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شرح عکس جلد   
مهندس محسن علوی عطا آبادی - مدیرعامل پتروشیمی آبادان

مهندس محســن علوی عطاآبادی مدیرعامل پتروشیمی آبادان كه از مدیران جوان و متعهد و 
متخصص صنعت كشورمان می باشد از زمان ناخدایی در پتروشیمی آبادان چنان شور و شوق 
خدمت در بین اركان مجموعه و نقش خوش ارزش آفرینی و سودآوری را در رگ و پی، عملکرد 
و فعالیت شركت جاری وساری ساخته است كه به جرات میتوان اذعان كرد این درجه از همدلی 
و پیشــرفت را كمتر در شركتی و مجموعه ای دیده و شنیده ایم. مهندس علوی مدیر مدبری 
است كه چون از درون شركت بوده و به خوبی تهدیدها و فرصت ها را می شناسد توانسته نسخه 
ای ناب برای درمان دردهای یکی از ســنبل های صنعت نفت و پتروشــیمی كشورمان بپیچد.

)) ما خود بچه آبادانوم كه هم آبادانی پیش از جنگ تحمیلی اش را دیده ایم و هم روزهای سخت 
بمباران و جنگ و هم روزهای خونبار حصر شکســتن آبادان را ... روزهایی كه به امر امام چون 
تفنگ مهندس تندگویان افتاد آن را برداشتم و چون با آتیش ریخته از بمباران و توپخانه بعثی ها 
،پتروشیمی سوخت گفتم با مدد خدا و جهادی دیگر به همت پوالد مردانی می سازیمت تا دوباره 
از پشت عینک ریبندوم پرغرور و پویا با تمام توان در حال فعالیت ببینمت،  تا آخرین حلقه جنگ 
تحمیلی دفاع كردم . از بدو تولد به ما آبادانی ها می گویند نفتی ولی من در بدن پتروشــیمی 
زندگی كردم چون نقش و نفســی  كه پتروشــیمی به آبادانی آبودان میبخشد را میشناسم((

محسن علوی عطاآبادی متولد 1353 ساكن آبادان و دارای سابقه فعالیت 20 ساله در واحدها و 
بخش های مختلف پتروشیمی آبادان است، و دارای مدرک كارشناسی مهندسی شیمی با گرایش 
صنایع پتروشیمی اســت و از سال 1378 در شركت پتروشیمی آبادان مشغول بکار شده و در 
واحدهای مختلف این پتروشیمی از جمله بهره برداری، فرایند و خدمات فنی فعالیت كرده است. 
او همچنین از مردادماه ســال گذشته معاون تولید و مدیرمجتمع پتروشیمی آبادان بوده است.

پیشینه شغلی
تیر 1395 تاكنون:  پتروشیمی آبادان، مهندسی شیمی ، مدیر خدمات فنی

فروردین 1387 تا تیر 1395: پتروشیمی آبادان ، مهندسی شیمی ، معاون و رییس ناحیه مهندسی فرایند
فروردین 1381 تا فروردین 1387: پتروشیمی آبادان ، مهندسی شیمی ، مهندس فرایند واحد 

های 700 و تصفیه پساب ، كارشناس
فروردین 1380 تا فروردین 1381: پتروشــیمی آبادان ، مهندسی شیمی ، معاون واحد تصفیه 

پساب ، كارشناس
فروردین 1378 تا فروردین 1380:  پتروشــیمی آبادان ، مهندسی شیمی ، ناظر از سوی بهره 

برداری در پروژه احداث واحد تصفیه پساب ، كارشناس

سرکارخانم مینا ساعتچی
انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت رئیس اداره كل روابط عمومی و بین الملل بانك توسعه صادرات 
ایران را تبریك و تهنیت عرض می نمایم  و از درگاه ایزد منان ، سربلندی و توفیق روزافزون شما را 

آرزومندیم.
 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بیمه

جناب آقای دکتر رضا مصطفوی
انتصاب شایسته حضرتعالی به سمت سرپرست بیمه میهن 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

در قانون مدنی بعنوان ماده تبصره الحاقیه نشست و نوشته اند كه چون فردی از حد سنی گذر 
كرد باید این فرد جدای از  مردو و زن بودن با انبان تجربه را دیگر به كار نگرفت و به خانه روانه كرد!!! 
آنانکه این مســیر را طی كردند برای انشــای قانون و آنانکه مصرانه تصویب و تاییدش كردند 
یا از تجربه بی نیاز بودندیا از دانش تهی. چگونه باید به كرســی نشــینان قوه مقننه گفت كه 
داشتن تجربه یکی از اركان اصلی مدیریت و شاید مهمترین آن در رسیدن به موفقیت باشد و 
شوربختانه آنکه چون این دانش و روش و بینش را مجلسیان ندیده و ننینبینند و راهی برای 
اصالحش به كار نمیبنند باید با تحکم اعالم داشت كه جنابان شما ره به تركستان می برید.

 با آنکه عالم حسی در نشئه انسانی به كمال خویش می رسد و به همین سبب تمام كائنات 
عالم در ادوار و منازل خلقت كمالشان در نهایت به این روال است كه منتهی به مرتبه واالی 

انسانی گردد لکن خود انسان كمالش كه عبارت از نیل به مرتبه خالفت الهی است به طریق 
از خود رهایی و غنای خودی ممکن و حاصل می گردد یعنی رسیدن به نهایت تجربه مندی 

و تجربه گرایی ورای خواسته های فردی .
 همین از خود رهائی هم هست كه قیامت روحانی را در وجود شخص تحقق می دهد و وی را 
در عالمی روحانی كه ورای عالم حسی است حشر می كند و از تنگنای خور و خواب و خشم 
و شهوت كه زندگی هر روزینه عالم حسی دنیای جوان بدان محدود می شود بیرون می آورد. 
افتخار آن داشتیم كه به مالقات یکی زین به مقام رسیده اعالی تجربه و سودای تعالی بشریت 

برسم به طبقه سوم ساختمان غدیر.
 در یک اتاق محقر، پیر روشن ضمیری جلوس كرده كه نه به زر توان آن بود كه خریدش و نه به 
زور میشد هراسش داد كه فقط مهر یار اورا در این منزل ماندتی كرده بود . بایدت بسیار دارای 
اقبال بلند باشی تا به دستان دكتر ریاضی بوسه زنی و از  ناصر مصری یا صاحب كرسی استاد 
تمامی دانشگاه اشتوتگارت در آلمان یعنی همان شهر به منبر نشینی مرحوم دكتر بهشتی یا به 
سربداری بنام دكتر بازرگان و پرفسور رضا حشو ونشر كرده یا بقولی درک حضورشان كرده باشی .

 به راستی شانس به این حقیر سروپا تقصیر رو كرد كه از عنفوان جوانی مرحوم فروزانفر و علی 
اصغرحکمت و عیسی صدیق و استاد بهزاد و استاد معین و... را زیارت كردم و از ایشان و در مکتب 
شان مشق معرفت دانایی یافتن در باور و جان نه صرف دانش جمع كردن در ذهن را آموختم .
كسب فیض در جوار استاد مینوی ، استاد زرین كوب ، دكتر ریاضی و ... آنچنان مرتبت و ارج و 
قربی دارد كه نپرس و به راستی من چقدر خوش شانس بودم كه به این درجه از فیض رسیدم. 
گر به ُحکم امروز بود این فرزانگان رو نه در رشد برای تعالی جامعه جوان ایرانی كه به فرمان 

بازنشستگی و شهرداری زنجان به خانه رهنمون میکردند.
مجلس نشــینان به خود آیید كه در خانه گر كس اســت یك حرف بس است...

خدایش نبخشد آنکه بذر بازنشسته رب کار انید کاشت ؟!
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خسرو اميرحسيني
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گام اول را محققان »داان«
رد عالج رکوان ربداشتند

کاری از هلدینگی سالمت محور رد نجات بشریت شاه

شــركت داروســازی دانا در شــهر تبریز و در زمینی به مســاحت 30 هکتار با زیربنای 70 هزار متر مربع احداث گردیده و در ســال 1377 رســماً افتتاح و 
به جمع شــركتهای داروئی كشــور پیوســته اســت. شــركت داروســازی دانا بزرگترین تولید كننده مواد اولیه آنتی بیوتیک در منطقه و یکی از بزرگترین 
تولیــد كنندگان محصوالت نهایی در كشــور می باشــد. بخش تولید مواد موثــره دارویی این شــركت، دارای بزرگترین ظرفیت های تولید مــواد اولیه آنتی 
بیوتیــک هــای خوراكی و همزمان تنها تولید كننده مواد اولیه آنتی بیوتیک های تزریقی در منطقه می باشــد. در بخش تولید دارو، این شــركت با داشــتن 
22 خــط تولید پیشــرفته انــواع داروها، بزرگترین تولیدكننده محصوالت ســافت ژل دركشــور بوده و همچنیــن یکی از بزرگترین تولید كنندگان اشــکال 
دارویی ویال تزریقی، قرص، كپســول، سوسپانســیون خوراكی و ساشــه در كشــور می باشــد و با توجه به كیفیت باالی این داروها، ســهم ویژه ای از بازار 
دارویی را به خود اختصاص داده و این ســهم در طی ســالیان اخیر همواره رشــد چشــم گیری داشــته اســت. همچنین خطوط تولید آب مقطر، قطره های 
چشــمی تک دز و مولتی دز، ســرم و نیز خطوط تولید شیشــه ویال و پوكه كپســول از جمله پروژه های در حال احداث و بهره برداری شــركت می باشــند.

بعد از ظهر كاری برای صنف روزنامه نگاری ساعت پرمشغله ای است آن هم در این دوره و 
بازه زمانی كه اخبار به سرعت نور جابجا می شود و رویدادهای مهمی از آگهی و خریدهای 
عجیب یا كالن در سایت آمازون تا مشکالت راهبان كشور تبت ، از كشف پیکرهای مطهر 
رزمندگان جنگ تحمیلی در دشت عباس تا كپر قاسم لبنان، از گسترش و شیوع بیماری 
و مرگ و میر در چین تا مخابره اخبار از آفریقا و اروپا به سرعت بر تلکس خبرگزاری ها 
می نشــیند. ولکن چه خبری بزرگتر از اینکه انتظار هشت میلیارد انسان روی زمین به 
ســر آید و تو بایســت كه به اندازه فهم خود و خواننده ات از این انبوه رسیده حوادث و 
پی در پی اخبار در حال انتشــار ، صفحه ای جــدا كنی و این مهم را به گوش جهانیان 
برســانی . تازه اولی تر آن كه باید از نحوه انتشــار و بازخورد خبر پیش بینی واقعگرایی 
داشــته باشی و پی آن باشــی تا این اولویت خبر را عمیق تر در ذهن مخاطب بنشانی .

در كش و قوس انتخاب و گزینش آخرین اخبار بودم كه تلفن همراهم زنگ زد و پیام رسید 
كه فردا به خیابان ولیعصر نبش كوی عاطفه به شركت سرمایه گذاری هلدینگ آینده پویا ، 
طبقه سوم ، دفتر جناب مهندس  امیری برای نشستی دوستانه و صرف ناهار تشریف بیاورید.

 در این دوران كرونا نشینی
انگشت حیرت به دندان كه این تماس و دعوت بهر كیست ، علت چیست و چرا منی كه 
چندین ماه است به خاطر گیس سپید و حرف شنوی اهل قلمی یک سینه دریده كه چون 
آسیب جهان گیر كوئید19 بر دامن جهانیان افتاده و بر بلندگو داد برآرند كه در خانه بمانید و 
به كنجی در قرنطینه مانده و به بیرون نرفته و زین حرف شنوی واقدام به عمل ، همه اندوخته 
هایم رو به اتمام گشته ولی سالمت هنوز دارم می بایست به این نشست بزرگان دعوت گردم.

منی كه با ســابقه نیم قرن كار رســانه ای كــه در این ایام ، یا نان به ماســت زده و یا 
روزی دیگر به ته ماســت آب بســته و دوغ شــده ، نان تریت كرده و گاهی با اشکنه و 
بدون دسترســی به آب گوشــت كه قیمتش زیاد و چون خرما بر نخیل و دست ما اهل 
قلم كوتاه میگذرانیم همش در عجب و حیرت كه به چه حکمتی به این ســفره دعوت 
شــده ام و این را چه سبب باشد،این مسئله سخت ذهنم را مشغول خود ساخته بود ....

بگذاریــد نقلــی از اســتادم ، صاحب هفــت های معروف ،باســتانی پاریــزی از دكتر 
یغما موســس و ســردبیر مجله یغما در آخرین ســالهای حیات در كرمان داشته باشم.

مرحوم یغما برای اســتمرار چاپ و انتشــار مجله وزین یغما یک تنه تالش می كرد و از 
حروف چینی تا انتخاب عکس ، از ویراســتاری و نمونــه خوانی  تا نظارت بر چاپ و ..... 

را خود انجام میداد به وقتی كه گرســنه میشد با مقداری پیاز در روغن كه هر دوتایش 
هدیه دوستان بود و نانی كه از خور بیابانک برایش می فرستادند با مقداری اندک كشک 
یک كل جوش دبش می پخت و دو ســه روزی با آن شــکم سیر و بقولی سر می كرد.
خوب عاقبت روزنامه نگاری و كار فرهنگی از پیش از زمان حکیم طوس، فردوسی شاهنامه 
سرا ،تا عصرحاضر و عدم كفاف حقوق مولفان در عصر حاضر همین است نه آنکه به سفره 
دعوتت كنند . به قول مشهد ابراهیم ،هم والیتی خوش ذوقم ، كه میخواست برای خود 
عیالی صیغه كند و مال سخت مخالف كه سن شما به هم نمیخورد و بانگ او به مالی ده 
كه می گفت: مشکل نتراش هر چیزی می خواهم و می طلبم و می گویم تو فقط بنویس 
تا قلمت به چشــمت نرود و كور نشوی . ما نیز برای آنکه خلف دعوت نکنیم وچشممان 
كور نشــود از شــبش با اســتخاره گرفتن از قران قصد رفتن به پیش كریمان كردیم .
بگذریم ، فردا شــد و ما پس از 3 چله نشــینی صدو بیســت روزه قرنطینه خانگی به 
سمت كمد لباسهای مجلسی روانه گشــته تا یک البسه قابل پوشیدنی یافتیم و پاشنه 
وركشــیدیم و پیاده به طرف نشــانی رهسپار گردیدیم. خوشــبختانه در مسیر دوستی 
رســید و لطف كرده مرا با خود همراه كرد تا به آدرس رســیدیم. دوســت با معرفتمان 
لطف كرده و بدون اطالع حقیر ســوئیچ ماشین پارک شــده خودش را در جوار آدرس 
به حراســت داده تــا من در بازگشــت از خط یازده اســتفاده نکنم كه این ســتایش 
یاری خدا در همراه رســاندن و تشــکر از معرفت دوســتمان بماند بــرای مقالی دیگر.
 چون بازگشــتم و این خبر شــنیدم و خجل به ســوی ماشــین رفتم دیــدم به لطف 
افســر راهنمایــی یک برگه جریمه ســنگین به روی شیشــه ماشــین الصاق شــده 
بــود كه آن هــم بماند برای مقــال دیگر كه ســخن مهمتر در پس این مقال باشــد.

و اما حکایت پربركت نشســت طبقه ســوم ،در ســومین طبقه این ســاختمان و این 
هلدینــگ در اتاقی با چند جوان دانشــمند و دانش پــژوه و محقق به گپ و گفت و گو 
نشســتم و به راستی چه بشارتی باالتر از این كه شــنیدم و دانستم كه به درایت گروه 
داروســازی شــفادارو و زیرمجموعه هایش كمر كرونا را به زمیــن دوخته و آنچه همه 
جهان در پی آن با آنهمه پز عالی دســت خالی مانده اند محققان ما با دســت خالی و 
بینیشی نو و اندیشه ای ناب به آن دست یافته اند و ختم كالم انکه بقول لسان الغیب ؛

 مژدگانی بده ای خلوتی نافه گشای
كه ز صحرای ختن آهوی مشکین آمد

چشم انداز:
) MENA ( ســرآمد صنایع دارو ســازی ومواد اولیه دارویــی در منطقه -

مأموریت:
- شــركت دارو ســازی دانا با تکیه بر سرمایههای انســانی متعهد، دانش 
و تجهیــزات بــه روز و در راســتای ارتقــاء ســالمت عمومــی و كیفیت 
زندگــی مــردم اقــدام به: عرضــه و توســعه انــواع مختلــف دارو، مواد 
 GMP اولیــه دارویی، ســرم ، پوكــه و شیشــه دارو، با رعایــت الزامات
مطابق اســتانداردهای ملــی و بینالمللی جامعه پزشــکی و داروســازی، 
جهــت ارائــه در بــازار هــای داخلــی و خارجــی فعالیت مــی نماید.

ارزشها:
- دانش محوری، یادگیری و ارتقاء بهره وری

- احترام به حقوق مشــتریان و ســایر ذینفعان با التزام بــه افزایش كیفیت 
محصوالت و خدمات

- نشاط ، انگیزش، مشاركت و سالمت كاركنان
- التزام به حفظ محیط زیست و ایمنی كاركنان

: ) GOALS ( اهداف كالن سازمان
1 - ســودآوری پایدار و ارزش آفرینی از طریق بهبود كیفیت و افزایش فروش
2 - مدیریــت هزینهها از طریق ارتقاء بهــره وری و كاهش هزینه های تولید

رشکت داروسازی داان
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از حضرت محمد صلی اهلل علیه و سلم، خاتم االنبیا، رسول آخرین روایتی باشد فخر آفرین 
برای پارسی زبانان و ایرانیان كه در آن می فرمایند: گر علم بر ثریا هم باشد ایران و ایرانی 
به آن دســت می یازند. اكنون كه درتمام گستره دنیای خاكی در شمال و غرب و شرق و 
جنوب عالم در پنج قاره تعریف شــده قابل حیات كره خاكی از اقیانوسیه گرفته تا آسیا و 
اروپا و آفریقا و آمریکا آنچه بشــریت و حیات انسان ها را دچار مشکل ساخته و می رود تا 
تمام قواعد بشــری و چارچوب های رفتاری و اخالقی را دچار تعارض و تضاد سازد همین 
شــیوع بیماری كووئید 19 یا كرونا است كه به خاطر آنکه هنوز نه دارو و درمان و واكسن 
برای بهبود آن یافت یا كشف شده خیلی بیشتر از بیماری های واگیردار دیگر همانند طاعون 
و آنفوالنزا و سل و حصبه هم تهدید می كند بر جان و هم تهدید بر روان و هم سوهان بر 
اعصاب. بله در تمام شركت های داروسازی معتبر دنیا و در تمام اندیشکده ها و پژوهشکده ها 
دانشــمندان پزشکی به دنبال آنند تا با اندیشــه های ناب و خالقانه محققان خود دارویی 
سالمت محور بیابند تا بر این غول بزرگ جان ستان فائق آیند. در تاریخ و افسانه ها بسیار 
شــنیده و خوانده ایم یالنی از سرزمین فالت ایران بوده اند كه بر غول ها مستولی شده و 
توانسته اند آنها را در چنگال اسارت خود درآورند. در عص حاضر هم بیماری كوئید 19 نیز 
غولی باشــد جان ستان كه ایرانی می تواند بر آن فائق آید تا مردمان جهان نفسی راحت 
كشــند. اگر هم اكنون در تمام كشورهای توسعه یافته و وقتی كشورهای در حال توسعه 
پیشرفته در البراتوارها و آزمایشگاه ها به دنبال كشف واكسن و داروی درمان این بیماری 
هستند؛ بدانید و بدانید جز اندیشه ناب ایرانی و نتیجه محققانه فکر قشنگ یک ذهن سالم 
با تمدن باال نمی تواند و نخواهد توانست راه یافتی برای آن پیدا كند تا بشریت زین گذر 
خطرناک و این پیچ ســخت عبور كنند. بله، در روزگارانی كه نفس انســانیت و بشریت با 
بیماری منحوس كرونا به شماره افتاده و درپایین و باالی جهان مادی دنبال آنند كه راهی 
و درمانی و حکمتی برای آن بیابند و همش بر شــعار می چرخند. شعور جوانانی دانشمند 
و نیروهای متعهد و متخصص داخلی چه در تبریز و چه در تهران نرســیده به میانه سال 
توانســته با یک حركت جهادگونه عظیم ملی و فراملی یعنــی اجرای یک حركت بزرگ 
ایفای مسئولیت اجتماعی و نجات بخش، حیات بشریت را تداوم ببخشند تا آنچه از چین 
برخاســت و بر ماه چین نشست و بر ماترک دیگر كشــورها نیز گسترده شد. محققان و 
دانشمندان ایرانی بتوانند با دانش ناب و ایمان راستین و باور صادق خود بر آن پیروز گردند.

وقتی رهبر فقید این انقالب بزرگ قرن بیستم امام خمینی كبیر اعالم و اعالن نمود ایران 
دیگر یک مصرف كننده تام نمی ماند و پرچمدار خودكفایی عام خواهد گردید و ایرانی صرف 
كننده فعل خواستن پس توانستن می گردد آنان كه بر سنگر و جبهه سینه ستبر كردند 
باور كردند مردی از تبار معصومین و پاكان آمده است تا شعار خودساختگی و خودكفایی 
و خودشناســی و خداشناسی را بر پهنه گیتی تجلی ببخشد. هر چند چه در دنیای غرب 

و چه در دنیای شرق كمتر كسی این پیام را جدی گرفت و باور كرد ولی ما با جان و دل 
پذیرفتیم و ســینه ستبر كردیم بقول معروف اگر كسی خواب باشد با كوچکترین صدایی 
بیدار می شود و اگر كسی خود را به خواب زند با هیچ تلنگری بیدار نمی شود لکن به دم 
مسیحا نفس بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران ملت ایران بیدار شد و این بیداری اسالمی را 
پرچمدار گردید. وقتی معمار جدید انقالب، امام خامنه ای مدظله العالی، در تبیین و تشریح 
الزامات و رهنمودهایی پیرامون ادامه مسیر موفقیت در گام دوم انقالب  فرمود كه جوانان 
دلســوز و متعهد متخصص به سنگر آیند و به عالمیان نشان دهند كه ما خودكفایی را با 
اقتصاد مقاومتی تعالی می بخشیم  و رونق و جهش تولید را معنا می كنیم و ما می خواهیم 
به همه عالم نشان دهیم كه چون ایران و ایرانی پرچمدار مبارزه شود از آن مکتب انسان به 
سامان و راحتی می رسد و دیگران بر پشت آن حركت كنند، دوباره همان ندای ایرانی می 
خواهد پس می تواند در عالم گوش نواز گردید. در همین راستا و مسیر بود كه به راستی 
خط شکنان این نظام مقدس و جوانان برومند این مرز و بوم توانستند درمان و خدمتی را 
معنا كنند كه تمام دنیا به دنبال آن هستند.  سرداران فاتح جنگ اقتصادی كه نه از تهدید 
ترسیدند و نه از تحریم هراس دارند و چون كوه پر صالبت در مقابل تمام زرادخانه های زر 
و زور ایستادند - تو بگو شفا دارو - با حمایت و مساعدت هایی كه از زیرمجموعه های خود 
كردند توانستند تجلی ببخشند و معنا كنند كه به راستی ایرانی حتی اگرعلم در سیاره دیگر 
باشد می تواند بر آن دست یابد چرا كه ما سرداران جنگ تحمیلی و سرداران كنون جنگ 
اقتصادی در هلدینگ شفادارو با حمایت و مساعدتی كه از این جوانان محقق و شركت های 
دانــش بنیان و باور قلبی و قبلی كه به آنان داریم می دانیم كه هر ناممکنی را ممکن می 
سازند. سخن كوتاه كنیم و از فخر و افتخار و مباهاتی  گوییم كه به زودی اخبار آن در تمام 
خبرگزاری های داخلی و خارجی پخش خواهد شد كه در كنار تهیه و تولید داروهای جدید 
سرطان و ... كشف اسپری و داروی مبارزه با بیماری منحوس كرونا توسط غیور مردان و زنان 
ایرانی در مبارزه با بیماری كشنده ای است كه تمام دنیا در برابرش آچمز شده بود و به این 
موفقیت حاصل به زودی خبری خوش عالمگیر خواهد شد. مخلص كالم آنکه سرداران و 
سرفرازان سربلند شفا دارو با حمایت از جوانان متعهد و متخصص  داروسازی دانا در شركت 
داروسازی جابرابن حیان كه با تحقیق و پژوهش و علم توانستند درمان برای بیماری جان 
ستان و منحوس كرونا بیابند تا گوش و چشم آن ناپاک جهانی كه نمی خواهد موفقیت ایران 
و ایرانی را ببیند كر و كور شود . سخن آخر اینکه به زودی در تمام خبرگزاری های جهانی 
مخابره خواهد شد كه ایرانیان توانسته اند خودكفا و در داخل كشور با پژوهش هایی كه خود 
انجام دادند و به نتایج درخشانی كه دست یافتند، درمانی كشف كنند تا بر این بیماری فائق 
آیند و درمانی برای آن یابند و چه خبر مســرت بخش تر از این برای مایی كه پیشــتر از 
آن جان داده بودیم تا مام وطن را حفظ كرده و پرغرور برای این روزها به انتظار بایستیم.
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تجلی جهش تولید در پتروشیمی آبادان
اعتماد به جوانان متعهد و متخصص حلقه گمشده مدیریت در کشور 

وقتــی رهبــری فرمودند كه حلقه گمشــده تعالی 
مجموعه های ما در این برهه چهارم و گام دوم انقالب 
تکیه و اعتماد به جوانان متعهد و متخصصی می باشد 
كه مسلح به علم و عمل كاری می توانند در اندک زمان  
ره به سوی تعالی گشوده و كشور را به سوی پیشرفت 
و ترقی رهنمون سازند حجت بر همگان تمام شد كه 
این بنزین های سبز و سرمایه های عظیم انقالب در 
گام دوم انقالب می توانند صرف كننده فعل خواستن 
پس توانستن باشــند تا این مرز پرگهر و این میهن 
پرآوازه اســالمی بتواند الگوی بسیاری از كشورهای 
آزادیخواه گشــته وموجب درس پذیریشــان برای 
آبادانی كشورشــان گردد. در این باب و راستا بود كه 
برای پیشرفت ایران اسالمی مان مدیران ارشد كشور 
منجمله دكتر رضوانی فرد در مجموعه بزرگ شركت 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی »شستا« كه با شعار 
شــفافیت در مجموعه و اعتماد به مدیران تازه و نو 
اندیش به میدان مبارزه اقتصادی آمده بود و جناب 
مهندس مخدومی كوه تجربه و دانش فنی در عرصه 
صنعت كه بر سکانداری تاپیکو نشسته بود ناخدایی 
شركت پتروشیمی آبادان را به عنوان یکی از قدیمی 
ترین شــركت های صاحب شناســنامه در صنعت 
نفت و پتروشــیمی  آن به مهندس محســن علوی 
عطاءآبادی سپردند. مخلص كالم آنکه براین مهندس 
كاردان و كاربلد، مدیری میانه میدان و جوانی برازنده 
و خدوم از خطــه جنوب دلیر پرور تکلیف گردید تا 
كمــر همت به خدمت بســته و مدیریت جهادی را 
بازتعریفی خوش نمایــد و بحمداله كه با تمهیدات 
اندیشیده شــده وی و چیدمان هنرمندانه مدیرانش 
در جای جای شــركت با توفیقاتی كه حاصل گردید 
بر همگان اثبات شــد كه با اعتماد به جوانان متعهد 
و متخصص بسان كار سپاری بر كریمان كارها آسان 
شود بله با اتکا بر جوانان دردشناس و درمانگر، طبیب 
حاذق بودن هیچ كاری ســخت نباشــد و درنتیجه 
120 روز تــالش جهادگونه شــبانه روزی مهندس 
علوی و نیروهای بومی، ســهامدار و ذینفع به هدف 
بزرگی كه خارج شــدن از ركود مطلق دو ساله بود 
و در اندک زمانی پروژه ها به چرخه تولید رســیده 
و در ســایه مستدام آن یک میهن و یک ملت و یک 
جهان دیدند كه ایــران و ایرانی پرچمدار مبارزه در 
جنگ ســخت اقتصادی نابرابر با تمام امپریالیســم 
جهانــی چــون بخواهد پیــروز میدان مــی گردد.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت 
آبادان)سهامی عام( مورخ 1399/04/11  پتروشیمی 

در محل  آمفي تئاتر نفت پاســارگاد برگزار گردید.
در این مجمع كه با حضور 58/46 درصدی سهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاســت مجمع برعهده آقــای رضا توكلي 
بنیزي بود، كه آقای ســلیمان سلطاني و خانم الهام 
پارسا در مقام ناظران اول و دوم و آقای محسن علوي 
عطا آبادي به عنــوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی 
منتهی به 1398/12/29 و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامالت مشمول ماده 129 به كار خود پایان دادند.
در گذر به تاریخ ایران به عنوان گذاره جنبان تمدن 
بشــریت به این نکته پر رنگ بر می خوریم كه پس 
از عقد قرارداد ویلیام تاكس دارسی با شاه قجر برای 
اكتشاف و اســتخراج نفت ایران اوایل قرن 20 چند 
اتفاق مهم نفتی در طول این بیش از یک سده اتفاق 
افتاده كه شــرحش قابل تامل می باشــد . اول ملی 
شدن نفت و سپس تاسیس كارخانه های پتروشیمی 
ملی با اكثریت ســهامداری دولت ایــران تا با بهره 
برداری از منابع ملی، ایران و ایرانی در رفاه و سعادت 
زندگی كنند. شوربختانه اینکه طمع سیری ناپذیر و 
منافع شوم امپریالیسم صاحبان زر و زور جهانی باعث 
شد تا حتی پس از ملی شدن صنعت نفت و تاسیس 
پاالیشگاه ها كه سرسبد آنها پاالیشگاه آبادان بود باز 
ملک و ملت نتواند به كمال از این فرصت ها بهره برند 
چرا كه نه دانش فنی آن در كشــور نهادینه گردید و 
نه از سود حاصل بخوبی برای میهن عزیزمان سرمایه 
گذاری صورت پذیرفت. پس از انقالب اسالمی هم با 
حمله ناجوانمردانه به كشورمان طی جنگ تحمیلی 
صنعت نفت كشورمان چه در صنایع باالدستی و چه 
پایین دســتی دچار خسارت گردید و حتی مجتمع 
پتروشــیمی آبادان این بنای عظیــم تولیدی پایین 
دســتی صنعت نفت كشــورمان كه از سال 48 به 
بهره برداری رســیده بــود و در ادامه با بهره برداری 
از طرح های توســعه خود توانسته بود در تولید پی 
وی سی ، دودسیل بنزن، سودســوزآور و ... سرآمد 
و پیشــران صنعت پتروشیمی در كشور شود به طور 
كامل نابود گردید تا باز كام هموطنان خوش نگردد 
از ایــن ثروت خدادادی. هرچنــد با تالش نیروهای 
متخصص، مجتمع پس از جنگ بازسازی گردید ولی 

متاسفانه پتروشیمی آبادان دیگرنتوانست به جایگاه 
ممتاز خود برسد چرا كه پس از بهره برداری دوباره 
بواسطه ضعف ساختاری و تحریم های گسترده بین 
المللی و تکنولــوژی وارداتی قدیمی كارخانه، اجازه 
تولید با ظرفیــت كامل را به مجموعــه نمی داد و 
همین باعث شد كه شركت های پتروشیمی جدید 
التاســیس از پتروشــیمی آبادان در تولید و فروش 
محصــوالت پیشــی بگیرند. بعدتــر از آن هم یکی 
دو اتفــاق از جمله عدم تامین خــوراک مورد نیاز و 
آتش سوزی گسترده واحد 600 باعث شد كه كلیه 
چرخه تولید در این پتروشیمی با چالش اصلی روبه 
رو شــود. پس از همه این اتفاقات بود كه با دكترین 
جدیدی كه در بازار سرمایه و علی الخصوص شركت 
های شستا و تاپیکو كه جایگزینی نیروهای جوان و 
متعهد و متخصص درسکانداری شركت های بزرگ 
بود این قرعه خوش  به نام پتروشــیمی آبادان افتاد 
و سکانداری آن به مهندس محسن علوی عطاآبادی 
معاون پیشــین تولید و مدیر قبلی مجتمع افتاد كه 
هم نیروی بومی بود و هم تحصیلکرده در این صنعت. 
وی با تمهیدات ارزشــمند و سیاست ورزی صحیح 
چون از دل شركت می بود و خوب نیروها و پتانسیل 
كاری آنها و نقاط قوت و ضعف شركت را می دانست 
توانست در اندک زمان با بهره بردن از تجربه دو دهه 
حضور میانه میدانی خــود در عرصه عملی و علمی 
صنعت نفت كاری كند كارستان كه دوست و دشمن 
بر این دستاوردها و توضیحات حاصل شهادت دهند.

بازســازی واحد 600 یعنی قلب تپنده شــركت كه 
نوســازی آن بطور كامل انجام شــد توانســت این 
شــركت را با یک شیب مناســب صعودی در مدار 
تولید و توســعه پایدار و ارزش آفرینی مستمر قرار 
دهد . این مدیر جوان و بومی با چیدمان هنرمندانه 
مدیــران صف در جای جــای مدیریتی مجموعه از 
فنی و معاونت مالی تا امور ســهام و روابط عمومی 
در پتروشــیمی آبادان نقشی خوش از درک خدمت 
ها و توســعه و پیشرفت را ترســیم نمود و شركت 
بقول معروف نفســی چاق كرده و پس از استراحتی 
مناســب به ســوی جهش تولیــد گام برداشــت.

بدین دالیل عمده بود كه به مجمع ســاالنه رفتیم 
تــا گزارش كامل جمله این اقدامات ارزنده و گزارش 
وی را به اســب قلم ســپرده و به تحریــر درآوریم.

بنا به گزارش جامع مهندس علوی در مجمع ساالنه 
پتروشــیمی آبادان ســال 1398با اتمــام عملیات 
بازســازی و نوســازی واحد VC( 600 (، این قلب 
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تپنده تولید در مجتمع مهمترین هدف تاریخی خود 
را كــه احیاء چرخه تولید بــود را به لطف پروردگار 
و با تکیه بــر اراده نیروهای خدوم شــركت محقق 
ساخته و در سایه همین تدابیر اندیشیده شده است 
كــه مجموعه می رود تا گامهــای مصمم خود را در 
جهت تثبیت و متعاقــب آن ارتقاء زنجیره ارزش در 
مجتمع را به عنوان دستاوردی همگانی تحقق بخشد. 
به گفته مدیر مدبر شركت، مجتمع پتروشیمی آبادان 
در حالی عملیات بازسازی و نوسازی واحد 600 را با 
موفقیت به اتمام رســاند كه در دیگر بخش ها عالوه 
بر تولید محصوالتی همچــون DDB و محصوالت 
میانی همچون EDC و عرضه به بازار، بخش مهمی 
از هزینه های خود را تا مهرماه 1398 پوشش داد و 
در این اثنا از اقدامــات ضروری و اجرای پروژه های 
حیاتی موسوم به الزامات تولید پایدار مغفول نماند .

