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استاد گرانقدر جناب آقای دادوش 

جناب آقای سید محمد علیپور

جناب آقای داریوش اسماعیلی

دکتر ناصرالدین اسالمی فرد

جناب آقای حجت اله مهدویان مدیرعامل محترم بانک توسعه تعاون جناب آقای غالمرضا تاجگردون

مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال 
آرامش ابدی و علو درجات برای آن مرحومه مسئلت می نماییم.

انتصاب شایسته حضرتعالی به سمت مدیر عامل بیمه كارآفرین را كه یدی طوالنی و موفق 
در صنعت بیمه و اقتصاد كشور داشته را صمیمانه تبریک عرض نموده و توفیق روزافزون 

جنابعالی را از درگاه حضرت احدیت خواهانیم. 

انتصاب شایسته حضرتعالی به سمت رئیس جدید هیئت مدیره »گل گهر« را تبریک عرض 
نموده و از درگاه ایزد منان ، سربلندی و توفیق روزافزون شما را آرزومندیم.

انتصاب شایسته حضرتعالی به سمت مدیر روابط عمومی و امور بین الملل بیمه رازی 
را كه نشان از لیاقت و توانمندی جنابعالی می باشد تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

درگذشت برادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از ایزد منان برای آن مرحوم علو 
درجات و برای بازماندگان صبر مسئلت داریم.

انتصاب شایسته حضرتعالی به سمت مدیرعامل شركت سهامی بیمه سرمد را كه از مفاخر 
 ، سبحان  خداوند  پیشگاه  از  و  نموده  عرض  تبریک  كشورهستید  اقتصاد  بزرگان  و  نظام 

سربلندی و توفیق روزافزون شما را آرزومندیم.
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گزارش کامل مجامع به همراه آلبوم تصاویر در وب سایت نشریه به آدرس www.eghtesadobimeh.ir بارگزاري شده است.

شرح عکس جلد

دکتر محمدجواد عسکری _ مدیرعامل کارخانجات تولیدی شهید قندی )بکام(
دكتر محمدجواد عسکری كه مورد اعتماد و وثوق وزرای متعددی در دولتهای گوناگون بوده به سامت كاری، 
عدم تعلق و وابستگی به گروه و حزب سیاسی و ارزشهای شخصی ارزنده معرف و معروف می باشد و بواسطه 
سال ها تجربه و سکانداری در یکی دوجین شركت بزرگ تولیدی و صنعتی و داشتن تحصیات عالیه و دانش 
روز از مدیران هم صاحب علم و دانش و هم تجربه و عمل گرایی است كه در هر سنگری خدمت بی منت را 
معنایی تازه بخشیده و درناخدایی »بکام«هم سعی و تاش وافر كرده با استفاده از تجربیات ارزشمندی كه در 
طول سالها خدمت جهادی از سخت ترین روزهای جنگ تحمیلی تا امروزه ی بازار سرمایه كشور دارد بهترین 

ها را در كوران جنگ اقتصادی این روزها در این بنگاه عظیم تولیدی - قتصادی برپا سازد. 
بیوگرافی

این  پرورش  و  آموزش  معاونت  سپس  و  بافق  بدنی  تربیت  را  خود  كار  ابتدای  عسکری  جواد  دكترمحمد 
این مدیر برجسته كه دارای تحصیات آكادمیک عالیه و مدرک دكتری كسب و كار  آغاز كرد.  شهرستان 
از معتبرترین دانشگاه ها می باشد در اولین دوره شورای اسامی شهرستان بافق توانست رای اعتماد مردم 
شهرستان را اخذ و به عنوان عضو شورای اسامی شهر بافق به مدت چهارسال به بهترین نحو ممکن نمایندگی 

مردمی باشد كه وی را منتخب كرده و به شایستگی انجام وظیفه كند .
وی از سال 81 به سنگ آهن مركزی ایران انتقال پیدا كرد و در سمت های مالی و حراست سنگ آهن تا 

سال 90 انجام وظیفه نمود .
محمد جواد عسکری از سال 90 به عنوان مشاور هماهنگی ،ارتباطات و همچنین پشتیبانی فعالیت نمود و 
سپس به عنوان سرپرست شركت سنگ آهن مركزی ایران و عضو هیئت مدیره خدمت نمود و حضور در پُست 

های مختلف مدیریتی منجمله حضور به عنوان:
- مدیر عامل و مجری طرح احداث كارخانه اكلومراسیون

- عضو هیئت مدیره مجتمع سرب و روی مهدی آباد
- عضوهیئت مدیره شركت گوهران چغارت

- عضو هیئت مدیره شركت فوالد بافق كسری
- عضو هیئت مدیره انجمن سنگ

- مشاور امور معادن و صنایع معدنی مجلس شورای اسامی
- عضو شورای مشورتی استان یزدسال91

- مشاور سازمان ایمیدرو وزارت صنعت معدن و تجارت یکسال و نیم از تجارب و سوابق ارزنده وی می باشد.
مشارالیه از ابتدای سال 97 مدیرعامل صندوق بازنشستگان فوالد كشور و همچنین در مقام سرپرست شركت 
سنگ آهن مركزی ایران مشغول خدمت گردید . این مدیر ارزشی كشورمان در ادامه كارنامه درخشان كاری 
خود با قبول ناخدایی »بکام« توانست این شركت را از ركود خارج كرده و با افزایش تولید و تنوع بخشی به 
محصوالت و عقد قراردادهای مناسب داخلی و خارجی زمینه را برای دوباره اوج گیری این بنگاه عظیم تولید 

انواع كابل های مخابراتی مسی، نوری ... را رقم بزند. 
دكتر عسکری در تعامل با دولت های مختلف در زمان خدمت و استفاده از افراد با سلیقه های مختلف در 
زیرمجموعه تحت امر و همچنین مدیریت با برنامه كه نمونه آن را می توان در سنگ آهن مركزی و صندوق 
توانست نقشی شایسته  به وضوح دید  تولیدی شهید قندی  بازنشستگان فوالد كشور و شركت كارخانجات 
از یک مدیر توانمند كه می تواند به واسطه آشنایی با مسائل كارگران و نیز دارا بودن روحیه تعامل و جلب 
همکاری با كلیه عوامل موثر در پیشبرد و پیشرفت یک مجموعه را در سخت ترین بحران و طوفان ها به 
سوی ساحل آرامش رهنمون سازد، تجلی ببخشد. حرمت نهی این مدیر متعهد و متخصص به اصحاب قلم 
والیت  و  صدیق  خادمی  كه  است  آن  گواه  بخوبی  »بکام«  در  وی  كاری  درخشان  دستاوردهای  و  رسانه  و 
با تدبیر مقام معظم رهبری                           از تجربه، نوید بخش نشاط و تحرک در سالی كه  بار ارزشمندی  با كوله  مدار 
)مدظله العالی( سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری گردیده است، الگویی موفق برای رسیدن 

به این مهم خواهد بود.
تاش دو چندان این سردار جنگ اقتصادی در مجموعه ای عظیم به عنوان پیش قراول توسعه ارتباطات و 
ایجاد تحول در شبکه عظیم مخابرات می تواند زمینه ساز پیشرفت منطقه و كلیت توسعه ایران اسامی بیش 
از پیش در همه عرصه های موفقیت و ارزش آفرینی در ارتقاء كیفیت ، افزایش تولید و صادرات ، توسعه دانش 

منابع انسانی، بومی سازی فن آوری روز تکنولوژی بین المللی و ... گردد.
بطور قاطع می توان اعان كرد حضور مدیری كه به كمیت و كیفیت كاری در كنار شفافیت مالی توجه ویژه 
ای معطوف می سازد می تواند همان حلقه گمشده ای باشد كه مدیریت و صنعت كشور امروزه و در یک جنگ 

اقتصادی تمام عیار بیش از پیش به آن نیازمند است.
در كنار پتانسیل باالی مجموعه با مدیریت اثربخش ، توام با تجارب برجسته دكتر محمدجواد عسکری در سال 

1400 خیلی بیشتر از موفقیت های كارخانجات تولیدی شهید قندی خواهیم شنید.
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خسرو امیرحسینی
آغاز سال 99 با همه كاستی ها، ریزش بازارها و ركود در تمام عرصه های اقتصادی 
اغلب مردم  اتمام رسید.  به  بود  به نام ویروس كرونا  نامیمونی  كه ماحصل پدیده 
برای شروع سال جدید در اندیشه برنامه ریزی جهت اهداف فردی و خانوادگی بوده 
و مدیران هم در اندیشه اهداف حرفه ای و سازمانی خود دغدغه های بزرگ را در 
سر می پرورانند. مرور كارهای سال قبل و تدوین و طراحی برنامه هایی با استراتژی 
جدید و چگونگی اجرای آن در سال پیش رو از وظایف خطیر رهبران سازمان ها و 
اطاع رسانی و تبیین آن به عهده مدیران روابط عمومی و در نهایت نحوه اجرای 

آن توسط مدیران میانی و اجرایی امکان پذیر خواهد بود.
اینکه سازمان ها و بنگاه های اقتصادی بخش دولتی و خصوصی با چه نوع افکار و 
ابزاری در این راه گام خواهند برداشت، بستگی به نوع تفکر مدیریتی و رهبری 
سازمان ها دارد. مدیران بایست با مروری بر فعالیت های سال قبل و آسیب شناسی 
مسیر طی شده با كمک دیتا و اطاعات دقیق و در نهایت توجه به گزارش های 
واقعیت های  براساس  آنگاه  و  انجام  را  نظر  مورد  آسیب شناسی های  كارشناسی، 
موجود و تکیه بر مبنای علمی، تاش كنند در سال جدید با سرعت ودقت پیشرو 

اهتمام به بهره وری باالتر به اهداف سازمانی و عالیه نزدیک تر شوند.
سعی دارم در نخستین ماه سال با هدف گام نهادن موثرتر جهت شروعی مناسب 
پرشمار  مخاطبان  و  مدیران  مسئوالن،  رابه  استراتژیک  مطالبی  پیش رو  سال  در 
خود ارائه كنم تا سهمی كوچک در برنامه ریزی های این عزیزان ایفا كرده باشم و 
توجه آنها را بیش از بیش بدان جلب كنم كه با چه سرعتی جهان پیرامون در حال 
تغییرات بوده و بایست به این تحوالت نگاه ویژه تری داشته باشیم. خوب است كه 
در سال 1400 قبل از انجام هر كاری، هر كاری! نسبت به نتایج آن تفکر شود و 
پیش از انجام امور فرآیند و مسیر رسیدن به اهداف را از ابتدا تا انتها، در ذهن خود 
به درستی تجسم كرده و نه صرفا نتایج حاصل از آن رادر نظر بگیریم. در مرحله 
بعد موانع و راهکارهای موجود را به دقت بررسی كرده و برای سواالت موجود، در 
ذهن پاسخی مناسب یافته و همباره به خود یادآور  شویم كه از اتخاذ تصمیمات 
ناگهانی و عجوالنه به شدت خودداری كنیم خواه گران كردن یکباره محصول یا 

خدماتی باشد یا خواه منع و دستور به اقدام عملی؟. 
با تصمیمات كوچک ولی دقیق  ابتدا  یادمان نرود كه تغییرات مثمرثمر و مفید، 
آغاز و با تامل و اندیشه و تفکر به منصه ظهور می رسد و در پایان به دگرگونی های 
بزرگ منجر خواهد شد نه اینکه به یکباره و آنی شاهد عوض شدن فرهنگ، نظام 

یا رویکردی باشیم.
همواره قبل از قضاوت و توجه به واقعیت ها، سعی كنیم حقیقت را كشف كنیم. 
قضاوت عجوالنه و توجه بیش از حد به واقعیت های موجود به زیان ما و سازمان 
از هرگونه تصمیم گیری سعی  بنابراین قبل  امرمان منجر خواهد شد. پس  تحت 
شود در مسیر حقیقت قرار گرفته و همواره مثل حرفه ای ها از منابع قابل اعتماد، 
اطاعات كافی و مستند كسب كرده تا قادر گردیم بهترین انتخاب و تصمیم را 

اتخاذ كنیم.
همواره برای هرگونه رویارویی با مسائل غیرمنتظره مثل هجوم ویروس ها، تغییرات 
قول  به  و  باشم  آماده  نظامی ها  همچون   ... و  جهانی  بازارهای  نوسانات  اقلیمی، 
فرماندهان نظامی همیشه در حالت آماده باش به سر ببریم چراكه آمادگی موجب 
این  با  و  آییم  نظر  به  كارآمدتر  و  رقبا، مطمئن تر  از  پیشی گرفتن  می شود ضمن 
آمادگی، توان و قدرت بیشتری برای مقابله با مشکات و در نتیجه رفع آنها پیدا 
كرده و این را خواهیم پذیرفت كه همیشه فرآیند امور براساس آنچه می خواهیم 

پیش نخواهد رفت.
یادمان باشد بقول مدیرعامل شركت بنز»دیسترزیجه« در آینده ای نزدیک پیش 
بینی ها حاكی از این است كه جهان و صنعت بسیار دگرگون و متحول خواهد 
شد بطوری كه تحوالتی شگرف صورت خواهد پذیرفت. به عبارت ساده تر در بعد 

جهان شمولی باید مدنظر داشته باشیم كه:
 * اگر میخواهید وارد دنیای جدید شوید ایده ی ما باید با موبایل ارتباط داشته 

باشد در غیر اینصورت باید آنرا فراموش كنیم.
* ایده هایی كه برای قرن بیستم طراحی شدند در قرن 21 محکوم به شکست 

خواهند بود.
* هفتاد تا هشتاد درصد شغلها تا بیست سال آینده دیگر وجود نخواهند داشت. 
* شغلهای جدید به وجود خواهند آمد ولی معلوم نیست در این مدت كوتاه مقدار 

آنها كافی باشد.
* گوشت تهیه شده كه جایگزین گوشت گاو و گوساله میشود نیاز جامعه را به 
گرانی تولید گوشت از بین میبرد و همینطور 30 درصد زمین های كشاورزی كه 
برای تامین غذای دام مصرف میشود آزاد خواهد شد ودر كنار آن شركتهای دانش 
بنیان حشراتی را به بازار خواهند آورد كه پروتئین بیشتری را دارا خواهند بود و 

البته با آنکه مردم انرا دوست ندارند سایه ذائقه ها تغییر كند. 
* هم اكنون یک اپلیکیشن بنام مودیز وجود دارد كه احساس شما را نشان میدهد 

و این بسیار مهم است كه احساسات قابل نت برداری و ترسیم باشد. 
آنالیز  طریق  از  بود  خواهند  قادر  دیگری  اپلیکیشنهای  رو  پیش  سال  در   *
حالت های صورت بگویند كه كام گفته شده دروغ یا راست است! و فقط كافی 

است شما تصور كنید چه اتفاقی برای سیاستمداران خواهد افتاد!! 
*  بیت كوین یک پول دیجیتال است كه میتواند نقش پشتوانه ارز را در جهان را 
بازی كند و بسیاری از معامات و كسب و كارها و تبادل مالی را به خود اختصاص 

دهد بدون آنکه بانک های مركزی كشورها در آن دخیل باشند.
     * به دو دلیل شركت های بیمه به لبه ورشکستگی خواهند رسید، اول بخاطر 
كاهش فعالیتهای فیزیکی بخصوص در حمل و نقل و دوم پیش بینی بسیار دقیق 
سیستمهای هوش مصنوعی از آینده كه در نتیجه نیاز ما به بیمه كمتر خواهد شد. 
بازار  و  بزرگی خواهند خورد  ها هم ضربه  بیمه  كنار  در  مشاوره  * شركت های 

اماک و مستغات ماهیت خود را از دست خواهند داد.
نوین  روشهای  با كمک  برق  داشت،  كمتری خواهند  آلودگی صوتی  ها  * شهر 
تولید ارزان خوهد شد و مشکل آب حل خواهد شد چون عمدتا به مصرف خوردن 

خواهد رسید.
* بررسی سامت افراد ارزان و میتواند از طریق موبایل بررسی شود و در نتیجه 

پزشکان و كلینیک های زیادی رو به تعطیلی خواهند رفت.
* چاپ سه بعدی بزودی و با سرعت تمام به خدمت طراحان صنتعی خواهد آمد 
و به سادگی از طریق موبایل در اختیار همگان به ارزانی درخواهد آمد كشور چین 
در این مورد كار را شروع كرده است و بزودی در همه قاره ها این صنعت سبط 

بیشتری پیدا خواهد كرد.
*  طول عمر در حال افزایش است و به باالی صد سال خواهد رسید و این هزینه 

های دولت ها را در زمینه نگهداری سالمندان افزایش خواهد داد.
* در زمینه تحصیات تا سال آینده هفتاد درصد مردم دارای موبایل خواهند بود 
و این بدان معناست كه دسترسی به اموزش جهانی خواهند داشت و می توانند 
از موسسه Khan academy استفاده كنند،دسترسی رایگان به آموزش مجانی برای 

همه كودكان بر قرار خواهد شد همینطور تحصیل در كشورهای پیشرفته. 
بصورت  انگلیسی  زبان  آموزش  اپلیکیشن  دادن  قرار  دسترس  در  با  میتوان    *
زبان  به  تکلم  به  قادر  را  آنها  جهان  نقاط  سایر  و  آفریقا  در  كودكان  به  مجانی 

انگلیسی در حد عالی در عرض شش ماه كرد. 
برای پیشگام بودن در حرفه خود یا تجارت و شغلی كهمدنظرمان برای آینده است 
بیشترین توان را به كار گیریم تا فاصله مان با رقبایمان بیشتر شود كه طبق آخرین 
تحقیقات به عمل آمده، متوسط انرژی و توانایی كه افراد معمولی در جوامع صرف 
می كنند 25 درصد است. در عصر جدید و دنیای كنونی فقط برای افرادی كه بیش 
از 50 درصد توانایی خود را صرف حرفه و تخصص خود می كنند ارزش و احترام 
قائل می شوند پس تصور كنیم اگر افراد بسیار نادری اراده كنند 100 درصد توان 

خود را صرف كارشان كنند آیا همه سر تعظیم برای آنها فرود نخواهند آورد؟
جمله آخر آنکه با این سرعت و تحول و تغییرات پیش رو بهتر است از اكنون به 

فکر چاره برای فردا باشیم.

ــده ــش آین بین
تحــوال تی شگــــرف 
ــت ــا اس ــش روی م پی



مجمـع عمومی فـوق العـاده صاحبان سـهام شـرکت آلومینیوم 
ایـران )سـهامی عام( مـورخ 1399/12/23 در محـل دفتر مرکزي 

شـرکت آلومینیـوم ایران تشـکیل گردید.
در ایـن مجمع که با حضـور 95/82 درصد از سـهامداران حقیقی 
و حقوقـی، اعضای هیات مدیره، نماینده سـازمان بـورس و اوراق 
بهـادار، حسـابرس و بـازرس قانونی برگزار شـد، ریاسـت مجمع 
برعهـده آقای حسـن پالرک بـود که جنابـان حسـنعلي رضایي 
مقـدم  و فـرزاد مختـاري درمقـام نظـار اول و دوم و آقـای احمد 

مجیـدي به عنـوان دبیـر مجمع انتخاب شـدند.
در ادامـه و بـا قرائـت گـزارش توجیهـی هیـات مدیـره مبنی بر 
لـزوم افزایـش سـرمایه توسـط مدیرعامـل محتـرم و پـس از 
اسـتماع گزارش حسـابرس و بـازرس قانونـی مجمع نشـینان با 
طنیـن صلوات خـود ضمـن تصویب افزایش سـرمایه شـرکت به 

تغییـر بنـد اساسـنامه مربوطـه رای مثبـت دادند.

 افزایـش سـرمایه 85 درصـدی آلومینیـوم ایـران مصـوب مجمـع گرفـت
»فایرا« با مهندس مجیدی پیشرو در تولید و رونق اقتصادی

بنا به گزارش مدیریت ،در حال حاضر شركت آلومینیوم ایران دارای دو تکنولوژی 200 و 70 
كیلوآمپر و با مجموع ظرفیت تولید 177,5 هزار تن درسال با تولید انواع شمش در آلیاژ های 

متنوع از محل مذاب تولید شده در كارگاه های احیاء جدید و قدیم فعالیت می نماید.
مهندس مجیدی مدیر عامل رزومه دار و شناخته شده كشورمان پیرامون هدف انجام افزایش 
سرمایه شركت با تبیین این نکته   كه در سنوات اخیر، با وجود سود انباشته قابل تقسیم و 
پیشنهاد سهامداران جهت تقسیم سود، مدیریت شركت و سهامداران عمده مصمم بودند كه 
عدم تقسیم تمام  سود حاصل موجب حفظ نقدینگی در شركت گردیده و باعث جلوگیری 
از خروج نقدینگی میگردد. سکاندار ))فایرا (( با تشریح اینکه اصاح ساختار مالی مجموعه و 
تأمین منابع سرمایه در گردش شركت جزو اهداف اصلی این برنامه افزایش سرمایه میباشد 
تصریح كرد با هدف مشاركت در افزایش سرمایه های برنامه ریزی شده از این افزایش سرمایه 

در راستای شركت در افزایش سرمایه شركت زیر مجموعه )صنعت كربن امیركبیر( بهره 
خواهیم برد.

به گفته این مدیر پاكدست با توجه به روند افزایش نرخ ارز و نیز افزایش نرخ تأمین مواد اولیه، 
نیاز به افزایش سرمایه در گردش وجود داشته و لذا شركت از تقسیم سود نقدی مازاد بر 
حداقل قانونی در مجامع عمومی خودداری كرده است و با توجه به موارد ذكر شده، شركت 

آلومینیوم ایران با انجام افزایش سرمایه مورد نظر به دنبال اهداف زیر می باشد:
- جبران مخارج انجام شده بابت مشاركت در افزایش سرمایه شركت زیرمجموعه )صنعت 

كربن امیركبیر(.
- مشاركت در افزایش سرمایه شركت زیرمجموعه )صنعت كربن امیركبیر(.

- جلوگیری از خروج وجه نقد به منظور تأمین سرمایه درگردش.
به گفته مدیرعامل مدبر مجموعه، آلومینیم ایران در نظر دارد به منظور جبران مخارج 
انجام شده بابت مشاركت در افزایش سرمایه قبلی شركت زیرمجموعه )صنعت كربن 
امیركبیر( به میزان 47/904میلیون ریال و همچنین مشاركت در افزایش سرمایه جدید 
شركت زیرمجموعه )صنعت كربن امیركبیر( به میزان 624/000 میلیون ریال و جلوگیری 
از خروج وجه نقد به منظور تأمین سرمایه در گردش به میزان 4/525/927 میلیون ریال و 
در مجموع معادل مبلغ 5/197/831 میلیون ریال از محل سود انباشته به افزایش سرمایه 

اختصاص دهد.
مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادی فایرا و محل تأمین آن

با توجه به برنامه ارائه شده، شركت آلومینیوم ایران در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ 

5/197/831 میلیون ریال به مبلغ 10/395/661 میلیون ریال )مبلغ 5/197/831 میلیون 
ریال معادل 100 درصد( از محل سود انباشته افزایش دهد.

از مبلغ افزایش سرمایه درخواستی شركت، مبلغ 765 میلیارد ریال از محل سود انباشته 
به دلیل كسری ذخایر بند های اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به صورت مالی 
اسفند 1398 و عدم كفایت سود انباشته تلفیقی مورد تأیید سازمان بورس قرار نگرفته است.

در پایان با تصویب سهامداران افزایش سرمایه شركت از مبلغ 5/197 میلیارد ریال به مبلغ 
9/629 میلیارد ریال )معادل 85 درصد( از محل سود انباشته مورد تصویب قرار گرفت.

اجازه می خواهیم در پایان گزارش از عنایت خاصه مهندس مجیدی كه  همیشه حرمت 
گذار اهل قلم بوده و و با شفافیتی مثال زدنی پاسخگوی سواالت خبرنگاران می باشند و البته 
حمایت و تعامل ستودنی جناب پیله ور، مدیر روابط عمومی شركت كه با صبری مثال زدنی 
و رویی گشاده به گرمی پذیرای اصحاب رسانه و جراید بوده و  در تهیه و تنظیم گزارش یاری 

رسان نهایت تقدیر و تشکر را داشته باشیم.
 گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش 

سرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت آلومینیوم ایران )سهامي عام(

در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347
1- گزارش توجیهی مورخ 20 شهریور ماه 1399 هیات مدیره شركت آلومینیوم ایران 
)سهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ 5/198 میلیارد  ریال به مبلغ 
10/396 میلیارد ریال كه پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی »رسیدگی  به 
اطاعات مالی آتی« مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی 

مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شركت است.
2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصاحیه قانون تجارت و با هدف توجیه 
افزایش سرمایه شركت از محل سود انباشته، جمعا به میزان 5/198 میلیارد ریال به منظور 
جبران مخارج مشاركت در افزایش سرمایه شركت فرعی )صنعت كربن امیركبیر(، مشاركت 
در افزایش سرمایه جدید آن و نیز جلوگیری از خروج وجه نقد به منظور تامین سرمایه در 
گردش شركت تهیه شده است. گزارش توجیهی پیوست، بر اساس مفروضات ذهنی درباره 
رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه گردیده است كه انتظار نمی رود لزوما به وقوع 
بپیوندد. در نتیجه، به استفاده كنندگان توجه داده می شود كه این گزارش توجیهی ممکن 

است برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.
3- توجه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را به اثار بندهای 4 الی 6 گزارش حسابرسی 
صورت های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1398 واحد مورد گزارش در خصوص 
ضرورت شناسایی تعهدات مازاد مالیاتی، عوارض آالیندگی و نیز تعیین تکلیف مطالبات از 
شركت های آلومینای ایران، برق منطقه ای باختر، شركت مولد تجارت نیروگاهی و نیز 

وضعیت كاالی امانی فیمابین شركت با شركت آلومینیوم المهدی، جلب می نماید.
4- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات ذهنی مندرج 
در گزارش توجیهی افزایش سرمایه، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است كه متقاعد 
شود مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي تهیه گزارش توجیهي فراهم نمي كند. به عاوه، 
به نظر این موسسه، باستثنای آثار موارد مندرج در بند 3 فوق، گزارش توجیهی یاد شده 
براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
5- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده طبق مفروضات ذهني توصیف شده در باال رخ 
دهد، نتایج واقعي احتماال متفاوت از پیش بیني ها خواهد بود. زیرا رویدادهاي پیش بیني 
شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوت هاي حاصل مي تواند با اهمیت 
باشد. در این ارتباط میانگین نرخ دالر جهت سال های 1399 )سال پایه الی 1403( برای 
شناسایی منابع و مصارف ارزی هر دالر 187/082 ریال با اعمال 20 درصد افزایش نسبت 

به سال پایه لحاظ شده است.
6- بدیهی است اجرای افزایش سرمایه می بایستی با رعایت موارد پیش بینی شده در مفاد 

مواد اصاحیه قانون تجارت و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار صورت پذیرد.
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 به گفته محمد جواد عسکری باقرآبادی، مدیر عامل گروه كارخانجات شهید قندی، 
تامین به موقع مواد اولیه و توسعه بازارهای هدف و افزایش صادرات از محورهای 

اصلی فعالیت این شركت برای سال جاری بوده است.
محمد جواد عسکری باقرآبادی، مدیر عامل گروه كارخانجات شهید قندی در نشست 
خبری آخر سال 99 خود اظهار داشت: شركت كارخانجات تولیدی شهید قندی با 
رشد 365 درصدی سود خالص، باالترین مشاركت را در سود آوری تلفیقی گروه، 

نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته است.
شركت كارخانجات تولیدی شهید قندی یکی از بزرگترین مجموعه های تولید كننده 
انواع كابل های مخابراتی مسی، كابلهای مخابراتی نوری، سلول خورشیدی  و توسعه 
ارتباطات در آبان سال 63 به صورت سهامی خاص تاسیس شد و در سال 83 به 

سهام عام تبدیل و بعد از آن  وارد بازار سهام شد.
محصوالت این شركت در 5 دسته كابل های نوری، كابل های مسی، كابل های دیتا، 
FTTX قرار می گیرند كه بر اساس گزارش صورت مالی  كابل های برق و كابل های 
این شركت توانسته با رشد 2.68 برابری فروش  در 9 ماه سال جاری ركود شکنی 
كند. همچنین سود خالص این شركت برای 9 ماه ابتدای سال نسبت به دوره مشابه 
این شركت در  افزایش فروش  از  ناشی  سال قبل 365درصد رشد داشته است كه 

طول این مدت می باشد.
بدین ترتیب میزان فروش شركت كارخانجات تولیدی شهید قندی از 1.158.426 
میلیون ریال در نه ماهه نخست سال گذشته، به بیش از 3.112.000 میلیون ریال 

در نه ماهه نخست سال جاری افزایش پیدا كرده است.

محمدجواد عسکری باقرآبادی، مدیرعامل گروه كارخانجات شهید قندی در نشست 
خبری كه در آخرین روزهای اسفند ماه در سالن كنفرانس »شركت سرمایه گذاری 
صنایع ومعادن ایران« برگزار گردید، ضمن ارائه مطالب فوق تصریح داشت كه: بیش 

از 80 درصد از بودجه 486 میلیارد تومانی بکام تا كنون محقق شده است.
این مدیر خوش فکر و بازارشناس كشورمان دراین نشست با اعام اینکه: در مجموعه 
بازارهای هدف كار شده  شركت كارخانجات تولیدی شهید قندی بر متنوع سازی 
بوده كه  ایران  بکام، مخابرات  قرارداد  از شركت های طرف  یکی  اضافه كرد:  است 
برگشت پول  از این شركت بیش از 14 ماه طول می كشید كه در همین راستا با 

تمهیدات و رایزنی های صورت پذیرفت.
تا  نشانه گذاری شد  بازارهدف  اضافه كردن  بر  برای حفظ درآمد مجموعه »بکام« 
عاوه بر شركت مخابرات با شركت های مختلفی ارتباط برقرار گردد كه این برقراری 

ارتباطات خود به خود فروش شركت را بیش از پیش كرده و خواهد نمود.
از  گیری  بهره  با  بیشتر  پیشرفت  راستای  در  همچنین  عسکری  دكتر  گفته  به   
فروش های مویرگی و نمایندگان خوب امیدواریم در سال جاری درآمدی كه الیق  

سهامداران گروه كارخانجات تولیدی شهید قندی است محقق گردد.
فروش سال   اینکه  تصریح  با  ادامه  در  برجسته صنعت كشورمان  و  اول  مدیر طراز 
99نسبت به 98 بالغ بر100 درصد افزایش یافته و سود خالص نیز نسبت به سال 
برای سال  آینده گفت:  بودجه سال  با  ارتباط  در  است  داشته  قبل70 درصد رشد 
1400 ضمن اینکه  بودجه 510 میلیاردی برای شركت كارخانجات شهید قندی در 
نظر گرفته شده، جهت سایر شركت های زیر مجموعه نیز برنامه ریزی هایی انجام 

»بکام« افتخار ایران
افزایش بیش از ۱۰۰درصدی فروش در کابل شهید قندی

برنامه های دکتر محمدجواد عسکری برای حفظ و افزایش ثروت سهامداران
8۰ درصد از بودجه٤8٦میلیاردی کارخانجات شهید قندی یزد تاکنون تحقق یافته است

از جنس  با دیسیپلین خاص و راهکارهایی  باشد که  از جمله مدیران خوش فکر و توانمند کشور می  باقرآبادی  دکتر محمدجواد عسکری 
موفقیت توانسته است در هر سنگر و سمتی که باشد منشا خیر بسیاری گردد. 

این مدیر رزومه دار چه آن زمان که در پست مدیرعاملی شرکت های بزرگ و چه آن زمانی که در کسوت منتخب مردم کشور قرار گرفته 
نشان داده است که با تدوین برنامه های مدون و اجرایی کردن آن برگ برنده ای را رو خواهد کرد که توسعه و پیشرفت همه جانبه مجموعه 

با صالبت و صداقت، عجین گردد.
این مدیر عمل گرای دانش پژوه با شناختی که از معضالت و تهدیدهایی که صنعت و اقتصاد کشور را دچار تالطم می سازد از سویی و با درک 

درست و آشنایی با سیاست های کلی نظام و فرآیندهایی که ضامن پیشرفت ایران اسالمی می باشد توانسته از دل تهدیدها فرصت بسازد.
دکتر محمد جواد عسکری خوب می داند که تداوم صدر نشینی و برترین بودن از کسب مقام اولی و صدرنشینی بسیار سخت تر می باشد 
و گزافه نباشد وقتی نمایندگان مردم اعالم می نمایند که در سخت ترین روزهای جنگ اقتصادی این مدیر پاکدست و خوشنام با گذشت و 
ایثار، قبول مدیریت عاملی کرده تا بتواند در سایه تدبیر و درایت خود مجموعه کارخانجات شهید قندی یزد را به سوی پیشرفت روزافزون 
رهنمون سازد و البته که تالش دوچندان مدیر خوش فکر مجموعه افتخارآفرین »بکام« به عنوان پیش قراول صنعت سیم و کابل سازی کشور 

می تواند زمینه ساز اعتالی ایران اسالمی بیش از پیش در این صنعت در همه عرصه ی کیفیت، تولید، صادرات و ... گردد.
بالشک حضور مدیری که به کمیت و کیفیت در کنار شفافیت مالی و کاری توجه ویژه ای معطوف ساخته 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.  
این مدیر ارزشی با یک چیدمان هنرمندانه در پست های مدیریتی و ارائه برنامه های کوتاه مدت- میان مدت و بلندمدت توانست پیشرفت و 

توسعه را در رگ و پی شرکت جاری ساخته و دوباره خیل دستاوردها و موفقیت های »بکام« را به صدر اخبار بکشاند.
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شده است.
شرکت پلیمر ایساتیس قندی ابرکوه در راه بورس

دكترعسکری در ادامه با اشاره به پروژه های در دست اجرای بکام گفت: برای پنل 
خورشیدی  و شركت پلیمر ایساتیس قندی ابركوه برنامه ریزی انجام شده و به دنبال 
این هستیم كه مجوز پذیرش این شركت به عنوان زیر مجموعه  شركت بکام را در 

بورس اخذ كنیم.
به گفته این مدیر رزومه دار و موفق، افزایش سرمایه اولیه این شركت انجام شده 
و آن هم به شکلی كه شركت آمادگی حضور برای عرضه اولیه دارد اما با توجه به 
شرایط كنونی بورس، سهام شركت پلیمری در شرایطی عرضه خواهد شد كه منافع 
سهامدار و شركت بکام حفظ شود چرا كه رعایت صرفه و صاح گروه و ذینفعان برای 

ما جزو اولویت های اساسی بوده و می باشد.
دكتر عسکری در ادامه نشست خبری پیرامون محصوالت جدید شركت شهید قندی 
توجه  بازارهای هدف كنونی  كابل  جهت  انواع  تولید  بر  بکام عاوه  گفت: مجموعه 

جدی به بازارهای خارجی داشته است.
عسکری در ادامه درباره محصوالت جدید شركت با اشاره به تاسیس شركت سیم و 
كابل قندی گفت: مجموعه بکام عاوه بر تولید انواع كابل  برای بازارهای هدف كنونی، 
و  برق(  شبکه های  در  استفاده  ACSR)قابل  كابل های  جمله  از  جدیدی  محصوالت 
گفته وی عاوه بر سوریه  به  است.  كرده  تولید  عراق(  )برای  كابل ساختمانی  سیم 
دارند.  قرار  شركت  این  صادراتی  اهداف  در  نیز  آذربایجان  و  افغانستان  كشورهای 
وی به هدف گذاری برای انعقاد قراردادهای جدید داخلی و خارجی به عنوان یکی از 
اقدامات اساسی این شركت اشاره كرد و گفت: با توجه به تحوالت اقتصادی اخیر 

اولیه مورد استفاده كارخانه مطالعه  افزایش سطح عمومی قیمت ها به ویژه مواد  و 
دوباره قیمت ها و بهای تمام شده، بر اساس استانداردهای هزینه یابی را شروع كرده و 
به نتایج موثری برای افزایش سهم بازار رسیده ایم. وی در حالی كه اجرای پروژه های 
توسعه ای از طریق تبدیل دارایی های غیرمولد و افزایش نرخ بازده دارایی های را از 
پنل  كه  داریم  دست  در  توسعه  طرح  چند  گفت:  دانست،  شركت  آتی  برنامه های 

خورشیدی و شركت پلیمر ایساتیس قندی ابركوه از همین طرح ها هستند.
عسکری همچنین اجرای پروژه های توسعه ای از طریق تبدیل دارایی های غیر مولد 

و افزایش نرخ بازده دارایی های را از برنامه های آتی شركت برشمرد.
مدیرعامل گروه كارخانجات تولیدی شهید قندی با بیان اینکه اصاح ساختار خوبی 
در شركت انجام شده است تصریح كرد: بدهی معوقه بانک ها در حال حاضر سامان 
و همچنین  انجام شده  بازار هدف  توسعه  برای  نمایندگی  اعطای  و  و جذب  یافته 
جهت تامین مواد اولیه شركت پلیمری از طریق بورس اقدام و سهمیه ی الزم اخذ 

گردیده است.
در  و  بوده  مردم  امانتداری سهام  اولویت  اینکه  به  توجه  با  اینکه:  بیان  با  مشارالیه 
این راستا هدف، افزایش ارزش سهام است اضافه كرد در تامین و تولید مواد اولیه 
تمام تاش صورت پذیرفته و در عملکرد نیز  شركت از  محل تولید، فروش و  در 
آمد سود ده گردیده است تا در استمرا روند خوبمان آینده سهام بکام دارای روندی 

صعودی و مثبت باشد. 
وی همچنین اضافه كرد: بر اساس گزارش استخراج شده از صورتهای مالی سال 99 
، میزان فروش و نرخ سود آوری شركت كارخانجات شهید قندی ، به میزان قابل 

توجهی افزایش یافته است.
مدیرعامل برنامه محور »بکام« موضوع تامین به موقع  مواد اولیه و توسعه بازارهای 
هدف و افزایش صادرات را از محورهای اصلی فعالیت و دكترین مدیریت خود عنوان 

كرد و افزود در آینده نزدیک شاهد اقدامات بنیادی در این حوزه خواهیم بود.
وی در ادامه با اشاره به تنظیم برنامه بلند مدت در زمینه اصاحات بنیادی جهت 
اصاح اهداف، سیاست ها و فرآیندها گفت: با پیگیری انجام شده و پس از جلسات 
افزایش سود آوری  افزایی و  و بحث و مطالعه، مقرر گردید در راستای توسعه هم 

ساختار  اصاح  تابعه،  حقوقی  های  شخصیت  استقال  هدف  با  و  تابعه  شركتهای 
شركتی و چارت سازمانی با مطالعه دقیق فرآیند ها در دستور كار قرارگیرد كه انشاهلل 

به زودی در این زمینه هم شاهد تحول در گروه خواهیم بود.
رشد قابل توجه سود خالص شركت موردی بود كه مدیر عامل این شركت در نشست 
خبری خود بر روی آن تاكید ویژه داشت و در همین رابطه گفت:  شركت كارخانجات 
تولیدی شهید قندی با رشد 365 درصدی سود خالص، باالترین مشاركت را در سود 
آوری تلفیقی گروه، نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته و نسبت های سودآوری 
در این شركت افزایش یافته است. به گفته وی بر اساس گزارش استخراج شده از 
صورتهای مالی دوره نه ماهه منتهی به آذرماه 99، میزان فروش و نرخ سود آوری 

شركت كارخانجات شهید قندی نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
مدیرعامل شركت در بخش دیگری از این نشست صمیمی با اصحاب رسانه با تشریح 
اینکه رویکرد فعلی، تسریع در تعیین تکلیف همراه با دفاع از حقوق قانونی شركت 
در پرونده های مطروحه می باشد كه در همین زمینه تیم حقوقی به صورت مجدانه 
پیگیرخواهد بود اضافه نمود در راستای افزایش كیفیت و شفافیت اطاعات مالی، 
اقام سنواتی در دست بررسی می باشد و چنانچه مصالحه صورت نپذیرد، از طریق 

طرح موضوع حقوقی پیگیری خواهد شد.
دربخش  قندی  شهید  كارخانجات  گروه  مدیرعامل  باقرآبادی،  عسکری  محمدجواد 
امسال شركت  فروش  اینکه  به  اشاره  با  نشست  این  در  از صحبتهای خود  دیگری 
میزان  از  باالتر  كه  است  بوده  افزایش 100 درصدی همراه  با  قبل  به سال  نسبت 
پیش بینی شده بود تصریح كرد: سود امسال شركت بالغ  بر 53 میلیاردتومان بوده 

است.

