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مهندس بهمن بهزادی - مدیرعامل شرکت پلی پروپیلن جم
بهمن بهزادی در تاریخ ۱۲ مرداد ماه ۱۳۵۲ در روستای شول گناوه بدنیا آمد، در سن ۱۰ سالگی  
پدرش را از دست داد . تحصیالت ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان را در  گناوه  گذرانده و فارغ 
التحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد و دانشجوی دکترای رشته مهندسی شیمی  می باشد. 
در فروردین ۱۳۷۵ به استخدام صابون سازی خرمشهر درآمد و پس از ۳ ماه کار به  پتروشیمی 
آبادان رفت و در سال  ۱۳۷۷ در پتروشیمی بندر امام خمینی )ایران ژاپن سابق( بعنوان مهندس 
فرآیند واحد کلرآلکالی شروع بکار نمود و تا پایان سال ۹۳ در پستهای مختلف فنی و مدیریتی 
در این مجتمع بزرگ ادامه فعالیت داد. از خرداد ماه ۹۳ در سمت نماینده و مشاور مدیر عامل 
شرکت تاپیکو )نفت گاز و پتروشیمی تامین(، رئیس هیات مدیره شاخص، عضو هیات مدیره 
شرکتهای پتروشیمی کارون و لردگان و البته حضوری موفق در کسوت مدیرعاملی پتروشیمی 
فن اوران را در کارنامه خود دارد . ایشان طراح حذف آب ژاول از برجهای خنک کننده صنایع 
نفت و گاز و پتروشیمی بوده که حداقل صرفه جوئی ۳۰ درصدی مصرف آب را در برداشته است. 
وی تاکنون بیش از 8۰۰ طرح بهره وري ارائه داده که تنها فوائد اقتصادي و زیست محیطي ۱۲ 
طرح آن  ساالنه بیش از 8۰۰ میلیارد تومان میباشد.همچنین ایشان عضو انجمن های علمی 
و اقتصادی و صاحب مقاالت علمی پذیرش شده در محافل علمی داخلی و خارجی زیادی نیز 
می باشد. وی با بهره گیری از توان فردی و استفاده از توان جمعی توانسته در کنگره های ملی 
و بین المللی حضوری مثبت و مفید از خود نشان دهد که برخی از افتخارات بشرح زیر است :

۱-   شرکت در اولین سمینار ملي بازیافت با ارائه دو مقاله علمي و پذیرش هر دو مقاله

۲- شرکت در نهمین کنگره مهندسي شیمي دانشگاه علم و صنعت با ارائه دو مقاله و پذیرش 
یک مقاله بصورت شفاهي

۳- شرکت در پنجمین کنگره دانشجویي مهندسي شیمي و سومین کنگره مهندسي نفت با 
ارائه دو مقاله و پذیرش یک مقاله

4-  شرکت در جایز ملي محیط زیست
 ۵- پذیرش سه فقره مقاله در اولین سمینار HSE دانشگاه صنعتي شریف

6- پذیرش یک فقره مقاله در یازدهمین کنگره مهندسي شیمي دانشگاه تربیت مدرس  
۷- پذیــرش یک فقره مقاله بصورت ســخنراني در کنگره بین المللي مهندســي شــیمي 

CHISA۲۰۰6 در کشور جمهوري چک در شهر پراگ
8- اجراي چهار طرح پژوهشي در پتروشیمي بندرامام  

۹- نگارش سه جلد کتابچه آموزشي
۱۰- تدریس در دانشگاه پلي تکنیک شاخه ماهشهر   

۱۱- داور اولین همایش دانشجویي  و بازرسي فني  در سال ۱۳8۵ در دانشگاه صنعت نفت ) آبادان(
۱۲- داور هفتمین همایش دانشجویي مهندسي شیمي دانشگاه شیراز

۱۳- پژوهشگر نمونه سال ۱۳8۵ در مجتمع پتروشیمی ایران - ژاپن سابق ) بندرامام (
۱4- پژوهشگر نمونه سال ۱۳86 مجتمع پتروشیمی بندرامام

۱۵- سخنران ویژه اولین همایش نفت و گاز و پتروشیمی گچساران
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جناب آقای مدرس خیابانی
انتصاب شایســته حضرتعالی را به عنوان قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در اور بازرگانی را  

تبریك عرض نموده و توفیق روزافزون جنابعالی را از درگاه حضرت احدیت خواهانیم.
 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه  اقتصاد و بیمه

معاونت مالی اداری بیمه ملت
مصیبت وارده به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمایم. و از خداوند متعال آرامش 

ابدی و طلب مغفرت برای آن مرحوم مسئلت می نماییم.

 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه  اقتصاد و بیمه

جناب آقای مهدی
معاون منابع انسانی شرکت بیمه دی

درگذشت برادر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمایم. و از خداوند 
متعال آرامش ابدی و طلب مغفرت برای آن مرحوم مسئلت می نماییم.

 امیرحسینی
بنیان گذار مهرام جان به جان آفرین تسلیم کرد و جا داشت در مجمع ساالنه در حد مدیر مسئول و سردبیر نشریه  اقتصاد و بیمه

یک یاد از وی می شد و ای کاش جوان شایسته و یادگار بزرگ کارآفرین کشور و ناخدای 
کشتی مهرام در این سخت گذر یاران ثابت شده را در جواب یک علیک به لطف می 
داشتند . مهرام برای سهام دار اصحاب جراید یک داشته معنوی و حرمت گذاری به 
پیر روشن ضمیر بازار سرمایه است والغیر. این بی تفاوتی شایسته مهرام نیست. این 
نکته از این معنی گفتیم چرا که به نقدپذیری و رهگشایی گنجی ها باور دیرینه داریم. 

برای مهرام، نماد مدیریت نوین و برند خوشنام مواد غذائی
موفقیت بیش از پیش آرزومندیم.
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اصالح ساختار کشور 
نیاز امروز ماست

۲۷خرداد سالروز تأسیس »جهاد سازندگی« در خرداد ۱۳۵8 به فرمان امام خمینی بود؛ 
نهادی برخاســته از متن مردم مملو از نیروهای انقالبی و جوان که با اعتقاد و باور عمیق 
دینی و ملی نهضت آبادانی، محرومیت زدایی و سازندگی روستاهای کشور را آغاز کردند.
در خردادماه همچنین تأسیس نهاد انقالبی دیگری به نام »سازمان تبلیغات اسالمی« است که 
بدین مناسبت در تقویم عمومی کشور »روز تبلیغ« نامگذاری شده و هفته پیش رو نیز، اختصاص 
به قوه قضاییه دارد. افزون از سه دهه گذشته با یک یادداشت رسانه ای این رویدادها را برای نسل 
امروز باز تعریف کرده و زوایای دیگر تشکیل این نهادها و لزوم اصالح ساختارشان را به نقد گذاریم.

 از این مناســبت ها و فرصت ها اســتفاده می کنم و باردیگر »اصالح ســاختار کشور« را 
یــادآوری می کنم. رییس جمهوری چند روز قبل با گالیه از مجلس شــورای اســالمی 
گفت: »اگر امروز وزارت بازرگانی و صنعت از هم تفکیک و به وضعیت ســابق برگردد، اثر 
آن در زندگی مردم ملموس خواهد شــد و کاهش قیمت ها را شاهد خواهیم بود«. رهبر 
معظم انقالب اســالمی نیز چندی قبل بر لزوم تفکیک ایــن دو وزارتخانه تأکید کردند.

براساس قانون اساسی، رییس جمهوری مسئول اجرایی کشور است و از این حیث عالی ترین 
مقام اجرایی کشور شناخته می شود؛ چراکه اختیار »برنامه و بودجه کشور« را نیز برعهده دارد.
برنامــه و بودجه کشــور، یعنــی »نقشــه راه« و آنچــه جامعه براســاس ظرفیت ها، 
توانایی ها و منابع دراختیار می تواند برای ســازندگی، عمران، آبادانی و پیشــرفت کشور 
برنامه ریــزی و اقدام کند. در اصالح ســاختار کشــور، ادغام، انحالل، کوچک ســازی یا 
حتی ایجاد نهادها و دســتگاه های جدیــد، صاحب نظرتر و مســئول تر از دولت نداریم.
اینکه چرا مجلس برای تحقق درخواســت کارشناسی و درست دولت به منظور تفکیک 
دو وزارتخانــه، یعنی بازرگانی و صنعت، همراهی نمی کند، جای ســوال دارد. همین طور 
در ادغامی نادرســت، وزارت مسکن و شهرســازی با وزارت راه و ترابری دو اَبَروزارتخانه را با 
زیرمجموعه های گســترده آن ها در هم ادغام کرده ایم و خروجی درستی هم نداشته ایم.
البته، این طور نیست همیشه نظر دولت صائب و اشکال ناپذیر باشد؛ همان طورکه در سال ۱۳۷۷، 
انحالل جهاد سازندگی، این نهاد کارآمد، چابک، خدمتگزار با مدیریت جهادی را دولت و مجلس 
در قالب الیحه دولت و تصویب در مجلس قانونی کردند و پیامدهای زیانباری برای کشور رقم زدند.