مهندس علــوی در ادامه گزارش مبســوط خود با 
تشــریح این نکته كه  در ســال 1398طرح افزایش 
سرمایه شــركت پتروشــیمی آبادان از محل آورده 
نقدی ســهامداران و مطالبات حال شــده به منظور 
اصالح ســاختار مالی و با هدف خروج از شمول ماده 
141 قانــون تجارت به عنوان یکی از اقدامات مهم و 
تســهیل گر در امر مراودات مالی و تجاری شــركت 
صــورت پذیرفت و انشــااهلل پس از اعمــال افزایش 
سرمایه ادســتاوردهای روشن این امر بیش از بیش 
محقق خواهد گردید اضافه كرد همانطور كه در بیانیه 
ماموریت پتروشــیمی آبادان تعیین شده است تمام 
سعی خود را معطوف این مهم كرده و خواهیم كرد 
تا پتروشــیمی آبادان مولد سودآوری پایدار و جذاب 
از سرمایه های سهامداران با ارائه پلیمرها، كامپاندها، 
محصوالت جانبی و پایین دستی متنوع پتروشیمی 
بــا ویژگــی و كاربردهای خاص نوآورانه ســازگار با 
محیط زیســت و ارزش افزوده برای مشتریان باشد.

مهنــدس علوی در بخش دیگــری از گزارش كامل 
خــود با تصریح این مهم كه در ســال گذشــته در 
تمام بــازه زمانی كه مشــغول اورهال و بازســازی 
واحدها بودیم لحظه ای از تولید مســتمر و تفکر به 
توسعه زنجیره ارزشــی فروگذار نبودیم تصریح كرد 
با درک صحیح از عوامل رشــد دهنــده فرآیندها و 
یاری گرفتن از حمایت ها شســتا و تاپیکو توانستیم 
مســیر بهبود را در اندک زمان فراهم كنیم بطوری 
كه در كنار دســتیابی به برنامه های ترســیمی در 
كاهــش هزینه های تولید نیز موفــق عمل كردیم.

وی در ادامه با اشــاره به این نکتــه كه اتمام پروژه 
ســاخت بویلرها و احیاء ظرفیت تولید بخار در واحد 
200 كه برای تولید پایدار بســیار مهم می باشــد، 
از ســرگیری اجرای پروژه احداث ایســتگاه تقویت 
فشــار گاز خوراک ارســالی كه بخش مهم و حیاتی 
از نقشــه راه بــرای تکمیــل ظرفیــت دریافت گاز 

خوراک می باشــد، اورهال كلیه بخش ها، برگزاری 
مجمع فوق العاده و افزایش ســرمایه مصوب جهت 
خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت ، ساخت 
ســوله 5000 تنی جهت افزایش ظرفیت انبار برای 
محصوالت، چابک سازی سازمان با تعدیل هدفمند 
نیروهــا، باالبردن راندمــان و بهــره وری و اجرای 
مدون برنامه هایــی برای احیاء و خروج از زیان را از 
دستاوردهای درخشان شركت در سال مالی گذشته 
برشمرد و افزود كلیه این فرآیندها برای ثبات تولید 
و پایداری سود بوده كه در این سنگرهای كاری كلیه 
پرسنل از كاركنان تالشگر تا مدیران خدوم و جهادگر 
در گرمای طاقت فرسای جنوب مجدانه و جهادگونه 
برای تحقق و موفقیت در آنها كمر خدمت بســتند .
تبدیل دارایی هــای غیرمولد، حذف زمان عملیاتی 
و رســیدن به حداكثــر تولید پلیمرهــای خوراک، 
اســتهمال بدهی های شــركت، پیگیــری دریافت 
خســارت بیمه آتش ســوزی ، افزایش صــادرات ، 
جلوگیری از خام فروشی، تامین به موقع مواد اولیه 
و مصرفی با توجه به تداوم تحریم ها، فروش مناسب 
پروپان، رسیدن خوراک دریافتی از 120 تن به 200 
تن بــرای تولید 60000 تن PVC در ســال و راه 
اندازی واحد 600 در اواخر اردیبهشت ماه و رسیدن 
 ،PVC بــه ظرفیت حداكثری روزانه تولید 180 تن
21 تن DDB از دیگر اهم دستاوردهای حاصله این 
تیم پیروز و قهرمان عرصه خدمت در سنگر اقتصادی 
بود كه در بخش پایانی گزارش مهندس علوی عطاء 
آبادی به روشــنی به این موفقیت ها اشارت گردید.

تقدیر ویژه جناب توكلی ریاست جلسه در مجمع از 
جمله اقدامات موثر تیم متعهد و متخصص سکانداران 
پتروشــیمی آبادان و تاكید پیشتر جناب مخدومی 
مدیرعامــل تاپیکو و تصدیق دكتــر رضوانی فر در 
مدیریت عاملی شستا كه مهندس علوی عطاء آبادی و 
مدیران او توانسته اند در همین بازه كوتاه از سرقطاری 
شــركت به توفیقات درخشــان و عملکردی شفاف 
دســت یازند از نقاط برجسته ای بود كه می بایست 
در این گزارش به  آن هم اشارت ویژه داشته باشیم.

دركنار اشــاره به این مهم كــه در صیانت از محیط 
زیســت و منابع طبیعی مدیــران مجموعه الگویی 
تازه نوشــتند با توجه خاصه به مقوله صنعت ســبز

اجازه می خواهیم در پایــان گزارش طبق آنچه در 
بند 4 گزارش حسابرسی و بازرس مستقل مجموعه 
مربوط به صورتهای مالی منتهی به 98/12/29 آمده 
بود از معاون مالی پاكدســت مجموعه جناب دشتی 
نــژاد در مقام معمــار مالیه ای صادق كه توانســته 
شــفافیت را در رگ و پی ترازهای مالی پتروشیمی 
آبادان جاری و ساری سازدو پاسخگوی صادق سواالت 
و ابهامات مالی مجمع نشینان باشد و صد البته روابط 
عمومی جناب رضایی در كسوت مدیریت ارشد روابط 

عمومی و بچه های خوب روابط عمومی منجمله آقای 
سعیدی نژاد و دیگر عزیزان اهل تعامل امور سهام كه 
به گرمی پذیرای اهل قلم و رســانه بوده و در تهیه 
این گزارش ما را یــار و یاور بودند نهایت قدردانی و 
تشکر را داشته باشیم گه نشان دادند چون كارها را به 
دست كارشناسان خبره و دلسوز بسپاریم چه آسان 
مشکالت حل می شــوند. خدا قوت و دست مریزاد 
ســرداران و ســربازان جان بر كف جنگ اقتصادی.

پیام هیات مدیره
با احترام به یاد و خاطره شهدای صنعت پتروشیمی 
بخصوص همــکاران فداكار و جانباختــه در حادثه 
سال 1397 پتروشیمی آبادان، هیات مدیره شركت 
پتروشــیمی ابادان مفتخر است كه در قالب مجمع 
عمومی عادی ســالیانه منتهی بــه 1398/12/29 
گــزارش عملکــرد خود را به اســتحضار برســاند. 
پوشــیده نیســت كه ســال 1398با اتمام عملیات 
بازســازی و نوســازی واحد VC( 600 (، این قلب 
تپنده تولیــد در مجتمع مهمتریــن هدف تاریخی 
خود را كه احیاء چرخه تولید بوده اســت را به لطف 
پروردگار و با تکیه بر اراده نیروهای خدوم شــركت 
محقق ســاخته و در ادامه می رود تا گامهای مصمم 
خود در جهت تثبیت و متعاقــب آن ارتقاء زنجیره 
ارزش در مجتمع را به عنوان دســتاوردی همگانی 
تحقق بخشد مجتمع پتروشــیمی آبادان در حالی 
عملیات بازسازی و نوسازی واحد 600 را با موفقیت 
به اتمام رســاند كه در دیگر بخش ها عالوه بر تولید 
محصوالتــی همچون DDB و محصــوالت میانی 
همچــون EDC و عرضه به بــازار بخش مهمی از 
هزینه های خــود را تا مهرماه 1398 پوشــش داد 
و در ایــن اثنــا از اقدامات ضــروری و اجرای پروژه 
های حیاتی موســوم به الزامات تولید پایدار مغفول 
نماند كه اثر بخشــی آنها انکارناپذیر است ازجمله :

- اتمــام پروژه ســاخت و نصب و راه انــدازی بویلر 
شــماره 2 و احیاء ظرفیت تولید بخار در واحد 200
-   از سرگیری اجرای پروژه احداث ایستگاه تقویت 
فشارگاز خوراک ارسالی از پاالیشگاه كه بخش مهم و 
حیاتی از نقشه راه برای تکمیل ظرفیت دریافت گاز 

خوراک است 
-  تعمیرات اساسی واحد 1000) اكسی كلریناسیون(، 
اقدامی بسیار مهم كه به موازات بازسازی واحد 600 

انجام شد
-  ساخت و راه اندازی حوضچه های متعادل سازی 
و تنظیم PH واحد پســاب كه اقدامی شایسته در 
راســتای مسئولیتهای فنی و مدنی در حفظ محیط 

زیست محسوب میشوند
-  اورهال اساسی كلیه واحدها

به واسطه همین اقدامات اساسی و اثربخش در روند 
عملیاتی مجتمع پتروشیمی آبادان طی سال گذشته، 

8
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امید است كه با رشد منطقی قیمت عرضه محصوالت 
در سال جاری دستیابی به شرایط مطلوب را هر چه 
مصمم تر و ســریعتر پیش رو داشته باشیم و مسیر 
بهبــود وضعیت را در مدت كوتاهی میســر نماییم 
بدیهی است، شرایط حاكم بر تولید و ترسیم اهداف 
روشــن و قابل دسترس كه بر مبنای استراتژی كلی 
شركت ودرک صحیح و دقیق از عوامل و اجزاء منجر 
به رشد و نهایتاً ترسیم نقشه راه برمبنای مقتضیات 
موجود، استعدادها و امکانات قابل دسترس سازمان 
در جهــت اســتفاده بهینه از فرصت هــای موجود 
در مســیر برقراری تولیــد حداكثری در شــرایط 
ایمن و كســب منافع اقتصادی ســازمان می باشد.
همانگونه كه اســتحضار دارند در سال 1398طرح 
افزایش سرمایه شــركت پتروشیمی آبادان از محل 
آورده نقدی ســهامداران و مطالبات حال شــده به 
منظور اصالح ساختار مالی و با هدف خروج از شمول 
ماده 141 قانون تجارت بــه عنوان یکی از اقدامات 
مهم و تســهیل گر در امر مــراودات مالی و تجاری 
شــركت انجام شد و انشــااهلل پس از اعمال افزایش 

سرمایه این امر محقق خواهد شد
 و بــر همیــن مبنا مقدمــات و مطالعــات افزایش 
ســرمایه بعدی از محل تعریف و اجرای پروژه های 
بیســت و هشــت گانه بهبود تولید انجام و در حال 
پیگیری است لذا گذشته از دستیابی به برنامه های 
اصالحی ، در جهت رسیدن به سطح مطلوبی از تولید 
پایــدار موارد حائز اهمیتی همچــون ارتقاء راندمان 
ســایر واحدها، كاهش هزینه های غیر مولد و بهره 
مندی از ظرفیت های بالقوه پتروشــیمی آبادان در 
دســتور كار تمامی مدیران شركت قرارگرفته است 
، كه اقدامات انجام شــده در این راســتا به منظور 
اطــالع و آگاهی ســهامداران محتــرم در گزارش 
عملکــرد هیئت مدیره تقدیم حضور شــده اســت. 
در ادامه از حمایت های بی شــائبه شركت سرمایه 
گــذاری نفت، گاز و پتروشــیمی تامین و شــركت 
ســرمایه گذاری تامین اجتماعی در به ثمر نشستن 
بزرگترین و مهمترین پروژه ســال 1398 كه همانا 
راه انــدازی واحــد 600 و متعاقبــا احیــاء زنجیره 
ارزش مجتمــع پتروشــیمی آبادان و پاســداری از 
ســرمایه های تمامی ســهامداران محترم در سال 
جهــش تولید كمــال تشــکر و قدردانــی را دارد.
مرور كلی بــر جایگاه شــركت در صنعت و 

وضعیت رقابتی آن :
تولید P.V.C بر اســاس نیاز بــازار و در گریدهای 

مربوطه انجام می گیــرد . فرایند تولید P.V.C می 
بایســت بر اســاس نوع فرایند و خوراک دریافتی از 
صنایع باال دستی انجام گیرد ، پتروشیمی آبادان بر 
مبنای خوراک تحویلی از پاالیشگاه آبادان طراحی و 
ساماندهی شده است. با عنایت به موارد فوق در تهیه 
مواد اولیه مقرون به صرفه دچار انحصار عرضه هستیم 
كه با اضافه شدن تولید كنندگان جدید (پتروشیمی 
غدیر و پتروشــیمی اروند)  و همچنین پتروشیمی 
بندر امام با تکنولوژی به روز و دسترســی راحت به 
مواد اولیه نسبت به پتروشیمی آبادان موضوع رقابت 
پذیری به نحو چشــمگیری خود را نمایان ســاخته 
است . فرسوده بودن واحدهای تولیدی ، محدودیت 
دسترســی به مواد اولیه و تعدد نیروی انسانی مازاد 
باعث عدم رقابت پذیری شــركت پتروشیمی آبادان 
با ســایر شركت ها گردیده اســت . اما با این وجود 
مزیت های ذیل نســبت به سایر رقبا نیز وجود دارد:
كیفیت قابل اطمینان محصوالت پتروشیمی آبادان .

نیروی انسانی توانمند
توان تولیــد گریدهای مختلــف P.V.C كه دیگر 
برای ســایر رقبا تولید آنها صرفــه اقتصادی ندارد.

چشم انداز شركت پتروشیمی آبادان : 
شــركت پتروشــیمی آبادان در افق 1404 شركتی 
چابک و نــوآور و دارای كامل تریــن زنجیره ارزش 
در تولید محصوالت متنوع پلیمری و پایین دســتی 
در راستای ســودآوری پایدار سهامداران خواهد بود. 

محورهای چشم انداز: 
1- چابکی

2-  سبد متنوع محصول 
3- نوآوری 

4- زنجیره ارزش 
ارزش ها و باورها: 

1- اجرای امور با صحت و دقت مسئوالنه 
2- ایمنی و سالمت كاركنان

3- صیانــت از محیــط زیســت و منابــع انــرژی 
4- متعهد به ذینفعان تجاری و مسئولیت های اجتماعی 

اهداف كالن
1- بهینه سازی كارخانه های پایین دستی 

2-  دستیابی به فناوری تولید محصوالت با ویژگی خاص 
3- حداكثر تولید پلیمرها از خوراک 

4- افزایش بهره وری با فناوری اطالعات  
5- بهینه سازی و سازماندهی نیروی انسانی 

مرور كلی بر وضعیت وتحوالت صنعت مربوطه : 
بــا توجه بــه اینکه میــزان تقاضــای PVC رو به 

افزایش اســت به تبع آن میزان تولید در این عرصه 
نیز افزایش داشــته و هر ساله كارخانه ها و مجتمع 
های عظیــم تولیدی به این عرصه اضافه شــده اند 
 PVC شایان ذكر است كه به دلیل افزایش مصرف
در ســایر بخش های اقتصادی از جمله كشاورزی، 
ســاختمانی، خودرو و دارو ضــرورت دارد همگام با 
نیاز جامعه و بازارهای مصرف نســبت به توســعه و 
نوآوری در بخشــهای تولید توجهــات خاص نمود.

مرور كلی بر وضعیت و تحوالت صنعت مربوطه و 
جایگاه شركت در صنعت و وضعیت رقابتی آن :

این شــركت با استفاده از امکانات تولیدی در زمینه 
افزایش مقــدار تولید و همچنین تنوع بخشــی در 
تولیــد گریدهای مختلف پی . وی . ســی كه برای 
شــركتهای رقیب تولید آنها صرفه اقتصادی ندارد، 
می باشــد. اســتمرار حضور در بازارهــای داخلی 
و خارجــی خود را تحکیــم نموده اســت. رویکرد 
ســرمایه گذاری شركت در زمینه تکمیل و نوسازی 
و توســعه زنجیره تولیدی و تأمین نیازهای مستمر 
از داخــل و همچنیــن حركت به ســمت پردازش 
بیشــتر محصول و ایجاد ارزش افزوده می باشــد .

سایر نکات مورد نظر شركت : 
پتروشیمی آبادان با حدود نیم قرن سابقه و اولین تولید 
كننده پی وی سی در ایران با وجود مزیت های نسبی زیر : 

1- همجواری با پاالیشگاه آبادان 
2-  دسترسی به آبهای دریای آزاد . 

3- دسترسی به امکانات ریلی . 
4- دسترسی به فرودگاه بین المللی . 

5- واقع شدن در جاده ی ترانزیت شمال و جنوب .
6- قرارگرفتن در منطقه ی آزاد اروند و همجواری با 

منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر . 
7- نیروی انسانی متخصص وكارآمد

8- حمایتهــای بازارها و نهادهای كشــوری بدلیل 
موقعیت خاص جغرافیایی و اجتماعی  

9- پتانســیل های مهم فنی و تولیــدی در تامین 
نیازهای صنایع پایین دستی و مشابه. 

10- ارزش ذاتی داراییها و زمینهای شــركت بدلیل 
شــرایط جغرافیایی قطعاً آینده ی بســیار مطلوبی 
برای ســرمایه گذاران و ســهامداران خود به ارمغان 
خواهد آورد، ارزش ذاتی فوق العاده باالی شــركت 
پتروشــیمی آبادان و فاصله زیاد موجود بین ارزش 
فعلی ســهام آن بــا ارزش واقعی و ذاتی، ســرمایه 
های ســهامداران را تعیین و امید به آینده را جهت 
سرمایه گذاری و مالکیت سهام آن افزایش می دهد.
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از روزی كــه اولیــن اخبــار مربوط بــه كرونا در 
جهان منتشــر شــد بیــش از 5 ماه مــی گذرد. 
ایــن بیماری و گســترش آن برای همه كشــورها 
محدودیــت هــا و موانعــی را ایجاد كــرد اما این 
موانــع برای جمهوری اســالمی ایــران كه در گیر 
ســخت ترین تحریم هایی بود كه در 2 ســال اخیر 
از ســوی آمریکا برای به زانــو درآوردن آن اعمال 
شــده بود، دو چندان و مضاعف  بود و می باشــد.

ترامپ و دیگر شــركای او در جهان سلطه با هدف 
اعمال زور و خیال باطل فروپاشــی حکومت ایران 
دســت به كاری زدند كه از ســوی اكثر كشورهای 
جهان مذموم و غیر انسانی اعالم شد. و آن جلوگیری 
از ارســال دارو به ایران بود. گرچه مدعی بودند كه 
برای ارســال دارو و غذا تحریمی در كار نیست اما 
عمال نظام بانکی جهان از ترس تحریم ها مناسبات 
مالــی خود را با ایران به حداقل رســاندند و همین 
موجب شــد كه وقتی كرونا به ایران رسید كسانی 
در كاخ ســفید به وجد بیایند كه با این بیماری اثر 
تحریم ها مضاعف شــده و دولت ایران به پای میز 
مذاكره خواهد آمــد و گرنه مردمش در اثر بیماری 
از بین خواهنــد رفت یا به خیابانها خواهند ریخت.

تمــام محاســبات آمریکائیــان در خیــال خــام 
خودشان درســت بود اما برای كشوری كه جوانانی 
نخبــه و پــرورش یافتــه در دامن ســختی ها و 
محرومیت ها دارد بســیاری از محاسبات به ظاهر 
منطقــی و محکــم نادرســت از آب در مــی آید. 
در مــورد بحران شــیوع بیماری كوویــد 19 نیز 
جوانــان و دانشــمندان نخبه در داخل كشــور به 
ســرعت كار تحقیقات را شــروع كردند تا بتوانند 
از رمــز و راز این ویــروس منحوس ســردرآورده 
كننــد.  پیــدا  آن  مــداوای  بــرای  حلــی  راه  و 
واقعیت آنســت كه محدودیــت و موانع در برخی 
اوقات كــه انگیزه ای واال و هدفی فراتر از ســود و 
كسب شهرت و مقام و ثروت در میان باشد خود به 
عاملی زمینه ســاز موفقیت ها و پیشرفت ها تبدیل 
می شود. جوانان و نخبگان ایرانی كه برخی از آنان 
مهمترین مراكز تحقیقاتی جهان را در ناســا و قلب 
اروپــا می چرخانند و پیش تر هــم در دوران دفاع 
مقدس نشــان دادند كه چگونــه قادرند بر موانع و 
محدودیتها غلبه كنند و به پیشــرفتهایی در تولید 
جنگ افزارهای مدرن دســت یابند كه دشمنان را 
از پا بینــدازد مصداق و گواه این مدعاســت. پس 
از جنگ نیــز همین جوانان و نخبگان در گوشــه 
گوشه كشور دست به كار برای پیشرفت و موفقیت 

بودنــد از جمله در حوزه فضا و ارتباطات و ماهواره.
با بحرانی شدن كووید 19 در جهان نیز دانشمندان 
و نخبگان ایرانی در مراكز تحقیقاتی و دارو ســازی 
شــبانه روز دســت به آزمون و خطا زدند تا هر چه 
زودتر نیاز كشــور را به دارو و واكســن برای كرونا 
برآورده ســازند. در تــازه ترین تحقیقــات علمی 
نخبگان جــوان در هلدینگ داروســازی شــفا بر 
موانــع و محدودیــت هــا چیــره شــدند و نمونه 

هایــی از دارو را در قالب اســپری ضد كرونا تولید 
تحقیقاتــی كــرده اند كه مــی تواند چشــم انداز 
روشنی برای پیروزی بر این ویروس منحوس باشد.

راز این موفقیت كه به زودی اخبار آن همگان را متحیر 
خواهد ساخت جز انگیزه های واالی جوانان پاک دل 
این مرز و بوم نیســت كه آنها را قادر می سازد تا در 
دفاع مقدس سالمت نیز سربلند و پیروز ظاهر شوند.

باشــد كه به زودی شــاهد تولید واكسن و داروی 
ضدكرونا در ایران اســالمی و به دست جوانان نخبه 
این كشور باشــیم تا یکبار دیگر به جهانیان نشان 
دهیم كه چگونه با وحدت كلمه و دل ســپردن به 
ادامــه راهی مقدس و یگانه می توان بر مشــکالت 
چیره شــد و در دل سنگین ترین تحریم های تاریخ 
به دستاوردهای بزرگ علمی و پزشکی دست یافت. 
مجمــع عمومــی عادی ســالیانه صاحبان ســهام 
شركت سرمایه گذاری شــفادارو )سهامی  عام( در 
تاریخ 1399/04/25 در محل تهران خیابان شــیخ 
بهایی تشــکیل شــد.  در این مجمع كه با حضور 
90/14 درصــدی ســهامداران حقیقــی و حقوقی 
، اعضــاء هیات مدیــره، نماینده ســازمان بورس و 

اوراق بهــادار، حســابرس و بــازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای علي شیدایي 
نرمیقــي بود، كه جنابان علي هــزاوه و محمد رضا 
اســکندري عطاء در مقام نظــار اول و دوم و آقای  
علي اصغري به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه بــا قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمع 
مربوط به اهم فعالیتهای صــورت پذیرفته در طی 
سال مالی منتهی به 1398/12/29 و پس از استماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنین صلــوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی 
و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم سود 
1/200 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره 
بــا نام و یــاد خداوند متعال و صلــوات بر محمد و 
آل محمــد )ص( و با درورد بیکــران بر ارواح طیبه 
شــهیدان و بنیان گــذار جمهوري اســالمی ایران 
و بــا آرزوي ســالمتی و طــول عمــر رهبر معظم 
انقالب اســالمی حضرت آیت العظمــی خامنه اي 
مدظله- العالی، هیات مدیره شــركت به نمایندگی 
از طرف كلیه مدیران و كاركنان مجموعه شــفادارو 
ضمن خیرمقدم به سهامداران محترم به استحضار 
میرســاند ما بعنوان امین و حافظ منافع سهامداران 
ارجمند در راستاي حفظ و حراست و ارتقاء كارایی و 
اثربخشی سرمایه هاي مالی و انسانی گروه با تمامی 
اســتعداد، نهایت تالش و همت خود را معطوف به 
دســتیابی به اهداف مجموعه شفا دارو در چارچوب 
برنامه هاي راهبردي و بودجه هاي مصوب نموده و 
انتظار داریم با اســتعانت از الطاف الهی و حمایت و 
هدایت اعضاء محترم مجمع و سعی و تالش فزاینده، 
بتوانیــم در چارچوب اصول اقتصاد مقاومتی، تولید 
و اشتغال پایدار سهمی مناســب در عرصه اقتصاد 
كشور داشته باشیم. بدین منظور محور برنامه ریزي 
كالن و اجراي عملیات به شــرح زیر تقدیم میشود 
- نصــب العین قرار دادن تدابیر مقام معظم رهبري 

در چارچوب جهش تولید.
-  جذب و نگهداري منابع انسانی متعهد، متخصص 

و كارآمد
- تحقیق وتوســعه )استفاده از دانش تخصصی روز 
در صنعت دارو( به منظوركســب جایگاه راهبردي 

در صنعت دارو. 
- یکپارچه سازي فرآیندها در مسیر توسعه صنعتی 

كشور. 
- جلــب رضایتمندي جامعه در بهبود و ســالمتی 
بــا ارتقــاء ســطح كیفــی محصــوالت تولیدي. 

سرمایه گذاری شفادارو ؛ سالمت محور با مدیرانی از جنس آسمانی ها
وقتی محدودیت زمینه ساز موفقیت است
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- ایجاد آرامش و اطمینان براي سهامداران محترم 
نسبت به كارگیري بهینه منابع سرمایه اي شركت با 

هدف ثبات و سودآوري مناسب
نگاهــی اجمالی به صنعت دارو در ســاختار 

اقتصادي كشور 
صنعت دارو از جمله صنایع باالدســتی بوده كه در 
حوزه سالمت جامعه نقش بی بدیلی را بر عهده داشته 
و همراه و بی وقفه حفظ و پایداري سالمت انسانها را 
به عنوان هدفی متعالی مورد توجه قرار داده اســت 
این صنعت بدلیل دانــش بنیان بودن از تکنولوژي 
پیشرفته و پیچیده و مزیتهاي نسبی رقابتی ویژه اي 
در مقایسه با سایر صنایع برخوردار میباشد. صنعت 
دارو، صنعتی آینده محور بوده و به بیان دیگر هدف 
اصلی این صنعــت توجه ویژه بــه دورنماي آینده 
با هدف پیدا نمودن پاســخ به نیازها و چالشــهاي 
ســالمت جامعه می باشد. از طرفی درصد تطبیق با 
زمان در این صنعت، نســبت به سایر صنایع فزونی 
داشته و بهین لحاظ انجام هزینه هاي سرمایه اي و 
تحقیق و توســعه در این صنعت، از اهمیت ویژه اي 
در مسیر ورود به بازارهای جهانی برخوردار می باشد.

برنامه ها و جهت گیري هاي آتی
حوزه توسعه كسب و كار 

1- سرعت بخشــیدن به پروژه هاي در حال اجرا و 
حذف پروژه هاي غیراقتصادي
2-  توسعه و بهبود سبد سهام

3-  نظارت بر رعایت برنامه زمانبندي پروژه هاي گروه 
4- توســعه ارتباطات بیــن المللــی و اتحادهاي 

استراتژیک با صاحبان برندهاي برتر جهانی 
5- تدوین اســتراتژي هاي كالن گــروه به منظور 
تعیین اولویت هاي اســتراتژیک شركت هاي تابعه 

در حوزه توسعه كسب و كار
6- بررســی مطالعات امکان سنجی و ارزیابی فنی 
و اقتصادي پروژه هاي شــركت هاي گروه و بررسی 
مسائل GMP مرتبط و امور فنی و مهندسی شركتها 
7- كنترل طرح مهندسی مفهومی، پایه و تفصیلی 

پروژه هاي گروه 
8- ارزیابی وضع موجود شركتها و كنترل و تسریع 
فرآیند مغایرت هاي راهبردي شــركتها موجود به 
لحاظ عدم انطبــاق با اصــول GMP،انجام آنالیز 
ریســک و ارائه راهکارهایی جهت بهبود وضع فعلی

حوزه توسعه سرمایه انسانی
1- تدوین استراتژي هاي حوزه مدیریت منابع انسانی 
2- مدیریت فرآیندهاي جذب، توسعه و نگهداشت 

سرمایه هاي انسانی
3- تدویــن آیین نامــه هاي حوزه منابع انســانی

4-  مدیریت هدفمند فرآیند آموزش ازطریق پیاده 
سازي ماتریس مهارتها وطراحی دوره هاي آموزشی 

استراتژیک و كلیدي 
5- طراحی و پیاده ســازي نظــام ارزیابی عملکرد 

مدیران عامل
6-  شناسایی و جذب نیروهاي متخصص و متعهد 
از طریق ارتباط با دانشــگاه ها و مراكز علمی معتبر

تاریخچه
شركت سرمایه گذاری شــفادارو   بصورت سهامی 
خــاص در تاریخ 6دیمــاه 1383 و تحت شــماره 
237561 در اداره ثبت شــركتها و موسســات غیر 
تجاری تهران به ثبت رسیده است. شركت سرمایه 
گذاری شفادارو در قالب موضوع فعالیت اصلی خود در 
حال حاضر با سرمایه گذاری در شركت های دارویی 
عهده دار مســئولیت نظارت و اداره بر هفت شركت 
در صنعت داروسازی كشور بوده كه در زمینه های 
مختلف تولید محصوالت دارویی فعالیت می نمایند.

در راســتای افزایش بهره وری اقتصادی و استفاده 
كارآ و حداكثری از منابع و سرمایه های در اختیار، 
شركت ســرمایه گذاری شــفادارو )سهامی خاص( 
در ســال 1383 به منظور برنامــه ریزی متمركز و 
دســتیابی به فرصت های پیش رو در صنعت و بازار 
دارویی كشور با سرمایه اولیه 3 میلیارد ریال تاسیس 
و متعاقب آن سرمایه شركت به مبلغ 391 میلیارد 
ریال و نهایتاً در سال 1391 سرمایه شركت به مبلغ 

1179 میلیارد ریال افزایش یافته اســت. به موجب 
مصوبه ســازمان بورس اوراق بهادار شركت سرمایه 
گذاری شفادارو )سهامی خاص( جزء نهادهای مالی و 
تحت نظارت سازمان مذكور قرار گرفته است. شركت 
سرمایه گذاری شفادارو )ســهامی خاص( دارای 7 
شــركت تابعه ، در صنعت دارویی كشور می باشد .

چشم انداز شركت
ایجــاد ارزش آفریــن تریــن شــركت ســرمایه 
گــذاری دارویــی در ایــران بــا بهــره منــدی از 
برترین تــوان مدیریتی و منابع انســانی و فناوری 
نویــن از طریــق شــركت و شــركت هــای تابعه

ماموریت و رسالت شركت
حركت به سمت برخورداری از تکنولوژی های نوین 
در صنعت دارویی و تولید محصوالت جدید با ارزش 
افزوده بیشتر در شــركتهای گروه بکارگیری تمام 
تالش و توان و ایجاد شایســته ساالری در شركت 
و گروه به منظور بهبــود و ارتقای منابع در اختیار 
با بهره گیری از خالقیت همکاران شــركت و گروه.
افزایــش بهــره وری كمــی و حفــظ و افزایــش 
ســطح كیفی محصوالت تولیدی گــروه به منظور 
فراهــم نمــودن رضایتمنــدی اقشــار نیازمند به 
محصــوالت شــركت هــای گــروه و رضایتمندی 
ایشان و بهبود ســالمتی در سطح عمومی جامعه.

ارتقــای بهــره وری و افزایــش درآمــد شــركت 
در قالــب فعالیــت هــای اقتصــادی و در نتیجه 
ایجــاد ســودآوری بــرای شــركت هــای گــروه 
بــه منظــور ایجــاد ارزش افــزوده در داراییهــا و 
ســرمایه های در جریــان، متعلق به ســهامدارن.

بهــره گیری از فرصت های جذب منابع از بازار پول 
و سرمایه.

تاكید بر نخبه گرایی، اشــتغال بهره ور و مشاركت 
جویی عزم آفرین.

ارزش های شركت
ما به ایجاد زمینه خالقیت و نوآوری تاكید داشــته 
و به مشــاركت جــدی توجه خاص مــی نماییم.

ما یک ســازمان یادگیرنده هســتیم و از تجربیات 
و دانــش یکدیگر كمال اســتفاده را مــی نماییم.

نفــس،  عــزت  انســانی،  هــای  ارزش  بــه  مــا 
صراحــت  اندیشــه،  در  كمــال  دیــد،  وســعت 
در گفتــار و صداقــت در عمــل مــی اندیشــیم.

مــا به اســتفاده از شــیوه هــای نویــن مدیریتی 
برای نیــل به آرمان های شــركت اعتقــاد داریم.
نــوآوری و خلق ایده جدید رمز ماندگاری ماســت.

هــم افزایی گروهی در بین شــركت هــای تابعه و 
پرهیــز از رقابــت درون گروهی، اعتقــاد به تعامل 
صادقانــه و پاســخگویی متقابــل بیــن هلدینگ 
و شــركت هــای تابعه  اصــول اعتقادی ماســت.
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خانه فیروزه ای به تاخت به سوی تعالی سازمانی
دکترین محمدرضا کشاورز و مدیرانی کاردان در کسب رکوردهایی شایسته برای بیمه دی

به شــهادت صاحبنظران و كارشناســان خبــره بازار 
سرمایه بیمه دی 1- پربازده ترین شركت صنعت بیمه 
2- كاهش خســارت یا مدیریت ریســک  3- افزایش 
حــق بیمه 4- احــرازی رتبه یک توانگــری مالی 5- 
بهره ورترین شــركت بازار سرمایه 6- حضور پربركت 
مدیرعامل كاردان و كاربلد، متخصص مالیه ، پاكدست 
و روابط عمومی فرهیخته 7- پرســنل و منابع انسانی 
متعهد و دلسوز تنها مختصات بیمه دی است والغیر.

در یــک كالم می توان اذعان داشــت كه در بازار بیمه 
ای كشــور كه رقابت شــدیدی وجود دارد با مدیریت 
ریسک ، انضباط كاری ، بازار شناسی و پاكدستی یک 
ناخدای بــا خدا و مجموعه ای از تیم مدیران متعهد و 
متخصص می باشــد كه كارها به بهترین وجه سامان 
می یابد و همین انتخاب سازمان مدیریت صنعتی كه 
بیمــه دی را به عنوان بهره ورترین شــركت بیمه ای 
منتخــب كرده خود بهترین گواه اســت كه بیمه دی 
در ســایه این چتر مدیران دانایی پیشروترین و موفق 
ترین شــركت های بیمه خصوصی كشــور می باشد.

