزمان با 
فعالیت گســترده ارتباطی در معرفی و جذب نیاز لوله های 
آلیاژی و ارتباط موثر با نیروگاه ها و پاالیشــگاه ها، منجر به 
عدم خروج ارز از كشــور به میزان 3 میلیون دالر در ســال 
گردید. وی تصریح كرد: عــالوه بر این جلوگیری از واردات 
لوله های آلیاژی از سوی وزارت صمت در سال رونق تولید، 
مزید بر علت شــد تا مانع از خروج ســاالنه ارز از كشور در 
شــرایط حســاس كنونی و كمبود ارز در كشــور شــود.
مهندس ضیایی در ادامه به افزایش ســهم بازار داخلی در 
برخی گروه های محصول اشاره كردو گفت: این امر درحالی 
در برنامه شــركت مس باهنر قراردارد كه شرایط نامناسب 

تولید و تشــدید تورم ركودی در كشور وجود دارد و اعالن 
داشت افزایش ظرفیت تولید كارخانه لوله مسی با استفاده 
از توان كارشناسان داخلی و خارجی در دستور كار مجموعه 
»فباهنر« در ســال 99 قرار دارد. او در همین حال یکی از 
اقدامات راهبردی را بــرای مس باهنر، كاهش دوره وصول 
مطالبات تا پایان سال از 47 روز به 36 روز دانست. این مدیر 
خوشفکر افزود: تولیدات شركت مس باهنر در كارخانه های 
ذوب و ریخته گری، نورد، اكســتروژن و كشش، تولید لوله 
مسی و سکه زنی متمركز اســت كه افزایش ظرفیت تولید 
محصوالت و تولید محصول خاص را در این راستا در برنامه 
سال جاری دارد.مهندس ضیایی درباره طرح سکه زنی فباهنر 
نیز ضمن اشاره به این مطلب كه به دنبال حذف چهار صفر از 
واحد پولی كشور خط تولید سکه زنی در شركت مس شهید 

باهنر بعد از دو ســال به مدار تولید بازمی گردد، اضاف كرد: 
برآورد از سرمایه گذاری در طرح سکه زنی معادل 60 تا 70 
میلیارد تومان )حدود 5 میلیون یورو( اســت و برای تامین 
بخشی از این رقم افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران 
ضروری میباشد. مدیر توانمند صنعت كشورمان در قسمت 
دیگری از گزارش خود درباره آینده صنعت مس كشــور با 
توجه به سند چشم انداز كشور در افق 1404 و مطابق قانون 
برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، 
تصریح كرد: دولت موظف است موضوعات خاص بخش پیش 
روی معدن و صنایع معدنی را در بودجه ساالنه اعمال كند؛ 
همچنین سهم بخش صنعت و معدن از تسهیالت پرداختی 
بانک ها ساالنه در اجرای قانون حداقل 40 درصد پیش بینی 
شده كه رشد متوسط تولید ناخالص داخلی 8 درصد و رشد 
متوسط سرمایه گذاری 1/ 26 درصد پیش بینی شده است. 
براین اســاس با توجه به سند چشم انداز و افزایش تقاضای 
مصرف مس می توان آینده روشنی برای صنعت مس كشور 
تصور كرد. از دیگر تصمیمات این مجمع ابقای هیات مدیره 
حقوقی شــركت بدون تغییر برای مدت دو سال دیگر بود.

پیام هیأت مدیره
خداي متعال را بر این فرصت سپاس كه توفیق خدمتگـذاري 
بـــه یکي از صنایع مهم و زیربنایي كشــور را به ما عطـــا 
فرمود تا به رغم دشــواري هاي روزافزون، فرزندان مستعد 
و بلند همت شما در شــركت صنایع مس شهید باهنر در 
سي ویکمین سالگرد تأسیس این شركت، علیرغم تشدید 
تحریم هاي بین المللي و ركود تورمي و همچنین شــرایط 
اقتصادي حاكم بر كشوراز قبیل افزایش نقدینگي و رشد پایه 
پولي وكاهش قدرت خرید صنایع پایین دستي توانستند با 
تقویت روحیــه خود باوري و خود اتکایي و تمركز بر ارزش 

آفریني ، ســالي پر افتخار را رقم زنند تا در خلق آینده اي 
پایدار، طالیه دار اراده اي استوار، عزمي راسخ و بهره مندي 
از تخصص و دانش كارآمد با هوشــمندي، وفادار به اعتماد 
سهامداران و متعهد به حقوق ذینفعان بوده و دستاوردهاي 
ارزشــمندي را در ســال 98 بــه منصه ظهور برســانند.

هیأت مدیره شــركت همســو با قانون برنامه ششم توسعه 
اقتصادي. اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و با 
توجه به راهبردهاي ابالغی شــركت سرمایه گذاري تأمین 
اجتماعی)شســتا( و شركت ســرمایه گذاري صدر تأمین 
در جهت پیشــبرد و ارتقای كشــور در راســتای سیاست 
هــاي اقتصاد مقاومتــی تالش الزم را بعمل آورده اســت.
نتایج عملکرد شركت در سال 1398 كه از سوی مقام معظم 
رهبري مزین به سال رونق تولید بود توانست پاسخ مناسبي بر 
سیاستهاي اعالم شده ایشان و 
دولت محتـرم تدبیر و امید در 
تحقق اقتصاد مقاومتي باشد.
شركت در ســال مورد اشاره 
ضمن تحقق سود قابل قبول 
توانست با كسب2/528 ریال 
ســود به ازاء هر سهم، ركورد 
مناسبي در پاسخگویي مطلوب 
تر بــه ســهامداران در تاریخ 
عملکرد شــركت ثبت نماید. 
مهمتریــن  جملــه  از 
دســتاوردهایي كــه در 
سال 1398 محقق گردید 

عبارتند از:
-  دستیابي فروش با ارزش بالغ بر13/340/019 میلیون ریال 
-  كســب ســود عملیاتــي 3/310/562 میلیــون ریال

- تولید 27/570  تن در سال 1398 
- انتقال دفتر مركزي و آدرس ثبتي شــــركت از تهران به 
محل مجتمع مس باهنر و اســتقرار كلیه تیم هاي مدیریتي 
و معاونت ها در كرمان و جذب نیروهاي مرتبط در كرمان به 

تعداد حدود 20 نفر
- نهایــي كــردن عقد قــرارداد بــرق دوجانبــه با بخش 
مهندســـــي در ســـــال 98 و پیش بیني كاهش قابل 
توجه هزینه برق، كه از ابتداي ســال 99 اجرا خواهد شد.

- افزایش 34 درصدي ریالي كل فروش نسبت به سال 97 
- افزایش 9/6 درصدي تناژ تولید نســبت به سال گذشته. 
- رشد 145 درصدي سود عملیاتي و 264 درصدي سود خالص 
-  برنامه ریزي جهت افزایش ســرمایه در خصوص رشد ، 

توسعه و تکنولوژي واحد نورد و آبکاري 
-  رفع ممنوعیت صادرات اسلب و بیلت مسي پس از بیست 

ماه ممنوعیت این محصوالت 
-  صــادرات به هفت كشــور تركیه، عمان، تایوان، عراق، 
ســوریه، ویتنام و ارمنســتان كه صــادرات به كشورهاي 

عراق، سوریه و ارمنستان براي اولین بار صورت پذیرفت
 Key بازارســازي، تولیــد و فروش دو محصــول جدید  -

72 BSN و Blank
- ایجاد واحدهاي بازاریابي و مهندسي فروش و تشکیل واحد 

فروش در محل مجتمع
-  ادامه روند بومي ســازي قطعات مورد نیاز با اســتفاده از 
توانمندي داخلي در راســتاي تاكیدات مقام معظم رهبري 
در موضــوع اقتصاد مقاومتي و حمایت از ســاخت داخل با 

محوریت استان كرمان
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تماد ؛  نماد اولین
تماد؛ بزرگترین تولید کننده مواد اولیه دارویي در خاورمیانه  

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ

مهندس علیپور مدیرعامل مدبر شركت كه از مدیران با 
سابقه صنعت داروسازی بوده و پیش از این در كارنامه 
خود مدیرعاملی شــركتهای داروسازی شهید قاضی 
،كیمیا اثر سالمت و شیمی دارویی داروپخش را عهده 
دار بوده در فرازی از گزارش خود با اشاره به این مهم كه 
تولید مواد اولیه دارویی از الزامات توسعه پایدار درحوزه 
سالمت و حركت به سمت استقالل كشور می باشدافزود، 
بر همین اساس برنامه ریزی جهت رشد كیفی و كمی 
تولید و استفاده بهینه از امکانات موجـــود و توسعــــه 
محصــوالت جدید به همراه حضور موثــر و مداوم در 
بازارهای جهانی از اهداف اساســی شــركت می باشد.
به گفته این مدیر خوش فکر تولید سبد كاالیي مشتمل 
بر بیــش از 60 محصول و برنامه ریــزي و آغاز تولید 
فرآیند پژوهش و تحقیق بــراي بیش از 50 محصول 
بــراي تولید در آینــده اي نزدیک، تنها گوشــه اي از 
فعالیت هاي قابل تامل این شركت بین المللي می باشد.
افزایش شــاخص ســودآوری شــركت مشــتعل بر 
رشــد حاشــیه ســود عملیاتی از 36 درصــد به 43 
درصد و حاشــیه ســود خالص از 26 درصــد به 31 
درصد در ســال 1389 نســبت به ســال گذشــته

كاهش 48 درصدی دوره وصول مطالبات شــركت از 
213 روز در ســال 1397 به 110 روز در سال 1398
كاهش 2 درصدی نسبت بهای تمام شده به فروش شركت 
از 58 درصد در سال 1397 به 56 درصد در سال 1398

كاهش نســبت هزینه های مالی به فروش شركت از 
8 درصد در ســال 1397 به 5 درصد در ســال 1398

تنها گوشه ای از گزارش موفق و درخشان دستاوردهای 
این مدیر فرهیخته و مجموعه اش در سال مالی مورد 
گزارش بوده است .مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان 
سهام شركت  تولید مواد اولیه داروپخش )سهامی  عام( 
در تاریــخ 1399/03/25 در محــل مجتمع فرهنگي 

ورزشي تالش تشکیل شد. 
در این مجمع كه با حضور 82/44 درصدی سهامداران 
حقیقــی و حقوقی ، اعضــاء هیات مدیــره، نماینده 
ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقای 
محسن صفاجو بود، كه جنابان فرشاد ملک وند فرد و 
ســید علي ارم در مقام نظار اول و دوم و آقای ابراهیم 
قهرماني ججین به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه بــا قرائت گــزارش هیات مدیــره به مجمع 
مربــوط به اهــم فعالیتهای صــورت پذیرفته در طی 
ســال مالی منتهی به 1398/12/29 و پس از استماع 
گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنیــن صلوات خود ضمن  تصویــب صورتهای مالی 
و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقسیم سود 
2.200 ریال به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.

مهندس علیپــور در گزارش جامع خــود با اعالم این 
نکته كه شــركت تولید مواد اولیــه داروپخش )تماد( 
به عنــوان بزرگترین تولید كننده مــواد اولیه دارویي 
در خاورمیانــه از ســال 1375 فعالیت خــود را آغاز 
نمــوده و هم اینک یکي از شــركت  هــاي معتبر در 
زمینــه تولید محصوالت ناركوتیــک و غیرناركوتیک 
در ســطح جهاني شناخته مي شــود تصریح داشت:

واحد تماد مشــهد نیز به عنوان یکــي از بازوهاي این 
شــركت، با كادر مجرب و متخصص، تولید محصوالت 
انحصاري دامي و انساني مختلفي را در دستور كار خود 
دارد كه عالوه بر تامین نیاز بازار داخلي، قسمتي از نیاز 
بازارهاي جهاني به این محصوالت را نیز پاسخگو مي باشد. 
بــه گفته مدیر موفــق مجموعه در كنــار تولید، این 

شركت  رعایت مســایل زیست محیطي را از نظر دور 
نداشته اســت و در همین خصوص از سال ها قبل، به 
شــکلي جدي حفظ محیط زیســت را در دستور كار 
خود قــرار داده، و با تکمیل و حمایت جدی از واحدي 
مســتقلي با نام »واحد پشــتیباني تولید« این راه را با 
عزمي راســخ تر پیگیري كرده است. تالشي كه منجر 
به دریافت یک لوح صنعت ســبز از سازمان حفاظت 
محیط زیست گردید و این مهم خود تاییدي است بر 
تالش و عزم این مجموعه جهت اســتقرار تولید پاک.

از ســویي، یکــي دیگر از ســرفصل هاي سیاســتي 
این شــركت تاكید مدیــران آن درخصــوص رعایت 
انواع دســتورالعمل ها قوانین و ضوابط طي ســالهاي 
گذشــته بوده كه نتیجه آن دریافــت انواع گواهینامه 
هاي اســتاندارد شده اهتمام و اشــتهار به كیفیت و 
ایزوهــاي 9001 ، 14001و 18001 بــوده اســت.
طبق گزارش مدیربرجســته صنعت دارویی كشور در 
بیانیه مقصد راهبردی شــركت تمــاد آنچه به عنوان 
دكترین كاری دیده شده است می بایست شركت تماد 
در سال 1401 با بیش از 4000 میلیارد تومان فروش در 

حدود 7 درصد از نیاز بازار دارویی كشور به انواع مواد اولیه 
دارویی و محصوالت نهایی ناركوتیک را تامین نموده و 
همچنان بعنوان برترین شركت مواد اولیه كشور شناخته 
خواهد شد. سهم محصوالت نیمه ساخته و نهایی حدود 
50 درصد از فروش شركت بوده و در مجموع در حدود 
30 درصد از فروش شــركت از صادرات و سهم فروش 
محصوالت جدید بیش از 20 درصد از فروش خواهد بود. 
از نظــر ارزیابــی شــاخص هــای كلیــدی عملکرد 
شــركت تمــاد نتایجــی باالتــر از رقبــای داخلی 
داشــت. تــراز جهانــی خواهــد  بــه  نزدیــک  و 
اجازه می خواهد در همین مقال از معاون مالی شركت 
كــه به حق چون یک معمار مالیه دقیق و صادقتر از و 
عملکردی شــفاف یه منصه ظهور رسانده كه پاكی و 
پاكدستی صورتهای مالی او به تائید حسابرس رسیده 
و البته جناب خلیلی مدیــر روابط عمومی فرهیخته 
شــركت كه در بین شــركتهای دارویی دارای بهترین 
تعامل و رابطه با رســانه بوده و در تهیه این گزارش ما 
را یاری رسانده نهایت قدردانی و تشکر را داشته باشیم.
شــركت تولید مواد اولیه داروپخش )تماد(؛ بزرگترین 
تولید كننده مواد اولیــه دارویي در خاورمیانه و بزرگ 
ترین تولیــد كننده محصوالت ناركوتیک می باشــد 
كه با ســه دهه فعالیت بیــش از 70 محصول دارویی 
را تولیــد و بــه 44 كشــور در 5 قاره صــادرات دارد.

شاخص های مجمع تماد:
- رشد 70 درصدی فروش

- رشد بیش از 103 درصدی سود
- كاهــش 50 درصــدی دوره وصــول مطالبــات

- افزایش حاشیه سود ناخالص و خالص
- تقســیم سود هر ســهم 2200 ریال از شاخص های 

مجمع تماد بود.
معرفی و پیشینه شركت

جایگاه در صنعت: جایگاه اول در صنعت تولید مواد موثره 
)API(

آخرین افزایش ســرمایه: 39 درصــد از 360 به 500 
میلیارد ریال

پذیرش در بورس: در تاریخ 1381/9/3 در بورس اوراق 
بهادار تهران پذیرفته شد

تاسیس: 1375/12/28 تحت شــماره 129211 اداره 
ثبت شركتها و موسسات غیرتجاری تهران

چشم انداز 
شــركتی پیشگام در بهره وری، ســرآمد در كیفیت و 
صــادرات محور خواهد بود كه ضمن حفظ جایگاه اول 
در صنعت تولیــد مواد موثــره))API  و عنوان صادر 
كننده نمونه در كشــور، با ارتقــاء كیفیت و GMPو 
اخذ گواهینامه های معتیر بین المللی و با توسعه سبد 
محصوالت نهایی، تیدیل به قطب تولید فرآورده های 
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دارویــی ناركوتیک در منطقه خاورمیانه خواهد شــد.
بیانیه ماموریت شركت تماد

ماموریت تماد تولید مواد اولیه مواد موثره، نیمه ساخته و 
فرآورده های دارویی با كیفیت در حوزه سالمت جامعه 
می باشد. این شركت سبد محصوالت متنوع خود را بر 
پایه داروهای ناركوتیک با قیمتی رقابتی متمركز نموده و 
با استفاده از فناوری روز دنیا، عالوه بر ایران در بازارهای 
جهانی حضور چشــمگیر خواهد داشت. در این مسیر، 
تماد با اتکا به سرمایه انسانی متخصص، با انگیزه و پایبند 
به ارزش های سازمان، افزایش بهره وری عملیات و بهینه 
سازی زنجیره تامین را سرلوحه كار خود قرار داده تا با 
تحقق اهداف گروه دارویی تامین و ایجاد ارزش افزوده 
پایدار برای ذینفعان ، نقشی موثر در جهش تولید، تامین 
امنیت دارویی و خودكفایی صنعت داروی كشور ایفا نماید.

جایگاه شركت
شركت تولید مواد اولیه داروپخش)تماد( افتخار دارد به 
عنوان اولین و بزرگ ترین تولیدكننده مواد اولیه دارویی 
از ســال 1375 در دو دســته عمده مواد اولیه موثره ) 
 Finished(( و نیمه ســاخته پلت و دی ســیAPI(
Semi در صنعت داروســازی كشــور حضــور فعال 
داشــته و در راستای توسعه حیطه كسب و كار خود با 
نگاه به بازارهای صادراتی از ســال 1396، برنامه ریزی 
هــا و اقدامات الزم را جهــت ورود به حوزه محصوالت 
نهایی ) )Finishedبا حفظ بیشترین سهم بازار مواد 
اولیه ناركوتیک و غیرناركوتیک جهت شــركت های 
داروسازی داخل كشور و خاورمیانه ایفای نقش نماید. 
در حال حاضر این شركت با 16خط تولید فعال )7خط 
ســایت الیرز و 9 خط سایت مشهد( و بیش از70 قلم 
ماده موثره دارویی شــامل ناركوتیک ، غیرناركوتیک، 
كورتونها، محصوالت نیمه ســاخته شامل پلت و دی 
سی و محصوالت نهایی شامل قرص، شربت و كپسول 
در صنعت دارویی كشــور پیشــتاز می باشد. شركت 
با نگرشــی آگاهانه و در راستای اهداف بلندمدت خود 
448 نفر پرسنل را از نیروهای مجرب، متعهد و مسئول 
انتخاب نموده و كادر علمی آن متشکل از شیمیست ها، 
مهندسین شیمی و داروسازان متخصص و متعهد و سایر 
رشته های مهندسی و پایه بوده كه نوآوری را سرلوحه كار 
خود قرار داده اند. شركت عالوه بر تامین بخش عمده نیاز 
بازار داخلی كشور، 21 محصول خود را به 43 كشور در 5 
قاره جهان صادر می نماید و با حضور موثر خود به عنوان 
یکی از رقبای بین المللی سهم مهمی در حوزه تأمین 
داروهای ناركوتیک در بازارهای جهانی را دارا می باشد.

20 محصول انحصاری 
- استامینوفن   - انروفلوكساسین - رانیتیدین 

- كوئتیناپسن - پرازوسین
- پیوگلیتازون - نالوكسان نالتروكسان - ریسپریدون

 - بیزاكودیل - نوراكسی مورفون
- هیدروكسی كلروكین - آسپرین - افلوكساسین

 - لووفلوكساسین  - پاپاورین
- پتناپرازول پلت  - اس امپرازول پلت - لنســوپرازول 

پلت  - امپرازول پلت

برخی از افتخارات:
-  جایزه كیفیت غذا و دارو )اشتهار سه ستاره)

- نشــان رتبه نخســت ارتقای كیفیت محصوالت و 
تکنولوژی در صنعت داروسازی 

- تندیس ســیمرغ زرین مدیریــت خالق در صنعت 
داروسازی 

- رتبه نخست ارتقای كیفیت محصوالت و تکنولوژی 
صنایع داروسازی

اهم دستاوردها كلیدی سال 1389
- افزایش شــاخص سودآوری شركت مشتعل بر رشد 
حاشیه سود عملیاتی از 36 درصد به 43 درصد و حاشیه 
ســود خالص از 26 درصد به 31 درصد در سال 1389 

نسبت به سال گذشته
- كاهش 48 درصدی دوره وصول مطالبات شركت از 
213 روز در ســال 1397 به 110 روز در سال 1398

- كاهش 2 درصدی نسبت بهای تمام شده به فروش شركت 
از 58 درصد در سال 1397 به 56 درصد در سال 1398

- كاهش نســبت هزینه های مالی به فروش شركت از 
8 درصد در ســال 1397 به 5 درصد در ســال 1398
مقــداری  تولید)همگــن(  درصــدی  رشــد 46   -
شــركت در ســال 1398 نســبت به ســال گذشته

- برنده شدن در بزرگترین تندركدئین فسفات جهان 
)تندر هند( به مقدار 20 تن به ارزش 3/6 میلیون دالر

- انتقال نماد معامالتی شــركت از بازار دوم به تابلوی 
فرعی بازار اول براســاس اطالعات آخرین صورت های 
مالی حسابرســی شده شــرایط پذیرش بورس تهران

هیدروكســی  موثــره  مــاده  تــن   10 تولیــد   -
كلروكیــن ســولفات بــا توجه بــه شــیوع ویروس 
كرونــا و صرفه جویــی ارزی حــدود 9 میلیون دالر
اهم برنامه های آتی حوزه حسابرسی در سال 1399

- استقرار كمیته مدیریت ریسک
- شناســائی دارائــی های بالاســتفاده موجــود در 
واحدهــا و تهیه لیســت جهت تعییــن تکلیف آنها
- تدوین و بازنگری آئین نامه های مورد نیاز در شركت
- پیگیــری وضعیــت وصــول مطالبــات شــركت

- كنتــرل موجــودی انبارها با توجه به مشــخصات 
خریدهــا و سفارشــات )تاریــخ تولیــد و انقضــاء، 

آنهــا انبــارش  نحــوه  و  ازمایشــگاه(  تاییدیــه 
- كنتــرل هزینــه هــای انجــام شــده و پــروژه 
هــای جــاری با بودجــه مصــوب بصــورت ماهانه

- بازدید ســرزده از خطوط تولیــدی و كنترل میزان 
مصــرف واقعی مــواد با میــزان مصرف اســتاندارد
- ارزیابــی و كنتــرل نــرم افزارهای منابع انســانی

- یکپارچــه ســازی آئین نامــه ها و دســتورالعمل 
مدیــران اســتفاده  جهــت  شــركت  هــای 
- كنتــرل نحــوه ورود و خــروج كاال در شــركت

عملکرد اجتماعی شركت
- توزیع 80 بســته اقالم اقالم معیشتی به نیازمندان
- توزیع ماسک و محلول ضدعفونی در راستای كمک 
به ســالمت جامعه و مبارزه با شــیوع بیمــاری كرونا
- همکاری با موسســه دست های مهربان )حمایت از 

سازمان دهی كودكان كار و خیابانی(
- همکاری با ســتاد بازســازی عتبات عالیات گرمدره

- حمایت از همایش های علمی و تخصصی )تالیف كتاب 
50 سوال شایع درخصوص پیشگیری و درمان اعتیاد در 
جامعه كار و تولید، كنگره ترک اعتیاد و نمایشگاه فارمکس(

- همکاری با سازمان انتقال خون به جهت اهداء خون 
همکاران داوطلب

- كمک به مناطق سیل زده
- تقدیــر از خانواده های ایثارگران و بازنشســتگان و 

كارگران نمونه
سیاســت ها و برنامه های شــركت در بخش فروش

- توسعه شراكت های راهبردی با مشتریان در افزایش 
فروش و توسعه محصول

- تمركز بر محصوالت با بازدهی باال و حذف محصوالت 
كم بازده

- بودجه ریزی عملیاتی فروش بر مبنای زنجیره تامین چابک
- اصالح قیمت گذاری محصوالت براســاس تحوالت 

قیمت ارز
- سنچش رضایت مشتریان

- برنامه بازاریابی ، برندســازی ارتباط موثر با مشتریان
سیاســت ها و برنامه های شــركت در بخش صادرات
- ارتقا ســطح تکنولوژی و استانداردهای شركت برای 

حضور در بازار بین المللی
- توســعه ســبد محصوالت صادراتی و تکمیل تنوع 

محصوالت با مزیت رقابتی ویژه
- تهیه و تکمیل مســتندات كیفــی الزم برای ثبت 

محصوالت در بازارهای صادراتی
- دریافت وجه كاال قبل از ارســال محموله استفاده از 
این مزیت جهت كمک به جریان نقدینگی شــركت 
و خریــد اقالم وارداتی مــورد نیاز شــركت در كوتاه 
ترین زمان )حدود 110 میلیارد تومان در ســال 98(

- تقویــت تیم واحد صادرات شــركت برای تحقیقات 
بازار و ایجــاد ارتباط اثربخش با مشــتریان صادراتی
- حفظ و افزایش میزان فروش صادراتی در بازارهای فعلی

- برنامــه ریــزی بــرای قیمــت گــذاری صادراتی 
صــادرات ســود  ســازی  بهینــه  هــدف  بــا 
- نفــوذ در بازار با محصوالت نهایی )بازار افغانســتان(
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برنامه های مدون علیرضا عشقی زاده برای توسعه فرآیندها  در »تکشا«
افزایش سرمایه گسترش صنایع و خدمات کشاورزي مصوب مجمع گرفت

ش
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ص

علیرضا عشقی زاده كه از با تجربه ترین و استون های 
صنعت كشــاورزی دامداری و توسعه  آن در این مرز 
پرگهر میباشــد در گزارش توجیهی افزایش سرمایه 
با اعــالم این نکته كه این افزایش ســرمایه از محل 
مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور 
رعایت الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین 
تأمین ســرمایه در گردش موردنیاز جهت تولید سه 
محصول جدید و اصالح ساختار مالی از طریق آورده 
نقدی و انتقال مطالبات حال شــده سهامداران عمده 
به حساب سرمایه صورت میپذیرد تصریح كرد با این 
افزایش ســرمایه 82 درصدی ما شاهد یک رشد در 
توسعه فعالیت ها و گسترش فرایندها و افزایش سود 
و ارزش آفرینــی بیش از پیش شــركت خواهیم بود 
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان ســهام شــركت  
گســترش صنایع و خدمات كشــاورزي )ســهامی 
عام( مورخ 1399/03/12 در محل تشــکیل گردید.