ســخن بر ســر این اســت که باید »دولت و مجلــس« به عنوان متولیان و مســئوالن 
اصلــی قانون گــذاری، برنامه ریــزی، مدیریــت، نظــارت و اجــرای امــور فــارغ از 
مســائل حاشــیه ای، سیاســی، باندی و صرفا برمبنای مصالح کشــور، امــر »اصالح 
ســاختار اداری و مدیریتــی کشــور« را مرتــب نو به نو، کارآمــد و تأثیرگــذار کنند.
در حــوزه فرهنگ، هنر و تبلیغات نیز همین وضعیت »نابه ســامان« وجود دارد. نهادها، 
وزارتخانه ها و ســازمان های متعددی در حوزه فرهنگی، هنری و تبلیغاتی مشغول به  کار 
هستند که عمر برخی از آن ها در دهه شصت به پایان رسیده بود؛ چراکه چیستی، چرایی و 
ماهیت وجودی آن ها در گرو مأموریت آن ها در آن ایام بود؛ اما همچنان از بودجه عمومی 
کشور ارتزاق می کنند و فاقد کمترین اثرگذاری در »جریان سازی فرهنگی« کشور هستند.

چندی قبل فهرســت بیش از ۷۰ دســتگاه، نهاد، تشکل، مؤسســه و... منتشر شد که 
از بودجه عمومی کشــور در حوزه فرهنگ، هنر و تبلیغات فعالیت می کنند. با نیم نگاهی 
به آن ها، نیمی از آن نهادها قابلیت ادغام دارند؛ اما کســی به فکر اصالح و چاره اندیشــی 
نیســت. ما باید ســاختارهایی منعطف، چابک، کارآمد، جریان ســاز و تأثیرگذار با شرح 
وظایف و مأموریت های مشــخص و تعریف شــده و در عین حال، پاسخگو داشته باشیم.
اینکه نهادها و دســتگاه های عریض و طویل و پرهزینه ای در کشور بیش از پنج میلیون در 
خانواده بزرگ دولت و ســایر قوا درست کرده ایم و بخش اعظم بودجه جاری کشور را به 
حقوق و مزایای آنان اختصاص داده ایم و همه از ناکارآمدی آن ها ناالن و معترض هستند، 
در همین مسأله ریشه دارد. دولت باید خود پیشگام تحول و اصالحات باشد و در هرجا که 
ضروری می داند، امر »کوچک سازی« را آغاز کند در هرجا ایجاد نهادی را الزم می بیند، با 
ذکر دالیل مســتدل، علمی و توجیه پذیر و هماهنگی با مجلس و سایر نهادها اقدام کند. 
دولت ها هم شعار »کوچک زیباست« را می دهند؛ اما حاضر نیستند »وجبی از امپراتوری 
آن ها کاسته شود« و هر دولت خود نخستین مقاومت کننده دربرابر تغییرات است و معلوم 
نیســت باالخره این هزینه های کشــور چگونه و تا کی باید صرف تشکیالت دیوان ساالر 
ناکارآمد شود؟ واقعیت آن است که در نهادهای باالدستی نیز وضع همین طور است. شورای 
عالی فضای مجازی و شــورای عالی انقالب فرهنگی چه دســتاوردهایی داشته اند؟ تأثیر 
سیاســت گذاری و برنامه ریزی های آن ها در حوزه اجرا چگونه بوده است؟ چرا دولت ها در 

اجرای آن ها مقاومت می کنند؟ در دولت کنونی کار به جایی رسیده که حتی رییس جمهوری 
که ریاست شــوراهای عالی کشــور را برعهده دارد، ضرورتی بر تشکیل آن ها نمی بیند.
اینکه نهادها و دســتگاه های عریض و طویل و پرهزینه ای در کشور بیش از پنج میلیون در 
خانواده بزرگ دولت و ســایر قوا درست کرده ایم و بخش اعظم بودجه جاری کشور را به 
حقوق و مزایای آنان اختصاص داده ایم و همه از ناکارآمدی آن ها ناالن و معترض هستند، 
در همین مسأله ریشه دارد. دولت باید خود پیشگام تحول و اصالحات باشد و در هرجا که 
ضروری می داند، امر »کوچک سازی« را آغاز کند در هرجا ایجاد نهادی را الزم می بیند، با 
ذکر دالیل مســتدل، علمی و توجیه پذیر و هماهنگی با مجلس و سایر نهادها اقدام کند. 
دولت ها هم شعار »کوچک زیباست« را می دهند؛ اما حاضر نیستند »وجبی از امپراتوری 
آن ها کاسته شود« و هر دولت خود نخستین مقاومت کننده دربرابر تغییرات است و معلوم 
نیســت باالخره این هزینه های کشــور چگونه و تا کی باید صرف تشکیالت دیوان ساالر 
ناکارآمد شود؟ واقعیت آن است که در نهادهای باالدستی نیز وضع همین طور است. شورای 
عالی فضای مجازی و شــورای عالی انقالب فرهنگی چه دســتاوردهایی داشته اند؟ تأثیر 
سیاســت گذاری و برنامه ریزی های آن ها در حوزه اجرا چگونه بوده است؟ چرا دولت ها در 
اجرای آن ها مقاومت می کنند؟ در دولت کنونی کار به جایی رسیده که حتی رییس جمهوری 
که ریاست شــوراهای عالی کشــور را برعهده دارد، ضرورتی بر تشکیل آن ها نمی بیند.
اصالح ساختار کشور امری ضروری، حتمی و امروزی است. »تابو« درست نکنیم که مگر 
می شود به قانون اساسی دست زد؟ کشور هندوستان تاکنون بیش از ۷۰ بار قانون اساسی 
خود را اصالح و به روز کرده است. کشور ما همیشه در »شرایط حساس« قرار دارد؟ اصالح 
ساختار اداری مقدمه اصالح ساختار کشور است. نظام پارلمانی به جای نظام ریاستی، نظام 
دومجلسی به جای نظام تک مجلسی، اصالح ترکیب و کارکرد مجلس خبرگان، اصالح نظام 
شــوراهای اسالمی شهروروستا و شهرداری ها همه و همه ازجمله اصالحات مهم و اساسی 
است که در پی اصالح ساختار اداری باید در دستورکار قرار گیرد.یکی از محورهای دیگر 
اصالح ساختار اقتصادی بحث بودجه است، اگرچه با تاکیدات مقام معظم رهبری برخی از 
سرفصل های مورد نظر ایشان در بودجه سال ۹8 مد نظرقرار گفت، اما باید تحول اساسی 
در نحوه تدوین بودجه کشــور ایجاد و تحوالت پایه ای در ســاختار بودجه ریزی کشور و 
مجموعه ای از تصمیمات کالن متناسب با شرایط جنگ اقتصادی طراحی شود تا نتیجه 
این تغییرات ســاختاری در اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مشــاهده شود.
و بر همین اســاس است که  در جلسات شورای عالی اقتصادی به دلیل اهمیت موضوع، 
اصالح ســاختار اقتصادی در دســتور کار قرار گرفت و  شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
قوای ســه گانــه از مقام معظم رهبری چند ماه زمان درخواســت کــرد تا طرح جامع 
تغییرات ساختار اقتصادی ایران را ارائه کند، چراکه که نحوه اداره کشور انطباقی با جنگ 
اقتصــادی ندارد، لذا تغییرات باید رخ داده و متناســب با جنگ اقتصادی تعریف شــود.
هم اکنون بخش عمده ای از تصمیمات کشور با رویکرد صلح اقتصادی و متعارف تبیین 
شده است، لذا عدم انطباق شرایط کشور با جنگ اقتصادی مهمترین کلید واژه ای است 
که باید بر اساس رویکرد کارشناسی و تخصصی شرایط آن طراحی شود و بر همین اساس 
باید  وضعیت معیشتی، اشتغال و اداره کشــور در حوزه اقتصادی باید متفاوت از شرایط 
عادی و متعارف دیده شــود . در این میان ســازمان برنامه و بودجه از سوی دولت  قبول 
مسئولیت کرده تا اصالح ساختار اقتصادی را پیگیری کند که امیدواریم با همکاری مجلس 
و دولت هرچه ســریعتر گزارش اولیه اصالح ساختار اقتصادی در شورای عالی اقتصادی 
قوای سه گانه را بررسی و در پایان مهلت مقرر طرح اصالح ساختار اقتصادی نهایی شود.
در هر حال فراموش نباید شود که تنها بخشی از اصالح ساختار اقتصادی مربوط به بودجه 
ریزی و بودجه بندی مجلسیون ودولتیها معطوف میگردد و دیگر مسائل حوزه بانکی کشور، 
فعالیت بنگاه های اقتصادی، صادرات و واردات و تراز بازرگانی نیز از جمله محورهای دیگر 
اصالح ساختار اقتصادی کشور اســت. در یک کالم اذعان باید داشت که اصالح ساختار 
ایران ضرورتی اجتناب ناپذیر در شرایط کنونی کشور بوده وباید برای این مهم نقطه نظرات 
صاحبنظران و دیدگاه های متخصصان  و بینش دلسوزان در حوزه اصالح ساختار کشور در 
تمام ابعاد اقتصادی-سیاسی و اجتماعی اخذ گردیده و به آن توجه اساسی شود .امیدواریم 
خروجی نظرات و بررسی ها والبته اهتمام به اجرایی شدن آن اتفاقات مهمی را درآینده کشور 
رقم بزند تا با یک نقشه راه به روز شده هرچه سریعتر به افق چشم انداز ترسیمی که همان 
برترین بودن ایرانی آباد و ازاد که در تمام شاخص ها اولین است در منطقه دست یازیم . 
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چهارمین عرضه اولیه امسال بازار سرمایه کشف قیمت شد
پلی پروپیلن جم با مدیر مدبرش در اوج

