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شرح عکس جلد   
دكتر فرشید مرادی - مدیرعامل شركت سرمایه گذاری البرز

دكتر فرشــید مــرادی از جنس همــان مدیرانی اســت كه حلقه مفقوده گم شــده 
موفقیت می باشــد در این كشــور برای رســیدن به تعالی و اعتالی میهن اسالمی .

 به راســتی كه می توان اعتراف كرد برای پرواز و رســیدن به نقطه اوج در سکانداری و 
مدیریت هر شــركتی دو بال نیاز می باشد كه یکی دارا بودن علم ، تحصیالت آكادمیک 
و دانشگاهی و دیگری تجربه عملی كه مدیر در پس سال ها تسلط و تبحر می توان به 
آن دســت یافت و بحمداهلل دكتر فرشید مرادی در هر دوی اینها به كمال رسیده است 
. سیاســت گذاری و برنامه محوری این مدیر با دیسیپلین و كاردان دقیقا همان چیزی 
اســت كه در گام دوم انقالب و در سخت ترین روزهای جنگ اقتصادی این سرداران به 
نام و نترس از تهدیدهای اقتصادی و تحریم های ناجوانمردانه جهانی می توانند گره گشا 
باشــند كه این جوانان دانا صرف كننده باور ما می خواهیم پس می توانیم می باشــند. 
وی از مدیران جهادی اســت كه بواســطه حضور مسلط و پرقدرت خود در نقش مدیر 
بودجه و برنامه ریزی شــركت سرمایه گذاری البرز در پیشتر از این بخوبی نقاط ضعف 
و تهدیدها و بهتر از آن  نقاط قوت و فرصت ها را می داند و می شناســد و با این درجه 
تسلط اســت كه بهترین برنامه ها را برای وصول مطالبات، حمایت از تولیدات داخلی و 
البته خودكفایی و توانمندســاختن دانش فنی روز  این مرز و خاک و بوم عیان خواهد 
ســاخت و این همان نقشه راهی اســت كه ما برای رسیدن به نقطه سالمت محوری و 
بسط و پیشرفت در صنعت داروسازی بدان سخت نیازمندیم. به حق كه طبق فرمایش 
مقام معظم رهبری به این جوانان در گام دوم انقالب بیش از بیش بایست اعتماد و باور 
داشته باشیم تا زودتر به سر منزل مقصود برسیم . وی پیشتر در همین سرمایه گذاری 
البرز نشان داده كه تنها و تنها به مبحث بهترین بازده و برآیند از فرآیندهای موجود فکر 

نمی كند و با تدوین برنامه های مدون كوتاه مدت -میان مدت و بلندمدت سعی وافر می 
كند كه مجموعه را بســوی بسط و توسعه فعالیتها و گسترش كار كرد رهنمون سازد. 
دكتر فرشــید مرادی در همین بازه كوتاه حضورش در سرمایه گذاری البرز توانسته در 
بین یک دوجین شــركت های زیرمجموعه از شركت های تولید كننده مواد اولیه تا وارد 
كنندگان دارو، از توزیع كنندگان تا سازندگان داروهایی كه مورد نیاز كشورمان باشد با 
انسجام بخشی و هم افزایی نقشی خوش در  خودكفایی ، تولید داروهای جدید ، توزیع 
به موقع محصوالت در سطح گستره جغرافیایی كشور و البته امر صادرات توجه و اهتمام 
ویژه داشته باشد  .دكتر مرادی در یک كالم برای آنان كه كارشناس خبره بازارند نمونه 
ی بارز مدیریت جوان تحصیلکرده مســلح به علم روز و با تجربه مدیریتی ارزشمندی 
است كه چون از دل شركت  )) دالبر(( برخاسته با مدیریت بهینه  و راهبردی بسان یک 
طبیب حاذق در این روزهای دشوار به بهترین جایگاه برای تعالی سازمانی نشسته است.
حضور وی در شركت بزرگ سرمایه گذاری البرز به عنوان یکی از بزرگترین هلدینگ ها 
و سرمایه گذاری های سالمت محور و درمانگر كشور نوید این را به مدیران زیرمجموعه 
مــی دهــد كه بدون حب و بغض و تنها با تکیه بر نحوه عملکردشــان می توانند یا در 
جایگاه خود مانده و یا اینکه ارتقاء منصب پیدا كنند و جدا از روابط پیچیده مناســبات  
انتصابات مدیریتی كه امروزه از چالش های مسئله دار در كشورمان می باشد این مدیر 
مدبر تنها بر اســاس شایسته ساالری و شایســته گزینی بر مسند سرمایه گذاری البرز 
آنچنــان بادبانها را با درایت هدایت میکنــد و خواهد كرد كه در نهایت خواهیم دید در 
ســال های آتی شركت به ساحل شــیرین بهترین بازدهی و ارزش آفرینی نشسته و بر 
نقطه اوج فعالیت خود در صنعت دارویی كشور، منطقه و جهان خود نمایی خواهد كرد .

جناب آقای مهدی فرزانه
انتصاب شایسته حضرتعالی به سمت سرپرست جدید شركت مبین انرژی خلیج فارس را تبریك 

عرض نموده و از درگاه ایزد منان ، سربلندی و توفیق روزافزون شما را آرزومندیم.
 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بیمه

جناب آقای دکتر عبدالکریم پهلوانی
انتصاب شایسته حضرتعالی به سمت مدیرعامل پتروشیمی امیركبیر كه بیانگر تعهد و توانمندی 
جنابعالی می باشد   تبریك عرض نموده و توفیق روزافزون جنابعالی را از درگاه حضرت احدیت خواهانیم.
 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بیمه



یر
ردب

ن س
سخ

خسرو اميرحسيني

4| پُرتیراژترین نشریه اقتصادی کشور | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  116 | مرداد   مــاه  1399

جواانن را ردیابیم ...

لطفا از مستحبات کم رکده
 هب واجبات ربسید

در دومین و سومین دهه گذشته از انقالب اسالمی اشرافیت كم كم جای خود را در بین 
بعضی دولتمردان باز كرد تا آنجا كه در دهه چهارم پس از انقالب  از اخالق انقالبی دور 

شدیم و مدت هاست در هر جمع و گروهی این سوال طرح می شود كه:
چرا در ایران اختالس زیاد است؟ تهمت فراوان است ؟ دروغ  بی شمار است؟
چرا زیرآب زنی در كار و خیانت در شغل و فساد در خانواده افزون شده است؟

چرا جوانان به مواد مخدر روی آورده اند؟ چرا رابطه های آنچنانی رواج یافته ؟ 
چرا میزان تصادفات رانندگی زیاد شده ؟ چرا تحمل ایرانی ها كم شده.؟

چرا دعواهای خانگی و خیابانی و چاقو كشی و قتل و جنایت و تجاوز روز به روز بیشتر می شود؟
چرا هر كس كه سفری به اروپا می كند می گوید انجا احترام دیده و در ایران بی احترامی ....؟

چرا تحمل ایرانی ها كم شده و چرا و چرا؟؟
مگر از صبح تاشــب نوای دین از صدا و سیما به گوش نمی رسد؟ مگر هر هفته در كل 

كشور نماز جمعه برگزار نمی شود؟
 مگر این همه مداح و سخنران كه شب و روز از خدا و پیغمبر می گویند كم است ؟

پس چرا مشکالت اخالقی جامعه روز به روز اسفناک تر و فجیع تر می شود؟؟
و خالصه آنکه : چرا جامعه ایران از اخالق دور شده است؟

پاسخ این همه سوال فقط یک عبارت است: ))ابهام از آینده و اخالقی زیستن((
 در دهۀ 1960 تعدادی از روان شناســان اجتماعی فرانســوی با همکاری یک مؤسسۀ 

تحقیقاتی بزرگ، در اروپا یک مركز شبانه روزی تأسیس كردند.
 در این مركز، نوجوانان 12تا 19سال آموزش می دیدند و زندگی می كردند و به مّدت یک 
سال همه چیز به صورت عادی جریان داشت و آزمایش های مختلف كمی و كیفی بر روی 
آنان انجام گرفت.  در طول این یک سال، هر نوجوان سه وعدۀ غذایی روزانه با احتساب 

میان وعده ها، 800 گرم غذا می خورد. 
پس از یک ســال به تدریج و آگاهانه شایعه كردند به علت وضعیت اقتصادی نابسامان 
شــبانه روزی، ممکن است غذا به لحاظ كمی و كیفی جیره بندی شود. شش ماه بعد از 
این شایعه، میزان غذای مصرفی روزانه هر فرد از 800 گرم به 1200 گرم افزایش یافت. 
هنگامــی كه عمالً جیره بنــدی را آغاز كردند، مصــرف غذا از 1200 گــرم به 1500 
گرم رســید و حتی در اواخر این دورۀ چهارســاله، نوجوانانی بودند كه در شــبانه روز 
بیــش از 5كیلوگرم غــذا می خوردند.  و نتیجــه این آزمایش اینگونــه تعریف گردید 
كــه دلیــل افزایش مصــرف این بود كــه نوجوانان آینــدۀ خود را مبهــم می دیدند.

هنگامی كه مركز شــبانه روزی در وضع عادی قرار داشت، افراد غذای خود را به یکدیگر 
تعارف می كردند و نســبت به یکدیگر رابطه ای مبتنی بر نیکوكاری، شــفقت و نوعی از 
خودگذشتگی داشتند. اّما هنگامی كه شایعۀ كمبود غذا مطرح شد، تعارفات، رعایت ادب 
و رفتارهای مهربانانه، نسبت به یکدیگر كمتر شد.  دانشمندان و محققان در پیامد این 
پژوهش این بودند كه در واقع به دلیل مبهم بودن آینده، اخالقی زیستن بر پایۀ عدالت، 
احســان، رعایــت ادب و.. به مرور زمان كمرنگ  می گــردد و آینده ی مبهم و نامعلوم 
افراد از نظر مالی، شغلی و.. آستانۀ اخالق و تحمل  را در هر جامعه ای كاهش می دهد. 
به طور مثال، در جامعه ای كه همۀ افراد با هر تخصصی می توانند شــغلی داشته باشند، 
كارشکنی، حسادت، تهمت، سخن چینی، چاپلوسی و.. كمتر است. به طور كلی در جامعه ای 
كه نیازهای اساسی انسان ها در آن تأمین می شود، افراد بر پایۀ موازین اخالقی زندگی می كنند.
پــس اخالقی زیســتن ارتباطی بــه نصیحت های اخالقــی و ازدیــاد مجالس دینی 
نــدارد.  كــه بواقع اخالقی زیســتن نیاز بــه آرامش ذهنــی و ثبات اقتصــادی دارد.
به جای صرف هزینه های بسیار برای دعاهای مستحب سخنرانی های خسته كننده و 
مداحی های سوزناک بدون هویت و خرج برای برپایی مجالس و همایش های بی اثر؛ بهتر 
است این ثروت عمومی را به واجبات مردم یعنی مخصوصا ازدواج و شغل منتقل كنید.

جوانی كه شغل دارد و ازدواج كرده، با خوش بینی به آینده می نگرد و همین آرامش به او  

زندگی اخالقی بهتری هدیه خواهد داد.
پــس لطفا مســتحبات را كم كنید و به واجبات برســید كه اكنــون واجب ترین كار 
باور داشــتن بــه توان جوانان داخلی و دانــش فنی این میــراث داران بوعلی و رازی و 
ابوریحــان بیرونی و خیام و عطار و....برای  رفع عطــش و  نیازهای خود جوانان و دیگر 
آحاد جامعه اســت. در این پهنه گستره جغرافیایی دوست داشتنی چهارفصل و بر این 
گربه نشسته بر نقشــه جهان امروزی آنچنان به وفور نعمت نشسته و هست كه نتواند 
در یــک صفحه و در صفحات متعدد آن را به تنهایی به شــمرده آورد از دریای خزر به 
عنوان بزرگترین دریاچه آب شــیرین دنیا گرفته تا خلیج همیشه فارس از جنگل های 
سرســبز شــمال تا كویر لوت و صحرایی خلســه آور كه می تواند هر كدام برای جذب 
گردشگر و توریســت به اندازه درآمد تمام كشورهای همسایه برای ایران ارز آوری كند

از میراث باســتانی چند هزار ساله متشکل از معماری و خط و سازه و نقاشی تا میراث 
فرهنگی و اســالمی بی همتا، از شــعرا و عرفا و فضال و ادیبان پرشمار گرفته تا حکما و 
دانشــمندان طراز اول بی تکرار، از منابع غنی نفت و گاز و پتروشــیمی خوابیده بر زیر 
بستر این كشور گرفته تا معادن غنی نشسته بر دل كوهها و زمین از سنگ های قیمتی 
و زینتی گرفته تا سنگ ها و فلزاتی كه برای ساخت سازه ها از آن بهره می برند و به این 
پتانســیل بزرگ اضافه كنید خیل عظیم جوانان باهوش با تدبیر میهنی به نام ایران كه 
اوان و دانش و پشــتکار مردمانش در عرصه تاریخ از كسی پوشیده نبوده است. پس درد 
كجاســت و در پی درمان آن به كجا باید رفت تا نبینیم و نشنویم و نباشد كه ایرانی در 
معاش روزانه خود دچار مشکل گردد  به باور نگارنده این عقب ماندگی ما در پیشرفت و 
ترقی تنها و تنها یک علت دارد و آن عدم مدیریت و باور نداشتن به قدرت نقش جوانان 
ایرانی در دست یازی به هر آنچه كه می خواهند می باشد كه ما همان ملتی هستیم كه 
پیامبر ختمی مرتبت فرمود اگر علم در ثریا باشد و سیاره دیگر ایرانی به آن دست می یازد 
می بایست جوانان خود را باور داریم و به برنامه های آنها احترام گذاشته و حمایت كنیم 
كــه در این صورت می توانیم در كوتاه مدت بر تمام عقب ماندگی چند دهه ی خود غلبه 
كرده و به قله موفقیت بنشــینیم. بله این نگارنده باور دارد كه جوانانمان و مدیران مان 
مهجور مانده اند و توسط مقامات طراز اول و دولتمردان به كار گمارده نمی شوند تا حلقه 
مفقوده تجمیع سرمایه منابع انسانی و منابع مادی با هم گره خورده و با تشکیل حلقه 
مثلثی منابع انسانی، منابع مالی و مدیریت بهینه به رفاه بیش از كشورهای توسعه یافته 
دســت یازیم كه این حق مســلم هر ایرانی آزاده ای است كه در موطن دوست داشتنی 
چند هزار ســاله خود در رفاه و آســایش كامل باشد نمونه ای از خودباوری را مثال بیاور

الله بوی می نوشین بشنید از دم صبح
داغ دل بود به امید دوا باز آمد

 كــه گــر در این گهــواره جنبان تمدن بشــریت جوانــان را باور كنیــم و به هوش 
ایرانی یقین داشــته باشــیم میتوان با اتکا بــه توان نیروهای بومــی  و جوانان برازنده 
كــه هــم برنامه و تخصــص دارند و هم شــوق خدمت به هر ناممکنی دســت یازیم. 
بله پروژه های ناسا همان كه اولین آدم را با آپولو در ماه نشاند از تجلی برنامه ریزی امثال 
پرفســور نادری بود .از پرفسور اكبر اعتماد در علم اتم و هسته ای و پرفسور سمیعی در 
علم پزشــکی و تخصص مغز و اعصاب تا همین مریم میرزاخانی نابغه ریاضی جهان و 
دهها اســتادی كه فخر ایران در جهان گشــته اند از این خاک پاک برخاسته و با دانش 
و علم بی حد خود بیشــتر پرسش های بی پاســخ را به چالش جوابدهی كشیدند .این 
مصداق ها مشــتی نمونه ای از خروار اســت  . در اواخر سده 1300 شمسی و در میانه 
سال 1399  نیز از این مصداق ها داریم و نمونه بارز آن بچه های متخصص و دانشمند 
صنعت دارویی كشور با مدیرانی كاردان و سردار جنگ اقتصادی كه در كشاكش جنگ 
سخت اقتصادی چون به خوبی حمایت گردیدند توانستند فصلی خوش از اختراع و كشف 
داروهای جدید چه در عرصه سرطان و چه در عرصه های دیگربه رخ عالمیان بکشند . 

بی مقدمه برویم سر اصل مطلب ،
دكتر رضوانی فر تبارک اهلل كه چه خوب ِكشت و داشت و برداشت  نمودی نسل جوان را و شکرهلل كه چه هنرمندانه بدیشان میدان دادی و امروز كشف داروی های 
آنتی سرطان در مجموعه شركت های دارویی از  البرز و سبحان و بركت تا اسپری ضد كرونا پی اچ آر 160 در جابر و شفا دارو، ثمره این جهاد فکری و باورمداریت 
به توان مدیران ،دانشمندان و محققان جوان داخلی كه كشفیات و محصوالت تولیدی شان ، جهانیان را به تحسین وا داشته و به یمن معجزه داروهای درمان گر 

آنها باور به توانمندی جوانان این مرز وبوم اعتال یافته كه ایرانیان درِد دردمندان از دنیا بریده را با امید درو می كنند.
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اکتیو انتخاب اول مشتریان در محصوالت بهداشتی
گامی بلند در جهت برتری و تمایز  با داشتن بهترین کیفیت

ســکاندار محقق مجموعه در گزارشــی كه برای ســال مالی 98 به مجمع نشینان ارایه 
كرد با تبیین این نکته كه ماموریت شــركت پدیده شــیمی قرن ، افزایش رضایتمندی 
مشــتریان از طریق شناســایی و برآورده ســازی نیازمندی آن ها و بهبود سطح كمی و 
كیفی محصوالت با هدف ارتقای بهداشــت خانه و خانواده میباشد تصریح نمودچـــشم 
انداز شركت پدیده شیمی قـــــرن افزایش سهـم فروش، رهبری بازار داخلی و شناخته 
شــدن به عنوان قطب تولیدی محصوالت شــوینده و بهداشــتی در كشور های منطقه 
میباشــد كه بحمدهلل در نتیجه اجرایی شــدن برنامه های كوتاه مدت میان مدت و بلند 
مدت به نتایج درخشــانی در روند كاری خود درســال مالی مورد گزارش دست یافتیم .

مجمع عمومی عادی سالیانه شركت پدیده شیمي قرن )سهامی عام( مورخ 1399/04/30 
در محل هتل هما ، ســالن زمرد تشــکیل گردید.  در این مجمع كــه با حضور 76/07 
درصد ســهامداران حقیقی و حقوقــی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و 
اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای سید 
محمــد باقر فاضلیان بود، كه جنابان محســن صادق بیان و شــهاب الدین فاضلیان در 
مقــام نظار اول و دوم و آقای ســجاد پورآرین به عنوان دبیر مجمــع 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 نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشمول ماده 129 با تقسیم سود 2,300 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
مدیریت عامل كاردان و كاربلد صنعت كشورمان مهندس عبدالرضا مظفری كه سکانداری 
شــركت پدیده شیمی قرن را عهده دار میباشــد در فرازی از گزارش جامع خود ضمن 
تشــریح تاریخچه مجموعه با اعالم این نکته كه شركت در ســال 1389 با هدف تولید 
محصوالت شوینده و بهداشتی با تجهیزات استاندارد و برتر جهانی در زمینی به مساحت 
34000 مترمربع با ظرفیت تولید 38000 كارتن در روز بنانهاده شــد و در خرداد سال 
1392 به بهره برداری رسید اضافه كرد :  این كارخانه شامل واحدهای مدیریت كارخانه، 
معاونت كارخانه، منابع انسانی، واحد مالی، تولید )صابون و مایعات(، انبار، كنترل كیفیت 
)آزمایشــگاه شــیمی، فیزیک و میکروبی(، برنامه ریزی، HSE، فنی، ساخت و تداركات 
میباشــد  در ســال ســخت اقتصادی 98 علیرغم تمام معضالتی كه شركتهای تولیدی 
و الخص تولید كننده محصوالت با كیفیت شــوینده را متوجه خود ســاخت توانستیم با 
تمهدات اندیشیده شده و سیاست گذاری درست بر مشکالت متعدد فایق آییم و سهمی 
در خور را از بازار به خود اختصاص قرار دهیم . به گفته مدیریت خوشنام و  ارشد مجموعه 
؛ با بیش از 70 هزار مترمربع فضای تولید و انبار و بیش از 20 خط تمام اتوماتیک تولید 
مایعات شــوینده و عرضه بیش از 130 محصول در قالــب بیش از 15 گروه محصول ما 
مالک پرفروش ترین برند صنایع شــوینده كشــور با نام تجاری اكتیو میباشــیم كه این 
حســن انتخاب و اعتماد مشتریان به محصوالت با كیفیت مان را بزرگترین نقطه قوت و 
ســرمایه خود دانسته و امیدواریم با استمرار برنامه های اندیشیده شده خود و اجرایی و 
عملیاتی گشتن آن این رتبه ممتاز خود در بین انتخاب مصرف كنندگان را حفظ نماییم.

پیام هیات مدیره
هدف این شــركت تولید محصوالتــی با كیفیت الیق هر ایرانی، توســعه بازار به عرصه 
های بین المللی ، ایجاد اشــتغال هر چه بیشــتر برای هموطنان و ارتقاء ســطح علمی 
وفــن آوری ضمــن تبدیــل به الگــوی برتر صنعــت شــوینده در جامعه می باشــد.

در ســال مالی قبل و در دوره مورد گزارش، شــركت با مشــکالت متعــددی از جمله 
ركــود اقتصادی ، رقابت شــدید محصوالت شــوینده و ورود رقبــای خارجی، كمبود 
نقدینگی ناشــی از سیاســت های انقباضی سیســتم بانکی، تحول عظیم در سیاســت 
های اقتصادی كشــور، فشــار تحریم های اقتصادی روبرو بوده اســت. مضافا اینکه نرخ 
مــواد اولیه صنعت شــوینده به شــدت افزایش یافتــه و موجبات افزایــش بهای تمام 

شــده محصوالت را در این صنعــت فراهم نموده و مع الوصف هیــات مدیره به منظور 
ایجاد شــرایط رقابتی و حضور مســتمر در بازار كســب سهم مناســب و بیشتر از بازار 
فــوق بگونه ای برنامه ریزی نموده كه مشــکالت مذكور بنحــو مطلوب برطرف گردید.

تاریخچه شركت
شركت پدیده شیمی قرن )سهامی عام( در تاریخ 1389/01/28 شمسی بصورت شركت سهامی 
عام و تحت شماره 372032 مورخ 1389/1/28 در اداره ثبت شركت ها و مالکیت صنعتی 
تهران به ثبت رسیده است و به استناد مجوز شماره 100/115088 مورخ 1389/01/28 
صادره از ســوی وزارت صنایع مورد بهره بردرای قرار گرفته است. در حال حاضر شركت 
پدیده شیمی قرن )سهامی عام( از واحدهای فرعی شركت پدیده شیمی پایدار می باشد. 

موضوع فعالیت شركت
فعالیت شركت پدیده شــیمی قرن )ســهامی عام( تولید محصوالت بهداشتی خانگی، 
فردی و البســه شامل مایعات و پودرهای شــوینده می باشد كه شامل طیف وسیعی از 
انواع مایعات دستشویی، ظرفشویی، لباسشویی، شامپوهای سر و بدن، نرم كننده لباس، 
ســفیدكننده و جرم گیر، پاک كننده سطوح، صابون و انواع پودرهای دستی و ماشینی 
شســت و شوی البسه می باشــد. تعداد محصوالت تولیدی بالغ بر 144 كاال می باشد.

چشم انداز ، ماموریت و ارزش های محوری
چشــم انداز شــركت پدیده شــیمی قــرن رهبری بازار داخلی و شــناخته شــدن به 
عنوان یک قطب تولیدی محصوالت شــوینده و بهداشــتی در خارج از كشــور اســت.
ماموریــت پدیده شــیمی قرن افزایــش رضایتمندی مشــتریان از طریق شناســایی 
و بــرآورده ســازی نیازمنــدی آن ها و ارتقاء ســطح كمی و كیفی محصوالت اســت.

افزایش میزان دانش و آگاهی و توانمندســازی پرســنل به عنوان با ارزشــترین سرمایه 
های ســازمان، افزایش ســطح كیفیت محصوالت تولیدی ، بسترســازی مناسب جهت 
اســتفاده بهینه از منابع و افزایش بازدهی تولید، جلوگری از وقوع آســیب ها ، حوادث 
و كاهش بیماری های شــغلی و نیز تبعیت از قوانین و مقررات ایمنی و بهداشــت حرفه 
ای مرتبــط، پیشــگیری، كنترل و كاهش آالینده های زیســت محیطــی و پیروی از 
قوانین و مقررات و زیســت محیطی مرابط از ارزش های سازمانی این شركت می باشد.

بیان استراتژی شركت
- بهبود كیفیت زندگی و توسعه پایدار با تمركز بر محصوالت و خدمات حوزه سالمت و بهداشت

- اتکا به تعهد، نوآوری و دانش سازمانی بمنظور كسب رضایت ذینفعان
- گزیده اطالعات

گزارش فعالیت های آتی
طرح های توسعه ای آتی شركت پدیده قرن شیمی

بــه طور كلی شــركت پدیده شــیمی قرن دارای چند طرح توســعه ای عمده اســت:
- طرح احداث كارخانه تولیدی پودر شوینده محصوالت در زنجان هیات مدیره با هدف افزایش 
ظرفیت تولید پودر شوینده اقدام به تاسیس كارخانه پودر در شهرک صنعتی نوآوران زنجان 
نموده است. پیش بینی می شود این طرح در نیمه دوم سال 1399 به بهره برداری برسد.

- برنامه توســعه صادرات توســعه صادرات محصوالت و مواد اولیــه یکی از برنامه های 
توســعه ای شركت می باشد. كه در این زمینه واحد بازاریابی موظف به بررسی و یافتن 
راهکارهای ورود و نفوذ به بازارهای خارجی است و در این راستا اقدامات بازاریابی، امکان 

ســنجی و ســرمایه گذاری در تولید محصوالت شوینده 
برای بازار های مناطق مختلف در دســتور كار می باشد.
اهم تقدیرنامه ها و گواهینامه های پدیده شیمی قرن:

- دریافت تندیس زرین پنجمین كنگره سراســری برند 
اقتدار ملی مورخ 11 تیرماه 1397

- دریافــت تندیس زرین چهارمین كنگره سراســری كیفیت و 
مشتری مداری مورخ 24 خرداد ماه سال 94

- دریافت تندیــس زرین از همایش مدیریت كیفیت و بهره وری 
در تیرماه ســال 94 و دریافت تندیس یادبود از طرف ســازمان 

صنعت، معدن و تجارت اســتان البرز به مناسبت نکوداشت 
صنعت، معدن و اصناف.

- دریافت تندیس زرین برترین شركت ایران از همایش 
برترین شركت های ایران Topex در مهرماه سال 94
- دریافــت تندیــس زریــن برند محبــوب مصرف 
كنندگان در گروه شــوینده های خانگی از همایش 

برندهای محبوب مصرف كنندگان در دی ماه 
سال 94

- دریافت تندیس زرین همایش تجلیل از سه دهه 
مدیریت جهادی در عرصه تولید و خدمات حوزه 
سالمت كشور و حمایت مالی از این همایش درآذر 

ماه سال 94
- دریافــت تندیس زرین همایش یکصد برند برتر 

ملی در اسفندماه سال 94
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جوانی که در سرمایه گذاری البرز می تازد
سود با کیفیت و رشد باالی فروش و سودآوری با دکترین فرشید مرادی 

در نزدیکی منزل مســکونی كاتب این سطور به تازگی ساختمانی سر به آسمان كشیده كه 
نامش را چارســوق گذارده اند و در صنعت معماری شــهری نوع سازه اش حرفی برای گفتن 
می دارد. به طبقه ششم روی زمینش در تاالری به غایت زیبا و مجهز و شیک، گاها به بهانه 
برگزاری نشست های خبری یا برپایی مجامع ساالنه ما را برای تهیه گزارش می خوانند تا با 
گــزارش خبری كاركرد و اهم فعالیت صنعتی یا گزارش عملکرد مدیرانی كه در طول ســال 
مردانه كمر خدمت بســته اند صفحات مطبوع را زینت ببخشیم و چه زینت بخشی بهتر از 
آنکه بنگاریم طبیبان و دانشــمندان و مدیران نامی آنها با مجاهدت در شركت های دارویی،  
داروی درد میــدان را به قفســه داروخانه ها و در نهایت در كیســه طالبیــن مداوا می برند. 
در مورد این بنا و سازه پیش ازآن مرا حدیثی 50 ساله هست چه آن روزها كه با خسروشاهی 
و »تولید دارو« گل سرســبد بودن و چه امروز كه چارســوق شده و گذر سمینارها و برگزاری 
نشســت های خبری و پاتوق خرید به روزترین دستگاه های ارتباطی. بگذریم زین حرفها كه 
به  دو گفته و به زبان قلم به یاد و تصویر كشم كه منظور از آن پیدا و پنهان ها چه می باشد.

مرحله اول؛ بین بیســت و ســی سالگی خودم به سرم زد تا از نســل اول خدمتگزاران ایران 
نوین و بانیان مدیریت طراز اول از 1304 تا 1320شمســی آرشــیوی از خاطره ها داشــته 
باشــیم و اولیــن قرعه بنام دكتــر علی اصغر حکمت افتاد و ســاعتی چنــد در خدمتش 
بــودم و آنچــه گفت در نوار حلقه ای1200 ضبط شــد؛ از چگونگی تاســیس دانشــگاه و 
بیمــه گرفته تــا پیدایش بانک ها و راه آهن، از پیدایش شناســنامه تــا ده ها مکمل دیگر.

در خاتمــه  دكتــر علی اصغر حکمت كتابی از تالیفات خود به حقیــر هدیه كرد و در جیف 
آن بنوشــت تقدیم به دوست جوان دانشمندم و من هنوز هم كه می خوانمش چون الماس 
گهربار در كتابخانه به همان حال جای می نهمش گویا به كالبدم روحی تازه و نو می شکفد.

مرحله دوم؛ در تنفیذ حکم ریاست جمهوری حضرت آیت اهلل خامنه ای در حسینه جماران 
توسط حضرت امام بنده مسئول هماهنگی خبرنگاران شدم و در حسینیه جماران همه اصحاب 
انقــالب را یک جا دیــدم و از فرصت بهره بــرده و از دل آن چندین مصاحبه كوتاه و بلند از 
نامبردگان گرفتم كه خاطره آن لحظه هم هیچگاه فراموشم نمی شود. بگذریم؛ با یادآوری از 
گذشته باز هم یار دیرینه من یعنی این دوربین و  قلم به همراه من به چارسوق همراه شد  تا 
خبری یابم و آنرا به اسب قلم سپارم. در همان طبقه ششم و سالنی كه پیشتر شرحش رفت 
برمسند مجمع سرمایه گذاری البرز جوانی دیدم به نام دكتر فرشید مرادی كه ناخودآگاه پیام 
حضرت امام به یادم آمد كه این جوانان مرز و بوم می توانند و این موســپید و پیشکســوت 
مطبوعات هنوز كه هنوز است باور و اعتماد دارد كه جوانان می توانند نقشی ماندگار و پایدار 
برای ایرانی آزاد و مترقی ایفاء نمایند. سالهاست سرمایه گذاری البرز را می شناسم كه از اولین 
مدیرانش مهندس غالمرضا شافعی بود كه با دوبار پوشیدن شنل وزارت و سفارت بعدترها منشاء 
خدمات گسترده شد تا مهندس افخمی، دكتر جمشیدی و رضوانی فر و مدیرانی دیگر كه هر 
یک چندین سال بدان مدیریت كرده و به غایت توان در آن سکانداری نموده اند و اما امروز، امروز 
جوانی بقامت خوش رو، شیک پوش، متعهد و متخصص به میدان عمل با علم خود امده تا با 
كار مجدانه و دلسوزانه و حکمت و سیاست ورزی آنچنان شایسته و بایسته برنامه های مدیریتی 
كوتاه مدت، میان مدت بلند مدت تدوین و اجرائی سازد كه گزارش های عملکردش و برآیند 
كاریش خنده بر لب و شادی به دل سهامدار ببخشد. براستی كه جوانان دانشمند و فرهیخته 
ای چون دكتر مرادی می توانند صرف كننده فعل خواستن پس توانستن باشند كه این نسل 
جوانان برازنده به مدد تجربه و علم اندیشیده خود در پژوهشکده ها و البراتوارها و با تمهیدات و 
درایت ویژه در كارزار میدان وسیع سخت تحریم های ناجوانمردانه و در جبهه مبارزه اقتصادی، 
دشمنان این خاک و بوم را به چالش كشیده اند تا با فتح سنگر به سنگر به قله پیروزی برسیم. 
براســتی كه دكتر فرشید مرادی  با البرز قد كشــیده در پهن دشت جهانی شدن می باشد 
پــس بر آن شــدم تا فرش دیبــا زیر پای این جوانــان خود باور بیافکنــم و بگویم از حصار 
نابــاوری با تمثیل بیرون شــویم و بــا ایمان به قدرت جوانــان فرداهــا را از آن خود كنیم.

این جا در طی این جستجو عقل جزء به موج دریا می ماند كه با سرعت و جسارت خاص به 
هر وسیله ای تمسک می كند تا خود را به قلب و عمق دریا برساند. اما دریا كه تمثیل عقل كل 
اســت وی را بالفاصله با شدت به سوی كرانه بازپس می راند و با همان وسیله او را از خویش 
دور می اندازند، از این رو در حال عقل جزء، كه انســان می خواهد به وسیله آن به دریای بی 
پایان حکمت الهی راه یابد و بدینگونه صورت ظاهر را معنی تحقق دهد، به كاسه ای می ماند 
كه بر روی آب می رود و تا وقتی از آب خالی اســت حركت دارد، به مجرد اینکه آب در وی 

راه یافت در آب غرق می شود و دیگر خودی خود را از دست می دهد و در می یابد كه ورای 
عقل جزئی، دریایی است كه وجود وی را نفی می كند و تا وی از خودی خویش رهایی نیابد 
نمی تواند در آن فانی و به آن باقی گردد چون باور به جوانی در دو كفه ترازوی عقل و تجربه 
نشیند اطمینان نیز در باور می نشیند كه می تواند نشانی از وجود اثر گذار جوان راه بلد باشد.

در پشــت تریبــون عرضه خدمت ســاالنه جوانی دیدم كــه فعل می توانیــم را صرف می 
كند و از خرمن علم خوشــه چیده و در دریای تجربه تنی به آب زده و با نام دكتر فرشــید 
مرادی ســکان كشــتی البرز را به دســت گرفته و به ســاحل مقصود ناخداییش می كند.

روز مجمع اســت بــه آرامی لنز دوربین خبری را بــه چهره او میزان كردم مــرا فراخواند و 
حرمت اهل قلم و قلم به جا آورد و درخواســت نقش كاركرد شــركت بر كاغذ سپید نمود و 
من كه دل داده این جوانان هســتم و پنجاه ســال اســت كه به پای پنج فرزند همراه بوده و 
از مهد تا ســطوح دانشــگاهی پنج بار از دبســتان تا دكترا رفته ام. در فرمانم كه پیشرفت و 
وجودیت ابر ســازه ها به دست با كفایت این میزان ترازهای جوان و عیارِ كوشش آنان است .
كاروان ســاالر انقــالب اســالمی نیــز حکم بــر این بــاور می داشــت كه رهبــر من آن 
جــوان اســت كه برای اعتالی كشــورش جــان می دهد و ... دكتر فرشــید مــرادی ز آن 
قبیلــه اســت در ســنگر دیگر و بر خدمــت دیگر كه ما برای رســیدن به نقطه ســالمت 
محوری و بســط و پیشــرفت در صنعت داروســازی ســخت این روزها بــدان محتاجیم.
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان ســهام شركت گروه سرمایه گذاری البرز)سهامی عام( 
مــورخ 1399/04/18 در محــل بازار چارســو واقــع در خیابان جمهوری برگــزار گردید. 
در ایــن مجمع كه با حضور 65/89 درصدی ســهامداران حقیقــی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای ســیدمهدي ناصري بود، كه جنابان علي فالح پور و مهدي اســکندري  
در مقــام نظــار اول و دوم و آقــای مصطفي ظهیر به عنوان دبیر مجمــع انتخاب گردیدند.
درادامه بــا قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط بــه 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 
مشــمول ماده 129 و با تقسیم ســود 670 ریال به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.
دكتر فرشید مرادی در ابتدای گزارش جامع خود با اعالم این نکته كه سرمایه گذاری البرز به 
عنوان هلدینگ تخصصی دارویی در كشــور، توانسته است جایگاه مناسبی را در صنعت دارو 
كسب نماید و با تولید مواد اولیه مرغوب و محصول های متنوع با كیفیت در مقام بزرگترین 
تولیدكننده داروهای انکولوژی، قلبی، عروقی، اعصاب و روان و به عنوان یکی از شركت های برتر 
تولیدكننده بزرگ كشور ، سومین واردكننده بزرگ دارویی كشور و همچنین از ممتازترین ها 
در شركتهای توزیع دارو نقشی بی تکرار و بدون جایگزین را در سالمت محوری جامعه اسالمی 
ایفا كند تصریح نمود كه مجموعه گروه البرز توانسته است سهمی در حدود 14 درصد از صنعت 
داروی كشــور را به خود اختصاص دهد و در بســط سرآمدی و نوآوری در حوزه فرآورده های 
سالمت ممتازترین شركت با تکیه بر توان نیروهای خدوم داخلی و متعهد و متخصص خود باشد. 
به گفته این مدیر خوش فکر و با دیسیپلین گروه سرمایه گذاری البرز فعالیت خودرا در سال 
1345  با تمركز بر تولید و توزیع فرآورده های دارویی، محصوالت شوینده و مواد غذایی آغاز 
نمود و موفق گردید در همان سال های آغازین فعالیت نام خود را به عنوان مجموعه ای پیشرو 
در صنعت ایران ثبت نماید. از مهم ترین شــركت های گروه ســرمایه گذاری البرز، می توان 
به تولید دارو، كی بی ســی، البرزبالک، البرزدارو، سبحان دارو، پخش البرز، اعتالء البرز، ایران 
دارو، اعتالء البرز و ســبحان انکولوژی و ... نام برد كه با ســرمایه گذاری این شركت و انسجام 
بخش و هم افزایی كه مدیریت آگاه آن دكتر فرشید مرادی در بین اركان مجموعه بعنوان یک 
زنجیره ارزشی كامل در نظر دارد مهمترین جایگاه را در بسط بهداشت و درمان برای این میهن 
اسالمی و گهواره جنبان تمدن بشریت ایفاء می كند كه خدایشان قوت فزون تر بدان ببخشد.

به گفته مدیر فرهیخته مجموعه در سال های اخیر استراتژی كالن گروه سرمایه گذاری البرز 
تمركز بر صنعت دارو و خروج از سایر فعالیت ها بوده تا بر این اساس زنجیره كاملی از تولید مواد 
اولیه، تولید محصول، بازرگانی و توزیع محصوالت و فرآورده های دارویی در مجموعه شركت 
های گروه ایجاد گردد. شایان ذكر است كه گروه سرمایه گذاری البرز به عنوان اولین شركت 
سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بیش ازده شركت تابعه )كه از شركت های 
خوش نام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشند( و بیش از چندین هزار نیروی انسانی 
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متخصص و كارآزموده، بخش قابل توجهی از تولید و عرضه محصوالت دارویی كشور را بر عهده 
گرفته است. به گفته دكتر مرادی بیش از 90 درصد پرتفوی سرمایه گذاری البرز را شركتهای 
بورســی تشکیل می دهند و مابقی پرتفوی را شركت های غیربورسی به خود تعلق داده اند.
دربخش دیگری از گزارش جامع مدیرمدبر ســرمایه گذاری البرز  به بیان نقشــه راه عملکرد 
سال جاری پرداخت و گفت: مهمترین برنامه پیش روی شركت، تولید و بومی سازی داروهای 
تخصصی و توسعه فرایندها میباشد. وی همچنین به این موضوع اشاره كرد كه در این برنامه ها 
در نظر داریم سعی كنیم  عالوه بر تامین  نیاز داخلی بازارهای هدف صادراتی را پوشش دهیم.
بخش پایانی گزارش ناخدای این مجموعه اعالم این مهم بود كه : مدیریت بهینه شركت های تابعه، 
فعالیت در عرصه های فناوری های پیشرفته و نوین، ایجاد زنجیره خلق ارزش اقتصادی )از تامین 
و تولید مواد اولیه تا عرضه مستقیم به مشتری نهایی(، ایجاد بسترها و زمینه های رقابتی موثر )نام 
تجاری یا برند، قیمت مناسب و تنوع محصول(، گسترش قلمرو به سطح ملی، منطقه ای و جهانی 
و مشاركت با شركت های خارجی معتبر در حوزه فعالیت برای توسعه روزافزون فعالیت ها و 
پوشش های درمانی جزو رئوس برنامه های كلی مجموعه می باشد و این دكترین اصلی مدیریت 
برای تعالی مجموعه ای اســت كه نقشی بی بدیل در سالمت محوری جامعه عهده دار است.
مخلص كالم آنکه به همت و تالش دكتر مرادی و تیم مدیریت توانمند و دلسوز آن كه از ممتازترین 
ها و شاخص ترین ها در ایران اسالمی می باشند باعث شده در سالهای سخت تحریم و جنگ 
اقتصادی به مدد این سرداران جنگ اقتصادی ما در صنعت دارو جزو پیشگامان جهان باشیم.

پیام هیات مدیره
ســپاس حی ســبحان را كه فیض ادای خدمــت و ایفای تعهدات كه با بضاعــت اندک در 
تعهد داشــتیم ، را نصیبمان ســاخت و توفیق حفظ و حراســت از بار امانت و مســئولیتی 
كــه بر ذمــه داشــتیم را عنایت فرمــود. از پیشــگاه خداوند متعــال توانــی دوچندان و 
توفیقــی مضاعف برای حركت در مســیر تعالی در ســال های پیش رو را مســئلت داریم.

در ســالیان گذشــته با پیروی از اندیشــه های رهبر فرزانه انقالب با  »همت و كار مضاعف« 
زمینه های تبلور«جهاد اقتصادی« و »اقتصاد مقاومتی« رادر راســتای حمایت از كاالی ایرانی 
فراهم نمودیم و با نصب العین قرار دادن دغدغه های معظم له، اقتصاد مقاومتی را درعرصه جهاد 
و جنگ تحمیلی اقتصادی كه بدخواهان ایران اسالمی آتش آن را افروخته اند، در پیش گرفته ایم. 
در گروه ســرمایه گذاری البرز در ســال تبلور »رونق تولید« سعی بر آن داشتیم تا در عرصه 
اقتصادی و خصوصا صنعت دارو بتوانیم با اقدامی شایســته و تالش در جهت تولید داروهای 
وارداتی و تکمیل ســبد محصــوالت تولیدی به امر مهم عمل نماییم. اثرات سیاســت های 
انقباظــی پولی و مالی دولت بر صنعت دارو بهمــراه افزایش تنش های ارزی، در كنار یکی از 
بارزترین مشــخصه های صنعت دارویی، یعنی رقابت شــدید و اتکای مضاعف آن بر دانش و 
فناوری روز، تصمیم گیری و سیاســت گذاری در ایــن عرصه را به مراتب پیچیده تر از پیش 
نموده اســت. با وجود این، هیات مدیره شــركت در ســایه الطاف الهی و حمایت سهامداران 
گرامی و با اتخاذ تدابیر نوآورانه توانست مجموعه شركت های گروه را تا حد امکان با وضعیت 
موجود هماهنگ ساخته، نقاط ضعف شركت ها را شناسایی و رفع، نقاط آسیب پذیر را تقویت 
و نقــاط قوت را حفظ نماید. در ســال مالی 1398 نیز با توجه به اســتراتژی های بلندمدت 
شــركت، بهینه سازی پورتفوی سرمایه گذاری ها، حركت در جهت نوآوری و ارائه محصوالت 
جدید، تســریع در انجام پروژه های توسعه ای، حركت در جهت اصالح خطوط تولیدی مطابق 
استانداردهای داخلی و بین المللی، هماهنگی فعالیت ها و تحقق هم افزایی عملیات تداوم یافت 
و به دنبال آن ســود خالص تلفیقي در ســال 1398 رشــدي 149 درصدي را تجربه نمود .

در پایان امیدواریم تالش تمامي كارگران، كارشناسان و مدیران مجموعه گروه سرمایه گذاري 
البرز موجبات اطمینان قلبي سهامداران عزیز از تداوم حركت مجموعه در مسیر تعالي و پیشرفت 

را فراهم سازد.
جایگاه گروه البرز در صنعت :

مجموعه گروه سرمایه گذاری البرز به عنوان دومین هلدینگ بزرگ دارویي كشور نقش قابل 
توجهي در تولید و توزیع دارو، تولید مواد اولیه و واردات داروهای ســاخته شده ایفا مي نماید. 

بر این اساس:
-  در سال 1398 مجموعه سرمایه گذاری البرز بالغ بر 12 درصد از سهم بازار عددی داروهای 

تولید داخل كشور را به خود اختصاص داده است.
-  در صنعت دارو؛ شركت البرز دارو رتبه سوم سودآوری در صنعت را به خود اختصاص داده است.
-  شــركت سبحان دارو به عنوان بزرگترین شركت دارویي تولیدی در كشور از لحاظ فروش 

مقداری مي باشد.
-  شركت ســبحان آنکولوژی، در حال حاضر بزرگ ترین تولید كننده داروهای ضد سرطان 
در كشــور مي باشد و نقش بســزایي در كاهش هزینه های بیماران این حوزه ایفا مي نماید.

-  در بخش واردات شركت كي بي سي پس از عرضه سهام آن در بورس به عنوان اولین و تنها شركت 
بازرگاني دارو، به عنوان یکي از وارد كننده بزرگ داروی كشور محسوب مي گردد. الزم به ذكر است 
این شركت بازوی اجرایي وزارت بهداشت در واردات بخشي از واكسن های مورد نیاز كشور مي باشد 
و در مقاطع حساسي از سال 1398 و به خصوص در ماه های پایاني سال با توجه به شیوع بیماری 

كرونا، اقدام به تأمین داروهای فوریتي و ضرورتي مورد نیاز كشور برای این وزارتخانه نموده است.
-  در حوزه شــركت های توزیع كننده، شركت پخش البرز جایگاه پنجم فروش ریالي و رتبه 
چهارم فروش تعدادی كشــور را دارا مي باشد. این شركت نیز در ماه های پایاني سال 1398 
اقدام به توزیع ماســک، الکل و ژل ضد عفوني كننده در ســطح وسیع در كشور نموده است.

-  شركت سرمایه گذاری اعتالء البرز توانسته است به عنوان یک شركت سرمایه گذاری موفق 
در زمینه بازار ســرمایه (خرید و فروش سهام شــركت های دارویي)  شناخته شود و رتبه 1 
شــفافیت اطالعات در بورس و بازدهي باالتر از متوسط بازار طي 5 سال اخیر را كسب نماید.
- در تولیــد مــواد اولیــه دارویــي، شــركت تولیــد مــواد اولیــه البــرز بالک توانســته 
اســت به عنــوان بزرگتریــن تولیدكننده مــواد اولیــه غیرناركوتیک در كشــور باشــد.
-  شركت داروسازی تولیددارو با در اختیار داشتن 11 خط تولیدی یکي از متنوع ترین ظرفیت 
های تولید داروی كشور را داراست. این شركت در شش ماهه دوم سال 1398 ، جهش بسیار خوبي 
در فروش و سودآوری را به دلیل استفاده بهتر از ظرفیت های تولیدی شركت تجربه نموده است.
-  شــركت ایــران دارو بــه عنوان تولیــد كننده بــزرگ داروهای مکمل در كشــور، نقش 
موثــری در كاهش وابســتگي كشــور به واردات این دســته از محصوالت داشــته اســت.

اهم فعالیت هاي انجام شده در سال مالي منتهي به 29 اسفند 1398
1-  صادرات محصوالت 2- توسعه همکاری های بین المللي 3- شفافیت اطالعاتي 4- مدیریت 
منابع انساني 5- طرح های توسعه ای و GMP 6-  توسعه محصوالت جدید 7- گواهي نامه 
های اخذ شده 8-  كمیته های راهبردی 9- اوراق مرابحه و اخزا 10-  عملکرد اجتماعي 11- 

افزایش سرمایه شركت های تابعه
گزارش عملکرد اجتماعي شركت

1- كمک به كاهش هزینه بیماران در داروهای ضد سرطان با برآورد ساالنه 2,000 میلیارد ریال. 
در ذیل به ذكر چند نمونه اشاره شده است:

2- تأمین بخش عمده واكسن های یارانه ای كشور مورد نیاز معاونت سالمت وزارت بهداشت
3- واردات داروهای فوریتي و حیاتي از قبیل آنژوكت و نخ بخیه

4- واردات داروهای استراتژیک جهت رفع نیازهای بیماران خاص و صعب العالج
5- توزیع دارو در بیمارستان های دولتي علیرغم معوقه های بسیار سنگین

6- اخــذ گواهینامــه های سیســتم مدیریت زیســت محیطي در شــركت هــای گروه
7- فعالیت در زمینه خدمات غیر انتفاعي در شركت پخش البرز )توزیع شیر خشک بدون در 

نظر گرفتن منفعت اقتصادی آن در راستای ایفای رسالت اجتماعي(
8- كاهش هزینه های انرژی با استفاده از مدل حمل و نقل در شركت های تابعه
9- برگزاری دوره های آموزشي در رابطه با راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی

10- انجام ارزیابي های زیست محیطي و ایمني و پیامدهای آن و تطبیق با الزامات قانوني در 
چرخه عمر محصوالت در شركت های گروه

11- جداسازی پسماندهای دارویي از سایر زباله ها و انعقاد قراردادهای خاص با شهرداری جهت 
امحای این پسماندها

12- توجه به بازتاب نظرات و عکس العمل مشــتریان و بــازار از طریق واحد CRM پس از 
توزیع كاال در جهت اخذ رضایت مشــتریان و ارتباط پایدار با آن ها در شــركت پخش البرز

13- نگهداری و گسترش فضای سبز كارخانه ها و فضاهای تولیدی
اقدامات انجام گرفته در راستای مبارزه با بیماری كرونا در سال 1398 :

1-  تولید 17 تن ژل ضدعفوني كننده )ســبحان دارو، داروســازی تولیــد دارو و ایران دارو(
2- واردات 20 میلیون عدد ماسک )شركت كي بي سي(

3- توزیع 2 میلیون عدد ماسک )پخش البرز(
4-  توزیع 120 میلیون عدد دستکش التکس )پخش البرز(

5- فرموالســیون و تولید فرآورده های شیمیایي درمان مبتالیان به ویروس كرونا )داروسازی
تولید دارو، ایران دارو و سبحان انکولوژی(

اهم برنامه های آتی شركت گروه سرمایه گذاری البرز و شركت های تابعه
1- ورود به بازار محصوالت جدید دارویی در راستای تکمیل بیشتر سبد محصوالت مجموعه
2- تدوین راهکارها و استراتژی های عملیاتی همراه با افزایش سهم صادرات در فروش شركت های گروه

3- ادامه اجرای اصالحات GMP در شركت های دارویی گروه البرز
4- تمركــز بــر اجــرای پروژه های شــركت هــای تابعه با هــدف گذاری جهــش تولید

5- افزایش سرمایه شركت های گروه در سال 1399
6- مشاركت با شركت های داخلی در جهت تکمیل سبد محصوالت و بهره گیری از ظرفیت های داخلی 
با توجه به ظرفیت شركت های تابعه گروه البرز در تولید گروه های مختلف محصوالت دارویی، 
سعی بر آن شده است تا قرارداد همکاری با شركت های داخلی كه نمایندگی شركت های معتبر 
جهانی را دارا بوده و یا مجوز تولید تحت لیسانس شركت های مزبور را دارا می باشند، امضا گردد.
همچنیــن ، بــا توجــه بــه نــام گــذاری ســال 1397 بــه حمایــت از كاالی ایرانی و 
بــا توجــه به خــروج آمریــکا از برجام ســعی بــر آن اســت تــا در برنامه ریــزی تهیه 
مــواد اولیــه دارویــی و تولیــد داروی نهایــی بــر ظرفیــت هــای داخلی تکیــه گردد.
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سود خوب صنایع شیمیایی سینا
مهندس افشار پور در پیشبرد شرکت صنایع شیمیایی سینا خوش درخشید

صنایع شــیمیایی ســینا با ســود خوبی كه داشــت نشان 
داده اســت كــه  مدیریتش بــا تدوین برنامه هــای مدون 
و اجرائــی كــردن آن در مجموعــه خــوش مــی خرامد. 
مجمع عمومي عادي ســالیانه صاحبان سهام شركت صنایع 
شــیمیایی سینا)ســهامی عام( در مورخــه 1399/4/02 در 
محــل مجموعه فرهنگي ورزشــي تــالش برگــزار گردید.