در این مجمع كه با حضور 67/56 درصد از سهامداران 
حقیقی و حقوقــی، اعضای هیات مدیــره، نماینده 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس 
قانونی برگزار شــد، ریاست مجمع برعهده آقای باقر 
میالني شیروان بود كه جنابان كاظم اكبري و فرهود 
فالحت پیشــه درمقام نظــار اول و دوم و آقای علي 
شاكري نســب به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.

در ادامــه و با قرائت گــزارش توجیهی هیات مدیره 
مبنــی بر لزوم افزایش ســرمایه توســط مدیرعامل 
محتــرم و پــس از اســتماع گزارش حســابرس و 
بــازرس قانونی مجمع نشــینان با طنیــن صلوات 
خود ضمــن تصویب افزایش ســرمایه شــركت به 
تغییر بنــد اساســنامه مربوطه رای مثبــت دادند.
توجیهی  گزارش  درباره  قانوني  بازرس  گزارش 
به  افزایش ســرمایه  هیات مدیره درخصوص 
مجمع عمومــي فوق العاده صاحبان ســهام 
شركت گســترش صنایع و خدمات كشاورزي 
)ســهامي عام( در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 
161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347

1- گزارش توجیهی مورخ 1398/11/5 هیات مدیره 
شركت گسترش صنایع و خدمات كشاورزي )سهامي 
عام( درخصوص افزایش ســرمایه آن شركت از مبلغ 
110 میلیــارد  ریال بــه مبلغ 200 میلیــارد ریال 
مشــتمل بر صورت سود و زیان فرضی سالهای مالی 
1398 لغایت 1402 آن و سایر لطالعات مالی فرضی 
كه پیوســت می باشد، 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 می 

باشد.
2- گــزارش مزبــور در اجــراي تبصــره 2 مــاده 
161اصالحیــه قانــون تجــارت و با هــدف توجیه 
افزایــش ســرمایه شــركت از مطالبات حال شــده 

و آورده نقــدی ســهامدارن تهیــه شــده اســت.
هدف از افزایش ســرمایه، تامین سرمایه در گردش 
مورد نیاز شــركت جهت تامین مــواد اولیه مصرفی 
بابت تولید محصــوالت جدید)بدون نیاز به تغییر در 
ساختار ماشــین آالت و تجهیزات كنونی شركت( به 
منظور رعایت الزامات سازمان بورس اوراق بهادار مبنی 
بر رعایت حداقل سرمایه مورد نیاز شركتهای بازار دوم 
بورس بوده كه در صورت عدم انجام افزایش سرمایه به 
دلیل عدم تامین سرمایه در گردش مورد نیاز، شركت 
قادر به تولید محصوالت جدید نمی باشد. این گزارش 
توجیهی بر اســاس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات 
ذهنی دربــاره رویدادهای آتــی و اقدامات مدیریت 
تهیه شــده است كه انتظار نمی رود لزوما به وقوع به 
پیوندد. 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- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و با 
فرض تحقق مفروضات و سایر مبانی پیش بینی شدهه 
مندرج در گزارش توجیهی فوق، این موسسه به مواردی 
برخورد نکرده است كه متقاعد شود مفروضات مزبور، 
مبنایي معقول براي تهیه گزارش توجیهي فراهم نمي 
كند. به عالوه، به نظر این موسســه گزارش توجیهی 
یاد شده براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه 
و طبق اســتانداردهای حســابداری ارائه شده است.

4- حتــي اگــر 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- مفروضات تهیه گــزارش توجیهی مزبور با فرض 
ثبات شرایط اقتصادی، تبعات تحریم های تحمیلی بر 
تعامالت خارجی و نقل و انتقال وجوه ارزی از طریق 
اشخاص ثالث )واسطه( جهت خرید قطعات مصرفی، 
ثبــات ارز و ... بوده و بدیهی اســت هرگونه تغییر در 
شرایط اقتصادی با توجه به تالطم های ارزی ایجادی 
در چند ماهه اخیر و پیش بینی ادامه آن در ماه های 
آتی ، موثر بر محاسبات مزبور )عمدتا عملیات مربوط 
به سفارشــات خارجی قطعــات مصرفی محصوالت 
جدیــد پیش بینی شــده شــركت( و ... خواهد بود.
6- در ارتباط با )الف( برگهای تشخیص صادره مالیات 
عملکرد سالهای 1394 الی 1397 و برگهای مطالبه 
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده ســالهای 1395 الی 
1397 به همراه رســیدگی به معامالت فصلی ماده 
169 مکرر برای ســالهای 1396 و 1397 با احتساب 
ذخایر و یا مبالغ پرداختی در حســابها، شركت دارای 
بدهی احتمالــی بوده كه پرونده ســالهای مزبور در 
هیاتهای حل اختالف مالیاتی در جریان رســیدگی 
می باشــد. )ب( همچنین حق بیمه تامین اجتماعی 
برای عملکرد ســال 1397 نیز مورد رسیدگی تامین 

اجتماعی قرار نگرفته است. بنا به مراتب فوق، اثارمالی 
ناشی از موضوعات مزبور بر اقالم صورت سود و زیان 
بــرآوردی منــدرج در گزارش توجیهــی، موكول به 
رسیدگی و اعالم نظر نهایی مقامات ذیربط می باشد.
7- بدیهــی اســت اجــرای افزایــش ســرمایه می 
بایســتی بــا رعایــت مبانــی پیــش بینی شــده 
در مــوارد مربوطــه  اصالحیــه قانــون تجــارت و 
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار صــورت پذیــرد.

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 
افزایش ســرمایه قبلی شــركت از مبلــغ 30/000 
میلیــون ریال به مبلــغ 109/957 میلیــون ریال و 
از محــل تجدید ارزیابی برخــی از دارایی های ثابت 
شــركت بوده كه به منظور اصالح ســاختار مالی و 
مطابق با ماده 2 آئین اجرایی ماده 17 قانون حداكثر 
استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای 
كشور صورت گرفته اســت. نتایج حاصل از افزایش 
ســرمایه مزبور كه طی تصمیمــات مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1394/4/9 و بموجب مجوز شــماره 
121/324757 مورخ 1394/5/25 ســازمان بورس 
اوراق بهــادار تصویب شــده و در تاریــخ 1394/6/2 
نزد مرجع ثبت شــركت ها به ثبت رســیده اســت.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هــدف شــركت گســترش صنایــع و خدمــات 
كشــاورزی ) ســهامی عــام( از افزایــش ســرمایه 
موضــوع این بیانیه ثبت، به شــرح زیر می باشــد.
تامین ســرمایه در گردش : انجام افزایش سرمایه از 
محــل مطالبات حال شــده و آورده نقدی به منظور 
تامین سرمایه در گردش مورد نیاز شركت بابت تامین 
مــواد اولیه مصرفی جهت تولیــد محصوالت جدید 
و بــا هدف رعایت الزامات ســازمان بورس به منظور 
رســیدن به حداقل ســرمایه مورد نیاز ( در بازار دوم 
بورس) می باشــد.  همچنین در صــورت عدم انجام 
افزایش سرمایه، شركت به دلیل عدم تامین سرمایه 
در گردش مورد نیاز، قادر به تولید محصوالت جدید 
خــود نخواهد بود. الزم به ذكر اســت كه با توجه به 
نوع فعالیت شــركت، جهت تولید محصوالت جدید 
نیازی به تجهیزاتی عالوه بر تجهیزات كنونی نمیباشد.
برنامه های شركت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه

در صــورت عــدم انجام افزایش ســرمایه شــركت 
گســترش صنایــع و خدمــات كشــاورزی قــادر 
بــه تولید محصــوالت جدید خــود نخواهــد بود.
چشــم انــداز شــركت و ریســک هــای مرتبــط

عمده ریســک و مخاطرات شركت ناشــی از عوامل 
بین المللی به خصــوص تحریم ها، قوانین و مقررات 
دولتــی، نــرخ ارز، تورم و ركود اقتصادی می باشــد 
كه این مــوارد فعالیت های اصلی شــركت به ویژه 
در حــوزه تامین مــواد و قطعات، تولیــد، تحقیق و 
توســعه، فروش داخلی، صــادرات و خدمات پس از 
فروش را با مشــکالت و مخاطراتــی روبرو می كند.
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دکترین سبحان دارو خوش می خرامد 
عملکردی درخشان از بزرگترین تولیدکننده داروهای اعصاب و روان

نی
سی

رح
امی
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خ

تاالر چهارســوق شاهد عملکرد ساالنه تیم جوان دیگری 
از گروه دارویی البرز بود به نام شــركت داروئی سبحان 
با ناخدایی دكتر علي شــریف اعلم كه از فرهیخته ترین 
مدیران صنعت دارویی كشــور می باشد و یاری مدیران 
پاكدســتش منجملــه جناب دكتر گنجــی معمار مالیه 
مجموعه و جمله مدیران ارشد در تولید، تحقیق، اداری، 
فنی، فروش، بازرگانی، بازاریابی و ... كه به راســتی این 
مدیــران حاذق و برنامه محور ســرقفلی هــای با ارزش 
هلدینگ هســتند و البته كه به بركت حضور این مدیران 
كاربلد و كاردان اســت كه لبخند رضایت بر دل سهامدار 
و ذینفع جاری و ساری می گردد و اصحاب رسانه هم از 
این نعمت كه در كشــورمان رونق و جهش تولید تجلی 
واقعی یافته خوشحال و خشــنود و مشعوف می گردند.   
در این مجمع كه با حضور 84/12 درصدی ســهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان 
بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاست مجمع برعهده آقای اكبر برندگي  بود، كه 
جنابان فرشید مرادي و علي فالح پور در مقام نظار اول و 
دوم و بهمن گنجي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه بــا قرائت گــزارش هیــات مدیره بــه مجمع 
مربــوط به اهــم فعالیتهای صــورت پذیرفتــه در طی 
ســال مالی منتهی به 1398/12/29 و پس از اســتماع 
گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با 
طنین صلــوات خود ضمــن  تصویب صورتهــای مالی 
و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقســیم ســود 
1/100 ریال به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.

دكتر علي شــریف اعلم در گزارش مبسوط خود با اعالم 
اینکه شركت سبحان دارو یکي از موفق ترین شركتهاي 
بازار دارویي است كه با داشتن بیش از 150 پروانه تولید 
، در حال حاضر رتبه اول كشــوري از لحاظ حجم تولید 
و رتبه دوازدهم كشوري از لحاظ فروش را دارا مي باشد 
اضافه نمود ســاخت و عرضه داروهاي بــا كیفیت براي 
تامین نیازهاي دارویي اقشــار جامعه و انجام مسئولیت 
اجتماعي براي ارتقاء سالمتي و شادابي و صیانت از محیط 
زیست به بهترین نحو ممکن ، دكترین اصلی ما برای كار 
می باشــد. به گفته این مدیر باســابقه و البته خوشفکر 
صنعت دارویی كشــورمان ؛ نوآوري در تولید محصوالت 
با كیفیت، مشــتري مداري، توســعه كار گروهي، بهبود 
زندگي كاري كاركنان، مســئولیت پذیري و پاسخگوئي 
اجتماعــي و حفاظت از محیط زیســت جزو ارزشــهای 
محوری شركت میباشد كه به جد در تیم ارشد مدیریت 
شركت پیگیر آن هســتیم . مدیرعامل شركت در فرازی 
دیگــر از گزارش خود با اعالم اینکه  نوســازی و تجهیز 
خطوط و خرید ماشــین آالت و تجهیزات شــركت آغاز 
شده و با توجه به افزایش سرمایه صورت پذیرفته شركت 
درسال گذشــته  این مهم به ســرعت در حال پیگیری 
میباشــد ابراز امیدواری كــرد با انجام هرچه ســریعتر 
طرح عادی توســعه و بازسازی شــاهد رشد سودآوری و 
افزایش ســطح عملکرد و ارزش افرینی مجموعه باشیم .

بــرای شــما مدیران میانــه میدان ســالمت و خدوم از 
درگاه ایــزد منان مزید توفیقات شــما بــرای خدمتی 
سرشــار از شــور و نشــاط و مملــو از تــوكل الهی در 
جهت رشــد و شــکوفایی ایران اسالمی مســالت داریم.

پیام هیات مدیره
صنعت دارویي كشور همراه بـــا نوســـانات نـرخ مـواد 

اولیـه از یـک سـو و ثابـت بـودن نـرخ فـروش از سـوي 
دیگـر، تصـــمیم گیـري و سیاسـت گـــذاري را بـراي 
مـدیران دسـت انـــدركار پیچیــده كـــرده اسـت در 
ایـن راسـتا مـدیــران مـي تواننـد بـا تـدوین برنامـــه 
ریـزي همـــه جانبــه و جامــع ، بـا انتخاب استراتـژي 
هاي كارآمـــد و ارائـه خدمــات بـه بهتـرین كیفیـت و 
رقـابتي تـرین وضعیــت در ارائــه فـروش محصـوالت 
بـــه بـــازار ســـهم بنگـــاه را حفظ و ارتقاءبخشند و 
انتظارات ســهامداران را برآورده نمایند. شركت سبحان 

دارو با شناخت وتحلیـــل موقعیـت خـود بـا بکـارگیري 
ابزارهـاي مناسـب همچـون برنامـه ریـزي اسـتراتژیک 
نگـــاهي دقیـق بـه آینـــده دارد و بـه منظــور حفـظ 
وارتقـــاء موقعیـت خـود در عرصـــه رقابـت بـا تبیـین 
اسـتراتژیهایي بـه شـرح زیر،سـازماني چابـک و انعطـاف 
پـذیر ایجـاد خواهـد نمـــود تحقـق ایـن هـدف فقـط 
بـــا تغییـر ســـاختاري و ســـازماندهي میسـر نبـوده 
بلکـــه تغییـر در فرهنـگ و شـــیوه اعمـال مدیریــت 
مدنظــــر بوده كــه در این راســتا باید گام برداشــت.

استراتژي هاي شركت:
1- حفظ خطوط تولید موجود

2- توسعه خطوط و افزایش ظرفیتهاي تولیدي با اجراي 
پروژه هاي در دست اجرا و آتي

3- تولید محصوالت تحت لیسانس شركتهاي معتبر اروپایي
4-  توسعه جغرافیایي بازار )توسعه داخلي ، توسعه صادراتي(

5-  استقرارGMP در خطوط تولید
6-  توسعه منابع انساني

7-  افزایــش فروش و قرارگرفتن در رتبه اول شــركت 
هــاي برتــر داروئي )تولیــد داخلي( در افق پنج ســاله

اهم فعالیتها در سال ، به شرح ذیل مي باشند :
در ســال 1398 ،پروانه هاي اخذ شــده و سي تي دي 
هاي ارســالي براي محصوالت به شــرح زیر میباشــد: 

پروانه هاي اخذ شده: 
1- قــرص اندانســترون 4 میلي گرمي ) بــا نام تجاري 

اونیتریل(
2- ژل بریمونیدیــن ) بــا اســم برنــد بریموتــاپ (
3-  كرم كلوتریمازول واژینال ) با اســم برند كانسدرم (

سي تي دي هاي ارسالي : 
1- قرص امپاگلیفلوزین 10و 25 میلي گرمي ) با اســم 

برند ژاگلوزین (
2- ژل بریمونیدیــن ) بــا اســم برنــد بریموتــاپ (
3- كرم كلوتریمازول واژینال ) با اســم برند كانسدرم (
گــرم میلــي   5 و   2/5 آپیکســابان  قــرص   -4
5- قرص آگومالتین 25 میلي گرمي با نام تجاري ملوتیس

6- كپسول زالپلون 5 و 10 میلي گرم
7- قرص جویدني دایمکت 125 

8- قرص كلوپرومازین 25 و 100 میلي گرم 
9- قرص متفورمین پیوسته رهش 1000 میلي گرم 

10- پماد زینک اكسید 25 درصد
اولین سري  درسال 1398  كه  محصوالت جدیدي 
ســاخت آن تائید شــده ومجوز ورود به بازارآن 

صادرشده است:
1- قرص اونیتریل 4 میلي گرمي

2- پماد فوزیتان 2  درصد 
3- قرص ریکسان 15

4-  ژل بریمونیدین )با اسم برند بریموتاپ(
محصوالت جدیدي كه مجوز اولین ســري ساخت 

آنان در سال 1398 درخواست گردیده است:
1- قطره دایمتیکون

2- قرص گلیکالزید 30 و 60 میلي گرمي
 mg 25 بنســرازید /mg100 3- قرص تركیبي لوودوپا
 mg 50 بنســرازید /mg200 4-  قرص تركیبي لوودوپا
5- قــرص تركیبــي امپاگلیفلوزیــن mg5/متفورمین 

 mg500 هیدروكلراید
 mg 5 والسارتان  mg 80 6- قرص تركیبی آملودیپین
 mg 5 والسارتان  mg 160 7- قرص تركیبی آملودیپین
 mg 10 والسارتان  mg 80 8- قرص تركیبی آملودیپین

اسکیل آپ هاي سال 1398 : 
1- ژل بریمونیدین )با اسم برند بریموتاپ(

2- كرم كلوتریمازول واژینال )با اسم برند كانسدرم(
3- قرصهــاي فیلــم كــوت دیپیریدامــول 25 و 75 

برنامه هاي آینده شركت:
روم  كلیــن  بخــش  توزیــن در  واحــد  توســعه    -4
وتجهیــزات وتاسیســات حمایتــي طبق اســتانداردها 
والزامــات GMP  به مســاحت حــدود 300 متر مربع
5- طراحــي وخریــد ونصب اتاق تمیز گرانول خشــک 
  Blender جهت نصب دســتگاه رولر كمپکتور موجود و
Bin خریــداري شــده بــه مســاحت 60 متــر مربع.

6- تکمیــل اتاق آبســاز جهــت نصب سیســتم تولید 
 BWT شــركت  از  شــده  خریــداري  دیونیــزه  آب 
7- ادامه پروژه توسعه سالن بسته بندي وجداسازي بسته 
بندي اولیه وثانویه با نصب اتاقهاي تمیز بر اساس الزامات 

 GMP
8- باز ســازي آزمایشــگاه كنترل حین تولیــد بهمراه 
سکوبندي آزمایشــگاهي وتاسیسات حمایتي با مساحت 

حدود 50 متر مربع
9- توســعه وبازســازي آزمایشــگاه میکروبیولــوژي به 
مســاحت 40 متر مربع بر اســاس الزامــات GLP در 
راستاي رفع مغایرتهاي اعالم شده توسط بازرسان وزارت 
بهداشت با درنظر گرفتن اتاق تمیز وتاسیسات حمایتي .
10- آغــاز ســاخت كلیــن روم واحد گرانول ســازي 
جهت نصــب و راه اندازي ماشــین گرانول ســاز گلت. 
در پایــان ضمــن تقدیر فــراوان جهت صــرف وقت و 
دقت شــما ســروران گرانقدر ، تعالي و درخشــش هر 
چه بیشــتر نام ســبحان دارو را در صنعت دارو ســازي 
كشــور و منطقــه ، از خداونــد ســبحان آرزومندیــم
امیــد كــه بــا پشــتکار، همدلــي و همراهــي تمامي 
مدیــران گرانقــدر و كاركنــان عزیــز و بــا تکیــه بر 
دانــش، تخصص و تجربــه این رســالت پایــدار ماند.
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»سبجنو« دارای متنوع ترین سبد محصوالت در صنعت سیمان کشور
برنامه های مدون مدیریتی مهندس حسن معصومی برای تعالی سیمان بجنورد

لج
 خ

دی
مه

به گفته ی مهندس  ســید حســن معصومی  مدیر عامل 
برجســته و شناخته شــده صنعت كانی كشورمان شركت 
ســیمان بجنورد اولین كارخانه ســیمان دوازده محصولی 
در ایران اســت كه همواره با ســعی و تالش خود كیفیت را 
بر كمیت مقدم دانســته و در جهــت افزایش رضایتمندی 
مشتریان گام بر می دارد  و مفتخر است كه با یاري خداوند 
سبحان و تالش مدیران و كاركنان متعهد، توانمند و با انگیزه 
شــركت و پیگیري برنامه ها و اهداف اســتراتژیک و اعمال 
مدیریت هزینه ها و كاهش قیمت تمام شــده، اجراي پروژه 
هاي بهبود، افزایش ســهم بازار و افزایش سودآوري، توانسته 
كارنامه ای موفق و درخشــان از عملکرد را در ســال مالی 
مورد گزارش برای ســهامداران و ذینفعان خود حاصل سازد.

 شــایان ذكر است كه هم اكنون كارخانه سیمان بجنورد  با 
تولید 12 نوع محصول متنوع نه تنها پاسخگوی نیاز صنعت 
ساختمان كشور به انواع ســیمان باشد بلکه قادراست انواع 
ســیمان مورد نیاز بازارهای خارجی را نیز با بهترین كیفیت 
تامین نماید وهمین امر باعث شــده كه مشتریان داخلی و 
خارجی وفاداری برای محصوالت تولیدی خود داشته باشد .

مجمع عمومی عادی سالیانه شركت سیمان بجنورد )سهامی 
عــام(در تاریــخ 1399/02/14 در محل ســالن اجتماعات 
شــركت بازرســي كاالي تجاري )I.G.I( تشــکیل شــد .

در ایــن مجمع كه بــا حضور 86/59 درصد از ســهامداران 
حقیقــی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده ســازمان 
بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و بــازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاســت مجمع بر عهده آقای مصطفي شــهریاري 
بــود كه جنابــان محمد جمالي حســن جاني و حســین 
عرب علیدوســتي در مقام نظــار اول و دوم و آقای ســید 
حســن معصومي  به عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

در ادامه با قرائت گــزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیت های 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 
صورت های مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم 
سود  1.820 ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

مهنــدس معصومی كه از مدیــران كاردان و كاربلد صنعت 
كشورمان میباشد و هم اكنون سکاندار این مجموعه خوشنام 
تولیدی سیمان در كشور می باشد  در فرازی از گزارش جامع 
خود به سهامداران با اعالم این نکته كه شركت سیمان بجنورد 
با ظرفیت روزانه5300 تن كلینکر و حدوداً 1/69 میلیون تن 
سیمان در سال و واقع شدن در منطقة شمال شرق كشور و 
وضعیت عرضه و تقاضا بر شركتهای سیمان بیشترین فشار 
را وارد ســازد در این منطقه، مواجهه با یکي از شــدیدترین 
بازارهاي رقابتي مي باشــد تصریح داشــت تنوع و كیفیت 
باالی محصوالت تولیدی باعث شد در سال مالی گذشته كه 
مشکالت صادراتی ناشی از تحریم ، افزایش دامپینگ و فزونی 
عرضه نسبت به تقاضا بتوانیم در كناركاهش بهای تمام شده و 
اجرایی كردن برنامه ریزی های تدوین شده بتوانیم هم در بعد 

فروش خارجی و هم افزایش سوداوری و ارزش افرینی موفق 
عمل كنیم. این مدیر موفق در فرازی دیگر از گزارش مبسوط 
خود بر این نکته تاكید داشت كه بهره برداری از این مجموعه 
در بیش از دو دهه گذشــته عالوه بر بــاال بردن توان ملی و 
منطقه ای در تولید محصــوالت داخلی باعث ایجاد فرصت 
های شغلی مستقیم و غیرمستقیم فراوان گردیده است افزود 
ســیمان بجنورد با توان اجرائی نیروهای متخصص و متعهد 
بومی، بهره بردن از معادن غنی و در اختیار داشتن تجهیزات و 
دستگاههای تولید مطابق با تکنولوژیهای روز دنیا توانایی تولید 
انواع سیمان های مورد نیاز پروژه های ساختمانی و طرح های 
عمرانی را دارا می باشد كه این از نقاط قوت و تمایز مجموعه 
خوشنام و پیشبرد سیمان بجنورد در برابر دیگر شركت های 
سیمانی میباشد. نگاه مصرانه و توجه جدی مدیریت به مقوله 
محیط زیست  و محیط كار امن، افزایش بهره وری و كیفیت 
محصوالت د ركنار تائید حســابهای دقیق و شــفاف جناب 
مســعود زهره بندیان، معمار مالیه و مرد شــماره یک مالی 
شركت توسط حسابرس و بازرس قانونی شركت از جمله نکات 
مهــم دیگری بود كه در این مجمع بیش از بیش گزارش به 
چشم آمد. دست مریزاد بر این مدیران پاكدسِت برنامه محور 
و با دیسیپلین كه بواقع سرداران جنگ اقتصادی می باشند.

شــایان ذكر اســت  پروژه هــاي عظیم و اســتراتژیک زیر 
بخشــي از مشــتریان وفــاداري هســتند كه بــه كیفیت 
محصوالت صادراتي ســیمان  بجنورد اعتمــاد نموده اند :

-  پروژه ســد ســنگ توده شــماره 2 و  پــروژه هاي جاده 
ســازي ، ســاخت نیــروگاه برق آبي ، شــركت ســامان 
تأمینــات و شــركت ریــل و... در كشــور تاجیکســتان .
 ، داغ  قــره  ســیمان  كارخانــه  مصرفــی  كلینکــر    -
تأمیــن ســیمان  پــروژه هــاي ســاختماني  شــركت 
آزســمنت ، شــركت الــدوز و... در كشــور آذربایجــان .
-  پــروژه هاي ســاختماني شــركتهاي ســفیر ، كارپل ، 
شركت چینا ، شركت پالزاشــیپینگ و... در كشور روسیه .
-  پــروژه هاي ســاختماني شــركتهاي بــزرک خارجي 
ازجملــه  : بیــوک ، پلیمکــس ، رنســانس  ، پــارس 
انــرژي ،  شــركت لوتــوس و ... در كشــور تركمنســتان

پیام هیات مدیره
با یاري خداوند ســبحان و تالش مدیران و كاركنان متعهد، 
توانمنــد و با انگیزه شــركت و پیگیري برنامــه ها و اهداف 
استراتژیک و اعمال مدیریت هزینه ها و كاهش قیمت تمام 
شــده، اجراي پروژه هاي بهبود، افزایش سهم بازار و افزایش 
سود آوري، سال مالي منتهي به 1398/12/29 به پایان رسید.
امید اســت با استفاده از رهنمودهاي سهامداران محترم و با 
همت كاركنان پرتالش و بهره گیري از توانایي آنها، شركت با 
افزایش میزان صادرات و افزایش سهم بازار، با توجه به كیفیت 
مطلوب و تنوع محصوالت و اعمال مدیریت انرژي، مدیریت 
منابع مالي، افزایش درآمد و كاهش هزینه ها و ارزش افزوده 
بیشتر موفق به افزایش سودآوري شركت در سال 1399 گردد.