محمدرضا كشــاورز با دكترین خود در تعادل بخشی 
بین هزینه ها و كسب درامد توانسته یک تناسب مالی 
موفق و الگووار شركت بیمه دی را در صنعت بیمه جزو 
اولین و ممتازترین ها گرداند. این تیم شایسته صنعت 
بیمه دارای بهتریــن مركز ارتباط با مشــتریان بوده 
بطوری كه در ســال گذشــته بیش از 20 هزار تماس 
 CRM مشتریان خود را پاســخگو بوده و نشان داده
وخدمت رســانی شایســته و اولویت دادن بایسته به 
نیازهای مشــتریان و اعتماد آفرینی یعنی چه گفتنی 

اســت بیمه دی از لحاظ عملیات بیمه گری سودآور 
بوده اســت كه این مهم نیز در دنیا به ندرت اتفاق می 
افتد و از این لحاظ شــركت بیمه دی جزو ســرآمدان 
صنعت به حســاب می آید. خداقوت و دســت مریزاد.

مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه شــركت بیمه 
دی)ســهامی عام( مورخ 1399/04/31 در محل دفتر 
مركزی بیمه تشــکیل گردید.  در ایــن مجمع كه با 
حضــور 63/9 درصد ســهامداران حقیقی و حقوقی ، 
اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار، حســابرس و بــازرس قانونی برگــزار گردید، 
ریاســت مجمع برعهده آقای رحیــم طاهري بود، كه 
جنابان مجتبي حیــدري و محمد مصطفي دعاگوئي 
در مقام نظار اول و دوم و آقای ســید محمود حسنی 
بهابــادی به عنوان دبیــر مجمع انتخــاب 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 نشــینان 
با طنین صلــوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی 
و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 و با تقسیم سود 
900 ریالی به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.

در این جلسه، پس از اســتقرار هیئت رئیسه و بعد از 
توضیحات مســتدل به بندهای گزارش حسابرســی، 
صورت های مالی ســال 1398 بیمه دی با اكثریت آرا 
حاضرین مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه دی مورد 
تصویب قرار گرفت. دكتر محمدرضا كشاورز مدیر خوش 
فکر و با تجربه صنعت بیمه كشورمان در ابتدای گزارش 

جامع خود با اعالم اینکه كاركرد شــركت بیمه دی در 
سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال 1398 با رشد 
سودآوری همراه بوده و عملکرد مالی این شركت در سال 
گذشته منجر به تحقق سود خالص 474/4 میلیارد ریالی 
)معادل 1790 ریال به ازای هر ســهم( شده كه نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته رشد 335 درصدی را نشان 
می دهد تصریح نمود سود ناخالص فعالیت  های بیمه  ای 
شركت با افزایش 331 درصدی نسبت به سال قبل از 
183/1 به 102/5 میلیارد ریال رسیده است . به گفته 
دكتر كشاورز شركت بیمه دی در سایه تالش تیم متعهد 
و متخصص خود و كار مجدانه كارشناسانی دلسوزش 
توانســته با انظباط كاری و مالی دقیــق پربازده ترین 
شركت صنعت بیمه كشور در سال مالی گذشته باشد.

سکاندار قابل مجموعه در ادامه با اعالم اینکه حرفه ای 
گری و انسجام سازمانی توانسته این شركت را در زمره 
ممتازترین شركت های بیمه ای كشور با یک پرتفوی 
مناسب و سودده قرار دهد بطوری كه در كنار افزایش 
حق بیمه دریافتی از حدود 470 میلیارد سال 98 دست 
یازد. به گفته این مدیر خوش نام اقتصادی كشوربه بیش 
از 550 میلیارد در سال 98 مجموعه پیشرو و موفق بیمه 
دی توانسته با مدیریت ریسک و نظارت دقیق خسارت 
های پرداختی را كاهش دهد. والبته كه مساعدت های 
بیمه دی و بنیاد شهید در رسیدن به اهداف ترسیمی 
كوتاه مدت- میان مــدت و بلندمدت و حمایت های 
بی دریغ اعضای هیات مدیره منجر به كسب این نتایج 
درخشان و دستاوردهای موفق شده است. وی اضافه كرد 
شركت طبق صورت های مالی مورد تائید حسابرسی و 
بیمه مركزی دارای ذخایر مالی كافی بوده و امیدواریم كه 
با تمهیدات اندیشیده شده انضباط و ثبات كاری را در 
كنار سیر صعودی فعالیت های خود استمرار ببخشیم.
به گفته این مدیر توانمند بازار ســرمایه كشــور كه از 
ســرمایه های گرانقدر مدیریت و صنعت بزرگ جبران 
در ســال سوم بوده كه در مجموعه بیمه دی قرار دارد 
و در ایــن قرارداد كالن تاكنــون 70 درصد حق بیمه 
وصول شده است و خبر خوب اینکه با رویکرد حمایتی 
بنیاد شهید و مســاعدت و تمهیدات اندیشیده شده و 
البته رایزنی های گســترده تیم مدیریت در حال اخذ 
وصول مطالبات مانده و تامین نقدینگی هستیم. وی در 
بخش پایانی گزارش خود نیز مصرانه تاكید داشت كه از 
حمایت های بیمه مركزی و بانک دی و مدیران ارشد آن 
جناب سلیمانی رئیس كل بیمه مركزی ، ریاست محترم 
بنیاد شهید و اعضاء محترم هیات مدیره بیمه دی كه در 
استمرار و موفقیت های ما كمک حال ما بودند نهایت 
قدردانی و تشکر را دارا می باشیم و خبر خوش دیگری 
كه حامل آن هستیم این می باشد كه در سایه كمپین 
تالش ها قراردادهای خوب و رایزنی این مرز پرگهر می 
باشــد قرار داد. بعد از 7 سال فعالیت مستمر توانستیم 
با 233 درصــد به توانگری درجه یک مالی برســیم.
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شایان ذكر است در ســایه تالش جهادگونه این مدیر 
دانشــمند و تیم مدیریتی مدبر وی از مالی شــفاف تا 
فنی فنی بازار شــناس و امور ســهام و روابط عمومی 
پاســخگو و اهل تعامل این رتبه توانگری از درجه 5 با 
سخت كوشــی و تالش دلسوزانه به درجه یک رسیده 
اســت كه به جرات مــی توان گفت ایــن موفقیت و 
موهبت در عقد قراردادها و كســب اعتبار برای شركت 
در قراردادهای آتی بسیار چاره ساز و مناسب می باشد.

از این لحاظ می توان شــركت بیمه دی را جزء موفق 
ترین شــركت های حاضر در صنعت بیمه به شــمار 
آورد. همچنیــن به اذعان نماینده بیمــه مركزی ج.ا.ا، 
بیمه دی یکی از معدود شــركت هــای برتر صنعت 
اســت كه در هیچ رشته ای كســری ذخایر نداشته و 
تأییدیه كفایــت ذخایر خود را از بیمه مركزی دریافت 
نموده اســت. گفتنی است بیمه دی از لحاظ عملیات 
بیمه گری ســودآور بوده اســت كه ایــن مهم نیز در 
دنیا به نــدرت اتفاق می افتد و از این لحاظ شــركت 
بیمه دی جزو ســرآمدان صنعت به حســاب می آید.

در كنار آن همچنین از عوامل مهم رشــد ســودآوری 
شــركت بیمــه دی را در ســال گذشــته می توان به 
افزایش سود ســرمایه گذاری های شركت اشاره نمود 
به طوری كه سود حاصل از سرمایه گذاری ها از محل 
ذخایر فنی و ســایر منابع شركت از رقم 618 میلیارد 
ریال در ســال 97 به رقم 833 میلیارد ریال در ســال 
98 رســیده اســت كه این موضوع بیانگر رشــد 35 
درصدی سود سرمایه گذاری های مجموعه می باشد.

شــایان ذكر است، طبق صورتها و تراز های مالی مورد 
تایید حســابرس و بازرسی شــركت و تصدیق بیمه 
مركزی و سازمان بورســی شركت بیمه دي موفق به 
ایجاد سود انباشــته ای معادل 830/3 میلیارد ریال با 
لحاظ اندوخته قانونی در شركت اصلی و سود انباشته 
078/5 میلیارد ریالی در صورت مالی تلفیقی شده است.

بخش بندی كارها و حضور هدفمند و آگاه در بازارهایی 
كه صنعت بیمه مغفول مانده با برنامه و ایده های ناب 
و محصوالت جدید حضور موفق در عرصه حمایتی تا 
لطمات و صدمات را با قوت و قدرت پاسخگو می باشد 
از دیگر شــاهکارهای بیمه دی بوده است. همچنین با 
درایت مدیریت، شــركت كه توانســته توسعه كانون 
های دیجیتال را در ســال آتی مدنظر قرار داده و این 
كار مهم را برای ســال 99 تا حفظ و استمرار ببخشند 
تا نتایج درخشانتری در عملکرد شركت نمو و پیدا كند.

حیفمان آمد گزارش را به پایان برسانیم و از پاسخگویی 

بهروز قزلباش معاون مالی و معمار مالیه شركت بصورت 
صادقانه به ســواالت و ابهامات موجود ســهامداران و 
ذینفعان ، عنایت خاصه دكتر كشــاورز به اهل مطبوع 
و قلم و توجه ویژه روابط عمومی پاسخگو و اهل تعامل 
مجموعه بیمه دی به ریاست دكتر سید فرید موسوی 
این مدیر فرهیخته و دانشمند روابط عمومی كشور كه 
همه ساله در كنگره ها و همایش ها بر سکوی برترین 
ها نشیند و لطف سركار خانم فراهانی كارشناس ارشد 
روابط عمومی كه به گرمی پذیرای اهل رسانه بوده و در 
تهیه و تنظیم گزارش ما را یاری رسان بودند یادی نکنیم 
كه این با هم بودن را این مدیران و كارشناسان از اسم 
به رســم و عنوان با شما برای جبران را از یک شعار به 
یک شــعور تبدیل كرده اند. خدا قوت و دست مریزاد.

پیام هیأت مدیره 
با سالم و عرض خیر مقدم به سهامداران عزیز شركت 
بیمه دي، هیـأت مـــدیره در اجـراي تکـالیف قانوني 
موضوع مواد 138 و 232 قانون تجارت، ضمن ارائه صورت 
هاي مالي مربوط به سال مالي منتهي بـه 1397/12/29 
گزارش خود در خصوص فعالیت ها و وضع عمومي شركت 
طي سال مالي مـــذكور را كـه بـه منظور دستیابي به 
اهداف پیش بیني شده و در چارچوب اساسنامه صورت 
پذیرفته است، به شـرح زیـر بـه استحضار مي رساند. 
امید اســت ســهامداران گرامي بــا تصویب عملکرد 
ســال مالي مورد گزارش و پیشنهادهاي ارائه شـــده، 
انگیــزه و تالش بیشــتر مدیران و همکاران شــركت 
را بــراي نیــل به اهداف تعیین شــده فراهــم آورند. 
بــازار بیمه یکي از مهمترین اركان توســعه اقتصادي 
كشورها محســـوب گردیـده و بـــه عنـوان بخشـي 
از اقتصاد از سیاســتها و راهبردهــاي كالن اقتصادي 
كشور تاثیر مي پـذیرد. توسـعه ایـن بازار مـي توانـد 
در تأمین ســالمت افراد جامعــه، افزایش پس اندازها 
و در نتیجه رشــد نقدینگي در بازار ســرمایه و بهبود 
شــاخص هاي اقتصادي نقش موثري داشــته باشد.

بــازار بیمه براي رشــد و تعالي تنها بــا اتکاء به حق 
بیمـه هـــاي دریـافتي نمـي توانـد بقـــاي خـود را 
تضمین كند. بر این اســاس ســرمایه گــذاري منابع 
بیمه اي به عنوان یکي از اركان عملیات شركت مـــي 
توانـد در ایجاد سودآوري پایدار شركت ها موثر باشد. 
خــدای بــزرگ را شــاكریم كــه پــس از ســپری 
نمــودن ســالی پــر از فــراز و نشــیب، مجــال 
تقدیــم گــزارش پیــش رو فراهــم گردیده اســت. 
در سال 1394 شركت كوشش نمود تا با اتمام مراحل 

افزایش ســرمایه و تامین نظر شورایعالی بیمه، ضمن 
اجرای بخش هایی از برنامه راهبردی خود، در خصوص 
گسترش شبکه فروش، تقویت زیر ساخت های فناوری 
اطالعات و نیز توجه ویژه به شــعب و نمایندگی ها با 
اجرای نظام ارزیابی و متناسب سازی عملکرد با پرداخت 
ها، برای تثبیت شرایط و حضور موثر در بازار عملیاتی 
گام نهایی بردارد. شــركت بیمه دی در سال 1396 با 
پشت سر گذاشتن مراحل مهار بحران و تثبیت در سال 
1397 وارد مرحله رشد و شکوفایی گردید كه به منظور 
بهبود شاخص های مالی و عملکردی خود و در نتیجه، 
افزایش سودآوری برای سهامداران محترم، تالش نمود با 
رویکردی نوین به حفظ مشتریان فعلی و جذب مشتریان 
جدید بپردازد. این شركت توانست با اعمال سیاستهای 
مناســب و بهره گیری از نیروهای مجرب و كارآزموده 
صنعت بیمه در كنار نیروهای تحصیلکرده، با سربلندی 
و افتخار ســال 98 را سپری نماید و به كسب پرتفوی 
حــق بیمه در حدود 41/098 میلیارد ریال نایل گردد.

برنامه هاي آتي شركت بیمه دي: 
1- برنامه ریزي براي دســتیابي به سودآوري پایدار از 
طریق توانمند سازي شبکه فروش، گسترش  فروش، 
توســعه نمایندگي ها و توانمندســازي شبکه فروش؛
2- بازطراحي ســاختار ســازماني شركت متناسب با 

استراتژي هاي جدید شركت
3- تهیه ســند راهبردي توسعه كسب و كار دیجیتال
4- تسري مدل تعالي سازماني در سطح ستاد و شعب

5- خریداري ملک براي كلیه شعب براي كاهش هزینه 
هاي شركت

6- اســتفاده از ظرفیت نگهداري ایجاد شده به واسطه 
توانگــري مطلوب و برنامه ریزي بــراي قبولي اتکایي
7- تقویــت نظارت بر عملکرد مراجع درماني از طریق 
توسعه و ارتقاء برنامه تائیدیه پزشک معتمد در سامانه رسا
8- پیاده سازي آیین نامه شماره 94 در سیستم فناوران 
با قابلیت تشخیص تجمع ریسک خطر مشخص/ اتکایي 

و كنسرسیومي
9- حضور در پنجمین كنفرانس مدیریت منابع انساني و 

جایز 34000 منابع انساني
10- دریافت اطالعات جامع از بیمه شــدگان در حوزه 
مشتري مداري و ارتباط با مشتري در دو حوزه دارویي و 

خدمات پاراكلینیکي
11- رتبه بندي مراكز درمانــي طرف قرارداد، ارزیابان 
خســارت به منظور ارتقاء سطح كیفي خدمات ایشان

12- حفظ توانگري شركت در سطح یک
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در نســل مدیران جوان مهندس امیرمحمد گنجی 
بــا بهره بــردن از تجربه دو نســل از كــف بازار و 
دانش آكادمی واالی خود بر تولید ســر آمد گشته 
و نمونه بارز فعل خواســتن پس توانســتن اســت.

امیر مهرام هر جا كاری به دســت گرفت آنرا بر قله 
موفقیت نشــاند، به یاد آرید تیم بســکتبال مهرام 
در رتبه اول آســیا بزرگترین قاره جهان و مدیریت 
جوانــی كه هم تجربه و هم علــم كار می دارد. وی 
می تواند و توانســت هم رونــق و جهش در تولید 
و عملکرد را تجلی ببخشــد و هم با سهم گیری از 
بازار جهانی بر سکوی برترین جهانی نشیند. مهرام 
در حالی خوش درخشــیده و زینت بخش سفره ها 
شده كه محصوالت زیرپله ها آفت تولید كارآفرینان 

هست ولی كیفیت مهرام جمعه به مکتب آورد ...
نقــش امیر محمد گنجی و مهرام را باید در كیفیت 

مهر مهرام بر دل سفره نشینان دانست والغیر.
مجمــع عمومی عــادی ســالیانه شــركت مهرام 
)ســهامی عام( مورخ 1399/04/29 در محل دفتر 

مركزی شركت تشکیل گردید. 
در این مجمع كه با حضور 72/99 درصد سهامداران 
حقیقــی و حقوقی ، اعضاء هیــات مدیره، نماینده 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای فرخ 
صمدیــان بود، كه جنابان امیر محمد تقي گنجي و 
پیروز ملک زاده در مقام نظار اول و دوم و آقای بیژن 
فتح اهلل پور به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه بــا قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمع 
مربوط به اهم فعالیتهای صــورت پذیرفته در طی 
سال مالی منتهی به 1398/12/29 و پس از استماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنین صلوات خود ضمن تصویب صورتهای مالی و 
تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقسیم سود 
1/207 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
با نــام و یاد خداونــد متعال و عــرض خیر مقدم 
حضــور صاحبــان ســهام و نماینــدگان محترم 
ســهامداران و نماینــده محترم ســازمان بورس و 
اوراق بهادار و حســابرس و بازرس قانونی شــركت 
و تمامــی میهمانــان عزیــز حاضــر در مجمع كه 
تقبــل زحمت فرموده و در جلســه حضــور دارند.

خداوند متعال را شــاكریم كه توفیق ارایه گزارش 
ســال مالی منتهی به 1398/12/29 گروه تولیدی 
مهرام را با وجود تمام مشــکالت اقتصادی ناشــی 
از تحریــم و شــیوع ویــروس كرونــا و همچنین 
نوســانات نرخ ارز و مشــکالت تامین مواد اولیه و 
لوازم بســته بندی را با موفقیت به انتها رســاندیم، 
گروه تولیدی مهرام)ســهامی عام( همانند 50 سال 
فعالیت پیشــین خــود بعنوان یکــی از بزرگترین 
شــركتهای تولیدكننده انواع سسهای سرد )مایونز( 

و سســهای گرم)كچاپ( و انواع ترشی و خیارشور 
و مرباجات ســال 98 را با چالشــهای شــیرین و 
موفقیت چشــمگیر پشت سر گذاشــت. بطوریکه 
ركورد تولید 50 ســاله شــركت شکســته شــد.
هیات مدیره گروه تولیدی مهرام علیرغم مشکالت 
موجــود، تحقق برنامه های خــود را از جمله، تهیه 
مواد اولیه و لوازم بســته بندی با قیمتهای مناسب 
ومدیریت هزینه های جاری، حفظ و افزایش تولید 
و فروش به طبع آن ســودآوری شــركت را مرهون 
اتخاذ اســتراتژیهای مناســب و به موقع و با توجه 
به شــرایط روز، مدیران ارشد شــركت و مشاركت 
كلیه پرسنل می داند، ومعتقد است كه افتخارات و 
موفقیت كسب شده در سایه حمایت های بی دریغ 
و با پشتوانه سهامداران محترم حاصل گردیده است.

بــا اتخاذ همیــن اســتراتژیهای مناســب، فروش 
شــركت در ســال مالی منتهی به 1398/12/29 
در مقایسه با ســال قبل معادل 25 درصد افزایش 
مقداری و 65 درصد افزایش ریالی داشــته اســت.
هیــات مدیره گــروه تولیــدی مهرام بــا تصویر و 
ترســیم آینده ای روشــن، به توان تیــم مدیریت 
ارشــد شــركت و كاركنان خود اعتقاد داشته و در 
این مســیر با استعانت از خداوند بزرگ، چشم امید 
بــه حمایت ســهامداران محترم بعنــوان چراغ راه 
نیل به اهداف دارد. لذا خود را امانتدار ســهامداران 
محترم دانســته و به منظور صیانــت و ارتقا منافع 
عمــوم ذینفعان، وظیفه خود مــی داند كه از هیچ 
تالشی در راه رســیدن به اهداف خود دریغ نورزد.

 در خاتمه توفیق و ســربلندی ســهامداران، هیئت 
مدیره و كاركنان و كارگران شریف شركت را از ایزد 

منان خواستارم.
مرور كلی بر عملکرد شركت، میزان دستیابی 
به اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم در 

سال مالی مورد گزارش:
در سال مالی كه گذشــت و در این مجمع گزارش 
عملکــرد آن را بــه اســتماع ســهامداران محترم 
میرســانیم رخدادهای اقتصادی در جهان و تحریم 

های شــدید و ظالمانــه آمریکا، باعــث گردید تا 
تولیــد كنندگان كشــور و از جمله این شــركت با 
مشــکالت عدیــده ای علی الخصــوص در بخش 
تامین مــواد اولیه و بســته بندی مواجــه گردند. 
مشــکالت تامین ارز مورد نیاز جهــت واردات این 
اقــالم و بطور ویــژه در بخش روغــن مصرفی در 
صنعت غذایی و همچنین تهیه اقالم بســته بندی 
فلزی مثل قوطی و درب و از طرفی تاثیر نوســانات 
ارزی بر فروش محصوالت پتروشیمی، باعث گردید 
تا با نوســانات تولیــد مواجه گردیــم علیرغم این 
مشکالت در طول ســال 98 منجر به تحقق برنامه 
تولیــد و افزایش آن نســبت به ســال 97 گردید.

بطوریکه در سال 98 نسبت به سال 97 مبلغ فروش 
شــركت از افزایش 65 درصد و از لحاظ تناژ تولید 
معادل 25 درصد نسبت به سال 97 افزایش داشته 
است. الزم به ذكر است اگر در نتیجه اقدامات انجام 
شــده درخصوص مدیریت نقدینگــی و همچنین 
برنامه ریــزی صحیح درخصــوص تامین نهادهای 
تولید در وضعیــت نامتعادل بــازار و جلوگیری از 
توقفات ناشــی از خرابی ماشین آالت و دستگاهها 
وهمچنیــن تــالش ســایر مدیــران و كاركنان و 
كارگــران واحدهای مختلف شــركت محقق نمی 
گردید قطعا با شــرایط ناگــواری مواجه می گردیم 
و بدیهی اســت كه سیاستگذاری های هیات مدیره 
و مدیریت ارشد سازمان در پیشبرد این مهم نقش 
بســیار كلیــدی و ارزنده ای را ایفاد نموده اســت.

بیان استراتژی شركت:
استراتژی اصلی شركت، افزایش توان تولید و فروش 
و با رویکرد رشــد و توسعه سهم بازار در آینده می 
باشد و استراتژی عمده شامل موارد ذیل می باشد.
1- تمركز بر مشتری بعنوان عنصر بقاء و حیات شركت 
از طریق دو بخش كیفیت و قیمت متناسب با كیفیت، 
2- چابــک ســازی فرآینــد تصمیــم گیــری در 
انعطــاف  قابلیــت  ارتقــا  راســتای  در  شــركت 
پذیــری و رقابتــی شــدن در كوتاهتریــن زمان.
3- مدیریــت زنجیره تامین و بهبود فرآیند ارزیابی، 
انتخــاب و تحلیــل عملکــرد تامین كننــدگان.
4- توسعه سبد محصول در راستای پایداری شركت 
و افزایش ســهم بازار و پاسخگویی بهتر به نایزهای 

نهفته در بازار.
5- اهتمام بر ســالمت و ایمنی پرسنل و همچنین 

بهداشت حرفه ای ایشان
6- مــزم كردن شــركتهای تولیدكننده محصوالت 
با برنــد مهرام با رعایت اصــول و مقررات ایمنی و 

كیفیت مواد غذایی.
7- مدیریــت بهینه زنجیره تامین و ورود به ســایر 

بخشهای زنجیره ارزش
8- اســتفاده از فنآوری و شیوه های نوین فرآوری 

جهت افزایش راندمان و سطح كیفیت محصوالت
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9- توسعه منابع انسانی و آموزش به عنوان سرمایه 
های سازمان

بیان ریسکهای عمده شركت: 
عمده ریســک هایی كه شــركت با آن مواجه است 

عبارتند از: 
- كاهــش قدرت خرید مصرف كننــده با توجه به 
اینکه محصوالت شركت در سبد كاالی خانواده ها 

نیاز اولیه محسوب نمی شود.
- كاهش حاشــیه سود ناشی از افزایش قیمت تمام 
شــده و افزایش تخفیف های رقبا به عوامل فروش

- صدور بخشــنامه های متعدد و تغییر سیاستهای 
كالن اقتصادی و شوكهای اقتصادی )افزایش نرخ ارز(
- افزایــش و نوســانات شــدید نــرخ مــواد اولیه

- افزایش موانــع ورود مواد اولیه خارجی و افزایش 
هزینــه هــای واردات و بهــای خرید مــواد اولیه

شركت از منظر بورس اوراق بهادار
شــركت در تاریــخ 1375/11/24 در بورس اوراق 
بهادار تهران در گــروه صنایع غذایی با نماد غمهرا 
درج شــده و ســهام آن برای اولین بــار در تاریخ 
1375/12/25 مــورد معاملــه قرار گرفته اســت.

جایگاه شركت در صنعت : 
گــروه تولیدی مهــرام در صنعت غــذا و در بخش 
تولیــد انواع ســس هــای مایونز و كچــاپ، رب، 
مربــا، زیتــون و نظایــر آن فعالیــت مــی كند . 
شركت مهرام در بین شركتهای فعال در این صنعت 
با حجم فروش 4/133/737 میلیون ریال در ســال 
98 جزء شركتهای پیش رو در زمینه تولید و فروش 
ســس مایونز، كچاپ، ترشی و خیار شور قرار دارد. 
همچنین سهم فروش گروه محصوالت مختلف این 
شــركت از كل بازار داخلی به شــرح زیر می باشد: 
گروه مایونز با فروش 2/013/565 میلیون ریال دارای 
سهم تقریبی 30 درصد از بازار می باشد و رهبر این 
بازار است. و گروه در ســینگ با فروش 401/798 
میلیون ریال دارای سهم تقریبی 14 درصد می باشد.

گروه كچاپ با فروش 889/471 میلیون ریال دارای 
سهم تقریبی 24 درصد از بازار می باشد و در كنار رقیب 
اصلی خود در این بازار رتبه اول و بعضاً دوم را دارد. 
در سایر گروه محصوالت ، مهرام سهمی كمتر از 5 

درصد از بازار را دارد.
بیان سیاست های تامین مالی و سیاست های 

اعتباری شركت
مهمترین منابع نقدی شركت، وجه حاصل از فروش 
محصوالت و همچنین اخذ تســهیالت می باشــد.

الف( یکی از عمده ترین منابع تامین مالی شــركت 
جریانات نقدی داخلی است. مدیریت شركت مداوما 
به منظور افزایش جریانات نقدی داخلی و جهت دادن 
این منابع به بخش های سودآور كوشش می نماید.

- تامین مالی از سیســتم بانکی كشور برای اجرای 
طرح های توسعه

ب( تسریع در وصول مطالبات از خریداران محصول
ج( تامین نیازهای كوتاه مدت از طریق منابع كوتاه 
مدت و ارزان و تقســیط و استمهال تسهیالت اخذ 

شده از بانک ها در سررسید.
د( افزایش اعتبار از تامین كنندگان مواد

تاریخچه
گروه تولید مهرام )شركت سهامی عام( در تاریخ 6 
اسفند 1349 تحت شــماره 14498 در اداره ثبت 
شركت ها و مالکیت صنعتی تهران به عنوان شركت 
ســهامی خاص به ثبت رسیده و بالفاصله شروع به 
فعالیت نموده است. شركت در تاریخ 1375/11/24 
توسط هیات پذیرش بورس اوراق بهادار پذیرفته شده 
و نام آن از تاریخ 1375/12/25 در فهرست نرخ های 
سازمان بورس اوراق بهادار تهران درج گردیده است.

فعالیت شركت تولید انواع محصوالت غذایی جانبی 
از قبیل انواع ســس های مایونز و كچاپ، رب، مربا، 

زیتون و نظایر آن است.
موضــوع فعالیت شــركت طبــق مفاد مــاده )2( 

اساسنامه به شرح زیر تعیین شده است:
الف- اقدام به تاســیس شــركت و ایجاد كارخانه و 
واحد زراعی و اداره آن هــا به منظور تهیه و تولید 

انواع مواد غذایی و صنایع وابسته.
ب- خریــد، بازاریابی، فــروش و توزیع محصوالت 

غذایی در داخل و خارج كشور.
پ- واردات انــواع مواد غذایی ، مواد اولیه و بســته 
بندی و ماشــین آالت مربوطــه از خارج، و توزیع و 

فروش در داخل كشور

ت- انجام هر نوع مطالعه، آزمایش و تحقیقات برای 
پیشرفت صنایع غذایی و تعمیم و گسترش فنون و 

تکنیک های مربوط به تهیه و تولید مواد غذایی.
ث- سرمایه گذاری در سایر شركت ها

ج- انجام فعالیت های آزمایشگاهی، راه اندازی و تجهیز 
آزمایشگاه همکاری پس از اخذ مجوزهای الزم و ارائه 
خدمات آزمایشگاهی به اشخاص ثالث با اخذ مجوز

چشم انداز
مهرام، سفیر مزه های نو مهرام همیشه می كوشد تا 
فراتر از تولید محصول، در زندگی مصرف كنندگان 
و مخاطبان خود با آن ها همراه باشــد و آن ها را به 
تجربه های تازه دعــوت كند. مهرام همواره خواهان 
حركــت بیش تــر به ســوی جســت وجو و كاوش 
چیزهــای جدیــد در زندگی، و گــره زدن زندگی 
روزمره به ماجراجویی و كشــف و نوآوری اســت. 
مهرام دوســت دارد همگان با دنیاهای جدید آشنا 
شــوند، ذائقه ای برتر و گســترده تر داشته باشند و 
به حداقل هــا رضایت ندهند. مهــرام از یک طرف 
با شــناختی كــه از فرهنگ غذایی گوشــه  و كنار 
جهان دارد و هم چنین با ســابقه ی خود در تهیه و 
عرضــه ی مواد غذایی متنوع، فرصتی برای تجربه ی 
دســتور غذاهای بین المللــی و طعم های مختلف 
در اختیار همــه قرار می دهد و از طــرف دیگر، با 
درک دقیق خود از ســلیقه ی ایرانیان، محصوالتی 
ارایــه می كند كه با ذائقه ی آن ها ســازگار باشــد.
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تجلی رونق تولید
رکورد شکنی پتروشیمی جم در سال مالی گذشته

پتروشــیمی جــم، از آن جملــه پتروشــیمی هایی بــوده كــه خبر هــای فراوانــی 
بــرای ســهامداران آن وجــود داشــته كــه می توانــد آن هــا را شــیرین كام كنــد. 
خبر هایــی از جنس آنکه در صورت ورود پــروژه ABS-Rubber با 100 درصد ظرفیت، 
مبلغ 350 میلیون دالر به فروش اضافه خواهد شد كه فروش 100درصدی در سال 1402 
صــورت می گیرد تا پروژه ای یونیــک و خاص با عنوان پی دی اچ/پ پ در مجمع ســال 
گذشته تکلیف شده كه در صورت تامین مالی تا 5 سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

به گفته ناخدای مجموعه جناب مهندس سعیدی صادرات در دو ماه اول طبق برنامه انجام 
شده و امیدواریم تا پایان سال نیز طبق برنامه پیش برود. به گفته این مدیر شایسته صنعت 
كشــورمان شــركت در مزایده ای كه چندی پیش در بازار چین داشته و برای آن متقاضی 
فراوانی وجود داشــت و شركت های بسیاری شركت كرده بودندو بسیار امیدوار است كه از 
تحقیقاتی كه انجام دادیم و امیدواریم كه عملیاتی شود تقاضای مصرف مواد اولیه، خصوصا 
یک ســری از محصوالت پتروشــیمی جم باالتر می رود و به دلیل نیاز شركت ها خصوصا 
چین به محصوالت پکیجی، بخشــی از محصوالت ما برای تولید لباس برای اســتفاده در 
دوران كرونا اســتفاده می شــود كه تولید آن در چین افزایش داشته است و در دو ماه اول 
115 هزار تن صادرات از نظر مقداری داشــتیم كه نســبت به سال قبل بیشتر بوده است.
دو خط پلی اتیلن ســنگین و پلی اتیلن سبک خطی شركت حدود 620 هزار تن محصول 
تولیــد می كنند كه 270 هزار آن برای مصرف داخلی اســت و 320 هزار تن هم به عالوه 

100 هــزار تــن بوتادیــن و در نهایــت 420 هزار تن 
كل صادراتی اســت كه شــركت می تواند داشته باشد.

مجمــع عمومی عادی ســالیانه شــركت پتروشــیمی 
محــل  1399/04/11در  مــورخ  جم)ســهامی عام( 
ضلــع غربــي مجموعــه ورزشــي آزادي، پژوهشــگاه 
شــد.  تشــکیل  آزادگان(  )ســالن  نفــت  صنعــت 
در این مجمع كه با حضور بیش از 92/13 درصد صاحبان 
ســهام و ســهامداران حقیقی و حقوقــی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس 
و بــازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده 
آقای محمدمهدي انتشاري بود، كه جنابان حسن تاجیک 
و محمدرضــا پاشــایي در مقام نظــار اول و دوم و آقای 
محمدرضا سعیدي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیــات مدیره 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 
مشــمول ماده 129 با تقسیم ســود 2/400 ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

مهندس محمدرضا ســعیدی مدیر توانمند صنعت پتروشیمی كشــور در ابتدای گزارش 
جامع خود با ارائه گزارش ســالیانه به پیشــرفتها، پروژه ها  و برنامه های آتی اشــاره كرد 
و ســپس گزارش هیأت مدیره در رابطه با عملکرد و ســپس گزارش حســابرس و بازرس 
قانونــی درخصوص صورت های مالی ســال مالــی منتهی به 98 قرائــت و مجمع پس از 
بحث و بررســی و انجام مذاكرات الزم در رابطه با گزارشــات مذكور و با توجه به تکالیف 
و رهنمودهــای منــدرج ضمن تقدیر و تشــکر از اهــم فعالیت ها و خدمــات جهادگونه 
تیم دلســوز و تالشــگر شــركت با اكثریت آراء مصوبات مجمع را یک به یک تایید نمود.
به گفته سکاندار شناخته شده مجموعه پتروشــیمی جم در سال 97، 70 درصد صادرات 
خود را به كشور چین داشته است كه در سال 98 این میزان به 80 درصد رسیده است. به 
گفته وی تحریم مشکالتی ایجاد كرده است ولی فروش این پتروشیمی همچنان ادامه دارد.
دكتــر در فرازی دیگر با اعالم اینکه این شــركت تــا آذرماه افزایش ســرمایه ای خواهد 
داشــت تصریح كــرد ارزش تولیدات مجموعه 1.5 میلیارد دالر اســت كه در ســال های 
آتــی با افتتــاح طــرح PDH/PP ارزش تولیدات بــه 2.5 میلیارد دالر خواهد رســید.
از نکات جالب توجه مجمع اظهار نظر مدیرعامل جم در ارتباط با ورقه بهادار شــركت بود. 
محمدرضا سعیدی به سهامداران توصیه كرد كه فروشنده سهام شركت نباشند و ارزش فعلی 
این شركت بسیار باالتر ااز قیمت های فعلی تابلو است! به گفته این مدیر كاربلد شركت در سال 
98 نسبت به سال 97، نه تنها توانسته ظرفیت اسمی هر واحد را 306 هزار تن ارتقا دهد بلکه 

كارخانه LL مجموعه نیز تا 324 هزار تن تولید كرده و افزایش تولید آن بسیار چشمگیر بوده است 
بنا به اعالم مدیریت ارشد شركت پیشرفت75درصدی پروژهABS RUBBER جزواهداف 
جــم درســال99 كنترل هزینه هــا بــوده و در كار آن جزو برنامه های اصلی می باشــد.