در این مجمع كه با حضور 51/3 درصد ســهامداران حقیقی 
و حقوقی، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق 
بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهــده آقای محمدرضا علي رحیمي كه جنابان محســن 
عســکري آزاد و رحیم كریمي در مقام نظار اول و دوم و آقای 
حســین افشــارپور به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط مدیرعامل 
شركت 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 نشــینان با طنین صلوات خود ضمن 
تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 و با 
تقسیم سود 4/000 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
 در سایه تمهیدات اندیشیده شده مهندس حسین افشارپور 
مدیــر آگاه مجموعــه و تدوین و اجرای برنامــه های مدون 
كوتــاه مدت، میان مــدت و بلند مدت و بر اســاس صورت 
های مالی دوره 12 ماهه منتهی به اســفند 98، این شركت 
با رشــد 70 درصدی ســودآوری نسبت به ســال 97 مواجه 
شــده كه عمده دلیل آن، افزایش رشــد 24 درصدی درآمد 
فروش محصوالت و كنترل ســایر هزینه های عملیاتی است.

شركت صنایع شیمیایی سینا در سال 98 بیش از 771 میلیارد 
ریال درآمد شناسایی كرده كه در این مسیر هم نرخ های فروش 
اثرگذار بوده اند و هم مقدار فروش كه با رشد یک هزار تنی به 
15 هزار تن رسیده است. بنا به اعالم مدیر توانمند و بازارشناس 
»شسینا« نقطه قوت شركت این است كه تقریبا به همان میزان 
كه در بازار داخل كسب درآمد می كند، در بازار خارج فعال است و 
درآمد صادراتی مطلوبی دارد. به همین جهت، شركت62 میلیارد 
ریال در سال 98 از محل تسعیر ارز، سود شناسایی كرده است.

پیام هیات مدیره
ضمن خیرمقدم و تشــکر از حضور ســهامداران محترم در 
جلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مــورخ 99/04/02 
همراه بــا ارائه صورتهــای مالی مربوط به ســال منتهی به 
98/12/29 آمــار و اطالعــات مربــوط به ســال مالی مورد 
اشــاره درخصــوص وضعیــت جــاری و برنامه هــای آتی 
شــركت مطالبی را به شــرح زیر به اســتحضار می رساند:

جرایم سازمان تعزیرات حکومتی
پیرو توافق بعمل آمده با سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران 
در سال 97 درخصوص جرایم 69 میلیارد ریالی، پرونده شركت 
سینا در كمیسیون عفو قوه قضائیه مطرح و از كل مبلغ جرایم 
یک سوم مورد عفو مقام معظم رهبری واقع گردید و با اصالح 
ذخیره در نظر گرفته مبلغ 23 میلیارد ریال به سود سال 98 اضافه 
گردید . مانده بدهی به سازمان تقسیط كردیده در مهرماه 1399 

تسویه حساب كامل بعمل و وثایق تودیعی آزاد خواهد گردید.
بدهی معوق به پتروشیمی شیراز

بدهی سنواتی 162 میلیارد ریالی به شركت پتروشیمی شیراز در 
سال 97 با اقساط ماهیانه 3/350 میلیون ریال و طی 48 قسط 
تقسیط گردید. در سال 98 با توجه به نقدینگی موجود، شركت 
اقدام به تسویه حساب كامل با پتروشیمی شیراز نمود. بطوریکه 
مبلغ 26/9 میلیارد ریال از كل بدهی فوق الذكر كاهش یافته است.

تعمیرات اساسی ماشین آالت
با توجه به بهره برداری 30 ســاله از ماشین االت و تاسیسات 
شركت و نیاز شدید به تعمیرات اساسی برخی از تجهیزات از 
قبیل تعویض پمپ ها، بلورها، كمپرسورهاو دیزل ژنراتورها در 
ســال 98 با توجه به منابع مالی بوجود آمده اقداماتی در این 
خصوص بعمل آمد. حجم ســرمایه گذاری هــا در این موارد 
بالغ بر 5/6 میلیارد ریال بوده اســت. در ســال 99 روندهای 
اصالحــی ماشــین آالت و تاسیســات ادامــه خواهد یافت.

سیستم های امنیتی و حفاظتی
با توجه به اهمیت موضوع ایمنی و حفاظتی و حساسیت مواد 
اولیه و محصوالت شــركت سینا درخصوص آتش زا بودن در 
ســال 98 اقدام به استقرار سیستم دوربین های مدار بسته و 
حفاظتی گردیــد. در این زمینه ضمن اســتقرار دوربین ها 
موضوع آموزش ایمنی در راس برنامه های شركت قرار گرفت 
در ایــن رابطه بالغ بر 5 میلیارد ریال ســرمایه گذاری گردید.

اصالح اساسنامه و افزایش سرمایه
براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 98/4/3 مقرر 
گردید سرمایه شركت از مبلغ 30/712/500/000 ریال به مبلغ 
122/850/000/000 ریال به میزان 300 درصد از محل سود 

انباشته افزایش یابد.
گزارش توجیهی افزایش ســرمایه تهیه و پس از تایید بازرس 
قانونی و حسابرس مستقل شــركت جهت تایید به سازمان 
بورس اوراق بهادار ارائه گردید. ســازمان بورس موافقت خود 
را با افزایش سرمایه مشروط به اصالح اساسنامه شركت سینا 
مطابق فرمت ســازمان بورس نموده، هیات مدیره اساسنامه 
جدید را مطابق نظر بورس تصویب و به بورس ارائه نموده است.
منتهی مجددا ســازمان بــورس تاكید نمود كــه ابتدا باید 
اساســنامه مورد تصویب قــرار گیــرد و در مجمع عمومی 
فــوق العــاده دیگــری افزایش ســرمایه تصویــب گردد.
با توجه به شرایط موجود و شیوع بیماری كرونا در حال رایزنی 
با سازمان بورس و سهامدار عمده )شركت سرمایه گذاری پارس 
توشه( جهت اخذ تصمیم درخصوص اصالح اساسنامه و افزایش 
سرمایه همزمان در یک جلسه عمومی فوق العاده می باشیم.

ریسك ها و چالش ها:
- مسایل و زیست محیطی

در ســال 98 و همچنین در ادامه آن در ســال 99 بزرگترین 
چالش شركت مسایل زیست محیطی و اعتراضات اهالی منطقه 
، شورای شهر، شهرداری، فرمانداری زرقان و همچنین سازمان 

محیط زیست استان فارس بوده است.
یکبــار در تاریخ 98/10/9 از ســوی كمیســیون مــاده 20 
شــهرداری زرقــان و دگربــار در تاریخ 99/1/14 از ســوی 
ســازمان محیط زیســت اســتان فارس بدلیــل آالیندگی 
های كارخانه ســینا اقــدام به توقف تولیــد كارخانه گردید.

موضوع آالیندگی های شــركت ســینا و بقیــه واحدهای 
مســتقر در منطقــه در شــورای تامیــن شهرســتان و 
شــورای تامین اســتان فارس مطرح و به شــدت از ســوی 
ســازمان محیط زیســت پیگیری می گردد. شــركت سینا 
تعهداتی را در جهت بهبود شــرایط متقبل گردیده اســت.
امید اســت در ســال جاری با اجرای طرح هــای اصالحی 

نظــر مقامات محلــی تامین گــردد. براســاس برآوردهای 
انجــام شــده میــزان ســرمایه گــذاری در جهــت بهبود 
شــرایط تا میــزان 50 میلیارد ریــال اعالم گردیده اســت.

- جاده دسترسی به كارخانه
متاسفانه قسمتی از راه دسترســی به كارخانه سینا به طول 
حــدود یک كیلومتر و با عرض 15 متــر از محل زمین های 
متعلق به شــركت صنایع شــیمیایی فارس عبور می نماید.

این جاده طی یک قرارداد 99 ساله از طریق شركت شیمیایی 
فارس )قدس ســابق( به اجاره شركت ســینا واگذار گردیده 
است. شركت شــیمیایی فارس طی دادخواستی لغو قرارداد 
از دادگاه زرقــان گردیده كه در مراحل بعد مورد تایید دادگاه 
تجدید استان فارس نظر نیز بدلیل عدم رعایت مفاد ماده 129 
قانون تجارت در زمان انعقاد قرارداد قرار گرفته است. با توجه 
به عدم امکان دسترســی از محل دیگر و با توجه به اقدامات 
بعمل آمده در حال حاضر اجرای این حکم متوقف گردیده است.
در صورت اجرای قطعی حکم و قطع راه مواصالتی می بایست 
اقدام به خرید زمین و احداث راه اختصاصی دیگری نمود كه 

مستلزم سرمایه گذاری بسیار زیادی خواهد بود.
- شرایط پس از كرونا

با شــیوع بیماری كووید 19 از ابتدای اسفندماه 98 و ادامه آن 
تاكنون وضعیت اقتصادی كشور و جهان در شرایط خاص قرار 
گرفته است. بطوریکه از 99/01/12 لغایت 99/02/03 كارخانه 
بنا به تصمیم شورای تامین شهرستان زرقان تعطیل گردید، 
زیــان وارده در این مدت حدود 60 میلیــارد ریال برآورد می 
گردد. همچنین بازارهای هدف صادراتی شركت بشدت مورد 
اسیب قرار گرفته اند بطویکه كشورهای هند، بنگالدش و تركیه 
كه از مهمترین اهداف صادراتی سینا می باشند مدت هاست 
در قرنطینه می باشند و مرزهای زمینی با تركیه تا خرداد ماه 
كامال بسته بوده اســت. میزان صادرات دو ماهه اول سال 99 
برابر 250/131 دالر آمریکا بوده كه در مقایســه با سال قبل 
674/212 دالر كاهش نشــان می دهد. با توجه به هشــدار 
مسئولین بهداشتی در رابطه با شیوع مجدد در پاییز سال جاری 
وضعیت غیرقابل پیش بینی و دشواری را پیش رو قرار داده است.

برنامه های شركت سینا درسال 99:
- ادامه فعالیت در جهت كاهش آالیندگی های زیست محیطی 
از قبیل گازهای خروجی فرمالین ، پسابهای صنعتی و گرد و 
غبارهای صنعتی، در این موارد بالغ بر 50 میلیارد ریال حجم 

سرمایه گذاری پیش بینی می گردد.
- خریــد و نصــب یک واحــد 70 هــزار تنــی فرمالین با 
تکنولــوژی مدرن كه مســائل زیســت محیطــی مطابق 
اســتاندارد جهانی رعایت شــده و ضریب تبدیل متانول به 
فرمالیــن از 50 درصــد فعلی بــه 45 درصــد كاهش یابد.

در این صورت ســالیانه بالغ بر 3500 تن متانول به ارزش 70 
میلیارد ریال صرفه جویی خواهد گردید. ضمنا اثر بسیار زیادی در 
بهبود شرایط زیست محیطی بوجود خواهد آورد، طرح توجیهی 
فنی، اقتصادی و مالی تهیه و به تصویب هیات مدیره رسیده 
است. میزان سرمایه گذاری ارزی 1/5 میلیون دالر و ریالی 10 
میلیارد ریال و زمان اجرای پروژه 12 ماه پیش بینی گردیده است.

- طرح احداث یک واحد هگزامین:
از آنجاییکه واحد هگزامین در بــازار داخلی و صادراتی دارای 
مطلوبیت نســبی می باشــد و از طرف دیگر برای تولید 70 
هزار تن فرمالین، عالوه بر تولید پارا با ظرفیت فعلی باید مورد 
مصرف دیگری در نظر گرفته شــود. در نظر است یک واحد 
هگزامین به ظرفیت سالیانه 1800 تن با استفاده از مهندسی 
معکوس و توســط صنعتگران داخلی احــداث گردد. میزان 
ســرمایه گذاری الزم یک میلیون یورو برآورد گردیده است.
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پارس آریان و شناسایی و ارتقاء مزیتهای پایدار در زنجیره ارزش
مدیریتی راهبردی برای توسعه سبد سرمایه گذاری مجموعه در سایر  بخش های سودآور اقتصادی کشور

ایجــاد یک گروه مالی و مدیریتی قدرتمند و كارا در عرصه 
اقتصاد كشــور توســط بخش خصوصی با تمركز بر حوزه 
صنعت خدمات مالی را می توان كلیدی ترین راهبرد تشکیل 
شركت سرمایه گذاری پارس آریان بعنوان هلدینگ گروه مالی 
پاسارگاد برشمردكه بر این اســاس شركت سرمایه گذاری 
پارس آریان  با سکانداری مهندس علی اكبر امین تفرشی در 
طراحی، تشکیل و سامان دهی هلدینگ اقتصادی مزبور نقش 
ارزنده و عمده ای را ایفا نموده و در پنج حوزه متنوع اقتصادی؛ 
خدمات مالی ،صنایع معدنی، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، 
صنایع  ICT و صنایع ساختمانی كه بر اساس ارزیابی های 
فنی و كارشناســی در كشور دارای مزیت نسبی می باشند، 
اقدام به سرمایه گذاری و مشاركت نموده است و بحمداهلل در 
سایه تدابیر ارزنده و تمهیدات و برنامه های مدون این مدیر 
توانمند پارس آریان توانسته در زمره ممتازترین ها قرار گیرید

مجمــع عمومــی عادی ســالیانه شــركت پــارس آریان 
)ســهامی عام( در تاریــخ 99/05/20 در محــل خیابــان 
میرداماد پالک 430 تشــکیل شــد.  در این مجمع كه با 
حضــور 86/4 درصدی ســهامداران حقیقــی و حقوقی ، 
اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، 
حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع 
برعهده آقــای علي اكبر امین تفرشــي بــود، كه جنابان 
عباس كفافي و امیر افســر در مقام نظار اول و دوم و خانم  
صدیقــه نعیمیان به عنوان دبیر مجمــع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گــزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 
1398/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم 
ســود 50 ریالی به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.

در ایــن جلســه ضمــن ارائه ی گــزارش عملکرد ســال 
1398 شــركت ســرمایه گــذاری پــارس آریــان به طور 
شــفاف و جامع و همچنیــن قرائت گزارش حســابرس و 
بــازرس قانونی شــركت، به ســؤاالت ســهامداران اعم از 
سهامداران حاضر در جلســه و یا سهامدارانی كه از طریق 
مجــازی با مجمع ارتباط داشــتند، نیز پاســخ داده شــد.

طبــق گزارش ســکاندار مجموعه جناب علــی اكبر امین 
تفرشی این استاد بزرگ بازار سرمایه شركت سرمایه  گذاری 
پارس  آریان )ســهامی عام(، نخستین ســنگ بنای ایجاد 
گروه مالی پاســارگاد با هدف بسترسازی و راهبری فرآیند 
تشکیل یکی از بزرگترین گروه های مالی و اقتصادی كشور 
از طریق جذب ســرمایه های مردمــی و بخش خصوصی و 
بکارگیری آنها در فعالیت های متنــوع و پر بازده اقتصادی 
با آرمــان گام نهــادن در مســیر اعتالی ایران اســالمی 
در تیرمــاه 1384 شــکل گرفت و اكنون جایــگاه یکی از 
بزرگترین و معتبرترین شركت های سرمایه گذاری متعلق به 
بخش خصوصی در ایران را به خود اختصاص داده اســت.

 به گفته  مهندس امین تفرشــی شــركت سرمایه گذاری 
پارس آریــان به عنــوان هلدینگ گروه مالی پاســارگاد در 
رتبه بندی پانصد شركت برتر ایران كه هر ساله توسط سازمان 
مدیریت صنعتی برگزار می شود همباره حضور موفقی داشته 
و طی سال های مختلف تاكنون، رتبه های رفیعی را در صدر 
جدول برترین ها به خود اختصاص داده است. اخذ تندیس 
از جشنواره ملی بهره وری، دریافت تندیس سیمین از جایزه 
ملی مدیریت مالی و چندین جایزه و افتخار دیگر جملگی 
مرهون تالش نســتوه و كم نظیر سرمایه انسانی و اندیشه 
خالق و نواندیش مدیران و راهبران فکری و اجرایی شركت 

و همراهی و بلند اندیشــی ارزشمند ســهامداران می باشد.
شایان ذكر است شركت سرمایه گذاری پارس آریان طی دوره 
 های فعالیت خود از بدو تشکیل تاكنون، با برنامه ریزی و تشکیل 
گروه مالی پاسارگاد، سرمایه گذاری ها و مشاركت های ارزنده 
متعددی را شکل داده كه تأسیس بانک پاسارگاد به عنوان 
معتبرترین بانک خصوصی كشور در تارک آن می درخشد.

پیام هیات مدیره
سـال 1398 برای اقتصـاد ایـران،سالی پرچالش و دشوار بود. 
تداوم تحریم های ظالمانه بین المللی ، عدم اجرای تعهدات 
كشــورهای اروپایی پــس از خروج آمریــکا از برجام، عدم 
 ،FATF تصویب لوایح باقیمانده به منظور پیوستن ایران به
تداوم تنش های سیاســی و نظامی منطقه ای و جهانی به 
ویژه با اقدام سبکســرانه ی آمریکا در ترور یکی از برجسته 
ترین فرماندهان نظامی كشور شهید سپهبد قاسم سلیمانی 
و همچنین آغاز شیوع ویروس كرونا در چین و سپس سایر 
كشورها و ورود این بیماری به كشور در ماه های پایانی سال از 
مهم ترین رویدادهای تاثیرگذار بر فضای اقتصادی ایران بود.
اقتصاد ایران در سال 1398 با كاهش سطح تولید ناخالص 
داخلی، كاهش ســطح سرمایه گذاری خارجی، كاهش نرخ 
تشکیل ســرمایه ثابت ناخالص داخلی، افزایش نرخ تورم، 
رشد باالی نقدینگی، افزایش بدهی دولت به شبکه ی بانکی 
و بانــک مركزی و كاهش قابل توجــه صادرات نفت همراه 
بوده است. آمارهای منتشره برای دوره 9 ماهه سال 1398، 
موید رشــد منفی 7/6 درصدی اقتصاد ایران با فروش نفت 
و رشــد منفی 2/6 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 
بوده است. ســال گذشته همچنین ارزش پول ملی روندی 
كاهشی داشت هر چند سیاست های بانک مركزی جمهوری 
اسالمی ایران تا حدی نوسانات بازار ارز را مهار كرده و آرامش 
نسبی را علیرغم شوک های متعدد سیاسی حاكم كرده بود.
فرصت های سال »رونق تولید« در سایه ی همه ی چالش 
های ذكر شده عبارت بودند از توجه هر چه بیشتر دولت به 
تولیدكننــدگان داخلی كه به دنبال محدودیت در واردات ، 
فرصتی برای افزایش تولید و فروش كســب كرده بودند و 
همچنین محوری شــدن بازار سرمایه به عنوان اصلی ترین 
گزینه ی جذب ســرمایه های خرد و نقدینگی رشد یافته 
بــه چرخه ی تولید ارزش كه در كنار آثار ناشــی از رشــد 
قیمت ارز و رشــد ارزش اســمی دارایی های شــركت ها 
كه نهایتا منجر به افزایش قابل توجه ارزش بازار ســرمایه، 
حجم معامالت و شــاخص های بورس و فرابورس گردید.
هیات مدیره شــركت با اســتعانت از خداونــد متعال و با 
پشــتوانه تالش و اهتمام سرمایه ی انسانی در سطح گروه 
مالی پاسارگاد، با هدف ارزش آفرینی حداكثری و هم افزایی 
شایســته در زنجیره تولید ارزش، تــالش نمود مهمترین 
نقش خود در مدیریت بهینه ثروت ســهامداران را همراستا 
با مسئوولیت های اجتماعی خود، دنبال نماید. در سایه ی 
این تالش گســترده و همه جانبه ضمن ایجاد ارزش افزوده 
ی چشم گیر در دارایی های شركت و كسب جایگاه نخست 
در گروه واســطه گری مالی و رتبه ی هشــتم بین یکصد 
شركت برتر كشــور براساس رتبه بندی IMI100 سازمان 
مدیریــت صنعتی، ســود خالص گروه به رقــم قابل توجه 
42/373 میلیارد ریال و سود قابل انتساب به مالکان شركت 
اصلی به مبلغ 8/533 میلیارد ریال رسید و همچنین سود 
شــركت اصلی به رقم 5/145 میلیــارد ریال افزایش یافت.
هیات مدیره شــركت معتقد اســت تمامــی افتخارات و 
موفقیتهای كسب شده، گذر از تنگناهای اقتصادی و سیاسی 
سال گذشــته و تحقق ارزش های بنیادی گروه، با پشتوانه 

و حمایت بی دریغ ســهامداران محترم حاصل شده است. 
تداوم همراهی ســهامداران محترم، زمینه الزم جهت انجام 
برنامه ریزی های دقیق و تعالی گروه مالی پاسارگاد را فراهم 
خواهد بود و امید می رود در ســایه این همراهی دلپذیر و 
با استعانت از خداوند متعال، عملکرد بسیار مطلوب از نظر 
ســودآوری و مدیریت بهینه ثروت سهامداران، در سالهای 
آتی برای شــما ســهامداران محترم به همراه داشته باشد.

اهداف كالن و برنامه های آتی شركت
- شناســایی و ارتقاء مزیتهای پایدار و ایجاد هم افزایی در 

زنجیره ارزش گروه مالی پاسارگاد
- توسعه زیرساخت های مدیریتی جهت تدوین و هم راستا 
سازی استراتژی های كالن شركت های گروه مالی پاسارگاد
- طراحی و تدوین روشــهای نوین تامین مالی برای توسعه 

سرمایه گذاری ها
- پذیرش سهام شــركتهای گروه مالی پاسارگاد در بورس 

های داخلی، منطقه ای و بین المللی
- ایجاد صندوق اختصاصی بازارگردانی ســهام شركت های 

گروه مالی پاسارگاد
- برنامه ریزی به منظور جذب ســرمایه گذاران خارجی و 

حضور موثر و كارآمد در بازارهای بالقوه بین المللی
- ایجاد زیرساختهای دانشی و عملیاتی برای بهره بردرای از 

فرصتهای ناشی از كاهش تنش های سیاسی
- توانمندسازی و ارتقاء دانش حرفه ای و سازمانی با استفاده 

از دانش روز بین المللی
- راهبری شركت های گروه مالی پاسارگاد به منظور نیل به 

اهداف عالی گروه
- توجه ویژه به بازار اولیه و مشــاركت در پروژه های جدید

- برنامه ریزی جهت جلب سرمایه گذاران خارجی
- توسعه فرآیندهای مدیریت دانش و توسعه ی سرمایه انسانی

- تدوین و جاری سازی مدل تعالی سازمانی
برنامه های توسعه ای

تداوم سرمایه گذاری در شــركتهای گروه مالی پاسارگاد با 
توجه به برنامه مدون گروه

پایش مســتمر فرصتهای ســرمایه گذاری در بازار اولیه و 
مشاركت در پروژه های جدید

تدوین برنامه  جامع تأمین مالی شركتهای گروه با استفاده از 
روش ها و ابزارهای متنوع بازار سرمایه

برنامه ریزی جهت ورود بــه بازارهای بین المللی با توجه به 
فرصت های ایجاد شده در دوره پسابرجام

برنامه ریزی جهت جلــب ســرمایه گذاران خارجی جهت 
مشاركت و ورود به ســاختار سهامداری شركتهای گروه با 

توجه به تحوالت مثبت در حوزه روابط خارجی
توسعه فرآیندهای مدیریت دانشی و سرمایه انسانی به منظور 

تبدیل شدن به یک شركت دانشی برتر
مشاركت در اتاقهای مشــترک ایران با كشورهای مختلف 

جهت پیشبرد اهداف بین المللی شركت
تدوین و جاری سازی مدل تعالی سازمانی
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»شپاس« بزرگترین تولید کننده انواع قیر در خاورمیانه
نفت پاسارگاد و مدیریتی بازار شناس موفق در افزایش تولید و صادرات
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مهنــدس نیکخــواه مدیــر مدبر و توانمنــد صنعت كشــورمان با تصریــح این نکته 
كه شــركت نفت پاســارگاد با هــدف اداره و بهره برداری از شــش واحد قیرســازی 
پاالیشــگاهای تهران،شــازند،اراک، آبادان، تبریز، شــیراز و بندرعباس تاسیس گردیده 
و ســقف تولید ســاالنه ی این واحدها بالغ بر چهار میلیون تن در سال می باشداضافه 
نمــود در حال حاضر با توجه به مزایای فنی و اقتصادی موجود ، این شــركت بیش از

نیمی از ســهم بازار داخلی را در اختیار داشته و همچنین با داشتن 2 پایانه صادراتی و 
قابلیت ذخیره سازی بیش از 160 هزار تن،سهم به سزایی از بازار صادراتی قیر ایران را به 
خود اختصاصی داده است. به گفته ی این مدیر متخصص و پاكدست، توزیع جغرافیایی 
مناسب و استراتژیک شش كارخانه، امکان صدور محصوالت شركت را از مرزهای مختلف 
كشور ممکن ساخته اســت. هرچند درسال مالی گذشته مشــکالت تحریم، صادرات 
كشورمان را تحت تاثیر قرار داد ولی مجموعه با تولید طبق پیش بینی و بیشتر از سال 
گذشــته و تحقق بودجه پیش بینی شده و كسب ســود خالص به میزان 681/654/2 
میلیارد، توانســت ســود 250 ریالی سال گذشــته خود را به 630 ریال ارتقا بنشیند .        
مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه شــركت نفــت پاســارگاد )ســهامی عام( مورخ 
1399/05/11 در محــل دفتــر مركــزي شــركت نفت پاســارگاد تشــکیل گردید. 
در این مجمع كه با حضور 92/86 درصد ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 

مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای 
محمد رضا پاشــائي بود، كه جنابان  رضا توكلي بنیزي و 
میــالد فروغــي در مقام نظار اول و دوم و آقای   حســین 
نیکخواه ابیانه بــه عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 
1398/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم 
ســود 400 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.  
نیکخــواه،  حســین  مهنــدس  مجمــع  ایــن  در 

مدیرعامــل نفت پاســارگاد گــزارش عملکرد مبســوطی از هیات مدیــره را ارائه داد 
كــه خنــده بر لــب ســهامدار و شــادی در دل ذینفعان جاری و ســاری ســاخت .
مدیرعامــل نفت پاســارگاد درخصوص گزارش كاركرد ســال مالی منتهی به اســفند 
98 گفت: در نتیجه رایزنی های گســتره و تمهیدات اندیشیده شده خود570 میلیارد 
تومــان از مالیــات را كاهش دادیم و میــزان مالیات به 250 میلیارد تومان رســیده و 
همچنین وضعیت مطالبات ســنواتی 662 میلیارد تومان بود كه اكنون به 49 میلیارد 
تومان رســیده كه عمده مطالبات آن هم جاری اســت. به گفته وی تکمیل دو مخزن 
3 هــزار تنــی در بندر عباس، مخزن 5 هزار تنی اراک و مخــزن 5000 تنی تهران كه 
عملیاتی گردید گوشــه ای دیگر از دســتاوردهای حاصله سال مالی گذشته بوده است.
مهندس نیکخواه كه از مدیران متعهد و تالشــگر صنعت كشــورمان می باشد در ادامه 
بــا اعالم اینکه كاهش شــدید بودجه عمرانی و قیر تهاتری منجر شــده تا بازار داخلی 
تحت الشــعاع قرار گیرد. اضافه كرد البته با توجه به وجود 6 كارخانه در نقاط مختلف، 
ظرفیــت های خوبــی در تامین بازار داخلی داشــته ایم. وی در ادامــه با بیان اینکه با 
توجه به كاهش تقاضا در بــازار داخل تالش كردیم تا روند صادرات را بهبود و بازارهای 
صادراتی را توسعه دهیم اظهار امیدواری كرد با استمرار و اجرائی شدن برنامه های كوتاه 
مدت، میان مدت و بلندمدت شــركت به پیش بینی های سال بعد خود نیز دست یابد.
مهندس نیکخواه در خصوص برنامه های آتی شــركت به ســهامداران همچنین گفت: 
پیگیری حقوقی دریافت خوراک به میزان تعهد شده در زمان واگذاری شركت در دست 
اقدام است و برنامه ریزی برای افزایش صادرات و ایجاد 5 هاب صادراتی را دنبال می كنیم 
و همچنین در نظر داریم تا زیر ساخت های الزم برای توسعه صادرات را ایجاد كنیم. به 

گفته این مدیر فرهیخته حداكثر كردن سهم فروش از بازارداخلی و قیر تهاتری با توجه 
به برنامه عرضه یک میلیون تن قیر تهاتری در بازار داخلی از برنامه هایی بوده كه به جد 
دنبال آن بودیم و هماهنگی های اولیه تامین اسکله اختصاصی در بندر امام هم یکی دیگر 
از اقداماتی بوده كه انجام شــده است . به گفته وی همچنین اجاره كشتی های فله بر، 
توسعه مخازن آبادان و تعیین تکلیف راه اندازی این مخازن نیز در دستور كار قرار دارد.
مهنــدس نیکخــواه دربــاره عملکــرد مالی شــركت هــم توضیــح داد: درآمد های 
عملیاتــی از 2,1 بــه 3,8 هــزار میلیــارد تومان افزایش داشــته ، ســود عملیاتی از 
100 به 240 میلیارد تومان رشــد و ســود خالص پس از كســر مالیات از 86 به 250 
میلیارد تومان افزایش داشــته اســت كه در نتیجه نفت پاســارگاد به ازای هر ســهم 
موفق به تحقق 63 تومان ســود شــد كه در ســال گذشــته این میزان 25 تومان بود.
ســکاندار شركت درباره عملکرد تولیدی مجموعه هم عنوان كرد: میزان تولید مجموعه 
در ســال مالی 97 بالغ بر 1,1 میلیون تن بوده كه به 1,3 میلیون تن افزایش داشــت. 
مقدار فروش داخلی در این دوره 410 هزار تن بود كه در ســال مالی ماقبل این میزان 
520 هزار تن بوده اســت. به گفته وی شركت در حوزه صادرات نیز موفق به ثبت 887 
هزار تن صادرات گردیده كه این میزان در ســال مالی ماقبل 580 هزار تن بوده اســت.

مهندس نیکخواه درباره برنامه افزایش ســرمایه نیز گفــت: فعال برنامه ای برای افزایش 
سرمایه در دستور كار نیست و اگر برنامه ای برای این مهم 
باشــد حتما از ســوی هیات مدیره اطالع رسانی می شود.

در ایــن مجمع پــس از قرائــت گزارش عملکــرد هیات 
مدیره و نظر حســابرس و بازرس قانونی شــركت، صورت 
های مالــی تصویب و مقرر شــد بنا به پیشــنهاد هیات 
مدیره از 950 ریال ســود محقق شــده، 400 ریال ســود 
نقــدی برای هر ســهم معــادل 42 درصد توزیع شــود.
شــایان ذكر اســت شــركت نفت پاســارگاد بــه عنوان 
بزرگتریــن تولیدكننده انــواع قیر در خاورمیانــه با نماد 
»شــپاس« در بازار بورس اوراق بهادار شــناخته می شود.

پیام هیات مدیره 
حمد و سپاس خداوند یکتا را، كه با الطاف بیکرانش در سال 
1398 این توفیق را به ما اعطا نمود تا با تکیه بر عزم راسخ كلیه كاركنان متخصص و متعهد 
و اعتماد شما سهامداران محترم ، بتوانیم در عرصه تولید و كار علیرغم وجود تنگناهای 
شــدید مالی و تحریم های بین المللی اقتصادی خدمتگزار شما عزیزان و جامعه باشیم. 
ضمن تشکر و سپاس از كلیه عزیزانی كه هیات مدیره را در انجام مسیولیت های خویش یاری 
نمودند، مفتخریم كه امروز این توفیق را داشته باشیم تا گزارش ارزیابی عملکرد شركت در سال 
گذشته را تقدیم سهامداران عزیز نمائیم. شركت نفت پاسارگاد ضمن ارتقاء جایگاه خود در 
صنعت موفق به كسب دستاورد های جدیدی شده است، كه به اختصار به شرح ذیل می باشد:
- تحقق بودجه مصوب شــده و ســود خالص بــه میــزان 2/654/681 میلیون ریال 

- تولید به میزان 1/306/347 تن 
- برداشت داخلی به میزان 410/962 تن 

- برداشت صادراتی به میزان 887/511 تن
-  كسب رتبه 80 در میان صد شركت برتر كشور

در آخر هیات مدیره شركت معتقد است تمامی افتخارات و موفقیت های كسب شده در 
سایه حمایت های بی دریغ شما سهامداران محترم حاصل شده است. تعامل مطلوب و بیان 
انتقادات سازنده شما سهامداران محترم مطمیناً چراغ راه موفقیت هر چه بیشتر ما در آینده 
خواهد بود. امید است به یاری خداوند متعال با تداوم این حمایت و رهنمودها، شركت نفت 
پاسارگاد بتواند در سال 1399 نیز به كلیه اهداف مورد نظر در تولید، فروش و سود نائل گردد.

چشم انداز شركت:
  شــركت نفت پاسارگاد با دســتیابی به دانش و فناوری پیشرو، كاركنانی متخصص و 
متعهد و صیانت از محیط زیست، طی 10 سال آینده جزء 10 رتبه اول تأمین و تجارت 
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فرآوردهای قیری در دنیا می باشد. بیانیه ماموریت شركت:
 تأمین و تجارت قیر و فرآوردهای مرتبط و ارایه راه حل های دانشی در حوزه صنعت قیر و 
مدیریت بر عناصر تأثیرگذار زنجیره ارزش صنعت، در راستای ارزش آفرینی برای ذینفعان. 

استراتژي هاي شركت نفت پاسارگاد : 
- توســعه صــادرات قیــر از طریق تعمیق زیر ســاخت هــا و تامین انتظــارات بازار 
- تــداوم و رشــد ســهم بــازار داخلــی قیــر از طریــق تعامــل موثر با مشــتریان 

ارزش هاي كسب و كار شركت : 
- ارج نهادن به كرامات انسانی 

- شفافیت عملکرد 
- سالمت سازمان

لیست افتخارات سال 1398 
 IMI100كسب رتبه 80 در میان صد شركت برتر كشور -

- كسب رتبه 138 شركت فرآورده هاي قیري هرمز پاسارگاد درلیست صد شركت دوم 
رتبه بندي سازمان مدیریت صنعتي 

- دریافت تندیس واحد نمونه كیفی استاني و واحد تحقیق توسعه برتر در بخش خدمات 
فني ومهندسي 

- تندیس واحد نمونه استاني استاندارد كارخانه شیراز 
- دریافت تندیس تندیس ملي مدیریت استراتژیک 
- دریافت گواهینامه حمایت از حقوق مصرف كننده 

- دریافت تندیس بلورین كارخانه آبادان در فرآیند ارزیابي صنایع سبز كشور
خالصه وضعیت صادرات در سال 1398: 

- بودجه مقداري صادرات در سال 98 ، 711/000  تن بوده است
- برداشت 887/511 تن قیر صادراتی در سال 98 بوده است.

-  53 درصد رشــد مقداری فروش صادراتی در سال 98 نسبت به سال 97 اتفاق افتاده 
كه این امر ناشی از ایجاد تنوع و توسعه در محصول، نحوه تسویه، مبادي صادراتی و ترم 

هاي تحویل بوده است.
- میزان 125 درصد بودجه سال 98 محقق گردید.

دالیل عمده كاهش تولید در ســال 1398) نســبت به بودجه سال 1398(:
با توجه به تولید 1/306هزار تـن در سـال 98 نسـبت بـه سـال 97 افـزایش تولیـد بـه 
میـزان 179 هـزار تـن بـوده اسـت . باتوجـه بـه بـرآورد 1/500هـزارتن برنامـه تولیـد 
در سـال 1398 كـل تولیـد محقـق شـده 87  درصدمیباشـد و دالیـل عمـده عدم تحقق 

بودجه اعالمی به شرح ذیل ارائه میگردد: 
فرایند تولید قیر ، تابعی از فروش و متعاقبـــاً برداشـــت محصـول و تخلیـه مخـازن 
كارخانجـات مـی باشـد لـذا دالیـل كـاهش تولید در سال 1398 به شرح ذیل می باشد : 
- تاثیر نوسانات نرخ ارز و نرخ جهانی نفت خام و فرآورده ها نرخ خوارک بعنوان معیار اصلی 
بهاي تمام شده و بر هـم خوردن قیمت هاي ایران در منطقه خاورمیانه و آسیاي شرقی. 

- نوسانات شدید نرخ وكیوم باتوم و ایجاد تالطم در بازار. 
- سهمیه بندي شدن عرضه وكیوم باتوم توسط پاالیشگاها . 

- عدم تخصیص قیرهاي تهاتري در سال 98 
- مشکالت تامین خوراک در مناطق از جمله شیراز و تبریز . 

- رقابتی شــدن تقاضــاي وكیوم باتوم در بورس كاال ودر نهایت كاهش ســهم خوراک 
پاسارگاد و افزایش قیمت تمام شده

-  . ورود مشتریان )رقباي جدید( در زنجیره ارزش قیر. 
- عرضه كم خوراک مستقیم و افزایش فروش خارج بورس توسط پاالیشگاه هاي تامین 

كننده خوراک 
- عرضه مستقیم قیر توسط پاالیشگاهها از جمله پاالیشگاه شیراز 

اســتانی و  ملــی  هــاي  پــروژه  قیــر  ســهمیه  در  رقبــا  ســهم  افزایــش   -
-  افزایــش مصــرف خوراک وكیــوم باتوم در تولید ســایر محصــوالت هیدروكربنی

پروژه ها
 پروژه هاي كارخانه آبادان 

- عنوان پروژه : احداث مخازن توسعه انبارش كارخانه آبادان
آخرین وضعیت : بازنگري در اســناد فنی بخش تحکیم بســتر )آماده برگزاري مناقصه 

عمومی براي انتخاب پیمانکار اجرایی(
پروژه هاي كارخانه اراک 

- عنوان پروژه : تعمیرات اساسی مخزن TK-2057 كارخانه اراک 
آخرین وضعیت : در حال بهره برداری

پروژه هاي كارخانه بندرعباس 
-  عنوان پروژه : احداث مخازن توسعه انبارش كارخانه بندرعباس 

آخرین وضعیت : در حال بهره برداري
پروژه هاي كارخانه تهران 

- عنوان پروژه : تعمیرات اساسی مخزن TK-1004 كارخانه تهران 
آخرین وضعیت : در حال بهره برداري

- عنوان پروژه : نوسازي و ارتقاء سیستمهاي كنترل و ابزاردقیق كارخانه تهران
تاریخچه شركت

 براساس بند )ک( تـــبصره 5 قانون بـــودجه كــــل كشور در سال1381 و در اجراي 
اصل یکصد و بیست و هفتم قــــانون اساسـی جمهوري اسالمی دولت موظف گردید 
بخشـــی از مطالـبات صندوق بازنشستـگی كشــوري و سازمان تامـین اجتــماعی را 
از طریق واگـــذاري اموال ، داراییها و سهام متعلق به دولت در سازمانهـــا و شركتهـاي 
دولـــتی تأدیه و تسویه نماید. بر همین اســـاس مالکیت امـوال منقـول و غیرمنقـول 
تأسیسات مربوط به كارخانه هاي قیـرسازي شركتـهاي پاالیش نفت شـیراز ، بندرعباس، 
تــبریز، تهـران، آبادان و شــازند اراک متــعلق به شــركت ملــی پــاالیش و پخش 
فرآورده هاي نفــــتی ایران به نسبت چهل و شش ونیم درصد به صندوق بازنشستگی 
كشوري و پنجاه وسه ونیم درصد به سازمان تامین اجتماعی واگذار نمــــاید تا پس از 
تعیین قیمت و توافق طرفین نسبت به تحـــویل و انتقـال قطـعی اموال اقدام گردد. در 
این رابطه سازمانهاي اخیرالذكر اقـدام به تأسیس شــركت نفت پاسارگاد ) ســهـامی 
خاص ( نمودند كه طـــی شماره 205566 مورخ 1382/04/18 در اداره ثبت شركتـها 
و مالکیت صنعتی تهـــران به ثبت رسیده است. شخصیت حقـوقی شركت در اجـراي 
مصوبه مجمــع عمـــومی فوق العاده مورخ 1387/05/07 به سهامی عام تغییر یافـته، 
مراتب در تاریخ 1387/07/08 در اداره ثبت شركتهـــا و مالکــــیت هاي صنعتی نیز 
بـــه ثبت رسیده اســت و از تاریخ 1391/09/22در فرابورس ایران پذیرفته شده است. 
درحال حاضـر شركت جـزء واحـدهاي تجــاري فرعی شركت سرمایه گذاري نفـت و 
گـاز وپتروشیــمی تـامین اسـت و واحـد تجــاري نهایی گروه، شركت سرمایه گذاري 

تامین اجتـماعی می باشد. 
موضوع فعالیت شركت طبق اساسنامه:

  فعالیت اصلی شركت طبق ماده 2 اساسنامه عبارت است از:
1- -خرید ، فروش ، واردات و صادرات مواد اولیه و فرآورده هاي نفتی.

2- تولید و توزیع فرآورده هاي نفتی و اخذ و ایجاد شبکه نمایندگی در داخل و خارج از كشور. 
3- خریــد و فــروش خدمــات صنعتــی و فنــی در حــوزه فــرآورده هــاي نفتی.
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دکترین مجید عنابی در سبحان انکولوژی برای بسط سالمت

 به گفته دكتر مجید عنابی این مدیر فرهیخته و دانشــمند 
شركت سبحان انکولوژی با عقد قرارداد با شركای بین المللی 
 Sanofi ، سوئیس Stragen ، سوئیس Roche خود همچون
 Cipla ،اتریش Ebewe ،آلمان Biosyn ، فرانسه Aventis
هندوستان و ... شركای داخلی نظیر شركت اكسیر نانو سینا 
ایران داروهای با كیفیت را به بازار دارویی ایران عرضه می نماید.
مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه شــركت داروســازی 
ســبحان انکولوژی)ســهامی عام( مــورخ 1399/04/10 در 
محــل خیابان جمهــوری بازار چارســو تشــکیل گردید. 
در این مجمع كه با حضور 76/77 درصد سهامداران حقیقی 
و حقوقــی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و 
اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای دكتر اكبر برندگي بود، كه جنابان سید 
مهدی ناصری و دكتر فرشید مرادي در مقام نظار اول و دوم 
و آقای علي پیرزادي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 
1398/12/29 و پس از اســتماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم 
ســود 140 ریال به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.

در ادامــه دكتر مجیــد عنابی مدیر فرهیخته و خوشــفکر 
صنعــت داروی كشــور و مدیرعامــل شــركت ســبحان 
انکولــوژی ،با تشــریح گزارش عملکرد شــركت در ســال 
مالی منتهی به گزارش شــامل: تولید، فــروش، صادرات و 
دیگر اقدامات مهــم صورت گرفته، برنامه های شــركت و 
چالش های پیش رو در ســال 1399 را به مجمع ارائه نمود. 
دكتر مجید عنابی در گزارش خود با اعالم اینکه این شركت 
با در اختیار داشــتن بیــش از 160 نفر نیروی متخصص و 
كارآمد و با بیش از97 نفر در بخش تولید و پشتیبانی تولید 
فعالیت می نماید اضافه كرد: این شــركت به عنوان یکی از 
مدرن ترین واحد ها و كارخانجات تولیدی كشور تنها تولید 
كننده اختصاصی داروهای ضد سرطان و شیمی درمانی در 
ایران است و تمامی خطوط تولید و فرآیند های حاكم در این 
سایت دارویی با رعایت كامل استانداردهای روز دنیا و اصول 
GMP انجام می گیرد. شــایان ذكر است شركت سبحان 
انکولوژی به عنوان معــدود تولید كننده داروی نانو لیپوزوم 
دوكسوروبیســین در جهان اســت. این دارو به عنوان اولین 
داروی تولید شده با تکنولوژی نانو در كشور با همکاری شركت 
های دانش بنیان ایرانی تولید شــد كــه ایران پس از امریکا 
دومین كشوری می باشد كه توانســت این دارو را با مزایای 
اثر بخشی مناسب تولید نماید.این محصول نسبت با شکل 
معمولی دوكسوروبیسین موجود عوارض جانبی بسیار كمتری 
داشته و نیز هزینه های درمان بیماران را تا حد قابل مالحظه 
ای نســبت به نمونه مشــابه خارجــی آن كاهش می دهد.
این شــركت بــا ایجــاد تعامل و قــرارداد هــای دارویی و 
تولیدی با شــركت های معتبــر دارویی جهــان در زمینه 
تولیــد داروهای ضد ســرطان همچون ســانوفی ، روش ، 
اســتراژن ، ســیپال و دیگر شركت های خوشــنام دارویی 
توانســته اســت داروهای تحت لیسانس با اســتانداردهای 
دارویــی و قیمت مناســب وارد بازار دارویی كشــور نماید.

اجازت می خوایم در پایان گزارش از معمار مالیه و عضو هیات 
مدیره شركت جناب پیرزادی كه همباره حامی اهل مطبوع بوده 
و به گواه حسابرس و بازرسی  قانونی حساب های شفاف برای  
سهام داران و شركت به ارمغان آورده بود نیز تشکر داشته باشیم 

پیام هیات مدیره
خداوند متعال را ســپاس می گوییــم كه توفیق خدمت به 
مردم كشــور عزیزمان را بــا ارائه ي فــرآورده هاي دارویی 

هاي منحصر به فرد با كیفیت و قیمت مناســب به ما ارزانی 
داشــت تا این شركت بتواند پاسخگوي حمایت ها و اعتماد 
ســهامداران محترم بوده، زحمات همــکاران پرتالش خود 
را جبران كرده و درنظام ســالمت كه شامل بیمار و خانواده 
بیمار، پزشکان، داروسازان، سازمان غذا و دارو، سازمان هاي 
بیمه و سایر ذینفعان میباشد، پس از یک سال تالش شبانه 
روزي هیأت مدیره و همکاران ســربلند بیرون آید. خداوند 
متعال را ســپاس میگوئیم كه یک سال دیگر فرصت یافته 
كه نتیجه اجراي سیاســتهاي اعضاي محترم هیأت مدیره و 
هلدینگ محترم را به خدمت سهامداران محترم ارائه نماییم. 
درطول سال گذشته با وجود فشــارهای اقتصادی ناشی از 
تحریم ظالمانه آمریکا و تورم بــه لطف خداوند باریتعالی و 
تالش و كوشش مضاعف كاركنان و همچنین حمایت هاي 
سهامداران محترم اصلی شركت موفق به دستیابی به اهداف 
از پیش تعیین شده گشتیم تا پاسخگوي حمایت ها و اعتماد 
ســهامداران محترم باشیم و رســالت خود را در مقابل كلیه 
ذینفعان سازمان به نحوه مطلوب به انجام برسانیم. درحالیکه 
صنعت داروسازي جهانی با تمركز بر بازارهاي نوظهور با روند 

افزایش مصرف داروهاي ژنریک و ارائه ي محصوالت با قیمت 
هاي رقابتی نسبت به داروهاي برند به دلیل مشکل تامین منابع 
حوزه سالمت، افزایش استانداردهاي كیفی و حذف شركتهاي 
داراي استانداردها و تجهیزات با كیفیت نامناسب، نیرومندتر 
شــدن شــركتها با اندازه بزرگ و خارج شدن شركت هاي 
كوچک از دور رقابت، همچنین عرضه محصوالت نوآورانه در 
حوزه سالمت و به ویژه بیوسیمیالرها و همچنین رشد مصرف 
داروهاي ضدسرطان به عنوان پرمصرف ترین دسته دارویی به 
پیش مــی رود، صنعت داروي ایران با چالش هایی همچون 
تامین ناكافی ارز مورد نیاز، مشکل دسترسی به فناوري هاي 
جدید، تغییرات مداوم قوانین، دستورالعمل ها و فرآیندها و 
عدم وجود سیاست ها و برنامه هاي ثابت در حوزه ي دارو و 
كوچک ماندن بازار مواجه است كه تنها تالش شبانه روزي و 
بی وقفه و بهرورانه ي هیات مدیره، مدیران و كاركنان شركت 
از طریق توسعه ي سریع و پر تعداد محصوالت داراي فناوري 
بــاال و همچنین حمایت هاي بی دریغ ســهامداران محترم 
توانســته است موجبات غلبه بر این مشکالت را فراهم آورد. 
شــركت ســبحان انکولوژي )ســهامی عام( با شــناخت و 
تحلیل موقعیــت خود و بــا بکارگیري ابزارهاي مناســب 
همچون برنامه ریزي اســتراتژیک نگاهــی دقیق به آینده 
دارد و بــه منظور حفــظ و ارتقا موقعیت خــود در عرصه 
رقابت با تعیین اســتراتژي هاي مناســب، سازمانی چابک 
و انعطاف پذیر ایجاد خواهد نمود. بدیهی اســت تحقق این 

هدف فقط با تغییر ســاختاري و ســازماندهی میسر نبوده 
بلکه تغییر در فرهنگ و شــیوه اعمال مدیریت مدنظر است 
كه در این راســتا گام هاي موثري برداشــته شــده است.