فروش 211 میلیارد تومانی بکام
این  در  نیز  قندی  شهید  كارخانجات  گروه  مدیره  هیات  عضو  زاده،  ابراهیم  طاهر 
نشست خبری با اشاره به اینکه »بکام«هیچ بدهی به تامین اجتماعی و سازمان امور 
مالیاتی و اشخاص ندارد و تنها بدهی بانکی از دوره های قبل وجود دارد كه امسال 
بیش از 42 میلیارد  تومان از آن تسویه گردیده است اضافه نمود فروش شركت بکام 
در سال 98 برابر با 211 میلیارد تومان و همچنین میزان سود آن 30 میلیارد تومان 
و محاسبه و پیش بینی گردیده بود و در سال 99 فروش 264 میلیارد تومانی و 9 

میلیارد و 300 میلیون تومان سود حاصل می شود.
این مدیر پاكدست در ادامه تصریح كرد: تیم مدیریتی جدید از ابتدای مرداد ماه 99 
بعد از حضور در بکام و ظرفیت شناسی، توسعه بازار را برای ادامهسال 99 در دستور 
كار قرارداد و با تغییر بودجه به 486 میلیارد تومان، سود 46میلیارد تومانی برای 
بکام را پیش بینی كردیم. به گفته این مدیر الیق مفتخریم اعام داریم كه در بکام 
با فروش فزون تر و  سودی باالتر از میزان پیش بینی كه ) 46 میلیارد تومان بود( 
برابر با  53 میلیارد تومان تحقق یافت.  ابراهیم زاده با بیان اینکه برای سال آینده نیز 
تحقق فروش 510 میلیارد تومانی پیش بینی گردیده است افزود و مطمئن هستیم 
با ادامه روند كاری خود و اجرائی شدن برنامه های مدون مدیریتی در روندی رو به 

رشد و صعودی ادامه مسیر خواهیم داد.
در گزارش تفسیری این بنگاه اقتصادی آمده است كه تا پایان آذر ماه 80درصد سود 
بودجه ای این شركت محقق شده و عنوان گردیده كه تا پایان سال، سود واقعی برابر 

یا باالتر از سود بودجه ی پیش بینی شده محقق خواهد شد.
راه اندازی خط تولید كابلهای ACSR )نوعی هادی در خطوط انتقال هوایی است كه 
برای رسیدن به مقاومت مکانیکی مشخص از مغز فوالدی بهره می برد.(، بهره برداری 
از خط تولید سیم و كابل برق ساختمانی، اصاح ساختار سازمانی، بازپرداخت بخش 
استاندارد  تایید  فروش،  نمایندگی های  توسعه  بانکی،  سنوات  بدهی های  از  زیادی 
جمله  از  و...  درخشان  صادرات  مجموعه،  زیر  شركت های  در  جدیدی  تولیدات 

دستاوردهای عملیاتی این شركت در سال 1399 بوده است. 
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ــود  ــه 30 آذر 1399 خ ــی ب ــی منته ــال مال ــان س پاکس
ــردی  ــا عملک ــان و ب ــق و درخش ــرایطی موف را در ش
ــه  ــرد ک ــان ب ــه پای ــه ب ــی اولی ــش بین ــاوت از پی متف
ــراز و  ــر ف ــا شــرایط اقتصــادی متــورم و پ کشــورمان ب

ــود. ــرو ب ــل روب ــای قب ــال ه ــه س ــبت ب ــیبی نس نش
ــرای واردات کاال،  ــا ب ــم ه ــار تحری ــه فش ــی ک در حال
ــک  ــع از ی ــاز صنای ــورد نی ــن ارز م ــه و تامی ــواد اولی م
ســو، شــرایط خــاص معیشــتی مــردم از ســوی دیگــر 
و همچنیــن آســیب هــای شــیوع بیمــاری کرونــا تمــام 
صنایــع را تحــت تاثیــر خــود قــرار داده بــود امــا تیــم 
ــی  ــن بقائ ــر حس ــری دکت ــا راهب ــان ب ــی پاکس مدیریت
بــا عملکــردی درخشــان نشــان داد کــه هــر ناممکنــی 
بــا راهکارعلمــی و عملــی جهــادی، شــدنی بــوده و بــه 
حــق و انصــاف درایــت مدیــرت و تمایــز ســره از ناســره 
در محدودیــت هاســت کــه بخوبــی مشــخص مــی شــود.
پــس از ســال هــا فعالیــت ایــن مجموعــه، مدیرعامــل 
پاکســان توانســت بــرای اولیــن بــار بــا اســتفاده از زیــر 
ــرک را در  ــی گم ــار اختصاص ــود انب ــای موج ــاخت ه س
ــه  ــوط ب ــکالت مرب ــا مش ــد ت ــدازی کن ــه راه ان مجموع
ــاز  ــورد نی ــای م ــص کااله ــارداری و ترخی ــوراژ، انب دم
پاکســان بــه حداقــل رســیده و ایــن مجموعــه دغدغــه 

هــای موجــود در ایــن حــوزه را نداشــته باشــد.
همچنیــن وی بــا کمــک دانــش، تــوان فنــی و مهندســی 
موجــود در کارخانــه یکــی از وابســتگی هــای پاکســان 
ــار  ــرای اولیــن ب ــه تجهیــزات فنــی را کاهــش داد و ب ب
در پاکســان دســتگاه کاتــر صابــون، بومی ســازی شــده 
را در خطــوط تولیــد مســتقر کــرد تــا ایــن شــرکت در 
ایــن حــوزه بــی نیــاز از واردات باشــد و بــا صرفــه جویی 
ــعه  ــود توس ــی ش ــاد م ــل ایج ــن مح ــه از ای ــی ک های

ســایر خطــوط تســهیل گــردد.

مدیریتی که بازار را به خوبی شـناخته و برای تعالی مجموعه برنامه روشن دارد
تحقق راستین شعار جهش تولید در پاکسان

دكتربقائی در ادامه ی اولین ها در پاكسان، یکی از دغدغه های دیرینه شركت را نیز 
با استفاده از امکانات به خاطره تبدیل كرد و توسعه بر بستر دارایی های موجود را 
با راه اندازی طرح پایلوت سولفوناسیون در پاكسان جامه عمل پوشاند تا با این اقدام 

دیگر نیازی به توقف خطوط تولید در بسیاری از موارد وجود نداشته باشد.
رشد 42 درصدی درآمد، افزایش بیش از 45 درصد سود عملیاتی و 33 درصدی 
نیروهای  و  تیم كاردان مدیریت  این  نتایج درخشان عملکرد  از جمله  سود خالص 
خدوم پاكسان در سال مالی سخت گذشته بوده است. ارائه توضیحات جامع دكتر 
حسن بقائی مدیرعامل ارزشی و خوش فکر مجموعه پیرامون تولید و فروش داخلی 
و خارجی، ایجاد گمرک پاكسان، پاكسان صنعتی از دیگر موارد اعامی در مجمع 

پیرامون توفیقات حاصله و دستاوردهای چشمگیر این مدیریت و مجموعه توانمند 
پاكسان در سال 1399 بود كه به اطاع ذینفعان و سهامداران حاضر رسید. گزارش 
و صورتهای مالی پاک دكتر شفیعی معمار مالیه مجموعه كه تراز مالی و حسابهای 
شفاف وی به تایید حسابرس رسیده بود به همراه بیان شیوای دكتر فاطمی مدیر 
الهی مدیرعامل  نعمت  امیر علی  و دكتر  اول كشور در كسوت رئیس مجمع  طراز 
صعودی  و  رشد  به  رو  حركت  بر  مبنی  شوینده  صنعت  هلدینگ  توانمند  و  موفق 
پاكسان در مدار موفقیت و كسب جوایز متعدد و توجه جدی به ارتقاء جایگاه برند 
این شركت سامت محور نشان دهنده آن بود كه پاكسان با جمله مدیران بازارشناس 
و برنامه محور خود توانسته با حصول ارزش آفرینی و سودآوری و همچنین كسب 
افتخار  تولید ملی  اجتماعی،  ایفای مسئولیت  برتر،  جوایز متعدد صادراتی، كیفیت 
و  ممتازترین  زمره  در  تولید  جهش  سال  در  و...   100IMI همایش  منتخب  ملی، 

برترین ها قرار گیرد.
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت پاكسان )سهامی عام( در تاریخ 
1399/12/19 در محل مجموعه ورزشي آزادي پژوهشگاه صنعت نفت تشکیل شد. 
، اعضاء  با حضور 76/83 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی  این مجمع كه  در 
هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاست مجمع برعهده آقای علي ملکي بود، كه جنابان  مجید امدادي و  امیر 
علي نعمت الهي  در مقام نظار اول و دوم و آقای  حسن بقائي به عنوان دبیر مجمع 

انتخاب گردیدند.
درادامـه بـا قرائـت گـزارش هیـات مدیـره بـه مجمـع مربـوط بـه اهـم فعالیتهـای 
صـورت پذیرفتـه در طـی سـال مالـی منتهـی بـه 1399/09/30 و پـس از اسـتماع 
گـزارش حسـابرس و بـازرس قانونـی، مجمع نشـینان بـا طنین صلوات خـود ضمن  
تصویـب صورتهـای مالـی و تنفیـذ معامـات مشـمول مـاده 129 بـا تقسـیم سـود 

1/250 ریـال بـه ازای هـر سـهم بـه كار خـود پایـان دادند.
در ابتدای این مجمع ساالنه با پخش یک تله فیلم جامع و زیبا كه به همت جناب 
حامد كریمی مدیر روابط عمومی فرهیخته شركت و از برگزیدگان سالیان متمادی 
در جشنواره روابط عمومی های كشور تهیه و آماده پخش گردیده بود اهم دستاوردها 
و توفیقات این شركت قدیمی و خوشنام در صنعت بهداشت و سامت كشور در سال 

مالی مورد گزارش به شایستگی و بایستگی به سمع و نظر سهامداران رسید.
پیرامون  خود  جامع  مبسوط  توضیح  در  »شپاكسا«  مدیرعامل  بقائی  دكترحسن 

عملکرد سال مالی منتهی به 30 آذر 99 پاكسان در مجمع ساالنه اظهار داشت:
با تاش و مجاهدت كلیه اركان مجموعه در سال مالی 99 درآمد خالص ما رشد 47 
درصدی، سود عملیاتی رشد 45 درصدی و سودخالص رشد 33 درصدی را برای 
ذینفعان خود به ارمغان آوردیم و این در حالی بود كه در سال مالی سخت 99 در 
برخی اقام تولیدی رشد بیش از 2 برابری را تجربه كردیم آن هم در شرایطی كه 
قیمت محصوالت متناسب با شرایط كان اقتصاد تعدیل نشده بود. به گفته این مدیر 
برنامه محور و بازار شناس با توجه به شرایط خاص موجود در راستای حفظ حقوق 
صاحبان سهام با به كارگیری استراتژی صحیح مدیریت هزینه و تولید، سطح تولید 
را در سه ماهه سوم سال مالی 99 تا حد قابل توجهی كاهش دادیم و رایزنی های 
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گسترده ای در راستای اصاح قیمت ها متناسب با شرایط تورمی عملیاتی صورت 
داریم كه در نهایت با جلساتی كه با وزارت صمت و سندیکا داشتیم موفق شدیم تا 

40 درصد افزایش نرخ برای قیمت های فروش را كارسازی كنیم.
دكتر بقایی اضافه كرد: در سه ماهه پایانی سال مالی 99 بر اساس استراتژی تولید 
كه پیاده سازی كردیم پس از اصاح نرخ ها تولید را به میزان قابل توجهی افزایش 
دادیم و در نهایت موفق شدیم بیش از 128 هزار تن محصول در پایان سال مالی 

تولید كنیم.
به گفته این مدیر ارزشی و موفق، بر همین اساس و با استراتژی هایی كه عملیاتی و 
پیاده سازی گردید نه تنها با كاهش سود و درآمد مواجه نشدیم بلکه نسبت به پیش 
بینی اولیه سود هر سهم ما رشد 143 درصدی را تجربه و به میزان 248 تومان سود 

به ازای هر سهم در صورت های مالی ما محقق گردید.
مدیرعامل پاكسان در ادامه با اعام اینکه در حوزه تولید و فروش با توجه به حاشیه 
سود تولید و مزیتی كه در تولید صابون داریم رشد خوبی را در تولید صابون به ثبت 
رساندیم اظهار داشت: در حوزه صادرات هم فعال بودیم و برنامه های خوبی هم برای 

با تشریح این مهم كه میزان  این حوزه در دست اجرا داشته و داریم. دكتر بقائی 
درآمد ریالی ما در بخش صادرات 75 درصدی به نسبت دوره مالی قبل رشد داشته 
است و در حال پیاده سازی استراتژی هایی در راستای افزایش عمق حضور پاكسان 
در 18 كشوری هستیم كه در بخش صادرات محصول به آنجا فعالیم تا فروشی پایدار 
توام با افزایش سهم بازار را در این بخش داشته باشیم اضافه كرد: حمایت همه جانبه 
هیات مدیره و البته مساعدت ها و توجه خاص مهندس مجد باعث شد با قدرت تمام 

برنامه های خود را برای توسعه فرآیندها و فعالیت ها استمرار ببخشیم.
دكتربقائی در بخش دیگری از گزارش  خود به مدیریت هزینه ها در بخش دموراژ 

و انبار داری هم اشاره كرد و گفت: زمینی در احمد آباد مستوفی در اختیار داشتیم 
كه به فروش رسیده بود اما بر اساس برنامه هایی كه داشتیم مجدد این زمین را 
ایجاد  را  این زمین  زیر ساخت های الزم در  و  با قیمت مناسبی خریداری كردیم 
كردیم و گمرک اختصاصی برای تخلیه مواد اولیه وارداتی ایجاد كردیم كه ساالنه 
چیزی بالغ بر 15 میلیارد تومان در بخش هزینه ها صرفه جویی برای ما به همراه 
خواهد داشت كه در این پروژه خرید، حمایت و پیگیری مجدانه را از سوی ناخدای 
هلدینگ مهندس مجد و دكتر فاطمی و اعضای هیات مدیره داشتیم . وی در بخش 
مجموعه،  تمام  جهادگونه  تاش  با  كه  نکته  این  تبیین  با  خود  گزارش  از  دیگری 
امیدواری كرد مجموعه  پاكسان در 2020 در جهش تولید موفق ظاهر شد اظهار 
پاكسان در سال 2021 با كادر انقابی و جهادی و طبق اخاص گذاشتن تمام همت 
خود بتواند پیشتر و بهتر كارنامه ای درخشان برای ذینفعان خود حاصل و ارمغان 
بیاورد. به گفته مشارالیه موضوعات متعدد ایجاد شده در شركت پاكسان با تمهیدات 
اندیشیده شده و باور به توان داخلی به یک فرصت از دل تهدیدها تبدیل گردید تا با 
حركت به سمت تامین نیازهای خود از داخل و باور به تخصص تکنسین های بومی 

موفقیت های خوبی حاصل گردد.
مدیرعامل مجموعه در قسمتی دیگر از گزارش جامع خود پیرامون مدیریت هزینه ها 
و كاهش ارزبری تصریح كرد: در راستای بومی سازی ماشین آالت و تجهیزات گام 
برداشتیم و كاتر صابون را با استفاده از توان داخلی تولید كردیم و در حوزه تولید 
محصوالت صنعتی هم اقدام به افتتاح طرح پایلوت سولفوناسیون كردیم تا مجبور به 
جایگزینی خطوط تولید اصلی برای این منظور نباشیم كه این اقدام نیز با استفاده 
از امکانات موجود در راستای خلق ارزش افزوده و عدم توقف خطوط تولید، عملیاتی 

گردید.
دكترحسن بقائی همچنین با اعام اینکه: در سال 1400 نیز به منظور حفظ پایداری 
تولید در خطوط تولیدی اقدام به تامین مواد اولیه تولید كردیم و حداقل تا خرداد ماه 
نگرانی از بابت تامین مواد اولیه نداریم افزود همچنین در راستای مدیریت سرمایه 
در گردش، مذاكرات خوبی با شركت پخش به منظور كاهش دوره وصول مطالبات 

صورت پذیرفت كه منتج به نتایج خوبی گردید.
مدیر عامل پاكسان در پایان گزارش مبسوط خود با تبیین این نکته كه: سال 1400 
اتفاقات بزرگی در پاكسان رخ خواهد داد و برنامه های متفاوتی برای تنوع دهی به 
پاكسان 1400 شاهد رخدادهای  و  بازار خواهیم داشت  قابل عرضه در  محصوالت 

خوبی خواهد بوداضافه كرد: 
آغاز فاز مطالعاتی راه اندازی پاكسان صنعتی از جمله طرح هایی است كه به ثمر 
نشستن آن موجب تحولی عظیم در حوزه تولید مواد اولیه مورد نیاز شركت های 

تولیدكننده مواد شوینده و بهداشتی خواهد گردید.
شایان ذكر است براساس برنامه ها و رویکردهای اتخاذ شده و با توجه به نوع قیمت 

گذاری محصوالت و كمبودها برای تامین مواد اولیه و ناپایداری و رشد سرسام آور 
قیمت ها در سال مالی گذشته، این مدل كسب و كار پاكسان توانست تا شركت را 
از خطر ورود به حاشیه زیان در برخی محصوالت حفظ كند و این توفیق در حالی 
صورت گرفت كه این اقدام نه تنها خللی در تامین مواد شوینده برای آحاد مردم 
جامعه در دوران كرونا به وجود نیاورد بلکه نشان داد كه می توان حتی در محدودیت 
ها نیز فراتر از پیش بینی حركت كرد و یک نام و نماد ملی را با صابت در فضای مه 

آلود تحریم از خطرات حفظ كرد.
اینکه در سال سخت كرونا  با تاكید بر  دكتر ملکی ریاست مجمع نیز در سخنانی 
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فروش شركت پاكسان از 1000 به 1400 میلیارد رسیده و در سایه سیاست گذاری 
مدیریت ارشد در تامین مواد اولیه، پرسنل در ایام نوروز با 3 شیفت كاركردن شروع 
عموم  كرونا  ایام  بهداشتی  اقام  نیاز  تامین  برای  تا  كردند  تولید  و  كرده  جهاد  به 
هموطنان دچار مشکلی نباشند تصریح كرد این مجاهدت كاركنان و درایت مدیریت 
افزایش  برنامه  كرد  اضافه  ادامه  در  وی  باشد.  می  خاصه  تشویق  و  تقدیر  شایسته 
سرمایه از محل سود انباشته و آورده نقدی در دستور كار مجموعه بود كه سازمان 
بورس با این موضوع مخالفت كرد كه در پیامد آن در نظر داریم در صورت امکان 
سنجی های الزم، افزایش سرمایه  از محل سود انباشته و موارد دیگر را پیش ببریم. 
به گفته وی این افزایش سرمایه برای توسعه در بخش سولفوناسیون و خطوط تولید 

صابون طرح ریزی شده است.
دكتر حسن بقائی مدیرعامل مدبر پاكسان در حوزه عملکرد مالی با كارنامه ای كه از 
اقدامات صورت گرفته در این شركت به سهامداران ارایه كرد نشان داد كه می توان 
با مدیریت جهادی و انقابی در شرایط سخت اقتصادی هم چرخ صنعت را با قدرت 
به حركت درآورد و برند های با سابقه و خوشنام كشور را كه برای اعتای آن ها 
زحمات زیادی كشیده شده است را حتی در شرایط نابسامان اقتصاد كان كشور به 

شایستگی مدیریت كرد و چراغ آن را پرفروغ نگه داشت.
با وجود محدودیت های  داد كه حتی  نشان  مالی 2020  در سال  مدیر الیق  این 
دستوری  گذاری  قیمت  مانند  ماحظاتی  و  اولیه  مواد  تامین  حوزه  در  عدیده 
محصوالت و... می توان تهدید ها را به فرصت تبدیل كرد و با امکانات موجود اعم از 
پتانسیل مجموعه ، برند های با سابقه و سرمایه های انسانی توانمند با جمله اقدامات 
جهادی در عرصه شکوفایی اقتصادی، گام هایی اثر گذاری برداشت تا نتایج آن كام 

همه را شیرین كند.
اجازت می خواهیم از مدیریت فرهیخته روابط عمومی مجموعه، جناب حامد ملکی، 
كه به گرمی پذیرای اهل رسانه بوده و همباره در تهیه اخبار و گزارش ها یاری رسان 
نهایت  بوده  زبانزد  تحریرها  و  خبرنگاران  بین  در  وی  و حمایت  تعامل  و  قلم  اهل 
و  بقائی  امید كه مدیریت موفق جهادی دكتر  و  باشیم  را داشته  و تشکر  قدردانی 
درایت روابط عمومی پاكسان در اعام و باز نشر این موفقیت ها در دیگر مجموعه 

های تولیدی الگوی كار قرار گیرد.
پیام هیات مدیره

سپاس خداوند یکتا را كه بار دیگر توفیق ارائه عملکرد یک ساله هیات مدیره را به 
سهامداران محترم ، برما ارزانی داشت و امید آنکه تاش این مجموعه اطمینان داریم 
و معضات  و مشکات  اقتصادی كشور  فعلی  اوضاع  بر  كه شما سهامداران گرامی 
پیش روی صنعت به خوبی آگاهید. لذا مواردی را به اختصار به استحضار میرسانیم:

مرور کلی بر وضعیت و تحوالت این صنعت در سال مالی مورد گزارش
در سالی كه گذشت اتفاقات متعددی در بازارهای هدف داخلی و صادراتی شركت 

پاكسان رخ دادند كه بر كسب و كار این شركت تأثیر گذار بودند.
در بازارهای صادراتی عمده اتفاقات عبارت بودند از:

رشد 1/75 برابری درآمد ریالی و تحقق كامل بودجه
در بازارهای داخلی چالش های عمده اتفاقات عبارت بودند از:

الف( ورود جدی رقبای خارجی به صورت تولید كننده و وارد كننده در محصوالت 
مختلف شوینده

ب( كاهش قدرت خرید خانوارها

ج( توسعه شبکه فروشگاههای زنجیرهای در كشور
د( افزایش ریسک سرمایه گذاری در بازار

ه( بی ثباتی بازار ارز
مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مالی 

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

سال قبل تغییری نداشته است
شده  تعیین  اهداف  به  دستیابی  ومیزان  شرکت  عملکرد  بر  کلی  مرور 
های  فعالیت  از  بودند  عبارت  گزارش  مورد  مالی  در سال  مهم  و دستاوردهای 
های  برنامه  طراحی  طریق  از  جوان  نسل  قراردادن  مخاطب  هدف  با  تبلیغاتی 

اسپانسری كنسرت و بازی های ورزشی ،
اجرا و پیاده سازی پروژه تحقیقات بازار جهت مدیریت بهتر و رصد كردن بازار توسط 

تیم تحقیقات بازار
دار  دوست  های  شوینده  تحقیقات  و  طراحی  با  بازار،  سهم  باالبردن  برای  تاش 

محیط زیست
- توزیع وسیع: برنامه ریزي جهت گسترش جغرافیایي محصول پودرهاي ماشیني

اهم برنامه های جدید
حفظ و ارتقاء جایگاه پاكسان

توجه به محصوالت جدید با نوآوری
كسب سهم بیشتر بازار از داخلی و خارجی 

اطالعات برنامه های آتی مدیریت
دارائی  مهمترین  بعنوان  شركت  هاي  برند  جایگاه  ارتقا  و  حفظ  هدف  با  برند   -1

نامشهود سازمان
صنعت  اولیه  مواد  تولید  ای  توسعه  های  طرح  اجرای  طراحی  و  ریزی  برنامه   -2
بهداشتی و آرایشی در قالب استراتژی های یکپارچگی رو به عقب و سرمایه گذاری 

مشترک با تامین كنندگان
3- سرمایه گذاری و ایجاد زیرساخت های الزم برای بهبود بسته بندی محصوالت

4- پروژه راه اندازی پاكسان صنعتی
5- نوسازی پلنت سولفوناسیون و صابون پیوسته

6- توسعه محصول / بازار صادراتی
7- احیا و افزایش سهم بازارداخلی با تکیه بر نوآوری و خلق محصول و برند جدید

8- خلق محصوالت جدید در بخش مایعات شوینده شامل شامپو، مایع دستشویی و 
مایع ظرفشویی 9 -طراحی و توسعه داشبورد اطالعات مدیریت

9- طراحی و توسعه داشبورد اطاعات مدیریت
با حفظ  بازنگری فرموالسیون محصوالت در جهت كاهش بهای تمام شده و   -10

و ارتقا كیفیت
های  استاندارد  آخرین  با  مطابق  صنعتی  پساب  تصفیه  بهبود  طرح  اجرای   -11

سازمان محیط زیست 
و  نشاط  روحیه  افزایش  با هدف  كاركنان  كاری  بهینه سازی محیط  و  بهبود   -12

حفظ سامت كاركنان
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در اولین نشست شورای عالی معاونان با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره مجتمع 
 RO فوالد كویر در سال 1400، انجام عملیات اجرایی جهت قطع كامل خروجی آب

به تصویب رسید.
كارشناسی  نظرات  بررسی  و  فنی  متعدد  های  نشست  تشکیل  از  بعد  عملیات  این 

مجتمع فوالد کویر در بیست   و چهارمین مراسم روز ملی صادرات که با حضور مسئوالن ارشد اجرایی کشور از جمله اسحاق جهانگیری 
معاون اول رییس جمهوری، علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونان بخش های مختلف و اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، 

معادن و کشاورزی ایران، با دریافت تندیس و لوح، بعنوان صادر کننده نمونه ملی انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت.
مجتمع فوالد کویر با تولید بالغ بر یک میلیون تن محصوالت فوالدی، بعنوان بزرگترین تولید کننده میلگرد در کشور و بزرگترین تولید 
کننده میلگردهای کالف مورد مصرف در طیف وسیعی از صنایع پایین دستی در ایران می باشد که با تکیه بر توان داخلی متخصصین 
جوان خود توانسته است در حوزه های افزایش ظرفیت تولید، بدون استفاده از دانش خارجی، تولید محصوالت جدید فوالدی که شامل 

40 گرید فوالدی و 450 سبد محصولی )گرید سایز( برای اولین بار در کشور را رقم زند.
مجتمع فوالد کویر با ورود به بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس و کشورهای حوزه اروپا و    قاره ی آفریقا به 
عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه صادرات مطرح می باشد. کلیه فعالیت های صادراتی مجتمع عالوه بر محصوالت ساختمانی معمولی 
شامل گریدهای ویژه مورد مصرف در صنایع تبدیلی کشور های هدف می باشد که این محصوالت ارزش افزوده باالتر و بالطبع آن ارز 

آوری بیشتری را به همراه دارند.
 این مجتمع علیرغم وجود تحریم های اقتصادی کشور، موفق شد در سال 98 صادرات خود را به دو برابر افزایش دهد و افزون بر 400 
هزار تن انواع محصوالت فوالدی به ارزش 150 میلیون دالر به مقصد کشورهای دیگر صادر نماید که به نوبه خود رکوردی قابل مالحظه و 

مطلوب تلقی می شود.

مجتمع فوالد کویر بعنوان صادر کننده نمونه ملی انتخاب شد

خروجی آب RO مجتمع فوالد کویر قطع می شود
علمی، با سرمایه گذاری ویژه مجتمع فوالد كویر به مرحله اجرایی رسیده است.

با اجرای این طرح، خروجی آب RO مجتمع كه با وجود عدم آسیب رسانی جدی به 
محیط، موجب دغدغه مندی جمعی از دوستداران محیط زیست شده بود تا دوماه 

آینده قطع می شود.
بازچرخانی،  فرایند  انجام  طریق  از  كنونی  آب  خروجی  شد،  مقرر  نشست  این  در 
متناسب با استانداردهای مورد نیاز استفاده در فضای سبز گردیده و با كشت نهالهای 

متناسب با اقلیم منطقه، مورد استفاده قرار گیرد.
همچنین در این نشست كه با حضور مهندس احمد خوروش مدیرعامل رزومه دار و 
موفق صنعت كشورمان، اعضای هیات مدیره و معاونین ارشد مجتمع فوالد كویر در 
محل سالن كنفرانس این شركت برگزار شد، اهداف و برنامه های سال 1400 نیز 

مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
شایان ذكر است شركت فوالد كویر با دارا بودن به روز ترین تکنولوژی خط تولید 
و با بهره گیری از توانمند ترین متخصصان عرصه تولید توانسته طی چند سالی كه 
از تاسیس این شركت می گذرد بیشترین حجم فروش میلگرد ساختمانی كشور را 
از كاف  انواع گرید سایز  تولید  با  توانسته  این شركت همچنین  بگیرد.  اختیار  در 
های صنعتی از خروج سالیانه میلیون ها دالر ارز از كشور جلوگیری كند و مقدمات 

خودكفایی صنایع زیر دستی خود را از واردات این كاف ها فراهم آورد.
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مجمع عمومی منتهی به سال مالی 1399 شركت بین المللی ساروج بوشهر در تاریخ  
1399/12/24  در محل سالن كنفرانس شركت سرمایه گذاري وتوسعه صنایع سیمان 
)سیدكو( برگزار گردید . در ابتدای جلسه جناب آقای مهندس تابش مدیر عامل شركت 
ضمن بیان پیام هیات مدیره و تاكید بر اجرای دستورالعمل اصول حاكمیت شركتی، گزارشی 
از وضعیت صنعت و مرور كلی بر جایگاه شركت در صنعت سیمان كشور و استان بوشهر،  
انتخاب استراتژی شركت با استفاده از ماتریس SWOT ، مجوزها و استانداردهای دریافت 
شده، وضعیت نیروی انسانی از لحاظ تركیب و سطح تحصیات، تحلیل عملکردی شركت، 
صورت سود و زیان شركت، اقساط تسهیات آتی ارزی و ریالی شركت، پیش بینی عملکرد 
سال آتی، عملکرد دو ماهه شركت، عملکرد دو ماهه شركت اسیای ارام،  برنامه های آتی و  

آخرین اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع شركت را اعام نمودند.
تاكید مدیر عامل شركت بر رعایت و اجرای دستورالعمل اصول حاكمیت شركتی با رعایت 

موارد ذیل می باشد: 
برگزاری ماهانه جلسات هیات مدیره - تشکیل كمیته های جبران خدمت، تخصصی توسعه 
صادرات و فروش داخلی، وصول مطالبات، ساماندهی و فروش ارز، انتصابات، برگزاری جلسات 
كمیته حسابرسی داخلی در هر ماه و طرح موضوعات مطروحه در جلسات هیات مدیره و 
كمیته تخصصی تخصیص منابع - تصویب بودجه ساالنه شركت و نظارت بر پوشش ارقام 
كمی آن - حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها - رعایت حقوق سایر ذینفعان 
- انگیزه بخشی به ذینفعان - افشا و شفافیت - تصویب برنامه راهبردی، خط مشی های 
اجرایی، منشور اخاق سازمانی، آیین نامه های الزم جهت اداره امور و فعالیتها از جمله  آیین 
نامه استخدام، معامات، حقوق و دستمزد، تعیین صاحیت، تعیین سمت و سایر مقررات- 
كسب اطمینان از استقرار ساز و كارهای مناسب برای مدیریت ریسک- تصویب و افشای 
معامات بااهمیت شركت با اشخاص وابسته مطابق با ضوابط و مقررات سازمان- تصویب 
معامات بااهمیت مربوط به دارایی های ثابت مشهود و نامشهود و سرمایه گذاری ها و 
استقراض - تعیین شرایط ترهین و توثیق عمده اموال و هبه یا صلح اموال یا حقوق شركت 
- تصویب سیاستهای مربوط به تعیین قیمت و شرایط فروش محصوالت و ارائه خدمات و 

افزایش كنترل های داخلی در سال جدید.
مدیر عامل شركت در سال مالی منتهی به سال 1399  برخی از افتخارات شركت را به قرار 

ذیل اعام نمودند:
 IMI( 1- موفقیت شركت در سال 1399 در آخرین رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی
100( از بین 500 شركت برتر رتبه 208 را كسب نموده كه نسبت به سال گذشته جهش 
39 پله ای را نشان می دهد و رتبه 4 صنعت سیمان را در بین شركتها و هلدینگهای 

سیمانی بدست آورد.
2-  صادرات از لحاظ مقداری بالغ بر 86%  و از لحاظ ریالی بالغ بر 91% از فروش محصوالت 

شركت به بازارهای جهانی را شامل می شود.
3- موافقت فرابورس ایران با پذیرش نماد شركت در بازار دوم فرابورس.

شـرکت بیـن المللـی سـاروج بوشـهر )کارخانـه سـیمان 
کنـگان( در سـال 1377 تاسـیس و آغـاز پـروژۀ سـاخت 
کارخانـه  نیمـۀ دوم 1382 شـروع و 24 فروردین1388 در 
زمینـی به مسـاحت 64 هکتار بـا ظرفیت تولیـد 6000 تن 
کلینکـر و 2000 تـن سـیمان در روز  و با ظرفیـت بارگیری 
دریایـی 10000تـن کلینکـر در روز به بهره برداری رسـید . 
شـرکت بین اللملی سـاروج بوشـهر با  ترکیب سهامداران 
عمـده شـامل شـرکت سـرمایه گـذاري وتوسـعه صنایع 
سیمان)سـهامي خـاص( 53% - شـرکت سـرمایه گـذاري 
سـرمایه  توسـعه  شـرکت   - عـام(%26  غدیر)سـهامي 
وصنعـت غدیر)سـهامي عـام( 5%- بانک ملی ایـران 1% و 
سـایر 15 % و با چشـم انـداز »بزرگترین سـکوی صادراتی 
کلینکـر و سـیمان مرزهـای آبی جنـوب ایـران و ظهور به 
عنـوان هـاب منطقه تا افـق  1404«،  به عنـوان  بزرگترین 
صـادر کننـده کلینکـر در  ایـران و منطقه،تنهـا شـرکت 
اسـکله  از  برخـورداری  بـا  ایـران  در  کلینکـر  تولیـدی 
اختصاصـی )دو کشـتی همزمـان( جهت صادرات با سـهم 

صـادرات کلینکـر 17.34 درصـد در کشـور می باشـد.

4- افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران از مبلغ 900 میلیارد ریال 
به 1340 میلیارد ریال.

5- رفع كامل تعهدات ارزی حاصل از صادرات بر اساس بخشنامه های بانک مركزی.
6- اخذ لوح تقدیر از بانک مركزی جمهوری اسامی  ایران در ارائه گزارشات و اجرای كامل 

بخشنامه های آن
7 - شركت جهت مقابله با تحریم های ظالمانه نسبت به طراحی و ساخت جکهای 
هیدرولیکی آسیاب مواد با همکاری دانشگاه صنعتی امیر كبیر اقدام نمود و اولین نمونه 
جک با موفقیت كامل ساخته، نصب و به بهره برداری رسید. این طرح جزء 20 طرح برتر 
دانشگاهی كشور انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفته و حدود 80 میلیارد ریال صرفه جوئی در 

پی داشته است.- 
8- بارگیری حدود 45 فروند كشتی و صادرات حدود یک میلیون و پانصد هزار تن كلینکر با 
برنامه ریزی دقیق و منسجم بدون حتی یک روز جریمه دموراژ با باالترین نرخ روز صادراتی 

در كشور.
.LNG 9-بارگیری همزمان دو فروند كشتی كلینکر برای اولین بار از اسکله های آسیای آرام و

10-افزایش بهره وری از پتانسیل اسکله آسیای آرام از طریق هماهنگی صادرات كلینکر 
شركتهای سیمان فارس نو و سپهر.