روز دوشــنبه مورخ۲۷خــرداد مــاه۹8، تعــداد ۲۰۰میلیــون ســهم معادل 
۱۰ درصــد از ســهام شــرکت پلــی پروپیلــن جم عرضــه اولیه شــد. براین 
اســاس ۲۰۰میلیــون ســهم بــه ارزش4۵۰۰ میلیــارد ریــال معامله شــد.

در ایــن عرضــه اولیه، ســهام شــرکت پلــی پروپیلن جــم با دامنــه قیمت 
۲۱۰۰ تــا ۲۲۵۰ تومانــی هــر ســهم و ســهمیه ۵۰۰ ســهمی هــر فــرد 
حقیقــی و حقوقــی و نقدینگــی یک میلیــون و ۱۳۰ هزار تومانــی به عنوان 
چهارمیــن عرضــه اولیه امســال بــازار ســرمایه روانــه میز فــروش گردید.

گفتنــی اســت: هــر ســهم بــا قیمــت ۲۲۵۰۰ ریــال در بــورس تهــران 
کشــف قیمــت و معاملــه شــد، و بــه هــر کــد معامالتــی حداکثــر 446 
ســهم بــا نقدینگــی حدود یــک میلیــون تومانــی اختصــاص پیــدا کرد.

در این راســتا نشســت خبری عرضه اولیه »جم پیلن« با حضور مدیران شرکت 
بورس تهران و اعضای هیات مدیره شــرکت برگزار شــد. در این مراسم مجید 
نوروزی، معاون ناشــران و اعضای بورس تهران درخصوص عرضه اولیه این سهام 

در بورس تهران گفت: ارزش بورس تهران ۹۰۰ هزار میلیارد تومان اســت که با 
عرضه »جم پیلن« معادل 4۵ هزار میلیارد به ارزش این بازار افزوده خواهد شد.

در ادامه این نشست نیز بهمن بهزادی مدیرعامل »جم پیلن« که یکی از بهترین 
مدیران جوان و متخصص صنعت پتروشــیمی کشور بوده و از تاپیکو به شرکت 
ســرمایه گذاری صندوق بازنشســتگی کشــوری رفت اولین مدیر عامل بومی 
اســتان در صنعت پتروشیمی اســت، که پس از ۲۳ سال خدمت در خورستان، 
در زادگاه خود مدیریت یکی از مراکز صنعت پتروشــیمی را عهده دار می شود، 
با اشــاره به سودآوری شرکت در ســال ۹۷، گفت: سود محقق شده شرکت در 
ســال مالی منتهی به پایان اسفندماه ۹۷ معادل ۳۲۵ میلیون تومان بوده است.

پلی پروپیلن جم با نماد)جم پیلن( با ثبت 46844۳ کد معامالتی رکورد تخصیص 
عرضه اولیه را به خود اختصاص داد و حداکثر تعداد 446 سهم به هر کد معامالتی 
اختصاص یافت که 46۷۳۷۵ کد معادل ۷۷ / ۹۹ درصد توسط کد های حقیقی 
هــا و ۱۰68 کد معادل ۲۳ / ۰ درصد توســط کد های حقوقی ها خرید شــد.

شرکت پلی پروپیلن جم، یکی از شرکت های فعال در بخش مواد شیمیایی بوده که به تازگی وارد بورس شده 
است. این شرکت طی ۱۲ماهه منتهی به پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۷ )سال مالی ۹۷( معادل 6۵۱ میلیارد 
تومان سود خالص ایجاد کرده که نسبت به سال قبل 8۲ درصد رشد داشته، همچنین سود خالص هر 
سهام در پایان این دوره ۳۲۵ تومان بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 8۲ درصد افت داشته است.

»جم پیلن« چه ویژگی هایی دارد؟
چهارمین عرضه اولیه سال ۱۳۹8،شرکت پلی پروپیلن جم با نماد »جم پیلن« است.

شــرکت پلی پروپیلن جم در ســال ۱۳8۳ در منطقه آزاد انرژی پارس در عسلویه تاسیس شد و در 
حوزه شــیمیایی شروع به کار کرد. این شرکت در حال حاضر با سرمایه ثبتی ۲۰۰ میلیارد تومان در 

حال فعالیت است.
فعالیت شرکت پلی پروپیلن جم

اصلی ترین فعالیت شرکت پلی پروپیلن جم، احداث، راه اندازی و بهره برداری، اداره کارخانجات صنعتی 
به منظور تولید، فروش، صدور محصوالت پتروشیمی، ذخیره و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی 
و پتروشــیمیایی و فرآورده های فرعی و مشــتقات ذیربط آن ها و انجام کلیــه فعالیت های تولیدی، 
صنعتی، بازرگانی، فنی و مهندسی که به طور مستقیم و غیرمستقیم مربوط به عملیات مذکور است.

ســهام دار اصلی شرکت پلی پروپیلن جم، شرکت پتروشمیران بوده که ۵۱ درصد سهام شرکت را در 
اختیار دارد. دیگر سهامدار  این شرکت، شرکت پتروشیمی جم با مالکیت 4۹ درصدی است.
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شهر گناوه 
روستای شول

بهمن را عالوه بر بچه های دبســتانی و دبیرستانی گناوه بسیاری از بزرگ خانواده های 
شهری گناوه ای می شناختند. این بچه روستایی شول ، خدایگان هوش و استعداد بود 
ومعروف به سخت کوشی و کمر همت بستن. همواره در جنوب وطنم قدرت به کاربستن 
دروس آموخته و تاثیریافته های برون از دانش های آکادمیک منتقل شده توسط معلم ها و 
اساتید ، جمله نعمت بزرگی بوده است برای بچه های بی باک و فرهیخته شهر گناوه .علی 
الخصوص آن روزها که غرش توپخانه ها و انفجارموشکها و باران بمب درجنگ تحمیلی 
بر مردیم شــریف این دیار سخت ترین روزها را به یادگار گذاشت این بهمن بهزادی ها 
بودند که پس ازجبهه های نبرد چه در سنگر جهاد سازندگی و چه در سنگر فرهنگی قد 
علم کردند. این فرمانده بزرگ اقتصادی امروز در کسوت سکانداری یکی از بزرگترین و 
پرپتانسیل هاترین شرکت های پتروشیمی کشور از دوران کودکی با اینکه از نعمت پدر 
محروم بود خوب درد یتیمان را می شناخت و همواره این بیت سعدی را زمزمه می کرد:

مرا باشد از درد طفالن خبر  *** که در طفلی از سر برفتم پدر 
همین سخت بودن شرایط روزگار به مردان میانه میدان کار هنری گرانبها میبخشد به نام 
درک فرصت ها و استفاده بهینه بردن از موقعیت ها یا همان فرصت ساختن از دل تهدید....  
بهمن در شــهر گناوه بالید وچون جنگ تحمیلی را با پوست و گوشت لمس کرده بود، 
دشواریها و غیرت برای ساختن ایران آباد را میثاق خود دانست ، در پس روزهای سازندگی 

میهن اسالمی ره به دانشگاه پیشه کرده و برای 
اولین بار نعمت داشتن نیروی متخصص متعهد 
بومی را برای همشــهریان و هم استانی هایش 
متجلی ساخت. این مدیر برنامه محور در طول 
ســکانداریش  از روز اول و در صابون سازی که 
حضورش در انجا نقطه عطفی شد برای توسعه 
تا امروز و زمامداریش در شــرکت های نفتی و 
پتروشــیمی با خدمت شایســته و بایسته اش 
جایگاهــی درخور و برندی ماندگار در کســب 
موفقیت کســب کرده و خرســندیم که اعالم 
و اعالن داریم این مســیر روشــن ادامه دارد....
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت  پلي پروپیلن 
جم )سهامی عام( مورخ ۱۳۹8/۰4/۰۲ در محل 
سالن  نور دانشگاه الزهرا تشکیل گردید.  در این 