اهم فعالیت ها در سال مورد گزارش 
1- قطــع واردات و افزایــش ســهم محصــوالت تولیدي

2- تغییــر قراردادهاي كارمــزدي )نوع و نرخ قــرارداد( به 
مشاركت فروش

3- تثبیــت فرهنــگ حفاظت و بهبود مســتمر تا حصول 
نتیجــه مطلــوب، خصوصــا در تولید محصــوالت جدید
4- افزایــش ظرفیــت و تولیــد محصــوالت لئوفیلیــزه 
فریزدرایرهــا  و  راكــد  تجهیــزات  انــدازي  راه   -5
6- بهره برداري از پلتفرم انتقال تکنولوژي و اپلیکیشن انکولینک 
 EMS & BMS 7- راه انــدازي و بهره برداري از سیســتم
8- بهــره بــرداري از تصفیه بهداشــتی پســاب كارخانه 
بانکــی بدهــی  اســتمهال  و  جرایــم  بخشــودگی   -9
10- ثبت افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان 
سهام از مبلغ 551 میلیارد ریال به مبلغ 861 میلیارد ریال.
11- ثبت محصوالت در كشــورهاي عراق ، سوریه ، اوگاندا ، 

تاجیکستان.
طرح هاي انجام شده در سال 98 : 
لیست اهم فعالیت هاي انجام شده 

واحــد  آكریدیتــۀ  گواهینامــۀ  تمدیــد   -
دارو  و  غــذا  ســازمان  از  كیفیــت  كنتــرل 
- تمدیــد گواهینامۀ GMP محصوالت پــر خطر جامد از 

سازمان غذا و دارو 
- صادرات محصــوالت فلوتامید، پمتركســد، كربوپالتین، 
ســوریه كشــور  بــه  ارلوتینیــب  و  پالتیــن  اگزالــی 
- اخذ گواهینامۀ GMP براي صادرات به كشــور فیلیپین 
- بازنگري گواهینامه هاي سیســتم هاي مدیریت كیفیت 
- ارتقاء سخت افزاري و نرم افزاري دستگاه فریز درایر یک متر مربعی 
- اخذ تقدیرنامۀ چهار ســتاره از چهارمین دورۀ جایزۀ ملی 

تعالی و پیشرفت 
- افزایش ظرفیت سیستم آبسازي دارویی 

- نصب و راه اندازي یک دســتگاه اتوكالو به منظور افزایش 
ظرفیت واحد تولید استریل

برنامه هاي آتی هیات مدیره:
پروژه هاي آتی در سال 1399

تعمیرات اساسی و اورهال سه دستگاه چیلر جذبی
نصب و راه اندازي یک دستگاه چیلر 

راه اندازي دستگاه مایع سوز به منظور تصفیه تکمیلی پساب كارخانه 
راه اندازي دستگاه هیدروژن پر اكساید ماشین ایزوالتور استریل

تعمیر دستگاه گرانول ساز واحد تولید جامدات 
ســاخت اتاق چمبر به منظور افزایش ظرفیت نگهداري دارو 

هاي موجود در مراحل پایداري 
افزایش ظرفیت CIP واحد تولید استریل

بهره برداري از وسل ساخت 100 لیتري ریموین 
ثبت شركت براي ورود به بازار هاي صادراتی لبنان 
اخذ گواهینامۀ GMP صادرات به كشور سریالنکا 

ثبت محصول جمســیتابین 200 و 1000 میلی گرمی در 
كشور فیلیپین

حضور در بازار عراق از طریق شركت در مناقصات 
ثبت داروي بورتزومیب در كشور هاي عراق و اوگاندا 

تکمیل پرونــدۀ صادراتی محصوالت ایماتینیب و ارلوتینیب 
براي كشور هاي ویتنام و اوگاندا

بازنگري برنامه ریزي استراتژي سازمان 
شركت در پنجمین دورۀ جایزۀ ملی تعالی و پیشرفت 

تمدیــد گواهینامۀ GMP محصوالت پر خطر اســتریل از 
سازمان غذا و دارو
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»تایرا« افتخار ایران اسالمی در صنعت خودروسازی
مهندس ابوالفتح ابراهیمی مدیری کاردان و کاربلد در تراکتورسازی ایران

افتتــاح خطوط جدیــد و مدرن تولید و نوســازی شــده 
مونتــاژ تراكتورســازی ایران، تالش های ســتودنی مدیری 
كاربلــد به نــام ابوالفتــح ابراهیمی در ایــن مجموعه برای 
توســعه اقتصادی اســتان و كشــور باعث شــده است این 
مجموعــه بــه عنــوان یکــی از لوكوموتیوهای پیشــران 
اقتصادی كشــور و نگین صنعت آذربایجان شــناخته شود.

مجمــع عمومی عادی ســالیانه شــركت تراكتورســازی 
در   1399/04/15 تاریــخ  در  عــام(  )ســهامی   ایــران 
محــل گروه صنعتي تراكتورســازي ایران تشــکیل شــد.
در این مجمع كــه با 83/13 درصد ســهامداران حقیقی و 
حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق 
بهادار، حســابرس و بــازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت 
مجمع برعهده آقــای مصطفي وحیدزاده بــود، كه جنابان 
فرزاد مختاري و مرتضي شــفیعي در مقام نظار اول و دوم و 
آقای ناصــر یکتن به عنوان دبیر مجمــع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط مدیرعامل 
شركت 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.

ابوالفتح ابراهیمی كه بواقع از موفق ترین و برجســته ترین 
مدیــران طراز اول ایران در روزهای ســخت تحریم و اقتصاد 
مقاومتی واز چهره های دوســت داشتنی صنعت كشورمان 
می باشــد در فرازی از گزارش خود با اعالم اینکه تولید بیش 
از 90 درصد قطعات مورد نیــاز تراكتورهای تولیدی در این 
مجموعه، حاكی از همت بلند برای تحقق شــعار سال مبنی 
بر جهش تولید و قطع كامل وابستگی به قطعات وارداتی است 
اضافه كرد شــركت تراكتورسازی ایران با بیش از 600 قطعه 
ساز مطرح اســتانی و كشوری همکاری می كند و در حدود 
50 درصد از قطعات مورد نیاز این شــركت نیز توسط قطعه 
سازان استان تامین می شود كه نقش بسیار مهمی در شکوفایی 
اقتصادی استان دارد. پیشتر معاون اول رئیس جمهور جناب 
جهانگیــری در بازدیدی كه از كارخانه داشــت با قدردانی از 
برنامه ریزی كوتاه مدت و بلندمدت این شركت برای افزایش 
و بهبود كیفیت تولید تراكتور اظهار داشــته بود: این موضوع 
یکی دیگر از نمودهای عینی جهش تولید در اســتان است.

 وی با بیان این كه مسیر دانش بنیان شدن و حركت به سمت 
فناوری های نو در شركت تراكتورسازی، مشهود است، اضافه 
كرده بود: این مجموعه در صرفه جویی ارزی نیز نقش بسیار 
مهمی ایفا كرده به طوری كه در چند ســال اخیر توانســته 
بیــش از 400 میلیون یورو در بخش ارزی و 10 هزار میلیارد 
ریال در بخش ریالی، صرفه جویی كند.ســکاندار شركت در 
مجمع ســاالنه با اعالم اینکه مجموعه تراكتورســازی ایران 
برای بیش از شــش هزار پرسنل به طور مستقیم و برای دو 
هزار نفر به طور غیرمستقیم اشتغال زایی كرده است تصریح 
داشــت: اكنون غالب بحث اشتغال تبریز مربوط به مجموعه 
تراكتورســازی است، زمانی كه تراكتورسازی با بحران مواجه 
شده بود، مســائل اجتماعی و سیاسی ایجاد شد ولی اكنون 
استخدام ها و خودكفایی ها در این مجموعه آغاز شده است.

مهندس ابراهیمی در حاشیه مجمع نیز با اعالم این نکته كه 
ما این مجموعه را با 300 میلیارد تومان بدهی تحویل گرفته 
بودیم ولی اكنــون به هیچ كدام از بانک ها بدهی نداریم و از 
لحاظ كاركردی در اوج قرار داریم، تاكید كرد كه امروزه بهترین 
متخصصان كشور در این مجموعه اشتغال زایی می كنند و روند 
تولید نیز روز به روز در حال افزایش است، وی تصریح نمود با 
توجه به كیفیت و تنوع محصول ارائه شده به بازار، هر سال به 
عنوان صادركننده ی برتر ملی در كشــور انتخاب می شویم.
این مدیر بازارشناس با اشاره به صادرات تراكتور از آذربایجان 
شرقی به كشورهای خارجی، گفت: سال گذشته صادرات تراكتور 
به كشورهای خارجی از جمله هلند، بلژیک و سوئد انجام می شد 
ولی با توجه به اعمال تحریم ها اكنون صادرات به این كشورها 

انجام نمی شود و اكنون به كشورهای آفریقایی صادر می شود.
مهندس ابراهیمی در بخش دیگری از گزارش خود با تبیین 
این نکته كه میزان تولید این شركت در سال 98 نسبت به سال 
97، 20 درصد افزایش یافته است تصریح نمود شرایط تحریمی 
ما را دلسرد نکرده و قدرتمندتر از گذشته به فعالیت خود ادامه 
خواهیم داد. وی تاكید كرد كه با اجرائی شــدن برنامه های 
كارشناسانه ای كه انجام داده ایم به دنبال افزایش 40 درصدی 
تولید در سال جاری هستیم. افتتاح و بهره برداری از چند طرح 
و پروژه توسعه و خودكفایی و قبول جهش تولید تنها از عهده یل 
آذربایجان مدیری كاردان و كاربلد چون ابوالفتح خان ابراهیمی 
آن هم در زمانه ای كه از سنگ ناله خیزد میسر است كه به این 
گفته و كرده و قول ما اعتقاد راسخ داریم چون تراكتورسازی 
ایران افتخار ایران و چشم امید كشــاورزان وطنی و مدیران 
میهن می باشد . اجازه می خواهیم از تعامل همیشگی مشارالیه 
با اهل رسانه و مطبوع و حسابهای شفاف ناصر خان تکین معمار 
مالیه صادق و پاكدست مجموعه نیز یادی كرده باشیم تا شاید 
گوشه ای از محبت ها و صداقت آنها در پاسخگویی را یادآوری 
كرده باشیم. یاشاســین اذربایجان و یاشاسین ابوالفتح خان.

جایگاه شركت در صنعت 
صنعت تولید ماشین آالت كشاورزي در ایران طي سال هاي 
متمادي داراي یک محیط غیررقابتي بوده و عمالً بـه صـورت 
انحـصاري بوده است، لیکن طي سالهاي اخیر با تغییراتي كه در 
سیاست هاي كالن دولت هـا روي داده، شـاهد ایجـاد فـضاي 
رقـابتي در ایـن صنعت مي باشیم چنانچه ظهور شركتهاي 
كوچک و بزرگ طي سالیان اخیر ماحصل این تغییرات مي 
باشد و هم اكنون عالوه بر گروه صنعتي تراكتورسازي ایران ) 
مشتمل بر سه شركت تولید كننده تراكتور در تبریـز، ارومیـه 
و كردسـتان ( بـا ظرفیـت اسـمي 30000 دستگاه در سال، 
واحدهاي دیگري نیز وجود دارند كه در كسب و كار تراكتور 
بوده و به واردات یا مشــاركت در تولید انواع تراكتـــور باغي، 
شالیزار و زراعي مشغول مي باشند و درصدد افزایش سهم بازار 
داخلي خود مي باشند، و لیکن گـروه صـنعتي تراكتورسـازي 
ایران در خالل این سالها در سایه برخورداري از نگرش جامع 
مدیریتي و با اتخاذ استراتژي هاي مـوثر و مناسـب و نیـز بـا 
تقویـت ساختار فني، مالي و تکنولوژیکي خود؛ توانسته است 
با پشت سرنهادن تمامي مشکالت و محدودیت هاي موجود 
در عرصه صنعت كشور به عنوان یگانه تولید كننده تراكتور 
در رنج 35 تا 150 اسب بخار،عمالً رقیبي بـــراي خـــود در 
داخـل كـشور متـصور نگـردد. هرچند كه وقوف براین موضوع 
بسیارضروري مي باشد،كه غفلت از رقباي بالقوه و بالفعل شاید 
باعث از دست رفتن ســـهم شـركت در دراز مدت گردد، لذا 
با احســاس مسئولیت بیشــتر در این زمینه، شركت، عمده 
فعالیت هاي خود را به حفظ و توسعه بازار داخلـــي معطوف 
نموده و اســتراتژي هاي تهاجمي متناســب با این وضعیت 
را براي سالهاي پیش رو تدوین نموده و مجدانه در جهـــت 
تحقـــق آن اهداف تالش هاي شبانه روزي خود را انجام مي 
دهد. از جملـــه ایـن فعالیـت هـا مـي تـوان بـه طراحـي و 
تولیـد انبـوه انـــواع تراكتورسبک و سنگین از جمله تولید 

نمونه و ســري صفر تراكتور نیمه ســنگین 4120 با قدرت 
120 اسـب بخـــار ، طراحـي و تولیـد نمونه تراكتور جدید 
455 با قدرت 55 اسب بخار و همچنین مطالعات مربوط به 
طراحي و تولید تراكتورهاي ســـري 6000 و سـایر اقدامات 
توسعه محصول در سال 1398 اشاره نمود. همچنین در سایر 
زمینه ها مانند نهضت كیفیت، ارتقاء زنجیره تامین ، ارتقاء بهره 
وري و ... شركت اقدامات عملي را در دستور كار خود قرار داده 
و پیگیري مي نماید، كه ماحصل این فعالیت ها مي توانـــد 
متـــضمن حفظ و رشد بازار داخلي و خارجي شركت گردد. 

دستاوردها
- افزایش 72 درصدي درآمد تلفیقي نســبت به سال قبل و 

افزایش 113 درصدي نسبت به میانگین سه سال قبل
- افزایش 75 درصدي درآمد شــركت اصلي نسبت به سال 
قبل و افزایش 120 درصدي نسبت به میانگین سه سال قبل 

-  افزایش 169 درصدي سود خالص تلفیقي نسبت به سال 
قبل و افزایش 241 درصدي نسبت به میانگین سه سال قبل 

-  افزایش 139 درصدي سود خالص شركت اصلي نسبت به سال 
قبل و افزایش 261 درصدي نسبت به میانگین سه سال قبل

-  تولیــد 18622 دســتگاه تراكتور با تحقــق 91 درصدي 
برنامــه و افزایش 15 درصدي تولید نســبت به ســال قبل

-  افزایش نسبت تولید تراكتورهاي جفت دیفرانسیل به كل 
تولید تراكتور به 85 درصد 

- تولید 17 نوع محصول از دامنه قدرت 38 اسب بخار تا 50 1 اسب بخار
-  تحقق 92 درصدي برنامه تعدادي فروش و رشد 5 درصدي 

نسبت به سال گذشته
- تحقــق 104 درصــدي برنامه ریالي فــروش )محصوالت 
اصلــي( و افزایش 66 درصدي نســبت به ســال گذشــته
- صادرات 1978 میلیارد ریالي تراكتور و افزایش 136 درصدي 

نسبت به سال قبل 
- نمونه ســازي محصــوالت جدیــد ITM4120 با قدرت 
120 اســب بخــار و ITM 455 با قدرت 55 اســب بخار

- بهبود قابل توجه شاخص هاي كیفي از جمله آدیت، گارانتي 
و رضایتمندي مشتریان

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

- خود كفایي قطعات و مجموعه هاي تامیني از خارج و صرفه 
جویي ارزي قابل توجه

-  افزایش بهره وري كارگاه هاي تولید و مونتاژ
- طراحي و جاري ســازي سیستم داشبوردهاي مدیریتي و 

مونیتورینگ كلیه فرآیندهاي تولید و مونتاژ تراكتور 
-  انتخــاب شــركت بعنــوان رتبــه اول در گروه ماشــین 
 IMI100 آالت ، تجهیــزات وصنایــع فلــزي در فرآینــد
-  كسب تندیس سیمین در فرآیند انتخاب صنعت سبز كشور
- اخذ گواهینامه هايISO 10002 )رســیدگي به شکایات 

مشتریان( وISO ) 10004 اندازه گیري رضایت مشتریان(
- انتخاب شركت بعنوان صادر كننده برگزیده استان

- كســب امتیــاز برتــر در فرآینــد رتبــه بنــدي فعاالن 
ایــران  اتــاق  بنــدي  اقتصــادي )مركــز ملــي رتبــه 
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دکتر پویا فرهت ناخدایی  خالق و دانشمند
سال رکورد شکنی و کسب دستاوردهای درخشان در  تی پی کو

سرمایه گذاری دارویی تامین در صنعت داروسازی ایران اسالمی گل کاشت

وقتی به تاالر تالش رســیدم صــدر و ذیل تاالر را خوب ورانــداز كردم تا از حال 
هوای عملکرد مهره های جوان چیده شــده در هلدینگ های شستا با خبر شوم.

با ســنگ قالب زمانه به اوایل دهه شــصت پرتاب شــدم. خاطره ای می دارم از 
دوره اول اعزام دانشــجو به خارج بعد از انقالب اسالمی با این باوركه برای تحقق 
برنامه های تدوینی شــورای انقالب اســالمی عده ای دانش آموخته از دانشــگاه 
های برتر كشــور برای آشــنایی با فن آوری ها و پدیده ها ی روز جهانی به خارج 
از ایران گســیل گردند كاتب این ســطور در وزارت علوم وقت هم مســئولیتی 
زیــن گوشــه ای كار را با افتخارمی داشــتم و هنوز به آن نقش خــود می بالم.

این طرح اعزام خیلی خوب بکار آمد و امروز زنان و مردان پاک دســت و درســت 
پیمان در جای جای مدیریت كشور زآن رفت و برگشت به موقع برمسند خدمت 
خوش نشســته اند. بگذریم ، آنگاه كه مســئولیت شستا به جوانی از تبار نیکان و 
پاكان ســپرده شــد به عینه ثمره آن دیدم كه چهار دهه پیش تجربه شده بود. 

دكتر رضوانی فر، جوانــان آزموده در مکتب فهم انقالب 
اســالمی را كه خود هم زآن صحابه باشد دست بگرفت 
و از البــرز به پا برد و در شســتا میــدان كار داد و نمونه 
بارز نتیجه این عمل را در عرضه كارنامه سال مالی موفق 
تاپیکو دیدیم كه نقشــی خوش و تحســین برانگیز بود.

قرار نبود حقیر در مجمع باشــم به دلیل فراگیری كرونا 
كه بیماری قلبی و قبلی پای از رفتن بازمی داشــت ولی 
به عشــق دیدن رخ كار زنان و مردان گســیل ره گشتم 
كه بقــول زبــان آذری، »دره لرده ســیل كیمی، بیابان 
ده یــل كیمی« خود را بــه تالش رســاندم و چه خرم 
گشــتم كه خدا قوت بر ایــن شــیرمردان و زنان و چه 

خــوش و خرم تر كــه در تالش دكتر رضوانی فر را دیدم كــه این مدیر بی ادعا، 
مــرد كار و خادم بی منت كــه حرمت فراوان به قلم داردو با معرفت لطف بی حد 
بجا می آورد نشــان داد هم در كار مدیریت و هم حرمت به قلم ســرآمد اســت. 
افزایــش درآمدهای عملیاتــی به میزان 43 درصد و رشــد ســود عملیاتی70 
درصــدی در كنار افزایش 137 درصدی ســود خالص به میــزان  26,495,025 
میلیون ریال  در حســابهای تلفیقی نســبت به ســال گذشــته تنها در ســایه 
تمهیــدات و برنامــه ریزی بی همتا و دیسپلســین یک مدیر جــوان ، خالق و 
فرهیختــه به نام دكتر پویــا فرهت و چیدمان هنرمندانه مدیــران زیر مجموعه 
و كاركنان پرافتخارش در بســط ســالمت و درمان حصول گشــته كه دســت 
مریــزاد بر این جهاد خدمــت در دوران جنگ اقتصادی و همــت و همیت تان.

مجمع عمومی عادی سالیانه شركت ســرمایه گذاری دارویی تامین)سهامی عام( 
مورخ 1399/05/15 در محل مجموعه فرهنگي و ورزشــي تالش تشکیل گردید. 
در ایــن مجمع كــه با حضــور 77/09 درصد ســهامداران حقیقــی و حقوقی 
، اعضــاء هیات مدیــره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بــازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقای جالل بهارســتان 
بــود، كه جنابــان محمد علي میرزا كوچک شــیرازي  و ســامان راجي در مقام 
نظــار اول و دوم و آقــای علیرضا برقي به عنوان دبیر مجمــع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گــزارش هیات مدیره بــه مجمع مربوط به اهــم فعالیتهای 
صــورت پذیرفتــه در طی ســال مالــی منتهــی بــه 1399/02/31 و پس از 
اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات 
خــود ضمن  تصویــب صورتهای مالی و تنفیــذ معامالت مشــمول ماده 129 
با تقســیم ســود 3,700 ریــال به ازای هر ســهم بــه كار خود پایــان دادند.

دكتر پویا فرهت این مدیر جوان و دانشــمند افزایش حاشیه سود ناخالص از 30 
درصد در ســال 97 به 35 درصد در ســال 98 و رشــد چشمگیر سود خالص از 
14 درصد در ســال 97 به 24 درصد درســال 98 و  افزایش ســرمایه شركت از 
2,900 میلیارد ریال به 4,350 میلیارد ریال در راســتای اصالح ســاختار مالی و 
ســاختار سرمایه را گوشه ای از دســتاوردها و توفیقات حاصله این شركت بزرگ 
كشــورمان در سال مالی مورد گزارش برشمرد و تصریح كرد افزایش فروش درون 
گروهی محصوالت و بهبود كلیه نســبت های مالی همچون نسبت های نقدینگی، 
اهرمی و ســودآوری نسبت به ســال مالی منتهی به 1398/02/31 باعث گردید
افزایش ســهم بازار تولیدی مجموعه از 17 درصد در ســال 97 به 20 درصد در 
سال مورد گزارش برسد. بواقع با تمهیدات اندیشده شده توسط سکانداران ارشد و 
ناخدای قابل آنها جناب فرهت در سال سخت اقتصادی باعث شد ما تجلی واقعی از 
رونق و شفافیت را در بورس داشته باشیم و با عرضه اولیه سهام شركت های دارویی 
ژالتین كپســول ایران، ره آوردتامیــن، توزیع داروپخش، 
پخش هجرت و كلرپارس در بازار فرابورس ناظر و شــاهد 
باشــیم كه با جذب نقدینگی و اســتقبال بسیار مثبتی 
كه ســهامداران از این عرضه ها داشــتند در تاالر شیشه 
ای و بورس اوراق بهادار  تحولی شــگرف شــکل بگیرد .
كاهش كاهش 38 روزه دوره وصول مطالبات از 197 روز 
به 159 روز  و كاهش هزینه های مالی گروه به  رغم افزایش 
حجم عملیات شركت های مجموعه دارویی تامین در كنار 
15 برابری وجه نقد حاصل از فعالیت عملیاتی هلدینگ از 
دیگر دستاوردهای این سال مالی درخشان در سایه سیاست 
های اندیشــیده شده مدیریت ارشد مجموعه بوده است . 
افزایــش درصد ســهم فروش شــركت های بورســی گــروه )15 شــركت( در 
مقابل شــركت های بورســی خــارج از گــروه )18 شــركت( از 7/45 درصد به 
3/49 درصد و افزایش درصد ســهم ســود خالص شــركت های بورســی گروه 
)15 شــركت(  در مقابل شــركت های بورســی خــارج از گروه )18 شــركت( 
از 47 درصــد به 7/52 درصد در ســال 98 نیز از توفیقات حاصله بوده اســت .
توســعه ســامانه مدیریتی )بیش از 15 ســامانه( از جمله ســامانه خرید، جهت 
كاهش قیمت خرید مواد اولیه، ســامانه تحقیق و توســعه، ســامانه مشتریان بد 
حســاب، سامانه GMP، سامانه HSE تولید انواع محلول و ژل ضدعفونی كننده 
دســت )بر پایه الکل(، انواع ضدعفونی كننده ســطوح )آب اكسیژنه و آب ژاول(، 
مــواد اولیه داروهای موثر در كنترل بیمــاری كرونا به گفته دكتر پویا فرهت نیز 
از راهکارهــای این تیم مدیران كاردان و كاربلــد برای مبارزه با بیماری منحوس 
كرونا در ســال مالی مورد گزارش و ایام گذشــته از ســال جاری بوده اســت .

بــرای پرهیــز از اطالــه كالم، فقــط بــه ســرفصل های مجمــع عمومــی 
شــركت ســرمایه گذاری دارویــی تامیــن )TPICO( اشــاراتی می كنیــم:
- افزایش حاشــیه سود ناخالص از 30 درصد در ســال 97 به 35 درصد در سال 
98 و حاشــیه ســود خالص از 14 درصد در ســال 97 به 24 درصد درسال 98
- افزایش سرمایه شركت از 2,900 میلیارد ریال به 4,350 میلیارد ریال در راستای 

اصالح ساختار مالی و ساختار سرمایه
- عرضه اولیه سهام شركت های دارویی ژالتین كپسول ایران، ره آوردتامین، توزیع 

داروپخش، پخش هجرت و كلرپارس در بازار فرابورس
- افزایش فروش درون گروهی محصوالت با توجه به تکلیف مجمع عمومی جذب 

سود در گروه
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- بهبود كلیه نســبت های مالی همچون نسبت های نقدینگی، اهرمی و سودآوری 
نسبت به سال مالی منتهی به 31/02/1398

- افزایش سهم بازار تولیدی مجموعه از 17 درصد در سال 97 به 20 درصد در سال 98
- افزایش 40 درصدی فروش داخلی در مقابل كاهش 20 درصدی نسبت تخفیفات 

به فروش
- برگــزاری مجمــع عمومی ســاالنه هلدینــگ، 15 روز زودتر از ســال قبل و 
نیز انتشــار گــزارش حســابرس و بازرس قانونــی به صورت مقبول نســبت به 
صورت هــای مالــی هلدینــگ در ســامانه كــدال 20 روز زودتر از ســال قبل

- برگزاری مجامع عمومی شــركت های گروه سه هفته زودتر از سال قبل و اخذ 
گزارش مقبول جهت كلیه شركت ها

روز  159 بــه  روز   197 از  مطالبــات  وصــول  دوره  روزه   38 كاهــش   -
- كاهش هزینه های مالی گروه به رغم افزایش حجم عملیات شركت های مجموعه 

دارویی تامین
- افزایش 15 برابری وجه نقد حاصل از فعالیت عملیاتی هلدینگ

- افزایش درصد ســهم فروش شركت های بورســی گروه )15 شركت( در مقابل 
شركت های بورسی خارج از گروه )18 شركت( از 7/45 درصد به 3/49 درصد در سال 98
- افزایش درصد سهم سود خالص شركت های بورسی گروه )15 شركت(  در مقابل 
شركت های بورسی خارج از گروه )18 شركت( از 47 درصد به 7/52 درصد در سال 98
- توسعه سامانه مدیریتی )بیش از 15 سامانه( از جمله سامانه خرید، جهت كاهش 
قیمت خرید مواد اولیه، سامانه تحقیق و توسعه، سامانه مشتریان بد حساب، سامانه 

HSE سامانه ،GMP
- تولید انواع محلول و ژل ضدعفونی كننده دست )بر پایه الکل(، انواع ضدعفونی كننده 
سطوح )آب اكسیژنه و آب ژاول(، مواد اولیه داروهای موثر در كنترل بیماری كرونا

پیام هیات مدیره 
ســال 1398 را با امید به پیشرفت بیشتر مجموعه آغاز كردیم و تمام توان خود 
را گذاشتیم تا بتوانیم عملکردي بهتر از سال پیش از آن داشته باشیم. تصور این 
كه ممکن اســت گردش ایام به ســمتي برود كه انجام ساده ترین امور روزمره در 
محیط هاي كاري و حتي زندگي شخصي انسانها به طور كامل دگرگون گردد به 
ذهن هیچکس نمي رســید. با گذشت چند ماه از سال، فشار تحریمهاي ظالمانه 
اســتکبار جهاني رفته رفته افزایش یافت و این نه تنها دلسردمان نکرد بلکه باعث 
شد مقاومت خود را افزایش دهیم و از تهدید ها فرصت بسازیم. مجموعه شركتهاي 
تیپیکو علیرغم تمام نامالیمات، توانستند در شرایط تحریم هاي اخیر نیز با برنامه 
ریزي دقیق و تالش بیشتر، نگذارند حركت چرخ تولید كشور در صنعت داروسازي 
لحظه اي كندتر شود. در اواخر سال 98 با بحران جهاني كرونا مواجه شدیم. بحراني 
كه كلیه شئون زندگي همه انسانهاي روي كره خاكي را براي مدتي طوالني تغییر 
داده اســت و هنوز چشم انداز روشني از اتمام این دوره وجود ندارد. اینجا نیز، بار 
دیگر همکاران ما در مجموعه شركتهاي تیپیکو، مجاهدتي دیگر رقم زدند یادآور 
خاطرات روزهاي دفاع مقدس. خطوط تولید شركتهاي مجموعه نه تنها نخوابید 
كه پرسنل زحمتکش این شركتها شبها و روزها نخوابیدند تا ضمن تامین مایحتاج 
دارویي مردم عزیزمان، میلیونها لیتر مواد ضدعفوني كننده تولید و در كشور توزیع 
نمایند. در چند ماه اخیر، با تغییر خطوط تولید كم استفاده خود و فرموله كردن 
تركیبــات موثر ضد ویروس كرونا، توانســتیم بار دیگر چالش را به فرصت تبدیل 

كنیم. 
از طرف دیگر، در سالي كه گذشت تالش كردیم سامانه هاي اطالعاتي جدیدي در جهت 
تعمیم شفافیت و كنترل هاي نظارتي بیشتر ایجاد نماییم كه به لطف خدا موفقیت 
كامل حاصل شد و هم اكنون این سامانه ها به طور كامل در حال بهره برداري هستند.

از ثمرات ملمــوس این نظارت و كنترلها مي توان بــه انجام چندین فقره خرید 

راهبردي براي نخســتین بار در این هلدینگ اشــاره كرد كه باعث صرفه جویي 
میلیونهــا یورو در خرید مــواد اولیه و موثره دارویي در شــركتهاي زیرمجموعه 
گردیده اســت. این مسیر در ســال 1399 نیز با قدرت بیشتر ادامه خواهد یافت. 
همچنین با تجمیع اطالعات شــركتها در زمینه تولید، فروش، صادرات، ظرفیت 
خطوط تولید، محصوالت جدید در حال توســعه، پروانه هاي اخذ شده و .... بستر 
مناسبي جهت تصمیم گیري هاي مدیریتي در راستاي هم افزایي شركتهاي تابعه 
به وجود آمده اســت كه تا ســالها مي توان از ثمــرات آن در مجموعه بهره برد. 
ایمان داریم در ســالي كه طبق منویات مقام معظم رهبري، سال »جهش تولید« 
نامگذاري شــده مي توانیــم ركوردهاي جدیــدي درتولید، نوآوري و اســتفاده 
بهینــه از امکانات موجود در این مجموعه بر جاي بگذاریم و پاســدار امانت بیمه 
شــدگان ســازمان تامین اجتماعي به عنوان صاحبین اصلي این شركتها باشیم.

برنامه ها و سیاست هاي آتي هلدینگ:
سیاست ها و برنامه هاي گروه در بخش فروش: 

- مدیریت كاال از طریق كوتاه تر شــدن زمان گردش موجودي در انبار و افزایش 
جذب كاال در انتهاي زنجیره تامین هلدینگ

- كنترل ارائه تخفیف بدون برنامه و ســوق ســرمایه گذاري در توسعه بازاریابي
- ارتقا كیفیت فروش و نحوه وصول مطالبات با هدف افزایش برگشت نقدینگي به مجموعه

- اعتبارســنجي مشــتریان و كنترل نقدینگــي در زنجیره تامیــن درون گروه 
- افزایش ســهم از فروش شــركت هاي گروه در پخش هاي تیپیکو )حداقل 75  

درصد فروش در پخش هاي گروه(
- هــدف گــذاري براي فــروش محصوالت تولیــد داخل در پخــش هاي گروه

سیاستها و برنامه هاي گروه در بخش صادرات : 
-  بررســي جهــت همکاري هاي بیــن المللي به منظور احــداث خطوط تولید 
در بازارهــاي regulated-Semi  بــدون ســرمایه گــذاري مالي مســتقیم
- ایجاد هم افزایي با استفاده از امکانات بالقوه و بالفعل شركت هاي گروه در راستاي 

اهداف مشترک در بازارهاي هدف
-   تالش در جهت ارتقاء وضعیت زیر ســاختهاي الزم) GMP ،تحقیقات بازار، 
تحقیق و توســعه، بازاریابي و برندینگ، بهبود مســتمر كیفیت، رگوالتوري و ...(
-   حضور در نمایشگاه هاي تخصصي دارو بین المللي با هدف بازاریابي و توسعه 

تجارت بین الملل 
-  تجزیــه و تحلیــل بازارهاي بیــن المللي و تشــکیل كمیته هــاي صادرات 
بــه منظور توســعه و نفــوذ در بازارهــاي هدف و حفظ و توســعه ســهم بازار 
-  حــذف نمایندگــي انحصــاري دربازارهــاي هــدف وایجــاد نمایندگــي و 
شــراكت بر مبناي عملکرد مناســب و دســتیابي به اهداف فروش تعیین شده

سیاستها و برنامه هاي گروه در بخش كنترل هزینه هاي مالي : 
- كاهش هزینه مالي از طریق تبدیل تســهیالت قدیمي به تســهیالت ارزان تر

- كنترل سقف تسهیالت شركتهاي تابعه 
- تنــوع بخشــي به نحوه تامیــن مالي براي كاهش وابســتگي بــه نظام بانکي
- فــروش دارایي هاي مازاد و تزریق آن به چرخه ســرمایه در گردش شــركت
- اســتفاده از ظرفیت هــاي قانون بودجه بــراي تهاتر مالیــات و بدهي بانکي

- پرداخت نظام مند شركتهاي توزیع كننده به تولیدكننده
سیاست ها و برنامه هاي گروه در بخش مدیریت پروژه ها :

-  سیستم جامع مدیریت پروژه
  BI فرآیند ارزیابي طرها در بستر -

- بانک اطالعات پیمانکاران، مشاوران و تأمین كنندگان
- بانک اطالعات نخبگان پروژه

- نظام انتقادات و پیشنهادات در حوزه پروژه ها
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تقسیم ۷۰۰ ریال سود در مجمع »کچاد«
چادرملو، نماد توسعه پایدار و پیشگام در تکمیل زنجیره تولید

جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه شركت معدنی و صنعتی 
چادرملو مــورخ 04/ 04/ 1399 درمحل مجموعه فرهنگي 
ورزشــي وزارت كار و امور اجتماعي ، سالن تالش برگزار شد.

در این مجمع كه با حضور 90/9 درصدی سهامداران حقیقی 
و حقوقــی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و 
اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای حسنعلي قنبري ممان بود، كه جنابان 
یونس الســتي و مرتضي شــباني در مقام نظار اول و دوم و 
آقای نـاصر تقي زاده به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 
1398/12/29 و پس از اســتماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 و با تقسیم 
ســود 700 ریال به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.
مهنــدس ناصر تقی زاده مدیر عامل چادرملو در ســخنرانی 
آغازین این جلسه با موفق ارزیابی كردن عملکرد هیات مدیره 
در سال 1398 و كسب توفیقاِت فراتر از برنامه ، كه آثار آن در 
صورتهای مالی ، گزارش عملکرد هیات مدیره و گزارش تفسیری 
مدیریت به طور مفصل برای سهامداران محترم تشریح گردیده.

از زحمــات آقای مهندس نوریان كــه مدیرعاملی چادرملو 
را در ســال 1398 بــه عهده داشــتند ، تشــکر و قدردانی 
كــرد و گفــت: عملکرد ســال 1398 شــركت در ســایه 
تالشــهای بی وقفه ایشــان ، در معیت سیاستگزاری های 
هیــات مدیــره و ســعی كلیه كاركنــان ، رخ داده اســت.
وی افزود: اعتقاد داریم ، رهنمودها و همراهی صاحبان محترم 
سهام و سیاستهای متخذه توسط هیات مدیره ، موجب شده 
است كه این شركت در سال 1398، چون گذشته نقش خود 
را در زمینــه تأمین مواد اولیۀ صنایع فوالد ایفاء ، و در جهت 
پیشبرِد اهداف اقتصادی و صنعتی كشور گامهای مؤثری بردارد.

مهندس تقی زاده مدیر با تجربــه و رزومه دار صنعت كانی 
كشــورمان یادآور شد: شركت معدنی و صنعتی چادرملو در 
ســال 1398 با اتخاذ تدابیر مناسب مشکالِت پیش روی را 
تا حد ممکن برطرف كــرده و به موفقیت هایی نظیر اجرای 
برنامه هاِی استخراج و تولیِد محصوالت فراتر از برنامه، افتتاح 
رســمی كارخانه مگامدول احیا، اســتفاده مناسب و بهینه 
مصــارف انرژی در مجتمع های معدنی و صنعتی شــركت، 
استفاده حداكثری از ظرفیت ساخت داخل لوازم، تجهیزات 
و قطعات یدكِی مصرفی در مجتمع هاِی تولیدی، به نحوی 
كه در ســال 1398 بالغ بــر 4 هــزار و 675 قلم قطعات و 
لوازم مصرفی جدید، ســاخت داخل شده و تاكنون 26 هزار 
و 531 قلــم قطعات و لوازم یدكــی از منابع داخلی تأمین و 
جایگزین قطعات مشابه ساخِت خارج شده، دست یافته است.

وی عنــوان كرد: اجــرای پروژه هــای مطالعاتی، تحقیقاتی 
و پژوهشــی بــا هدف كاهــش مصــارف و هزینه ها، بهینه 
ســازی و كاهش مصرف انرژی، اســتفاده از فن آوری های 
جدیــد، انجام اصالحــات در خطوط تولید و بومی ســازی 

و ســاخت داخل، در ســال 1398 كماكان در دســت اجرا 
بــوده و تعــدادی از این پروژه هــا نیز خاتمه یافته اســت.
تقی زاده ادامه داد: در سال 1398 دوره هاِی آموزشی كاركناِن 
امانی و پیمانکاران، به میزان 52 هزار و 825 نفر ساعت برگزار 
شده و در تداوم برنامه های ارتباط صنعت با دانشگاه، دوره های 
كارآموزی دانشــجویان دانشگاه های كشــور در گرایش های 
استخراج، فرآوری، تولید، برق و مکانیک در مجتمع های معدنی 
و صنعتی به میزان 18 هزار و 450 نفر ساعت برگزار شده است.

مدیر عامل چادرملو سپس به تشریح عملکرد تولید شركت 
در ســال 1398 پرداخت و گفت: در ســاِل 1398 ســنگ 
باطلــه 52 میلیون و 588 هزارتن و ســنگ آهن معادل 14 
میلیــون و 444 هزار تن اســتخراج شــده همچنین مقدار 
9 میلیون و 662 هزار تن كنسانتره سنگ آهـــن تـــولید 
شــده كه 29 درصد فراتر از ظرفیت اســمی كارخانه ها بود.
وی اظهار داشــت : در همین ســاِل ، شركت توانسته است 

500 هزارتن انواع ســنگ آهن دانه بنــدی نیز تولید كند 
و از ســوی دیگــر 3 میلیــون و 622 هزار تن گنـــدله، 1 
میلیــون و 586 هزار تن آهن اســفنجی و 1 میلیون و 21 
هزار تن شــمش فوالدی در ســال 1398 تولید شده است.
وی سپس به بیان عملکرد مالِی ساِل 1398 چادرملو 

پرداخت و اعالم كرد:
- درآمــــدها به میزاِن 105,097 میلیارد ریال.

- هـــــزینه هــا بــه میــزاِن 55,086 میلیــارد ریــال.

- ســود خالص به میزاِن 50,011 میلیارد ریال بوده است .
مهندس تقی زاده یکی از مهمترین موفقیت های چادرملو در 
سال گذشته را افتتاح و بهره برداری از كارخانۀ احیاء مستقیم 
)آهن اسفنجی( با ظرفیِت 1 میلیون و 550 هزار تن ، عنوان كرد 
و گفت: با راه اندازی این واحد، آهن اسفنجی كارخانه شمش 
فوالد شـركت، تامین و مـوجب كاهش قیـمت تمام شده هـر 
تن فـــوالد به میزان 13 میلیون ریال در سال 1398 گردید.

وی همچنین با اشاره به طرح ها و فعالیت های سرمایه ای در 
دست اجرا و طرح های در دست بررسی در سال 1399 عنوان 

كرد: عملیات اكتشــاف معدن D19 از مهمترین این طرح 
هاست و با توجه به مجوز اكتشاف صادر شده از سوی سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان یزد در تاریخ 28 بهمن ماه 
سال 97، عملیات اجرایی نقشه برداری اكتشافی ژئوفیزیکی 
به روش مغناطیس سنجی و مقاومت سنجی )IP/RS( پهنه 
معدنی جدید D19 انجام و عملیات مذكور به اتمام رسیده و 
ادامه عملیات اكتشاف تفصیلی پهنه مذكور در دست اجراست.

تقی زاده با اشاره به اینکه هزینه های سرمایه ای استفاده از این 
معدِن به میزان 25 هزار و 878 میلیارد ریال برآورد شده است، 
عنوان كرد: دستیابی به توده معدنی سنگ آهن معدن مذكور از 
بروزِ ریسک فقدان ذخیره معدنی مناسب جلوگیری خواهد كرد..

وی طــرح احداِث نیروگاه خورشــیدی را نیــز از مهمترین 
طرح های چادرملو برشمرد و افزود: شركت نسبت به احداث 
یک واحد نیروگاه 10 مگاواتی خورشــیدی به عنوان پایلوت 
در جوار نیروگاه 500 مگاواتی سیکل تركیبی خود در مجتمع 
صنعتی اقدام كرد و اجرای طرح مذكور در سال جاری به اتمام 
خواهد رسید كه هزینه سرمایه گذاری در این طرح حدود 7 
میلیون یورو برآورد شده و سهم ساخت داخل تجهیزات طرح 
یاد شده با توجه به بومی سازی به عمل آمده 40 درصد است.

تقی زاده، توسعه این نیروگاه به میزان 100 مگاوات به صورت 
مستقل و یا مشاركت با سایر شركتها را نیز از جمله برنامه های 
پیش بینی شــده برشمرد و افزود: تمام تجهیزات خارجی از 
 DC جمله پانل های خورشیدی، سیستم ردیاب و كابل های
خریداری و به گمرک یا محل اجرای طرح تحویل شده است.
مدیرعامــل چادرملو از طرح احداِث كارخانه گندله ســازی 
شــماره 2 كه در مجتمع صنعتی شركت قرار دارد، به عنوان 
یکی دیگر از شــاخص ترین طرح ها یاد كرد و اظهار داشت: 
بــا توجه به برنامه ریزی های قبلــی، احداث كارخانه جدید 
گندله سازی به ظرفیت 5 میلیون تن در سال هدف گذاری و 
عملیات تکمیلی اجرایی آن در سال 1399 تداوم خواهد یافت.
وی، هزینه ســرمایه گــذاری طرح یاد شــده را بالغ بر 85 
میلیون یــورو و در مجموع به میزان 26 هزار و 711 میلیارد 
ریــال برآورد كــرد. تقــی زاده همچنین به طــرح احداث 
كارخانه فروآلیاژها اشــاره كــرد و گفت: این طرح با ظرفیت 
50 هــزار تن در ســال و با ســرمایه گــذاری 20 میلیون 
یــورو از جمله طرح های شــركت در ســال 1399 اســت.

وی همچنین با تاكید بر اهمیت تأمین سنگ آهن پایدار برای 
فعالیت های جاری و توسعه فعالیت ها، گفت: شركت معدنی و 
صنعتی چادرملو عالوه بر فعالیت های معدنی مربوط به آنومالی 
D19، خرید ســنگ آهن از سایر شركتها را عملیاتی كرده 
و در آینده نســبت به توسعه این عملیات اقدام خواهد كرد.
ســکاندار مجموعه همچنیــن تصریح كرد كــه چادرملو، 
مشــاركت در ســرمایه گذاری و یا تملیک معادن ســنگ 
آهــن جدیــد را در برنامه هــای خــود پیش بینــی كرده 
و در همیــن راســتا، واحد اكتشــافات در شــركت ایجاد 
و نســبت به پیگیــری طرح هــای مربوط اقــدام می كند.

مدیرعامل چادرملو همچنین با اشــاره به مشاركت در ایجاد 
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كارخانه های كنســانتره و گندله اظهار داشت: برای احداث 
كارخانه های كنسانتره و گندله به ظرفیت 4 میلیون تن در سال، 
موضوع تأسیس شركت جدید با سایر مشاركین در سال جاری 
مطالعه شده و فعالیت شركت جدید به زودی آغاز خواهد شد.
وی با اشــاره به تمهید تســهیل در زیرساخت های حمل و 
نقل ریلی افزود: شــركت معدنی و صنعتــی چادرملو برای 
تأمین پایدار و مطمئن زیرســاختهای حمــل و نقل ریلی، 
موضوع ایجاد شــركت حمل و نقل ریلی بــرای حمل مواد 
اولیــه و محصوالت را در دســتور كار خود قرار داده اســت.

تقی زاده همچنین از مشاركت در افزایش سرمایه شركتهای 
ســرمایه پذیر خبر داد و عنوان كرد: به موجب مصوبه هیأت 
مدیره شركت، موضوع مشاركت در افزایش سرمایه شركتهای 
ســرمایه پذیر همواره مورد توجه مدیریت بوده و شركتهای 
ســرمایه پذیر عمدتاً در زمینه هــای معدن و صنایع معدنی 
وابسته، تأمین و انتقال آب و تأمین مالی فعالیت می كنند كه 
در سال گذشته 11 هزار و 377 میلیارد ریال بابت مشاركت 
در افزایش سرمایه شركتهای سرمایه پذیر پرداخت شده است.
وی همچنین به مشــاركت در بهره برداری از معادن سنگ 
آهن استرالیا و احداث كارخانه های تولید كنسانتره به میزان 
12/5 میلیون تن بیان كرد:شركت معدنی و صنعتی چادرملو 
به همراه شــركت معدنی و صنعتی گل گهر و شركت فکور 
صنعت و هركدام با مشــاركت به میــزان 33 درصد موضوع 
سرمایه گذاری در استفاده از ذخائر سنگ آهن كشور استرالیا 
و تولید 12/5 میلیون تن كنسانتره را پیگیری و حق السهم 
مشــاركین ، مطابق برنامۀ زمانبندی پرداخت شــده است.
تقی زاده یادآور شــد: ســرمایه گذاری مشــاركین در بهره 
بــرداری از معدن و تا پایان فاز یــک كه كارخانه 5 میلیون 
تنی كنســانتره به بهره بــرداری خواهد رســید، به میزان 
88 میلیــون دالر آمریکا پیش بینی شــده و بــرای اجرای 
فاز یک و فازهای 2 و 3 معادل 85 درصد مجموع ســرمایه 
گذاری كه محدود به مبلغ 960 میلیون دالر آمریکا اســت، 
از تســهیالت فاینانس كشور استرالیا اســتفاده خواهد شد.

وی افزود: طی ســال 1398 بهای تمام شده دارائیهای ثابت 
شــركت به میزان 4/530 میلیارد ریال افزایش یافته است.و 
هیات مدیره شـــركت با توجه به نیـــاز نقـدینگی اجرای 
طرح ها و فعالیتهای اشــاره شــده ، در آینده نزدیک نسبت 
به ارائه برنامه افزایش ســرمایه از مبلغ 67 هزار میلیارد ریال 
به حداقــل 100 هزار میلیــارد ریال ، اقــدام خواهد نمود.
مدیر عامل چادرملو در ادامه سخنرانی خود در مجمع عمومی به 
طرحها و فعالیتهای سرمایه ای بلند مدت آتی اشاره كرد و افزود:

موضــوع احــداث كارخانه هــای گندله ، آهن اســفنجی 
، فــوالد و تأسیســات زیربنایــی در منطقۀ آزاد تجـــاری 
ُمکــران واقــع در شهرســتان چابهــار )بــا مشــاركت 
شــركتهای معدنــی و صنعتی چادرملــو و گل گهر ، فوالد 
مباركــه( از برنامــه های بلند مدت شــركت می باشــد.

همچنیــن در راســتای مصوبات هیأت مدیــره و در جهت 
مشاركت با بخشهـای خصوصی، این شركت اقدام به مشاركت 
در سرمایۀ شركت آهن و فوالد غدیر ایـرانیان بـه میزان 30 
درصد ، شـــركت آهـــن و فوالد ارفع به میزان 44 درصد ، 
شـــركت صنـایع آهـــن و فوالد َسرمد اَبركوه به میزان 65 
درصد ، شــركت فوالد شاهرود به میزان 35 درصد و شركت 
كاوند نهان زمین به میزان 29 درصد ســهام ، نموده اســت.

