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دکتر حسن بقائی  -مدیرعامل شرکت پاکسان

دکتر حسن بقایی از جمله مدیرانی میانه میدان می باشد که توانمندی عملی و دانش علمی خود
را به کار بسته است تا نقش خوش سالمت محوری پاکسان درخشان تر شود  .وقتی این مدیر
الیق با این دکترین و بینش وارد مجموعه می شود که باید از ظرفیت های موجود و مغفول مانده
در شرکت استفاده گردد و باید این نگاه را داشته باشیم که همه چیز  100درصد بهتر شود و با این
رویکرد و راهبرد ،جایزه پشت جایزه از تولید ملی و کیفیت تا صادرکننده و ایفاء شایسته مسئولیت
اجتماعی را درو می کند .یعنی مشارالیه با یک شناخت کامل از فرصت ها و تهدیدهای بازار و
درک درست از توانمندی و پتانسیل شرکت به دنبال تحول بخشی و سوق به سوی تعالی دادن
مجموعه میباشد .همین شناخت نابی که این مدیر خوش فکر و برنامه محور از فراز و فرودهای بازار
و صنعت دارد بالشک یکی از نقاط قوت و مزیتی بوده و هست که بانی آن شد تا ما شاهد باشیم
که شرکت پاکسان سالمت محور و معطوف به بهداشت ،پرآوازه و نام آور دوباره در آسمان تابنک
این کشور پر تاللو تر و درخشانتر با تابیدن و افتخار آفرینی بر آوازه و شهرت برند خود بیافزاید. .
دکتر حسن بقایی با تبیین ،تعیین  ،ترسیم و اجرای برنامه های مدون مدیریتی در دل شرکت
توانســت نقش خوش یک مدیر جهادی در جهش تولید را در سال سخت تحریم و ایام دشوار
جنگ اقتصادی متبلور سازد که بواقع از مدیران صف و جهادی جز این انتظار نرفته و نمیرود.
این مدیر توانمند در سنگر های پیشین خدمت نشان داده که با یک دیسپلین و هنر مدیریت
خاص در کنار توجه به رفع مشــکالت تولید و رفع موانع فروش داخلی و خارجی بر شفافیت
و انســجام و هم افزایی بین شــرکت های هلدینگ اهتمام ویژه داشته و دارد  .این مدیر موفق
و مولف بواســطه رویکردها و شناخت جامع اش در صنعت ،امور بازرگانی ،گمرکی و  ...منبع و
ماخذ بســیاری از سیاســت ها و الگوبرداری برای توسعه بوده است .بالشک انتخاب هنرمندانه
ناخدای گروه توســعه صنایع بهشهر جناب دکتر مجید محســنی مجد در انتخاب سکانداری
شایســته و بایسته بر زمامداری مجموعه پاکســان در سال مزین به جهش تولید باعث گردید
تا در این دریای متالطم بازار سرمایه ،فصل جدید خدمت رسانی معنایی خوش چنان یابد که

بقول معروف از روی دیکته آن برای نیل به موفقیت در دیگر بنگاه های تولیدی سرمشق داده
شود .براســتی که درایت و سیاست مدبرانه دکتر مجید محسنی مجد در چیدمان هنرمندانه
مدیرانی کاردان و کاربلد با کارنامه کاری و تراز مالی درخشان در گروه و انتخاب مدیران توانمند
و از جملــه یکی از بهترین های آنها یعنی دکتر حســن بقایی خود بهترین مدعی در متجلی
ســاختن فرمایش مقام معظم رهبری یعنی جهش تولید در ســال جاری بوده اســت آنهم در
مجموعه ای خوشــنام که در صنعت نه آنرا یک اســم یا برند که یک مکتب و رســم میدانند .
بقول مدیرعامل گروه توسعه صنایع بهشهر ،دکتر حسن بقایی به عنوان مدیری انقالبی ،توانمند و
با تجربه در عرصه اقتصاد کشور از نیروهای فداکار و از بدنه جهادگرمجموعه وزارت اقتصاد و بانک
ملی از سرمایه های ارزشمند مدیریت کشور می باشد که مطمئنا تجربه ،تفکر و مدیریت محوری
وی نوید بخش آن اســت که پاکسان در فضای آرام و به دور از حواشی با تمرکز بر تولید ،بهره
وری ،سود آوری و توسعه تولید و اشتغال بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی و فرامایشات
مقام معظم رهبری (مد ظله) پیشقراول و پیشتاز در جهش تولید گردد که بحمداله چنین گردید.
دکتربقایــی پیش از این مســئولیتهایی مانند مشــاور معاون وزیر اقتصــاد و دارایی در امور
بانکهــا ،بیمههــا ،مدیرعامل و نایب رئیــس هیات مدیره هلدینگ مدیریت طرح و توســعه
آینده پویا(بانک ملی ایران) ،مدیرکل منابع انســانی و پشــتیبانی وزارت امور اقتصاد و دارائی،
معاون مدیرعامل گروه خودروســازی ســایپا در امور بازرگانی ،مشاور عالی رئیس کل گمرک
ایران ،معاون رئیس کل گمرک ایران در امور برنامهریزی و بینالملل ،معاون رئیس کل گمرک
ایران در امور توسعه مدیریت منابع ،مشاور رئیس کل گمرک ایران و مدیرکل گمرکات تهران،
مدیرکل گمرک شــهریار ،تبریر و مشــهد و رئیس گمرک ســرخس را بر عهده داشته است.
مخلص کالم آنکه این مدیر آبدیده و کارآزموده در سنگر خدمت جدید توانست در جهت توسعه
مجموعه و پیشبرد اهداف آتیه نظام و پیشرفت کشور مان نقشی خوش بیافریند که خدایش قوت
فزونتر در عملیاتی کردن سایر اهداف بدو ببخشد.

در ابتدای خیابان فردوســی کوچه ای اســت که به نام کوچه کیهان میشناسندش .از جوانی که برای
ســیر و ســیاحت و گردش به الله زار و سینما و کافه نادری می آمدم با کوچه کیهان و مکتب کیهان
و استاد فرامرزی ،دکتر سمسار ،استاد طاهری ،دکتر خاتمی ،استاد اصغرزاده  ،استاد نصیری ،حسین
شریعتمداری و ...انیس و مونس شدم و کیهان نهال مدرسهای شد که با باروری اش هر کدام از شاخسار
هایش چون درختی سترگ ،برتر از دانش آموخته های مدرسه عالی علوم ارتباطات به مقامات عالیه از
نمایندگی مجلس تا سفارت و وزارت و مقاله نویسی در آبزور  ،هرالد تریبون  ،نیوزویک و تایمز رسیدند .
این مقدمه بدان سبب گفتم تا از بنیانگذار روابط عمومی در ایران که به همت سناتور مصباح زاده مدیر
مسئول و بنیان گذار کیهان یادی کرده باشم .
امروزه در چارت هر ســازمانی یک واحدی اســت به نام روابط عمومی که ســخنگوی سازمان است
و زبــان او و محل عرضــه اطالعات تا اصحاب خبر تا ارباب رجوع از اطالعات آن ســود ببرند و نقطه
و بازوی تعامل ســازمان باشــد با مخاطبانش .روابط عمومی را سخنگو گویندش برای تایید و صحت

خبــر و محــرم راز و فــراز و فــرود ســازمان .
منتخبینبهریاستاینسازمانبایداینتدبیروتعامل
و هنر مدیریت را داشته باشند تا اطالعات درون سازمانی
و برون سازمانی را بر کفه ترازوی مساوات نشانده و با درایت
خوبی رهنمون گردند .
خود هم سازمان و مدیریت و هم نقش افکار عمومی را به
یادش بخیر تا سال ۱۳۴۷درکشورمان فقط یک نفر در دبیرخانه شرکت نفت این مسئولیت را می
داشــت و از همین ســال بود که به حکم دکتر رهنما حقیر در وزارت علوم اداره کلی نیز زیر نظر وزیر
به چارت ســازمانی خود افزودیم تا روابط عمومی در ایران در چارت ســازمانی و وزارتخانه قرار گیرد و
امــا امروز به آنجا رســیده ایم که از عمق اقیانوس ها تا درون ماهوارههــا واحدی و فردی به کار روابط
عمومی مشــغول میبینیم تا در عصر چهارم قدرت یعنی پس از عصر کشاورزی ،عصر صنعت  ،عصر
دانش بدانیم که کنون عصر روابط عمومی و اطالعات اســت که بیشــترین نقش را در قدرتمندی و
اثرگذاری به پیرامون جهانی خود دارد  .نشــریه اقتصاد و بیمه بر آن اســت تا در آخرین ســال قرن و
در  ۱۴۰۰این قدرت بزرگ نهفته در دســتان مدیران روابط عمومی را در ســال جدید بیش از پیش
به مخاطبین خود معرفی کند چرا که باور راســخ داریم تا نقش بی بدیل این مدیران خط شــکن و
صف در بازار ســرمایه و فرهنگ و سیاســت به درســتی معرفی و تجلیل نگردد همه کار ابتر میماند.
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جناب آقای حسین ابویی مهریزی

انتصاب شایسته حضرتعالی به سمت سرپرست هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی شستا (تاپیکو) را

تبریک عرض نموده و برای ایشــان در مسئولیت های جدیدشان آرزوی موفقیت و تندرستی را از
پروردگارمتعالمسئلتداریم.

جناب آقای سید مجید بختیاری

امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بيمه

عرض نموده و برای ایشان در مسئولیت های جدیدشان آرزوی موفقیت و تندرستی را از پروردگار

انتصاب شایســته حضرتعالی به ســمت رئیس اداره روابــطعمومی و تبلیغــات بانک دی را

امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بيمه

امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بيمه

گزارش كامل مجامع به همراه آلبوم تصاوير در وب سايت نشريه به
آدرس  www.eghtesadobimeh.irبارگزاري شده است.

انتصاب شایسته حضرتعالی به سمت رییس شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران را تبریک

متعال مســئلت داریم .ضمنا مهندس بختیاری بعنوان عضو شورای عالی بیمه نیز انتخاب شدند.

جناب آقای « امیر لعلی»

تبریک عرض نمــوده و از درگاه ایزد منان  ،ســربلندی و توفیق روزافزون شــما را آرزومندیم.

سخنسردبیر

هب قول حاج روح ا ...خان

خسرو اميرحسيني

کاش گوش شنوا هم میداشتیم

انقالبماآخریننهضتسیاسیواجتماعیازنوعنهضتهایاجتماعیدورانجنگسردبوده
کهمایهیکلیانقالبچپومخالفبخشخصوصيبودبنابراينهمهنيروهادرآنزمانبرروي
مصادره اموال سرمايه داران توافق داشتند .البته هنوز هم ستاد اجرایی در حال مصادره است.
آقای الجوردی (دادســتان تهران) و آقای ایروانی هر دو در بازار تهران در کنار همحجره
داشتند .ایروانی کفش و آقای الجوردی روسری میفروخت .ایروانی متوجه تحوالت دههی
چهل شد ،غرفه کفشفروشی را به کفش ملی تبدیل کرد.
وقتــی کفش ملــی را داشــتیم در چین ،تایــوان ،کــره و تایلند از صنعــت و تولید
خبــری نبــود .آقــای ایروانــی کفــش ملــی را تأســیس کــرد و آقــای الجوردی
همحجــرهای داشــت .ولی او دادســتان شــد و اموال آقــای ایروانی را مصــادره کرد.
آقای رحمان گلزار ســازنده اکباتان هیچ خالفی نکرده است .او اکباتان را با پیشفروش
واحدهای آپارتمان ساخته است .در سال ۵۷دالر هفت تومان بوده و او هر متر را ۷۰۰۰تومان
میفروخته است .حدودا ًبیست میلیون پول االن بود .یعنی گران هم نبوده است .در حکم آقای
گلزار نوشته شده که چون خود محکم اقرار کرده که پول نداشته است و با پیشفروش اکباتان
را ساخته است ،لذا مصادره میشود .اصل مصادره این بود که  ،هر سرمایهگذاری همدست
رژیم بوده اســت .و همین تفکر هنوز هم در ایران وجود دارد.
اینهایــی که اموال شــان مصادره شــد ،آدمهــای بیدین
و کافــر و عرقخــوری نبودنــد .حتی حاجی برخــوردار در
دوران مبــارزه به آخوندهــا کمک میکرد .آقــای برخوردار
به قاضی گفتــه بود «شــما میخواهید مصــادره کنید؟»
حاجآقــا گفت «بلــه! این ها برای مســتضعفین اســت».
گفت «حاجآقا! شما که نمیتوانید کارخانه ادارهکنید!» قاضی
گفت «نمیشــود باید مصادره کــرد» .و بازهم گفت «چقدر
میخواهید در سال از این کارخانه در بیاورید ،همان را به شما
میدهیم ».گفتند «خیر» .گفــت «اینها را به ما اجاره بده».
گفت «نمیشــود» .گفــت «بفروش»؛ گفت «نمیشــود».
رشــتههای صنعتی اینطور پاره شــد .یک بورژوازی ملیای
شکلگرفته بود و از بین رفت.
یک زمانی در کرمان اموال شیخیه را مصادره کردند و آقای حسینخان ابراهیمی که در
کرمان یک کارخانه ساخته بود ،به نام «قالب میزان» ،دقت باالیی داشت و حتی میتوانست
قالب عقربههای ساعت مچی را بزند .هرچقدر تالش کردم نتوانستم جلوی مصادرهی آن
را بگیرم .به آقای فالح دادستان گفتم «مرسوم این است یکبخشی از امالک را بهطرف
میدهید تا دستخالی نمانند .االن هم به ایشان کارخانه را بدهید .چون این کارخانه منهای
حسینخان مفت نمیارزد» .گفت «این کارخانه زیادتر است» .گفتم «باقی را قسطی از او
بگیرید».باالخرهکارخانهمصادرهشد.ظرفکمترازیکسالماشینآالتبهمزایدهگذاشتند.
ســولههای آن انبار کمیته امداد شد ،حسینخان هم در سن  ۵۰سالگی دق کرد و مرد.
یک زمانی آقای موســوی اردبیلی امــوال آقای اماناهلل عامری را مصــادره کرد و هیچ
حجت شــرعی برای آن نداشتند .در آن زمان حســین مرعشی که معرف همگان می
باشــد یک نامهای را خطاب به رهبری نوشــت و تشــریح کرد که در طول هشت سالی
که معاون اســتاندار بودم یک نفر از کارگران ایشــان از او شکایت نداشته و یک گزارش
از منابــع طبیعی دربارهی تصرف اراضی ملــی از او دریافت نکردیم و مخلص کالم آنکه
ایشان هیچ خالفی نکرده است  .این رویه براستی که هیچ مبنایی جز تندروی و انقالبی
نمایی نداشــت وبه نظر قانون اصالحات زمان شــاه از مصادرههای دهه پنجاه عادالنهتر
بود .متاسفانه یا خوشــبختانه در آن دوره مردم و نیروهای انقالبی آنقدر پاک بودند که
اص ً
ال نمیتوانستند فکر کنند کسی در نهادهای حکومتی سو استفاده کند و تا  ۱۵سال
پــس از انقالب هم این فضا حاکم بود .یعنی باور این که مســئولی در خانهای که برای
مستضعفان بنشیندرا تصور هم نمیکردیم .اما رفتهرفته ما و مردم متوجه شدیم عجب
چیزهایی بوده است و بقول جناب مرعشی کمتر در میان آن ها آدم سالم وجود داشت.
اصــ ً
ا قرار نبود ایــن اموال مصــادرهای در اختیار مســئولین ،حکام شــهر و قضات
باشــد .قرار بــود آن هــا را بفروشــند با پولــش برای مســتضعفین خانه بســازند.
مصــادره امــوال بــه نام مســتضعفین بــود و بــه کام یکمشــت مفتخور شــد.
وازهمیندرایتکهراهدشمناصلیگمکردهورهبهفسانهزدیم.خدایماراببخشاید.بگذریم...

یک ماهی می شود جملهای در گلویم گیر کرده و سخنان در گلو مانده از بس نگرانم تا
متهم نشوم به غربزدگی و شیفتهی بیگانهها بودن ها از نوشتن آن ابا کرده ام و کنون از این
ترسویی خودم بدم آمده.
در جبهه که بودیم در پاســخ یکی که بلند و شعاری میپرسید؛ «کی خست ه است» باید
محکم پاسخ میدادیم «دشمن».
خیلی هم این شعار برایمان روحیه بخش بود .واقعا هم همینطور بود .دشمن ما که صدام
بود و همهی نیروهای انبوهش ،در برابر اراده جوانهای ما واقعا کم میآوردند .بعدها هم که
از نزدیک داخل عراق را در همان زمان جنگ دیدم مطمئن شدم آنها واقعا خسته بودند.
مسلمااگرکمککشورهایعربینبودوپولهایهنگفتیکهبهصداممیرسید،اوبریدهبود.خسته
بودوبشدتدرمقابلنیرویارادهجوانهایایرانزمین،باهمهیکمبودهایشان،کمآوردهبود.
همان موقع حدیثی برایمان میخواندند از پیامبر اسالم و میگفتند این جنگ ،جهاد اصغر
است ،جهاد اکبر هنوز مانده.
مــا چون حدیث بود قبول میکردیم ،اما در دلمان میگفتیــم کدام جهاد از این باالتر؟
جانمان ،ســامتیمان ،جوانیمان را گذاشــتهایم وســط .مهمتر از این کدام اســت؟!
اما هم جهاد اکبری در پیش بود ،هم دشمنی بزرگتر! یعنی
دشــمنی خیلی خیلی بزرگتر از صدام ،بزرگتر از اسرائیل و
بزرگتر از آمریکا.
همانی که جهاد اکبر را میطلبید.
چند روز پیش در مراسم سوگند ریاست جمهوری آمریکا بایدن
سخنرانی کوتاهی کرد و در همان بدو شروع به کارش تعریفی
ِ
از دشمن برای همهی مخاطبینش که همهی دنیا بود ،فرستاد.
پیش روی ما نفرت است ،افراطیگری است،
او گفت
دشمن ِ
ِ
بیقانونی است ،خشونت است ،بیکاری است ،بیماری است و
ناامیدی.اوگفتتنهاباوحدتمیتوانیمکارهایبزرگیانجامبدهیم.
گفت باید شغل ایجاد کنیم ،باید به مراکز اموزشی توجه کنیم،
باید در جهان منشاء خیر باشیم ،و گفت باید همهی اختالف
نظرهایپیشآمدهراکناربگذاریمتابتوانیمبهاهدافمانبرسیم.
من نمیگویم رئیس جمهور آمریکا در سخنانش حتما صادق است.
میدانمدرصدزیادیازظلمهاییکهدرکشورهایعقبافتادهاتفاقمیافتدگردنآمریکااست.
میدانم بســیاری از آوارگیهای جهان بهخاطر سیاســتهای اســتکباری آمریکاست.
اماچرانبایدبگویمچقدرسخناناوسنجیدهوزیبابود.چقدردرسآموزبود،چقدرقابلتحسین
بود ،چقدر ترجمهی دقیقی از سخنان پیشوایان ما بود .ترجمهای از آیات خدا بود .نبود؟!
ما همان زمان جنگ فکر میکردیم صدام را که شکستیم ،کشورهای منطقه را که مقهور
قدرت خود کردیم ،قدرت منطقهای و جهانی که شــدیم ،به اهدافمان میرسیم ،بزرگ
میشویم ،با عزت میشویم ،و چقدر باال میرویم!
نمیدانســتیم دشــمن اصلی جای دیگــری اســت ،درون خودمان اســت ،مایی که
مغــرور میشــویم ،مایی که قانــون را تنها بــرای خودمــان میخواهیــم ،مایی که
خودخــواه میشــویم ،یادمان مــیرود خشــونت و نمایــش قدرت یعنــی حقارت.
ماییکهفراموشمیکنیمبیسوادیمان،سطحینگریمان،نفرتمانمیشوندحاکمجانمان.
مایی که نمیدانستیم همهی دنیا را هم داشته باشیم ،هیچ نداریم اگر نتوانیم منشاء خیر
و عدالت در آن باشیم.
فکر میکنیم اگر کاخ ســفید را کردیم حسینیه ،کرملین را کردیم مسجد ،کاخ ورسای
را کردیم مهدیه ،دیگر رســالت ما در دنیا تمام شــده ،وقتــی از همهی بلندگوها قرآن
پخش شــود ،وقتی همه خانمهای جهان پوشــش ما را داشته باشند ،وقتی همه مردها
ریششان بلند باشــد ،همه به نماز جمعه بروند ،ما دیگر آرزوی برآورده نشدهای نداریم!
امــام زمانمان هم که میآید و گردن همهی ظالمهــا را میزند .دیگر چه میخواهیم؟!
همین اســت کــه امروز بــی عدالتــی در دادگاهها موضوعی اســت فرعــی برایمان،
اختــاس و دزدی موضوعــی اســت غیر مهم ،از هــم پاشــیدگی خانوادهها اهمیتی
نــدارد ،رواج دروغ و خرافــات و ریــا و تظاهــر در جــای جای کشــور عادی اســت.
فاصلــهی طبقاتی ،فقر ،نیازمندان بیشــمار ،ناامیدی ،خشــونت ،همه مســائلی پیش
افتــاده هســتند برایمان.چون مــا باور نکردیــم جهــاد بزرگتری در پیــش داریم.
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نف
بوی جان میآید اینک از ساهی بهار

ات جهان باقیست این آئین جهان ارفوز باد

حلول سال جدید ،ظهور مهر جاودانه خداوند بر تجدید حیات طبیعت رقم خورده است .تا
پیکر جهان و روح و جان آدمی را به فردایی روشن نویددهد ،نوید سبز شدن ،بالندگی و
شادابی و زیستنی مکرر و جاودانه که جهان هستی را طراوتی نو میبخشد.
سالی که گذشت ،با وجود چالشهای سخت و تحریمهای ظالمانه دشمنان ایران اسالمی ،با
اهتمام مردان و زنان راستین ،همگام با آرمان و مکتب راستین سرداردلها ،شهید سردار
سلیمانی که همان تبدیل تهدیدها به فرصتها بود ،به منصه ظهور رسید ،فرصتی که با
تالش همه همکاران عزیز جهشی ستودنی در امر تولید بود ،به منویات مقام معظم رهبری
مدظله العالی عینیت بخشید و استحکام خوداتکایی را به ارمغان آورد .این ره آورد بزرگ،
حاصل تالش بیوقفه همکاران خستگی ناپذیری است که با تمام توان در راستای تحکیم
اهداف و آرمانهای سازمانی شرکت صنعتی بهپاک و منافع ملی حرکت کردند.
بیتردید پرسنل پرتالش این شرکت در سال جدید نیز در پرتو منویات مقام معظم رهبری
در راستای اجرای برنامههای مدون با راهبرد نیل به توسع ه پایدار قدمهای استواری
برخواهند داشت.
ضمن تبریک فرا رسیدن سال نو ،موفقیت همه تالشگران حوزه تولید ،سرافرازی ایران
اسالمی ،سالی پر از رویش و تالش همراه با تجلی مواهب الهی و سرشار از معنویت ،دوستی،
محبت و گذشت همراه با سالمتی و جهانی عاری از ویروس کرونا برای همه مردم دنیا بویژه
ملت ایران و همکاران عزیز شرکت صنعتی بهپاک آرزومندم.
امیر حمزه توسلی
مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره
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جایزه درو کردن دکتر حسن بقایی
پاکسان به سالمت خانواده می اندیشد

کسب جوایز صادرکننده ممتاز  ،تولید ملی افتخار ملی ،

لوح زرین صنعت سالمت  ،واحد برتر صنعتی و مسئولیت اجتماعی
خسرو امیرحسینی
دکترحسن بقایی از جمله مدیران شناخته شده و صاحب سبک کشورمان می
باشد که هم معرف و معروف بازار سرمایه بوده و هم به واسطه برنامه محوری و
دیسیپلین کاری خود در سکانداری و زمامداری شرکتهای دولتی و وزارتخانه
ها به عنوان مدیری بازار شــناس و آشنا به رموز اقتصادی و فراز و فرودهای
بازار ،مدیریت وی مورد الگوبرداری برای رسیدن به موفقیت می باشد.
تدوین برنامههای مدون مدیریتی و اجرایی و عملیاتی کردن آنها توانسته است
این مدیر موفق را در هر منصب و ســنگر و جایگاهی اثرگذار و افتخارآفرین
قرار دهد بطوری که جمله تمهیدات وی منشــاء خیر و تحول اساسی در آن
مجموعه گردیده است.
بیش از سه دهه مدیریت ارشــد و حضور موفق وی در سکانداری و ناخدایی
شرکت ها  ،سازمان ها  ،موسسات و وزارت خانه ها از وی برندی درخشان در
مدیریت ساخته که دوست و دشمن بر روش و رویکردهای وی در رسیدن به
تعالی سازمانی و نقطه موفقیت شهادت می دهند .دکترحسن بقایی از جمله
مدیرانی است مسلح به دو بال علم و عمل یعنی با دانش و تجربه کاری که می
تواند در هر موسسه و بنگاهی نقش راهی را پیاده سازی نماید که حتی بعد از
حضور وی سیستم قائم به شخص نبوده و بتواند آن مجموعه در یک روند صعودی
و رو به رشد به سوی توفیقات بیش از پیش و پیشرفت و توسعه حرکت نماید.
حضور درخشــان و پر برکت وی در شرکت پاکســان بعنوان یکی از غول
های ســامت محور در میهن عزیزمان از اواخر بهار امسال توانست در این
شــرکت نقشی خوش از دستاوردهای درخشــان را حاصل نماید بطوری که
در سالی که بواســطه تهدیدها و تحریمهای فراوان و روبرو بودن با بیماری
منحوس کرونا نفس شــرکتهای تولیدی به شــماره افتاده بود پاکســان
بتواند با چشــم انداز و نقش راهی که مدیریت ارشــد برای آن ترسیم کرده
اســت هر روز موفق تر از دیــروز به صحنه عمل آمده و جوایز جشــنواره
ها و همایش ها را به خود تعلق دهد و در ســکوی ممتازترین ها نشــیند.
پاکسان ســامت محور با دکتر بقایی ،مدیریت محقق خود ،توانست در سال
برای اولین بار در جشنواره صنعت سالمت محور؛
لوح زرین مسئولیت اجتماعی مقابله با كرونا به پاكسان اهدا شد
شــركت پاكســان لوح زرین صنعت ســامت محور در شــاخص تاب آوری و مســئولیت
اجتماعــی ســازمان در برابــر همــه گیــری كوویــد  19را بــه خــود اختصــاص داد.
با توجه به اهمیت بســیار باالی ســامت افــراد جامعه ،كاركنان مجموعــه و خانواده های
آن ها برای شــركت پاكســان و در راســتای حمایت هــای بی نظیر دکترحســن بقائی،
مدیــر عامل این شــركت ،از اقدامات و ارائه خدمات پیشــگیرانه در برابــر كرونا ،همچین
تالش شــبانه روزی كاركنان واحد ایمنی و بهداشــت در مســیر جلوگیری از شــیوع این
ویروس ،این مجموعه در جشــنواره صنعت ســامت محور در معیار تاب آوری و مسئولیت
پذیری اجتماعی ســازمان در برابر همه گیــری كووید  ،19این مجموعــه به عنوان اولین
و تنها مجموعه در میان ســایر شــركت كنندگان موفق به كســب این لوح افتخار شــد.
اینجشنوارهكهارتقایسالمتمحصوالتوخدماتوچشماندازبهبودسیستمسالمتدرصنایع
کشور را مد نظر دارد ،در چهارمین سال برگزاری خود با هدف شناسایی شركت های برتر در بعد
مبارزه با انتشار كرونا ،شركت پاكسان را حائز امتیاز دانست و از این مجموعه تقدیر به عمل آورد.
پاکسان در جشنواره صنعت سالمت محور درخشید
دکترحسن بقائی ،مدیر عامل شــرکت پاکسان ،با اعالم این خبر گفت :در همه دنیا صنعت

 1399که به فرموده مقام معظم رهبری مزین به جهش تولید بود توانست هر
ســکوی موفقیت و جایزه را درو کند بطوری که جز پاکسان بر سکوی اولین
و ممتازترین و نام آورترین در برگزیده تولید ملی ،ایفاگرشایسته مسئولیت
اجتماعی  ،صادرکننده نمونه و  ...ندیدیم و نشنیدیم .دست مریزاد و خداقوت.
ُحسن اعتمادی که توسط دکتر محسنی مجد به مشارالیه گردید توانست برای
آحاد ملت و ذینفعان و ســهامداران حکم برگ برنده ای باشــد که دوست و
دشمن به توانایی وی برای اداره و رهنمون شرکت به تعالی شهادت دهند.
حمایت قاطعانه از این مدیران فرهیخته که با درک تهدیدها می توانند بهترین
تصمیمها را گرفته و برای خود ومجموعه شــان فرصت بســازند همان حکم
کیمیایی را دارد که می تواند مس را طال سازد.
بواقع که برای روزهای جنگ اقتصادی سردارانی دلیر و آزموده کار نیازمندیم
تا بتوانند فتح ســنگر به ســنگر و جبهه به جبهه را برای مردم پاک خاک
ایران زمین به ارمغان بیاورند و خرســندیم که اعالم داریم دکتر حسن بقایی
به گواه عملکرد شایسته اش از ســرداران فاتح این جنگ نابرابر می باشد.
ارزش آفرینی و ســودآوری و کســب جوایز و افتخارات فراوان که مجموعه
در کوتاه زمان ســکانداری دکتر بقایی بدان دست یافته و تدوین برنامه های
آتی برای توسعه فعالیت ها نشان از آن دارد که ریل گذاری به سوی موفقیت
از سوی این مدیر ارشــد بخوبی برای مجموعه ترسیم گردیده است .حضور
مدیرانی که به کمیت و کیفیت در کنار شــفافیت مالی و کاری توجه ویژه ای
معطوف می سازند می تواند همان حلقه گمشده ای باشد که مدیریت و صنعت
کشور امروزه و در یک جنگ اقتصادی بیش از پیش به آن نیازمند است.
جمله آخر اینکه دکتر حســن بقایی در مقام یکی از سرداران ظفرمند جنگ
اقتصادی با سربازان جهادگر خود در چرخه تولید توانستند شعار جهش تولید
را به عنوان یک شعور سازمانی معنا و عینیت بخشند و تجلی بخش آن باشند
که ایرانی چون بخواهد می تواند صرف کننده فعل ممکن ها در پس ناممکن
باشند .خدا قوت و دست مریزاد.
و ســامت موضوعات در هم تندیده شــده ای هســتند که نقص یکی از عوامل می تواند
دشواری های زیادی برای سالمت افراد در بعد مصرف کننده و محیط زیست به وجود آورد.
وی با اشــاره به اهمیت مســئله ســامت در تولید محصوالت پاکســان افزود :از آن جا که
محصوالت ما به طور مســتقیم با سالمت و بهداشــت فردی افراد در ارتباط است ،موظفیم
به مســائل پیرامون تولید نگاه دقیق داشــته باشــیم و همین امر باعث شــده تمامی آئین
نامه های کشــوری و اســتانداردهای داخلی شــرکت را بــا دقت زیــادی اجرائی نماییم.
مدیرعاملپاکساندرادامهضمنتاکیدبرالزاماتسازمانهایبهداشتواستاندارددرتولید،خاطر
نشان کرد :پاکسان در تمامی دوره های برگزاری جشنواره صنعت سالمت محور در گروه صنایع
شوینده و بهداشتی ،موفق به کسب عناوین مختلف شده است .این بیانگر حرکت این مجموعه
بر مدار صنعت سالمت محور و به کارگیری تمام تالش خود برای ماندن در این مسیر است.
مدیرعاملپاکسان؛
ما برای صیانت از افتخار ملی وظیفه سنگینی داریم
در هجدهمیــن جشــنواره «تولیــد ملی افتخار ملی» از شــرکت پاکســان تقدیر شــد.
شرکت پاکسان تندیس زرین هجدهمین جشــنواره «تولید ملی افتخار ملی» را از آن خود
کرد و به عنوان واحد برتر تولیدی در گروه محصوالت دارویی ،بهداشتی و آرایشی معرفی شد.
مراســم اعطای لوح تقدیر از  ۵۵نفر برگزیده هجدهمین جشنواره تولید ملی افتخار ملی با
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حضور وجیه اله جعفری معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایمیدرو ،مهدی صادقی نیارکی معاون
امور صنایع و ســعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار شــد.
در ایــن مراســم كمــال الدیــن گلچیــن ،قائم مقام شــركت پاكســان ،بــه نمایندگی
از مدیــر عامــل ،تندیــس زریــن اعطــا شــده بــه ایــن مجموعــه را دریافــت كرد.
وی در حاشــیه این مراســم ضمن اشــاره به توانمندی شركت پاكســان در خلق فرصت
های جدید توســعه ای گفــت :این كه این مجموعه موفق به كســب تندیــس زرین این
جشــنواره شــد و به عنوان واحد برتر تولیدی معرفی شــد ،نشــان داد كه پاكســان فعل
«مــا می توانیــم» را صرف كرده و ایــن توانایــی را دارد كه بیش از این افتخــار بیافریند.
دکترحسن بقائی ،مدیر عامل پاکسان نیز با اعالم این خبر تصریح داشت :شرکت پاکسان در این
برهه زمانی که بسیاری از صنایع با مشکالت عدیده ای در تامین مواد اولیه و مشکالت ناشی
از تحریم روبه رو هستند ،توانست با برنامه ریزی ،تدوین برنامه و ارائه راهکارهای استراتژیک
بر مشــکالت غلبه نموده و به عنوان یکی از مفاخر با ســابقه صنعتی در کشــور بدرخشد.
وی به توان فنی و خود اتکایی مدیران و پرسنل این مجموعه اشاره کرد و یادآور شد :قطعا این
موفقیت ها تصادفی نیست و از تالش و عزم همه جانبه تمامی بخش های شرکت پاکسان نشأت
گرفته و نشان می دهد که در این مجموعه ،ما قادر هستیم کارهای بزرگ دیگری نیز انجام دهیم.
دکتربقائــی تنها عزم و اراده جمعی را برای دســتیابی به موفقیت کافی ندانســت و افزود:
برای کســب موفقیــت مولفه های زیادی الزم اســت که عزم جمعــی و اراده گروهی تنها
بخشــی از نیروی محرکه دســتیابی بــه موفقیت را تامین مــی کند .برای قــرار گرفتن
در مســیر درســت به برنامــه ریزی در جهت بهــره بــرداری از همه امکانات نیــاز داریم.
مدیر عامل پاکسان در ادامه ضمن اشاره به آن چه که پاکسان را در ردیف شرکت های برتر
ایران و افتخار ملی صنعت جای داده است ،خاطر نشان کرد :کسب عنوان واحد برتر تولیدی
در گروه محصوالت دارویی ،بهداشتی و آرایشی متعلق به تمامی پرسنل این مجموعه است و
ما برای صیانت از آن و تکرار این افتخار در ســال های آینده وظیفه سنگینی بر عهده داریم.
دراینجشنوارهکهبههمتخانهصنعت،معدنوتجارتوباحضورمسئوالنقوایسهگانهوهمچنین
مسئوالن وزارت صنعت ،معدن و تجارت به منظور تقدیر از مدیران واحدهای برتر صنعتی و در کنار
پیشکسوتان عرصه تولید برگزار شد ،شرکت پاکسان تندیس زرین این جشنواره را از آن خود کرد.
هــدف از برگــزاری این جشــنواره ،شناســایی واحدهــای صنعتی و تولیدی اســت که
نســبت ظرفیت تولید یک ســاله آن ها در مقایســه با دوره پیش ،اشــتغال ایجاد شــده،
میــزان صــادرات و رشــد آن و همچنیــن ابتکارها و نوآوریهــا و  ...افزایش یافته باشــد.
در مراسم روز ملی صادرات؛
پاکسان تنها صادرکننده ممتاز در صنعت شوینده کشور
در بیست و چهارمین مراسم روز ملی صادرات ،تندیس زرین این رویداد به شرکت پاکسان به
عنوان صادرکننده ممتاز تعلق گرفت.
بیست و چهارمین مراســم روز ملی صادرات ،با حضور اسحاق جهانگیری ،معاون اول رئیس
جمهور در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
علیرضا رزم حســینی ،وزیر صنعــت ،معدن و تجارت ،عزت اهلل اکبری ،رئیس کمیســیون
صنایــع و معــادن مجلــس ،محمدرضــا پورابراهیمــی ،رئیــس کمیســیون اقتصادی
مجلــس ،و شــماری از صادرکنندگان برتر کشــور از دیگــر میهمانان این مراســم بودند.
نام شــرکت پاکســان به عنــوان تنها شــرکت از گروه شــرکت های تولیدکننــده مواد
شــوینده و بهداشــتی ،در بین اســامی هشــت شــرکت صادرکننــده ممتاز کشــور در
ســال  99قــرار گرفــت و در مراســم روز ملــی صــادرات از ایــن مجموعه تقدیر شــد.
در این مراسم از شرکت های برتر صادراتی کشور در دو بخش ممتاز و نمونه صادراتی تقدیر
به عمل آمد.
 8شــرکت ممتاز صادراتی کشــور در گروه های مختلف تولیدی و صنعتی شــامل شرکت
پاکســان ،شکوه بناب ،شــرکت نفت سپاهان ،شــرکت برفاب ،صنایع شــیر ایران ،صنایع
کاشــی ســرامیک ســینا ،شــرکت تولید مواد اولیه داروپخش عماد هســتند که حسن
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بقائــی ،مدیر عامل پاکســان ،به عنوان اولین نفــر از مجموعه مدیران عامل این شــرکت
ها تندیس زرین این دوره از مراســم را از دســتان اســحاق جهانگیری ،معــاون اول رئیس
جمهــور ،دریافت کــرد و برگ زریــن دیگری به ویتریــن افتخارات این مجموعــه افزود.
بی شــک موفق بودن در صنعت و تولید در این برهه حســاس کار ســاده و آسانی نیست و
امکانــات ،توانمنــدی و تدبیــر همه جانبــه ای را می طلبد کــه با بهره گیــری از آن ها
بتــوان با مدیریتی جهــادی به عنوان اولین صادرکننده ممتاز ســال  1399معرفی شــد.
شرکت هایی که به تندیس زرین صادراتی کشور دست پیدا کردند قطعا توانسته اند در تحقق
برنامه های کالن صادراتی کشــور و ارز آوری عملکردی موفق داشته و با بهره گیری از همه
ظرفیت های صادراتی خود ،راه بازارهای جهانی را در پیش بگیرند .این اتفاق در سالی رخ داده
که کشور در ظالمانه ترین دوران تحریمی خود به سر می برد و وضعیت جدید جهانی و تغییرات
به وجود آمده در دوران شیوع کرونا نیز تاثیرات منفی بسیاری بر بازارهای جهانی داشته است.
صادرکنندگان به نوعی سربازان جبهه جنگ اقتصادی کشور هستند و بدون شک کمتر کسی
مطلع اســت که این شرکت ها در شرایط فعلی که کشور با مشکالت ریز و درشت اقتصادی
دســت به گریبان است ،برای تداوم تولید و فراهم آوردن ارز چه فداکاری های شایان توجهی
مینمایند .شایسته است که در این شرایط وزارتخانه ها ،سازمان ها و نهادهای دولتی با ایجاد
ســهولت و طرح های حمایتی به اقدامات این شــرکت ها رونق و شتاب بیشتری ببخشند.
پاکسان پیش از هر نام دیگر
شــرکت پاکســان به مدیر عاملی حســن بقائی توانســت در ســال جاری به عنوان تنها
شــرکت تولیدکننده مواد شــوینده و بهداشتی صادرکننده ممتاز کشــوری انتخاب شود.
دکتربقائی در حاشــیه این مراســم گفت :شرکت پاکسان با پیاده ســازی برنامه های کالن
مدون خود و رصد دقیق بازارهای بین المللی توانســت ضمن تثبیت صادرات به کشورهایی
که به طور ســنتی مشــتری محصوالت این مجموعــه بودند ،به بازارهــای جدید دیگری
نیــز راه پیــدا کند که همین امر موجب دســت آوردهــای جدید در حوزه صادرات شــد.
مدیر عامل پاکســان با بیان این که برنامه هدف گذاری پاکســان بر محور توسعه بازارهای
داخلی و خارجی استوار است ،افزود :در این مجموعه با بهره گیری از توانمندی ها و امکانات
توانســتیم بعد از چندین دوره مجددا به صدر شرکت های ممتاز صادرکننده باز گردیم و به
عنوان تنها شرکت تولیدکننده مواد شوینده و بهداشتی صادراتی در این مراسم معرفی شویم.
دکتربقائــی از ابتــدای ورود به پاکســان بــا هدف تعالی ایــن مجموعه اقداماتــی را پایه
گــذاری و اجرائــی نمود که در پایان ســال مالــی  2020نتایج مثبت آن به بار نشســت.
این شــرکت توانســت با کشــف بازارهای جدید ،به صادرات محصــوالت این مجموعه به
دیگر کشــورها شــتاب مضاعف داده و دامنه حضور خود را در دیگر قــاره ها افزایش دهد.
صادراتبهلیبی،لبنان،کنیا،هند،بلغارستانو...بهعنوانبازارهایجدیدازجملهاقداماتارزشمند
صادراتیدکتربقائیبودکهضمنافزایشدرآمدهایارزیدردیگربازارهانیزجایگاهخودراتثبیتکرد.
دکتــر بقائی ضمن تشــکر از پرســنل خــدوم و زحمتکش ایــن مجموعه یادآور شــد:
ایــن افتخــار به تمــام همکاران مــن در پاکســان تعلــق دارد و تک تک آن هــا در این
موفقیت ســهیم هســتند؛ چــرا که هر یک به درســتی تــاش کرده اند کــه در محیط
کارخانــه ،در بخش خطــوط تولیــد و  ...تمامی قوانین مربــوط به تولید را اجــرا نمایند.
شــایان ذکر است پاکسان در سایه تمهیدات اندیشیده شده و دستاوردهای درخشان حاصله
توامان با رویکردهای ایفای مسئولیت اجتماعی خود در تهیه و تولید و توزیع اقالم بهداشتی
برای نیازمندان و عموم هموطنان با یک سودآوری مناسب و ارزآوری شیرین توانسته است در
 ١٢ماهه منتهی به آذر  ١٣٩٩مبلغ  ٢۴٨٠ریال برای هر سهم ،سود حسابرسی شده محقق
ســازد که با رشد  ٣٣درصدی نســبت به دوره مشابه سال گذشته همراه می باشد .گفتنی
است در این دوره درآمد های عملیاتی  ۴٢درصد و سود ناخالص  ٣۵درصد رشد داشته است.
شایان ذکر است سود عملیاتی در این دوره با رشد  ۴۵درصدی به حدود  ٣۵۵میلیارد تومان
رسیده و شرکت در ١٢ماهه  ٢۶٨میلیارد تومان سود خالص حاصل کرده است که این آمار و
ارقام حاکی از یک گزارش بسیار خوب و درخشان در سال سخت اقتصادی  1399می باشد.
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پتروشیمیآباداندرمسیرروشنوموفقیت