مجمع که با حضور ۹۱/۱ درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای احمد جاویدي قریچه بود، که جنابان مجید خاموردي و محمود احمدلو در 
مقام نظار اول و دوم و آقای  بهمن بهزادي 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشــینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشمول ماده ۱۲۹ با تقسیم سود ۳/۲۵۰ ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
مهندس بهمن بهزادی یکی از موفق ترین مدیران عامل تاریخ پتروشیمی کشور است، که در 
هر سنگر خدمتی منشا تحول و خیر گشته و مجموعه تحت زمامداریَش را به یکی از شرکت 
های پر بازده این صنعت، تبدیل کرده است . این مدیر الیق و اقتصاددان که بخوبی تهدیدها 
و فرصت های بازار سرمایه را شناخته و از مدیران علمگرا و عملگرایی میهن عزیزمان می 
باشد با تدوین برنامه های مدون مدیریت و جدیت مثال زدنی در پیاده سازی و اجرای این 
برنامه ها توانسته نقش خوش ماندگاری از حضور خود در صنعت کشور به یادگار بگذارد .
مهندس بهمن بهزادی، مدیرعامل شــرکت پلی پروپیلن جم، در ارائه گزارش عملکرد 
شــرکت از انجام عملیات اورهال در ســال ۹۷، به عنوان مهم ترین دستاورد یاد کرد و 
گفت:ازجمله دســتاوردهای اورهال، راه اندازی بانک خازنی بر روی خطوط ۱۱و 6 کیلو 
وات و افزایــش 8 درصدی ضریب توان تولید شــبکه برق کارخانــه از 86/۰ به ۹۳/۰ 
بوده اســت. وی درباره برنامه های آتی شــرکت افزود: افزایش تناژ صادرات به بازارهای 
صادراتی به غیر از ترکیه، کاهش هزینه های بسته بندی و مذاکره با شرکت پتروشیمی 
جم برای تامین خوراک، ســرمایه گذاری در ســهام ســایر شــرکت های پتروشیمی و 
افزایش بهره وری و... ازجمله برنامه ها و چشــم انداز شرکت برای سال مالی آینده است.

بــه گفته ایــن مدیــر کاردان و کاربلد، پلــی پروپیلن جم روزانــه۱۰66 تن محصول 
تولید میکنــد و بیش از ۹۷درصد معادل 6 هزارتن از تولیــدات خود را در بازار داخلی 
عرضه کرده اســت. وی با بیان اینکه، پ. پ جــم بزرگترین تولیدکننده پلی پروپیلن 
در ایران اســت، میزان فروش ســال ۹۷ شــرکت را، هزارو ۷۹۲ میلیــارد اعالم کرد.

شایان ذکر است فضای مثبت و همراه با شفافیت مثال زدنی در جلسه پرسش و پاسخ 
سهامداران و ذینفعان نشان از آن داشت که آن استقبال چشمگیر و عرضه اولیه و خیر 
مقدم و خوش آمد به این ســهام ارزشــمند و مدیران آزموده اش بی دلیل نبوده است. 
حمیدرضا رمضانی مدیرمالی و بازرگانی جم پیلین درباره یکی از مفاد گزارش بازرس درباره 
مساله آالیندگی شرکت با بیان اینکه برای رسیدگی به موضوع آالیندگی، بودجه ای با عنوان 
ذخیره در نظر گرفته شده است، گفت: 6 ماهه ابتدای سال ۹4 شرکت مشمول آالیندگی 
شد و برای سال های ۹۵ و ۹6 اصل بر خروج از آالیندگی بوده است. اگر فعالیت شرکت 
کماکان آالینده باشد، یک درصد از فروش ساالنه دریافت و به مراجع قانونی پرداخت می شود.

وی تاکید کرد: این شــرکت، از سازمان حفاظت محیط زیست عسلویه و استان بوشهر 
عــدم آالیندگی را دریافت کرده اســت اما بــرای احتیاط ۳۹میلیــارد تومان از محل 
ذخیــره بــرای آالیندگی اختصاص یافتــه و این بخش به درآمد شــرکت برمی گردد.
رمضانی درباره بند مربوط به مالیات، در گزارش حســابرس، با بیان اینکه این شــرکت 
هیچ گونه بدهی معوق مالیاتی نداد، افزود: شــرکت، برای مالیات ســال های ۹۷ و ۹6 
منتظر بررسی است و پ.پ.جم تا سال ۱4۰۷ معاف از پرداخت مالیات است.وی درباره 
بودجه سال ۹8 گفت: بودجه امسال برای تولید 
۲۹۰ هزارتــن محصول در حال اصالح اســت. 
رمضانی نوید استفاده از ابزارهای مالی مختلف 
برای سودســازی بیشتر را به ســهامداران داد.

مدیریت عامل مجموعه نیز با تاکید بر آنکه برنامه 
های کوتاه مدت ، میان مدت و بلندمدتی برای 
تداوم ارزش آفرینی و سودآوری مجموعه توسط 
مدیریت تدوین و در حال اجرا است ابراز امیدواری 
کرد با فضای اقتصادی و سیاسی شاهد آن باشیم 
که تمامی شرکت های کشور بدون مشکل بتوانند 
در امر صادرات و واردات مسائل خود را حل کنند.

شــایان ذکر است براســاس آمار رسمی اعالم 
شــده  پلی پروپیلن جم در گزارش ســه ماهه 
ســال جاری خود توانست بیش از ۷۷۰ میلیارد 
تومان فروش به ثبت برســاند و  این در حالی اســت که در دوره مشــابه سال قبل رقم 
فروش این شــرکت در حدود ۳۷۰میلیارد تومان بوده اســت . این تغییرات حکایت از 
رشــد حدود ۲ برابری ارزش فروش در فصل بهار ۱۳۹8 دارد...ذکر این نکته در انتهای 
گزارش مجمع ساالنه خود مؤید و گواه آن میباشد که این تیم مدیریت و سکاندار حاذق 
ان با تدوین ،ترســیم و البته اجرای برنامه های مــدون کوتاه مدت -میان مدت و بلند 
مدت چگونه توانســته اند در یک شیب مناســب رو به رشد  شرکت پلی پروپیلن جم 
را رهبر و راهنما باشــند. دســت مریزاد مردان میدان عامــل و مدیران علم وعمل گرا.

جایگاه شرکت در صنعت پتروشیمی کشور و بازار جهان
در ســال ۲۰۱۵ پلــی پروپیلن بــا میزان تقاضای حــدود 6۳ میلیون تــن در حدود 
۲۷ درصد از مصرف جهانی پلیمرها را شــامل می شــد. بدیــن ترتیب ، پلی پروپیلن 
به عنوان پرمصرف ترین تک پلیمر دنیا در میان ســایر پلیمرها شــناخته می شــود.

در ســال ۲۰۱۵ بــزرگ ترین زمینه کاربــردی پلی پروپیلن در قالــب گیری تزریقی 
با ســهم ۳۹/4 درصدی شامل بســته بندی های غیرمنعطف، ظروف خانگی و قطعات 
خــودرو و لوازم برقی بوده اســت. صنعت الیاف و رافیا با ســهم ۲۷/۵ درصدی دومین 
زمینه کاربردی پلی پروپیلن را تشــکیل دادند. صنعت فیلم نیز با سهم ۱۹/۷ درصدی 
در رتبه بعدی قرار گرفت که فیلم BOPP مهم ترین کاربرد در این صنعت بوده است.

متوســط رشــد جهانی مصرف پلی پروپیلن طی ۲۰۱۵ - ۲۰۱۰ حــدود 4/8 درصد 
در ســال بوده اســت در حالی که متوســط رشــد تولید در حدود 4/6 درصد برآورد 
شده اســت که نشــان می دهد فضای الزم برای ســرمایه گذاری های جدید در این 
حوزه وجود دارد. پیش بینی می شــود که تقاضای جهانی برای پلی پروپیلن با رشــد 
متوســط ۲/8 درصد در ســال به ۷۱/۹ میلیون تن در ســال ۲۰۲۰ خواهد رســید.
در ایــران نیــز مانند ســایر مناطــق دنیا، پروپیلن ســابقاً بیشــتر بــه روش های 

به گفته مدیر عامــل پلی پروپیلن جم، بهمــن بهزادی، این 
شــرکت بیش از 9۷ درصد معادل شــش هزار تن از تولیدات را 
به بازار داخل صادر کرده اســت. همچنیــن روزانه 10۶۶ تن تولید 
محصول دارد و بزرگترین تولیدکننده پلی پروپیلن در ایران است.

مدیریتی که برای تعالی سازمانی نقشه راه دارد
 تقسیم سود ۱۰۰درصدی  در مجمع جم پیلن
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کراکینــگ و در واحدهــای الفیــن تولید می شــد. پروپیلن در کشــور توســط ۷ 
پتروشــیمی و بــه ظرفیــت اســمی ۱/۰۲4/۰۰۰ تــن در ســال تولید مــی گردد.