11-آغاز صادرات سیمان پاكتی برای اولین بار به بازارهای پررونق افریقا )سومالی – جیبوتی 
– كنیا( از طریق استفاده از پتانسیل اسکله ال.ان.جی. و اسکله 5000 تنی آسیای آرام.

12-شناسائی خریداران چینی و صادرات حدود نیم میلیون تن كلینکر به باالترین قیمت 
به چین.

13-تقویت مهندسی فروش و رصد مستمر بازار در بنادر پنجگانه جنوبی كشور.
14-اكتشاف و اخذ مجوز بهره برداری از معدن گورپی 60 هکتاری كه از ویژه گیهای ممتاز 
این معدن عدم نیاز به باطله برداری بوده و تا 15 سال توانایی تامین مارن خط تولید را دارا 

می باشد.
15- ظرفیت اسمی 50 درصدی تولید كلینکر در استان بوشهر.

16- رشد 148% سود خالص و 125% سود عملیاتی و نیز 47% رشد فروش سیمان و كلینکر 

فروش ریالی – ارقام به میلیون ریال

پیشـتاز در صـادرات و ارزش آفرینی با برنامه های مـدون مهندس مهدی تابش
شرکت بین المللی ساروج بوشهر
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در سال مالی منتهی به 1399
استراتژی های شركت برای سال مالی منتهی به 1400عبارتند از: مدیریت درآمدها- مدیریت 
هزینه ها- بکارگیری موثر دارائی ها و بهینه سازی سرمایه در گردش- افزایش منافع متقابل 
شركای تجاری )سهامداران، تأمین كنندگان و مشتریان(- توسعه بازار و افزایش فروش- 
افزایش رضایت مشتریان و سهامداران- ارتقاء تعهدات )مسئولیت( اجتماعی- استفاده بهینه 
از منابع انرژی و حفاظت از محیط زیست- استاندارد سازی، بروز رسانی و ارتقاء  فرایندهای 
عملیاتی- سازمان یادگیرنده- ارتقا آگاهی و توانمندی كاركنان- ارتقا فرهنگ مثبت سازمانی
با بررسی های صورت گرفته در ماتریس SWOT شركت موقعیت سازمان در منطقه رشد 
و توسعه ماتریس 9 گانه IE واقع شده است كه نشان از حركت سریعتر و ادامه مسیر رشد 

و توسعه است.

برنامـه هـای آتـی شـركت بیـن المللی شـركت سـاروج بوشـهر برای سـالهای پیـش رو 
از: عبارتند 

- مدیریت و برنامه ریزی جهت پرداخت و تسویه تسهیات
- بهبود فرآیند تركیب مواد )كاهش مصرف سیلیس و ...(

- تداوم سودآوری شركت تابعه )آسیای آرام(
- ایجاد سیستم داشبورد مدیریت

- پروژه مطالعاتی استفاده بهینه از منابع انرژی )گاز فلر(
- بهبود ساختار و فرآیند های سازمان

- بررسی و اصاح و تدوین آیین نامه های مورد نیاز شركت
- اتصال سیستم پاک خوان به سیستم انبار راهکاران سیستم

- پروژه مطالعاتی انتقال مواد اولیه از معدن به دپوی مواد از طریق نوار نقاله 
- پروژه مطالعاتی اصاح و بهینه سازی مسیر جاده معدن

)MPLS( پروژه كاهش هزینه های انتقال داده -
- تعریف پروژه حراست هوشمند

- تعیین تکلیف مسائل مربوط به مالیات و بیمه تامین اجتماعی شركت
در پایان امید است زیر سایه حضرت حق شاهد رشد روز افزون صنعت سیمان و 

پیشرفتهای آتی شرکت بین اللملی ساروج بوشهر را شاهد باشیم.

نمودار ارزش فروش صادراتی از سال 1388 الی 1399

سود )زیان( خالص

صورت سود و زیان دو سال گذشته و سال مالی 1399

)EPS(سود هر سهم
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استمرار روند رو به رشد در همه زمینه های تولید، فروش ، درآمد، سود عملیاتی و خالص، 
صادرات ، ایفای مسئولیت اجتماعی ، تولید و توزیع محصوالت جدید اعم از دارو تا مکمل، 
كسب جوایز متعدد از صادر كننده نمونه تا حمایت از مصرف كننده و تعالی سازمانی، گوشه 
ای از دستاوردهای این مدیریت جهادی و كاركنان و كارشناسان خدوم و معاونین متعهد و 

متخصص ایران دارو میباشد.
موثر در درمان كرونا منجمله هیدروكسی  داروهای  تولید  زاده،  نصیری  فردوس  دكتر 
كلروكلین ، موكوسل،  ایورمکتین و صادرات محصوالت فوق به كشورهای متعدد از ونزوئا 
و سوریه گرفته تا كشورهای همسایه و برنامه ریزی برای گسترش بازارهای هدف خارجی 
به كشورهای آفریقایی و جنوب شرقی آسیا ، اهتمام جدی در مقوله برندینگ ، تامین مواد 
اولیه ، افزایش سرمایه  و توسعه محصوالت جزو دیگر دستاوردهای درخشان »ایران دارو« 

در سال 1399 بوده است .
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام 
تاریخ  در  )سهامی عام(  دارو  ایران  شركت 
جدید  ساختمان  محل  در   1399/12/27

دانشکده داروسازي سالن رازي تشکیل شد. 
در این مجمع كه با حضور 53/92 درصدی 
سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، 
گردید،  برگزار  قانونی  بازرس  و  حسابرس 
ریاست مجمع برعهده آقای دكتر مرادی بود، 
كه جنابان دكتر ناصری و مهندس فاح پور 
در مقام نظار اول و دوم و آقای امیراحمدی به 

عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
به  مدیره  هیات  گزارش  قرائت  با  درادامه 

اهم  به  مربوط  مجمع 
پذیرفته  صورت  فعالیتهای 
منتهی  مالی  سال  طی  در 
از  و پس  به 1399/09/30 
حسابرس  گزارش  استماع 
مجمع  قانونی،  بازرس  و 
نشینان با طنین صلوات خود 
صورتهای  تصویب  ضمن  
معامات  تنفیذ  و  مالی 
مشمول ماده 129 با تقسیم 
سود 1/100 ریال به ازای هر 
سهم به كار خود پایان دادند.

زاده  نصیری  دكترفردوس 
مدیر خوش فکر و توانمند 
در  كشورمان  سرمایه  بازار 
ابتدای گزارش خود با تبیین 
از  دارو  ایران  شركت  اینکه 
شركت های  باسابقه ترین 
در  كه  است  ایران  دارویی 

سال 1343 با نام سیانامید كی بی سی، در زمینی به مساحت 20هزار مترمربع در تهران 
تاسیس شد و در سال 1361 نام شركت به ایران دارو تغییر كرد و نوع شركت به سهامی 

عام تبدیل شد تصریح كرد  در سال 1380 ایران دارو با نماد دیران به عنوان سیصد و بیست 
و یکمین شركت در فهرست شركت های بورس اوراق بهادار درج شده و درحال حاضر این 

شركت جزو واحدهای تولیدی موفق شركت سرمایه گذاری البرز می باشد.
به گفته مدیرعامل شركت ایران دارو با بیش از 230 پرسنل، انواع دارو در دسته بندی های 
جامدات، نیمه جامدات و مایعات از جمله انواع مولتی ویتامین، داروهای گوارشی و پوستی 
را تولید كرده و در سال 1399 توانسته است با افزایش فروش 41 درصدی در مکمل های 
تغذیه ای و رژیمی و 59 درصدی در داروهای شیمیایی ، درآمد و سود چشمگیری را برای 
سهامداران خود به ارمغان بیاورد. همچنین در طی سال گذشته شركت موفق شده بعنوان 
شركت برتر صادراتی در بین شركت های گروه البرز و در مقام اولیه صادركننده داروی 
هیدروكسی كلروكلین به خارج از كشور یعنی كشور ونزوئا نائل آید و با صادرات به میزان 
831 هزار دالر و كسب سهم 10 درصدی از كل فروش شركت، نقش مهم ر سودآفرینی 
ذینفعان  و  اسامی  میهن  برای  ارزآوری  و 
خود داشته باشد. به گفته این مدیر شناخته 
شده بازار سرمایه كه بیشتر در شركت های 
بزگ دیگر دارویی كشور سکاندار بوده و در 
داروسازی زهراوی و داروپخش و یکی دوجین 
عنوان  به  مشارالیه  از  دیگر  دارویی  شركت 
اثرگذارترین و خوش فکرترین مدیر، یاد و نام 
برده می شود شركت ایران دارو در كشورهای 
عراق، سوریه و آذربایجان در راستای صادرات 
پایدار و عمق حضور بیشتر اقدام به عرضه 
محصوالت بیشتر و جدیدتر كرده و ضمن عقد 
قراردادهای مناسب جهت تولید دارو مکمل 
سعی وافر دارد تا سهم بیشتری از بازارهای این 
كشورها را به خود اختصاص 

دهد.
ایران دارو در ادامه  ناخدای 
گزارش مبسوط خود با اشاره 
به افزایش فروش شركت از 
میلیاردی   725 مبلغ 
 2/202/321 به   96 سال 
و رشد  میلیاردی سال 99 
خالص  سود  چشمگیر 
سود  نسبت  كه  بطوری 
عملیاتی از 45 درصد سال 
سال  در  درصد  به 54   98
99 و نسبت سود خالص از 
23 درصد سال 98 به 32 
رسیده  سال 99  در  درصد 
سود  از  كرد  اضافه  است 
394 ریالی به ازای هر سهم 
در سال 98 به رقم 1/226 
در  هر سهم  ازای  به  ریالی 
سال 99 نائل آمدیم كه حاكی از رشد 211 درصدی سود بوده و این مهم در سایه تمهیدات 

اندیشیده شده و تاش مجدانه همکارانم حاصل گردیده است .

دکتر فردوس نصیری زاده مدیر کاردان و بازارشناس صنعت دارویی کشورمان که بخوبی 
با فراز و فرودهای این صنعت آشنا بوده و به شایستگی و هنرمندی با تهدیدها و فرصت 
های بازار سرمایه آشنا می باشد در گزارش جامع خود با تشریح این نکته که در تبعیت 
از فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر تجلی جهش تولید در سال 1399 توانستیم با 
تالش مجدانه کلیه ارکان این شعار را در مجموعه خود به یک شعور سازمانی تبدیل 
کرده و آن را عینیت ببخشیم اضافه کرد: در تولید داروهای گوارشی، قلبی، عروقی، 
پوستی، اعصاب و روان، ملزومات دارویی ، مکمل ها و محلول و ژل و ضدعفونی در سال 
مالی مورد گزارش نقشی خوش و ماندگار در تولید را معنا بخشیدیم و توانستیم با لطف 
ذینفعان  برای  را  فروش  برابری  دو  افزایش  اندیشیده شده  تدابیر  در سایه  و  خداوند 
خود حاصل سازیم. به گفته این مدیر مولف و محقق، ایران دارو عالوه بر فروش داخلی 
و تامین نیاز هموطنان مان در دوران سخت کرونا در کشورهای هدف صادراتی نیز با 
عملکردی شایستهدر سال 1399 به نتایج درخشانی دست یافته است و بستر را برای 

حضور پایدار محصوالت خود پیاده سازی کرده است.

رشد ۲۱۱ درصدی سود و ادامه روند صعودی ره آورد مدیریتی درخشان
ایران دارو مکمل سالمتی

نی
سی

رح
امی

رو 
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خ
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به گفته دكتر نصیری زاده در یک روند رو به رشد و صعودی بحمداله سود خالص ، سود 
عملیاتی و سایر نسبت ها  در طی 4 سال آخر افزایش مستمر داشته كه خود بهترین شاهد 
و گواه است كه ایران دارو چه جهش چشمگیری را در تولید درآمد، سودآوری و ارزش 

آفرینی و اثرگذاری داشته است.
افزایش سرمایه، توسعه محصوالت جدید تولید و توسعه داروها و محصوالت موثر در درمان 
كرونا، افزایش تعداد كشورهایی كه محصول به آنها صادر می شود منجمله اقلیم كردستان، 
افزایش قیمت برای محصوالت با رایزنی های گسترده از دیگر اقدامات به سرانجام رسیده این 

تیم مدیریت و سکاندار قابل آن در ایران دارو در سال گذشته مالی بوده است.
سکاندار مجموعه در بخش دیگری از گزارش خود و در حوزه مبارزه با كرونا در راستای 
ایفای رسالت اجتماعی شركت تصریح كرد: ایران دارو در كوتاه ترین زمان با تولید و توزیع 
محصوالت ضدعفونی و داروهای موثر در درمان كرونا توانست اثری حائز اهمیت و قابل 
توجه ایفا نماید. به گفته وی همچنین در سال مورد گزارش و همچنین پیش رو برای 
توسعه و تعالی منابع انسانی به عنوان ارزشمندترین دارائی های شركت با برگزاری دوره 
های آموزشی موفق به اخذ گواهینامه جایزه ملی تعالی پیشرفت در سال 99 گردیده و در 
حوزه استانداردهای جدید و ایزوها نیز توانستیم ورژن جدید ایزو 2001 و 10015 را كسب 
نموده و در حوزه های صنایع سبز، بهره وری ، حمایت از مصرف كننده و... نیز موفق به اخذ 
تقدیرنامه و جوایز متعددی گردیدیم. همچنین بنا به اعام دكتر نصیری زاده در سال گذشته 
به مبحث برندینگ نیز توجه بسیار جدی مبذول گردیده و در همین پیرامون سایت جدید 
شركت راه اندازی گردید و نام های بسیار خوبی برای محصوالت جدید شركت انتخاب شد تا 
بیشتر و بیشتر به اعتای برند خوشنام و قدیمی خود توجه كرده باشیم و البته كه این برنامه 

اهتمام به ارتقاء در حوزه برند را در سال جاری نیز با جدیت دنبال خواهیم كرد.
مدیریت دانشمند مجموعه در بخش پایانی گزارش خود به برنامه های آتی ایران دارو اشارت 
كرد و افزود: اتخاذ تدابیر الزم جهت تامین مواد اولیه با توجه به تداوم تحریم ها و اهتمام در 
انجام حداكثری خرید مواد اولیه تولید داخل كه در راستای توجه جدی به اقتصاد مقاومتی 
، تولید فرآورده های دارویی و مکمل های غذایی برای سایر شركت ها، توسعه محصوالت 
با استراتژی برندینگ، استمرار بازسازی و نوسازی در شركت و خرید و فروش ماشین آالت 
جدید و افزایش فروش جاری به كشورهای هدف صادراتی جزو اهم سیاست های ما در سال 
1400 خواهد بود. اجازت می خواهیم در پایان گزارش از لطف و عنایت ویژه و همیشگی 
دكتر مرادی و دكتر نصیری زاده نسبت به اصحاب رسانه و اهل مطبوع و حمایت جناب 
بهمن زاده مرد شماره یک مالی و مدیر پاكدست مجموعه و یاری جناب عزیزی بزرگوار 
كه خالصانه و متواضعانه در تهیه و تنظیم گزارش مساعدت فراوان داشته و جملگی اركان 
شركت كه به حرمت نون والقلم ومایسطرون پذیرا و یاری رسان ما خبرنگاران می باشند، 

صمیمانه اعام تشکر و قدردانی را داشته باشیم.
پیام هیات مدیره : 

هیأت مدیره شركت ایران دارو با ارائه گزارش عملکرد سالیانه به مجمع عمومی عادی 
سهامداران محترم ، امیدوار است تصویر روشن و دقیقی از فعالیت های شركت در سال مورد 
گزارش را برای سهامداران محترم ترسیم نماید. در این چکیده برآنیم تا درنهایت اختصار و 
ایجاز و با امعان نظر به روند چند سال گذشته ، سال 1399 را مورد مداقه نظر قرار داده و 

نیم نگاهی نیز به افق پیش رو در كوتاه مدت داشته باشیم . 
بدیهی است مازم با تغییر و دگرگونی در اشکال صعود یا افول كه جزء الینفک از تاشهای 
میدانی درفضای اقتصادی دنیای امروز است، برخورداری از ابزار برنامه ریزی دقیق، پیش 
بینی یا برآورد فرصتها و تهدیدها در قالب آینده نگری واقع بینانه برای شركتهای انتفاعی 
باالخص تولیدی ضرورتی اجتناب ناپذیر می نماید . براین اساس شركت ایران دارو نیز با 
اتکاء به لطف خداوند و با تکیه بر حمایت سهامداران ارزشمند خویش وهمچنین تاش 
كلیه كاركنان فرهیخته شركت ، عطف به شواهد در برهه و فرازی از رشد و شکوفایی خود 
قرار گرفته كه می تواند گامهای بزرگ دیگری را در اعتای اقتصاد ملی و صنعت داروسازی 
بردارد. همانگونه كه مستحضرید سال 1399 با چالش های بسیاری مواجهه بوده است ، 
كه از جمله تحریم های سیاسی و اقتصادی ظالمانه از یک سو و نیز آشفتگی بازار دارو از 
سوی دیگر، صنعتگران و تولید كنندگان این عرصه را بیش از گذشته با مخاطرات جدی 
مواجه نمود ، كه جز در سایه سار الطاف الهی و حمایت بی دریغ سهامداران محترم، عبور از 
این مسیر ناهموار میسر نمی گردید. خداوند را شاكریم كه دلسوزی و تاش های بی وقفه 
كاركنان و نیز همکاری مدیران ارزشمند مجموعه، ما را در عمل به تعهدات و تحقق اهداف 
عالی سازمان یاری نموده است . یکی از اهداف مهم هیأت مدیره در سال گذشته كه با عزم 
و اهتمام فراتر در ادوار آتی نیز تداوم خواهد داشت ؛ ارتقاء استانداردهای داروسازی مربوط 

به خطوط تولید و بروزآوری زیر ساخت ها از رهآورد جایگزینی ماشین آالت فرسوده در 
قالب پروژه های بازسازی و نوسازی می باشد. در این راستا هیأت مدیره امید آن دارد تا در 
كنف حمایت نهادهای نظارتی همچون سازمان غذا و دارو، به موازات بهبود GMP  در بخش 
های تولیدی، موفق به اخذ پروانه ساخت محصوالت جدید گردیده و بدین ترتیب ضمن 
تعقیب اهدافی ازجمله كسب سود آوری مناسب ، حضور دربازارهای جدید جغرافیایی و 
تولید محصوالت جدید و نوآوری در این راستا و با اعتقاد بر ضرورت التزام به منشور اقتصاد 
مقاومتی بر حفظ جایگاه ارزشمند خود در صنعت داروسازی، موجبات توسعه پایدار و فتح و 

دستیابی به بازارهای هدف جدید را فراهم سازد. 
بدینوسیله هیات مدیره شركت مراتب قدردانی و سپاس وافر خود را در كراسه حاضر بحضور 
سهامداران محترم ایفاد داشته و رجاء واثق دارد كه سهامداران محترم ، با اعتماد و اعتقاد 
راسخ خویش همچون سنوات گذشته ، مشوق فعالیتها و تاشهای رو به افزایش برای تحقق 
رسالت و آرمانهای مبتنی بر ارزشهای انسانی و اسامی نهادینه شده درشركت ، پویاتر و پایاتر 
از همیشه مانا و ماندگار افق های جدیدتر و عرصه های مهمتری را تسخیر نماید . امید است 
كه با افاضات و عنایت ایزد یکتا و روحیه تعاون و پشتکار كاركنان شریف شركت و حمایت 
همه جانبه گروه داروئی سبحان و مدیریت محترم شركت سرمایه گذاری البرز , بتوانیم در 
سال پیش رو نیز همچون گذشته نوید بخش رونق اقتصادی برای كشور و منویات هیأت 

مدیره مشعربر تضمین منافع سهامداران محترم بوده باشیم.
اقدامات انجام شده در بعد اقتصادی: 

- افزایش سرمایه از مبلغ 530 میلیارد ریال به مبلغ 580 میلیارد ریال طی سال 1399 
- ایجاد ارتباط مناسب با بانکهای طرف همکاری در اخذ مبلغ 1/449/299 میلیون ریال 

تسهیات بانکی و بازپرداخت مبلغ 213/054 میلیون ریال اصل و بهره و جریمه. 
-  دریافت پروانه نهایی بهره برداری از چاه عمیق شركت 

-  آماده سازی اولیه بخش برای احداث خط سوم پركنی نیمه جامدات 
-  خرید و راه اندازی دستگاه پركنی نیمه جامدات از منبع داخلی در جهت افزایش تیراژ 

محصوالت نیمه جامد 
-  نصب و راه اندازی كنتور هوشمند چاه عمیق در راستای كنترل مصرف آب در جهت 

تحقق مسئولیتهای اجتماعی 
-  تولید و فروش محصوالتی كه دارای حاشیه سود باال و كشش بازار می باشند. 

-  عقد قرارداد كارمزدی با شركتهای آرامیس فارمد،خوارزمی و تچرا دارو در جهت استفاده 
از تمام ظرفیت خطوط تولیدی 

-  اخذ افزایش قیمت جهت محصوالت پرفروش و استراتژیک شركت در سال 98 
-  كاهش و بهینه سازی زمان استاندارد تولید محصوالت از طریق بکارگیری فرآیند ساخت 

تولید. 
- تهاتر بدهی مالیاتی با استفاده از ظرفیت بند و تبصره 5 بودجه سال 97 

-  رعایت و اجرای رویه آیین نامه كمیسیون معامات و اخذ استعام قیمت از فروشندگان 
و تامین كنندگان

برنامه های آینده شرکت: 
- ادامه روند پروژه نو سازی و بازسازی شركت

- تحقیق و توسعه در تصری تولید داروهای با تکنولوژی باال بخصوص داروهای نانوتکنولوژی 
- خرید ماشین آالت و تجهیزات واحد های تولید و آزمایشگاه 

-  تولید قراردادی پمادهای چشمی و محلول های خوراكی درسایر شركتها
-  تولید قراردادی مکملها برای سایر شركتها

-  توسعه و تعمیق بازار داروهای جدید شركت 
- اعمال كنترلهای داخلی كارآمد جهت انطباق عملیات شركت با بودجه مصوب وچشم 

انداز مدون .
- با توجه به اینکه بازار فروش محصوالت شركت، عمدتاً داخلی است و محصوالت تولیدی 
هم طبق ضوابط موضوعه ، از طریق شركتهای پخش دارو ، توزیع می گردد. در سال 1399 
نیز در این خصوص تغییری ایجاد نخواهد شد،همچنین با توجه به اهداف فروش صادراتی 
در سال 1398 ،سیاست شركت در سال جاری نیز ادامه رشد و تعمیق بازارهای صادراتی 

بخصوص بازار عراق می باشد. 
-  منابع مالی شركت، درسال 1399 متشکل خواهد بود از : وجوه حاصل از فروش و درآمد 
خدمات ، تسهیات مالی كوتاه مدت ، تسهیات مالی بلند مدت ، افزایش سرمایه از محل 

مطالبات حال شده سرمایه گذاران.
- افزایش صادرات به كشورهای همسایه و آفریقای جنوب شرق آسیا و آمریکای جنوبی
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ثبت  و  شركت  این  در  انرژی  جویی  صرفه  به  اشاره  با  كویرتایر  مدبر  مدیرعامل 
مجموعه كویرتایر به عنوان صنعت سبز كشور خاطرنشان كرد: این شركت نه تنها در 
بین شركت های تایرسازی،بلکه در بین همه شركت ها در 16 سال اخیر با ذخیره 
24 درصدی انرژی به عنوان صنعت سبز و صرفه جو در مصرف انرژی مطرح بوده 
است به طوری كه با 35 درصد زیر معیار استاندارد استفاده جزو برترین ها در سطح 

منطقه می باشد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شركت كویرتایر)سهامی عام( مورخ 1399/12/13 در 

محل شركت گروه مدیریت سرمایه گذاري امید تشکیل گردید. 
در این مجمع كه با حضور 69/31 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای محمد حسن صبوري دیلمي بود، كه جنابان غزاله تیما 
و كامران كارگر در مقام نظار اول و دوم و آقای سید محمد حسین زینلي به عنوان 

دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
فعالیتهای صورت  اهم  به  مربوط  مجمع  به  مدیره  هیات  گزارش  قرائت  با  درادامه 
گزارش  استماع  از  پس  و   1399/09/30 به  منتهی  مالی  سال  طی  در  پذیرفته 
تصویب  ضمن   خود  صلوات  طنین  با  نشینان  مجمع  قانونی،  بازرس  و  حسابرس 
صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 با تقسیم سود 500 ریال به ازای 

هر سهم به كار خود پایان دادند.
این شركت  مجمع  در  كویرتایر  قابل  زینلی؛ سکاندار  محمد حسین  مهندس سید 
را مطلوب  به رشد شركت  برگزار شد روند رو  آناین  به دو صورت حضوری و  كه 
ارزیابی كرد و گفت:سرمایه شركت كویر تایر در حال حاضر به 218 میلیارد تومان 

رسیده است.
وی در تشریح عملکردهای مثبت دیگر این شركت افزود:انتقال از تابلوی بازار دوم به 
تابلوی دوم بازار اول بورس، ثبت دستیابی به 67 درصد بهره وری، انتخاب شركت به 
عنوان واحد نمونه استاندارد در سطح ملی بر اساس 13 معیار از دیگر موفقیت های 
كویرتایر در سال جاری بوده است. به گفته این مدیر برجسته در سال 99 در كویر 
تایر 51 میلیارد تومان سود مضاعف داشته ایم كه بر اساس سامانه فروش آناین 

شركت و عرضه مستقیم و ارسال از طریق پُست صورت گرفته است.
بهمن  با خودروسازی  به همکاری  برنامه های پیش روی كویرتایر  به  اشاره  با  وی 
اشارت كرد و افزود با آمادگی های ایجاد شده در كویرتایر در 18 ماه آینده می توانیم 

50 درصد به ظرفیت تولید خود اضافه كنیم.
سود  پرداخت  از  شده  اندیشیده  تمهیدات  و  تدابیر  به  اشاره  با  زینلی  مهندس 

مهنـدس سـید محمـد زینلی که از بـا تجربه تریـن و برنامه محورترین مدیران طراز اول کشـوری و از شـناخته شـدگان صنعت 
تایـر کشـورمان می باشـد با اشـاره بـه 510 میلیارد سـود مضاعف، ثبـت 67 درصد بهـره وری و تحقـق 96٫5 درصـدی برنامه 
هـای ایـن شـرکت در سـال سـخت 1399 یادآورشد:شـرکت کویـر تایر در سـال مالی گذشـته بـا 40 درصـد رشـد در تولید، 
رکـورد سـایر تایرسـازان را شکسـت و همچنین در فـروش به لحاظ وزنی بـا 38 درصد رشـد عملکردی درخشـان حاصل کرد.

کویرتایر، پیشتاز در نوآوری ، کیفیت و خودکفایـی

سهامداران »پکویر« از طریق سجام خبر داد و در خصوص افزایش سرمایه شركت 
نیز تصریح داشت:در سال آینده افزایش سرمایه شركت از محل مطالبات حال شده، 

آورده نقدی و سایر اندوخته ها خواهیم داشت.
تشریح  با  گزارش جامع خود  از  دیگری  بخش  در  توانمند  و  فکر  مدیر خوش  این 
وضعیت صنعت تایر در كشورمان و اینکه در شرایط كنونی در كشور 11 كارخانه 
تایر و تیوب وجود دارد كه هفت كارخانه به تولید تایر سواری رادیال اشتغال دارند 
با  تایر  كار صنعت  و  فضای كسب  و  اقتصاد كشور  اخیر  در چندسال  كرد:  تصریح 
چالش های نفس گیر مختلفی از جمله تحریم بانک ها، واردات تایرهای بی كیفیت و 
نوسانات شدید نرخ ارز و افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه و عدم ثبت سفارش برخی 
مواد اولیه مورد نیاز صنعت رو به رو بوده است كه در نتیجه این عوامل مشکات 
بسیار زیادی برای تایرسازان ایرانی از جمله در زمینه تامین ارز جهت خرید مواد 
اولیه وارداتی قطعات، تخصیص به موقع ارز، ارسال ارز و رسیدن ارز به دست تامین 
به گفته مهندس زینلی در كنار عوامل فوق،  كنندگان مواد و قطعات حادث شد. 
ها،كاهش  در گردش شركت  افزایش سرمایه  لزوم  و  تولید  اولیه  مواد  نرخ  افزایش 
تولید بسیاری از تایرسازان داخلی را به همراه آورد لکن با اتخاذ سیاست های مدون 
و اجرائی كردن برنامه هایمان در شركت كویرتایر ضمن تقویت سرمایه در گردش 
با میزان موجودی مواد؛ در جهت تامین مواد اولیه بسیار موفق اقدام كردیم و اجازه 

ندادیم این مشکات حجم تولید محصوالت شركت را تحت تاثیر خود قرار دهد.
پایان بخش گزارش این مدیر حامی اهل رسانه و پاكدست تبیین این مهم بود كه در 
سال مالی 99 كه با پاندمی ویروس كرونا در دنیا و كشور همزمان بوده و ریسک ها 

و مخاطرات ناشی از شیوع ویروس كرونا در سه حوزه : 
سامت كاركنان و به طبع ریسک كاهش تولید ،

كاهش مراجعات حضوری افراد در جامعه برای خرید و
كاهش اندازه بازار ناشی از كاهش مسافرت ها و تردد عملکرد و سودآفرینی شركت 
كویرتایر  در  ریسک  مدیریت  با  توانستیم  درایت  با  نمود  می  تهدید  را  تایری  های 
به شایستگی از این دوران سخت گذر كرده و مدیریت كنیم و عاوه بر بهره وری 
پایدار سازی سود موفق و  به سال گذشته در  بازار نسبت  از  بیشتر  و كسب سهم 
پیشتاز باشیم. در كنار تمهیدات و سیاستهای بنیان گذار كویرتایر مهندس زینلی كه 
مدیریتش الگوی بسیاری از مدیران برای رسیدن به موفقیت است، حضور مدیران 
شایسته و متعهد و متخصص در مالیه، كارخانه ، روابط عمومی، امور سهام و ... و 
باشد.  می  موفق  شركت  این  موفقیت  رمز  خدوم  و  دلسوز  كارشناسان  و  كارگران 
اختیار  در  و  ها  پروتکل  حداكثری  رعایت  و  پرسنل  آموزش  و  پیشگیرانه  اقدامات 

مهندس سید محمد زینلی مدیری جهادی و نمونه
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قرار دادن ملزومات بهداشتی برای پرسنل، سبط و سپرسازی گسترده برای فروش 
اینترنتی و آناین محصوالت، تولید محصوالت جدید و انعقاد قرارداد با شركت های 
»پکویر«  خدوم  كاركنان  و  الیق  مدیر  این  تمهیدات  جمله  از  جدید  خودروسازی 
برای ارزش آفرینی و سودآوری بیش از پیش در سال سخت گذشته بوده است كه 

خدایشان قوت فزون تر بدانها ببخشد.
پیام هیات مدیره

در سال 1399  كلیه ی سهامداران  از  نمایندگی  به  كویرتایر  مدیره شركت  هیات 
همچون گذشته، سعی كرده است پیش برنده اقداماتی برای پایدارسازی سود شركت 
و ایجاد توازن بین منافع ذینفعان كلیدی به خصوص سهامداران محترم باشد چنانکه 
ضمن تاش در راستای تامین سود سالیانه قابل انتظار، زیرساخت های الزم برای 

رشد و تعالی بیشتر و تامین منافع سهامداران را در آینده هموار نماید. 
سال مالی 99 در شركت كویرتایر با پاندمی ویروس كرونا در دنیا و كشور همزمان 

بود كه ریسک ها و مخاطرات ناشی از شیوع ویروس كرونا در سه حوزه :
الف( سامت كاركنان و به طبع ریسک كاهش تولید 

ب( كاهش مراجعات حضوری افراد در جامعه برای خرید
ج( كاهش اندازه بازار ناشی از كاهش مسافرت ها و تردد 

صنعت تایر را تهدید می نمود كه شركت كویرتایر با مدیریت ریسک اقدامات زیر 
را پیگیری نمود :

الف( سالمت کارکنان: از اولین روزهایی كه زمزه شیوع ویروس كرونا در كشور 
با ویروس  از سامت كار كنان بافاصله ستاد مقابله  مطرح بوده به جهت مراقبت 
اقدامات پیشگیرانه، آموزش پرسنل،  با  تا  را در شركت كویرتایر تشکیل داد  كرونا 

در  بهداشتی  های  مراقبت  افزایش 
كلیه سطوح، توزیع ماسک، دستکش، 
الکل و... الزام به رعایت پروتکل های 
اجتماعی،  فاصله  رعایت  بهداشتی، 
و  ایاب  های  سرویس  تعداد  افزایش 
ذهاب، تجهیز مبادی ورودی به كلیه 
این  و...  بیماران  شناسایی  امکانات 
تهدید دفع گردد تا شركت كویر تایر 
و  بهداشت  معاونت  سوی  از  مشتركا 
استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان 
مدیر درمان تامین اجتماعی استان و 
مدیر كل كار و رفاه اجتماعی استان 
اقدامات  جهت  به  جنوبی  خراسان 
انجام شده در راستای اجرای پروتکل 
كرونا  كنترل  و  پیشگیرانه  های 

وبروس در محیط كار مورد تقدیر قرار گیرد.
ب( کاهش مراجعات حضوری افراد در جامعه برای خرید: در این رابطه شركت 
كویر تایر به منظور ثبات بازار و حفظ سامت مصرف كنندگان تایر، با توسعه فروش 
اینترنتی خدمت بزرگی را به جامعه مصرف كنندگان تایر ارائه نمود تا این خدمت از 
سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه صنعتی شریف درجشنواره 

نوآوری محصول برتر ایرانی به عنوان خدمت برتر در سال 99 معرفی گردد.
 ج( کاهش اندازه بازار ناشی از کاهش مسافرت ها و تردد: در این رابطه شركت 
 SUIV , كویر تایر به سمت بازارهای جدید رفته، با تولید و معرفی سایزهای جدید
CUV )عمدتا از طریق واردات در كشور تامین می شدند( و انعقاد قراردادهای جدید 

با خودروسازان و استفاده از روش های نوین بازاریابی و فروش موفق به جهش بیش 
از 40 درصد در تناژ تولید سال گردید.

به  اعتماد  با  تولید،  در  اقتصادی  مقیاس  به  منظور دستیابی  به  تایر  كویر   شركت 
دانش مهندسین و تاش نیروهای خدوم داخل شركت، اقدام به ساخت ماشین آالت 
و تجهیزات )دستگاه های پرس پخت و ماشین آالت تایرسازی، ایکس و ...( و اصاح 
و بهبود برخی از تجهیزات قدیمی، تولید نموده و خوشبختانه موفق به افزایش پروانه 
فتح ركوردهای  است كه  تن در سال گردیده  به 31/225  تن  از 26/639  فعالیت 
جدیدی در مقایسه با شركت های رقیب وسنوات قبل شركت از منظر نرخ رشد تولید 
را در پی داشته است. به طوریکه براساس آمار رسمی انجمن صنفی صنعت تایر ایران 
در شش ماهه اول سال شمسی 99 ، تولید تایر در صنعت الستیک ایران از نظر وزنی 
31 درصد و به لحاظ حلقه ای 27 درصد رشد را تجربه كرده كه شركت كویر تایر 

با رشد 47 درصدی در تیراژ تولید، صدرنشین رشد تولید تایر در میان كلیه شركت 
های تایرسازی ایران گردید.

كارآمدی  با  معرفی 31 سایز جدید  و  با طراحی، ساخت  نیز  تکنولوژی  در حوزه   
ساخت  بلند،  شاسی  خودروهای   CUV  SUV تایرهاي,  معرفی  پیشتاز   )UHP( باال 
تایرهای  تایر سبز و در سال 98  بازار می باشد به طوریکه در سال 97  به  داخل، 
رینگ 18 و در سال99 تایرهای رینگ 19 طی سه سال متوالی از سوی دانشگاه 
صنعتی شریف و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان محصول برتر 
ایرانی معرفی گردید. تا شركت كویرتایر مزیت رقابتی خود را با محصوالت متنوع 
و در حوزه تایرهای رادیال سواری، تایرهایی با اندازه رینگ 13 اینچ تا تایرهایی با 
اندازه رینگ 20 اینچ و شاخص سرعتهای متفاوت در خودروهای مدرن و با باالترین 

استانداردهای كیفی كشور و نیز شاخص استانداردهای روز اروپا استحکام بخشد
تعالی  ملی  جایزه  در  را  تعالی خود  مسیر  تایر  كویر  كه شركت  مالی 99  در سال 
می پیمود ، عصاره ارزیابی تیم ارزیاب دبیرخانه جایزه ملی تعالی سازمانی كشور، 
وجود سه رویکرد برجسته به شرح ذیل در شركت كویرتایر تشخیص و در اختتامیه 

گزارش گردید:
- مدیریت تکنولوژی و ارتقاء سطح نوآوری ها

- خود كفایی از مسیر خاقیت و دانش بنیانی . ..
- توسعه سبد محصول و سهم از بازار 

در  اتوماسیون  گسترش  نوآوری،  تکاپوی  كمیته  تاسیس  و  نوآوری  به  ویژه  توجه 
شركت، افزایش بهره وری ها، كاهش هزینه های اجرایی در تمام سطوح اعم ازبخش 
مرحله  تک  پیشرفته  تایرسازی  های  ماشین  اندازی  راه  مانند  تولید  افزاری  سخت 
انجام  و  اداری  اتوماسیون  نیز  و  ای 
و  پیگیر  و  كاغذ  بدون  اداری  امور 
سیستم  سازی  یکپارچه  برای  تاش 
های اطاعاتی در تمامی زمینه ها و 
امور اجرایی و تولید براساس آخرین 
و  فناوری  و  و روشهای علمی  متدها 
پشتیبانی آنها از مهمترین رویکردها 
می  گزارش  مالی  سال  اقدامات  و 

باشد.
 از دیگر اقدامات مهم، پیگیری انجام 
 50 افزایش  برای  اجرایی  عملیات 
دستیابی  و  تولید  ظرفیت  درصدی 
تایرهای  هزار   45 تولید  ظرفیت  به 
سواری رادیال در سال می باشد كه تا 
تاریخ تهیه گزارش بخش ساختمانی 
طرح توسعه، بیش از 68 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و بخشی از ماشین آالت 
نیز خریداری شده اند. تا ضمن دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید و كاهش هزینه 
های ثابت و بهره گیری، بیشتر از زیرساخت های موجود در بخش های تاسیسات 
و امکانات پشتیبانی تولید، موجبات سودآوری باالتر در سال های آتی فراهم گردد.