این شــركت در اجرای طرح احــداث كارخانۀ تولید الکترود 
گرافیتــی با ظرفیت 30 هزار تن در ســال ، بــه میزان 36 
درصد در ســهام شــركت نوین الکترود اردكان ، مشاركت 
نموده و شركت فوق در مرحله قبل از بهره برداری می باشد.
مدیرعامل چادرملو اظهار داشــت: ســود ســهام ســرمایه 
گذاری ها در ســال 1398و به میــزان 6 هزار و 566 میلیارد 
ریــال، عمدتــاً مربوط به شــركت های آهن و فــوالد ارفع، 
آهن و فوالد غدیر ایرانیان و شــركت تأمین ســرمایه امید 
اســت و با توجه بــه ترتیب برگزاری مجامع شــركت های 
آهــن و فوالد ارفع و غدیر ایرانیان ســود عملکرد دو ســال 
شــركتهای فوق در درآمد ســال 1398 ارائه شــده است.
وی، مشــاركت در شــركت تأمین و انتقال آب خلیج فارس 
را از طرح های مهم چادرملو برشــمرد و بیان كرد: در اجرای 
مصوبه هیأت مدیره شــركت در تاریخ 12 مرداد ســال 92، 
مقرر شــد شــركت معدنی و صنعتی چادرملو با خرید 20 
درصد سهام شــركت تأمین و انتقال آب خلیج فارس، برای 
اجرای طرح انتقــال آب از خلیج فــارس به صنایع معدنی 
كشــور، مشــاركت كند و در حال حاضر میزان مشــاركت 
در ســهام شــركت مذكور، معــادل 22.22 درصد اســت.
تقی زاده یادآور شد: شركت تأمین و انتقال آب خلیج فارس 
در تیرماه سال 92 با سرمایه 3 هزار میلیارد ریال ثبت شد و 
در حال حاضر سرمایه ثبت شده به مبلغ 40 هزار میلیارد ریال 
است و افزایش سرمایه شركت تا مبلغ 60 هزار میلیارد ریال 
در مجمع عمومی فوق العاده تصویب و در حال تأمین است.
وی یادآور شد: موقعیت طرح در استان های هرمزگان، كرمان و 
یزد واقع و مسیر اجرای طرح از بندرعباس آغاز و پس از عبور از 
شهرهای سیرجان و كرمان، به شهرستان اردكان منتهی می شود.

تقی زاده، هدف از اجرای طرح را شــیرین سازی و انتقال آب 
نمک زدایی شــده برای تأمین بخشی از نیازها و مصارف آب 
مجتمع های تولیدی در حال بهره برداری و طرح های توسعه 
شركت های گل گهر، مس سرچشمه و چادرملو و... برشمرد.

وی بیان كرد: برای اجرای طرح انتقال آب، 110 هزار میلیارد 
ریال هزینه پیش بینی شده كه هزینه انجام شده در مجموع 
تا پایان سال 1398 بالغ بر 81 هزار و 458 میلیارد ریال است.
تقــی زاده یادآور شــد: طــرح آب رســانی از بندرعباس به 
مسیرهای تعیین شده در سه بخش اجرا می شود كه بخش 
اول از بندرعباس تــا مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر، به 
طــول حدود 303 كیلومتر، شــامل خط انتقال لوله به قطر 

1,600 میلیمتر و با ظرفیت انتقال 4 مترمکعب در ثانیه بوده 
و پیشرفت فیزیکی این بخش تا پایان سال 1398 به میزان 
95 درصد، خاتمه عملیات خرداد ماه سال جاری و مبلغ هزینه 
شده در این بخش به میزان 39 هزار و 555 میلیارد ریال است.

وی عنوان كرد: بخش دوم طرح از مجتمع معدنی و صنعتی 
گل گهر، تا مجتمع مس سرچشــمه به طــول حدود 154 
كیلومتر، شــامل خط انتقال لوله به قطــر 1,300 میلیمتر 
و بــا ظرفیت انتقال 2.7 میلیمتر در ثانیه بوده و پیشــرفت 
فیزیکی این بخش تا پایان سال 1398 به میزان 82 درصد، 
خاتمه عملیات شــهریور ماه سال جاری و مبلغ هزینه شده 
در این بخش به میزان 13 هزار و 627 میلیارد ریال اســت.

تقی زاده یادآور شد: بخش سوم طرح از مجتمع مس سرچشمه 
تا مجتمع صنعتی شركت معدنی و صنعتی چادرملو )محل 
مجتمع صنعتی( به طول 360 كیلومتر و سپس 150 كیلومتر 
تا مجتمع معدنی چادرملو است، خط انتقال لوله به قطر 1,300 
میلیمتر و900 میلیمتر با ظرفیت انتقال 1.5 مترمکعب بر ثانیه 
پیش بینی شده و پیشرفت فیزیکی این بخش تا پایان سال 
گذشته 82 درصد، خاتمه عملیات آذر ماه سال جاری و مبلغ 
هزینه شده در این بخش 11 هزار و 866 میلیارد ریال است.
وی افزود: عملیات طرح احداث تأسیسات یک واحد آب شیرین 
كن به عنوان فاز اول و از 3 فاز پیش بینی شده در شهرستان 
بندرعباس اجرایی شده كه پیشرفت فیزیکی آن برای تولید 
روزانه 600 هزار متر مکعب آب در پایان ســال گذشته 90 
درصد، خاتمه عملیات خرداد ماه ســال جاری و مبلغ هزینه 
شده در این قسمت به میزان 16 هزار و 410 میلیارد ریال است.

تقی زاده خاطرنشــان كرد: منابع تأمین مالی طرح یاد شده 
شــامل آورده سهامداران، اخذ تســهیالت بانکی و وام ارزی 

صندوق توسعه ملی است.
وی اظهــار امیدواری كرد: بــا تصویب عملکرد هیأت مدیره 
شــركت و صورتهای مالی سال 1398، هیأت مدیره شركت 
بتواند در ساِل جاری نیز همچون گذشته به روند موفقیت ها 
ادامه داده و در جهت صیانت از منافع سهامداران و مشاركت 
در پیشــرفت صنعتی كشــور، گام هــای مؤثری بــر دارد.
وی همچنین از طرف هیأت مدیره شركت، از كلیۀ همکاران 
بخش های امانی، پیمانکاران و سازندگاِن داخلی لوازم ، قطعات، 
ماشین آالت و تجهیزات كه نقش عمده ای در موفقیت های 
شركت داشته اند قدردانی نموده و ابراز امیدواری كرد امیدواریم 
در اجراِي برنامه هاي آتي، همچون گذشــته از رهنمودها و 
مساعدتهاي اعضاء محترم مجمع عمومی و تشریک مساعی كلیۀ 
سازمانها و مؤسساتی كه با ارائه خدماِت خود بنحوی در اجراِی 
برنامه های تولیدي شركت سهیم، می باشند برخوردار باشیم.
اجازت می خواهیم در پایان گزارش از مالیه شــفاف و معمار 
صادق آن در نقش معاونت مالی و روابط عمومی پاســخگو 
و مدیریت كاركشــته آن كه بیشترین تعامل را با بچه های 
اهل رســانه دارند نهایت قدردانی و تشــکر را داشته باشیم.
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دکترین عقیل آرین نژاد برای افزایش بهره وری
پخش البرز سفیر سالمت است و نماد اعتماد در منتظران

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت پخش 
البرز)سهامی عام( مورخ 1399/04/03 در محل بازار چارسو- 
طبقه 7سالن اجتماعات برگزار گردید. در این مجمع كه با 
حضور 84/98 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای دكتر اكبر 
برندگي بود، كه جنابان دكترفرشید مرادي و سید مهدي ناصري 
در مقام نظار اول و دوم و آقای علیرضا خوز به عنوان دبیر مجمع 
انتخاب گردیدند. درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع 
مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی 
منتهی به 1398/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس 
و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  
تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 و با 
تقسیم سود 710 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
فکر  خوش  مدیرعامل  آرین نژاد؛  عقیل  مجمع  ابتدای  در 
پخش البرز به ارائه گزارش عملکرد شركت در سال 98 و 
وضعیت موجود و برنامه ریزی برای توسعه فعالیت در سال 
كاهش  و  بهره وری  افزایش  لزوم  از  آرین نژاد  پرداخت.   99
هزینه ها با استفاده از نرم افزار ها و سامانه های نوین در سیستم 
پخش دارو در شركت گفت و تصریح نمود: با همکاری یک 
شركت دانش بنیان در نظر داریم تا در یک ساِل پیش رو با 
استفاده از نرم افزار های جدید میزان بهره وری عملکرد شركت 
را افزایش داده و عالوه بر كاهش هزینه ها، با سرعت بخشی 
بیشتر به پخش دارو نظر و رضایت مشتریان را بیش از پیش 
به مجموعه جلب كنیم. وی افزود: سامانه های بهره وری، ورود 
و خروج آنالین كاال، بهینه كردن فروش، دوره وصول، كنترل 
سیاست تخفیف فروش و ترویج مشتری، انبارگردانی از جمله 
سامانه هایی است كه در سال جاری به استقرار نهایی خواهد 
رسید و قطعاً به شکل قابل توجهی به افزایش توان عملیاتی 
شركت و حسابرسی و نظارت در مدیریت شركت اثر مثبت 
خواهد گذاشت. مدیرعامل باتجربه و قابل شركت پخش البرز 
با اشاره به اصالحات حوزه منابع انسانی ادامه داد: مسئله ی 
توانمندسازی و افزایش سطح آموزشی پرسنل به ویژه در بخش 
فروش در دستور كار واحد منابع انسانی شركت قرار دارد.
شركت های  سهام داران  همیشگی  نگرانی  در خصوص  وی 
مالیاتی  پرونده های  خصوص  در  سرمایه  بازار  در  مختلف 
البرز  و بیمه ای گفت: پرونده های مالیاتی و بیمه ای پخش 
بنابراین در این رابطه هیچ گونه  تعیین تکلیف شده است، 
ریسکی متوجه سهامداران ما نخواهد بود. آرین نژاد در رابطه 
با كیفیت و ارتقای سطح فروش در آینده ادامه داد: تمركز 
خود را روی فروش به بخش خصوصی به دلیل نقدشوندگی 
بیشتر گذاشته ایم و تاكنون 65 درصد مشتریان ما را بخش 
خصوصی تشکیل داده است. وی اضافه كرد: ضمن اینکه با 
توجه به شرایط كرونا در كشور شركت ما به عنوان بازوی 
شبانه روز  بهداشتی  اقالم  و  دارو  پخش  در  بهداشت  وزارت 
توزیع  ظرفیت،  افزایش  با  تا  داریم  نظر  در  كرد،  تالش 
دارو را در مراكز استانی به صورت 24 ساعته انجام دهیم.

ناخدای پخش البرز در رابطه با بخش لجستیک و تجهیزات 

حمل ونقل گفت: عالوه بر اینکه در سال جدید همه ی ناوگان 
حمل و نقل شركت به سیستم GPS تجهیز خواهد شد، به 
دلیل رشد حجم كار در بخش دارو و اقالم بهداشتی، 50 
دستگاه خودرو جدید به لجستیک اضافه می شود. در ادامه اكبر 
برندگی؛ رییس مجمع با بیان اینکه بازدهی بازار سرمایه ایران 
در سال گذشته 186 درصد بوده است گفت: سهام شركت های 
دارویی در سال 98 بالغ بر 424 درصد سوددهی داشته اند كه 
این رقم بازدهی برای شركت پخش البرز 711 درصد بوده است 
و این نشان می دهد سهام شركت های پخش بسیار جذاب و 
ارزنده  مدیریت  سایه  در  افزود  مجمع  است.رییس  پربازده 
سکانداران شركت: در سال گذشته شركت پخش البرز رشد 
204 درصدی سود خالص و رشد 250 درصدی سود عملیاتی 
داشته و انتظار می رود در سال جاری سود خالص شركت به 
150 میلیارد تومان برسد. مدیرعامل پخش البرز هم توضیح 
داد: از سال 96 تا 98 حدود 28 هزار میلیارد تومان سهم بازار 
دارو بوده است كه سهم شركت ما از بازار از 6 درصد به 8 درصد 
رشد داشته است . آرین نژاد افزود: در خصوص مکمل های 
دارویی افزایش فروش داشته ایم و برای رشد بیشتر در فروش 
مکمل برنامه ریزی كرده ایم. وی افزود: در بخش فروش روغن، 
سال گذشته 300 میلیارد فروش داشته ایم كه پیش بینی 
می شود به همین میزان در سال 99 فروش روغن ثبت كنیم. 
البته ممکن است در سال جاری ارز دولتی روغن و حتی دارو 
برداشته شود كه در این صورت سود شركت افزایش خواهد 
یافت. وی همچنین در رابطه با افزایش ظرفیت ناوگان حمل 
و نقل شركت به دلیل نیاز كشور در شرایط كرونا به دارو و 
اقالم بهداشتی گفت: با توجه به شرایط موجود نیاز شركت به 
لجستیک 30 تا 40 درصد افزایش می یابد كه بخشی از آن را با 
خرید و بخشی را از طریق افزایش بهره وری تأمین خواهیم كرد.

وی افزود: با فرض عدم حذف ارز دولتی از روغن و دارو پیش 
بینی می كنیم فروش شركت در سال 99 به 4000 میلیارد 
تومان برسد و سود خالص را به 140 میلیارد تومان برسانیم. اما 
اگر ارز 4200 تومانی نیمایی شود طبیعتاً سود ما هم افزایش 
خواهد یافت چرا كه مارجین مثالً 10 درصدی ما با افزایش 
قیمت 3 برابری دارو فروش و مارجین و در نهایت سود ما نیز 

3 برابر می شود.
مقدمه و سخنی با سهامداران

نام شركت پخش البرز ) سهامی عام ( در صنعت پخش ایران 
تداعی گر اعتبار و قدرت میباشد . ما خادمان عرصه مدیریت به 
پشتوانه شما سهامداران عزیز به دنبال آنیم كه عالوه بر حفظ 
این برند برجسته در پهنای سرزمین ایران ، با اجرای كامل و 
دقیق برنامه ها و پروژه ها و تکمیل شناخت خود از بازار دارو و 
غذا در سطح وسیع تر ، قدمهای بلند و محکم تری برداریم . ما 

میتوانیم زیرا دلگرم به حمایت شما هستیم و به قدرت و درایت 
همکاران و مدیران شركت ایمان داریم

هر كه را شد همت عالی پدید  
 هر چه جست آن چیز، حالی شد پدید 

هر كه را یك ذره همت داد دست  
كرد او خورشید را زان ذره پست 

قطعا آگاهیم كه سال 1398 یکی از پرحاشیه ترین و سخت 
ترین سال ها بود كه فشارها و تشدید تحریم ها و تنگناههای 
خارجی از یک طرف و به تبع آن اتفاقات درون كشوری از 
طرفی دیگر ، اقتصاد تمامی مشاغل و صنایع و درنهایت اقتصاد 

كل كشور را تحت تاثیر قرار داد . 
تاثیر این فشارهای اقتصادی تحمیلی منجر به كاهش تولید 
ناخالص داخلی ، كاهش سرمایه گذاری ها و كاهش درآمد 
سرانه در سطح كشور شد كه ماحصل این كاهش ها منجر به 
افزایش تورم گردید . در این میان كاهش قیمت نفت نیز مزید 

بر علت رشد منفی اقتصادی در كشور بود . 
علی ایحال شركت پخش البرز با كنترل دقیق منابع و مصارف 
و نقدینگی توانست سکان كشتی پخش را در طوفان اقتصادی 
كشور به درستی كنترل و هدایت نماید تا با فروش عملیاتی 
شركت در حوزه دارو و غذایی FMCG ( ( كنترل دقیق تری 
بر وضعیت شركت داشته و با افتخار موفق به ثبت 48 درصد 
فروش بیشتر نسبت به سال 97 و 102 درصد فروش بیشتر 
نسبت به سال 96 گردد كه شرح اقدامات انجام شده به تفصیل 

در صفحات ذیل برای سهامداران عزیز قابل مشاهده میباشد .
اهم اقدامات صورت گرفته شده در سال 1398:

1- وصول مطالبات و جرائم تاخیرو تأدیه شركت از طریق 
مذاكره حضوری و یا تلفنی با مشتری و نیز از طریق كنترل 
پیگیری پرونده ها توسط وكالء و درخواست تمدید برگ جلب، 

به مبلغ 155/261 میلیون ریال . 
2- .تالش در جهت راه اندازی سیستم حقوقی و محاسبه 

خسارات تاخیر تادیه. 
3- اعمال كنترلهای داخلی الزم شامل بررسی دوره ای جهت 
دادخواست ، حضور وكال در محاكم اعسار و بررسی دوره ای 
چکهای برگشتی مراكز جهت اقدام به موقع ، اخذ چک تضمین 

از موسس واخذ گزارشات دوره ای از وكالء . 
4-  اجباری شدن تنظیم قرارداد با مشتریان پیمانکار و اخذ 

قرارداد پیمانکار با بیمارستانها .
5- همکاری در تنظیم آیین نامه چک برگشتی در خصوص 

رعایت حداقل مواعد اقدام حقوقی .
6- بررسی آراء صادره و اعالم به وكالء جهت درخواست اجرائیه 

یا تشکیل پرونده اجرایی .
7- بررسی پرونده ها جهت نواقص موجود در پرونده و مقدمات 

تشکیل بایگانی بر اساس كد مركز و سال تشکیل پرونده 
8- بازرسی نوبه ای از مراكز و بررسی پرونده های حقوقی 

توسط مدیر حقوقی و مذاكره با وكالء 
9- بررسی و رفع نواقص متون قراردادی شركت. 

10- به جریان انداختن پرونده های حقوقی كه در مرحله اجراء 
راكد باقی مانده بود و ارجاع آنها به وكیل .
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نمی توان از امیركبیر نام ببری و از دارالفنون یادی نکنی و این نام برازنده شركتی است كه 
لبخند رضایت به لب سهام داران می نشاند. خداقوت صدیقین كار و نام.

حضور پر بركت دكتر عبدالکریم پهلوانی كه از مدیران توانمند،پاكدست،خوشنام و از بدنه صنعت 
پتروشیمی می باشد در سمت مدیرعاملی شركت پتروشیمی امیركبیر بالشک با توجه به 
دیسپلین كاری و برنامه محوری و تخصص وی منشائ خیر بسیار و استمرار حركت شركت در 
روند صعودی و روبه رشد خواهد شد .  دكتر پهلوانی ،مدیری جوان اما با سابقه  از خطه جنوب 
كشور است كه دارای 18 سال  سوابق مدیریتی متعدد در حوزه صنایع پتروشیمی ،صنعت 
و مدیریت بوده و  پیشتر مدیرعاملی شركت پاالیش نفت آناهیتا، معاونت طرح های شركت 
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین )تاپیکو(، مدیرعاملی گروه ملی فوالد ایران،مدیریت مركز 
تحقیقات و توسعه مدیریت پروژه مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی و ... را بر عهده داشته است .

مجمع عمومی عادی ساالنه شركت پتروشیمی امیركبیر)سهامی عام( مورخ 1399/04/25 در 
محل دفتر مركزی شركت تشکیل گردید. در این مجمع كه با حضور 98/47 درصد سهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای سید حمید سیدي بود، كه جنابان مصطفي زه 
تابیان و علی اصغر حمیدی در مقام نظار اول و دوم و آقای فرهاد رحیمی به عنوان دبیر مجمع 
انتخاب گردیدند .درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت 
و  گزارش حسابرس  استماع  از  و پس  به 1398/12/29  منتهی  مالی  در طی سال  پذیرفته 
بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم سود 1/100 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
این شركت در سال 98 دستاورد های مهمی را در عرصه تولید انواع محصوالت شركت به ویژه پلی اتیلن، 
فروش داخلی و صادراتی داشته است كه در نوع خود هركدام به ثبت ركود های جدید از زمان تاسیس خود 
دست یافته است. شركت پتروشیمی امیركبیر در سال 98،در بحث فروش،افزایش 50 درصدی مبلغ و 
7 درصدی مقدار فروش نسبت به سال 97 را تجربه كرده است. در این میان از كل فروش مبلغی،68 
درصد داخلی و 32 درصد صادراتی و از كل فروش مقداری،64درصد داخلی و 36 درصد صادراتی بوده 
است. شایان ذكر است امیركبیر در سال 98،افزایش 82درصدی مبلغ فروش صادراتی وافزایش 37 
درصدی مبلع فروش داخلی را نسبت به سال 97 تجربه كرده است. همچنین، شركت امیركبیر در سال 
98 در بحث فروش محصوالت پلیمری،افزایش 53 درصدی مبلغ فروش محصوالت پلمیری نسبت به 
سال 97 و افزایش 15درصدی مقدار فروش محصوالت پلیمری نسبت به سال 97 را محقق كرده است.

تحقق تولید بیش از ظرفیت برنامه ریزی شده
شركت پترشیمی امیركبیر در سال 98 در زمینه تولید در واحد های تولیدی، توانست ركورد 
تولیدات خود از زمان راه اندازی شركت تا به امروز را جا به جا كند كه این محصول تالش 
تولیدی  مختلف  كارخانه های  در  این شركت  است.  بوده  مجتمع  نیرو های  همه  همکاری  و 
برنامه هایی را اجرا كرده است كه نتیجه آن تحقق بیش از ظرفیت برنامه ریزی شده بوده است.

الفین
شركت امیركبیر در واحد الفین طی سال 98 پروژه های موفقی را اجرایی كرده كه از آن جمله می توان به 
اجرا و راه اندازی پروژه جایگاه فشار گاز اتان به منظور جبران بخشی از خوراک اتان، اجرای پروژه اصالح 
paving ناحیه جنوبی واحد در قسمت های بارگیری و تخلیه تانکرها، تکمیل احداث خط كریدور خوراک 
جهت اتصال به سایت مخازن منطقه ویژه اقتصادی، نصب سیستم جدید فیلتراسیون اتلین غرب و ماورن 
در BL مجتمع به منظور ارائه اتیلن پاک به واحد های تولیدی و راه اندازی واحد الفین سیبور روسیه.

HD واحد
 CRP 100 B  توانست حدود 20000 تن محصول گرید HD شركت امیركبیر در واحد
تولید كند. همچنین تست كاتالیست كرمانشاه BCC و تولید گرید های ,EX , 3 BL3  ساخت 
قطعات مورد نیاز جهت اجرای پروژه بازسازی سیلو های گرانول در خارج از كشور و انتقال به واحد 
و قرار گرفتن 100B-CRP  در وندور لیست شركت ملی گاز، از دستاورد های این واحد می باشد.

LLD واحد
ادامه مراحل نصب پکیج بورسیک جهت بازیافت گاز های ارسالی به فلر )غشا های مربوطه به سایت 
منتقل گردید( در جهت جمع آوری گاز های ارسالی به فلر مجتمع، بازیافت و كاهش هدر رفت 
اتیلن موجود در خط فلر و همچنین جلوگیری از آلودگی محیط زیست و هدر رفت 1000 تن 
مواد هیدروكربنی، انجام تعمیرات اساسی برروی pump melt بخش اكسترودر در داخل بدون 
توقف درتولید برای اولین بار و نصب یکعدد مخزن 200تنی ذخیره پنتان درواحدبرای كاهش 
حق توقف ایزوتانک واستمرار تولید از دستاورد های این واحد در سال 98 محسوب می شود.

LD واحد
شستشوی راكتور جهت حذف ناخالصی های ورودی همراه با خوراک و كاهش توقفات ناشی از 
Decompose در راكتور، استفاده از خط اتیلن مستقل از الفین به واحد LDPE جهت كاهش 
ورود ناخالصی و تعویض اسالید ولو اكسترودر و اورهال گریبکس اكسترودر با هدف جلوگیری 
از هدررفت محصول و توقفات ناخواسته از دستاورد های این واحد در سال 98 به شمار می رود.
برنامه راهبردی تامین پایدار خوراک اقتصادی به مجمع ساالنه ارائه شد/راه اندازی ایستگاه 

تقلیل فشارگاز اتان با سودآوری دوهزارمیلیارد ریال
پتروشیمی امیركبیر درسال 98، اقداماتی را در جهت رفع موانع تامین پایدار خوراک انجام داده است 
تا بتواند بر موانع محیطی غلبه كند. مسئله تامین خوراک، یکی از اساسی ترین موضوعات پتروشیمی 
امیركبیر در سال 98 بود كه این شركت توانست به رغم برخی موانع، در زمینه تامین خوراک پروژه های 
جایگزین را برای رفع مشکل پیاده سازی كند. از جمله مهم ترین این پروژه ها، می توان به پروژه 
ایستگاه تقلیل فشار گاز اتان اشاره كرد. در این پروژه گاز اتان عسلویه به مجتمع امیركبیر به صورت 

جامبوكانتینر منتقل می شود و بالغ بر دوهزار میلیارد ریال سود خالص در پی دارد. مهم ترین دستاورد 
این پروژه، تولید اقتصادی با تامین پایدار گاز اتان و كاهش تمام شده قیمت محصوالت شركت است.
از آن جمله اقدامات شركت در حوزه تامین پایدار خوراک اقتصادی می توان به این موارد اشاره كرد: انجام 
اقدامات الزم جهت انعقاد قرارداد با پاالیشگاه گاز بیدبلند كه در صورت اجرای پروژه و در سرویس قرار 
گرفتن پاالیشگاه مذكور امکان دریافت 300 هزار تن اتان در سال را میسر می كند، اجرای پروژه الین 10 
اینچ كریدور خوراک برای دریافت بهنگام خوراک از منابع تامین كننده خوراک در سطح منطقه، برای 
دریافت خوراک از مخازن مستقر در سایت پایانه ها و اكسیر شیمی، اجرای خط مستقل 12 اینچ دریافت 
اتیلن از خط اتیلن غرب، عقد قرارداد با شركت پتروشیمی باختر جهت دریافت 15-10 تن در ساعت، 
یعنی حدود 120-80، هزارتن اتیلن در سال از طریق خط اتیلن غرب، عقد قرارداد با شركت پتروشیمی 
مروارید جهت دریافت 20-15 تن در ساعت، یعنی حدود 160-120، هزارتن اتیلن در سال از طریق خط 
اتیلن غرب و عقد 64 قرارداد با شركت پتروشیمی جم جهت دریافت اتیلن حداكثر 30-10 تن در ساعت.

پیام هیات مدیره
در سال 1398 علی رغم وجود تمام مشکالت موجود بر سر راه تولید شركت اعم از جنگ تجاري 
بین چین و آمریکا، كاهش فروش نفت ایران و تاثیر آن بر روي گازهاي استحصالی از چاه هاي نفت و 
كاهش دریافت اتان از 119/000 به 16/000 تن، افزایش نرخ دالر و تاثیر آن بر روي قیمت خوراک 
هاي دریافتی و هزینه هاي شركت، كاهش نرخ تسعیر ارز نسبت به دوره قبل، كاهش خوراک گازي 
دریافتی و اجبار به افزایش دریافت خوراک هاي مایع به جهت استمرار تولید بواسطه قرار گرفتن در 
طول زنجیره ارزش پتروشیمی هاي منطقه و به تبع تاثیرات آن بر قیمت تمام شده، لزوم مدیریت 
هزینه ها و به پایان رساندن پروژه هاي در دست اجرا، تعدیالت قیمت هاي حمل محصوالت و قیمت 
هاي یوتیلیتی و خوراک، شیوع ویروس كرونا، این شركت توانسته است افزایش فروش ریالی به میزان 
50 درصد ، افزایش تولیدات پلیمري به میزان 24 درصد و نیز افزایش صادرات در سال 1398 نسبت 
به سال 1397 به میزان 38 درصد حجمی و 82 درصد ریالی را محقق سازد. كه این دستاوردها 
در سایه مدیریت تولید، ضریب دسترسی باالي واحدهاي تولیدي، افزایش تعامالت بین مجتمعی 
و كنترل و پایش شاخص هاي عملکردي در حوزه هاي مختف سازمان كه اهم آن فعالیت هاي 
صورت گرفته كه در ادامه گزارش به آن اشاره شده است. الزم بذكر است سهم 75 درصدي خوراک 
در قیمت تمام شده ) و به تبع آن سود خالص شركت( و تاثیر نوع خوراک دریافتی بر تركیبات 
محصول تولیدي ) ضریب تبدیل خوراک هاي گازي به اتیلن مصرفی واحد هاي پلیمري میزان 80-
75 درصد می باشد كه این میزان براي خوراک هاي مایع 40-35 درصد است از سویی دریافت 
خوراک هاي مایع عالوه بر مشکالت فرایندي در برج هاي دي پروپانایزر واحد الفین ، باعث تولیدات 
محصوالت جانبی مانند بنزین پیرولیز و سوخت مایع می شود كه باعث كاهش سودآوري و زیان 
شركت می شود ( و همچنین اهمیت استمرار در تامین خوراک ) عدم تامین پایدار خوراک عالوه 
بر تاثیر مستقیم در سودآوري شركت باعث آسیب رساندن به دستگاهها و تجهیزات در واحد الفین 
خصوصا كویل هاي كوره ها و توربین و كمپرسورها می شود ( باعث شده است كه موارد مرتبط با تامین 
خوراک با اولویت باال در دستور كار قرار داده شود. در این راستا این شركت با در نظر گرفتن استراتژي 
تحقق ظرفیت اسمی توسعه ظرفیت هاي تولیدي و استمرار تولید اقتصادي با تأمین پایدار خوراک ، 
با تشکیل كمیته خوراک براي اولین بار در سطح هیات مدیره و مدیران اجرایی و همچنین برگزاري 
مدون جلسات ، راهکارها و سناریوهاي توسعه اي جهت تأمین كسري خوراک را در سه دوره زمانی 
كوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت تعریف و در دستور كار بخش هاي اجرایی شركت قرارگرفت .

اقدامات انجام شده جهت تأمین كسري اتیلن براي واحدهاي پلیمري
1- عقد قرارداد با شركت پتروشیمی باختر جهت دریافت 15-10 تن در ساعت، یعنی حدود 80-120 

هزار تن اتیلن در سال از طریق خط اتیلن غرب
2- عقد قرارداد با شركت پتروشیمی مروارید جهت دریافت 20-15 تن در ساعت، یعنی حدود 160-

120 هزار تن اتیلن در سال از طریق خط اتیلن غرب. 
3- .عقد قرارداد با شركت پتروشیمی جم جهت دریافت اتیلن حداكثر 30-10 تن در ساعت

 از مهمترین فعالیتهاي اجرایی و برنامه هاي در دست اقدام جهت افزایش سود آوري از 
محل تامین خوراگ گازي می توان به موارد ذیل اشاره كرد:

 -  تخصیص سهمیه اتیلن از خط اتیلن غرب با پیگیري و انجام مذاكرات فشرده جهت تامین پایدار و 
ایمن خوراک اتیلن

 -  انعقاد قرارداد ، اجرا و بهره برداري ایستگاه تقلیل فشار گاز اتان جهت انتقال روزانه 200 تن گااز اتان 
با Container  Jumbo از عسلویه به مجتمع با »شركت توسعه و تجهیز پترو ایرانیان »از شركتهاي 

وابسته به صندوق بازنشستگی نفت
 -   پیگیري و مذاكره جهت دریافت خوراک گازي +2C  به میزان 30 تن در ساعت از پاالیشگاه گاز 

بید بلند خلیج فارس 

امیرکبیر یادآور دارالفنون
ناخدایی حاذق برای رشد تولید، افزایش فروش داخلی و خارجی در پتروشیمی امیرکبیر
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شرکت مبین انرژی خلیج فارس شاهرگ پتروشیمی ایران
تقسیم سود 185۰ ریالی به ازای هر سهم 

در اهمیت شــركت مبین انرژی خلیج فارس همین 
بــس كه با هر دلیل توقف تولیــد در این مجموعه، 
بیش از 40 درصد تولید صنعت پتروشــیمی كشور 
دچار چالش می شود و از این روست كه به سکانداری 
آن مدیری طراز اول و برجسته ای ناخدایی باید كند 
كه هم علم و دانــش و تخصص دارد و هم تجربه و 
عمل كاری شایسته به سان علیرضا شمیم و مهندس 
مهدی فرزانه .خدا به این ملت و مملکت یک دو جین 
از این مدیران آشــنا به رموز به كار و دانشمند عطاء 
كند كه امروزه و در شرایط سخت تحریم این سرداران 
جنــگ اقتصادی مــی توانند ما را پیــروز گردانند.

مجمع عمومی عادی ســالیانه شركت مبین انرژي 
خلیج فارس )ســهامی عام(مــورخ 1399/04/08 
در محل پژوهشــگاه صنعــت نفت-مركز همایش 
هاي بین المللي پژوهشــگاه صنعت نفت - ســالن 
آزادگان تشــکیل گردیــد. در ایــن مجمــع كه با 
حضــور 82/48 ســهامداران حقیقــی و حقوقی ، 
اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق 
بهادار، حســابرس و بازرس قانونــی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای ســعید محبي فر بود، 
كه جنابان افشــار ســركانیان  و مرتضی رحیمیان 
ســرای در مقام نظــار اول و دوم و آقــای علیرضا 
شــمیم به عنوان دبیــر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامه بــا قرائت گزارش هیات مدیــره به مجمع 
مربــوط 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 مشمول ماده 129 و با تقسیم سود 
1/850 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

مدیرعامــل شــركت مبیــن انرژی خلیــج فارس 
در فــرازی از گــزارش جامــع خود ضمن اشــاره 
بــه اهم فعالیــت های صــورت پذیرفته بــه بیان 
دستاوردهای ســال 1398 این شــركت پرداخت.
خرید پتروشیمی آپادانا،شروع عملیات تعویض لوله های 
GRP انتقال آب دریا و راه اندازی بویلر 350 تنی از 
مهمترین اقدامات صورت گرفته در این شركت بود.

به گفته وی با اشــاره به تالش های صورت گرفته در 
این شركت برای حمایت از ساخت داخل 3600 قطعه 
در این شركت با توانمندی داخلی تولید شده است.

مدیریت مجموعه درباره اهمیت شركت مبین انرژی 
خلیج فارس كه بزرگترین یوتیلیلی متمركز كشــور 
محسوب می شــود، گفت: با هر نوسان تولید در این 
شــركت، 43 درصد تولید صنعت پتروشیمی كشور 
تحــت تأثیر قرار می گیــرد بنابراین این شــركت، 
لحظه ای قطعی نمی تواند داشــته باشد. مدیر ارشد 
مجموعه در فرازی دیگــر از گزارش خود با تصریح 

این نکته كه شركت مبین انرژی خلیج فارس با درک 
صحیح از شرایط حاكم بر صنعت و همچنین تحلیل 
اســتراتژیک مبتنی بر تاثیر عوامل محیطی از منظر 
داخلی و بیرونی مبنای اســتراتژیک ، چشم انداز و 
راهبردهای خود را طراحی و ماموریت های شركت 
را هماهنگ با این تغییرات اســتوار نموده است و در 
این راســتا توجه به مبانی استراتژیک با رویکردهای 
مشــخص را مورد اهتمام و توجه قرار داده اســت . 
ســکاندار وقت در بخش دیگــری از گزارش خود با 
اعالم این مهم كه در ســال 1398 با توجه به فشار 
همه جانبه در بخش اقتصاد علیه كشور، خوشبختانه 
مســیر تولید شــركت مبین انرژی خلیج فارس و 
اســتمرار آن به نحو مطلوب و در راســتای خدمت 
رســانی به مصرف كنندگان سرویس های جانبی و 
نهایتا كمک به تولید ملی و ارزآوری از محل صادرات 
محصوالت پتروشیمی تولیدی مشتریان شركت، با 
موفقیت انجام شد افزود با همیت و همت همکاران 
خود در مجموعه شک ندارم در سال آتی نیز این مسیر 

موفقیت و روند حصولی را استمرار خواهیم بخشید.
مدیرعامــل مبین انــرژی خلیج فــارس در بخش 
پایانــی گــزارش خــود با اشــاره بــه فعالیت های 
زیســت محیطی این شــركت اضافه نمــود: مبین 
بــرای 10 ســال متوالی گواهی عــدم آالیندگی را 
از ســازمان حفاظت محیط زیســت دریافت كرده، 
ضمن اینکه این شــركت پروژه های زیست محیطی 
موفقــی از جملــه حمایــت از الک پشــت های 
در معــرض انقــراض منقار عقابی داشــته اســت.

در ادامه مجمع حســابرس و بازرس قانونی شركت 
بندهای گــزارش حسابرســی را قرائــت و مجمع 
تکالیفی برای هیات مدیره شــركت، مشخص كرد.
رئیــس مجمع ســعید محبی فر در ایــن مجمع با 
اشــاره به اینکه مبیــن انرژی خلیج فــارس یکی 
از ســهم های خــوب و ســود آور هلدینــگ خلیج 
فارس اســت، گفــت: هلدینــگ خلیج فــارس از 

ســهم های شــركت های زیرمجموعه خود حمایت 
می كند و محکم پشت ســهم هایش ایستاده است.

شایان ذكر است با ناخدایی مدیری توانمند، متعهد 
و متخصص چون مهندس مهدی فرزانه این شركت 
افقی بســیار روشــن پیش رو دارد چرا كه مهندس 
فرزانــه از جملــه مدیران برنامه محوری اســت كه 
دكترین كاری او همباره الگوی بســیاری از مدیران 

دیگر بوده و می باشد.
 پیام هیات مدیره

بســیار خرســندیم اعالم نماییم با اتکال به خداوند 
بزرگ ، همراهی شــما ســهامداران گرانقدر و بهره 
گیری از اراده استوار و تالش جمعی ، ضمن حضور 
فعــال در عرصــه اقتصاد كشــور ، ارزش آفرینی را 
برای همه ذینفعان ، از اندیشــه به عمل برسانیم و 
شــرایطی را مهیا نماییم تا بتوان در راستای برنامه 
های شركت قدم برداشــته و با تخصص ، همدلی ، 
درک مناســب مدیران و كاركنان در ســال موسوم 
به حمایت از كاالی ایرانی ، باالترین ســود از زمان 
بهره برداری را در ســال مالی 1398محقق نماییم.
شــركت مبین انرژی خلیج فــارس با درک صحیح 
از شــرایط حاكم بــر صنعت و همچنیــن تحلیل 
اســتراتژیک مبتنی بر تاثیر عوامل محیطی از منظر 
داخلی و بیرونی مبنای اســتراتژیک ، چشم انداز و 
راهبردهای خود را طراحی و ماموریت های شركت 
را هماهنگ با این تغییرات اســتوار نموده است و در 
این راســتا توجه به مبانی استراتژیک با رویکردهای 
مشــخص را مورد اهتمام و توجه قرار داده اســت . 
لذا به سهامداران گرانقدر اطمینان می دهیم كه این 
شــركت همواره خود را مفتخــر و متعهد و ملزم به 
رعایت ، حفظ و صیانت منافع همه افراد ذینفع می 
داند و این مهم را با جدیت ادامه خواهد داد . افتخار 
ما تحقق خواســته های به حق مشتریان ، كاركنان 
و سهامداران می باشــد ، بی تردید رشد و بالندگی 
روز افزون شــركت و كســب موفقیتهای فوق بدون 
در نظر گرفتن منافع ذینفعان میســر نخواهد برود 
. اعتقاد داریم توجه سهامداران به عملکرد این دوره 
و ارایه نقطه نظرات ارزشمندشــان در بهبود هر چه 
بیشــتر و بهتر عملکرد دوره آتی موثر خواهد بود و 
انتظار داریم با ارایه پیشــنهادات سازنده خود ، این 
مجموعه را یاری نمایند . امید اســت با حمایت ها 
و راهنمایی ســهامداران محترم و با تکیه بر الطاف 
خداوند متعال ، هیات مدیره بتواند گام های موثر و 
مفیدتری برای رشد و ارتقاء برداشته و آنچه كه برای 
آینده برنامه ریزی شــده ، به واقعیت تبدیل نماید . 
همچنبن علیرغم بروز تنگناهای تولیدی و اقتصادی 
و نوسانات قیمت جهانی كاتالیست ها و تجهیزات و 
ماشین آالت تولید و افزایش هزینه های تامین و تولید 
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ناشــی از نوسانات نرخ ارز و تورم ناشی از تحریم ها ، 
این شــركت با رعایت اصول حرفه ای و پایبندی به 
تعهدات خویش ، تالش نموده است تا بتواند به بهترین 
نحــو ممکن انتظارات كلیه ذینفعان را برآورد نماید.
در سال 1398 با توجه به فشار همه جانبه در بخش 
اقتصاد علیه كشور ، خوشبختانه مسیر تولید شركت 
مبین انرژی خلیج فارس و استمرار آن به نحو مطلوب 
و در راســتای خدمت رســانی به مصرف كنندگان 
ســرویس های جانبی و نهایتــا كمک به تولید ملی 
و ارزآوری از محل صادرات محصوالت پتروشــیمی 
تولیدی مشــتریان شــركت، با موفقیت انجام شد.

همچنین در پایان ســال و با هجوم ویروس كرونا به 
كشــور تمامی اقدامات پیشــگیرانه در جهت حفظ 
ســالمت كاركنان محترم و خانواده های ایشــان و 
در نهایــت اســتمرار تولید صــورت پذیرفت و این 
اقدامات در سال 1399 نیز جاری و ساری می باشد.

اینک ضمن تشــکر از ســهامداران محتــرم كه با 
اعتماد و همراهی خود، دســتیابی به اهداف شركت 
را در سال گذشته میسر ســاختند، تالش خواهیم 
نمود تا در ســال 1399 نیز بــا تکیه بر الطاف الهی 
و با پشــتوانه نیروهای مدیریتی در مجموعه، امین 
اعتماد همگان بوده و در ســایه تعهد و تالش، شاهد 
ادامه مســیر رو به رشــد شــركت و امین منافع و 
رضایتمندی ذینفعان باشــیم. اطمینان خواهیم داد 
كه شــركت مبین انرژی خلیج فــارس همواره خود 
را مفتخــر و متعهد به رعایت ضوابــط و مقررات و 
نیز ملــزم به حفظ صیانت منافــع تمامی ذینفعان 
دانســته و ایــن راه را با حدیت ادامــه خواهد داد.
مرور كلی بر وضعیت و تحوالت صنعت در سال 1398

تداوم تولید صنعت پتروشیمی و آمار تولید محصوالت 
پتروشیمی نشان می دهد كه در سال 1398 بخش 
عمــده ای از ایــن تولیدات توســط شــركت های 
پتروشیمی واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 
محقق گردیده كه نقش شــركت های تولیدكننده 
سرویس های جانبی بسیار حایز اهمیت بوده است.
مرور كلی جایگاه شركت در صنعت و وضعیت 

رقابتی آن در سال 1398: 
با توجــه به ماهیــت فعالیت شــركت، محصوالت 
شــركت در فرآیند تولید شــركتهای پتروشــیمی 
منطقــه نقــش اساســی دارد و میــزان تولید به 

رونــق بازار محصوالت پتروشــیمی بســتگی دارد. 
شــركت مبین انرژی خلیج فارس تامین كننده ی 
اصلی یوتیلیتی مورد نیاز شــركت های پتروشیمی 
فــاز یک منطقه ی ویژه ی اقتصــادی انرژی پارس 
می باشــد. در حال حاضر دو شــركت پتروشیمی 
دماوند و شــركت تولید برق مپنا عسلویه در منطقه 
ی ویــژه ی اقتصادی پارس بــه عنوان رقیب اصلی 
شركت پتروشیمی مبین انرژی خلیج فارس به شمار 
مــی روند اما فعالیت این شــركت ها تهدیدی برای 
فعالیت شركت پتروشیمی مبین محسوب نمی شود. 
شــركت پتروشیمی دماوند مستقر در فاز دو منطقه 
ی پتروشیمی عسلویه بوده و در حال احداث میباشد 
و شركت تولید برق عســلویه مپنا تنها تولیدكننده 
ی برق بوده و محصول تولیدی خود را به شــبکه ی 
سراســری برق به فروش میرساند . با در نظر گرفتن 
طــرح های در دســت اجرا در منطقــه ی ویژه ی 
اقتصادی پارس، برآورد می گردد كه سالیانه به حجم 
تقاضای محصوالت این شركت افزوده گردد و تا زمان 
احداث كامل از طرح پتروشیمی دماوند، تقاضا برای 
محصوالت این شــركت روند صعودی داشته باشد. 

خط مشی سیستم های نوین مدیریتی
شــركت مبین انرژی خلیج فــارس واقع در منطقه 
ویــژه اقتصادی انــرژی پارس- عســلویه، به عنوان 
بزرگتریــن مجتمع متمركز تولید كننده ســرویس 
های جانبی كشــور و تامین كننده آب، برق، بحار، 
اكســیژن، نیتروژن، هوای فشرده و خدمات تصفیه 
پسابهای صنعتی شركت های پتروشیمی منطقه، به 
یــاری خداوند متعال و با تکیه بر دانش و توانمندی 
كاركنان كوشا و متعهد خویش ضمن رعایت الزامات 
قانونی، بمنظــور افزایش رضایتمنــدی كاركنان و 
مشــتریان و جامعه، در راستای ارتقاء سطح كیفیت 
فرآیندهای تولیدی و عملکرد ایمنی ، بهداشت حرفه 
ای و محیط زیســت، بهینه نمــودن مصرف انرژی، 
بهبود ســطح امنیت اطالعات و ســاماندهی محیط 
كار، در نظر دارد با اســتقرار و حفظ سیســتم های 
نوین مدیریتی ضمن در نظرگرفتن اهداف راهبردی 
به شــرح زیر در مســیر سرآمدی رهســپار گردد:

1- پیشــگیری، كنتــرل و كاهــش آلودگی های 
زیســت محیطی ناشــی از فرآیندهــا و تالش در 
راســتای توســعه فعالیت هــا و ارتباطــات موثر 

زیســت محیطی و كاهش ریســک هــای مرتبط
2- گســترش فرهنگ مشــاركت و افزایش دانش 
كاركنان بمنظور ارتقاء سطح بهره وری و كیفیت در 

فرآیندهای مجتمع
3- بهبود شرایط ایمنی و بهداشت حرفه ای بمنظور 
كنترل، پیشــگیری و كاهش ریسک های مربوط به 

محیط ، تجهیزات و نیروی انسانی
4- مدیریت مناسب تغییرات با هدف بهبود مستمر 
اثربخش در عملکرد فرآیندها ضمن در نظر گرفتن 

یکپارچگی منابع و سرمایه ها
5- افزایش ســطح رضایتمندی ذینفعان در راستای 
دستیابی به توسعه پایدار از طریق تعامل با ایشان و 
اهمیت به نظرات ایشان بمنظور رهسپاری در مسیر 

سرامدی
6- اجرای مدیریت انرژی و كاهش هدر روی حامل 
های انرژی از طریق توســعه و ارتقاء سطح آموزش، 
انگیزشی، فرهنگی و مدیریتی منابع انسانی شركت و 
بکارگیری همیاری و مشاركت گروهی آنان در بخش 
مدیریت انرژی و بررســی امــکان ارتقاء و جایگزین 
نمودن وضعیت موجود تجهیزات انرژی بر به شرایط 

با صرفه تر اقتصادی
7- حفاظــت از محرمانگی اطالعات برای جلوگیری 
از افشای غیرمجاز آن ها، رعایت یکپارچگی و صحت 
اطالعات به منظور پیشــگیری از تغییرات غیرمجاز 
و تسهیل دسترس پذیری اطالعات جهت دسترسی 
ســریع و آســان مراجع به اطالعات در مواقع لزوم

8- گســترش فرهنــگ نظــام منــد دراجــرای 
سیســتم ســاماندهی محیــط كار )5S( از طریق 
كاركنــان انگیــزش  و  آمــوزش  ارتقــاء ســطح 

برنامه های آینده شركت
-اطالعات مربوط به برنامه های ســال آتی شركت 

در خصوص:
الف( گســترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع 

بخشی شیوه های فروش
 - توسعه فروش و استفاده از برخی ظرفیتهای مازاد

د( شیوه های تامین مالی 
-تامین مالی شركت تنها از محل فروش سرویس های 
جانبی صورت می پذیرد. در صورت تصویب مجمع، 
قسمتی از ســود انباشته، صرف افزایش سرمایه می 
گردد تا قسمتی از نقدینگی مورد نیاز آپادانا تامین شود.
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البرزبالک نشانی از شفافیت
دکترین درخشان سید مهدی سجادی در تعالی سازمانی و رشد فعالیت های موفق 

در مجامع آنجا كه شوق و بغض بر چهره ها می نشیند 
زمان استماع گزارش حسابرس است كه به قول معروف 
مو از ماست برون كشند و بر تراز و عملکرد معمار مالیه 
و شفافیت كاری وی و توفیقات و دستاوردهای مدیریت 
ذره بین می گذارند ولی در مجمع البرز بالک موقع استماع 
گزارش پاک و صادقانه تیم كاردان و كاربلد مدیریت ارشد 
مجموعه شوق آنچنانی در چهره سهامدار و ذینفع دیدم 
كه مپرس. طنین صلوات در خلوت تاالر چارسوی پاداشی 
بود كه فضای عالی را به یمن این پاكدســتی و موفقیت 
كاری مدیرانی كاربلد و كاردان عطرآگین می داشــت.
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت تولید مواد 
اولیه دارویی البرزبالک )سهامی عام( مورخ 1399/04/11 
در محل بازار ســالن اجتماعات چارســو برگزار گردید.

در این مجمع كه با حضور 36/06 سهامداران حقیقی و 
حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق 
بهادار و حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع بر عهده آقای فرشید مرادي  بود كه جنابان محمد 
یزداني و علي فالح پور در مقام نظــار اول و دوم و آقای 
قاسم ولمزیاري به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

در ادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
به اهم فعالیت های صورت پذیرفته در طی ســال مالی 
منتهــی بــه 1398/12/29 و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین 
صلوات خود ضمن تصویــب صورت های مالی و تنفیذ 
معامالت مشــمول ماده 129 و با تقســیم سود نقدی 
100 ریال به ازای هر ســهم به كار خــود پایان دادند.

پیام هیات مدیره شركت
حمد و ثنا خداوند را كه توفیق انجام مسئولیت محوله را 
عطا فرمود و بی شک اقدامات انجام شده تالشی است در حد 
بضاعت در جهت پیشبرد اهداف تجاری و بلندمدت شركت، 
امید است تالش صورت گرفته در راستای تامین مواد اولیه 
اساسی دارویی و رفع نیاز داخلی، موردعنایت واقع گردد.