همچنیــن امید اســت بــا كار و تالش بیشــتر و توجه به 
همــه عوامــل موثــر درون و برون ســازماني، بــه اهداف 
مــورد نظر، مطابق برنامــه راهبردي شــركت نایل گردیم.
مرور كلی بر جایگاه شركت در صنعت و وضعیت رقابتی 

آن در سال مالی مورد گزارش
شركت ســیمان بجنورد با ظرفیت روزانه5300 تن كلینکر 

و حدوداً 1/69 میلیون تن ســیمان در سال و واقع شدن در 
منطقة شــمال شرق كشور و وضعیت عرضه و تقاضا در این 
منطقه، مواجهه با یکي از شــدیدترین بازارهاي رقابتي مي 
باشــد . در چنین شرایطي ، شركت سیمان بجنورد با توجه 
به اعتماد مشتریان نسبت به شــركت كه داراي وجه تمایز 
كیفیت مطلوب و تنوع تولید مي باشد توانسته ، سهم خود 
در بــازار رقابتي را حفظ كــرده و مطابق برنامه عمل نماید .

بیان استراتژی شركت:
در راســتاي سیاست هاي هلدینگ ،شركت سیمان بجنورد 
پــس از انجام مطالعات الزم و با همــکاري دفتر مدیریت و 
برنامه ریزي و مطالعات راهبردي هلدینگ ، اقدام به تهیه سند 
راهبردي و تدوین استراتژي هاي خود به شرح زیر نموده است:

- حفظ و افزایش سهم بازار داخلي و صادرات)حفظ كیفیت و بهبود 
آن ،تنوع تولید ،مهندسي فروش ،توسعه بازارهاي صادراتي و...(
- مدیریــت هزینه ها و كاهش قیمت تمام شــده )افزایش 
راندمان تجهیزات ،كاهش توقفات ،بهینه سازي مصرف انرژي 
،تولید و فروش سیمان هاي آمیخته، مدیریت منابع مالي و ...(
- توجه به مسائل زیست محیطي و ایمني و بهداشت محیط

- توســعه ســرمایه انســاني و بهــره گیــري از نیروهاي 
توانمنــد ،متعهــد و كاري ،توجــه بــه امــر آمــوزش و 
مشــاركت كاركنــان و ایجــاد ســامانه هــاي مدیریتي

مرور كلي بر عملکرد شركت :
شركت در سال 1398 تقریباً به اهداف تعیین شدۀ خود دست 
یافته اســت و با جلب اعتماد مشتریان و عرضة محصول با 
كیفیت ، موفق به تولید 1/150/940 تن كلینکر و 1/402/120  
تن ســیمان و فروش 1/410/073 تن ســیمان شده است .
بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شركت براي سال 

مالي آتي :
پس از تدوین ســند راهبردي چشــم انداز، شركت در نظر 
دارد پس از طي مســیر تعالي ، در ســال 1400 به بهترین 
سازمان از نظر اســتفاده بهینه از منابع در اختیار در جهت 
حداكثــر ســود آوري و در نتیجه پایــداري و خوش نامي 
در ســطح كشــور تبدیل گردد كه در همین راســتا برنامة 
شركت در ســال 1399 تولید و فروش حدوداً 1/330/000 
تــن ســیمان در بازارهاي داخلــي و خارجي مي باشــد.

برنامه هاي آینده شركت
گسترش بازارهاي فروش محصوالت:

 برنامه شركت در سال 1399 تولید و فروش حدوداً 1/330هزار 
تن سیمان در بازارهاي داخلي و خارجي و حركت در راستاي 
اهداف ، برنامه ها و اســتراتژي تعریف شــده خود مي باشد.

بودجه سال مالي98 :
بودجه ســال مالي 1399 شــركت با تولید 1/084 هزار تن 
كلینکــر و 1/330هزار تن ســیمان تنظیم گردیده اســت 
كه پیش بیني مي شــود 1/080 هزار تن ســیمان در بازار 
داخلــي و 250 هزار تن به خارج از كشــور عرضه شــود .

بــر  بالــغ  رقمــي  صــادرات  از  حاصــل  درآمــد 
اســت.  گردیــده  بــرآورد  ریــال  میلیــون    175/326
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صنایع غذایی مینو شرق ؛ پیشتاز در صادرات و ارزش آفرینی
سود شیرین برای سهامداران با مدیریت مهندس ایلخانی

مهندس عزیزاله ایلخانی مدیر خوشــفکر و شناخته شده 
صنعت غذایی كشورمان با اعالم اینکه ما معتقدیم با تولید 
و عرضه محصول مرغوب می توان منابع شركت و ملی را 
حفظ نموده و ارتقاء بخشــید افزود برای رســیدن به این 
مهم با ارتقاء ســطح مهارت و تخصص كاركنان به عنوان 
مهمترین سرمایه های شركت با ارائه دوره های آموزشی، 
هم چنین بهبود مستمر، افزایش بهره وری، كاهش هزینه 
ها و ... در راستای رضایتمندی مشتری اقدام می نمائیم.

به گفته ایــن مدیر مدبر، تولید محصوالت فراســودمند 
از اهداف عالیه شــركت و افتخارات ایــن مجموعه بوده 
و در همین راســتا برای اولین بار محصول بیســکوئیت 
پروبیوتیک در ایران تولید و عرضه بازار گردید. درســایه 
جملــه تمهیدات ارزنــده مدیریتی بوده كه مینو شــرق 
توانســته رشــد جالب توجــه بیــش از 60 درصدی در 
درآمدزایی را در كارنامه ســال 98 خود به ثبت رســاند.
مجمع عمومی عادی ســالیانه شــركت صنایــع غذایی 
مینو شــرق )ســهامی عام( مــورخ 99/02/31 در محل 
ســالن اجتماعات شــركت دارویي مینو تشــکیل شــد.

در ایــن مجمع كه بــا حضور بیــش از 69/25  درصدی 
ســهامداران حقیقــی و حقوقی، اعضای هیــات مدیره، 
نماینــده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بــازرس قانونی برگــزار گردید. ریاســت مجمع بر عهده 
آقای غالمعباس درفشــی كه جنابان رحمت اله علیجانی 
و علــي ابراهیمــي در مقــام نظــار اول و دوم و آقــای 
عزیزالــه ایلخاني به عنوان دبیر مجمــع انتخاب گردیدند. 
در ادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیت های صورت پذیرفته 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 
صورت های مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با 
تقسیم سود 90 ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
مهندس ایلخانی مدیر عامل مدبر  شــركت مینو شرق ، 
ایجاد اشتغال مفید و موثر اجتماعی در منطقه و صادرات 
محصوالت خصوصاً به كشــورهای همجوار را از مهمترین 
رویکردهای اصلی این شــركت برشــمرد و تصریح نمود 
در ســال مالی مورد گزارش به لحــاظ تالش و همکاری 
دلسوزانه پرســنل شركت شــاهد تحقق اهداف از پیش 
تعیین شــده و مصوب بودیم و امید اســت عملکرد سال 
آتی كه مرهون تالش كلیه همکاران این مجموعه اســت 
بتواند سالی خوشتر و سودی شیرین تر برای ذینفعان مان 
رقم بزند. همچنین افزایش سرمایه از محل تجدد ارزیابی 
بــه میزان 217 درصــد به منظور اصالح ســاختار مالی 
 و افزایش میانگین نفر ســاعت تولید بیســکویت از 37 
كیلوگرم ســال گذشــته به 39 كیلوگــرم و تافی از 17 
كیلوگرم ســال گذشــته به 22 كیلوگــرم و پفک از 25 
كیلوگرم سال گذشته به 26 كیلوگرم از دیگر دستاوردهای 
موفق مجموعه در ســال مالی مورد گزارش بوده اســت.

دریافت لوح تقدیر وتندیس مدیر شایسته ملی در كنگره 
تجلیل از یکصد مدیر شایســته ملی  ، دریافت لوح تقدیر 
وتندیس صادر كننده نمونه اســتان از ســازمان صنعت 
،معدن تجارت  و اخــذ گواهینامه ایزو 45001:2016  و 
بســیاری دیگر از افتخارات و دســتاوردهایی بوده كه در 
طــول یکی دوســال اخیر مجموعه به آن دســت یازیده 
اســت و این مهم نتیجه تالش مجدانه كاركنان و مدیران 
خدوم بوده اســت كه در سالهای سخت اقتصادی توانسته 
اند عملکردی درخشــان حاصل سازند.شــركت »صنایع 
غذایی مینو شــرق« كــه همگان به نام مینو شــرق آن 
را می شناســند، رشــد جالــب توجــه 62 درصدی در 
درآمدزایــی را در كانامه ســال 98 خود به ثبت رســاند.
ایــن شــركت عالوه بــر این كــه توانســت محصوالت 
خــود را بــا نرخ هــای باالتــر از گذشــته بــه فروش 

برســاند، در بهبود مقــدار فروش نیز موفق بوده اســت.
نکته دیگــر این كه نرخ فــروش بیســکوئیت به عنوان 
محصول اصلی »مینو« در فروردین ماه ســال 99 نسبت 
به اســفند ماه ســال 98 با رشد مواجه شــده و از حدود 
80 هزار ریال در هر كیلو به 99 هزار ریال رســیده است.

در واقع، شركت از بازار مصرفی كه به دلیل شیوع كروناویروس 
ایجاد شد نهایت استفاده را برد و زمانی كه تقاضای مطلوبی 
برای محصــوالت خود دید، با حذف تخفیف های فروش، 
نــرخ های بیشــتری را در محصوالت خــود منظور كرد.          
شایان ذكر است شركت صنایع غذایی مینو شرق یکی از 
بزرگترین مجتمع هــای صنعتی تولید كننده موادغذایی 
نظیر بیســکویت فک و تافی در كشور بوده كه در منطقه 
جنوب شــرقی ایران و زاهدان عالوه بر تولید محصوالت 
با كیفیت برای اســتفاده عمــوم هموطنانمان با صادرات 
محصوالت خود به كشورهای همسایه برای میهن عزیزمان 
ارزش آفرینــی و ارزاوری شــیرین به ارمغــان می آورد .

پیام هیات مدیره
خدا را سپاسگزاریم در سالی كه گذشت به واسطه حسن 
اعتماد سهامداران گرامی به هیات مدیره منتخب و به لحاظ 
تالش و همکاری دلســوزانه پرسنل شركت شاهد تحقق 
اهداف از پیش تعیین شــده و مصوب باشیم و امید است 
عملکرد سال آتی مرهون تالش كلیه همکاران این مجموعه 
اســت مورد توجه و عنایت سهامداران گرامی واقع گردد.
با آنکه شــركت در ســال مالی گذشــته مجموعه ای از 
مشــکالت و چالــش ها را بــا راه حل و پیشــنهادات و 
با تالش كلیه عوامل مدیریتی و پرســنلی پشــت ســر 
گذاشــته صمیمانه دست همه این عزیزان را كه در مسیر 
كاهش مشــکالت آن همت گماردند می فشاریم و اكنون 
اعالم می داریم به پشــتوانه این مســاعدت در راســتای 
ارتقــا بیش از پیــش آن تالش و كوشــش خواهیم كرد. 
هیــات مدیره بر خــود الزم می داند تا از ســرمایه های 
اصلــی )مدیــران و كاركنان شــركت( كه با كوشــش و 
پشــتکار خســتگی ناپذیر و مســتمر خــود در اجرای 
برنامــه هــای مصــوب، هیــات مدیــره را بــه بهترین 
شــکل ممکــن یاری نمــوده انــد قدردانی مــی نماید.
اســتراتژی های شــركت بــه شــرح ذیــل می باشــد:
- مدیریــت قیمــت بهــای تمــام شــده و كاهــش 
در  برتــری  عامــل  موثرتریــن  به عنــوان  هزینه هــا 
ســازمانی  اهــداف  بــه  دســتیابی  و  رقابــت  بــازار 
- خالقیــت و نوآوری در فعالیت ها و توســعه محصوالت 
جدید و ارائــه آن به مصرف كننده در تمام نقاط كشــور

- اصــالح ســاختار مالــی و نیــروی انســانی از طریق 
افزایش ســرمایه و عدم اخذ تســهیالت از سیستم بانکی 

اهداف و برنامه های شركت
- كاهش در نقطه سربه سر 

محصوالت
- افزایش بهره وری عوامل 

تولید
پاسخگویی  و  دستیابی   -

به نیازهای جدید بازار
- تولید محصوالت 

فرسودمند
- توسعه خط تولید

- اصالح ساختار عوامل تولید بر اساس 
بررســی ها و تصمیم هــای كاری در 

بهره وری، كاهش  تولید،  افزایش  جهت 
هزینه ها و قیمت تمام شده

- تالش جهت ایجــاد محصوالتی كه می توان به ســایر 
كشورها صادر نمود

اهم فعالیت های انجام شده در سال 1398
1- نصــب و راه اندازی 3 دســتگاه دیزل ژنراتور جمعا به 
مبلغ 45/000 میلیون ریال به منظور جلوگیری از قطعی 
پی در پی برق خصوصا در تابســتان و كاهش ضایعات و 

توقفات ناشی از آن
2- اجرای سیســتم اعالم حریق بــه منظور جلوگیری از 

پیامدهای احتمالی
3- تعویض منبع 100 هزار لیتری به منظور ذخیره سازی 

آب و جلوگیری از هدر رفت آن
4- احداث ســردخانه به منظور حفظ كیفیت مواد اولیه 

خریداری شده
5- فروش خط نوشــابه به مبلغ 14/000 میلیون ریال به 
علت توقف خط به دلیل كمبود آب و عدم صرفه اقتصادی 
6- نصــب و راه اندازی خط تافی مغزدار با ظرفیت تولید 
روزانــه 8 تن عمدتا جهت صادرات در ســالن نوشــابه.

7- اجرای پروژه گاز شهری كارخانه به منظور استفاده از 
انرژی در خطوط تولیدی

8- خرید دیگ بخار با ظرفیت 15 بار جهت خطوط جدید و 
قبلی تافی به دلیل پوسیدگی و كاهش راندمان دیگ بخار قبلی
9- رد ادعای منابع طبیعی براســاس رای صادره از سوی 
دادگاه بدوی و تایید دادگاه تجدید نظر بعد از 10 ســال

10- كاهش اثر تورم مواد اولیه از طریق خرید و سیو مواد 
جهت تولید سال بعد 

11- تمركز بر آموزش پرسنل برای باال بردن سطح دانش فنی 
آن ها و درنهایت ارتقا كیفی محصوالت و افزایش بهره وری.
12- مذاكره با مدیران بازارچه های مرزی جهت افزایش و 

توسعه مویرگی صادرات
13- همکاری در جهت پیاده ســازی سیســتم مدیریت 
كیفیــت )iso17025( با هدف افزایش ســرعت تولید، 
بهبــود كیفیت تولیدات و محصــوالت، بهبود فرآیندها و 
روشــهای كاری و در نتیجه افزایش رضایت مشــتریان و 
سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی )iso22000( با هدف 

ایجاد ایمنی در زنجیره مواد غذایی.
14- تولید انبوه محصول پفک فلفلی و تافی مغزدار بعنوان 

محصوالت جدید.
15- افزایش سرمایه از محل تجدی ارزیابی به میزان 217 

درصد به منظور اصالح ساختار مالی 
16- بررســی و تست سه محصول بیســکویت چندغله، 

بیسکویت قهوه و فلفلی.
17- میانگین نفر ساعت تولید بیسکویت از 37 كیلوگرم 
ســال گذشــته به 39 كیلوگرم و تافــی از 17 كیلوگرم 
ســال گذشــته به 22 كیلوگرم و پفــک از 25 كیلوگرم 
ســال گذشــته به 26 كیلوگــرم افزایش یافته اســت.

همچنین میانگین ضایعات قابل مصرف تولید 2/5 درصد 
بوده كه نســبت به ســال گذشــته كاهش یافته است.
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دکترین مصطفی صفاری برای تعالی »دجابر«
داروسازی جابرابن حیان: تالش بی پایان برای سالمتی انسان 

تن خســته از قرنطینه هیچ شاداب نمی گردد مگر با دیدن و لمس واقعی تالش زنان 
و مــردان خدوم كه برای ایرانی آباد و آزاد و ســالمت جان بر طبق اخالص گذارده  و 
چون این همت و همیت را در بین پرسنل و مدیران كوشا و فرهیخته صنعت داروسازی 
آن هــم بنام جابرابن حیان بزرگ كه تاریخ با افتخار به نام او تکیه می كند به عینیت 
می بینی و حســش میکنی این خســتگی جای خود را به نشــاط میدهد و شادابی.
از درب ورودی كارخانه با راهنمایی چندین جوانان سرافراز سینه ستبر به سمت مسئول 
حراست موقری هدایت شدیم و در ادامه به مودت و یاری او به تاالر اجتماعات رهنمون.
بیــش از نیم قرن اســت با اســب قلم به سراســر گیتی صنعت و مدیریت ســرک 
كشــیده و نوشــته و چه بســیار سنگرنشین و كاخ نشــین دیده و احوالشــان را به 
تحریر كشــیده ولی رفتار بچه های جابر از حراســت تا مالی از مدیرعامل تا ریاســت 
مجمــع در عین فرهیختگــی آنچنان  با تواضــع نیکو برخورد مــی دارند كه گویی 
نون والقلم و مایســطرون را در رگ و پی خود كاشــته اند .تبــارک اهلل بر مدیرعامل 
فرهیختــه و كاردان كه اینچنین حرمت نهی را ســرلوحه مجموعه قرار داده اســت.
دكتر صفاری در مجمع ساالنه همانطور كه پیشتر نیز در مصاحبه های خود اعالن داشته 
بود تصریح كرد كه تالش می كنیم با یک برنامه ریزی دقیق، شركت داروسازی جابرابن 
حیان را طی دو سال آینده به جایگاه واقعی آن در صنعت داروسازی كشور بازگردانیم. 
مدیر مدبر مجموعه همچنین تاكید كرد: امسال در داروسازی جابرابن حیان سود عملیاتی 
و غیرعملیاتی داریم و در بخش غیرعملیاتی هم همه شركت هایی كه در آنها سهامدار 
هستیم، بسیار خوب عمل كرده اند و این باعث شد كه سود برای سهامداران و ذینفعان 
خود حاصل ســازیم. به گفته دكتر مصطفی صفاری حفــظ بازارهای موجود و تالش 
برای گرفتن سهم بیشتر از بازار، تقویت بخش برندینگ و ماركتینگ و تولید داروهای 
جدید از مهمترین برنامه های شركت داروسازی جابرابن حیان در این دوره خواهد بود.
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت جابرابن حیان)سهامی عام( مورخ 
1399/03/24 در محل شركت واقع در كیلومتر 5 جاده مخصوص كرج برگزار گردید. 
در این مجمع كه با حضور 77/52 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای علي اصغري بود، كه آقای مهدي حنطه و خانم مهدیه حیات مقدم  
در مقام نظار اول و دوم و آقای مصطفي صفاري 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 حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشمول ماده 129 و با تقسیم سود 700 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

دكتر مصطفی صفاری این مدیر برنامه محور و با دیســیپلین در گزارش جامع خود با 
اشــاره به اینکه شركت داروسازی جابرابن حیان پروژه های نیمه تمام زیادی دارد كه 
تکمیل آنها برای این شــركت بسیار مهم و ســودآور خواهند بود، افزود: فعالیت های 
مثبتی را كه از گذشته در این شركت انجام شده است؛ تکمیل خواهیم گشت. به گفته 
وی همچنین پتانسیل خوبی در بخش تحقیق و توسعه شركت برای تولید محصوالت 
جدید و داروهای های تک وجود دارد كه حتما این پتانسیل را نیز عملیاتی خواهیم كرد.
وی با بیان اینکه حفظ بازارهای موجود و تالش برای گرفتن سهم بیشتر از بازار، تقویت 
بخش برندینگ و ماركتینگ و تولید داروهای جدید از مهمترین برنامه های شــركت 
داروسازی جابر ابن حیان در این دوره خواهند بود، توضیح داد: در یک برنامه چند ساله 
تالش خواهیم كرد كه شركت داروسازی جابر ابن حیان را به جایگاه قبلی آن بازگردانیم. 
این مدیر خوش فکر درادامه با تصریح این نکته كه شركت همواره جزو یکی از شركت های 
برتر داروســازی كشور بوده است افزود: كه باید تالش كنیم این جایگاه مجددا كسب 
شــده و حتی ارتقا نیز یابــد. و این مهم با تولید داروی باكیفیــت، تقویت صادرات و 
عمل به تعهدات داخلی كه در اولویت ما ودكترین كاری ما اســت تحقق خواهد یافت.
به گفته دكتــر صفاری در حوزه نیروهای انســانی هم تالش خواهیــم كرد در كنار 
آموزش مستمر كاركنان، كه نیروهای توانمندی نیز به شركت اضافه گردد تا با تقویت 
روحیه كار گروهی پتانســیل های بالقوه موجود در شــركت بــه بالفعل تبدیل گردد. 
وی همچنین با اشــاره به حمایت هلدینگ شــفادارو از شــركت داروسازی جابر ابن 

حیان كه باعث دلگرمی این شركت شده است، اظهار داشت: برنامه هایم برای مدیریت 
شــركت در سه فصل كوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تدوین گشته كه در كنار تیم 
مدیریت دلســوز و كاركنان تالشــگرمان  به جد به دنبال اجرایی شــدن آن هستیم.
این مدیر مدبر و پاكدســت همچنین تاكید داشت كه: باید طوری كار كنیم كه خیال 
سهامداران شــركت داروسازی جابر ابن حیان از هزینه ای كه در این شركت به عنوان 
یک سرمایه گذاری با ریســک پایین انجام داده اند، راحت باشد. بنا به اعالم مدیرعامل 
شركت، متاسفانه در یکی دو سال اخیر افزایش قیمت چندانی روی محصوالت تولیدی 
داروســازی جابر ابن حیان رخ نداده اســت كه امسال این روند تســریع شده و آن را 
پیگیری خواهیم كرد و ایضا در كنار آن با فعال شــدن همه خطوط تولیدی شــركت 
شاهد رشد خوبی در سود ســال های آینده در داروسازی جابر ابن حیان خواهیم بود.

وی درباره آخرین وضعیت شركت داروسازی راموفارمین كه شركت داروسازی جابر ابن 
حیان ســهامدار عمده آن اســت و خود وی نیز پیش از این مدیرعاملی آن را بر عهده 
داشته اســت، توضیح داد: با توجه به مشکلی شركت توسعه دارویی رسا برای صنعت 
دارو و به ویژه شركت راموفارمین به وجود آورد، در این شركت دچار چالش نقدینگی 
شدیم كه در سال گذشته با حمایت هلدینگ شفادارو جریان نقدینگی در این شركت 
به حالت نسبتا عادی بازگشت و این باعث شد تا روند سوددهی عادی را در این شركت 
در سال جاری داشته باشیم بطوریکه در نیمه نخست امسال بیش از 180 درصد بودجه 
تصویب شده دوره و 75 درصد بودجه سود سال محقق شد و در پایان امسال نیز قطعا 
این شركت سود برنامه ریزی شده خود را محقق خواهد كرد. روندهای تکمیلی توسعه ای 
نیز در این شركت آغاز شده است و می توانیم مطمئن باشیم كه در آینده خطر خاصی 
داروسازی راموفارمین را تهدید نخواهد كرد. به گفته وی در واقع داروسازی راموفارمین 
در حال حركت، ترمیم می شود به طوریکه این شركت در خرداد ماه 97 زیان 3 میلیارد 
تومانی داشــت كه در پایان سال 98 به سود ناخالص 27 میلیارد تومانی دست یافت.
دكتــر صفــاری در بخش پایانی گــزارش خود اظهــار امیدواری كرد كــه دولت به 
صــورت واقعــی از صنعــت داروســازی حمایت كند، چــرا كه صنعت داروســازی 
جزو صنایع ســودده و اســتراتژیک كشــور اســت كه دانش و علم مرتبط با آن در 
كشــور بومی ســازی شــده اســت و قابلیت های زیادی در این صنعت وجــود دارد.
گفتنی است، مصطفی صفاری دارای مدرک دكترای داروسازی و PHD فارماسوتیکس 
از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشــتی تهران است. وی هم اكنون عضو هیات علمی 
دانشگاه آزاد در گروه  فارماسوتیکس و نانوتکنولوژی پزشکی است. از سوابق كاری وی 
نیز می توان به مشاور فرموالسیون شــركت باریچ اسانس، معاون فنی و بهره برداری و 
مشاور مدیرعامل شركت داروسازی فارماشیمی، مدیر تولید و عضو هیات مدیره شركت 
كیمیدارو و مدیرعامل و عضو هیات مدیره شــركت داروسازی راموفارمین اشاره كرد.
شــایان ذكر است شركت داروسازی جابرابن حیان یکی از بزرگترین تولیدكننده های 
آنتی بیوتیک های تزریقی و غیرتزریقی در ایران می باشــد كه در سایه تدابیر ارزنده 
دكتر مصطفی صفاری مدیریت عامل فرهیخته و كادر متخصص مدیریتی و كاركنان 
متعهد خود در ســال مالی گزارش توانســته به افتخارات بسیار درخشانی دست یابد..