مدیر پاكدســت و معاون مالی مجموعه پتروشــیمی جم جناب محســن بازارنوری نیز در 
حاشــیه مجموعه بــا اعالم اینکه در صــورت ورود پــروژه ABS-Rubber با صد درصد 
ظرفیت، مبلــغ 350 میلیون دالر به فروش اضافه خواهد شــد كــه بدین صورت فروش 
100درصــدی در ســال 1402 صــورت می پذیرد اضافه كرد: افزایش ســرمایه شــركت 
پتروشــیمی جــم از 1380 میلیارد تومان تا 1800 میلیارد تومــان، و اجرای به طرح های 
توســعه ای این شــركت از جمله پروژه »ABS-Rubber« كه 75درصد آن تکمیل شده 
و با تاكید مدیرعامل شــركت، تا انتهای سال به بهره برداری خواهد رسید و در مدار تولید 
قرار خواهد گرفت را از برگ های برنده و افتخار آفرین مجموعه در ســال جاری برشــمرد.
 سرمایه شركت در حدود 1380 میلیارد تومان بوده كه طبق مجوز آمادگی افزایش سرمایه 
از محل مطالبات به 1800 میلیارد تومان وجود دارد، كارخانه با 1800 میلیارد تومان سرمایه 
تاسیس شده و مابقی از محل منابع بانک ها و تسهیالت داریم كه بخشی تسویه شده است. 
می توانیم با صراحت اعالم كنیم شركت پتروشیمی جم بهترین ساختار سرمایه را در شرایط 
فعلی داشته و امکان اســتفاده از منابع بانکی برای پروژه های جاری در سطح خوب فراهم 
است. همچنین برای داشتن پروژه جم هزینه ای سه میلیارد دالری باید سرمایه گذاری كرد. 
مدیرعامل قابل مجموعه مهندس ســعیدی نیز در فرازی 
دیگــر از گزارش خــود با اعــالم اینکه در مجمع ســال 
گذشــته، پــروژه ای یونیک وخــاص با عنــوان » پی دی 
اچ/پ پ « تکلیف شــد كه در بحث فاینانــس، با در نظر 
گرفتن وضعیت بازار ســرمایه، منابع سهامداران، تسهیالت 
یوزانس بتوان به هر نحوی اســتفاده كــرد، پروژه ای یک 
میلیارد و دویســت میلیون دالری بوده و در صورت كلید 
خــوردن تا 5 ســال آتی به بهــره برداری خواهد رســید. 
این مدیر توانمند در بخش دیگری از گزارش خود با تبیین 
این مهم كه در ســال جاری با در نظر گرفتن شرایط كشور 
و افزایش نرخ ارز، تمركز بر كنترل هزینه ها بیشــتر شده و 
هدف ایجاد یک ترازنامه قوی و انعطاف پذیر اســت تا قادر 
به استفاده از تسهیالت بانکی در ساختار سرمایه و شرایط 
موجود باشیم افزود ریتینگ با شــركت های داخلی آغاز و قرارداد برای ریت سهام شركت 
بسته خواهد شد كه در تسهیالت، اوراق مشاركت، ضمانت و قیمت تمام شده تاثیرگذاراست. 
شایان ذكر است طی چند سال اخیر، مبنای قیمت گذاری محصوالت شركت پتروشیمی جم 
در بورس كاال بر عهده شركت ملی صنایع پتروشیمی بوده كه بنا بر قیمت های جهانی و نرخ 
نیما، به صورت هفتگی اعالم شده و هر هفته متغیر است. بر این اساس یک شرایط رقابتی 
كامل در بورس كاال برای عرضه فراهم شده كه برای پلیمری 280 هزار تن فروش داخل و 
شیمیایی 400 هزار تن برای صادرات با نرخ ارز بودجه 13 هزار تومانی در نظر گرفته شده است.

مهندس سعیدی در بخش دیگری از گزارش مبسوط خود با اشاره به اینکه یکی از مشکالت 
اخیر شــركت های پلیمری و الفینی، نرخ اتان مصرفی بوده كه براســاس قرارداد های سال 
گذشته شــركت ملی گاز و مصرف كننده بسته و قیمت كف 220 دالر تعیین شده است.

میزان سود شركت پتروشیمی جم به توزیع كمتر بوده، اما اگر حداكثر به اندازه مبلغ سال 
گذشته تعیین شود، عددی منطقی بوده كه با كاهش قیمت ها فشاری به شركت وارد نشود. 
در حــال حاضر شــركت پتروشــیمی جم یــک میلیون اتان در ســال مصرف داشــته 
و قیمت هــای جهانــی نیز با برگشــت قیمت نفتــا، 70 تــا 100 دالر قیمــت گذاری 
شــده اند، امــا قیمت اتان هنــوز هــم 220 دالر برای خریــد در نظر گرفته می شــود. 
در صورت ماندن قیمت اتان در این مرز، حاشیه سود شركت بسیار كاهش می یابد كه البته 
پیگیری هایی برای حفظ اتان در سطح معقول و منطقی برای حفظ حاشیه سود سهامداران 
نیز صورت گرفته است. الزم به ذكر است عرضه با تاخیر آریاساسول در بورس نیز به دلیل 
قیمت اتان بود كه الزم است این قیمت تعدیل شود. وی همچنین پیرامون شیوع بیماری 
كرونا و تاثیر آن بر نحوه عملکرد و میزان ارزش شركت بیان داشت: پس از شیوع كرونا شاهد 
تاثیرات زیادی در بازار بودیم وپیش بینی قیمت فروش محصوالت 30 درصد كاهش را تجربه 
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كرد. پیش بینی فروش محصوالت به طور متوســط 870 دالر تعیین شده بود كه در حال 
حاضر به 650 دالر رسیده، در این شرایط عدد فروش محصوالت به 12 هزار میلیارد تومان 
در سال 99 می رسد كه 4500 میلیارد تومان كاهش حجم فروش را به ثبت رسانده است. 
الزم بــه ذكر اســت قیمت خوراک با همین نســبت ها كاهش داشــته و امیــد می رود 
كه حاشــیه ســود تغییری نداشــته باشــد البته به شــرطی كه قیمت اتان تعدیل شود. 
گفتنی است بخشی از خوراک مصرفی نفتا بوده كه قیمت جهانی این محصول كاهش یافته و 
مبنای خرید نیز از بازار های داخلی براساس قیمت های جهانی است، اثر كاهش قیمت بر خوراک 
مایع شركت جم گذاشته شده، اما منتظر اثرات قیمت اتان هستیم كه دولت تعیین كننده آن 
بوده و درخواســت فعاالن پتروشیمی و پاالیشی احتساب براساس قیمت های جهانی است.
مهندس سعیدی در حاشیه مجمع به این مهم اشارت داشت كه در شرایط تحریمی و بعد 
از كرونا بحث لجستیک دریایی یکی از مباحث مهم شركت پتروشیمی جم در زمینه دریایی 
است،. در مسیر زمینی نیز به علت كرونا به مشکل خوردیم. در گذشته برای حمل محصوالت 
از بندر عسلویه به كشور تركیه و از طریق حمل زمینی به ازاء هر تن حدود 70 دالر پرداخت 
می كردیم كه این رقم در مسیر ریلی به ازاء هر تن به 100 دالر تغییر پیدا كرده است. مشکل 
عمده ما محصول بوتادین است كه ماده اصلی ABS/Rubber است و اگر شركت پاد جم 
)تولید كننده ABS و 100 درصد متعلق به شركت پتروشیمی جم می باشد( راه اندازی شود و 
50 هزار تن از این محصول را مصرف كند. شركت دیگر نیازی به صادرات ندارد. بوتادین ماده 
اولیه الستیک است كه كشور باید برای تامین نیاز، ارز تخصیص دهد تا این محصول وارد شود.

متاسفانه در حال حاضر قیمت بوتادین بسیار كاهش داشته و خالص برگشتی ما از فروش 
بوتادیــن به ازاء هر تن حدود 100 دالر اســت در حالی كه به ازاء هر تن 250 دالر هزینه 
حمل كشتی می شود. شــرایط اجاره كشتی سخت است و به دلیل اینکه كشتی ها برای 
ورود به بنادر كشور باید مشکالتی را متحمل شوند بنابراین خواستار هزینه بیشتر هستند.

در حال حاضر تمركز ما بر این است كه چه روشی را اتخاذ كنیم تا زیان كمتری را متحمل 
شــویم. به طور مثال برای بوتادین ما 100 دالر هزینه ثابت داریم. از طرفی برخی كشــتی 
ها را به دلیل شــرایط كشور از شــركت نفتکش )وابسته به مجموعه صندوق بازنشستگی 
كشوری( اجاره كردیم تا هر زمان خواستیم در رفت و آمد باشند و بتوانیم برنامه ریزی تولید 
را انجام دهیم. با یکی دو شــركت در بخش خصوصی نیز قرارداد اجاره كشــتی بسته ایم. 
دكتر احسان پوری مدیر روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی جم با اشاره به شکستن 
ركوردهای تولید در ســایه توان متخصصان خانواده بزرگ جم در سال گذشته تصریح كرد 
كه رشد سودآوری حاصل از نوسانات ارزی شاخص مناسبی برای ارزیابی توسعه یک بنگاه 
تجاری نیســت و اساسا رشد متاثر از شاخص های توسعه سهم بازار و سبد محصول معیار 
مناســبی برای ارزیابی خواهد بود و پتروشــیمی جم با توسعه سبد محصوالت استراتژیک 
و روزآمد و همراه با ارزش افزوده بیشــتر در كنار توســعه ســهم بازار نقش مهمی در ارتقا 
ارزش بلند مدت سهامداران ایفا می نماید كمتر كسی بود كه در آن بازه زمانی به استمرار 
این موفقیت ها خوش بین باشــد . لکن با ادامه روند ســودآوری پتروشیمی جم و كسب 
موفقیت هــای اخیر این مجموعه كه حاصل بهبود و بهینه ســازی بخــش تولید و تنوع 
بخشــی گسترده در محصوالت اعالم بوده و پیشبرد اهداف توسعه ای مجموعه پتروشیمی 
جم با كاهش خام فروشــی محصوالت به حتی بدخواهان و دشــمنان نشان داد وقتی كار 
دســت كاردان و كاربلدها باشــد و به توان و تخصص نیروهای بومی مخلص اعتماد شــود 
هر ناممکنی در روزهای ســخت تحریم هم امکان پذیر میشود .  خدا قوت و دست مریزاد.

اجــازت می خواهــد در پایان گــزارش از مدیر متواضع و فرهیخته روابــط عمومی كه از 
اســاتید به نام در این رشــته و بزرگان رســانه بــوده و در تعامل و همــکاری و همیاری 
بــا اهــل مطبوع و قلم جــزو ممتازترین ها نهایت قدردانی و تشــکر را داشــته باشــیم. 

پیام هیات مدیره
در آستانه برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنه شركت پترو شیمي جم براي ارائه عملکرد سال مالي
98 به سهامداران محترم هستیم. سالي پرفراز و نشیب براي اقتصاد ایران و جهان در ایران 
پس از تحریمهاي ظالمانه محیط اقتصادي براي كسب و كارها بویژه »تولید« با چالش ها و 
ریسک هاي فراواني مواجه گردیده است. این چالشها براي آن دسته از شركت هایي )نظیر 
پتروشیمي جم( كه به كسب وكار بین المللي نیزمشغول اند مضاعف مي باشد. پارادایم غالب 
دراین شرائط براي فعاالن اقتصادي ایران به »جنگ اقتصادي« موسوم شده ا ست، كه البته 
محیطي با این مختصات را مي توان »محیط متخاصم« نامید. این محیط سازه »تبادل« را 
وارد فازي دشوار و پر«ریسک« كرده كه كمترین اثر آن افزایش »هزینه هاي مبادله« درعرصه 
هاي مختلف فعالیت هاي شــركت مي باشد.  این شــرایط وقتي كنارتحوالت اقتصاد بین

المللي قرار میگیرد بنگاه داري را دشــوارتر مي سازد. كاهش قیمتهاي جهاني محصوالت 
پتروشــیمي، جنگ تجاري و تعرفه ایي بین امریکا و چین از جمله علتهاي پر تاثیر دیگر 
براي ایجاد تنش اقتصادي اند كه مي توانند» تاب آوري« شــركتها را به چالش بکشــانند. 
تحت این شرایط رقابت بویژه در بازارهاي جهاني براي بازیگراني چون پترو شیمي جم بسیار 
»نابرابر« گشته است. اما در این شرایط متخاصم، نابرابر و سر شار از انواع ریسک، مدیران و 
كاركنان تالشگر پتروشیمي جم با اراده اي كم نظیر، متعهدانه و امیدوار بر مشکالت فائق 
و در رقابت با رقباي برجســته داخلي و خارجي تولید را رونق بخشیدند و دربازارهاي بین 
المللي نیزحضور مثال زدني را رقم زدند. نتیجه این اهتمام و تالش در محیط متخاصم فعلي 
با ثبت ركوردهاي كم نظیر در اكثر قریب به اتفاق محصوالت الفیني و پلي الفیني )اتیلن، 
پروپیلن، بوتادین، پلي اتیلن ســبک خطي و ســنگین و پلي پروپیلن( بر سکوي پر افتخار 
برندگان »رونق تولید« ایستادند و كارنامه جدیدي را براي پتروشیمي جم به ثبت ر ساندند. 
حاصل این فعالیت سوداوري 4400 میلیارد توماني )رشد 45 در صدي نسبت به سال قبل( 
براي گروه و همچنین سود اوري 3800 میلیارد توماني ) رشد 42 درصدي نسبت به قبل( 
براي شــركت پتروشیمي جم درسال 98 بوده است كه این مهم درافزایش بازده دارایي ها 
و حقوق صاحبان ســهام نیز قابل مشاهده است. دركنار اهتمام به مدیریت تولید به عنوان 
مركز ثقل فعالیت شركت، اغاز تدوین برنامه راهبردي، توجه به مسولیت هاي اجتماعي در 
پارس جنوبي با تمركز بیشــتر بر منطقه عسلویه، بهبود بهره وري، اصالح ساختار شركت 
هاي تابعــه و فرایندها، مدیریت بازاریابي و فروش داخلي و بین المللي، مدیریت تداركات، 
زنجیره تامین ولجستیک، تركیب بهینه خوراک مصرفي، تحقیق و توسعه و فناوري اطالعات، 
نقدینگي، سرمایه هاي انساني، بهداشت، ایمني و محیط زیست، مدیریت منابع و مصارف، ارز 
و هزینه ها ، تعامالت بین مجتمعي و رفع مغایرتهاي سنواتي، پرونده هاي پیچیده حقوقي، 
و همچنین اجراي پروژها و... بعنوان اجزاي اصلي زنجیره ارزش پتروشــیمي جم نیز مورد 
پیگیري قرارگرفتند. از اواخرسال 98 تاكنون دو عامل بیماري كرونا و كاهش قیمت جهاني 
نفت نیز مزید بر علت  گشته و موجب افزایش ریسک هاي كسب كار بویژه كاهش شدید 
قیمت جهاني محصوالت در سال جاري شود ضمن آنکه ریسک مربوط به نوسانات نرخ ارز 
و تورم همچون سال گذشته تاثیر قابل مالحظه اي بر روي كسب و كار شركت بر جاي مي 
گذارد. اما این راه قدرتمندانه ادامه دارد و همه این مشــکالت و موانع اندک خللي بر اراده 
سرمایه هاي عظیم انساني پتروشیمي جم وارد نخواهد كرد و با تجربه گرانبهاي بدست امده، 
برنامه ریزي دقیق و جهت گیري كارآفرینانه و حمایت شــما ســهامداران ارجمند بر همه 
چالشها غلبه خواهیم نمود و به حول قوه الهي، كارایي و اثربخشي بهتري را براي خلق ارزش 
باالتر برجاي خواهیم گذاشت. در سال جاري ارتقاي وضعیت »تاب آوري شركت« در مواجهه 
با چالشها از اولویتهاي راهبردي مدیریت شركت مي باشد بویژه با بهره برداري از طرح تولید 
ABS-RUBBER »جهش تولید« را براي پتروشیمي جم به منصه ظهورخواهیم رساند. 
در خاتمه به استحضار مجمع محترم مي رساند پتروشیمي جم در سال جاري از طریق موارد 

زیر دنبال خواهد نمود.
اول، افزایــش ظرفیت و ســهم بازار بــراي محصوالت فعلي شــركت در بازارهاي موجود. 
دوم، پیگیــري توســعه بازار بــراي محصوالت فعلــي در بازارهاي جدید.  ســوم، تمركز 
بــر توســعه گریدهاي جدیــد پلیمري.  چهــارم، متنوع ســازي محصــوالت و ورود به 
بــازار هاي جدیــد. بدون تردید اجــراي این راهبردهــا فرصتهاي ارزشــمند جدیدي را 
پیش روي شــركت قرار خواهد داد و موقعیت پتروشــیمي جم را در بــازار هاي داخلي و 
خارجي دوام و قوام خواهد بخشــید. ما فــروش 20000 میلیارتوماني براي كل گروه جم 
و فــروش 16500 میلیارد توماني را براي پتروشــیمي جم در ســال 99 هدف گرفته ایم 
كــه بــراي تحقق آن تالش ها ادامــه دارد و براین باوریم كه انرا محقق خواهیم ســاخت.  

برنامه های آینده شركت
اطالعــات مربــوط بــه برنامه هــاي ســال 1399 شــركت به شــرح زیر مي باشــد.
- افزایــش ظرفیت وســهم بازار بــراي محصوالت فعلي شــركت در بازارهــاي موجود.

- پیگیري توسعه بازار براي محصوالت فعلي در بازار هاي جدید
- تمركز برتوسعه گریدهاي جدید پلیمري.

- اصالح تركیب سبد محصوالت بر اساس بیشترین حاشیه سود.
- متنوع سازي محصوالت و ورود به بازارهاي جدید.

- اصالح ســاختار ســرمایه و اســتفاده از اهرم هاي مالي و در صورت لزوم اخذ تسهیالت 
 ABS/RUBBER مالي)ریالي و ارزي ( و انتشار اوراق براي تامین منابع مالي مورد نیاز پروژه

و PDH/PP در سال 1399
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در ســال های ابتدایی دهه 60 و با نرخ فراینده رشد جمعیت، بزرگان و دست اندركاران 
ارشد كشور در همان دهه به فکر ضرورت تاسیس یک بیمه عمر گردیدند تا در ده های 
بعدی نیازهای اساسی جامعه سالمند توسط یک شركت بیمه عمر تخصصی باشند تا ضمنا 
ضریب نفوذ صنعت بیمه در كشور، پاسخگوی خواسته های جامعه ایرانی در دهه 1400 
شمسی باشند. این نیاز سنجی و دوراندیشی باعث شد تا تیمی مجرب و روی سفید و موی 
سپید صنعت بیمه كشور در میانه سالهای دهه 90 بیمه زندگی خاورمیانه را تاسیس نمایند 
تا در آغـــاز چهارمیـن سـال حیـات خـود بـا تکیـه بـر تـوان دانـش بنیـان، سیسـتم 
بیمه گـری كارآمـد، تیـم فنـی و آی تـی توانمنـد در مکانیـزه سـاختن عملیـات بیمه 
گـری قدم هـای كارسـازی برداشـته شود. دكترین بود كه شركت بیمه زندگی خاورمیانه 
قادر گردید بـــا عرضـه محصـوالت ویـژه پوشـش فـوت و حیـــات، از كارافتادگـی و 
درمـان عـالوه بـر محصـول رقابتـی بیمـه مسـتمری ارائـه شـده كـه تقاضـای گسـترده 
ای بـــرای آن وجـود دارد شـركت را از ریسـک تـــورم و ركـود كـه در اقتصـاد ایـران 
نهادینـه شـــده دور ســـازد و به نتایجی درخشان در عملکرد دستاوردها دست یازد.. 
حضــور پربركت جناب دكتر محمــد ابراهیم امینی در راس العیــن مجموعه به عنوان 
رئیــس هیات مدیــره و ناخدایــی مدیرعاملی دانشــمند چون دكتر مهــدی نوروزی 
مدیرخــوش فکر و توانمند صنعت بیمه میهن اســالمی و اعضای با تجربه هیات مدیره 

چون جنابان سید حسین ســلیمی، پرویز عقیلی كرمانی، 
هادی برخوردار، خســرو اسمعیل زاده و عبداله فاتح و البته 
حضور جوانانی متخصص و دانش آموخته در شــركت بیمه 
زندگی خاورمیانه توانســت این شركت را سرآمد پیشرو در 
این حوزه قرار دهد و ســهمی شایسته از بازار صنعت بیمه 
را در رشته بیمه عمر این شــركت به خود اختصاص دهد.  
به قول دكتر محمد ابراهیم امینی كه پیشتر در ریاست بیمه 
مركزی كارنامه ای درخشــان در كارآمــدی و برنامه ریزی 
را محوریت كار خود قــرار داده بود ، ارائه محصوالت جدید 
بیمه های زندگی به صورت فراگیر، با استفاده از كارشناسان 
مجرب، مطابق با استانداردهای بین المللی و با كسب حداكثر 
رضایت مشتریان بانی آن شد تا زودتر از پیش بینی هایمان 
شركت به اولین افق های ترسیمی چشم انداز خود دست یابد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شركت بیمه زندگي خاورمیانه 
)ســهامی عام( مورخ 1399/04/31 در محل ســالن تالش 
تشــکیل گردید.  در این مجمع كه با حضور 56/29 درصد 
سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاست مجمع برعهده آقای مجید نورمحمدي بود، 
كه جنابان علیرضا نخســتین مرتضوي و محمد سپاهي در 

مقام نظار اول و دوم و آقای  حمید دادپوري 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 به 1398/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشــینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشــمول ماده 129 با تقسیم ســود 110 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
دكتر مهدی نوروزی مدیر مدبر و به نام صنعت بیمه كشــورمان كه اكنون ســکاندار و 
مدیر بیمه خاورمیانه می باشــد در ابتدای گزارش جامع خــود با اعالم این نکته كه در 
طی 4 ســال فعالیت جدی خود با تکیه بر نیروهای جوان ، تحصیلکرده و كارشــناس 
خود در كنار اســتون های صنعت بیمه توانســتیم نقش خوش یک بیمه عمر موفق را 
در ایران تجلی ببخشــیم اضافه نمود در سال مالی گذشته یکــــی از دســــتاوردهای 
مــــا دســتیابی بــه یــک رابطــــه ســازمانی فعــال، پویــــا، بــروز، منطقــی و 
مناســــب بیــن بخش هــــای بازاریابـی، فنـــی و IT بود كـه باعـــث بـاال رفتـن 
ســـرعت هماهنگ سـازی اقدامـات شـركت بـا سـالیق و نیازهـای مشـتریان گردیـد. 
به گفته وی ایـــن چرخـه بروزرسـانی و تکامـل بـه طـــور مـداوم مـا را در بروزتریـن 
شـرایط بـازار قـــرار داده تـا محصوالتمـان را بهینـه كرده و باعث شدمدیـران فـروش 

و بازاریابـــان ما بـا حضـور فعـال در ایـن چرخـه بـه پویایـی این مهم كمـک رسـانند.
به گفته این مدیر شایســته و موفق بازار سرمایه كشورمان در طول سال گذشته شركت 
موفــق به جذب 924 نماینده خوب در اقصی نقاط كشــور گردیده اســت كه این رقم 
در 3 ماهه اول ســال با تمهیدات اندیشــیده شــده و نگاه جدی به این مقوله توســط 
مدیریت ارشــد مجموعه به 3000 نماینده رســیده اســت افزود از حق بیمه تولیدی 
5 میلیادری ســال 96 به حق بیمه تولیدی 257 میلیاردی در ســال 98 رســیدیم كه 
حاكی از یک رشــد خوب و شیب مناســب صعودی در طی سال مالی مورد گزارش می 
باشــد و شــک نداریم با تداوم اجرائی شــدن برنامه های مدون میان مدت، كوتاه مدت 
و بلند مدت خود و اســتمرار رویکردهای كارشناســی پیش بینی شــده این رقم جذب 
حق تا یک رشد مناسب درخور همراه خواهد بود و افزایش چشمگیرتری خواهد داشت.
بنــا به اعالم دكتر مهدی نوروزی این مدیر رزومه دار كشــورمان كه در وزارت اقتصاد و 
دارائی كشور استانداری تهران ، سازمان تعزیرات، بیمه مركزی و ... از مدیران تئورسین و 
پژوهشگران به نام بوده و برنامه ها و رویکردهایش الگوی بسیاری از مدیران پس از ایشان 
در چارت ها و مباحث كاری قرار گرفته اســت در ادامه با تبیین این نکته كه اولویت ما 
جذب بیمه های عمر انفرادی می باشد تا با یک پرتفوی مناسب یک بازدهی حداكثری 
را برای ذینفعان خود حاصل سازیم افزود: تولید و ایجاد زیرساخت های نرم افزاری برای 
پــروژه های مدنظر و محصوالت نوین و خالقانه پیش بینی 
شده برای فروش ، ایجاد و توسعه پورتال نمایندگان فروش 
و ســامانه آموزش در حوزه فناوری اطالعات- اقدامات موثر 
در حوزه تعریف محصول جدید، طراحی محصوالت متنوع 
برای اقشار و اصناف مختلف، آموزشی آنالین و پیاده سازی 
سیســتم مدیریت دانش در حوزه فنی و آموزشــی- كسب 
باالترین رتبه توانگری مالی در میان شــركت های بیمه با 
ثبت عدد 1692 درصد، اعتالی نماد شركت با ارتقاء  جایگاه 
شركت بیمه عمر خاورمیانه از بازار پایه به بازار اصلی بورس ، 
ارتقاء شفافیت مالی و بهبود نسبت های مالی در حوزه مالی 
و سرمایه گذاری، رشــد تصاعدی فروش بیمه های زندگی 
از فروردین تا اســفند امســال كه بیش از 10 برابر گردیده 
اســت كه این آمار جلوتر و افزون تــر از اهداف مورد پیش 
بینی شده فروش بوده است كه تحقق یافته است و نشان از 
توجــه جدی به امر فروش بیمه های عمر انفرادی در حوزه 
فــروش    جــذب و آموزش بیــش از 600 نماینده فعال و 
2400 كارآموز و بازاریاب حرفه ای، تاسیس و تجهیز دفاتر 
ارتباطی در 20 استان كشور، برگزاری بیش از 224 ساعت 
دوره های آموزشی- انگیزشی بازاریابی بیمه های عمر توسط 
اســاتید مطرح كشورمان در 7 اســتان منتخب ، برگزاری 
گردهمایی كارگزاران بزرگ صنعت بیمه در در حوزه بازاریابی اعطای دسترسی به بیمه 
گذاران به مشــاهده بیمه نامه و جزئیات و امکان پرداخت حق بیمه در پورتال شــخص 
بیمه گذاران در حوزه مشــتریان تنها گوشه ای از دستاوردهای درخشان تیم مدیریت و 
كاركنان دلسوز و كاردان مجموعه بیمه زندگی خاورمیانه در سال مالی گذشته می باشد.
پایان بخش گزارش مبسوط دكتر نوروزی كه خود از ممتازترین و برترین دانش آموختگان 
رشد فناوری اطالعات در ایران می باشد تاكید بر این مطلب مهم بود كه بــــا توجــــه 
بــه حضــور نزدیــک بــه 30 شــركت بیمــه در صنعــت بیمــه ایــران، شــركت 
بیمــه زندگــی خاورمیانــه بــا هــدف تخصصـی شـدن بـه عنـوان اولیـن شـركت 
تخصصـی بیمـه زندگـی و مســـتمری، شـروع بـه فعالیـت كـرده و مطابـق بـا سـند 
اهـــداف و اقدامـات راهبـردی بیمـه مركـزی ج.ا.ا در زمینـه توسـعه محصـول و ارائـه 
پوشـش های مختلـف در بیمـه نامه هـای عمــر و زندگــی و بــا توجــه بــه نیــاز 
مشــتریان، پیشــرو بــوده اســت. گفتنی است شــركت بیمــه زندگــی خاورمیانــه 
در حــال حاضــر 7 محصـول اصلـی دارد كـه هـر كـدام از ایـن محصـوالت دارای بـازار 
هدفـی متناسـب بـا اقشـار مختلـف جامعـه بـوده و محصوالت متنوعی همچون بیمه 
عمر ساده زمانی    بیمه عمر و پس انداز، بیمه عمر مانده بدهکار، بیمه تمام عمر، بیمه عمر 

نوبت کهنه فروشان درگذشت نو فروشانیم و این بازار ماست
بیمه زندگی خاورمیانه با مدیرانی مو سپید و رو سفید 
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و سرمایه گذاری، بیمه مستمری و بازنشستگی، بیمه سنوات كاركنان را با یک خدمات 
و امتیازات مناســب در اختیار عموم هموطنان قرار داده اســت و امیدوار است با تالش 
مجدانه ای كه كلیه كاركنان دارند در روند صعودی خود با توجه به طرح های توســعه 
ای كه دارد، موفقیت ها و پیشرفت روزافزون حود را استمرار و تداوم ببخشد. شایان ذكر 
است وجـه تمایـز شـركت بیمـه زندگـی خاورمیانـه تولیـد و خلـق محصـوالت جدیـد 
در رشـته بیمه هـای زندگـی خواهـد بـود. بـرای ارائـه ایـن محصـوالت بیمـه زندگـی 
خاورمیانـــه از بسـتری متمایـز خدمـات خـود را بـا بهره گیـــری از اولیـن نرم افـزار 
یکپارچــه مالــی و فنــی كــه در كلیــه عملیــات بیمه گــری بصــورت هوشــمند و 
مکانیــزه پایه ریــزی شــده اســت، اســتفاده مینمایـد. همچنیـن بـه منظـور حفـظ 
حقـوق كلیـه ذینفعـان شـامل بیمه گـذاران، كاركنـان و سـهامداران و باالخـره اركان 
نظارتـی صنعـت بیمـه یعنـی بیمـه مركـزی جمهـوری اسـامی ایـران، بیمـه زندگـی 
خاورمیانـه ضمـــن پیاده سـازی كفایـت ســــرمایه II Solvency (( و حاكمیــت 
شــــركت)Governance Corporate(، فعالیتهــــای عملیاتــــی و نظارتــــی 
خــــود را در ســطحی متمایــز از دیگــر شــــركت های بیمــه پیــاده مینمایــد.
اجــازه می خواهیم در پایان گزارش از عنایــت خاصه و ویژه جناب امین و دكتر مهدی 
نوروزی كه از اســتونهای بازار ســرمایه و صنعت بیمه كشــورمان بوده و همباره حامی 
اهل مطبوع و قلم و پاســخگوی بچه های خبرنگار و از جناب دادپور معمار مالیه صادق 
كــه تراز و عملکردهای شــفاف وی در مجمع ســاالنه مورد تائید حســابرس و بازرس 
قانونــی قرار گرفت و البته حمایت و یاری جناب مهنــدس عطری مدیر روابط عمومی 
فرهیخته شــركت كه به گرمی پذیرای همکاران رســانه ای بوده و به تواضع و فروتنی 
در تهیه و تنظیم گزارش ما را یاری رســاندند نهایت قدردانی و تشــکر را داشته باشیم. 