مدیریتمهندسمحسنعلویتجلیبخشجهشتولیددرصنعتنفتوپتروشیمی
مهدی خلج

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت  ,گاز  ,پاالیش و پتروشیمی باحضور
وزیر نفت و مدیران ارشــد صنعت نفت در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی
تهران برگزار گردید.
در ایــن نمایشــگاه ،حاضرین از دســتاوردها و تولیدات عرضه شــده در غرفه
های متعددی منجمله شــرکتهای مربوط به نفت ،گاز ،پتروشــیمی ،پاالیش
و پخش صنایع مرتبط باالدســتی و پایین دســتی در این صنعــت بازید کرده
و بــا آخرین یافته هــای علمی دانشــگاهها و مراکز آکادمیک ،اســتارتآپها،
پارکهای علم و فناوری فعال در زمینه صنعت نفت آشــنا شــدند .یکی از این
شــرکتها که در زمینه کســب توفیقات و دســتاوردهای موفق و درخشــان در
نمایشــگاه حاضر بوده و چشــم ها را به ســوی خود کشــید پتروشیمی آبادان
بود که غرفه آن با اســتقبال فراوانی از ســوی شــرکت کنندگان روبرو گردید.
شایان ذکر است در سایه تمهیدات و سیاست های مهندس علوی که از مدیران
محقق ،جوان و خوش فکر صنعت پتروشیمی کشورمان می باشد و تیم مدیریت
زیرمجموعه انتخابی وی در حرکتی جهادی ،واحد  ۶۰۰شرکت پتروشیمی آبادان
که در آتشســوزی تیرماه  ۹۷از مدار خارج شــده بــود درحداقل زمان ممکن
بازســازی و با ظرفیت  ۵۰درصد در ســال جاری در مدار تولید قرار گرفت و با
رویکردهای مثبت اندیشیده شده و برنامه های عملیاتی گشته تا هفته های آینده
تولید پی.وی.سی در این مجتمع پتروشیمی به  ۱۰۰درصد ظرفیت خواهد رسید.
نمایشــگاه بین المللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی ایران به عنوان بزرگترین
رخــداد صنعتی و تجاری ایران در این حوزه كه ســاالنه با حضور جمع كثیری
از شــركتهای توانمند داخلی و خارجی در زمینه صنعــت نفت ،گاز ،پاالیش و
پتروشــیمی برپا می گردد ،فرصت بسیار مغتنمی اســت تا شركتهای فعال در
این صنعت دســتاوردها و محصوالت خود را در معرض بازدید دست اندركاران و
متخصصان این صنعت قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضای بازارها و سمت
و ســوی رشــد این صنعت ،فعالیتها و نوآوری های آتی خود را هدایت نمایند.
در این نمایشــگاه که با حضور شــرکتهای بزرگ نفتی ،گازی و پاالیشــگاهی
برگزار گردید شــرکت پتروشیمی آبادان حضوری برجســته و درخشان داشت
و توانســت با حضور مدیران خــود در غرفه خوش رنگ و لعابش ،پاســخگوی
ســواالت بازدید کنندگان و خبرنگاران بوده و توفیقات و دســتاوردهای حاصله
در طی ســال  98و  99را به سمع و نظر مخاطبین خود برساند .توزیع بروشور،
پخش تیزرهای تبلیغاتی  ،نصب عکس و پوســتر و ارائه توضیحات کامل توسط

تکنسین های حاضر از اهم فعالیت های جهادی صورت گرفته در محل غرفه تنها
گوشه ای از اقدامات ارزشــمند این شرکت قدیمی حوزه نفت و گاز پتروشیمی
کشــور بود که بشــارت می داد این جهادگران در کوتاه ممکن زمان ،ناممکن را
ممکن ســاخته و صرف کننده واقعی فعل خواســتن پس توانســتن می باشند.
قابل ذکر آنکه در ســال  97واحد  600پتروشــیمی دچار آتش سوزی گسترده
ای شــد که با همت و همیــت مثال زدنی نیروهای بومــی و متخصص داخلی
این پروژه بازســازی گردیدو در ســال  99به مرحله بهره برداری دوباره رسید.
مهندس محســن علوی ،ســکاندار و مدیرعامــل جهادی پتروشــیمی آبادان
پیشــتر و به مناســبت روز ملی صنعت پتروشــیمی با تبریک این روز تصریح
کرده بود که روز ملی صنعت پتروشــیمی فرصتیســت مغتنــم برای تقدیر از
مجاهدتهای علمی ،فنی و مهندســی کارکنان پرتالش مجموعه پتروشــیمی
آبادان و خرســندم که اعالم کنم :شــرکت پتروشــیمی آبادان در سایه الطاف
الهــی و مجاهدتهــای متخصصان بومی طــی ماههای اخیر توانســته با عبور
از بحرانهــای پیشآمده مجددا ً به مدار تولید بازگشــته و با ســرعتی مضاعف
به مســیر جهش در تولید و تحقق بخشــیدن به شــعار ســال «جهش تولید»
گام برداشــته و همچنین حرکت به ســمت «آیندهروشــن» را در پیش بگیرد.
به گفته وی مجموعه پتروشــیمی آبادان بهعنوان نخستین پتروشیمی پلیمری
خاورمیانه با تکیه بر نیمقرن تجربه و دانش بومی مفتخر است که با وجود تحوالت
چشمگیر در حوزه صنعت پتروشیمی ،توانسته همچنان جایگاه خود را در میان
اولینها و بهترینهای این صنعت حفظ نماید و در مسیر افزایش تولید ناخالص
ملی و جلوگیری از خام فروشی مورد تأکید رهبر معظم انقالب اسالمی قدم بردارد.
مــا نیز به نوبه خود پنجاهوششــمین ســالگرد تأســیس صنعت پتروشــیمی
در کشــور را بــه کارکنان خدوم و تالشگر پتروشــیمی آبــادان تبریک گفته
و شــک نداریــم که با تالشهــای شــبانهروزی مدیریت فرهیختــه و کاردان
و جملــه کارکنان خســتگیناپذیر پتروشــیمی آبــادان در آینــدهای نزدیک
شــاهد رونق بیشازپیش این مجموعه با ســابقه در ابعاد مختلف می باشــیم.
پیشتر در مقاله ای جدا و در تابستان گرم نوشتیم که جواب اعتماد دکتر رضوانی
فر در مجموعه شــرکت ســرمایه گذاری تامین اجتماعــی و مهندس مخدومی
در ســرمایه گذاری نفت ،گاز و پتروشــیمی تامین را مدیران محقق و جوان که
رهبری در گام دوم انقالب به ایشــان برای پیشــرفت ایران اسالمی چشم امید
دارند تجلی خواهند بخشــید و محقق خواهند کرد کــه افرادی چون مهندس
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علــوی از این قبیلهاند که هم باور به توان فنی داخل دارند و هم دردشــناس و
هم درمانگر و حال آفتاب آمد دلیل آفتاب .در زمستان سرد با استقبال پرشوری
که مردم و مســئولین از حرکت جهادی و ممکن ســاختن ناممکن ها توســط
غیورمردان پتروشــیمی آبادان در نمایشگاه کردند معلوم گردید که چه شایسته
و بایســته بود که با تدبیر این مدیران ارشد در شستا و تاپیکو ،ناخدایی شرکت
پتروشــیمی آبادان به عنوان یکی از قدیمی ترین شرکت های صاحب شناسنامه
در صنعت نفت و پتروشــیمی به مهندس محسن علوی عطاءآبادی سپرده شد
تا این مهندس کاردان و کاربلد ،مدیری میانه میدان و جوانی برازنده و خدوم از
خطه جنوب دلیر پرور پاشــنه ورکشیده و کمر همت به خدمت بسته و مدیریت
جهادی را بازتعریفی خوش نماید و بحمداله که با تمهیدات اندیشــیده شده وی
و چیدمــان هنرمندانه مدیرانش در جای جای شــرکت توفیقاتی فراوان حاصل
گردید تا بر همگان اثبات شود که با اعتماد به جوانان متعهد و متخصص ،بسان
کار ســپاری بر کریمان ،کارها آسان می شــود .بله با اتکا بر جوانان دردشناس
و درمانگر هیچ کاری ســخت نباشــد که درنتیجه تالش جهادگونه شبانه روزی
مهندس علوی و نیروهای بومی هدف بزرگی که شرکت پتروشیمی آبادان داشت
و آن هم خارج شدن از رکود مطلق دو ساله بود محقق گردید و در اندک زمانی
پروژه ها به چرخه تولید بازگشــته و در سایه مستدام آن یک میهن و یک ملت
و یک جهان دیدند که ایران و ایرانی پرچمدار مبارزه در جنگ ســخت اقتصادی
نابرابر با تمام امپریالیســم جهانی چون بخواهد پیروز میــدان گردد می گردد.
اتمام پروژه ســاخت بویلرها و احیاء ظرفیــت تولید بخار در واحد  200که برای
تولید پایدار بسیار مهم می باشد ،از سرگیری اجرای پروژه احداث ایستگاه تقویت
فشار گاز خوراک ارسالی که بخش مهم و حیاتی از نقشه راه برای تکمیل ظرفیت
دریافت گاز خوراک می باشد ،اورهال کلیه بخش ها ،برگزاری مجمع فوق العاده و
افزایش سرمایه مصوب جهت خروج از شمولیت ماده  141قانون تجارت  ،ساخت
سوله  5000تنی جهت افزایش ظرفیت انبار برای محصوالت ،چابک سازی سازمان
با تعدیل هدفمند نیروها ،باالبردن راندمان و بهره وری و اجرای مدون برنامه هایی
برای احیاء و خروج از زیان را از جمله دســتاوردهای درخشــان شرکت در سال
مالی گذشته می توان برشمرد که کلیه این فرآیندها برای ثبات تولید و پایداری
ســود بوده است که در این سنگرهای کاری در سال مزین به جهش تولید ،کلیه
پرســنل از کارکنان تالشگر تا مدیران خدوم و جهادگر در گرمای طاقت فرسای
جنوب مجدانه و جهادگونه برای تحقق و موفقیت در آنها کمر خدمت بســتند .
تبدیــل دارایی های غیرمولد ،حذف زمان عملیاتی و رســیدن به حداکثر تولید
پلیمرهای خوراک ،اســتهمال بدهی های شــرکت ،پیگیری دریافت خســارت
بیمــه آتش ســوزی  ،افزایش صــادرات  ،جلوگیــری از خام فروشــی ،تامین
به موقــع مواد اولیــه و مصرفی با توجه بــه تداوم تحریم ها ،فروش مناســب
پروپان ،رســیدن خوراک دریافتی از  120تن بــه  200تن برای تولید 60000
تن  PVCدر ســال و بســیاری دیگر اقدامات ارزشــمند که در این مقال نمی
گنجــد نیز در همین راســتای زنجیره ارزش عملیاتی گشــته و اجرائی گردید.
براســتی که حصول این افتخارات و دســتاوردها در سایه تیم مدیریتی یکدل و
یکزبان از معاون مالی پاکدســت مجموعه جناب قاســم عابدزاده در مقام معمار
مالیه ای صادق که پیشــتر هم گفتیم دانش و عمل او شــفافیت را در رگ و پی
ترازهای مالی پتروشــیمی آبادان جاری و ســاری ساخته تا مجاهدت های تک
تک کارکنان و کارگران دلســوز و تکنســین و مهندســین پرتالش و صد البته
بازتاب رســانه ای این نبرد ظفرگونه در جنــگ اقتصادی با مدیریت ناب جناب
رضایی در کســوت مدیریت ارشد روابط عمومی و بچه های خوب روابط عمومی
و دیگر عزیزان اهل کار میســر گردید .ختم کالم آنکه باز همان نقل قول قبل را
تکرار می کنیم که جمله این مدیران متعهد و متخصص نشان دادند چون کارها
را به دســت کارشناســان خبره و دلسوز بســپاریم چه آسان مشکالت حل می
شوند .خدا قوت و دست مریزاد سرداران و سربازان جان بر کف جنگ اقتصادی.
شــرکت پتروشــیمی آبــادان :بازســازی واحد  600پتروشــیمی
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آبــادان پس از دو ســال به طور کامــل آماده بهره برداری اســت.
در این پروژه بیش از  42000اینچ  -قطر پایپینگ و جوشکاری صورت گرفته است.
همچنیــن عملیــات تعمیــر و آماده ســازی یک هــزار عدد شــیرآالت اعم
از فراینــدی و ویــژه بــا بهره گیــری از توانمندی داخلی انجام شــده اســت.
همچنین تعمیرات اساسی و ساخت  84عدد تجهیزات دوار این مجموعه با تکیه
بر مهندسی معکوس انجام شده است.
خط تولید این مجتمع محصول پی.وی.سی را عرضه خواهد کرد
برای اجرای عملیات بازســازی واحد  600پتروشــیمی آبادان در مجموع 252
میلیارد تومان هزینه شده است.
اهداف کلی نمایشگاه
 -1ارائــه آخریــن دســتاوردهای فــن آوری روز در حوزه صنعــت نفت و گاز.
 -2گسترش تعامل با سایر کشورها و نیز رقابت با شرکتهای نفتی مشابه در سطح جهان.
 -3کمــک بــه تقویت توان ســاخت داخلــی از طریق تبــادل اطالعات فنی.
-4آشناییصنعتگرانصنعتنفت،گازوپتروشیمینسبتبهدستاوردهاینوینصنعت.
 -5عقــد قراردادهای بازرگانی در زمینه مبادلــه کاال ،خدمات و اطالعات فنی.
 -6توسعه اشتغال در عرصه صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی.
 -7حضور تجار و صنعتگران بین المللی از سراسر جهان در نمایشگاه جهت کمک
به توسعه صادرات تولیدات داخلی.
 -8کمک به ایجاد بازارهای جدید خارج از کشــور جمهوری اســامی ایران در
راستای توسعه بازارهای هدف.
 -9برگزاری ســمینارهای مختلف برای تســهیل در نیل به اهداف تعیین شده.
 -10معطوف نمودن توجه مدیران تصمیم گیر در سطح کالن در راستای رسیدن
به اهداف برنامه پنج ســاله پنجم توسعه و چشم انداز  20ساله توسعه اقتصادی
کشور در بخش نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی.
 -11ارتقای جایگاه و موقعیت نمایشگاه در منطقه و جهان.
 -12ایجاد انگیزه جهت سرمایه گذاری بخش های مختلف خصوصی  ،تعاونی و
دولتی  ،داخلی و خارجی در صنایع نفت و گاز.
 -13ایجــاد حــس خود بــاوری و خود اتکایــی ملی در نیروهــای متخصص
و مدیــران و ســرمایه گــذاران داخلی جهت انجــام مطالعــات و تحقیقات در
زمینه های اکتشــاف ،اســتخراج ،فــراوری و توزیــع و صــادرات محصوالت.
مزیت های رقابتی پتروشیمی آبادان
پتروشــیمی آبادان با حدود نیم قرن سابقه و اولین تولید کننده پی وی سی در
ایران با وجود مزیت های نسبی زیر :
 -1همجواری با پاالیشگاه آبادان
 -2دسترسی به آبهای دریای آزاد .
 -3دسترسی به امکانات ریلی .
 -4دسترسی به فرودگاه بین المللی .
 -5واقع شدن در جاده ی ترانزیت شمال و جنوب .
 -6قرارگرفتن در منطقه ی آزاد اروند و همجواری با منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر
 -7کیفیت قابل اطمینان محصوالت پتروشیمی آبادان
 -8توان تولید گریدهای مختلف  pvcکه دیگر برای ســایر رقبا تولید آنها صرفه
اقتصادی ندارد. .
 -9نیروی انسانی متخصص وکارآمد
-10حمایتهایبازارهاونهادهایکشوریبدلیلموقعیتخاصجغرافیاییواجتماعی
 -11پتانسیل های مهم فنی و تولیدی در تامین نیازهای صنایع پایین دستی و مشابه.
 -12ارزش ذاتی داراییها و زمینهای شرکت بدلیل شرایط جغرافیایی قطعاً آینده
ی بسیار مطلوبی برای سرمایه گذاران و سهامداران خود به ارمغان خواهد آورد،
ارزش ذاتی فوق العاده باالی شــرکت پتروشیمی آبادان و فاصله زیاد موجود بین
ارزش فعلی ســهام آن با ارزش واقعی و ذاتی ،سرمایه های سهامداران را تعیین
و امید به آینده را جهت ســرمایه گذاری و مالکیت ســهام آن افزایش می دهد.
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رویکردهایدرخشانمهندساسدی

افزایش سرمایه نفت سپاهان مصوب مجمع گرفت
خسرو امیرحسینی
مهنــدس اســدی مدیرعامل دانشــمند و توانمند مجموعــه در فرازی از گــزارش خود
بــا تشــریح تاریخچه و اهــم فعالیت ها و دســتاوردهای مجموعه در ســال  99پیرامون
افزایش ســرمایه شرکت اظهار داشــت :در جهت جلوگیری از خروج وجه نقد و مدیریت
منابع نقدی از طریق افزایش ســرمایه و به منظور جبران مخارج ســرمایه ای انجام شده
و درحال انجام بابت پروژه های فنی مهندســی طرح های توســعه ای شــرکت مقدمات
این افزایش ســرمایه در ســطح کالن مدیریت ارشــد مورد توجه و اهتمام قرار گرفت و
تمام کارهای آن انجام شــد تا با تقویت ســرمایه در گردش و جلوگیــری از خروج منابع
نقدی در کنار اصالح ســاختار مالی بتوانیم برای پیشــبرد اهداف عالیه مجموعه که همان
توســعه فعالیت ها و افزایش ســودآوری و ارزش آفرینی اســت نقشی خوش ایفاء نماییم.
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت نفت سپاهان(سهامی عام) مورخ1399/12/02
در محل ميدان آرژانتين ،ميدان بهاران ،پالک  ،92شــرکت نفت سپاهان تشکیل گردید.
در ایــن مجمع که با حضور  84/45درصد از ســهامداران حقیقی و حقوقی ،اعضای هیات
مدیره ،نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار ،حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد ،ریاست
مجمع برعهده آقای علي کريمي بود که جنابان محســن علي حسيني و آقای محمدرضا
عزيزي درمقام نظار اول و دوم و خانم مريم رضامند به عنوان دبیر مجمع انتخاب شــدند.
در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل
محترم و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان با طنین صلوات
خود ضمن تصویب افزایش سرمایه شرکت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.
بــه گفته مهندس صفدرعلی اســدی این مدیــر موفق و رزومه دار که ســکانداری موفق
در شــرکت های شــیمی کار نوین بسپار  ،توسعه نگین مکران  ،شــرکت صنام  ،شرکت
پیشــتازان توســعه صنعتی آریــا رازی و یکی دوجین شــرکت دیگر را عهــده دار بوده
نقش جدی نفت ســپاهان در کســب ســهم بیشــتر از بازارهای داخلی و خارجی باعث
شــد این برند هر روز موفق تــر از دیروز در فروش داخلی و خارجی رکورد شــکنی کند.
شــایان ذکر است این مدیر رزومه دار و دانش آموخته بهترین دانشگاه های کشور با بیش
از ســه دهه حضور موثر در صنعت و بازار ســرمایه کشــور که به راســتی مسلح به علم و
دانش و عمل و تجربه کاری شایســته و بایســته می باشــد در مقام ناخدای نفت سپاهان
توانســت جایــزه مدیربرتر و شــرکت صادرکننده نمونه را در ســال  99کســب نماید.
خدایشقوتفزونتروتوانبیشتربدوبخشایدکهاینمدیراندانشمندچشموچراغاینمملکتاند.
گزارشبازرسقانونيدربارهگزارشتوجیهیهیاتمدیرهدرخصوصافزایشسرمایه
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان ســهام شركت نفت سپاهان (سهامي عام)
در اجــراي مفاد تبصره  2ماده  161اصالحيه قانون تجارت مصوب ســال 1347
 -1گزارش توجیهی مورخ  9دی ماه  1399هیات مدیره شرکت نفت سپاهان (سهامي عام)
درخصوص افزايش سرمايه آن شركت از مبلغ  6/000میلیارد ریال به مبلغ  9/500ميليارد
ريال (معادل  3/500میلیارد ریال) ،مشتمل بر اطالعات مالی فرضی که پیوست می باشد ،طبق
استاندارد حسابرسی «رسیدگی به اطالعات مالی آتی» مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته
است .مسئوليت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.
 -2گزارش مزبور در اجراي تبصره  2ماده 161اصالحيه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش
سرمایه شرکت از محل سود انباشته به منظور جبران بخشی از مخارج سرمایه ای انجام شده
و تقویت ســرمایه در گردش تهیه شده اســت .این گزارش توجیهی بر اساس مفروضاتی
مشــتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که
انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد .در نتیجه ،به اســتفاده کنندگان توجه داده می شود
که این گزارش ممکن است برای هدف هایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.
 -3همان طور که در مفروضات گزارش توجیهی افزایش سرمایه منعکس شده ،براساس ارای
سازمان امور مالیاتی درخصوص مالیات عملکرد سال  1391شرکت ،مبلغ  1/030میلیارد
ریال بیش از ذخایر منظور شــده در حســاب ها مطالبه شده است .شرکت ضمن پرداخت
مالیات مزبور در سنوات قبل و منظور نمودن آن در سرفصل پیش پرداخت ها (تحت عنوان
علی الحساب مالیات عملکرد) ،نسبت به مالیات مطالبه شده اعتراض نموده است .متعاقبا
براســاس رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیات
حل اختالف مالیاتی موضوع ماده  257قانون مالیات های مستقیم ارجاع گردیده که نتیجه
آن تاکنون نهایی نشــده است .همچنین مالیات بر درآمد سال  1398براساس سود ابرازی
و با لحاظ نمودن معافیت های قانونی در حســاب ها شناســایی شده است .هر چند طبق

استانداردهای حسابداری تعدیل صورت های مالی پیش بینی شده از بابت موارد فوق ضروری
است ،ذخیره مورد لزوم پس از اعالم نظر نهایی سازمان امور مالیاتی امکان پذیر خواهد بود.
 -4به شــرح مفروضات مندرج در گزارش توجیهی ،با توجه به تاثیرپذیری نرخ های خرید
لوبکات و فروش محصوالت از قیمت های جهانی ،مصوبات قانونی و نرخ ارز ســامانه نیما،
درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شــده تولیدات بر مبنای نرخ های در دســترس در سال
جاری و از ابتدای ســال  1400با اعمال نرخ رشد ثابت در نظر گرفته شده است .همچنین
میــزان تولید و فروش فرآورده ها برای ســال های مورد پیش بینــی با حداکثر ظرفیت
معمول شــرکت محاسبه شده اســت .بنا به مراتب فوق ،تحقق مفروضات مزبور منوط به
پیامدهای ناشــی از شــرایط اقتصادی و تامین به موقع خوراک از پاالیشگاه ها می باشد.
 -5براساس رسيدگي به شواهد پشتوانه مفروضات ذهنی هیات مدیره و با فرض تحقق آنها
و همچنین سایر مبانی پیش بینی شده در گزراش مزبور به شرح بند  4باال و در نظر گرفتن
عوامل ریســک مندرج در گزارش توجیهی ،این موسسه به مواردی برخورد نکرده است كه
متقاعد شود مفروضات مزبور ،مبنايي معقول براي تهيه گزارش توجيهي فراهم نمي كند .به
عالوه ،به نظر اين موسســه به استثنای آثار مندرج در بند  3باال ،گزارش توجیهی یاد شده
براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
 -6حتي اگر رويدادهاي پيش بيني شــده طبق مفروضات ذهني توصيف شده در باال رخ
دهد ،نتايج واقعي احتماال متفاوت از پيش بيني ها خواهد بود .زيرا رويدادهاي پيش بيني
شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوت هاي حاصل مي تواند با اهميت باشد.
 -7براســاس الزامات ســازمان بورس و اوراق بهادار ،با عنایت به میزان افزایش ســرمایه
پیشــنهادی هیات مدیره شــرکت ،مبلغ قابل انتقال به حساب ســرمایه با لحاظ نمودن
ذخایر مورد نیاز در بند  4گزارش این موسسه نسبت به صورت های مالی حسابرسی شده
شــرکت اصلی و گروه برای ســال مالی منتهی به  29اســفند  1398و سود سهام مصوب
مجمع عمومی عادی مورخ  ،1399/05/06از کفایت الزم برخوردار می باشد .بدیهی است،
انجام افزایش ســرمایه یاد شــده با رعایت مبانی پیش بینی شده در مفاد اصالحیه قانون
تجــارت و پس از دریافت مجوز از ســازمان بورس و اوراق بهدار امــکان پذیر خواهد بود.
نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه
آخرین افزایش سرمایه شرکت نفت سپاهان (سهامی عام) در سال  ،1398افزایش سرمایه
از مبلغ  1/050میلیارد ریال به مبلغ  6/000میلیارد ریال از محل ســود انباشــته بوده که
تماما صرف اصالح ســاختار مالی ،جبران مخارج سرمایه ای و جلوگیری از خروج نقدینگی
بــه جهت حفظ موقعیــت در صنعت و رقابت با شــرکت های هم گروه ،گردیده اســت.
از محل مطالبات و آورده نقدی بوده که به منظور اصالح ساختار مالی صورت گرفته است .نتایج
حاصل از افزایش سرمایه مزبور که طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ1393/12/21
تصویب شــده و در تاریخ  1394/08/02نزد مرجع ثبت شــرکت ها به ثبت رسیده است.
هدف از انجام افزایش سرمایه
اهداف شــرکت نفت سپاهان (سهامی عام) از افزایش سرمایه موضوع این گزارش ،به شرح
زیر می باشد:
 جلوگیــری از خــروج وجــه نقــد و مدیریــت منابــع نقــدی از طریــق افزایــشســرمایه از محل ســود انباشــته بــه منظور جبــران مخارج ســرمایه ای انجام شــده
و درحــال انجــام بابــت پروژه هــای فنی مهندســی طرح های توســعه ای شــرکت.
 تقویــت ســرمایه در گــردش و جلوگیــری از خــروج منابــع نقــدی اصالح ساختار مالیمبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادي و محل تأمین آن
بــا توجــه به برنامۀ ارائه شـــده ،شـــرکت نفــت سپاهان(ســهامی عام) در نظــر دارد
ســـرمایۀ خود را از مبلــغ 6/000/000میلیون ریال به مبلــغ  9/500/000میلیون ریال
(معادل  58درصد ســرمایه فعلی) از محل ســود انباشــته طی یک مرحله افزایش دهد.
برنامــه هــاي شــرکت در صــورت عملــی نشــدن افزایــش ســرمایه
درصورت عملی نشــدن افزایش ســرمایه ،شــرکت به ناچار می بایســت اقــدام به اخذ
تســهیالت مالــی جدید نمایــد تا بتوانــد نقدینگی مورد نیــاز خود را جهــت پرداخت
ســود ســهام ســال  1398و نیز ســرمایه مورد نیاز برای اجرای طرح های ســرمایه ای
را جبــران نماید .در این صورت همانطور که در جزییات طرح نیز تشــریح شــده اســت
افزایــش هزینــه های مالی و کاهش ســودآوری در ســالهای آتی محتمــل خواهد بود.
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افتتاح پاالیشگاه بیدبلندَ ،ا َبرپروژه گاز خاورمیانه
مهندس محمود امین نژاد:

اینپاالیشگاهنمادقدرتایرانومتخصصانایرانیواهتمامجدیمابرایتوسعههمهجانبهاست

طرح بزرگ پاالیش گاز بیدبلند خلیجفارس بهبهان ،در آیین بهرهبرداری از طرحهای ملی
وزارت نفت ،با حضور رئیسجمهور به بهرهبرداری رسید.
در چهــل و دومین هفتــه از افتتاح طرحهای ملی ،بزرگترین پاالیشــگاه گاز خاورمیانه
از طریــق ارتبــاط زنــده تصویــری رئیسجمهور و بــا حضور وزیــر نفت ،اســتاندار
خوزســتان ،جمعی دیگر از مســئوالن پاالیشــگاه در شهرســتان بهبهان افتتاح شــد.
رئیسجمهــور در ارتباط تصویری زنده گفت :شــرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیجفارس با
هدف جمعآوری گازهای فلر ،از برنامههای اصلی این دولت بوده و امروز ما شــاهد افتتاح
آن هستیم.
روحانــی افزود :با افتتــاح این طرح عظیم ،امروز  ۶۰درصداز گازهای فلر دیگر ســوزانده
نمیشود.
وزیــر نفت نیــز در بهبهان گفت :بیدبلند یک ابرپروژه و مبدا صنعــت گاز ایران بوده و با
راهانــدازی این پروژه ظرفیــت  ۲۵میلیون متر مکعــب در روز و بهرهبرداری از خط لوله
سراسری اول در سال  ۱۳۵۰شکل گرفت.
بیژن زنگنــه ،در آیین بهرهبــرداری از طرحهای ملی وزارت نفت (بهرهبرداری رســمی
از پاالیشــگاه گاز بیدبلنــد خلیجفارس) اظهار کرد :تعهد ما در ابتدای ســال  99این بود
که در این ســال  17طرح پتروشــیمی با ســرمایهگذاری حدود  11.4میلیــارد دالر با
مجموع ظرفیت تولید  25میلیون تن به بهرهبرداری رســمی برســد و خوشحالم اطالع
دهم که امروز شــاهد بهرهبرداری رســمی یازدهمیــن طرح از این مجموعه هســتیم.
وی با بیان اینکه تا پایان سال  1401هیچ گازی در مشعل نمیسوزد و بیش از  95درصد از
گازهای همراه جمعآوری شده استفاده میشود ،تصریح کرد :بخشی از طرح آماک در دولت
انجام شــد و بخشی هم در سفر رئیسجمهور به اســتان خوزستان به بهرهبرداری رسید.
وی با اعالم اینکه انجیال  3200سال  1400به بهرهبرداری میرسد و با بهرهبرداری آن
همه گازهای غرب کارون پس از جمعآوری و فرآورش به بندر امام فرستاده میشود ،افزود:
انجیال  3100که در ایالم است هم سال  1401به نتیجه میرسد .به گفته وی هرچند
یک پتروشیمی حدود یک میلیون تنی در دهلران احداث میشود اما در میان این طرحها
پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیجفارس اهمیت ویژهای دارد.
وی حجــم ســرمایهگذاری ،پیچیدگــی فرآینــدی ،ظرفیــت فــرآوری و ورودی و
خروجــی پاالیشــگاه بیدبلنــد خلیجفــارس را برای جمــعآوری گازهای همــراه نفت
بینظیــر دانســت و گفــت :در کالن اجــرای ایــن طــرح (پاالیشــگاه گازی بیدبلند
خلیجفــارس) هدف توســعه منطقهای هــم در نظر گرفته شــده اســت و در واقع این
پــروژه طرحــی مادر اســت که فرزنــدان برومنــدی هم در پاییندســت خــود دارد.
مهندس محمود امین نژاد مدیرعامل توانمند و خوش فکر شرکت پاالیشگاه گازی
بید بلند شهرســتان بهبهان در آیین گشایش این طرح با بیان اینکه به رغم تحریمهای
ظالمانه آمریکا پاالیشگاه گازی بید بلند به عنوان بزرگترین پاالیشگاه های گازی خاورمیانه به
دست متخصصان نظام مقدس جمهوری اسالمی ساخته و آماده بهره برداری شد اضافه کرد:
این طرح ،حجم سرمایهگذاری و پیچیدگی بینظیری دارد و با وجود شرایط تحریم ،باتوان
 ۱۰۰درصدی متخصصان داخلی ،کمتر از  ۳۶ماه ساخته ،تجهیز و آماده بهرهبرداری شد.
وی افزود :پروژه گاز بید بلند ،خوراک پتروشیمی بندر امام و گچساران را نیز تامین میکند
و حجم تولید گاز خانگی با افتتاح این طرح بیشتر میشود.
به گفته این مدیر موفق ،تا سال  ۱۴۰۱برنامه داریم تمامی فلرها خاموش شود.
این مدیر شناخته شده صنعت کشورمان با تصریح این نکته که ابرای احداث این پاالیشگاه
بزرگ بیش از ســه میلیارد و  ۴۰۰میلیون دالر سرمایه گذاری شده است که  ۲.۳میلیارد
دالر آن از محل صندوق ملی ارزی تامین شده و مجموعه قادر است تمامی گازهای همراه
نفت ایران را جمع آوری و تبدیل به گاز مفید نماید.
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اضافه کرد :این پاالیشــگاه قادر اســت تمامی گازهای همراه با اســتخراج نفت در ســه
استان خوزســتان ،کهگیلویه وبویر احمد و بوشــهر را جمع آوری نماید .وی اضافه کرد:
برای احداث این شــرکت بیش از یک هزار کیلومتر خطوط لوله خوراک و انتقال احداث
شــده اســت و در حال حاضر ســومین پروژه برتر دنیا در نوع خود محسوب می شود.
مهنــدس امیــن نــژاد همچنیــن اظهــار داشــت :در طــول ســاخت ایــن پــروژه
هیچگونــه حادثــه منجر به فوت نداشــته ایــم که این موضــوع رکــورد دار کار بدون
حادثــه منجــر به فــوت در تاریخ صنعــت نفت ایــران از ابتــدا تا کنون بوده اســت.
ایــن مدیر برجســته بــا اعالم اینکــه در طول  ۳۶ماه گذشــته که مدت زمــان اجرای
طرح بوده اســت  ۱۵هزار نفر مشــغول بــه کار بوده اند افزود در زمــان بهره برداری از
طــرح بیش از یک هــزار و  ۱۰۰نفر در این پاالیشــگاه مشــغول به کار خواهند شــد.
مدیــر مدبــر مجموعــه ،میزان حجــم تولیــد گاز در این شــرکت را  ۲میلیــارد فوت
مکعــب در روز ذکر کــرد و گفت :در فــاز اول این طرح تمامی گازهــای خام همراه با
اســتخراج نفــت در شــرق کارون کــه به نــام فلرهای نفتــی در فضا رها می شــوند
جمــع آوری و تبدیل بــه گازهای مفید خواهند شــد که این موضوع عالوه بر کســب
درآمد برای کشــور به پاک شــدن محیط زیســت از فلرهای نفتی منجر خواهد شــد.
بنــا بــه اعالم ایــن مدیر مــورد اعتمــاد و اطمینان مقامــات طــراز اول حاکمیت ،در
فــاز دوم نیــز تمامــی فلرهای نفتــی غــرب کارون جمــع آوری و در این پاالیشــگاه
فــرآوری و بــه محصــوالت گازی مفید تبدیــل و به بــازار مصرف عرضه خواهد شــد.
مهنــدس امین نــژاد در ادامه بــا تاکید بر ایــن مهم کــه در این پاالیشــگاه گازهای
متــان(گاز خانگی) ،اتان( گاز مخصوص صنایع پتروشــیمی) و  ۲محصول صادراتی بوتان
و پروبــان و نیز گازهای پنتــان که مخصوص صنایع بزرگ اســت تولید و عرضه خواهد
شــد،تبیین داشت  :ســاخت این پاالیشــگاه یک موفقیت بزرگ و نماد اقتدار جمهوری
اســامی ایــران بوده و این پاالیشــگاه در حالی آمــاده بهره برداری گردیــد که آمریکا
ســخت ترین تحریمها را بــر علیه نظام مقدس جمهوری اســامی وصنعت نفت به کار
گرفت اما این تحریمها نتوانســت مانع توســعه و پیشــرفت فرزندان ایران اسالمی شود.
مدیرعامل پاالیشــگاه بیدبلند خلیج فارس در بخش پایانی صحبتهای خود با اعالم اینکه
متخصصان صنعت نفت و گاز ایران اسالمی با تالش شبانه روزی این پاالیشگاه را آماده بهره
برداری کردند تا جهان به احترام آنان در مقابل این کار خارق العاده تعظیم نماید ،اضافه نمود:
تمامــی طراحــی و ســاخت ایــن ابــر پــروژه توســط متخصصــان ایرانــی انجــام
شــده و  65درصــد تجهیــزات آن نیــز در داخــل کشــور تامیــن شــده اســت.
اطالعــات تکمیلی ســومین ابر پــروژه  ۲۰۲۰جهان به شــرح زیر اســت:
بیش از  ۷۰۰میلیون دالر درآمد ساالنه ،تبدیل گازهای ترش و شیرین نفت به مواد اولیه
برای پتروشــیمیها ،دریافت دو میلیارد متر مکعب گاز ،تولید  ۱۴میلیون تن گازخانگی،
اتان ،متان و میعانات گازی.
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ضربان قلب پایتخت
نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند)
خسرو امیرحسینی