جایگاه شرکت کویرتایر در صنعت تایر:
شركت كویر تایر، بزرگترین واحد صنعتی استان خراسان جنوبی است كه در حال 
حاضر به لحاظ حلقه ای، بیش از 18/8درصد تولید تایرهای سواری كشور و پیش از 

16/4 درصد كل تولید تایر خودروی كشور را دارا می باشد. 
با اشتغال مستقیم 1/272 نفر و غیر مستقیم 4/664 نفر 16  شركت كویرتایر كه 
درصد شاغلین بخش صنعت استان و 34 درصد شاغلین بخش صنعت شهرستان 
بیرجند را به خود اختصاص داده، نامش با اولین ها گره خورده است به طوریکه با 

كسب 7 ركورد منحصر به فرد ملی به شرح ذیل معرفی می گردد:
1( روند شکل یابی منحصر به فرد

2( پیشتاز تکنولوژی استیل بلت در كشور 
3( اولین تولید كننده تایر سبز در كشور

4( اولین سازنده پرس پخت در كشور 
5( خودكفایی در طراحی و تولید تایرهای,CUV SUV اولین بار در كشور 

6( دارنده رتبه نخست در صرفه جویی انرژی 
7( راه اندازی اولین سامانه فروش آناین تایر در كشور
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محمد جواد اشرفی، مدیركل محیط زیست استان خوزستان در نامه ای ضمن تقدیر 
ویژه از مهندس كه جواد بدری مدیرعامل جهادی و موفق شركت پتروشیمی فن 
آوران، با تاكید بر اهمیت صیانت از این امانت خدادادی  جهت بهره برداری نسل 
و  مادی  داران سرمایه های  امانت  به عنوان  از حافظان محیط زیست  آینده،  های 
محیطی  زیست  اقدامات  و  ها  فعالیت  جمله  و  كرده  یاد  آینده  های  نسل  معنوی 
شركت پتروشیمی فن آوران را شایسته الگوبرداری توسط دیگر شركت های كشور 
توصیف و از انتخاب این شركت به عنوان واحد صنعتی سبز منتخب در سطح ملی 

تقدیر نمود.
اهداف  راستای  در  كه  است  ذكر  شایان 
این  انداز  چشم  بیانیه  بر  مبتنی  و  استراتژیک 
شركت برگرفته از سیاست های كان حاكمیتی 
و نیز دستور العمل های اباغی در شركت های 
زیرگروه تاپیکو و مجموعه شركت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی، این هفتمین سال متوالی است 
كه شركت فن آوران موفق به كسب این عنوان 

می گردد.
در  كه  شود  می  گفته  صنایعی  به  سبز،  صنایع 
تولیدات خود روش های سازگار با محیط زیست 
با  سازگار  محصوالت  یا  و  گیرند  می  كار  به  را 
محیط زیست تولید می كنند. برند صنعت سبز 
چرا  است  صنایع  برای  معنوی  مشوق  نوعی  نیز 
كه امروزه برای مردم بسیار مهم است كه مطمئن 
ارزش  و  در صادرات  پیشگام  های  شدند شركت 
كشور  برای  افتخار  و  سودآوری  كنار  در  آفرینی 

مخرب و آالینده محیط زیست نباشد.
محیط  حفظ  زمینه  در  بسیاری  قوانین  اینکه  با 
این  تا  است،  ها رسیده  به تصویب دولت  زیست 

مجموع این قوانین و مشوق ها منجر به حفظ محیط زیست و رشد اقتصادی پایدار 
در كشور شود اما معدود شركت ها و مدیریتی هایی هستند كه به این مهم توجه و 

اهتمام جدی داشته باشند.
در عصر حاضر، مشکات آلودگی هوا، گرمایش زمین، تغییرات اقلیم و خشکسالی 
تقاضا برای صنعت سبز را افزیش داده است. استفاده از انرژی برای انسان ها اجتناب 
ناپذیر است اما باید به سمتی حركت كرد كه كمک به حفظ محیط زیست شود. 
مشاغل سبز باعث حفظ محیط زیست می شوند. برخی از بانک های خارجی از سال 

2020 به صنایع آالینده وام ساخت و توسعه ارائه نمی دهند.

پتروشیمی فن آوران صنعت برگزیده سبز در هفتمین سال پیاپی

در ایران سازمان حفاظت محیط زیست با ارزیابی صنایع و امتیاز دهی به آنها صنایع 
سبز را معرفی و از آنها تقدیر به عمل می آورد كه از تجارب این صنایع سبز می توان 

برای سایر صنایع بهره برد.
پایش آالینده ها، ارتقای دانش نیروی كار، توسعه فضای سبز، استقرار دفتر ایمنی و 
بهداشت و محیط زیست از جمله مواردی است كه بررسی شده و صنایع سبز طبق 

آن ها انتخاب می شوند.
این موفقیت ارزشمند را به مدیریت، كلیه كارشناسان و كاركنان و دست اندركاران 
باالخص  دیگر شركت های صنعتی  كه  امید  و  گفته  تبریک  آوران  فن  پتروشیمی 
و  بهبود  جهت  در  همواره  نیز  ها  پتروشیمی 

رعایت محیط زیست گام بر دارند.
جا دارد در این مقال از روابط عمومی پتروشیمی 
فن آوران و مدیریت فرهیخته آن هم كه بیشترین 
و  داشته  خبر  اصحاب  و  رسانه  اهل  با  را  تعامل 
این  اخبار  بازنشر  و  تنظیم  و  تهیه  در  همباره 
شركت معظم یاری رسان و حامی خبرنگاران می 
باشند نهایت قدردانی و تشکر را داشته می باشیم.

عملکرد سال 1399
شركت پتروشیمی فن آوران از زیرمجموعه های 
بازدهی   99 سال  در  آن  سهام  كه  تاپیکوست 
قابل تحسین حدود 240 درصدی به سهامداران 
اعطا كرده است. محصول اصلی »شفن« متانول 
میلیون  یک  حدود  آن  اسمی  ظرفیت  كه  است 
تن در سال می باشد. هر چند محصوالت دیگری 
 150 ساالنه  ظرفیت  )به  اسیداستیک  جمله  از 
ساالنه  ظرفیت  )به  كربن  مونوكسید  و  تن(  هزار 
ذكر  به  الزم  كند.  می  تولید  نیز  تن(  هزار   140
است این شركت تنها تولیدكننده محصول اسید 
استیک در كشور می باشد. طبق آمار موجود منتشر شده توسط موسسه IHS، در 
سال 2020 كه ظرفیت اسمی تولید متانول جهان بالغ بر 130 مییلون تن بوده و 
پارس  و كیمیا  بوشهر  تولید رسیدن مجموعه های  به  با  و  فعلی كشور  در شرایط 
كـه  است  تن  میلیون   12 حدود  كشورمان  متانول  تولید  اسمی  توان  خاورمیانه، 
9.45 درصد كل ظرفیت اسمی متانول جهان را كامل می شود. در این میان شركت 
پتروشیمی فنآوران با ظرفیت اسمی یک میلیون تن تولید متانول در سال، 8.13 
درصد كل ظرفیت اسمی متانول ایران و در حدود 0.76 درصد متانول جهان را به 

خود اختصاص داده است.

 پایدار در حفظ محیط زیست

شـرکت پتروشـیمی فـن آوران برای هفتمین سـال پیاپـی، به عنوان شـرکت منتخب 
صنعـت سـبز ملی، در بیسـت و دومیـن دوره این رویـداد انتخاب و معرفی شـد.

ایـن شـرکت در راسـتای فعالیت ها وعملکـرد قابل تقدیـر خود در عرصـه حفاظت از 
محیط زیسـت در سـال 1398، توانسـت بـار دیگر و بـرای هفتمین سـال پیاپی، مقام 
واحـد صنعتـی سـبز در سـطح ملـی را از آن خود نمایـد و جایـگاه خـود را در میان 
واحـد هـای صنعتی، معدنـی و خدماتی کشـور به عنـوان واحد منتخب صنعت سـبز، 

نماید. تثبیـت  و  حفظ 

مهنـدس جواد بـدری از بـا تجربه ترین و خوشـفکرترین 
مدیـران صنعت نفـت و پتروشـیمی میهن مان می باشـد 
که بـا برنامه هـا و رویکردهایش توانسـته این شـرکت را 
در زمـره برتریـن و سکونشـین هـای متعدد جشـنواره و 

همایـش هـای ملی و بیـن المللی قـرار دهد.
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت سیمان مازندران )سهامی عام( در تاریخ 
1399/12/25 در محل دفتر شركت تشکیل شد. 

در این مجمع كه با حضور67/04 درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای شمس اهلل محمدي بود، كه جنابان رضا اسماعیلي و علیرضا قادري در 

مقام نظار اول و دوم و آقای بهروز دانشی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی سال مالی منتهی به 1399/09/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات 

مشمول ماده 129 با تقسیم سود 710 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
به گفته دكتر بهروز دانشی مدیرعامل مدبر، ))سمازن(( در سال مالی مورد گزارش توانست 
متناسب با برآوردهای مدیریتی در تولید و فروش داخلی و خارجی نقشی خوش و درخشان 
ایفا نماید و موقعیت ممتاز خود را در میان انبوه رقبای ایرانی خود تثبیت نماید. به گفته 
سکاندار سیمان مازندران این شركت با توجه به تنوع محصوالت خود و موقعیت خاص 
جغرافیایی توانست هم در بعد تامین بازار داخلی و منطقه پیرامونی و هم صادرات موفق 

عمل كرده و تجلی بخش به شعار جهش تولید در سال 1399 باشد. 
این مدیر كاردان و كاربلد در فرازی از گزارش خود به افزایش درآمد و سوداوری، افزایش 

بهینه سازی مصرف  و صادرات،  داخلی  بازار  سهم 
انرژی،  محیط  استانداردهای  كامل  رعایت  انرژی، 
افزایش  رعایت كامل استانداردهای محیط زیست، 
بهره وری تولید، افزایش بازدهی سرمایه بکار گرفته 
شده در سال 99 اشاره كرد و افزود انجام پروژه های 
بهسازی و نوسازی و برنامه ریزی برای كنترل بهای 
تمام شده با در نظر داشتن حفظ و ارتقاء كیفیت 
محصوالت و سهم بازار جزو برنامه های ما در سال 

آینده خواهد بود.
من باب اثرگذاری و موفقیت های سیمان مازندران 
نمونه  صادركننده  متعدد  عناوین  كسب  میتوان 
، حمایت از مصرف كننده، شركت بهره ور، تعالی 
سازمانی، مدیریت انرژی ،مدیریت جهادی و....را طی 

سال های متوالی اخیر برشمرد.   
شایان ذكر است شركت سیمان مازندران بر اساس 
گزارش مندرج در سامانه كدال، در اسفندماه موفق 
به كسب درآمد عملیاتی 670 میلیارد و 700 میلیون 
سه ماهه  فروش  كل  به این ترتیب  است.  شده  ریالی 
میلیارد   727 و  هزار   1 1400به  سال  در  شركت 
ریال رسیده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 
افزایش 95 درصدی را نشان می دهد و مقادیر فروش 
تجمیعی سیمان نیز در این مدت معادل 630 هزار تن 
بوده  كه 37 درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است 
كه این خود بهترین گواه از حركت رو به رشد و روند 

صعودی مجموعه در سودآوری و ارزش آفرینی توامان برای سهامداران و ذینفعان میباشد. 
اجازت میخواهیم از مدیرعامل جهادگر ، مدیریت صادق مالی مجموعه كه حسابهای شفاف 
و پاک آن به تایید حسابرس و بازرس قانونی رسید و بسان دكتر دانشی مدیرعامل صنعت 
و فرهنگ شناس كشورمان كه به گرمی پذیرای اهل مطبوع و رسانه در طول سال بوده و با 
درایت و رویکردی موفق بانی رشدی مستمر برای سیمان مازندران در سال سخت اقتصادی 
99 بوده اند و از جمله كارشناسان و كاركنان خدوم كه دلسوزانه و پر تاش برای توسعه 

و تعالی مجموعه »سمازن« نقشی غیر قابل كتمان داشته اند در این مقال نهایت قدردانی 
و تشکر را داشته باشیم.                                                     

پیام هیات مدیره
خرسندیم كه پس از یک سال تاش و تکاپو، به یاری و عنایات خداوند متعال، مجالی 
دوباره یافتیم تا كارنامه زحمتکشان شركت سیمان مازندران )سهامی عام( را یک بار دیگر 

تقدیم حضورتان كنیم.
بسیار خوشحالیم اعام نماییم كه با وجود محدودیتها و شرایط خاص حاكم بر اقتصاد كشور 
عزیزمان توانستیم بازده مورد انتظار سهامداران محترم را برآورده نموده و با توكل به خداوند 
بزرگ و همراهی شما سهامداران گرانقدر و به بهره گیری از اراده استوار گروهی و با تاش 
جمعی، ضمن حضور فعال در عرصه اقتصادی كشور، ارزش آفرینی برای همه ذینفعان را از 
اندیشه به عمل برسانیم و شرایطی را مهیا نماییم تا بتوان در راستای برنامه های استراتژیک 
سیمان مازندران قدم برداشته توانستیم در سال مالی 1399 با تخصص ، انعطاف پذیری و 

درک مناسب مدیران اجرائی شركت، به دستاوردهایی به شرح ذیل نائل شویم.
1- افزایش درآمد و سوداوری

2- افزایش سهم بازار داخلی و صادرات
3- بهینه سازی مصرف انرژی

4- رعایت كامل استانداردهای محیط انرژی
5- رعایت كامل استانداردهای محیط زیست

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

بهبود  در  موثر  عوامل  ترین  مهم  از  گوشه ای 
وضعیت فروش داخلی

مشتریان  كلیه  برای  فروش  نرخ  سازی  یکسان   -
براساس نرخ مصوب

- طرح فروش به عاملین جدید و مصرف كننده نهایی
- تاكید بر رویکرد فروش نقدی بجای فروش اعتباری

SWOT تهیه نقشه استراتژی فروش براساس -
- برگزاری مستمر كمیته فروش و وصل مطالبات 

مشتریان
برنامه های آتی هیات مدیره

1- حفظ سهم بازارداخلی و توسعه صادرات با بررسی 
و مطالعه پیوسته بازار و رفتار رقبا با ارائه راهکارهای 

متنوع و مناسب به منظور كسب سود پایدار.
2- برنامه ریزی جهت افزایش كیفیت محصوالت با 
استفاده از روش های بهینه تولید و مواد مصرفی با 

كیفیت
3- برنامه ریزی و كنترل در جهت كاهش بهای تمام 
شده محصوالت از طریق افزایش بهره وری كاركنان 
و كنترل هزینه ها به منظور انعطاف پذیری نرخ های 

فروش.
ـــطح  ـــا س ـــت ارتق ـــزی جه ـــه ری ـــاش و برنام 4- ت
ـــی  ـــوزش علم ـــای آم ـــزاری دوره ه ـــق برگ ـــانی از طری ـــع انس ـــارت مناب ـــی و مه تخصص

ـــردی و كارب
5- برنامـــه ریـــزی جهـــت حفـــظ، نگهداشـــت و ارتقـــا اســـتانداردهای مرتبـــط بـــا 

صنعـــت، بهداشـــت، ایمنـــی و محیـــط زیســـت .
ـــه  ـــزات ب ـــین آالت و تجهی ـــر ماش ـــداری و تعمی ـــازی، نگه ـــای بهس ـــروژه ه ـــام پ 6- انج

ـــد. ـــای تولی ـــه ه ـــرای برنام ـــش اثربخشـــی و اج ـــور افزای منظ

سیمان مازندران، تولید سبز با کیفیت برتر و توسعه پایدار در جایگاه هفت خوان اسطوره ها
مهندس بهروز دانشی؛مدیری با کوهی از تجربه و نوآوری

که  دانشی  بهروز  مهندس  مدیریت  با  مازندران  سیمان 
نقاط  و  میشناسد  را  بازار سرمایه  فرودهای  و  فراز  بخوبی 
ضعف و قدرت صنعت را واکاوی کرده و برای آن برنامه دارد 
توانست با تکیه بر ویژگی هایی منحصر بفرد حود منجمله 
منابع انسانی متعهد و متخصص، موقعیت ممتاز جغرافیایی 
تولید  و  در شمال کشور  و ساز  رونق ساخت  گرفته،  قرار 
اقتصادی  سخت  سال  در  متنوع  و  کیفیت  با  محصوالت 
گذشته کارنامه ای درخشان در سود آفرینی و ارزش آوری 

توامان را برای سهامداران و ذینفعان خود حاصل سازد . 
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اجتماعی  تامین  گذاری  سرمایه  شركت  سهام  صاحبان  العاده  فوق  عمومی  مجمع 
)سهامی عام( مورخ 1399/12/26 در محل سالن تاش تشکیل گردید.

در این مجمع كه با حضور 88/7 درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، 
ریاست مجمع برعهده آقای مهندس لطفی بود كه جنابان دكتر همتی و فواک درمقام 

نظار اول و دوم و آقای جال بهارستان به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.
در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط 

گزارش  استماع  از  پس  و  محترم  مدیرعامل 
با  نشینان  مجمع  قانونی  بازرس  و  حسابرس 
طنین صلوات خود ضمن تصویب افزایش سرمایه 
شركت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت 

دادند.
در  شستا،  مدیرعامل  فر،  رضوانی  محمد  دكتر 
 72 در  اینکه  به  اشاره  با  خود  جامع  گزارش 
شركت بورسی حاضر در پرتفوی مجموعه كه از 
نظر ارزش 92 درصد پرتفوی شستا می باشد و 
در 8 حوزه اصلی بورسی، حمل و نقل، دارویی، 
فناوری  و  تی  آی  معدنی،  پتروشیمی،  سیمان، 
دسته بندی و تقسیم می شوند نقش مدیریتی 
خود را طی این دو سال به شایستگی ایفاء نموده 
و توانسته ایم با یک روند مناسب رو به رشد سود 
تجمیعی را سه برابر نماییم تصریح كرد در طی 
با تمهیدات و رویکردهای اتخاذ  این بازه زمانی 
زیان  به 8 شركت  ده  زیان  از 40 شركت  شده 
ده رسیدیم كه این تعداد هم با استمرار برنامه 
هایمان در سال 1400 به صفر خواهد رسید. وی 
همچنین با تشریح این مهم كه سود خالص سال 
97 معادل 1250 میلیارد تومان بوده كه در سال 
98 این سود به رقم  4500 میلیارد تومان و در 
سال 99 به رقم 19 هزار و 200 میلیارد تومان 
با تمهیدات و عملیاتی  رسیده است اضافه كرد 
مدیران  جمله  كه  مدونی  های  برنامه  كردن 

افزایش سرمایه 77 درصدی سرمایه گذاری تامین اجتماعی مصوب مجمع گرفت

مجموعه پرافتخار شستا مد نظر دارند در 1400 این سود به 32 هزار میلیارد تومان 
خواهد رسید و این یعنی یک رشد 67 درصدی در كسب سود نسبت به سال 99 برای 

سهامداران و ذینفعان به ارمغان خواهد آورد.
به گفته این مدیر موفق، شستا توانست پس از 22 سال در سال 99 گزارش حسابرس 
مقبول دریافت كند كه در سال آتی نیز این روند مطلوب شفاف سازی تداوم خواهد 
داشت. بنا به اعام سکاندار شستا در 6 ماه اول سال های 99 به نسبت سال 98 این 
آمار كسب گزارش مقبول حسابرسی در شركتهای زیر مجموعه افزایش داشته و از 61 
گزارش به 18 گزارش مشروط رسیده و مابقی 
شركتها در این هلدینگ بزرگ، گزارش حسابرس 

مقبول دریافت كرده اند.
بنا به اعام سکاندار شركت، سودخالص تجعیمی 
شركت های مدیریتی به 46 هزار میلیارد تومان 
رسیده و دریافت گزارش مقبول حسابرسی بعد 
از بیش از دو دهه خود بهترین گواه و نشان از 
پاكدستی، شفافیت و همیت در تعالی مجموعه 
می باشد كه آن را از روز اول قبول تصدی این 
اصل  دو  این  خود  همکاران  و  مدیران  با  پست 
شفافیت و ارتقاء عملکرد را در سرلوحه كاری قرار 

داده و توسط كلیه اركان اجرایی كردیم.
جمع  كه  نکته  این  تبیین  با  فر  رضوانی  دكتر 
ارزش ریالی پروژه ها در شستا بالغ بر 43 هزار 
میلیارد تومان میباشد تصریح كرد هدف از این 
پروژه  اجرای  و  ساختار  اصاح  سرمایه  افزایش 

های مورد تاییدمان میباشد.
در  اجتماعی  تامین  گذاری  سرمایه  مدیرعامل 
اشاره  با  مبسوط خود  گزارش  از  دیگری  بخش 
به اینکه با تصویب این افزایش سرمایه ،سرمایه 
شستا با بیش از 77 درصد افزایش از هشت هزار 
میلیارد تومان به 14 هزار و 200 میلیارد تومان 
افزایش  برنامه  افزود:  خواهدكرد  پیدا  افزایش 
بیش  تومان در  میلیارد  بر 13هزار  بالغ  سرمایه 
از 66 شركت تابعه شستا در بودجه سال آینده 

شستا به تاخت پیش به سوی پیشرفت و تعالی

سرمایه شستا با بیش از 77 درصد افزایش از هشت هزار میلیارد تومان به 14 هزار و 200 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. به 
گفته دکتر رضوانی فر مدیرعامل شایسته مجموعه شستا در سال 1400 برنامه افزایش سرمایه بالغ بر 13هزار میلیارد تومان 
در بیش از 66 شرکت تابعه را در بودجه سال آینده در نظر گرفته است که منابع حاصل از این افزایش سرمایه صرف تسریع 

و شتاب دهی اجرای پروژهای جاری و جدید شستا خواهد شد.
سکاندار مجموعه با اشاره به روند افزایشی سرمایه شستا در دو سال اخیر گفت: در سال 98، سرمایه شستا از مبلغ 3هزار 
و 900 میلیارد تومان به مبلغ 8 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و در سال جاری نیز با توجه به عملکرد شستا در دوره 
مالی منتهی به 1399/03/31، بالغ بر 7هزار و 760 میلیارد تومان سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها طی دوره مزبور محقق 
گردید و مطابق با ماده 58 اساسنامه شستا، صرفا 20 درصد از این مبلغ قابلیت تقسیم داشته و مابقی آن معادل 6هزار و 200 
میلیارد تومان به حساب اندوخته سرمایه ای منتقل و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده فعلی به سرمایه تبدیل گردید.
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در نظر گرفته شده است. 
محمدرضوانی فر، در بخش دیگری از گزارش خود در این مجمع ضمن ارائه گزارشی 
از جمله اقدامات اصولی صورت گرفته در سال مالی 1399 به تشریح اقدامات اساسی 
شستا پرداخت و با اشاره به شرایط مطلوب این شركت در سال جاری گفت: میزان 
فروش تجمیعی شركت های مدیریتی از70هزار میلیارد تومان در سال گذشته به بیش 
از 110هزار میلیارد تومان رسید.وی با اشاره به پروژه های جاری و خاتمه یافته شستا 
گفت: در سال 99 بیش از 2700 میلیارد تومان پروژه به بهره برداری رسید و تا پایان 
خردادماه سال 1400 ، تعداد دیگری از پروژه ها با سرمایه گذاری قریب 3000 میلیارد 

تومان به بهره برداری خواهند رسید.
بنا به اعام این مدیر شایسته، همچنین افزایش سرمایه سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در دستور كار قرار داشته و مقدمات كار فراهم شده 
و مدیریت امیدوار است با تمهیدات اندیشیده شده در بهار 1400، مجمع آن را برگزار 

كند.
دكتر رضوانی فر همچنین از افزایش سرمایه شركت های تابعه شستا از »محل مازاد 
تجدید ارزیابی دارایی ها« خبر داده و تصریح نمود: در راستای ضرورت اصاح و تقویت 
ساختار مالی و نیز ایجاد امکان ارزیابی دقیق تر از عملکرد هلدینگ ها و شركت های 
تابعه مقرر شد، كلیه هلدینگ های زیرمجموعه نسبت به شناسایی شركت های واجد 
شرایط جهت افزایش سرمایه از »محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها« اقدام و سپس 
با رعایت تمامی ضوابط و دستورالعمل های موجود و نیز اخذ تاییدیه از شستا نسبت 
به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها) صرفاً دارایی های سرمایه ای 

استهاک ناپذیر ( برای شركت های شناسایی شده و هلدینگ ها اقدام نمایند.
وی اضافه كرد: در این راستا تفاهم نامه ای با مركز كارشناسان قوه قضائیه به منظور 
كارشناسی دارایی ها منعقد شده و فرآیند ارزش گذاری با سرعت در حال انجام می باشد.

اعام  شستا  تابعه  شركت   80 سرمایه  افزایش  درباره  همچنین  فر  رضوانی  دكتر 
داشت كه: از ابتدای سال 98 تا كنون افزایش سرمایه حدود 80 شركت )مدیریتی و 
غیرمدیریتی( با ارزشی بالغ بر 15هزار و 400 میلیارد تومان انجام شده است كه این 
افزایش سرمایه ها از محل سود انباشته، مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران 
بوده و با هدف حمایت از شركت های زیرمجموعه جهت اصاح ساختار های مالی و یا 
اجرای پروژه های سرمایه گذاری صورت پذیرفته است.وی در بخشی از گزارش جامع 
و كامل خود با اعام اینکه سود خالص مجمع شستا را با كف 32هزار میلیارد تومان 

برگزار می كنیم بانی تشویق ممتد حاضرین در مجمع شد. 
وی در بخش پایانی صحبتهای خود با تاكید بر این نکته كه با توجه به اینکه سرمایه 
هر شركت مهم ترین ركن تجارت و كسب سود است و اهمیت شركت های تجاری 
را از طریق سرمایه آنها می توان درک كرد، اظهار امیدواری كرد با عنایت به ماده 58 

از  برای تبدیل مبلغ 62/000/000 میلیون ریال  با پیشنهاد هیات مدیره  اساسنامه 
اندوخته سرمایه ای به سرمایه شركت موافقت گردد كه این درخواست مشارالیه همراه 
با صلوات پی در پی حاضرین در مجمع به نشانه تایید این درخواست فضای سالن را 

عطرآگین ساخت.
اجازت می خواهیم از دكتر محمدی مدیریت فرهیخته روابط عمومی شستا كه به 
گرمی پذیرای اهل رسانه و خبرنگاران بوده و همباره با سعه صدر و حمایت و تعامل 
خود اهل قلم و جراید را در تهیه و تنظیم و بازنشر گزارش و اخبار مجموعه هلدینگ 
شستا ، كه به حق چشم و چراغ بازار سرمایه و تجلی ما می توانیم می باشد، یاری رسان 

می باشند نهایت قدردانی و تشکر را داشته باشیم. خداقوت و دست مریزاد.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش 
سرمایه به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری 

تامین اجتماعی )سهامي عام(
در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347

تامین  گذاری  سرمایه  شركت  مدیره  هیات   1399  /25/10 مورخ  توجیهی  گزارش 
اجتماعی )سهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ 80/000 میلیارد 
ریال به مبلغ 142/000 میلیارد ریال، از محل اندوخته سرمایه ای كه پیوست می باشد 
مورد رسیدگی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت گزارش مذكور با هیات مدیره 

شركت است.
براساس رسیدگی های انجام شده، به نظر این سازمان، گزارش هیات مدیره در توجیه 

افزایش سرمایه پیشنهادی به گونه ای مناسب تهیه شده است.
گزارش توجیهی مزبور با استفاده از ظرفیت پیش بینی شده در ماده 58 اساسنامه 
شركت مبنی بر قابلیت تیبدیل مانده حساب اندوخته سرمایه ای به سرمایه، تهیه 
شده است. در این خصوص با توجه به اینکه اندوخته یاد شده صرف سرمایه گذاری در 
سهام شركت ها گردیده، لذا اطاعات مالی آتی به شرح یادداشت توضیحی 3 گزارش 

توجیهی، به منظور ارزیابی منافع آتی سرمایه گذاری های مزبور ارائه شده است.
نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

ــغ  ــه مبل ــال ب ــون ری ــغ 39/000/000 میلی ــی شــركت از مبل ــش ســرمایه قبل افزای
ــوده  ــهامداران ب ــال شــده س ــات ح ــال و از محــل مطالب ــون ری 80/000/000 میلی
كــه بــه منظــور جبــران بخشــی از مخــارج ســرمایه گــذاری بــه مبلــغ 30/524/000 
میلیــون ریــال و طلــب ســازمان تامیــن اجتماعــی بابــت ســهام انتقالــی بــه مبلــغ 
ــش  ــل از افزای ــج حاص ــت. نتای ــه اس ــورت گرفت ــال ص ــون ری 11/151/000 میلی
ســرمایه مزبــور كــه طــی تصمیمــات مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 
1398/03/29 تصویــب شــده و در تاریــخ 1398/06/24 نــزد مرجــع ثبــت شــركت 

ــه ثبــت رســیده اســت. هــا ب
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داروهای  برای  اختصاصی  تولید  سایت  سه  با  ))دبالک((  مدبر  مدیر  این  گفته  به 
هورمونی ، آنتی بیوتیک و عمومی در سال مالی مورد گزارش توانسته است در كنار 
در  مدار  مشتری  برتر  شركت   100 تقدیر  لوح  و  سازمانی  تعالی  گواهینامه  كسب 
راستای تمدید و كسب گواهینامه های ایزو 14001- 9001_45001 و سایر مجوزها 
تاش  از  نشان  مهم  این  كه  كند  عمل  موفق  دارو  جهانی صنعت  استانداردهای  و 

.شایان  میباشد  شركت  اركان  كلیه  مجاهدگونه 
متخصصان  بودن  دارا  با  شركت  این  است  ذكر 
مجرب و توانای خود ساالنه 2500 تن مواد اولیه 

دارویی را تولید و عرضه می كند. 
سهام  صاحبان  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 
باک  البرز  داروئي  اولیه  مواد  تولید  شركت 
محل  در   1399/12/26 تاریخ  در  )سهامی عام( 
دانشکده  جدید  ساختمان  تهران-  دانشگاه 

داروسازي- طبقه 4 تشکیل شد. 
درصد   36 از  بیش  با حضور  كه  مجمع  این  در 
هیات  اعضاء   ، حقوقی  و  حقیقی  سهامداران  از 
بهادار،  اوراق  و  بورس  سازمان  نماینده  مدیره، 
حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای فرشید مرادی بود، كه جنابان  
مهندس فاح پور و  دكتر ناصری در مقام نظار 
مالیه  پاكدست  معمار  یاری  آقای   و  دوم  و  اول 

مجموعه به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
مجمع  به  مدیره  هیات  گزارش  قرائت  با  درادامه 
مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی 
از  پس  و   1399/09/30 به  منتهی  مالی  سال 
استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع 

نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول 
ماده 129 با تقسیم سود 590 ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

العاده جهت  فوق  رئیسه مجمع عمومی  تركیب هیات  با همان  ادامه  در  همچنین 
اصاح بندهایی از اساسنامه برگزار گردید كه با تصویب اكثریت این بندها مصوب 

مجمع گرفت.
دارویی كشورمان  و صنعت  بازار سرمایه  دیسپلین  با  مدیر  گفته دكتر سجادی  به 
،شركت البرز بالک با داشتن انواع مواد مؤثر دارویی با كیفیت برای درمان بیماری ها 
، در راستای ارتقا سامت جامعه فعالیت می كند و این شركت در تحقق مأموریت 
خود ، به طور معمول به نیازهای كلیه ذینفعان خود )سهامداران ، استفاده ، كاركنان 

، شركا ، تأمین كننده و جامعه( توجه جدی دارد.
دكتر سجادی كه از موفق ترین و رزومه دارترین مدیران صنعت داروسازی و بازار 

افزایـش 15 درصـدی تولیـد، رشـد 153 درصدی سـود عملیاتـی، رشـد 102 درصدی درآمـد عملیاتـی ، کاهـش دوازده روزه 
دوره وصـول مطالبـات و افزایش چشـمگیر سـود خالص شـرکت در سـال مالی سـخت اقتصادی گذشـته و رایزنـی و تمهیدات 
اندیشـیده شـده بـرای تامیـن مـواد اولیه از جملـه دسـتاوردهای موفـق، مدیریـت کاردان کاربلد شـرکت، دکتر سـید مهدی 
سـجادی در سـال 99 بوده کـه اعالم ایـن توفیقات و دسـتاوردها و البته عملکرد شایسـته مدیریت با تشـویق مجمع نشـینان 

بـه نشـانه تقدیر و تشـکر از سیاسـت هـای این مدیـر موفق روبـرو گردید.

دکتر مهدی سجادی با فروش دوبرابری و رشد چشمگیر سود به مجمع ساالنه نسشت

سرمایه كشور می باشد در بخش دیگری از گزارش خود با اعام این نکته كه در سایه 
تاش دلسوزانه كلیه اركان مجموعه توانستیم تجلی بخش جهش تولید در شركت 
باشیم تصریح كرد: در سایه رویکردهای اندیشیده شده و تاش مجدانه همکارانم باید 
اعام دارم كه در مقایسه خاصه عملکرد 9 ماهه مالی شركت طی سالهای 97- 99 
در درآمد عملیاتی 102 درصد و در سود عملیاتی 153 درصد رشد را برای ذینفعان 

خود به ارمغان آوردیم.
به گفته مدیرعامل مجموعه در طی 2 سال اخیر 
عمومی  های  گروه  در  شركت  محصوالت  سبد 
بخشیده شده  تنوع  استروئیدی  و  بیوتیک  آنتی 
و عاوه بر آن نیروهای ستادی در جهت افزایش 
تولید به سمت فعالیت های عملیاتی و تولیدی 
مقدار  راستا  درهمین  كه  اند  شده  داده  سوق 
است  داشته  رشد  درصد   15 مجموعه  تولیدی 
ما  جدی  اهتمام  و  توجه  بر  گواهی  خود  این  و 
از محصول مان  افزایش تولید و تنوع بخشی  بر 

بوده است. 
دكتر سجادی كه از اثرگذارترین و شناخته شده 
باشد  می  ایران  داروسازی  انجمن  اعضای  ترین 
اینکه  اعام  با  خود  گزارش  از  دیگری  بخش  در 
و  گسترده  های  رایزنی  با  اولیه  مواد  تامین  در 
آتی  سال  در  انشاءاهلل  شده  اخذ  های  هماهنگی 
نمود  تصریح  داشت  نخواهیم  خاصی  مشکل  هم 
در مبحث درمان كرونا هم اقدامات بسیار خوبی 
را داشته ایم و با تامین و توزیع دارو و ومواد اولیه 
الزم برای تولید این داروها تقش موثر در كنترل 
ایم.  داشته  مان  اسامی  میهن  در  بیماری  این 
های  گذاری  سرمایه  مهمترین  خود  گزارش  پایانی  بخش  در  »دبالک«  مدیرعامل 

صورت پذیرفته جهت رشد 9 ماهه سال 1399 را به قرار زیر اعام داشت:
سایت  برای  الک  و  آسیاب  و  كیلوگرم   250 ظرفیت  به   FBD كن  خرید خشک   -

B تولیدی
- اصاحات مربوط به كولینگ تاور )برج های خنک كننده( سایت های تولید

- ساخت انبار سرد مواد اولیه به ظرفیت تقریبی 10 تن
- ساخت اتاق نمونه برداری و توزین انبار محصول

A اصاحات سیستم هواساز بخش های كلین -
- نوسازی و اصاحات انبار مواد اولیه شماره 2

پیام هیات مدیره
بی شک  و  فرمود  عطا  را  محوله  انجام مسئولیت  توفیق  كه  را  ثنا خداوند  و  حمد 

دبالک؛ جهش تولید در مسیر خودکفایـی

افزایـش سـود خالص بـه مبلـغ 240 میلیارد که نسـبت به 
سـود 160 میلیاردی پارسال رشد چشـمگیری داشته است 
در کنـار افزایش فروش بـه مبلغ 117 میلیارد که نسـبت به 
سـود 587 میلیاردی پارسـال رشـد دو برابری داشته است 
در کنار تولید محصوالت جدید گوشـه ای از دسـتاوردهایی 
تیـم مدیریـت فرهیخته و بازارشـناس البرز بالک در سـال 

مالی گذشـته بوده اسـت.
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اقدامات انجام شده تاشی است در حد بضاعت در جهت پیشبرد اهداف تجاری و 
بلندمدت شركت. امید است تاش صورت گرفته در راستای تأمین مواد اولیه اساسی 

دارویی و رفع نیاز داخلی، مورد عنایت واقع گردد. 
وجود اطاعات مالی شفاف یکی از الزامات كارایی بازار سرمایه است. اگرچه اطاعات 
اطاعات  منابع عمده  از  یکی  عنوان  به  اساسی  مالی  در صورت های  مندرج  مالی 
به مجمع عمومی  تلقی میشود، ولی گزارش هیئت مدیره  بازار سرمایه  برای  مالی 
صاحبان سهام میتواند اطاعات مهم و با اهمیتی را در تکمیل اطاعات مندرج در 
صورتهای مالی فراهم آورد. از طرف دیگر گزارش هیئت مدیره به مجمع میتواند به 
عنوان فرصتی برای هیئت مدیره در جهت اطاع رسانی در خصوص جنبه های مهم 
عملکرد خود به سهامداران باشد. گزارش زیر در راستای رعایت مفاد ماده 232 قانون 
تجارت مصوب 1347هیئت مدیره شركت باید پس از انقضاء سال مالی صورت دارایی 
و دیون شركت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود 
و زیان شركت را به ضمیمه گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شركت طی سال 

مالی مزبور تنظیم نماید.
مرور وضعیت و تحوالت صنعت دارو، جایگاه و عملکرد شرکت در دوره مالی 

مورد گزارش 
با توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقاب كه سال 1399 را سال »جهش تولید« 
بر  اقتصادی شركت  های  ریزی  برنامه  و  سیاستگذاری  لذا  بودند،  نموده  نامگذاری 
مبنای پیاده سازی سازوكارهایی پیشرو و ترسیم فضای نوین كسب و كار در جهت 
نشاندن ظرفیت های  بار  به  انقاب،  و  نظام  خنثی سازی كارشکنی های دشمنان 
تثبیت  فرصتهای شغلی،  رشد  موجود،  از ظرفیتهای  گیری  بهره  تولید،  بااستفاده 
نظام اقتصادی كشور و همسویی و هماهنگی با اهداف و انتظارات مدیران و برنامه 
پیاده  و  ریزی  پایه  بركت،  دارویی  گروه  البرز،  گذاری  سرمایه  گروه  شركت  ریزان 

سازی گردید.
در سال جاری با تدابیر مدیران و تصمیم سازان شركت گروه سرمایه گذاری البرز و 
گروه دارویی بركت و تاش بی شائبه مسئوالن و مدیران اجرایی شركت البرز بالک، 
این  به اهداف تعیین شده در پیش گرفته شد.  سازوكارهایی در راستای دستیابی 

فعالیت ها در حوزه های كان بشرح زیر تدوین و اجرایی گردیده است:
- تمدید GMP خطوط تولید 

- تأكید و تمركز براستراتژی فروش طبق بودجه مصوب 
-  توسعه محصوالت جدید 

-  اصاح ساختار حقوق و دستمزد و تدوین آیین نامه ذیربط
- انجام اصاحات در جهت شفافیت صورتهای مالی

- ثبت افزایش سرمایه شركت 
- كاهش قیمت خرید و باال بردن قدرت چانه زنی با فروشندگان 

- پیگیری قانونی و حقوقی مربوط به پرونده تفاوت نرخ ارز بانک كارآفرین و بانک 
پاسارگاد 

- بهینه نمودن فرآیند وصول مطالبات و متعاقباً كاهش دوره وصول مطالبات
- دریافت مجوز بسته بندی محصوالت آرایشی و بهداشتی از سازمان غذا و دارو 

- اخذ عنوان دانش بنیان تولیدی نوع 2 صنعتی برای شركت

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

)iso 9001( اخذ گواهینامه سیستم مدیریت كیفیت -
)iso 14001( اخذ گواهینامه سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای  -

)iso 45001( اخذ گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست  -
مهمترین اقدامات شرکت در 9 ماهه سال 1399

این  از  رونمایی  مراسم  برگزاری  و  برای سه محصول جدید  اصولی  موافقت  اخذ   -
محصوالت )پرگابالین، اندانسترون و بیزوپرولول(

- مطالعه و ارتقاء دانش فنی تولید 4 محصول جاری شركت بمنظور افزایش ظرفیت 
تولید)دیکوفناک سدیم، سرترالین، لوزارتان و سفیکسیم(

- تولید نیمه صنعتی 2 محصول جدید )سرترالین، دیکلوفناک سدیم(
- ثبت اختراع و دانش بنیان دو محصول پركابالین و بیزوپرولول

- استقرار ماژول های گوارشی مدیریتی، بازرگانی داخلی، فروش، تعمیر و نگهداری 
و ...