طی ســال هــای اخیر تولید محصــوالت با ارزش باال در پاالیشــگاه هــای دنیا آغاز 
شــده اســت که در کشــور نیز دو پاالیشــگاه امام خمینی شــازند و ابــادان قابلیت 
تولیــد پروپیلن به ظرفیت اســمی 4۰۰ هــزار تن در ســال را به دســت آورده اند.

بیش از ۷۰ درصد پروپیلن دنیا در تولید پلی پروپیلن مورد استفاده قرار می گیرد و به 
همین دلیل است که تقریبا در کنار تمامی منابع پروپیلن دنیا، یک واحد پلی پروپیلن نیز 
قرار گرفته است. اولین واحد تولید پلی پروپیلن در ایران با ظرفیت تولید ۵۰ هزار تن در 
پتروشیمی بندر امام ایجاد شد. هم اکنون پلی پروپیلن در 6 واحد در کشور به ظرفیت 
اســمی ۱/۰8۰/۰۰۰ تن و ضریب عملکرد حدود 8۰ درصد تولید می شود. علت تفاوت 
بین ظرفیت اسمی و واقعی تولیدکنندگان، عمدتا به دلیل طراحی غیر دقیق مجتمع ها، 
کمبود خوراک گازی و باال بودن قیمت خوراک مایع مجتمع های تولید کننده الفین می 
باشــد. شرکت پلی پروپیلن جم به ظرفیت اسمی ۳۰۰/۰۰۰ تن در سال و تولید واقعی 
بیش از ۲۵۰/۰۰۰ تن در ســال ســهم حدود ۳۰ درصدی از تولید پلی پروپیلن کشور 
را دارد و بدین ترتیب بزرگ ترین تولیدکننده پلی پروپیلن کشــور به حساب می آید.
شــرکت پلــی پروپیلــن جــم بــا بهــره گیــری از تکنولــوژی Spheripol یکی 
از متنــوع تریــن ســبدهای محصــوالت پلــی پروپلینــی در کشــور را داراد و در 
حــال حاضــر تولیــد محــدوده گریدهــای ذیل در شــرکت صــورت مــی پذیرد:

- هموپلیمر با MFR در محدوده g /min۱۰ و ۳-4۲
۱۲-4۰ g/۱۰ min در محدوده MFR کوپلیمر رندوم با -

۱/۳-۵۰ g/۱۰ min در محدوده MFR کوپلیمر ضربه پذیر با -
شــرکت پلی پروپیلن جم محصوالت تولیدی خود در داخل کشــور را از طریق بورس 
کاال به فروش می رســاند و طیف وســیعی از مشــتریان و صنایع تکمیلی را پوشش . 
در ســال ۱۳۹6 از مجموع 6۱8/۹۰۳ تن پلی پروپیلن معامله شــده در بورس کاالی 
ایران، ســهم شــرکت پلی پروپیلن جم ۲۱6/۷۲۷ تن )بیش از ۳۵ درصد( بوده است.
یکی از سیاست های راهبردی شرکت پلی پروپیلن جم در بازار ایران تولید گریدهای خاص 
پلی پروپیلن که سابق بر این از طریق واردات تامین می گردیده است، بوده است به نحوی 
که با تولید گریدهای کوپلیمر ضربه پذیر و رندوم شرکت پلی پروپیلن جم واردات این 
محصوالت به خصوص از کره جنوبی به حداقل رسیده است. تولید این محصوالت با کیفیت 
مطابق با استانداردهای جهانی از اولویت های شرکت پلی پروپیلن جم بوده است. شرکت 
پلی پروپیلن جم طی سال های اخیر گریدهای مختلفی از پلی پروپیلن را برای اولین بار در 
کشور توسعه داده و تولید نمود و بازار این گریدها در داخل کشور را تحت کنترل خود قرار داد.
در بازار صادراتی نیز شــرکت پلی پروپیلن جم حضور خود را به صورت مناسبی حفظ 
نموده اســت اگر چه همواره تامین نیاز صنایع داخلی کشور از اولویت های شرکت بوده 
سات. در ســال ۱۳۹6 مجموع صادرات پلی پروپیلن کشــور ۱4۳/6۷۰ تن بوده است 
که سهم شــرکت پلی پروپیلن جم 4۱/8۷۰ تن )ســهم حدود ۳۰ درصد( بوده است. 
افزایش صادرات گریدهای خاص و کوپلیمرها و یافتن بازارهایی با باالترین نت بک برای 
شرکت پلی پروپیلن جم از سیاست های مورد نظر بوده است. شرکت پلی پروپیلن جم 
اولین صادرکننده برخی محصوالت کوپلیمر ضربه پذیر و رندوم از کشــور بوده اســت. 
مرور کلی بر عملكرد شــرکت، میزان دســتیابی به اهداف تعیین شــده و 

دستاوردهای مهم در سال مالی مورد گزارش :
شرکت پلی پروپیلن جم بزرگترین تولیدکننده داخلی ، بزرگترین صادرکننده و از گزینه های 
برتر منتخب مشتریان درخصوص محصوالت پلی پروپیلن و سرآمد کیفیت و نوآوری می باشد.
برنامه های پیش بینی شده جهت دستیابی به اهداف فروش و سودآوری در سال ۱۳۹۷:
به منظور نیل به اهداف بودجه ای ۲۷۵ هزار تن تولید و فروش محصوالت شــرکت در 
ســال ۱۳۹۷ برنامه های ذیل به عنوان اهداف عملکردی شرکت پیش بینی شده بود:
۱- تامین خوراک از پتروشیمی جم بمیزان ۲6۳ هزار تن طبق نامه مکتوب این شرکت 

به شماره ۱۱8۰۰۷ - پ ج مورخ ۱۳۹6/۰8/۲۲
۲- تامین و انتقال خوراک توســط کامیون از پاالیشــگاه شــازند به میزان ۵ هزار تن.
۳- تولیــد گریدهــای بــا نیــاز اصلــی و مصــرف اتیلــن به میــزان ۷ هــزار تن
4- اخذ مجوز عدم آالیندگی مجتمع تولیدی کارخانه عســلویه در جهت برخورداری از 

معافیت و بخشودگی مالیات
۵- انجام و تکمیل پروژه های ســاخت سوله انبار ۱۰ هزار متری و پروژه مخزن جهت 

تسهیل در امر تخلیه پروپیلن دریافتی
6- انجام صرفه جویی موثر در برق و تاسیسات کارخانه با اجرا و راه اندازی پروژه بانک خازنی
۷- انجام اورهال و تعمیرات اساسی کارخانه پس از حدود ۵ سال در جهت افزایش کارایی 

و راندمان تولید.
میــزان دســتیابی به اهــداف و برنامه های ســال ۱۳۹۷ و دســت آوردهــای مهم:
- افزایش مبلغ فروش شرکت با توجه به سیاست های اعمال ترکیب بهینه تولید از ۱۱ 

هزار میلیارد ریال به ۱8 هزار میلیارد ریال.
- افزایــش ســودآوری بیــش از ۳ هزار میلیارد ریال در مقایســه با ســال گذشــته
- تکمیــل و تحویــل موقت ســوله انبار محصــول بخ میــزان ۱۰ هــزار متر مربع

- دریافت مجوز عدم آالیندگی مجتمع تولیدی کارخانه
- انجام موقت اورهال و تعمیرات اساسی

- پذیرش نهایی در ســازمان بورس و اوراق بهادار و تبدیل نوع شــرکت به سهامی عام
- موفقیت در بیشــترین انتقال پروپیلن از پاالیشگاه شازند به کارخانه عسلویه در تمام 

دوره فعالیت شرکت
- نصب و راه اندازی موفق پروژه بانک خازنی جهت کاهش هزینه ای برق مصرفی تولید

برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی
- ســرمایه گذاری در سهام سایر شرکت های پتروشــیمی - افزایش بهره وری - رشد 
درآمد ســازمان - رشد مســئولیت پذیری اجتماعی - افزایش رضایت و تعهد کارکنان

- حفظ موقعیت بزرگترین تولید کننده داخلی - حفظ موقعیت بزرگترین صادرکننده 
محصول PP  - رشــد تقاضای محصوالت شــرکت - افزایش تولید تا تحقق ظرفیت 
اسمی - بهسازی خطوط تولید - افزایش تولید گریدها با حاشیه سود باالتر - طراحی، 
خرید و نصب مخزن ذخیره پروپیلن - ساخت انبار مکانیزه - طراحی و استقرار سیستم 
های نوین مدیریتی - اتخاذ سیاســت هاس منعطف در هزینه حمل و عقد قراردادهای 
دراز مدت با مشــتریان - دایرکردن انبار محصــوالت در فواصل نزدیک به بازار مصرف