در مســابقات سوارکاری دو عامل اساسی در نیل به موفقیت و رسیدن به جایگاه
ممتاز نقشی بی بدیل ایفا می کنند؛ اول توان و قدرت اسب و دوم قدرت و تکنیک
های ســوارکار در رسیدن به رتبه و سکوی اولین .در تعالی و موفقیت هر صنعت
نیــز این دو عامل را می توان تعمیم داد و توان و پتانســیل مجموعه صنعتی در
نقش یک اســب زین شده و هنر مدیریت بدان که همان استفاده از تکنیکهای
روز و مســلح بودن به دانش سکانداری یک مجموعه است عامل دوم در رسیدن
به ســرمنزل مقصود مهم ترین دالیل حصول افتخار می باشد تا نقش و جایگاه
ممتاز صنعت و شرکتی را بیش از بیش به ذینفعان و منتفعان پرشمار خود اعالن
و اعالم نمایید .شــرکت تولید برق دماوند «پاکدشت» در مقام بزرگترین نیروگاه
سیکل ترکیبی خاورمیانه مجموعه ای معظم و بزرگ و بی همتا است که عملیات
اجرایی ساخت این نیروگاه ســیکل ترکیبی از  ۱۷مهر ماه  ۱۳۸۰شروع و کلیه
واحد های گازی نیروگاه تا سال  ۱۳۸۵تحویل موقت و تا سال  ۱۳۸۶به کارفرما
تحویل دائم گردید  .عملیات اجرای ســاخت واحدهای بخار نیز از ابتدای تیرماه
سال  ۱۳۸۵شروع شــد و اولین واحد بخار نیروگاه در سال  ۸۸وارد مدار گردید
و بعد از آن تا نیمه ســال  ۹۱مابقی واحدهای گازی این نیروگاه وارد مدار شد .
این نیــروگاه عظیم در مقام ضربان بخش به نفس های بازار ســرمایه و اقتصاد
پایتخت بســان قلبی اســت پرجنب و خروش که هر چرخ صنعت دیگری و هر
روشنایی از اوست که در تهران بزرگ معنا می یابد .در اقتصاد کالن ،ما صنایعی
را داریم که صنایع درجه ســه و چهار نامیده میشــود و این صنایع به مانند زیر
مجموعههای صنعت ســاخت و ساز و یا آلیاژ ســازی و یا لوازم خانگی و غیره از
دل صنایــع دیگر باالتر جان می گیرند در مرحله باالتر صنایع دوم قرار دارند که
باالتــر از این صنایع مونتاژی جایگاه دارند و بدانها صنایع مادر اطالق میشــود
مانند صنعت ســیمان ،صنعت فوالد و پتروشــیمی و  ...اما در رتبه اول صنایعی
مانند صنعت اســتخراج نفت یا واالتر صنعت برق حی و حاضر است که باعث به
وجود آمدن و تولید همه صنایع میشــوند .به زبان ساده تر پس از اختراع چرخ
به عنوان بزرگترین اختراع بشــریت بود که ما توانستیم انرژی جنبشی و حرکتی
را در قالب انرژی مکانیکی ذخیره کرده و این قدرت را داشــته باشیم تا آن را به
موتورهــا و توربین ها و چرخ های دیگــر هدیه دهیم تا با چرخیدن آنها صنعت
های دیگر تجلی یابند پس بالشک در مقام اول و رتبه اول تولید انرژی و سرآمد
آن صنعت برق اســت که حضور دارد و تمام صنایع یا بقولی  ۹۸درصد دیگر به
یمن داشتن صنعت برق است که زنده می شوند و اگر نبود و نباشد لحظه ای این
اختراع ادیسون و کشف بزرگ بشریت در اختراع چرخ و هنر تبدیل جنبش انرژی
جنبشی و حرکتی به پتانسیل ذخیره کردن مکانیکی نمیتوانیم تعریفی درست
از صنایع دیگر ارائه دهیم .در دوران پســا سازندگی بعد از جنگ با درک درستی
که سردمداران و متولیان اقتصادی کشور داشتند مبنی بر اینکه در تهران پایتخت
جمهوری اســامی ایران به عنوان ام القرای کشورهای اسالمی ما نیاز به توسعه
راهها و صنایع در حاشــیه پایتخت داریم باعث شد که بزرگترین نیروگاه سیکل
ترکیبی خاورمیانه همگام با تکنولوژی نوین و فناوری روز کلید تاســیس خورد و
با هزینه شد ارزی مقبول به مرحله تولد رسیده و بزرگ ترین نیروگاه تولید برق
در خاورمیانه به بهره برداری برسد .بله با تالش و پس از دو سال و اندی حرکت
مجاهد گونه این نیروگاه بزرگ منطبق با استانداردهای روز بین المللی آماده بهره

برداری گردید و فارغ از اینکه چه دولت هایی بر ســر کار بودند و چه سیاســت
هایی را حاکم کردند این نیروگاه بزرگ پاک توانست با مدیرانی کاردان و کاربلد و
تکنسین های خدوم و کارشناسانی متعهد و متخصص بیش از دو سوم برق مورد
نیاز پایتخت را در ابعاد مســکونی ،کشــاورزی و صنعتی تامین نماید و به عنوان
قلب تپنده صنایع پایتخت ایران نقشــی بی بدیل در توسعه و پیشرفت ایران در
این سال های اخیر داشته باشد .نقشی بی تکرار که نمیتوان برای آن در هیچ
جای جغرافیایی خاورمیانه نمونهای پیدا کرد چرا که این مهم یعنی استمرار تولید
برق با توجه بــه تداوم تحریم ها و تهدیدهای بین المللی و تمام محدودیتهای
ایجاد شــده برای ایران اتفاق افتاد و کنون در نقطه ای هستیم که همگان به آن
افتخار می کنیم و این یعنی نیروگاه تولید برق پاکدشــت پتانسیل و توان تولید
برقی را دارد که الزمه توسعه فردا و پیشرفت روز افزون کشور عزیزمان می باشد
باید با فریادی رسا اعالم داشت که این اسب ترکتاز را می بایست سواری رهنمون
میسازند که هم تهدیدها و فرصت های اقتصاد و بازار سرمایه را بخوبی شناخته و
هم ضعف و قوت را بدرستی رصد کرده و برای درمان دردهای آن از تامین سوخت
گرفته تا دوره اورهال و برنامه مدون برای رکوردشــکنی در تولید و تعمیرات و ...
راهکارها و رویکردهای کاربردی داشــته باشد .مدیری میانه بدان که دو بال علم
و دانش و تجربه و عمل کاری را توامان داشــته باشــد و بایست با شهامت اقرار
کرد که شایســته ترین و بایسته ترین سکاندار و فرمانده بر این مسند نبود دکتر
مجید کبیری می باشد که هم به عنوان یک چهره محقق و دانشگاهی در اتمسفر
اقتصادی کشورمان شناخته و صاحب نام است و هم در کسوت مدیر ارشد اجرائی
در شــرکت های بزرگ تولیدی و صنعتی مبتکر و متفکر در کسب موفقیت ها.
دکتــر کبیری که از مدیران شــریف و پاکدســت صنعت و بازار ســرمایه بوده
و ســابقه درخشــانی در صنعت برق داشــته و پیش از این در پژوهشــگاه نیرو
منشــاء خدمات گســترده و تحقیقات رهگشا بوده اســت از زمان قبول تصدی
مدیریت در نیروگاه ســیکل ترکیبی شهدای پاکدشــت توانسته با تدوین برنامه
هــای کوتاه مدت  -میان مدت و بلند مــدت و البته عملیاتی نمودن آنها ضمن
شکســتن رکورد تولید روزانه و ماهانه از تابســتان داغ و کرونایی پایتخت گرفته
تا زمســتان ســرد تهران ،با جمله تمهیدات و سیاســتهای خود در ارتقای بهره
وری و بهینه ســازی امور نقش اثرگزار و موفق ایفا کند .مشارالیه با اعتماد راسخ
به توان و تخصص تکنســین ها و دانشــمندانی داخلی که همان ُحسن اعتماد
شایســته رهبر فرزانه به جوانان برومند این مرز و خاک می باشد .نقشی ماندگار
را در نیروگاه پیاده ســازی کرد .رویکرد این مدیــر توانمند در صیانت از محیط
زیســت و حفاظت از صنعت ســبز نقش خــوش یک مدیر کارکشــته بوده که
بخوبی فراز و فرودهای بازار ســرمایه و صنعت را شناخته و برای آن تدبیر دارد.
در سایه رویکردها و تمهیدات اندیشیده شده مدیریت ارشد و سیاستهای تدوینی
و عملیاتی گشته مدیرعامل و جمله مدیران خدوم این نیروگاه ،مجموعه شهدای
پاکدشت«دماوند» لحظه ای خدمت رسانی را تعطیل نکرده تا مسکن و معبری محروم
از روشنایی و چرخ خط تولید و میدان کاری شرکتی از استمرار فعالیت باز نماند.
به حمداهلل که در سال  ۹۹مدیریت از جنس صنعت توانست با دوبال علم و عمل این
نیروگاه بزرگ کشور را در جایگاه اصلی خود بنشاند و بر صنعت کشورمان امیدی
باشد که توسعه و پیشرفتی از این قلب تپنده پایتخت عینیت یابد و جلوه ای تازه کند.
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نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت
نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند که به نیروگاه شهدای پاکدشت شناخته می شود
در جنوب شرقی استان تهران و در کیلومتر  ۴۵جاده خاوران و در  ۳۵کیلومتری
جاده تهران -مشهد ( گرمســار ) میان بخش مرکزی پاکدشت ( شریف آباد ) و
ایوانکی واقع شده است  .نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت در سال ۱۳۸۵
تاســیس شده است و یکی از نیروگاه های ایران از نوع سیکل ترکیبی با ظرفیت
تولید  ۲۸۶۸مگاوات است  .این نیروگاه در زمان ساخت به عنوان بزرگترین نیروگاه
سیکل ترکیبی خاورمیانه بوده است  .در این نیروگاه  ۱۲واحد گاز با ظرفیت ۱۹۰۸
مگاوات و شــش واحد بخار با ظرفیت  ۹۶۰مگابایت تشکیل شده است که هر دو
واحد یک بلوک نیروگاهی را تشکیل می دهد که مساحت آن  ۱۹۴هکتار می باشد .
باتکیهبرتوانوتخصصداخلیصورتپذیرفت:اجرایپروژهانتقالهوایفشردهوتامین
هوای مورد نیاز واحدهای بخار در نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند)
به گــزارش واحــد روابــط عمومی شــرکت مدیریت تولیــد بــرق دماوند ،با
توجــه بــه ضرورت و نیاز به سیســتم پشــتیبان کمپرســور خانــه بخار که
وظیفــه تامین هــوای مورد نیــاز واحدهــای بخار را بــر عهــده دارد ،پروژه
انتقــال هوای فشــرده از هدر مشــترک پالس جت در دســتور کار قرار گرفت.
فاز طراحی این پروژه با توجه به مدارک سازنده مبنی بر دبی و فشار هوای مورد
نیاز واحدهای بخار و هوای تولید شده توسط کمپرسورها و مشخصات هوای مورد
استفاده در سیستم هدر مشترک پالس جت و همچنین لحاظ نمودن دمای هوای
انتقالی  ،شــرایط محیطی سایت  ،نقطه شبنم و رطوبت نسبی و نسبت رطوبت
و عوامل متعدد دیگر مانند محاســبات طول مســیر بهینه ،محاسبات افت فشار
،محاســبات مربوط به سایز لوله ،محاسبات میزان آب تولیدی به منظور انتخاب
درایر های مربوطه،محاســبه میزان انتقال حرارت از مبدا تا مقصد  ،محاســبات
مربوط به شــیب استاندارد مورد نیاز در زمان اجرای پایپینگ و غیر انجام شده و
پس از طراحی این پروژه و تایید طرح ،بمنظور پیروی از سیاست کاهش هزینه ها
و بهینه سازی با بهره گیری از توان و تخصص داخلی مورد اجرا و به انجام رسید.
این عملیات توســط کارکنان اداره تاسیســات و کارگاه امور تعمیرات مکانیک
بــا همراهی و پشــتیبانی امــور بازرگانی ،گــروه مکانیک معاونت مهندســی
 ،گروه پشــتیبانی معاونت تولیــد و اداره تعمیرات گاز امــور مکانیک اجرا و در
دی ماه ســال  99با موفقیت به پایان رســیده و مورد بهره برداری قرار گرفت .
با اجرای پروژه ضمن رفع مشکل افت فشار هوای واحدهای بخار از هدر رفت سرمایه
ای عظیم ناشــی از ساخت و نصب کمپرسورخانه ای جدید جلوگیری بعمل آمد.
عبور از مرز تولید  12میلیون مگاوات ساعت در نیروگاه سیکل ترکیبی
شهدای پاکدشت(دماوند)
به گــزارش روابــط عمومی شــرکت مدیریــت تولید بــرق دماونــد و بنا بر
آمارهای رســمی ثبت شده ،نیروگاه سیکل ترکیبی شــهدای پاکدشت با تولید
 809.557مــگاوات ســاعت انرژی در دی ماه ســال جــاری  ،مجموع تولید
خود در  10ماهه ســال را به  12.405.114مگاوات ســاعت رســانده اســت.
همچنیــن مجمــوع آمادگــی تولید ایــن نیــروگاه در دی ماه ســال جاری
بــه میــزان  1.468.150مــگاوات ســاعت بــوده اســت ،کــه با احتســاب
ایــن آمــار مجمــوع آمادگــی ابــراز شــده ایــن نیــروگاه از ابتدای ســال
تاکنــون بــه میــزان  14.674.261مگاوات ســاعت به ثبت رســیده اســت.
پس از انجام موفقیت آمیز تعمیرات اساســی ( )LTEو در موعد مقرر  :واحد 8
گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شــهدای پاکدشت(دماوند) به مدار تولید بازگشت
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از آنجائیکه پایش مصرف آب دمین در تصفیه خانه بخش بخار بدلیل عدم نصب
فلومتر در مســیر وردی  ROتصفیه خانه در هنگام ساخت ،تاکنون میسر نبوده
اســت ،با انجام بررسی های الزم توســط اداره کارگاه و تاسیسات امور تعمیرات
مکانیک عملیات نصب و راه اندازی فلومترهای مربوطه در دســتور کار این اداره
قرار گرفته و با همکاری امور مهندسی و امور شیمی در کوتاه ترین زمان ممکن
و بــا بهره گیری از تخصص داخلی با موفقیت نصب و راه اندازی گردید .در این
عملیات با اصالح و ساخت رینگ و فلنچ  PVCمطابق با دستورالعملهای شرکت
ســازنده و ایجاد ساپورت نگهدارنده تعداد سه دســتگاه فلومتر  8اینچ در مسیر
ورودی ROها و یک دستگاه فلومتر  12اینچ در مسیر توتال بعد از تست و کالیبره
شدن ،در محل مورد نظر نصب و با موفقیت راه اندازی گردیده است.با انجام این
عملیات امکان پایش و اندازه گیری میزان مصرف آب دمین خروجی به ســمت
واحدها میسر شده و تاثیر بسزایی در مدیریت مصرف آب نیروگاه خواهد داشت.
ایجاد امکان پایش آب دمین مصرفی واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی
شهدای پاکدشــت(دماوند) :نصب و راه اندازی فلومترهای تصفیه خانه
بخش بخار
از آنجائیکه پایش مصرف آب دمین در تصفیه خانه بخش بخار بدلیل عدم نصب
فلومتر در مســیر وردی  ROتصفیه خانه در هنگام ساخت ،تاکنون میسر نبوده
اســت ،با انجام بررسی های الزم توســط اداره کارگاه و تاسیسات امور تعمیرات
مکانیک عملیات نصب و راه اندازی فلومترهای مربوطه در دســتور کار این اداره
قرار گرفته و با همکاری امور مهندسی و امور شیمی در کوتاه ترین زمان ممکن
و بــا بهره گیری از تخصص داخلی با موفقیت نصب و راه اندازی گردید .در این
عملیات با اصالح و ساخت رینگ و فلنچ  PVCمطابق با دستورالعملهای شرکت
ســازنده و ایجاد ساپورت نگهدارنده تعداد سه دســتگاه فلومتر  8اینچ در مسیر
ورودی ROها و یک دستگاه فلومتر  12اینچ در مسیر توتال بعد از تست و کالیبره
شدن ،در محل مورد نظر نصب و با موفقیت راه اندازی گردیده است.با انجام این
عملیات امکان پایش و اندازه گیری میزان مصرف آب دمین خروجی به ســمت
واحدها میسر شده و تاثیر بسزایی در مدیریت مصرف آب نیروگاه خواهد داشت.
تعمیر فید پمپ ها در نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند)
با بهره مندی از توان و تخصص داخلی
بــا توجه به محدودیــت های موجود درخصــوص تامین تجهیــزات و قطعات
یدکی نیروگاهی ،تعمیر فید پمپ بویلرهای نیروگاه ســیکل ترکیبی شــهدای
پاکدشت(دماوند) بعنوان یکی از استراتژیک ترین تجهیزات نیروگاه در دستور کار
امور تعمیرات مکانیک شرکت مدیریت تولید برق دماوند قرار گرفت و پس از تعمیر
موفقیت آمیز فید پمپ  1بویلر  2در دی ماه سال جاری ،تعمیر فید پمپ  2بویلر
 2نیز هم اکنون توسط کارکنان امور تعمیرات مکانیک در حال انجام می باشد.
پیــش از ایــن نیــز تعمیر فیــد پمپ هــای  1و  2بویلــر  3این نیــروگاه در
ســال جاری بــا موفقیت انجام شــده و مورد بهــره برداری قرار گرفته اســت.
الزم بذکر است تعمیر و بهر ه برداری مجدد از این تجهیز عالوه بر حفظ پایداری
تولید نیــروگاه به مقدار قابــل توجهی موجب صرفه جویی ارزی خواهد شــد.
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برای پیشرفت و پویایی ایران

سرمایه گذاری سپه پیشتاز و پیشقراول در تعالی سازمانی

خسرو امیرحسینی

مدیرعامل بازارشناس «وسپه» با تبیین این نکته که ما با استفاده از تحلیل عمیق
و دقیق صورت های مالی ،گزارشــات حسابرسی ،گزارشات بودجه شرکت ها و
تحلیل نسبت های مالی می توانیم فعالیت ای جاری شرکت های فعال در حوزه
های مختلف را آسیب شناسی و به آنها خدمات جامعی در زمینه بهبود کسب و
کار را از طریق مهندسی مجدد ساختار مالی و سازمانی ارائه نماییم تصریح کرد
ما بر کســب و کارها و صنایع مختلف اشراف کارشناسی داریم و قادریم توجیه
اقتصادی و فنی طرح های سرمایه گذاری مختلف را بررسی و در خصوص شاخص
های بازدهی و ارزش پروژه های ســرمایه گذاری نظریه کارشناسی ارائه نماییم.
به گفته دکتر ابراهیم عنایت ،پایش و اصالح روزانه ترکیب پرتفوی سرمایهگذاریها
در راستای رســیدن به پرتفوی هدف از طریق گردش داراییها و ارتقای ارزش
خالــص آنها و خروج تدریجی از صنایع کمبازده و اســتفاده از فرصتهای بازار
ســرمایه علیالخصوص عرضههای اولیه و ورود به صنایع پربازده و دارای ریسک
متناسب در کنار برنامهریزی تامین مالی و مدیریت نقدینگی به منظور استفاده
از فرصتهای ســرمایهگذاری باعث شد که «وسپه» در راستای تحقق این هدف
و با اعتقادی راســخ به منظور ادامه روند پویایی و موفقیت شــرکت ،در ســال
مالی مورد گزارش در جهت اصالح و کاهش ریســک پرتفوی و اســتفاده بهینه
از موقعیتهای بازار ســرمایه ،اقدامات اساسی به عمل آورده و برنامهریزیهای
خود را براســاس رضایت مندی و حفظ و ارتقــای منافع کلیه ذینفعان بنا نهد.
مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــرکت ســرمایه گذاری سپه
(ســهامیعام) مورخ  1399/12/03در محل مرکز همايش بين المللي دانشگاه
الزهرا(س) برگزار گردید .در این مجمع که با حضور  78/48درصدی سهامداران
حقیقــی و حقوقی  ،اعضاء هیات مدیره ،نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار،
حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید ،ریاســت مجمع برعهده آقای محمد
اســدي بود ،که خانم غزاله تيما و خانم مهدیــه حيات مقدم در مقام نظار اول
و دوم و آقای دکتر ســيد ابراهيم عنايت به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامــه با قرائــت گزارش هیات مدیره بــه مجمع مربوط به اهــم فعالیتهای
صــورت پذیرفتــه در طی ســال مالــی منتهــی بــه  1399/09/30و پس از
اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی ،مجمع نشــینان با طنین صلوات
خــود ضمــن تصویب صورتهــای مالــی و تنفیــذ معامالت مشــمول ماده
 129با تقســیم ســود  130ریال به ازای هر ســهم به کار خــود پایان دادند.
مدیر عامــل مدبر مجموعه پیرامون موضوع فعالیت شــرکت اعالم داشــت به
طور خالصه ســرمایه گذاری در ســهام واحد های ســرمایه گذاری صندوقها
یا ســایر اوراق بهادار ،ســرمایه گذاری در مســکوکات  ،فلزات گرانبها ،گواهی
ســپرده بانکی و ســپرده های ســرمایهگذاری نزد بانکها و موسسات اعتباری
مجــاز و همچنین ســرمایهگذاری در ســایر دارایی ها از جملــه دارایی های
فیزیکــی پروژه های تولیدی و خدمــات مرتبط با بــازار اوراق بهادار  ،پذیرش
ســمت در صندوقهای ســرمایهگذاری تامین مالی بازارگردانی و مشارکت در
پذیرش نقدشــوندگی جزو اهم کارکردهای تعریفی ما در«وســپه» می باشــد.
دکتر ابراهیم عنایت مدیر برنامه محور و کاردان بازار سرمایه کشور در فراز دیگری
از گزارش خود با اشــاره به اینکه شرکت در سه سال اخیر و تا پایان خرداد ۹۹
به منظور بهینه سازی پرتفوی و تنوع بخشی به آن اقدام به سرمایه گذاری های
جدید و خرید سهام شرکت های ؛ سنگ آهن گهر زمین  ،چادرملو  ،گل گهر ،
فوالد مبارکه اصفهان  ،فوالد خوزســتان  ،سرمایه گذاری تامین اجتماعی  ،ملی
صنایع مس و گروه سرمایه گذاری امید به مبلغ 6/400/839میلیون کرده است
که با عنایت به مزیت مناسبی که در بخش سرمایه گذاری صنایع فلزات اساسی و
معادن و استخراج آن در کشورمان وجود دارد بیشترین سودآفرینی و ارزش آوری
را برای مجموعه داشــته و خواهد داشــت .به گفته وی همچنین «وسپه» اقدام
به فروش ســهام و سرمایهگذاریهای صورت پذیرفته خود به بهای تمام شده به
مبلغ  1/494/414میلیون در شرکتهای ؛پتروشیمی فناوران  ،بیمه ملت ،سیمان
هرمزگان  ،سایپادیزل  ،سرمایه گذاری غدیر و تراکتورسازی بارعایت دقیق صرفه
و صالح شرکت کرده است.وی همچنین متذکر گردید  :شرکت ((وسپه)) در سه
سال اخیر با هدف حفظ درصد مالکیت در شرکتهای سودده سرمایه گذاری خود
را افزایش داده و در شرکت هایی که نسبت سود دهی آن کمتر از پیش بینی ها
بوده سرمایه گذاری های خود را به میزان متناسب فروخته یا کاهش داده است .
ایــن مدیر رزومه دار و موفق در بخش دیگری از گــزارش خود با تبیین برنامه
های آینده منجمله تداوم اصالح مســتمر پرتفوی سهام با هدف کاهش ریسک

و افزایش بازدهی ســرمایهگذاریها و پیگیری جدی وصول مطالبات معوقه از
طریق اشخاص حقیقی و حقوقی و با استفاده از حمایت اداره حقوقی بانک سپه
از گذر راهکارهای قانونی و اجرایی تاکید کرد که تقویت بدنه کارشناسی شرکت
و استفاده هر چه بیشتر از سیستمهای سختافزاری و نرمافزاری و اقدامات جدی
جهت تعیین تکلیف زمین لواسان و برنامه ریزی جهت فروش تعدادی از قطعات
در ســال مالی آتی به جد در جهت حفظ منافع عالیه شرکت و ذینفعان به جد
پیگیری خواهد شــد .اجازه می خواهیم در پایان گزارش از مدیر عامل خدوم و
جهادی مجموعه گرفته تا معاونت مالیه و سرمایه گذاری و امور اداری و مشاورین
توانمند و فرهیخته که به شایســتگی و بایســتگی در نقــش مدیرانی متعهد و
متخصص به ایفای مسئولیت می پردازند تقدیر و تشکر ویژه داشته و آرزومند که
خدایشان توان و قدرت فزون تر بر آنها و اجرایی شدن برنامه هایشان ببخشاید .
اجــازت میخواهیم در پایــان گزارش از بذل توجه دکتر ســید ابراهیم عنایت
ناخــدای مجموعه که در مجامع و نشســت های مختلف همــواره در پذیرش
جمله خبرنگاران و اصحاب رســانه که رکن چهارم دموکراسی بوده الگویی نیک
برای پاســخگویی و تعامل می باشــند و جنابان غنییان  ،امیرحسینی ،عزیزیان
و البتــه مودت و یــاری جناب حاجــی زاده ودیگر عزیزان بزرگــواری که در
تاییــد و تنظیم گزارش همواره یار و یاور و حامی ما بودند تا اســب قلم تاخته
و گزارش ها به زیور طبع آراســته شود نهایت قدردانی و تشکر را داشته باشیم.
پیام هیات مدیره
هیات مدیره امانتدار سهامداران محترم بوده و به منظور حراست و ارتقای امانت
واگذارشــده وظیفه خود میداند که از انجام هیچ کوشــش و تالشی در این راه
دریغ نورزد .مدیریت شــرکت در راستای تحقق این هدف و با اعتقادی راسخ به
منظور ادامه روند پویایی و موفقیت شرکت ،در سال مالی مورد گزارش در جهت
اصالح و کاهش ریسک پرتفوی و اســتفاده بهینه از موقعیتهای بازار سرمایه،
اقدامات اساسی به عمل آورده و برنامهریزیهای خود را براساس رضایت مندی
و حفظ و ارتقای منافع کلیه ذینفعان بنا نهاده اســت .گزارش حاضر دربرگیرنده
اهم فعالیتهای شرکت در جهت نیل به اهداف و استراتژیهای شرکت می باشد.
هیات مدیره و مدیریت شــرکت معتقد اســت موفقیتهای کسبشده در سایه
الطاف خداوند متعال و حمایت بیدریغ سهامداران محترم حاصل شده است.
تعامل مطلوب و اســتفاده از نظرات و انتقادات سازنده شما سهامداران محترم،
بیتردیــد چــراغ راه نیل به اهداف مــا در آینده نیز خواهد بود .در این راســتا
بهره مندی از نظرات و رهنمودهای شــما عزیزان را ارج نهاده و آن را بســتری
مناســب جهت بهبود فرایندهــای تصمیمگیری و برنامهریــزی خود میدانیم.
در خاتمــه الزم میدانیم از تمامی ســهامداران محترمی کــه منت نهاده ،قدم
رنجه کرده و در این مجمع حضور به هم رســانده اند صمیمانه تشکر و قدردانی
نماییم .مدیریت شرکت طبق رسالت و وظایف خود در هر زمان با افتخار پذیرا و
پاسخگوی سهامداران محترم بوده و مقدم شما عزیزان را که بدون شک همراه با
خیر و برکت برای شرکت می باشد ،گرامی میدارد.
وضعیت سهام شرکت در بورس اوراق بهادار
شــرکت ســرمایه گذاری ســپه در تاریخ  1371/10/19در بورس اوراق بهادار
تهران در گروه واســطه گری مالی (ســرمایه گذاری ( با نماد وســپه درج شده
و ســهام آن برای اولین بــار در تاریخ  1371/12/26مــورد معامله قرار گرفته
اســت  .در تاریخ  30آذر  1399تعداد  27شــرکت ســرمایه گذاری در بورس
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اوراق بهــادار تهــران در قالب صنعت ســرمایه گذاری ها با در اختیار داشــتن
بیــش  1/930هزار میلیارد ریال ارزش بازار ،حــدود  3درصد از کل ارزش بازار
بورس را تشــکیل داده اند .در تاریخ مذکور شرکت سرمایه گذاری سپه به لحاظ
ســرمایه و ارزش بازار به ترتیب در رتبه هفتم و ششــم این صنعت جای دارد.
اهم اقدامات انجامشده در سال مالی مورد گزارش
 پرداخــت پیــش از موعــد ســود ســهامداران از طریــی ســامانه ســجام برگــزاری مجمع عمومی فوق العاده و تصویب افزایش ســرمایه شــرکت به12/000میلیارد ریال
 تهیه گزارشــات کارشناســی در خصوص تحلیل اقتصاد جهانی ،اقتصاد کالنکشــور ،مســائل روز صنایع مختلف ،ابزارهای مالی متعدد و همچنین وضعیت
ســودآوری شــرکتها به عنوان منبع اصلی تصمیم گیریهای مدیریت شرکت
 شــرکت در جلســات آنالین و غیرحضوری کارشناســی با هدف تبادل نظردرخصوص بررســی اثــرات سیاســتهای کالن اقتصادی کشــور و عملکرد و
برنامههای شرکتهای بورسی
 شرکت در مجامع عمومی عادی و فوقالعاده شرکتهای سرمایهپذیر در جهتصیانت از سرمایهگذاریهای انجامشده و ایفای نقشهای کنترلی و مدیریتی
 پایش و اصالح روزانه ترکیب پرتفوی ســرمایهگذاریها در راســتای رسیدنبــه پرتفوی هــدف از طریق گــردش داراییهــا و ارتقــای ارزش خالص آنها
 خــروج تدریجــی از صنایع کمبازده و اســتفاده از فرصتهای بازار ســرمایهعلیالخصوص عرضههای اولیه و ورود به صنایع پربازده و دارای ریسک متناسب
 تهیه ،تدوین و ارائه بودجه شــرکت در مقاطع سه ماهه ،شش ماهه ،نه ماهه وسالیانه به سهامدار عمده
 تهیه و ارسال بهموقع اطالعات ،گزارشات و صورتهای مالی به نهادهای نظارتیو سهامدار عمده
 برنامهریزی تامین مالی و مدیریت نقدینگی به منظور اســتفاده از فرصتهایسرمایهگذاری
 پیگیری وصول مطالبات از شرکتهای سرمایهپذیر پیگیری رفع مشکالت سرمایهگذاری در زمین لواسان شناسایی مشوق ها و معافیت های مالیاتی و راهکارهای بهره گیری از آن تهیه صورت تطبیق مانده تعداد ســهام هر یک از سهامداران با شرکت سپردهگذاری مرکزی
برنامههای آتی شرکت
برنامهها و فعالیتهای آتی شرکت در راستای اهداف کالن شرکت در زمینههای
ذیل طراحی
گردیده است:
 پیگیری ثبت افزایش سرمایه شرکت از 6/691میلیارد ریال به 12/000میلیارد ریال افزایش سرمایه شرکت ســرمایه گذاری مهر و برنامه ریزی برای ورود به بازارفرابورس ایران
 تداوم اصالح مســتمر پرتفوی سهام با هدف کاهش ریسک و افزایش بازدهیسرمایهگذاریها
 بهره گیری از ابزارهای نوین مالی آماده ســازی و فروش داراییهای راکد یا کمبازده در جهت تقویت سودآوریو نقدینگی شرکت
 ارائــه خدمــات الکترونیکــی مطلوب بــه ســهامداران و ســایر ذینفعانشــرکت با هدف افزایش میزان رضایــت مندی و بهره منــدی اطالعات آنان.
 پیگیری جدی وصول مطالبات معوقه از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی و بااســتفاده از حمایت اداره حقوقی بانک سپه از گذر راهکارهای قانونی و اجرایی.
 اقدامات جدی جهت تعیین تکلیف زمین لواســان و برنامه ریزی جهت فروشتعدادی از قطعات.
 تقویت بدنه کارشناســی شــرکت و اســتفاده هر چه بیشــتر از سیستمهایسختافزاری و نرمافزاری.
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پیشینه فعالیت
شــرکت ســرمایهگذاری
سپه (ســهامی عام) در
تاریخ 1370/6/2توســط
بانک ســپه بــه صورت
ســهامی عام تاسیس شد
و از مهر ماه همان ســال
فعالیــت رســمی خود را
آغاز کرد .شــرکت در تاریخ 1371/10/19در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته
و اولین بار ســهام آن در تاریــخ 1371/12/26مورد معامله قرار گرفته اســت.
موضوع فعالیت
به طور خالصه موضوع فعالیت شرکت طبق مفاد ماده () 3اساسنامه عبارت است از:
 سرمایه گذاري در سهام ،واحدهاي سرمایه گذاري صندوق ها یا سایر اوراق بهادار ســرمایه گــذاري در مســکوکات ،فلــزات گرانبها ،گواهی ســپرده بانکی وسپرده هاي ســـرمایه گـذاري نـزد بانـک هـــا و موسسات مالی اعتباري مجاز
 ســرمایه گذاري در ســایر دارایی ها از جمله دارایی هاي فیزیکی ،پروژه هايتولیدي و امالك
 ارائــه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهـــادار همچـــون پـــذیرش ســـمتدر صـــندوق هـــاي ســـرمایه گـــذاري تـــامین مـــالی و بازارگردانــی
اوراق بهــادار ،مشــارکت در تعهــد پذیــره نویســی و تضمیــن شــوندگی
تغییرات سرمایه گذاری های شرکت
سرمایه گذاري هاي شرکت بر اساس هدف نهـــایی مبنـی بـر افـزایش ثـروت
سـهامداران بـا افـق بلنـد مـدت و کوتاه مدت و در بخش هاي مختلف اقتصادي
به منظور کسب بازده مطلـوب بـا توجـه بـه ریسـک متناسـب و محدود صورت
پذیرفته است .بر همین اساس بهاي تمام شده سرمایه گذاري هاي شرکت در پایـان
آذر  1399به شرح ذیل بوده است .همانطور که مشاهده میگردد بهاي تمام شده
سرمایه گذاري هاي شـرکت نسـبت بـه سال گذشته  65درصد رشد داشته است.
شرح