- كاهش نرخ هزینه های تامین مالی با دریافت تسهیات كم بهره
- تسویه كامل بدهی سنواتی 245/000 یورو مربوط بخ پرونده بانک كارآفرین

- افزایش تعداد مشتریان شركت
- اخذ گواهی تقدیر جشنواره یکصد واحد مشتری مدار

 ISO45001 , ISO14001 , ISO9001 اخذ گواهینامه های -
- شركت در پانزدهیمن دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت و دریافت جایزه یک ستاره

اهم برنامه های آینده شرکت : 
اطاعــات مربــوط بــه برنامــه هــای شــركت در ســال مالــی جــاری و ســال آینــده 

بــه شــرح زیــر میباشــد: 
- افزایش سرمایه شركت از 370 میلیارد ریال به 770 میلیارد ریال 

- اصاح سیستم های آب و پساب خطوط تولید 
- طراحــی و بهســازی ســایت تولیــدی محصــوالت هــازارد بــه مســاحت تقریبــی 

ــع  240 مترمرب
B توسعه و بهره برداری كامل از بخش كلین سایت پلنت  -

- طراحی و ایجاد سایت محصوالت LVHV به مساحت تقریبی 160 مترمربع 
CRM  افزایش رضایتمندی مشتریان با استقرار نرم افزار  -

ــک  ــه بان ــوط ب ــده مرب ــده باقیمان ــا پرون ــی و حــل و فصــل تنه ــری حقوق -  پیگی
ــنوات گذشــته ــن از س كارآفری

- كاهش بهای تمام شده محصوالت بمنظور افزایش حاشیه سود شركت 
- اصــاح بخشــی از بندهــای اساســنامه شــركت در راســتای مطابقــت بــا بخشــنامه 

هــای جدیــد ســازمان بــورس و اوراق بهــاردار
مهم ترین چالش های پیش رو

1- تاثیر تحریم های ظالمانه بر انتقال ارز تامین مواد اولیه
2- تغییر اولویت های تخصیص ارز

3- مشکات تامین به موقع مواد اولیه دارویی و فرآیندهای تخصیص ارز
4- فرسودگی برخی از تجهیزات و ماشین آالت سایت های تولید
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت سرمایه گذاری غدیر)سهامی عام( 
مورخ 1399/12/25 در محل مجموعه فرهنگي و ورزشي تاش برگزار گردید. 

در این مجمع كه با حضور 78/59 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای ابراهیمی بود، كه جنابان دكتر زمانی و غامعلي موحدي اصل 

در مقام نظار اول و دوم و آقای هوشنگ مهدوی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی سال مالی منتهی به 1398/09/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامات مشمول ماده 129و  تقسیم سود800ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان 

دادند.
دكتر امیرعباس حسینی مدیرعامل خوش فکر و توانمند مجموعه، در ابتدای گزارش جامع 

اعام  شركت  تاریخچه  تشریح  با  خود 
سرمایه گذاری  ارزش  درصد  داشت: 56 
غدیر در شركت گروه گسترش نفت و گاز 
پارسیان،16درصد در پتروشیمی پارس و 
نزدیک 24 درصد پرتفوی بر اساس ارزش 
روز شركت های بورسی مربوط به صنایع 
و معادن می باشد. به گفته وی 84 درصد 
ظرفیت تولید اوره و 22 درصد ظرفیت 
پاالیش نفت خام كشور در شركت های 
تابعه این هلدینگ قرار دارد و همچنین 
غدیر  صنعت  و  سرمایه  توسعه  شركت 
در مقام یکی از 3 مجموعه بزرگ تولید 
تولید  در  عمده ای  سیمان كشور، سهم 

سیمان را دارا می باشد.
مدیرعامل این شركت بزرگ كشورمان در 
با تبیین این این  بازار سرمایه در ادامه 
نکته پرداخت كه برآنیم تا در این دوره 
از مدیریت شركت سرمایه گذاری غدیر با 
رعایت اصول حرفه ای حاكمیت شركتی 
مندی  بهره  با  كار  و  كسب  مدیریت  و 
متخصص،  جوان،  نیروهای  ظرفیت  از 

مستعد و انقابی و تبیین مسوولیتها؛ شفاف سازی فرآیندها؛ خرد مالی و تصمیم گیری 
بر مبنای سناریو و دانش و تحلیل روندهای اقتصادی و آینده پژوهی، اعمال نظارت و 
پایش های سیستماتیک و فرآیندی و تعیین معیارهای ارزیابی و شاخص های كلیدی 
عملکرد؛ ایجاد ارزش افزوده عمودی و افقی و ارتقاء همکاریهای درون شبکه ای و بین 
شبکه ای هلدینگها و شركتهای وابسته در توسعه سبد داراییها و محصوالت، منجر به 
حفظ و توسعه سرمایه گذاریهای مولد و پایدار در راستای حداكثرسازی منافع ذینفعان 

برنامه های موفق مدیری بازار شناس برای ارزش آفرینی و سودآوری بیشتر

و سهامدران گردیم.
مدیر برجسته بازار سرمایه كشورمان در بخش دیگری از گزارش مبسوط خود در خصوص 
عملکرد این شركت در بورس گفت: هر چند سهام غدیر در بورس متناسب با رفتار بازار و 
عملکرد سهامداران دچار تغییراتی شد.لکن ارزش این شركت در بورس در حال حاضر 93 
هزار میلیارد تومان بوده و به عنوان دومین شركت ارزشمند در شركت های چند رشته ای 
شناخته می شود و هر چند در مقام مقایسه سرمایه ثبتی شركت غدیر در رده پانزدهم 
قرار دارد اما عملکرد شركت غدیر نسبت به شاخص بورس عملکرد بهتری داشته كه این 
نتیجه رویکردها و سیاست های مدون مدیریتی بوده كه عملیاتی و اجرائی گردیده است.
دكتر سید امیرعباس حسینی در ادامه گزارش جامع خود خاطر نشان كرد سود خالص 
شركت در سال منتهی به 30 آذر 99 به 110 هزار میلیارد تومان رسید و بر این اساس 
نرخ بازدهی شركت نسبت به سال 98 رشد خوبی را كسب كرده است . به گفته وی، در 
سال مالی مورد گزارش شركت رتبه اول بهره برداری در تولید را در میان شركت  های چند 
رشته ای كسب كرد  و در میان 500 شركت 
برتر كشور رتبه سوم را با رشد 71 درصدی 

به دست آورد.
دكتر حسینی همچنین از برنامه های خود و 
مجموعه اش برای عرضه اولیه زیرمجموعه های 
این شركت در بورس خبرداد و افزود در سال 
جاری، 6 پروژه به بهره برداری رسیده و 44 
پروژه هم در حال حاضر در غدیر در حال اجرا 
میباشد كه ارزش دالری این پروژه ها حدود 
20 میلیارد دالر هست. بنا به اعام ناخدای 
»وغدیر« با تدوین برنامه های استراتژیک و 
نقشه استراتژی شركت، شاخصه های كلیدی 
عملیاتی  برای  و  گردیده  مشخص  و  تعریف 
برنامه ها و رویکردها به جد در  این  گشتن 

حال پیگیری و تاش هستیم.
تعیین  و  انحال   ، ادغام  نمود؛  اضافه  وی   
تکلیف شركت های زیانده و كم بازده دركنار 
و  صنایع  در  كان  گذاری  سرمایه  و  حمایت 
های  برنامه  اهم  جزو  سودده،  های  شركت 

مدیریت برای آتیه می باشد.
مدیرعامل مجموعه در ادامه با تشریح این نکته 
كه فروش سال 99 غدیر رشد 30 درصدی داشته و نسبت به سال 98، 88 درصد رشد 
داشته است افزود ما در غدیر الگوی مدیریتی مان دخالت استراتژیک است بطوری كه 
سه شركت اول در سودآفرینی و ارزش آوری شایسته تقدیر هستند و سه شركت آخر هم 
شایسته تنبیه، چرا كه رعایت صرفه و صاح شركت و سهامداران خط قرمز ما به عنوان 

خادمین شركت و ذینفعان می باشد.
اطاع  به  مفتخرم  كه  این  اعام  با  خود  گزارش  از  دیگری  بخش  در  حسینی  دكتر 

حصول افتخار ملی با ))وغدیر((

دکتر سیدامیر عباس حسینی مدیر برنامه محور و شناخته شده بازار سرمایه کشورمان در گزارش جامع خود با اعالم این نکته که ))وغدیر(( 
هلدینگی بزرگ می باشد که رشته های مختلفی در کشور را شامل گردیده است افزود این شرکت تقریبا در سراسر ایران کارخانه صنعتی یا پروژه 
عمرانی دارد. به گفته این مدیر موفق، شرکت سرمایه گذاری غدیر با تکیه بر نیروی انسانی متخصص، جذاب ترین فرصت های موجود در بازارهای 
اولیه و ثانویه داخلی و بین المللی را شناسایی نموده و با سرمایه گذاری در آنها از طریق هلدینگ های مبتنی بر دانش و فناوری، تالش می نماید 
تا انتظارات تمامی ذی نفعان به ویژه سهامداران را برآورده ساز. دکتر حسینی با تبیین این نکته که در چشم انداز افق ترسیمی »وغدیر« این گونه 
تدوین شده که شرکت سرمایه گذاری غدیر در افق سال 1402، شرکتی است، غنی از ارزش برای ذی نفعان به ویژه سهامداران؛ دانش محور و 
متخصص؛ یادگیرنده و منعطف؛ دوستدار محیط زیست و اجتماع؛ تصریح کرد: امیدواریم با یادگیری از تجربیات گذشته و دانش روز؛ راهبری، 
هدایت کنندگی و ارزش آفرینی برای تمامی بخش های زیرمجموعه از لحاظ اعتبار و گردش مالي یکي از برجسته ترین هلدینگ هاي چند کسب و 
کاره در سطح کشور و منطقه باشیم و در تمامي بخش هاي زیرمجموعه خود، سودی پایدار و ارزشمند را براي سهامداران و ذینفعان تولید نماییم.

در هلدینگ بزرگ غدیر اندیشه بزرگتری با مدیریت دکتر حسینی حاکم است
تركیبی از شركت های پتروشیمی و پاالیش، معدنی و صنعتی ، سیمانی، ساخت 
و ساز ،حمل و نقل ،نیروگاه های سیکل تركیبی و خورشیدی جهت تولید برق و .. 

جزو پرتفوی این غول دوست داشتنی بازار سرمایه می باشد.
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سهامداران عزیز برسانم كه سال99 سالي پربار و سرشار از موفقیت هاي گوناگون براي 
شركت بوده است كه این موفقیت ها از طریق اهتمام به كاهش هزینه ها و افزایش بهره 
وری در تمامی بخش های مجموعه، فعالیت موثر در بازار سرمایه و كسب و كارهای متنوع 
داخلی، بهبود پرتفوی سرمایه گذاری، یافتن بازارهای صادراتی جدید با وجود تحریم های 
ظالمانه، تاش در جهت افزایش ظرفیت های عملیاتی پروژه های بزرگ ملی از جمله 
پروژه بزرگ آلومینیوم جنوب به دست آمده است اضافه كرد كه سال 1402 عمده پروژه 
های غدیر به بهره برداری می رسد. وی در قسمت پایانی گزراش خود تصریح كرد حضور 
در بازار سرمایه با دو اصل افزایش بهره وری و ارتقاء روند شفافیت، دكترین و اولویت اصلی 
ما می باشد و در همین راستا شركت های بزرگ زیرمجموعه خود را در بازار سرمایه عرضه 
خواهیم كرد اضافه نمود حضور در بازار تکنولوژی های روز و شركت های استارت آپی در 
سرمایه گذاری غدیر از دیگر اولویت های مجموعه بوده و در همین باب در شركت های 

دانش بنیان سرمایه گذاریهای بیشتری در سال های آینده خواهیم داشت.
ابراهیمی و دكتر سید  از عنایت خاصه جنابان  پایان گزارش  اجازت می خواهیم در 
امیرعباس حسینی در حق اصحاب خبر و حمایت معاونت پاكدست مالیه مجموعه كه 
حسابهای شفاف وی به تائید حسابرسی رسید و البته مساعدت همه جانبه جناب نصیری 
مدیریت فرهیخته روابط عمومی شركت كه به گرمی پذیرای اهل رسانه بوده و با تعامل 
و تواضعی مثال زدنی در تهیه و تنظیم گزارش ما را یاری رسان، نهایت فدردانی و تشکر 
را از این اساتید برجسته بازار سرمایه و فرهنگ كشورمان داشته باشیم و امیدوار كه این 
تعامل و ارتباط دوسویه این مدیران طراز اول میهن اسامی الگویی برای دیگر مدیران 

كشورمان قرار گیرد.
پیام هیات مدیره

پس از حمد خداوند متعال، موجب سربلندی است كه به استحضار برساند، با استعانت از 
درگاه احدیت و با همراهی و پشتیبانی سهامداران معزز شركت، علیرغم وجود مشکات 
و تنگناهای متعدد محیطی در حوزه های اقتصاد كان و عرصه های بین المللی، پیگیری 
برنامه ها، تحقق آرمان ها، اهداف و دستاوردهای بزرگ شركت در سال مالی منتهی به 

1399/9/30 با جدیت و بدون وقفه پیگیری شد.
نتیجه ارزیابی فعالیت شركت به عنوان یکی از بزرگ ترین هلدینگ چند رشته ای در بازار 
سرمایه ایران حاكی از نقش تعیین كننده و موثر این شركت در اقتصاد ملی و حوزه های 
متنوع سرمایه گذاری است. این جایگاه و عملکرد مهم، یادگار نیک بنیان گذاران و مدیران 
دوره های پیشین و همچنین تاش های هوشمندانه و هدفمند مدیران ارشد و همکاران 

محترم گروه غدیر در دوره مالی مورد گزارش است.
تعامل مطلوب و استفاده از نظرات و انتقادات سازنده شما سهامداران محترم بی شک، 
چراغ راه گذشته ، حال و آینده بوده و هست. در این راستا بهره مندی از نظرات و 
رهنمودهای شما عزیزان را ارج نهاده و آن را بستری یگانه در راستای بهبود فرآیندهای 

تصمیم گیری و برنامه ریزی خود می دانیم. 
با كمال خرسندي به اطاع سهامداران عزیز میرسانیم كه سال99 سالي پربار و سرشار از 

موفقیت هاي گوناگون براي شركت بوده است
كسب رتبه اول در میزان فروش در میان شركت های چند رشته ای صنعتی، كسب رتبه 
پنجماز منظر ارزش افزوده و رتبه سوم از لحاظ فروش در بین  500 شركت برتر كشور 
و كسب چندین رتبه برتر دیگر توسط بخش های زیرمجموعه غدیر در رتبه بندی 500 
شركت برتر كشور از منظر سازمان مدیریت صنعتی )IMI – 100( برای فعالیت سال 
مالی 1398، نتیجه اعتماد سهامداران و به ثمر نشستن تاش های كاركنان مجموعه 

غدیر می باشد.
این موفقیت ها از طریق اهتمام به كاهش هزینه ها و افزایش بهره وری در تمامی بخش 
های مجموعه، فعالیت موثر در بازار سرمایه و كسب و كارهای متنوع داخلی، بهبود 
پرتفوی سرمایه گذاری، یافتن بازارهای صادراتی جدید با وجود تحریم های ظالمانه، 
تاش در جهت افزایش ظرفیت های عملیاتی پروژه های بزرگ ملی از جمله پروژه 
بزرگ آلومینیوم جنوب به دست آمده است. امید است با بازنگری جامعی كه در تدوین 
برنامه راهبردی گروه سرمایه گذاري غدیر و كنترل و پایش مستمر عملکرد ایشان صورت 
با محور قرار دادن متنوع و متوازن  پذیرفته است، حركت در مسیر اهداف راهبردی 
كردن پورتفوی شركت، نه تنها ارزش ساالنه گروه سرمایه گذاري غدیر را افزایش دهد 
وسهامداران را از مواهب حاصله بهره مند سازد، بلکه با تکمیل زنجیره ارزش حوزه های با 
حاشیه سود باالتر، توجه به نوآوری و كسب و كارهای جدید، و گسترش فعالیت های بین 

المللی و توسعه صادرات ، شرایط تحقق بازدهی مستمر میان مدت و بلندمدت را نیز برای 
آنان فراهم كند. بر این باوریم كه ضمن رعایت اصول حاكمیت شركتی، الزامات زیست 
محیطی و توجه به مسئولیت های اجتماعی شركت در قبال جامعه به خصوص مناطقی 
كه در آن فعالیت های تولیدی مشغول هستیم، جایگاه شركت سرمایه گذاری غدیر را در 

محیط كسب و كار ملی و بین المللی ارتقاء دهیم.
اینک و در سال مالی پیش رو نیز با تکیه بر الطاف خدای بزرگ ، هیات مدیره شركت 
تاش می كند كه تمام توانایی های خود را جهت تحقق چشم انداز و اهداف شركت 
و استفاده از فرصت های موجود در اقتصاد داخلی و فضای بین المللی با بهره گیری از 

پشتیبانی سهامداران محترم و توانمندی های منابع انسانی مصروف نماید.
هیات مدیره از خدای بزرگ برای عموم مردم ایران وسهامداران محترم عزت و رفاه آرزو 

می نماید.
خالصه اقدامات و فعالیت های غدیر در حوزه اجرای پروژه ها

- افتتاح رسمی فاز نخست آلومینیوم جنوب توسط ریاست محترم جمهور
- افتتاح رسمی دوواحد گازی نیروگاه سیکل تركیبی 500 مگاواتی در قشم

- بهره بردرای از پروژه گوگردزدایی نفتای سبک پاالیشگاه شیراز با ظرفیت 6500 بشکه 
در روز

- تاسیس و ثبت شركت پاالیشگاه جاسک غدیر برای اجرای پروژه پاالیشگاه 300 هزار 
بشکه

- اخذ تعهد اولیه از وزارت نفت برای تخصیص خوراک 300 هزار تنی اتیلن به پروژه پلی 
اتیلن سنگین پتروشیمی تبریز

- اتمام انجام بسته مطالعات فرایندی طرح جامع پاالیشگاه تبریز
- شروع فاز اكتشاف تفصیلی در محدوده های معدنی استان كرمان با توجه به مجوزات 

اخذ شده
- دریافت مجوز احداث از وزارت نفت برای استفاده از تسهیات قانون حمایت از توسعه 
صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی برای مجتمع پتروپاالیشی 120 هزار بشکه 

ای سیراف

برنامه های آینده شرکت
شركت از اواخر سال 97 اقدام به تـدوین سـند برنامـه ریـزي راهبـردي در افـق زمـاني 
1402 نمـود و ایـن سـند پـس از نهـایي سـازي، در جلسـه شـماره 624 مـورخ 11/ 
06/ 98 هیـات مـدیره شـركت مطـرح و مـورد تصـویب قـرار گرفـت. ایـن برنامـه 
هـم اكنـون الگـو و نقشــه راه غــدیر در راســتاي ارزش آفرینــي و تــامین منــافع 
تمــامي ذینفعــان و ســهامداران مــي باشــد. همچنــین شــایان ذكــر اســت؛ 
برنامه ریزي راهبردي شركتهاي زیرمجموعه نیز در انطباق با اهداف اجرایي و مصوب 

غدیر تدوین شده است. 
اهداف كان غدیر:

- حضور پایدار در حوزه های كلیدی زنجیره ارزش صنایع فعال منتخب
- گسترش مشاركت و فعالیت های منطقه ای و بین المللی

- افزایش سودآوری و بهره وری در تمامی بخش ها
GNP دستیابی به نرخ رشد درآمد باالتر از نرخ رشد -
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صنایـع  گـروه  گـذاری  سـرمایه  شـركت  سـالیانه  عـادی  عمومـی  مجمـع 
بهشهرایران)سـهامی عام( مـورخ 1399/12/25 در محـل سـالن پویـش - سـازمان 

گردیـد.  تشـکیل  صنعتـي  مدیریـت 
در ایـن مجمـع كـه با حضور 78 درصد سـهامداران حقیقی و حقوقـی ، اعضاء هیات 
مدیـره، نماینـده سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، حسـابرس و بازرس قانونـی برگزار 
گردیـد، ریاسـت مجمـع برعهـده آقای همایون باقـري طادي بود كـه جنابان  مجید 
امـدادي و  ابوالفضـل علـي مـراد در مقام نظـار اول و دوم و آقای  دكتـر آزادواری به 

عنوان دبیـر مجمع انتخـاب گردیدند.
بـه  بـا قرائـت گـزارش هیـات مدیـره  درادامـه 
صـورت  فعالیتهـای  اهـم  بـه  مربـوط  مجمـع 
بـه  منتهـی  مالـی  سـال  طـی  در  پذیرفتـه 
گـزارش  اسـتماع  از  پـس  و   1399/09/30
حسـابرس و بـازرس قانونـی، مجمـع نشـینان با 
طنیـن صلـوات خـود ضمـن  تصویـب صورتهای 
مالـی و تنفیـذ معامـات مشـمول مـاده 129 با 
تقسـیم سـود 600 ریـال بـه ازای هـر سـهم بـه 
كار خـود پایـان دادنـد. بـه گفتـه دكتـر مهـدی 
اقتصـادی  رشـد  در  آفرینـی  نقـش  واری  آزاد 
بـه  پایـدار و رو  افـزوده  ارزش  جامعـه و خلـق 
رشـد، از طریـق تجهیـز منابـع مـادی و معنـوی 
بـرای سـرمایه گـذاری هـای مناسـب، خاقانه و 
بـازار محـور كه بصـورت حرفه ای مدیریت شـده 
و حداكثـر بازدهـی را تضمیـن نماید بـا محوریت 
سـرمایه گـذاری خصوصـی ،مدیریـت حرفـه ای 
دارای هـا ،خدمـات بازارگردانـی ،خدمـات بهبود 
و...  توجیهـی  گزارشـات  ،تهیـه  كار  و  كسـب 
قسـمت مهمـی از فعالیـت هـای شـركت را در 

سـال مالـی مـورد گـزارش شـامل گردیـده اسـت .
مهـدی آزادواری پیرامـون عملکـرد مالـی شـركت در سـال منتهی بـه 1399/9/30 
تصریـح كـرد: بـا اجرایـی و عملیاتی شـدن برنامـه مـدون مدیریتی خـود و با همت 
و همیـت كلیـه اركان خـدوم مجموعه توانسـتیم در كنار توسـعه فعالیتهـا و ارتقای 

سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر  و   رشد بیش از۲8۰درصدی سود خالص

برنـد ))وصنـا((  بیـش از 404 میلیـارد سـود بـرای سـهامداران و ذینفعـان خـود 
حاصل سـازیم .

مدیـر مدبـر مجموعه با اشـاره به اینکه سـود خالص شـركت بـه 404 میلیارد تومان 
رسـیده اسـت؛ بـه رشـد 281 درصدی سـود خالص شـركت اشـاره كـرد و افزود كه 
بخـش قابـل توجـه از درآمدهـای این شـركت به دلیـل فعالیت های عملیاتی اسـت 
كـه بـا رشـد  327 درصـدی همـراه بـوده و ایـن خـود نشـان دهنـده آن اسـت كه 
هیـات مدیـره در انتخاب ریسـک هـا و تحلیل بـازده فرصت های سـرمایه گذاری با 
در نظـر گرفتـن منافـع سـهامداران نهایت دقت 

بـه نفـع ذی نفعـان عمل كرده اسـت.
مدیرعامـل مجموعـه در ادامـه بـا تبییـن ایـن 
نکتـه كـه سـرمایه 270 میلیـارد تومانـی ایـن 
مجموعـه كـه اخیـرا محقـق شـده اسـت مـی 
توانـد در ارتقـای فعالیـت هـای عملیاتی ، رشـد 
هـای  فرصـت  افزایـش  و  مجموعـه  سـودآوری 
سـرمایه گـذاری مولـد، موثـر واقـع شـود عنوان 
قابـل  بـه رشـد  داشـت كـه »وصنـا«در حالـی 
قبـول در سـال مالـی منتهـی بـه 30 آذر سـال 
1399رسـیده اسـت كه شـاخص بورس در میانه 
هـای سـال از افـت و خیـر قابـل ماحظـه ای 

برخـوردار بـوده اسـت
))وصنـا((  مدیرعامـل  آزادواری  مهـدی  دكتـر 
در پایـان گـزارش خـود ضمـن تشـکر صمیمانـه 
مدیرعامـل  تجریشـی  دكتـر  هـای  حمایـت  از 
شـركت سـرمایه گـذاری گـروه توسـعه ملـی و 
البتـه همراهـی همـه جانبـه و بی دریـغ مهندس 
محسـنی مجـد مدیرعامـل گـروه توسـعه صنایع 
اعـام داشـت در سـایه حمایـت هـای  بهشـهر 
مدیریـت ارشـد گـروه توانسـتیم ضمـن هم افزایـی بیشـتر بـا شـركت های دیگـر 
هلدینـگ در پیـاده سـازی سیاسـت هـای خود موفـق ظاهر شـویم كـه در این باب 
از ایـن بزرگـواران و جمله راهبردهایشـان در سـوق بـه تعالی سـازمانی نهایت تقدیر 

و تشـکر را دارا میباشـیم .

دکترین مهدی آزادواری برای تعالی »وصنا«

دکتـر مهـدی آزادواری مدیرعامـل رزومـه دار و موفـق بازار سـرمایه کشـورمان اسـتفاده بهینـه از منابع کارگـزاری ها 
جهـت خریـد سـهام در زمان مناسـب، اسـتفاده از شـرایط بـازار جهت فـروش بخشـی از پرتفـوی در زمان مناسـب و 
کسـب سـود قابل مالحظه در کنار کاهش سـرمایه گذاری در صنایع و شـرکتهای کم پتانسـیل، ورود و افزایش سـرمایه 
گـذاری در شـرکتهای پرپتانسـیل و انجـام اقدامـات الزم جهـت افزایش سـرمایه 50 درصدی از محل سـود انباشـته که 
در تاریـخ 99/12/04 بـه ثبت رسـید را مهم ترین دسـتاوردهای شـرکت وصنا در سـال مالـی مورد گزارش برشـمرد. این 
مدیـر موفـق همچنین تصریح داشـت تداوم حمایت از سـهام شـرکت از طریق صنـدوق بازارگردان و سـرمایه گذاری در 
حـوزه هـای جدید بـا در نظر گرفتـن جذابیت آنهـا از اولویـت برنامه های آتی شـرکت در سـال 1400می باشـد. گزارش 
شـفاف و پـاک معاونـت مالـی مجموعـه و تعامل شایسـته مدیریـت روابـط عمومی بـا اصحاب رسـانه در کنـار دکترین 
جنـاب مهـدی آزادواری بالشـک در سـال آتی این سـرمایه گـذاری را بیـش از پیش در مـدار موفقیت قـرار خواهد داد.

مهـدی آزادواری پیرامـون عملکرد مالی شـرکت در سـال 
منتهـی بـه 1399/9/30 تصریح کرد: بـا اجرایی و عملیاتی 
شـدن برنامـه مـدون مدیریتـی خـود و با همـت و همیت 
کلیـه ارکان خـدوم مجموعـه توانسـتیم در کنار توسـعه 
فعالیتهـا و ارتقـای برنـد ))وصنـا((  بیـش از 404 میلیارد 
سـود بـرای سـهامداران و ذینفعـان خود حاصل سـازیم .
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پیام هیأت مدیره
هیـأت مدیره و مدیریت شـركت معتقد اسـت كـه امانت دار سـهامداران محترم بوده 
و بـه منظـور حراسـت و ارتقـای امنیـت امانت واگذار شـده بـه آن هـا، وظیفه خود 
مـی دانـد كـه از انجـام هیـچ تـاش و كوششـی در ایـن راه دریـغ نـورزد. مدیریت 
شـركت در راسـتای تحقـق ایـن هـدف و بـا اعتقـادی راسـخ بـه ادامه رونـد پویایی 
و موفقیـت شـركت، در سـال مالـی مورد گـزارش در جهـت اصاح تركیـب پرتفوی 
و نیـز افـزودن حجـم سـرمایه گـذاری هـا و اسـتفاده بهینـه از موقعیـت هـای بازار 
سـرمایه، اقدامـات اساسـی بـه عمـل آورده و برنامـه ریـزی هـای خـود را برمبنـای 
رضایـت منـدی سـهامداران، حفـظ و ارتقـای منافع و ثـروت آنها بنا نهاده اسـت. بر 
ایـن اسـاس گـزارش حاضـر در برگیرنـده اهـم فعالیتهای شـركت در جهـت نیل به 

اهـداف و اسـتراتژی های شـركت می باشـد.
هیـأت مدیـره و مدیریـت شـركت معتقـد اسـت تمامـی افتخـارات و موفقیـت های 
كسـب شـده در سـایه حمایـت هـای بـی دریـغ و بـا پشـتوانه سـهامداران محتـرم 
حاصـل شـده اسـت. تعامـل مطلـوب و اسـتفاده از نظـرات و انتقادات سـازنده شـما 
سـهامداران محتـرم بـی شـک چراغ راه گذشـته، حـال و آینـده بـوده و خواهد بود. 
در ایـن راسـتا بهـره مندی از نظـرات و رهنمودهای شـما عزیـزان را ارج نهاده و آن 
را بسـتری مناسـب در راسـتای بهبـود فرآیندهـای تصمیـم گیـری و برنامـه ریـزی 

خـود مـی دانیم.
در پایـان شـایان ذكـر اسـت مدیریت شـركت بر خود فـرض می داند طبق رسـالت 
و وظایـف خـود در هـر زمـان با افتخـار، پذیرا و پاسـخگوی سـهامداران محترم بوده 
و مقـدم سـهامداران محتـرم را كـه بـی شـک همـراه با خیـر و بركت برای شـركت 

خواهنـد بود گرامـی میداریم.

سیاست هاي تأمین مالي و اعتباري شرکت 
كلیه تأمین مالي و نقدینگي شركت از منابع ذیل حاصل میگردد:

- سود حاصل از سرمایه گذاري ها 
- فروش سرمایه گذاري ها 

- افزایش سرمایه 
- ابزارهاي بدهي و تسهیات دریافتي از بانکها

برنامه های آینده شرکت
- تـداوم افزایـش ارزش سـرمایه گـذاری هـای شـركت از طریـق شناسـایی فرصت 

هـای مناسـب سـرمایه گـذاری و بـه روز رسـانی پرتفـوی سـرمایه گـذاری ها
- افزایـش سـرمایه مجـدد از محـل سـود انباشـته و یـا صـرف سـهام در صـورت 

سـهامداران  موافقـت 
- سرمایه گذاری در حوزه های جدید با درنظر گرفتن جذابیت آنها

- تداوم حمایت از سهام شركت از طریق صندوق بازگردان
اهم اقدامات انجام شده

- استفاده بهینه از منابع كارگزاری ها جهت خرید سهام در زمان مناسب

- اسـتفاده از شـرایط بـازار جهـت فـروش بخشـی از پرتفـوی در زمـان مناسـب و 
كسـب سـود قابـل ماحظه

- كاهـش سـرمایه گـذاری در صنایـع و شـركتهای كـم پتانسـیل و ورود و افزایـش 
سـرمایه گذاری در شـركتهای پرپتانسـیل

- انجـام اقدامـات الزم جهـت افزایـش سـرمایه 50 درصـدی از محل سـود انباشـته 
كـه در تاریـخ 99/12/4 بـه ثبت رسـید

- توسـعه قابـل توجه صنـدوق اختصاصـی بازارگردانی گـروه صنایع بهشـهر و اقدام 
جهـت تبدیـل آن به صنـدوق تفکیکی

- حمایت بسیار قابل ماحظه از سهام شركت از طریق صندوق بازارگردان
اهم اقدامات صورت پذیرفته طی سال مالی مورد گزارش

1- پرداخت بخش عمده ای از بدهی های شركت)سود سهام پرداختنی(
2- خرید و فروش سهام شركت ها

3- دریافـت مطالبـات از شـركت هـای سـرمایه پذیـر و مدیریـت نقدینگـی جهـت 
اسـتفاده از فرصـت هـای سـرمایه گـذاری

4- مشاركت در افزایش سرمایه شركت های سرمایه پذیر
5- حضـور موثـر و فعـال در مجامـع عمومـی فوق العاده شـركت های سـرمایه پذیر 
در جهـت حفـظ و صیانت از سـرمایه گذاری های انجام شـده بورسـی و غیربورسـی 

بـه منظور وظایـف قانونی
6- برقـراری ارتباطـات موثـر بـا سـایر شـركت هـای گـروه جهـت بهـره منـدی 
از تخصـص و هـم افزایـی بـه منظـور حداكثـر نمـودن منفعـت و صرفـه و صـاح 

شـركت سـهامداران 
7- اصـاح و بهبـود مسـتمر سـبد دارایـی هـا در راسـتای رسـیدن به سـبد دارایی 

هـای هـدف از طریق گردش مناسـب سـبد سـهام و ارتقای ارزش خالـص دارایی ها
8- تحصیـل سـود بـا كیفیـت و مسـتمر )عملیاتـی( از طریـق سـرمایه گـذاری در 
سـهام شـركت هایـی كـه سـود نقـدی مصـوب را در تاریـخ مقـرر به صـورت نقدی 
پرداخـت نمـوده و امکان سـرمایه گـذاری مجدد را برای شـركت فراهم می سـازند.
9- كسـب رتبـه اول از نظـر بهـره وری كل عوامـل در گـروه سـرمایه گـذاری هـای 
مالی براسـاس رتبه بندی سـال 1397 سـازمان مدیریت صنعتی بین 500 شـركت 

بزرگ كشـور
عملکرد شرکت

وضعیت سرمایه گذاري هاي شرکت
عمـده فعالیتهـاي شـركت در بخـش خریـد و فـروش دارایـي هـاي مالـي متمركـز 
اسـت. بهینـه سـازي پرتفـوي سـرمایه گذاري هاي شـركت بـه صورت یـک فرآیند 
مسـتمر همـواره در دسـتور كار بـوده و راهبـرد سـرمایه گذاري هاي شـركت عمدتاً 
مبتنـي بـر تجزیـه وتحلیـل بنیـادي )Fundamental Analysis(، با توجه بـه روندهاي 
موجـود اقتصـادي در بازارهـاي پولـي و مالـي و سیاسـت هاي كان اقتصـادي و نیز 

بسـته هـاي پیشـنهادي مصـوب در هـر یـک از ایـن بخش ها مي باشـد. 
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مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامی عام( 
مورخ 1399/12/26 در محل سالن گلزار هتل بین المللي الله تشکیل گردید.