پیام مدیرعامل 
افزایـش ضریـب نفـوذ بیمـه، در برنامـه 
ششـم توســـعه، تکلیفـــی اسـت كـه 
بـر عهـده صنعـت بیمـــه نهـاده شـده 
و بـــدون شـــک یکـــی از راهکارهـای 
تحقـق ایـن برنامـه تأسـیس شـركتهای 
بیمـه تخصصـی زندگـــی اسـت. حـال 
اینکـــه شـــركتهای بیمـــه تخصصـی 
در شـــرایط كنونـــی اقتصـــادی بـــا 
چـــه راهکارهایـی میتواننـــد بـه ایـن 
هـــدف جامـه عمـــل بپوشـــانند؛ بـه 

هنـــر آنهـا در ارائـــه محصـوالت كارآمـد بـه جامعـه، بســـتگی دارد. شـركت بیمـه 
زندگـــی خاورمیانـه بـه پشـتوانه ســـهامداران و هیأت مدیـره ارزشـمند خـود پـس 
از غلبـــه بـر مشـــکالت زیـر ســاختی، بــــا ایجــاد تغییــرات ســــخت افزاری و 
نرم افــــزاری و همچنیــن تولیــــد محصــوالت خالقانــــه وارد مســیر تــازه ای 
شــده اسـت. پیاده سـازی سیسـتم نرم افـــزاری جدیـد، جـان تـازهای بـه شـركت 
بخشـــیده و انعطاف پذیـری آن مـا را قـادر بـه ارائـه محصوالتـی نویـن نمـوده اسـت. 
در اســــتراتژی فــروش شــركت، بــــه دلیــل مانــــدگاری و پایــداری بیشــتر 
بیمه نامه هــــای انفــرادی نســبت بــه بیمه نامه هــــای گروهــی، تمركــز بــر 
فــروش بیمه نامه هــای انفــــرادی افزایــش یافتــه اســت. بــا طراحــی و ارائــه 
محصــــول بیمــه مســتمری جدیــــد بــا ویژگی هــای برتــــر و منطبــق بــا 
نیازهــای مشــتریان انگیــزهای مضاعــف در نماینــدگان فــروش بــرای معرفــی 
و فـــروش ایـــن محصـول جدیـد بـه مشـــتریان بـه وجـود آمـــد. همزمـان بـا آن 
بحـــث چابک سـازی سـازمان و سـتاد را در اولویـــت قـرار داده تـا بـا ارائـه خدمـات 
بهتـــر بـه نماینـــدگان فـروش نیازهـای آنهـــا را بـرآورده كنیـــم و ماحصـل ایـن 
كارهـا باعـث شــد میــزان فــــروش بیمه نامه هــای انفــرادی كــه در فروردیــن 
مــــاه 1398 حــدود دویســت میلیــون تومــان بــــود بــا رشــد فـروش ماهانـه 
20 درصد نســـبت بـه مـاه قبـل، تـــا پایـان اسـفند مـــاه 1398 مجمـوع فـروش 
كل بیمه نامه هـــای انفـــرادی شـــركت بالـغ بـــر دوازده میلیـارد تومـــان گـردد. 
یکــی از دســتاوردهای مــا دســتیابی بــه یــک رابطــه ســازمانی فعــال، پویــا، 

بــروز، منطقــی و مناســب بیــن بخش هــای بازاریابـی، فنـی و IT اسـت كـه باعـث 
بـاال رفتـن سـرعت هماهنگ سـازی اقدامـات شـركت بـا سـایق و نیازهـای مشـتریان 
گردیـده اسـت. ایـن چرخـه بروزرسـانی و تکامـل بـه طـور مـداوم مـا را در بروزتریـن 
شـرایط بـازار قـرار داده تـا محصوالتمـان را بهینـه نماییـم و مدیـران فـروش و بازاریابـان 
بـا حضـور فعـال در ایـن چرخـه بـه پویایـی آن كمـک می رسـانند. در حـال حاضـر 
شـــركت، زیـر سـاخته ای الزم بـرای فـروش كامـــال آنالیـن و بـدون واسـطه را دارد 
ولـی معتقدیـم سـاختار بیمه هـای زندگـی بـه شـکلی اسـت كـه هنـوز هـم می تـوان 
گفـت بیمه هـای زندگـی بیشـتر فروختنـی هسـتند و بسـیار متکــی بــه ســازمان 
فــروش و نیــاز بــه توضیــح و اقنــاع مشــتریان دارد و ســازمان فــروش توانمنــد 
بــازوی قدرتمنــد مــا در معرفـــی و فـروش محصـوالت اسـت. بنابرایـن همچنـان 
جـذب و آمـوزش شـبکه فـروش بـا رویکـرد اسـتفاده از ابـزار فنـاوری در اولویــت قــرار 
دارد و زیرســاختهای الکترونیکــی، بــه عنــوان بســتر فعالیــت ســازمان فــروش 
جهــــت ارائــه خدمــات بــا باالتریـن كیفیـت و سـرعت بـه مشـتری خواهـد بـود. 
تـــا بـه امـروز بیـش از 20 دفتـر ارتباطـــی در شـهرهای مختلـف كشـور راه انـدازی 
نموده ایـم. طـی سـال جـاری هـم دفاتـر دیگــری در دســت راه انــدازی میباشــد 
كــه ضمــن كمــک بــه برندســازی، باعــث اعتمادســازی بیشــتر در شهرســتان 
ها خواهـــد شـد. اولویـت راه انـدازی ایـن دفاتـــر بـا مناطقـی اسـت كـه نماینـده و 
شـبکه فـروش فعـال داریـم و البتـه تـالش میکنیـم در مناطقـی كـه شـبکه فـروش 
مســـتقر نیسـتند هـم وارد عمـل شـده تـا در ایـن مناطـق نیـز بـا جـذب و آمـوزش 
صحیـــح و دقیـق، فروشـندگانی متخصـص روانـه بـازار كنیـم. مـدل ارتباطـی مـا در 
ســـال گذشـته بیشـتر روی مـــدل B to B متمركـز بـود و زیرسـاخت ها در جهـت 
ایجـاد یـــک ارتبـاط منسـجم و معنـادار 
بیـــن ســـازمان و نماینـــدگان فـروش 
طراحـی شـده اسـت. امـا در سـال1399 
 C to بیشـتر بـه سـمت تقویـت ارتبـاط
B حركـــت كرده ایـم تـــا بیمه گـذاران 
مـا بتواننـد بـا سـازمان ارتبـاط داشـته و 
بـه ریـز اطالعـات مربـوط بـه بیمه نامــه 
خودشــان دسترســی داشــته باشــند. 
در مجمـــوع اقدامـات صـــورت گرفتـه 
مطابـق بـا برنامـــه ارائـه شـده در حـال 
حاضـر شـركت را در موقعیتـی قـرار داده 
اســـت كـه نشـانه های حضورمؤثـر و نوآورانـه آن در بـازار بیمه هـای زندگـی كشـور 
آشـکار شـده اسـت. امیدواریـم بـــا برنامه ریـزی و تـاش بـی وقفـه همـکاران، سـال 
1399 سـال درخشـش توانایی هـا و ظرفیت هـای ایجـاد شـده باشـد و بتوانیـم كارنامـه 
مناسـبی در پاسـخ بـه اعتمـاد هیأت مدیـره محتـرم و سـهامداران عزیـز ارائـه دهیـم

برنامه های آینده شركت
از آنجایـی كـه شـركت بـه عنـوان یـک بیمـه تخصصـی در حـال فعالیـت اسـت، سـعی 
بـر ایـن داریـم كـه بـا رعایـــت قوانین و مقـررات بیمـه مركـزی، محصـوالت متنوع 
تـــری كـه باتوجـه بـه فاكتورهـای اقتصـادی تعریـــف می شـوند را بـه بهره بـرداری 
برسـانیم. از آنجایـی كـه هـر كـدام از ایـن محصـوالت، بازارهـای هـدف خـاص خـود را 
دارنـد، آمـوزش تخصصـی نماینـدگان از اهمیـت ویـژهای برخـوردار خواهـد بـود. هـر 
چنـد در حـال حاضـر آمـوزش نماینـدگان هـم بـه صـورت حضـوری و هـم مجــازی 
در حــــال انجــام اســت، شــركت تصمیــم دارد بــا ارائــه آموزش هــای حرفه ای 
تــر بــا مفاهیــم مالــی و اقتصــادی بــه نماینــدگان، بتوانــد بــرای مشــتریان بــا 
توجــه بــه ویژگی هــای خــاص ایشــان، محصــوالت متناظــر نیــاز هــر یــک را 
ارائــه نمایــد. همچنیــن شــركت در حــال برنامه ریــزی و ایجــاد زیرســاخت های 
الزم بــه منظــور عرضــه الکترونیــک بیمه هــای زندگــی بــه صــورت مســتقیم و 

همچنیــن همــکاری بــا اســتارت آپ های بیمــه ای می باشــد.
 )Corporate , Governance( فعالیت های عملیاتی و نظارتی خود را در ســطحی 

متمایز از دیگر شركت های بیمه پیاده می نماید.

صنعت بیمه کشور در بستر افقی روشن
حاصل جمع خرد جمعی برای موفقیت سازمانی
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حصول افتخار ملی با مدیرانی جهادگر و متخصص
تحریم ها و کرونا مغلوب اراده پوالدین مدیران وکارکنان پتروشیمی فن آوران
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شــركت پتروشــیمی فن آوران با اعالم اخبار نوید بخش از این شــركت و روند 
فعالیت ها و دســتاوردهای حاصل در آن تحت شــرایط تحریم های ظالمانه و 
وضعیت دشوار ناشی از شیوع بیماری كرونا كه نتوانسته است سد راه تالشگران 
این مجتمع پتروشیمی تحت پوشش تاپیکو باشد، امید را در دل سهامداران آن 
دوچندان كرد و نشان داد وقتی كار دست كاردان باشد ناممکن ممکن می شود.

مجمع عمومی عادی ســالیانه شركت پتروشــیمی فن آوران)سهامی عام( مورخ 
1399/04/15 در محل شركت نفت پاسارگاد - سالن اجتماعات تشکیل گردید. 
در ایــن مجمع كــه با حضــور 84/86 درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی 
، اعضــاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای محمدرضا پاشــائي 
بود، كــه جنابان مهرداد فصیحي و محمد ایمان رحیمــی فر در مقام نظار اول 
و دوم و آقــای  محمــد جواد بدري به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفته در طی ســال مالی منتهی به 1398/12/29 و پس از اســتماع گزارش 

حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم سود 16/500 
ریــال به ازای هر ســهم به كار خود پایــان دادند.

در این مجمع كه مطابق روال عادی مجامع به شیوه 
حضوری برگزار شــد، با هدف همگرایی در راستای 
سیاســت های كالن ابالغی در ارتباط با پیشگیری 
هر چه بیشــتر از شیوع بیماری كرونا، زمینه حضور 
سهامداران محترم از طریق مجازی و بصورت زنده، با 
امکان طرح پرسش و پاسخ آنی فراهم گردید كه مورد 
استقبال بخش عمده ای از صاحبان سهام قرار گرفت.

مهندس جواد بدری مدیر توانمند صنعت پتروشیمی 
كشــور و مدیرعامل شركت پتروشــیمی فن آوران به نمایندگی از سایر اعضای 
هیئت مدیره این شــركت، ضمن گرامیداشت یاد و نام عضو فقید هیئت مدیره 
شادروان مرحوم جبارزاده تبریزی، به تشریح تاریخچه ، برنامه های اجرایی انجام 
شــده و دستاورد های حاصل در شــرایط تحریم وشیوع بیماری كرونا پرداخت.

مهندس بدری در ادامه گزارش مبسوط خود با اشاره به بیانیه چشم انداز و اهداف 
كالن ترســیمی برای این شركت، همچنین تدوین استراتژی های وظیفه ای كه 
زمینه تحقق اهداف را فراهم می نماید، خبر از رشد 54/12 درصدی مجموع تولیدات 
این شركت در مقایسه با سال 1396 داد وتصریح كرد علیرغم شرایط خاص حاكم 
برای صنعت در برهه حاضر وچندین نوبت قطع جریان گاز خوراک مجتمع در سال 
گذشته، رشد 26/3 درصدی حجم تولیدات را نسبت به سال 1397 شاهد بوده ایم.

وی اهــم اقدامــات موثر در افزایش تولیــد را در كلیه واحدهــای این مجتمع 
به ویژه در واحد منوكســید كربن كه موجب رشــد تولیــد  این محصول و نیز 
افزایش تولیداســید اســتیک در ســه ماهه نخست ســال جاری در مقایسه با 
ســال گذشته بوده اســت را به تفصیل برشــمرد و از روند صعودی درصد بهره 
برداری واحد های تولیدی پتروشــیمی فن آوران طی سه سال گذشته خبر داد.

این مدیر كاردان در فرازی دیگر از گزارش مبسوط خود با اعالم این خبر مهم كه 
بر همین اساس درصد بهره برداری این مجتمع در واحد متانول را كه از محصول 
اصلی تولیدی پتروشیمی فن آوران بشمار می رود، برابر با 21/97 درصد در سال 
1398 اعالم، ابراز امیدواری نمود در ســال جاری و در صورت پایداری خوراک، 
رشــد تولید بیشتری نسبت به مجموع تولیدات سال های گذشته محقق گردد.

مهندس بدری در بخش دیگر گزارشش با اشاره به اقدامات بعمل آمده در حوزه 

افزایش راندمان مصرف حامل های انرژی، گفت كنترل های مستمر بعمل آمده 
واعمال تغییرات فرآیندی مناســب در حوزه كاهش مصارف ســوخت از طریق 
ارســال گاز پرچ فلر به ریفرمر واحد های متانول و منوكسید كربن و نیز استفاده 
از آب دور ریــز كندانس فرآینــدی در واحد متانول، بعنــوان آب جبرانی برج 
هــای خنک كننده به همراه ســایر اقدامات بعمل آمده،  زمینه  بهینه ســازی 
مصارف حامل های انرژی  را فراهم نموده اســت كه این روند در راســتای عمل 
به مسئولیت های اجتماعی و نیز تعهد به ذینفعان با قدرت ادامه خواهد داشت.
سکاندار قابل مجموعه در گزارش جامع خود با تبیین این نکته كه پتروشیمی فن 
آوران از مجتمع های پتروشیمی مطرح در حوزه تولید متانول و سایر محصوالت، 
در كشور و جهان می باشد كه هم اكنون امکان صدور دانش فنی و مهندسی در 
زمینه پیش راه اندازی مجتمع های تولید متانول در ایران را در شــرایط تحریم، 
در ســوابق اجرایی خود دارد كه از این بابت ارزش افزوده بســیار مطلوبی نیز در 
ســال گذشته، عالوه بر قطع وابستگی به شــركت های صاحب لیسانس بیگانه 
كه در شــرایط تحریم حاضر به همکاری نیستند، محقق نموده است اضافه كرد

برنامه پیــش بینی تولید محصــوالت اصلی این 
مجتمع در ســال 1399 برای محصــول متانول 
975 هــزار تن و برای محصول اســید اســتیک 
120 هــزار تن اعــالم گردیــد كه بنــا براعالم 
این شــركت پیــش بینی عبور از آن در شــرایط 
پایــداری خــوراک، دور از انتظــار نخواهــد بود.
بــه گفته مهندس بدری این شــركت هدفگذاری 
انعطــاف پذیــری در مورد بــازار هــای هدف، 
در شــرایط غیر رقابتــی بازار های بیــن المللی 
كه دامــن تولید كننــدگان و  صــادر كنندگان 
ایرانــی را دربرگرفتــه اســت، بر مبنــای تالش 
حداكثــری بــه منظور حفــظ و ارتقای ســهم 
صــادرات در كنــار تامیــن نیــاز بازارهــای داخلــی بعمــل آورده اســت.
در گزارش هیئت مدیره آن خطاب به مجمع، به رشد143 درصدی مبالغ حاصل 
از فروش در سال 1398 نسبت به دوسال قبل از آن و نیز افزایش 10 درصدی این 
شاخص نسبت به سال 1397 در شرایط كاهش قیمت محصوالت پتروشیمیایی 
در بازار های هدف ، در سه ماهه آخر سال 1398 بدلیل  شیوع بیماری كرونا و 
افت شدید قیمت جهانی نفت اشاره شد كه دستاوردی دیگر از مجموعه موفقیت 
های این تولید كننده مطرح متانول ایران و جهان در گروه شركت سرمایه گذاری 
نفت و گاز و پتروشــیمی تامین)تاپیکو( و  زیر مجموعه شستا به شمار می رود.
بررســی گزارش مورد اشــاره حکایت از رشد مثبت كلیه شــاخص های مالی 
ایــن شــركت از جمله ســود ناخالص، ســود خالــص ونیز قیمت ســهام این 
شــركت در بازار بــورس و اوراق بهاداردارد، به نحوی كه آخرین قیمت ســهام 
آن طی معامالت اخیر بعمل آمده تا پیش از بســته شــدن نماد بورســی شفن 
، قبــل از برگزاری مجمع در مــورخ 11 تیر 1399برابر بــا 314،450 ریال به 
ازای هر ســهم گزارش گردید كــه حاصل اقدامات و تدابیــر صحیح مدیریتی 
اركان  این شــركت در حوزه تولید و نیز ســرمایه گذاری هــای بعمل آمده در 
حوزه شــركت های بورســی وایجاد جذابیت باال در بازار ســرمایه می باشــد.

در ادامه مجمع و براســاس  مفاد دســتور جلسه مد نظر، نسبت به رای گیری و 
تصویب بند های دستور، با اكثریت آرای سهامداران حاضر اقدام گردید و برهمین 
اســاس، صورت های مالی تلفیقی گروه و شــركت اصلی شامل صورت وضعیت 
مالی، صورت ســود و زیان، صورت تغییــرات در حقوق مالکانه و صورت جریان 
های نقدی برای ســال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1398 مورد تصویب قرار 
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گرفت ومقرر شــد از محل سود انباشته ) ســود قابل تقسیم( به مبلغ 17،810 
میلیارد ریال، مبلغ 15،675 میلیارد ریال  بصورت خالص )16،500 ریال به ازای 
هر ســهم( به عنوان سود سهام و با رعایت مفاد اصالحیه قانون تجارت تقسیم و 
مطابق زمانبندی اعالم شده در وجه صاحبان سهام پرداخت گردد كه باقیمانده 
آن نیز بحساب سود انباشــته برای انتقال به سال مالی بعد منظور خواهد شد .

اجازت می خواهد از حرمت نهی مهندس بدری كه از بزرگان صنعت و مدیریت 
كشور بوده و از اهل قلم و پاسخگویی صادقانه سرپرست پاكدست مالی و معمار 
مالیه شركت و البته تعامل و حمایت جناب جورفی مدیر فرهیخته روابط عمومی 
شركت كه به گرمی پذیرای اهل رسانه بوده و در تهیه گزارش ما را یاری رساندند 
و نشان دادند مدیر اهل تعامل با اهل مطبوع بودن یعنی اینچنین شایسته بودن 

نهایت قدردانی و تشکر را داشته باشیم.
پیام هیات مدیره

گزارش عملکرد شركت پتروشیمی فن آوران برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 
1398، كه در نتیجه برنامه ریزی واقع بینانه به همراه نظارت دقیق هیات مدیره 
و مدیریت شــركت و با تالش مداوم مدیران و مســئولین اجرایی در كنار همت 
و تعصب كاری كلیه كاركنان صدیق و پرتوان در راســتای اهداف عالیه شركت 
انجام گردیده، را به مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام تقدیم می داریم.

ماموریت:
شركت پتروشیمی فن آوران به عنوانتولید كننده مطرح متانول و اسید استیک با حفظ و 
توسعه ظرفیت تولید، نقش محوری را در توسعه صنعت پتروشیمی كشور ایفا می كند.
شــركت پتروشــیمی فن آوران با تکیه بــر نیروی انســانی متخصص و جوان، 
سیستمهای مدیریتی نوین، فن آوریپیشرفته و بهره وری باال در جهت دستیابی 
به حداكثر ســود و تحقق انتظارات ذینفعان محصوالت خود را در داخل كشور و 

بازارهای صادراتی عرضه می نماید.
مرور كلی بر وضعیت و تحوالت صنعت مربوط در سال مالی مورد گزارش

ظرفیت اسمی تولید جهانی متانول حدود 153 میلیون تن در سال 1398 )مقارن 
با 2019( برآورد شده است كه نرخ عملیاتی واحدهای متانول جهان در حدود 67 
درصد می باشد. از مهمترین تحوالتی كه در سال 98 رخ داده است، تولید مستمر 
و تجاری پتروشــیمی های مرجان و كاوه، افزایش ســطح عرضه، كاهش قیمت 
نفت، شــیوع ویروس كرونا، ركود اقتصادی جهانی و كاهش شــدید تقاضا بوده 
است كه به دنبال آن نرخ محصوالت در بازارهای جهانی نیز كاهش داشته است.
مرور كلی بر جایگاه شركت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش
در ســال 98 بــا توجه به تولید مســتمر در دو واحد مرجــان و كاوه و افزایش 
حــدود 4 میلیون تنی ظرفیت اســمی تولید در كشــور، مجموع ظرفیت تولید 
اســمی متانول در كشــور به حدود 8/6 میلیون تن رسید كه سهم پتروشیمی 

فنــآوران از تولیــد متانول در حدود 11/6 درصد می باشــد با این حال ســهم 
شــركت در تامیــن نیاز صنایــع داخلی نیز در حــدود 50 درصد می باشــد.
مرور كلی بر عملکرد شــركت، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و 

دستاوردهای مهم در سال مالی مورد گزارش:
در سال 1398 تولید متانول به میزان 972 هزار تن رسید كه نسبت به برنامه مصوب 
98 درصد می باشد میزان صادرات متانول 690 هزار تن، در سال مذكور بوده است 
در سال 1398 تولید اسید استیک به میزان 99 هزار تن رسید كه برنامه مصوب 
را 83 درصد پوشش داده است. میزان صادرات اسید استیک 12 هزار تن در سال 

1398 بوده است .
در سال 1398 تولید مونوكسید كربن به میزان 77 هزار تن رسید كه نسبت به 

برنامه مصوب 90 درصد می باشد. 
برخی از دستاوردهای شركت در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل می باشد:

- تمدید گواهینامه های:
ISO 9001 : 2015 سیستم مدیریت كیفیت  - 

ISO 14001 : 2015 سیستم مدیریت زیست محیطی  -
 ISO 50001 :2011 سیستم مدیریت انرژی - 

ISO/TS 29001 : 2010 سیستم مدیریت كیفیت مربوط به نفت، گاز و پتروشیمی  -
S5 نظام آراستگی  -

 HSE-MS و ISO  45001 اخذ استاندارد -
-   اخذ لوح جایزه صنعت سبز 

)IMI 100( كسب رتبه 89 شركت های برتر ایران -
- دریافت دو تندیس نقره ای تک ستاره و 5 تقدیرنامه در حوزه مدیریت انرژی و پروژه ها

برنامه های آینده شركت
اطالعات مربوط به برنامه های سال آتی شركت درخصوص:

گسترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع بخشی شیوه های فروش
بــا توجه به محدودیت هــای مالی و تجاری بوجود آمده در پی شــدت گرفتن 
تحریم های بین المللی، افزایش عرضه كاهش شدید تقاضا و شیوع ویروس كرونا 
كه موجب اختالل در تمامی بازارهای اقتصادی شــده اســت، موضوع گسترش 
بازار، حفظ ســهم فعلی در بازارهای اصلی صادراتی و بخش لجستیک با ابهامات 
اساســی روبرو شده و از مهمترین چالش ها و نگرانی های این شركت محسوب 
می گردند. لذا شــركت پتروشــیمی فن آوران در حال بررسی و امکان سنجی 
روش هایی جهت حفظ ســودآوری حداكثری و كاهش ریسک های تجاری در 
شــرایط فعلی بوده كــه از مهمترین آن ها می توان به موارد ذیل اشــاره نمود.

  - حفــظ بازارهــای صادراتی و تالش برای صادرات بــه مقاصد جدید از جمله 
كشورهای همسایه

-  انعقاد قراردادهای بلندمدت با خریداران عمده و یا مصرف كنندگان نهایی
-  اجازه مخزن در بازارهای اصلی

-  افزایش تنوع خریداران و روش های فروش
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مجمع عمومی عادی ســالیانه شركت توسعه صنایع بهشهر 
)سهامی عام( مورخ 1399/04/21 در سالن آزادگان واقع در مركز 
همایش هاي بین المللي پژوهشگاه صنعت نفت تشکیل گردید. 
در این مجمع كه با حضور 78/03 درصد سهامداران حقیقی 
و حقوقی ، اعضــاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و 
اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای عباس باباگل زاده كشتلي بود، كه خانم 
نرگس یزدانیان و آقای امیر افســر در مقــام نظار اول و دوم و 
آقای علیرضا فاطمي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیــره به مجمع مربوط به 
اهــم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال مالی منتهی 
بــه 1398/12/29 و پس از اســتماع گزارش حســابرس و 
بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات خود ضمن 
تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 
با تقسیم ســود 190 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان 
دادند. بدین ترتیب شــركت های ذیل به عنوان اعضا حقوقی 
شركت توسعه صنایع بهشهر به مدت دو سال انتخاب شدند:

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی )سهامی عام(
سرمایه گذاری توسعه ملی )سهامی عام(

خدمات مدیریت سرمایه مدار)سهامی عام(
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان )سهامی عام(

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی كشوری ) سهامی عام(
سرمایه گذاری غدیر ) سهامی عام(

سرمایه گذاری ملی ایران ) سهامی عام(
آقای محســنی مجد در ابتدای ســخنان خود بــا تقدیر از 
سهامداران حقیقی و حقوقی حاضر در جلسه، مردم را وارثان 
و صاحبان اصلی توسعه صنایع بهشهر خوانده و تصریح كرد: 
در طی مدت شــش ماه مدیریت خود در گروه توسعه صنایع 
بهشــهر تمام توان و انــرژی الزم را در راه تولیــد و افزایش 
سودآوری، با هدف توسعه اشــتغال، تولید و ایجاد بهره وری 
گذاشــته ام و با پروردگار خود عهد بســته ام كــه ذره ای از 
منافع مادی و معنوی سهامداران شركت چشم پوشی نکنم. 
وی در ادامه با برشــمردن دستاوردهای و اهم اقدامات صورت 
پذیرفته در سال مالی 1398 این نتایج را حاصل تالش همه 
همکاران خود در حوزه های مختلف عنوان نموده و ضمن تقدیر 
از هیئت مدیره شركت توســعه صنایع بهشهرآنان را افرادی 
متخصص و متعهد به حفظ منافع همه ســهامداران نام برد.

محســنی مجد در ادامه به تشریح برنامه های آتی شركت در 
حوزه های گوناگون پرداخته و توجه به نیروی جوان متعهد به 
اصول شركت توسعه صنایع بهشهر و استقبال از ایده ها و نظرات 
سهامداران در راستای جهش تولید و توسعه صنعت كشور و رفع 
معضل بیکاری را از مهمترین برنامه های اعالمی خود عنوان نمود.

پیام هیات مدیره
مفتخریم تا اعالم نماییم كه در حضور محدودیت ها و شرایط 
نامطلوب اقتصادی حاكم بر صنایع گوناگون در كشور عزیزمان 
با اتکال به خداوند منان و همراهی و حمایت شما سهامداران 
گرانقدر و نیز از اراده استوار گروهی و با تالش جمعی، ضمن نگاه 
به مسئولیت های خطیر اجتماعی و انسانی توانسته ایم ارزش 
آفرینی برای تمامی ذینفعان را از اندیشه به عمل محقق كرده و 
شرایطی را فراهم آوریم تا در راستای اجرای برنامه های عملیاتی 
و اســتراتژیک شــركت گام نهاده و با بهره گیری از تخصص، 
انعطاف پذیری فکری و درک صحیح مدیران اجرایی مجموعه 
از شرایط موجود به ایفای تعهدات مان جامع عمل بپوشانیم.

در ســالی كه گذشت شركت توسعه صنایع بهشهر )سهامی 
عام( با توكل بر خداوند متعال، كار تیمی، مســئولیت پذیری 
و انجام درســت كار درست و در ســایه همراهی سهامداران، 
ضمن مدیریت برنامه هــای فروش و ایجــاد درآمد، كنترل 
و كاهش هزینه هــای تولید در مجموعــه و مدیریت منابع 
انســانی، همچون سال های گذشته موفق شــد تا به اهداف 
مالی و عملیاتی شركت در قالب بودجه و برنماه های از پیش 
تدوین شــده، دست یافته و رضایت سهامداران را جلب كند.
اینک ضمن تشکر از سهامداران محترم كه با اعتماد و همراهی 
خود دستیابی به اهداف شركت را در سال گذشته میسر ساختند، 
تالش خواهیم كرد تا در سال 1399 نیز با تکیه بر الطاف الهی و با 
پشتوانه نیروهای مدیریتی در مجموعه، امین اعتماد همگان بوده 
و در سایه تعهد و تالش، شاهد ادامه مسیر رو به رشد شركت و 
امین منافع و رضایتمندی ذینفعان باشیم. اطمینان خواهیم داد 
كه شركت توسعه صنایع بهشهر همواره خود را مفتخر و متعهد 
به رعایت ضوابط و مقررات و نیز ملزم به حفظ و صیانت منافع 
تمامی ذینفعان دانسته و این راه را با جدیت ادامه خواهد داد.

ماموریت شركت
شركت توســعه صنایع بهشــهر، یک هلدینگ چند رشته 
اي اســت كه با جذب و مدیریت ماموریت شــركت مطلوب 
ســرمایه ها، بکارگیري شــیوه هاي ارزش آفریــن، افزایش 
بهــره وري و بازدهي دارایي شــركتهاي عضو گروه، مدیریت 
پرتفو، و تقویت مزیت رقابتي شــركت ها در بخش خدماتي 
و تولیدي به همراه توسعه و تحول سرمایه هاي انساني خود، 
و داشــتن ســازماني یادگیرنده و منعطف، با بکارگیري تمام 
استعدادها، با هدف خلق ارزش و بهبود كارآفریني در جامعه 
و رشــد پایدار بازده حقوق صاحبان سهام، فعالیت مي كند.
IMI100 جایگاه شركت بر اساس رتبه بندي صد شركت برتر ایران
بیســت و دومین همایش رتبه بندي صد شركت برتر ایران 
) IMI100( توســط ســازمان مدیریت صنعتــي در تاریخ 
1398/10/29 در تهــران برگزار شــد. ایــن رتبه بندي كه 
500 شــركت بزرگ و تاثیرگذار در اقتصاد كشــور را معرفي 
میکند با هدف شناسایي جایگاه بنگاه هاي اقتصادي و گروه 
هاي صنعتي در رشــته هاي مختلف كسب و كار، گسترش 
رقابت بیــن فعالین اقتصــادي و كمک به سیاســتگذاران 
اقتصادي كشــور را انجام میدهد. بر اســاس استانداردهاي 
تعریف شــده از ســوي آن ســازمان كه جایگاه كلیدي در 
شناسایي شــركتهاي برتر ایران طي سالهاي گذشته داشته، 
شركت سرمایه گذاري گروه توسعه ملي و شركتهاي وابسته 
در ســال مالــي 1397 رتبه هاي ذیــل را احراز كــرده اند.
از نظر شاخص میزان فروش در بین 31 گروه صنعتي و در گروه 
محصوالت غذایي و آشامیدني، شركت توسعه صنایع بهشهر 
رتبه اول ، شــركت صنعتي بهپاک رتبه پنجم ، شركت زرین 
ذرت شاهرود رتبه شانزدهم ، شركت قند نیشابور رتبه هفدهم 
و شركت شکر شاهرود رتبه بیست و دوم را احراز نموده است.
2- از نظــر فــروش/ درآمــد در بیــن 500 شــركت برتر:

- شــركت ســرمایه گــذاري گــروه توســعه ملــي رتبه 
23 ) ســال گذشــته رتبــه 22 ( را احــراز كــرده اســت.
- شركت توسعه صنایع بهشهر رتبه 52 )سال گذشته رتبه 37( 

را احراز نموده است. 
- شركت به پخش رتبه 95 ) سال گذشته رتبه 83 ( را احراز 

نموده است
- شركت صنعتي بهپاک رتبه 131 ) سال گذشته رتبه 119 ( 

را احراز نموده است.
- شركت پاكسان رتبه 165 را احراز نموده است.

- شركت گلتاش رتبه 232 ) سال گذشته رتبه 225 ( را احراز 
نموده است. 

- شركت به پخش داروي بهشهر رتبه 298 )سال گذشته رتبه 
371( را احراز نموده است.

- شركت سرمایه گذاري گروه صنایع بهشهر ایران رتبه 332 
را احراز نموده است. 

- شركت صنایع بهداشتي ساینا رتبه 336 )سال گذشته رتبه 
408( را احراز نموده است.

- شــركت زرین ذرت شاهرود رتبه 346 ) سال گذشته رتبه 
391 ( را احراز نموده است.

- شركت قند نیشابور رتبه 351 ) سال گذشته رتبه 402 ( را 
احراز نموده است. 

- شــركت شــکر شــاهرود رتبه 432 را احراز نموده است. 
- شركت صنایع بسته بندي ایران رتبه 458 را احراز نموده است.

اهم اقدامات انجام شده در سال 1398
 الــف : كنتــرل بر عملکــرد شــركتهاي فرعي 
نظر به لزوم اعمال كنترل بر عملکرد شــركتهاي فرعي گروه 
و نظارت بر حســن انجام مصوبات و دستورالعملهاي شركت 
توسعه صنایع بهشهر به منظور خلق ارزش و افزایش سودآوري، 
گزارشات عملکرد شركتها )بر اساس فرمت پیشنهادي شركت 
توسعه صنایع بهشــهر) بصورت ماهیانه جمع آوري و سپس 
آخرین بودجه مصوب و نیز برنامه هاي عملیاتي و شاخصهاي 
ابراز شده در سند استراتژي شركتها، مبناي مقایسه، بررسي 
و ارزیابــي عملکرد قرار گرفته و متعاقب آن، انحرافات و نکات 
قابل تامل در صورت لزوم از طریق برگزاري جلسات مربوطه به 
شركتها انتقال داده مي شود. همچنین بودجه عملیاتي شركتها 
در صــورت لزوم مورد بازنگري و تعدیــل قرار خواهد گرفت.

ب- نظارت بر عملکرد شركتهاي وابسته 
شركت توسعه صنایع بهشهر با حضور در هیأت مدیره شركتهاي 
مذكور سعي نموده تا ضمن مشــاركت در مدیریت، نظارت 
مستمر و مؤثرتري بر عملکرد شركتهاي وابسته فراهم سازد.

ج - شناسایي موقعیتهاي مناسب سرمایه گذاري در 
بازار و اصالح ساختار سرمایه گذاري ها 

شركت توسعه صنایع بهشــهر در راستاي افزایش سود آوري 
و خلق ارزش افزوده براي سهامداران و بهینه نمودن پرتفوي 
ســرمایه گذاري ها و افزایش NAV ســازمان با شناســایي 
موقعیتهاي مناسب ســرمایه گذاري، اقدام به تغییر تركیب 
پرتفوي سهام شركتها به شرح زیر نموده است. ماحصل عملیات 
فوق شناسایي 1/036 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاري 
طي سال مالي بوده اســت. شایان ذكر است بخشي از منابع 
حاصل از فروش سهام صرف خرید سهام سایر شركتهاي گروه 
گردیده است. بعالوه در پایان سال مالي، در راستاي مدیریت 
بهینه منابع تسویه بدهي ارزي شركت سرآمد صنایع بهشهر و بر 
اساس مصوبه هیأت مدیره، انتقال 8 درصد از سهام شركت تأمین 
سرمایه نوین در قبال تهاتر بخشي از مطالبات و پرداخت نقدي 
تتمه بهاي آن به شركت توسعه صنایع بهشهر انجام شده است. 
بعالوه طي ســال مالي به منظور اســتفاده از مزایاي مالیاتي 
افزایش ســرمایه از محل ســود انباشــته و تجدید ارزیابي 
دارایــي ها، برنامــه ریزي الزم بدین منظــور با هدف اصالح 
ســاختار مالي بــا توجه بــه امکان اســتفاده از ایــن مزایا 
در تعــدادي از شــركتهاي گــروه صورت پذیرفته اســت.
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رشد پایدار و توسعه روزافزون در توسعه صنایع بهشهر
هلدینگی با ارزش در صنعت غذایی با مدیریت آگاه
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بازدهی بیش از 400 درصدی »ومعادن« برای سهامداران
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شرکتی برای حصول اقتصاد ملی

 با مدیریتی آگاه و دستی ِپُر در مجمع ساالنه

لج
 خ

دی
مه

دكتر یونس الستی مدیر رزومه دار و خوش فکر بازار سرمایه كشورمان در مقدمه گزارش خود 
به نقش برجســته شركت توسعه معادن و فلزات در رشد كمی و كیفی محصوالت معدنی با 
سرلوحه قراردادن رسالت و راهبرد »توسعه متوازن زنجیره تولید از معدن تا محصول نهایی« 
اشــاره كرد و افزود: با راهبری هیات مدیره و سایر شاغلین با استفاده از مشورت پیشکسوتان 
و صاحبنظــران عرصــه تولید و بهــره گیری از ســالها تجربه حضور در مناصــب اجرایی و 
حاكمیتی تالش می كنیم تا از فرصت های مناســب و مزیت های بی شــمار كشور از جمله 
ذخایر بســیار غنی و متنوع كانی های فلزی و ظرفیت های بالاســتفاده تولیدی و توان قابل 
توجه فنی و مهندســی در جهت منافع ســهامداران و پیشبرد اهداف شركت استفاده كنیم.