بهای تمام شده (میلیون ریال)

درصد
تغییرات

99/09/30

98/09/30

سرمایه گذاری های
کوتاه مدت

11/786/237

7/031/238

68

سرمایه گذاری های
بلندمدت

6/271/661

3/905/086

61

جمع
18/057/898
سود حاصل از سرمایه گذاری ها
در طـــی ســـالیان متمـــادي از جملـــه اهـــداف مـــدیریت شـــرکت
شناســـایی ســـود بـا کیفیـــت و بـــا ثبـــات از محل سرمایه گذاری های
صــورت گرفته بوده اســت .ایــن مهم در ســال مالی مورد گــزارش با تحقق
مبلغ  4/483/642میلیون ریال ســود ســرمایه گذاری حاصل شــده اســت.
10/936/324
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نماد دوام و استحکام

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان هرمزگان برگزار شد

مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت ســیمان هرمزگان در ســال مالــی منتهی به
 30آبان  ،1399در ســاختمان شــماره  2ســازمان مدیریت صنعتی ایران برگزار شد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان هرمزگان در سال مالی منتهی به  30آبان ،1399
با حضور سهامداران حقیقی ،نمایندگان سهامداران حقوقی ،نمایندگان شرکت گروه مدیریت
سرمایه گذاری امید و همچنین نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس شرکت
در روز  26بهمن در محل ساختمان شماره  2سازمان مدیریت صنعتی ایران برگزار شد.
در ابتــدای این جلســه ،گزارشــی از اهم فعالیت های بخشــهای مدیریــت کارخانه،
معاونــت بازرگانی و توســعه بــازار و معاونت اجرایی در کلیپ تصویــری برای حاضران
در جلســه ارائه شد .سپس هیئت رئیسه مجمع به ریاســت محمد اسدی ،محمد جواد
ســاده وند ناظر اول ،غزاله تیما ناظر دوم ،مهدی باشــتی مدیر عامل و منشــی جلسه،
نجفیان نماینده مؤسســه حسابرســی شــاخص اندیشــان و اســماعیلی زاده نماینده
ســازمان بورس و اوراق بهادار )که بصورت آنالین در جلســه حضور داشت) تشکیل شد.
در ادامــه گزارش عملکرد شــرکت در ســال مالی منتهی به  30آبــان  1399در قالب
موشــن گرافیک به هیئت رییســه و حاضران در جلســه حضوری و آنالین ارائه شــد.
ثبــت رشــد  278درصــدی ســود عملیاتــی نســبت بــه ســال مالــی گذشــته
طبــق گزارش معاونت مالی و اقتصادی شــرکت برای ســال مالی منتهــی به  30آبان
 ،1399ســود ناخالص شــرکت ســیمان هرمزگان  1.854میلیارد ریال بوده که نسبت
به ســال مالی گذشته  145درصد و سود عملیاتی شــرکت ،مبلغ  1.661میلیارد ریال
بوده که این عدد نســبت به سال مالی گذشــته  278درصد رشد داشته است .در سال
مالی  ،1399نســبت های مالی شــرکت هم نســبت به سال مالی گذشــته رشد قابل
توجهی داشــته اســت به نحوی که نسبت ســود ناخالص به فروش از  26درصد به 36
درصد ،نســبت ســود عملیاتی به فروش ،از  15درصد به  32درصد ،نسبت سود خالص
بــه فــروش از  24درصد به  33درصــد ،بازده دارایی های شــرکت از  19درصد به 31
درصد و بازده حقوق صاحبان ســهام هم از  33درصد به  52درصد افزایش داشته است.
افزایش تولید سیمان هرمزگان
طبق گزارش معاونت فنی شرکت در سال مالی منتهی به  30آبان  ،1399با هدف حرکت به
سمت تولید محصول نهایی و تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر ،میزان تولید سیمان با 18
درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل ،به  1میلیون و  848هزار و  220تن رسیده است.
همچنیــن طبق گزارش انجمن صنفی صنعت ســیمان ،میزان بازدهــی تولید کلینکر
و ســیمان (نســبت تولید واقعی به ظرفیت اســمی) در شرکت ســیمان هرمزگان در
باالترین میزان در مقایســه با ســایر شرکت های ســیمانی هم ظرفیت خود قرار دارد.
افزایش فروش داخلی و صادرات
طبــق گــزارش معاونت بازرگانی و توســعه بازار شــرکت در ســال مالــی منتهی به
 30آبــان  ،1399مقــدار فــروش  1میلیــون و  643هزار تن ســیمان فلــه و پاکتی
در بازارهــای داخلــی به ثبت رســید که ایــن مقدار نســبت به بودجــه پیش بینی
شــده 20درصــد و نســبت به ســال مالی گذشــته  7درصد افزایش داشــته اســت.

در بخــش صــادرات نیــز بــا  500هــزار تــن صــادرات ســیمان و کلینکــر بــه
کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس ،جنــوب آســیا و آفریقــا ،نســبت بــه ســال
گذشــته بــا  250درصــد رشــد ،رکــورد کــم نظیــری را بــه ثبــت رســاند.
مبلــغ فروش داخلی و صادراتی شــرکت هم طی ســال مالی مورد گــزارش به ترتیب
 3.357و  1.780میلیارد ریال بوده که به ترتیب نســبت به ســال گذشــته  30و 430
درصد افزایش داشــته اســت که با ثبت این مبلغ فروش توانســته است رتبه سوم را در
میان کل شــرکت های ســیمانی بورســی در طی  12ماهه منتهی به  30آبان 1399
به نام خود اختصاص دهد( .الزم به ذکر اســت که شــرکتهای رتبــه اول و دوم در این
رده بنــدی ،ظرفیــت های تولیــدی به مراتب باالتر از ســیمان هرمزگان داشــته اند)
در ادامه جلسه ،پس از قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در سال مالی 99
توسط نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان ،این گزارش به تصویب سهامداران رسید.
در این جلسه ،محمد اســدی معاون مالی و اداری شرکت مدیریت گروه سرمایه گذاری
امید که بعنوان نماینده سهامدار عمده و طبق رای گیری به عمل آمده به عنوان رییس
مجمع انتخاب شــده بود ،از عملکرد شــرکت ســیمان هرمزگان اظهار رضایت کرده و
افزود :گزارشــی که مشــاهده کردیم ،نشــان از عملکرد مطلوب این شرکت دارد که در
همــه بخش ها روند رو به رشــد دیده می شــود ،الزم می دانم بــه خاطر این موفقیت
از زحمــات اعضــای هیئت مدیره و مدیرعامل و تمام پرســنل شــرکت تشــکر کنم.
افزایــش فروش داخلی و صادراتی نتیجه تالش بی وقفه در شــرکت ســیمان هرمزگان
دکتر مهدی باشــتی مدیر عامل این شــرکت ،با بیان اینکه این چهارمین ســالی است
کــه بعنوان مدیرعامل گزارش عملکرد ارائه می کنم افزود :خدا را شــکر در این ســالها
با همکاری و تالش های اعضای هیئت مدیره و پرســنل عزیز ،روســپید بوده ایم و هر
ســال عملکرد مثبتی را ارائه کردیــم .جا دارد از حمایت ها و تدابیر ارزشــمند اعضای
هیئت مدیره و مدیرعامل و مجموعه ارزشــمند شــرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری
امید تشــکر کنم که در موفقیت شرکت ســیمان هرمزگان سهم بسزایی داشته و دارند.
تقسیم سود  1100ریالی برای سهرمز
در ادامه ضمن تصویب صورتهای مالی ،ســهامداران تقسیم سود نقدی  1100ریال به
ازای هر سهم را نیز تصویب کردند.
همچنیــن در ایــن جلســه ،روزنامــه اطالعــات بــه عنــوان روزنامه کثیراالنتشــار
شــرکت انتخاب شــد .عــاوه بر این ،موسســه حسابرســی شــاخص اندیشــان به
عنــوان حســابرس مســتقل و بــازرس قانونــی و موسســه حسابرســی و خدمــات
مالــی شــهود امیــن ،به عنــوان حســابرس و بــازرس علی البــدل انتخاب شــدند.
شــایان ذکر اســت که با عنایت بــه ابالغیه شــماره 104 31/مــورخ 2012/1398/
دبیرمحترم ســتاد ملی مبــارزه با کرونــا و ابالغیــه شــماره 440500//ب 98/مورخ
2612/ 1398/ســازمان بــورس و اوراق بهادار ،مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت
ســیمان هرمزگان با حضور جمعی از ســهامداران حقیقی و حقوقی در محل جلســه و
سایر ســهامداران بصورت مشاهده برخط و از طریق سامانه پیش بینی شده برگزار شد.
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«بکام» هر روز موفق تر از دیروز

تجلی واقعی موفقیت و جهش تولید در شرکت کابل شهید قندی
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خسرو امیرحسینی

شــرکت کابل شــهید قندی یزد به عنوان یکــی ازبنگاه
بزرگ تولیدی میهن اســامی مــان و از قطب های تولید
کابل های برقــی ،مخابراتی مس ،کابل های نوری و  ...در
منطقه توانســته است در سال  ۱۳۹۹به واقع تجلی بخش
جهش تولید و رونق برای مجموعه در سایه مدیریت عامل
محقق و توانمند خود باشــد و با تدوین برنامه های مدون
مدیریتــی و عملیاتی کردن آنها با یــک رویکرد خالقانه
بازارشناسی  ،بازارسازی و بازاریابی نقش خوشی از موفقیت
را عینیت ببخشد .این مجموعه با درکی صحیحی از فرصت
ها و تهدیدهای بازار ســرمایه و بهره بــردن از معاونین و
مدیرانی کاردان و کاربلد ،کارشناســان و کارکنانی متعهد
و متخصص برای نیل به پیش بینی ها و تعالی ســازمانی
،گام هایی اســتوار را برای اســتمرار رونــد صعودی خود
طی مینماید .برای شــهادت این گفته ها همین بس که
« بکام» توانسته اســت عليرغم همه گیری ويروس کرونا
و شــرايط ســخت اقتصادي کشــوربا فروش محصوالت
متعــدد و متنوع خــود در بازارهای داخلــی و خارجی از
رقم  ۱,۱۵۸,۴۲۶میلیون ریال در نه ماهه نخســت ســال
گذشــته ،به بيش از  ۳,۱۱۲,۰۰۰میلیون ریال در نه ماهه
نخست سال جاری افزایش فروش داشته و رشدی حدودا ً
 ۱۶۹درصدی را بــرای ذینفعان خود بــه ارمغان بیاورد.
به گفتــه دکتر محمدجــواد عســکری مدیرعامل مدبر
«وبکام» براســاس گزارش اســتخراج شــده از صورتهاي
مالــي دوره نــه ماهــه منتهي بــه آذرمــاه  ،۹۹ميزان
فــروش و نرخ ســود آوری شــرکت کارخانجات شــهید
قنــدی نيز به میــزان قابل توجهی افزايش يافته اســت.
این مدیر موفق با اشــاره به رشــد چشــمگير سودآوري
در نــه مــاه اول ســال جــاري اظهــار داشــته بــود :
شــرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی (سهامی عام) با
رشد  ۳۶۵درصدی سود خالص ،باالترین مشارکت را در سود
آوری تلفیقی گروه ،نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته و
نســبت های سودآوری در این شرکت افزایش یافت است.
مديرعامــل گــروه کارخانجــات تولیدی شــهید قندی،
موضــوع تامین به موقع مــواد اولیه و توســعه بازارهای
هدف و افزایــش صادرات را از محورهــاي اصلي فعاليت
خود عنوان کرده و تصریح داشــت کــه در آینده نزدیک
شــاهد اقدامــات بنیــادی در این حــوزه خواهیــم بود.
این مدیر جهــادی در ادامه پیرامون اهــم اقدامات انجام
شــده در روزهای اخیر در شــرکت کارخانجات تولیدی

شــهید قندی نیز ابراز داشــت :مقدمات پذیرش شرکت
پلیمر ایســاتیس قندی ابرکوه (یکی از شــرکت های زیر
مجموعه کارخانجات تولیدی شــهید قندی) در فرابورس
انجام شــده اســت .همچنین افزایش ســرمایه شرکت از
 ۶۵میلیــارد ریال به  ۷۹۹میلیارد ریال و انتخاب مشــاور
پذیــرش از دیگر اهم اقدامات صورت پذیرفته می باشــد.
به گفته دکتر عسکری ،مذاکرات اولیه برای انعقاد قرارداد
 ۲/۵میلیــون یورویی برای صادرات محصوالت شــرکت
و شــرکت هدایت نور آفتــاب یزد یکی از شــرکت های
زیرمجموعه کارخانجات تولیدی شــهید قندی به کشور
سوریه از دیگر برنامه های از پیش تعیین شده می باشد که
در حال اجرا و عملیاتی گشتن بوده که بالشک این امر باعث
سودآوری و ارزش آفرینی فراوان برای سهامداران و ذینفعان
و افزایش وجهه برند و اعتبار جایگاه شرکت خواهد گردید.
شایان ذکر است سهامدار عمده شرکت با توجه به اعتماد
همــه جانبه به برنامــه های مدبرانه ســکاندار مجموعه ،
حمایت قوی و اثرگذار از سهام را در اولویت کاری خود قرار
داده و به جد معتقد است بخاطر کیفیت و تنوع محصوالت
شرکت ،قراردادها و پیمانهای بسیار مناسب و عقد همکاری
های متناســب با کشورهای خارجی برای فروش محصول
در نتیجه شاهد ارزآوری چشمگیر به داخل کشور و ارتقاء
سودآوری «بکام» در سال پیش رو خواهیم بود بطوری که
این ریل گذاری به سوی موفقیت استمراری شیرین دارد.
شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی
شــرکت کارخانجات تولیدی شــهید قنــدی در آبان ماه
ســال  ۱۳۶۳با هدف تولید انواع کابلهای مخابراتی مسی
وکابلهای مخابراتی نوری  ،توسعه ارتباطات و ایجاد تحول
در شــبکه عظیم مخابراتی کشــور  ،تحت پوشش وزارت
پســت و تلگراف و تلفن وقت درشــهر یــزد درزمینی به
وســعت یک میلیون مترمربع و بازیربنایی معادل دویست
هزارمترمربع همگام باآخرین فناوری روزجهان وبه عنوان
پدیده ای نــو درعرصه تولیدکابلهای مخابراتی تاســیس
گردید .شــروع بهره برداری از این مجتمع عظیم صنعتی
 ،مقارن با افتتاح ســالن تولید کابلهای مخابراتی نوری بود
که برای اولین بار درکشــور ،درسال  ۱۳۶۷محقق گردید.
در ســال  ۱۳۶۹با تولید کابلهای مخابراتی مسی آغاز شد
و به منظــور افزایش ظرفیت تولید  ،خودکفایی صنعتی و
تامین نیاز روزافزون کشور ،تا سال  ۱۳۸۴طی سه مرحله
توسعه یافت .در ســال  ۱۳۶۸شرکت فیبر نوری و سلول
خورشیدی با هدف تولید فیبر نوری و پانلهای خورشیدی
در تهران راه اندازی و در ســال  ۱۳۷۸دراین شرکت ادغام
گردید .این شرکت در سال ۱۳۷۵جزء نخستین شرکتهای
ایرانی بوده که موفق به اخذ گواهینامه ISO 9001گردید
و درســال  ۱۳۸۱گواهینامه کیفیت ISO 9001ویرایش
 ۲۰۰۰واستاندارد زیست محیطی ISO 14001بر مبنای
روح حاکم براین استانداردها است که هدف اصلی شرکت ،
حفظ کیفیت درحداستانداردهای جهانی وبرآورده ساختن
انتظارات مشــتریان  ،تعالی صنعتــی واقتصادی وحذف
وابستگی و حضور موثر در بازارهای جهانی میباشد  .اصل
مشــتری ساالری وبهبود مســتمرکیفیت و خدمات  ،باور
قطعی و تثبیت شــده مدیران و کارکنان این شرکت می
باشد تا در انجام به موجقع تعهدات و در نظر گرفتن نیازها
و خواســته های مشــتریان و تضمین کیفیت محصوالت
تولیــدی نهایت دقــت و تــاش را مبــذول نمایند .در
راستای برنامه سوم توسعه اقتصادی  ،اجتماعی وفرهنگی

وسیاستهای خصوصی سازی دولت جمهوری اسالمی ایران
در ســال  ۱۳۸۳شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی
از ســهامی خاص به ســهامی عام تبدیل و نام شرکت از
«شرکت کابلهای مخابراتی شهید قندی» در سال  ۱۳۸۷به
«شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی» تغییر گردید.
ســهام دار عمــده شــرکت حمایــت از ســهام را در
اولویــت برنامه گــذارده اســت و معتقد اســت کیفیت
محصــول و ارزآوری بــه داخــل کشــور  ،و پیمانهای پر
پیمان بســته شــده با چند کشــور خارجــی خبر های
خوشــی در بازدهــی ســرمایه در پــی خواهد داشــت.
ماموریت
 -1افزایش حجم تولید مطابق با اســتانداردهای کیفیت و
استفاده از ظرفیتهای خالی؛
 -2نفوذ و افزایش سهم بازارهای داخلی و خارجی،شناخته
و ناشناخته؛
 -3توجه خاص به مشتریان عمده منجمله دولت،مخابرات و...؛
 -4مدیریــت بهینه منابع و دارائی ها ومولد نمودن دارائی
های راکد؛
-5مدیریتبهینهدرآمدهاوهزینههاونقدینگیوبدهیشرکت؛
 -6توجه خاص به فعالیتهای جدید و یا تکمیل فعالیت های
تولیدی منطبق بر امکان سنجی و توجیه فنی اقتصادی؛
 -7افزایش امتیاز و اعتماد شرکت در سطح بازارهای مورد نظر؛
 -8استفاده از فن آوری جدید بر اساس ضرورت؛
 -9ایجــاد روحیه تعــاون و همکاری در ســطح کارکنان
ومدیران و افزایش تعلق سازمانی از طریق نظام مشارکت؛
 -10انجــام فعالیت ها از طریق افرا متعهد و متخصص در
کمیته های کاری و رعایت سیستم شایسته ساالری؛
 -11نگهداری و ارتقاءنظام کیفی و اســتاندارهای کیفیت
EFQM-ISO؛
 -12تعیین استراتژی و مزیت رقابتی شرکت؛
آخرین خبری که از مجموعه پُرافتخار شــهید قندی یزد
بر تلکس خبرگزاریها نشســت و مخابــره گردید حاکی از
آن می باشد که عماد تشــکری  ،سرپرست تعاون  ،کار و
رفاه اجتماعی استان یزد در بازدیدی که از «بکام» داشت
ضمن تقدیر از مدیران این مجموعه در زمینه نگه داشتن
فرهنگ شــهادت و برپایی نمایشــگاه و توســعه فرهنگ
نمازخوانی با اشــاره به اینکه شرکت کارخانجات تولیدی
شــهید قندی در این حــوزه یکی از واحدهــای تولیدی
پیشــگام اســت تاکید داشــته بود که :کارآفرینان استان
یــزد عالوه بر حضور در امر تولیــد ،در امور عام المنفعه و
مذهبی نیز نقش پررنگــی دارند و اکثر واحدهای تولیدی
بزرگ اســتان یزد دارای نمازخانه و مسجد بوده و حضور
همیشــگی در عرصه های مذهبی از قبیل مسجدسازی،
مدرســه ســازی ،ســاخت درمانگاه و مراکز بهداشتی و
درمانی ،کمک بــه نیازمندان ،زلزله زدگان و ...نشــان از
روحیه خدمت رسانی مدیران بخش خصوصی در یزد دارد.
بــرای این مدیران خدوم  ،ارزشــی و جهادگر که در تمام
عرصه های تولید ،صادارت و فرهنگ ســرآمد هستند خدا
قوت و دســت مریزاد که چشم و چراغ یک ملت آزاده اند.

گلتاش در مدار پیشرفت و تعالی

افزایش سرمایه 160درصدی مصوب مجمع گرفت
خسرو امیرحسینی
در این مجمع که با ریاست دکترعلی ملکی و ناظری جنابان نعمت الهی و باقری و دبیری
آقای دکتر افشــار نژاد برگزار گردید جناب آقای ســروش نامدارپور معمار مالیه پاکدست
و عضــو هیات مدیره شــرکت نیز در معیت مدیرعامل در پنل هیات رئیســه حاضر بودند.
در ابتــدای مجمــع با پخــش یک تلــه فیلم پیرامــون تاریخچــه و اهم فعالیــت ها و
دســتاوردهای حاصله در ســال مالی گذشــتهگزارشــی به نســبت جامع به سهامداران
حاضر وســهامدارانی که بــه دلیل رعایت پروتکل های بهداشــتی و الزامات ســتاد ملی
مبــارزه با کرونــا از طریق فضای مجازی تعقیب کننده و پیگیر مجمــع بودند ارائه گردید.
گسترش خطوط تولید که باعث سودآوری بیشتر و ارزش آفرینی فزون تر برای برند و اعتبار
این شرکت خوشنام تولیدی اقالم بهداشتی گردید در کنار ایفای شایسته مسئولیت اجتماعی
با توزیع اقالم بهداشتی رایگان بین نیازمندان در سال مالی گذشته که مصادف با همه گیری
بیماری کرونا در ایران و جهان بود خود به تنهایی نشان از آن داشت که این شرکت با مدیران خبره
خود و آشنا به رموز بازار سرمایه به خوبی توانسته اند با درکی متناسب از تهدیدها و فرصت های
فضای اقتصادی حاکم  ،نقشی خوشی در تعالی و ادامه روند صعودی چهارساله خود ایفا نماید.
با مدیرانی ناب و فرهیخته منجمله دکتر افشــارنژاد در کســوت مدیر عاملی  ،استاد نامدار
پور معاون مالی شــفاف و با دیســپلین و دیگر مدیران کاردان و کاربلد ،کارکنان متعهد و
متخصص و اتخاذ تمهیدات و سیاســت های مدبرانه که همواره کاهش هزینه ها و نوآوری
در محصوالت را در سایه پتانسیل باالی شرکت که از تامین مواد اولیه تا ساخت اقالم بسته
بندی در خود شرکت انجام میشود باعث شده تا گلتاش با محصوالتی آشنا عالوه بر کسب
اســتانداردهای روز اروپا و نشــان محصول ســبز و لوح حمایت از محیط زیست و برگزیده
بــه عنوان حامی مصــرف کننده و صادرکننده نمونه در تقویت و هم افزایی بین شــرکت
های گروه توسعه صنایع بهشهر جزو ســرآمدان در سودآفرینی و اثرگذاری باشد .رشد ۱۴
درصدی مقداری فروش نســبت به سال مالی در کنار افزایش ســود۱۶درصدی توامان با
شــاخص های بهره وری که مناســب و قابل قبول می باشند شهادتی است بر کار جهادی
این مجموعه آنهم درســال ســخت اقتصادی 1399درگیر با بیماری منحوس کویید، 19
اســتمرار تحریم ها  ،نوسانان شــدید ارزی وهزاران مشکل اثر گذار بر شرکتهای تولیدی
که خدایشــان به گلتاش و دلسوزانش قوت فزون تر ببخشاید برای فایق آمدن بر مشکالت.
مجمــع عمومی عــادی ســالیانه شــرکت گلتاش(ســهامیعام) مــورخ 1399/11/28
در محــل ســالن آمفــي تئاتــر هتــل آکادمــي فوتبــال در تهــران تشــکیل گردید.
در این مجمع که با حضور بیش از  79/7درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی  ،اعضاء هیات
مدیره ،نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار ،حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید ،ریاست
مجمع برعهده آقای علی ملکی بود ،که جنابان امير علي نعمت الهي و همايون باقري طادي
در مقام نظار اول و دوم و آقای توفيق افشــار نژاد بــه عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره بــه مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته
در طی ســال مالی منتهی به  1399/09/30و پس از اســتماع گزارش حسابرس و بازرس
قانونی ،مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت
مشــمول ماده  129با تقسیم ســود  1/250ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
شــایان ذکر اســت پــس از برگزاری مجمــع عمومی عــادی و با برگــزاری مجمع فوق
العاده افزایش ســرمایه افزایش ســرمایه شــرکت مورخ  ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ســازمان بورس و
اوراق بهــادار از مبلــغ ۰۰۰ر۰۰۰ر ۱میلیون ریــال به مبلــغ ۰۰۰ر۶۰۰ر ۲میلیون ریال،
از محــل مطالبــات حال شــده ســهامداران و آورده نقــدی (مبلــغ ۰۰۰ر ۹۰۰میلیون
ریــال معادل  ۹۰درصد) و ســود انباشــته (مبلــغ ۰۰۰ر ۷۰۰میلیون ریــال معادل ۷۰

درصــد) ،جمعاً به مبلــغ ۰۰۰ر۶۰۰ر ۱میلیون ریــال به منظور جبران مخارج ســرمایه
گــذاری انجام شــده و تامین ســرمایه در گردش شــرکت مــورد تصویب قــرار گرفت.
به گفته دکتر افشــار نژاد مدیر بازارشــناس مجموعه در مورد جایــگاه گلتاش در صنعت
شــوینده باید تصریح داشت که این شرکت در تولید  ۵گروه محصوالت شوینده ،بهداشتی
و آرایشــی شامل ،انواع شــامپو ،انواع صابون ،انواع مایع دستشویی ،انواع خمیردندان و کرم
فعالیت داشته و از نظر جایگاه در گروه محصوالت شامپو ومایع دستشویی رتبه سوم ،خمیر
دندان رتبه اول و در تولید صابون ( به همراه پاکســان ) رتبه دوم را به خود اختصاص داده
اســت که با توجه به برنامه های توسعه برند ،محصول و بازارهای هدف گلتاش ،برنامه خلق
محصوالت جدید با برندهای جدید در برنامه قرار داشته و امید هست که به زودی روانه بازار
شــوند و بخشی هم تحت عنوان صابون های حمام گلبو و آرومکس به بازار عرضه شده اند.
بنا به اعالم دکتر افشــار نژاد علی ایحال گلتاش در جهت افزایش سهم خود از بازار صنعت
شوینده و برای ارتقای جایگاه خود در بازار رقابتی اقدامات و برنامه های توسعه ای را مد نظر قرار
داه است بطوری که در سال مالی مورد گزارش در بخش نیروی انسانی ،در حال حاضر بدون
در نظر گرفتن نیروهای موقت ،تعداد  ۵۸۰نفر نیروی انسانی در شرکت گلتاش فعال بوده و
این افزایش نیروی انسانی در سال مالی به دلیل افزایش تولید محصوالت نهایی ،اضافه نمودن
ماشین آالت و تجهیزات تولید ادوات بسته بندی و تشکیل واحدهای بازرگانی و بازاریابی با
حذف هزینه های مضاعف خدمت مربوطه بوده است .به گفته این مدیر کاردان برنامه گلتاش در
بخش نیروی انسانی همواره افزایش بهره وری و داشتن ترکیب مناسب نیروی انسانی می باشد.
همچنین در جهت باال بردن مزیت های رقابتی شــرکت ،عالوه بر خلق محصوالت جدید،
ســرمایه گذاری در تولید انواع ادوات بســته بندی از جمله تیوب های خمیردندان ،بطری
های پت و  ...و تولید مواد اولیه با کیفیت را جزو برنامه های استراتژیک خود قرار داده است.
به گفته استاد ســروش نامدارپور معاون مالی و عضو هیات مدیره شرکت ،گلتاش در تهیه
گزارشــات مالی میان دوره ای و سالیانه و برگزاری مجامع عمومی همیشه پیش قدم بوده
و قبل از پایان ســال مالی برنامه ریزی های الزم درون ســازمانی و برون سازمانی را انجام
داده و خــود را ملزم به برگــزاری هرچه زودتر مجامع می داند ،چرا که بر این موضوع واقف
هســت و اعتقاد دارد که اطالعات به موقع برای استفاده کنندگانو مدیران مجموعه بسیار
حیاتی بوده و از الزامات ســازمان های پویا می باشــد .به گفته معمار مالیه مجموعه امسال
هــم از زمان اعالم برنامه زمانبندی ارایه اطالعات و برگزاری مجمع عمومی عادی ســالیانه
توسط هلدینگ توسعه صنایع بهشهر ،امور مالی گلتاش هماهنگی و برنامه ریزی های الزم
را انجام داده و طبق برنامه عملیاتهای خود را به نحو احســن پیگیری کرده اســت و به
لطف خداوند متعال و با زحمات کلیه پرســنل و مدیران گلتاش ،این شــرکت از عملکرد
قابل قبــول و قابل دفاعی برخوردار بوده و در شــرایط حاکم بــودن تحریم های ظالمانه،
شــرایط تورمی ،مشــکالت تامین مواد اولیه و تخصیص وتامین ارز مورد نیاز از رشــد ۱۴
درصدی مقداری فروش نسبت به سال مالی قبل برخوردار بوده و از نظر سوددهی هم دارای
رشــد ۱۶درصدی بوده و شــاخص های بهره وری آن نیز مناســب و قابل قبول می باشند.
همچنین به گفته مدیریت ارشــد برای مقابله با شــرایط تحریمی و چالش های اقتصادی
رویکردهایی مبتنی بر شرایط روز بازار و فضای اقتصادی تبیین و ترسیم گرده است چرا که
صنعت شوینده از نظر ریالی به صورت مستقیم و غیر مستقیم نزدیک به  ۸۵درصد وابستگی
ارزی و خارجی دارد و در شرایط تحریم هدف جایگزین نمودن بخشی از مواد اولیه با تولیدات
داخلی بود که باعث کاهش بهای تمام شده و کاهش خواب سرمایه و هزینه های مالی گردید و
در این مسیر موفقیت های قابل توجهی کسب شده است .به گفته مدیریت در همین راستا در
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خصوص جایگزین نمودن روغن های گیاهی مانند روغن پالم ،با شرکت های دانش بنیان هم برنامه های آینده شرکت
پروژه هایی تعریف شده و مطالعات الزم انجام گرفته که انشاهلل به نتایج مطلوبی خواهد رسید پیش بینی اجرای طرح سرمایه ای
و عالوه بر کاهش وابستگی باعث افزایش توان رقابتی و سهم بازار خواهد شد چرا که نظر به سرمایه گذاری مورد نیاز طرح برای سال مالی منتهی به  1400/09/30به قرار زیر می باشد:
موقعیت جغرافیایی ایران و برنامه های کالن مجموعه ،چشم انداز خوبی در این صنعت وجود دارد.
دکتر افشــارنژاد در بخش پایانی گزارش خود با تبیین اینکه برای افزایش مقداری عملکرد
مبلغ
شرح
شــرکت ،در بخش های ظرفیت سازی و توســعه محصوالت با خلق محصوالت جدید و با ردیف
میلیون ریال
کیفیت و توســعه بازارهای هدف داخلی و خارجی اقدامات ارزندهای صورت گرفته و برخی
اقدامات نیز در جریان می باشد اضافه نمود نظر به استراتژی های کالن شرکت در توسعه
120/000
خريد زمين مجاور و گسترش مساحت كارخانه
1
متوازن همه بخش ها ،توسعه محصوالت و بازارها و افزایش توان رقابتی شرکت با افزایش بهره
303/530
خريد دستگاه توليد خميردندان
2
وری و تولید اقالم پر تیراژ ادوات بسته بندی ومواد اولیه صنعتی مد نظر ما بوده و از طرفی
تصمیم شرکت برای ورود به تولید محصوالت آرایشی ،چشم انداز خوبی پیش روی ما قرار
خريد دستگاه تولید تیوپ خمیردندان 450000
داده است و با این روال مطمئناً روند رو به رشد سنوات قبل با برنامه های مدون تداوم می یابد.
144/500
3
یورو
پیام هیات مدیره
اشــتغال
ایجاد
و
تالش
و
کار
عرصــه
در
خدمــت
توفیق
کــه
ســپاس
خداونــد یکتا را
100/000
بهینه سازی سالن ها و ساختمان اداری
4
در کشــور عزیزمــان ایــران را بــه مــا ارزانــی داشــت و امیدواریــم کــه نتیجه یک
خريد پلودر و خشک كن و تجهیزات صابون
ســال تالش هیــات مدیــره ،مدیــران و کارکنــان صدیق و تالشــگر شــرکت گلتاش
110/500
5
( ســهامی عــام ) مــورد رضایــت پــروردگار و شــما ســهامداران ارجمند قــرار گیرد.
 350000يورو
در ســال مالی مورد گزارش ،وضعیت اقتصادي کشــور از ثبات نســبی برخــوردار نبوده
82/500
خريد دستگاه بادكن  250000يورو
6
و در همه زمینه ها دســت خوش تغییرات زیاد بود ،لیکن به دلیل رقابت شــدید در بازار
محصوالت بهداشــتی داخلی و حضور کمرنگ محصوالت خارجی ،شرایط ویژه اي در بازار
60/000
خريد دستگاه پرس و كاتر صابون
7
حاکم بود و شــرکت براي حفظ سهم بازار خود نســبت به تقویت حضور در فروشگاه هاي
خريد دستگاه بادی توليد بطری  220گرمي و
زنجیره اي و اســتفاده از طرح هاي ترویج فروش و همچنین اعطاي تخفیفات در ســطح
58/600
8
بازار عمده فروشــی اقدام نموده و به دلیل تغییرات شــرایط تامین مواد اولیه ،افزایش نرخ
قالبهای تزريم و بادكن
فروش محصوالت ،تغییرات شــدید نرخ و شــرایط تخصیص ارز و ایجاد جذابیت صادرات
40/000
خريد مخازن ذخيره خمير دندان
9
از طریق بازارچه هاي مرزي ،شــرکت نســبت به حــذف تخفیفات فروش اقــدام نموده.
اســتفاده بهینــه از منابــع و ارتقاء شــاخص هاي بهــره وري از یک ســو و ارزش افزوده
35/000
افزايش ظرفيت بخار و آب تصفيه
10
ایجاد شــده ناشــی ازتولید مواد اولیه و لوازم بســته بندی در داخل شــرکت از دیگر سو
موجــب گردید که به لطف خــدا و به مدد تالش تمامی همکاران ارجمند و پرتالشــمان،
30/000
تان پخت صابون
11
شــرکت گلتاش بتواند تعهدات مالی خود به همه ذينفعــان را در حد مطلوب انجام دهد.
30/000
افزايش ظرفيت ساخت شامپو
12
در سال مالی مورد گزارش ،تولید محصوالت بهداشتی با  10درصد افزایش به میزان 57/267
تــن ،فروش مقداري با  13/7درصد افزایش به میــزان  57/643تن و فروش ریالی با 44/7
20/000
خريد  2دستگاه سلفون زن خميردندان
13
درصد افزایش به مبلغ  8/196میلیارد ریال نســبت به ســال مالی قبل تحقق یافت ،سود
20/000
تجهيزات واحد تحقيق و توسعه
14
خالص طی ســال مالی با  16/3درصد افزایش به مبلغ  2/056میلیارد ریال رســیده است.
در پایــان ،بــار دیگــر تــاش مجدانــه و دلســوزانه تمامــی همکارانمان در ســطوح
20/000
دستگاه كارتونيک شامپو
15
مختلــف بــه عنــوان بزرگتریــن ســرمایه شــرکت گلتــاش ( ســهامی عــام ) را ارج
مــی نهیــم و از درگاه ایــزد یکتــا تندرســتی و شــادکامی همــگان را خواســتاریم.
20/000
افزايش ظرفيت هوای فشرده
16
جایگاه شرکت در صنعت
15/000
تکميل واحد بتائين
17
شــرکت گلتــاش در بین شــرکت هــاي فعال ایــن صنعت بــا حجم فروشــی معادل
مبلــغ  8/196میلیــارد ریــال در گــروه هــاي محصولی شــامپو ،،خمیردنــدان ،مایع
14/000
احداث محل پخت غذا و آشپزخانه
18
دستشــویی و صابــون بــه ترتیــب در رده  3 ،1 ،3و  2قــرار دارد (رتبــه صابون مربوط
به دو شــرکت پاکســان و گلتاش میباشــد ،که  25درصــد در گلتاش تولیــد میگردد).
10/000
خريد سه عدد مخزن پالم
19
دریافت لوح تقدیر:
10/000
اتوماسيون واحد صابون و مخازن تانک فارم
20
شرکت گلتاش طی سال مورد گزارش موفق به دریافت لوح تقدیر از وزارتخانه ها و سازمان
هاي مختلف به شرح زیر شده است:
2/500
ليبل زن دو عدد
21
 دريافت نشــان برنز محصول سبز از جامعه مديريت سبز اروپا برای صابون های آرومکس دريافت تنديس طاليي صادرات از بيســت و چهارمين همايش تجليل از صادر كنندگان1/246/130
جمع
نمونه و ممتاز كشور
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افزایشسرمایه30/43درصدیپتروشیمیجممصوبمجمعگرفت
برنامههاینابدکترسعیدیبرایتوسعهوتعالینگینپلیمرسازیایران
خسرو امیرحسینی
دکتر محمدرضا ســعیدی که از مدیران طراز اول و صاحب ایده درصنعت کشورمان می
باشد و چه در پتروشیمی غدیر و تاپیکو و چه در داروپخش و منطقه آزاد کیش نشان داده
یک مدیر برجسته و موفق در بازار سرمایه می باشد که هم تجربه و عمل کاری و هم دانش
و علم روز را برای توسعه و تعالی به خوبی در مجموعه ها پیاده سازی می کند در گزارش
مبســوط خود با اعالم اینکه پتروشیمی جم نگین پلیمرســازی و لوکوموتیو بازار پلیمر
ایران است افزود؛ این شرکت پتانسیل و توان این را دارد که در حوزه پلیمر جزو بهترین
بازیگران خاورمیانه درعرصه حاضر باشد و فعالیت کند .به گفته این مدیر توانمند با توجه
به اولویت ها و چشم اندازهای کالن شرکت ،وجوه حاصل از افزایش سرمایه جدید نیز ک ً
ال
به منظور تکمیل پروژه  ABS/Rubberشرکت توسعه پلیمرپاد جم مصرف خواهد شد.
مجمــع عمومــی فــوق العــاده صاحبان ســهام شــرکت پتروشــیمی جم(ســهامی
عــام) مــورخ  1399/11/14در محــل دفتــر شــرکت تشــکیل گردیــد.
در این مجمع که با حضور  84/97درصد از ســهامداران حقیقی و حقوقی ،اعضای هیات
مدیره ،نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار ،حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد ،ریاست
مجمع برعهده آقای محمدمهدي انتشاري بود که خانم نرگس يزدانيان و آقای رضا توکلي
درمقام نظار اول و دوم و آقای محمدرضا ســعيدي به عنوان دبیر مجمع انتخاب شــدند.
در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل
محترم و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان با طنین صلوات
خود ضمن تصویب افزایش سرمایه شرکت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.
مدیــری که باالترین مدارج آکادمیک را درمعتبرترین دانشــگاه های اروپایی گذرانده و
مطالعات فراوان و ایده های خالقانه بسیاری پیرامون مدیریت هلدینگ ،ساختار سازمانی
و برنامه ریزی دارد در گزارش خود به مجمع نشــینان با اشاره به اینکه تدوین یک سری
برنامه های مدون برای پتروشــیمی جم و عملیاتی نمودن آنها در ذیل استراتژی نفوذ در
بازار با ارتقای کیفیت ،پایداری بیشتر محصوالت ،توسعه بازار محصوالت و افزایش ظرفیت
مورد توجه قرار گرفته اســت اضافه نمود شرکت پتروشمی جم در سال  98و  99در این
زمینه موفقیت های بیشماری را کسب کرد و توانست رکوردهای خوبی را به دست آورد.
مدیرعامل شــرکت پتروشیمی جم در حاشــیه مجمع با بیان اینکه صنعت پتروشیمی
در ســال جاری علیرغم همه مشکالت سال خوبی را پشت ســر گذاشت و پتروشیمی
جم در دو ســال گذشته رکورد تولید خود را شکسته اســت تصریح کرد ما در ادامه به
دنبال تثبیت این رکورد هســتیم وبرهمین اســاس در ســال  1400تثبیت این رکورد
را در دســتور کار قــرار داده ایــم و البته در کنــار این امر در تالش هســتیم از حیث
نرمافزاری ،عملیات ســخت افزاری را به رشــد و توســعه قابل مالحظه ای برســانیم .
بدون شــک ایــن رکورد شــکنی ها و کســب موفقیت ها در ســایه ســارحضور تیم
مدیریتــی متعهــد و متخصــص از معاونت مالیه پاکدســت تــا کارکنــان پرتالش ،
ازفنــی و پشــتیبانی دقیق تا امور ســهام پاســخگو و البته روابط عمومــی و مدیریت
فرهیختــه آن جناب دکتر پوری که همباره یار و یاور اهل رســانه بــوده اند و با تولید
و نشــر اخبــار مثبت این مجموعه ،کام شــیرین و دلــی خندان به ســهامدار و ذینفع
هدیــه می بخشــند حاصل گردیده کــه حیفمان آمــد ازآنها نیز یادی نکرده باشــیم.
گــزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش ســرمایه
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان ســهام شــركت پتروشــیمی جم (سهامي عام)
در اجــراي مفاد تبصــره  2مــاده  161اصالحيه قانــون تجارت مصوب ســال 1347
 -1گزارش توجیهی مورخ  2آبان ماه  1399هیات مدیره شرکت پتروشیمی جم (سهامي
عام) درخصوص افزايش سرمايه آن شركت از مبلغ  13/800میلیارد ریال به مبلغ 18/000
ميليارد ريال ،مشــتمل بر اطالعات مالی فرضی که پیوســت می باشد ،طبق استاندارد
حسابرسی «رسیدگی به اطالعات مالی آتی» مورد رسیدگی این سازمان قرار گرفته است.
مسئوليت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.
 -2گزارش مزبــور در اجراي تبصره  2ماده 161اصالحيه قانون تجارت و با هدف توجیه
افزایش ســرمایه شرکت از محل مطالبات حال شــده و آورده نقدی سهامداران به مبلغ
 4/200میلیــارد ریــال از طریق صدور ســهام جدید به منظور جبران مخارج ســرمایه