در این مجمع كه با حضور 70/9 درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست مجمع 
برعهده آقای  محمد حسن صبوري دیلمي بود كه جنابان سعید صادقي  و مجید مونسان 

درمقام نظار اول و دوم و آقای  ایمان عتیقي  به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.
در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط 
مدیرعامل محترم و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان با 
طنین صلوات خود ضمن تصویب افزایش سرمایه شركت به تغییر بند اساسنامه مربوطه 

رای مثبت دادند.
مهندس ایمان عتیقی در گزارش خود با تصریح اینکه شركت معدنی و صنعتی گل گهر 
جایگاه نخست تامین مواد اولیه را در زنجیره فوالد كشور هم در بخش كنسانتره به میزان 42 
درصد و هم در گندله 27 درصد دارد. در تولید شمش و آهن اسفنجی نیز زیرمجموعه های 
شركت گل  گهر به ترتیب 4 و 13 درصد سهم تولید كشور را دارند افزود: افزایش تولید 
محصوالت و سرعت بخشیدن به روند رو به رشد طرح های توسعه جزو اهم برنامه های 

مدیریت برای سال آتی می باشد كه با این افزایش سرمایه این موارد كسر خواهد گردید.
مدیرعامل شركت معدنی و صنعتی گل گهر در خصوص برنامه های سال 1400 این شركت، 
عنوان كرد: با توجه به جلساتی كه در شورای معاونین و مدیران شركت در یکی دو ماه اخیر 
برگزار شد، سال آتی سال بسیار درخشانی برای شركت گل گهر خواهد بود و این شركت 
رشد قابل توجهی نسبت به سایر شركت های فوالدی خواهد داشت زیرا برنامه فروش این 
شركت در سال آتی به میزان 16 میلیون تن خواهد بود كه 12 میلیون تن آن گندله و 
چهار میلیون تن آن كنسانتره است. در برنامه فروش سال آتی، 445 هزار میلیارد ریال در 

نظر گرفته شده است.
به گفته این مدیر موفق كه بخوبی با پتانسیل و نقاط قوت شركت آشنا می باشد با 
بررسی های صورت گرفته، قرار است در سال آینده دو شركت زیرمجموعه گل گهر یعنی 
جهان فوالد سیرجان و گهر ترابر به بورس وارد شوند كه این امر تاثیر قابل توجهی بر ارزش 

بازار گل گهر خواهد داشت.
مهندس عتیقی در ادامه گزاش مبسوط خود با اشاره به برنامه بلندمدت گل گهر اظهار داشت: 
یک سند چشم انداز یک ساله و یک سند سه ساله تنظیم شده و در همین حال طرح های 
توسعه ای با توجیه اقتصادی باال برای شركت در نظر گرفته ایم كه در افزایش تولید گل گهر و 

نهایتا كشور نقش موثری ایفا خواهند كرد.
به گفته مدیرعامل مجموعه در گزارش توجیهی مصارف افزایش سرمایه گل گهر شامل 
تامین سرمایه در گردش مورد نیاز برای خرید سنگ آهن، مشاركت در افزایش سرمایه 
شركت های سرمایه پذیر و جبران مخارج سرمایه ای انجام شده بابت مشاركت در افزایش 
سرمایه شركت های سرمایه پذیر برای اجرای طرح های توسعه ای در شركت های فرعی و 

افزایش سرمایه »کگل« برای تحقق طرح های توسعه  ای مصوب مجمع گرفت

وابسته و اجرای طرح های توسعه ای، زیرساختی و بهبود كیفیت عنوان شده است.
محمود زیدآبادی، معاون مالی و اقتصادی شركت معدنی و صنعتی گل گهر نیز در ادامه 
این مجمع با بیان این نکته كه : مجمع عمومی فوق العاده گل گهر در اردیبهشت سال 
مالی گذشته افزایش سرمایه دو مرحله ای تا میزان 10 هزار میلیارد تومان را تصویب كرده 
بوداضافه كرد مرحله اول این افزایش سرمایه تا 74 هزار و 400 میلیارد ریال اجرایی و ثبت 

شده است.
وی افزود: این افزایش سرمایه در شركت های زیرمجموعه همچون جهان فوالد سیرجان، 
توسعه آهن و فوالد گل گهر، گهر انرژی، گهر ترابر و دیگر شركت های زیرمجموعه به تناسب 
میزان سهام آن ها اعمال گردیده و همچنین بخشی از این افزایش سرمایه صرف تسریع در 

اجرای پروژه های موجود شد.
زیدآبادی اذعان كرد: مرحله دوم افزایش سرمایه به دلیل واگذاری سهام عدالت از سوی 
سازمان خصوصی سازی در فرصت قانونی خود انجام نشد اما دوباره افزایش سرمایه را 

درخواست دادیم زیرا پروژه ها و شركت های زیرمجموعه به سرمایه جدید نیاز دارند.
معاون مالی و اقتصادی شركت معدنی و صنعتی گل گهر همچنین تاكید كرد: بنا داریم پس 
از این افزایش سرمایه، مجددا افزایش سرمایه جدید تا 20 هزار میلیارد تومان درخواست 
دهیم. افزایش سرمایه باعث ارزشمند شدن سهام گل گهر خواهد شد. این افزایش سرمایه 

مجددا از طریق افزایش سود به سهامداران بازمی گردد.
در ادامه مجمع، حسابرس و بازرس قانونی تاكید كرد كه مجوز افزایش سرمایه تا 10 هزار 
میلیارد تومان صادر شده و با توجه به اتمام مهلت قانونی مرحله دوم افزایش سرمایه، اكنون 

باید مجمع با تمدید مهلت قانونی به مدت یک سال دیگر موافقت كند.
شایان ذكر است در حالی كه سال گذشته گل گهر برای تصویب افزایش سرمایه خود از رقم 
74 هزار میلیارد ریال به یکصد هزار میلیارد ریال به مجمع فوق العاده رفته بود، به دلیل كافی 
نبودن مهلت قانونی برای ثبت مرحله دوم از افزایش سرمایه گل گهر نزد ثبت شركت ها، 
مجمع فوق العاده دیگری روز گذشته برگزار شد تا این مهم برای گل گهر محقق شود. این 
در حالی است كه طرح توجیهی افزایش سرمایه گل گهر از محل مطالبات حال شده و آورده 
نقدی سهامداران، در سال 98 آماده شد كه به همین منظور این افزایش سرمایه در دو مرحله 
یعنی از رقم 47 هزار میلیارد ریال به 74 هزار میلیارد ریال و از رقم 74 هزار میلیارد ریال به 

یکصد هزار میلیارد ریال )در مجموع 108.33 درصد( تعیین شد.
مرحله نخست به طور كامل محقق شد اما با توجه به جلسات متعدد این شركت با ثبت اسناد 
استان كرمان و سازمان بورس، عملیاتی شدن آن به تعویق افتاد.به گفته مدیرعامل شركت 
معدنی و صنعتی گل گهر به دلیل پیشبرد اهداف توسعه ای پیش روی گل گهر، مذاكراتی با 
سازمان بورس انجام شد و با موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار مهلت یک ساله انجام مرحله 
دوم كه به تصویب مجمع سال قبل رسیده بود، از یک سال به دو سال افزایش یابد. در جریان 
برگزاری مجمع در پاسخ به پرسش سهامداران حاضر در جلسه مبنی بر زمان اجرایی شدن 
مرحله دوم افزایش سرمایه خاطرنشان كرد: بخشی از مراحل ثبت طی شده و به نظر می رسد 

کویر در دل  باورها  رویش  گل گهر؛ 

سهامداران با افزایش سرمایه شرکت از 74 هزار و 400 میلیارد ریال به 100 هزار میلیارد ریال با مهلت جدید یک ساله موافقت 
کردند.

مهندس ایمان عتیقی، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و دبیر مجمع در خصوص عملکرد این شرکت و اهمیت افزایش 
سرمایه اظهار داشت: با کمک هیئت مدیره و معاونان شرکت در سال جاری اتفاقات خوبی در این مجموعه رخ داده که برای 

سهامداران برکاتی را به همراه داشته است.
مهندس عتیقی که چندین سال سابقه ی درخشان در قسمت های مختلف مدیریتی در گل گهر را داشته و از مدیران خوش نام 
بومی استان کرمان و صنعت کانی کشورمان می باشد خاطرنشان کرد: شرکت گل گهر طی یک سال اخیر عملکرد مناسبی در 
سهام داشت. البته با توجه به عملکرد کلی بورس در نیمه دوم امسال و افت کلی شاخص، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر اقدام 
به تاسیس صندوق بازارگردانی کرد و این امر باعث شد نماد »کگل« بیشترین رشد را نسبت به شاخص کلی بورس با 223 درصد 

داشته باشد. ضمن اینکه برخالف روند کلی بورس در دو ماه اخیر، سهام »کگل« حدود 8 درصد رشد داشته است.
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تا 3 ماه آینده نهایی شود و روی سامانه كدال بورس منتشر شود.
اجازت می خواهیم از عنایت خاصه مهندس عتیقی و جناب زیدآبادی در حق اصحاب قلم 
و تعامل و حمایت همیشگی مدیریت و بچه های خوب روابط عمومی گل گهر كه برحق از 
متخصص و متعهدترین ها در پُست های خود هستند و همیشه رابطه بسیار خوب و شایسته 
ای با جراید و رسانه و خبرنگاران دارند در این مقال تشکر ویژه داشته باشیم و امید كه این 

رویکرد در دیگر بنگاه های بزرگ بازار سرمایه مورد الگو و سرمشق قرار گیرد.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش 

سرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

)سهامي عام(
درخصوص افزایش سرمایه به میزان 52/000 میلیارد ریال 

1- گزارش توجیهی مورخ 14 دی ماه 1398 هیات مدیره شركت معدني و صنعتي گل گهر 
)سهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ 48/000 میلیارد  ریال به مبلغ 
100/000 میلیارد ریال، مشتمل بر صورت وضعیت مالی، صورتهای سود و زیان و صورت 
های منابع و مصارف وجوه نقد فرضی كه پیوست می باشد ، طبق استاندارد حسابرسی 
»رسیدگی  به اطاعات مالی آتی« مورد رسیدگی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت 

گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شركت است.
2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصاحیه قانون تجارت و با هدف توجیه 
افزایش سرمایه شركت از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران به منظور 
مشاركت در افزایش سرمایه شركتهای سرمایه پذیر، تامین سرمایه در گردش مورد نیاز 
جهت خرید سنگ آهن و تامین مخارج سرمایه ای مورد نیاز جهت اجرای بخشی از 
طرحهای توسعه، تهیه شده است. این گزارش توجیهی بر اساس مفروضاتی مشتمل بر 
مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است كه انتظار نمی 
رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده كنندگان توجه داده می شود كه این گزارش 

توجیهی ممکن است برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.
3- توجه به مجمع عمومی محترم را به 
آمار بند 4 گزارش بررسی اجمالی اطاعات 
میان دوره ای مورخ 30 آذر ماه 1398 این 
موسسه نسبت به صورتهای مالی میان دوره 
ای منتهی به 31 شهریور ماه 1398 واحد 
مورد گزارش درخصوص ضرورت شناسایی 
می  جلب  شركت،  مالیاتی  مازاد  تعهدات 

نماید.
پشتوانه  شواهد  به  رسیدگي  براساس   -4
مفروضات و با فرض تحقق مفروضات ذهنی 
مندرج در گزارش توجیهی افزایش سرمایه، 
این موسسه به مواردی برخورد نکرده است 
كه متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایي 
معقول براي تهیه گزارش توجیهي فراهم 
نمي كند. به عاوه، به نظر این موسسه، به 
استثنای آثار مورد مندرج در بند 3 فوق، 
گزارش توجیهی یاد شده براساس مفروضات 
به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای 

حسابداری ارائه شده است.
5- در رعایت تبصره 2 ماده 161 اصاحیه 
می  شركت  مدیره  هیات  تجارت،  قانون 
افزایش  توجیهی  گزارش  بر  عاوه  بایست 
شركت  امور  درخصوص  گزارشی  سرمایه، 
از بدو سال مالی جاری ارائه نماید. در این 

ارتباط اطاعات مالی شش ماهه بررسی اجمالی شده منتهی به 31 شهریور ماه 1398، 
ارائه گردیده است.

6- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده طبق مفروضات ذهني توصیف شده در باال رخ 
دهد، نتایج واقعي احتماال متفاوت از پیش بیني ها خواهد بود. زیرا رویدادهاي پیش بیني 
شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوت هاي حاصل مي تواند با اهمیت 
باشد. در این ارتباط میانگین موزون نرخ دالر جهت سالهای 1398 )سال پایه( الی 1402 
برای شناسایی منابع و مصارف ارزی بر مبنای هر دالر 110/369 ریال با اعمال 15% افزایش 
نسبت به سال پایه برای سال های آتی و هر یورو 121/550 ریال لحاظ شده كه در تاریخ 
تهیه این گزاش به ترتیب نرخ هر دالر 117/243 ریال و هر یورو 130/327 ریال می 
باشد. همچنین نرخ فروش داخلی هر تن گندله و كنسانتره به ترتیب معادل 23/5 درصد 

و 16 درصد میانگین نرخ سه ماهه سوم سال 1398 فروش شمش فوالد خوزستان )هر 
تن37/868/688 ریال( برای سال 1398 و معادل 20% افزایش برای سال های آتی ، لحاظ 

شده است.
7- بدیهی است اجرای افزایش سرمایه می بایستی با رعایت موارد پیش بینی شده در مفاد 

مواد اصاحیه قانون تجارت و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار صورت پذیرد.
نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 

شركت در سال 1398 به منظور مشاركت در افزایش سرمایه شركت های سرمایه پذیر به 
منظور اجرای طرح های توسعه ای در شركتهای فرعی وابسته و جبران مخارج مشاركت 
در افزایش سرمایه شركتهای سرمایه پذیر، تامین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت خرید 
سنگ آهن، اجرای طرح های توسعه مشتمل بر: پروژه بازیابی آب و پروژه توسعه و ارتقاء 
كیفیت خطوط منسانتره 5 و 6 و 7  اقدام به افزایش سرمایه از مبلغ 48/000/000 میلیون 
ریال به مبلغ 100/000/000 میلیون ریال )معادل 108/33 درصد(، تماما از محل مطالبات 
حال شده و آورده نقدی سهامداران نموده است. مجوز افزایش سرمایه شركت از سوی 
سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 1398/12/14 صادر گردید. طبق مصوبه مجمع 
عمومی فوق العاده صاحبان سهام شركت مورخ 1399/02/09 در مرحله اول افزایش سرمایه 
از مبلغ 48/000/000 میلیون ریال به مبلغ 74/400/000 میلیون ریال مورد موافقت قرار 
گرفت و اختیار عملی نمودن مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ 74/400/000 میلیون ریال 
به 100/000/000 میلیون ریال به مدت یک سال به هیات مدیره تفویض گردید. افزایش 
سرمایه شركت از مبلغ 48/000/000 میلیون ریال به مبلغ 74/400/000 میلیون ریال در 

تاریخ 1399/09/03 در اداره ثبت شركتها به ثبت رسیده است.
دالیل مغایرت ایجاد شده

1- با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش نرخ تسعیر ارز نسبت به برآورد قبلی، پیش بینی می 
گردد كه مازاد منابع مورد نیاز از طریق منابع داخلی تامین خواهد شد.

2- مبلغ 508/593 میلیون ریال مربوط به تعدیل قراردادهای شركت مشیران )پیمانکار( و 
مابقی مربوط به الحاقیه های قرارداد مشاورین طراحی و مهندسی پروژه، هزینه های حقوق 
و دستمزد و تغییرات نرخ ارز می باشد. همچنین مبلغ 1/333/326 یورو مربوط به قرارداد 
شركت توربین دار است. الزم به ذكر است 
كه با عنایت به تغییرات نرخ ارز، معادل ریالی 

مخارج سرمایه ای ارزی تغییر یافته است.
3- مبلغ 66/117 میلیون ریال بابت الحاقیه 
میلیون  مبلغ 23/275  مشاور،  قرارداد  به 
ریال بابت هزینه های حقوق و دستمزد و 
مابقی مغایرت ایجاد شده مربوط به تغییرات 
نرخ ارز و به تبع آن تغییرات معادل ریالی 

مخارج سرمایه ای ارزی بوده است.
دالیل انحراف از پروژه های توسعه و ارتقاء 
كیفیت خطوط كنسانتره 5 و 6 و 7 و بازیابی 

آب عبارتست از :
مشکات ناشی از تحریم در تامین و انتقال 
ارز به سازندگان تجهیزات در خارج از كشور و 
همچنین مشکات ناشی از تامین اعتبار مورد 
نیاز برای سازندگان تجهیزات داخلی به دلیل 

وجود نوسان.
هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شركت معدنی و صنعتی گل گهر ) 
سهامی عام( از افزایش سرمایه موضوع این 

بیانیه ثبت به شرح زیر می باشد.
- جبران مخارج مشاركت در افزایش سرمایٔە 

شركتهای سرمایه پذیر 
- اجرای طرح های توسعه مشتمل بر: 

- پروژه بازیابی آب 
- پروژه توسعه و ارتقاء كیفیت خطوط كنسانتره 5و6و7

مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادي و محل تأمین آن 
با توجه به برنامۀ ارائه شـده، شـركت معدنی و صنعتی گل گهر)سهامی عام( در نظر 
دارد سـرمایۀ خود را از مبلغ74/400/000 میلیون ریال به مبلغ 100/000/000 میلیون 
ریال)مبلغ 25/600/000 میلیون ریال معادل 34/41 درصد(، از محل مطالبات حال شده و 

آورده نقدی سهامداران به شرح زیر افزایش دهد:
میزان  به  سهامداران  نقدی  آورده  و  شده  حال  مطالبات  محل  از  سرمایه  افزایش   -

25/600/000 میلیون ریال معادل ، 34/41 درصد سرمایه فعلی.

مهنـدس ایمـان عتیقی ازجملـه مدیران خـوش نـام و کاربلد صنعتی کشـوربوده 
کـه پیـش از ایـن سـابقه حضـور دو دوره در هیـات مدیـره شـرکت گل گهـر ، 
عضویـت در هیـات مدیره شـرکت جهان فوالد و همچنین سـابقه 16 سـاله حضور 
اثـر بخش در پسـت هـای مختلـف در منطقه گل گهـر از قبیل مدیریـت مجتمع ، 
معـاون پشـتیبانی ، مدیر پشـتیبانی و رییس نظـارت تولید و فروش شـرکت را در 
کارنامـه موفـق کاری خـود دارد و از محبوب ترین مدیران در بین کارکنان شـرکت 
هـای منطقـه بحسـاب می آیـد. بدون شـک برنامـه های مـدون و سیاسـت های 
راهبـردی وی در سـکانداری گل گهـر باعـث خواهد شـد بـزودی شـاهد افزایش 
تولیـد محصـوالت ایـن شـرکت و همچنین سـرعت گرفتـن روند رو به رشـد این 
شـرکت باشـیم. تایید رویکرد این مدیریت و رسـیدن به چشـم انداز ترسـیمی با 

تصویـب ایـن افزایش سـرمایه سـرعت دوچندانی خواهـد گرفت.
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت سرمایه گذاري صنایع شیمیائي 
ایران )سهامی عام( در تاریخ 1400/01/18 در محل بلوار نلسون ماندال )آفریقا(، خیابان 

شهید سعیدي، پاک 16 تشکیل شد. 
در این مجمع كه با حضور 85/43 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای علي موحد نژاد بود، كه آقای افشین پناهنده كافي فر و 
خانم  الهام اخاقي مطلق در مقام نظار اول و دوم و آقای مهدي علي دوستي شهركي 

به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی سال مالی منتهی به 1399/09/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامات مشمول ماده 129 با تقسیم سود 2/000 ریال به ازای هر سهم به كار خود 

پایان دادند
دكتر احمدی مدیرعامل »شیران« در گزارش جامع خود با تشریح این نکته كه طبق 
پیش بینی های مدیریتی 10 درصد در  ال ای بی ،  15 درصد در نرمال پارافین  و 
12 درصد در اچ ای بی كاهش تولید داشتیم كه به دلیل تعمیرات اساسی بوده است 
افزود :  فروش ال ای بی 12 درصد كاهش ، فروش نرمال پارافین 21 درصد افزایش و 
اچ ای بی هم 72 درصد افزایش فروش داشته است و ماحصل آنکه سود خالص شركت 
با  179 درصد رشد به 2800 میلیارد تومان رسیده است. این مدیر سودساز و خوش 
فکر بازار سرمایه كه تحصیات مرتبط و تالیفات وی در حوزه شیمی و ... ماخذ بسیاری 
از كارهای تحقیقاتی و اجرائی در داخل و خارج كشور می باشد در بخش دیگری از 
گزارش خود با تصریح این نکته كه فروش ال ای بی 49 درصد، نرمال پارافین 59.5 
درصد، اچ ای بی 139 رشد داشته است و 100هزار تن به ظرفیت ال ای بی شركت 
در نیمه دوم سال آینده اضافه خواهد شد ، افزود:  انجام امور مربوط به عرضه خدمات 
بندی در فرابورس ادامه دارد و در نوبت هستیم تا در آینده نزدیک این شركت را وارد 

فرابورس می كنیم.
سکاندار صنایع شیمیایی ایران در بخش پایانی گزارش خود درخصوص پیش بینی 
سود آتی خدمات بندری هم با اعام اینکه سود سال آتی350 میلیارد تومان با توجه 
بهره برداری اسکله خواهد بود و همچنین بحث تحقق فروش 15 هزار میلیاردی در 
این روزهای آغازین را داشته ایم كه بسیار حائز اهمیت است تصریح نمود : اخذ رای 
پرونده 142 میلیون درهم با تاخیر 5 درصدی، در دستور كار بوده و بزودی رایش صادر 
خواهد شد كه این موضوع سود قطعی بسیار خوبی برای شركت در مالی به ارمغان 

سکانداری دکتر سید جواد احمدی به بزرگترین تولیدکننده محصوالت شیمیایی در منطقه خاورمیانه

خواهد آورد .
در ادامه مجمع ساالنه جناب مهدی علیدوستی عضو هیات مدیره شركت و دبیر مجمع 
ساالنه و از شناخته شدگان بازار سرمایه و معاونت پشتیبانی مجموعه كه دوشادوش 
مدیریت ارشد پاسخگوی سواالت سهامداران و ذینفعان و بندهای حسابرسی بود با 
اعام این مطلب كه شیران در كارگزاری بانک صنعت و معدن و نیرو كلر پس از مجمع 
عادی حضور پیدا كرد اظهار داشت: موارد بند های حسابرسی در 6 ماهه 1400 اعمال 
خواهد شد . وی همچنین اضافه كرد در حال پیگیری از سازمان امور مالیاتی برای 
پرونده های شركت هستیم كه برای 4 دوره رای گرفته شده و برای 9 دوره در مرحله 
دیوان است كه آنها را هم به جد در حال پیگیری هستیم. وی در ادامه با بیان اینکه در 
مورد طرح توسعه افزایش ظرفیت ال ای بی كه سنواتی شده، امیدواریم با رفع تحریم ها 
و تغییرات شرایط سیاسی، پیگیری این موضوع جدی تر و زودتر به سرانجام برسد افزود: 
با توجه به گستره حدود 16 شركت در صادرات، از كارگزاری ها میزان تضامن بانکی 
دریافت كردیم و در فرایند صادرات در پایان سال، ورودی های زیادی داشته كه بالغ 
بر 105 درصد بازگشت داشتیم كه بدین ترتیب انباشت هم در 30 آذر ماه یعنی پایان 
سال مالی شركت داشته ایم، ولی از كارگزاری ها خواستیم تضامین را افزایش دهیم . 
بنا به اعام این مدیر با دیسپلین، طبق سیاستهای مدون مدیریتی تعداد كارگزاری ها  

افزایش خواهد یافت .
وی درخصوص تجدید ارزیابی دارایی های شركت هم گفت: تجدید ارزیابی در حال 
پیگیری بوده و گزارش كارشناسان دریافت شده و میزان ، درصد و زمان اجرا به زودی  

اعام خواهد گردید.
موحدنژاد رئیس مجمع نیز در جریان برگزاری این جلسه با تصریح این نکته كه : دوره 
اورهال شركت 33 روز بود، كه ما نیز به عنوان سهامدار عمده انتظار كاهش تولید و 
فروش و سودآوری را در شركت داشتیم، اضافه كرد لکن با تمهیدات مدیریت ارشد 
و تدابیر اتخاذ شده دكتر احمدی و تیم مدیریت وی نسبت ها رشد قابل ماحظه ای 
ذینفعان خود حاصل  برای  مالیات  از  قبل  و شركت حدود 180 درصد سود  داشته 

ساخت.
موحدنژاد همچنین پیرامون مطالبات و بدهی های شركت تصریح  داشت: مدیریت 
برای بدهی ها  ذخیره مناسب و خوبی در نظر گرفته و همچنین مطالبات شركت ارزی 

میباشد كه  وصول هر كدام از این ها آثار مثبتی برای شركت دارد.
شایان ذكر است شركت سرمایه گذاري صنایع شیمیایي ایران )ICIIC(، از بزرگ ترین 
پارافین  تولیدكنندگان آلکیل  بنزن خطی )LAB(، آلکیات سنگین )HAB( و نرمال 
در منطقه خاورمیانه می باشد. این شركت با در اختیار داشتن بیش از 80 درصد بازار 

صنایع شیمیایی ایران پیشرو در صادرات و کیفیت

دکتر سید جواد احمدی مدیرعامل شرکت صنایع شیمیایی ایران که از چهره های برجسته آکادمیک و محققان برجسته 
شرکت  اینکه  به  اشاره  با  خود  مبسوط  گزارش  در  دارد  خدمات  از  درخشانی  سوابق  نیز  صنعت  در  که  بوده  کشورمان 
آلکیالت   ،)LAB( خطی  بنزن  آلکیل   تولیدکنندگان  بزرگ ترین  از  شیران،  نماد  با  ایران  شیمیایی  صنایع  سرمایه گذاری 
سنگین )HAB( و نرمال پارافین در کل منطقه خاورمیانه است و صادرات قابل توجهی را در کارنامه خود دارد و باعث رونق 
اقتصادی کشور شده و تاثیر زیادی در شاخص کل دارد اضافه کرد: بحمداله ما در سایه تالش کلیه همکاران خدوم خود 
در سال سخت اقتصادی گذشته که با تحریم و در برگیری بیماری کرونا و انجام دوره های بازسازی و اورهال همراه بود 

توانستیم عملکردی درخور و مناسب ایفا کنیم .
به گفته این مدیر محقق و خوشنام در سال مالی 1399 فروش صادراتی شرکت معادل 1200 میلیارد  تومان بوده که نسبت 

به سال گذشته رشد داشته و فروش داخلی 73.5 درصد افزایش داشته است.
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داخلی آلکیل  بنزن خطی، در زمره صادركنندگان نمونه كشور نیز قرار دارد. شركت 
سرمایه گذاري صنایع شیمیایي ایران در اصفهان واقع گردیده و صادرات محصوالت این 
شركت به اقصی نقاط جهان از طریق شركت بازرگانی و خدمات بندری ایران در بندر 
بوشهر انجام می پذیرد. عاوه بر آن، بارگیری محصوالت برای مشتریان داخلی و برخی از 
مشتریان خارجی در كشورهای همجوار با استفاده از تجهیزات مکانیزه به طور مستقیم 
از مجتمع اصفهان صورت می پذیرد. امروزه شركت سرمایه گذاري صنایع شیمیایي ایران 
با بهره گیری از نیروی متخصص، دانش فنی به روز و بهینه سازی مداوم فرآیند تولید 
محصول خود به عضوی مؤثر و شناخته شده در میان تولیدكنندگان جهانی آلکیل  بنزن 
خطی تبدیل شده و یکی از بازیگران اصلی بازار مواد اولیه صنایع شوینده در منطقه 
به شمار می آید. این شركت به منظور حفظ و ارتقای جایگاه ویژه خود در بازارهای 
منطقه ای و جهانی به دنبال گسترش صادرات محصوالت خود به حوزه های آفریقا، 

آسیای مركزی، اروپا و خاورمیانه می باشد.
بنزن خطی چه داخلی و چه  الکیل  تولیدی شیران میتوان  از مهمترین محصوالت 
با توجه به نمودارهای فوق، نرخ  نام برد  صادراتی و نرمال پارافین مازاد صادراتی را 
فروش محصوالت تولیدی شركت افزایش زیادی داشته عاوه بر آن بهای تمام شده 
هم از تورم عمومی كشور اثر می گیرد و در نتیجه افزایش مواد اولیه، افزایش می یابد. 
تاكنون شیران با توجه به اینکه در تحریم ها هستیم كاهش فروش قابل ماحظه ای 

نداشته از این رو پیش بینی می شود كه در ادامه هم راهی برای ادامه فروش خود پیدا 
كند و به روند سودآوری خود ادامه دهد.

توجه خاصه دكتر سید جواد  و  عنایت  از  این گزارش  پایان  در  اجازت می خواهیم 
احمدی این چهره موفق بازار سرمایه و صنعت و استاد برجسته و عضو هیات علمی 
دانشگاه های كشور كه به حق و شایستگی حرمت نون والقلم و مایسطرون را داشته و 
به اهل قلم حرمت می نهند و از جنابان علیدوستی معاونت موفق پشتیبانی و جناب ...... 
معمار پاكدست مالیه شركت و از مساعدت و حمایت جناب مجید غامی كه ما را در 

تهیه و تنظیم گزارش یاری رساندند نهایت قدردانی و تشکر را داشته باشیم.
اطالعات آینده نگر

پیش بینی عملکرد سال مالی منتهی به 1400/9/30
با توجه به بودجه مصوب شركت برای سال مالی منتهی به 1400/9/30، پیش بینی می 

شود ارزش فروش محصوالت به رقم 49/813/400 میلیون ریال برسد.
همچنین در حوزه بهای تمام شده كاالی فروش رفته، پیش بینی می شود بهای مواد 
اولیه مصرفی )كه متأثر از بهای جهانی نفت خام و بنزن می باشد( با افزایش همراه باشد 

و از رقم 23/880/623 میلیون ریال در پایان سال مالی 1400 برسد
همچنین در پیش بینی سایر هزینه های )استهاک( تاثیرات ناشی از دوره اورهال در 

نظر گرفته شده است.
در حوزه تولید محصوالت تاش خواهد شد تا مقدار تولید در سال مالی 1400 در 

حداكثر ظرفیت و به میزان پیش بینی شده تحقق یابد.
در حوزه فروش محصوالت، به دلیل شرایط پیش آمده ناشی از ویروس كرونا و نیز 
نیاز جامعه و بازار داخلی، عمده تمركز شركت بر فروش داخلی محصوالت می باشد به 
نحوی كه بیش از 61% محصول LAB  در بازارهای داخلی و با نرخ اعامی توسط دفتر 

توسعه صنایع پایین دستی عرضه خواهد شد.
در مجموع و به طور كلی پیش بینی می گردد كه در صورت ادامه یافتن شرایط خاص 

ناشی از ویروس كرونا، خللی در انجام فعالیت های اصلی این شركت ایجاد نگردد.
شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران )شرکت فرعی(

- افزایش سرمایه
- عرضه سهام خدمات بندری در بورس

- بهره برداری از اسکله بازسازی شده بوشهر
طرح پارک شیمیایی در شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران:

 به منظور توسعه تکمیل زنجیره ارزش اصلی شركت، قراردادی جهت طراحی مفهومی 

ایران  بین شركت صنایع شیمیایی  فعالیت شركت  به حوزه  پارک شیمیایی مربوط 
دانشگاه اصفهان و یک شركت دانش بنیان در حوزه تکمیل زنجیره ارزش منعقد گردیده 

و در دست اقدام می باشد. 
با انجام این پروژه اولویت های توسعه آتی در راستای تکمیل زنجیره ارزش شناسایی و 
پروژه های اجرایی برای آن تعریف خواهد شد كه گزارش پیشرفت آن در فرصتهای آتی 

به اطاع سهامداران خواهد رسید
پیاده سازی نظام مدیریت نوآوری در شرکت : 

با هدف شناسایی فرصت های بهبود و در راستای ارتقاء سطح مدیریت در شركت، پروژه 
پیاده سازی نظام مدیریت نوآوری در شركت تعریف و در حال اجرا می باشد.

اقدامات صورت گرفته در سال مالی مورد گزارش:
طرح نوسازی واحد آلکیاسیون؛

تعمیرات اساسی شركت؛
بازسازی اسکله شركت بازرگانی و خدماتی بندری ایران؛

تولید LABSA در شركت بازرگانی و خدمات بندری ایران؛
عملیات بازسازی و احیای اسکله تأسیسات بوشهر )كه در سال 1391 بر اثر برخورد 
یدک كش های باری منطقه دچار صدماتی شده بود( پس از دو سال كار مستمر با 
سرمایه گذاری حدود 500 میلیارد ریال در اسفند 1399 پایان یافت و این اسکله به 

بهره برداری رسیده است.
طی سال 1398 بستر های الزم جهت ورود شركت فرعی )شركت باز گانی و خدمات 
بندری ایران( به بازار پایین دستی LABSA فراهم گردید و در همین راستا طی سال 
1399 بیش از 9 هزار تن LABSA به فروش رسیده كه در حدود 16 درصد آن به 

كشور های منطقه صادر شده است.
مزایای طرح نوسازی شركت:

افزایش سود عملیاتی شركت 8 هزار میلیارد ریال در سال.
افزایش تولید LAB به میزان 100 هزار تن در سال.

مدت زمان اجرای طرح 24 ماه بوده و زمان بهره برداری نیمه دوم سال 1401 می باشد.
ساخت بیش از 85 درصد محصوالت به صورت داخلی.

انجام كامل طرح با توان و دانش بومی.
امکان اضافه شدن طرح كاتالیست جامد در آینده.

ایجاد امکان همزمانی تعمیرات اساسی و تولید و حذف زمان توقف تولید از تعمیرات 
اساسی.

برنامه شركت برای سال مالی آتی و بودجه 1400:
ادامه اجرای طرح نوسازی آلکیاسیون.

تولید محصوالت مشترک باشركت نیروكلر.
عرضه 10 درصد سهام شركت بازرگانی و خدمات بندری ایران در فرابورس.
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت سیمان شمال )سهامی عام( در تاریخ 
1399/12/26 در محل شركت سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان تشکیل شد. 

در این مجمع كه با حضور بیش از 71 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای محمدی بود، كه آقای رضا اسماعیلی و  خانم ملیحه غنی  در مقام نظار 

اول و دوم و آقای  انوشیروان باقری به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در 
طی سال مالی منتهی به 1399/09/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول 

ماده 129 با تقسیم سود 420 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
به گفته ناخدای سیمان شمال دكتر انوشیروان باقری در سایه الطاف و عنایت حضرت حق 
وتاش مجاهدگونه كلیه اركان مجموعه و در سایه اجرایی شدن و عملیاتی گشتن برنامه های 
مدون مدیریتی خود علیرغم وجود فراز و نشیب های موجود ، خانواده بزرگ شركت سیمان 
شمال توانست همگام با سایر خدمتگزاران صادق این مرز و بوم ،گام هایی استوار در جهت 

جهش تولید و سربلندی میهن عزیزمان بردارد.
دكتر انوشیروان باقری كه پیشتر در سیمان فیروزكوه و یکی دوجین شركت كانی دیگر 
منشاء تحوالت ماندگار و اثرگذاری درخشان بوده است در ادامه با تصریح این نکته كه 
از حیث ظرفیت تولید ساالنه، شركت سیمان شمال با ظرفیت اسمی تولید 1/200/000 
تن كلینکر و 1/248/000 تن سیمان خاكستري بیستمین شركت تولید كننده سیمان 
دركشور می باشداضافه كرد: در حالی كه بسیاري از شركتهاي سیمانی با همه پتانسیل 
و توانائیهای خود، متاسفانه زیان ده بوده اند. اما به لطف خداوند و همت و اراده همکاران 
ارجمندم، شركت سیمان شمال در سال سخت اقتصادی گذشته خوش درخشید و كارنامه 
قابل قبولی ارایه نمود و توانست در سال 1399 با فروش  1/074/334 تن سیمان نسبت 
به سال قبل1/021/886  تن 5 درصد رشد را برای ذینفعان خود ارمغان بیاورد و كارنامه ای 

درخشان حاصل سازد.
این مدیر جهادگر و خوشفکر در ادامه با تبیین این مهم كه در سال 1400 نیز بر آنیم تا با 

بـه گفتـه دکتـر انوشـیروان باقری مدیریـت برنامـه محور و بازارشـناس 
صنعت کانی کشـورمان ، شـرکت سـیمان شـمال در سـال مـورد گزارش 
توانسـته فراتـر از پیـش بینـی هـا سـود و افتخـار بـرای سـهامداران و 
ذینفعـان خـود محقـق نمایـد. بطـوری کـه درآمـد عملیاتی شـرکت در 
سـال مالی مـورد گزارش بـه مبلـغ2/402/731 میلیون ریال  رسـیده که 
نسـبت بـه مبلغ 1/721/776 سـال قبـل مبلـغ 680/955 میلیـون ریال 
معـادل 40 درصدافزایـش یافته اسـت . همچنین سـود خالص شـرکت در 
سـال مالی منتهـی بـه 1399/09/30 بـه مبلـغ 632/881 میلیـون ریال 
رسـیده کـه نسـبت بـه مبلـغ 450/592  میلیـون ریالی سـال گذشـته 

معادل 40 درصد رشـد داشـته اسـت.
اعـالم کسـب جوایـز متعـدد و تمدیـد گواهینامـه هـای معتبـر در کنار 
سـودآفرینی و ارزش آوری توامـان ،تائید حسـابهای شـفاف و پاک معمار 
پاکدسـت مالیـه شـرکت مهنـدس داریـوش باقـری از نـکات خواندنـی 
دیگـر و دسـتاوردهای درخشـان ایـن شـرکت پیشـرو موفـق در مجمع 

سـاالنه بـود کـه به سـمع و نظـر سـهامداران حاضر رسـید.