مدیرعامل ومعادن مهمترین چشم انداز شركت را تبدیل شدن به برترین شركت سرمایه گذاری 
تخصصی معدن و صنایع معدنی در خاورمیانه و كشورهای مستقل مشترک المنافع )CIS( تا 
سال 1404 برشمرد و اضافه كرد مبادرت به سرمایه گذاری و مشاركت توجیه پذیر در تامین 
زیرساختهای مورد نیاز حوزه معدن و صنعت از جمله در بخش انرژی ، حمل و نقل و ...خواهیم 
كرد تا برای سهامداران و ذینفعان خرد بیشترین سوددهی و ارزش آفرینی را به ارمغان بیاوریم.
مجمع عادی ســاالنه شــركت ســرمایه گذاری توســعه معــادن و فلزات)ســهامی عام ( 

مــورخ 1399/04/19 در محــل مجموعــه فرهنگــي و ورزشــي 
وزارت كار و امــور اجتماعــي ، ســالن تــالش تشــکیل گردیــد. 
در ایــن مجمــع كه با حضــور 74/6 درصد ســهامداران حقیقی و 
حقوقــی ، اعضاء هیــات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار، حســابرس و بــازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع 
برعهده آقــای رضا یزد خواســتي بود، كه خانم ســمیرا منصوري 
وآقــای محمد رضا درخشــنده در مقــام نظــار اول و دوم و آقای 
مرتضــي علي اكبري بــه عنوان دبیــر مجمع انتخــاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای 
صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 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 سود 600 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

در ابتدای مجمع ســاالنه جناب محمدرضا مقیسه مدیر فرهیخته 
روابط عمومی مجموعه كه دارای بیشترین تعامل و رابطه حسنه با اهل رسانه در بین شركت 
های بزرگ سرمایه گذاری كشورمان می باشد با خیر مقدم به مجمع نشینان و اعالم حضور 
حداكثری ســهامداران و دعوت از جناب رضا یزدخواستی برای برعهده گرفتن ریاست مجمع 
رســمیت جلسه را اعالم نموده و تصریح نمود كه با تدابیر اخذ شده این مجمع بخاطر شیوع 
بیماری كوئید 19 بر الزامات ســتاد كرونا و ســازمان بورس برای سهامداران در حال پخش 
آنالین می باشــد. مدیرعامل ســرمایه گذاری توســعه معادن و فلزات در گزارش خود سود 
واقعی شــركت را در پایان ســال مالی مورد گزارش 4182 میلیارد تومان ذكر كرد و افزود: با 
این وجود سیاســت هیأت مدیره این است كه از مجموعه شــركت های تابعه در قالب سود 
تقســیم نشده و مشاركت در افزایش سرمایه ها برای پیشبرد طرحهای توسعه حمایت شود.
وی همچنیــن در این گزارش از جهش 573 درصدی ارزش بازار ســهام شــركت و بازدهی 
430 درصدی آن از فروردین 98 تاكنون و ارتقای 21 درصدی ســرمایه شــركت در ســال 
گذشــته خبرداد. طی مدت یاد شــده NAV شــركت نیز 442 درصد رشــد داشته است.

به گفته این مدیر مدبر صورت سود و زیان تلفیقی سال مالی منتهی به پایان اسفند 98 سود 
هر سهم 955 ریال بوده كه نسبت به سال گذشته 36 درصد افزایش داشته است. این در حالی 
است كه سود خالص شركت 61 درصد افزایش را نشان داده و نهایتا در خالصه ارقام سود و زیان 
شركت سود خالص شركت بالغ بر 28 هزارمیلیارد ریال و سود هر سهم 696 ریال ذكر شده است.
بر اساس گزارش اعالمی دكتر الستی در مجمع سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، حدود 76 
درصد تركیب پرتفوی شركت را شركتهای بورسی تشکیل می دهند و مابقی متعلق به شركت 

های غیربورسی می باشدو در همین راستا میتوان اشارت كرد كه 23.3 درصد سرمایه گذاری ها را 
فلزات اساسی ، 64 درصد را استخراج كانه های فلزی و 12.6 درصد را سایر صنایع تشکیل می دهند.

مدیرعامل »ومعادن« در ادامه وضعیت شركتهای اصلی این هلدینگ بزرگ معدنی و فوالدی 
را تشــریح كرد. وی ســهم گروه از تولید كنسانتره در كشــور 64 درصد، گندله 43 درصد، 
آهن اســفنجی 25 درصد، شــمش فوالد 15 درصد و محصول فوالدی 5 درصد اعالم كرد.

پاســخگویی شــفاف دكتر الستی به ســواالت و ابهامات سهامداران و اشــراف كامل جناب 
مرتضــی خان علی اكبری این پیشکســوت اقتصادو معمــار مالیه مجموعه به تــراز و آمار 
عملکــرد شــركت كه به حق از پاكدســت ترین معاونین مالی و بازار ســرمایه كشــور می 
باشــد و همباره حامی اهل قلم و خنده و شــادمانی نشســته بر لب و جان سهامدار و ذینفع 
از تــالش تیمــی متخصص و متعهــد كه برای میهن عزیز اســالمی بانــی و باعث حصول 
افتخار ملی با ســرمایه گذاری با ارزش گردیده اند و عطرآگین شــدن فضای سالن با صلوات 
هــای پــی در پی مجمع نشــینان از مهمتریــن نکات قابــل ذكر این مجمع ســاالنه بود.
اجازه می خواهیم از پذیرایی گرم بچه های خوب روابط عمومی و امور سهام و در راس العین 
آنها اســتاد مقیسه كه از بزرگان روابط عمومی كشــور بوده و یار و یاور مطبوعات و رسانه و 
كمک حال بچه های خبرنگار در تهیه و تنظیم گزارش یاری رســان 
ما ، نهایت قدردانی و تشکر را داشته باشیم.اجازت مجدد كه از جمله 
گزارش های مدیران و حمایت آنها از اهل رسانه در این روزهای سخت 
مباره با بیماری منحوس كرونا به سهامدار و ما دلی خوش و نفس و 
جان شــیرین و قلمی توانا داد تشکر جانانه و خالصانه داشته باشیم. 
خدایتان قوت فزون تر دهد كه چشــم و چراغ یک ملک و مملکتید. 

طرحها و پروژه ها
طرح ها و پروژه های تکمیل شــده در هلدینگ »ومعادن« در سال 

مالی 98 عبارتند از:
1. احداث كارخانه ذوب و فوالد سازی )خط1( به ظرفیت 1 میلیون 

تن در شركت جهان فوالد سیرجان
2. احداث كارخانه اكسیژن )10000 نرمال متر مکعب در ساعت( در 

شركت جهان فوالد سیرجان
3. احداث نیروگاه 1000 مگاواتی سیکل تركیبی شركت گهرانرژی سیرجان
4. ارتقای ظرفیت واحدهای گازی نیروگاه شاهرود از 162 به 183 مگاوات در شركت پویا انرژی
مدیرعامل شــركت ســرمایه گذاری توســعه معادن و فلزات در ادامه به تشریح 22 طرح و 
پروژه عمده در حال پیشــرفت در شــركتهای زیرمجموعه این هلدینگ پرداخت. همچنین 
از پــروژه های ذیل با عنوان طرح هایی كه در ســال 99 به بهره برداری می رســند نام برد:

1. احداث واحد خردایش 2 وناحیه انبار خطی به ظرفیت 15 میلیون تن در گل گهر
2. واحد آبگیری و فیلتراسیون باطله خطوط كنسانتره 5، 6 و 7 در گل گهر

3. كارخانه گندله 5 میلیون تنی در گهر زمین
4. كارخانه كنسانتره 2 میلیون تنی در گهرزمین

5. قطعه اول پروژه انتقال آب خلیج فارس به صنایع جنوب كشور
6. احداث مجتمع آب شیرین كن بندرعباس )فاز صفر و یک( شركت آب آسیا

7. كارخانه بریکت سرد آهن به روش كوره تونلی در كاوند نهان زمین
8. تولید بریکت سرد به ظرفیت 500 هزارتن در توسعه آهن و فوالد گل گهر

9. احداث كارخانه فروسیلیسیوم 75 در سرمایه گذاری گل گهر
10. افزایش ظرفیت واحد احیای مستقیم از 0.8 به 1.2 میلیون تن در فوالد ارفع

11. افزایش ظرفیت واحد فوالدسازی از 0.8 به 1 میلیون تن در فوالد ارفع
12. نیروگاه خورشیدی 15 مگاواتی در پویا انرژی

دكتریونــس الســتی در بخــش پایانی گــزارش جامع خــود 8 طــرح و پــروژه در حال 
برنامــه ریزی در شــركتهای مختلف زیرمجموعه ایــن هلدینگ را معرفی و تشــریح كرد.
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چشمه های نعمت از زاگرس می جوشد
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مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شركت 
پتروشیمی زاگرس )سهامی  عام( در تاریخ 1399/03/31 
در محل هتل اســپیناس پاالس تشکیل شد.  در این 
مجمع كه با حضور 87/93 درصدی سهامداران حقیقی 
و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس 
و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای قاسم منظري توكلي بود، 
كه جنابان محمود مجیب و علي كریمي در مقام نظار 
اول و دوم و خانم صدیقه نعیمیان 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 اســتماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع 
نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب صورتهای 
مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم سود 
11/000 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
در ابتدای جلسه مدیرعامل شــركت به ارایه گزارش 
فعالیت یکســاله هیات مدیره طی ســال گذشــته 
پرداخــت كه نــکات مهم آن به شــرح زیر اســت:

این شــركت 2 درصد از ظرفیت تولیدی جهانی دارد. 
زاگــرس 3 درصــد متانول جهــان را تولید می كند. 
این شــركت 10/9 درصد از تجارت جهانی را به خود 
اختصاص داده است. نرخ حمل هر تن متانول صادرات در 
سال 1398، 43 دالر بود. 80 درصد از فروش شركت به 
چین ، 14 درصد به هند و 6 درصد مربوط به ایران است.
در ادامه این جلسه هیات رئیسه به سواالت حاضرین در 
مجمع پاسخ دادند كه مهم ترین آنها به شرح زیر بودند:

یکی از سهامداران درباره نرخ تسعیر ارز طی سال گذشته 
پرسید كه هیات رئیسه مجمع اعالم كرد كه نرخ تسعیر 
ارز از 92 هزار ریال تا 132 هزار ریال متغییر بوده است.
در ادامــه در مورد نرخ گاز ســوال شــد كــه اعالم 
كردند براســاس پیگیری هایی كــه به جهت حذف 
هــاب اروپا از فرمول قیمت گذاری در جریان اســت، 
از نظــر هیــات مدیره ایــن هاب تولیدی نیســت و 
مصرفی بوده و نرخ آن بیشــتر از سایر هاب ها است.

هیات رئیسه در پاسخ به سهامدار دیگر درباره مبنای نرخ 
حمل اعالم كردند كه براساس مبلغ اجاره كشتی هایی 
كه در مناقصه برنده می شوند نرخ حمل مبنا قرار داده 
شده است. همچنین نرخ متانول برای سال 1399، 220 
دالر پیش بینی شــد ولی نرخ جاری 157 دالر است.

در ادامه جلسه اعالم شد كه هیات مدیره برای انتقال 
نماد شركت از فرابورس به بورس اقدام های الزم را در 

دست پیگیری دارد.
طی این جلسه در پاسخ به این سوال كه آیا شركت برنامه 
ای برای افزایش سرمایه دارد یا خیر؟ هیات رئیسه مجمع 
اعالم كرد كه شركت برنامه ای برای افزایش سرمایه از 
محل سود انباشــته و تجدید ارزیابی دارایی ها ندارد.

پیام هیأت مدیره 
ســهامداران گرامي؛ مفتخریم كه پس از یک ســال 
تالش بــي وقفه كاركنــان و هیات مدیره شــركت 
»پتروشــیمي زاگرس » براي ارایه كارنامه خویش در 
خدمت شــما هستیم و خرسندیم كه علیرغم شرایط 
خاص اقتصادي حاكم بر كشــور برنامه هاي شركت 
در حال اجرا بوده و شــركت توانســته اســت جایگاه 
خویــش را در بازار بین المللــي متانول تثبیت نماید. 
پشــت ســرگذاردن نامالیمات و مشــکالت، جز با 
حمایت ســهامداران در طي ســال گذشــته امکان 
پذیــر نبود و هم اكنون همچون گذشــته، شــركت 
ارزش آفریني بیش از پیش براي ســهامداران محترم 
را ســرلوحه برنامه هــاي خویش قرار خواهــد داد.

مولفه هاي كلیدي راهبردي

چشم انداز
» با تعهد به توســعه پایدار، پیشرو در تولید ، فروش و 

ارزش آفریني« 
ماموریت

»تولید محصول با كیفیت، جهت ساختن دنیایي سالم«
اهداف كالن 

- دستیابي به ظرفیت تولید 3/300/000 تن در سال 
- بهینه سازي مصرف انرژي 

- كاهش ریسک حوادث و افزایش ایمني 
- ارتقاي رضایتمندي مشتریان 

- بهبود عملکرد زیست محیطي شركت
مــرور كلي بــر عملکــرد و دســتاوردهاي 
مهم شــركت در ســال مالي مــورد گزارش:

- كسب رتبه 32 در رتبه بندي سال 1398 در لیست 
صد شركت برتر ایران.

- كسب مقام شركت برتر صادرات گرا در سال 1398 
به انتخاب سازمان مدیریت صنعتي. 

- تمدیدگواهینامه هاي مدیریتي
 HSE-MS, ISO , 17025 ISO , 9001 ISO -
 10004 ISO , 10002 ISO , 50001 ISO , 14001
- كسب عنوان صنعت سبز كشور در بیست ویکمین 
همایش ملي تقدیر از واحدهاي صنعتي و خدماتي سبز. 
- كسب تندیس بلورین تعالي سازماني در هفدهمین 

دوره جایزه ملي تعالي سازماني. 
- انجام ممیزي خارجي و كسب گواهینامه مدیریتي، 
 ) ISO : 45001(استاندارد مدیریت ایمني و بهداشت
- اتخــاذ سیاســت هــا و روش هــاي الزم و مفید 

در ارتبــاط بــا نحــوه فــروش محصــوالت و نحوه 
نقــل و انتقــال پــول و ارز از خــارج ازكشــور .

جایگاه شركت در صنعت 
 MMSA طبق آمار موجود منتشــره توسط موسسه
، درســال 2019 ، ظرفیت اسمي تولید متانول جهان 
بالغ بر 146/38 میلیـــون تـــن بوده اســت تولید و 
مصــرف جهاني متانول بالغ بــر 97/95 میلیون تن و 
تجارت جهاني آن حدود 27/36 میلیون تـــن مـــي 
باشـد ظرفیـــت تولید متانول ایران 6/9 میلیون تن 
است كه 4/7 درصد كل ظرفیت اسمي و7درصد تولید 
و25/2 درصــد تجارت متانول جهان را پوشــش مي 
دهد. شــركت پتروشیمي زاگرس توانایي تولید قریب 
به 41 درصد متانول ایران و 10/2 درصـــد تجـــارت 
جهـاني متـانول را دارا مـي باشد و در بین شركتهاي 
فعال در ایــن صنعت دركشــور در رده اول قرار دارد

فرصتهاي صنعت 
- ارزش افزوده باال 

- وجود نیروهاي متخصص و توانمند 
- دسترسي به خوراک فراوان 

- دسترسي به آبهاي آزاد بین المللي ) سهولت صادرات، 
كاهش هزینه هاي حمل و نقل( 

- هزینه هاي مناسب نیروي انساني 
- موقعیت جغرافیایي ممتاز ایران 

- رضایت مشتریان از كیفیت محصول 
تهدیدهاي صنعت 

- محدودیت هاي ایجاد شده ناشي از تحریم
- مشکل مربوط به انتقال وجوه ارزي 

- محدودیت هاي بین المللي موجود در خصوص حمل 
و صادرات محصوالت 

- مشکالت مربوط به تامین قطعات یدكي و مواد شیمیایي 
- مشــکالت مربوط به محدودیت هاي ایجاد شده در 

بازارهاي هدف 
- عدم چشم انداز روشن از قیمت گاز خوراک 

- كاهش قیمت جهاني نفت ، تولید نفت و گاز شل و در 
نتیجه آن كاهش قیمت متانول 

- عدم رشد صنایع پایین دستي متانول در كشور
برنامه هاي آینده شركت 

- اطالعات مربوط به برنامه هاي ســال آتي شــركت 
درخصوص

الف ( گسترش بازارهاي فروش محصوالت وتنوع بخشي 
شیوه هاي فروش : 

حضور در بازارهاي جهاني و افزایش صادرات متانول و 
ورود به بازارهاي كشورهاي اروپائي 

ب( شیوه هاي تامین مالي : 
وجوه ریالي و ارزي مورد نیاز از محل فروش محصوالت 
داخلي وصادراتي و اســتفاده از تسهیالت ریالي تامین 

مي گردد.
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مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــركت 
ســرمایه گذاری و توســعه صنایع سیمان )ســهامی عام( 
مورخ 99/03/31 در محل خیابان ولیعصر تشــکیل گردید:
در این مجمع كــه با حضور 89/04 درصدی ســهامداران 
حقیقــی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای بهمن یاغشني بود، كه جنابان 
رضا عبدل و مستوره اسدزاده در مقام نظار اول و دوم و آقای 
حامد اصل روســتا به عنوان دبیر مجمع انتخاب 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 اســتماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم 
سود 410 ریالی به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.
در ایــن مجمــع مهنــدس روســتا مدیرعامل شــركت 
، گــزارش مبســوطی را ارایــه كــرد كــه مهمتریــن 
نــکات مطــرح شــده در آن بــه شــرح زیــر اســت:

مدیرعامــل شــركت در ابتــدای ارایــه گزارش خــود، از 
وزارت صمــت بابــت نــرخ پایین ســیمان گالیــه كرد و 
گفــت: در حالی نرخ ســیمان در كشــور 22 دالر اســت 
كــه در كشــورهای همســایه نظیــر افغانســتان و عراق 
نــرخ تقریبــی به ترتیــب برابر بــا 50 و 80 دالر اســت.

روســتا در ادامه با اســتناد به گزارش مركــز پژوهش های 
مجلس اشــاره كرد كه اگر نرخ ســیمان 2 برابر شود تاثیر 
آن بر بهای تمام شــده ســاختمان زیر یک درصد اســت.

مدیر باســابقه صنعت كشــورمان یادآور شــد كه راندمان 
تولید ســیمان در ســال 98 ، 67 درصد بوده كه نسبت به 
سال گذشــته یک درصد رشــد داشته اســت. همچنین 
در ســال 1398، تعــداد 19 واحــد تولیــدی و با ظرفیت 
تولید ســاالنه حدودا 84/7 میلیون تن ســیمان، موفق به 
تحویــل نزدیک به 58/8 میلیون تن ســیمان شــده كه از 
این میــزان توزیع، حدودا 52/4 میلیون تــن آن در داخل 
كشــور مصرف و نزدیک به 6 میلیون تن صادر شده است.
بــه گفته مهندس حامد اصل روســتا این شــركت درآمد 
عملیاتــی خود را در ســال 98 معادل 2 میلیــون و 462 
هزار میلیــون ریال بوده كه این مقــدار در صورتهای مالی 
با تلفیقــی 12 میلیــون و959 هزار میلیون ریال اســت.

عالوه بر این ســود عملیاتی شركت اصلی در سال 98 برابر 
با 2 میلیون و 382 هزار میلیون ریال بوده كه این مقدار در 
صورتهای مالی تلفیقی 5 میلیون و 406 هزار میلیون ریال است.
ســود خالص شركت اصلی در ســال 98 مبلغ 2 میلیون و 
384 هــزار میلیون ریال بوده كه این مقــدار در صورتهای 
مالی تلفیقــی 4 میلیون و 797 هزار میلیون ریال اســت.
در ســال 98، نیــز 53 درصــد درآمدهــای هلدینــگ از 
محل ســود ســهام، 9 درصد ســود تضمین شــده و 38 
درصــد از محل فروش ســرمایه گــذاری ها بوده اســت.

الزم به ذكر است؛ NAV هر سهم سیدكو در سال 98، 644 
تومان بوده كه نسبت به سال گذشته تقریبا 2/5 برابر شده است.
هلدینگ سیدكو و شركتهای زیرمجموعه در راستای واقعی 
سازی ارزش شركت و شفاف سازی پرتفوی، پذیرش و عرضه 
سهام شركتهای غیربورسی را در دستور كار دارند به طوری 
كه برای شركت بین المللی ساروج بوشهر مکاتبات الزم جهت 
انتقال آن از بازار پایه به بازار اصلی فرابورس از طریق كارگزار 

معرف و شركت فرابورس ایران صورت پذیرفته و مستندات 
مربوطه نیز در این خصوص ارســال شــده است. همچنین 
اقدامــات حقوقــی الزم جهت رفع موانع پذیرش شــركت 
سیمان فیروزكوه نیز در حال انجام است كه درصورت حصول 
نتیجه این شــركت نیز به بازار ســرمایه ورود خواهد كرد.

در ادامه حســابرس شــركت، گزارش خــود را درخصوص 
صورتهای مالی شــركت ارایه داد كه بند 4، اشــاره به ارایه 
نشدن صورتهای مالی حسابرسی شده شركت وابسته گروه 
صنعتی آذرخاک شــد و شــركت این گونه پاســخ داد كه 
آذرخاک مدت هاست فعالیتی نداشته و ادامه فعالیت شركت 
از نظر ما منتفی است و به سمت انحالل پیش خواهد رفت.
بند 7، درخصوص 13 هکتار زمین كارخانه شركت سیمان 
فیروزكوه است كه توسط اشخاص حقیقی اقدام به طرح دعوی 
در مراجع قضایی منجر شده است كه شركت پاسخ داد، در این 
راستا درخواست تجدیدنظر شده كه منتظر صدور رای هستیم.

پیام هیات مدیره
آرمان شركت در نیل به اهداف و رسالت اخالقی و اجتماعی، 
همواره بر ارزش افزایی منافع صاحبان ســهام استوار بوده و 
كلیه مدیران و كاركنان مجموعه با نگاه بر نوآوری، رشــد و 
بهبود مستمر فعالیتها و كسب عایدات بیشتر ماموریت یافته 
اند. عملکرد و دستاوردهای شركت در طول سالهای فعالیت و 
همچنین موفقیت های حاصل شده، خود دلیلی بر این ادعا می 
باشد كه شركت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان)سهامی 
عام( از جایگاه مناسبی در صنعت سیمان برخوردار می باشد. 
در سالی كه گذشت، شركت سرمایه گذاری و توسعه صنایع 
سیمان با شعار تحول، توسعه و شکوفایی درجهت ایجاد ارزش 
آفرینی به عنوان برترین هلدینگ ســیمانی كشور و منطقه 
خاورمیانه و با هم افزایی و مشاركت و استفاده از توانمندی های 
منابع انسانی در هلدینگ و استفاده از موقعیت های موجود در 
خلق ارزش های برتر و همچنین در سایه همراهی سهامداران 
محترم، با كنترل و رعایت سهمیه های توزیع مصوب انجمن 
صنفی كارفرمایان صنعت سیمان ، مدیریت هزینه های تولید 
در مجموعه و مدیریت منابع انســانی، همچون ســال های 
گذشــته موفق گردید تا به اهدافی فراتر از پیش بینی مالی 
و عملیاتی شــركت در قالب بودجه تدوین شده، دست پیدا 
نماید باشد كه بتواند رضایت سهامداران محترم را جلب نماید.

اینک ضمن تشــکر از ســهامداران محترم كــه با اعتماد و 
همراهی خود، دستیابی به اهداف شركت را در سال گذشته 
میسر ساختند، تالش خواهیم نمود تا در سال 1399 تیز با 
تکیه بر الطاف الهی و با پشتوانه نیروهای مدیریتی در مجموعه 
ونصب العین قراردادن »جهش تولید« امین اعتماد همگان 
بوده و در سایه تعهد و تالش ، شاهد ادامه مسیر رو به رشد 

شــركت و تامین منافع و رضایتمندی همه ذینفعان باشیم.
سیمان به عنوان یکی از اصلی ترین تامین كنندگان نیازهای 
اساسی فعالیت های سازه ای است، بطوری كه از یک سو در 
بخش ساختمان از مصالح اصلی به شمار می رود و از سوی 
دیگر در اجرای پروژه های عمرانی و زیربنایی، راه سازی، سد 
ســازی، كانال كشی و رویه های بتنی، نقشی تعیین كننده 
دارد. از طرف دیگر، صنعت ســیمان یکی از صنایعی است 
كه به سرمایه گذاری باالیی نیاز دارد و بازگشت سرمایه آن 
طوالنی مدت و مصرف انرژی نیز در آن بسیار باال می باشد، 
بطوری كه برای تولید هر تن ســیمان تقریبا به 60 تا 130 
كیلوگرم از سوخت فسیلی یا مشــابه آن و نیز حدود 100 
تا 110 كیلووات برق نیاز اســت. به دلیل هزینه باالی حمل 
و نقل ســیمان، معموال تولید و مصرف آن به صورت منطقه 
ای می باشد و تقاضای سیمان رابطه نزدیکی با سطح توسعه 
اقتصادی كشور یا منطقه و جایگاه آن در چرخه اقتصادی دارد.
طبــق برنامه راهبــردی وزارت صنعت، معــدن و تجارت، 
صنایع ســیمان، خودرو، فوالد، نســاجی و پوشاک، تایر و 
تیــوب، لوازم خانگی و كاشــی و ســرامیک هفت صنعت 
منتخب استراتژیک هستند كه بیشترین نقش را در شاخص 
های منتخب از جمله ســهم ارزش افزوده، اشــتغال زایی، 
صادرات، ســهم از بازار، مزیت نســبی و زنجیره تامین )به 
عنوان مواد اولیه یا كاالی نهایی( و ســطح دانش و فناوری 
دارنــد و در روند توســعه صنعتی به آنها تکیه می شــود. 

اهداف شركت
- مدیریت ســرمایه گذاری و دارایی ها در صنعت سیمان و 
خروج شركت های زیان ده، كم بازده و غیرمرتبط از مجموعه 
- مدیریت اصالح و پرتفوی سهام شركت ها به منظور افزایش 

سهم بازار
- الزام شــركت به عملکردهای زیســت محیطــی پایدار و 

پیشروبودن در زمینه مسئولیت های اجتماعی
- برنامه ریزی و پیاده سازی استراتژی های نوین بازاریابی و 
مهندسی فروش با رویکرد حفظ و توسعه بازارهای داخلی و 
صادراتی در راستای افزایش و رشد سهم موثر بازار در شركت 

های فرعی
- افزایش و رشــد ســهم تولید، فروش داخلــی و صادراتی 
نســبت به سایر رقبا در كشــور و ایجاد مزیت های رقابتی

- مدیریــت وارتقــاء ظرفیت، كیفیت و تنــوع محصول با 
توجه به مزیت های رقابتی موجود در شــركت های فرعی
- مدیریت و ارتقاء شاخص های بهره وری، قابلیت های سازمانی 
و توســعه كمی و كیفی منابع انسانی در شركت های فرعی 
- اصالح ساختارها و روش های مدیریتی در شركت های فرعی
- ارائــه باالترین اســتانداردهای رضایتمندی مشــتری در 
صنعت و معرفی شــدن به عنوان اولین انتخاب مشــتری
- ایجاد و گســترش ظرفیت هــای تکنولوژیکی، علمی و 

مدیریتی در شركت های فرعی
- تدویــن نظــام اطالعاتی به روز و كارآمــد با ایجاد تحول 

سیستماتیک و نرم افزاری در شركت های فرعی
- مدیریت منابع مالی شركت های فرعی با استفاده از ابزارها 

و استراتژی های نوین مالی
- ایجاد هم افزایی و مدیریت زنجیره ارزش در شركت های فرعی
- مدیریت سوخت و انرژی در جهت كاهش سهم انرژی در 

بهای تمام شده محصوالت در شركت های فرعی 
- مدیریت خریدهای تجمیعــی در جهت كاهش و كنترل 

بهای تمام شده محصوالت.
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مارون گوی میدان را ربود
پتروشیمی مارون پشتوانه سرمایه گذاری در مشتقات نفتی

کارنامه ساالنه موفق با تالشگران و مدیران فهیمی که چشم و چراغ یک مملکت هستند

مجمع عمومی عادی ســالیانه شــركت پتروشــیمی 
مــارون )ســهامی عام( مــورخ 1399/04/30 در محل 
مركز همایش های بین المللی نیایش تشکیل گردید. 
در این مجمع كه با حضور 98/04 درصد ســهامداران 
حقیقی و حقوقــی ، اعضــاء هیات مدیــره، نماینده 
ســازمان بورس و اوراق بهــادار، حســابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای علي 
كریمــي بود، كه جنابان ســید مهدي راســتي ثاني و 
كمــال زنگنه در مقام نظــار اول و دوم و آقای مصطفی 
احمــدزاده به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی 
به 1398/12/29 و پس از اســتماع گزارش حسابرس و 
بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن 
تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 

129 با تقسیم سود 3/950 ریال به 
ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

بــه گفتــه مهنــدس محمدی 
مدیرعامل كاردان و كاربلد صنعت 
پتروشــیمی كشــور، پتروشیمی 
مارون در ســال گذشــته موفق 
به كســب رتبه چهارم فروش در 
شاخص زیرگروه صنایع پتروشیمی 
بر اســاس رتبه بندی صد شركت 

برتر گردیــد و همچنین موفق به كســب رتبه پنجم 
شــاخص باالترین ارزش بازار در رتبه بندی صد شركت 
برتر كشــور و كسب تندیس زرین در خصوص كیفیت 
و مشــتری مداری با باالترین امتیاز در سال 98 گردید.

بنــا بــر اعــالم ناخدای شایســته شــركت مــارون 
بــا توجــه بــه فعالیت هــای محیــط زیســتی این 
شــركت، پتروشــیمی مــارون امــکان معافیــت از 
عــوارض آالیندگــی را بــرای ســال 99 دریافت كرد.
عبدالمجید محمدی، مدیرعامل شركت پتروشیمی مارون 
همچنین درباره فعالیت های این شــركت تصریح كرد: 
پتروشیمی مارون برای هفتمین سال متوالی به عنوان 
صادركننده نمونه استان خوزستان انتخاب شده است.

وی افزود: پروژه سلمان فارسی كه به نام واحد تولید پروپیلن 
از پروپان است تا انتهای سال 1400 به بهره برداری می رسد.

مدیرعامل مارون ضمن تاكید بر اینکه پتروشیمی مارون در 
سال 98 مفتخر به كسب رتبه 30 ام در میان یکصد شركت 
برتر در رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی شده است، به 

گفته مدیریت ارشد مجموعه: به دلیل شیوع كرونا تولید 
مجموعه در 3 ماه نخست سال كاهش یافت اما از ماه گذشته 
شــروع به رفع و جبران عقب ماندگی در تولید كرده ایم.
وی در رابطه با فروش مجموعه نیز گفت: میزان فروش 
مجموعه به دلیل شــیوع كرونا و محدودیت های اعمال 
شده، كاهش یافته بود اما خوشبختانه با باز شدن مرزها 
روز بــه روز رونــد بهتری را در پیــش خواهیم گرفت.

محمدی درباره طرح های توسعه ای شركت گفت: طرح 
خرید زمین 4 هکتاری از منطقه ویژه اقتصادی و بهبود 
خواص و ارتقای كیفیت پلی پروپیلن از جمله طرح های 
توسعه ای شركت هستند كه در مرحله اتمام قرار دارند.
طــرح تولیــد 35000 تن اتیلن اكســاید در ســال با 
هدف افزایش تولید و ســهم ســبد مــارون در مرحله 
عقــد قرارداد اســت و احــداث واحد جهت اســتفاده 
از اتیلــن مــازاد و ایجــاد ارزش افــزوده و ایجاد تنوع 

محصوالت توسط مشــاوران در دســت بررسی است.
اجازه می خواهیم از مساعدت مدیریت فرهیخته روابط 
عمومی و سركار خانم هرمزیان مدیر امور مجامع و سهام 
شركت كه به گرمی پذیرای اهل رسانه بوده و در تهیه و 
تنظیم گزارش ما را یاری رسان و لطف جناب احمدزاده 
معاونت مالی پاكدست مجموعه و معمار مالیه شركت كه 
حساب های شفاف و پاک وی به تایید حسابرس و بازرس 
رسید و عنایت خاصه مهندس محمدی و جناب كریمی به 
این مطبوع و رسانه و جمله خبرنگران و حمایت همیشگی 
آنها از اهل قلم نهایت قدردانی و تشکر را داشته باشیم.

ماموریت
ایفاي نقش موثر با خلــق ارزش افزوده از طریق بهبود 
مستمر كمي و كیفي و توسعه پایدار شركت در راستاي 
تامین نیازهاي آینده صنعت پتروشیمي در داخل و خارج 

از كشور
چشم انداز

 تحــول آفریــن در صنعــت پتروشــیمي ایــران با 

بیشــترین ســهم بازار و متنوع ترین ســبد محصول
ارزش هاي سازماني 

- افزایش خوشنامي و اعتبار برند 
- حفظ كرامت انساني مقدم بر سایر فعالیت ها 

- تقویت سالمت سازماني در ارتباط با كلیه ذینفعان ) 
دروني و بیروني (

- تالش براي احیاء محیط زیست
- محوریت توسعه پایدار

عملکرد شركت در سال مورد گزارش :
مهمتریــن اقدامات صورت گرفتــه به منظور 
بهــره وري و افزایــش ظرفیــت تولیــد در 
واحدهــاي تولیدي مجتمــع عبارتنــد از :

1- خالص سازی اتیلن اكساید 
2- پروژه های جمع آوری گازهای مشعل مناطق نفتخیز 

جنوب
 LD/EVA , Swing3- احداث واحد

 HDPE / LLPE
4- پروژه جمع آوری و حذف تركیبات 
آلی فرار از سطح تصفیه خانه مارون 

 )VOC(
برخی از افتخارات شركت در سال 

:1398
- كسب باالترین میزان فروش در سال 

1398
- كســب رتبه سوم شاخص باالترین ارزش بازار در بین 

شركت هاي برتر كشور
- كسب رتبه پنجم از نظر فروش در گروه هاي صنعتي 

زیر گروه پتروشیمي 
- انتخاب شــركت به عنوان صادر كننده نمونه استان 

خوزستان براي هفتمین سال پیاپی
- اخذ رتبه 30 ام در بین یکصد شــركت برتر كشور به 

انتخاب سازمان مدیریت صنعتي
- اخذ تندیس بلورین در ارزیابیهاي جشنواره مدل تعالي 

EFQM صنعایع پتروشیمي
- اخذ تندیس زرین در خصوص كیفیت و مشتري مداري 

با باالترین امتیاز در سال 1398
- اخذ تندیس تضمین كیفیت برتر در جشنواره كیفیت و 

مشتري مداري در سال 1398
- اخذ پروانه بهداشتي در خصوص محصوالت و افزایش 

دامنه آن در سال 1398
- دریافت تندیس سیمین صنعت سبز كشور از سازمان 
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مهمترین عامل، در كسب هر موفقیتی، تدوین و مشخص كردن دقیق اهداف می باشد. هدفگذاری مهمترین عامل 
حركت و خلق آینده است، هدفها هســتند كه مقصد و مسیر زندگی فردی و سازمانی را روشن می كنند . هدف 
گذاری به مثابه ترسیم جاده ای برای آینده است تالشی ارزشمند است كه معطوف به هدف باشد، تالش بی هدف 
پرتاب تیر در تاریکی است یکی از موانع بسیار مهم موفقیت و كامیابی، ناتوانی افراد و سازمانها در تدوین اهداف 
می باشد. آنهایی كه رویایی در ذهن و هدفی بر روی كاغذ نداشته باشند مقصدشان ناكجا آباد خواهد بود . امروزه 
اهداف بشری، در جوامع، سازمانها، گروهها و واحدهای مختلف سازمان تجلی پیدا كرده و هریك از این مجموعه 
های انسانی سعی دارند با هماهنگی و همکاری درونی ، در سایه تداوم زندگی و حیات بشری، بعدی از ابعاد انسان را 
تحقق بخشند. هر یك از این مجموعه های انسانی كه در بستر زندگی بشری فعالیت می كنند، جملگی دارای اهداف 
و ماموریتهایی هستند كه فلسفه وجودی آنها را توجیه می كند. رسیدن به كمال و توسعه همه جانبه حیات، از جمله 
اهداف آرمانی و كلی تمامی این مجموعه های انسانی است كه در قالب مفاهیم و اصطالحات مختلف در سازمانهای 
مختلف بروز پیدا می كند . ماموریتها و اهداف سازمانی در هر مجموعه ای برای هدایت عمومی فعالیتهای سازمان 
به سمت و سوی مورد نظر سازمان است. معموالً اینگونه اهداف، در سطح رسالتها، ماموریتها و در سطح عملیاتی و 
كاربردی توسط هدف گذاران كه در هر سازمانی متناسب با فرهنگ و سبك مدیریت سازمانی می تواند متغیر باشند، 
تعریف می گردند. چگونگی و نحوه تعیین اهداف و ماموریتهای سازمان و سطح اهداف فردی كاركنان از جمله مسائل 
مهمی است كه می تواند نقش بسیار عمده ای را در تحقق اهداف سازمانی و در نهایت، موفقیت سازمان ایفا می كند.