گذاری انجام شــده مربوط تکمیل ســرمایه گذاری در شرکت توسعه پلیمرپاد جم تهیه
شــده اســت .این گزارش توجیهی بر اســاس مفروضاتی مشــتمل بر مفروضات ذهنی
درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شــده اســت که انتظــار نمی رود لزوما
بــه وقوع بپیوندد .در نتیجه ،به اســتفاده کنندگان توجه داده می شــود که این گزارش
توجیهی ممکن اســت برای هدفهایی جز هدف توصیف شــده در باال مناســب نباشد.
 -3براســاس رســيدگي به شــواهد پشــتوانه مفروضات و با فرض تحقــق مفروضات
ذهنــی منــدرج در گزارش توجیهی  ،این ســازمان بــه مواردی برخورد نکرده اســت
كــه متقاعد شــود مفروضــات مزبور ،مبنايــي معقول بــراي تهيه گــزارش توجيهي
فراهــم نمي كند .به عالوه ،به نظر اين ســازمان ،گزارش توجیهی یاد شــده براســاس
مفروضات به گونه ای مناســب تهیه و طبق استانداردهای حســابداری ارائه شده است.
 -4بشرح یادداشت توضیحی  ،2-2کل افزایش سرمایه به مبلغ  4/200میلیارد ریال به منظور
جبران مخارج سرمایه ای انجام شده و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت فرعی توسعه
پلیمرپاد جم (از  8/000میلیارد ریال به  24/000میلیارد ریال) می باشد و لذا مقادیر فروش
محصوالت و سایر مبالغ مربوط به صورت سود و زیان پیش بینی شده و مفروضات مبنای
محاسبات آنها به استثناء هزینه های مالی (که در صورت انجام افزایش سرمایه کاهش می
یابد) ،در هر دو حالت انجام افزایش سرمایه و یا عدم انجام آن یکسان فرض شده و افزایش
ســود خالص با فرض انجام افزایش سرمایه صرفا ناشی از کاهش هزینه های مالی است.
 -5بــا توجــه بــه مفاد مــاده  1قانــون افزایش ســرمایه شــرکتهای پذیرفته شــده
در بــورس اوراق بهــادار تهــران یــا فرابــورس ایران از طریق صرف ســهام با ســلب
حــق تقــدم مصــوب  29مــرداد  1399افزایــش ســرمایه از محل ســایر روش های
تامیــن منابع مالی مســتلزم اخــذ مجوز از ســازمان بــورس اوراق بهادار می باشــد.
 -6حتي اگر رويدادهاي پيش بيني شــده طبق مفروضات ذهني توصيف شده در باال رخ
دهد ،نتايج واقعي احتماال متفاوت از پيش بيني ها خواهد بود .زيرا رويدادهاي پيش بيني
شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوت هاي حاصل مي تواند با اهميت باشد.
هدف از انجام افزایش سرمایه
شرکت در نظر دارد با استفاده از پتانسیل موجود ،سرمایه خود را از مبلغ 13/800/000
میلیون ریال به مبلغ  18/000/000میلیون ریال (حدود  30/43درصد) از محل مطالبات
حال شده سهامداران (90درصد ) و آورده نقدی (10درصد) به منظور جبران مخارج سرمایه
ای انجام شده بابت ســرمایه گذاری و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت توسعه پلیمر
پاد جم (سهامی خاص) افزایش دهد .گفتنی است در صورت عدم انجام افزایش سرمایه و
پرداخت مانده مطالبات سهامداران ،شرکت با کمبود نقدینگی مواجه شده و در پی آن به
منظور تامین منابع مالی مورد نیاز خود ناچار به استفاده از تسهیالت بانکی خواهد شد که
این امر در نهایت افزایش هز ینه های مالی و کاهش سودآوری شرکت را در پی خواهد داشت.
مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادي و محل تأمین آن
با توج ب برنامه ارائه شــده ،شرکت پتروشیمی جم (ســهامی عام) در نظر دارد سرمایه
خود را از مبلغ 13/800/000میلیون ریال به مبلغ  18/000/000میلیون ریال به میزان
4/200/000میلیــون ریال (معادل حدود  30/43در صد) از محل مطالبات حال شــده
ســهامداران و آورده نقدی افزایش دهد .الزم به ذکر اســت کل افزایش سرمایه قبلی به
میزان  8/400/000میلیون ریال به منظور جبران مخارج ســرمایه ای انجام شــده بابت
سرمایه گذاری و مشــارکت صورت گرفته در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر،
تأمین بخشــی از مواد اولیه مــورد نیاز برای فعالیت خود و نیز اجاره به شــرط تملیک
یــک قطعه زمین در منطقــه ویژه اقتصادی پارس جنوبی جهت اجــرای پروژه PDH/
 PPاز محل مطالبات حال شــده و آورده نقدی ســهامداران طی دو مرحله پیش بینی
شــده بود که نهایتاً با توجه به تحقق مرحله اولیه افزایش سرمایه به میزان 4/200/000
میلیون ریال و اولویت های اقتصادی شرکت ،کل وجوه حاصل برای تکمیل پروژه ABS/
 Rubberشــرکت توسعه پلیمرپاد جم مصرف گردید .همچنین با توجه به اولویت ها
و چشــم اندازهای کالن شرکت ،وجوه حاصل از افزایش سرمایه جدید نیز ک ً
ال به منظور
تکمیل پروژه پروژه  ABS/Rubberشــرکت توســعه پلیمرپاد جم مصرف خواهد شد.
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بیمه دی در مسیر تحولی شگرف

تجلی نقش خوش تعالی سازمانی با محمدرضا کشاورز و تیم مدیریتی کاردان
مهدی خلج

مدیرعامــل بــازار شــناس و توانمند شــرکت بیمه دی در نشســت خبری خــود که با
همــت مدیریت فرهیختــه روابط عمومی دکتر ســید فرید میرموســوی کــه به تازگی
و بــرای چندمین بــار به عنوان مدیر برتر روابط عمومی کشــور برگزیده شــده اســت با
ارائه گزارشــی از عملکرد مطلوب شــرکت بیمه دی در ســال هــای اخیرتصریح نمود که
شــرکت بیمــه دی یکی از شــرکت های پیشــرو در طراحی و خلق محصول می باشــد.
این مدیر خوش فکر صنعت بیمه کشور با اشاره به اینکه بیمه دی به دنبال خلق محصوالت
جدید مبتنی بر نیاز مشتری است ،بیان داشت :بیمه نامه «مسئولیت فردی» جزء بیمه نامه های
کم نظیر در صنعت است که به تازگی به بازار ارائه شده است .همچنین بیمه دی با خالقیت و
نوآوری توانست بیمه نامه هایی از جمله «بیمه عمر با برگشت حق بیمه»« ،مستمری مانا» و
«کرونا» را طراحی و در دسترس مشتریان قرار دهد که در این حوزه این شرکت با ارائه محصوالت
جدید همواره سعی در ایجاد مزیت رقابتی و دستیابی به عنوان «پدیده محبوب مشتریان» دارد.
من باب تیم متعهد و متخصص بیمه دی که در تعامل و مشتری مداری و خدمت رسانی جزو
ممتازترینشرکتهایبازارسرمایهمیباشندمیبایستاعالمداشتکهبراساسصورتهایمالی
 ۹ماهه منتهی به  1399/9/30شرکت به سود خالص حدود  11/188میلیارد ریال ( ۴۴۷۵ریال
به ازای هر سهم) دست یافته که نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۵۲۴درصد رشد داشته است.
مدیر مدبر مجموعه در ادامه با اعالم اینکه بیمه دی در حوزه عملیات بیمه گری از شرکت های
شفاف پذیرفته شده نزد بورس است که صورت های مالی خود را به طور منظم منتشر کرده
است تصریح داشت :یکی از موارد قابل توجه کاهش بندهای حسابرسی است که نشاندهنده
پیشبرد کار به صورت تخصصی و حرفه ای است چرا که اعتقاد داریم ذینفعان باید به طور مداوم
در جریان امور شرکت قرار بگیرند .به گفته ناخدای بیمه دی به لحاظ کسب سود آوری نیز
سعی کردیم چه در سال گذشته و چه در سال جاری اتکا به حق بیمه قرارداد جامعه ایثارگری
نداشته باشیم .با توجه به برنامه ریزی جهت کاهش اتکا به پرتفوی جامعه سهامداری و افزایش
پرتفوی بازار ،افزایش و رشد  ۷۷درصدی در فروش تمامی رشته های بیمه ای داشته ایم که با
افزایش  ٣٢درصدی رشد خسارت همراه بوده است که از این جهت عملکرد مناسبی محسوب
می شود .ضمن اینکه فروش شرکت در نه ماهه سال جاری با حق بیمه قرارداد درمان ایثارگران
بالغ بر  ۳۸۰۰میلیارد تومان می شود که رقم قابل توجهی در گزارش عملکرد شرکت است و
آینده پر امیدی را نوید می دهد .همچنین ضریب خسارت شرکت خوشبختانه با اقداماتی که
در حوزه مدیریت ریسک و کنترل خسارت ها انجام شده است در سال  ٩٨بالغ بر  ٦٧درصد
بوده که برای شــرکتی که قرارداد درمانی بزرگی دارد ضریب بسیار خوبی به حساب می آید.
مدیرعامل شرکت بیمه دی در بخش دیگری از مصاحبه خود با اشاره به عملکرد قابل توجه
شرکت در ســال های اخیر عنوان کرد :بیمه دی با برنامه محوری و پایش عملکرد در پایان
ســال  ٩٨توانســت موفقیت های چشمگیری را کسب نماید .این شــرکت توانگری خود را
به ســطح یک و نسبت  ٢٠٨+درصد رســاند که با توجه به چالش هایی که این شرکت در
ســال های گذشــته با آن ها رو به رو بوده ،این موفقیت بسیار حائز اهمیت است .همچنین
با توجه به ســرمایه ثبت شده شرکت و میزان سودآوری که داشته ایم ،پربازده ترین شرکت
در صنعت بیمه شناخته شدیم .در حوزههای ســرمایهگذاری ،نوآوری و طراحی محصوالت
جدیــد و ورود بیمــه دی به عرصههــای کســب و کار دیجیتال نیز ،گام های ســتودنی
ای برداشــته شــده که بازخورد آن ها در آمار و ارقام عملکردیمان کام ً
ال مشــهود اســت.
دکتر کشاورز در ادامه اظهار کرد :بیمه دی در سال گذشته به لحاظ رتبه بهره وری در کل عوامل
که یکی از شاخص های مهم بنگاه های اقتصادی است توانست بین موسسات بیمه ای کشور
رتبه اول را کسب نماید .امسال شرکت بیمه دی افتخار خدمت رسانی به جامعه ایثارگری را برای
چهارمین سال متوالی به دست آورد ،قراردادی که علی رغم نابسامانی های اقتصادی با حق بیمه
فنی و مناسبی منعقد شده و حدود یک میلیون و  ٦٧٠هزار بیمه شده را تحت پوشش خود دارد.
مدیر محقق مجموعه با اعالم اینکه این قراداد یکی از مگاپروژه های حوزه درمان کشور است که
از لحاظ کیفیت خدمات روز به روز درصدد افزایش و سهولت دسترسی ها هستیم به طوری که
از ابتدای شروع این قرارداد در سال  ٩٦تا کنون  ٨٠میلیون خدمت تحت عنوان این قرارداد به
جامعه ایثارگری ارائه شده است که در این میان روزانه به طور متوسط  ٦٠هزار خدمت از طریق
بیمه دی به این قشر معزز ارائه می شود که  ٨٠درصد آن ها در مراکز طرف قرارداد انجام گرفته
و  ٢٠درصد باقیمانده نیز تا  ٤٨ساعت پس از تکمیل پرونده و ارائه اسناد پزشکی توسط بیمه
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شده ،هزینه های صورت گرفته طبق تعرفه قرارداد قابل پرداخت می باشند .این درحالی است که
هم اکنون بیمه دی  ١٦٠٠میلیارد تومان حق بیمه وصول نشده طلب دارد که البته با حمایت ها
و تالش های شخص جناب آقای اوحدی رئيس محترم بنیاد شهید ،تمام حق بیمه های قرارداد
بنیاد تا پایان سال  ٩٨در قالب اسناد خزانه و بخشی نیز به صورت نقدی به شرکت بیمه دی
پرداخت شده است .با این حال و با وجود تمام چالش ها ،مجموعه بیمه دی با تمام توان در حوزه
عملیات بیمه گری که وظیفه اصلی و ذاتی این شرکت است به فعالیت خود ادامه داده است.
دکترمحمدرضا کشــاورز در ادامه با اشــاره به مبحث اتکایی این قرارداد ادامه داد :بخشی از
اتکایی این قرارداد در قالب اتکایی اجباری به بیمه مرکزی واگذار شده است و بخش اختیاری
آن نیز با توجه به سیاســت گذاری های شــرکت تحت پوشــش بیمه مرکزی است ،اگرچه
موفقیت های بیمه دی در نگهداشــت این پروژه ،چند شــرکت بیمه ای دیگر را نیز بر آن
داشــته تا پیشنهاد اتکایی این قرارداد را ارائه دهند که در این زمینه در حال مذاکره هستیم.
سکاندار شرکت همچنین بیمه دی را یکی از شرکت های موفق صنعت در عرصه سرمایه گذاری
دانست و تصریح کرد :بیمه دی به طور تخصصی در بخش سرمایه گذاری فعالیت می کند به
طوری که شرکت سرمایه گذاری دستاورد دی و صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس دی در
آمار و ارقام جدید عملکرد خود توانسته اند سود مطلوبی را به سبد سود بیمه دی سرازیر نمایند.
وی در بخش پایانی صحبتهای خود به این نکته اشارت کرد که ،مرحله اول افزایش سرمایه
شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت شرکت است ،که در ماه آتی نهایی می شود
و پیش بینی می کنیم سرمایه اولیه  ٢٥٠میلیاردی شرکت در این فاز حداقل تا  ١٠٠درصد
افزایش یافته و در مرحله دوم افزایش ســرمایه نیز که از محل ســودآوری شــرکت در سال
گذشــته و به وســیله آورده نقدی انجام خواهد گرفت تصریح کرد بدین ترتیب ،این افزایش
را به حداقل  ٢٠٠درصد خواهد رســید که این فاز نیز در حال طی تشــریفات قانونی است.
ســود ناخالص عملیات بیمه ای شرکت (بدون احتساب درآمد سرمایه گذاری ها) در  ۹ماهه
سال  ۱۳۹۹با افزایش  ۵۴۳درصدی نسبت به مدت مشابه دوره قبل به حدود ۱۲.۴۵۷میلیارد
ریال رسیده است که رقم قابل توجهی بوده و از این لحاظ می توان شرکت بیمه دی را جزء
موفق ترین شرکت های حاضر در صنعت بیمه در کسب سود عملیات بیمه گری به شمار آورد.
درآمدحاصلازسرمایهگذاریهایشرکتبارشدیمعادل ۲۹۵درصدنسبتبهمدتمشابهسال
گذشته به مبلغ  ۲.۲۶۶میلیارد ریال افزایش یافته است ،این در حالی است که شرکت تخصصی
سرمایه گذاری دستاورد نیز در این مدت  ۳.۴۶۶میلیارد ریال سود کسب کرده که در محاسبات
فوق لحاظ نشده و نسبت به مدت مشابه سال  ۴۵۸ ،۹۸درصد افزایش سودآوری داشته است.
گفتنی اســت شــركت بيمه دي موفق شــده است ســود انباشــته خود را از رقم ۱.۵۵۰
میلیــارد ریال در پایان  ۹ماهه ســال  ۱۳۹۸به رقم ۱۰.۸۳۸میلیــارد ریال در پایان  ۹ماهه
ســال  ۱۳۹۹برســاند که  ۵۹۹درصد رشــد نشــان می دهد و همچنین حقوق صاحبان
ســهام شــرکت از مبلغ  ۴.۵۵۰میلیارد ریال در پایان  ۹ماهه  ۱۳۹۸با رشــدی حدود ۲۵۰
درصد بــه مبلغ  ۱۵.۹۱۹میلیارد ریال در پایان  ۹ماهه ســال  ۱۳۹۹افزایش یافته اســت.
شــرکت بیمــه دی بــا داشــتن نســبت توانگــری  ۲۰۸درصد (ســطح یــک) جهت
پیشــبرد اهداف خــود و از جمله کســب بازدهی و افزایــش رضایتمندی بیمــه گذاران
و ســهامداران خــود برنامــه هایی برای ســال  ۱۴۰۰به شــرح زیر در نظر گرفته اســت:
 برنامه ریزی برای دستیابی به سودآوری پایدار از طریق توانمند سازی شبکه فروش ،گسترشخرده فروشی
 بهبود نظام مدیریتی از طریق نظام جاری سازی استراتژی ،ارزیابی عملکرد و مدل کسبو کار شعب
 توسعه نمايندگي ها و توانمندسازي شبكه فروش؛ حفظ توانگری شرکت در سطح یک-برنامهریزیبرایقبولیاتکایی-استفادهازظرفیتنگهداریایجادشدهبهواسطهتوانگریمطلوب

پُرتیراژترین نشریه اقتصادی کشور | ماهنامه اقتصاد و بیمه | شماره  | 122-23بهمن و اسفند مــاه | 1399

حفظ سهم بازار و تنوع بخشی پرتفوی در «ولصنم»

راهکاری مهندس علیرضا اسدپور برای توسعه فعالیت های لیزینگ صنعت و معدن
خسرو امیرحسینی

مهندس علیرضا اســدپور که به عنوان مدیر نخبــه جهادی بارها مورد تقدیر قرار
گرفته اســت در گزارش مبسوط خود با اشــاره به اینکه شرکت لیزینگ صنعت
و معدن یک شــرکت لیزینگ برتر و متخصص در کشــور می باشــد که نوآوری
و برتری و تمایز را ســرلوحه خود قرار داده اســت افزود کســب نشــان شایسته
ملــی خود گواهی بر نحــوه عملکرد و کارکــرد مجموعه می باشــد .وی اظهار
امیــدواری کرد با عملیاتی گشــتن بیش از بیش برنامه هــای مدون« ،ولصنم»
بتوانــد این نقش آفرینی مثبت خود را در بازار ســرمایه شایســته تر ایفاء نماید.
همچنیــن در این مجمع اعالم شــد شــرکت برنامه افزایش ســرمایه داشــته
و حفــظ ســهم بازار و تنوع بخشــی پرتفــو نیز از برنامههای شــرکت اســت.
مجمــع عمومــی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــرکت ليزينــگ صنعت و
ی عــام) در تاریــخ  1399/11/28در محــل دفتــر مرکــزی
معــدن (ســهام 
شــرکت خیابان ســهروردی شــمالی خ خرمشــهر پالک  61تشــکیل شــد.
در ایــن مجمع که با حضــور  77/05درصدی ســهامداران حقیقــی و حقوقی
 ،اعضــاء هیات مدیــره ،نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار ،حســابرس و
بــازرس قانونــی برگزار گردید ،ریاســت مجمــع برعهده آقای علــي موحدنژاد
بــود ،که آقای افشــين پناهنده کافي فر و خانم الهام اخالقــي در مقام نظار اول
و دوم و آقــای عليرضا اســدپور کفاش به عنوان دبیر مجمــع انتخاب گردیدند.
درادامــه بــا قرائت گــزارش هیات مدیره بــه مجمع مربوط به اهــم فعالیتهای
صــورت پذیرفتــه در طــی ســال مالــی منتهــی بــه  1399/9/30و پس از
اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی ،مجمع نشــینان با طنین صلوات
خــود ضمــن تصویــب صورتهــای مالــی و تنفیذ معامــات مشــمول ماده
 129با تقســیم ســود  550ریــال به ازای هر ســهم به کار خود پایــان دادند.
مهندس علیرضا اسدپور مدیرعامل فرهیخته لیزینگ صنعت و معدن در این مجمع با
بیان اینکه فروش بلوک وآتی برای شرکت دارای قیمت تمام شده  ۱۳۱تومانی می باشد
و «ولصنم»  ۴۶۶میلیون سهم وآتی را از قبل در اختیار داشته و بیش از  ۲میلیون نیز به
آن اضافه شده تصریح کرد که فروش این سهام ،سود خوبی را نصیب شرکت میکند.
به گفته وی البته ابتدا باید وضعیت افزایش سرمایه شرکت مشخص شود تا فروش
بلوک وآتی نیز برای شرکت مطلوب شود .بنا به اعالم این مدیر بازارشناس و موفق با
وجود ریزش قیمتها در بازار سرمایه ،سهم ولصنم در یک سال گذشته  ۳۳۵درصد
رشد داشته است و در حالی که شاخص نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰۰درصد
رشد داشته است این رشد در گروه لیزینگ نسبت به شاخص کل مطلوب بوده است.
بنا به اعالم مهندس اسدپور کفاش در بازارگردانی نیز اقدامات بسیار موثری صورت
گرفته است و در بین شرکتهای لیزینگ دارای رتبه خوبی از نظر حمایت بودهایم.
مدیریــت برنامه محور مجموعه کــه به خوبی نقاط ضعف و قوت بازار ســرمایه
را شــناخته و از مدیران خوش فکر و صاحب ایده در صنعت لیزینگ می باشــد
در ادامه با اشــاره به اینکه شــرکت همواره ضمن توسعه حجم فعالیتهای خود
و پیگیری وصول مطالبات معوق ،ســعی بر آن داشــته که با اســتفاده از توان و
مشاورههای کارشناســان بتواند ضمن کاهش در زمان جوابگویی به متقاضیان و
مشــتریان ،اعتبارسنجی مناســب و قابل قبولی از مشتری داشته باشد تا ریسک
غیرسیســتماتیک و قابل کنترل سبد خود را به اقل ممکن کاهش داده و کنترل

نماید اضافه نمود :بازنگری در برنامه ریزی استراتژیک و تدوین سند توسعه و طرح
تجاری شرکت و افزایش راندمان و کارائی در کنار تجهیز منابع مالی از طرق گوناگون
جزو برنامه های آتی ما می باشد که با جدیت به دنبال عملیاتی کردن آنها هستیم.
در ادامه این جلسه جناب موحد نژاد رئیس مجمع اعالم داشت از انجا که شرایط
بازار سرمایه شــکننده می باشد به همین دلیل عرضهها باید به گونهای باشد که
به بازار آســیبی وارد نشــود و ما به این امر نگاه ویژه و توجــه خاصی داریم .وی
همچنین به افزایش ســرمایه مجموعه در سال آینده اشــاره کرد و گفت :از سه
ســال گذشته افزایش سرمایه در دستور کار قرار دارد اما چون یکی از سهامداران
عمده بانک صنعت و معدن اســت و این مســاله نیازمند تایید بانک مرکزی برای
افزایش سرمایه است این موضوع کمی طوالنی شده است .به گفته وی محدودیت
و مانع اصلی این اســت که  ۴۳درصد ســهام ولصنم ب ه صورت مستقیم و بخشی
نیز بهصورت غیرمســتقیم در اختیار بانک صنعت و معدن اســت که به موافقت
بانکمرکزی نیاز دارد.مهندس اســدپور کفــاش مدیرعامل مدبر لیزینگ صنعت
و معــدن درخصوص چهار پرونــده مطالبات نیز در بخــش پایانی صحبتهای
خــود اعالم کرد که ایــن مطالبات دارای بیــش از  ۱۰۰میلیــارد تومان وثایق
نــزد مراجع ذی صالح اســت .ضمن اینکه این مطالبات در حال پیگیری اســت.
پيام هيات مديره
حمــد و ســپاس خداونــد را كــه توفيــق داد تــا در خدمــت ســهامداران
گرامــي شــركت باشــيم .هيــات مديــره ،مديــران و كاركنــان اعتمــاد
كليــه ســهامداران را ســپاس گفتــه و قدردانــي خــود را ابــراز مينمايــد.
در سال جهش تولید هيات مديره تمامي توان خود را در جهت حفظ منافع سهامداران
محترم و در راســتاي تحقق منافع شــركت و ايران اســامي به كار گرفته است.
جایگاه صنعت لیزینگ
صنعت لیزینگ به مثابه یک شیوه اعتباری امروزه در تمام عرصه ها رسوخ پیدا کرده
و توان مالی موسسات حقوقی و اشخاص حقیقی را برای سرمایه گذاری فزونی می
بخشد .گستره آن شامل کاالها و لوازم شخصی ،تجهیزات کارخانه ای  ،تجهیزات
پزشــکی ،صنعت حمل و نقل ،ماشین آالت راهســازی ،ماشین آالت کشاورزی،
ســاخت و ســاز پروژه های صنعتی بزرگ و غیره است و از این مکانیزم تخصیص
اعتباری برای سرعت بخشی به پیشرفت فیزیکی پروژه ای مطروحه بهره می گیرند.
لیزینگ سرمایه الزم را برای انجام سرمایه گذاری ها با نرخ معقول فراهم می کند
و با تامین منابع مالی و اعتباری ضروری ،به فعالیت های تولیدی و خدماتی شتاب
می دهد و مشــکل اصلی فرایندهای تولید را که همانا کمیت و کیفیت ســرمایه
اســت ،به نحو موثری تقلیل داده و زمینه رشــد فعالیت های اقتصادی را فراهم
می نماید  .نمایه زیر اهمیت لیزینگ در توســعه اقتصادی را برجســته می کند.
رشــد و انباشت ســرمایه و تولید ناخالص داخلی ( )GDPبه معنی اقتصاد سالم،
ایجاد اشــتغال و تشویق و نوآوری (دسترســی به تکنولوژی ) است که از طریق
لیزینگ میســر می شود .لکن متاســفانه لیزینگ در ایران جایگاه واقعی خود را
در تامیــن مالی دارایی ها و تجهیزات پیدا نکرده اســت  ،در حالی که در ســایر
کشــورها گزینه لیزینگ یکی از مطلــوب ترین گزینه های تامین مالی اســت.
تولیــد ناخالص داخلــی ( » )GDPســرمایه گــذاری » ســرمایه » لیزینگ
زمینه های فعالیت های شرکت:
شرکت در سال  1399در زمینه های زیر فعالیت داشته است:
اعطایتسهیالتبهبخشحملونقل(متقاضیانخریدخودروهایکارسبکوسنگین)
تمدیــد قرارداد مدیران خودرو و افزایش مبلــغ قرارداد از  3/000میلیارد ریال بع
 4/500میلیارد ریال
انعقاد قرارداد با شــرکت یکتا اجاره هوشمند پویا (قسطی کالب) از جهت اعطای
تسهیالت در بخش لوازم خانگی
برنامههای آینده شرکت
پیشبینــی میــزان تســهیالت اعطایــی و طــرق تامیــن منابــع مالــی
 میزان تسهیالت قابل پرداخت برای سال  1400با توجه به بررسی های انجام شده و درنظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور در حدود  1/500میلیارد ریال پیشبینی شده است.
سایر برنامههای آتی
 هیات مدیره در سال  1400سعی در تحقق موارد ذیل دارد: حفظ سهم بازار موجود و سعی در توسعه آن -تنوع بخشی به پرتفوی تسهیالتی شرکت
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 بازنگری در برنامه ریزی استراتژیک و تدوین سند توسعه و طرح تجاری شرکت افزایش راندمان و کارائی تجهیز منابع مالی از طرق گوناگون بهبود وضعیت وصول مطالبات بهبود و ارتقای سیستم های نرم افزاری تجهیــز نیــروی انســانی ســازمان به منظــور ورود بــه فعالیتهــای جدیداطالعات طرح های توسعه شرکت
هیات مدیره در ســال مالی مورد گزارش همگام با اهداف شــرکت و در راستای
مفاد دســتورالعملهای بانک مرکزی جمهوری اســامی نهایت مساعی خود را در
تنظیم قراردادهای گروهی با ســازندگان و فروشــندگان محصوالت انجام داده و
بــا انعقاد با مســتاجرین ســود مورد انتظار شــرکت را نیز تامین نموده اســت.
اهم برنامه های هیات مدیره شامل موارد ذیل بوده است:
 مطالعه ســیر تکاملی لیزینگ در کشــورهای پیشــرفته و بومی ســازی آنها اشــاعه فرهنگ لیزینگ در جامعه و اشنا ســاختن اذهان با این واژه و فرهنگ ارائه آموزش های دائمی و ادواری به کارکنان بمنظور ارتقاء توان علمی و اجرائی آنها برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی برای آموزش نیروهای کاردان و متخصص. مطالعه فرصتهای جدید سرمایه گذاری بررسی و ارائه راهکارها و روشهای جدید برای لیزینگ مطابق با الگوهای جامعه ایرانی بررسی و معرفی اثرات لیزینگ در توسعه اقتصادی کشورمطالعهتطبیقیزمینههایمختلفصنعتلیزینگدرجهتتدویناستراتژیمناسب بررسی و طراحی مدل و ارزیابی ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک مطالعه علمی بازارهای موجود و تعیین سهم بازار بررسی موانع قانونی فرآوری توسعه لیزینگ در ایران مطالعه و بررســی زمینه های فعالیت متناســب با نرخ سود تعیین شده و الزامدر رعایت آن و نوع تضامین قابل اخذ به منظور کنترل ریســک اعتباری منجمله
ریســک عدم وصول مطالبات در سررســید ،الوصول شدن اقســاط و  ...مطالعه
روشهای جایگزین به منظور حفظ منافع سهامداران توام با رعایت قوانین موضوعه.
 بهبود پرتفوی سرمایه گذاریهای بلندمدت پیگیری سیستماتیک وصول مطالبات با توجه به شاخص های مربوطه انتشار و توزیع فصلنامه تخصصی ره آورد لیزینگرسالت شركت
شركت ليزينگ صنعت و معدن در راستاي سياستهاي اقتصادي نظام و مشاركت
در رشــد اقتصادي كشــور درصدد داشــتن حضوري فعال در عرصه منطقهاي و
ن المللي اســت .به طوريكه اين شــركت هدف خود را ارتقاء ،تكامل و رسيدن
بي 
به يك شــركت ليزينــگ كام ً
ال حرفه اي در بخشهاي مختلف قرار داده اســت،
كــه جهت تحقق آن در تالش اســت كه تخصص و مهارتهاي بالقوه اشــخاص
حقيقي و حقوقي را از طريق مشــاركت در ســرماي ه گذاري بــه فعليت درآورد.
شركت ليزينگ صنعت و معدن در راستاي سياست هاي اقتصادي كشور و در جهت
انجام و ايفاي رسالت خويش مصمم است ضمن توسعه حجم فعاليت هاي خود در
كليه زمينه هاي مورد فعاليت ،اهداف زير را نيز در سرلوحه فعاليت خويش قرار دهد:
 ايجاد و افزايش توان خريد كاالهاي سرمايه اي براي اشخاص حقيقي و حقوقي كمــك در جهت تحقق رفاه اجتماعي با ايجاد توان خريد بيشــتر و قرار دادنكاالهاي مصرفي بادوام در سبد خريد خانوار
 تجهيز ناوگان حمل ونقل زميني داخلي و بين المللي و كمك در جهت ارزآوريو جلوگيري از خروج ارز
 در اختيار قرار دادن ابزار و لوازم كار در جهت تحقق اصل چهل و سوم قانون اساسي حمايــت از توليدات داخلي ،كمك به روان شــدن چرخــه توليد آنها از طريقگسترش بازار عرضه محصوالت توليدي و ايجاد تقاضا
 كمك به ايجاد اشتغال و جلوگيري از افزايش بيكاري مشــاركت در سياســتهاي دولت و كمك به حفظ ســرمايه هاي ملي از طريقجايگزينــي ماشــين آالت و خودروهاي جديد ،كاهش مصرف ســوخت ،كاهش
آلودگي هوا ،تعديل اســتهالك مولفه هاي موثــر در بخش هاي صنعت ،معدن و
حمل و نقل
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 افزايش بازده دارايي ها كاهش آهنگ رشد و نسبت معوقات افزايش حجم عملكرد و اعطاي تسهيالت افزايش رضايت مشتريان وكيفيت خدمات رهبري خدمات و افزايش سهم بازار (توسعه فرايند بازاريابي) بهبود و ساده سازي فرايندهاي عملياتي افزايش سهم مشتريان گروهي (تفاهم نامه) افزايش مشاركت شعب و جذب سريع مشتريان آموزش و ارتقاي منابع انساني گسترش خدمات ليزينگ الكترونيكي بهينه سازي پرتفوي فعاليت نوآوري و ارائه روش هاي نوين وصول مطالبات معوقليزينگ صنعت و معدن در يك نگاه
شــركت ليزينگ صنعت و معدن با نام « آرياليزينگ » به منظور انجام فعاليت در
زمينه اعطاي تسهيالت به روش اجاره اعتباري ( )Leasingدستگاهها ،ماشينآالت،
تجهيزات و انواع خودرو اعم از سواري و كار با سرماي ه گذاري تعدادي از بانكهاي
ايراني و بانك فرانســوي سوسيته ژنرال ( )Société Généraleكه داراي سوابق
طوالني در ايجاد و اداره شركتهاي ليزينگ بوده است ،در سال  1356تأسيس و تحت
شماره  28788در اداره ثبت شركتها و مؤسسات غير تجاري تهران به ثبت رسيد.
ي خريد ايران »
در ســال  1361نام شــركت از « آرياليزينگ » به « شــركت پ 
تغييــر يافــت و متعاقب آن در ســال  1381به منظور شــفافتر شــدن زمينه
فعاليت شــركت ،نام آن به « شــركت ليزينگ صنعت و معــدن » تغيير يافت.
اينشركتباسرمايه 400ميلياردرياليدرتاريخ 07/10/83دربورساوراقبهادارتهران
پذيرفته شده و در تاريخ  25/12/1383اولين معامله بر روي سهام شركت انجام گرديد.
شــركت ليزينگ صنعت و معدن با مجوز رســمي بانك مركزي ،وابسته به بانك
صنعت و معدن و داراي قدمتي بيش از  40سال در كشور ،در زمره خوشنامترين
شركتهاي فعال عرصه ليزينگ كشور بوده و با امكانات سختافزاري و نرمافزاري
مناسب ،كادر فني با تجربه و پوشش 14گانه شعب در مراكز استانها ،در ارائه كليه
خدمات ليزينگ در گســترة وسيعي از بخشهاي مختلف اقتصادي فعاليت دارد.
مأموريت ،چشمانداز و اهداف
شركت ليزينگ صنعت و معدن در راستاي سياستهاي اقتصادي نظام و مشاركت
در رشــد اقتصادي كشور درصدد داشــتن حضوري فعال در عرصه منطق ه اي و
ن المللي است .به طوريكه اين شــركت هدف خود را ارتقاء ،تكامل و رسيدن
بي 
به يك شــركت ليزينگ كامــ ً
ا حرف ه اي در بخشهاي مختلف قرار داده اســت
كــه جهت تحقق آن در تالش اســت كه تخصص و مهارتهاي بالقوه اشــخاص
حقيقي و حقوقي را از طريق مشــاركت در ســرماي ه گذاري بــه فعليت درآورد.
بيانيه مأموريت:
شــركت ليزينگ صنعت و معدن با بهرهگيري از حداكثر ظرفيت صنعت ليزينگ
در توســعه راهكارهاي نوين تأمين مالي ،در جهت افزايش كارآفريني ،ارتقاء رفاه
اجتماعي و دســتيابي به رشــد پايدار اقتصادي گام برداشته و در اين راستا ايجاد
ارزش افزوده براي ســهامداران و كســب حداكثر رضايت مشــتريان را با تكيه بر
كاركنــان خــاق و بهر ه گيــري از فناوريهــاي نوين ،همواره دنبــال ميكند.
چشمانداز :
ما بر آنيم تا برترين شركت ليزينگ در گستره خدمات و تسهيالت مالي و اعتباري
بوده و به عنوان يك شركت خوشنام و مطرح ،در ارائه خدمات نوين و منعطف به
مشتريان پيشتاز باشيم.
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رشد حق بیمه و مدیریت نسبت خسارت ره آورد دکتر محمد حیدری
افزایش سرمایه  433درصدی «بیمه کارآفرین» مصوب مجمع گرفت