شرکت سیمان شـمال پیشرو و پیشـگام در کیفیت و فروش
شاهکار دکتر انوشیروان باقری در کسب موفقیت

بهره گیری از نیروی انسانی كارآمد و با تجربه،استفاده ازكلیه منابع 
و امکانات موجود،ارتقاء و افزایش دانش و مهارت شغلی، به گونه ای 
عمل نمائیم كه شاهد افزایش سطح تولید و بهره وری در راستای 
اهداف و برنامه های شركت سیمان شمال باشیم اضافه كرد با امید 
و یاری خداوند مطمئن این مسیر تعالی را با سرعتی بیش از پیش 

طی خواهیم كرد. 
وی همچنین اظهار داشت: با نگاه به چشم انداز و افق بلند و با 
تدبیر همه جانبه، كمافی السابق، مسیر شکوفایی و بالندگی را طی 
می نماییم و این اتفاق مبارک به فضل الهی و با تفاهم و همدلی، 
وجود انگیزه سرشار، برخورداري از دانش و بهره گیري از توانمندیها 
و ظرفیتهاي بالقوه اتفاق خواهد افتاد و با اندیشه ورزي و درایت و 
بکارگیري همه توان، این مسیر و معبر پر موانع، پر چالش و البته 
سخت و دشوار را پشت سر خواهیم گذاشت و پتانسیل موجود در 
مجموعه و تمهیدات اندیشیده شده و اجرائی كردن برنامه های مدون 

مدیریتی قطع به یقین قادر به آن خواهیم بود.
دكتر انوشیوان باقری در بخش پایانی صحبتهای خود با اشاره به اینکه قرارداد بروزآوري 
خط تولید سیمان سفید جهت تبدیل سیستم قدیمی تر به سیستم خشک منعقد و درحال 
اجرا می باشد و امیدواریم در سال آینده، شركت از خرید كلینکر سفید از شركتهاي دیگر 
بی نیاز شود تاكید نمود سیمان شمال با هدف حفظ منافع ذینفعان، ضمن افزایش قیمت 
محصوالت موفق به فروش سهمیه تعیین شده از سوي انجمن صنفی در سال گذشته گردید 
و بدین ترتیب توانست  در سال مالی منتهی به 1399/9/30 تقریباٌ 1/6% از سهم بازار داخلی 

كشور را دراختیار داشته باشد .
بدین ترتیب و با سیاست ها و رویکردهای اندیشیده شده شركت با كسب سود 632/881 

میلیونی توانست سود خوبی را نسبت به بازه زمانی سال گذشته به 40 درصد ارتقاء دهد.

مهندس داریوش باقری مرد شماره یک مالی مجموعه و معاونت پاكدست مالیه نیز كه 
تراز و صورتهای مالی پاک و شفاف وی به تائید حسابرس و بازرس قانونی رسیده بود در 
حاشیه مجمع با تصریح این نکته كه عملکرد سیمان شمال در مواجهه با مشکات بازار 
و جلوگیری از كاهش سودآوری در شرایط ركود اقتصادی اقدامات مرزی انجام داد كه 
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منتج به نتایج موفقی گردید اظهار داشت باالترین تناژ تحویل )نسبت به سهمیه( بین رقبا، 
باالترین قیمت فروش سیمان در مقایسه با رقبا، گسترش بازار و جذب مشتریان جدید، 
منطقه بندی توزیع با استفاده از نصب ردیاب )سیستم GPS( روی كامیونها و جلوگیری از 
تسری اعتصابات طوالنی مدت حمل و نقل كشور به سیمان شمال از جمله این دستاوردها 

و توفیقات بوده است.
پیام هیات مدیره

با یاد خدا و استطاعت از او و با اداي احترام خدمت سهامداران عزیز ، مفتخریم كارنامه یک 
سال پر فراز و فرود در صنعت سیمان كشور كه به لطف خدا با موفقیت به پایان رسیده را 

به پیشگاهتان تقدیم نمائیم.
به همه همکاران پر تاش در شركت سیمان شمال خداقوت عرض نموده و توفیق و تائید 

همگان را از خداي بزرگ تقاضامندیم.
مدیران، روسا و كاركنان، امانتداران صاحبان محترم سهام، مالکان و ذینفعان هستند و در 

قبال سرمایه هاي به امانت سپرده مسئول می باشند.
لذا با اعتقاد راسخ به این اصل مسلم، تاش كردیم با نهادینه كردن فرهنگ كار و تاش 
مبتنی بر آموزه هاي اسامی- انسانی و با همت و همدلی و تاش مضاعف و شناخت حقوق 

متقابل، به وظایف و ماموریتهاي محوله بدرستی عمل كنیم.
قطع به یقین پیشرفت و بالندگی در عرصه هاي صنعت و اقتصاد مرهون نقشه مهندسی 
رسم شده بدست توانمند مهندسین با كفایت و كار و تاش متعهدانه كارگران خدوم و 
مسئولیت شناسی این مرز و بوم است. و این قشر از اثرگذاران ممتاز و نقش آفرینان شایسته 

تحسین در اقتدار ملی و عزت و عظمت ایران اسامی اند.
اهداف، خط مشی و ماموریتهاي شركت سیمان شمال مبتنی بر خدمت صادقانه، تاش 

مسئوالنه و فعالیت
خداپسندانه با بهره گیري از دانش و تجارب و همه تواناییها در جهت رشد و بالندگی صنعت 

و تحصیل استقال و اقتدار و عظمت ملی می باشد.
شركت سیمان شمال همواره در حال تغییر و تحول و حركت به سوي جلو بوده و در مسیر 
سازندگی هرگز توقف نداشته است. نقطه كمال و ایده آلی تدوین نموده و با شتاب به پیش 

می رویم.
چند سال متوالی شركت هاي سیمانی كماكان با افت شدید تقاضا و عدم تعادل بین عرضه 
و تقاضا مواجه هستند. الجرم همه شركتها مکلف و متعهد به فروش60% از ظرفیت سیمان 
تولیدي شده اند و این درحالیست كه قیمت كاال، خدمات، قطعات و تجهیزات هرگز ثبات 
نداشته و هر روز رو به افزایش است. در چنین شر ایط، تداوم فعالیت مراكز تولیدي و اداره 

امور مربوطه بسیار سخت و دشوار شده است.
در شرایط كنونی بسیاري از شركتهاي سیمانی با همه توانائیها، متاسفانه زیان ده بوده اند. 
اما به لطف خداوند و همت و اراده همکاران ارجمند، شركت سیمان شمال خوش درخشید 

و كارنامه قابل قبولی ارایه نمود.
امید است با نگاه به چشم انداز و افق بلند و با تدبیر همه جانبه كمافی السابق، مسیر شکوفایی 
و بالندگی را طی نماییم و این اتفاق مبارک به فضل الهی و با تفاهم و همدلی، وجود انگیزه 
سرشار، برخورداري از دانش و بهره گیري از توانمندیها و ظرفیتهاي بالقوه خواهد افتاد. بحول 
و قوه الهی و با اندیشه ورزي و درایت و بکارگیري همه توان، این مسیر و معبر پر موانع، پر 
چالش و البته سخت و دشوار را پشت سر خواهیم گذاشت و قطع به یقین قادر به آن هستیم.

استراتژي شرکت
سیمان شمال بعنوان شركتی با سوابق طوالنی موثر از نظر تولید سیمان خاكستري و 
نخستین تولید كننده سیمان سفید و تنها تولید كننده سیمان رنگی در سطح كشور و با 
اتکا بر بیش از شصت وچهار سال تجربه خود در صنعت سیمان ، استراتژي خو د را عاوه بر 
رعایت استانداردهاي ملی ، برنامه عملی در جهت كاهش بهاي تمام شده محصوالت خود را 

تدوین نموده است كه بشرح زیر ارائه می شود:
1-  اعمال مدیریت هزینه جهت دستیابی به قیمت تمام شده مناسب در جهت رقابت 

پذیري در بازار و افزایش سود.
2- رعایت كامل موضوع HSE و ممانعت از بروز حوادث غیر مترقبه و ترویج فرهنگ حفظ 

محیط زیست و سامت انسان ها.
3- ارتقاء كاركرد و بهبود بهره وري سیستم یکپارچه اطاعات مدیریت براساس اهداف 
استراتژیک خود كه در قالب شش موضوع اساسی تنظیم گردیده است كه شامل موارد 

ذیل می باشد:
حوزه مالی:

- مدیریت بر هزینه ها
- كاهش بهاي تمام شده متناسب با فعالیتها 

- افزایش سود دهی 
- افزایش بازدهی سرمایه گذاري 

حوزه فرایندهاي داخلی و بهبود روشها
- بهبود فرایند بازاریابی و فروش 

- ارتقاي نظام نگهداري و تعمیرات 
- بهینه سازي مصرف انرژي 

- افزایش بهره وري تولید 
حوزه فروش و بازار

- بهبود كیفیت و و ایجاد تنوع در محصوالت تولیدي شامل سیمان خاكستري و سیمان 
سفید. 

- افزایش سهم بازار داخلی و ایجاد بازار صادراتی 
- نهادینه سازي استانداردهاي زیست محیطی

حوزه منابع انسانی
حوزه حسابرسی داخلی

برنامه هاي آینده
سال 1399 را در حالی آغاز می كنیم كه مقدمات اولیه جهت یک جهش و تحول بنیادي 

براي اقدامات بزرگ مهیاست.
شـایان توجـه اسـت دسـتیابی بـه اهـداف راهبردي شـركت سـیمان شـمال بـه منظور 
اسـتفاده بهینـه از ظرفیـت هـا و توانمنـدي هاي موجـود، ارتقـاء كیفی و كمـی تولید و 
بهبود مسـتمر، مسـتلزم بـه كارگیـري همه توان، بهـره گیـري از دانش فنـی، خاقیت، 

نـوآوري و ابتـکار عمـل، تعهـد كاري و وظیفـه شناسـی مجموعه شـركت می باشـد.
امیـد اسـت با تاش و شناسـایی نقاط ضعف، آسـیب، خطر، تهدیدها و فرصت هـا و ارائه 
راهکارهـاي علمـی و عملـی، تدویـن برنامـه جامع و نـگاه به افق و چشـم انداز، مسـیر را 
بـراي شـکوفایی و بالندگـی هر چه بیشـتر فراهم و در سـال جدید با ایجاد تحـول در این 

شـركت خدمت شـایانی به صنعت سـیمان كشـور ارائه گردد.
سال 1399 سال تحول بنیادي جهت نیل به اهداف آرمانی و دستیابی به ماموریت هاي 

ذیل می باشد:
1- راه اندازي پروژه خط تولید كلینکرسفید

2- كاهش توقفات با انجام تعمیرات اساسی وافزایش راندمان تولید
3- برنامه ریزي و تاش جهت كاهش قیمت تمام شده تولید سیمان

4- برنامه ریزي و تاش جهت كاهش هزینه حاملهاي انرژي ازطریق خرید برق از نیروگاه 
بورس انرژي.

5- تاش در جهت باال بردن كیفیت سیمان سفید و شناسایی و دستیابی به معدن مناسب.
6- جدیت و تقویت سیستم كنترل فرآیند. p.m و تعمیرات پیشگیرانه و اضطراري و نگهداري 

تجهیزات و ماشین آالت
7- افزایش ذخیره دپوي معدن به باالتر از 500 هزارتن وباطله برداري از معدن باغکمش 

جهت رسیدن به مواد معدنی با كیفیت.
8- تعمیرات اساسی آسیابهاي سیمان 4 و 5

9- ارتقاء سطح سامت محیط و اقدامات زیست محیطی.
10- پیگیري اخذ پروانه بهره برداري براي پروژه 4000 تنی و برخورداري از امتیازات 

مربوطه.
11- پیگیري اخذ سند مالکیت تک برگی براي كارخانه سیمان شمال و تعیین حدود و 

حریم آن.
12- حصار كشی حریم و محیط پیرامونی كارخانه

13- پیگیري نصب سیستم حفاظت الکترونیکی و دوربین هاي مدار بسته.
14- تبدیل دارائیهاي غیر مولد به مولد و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز شركت.

15- مدیریت بهینه پرتفوي سرمایه گذاري شركت.
16- پیگیري مستمر در خصوص ورود محصوالت به بورس كاالي ایران.

17- راه اندازي پلت فرم فروش اینترنتی شركت از اوایل سال 1397 و متعاقباً افزایش 
درگاههاي عرضه و تحویل سیمان.

18- توسعه صادرات سیمان به كشورهاي همسایه و آسیاي میانه و برون مرزها
19- بررسی پروژه بازسازي و نوسازي خط تولید سیمان سفید شركت
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در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط 
مدیرعامل محترم و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان با 
طنین صلوات خود ضمن تصویب افزایش سرمایه شركت به تغییر بند اساسنامه مربوطه 

رای مثبت دادند.
به گفته مدیریت بازارشناس و فرهیخته مجموعه این افزایش سرمایه باعث سبط فعالیت 
ها و گسترش افزایش سهم بازار برتر های وب خواهد شد. شركت داده گستر عصر نوین 
گزارش عملکرد اسفند و 12 ماه سال مالی گذشته را ارائه كرد. براین اساس، »های وب« 
در دوره اسفند از فروش تجهیزات سمت مشتركین، ارائه خدمات پروانه FCP، ارائه خدمات 
عمومی اجباری )USO( در مناطق روستایی ، ارائه خدمات IT، ارائه خدمات عمده فروشی 
پروانه FWA و استفاده از امکانات توسط سایر شركت های دارنده پروانه و ارائه خدمات پروانه 
TRUNK بالغ بر 149.1 میلیارد تومان درآمد كسب كرده است. این شركت بورسی در 

عملکرد 12 ماهه بالغ بر 1.6 هزار میلیارد تومان درآمد محقق كرده كه نسبت به مدت مشابه 
سال قبل با رشد 168 درصدی روبرو شده است. همچنین ارائه خدمات عمومی اجباری 
)USO( در مناطق روستایی 23 درصد از درآمد، ارائه خدمات IT بالغ بر 46 درصد درآمد، 
فروش تجهیزات سمت مشتركین 7 درصد درآمد، ارائه خدمات پروانه FCP بالغ بر 18 درصد 

درآمد و ارائه خدمات پروانه TRUNK بالغ بر 5 درصد درآمد را شامل می شود.
بازده حقوق صاحبان سهام شركت )ROE( معیار سنجش عملکرد مدیریت در سودآوری 
است .این نسبت از سال 96 تا 99 صعودی و مثبت است. میزان بازده حقوق صاحبان سهام 
در سال 99 برابر 62% درصد می باشد در حالی كه در سال 98 برابر 21% بوده است. نسبت 

ROE تحت تاثیر سه عامل به شرح زیر قرار دارد:

نسبت گردش دارایی ها: این نسبت نشان دهنده كارایی شركت در استفاده از دارایی ها 
جهت ایجاد سود است. نسبت گردش دارایی ها در طی سال های 95 تا 99 افزایش داشته 

است. این نسبت در سال 98 برابر 0,33 بوده و در سال 99 برابر 0,65 بوده است.
اهرم مالی: اهرم مالی كه با نسبت مالکانه سنجیده می شود ، حاصل دارایی بر حقوق صاحبان 
سهام است. نسبت اهرم مالی در سال 99 عدد 2,04 نشان می دهد و در سال 98 برابر 2,36 

بوده است و نشان دهنده افزایش در این بخش است.
نسبت حاشیه سود)خالص(: درصدی از درامدهای شركت كه تبدیل به سود شده است. )با 
احتساب فعالیت های اصلی و سرمایه گذاری های شركت( هر چه این نسبت باالتر باشد 

مطلوب تر است.
این نسبت از 28% به 44% افزایش پیدا كرده است

»های وب« با رشد ۱٦8 درصدی درآمدها و تحقق ۱.٦ هزار میلیارد تومانی

همانطور كه از مطالب فوق استنتاج می شود عامل تاثیر گذار بر افزایش ROE افزایش گردش 
دارایی ها، كاهش اهرم مالی و افزایش حاشیه سود خالص می باشد.

ارائه توضیحات دكتر جامی معاون مالی و مرد شماره یک مالی مجموعه پیرامون این افزایش 
سرمایه از محل تجدید ارزیابی و سود انباشته صورت می پذیرد در اجرای طرح توسعه ای 
شركت و تامین مالی پروژه ها و البته ساختار مالی این شركت پیرو ارائه دهنده خدمات 

ارتباطی و انفورماتیک نقش بسزائی خواهد داشت.
معرفی شركت: شركت داده گسترعصرنوین از سال 1382 به عنوان یکی از شركت های 
ارائه دهنده خدمات انتقال داده )PAP( آغاز بـه كار نموده است. در سال 1388 مالکیت این 
شركت به بخش خصوصی واگذار شد و در سال 1391 نام تجاری »های وب« را در بازار 
مخابرات و ارتباطات كشور معرفی نمود. در طی دوره فعالیت جدید، این شركت توانست 
به سرعت در بازار رقـابتی خدمات دستـرسی به دیتـا و اینترنت رشد نماید، به نحوی كه با 
ارائه سرویس در بیش از 543 شهر در سال 1395 توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 

رادیویی به عنوان یکی از شركت های برتر انتخاب گردد.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش 

سرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت داده گستر عصر نوین )سهامي 

عام(
در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1345

1- گزارش توجیهی مورخ 19 شهریور ماه 1399 هیات مدیره شركت داده گستر عصر نوین 
)سهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ 4/000/000 میلیون  ریال به 
مبلغ 24/000/000 میلیون ریال مشتمل بر صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و 
جریان های نقدی فرضی كه پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی »رسیدگی به 
اطاعات مالی آتی« مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی 

مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شركت است.
2- گزارش مزبور در اجرای تبصره 2 ماده 161 اصاحیه قانون تجارت و با هدف توجیه 
افزایش سرمایه شركت به منظور ایجاد و توسعه شبکه در الیه های انتقال و دسترسی جمعا 
به مبلغ 17/694/653 میلیون ریال شامل مبلغ 12/000/000 میلیون ریال از محل آورده 
نقدی سهامداران جدید با سلب حق تقدم از سهامدارن فعلی و صدور سهام جایزه برای 
سهامداران اولیه ، مبلغ 5/040/010 میلیون ریال از محل سود انباشده و مبلغ 654/643 
میلیون ریال از محل اندوخته احتیاطی سرمایه ای، مضافا به منظور اصاح ساختار مالی و 

بهترین خدمات اینترنتی با کمترین هزینه

بازاری به وسعت جغرافیای ایران
افزایـش سـرمایه 108 درصـدی »هـای وب« از تجدیـد ارزیابـی و سـود تصویب شـد. با ارائـه گزارش مبسـوط دکتر سـید ایمان 
امیـری مدیـر دانشـمند و مسـلح بـه علم رمـز و تجربـه بعلـل کاری شایسـته و باتوجه به صـدور مجوز توسـط سـازمان بورس، 
افزایـش سـرمایه 108 درصـدی از دو محل تجدید ارزیابی و سـود انباشـته مـورد موافقت سـهامداران قرار گرفت. براین اسـاس، 
»هـای وب« بـه منظـور جبـران مخارج سـرمایه ای و اصـالح سـاختار مالی، سـرمایه فعلـی را از 400 بـه 834.5 میلیـارد تومان 
رسـاند. 204 میلیـارد تومـان از ایـن تامیـن مالـی از محل سـود انباشـته و 230.5 میلیـارد تومان دیگـر از محل تجدیـد ارزیابی 

دارایـی ها اعمال شـد.
مجمـع عمومـی فوق العاده صاحبان سـهام شـرکت داده گسـتر عصر نوین )سـهامی عـام( مـورخ 1399/11/30 در محـل مجتمع 

گردید. تشـکیل  هاي وب 
در ایـن مجمـع کـه بـا حضـور 57/26 درصـد از سـهامداران حقیقـی و حقوقی، اعضـای هیـات مدیـره، نماینده سـازمان بورس 
و اوراق بهـادار، حسـابرس و بـازرس قانونـی برگـزار شـد، ریاسـت مجمع برعهـده آقای سـید نویـد میرمطهري بود کـه جنابان 
فرامـرز اتباعـي و محمـد امیـن فالح درمقـام نظـار اول و دوم و خانـم فرزانه کیاني حقگـو به عنـوان دبیر مجمع انتخاب شـدند.
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افزایش نسبت مالکانه مبلغ 2/305/347 میلیون ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائی 
ها ثابت مشهود )زمین و ساختمان( تهیه شده است. این گزارش توجیهی براسا مفروضاتی 
مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است كه 
انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه به استفاده كنندگان توجه داده می شود كه 
این گزارش توجیهی ممکن است برای هدف هایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب 

نباشد.
3- افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی زمین و ساختمان با هدف اصاح ساختار مالی ، 
در اجرای ماده 14 قانون حداكثر از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كاالی ایرانی 
و ماده 10 اصاحی آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم به منظور 
نزدیک شدن حقوق صاحبان سهام به ارزش واقعی شركت تهیه شده است، لذا افزایش 
سرمایه از این محل منجر به ورود منابع نقدی نگردیده و تاثیری بر درآمد شركت نخواهد 
داشت، معهذا مابه التفاوت هزینه استهاک مربوط به میزان سود سالهای آتی موثر می باشد.
4- با رعایت مفاد ماده 167 اصاحیه قانون تجارت، تعداد 1/760/821/717 سهم از طریق 
سلب حق تقدم از كلیه سهامداران و با قیمت پیشنهادی و فرضی هر سهم 6/815 ریال از 
طریق پذیره نویسی عمومی )جمعا معادل 12/000 میلیارد ریال( به فروش رسد و سپس 
از محل عواید حاصله تعداد 10/239/178/283 سهم به عنوان سهام جایزه صادر و بین 

سهامداران قبلی توزیع گردد.
5- با رعایت به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورخ 31تیرماه 1399 این موسسه 
و مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30 مرداد ماه 1399 شركت داده گستر عصر نوین 
)سهامی عام(، مبلغ 2/101/147 میلیون ریال ساز سود انباشته بشرح جدول زیر قابل انتقال 

به سرمایه می باشد:

همچنین از آنجائی كه طبق گزارش توجیهی، هیات مدیره پیشنهاد داده است كه افزایش 
سرمایه از محل سود انباشته به مبلغ 5/040/010 میلیون ریال باشد لذا مبلغ 3/00/000 
میلیون ریال از افزایش سرمایه مازاد بر مبلغ 2/040/010 میلیون ریال سود انباشته موجود، 
منوط به كسب سود خالص توسط شركت طی سال های آتی و اخد مجوز از مجمع عمومی 

فوق العاده و سایر مراجع ذیربط می باشد.
6- تبصره ماده 51 اساسنامه شركت مقرر می دارد كه هر ساله 40 درصد از سود ساالنه 
قابل تقسیم )هر بار تا سقف 10 درصد از سرمایه ثبتی شركت(، به حساب اندوخته احتیاطی 
سرمایه ای منظور می شود. این عمل تا زمانی كه اندوخته احتیاطی سرمایه ای به میزان 
5 درصد از سرمایه ثبتی شركت برسد، الزامی می باشد و در صورت وجود مازاد اندوخته 
احتیاطی سرمایه ای نسبت به 5 درصد سرمایه ثبتی شركت برسد، الزامی می باشد و در 

صورت وجود مازاد اندوخته احتیاطی سرمایه ای نسبت به 50 درصد سرمایه ثبتی شركت، 
مبلغ فوق قابل تقسیم میان صاحبان سهام و در صورت درافت مجوز از سازمان بورس و 
اوراق بهادار قابل انتقال به حساب سرمایه خواهد بود، لذا افزایش سرمایه شركت از محل 
اندوخته احتیاطی سرمایه ای، منوط به كسب مجوز از مجمع عمومی فوق العاده صاحبان 
سهام در خصوص تغییر مفاد تبصره فوق الذكر می باشد. همچنین براساس مفاد ماده 10 
اساسنامه شركت، دعوت از مجمع عمومی فوق العادهخ برای بررسی موضوع تغییرات سرمایه 
و اساسنامه شركت، موكول به اعام تایید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر رعایت قوانین 

مقررات خواهد بود.
7- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات مندرج در 
گزارش توجیهی هیات مدیره، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است كه متقاعد شود 
مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي تهیه گزارش توجیهي فراهم نمي كند. به عاوه، به نظر 
این موسسهگزارش توجیهی یاد شده براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق 
استانداردهای حسابداری ارائه شده است. همچنین تحقق درآمدها و هزینه های طرح ایجاد 
و توسعه شبکه در الیه های انتقال و دسترسی، منوط به اخذ مجوزهای الزم از سازمانها و 

ارگانهای ذیربط و فراهم شدن شرایط برای اجرای طرح مزبور می باشد.
8- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده طبق مفروضات ذهني توصیف شده در باال رخ 
دهد، نتایج واقعي احتماال متفاوت از پیش بیني ها خواهد بود. زیرا رویدادهاي پیش بیني 
شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوت هاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد. 

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 
افزایش سرمایه قبلی شركت از مبلغ 2/000/000 میلیون ریال به مبلغ 4/000/000 میلیون 
ریال و از محل مطالبات حال شده سهامداران بوده كه به منظور اصاح ساختار و عدم خروج 
نقدینگی صورت گرفته است. نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور كه طی تصمیمات مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1396/01/21 تصویب شده و در تاریخ 1396/04/12 نزد مرجع 

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

هدف اصلی شركت داده گستر عصر نوین) سهامی عام( از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه 
ثبت، به منظور تامین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح های توسعه در دست 
اجرا و جبران مخارج انجام شده، اصاح ساختار مالی و همچنین عدم خروج نقدینگی قصد 
افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده)سود انباشته(، تجدید ارزیابی دارایی های ثابت 
مشهود )زمین و ساختمان(، اندوخته احتیاطی سرمایه ای و آورده نقدی سهامداران جدید با 
سلب حق تقدم از سهامداران فعلی و صدور سهام جایزه برای سهامداران اولیه از محل مابه 

التفاوت صرف سهام به میزان 20/000/000 میلیون ریال را دارد.
های وب

»های وب« در مسیر توسعه خویش همواره تاش نموده است تا با ارائه سرویس های جامع 
مخابراتی رضایت مشتریان خویش را جلب نماید، ازجمله این فعالیت ها اخذ پروانه رادیو 
ترانک عمومی كشور در سال 1393 بوده است كه امکان ارائه سرویس های متنوع سازمانی 
را فراهم می آورد. در ادامه این سیاست »های وب« در سال 1394 موفق به دریافت پروانه 
ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت )FCP( از طرف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 

رادیویی شد.
همچنین این شركت با پشتوانه توان فنی، بیش از 1.500 نیروی انسانی حرفه ای و 31 
دفتر استانی در تمامی استان های كشور، توانست بزرگ ترین قرارداد شبکه ارتباطی كشور 
برای ارائه اینترنت پرسرعت به بیش از بیست وپنج هزار روستا در سرتاسر كشور را از وزارت 

ارتباطات و فناوری اطاعات به مدت 10 سال به صورت انحصاری اخذ كند.

537/738
204/000
6/120

2/849/005

)747/858(
2/101/147
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اخذ گواهی تعالی سازمانی ، نشان زرین ابر پیمانکار و كسب و تمدید ایزوهای مختلف 
مدیریت، بهره وری ، صنعت سبز و… نشان دهنده عملکرد درخشان این شركت بزرگ بازار 

سرمایه در سال مالی مورد گزارش بوده است .
باید اذعان داشت پتانسیل باالی شركت در انعقاد ، اخذ مجوز و اتمام پروژه ها و البته حضور 

مهندس شکیب مدیریت عامل رزومه دار و 
برجسته بازار سرمایه ، منابع انسانی متعهد 
و متخصص مجموعه از اعضای صاحب نظر 
هیات مدیره جنابان عابد مالکی، امین مویدی 
و دكتر بهداد تا نقش خوش حمید سعیدی 
معمار مالیه پاكدست شركت و حضور جمله 
كارشناسان فنی و مشاوران حاكی از آن است 
در بین شركتهای هم گروه ))ثامید(( در مقام 
یک ابر انبوه ساز و پیمانکار بزرگ ساخت و 
ساز و پروژه های عمرانی ،قابل اعتماد ترین و 
بهترین شركت برای سرمایه گذاری در آتیه و 

میان مدت میباشد .
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام 
شركت توسعه و عمران امید )سهامی عام( در 
تاریخ 1400/01/18 در محل مركز همایش 

هاي بین المللي دانشگاه الزهرا تشکیل شد. 
در این مجمع كه با حضور 82/25 درصدی 
، اعضاء هیات  سهامداران حقیقی و حقوقی 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، 
حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 

مجمع برعهده آقای شاهین فارسي بود، كه جنابان سیدحامد پوربخش و مهدي مبشري در 
مقام نظار اول و دوم و آقای مجید محمدي شکیب به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در 
طی سال مالی منتهی به 1399/09/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول 

ماده 129 با تقسیم سود 49 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
همچنین موسسه حسابرسی به عنوان حسابرس اصلی شركت برای سال مالی آتی انتخاب 

توانمند صنعت کشورمان  و  کاردان  مدیر  مجید محمدی شکیب  مهندس 
در گزارش مبسوط خود پیرامون سود عملیاتی شرکت اعالم داشت کسب 
سود 2/486/494 میلیاردی در سال1399 با توجه به بحث ادغام ، معضالت 
حاکم بر بازار سرمایه و صنعت و همچنین درگیری شرکایمان با بیماری کرونا 
عملکردی درخشان بوده است . این مدیر بین المللی صنعت ساخت و ساز در 
بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به این که بر اساس دکترین و رویکرد 
هیئت مدیره و مدیریت ارشد مجموعه ))ثامید(( اهتمام جدی به ارزش افزوده 
برای پروژه های خود داشته و داریم تصریح کرد برای سال 1400 با توجه به 
سرمایه گذاری های صورت پذیرفته در خرید زمین که اندوخته بسیار مناسبی 
برای  را  بسیار خوبی  آفرینی و سودآوری  ارزش  توانست  میباشد خواهیم 

ذینفعان خود حاصل سازیم .
و  ساز  انبوه  یک  مقام  در  امید  توسعه  و  عمران  شرکت  است  ذکر  شایان 
پیمانکار بزرگ کشورمان 8 استان البرز ، تهران ،آذربایجان شرقی ، اصفهان 
، خراسان رضوی ، خوزستان و هرمزگان دارای پروژه های بزرگ ساختمانی 
مسکونی ،تجاری ، اداری ،خدماتی ،شهرک سازی، گردشگری و ... می باشد .

شـرکت توسـعه و عمـران امیـد بـه مجمـع سـاالنه نشسـت

گردید.
مدیرعامل شركت در ابتدای گزارش جامع خود با اشاره به اینکه صنعت ساخت و ساز در 
مقام محرک سایر صنایع ، بسیار حائز اهمیت بوده و رونق این صنعت در هر كشوری نشان 
از حركت آن جامعه به سوی پیشرفت و توسعه می باشد اضافه كرد و البته اهمیت این 
صنعت در ایران اسامی بیش از بیش می باشد وی با اعام اینکه هم از نظر اقتصاد خرد و 
هم اقتصاد كان صنعت ساخت و ساز و رونق در این بخش مورد توجه مردم و مسئوالن می 
باشد تصریح نمود: »ثامید« تاكنون 9 بار افزایش سرمایه داشته كه دو بار آن در سال 99 بوده 
است. وی افزود پروژه های بسیار خوب در كنار منابع انسانی ارزشمند، متعهد و متخصص كه 
آمیخته و تركیبی از جوانان و با تجربه ها می باشد جزو نقاط متمایز مجموعه ما در برابر دیگر 
شركت های هم گروه می باشد. مهندس شکیب با اعام اینکه از اهداف شركت، جانشین 
پروری و ارتقاء منابع انسانی و جایگاه پرسنل می باشد كه در سال گذشته 8 نفر از همکاران 
براساس همین اصل شایسته ساالری ارتقاء شغلی پیدا كرده اند اضافه كرد: برنامه راهبردی و 
چشم انداز 5 ساله سوم شركت »ثامید« تبدیل شدن به برترین شركت ساختمانی در بورس 
اوراق بهادار می باشدكه با سیاست ها و رویکردهای مدون مدیریتی و پتانسیل مجموعه این 

مهم نه در حد یک شعار كه به یک هدف قابل دستیابی تبدیل گشته است.
به گفته مهندس شکیب افزایش سهم بازار از طریق توسعه سرمایه گذاری ها، بهینه سازی 
زمان بندی پروژه ها، ارتقای همسویی فعالیت های اقتصادی با سیاست های كلی اقتصاد 
مقاومتی، ارتقا كیفی محصوالت و بهینه سازی واحدهای احداثی به منظور ارتقاء رضایت 
مندی مشتریان ، ایجاد نشان تجاری )برند سازی(، استفاده از تکنولوژی های نوین در جهت 
كاهش مصرف انرژی جزو برنامه های اصلی 
و اهداف شركت صنایع ساختمان امید بوده 
كه مدیریت مصمم است به بهترین نحو آن را 
پیاده سازی كند. مهندس شکیب این مدیر 
محقق و توانمند كه سابقه مدیریت در یکی 
دوجین شركت بزرگ عمرانی و ساختمانی 
در  دارد  خود  كاری  درخشان  رزومه  در  را 
ادامه گزارش مبسوط خود با اشاره به اینکه 
»ماموریت« شركت توسعه و عمران امید در 
راستای ارزش آفرینی اقتصادی- اجتماعی، 
ماموریت های را در چارچوب بیانیه گام دوم 
انقاب اسامی برای خود تعریف كرده است 

افزود:
مدیریت  مشاركت،  گذاری،  سرمایه  توسعه 
مستعد  اماک  در  ساز  و  ساخت  و  پیمان 
سرمایه گذاری، حضور در عرصه ارایه خدمات 
فنی و مهندسی و سرمایه گذاری در بازارهای 
منطقه ای و ترویج فرهنگ معماری اسامی- 
با  سازگار  ساختمانهای  گسترش  و  ایرانی 
محیط زیست و بهینه سازی انرژی در طراحی 
پروژه ها جزو اصول و ماموریت اساسی كاری 
مان می باشد كه ما در این بستر توجه و اهتمام جدی به صنعت سبز را نیز سرلوحه خود 
قرار داده ایم. به گفته مهندس شکیب شركت توسعه و عمران امید خود را متعهد می داند 
با تاكید بر مشاركت ذینفعان و بکارگیری سرمایه انسانی متعهد و متخصص و نیز با تمركز 
بر ارتقاء كیفی محصوالت ، روش های نوین جذب سرمایه و روابط اثربخش با سازمان های 

مربوطه، حقوق ذی نفعان خود را به نحو مطلوب تامین نماید.
بنا به اعام مدیر بین المللی صنعت كشورمان كه طرح های عمرانی و ساخت و ساز وی در 
اروپا، آسیا و آفریقا، تجلی و عینیتی موفق از پیاده سازی كان پروژه های جهانی به دست 

»ثامید« با پتانسیل باال و مدیریت آگاه به تاخت سوی تعالی می رود

به گفته مدیرعامل مجموعه در سال های گذشته والخص سال 1399 با 
سرمایه گذاری های بسیار خوبی  صورت پذیرفته وبا توجه به خرید زمین 
های متعدد جهت اجرای پروژه ها که یک اندوخته بسیار مناسب و عالی 
می باشد مطمئن هستیم با این اندوخته مناسب یک بذری کاشتیم که نهال 
آن در 1400 جوانه زده و در سالهای آتی به درختی ستبر تبدیل می شود که 

از سایه سودآوری آن تمام سهامداران و ذینفعان بهره خوبی خواهند برد.
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كفایت مدیران ایرانی می باشد؛
- رشد و ارتقاء كیفیت محصوالت

- استفاده از تولیدات داخلی و تکنولوژی های نوین
- افزایش سهم بازار و توسعه بازار

- افزایش رضایتمندی و ارتقاء بهره وری نیروی انسانی
- تقویت سیستم بازاریابی و فروش

- ایفای به موقع تعهدات و حفظ و بهبود مستمر در ارتباط با ذینفعان
- و تهاتر و اخذ هولوگرام در سایر شهرهای بزرگ

از جمله استراتژی های اصلی و دكترین پایه توسعه فعالیت ها در حوزه كاری شركت 
»ثامید« می باشد. 