- صادرات محصوالت تا سقف تعیین شده - تقویت بخشی بازاریابی و تحقیقات بازار
- تقویت بخشــی خدمات پس از فروش و ارتباط با مشتری - طراحی و اجرای سیستم 
اطالعات یکپارچه - توسعه برند JPPC در داخل و خارج - برقراری اتحاد استراتژیک با 
سایر رقبا در توسعه زنجیره محصوالت - اجرای طرح های جدید در صنایع پایین دستی

اهداف، خط مشی ها وسیاست های کلی مصوب
استراتژی های شرکت براساس موارد زیر دنبال می گردد:

- تولید گریدهای حاوی اتیلن و بوتن با ارزش افزوده باالتر نسبت به گریدهای هموپلیمر 
معمولی

- تولیــد گرید کوپلیمر ضربه پذیر با باالترین جریان پذیری برای اولین بار در کشــور
- تولیــد گرید کوپلیمر رنــدوم با باالترین جریــان پذیری برای اولین بار در کشــور
- تولیــد گرید کوپلیمر ضربه پذیر بــا باالترین میزان اتیلن برای اولین بار در کشــور
- تمرکز بر تامین نیاز پلی پروپیلن در صنایع خودرو، لوازم برقی و خانگی و کامپاندینگ
- پوشــش نیاز صنایــع پایه ای کشــور از جملــه تولیدکنندگان گونــی، نخ و فیلم

- تمرکز بر تولید گریدهای وارداتی
- صادرات گریدهای خاص با ارزش افزوده باال

- حمایــت از مصــرف کننــدگان داخلــی از طریــق تامیــن بــه موقع و مســتمر 
مــواد بــا باالتریــن کیفیــت و تنــوع و نحــوه پرداخت بــه صورت هــای مختلف 
- شناســایی، انتخاب و ارزیابی تامین کنندگان مواد شــیمیایی، افزودنی و کاتالیست 
از منابــع داخلــی و خارجی با هــدف افزایش تعــداد و جایگزینــی تامین کنندگان 
معتبــر اولیه، بــا کیفیت بهتر و قیمت پاییــن تر باالخص در شــرایط تحریم کنونی

تاریخچه و کلیات
شــرکت پلی پروپیلن جم در تاریخ ۱۳8۳/۰۷/۲۷ به صورت شــرکت سهامی خاص به 
شــماره ثبت ۲۳۲۲48 در اداره ثبت شــرکتها و مالکیت صنعتی شهرستان تهران به 
ثبت رســیده اســت. با توجه به اینکه بیش از 66 درصد از سهام شرکت پلی پروپیلن 
جم به صورت غیرمســتقیم، متعلق به شرکت پتروشــیمی جم می باشد، لذا شرکت 
پلی پروپیلن جم )ســهامی خاص( از واحدهای فرعی شرکت پتروشیمی جم )سهامی 
عام( و در گروه شــرکت ســرمایه گذاری صندوق بازنشستگی )سهامی عام( می باشد. 
در سال جاری براساس صورتجلسه مجمع فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ 
شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر و اساسنامه جدید شرکت 
مطابق فرمت سازمان بورس تصویب گردید و اقدامات قانونی مرتبط با ثبت صورتجلسه 
مجمع عمومی مذکور در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲4 در اداره ثبت شرکتها صورت پذیرفته است. 
الزم به توضیح است که براساس نامه شماره ۹۲8/۱۵ مورخ ۱۳۹8/۰۲/۰۲ شرکت سپرده 
گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه )سهامی عام( شرکت پلی پروپیلن جم )سهامی 
عام( به عنوان پانصد و سی و یکمین شرکت پذیرفته شده در بخش محصوالت شیمیایی ، 
گروه »تولید مواد شیمیایی پایه« و طبقه »تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود« با کد صنعت 
44۱۱ و نماد« جم پیلن، JPPC در فهرست نرخ های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران 
درج می گردد، که مراحل عرضه اولیه آن در تاریخ تهیه صورت های مالی در جریان می باشد.
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البرزدارو کاروان ساالر درمان
رشد ۱6 درصدی سود نسبت به سال گذشته
البرز دارو حکم کیمیای سالمت دارد

لُک سر قطار کاروان باری از محصول البرزدارو را به مقصد 
دردمندان می برد و این چه خوش قطاری باشد که شبان و 
روزان طی طریق می کند تا دردی را درمان کند و نفسی را چاق . 
زنان و مردان این کاروان چه پُرشــمار دعاگو می دارند چرا 
که درمان دردنــد و دعای دردمند بــه درگاه حق واصل.
مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــرکت 
البرزدارو)ســهامی عام( مــورخ ۱۳۹8/۰۳/۱۱ در محــل 
ساختمان جدید دانشکده داروســازی، سالن رازی برگزار 
گردید.  در این مجمع که با حضور 88/۳4 درصد سهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان 
بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بــازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای  دکتر اکبر برندگي 
بود، که جنابان دکترجالل بهارستان و دکتر فرشید مرادي 
در مقام نظــار اول و دوم و آقای  ناصــر اکبري  به عنوان 
دبیر مجمع انتخــاب گردیدند. درادامه بــا قرائت گزارش 
هیات مدیره به مجمع مربوط بــه اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفته در طی ســال مالی منتهی بــه ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و 
پس از اســتماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع 
نشــینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای 
مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده ۱۲۹ و با تقســیم 
ســود ۷۲۰ ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

به گفته مهنــدس علی مرتضوی  مدیریــت عامل موفق 
شرکت، البرز دارو دارای پتانسیل و ویژگی های مهمی است 
که بعنوان مزیت رقابتی برای عملکرد مجموعه نقش درخور 
دارد.به گفته این مدیر باسابقه دارویی کسب جوایز و افتخارات 
متعدد همچون دریافت گواهینامه و تقدیر نامه های متعدد 
اشتهار به کیفیت برای محصوالت تزریقی-جامدات ، برترین 
شــرکت دارویی از لحاظ سود اوری ، بهره وری و و مستمر 
برگزیده ))جایزه ملی تعالی و پیشرفت (( از این جمله هستند .
مهندس مرتضوی سکاندار حاذق صنعت داروی کشور در 
فــراز دیگری از گزارش خود با اعالم اینکه شــرکت »البرز 
دارو« ســال گذشــته را با ثبت رشــد ۱6درصدی در امر 
سودســازی و تحقق ۱۵۱میلیارد تومان ســود خالص به 
پایان رســاند افزود درآمدهای عملیاتی شرکت ۳۵ درصد 
افزایش بــه خود دید و بــه همراه آن، ســایر درآمدهای 
عملیاتی ناشــی از تســعیر ارز، صعود ســود را رقم زدند.
سکاندار شرکت ابراز امیدواری کرد که در راستای ماموریت 
ترسیم شده و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر دانش 
و کوشــش کارکنان و اســتفاده از تجهیزات و فناوری روز 
دنیا شــرکت البرز دارو بتواند بیش از گذشــته در زمینه 
تولیــد، تأمین و عرضه فرآورده های دارویی انســانی برای 
پاســخگویی به نیازهای دارویی جامعه و ارتقای ســطح 
ســالمت فعالیت خود را توسعه و گســترش دهد . برکت 
وجود مدیران موفقی در مجموعه چون جناب مرتضوی و 
کهزادی معمار پاکدست مالیه شرکت ،در کنار متخصصانی 
بــه نام در بخش های فنی،تولید و بهره برداری ، تحقیق و 
فرموالســیون ، تضمین کیفیت ، صادرات و... باعث شده از 
لحاظ منابع انسانی که امروز باارزش ترین منابع یک سازمان 
میباشــد بحمدهلل البرز دارو چزو ممتازین و برندها باشد.

پیام هیأت مدیره
 خدا را شکر مي کنیم که توجه و نظر او موفقیت این سال 

مالي را نیز به ما هدیه داد ، هیأت مدیره از زحمـات پرسنل و 
مدیران شرکت که با تالش و کوشش خود، ما را در جهت نیل 
به اهداف پیش بینـي شـده یـاري نمودنـد تشکر مي نماید .

سند چشم انداز شرکت البرز دارو ) سهامي عام ( سر لوحه 
ماموریت داده شــده به هیأت مدیره بوده که با استعانت از 
خداوند متعال و تکیه بر دانش و کوشش کارکنان و استفاده 
از تجهیــزات و فناوري روز دنیــا در زمینه تولید ، تأمین و 
عرضه فرآورده هاي دارویي به جهت پاسخگویي به نیازهاي 
دارویي جامعه و ارتقاي سطح ســـالمت ، برنامـه خـود را 
درمســیر رشــد ، تعالي و رضایتمندي ذینفعان قرارداده 
اسـت . دغدغـه اخـذ آخـرین اسـتانداردهاي روز صـنعت 
دارو )GMP(عــالوه بر ایجاد پایداري و کمک به رســوخ 

بیشتر در بازار ) علي رغم وجود مخـــاطرات نقـــدینگي 
و ریســـک هــاي موجود اعــم از ، نرخ بهره ، نوســانات 
نرخ ارز و ... ( همواره با هیأت مدیره شــرکت بوده اســت .
در این راســتا با حمایت ســهامداران محترم ، نوســازي 
و تجهیز خط تولیـــد جامـــدات و آمپول بـــا موفقیـت 
انجـــام شـــده اســـت و نوسازي و تجهیز انبارها و سایر 
خطــوط تولیــدي ) مایعــات( در مرحله انجام اســت .