وجود اطالعات مالی شــفاف یکی از الزامات كارایی بازار 
سرمایه اســت. اگر چه اطالعات مالی مندرج در صورت 
های مالی اساسی به عنوان یکی از منابع عمده اطالعات 
مالی برای بازار ســرمایه تلقی می شــود، ولی گزارش 
هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام می تواند 
اطالعات مهم و با اهمیتی را در تکمیل اطالعات مندرج 
در صورت هــای مالی فراهم آورد. از طرف دیگر گزارش 
هیــات مدیره به مجمــع می تواند به عنــوان فرصتی 
برای هیات مدیره در جهت اطالع رســانی در خصوص 
جنبــه های مهم عملکردخود به ســهامداران باشــد. 
مرور وضعیت و تحوالت صنعــت دارو، جایگاه و 

عملکرد شركت در دوره مالی مورد گزارش
بــا توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقالب كه ســال 
1398 را ســال » رونــق تولیــد« نام گــذاری نموده 
بودند؛ لذا سیاســت گذاری و برنامه ریزی های اقتصادی 

شــركت بر مبنای پیاده سازی ســازوكارهایی پیشرو و 
ترسیم فضای نوین كســب وكار در جهت خنثی سازی 
كارشکنی های دشــمنان نظام و انقالب، به بار نشاندن 
ظرفیت های بالاستفاده تولید، بهره گیری از ظرفیت های 
موجود، رشد فرصت های شغلی، تثبیت نظام اقتصادی 
كشــور و همســویی و هماهنگی با اهداف و انتظارات 
مدیران و برنامه ریزان شركت گروه سرمایه گذاری البرز، 
گروه دارویی بركــت، پایه ریزی و پیاده ســازی گردید.
در ســال جاری با تدابیر مدیران و تصمیم سازان شركت 
گروه ســرمایه گذاری البرز وگروه دارویی بركت و  تالش 
بی شائبه مسئوالن و مدیران اجرایی شركت البرز بالک، 
سازوكارهایی در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده 
در پیش گرفته شــد. ایــن فعالیت هــا در حوزه های 
كالن به شــرح زیر تدویــن و اجرایی گردیده اســت؛

- تمدید GMP خطوط تولید

- تاكید و تمركز بر استراتژی فروش طبق بودجه مصوب
- توسعه محصوالت جدید

- اصالح ساختار حقوق و دستمزد و تدوین آیین نامه ذیربط
- انجــام اصالحات در جهت شــفافیت صورتهای مالی

- ثبت افزایش سرمایه شركت
- كاهش قیمت خرید و باال بردن قدرت چانه زنی با فروشندگان
- پیگیری قانونی و حقوقی مربوط به پرونده تفاوت نرخ ارز 

بانک كارآفرین و بانک پاسارگاد
- بهینه نمودن فرایند وصول مطالبات و متعاقبا كاهش 

دوره وصول مطالبات
- دریافت مجوز بسته بندی محصوالت آرایشی و بهداشتی 

از سازمان غذا و دارو
- اخذ عنوان دانش بنیان تولیدی نوع 2 صنعتی برای شركت

- دریافت گواهی تعالی و پیشرفت
Toprol XI دریافت گواهی نامه تولید و تجاری سازی -

 Prilligy و
وضعیت معامالت و قیمت سهام

شركت در تاریخ 1393/08/03 در فرابورس ایران در گروه 
صنعت مواد و محصوالت دارویی و زیرگروه تولید داروهای 
شیمیایی و گیاهی با نماد دبالک درج شده و سهام آن برای 
اولین بار در تاریخ 1393/12/19 مورد معامله قرار گرفته است.

جایگاه شركت در صنعت
شركت البرز بالک در زمینه واردات و تولید مواد اولیه دارویی 

به عنوان یکی از منابع مهم تولید برخی از اقالم استراتژیک 
مواد اولیه دارو و تکمیل زنجیره خلق ارزش در صنعت دارو 
می باشد و با تولید بیش از 28 قلم از مواد پایه و اساسی 
مورد نیاز صنعت دارویی كشور نقش بسزایی را ایفا می كند. 
شركت البرز بالک در بین شركت های فعال در این صنعت 
با حجم فروش تقریبی معادل 123 هزار كیلوگرم، برای 
مواد دارویی زیر جزء برترینهای صنعت به شمار می آید. 

تعالی سازمانی
 * شــركت تولیــد مواد اولیــه دارویی البــرز بالک در 
چهارمیــن ســال در جایزه تعالی ســازمانی ســطح 
گواهی نامه شــركت نموده است و جلســه ارزیابی آن 
نیــز در تاریــخ 1398/12/04 برگزار گردیده اســت.

اهم برنامه های آینده شركت؛
اطالعات مربوط به برنامه های شركت در سال مالی جاری 

و سال آینده به شرح زیر می باشد؛
- افزایش سرمایه جهت بهبود شرایط مالی شركت و خرید 

زمین و ساختمان كارخانه
- افزایش منابع خرید

- تمدید گواهی GMP برای خطوط تولیدی شــركت
- اخذ تسهیالت ارزان قیمت جهت تامین هزینه های تولید 

و خرید مواد اولیه
- بهینه ســازی خطوط تولید و افزایش راندمان تولید
- زمینه سازی برای توسعه پایدار شركت درزمینه فروش 

و سودآوری
- توسعه جغرافیایی بازار )توسعه داخلی و توسعه صادراتی(

گزارش عملکرد اجتماعی شركت : 
توجه به مسئولیتهای اجتماعی و پیامدهای اجتماعی 
فعالیتها, همواره جزء سیاست های اصلی این شركت بوده 
و در مراحل برنامه ریزی و اجرای فعالیت ها و گزارشگری 
این پیامدها مدنظر می باشد. لذا بمنظور اشاعه فرهنگ 
مسئولیت پذیری و شفافیت گزارشگری مالی, در این بخش 
پاره ای از اقدامات و پیامدهای اجتماعی شركت ارائه میشود : 

- تولید محصول با كیفیت و قیمت مناسب
- همکاری با دانشگاه ها, موسسات عالی و پژوهشکده ها 
-  مالحظات زیســت محیطی و استفاده از حالل های 

مناسب تر و بازیابی بیشتر حالل ها 
-  ارتقای كیفیت محصــوالت و حفظ محیط زیســت با 
اســتفاده از حاللهای كم خطر به جای حالل های پرخطر 
مطابق با فارماكوپه )مثل حذف تولوئن و جایگزینی آن در 

پروسه تولید)
- ریکاوری حاللها و اســتفاده مجدد از آنها در پرو ســه 
های تولید و استحصال محصول دوم و افزایش راندمان 
تولید, كاهش هزینه ها و همچنین حفظ محیط زیست 
-  رعایت عدالــت در نظام پرداخت و جبران خدمات با 

تأكید بر عملکرد 
-  تدوین و نصب منشور اخالقی در معابر دفتر مركزی و 

كارخانه و رصد مداوم اجرای آن
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الستیک یزد ؛ برند برتر صنعت تایر
ستودنی ترین کیفیت با بازاری گسترده در سطح جهانی

در هر كوچه و برزن ، به میدان یا بیابان یا خیابان از ســواری و 
موتور تا اتوبوس و كامیون و ... اعتماد بر الستیک یزد در مقام 
برندی معتبر و تایری مطمئن نقشــی ممتاز و خوش باشــد.

اعتماد بر این تایر با كیفیت و تنوع الستیک های تولیدی مجموعه 
باعث شده برندی خوشنام از ایران اسالمی به نام الستیک یزد 
تایری نامداری در منطقه و جهان بگردد . گروه الســتیک یزد 
عــالوه بر كیفیت در محصول و كارآفرینی در مناطق كویری، 
دانشگاهی در صنعت تایر می باشد كه هر ساله با سکانداری استاد 
اسکندر ستوده بر سکوی برترین ها و ممتازترین ها در جشنواره 
ها و همایش ها نشــیند كه خدایشــان قوت فزون تر بر آنها 
ببخشاید.  در كنار تیم مالی و بازرگانی خبره ، وجود كارشناسان و 
تکنسین های داخلی مسلح به دانش فنی روز و كاركنان پرتالش 
و روابط عمومی پاسخگو و اهل تعامل از دیگر نقاط قوت و مزیت 
رقابتی این شركت خوش نام الستیک سازی كشور می باشد.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت  مجتمع 
صنایع الستیک یزد  )سهامی  عام( در تاریخ 1399/04/10 در 
محل ساختمان گروه صنعتي رازي تشکیل شد. مجمع عمومی 
عادی سالیانه صاحبان سهام شركت  مجتمع صنایع الستیک یزد  
)سهامی  عام( در تاریخ 1399/04/10 در محل ساختمان گروه 
صنعتي رازي تشکیل شد. در این مجمع كه با حضور 89/97 
درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی 
برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای علیرضا انصاري بود، كه 
جنابان جالل اماني و رضا توكلي بنیزي در مقام نظار اول و دوم 
و آقای  اسکندر ستوده به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه بــا قرائت گزارش هیات مدیره بــه 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 نشــینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم 
ســود 1/500 ریال به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.
اسکندر ستوده، مدیرعامل این شركت در این مجمع بیان كرد: با 
توجه به تشدید تحریم های بین المللی علیه كشور و صنعت نفت از 
یک سو و ركود تورمی و تغییرات و نوسانات شدید از سوی دیگر، 
سال گذشته سال پر چالشی برای كلیه صنایع از جمله صنعت 
تایر كشور بود. اما شركت مجتمع صنایع الستیک یزد در این 
سال با جدیت هرچه تمام تر در جهت تامین مواد اولیه اقدام نمود 
و با غلبه بر مشکالت نسبت به سال مالی قبل حدود 7 درصد 
رشد را تجربه كرد و ضمن تحقق 95 درصد از بودجه پیش بینی 
شــده، 11 درصد از تولید داخلی و نیاز كشــور را تامین كرد.
طــرح  شــركت،  توســعه ای  برنامه هــای  از  افــزود:  وی 
توســعه ظرفیت تولید انــواع تایــر رادیال ســواری و وانتی 
از 12 هــزار حلقــه بــه 15 هــزار حلقــه در روز اســت.
دكتر ستوده اضافه كرد: جایگزینی مواد اولیه خارجی با مواد داخلی، 
بهبود سیستم كنترل تحویل مواد اولیه در فرآیند تولید، بهینه سازی 
فرآیند تولید، بهبود سیستم نگهداری و تعمیرات، بهبود مستمر 
كیفیت زنجیره ای از  ارزش آفرینی محصوالت و پیاده ســازی 
علنی سیاست ها و برنامه های موفق شركت در سال جاری باشد.

پیام هیات مدیره
»آنچه توانســته ایــم لطف خــدا بوده اســت«
با نام و یاد خداوند متعال و ضمن عرض ســالم و خیرمقدم و 
با تشــکر و قدرداني از حضور گرانقدر ســهامداران محترم و 
نمایندگان ایشان در جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه شركت 
مجتمع صنایع الستیک یزد منتهي به 29 اسفند ماه 1398. 
هیات مدیره و مدیریت شــركت معتقد اســت كــه امانتدار 
سهامداران محترم بوده و به منظور صیانت و ارتقاء امانت واگذار 

شده به آنها، وظیفه خود میداند كه از انجام هیچ تالش و كوششي 
دریغ نورزد و در راستاي تحقق این هدف و با اعتقادي راسخ به 
ادامه روند پویایي و موفقیت شركت، در سال مالي مورد گزارش، 
تمامي تالش خود را جهت ایجاد توازن بین منافع كلیه ذینفعان 
و رضایتمندي سهامداران و حفظ و ارتقاي منافع ایشان بنا نهاده 
است؛ براین اساس گزارش حاضر در برگیرنده اهم فعالیتهاي 
شــركت در جهت نیل به اهداف راهبردي شــركت میباشد.
در سال مالي مورد گزارش با توجه به تشدید تحریم هاي بین 
المللي علیه كشــور و صنعت نفت از یک سو و ركود تورمي و 
تغییرات و نوسانات شدید نرخ ارز از سوي دیگر، سال پر چالشي 
براي كلیه صنایع از جمله صنعت تایر كشور بوده است. باتوجه 
به اینکه حدود 40 درصد از مواداولیه صنعت تایر، وارداتي است، 
لذا مشکالت بسیار زیادي در زمینه تامین و تخصیص به موقع 
ارز جهت خرید مواداولیه و قطعات و رســیدن ارز به دســت 
تامین كنندگان ایجاد و در كنار آن نرخ مواداولیه تولید داخل 
نیز افزایش یافت. وقوع این رخدادها، كاهش تولید بسیاري از 
تایرسازان داخلي را به همراه داشت؛ اما شركت مجتمع صنایع 
الســتیک یزد در این سال، با جدیت هرچه تمام تر در جهت 
تامیــن مواداولیه اقدام نمود و با غلبه بر مشــکالت مذكور از 

منظر تولید، نســبت به ســال مالي قبل حدود 7 درصد رشد 
داشــته و ضمن تحقق 95 درصد از بودجه پیش بیني شده، 
11 درصد از تولید داخلي و نیاز كشــور را تامین نموده است.
مــرور كلي بــر عملکرد و دســتاوردهاي مهم ســال 1398
 مجتمع صنایع الســتیک یزد علیرغم مشکالت عام و خاص 
پیش روي صنعت، اعم از مشــکالت ناشــي از تحریم ها، باال 
رفتن نرخ ارز، شیوع بیماري كرونا در سطح ملي و عدم امکان 
تامین مواداولیه خارجي، عدم امکان همکاري با تامین كنندگان 
خارجي براي پیشبرد پروژه هاي توســعه اي و ... تمام تالش 
خود را براي دســتیابي به اهداف كمي و كیفي به كار گرفته 
است. مهمترین دســتاوردهاي كمي به شــرح زیر میباشد:
تایــر  تولیــد  تــن  مقــدار 28/645  تحقــق   ) الــف   
بــه ســال قبــل( )معــادل 7 درصــد رشــد نســبت 
ب ( تحقــق مبلــغ 7/149/993 میلیــون ریــال فــروش 
)معــادل 75 درصــد رشــد نســبت بــه ســال قبــل(
 ج ( تحقــق مبلــغ 1/544/484میلیــون ریــال ســود 
عملیاتي )معادل 308 درصد رشــد نســبت به ســال قبل(
 د ( تحقــق مبلــغ 1/782/379 میلیــون ریــال ســود 
ناخالص )معادل 240 درصد رشــد نســبت به ســال قبل(

ریــال ســود  میلیــون  مبلــغ 1/156/065  تحقــق  ه(   
خالص)معــادل 292 درصد رشــد نســبت به ســال قبل(

اهم برنامه هاي عملیاتي و طرح هاي توسعه 
تیم رهبري مجتمع صنایع الســتیک یزد همه ساله در زمان 
تدویــن بودجه، برنامه هــاي عملیاتي و طرح هاي توســعه 
خود را براي ســال بعد تعیین و تصویب مینماید. منابع مالي 
و غیرمالي مورد نیاز پروژه هاي مصوب، توســط مســئولین 
پــروژه ها پیش بیني شــده و میــزان بودجه قابل تخصیص 
از ســوي مدیرعامل تعیین مي شود. در ســال بعد پروژه ها 
در قالــب نظام كنترل پروژه، پیشــبرد آنها كنترل میشــود. 
اهم برنامه هاي عملیاتي و توسعه اي سازمان در سال 99 در ادامه 

آمده است. الزم به ذكر است كه این پروژه ها در راستاي تحقق 
چشم انداز 1404 و اهداف استراتژیک سازمان تعریف شده اند

پروژه هاي تحقیقاتي 
 SUV انتقال تکنولوژي تولید سه سایز تایر براي خودروهاي -

 17SKY 55R/215 تولید تایر -
 16SKY 60R/215 تولید تایر -

- ایجاد تنوع با تولید 12محصول جدید موتوري تیوبلس و دو 
چرخه ايwall-skin  و تیوب 

- تولید تایرهاي 12 اینچ دوچرخه اي و موتوري
- ارتقــاي عملکرد زیســت محیطي و ایمنــي تایر مطابق با 

استانداردهاي اروپا 
- حذف نوار رپ روي تایر با انتخاب، خرید و نصب دستگاه لیبل زن

- مدل سازي انتشار صداي تایر با همکاري دانشگاه یزد
- افزایش سختي و كاهش چسبندگي قالب هاي پخت با استفاده 

از پوشش هاي نانوساختار
- تحلیل تایر به روش اجزاي محدود با همکاري پژوهشگاه پلیمر 

و پتروشیمي ایران 
- پروژه تولید تایر با ترد سه جزیي

- تولید ترد سه جزیي در اكسترودر ناكاتا
پروژه هاي توسعه اي

  VMI به روزرساني دستگاه هاي ساخت تایر  -
- نصب و راه اندازي 3 عدد تایرسازي هانچ 

-  توسعه زیرساخت هاي انبارش محصوالت رادیال
- انتقال خطوط تولید تایر دوچرخه و موتورسیکلت و تیوب به اشکذر 

-  به روزرساني كلندر 
-  نصب و جانمایي دستگاه بیداپکس چهارم 

 TST ساخت ماشین تایرسازي جهت مرحله اول  -
-  افزایــش ظرفیت تولید بالدر از طریق اتخاب، خرید و نصب 

پرس پخت بالدر 
 MHI اصالح و به روزآوري پرس هاي پخت  -

-  ارتقاي سیستم كنترلي اكسترودر دوبلکس ناكاتا براي تولید 
ترد رادیال 

-  انتخاب، خرید و نصب بنبوري چهارم
- ارتقــاي فرایند توزین مواد شــیمیایي در بخش اختالط از 
طریق خرید و نصب دســتگاه توزین اتوماتیک مواد شیمیایي 
-  افزایش امکانات آزمایشگاهي جهت طراحي و بهبود آمیزه ها 
 Up از طریق خرید، نصب و بهره برداري دستگاه آزمایشگاهي

  Built Heat
- افزایش كمي و كیفي تولید بید از طریق انتخاب، خرید و نصب 

دستگاه بیدسازي نوع هگزاگونال
-  خرید دستگاه آزمایشگاهي )پروفایل متر(

-  خرید دستگاه ضخامت سنج اتوماتیک
اهم پروژه هاي بهبود 

-  شناسایي مشاغل كلیدي، اجراي مدیریت عملکرد، اجراي 
جانشین پروري و تفویض اختیار 

-  طراحي و پیاده سازي سیستم باركدینگ 
-  خرید و جاري سازي سیستم راهکاران 

-  بهینه سازي زمان اختالط با كاهش زمان اختالط در بنبوري 
-  تدوین استراتژي بازاریابي براي محصوالت دوچرخه اي، تیوب 

و موتوري 
BPMS جاري سازي پروژه  -

- جاري سازي نظام مدیریت تکنولوژي 
-  جاري ســازي سیستم مســئولیتهاي اجتماعي بر اساس 

 ISO26000 استاندارد
-  تجهیز و بهسازي سیستم تهویه سالن هاي پخت بایاس و رادیال 

-  جاري سازي نظام آراستگي
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فجر انرژی خلیج فارس سود سه رقمی داد
شاهکار مهندس زال خانی در نیل به تعالی سازمانی مجموعه 

مدیر برجسته پتروشیمی كشور مهندس غالمعلی زال 
خانی با بیان اینکه شــركت فجر انرژی خلیح فارس با 
حجم ســرمایه گذاری نزدیک بــه 2 میلیارد یورو، به 
عنوان اولین مجتمع تولید یوتیلیتی و ســرویس های 
حیاتــی متمركز در ایــران  از ســال 1383، دومین 
شركت از نظر حجم ســرمایه گذاری مالی در صنعت 
پتروشیمی كشــور بعد از شركت پتروشیمی بندرامام 
می باشــد، افزود:ایــن مجتمع عظیم ، پیشــرفته و 
مدرن، به عنــوان قلپ تپنده در منطقه ویژه اقتصادی 
پتروشــیمی بندرامام خمینــی )ره( دردو ناحیه 1 و 
2در ســایت 2و ســایت 4 مستقر شــده  كه عملیات 
تولید و توزیع ســرویس های حیاتی به شــركت های 
مســتقردر این منطقه كه قریب به 43 درصد صنعت 
پتروشیمی كشور را شــامل می شوند را بر عهده دارد.

وقتی گزارش ساالنه شــركت پتروشیمی فجر انرژي 
خلیج فارس توســط مدیرعامل فهیم به سمع و نظر 
سهام داران رسید طنین صلوات پی در پی سهامداران 
حاضــر پاداش نیکویی بــود كه خدا قوتشــان دهد. 
ســود دو هزار ریال كاری بود كارستان،دست مریزاد.

مجمع عمومی عادی ســاالنه ســهامداران شــركت 
فجــر انرژي خلیج فارس)پتروشــیمي فجــر)  مورخ 
1399/04/28 در محل سالن همایش های نیایش واقع 
در میدان شهید طهرانی مقدم )میدان كاج( برگزار شد.

در این مجمع كه با حضور 89/62 درصد ســهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاست مجمع برعهده آقای افشارسركانیان بود، 
كه خانم زهرا وهاب نژاد و آقای مرتضي رحیمیان سراي 
در مقام نظار اول و دوم و آقای غالمعلي زال خاني بنه 
شــرف آباد  به عنوان دبیر مجمــع 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 نشــینان 
با طنیــن صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی 
و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقسیم سود 
2/000 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

مدیردانشمند صنعت پتروشیمی كشورمان در گزارش 
مبســوط خود به مجمع تصریح كرد: در حال حاضر 
شركت فجر جهت نیل به اهداف بلند مدت و چشم انداز 
خود و پایداری و افزایش ســود آوری، در حال بررسی 
و ایجاد بسترهای مناســب جهت فروش محصوالت 
تولیدی در خارج از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی 
و در پی دســتیابی به بازار فروش جدید می باشــد. 
مهنــدس زال خانــی اظهــار داشــت: با احــداث و 
بهره بــرداری از  طرح های جدیــد تولیدی در منطقه 
ویــژه اقتصادی در ســنوات آتــی به میــزان تولید 
و فــروش محصــوالت این شــركت افزوده شــود.

مدیرفرهیخته و كاربلد مجموعه فجر انرژی خلیج فارس، 
31 شــركت را مشتری محصوالت بفجر عنوان كرد و 
افزود به شركت پتروشــیمی اروند 21 درصد ، مارون 
21درصد ، امیركبیر 15درصد ، شــهید تندگویان 11 
درصد ، فن آوران 5 درصد  و شركت مدیریت شبکه برق 
ایران 8 درصد خدمت و محصول مجموعه عرضه شده 
و 19 درصد محصوالت و خدمات نیز به سایر شركتهای 
مســتقر در منطقه از جمله شــركت های پتروشیمی 
كارون، بوعلی ســینا ، رازی، غدیر، خوزســتان، رجال، 
نویدزرشیمی، تخت جمشید، اداره بنادر و كشتیرانی، 
پایانه ها،شیمی بافت و سایر شركتها عرضه شده است.

مهنــدس زال خانی یکی از چالش های شــركت در 
گذشــته را بدهی هــای ارزی عنــوان كــرد و گفت: 
بدهی هــای بلند مدت ارزی بر عملکرد ســود و زیان 
پایان سال شركت تاثیر گذاشته بود كه قسمت عمده ای 
از آن در ســال گذشــته با تمهیدات اندیشیده شده 

تسویه شده و مابقی آن نیز در سال 99 با نرخ نیمایی 
تسویه گردید و این شــركت دیگر بدهی ارزی ندارد.

این مدیر محقق و برنامه محور، جرایم محیط زیستی 
را از چالش های دیگر این شــركت عنوان كرد و ادامه 
داد: الزامات ســازمان حفاظت محیط زیســت استان 
جهت رفع آالیندگی با پیگیریهای مستمر در حال رفع 
شدن است چرا كه مطابق با ماده 38  قانون مالیات بر 
ارزش افزوده شركت های مندرج در لیست آالیندگی 
می بایســت یک درصد درآمد و فروش سالیانه را بابت 
عوارض آالیندگی پرداخت كنند كه با توجه به الزامات 
محیط زیستی و بودن نام فجر در فهرست شركتهای 
آالینده،  خوشــبختانه با برگزاری جلسات متعدد در 
سطح معاونین رییس سازمان حفاطت محیط زیست 
كشــور و ارایه گــزارش های كارشناســی و فنی در 
خصوص خدمات تصفیه پساب سایر شركتهای تولیدی 
منطقه  بعنوان یک مسئولیت اجتماعی، شركت فجر 
از این فهرســت خارج  گردید كه البته تاكید می كنم 
مــا دغدغه جدی برای حفظ محیط زیســت را داریم 
و تــالش حداكثری مــا برای كمک بــه این موضوع 
مهم اســت كه این روند صنعت سبز بودن تداوم یابد.

افزایــش تولیدات ، افزایش عرضه برق مازاد بر مصرف 
مشتریان منطقه به شبکه سراسری برق ایران با توجه 

به توجیهات فنــی اقتصادی حاصلــه و تعدیل  نرخ 
محصوالت، پیگیری و رفع مغایرت ها و وصول مطالبات 
ســنواتی و معوقه حســابهای فی مابین مشــتریان، 
دســتیابی به بیش از 1000 روز تولید پیوسته و بدون 
توقف، افزایش پایداری و بهره وری تولید شــبکه برق 
واحدهای نیروگاهی از جمله دســتاوردهای شــركت 
در 98 بــود كه مدیرعامل فجر انــرژی خلیج فارس 
در گــزارش جامع خود به آنها نیز اشــارت داشــت.
زال خانی با اشاره به رشد 250 درصدی سهام این شركت 
در یکسال گذشته، سود خالص محقق شده شركت در 
ســال 98 را 13 هزار و 980 میلیارد ریال اعالم كرد.

در ادامــه رییــس مجمــع كاهش نرخ ســوخت از 
260 تومــان به 132 تومان با تغییر نام شــركت را از 
مهم ترین اقدامات انجام شــده شــركت عنوان كرد.
افشار سركانیان با اشاره به قرار داشتن فجر انرژی خلیج 
فارس در بین پنج شركت شفاف بورس، اظهار داشت: 
سهامداران این شركت بسیار فهمیم و دقیق هستند و 
شاهد هستند كه سودآوری شركت كه از سال 93 تقریبا 
یکسان بود در سال 97، 30 درصد افزایش یافت و این 
سودآوری در سال 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل 
80 درصد افزایش یافت كه بخش زیادی از این افزایش 
سود ناشــی از اعمال نرخ های جدید یوتیلیتی است.

مدیرمالی هلدینگ خلیج فارس در پاسخ به این سوال 
كه چرا علی رغم مصوبه سال گذشته افزایش سرمایه 
بفجر انجام نشــد، اظهار داشت: طبق مصوبه مجمع 
در این باره گزارش كارشناســی تهیه شــد و با توجه 
به این گزارش و جلســاتی كه گذاشتیم به این نتیجه 
رســیدیم كه تجدید ارزیابی بــه دلیل تعیین تکلیف 
نشدن زمین های موردنظر هر چند كه می تواند موجب 
به نفع شركت شــود اما به نفع ســهامداران نیست.

ســركانیان تصریح كرد: با توجه به موجی كه در بازار 
ســرمایه به راه افتاده، خیلی از افراد فکر كنند افزایش 
سرمایه كامالً به نفع سهامداران است در صورتی كه این 
موضوع درباره همه شركت ها و سهام ها صدق نمی كند.

وی افزود: افزایش سرمایه در این بازار برای شركت هایی 
كه از لحاظ ساختار سرمایه مشکل دارند جذاب است 
اما برای شــركت های پتروشیمی كه دارای ساختاری 
حســاب شده و منظم هســتند الزاما اینگونه نیست.
همچنین بودجه مســئولیت اجتماعی این شــركت 
كه در ســال گذشــته دو و نیم میلیارد تومان بود با 
افزایش 100 درصدی، 5 میلیارد تومان تصویب شــد 
تا در قالب مصوبات شــورای راهبردی هزینه شــود.

پیام هیأت مدیره
خداوند را شــاكریم كه پس از گذشــت یکســال با 
اســتعانت از درگاه ایزدپاک، یاری همــکاران گرامی 
و حمایــت بی دریغ ســهامداران محترم در ســالی 
كــه مزین به شــعار »جهش تولید« می باشــد و در 
جهت تحقــق منویات مقام معظــم رهبری، خالصه 
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ای از فعالیتهــا و دســتاوردهای ســال مالی 1398 
شــركت فجر انرژی خلیج فارس را تقدیم می نمائیم.

از نظــر تحلیلگران اقتصادی كســب دســتاوردهای 
درخشــان و اســتمرار آن در بازار رقابتی امروز نمی 
تواند امری تصادفی باشــد. ازطرفی دیگر روند توسعه 
در جهان گواه این موضوع اســت كه كشــورها برای 
دستیابی به توسعه اقتصادی از استراتژیهای گوناگون 
استفاده می نمایند. همچنین امروزه با تحوالت عظیمی 
كه در اقتصاد و صنعت محقق شده است روند توسعه 
صنعتی به صــورت تركیبی از راهبردها و بیشــتر با 
اتکای بر منابع داخلی كشورها در حال اجرا می باشد. 
شــركت فجر انــرژی خلیج فارس مفتخر اســت در 
جهــت حمایت و پشــتیبانی از صنایع پتروشــیمی 
مســتقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشــیمی بندر 
امام خمینــی )ره( با تالش و همت كاركنان مجرب و 
خســتگی ناپذیر، با برنامه ریزی دقیق و پایش مداوم 
برنامــه های راهبــردی و تولیدی، التزام خــود را در 
جهت پایداری تولیــد و ارائه به موقع یوتیلیتی مورد 
نیاز مجتمع هــای فعال را عملی نمــوده و موجبات 
رضایت ذینفعان و مشــتریان را فراهم ساخته است. 

دستاوردها : 
- تعدیل و افزایش نرخهای فروش محصوالت شركت 
فجرانرژی خلیج فارس توســط شــركت ملی صنایع 

پتروشیمی در سال 1398 
-  انتقــال و فروش برق مازاد بر مصرف مشــتریان به 

شبکه سراسری برق ایران 
-  پیگیری و رفع مغایرت حسابهای فی مابین با مشتریان 
-  پرداخت ســود نقدی مصوب مجمع عمومی عادی 

سال 1397 به سهامداران 
-  دستیابی به بیش از 1000 روز تولید پیوسته و بدون توقف 
مرور كلی بر جایگاه شــركت فجر انرژی خلیج 

فارس در صنعت و وضعیت رقابتی آن:
جهــت صرفــه جوئــی در هزینــه های ســاخت و 
 UTILITY همچنین ارتقاء كیفیت عملیات انتقال
بــه شــركتهای مســتقر در منطقه ویــژه اقتصادی 
پتروشــیمی بندر امام خمینی )ره( در ســال 1377 
 NPC (شــركت ملــی صنایع پتروشــیمی ایــران
( اقــدام به تاســیس و بدنبال آن ســاخت شــركت 
پتروشــیمی فجر انــرژی خلیج فارس نموده اســت.

امروزه شــركت پتروشــیمی فجرانرژی خلیج فارس 
بزرگترین طــرح UTITLTY متمركز در ایران می 
باشد . این مجتمع پیشرفته و مدرن ، همانند یک قلپ 
تپنده در منطقه ویژه اقتصادی پتروشــیمی بندرامام 
خمینی)ره( دردو ناحیه 1 و 2 در ســایت 2 و سایت 
4 مستقر گردیده و عملیات تولید و انتقال سرویسهای 
جانبی به شــركتهای مستقردر این منطقه را بر عهده 
دارد. شركت فجر انرژی خلیج فارس تنها تامین كننده  
UTITITY )سرویســهای جانبی( در منطقه ویژه 
اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی )ره( می باشد. 
با توجه به نوع محصوالت و ماهیت فعالیت شــركت ، 
محصوالت تولیدی در فرآیند تولید شركتهای تولیدی 
مستقر در منطقه نقشی اساســی دارد و میزان تولید 
محصوالت به رونق بازار محصوالت پتروشیمی و میزان 
افزایش یا كاهش تولید دیگر مجتمع ها بستگی دارد. 

در حال حاضر شركت فجر انرژی خلیج فارس جهت 
نیل به اهداف بلند مدت خود و افزایش سود آوری، در 
حال بررســی و ایجاد بسترهای مناسب جهت فروش 
محصوالت تولیدی در خارج از منطقه ویژه اقتصادی 
پتروشیمی و در پی دستیابی به بازار فروش جدید می 
باشد. همچنین انتظار می رود كه با احداث و بهره برداری 
از طرحهای جدید تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی در 
ســنوات آتی به میزان تولید و فروش محصوالت این 
شركت افزوده گردد. شركت فجر انرژی خلیج فارس در 
حال حاضر 100 درصد یوتیلتی مورد نیاز مجتمع های 
تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام 
خمینی)ره( كه باالی چهل درصد صنعت پتروشیمی 
كشــور را شــامل می شــوند ، را تامین مــی نماید.

استراتژی های كلی شركت
- توسعه بازار و افزایش مشتریان با استفاده از ظرفیت 

خالی و زیر ساخت های مناسب
- افزایش سود آوری با مدیریت بهینه درآمدها و هزینه ها

- مدیریت فناوری و دانش از طریق بکارگیری سیستم 
های نوین مدیریت

- افزایش بهره وری مصرف خوراک به منظور كاهش 
ریسک تامین

- خودكفایــی در تامین قطعات یدكی اســتراتژیهای 

شــركت فجربــا اســتفاده از خالقیــت كاركنــان
- بهبود عملکرد HSE به منظور رعایت الزامات قانونی 
و رضایت ذینفعان با بهره گیری از مراكز پژوهشــی و 

دانشگاهی معتبر
-  بهبود مکانیزم های ارتباطی درون سازمانی به منظور 
افزایش شــفافیت گزارشات و تســری اطالعات مهم 

سازمان به تمامی سطوح
- توسعه نظام جامع برنامه ریزی استراتژیک و اتصال آن 
با نظام های مدیریت فرآیندی و عملکردی با استفاده 

از مشاوران داخلی
-  توســعه مدیریــت بحران برای كاهش پتانســیل 
خطرات در حوزه HSE و ســایر بحران ها در منطقه

- بهبود سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات به منظور 
ارتقای كارایی تجهیزات

مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی 
مختصرترین وســاده ترین تعریفی كه از مســئولیت 
اجتماعی به دست می آید، مسئولیت سازمان در قبال 
محیط پیرامون كسب و كار است كه محیط هم شامل 
عموم انســان ها و كره زمین)به نسبت تاثیر پذیری( 
است. مسئولیت اجتماعی به طور خالصه به پیامدهای 
سازمان بر سه موضوع تاكید می كند:جامعه،اقتصاد و 
محیط زیست.یعنی این كه سازمان پس از تاسیس و در 
زمان فعالیت ،چه مسئولیتی در قبال سه ركن گفته شده 

باال دارد.از آنجایی كه شركت فجر انرژی خلیج فارس به 
عنوان یک »صنعت یوتیلیتی« تالش دارد تا این مفهوم 
را درون سازمان نهادینه نماید؛ برنامه های گسترده ای 
در راستای رعایت مســئولیت اجتماعی انجام داده و 
همچنین درحال پیشبرد اهداف جدید است.ضمن اینکه 
رعایت مسئولیت اجتماعی در فرایندهای اصلی و فرعی 
شركت عمدتا« پیش تر وجود داشته است، اما اكنون با 
نگاه راهبردی و با اقدامات و شاخص های معین و مطابق 
با اســتانداردهای روز جهانی مراحلی را طی می كند.
فعالیتهای مهم صورت گرفته در حوزه مسئولیت 

اجتماعی 
1- تدوین نقشه راه مسئولیت اجتماعی شركت فجر 

انرژی خلیج فارس: 
به منظور یکپارچه سازی مسئولیت اجتماعی شركت 
در بخش های مرتبط ســازمانی، نقشــه راه یک ساله 
مسئولیت اجتماعی تدوین شد. پس از ارزیابی پیشرفت 
برنامه های مسئولیت اجتماعی، با عنایت به اینکه اركان 
جهت ساز شركت و بازنگری در استراتژی های كالن 
سازمان در حال پیگیری است، لذا نقشه راه مسئولیت 
اجتماعــی نیز در ســال جاری بازنگری خواهد شــد

2- ارتباط مستقیم با نمایندگان جامعه پیرامونی و دریافت 
نظرات آنها درباره تاثیرات شــركت فجر انرژی خلیج 
فارس در حوزهای اقتصادی،اجتماعی و محیط زیستی: 
در جلسات حضوری با نمایندگان جامعه نظیر ادارات 
محیط زیست، كمیته امداد، شهرداری و سایر نهادهای 
مرتبط دولتــی و مردمی، انتظــارات و نیازهای آنان 
دریافت شده و مورد پیگیری قرار می گیرد. ضمنا« در 
قالب شورای راهبردی مدیران عامل شركتهای مستقر 
در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام، شركت فجر انرژی 
خلیج فارس در سال 1395 مبلغ 28/322/000/000 
ریــال و در ســال 1396 مبلــغ 11/000/000/000 
ریــال ، در ســال 1397  مبلــغ 30/500/000/000 
ریــال و در ســال 1398 مبلــغ 64/140/752/033 
شــهری،فعالیتهای  ســاختهای  زیــر  بــه  ریــال 
عمرانــی و خدمات عــام المنفعه كمــک اهدا نمود

3- تدوین و انتشار گزارش پایداری 
با هدف شــفافیت گزارش ها، نگاه به آینده و با توجه 
به حضور شركت دربازار بورس، اولین گزارش پایداری 
شركت فجرانرژی خلیج فارس بر اساس گزارش جهانی 
  Reporting Initiative  )مســئولیت اجتماعــی
Global ( در ســال 94 و دومین گزارش تدوین شده 
آن در سال95 منتشر شــد. گزارش پایداری شركت 
فجرانرژی خلیج فارس مبتنی بر استاندارد گزارش دهی

 GRI-4  و با تمركز بر اســتاندارد ISO26000 می 
باشــد. گزارش فوق حاوی اقدامــات انجام گرفته در 
راســتای ارتقای پایداری این شركت در ابعاد سه گانه 
اقتصادی، اجتماعی و زیســت محیطی می باشــد و 
فعالیت های سال 1394 این شركت را در بر می گیرد. 
هدف از تهیه و انتشــار گزارش فوق ارائه رویکردهای 
مسئوالنه این شــركت نه تنها به سهامداران محترم 
بلکه كلیه ذینفعان این شــركت می باشد.در واقع این 
گزارش به شركت پتروشیمی فجر این كمک را خواهد 
كرد كه تصویر كاملی از فعالیت های انجام پذیرفته در 
شركت پتروشیمی فجر را به كلیه ذینفعان ارائه دهد
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داروپخش نماد سالمتی و ارزش آفرینی
جمع مدیرانی از جنس پاکی و صداقت در مسیر اعتالی ایران اسالمی

بنا به گزارش مدیریت ارشد مجموعه ، شركت داروپخش با بیش 
از شصت سال سابقه درخشان در صنعت داروی كشور، یکی از 
بزرگترین مجموعه های دارویی خاورمیانه محسوب گشته و این 
شركت با چهارده شــركت زیرمجموعه خود كه در زمینه های 
گوناگون دارویی و درمانی )اعم از تولید داروهای انسانی و دامی، 
بازرگانی، صــادرات و توزیع اقالم و فرآورده های دارویی( فعالیت  
كرده  و بخش اعظمی از نیازهای دارویی كشور را تامین می نمایند.

. بقول معروف كارخانجات داروپخش مربوط به امروز و دیروز نیست 
و حاصل دهه ها تالش مدیران، كارگران و دانشمندان داروسازی 
كشور است و باید جایگاه خود را ارتقاء دهد و نه تنها در ایران، بلکه در 
سطح منطقه هم بدرخشد .  حضور پر بركت مدیران جهادگر و متعهد 
و متخصص در اركان كلیت مجموعه در هر قسمتی از مجموعه پر 
بركت داروپخش باعث شده كه این شركت نه در ایران و منطقه 
كه در جهان شركتی شناخته شده و كارآمد معرف همگان گردد. 
مجمع عمومی عادی ســالیانه شــركت  هلدینگ داروپخش  
)ســهامی عام( مورخ 1399/04/10 در محل مجموعه فرهنگي 
ورزشــي تالش تشــکیل گردید.  در این مجمع كه با حضور 
88/74 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی 
برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای دكتر پویا فرهت بود، 
كه جنابان علیرضا برقي و محســن صفاجو در مقام نظار اول و 
دوم و آقای فرشــاد ملک وند فرد به عنوان دبیر مجمع انتخاب 
گردیدند. درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 
1398/12/29 و پس از اســتماع گزارش حســابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم 
ســود 8/500  ریال به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.

طبق گزارش اعالمی در مجمع ســاالنه كه محصول عملکرد 
مدیرانی شایسته و بایسته در صنعت دارویی كشورمان منجمله 
جنابان دكتروحید هاشــم بیک محالتي و دكترملک وند و ... 
می باشــد . هلدینگ داروپخش در مقام مجموعه ســرآمد در 
ســالمت محوری كشورمان می باشد و  این شركت در راستای 
چشم انداز بلندمدت خود و با بهره گیری از دانش و فناوری روز، 
سیستم های نوین مدیریتی و نوآوری و نیروهای انسانی كارآمد 
و متعهد، مأموریت ارتقای هم افزایی و راهبری شركت های تابعه 
را در مسیر تعالی پایدار بر عهده دارد. شایان ذكر است هلدینگ 
داروپخش موفق گردیده در رتبه بندی شــركت های برتر ایران 
توسط سازمان مدیریت صنعتی طی یک دهه اخیر )سال های 
مالی 1380 الی 1390( همواره در جمع یکصد شركت برتر كشور 
قرار گیرد و همچنین عنوان برترین شركت كشور در گروه مواد و 
محصوالت دارویی را طی این سال ها به خود اختصاص دهد. برای 
دكتر محالتی عزیز، دكتر ملک وند بزرگوار و جوان رعنای صنعت 
دارویی كشورمان دكتر پویا فرهت كه پیشتر هم نوشتیم قامت 
وزارت در آینده ای نزدیک شایسته وی می باشد و این مجموعه 
خوشــنام و مدیران حاذق و حکیم آن بهترین ها را آرزومندیم.

پیام هیات مدیره
یکی از كلیدی ترین و حساس ترین مقوالت مرتبط با كیفیت 
زندگی انسانها در همه ادوار و در تمامی كشورها، مقوله سالمت 
اســت؛ ازاین رو نظام ســالمت همواره در زمره راهبردی ترین 
بخش های صنعت قرار داشته است. نظام دارویی نیز به عنوان 
یکی از اركان و پایه های اساسی نظام سالمت، همواره به منزله 
یکی از معیارهای مهم توسعه یافتگی كشورها شناخته می شود 
و كشورها همواره به دنبال آنند كه به واسطه گسترش توانمندی 
ها و قابلیت ها در این حوزه، جایگاه خود را در سطح بین المللی 
ارتقاء بخشــند. صنعت دارویی ایران پس از پیروزی شکوهمند 

انقالب اسالمی، همواره در مسیر رشد و تعالی حركتی پرشتاب 
را دنبال نموده به طوریکه امروزه همسو با الزامات اقتصاد مقاومتی 
در كشور، ضمن تحقق خودكفایی در زنجیره ارزش این صنعت 
به واسطه تولید طیف گسترده ای از مواد اولیه و اقالم و فرآورده 
های دارویی كه عالوه بر تامین نیازهای بازار داخلی، بستر مناسبی 
را جهت ورود به بازارهای جهانی فراهم ساخته است، در راستای 
روندهای جهانی این صنعت شاهد حضور و فعالیت شایان توجه 
شــركتهای دارویی كشور در حوزه های مبتنی بر فناوری های 
پیشرفته همچون بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی نیز هستیم كه 
بی شــک می تواند جایگاه صنعت دارو و نظام سالمت كشور 
را در ســطح منطقه و دنیا بیش از پیش رشــد و ارتقاء بخشد. 
ما در داروپخش به عنــوان یکی از بزرگترین گروه های دارویی 

كشــور با بیش از شصت سال سابقه درخشان و پوشش طیف 
گسترده ای از زنجیره ارزش نظام دارو مشتمل بر تولید، توزیع و 
بازرگانی، در راستای عمل به شعار سازمانی خود »داروپخش، نماد 
سالمتی و ارزش آرفرینی« همواره برآنیم از طریق راهبری پویای 
شركتهای گروه در قالب نقشه راه تعالی سازمانی استراتژی محور 
در راستای حصول ارزش آفرینی پایا و تامین منافع كلیه ذینفعان 
خود و نیز ارتقای سطح سالمت جامعه اهتمام ورزیم. بدین منظور، 
جهت گیری های راهبــردی ما در گروه داروپخش معطوف به 
ارزش آفرینی پایدار؛ ارتقای سطح رضایتمندی ذینفعان؛ بهینه 
سازی و ارتقای بهره وری زنجیره ارزش؛ ارتقای تعالی فرآیندهای 
سازمانی و هم افزایی سرمایه های سازمانی است كه به واسطه 
به كارگیری سیستم های نوین مدیریتی، دانش و فناوری های 
روز و سرمایه های انسانی متخصص و متعهد، این مقاصد را در 
سطح گروه دنبال می نماییم و امید داریم با تدبیر و هوشمندی 
و همت و تالش بی دریغ كلیه مدیران و كاركنان در شركتهای 
گروه، در راستای اقتصاد مقاومتی بتوانیم همچون گذشته در مسیر 
تحقق شركتی نوآور و دانش محور، هم افزا و متعالی، متعهد در 
قبال ذینفعان و ارزش آفرین پیشروی كرده و ضمن حفظ جایگاه 
شایسته خود در نظام سالمت كشور، بتوانیم در راستای توسعه 
پایدار كشــور به نحو مطلوب و سازندهای نقش آفرین باشیم.

كلیات و اهم برنامه ها و پروژه های انجام شــده در سال 
1398 به شرح ذیل ارائه می گردد:

- حضور منسجم در بزرگترین نمایشگاههای دارویی بین المللی و 
منطقه ای و توسعه برند گروه

- حضور فعال در همایش ها و كنفرانس های علمی و تخصصی
- مدیریــت بهینــه زنجیــره تأمیــن از طریــق پیش بینی 
مناســب بازار در زمان مناســب و مدیریت ســبد محصوالت
- معرفی اثربخش محصوالت شركتهای گروه در نمایشگاه های 

دارویی بین المللی و منطقه ای برگزار شده
- توســعه ارتباطات با مراكز علمی، تحقیقاتی و دانشــگاهی
- مدیریت اثربخش فرآیند انتخــاب محصول جدید از طریق:

-  توسعه مطالعات انتخاب محصوالت جدید
 -  تمركز بر عرضه محصوالت جدید مطابق با نیاز بازار

 -  شناسایی فرصت های عرضه محصوالت جدید بدون رقیب
- مدیریت بهینه فرآیند توســعه و عرضه محصــول از طریق:

 -  افزایش تحقیقات علمی بازار

 -  تدوین سیستم كنترل فرآیند توسعه محصول
-  توسعه فعالیت های شــركت از طریق نظارت و بازارگردانی 
پرتفوی سهام شركتهای گروه در راستای افزایش بازدهی سرمایه
- دستیابی فروش تلفیقی گروه به مبلغ 64/742 میلیارد ریال )سال 
قبل 45/346 میلیارد ریال ( و افزایش به میزان 43  درصد و دستیابی 
سود خالص تلفیقی گروه به مبلغ 11/290 میلیارد ریال )سال قبل 
5/136 میلیارد ریال ( و افزایش به میزان 120 درصد و دستیابی 
سود خالص شركت به مبلغ 7/456 میلیارد ریال )سال قبل 2/966 
میلیارد ریال ( و افزایش به میزان 151  درصدطی سال 1398.
- كنترل و پایش برنامه های اجرایی شركت ها در جهت جلوگیری 
از سرمایه گذاری های مشترک و ارتقای هم افزایی سرمایه های 

سازمانی
برنامه های آینده شركت

- چاالكی و سرعت توسعه محصوالت و خدمات زنجیره تأمین 
دارو در كلیه بخش های زیرمجموعه

- توسعه ســرمایه گذاری با هدف تولید محصوالت با فناوری 
باال بــا تمركز بر حــوزه های دارویــی بیو و نانــو تکنولوژی

- توســعه ارتباطات با نهادهای علمــی و تحقیقاتی و حضور 
پررنــگ در همایش ها و كنفرانس هــای علمی و تخصصی
- راهبری توســعه محصوالت جدید و جلوگیری از ســرمایه 
گذاری های مشــترک و توســرعه اثربخش به صورت گروهی
- حضور گســترده و منسجم شــركتهای گروه در حوزه های 
مختلف متناسب با اســتراتژی های كالن ســازمان با هدف 
افزایش كیفیت و توسعه برند گروه )از جمله: جایزه ملی كیفیت 
غذا، دارو و بهداشــت ایران؛ تعالی منابع انســانی؛ صادركننده 
نمونه؛ حمایت از حقوق مصرف كنندگان؛ صنعت ســبز و ....(
- ارتقای سطح رضایت مشتریان گروه از طریق سنجش مداوم رضایت 
مشتریان و ارائه گزارشات بازخور و اجرای پروژه های بهبود مرتبط
- معرفی بهینه محصوالت شركتهای گروه از طریق مشاركت 
منسجم در نمایشگاه های دارویی معتبر بین المللی و منطقه ای در 

راستای توسعه برند گروه
- ایجاد و توسعه مراكز پخش جدید و بهسازی انبارهای مراكز 
شركتهای توزیع گروه مطابق با استانداردهای GDP در سطح 
استانهای مختلف كشور در راستای ارائه خدمات بهتر و سریعتر به 

مشتریان و مصرف كنندگان نهایی
- تولید محصوالت جدید و ارتقاء ســطح كیفی محصوالت در 

راستای افزایش سطح رضایت مشتریان
- پیگیری برنامه های راهبردی به روز شــده گروه داروپخش با 
هدف ارتقای هم افزایی و كاهش برنامه های عملیاتی موازی در 

سطح گروه.
- پایش انطباق بودجه ریزی شركت ها با برنامه های راهبردی 

تدوین شده
- مدیریت سرمایه فکری و اشراف دانشی از طریق استقرار نظام 

مدیریت دانش
- مدیریت اثربخش و توســعه كیفی ســرمایه های انسانی از 
طریق استقرار و بکارگیری سیســتم های نوین منابع انسانی
- بازسازی و نوســازی خطوط تولیدی در گروه با هدف ارتقای 
بهــره وری و تســهیل اخذ GMP و در نتیجــه افزایش توان 

صادراتی و گســترش دسترســی به بازارهای بین 
المللی و تعامالت با شــركتهای بین المللی

- توسعه فعالیت های بازرگانی در حوزه صادرات 
)با هدف پیشبرد استراتژی توسعه صادرات گروه 
از طریق حفظ بازارهای صادراتی موجود و تالش 
در جهت توسعه بازارهای صادراتی( و واردات )با 
هدف تأمین داروهای بیمــاری های خاص و 

فوریتی كه توسط شركتهای گروه تولید نمی گردد(
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                                 سرآمد در تعالی سازمانی و خالقیت
ارائه خدمات بیمه ای متنوع، با کیفیت و چتر حمایتی قوی

شــركت بیمه نوین طی چند سال گذشته موفق شده است 
با حفظ رتبه یک توانگری خود، توجه به حقوق مشــتریان، 
سهامداران و شبکه فروش و نیز ارائه طرح های خالقانه نوین 
بیمه ای، رشد قابل توجهی در عملکرد بیمه ای خود داشته باشد.