مهدی خلج
در ســایه حضور درخشان و موفق اســتاد محمد حیدری مدیر محقق و شناخته شده
صنعت بیمه و بازار ســرمایه در مقام مدیر عاملی بیمه کارافرین  ،این شرکت خوشنام
توانسته است از سال  97در روندی صعودی و رو به رشد عالوه بر بهبود و بهینه سازی
پرتفوی خود و کسب سهم درخور در رشته های سود آور بیمه ای به نسبت چشمگیری
ضریب خسارت و مدیریت ریسک را کنترل نماید بطوری که به گواه جمله کارشناسان
و صاحبنظران بازار سرمایه طی این دو و نیم سال گذشته در تمام آمار و تراز عملکردی
روندی متناســب از رشد و پیشرفت را در ســودآفرینی و عملیات بیمه گری این بیمه
موفق ما شاهد هستیم .در آخرین روزهای سال جاری نیز و پس از تهیه طرح توجیهی
و تصویب آن با یک افزایش سرمایه شیرین سرمایه شرکت از مبلغ مبلغ  1.750میلیارد
ریال به  9.504میلیارد ریال معادل  443درصد از محل تجدید ارزیابی دارایی ها(طبقات
زمین و ســاختمان) افزایش یافت که حاکی از برنامه ریزی اصولی و تمهیدات این تیم
شایسته مدیریت در بسط فعالیت ها و البته اعتماد و اطمینان جمله سهامداران ،ذینفعان
و حمایت همه جانبه اعضای هیات مدیره از برنامه های این مدیر خوشــفکر میباشــد.
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان ســهام شــرکت بیمه کارآفرین(سهامی عام) مورخ
 1399/12/10در محــل ميدان آرژانتين-خيابان احمد قصير-خيابان  -17شــماره 5
تشکیل گردید.
در ایــن مجمــع که بــا حضــور  79/54درصــد از ســهامداران حقیقــی و حقوقی،
اعضــای هیــات مدیــره ،نماینــده ســازمان بــورس و اوراق بهــادار ،حســابرس و
بــازرس قانونــی برگــزار شــد ،ریاســت مجمع برعهــده آقــای عزيــز اهلل مصلحي
مصلــح آبادي بــود که جنابان فرشــاد محمــد پور و هــادي عمادي انــور درمقام
نظــار اول و دوم و آقــای محمــد حيدري بــه عنوان دبیــر مجمع انتخاب شــدند.
در ادامــه و بــا قرائــت گــزارش توجیهــی هیات مدیــره مبنــی بر لــزوم افزایش
ســرمایه توســط مدیرعامــل محتــرم و پــس از اســتماع گــزارش حســابرس
و بــازرس قانونــی مجمــع نشــینان بــا طنیــن صلــوات خــود ضمــن تصویــب
افزایش ســرمایه شــرکت بــه تغییر بنــد اساســنامه مربوطــه رای مثبــت دادند.
عملکــرد و کارکرد مدبرانه درخشــان دکتر حیدری در بیمــه کارآفرین از بدو قبول
ســکانداری در ســال  1397حاکی از حرکــت مطمئن این شــرکت در عملیات بیمه
گری و همچنین ســرمایه گذاری ها از محل ذخائر و اندوخته ها میباشــد به طوری
کــه تــراز و ارقام مورد تایید بیمه مرکزی و حســابرس و بــازرس قانونی حاکی از آن
اســت که در این مدت نسبت خسارت این شــرکت کاهش چشمگیر و همچنین سود
خالص شــرکت بیش از ده برابر افزایش داشته اســت  .در سایه سیاست های خالقانه
و معرفــی محصوالت جدید و برنامه ریزی های اصولی بیمه کارآفرین ،توانســته عالوه
بر افزایش چشــمگیر در جذب حق بیمه های رشــته های سودآور ،درمدیریت ریسک
وضریب خســارت آماری فوق العاده برای ســهامداران و ذینفعــان خود حاصل نماید .
جمله آخــر آنکه این افزایش ســرمایه بیش از  400درصدی در پرتــو مدیریتی آگاه
و بازار شــناس و منابع انســانی متعهد و متخــص بیمه کارآفریــن از معاونین فنی و
بازرگانی تا مدیریت روابط عمومی و امور ســهام کاربلد و پاســخگو در ســال آتی نیز
این بیمه خصوصی را جزو ممتازترین ها در نقش آفرینی و ســودآوری قرار خواهد داد.
گــزارش بــازرس قانونــي دربــاره گــزارش توجیهــی هیــات
مدیــره درخصــوص افزایــش ســرمایه بــه مجمــع عمومــي فــوق
العــاده صاحبــان ســهام شــركت بیمــه کارآفریــن (ســهامي عام)
در اجراي مفاد تبصره  2ماده  161اصالحيه قانون تجارت مصوب ســال 1347
 -1گزارش توجیهی مورخ دی ماه  1399هیات مدیره شــرکت بیمه کارآفرین (سهامي
عام) درخصوص افزايش ســرمايه آن شــركت از مبلغ  1/750میلیــارد ریال به مبلغ
 9/504ميليارد ريال ،با هدف توجیه افزایش ســرمایه به منظور اصالح ســاختار مالی
از محــل تجدیــد ارزیابی طبقات زمین و ســاختمان در اجرای مفاد مــاده  14قانون
حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی مصوب 15
اردیبهشت ماه  1398مجلس شورای اسالمی و همچنین بخشنامه شماره 200/98/30
مورخ  3تیرماه  1398سازمان امور مالیاتی به منظور بهره مندی از مزایای مقرر در آئین
نامــه اجرایی تبصره یک ماده  149قانون مالیات های مســتقیم (مازاد تجدید ارزیابی
مربــوط به زمین های مشــهد و کرمان بدلیل اوقافی بودن و مغایــرت با مفاد ابالغیه
مــورخ  7خرداد  1399مدیریت نظارت بر بازار اولیه ســازمان بورس و اوراق بهادار در
افزایش سرمایه درخواستی لحاظ نشده است ).که پیوست می باشد ،مورد رسیدگی این
موسسه قرار گرفته است .مسئوليت گزارش توجیهی مزبوربا هیات مدیره شرکت است.
 -2در ارتباط با صورت ریز امالک تجدید ارزیابی شده بشرح یادداشت  5-2پیوست ،به

استثنای امالک اصفهان و زمین واقع شده در خیابان ولی عصر تهران که از اسناد مالکیت
(سند دفترچه ای) نیز برخوردار می باشند.پیگیری های در جریان شرکت از اداره ثبت
اســناد و امالک جهت اخذ ســند تک برگ به منظور حصــول اطمینان از عدم وجود
هرگونه منعی در نقل و انتقال امالک مذکور تاکنون به نتیجه قطعی منجر نشده است.
 -3براساس رســيدگي های انجام شده ،به نظر این موسســه ،افزایش سرمایه شرکت
در اجرای مفاد قوانین فوق االشــاره  ،با توجه به مورد مندرج در بند  ،2بالمانع اســت.
 -4از آنجا که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارائی ها منجر به ورود جریان نقدی
نمی شود لذا افزایش مزبور تاثیری بر درآمد شرکت نداشته و موجب افزایش هزینه های
اســتهالک سنوات آتی خواهد شد .مضافا دعوت از مجمع عمومی فوق العاده به منظور
تصمیم گیری نسبت به افزایش سرمایه براساس مفاد ماده  10اساسنامه و قوانین جاری
منوط به اخذ مجوزات الزم از بیمه مرکزی و ســازمان بورس و اوراق بهادار می باشــد.
تشریح طرح افزایش سرمایه
الف :اصالح ساختار مالی
تجدید ارزیابی دارایی ها موجب نزدیک شــدن حقوق صاحبان به ارزش واقعی شرکت
می شــود .این امر به افزایش شــفافیت صورت های مالی  ،بهینه تر شــدن شــاخص
هــای ماری از جمله نســبت بدهــی به دارایی و نســبت مالکانه منجر مــی گردد .از
ســوی دیگر با بهبود ســاختار مالی اطالعات مورد نیاز برای اتخــاذ تصمیمات کالن
در شــرکت تامیــن می شــود در نتیجه توان رقابتی شــرکت افزایش پیــدا می کند.
ب :افزایش سهم نگهداری
براساس ماده  2آئین نامه شماره  55شورای عالی بیمه حداکثر ظرفیت نگهداری مجاز
مؤسسه بیمه از هر بیمه نامه یا هر ریسک معادل بیست در صد مجموع سرمایه پرداخت
شده ،اندوخته ها و ذخایر فنی به استثناء ذخیره خسارت معوق میباشد .صدور بیمه نامه
برای ریسک هائی که مبلغ آنها بیش از حد نگهداری مؤسسه بیمه باشد صرفاً در صورتی
مجاز اســت که مؤسسه بیمه برای بخش مازاد آن پوشش اتکائی تحصیل نموده باشد .
الزم به ذکر اســت که الزام به رعایت سقف ســهم نگهداری از هر ریسک باعث خروج
بخشــی از حــق بیمه میشــود در حالیکه بر همین اســاس بخش عمــده ای از حق
بیمه هایی که در حال حاضر به ســایر شــرکت های بیمه اتکائــی تحت عنوان اتکائی
اختیاری واگذار می شــود در شــرکت نگهداری خواهند شــد و این سهم باعث ارتقاء
سود آوری شــرکت ،افزایش توانایی در پرداخت خســارات بزرگ ،افزایش ذخائر فنی
و افزایش قدرت ســرمایه گذاری در ســایر بخشــهای مولد اقتصادی خواهد گردید .
ج :دریافت مجوز قبولی اتکائی از بیمه مرکزی
بــا عنایت به مصوبــه هیئت وزیــران میزان حداقل ســرمایه برای پذیــرش دریافت
مجــوز قبولــی اتکائــی مبلــغ  2500میلیارد ریــال می باشــد .از این رو بــا انجام
افزایــش ســرمایه و دریافــت مجــوز از بیمــه مرکزی امــکان پذیرش ریســک از
دیگــر شــرکت هــای بیمه میســر خواهد شــد که ایــن امــر تاثیر قابــل مالحظه
ای در معروفیــت شــرکت و همچنیــن بهبود ســود آوری شــرکت خواهد داشــت
د :افزایش سقف سرمایه گذاری در انواع رشته ها
برطبــق آئیــن نامه شــماره  97شــورایعالی بیمه یکی از شــاخص هــای تاثیرگذار
در نحــوه ســرمایه گذاری در رشــته های مختلف از جمله ســپرده گــذاری بانکی ،
بــورس و دیگر ســرمایه گذاری هــا  ،جمع ارزش حقوق صاحبان ســهام می باشــد
که بــا افزایش میزان ســرمایه در نتیجه افزایش حقوق صاحبان ســهام ظرفیت الزم
برای ســرمایه گــذاری در انواع رشــته ها افزایش قابــل توجهی پیــدا خواهد نمود.
ه :افزایش توانگری مالی
مطابق با آئین نامه شــماره  69مصوب شــورایعالی بیمه توانگــری مالی بیانگر توانایی
مالی شــرکت برای پوشش ریسک های پذیرفته شــده خود می باشد .افزایش سرمایه
شــرکت در مجمــوع باعث افزایش توانگــری در نتیجه پذیرش ریســک های مطلوب
تــر خواهد شــد .دریافت مجوز اتکائی قبولی که آن نیز مســتلزم افزایش ســرمایه به
مبلغ  4هزار میلیارد ریال اســت بســتر مناسبی جهت ســودآوری شرکت خواهد شد.
و :حضور فعال در کنسرسیوم ها
پس از اعمال تحریم های بین المللی علیه کشــور ،شــرکتهای بیمه ایران ،کارآفرین،
ملت ،پارســیان ،البرز ،آســیا ،دانا ،و سامان با ایجاد کنسرســیومی سعی کردند تا این
خــا را پــر نمایند .براســاس آیین نامه داخلی این کنسرســیوم هریــک از اعضا می
بایســت به اندازه ســرمایه خود ،تحت ریسک قرار گیرند و ریســک مازاد در صندوق
دولــت تحت پوشــش بیمه ای قرار میگیرند .به این ترتیب افزایش ســرمایه شــرکت
می توانــد موجب افزایش ســهم بیمه کارآفریــن در کنسرســیومهای مذکورگردد .
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برنامه های دکتر رمضانی و افزایش سرمایه  1000میلیاردی «دکپسول» مصوب مجمع گرفت

27

خسرو امیرحسینی

دکتر رمضانی مدیرعامل دانشمند مجموعه در گزارش خود
ضمن تصریح این نکته که با این افزایش سرمایه  ۵۰درصدی،
سرمایه شرکت از  ۲۰میلیارد تومان به  ۳۰میلیارد تومان از
محل آورده نقدی ســهامداران و مطالبات حال شده خواهد
رســید اضافه کرد این افزایش سرمایه در عملیاتی کردن و
اجرائی ساختن هر چه بیشتر و بهتر برنامه های مان کمک
حال و توان بخش به رویکردهایمان خواهد بود .به گفته مدیر
فرهیخته «دکپسول» با توجه به رابطه مستقیم و اثرگذار قیمت
مواد اولیه با فروش محصول ،بالشک با افزایش بهای مواد اولیه
ما شاهد افزایش قیمت محصوالت دکپسول نیز خواهیم بود.
مجمــع عمومــی فوق العــاده صاحبان ســهام شــرکت
توليــد ژالتيــن کپســول ايــران (ســهامی عــام) مورخ
 1399/11/15در محــل مجموعه تالش تشــکیل گردید.
در این مجمع که با حضور  66/7درصد از سهامداران حقیقی
و حقوقــی ،اعضای هیات مدیره ،نماینده ســازمان بورس و
اوراق بهادار ،حســابرس و بازرس قانونی برگزار شد ،ریاست
مجمع برعهده آقای محســن صفا جو بود که جنابان فرشاد
ملک وند فرد و حســين فراهاني درمقام نظــار اول و دوم و
آقای داود منصوربخت به عنوان دبیر مجمع انتخاب شــدند.
در ادامه و با قرائــت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر
لزوم افزایش ســرمایه توســط مدیرعامل محترم و پس از
استماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان
بــا طنین صلــوات خود ضمــن تصویب افزایش ســرمایه
شــرکت به تغییر بند اساســنامه مربوطه رای مثبت دادند.
دکتر رامین رمضانی کلمر ،مدیرعامل خوش فکر و شناخته
شده بازار سرمایه کشــورمان در ابتدای گزارش جامع خود
برای سهامدارانی که با توجه به الزام رعایت دستورالعمل های
بهداشتی مربوط به  COVID19به صورت آنالین در جلسه
مشارکت داشتند نسبت به معرفی شرکت اقدام کرده و سپس به
ارائه گزارشی از وضعیت تولید و بهره وری مالی شرکت پرداخت.
بنا به اعالم این مدیر توانمند ،اصلی ترین فعالیت شــرکت
تولید ژالتین کپسول ایران  ،تولید پوکه های ژالتینی کپسول
داروئی اســت که از تکنولوژی پیچیده برخوردار بوده و برای
تولید آن از ماشــین آالت مدرن وبا تکنولــوژی روز دنیا با
رعایت اصول  GMPاستفاده میشود  .به گفته وی استفاده
از تکنولــوژی روز دنیا  ،ارتقاء ســطح کیفی  ،افزایش میزان
وتنوع تولیدات  ،کاهش مصرف انرژی  ،رعایت استانداردهای
جهانی دارو و محیط زیســت  ،قیمت گذاری رقابتی  ،طلب
ســرمایه گذاری خارجی  ،مشــارکت با صاحبان تکنولوژی
 ،اســتفاده از فــن آوری اطالعات بطــور فراگیر و طراحی و
اجرای فرایندهای مورد نیاز از جمله اقداماتی اســت که در
شــرکت همواره در راســتای ارائه محصوالت با کیفیت باال
در بازارهای داخلی وخارجی مورد توجه قرار داشــته و دارد.
دکتر رمضانی همچنین درخصوص افزایش سرمایه از محل
سود انباشــته نیز تصریح کرد چنانچه شرکت برنامهای در
این راســتا داشته باشد اطالع رسانی خواهد شد .مدیرعامل
«دکپســول» همچنین اشــارتی گذرا به تجدیــد ارزیابی
داراییها داشــت و اضافــه کرد :چنانچه مجموعه شســتا
اعــام کند تجدیدارزیابــی داراییها را انجــام خواهیم داد
اما تاکنون ابالغیــهای در این خصــوص دریافت نکردهایم.
دکتــر رمضانــی در بخــش پایانــی صحبتهــای خــود
اعالم داشــت در صورت داشــتن طرح توســعه در ســال
 ۱۴۰۰هــم شــرکت افزایــش ســرمایه خواهــد شــد.
گزارش بــازرس قانوني درباره گــزارش توجیهی
هیات مدیــره درخصــوص افزایش ســرمایه به
مجمع عمومي فوق العاده صاحبان ســهام شركت
توليــد ژالتين کپســول ايــران (ســهامي عام)
در اجــراي مفــاد تبصــره  2مــاده 161
اصالحيــه قانــون تجــارت مصوب ســال 1347
 -1گزارش توجیهی مورخ  20مرداد ماه  1399هیات مدیره
شرکت توليد ژالتين کپسول ايران (سهامي عام) درخصوص
افزايش سرمايه آن شركت از مبلغ  200میلیارد ریال به مبلغ

 300ميليارد ريال ،مشتمل بر صورتهای مالی فرضی(وضعیت
مالی ،سود و زیان و جریان های نقدی)و سایر اطالعات مالی
فرضی که پیوســت می باشد ،طبق اســتاندارد حسابرسی
«رســیدگی به اطالعــات مالی آتی» مورد رســیدگی این
موسسه قرار گرفته است .مسئوليت گزارش توجیهی مزبور
و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شــرکت اســت.
 -2گــزارش مزبور در اجراي تبصــره  2ماده 161اصالحيه
قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش ســرمایه شــرکت از
محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور
تامین منابع مالی الزم و مورد نیاز جهت خرید ،نصب ماشین
آالت و تجهیزات خط تولید تکپسول ژالتین با هدف افزایش
ظرفیت تولید ،تهیه شده است .این گزارش توجیهی بر اساس
مفروضاتی مشــتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای
آتی و اقدامات مدیریت تهیه شــده است که انتظار نمی رود
لزوما به وقوع بپیوندد .در نتیجه ،به استفاده کنندگان توجه
داده می شــود که این گزارش توجیهی ممکن اســت برای
هدفهایی جز هدف توصیف شــده در باال مناســب نباشد.
 -3براساس رســيدگي به شواهد پشــتوانه مفروضات و با
فرض تحقــق افزایش فعالیت های تجاری ناشــی از خرید
خط تولید جدید و در نتیجــه افزایش درآمدهای عملیاتی،
این موسسه به مواردی برخورد نکرده است كه متقاعد شود
مفروضات مزبور مبنايي معقول براي تهيه گزارش توجيهي
فراهــم نمي كند .به عــاوه ،به نظر اين موسســه ،گزارش
توجیهی یاد شــده براســاس مفروضات به گونه ای مناسب
تهیه و طبق اســتانداردهای حســابداری ارائه شــده است.
 -4طبــق مفــاد ماده  10اساســنامه و مقــررات حاکم بر
بازار ســرمایه ،تغییرات ســرمایه موکول به تایید ســازمان
بــورس و اوراق بهــادار مــی باشــد ،بنابرایــن قطعیــت
افزایــش ســرمایه  ،منوط به موافقت ســازمان آن اســت.
 -5حتي اگر رويدادهاي پيش بيني شــده طبق مفروضات
توصيــف شــده در بــاال رخ دهــد ،نتايج واقعــي احتماال
متفــاوت از پيــش بيني ها خواهــد بود .زيــرا رويدادهاي
پيش بيني شــده اغلــب به گونه اي مــورد انتظار رخ نمي
دهد وتفــاوت هــاي حاصل مــي تواند با اهميت باشــد.
نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه
افزایش سرمایه قبلی شرکت از مبلغ  120/000میلیون ریال

به مبلغ  200/000میلیون ریال و از محل مطالبات حال شده
سهامداران و آورده نقدی بوده که به منظور تامین منابع مالی
الزم و مورد نیاز جهت اصالح ساختار مالی صورت گرفته است.
نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور که طی صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/06تصویب شده و در تاریخ
 1398/01/18نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شركت تولید ژالتین کپســول ایران ( سهامی عام) از
افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت به شرح زیر می باشد.
شــرکت در نظر دارد به منظور استفاده از پتانسیل موجود
ســرمایه خود را از مبلغ  200/000میلیــون ریال به مبلغ
 300/000میلیون ریال  ،از محل مطالبات حال شده و آورده
نقدی سهامداران به منظور افزایش یک خط تولید انجام دهد
 .الزم به ذکر است در صورت کمبود نقدینگی شرکت ناچار
به اخذ تسهیالت از بانک ها و موسسات مالی و اعتبار خواهد
بود که این امر منجر به کاهش سود آوری شرکت خواهد شد .
مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادي و محل تأمین آن
با توجه به برنامۀ ارائه شـده ،شـرکت تولید ژالتین کپسول
ایران(سهامیعام)درنظرداردسـرمایۀخودراازمبلغ200/000
میلیون ریــال به مبلغ  3000/000میلیــون ریال ،از محل
مطالبات سهامداران و آورده نقدی به شرح زیر افزایش دهد.
 100/000میلیون ریال (معادل  50درصد) از محل مطالباتحال شده و آورده نقدی.
برنامه هاي شــرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه
در صورت عملی نشــدن افزایش ســرمایه حاضر و تقسیم
تمام یا بخشــی از مبلغ مورد نظر در حســاب سود انباشته
و دریافت مطالبات توســط ســهامداران  ،شرکت با مشکل
کمبود نقدینگی مواجه خواهد شــد که ســبب می شــود
تامین سرمایه در گردش برای تولید جاری شرکت با مشکل
مواجه شــود  .در نتیجه شرکت به منظور نگهداشت سطح
تولید فعلی خود ناگزیر به اســتفاده از منابع بانکی بیشــتر
خواهد شد که همان گونه که ذکر شد ،اخذ هرچه بیشتری
آن با مشکالت بســیاری در تامین تضامین وثایق الزم و یا
نرخ های باالتر تامین مالی روبرو خواهد شــد .با فرض اخذ
تسهیالت بیشتر بانکی ،هزینه های مالی شرکت افزایش یافته
و سود آوری شرکت در ســنوات آتی کاهش خواهد یافت .
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مهندس سیاوش جروند با « نوسا» روی ریل موفقیت

برنامه های مدون مدیریتی برای حصول سود آوری و ارزش آفرینی در جهت تعالی عملکردها
مهدی خلج

مهندس ســیاوش جروند مدیر خوشــفکر و توانمند صنعت ســاختمان و انبوه سازی
کشورمان در گزارش جامع خود پیرامون اهم فعالیت ها و دستاوردهای حاصله در سال
مالــی مورد گزارش به تفصیل در مورد پروژه های در حال اجرا یا در حال برنامه ریزی
جهت آغاز کار جدی ،به ســخنرانی و اطالع رسانی پرداخت و تصریح کرد که بحمدهلل
در ســال مالی گذشته با حل و فصل بخش اعظمی از پرونده های حقوقی ،رایزنی ها و
جلسات متعدد با شرکای تجاری منجمله مسکن مهر و سازمان منطقه آزاد کیش جهت
مشــخص شدن چگونگی ادامه همکاری و تعامل  ،تعیین تکلیف بسیاری از پروژه ها و
بازبینی در قراردادها با پیمانکاران من باب قدرالسهم،سرمایه گذاریها و ...در جهت رعایت
صرفه و صالح سهامدارن ذینفعان و شرکت ،اقدامات ارزشمندی توسط تیم مدیریت ارشد
و کارشناسان کاردان مجموعه با حمایت همه جانبه هیات مدیره صورت پذیرفته است .
پروژه های مسکن مهر ،پردیس ،آفتاب یزد ،ظفر ،نوسای کیش و  ...منجمله پروژه های بزرگ
و چند منظوره این شرکت پیمانکار و انبوه ساز ساختمانی خوشنام کشورمان می باشد.
شایان ذکر است همچنین با اقدامات بعمل آمده در سال مالی مورد گزارش تسویه بخش
اعظم تسهیالت مالی دریافتی از بانکهای سینا ،کارآفرین و اقتصاد نوین براساس توافقات
بعمل آمده خاتمه یافته و حل و فصل نسبی مسائل سنواتی دررابطه با پروژه هایی که
نتایج آنها بر اصالح ساختار مالی شرکت مؤثر بوده ازبسیار روند مناسبی در سال 1399
برخوردار بوده است.
با نگاه دقیق تر به نســبت های مالی مجموعه به وضوح مشــاهده میگردد که درسایه
تمهیدات ارزنده و تدابیر ارزشــمند این مدیران کاربلد و آشــنا به رموز بازار ســرمایه
کــه به خوبــی نقاط ضعف و قــوت و فرصت و تهدیدهای اقتصــادی را رصد میکنند
قــدرت نقدینگی و تــوان بازدهی از مجموعه دارائیهای شــرکت کــه حاصل تعدیل
در تخصیــص و طبقه بنــدی دارائیها و نتیجتاً افزایش قابــل مالحظه میزان مالکیت
ســهامداران (نسبت مالکانه) درعملکرد سال مالی موردگزارش است بطور چشمگیری
افزایش یافته که این مهم بالشــک در نیل به اهداف اصلی و تعالی ســازمانی و کسب
بیشــترین عایدی برای شرکت ،ســهامداران و ذینفعان بســیار مثمر ثمر خواهد بود.
مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــرکت نوسازی و ســاختمان تهران
(ســهامیعام) مورخ 1399/10/27در محل مرکز همایش های بین المللی دانشــگاه
الزهراء  -ســالن نور برگزار گردید .در این مجمع که با حضور  50/66درصد سهامداران
حقیقــی و حقوقــی  ،اعضاء هیات مدیــره ،نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار،
حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید ،ریاســت مجمع برعهده آقای محمدحسن
همت بود ،که جنابان سيدحســين هاشــمي طباطبايي زواره و احســان صادقي در
مقام نظار اول و دوم و آقای اســماعيل ذاکري به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامــه بــا قرائت گزارش هیات مدیــره به مجمع مربوط به اهــم فعالیتهای صورت
پذیرفتــه در طی ســال مالی منتهــی بــه  1399/06/31و پس از اســتماع گزارش
حســابرس و بــازرس قانونی ،مجمع نشــینان با طنین صلوات خــود ضمن تصویب
صورتهــای مالــی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده  129بــه کار خود پایــان دادند.
مهندس ســیاوش جروند مدیرعامل شرکت «نوسا» که به برنامه محوری و دیسیپلین
کاری در صنعت و بازار سرمایه کشور عزیزمان معرف و معروف میباشد درابتدای گزارش
جامع خود اهم اقدامات انجام شــده شرکت درخصوص پروژه های شرکت درسال مالی