بي شک تحقق سند چشم انداز و آینده روشن البرز دارو )سهامي 
عام ( نتیجه صبر و حوصله ســهامداران محترم مي باشد .

برنامه هاي آینده شرکت : 
1- پروژه احداث واحد مایعات

 پروژه احداث واحد مایعات خوراکي در فضایي به مساحت 
۲۳۰۰ مترمربع و در بخش مرکزي واحدهاي تولید کارخانه 
و در زیر سـوله هـاي موجود احداث خواهد شد . همچنین 
قرارداد طراحي ، ساخت و نصب با پیمانکار اصلي بسته شده 
و انتظار مي رود در سال جاري پروژه مذکور به اتمام برسد. 

2- پروژه احداث آزمایشگاه میكروبیولوژي
 پروژه احداث آزمایشگاه میکروبیولوژي در فضایي به مساحت 
۳۰۰ مترمربع با احتسـاب دیوارهـاي پیرامـوني و در مکـان 
فعلـي آزمایشـگاه میکروبي احداث شد و در فروردین ماه 
۹8 بهره بردرای خواهد رسید . نظر به مجاورت مکان احداث 
پروژه مذکور با واحدهاي تحقیقات و فرموالسیون و بخش 
دستگاهي و نیز آزمایشگاه شیمي شرکت ، عملیات احداث 
پروژه بـــا رعایـت جداسـازي هـــاي الزم و عـدم تحـت 
تـأثیر بـودن واحـــدهاي پیرامـون احـداث خواهـد شـد 

 3- پروژه احداث انبار جدید ) محصول و ملزومات 
بسته بندي ( و ساختمان هاي وابسته 

پروژه انبار مرکزي جدید در موقعیت مرکزي زمین کارخانه 
و بمنظور رعایت الزامات ایمني بصورت کامال مجـزا از سـایر 
انبارهـاي شـرکت احداث خواهد شد . به لحاظ مشخصات 
ابعادي انبار مذکور به مســاحت ۳۹۰۰ مترمربع و یکي از 
مرتفع ترین انبارهاي احـداث شـده در سـطح استان بوده 
بطوري که ارتفاع آن در کنارها ۲۰ متر و در وســط دهانه 
۲8 متر خواهد بود. همچنین به لحاظ سیســتم قفســه 
بندي انبار جدیـــد از نوع راهرو باریک و تعداد پالت هاي 
بارگذاري شده در ارتفاع ۱۱ پالـــت خواهـد بـود . جهـت 
جابجـــایي و بارگـذاري در طبقـــات ، خریـد ۲ دستگاه 
نروتراک در طرح انبار پیش بیني شده است . با احداث انبار 
فوق تعداد 8۰۰۰ پالـت پوزیشـن جدیـد در اختیـار انبـار 
شـــرکت قـرار خواهد گرفت . همچنین انبار جدید مجهز 
به سیستم BMS جهت اجراي دقیـق Mapping دمـا 
خواهـد بـــود . جهـت استحضـار عملیـات خاکبرداري و 
اجراي فونداسیون خرید و نصب اسکلت فلـــزي، خرید و 
نصب ســقف و دیوارهای پروژه و خرید نروتراک )باالبر( به 
اتمام رسیده در حـــال حاضر پروژه در مرحله کف سازی 
می باشد. این پروژه نیز در سال ۹8 به پایان خواهد رسید.

جایگاه شرکت در صنعت:
جایگاه شــرکت البرز دارو ) ســهامي عام ( در صنعت دارو 
در 8 ماهه ســال۱۳۹۷ در بین شرکت هاي تولید کننده 
دارو از منظر فـــروش ریالي محصوالت در بازار داخل رتبه 
هشــتم و از منظر فــروش عددي رتبه چهارم مي باشــد

اقدامات انجام شده در بعد اقتصادي : 
۱- مالیات پرداختي شامل مالیات عملکرد به مبلغ ۳6۳/۳۱۰ 
میلیون ریـال و مالیـات حقوق به مبلغ ۱۱/488 میلیون ریال.
۲-  بکارگیري تکنولوژي برتر به مبلغ 8۵/۹۱۳ میلیون ریال 
بابت خرید ماشین آالت تولیدي و تجهیزات ، بابت بازسازي 
و نوسازي خـط تولید مایعات و آزمایشگاه میکروبي هزینه 
اي معــادل ۳/4۲8 میلیون ریال و از بابت انبار طبقاتي که 
در حال سـاخت مـي باشـد مبلـغ ۲6/۳۱8 میلیون ریال .
۳-  کاهش هزینه هاي غیر ضرور و صرفه جویي هاي انجام 
شــده ؛ تغییر نحوه پرداخت سود ســهام از طریق حساب 
سپرده روز شمار قابل پرداخت در سراسرکشور بجاي واریز 

حساب سهامداران. 
4-  افزایش مقدار تولید محصول و ارائه خدمات.

۵-  افزایش بهره وري ؛ افزایش بهره وري از طریق سیستم 
پاداش کارکنان.

6- اشــتغال زایــي و ایجــاد شــغل از طریــق افزایش 
ظرفیتهــاي تولیــد بطور سیســتم افزایــش کارگران و 
بطور غیر مســتقیم بــراي ذینفعان بـــرون ســازماني.

کمك هاي اجتماعي 
۱- حمایت از همایش هاي علمي و تخصصي: شــرکت در 

نمایشگاه به مبلغ 68۲ میلیون ریال 
۲- کمک به موسســات خیریه : کمک به بیماران کلیوي 
و بهزیستي ،اهدا هدایا به موسسه خیریه بـــه مناسـبت 
سـالگرد پیـروزي انقـالب اسالمي، تقدیر و تشکر از خانواده 

ایثارگران شرکت
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مجمع ساالنه شــرکت لوله و ماشین سازی ایران در حالی 
برگزار شد که معدود فرصت طلبانی،یکی از با سابقه ترین 
تیم های مدیریتی ارزشی کشور را با بی مهری خطاب قرار 
دادن ولی می دانیم که رو سیه شود هر که در او غش باشد. 
اگر کشــوری آزاد و آباد و ســرفراز می طلبیم می باید به 
ارزشــها حرمت بگذاریــم . این مختصر گفتیم تا شــاید... 
مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه صاحبــان ســهام 
شــرکت لوله ماشــین ســازی ایران)ســهامی عام( مورخ 
۱۳۹8/۰۳/۲6 در محــل هتــل المپیک برگــزار گردید. 
در ایــن مجمع که بــا حضــور بیــش از  ۵6/۵8 درصد 
سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی 
برگــزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقــای محمدنادر 
خمجانــي بود، کــه جنابان فرید محمــدي و  محمدرضا 
صادقــي مقــدم  در مقام نظــار اول و دوم و آقای قاســم 
شریفی نیســیانی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائــت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال مالی منتهی 
به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و پس از اســتماع گزارش حســابرس و 
بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  
تصویــب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 
۱۲۹ با تقســیم سود نقدی ۳ ریال به کار خود پایان دادند.
بــرای آنچــه مهنــدس بابایی و تیــم مدیریــت کاردان 
ماشــین ســازی کرده باید به پیشــینه و تهدیدهایی که 
ایــن صنعت و شــرکت را دچار خود ســاخته شــناخت 
داشــت و بهتــر از آن بایــد شــرایط روز را ســنجید.

هنر مدیریت کاربلدان در روزهای ســخت است که تجلی 
می یابد و درخشــش آن نگاه اهل خرد را به ســوی خود 
می کشــد. مهندس بابایی و تیم مدیریت ارشــد هر کدام 
خطر کرده و به شرکتی که تا استخوان الی گلو درد داشت 
وارد شدند و بحمداله شاهد هستیم که با یک جهاد شبانه 
روزی توانسته اند آن شرایط بحرانی را دور کرده و در دوره 
تثبیت برای توسعه و ســود آفرینی آتیه نقشه بکشند. هر 
چند حســودان و خناسان چشم دیدن ندارند ولی به حول 
و قوه الهی این شــرکت با سابقه و مدیران عالم و اهل عمل 
آن نه گوش شــنوایی به آنها دارند و نه گوشــه توجهی که 
مــردان با ایمان ، اراده ای قــوی و پوالدین دارند. اقدامات 
بســیار مهم در وصول مطالبات و تعیین تکلیف مســائل 
مالی، عقد قراردادهای مناســب و ســودآور و انجام رایزنی 
با مســئولین دولتی و بانکی جهت حل مشــکالت شرکت 
، انجــام مذاکرات و توافقات جهت صادرات به کشــورهای 
هــدف صادراتی از مهمترین اتفاقات و اخبار خوشــی بود 
که در ســال مالی گذشته از شــرکت لوله و ماشین سازی 
ایران و مدیران تالشــگر و بازار شــناس آن مخابره گردید.