حفاظت محیط زیست
- كســب رتبــه اول برتریــن واحــد كنتــرل تولید 
بیــن تمامــي شــركتهاي  در ســطح كشــور در 
پتروشــیمي دولتــي و خصوصــي سراســر كشــور

- اخــذ گواهینامــه هــاي ایــزو 9001 سیســتم 
ایــزو 45001 در خصــوص   / مدیریــت كیفیــت 
ایمنــي و بهداشــت به عنــوان اولین شــركت ایراني

- اخذ گواهینامه اســتانداردهاي مدیریت اندازه گیري 
رضایت مشــتري ISO 14001 ، مدیریت سیســتم 
 ،ISO و10001   10004ISO مشــتري  رضایــت 
مدیریت سیســتم رســیدگي به شــکایات مشتري 
270001ISO اطالعــات  امنیــت   ،  ISO  10002
- اخذ گواهینامه هاي استانداردهاي مدیریت بین المللي 
الزامات عمومي شایستگي آزمایشگاه ها و افزایش تست 

ISO 17025 هاي آن
ریســک مدیریــت  اجــراي  گواهینامــه  اخــذ   -

طرحهای توسعه ای در دست مطالعه شركت
1- آب شیرین كن
 NGL 1500 -2

3- بررسی تصفیه فاضالب شهرستان 
ماهشهر

4- زمین 4 هکتاري
برجســته  هــاي  فعالیــت 
شركت پتروشــیمي مارون در 
راســتاي حمایت از ســاخت 
داخــل و خودكفایي كشــور:

1- ســاخت استاتوربیلدهاي توربین 
8001 و 8201 واحد الفین

2- طراحي و ســاخت شرود مربوط به استاتوربیلدهاي 
توربین 8001 و 8201 واحد الفین

3- دستیابي به دانش فني ساخت گاورنر ولو و كیج مربوط 
به توربین  TR-01-01-80 براي اولین بار در داخل كشور
4- طراحي و ساخت كامل Holder Knife مربوط به 

اكسترودر واحد كامپاندینگ
5- دستیابي به دانش فني ساخت تیغه هاي اكسترودر 
مربــوط بــه واحدهــاي HD ، PP و كامپاندینــگ

6- تعمیر و بازســاي شش دستگاه سروموتور مربوط به 
HD واحد بسته بندي

7- دســتیابي بــه دانــش ســاخت انــواع هیترهاي 
فلنجي ضــد انفجــار، كارتریجي، تســمه اي و تخت

 n Ex 8- ساخت دو دستگاه الکتروموتور ضد انفجار ا نوع
با توان هــاي 37 و 50 كیلو وات مربوط به واحد الفین

9- طراحي و ساخت توربین بخار تک مرحله اي مربوط 
API 618 80- مطابق اســتاندارد -TR : 0101 بــه

10- ســاخت سه دســتگاه NGR از سطح ولتاژ 7 تا 
36 كیلو ولت مربوط به ترانســفورماورهاي واحد الفین
11- طراحــي و ســاخت 9 دســتگاه محفظــه نگه 
دارنده اســتاتور توربین بخار جهت انبارداري بلندمدت

12- ســاخت Transmitter Level ضد انفجار از نوع 
DP )اختالف فشار(

 magnetic( (ضد انفجار Switch Level 13- ساخت
 S Cell Oxygen )LEL  500 ســاخت   -14
درصــد25 )مربوط به فایرآالرم بــراي اولین بار در ایران
انفجــار)  ضــد   Detector Gas ســاخت   -15
Dragger( مربــوط به فایرآالرم براي اولین بار در ایران
Kidde 16- ســاخت منبع تغذیه پنل اعــالم حریق

17- ساخت Pitot Averaging )سنسور فلو )مربوط به 
20 - FT : 20180

 1019 )G3 و A8( 18- ســاخت كارتهاي الکترونیکي
فایر آالرم

HD اكسترودر واحد Shaft Gear 19- طراحي و ساخت
20- طراحي و ساخت انواع قطعات كنترل ولوهاي مجتمع

تاریخچه فعالیت شركت
شركت پتروشــیمي مــارون در تــاریخ 1377/11/24 
به صورت ســهامي خاص تاسیس شده و تحت شماره 
148012 در اداره ثبت شركت ها و مالکیت صنعتي تهران 
به ثبت ر ســیده است . ضمنا » با توجه به انتقال مركز 
اصلي شركت از تهران به ماهشهر )منطقه ویژه اقتصادي 
پتروشیمي( در تاریخ 1386/10/05 تحت شماره 6499 
در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ماهشهر به ثبت 
رسید . به اســتناد مصوبه مورخ 1388/06/08 مجمع 
عمومي فوق العاده شــركت و آگهــي شــماره 3257 
مورخ 1388/08/27 نوع شــركت از سهامي )خاص( به 
سهامي )عام( تبـدیل گردیـد . شركت به موجـب نامـه 
مـــورخ 1390/07/17 سازمان بورس و اوراق بهادار در 
ســازمان یاد شده پذیرفته شــده و 3/5 درصد از سهام 
شركت در تاریخ 1390/10/06 در فرابورس عرضه شد.
مجوز تاســیس شــركت : مصوبه مورخ 1377/09/22 
هیــات مدیــره شــركت ملــي صنایع پتروشــیمي 

ـ06  شــماره و تاریخ پروانه بهره برداري : 5277 و5275 
مورخ 1380/04/18 

تاریخ بهره برداري : 1385/06/08
گــزارش نقاط قوت ، نقاط ضعف ، فرصت ها و تهدیدها

S نقاط قوت
1- ســودآوري مناســب و برنــد مطلــوب شــركت 
2- امــکان تولید پایدار و قابــل قبول)كمي و كیفي ( 
3- تــالش بــراي خــود كفایــي و داخلــي ســازي 
قطعــات بــا بکارگیــري نیــروي انســاني جــوان
پژوهــش و  تحقیــق  زمینــه  در  تــالش   -4
5- تــالش براي خود كفایي و داخلي ســازي قطعات
6- ســطح تکنولــوژي و قابلیــت تجهیــزات موجود

ICT 7- زیر ساخت مطلوب
 W نقاط ضعف

HSE 1- عدم رضایت بخشي وضعیت فعلي
2- عدم یکپارچگي سیســتم ها و نرم افزارهاي موجود
3- تنوع شیوه هاي بکارگیري نیروي انساني در سازمان

4- ضرورت ایجاد نظام مدیریت دانش
5- ضرورت اهتمــام براي كاهش 
هزینــه ها و اعمــال كنترل هاي 

اثربخش
O فرصت ها

1- رفع تحریم هاي بین المللي 
2- شــرایط بــازار بــراي تنــوع 
محصوالت و تنوع شــرایط فروش
3- دسترســي بــه آبهــاي آزاد 
بــراي بازارهــاي بیــن المللــي 

4- امکان توسعه در صنایع پایین دستي
5- ارتقاي نظام مدیریت سرمایه هاي انساني

شــركت اي  منطقــه  و  محلــي  مقبولیــت   -6
7- حضور در منطقه ویژه اقتصادي و قوانین این منطقه 
8- ایجــاد فضاي خــود اتکایــي در كشــور )امکان 
اســتفاده از توانمنــدي هــاي مهندســي داخلــي (

9- چشــم انداز روابط با مشــتریان محصوالت صنعت 
پتروشیمي

 T تهدیدها
1- سرعت توسعه رقباي منطقه اي 

2- كاهــش میــزان خــوراک و افزایــش قیمت آن
3- مشکل كمبود آب 

4- بــروز چالــش هاي قیمتــي محصــوالت در دنیا
5- افزایش قیمت تمام شده )افزایش هزینه هاي خوراک 

و سربار (
6- وابستگي صنعت پتروشیمي به خارج در فناوري هاي نوین
7- مســایل مرتبــط با مشــکالت زیســت محیطي
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گل گهر نگین یافته کانی 
برنامه های مدون مهندس جمشید مالرحمان برای توسعه و رشد اقتصادی در سال جهش تولید

ش
خو

سر
قه 

دی
ص

مجمع عمومی عادی ســالیانه شــركت معدنی و صنعتی گل گهر)ســهامی عام( 
مورخ 1399/04/16 درمحل ســالن غدیرمركز همایشهای وزارت كشور برگزار شد.
در ایــن مجمع كه با حضور بیــش از 81 درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی 
، اعضــاء هیــات مدیره، نماینــده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بــازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقای یونس الســتي بود، 
كــه جنابان محمد جمالي حســن جانــي و مرتضي شــباني در مقــام نظار اول 
و دوم و آقــای جمشــید مالرحمان بــه عنوان دبیــر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی سال مالی منتهی به 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 900 ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

در ابتدای این جلسه، جمشید مالرحمان مدیرعامل شركت معدنی و صنعتی گل گهر 
با اشــاره به تالش های گل گهر برای توســعه و رشد اقتصادی كشور گفت: تالش ما 

بر این است شــاخص های اساسی و 
مهمی كه نقش محوری بر توسعه و 
تولید در بنگاه اقتصادی بزرگی مثل 
گل گهر به عنوان بزرگترین شــركت 
تامیــن كننده زنجیره فوالد كشــور 
داشته به اســتحضار حضار برسانیم.

مدیرعامل گل گهر با اشــاره به نقش 
محــوری ایــن شــركت در زنجیره 
فوالد كشــور افزود: از 3 میلیارد تن 
ذخیره ســنگ آهن كشــور حدود 
30 درصــد در منطقــه گل گهــر 
وجــود دارد و ایــن مهــم نشــان 

می دهــد منطقه گل گهــر به عنــوان یکــی از پتانســیل های اصلــی در حوزه 
تامیــن مــواد اولیه فوالد كشــور در راســتای طرح جامع فوالد كشــور اســت.
وی بــا اعالم اینکه گل گهر جایگاه اول تولید كنســانتره و گندله را در كشــور در 
ســال 98 به خود اختصــاص داده، بیان كرد: منطقه گل گهر نقــش 43 درصدی 
در تامین مواد اولیه فوالد كشــور داشــته اســت. در زمینه رشــد تولید كنسانتره 
بیــش از 16 میلیــون تــن تولید داشــته ایم كه حــدود 3 درصد باالتــر از تولید 
ســال 1397 بوده اســت. در زمینه رشــد تولیــد گندله نیز بیــش از 12 میلیون 
تن تولید داشــته ایم كــه حدود 4 درصد باالتر از تولید ســال 1397 بوده اســت.

مالرحمان تاكید كرد؛ امروز شــما ســهامدار شركتی هســتید كه پایه اصلی ترین 
تامین كننده خوراک فوالد كشــور بوده و نقش اساسی در افزایش تولید كشور دارد.
مهندس مالرحمان كه از سرمایه های با ارزش مدیریت و صنعت كشورمان می باشد 
بیان كرد: سهامداران تا ده ها سال آینده نگران ارزش سهام و دارایی خود نیستند. درست 
است كه از سال گذشته تا به امروز بازده سهام سهامداران 450 درصد بوده اما در آینده 
این بازده بیشــتر از این ها می شود. تمام تالش گل گهر بر امانتداری است و مجموعه 
سهامداران، این خواسته را از مدیریت دارند كه در راستای جهش تولید حركت كند.
این مدیر طراز اول كشورمان در ادامه با اشاره به فعالیت های گل گهر در زمینه توسعه 
گفت: در سال 98 بیش از 8 هزار و 200 میلیارد تومان طرح های نیمه تمام را كامل 
كرده، در مدار تولید قرار دادیم و به دست رئیس جمهور افتتاح شد. در سال جاری نیز 
این نوید را می دهیم كه بیش از 16 هزار میلیارد تومان طرح توسعه جدید به بهره برداری 
خواهد رسید. همچنین بیش از 30 هزار میلیارد تومان برای طرح های توسعه جدید 
هدف گذاری كرده ایم. به این ترتیب شركت گل گهر با تولید، بهره وری و مدیریت مناسب 
و شفاف توانسته نظام درستی را ایجاد كند و برای 5 سال آینده خود برنامه ریزی كند.
مالرحمان با اشــاره به شــاخص های توســعه در این مجموعه گفت: سود خالص 

تلفیقی شــركت حدود 6900 میلیارد تومان بوده كه رشــد 54 درصدی نسبت به 
مدت مشــابه ســال قبل دارد. درآمد تلفیقی حاصل از فروش ما در سال 98 بیش 
از 17 هــزار میلیــارد تومان بوده كه به معنی رشــد 53 درصدی گل گهر اســت. 
درآمد حاصل از فروش شــركت گل گهر نیز 13 هزار میلیارد تومان بوده كه نشــان 
می دهد در ســال 98 حدود 44 درصد نســبت به ســال 97 رشــد درآمد حاصل 
از فروش داشــته ایم و ســودی كه از محــل طرح برای ســرمایه گذاران اختصاص 
دادیــم، نویدبخــش آینده ای خوب برای شــركت گل گهر و ســهامداران اســت.
او با اشــاره بــه زیرســاخت ها و توانمندی ها در این حوزه گفت: ســال گذشــته 
نیروگاهــی را افتتاح كردیم، امســال هم پروژه آب خلیج فــارس را پیش رو داریم. 
تزریــق نقدینگــی در جهت تکمیل و راه انــدازی طرح آب رســانی خلیج فارس در 
ســال 98 صورت پذیرفته تا در ســال جــاری بتوانیم این طــرح را افتتاح كنیم.
در ادامه این جلسه سهامداران به بیان نظرات خود پرداخته و سواالت خود را مطرح 
كردند.ناظران و مدیرعامل شــركت معدنی و صنعتی گل گهر در ادامه به ســواالت 
پاســخ دادند، سپس نماینده حسابرس 
مستقل، گزارش حسابرســی را قرائت 
و نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار 
نیز بــه اعالم نظرات خــود پرداختند.
در این جلســه عالوه بر توانمندی های 
گل گهر در زمینه توسعه، سرمایه گذاری و 
تولید بر این مهم تاكید شد كه در راستای 
سیاســت های وزرات صنعت،  معدن و 
تجارت و حمایت های ســازمان توسعه 
و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
نسبت به تقسیم متناسب سود برای انجام 
بی وقفه طرح های توســعه تالش شود.

اجازه می خواهیم از روابط عمومی همباره حامی اهل رســانه شركت و معمار مالیه 
صادق و پاكدست مجموعه و عنایت خاصه مهندس مالرحمان از اهل قلم و مطبوع كه 
در طول سال همواره یار و یاور ما می باشند نهایت قدردانی و تشکر را داشته باشیم.

پیام هیات مدیره
ضمن عرض سالم و خیرمقدم هیات مدیره شركت، حضور كلیه سهامداران محترم 
و نمایندگان ایشــان، نماینده محترم حسابرس مســتقل و بازرس قانوني شركت و 
همچنین نماینده محترم ســازمان بورس و اوراق بهادار را در جلسه مجمع عمومي 
عادي ســالیانه شــركت معدني و صنعتي گل گهر )ســهامي عام( گرامي مي دارد.
شــکرگزاریم كه بــار دیگر خداوند منــان در ســایه الطاف بي دریغــش، توفیق 
خدمتگــزاري را به ما عطا فرمــود، تا تمام توان خود را در طبق اخالص گذاشــته 
و در راســتاي توســعه صنعــت و معدن و شــکوفایي اقتصــاد ایــران عزیزمان، 
با اتــکا به حمایت هاي شــما ســهامداران محتــرم، گام هــاي بزرگــي برداریم.

در سال گذشته توانستیم با مدیریت نقدینگی در شركت ضمن افزایش تولید در شركت 
معدنی و صنعتی گل گهر، شاهد رشد 63 درصدی سرمایه گذاری در شركت های تابعه باشیم.
* كســب ركــورد در تولیــد محصــوالت نهایــی شــركت بــه گونـه ای كـه میـزان 
تولیـد از 26/4 میلیون تـن در سـال 1397 بــه بیــش از 27/2 میلیــون تــن در ســال 
1398 رسـیده است )افزایـش 3 درصـدی تولیـد كنسـانتره و افزایـش 4 درصـدی در 
تولیـد گندلـه و در مجمـوع افزایـش 3 درصــدی در تولیــد محصــوالت شــركت)،
* افزایــــش 44/26 درصــــدی در »درآمــد حاصــــل از فــروش محصـوالت 
شـركت« و ثبـت ركـورد در فـروش )بـه میـزان 131/226/745 میلیــون ریــال در 
ســال 1398 ( و افزایــش 53 درصــدی در درآمــد حاصــل از فــروش تلفیقــی،

* افزایـــش 59/67 درصـــدی در »ســـود عملیاتــی شـــركت« و كســـب 
بیـــش از 67/387/548 میلیـــون ریـــال ســـود عملیاتــی در شـــركت در 
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ســــال 1398 و افزایــــش 51 درصــــدی در ســــود عملیاتــی تلفیقـــی،
*افزایش 51/75 درصدی در »سود خالص شركت« و كسب بیش از 65/310/058 میلیون 
ریال سود خالص در شركت در سال 1398 و افزایش 54 درصدی سود خالص تلفیقی،

* پیشرفت 95 درصدی در خط تولید گندله سازی با ظرفیت 5 میلیون تن در سال و 
برنامه ریزی جهت راه اندازی طرح در نیمه اول سال جاری، شركت سنگ آهن گهرزمین،

 * كسب سهم 10 درصدی تولید آهن اسفنجی كشور با ظرفیت 2 میلیون تن در 
سال، شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 * پیشرفت 79/64 درصدی در خط تولید كنسانتره شماره 3 ، شركت سنگ آهن گهر زمین،
* ادامـــه عملیـــات اجرایـــی كارخانه بریکت ســرد به ظرفیــت 520 هزار تن 
در ســال بــا پیشـــرفت 86 درصدی، شــركت توســعه آهن و فــوالد گل گهر،
* كســب پیشــرفت 11 درصدی در پروژه سه میلیون تنی فوالد سازی و نورد گرم 

پیوسته با تکنولوژی EPS، شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر،
 * راه انــدازی پــروژه اكســیژن بــا ظرفیــت 10 هــزار متــر مکعــب در 
ســاعت برای تولیــد اكســیژن، نیتــروژن و آرگــون برای پــروژه هــای احیاء 
و ذوب شــماره 1 بــا پیشــرفت99 درصــد، شــركت جهــان فوالد ســیرجان،
 * اجرای پروژه خط كالف نورد بردســیر با ظرفیت تولید 300 هزار تن در ســال با 

پیشرفت 6 درصد، شركت جهان فوالد سیرجان،
* اجرای پروژه احیا مستقیم شماره 2 با تکنولوژی HOT LINK و ظرفیت تولید 

1/7 میلیون تن در سال با پیشرفت 25 درصد برای تامین كسری خوراک كارخانه فوالد 
سازی شماره 1 و تامین خوراک فوالد سازی شماره 2، شركت جهان فوالد سیرجان،
 )IDOM اجرای پروژه فوالد سازی شماره 2 )ابالغ قرارداد فعالیت های زود هنگام با شركت * 
با ظرفیت تولید 1/3 میلیون تن در سال و پیشرفت 10 درصد ، شركت جهان فوالد سیرجان،
* اجرای پروژه كارخانه فوالد آلیاژی بردسیر با ظرفیت تولید 500 هزار تن در سال، 

شركت جهان فوالد سیرجان،
* كسب پیشــرفت 75/61 درصدی در پروژه خطوط انتقال آب و شیریم سازی در 

شركت تامین و انتقال آب خلیج فارس،
* كسب پیشرفت 95 درصدی در پروژه بلوک اول نیروگاه 1000 مگاواتی سیکل تركیبی 
سیرجان - واحدهای گازی بلوک اول به همراه مشتركات در شركت گهر انرژی سیرجان،
* كسب پیشــرفت 95 درصدی در پروژه بلوک اول نیروگاه 1000 مگاواتی سیکل 

تركیبی سیرجان - 
- بخش بخار بلوک اول در شركت گهر انرژی سیرجان،

* تکمیل بخش تجهیزات و اجرای پســت 400/230 كیلو ولت بلوک اول نیروگاه 
1000 مگاواتــی ســیکل تركیبی ســیرجان در شــركت گهر انرژی ســیرجان،

* تکمیــل بخش تجهیــزات و اجــرای پــروژه گازرســانی بلــوک اول نیروگاه 
1000 مگاواتــی ســیکل تركیبی ســیرجان در شــركت گهر انرژی ســیرجان،

لــذا بدینوســیله هیأت مدیره شــركت مراتب قدرداني و تشــکر خود را از شــما 
ســهامداران محترم و دســت اندركاران عرصه صنعت و معــدن و تمامي كاركنان 

شــركت معدنــي و صنعتي گل گهــر و شــركتهای زیرمجموعه اعــالم میدارد.
برنامه های آینده شركت

هیــــأت مدیــره شــركت بــر آن اســت تــا در راســتاي نیــل بــه توســعه 
و پیشــــرفت روز افــزون و اعتــالي میهــــن، بــا رهنمودهــا و حمایت هـاي 
شـما سـهامداران محتـرم، ضمـن حفـظ و ارتقـاء ارزشـهاي بنیـادي شـركت، بـه 

اسـتراتژي هـاي هـدف گذاري شـده بشـرح زیـر دسـت یابـد:
- ســرمایه گذاری متمركز در حوزه اكتشاف به منظور افزایش ذخایر معدنی پایدار 

- بهره برداري كارآمد از حداكثر ظرفیت خطوط تولید 
- تسریع در تکمیل زیرساختهاي موردنیاز طرحهاي توسعه با تمركز بر شركتهای تابعه
- حضــور فعــال در بازار ســرمایه از طریق تامین مالی و ورود شــركت های تابعه
- بهینه سازي خطوط تولید با هدف افزایش ظرفیت با تمركز بر محصول استراتژیک

- پیاده ســازی نظام حاكمیت شــركتی، برنامه اســتراتژیک و بودجه بندی جامع 
- كاهش قیمت تمام شــده محصوالت در راستای افزایش سودآوری و بازده حقوق 

صاحبان سهام
ســایر طرح های توسعه ای شــركت معدنی و صنعتی گل گهر به شرح ذیل است:

1- سولفور زدایی از گازهای خروجی كارخانه گندله سازی 
2- فاز 3 ارتقاء سیستم كنترلی كارخانه تغلیظ

3- پروژه افزایش ظرفیت كارخانه های گندله سازی 

4- مشــاور و پیمانــکار EPC جهت پروژه انتقال و آبگیــری از باطله های خطوط 
كنسانتره مجتمع )فاز3(

5- پروژه بهبود كیفیت محصول خط چهارم 
6- انجام مطالعات تکمیلی و اكتشافی و سرمایه گذاري در معادن سنگ آهن غرب 

) FIJV استرالیا)شركت
7- تأمین ماشین آالت معدن 

8- احــداث پایل جدید دوم ســنگ آهن شکســته و نصب ریکالیمر نــوار نقاله
9- احداث مخازن ذخیره آب در سایت آبی گل گهر به ظرفیت صد هزار متر مکعب

10- احداث پایانه ریلی جدید و سایت انباشت و برداشت 
11- احداث شبکه ریلی خطوط 5و6و7 كنسانتره و محوطه انباشت و برداشت و سنگ 

دانه بندی شده
12- احداث شبکه ریلی كل منطقه معدنی و صنعتی گل گهر

13- اجرای عملیات روسازی خط آهن سایت پایانه ریلی
14- حفاری اكتشافی بین معادن گل گهر 

15- انجام مطالعات اكتشافي گراني سنجي زمیني در محدوده جنوب معدن 1 و 3 
16- مطالعات شناسایي و پی جویي در پهنه خراسان رضوي

17- مطالعات اكتشافی در محدوده اسگمبیلو 
18- مطالعات اكتشافات عمومی پهنه بم

19- تفاهم نامه خدمات آزمایشگاهی
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شرکت برکت که به راستی برکت است

شركت گروه دارویی بركت به عنوان یکی از بزرگترین هلدینگ های دارویی ایران، 
با سیاست های توسعه ای و ورود به عرصه های نوین دارویی جهان، همواره تالش 
نموده است با جذب متخصصین كارامد و نخبگان علوم نوین و صنعت دارویی،در 
پیشــبرد ماموریت و چشــم انداز خود گام های موثری را برداشــته و اقدامات 
اثربخشــی را با استقرار سیستم های نوین مدیریتی در سازمان جهت شکوفایی 
استعدادها و خالقیت های منابع انسانی و گروه مدیران خود كه بی تردید به عنوان 
با ارزش ترین ســرمایه های هر مجموعه موفق تلقی می گردند ، به انجام رساند.

هنوز آن شوق و ذوق ورود به تابلو بورس را به یاد دارم 
كه چنان مورد تشویق قرار گرفت و لب بازار بدین عرضه 
خندید و زان وعده كه دكتر رضوانی فرد به تعالی این 
مجموعه نوید داده بود كه شیرینی اش هنوز دل و جان 
را حالی میبخشد و روشن روان می سازد.دست مریزاد 
و خداقوت مدیران جهادگر و تالشــگر كه دل ایران و 
ایرانی را با عملکرد شایسته و بایسته تان قرص و محکم 
و امیدوار و خندان ســاختید.برقرار باشید و مستدام.

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شركت 
گروه دارویی بركت)ســهامی عام( مورخ 1399/04/21 
در محل ســالن شماره یک بازار چارسو برگزار گردید.  
در این مجمع كه با حضور 63/39 درصد ســهامداران 
حقیقــی و حقوقی ، اعضــاء هیات مدیــره، نماینده 
ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقای 
فرشــید مرادي بود، كه جنابان ســیدمهدي ناصري 
و علــي فــالح پور در مقــام نظــار اول و دوم و آقای 
مصطفي ظهیر به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گــزارش هیات مدیــره به مجمع 
مربوط 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 
طنین صلوات خود ضمــن تصویب صورتهای مالی و 
تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 و با تقسیم سود 
300 ریال به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
صنعت دارو مانند بســیاری از صنایع دیگر در ســال 
گذشــته با مشــکالت و چالش های متعددی مواجه 
بود كه برخی از آن ها مربوط به ســاختار كلی اقتصاد 
كشــور بوده و برخی مختص به صنعت داروسازی می 
باشد. نحوه قیمت گذاری دارو، مقیاس پائین تولیدی 
شــركت های دارویی، وارداتی بــودن بیش از نیمی 
از مــواد اولیه مورد نیاز بخش دارویی كشــور، به روز 
نبودن تجهیزات و ماشــین آالت شركت های دارویی، 
ناتوانی ســازمان های بیمه گر در پرداخت مطالبات، 
عدم رعایت اصول بهینه تولید منطبق با استانداردهای 
جهانی در بسیاری از شركت ها، تعامالت بین المللی 
اندک و دشــواری در تامین و انتقال ارز تنها بخشی از 
مهم تریــن چالش های اختصاصی صنعــت دارو در 
كشور است كه عملیات شــركت های فعال تولیدی 
را در ســال گذشــته با مشــکل مواجه ساخته است.

افزایش دوره وصول مطالبات به بیش از یک سال منجر 
به ایجاد محدودیت سرمایه در گردش و بحران نقدینگی 
در شركت ها گردیده و رویکرد مالی شركت ها باالجبار 
به دریافت تسهیالت مالی با نرخ بهره بیش از 18 درصد 
تغییر یافته و این موضوع تا جایی پیش رفته است كه 
بیش از 15 درصد از فروش و نزدیک به نیمی از ســود 
عملیاتی شركت های دارویی صرف پرداخت هزینه های 
مالی و در نهایت كاهش حاشیه سود صنعت شده است.
در خصوص شــركت های تولیدی زیرمجموعه گروه 
دارویی بركت نیز این موضوع صادق بوده و هزینه های 
مالی و سود عملیاتی شركت را تحت تأثیر قرار داده است.

از طرف دیگر و به دلیل وجود ظرفیت مازاد در صنعت 
در بخش مولکول های كوچک و اشــباع بازار داخلی، 
پیچیدگی فرایند و فراهم نبودن زیرساخت های الزم 
برای صادرات دارو به بازارهای خارجی، شــدت رقابت 
در بســیاری از بخش های ایــن صنعت فزونی گرفته 
و منجر به شــکل گیری جنگ های قیمتی و اعطای 
تخفیف های نامعقول گشته است و این موضوع نیز به 

نوبه خود موجبات كاهش سودآوری صنعت را در پی 
داشته است. البته از نکات مثبت سال 1398 میتوان به 
حمایت وزارت بهداشت از داروهای تولیدی در مقابل 
واردات دارو اشاره نمود. اما باید اشاره داشت كه بدهی 
های دولت در این ســال متورم گشته و در قبال این 
بدهی ها اوراقی نیز به پخش ها تخصیص داده نشــد.

با این حــال و علی رغم وضعیت نامناســب صنعت 
داروســازی، گــروه دارویی بركت به عنــوان یکی از 
مهمتریــن بازیگران صنعت داروســازی كشــور و با 
در اختیار داشــتن واحدهای كســب وكاری مختلف 
در تمامــی حلقــه هــای زنجیــره ارزش صنعت از 
تولیــد مواد اولیه، تا تولید فــرآورده نهایی و توزیع، با

اســتمرار بر اتخاذ اســتراتژی های مناسب و سرمایه 
گذاری در فرصت هــای جذاب، نوآورانه، آینده نگارانه 
و دارای پتانســیل های رشــد فوق العــاده، آتیه ای 
امیدبخش را پیش روی ســهامداران قرار داده اســت.

بر این مبنا حوزه های كسب وكاری جدیدی با توجه 
به جهت گیری های نظام ســالمت و صنعت دارو در 
دنیا، بار بیماری ها و علل اصلی مرگ و میر در كشور، 
عالوه بر كســب وكارهای موجود در برنامه راهبردی 
پنج ساله دوم هدف گیری شده است. توسعه سرمایه 
گذاری در حوزه های كســب وكاری جدید مانند راه 
اندازی شركت بیوســان فارمد (مشتمل بر سه پروژه 

تولید داروهای بیوســیمیالر، پپتید و واكســن)، راه 
اندازی شــركت ســل تک فارمد(تولید فرآورده های 
سلول درمانی) از جمله مهمترین سرمایه گذاری هایی 
است كه به عنوان موتورهای رشد دارویی بركت در یک 
دهه آینده ایفای نقش خواهند نمود. ورود حوزه درمان 
های پیشــرفته (پروژه كارتی سل و سرمایه گذاری در 
فناوری آلوژن به منظور افزایش ظرفیت كارخانه سلول 
درمانی) نیز از دیگر مســیرهای انتخابی برای ورود به 
بخش های جذابتر و دارای پتانســیل رشد آتی است.
عــالوه بر هــدف گیری حــوزه های كســب وكاری 
جدیــد، برنامه های ویــژه ای نیز بــه منظور بهینه 
ســازی ســبد محصوالت، ارتقــای كیفیت خطوط 
تولیدی شــركت های زیرمجموعــه، ورود جدی تر 
به بازار كشــورهای منطقه و توسعه صادرات و بهینه 
ســازی ســبد محصوالت آنها در برنامه راهبردی 5 
ســاله دوم گروه دارویی بركت توسعه داده شده است.

در سالی كه گذشت این مجموعه توانست دو ثمره مهم 
از سبد سرمایه گذاری های جدید را برداشت نماید و با 

عنایت الهی و پس از تالش های شبانه روزی متخصصین 
و سرمایه های انسانی زیرمجموعه در نهایت و پس از 4 
سال، پروژه سل تک فارمد، اولین كارخانه سلول درمانی 
ایران و منطقه، به صورت رسمی وارد فاز تولید گردید.
به عالوه، شــهرک صنعتی دارویی بركت نیز به عنوان 
یکی از بزرگترین شــهركهای صنعتی حوزه سالمت 
منطقه با بهره گیری از زیرســاخت هــای مطابق با 
استانداردهای بین المللی افتتاح گردید و شركت های
بزرگ داخلی و خارجی با خرید زمین در شهرک شروع 
به ســاخت كارخانه های خود در یک ســال گذشته
نموده اند. فروش حدود 50 درصد زمین های شهرک 
گواه اســتقبال فعاالن و سرمایه گذاران عرصه دارویی
كشور از زیرســاخت های مناسب موجود در شهرک 

دارویی بوده است.
چشم اندا ز

گروه داروبی بركت در راستای تحقق چشم انداز گروه 
توسعه اقتصا دی تدبیر و مامور یت خود، در افق ده سال 
در عرصه دارو و تجهیزات پزشکی مجموعه ای است:
منطقــه در  پیشــتاز  و  نــوآور   ، آفریــن  ش  ارز 

مأموریت
گــروه دارویی بركــت در راســتای تحقــق اهداف 
گــروه توســعه اقتصادی تدبیــر و مفاد اساســنامه، 
مأموریــت های زیر را در چارچــوب اقتصاد مقاومتی 
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بــه منظــور ارتقای ســالمت جامعه بر عهــده دارد:
- توســعه، تولیــد و عرضــه محصــوالت دارویــی

- سرمایه گذاری در كسب وكارهای نوین ارزش آفرین و 
فناورانه در عرصه سالمت با مشاركت داخلی و بین المللی
- ایجاد مزیت رقابتی پایدار در عرصه دارو و تجهیزات 
پزشکی و حضور فعال در بازارهای منطقه ای و بین المللی
- تحقیق، توسعه و نوآوری در عرصه دارو و تجهیزات پزشکی
- مدیریت بهینه ســبد دارایی ها و سرمایه گذاری ها

گروه خود را متعهد می داند با بهره گیری از ســبک 
مدیریت مشــاركتی هوشــمندانه جهادی و تمركز 
بر نــوآوری، روابط اثربخش با ســازمان های مربوطه، 
بکارگیری و توسعه ســرمایه انسانی متعهد و خالق، 
حقوق ذی نفعان خود را به نحو مطلوب تامین نماید.