پیام هیات مدیره:
با سالم و احترام، حضور سهامداران عزیز و سایر حاضران محترم را گرامی داشته و پروردگار 
متعال را شاكر هستیم كه به لطف و عنایاتش بار دیگر توانستیم در راستای رسالت سازمان 
و تحقق اهداف سازمانی گام برداشته و با تولید داروهای باكیفیت و حیات بخش، سهم به 
سزایی در بهبود و حفظ سالمت جامعه داشته باشیم. افتخار آن را داریم كه با حمایت و 
همراهی سهامداران، همت و تالش مدیران و كاركنان متخصص و تجهیزات و تکنولوژی 
روزآمد و با جهت گیری به سوی بهره وری روزافزون، ضمن تحقق اهداف شركت به لحاظ 
كمی و كیفی تولیدات و سودآوری، همواره پاسدار منافع كلیه ذی نفعان خود ازجمله 
سهامداران، مشــتریان، كاركنان، تامین كنندگان مواد، دولت و سایر اشخاص باشیم. 
هیات مدیره شــركت داروســازی جابرابن حیان باور دارد كه توجه به منافع همه ذی 
نفعــان و ارزش افزایی منافع صاحبان ســهام و هدایت تمامــی تالش و همت در این 
جهت، موجب رشــد و شــکوفایی روزافزون، ظهور نوآوری و درنتیجه تعالی شــركت 
خواهــد بود، لذا تمامی تالش و اهتمام خود را در این راســتا بــه كار خواهد گرفت.
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تشریح اهداف و ارزش ها:
ارزش های فردی در شــركت داروسازی جابرابن حیان شــامل خود رهبری، كارآمد 
و موثــر بودن، برانگیختگی، توفیق طلبی، معنویت، خیرخواهی، داشــتن اســتقالل 
مالی و داشــتن روحیه همیاری اســت و همچنین ارزش های ســازمانی دربرگیرنده 
تبدیل شــدن به یک بنگاه اقتصادی، بهبود كیفیت، توســعه منابع انســانی، رعایت 
اصــول HSE و آموزش مداوم اســت، بر این اســاس پیش بینی مــی كنیم كه در 
سنوات آتی شركت داروســازی به یک بنگاه با كارمندانی عالقمند به كارهای تیمی، 
توســعه طلب و داشــتن موقعیت اقتصادی مناســب در ســطح كالن جامعه داشته 
باشــند و در نتیجه این شركت به یک بنگاه اقتصادی ســودآور برای ذینفعان تبدیل 
شــود و با آموزش مداوم فرآیندهای كاری به بهترین نحو ممکن به ســرانجام برسد.

توصیف روندها:
مصرف كننده )پزشک، داروخانه و بیمار( ترجیح می دهد به برند مصرفی خود وفادار باشد 
بنابراین خریدهای آینده ی خود را از همان برندی كه هم اكنون مورد استفاده قرار می 
دهد انجام خواهد داد. هدف شركت جابرابن حیان حفظ مشتریان قبلی خود و همچنین 
جذب مشتریان جدید است. برای نیل به این هدف می بایست موارد زیر را دنبال نماید:
- افزایــش كیفیــت و كاهش عــوارض محصوالت تولیــدی براســاس تامین مواد 
اولیــه معتبر، فرموالســیون مناســب همراه با اصالح فرموالســیون هــای قدیمی

- كاهش هزینه های باالسری در تولید دارو
- افزایش بهره وری با امکانات و منابع موجود

- تغییر در بسته بندی محصوالت تولیدی
- تالش در جهت در دسترس بودن و توزیع مناسب دارو

- ارتباط بهتر با انجمن های علمی تخصصی و جامعه پزشکی
- اســتفاده از ابزارهای جدید بازاریابی با ضریب نفوذ باال مانند شــبکه های اجتماعی 
مرور كلی بر جایگاه شركت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش:
هم اكنون تقریبا بیش از 180 كارخانه داروسازی در كشور فعالیت داشته و اشکال مختلف 
دارویی را تولید می كنند. داروسازی جابرابن حیان طبق آمارنامه داروئی كشور در بین 
این تولیدكنندگان در 12 ماهه  سال  1397 رتبه 17 را به خود اختصاص داده است. 
با توجه به اینکه در ســال 1398 نیز مشابه سال قبل شركت داروسازی جابرابن حیان 
رقبای متعددی داشته و احتمال افزایش آن ها نیز دور از انتظار نیست، لذا شركت جابر 
كماكان نوآوری و توسعه محصول را در اولویت برنامه ها و دستور كار خود قرار داده است.
- شناسایی فرصت های بازار سرمایه در حوزه داروسازی بر پایه نیازهای سه دهه آینده 

كشور و منطقه
- جلب مشاركت شركتهای دارویی معتبر جهانی جهت سرمایه گذاری مشترک و تولید 

 )BRAND( داروهایی با نام تجاری
بیانیه ماموریت: 

شركت داروسازی جابرابن حیان )سهامی عام( به عنوان یکی از شركت های زیرمجموعه 
هلدینگ شــفادارو، درزمینه تولید انواع داروهای انســانی با كیفیت اســتانداردهای 
ملی و بین المللی می باشــد كه با تکیه بر دانــش روز، كاركنان متخصص، تجهیزات و 
تکنولــوژی روزآمد در جهت پاســخ به نیازهــای دارویی جامعه پزشــکی و بیماران، 
بهبود كیفیت زندگی و حفظ و ارتقای ســالمت انســان و جامعــه فعالیت می نماید.

بیانیه ارزش های سازمانی 
بهبود كیفیت: افزایش بهبود كیفیت محصوالت و افزایش بهره وری در سازمان

سودآوری شركت: رشد مالی شركت با كار و تالش بیشتر و سخت كوشی
رضایت مشتری: جلب رضایت مردم و همیاری با سایر مشتری های شركت

هدفمندی: داشتن اهداف سازمانی مطلوب و تعیین عملکرد فردی و گروهی بر اساس 
این اهداف

همــکاری: كار گروهــی مطلوب و داشــتن همدلی در انجام امور مربوط به ســازمان
احترام متقابل: احترام گذاشتن به شخصیت و كار یکدیگر و حمایت عاطفی از همکاران 

در تمامی واحدهای سازمان
وفاداری: داشتن روحیه وفاداری نسبت به سازمان و عدم ترک آن
انگیزش: داشتن انگیزه كاری همراه با ترقی و رقابت سالم در كار

آموزش: یادگیری از دیگران و آموزش دانش و تجربه خود به دیگران
پاسخگویی: داشتن روحیه پاسخ دهی در خصوص اقدامات انجام شده به طور روشن و واضح

مسئولیت های اجتماعی: متعهد به رعایت الزامات اجتماعی و زیست محیطی ، قانونی و 
صیانت از حقوق شهروندی

مرور كلی بر عملکرد شــركت، میزان دســتیابی به اهداف تعیین شــده و 
دستاوردهای مهم در سال مالی مورد گزارش:

فروش و سود خالص شركت در سال مالی مورد گزارش به ترتیب 2/021 میلیارد ریال 
و 800 میلیارد ریال است كه به ترتیب حدود 74 درصد از بودجه فروش و 138 درصد 

از سود پیش بینی شده را پوشش داده است.
بیان برنامه ها و وضعیت شركت برای سال مالی آتی:

1- افزایش تنوع بخشی از تولیدات در راستای استراتژی توسعه محصوالت
2- تمركز در تولید محصوالتی با بیشترین درخواست

3- ورود به بازارهای جدید و ارتقای سهم بازار فروش كلیه محصوالت با در نظر گرفتن 
سودآوری فرآورده ها

4- ادامه فرایند نوآوری و توسعه محصوالت جدید
5- ارتقای بهره وری از طریق افزایش كارایی منابع انسانی و استفاده بهینه از دارایی های شركت.
6- ارتقای كیفیت از طریق بهســازی خطوط تولیــدی مطابق اصول GMP و جاری 

سازی استانداردهای مدیریت كیفیت
استراتژی های اصلی سازمان

1- ارتقای بهره وری
2- توسعه محصول

3- تعمیق بازار
4- توسعه بازار

برنامه های آینده شركت
اطالعات مربوط به برنامه های سال آتی مالی شركت

الف( گســترش بازارهــای فروش محصوالت و تنوع بخشــی به شــیوه های فروش
در راستای استراتژی های شركت و به جهت تعمیق بازار و توسعه بازار، شركت در نظر 
دارد روابط خود را با مشــتریانی كه در حــال حاضر بخش عمده فرآورده های دارویی 
شــکرت را توزیع می نمایند بهبود بخشد. ضمنا در راستای توسعه صادرات شركت در 
نظر دارد صادرات به كشورهای همسایه را از طریق شركت های معتبر گسترش دهد.
شــایان ذكر اســت با توجــه به درخواســت برخی شــركتهای داخلــی و خارجی 
در خصــوص تولیــد كارمــزدی محصوالت آنهــا و یا تحــت لیســانس، به جهت 
بهــره بــرداری و اســتفاده از امکانــات و برخی فعالیت هــای موجــود تولید، این 
شــركت در نظــر دارد در صــورت فراهم بودن شــرایط و با رعایــت صرفه و صالح 
شــركت نســبت انعقاد قرارداد و تولید كارمزدی و یا تحت لیســانس اقــدام نماید.

ب( فرآورده های داروئی جدید
بــا توجه بــه راه اندازی خــط تولید جامدات و همچنین بازســازی ســایر خطوط، 
شــركت قصــد دارد با توجــه به نیــاز بــازار و در نظر گرفتــن عواملــی از جمله 
حاشــیه ســود، ســهم بازار ، محصــوالت جدیــدی را در ایــن خط تولیــد نماید.

بعــالوه شــركت در حال بررســی و انجام اقدامــات اولیه مربوط به تولیــد داروهای 
بــا دانش بــاال و افــزودن ایــن فــرآورده ها به ســبد تولیــدات خود می باشــد.

ج( سیستم های مدیریت كیفیت
اجرای پروژه های معتبر ســازی Pure steam . Compressed Air، انجام تست 
نشتی فیلترهای هپا- كلیه سایت ها، تکمیل و اجرای فازهای Media Flii برای كلیه 
خطوط استریل، اجرای تست نمونه برداری هوا  برای محصوالت جدید )پرخطر( مطابق 

 OEL با الزامات مربوط به
د( سرمایه گذاری ها )طرح های توسعه خطوط تولید(

- بازسازی خطوط تولید و رعایت الزامات قانونی همراه با ارتقای GMP فضاهای تولید.
بازسازی كامل خطوط تولید ویال بمنظور رعایت الزامات اداره دارو.

ح( شیوه های تامین مالی
بــه منظور تامین نقدینگی شــركت، بخش عمده نیازهای خــود را از محل عملیات 
فــروش فرآورده های دارویی بصورت عمدتا نســیه تامین مــی نماید، لیکن با توجه 
بــه محدودیــت های موجــود و كمبود نقدینگی، شــركت ناچار به تامین بخشــی 
از نقدینگــی از طریق سیســتم بانکی بصورت اخذ تســهیالت ریالی و ارزی اســت.

و( چالش های اساسی و راهکارهای پیشنهادی
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تبلور رونق تولید در »فسازان« با مدیریت مهندس محمود ذاکر
غلتک سازان سپاهان؛ شرکتی با محصوالت متنوع و دایره مشتریان فراوان در داخل و خارج کشور

به گفته سکاندار برجسته و به نام مجموعه و مدیر صاحبنام 
صنعت كشورمان مهندس محمود ذاكر، شركت غلتک سـازان 
سپاهان بعنوان یک مجموعه تخصصي و كیفي با هـــدف 
ریخته گري قطعات سنگین و فوق سنگین چدنی و فوالدي 
، با ظرفیت تولید سـالیانه 20 هزار تن انواع قطعات چدني 
وفوالدي تا وزن 100 تن و همچنین 150 هزار تن شمش 
فوالدي به روش ریخته گري  یکی از شــركتهای برجسته 
تولیدی  كشور می باشد كه   با بهــره گیري از كارشناسان 
مجــرب ، دانش فني كم نظیر و همچنین تجهیزات ویژه و 
پیشرفته ،  موفق به ارائه خدمات خاص و جلب اعتمــــاد 
شركتهـــــاي مطرح داخلــي و خارجي پرداخته اســت 
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت  غلتک 
سازان سپاهان )ســهامی  عام( در تاریخ 1399/03/24 در 
محل هتل خواجو تشکیل شد.  در این مجمع كه با حضور 
58/68 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای 
احمد كارگهي بود، كه جنابان حســین انصاري شــوریجه 
و علــي میرمحمدصادقي در مقام نظــار اول و دوم و آقای  
ســیدهادي مدینه 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 
1398/12/29 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 
ســود 350 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

مهنــدس ذاكر،  این مدیر برنامــه محور و توانمند صنعت 
كشــورمان از مجتمع فوالد مباركه ،  شركت سهامي ذوب 
آهن اصفهان ،  مجتمع فوالد آلیاژي ایران ، فوالد خوزستان 
، ماشین سازي اراک ، مجتمع فوالد اسفــــراین ، شركت 
توربین هاي گازي ایران )مپنا(، شركت قالب هاي صنعتي 
ایران خودرو، شــركت قالب هاي ســنگین صنعتی سایپا، 
سیمان خوزســتان، سیمان فارس، سیمان یاسوج، شركت 
خدمات مهندسی ســیمان فارس خوزستان  و همچنین 
 ASILCELIK ایتالیا و VERONA STEEL شركت
تركیه و Ferronikl صربســتان به عنوان مشتریان ثابت 
محصوالت شــركت نام بــردو افزود: اكثریت شــركتهای 
صنایع خودروســازی، نیروگاهی ،شــیمیایی، تولید مواد 
معدنی و ســیمانی با توجه به كیفیت باالی محصوالت ما 
مشــتریانمان می باشــند به گفته مدیر برجسته و رزومه 
دار كشــورمان  بهره گیری مناســب از حســن ارتباط با 
بازارهای هــدف داخلی،  تدوین برنامه هــای كاربردی و 
عملیاتی در جهــت كاهش بهای تمام شــده محصوالت 
و  افزایــش ظرفیت و حجم تولیــد و كاهش هزینه های 
ســرباز با بکارگیری دانــش روز در تولیــد و ارتقاء كیفی 
محصوالت بــا ارزش افزوده باال بــرای بازارهای داخلی و 
خارجی از برنامه های شركت برای سال مالی آتی می باشد.

پیام هیات مدیره
امروزه یکی از اساســی ترین پایه های اقتصادی كشورهای 
جهان را صنایع آهن و فوالد تشــکیل می دهند، به طوری 
كه تولید و مصرف فوالد یکی از شاخص های اصلی توسعه 
یافتگی كشورها به شمار می آید از این جهت سندی تحت 
عنوان چشــم انداز صنعت فوالد در افق 1404 در برنامه ی 
توسعه ی كشور قرار گرفته است. با توجه به این رویکرد در 
عرصه ی تولید فوالد، الزمه ی باقی ماندن در كورس رقابت 
و حفظ و توسعه ی بازار در این صنعت تنها با بهره گیری از 
برنامه ی جامع استراتژیک میس خواهد بود، در همین راستا 
شركت غلتک ســازان سپاهان با مطالعه و تحلیل عملکرد 
رقبا، تقویت قوت و پوشش نقاط ضعف خود و بررسی جامع 
فرصت ها و تهدیدها، برنامه های استراتژیک خود را بر مبنای 
كارت امتیازی متوازن و در قالب چهارمنظر، تدوین نموده و 
بصورت مستمر و برنامه ریزی شده، نظارت و كنترل می نماید.

با توجه به سند چشم انداز توسعه فوالد كشور مبنی بر تولید 
55 میلیون تن فوالد خام در كشور و میزان پیشرفت پروژه ها 
مرتبط به نظر می رسد این برنالمه قابل تحقق باشد براساس 
گزارش انجمن تولید كنندگان فوالد ایران در ســال 1398 
تولید فوالد خام با افزایش 10 درصد به رقم 27/24 میلیون 
تن رسید كه از برنامه جامع توسعه فوالد نیز بیشتر می باشد.
با توجه به ســرمایه گذاری شركت غلتک سازان در فرآهم 
آوردن زیرســاختارهای اساسی شــركت از آن جمله نصب 
كوره های جدید، تامین برق و مسیر انتقال قدرت از پست 
شهرک به شركت و تامین دوساله قطعات یدكی وارداتی و 
همچنین طرح توســعه سالن ذوب و ریخته گری دستیابی 
به میــزان 140/000 تن انواع شــمش ریخت گری مداوم 
و 10/000 تــن انواع قطعات ریختگــی قابل حصول می 
باشــد.هیات مدیره مهمترین فعالیت های خود را در سال 
1398 را در چارچوب زیر طراحی و پیگیری نموده اســت:
- برقراری ارتباطات مناســب در جهت صادرات محصوالت 

مختلف و تکمیل سبد محصول
- شناسایی و ورود به بازارهای مرتبط با صنعت فوالد و ریخته گری
- بهره گیری مناسب از حسن ارتباط با بازارهای هدف داخلی
- تدویــن برنامه های كاربردی و عملیاتی در جهت كاهش 

بهای تمام شده محصوالت
- افزایش ظرفیت و حجم تولید و كاهش هزینه های سربار
- بکارگیری دانش روز در تولید و ارتقاء كیفی محصوالت با 

ارزش افزوده باال برای بازارهای داخلی و خارجی 
- بومی سازی دانش معنوی و استفاده بهینه از توانایی ها  و 

تجارب افراد با استقرار سیستم مدیریت دانش
- رویکرد تعاملی و دوســویه با مشــتریان و تامین رضایت 

حداكثری آنها
- پیاده سازی سیستم یکپارچه استانداردهای مدیریت كیفیت 
، میدریت ایمنی و بهداشت شغلی و مدیریت زیست محیطی
- برنامــه ریزی جهــت كاهش زمــان تحویل محصوالت
اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

هدف گذاری، شالوده ی برنامه ریزی كسب و كار و تدوین 
استراتژی مدیریت یک بنگاه اقتصادی است. مدیران سازمان 
ها با هدف گذاری به كارها و امور خود جهت درســت می 
دهند تا با استفاده بهینه از سرمایه ها و منابع موجود بتوانند 
با حفظ ســهم بازار كسب شده از یک طرف و افزایش آن از 
طرف دیگر، بقا و دوام سازمان خود را استحکام ببخشند. در 
این بین برنامه جامع راهبردی، نقشــه راه كسب و كار یک 
بنگاه اقتصادی به حساب می آید، كه هر سازمان بر پایه هدف 
گذاری صورت گرفته، آن را تدوین و اجرا می كند. از همین 
رو نقش برنامه راهبردی در كسب موفقیت یک شركت بسیار 
كلیدی و حائز اهمیت است و عالوه بر نقشه راه، فعالیت های 
آتی از سازمان را نیز ترسیم می كند. برنامه ریزی كسب و 
كار و اجرای آن بعنوان دو عنصر مکمل در پیشــبرد اهداف 
ســازمانی عمل می كنند. حاصل یک اجرای قوی اما فاقد 
برنامه ریزی كامل و دقیق، چیزی جز شکست نخواهد بود 
و برنامــه ی بدون اجرای قوی نیز ثمری نخواهد داشــت.
شركت غلتک سازان سپاهان تنها پس از یک دهه فعالیت 
مجدانــه و پویا به جایگاهی فراتر از حــد تصور و غیرقابل 
پیش بینی از بدو تاســیس، در صنعت تولید كشور دست 
یافتــه و این رونــد را با نگرش مدیریــت جامع، جدیت و 
همدلی كاركنان و برنامه ریــز آگاهانه، دنبال خواهد كرد.
این شــركت با استفاده از مشــاركت همه جانبه ی اهالی 
خــود، از هیات مدیره تا كاركنــان زیرمجموعه، بکارگیری 
مدیران موفق ودر امور اجرایی، تشکیل كار گروه های موثر 
و همچنین بهره گیری از خدمات مشاورین برجسته، توانسته 
در برنامه ریزی كسب و كار و تدوین استراتژیهای الزم، گام 
های اساسی و موفقی بردار و مدیریت بر ریسک آنها را اعمال 
مــی نماید تا بتواند تا حد امکان از شــدت و اثر مخاطرات 
احتمالی كاسته و بر حجم و میزان فرصت ها بیفزاید كه نتایج 
آن در قالب برنامه های عملیاتی تدوین و در حال اجرا است.

اهداف و برنامه های آتی شركت
- برقراری ارتباطات مناســب در جهت صادرات محصوالت 

مختلف و تکمیل سبد محصول
- شناسایی و ورود به بازارهای مرتبط با صنعت فوالد و ریخته گری
- بهره گیری مناسب از حسن ارتباط با بازارهای هدف داخلی
- تدویــن برنامه های كاربردی و عملیاتی در جهت كاهش 

بهای تمام شده محصوالت
- افزایش ظرفیت و حجم تولید و كاهش هزینه های سرباز
- بکارگیری دانش روز در تولید و ارتقاء كیفی محصوالت با 

ارزش افزوده باال برای بازارهای داخلی و خارجی
- بومی سازی دانش معنوی و استفاده بهینه از توانایی ها و 

تجارب افراد با استقرار سیستم مدیریت دانش
- رویکرد تعاملی و دوســویه با مشــتریان و تامین رضایت 

حداكثری آنها
- پیاده سازی سیستم یکپارچه استانداردهای میدریت كیفیت 
، میدریت ایمنی و بهداشت شغلی و مدیریت زیست محیطی
- برنامــه ریزی جهــت كاهش زمــان تحویل محصوالت
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وقتی کار دست کاردان باشد
البرز دارو پشتوانه سالمت ایران اسالمی

تاالر آبرومند و شــیک چهارسوق عموما شاهد نشست های 
هنری و گه گاهی اقتصادی اســت . هلدینگ معتبر سرمایه 
گذاری البرز به دلیل همخوانی كه با این بنای جوان و تازه پا به 
عرصه گذارده طهران می دارد اكثر نشست های خود را در تاالر 
طبقه فوقانی تشکیل می دهد. هرچند به حکم وظیفه رسانه ای 
در مجامع این گروه دارویی كه با مدیران تالشگرش هنرمندانه 
كمر به خدمت بسته اند حاضر میشوم لکن این بار حضور كاتب 
این ســطور در مجمع ساالنه شركت البرز دارو دو دلیل عمده 
داشــت كه جمعه به مکتب می آورد هر طفــل گریزپای را .  
یکم ؛حضور مرد ســرد و گرم چشــیده و متعهد چون دكتر 
كهزادی كه خدمت بی منت و مســتمر مشارالیه  به صنعت 
دارویی بركسی پوشیده نیست و دوم ؛ دیدن حضور پر بركت  
یکی از مدیران جــوان ، پرانرژی و متخصص به نام دكترعلي 
مرتضوي تبریزي در مسند مدیرعاملی  كه شخصیتی دانشگاهی 
و مســلح به علم و عمل مدیریت میباشد كه به لطف حضور 
دكتر رضوانی فر دوســت گرانمایه كه خدایش عمر طوالنی 
دهد منشــاء و مبداء حضور چنین جوانان فرهیخته و برومند 
بر ســکانداری شــركتهای هولدینگ گردید. با ســركاروانی 
البرز دارو غافله را به ســالمت عمومی رهنمون میســازد. بر 
گزارش عملکرد ساالنه البرز دارو را كه حاكی از رشد فرایندها 
و توسعه فعالیتها و توامان با افزایش سود وارزش آفرینی برای 
سهامداران و ذینفعان و البته دستاوردهای روشن و درخشان 
بــرای هلدینگ بود را  یکی از همیــن جوانان برازنده خاک و 
بوم به نام دكترعلي مرتضوي تبریزي در مسند مدیرعاملی كه 
كنون بر ناخدایی البرز دارو حی و حاضر باشــد به سمع و نظر 
حاضرین رســاند و همه را به وجد آورد با تقسیم سود 1/210 
ریالی . خدا قوتی نیکو و فزونتــر به این اصحاب كار در طول 
ســال بخشد كه چشم و چراغ یک ملت خداجوی می باشند.

مجمــع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــركت 
محــل  در   1399/03/31 مــورخ  البرزدارو)ســهامی عام( 
بازار چهار ســو طبقه 7 - ســالن اجتماعات برگــزار گردید. 
در این مجمع كه با حضور 75/3 درصد ســهامداران حقیقی 
و حقوقــی ، اعضاء هیــات مدیره، نماینده ســازمان بورس و 
اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای  دكتر اكبر برندگي بود، كه جنابان  سید 
مهدي ناصري و دكتر فرشــید مرادي در مقام نظار اول و دوم 
و آقای الیاس كهزادی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیــره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال 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 و با تقسیم 
ســود 1.210 ریال به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.

به گفته دكتر مرتضوی شــركت البرز دارو بــا دارا بودن رتبه 
ششم در بین شركت های تولید كننده و هشتمین شركت در 
صنعت دارویی كشور بزرگترین تولید كننده داروهای قلبی در 
ایران می باشــد. این شركت دارای مجهزترین خط تولید دارو 
های منحصر بفردی همچون:  پریفیلد و پلی پیل می باشــد.