تحقق بودجه پیش بینی شــده در سال مالی مورد گزارش 
بســان ســال پیش تر و روند تغییرات مثبت صورت گرفته 
طی ســال های اخیر در این شــركت و پس از آمدن جناب 
كریم خان زند و آرام خان رشــیدی و دیگر مدیران متعهد 
و متخصص باعث شده، بیمه نوین ضمن جذب یک پرتفوی 
مناســب در كنار رعایت اصول كامل مشتری مداری توسط 
اركان مجموعه از فنی تا ســرمایه گذاری و از امور سهام تا 
روابط عمومی، نقشی خوش ازبیمه را در كشور تعریف كند.
در ســال 99 نیز شــركت بیمه نوین با توجــه به عملکرد 
مناســب خود در حوزه مدیریت ریســک، توجه به نیازهای 
بازار و تنوع گسترده در ارائه خدمات بیمه ای موفق گردیده 
اســت 38 درصد رشد صدور حق بیمه در سه ماهه ابتدایی 
ســال جاری را در كارنامه درخشان عملکرد خود ثبت كند.
بیمه نوین در دوره ســه ماهه سال جاری مبلغ 2,304,131   
میلیون ریال حق بیمه و در ســه ماهه ابتدایی ســال 98، 
مبلــغ 1,671,461 میلیــون ریال حق بیمه صــادر كرده 
این آمار كه حاكی از رشــد بیمه نامه هــای صادره در این 
شــركت بوده و برآیندی برآمده از رعایت اســتراتژی های 
تدوین شده توســط تیم مدیریت ارشد مجموعه می باشد.

در مجمع عمومی فوق العاده این شركت نیز با افزایش سرمایه 
به مبلغ 1,594میلیارد ریال معادل 106 درصد )75 درصد 
قطعــی و 31 درصد در اختیار هیئت مدیره( موافقت شــد.

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه منتهی 
به 30 اسفند 99 شركت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری 
این مجمع نزد مرجع ثبت شــركت ها به ثبت خواهد رسید.

مجمع عمومی عادی سالیانه شركت بیمه نوین )سهامی عام( 
مورخ 1399/05/15 در محل دفتر مركزی تشکیل گردید. 
در این مجمــع كه با حضــور 51/24 درصد ســهامداران 
حقیقــی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان 
بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و بــازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای نصراله طهماســبي 
آشــتیاني بود، كــه خانــم  معصومه مالصالحــي و آقای  
همایون باقــري طادي در مقــام نظــار اول و دوم و خانم  
شــقایق دیلمي پور 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 
ســود 70 ریال به ازای هر ســهم به كار خــود پایان دادند

در مجمع عمومی فوق العاده نیز به منظور افزایش ســرمایه 
بیمه نوین، افزایش ســرمایه 75 درصدی بیمه نوین از مبلغ 
1.500.000 میلیــون ریال بــه  2.624.000میلیون ریال 
از محل تجدیــد ارزیابی دارایی هــا در مرحله اول تصویب 
شــد. همچنین افزایــش ســرمایه از 2.624.000میلیون 
ریال به3.094.000 میلیون ریال از محل ســود انباشــته 
و مطالبــات حــال شــده و آورده نقــدی ســهامداران 
طــی دو ســال در اختیــار هیــأت مدیــره قــرار گرفت.

بنا به گزارش سکاندار با تجربه و خوشنام بازار سرمایه كشور 

جناب مهندس كریم خان زنــد، مدیرعامل مجموعه بیمه 
نوین، در سال 98 پرتفوی شركت نسبت به سال گذشته خود 
رشــد بیش از 30 درصدی داشته است كه این مهم نتیجه 
تدوین برنامه های مدون مدیریتی و اجرائی شدن و عملیاتی 
گشتن اســتراتژی های صورت گرفته برای سال مالی مورد 
گزارش بوده و بیمه نوین با تمهیدات اندیشــیده شده موفق 
به تحقق بودجه، كنترل و مدیریت ریسک، ایجاد تناسب در 
تركیب سبد پرتفویی و توجه بیش از پیش به رعایت حقوق 
مشتریان و پرداخت سریع و به موقع خسارت گردیده است.
بــه گفتــه مدیرعامل موفق مجموعه  در ســال گذشــته 
شــركت بیمه نوین موفق شد تحقق بیش از 9 هزار و 910 
میلیارد ریال پرتفــوی را در كارنامه عملکرد خود ثبت كند 
و همچنین در آمار خود موفق به كســب نســبت خسارت 
61 درصــدی گردد كه ایــن رقم در مقایســه با میانگین 
معمــول در صنعت بیمه، رقم قابل قبولی به شــمار آمده و 
برآیندی از مدیریت صحیح ریسک در بیمه نوین می باشد.
سهامداران و ذینفعان شركت كه به خاطر شرایط خاص كشور 
و شیوع بیماری كوئید 19 بطور زنده شاهد و ناظر برگزاری 
مجمع بودنــد همچنین مطلع گردیدند كه با ارائه ســطح 
مطلوبی از خدمات در كنار ایجاد زیرســاخت های فناوری 
اطالعات جهت بکارگیــری روش  های نویــن بازاریابی در 

بیمه، بازنگری در فرآیندهای صدور و خسارت و نهایتا جلب 
حداكثری رضایت مشتریان در همه سطوح با ارائه خدمات 
متنوع و شایســته كه از جمله اهداف اساسی بیمه نوین در 
سال گذشته بوده است شركت توانسته هم سهم معتبری از 
بازار ســرمایه را به خود اختصاص دهد و هم در سودآوری و 

ارزش آفرینی به دستاوردهای درخشانی دست یازد.
بنا به گزارش ناخدای قابل بیمه نوین، جناب كریم حان زند، 
اقداماتی جهت گسترش ارائه خدمات و محصوالت بیمه  ای به 
شیوه غیر حضوری و آنالین برای سال جاری در حال انجام بوده 
و از آنجا كه نمایندگان شركت بیمه نوین یکی از اساسی ترین 
اركان رشد و توسعه شركت محسوب می شوند ایجاد بستر 
مناســب فروش برای نمایندگان در حوزه های ارتباطات و 
بازاریابی نوین در كنار توسعه و بازنگری زیرساخت های فناوری 
اطالعات ایجاد شــده است به گفته وی در این راستا یکی از 
مهم ترین دستاوردهای بیمه نوین در سال گذشته، راه اندازی 
سامانه فروش الکترونیکی اختصاصی این شركت تحت عنوان 
» الکتــرو بیمــه نویــن« بوده كــه ایجاد چنین ســامانه 
ای بــه خصوص در زمــان شــیوع ویروس كرونا، بســتر 
تــازه ای جهــت فــروش و ارائه خدمــات بــرای دو گروه 
مشــتریان و نماینــدگان بیمــه نوین فراهم كرده اســت.
شایان ذكر اســت ارائه محصوالت بیمه ای به روز و متناسب 
بــا نیاز جامعه یکــی از اهداف اصلی بیمه نویــن بوده و بر 

همین اســاس از اواخر ســال گذشــته »طرح ُدرین« كه 
بیمه نامه حوادث انفرادی با پوشش بیماری كرونا می باشد، 
به صورت فروش الکترونیکی ارائه شــده اســت. یکی دیگر 
از محصوالتی كه در سال گذشــته با درک نیاز بازار در این 
شركت طراحی و ارائه گردید طرح بیمه ای »فایرپالس« به 
عنوان محصولی جامع برای منازل مســکونی بودكه آن نیز 
با استقبال بســیار خوبی از سوی بیمه گذاران روبرو گردید.
دریافت تندیس بلورین از دهمین دوره جایزه ملی مدیریت 
مالی ایران، كسب تندیس حمایت از حقوق مصرف كنندگان 
و بســیاری جوایز دیگر حاكی از آن است كه این شركت و 
جمله مدیران آن در مســیری درست و روندی صعودی كه 
الگوی بســیاری دیگر از شــركت های بازار سرمایه گردیده 
اســت گام برداشته و بر مدار موفقیت در حال حركت است. 
اجازت می خواهد در پایان گزارش از سکاندار مجموعه جناب 
كریم خان زند، معاون مالی و فنی و امور پشتیبانی مجموعه 
كه هر كدام از به نامان در حوزه كاری خود هســتند و البته 
از استاد شمسایی موسفید و رو سپید روابط عمومی صنعت 
كشــور كه با زیر مجموعه متخصص خود و دارای بیشترین 
تعامل و تفاهم با اهل رســانه همباره در پاسخگویی ، اطالع 
رســانی و حمایت از اهل قلم و خبرنگاران یار و یاور ما بوده 
اند بیشترین تقدیر و تشــکر را داشته باشیم و دعاگوی كه 
این رفتار و شــعور سازمانی در دیگر شركتهای بازار سرمایه 
سرمشــقی باشــد تا از روی آن مدیران چندین و چند بار 
بنویســند تا این نحــوه صحیح همکاری همــه گیر گردد.
مأموریت شركت بیمه نوین، كه در واقع فلسفه وجودي 

شركت را تشکیل مي دهد، عبارت است از:
ارائه خدمات بیمه اي متنــوع و با كیفیت، به منظور ایجاد 

امنیت مالي و آرامش، براي آحاد جامعه
چشم انداز

چشــم انداز شركت بیمه نوین، كه نمایانگر آینده مطلوب و 
آرماني شركت مي باشد، عبارت است از:

سرآمد شــركت هاي بیمه در تعالي سازماني و یکي از پنج 
شركت برتر غیر دولتي صنعت بیمه از نظر تولید حق بیمه 

و سودآوري
ارزش ها

ارزش هاي محوري شــركت بیمه نوین معیارهاي اصلي در 
تصمیم گیري هاي شــركت هستند و تمامي اركان شركت 

خود را ملزم به رعایت آنها مي دانند.
انتشــار انوار ارزش هاي ســازماني ما روشنگر مسیر تحقق 

خواسته ها و راهنماي تصمیمات ما خواهد بود.
امانتــداري، نگرش و اخالق حرفه اي، توســعه و نگهداري 
ســرمایه انســاني، شایســته ســاالري، افزایش بهره وري 
و بهبود مســتمر، رعایت حقــوق و انتظارات مشــتریان، 
احتــرام به قوانیــن و مقررات، نشــاط و انگیــزه، وحدت 
و مشــاركت، احقــاق حقــوق ذینفعــان و رقابت ســالم
حوزه هاي راهبردي، اهداف و راهـــبردهاي اصـلي 

شركت بیمه نوین
بیانیه خط مشی كیفیت شركت بیمه نوین

گفتنی است، دهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران، 
با حضور فرهاد دژپسند، وزیر اموراقتصادی و دارایی، مدیران 
عامل، مالی و كارشناســان ارشــد موسســات و بنگاه های 
اقتصادی، خدماتی و صنعتی روز شــنبه 26 بهمن در سالن 
مركــز بین المللی همایش هــای رازی تهران برگزار شــد.
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جهش در موفقیت
دکترین درخشان محمد حیدری در سوق به سمت تعالی سازمانی
بیمه کارآفرین ؛ افزایش چشمگیر در سود آفرینی وارزش آوری با بهینه سازی پرتفوی

دكتــر محمد حیدری مدیــر خوشــنام و باتجربه صنعت بیمه كشــورمان در 
گــزارش خود با اعالم اینکه رشــد 80 درصدی صدور بیمــه نامه های جدید ، 
به حداقل رســاندن خســارت پرداختی بــا اتخاذ یک برنامــه ریزی صحیح در 
انتخاب ریســک مناســب ، افزایش چشــمگیر در جذب پرتفوی رشــته های 
عمر و ســرمایه گذاری در ســال 98 نســبت به ســال 97 باعث شد كه ركورد 
حــق بیمه صادره تولیــدی كار آفریــن در طی طول ســالهای حیات فعالیت 
شركت زده شــوداضافه كرد كسب  6 برابری ســود عملیاتی نسبت به پارسال 
و همچنیــن ارتقای رتبــه توانگری مالی یک بیمه كارافریــن از 153 درصد به 
234 درصد نشــانگر آن اســت كه كلیه اركان مجموعه با همت وهمیتی مثال 
زدنی برای ارتقاء برند شــركت و تعالی مجموعه ، تالشــی ستودنی داشته اند .
مجمع عمومی عادی ســالیانه شــركت بیمــه كارآفرین )ســهامی عام( مورخ 
1399/04/30 در محــل میدان آرژانتین تشــکیل گردید.  در این مجمع كه با 
حضور 74/31 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای عزیزاهلل مصلحي مصلح آبادي بود، كه جنابان علیرضا حجتي 

و فرشــاد محمدپور در مقام نظار اول و دوم و آقای  نادر 
حســن زاده به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامــه با قرائــت گزارش هیــات مدیره بــه مجمع 
مربــوط به اهــم فعالیتهــای صورت پذیرفتــه در طی 
ســال مالی منتهی به 1398/12/29 و پس از اســتماع 
گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با 
طنیــن صلوات خود ضمــن  تصویــب صورتهای مالی 
و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 ، با تقســیم سود 
200 ریال به ازای هر ســهم به كار خــود پایان دادند.
دكتــر محمد حیدری مدیر مدبر و ارشــد صنعت بیمه 
كشــورمان در گزارش مبسوط خود به مجمع نشینان با 
اعالم اینکه بیمه كارآفرین در سال مالی گزارش توانست 

حق بیمه تولیدی خود را به شکل چشمگیری ارتقا بخشیده و با مدیریتی كه در 
زمینه انتخاب ریسک انجام داد در صورت پرداخت خسارتها نه تنها افزایش نداشته  
بلکه توانست آن را به مبلغ 8 درصد كاهش دهد . وی افزود همچنین با رصد پیوسته 
عملکرد شعب توانستیم پرتفوی خود را به سمت بهینگی پیش ببریم و شعب را بر 
فروش محصول استراتژیک خود كه همان بیمه های زندگی است متمركز نماییم.
 به گفته این اســتاد دانشــگاه و مدیر برنامه محور با وجود انحراف كمی كه در 
فروش این رشــته نســبت به بودجه مصوب سال 98 وجود داشــت اما از نظر 
تركیب شــركت بیمه كارآفرین توانســت برای چهارمین سال متوالی بر اساس 
اســتانداردهای بین المللــی ، بیش از 50 درصد پرتفوی خــود را به بیمه های 
زندگــی اختصاص دهــد كه این از شــاهکار هــا و دســتاوردهای موفق یک 
شــركت بیمه در جذب بیمه های عمر و زندگی در كشــور عزیزمان می باشد .

 بنا به اعالم سکاندار مجموعه ، شركت بیمه كارآفرین به عنوان بیمه ای پیشرو در 
عرضه بیمه های زندگی در بازار بیمه خصوصی كشور در سال مالی مورد گزارش با 
كمک شبکه فروش خود توانسته حق بیمه بسیار خوبی را دریافت نماید كه این رقم 
در مقایسه با بیمه نامه های صادره سال 97 بالغ بر 80 درصد رشد داشته است .
 به گفته مشــارالیه باتمهیدات ویژه مدیریتی در سال 98 عالوه بر فروش بیمه 
نامه های جدید این امکان برای شــبکه فروش مهیا گردید كه با صدور الحاقیه 
برای بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری ، پوشش بیمه نامه های طرح امید، را 

برای بیمه گذاران عرضه نمایند كه در مجموع در ســال 98 تعداد قابل توجهی 
الحاقیه در این زمینه صادر گردید . همچنین در ســال 98 شركت مبلغ 1،071 
میلیارد ریال ســهم كل معادل 20 درصد سود مشاركت بیمه گذاران سال 97 
را به حســاب بیمه گذاران منظور نمــوده و بیــش از 692/1 میلیارد ، معادل 
22 درصد ســود مشاركت برای بیمه گذاران در ســال 1398را شناسایی كند .

شــایان ذكر اســت از ســال 1394 دو شــاخص تعداد و حق بیمه تولیدی در 
مجموعــه بیمــه كارافرین دارای رشــد نزولی بــوده كه پــس از آمدن محمد 
حیــدری با توجه و عنایت ویژه ای كه وی برای توســعه فروش بیمه های عمر 
اندوخته دار و اتخاذ سیاســتهای بروز و مناســب داشته است ، شركت توانسته 
با رویکردی شایســته در عرضــه محصول های جدید شــركت بیمه كارآفرین 
منجمله بیمه های با نام تجاری بیمــه نامه عمر اندوخته دار امید و البته توجه 
ویــژه به عوامل توزیع / شــبکه فروش به عنوان مهمتریــن عامل تعیین كننده 
موفقیــت بتواند ایــن روند را بر مــدار موفقیت و روندی صعــودی قرار دهد .
 شــایان ذكر است پذیرش الکترونیکی پرونده های خسارت رشته عمر اندوخته 
دار، توســعه ســرویس چکاپ در محــل متقاضیان بیمه هــای زندگی و ایجاد 
زیرســاخت های الزم به منظور ارائــه خدمات جدید به 
بیمه گذاران عمر و سرمایه گذاری سنوات قبل با قبول 
درخواست افزایش سقف و تنوع پوشش ها باعث گردیده 
اســت كه در این رشته اثرگذار و پرسود بیمه ای ، بیمه 
كارآفرین الگویی موفق شود برای دیگر بیمه  های كشور.

از نــکات كلیــدی دیگر گــزارش كه به ســمع و نظر 
حاضــران در مجمع عمومی رســید اعــالم این نکته 
مهم بــود كه با توجه بــه رایزنی ها و انجام جلســات 
متعدد، مطالبات شــركت از بیمه گــذاران، نمایندگان 
و بیمه گــران اتکایی به طور قابــل مالحظه ای كاهش 
یافته ، بدهی شــركت بــه بیمه گــذاران و نمایندگان 
كــه از دوره هــای پیش ســنواتی باقی مانــده بود به 
طور قابل مالحظه ای كاهش یافته و پرداخت شــده و همچنین ســرمایه گذاری 
در اوراق بهــادار بــا توجــه بــه بازدهــی مناســب آن افزایش یافته اســت .
 بنابر اعــالم مدیر عامل توانمند شــركت ، كاهش  28 درصــدی مطالبات به 
مبلــغ 80 میلیــارد ، كاهــش 25 درصدی بدهی های شــركت بــه مبلغ 38 
میلیــارد ، افزایــش 30 درصدی ســرمایه گذاری ها به مبلــغ 500 میلیارد و 
بازنگری و بازبینی جدی قراردادهای منعقده پیشــین از جمله دســتاوردهایی 
بوده اســت كه به طور جدی توسط تیم ارشــد مدیریت و كلیه اركان مجموعه 
و كاركنــان در ســال مالــی مورد گــزارش توفیــق و حاصل گردیده اســت .

رشــد بیــش از 10 درصــدی افزایش خالص حــق بیمه در كنــار 8 درصدی 
كاهش خســارت پرداختی باعث شــده است كه ســود خالص بیمه كارآفرین 
حــدود 560 درصــد یعنــی حدود 6 برابر نســبت به ســال گذشــته رشــد 
داشــته باشــد كه این نشــان از درایــت تیم مدیریــت بازار شــناس و كلیه 
اركان دلســوز خــدوم این مجموعه بیمه ای خوشــنام و پیشــرو میباشــد .

 البته كه در كنار رویکردهای متخذه عملکرد شركت در حوزه سرمایه گذاری ها برگ برنده 
دیگری از این تیم مدیریت كاربلد در كسب سود شیرین برای سهامدارانش بوده است .
 نزدیــک به دو دهــه فعالیت بیمه كارآفرین باعث شــده كــه نیروهای جوان 
و تحصیلکــرده این شــركت در دیگــر بیمه های كشــور نیز هركدام منشــأ 
خیــر و برنامه ریزی هــای اصولــی موفــق گردند تــا صنعت بیمه كشــور به 
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ســمت عملیاتــی گشــتن كار كارشناســی و كار اجرایی قوی قدم بــردارد .
بنا به اعالم این اســتاد دانشــگاه در ســال مالی مورد گزارش با اجرائی شــدن 
یک برنامه ریزی صحیح و سیاســت های متناســب، بیمه كارآفرین به ســمت 
چابک ســازی و اعمال كارشناســی دقیق در كلیه فرایندها رفته و ســعی كرده 
اســت با یک تعدیل مناســب بهترین بازده و بهینه تریــن برآیند كاری را برای 
ســهامداران و ذینفعان خود حاصل ســازد كه بحمداهلل این توفیقات در صورت 
هــای مالی و تراز هــای عملکردی به خوبی قابل رصد و مشــاهده میباشــد.

حیفمان آمد كه گزارش را به انتها ببریم و از مدیر پاكدست مالیه مجموعه كه حسابها 
و تراز و عملکرد مالی وی به تایید حسابرس و بازرس قانونی شركت رسیده بود و 
البته حمایت همیشگی مدیریت و كارشناسان پاسخگو و اهل تعامل روابط عمومی 
مجموعه كه بیشــترین همکاری را با جمله خبرنگاران دارند یادی نکرده باشیم/

پیام هیات مدیره
خداوند متعال را سپاسگزاریم كه توانستیم پس از یک سال فعالیت در سال 1398، 
كارنامه این سال را به همراه صورت های مالی به شما سهامداران محترم تقدیم نماییم.
كشــورمان در ســال گذشــته چالش های اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی 
را پشــت ســر گذاشــته و صنعت بیمه نیز همچون ســایر صنایع از شــرایط 
اقتصادی- اجتماعی كشــور تاثیر پذیرفته اســت اما با یــاری خداوند متعال و 
همراهی و همکاری كاركنان دلســوز، نمایندگان متعهد و یاری شما سهامداران 
توانســتیم كارنامه قبولی را ارائه نماییم كه گزارش آن تقدیم حضور می گردد.
الزم به یادآوری است شركت بیمه كارآفرین خود را متعهد به رعایت كلیه ضوابط و 
قوانین و مقررات در راستای نیل به اهداف و ماموری های شركت و تامین منافع كلیه 
ذی نفعان شركت می داند و همواره در جهت رشد و بالندگی شركت همواره كوشا است.

چشم انداز
ما می خواهیم درزمره ترین شركت های بیمه كشور باشیم

ماموریت
- ارائه خدمات با كیفیت بیمه ای به آحاد مردم در سراسر كشور

- ارائه طرح های جدید بیمه ای براســاس شــناخت نیازهای متنوع بخش های 
مختلف جامعه

- رعایت كلیه حقوق ذینفعان
اهداف

- شناخت تقاضا و نیازهای پنهان بیمه ای بخش های مختلف جامعه
- تمركز ارائه خدمات بر بسترهای الکترونیکی

- ارائه محصوالت مناسب برای هر بخش
- ارتقا دانش فنی نیروی انسانی و شبکه فروش

- بهینه سازی شبکه فروش
- ارتقا سطح وفاداری مشتریان

- ایفای نقش موثر در توسعه پایدار كشور
- ارتقا كمی و كیفی پرتفوی

- افزایش سودآوری
بخشی از اقدامات انجام شده در سال 1398

1- رونمایی از باشگاه مشتریان
2- اجرای طرح درمان خانواده

3- حرید و راه اندازی برنامه رسا با هدف ارائه خدمات آنالین به مشتریان و مراكز درمانی
4- ایجاد مراكز تحصصی فروش بیمه های زندگی بیش از 80 مركز در سراسر كشور

5- اجرای طرح طبقه بندی مشاغل
6- پرداخت 1/071 میلیارد ریال سهم كل سود مشاركت 1397 به بیمه گذاران
7- تقدیــر از نمایندگان برتر جشــنواره بیمه های زندگــی در دیزین با حضور 

مدیران و شبکه فروش برتر
8- رونمایی از طرح لبخند دنانپزشکی
9- رونمایی از سامانه حقوقی دادرس

10- كلنگ زنی احداث یک باب مدرسه
11- رونمایی از برنامه بازدید بیمه های بدنه خودرو با نام ویسمن

12- واریز سود مشاركت سنوات قبل به حساب نمایندگان
13- تعیین تکلیف بیش از 500 میلیارد ریال از مطالبات سنوات قبل

14- تجلیل از فروشندگان بتر عمر موضوع آیین نامه 54 و 96

15- ترمیم ذخایر شركت و اصالح صورتهای مالی
16- تاسیس شعب اروند و ارس و چابهار

17- استحصال بیش از 1/692 میلیاردر یال سهم كل سود مشاركت بیمه گذاران 
عمر در سال 1398

18- تحقق ســود 701 میلیارد ریالی كه 126 درصد بیشتر از سود تعیین شده 
در بودجه 98 می باشد

19- دیدار با كراكنان و نمایندگان در سراسر كشور
20- افتتاح مراكز تخصصی نمایندگان در سراس كشور

21- اصالح تركیب پرتفوی شركت
22- و ...

برنامه های اجرایی سال 1399 شركت بیمه كارآفرین
- تمركز بر عرضه الکترونیکی بیمه های زندگی به عنوان محصول كلیدی شركت 

بخصوص از طریق باشگاه مشتریان شركت
- گسترش فروش بیمه درمان خانواده بعنوان مکمل بیمه های زندگی

- اولویت خاص بر ارائه خدمات صدور تمام بیمه نامه ها و پرداخت حق بیمه بر 
بسترها و درگاه های الکترونیکی

- دریافت اعالم خسارت و ثبت مدارک بصورت آنالین از طریق سایت تخصصی 
بیمه های زندگی

- افزایش اختیارات واحدهای اجرایی برای رســیدگی و پرداخت خســارت در 
راســتای عدم تمركز اختیــارات با هدف كمیته نمودن زمان جبران خســارت 

باالخص در بیمه های زندگی
- حمایت ویژه از شبکه فروش برای عرضه محصوالت بیمه ای بصورت آنالین بر 

بسترهای الکترونیک
- حذف حداكثری اسناد كاغذی با جایگزینی فایل های الکترونیکی از جمله تک 

برگی شدن بیمه نامه های زندگی
- اجرای بازدید اولیه بیمه نامه های بدنه خودرو بوسیله موبایل اپلیکیشن ویسمن

- كمینه سازی مغایرت های فنی و مالی
- احصاء مدل ارزیابی عملکرد منابع انسانی و پیاده سازی آن

- بازنگری شرح شغل و تدوین شناسنامه شغلی
- اســتاندارد سازی نحوه و نوع دستورالعمل های اجرایی و بازنگری آنها در تمام 

رشته های بیمه ای
- بورس: شفاف سازی صورت های مالی و تفکیک سرمایه گذاری بیمه های عمر 

و غیر عمر در جهت ارتقاء از بازار سوم به بازار پایه و اصلی بورس
- همکاران: توجه ویژه حقوق و دستمزد همکاران همزمان با عرضه خدمات بهینه 

و مطلوب به مشتریان و نمایندگان
- افزایش سرمایه از مبلغ 175 میلیارد تومان به 400 میلیارد تومان

- حفــظ توانگــری مالی یک و پذیرش قبــول اتکائی و كاهــش هزینه اتکائی
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گروه دارویی سبحان پیشرو در صنعت دارویی کشور
برنامه های مدون دکتر سیدمهدی ناصری برای ارتقاء برند مجموعه و ارزش آفرینی پایدار 

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شركت  گروه دارویي سبحان )سهامی  عام( 
در تاریخ 1399/04/15 در محل بازار چارســو طبقه 7 تشــکیل شد.  در این مجمع كه با 
حضور 86/57 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده 
آقای اكبر برندگي بود، كه آقای فرشــید مرادي  و خانم  ســمیرا منصوري  در مقام نظار 
اول و دوم و آقای ســید میثم خلیل پور خدادادي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامــه 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 نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشــمول ماده 129 با تقسیم سود 900 ریال به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.

در ابتدا دكترسید مهدی ناصری مدیرعامل شركت، گزارش فعالیت هیات مدیره در سال مالی 
مورد گزارش را به مجمع ارایه كرد. نکات مهم مطرح شده در این گزارش بشرح زیر می باشد:
درآمدعملیاتی شركت اصلی در سال 98 به مبلغ 2 میلیون و 612 هزار میلیون ریال بوده 
كه این رقم در سال 97 یک میلیون و 550 هزار میلیارد ریال بوده است یعنی از این بابت 

68 درصد رشد صورت گرفته است.
سود عملیاتی شركت اصلی در سال 98 ، 2 میلیون و 574 هزار میلیون ریال بوده كه این 

سود در سال 97 یک میلیون و 519 هزار میلیون ریال بوده است.
درآمد عملیاتی شركت البرز دارو به عنوان یکی از مهمترین شركتهای زیر مجموعه، در سال 
98 به میزان 51 درصد و سود خالص آن 65 درصد رشد داشته است. این شركت سال گذشته 
موفق به كسب رتبه پنجم در صنعت دارو از لحاظ میزان فروش ریالی شده است. در راستای 
طرح های توسعه ای خط تولید آمپول جدید را با ظرفیت تولید حدود 60 میلیون در سال 
راه اندازی كرده بود. همچنین 7 محصول جدید با فروش بالغ بر 519 ریال عرضه كرده است.

درآمدعملیاتی شركت سبحان دارو به عنوان یکی دیگر از شركتهای زیرمجموعه، در سال 
98 به میزان 48 درصد و ســود خالص آن 62 درصد رشــد داشته است. این شركت سال 
گذشته موفق به كسب رتبه اول در صنعت دارو از لحاظ میزان فروش ریالی شده است. این 
شركت در سال گذشته در راستای نوسازی و طرح های توسعه ای 4 محصول جدید به بازار 
عرضه كرد همچنین خطوط تولید خود را نوسازی و واحدهای گرانول خشک را اصالح كرد.
شــركت سبحان انکولوژی زیرمجموعه دیگری از گروه دارویی سبحان، در سال گذشته از 
حیث درآمد عملیاتی و سود خالص به ترتیب 21 درصد و 18 درصد رشد را تجربه كرده 
اســت. این شركت موفق به كســب پروانه تولید 9 محصول جدید شد و همچنین داروی 
پکلی تکســل را با دوزهای 30، 100، 150 و 300 در كشور تاجیکستان ثبت نهایی كرد.   
عملکرد شــركت ایــران دارو بــه عنــوان چهارمیــن زیرمجموعه، منجر به رشــد 24 
درصــدی درآمدهای عملیاتی و رشــد 238 درصدی ســود خالص شــد. این شــركت 
در ســال 98 پــروژه لیبــل اصالــت را بــر روی كلیه محصــوالت خود اجرایــی نمود. 
در راســتای طــرح های توســعه ای، 27 محصــول جدید را بــه بازار عرضــه كرده و 
همچنین فاز ســوم معتبرســازی دســتگاه آب ســاز شــركت را تکمیل كرده اســت.

شــركت كی بی سی نیز در ســال 98، درآمدهای خود را نســبت به سال 97، به میزان 
37 درصد رشــد داده اســت و این رشــد در ســود خالص به 110 درصد رسیده است. 
این شــركت در ســال گذشــته یک همــکاری دوجانبه بــا هیات امنــای صرفه جویی 
ارزی بــرای تامیــن اقالم مورد نیاز آنها به ارزش 80 میلیون یورو داشــته اســت. عالوه 
بــر ایــن با وزارت بهداشــت و درمان قــراردادی با موضــوع واردات واكســن عقد كرد.
در ســال 98 به دلیل شــرایط تحریم حاكم بر كشــور و اولویت تامین نیاز داخل كشور 
جهت جلوگیری از كمبود دارو، وزارت بهداشت در صدور مجوزهای صادراتی بسیار سخت 
گیری نمود. با این وجود شــركت از ســال 98 صادراتی به مبلغ 210 میلیارد ریال داشته 
كه سبت به سال گذشته 31 درصد رشد داشته است. كشورهای عراق، سوریه، افغانستان، 
تاجیکســتان، قزاقســتان، لبنان و فلیپین بازارهای صادراتی گروه در ســال 98 بوده اند.
به گفته مدیر متخصص و خوشنام صنعت دارویی كشورمان دكتر ناصری، شركت در سال 98 
برنامه افزایش سرمایه را در دستور كار خود داشت اما به دلیل پاره ای از مشکالت به تاخیر 
افتاد. به زودی مجمع عمومی فوق العاده برای این افزایش سرمایه را برگزار خواهیم كرد.

پیام هیات مدیره
هیات مدیره گروه دارویی ســبحان بــا ارائه گزارش عملکرد ســالیانه به مجمع عمومی 
امیدوار اســت، تصویر روشــن و دقیقی از فعالیت های شركت در طول سال مورد گزارش 
را برای ســهامداران محترم ترســیم نمایــد.  در این چکیده برآنیم تــا ضمن نگاهی به 
چند ســال گذشــته با تأملی عمیق به ســال مورد گزارش نیم نگاهی نیز به سال جاری 
داشــته باشــیم. در چند ســال اخیر عالوه بر تنش های بی شــماری كه برای شركتهای 
تولیدی ایجاد شــده، در صنعت داروئی كشــور نیــز رقابت روز بــه روز در حال افزایش 
بوده و تصمیم گیری و سیاســت گذاری برای بقاء یا پیروزی پیچیده تر شــده اســت. در 
نتیجه برنامه ریزی و نگاه به افق توســعه برای شركت ها ضرورتی اجتناب ناپذیر میباشد.
علیرغم مشــکالت عدیدۀ دســت بــه گریبان صنعت، شــركتهای زیــر مجموعه گروه 
دارویی ســبحان با بهره مندی از تــالش و همکاری بی دریغ تمام كاركنان،كارشناســان 
و مدیــران متخصص، متعهــد خود و با تولیــد محصوالت جدیــد و ورود به عرصه های 
جدیــد تجــاری و ارتقــاء كیفیت ســعی نموده اند در مســیر حفــظ و ارتقــاء جایگاه 
خــود گام هــای موثری بردارنــد و به هدف اصلی خــود كه همانا تامین هرچه بیشــتر 
نیازهای درمانی هموطنان عزیز و افزایش ثروت ســهامداران بوده اســت، دســت یابند.

برنامه های آینده شركت:
برنامه های آینده شركت در سر فصل های ذیل قابل تشریح میباشد:

الف( عملیاتی:
- افزایش ســهم بــازار محصــوالت شــركت و ورود محصــوالت جدید در ســال آتی

- افزایش فعالیت های بازارگانی
- توسعه واحد بازار و بازاریابی موثرتر محصوالت

ب( اصالح و بازسازی خطوط تولید
از جمله برنامه های شــركت در ســال1399تداوم روند اصالح ، نوســازی و بازســازی 
خطــوط تولیــد و ارتقــاء GMP  در شــركتهای تحت پوشــش تولیدی می باشــد.

پ( كنترلهای داخلی
اعمــال كنترلهــای داخلــی كارآمــد جهت بهبــود فرآیندهــا و كاهش ریســک مالی

ت( تأمین منابع مالی:
جهــت تأمیــن منابــع مالــی طرح های در دســت اجــراء )بخــش آورده ســهامدار(، 
افزایش ســرمایه شــركت های البــرزدارو، ایران دارو، ســبحان دارو، ســبحان انکولوژی ، 
كــی بی ســی و به تبــع آنها گروه پــس از اخذ مجــوزات الزم و همچنین دسترســی 
بــه منابع و تســهیالت مالــی ارزان قیمت تر با اســتفاده از پتانســیل هــم افزایی در 
شــركتهای گــروه و همچنین كاهــش دوره وصول مطالبات در دســتور كار میباشــد.

ث( منابع انسانی:
از جمله دغدغه های اصلی گروه تأمین نیروی انســانی متخصص و همچنین بروز رسانی 

اطالعات پرسنل
شركت های تحت پوشش میباشد، كه طبق سنوات قبل جذب و حفظ نیروی انسانی متخصص در 
سطح مدیران ارشد و میانی و همچنین برگزاری دوره های آموزشی در دستور كار مدیریت میباشد.

گزارش عملکرد اجتماعی شركت:
عملکرد زیست محیطی

از جملــه اقدامــات انجام شــده در زمینه زیســت محیطی می توان بــه احداث تصفیه 
خانــه فاضــالب، مدیریــت پســماندها، انهدام ضایعــات مطابــق قوانیــن و مقررات، 
ایجاد فیلتراســیون و توســعه فضای ســبز توســط شــركت هــای تابعه اشــاره نمود.
در ســال جــاری باالخــص شــركت داروســازی ســبحان انکولــوژی بــا ایجــاد 
زیرســاختهای كامــل محیــط زیســت موفق به كســب نشــان صنعت ســبز گردید.

عملکرد اجتماعی
از جملــه اقدامات انجام شــده در زمینه عملکــرد اجتماعی می توان بــه واردات اقالم 
دارویی مورد نیاز بهداشــت علیرغم حاشــیه ســود ناچیز توســط شــركت كی بی سی 
و تولیــد محصــوالت ضد ســرطانی با قیمت بســیار پایین تــر از محصوالت مشــابه 
وارداتــی توســط شــركت ســبحان انکولــوژی و تولید برخــی از از محصــوالت مورد 
نیاز بیماران علیرغم حاشــیه ســود ناچیز توســط سایر شــركتهای تابعه اشــاره نمود.

در ضمن جمایت از پژوهشــگران نیز از جمله دیگر اقدامات شــركتهای تابعه در راستای 
عملکرد اجتماعی می باشد.

رفاهی كاركنان
برقــراری نظــام پــاداش دهی،اعطای تســهیالت در حد مقــدورات، برقراری پوشــش 
بیمــه تکمیلی، مجهز كردن محیــط كار به تجهیزات ایمنی، تامین امکانات و تشــویق 
كاركنان به ورزش، آموزش و بازآموزی پرســنل، كمک به پرســنل جهت ادامه تحصیل 
از جملــه اقدامات شــركت هــای تابعه در راســتای امــور رفاهی كاركنان می باشــد.
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آرتاویل تایر و رشد 21 درصدی تولید در سال رونق تولید
افزایش درآمدهای سوددهی و عملیاتی با درایت های مدیران بازارشناس

به مدد درایت و تمهیدات اندیشــیده شــده مهندس انصاری مدیر رزومه دار و با تجربه صنعت 
تایر كشــورمان درآمد عملیاتی شــركت رشــد نزدیک به دو برابری داشــته و همچنین سود 
عملیاتــی از رقــم 597/021 میلیاردی به 2/652/862 میلیارد رســیده اســت كــه در كنار 
افزایــش 21 درصدی تولید ، ســود خالــص بیش از 100 درصد رشــد به خود دیده اســت.
مجمع عمومی عادی سالیانه شركت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر )سهامی عام( مورخ 1399/4/30   
در محل خیابان گاندي برگزار گردید.  در این مجمع كه با حضور 96/37 درصدی ســهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای هادی ابراهیمی بود، كه جنابان علیرضا انصاري و 
هوشنگ زینالي در مقام نظار اول و دوم و آقای فرهاد خالقي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامــه بــا قرائت گزارش هیات مدیــره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهــای 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 
مشــمول ماده 129 با تقســیم ســود 500 ریالی به ازای هر ســهم به كار خود پایــان دادند.

به گفته مهندس انصاری این مدیر كاردان و كاربلد ، تشدید تحریم ها كه تهیه مواد اولیه را برای 
شركت با چالش روبرو كرده بود تهدیدی اصلی برای مجموعه بود كه بحمداله در سایه تالش مجدانه 
و مجاهدگونه كلیه اركان شركت و حمایت هیات مدیره و در راس آن جناب گنجی توانستیم با 
سیاست های درستی كه تدوین و اجرایی كردیم تجلی گر رونق گردیم . به گفته وی علیرغم تمامی 

این مشکالت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر با تالش مضاعف در سال 
رونق تولید با عزمی راسخ خوشبختانه توانست ضمن افزایش تولید 
به میزان 31 درصد نســبت به سال قبل در جهت خودكفایی و 
در راستای اقتصاد مقاومتی در زمینه فناوری محصوالت، تحقیق و 
توسعه، توسعه منابع خرید داخلی،  همکاری با ماشین سازان داخلی، 
ایجاد مركز انتقال مستمر تکنولوژی ، ایجاد حفظ و گسترش رابطه با 
دانشگاه اقدامات موثری انجام دهد كه این اقدامات در كنار توجه به 
انتظارات سهامداران و سایر ذینفعان، توجه به توسعه منابع انسانی، 
توجه بر تولید تایرهای نسل جدید و توجه به بازارهای صادراتی 
در بین الستیک سازها شركتی موفق و ممتاز در عملکرد باشیم.
از اخبار مهم دیگر شــركت در ســال مالی مورد گزارش اینکه 

فاز دوم شــركت آرتا ویل تایر كه توســط بانک صنعت و معدن تأمین مالي شده است، با حضور 
رئیس جمهوري ، وزیر صنعت، معدن و تجارت دیماه سال گذشته در استان اردبیل افتتاح شد.
شــایان ذكر اســت روزانه 10 هزار حلقه الســتیک ســبک در این كارخانه تولید می شــود 
و بــا بهره بــرداری از فــاز دوم در كنار اشــتغالزایی و رونــق ، تحول بزرگــی در منطقه ایجاد 
شــده و وابســتگی كشــور به تایرهای تمام ســیمی كامیونــی 33 درصد كاهــش می یابد.

در حال حاضر 1100 نفر در فاز اول كارخانه آرتاویل تایر مشغول به كار هستند كه با راه اندازی فاز دوم 
آن برای 400 نفر دیگر اشتغال مستقیم ایجاد می شود و بدین ترتیب تعداد افراد شاغل در این كارخانه 
به 1500 نفر خواهد رسید . مدیرعامل مجتمع صنعتی آرتاویل تایر در رابطه با كارخانه جدیدی كه در 
اردبیل با حضور رئیس جمهور افتتاح شد تصریح دارد كه : در این كارخانه 300 هزار حلقه الستیک انواع 
تایرهای تمام سیمی باری، كامیونی و وانتی كه پیش ازاین وارداتی بود تولید خواهد شد و به این ترتیب از 
میزان بسیار زیاد ارزی كه در حال حاضر برای واردات این گونه تایرها خارج می شد، جلوگیری می شود.

او درباره میزان ســرمایه گذاری این طرح نیز اظهار كرد: حدود 23 میلیون دالر ســرمایه گذاری 
ارزی داشتیم، اما اگر به قیمت دولتی حساب كنیم و احتساب ماشین آالتی كه از قبل در سایت 
وجود داشــت، درمجموع نزدیک 40 میلیون دالر كل ســرمایه گذاری ارزی خط جدید اســت.
انصاری درباره كیفیت تولید تایرهای جدید در مقایسه با تایرهای وارداتی نیز گفت: تولیدات ما هنوز 
در مراحل آزمون است اما یقیناً با پیش بینی هایی كه انجام شده و خرید ماشین آالت و تجهیزات و 
مواد اولیه مرغوب كه پیش بینی شده و همچنین دانش فنی خریداری شده، یقیناً ازنظر كیفیت توان 
رقابت و برابری با تولیدات بسیاری از برندهایی كه در حال حاضر در ایران مصرف می شود وجود دارد.

پیام هیات مدیره
مجتمــع صنعتــی آرتاویل تایر با برند گلدســتون واقع در كیلو متر 6 جاده ســردابه و شــهر 
اردبیــل بــا رویکرد تــالش در جهــت خودكفایــی و با توجه بــه اهمیت و نقــش تولیدات 
داخلــی در افزایــش درآمد ملی و همچنین توســعه صــادارت غیر نفتی و نیــز بمنظور نیل 
بــه خودكفایــی در زمینه تولید انواع تایر ســواری رادیال و بایاس شــامل وانتــی ، كامیونی ، 
كشــاورزی با بهره گیری آخرین تکنولوژی در ســال 1375 فعالیت خود را آغاز نموده اســت .
هیات مدیره و مدیریت شركت با توجه به احساس مسئولیت و وظیفه ای كه در قبال خواسته ها و انتظارات 
سهامداران محترم دارند تمام تالش خود را در جهت تحقق این مهم مصروف نموده و براساس نیاز و 

انتظارات سهامداران گرامی راهبرد سازمان تدوین و جاری نموده و براین اساس ارزش های سازمانی و 
سیستم های مدیریتی بمنظور ارتقاء ابعاد گوناگون كمی و كیفی محصول بنا نهاده است درسال مالی 
گذشته چالش هایی برای كلیه صنایع بخصوص صنعت تایر در زمینه تشدید تحریم های بین المللی 
تورم تغییرات و نوسانات شدید نرخ ارز ایجاد شد و باعنایت به اینکه نزدیک 40 درصد از مواد اولیه 
صنعت تایر وارداتی است مشکالتی درخصوص تامین و تخصیص ارز ایجاد و این صنعت درخصوص 
تهیه و تامین بموقع مواد اولیه و قطعات با چالش مواجه شد علیرغم تمامی این مشکالت به لطف 
پرودگار و تالش جمعی این مجمع توانست 31 درصد افزایش تولید نسبت به سال قبل داشته باشد

مشکالت صنعت تایر در سال گذشته
صنعت تایر با قدمت بیش از 55 سال به عنوان یک كاالی استراتژیک نقش موثری در لجستیک 
كشــور دارد در سال گذشــته با توجه به فشار تحریم های ظالمانه اعمال شده به كشور كه این 
صنعت بسیار شدیدتر درمعرض آن بود مشکالت بسیار زیادی در حوزه تامین مواد اولیه و قطعات 
ناشــی از عدم تامین و تخصیص ارز ، افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه ، عدم انتقال ارز از طریق 
سیتم بانکی ایجاد و بر پیکره تولید اثرات زیادی گذاشت علیرغم تمامی این مشکالت مجتمع 
صنعتی آرتاویل تایر با تالش مضاعف در سال رونق تولید با عزمی راسخ خوشبختانه توانست ضمن 
افزایش تولید به میزان 31 درصد نســبت به سال قبل در جهت خودكفایی و درراستای اقتصاد 
مقاومتی در زمینه فناوری محصوالت ، تحقیق و توســعه ، توسعه منابع خرید داخلی همکاری 
با ماشــین سازان داخلی، ایجاد مركز انتقال مستمر تکنولوژی ، ایجاد حفظ و گسترش رابطه با 
دانشگاه اقدامات موثری انجام دهد كه این اقدامات توجه به انتظارات سهامداران و سایر ذینفعان 
، توجه به توسعه منابع انسانی ، توجه بر تولید تایرهای نسل جدید توجه به بازارهای صادارتی بود.
در جهت هماهنگی با خودور سازان و برنامه ریزی جهت پیاده سازی الزامات و نیازمندی صنعت 
خودرو منجمله استاندارد 85 گانه خودروئی پروژه های بهبود و فرآیند ساختار تایر تعریف و بخشی 
از آن را به اجرا گذاشت تا ضمن ارتقاء شاخص های عملکرد ایمنی و زیست محیطی در جهت 
كاهش مصرف سوخت اقدام نمود هم چنین در جهت تعامل و نیاز خودرو سازان به تایرهائی با 
سایزهای جدید اقداماتی انجام شد كه متاسفانه چون صنعت خودرو در سال گذشته به لحاظ تحریم 
با كاهش تولید نسبت به سال قبل مواجه شد و شركتهای خودروسازانی چون پژو و رنو از بازار ایران 
خارج شدند نتوانستیم از امکانات و تجهیزاتی كه برای تولید تایرهای 
سایزهای جدید تهیه شــده بود در برنامه تولید استفاده كنیم .

راهبرد مجتمع صنعتی آرتاویل تایر : 
مجتمع صنعتی آرتاویل تایر براســاس نیازهــای حال و آینده 
سهامداران و مشتریان و سایر ذینفعان راهبرد سازمانی را تدوین و 
جاری نموده و در جهت تعالی سازمان و تحقق چشم انداز و اهداف 
با توجه به عملکرد شاخص ها و حقایق جاری نسبت به شناسایی 
نیازهای حال و آینده ذینفعان برنامه ریزی نموده و همواره نسبت به 
استقرار سیستم های مختلف و در راستای ارتقاء كیفیت و كمیت 
محصوالت اهتمام داشته است . همچنین عملکرد درون سازمانی 
از طریــق ممیزی های داخلی و خود ارزیابی و ارزیابی های برون 
سازمانی مورد توجه قرار گرفته و اطالعات محیطی و داخلی پایش شده و محرک ها شناسایی 
شده و با استفاده از قابلیت ها و عملکرد درونی نقاط قوت و ضعف و تهدیدات و فرصت ها با استفاده 
از خرد جمعی و خروجی ها شامل مسائل سیاسی ، اجتماعی اقتصادی ، قانونی ، فناوری ، زیست 
محیطی در قالب تابلوی طرح ریزی استراتژیک تدوین و این عوامل بر تغییرات در چشم انداز و بیانه 
ماموریت شركت دیده شده است . اركان جهت ساز در مجتمع صنعتی آرتاویل تایر عبارتند از :

بیانیه ماموریت چشم انداز و ارزش های سازمانی :
مشــاركت در توســعه و تامیــن حمــل و نقــل جــاده ای از طریق تولیــد انــواع تایرهای 
رادیال )اســتیل بلــت( وانتی و كامیونی آل اســتیل ،وانتــی ، كامیونی بایاس و كشــاورزی

عملکرد دستاوردهای مهم در سال 1398 
درســال 1398 علیرغم تمامی موانع و مشکالتی كه صنعت تایر ناشــی از تشدید تحریم ها ، 
افزایش نرخ ارز، شیوع ویروس كرونا در دنیا ، عدم امکان تهیه و تامین مواد اولیه وارداتی مصرفی 
، عدم امکان ارتباط با حضور كارشناســان خارجی جهت پیشبرد پروژهای توسعه ای مواجه بود 
مجتمع صنعتی آرتاویل تایر جهت تحقق اهداف كمی تمــام توان و تالش خود را به كارگرفت 
و بمنظور نیل به اهداف كمی و كیفی تولید توجه به خالقیت و نوآوری و اســتفاده از نیروهای 
متخصــص و خبره مجموعه پروژه هایی تعریــف و اجرا نمود. كه مهم تریــن آنها عبارتند از :

الف : پروژهای بهبود فرآیند تولید 
ب: پروژها ی طراحی و توسعه محصوالت

 OTRو AGR پ : پروژهای طراحی و تولید تایرهای
 TBR  ت :پروژ تولید تایر تمام سیمی باری و كامیونی

ث : اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت انرژی 
اهم برنامه های عملیاتی و طرح های توسعه 

تیم رهبری آرتاویل تایر همه ساله در زمان تدوین بودجه، برنامه های عملیاتی و طرح 
های توسعه خود را برای سال بعد تعیین و تصویب می نماید.منابع مالی و غیر مالی مورد 

نیاز پروژه های مصوب،توسط مسئولین پروژه ها پیش بینی 
شده و میزان بودجه قابل تخصیص از سوی هیات مدیره تعیین 

می شود.در سال بعد پروژه ها در قالب نظام كنترل پروژه، كنترل می شود.
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»وصندوق« سرمایه یک ملت فهیم
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری و برنامه محوری با مدیریتی فرهیخته

به گفته مهندس امیرعباس حســینی مدیر محقق و كاردان كشــورمان رشــد 
پرتفوی بورســی شــركت و همچنین افزایش سود حاصل از ســرمایه گذاری ها 
به میزان 81 درصدی در ســال 98 و ســود فروش حاصل از ســرمایه گذاری كه 
مربوط به  بخشــی از  فروش ســهام پتروشــیمی جــم بوده، بــا 2500 درصد 
رشــد گوشــه ای از دســتاوردهای مدیریت در ســال های گذشــته بوده است.