ارز شها
- حفاظت از محیط زیست

- اعتماد متقابل با كاركنان و سهامداران
- مسئولیت اجتماعی

- رعایت حقوق مشتریا ن
- شفافیت اطالعاتی

- تعهد به كیفیت محصوال ت
- پایبندی به سرمایه انسانی

- رعایت اصول اخالقی و حرفه ای
اهداف كالن گروه دارویی بركت

1- ارتقای شــاخص های عملکردی مالی و اقتصادی
2- افزایش ســهم و ارتقای جایگاه در بازار ســالمت 
كشــور و منطقه بــا محوریــت اقتصــاد مقاومتی

3- افزایش میزان ســرمایه گذاری در توسعه فنآوری 
های نوین و پیشرفته

4- ارتقای كیفیت و بازده سبد محصوالت
5- افزایش ســهم در تحقیق و توســعه فناوری ها و 

محصوالت نوین عرصه سالمت
6- ارتقای همسویی فعالیتهای اقتصادی با سیاستهای 

كلی اقتصاد مقاومتی
7- افزایش رقابت پذیری شركت های تابعه

8- ارتقای بهر ه وری، تعالی ســازمانی، هوشمندی و 
مسوولیت پذیری اجتماعی

9- ارتقای شاخصهای حاكمیت شركتی
10- ارتقــای ارزش دارایی های فکــری، »قابلیت و 
شایســتگی ها« و »كیفیت زندگی« سرمایه انسانی
اقدامات انجام گرفته در راستای مبارزه با بیماری 

كرونا در سال 1398 :
- تولید 17 تن ژل ضدعفون ی كننده )سبحان دارو، 

داروسازی تولید دارو و ایران دارو(
- واردات 20 میلیو ن عدد ماسک)شركت كی بی سی(
- توزیــع 2 میلیــون عدد ماســک )پخــش البرز(
- توزیع 120 میلیو ن عدد دستکش التکس)پخش البرز(

- فرموال سیون و تولید فرآورده های شیمیایی درمان 
مبتالیان به ویــرو س كرونا )داروســازی تولید دارو،

ایران دارو و سبحان انکولوژی(
- واردات 21 دستگاه تولید انواع ماسک تنفسی
- واردات 200 هزار عدد كیت تشخیص كرونا

- واردات 193 دستگاه ونتیالتور
- اجــرای موفق طــرح درمــان بیمــاران مبتال به 
كووید 19 با اســتفاده از ســلول درمانی با مشاركت 
دانشــگاه های علوم پزشــکی؛ مراكز درمانی و رویان
- اجرای موفق طرح تولید فرآورده های درمانی مبتنی 
بر پالسما به منظور درمان بیماران مبتال به كووید 19

برنامه های آتی
- بهینه سازی سبد محصوالت

- توسعه صادرات
- تمركز بر تکمیل پروژه های در حال اجرا

- ارتقاء GMP خطوط تولیدی
- برنامه ریزی برای ورود به حوزه های كســب وكاری 

جدید هدفگیری شده
- توسعه همکار ی های بین المللی

- افزایش هم افزایی و مشــاركت های درون گروهی
- اجرای تفاهم نامه های منعقده در خصوص راه اندازی 
اتحادهای استراتژیک با شركت های بزرگ چند ملیتی
- سرمایه گذاری در استارت اپ های نوآورانه حوزه سالمت

- اصالح ساختار مالی و اســتفاده از شیوه های نوین 
تامین مالی از طریق:

- اســتفاده از ابزارهــای نویــن تامیــن مالــی بازار 
ســرمایه با هدف افزایــش توان تامین مالــی پروژه 
هــا و تنــوع بخشــی بــه ابزارهــای تامیــن مالی

- ادامــه مذاكره با شــركت هــای خصوصی داخلی 
و خارجــی جهــت ورود به مشــاركت در پــروژه ها
مشــاركت  در  جدیــد  هــای  پــروژه  تعریــف   -
بــا شــركت هــای توانمنــد داخلــی و خارجــی

شركت دارویی بركت
شركت گروه دارویی بركت )سهامي عام(  با بیش از 20 
شركت تابعه در سال 1389 بر اساس تحلیل و آینده 
نگاری صنعت دارویی ایران و با هدف پاســخگویی به 
نیازهای جامعه، تحت عنوان »شركت فناوري هاي نوین 
دارویي تدبیر« تاســیس گردید. این شركت به عنوان 

یک مجموعه اقتصــادی دانش محور ، رویکرد خویش 
را تمركز بر فرآورده هاي سالمت  انتخاب نموده است.

مبنای فعالیت شركت ، حركت در جهت تحقق چشم 
انداز ایران 1404 و هم راســتایي با نقشه جامع علمي 
كشور در راستای مســئولیت اجتماعی و ارج گذاری 
به ارزشهای انسانی اســت.كمک به گسترش عدالت 
اجتماعــی و افزایش امکان دسترســی محرومین به 
فرآورده های جدید ســالمت از طریق تولید داروها با 
قیمت ارزانتر، از اهداف این مجموعه می باشد. جهت 
گیری كالن شركت ، ورود به عرصه های نوین دارویی 
از جمله زیست فناوری، فناوری های داروسانی، از جمله 
نانوتکنولوژی، داروهای آهسته رهش و عرصه های جدید 
فناوری سالمت، توسعه صنعت سلولی-مولکولی از جمله 
سل تراپی ، ژن تراپی ، ایمنوتراپی و فناوری بافتی است.

شركت های تابعه هلدینگ دارویی بركت در حوزه های 
توسعه و انتقال دانش فنی، تجاری سازی فناوری ها و 
تولید دارو)از مواد اولیه موثره دارویی تا محصول نهایی(، 
خدمات بازرگانی )صادرات،واردات و پخش( در عرصه 
دارویی و ســایر خدمات پشتیبانی، فعالیت می نماید. 
این مجموعه 14 درصد كل داروهای ضروری كشور را 
تامین می نماید و بیش از 420 قلم محصول از طریق 
شركت های تابعه خود تولید می نماید.قسمت اعظم 
سهام شركت های تابعه این هلدینگ از جمله شركت 
سرمایه گذاری البرز و بخش عمده ای از شركت های 
تابعه آن همچون شركت ســبحان دارو ، ایران دارو ، 
تولید دارو ، البرز دارو و ... در بورس اوراق بهادار تهران 
ثبت و عرضه شده اند و متعلق به آحاد مردم می باشد.

شــركت گروه دارویی بركت برآن اســت تا از طریق 
تعامل ســازنده با موسسات دانش بنیان و دانشمندان 
جهــان، بهره گیــری از دانش و فنــاوری های حوزه 
دارو و ســالمت و با بکارگیری بیــش از صدها نیروی 
متخصص و محقــق ، گام های موثــری را در عرصه 
دارویی كشــور برداشــته و نقش مهمی را در درمان 
بیمــاران به ویژه بیمــاران صعب العــالج ایفا نماید. 
این هلدینگ در مجموع با در اختیار داشــتن بیش از 
3500 نفر نیروی متخصص در حوزه سالمت توانسته 
است تا كنون گام های شایسته ای را در جهت توسعه 
صنعت دارویی كشــور بردارد. شــركت گروه دارویی 
بركت با شعار »سالمتی بركت است« ، با انجام اقدامات 
موثر در حوزه دارویی ، جهت دسترســی تمامی اقشار 
باالخص اقشار كم درآمد و محروم به خدمات درمانی 
استاندارد با كیفیت و قیمت مناسب تالش می نماید.
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استان مرکزی با پتروشیمی شازند در قله افتخار
پیشرو در بومی سازی و زنجیره ارزش آفرینی با مدیرانی از جنس اراده 

مجمع عمومی عادی سالیانه شركت پتروشیمی شازند )سهامی  عام( مورخ 14/04/1399 
در محل دفتر مركزي شركت، تشکیل شد. در این مجمع كه با حضور 74/82 درصد 
سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، 
حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست مجمع بر عهده آقای عباس باباگل زاده 
كشتلي بود كه آقای رضا توكلي بنیزي و خانم نرگس یزدانیان در مقام نظار اول و دوم و 
آقای محمدعلی اكبری به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند. در ادامه با قرائت گزارش 
هیات مدیره به مجمع توسط مدیرعامل شركت مربوط به اهم فعالیت های صورت پذیرفته 
طی سال مالی منتهی به 29/12/1398 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 370/1 ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

ابراهیم ولدخانی مدیرعامل شركت پتروشیمی شازند اظهار كرد: طی سال گذشته، 
نرخ كاالهای این پتروشیمی به صورت نرخ های نیمایی با پتروشیمی محاسبه می شد 
ارز از 4200 تومان سال 97 به 12 الی 13هزار تومان رسید.نیمه دوم سال  و نرخ 
خوبی  بسیار  شرایط  خارج  بازار  همیشه  كه  گذشته  سال های  برخالف  هم  گذشته 

نداشت. چندانی  افزایش  محصوالت  قیمت  گذشته  سال  داشت 
رسیدن  از  بعد  و  بوده  بررسی  درست  در  قشم  پروژه  افزود:  وی 
می شود. ابالغ  سهامداران  به  شركت  مدیره  هیات  در  نتیجه  به 
مدیرعامل شركت پتروشیمی شازند درخصوص پروژه الوان همچنین 
ادامه داد: پروژه الوان یکی ازپروژه هایی است كه هیچ سودی برای ما 
ندارد. دوبار هم اعالم كردیم كه حتی به قیمت اسمی بفروشیم، اما 
مشتری ندارد. اگر مشتری وجود داشته باشد ما فروشنده هستیم.
شركت  این  محیطی  زیست  مسائل  درخصوص  ولدخانی 
خاطرنشان كرد: تمام اقدامات مجموعه، بابت پساب ها، گیاهان و 
... به صورت آنالین پایش می شوند. در دوسال گذشته به عنوان 
رعایت  را  جهانی  استاندارد های  ما  شدیم.  شناخته  سبز  صنعت 
پرداخت  باید  تومان  میلیارد   70  ،60 سالی  حداقل  می كنیم. 
كنیم در این دو سال یک ریال هم پرداخت نکردیم. وی درباره 

صادرات شركت پتروشیمی شازند گفت: درباره محصوالت پلیمری مشکلی نداریم. 
اخیرا  ما  كردیم. محصوالت  بازاریابی  را  كوچکی  بازار های  میانه  آسیای  برای كشور 
به اروپا و آمریکای التین صادر می شود. اگر محصول ما در بورس عرضه شود و این 
محصول به مچینگ برود و خریدار نداشته باشد ما اجازه صادرات داریم. در غیر این 
داریم. صادرات  برای  خوبی  شرایط  اما  ندارد  وجود  ما  برای  صادرات  امکان  صورت 
مدیرعامل پتروشیمی شازند در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تشکر از تعامل، 
همکاری ها و همدلی اعضای هیات مدیره و آقای دكتر تجریشی مدیر محترم عامل 
شركت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، با اشاره به موفقیت ها و دستاوردهای شركت 
پتروشیمی شازند در سال 98 افزودند: در سال گذشته برای اولین بار تعمیرات اساسی 
)اورهال( این شركت با تکیه بر توانمندی متخصصان و كارشناسان زبده شركت و بدون 
حضور كارشناسان خارجی كه به بهانه تحریم های ظالمانه بین المللی از حضور در 
شركت امتناع ورزیدند، در سطح گسترده ای با موفقیت به پایان رسید و پتروشیمی 
را  خود  آمادگی  شركت  این  و  یافت  دست  اساسی  تعمیرات  فنی  دانش  به  شازند 
جهت انتقال تجربیات خود به سایر شركت های پتروشیمی كشور اعالم نموده است.
ایشان یادآور شدند برای اولین بار با ایجاد خط هیدوژن بین شركت های پتروشیمی و پاالیشگاه 
امام خمینی )ره( شازند در زمان اورهال تعدادی از واحدهای مجتمع در مدار تولید قرار داشتند.
مهندس ولدخانی با اشاره به اقدامات ارزشمند شركت پتروشیمی شازند در زمینه ساخت 

قطعات گفتند: از زمان اورهال و پس از آن با تاكید مقام معظم رهبری بر جهش تولید، 
بیش از 1500 قطعه از قطعات و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی مجتمع در واحد 
ساخت و خودكفایی، داخلی سازی شده است و بسیاری از این قطعات و تجهیزات برای 
اولین بار در زمان اورهال مجتمع بازگشایی، نقشه برداری و بومی سازی شده است.

ایشان یادآور شدند: در راستای ایجاد اشتغال و عمل به مسئولیت های اجتماعی در 
اورهال سال گذشته عالوه بر نیروهای متخصص شركت پتروشیمی شازند، از توانمندی 3 
هزار نیروی انسانی دیگر كه عمدتاً از نیروهای بومی منطقه و استان بوده اند، استفاده شد.

با همکاری و مشاركت  مدیرعامل پتروشیمی شازند عنوان كردند: در سال گذشته 
شركت پتروشیمی شازند و پژوهش و فناوری شركت ملی صنایع پتروشیمی، كاتالیست 
SAC500 كه دانش فنی آن در اختیار تعداد محدودی از كشورهای پیشرفته دنیا بود در 
كشور بومی سازی شد كه این كاتالیست جهت تولید گرید PE100 در ساخت لوله های 
آبرسانی و انتقال گاز كاربرد دارد كه خوشبختانه این محصول تاییدیه های الزم را از سوی 
مراجع ذی صالح كسب نموده است. همچنین پروژه جمع آوری بخارات هیدروكربنی با نام 
پروژه كهاب )VRU( در سال گذشته با حضور استاندار محترم مركزی و دیگر مسئولین 
استانی به بهره برداری رسید كه این پروژه به حفاظت هر چه بیشتر 
محیط زیست و همچنین جمع آوری بخارات هیدروكربنی در زمان 
بارگیری محصوالت كمک شایانی می نماید. ضمن این كه پروژه 
های طرح توسعه واحد اتوكسیالت جهت ساخت گریدهای جدید 
و ساخت مخازن كروی با همکاری شركت ماشین سازی اراک در 
سال گذشته آغاز و مراحل راه اندازی آن در دست اقدام است كه 
با این اقدام 50 هزار تن به ذخایر مخازن شركت اضافه خواهد شد.
از  كرونا  ویروس  جهانی  گسترش  به  اشاره  با  ولدخانی  مهندس 
سال گذشته به بخش هایی از اقدامات پتروشیمی شازند در این 
خصوص اشاره نموده و بیان داشتند: این شركت در راستای عمل 
به مسئولیت های اجتماعی خود در ظرف كوتاه ترین زمان موفق 
به تولید محلول ضدعفونی كننده دست و سطوح با استانداردهای 
سازمان بهداشت جهانی شد كه این محلول در بین كاركنان و 
همچنین مراكز بهداشتی و درمانی استان و روستاها و برای نیازمندان منطقه توزیع شد.

در این راستا با توجه به نیاز كشور به مواد اولیه در تولید سرنگ و ظروف حجمی سرم، 
پتروشیمی شازند به عنوان تنها شركت تولید كننده گریدهای مورد نیاز شركت های 
سرنگ و سرم سازی كشور، نیاز این شركت ها را تامین و كشور را در تولید این نوع 
محصوالت به خودكفایی رسانده است؛ شایان ذكر است آقای دكتر شانه ساز معاون 
محترم وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و داروی كشور هم در دیدار اخیر خود از 
مجتمع پتروشیمی شازند، از زحمات و تالش های ارزنده همکارانم كه در تامین نیاز 
شركت های سرنگ و سرم سازی و همچنین تامین ماده اولیه گرید البسه پزشکی 
برای كل كشور ایفای نقش نموده اند تقدیر و تشکر نمودند. همچنین خاطر نشان می 
گرددكه تا چند روز آینده تولید گرید مذكور در مدار تولید مجدد قرار خواهد گرفت.
در ادامه تعدادی از سهامداران سواالتی را از مدیرعامل پتروشیمی شازند به صورت 
پیامکی مطرح نمودند كه ایشان در پاسخ به این سواالت به وضعیت بهای تمام شده و 
میزان فروش شركت اشاره كردند و اظهار داشتند شركت پتروشیمی شازند به عنوان 
بزرگترین پتروشیمی خوراک مایع كشور تابع بهای جهانی قیمت نفت می باشد و 
با افزایش بهای جهانی نفت قیمت نفتا به عنوان خوراک اصلی این شركت افزایش 
خواهد یافت و این در حالی است كه قیمت محصوالت تولیدی شركت از سوی شركت 
ملی صنایع پتروشیمی هم تراز با قیمت محصوالت تولیدی شركت های پتروشیمی با 

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ

32



 پُرتیراژترین نشریه اقتصادی کشور | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  115 | تیر   مــاه  1399 |33

خوراک گازی قیمت گذاری می گردد. با این وجود خوشبختانه با كاهش قیمت جهانی 
نفت، حاشیه سود سه ماهه نخست سال جاری شركت افزایش چشمگیری داشته است.
مهندس ولدخانی در ارتباط با تامین خوراک نیز عنوان كردند شركت های پاالیش نفت 
امام خمینی )ره( شازند و اصفهان به عنوان تامین كنندگان اصلی خوراک پتروشیمی 
شازند می باشند، اما با توجه به مصرف روزانه 3 هزار تن نفتا، این خوراک از دیگر 
مبادی نظیر پاالیشگاه های آبادان، ستاره خلیج فارس و سرخس نیز تامین می شود.
مدیرعامل پتروشیمی شازند به پروژه های در دست اقدام شركت اشاره نموده و افزودند: 
10پروژه مهم در شركت تعریف شده و در حال پیگیری است كه پروژه طرح توسعه 
واحد اتوكسیالت به عنوان تنها واحد در سطح كشور یکی از این پروژه هاست كه طرح 
راه اندازی مقدماتی آن در هفته گذشته با موفقیت مورد آزمایش قرار گرفت و راه 
اندازی رسمی آن نیز در روزهای آینده انجام خواهد شد كه با بهره برداری كامل از این 
پروژه گریدهای جدیدی تولید و به رونق صنایع پایین دستی كمک شایانی خواهد شد.
همچنین پروژه پساب با سرمایه گذاری 12 میلیون دالری یکی دیگر از پروژه های 
مهم در دست اقدام پتروشیمی شازند است كه خوشبختانه پیمانکار آن تعیین و تا 
با آن صورت خواهد  اقدامات مرتبط  با حضور شركت های خارجی  دو هفته آینده 
پذیرفت. همچنین پروژه متان باالست در زمینه كاهش آالیندگی و ایجاد محصول 
جدید، پروژه استفاده از OFF GAS پاالیشگاه امام خمینی )ره( شازند به منظور 

استحصال اتیلن، تولید كاتالیست اتمر 163 كه مورد 
مصرف سایر شركت های پتروشیمی كشور نیز می باشد 
و ساخت گریدهای جدید و همکاری با شركت پژوهش 
از  بومی  های  كاتالیست  ساخت  در جهت  فناوری  و 
دیگر پروژه های در دست اقدام این شركت می باشد.
مهندس ولدخانی در ادامه به مسئولیت های اجتماعی 
شركت اشاره كردند و گفتند با توجه به تصویب مجمع 
عمومی و اختصاص بودجه در این خصوص با همراهی 

شایسته اعضای محترم هیات مدیره كمک های شایانی در راستای مسئولیت های 
اجتماعی صورت پذیرفته كه كمک به بازسازی منازل آسیب دیده روستاهای منطقه از 
سیل اوایل سال گذشته،كمک به سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان، اختصاص 
سبد ارزاق به نیازمندان منطقه در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری در 
طرح كمک مومنانه همچنین تجهیز بخشی از مراكز بهداشتی و بیمارستانی استان 
از  برخی  مراكز  این  به  شركت  تولیدی  كننده  ضدعفونی  محلول  اهدای  و  مركزی 
اقدامات شركت پتروشیمی شازند در زمینه عمل به مسئولیت های اجتماعی است.
حیفمان آمد در انتهای گزارش از لطف همیشگی مهندس ولدخانی به اهل مطبوع 
و روابط عمومی نمونه و شایسته شركت كه از برترین ها در تعامل با اهل رسانه و 
توان دوچندان  نبریم كه خدایتان عمر فزون و  یادی  نامی و  باشند  خبرنگاران می 
بخشد كه خودكفایی و رونق و جهش تولید را در كنار تعامل و حمایت از اهل قلم 
توانستن. پس  خواستن  فعل  كننده  یاران صرف  مانا،  و  باشید  برقرار  نمودید.  معنا 

پیام هیات مدیره 
شما  همراهی  و  بزرگ  خداوند  به  اتکال  با  كه  نماییم  اعالم  خرسندیم  بسیار 
حضور  ضمن  جمعی،  تالش  و  استوار  اراده  از  بهره گیري  و  گران قدر  سهامداران 
به  اندیشه  از  ذی نفعان،  همه  براي  را  ارزش آفرینی  كشور،  اقتصاد  عرصه  در  فعال 
شركت  برنامه های  راستاي  در  بتوان  تـا  نمـاییم  مهیا  را  شرایطی  و  برسانیم  عمل 
سال  در  كاركنان  و  مدیران  مناسب  درک  و  همدلی  تخصص،  با  و  برداشته  قدم 
موفق  ارزی  درآمد  دالر  میلیون   212 از  بیش  كسب  با  تولید«،  »رونق  به  موسوم 
شویم:  1398 مـالی  سال  در  زیر  شرح  به  جدیدي  دستاوردهاي  و  افتخارات  به 
 C502, C501, 1 انجام موفقیت آمیز تعمیرات اساسی و تعمیر توربین كمپرسورهای-

C201 الفین كه عالوه بر كاهش زمان توقف واحدها، كاهش هزینه های تعمیر و 
نگهداری ، افزایش راندمان تولید و بهبود كیفیت محصوالت تولیدی با كمترین هزینه و 

در كوتاهترین زمان ممکن نیز صورت گرفته است.
-2 دستیابی به دانش فنی تعمیرات اساسی توربین كمپرسورهای الفین با استفاده از 

توانمندی شركتهای ایرانی
-3 تهیه و تامین به موقع لوازم یدكی، مواد شیمیایی، كاتالیست ها و مواد افزودنی مورد 

نیاز شركت علی رغم مشکالت ناشی از تحریم ها
توانمند داخلی  تولیدات داخلی و خدماتی فنی مهندسی شركتهای  از  -4 استفاده 
و  وابستگی  كاهش  منظور  به  خارجی  شركتهای  جای  با  آنها  نمودن  جایگزی  و 
از كشور ارز  از خروج  از كاالهای تولیدی ساخت داخل كشور و جلوگیری  حمایت 
-5 انعقاد قرارداد احداث دو عدد مخزن كروی به منظور افزایش ظرفیت ذخیره سازی 

C4 و تركیبات IPG
-6 انعقاد قرارداد پروژه متان باالست كه اجرای این پروژه در واحد اتیلن اكساید موجب 
كاهش دما و Hot Spot در راكتور، افزایش Selectivity و عمر كاتالیست، افزایش 

تولید EO و سود ساالنه ای به مبلغ 290 میلیارد ریال خواهد گردید.
-7 انعقاد قرارداد جهت بومی سازی كاتالیست ROPAK برای واحد 2EH با شركت 

پژوهش و فناوری پتروشیمی
و  سنتز  آزمایشگاهی  های  فعالیت  شدن  نهایی   8-
فرموالسیون 2 نوع كتان افزای بنزین جهت تولید بنزین 

 A95
-9 اتمام فاز تحقیقاتی پروژه تولید االستومر گرمانرم 
برپایه پلی پروپیلن/ بوتا دین با سامانه پخت پراكسیدی

بنزین  بخارات  بازیافت  پروژه  رسمی  افتتاح   10-
)VRU( با هزینه ای بالغ بر یک میلیون یورو و 30 
شدن  اجرایی  با  است  یادآوری  به  الزم  ریال  میلیارد 
این طرح عالوه بر جلوگیری از آلودگی هوا و محیط زیست از اتالف سالیانه حدود 
660 تن محصوالت PGH,A80,A92,C6 به هنگام بارگیری جلوگیری می شود.
چهارم راكتور  نصب  و  اتوكسیالت  واحد  توسعه  طرح  از  درصد   70 اجرای   11-
 RFCC OFF GAS 12 پیگیری پروژه بازیافت اتیلن و تركیبات با ارزش از جریان-

شركت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند
-13 ایجاد خط لوله دریافت C4 به منظور دریافت خوراک های جدید از شركت پاالیش 

نفت امام خمینی)ره( شازند
-14 اجرای پروژه تامین هیدروژن خالص جهت تداوم عملیات واحدهای مجتمع در زمان توقف 
واحد الفین با استفاده از هیدروژن خالص مازاد شركت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند
-15 تولید افزودنی ضد كلوخه سازی بتون از طریق فرموالسیون ضایعات اتانول آمین سنگین 
)PEA( و تبدیل این ضایعات به یک محصول با ارزش و فروش آن به كارخانه های سیمان
-16 تولید ماده شیمیایی اتمر 163 برای اولین بار در واحد اتوكسیالت به منظور 
و  كشور  از  خارج  ماده  این  واردات  قطع  و  مجتمع  پلیمری  واحدهای  در  مصرف 
كشور  پتروشیمی  واحدهای  دیگر  به  محصول  این  فروش  برای  پتانسیل  ایجاد 
-17 تولید گرید جدید ARP512P با كاربرد در صنایع نساجی و گرید EPD60R ارتقاء یافته

-18 تولید سرنگ های انسولین با استفاده از گرید RP801 كه موجبات خودكفایی 
كشور در این زمینه را مهیا نمود. 

-19 تولید بیش از 14000 تن گرید پزشکی اسپان باند )HP565S( در واحد PP به 
منظور تامین نیازمندی مراكز پزشکی و صادرات بخشی از آن برای اولین بار به بازار تركیه
 EPC40R RP340R 20 اخذ پروانه ساخت محصوالت جدید با نام های تجاری-
RP210 , RP270G , , از معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان مركزی
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جلســه ی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بیمه تعاون روز سه شنبه مورخ 
99/04/31 درمحل سالن هگمتانه، هتل المپیک واقع در اتوبان كرج مجموعه ورزشی 

آزادی با حضور اكثریت صاحبان ســهام یا نمایندگان 
قانونی آنان ) 77,47 درصد( و نمایندگان محترم وزارت 
تعاون كار و رفاه اجتماعــی و بیمه مركزی جمهوری 
اســالمی ایران، شــركت فرابورس ایران و حسابرس و 
بازرس قانونی شــركت تشکیل و در مورد انتخاب اعضا 
هیات رئیسه مجمع با توجه به ماده 101 الیحه اصالحی 
قانون تجارت اخــذ رای به عمل آمد و در نتیجه آقای 
محمدرضا مروجی به عنوان رییس مجمع، آقایان غفور 
خرامهر و حسین اشکوه به عنوان ناظرین و آقای مسلم 

اسدی به عنوان منشی مجمع با اكثریت آرا حاضرین انتخاب شدند. ابتدا رسمیت 
جلسه توسط رئیس جلسه اعالم و دستور جلسه مجمع به شرح زیر قرائت گردید :

1- انتخاب اعضا هیات مدیره اصلی و علی البدل

مجمع ضمن رعایت مفاد مواد 88 و 109 الیحه اصالحی قانون تجارت و با اخذ رای 
كتبی با اكثریت نسبی آرای حاضرین، سهامداران زیر را به عنوان اعضا اصلی و علی البدل 
هیات مدیره برای مدت دو ســال انتخاب نمود و اعضا 
هیات مدیره با امضا صورتجلسه قبولی خود را نسبت به 
سمت هیات مدیره شركت به شرح ذیل اعالم نمودند .

اعضا اصلی : آقایان سید امین جوادی ، جواد سهامیان 
مقدم،سید محمدرضا رسولی، محمد صالح چیتگران، 

محسن شریفیان موحد
اعضا علی البدل : آقایان منصور كنعانی امیری، یونس 

مظلومی
همچنین ایــن مجمع با عنایت به ابالغیه ســازمان 
بــورس و ســتاد ملی مبارزه بــا كرونا در خصــوص الزام به برگــزاری مجمع با 
حضــور حداكثــر 15 ســهامدار حقیقی یا حقوقــی مطابق با اطالعیه منتشــر 
شــده، همزمان به صورت آنالین در آپارات و اینســتاگرام بیمه تعاون پخش شد.

اخبار بانک و بیمه

مجمع عمومی عادی ســالیانه بیمه آسیا برگزار شد
مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه آسیا با حضور 83 درصد 
ســهامداران، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بیمه آسیا، 
نمایندگان بیمه مركزی جمهوری اســالمی ایران، سازمان 
بورس و اوراق بهادار و ســازمان حسابرســی برگزار شد و 
صورت های مالی سال 1398 این شركت به تصویب رسید.
مســعود بادین نایب رییــس هیأت مدیــره و مدیرعامل 
بیمه آســیا با اســتناد به گزارش ارائه شــده هیأت مدیره 
بــه مجمــع  و ســهامداران، تولیــد حق بیمه در ســال 
1398 را بالــغ بــر60200 میلیــارد ریال اعــالم كرد و 

افــزود: تولید حق بیمــه با در نظر گرفتــن الگوی اصالح 
ســاختار پورتفوی بیمه ای، 36 درصد رشــد داشته است.

نایب رییس هیأت مدیره بیمه آســیا با اشــاره به پرداخت 
33236 میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران و زیان دیدگان 
در سال 1398، اظهار داشت: نسبت خسارت این شركت در 
سال 1398، با منفی12,2 درصد كاهش، به 55 درصد رسید.

مدیرعامل بیمه آســیا با اشــاره به ســهم10,2 (ده و دو( 
درصدی بیمه آســیا از كل بازار بیمــه و14,8 (چهارده و 
هشت( درصدی از بازار بیمه خصوصی كشور اظهار امیدواری 
كرد كه علیرغم شرایط سخت حاكم بر بازار به دلیل شیوع 
بیماری كرونا، روند رو به رشــد سهم بیمه آسیا از صنعت 
بیمه كشور در سال 1399 بیش از پیش ادامه داشته باشد.
مجمع عمومــی عادی بیمــه رازی برگزار شــد

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شركت بیمه 
رازی )ســهامی عــام( در روز ســه شــنبه 31/04/1399 
راس ســاعت 15 بــا حضور دارندگان بیــش از 70 درصد 
ســهام شــركت و نماینــدگان محترم شــركت فرابورس 
ایــران، بیمه مركزی جمهوری اســالمی ایــران و بازرس 

قانونــی شــركت در محــل دفتر مركــزی برگزار شــد.
آقای بهمن یزدخواســتی ریاســت هیأت مدیره در جایگاه 
ریاســت جلســه قرار گرفت و از بین ســهامداران حاضر 
در جلســه آقایان جالل ایراندوســت و آقای علیرضا مهر 
اردســتانی به عنوان ناظرین و ســركار خانم حکیمه انصار 
رامندی به عنوان دبیر جلســه به اتفاق آراء انتخاب شدند.
مهندس سید مجید بختیاری مدیرعامل بیمه رازی ضمن 
ارایه گزارش عملکرد ســال 1398 شركت كه بیانگر ایجاد 
توازن در بخش بیمه گری و نیز كســب سود قابل مالحظه 
در بخش ســرمایه گزاری و درنتیجه كاهش قابل مالحظه 

زیان انباشــته بود ، بیان كرد كه شركت بیمه رازی با پشت 
سرگذاشــتن مراحل “تنظیم ” و “تثبیت ” با توكل برخدا ، 
مرحله توسعه و شــکوفایی را آغاز نموده است . شركت در 
مرحله جدید برنامه های مدونی برای توســعه دیجیتالی ، 
بهبود مدل های كسب و كار و ارتقای نسبت های مالی دارد 
كه در گزارش ایشــان جزییات به تفصیل تشریح گردید .
رشــد 31۰ درصدی ســود بیمه گری بیمه آرمان

سود ناخالص ناشی از فعالیت های بیمه ای بیمه آرمان در بهار 
99با رشدی 310 درصدی نسبت به بهار 98 روبرو بوده است.

تازه ترین گزارش حسابرسی نشده شركت بیمه آرمان نشان 
می دهد كه این شركت روند سود آوری خود را ادامه می دهد 
و در بهار امسال 157 هزار و 8 میلیون ریال سود شناسایی 
كرده كه سود هر سهم این شركت 105 ریال برآورد شده است.
این در حالی است كه در بهار سال گذشته شركت بیمه آرمان 
با زیان 34 هزار و 690 میلیون ریالی مواجه شده و به ازای 
هر سهم 23 ریال زیان شناسایی كرده بود. شركت یادشده 
در سه ماهه نخست امســال موفق شده تا درصد بیشتری 
نسبت به مدت مشابه پارسال، حق بیمه تولید كند به نحوی 

كه حق بیمه تولیدی شركت بیمه آرمان از یک هزار و 64 
میلیارد و 903 میلیون ریال در بهار پارسال به رقم یک هزار 
و 124 میلیارد و 270 میلیون ریال افزایش یافته است. البته 
درآمد حق بیمه این شركت در این مدت یک درصد كمتر 
از بهار پارسال بوده و میزان درآمد بیمه آرمان در بهار امسال 
یک هزار و 70 میلیارد و 302 میلیون ریال برآورد شده است.
تشریح بســته حمایت از صادركنندگان در شرایط 
تحریم و كرونا از سوی مدیرعامل بانك توسعه صادرات

دكتر علی صالح آبادی در نشســت مطبوعاتی خود كه به 
مناسبت بیست و نهمین سالگرد تاسیس بانک توسعه صادرات 

ایران برگزار شد، گفت: بانک توسعه صادرات ایران قریب به 
سه دهه خدمت به اقتصاد كشور، توانسته حمایت مطلوبی 
از حوزه صادرات كشور داشته باشد. مدیرعامل بانک توسعه 
صادرات تصریح كرد: در شرایط تحریم و كاهش درآمد نفتی، 
با ارز حاصل از صادرات غیر نفتی می توان كشور را اداره كرد.

وی با تاكید بر اینکه اداره كشــور بــدون ارز نفتی در گرو 
مدیریت واردات و برگشــت ارز حاصل از صادرات اســت، 
گفت: یکی از مبادی اصلی تامین ارز كشــور، صادرات غیر 
نفتی است. بنابراین اهمیت ماموریت بانک توسعه صادرات 
یعنــی حمایت از صادرات غیر نفتی دو چندان می شــود.
صالــح آبادی با اشــاره به اینکه بانک توســعه صادرات در 
اجرای پروژه های مختلف كشــور ســهیم بوده، گفت: در 
شــرایطی كه نفت نیز صادر می شــد، صادرات غیر نفتی 
ما تقریبا معادل صادرات نفتی و حتی بیشــتر بوده است.
مدیر عامل بانک توســعه صــادرات ایران اظهار داشــت: 
ایــن بانــک بــا 1100 نیــروی مختصــص كــه عمدتا 
تحصیالت لیســانس بــه باال دارنــد، خدمات خــود را با 
كیفیــت و ســرعت مطلوب به مشــتریان ارائــه می كند

بیمه تعاون به مجمع نشست
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