ضمنــا از دیگر نکات قابل توجه در این شــركت عقد قرارداد 
مشــاركت  با شــركت های معتبر دارویی همچون سیپال و 

ویتابیوتکس و تولید تحت لیسانس داروهای مختلف گردیده 
اســت . از این میان می توان به تولید قرص های استئوفوس 
70 و آملوپرس )آملودیپین( تحت لیســانس شركت معتبر 
سیپالی هند و شربت های فروگلوبین واستوكر تحت لیسانس 
ویتابیوتکس اشاره نمود. طبق اعالم مدیر فرهیخته مجموعه  
شركت البرز دارو با بهره گیری بیش از 380 نیروی متخصص 
و كارآمد كه در حال حاضر بیش از 100 پرســنل این شركت 
دارای تحصیالت آكادمیک لیســانس و فوق لیسانس و دكترا 
می باشــند مبادرت به تولید اقالم مختلف دارویی می نماید. 
وی اضافه كرد: این شــركت با دارا بودن بیش از  120 پرونده 
و 90  قلم محصول در گروه های درمانی مختلف  و اشــکال 
دارویی دارای 21 قلم داروی قلبی عروقی ، 17 قلم مســکن 
ضــد درد، 3 قلم مکمل غذایی، 8 قلم ضد ســرفه ، 11 قلم 
داروهای دســتگاه گوارش ، 13 قلــم داروهای مغز و اعصاب، 
11 قلم آنتی بیوتیک و دارهای ارتوپدی و آنتی هیستامین و 
دیگر گروه های درمانی می باشد. شایان ذكر است  این شركت 
دارای  سه بخش جامدات ، مایعات و فرآورده های تزریقی است.
در بخــش جامدات بــا در اختیار داشــتن خطــوط تولید 
و دســتگا ههایــی همچون المن هــا ، UPS 3، بلیســتر 
دارای    2 MG اســتوپک،   ،CVC مارچزینــی،   ،1260
ظرفیــت تولید ســاالنه 733 میلیــون عدد قرص اســت.
در بخــش مایعات نیــز با دارا بــودن دســتگاه هایی نظیر 
اشــترانگ، رشــناتور و هاســیا ظرفیــت تولیــد ســاالنه 
19 میلیــون شیشــه شــربت و سوسپانســیون را دارد        
این شــركت در بخش تزریقی با در اختیار داشتن خطوطی 
نظیر پریفیلد یکی از مجهز ترین و پیشــرفته ترین خطوط 
تولید اینگونه محصول را در كشور دارد و توانسته است ظرفیت 
تولید ســاالنه  45 میلیــون پوكه آمپول را به انجام رســاند.

گواهینامه ها ، تقدیرنامه ها،  تاییدیه ها و استانداردهای 
اخذ شده:

تقدیــر نامــه اشــتهار بــه كیفیــت یــک ســتاره برای 
6000 و   4000 انوكســان  تزریــق  آمــاده  ســرنگهای 
رتبه برتر جشــنواره ملی بهره وری از بین 34 شركت دارویی
17025 ISO ، 14001 ISO اســتانداردهای ایــزو شــامل

تقــدیرنامه مدیرعامل البرزدارو از ششمین اجالس مدیران و 
روساي شركتهاي بزرگ تولیدي وخدماتي نمونه سراسركشور

در  نمونه  شركت  بعنوان  ایران  بانکصادرات  تقدیرنامهازطرف 
تولیدي  بزرگ  و روساي شركتهاي  ششمین اجالس مدیران 

خدماتي سراسر كشور
تندیس برگزیده دریافت نشانحاميسالمتHPA  در اجالس 
نمونه  و خدماتي  تولیدي  بزرگ  روساي شركتهاي  و  مدیران 

سراسر كشور
نشا نملي نوآوري در مدیریت و روابط عمومي مجموعههاي برجسته
وري)6  بهره  ملي  جشنواره  اول  مرحله  دوم  رتبه  كسب 
شاخصاصليبهره وري( از بین 34 شركت دارویي حضور یافته 

در جشنواره
:)Awards(جوایزداخلی و بین المللی 

نشان بین المللی محصول با كیفیت ) PQA ( از سوی اتحادیه اروپا
نام  خوشنامترین  و  برتر  تکنولوژي  بینالمللي  نشان  دریافت 

تجاري ازسوي اتحادیه اروپا  

فهرست شركای تجاری داخلی و بین المللی :
شركت البرز دارو مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز تولیدی خود را 
از میان برترین و معتبر ترین تولید كنندگان مرتبط با صنعت 
دارویی در داخل و خارج كشور تهیه می نماید كه از بین شركت 
های داخلی می توان به تماد ، پارس آمپول ، البرز بالک، شیمی 
دارویی داروپخش، آلومینیوم پارس  و در میان تامین كنندگان  
بین المللی می توان به  سیپالی هند ، فارمهیسپانیا كشور اسپانیا 
، بی دی فرانسه ، یونیکم هند ، سان فارما هند و ... اشاره نمود.
فهرســت شــركت های پخش و صادراتی طرف قــرار داد:

شــركت پخش البرز بــه عنوان یکــی از معتبر ترین پخش 
های سراســری كشــور همراه  با پخش های سراسری دیگر 
همچــون  محیا ، رازی،  هجــرت، داروگســتر رازی و غیره
شركت های صادراتی: پارس البرز بازرگان، گسترش صادرات 

دارویی سبحان
پیام هیأت مدیره

 خدا را شــکر مي كنیم كه توجه و نظر او موفقیت این سال 
مالي را نیز به ما هدیه داد ، هیأت مدیره از زحمـات پرسنل و 
مدیران شركت كه با تالش و كوشش خود، ما را در جهت نیل 
به اهداف پیش بینـي شـده یـاري نمودنـد تشکر مي نماید .
سند چشم انداز شــركت البرز دارو ) سهامي عام ( سر لوحه 
ماموریت داده شــده به هیأت مدیره بوده كه با اســتعانت از 
خداوند متعال و تکیه بر دانش و كوشــش كاركنان و استفاده 
از تجهیزات و فناوري روز دنیا در زمینه تولید ، تأمین و عرضه 
فرآورده هاي دارویي به جهت پاسخگویي به نیازهاي دارویي 
جامعه و ارتقاي سطح سـالمت ، برنامـه خـود را درمسیر رشد 
، تعالي و رضایتمندي ذینفعان قرارداده اسـت . دغدغـه اخـذ 
آخـرین اسـتانداردهاي روز صـــنعت دارو )GMP(عالوه بر 
ایجاد پایداري و كمک به رسوخ بیشتر در بازار ) علي رغم وجود 
مخـاطرات نقـدینگي و ریسـک هاي موجود اعم از ، نرخ بهره ، 
نوسانات نرخ ارز و ... ( همواره با هیأت مدیره شركت بوده است .
در این راستا با حمایت سهامداران محترم ، نوسازي و تجهیز 
خط تولیـد جامـدات و آمپول بـا موفقیـت انجـام شـده اسـت 
و نوسازي و تجهیز انبارها و سایر خطوط تولیدي ) مایعات( در 

مرحله انجام است .
بي شک تحقق سند چشــم انداز و آینده روشــن البرز دارو 
)سهامي عام( نتیجه صبر و حوصله سهامداران محترم مي باشد .

برنامه هاي آینده شركت : 
از پــروژه احــداث واحــد مایعــات 1- بهــره بــرداری 
2- بهــره بــرداري از پــروژه احداث انبار جدیــد ) محصول 
و ملزومــات بســته بنــدي ( و ســاختمان هاي وابســته 
3-  پروژه احداث خط جدید پودر تزریقي به مساحت تقریبي 

1000 متر مربع
ماشــین  خریــد  بابــت  از  ســرمایه  افزایــش    -4
ریــال میلیــارد   880 مبلــغ  تــا  تولیــدي  آالت 
5-  فروش صادراتي به میزان 172/500 میلیون ریال در سال 1399

جایگاه شركت در صنعت:
جایگاه شــركت البرز دارو ) ســهامي عــام ( در صنعت دارو 
در 8 ماهه ســال1397 در بین شــركت هــاي تولید كننده 
دارو از منظر فـــروش ریالي محصوالت در بــازار داخل رتبه 
هشــتم و از منظــر فروش عــددي رتبه چهارم مي باشــد.
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كسب جایزه سه ستاره تعالی سازمانی توسط بیمه دی

شركت بیمه دی در هفدهمین همایش تعالی سازمانی كه 
توسط سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد، موفق به كسب 
»تقدیرنامه سه ستاره« از جایزه ملی تعالی سازمانی گردید.

شــركت بیمــه دی در راســتای كیفیــت بخشــی به 
خدمــات خود پــس از تدوین و ارســال اظهارنامه تعالی 
ســازمانی مورد ارزیابــی داوران این رویــداد قرار گرفت 
و در نهایــت در بیــن 55 شــركت در ســطح تقدیرنامه 
موفق به كســب تقدیرنامه ســه ســتاره تعالی سازمانی 
از هفدهمیــن همایــش ملــی تعالی ســازمانی شــد.

بیمــه دی پــس از ماه ها تالش و با انســجام ســازمانی 
توانســت مؤلفه های یک ســازمان متعالی را در شركت 
پیاده ســازی كند و با اعتقاد راسخ به این موارد در مسیر 
تعالی گام برداشــته و موفق به كســب نشــان سه ستاره 
شــود. این شركت پیش از این در ســال 96 نیز توانست 
جایزه دو ســتاره این رویــداد را اخذ نماید و هم اكنون با 
یک پله صعود جایگاه باالتری را از آن خود نموده اســت.

روابــط عمومی شــركت بیمــه دی این موفقیــت را به 
خانــواده بزرگ خانــه فیروزه ای دی تبریــک می گوید.

مدیرعامل بیمه كوثر تاكید كرد:
عبور از موانع با پشتوانه سهام داران

بیمــه كوثر بــا پشــتوانه ســهام داران و بیمه گــذاران 
و بــا راهبردهــا و تدابیــر مناســب تاكنــون توانســته 
كنــد.  عبــور  موانــع  و  مســایل  همــه  از  اســت 
مدیرعامل شــركت بــا تاكید بــر اینکه كارنامــه بیمه 
كوثــر در ارایه تســهیالت، خدمات نویــن و محصوالت 
روزامد به مشــتریان و ذی نفعان، با پشــتوانه سهام داران 
شــركت بســیار درخشــان اســت، افزود: بیمــه كوثر 
توانســته بزرگترین ســرمایه و دارایی خــود را كه اعتبار 
و اعتماد مشــتریان اســت بیــش از پیش حفــظ كند. 
مجید مشعلچی فیروزآبادی، اعتمادسازی و ایجاد ارتباط 
دوســویه و تعامل مثبت با كاربران شــبکه های اجتماعی 
را موجب ارتقای كمی و كیفی خدمات در سراســر كشور 
دانســت و با بیان اینکه بیمه  كوثر بــا جدیت وارد فضای 
تکنولوژی و مباحث روز شــده اســت، گفت: انتظار داریم 
ارتباطی كه بین گروه های اســتارت اپی و بیمه كوثر ایجاد 
شده اســت آغاز یک همکاری و تالش بلندمدت از سوی 
ایده پردازان برای ایجاد تحول در زمینه بیمه كشور باشد. 
مدیرعامــل بیمــه كوثر در ادامــه، مدیریــت آگاهانه بر 
تركیب فروش بــا حضور در بازارهای جدیــد را از جمله 
مزیت های شــركت برشــمرد و افزود: بررسی ریسک های 
پیشــنهادی و قبول آن ها براســاس اصــول بیمه گری و 
مدیریت ریســک، حضــور موثر در بخش هــای مختلف 
بیمه هــای زندگــی و غیرزندگی بــا اتکا به تــوان فنی 
شــركت و كوشــش برای گســترش بیمه های اشخاص 
نیــز از جمله نقاط قوت شــركت محســوب می شــود.  

با تایید سهامداران؛
 25 ریال سود به هر سهم بیمه سرمد تعلق گرفت

با برگزاری مجمع عمومی عادی ســالیانه شــركت بیمه 
ســرمد، صورت های مالی ســال 98 به تصویب رســید.

در این مجمع كه با حضور بیش از 85 درصد ســهامداران 

برگزار شــد، توسط مدیرعامل، گزارشــی از وضعیت این 
شركت در سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398 ارائه شد.

مهندس مهدی مهدوی در این گزارش، از كسب سهم 1.6 
درصدی بیمه سرمد از بازار بیمه كشور خبر داد. بر اساس 
اعالم مدیرعامل ســرمد؛ حق بیمه تولیدی این در ســال 
1398، با رشدی 64 درصدی، به حدود نه هزار و ششصد 
و چهل و هفت )9.647( میلیارد ریال رسید كه با توجه به 
تخمین عملکرد صنعت در سال 98، پیش بینی می گردد 
ســهمی معادل 1.6 درصد از بازار بیمه كشــور در اختیار 
شركت بیمه ســرمد باشــد. این درحالی است كه 1.08 
درصد از خســارت پرداختی صنعت توســط این شركت 
پرداخت می گردد، كه این امر با توجه به برنامه استراتژیک 
شــركت عالوه بــر تحقق اهــداف هیئت مدیــره بیانگر 
مدیریت ریســک صحیح و جذب پرتفوی با كیفیت است.
وی همچنین با اشاره به رشد 64 درصدی پرتفوی نسبت 
به سال قبل، دستاوردهای بیمه سرمد را در سال 98، مثبت 
ارزیابــی كرد و از تالش یکایک همــکاران قدردانی نمود.

در ادامه مجمع عمومی عادی ســاالنه، مقرر شد به ازای 
هر ســهم 25 ریال ســود به ســهامداران پرداخت شود.

معاون بازاریابی و شبکه فروش بیمه میهن:
شیوه های سنتی در بازار بیمه دیگر پاسخگو نیست
عصــر دیجیتال جایگزین شــیوه های ســنتی شــده و 
كســب و كارهایی كه این مقوله را در راهبــرد بازاریابی 
خــود لحــاظ نکننــد، از غافلــه عقــب خواهنــد ماند.
رسول ساجدی معاون بازاریابی و شبکه فروش بیمه میهن 
این مطلب را در جلســه هم اندیشی رئیس، كارشناسان 
و نمایندگان مجتمع مركز و شــعبه شــیراز عنوان كرد.

ســاجدی در ایــن جلســه بــا تشــریح سیاســت ها و 
برنامــه هــای شــركت در ســالجاری بویــژه در حوزه 
و  پویایــی  نماینــدگان، خواســتار  و  فــروش  شــبکه 
نفوذ هرچه بیشــتر شــبکه فــروش در بازار بیمه شــد.
معاون بازاریابی و شــبکه فــروش بیمه میهن گفت عصر 
دیجیتال با ســرعتی سرســام آور در حال حركت اســت 
و آینــده بازاریابی را تحــت تآثیر قــرار داده و جایگزین 
شــیوه های ســنتی و قدیمی شده اســت و بدون تردید 
نســل قدیمــی روش های ارتباطــی رو به زوال اســت و 
كســانی كه همگام با رشــد روزافزون اینترنت و ابزارهای 
هوشــمند حركت كننــد و از فرصت هــای جدید عصر 
دیجیتال اســتفاده نمایند، برنده این میدان خواهند بود.
بیمه آسیا به عنوان برند محبوب بیمه ای انتخاب شد
بیمه آســیا در هفتمین دوره ســاالنه نظرســنجی برای 
انتخاب برندهای محبوب ســال، با آرای مردمی به عنوان 
برند محبوب در میان شــركت های بیمه ای انتخاب شد.
جشــنواره برند محبــوب هر ســال درطیف گســترده 
برندهــای فعــال كشــور در گروههای مختلــف كاال و 
خدمــات، به نظرســنجی مردمــی در خصــوص میزان 
محبوبیــت ایــن  برندهــای كشــور اقــدام می كنــد.

بیمــه آســیا امســال در هفتمیــن جشــنواره »برنــد 
محبــوب من« ، بنــا بــه آرای مردمی، به عنــوان برند 
محبــوب در میــان شــركت های بیمه شــناخته شــد.

این گزارش می افزاید:جشــنواره برنــد محبوب به عنوان 
گسترده ترین نظرسنجی مردم در زمینه محبوبیت برندها، 
بستری برای شناسایی برندهای محبوب مردم فراهم كرده 
است تا ضمن شناســایی برندهای خوشنام ایرانی توسط 
مــردم، زمینه معرفی این برندهای معتبــر را فراهم آورد.
حركت پرقدرت »بیمه رازی« در مسیر تعالی و بلوغ

هفدهمیــن دوره جایــزه ملی تعالی ســازمانی با اعطای 
تقدیرنامه 4 ســتاره به شــركت بیمــه رازی همراه بود. 
این برای نخســتین بار اســت كه یک شــركت بیمه می 

توانــد گواهینامــه ای در ایــن ســطح را دریافت كند.

در چارچــوب برنامه های توســعه صنعتــی و به منظور 
ارتقای ســطح بهره وری و توســعه تعالی در شركت ها و 
ســازمان های ایرانی، معرفی الگوی ملی تعالی ســازمانی 
و ارزیابی ســازمان ها با حمایــت وزارت صنایع و معادن 
وقــت از ســال 1382 آغــاز شــد و به پشــتوانه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و ســازمان گســترش و نوسازی 
صنایــع ایران و به همت مركز تعالی ســازمانی ســازمان 
مدیریــت صنعتــی، ایــن روند همچنــان تــداوم دارد.

مدیر عامل بیمه سینا خبر داد:
بازار بیمه از  تحقق هدف گذاری سهم سه درصدی 

مدیر عامل بیمه سینا اذعان داشت : در سال جدید توانستیم 
زودتر از موعد به هدف گذاری سهم سه درصدی از بازار بیمه 
كشور دست پیدا كنیم و البته این افزایش با متوازن سازی 
و اعمال مدیریت ریســک و اصالح تركیب پرتفوی انجام 
خواهد شد تا نســبت خسارت ما تحت كنترل قرار گیرد.

رضا جعفری در مراســم افتتاح شعبه آمل با اشاره به لزوم 
توســعه شــعب برای ارائه هرچه بهتر خدمات به مردم و 
بیمه گــذاران در نقاط مختلف كشــور اظهار داشــت: با 
توجه به نیازســنجی صورت گرفته و حجم باالی سفرها 
در محور هراز و اســتان مازندران، نیاز بــه مركزی برای 
ارائــه خدمات بیمــه ای در این منطقه كاماًل محســوس 
بود و تأســیس این شــعبه با همین هدف صورت گرفت 
تا خدمــات بیمه در كمتریــن زمان ممکن ارائه شــود.

با برگزاری مجمع ادغام
بانك مهر اقتصاد در بانك سپه ادغام شد

مدیرعامل بانک ســپه از برگــزاری مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده سالیانه و مجمع فوق العاده ادغام بانک مهر 
اقتصاد خبر داد و گفت: با برگزاری این مجمع، پس از بانک 
حکمت ایرانیان این دومین بانک وابسته به نیروهای مسلح 
اســت كه طی هفته جاری  رسماً در بانک سپه ادغام شد.

محمدكاظــم چقازردی ضمــن اعالم خبر فــوق افزود: 
بــا برگــزاری مجامع ادغــام بانک مهر اقتصــاد تا كنون 
بیــش از 769 شــعبه و  بالــغ بــر 8800 نفر پرســنل 
به بانک ســپه افــزوده شــده و در چارچــوب قوانین و 
مقــررات  ابالغی بانک به صــورت یکپارچه آماده خدمت 
رســانی به آحاد مــردم و هــم وطنان عزیز می باشــد.
وی افزود: در پی اعالم ریاســت كل محترم بانک مركزی 
مبنی بر برگزاری مجامع بانک های حکمت ایرانیان و مهر 
اقتصاد در هفته جاری، بانک ســپه بــا هماهنگی وزارت 
امور اقتصادی و دارایی، بانک مركزی، ســتاد كل نیروهای 
مســلح و ســازمان بورس و اوراق بهادار، زمینه برگزاری 
مجامع این دو بانک را فراهم كرد و در دومین گام مجامع 
مربوط به بانک مهر اقتصاد با حضور اكثریت ســهامداران 
روز دوشــنبه دوازدهم خردادماه سال 1399 برگزار شد.

اخبار بانک و بیمه
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در مقایســه با سه ماهه اول ســال 98 رقم خورد؛
تجارت نو بیمــه  پرتفــوی  رشــد 142 درصدی 

پرتفوی بیمه تجارت نو در سه ماهه اول سال جاری، نسبت 
به مدت مشابه سال قبل با رشد 142 درصدی همراه شد.
افزایــش رقــم حق بیمــه تولیــدی درحالی اســت كه 
این شــركت در ســال 98 توانســت با وجــود پرداخت 
خســارت های ســنگین ســیل، كل بودجــه پیش بینی 
شــده 12 ماهــه را در نیمــه اول ســال محقــق كند.

بیمه ایران معین افزایش ســرمایه داد و چهارهزار 
میلیارد ریالی شد

مجمــع عمومی فوق العاده شــركت بیمه ایــران معین 
حسابرســان  ســهامداران،  درصــد   100 حضــور  بــا 
ســازمان حسابرســی، نماینده بیمه مركــزی ج.ا.ایران 
و هیــات مدیره ایــن شــركت در 26 خرداد ماه ســال 
جــاری در محــل دفتــر ارتباطی تهــران برگزار شــد.

در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان ســهام بیمه ایران 
معین پس از انتخاب دكتر اســالمی پناه به عنوان رئیس 
مجمع، آقایــان موالیی، طباطبایــی و حقیقی به عنوان 
ناظرین و منشــی مجمع انتخاب و مجمع پس از استماع 
گــزارش توجیهی هیــات مدیره و حســابرس، با افزایش 
ســرمایه شركت از 250 میلیارد به 400 میلیارد تومان از 
محل سود انباشــته و مطالبات سهامداران موافقت نمود.

داریوش محمــدی مدیرعامل بیمه ایــران معین پس از 
موافقت مجمــع با افزایش ســرمایه ضمــن قدردانی از 
حمایــت آقای دكتر رضایی و هیــات مدیره بیمه ایران از 
افزایش ســرمایه و اصالح ساختار مالی این شركت گفت: 
افزایش ســرمایه امــروز، بیمه ایران معیــن را در ردیف 
5 شــركت اول صنعت بیمه از حیث ســرمایه قرار داده و 
انشاهلل ســرآغاز فصلی نو در بیمه ایران معین خواهد بود.
اعطای بیــش از 7،۰۰۰ میلیارد ریال تســهیالت 
به شــركت های دانش بنیان توســط بانك آینده
بانک آینــده با هدف حمایــت از اقتصــاد دانش بنیان و 
فن آور محور، طی سال 1398 بیش از 7،000 میلیاردریال 
تسهیالت به شركت های دانش بنیان اعطا كرده است. این 
امــر پس از انعقاد تفاهم نامه همکاری با صندوق نوآوری و 
شکوفایی برای تأمین مالی شركت های دانش بنیان از طریق 
اعطای تسهیالت و صدور ضمانت نامه، صورت گرفته است.

در نشســتی كه با حضور دكتر محمد فطانت مدیرعامل، 
برخی از اعضای هیأت مدیره و مدیران ارشــد بانک آینده 
و هم چنین دكتر وحدت، مدیرعامل و تنی چند از مدیران 
ارشــد صندوق شــکوفایی و نوآوری كشــور برگزار شد، 
همکاری های دوجانبه مورد بررســی و تأكید قرار گرفت.

در این نشســت، دكتر فطانت شــركت های دانش بنیان 
)SME( را موتــور رشــد اقتصــاد دنیا دانســت و تاكید 
كرد كــه در این فرآیند، افراد صاحــب ایده باید حمایت 
شــوند تا بتوانند نظر خود را به ســرعت عملیاتی سازند 
كه این امر در كشــور ما بــا برخورداری از مزیت جمعیت 
جوان و خالق، رســالتی بزرگ برای ما به شــمار می رود.
كمــک بــه شــركت های دانش بنیــان بــرای معرفی و 
فــروش محصول خود به مشــتریان نیــز از جمله دیگر 
حمایت هایــی اســت كــه بســتر آن با همــکاری بانک 
آینــده و صندوق شــکوفایی و نوآوری، محقق می شــود.
بانک آینده به اســتناد گزارش های عملکردی ارائه شده، 
88 )هشــتاد و هشــت( فقره تســهیالت با رقمی بالغ بر 
7،000  میلیارد ریال طی ســال 1398 به شــركت های 
دانش بنیــان پرداخت كرده اســت. هم چنیــن در مدت 
مشــابه، 41 )چهل ویــک( فقــره ضمانت نامه بــا ارزش 
ریالــی 1.133 )یک هــزار و صــد و سی وســه( میلیارد 
ریال، با شــرایطی مناســب بــرای شــركت های مذكور، 
صادر نمــوده اســت. بر اســاس این مســتندات، بانک 

آینده موفق شــد؛ به عنوان شریک اســتراتژیک صندوق 
شــکوفایی و نــوآوری، رتبه نخســت همــکاری با این 
صندوق طــی ســال 1398 را به خود اختصــاص دهد.
اولویت تامین مالی بانك صنعت و معدن برای تکمیل 

7۰ طرح نیمه تمام

مدیرعامل بانــک صنعت و معدن گفت: امســال تکمیل 
و بهره بــرداری از طرح های نیمه تمام كه قبال از ســوی 
ایــن بانک تامین اعتبار شــده و پیشــرفت 80 درصدی 
دارند بــه عنوان یکــی از اولویت ها در دســتور كار قرار 
دارد كه شــمار آنها 70 طرح متوســط و بزرگ اســت..
»حســین مهری« افــزود: ارزیابی واحدهای مشــکل دار 
و متوقــف و رفــع موانع بــه منظور بازگشــت به چرخه 
تولید این واحدها و اســتفاده از ظرفیــت های قانونی به 
منظور مســاعدت به واحدهای فعال و مشــکل دار است.
وی گفت: بهره برداری از طرح های یاد شده، كمک شایانی 
به تولید، اشتغال و صادرات كشور خواهد كرد و تالش بانک 
صنعت و معدن ســرعت دادن به تکمیل این طرح هاست.
به گفتــه مدیرعامل بانک صنعت و معــدن، امروز بخش 
صنعت و معدن كشور سهم 30 درصدی از پرداخت های 
بانکــی را دارد و برای تامیــن نیازهای این بخش نیازمند 
تقویت سرمایه هستیم و دولت در این ارتباط سال گذشته 
یکهزار و 400 میلیارد ریال ســرمایه بانک را افزایش داد.

مدیر امور مالی بانك مسکن تشریح كرد:
مشاركت بانك مسکن در عملیات بازار باز

مدیر امور مالی بانک مسکن، جزییات حضور این بانک در 
عملیات بازار باز و خرید اوراق بدهی دولت را تشریح كرد.