بنا به اعالم این مدیر توانمند در مجموع شــركت با 105 درصد رشــد در ســود 
عملیاتی، سال 98 را به پایان رسانده است. همچنین در سایه تمهیدات اندیشیده 
شده مدیریت ، ارزش بازار شركت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی كشوری در 
دوره یاد شده، با افزایش 89 هزار و 221 میلیارد و 546 میلیون ریال به 175 هزار 

و 547 میلیارد و 64 میلیون ریال رسیده است . بر این 
اســاس بهای تمام شده این شركت نیز با افزایش یک 
هزار و 369 میلیارد و 546 میلیون ریال معادل 19 هزار 
و 925 میلیارد و 890 میلیون ریال محاسبه شده است.
مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شركت 
ســرمایه گــذاری صندوق بازنشســتگی كشــوری  
)ســهامی عام( مــورخ 1399/04/31در محل ســالن 
همایش هاي بیــن المللي هتل المپیک برگزار گردید. 
در ایــن مجمع كه بــا حضور بیــش از 84/9 درصد 
از ســهامداران حقیقــی و حقوقــی ، اعضــاء هیات 
مدیــره، نماینــده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 
حســابرس و بــازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت 
مجمــع برعهــده آقــای محمــد مهدي انتشــاري 

بــود، كه آقای حســن تاجیک و خانــم نرگس یزدانیــان در مقام نظــار اول و 
دوم و آقــای امیــر عباس حســیني به عنوان دبیــر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامــه بــا قرائت گــزارش هیات مدیره بــه مجمع مربوط به اهــم فعالیتهای 
صــورت پذیرفتــه در طی ســال مالــی منتهــی بــه 1398/12/29 و پس از 
اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات 
خــود ضمــن  تصویــب صورتهــای مالــی و تنفیذ معامــالت مشــمول ماده 
129 بــا تقســیم ســود 800 ریالی به ازای هر ســهم به كار خود پایــان دادند.
در ایــن مجمــع ابتــدا امیرعبــاس حســینی مدیرعامــل وصنــدوق گفت: 
ارزش روز دارایــی هــای وصنــدوق بــا در نظــر گرفتــن دارایــی هــای 
غیــر بورســی، بــه بیــش از 100 هــزار میلیــارد تومــان رســیده اســت.

مهــم ترین پروژه های این شــركت شــامل اوره آمونیاک مســجد ســلیمان و 
ABS/Rubber جــم اســت، كه پــروژه اوره و آمونیاک مســجد ســلیمان به 
98/3 درصد رســیده اســت و در ســال جاری بــه بهره برداری خواهد رســید. 
پــروژه ABS/Rubber جــم نیــز به پیشــرفت 75 درصدی رســیده اســت.

امیرعباس حسینی مدیرعامل »وصندوق« با اشاره به اینکه در صورت بهره برداری 

از طرح اوره و آمونیاک مســجد ســلیمانف این شركت ساالنه سودی برابر با 100 
میلیون دالر نصیب سهامداران خود خواهد كرد، افزود شركت ABS/Rubber جم 
پس از بهره برداری، ســود ساالنه 45 میلیون یورو برای سهامداران خواهد داشت.
درخصوص ارزش گذاری و عرضه شــركت های تابعه این هلدینگ ، شركت های 
صبا فوالد خلیج فارس و فوالد اكسین خوزستان در مرحله ارزش گذاری و عرضه 

در فرابورس قرار دارند.
گزارش هیئت مدیره به مجمع »وصندوق«

پرتفوی شــركت بیشــتر به صنایع شــیمیایی و پتروشــیمی مربوط می شود.
تعداد سهام معامله شده نماد وصندوق در طی سال مالی 1398  به میزان سه میلیون 
و 312 هزار ســهم بود كه این عدد در طی سال مالی 
1397 به میزان پنج میلیون و 530 هزار سهم بوده است.
همچنیــن در این گزارش به رشــد پرتفوی بورســی 
شــركت اشــاره شــده اســت كه در ســال 98 این 
عــدد به 60 هــزار میلیــارد تومان رســیده اســت.

همچنین سود حاصل از سرمایه گذاری ها با 81 درصد 
رشد در سال 98 شروع شــده و سود فروش حاصل از 
ســرمایه گذاری كه مربوط به  بخشی از  فروش سهام 
پتروشیمی جم بوده، با 2500 درصد رشد محقق شده است.

در مجموع شركت با 105 درصد رشد در سود عملیاتی، 
سال 98 رو به پایان رسانده است.

براســاس ایــن گــزارش، مجموع ســرمایه شــركت 
دو هــزار و هفتصــد میلیــارد تومــان اســت كــه 
»وصنــدوق« بــرای ســال 99  اقداماتــی را بــرای افزایــش ســرمایه دارد.

همچنین »وصندوق« در دوره 12 ماهه سال مالی منتهی به اسفند 97، به صورت 
حسابرسی شده، مبلغ 13 هزار و 653 میلیارد و 472 میلیون ریال سود خالص كسب 
كرد و بدین ترتیب مبلغ 506 ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.
ارزش بازار شركت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی كشوری در دوره یاد شده، با 
افزایش 89 هزار و 221 میلیارد و 546 میلیون ریال به 175 هزار و 547 میلیارد و 64 
میلیون ریال رسید. بهای تمام شده این شركت نیز با افزایش یک هزار و 369 میلیارد و 
546 میلیون ریال معادل 19 هزار و 925 میلیارد و 890 میلیون ریال محاسبه شده است.

»وصنــدوق« تعــدادی از ســهام چند شــركت بورســی را با بهای تمام شــده 
5 هــزار و 742 میلیــارد و 550 میلیــون ریــال بــه مبلــغ معــادل 9 هزار و 
792 میلیــارد و 200 میلیــون ریــال واگــذار كــرده كــه از ایــن بابت مبلغ 
3 هــزار و 792 میلیــارد و 200 میلیــون ریــال ســود كســب كرده اســت.

شركت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی كشوری طی این دوره تعدادی از سهام چند 
شركت بورسی را با بهای تمام شده 6 هزار و 443 میلیارد و 878 میلیون ریال خریداری كرد.
شــایان ذكر اســت مدیریت » وصندوق« برای خود دو وظیفــه عمده راتعریف 
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نمــوده و براســاس دكترین جناب امیر عباس حســینی ؛ حفــظ ارزش ذخایر 
و دارایــی صندوق هــا و كمک بــه تامین مالی جهــت ایفای تعهــدات دوبال 
اصلــی كاری مجموعــه برای رســیدن به اوج برنامه های ترســیمی میباشــد .

 صندوق بازنشســتگی كشــوری همانند ســایر صندوق های بازنشستگی دارای 
بخش اقتصادی اســت كه از ســال 1367 اقدام به ســرمایه گــذاری نموده و در 
این راســتا شركت ســرمایه گذاری صندوق بازنشســتگی را ایجاد و در آن قالب 
ســرمایه های خود را حفظ و نگهداری نموده اســت. همچنین عالوه بر شــركت 
ســرمایه گذاری بواسطه واگذاری شــركت های دولتی در قالب رد دین دولت به 
صندوق بازنشســتگی برخی از ســرمایه گذاری ها در صندوق شکل گرفته است.

طی سالهای گذشته برای مدیریت بهینه و تخصصی شركتهای تابعه اقدام به اصالح 
ساختار صورت گرفته و هم اكنون 5 هلدینگ تخصصی در این صندوق فعال میباشد .

پیام هیات مدیره
با عرض ســالم خدمت ســهامداران و مدعوین ارجمند و اعضای محترم مجمع 
عمومی عادی ســالیانه شــركت ســرمایه گذاری صندوق بازنشستگی كشوری. 
گــزارش عملکرد هیأت مدیره شــركت در دوره مالی منتهی بــه 1398/12/29 
كه حاصل اندیشــه، تالش و فعالیت یک ســال كاركنان، مدیران و هیات مدیره 
شــركت بــوده و همچنین خالصه عملکرد ســاالنه شــركتهای گــروه و برنامه 
ها و اســتراتژی هــای اصلی و جهت گیری های كالن شــركت را تقدیم میدارد. 
تالش هیــات مدیره همــواره این بوده اســت تــا ارزش آفرینــی را برای همه 
ذینفعــان از جملــه بازنشســتگان فرهیخته صندوق بازنشســتگی كشــوری 
به عمــل برســانیم و شــرایطی را مهیا نماییــم تا بتــوان در راســتای برنامه 
های اســتراتژیک شــركت و حداكثرســازی ثروت ســهامداران قــدم برداریم. 
بی تردید طی این مسیر پرفراز و نشیب نیازمند الطاف الهی و تداوم همراهی و حمایت 
سهامداران ارجمند و تالش بی وقفه همکاران محترم میباشد و امید است ثمره این 
تالش رضایتمندی سهامداران را به همراه داشته باشد. در پایان از كلیه سهامداران 
محتــرم كه همواره یار و یاور ما بوده اند، صمیمانه تشــکر و قدردانی می نماییم.

جایگاه شركت در بورس اوراق بهادار و صنعت 
شركت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی در حال حاضر در صنعت شركت های 
چند رشته ای صنعتی درج شده است.  شركت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی 
كشوری از نظر سرمایه، ارزش بازار و نسبت قیمت به سود هر سهم با سایر شركت 
های هم گروه در صنعت مذكور در تاریخ 1398/12/29 مقایســه شــده اســت

اهم اقدامات انجام شده طي دوره مالي منتهي به 1398/12/29
- ادامــه اجــرا و پیشــرفت پروژه احــداث واحدهــای اوره و آمونیــاک )بخش 
EPC ( و افزایــش پیشــرفت طــرح در پایان ســال 1328 بــه 98/22 درصد

- ادامه اجرای پروژه Rubber / ABS جم
- مشــاركت در طــرح تولیــد 5 میلیــون تــن محصــول فــوالدی در منطقه 
ویــژه اقتصــادی خلیــج فــارس از طریق شــركت صبــا فوالد خلیــج فارس

- پیگیری به ظرفیت رساندن شركت صبافوالد خلیج فارس
- پیگیری عرضه سهام شركت های صبا فوالد خلیج فارس و فوالد اكسین خوزستان 

در بازار بورس اوراق بهادار
- پیگیری جهت افزایش سودآوری شركت های تحت كنترل از جمله پتروشیمی 
جم، پتروشــیمیران، بازرگانی صندوق بازنشســتگی، ایران یاســا تایر و رابر و ...

- مشاركت در افزایش ســرمایه شركتهای سرمایه پذیر از جمله پتروشیمی جم، 
مسجد سلیمان و ...

- پیگیری و اقدام جهت خروج از سرمایه گذاریهای غیرمولد از جمله ایران یاسا تایر 
و رابر، مسجد سلیمان و ... 

- تکمیل زنجیره تولید فوالد از طریق شركت های صبافوالد خلیج فارس )طرح تولید 
شــمش و ورود به باالدست( و فوالد اكسین )طرح تولید شمش و آهن اسفنجی(

گزارش عملکرد اجتماعي شركت 
كمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی كشور و حركت در راستای سند چشم انداز 
20 ســاله نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، از جمله مهمترین وظایفی است 
كه عالوه بر افزایش دارایی سهامداران در زمره وظایف شركت های بزرگ فعال در 
اقتصاد كشور قرار دارد. بر همین اساس و با اعتقاد بر این مهم، هیأت مدیره شركت 
ســرمایه گذاری صندوق بازنشستگی كشوری با انجام ســرمایه گذاری و افزایش 
سرمایه در شركتهای ســرمایه پذیر نقش موثری در كمک به توسعه استان های 
محل استقرار شركت های سرمایه پذیر )به ویژه توجه به امر اشتغال( داشته است 

شركت از منظر بورس اوراق بهادار 
شــركت در تاریــخ 1379/06/31 در شــركت بــورس اوراق بهــادار تهــران 
در گــروه شــركت های چنــد رشــته ای صنعتی با نمــاد »وصنــدوق« درج 
شــده و ســهام آن بــرای اولین بار در همان ســال مــورد معامله قــرار گرفت

برنامه هاي آتي شركت 
مجموعه فعالیت های شركت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی كشوری با توجه 
به تغییر اهداف و تمركز بر حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی به شرح ذیل تدوین 

و در حال پیگیری میباشد: 
برنامه هاي كوتاه مدت 

 -  ســاماندهی شــركت هــای حوزه انــرژی صندوق بازنشســتگی كشــوری
 -  خروج از شركت های غیرمرتبط

 -  عرضه سهام شركت صبا فوالد خلیج فارس
 -  رسیدن كارخانه صبا فوالد خلیج فارس به ظرفیت اسمی

-  ارزش گذاری و فروش سهام شركت تولیدی تهران
برنامه هاي میان مدت

 -   به بهره برداری رسیدن پروژه اوره و آمونیاک صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان
-  اجرای طرح توسعه فوالد اكسین

 -   پیگیری پروژه 5 میلیون تنی محصول فوالدی توسط شركت صبافوالد خلیج فارس
Rubber /ABS تسریع و پیگیری جهت اتمام پروژه  -

-  تامین مالی و آغاز پروژه PP / PDH جم
- ورود و توسعه زنجیره پایین دستی پلیمر 

-  تامین مالی و آغاز پروژه نیروگاه اندیمشک
برنامه هاي بلندمدت

 -  شناسایی فرصت های جذاب و پربازده سرمایه گذاری و ورود به آن
 -  سرمایه گذاری در حوزه های مکمل زنجیره ارزش الفین 
 -  تمركز در بازاریابی و فروش محصوالت شركت های تابعه

 -  ورود به حوزه احداث نیروگاه های تجدیدپذیر
 -  ساماندهی و تعیین تکلیف برخی از شركت های سرمایه پذیر
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اخبار بانک و بیمه

پیام تبریك مهندس بختیاری مدیرعامل بیمه رازی به 
مناسبت روز خبرنگار

هفدهم مرداد ماه روز خبرنگار، یادآور خاطر افرادی است كه 
در تحوالت دنیای پیچیده امروز، نقش بسیار برجسته دارند.

به معنای واقعی كامالً قابل درک است كه عصر كنونی عصر 
اطالعات و رسانه است و تقریبا هیچ حركت و رخدادی در جهان 
پیرامون ما نمی تواند از دامنه تاثیرگذاری و تاثیر پذیری رسانه 
به دور باشد. خبرنگاران این قشر شریف، فهیم و زحمت كش 
قطعاً در توسعه همه جانبه جامعه نقش موثری دارند هر چند 
كه حرفه و شغل خبرنگاری بی خطر و كم زحمت هم نیست.
ســالیان متمادی اســت كه ما بیمه گران، یکی از الزامات 
توســعه فرهنگ بیمه را » اطالع رســانی« می دانیم. بدون 
شک رســانه و بویژه خبرنگاران در رشــد و توسعه صنعت 
بیمه جایــگاه ویژه خــود را دارنــد. خصوصــاً خبرنگاران 
تخصصی حــوزه بیمه كه بــه كلیــات و جزئیات صنعت 
اشــراف داشــته و همواره با ارائه تحلیل های دقیق عالوه بر 
كمک به فرهنگ ســازی، به نوعی موجــب اصالح و ارتقای 
كاركردهای داخلی صنعت بیمه و مدیران آن نیز می شوند.
تصور می شود بمنظور ایفای نقش بهتر خبرنگاران و همچنین 
بهره مندی بیشــتر صنعت بیمه از ظرفیت های این قشــر 
فرهیخته برای توسعه صنعت، بایستی آرام آرام به دنبال تقویت 
یک مدل بلوغ ســازنده باشیم. در این مدل، مدیران صنعت 
حتمــاً و به دور از تعارف قبول می كنند كه رســانه نقش و 
جایگاه تعیین كننده ای در ارتقای سطح كمی و كیفی خدمات 
صنعت داشته و مدیران و كارشناسان بایستی در برابر تحلیل 
ها و انتقادات سازنده و منصفانه آنها تاب آوری بیشتری داشته 
باشند. در سوی دیگر، خبرنگاران عزیز نیز حتماً می پذیرند 
كه كار در فضای اقتصادی امروز ایران دشواری و پیچیدگی 
های بسیاری دارد و قطعاً تهیه هر گونه خبر و نوشتن تحلیل 
بایســتی با رعایت اصول و قواعد فنی، انصاف و بررسی های 
همه جانبه و در نهایت رعایت اخالق حرفه ای صورت گیرد.

بیمه رازی به عنوان اولین شــركت بیمه خصوصی كشور، بر 
این باور اســت كه بخش خصوصی در واقع بایستی پیشران 
اصلی توســعه در كشور باشد و این توســعه صرفاً با لحاظ 
یک رویکرد همه جانبه نگر و نیرومنــد اتفاق خواهد افتاد، 
بیمه رازی در آســتانه ورود به قرن جدید هجری شمسی با 
تبیین شــعار جدید خود با محوریت » آســودگی خاطر« و 
با هدف كمک به بهبود شــاخص های ملی توسعه صنعت 
بیمه، ضمن عرض ارادت و تبریــک روز خبرنگار به تمامی 
خبرنــگاران بویژه خبرنگاران متخصــص و زحمت كش در 
حوزه صنعت بیمه با كمال میل خود را نیازمند نقد سازنده 
و نظرات ارشــادی خبرنــگاران و اصحاب رســانه می داند.
معرفی یك هدیه بی دردسر، »كارت های هدیه« بانك 

آینده با تنوع بسیار
با اهــدای كارت هــای هدیــه بانك آینــده به 
مشــتریان و عزیزان تــان، خاطره ســازی كنید.

ایــن كارت ها با تنوع باال، قابلیــت درج پیام یا متن دلخواه 
شــما و در مبالغ مختلف، در دســترس مشــتریان عزیز و 
عمــوم مردم قرار دارد.كارت هدیــه بانک آینده با طرح های 
جذاب و متناســبی كه به شــما ارائه می كنــد این امکان 
را فراهــم كرده اســت تا در مناســـبت هــای مختلف و 
تیراژ باال، كاركـــنان ســازمان و شركـــت های مختلف، 
مهمانی ها و مـــراسم های مختلف، از آن بهره مند شــوند.

توجه داشــته باشــید كه اگر در شــهرهای دارای سرویس 
پیشخوان مجازی زندگی می   كنید، می توانید برای سفارش 
كارت هدیه از پیشخوان مجازی بانک آینده استفاده نمایید 
تــا كارت هدیه در محل مــورد نظر شــما، تحویل گردد.

پیام تبریك مدیرعامل بیمه  كوثر به  مناسبت روز خبرنگار
»ن و القلم و مایسطرون«

پیامبــر خدا )صلــی اهلل علیه وآلــه( فرمود: »حــق را بگو 
و در راه خــدا از مالمــت هیــچ مالمت گــری نهــراس«
سالم خدا بر تمامی وجدان های بیدار جهان، خبرنگارانی كه 
به راستی تجسم امانت، مسئولیت، تعهد، دلسوزی و وظیفه اند. 
درود می فرســتیم بر تمامی وقایع  نگارانــی كه حرمت قلم 
و آگاهــی را پاس می دارند و خامه خویش را جز در مســیر 
حــق و عدالت به كار نمی گیرند. 17مرداد، روز پاسداشــت 
مقام انسان های آزاده و یادمان شهادت مظلومانه خبرنگارانی 
است كه در سپهر شــهادت و ایثار، ستارگانی جاوید شدند. 
خبرنگاران شهیدی كه قلم را سالح خویش و رسانه را سنگر 
دفاع از اســتقالل و آزادی قرار دادند. اینجانب به نمایندگی 
از خانواده بزرگ بیمه كوثر، روز خبرنگار را به شــما دالوران 
خستگی ناپذیر تبریک می گویم و بهترین ها را برایتان آرزومندم.

امیــد اســت در ســایه الطاف ایزد ســبحان در راســتای 
اعتــالی نــام ایــران اســالمی موفــق و پیروز باشــید.
پیام تبریك سرپرســت بیمه میهن به مناسبت »روز 

خبرنگار«
دكتــر مصطفــوی عضو هیــات مدیره و سرپرســت بیمه 
میهن به مناســبت »روز خبرنــگار«؛ به پــاس زحمات و 
تالش های خبرنگاران حوزه بیمــه پیام تبریک صادر كرد.
هفدهم مرداد »روز خبرنگار« را كه با عید ســعید غدیر خم 
تقارن یافته به شما خبرنگاران ارجمند تبریک عرض نموده 
و به ســهم خود از زحمات بی دریغ و موثر شما در توسعه و 
تعمیم فرهنگ بیمه و نیز از حسن همکاری و تعامل مطلوبتان 
در انعکاس اخبار و تحوالت بیمه میهن سپاسگزار و برایتان 
سرافرازی و موفقیت روزافزون آرزومندم. بی شک تالش های 
صادقانۀ اصحاب رســانه بویژه خبرنگاران ســخت كوش و 
متعهد حوزۀ بیمه در اطالع رسانی و آگاهی بخشی تحوالت 
صنعت بیمه، نقش تعیین كننده ای در ایجاد امنیت، آرامش و 
اطمیناِن خاطِر احاد جامعه و پیشبرد اهداف این صنعت دارد. 
امیــدوارم بــه فضل خدا و در ســایۀ هوشــمندی و تالش 
بیش از پیش شــما همــکاران فرهیخته بتوانیــم با تداوم 
همکاری های مشــترک، شتاب بیشــتری در توسعۀ بیمه 
هــای بازرگانی و دســتیابی بــه اهــداف آن در عرصه های 
مختلــف اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصادی ایجــاد كنیم. 
پیام دكتر كامبیز پیکارجو مدیرعامل و عضو هیئت 

مدیره بیمه آرمان 
فرارسیدن روز خبرنگار را بهانه دانسته تا از زحمات بی دریغ 
كلیه اصحاب رســانه و مجاهدتهای آنها -بویژه شما همکار 
عزیزی كه سالها است در كنارتان كسوتهای مختلف از بیمه 
مركزی در گذشــته تا شركت بیمه آرمان در امروز، مشغول 
به فعالیت در صنعت بیمه می باشــم- تشکر و قدردانی كنم. 
قلم ابزاری تخصصی اما اربابی بســیار بی رحم اســت، قلم را 
می توان به گلوله ای تشــبیه كرد كه پس از تحریر و انتشار 
خبر از رها می شــود و می تواند چه در بعد نقد و چه در بعد 
تحلیل و تفســیر، موجی از بهبود، توسعه و انگیزه پیشرفت 
و تعالی یک صنعت را بهمراه داشــته باشــد و اما اگر دست 
نااهالن، مغرضان، نادانان و بدخواهان باشــد آنگاه اثری جز 
تخریب، یاس، ناامیدی و نفاق چیز دیگری نخواهد داشــت. 
پس مفتخر و بســیار خوشحالم كه در صنعتی فعالیت دارم 
كه چنین خبرنگاران توانمند، خبره و با اخالقی وجود دارند 
كه سهم بی بدیلی در تمامی ابعاد پیشرفتهای عیان و پنهان 
صنعت داشــته و مجاهدینی هســتند هرچند كه در اغلب 
ادوار گذشته حق و نقش شان آنچنان كه درشانشان بوده ادا 
نشده و یا قابل ادا نیست. موفق و پیروز باشید مانند همیشه.

در مجمع عمومی بطور فوق العاده بانك سینا انجام شد:
تقسیم 60 ریال سود به ازای هر سهم

در این جلسه پس از انتخاب اعضای هیأت رئیسه مجمع، 
متشــکل از آقایــان بیگدلی نماینده بنیاد مســتضفعان، 
مرادپور نماینــده دولت، منصوری نماینــده بنیاد علوی، 
موســوی نماینده سازمان حسابرســی، مروج معاون امور 
مالی و سرمایه گذاری و دهقاندار مدیر امور حقوقی بانک، 
خانم یوسفی نماینده سازمان بورس اوراق بهادار )از طریق 
ارتباط تصویری( به ریاســت دكتر دانیالی قائم مقام بانک 
ســینا، گزارش عملکرد هیات مدیره در سال مالی منتهی 
به 29 اســفند 98 از ســوی مدیرعامل بانک ارائه شــد.

دكتــر ایمانی گفت: یکــی از اهداف اصلــی و مهم بانک 
ســینا، تالش برای افزایش رضایتمنــدی تمامی ذینفعان 
گرامی از طریق ایجاد ارزش افزوده و بازدهی بیشتر است 
كه در همین راســتا با پیاده ســازی برنامه ها و سیاست 
های توســعه ای، توانســته گام های مهمــی را بردارد به 
طوری كه در ســال یاد شــده، مجموع ســپرده های این 
بانــک 18,9 درصد، مانده خالص مصارف بانک 13 درصد 
و ســودآوری آن 347 درصد رشــد را نشــان می دهد.

مدیر عامل بیمه البرز اعالم كرد:
فروش اقساطی بیمه نامه با تخفیفات ویژه بیمه 
البرز برای حمایت از مردم در شرایط كرونا
مدیرعامل شــركت بیمه البرز اعالم كرد: با توجه به شــرایط 
سخت اقتصادی ناشی از تحریم و شیوع كرونا و لزوم حمایت 
از مردم از سوی بنگاه های بازرگانی، بیمه البرز اقدام به فروش 
بیمه نامه های خرد به صورت اقســاط و با تخفیفات ویژه كرد.
محسن پوركیانی گفت: بیمه البرز بیش از شش دهه با مردم 
همراه است و همیشه تالش داشته بهترین خدمات را به بیمه 
گــزاران خود ارایه دهد. هم اكنون نیز به دنبال آن هســتیم 
كه شــرایط بهتــری را برای مردم و مشــتریان فراهم كنیم.

وی افزود: به همین دلیل و به بهانه شــصت و دومین ســال 
فعالیت، جشــنواره ای را برگــزار كرده ایم تا مــردم راحت تر 
بتوانند نســبت به تهیــه و خریــد بیمه نامه اقــدام كنند.

مدیرعامــل بیمه البرز با تاكید بر این كه ارایه تســهیالت به 
مردم در این شرایط خاص، امر خداپسندانه ای است، گفت: بر 
همین اساس، بیمه البرز اقدام به برگزاری جشنواره همراهان 
ماندگار بیمه البرز كرده اســت و هموطنان عزیز می توانند از 
29 تیرمــاه لغایت پنج آبانمــاه 1399 با تخفیف و به صورت 
پرداخت اقســاطی حق بیمه، اقدام به تهیه بیمه نامه كنند.

پوركیانــی ادامــه داد: همچنین با توجه به شــرایط كرونا و 
لزوم پرهیــز از مراجعه حضوری، امــکان خرید بیمه نامه در 
بیشتر رشــته ها در ســایت شــركت بیمه البرز وجود دارد.
وی توصیه كرد:  با توجه به افزایش قیمت دارایی ها طی چند ماه 
گذشته، مشتریان بیمه البرز می توانند با بهره مندی از تخفیفات 
15 تا 20 درصدی بیمه البرز در جشنواره همراهان ماندگار بیمه 
البرز، دارایی های خود را به ارزش روز تحت پوشش قرار دهند تا در 
هنگام وقوع خسارت احتمالی به طور كامل خسارت دریافت كنند. 
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مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه صاحبان ســهام شــركت  بیمــه زندگــی باران 
)ســهامی  عــام( در تاریــخ 1399/04/28 در محــل بلــوار میرداماد تشــکیل شــد. 
در این مجمع كه با حضور 65/03 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای سیدافضل موسوي بود، كه خانم سمیه ادهمي و آقای محمد 
غالمرضایي در مقام نظار اول و دوم و آقای علیرضا هادي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی سال مالی منتهی به 1398/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویــب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم سود 5 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
این مراســم طبق پروتکل های بهداشــتی اعالم شده از سوی ســازمان بورس و اوراق 
بهادار بصورت زنده پخش شــد تا ســهامداران در جریان كامل مصوبات آن قرار گیرند. 
پس از قرائت آیاتي چند از كالم ا... مجید و پخش ســرود جمهوري اسالمي ایران ابتدا 
نســبت به انتخاب رییس مجمع، ناظرین و منشــي جلسه اقدام و پس از استقرار هیأت 
رئیســه مجمع و نمایندگان بیمه مركزي جمهوري اســالمي ایران و حسابرس، گزارش 
فعالیت هاي شــركت در سال 98 توسط مدیرعامل ارایه گردید. در این مجمع نماینده 
ویژه ســازمان بورس نیز بصورت اینترنتی همزمان ) آنالین ( در جلسه حضور داشتند.

دكتر علیرضا هادی مدیر خوشفکر و صاحب سبک صنعت بیمه كشور كه در راه اندازی 
بیمه سرمد الگویی شد برای مدیران دیگر بازار سرمایه در تاسیس و پیشبرد یک شركت 
بیمه ای موفق و بدون شــک در بیمه باران نیز همان عملکرد درخشــان را اســتمرار 
خواهــد داد در ابتدای گزارش جامع خود با تشــریح تاریخچــه ای از علت و چگونگی 
پیدایش بیمه باران به تبیین مزایای وجود شــركت بیمه باران در صنعت بیمه كشــور 

پرداخت و تصریح نمود نقطــه تمایز ما برخورداری از 
سیاســت ها و فعالیت های به روز برای شــبکه فروش 
، وجــود نیروهای متعهد و متخصــص، امکان صدور و 
استعالم بیمه نامه ها به سهولت در پرتال شركت بوده 
كــه در كنار آن برنامه های مــدون دیگری برای ارتقا 
جایگاه شــركت در حال پیاده سازی و اجرا می باشد.

بــه گفته این مدیر توانمند صنعت بیمه كشــور، بیمه 
گــذاران شــركت می تواننــد با ورود به ســایت كلیه 
ریــز اطالعات خــود و ســایر اطالعات مــورد نیاز را 
بــرای بهره بــرداری و خریــد بیمه نامه هــای جدید 
كم ریســک، پرریســک و با رشد متوســط كه با نرخ 

های بهره های متفاوت و متناســب با شــرایط آنها یک ســرمایه گذاری مناسب با یک 
بازدهی خوب می باشــد را انتخاب كرده و در زمره مشــتریان این بیمه نوپا قرار گیرند.

بــه گفته دكتر علیرضا هادی، مدیرعامل شــركت بیمه بــاران، در حالی كه تنها در 3 
ماهه اول ســال 99 ما 40 روز كاری داشــته ایم اما یک گزارش 3 ماهه مقبول و موفق 
را ثبــت و عرضه كردیم وبــا طرح های ویژه بیمه ای خود منجملــه طرح های ترنم و 
تبسم توانسته ایم سهمی درخور از بازار صنعت بیمه كشور  را به خود اختصاص دهیم. 
وی اضافــه كرد بیمه باران و محصــوالت آن دارای مزایای فراوان می باشــد منجمله 
اعــالم دقیق نرخ بازدهی و فناوری قلک و امکان پس انــداز مبالغ خرد و تبدیل آن به 
ســرمایه های بزرگتر و چندین محصول دیگر بیمه ای با شــرایط مناسب كه منتخب و 
پیشنهاد بسیاری از صاحبنظران و خبرگان صنعت بیمه و بازار سرمایه كشور می باشد.
به گفته مشــارالیه افزایش امید به زندگی و شرایط سنی جامعه ایرانی برای شركتهای 
بیمه تخصصی زندگی فرصتی استثنایی است، كه با مطالعه و ارائه محصوالت جدید می 

توانند فروش خوبی داشته باشند.
بنا به اعالم مدیر رزومه دار صنعت بیمه كشور، سیاست و دكترین اصلی مجموعه چابک 
و توانمندسازی با یک بازاریابی و شبکه فروش متناسب می باشد تا در كنار آنکه شركت 
بدون آنکه بی جهت بزرگ شود بتواند سوددهی پایداری را برای ذینفعان خود حاصل سازد.

بنا به تاكید ویژه سکاندار بیمه باران، تشکیل  كمیته های حسابرسی و كنترل داخلی، مدیریت 
ریسک، تطبیق مقررات و جبران خدمات نیز جزو اهم فرآیندهای صورت پذیرفته در سال 
مالی 98 بوده است كه پیشتر و قبل از تاسیس مقدمات اولیه آن فراهم گردیده و اكنون 
این كمیته ها با دقت و تالش خوب و كار كارشناسی دقیق در حال فعالیت جدی میباشند.

طراحــی محصوالت جدید در بیمه های زندگی با توجه به نیاز ســنجی كارشناســانه 
انجام شــده، ترهین و تامین و بهره برداری از ســاختمان مركزی، طراحی ســاز و كار 

فروش بیمه های زندگی، شناسایی و مذاكره با افراد توانمند در حوزه فروش بیمه های 
زندگی و شــیوه و نحوه همکاری با آنها از دیگر اهم فعالیت های مجموعه بوده اســت.
شایان ذكر است علی رغم این كه بیمه باران نوپا و شركتی نوظهور است اما با توجه به 
جذب نیروهای با تجربه و كارآمد می تواند خیلی سریع جایگاه خود را در صنعت بیمه 
كشور تثبیت و پایدار سازد و از این جمله اند سركار خانم سمیه ادهمی مدیر پاكدست و 
معمار مالیه مجموعه، جناب حامی فر مدیر اهل تعامل و فرهیخته روابط عمومی شركت كه 
بیشترین همکاری را با اهل رسانه دارد و البته سیاست گذاری های ناب جناب دكتر هادی، 
مهندس موسوی ریاست هیات مدیره مجموعه و دكتر مدیری نایب رئیس هیات مدیره.
در بخــش آخر گــزارش خود دكتر علیرضا هــادی با اعالم اینکــه امیدواریم مجموعه 
بیمه باران با صمیمیت، همدلی و ســخت كوشــی تــوام با برنامه محــوری با رعایت 
اصول شــركت یعنی »ســالمت، حرفه ای گری و انسجام ســازمانی« بتواند انتظارات 
بیمه گذاران و ســهامداران را برآورده كند تصریح نمود مشــتریان بیمه باران در همه 
انــواع بیمه هــای زندگی، از ابتدای صــدور بیمه نامه، امکان مشــاهده تمام اطالعات 
بیمــه نامــه و تعهدات خود در هــر زمانی را در پورتــال بیمه باران خواهند داشــت.
مدیرعامل بیمــه باران در پایان ابراز امیدواری كرد كه این شــركت با ارائه محصوالت 
تخصصــی و مبتنــی بــر نیــاز و دغدغه جامعــه بتواند ســطح جدیــدی از خدمت 
رســانی را بــا ایجــاد تجربه مثبت در بیمــه گذاران و مشــتریان خود همراه ســازد. 

برنامه های آتی هیات مدیره
هیات مدیره شــركت بیمه زندگی بــاران به عنوان امانت دار ســهامداران گرامی و به 
منظور حفظ و حراســت از ثروت ســهامداران از یک سو و با در نظر گرفتن منافع بیمه 
گذاران و ســایر ذینفعان از ســوی دیگر، مصمم است برای توســعه فعالیت بیمه ای و 
ســرمایه گذاری با در نظر گرفتن اصول مدیریت ریسک برنامه های زیر به اجرا بگذارد:
- توسعه و بهبود مستمر محصوالت بیمه های زندگی

- توســعه فعالیــت های ســرمایه گــذاری با هدف 
تامیــن بهتریــن بازدهی برای منابع ســرمایه گذاری
- بهــره بــرداری و توســعه مســتمر امانــات ارائــه 
خدمــات متمایــز بــه مشــتریان و شــبکه فروش
- توسعه همکاری با ارائه كنندگان خدمات كارگزاری 
آنالین بیمه و استفاده از مشاوران آنالین بیمه های زندگی
- فعال سازی حداقل 10 دفتر بازاریابی و هماهنگی منطقه 
ای حضوری و دیجیتال در ســطح كشور تا پایان سال

- هماهنگــی و آغاز همکاری با كارگزارن فعال در بازار 
بیمه های زندگی كشور

- اعطــاء نمایندگی بــه حداقل 200 متقاضــی نماینده بیمه هــای زندگی و عمومی
- بهره گیری از روش های نوین تبلیغ و ترویج اثربخش بیمه باران و محصوالت بیمه زندگی
- فعال ســازی و بهره بردرای موثر از باشگاه مشتریان و شبکه فروش با برقراری مزایای 

خاص و متمایز رقابتی
- بــه كارگیری مدیران و كارشناســان توانمند و تحصیل كرده در بخش های بیمه ای، 

مالی، حسابرسی و سرمایه گذاری 
- مدیریت دانش و آموزش كاركنان و شبکه فروش

عملکرد و اهم فعالیت های شركت در سال 1398
- طراحی محصول جدید در بیمه های زندگی از نوع بیمه های زندگی به شرط حیات با نام تجاری 
»ترنم« و اخذ تایید از بیمه مركزی ج.ا.ا. به عنوان محصول انحصاری شركت بیمه زندگی باران
- شناســایی و معرفی كاركنان كلیدی براســاس آیین نامه نحوه احراز صالحیت حرفه 
ای كاركنان كلیدی و عملیاتی موسســات بیمه )مصوب شماره 90 شورای عالی بیمه( 
و دریافــت تاییدیه صالحیت از بیمه مركزی ج.ا.ایران بــرای عضویت در هیات مدیره، 

میدرعامل، معاون فنیف مدیران بیمه های زندگی، امور مالی و اكچوئر بیمه.
- تدوین آیین نامه ها، دستورالعمل ها و فرم های عملیات گری، مالی، معامالت، اداری 

و استخدامی
- مطالعه و بررسی و طراحی مدل های سرمایه گذاری به عنوان ابزار رقابتی شركت در بازار بیمه

- ترهین و تجهیز و بهره برداری از ساختمان مركزی شركت
- خرید و راه اندازی نرم افزارهای مالی، اداری و بیمه گری و پورتال شركت

- طراحی سازمان فروش بیمه های زندگی
- شناسایی و مذاكره با افراد توانمند در فروش بیمه ای زندگی برای تبادل نظر و تعیین 

روش های همکاری.

چترها را باید بست زیر باران باید رفت
مجمع عمومی عادی ساالنه تیر 99 بیمه باران برگزار شد
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دکترین غالمرضا سلیمانی برای تعالی تاصیکو
مدیریتی موفق که برای جهش تولید و توسعه فعالیت ها برنامه مدون دارد
افزایش سرمایه 11۰۰ میلیارد تومانی تاصیکو مصوب مجمع گرفت

مدیر خوش فکر و بازارشناس بازار سرمایه كشورمان مهندس غالمرضا سلیمانی در 
مقام مدیرعامل تاصیکو با بیان اینکه ارزش بازار هلدینگ شركت های بورسی گروه 
تا پایان اردیبهشــت 32 هزار و 427 میلیارد تومان بوده است افزود: سال گذشته 
به ســهامداران وعده افزایش دو برابری EPS یا سود خالص را دادیم كه بحمداهلل 
با تحقق رشدی بیشتر از آنچه قولش را داده بودیم با تالش همکارانم رشد حدود 
ســه برابری ســود تحقق یافت و ســود خالص از 296 ریال به 896 ریال رسید.

به گفته این مدیر موفق روند 3 ماهه و ارزیابی ها نشــان می دهد شــركت های 
ســرمایه گذاری صدر تامین باالتر از اهداف پیش بینی شده حركت كرده و حدود 

32 درصد سودآوری 3 ماهه 99 نسبت به 98 رشد داشته است.
مجمع عمومی عادی ســالیانه شركت ســرمایه گذاري صدر تامین )سهامی عام( 
مورخ 1399/05/25 در محل مجموعه فرهنگي ورزشــي تالش تشــکیل گردید. 
در ایــن مجمع كه با حضور 82/3 درصد ســهامداران حقیقــی و حقوقی ، اعضاء 
هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی 

برگــزار گردید، ریاســت مجمع برعهــده آقای جالل 
بهارســتان بود، كه جنابان محمد حسین ملک و علي 
مهدوي پارسا در مقام نظار اول و دوم و آقای حمدرضا 
درخشــنده به عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
بــه اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال مالی 
منتهی بــه 1399/02/31 و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین 
صلــوات خود ضمن  تصویــب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامالت مشــمول ماده 129 با تقسیم سود 690 ریال 
به ازای هر ســهم به كار خود پایــان دادند. همچنین 
در همیــن روز با برگزاری مجمع فــوق العاده افزایش 
سرمایه جدید شركت ، مصوب مجمع نشینان را گرفت.

گفتنی است این نشست همزمان از طریق فضای مجازی به صورت زنده قابل مشاهده بود.
غالمرضا سلیمانی، نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل تاصیکو در این مجمع به 
تشریح عملکرد این شركت در سال مالی منتهی به 31 اردیبهشت 1399 پرداخت.
مدیرعامل مجموعه در ابتدای ســخنانش ضمن تشــکر از اعضای هیئت مدیره 
شســتا و تاصیکو و هم چنین كارگران و پرســنل خانــواده صدر تامین، عملکرد 
مثبت این شــركت در ســال جاری را ماحصل تالش این افراد عنوان كرد و افزود: 
تالش های ما در پاســخ به فرمایشــات مقام معظم رهبری مبنی بر تجلی رونق 
تولید و تداعی جهش تولید و دســتورات ریاســت جمهوری و وزیر تعاون، كار و 
رفاه اجتماعی مبنی بر به ســرانجام رســاندن پروژه های دولت بوده و می باشد.

در ادامه غالمرضا ســلیمانی، مدیــر عامل تاصیکو و نایــب رئیس هیئت مدیره 
در گزارشــی به هیئت رییســه مجمع و ســهامداران به تشــریح عملکرد مالی 
صدرتامین در ســال گذشته و دالیل و نتایج افزایش ســرمایه تاصیکو پرداخت.

 ســلیمانی در بخشــی از اظهاراتــش بــا اشــاره به افزایش ســرمایه پیشــین 
شــركت در ســال های 84 و 96 ارزش ریالی خرداد ماه ســبد ســرمایه تاصیکو 
را 43 هــزار و 800 میلیــارد تومــان اعــالم كرد و گفــت: از ســال 96 تا 98 
روند ســود ســهم و ســود نقدی هر ســهم تاصیکو روند صعودی داشته است.

 وی در ادامــه ضمن تشــریح ســود عملیاتی صدرتامیــن در این بــازه زمانی، 

»تامیــن مالی« را مهم تریــن دلیل افزایش ســرمایه صدرتامین عنــوان كرد و 
افزود: با افزایش ســرمایه از محل آورده ســهامداران، ســود انباشــته و مطالبات 
ضمن حفظ و بهبود وضعیت شــركت در ســال های آتی، توسعه سرمایه گذاری 
و بهینــه ســازی پرتفــوی ســرمایه گذاری شــركت تحقــق خواهــد یافــت.

 مدیرعامل شــركت ســرمایه گذاری صدر تامین در پایان یکی از مهم ترین نتایج 
افزایش ســرمایه را افزایش سهام تاصیکو در شركت سرمایه گذاری توسعه معادن 
و فلزات عنــوان كرد و گفت: با این اقدامات در كنار بهبود زمینه های مشــاركت 
شركت های سرمایه پذیر مجموعه، سود تنزیل 18 درصد ، بازده داخلی 20 درصد 
و دوره بازگشــت سرمایه 3 ســال و 11 ماه برای سهام داران پیش بینی می شود.

ایــن مدیر ارشــد و فرهیخته در تشــریح جایگاه هلدینگ در بــازار و صنعت به 
ســهم مهم تاصیکو در تولیــد ملی حوزه معدن و صنایع معدنی اشــاره كرد و از 
رشــد 43 درصدی فروش شــركت هــای زیرمجموعه تاصیکــو از مبلغ 2300 
میلیارد تومان در ســال 1397 بــه 3300 میلیارد تومان در ســال 98 خبر داد.

وی هم چنین تاكید كرد كه شركت های تابعه تاصیکو تا 
پایان سال 98 تمام تعهدات ارزی خود را انجام داده اند.
مدیرعامل تاصیکــو در ادامه به مقایســه هزینه های 
هلدینگ در ســال 98 و 97 پرداخــت و از كاهش 21 
درصدی هزینه های مالــی و 15 درصدی هزینه های 
عملیاتی نســبت به ســال 97 خبــر داد و اعالم كرد 
كه ســود خالص تاصیکو در ســال 98 نسبت به مدت 
مشابه ســال پیشــین 95 درصد رشد داشــته است.

وی دلیل موفقیت سیاست های مالی تاصیکو را مدیریت 
بهینه بنگاه عنوان كــرد و گفت: با كاهش هزینه های 
مالی و افزایش ســود خالص از 592 به 1792 میلیارد 
تومــان وعده های ســال گذشــته هیئــت مدیره به 
ســهامداران بیش از پیش بینی ها تحقق یافته است.
مهندس سلیمانی ناخدای كاردان مجموعه افزایش 1100 میلیارد تومانی سرمایه 
شــركت، افزایش نرخ بازدهی دارایی ها از 14 به 34 درصد و هم چنین حاشــیه 
ســود خالص از 87 به 94 درصــد را بخش كوچکی از اقدامات و دســتاوردهای 
صــدر تامین در فاصله 2 مجمع عمومی ســالیانه عنــوان و تصریح كرد: تاصیکو 
از نمادهای اطمینان بخش و موثر در بازار ســرمایه اســت و عملکرد یک ســاله 
اخیر هیئت مدیره موجب شــده ارزش پرتفوی بورســی تاصیکو با رشــد 740 
درصــدی از 7400 میلیــارد تومان به 62000 میلیارد تومــان افزایش پیدا كند.

وی همچنیــن بــه ســهامداران وعــده داد تــا پایــان ســال مالــی جدید، 9 
طرح اساســی بــا اشــتغالزایی 500 نفــر و ســرمایه گــذاری 1000 میلیارد 
تومــان از ســوی هلدینــگ تاصیکــو بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید.
مدیر عامل شركت سرمایه گذاری صدر تامین در حاشیه عملکرد فصل اول عملکرد 
سال جاری با اعالم این نکته كه در سایه تمهیدات اندیشیده و اجرایی شده سودخالص 
سه ماه نخست ســال 1399شركت سرمایه گذاری صدر تامین نسبت به سه ماه 
نخســت سال 1398، 75 درصد افزایش داشت تصریح كرد عملکرد 3 ماه نخست 
ســال 1399 صدر تامین از سوی كارشناسان صدر تامین بررسی و شركت با ثبت 
عملکرد قابل توجه شاهد افزایش درصد های تولید، فروش، سود ناخالص و خالص 
بوده است. به طوری كه تاصیکو نسبت به مدت مشابه سال قبل در تولید  3 درصد،  
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فروش 32 درصد، سود ناخالص 47 درصد و سود خالص 75 درصد رشد داشته است.
 سلیمانی بیان داشت: شركت های تابعه شركت سرمایه گذاری صدر تامین نیز توانسته 
اند در بخش های مختلف در راستای حمایت از سال جهش تولید كه هوشمندانه 
از ســوی مقام معظم رهبری نام گذاری شــد عملکرد مثبتی را به ثبت برسانند.

بنا به گفته سلیمانی براین اساس شركت های، كاشی الوند با 171 درصد، كاشی 
ســعدی با 198 درصد، مس شــهید باهنر با 359 درصد، پشم شیشه ایران 214 
درصد، صنایع خاک چینی ایران با 172 درصد، شركت فرآورده های نسوز ایران با 
97 درصد و شركت معدنی امالح ایران با 36 درصد توانسته اند در سه ماه نخست 
سال 1399 نسبت به سه ماه نخست سال 1398 رشد سود خالص را به ثبت برسانند.
در این میان شركت زغال سنگ پروده طبس نیز توانسته است در سه ماه نخست 1399 
نسبت به سه ماه نخست سال 1398 رشد 5 درصدی تولید را در كارنامه خود به ثبت برساند.

وی ادامه داد: شركت سرمایه گذاری صدر تامین در راستای بومی سازی قطعات و مواد 
اولیه نیز توانسته است در شركت های خاک چینی، پشم شیشه ایران، مس شهید 
باهنر، فرآورده های نسوز، زغال سنگ پرده طبس با برگزاری دوره های عارضه یابی 
و پرورش سفیران نوآور و عارضه یاب بخش هایی از مواد و قطعات مورد نیاز خودشان 
را با تکیه به دانش و توانمندی جوانان ایرانی تولید و مانع خروج ارز از كشور شوند.

ســلیمانی خبر داد: تاصیکو با تاســیس و راه اندازی شــركت شــتابدهنده صدر 
فــردا به منظور رفع گلــوگاه های فناوری، بومی ســازی مــواد، قطعات و طرح 
هــای فناوری جدیــد تالش دارد تا مــوج جدیدی از اكو سیســتم های معدنی 
و صنایــع معدنــی را با رویکرد توســعه معــادن و صنایع در كشــور ایجاد كند.
مدیرعامل صدر تامین در بخش پایانی ســخنانش ضمن تشــریح سیاست های 
توســعه ای تاصیکو، جهت گیری آتی این مجموعه را ســرمایه گذاری و توسعه 
ظرفیــت هلدینگ در تولید مواد معدنی نوین و غیرمتعــارف عنوان كرد و گفت: 
مــواد معدنی جدیدی كه نقش اســتراتژیک در بازار و صنعت خواهند داشــت از 
موارد مهمی هســتند كه هلدینگ برای ارزش آفرینی ســهامداران مد نظر دارد.
پــس از اظهــارات ســلیمانی، گزارش حســابرس مســتقل و بــازرس قانونی 
ســازمان حسابرســی در تایید افزایش ســرمایه قرائت شــد و در انتهای مجمع 
فــوق العــاده گــزارش موافقت بــورس قرائت و ســپس بــا افزایش ســرمایه 
مجمــع موافقت شــد. براین اســاس ســرمایه شــركت ســرمایه گذاری صدر 
تامیــن از 2 هــزار میلیــارد تومان  بــه 3100 میلیــارد تومــان افزایش یافت.

اجازت می خواهیم در پایان گزارش از معاون مالی پاكدست و صادق مجموعه كه 
حسابهای پاک و شفاف وی به تایید حسابرسی رسیده بود و تراز و عملکرد گزارش شده 
مالی نشان از تبحر و تخصص مشارالیه در مباحث مالی حسابداری می باشد و البته 
مدیریت فرهیخته روابط عمومی شركت كه به گرمی پذیرای اهل مطبوع و رسانه بوده 
و در تهیه و تکمیل گزارش ما را یاری رسان، نهایت قدردانی و تشکر را داشته باشیم.