مورد گزارش منجمله  -1پروژه مســکونی ظفر  -2پروژه مشارکتی چندمنظوره کیش
 -3پروژه مســکونی الهیه  -4پروژه مســکونی مهر پردیس  -5پروژه نگین پردیس -6
پروژه آفتاب تبریز  -7پروژه سروستان لواسان و آخرین اخبار و سلسله اقدامات صورت
پذیرفته را به سمع و نظر سهامداران و ذینفعان چه حاضر در مجمع ساالنه و چه تعقیب
کنندگان در فضای مجازی که بخاطردستورالعمل ستاد مبارزه با کرونا و رعایت پروتکل
های بهداشتی در مجمع حضور نداشتند رساند .این مدیر با سابقه در ادامه گزارش خود با
اعالم اینکه شرکت نوسازی و ساختمان تهران در بین شرکتهای ساختمانی عضو سازمان
بورس و اوراق بهادار تهران پس از افزایش سرمایه از  750میلیارد به  2/630میلیارد ریال
در جایگاه مناسب تری ازلحاظ میزان سرمایه ثبت شده قرار گرفته و از زمان تأسیس در
سال  1375جزء اولین شرکتهای ساختمانی (سهامی عام) در امر اجرای پروژه های بزرگ
انبوه سازی در تهران و شهرستان ها بوده است اضافه کرد:با توجه به اقدامات بعمل آمده
در خصوص پروژه های خاتمه یافته که مراحل اداری آنها در زمینه اخذ پایان کار و صدور
اسناد مالکیت در مرحله نهایی می باشند و ما آنها را پایان یافته در این مقطع می دانیم
باید اعالم دارم که بیشتر انرژی ما صف یک ابر پروژه جدید یعنی پروژه عظیم نوساکیش
که عملیات اجرایی آن ازســال  1400شروع خواهد شــد می گردد .به گفته وی ابعاد
عظیم پروژه کیش چه ازنظر ماهیت وچه ازنظر گردش مالی ،وجهه و اعتبار شرکت را در
جایگاه به مراتب باالتر و منحصربه فردتری نسبت به سایر شرکتهای مشابه قرارخواهدداد.
سکاندار قابل شرکت نوسا که سالها در کسوت معاونت ارشد مالی و اداری هلدینگ های
بزرگ کشور منجمله سرمایه گذاری غدیر و سپه ،نایب رئیسی همین شرکت نوسا از از
ســال 91و یکی دوجین شرکت معتبر انبوه سازی و ساختمانی و از شرکتهای فیروز و
کفش بال تا سازمان صنایع ملی دارای سبقه درخشان خدمت و منشاء حضوری درخشان
بوده است درادامه گزارش خود با تشریح این مهم که کلیه فعالیت و عملکردها درسال
مالی مورد گزارش همسو و همراستا با کار کارشناسی و منطبق با رعایت صرفه و صالح
شرکت ،سهامداران و ذینفعان با نظر کارشناسان و مشاوران خبره صورت پذیرفته است
اضافه کرد با درنظر گرفتن این موضوع که جام جهانی فوتبال در  2022در قطر برگزار
میگردد به جد دنبال آن هستیم هر چه زودتر مراحل نهایی پروژه خود را درپروژه کیش
نهایی کرده و به سرانجام برسانیم چراکه به پتانسیل و آتیه این پروژه برای یک سودآوری
و ارزش آفرینی توامان به خوبی واقف هستیم و میدانیم این پروژه نوساکیش میتواند یک
نقطه عطف درنحوه کارکرد و معرفی برند «نوسا» در طول حیات خود از ابتدا تا کنون باشد .
عضو هیات مدیره شرکت در ادامه گزارش خود با تاکید بر این نکته که در بخش نهایی
پروژه کیش ،شرکتی را که در آنجا هست سهامی عام می کنیم تا بطور مستمر ازمنافع
آن  ،هم شرکت نوسا ،هم سهامداران وهم سرمایه گذاران دیگر و کلیت منطقه بتواند از
منافع و سودش منتفع گردند تصریح کرد در فاز نهایی این امر مستلزم این است که در
طرح کارشناسی و نهایی مورد تایید دوطرف قرارداد که ما و منطقه ازاد کیش به روی این
پروژه اتفاق نظر کرده ایم طی جلسات و رایزنی های گسترده هر چه زودتر قدرالسهم ها را
مشخص سازیم تا پیش از بهار ،قرارداد مشترک را جهت ادامه عملیات پروژه انجام دهیم .
مهندس سیاوش جروند در ادمه با بیان اینکه برای  46هکتار زمین  ،طراحی و نقشه های
مدنظر نهایی و منظور شده است افزود :برای رسیدن هرجه زودتربه فازهای بعدی اجرایی
پروژه  ،یک شــرکت کارتســطیح معابر اصلی را انجام می دهد و شرکت دیگر همزمان
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مطالعات مکانیک خاک را انجام می دهد .بنا به اعالم مدیرعامل شرکت در فضای مجازی
و جهت شفاف ســازی و اطالع رسانی دقیق ،سایتی به منظور آگاهی و بازنشر آخرین
اخبار پروژه کیش در حال آماده ســازی و طراحی می باشــد تا کلیه مستندات،اخبار
و اقدامات و تصمیم های منظور شــده در آن ســایت بارگزاری شــود تا سهامداران و
ذینفعان از ریــز اتفاقات و اهم اقدامات صورت پذیرفته یا درحال انجام مطلع شــوند.
ایــن مدیر محقق و فرهیخته پیرامون پروژه ظفر نیز تصریح کرد  :از اوایل ســال 98
پیمانکار شــروع به کاهش نیروی انســانی خود کرد آن هم با این ادعا که ما به موقع
تامین مالی نمی کنیم یعنی سعی کرد با فشار به مجموعه پرافتخار «نوسا» تنها منافع
خود را نظر بگیردو این هم از آن باب بود که قیمت مصالح ســاختمانی از آخر ســال
 1397افزایش زیادی کرده بود و این باعث شــد بعضی پیمانکاران با زیر پا گذاشــتن
تعهدات قانونی و قراردادهای خود برای جبران سود پیش بینی و متصور شده مجموعه
شــان این عملکرد را برگزینند که در نهایت وســواس و دقت این کم کاری پیمانکار
پی گیری گردیده و با برگزاری جلســات متعدد به این نقطه رسیدیم که برای حصول
نتیجه تعارض بین منافعمان قضاوت به یک تیم ســه نفره کارشناســی یعنی نماینده
نوســا  ،پیمانکار و شــخص مرضی الطرفین مورد وثوق و قبول هر دو طرف قرار گیرد
که با توجه به مستندات و مدارک متقن ارائه شده توسط ما و عدم قبول دفاعیات آنها
در نهایت این تیم کارشناســی تشخیص داد که ادعاهای پیمانکارواهی و فاقد وجاهت
قانونی اســت  .به گفته عضو هیات مدیره شــرکت نوسا طبق قرارداد خود اعالم داشت
کــه در آبان ماه خواهان پایان یافتن اتمام قرارداد هســت ولی آنها نپذیرفتند و حتی
به دادگاه شــکایت بردند و دعاوی بســیار و متعددی با ادعاها وشــکایت و دادخواست
هــای جدیدی که بعضی حتی کیفری هم بود تشــکیل دادند که بــه جرات اعالم و
اعــان می کنم در بیش از  99درصد این دعاوی و شــکایت با حکم دادگاه اتهامات و
شــکایات جدید یا فاقد استماع تشخیص داده شده یا برایشان حکم رد اتهام داده شد.
به گفته ی ناخدای نوسا  ،برای اولین بار در دادگاه های جدیدی که ریاست جدید قوه
قضائیه دستور راه اندازی آن را داد در آن به فوریت و صراحت تاکید گردید که براساس
ماده  48پیمان  ،پیمانکار بایست به محض درخواست مالک ،پروژه را تحویل دهد و از
طریق مذاکرات و یا دادگاه مشــکالت بعدی خود را حل کند و در همین راستا با تهیه
تامین قراردادی که بیشــتر تمهیدات آن توسط مدیریت و هیات مدیره اندیشیده شده
و تحویل دادگاه گردیده بود و باعث ســرعت بخشیدن و تسهیل در صدور رای گردید
 ،حکــم به نفع ما درایــن پرونده مهم صادر گردید .بنا به اعــام مهندس جروند این
پروژه به لحاظ طراحی و موقعیت محلی بســیار مطلــوب بوده و با فروش مابقی زیربنا
عالوه بر جذب یک نقدینگی مناســب به اعتبار و وجه برند شرکت افزوده خواهد شد.
مدیر عامل مجموعه در ادامه گزارش مبســوط خود پیرامــون پروژه مهر پردیس نیز
تصریح کرد :از کل پروژه  45هکتاری زمین حدود  14هکتار آن تسطیح و آماده سازی
گردیده و بیش از  9/8هکتارآن آماده اجرای یک پروژه  1110واحدی گردیده است .وی
همچنین اظهار داشــت خرسندم که اعالم دارم که شرکت عمران پردیس نیز در ازای
 11میلیارد و سیصد میلیون طلب ما قرار شده است به قیمت های سال  90با واگذاری
زمین به نوسا طلب ما را پرداخت کند که این مورد هم خبر بسیار خوب وشیرینی برای
مدیریت و هم سودآفرین و ارزش آور برای سهامداران و ذینفعان مجموعه نوسا میباشد.
مهندس ســیاوش جروند همچنین پیرامون پروژه نگین پردیس نیز اضافه کرد به شما
قول می دهیم که از لحاظ متراژ وتراکم ســعی می کنیم بهترین شــرایط را برای نوسا
لحاظ کنیم .وی افزود برای ســامان بهتر بخشــیدن به پروژه ها و قراردادهای خود و
همچنین حضور قوی و موثرتر در بازار ما بایســت افزایش ســرمایه داشــته باشیم که
در حــال تهیه طرح توجیهی آن میباشــیم کــه به چه میزان و از چــه منابعی آن را
اجرائی کنیم .وی همچنین افزود خرســندم اعالم دارم در ســال مالی که گزارش آن
را خدمتتان تقدیم کردم از زیان به ســود دهی رســیده و بسیاری از پرونده ها تعیین
تکلیف و پروژه های مان در حال پیشــرفت می باشــند و شــرکت در مــداری روبه
رشــد و صعودی در حال حرکت به عنوان یک شــرکت انبوه ســاز خوشنام می باشد.
مدیر پاکدست و موفق مجموعه در بخش پایانی گزارش خود پیرامون اقدامات انجام شده
در خصوص تســهیالت بانکی و تسهیالت دریافتی از بانکهای سینا  ،کارآفرین  ،اقتصاد
نوین و پاسارگاد اعالم داشت که با توجه به تسویه تسهیالت بانکی دریافتی از بانکهای
سینا  ،کارآفرین و اقتصادنوین درسال مالی قبل ازطریق مذاکره و توافق  ،ولی پیگیریهای
حقوقی درسال مالی موردگزارش کماکان توسط وکالی شرکت درجریان بوده و شرکت
درنظر دارد بمنظور جلوگیری از اتالف وقت که متأسفانه مراحل قضائی ایجاد می نماید
و رفع مشکل با سیستم بانکی درعملیات جاری شرکت  ،چنانچه بانک پاسارگاد نسبت
به اعمال دســتورالعملها و بخشــنامه های بانک مرکزی جمهوری اسالمی اقدام نماید
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 ،ازطریــق انجــام مذاکرات و توافقات فیمابین موضوع اختــاف را حل و فصل نماید .
پیام هیات مدیره و مدیرعامل
سرمایه گذاریهای شرکت عمدتاً بصورت سرمایه گذاری های مشترک درسنوات گذشته
با ســازمان ملی زمین و مسکن در پروژه های ساختمانی صورت گرفته است و با توجه
به اینکه در سیستم های موجود اینگونه سازمانها روند اجرائی با تأخیر در نتیجه گیری
مطلوب روبرو می باشد و از سوی دیگر در روند قضایی پرونده های حقوقی  ،اخذ نتیجه
در کوتاه مدت خارج ازاختیار شــرکت می باشــد  ،با اتخاذ تصمیمات مقتضی توسط
هیأت مدیره و پیگیری های مســتمر هیأت مدیره  ،مدیران اجرایی و کارکنان شرکت
 ،بخش اعظم و قابل مالحظه ای از مســائل و مشــکالت مربوط به سرمایه گذاریهای
مشــترک با روند مناســب درحال رفع بوده و روند قضائی پرونــده های حقوقی نیز با
تالش وکال درحال پی گیری می باشد که به تفصیل دراین گزارش درج گردیده است.
همچنین افزایش قیمت فروش مســکن که از سال  1397شــروع و به شکل فزاینده
ای از ســال  1398تاکنون شتاب تصاعدی و غیر قابل مهاری را تجربه کرده و ناشی از
افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت مصالح ساختمانی بوده است ،موجب گردیده
تا اوالً عمده ســرمایه گذاری های کشور به بخش ارز و بازار سرمایه هدایت شود و ثانیاً
قیمت کاالهای مصرفی و متعاقب آن قیمت تمام شــده ســاخت و برآورد قیمت تمام
شده پروژه های نیمه تمام در صنعت ساختمان به شکل لجام گسیخته ای افزایش یابد.
شــایان ذکر است با اقدامات بعمل آمده در سال مالی مورد گزارش تسویه بخش اعظم
تســهیالت مالی دریافتی از بانکهای ســینا ،کارآفرین و اقتصاد نوین براساس توافقات
بعمل آمده درســال مالی قبل خاتمه یافته و حل و فصل نســبی مســائل ســنواتی
دررابطه با پروژه ها که نتایج آنها بر اصالح ســاختار مالی شرکت مؤثر بوده و در همین
گــزارش به تفصیــل مورد مطالعه قرار گرفته ،از روند مناســب برخوردار بوده اســت.
اهداف و برنامه های آتی شرکت :
 -1انعقاد قرارداد مشــارکت با ســازمان منطقه آزادکیش براســاس قدرالســهم قابل
محاســبه توســط کارشناســان منتخب طرفین درچارچوب مفــاد توافقنامه مورخ
 1399/5/5فیمابیــن شــرکتهای نوســازی و ســاختمان تهران و ســازمان منطقه
آزادکیــش باتوجه به انتخاب مشــاور بمنظورتهیــه و ارائه طرح های ســاختمانی و
محوطه و نظارت عالیه جهت پروژه مشــارکتی چند منظوره کیش و شــروع اقدامات
اولیه ازبابت تســطیح شبکه های اصلی معابر و انجام ژئوتکنیک خاک ازطریق برگزاری
مناقصه محــدود و انعقاد قرارداد با پیمانکاران ذیصالح درســال مالــی مورد گزارش.
 -2پیگیــری اخــذرأی دادگاه تجدیدنظردررابطه بادعوی مطروحــه علیه بنیادتعاون
ناجاوشرکتهای زیرمجموعه دررابطه با تسهیالت بانکی دریافتی ازبانک قوامین درخصوص
پــروژه مهرپردیس باتوجه به صدوررأی بنفع شــرکت نوســادرمرحله بــدوی دادگاه.
 -3پیگیری تسویه حساب با شرکت عمران شهرجدیدپردیس بصورت نقد و یا واگذاری
زمین باتوجه به صورتجلســه مــورخ  1394/06/18و متمم آن مــورخ 1397/9/18
و تعیین مطالبات شــرکت نوســازی وســاختمان تهران طی دومرحله کارشناسی به
ترتیبمورخ  1395/3/19بمبلغ  43/6میلیارد ریال وکارشناسی هیأت 3نفره کارشناسان
منتخب مــورخ 1399/7/30بمبلغ  93/2میلیارد جمعا بمبلغ  136/8میلیارد ریال که
پس ازتصویب هیأت مدیره شــرکت عمران شهرجدیدپردیس قابل تسویه خواهد بود.
 -4پیگیری اقدامات حقوقی علیه پیمانکارپروژه مسکونی ظفر شرکت رکیندژ که علیرغم
اعالم خاتمه قرارداد و اعالم ماده  48پیمان ازتحویل کارگاه ظفرخودداری نموده و با طرح
دعاوی مختلف درمحاکم تالش در تحت فشارقراردادن این شرکت برای قبول خواسته
های خارج ازمفاد قرارداد داشته که با تالش وکال در کلیه موارد رد دادخواست شده و دادگاه
رسیدگی به موضوع تحویل کارگاه درتاریخ  1399/10/6تعیین گردیده که امید است هرچه
سریعترنسبت به تحویل کارگاه توفیق یافته و درجهت تکمیل و بهره برداری اقدام شود .
 -5پیگیری اقدامات حقوقی علیه شرکت آتروپاتن تالشگرپیمانکارپروژه نگین پردیس
بدلیل عدم تحویل کارگاه علیرغم اعالم خاتمه قرارداد و ماده  48پیمان و ابطال گزارش
کارشناسی  2نفرکارشناسان منتخب دادگاه و پیمانکار که فاقد صالحیت بوده اند و باستناد
گزارش نامبردگان که ازوجاهت قانونی برخوردارنبوده و بدون کسب نظرکارشناس منتخب
شرکت و عدم توجه شعبه 59دادگاه تجدیدنظربه شعبه  112مجتمع عدالت تهران جهت
اجرا  ،ارائه و صدوراجرائیه مبنی برتوقیف حسابهای بانکی شرکت و فروش سهام متعلقه
اقدام گردیده و به شرکت نوسا ابالغ نگردیده و دادخواست های ارائه شده شرکت نوسا به
خواسته توقف عملیات فروش سهام و ابطال گزارش فاقد وجاهت قانونی کارشناسان متخلف .
 -6ادامه عملیــات اجرائی دررابطه با اخذمجوزهای الزم بمنظورصدوراســنادمالکیت
وانتقال سندبنام خریداران ازجمله پروژه های پردیسان الهیه ،آسمان ونک وپروژه یوسف
آبادکه باتوجه به اخذصورتمجلس تفکیکی درمرحله صدوراســنادمالکیت می باشــد .
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دکترامیرحسینارضاءورویکردهاییازجنسموفقیتوپیشرفت

تقسیم سود  50ریالی به ازای هر سهم شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه
خسرو امیرحسینی

دکتر امیرحســین ارضاء مدیرعامــل کاردان مجموعه در گــزارش خود با
اعالم اینکه ســرمایه گذاری صنعت بیمه تالش دارد با شــفافیت ،صداقت،
امانتــداری و اخالق مداری و تکیه بر خالقیت و نوآوری ســرمایه انســانی
متخصــص و حرفه ای خــود ،با ارائه الگوی ســرمایه گــذاری پربازده در
بازارهــای مختلف  ،ثروت و امنیت را برای ســرمایه گذاران به ارمغان آورد
اضافــه کرد :پیــرو تدوین و اجرای برنامه های کوتــاه مدت  -میان مدت و
بلندمدت در شــرکت شاهد بودیم که شرکت ســرمایه گذاری صنعت بیمه
توانســت در روندی رو به رشــد و صعودی مبلغ  78میلیارد و  200میلیون
ریال ســود سهام دریافتی ثبت و شناسایی کند که نسبت به سال های قبل
بیش از  226درصد رشــد را حاصل کند .بدین ترتیب برای شــرکت ســود
خالص  ۵۳۷میلیارد و  ۶۹میلیون ریالی و ســود انباشته پایان دوره با لحاظ
کردن مصوبــات مجمع ۶۴۹ ،میلیارد و  ۲۶۵میلیــون ریال حاصل گردید.
مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه شــرکت ســرمایه گــذاری صنعــت
بیمه(ســهامیعام) مــورخ  1399/10/22در محــل بلــوار نلســون ماندال
(آفريقــا)  -نبــش خيابــان مريم  -پــاک  - 2برج بيمه تشــکیل گردید.
در ایــن مجمع که با حضــور  53/91درصد ســهامداران حقیقی و حقوقی
 ،اعضاء هیات مدیره ،نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار ،حســابرس و
بازرس قانونی برگزار گردید ،ریاســت مجمع برعهــده آقای منصور کنعاني
اميري بود ،که جنابان علي رضازاده و بهرام رحماني رناني در مقام نظار اول
و دوم و آقای رامين شــاهعلي زاده به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربــوط به اهم فعالیتهای
صــورت پذیرفته در طی ســال مالــی منتهی بــه  1399/06/31و پس از
استماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی ،مجمع نشینان با طنین صلوات
خــود ضمن تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129
و با تقســیم ســود  50ریالی به ازای هر ســهم به کار خــود پایان دادند.
مطالعــات جدی ســازمانی بــرای ارتقــاء عملکردبهبود پرتفــوی ،ترکیب
بهینــه فرصــت های ســرمایه گذاری و طــرح های مــدون مدیریت برای
اعتالی جایگاه و تعالی ســازمانی شــرکت ســرمایه گــذاری صنعت بیمه
از مهمتریــن گزیــده هــای اعالمــی و اعالنی دکتــر امیرحســین ارضاء
مدیــر محقــق و خــوش فکــر شــرکت «وبیمــه» درمجمع ســاالنه بود.
بنــا به تصریــح دکتر امیرحســین ارضــاء که نشــان داده هــم تهدیدها
و هــم فرصت هــای پیش روی شــرکت را بــه خوبی ارزیابی و بررســی
کــرده اســت مدیریــت در نظــر داردجملــه اقدامــات خــود را هر چه
زودتــر جهــت تعییــن تکلیف پــروژه خیــام جدی تــر عملیاتی ســازد.
بــه گــزارش ســکاندار موفــق مجموعه در ســال مالــی مــورد گزارش،
شــرکت بواســطه تمهیدات اندیشــیده شــده توانســته طبق پیش بینی
های بــه نتایــج درخشــانی در عملکــرد و بهبــود پرتفوی دســت یابد.
شــایان ذکــر اســت شــرکت «وبیمــه» در صــورت وضعیــت پورتفوی
شــرکتهای پذیرفته شــده در بورس ،بیشــترین میزان ســرمایه گذاری
را در شــرکتهای «مــادر (هلدینــگ) صنایع پتروشــیمی خلیج فارس»،
«ملــی صنایــع مس ایــران» و «بانــک صادرات ایــران» دارا می باشــد.
مدیرخــوش فکر شــرکت پیشــتر در مصاحبــه و هم در مجمع پیشــین
اعالم داشــت کرد که قرار اســت بر مبنــای مصوبه هیــات وزیران بورس

پنجمــی با عنــوان بورس بین الملل در منطقه آزاد کیش تاســیس شــود
که در آن شــرکت هایــی که درآمد ارزی دارند پذیرفته شــوند و ســهام
آن هــا با یــورو معامله شــود که «وبیمــه» یکی از موسســان این بورس
بــوده و ایــن یک فرصت بســیار مغتنــم و ارزشــمند برای شــرکت می
باشــد و مدیریت بــرای آن برنامه های بســیار خوبی تدارک دیده اســت.
تاریخچه شرکت سرمايه گذاري صنعت بيمه
شركت سرمايه گذاري صنعت بيمه (سهامي عام) در تاريخ 1375/3/9تحت
شــماره  ۱۲۱۹۱۸در اداره ثبت شــركت هــا و مالكيت صنعتــي تهران به
ثبــت رســيد .تقاضاي پذيرش شــركت در ســازمان بــورس اوراق بهادار
تهــران در جلســه مــورخ  1377/10/9هيات پذيــرش اوراق بهــادار به
تصويــب رســيد و از تاريــخ  ۱۳۷۸/۲/۵نام شــركت در گروه ” ســرمايه
گــذاري ها و واســطه گري هــاي مالي ” و با نمــاد ” وبيمــه ” به عنوان
دويســت و هشتاد و هفتمين شــركت در فهرست نرخ هاي بورس درج شد.
موضوع فعاليت اصلی شركت
موضوع فعاليت اصلی شــركت طبق ماده ( )۳اساســنامه به شرح زير است:
 -۱ســرمایه گذاری در ســهام ،سهم الشــرکه ،واحدهای ســرمایه گذاری
صندوق ها یا ســایر اوراق بهادار دارای حق رای شــرکت ها ،موسســات یا
صندوق های ســرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی
یا به همراه اشــخاص وابسته خود کنترل شرکت ،موسسه یا صندوق سرمایه
گذاری ســرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل مالحظه نیابد.
 -۲ســرمایه گذاری در ســایر اوراق بهادار که به طــور معمول دارای حق
رای نیســت و توانایــی انتخاب مدیر یا کنترل ناشــر را به مالک نمی دهد.
اهــم فعالیــت هــای انجــام شــده در ســال مالــی مــورد گــزارش
طی سال مالی مورد گزارش شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه در چارچوب
برنامه استراتژیک شرکت تالش خود را معطوف به توسعه سهم سرمایه گذاری
در بازار ســرمایه و کاهش سهم سرمایه گذاری در بخش امالک و مستغالت
نمود .در این راستا  ،سه محور اصلی عملیاتی زیر در دستور کار قرار گرفت.
افزایش سرمایه شرکت
مدیریت شــرکت با عنایت به آنکه قســمت عمده دارایی های شــرکت به
پروژه های ســاختمانی اختصاص یافته و به منظور افزایش ســهم ســرمایه
گذاری در اوراق بهادار ،برنامه افزایش ســرمایه شرکت از مبلغ  750میلیارد
ریــال بــه  5000میلیارد ریال طــی دو مرحله را با هدف بهبود و توســعه
پرتفوی ســرمایه گــذاری ها و اصالح ترکیــب دارئی ها به ویــژه ترکیب
ســرمایه گذاری ها در اوراق بهادار بورسی و فرابورس و اصالح ساختار مالی
برنامــه ریزی نمود و پس از اخذ مجوز از ســازمان بورس و اوراق بهادار در
تاریــخ  1398/10/10به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رســاند .مرحله
افزایــش ســرمایه از مبلغ  750میلیارد ریال به مبلــغ  2000میلیارد ریال
(از محل ســود انباشــته ،آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران) در
تاریخ  1399/4/21در مرجع ثبت شــرکت ها به ثبت رســیده است .مرحله
دوم افزایش ســرمایه از مبلغ  2000میلیارد ریال بــه مبلغ  5000میلیارد
ریال (از محل آورده نقدی ســهامداران و مطالبات حال شده) نیز در تاریخ
 1399/6/19مورد تصویب هیات مدیره قرار گرفته و مهلت اســتفاده از حق
تقدم خرید سهام از تاریخ  1399/07/01تا تاریخ  1399/08/30بوده است.
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رشکت رسماهی گذاری صنعت بیمه
تحلی قی من
طق
نت
ل د ق و ی رد ا خاب

رتکیب بهینه رفصت اهی رسماهی گذاری

افزایش نسبت پورتفوی بورسی به کل سرمایه گذاری ها
شــرکت برنامــه افزایش ســرمایه گــذاری هــا در پرتفوی بررســی خود
را در دســتور کار قــرار داده اســت .در این راســتا در دوره مورد گزارش
تــاش گردیــد منابع قابل دســترس به پرتفوی بررســی شــرکت تزریق
شــود .در نتیجــه بهــای تمام شــده پرتفوی بورســی شــرکت در پایان
ســال مالی  1399نســبت به ســال مالی قبل از آن بیــش از  538درصد
رشــد داشــته و بــه مبلــغ  1/867/917میلیــون ریال رســیده اســت.
ساماندهی پروژه های ساختمانی
 پروژه تجاری  -اداری گلستان خیام فروش سهم الشرکه شرکت از واحدهای تجاری و اداری پروژه در وضعیت موجود شناســایی راهــکار مناســب جهــت ادامــه عملیــات تکمیــل پــروژه امالک تجاری دریادیم رامسربهبود شفافیت عملکرد مالی شرکت
 تعیین تکلیف پرونده های مالیاتی تهیه و ارائه صورت های مالی تلفیقیبرنامه های آتی شرکت
در راســتای ادامه برنامه ســاماندهی ســرمایه گذاری های شرکت ،حضور
فعــال در بــازار ســرمایه و تخصیــص حداکثــر منابــع مالی به ســرمایه
گــذاری در اوراق بهــادار مطابــق موضــوع فعالیت شــرکت و بــر مبنای
مقررات بازارســرمایه مبنی بــر تخصیص حداقل  80درصــد از داراییهای
شــرکت به ســرمایه گــذاری در اوراق بهــادار  ،اهم فعالیــت های هیات
مدیــره در ســال مالــی منتهی به  1400/6/31به شــرح ذیل می باشــد:
 ثبت مرحله دوم افزایش سرمایه شرکت افزایش سهم ســرمایه گذاری در بازار سهام در راســتای مفاد اساسنامهشــرکت و همچنین رعایت ماده  7دستورالعمل «شناسایی و ثبت نهادهای
مالی فعال در بازار اوراق بهادار»
 بهره بردرای بیشــتر از فرصت های ســرمایه گــذاری کوتاه مدت و میانمدت در بورس اوراق بهادار و اصالح دوره ای پرتفوی بورســی متناســب با
شرایط کلی بازار سهام
 بازاریابــی بــه منظــور شناســایی مشــتریان بالقــوه جهــت فــروشیکجــای واحدهــای پروژه تجــاری -اداری گلســتان خیام یا تهاتر ســهم
الشــرکه در ایــن پروژه با پــروژه های کوچکتــر و با نقدشــوندگی باالتر.
 ادامه مذاکره با شرکاء پروژه مجتمع تجاری  -اداری گلستان خیام به منظورشناســایی مناســب ترین راه حل ممکن جهت ادامه فرآیند تکمیل پروژه.
 ارزش گذاری و فروش ســهم الشرکه شرکت در واحدهای تجاری مجتمعدریادیم رامسر.
 تالش جهت فروش ســایر دارایی های ملکی راکد ادامه برنامه ســاماندهی شــرکت های وابســته و افزایش بازدهی سرمایهگذاری های انجام شده در این شرکت ها
 اخذ مجوز جهت تاســیس یک شــرکت کارگزاری بازار سرمایه از سازمانبورس و اوراق بهادار
 مشــارکت در تاسیس یک شرکت تامین سرمایهتحوالت اقتصاد جهان و ایران
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وضعیت اقتصاد جهانی
صندوق بین المللی پول در آخرین پیش بینی خود ،رشــد اقتصادی جهان
در ســال  2020را منفی  4/4درصد عنوان کرده است .افت اقتصاد جهانی
عمدتا بواسطه بروز بیماری کوید  19و رکود یا توقف فعالیت های اقتصادی
بوده اســت .آنچه در تحقق میزان واقعی رشــد اقتصادی جهان موثر خواهد
بود بازگشــت فراتر از انتظار تولید ناخالص جهانی در نتیجه غلبه بر بیماری
کویــد  19در مقابل تداوم فاصله گذاری های اجتماعی و تعویق بازگشــایی
بســیاری از فعالیت های اقتصادی اســت .در میان اقتصادهای جهان ،چین
تنها کشــوری اســت که در سال جاری رشــد اقتصادی مقبت  1/9خواهد
داشت .هرچند این نرخ نیز فاصله زیادی با عملکرد سال های اخیر این غول
اقتصادی دنیا دارد .در هر صورت انتظار می رود در سال آینده اقتصاد جهان
کم کم آماده خداحافظی با رکود کرونایی شــود .بر این اســاس پیش بینی
می شــود رشد اقتصادی جهان در ســال  2021به مثبت  5/2درصد برسد.
وضعیت اقتصاد ایران
اقتصاد ایران در ســال های اخیر با افزایش تحریم های ظالمانه ،رشد منفی
را تجربه کرده اســت .به عالوه  ،طی ســال گذشته بروز بیماری کوید  19و
آثار منفی ناشــی از آن زمینه رکود بیشــتر فعالیت های اقتصادی را فراهم
نمود .براســاس گزارش صنــدوق بین المللی پول  ،اقتصاد ایران در ســال
 2020رشد منفی  5درصدی را تجربه می نماید .لکن ،در سال  2021رشد
اقتصادی ایران به مدار صعودی باز می گردد و رشــد  3/12درصدی را ثبت
خواهد کرد .همچنین  ،پیش بینی می شــود نرخ تورم ســال آینده اقتصاد
ایــران حدود  30درصد و نــرخ بیکاری به ســطح  12/4درصد بالغ گردد.
تاریخچه شرکت سرمايه گذاري صنعت بيمه
شــركت ســرمايه گذاري صنعت بيمه (ســهامي عام) در تاريخ ۹/۳/۱۳۷۵
تحــت شــماره  ۱۲۱۹۱۸در اداره ثبت شــركت هــا و مالكيــت صنعتي
تهران به ثبت رســيد .تقاضاي پذيرش شــركت در ســازمان بورس اوراق
بهادار تهران در جلســه مــورخ  ۹/۱۰/۱۳۷۷هيئت پذيــرش اوراق بهادار
بــه تصويب رســيد و از تاريخ  ۱۳۷۸/۲/۵نام شــركت در گروه ” ســرمايه
گــذاري ها و واســطه گري هــاي مالي ” و با نمــاد ” وبيمــه ” به عنوان
دويســت و هشتاد و هفتمين شــركت در فهرست نرخ هاي بورس درج شد.
موضوع فعاليت اصلی شركت
موضوع فعاليت اصلی شــركت طبق ماده ( )۳اساســنامه به شرح زير است:
 -۱ســرمایه گذاری در ســهام ،سهم الشــرکه ،واحدهای ســرمایه گذاری
صندوق ها یا ســایر اوراق بهادار دارای حق رای شــرکت ها ،موسســات یا
صندوق های ســرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی
یا به همراه اشــخاص وابسته خود کنترل شرکت ،موسسه یا صندوق سرمایه
گذاری ســرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل مالحظه نیابد.
 -۲ســرمایه گذاری در ســایر اوراق بهادار که به طــور معمول دارای حق
رای نیســت و توانایــی انتخاب مدیر یا کنترل ناشــر را به مالک نمی دهد.
سرمايه شرکت
سرمايه اوليه شركت مبلغ  ۴۵,۰۰۰ميليون ريال منقسم به  ۴۵ميليون سهم
يك هزار ريالي با نام بوده است ،كه تاكنون طي هشت مرحله افزايش يافته
و در حال حاضر ســرمايه شركت مبلغ  ۲,۰۰۰,۰۰۰ميليون ريال مي باشد.
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اخبار بانک و بیمه

نخستین شماره نشریه بیمه میهن با عنوان «رهاورد
میهن» منتشر شد
اســتاد کریم همتی که از بــزرگان و پیشکســوتان روابط
عمومی کشــور و از حامیان همیشگی رسانه واهل قلم بوده
است در بیمه میهن دســت به کار بسیار ارزشمندی نهاد و
نخستین شــماره نشــریه ((رهاورد میهن)) را به زیور طبع
آراســت تا در کنار اطالع رســانی اخبار صنعت بیمه بطور
عام  ،آخرین خبرهای داخلی شرکت خوشنام بیمه میهن را
در این نشــریه داخلی باز نشــر داده و با مقاالت و گزارشات
مفید در جهت فرهنگ ســازی و ارتقــای دانش کارکنان و
کارشناسان نقشی خوش ایفا نماید ،دست مریزاد و خدا قوت .
ماهنامه الکترونیکی»رهاورد میهن» در آغاز ســیزدهمین
سال تأســیس بیمه میهن با هدف انعکاس اخبار و تحوالت
این شرکت و صنعت بیمه به زیور چاپ آراسته و منتشر شد.
«رهاورد میهن» در نظر دارد در راســتای اطالع رســانی و
بازخوانی آئین نامه ها و دســتورالعمل های صنعت بیمه ،به
واکاوی و تشــریح نکات کلیدی در مدیریت های ستادی و
شــعب ،استانداردســازی فعالیتها و طرح مســائل جاری
بپردازد و با انتشار مطالب غنی و هدفمند ،گامی مهم و موثر
در جهت پیشــبرد اهداف این شرکت و صنعت بیمه بردارد.
گفتنی است صاحب امتیاز این ماهنامه خبری تحلیلی ،شرکت
بیمه میهن اســت و با مدیر مســئولی دکتر رضا مصطفوی
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره این شرکت منتشر می شود.

مدیرعامل بیمه کوثر در مراسم افتتاح ساختمان جدید
سرپرستی استان زنجان بیان کرد:
تکمیل زنجیره خدمترسانی و رضایت ذینفعان
مدیرعامل بیمه کوثر در مراسم افتتاح ساختمان جدید بیمه
کوثر در استان زنجان ،ضمن بیان این مطلب ،خاطرنشانکرد:
رضایــت ذینفعان نه تنهــا یک الزام کســبوکار در هزاره
ســوم و عامل روابط پایدار ،سوداور و توانمندساز است بلکه
یک وظیفه شــرعی است چرا که رضایت خداوند در رضایت
ولــی امر و رضایت ولی امر در رضایت خلق خداوند اســت.
مجید مشــعلچی فیروزآبادی از ترســیم رضایت مشتریان
و ذینفعــان و نیز توانمندی در ســند راهبردی بیمه کوثر
خبرداد و گفت :توســعه زیرســاختهای الزم برای توسعه
خدمات با تغییــر نرمافزار موجب ایجاد بســترهای ارتقای
خدمترســانی ،منزلت و معیشــت ذینفعان شــده است.
وی تفویض اختیار و عملیاتی شــدن حکمرانی منطقهای را
از عوامل افزایش رضایت بیمهشدگان دانست و تصریحکرد:
تفویض اختیار به مدیران سرپرستی و تشکیل شورای فنی
باعث کسب رضایت بیمهشدگان به ویژه مشتریان وفادار شد.
هلدینگ شیرین وطن ،سرمدی شد
در ســفر دکتر کاتب رئیــس هیات مدیره شــرکت بیمه
ســرمد به تبریز ،تفاهمنامــه بیمهای میان این شــرکت و
هلدینــگ صنایــع غذایی شــیرین وطن به امضا رســید.
ایــن تفاهمنامــه بــه امضای دکتــر کاتب رئیــس هیات
مدیــره بیمــه ســرمد و دکتــر خیلــی وطندوســت
مدیرعامــل گــروه صنایع غذایی شــیرین وطن رســید.

گــروه صنایع غذایی شــیرین وطــن ،یکــی از واحدهای
تولیدی بزرگ اســتان آذربایجان شــرقی است که چندین
ســال به عنوان صادرکننده برتر کشــور انتخاب شده است.
همچنیــن ،تمامی پســتهای بــرق منطقــه آذربایجان
نیز بــا امضــای قــرادادی ،تحت پوشــش بیمه ســرمد
قــرار گرفت .بــه موجب این قــرارداد ،تمامی پســتهای
بــرق اســتانهای آذربایجان شــرقی ،آذربایجــان غربی و
اردبیــل تحت پوشــش بیمه آتشســوزی قــرار گرفتند.
انتخاب مجــدد «نیما نوراللهــی» ؛ نتیجه عملکرد
درخشان بیمه تجارتنو
مدیرعامل شــرکت بیمــه تجارتنو ،کارنامه درخشــان و
حصول موفقیتهای چشمگیر این شرکت در شاخصهای
مهم راهبــردی و عملیاتــی را مرهون تالشهای شــبانه
روزی و دلســوزانه بدنه کارشناسی و تیم مدیریتی برشمرد.
به گزارش اقتصاد و بیمه  ،هیأت مدیره بیمه تجارتنو به اتفاق
آرا ،نیما نوراللهی را به دلیل کسب نمرات عالی و ایجاد تحوالت
قابل توجه در این شــرکت ،برای مدت زمان دوسال دیگر به
عنوان نائب رئیس هیأت مدیــره و مدیر عامل انتخاب کرد.
رونمایی از پروژه ملی بیمه آرمان با عنوان «دستگاه
مکانیزه صدور بیمه نامه های مســافرتی برای اتباع
خارجی( ») INEX
روز  ۱۲بهمن  ۹۹در نشستی با حضور اصحاب رسانه از پروژه
ملی بیمه آرمان با عنوان «دستگاه مکانیزه صدور بیمه نامه
های مسافرتی برای اتباع خارجی(  ») INEXرونمایی شد.
دکترکامبیز پیکارجو مدیرعامل شرکت در ابتدای این مراسم
ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع خبرنگاران این طرح
را صــدور کامال مکانیزه بیمه نامه و یــک پروژه ملی خواند.
وی اظهار کرد :بیمه آرمــان با تحقیق و مطالعه فراوان و به
کارگیری نیروهای مجرب و متخصص توانست دستگاهی با
قابلیت دریافت و شناسایی ارز و چاپ بیمه نامه طراحی کرده و
پروژه ملی تحت عنوان صدور مکانیزه بیمه نامه مسافرتی اتباع
خارجی متقاضی ورود به کشور با نام تجاری INEXرا ارائه کند.
مدیرعامل بیمه آرمان در پاسخ به پرسش خبرنگاران پیرامون
تشریح آخرین وضعیت شرکت گفت :همانطور که پیشتر نیز
اعالم کرده بودیم با تدوین یک برنامه مدون در دوســال اول
خدمت در مجموعه با بهبود پرتفوی و کار جهادی توانستیم
از زیان گذر کنیم و به ســوددهی برسیم و این مهم درسایه
تالش ستودنی همکارانم در کلیه ارکان مجموعه و حمایت
تمام قد هیــات مدیره از رئوس برنامه هــا و راهبردهایمان
حاصل گردید و در مرحله بعد یعنی امســال توسعه پرتفوی
و توســعه ســهم بازار را به عنوان هــدف اصلی خود جهت
ارتقای ســودآوری و افزایش ســهم از بازار رشته های بیمه
ای ســودده را مد نظر خود قرار دادیــم و در این مرحله نیز
بحمدهلل طبق پیش بینی ها تاکنون موفق ظاهر شــده ایم .
کمک بانک مسکن به زلزله زدگان سی سخت

در پــی وقوع زمینلرزهای به بزرگی  ۵.۶ریشــتر در شــهر
سیســخت مرکز شهرســتان دنا در اســتان کهگیلویه و
بویراحمد ،کارکنان و مشــتریان بانک مسکن با جمع آوری
کمک های نقدی و غیرنقدی به یاری زلزله زدگان شتافتند.
مهــدی احمــدی ،رییــس اداره روابــط عمومــی بانک
مســکن با بیان این مطلب گفت :کمک هــای کارکنان و

مشــتریان بانک مســکن طی روزهای گذشــته به مناطق
زلزلــه زده ارســال و در اختیــار زلزله زدگان قــرار گرفت.
مهدی احمدی همچنین یادآور شد :بانک مسکن در راستای
عمل به مســوولیت اجتماعــی خود ،تعــداد  3هزار تخته
پتوی مســافرتی به عزیزان زلزله زده ای این شهر اهدا کرد.
وی افــزود :در پــی وقوع ایــن زلزله خســارات زیادی به
ســاختمان هــای اداری و مســکونی ابنیه و تاسیســات
همینطــور طرحهــای تولیدی و کشــاورزی مــردم وارد
شــده اســت .ســرمای بی ســابقه منطقه همراه با بارش
برف مشــکالت مردم زلزله زده را شــدیدتر کرده اســت.
این مقام مســوول اظهار داشــت :در پی وقوع این زلزله ۸۰
درصد منازل مسکونی شهرستان زلزله زده دنا خسارت دیده
اند .مجموعا  21هزار نفر در شهرســتان دچار آسیب جدی
شده اند 1200 .واحد مسکونی 100درصد خسارت دیده اند.