 بانــک مركــزی در جدیدترین اطالعیه خــود خبر داد 
كــه گام دوم حــراج اوراق دولتــی به مبلــغ 4.9 هزار 
میلیــارد تومان در تاریخ ســه شــنبه 20 خرداد ســال 
جاری برگزار شــد. بنابرایــن در دو مرحله عملیات حراج 
اوراق دولتــی، حدود 10 هــزار میلیارد تومــان از اوراق 
بدهــی دولت به بانک ها واگذار شــد، تا بتواند مقدمه ای 
بــرای حضور این بانــک ها برای عملیات بازار باز باشــد.
صابر عســکرپور، مدیر امور مالی بانک مسکن درخصوص 
عملیات بازار باز بانک مركزی توضیح داد: عملیات بازار باز 
یکی از ابزارهای سیاست های پولی بوده و به خرید و فروش 
اوراق بهادار دولتی از ســوی بانک مركزی با هدف تأثیر بر 
نرخ ســود یا حجم پایه اطالق می شــود. بانک مركزی با 
اجرای عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق دولتی، نرخ 
بهره بین بانکی را تحت تأثیر قرار می دهد، بدین نحو كه با 
خرید اوراق بهادار دولتی توسط بانک مركزی ، میزان پایه 
پولی افزایش یافته و با افزایش حجم پایه پولی ، نرخ بهره 
بیــن بانکی كاهش می یابد. بنابراین خرید و فروش اوراق 
همچون تعیین نسبت ذخیره قانونی یکی از ابزارهای اجرای 
سیاست پولی است كه بانک های مركزی بمنظور كنترل 
تورم و حمایت از اشــتغال از این ابزار استفاده می كنند.

اخبار بانک و بیمه

در نشست مشترک مدیران دو مجموعه اعالم شد: 
آمادگی بانك ملت برای تامین مالی 
طرح های اولویت دار ایران خودرو

مدیرعامل بانــک ملت و مدیران عامل شــركت های ایران 
خــودرو، ســاپکو و جمعی از قطعه ســازان طرف همکاری 
این شركت، در نشستی مشــترک در محل ایران خودرو راه 
های تقویت تعامالت فی ما بین را مورد بررســی قرار دادند.
دكتر محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت در این جلســه با 
ابراز خوشحالی از حضور در كنار تولید كنندگان مهم و ارزنده 
صنعت خودرو، شــركت ایران خودرو را یکی از دو شــركت 
بــزرگ و مهم این صنعت دانســت و اعالم كرد:  بانک ملت 
به عنوان بانکی بزرگ و پیشرو و یک حامی وفادار، همواره در 
كنار تمامی بخش های  صنعت كشــور حضور داشته است .

دكتــر بیگدلی از آمادگی بانک ملت بــرای تامین مالی 14 
طرح مهم اولویت دار شــركت ایــران خودرو منوط به تایید 
مســتندات مورد نیاز بانک از طریق بازار ســرمایه خبر داد .
وی افزود: با توجه به حضور اثرگذار و حداكثری بانک ملت در 
تامین سرمایه درگردش بسیاری از شركت های بزرگ تولیدی 
و محدودیت های قانونی موجود در پرداخت تسهیالت جدید، 
می توان با كمک از بازار سرمایه و انتشار اوراق قرضه نسبت به 
تامین مالی شركت های تولید كننده قطعات مرتبط با شركت 
ایران خودرو اقدام كرد ضمن این كه می توان با اســتفاده از 
توانمندی موجود در شركت واسپاری ملت بخشی از نیازهای 
شركت را جهت تامین ماشــین آالت مورد نیاز مرتفع كرد.

فرشاد مقیمی، مدیرعامل شــركت ایران خودرو نیز در این 
جلسه از نقش ارزنده بانک ملت در عرصه صنعت و حمایت 
های همیشــگی این بانک از صنعت خودرو قدردانی كرد .

با امضای تفاهم نامه همکاری بین بانك و دانشگاه؛
دانشــجویان  به  ایران  صادرات  بانك 
دانشگاه آزاد تسهیالت پرداخت می كند

بانک صــادرات ایران در راســتای گســترش همکاری و 
ارائــه انواع خدمــات بانکی و مالی و پرداخت تســهیالت 
به اســاتید، اعضای هیئت علمی، كاركنان و دانشــجویان 
با دانشــگاه آزاد اســالمی تفاهم نامه همکاری امضاء كرد.
این تفاهم نامه كه با حضور حجــت اهلل صیدی، مدیرعامل 
و رضــا صدیق، قائم مقام بانک صــادرات ایران و همچنین 
محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی امضا 
شد، افتتاح حساب، ارائه انواع خدمات بانکداری الکترونیک، 
صدور كارت هوشمند چند منظوره ویژه، ایجاد گیشه، باجه 
و نصب دســتگاه های خودپرداز، پایانه های فروش،  نصب و 
راه اندازی نرم افزار و سامانه های نظارتی مربوط به مدیریت 
عملیات بانکی دانشگاه آزاد اسالمی مورد توافق قرار گرفت.
در این تفاهم نامه همچنین، پرداخت تسهیالت اعتباری و 
مرابحه كارمندان، تسهیالت دانشجویی، خدمات سرمایه گذاری 
و تامین سرمایه، تســهیالت پروژه های ساختمانی و خرید 
تجهیزات و خدمات ارزی و ریالی در دستور كار قرار گرفت.
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فخر صنعت ما
شرکت باما و برنامه های مدون برای تجلی جهش تولید
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مهندس اســالمی قانع مدیرعامل خوشفکر مجموعه با اعالم 
اینکه  شركت باما با بیش از نیم قرن سابقه فعالیت از برترین 
های تولید كنندگان كنسانتره سرب و روی در ایران میباشد 
اضافه نمود  تمامی مراحل تولید از اكتشــاف و اســتخراج تا 
فلوتاسیون و كلسیناسیون بدســت كاركنان در این مجتمع 
عظیم معدنی و صنعتی به وسعت حدود چهل كیلومتر مربع 
انجام میگیرد . به گفته ایــن مدیر برنامه محور از مهمترین 
اقدامات شــركت  در سال 98 را میتوان به روزرسانی كارخانه 
یک فلوتاسیون، خرید تجهیزات جدید استخراجی و اكتشافی، 
پذیرش و عرضه شركت ذوب روی اصفهان در بازار فرابورس و 
تداوم اكتشــافات مس و آغاز ساخت كارخانه جدید و افزایش 
تولید شمش روی به منظور جلوگیری از خام فروش برشمرد .
در حاشــیه مجمع نیز به گفته جناب یحیایی مرد شــماره 
یک مالی شركت كه حســابهای شفاف و دقیق وی به تایید 
حســابرس و بازرس قانونی قرار گرفت در ســال مالی مورد 
گزارش شركت باما برای سهامداران و ذینفعان خود سود خالص 
6 هزار و 666 میلیارد و 130 میلیون ریالی كسب و همچنین 
ســود انباشــته پایان دوره با لحاظ كــردن مصوبات مجمع، 
9 هزار و 215 میلیــارد و 972 میلیون ریال حاصل گردید . 
مجمع عمومی عادی ساالنه شركت باما )سهامی عام( مورخ 
1399/3/31 در محل خیابان نلســون ماندال  تشــکیل شد.

در این مجمع كه با حضور 60/42 درصدی سهامداران حقیقی 
و حقوقی، اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد، نماینده بورس و 
اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی شركت و جمعی از بزرگان 
صنعت كانی كشور برگزار شد، ریاست مجمع بر عهده آقای علي 
احمدي نیري  كه جنابان سید فرهنگ حسیني و سید عطا اهلل 
موسوي كلشاني در مقام نظار اول و دوم و آقای حسن اسالمی 
قانع مدیرعامل شركت باما به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

در ادامــه با قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیت های 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 
صورت هــای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 و با 
تقسیم سود 667 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

مهندس اســالمی قانع مدیرعامل  شــركت باما در فرازی از 
گزارش خود با اعالم اینکه شــركت برنامه افزایش سرمایه از 
محل ســود انباشــته به میزان 900 درصد و افزایش سرمایه 
تجدید ارزیابی در كلیه طبقات را دارد كه كارشناســی ها در 
حال انجام اســت تصریح كرد كه شركت دارای هشت معدن 
اســت كه همگــی زیرزمینی مکانیزه هســتند و همچنین 
شــركت در حال مذاكره بــرای خرید معادن جدید اســت.
به گفته این مدیر با تجربه در ســال گذشته با افزایش چند 
برابری حفاری ها، ذخایر قابل توجهی اكتشاف شد و در سال 
جاری بهره برداری از ذخایر معادن جدید شــروع شده است.

همچنین بنا به اعالم این مدیر ارشــد ، شركت در سال مالی 
1398 موفق به كسب 6.666 میلیارد ریال سود شده است كه 
رشد 2.7 برابری نسبت به سال قبل از آن دارد و این در حالی 
است كه قیمت جهانی بیش از 30 درصد كاهش و قیمت فروش 
ارز رشد اندكی داشته است. در سال 1398، بیش از 645.000 
تن ماده معدنی تماماً از معادن زیرزمینی استخراج شده است.

 با توجه به گزارش ارایه شده به مجمع نشینان؛ شركت دارای 
سه خط فرآوری فلوتاســیون است كه با حداكثر ظرفیت در 
حال فعالیت هســتند. شــركت همچنین در راستای حفظ 
محیط زیست و بهینه سازی مصرف آب، اقدام به راه اندازی تیکنر 

نموده و با نصب فیلترپرس ها تا بیش از 80 درصد آب بازیافت 
می شــود. الزم به ذكر است، با انجام اقدامات زیست محیطی، 
شــركت از لیســت صنایــع آالینده خارج شــده اســت.

باما همچنین  اقدام به خرید دستگاه های جدید حفاری نموده 
تا بتواند به ذخایر جدید دســت یابد و به واسطه كشف ذخایر 
جدید، ساخت كارخانه شــماره 4 در حال برنامه ریزی است.
با توجه به شــروع ســاخت كارخانه جدید، تولید كنسانتره 
مس و كنســانتره مولیبدن در اواخر 1399 یا حداكثر 1400 
وارد مــدار می شــود. معدن فــوق به صورت روبــاز در حال 
طراحی اســت و استخراج معدن در سال جاری آغاز می شود.
معمار مالیه مجموعه جناب یحیایی نیــز كه از زبده و به نام 
ترین  مدیران مالی كشــور میباشــد در خصــوص بندهای 
حسابرســی كه عمدتاً مربوط به شركت سرزمین جلگه های 
آســمانی بود ، تصریح كرد كه با افزایش ســرمایه و ساخت 
كارخانه و سودآوری، وجوه دریافتی به افزایش سرمایه می رود 
یا عودت می شــود. این شركت طی 3 فاز ساخته خواهد شد.

به گفته وی همچنین ســرمایه گذاری در شركت آلومینیوم 
المهــدی پس از واگــذاری به مپنا در حال اصالح ســاختار 
اســت. ارزش جایگزینی این شركت بیش از 1.5 میلیارد دالر 
اســت و انتظار عرضه یا بازگشائی آن در بورس در میان مدت 
می رود و در حال حاضر برای ســهام در مالکیت باما خریدار 
به قیمت 400 میلیارد تومان وجود دارد ولی شــركت منتظر 
پذیرش جهت فــروش با قیمت باالتر در بازار بورس اســت.
مهندس اســالمی قانع در فرازی دیگر از گزارش خود با اعالم 
اینکه در حال حاضر، شــركت مشــکلی برای فروش ندارد و 
حتی در اســفندماه 1398، بخش عمده موجودی صادر شده 
و ریسکی از بابت حمل و ارز وجود ندارد افزود شركت تعهدات 
ارزی خــود را به صورت كامل و با نرخ هــای باال با مذاكرات 
مناسب به صنایع و صراف ها فروخته است و همچنین شركت 
در حــال بارگیری برای صادرات بعدی اســت.  به گفته وی 
شــركت فاز 1 و 2 اكتشافی در عمق متمركز بوده و تا عمق 
بیش از 1000 متر اكتشاف شده و بیش از 20 هزار متر حفاری 
گردیده كه در این بخش 130 میلیون تن ذخیره اكتشاف شده 
در فاز 3 اكتشــافی بیش از 14 هزار متر حفاری روباز صورت 
گرفته و فاز 4 اكتشافی نیز در حال انجام است و در كل كمتر 
از 5 درصد محدوده اكتشاف شده و ذخیره معدن 200 میلیون 
تن برآورد شــده است و پتانسیل رشــد در آینده وجود دارد. 
گواهی كشــف و پروانه بهره برداری، طراحی معدن و كارخانه 
كنسانتره از برنامه های شــركت است و زمین 400 هکتاری 
با حمایت های اســتاندار محترم در سال جهش تولید تحویل 
شده و سفارش گذاری ساخت تجهیزات صورت گرفته است.
شــركت باما برنامه راه انــدازی یک معدن جدیــد را دارد. با 
راه انــدازی طرح های پیش فــرآوری، امکان اســتفاده از ماده 
معدنی كم عیار فراهم شــده است. از سوی دیگر عیار روی به 
طور نسبی در رگه های معدنی افزایش یافته است. شركت پس 
از مطالعه اســتحصال فلزات گران بها از سال 1393، در حال 
ارزیابی اقتصادی راه اندازی واحد استحصال این فلزات هستیم.

شایان ذكر اســت حجم باالی اكتشافات منجر به رشد قابل 
توجه ذخایر در معادن باما شده است و اكتشافات ادامه دارد و 
منتظر اخبار خوب در اكتشافات باشید. شركت برنامه ای برای 
واگذاری كنترل فردی ندارد و صرفاً با توجه به شــرایط بازار 
اقدام به عرضه خرد می كند. برنامه شركت خرید معادن جدید 
و سرمایه گذاری در ساخت كارخانه مس شركت جلگه ها است 
و حتی خرید سهام بیشتر در آن شركت نیز در برنامه قرار دارد.

كرونا تاثیری در تولید و حتی صادرات نداشته و در اوج كرونا در 
اسفند 1398 نیز صادرات صورت گرفته است.پیش بینی شركت 
رشد قیمت سرب و روی پس از رفع بحران كرونا است و آخرین 
نــرخ فروش دالر در نیما بیش از 18 هزار تومان بوده اســت.

پیام هیات مدیره
این گزارش، دســتاورد تجربه و توانمندی كاركنان متعهدی 
بــوده، كه توانســته اند بــا تــالش روزافــزون مجموعه ای 
با بیــش از 7 دهــه قدمت را همچنــان به عنــوان یکی از 
معادن و صنایــع تولیدی مطرح در كشــور معرفی نمایند.
 مدیران و كاركنان شركت به صورت یک بدنه واحد موفق به اداره 
و اجرای كلیه امور و مراحل شامل اكتشافات، طراحی، استخراج، 
ســاخت، تعمیر، نگهداري ، تولید و فروش گردیده اند و تداوم 
پیشرفت و ارتقای سطح كیفیت همچنان در دستور كار قرار دارد.

در سال گذشته ضمن اجرای برنامه عملیاتی، نسبت به اجرای 
طرح توسعه تولید )بازسازی اولیه خط 1 فلوتاسیون(، معدن 
)خرید تجهیزات استخراج و اكتشافی تامین كامل ماده معدنی 
از استخراج زیرزمینی( و اجرای پروژه های زیست محیطی و 
پذیرش در فرابورس شركت ذوب روی اصفهان و اجرای برنامه 
های اكتشافی در شركت جلگه های اسمانی )از شركت های 
تابعه( اقدام گردید و در سال پیش رو این شركت برنامه تولید 
و برنامه های توســعه خود و شــركت های تابعه را اجرا نماید.

هیات مدیره با توجه به شرایط خاص كنونی خود را مکلف به 
برنامه ریزی صحیح جهت حفظ و توسعه سهم بازار و حضور 
در بازارهای هدف دانســته و تمام تالش خود را در این راستا 

به كار می گیرد.
امید اســت تداوم حمایت های بی دریغ شما همچنان موجب 
دلگرمی و انسجام هر چه بیشــتر ما در سال پیش رو گردد.

برنامه های آینده شركت
- حفظ صادرات با توجه به مباحث بین المللی

- برنامه ریزی مستمر جهت شناسایی و بکارگیری استراتژی 
های مناسب سرمایه گذاری

- افزایش سرمایه از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی ها طبق 
مصوبه هیات مدیره مورخ 1399/3/13

- استقرار سیستم های یکپارچه و اســتفاده از كابل نوری و 
اصالح سرورها و سیستم ها

- ســرمایه گذاری در جهت كاهش عوارض زیست محیطی
- حفــظ وضعیت بهره برداری از معــادن با تکمیل عملیات 

اكتشافی
- اصالح ساختار شركت و شركت های فرعی و بهبود وضعیت 

پرتفوی
- حفظ میزان تولید سولفور با توجه به محدودیت تامین مواد 

معدنی
- تــداوم عملیــات اكتشــاف درمحــدوده هــای متعلــق 
شــركت از  خــارج  در  آن  گســترش  و  شــركت  بــه 
- خریــد تجهیــزات تولیــد و معــادن و زیســت محیطی

- راه اندازی و توسعه مركز تحقیقات فرآوری
- ورود تولید جدید در ســبد تولیدات گــروه )یا تامین مواد 

مصرفی با صرفه بیشتر(
- اصالح ساختار نیروی انسانی شركت

شایان ذكر است شركت باما در 3 ماهه منتهی به خرداد 1399 از 
فروش محصوالت خود 81 میلیارد تومان درآمد كسب نمود كه 
از این مبلغ 14 میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. 
گفتنی است مبلغ فروش این شركت در مدت 3 ماهه سال 99 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 286 درصد رشد داشته است.
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بیمه پاسارگاد؛ شرکتی که سود انباشته اش از سرمایه جلو زد
شفاف ترین ناشر فرابورس و دارای رتبه یک توانگری مالی با مدیریتی بی همتا

اســت  ای  بیمــه  شــركت های  از  یکــی  »پاســارگاد« 
كــه در راســتای هــدف حداكثرســازی خلــق ثــروت 
بــرای صاحبین ســهام خــود موفــق عمل كرده اســت.
انضباط مالی زمینه برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه این 
شركت را در موعد مقرر قانونی مهیا كرد تا هیات مدیره هرچه سریع 
تر عملکرد سال مالی گذشته خود را به ذی نفعان گزارش كند.

ســود خالص 593 میلیارد تومانی و تقســیم 102 میلیارد 
تومــان آن در بیــن ســهامداران، بــر مدیریــت مبتنی بر 
ارزش مجموعــه بیمــه پاســارگاد كــه بر حداكثــر كردن 
»ارزش ســهام داران« تاكیــد دارد، اشــاره مــی كنــد.

همچنین بر اساس عملکرد ســال مالی 1398و صورت های 
مالی ارائه شــده، عایدی هر سهم )EPS( 1،163 ریال تعیین 
شد و مبلغ 200 ریال سود نقدی برای هر سهم تخصیص یافت. 
شركت بیمه پاسارگاد در سال مالی 1398 با صدور بیش از 5 
میلیون و 585 هزار فقره بیمه نامه بیش از 32.685 میلیارد ریال 
حق بیمه تولید كرد كه این رقم نسبت به سال قبل 42 درصد 
افزایش را نشان می دهد. و این درحالی است كه میزان خسارت 
پرداختی این شركت در سال 1398 بیش از 9.289 میلیارد ریال 
بوده كه نسبت به سال گذشته تنها 24 درصد افزایش یافته است.
مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شركت بیمه 
پاسارگاد)ســهامی عام( مورخ 1399/03/20 در محل خیابان 
فاطمی برگــزار گردید.  در این مجمع كــه با حضور 79/78 
درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهــده جناب دكتر 
مجید قاســمي بود، كه جنابــان علی اكبر امین تفرشــی 
و عبــاس كفافــی در مقــام نظــار اول و دوم و خانم دكتر 
صدیقه نعیمیان بــه عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیــره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال 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 و با تقسیم 
ســود 200 ریال به ازای هر ســهم به كار خــود پایان دادند.

بررســی محرک های ارزش ســهام داران بیانگر این موضوع 
است كه هیأت مدیره بیمه پاسارگاد به مولفه های مؤثر در این 
زمینه مبنی بر افزایش نرخ رشد فروش، حاشیه سود عملیاتی، 
سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و سایر سرمایه گذاری ها، 
بهای سرمایه و مدت پیش بینی ها توجه ویژه ای داشته است.

مولفه های مالی تائید شــده در مراجع ذی صالح نشان می 
دهد كه تیم مدیریتی بیمه پاســارگاد در سال مالی گذشته 
تصمیمات عملیاتی، ســرمایه گذاری و مالی را كه با محرک 
های ارزش ســهام داران در ارتباط مســتقیم است به شکل 
مطلوبی مدیریت كرده است .این مهم بدان معنا میباشد كه 
بــا چیدمان هنرمندانه و تعهد و تخصصی كه مدیران كاردان 
و كاربلد و البته بازار شــناس این بیمه خوشنام و پیشرو دارند 
از ســکانداری جناب ضمیری درمدیرعاملی تا پاكدســتی و 
انظباط معاون مالیه وتعامل و اطالع رسانی موفق جناب جاذبی 
مدیریت فرهیخته روابط عمومی این شركت موفق بیمه ای در 
ایران  بتواند نقش خوش بیمه را بعنوان یک حامی و پشتیبان 
در روزهای ســخت برای ایــران و ایرانی معنای تازه و دلپذیر 
ببخشد. خدایتان قوت افزون ترتان بخشد كه الگوی دیگرانید.

»پاسارگاد« از سال 1385 تاسیس شده و تاكنون به عنوان یکی 

از مجموعه های با ثبات مدیریتی در صنعت بیمه كشور شناخته 
می شود. ثبات مدیریت در گروه مالی پاسارگاد خسیسه ای ذاتی 
است و این گروه مالی تركیب با ثباتی را در دهه ی اخیر تجربه 
كرده اســت. بر همین اساس است كه تركیب مدیریتی بیمه 
پاسارگاد در سال های اخیر به شکلی پایدار باقی مانده است.
از سوی دیگرتركیب پرتفوی بیمه پاسارگاد و سهم قابل توجه 
بیمه های عمر در ســبد بیمه ای این شركت كه تا 63 درصد 
بالغ می شود، سبب برنامه ریزی و نگرش بلندمدت مدیریتی با 
رویکرد درآمدهای پایدار و مطمئن برای ذی نفعان شده است.
ترازهای مالی »پاسارگاد« نشــان می دهد كه استراتژی این 
مجموعه بر مبنای نگرشــی بلندمدت و دست یابی به مزیت 
های رقابتی طراحی شده است تا جایی كه با گذشت 14 سال 
از عمــر فعالیت این مجموعه و با وجود تورم و فضای ملتهب 
كســب و كار و اقتصادی كشور ناشی از تحریم ها كه شركت 
های صنعت، مبتال به آن هســتند، بیمه پاسارگاد در منطبق 
ترین حالت با محیط پیرامونی خود اســت و با تکیه بر منابع 
و شایســتگی ها همواره فرصت های تازه ای در این مجموعه 
ایجاد می شــود كه نمونه این موضوع افزایش سرمایه شركت 
در ســال های اخیــر و برنامه های موجــود در این زمینه و 
زمینه سازی برای ایجاد شركت تخصصی بیمه عمر در كنار 
افزایش سهم نگهداری و قبولی اتکایی در صنعت بیمه است.
به عنــوان نمونه درآمد این شــركت در بخــش حق بیمه 
قبولی اتکایی در سال گذشــته به 35 میلیارد تومان رسیده 
اســت كه براســاس منابع اطالعاتی ،بیمه پاسارگاد با سهم 
63 درصد در بخش بیمه های زندگی و 37 درصد در رشــته  
غیر زندگی توانســته در راســتای هدف خود مبنی بر برنامه 
ریزی جامع به منظور دســتیابی به تركیب مناسب پرتفوی 
در بیمه های اشــخاص، اموال و مســئولیت دست پیدا كند.
حاصل تأكید بر بهره برداری مناسب از ذخایر و اندوخته های 
شــركت با حضور فعال در بازار پول و سرمایه كشور به عنوان 
یک هدف مهم، ســرمایه گــذاری در اوراق بهادار و ســپرده 
گذاری 54 درصد دارایی ها در این بخش اســت كه به رقم 4 
هزارو 221 میلیارد تومان در ســال مالی 1398 رسیده است.

بدین ترتیب پرتفوی بیمه پاسارگاد در بخش بیمه های ثالث و 
درمان مدیریت شده است و سهم این رشته ها پس از بیمه های 
عمر در رتبه های دوم و سوم قراردارد. نسبت خسارت مدیریت 
شــده این رشته ها از دیگر مولفه های مهم فعالیتی در بیمه 
پاسارگاد است. از 484 میلیارد تومان سود ناخالص فعالیت های 
بیمه ای در این شركت 303 میلیارد تومان آن مربوط به بیمه های 
زندگی است و 181 میلیارد تومان در بخش بیمه های غیرزندگی.
تركیب مناسب پرتفوی بیمه پاسارگاد سبب شده است كه این 
شركت از ریسک این روزهای بازار بیمه ای كشور، یعنی ریسک 
مطالبات در امان باشد تا جایی كه رقم مطالبات از نمایندگان 
و بیمه گذاران این شركت به نسبت پرتفوی قابل توجه نیست. 
به عبارت دیگر این شركت با 3268 میلیارد تومان پرتفو 350 
میلیارد تومان مطالبات دارد كه حدود 11 درصد حق بیمه های 
شركت است. همچنین توجه به مولفه كارآفرینی و ایجاد اشتغال 
سبب شده است »پاسارگاد« امروز دارای 1060 نفر پرسنل در 
داخل این مجموعه باشد و با تشکیل شبکه بزرگ نمایندگان 
و فــروش بالغ بر 470 میلیارد تومــان كارمزد پرداخت كند .