پیام هیات مدیره 
شركت سرمایه گذاری صدرتامین )ســهامی عام( با چشم انداز شناخته شدن به 
عنــوان یک هلدینگ تخصصی در حوزه صنایع معدنی و فلزی در ســطح ملی و 
بیــن المللی ماموریت خود را ارزش آفرینی برای كلیــه ذی نفعان و ارتقاء ارزش 

بلندمــدت دارایی ســهامداران از طریق اداره شــركت ها در حــوزه پی جویی، 
شناسایی، اكتشــاف، اســتخراج و فرآوری كانی های فلزی و غیر فلزی و صنایع 
وابسته ترجیحا در حوزه آهن، مس و طال و بهر گیری از كلیه امکانات و توانمندی 
های هلدینگ به منظور ســرآمد كردن شــركت ها در صنعــت مرتبط می داند.

- ارتقاء قدرت نقدشوندگی سهام شركت های فرعی و وابسته
- مدیریت پرتفوی سهام در راستای حفظ ارزش ذاتی سهام شركت های سرمایه پذیر
- كســب حداكثر ارزش افزوده اقتصادی و افزایش ارزش بازار بنگاه های فرعی و 

وابسته در حوزه كسب و كار
- سرمایه گذاری در معادن و صنایع معدنی و فلزی با چرخه بلندمدت

- دستیابی به سطح مناسب از تنوع و پراكندگی فعالیت های اقتصادی در راستای 
برنامه استراتژیک هلدینگ

- ارتقاء بهره وری در سطح هلدینگ و شركت های سرمایه پذیر 
چشم انداز

شركتی سرآمد و رقابتی در حوزه كسب و كارهای متعارف و پیشرو در حوزه كسب 
و كارهــای نوین در زنجیره ارزش معدن و صنایع معدنی در تراز ملی و منطبق بر 

موازین توسعه پایدار
برای نیل به چشم انداز ترسیم شده، رعایت نکات كلیدی و پایش و ارتقای مستمر 

ویژگی های شخصیتی شركت ضروری است.
مهمترین ویژگی های این شركت عبارتند از ارزش گرایی، آینده نگری، واقع گرایی، 

جامع نگری و چالشی بودن.
ماموریت 

»خلق ارزش پایدار در زنجیره معدن و صنایع معدنی با اســتفاده از فناوری های 
بهینــه و نوین به منظور حداكثر ســازی ثروت و منافع ســهامداران و ذینفعان«

برنامه های آتی
- توسعه و گسترش شبکه های كارگزاری

- ایجاد زیرساخت های نرم افزاری برای تعامل با ذینفعان
- برگزاری رویدادهای مرتبط و حضور در رویدادها

- ایجاد اتاق فکر نوآوری
- اخذ مجوزهای الزم از نهادهای ذیربط

- برندینگ
- ایجاد بانک اطالعاتی نیازها/ تامین كنندگان 

برنامه های آتی هلدینگ
- همکاری مشترک استراتژیک با سرمایه گذاران فعال در حوزه معدن وصنایع مرتبط 
از طریق خرید. ســهام، تاسیس شركتهای مشترک و اجرای پروژه های مشترک.

- سرمایه گذاری در حوزه های معدن و صنایع معدنی مواد معدنی جذاب و كمیاب 
با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش.

- مدیریت پرتفوی ســرمایه گذاری از طریق خرید و یا فروش ســهام شــركتها 
)ساماندهی سهام(.

- شناسائی فرصت های حضور در زنجیره تامین معدن و صنایع معدنی در عرصه 
ملی و بین المللی.

- مشاركت درون گروهی)هم افزایی( در گروه تامین.
- تقویت توان مالی شــركتها با استفاده از روشهای مختلف تامین مالی خصوصا با 

بکار گیری ابزارهای نوین تامین مالی در بازار سرمایه.
- بکارگیری از امکانات موجود در مناطق آزاد تجاری كشور.

- افزایش قابلیت های رقابت پذیری بین المللی شركت های تابعه.
- برنامه افزایش تولید، افزایش بهره وری و كاهش هزینه با هدف بهینه سازی قیمت 

تمام شده محصوالت در شركتهای تابعه.
- برنامه توسعه و تنوع پذیری محصوالت در شركتهای تابعه.
-  برنامه توسعه بازارهای داخلی وخارجی در شركتهای تابعه.

-  راهبری بهینه سازی و بروزآوری تکنولوژی در شركتهای تابعه از طریق همکاری 
مشترک با شركتهای صاحب دانش و تکنولوژی روز.

- توسعه و ایجاد واحد تحقیق و پژوهش.
- توسعه فعالیت های موجود در چارچوب اكوسیستم نوآوری با بکارگیری موثر و 

كارآمد شتاب دهنده صدر فردا
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مسیر رو به رشد توسعه برای جهش تولید در »فملی«
افزایش ظرفیت و رشد دو برابری ارزش بازار

 در سایه مدیریتی جهادی برای شرکت صنایع ملی مس 

دكتر اردشیر سعد محمدی كه از موفق ترین و برنامه محورترین مدیران  طراز اول 
كشورمان می باشد در گزارش مبسوط خود با اعالم اینکه پابه پای تولیِد روزافزون، 
طرح های توســعۀ شركت مس نیز، همچون طرح بهره برداری از معدن مس درآلو 
و احــداث كارخانۀ تغلیظ، طرح افزایش ظرفیت كارخانــۀ ذوب خاتون آباد، طرح 
احداث كارخانۀ تغلیظ فاز3 مجتمع مس سونگون، بهره برداری از كارخانه های اسید 
سولفوریک سرچشمه و خاتون آباد، توسعۀ عملیات های اكتشافی و طرح های توسعۀ 
معادن، و...  در بخش های مختلف با تمام توان در ســال مالی گذشته پیگیری شد 
تا همچنان این صنعِت راهبردی كشــور عزیزمان، در مسیر بركت افزا و امیدبخش 
خویــش گام های بلندی بــردارد اضافه نمود این دســتاوردها اتفاق مهم افزایش 
30درصدی سرمایۀ شركت مس به 10هزار و 140 میلیارد تومان را در پی داشته 
اســت. به گفته این مدیر با دیسیپلین، افزایش ظرفیت ذوب شركت مس به رقم 
ارزشمند 400هزار تن نیز، دستاورد بزرگ دیگری بود كه در زمستان سال 1398 
رقم خورد و چشــم انداز توســعه و تعالی این صنعت را بیش از پیش روشن كرد. 

 به گفته دكتر ســعد محمــدی در زمینۀ 
اقتصادی هم، ضمن آن كه در ســال 1398 
شاهد رشــد دوبرابری ارزش بازار مس در 
بورس بودیم، در زمینۀ فروش نیز »فملی« 
به رقم بی سابقه ای دست یافته كه نویدبخش 
فردایی روشن تر است؛ آن هم در شرایطی كه 
كشور بزرگ  ما با دشوارترین فشارها و تنگناها 
و تحریم های ناجوانمردانه روبه رو بوده است.

به گفته این مدیر خوش فکر شــركت ملی 
صنایع مس ایــران، همۀ این موفقیت ها را، 
در سایه ســار عنایت های پیوستۀ حضرت 
پــروردگار، وام دارِ حضور سرشــار از دانایی 
و توانایــی همــۀ كاركنان خــود در تمام 
رده های ســازمانی اســت كه با همِت بلند 

و همدلِی ارزشــمند خود، مایۀ مباهات عرصۀ صنعت در ایراِن عزیزمان شــده اند.
مجمع عمومی عادی ســالیانه شــركت  ملــي صنایع مس ایران )ســهامی عام( 
مــورخ 1399/04/31 در محــل دانشــگاه شــهید بهشــتي تشــکیل گردید. 
در ایــن مجمع كه بــا حضــور 72/46 درصد ســهامداران حقیقــی و حقوقی 
، اعضــاء هیات مدیــره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بــازرس قانونی برگــزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقای عبــاس نعیمي 
بــود، كه جنابان حجت اله موســوي و محمد رضا درخشــنده  در مقام نظار اول 
و دوم و آقــای عبدالرضــا برهاني نــژاد به عنوان دبیر مجمــع انتخاب گردیدند.

درادامــه بــا قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمــع مربوط به اهــم فعالیتهای 
صــورت پذیرفتــه در طی ســال مالــی منتهــی بــه 1398/12/29 و پس از 
اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان بــا طنین صلوات 
خــود ضمــن  تصویــب صورتهــای مالــی و تنفیذ معامــالت مشــمول ماده 
129 با تقســیم ســود 250 ریال بــه ازای هر ســهم به كار خود پایــان دادند.

دكتر اردشــیر ســعدمحمدی، مدیرعامل شــركت مس در ابتدای گزارش جامع 
خود با اعالم این نکته كه تمامی برنامه ریزی ها در شــركت مس در ســال 1398 
بر مبنــای خلق ركوردهای خوب در حوزه تولید بود تــا منویات رهبر انقالب در 
زمینه رونق تولید محقق شود تصریح نمود: همچنین در سال گذشته برای فراهم 

كــردن زمینه های تولید بیشــتر اقدامات و ســرمایه گذاری های خوبی در زمینه 
تعریف طرح های توســعه ای جدید و سرعت بخشی به پیشبرد پروژه های معدنی 
مس انجام شــد تا در آینده نزدیک شــاهد جهش تولید در شــركت مس باشیم.

مدیر بــا تجربه صنعت كشــورمان در ادامه بــا تأكید اینکه ســرمایه گذاری در 
صنعت مس توجیه اقتصادی دارد،گفت: توســعه در شــركت مس برای جهش و 
افزایش تولید تحت هیچ شــرایطی نباید متوقف شــود. وی اظهار كرد: در ســال 
98 تالش شــد پروژه ها با سرعت بیشتری پیشرفت داشــته باشد و بر این مبنا، 
در ســال گذشــته بیش از 3500 میلیارد تومان طرح توســعه ای به اتمام رسید.

به گفته ســعدمحمدی، طرح افزایش ظرفیت ذوب خاتون آبــاد از 80هزار تن به 
120هزار تن جزو مهمترین طرح های توســعه ای بود كه در ســال گذشته ظرف 
مدت كوتاهی و با تکیه بر توان داخلی عملیاتی شد. وی افزود: با بهره برداری از این 
طرح، ظرفیت ذوب در شركت مس برای اولین بار به 400هزار تن مس آندی رسید.
مدیرعامــل مجموعــه همچنیــن تصریح كــرد: در ســال 1398 واحــد تولید 
اسیدســولفوریک سرچشــمه بــا اهداف 
كاماًل زیســت محیطی راه انــدازی و افتتاح 
شــد و واحــد تولیــد اسیدســولفوریک 
خاتون آبــاد در مراحل پایانی قــرار دارد و  
در ســال جاری به بهره برداری خواهد شد.

به گفته دكتر سعدمحمدی، طرح كارخانه 
اكسیژن و انبار كنسانتره و طرح ذخیره سازی 
اسیدسولفوریک در بندرعباس نیز در پایان 
سال گذشــته به مرحله بهره برداری رسید.
مدیرعامل شركت مس در ادامه گزارش كامل 
خود با تبیین این نکته كه برنامه شركت در 
سال 1399 سرعت بخشی به طرح توسعه 
درآلو است، گفت:  تمام تالش خود را خواهیم 
كرد تا این پروژه كه ظرفیت تولید 150هزار 
تن كنسانتره مس را خواهد داشت امسال وارد مدار تولید شود. این پروژه به تنهایی 
بیــش از 1500 میلیارد تومان به گردش مالی شــركت مــس اضافه خواهد كرد.
وی بــا اشــاره به اینکه كارخانــه 150هزار تنــی كنســانتره دره زار نیز در حال 
اجراســت، تاكید كرد: ســه میلیون مترمکعب تســطیح و خاكبرداری در فاز سه 
تغلیظ ســونگون با ظرفیت 150هزار تن كنسانتره امســال عملیاتی خواهد شد.
دكتــر ســعدمحمدی در بخش دیگــر گزارش خود بــا بیان اینکــه: طرح های 
جدیــد بــرای احــداث كارخانه های كنســانتره فــاز 2 میدوک در شــهربابک، 
فاز ســه سرچشــمه و راه انــدازی كارخانــه فرآوری ســرباره ها در سرچشــمه 
در دســتور كار قــرار دارد افــزود بــا ایــن رویکــرد حجــم قابل توجهــی از 
ســرباره هایی كه دپو شــده به عنوان خوراک برای تولید اســتفاده خواهد شــد. 
مدیر رزومه دار و طراز اول جمهوری اســالمی ایران در قسمت دیگری از گزارش 
خود پیرامون افزایش سرمایه مدنظر مجموعه برای اجرای طرح های توسعه خود 
اظهار داشــت: افزایش 2300 میلیارد تومانی سرمایه شركت مس را یکی دیگر از 
مهمترین اقدامات شــركت مس در سال 1398 می باشد كه من و تیم مدیریتیم 
و اعضای هیات مدیره معتقدیم در شــرایط فعلی بهترین و ســهل الوصول ترین و 
كم هزینه تریــن راه تأمین مالی برای توســعه افزایش ســرمایه اســت. به گفته 
ســعدمحمدی، با این اقدام سرمایه شركت مس به طور رسمی به 10هزار میلیارد 
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تومان می رسد كه بیانگر این است كه شركت مس امسال كه مزین به نام »جهش 
تولید« از ســوی مقام معظم رهبری شــده اســت با اطمینان خاطر بیشتری در 
راســتای سرعت بخشی به طرح های توســعه و افزایش تولید گام برخواهد داشت.

خبــر خوش دیگــری كه این مدیــر مدبر برای ســهامداران و ذینفعان داشــت 
اعالم این نکته بود كه دربازه گذشــته از ســال 99 خوشــبختانه شرایط فروش 
شــركت در حــال حاضر به گونه ای اســت كه اكنــون از تولید جلوتر هســتیم، 
گفت: در حال حاضر صادرات ما نســبت به ســال گذشــته دو برابر شــده است.

مدیرعامل شركت مس  همچنین با اشاره به میزان فروش شركت مس در چهارماهه 
نخســت امسال افزود: شركت مس در طول این مدت 9150 میلیارد تومان فروش 
داشته كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 33 درصد رشد داشته و گزارش آن 
در كدال هم موجود اســت. این میزان فروش نشــان می دهد شركت مسیر خود 
را به درســتی طی می كند و خوشــبختانه اكنون دغدغه ای از نظر فروش نداریم.
وی با تاكید بر این كه شــركت مس مســیر خوبی را از نظــر رفتار حرفه ای طی 
می كنــد، عنوان كرد: در بحث تولید مفتول، تاكید ما بر این اســت كه شــركت 
مس نبایــد به هیچ عنوان از بازار مفتول خارج شــود. شــركت مــس می تواند 
بــه ازای هر تــن محصــول 200 دالر افزایش درآمد در مفتول داشــته باشــد.
مدیرعامل شــركت ملی صنایع مس ایران با بیان این كه بسیاری از سرمایه گذاران 
به صنایــع مس روی آورده اند، تصریح كرد: خوشــبختانه صنایــع مس در حال 
حاضــر در كشــور در مســیر خوبــی قــرار دارد و باید صنعت مس در كشــور 
شناســانده شــود كه یکی از روش های شناســاندن این صنعت، ورزش اســت.

مدیر موفق و حامی ورزش و ایفاگر شایسته مدیریت مسئولیت اجتماعی در سطح 
كشورمان در ادامه با تبریک صعود تیم فوتبال مس رفسنجان به لیگ برتر، اظهار داشت: 
صعود تیم فوتبال مس رفسنجان به لیگ برتر شادی و سرور خاصی را به مردم هدیه داد. 
همچنین مطرح شدن نام مس رفسنجان در كشور، شخصیت و برند  مس را در جامعه 
به نمایش می گذارد. امیدواریم این تیم حضوری ارزشمند در لیگ برتر داشته باشد.

ســعدمحمدی همچنین به وضعیت صندوق بازنشســتگی صنعت مس اشــاره 
و بیــان كرد: برنامــه ای كه درباره صندوق داشــتیم تبدیل آن بــه یک امور بود 
كــه خوشــبختانه اقدامــات الزم در این زمینه در حال اجراســت. تمام ســعی 
ما بر این اســت كه در مجمــع عمومی فوق العــاده ای كه در شــهریورماه برای 
افزایش ســرمایه تشکیل می شــود بتوانیم بحث صندوق را نهایی و قانونی كنیم.

سعدمحمدی برنامه ریزی برای خرید موارد مورد نیاز شركت مس در زمینه مقابله 
بــا بیماری كرونا را مورد تاكید قــرار داد و افزود: تجربیاتی كه از بیماری كرونا در 
این مدت شــکل گرفته اســت باید مکتوب شــود تا از این پس مجبور به گرفتن 
تصمیمات آنی نباشیم و بتوانیم با برنامه ریزی در خصوص این بیماری اقدام كنیم.

وی بــا اشــاره به برگــزاری آزمون های آتی بــرای جذب نیرو در  شــركت مس، 
خاطرنشــان كرد: با توجه به تعطیلی دانشــگاه ها، عماًل امــکان برگزاری آزمون 
وجود ندارد اما اگر شــرایط اجازه دهــد، برای ایــن كار را برنامه ریزی می كنیم.

مدیرعامل شركت ملی صنایع مس ایران همچنین اظهار داشت: شركت ملی صنایع 
مس در شرایط كنونی كشور نقش بسیار تاثیرگذاری در اقتصاد دارد و تالش همکاران ما 
در مجتمع ها باید بیشتر شود تا جهش تولید و رونق اقتصادی بیش از پیش محقق شود.

وی افــزود: در حــال حاضــر اكتشــافات مــا شــرایط بســیار خوبــی دارد 
به طوری كه ســال گذشــته نزدیک به 530 میلیون تن ذخیره جدید اكتشــاف 
شــده و خوشــبختانه خبرهــای خوبــی در زمینــه اكتشــافات در راه اســت.

توســعه  طرح هــای  در  این كــه  بــر  تاكیــد  بــا  ادامــه  در  ســعدمحمدی 
طرح هــای  داد:  ادامــه  نــدارد  وجــود  ســرمایه گذاری  بــرای  محدودیتــی 
توســعه كــه توجیــه اقتصــادی داشــته باشــند را عملیاتــی خواهیــم كرد.
اجازه می خواهیم در پایان گزارش ضمن تقدیر از معمار مالیه پاكدســت و صادق 
شــركت صنایع مس كه حسابهای شــفاف و پاک وی به تایید حسابرس و بازرس 
قانونی شركت رســید واز مدیریت فرهیخته روابط عمومی مجموعه صنایع مس  
جناب ســبزه واری و جمله كارشناســان كاردان روابط عمومی و امور سهام كه به 
حق شایســته و بایســته الگوی تعامل با اهل رسانه هســتند و در تهیه و تنظیم 
گزارش یاری رسان ما تقدیر و تشکر ویژه خالصانه و خاضعانه ای داشته باشیم كه 
باشــد تا این تعامل و تفاهم ایشان در سایر شركت ها بیشتر و بیشتر تکثیر شود.

پیام هیأت مدیره
بــار دیگــر خداوند متعــال در ســایه الطاف بــي دریغش بر ما منت گذاشــت 
و توفیــق خدمتگزاری را به ما عطا فرمود تا در ســال 1398 تمــام توان خود را 
بــکار گیریم و با اتکا به اعتماد و اطمینان ســهامداران گرامي و تالش و همیاری 

همــه مدیران و كلیه كاركنان عزیز شــركت و با پشــتیباني مســئوالن محترم، 
بخش عمــده ای از اهــداف عملیاتي شــركت را با موفقیت رقــم بزنیم و برای 
تداوم گردش چرخهای صنعت مس كشــور و اســتمرار حضور میهن عزیزمان در 
بازارهــای جهاني و همچنیــن تأمین نیازهای داخلي، نقش خــود را ایفا نمائیم.

در سال گذشته شاخص های زیر محقق گردیده است:
-  دستیابي به باالترین تولید مس كاتدی به میزان 250/133 تن از زمان راه اندازی 

شركت تاكنون.
- دستیابي به باالترین ركورد تولید كنسانتره مس بیش از 1/180/124 تن از زمان 

راه اندازی شركت تاكنون.
-  ثبت ركورد تولید كنسانتره مولیبدن به میزان 8/210 تن، باالترین تولید از زمان 

راه اندازی شركت تاكنون.
- دستیابي به باالترین فروش داخلي به میزان 111/293  میلیارد ریال و صادرات 

درحدود 1 میلیارد دالر.
-  دستیابي به ركورد فروش كل، بالغ بر 224/016  میلیارد ریال با تناز 1/822/413  

تن محصوالت مختلف با احتساب سنگ سولفور
- صادرات انواع محصوالت مسي به میزان 359 هزار تن و با ارزش بالغ بر 112/722 

میلیارد ریال.
-  كســب رتبــه ســوم در بیــن 50 شــركت فعــال تــر بــورس اوراق بهادار 
تهــران درســه ماهه چهــارم ســال 1398 (باالترین ركــورد تاریخ شــركت).

- بازدهي 146 درصدی سهام شركت در سال 1398 بعنوان باالترین میزان بازدهي 
ساالنه شركت از زمان ورود به بورس.

-  دستیابي به باالترین ارز بازار سهام شركت به رقم بیش از 728/964/600 میلیون 
ریال در اسفند ماه 98 .

میزان فروش محصوالت و سایر درآمدهای عملیاتي شركت در سال مالي مورد نظر 
بیش از230/000 میلیارد ریال بوده اســت. این درحالي است كه در سال 1398 
متوســط قیمت LME به 5/904 دالر بر هر تن رســید و 6/9 درصد پائین تر از 
سال 1397 بود. اگرچه تحریم های آمریکا و قدرت های سلطه طلب جهاني علیه 
جمهوری اسالمي ایران، كلیه اركان حیاتي اقتصاد كشور را نشانه گرفته و تاكنون به
شدیدترین شکل آن ادامه دارد، اما افزایش تولید، تامین تجهیزات، قطعات و مواد 
گوناگون خط تولید و ادامه فعالیتهای توسعه  در مجتمع های مختلف شركت كه 
اهم آن افزایش ظرفیت و توســعه كارخانه ذوب مس خاتون آباد از 80 هزار تن به 
120 هزار تن آند حاصل از كنســانتره در ســال، احداث كارخانه اسیدسولفوریک 
خاتون آباد به ظرفیت 600 هزارتن درسال، احاداث كارخانه اكسیژن و انبار كنسانتره
جدید در خاتون آباد و احداثات مختلف بازسازی و نوسازی و دستیابي به پیشرفت 
فیزیکــي 62 درصدی در پــروژه تجهیزات معدن واحــداث كارخانه تغلیظ درآلو 
و ســایر پروژه های دیگــر با هزینه كرد حدود 3500 میلیارد تومان پیام رســان 
قدرت و شــکوه شركت در انتخاب مسیر پیشــرفت و تعالي است از طرفي دیگر 
افزایش فروش محصوالت مســي در ســال 1398 و ادامه صادرات به كشورهای 
اروپایي، تركیه، چین، كشــورهای حاشــیه خلیج فارس، هند و ... علیرغم تحریم 
فلز مس و وضعیت كشــتیراني و سختي ارسال، نشــان از عملکرد قابل تحسین 
كلیه كاركنان شركت است و روند مثبت حركتي شركت را به رخ جهانیان كشید.
هیــأت مدیره و مدیریت شــركت معتقد اســت كه امانتدار ســهامداران محترم 
بوده و بمنظور حراســت و ارتقا امانت واگذار شــده به آنهــا، وظیفه خود میدانند 
كــه از انجام هیچ تالش و كوششــي در خصــوص حفاظت و صیانــت از دارائي 
ســهامداران دریغ نورزنــد، و با اتکاء به لطاف خداوند متعــال و توجهات حضرت 
ولــي عصر عجــل اهلل تعالي فرجه الشــریف همچنان با اندیشــیدن تدابیر الزم 
و انعقــاد قراردادهای مختلف مســیر شــکوفائي صنعت مس را ترســیم كنند.
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 پتروشیمی پارس با تمام ظرفیت به تاخت می رود
نقش خوش مهندس مسعود حسنی در تولید پایدار ، سود آفرینی و توسعه روزافزون

مهندس مسعود حسنی ثبت ركورد تولید 5 درصد 
باالتر از ظرفیت اسمی را از دستاوردهای پتروشیمی 
پارس در حوزه تولید عنوان كرد و گفت: در سال 98 
نسبت به سال گذشته تولید این دو واحد 23 درصد 
افزایش یافت و به طور كلی تولید ســال 98 پارس 
نسبت به سال 97، 19 درصد افزایش داشته است.

این مدیر برجســته و توانمند صنعت پتروشــیمی 
كشــورمان در ادامه با استناد به گزارش های معتبر 
بین المللــی در خصوص تولید واقعــی به ظرفیت 
اسمی صنایع شــیمیایی، تصریح كرد: این میزان 
در صنایع شــیمیایی دنیا 83 درصــد، در صنایع 
شیمیایی آمریکا 76 درصد و در پتروشیمی پارس 
100 درصــد اســت كه ركورد كم نظیری اســت. 
مجمــع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام 
شــركت  پتروشیمی پارس )سهامی  عام( در تاریخ 
1399/04/31 در محل دانشگاه علوم پزشکي ایران 
، مركز بین المللي همایش هاي رازي تشکیل شد. 
در ایــن مجمــع كه بــا حضــور 92/42 درصدی 
ســهامداران حقیقــی و حقوقــی ، اعضــاء هیات 
مدیــره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 
حســابرس و بــازرس قانونــی برگــزار گردیــد، 
ریاســت مجمــع برعهده آقای ســعید محبي فرد 
بود، كــه جنابان مرتضي رحیمیان ســراي و امیر 
افســر  در مقام نظــار اول و دوم و آقای مســعود 
حســني به عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی 
منتهی به 1398/12/29 و پس از استماع گزارش 
حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم سود 9/500 
ریال به ازای هر ســهم به كار خــود پایان دادند.

مدیرعامل پتروشــیمی پــارس از ثبت ركوردهای 
متعدد در حــوزه تولید و فــروش محصوالت این 
مجتمــع در ســال 98 خبر داد و گفت: توســعه 
و افزایــش میــزان ظرفیــت تولیــد واحدها یکی 
از برنامه هــای اصلــی ما در ســال جاری اســت.

مدیرعامــل پتروشــیمی پــارس در گزارشــی به 

مجمــع، با بیــان اینکه در ســال 98 این مجتمع 
در مجمــوع چهــار میلیــون و 205 هــزار تــن 
محصول تولید كرده اســت، گفــت: در این مدت، 
بوتــان بــا 20 درصــد، اتیــل بنــزن 23 درصد، 
اســتایرن منومر 23 درصد افزایش داشــت و در 
واحد اســتحصال اتان 17 درصد افزایش داشــت.

وی افزایــش فروش محصوالت شــركت به میزان 
13 درصــد از نظر مقدار را از دیگر دســتاوردهای 
پتروشــیمی پارس در سال 98 عنوان كرد و گفت: 
فروش محصول سودآور اســتایرن مونومر در سال 
گذشــته از نظر مقدار 23 درصد رشد داشته است.

مدیرعامل پتروشیمی پارس، افزود: از نظر افزایش 
ریالی فروش شــركت در ســال 98 نسبت به سال 
گذشــته در مجموع 61 درصد افزایش داشتیم كه 
در محصول اســتایرن مونومر 66 درصد، پنتان 75 
درصد، بوتان 49 درصد و پروپان 41 درصد افزایش 

عملکرد فروش را داشتیم.
حســنی تصریح كرد: ســود ناخالص شــركت 28 
درصد، ســود عملیاتی پنج درصد افزایش داشته و 
سود پایه هر سهم در سال 98، رشد یک و دو دهم 

درصدی داشته است.
وی در بخــش دیگری از گزارش عملکرد شــركت 
بــه مجمــع، توســعه را از مهم تریــن برنامه های 
پتروشــیمی پارس در ســال جاری عنــوان كرد 
و افــزود: در صورتی كه به ســمت توســعه پیش 
نرویم ســودهای محقق شده در ســال های آینده 
ممکن اســت به دست نیاید و در همین راستا رفع 
تنگناهای اســتحصال اتان، رفــع تنگناهای تولید 
اتیل بنــزن و برنامه افزایش ظرفیــت واحد اتیلن 
بنزن و اســتایرن مونومر را در دســتور كار داریم.

محبی فرد درباره گزارش عملکرد پتروشیمی پارس، 
اظهار داشت:در ســالی كه دشمنان ما ایستادند تا 
فشار حداكثری بر كشــور وارد كنند می بینیم كه 
تمام گزارش ها در شركت پتروشیمی پارس با رشد 
همراه بوده و این دســتاورد جز با درایت، غیرت و 
همت مدیران و كاركنان شركت پتروشیمی پارس 
به دســت نیامده و به آنها دست مریزاد می گویم.
پارس در  پتروشیمی  خالصه عملکرد شركت 

سال 1398 
شركت پتروشیمی پارس در سال 1398 جمعاً موفق 
به تولید 204 ,4 هزار تن محصول گردیده است كه 
873 ,2 دتن هزار ر واحد اســتحصال اتان)شــامل 
اتان،پروپان، بوتان وگســولین( و 331 ,1 هزار تن 
درواحدهاي اتیل بنزن و اســتایرن منومرمی باشد. 
مجموع كل فروش این شركت 291,604 ,3 تن می باشد . 
از دیگر اقدامات برجســته اي كه شــركت 
پتروشیمی پارس موفق به انجام آنها گردیده 

به شرح ذیل می باشد: 
- بزرگترین تولید كننده محصوالت مختلف شامل: 
اتــان، پروپان ، بوتان ، گســولین ، اتیــل بنزن و 

استایرن منومر 
- كســب نشــان زرین بلوغ و مدیریــت ایرانی در 
صنعت پتروشــیمی در هشتمین اجالس مدیران و 
روسای شركت های بزرگ تولیدی و خدماتی نمونه 

سراسر كشور
- دریافــت لوح تقدیرســرآمدان اقتصــاد ایرانی از 

اجالس سرآمدان اقتصاد ایران )1396(
- كســب رتبه اول از نظر بهره وري كل عوامل در 
گروه فراورده های نفتی ایران در نوزدهمین ســال 
رتبه بند ي سازمان مدیریت صنعتی ایران )1395(
- اخذ تندیس بلورین براي چهارمین ســال پیاپی 
در هشــتمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی 

)سال 1396(
روابط عمومی 

اهم فعالیت هاي روابط عمومی 
كسب رتبه اول بهره وري كل عوامل و بازده فروش 

بین صد شركت برتر 
شركت در نمایشــگاه هاي نفت، گاز و پتروشیمی 
ارسال پیامک اطالع رســانی و آموزشی به پرسنل 
جشــنها: برگزاري جشن شــکوفه هاي انقالب در 

استان هاي مختلف كشور
 برگزاري مراسم ویژه نوروز جهت كاركنان و خانواده 
ها ،برگزاري مراسم مولودي در میالد چهارده معصوم 
فعالیتهاي فرهنگی : تهیه و ارســال اخبار مختلف 

شركت براي روزنامه ها و سایت هاي خبري 
برگزاري مسابقات فرهنگی در طول سال 98 و اهداي 
جوایز به نفرات برگزیده ،برگزاري اردوهاي فرهنگی 
، تاریخــی و تفریحــی برگزاري نمایشــگاه كتاب 

فیلم برداري و عکس برداري : 
عکس برداري از رویدادهاي مختلف درون شركت، 
تهیه خبر و درج آن روي وب سایت) اعم از اورحال 
ها، مانورها، ارزیابی ها ، مســابقات ، ممیزي ها و...(

برنامه هیأت مدیره براي آینده : 
1- افزایــش راندمان كار و ارتقاء ســطح بهره وري 
در راســتاي استفاده بهینه از منابع موجود بمنظور 

افزایش صرفه اقتصادي
2- برنامه ریزي جهت افزایش سودآوري شركت با 

توجه به روند رو به رشد سال 1398
3- برنامه ریزي جهت افزایش میزان تولید و تحقق 

برنامه تولید 
4- برنامه ریــزي جهت كم نمــودن فاصله تولید 

واقعی نسبت به ظرفیت اسمی
5- افزایش سطح دانش و تخصص علمی كاركنان 
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و  مدیریتــی  نویــن  سیســتمهاي  اســتقرار   -6
استانداردهاي بین المللی و ارتقاء تداوم روند جایگاه 

شركت در بهره وري و تعالی سازمانی
 HSE جدول گزارش اهم فعالیت هاي

- سال 1398 شركت پتروشیمی پارس
- برگــزاري مانور ســطح یــک در موقعیت توربو 

اكسپندر ترین دو
- بازدید هفتگی مدیریت از ســایت هاي صنعتی و 
اماكن تحت پوشش و پیگیري موارد و نواقص موجود

- بررسی و اعالم نظر در خصوص RTS ها 
-  پیگیري انجام پروژه محیط یار)فرهنگ ســازي 
محیط زیســتی در دانش آمــوزان مقاطع ابتدایی 

استان بوشهر(
-  پیگیري انجام پــروژه طراحی و نصب تابلوهای 

ایمنی و هشدار دهنده در سطح سایت
- پیگیــري انجام پــروژه طراحی و پیاده ســازي 

مدیریت شرایط اضطراري 
-  نظارت بر تشــکیل جلسات كمیته حفاظت فنی 
شركت هاي پیمانکاري و پیگیري مصوبات جلسات 
- انجــام آمــوزش ها، تهیــه و ارســال فایل هاي 
آموزشی در خصوص ویروس كرونا و درج در سایت 
شــركت و همچنین اطالع رسانی به صورت پیامک 

به كلیه پرسنل 
-  نظارت بــر نمونه برداري شــیمیایی از گازها و 

بخارات به صورت فصلی
درباره شركت

شــركت پتروشــیمی پارس در 2 اسفندماه 1377 
تاســیس و به  نام شركت پتروشــیمی عسلویه به 
 ثبت رسیده و فعالیت های مؤثر آن با تشکیل هیئت 
مدیره جدید از تاریخ 10/07/78 شــروع شــد. نام 
این شــركت با تصویب در جلســه فوق العاده مورخ 
17/02/79 بــه پتروشــیمی پارس تغییــر یافت.

این شــركت در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 
كه در شمال خلیج  فارس در بندر عسلویه می باشد 
قرار دارد. این منطقه در حد فاصل 270 كیلومتری 
جنوب شــرقی بندر بوشهر و 570 كیلومتری غرب 

بندرعباس می باشد. فعالیت های اجرایی مرتبط با آن 
از سـال 1378 آغـــاز گردید. كل سرمایه  گـذاری 
ارزی انجام شــده 720 میـــلیون دالر و ســرمایه  
گذاری  ریـالی انجام شده 2835 میلیارد ریـال بوده 
است. پنجاه درصد سهام شركت پلیمر آریاساسول 
نیز متعلق به شــركت پتروشــیمی پارس می باشد. 
شركت پتروشیمی پارس از سه واحد تولیدی و یک  

بخش برون  واحدی تشکیل شده است:
 Recovery &  +C2 اتان 1. واحد استحصال 

: Fractionation
ســرانجام بعــد از تــالش شــبانه  روزی كاركنان 
شركت پتروشــیمی پارس واحد اســتحصال اتان 
این شــركت در هفتم تیرماه 1385به یاد و خاطره 
شهدای هفت تیر حزب جمهوری اسالمی به دست 
ریاست محترم وقت مجلس شورای اسالمی افتتاح 
و مورد بهره  بــرداری قرار گرفت. خــوراک واحد، 
روزانه 60 هزارتن گاز می باشــد  كه  از پاالیشــگاه-
هــای اول و دوم مجتمــع گاز پارس جنوبی تامین 
می  شود كه پس از اســتحصال اتان و هیدروكربن  
هــای ســنگین تر، 48 هزارتن در روز گاز ســبک 
تحــت عنــوان )Sales Gas( بــه پاالیشــگاه-

ها برگشــت داده می شــود تا جهت تامین خوراک 
ســایر مجتمع ها و یا تزریق به شبکه گاز سراسری 
اســتفاده گردد. محصوالت این واحــد عبارتند از:

1- اتــان: میــزان تولید 1میلیــون و600 هزار تن 
در سال می باشــد كه 1میلیون و267 هزارتن آن 
خوراک پتروشــیمی آریاساســول و 333 هزارتن 

مابقی خوراک پتروشیمی جم را تامین می نماید.
2-پروپان: میزان تولید 980 هزارتن در سال می-
باشــد كه از طریق اســکله های  شــركت پایانه ها و 

مخازن پتروشیمی صادر می شود.
3-بوتان: میزان تولید 570 هزارتن در سال می باشد 
كه از طریق اســکله های شــركت پایانه ها و مخازن 

پتروشیمی صادر می شود.
4-گسولین: میزان تولید 86 هزارتن در سال می باشد 
كه به عنوان بخشی از خوراک پتروشیمی های جم و 

نوری )برزویه(وسایر مشتریان داخلی استفاده می گردد.
: Ethyl Benzene 2. واحد اتیل بنزن

 از دیگر واحدهای شــركت پتروشیمی پارس می 
باشــد. خوراک واحد، 175 هزار تن اتیلن از واحد 
الفین نهم )پتروشیمی آریاساسول(، 440 هزار تن 
بنزن از آروماتیک چهارم )پتروشیمی برزویه( و در 
صورت نیاز تا 40 هزار تن بنزن از آروماتیک ســوم 
)پتروشیمی بوعلی سینا( و سایر منابع خریداری و 
تحویل واحد اتیل بنزن می گردد. محصول نهایی، 

645 هزار تن اتیل بنزن در سال می باشد.
: Styrene Monomer 3. واحد استایرن منومر 

 خــوراک: 645 هزار تن اتیل بنــزن و محصوالت 
نهایی آن600 هزار تن استایرن منومر، 14 هزار تن 

مخلوط بنزن و تولوئن در سال
: Offsite Facilities۴. بخش برون واحدی

این بخش مشتمل بر واحد مخازن و خطوط لوله می 
باشــد و با چهار مخزن ذخیره سازی LPG امکان 
ذخیره سازی 120 هزارتن LPG به منظور صادرات 
از طریق كشتی را برای شــركت فراهم می نماید.

ویژگی های شركت
· یکی از تولید كنندگان بزرگ C2+ در خاورمیانه.
· یکی ازتولیدكنندگان بزرگ استایرن منومر در دنیا
· دسترســی آســان به آب های آزاد جهت صادرات 
محصوالت LPG، استایرن منومر و تحویل به موقع آن
· بزرگترین تامین  كننده نیاز داخلی استایرن منومر 
در داخل كشــور كه از این محصول برای تولیدات 
پلی  استایرن و كاالهای مصرفی مختلف در صنایع 

پایین  دستی استفاده می گردد.
(بــه  پــاک  ) ســوخت  گاز طبیعــی  تزریــق   ·
شبکه سراســری گاز )IGAT( به مقدار حدود   48 
هزارتن در روز   )از طریق مجتمع گاز پارس جنوبی(

 شــركت منافــع كلیــه ذینفعان، توســعه صنایع 
پتروشــیمی و تولیــد ســوخت پــاک حركــت 
می نماید. مــا خود را متعهد می دانیم با اســتفاده 
از فــن آوری و دانش روز و با كیفیــت فرآیندها و 
محصوالت در راستای بهبود مستمر تالش نماییم.
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...آرامش را انتخاب کنید ...
نشست خبری دکتر یونس مظلومی با اصحاب خبر

در نشســت خبری اســکایپی كه به مناســبت روز خبرنگار مدیرعامــل بیمه تعاون با 
خبرنــگاران حوزه صنعت بیمه داشــت ضمن تبریک روز خبرنگار به اصحاب رســانه 
پیرامون اهم دســتاوردها و فعالیت های این شــركت بیمه  جوان و خوشنام در سه ماه 
اول ســال اظهار داشــت با تالش تیم جوانان متعهد ومتخصص و كارشناســان خبره 
خود توانســتیم عالوه بر افزایــش بیش از 80 درصدی درآمــد، پرتفوی خود را بیش 
از 50 درصد ارتقا دهیم كه حاصلش رشــد بیش از 130 درصدی ســود آوری در سه 
ماهه اول ســال بوده اســت. این مدیر با درایت صنعت بیمه در ادامه پیرامون شــیوع 
ویــروس منحوس كرونا اظهار داشــت در كنار طراحی بیمه كرونا و پوشــش خدمت 
درمان كرونا برای هموطنان مفتخرم اعالم دارم در ســایه تمهیدات اندیشــیده شــده 
شــیوع این اپیدمی بر میزان درآمد و فروش ما تاثیر آنچنانی نداشــت چرا كه با ارائه 
خدمات آنالین و برخط توانستیم به پرتفوی مدنظر و پیش بینی شده خود دست یابیم.  
دكتر یونس مظلومی در بخش دیگری از اظهارات خود در پاسخ به خبرنگاران پیرامون 
وصول مطالبات شــركت بیمــه تعاون اظهار داشــت با رایزنی های گســترده و انجام 
جلســات متعدد موفق شدیم كه بخش اعظمی از مطالبات خود را از شركت ها، افراد و 
خودروســازها منجمله خودروسازی سایپا دریافت نماییم و برای وصول مابقی مطالبات 
خود از این خودروســاز بزرگ كشــوری با برنامه ریزی به توافق های اصولی، برســیم.
بــه گفته ی وی این مطالبات نه در قالب دریافت خودرو یا ســهام بلکه بصورت نقدی 
بوده اســت كه نشان از جو مثبت مذاكرات و رسیدن به نتایجی بودكه مدنظر مجموعه 
ما بوده اســت.  مدیر تحصیلکرده صنعت بیمه كشــورمان در ادامه مصاحبه خود و در 
پاســخ به خبرنگار ما پیرامون برندســازی با تبیین این نکته كه یکپارچه ســازی نوع 
تبلیغات، ثبت آدرس و نشــانی دفاتر در گوگل مپ در سطح كشوری و نصب تابلو های 
متناســب باعث شــده كه به صورت پررنگ تر در ســطح جامع و كشورمان برند بیمه 
تعاون شــناخته گردد و بهتر دیده شــود. وی ابراز امیدواری كرد با تدابیر اندیشــیده 
و اجرائی گشــته دیگر در ســال جاری برند بیمه تعاون هر چه بیشتر در سطح جامعه 
شــناخته شده و شركت، سهم بیشــتری از بازار صنعت بیمه را به خود اختصاص دهد. 
یونس مظلومی در بخش دیگری از پاســخ به ســوال خبرنگار ما پیرامون اپلیکیشــن 
»ویســمن« اظهار داشت »ویسمن« یک اپلیکیشــن به روز می باشد كه با استفاده از 
هوش مصنوعی، بیمه گذاران و مشــتریان می توانند از خدمات بیمه ای متنوع منجمله 
از مرحله دریافت بیمه نامه بدنه  تا امکان ارزیابی خســارت بدون مراجعه به كارشناس 
یا واحدهای ارزیابی خســارت بهره مند گردند. و این یعنی از قســمت صدور بیمه نامه 
تــا مرحله ارزیابی خســارت و پس از حادثــه بیمه گذار احتیاج نــدارد كه به زحمت 
افتاده و به شــعبه نمایندگی و یا حتی تیم كارشــناس خاص برای ارزیابی خســارت 
مراجعــه كندیا منتظر مراجعه آنان باشــد. مدیرعامل مجموعه بیمــه تعاون پیرامون 
برگزاری مجمع عمومی فوق العاده نیز همچنین تصریح كرد به علت تغییر ســهامداران 
عمــده ما یک مجمع عمومی فوق العاده برگزار كردیــم تا جهت انتخاب اعضای هیئت 
مدیره جدید شــركت در مجمع، انتخابات برگزار شــود و نمایندگان منتخب به بیمه 
مركزی و ســهامداران معرفی گردند كه بحمداله با موفقیت این مجمع برگزار گردید.
 یونس مظلومی در بخش دیگر مصاحبه خود بخش عمده ای از مشکالت كنونی صنعت 
بیمه را دامپینگ ناجوانمردانه برشــمرد و اظهار داشــت همانطور كه در بیمه شخص 
ثالث، بیمه مركزی با صدور آیین نامه و دســتورالعمل ها از نرخ شــکنی شــركت های 
بیمه گر و كســب پرتفوی زیان ده جلوگیری به عمل آورد امیدواریم كه دراین مبحث 
بیمــه مركزی و ســندیکای بیمه گران قویتر وارد عمل شــده و با صــدور آیین نامه و 

دستورالعمل و مهمتر از آن نظارت اجازه ندهند تا با نرخ شکنی علی الخصوص در بیمه 
های بدنه و بیمه های مسئولیت كه برای سال های بعد بار حقوقی و مالی بسیاری برای 
شركت های بیمه دارد نسبت به آینده و آتیه كاركرد شركت جفا گشته و باری بر روی 
دوش مدیران بعدی و سال های بعد مجموعه شركت های بیمه شود. مدیر عامل شركت 
بیمــه تعاون در بخش دیگری از صحبتهای خود به خبرنگاران حوزه صنعت بیمه اعالم 
داشــت مفتخرم اعالم دارم كه در رشــته بیمه درمان ما توانستیم به سوددهی برسیم 
كه این از موارد نادر در صنعت بیمه می باشــد و این توفیق در حالی نصیب ما شــد 
كه در ســه سال گذشته زیانده ترین رشته، رشته بیمه درمانی بوده است. دكتر یونس 
مظلومی پیرامون اظهــارات وزیر نفت در مورد اینکه صنعت بیمه در بخش نفت گاز و 
پتروشــیمی می بایست فعالیت جدی تری داشته باشد اظهار داشت سال هاست با تالش 
مدیران دیگری در صنعت بیمه كشــورمان تالش داشــته ایم تا با تشکیل كنسرسیوم 
های بیمه، سهم بیشتری از بخش نفت و گاز پتروشیمی كشورمان و منطقه را به خود 
تعلق دهیم ولیکن به علت مشاوره های غلطی كه به بعضی از مدیران شركت های نفتی 
و پتروشــیمی داده می شــود این مهم كمتر نتیجه ای داشته اســت چرا كه به اذعان 
كارشناســان برخی شركتهای نفتی در اشــتراک گذاری داده ها و عدم بروز رسانی و 
ارزیابی دارایی  و ســرمایه پــروژه های همکاری های الزم را بــه عمل نمی آوردند و 
عمال برخی شــركتهای نفتی به علت مشاوره های اشتباهی كه دریافت می كنند صرفا 
به دنبال حق بیمه ناچیز هســتند كه این باعث می شــود ضمن عدم تطابق با اصول 
ارزیابی ریسک برای شركتهای بیمه نیزورود به این رشته صرفه اقتصادی نداشته باشد.
وی در خصوص ضرورت ارزیابی دارایی های شركتهای نفتی اظهار داشت:در كشورهایی كه 
تورم ندارند، ارزش دفتری با دارائی های روز مطابقت دارد اما در ایران به دلیل تورم اینگونه نیست.
بــه گفتــه ی دكتر مظلومی  حتــی در دنیــا از ارزش روز دارائی ها پــا را فراتر می 
گذارنــد  و ارزش جایگزینــی یعنــی New Replace Value را لحــاظ می كنند 
این در حالی اســت كــه در ایران دارائی های بیمه شــدگان با قیمتهای ســالها قبل 
بیمه می شــود امــا در زمان خســارت بیمه گذار توقــع دارد  بــا ارزش جایگزینی 
خســارت از ســوی بیمه گــر پرداخت شــود كه به لحاظ منطقی درســت نیســت.

یونــس مظلومی با تاكید بر اینکه در ایران بخصوص در مــورد پروژه های نفتی دچار 
كــم بیمه گی یعنــی Under Insure هســتیم گفت:از انجا كــه ارز ش دارائی ها 
در پــروژه های نفتی و ... بروز نشــده اند كم بیمه گی ایجاد شــده كــه این كار صد 
درصد اشــتباه اســت و بیمه گذار ها باید حداقل ارزش دارائی های خود را بروز كنند.

مدیر عامل بیمه تعاون تاكید كرد: حتما این پیشــنهاد را به سندیکا ارایه می دهم كه 
با وزیر و مقامات رده باالی نفتی مذاكراتی داشــته باشیم تا این چالش های در فضای 
تعاملی بررسی شود. وی اظهار امیدواری كرد با حمایت دولتمردان بتوانیم در این بخش 
موفق تر از گذشته عمل شود چراكه در این قسمت با مدیریت ریسک و متخصصان فراوان 
و خوبی كه داریم می توانیم با ارائه مشــاوره های صحیح و راهبردی عالوه بر شركتهای 
داخلی در منطقه هم ســهم و پرتفوی خوبی برای صنعت بیمه كشورمان جذب كنیم. 
وی در در ادامه به سوال دیگر درخصوص فاكتورهای اصلی  ضروری در بازنگری آیین 
نامه 83)كارمزد( چنین پاسخ داد:از انجا كه من در كمیسیون های تخصصی شورای عالی  
بیمه حضور دارم و در حال بررســی این موضوع هستیم و البته تاكید كمیسیون حفظ 
محرمانگی مذاكرات در خصوص رســیدگی به ایین نامه 83 است اما در این زمینه باید 
بگویم طی سالهای اخیر و پس از تصویب آیین نامه 83 تورم تاثیر بسزائی در حق بیمه ها 
داشته است در این راستا پیشنهاد شده در نحوه محاسبه كارمزد این فاكتور لحاظ شود.
مدیر عامل بیمه تعاون در ادامه با اشاره به ضرورت تاثیر تورم در محاسبه كارمزد تاكید 
كرد: مســایل مختلفی در كمیسیون مطرح شــده كه بازنگری ایین نامه 83در فضای 
منطقی تداوم یابد به طوریکه هم منافع شــركت بیمه و هم  شبکه فروش تامین شود.
مدیرعامــل بیمــه تعــاون با اشــاره به طــرح جدید بیمــه تعاون مبنی بر پوشــش 
بیمــه ای توقف كســب و كارهــا گفت : بــه دنبال جلســاتی كه با دكترســلیمانی 
داشــتیم ، بیمــه مركزی ایــران نیز از طرح پوشــش بیمه ای توقف كســب و كارها 
كه توســط بیمه تعاون ارائه گردیــد ، حمایت می كند. بخــش پایانی مصاحبه مدیر 
عامــل موفق بیمه تعــاون اعالم این مهم در جواب ســواالت خبرنگار مــا بود كه در 
همه بخش هــای اقتصــادی در حال فعالیت و ســرمایه گذاری هســتیم تــا بتوانیم 
بیشــترین سود را از ســرمایه گذاری های برای ســهامداران و ذینفعان حاصل بسازیم 
و بــا برنامــه ریزی درســت و صحیح به اهداف پیش بینی شــده خود دســت یابیم.
از مدیرمحتــرم  و دلســوز روابــط  پایــان گــزارش  اجــازت مــی خواهیــم در 
عمومــی ســركار خانــم اتابکــی كــه هماهنگــی هــای الزم را جهــت برگــزاری 
ایــن نشســت خبــری مهیــا نمــود نهایــت تقدیــر و تشــکر را داشــته باشــیم.
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