تحقق شــعار «بانک تمام الکترونیک» ،هدف گذاری
بانک دی در آستانه ورود به قرن جدید
رویکرد بانک دی در آســتانه قرن جدید هجری شمسی،
توســعه بانکداری الکترونیک با شــعار «بانــک دی ،بانک
تمام الکترونیک» اســت ،بــه طوری که ارائــه خدمات به
همــه ذینفعان در تمــام نقاط ایــران و حتــی جهان در
ســریعترین ،دقیقترین و امنترین شــکل ممکن شــود.
مدیرعامــل بانک دی با اشــاره بــه ســرمایهگذاریهای
گســترده این بانک در حــوزه بانکــداری الکترونیک و نیز
ورود پرقدرت به عرصه بانکــداری دیجیتال ،افزود :نیازهای
مشــتریان بانک در بستر ارتباطات الکترونیکی و شبکههای
اجتماعی باید به ســرعت پاسخ داده شــود تا رضایت آنها
به عنوان مهمترین ســرمایه بانک بیش از پیش جلب شود.
بوکار بانکی
وی «هوشمندی» و «چابکی» را از الزامات کس 
خواند و با تأکید بر این که بانک دی با وجود تعداد شعب کم،
از ســرمایه انسانی متخصص و جوان در کنار زیرساختهای
قوی حوزه فناوری برخوردار است ،اظهار کرد :استراتژیهای
فعــال و منعطف بانک ســبب شــده که در شــرایط ویژه
اقتصادی کشور و نیز مواجهه با کرونا ،بتوانیم در سریعترین
زمان و با کمترین هزینه ،نیازهای مشــتریان را پاسخ دهیم.
کریمی با اشاره به این که شیوع بیماری کرونا ،شعب بانکها را
به یکی از کانونهای درگیری با بیماری تبدیل کرد ،افزود :در
حالی که رفتارهای متعارف و خدمات معمول بانکی به صورت
حضوری و یا فیزیکی با چالشی جدی مواجه شده بود ،بانک
دی خدمــات غیرحضوری و دیجیتالی خود را در این ایام به
سرعت توسعه داد ،به طوری که اکنون بخش قابل توجهی از
نیازهای بانکی مشتریان بدون حضور در شعب برطرف می شود.
تسهیالت بانک صادرات ایران برای  ٥٦هزار کسب و
کار آسیبدیده از کرونا
بانک صادرات ایران به بیش از  ٥٦هزار کسبوکار آسیبدیده
از کرونا ،بیش از هشــت هزار و  ٥٠٠میلیارد ریال تسهیالت
پرداخــت کرد .این بانک از آغاز طرح اعطای تســهیالت به
کسبوکارهای آسیبدیده از کرونا در خردادماه تا پایان بهمن
ماه ســال جاری برای کمک و پشــتیبانی از  ٥٦هزار و ٦٦٣
کسب و کار آسیبدیده از شیوع بیماری کرونا در کشور بیش
از هشت هزار و  ٥٤٤میلیارد ریال تسهیالت پرداخت کرد.
کســبوکارهای آســیبدیده از کرونــا در  ١٠اســتان
خراسانرضوی ،فارس ،گیالن ،تهران ،چهارمحالوبختیاری،
کرمان ،کرمانشــاه ،مازندران ،لرســتان و اصفهان به ترتیب
بیشترین تسهیالت را طی  ٩ماه گذشته از بانک صادرات ایران
دریافت کردهاند ،به طوری که بیش از  ٦هزار و  ١٧٣کسب و
کار آسیبدیده از کرونا در استان خراسانرضوی در این مدت
از بانک صادرات ایران تســهیالت حمایتی دریافت کردهاند.
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الستیک یزد با دکتر ستوده بر صدر جشنواره های ملی
هجدهمین جشنواره «تولید ملی-افتخار ملی»

هجدهمین جشنواره تولید ملی-افتخار ملی در سالن خلیج فارس نمایشگاه بینالمللی
تهران با حضور برخی از مسئوالن سه قوه مجریه ،قضاییه و مقننه و صنعتگران نمونه
برگزار گردید در این مراسم مانند سالهای گذشته با حضور و سخنرانی مقامهای
عالی رتبه همراه با تقدیر از مدیران واحدهای برتر صنعتی و تولیدی کشور ،بهمن
ماه ســال جاری با رعایت اصول ،پروتکلها و مراقبتهای بهداشــتی برگزار شد.
مراسم اعطای لوح تقدیر از  ۵۵نفر برگزیده هجدهمین جشنواره تولید ملی افتخار
ملی با حضور وجیه اله جعفری معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایمیدرو ،مهدی
صادقی نیارکی معاون امور صنایع و ســعید زرنــدی معاون طرح و برنامه وزارت
صنعت معدن و تجارت برگزار شد.
در این جشنواره لوح تقدیر ویژه تقدیم شرکت مجتمع صنایع الستیک یزد به مدیر
عاملی جناب آقای دکتر ستوده که از بزرگان و شناخته شده ترین مدیران صنعت
تایر کشــور می باشد با اهدای تندیس و لوح سپاس تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

شرکت هایی که به تندیس زرین صادراتی کشور دست پیدا کردند قطعا توانسته
اند در تحقق برنامه های کالن صادراتی کشور و ارز آوری عملکردی موفق داشته
و بــا بهره گیری از همه ظرفیت های صادراتی خــود ،راه بازارهای جهانی را در
پیــش بگیرند .این اتفاق در ســالی رخ داده که کشــور در ظالمانه ترین دوران
تحریمی خود به ســر می برد و وضعیت جدید جهانی و تغییرات به وجود آمده
در دوران شیوع کرونا نیز تاثیرات منفی بسیاری بر بازارهای جهانی داشته است.
صادرکنندگان به نوعی ســربازان جبهه جنگ اقتصادی کشــور هستند و بدون
شــک کمتر کســی مطلع است که این شرکت ها در شــرایط فعلی که کشور با
مشــکالت ریز و درشــت اقتصادی دست به گریبان اســت ،برای تداوم تولید و
فراهم آوردن ارز چه فداکاری های شــایان توجهی مینمایند .شایســته اســت
که در این شــرایط وزارتخانه ها ،سازمان ها و نهادهای دولتی با ایجاد سهولت و
طرح های حمایتی به اقدامات این شــرکت ها رونق و شتاب بیشتری ببخشند.

بازدید معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و رئیس سازمان صمت از یزد تایر
دکتر عظیمی ،معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری یزد و دکتر علمدار ،رئیس سازمان
صمت اســتان یزد با همراهی دکتر ســتوده ،مدیرعامل شــرکت یزدتایــر ،مهندس بهزاد،
معاونت بهره برداری و دیگر مدیران و مســئولین یزدتایر در روز ســه شنبه مورخ 7بهمن ماه
 ،99از خط تولید این شــرکت خصوصا پروژه های توســعه ی در دست اقدام بازدید کردند
مجتمع صنایع الستیک یزد ،میزبان مدیرکل تامین اجتماعی استان یزد
در تاریخ  99/11/19و در هشــتمین روز از ایام اهلل دهه مبارک فجر انقالب اسالمی ،مجتمع
صنایع الســتیک یزد میزبــان مهندس مجید درویشــی مدیرکل تامین اجتماعی اســتان
و جمعی از کارشناســان اداره کل بود .در جلســه معارفه ای که در محل ســالن اجتماعات
مجتمــع برگزار گردید ،در ابتدا مهندس بهزاد ،معاونت بهــره برداری و مدیر مجتمع ،ضمن
خیرمقــدم و خوش آمدگویی به میهمانان ،شــرح مختصری از تاریخچــه ،تجهیزات و انواع
تولیدات شــرکت یزدتایر را بیان نمود .در ادامه مهندس درویشــی ،مدیرکل تأمین اجتماعی
اســتان یزد از حضور در مجتمع صنایع الســتیک یزد ابراز خرسندی نموده و صنایع عظیم
و پویایی همچون شــرکت یزدتایر را مایع افتخار اســتان دانســت و بــرای هرگونه همکاری
در جهت توســعه و پیشــرفت کمــی و کیفی چنین مجموعــه هایی اعــام آمادگی نمود.
در ادامــه مدیــرکل تأمیــن اجتماعــی اســتان و همراهــان ایشــان با حضــور مهندس
بهــزاد و تنــی چنــد از مدیــران و مســئولین شــرکت یزدتایــر از خط تولیــد مجتمع
بازدیــد کــرده و با مراحــل تولید و کنترل کیفیت تایرهای ســواری رادیال آشــنا شــدند.
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افزایش سرمایه همکاران سیستم مصوب مجمع گرفت

کسب درآمد پایدار در سایه طرح های مدبرانه دکتر فرید فوالدی
و تیم مدیریت خالق و متخصص مجموعه
صدیقه سرخوش
به گفته دکتر فرید فوالدی مدیر دانشمند مجموعه ،همکاران سیستم ضمن بررسی روندهای
جهانی و برخورداری از توان مناســب مالی برای ســرمایه گذاری و همچنین انعطافپذیری
در فرایندهای داخلی شــرکت ،در نظر دارد از محل این افزایش ســرمایه ،به تقویت و توسعه
خدمــات خود در زمینــهی رایانش ابری اقدام کنــد که اهم ســرمایهگذاری در این بخش
از طریق خرید تجهیزات ،توسعه دیتاســنتر در شرکت ابرآمد و خرید ساختمان خواهد بود.
طبق اعالم این مدیر مدبر ،پیرو مجوز کسب شده ،سرمایه شرکت از مبلغ  1.260میلیار ریال
به مبلغ  3.810میلیارد ریال افزایش خواهد یافت تا شرکت بتواند مبلغ  2.550میلیارد ریال از
محل سود انباشته خود برداشت کرده و در سه مرحله در بازار رایانش ابری سرمایه گذاری کند.
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان ســهام شــرکت همکاران سیستم (ســهامی عام) مورخ
 1399/11/18در محــل دفتر شــرکت ســاختمان همکاران سيســتم تشــکیل گردید.
در ایــن مجمع که با حضور  73/69درصد از ســهامداران حقیقــی و حقوقی ،اعضای هیات
مدیره ،نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار ،حســابرس و بازرس قانونی برگزار شد ،ریاست
مجمــع برعهده آقــای مهدي انصاريان بود که جنابان حســين شــهبازي رز و علي وزيري
درمقــام نظــار اول و دوم و آقــای حميدرضا رنجبري به عنوان دبیر مجمع انتخاب شــدند.
در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل
محترم و پس از اســتماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان با طنین صلوات
خود ضمن تصویب افزایش ســرمایه شرکت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.
دکتر فرید فوالدی مدیرعامل فرهیخته شــرکت همکاران سیستم در گزارش خود پیرامون
الــزام این افزایش ســرمایه تصریح کــرد :در حال حاضــر اصلیترین اســتراتژی همکاران
سیســتم ،گســترش خدمات در زمینهی رایانش ابری اســت و نرخ نفوذ این تکنولوژی که
در حــال حاضر بخش عمدهای از خدمات شــرکتهای بزرگ جهانی را شــامل میشــود،
به ســرعت در حــال افزایش اســت و البته پاندمی نیــز در این روند بیتاثیر نبوده اســت.
بنا به اعالم ســکاندار شــرکت ،مدل درآمدزایی این خدمات به شــکل حق اشــتراکی است
و بــا ســرمایهگذاری اولیهای که انجام میشــود ،برای شــرکت همکاران سیســتم درآمد
پایداری ایجاد خواهد شــد که حاشــیه ســود آن در طول زمان افزایش پیــدا خواهد کرد.
وی همچنیــن اظهــار داشــت کــه این طــرح افزایش ســرمایه بــازده  ۴۸درصــدی را
بــرای شــرکت ایجاد خواهــد کرد و با تمهیدات اندیشــیده شــده در شــرکت از ســال
آینــده در حــوزه کالن داده و هــوش مصنوعــی حرکــت وســیعتری آغاز خواهــد کرد.
در ادامه مجمع سرکار خانم الهه غریبی مدیر مالی پاکدست و با دیسیپلین همکاران سیستم ،در
مورد آثار مالی این طرح اعالم داشت :عالوه بر توسعه ارائهی خدمات بر بستر ابر که یک خط درآمدی
محکم و پایدار را برای سودآوری شرکت ایجاد میکند ،مساله مهم بعدی توسعه شبکه نمایندگان
فروش است که به واسطه آن امکان فروش محصوالت به شکل گستردهتری فراهم خواهد شد.
در بخش پایانی هیئتمدیره همکاران سیســتم پاسخگوی پرسشهای ســهامداران بوده و
رویکردهای ورود به بخشهای کالن داده و هوش مصنوعی ،همکاری با شرکتهای استارتاپی
برای تکمیل بخشــی از نیازهای  ،ITاز جمله موضوعاتی بود که در این بخش مطرح گردید.
گزارش بــازرس قانوني درباره گــزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش ســرمایه
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان ســهام شــركت همکاران سیســتم (ســهامي عام)
در اجــراي مفــاد تبصــره  2مــاده  161اصالحيــه قانون تجــارت مصوب ســال 1347
 -1گزارش توجیهی مورخ  23آذر ماه  1399هیات مدیره شرکت همکاران سیستم (سهامي
عام)«(-شرکت») درخصوص افزايش سرمايه آن شركت از مبلغ  1/260/000میلیون ریال به
مبلغ  3/810/000ميليون ريال که مشتمل بر اطالعات فرضی پیوست می باشد ،طبق استاندارد
حسابرســی «رسیدگی به اطالعات مالی آتی» مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است.
مســئوليت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.
 -2گزارش مزبور در اجراي تبصره  2ماده 161اصالحيه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش
سرمایه شرکت از محل سود انباشته تهیه شده است .این گزارش براساس مفروضاتی مشتمل
بــر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شــده اســت که انتظار
نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد .در نتیجه ،به اســتفاده کنندگان توجه داده می شــود که این
گزارش توجیهی ممکن اســت برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.
 -3براســاس رسيدگي به شــواهد پشــتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات مندرج

درگزارش توجیهی افزایش ســرمایه پیوســت ،این موسســه بــه مواردی برخــورد نکرده
اســت كه متقاعد شــود مفروضات مزبــور ،مبنايي معقــول براي تهيه گــزارش توجيهي
فراهــم نمي كند .به عــاوه ،به نظر اين موسســه ،گزارش توجیهی یاد شــده ،براســاس
مفروضات به گونه ای مناســب تهیه و طبق اســتانداردهای حســابداری ارائه شــده است.
 -4نظــر ســهامداران را بــه ایــن موضــوع جلب مــی نماید که حتــي اگــر رويدادهاي
پيش بيني شــده طبــق مفروضات ذهني توصيف شــده در بــاال رخ دهــد ،نتايج واقعي
احتمــاال متفــاوت از پيش بيني هــا خواهد بود .زيــرا رويدادهاي پيش بيني شــده اغلب
بــه گونه اي مــورد انتظار رخ نمــي دهد وتفاوت هــاي حاصل مي تواند با اهميت باشــد.
هدف از انجام افزایش سرمایه
با توجه به ماهیت خدمات ابری که باید قابلیت مقیاس پذیری ،کیفیت و امنیت باال داشــته
باشند ،همکاران سیستم تصمیم گرفت تا این خدمات را با کمک شرکای تجاری استراتژیک
به بازار عرضه کند تا عالوه بر ایجاد زیرساخت مناسب جهت ارائه به مشتریان راهکاران ابری،
محصوالت متنوعی بر بســتر ابر به بازار ارائه نماید .به همین منظور با همکاری یک شــرکت
متخصص در حوزه ارائه تجهیزات و خدمات تخصصی فناوری اطالعات ،شرکت مشترکی تحت
عنوان «شرکت توسعه زیرساخت های فناورانه ابرآمد» را در سه ماهه سوم  1398تاسیس نمود
تا به صورت تخصصی خدمات جدیدی در حوزه های زیرساخت و پلتفرم بر بستر ابر ارائه کند.
به همین منظور برنامه ریزی جهت ایجاد مرکز دادهCenter) (Dataبرای ارائه ســرویس
متمرکز به مشتریان با در نظر گرفتن استانداردهای جهانی ،انجام شده است .از آنجاییکه تجهیز
و راه اندازی زیرساخت های مرکز داده ،هزینه اولیه را برای شرکت به همراه دارد .اجرای این کار
بایستی به گونه ای باشد تا برای جلوگیری از تکرار هزینه های ثابت ،در کوتاه مدت نیاز به جابه
جایی مرکز داده این شرکت وجود نداشته باشد .لذا فراهم آوردن فضای کسب و کار مناسب
مطابق با طرح های توســعه ای نیز از برنامه های در دست اقدام همکاران سیستم می باشد.
عالوه بر اســتراتزی ارائه خدمات بر بســتر ابر ،تمرکز فروش بر شــرکت های بزرگ و صنایع
اســتراتژیک یکی از اساســی ترین رویکردهای همکاران سیستم در ســال  1399را شکل
می دهد .به همین جهت همکاران سیســتم از سال گذشــته در راستای افزایش چابکی در
ســازمان کار و توســعه ســهم بازار خود در کشــور بر آن شد تا استراتژی شــبکه سازی و
توســعه کســب و کار از طریق افزایش کانال های فروش اســتقرار و پشتیبانی را در دستور
کار خــود قــرار دهد .در راســتای تحقق این اســتراتژی طرح هایی اجرا گردیــد .از جمله:
 فعال شدن شرکتهای «هم پیمان» بعنوان شریک تجاری همکاران سیستم در حوزه فروشو استقرار استان ها
 تمرکز خدمات پشتیبانی در تهران با هدف برخورداری مشتریان سراسر کشور از خدماتی باکیفیتیکسان
 ایجاد شرکت های زیرمجموعه ای تحت عنوان «پشتیان یار» و برون سپاری بخشی از خدماتپشتیبانی
 افزایــش کانــال هــای فــروش بــا ا یجــاد شــرکت هــای تحــت لیســانس جدیددر جهت توانمندسازی شــرکت های نوپای تحت لیسانس و پشتیبان یار ،شرکت همکاران
سیســتم برنامه هایی را دســتور کار قرار داده است که ضمن انتقال تجربه جذب ومراقبت از
مشــتریان ،فرآیندهای موفقیت ساز این شــرکت ها را به ان ها آموزش دهد و از این شرکت
هــا حمایت کند .یکــی از این برنامه های حمایتی ،تامین فضای کســب و کار می باشــد.
بهطورکلیهدفازانجامافزایشسرمایه،سرمایهگذاریبرایایجادزیرساختهایالزمبرایتوسعه
ارائه خدمات بر بستر ابر و توانمندسازی شرکت های نوپای تحت لیسانس و پشتیبان یار می باشد.
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پیشتاز در صادرات و ارز آوری

تقسیم سود  1790ریالی به ازای هر سهم در مجمع ساالنه ریشمک
خسرو امیرحسینی

مدیرعامل موفق شرکت در گزارش مبسوط خود با
اشارت به اینکه ریشمک با محصوالت صادراتی خود
که پودر شــیرین بیان و عصاره قالبی شیرین بیان
حاصله از ریشه شیرین می باشد توانسته با تکیه بر
دانش و مهارت و تالش کارکنان ،نقش خوش یک
شرکت صادرات محور را برای میهن اسالمی تجلی
بخشد تصریح کرد محصوالت ما که کاربرد دارویی
فــراوان دارند همــواره بر بهبــود کیفیت زندگی
نیــروی کار و خانواده تکیه داشــته و بحمداهلل در
سال مالی مورد گزارش نیز توانستیم با یک تمهید
مناسب و فروش خوب و تنوع بخشی به خریداران
محصوالت شــاهد افزایش ارزآوری و سودآفرینی
دوچندان برای سهامداران و ذینفعان خود باشیم.
مجمــع عمومی عادی ســالیانه شــرکت تولید و
صادرات ریشمک (سهامیعام) مورخ 1399/12/3
در محل مجتمع فرهنگي رفاهي دانشــگاه شيراز
تشــکیل گردیــد .در ایــن مجمع که بــا حضور
 70/69درصــد ســهامداران حقیقــی و حقوقی ،
اعضــاء هیات مدیــره ،نماینده ســازمان بورس و
اوراق بهادار ،حســابرس و بــازرس قانونی برگزار
گردید ،ریاست مجمع برعهده آقای مهدي اميري
بود ،که جنابــان حميد خاني جوي آبادي و حامد
مددي در مقــام نظار اول و دوم و آقای علي اصغر
ماليي به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.
درادامــه با قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمع
مربوط بــه اهم فعالیتهــای صــورت پذیرفته در
طی ســال مالــی منتهــی بــه  1399/09/30و
پــس از اســتماع گــزارش حســابرس و بازرس
قانونــی ،مجمع نشــینان با طنین صلــوات خود
ضمن تصویب صورتهای مالــی و تنفیذ معامالت
مشــمول مــاده  129با تقســیم ســود 1/790
ریال به ازای هر ســهم به کار خــود پایان دادند.
شایان ذکر اســت محصول اصلی تولید و صادرات
ریشــمک عصاره شــیرین بیان و دومین محصول
آن عصاره قالبی شــیرین بیان است و شرکت تمام
محصوالت خود را صادر می نماید.
بنابرایــن در زمانــی کــه تصمیــم اقتصــادی بر
افزایــش نرخ ارز در کشــور باشــد مــی تواند اثر
مثبتی را بر فروش شــرکت هــای صادرات محور
از جمله تولید و صادرات ریشــمک داشــته باشد.
ریشــه شــیرین بیــان تنهــا مــاده اولیــه این
شــرکت می باشــد که بخش عمــده ای از آن از
ترکمنســتان و مابقی از ایران تامیــن می گردد.
پیام هیات مدیره
با اســتعانت از ایزد منان ،امســال نیــز علی رغم
مشکالت عدیده ،به خوبی و شایستگی سپری شد.
جا دارد از زحمات پرســنل و مدیران شرکت که با
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تالش و کوشش خود ما را در جهت نیل به اهداف
از پیش تعیین شــده یاری نمودند تشــکر نماییم.
ســند چشم انداز شرکت تولید و صادرات ریشمک
(ســهامی عام) با تکیه بر دانش و مهارت و تالش
بی وقفه کارکنان در مســیر حفظ و ارتقاء خود در
ســطح جهانی گام های موثری برداشــته است .و
در زمینــه تولید و عرضه محصــول برنامه خود را
در مسیر رشــد  ،تعالی و رضایتمندی ذینفعان به
نحوی شایســته به پیش برده اســت .عالوه بر آن
علی رغم وجود مخاطرات صادرات و ریســک های
موجــود اعم از وصول مطالبات ،نوســانات نرخ ارز
و  ...همــواره در جهت تولیــد و فروش محصول و
وصول مطالبات اقدام شده است .هیات مدیره امید
دارد با توکل به ایزد متعال و حمایت ســهامداران
محتــرم و تالش و کوشــش کارکنــان بتواند ،در
تمامــی زمینه هــا بیــش از پیش موفق باشــد.
عملکرد اجتماعی:
محصوالت در صنعت دارویی کاربرد دارد.
همــواره بر بهبــود کیفیت زندگی نیــروی کار و
خانواده آنان تاکید گردیده است.
همواره سعی بر رعایت قوانین و مقررات گردیده است.
پروژه ها ،طرح ها و برنامه های توسعه
 تکمیــل مراحل بعدی افزایش ســرمایه از محلسود انباشته
 رسوخ در بازار و افزایش سهم از بازار شیرین بیان حفظ پیشتازی کیفیت در بازار شیرین بیان کاهش ریسک با افزایش تولیدات شرکت مدیریت بهای تمام شده و افزایش حاشیه فروشجذبوبهکارگیرینیرویانسانیبرخوردارازدانشروز افزایش کنترل های هوشمند با استفاده از روشهای نوین کاربردی ICT
 آموزش مستمر و ارتقاء مسئولیت پذیری کارکنان تنوع بخشی به خریداران محصوالت رشد فروش و ارز آوری تنوع بخشی به منابع تامین مالی رشد سودآوری وصول مطالبات و پایین آوردن دوره وصول آنجایگاه شرکت در صنعت:
شــرکت در صنعت تولید و صــادرات محصوالت
شــیرین بیــان فعالیت می کند و بــه عنوان یکی
از بزرگتریــن تولیدکننــدگان و صادرکنندگان در
بین شــرکت های شــیرین بیان در ایران است که
در ســازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شــده
و کمــاکان با تکیه بــر کیفیت برتــر محصوالت
شــیرین بیان موفق به کســب عنوان صادرکننده
برتــر نمونــه کشــوری در ســال هــای ،1382
 1397 ،1391 ،1389 ،1387شایســته تقدیــر

در ســال  1392و بــه عنوان صادرکننــده نمونه
اســتانی در ســال هــای ،1393 ،1390 ،1388
1395 ،1394و 1396و  1398شــده اســت.
برنامه های آتی هیات مدیره
با توجه به وضعیت و شــرایط خــاص اقتصادی و
روند افزایش قیمت کاالهــا و خدمات و مخصوصا
مواد اولیه و نیز افزایش احتمالی بهای ســوخت و
تاثیرگذاری مستقیم و مضاعف آنها ،حفظ موقعیت
شــود و جهت گیری و برنامه ریزی های شــرکت
بایستی در این راستا متمرکز گردد .برای دستیابی
به این مهــم انجام مراحل زیر ضروری خواهد بود:
 سعی در جهت افزایش تولید حفظ و ارتقای کیفیت محصول تــاش در جهت وصــول مطالبــات از خریدارخارجی محصول
 سعی در به فروش رساندن بیشتر محصول شرکت تالش در جهت کاهش آن دســته از هزینه هاییکه امر تولید را مواجه با اشــکال می سازند و انجام
صرفه جویی های الزم
معرفی شرکت ریشمک
این شــرکت در ســال  ۱۳۴۸تاســیس و در سال
 ۱۳۹۵در بــازار بورس اوراق بهــادار پذیرفته و در
سال  ۱۳۹۶عرضه گردید و معامالت آن در آن سال
آغاز گردید .هدف از تاســیس آن ایجاد ،تاسیس و
تصــدی واحدهای تولیدی و صنعتی و بازرگانی در
حوزه انواع فــرآؤرده های گیاهی ،غذایی و دارویی
و نیــز اقدام به تمامی فعالیت های بازرگانی اعم از
وارداتی و صادراتی در این حوزه می باشد.ظرفیت
اســمی تولید عصاره شــیرین بیــان ۱۶۰۰۰۰۰
کیلوگــرم و عصاره قالبی شــیرین بیان ۶۰۰۰۰۰
کیلوگرم می باشــد .هم چنین این شــرکت پروژه
کارخانه لپویی را در دست ساخت دارد که با هدف
خروج کارخانه از ســطح شــهر و انتقال به حومه
می باشد .ســرمایه اولیه شــرکت 56/000/000
ریال مشــتمل بر  2800سهم بیســت هزار ریالی
بوده که در تاریخ  1394/8/23با شــرکت شیرین
بیــان زرقان ادغام شــده اســت و در حال حاضر
سرمایه شرکت  30/000/000/000ریال مشتمل
بر  300/000/000سهم یک هزار ریالی می باشد.
ماموریت
ماموریت واحد حسابرســی داخلــی ارائه خدمات
اطمینان دهی و مشاوره ای مستقل و بی طرفانه به
منظور ارزش افزایی و بهبود عملیات شرکت می باشد.
حسابرســی داخلی بــا ایجاد رویکــردی منظم و
روشمند به شرکت کمک می کند که برای دستیابی
به خود اثربخشــی ،فرآیندهای راهبری و مدیریت
ریســک کنترل را ارزیابی نموده و بهبود بخشــد.
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افزایش سرمایه البرز دارو مصوب مجمع گرفت

سالمت محوری با بزرگترین تولید کننده داروهای قلبی عروقی در ایران

الیاس کهزادی مدیر شناخته شده و خوشفکر صنعت دارویی کشورمان در فرازی از گزارش
خود با اعالم اینکه البرز دارو در ســال سخت اقتصادی  1399که مشکالت ناشی از تحریم
و تهدیدهای بین المللی و درگیری جهانیان با بیماری منحوس کرونا توانست با مجاهدت
کلیه ارکان خدوم خود و منابع انسانی ارزشمند خود هم سفیر سالمت و سود آفرین برای
ذینفعان خود و هلدینگ باشــد و هم در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی خود و به
منظور درمان و پیشــگیری بیماری کرونا  COV19به دانش فنی تولید داروی ایورمکتین
با همکاری پارک علم و فن آوری و دانشــگاه علوم پزشکی استان قزوین دست یابد اضافه
کرد این افزایش ســرمایه جهت تکمیل ،توســعه و تجهیز ســایت هاي تولیدي و خرید و
جایگزنی ماشــین آالت جدید و با تکنولوژي روز دنیا در دســتور کار مدیریت قرار دارد .
به گفته ی این مدیر باتجربه این افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی به میزان ۴۰
درصد انجام خواهد شد و الزامات این افزایش سرمایه
تکمیل فضای طبقاتی به دلیل کمبود فضای انبارش
و فرسوده بودن انبارها و لزوم استفاده از  GMPاست.
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان ســهام شرکت
البرزدارو(سهامی عام) مورخ  1399/12/13در محل
ساختمان جديد دانشــگاه داروسازي-سالن رازي
تشــکیل گردید .در این مجمع که با حضور 71/25
درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی ،اعضای هیات
مدیره ،نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار ،حسابرس
و بازرس قانونی برگزار شــد ،ریاست مجمع برعهده
آقای فرشيد مرادي بود که جنابان علي فالح پور و
غالمرضا تاج الديني درمقام نظار اول و دوم و آقای
سيد جالل موسوي به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.
در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل
محترم و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان با طنین صلوات
خود ضمن تصویب افزایش سرمایه شرکت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.
الیاس کهزادی در گزارش کامل و مبســوط خود با اشــاره به راه اندازی خط تولید جدید
آمپول در این شرکت در سال  1399بیان کرد :با سیاست های تدوینی و عملیاتی شده از
نظر روند فروش و سود آوری همچنان سعی می کنیم روند رو به رشد خود را حفظ کرده و
از سوی دیگر با تکمیل سبد محصوالت در حوزه قلبی-عروقی و گوارشی و محصوال جدید و
مورد تایید استانداردهای روز جهانی عالوه بر تامین نیاز بازار و مصرف کنندگان داخلی ایران
اســامی در پی افزایش فروش خارجی به کشورهای هدف صادراتی هستیم .به گفته این
مدیر موفق و پاکدست با رویکردهای اندیشیده شده در البرز دارو امیدواریم در تداوم روند
صعودی و رو به رشد خود در ارزش آفرینی و سوآوری توامان با اعتالی وجهه برند با یک
رشد بسیار خوبی همراه شویم .شایان ذکر است تولید و توزیع چندین محصول و داروهای
جدید در حوزه قلبی  ،عروقی  ،گوارشی و تزریقی از جمله موفقیت های این شرکت در سال
جاری بوده اســت که با استقبال فراوانی روبه رو گردید .به گفته مدیرعامل ،توسعه خطوط
تولید به منظور بهینه سازی ،سبد محصوالت و جایگزینی ماشین آالت فرسوده ،به منظور
حفظ ظرفیت های فعلی و نیز،ایجاد ظرفیت های جدید از مصادیق این افزایش سرمایه است.
گزارشبازرسقانونيدربارهگزارشتوجیهیهیاتمدیرهدرخصوصافزایشسرمایه
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان ســهام شــركت البرزدارو (سهامي عام)
در اجــراي مفاد تبصره  2ماده  161اصالحيه قانون تجارت مصوب ســال 1347
 -1گزارش توجیهی مورخ  11آبان ماه  1399هیات مدیره شــرکت البرز دارو (ســهامي
عام) درخصوص افزايش ســرمايه آن شركت از مبلغ  2/200میلیارد ریال به مبلغ 3/080
ميليارد ريال ،مشــتمل بر اطالعات مالی فرضی که پیوســت می باشــد ،طبق استاندارد
حسابرسی «رسیدگی به اطالعات مالی آتی» مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است.
مسئوليت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.
 -2گــزارش مزبــور در اجراي تبصــره  2مــاده 161اصالحيه قانون تجــارت و با هدف
توجیه افزایش ســرمایه شــرکت از محل مطالبات حال شــده و آورده نقدی سهامداران
تهیه شــده است .این گزارش توجیهی بر اســاس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی
درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شــده اســت که انتظــار نمی رود لزوما به
وقــوع بپیونــدد .در نتیجه ،به اســتفاده کنندگان توجه داده می شــود کــه این گزارش
توجیهی ممکن اســت برای هدفهایی جز هدف توصیف شــده در باال مناســب نباشــد.

 -3براســاس رســيدگي به شــواهد پشــتوانه مفروضــات و با فرض تحقــق مفروضات
ذهنــی منــدرج در گزارش توجیهی پیوســت ،این موسســه به مواردی برخــورد نکرده
اســت كه متقاعد شــود مفروضات مزبور مبنايي معقــول براي تهيه گــزارش توجيهي
فراهــم نمــي كند .به عالوه ،به نظر اين موسســه ،گزارش توجیهی یاد شــده براســاس
مفروضات به گونه ای مناســب تهیه و طبق اســتانداردهای حســابداری ارائه شده است.
 -4حتي اگر رويدادهاي پيش بيني شــده طبق مفروضات ذهني توصيف شده در باال رخ
دهد ،نتايج واقعي احتماال متفاوت از پيش بيني ها خواهد بود .زيرا رويدادهاي پيش بيني
شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوت هاي حاصل مي تواند با اهميت باشد.
هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شــرکت البرز دارو ( ســهامی عام ) از افزایش ســرمایه موضوع این گزارش « تامین
مالی مربوط به خرید و جایگزینی ماشــین آالت و
تجهیزات تولیدي و تتمه هزینه هاي مربوط به پروژه
انبار طبقاتی و پروژه مایعــات در فضاي جدید که
در حــال اجرا می باشــد  ،بمنظور تاییدیه GMP
(طراحی و اجراي نظام منــد اصول عملیات خوب
ســاخت) معاونت غذا و دارو می باشد .باعنایت به
اینکه توسعه عملیات تولیدي و بازرگانی و همچنین
حضور و بقــا در عرصه اینگونه فعالیتها ,مســتلزم
تقویت بنیه مالی و اعتباري شرکت بوده  ,و از طرفی
اعطاي تسهیالت توسط بانکها با محدودیت همراه
می باشــد .ونظر به اینکه سرمایه باال در هرشرکت
یکــی از ظرفیت هاي قابل اتــکا و کارامد بوده وبه
عنوان چراغ ســبز حضــور در رقابتهــاي تجاري
بشــمار میرود .ضرورت افزایش سرمایه شرکت امر بدهی و اجتناب پذیر می نماید .تمامی
مــوارد مطروحه فوق به منظــور تولید داروهاي با کیفیت باال ،همگام با روند رو به رشــد
تکنولوژي در صنایع داروســازي دنیا ،استقرار سیســتم مدیریت کیفیت جهت طراحی و
اجراي نظام مند اصول عملیات خوب ســاخت  )) GMPامري اجتناب ناپذیر می باشــد.
در کشــور ما نیز به تبع ســایر کشورهاي صنعتی و توســعه یافته جهان ،اجراي سیستم
مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت از الزامات ســازمان غذا و دارو بوده و کلیه شرکت هاي
داروسازي موظفند اصول  GMPرا درکلیه مراحل ساخت محصوالت خود رعایت نمایند.
طی ســالهاي اخیر ســرمایه گذاري قابل توجهی در خطوط تولید شــرکت صورت گرفته
اســت ،همچنین در ســایت هاي تولیدي مذکور علی رغم توســعه و تجهیز ســاختمان
و تاسیســات منطبق با اصول  ،GMPتعدادي از ماشــین آالت مســتقر در سایت هاي
جدید از خطوط تولید قدیم منتقل گردیده اســت .فرسودگی و قدیمی بودن این ماشین
آالت منجــر به توقفات فنــی در تولید و نهایتــا کاهش توان و ظرفیــت تولید میگردد.
 خرید ماشین آالت تولیدي به منظور حفظ توان تولید و افزایش ظرفیت تولیدي اتمام پروژه انبار طبقاتی بر اساس استاندارد هاي ( GSPروش هاي بهینه انبار داري ) کهموجب افزایش ظرفیت انبار مواد و محصول میگردد
 اتمام پروژه مایعات بر اســاس استاندارد هاي ( GMPطراحی و اجراي نظام مند اصولعملیات خوب ساخت) که موجب دریافت GMPهاي اتزم و افزایش فضاي جهت استفاده
از ماشین آالت جدید خواهد شد.
 قسمتی از هزینه هاي احداث سایت پودر تزریقی که الباقی پروژه در سالهاي آتی خواهد بودلــذا تکمیــل توســعه و تجهیز ســایت هاي تولیــدي و خریــد و جایگزنی ماشــین
آالت جدیــد و بــا تکنولــوژي روز دنیــا در دســتور کار مدیریــت قــرار گرفــت.
مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادي و محل تأمین آن
بــا توجه بــه برنامــۀ ارائه شـــده ،شـــرکت البرز دارو (ســهامی عــام)در نظــر دارد
ســـرمایۀ خــود را از مبلــغ 2/200/000میلیون ریال بــه مبلــغ  3/080/000میلیون
ریــال ،از محــل مطالبــات و آورده نقــدی ســهامداران بــه شــرح زیر افزایــش دهد.
  880/000میلیون ریال (معادل  40درصد) از محل مطالبات و آورده نقدی سهامدارانبرنامه هاي شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه
به دلیل شرایط حاکم بر بازار ،راه دیگری به جز افزایش سرمایه برای تامین مالی پروژه ها
وجود ندارد و چنانچه افزایش سرمایه عملی نگردد .پروژه های مذکور نیمه تمام و بال استفاده
خواهند ماند و نتیجه آن تاثیر بسیار منفی بر کیفیت و کمیت فعالیت های شرکت می باشد.
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