تصویب صورت های مالی ســال 1398 ، رشــد 42 درصدی 
پرتفوی و تركیب همگون آن ، ضریب خســارت مناســب ، 
مدیریت آگاهانه بر تركیب پرتفوی بیمه ای شركت از طریق 

حضور در بازارهای جدید ، بررسی ریسک های پیشنهادی و قبول 
آن ها براساس اصول بیمه گری و مدیریت ریسک ، حضور مؤثر 
در بخش های مختلف بیمه های زندگی و غیرزندگی با اتکا به 
توان فنی شركت و رعایت اصول بیمه گری در انتخاب ریسک 
، كوشش برای گسترش بیمه های اشخاص )به ویژه بیمه های 
زندگی( و افزایش سهم این بخش در تولید شركت، بازنگری در 
قراردادهای اتکایی به منظور افزایش ظرفیت نگهداری از یک 
طــرف و رعایت صرفه و صالح شــركت از طرف دیگر، فراهم 
آوردن تسهیالت در پرداخت حق بیمه برای بیمه گذاران و در 
عین حال تأكید بر وصول به موقع حق بیمه ها و مطالبات تجاری 
شركت، مدیریت مؤثر بر وجوه نقد شركت به منظور پرداخت به 
موقع خسارت ها و بدهی ها ، خرید دارایی ها و تجهیزات مورد 
نیاز و انجام سرمایه گذاری در بخش های سودآور و درآمدساز، 
افزایش قیمت سهام در بلند مدت و سودآوری بیمه و تقسیم 
سود معقول بین سهامداران؛ افشاء و ارائه مناسب گزارش ها و 
اطالعات مالی و غیر مالی بصورت ادواری و ماهیانه به مراجع 
قانونی مانند بیمه مركزی ج.ا.ایران و ســازمان بورس و اوراق 
بهادار؛ اعتماد ســازی و ایجاد ارتباط دوسویه و تعامل مثبت 
با كاربران شــبکه های اجتماعی جهت ارتقای كمی و كیفی 
خدمات، به روزرسانی و اطالع رسانی آخرین اخبار و اطالعیه 
ها از طریق وب ســایت شــركت ؛ نگارش و بازنویسی پرونده 
های پرداخت واقعی خسارت های مربوط به بیمه های اموال 
و اشخاص با بیان روایی و داستان گونه برای اولین بار در صنعت 
بیمه كشور؛ فراهم آوردن فرصت اشتغال برای اقشار مختلف 
جامعه؛ پرداخت خســارت زیاندیدگان سیل در استان های 
گلستان، مازندران، لرستان و خوزستان در سال 1398؛ تسهیل 
شرایط ارسال مدارک هزینه های درمانی نمایندگان و ابالغ نحوه 
پیگیری غیرحضوری و اینترنتی فرآیند رسیدگی و پرداخت 
هزینه ها؛ كمک بالعوض به بنیاد خیریه ســپهر، تأمین آب 
آشامیدنی روستاهای كپرنشین جنوب كرمان، كمک به ساخت 
3 باب مسجد در شهرستان صومعه سرا، اختصاص بخشی از 
هزینه های چاپ تقویم و سررســید و هزینه های تبلیغات و 
مشاركت همکاران و نمایندگان در بازسازی مناطق سیل زده 
جمعاً به مبلغ 15،450 میلیون ریال؛ راه اندازی مدیریت های 
امور مشتریان و تحقیقات و توسعه بازار ؛ تعیین تکلیف پروژه 
های مکمل برون سپاری شده شامل اپلیکیشن همراه بیمه، نرم 
افزار آرشیو اسناد بیمه های عمر و اپلیکیشن بهار؛ تهیه و تدوین 
طرح نقشــه راه فناوری اطالعات و ارتباطات شركت از طریق 
نظرسنجی از بالغ بر 6،000 كاربر سامانه های نرم افزاری عمر 
و سایبان و ارسال آن به شورای راهبردی و برنامه ریزی؛ تهیه 
طرح مركز تماس شركت و انجام اقدامات اولیه برای راه اندازی؛ 
راه اندازی سیستم پورتال سازمانی و منابع انسانی  ERPشركت 
داتین در بخش های مختلف سازمان ؛ عملکرد بسیار شفاف 
بیمه پاسارگاد و رضایت سهامداران این شركت را نشان می دهد.

برنامه هاي آینده شركت
- دســتیابی به تولید حداقل 45/668 میلیارد ریال حق بیمه در 
انواع رشــته هاي بیمه زندگی و غیر زندگی با تأكید بر طراحی و 

عرضه محصوالت جدید بیمه اي و ورود به بازارهاي نوین؛
- افزایش ظرفیت و ارتقاء كیفیت خدمات شعبه هاي فعلی و راه 
اندازي شــعبه هاي جدید مورد نیاز براي رسیدن به حداقل 94 

شعبه فعال در پایان سال 1399
- اعطاي نمایندگی و اجازه فعالیت به حدود 6/936 نماینده جدید 

در تهران و شهرستانها؛
- دعوت به همکاري از بیش از 100 نفر همکار كارآزموده و جوان؛ 
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پیشرو و پیشتاز در صنعت برق ایران اسالمی
برنامه های مدون مهندس گزین برای تعالی مجموعه نیروترانس

مهندس گزین كه از باتجربــه و فرهیخته ترین مدیران 
طراز اول كشور میباشد در فرازی از گزارش خود با اعالم 
ایــن نکته كه حفظ كیفیت بــاالي محصوالت و برآورده 
نمــودن نیازهاي مشــتریان اولویــت اول و هدف اصلي 
شــركت نیرو ترانس مي باشد افزود فروش شركت اصلی 
در سال مالی 98 حدود 394 میلیارد تومان و سود شركت 
اصلی در سال مالی 98 حدود 98 میلیارد بوده است . بنا 
به اعالم سکاندار مجموعه دیون تسهیالت بانکی شركت 
در سال گذشته 37 میلیارد تومان كاهش یافته  و هیات 
مدیره با بهره مندی از تالش و همکاری بی دریغ تمامی 
مدیران و كاركنان شــركت در سال مورد گزارش اهتمام 
خــود را معطوف به بهره بــرداری بهینه از ظرفیت های 
شركت، سرمایه ســهامداران و توسعه فعالیت های خود 
نموده و به فعالیت ها تداوم بخشــیده و زمینه مساعدی 
برای ادامه فعالیت و رقابت فراهم آورد. به گفته این مدیر 
مدبر صنعت كشــورمان در سال گذشته از كارخانه سرو 
نیرو LBS( 2( بهره برداری شده است و شركت در سال 
مالی گذشــته موفق به تحقق 420 میلیارد تومان درآمد 
تلفیقی و 204 میلیارد تومان ســود تلفیقی شده است.

مجمع عمومی عادی سالیانه شركت نیروترانس )سهامی 
عام( مــورخ 03/27/ 1399 در محل كارخانه شــركت 
واقع در شــیراز كیلومتر 3 جاده تــركان برگزار گردید.

در ایــن مجمــع كــه بــا حضــور 88/52 درصــدی 
ســهامداران حقیقــی و حقوقی، اعضای هیــات مدیره، 
نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بازرس قانونــی برگزار گردید، ریاســت مجمع بر عهده 
آقــای خلیل پارســا بود كــه جنابان عین الــه صالحی 
و علــی فریمــان در مقــام نظــار اول و دوم و آقــای 
اكبر گزیــن به عنوان دبیــر مجمع انتخــاب گردیدند.
در ادامــه با قرائــت گزارش هیــات مدیره بــه مجمع 
مربوط بــه اهم فعالیت هــای صــورت پذیرفته در طی 
ســال مالی منتهی به 1398/12/29 و پس از اســتماع 
گزارش حســابرس و بــازرس قانونی، مجمع نشــینان 
بــا طنین صلوات خود ضمن تصویــب صورت های مالی 
و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقســیم ســود 
800 ریالی به ازای هر ســهم به كار خــود پایان دادند.
شــده  مطــرح  مــوارد  اهــم  از  ای  خالصــه 
اســت: زیــر  شــرح  بــه  مجمــع  جلســه  در 

- فــروش شــركت اصلــی در ســال مالــی 98 حدود 
در  اصلــی  و ســود شــركت  تومــان  میلیــارد   394
ســال مالــی 98 حــدود 98 میلیــارد بــوده اســت.

ســال  در  شــركت  بانکــی  تســهیالت  دیــون   -
گذشــته 37 میلیــارد تومــان كاهــش یافته اســت.

- خط تولید ترانس جریان 420 كیلو ولت با مقر سیلیکونی 

Rubber كــه مناســب مناطق آلوده مثل خوزســتان 
اســت در ســال گذشــته به بهره برداری رسیده است.
- مجموع قراردادهای آتی شــركت 850 میلیارد تومان 
اســت و شركت برای ســال آینده 498 تومان فروش را 

پیش بینی می كند.
- طی 10 سال آینده با سرمایه گذاری 19 میلیارد تومان 
با هزینه جاری بســیار ناچیز با فرض افزایش ساالنه 25 
درصد افزایش نرخ انرژی 55 میلیارد تومان ســودآوری 

خواهد داشت.
- مواد اولیه مورد اســتفاده شــركت هیــچ گونه كاربرد 

دوگانه ندارد و مشمول تحریم ها نخواهد شد.
- دستگاه های شركت جدید یا نوسازی شده اند و ازین 

بابت ریسکی متوجه شركت نیست.
- 60 درصد مواد اولیه شــركت وارداتی اســت و نیاز به 

تخصیص ارز دارد.
- مصرف كننده نهایی محصوالت دولت اســت و وصول 
مطالبــات و تامین نقدینگی از اینبابت دشــوار اســت.
- شــركت برای تولیــد بوشــینگ جریان ولتــاژ باال، 
 RIP 100 مقــر ســیلیکون رابر و بوشــینگ خازنــی
كیلــو ولت در ســال آینــده برنامه ریزی كرده اســت.

- شــركت در نظر دارد طی ســال آتی از محل تجدید 
ارزیابی و سود انباشته ســرمایه شركت را افزایش دهد.
در سال آتی شركت »سرو نیرو« وارد بورس خواهد شد.

تایید حســابهای شــفاف و ترازهای مالــی دقیق جناب 
ســروش كه از پاكدســترین و نام آورترین مدیران ارشد 
مالی كشور می باشــد بسان هر سال توسط حسابرس و 
بــازرس قانونی از دیگر نکات خواندنی و مهم این مجمع 
ســاالنه بود كه بایست بدین مدیران كه صادقانه كمر به 
خدمت بســتند دســت مریزاد و خداقوت جانانه گفت. 

پیام هیات مدیره
خداي را سپاس كه بار دیگر توفیق آن یافتیم تا كارنامه 
هیات مدیره شركت را پس از گذشت یک سال به سمع و 
نظر سهامداران محترم برسانیم تا ضمن بررسی و نگرشی 
كلی بر عوامل موثر در نتایج به دست آمده در عملکرد سال 
مالی مورد گزارش، برنامه های آتی شركت را تشریح نماید.
هیات مدیره و مدیریت شــركت معتقد اســت موفقیت 
های كسب شده در سایه الطاف خداوند متعال و حمایت 
سهامداران محترم حاصل شــده است. تعامل مطلوب و 
استفاده از نظرات و انتقادات سازنده سهامداران محترم بی 
تردید چراغ راه نیل به اهداف ما در آینده نیز خواهد بود.
هیــات مدیره با بهــره مندی از تــالش و همکاری بی 
دریغ تمامی مدیران و كاركنان شــركت در ســال مورد 
گــزارش اهتمام خود را معطوف به بهــره برداری بهینه 
از ظرفیت های شــركت، سرمایه ســهامداران و توسعه 
فعالیت های خود نموده و به فعالیت ها تداوم بخشیده و 
زمینه مســاعدی برای ادامه فعالیت و رقابت فراهم آورد.  
همانگونه كه ســهامداران محترم مســتحضرند در سال 
گذشــته نیز در تداوم تحریم های بین المللی و داخلی، 
نوســانات ارزی؛ كمبود نقدینگی و ... همچون سال های 
قبل و علیرغم وجود مشــکالت اقتصادی و موانع موجود 
در این صنعت، این شــركت توانســت گام های موثری 
را بــردارد كه از جمله مهمتریــن آنها افزایش حدود دو 
برابری فروش و سود خالص نسبت به سال قبل می باشد.
امید است با اجراي اهداف و برنامه های سال 1399 و تکمیل 
برنامه های ســال 1398 و پیگیري برنامه های بلندمدت 
خود شرایط مطلوب تری نسبت به گذشته ایجاد شود.ش

هیــات مدیــره امیدوار اســت كه در ســال جــاري با 
اســتعانت از ایــزد منــان، تــالش كاركنــان و اعتماد 
ســهامداران محترم بتواند در صیانت از منابع شــركت 
و منافــع ســهامداران گام هــای مؤثــری را بــردارد.

مرور كلي بر وضعیت و تحوالت صنعت مربوط در 
سال مالي مورد گزارش

در ســال مالي مورد گزارش شــركت توانست علي رغم 
مشــکالت ناشــي از تحریم های بین المللی، مشــکالت 
نقدینگي مشــتریان، فــروش محصــوالت را به گونه ای 
مدیریــت نمایــد كه از ظرفیــت كامل خطــوط تولید 
محصوالت جدید بهره برداری نماید و به فروش مناسبي 
دست یافته و همچنین با مدیریت بر منابع نقدینگي، عالوه 
بــر انجام عملیات جاري، پروژه هــای خود را انجام دهد.
شــركت با تنوع بخشی در سبد محصوالت و زمینه های 
موضوع فعالیت ســعی دارد موقعیت كلــی را در فضای 
كســب و كار حفــظ نمایــد و آنرا بــه روز آوری نماید.

مرور كلي بر جایگاه شــركت در صنعت و وضعیت 
رقابتي آن در سال مالي مورد گزارش

در بــازار محصول به دلیل امکان واردات، رقباي خارجي 
وجود دارد كه تاكنون با اعمال روش های گوناگون ازجمله 
حفظ و ارتقای ســطح كیفي محصول، كنترل قیمت ها، 
تنوع بخشــی به محصــوالت، خدمات پــس از فروش و 
حمایت هــای تعرفه ای دولت محترم از ســاخت داخل، 
به خوبی ســهم اصلي را در بازارهاي داخلي داشــته ایم.
شــركت نیروترانس با تکیه بر سابقه فعالیت طوالني در 
كشــور ازلحاظ جایگاه و اعتبار، حائــز موقعیت ممتازي 
است. عوامل موثر بر موفقیت شركت را می توان به صورت 

زیر خالصه نمود؛
الف- اعتبار باال در بازار داخلي

ب- كیفیت مطلوب محصوالت و ارائه خدمات پشتیباني 
مناسب

ج- تنوع بخشی به محصوالت
د- برخورداري از دانش فني روز جهاني

بیان استراتژي شركت
اســتراتژي شــركت بر اســاس افزایش ســهم بازار با 
توســعه محصــوالت و مشــتریان، افزایــش بهره وری 
فرایندهاي داخلي، بهینه ســازی و توســعه استعدادهاي 
منابع انســاني، نوآوري و توســعه فناوری، كنترل بهاي 
تمام شــده، تامین منافع و رضایــت كلیه ذي نفعان اعم 
از سهامداران و مشــتریان، اتخاذ راهبردها و برنامه های 
اجرایي مناســب در امر صادرات تبیین و اجرا می گردد.
بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شركت برای سال مالی آتی
شــركت نیروترانس به بهبود، بهینه ســازی و توســعه 
محصوالت موجود و گســترش بازار و توســعه مشاركت 
در سایر شــركت ها می پردازد. شــركت در بازار داخلی 
پیشــرو خواهد بود و به گســترش صادرات توجه خاص 
خواهــد داشــت و تــالش می نماید كــه همکاری های 
متقابل با شــركت های صاحب فنــاوری و صاحب نام در 
عرصه جهانی را گســترش داده و با توسعه فناوری های 
موردنیــاز در شــركت به اعتبــار جهانی دســت یابد.

برنامه های آینده شركت؛
- رئوس فعالیت های عمده برنامه های شــركت در سال 

1399 به شرح زیر است؛
1- دســتیابی به میزان فروش محصوالت بالغ بر 4/970 

میلیارد ریال
مطالعاتــي و  توســعه اي  پروژه هــاي  پیگیــري   -2
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دکترین موفق مهندس خلیلی در پیشرفت مجموعه های ملی
سنگ تمام نفت پارس برای سهامدارانش با عملکردی درخشان و سرمایه گذاری ارزشمند

مهندس حمیدرضا خلیلی، مدیرعامل كاردان و كاربلد شركت نفت پارس كه از دردانه 
های مدیریت جهادی و دكترین كاریش از الگوهای موفقیت در اداره مجموعه های برگ 
ملی میباشد در گزارش جامع خود ، ركوردهای به دست آمده در فروش و سودآوری، 
كسب رتبه اول در چهارمین جایزه ملی تعالی و پیشرفت و دریافت تندیس بلورین جایزه 
را نشان همدلی و همسویی و موثر بودن اقدامات و تمهیدات تیم مدیریت شركت برشمرد 
و این نوید را به سهامداران داد كه با بهره برداری از پروژه پاالیش پارسیان سپهر، شركت 
نفت پارس قدرتمندترین شركت روان ساز كشور از نظر میزان دارایی ها خواهد شد.
مجمع عمومی عادی ساالنه شركت نفت پارس)نماد شنفت(، برای سال مالی منتهی به 

1398/12/29، در روز پنجشنبه مورخ 1399/03/29 در محل 
پاالیشگاه این شركت در كیلومتر 22 جاده مخصوص برگزار شد.
در این مجمــع كه با حضور 89/53 درصدی ســهامداران 
حقیقــی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای پرویزراحت  بود، كه جنابان  بهزاد 
نجارنژاد اصل  و مهدي اسکندري در مقام نظار اول و دوم و 
آقای حمیدرضا خلیلی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گــزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال مالی منتهی 
بــه 1398/12/29 و پس از اســتماع گزارش حســابرس 
و بــازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنیــن صلوات خود 
ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول 

ماده 129 و با تقســیم ســود 1/500 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
مهندس خلیلی  در گزارش جامع خود با اعالم این مطلب كه شــركت نفت پارس 
بــه عنوان یکي از قطب هاي تولید روغن هاي روان كننده در كشــور در راســتاي 
تبعیت از روند توســعه پایدار و ارزشهاي ســازماني خود، یعني احترام به مشتري، 
رعایت اصول شــهروندي و حفظ و صیانت از محیط زیســت، استقرار یک سیستم 
یکپارچــه مدیریتي را بر اســاس الزامات اســتانداردهاي روز جهانی در دســتور 
كار خود قرار داده اســت تصریح نمود : تولید محصــوالت و ارائه خدمات در حوزه 
روانکارهــا، بــا هدف كمک به عملکــرد عالی و محافظت از تجهیــزات موتوری و 
ماشین آالت،  براساس نیازهای مشتریان، با بهره گیری از فن آوری  پیشرو را در ذیل 
ماموریــت خود تعریف كرده ایم تا بتوانیم با همت و همیت و تالش شــبانه روزی 
كلیه پرســنل مجموعه بزرگ و پرافتخار نفت پارس، به عنوان ســازمانی متعالی و 
مسئولیت پذیر در قبال كلیه ذینفعان، تا ســال 1404 به انتخاب اول مشتریان در 
زمینه روانکارهای تجهیزات موتوری و ماشین آالت در بازارهای داخلی تبدیل شویم .

ســکاندار حاذق مجموعــه در ادامه ضمن ارائه گزارش عملکرد مدیریت در ســال 
1398، رقابت شــدید در صنعت، موضوع قیمت گذاری خوراک، مشــکالت مربوط 
به صــادرات و تامین ارز مورد نیاز شــركت ها را از جمله چالش های اصلی صنعت 
روان كارها ذكر كرده و اقدامات شــركت را در مواجهه با این چالش ها تشریح نمود.
مدیرعامل شركت نفت پارس در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به چالش های 
مربوط به شــیوع ویروس كرونــا، راه اندازی بزرگ ترین كارخانه تولید ماســک در 
كشور با سرمایه گذاری هلدینگ توســعه انرژی تدبیر و اجرای كار توسط تیم فنی 
نفت پارس را نشــان تخصص و تعهد نیروهای شركت دانست و تاكید كرد كه این 
ظرفیت با ارزش برای اجرای پروژه های توســعه ای شــركت به كار گرفته می شود.

در پایان جلســه جناب پرویز راحت، مدیرعامل شــركت توســعه انــرژی تدبیر و 
رئیس مجمع، ضمن تقدیر و تشــکر از عملکرد تیم ارشــد مدیریت شركت كه با 
تدابیر ارزنده خود توانســتند نقش خوشــی در ارزش آفرینی و ســود اوری برای 
ســهامداران و ذینفعان نفت پارس به ارمغان بیاورند، سرمایه گذاری نفت پارس در 
طرح اتان گیری پاالیش پارســیان سپهر را كه به زودی به بهره برداری خواهد رسید، 
پشــتوانه محکمی برای آینده نفت پارس توصیف نمــود و تاكید نمود با تمهیدات 
درخشان مهندس حمیدرضا خلیلی و تیم مدیریت و كاركنان تالشگر مجموعه در 
ســال آتی نیز این توفیقات درخشان و دستاوردهای موفق استمرار خواهد داشت .

شــایان ذكر اســت طی یک اقدام ارزشــی اعضای هیات مدیره  پاداش خود را به 
بنیاد بركت ســتاد اجرایــی فرمان امــام )ره( با هدف اختصاص بــه فعالیت های 
محرومیت زدایی و كمک به مشــاغل آســیب دیده از شــیوع ویــروس كرونا، اهدا 
كردندكه خدای قوت افزون و بركت بیشترشــان دهد كه نه به شــعار بلکه به عمل 
نشــان دادند دستگیری و كمک به همنوع یعنی چه،دست مریزاد جناب خلیلی و 
تیم مدیریتت كه فخر صنعت و نماد مردانگی هستید در این وانفساهای اقتصادی.

پیام هیات مدیره
 ضمن عرض سالم خدمت ســهامداران گرامی ، به استحضار میرساند سال 1398 
از لحاظ اقتصادي ســالی پر فراز و فرود بود به گونــه اي كه تحریم های موجود و 
افزایش قیمت مواد اولیه، شــركت را با چالش هاي بسیار جدي مواجه نمود. با این 
وجود افزایش قابل توجه مقدار فروش نســبت به ســال گذشته، سیاستهاي جدید 
فروش، كمک خداوند متعال و خرد جمعی مدیران و پرســنل شــركت و حمایت 
هاي سهامداران گرامی، عالوه بر سرمایه گذاري ارزشمنددر شركت پاالیش پارسیان 
سپهر، شركت با رشد فروش قابل توجه، رشد تولید و سود 
خالص هر سهم نسبت به پیش بینی های انجام شده، روبرو 
شد و سیر رشــد و تعالی شركت كماكان ادامه یافته است. 

اهم اقدامات انجام شده در سال 1398: 
1- دریافت جایزه تندیس بلورین تعالی سازمانی بر اساس 
مدل EFQM از دبیرخانه جایزه ملی تعالی و پیشــرفت و 
كسب رتبه اول در بین شركتهاي زیر مجموعه هاي نهادهاي 

انقالبی .
2- تولیــد بیــش از 83 میلیون لیتر روغن پایــه و بالغ بر 
122 میلیــون لیتــر انواع محصول نهائــی روغن جمعا به 
میــزان بیــش از 195 میلیــون لیتر كــه باالترین میزان 
تولید شــركت نفت پــارس از بدو تاســیس تاكنون بوده 
اســت و تحقق صادرات بیش از 67 میلیون دالر در ســال 
98 كــه درخصوص ارز حاصله كلیه مصوبات و بخشــنامه های ارزی هیات وزیران 
و بانــک مركزی در ارتباط با برگشــت وجــوه ارزی حاصل از صــادرات به چرخه 
اقتصادی كشــور و عرضه آن در سامانه نیما توسط شركت به صورت كامل رعایت 
شــده و شــركت به كلیه تعهدات خود در رابطه با وجوه مذكور اقدام نموده است. 
3- شركت در چند مرحله در افزایش سرمایه شركت پاالیش پارسیان سپهر )پروژه تولید 
اتان ( در سال 1398 شركت نموده است. با توجه به طرح مطالعاتی پروژه ، سودآوري 
آن بعد از بهره برداري، درآمد غیر عملیاتی قابل توجهی را نصیب شركت خواهد كرد

4- اخذ تاییدیه داخلی و خارجی محصوالت موتوري و دریایی
5- برگزاري سمینار جهت اتوسرویس ها به منظور معرفی محصوالت به مصرف كننده 

نهائی و اعطاي جوایز در قالب جشنواره
6- اجراي پروژه افزایش راندمان تولید. 

7- انجام تعمیرات اساسی و به روز رسانی ماشین آالت و تجهیزات تولیدي و فرآیندي
8- تولید و عرضه محصوالت جدید فلومکس

اهداف مهم شركت در سال 1399 كه با تالش و همکاري كلیه كاركنان امید 
تحقق آن را دارد: 

الف- افزایش تولید و فروش نسبت به سال قبل
ب- سرمایه گذاري در افزایش ظرفیت هاي جدید. 

ج- ســرمایه گذاري در بخــش روانکارهاي بنزینی و دیزلی با ســطح كیفیت باال
د-اجــراي پروژه هــاي deoiling ، گاز خنثی ، بویلر جدیــد و كوره هاي جدید
ه- توسعه بازار با عرضه محصوالت جدید و افزایش ظرفیت به منظور افزایش سهم بازار.
 و- توســعه بازارهــاي صادراتــی براي محصــوالت نهایی از جمله انــواع گریس.
 ز- تدوین برنامه مناسب جهت بازاریابی و تبلیغات به منظور تقویت برند نفت پارس.
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هنر مدیران کاربلد در رشد شاخص ها
افزایش بیش از 80 درصدی در صادرات و سود خالص »شامال«

به گفته مدیریت ارشد مجموعه ، شركت معدنی امالح ایران هم اكنون بزرگترین تولیدكننده 
ســولفات سدیم در منطقه خاورمیانه وتنها شركت دارای مجوز استاندارد درایران بادومجتمع 
تولیدی درگرمســار و در اراک می باشد كه دارای دومحصول اصلی یکی پودرسولفات سدیم 
ودیگری نمک تصفیه تبلور مجدد است . آغاز عملیات اجرایی پروژه طرح توسعه نمک پیشرفت 
جدی پروژه سولفات پتاسیم و كراید كلسیم در كنار بومی سازی پروژه های سولفات پتاسیم 
و كراید كلســیم و تجهیزات آن در كارخانه های مجموعه و دیگر كارخانه های كشــور از اهم 
فعالیتهای شركت پرافتخار معدنی امالح ایران و تیم خدوم مدیران و كاركنان تالشگر آن  در 
سال مالی گذشته بوده است.  رشــد 57 درصدی فروش سولفات سدیم و  رشد 47 درصدی 
فروش نمک تصفیه شده در سال 98 نسبت به سال 97  كه در نهایت رشد 56 درصدی مجموع 
فروش شــركت را در سال گذشته نسبت به ســال 97رقم زده است از دیگر دستاوردهای این 
مجموعه بزرگ ملی در ســال مالی مورد گزارش برای سهامداران و ذینفعان خود بوده است .

مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه شــركت معدنی امــالح ایــران )ســهامی  عــام( در 
تاریــخ 99/02/23 در محــل مجموعــه فرهنگــي ورزشــي تــالش تشــکیل شــد. 
در ایــن مجمع كه با حضور 78/94 درصدی ســهامداران حقیقــی و حقوقی ، اعضاء هیات 

مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی 
برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای محمدرضا درخشنده بود، 
كه جنابان عباس حســني كبوترخاني و هوشنگ فرجي در مقام نظار 
اول و دوم و آقای علی رســتمی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای 
صورت پذیرفته در طی ســال مالی منتهی بــه 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 تقســیم سود 4/000 ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
پــودر ســولفات ســدیم تولیدی این شــركت بــا خلــوص بیش از 
5/99درصد و باالتر از حد اســتاندارد توانســته هــم اكنون 80 درصد 
نیاز كشــور بــه این ماده اولیــه مهــم را در صنایع تولیــد پودرهای 

شــوینده و شیشــه ســازی تامین نموده و با ایجاد شــرایط مداوم تولید و كیفیت غیرقابل 
رقابت نقش بســزایی در خودكفایی كشــور از واردات پرهزینه ســولفات سدیم داشته باشد.

آزمایشــگاههای این شــركت مجهز به پیشــرفته ترین تجهیزات از جمله دســتگاه جذب 
اتمی برای اندازه گیری ناخالصی های نمک تولیدی بخصوص فلزات ســنگین آن می باشــد.

محصول نمک این شركت دربســته بندی های مختلف 550و600 گرمی ویک و2.5كیلوئی 
بــرای مصارف خانوار وكیســه های20و25 كیلوئــی و یک تنی برای صنایــع غذائی بوده و
نمــک تولیــدی ایــن شــركت بــا پیشــرفته تریــن فنــاوری روز دنیــا تولید وبســته 
باشــد. مــی  ســنگین  هاوفلــزات  ناخالصــی  هرگونــه  از  وعــاری  شــده  بنــدی 

شــایان ذكر اســت شــركت معدنی امالح ایران در سال گذشته ســود عملیاتی با رشد 72 
درصدی به 295/858/1 میلیون ریال رسیده است. سود خالص شركت نیز 82 درصد نسبت 
به ســال 97 رشــد داشته است. همچنین صادرات شركت نیز در ســال 98 نسبت به 97 در 
مجموع 83 درصد رشــد داشته است كه در ســالی كه شدیدترین تحریمها و  محدودیت ها 
را داشــتیم نشــان از عملکرد خوب و شایســته شــركت در امر فروش خارجی میباشــد.
اجــازه مــی خواهیــم از روابط عمومی همیشــه آمــاده و مالیه شــفاف شــركت نیز یاد 
كنیــم كه به حــق در بین شــركتهای بازار ســرمایه از برترین هاهســتند و همبــاره در 
تهیــه و تنظیــم گــزارش های دقیــق و اطالع رســانی یار و یــاور اهل مطبوع و رســانه .

پیام هیات مدیره :
بــا حمد و ســپاس خداوند متعال و عرض خیر مقدم خدمت ســهامداران عزیز و تشــکر و 
قدردانــی از اعتماد كلیه ســهامداران محترم، مفتخریم كه گزارش اهــم رویدادها و وضعیت 
كلی شــركت را در مجمع عمومی ســالیانه به اســتحضار ســهامداران محترم برســانیم.

وضعیت و تحوالت صنعت در سال مالي مورد گزارش 
فعالیت هاي تولیدي شركت معدني امالح ایران در دو زمینه سولفات سدیم و نمک خوراكي مي 
باشد. مصرف عمده پودر سولفات سدیم در صنایع تولید پودرهاي شوینده است و از آنجایي كه 
هنوز مصرف پودرهاي شوینده در ایران بسیار كمتر از متوسط جهاني است لذا مي توان انتظار 
داشت كه با بهبود شرایط اقتصادي و افزایش سطح درآمد و رفاه مردم ، مصرف داخلي و هم چنین 
صادرات آن افزایش یابد . در حال حاضر تولید داخلي سولفات سدیم پاسخگوي مصارف داخلي 
و صادرات پودرهاي شوینده نیست و نیاز به احداث طرحهاي توسعه در این زمینه وجود دارد . 
در زمینــه تولید نمک خوراكــي، افزایش مســتمر تمایل مردم به مصــرف نمک خوراكي 
اســتاندارد و تصفیه شــده از یکســو و تقلبــات روزافــزون در این صنعت از ســوی دیگر، 
لــزوم برخورد فعال و شــدید با متقلبین را یــادآور می گردد اما متاســفانه حتي در صورت 

برخــورد و جریمه واحدهاي متخلــف ، از آنجائیکه قانــون مبارزه با جرائــم تقلب در مواد 
غذایي هنوز قانون مصوب ســال 46 بوده و به روز رســاني نشــده است جریمه هاي مالي آن 
بســیار كم و ناچیز بوده و همین ضعف قانوني راه را براي متقلبین كامالً باز گذاشــته است .

ب - جایگاه شركت در صنعت و عملکرد شركت در سال مالي مورد گزارش 
شــركت معدنی امــالح ایران در ســال 98 با تولید 187/334 تن ســولفات ســدیم كه 1 
درصد بیشــتر ازبودجه پیش بینی شــده بود توانســت قریب به 90 درصد سهم بازار داخلی 
را بدســت آورد. ایــن میزان تولید علیرغم مشــکالت متعددی بدســت آمده اســت كه از 
ســوی محیط زیســت اســتان مركزی در رابطه با بهره برداری از معدن میقان ایجاد شــد 
و خوشــبختانه احکام قضایی دادگاه ها در این زمینه تماماً به نفع این شــركت صادر گردید. 
شــایان ذكر اســت این شــركت بزرگترین تولید كننده سولفات ســدیم در خاورمیانه بوده 
وهمچنین تنها شــركت دارنده مجوز اســتاندارد ملی ســولفات ســدیم در ایران میباشد. 
درزمینــه تولید نمک خوراكی، این شــركت توانســت علیرغم تحریم كشــورهای اروپایی 
و عــدم ارائــه دانش فنی، واحد جدید تولید نمک به روش هیدرومیل خود را در ســال 95 با 
تکیه بر طراحی توســط كارشناسان شركت و اســتفاده از امکانات و توانمندیهای سازندگان 
داخلــی راه انــدازی نمایــد. این واحد در ســال 98 با رفع اشــکاالت 
فرآیندی، انجام عملیات های بهبود و افزایش تولید توانســت مجموعاً 
85243  تــن نمــک خوراكــی تولید نمایــد و بدین ترتیــب بتواند 
جایــگاه بزرگترین تولید كننده داخلی نمک خوراكی را كســب كند.
مقــدار 30/611  تن نمک خوراكی كه معــادل 36 درصد از محصول 
فروش رفته اســت، صادر شد. قســمت عمده صادرات نمک خوراكی 
از تولیــدات نمــک هیدرومیل بوده اســت و بعبــارت دیگر در بخش 
نمــک هیدرومیل بیــش از 60 درصد تولیدات صادر شــده اســت . 
شــایان ذكر اســت مجمــوع فروش ریالی ســولفات ســدیم و نمک 
خوراكــی در ســال 98 معــادل 18 درصــد بیشــتر از بودجه پیش 
بینی شــده این ســال و 56 درصد بیش از ســال ماقبل بوده اســت.

در بخش فروش ســولفات ســدیم با ركورد 187/425 تن با رشد یک 
درصدی در بخش تناژی و 2/576/141 میلیون ریال با رشد 57 درصد در بخش ریالی نسبت 
به مدت مشــابه دوره قبل، باالترین ارقام طی ادوار گذشــته را به خود اختصاص داده اســت.
در بخــش فــروش نمک تبلور مجــدد با ركــورد 47/673 تن با رشــد 3/5 درصددر بخش 
تنــاژی و 234/268  میلیــون ریال با رشــد 41 درصــد در بخش ریالی نســبت به مدت 
مشــابه دوره قبــل، باالتریــن ارقــام طی ادوار گذشــته را به خــود اختصاص داده اســت.
در بخــش فــروش نمک هیدرومیــل با ركــورد  37/612  تن با رشــد 20 درصد در بخش 
تنــاژی و 93/313  میلیــون ریــال با رشــد 65 درصددر بخــش ریالی نســبت به مدت 
مشــابه دوره قبــل، باالتریــن ارقــام طی ادوار گذشــته را به خــود اختصاص داده اســت.

جایگاه شركت در صنعت
شركت معدنی امالح ایران در زمینه تولید سولفات سدیم و نمک خوراكی فعالیت می نماید. 
عمده مصرف ســولفات سدیم در تولید پودرهای شــوینده، تولید شیشه و صنایع نساجی و 
كاغذسازی میباشد. این شركت بزرگترین تولیدكننده سولفاتسدیم در كشور و منطقه خاورمیانه 
میباشــد. همچنین این شركت یکی از بزرگترین تولیدكنندگان  نمک خوراكی در كشور می 
باشد و باتوجه به حجم فروش نمک خوراكی این شركت جایگاه اول را در كشور دارا میباشد.
شركت در بین شــركت های فعال در این صنعت با حجم فروش معادل مبلغ 2/576/7141 
میلیــون ریــال در صنعــت ســولفات ســدیم رده اول از لحاظ مبلــغ فروش قــرار دارد.
الزم به ذكر است شركت معدنی امالح ایران بزرگترین تولیدكننده سولفات سدیم در منطقه خاورمیانه 
میباشد. همچنین در رابطه با محصول نمک جایگاه اول از لحاظ حجم فروش نمک خوراكی در كشور است.

تقدیرنامه ها و گواهی نامه های دریافتی
1- تندیــس ســومین جایزه مســئولیت اجتماعی و توســعه پایدار بنگاه هــای اقتصادی

2-  تندیس همایش ملی كیفیت و مشتری مداری 
3-  دریافــت گواهینامــه تحقیــق و توســعه از اداره صنعــت، معــدن و تجــارت اراک. 
4- تمدید گواهی نامه تائید صالحیت آزمایشگاه همکار نمک خوراكی ازطرف وزارت بهداشت 

درمان وآموزش پزشکی 
-ISO14001-ISO45001-ISO22000 - 5- تمدید و صــدور مجدد گواهی نامه هــای

ISO9001 و HACCP ازطرف شركت I.C.S  انگلستان.
6- تمدیــد گواهینامــه هالل صــادره از ســازمان اســتاندارد و تحقیقات صنعتــی ایران
7- تمدیــد پروانــه كاربــرد عالئــم اســتاندارد نمــک خوراكی تصفیه شــده بــدون ید. 
8- اقــدام جهت دریافت گواهینامه ایزو - 17025 برای آزمایشــگاه نمک خوراكی )ممیزی 
انجام شــده جهــت دریافت گواهینامه به كمیته تایید صالحیت ملی ایران ارســال شــده(.
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ناخدایی محمود فخرایی برای تجلی جهش تولید
پیش بینی بیش از 30 میلیارد تومان سود خالص برای سال ۹۹ در پتروشیمی فارابی

مهندس محمود فخرائی مدیرعامل پتروشــیمی فارابی كه از جمله مدیران خوشفکر و طراز 
اول كشورمان در صنعت پتروشیمی و بازار سرمایه میباشد و در همین بازه كوتاه سکانداری 
در پتروشیمی فارابی منشائ خدمات گسترده و خدمات فراوان بوده است در گزارش جامع 
خود به مجمع نشینان از رویدادهای بسیار مثبت در آینده نزدیک خبر داد و خروج از روند 
ركود فعلی در پایان ســال را به ســهامداران و ذینفعان در راســتای تدوین و اجرایی شدن 
برنامــه های كوتاه مدت- میان مدت و بلند مدت نوید داد و افزود با بررســی صورت های 
مالی 2 ماهه اول ســال 1399 و امید به تداوم شــرایط موجود در طول ســال ، انتظار است 
شــركت فارابی در پایان ســال جاری به سود قابل مالحظه ای در مقایسه با زیان های سال 
های اخیر برســد. به گفته او شــرایط موجود در 2 ماه اخیر تمام ظرفیت فارابی نیست و با 
مساعدت های انجام شده از سوی سهامداران اصلی شركت )پتروشیمی فن آوران و امیركبیر( 
امید بهبود بیشــتری وجود دارد و مفتخرم كه اعالم دارم درســایه مجاهدت كلیه اركان و 
تمهیدات اندیشــیده شده در دو ماهه اول ســال 99 پس از 5 سال موفق به خروج از زیان 
ســنواتی و رسیدن به سود گردیدیم و توانستیم گزارش حسابرسی مقبول دریافت نماییم..

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــركت  پتروشــیمي فارابي )ســهامی  
عــام( در تاریخ 1399/03/20 در محل ســالن شــركت نفت پاســارگاد تشــکیل شــد. 
در این مجمع كه با حضور 81/58 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهــده آقای علیرضا توكلي بنیزي بود، كه جنابان محمدرضا هادي و میراســداله نصیري 
در مقــام نظــار اول و دوم و آقای محمود فخرایي به عنــوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه بــا قرائت گــزارش هیات مدیــره به مجمع مربــوط به اهــم فعالیتهای صورت 
پذیرفتــه در طــی ســال مالی منتهــی بــه 1398/12/29 و پــس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بــازرس قانونــی، مجمع نشــینان با طنین صلــوات خود ضمــن  تصویب 
صورتهــای مالــی و تنفیــذ معامالت مشــمول مــاده 129 به كار خــود پایــان دادند.

مدیرعامل پتروشیمی فارابی در گزارش مبسوط خود ضمن ارائه گزارش در خصوص برنامه ریزی 
انجام شده برای كسب ساالنه 15 میلیارد تومان سود از محل مخزن داری در این شركت گفت:
پــس از مدتهــا وقفه در عملیــات تکمیل و راه انــدازی مخازن پتروشــیمی فارابی موفق 
شــدیم دو مخزن را پس از كسب استانداردهای شــركت ملی صنایع پتروشیمی راه اندازی 
كنیــم كه قــرارداد اجاره آن با یکی از شــركتهای پتروشــیمی منطقه به انجام رســید.
به گفته این مدیر مسلح به علم و عمل روز در كسب دستاوردهای درخشان موفقیت و تعالی 
مجموعه این قرارداد، ارزش افزوده بسیار خوبی برای فارابی ایجاد كرده، و پیش بینی می شود در 
آینده با خروج از این شرایط، بیش از 30 میلیارد تومان سود خالص برای سال 99 محقق شود.
مهندس فخرایی در ادامه با اشاره به دستیابی به ركورد تولید انیدرید فتالیک برای اولین بار در 
پتروشیمی فارابی، تصریح كرد: علیرغم همه مشکالتی كه در تامین خوراک داشتیم موفق شدیم 
در اردیبهشت ماه گذشته تولید محصول PA  را پس از 12 سال شکسته و  به میزان بیش از 
2100 تن تولید دست  پیدا كنیم و این درحالی است كه باالترین میزان تولید ماهانه این محصول 
در پتروشیمی فارابی مربوط به سال 87 بود كه شركت توانسته بود 1998 تن PA تولید كند.
شایان ذكر است تا  همین خرداد ماه بیش از 4375 تن انیدرید فتالیک در این مجتمع تولید شده كه 
معادل 37درصد از تولید برنامه ریزی شده سال است. و بیش از 70 درصد از تولید سال قبل می باشد.

مهندس فخرایی در ادامه با برشمردن مشکالت تامین خوراک در واحد DOP اعالم كرد در 
صورت به ثمر رسیدن تالشها در تامین خوراک ، سود آوری بسیار خوبی در این واحد خواهد شد.

همچنین وی ادامه داد، عمده دلیل  افزایش بهای تمام شــده هزینه های شــركت مربوط 
به حقوق و دســتمزد،  در اجرای طرح طبقه بندی مشــاغل و تورم سالیانه بوده است كه با 
اتخاذ سیاســتهای شركت در جهت كنترل این بخش، سعی در كاهش این هزینه ها داریم.
ســکاندار حــاذق مجموعــه در ادامــه ضمــن بیــان برنامه هــای آتــی پتروشــیمی 
فارابــی بــه منظور وارد كــردن دو مخــزن دیگر بــه مدار بهره بــرداری اظهار داشــت:
شــركت پتروشــیمی فارابــی بــه منظــور بهبــود وضعیــت شــركت، برای كســب 
ســاالنه 15 میلیــارد تومــان ســود از محــل مخــزن داری برنامه ریزی هــای دقیــق و 
مدونــی انجــام داده اســت كه تــالش می كنیــم هرچــه زودتر بــه آن دســت یابیم.
وی در پایان گزارش مسبوط خود تصریح كرد كه : این شركت برای خروج از ماده 141 قانون 
تجارت، موضوع افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده سهامداران را در دست بررسی دارد.

پیام هیات مدیره
1- هیــات مدیره شــركت خــود را ملزم دانســته كه فعالیت های شــركت را براســاس 
استانداردهای مدیریتی و خط مشی ذیل را جهت حفظ و ارتقاء موثعیت شركت دنبال نماید.
2- بهبود مســتمر سیســتم مدیریت كیفیت برای كســب رضایت روزافزون مشــتریان 
صاحبان ســهام و ســایر ذینفعــان از طریق بکارگیــری اســتانداردهای جهانی كیفیت 

3- دستیابی به معیارهای برتر در كسب و كار
4- تولیــد محصــول بــا باالتریــن كیفیــت و بهبــود مســتمر در فرآیندهــای تولید
5- توســعه ســبد محصــول و ایجاد طرح توســعه د راســتای بقــاء پایداری شــركت

6- انتقال تکنولوژی جدید در تولید
7- پیوند بازار با تولید

8- حفاظت از محیط زیست و پیشگیری از آلودگی آن و شناسایی و كنترل آثار و جنبه های 
زیست محیطی در روند فعالیت شركت

9- اهتمام بر سالمت و ایمنی پرسنل و همچنین بهداشت حرفه ای ایشان
10- انطباق با كلیه قوانین و مقررات و اســتانداردهای حاكم بر فعالیت های شركت و سایر 

الزامات مرتبط و معتبر ملی و بین المللی
11- ملزم نمودن پیمانکاران جهت رعایت اصول و مقررات ایمنی، بهداشت و محیط زیست 
در تمامی فعالیت ها در برنامه اســتراتژیک  شــركت جهت نیل به اهداف عالیه شــركت.
12- مدیریــت شــركت مصمم اســت كــه پایبندی به اصــول فــوق و همچنین تامین 
و توســعه منابــع الزم بــه این اعتمــاد ارج نهــاده و اطمینــان دهد كه كلیــه كاركنان 
و تامیــن كننــدگان محتــرم شــركت اهــداف مذكــور را درک نمــوده و بــا همدلی، 
همفکــری و مشــاركت تکالیــف و وظایــف محوله را به نحو احســن انجــام خواهد داد.

برنامه های آتی شركت
1- برنامه های كوتاه مدت

الف- فروش اموال منقول و غیرمنقول غیرضروری
ب- تعامــل با طلبکاران و ســاماندهی پرداخت بدهی های گذشــته و تدویــن برنامه ای 
با كمک ســهامداران در مواردی كه ادامه كار شــركت را با تهدید جدی مواجه می نماید.

ج- تثبیت جریان مستمر تامین خوراک
د- افزایش بهره وری تولید و كاهش تلفات تولیدی.

ه- افزایش سرمایه به منظور تامین منابع مالی الزم جهت توسعه و بهبود
و- اخذ اعتبارات بانکی و فاینانس به منظور تامین مالی طرحهای توســعه ای و سرمایه ای.

2- برنامه های میان مدت
 HSE الــف- تســریع در اجرای پروژه بهســازی و ایمنی مخــازن و رفع اشــکال و ارتقاء
مخــازن و اســتفاده از حداكثــر ظرفیت مخازن از طریــق اجرای پروژه هــای بهبود زیر:

- طراحی و ساخت دیوار حائل دور مخازن
- به روز رسانی ابزار دقیق مخازن

- نصب سیستم اعالم حریق
- طراحی و نصب رینگ آتش نشانی

ج- اســتقرار سیســتم GMMS و به روز رســانی سیســتم كنترل PLC در راســتای 
كاهــش هزینــه، مدیریت دانش فنــی، كاهش حــوادث و افزایش طول عمــر تجهیزات.
د- اصالح ساختار سازمانی همراه با ارتقاء سطح دانش و هوشمندی متناسب با شرایط روز.
ه- افزایش فعالیت های بازرگانی و هماهنگی و فروش محصوالت سایر شركت های هم گروه

و- آموزش و بازآموزی تخصصی پرسنل با تکیه بر منابع داخلی و محلی.  
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شــركت » به پرداخت ملت » موفق شــد رشــد 48 درصدی درآمد خود را در ســه ماهه نخست ســال 1399 نسبت به مدت مشابه ســال قبل به ثبت برساند.
این شركت با عملکردی درخشان در سه ماه منتهی به خردادماه 1399 حدود 6هزار و 140 میلیارد ریال درآمد كسب كرد كه در مقایسه با درآمد 4هزار و 160 

میلیارد ریالی مدت مشابه سال گذشته، نشان از رشد 48 درصدی دارد.
بنا بر این گزارش و بر اســاس آخرین اطالعات از عملکرد شــركت در سال 99 » به پرداخت ملت » در سه ماهه نخست سال جاری درآمدی معادل 2هزار و 210 
میلیارد ریال شناســایی كرده اســت . این در حالی اســت كه این شركت در خردادماه ســال 1398 حدود یک هزار و 370 میلیارد ریال درآمد كسب كرده بود.
بر اساس آخرین داده های اعالم شده از سوی شركت شاپرک )مربوط به اردیبهشت ماه( » به پرداخت ملت » با در اختیار داشتن 22.26 درصد از به لحاظ تعداد تراكنش 
و 26.49 درصد به لحاظ مبلغ تراكنش، در میان 12 شركت صنعت پرداخت )PSP( رتبه نخست و به نوعی رهبری گروه را در اختیار دارد. همچنین در حال حاضر به 
پرداخت ملت رتبه نخست این صنعت در خاورمیانه و رتبه پانزدهم را در دنیا را به خود اختصاص داده است. با آن كه صنعت پرداخت در حال گذار از دوران رشد به دوران 
بلوغ است و می توان افزایش رقابت ها و به تبع آن كاهش حاشیه سود شركت ها در طی سالیان اخیر را به وضوح مشاهده كرد؛ با این حال به پرداخت ملت توانسته علیرغم 
این رقابت سنگین عالوه بر رشد درآمدها، هزینه های خود را نیز تا حد زیادی كنترل كرده و حاشیه سود خالص و ناخالص خود را نسبت به سال 97 اندكی بهبود بخشد.
اما موضوع مهم تری كه » به پرداخت ملت » به عنوان رهبر حوزه پرداخت الکترونیک به آن توجه نموده اســت و بســیار حائز اهمیت است، با آغاز شیوع ویروس 
كرونا اســتفاده مردم از پول نقد در زندگی روزمره به شــدت كاهش یافته و بســیاری اســتفاده از پرداخت های غیرنقدی را جایگزین استفاده از پول نقد كرده 
اند ، این شــركت در نظر دارد كه با تزریق و تامین پوز فروشــگاهی در كل كشــور فرهنگ پرداخت الکترونیک و حذف پول نقد برای بســیاری نهادینه نماید .

تاریخچه شرکت
شركت به پرداخت ملت )سهامی عام( با هدف توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیکی فعالیت خود را از سال 1384 بعنوان ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی 
)PSP)Payment Service Provider با اخذ مجوز رســمی از بانک مركزی جمهوری اســالمی ایران آغاز نموده اســت، همچنین پس از تشــکیل شــركت 
شــاپرک در ســال 1391 مجوزهای الزم جهت ادامه فعالیت از شركت مذكور اخذ گردیده است. در این راستا شركت به پرداخت ملت مسئولیت ایجاد و پشتیبانی 
شــبکه پایانه های فروش و ســایر ابزارهای پرداخت با هدف گســترش نظام پرداخت الکترونیک به شــبکه بانکی و بازارهای مالی كشــور را بر عهده گرفته است.

در سه ماهه نخست سال ۹۹ رقم خورد:
رشد چشمگیر48درصدی درآمد شرکت» به پرداخت ملت«

این شــركت با برخورداری از دانش و تخصص روز دنیا، به عنوان 
یك گروه توانمند در ارائه خدمات الکترونیکی بصورت تخصصی در 

زمینه های ذیل فعالیت می نماید:
)EFT-POS( ارائه خدمات پرداخت از طریق پایانه های فروشگاهی -
)IPG( ارائه خدمات پرداخت از طریق شــبکه پرداخت اینترنت -
)IVR( ارائه خدمات پرداخت از طریق سامانه پاسخ صوتی محاوره ای -

- ارائه خدمات پرداخت از طریق كد دستوری )741#*(
)Mobile App( ارائه خدمات پرداخت از طریق برنامه موبایلی -

)ATM( ارائه خدمات پرداخت و بانکی از طریق دستگاه خودپرداز -
)Kiosk( ارائه خدمات پرداخت و بانکی از طریق پایانه غیر نقدی -
)PINPAD( ارائه خدمات پرداخت و بانکی از طریق پوز شعبه -

- ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی بهای سوخت

- كســب گواهی نامه رتبه بندی و احراز صالحیت شــركت های 
انفورماتیکی از شورای عالی انفورماتیك كشور

- كســب رتبه یکم در زمینه های تولید و پشتیبانی نرم افزار های 
سفارش و خدمات پشتیبانی از شــورای عالی انفورماتیك كشور

- كسب پروانه بهره برداری وزارت صنعت ، معدن و تجارت جهت 
تولید فناوری اطالعات ) تولید نرم افزار(

- كسب گواهینامه انجمن انفورماتیك ایران
- اخذ مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای

- كسب رتبه 15 از نشریه معتبر نیلسون ریپورت بین 15۰ شركت 
PSP دنیا

- كسب رتبه نخســت در حوزه پایانه های فروشگاهی با داشتن 
بیشترین سهم تراكنش و پذیرنده در كشور

افتخاراتحوزه فعالیت
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