مدیر كاردان »ثامید« در ادامه پیرامون افتخارات شركت اعان داشت: شركت توسعه و 
عمران امید در سالهای 95 و 96 با حضور در جایزه ملی تعالی و پیشرفت موفق به اخذ 
تقدیرنامه یک ستاره از دبیرخانه جایزه ملی پیشرفت و تعالی گردیده است . مهندس شکیب 
با تبیین این نکته كه سیستم مدیریت كیفیت ISO9001 در این مجموعه در سالهای 
گذشته استقرار یافته است و در سال جاری بروز رسانی و انطباق آن با ویرایش 2015 این 
استاندارد در دستور كار می باشد اضافه كرد: همچنین به واسطه پروژه های ارزنده و تاش 
همکاران خدوم و تاشگر، شركت موفق به دریافت نشان ویژه موفقیت مدیریتی و سازمانی و 
نیز دریافت نشان زرین ابر پیمانکار تخصصی در صنعت ساختمان از اجاس مشترک توسعه 
كیفیت ساختمان ، حمل و نقل، راه و شهرسازی شده و در آخرین دستاورد خود نیز موفق 
به كسب ایزو 14001 از معتبرترین مراجع بین الملی گردیده است. مهندس شکیب كه در 
سنگرهای پیشین خدمت هم نشان داده بر این باور است كه شفافیت مالی در كنار ارتقاء 
عملکرد كاری است كه برای رسیدن به پویایی و تعالی هر شركتی الزم و حیاتی می باشد 
در بخش دیگری از گزارش جامع خود از ارتقاء شفافیت در حسابرسی و صورتها و ترازهای 
مالی شركت خبر داد و اضافه نمود در سال مالی گذشته نسبت مالکانه ، نسبت جاری و 
آتی در صورتهای مالی افزایش یافته و نسبت بدهی و بهای تمام شده به درآمد عملیاتی 

كاهش یافته است. 
به گفته مدیرعامل مجموعه در سال های گذشته والخص سال 1399 با سرمایه 
گذاری های بسیار خوبی  صورت پذیرفته وبا توجه به خرید زمین های متعدد 
جهت اجرای پروژه ها که یک اندوخته بسیار مناسب و عالی می باشد مطمئن 
هستیم با این اندوخته مناسب یک بذری کاشتیم که نهال آن در 1400 جوانه زده 
و در سالهای آتی به درختی ستبر تبدیل می شود که از سایه سودآوری آن تمام 

سهامداران و ذینفعان بهره خوبی خواهند برد.
وی در ادامه گزارش مبسوط خود با تبیین این نکته كه براساس دكترین و رویکرد هیات 
مدیره ما اهتمام جدی به ارزش افزوده برای پروژه های خود داشته و داریم تصریح كرد در 
سال گذشته، 55 هزار متر مربع تعریف پروژه داشته ایم كه این رقم با یک روند صعودی 

و شیب مناسب افزایش در سال جدید به 122 هزار متر مربع تعریف پروژه رسیده است.
به گفته مهندس شکیب در 3 ماهه اول سال 1400 درصد تحقق بودجه 94 درصد و درصد 
تحقق سود 88 درصد بوده كه نسبت به درصد تحقق بودجه و سود سه ماهه اول سال 99 
یک رشد اعجاب آور و چشمگیر را نشان می دهد كه این آمار ارقام مستند كه در صورتهای 
مالی درج و ثبت گردیده خود نشان دهنده آن است در سال 1400 چه وضعیت عالی و 
مناسبی داریم. بنا به اعام سکاندار مجموعه در سه ماه اول سال مالی 99 ، 68 درصد تعریف 
پروژه محقق شد و در انعقاد قرارداد 72 درصد و این تناسب ها در سه ماه اول سال مالی 
1400 به تحقق 100 درصدی تعریف پروژه و تحقق 123 درصدی انعقاد قرارداد افزایش 

یافته است. 
طبق گزارش كه به سمع و نظر سهامداران رسید این شركت كه در میانه سال 99 به تاالر 
شیشه ای و بازار بورس كشور پیوسته است در همین اندک زمان حضور در بین شركت های 

هم گروه خود توانسته از لحاظ رتبه بندی در درآمد مقام سوم، در كسب سود خالص رتبه 
دوم، در میزان دارائی ها رتبه اول ، در جمع حقوق صاحبان سهام رتبه یکم و از لحاظ ارزش 
بازارحائز رتبه دوم گردد. شایان ذكر است هر چند ورود شركت »ثامید« مصادف با روزهای 
نزولی بازار سرمایه شد لکن بواسطه پروژه ها و پتانسیل باالی شركت و شناخت خبرگان و 
فعالین بازار سرمایه از توانمندی مدیریت و برنامه های آتی مجموعه، این شركت به نسبت 

افت شاخص كل در رتبه بهتری قرار گرفت.
داشتن 57 پروژه در دست تعریف و اقدام با بالغ بر 600 تا 700 هزار متر مربع زمین، داشتن 
39 پروژه در حال اجرا با میانگین 70 درصد پیشرفت به میزان 447/598 متر مربع و دارا 
بودن 34 پروژه های تکمیل شده )در حال فروش یا اخذ پیمانکاری( با 16500 متر زیربنا 
خود مهم ترین گواه و شهادت از حجم كار بزرگ و توانمندی های شركت توسعه و عمران 
امید می باشد كه بدون شک با این ذخایر مناسب در سال های آتی برای ذینفعان خود 

سودی شیرین و ارزش آفرینی بیشتری به همراه خواهد داشت.
مدیرعامل »ثامید« در بخش پایانی صحبتهای خود با تاكید اینکه شركت بدهی نداشته و 
تسهیات بانکی دریافت نکرده و سرمایه های خوبی جهت اجرای پروژه های مناسب پیش 
روی دارد اظهار امیدواری كرد سال 1400 با تمهیدات اندیشیده شده و سرمایه گذاری های 

دوراندیشانه ای كه صورت پذیرفته یک سال خوب در مجموعه رقم خورده و حاصل شود.
مهندس شاهین فارسی رئیس مجمع كه به عنوان نماینده سهامدار عمده در مجمع ساالنه 
حضور داشت در پایان مجمع از تعیین تکلیف عمده پرونده های حقوقی، پروژه های در 
دست اجرا كه 70 درصد پیشرفت داشته اند، بودجه مناسب پیش بینی شده برای سال 
1400 و سیاست ها و رویکردهای مدیریت ارشد برای سرمایه گذاری های جدید را از جمله 
نقاط تمایز و قوت عملکرد شركت توسعه و عمران امید در سال مالی مورد گزارش برشمرد و 
اضافه كرد در این نزدیک به 8 ماهی كه شركت وارد بورس شده است نوید بخش آن بوده كه 
شركت با این توان ، قدرت و مدیریت خود آینده ای درخشان در بازار سرمایه خواهد داشت.
شایان ذكر است در پایان مجمع ساالنه و با برگزاری انتخابات، اعضای هیات مدیره جدید 

برای 2 سال آتی انتخاب گردیدند.
اهم اقدامات مدیریتی شایسته بخشهای مختلف شرکت جهت تحقق اهداف

1- تهیه و تدوین برنامه 5 ساله سوم مبتنی بر درک نیازها و انتظارات ذینفعان و محیط 
بیرونی

2- انجام اقدامات الزم برای حضور در جایزه ملی تعالی و پیشرفت سال 1399
3- مطالعه بر روی استانهای با پتانسیل سرمایه گذاری به منظور گسترش مناطق كاری 

شركت
4- فراهم نمودن ساز و كار الزم جهت تکریم هر چه بهتر شركاء و مشتریان و ارائه خدمات 

پس از فروش مطلوب به خریداران و انجام نظر سنجی های دوره ای از انها
5- تعامل سازنده و مستر با مناطق شهرداری و دفاتر خدمات و ... جهت تسریع در اخذ پروانه 

و یا پایانکار و سایر امور در ارتباط با شهرداری
6- رصد و پایش مستمر وضعیت تاخیرات پروژه ها و انجام هرگونه اقدامات اصاحی و 

جبرانی جهت كاهش تاخیرات
7- فراهم نمودن شرایط الزم جهت احداث پروژه های سبز و سازگار با محیط زیست با 

كیفیت مطلوب
8- پیگیری مستمر جهت تحقق تکالیف مجمع

9- پیگیری مستمر جهت كاهش پرونده های مالیاتی و بیمه ای سازمان تامین اجتماعی با 
حفظ حداكثری منافع شركت

10- توانمندسازی كاركنان از طریق دوره آموزشی مستمر و با كیفیت
11- كاهش محسوس تعداد پرونده های حقوقی كنونی شركت

12- تاش جهت كاهش تعداد پرونده های آتی از طریق اقدامات پیشگیرانه منجمله 
پیگیری جهت تعیین تکلیف پرونده های حقوقی و تحقق درآمدهای الزم
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و  فرصت هـا  فنـاوری،  سـریع  تحـوالت  درک  بـا  انفورماتیـک،  خدمـات  شـركت 
تهدیدهـای داخلـی و بین المللـی و عمـل بـه ماموریت هـا و رسـالت های ملـی خود، 
از سـال های گذشـته نقشـه راه نهاد ارشـد را در حوزه بانکداری الکترونیک، اسـاس 

و بنـای مطالعـات، برنامـه هـا و  اقدامـات خـود قرار داده اسـت
بـا برگـزاری مجمـع فـوق العـاده و بـا رای اكثریـت سـهامداران »رانفـور« افزایـش 
سـرمایه 1960 میلیـارد تومانـی از محـل تجدیـد ارزیابـی دارایـی هـای اسـتهاک 
ناپذیـر بـه تصویـب رسـید. بدیـن ترتیـب بـا 233 درصد رشـد سـرمایه شـركت از 

مبلـغ 8400 میلیـارد ریـال بـه مبلـغ 28000 میلیـارد ریـال افزایـش پیـدا كـرد.
مجمـع عمومـی فوق العاده صاحبان سـهام شـركت خدمـات انفورماتیک  )سـهامی 
عـام( مـورخ 17/01/1400 در محـل سـالن همایش هـاي هتل ارم تشـکیل گردید.

در ایـن مجمـع كـه بـا حضـور 23/90 درصـد از سـهامداران حقیقـی و حقوقـی، 
اعضـای هیـات مدیـره، نماینده سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، حسـابرس و بازرس 
قانونـی برگـزار شـد، ریاسـت مجمـع برعهـده آقـای سـیدرضا ناصـري نیکبـود كـه 
علـي اكبـر كاظمـي نیـا و نـوذر صوفي لو درمقـام نظـار اول و دوم و آقـای عبدالرضا 

شـاكري بـه عنـوان دبیـر مجمـع انتخاب شـدند.
در ادامـه و بـا قرائـت گـزارش توجیهـی هیات مدیره مبنـی بر لزوم افزایش سـرمایه 

مدیرعامل  توسـط 
محتـرم و پـس از 
گـزارش  اسـتماع 
و  حسـابرس 
قانونـی  بـازرس 
نشـینان  مجمـع 
بـا طنیـن صلوات 
ضمـن  خـود 
افزایـش  تصویـب 
شـركت  سـرمایه 
بنـد  تغییـر  بـه 
اساسـنامه مربوطه 
رای مثبـت دادند.

در ابتدای جلسـه، 
جنـاب آقای دكتر 

»عبدالرضـا شـاكری« معـاون اقتصـادی و توسـعه سـرمایه انسـانی شـركت خدمات 
انفورماتیـک بـا ارائـه گزارشـی از رتبـه شـفافیت در بـورس، رونـد افزایـش سـرمایه 
شـركت و نیـز سـودآوری آن در سـالهای اخیـر، به پوشـش بودجه سـال 99 اشـاره 
و بیان نمود كه سـود سـال 99 نسـبت به سـال گذشـته 20 درصد رشـد داشـته و 
انشـااهلل در مجمـع عمومی سـالیانه شـركت كه در نیمه دوم اردیبهشـت مـاه برگزار 

مـی شـود گزارشـهای تکمیلـی ارائه خواهد شـد.
همچنیـن در ایـن مجمع، جنـاب آقای مهندس »سـید ابوطالب نجفـی« مدیرعامل 
شـركت خدمـات انفورماتیـک با اشـاره به تاشـهای صـورت گرفته بـرای گذر موفق 
از چالـش 1400 در سـامانه هـای شـركت اظهـار داشـت: در روزهـای پایانـی سـال 
گذشـته ركـورد 330 میلیـون تراكنـش روزانـه در تاریـخ 28 اسـفند در سـامانه 
شـاپرک ثبـت شـد كـه بـاالی 50 درصـد رشـد را نشـان مـی دهـد و همچنیـن 

افزایش سرمایه ۱9٦۰ میلیارد تومانی خدمات انفورماتیک مصوب مجمع گرفت
»رانفور« در خط مقدم مواجهه موفق صنعت بانکداری با چا لش ها

نیـز ركـورد 250 میلیـون تراكنـش در شـتاب بـه ثبـت رسـید. بـه گفته ایـن مدیر 
دانشـمند و مولـف ایـن در حالـی بـود كـه بـا چالـش تغییـر تاریـخ و ورود بـه قرن 

جدیـد روبـرو بودیـم و بـا موفقیـت توانسـتیم از آن عبـور كنیم.
مهنـدس نجفـی بـا بیـان اینکه برنامـه ریزی برای عبـور از چالـش 1400 از مدت 6 
سـال پیش در شـركت خدمـات انفورماتیک آغاز شـده بود، تصریح كـرد: در 6 ماهه 
دوم سـال 99 بـا برنامه ریـزی صـورت گرفته و انجـام مانورهای پی در پی، سـرانجام 
توانسـتیم بـا پایـداری 99,9 درصـد سـامانه ها از چالـش 1400 عبور كـرده آن هم 

بصورتـی كـه هیچگونه اختالی در سـامانه ها پیـش نیامد.
شـایان ذكـر اسـت شـركت خدمـات انفورماتیـک در مسـیری پرتحـول و همـگام با 
بلـوغ نظـام  بانکـی، قریـب بـه سـه دهـه از عمـر پـر دسـتاورد خـود را از آذر مـاه 
1372مصـروف پیونـد فناوري هـاي اطاعاتـي و ارتباطي با كاركردهـای بانکی كرده 
اسـت، تفکـری كـه می تـوان بـه جـرات اذعان داشـت  بـه یـک جریـان نوآورانه در 
صنعـت بانکـی  بـا جـذب و به كارگیـري فناوري هـاي نویـن اطاعاتـي و ارتباطـي 
در نظـام بانکـي منجـر شـده اسـت؛ ایـن مهـم، نـه تنهـا بـه نظـام بانکـي جدیـدي 
بـا كاركردهـاي نویـن منتهـی شـده بلکـه شـاكله نظـام بانکـي و تفکر مشـتریان به 

خدمـات بانکـي را نیـز دچـار تغییـرات جـدي نموده اسـت.
از  یکـی 
چالشـهایی كـه با  
آغـاز سـال 1400 
پیش روی شـبکه 
قرار گرفت،  بانکـی 
ضـرورت آمادگـی 

سیستمهای 
و  نرم افـزاری 
افـزاری  سـخت 
بـه  ورود  بـرای 
جدیـد  سـده 
بـود،   )1400(
بانکـی  شـبکه 
سـال  در  بایـد 
شمسـی  جـاری 
زمینـه  ایـن  در  را  پیش بینی هـای الزم  بـودن سـال 1399  كبیسـه  و همچنیـن 
انجام داده و آزمونهایی را پشـت سـر می گذاشـت كه خوشـبختانه شـركت خدمات 
انفورماتیـک از مدتهـا قبـل ضمـن اندیشـیدن تمهیـدات الزم، بـه جهـت در اختیار 
داشـتن سـورس محصـوالت، بـا تشـکیل كارگروهـی ایـن رونـد را مدیریـت و بـا 
كمتریـن هزینـه تمـام اقدامـات الزم را بـا همـکاری بانکها اعـم از بانکهای مشـتری 
شـركت )بانکهـای ملـی، صادرات، توسـعه صـادرات، آینده و موسسـه اعتبـاری نور( 
و سـایر بانکهـا، انجـام داد و بـدون هیچگونه مشـکلی ایـن چالش با موفقیت پشـت 

شـد. سرگذاشـته 
طبـق اظهـارات مهنـدس ابوطالـب نجفـی سـکاندار »رانفور «این شـركت پیشـرو و 
پیشـتاز میهـن اسـامی به اعتبـار تجربـه و توانمندی حاصل شـده در این سـال ها، 
همچنـان بـه عنـوان بازوی اجرایـی و مطمئن نهاد ارشـد در پایه گذاری سـامانه های 
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حاكمیتـی و سـرویس دهنـده اصلـی بـه صنعـت بانکـی كشـور، امـروز بـا افتخـار 
طراحـی و اجـرای پروژه هـای عظیـم و كانـی همچـون شـتاب، شـاپرک، چـکاوک 
و راهبـری سـامانه هـای بانـک هـای بـزرگ كشـور بـه مانند ملـی و صـادرات و ده 
هـا عنـوان خدمـت دیگـر را در كارنامـه حرفـه ای خـود داشـته و بـه آن می بالـد.                                                                                                           
بـه گفتـه وی ایـن بالیـدن صرفـا از جهـت عمـل بـه وظایـف و مسـئولیت هایمان 
نیسـت چـرا كه شـركت خدمات انفورماتیـک امـروزه  كاركنان و مدیرانـی را تقدیم 
ایران اسـامی كرده و میکند كه تا حد چشـمگیری كشـور را از حیث وابسـتگی در 
ایـن حـوزه هـای كلیدی بانکـداری نوین، آی تـی و...  خـارج كرده و توانسـته موفق 
شـود صنعـت بانکـداری در كشـورمان را شـانه به شـانه تحوالت جهانـی پیش ببرد.

ایـن مهـم و دسـتاوردهای ملـی جـز بـا اعتمـاد مدیـران عالی و ارشـد نظـام بانکی 
ایـران بـه توانمنـدی كاركنان خدوم و سـربلند شـركت خدمـات انفورماتیک میسـر 
نمی شـد، كـه در نـوع خـود جـای دارد از ایـن مدیـران مسـلح بـه علـم و دانش روز 
و تجربـه و سـوابق درخشـان از مدیرعامـل و معاونیـن متعهد و متخصـص در بخش 
هـای مالـی، عملیـات ، نرم افـزار، شـبکه ،بازاریابی و فـروش و تکنسـین های موفق 
گرفتـه تـا امور سـهام پاسـخگو و مدیریت فرهیختـه روابط عمومی جنـاب رازقندی 
و كارشناسـان كار بلـد آن كـه بیشـترین حمایـت و تعامـل را بـا اصحـاب رسـانه و 
اهـل قلـم داشـته و دارنـد نهایـت قدرانـی و تشـکر را داشـته و آرزومنـد كـه ایـن 
رویکـرد جملـه مدیران شـركت معظم انفورماتیک كه سـرآمد در صنعـت و فرهنگ 
میباشـند بیـن دیگر شـركتهای بازار سـرمایه تسـری یافتـه و الگویی بـرای موفقیت 

و حرمـت نهـی بـه اعتای فرهنـگ و اقتصـاد گردد.
پـس از گزارش حسـابرس و بـازرس قانونی، افزایش سـرمایه 1960 میلیـارد تومانی 
از محـل تجدیـد ارزیابـی دارایـی های اسـتهاک ناپذیر به تصویب رسـید. همچنین 
مجمـع انتخـاب سـایت كـدال بـه عنـوان روش مجـاز انتشـار اطاعیه های شـركت 

خدمـات انفورماتیـک را تصویب كرد.
گزارش بـازرس قانونـي درباره گـزارش توجیهی هیات مدیـره درخصوص 

افزایش سـرمایه 
خدمـات  شـرکت  سـهام  صاحبـان  العـاده  فـوق  عمومـي  مجمـع  بـه 

عـام( )سـهامي  انفورماتیـک  
در اجـرای مفـاد تبصره 2 مـاده 161 اصالحیـه قانون تجارت مصوب سـال 

1345
1- گـزارش توجیهـی مـورخ 7 دی مـاه 1399 هیـات مدیـره شـركت خدمـات 
انفورماتیـک )سـهامي عـام( درخصوص افزایش سـرمایه آن شـركت از مبلغ 8/400 
میلیـارد  ریـال به مبلـغ 28/000 میلیارد ریـال از محل مازاد تجدیـد ارزیابی زمین 
هـای شـركت در اجـرای مفـاد مـاده 14 قانـون حداكثـر اسـتفاده از تـوان تولیـدی 
و خدماتـی كشـور و حمایـت از كاالی ایرانـی مصـوب 15 اردیبهشـت مـاه 1398 
مجلـس شـورای اسـامی و براسـاس اصـاح مـاده 10 آئیـن نامـه اجرایـی تبصـره 
)1( مـاده 149 اصاحـی قانـون مالیاتهـای مسـتقیم مصـوب 1398/10/22 مـورد 
رسـیدگی ایـن موسسـه قـرار گرفتـه اسـت. مسـئولیت گـزارش توجیهـی مزبـور با 

هیـات مدیره شـركت اسـت.
2- براسـاس رسـیدگی هـای انجـام شـده و بـه نظر ایـن موسسـه، افزایش سـرمایه 

شـركت در اجـرای مقـررات یادشـده، بامانع اسـت.
3- شـركت طـی پنج سـال اخیـر اقدام بـه تجدید ارزیابـی زمین های خـود ننموده 

است.
4- بـا عنایـت بـه مقـررات حاكم بـر بـازار سـرمایه، قطعیـت افزایش سـرمایه مورد 
رسـیدگی منـوط بـه تائیـد نهایی توسـط آن سـازمان محتـرم بـورس و اوراق بهادار 

می باشـد.
نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 

مبلـغ  بـه  ریـال  میلیـون  مبلـغ 2/800/000  از  قبلـی شـركت  افزایـش سـرمایه 
8/400/000 میلیـون ریـال و از محـل سـود انباشـته بـوده كـه بـه منظـور اجـرای 

طـرح توسـعه مراكـز داده شـركت، صـورت گرفتـه اسـت. نتایـج حاصـل از افزایش 
سـرمایه مزبـور كه طـی تصمیمات مجمع عمومی فـوق العاده مـورخ 1397/05/15 
تصویـب شـده و در تاریـخ 1397/06/03 نـزد مرجـع ثبـت شـركت هـا بـه ثبـت 

است. رسـیده 
هدف از انجام افزایش سرمایه

هـدف شـركت خدمـات انفورماتیک ) سـهامی عـام( از افزایش سـرمایه موضوع این 
بیانیـه ثبـت، به شـرح زیر می باشـد.

- اصاح ساختار مالی و بهبود نسبت مالکانه
- بهره مندی از معافیت های مالیاتی

مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادي و محل تأمین آن 
بـا توجـه به برنامۀ ارائه شــده، شــركت خدمات انفورماتیک)سـهامی عـام( در نظر 
دارد ســرمایۀ خـود را از مبلـغ8/400/000 میلیـون ریـال بـه مبلـغ 28/000/000 
میلیـون ریـال، از محـل مـازاد تجدیـد ارزیابـی دارایـی هـای ثابت )زمین( به شـرح 

زیـر افزایـش دهد:
- 19/600/000 میلیـون ریـال )معـادل 233 درصـد( از محل مـازاد تجدید ارزیابی 

دارایـی ها.

برنامه هاي شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه 
وجـود تـورم در اقتصـاد كشـور كـه باعـث كاهـش ارزش پـول ملـی در طـول زمان 
شـده اسـت، موجـب گردیـده كـه اطاعـات مربوط بـه ارزش هـای تاریخـی )بهای 
تمـام شـده( دارایـی هـای ثابـت كـه در صـورت هـای مالـی متعـارف منعکـس می 
شـود از ارزش هـای جـاری كه بیـان كننده واقعیت هـای اقتصادی هسـتنده فاصله 
قابـل توجهـی داشـته باشـد و در نتیحـه اطاعـات مزبور بـرای تصمیم گیـری های 
اقتصـادی، نامربـوط و نارسـا خواهـد بـود. بـا توجه به مفاد مـاده 14 قانـون حداكثر 
اسـتفاده از تـوان تولیدی و خدمات كشـور و حمایـت از كاالی ایرانی مصوب مجلس 
شـورای اسـامی مـورخ 1398/02/15 مبتنـی بـر رونـق تولیـد و ایجـاد اشـتغال از 
طریـق اصـاح سـاختار مالی شـركتها و كارآمدسـازی افزایش بهای تجدیـد ارزیابی 
داراییهـای اشـخاص حقوقـی موضـوع حکـم مقـرر در تبصـره 1 مـاده 149 قانـون 
مالیـات هـای مسـتقیم، بـا اصاحـات و الحاقات بعـدی كـه افزایش سـرمایه از این 
محـل مجـاز بـوده و مشـروط بـر ایـن اسـت كـه ظـرف مـدت یـک سـال پـس از 
تجدیـد ارزیابـی بـه حسـاب سـرمایه افزوده شـده و این امـر فقط یکبـار در هر پنج 
سـال امـکان پذیـر مـی باشـد شـركت در نظـر دارد بـا عنایـت بـه تاییدیه شـورای 
نگهبـان مـورخ 2 خـرداد 1398 و اباغیـه ریاسـت محتـرم جمهـوری و بخشـنامه 
شـماره 30/98/200 مـورخ 1398/04/02 سـازمان امـور مالیاتـی و اصاحیه مورخ 
1398/10/22 آییـن نامـه اجرایـی مربـوط بـه مـاده فـوق الذكـر، به منظـور اصاح 
سـاختار مالـی و بهبـود نسـبت مالکانـه از محل مـازاد تجدیـد ارزیابـی دارایی های 

ثابـت )زمیـن(، سـرمایه خـود را افزایـش دهد.
در صـورت عملـی نشـدن افزایـش سـرمایه عما امـکان بهـره منـدی از مزیت های 

فـوق الذكـر بـرای شـركت از دسـت خواهد رفت
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طرح »محیا«ی بانک صادرات ایران به حمایت از تولید 

مدیر عامل بانک توسعه تعاون از سوی 
رییس کل بانک مرکزی تجلیل شد

پس از رونمایی توسط رییس گروه اقتصادی دفتر رهبر معظم انقالب و تنی چند از مقامات اقتصادی

اخبار بانک و بیمه

در مراسم تجلیل از عملکرد شبکه بانکی؛

امکان ثبت و تایید چک از طریق اینترنت بانک سینا برای تمامی مشتریان

پرداخت بیش از ۱5 میلیارد ریال خسارت بیمه کرونا توسط بیمه سامان

طرح »محیا« )مانع زدایی و حمایت یکپارچه از تولید( بانک صادرات ایران، مورخ 23 فروردین با حضور  علی آقا محمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، 
عزت اهلل اكبری، رئیس كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی، عباس معمارنژاد، معاون امور بانکی، بیمه و شركت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی 
رسولیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران و شماری دیگر از مسئوالن اقتصادی و صنعتی كشور رونمایی شد تا در سال 

»تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها«، چرخ واحدهای تولیدی كه حركت آنها دچار وقفه شده یا ظرفیت تولیدشان كاهش یافته است ، دیگر بار به حركت درآید.
با اجرای طرح »محیا«ی این بانک همه واحدهای تولیدی فعال یا دارای ظرفیت فعالیت مجدد كه بدهی غیرجاری به 
بانک دارند، می توانند ضمن تسویه با شرایط ویژه، برای افزایش ظرفیت و تداوم تولید خود با وثیقه ها و تضامین پیشین، 

تسهیات و تعهدات جدید دریافت كنند.
این تسهیات شامل تسهیات خرید دین بابت چک های حاصل از فروش، تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی مدت دار صادره 

به سود واحد تولیدی، تسهیات اجاره به شرط تملیک و صدور اعتبارات اسنادی ریالی مدت دار خواهد بود.
در این روش، بدهی غیرجاری واحدهای تولیدی بدون ایجاد مشکل در نقدینگی واحد، تسویه یا تعیین تکلیف می شود.

از دیگر امکانات پیش بینی شده در  طرح »محیا«، اعطای سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی با گشایش اعتبارات 
اسنادی ریالی برای خرید مواد اولیه و معادل 120 درصد بدهی غیرجاری تسویه شده قبلی واحدهای  تولیدی است.

طبق قانون جدید چک كه از ابتدای امسال اجرایی شده، مراحل ثبت، تایید و انتقال 
تمامی چک های جدید )بنفش رنگ( باید در سامانه صیاد عملیاتی گردد. به همین 
منظور بانک سینا با اتخاذ تمهیدات الزم، زمینه انجام این فرایند را از طریق سامانه 

اینترنت بانک فراهم آورده است.
این امکان كه پیشتر جهت مشتریان حقیقی عملیاتی شده بود، در حال حاضر برای 
مشتریان حقوقی نیز فراهم شده و تمامی دارندگان چک با مراجعه به اینترنت بانک 
انتخاب منوی  https://www.sinabank.ir  و  اینترنتی به نشانی  پایگاه  از طریق  سینا 

چک در این سامانه، نسبت به انتخاب و انجام عملیات مدنظر اقدام نمایند.
می توانند  زمینه  این  در  بیشتر  اطاعات  صورت  در  عزیز  هموطنان  است  گفتنی 
شماره  به  بانک  این  مشتریان  ارتباط  ساعته   24 مركز  با  روزی  شبانه  صورت  به 

02141731 تماس حاصل نمایند.
ها«ی  »اطاعیه  منوی  در  جدید چک  قانون  زمینه  در  كاملی  اطاعات  همچنین 
شناسه  در  و  شده  درج  چک«  صدور  قانون  جدید  »الزامات  نام  با  بانک  وبسایت 
اینستاگرام بانک به نشانی sina_bank@نیز اطاعات كاملی در این باره در دسترس 

قرار دارد.

ویژه  »طرح  در  بانکی  شبکه  عملکرد  از  تجلیل  آیین  در  مركزی  بانک  كل  رییس 
بهسازی مسکن روستایی و بازسازی مناطق سانحه دیده در حوادث غیر مترقبه« از 

مدیرعامل بانک توسعه تعاون تجلیل كرد.
بانک  كل  رئیس  همتی  عبدالناصر  تعاون،  توسعه  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
مركزی در این مراسم كه با حضور جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری و تابش، 
رییس بنیاد مسکن انقاب اسامی در بانک مركزی برگزار شد، خدمات نظام بانکی 
را در این بخش قابل توجه دانست و ضمن اشاره به فعالیت های شبکه بانکی در 
كمک به بخش های مختلف اقتصادی در كشور اظهار داشت: نظام بانکی علی رغم 
در  كرونا عملکرد خوبی  و شیوع  ها  تحریم  فشار  از  ناشی  اقتصادی  شرایط سخت 

معاون مدیر بیمه های زندگی شركت بیمه سامان اعام كرد كه این شركت از بهمن 
ماه سال گذشته تا كنون بیش از 15 میلیارد ریال خسارت از محل بیمه نامه های 

حوادث كرونا به بیمه شدگان پرداخت كرده است.
غزاله فخارزاده با بیان این كه بیمه كرونا با هدف رفع دغدغه تامین هزینه های این 
بیماری به بازار عرضه شد، افزود: به دلیل نرخ و پوشش های مناسب و نیز عدم نیاز 
به دریافت معرفی نامه برای بستری در بیمارستان در كنار عدم اعمال فرانشیز، این 

بیمه نامه مورد استقبال بیش از 46 هزار بیمه گذار قرار گرفته است.
هزینه  ریال، جبران  میلیارد  تا یک  بستری  هزینه  پوشش  كه  این  به  اشاره  با  وی 
این  در  ریال  میلیارد  تا 10  عمر  پرداخت سرمایه  و  ریال  میلیون  تا 300  بیکاری 
بیمه نامه ارائه می شود، ادامه داد: شركت بیمه سامان از محل این بیمه نامه ها تا 
كنون بیش از چهار میلیارد ریال خسارت حوادث انفرادی، بیش از 45 میلیون ریال 
پرداخت  ریال خسارت عمر گروهی  میلیارد  از 9  بیش  و  خسارت حوادث گروهی 

كرده است.
فخار زاده خاطرنشان كرد: شركت بیمه سامان به عنوان حامی سامت جامعه و مردم 
در شرایط كنونی بحران كرونا وظیفه خود دانسته است كه با طراحی یک محصول 
مناسب و مقرون به صرفه، عاوه بر جبران خسارت مالی ناشی از این بیماری، بخشی 

از فشار روحی بر اطرافیان و خود بیمار را نیز كاهش دهد.

راستای كمک به اقشار مختلف مردم به ویژه طبقات محروم آسیب دیده داشته است.
داشتند،  نیز حضور  بانکی  عامل شبکه  مدیران  از  برخی  كه  مراسم  این  در  همتی 
ضمن قدردانی از عملکرد  بانک توسعه تعاون، از حجت اله مهدیان مدیر عامل این 
بانک نیز به دلیل عملکرد مطلوب در كمک به آسیب دیدگان حوادث غیر مترقبه، 

تجلیل ویژه كرد.
گفتنی است؛ بانک توسعه تعاون تاكنون بالغ بر یک میلیارد و 300 میلیون تومان 
كمک باعوض به سیل زدگان استان ها اعطا كرده و مجموع تسهیات پرداختی به 
سیل زدگان در استان های مختلف از سوی این بانک تا پایان بهمن ماه سال جاری، 

بیش از 40 میلیارد تومان بوده است.
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گفتنی است، پتروشیمی پارس از سال 1394 در لیست عدم آالیندگی صنایع قرار گرفته 
است.

صنایع سبز، به صنایعی گفته می شود كه در تولیدات خود روش های سازگار با محیط 
زیست را به كار می گیرند و یا محصوالت سازگار با محیط زیست تولید می كنند. برند 

صنعت سبز نیز نوعی مشوق معنوی برای 
صنایع است چرا كه امروزه برای مردم بسیار 
مهم است كه مطمئن شدند شركت های 
پیشگام در صادرات و ارزش آفرینی در كنار 
و  مخرب  كشور  برای  افتخار  و  سودآوری 

آالینده محیط زیست نباشد.
حفظ  زمینه  در  بسیاری  قوانین  اینکه  با 
محیط زیست به تصویب دولت ها رسیده 
است، تا این مجموع این قوانین و مشوق 
رشد  و  زیست  محیط  حفظ  به  منجر  ها 
معدود  اما  در كشور شود  پایدار  اقتصادی 
شركت ها و مدیریتی هایی هستند كه به 
این مهم توجه و اهتمام جدی داشته باشند.

در عصر حاضر، مشکات آلودگی هوا، گرمایش 
زمین، تغییرات اقلیم و خشکسالی تقاضا برای 
صنعت سبز را افزیش داده است. استفاده از 
انرژی برای انسان ها اجتناب ناپذیر است اما 
باید به سمتی حركت كرد كه كمک به حفظ 

محیط زیست شود. مشاغل سبز باعث حفظ محیط زیست می شوند. برخی از بانک های 
خارجی از سال 2020 به صنایع آالینده وام ساخت و توسعه ارائه نمی دهند.

در ایران سازمان حفاظت محیط زیست با ارزیابی صنایع و امتیاز دهی به آنها صنایع سبز 
را معرفی و از آنها تقدیر به عمل می آورد. از تجارب این صنایع سبز می توان برای سایر 

تندیس سیمین صنعت سبز کشور برای پتروشیمی پارس 
مهندس مسعود حسنی برگزیده حامی محیط زیست

صنایع بهره برد.
پایش آالینده ها، ارتقای دانش نیروی كار، توسعه فضای سبز، استقرار دفتر ایمنی و بهداشت 
و محیط زیست از جمله مواردی است كه بررسی شده و صنایع سبز طبق آن ها انتخاب 

می شوند.
این موفقیت ارزشمند را به مدیریت، كلیه 
اندركاران  دست  و  كاركنان  و  كارشناسان 
پتروشیمی پارس تبریک گفته و امید كه دیگر 
شركت های صنعتی باالخص پتروشیمی ها 
نیز همواره در جهت بهبود و رعایت محیط 

زیست گام بر دارند.
پیرامون پتروشیمی پارس باید این آمار را نیز 
مورد توجه قرار داد كه فروش این شركت در 
فصل بهار  سال 1399  42.601 میلیارد ریال 
بوده. و در تابستان و پائیز به درآمد به ترتیب 
رسیده  ریالی  میلیارد   72.633 و   51.924
آخرین  پارس  پتروشیمی  همچنین  است. 
فصل از سال را با فروش )دی 29.358 میلیارد، 
 33.277 اسفند  میلیارد،   28.900 بهمن 
سر  پشت  ریالی  میلیارد   91.535 میلیارد( 
گذاشته است. كه حاكی از یک روند رو به رشد 
و صعودی در كسب سودآوری و ارزش آفرینی 

برای سهامداران و ذینفعان آن می باشد.
جا دارد در این مقال از روابط عمومی پتروشیمی پارس و مدیریت فرهیخته آن هم كه 
بیشترین تعامل را با اهل رسانه و اصحاب خبر داشته و همباره در تهیه و تنظیم و بازنشر 
اخبار این شركت معظم، یاری رسان و حامی خبرنگاران می باشند نهایت قدردانی و تشکر 

را داشته می باشیم.

پتروشیمی پارس به دلیل اجرای طرح  ملی محیط یار و تالش برای حفظ محیط زیست، به عنوان صنعت سبز کشور 
از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست انتخاب و معرفی شد.

تندیس سیمین صنعت سبز کشور در مراسمی در همایش صنعت سبز به مهندس مسعود حسنی مدیرعامل 
پتروشیمی پارس اهدا شد.

این تندیس به مناسبت اجرای طرح محیط یار، با هدف ارائه آموزش محیط زیستی به دانش آموزان مقطع ابتدایی با 
مشارکت اداره کل حفاظت محیط زیست، آموزش و پرورش و شرکت پتروشیمی پارس در استان بوشهر اجرا شد.

این پتروشیمی عالوه بر اجرای این طرح، اقدامات زیست محیطی متعدد دیگری در حوزه محیط زیست انجام 
داده که می توان به نصب سیستم های پایش آنالین روی منابع نشر آالینده محیط زیست، رفع آلودگی خاک با 
به روزترین روش های روز دنیا از انبار بارگیری واحد LD آریاساسول و کشیدن الین بخار جهت بهسوزی فلر 991 

اشاره کرد.
این پتروشیمی همچنین پیش از این موفق به دریافت تندیس جایزه ویژه Special Prize بنیاد جهانی 2017 انرژی در 
حوزه Earth به دلیل اجرای پروژه “ایجاد و توسعه جنگل در منطقه بستان و عسلویه و شهرک تفریحی و رفاهی 
آن”، دریافت جایِزه EAST از بنیاد جهانی انرژی به پاس انجام پروژه های محیط زیستی و انجام پروژه LCA ، اخذ 

گواهینامه محاسبه ردپای کربن و آب در خصوص پروژه سبز شده بود.

پتروشیمی  صنعت  موفق  مدیران  جمله  از  حسنی  مسعود  مهندس 
می باشد که با برنامه های مدون و راهکارهای از جنس موفقیت همواره 
باعث و بانی پیشرفت روز افزون شرکت های تحت مدیریتش در سود 

آفرینی و ارزش آفرینی و کسب جوایز متعدد بوده است.
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