پیام هیات مدیره
خداوند منان را سپاســگزاریم که طی ۲ سال گذشته و با 
همــت واالی کارگــران دالور، کارکنان تالشــگر، مدیران 
مصمم و به پشتوانه ســهامداران محترم توانسته ایم علی 
رغم فراز و نشــیب های فراوان،شــرکت را با ســودآوری 
هــر چند ناچیز تا ایــن مرحله از گذر زمــان عبور دهیم.

سال ۱۳۹۷ با توجه به تشدید تحریم های ناعادالنه استکبار 
جهانی بر کشور عزیزمان، شاهد افزایش تورم قیمتها بودیم. 

این مســئله مشــکالت عدیده ای را برای تمام صنایع، و از 
جمله شرکت لوله و ماشین سازی ایران ایجاد کرد. بطوریکه 
بهای آهن قراضه بعنوان مواد اولیه اصلی کارخانه، حدود ۳ 
برابر افزایش، و مواد افزودنی مانند گرافیت و فروسیلیس و 
... تا ۱۰ برابر افزایش قیمت داشــت. در حالی که شــرکت 
متعهد به اجــرای قراردادهای بدون تعدیل منعقد شــده 
خود در ســال ۹6 با شرکت های آب و فاضالب بوده و عدم 
اجرای قرارداد نیز موجب ضبــط ضمانتنامه های بانکی و 
خدشــه به اعتبار 64 ساله شــرکت می گردید. شرکت در 
ســال ۹۷ به منظــور حضور در مناقضات شــرکتهای آب 
و فاضــالب، جهت از دســت ندادن بازار و امــکان رقابت، 
نســبت به افزایش محدود قیمت محصــوالت اقدام نمود.
همانطور که می دانید، ساختار سازمانی تولید کارخانجات 
شرکت لوله و ماشین سازی ایران بر نیروی انسانی کارآمد 
آن استوار است، خوشبختانه مدیریت صحیح و حساب شده 

با حضور مدیران الیق و توانمند و همچنین تالش و همدلی 
کارگران، علیرغم معوق بودن یک ماه حقوق طی سال ۹۷، 
کارکنان شرکت با انگیزه عالی نسبت به تولید محصول و در 
جهت موفقیت کارخانه با جان و دل همکاری نمودند تا هم 
جوابگوی تعهدات بوده و هم بدین ترتیب تاثیر تحریم و تورم را 
به حداقل ممکن رسانده و همانطور که مالحظه می فرمائید، 
با حداقا امکانات، این بخش اقتصادی بطور فعال در سال ۹8 
نیز فعالیت هود را کماکان با همان شــدت ادامه می دهد.
ســال  در  گرفتــه  صــورت  اقدامــات  اهــم   
۱۳۹۷ بــه شــرح زیــر بــه اســتحضار مــی رســاند:
۱- در نیمه اول سال ۹۷، استراتژی نقد فروشی و پیگیری 
وصول مطالبات و کاهش تولید به دلیل افزایشهای ناگهانی 
قیمت مواد اولیــه و محدودیت های واردات برخی از اقالم، 
از جملــه گرافیت و زینک وایر در دســتور کار قرار گرفت.
۲- در نیمه دوم ســال ۹۷ با تالشــهای صــورت گرفته و 
تعامالت مناســب با حوزه ارزی بانک ها، معضالت واردات 
مــواد اولیه رفــع و با توجه بــه میزان وصــول مطالبات، 
افزایــش تولید در دســتور کار قرار گرفــت. بطوریکه در 
۳ مــاه پایانی ســال ۹۷ حــدود ۱۰ هزار تــن محصول و 
در مجمــوع فراتر از بودجه تعدیل شــده تولیــد گردید.
۳- قراردادهــا و تعهدات ســال ۹6 فــورش لوله چدن به 
شرکتهای آب و فاضالب در ســال ۹۷ کامال انجام گردید، 
اما وزارت نیرو در مقابل با تاخیر قابل توجه نسبت به تسویه 
مطالبات آن هم بصورت اوراق و اسناد بهادار دولتی مدت دار 
اقدام نمود و همچنین تعهدهای ناشی از قراردادهای سال 
۹۷ نیز به همین ترتیب تسویه و یا جزء مطالبات برای سال 
۹8 باقی ماند. بطوریکه در پایان سال ۹۷ بالغ بر هزار میلیارد 

ریال طلب شــرکت از اب و فاضالب کشور می باشد. قابل 
ذکر است اوراق و اســناد بخودی خود دارای فرایند هزینه 
تنزیل و هزینه کارمزد می باشد که همانطور که اشاره شد با 
استفاده از تعامل با بانکها و دریافت تسهیالت، فروش اوراق 
و اسناد بهادار را جهت کاهش هزینه مالی به تعویق انداخت. 
اوراق و اســناد نیز با حداقل نرخ تنزیــل )نزدیک به زمان 
سررســید( و با نرخ مندرج در تابلوی بورس فروخته شود 
و نهایت منجر به کاهش هزینه های مالی ســازمان گردید.
4- شرکت با توجه به گزارش تولید و بهره وری و تعامل با بانکها 
نائل به دریافت لوح های تقدیر بابت بهره وری و خوشحسابی 
نزدی بانک ها و... گردید و از افتخاراتی اســت که در سال 
۹۷ نصیب شرکت پرافتخار لوله و ماشین سازی ایران شد.
۵- طی ســال ۹۷ در ادامه فروش صادراتی محصوالت پره 
و دیگ شــوفاژ تحت برند MI۳ به کشور یونان، شرکت به 
منظور ورود به بازار لوله چدن در کشورهای عراق و سوریه 
و قطر اقدام به اعزام کارشناســان خود به کشور عراق نمود 
و نتیجــه آن انعقاد قرارداد فروش لوله های ســایز بزرگ و 
شــیرآالت با چند شــرکت معتبر در قطر و عراق گردید.
6- در اواخر ســال ۱۳۹۷ افزایش ســرمایه شرکت از مبلغ 
پانصــد )۵۰۰ ( میلیارد ریال به هشــتصد )8۰۰( میلیارد 
ریال، مطرح گردید که به علت تاخیر دریافت تاییدیه برخی 
ســهامداران حقوقی از فرآیند سازمان بورس خارج گردید.

اهم برنامه ها و اهداف سال 1398:
۱- برنامه تولید و فروش ۳۷/۰۰۰ تن انواع محصوالت چدن 
۲- حفظ شــرایط و تعامل با بانکها بــه منظور جایگزینی 

تسهیالت در مقابل فروش اوراق با نرخ تنزیل باال
۳- فــروش ســهام ســرمایه گذاری هــای کم بــازده و 
جایگزینــی آن با ســرمایه گذاری در شــرکتهایی که در 
زنجیــره تولید و اجــرای محصوالت کارخانه قــرار دارند.
میــزان  تــا  صادراتــی  فــروش  اجرایــی  برنامــه   -4
کارخانــه  ۹8 ســال  فــروش  برنامــه  درصــد   ۳۰
۵- پیشــنهاد اجرای افزایش ســرمایه شــرکت )به میزان 
6۰ درصد(از محل آورده نقدی و مطالبات ســهامداران به 
منظور خرید ماشــین آالت و تجهیزات و تامین ســرمایه 
در گردش و اصالح ســاختار مالی ترازنامه و نسبت مالکانه
6- آمــاده ســازی زیرســاخت کارخانه شــمس آباد اعم 
از تجهیــزات تولیــد و آب و بــرق مــورد نیــاز کارخانه 
جهــت انتقــال کارخانــه تپــه ســفید به شــمس آباد
مســکونی  تفکیکــی  ســند  اخــذ  پیگیــری   -۷
ســفید. تپــه  کارخانــه  زمیــن  تجــاری  و  اداری 
در خاتمــه امیدوارم اقدامات صورت گرفتــه مورد قبول و 
رضایت حق تعالی و سهامداران محترم قرار گرفته شده باشد 
و برنامه سال جاری نیز با حمایت شما عزیزان عملیاتی گردد.

چشم انداز
شرکت لوله و ماشین سازی ایران در سطح منطقه خاورمیانه 
فعالیت می نماید. مردم، مشتریان سهامداران و شرکتهای 
رقیب آنرا به عنوان یک ســازمان موفق می شناســند. ما 
همــواره تالش می کنیم تا با بهره گیری از توانائیهای خود 
بعنوان بهتریــن و بزرگترین تولید کننده لوله و اتصاالت و 
قطعات ریختگی در منطقه خاورمیانه و بعنوان یک سازمان 
متعالی در حوزه کسب و کار شناسائی شویم. بدیهی است 
منافــع دراز مدت کلیه ذینفعان در این امر نهفته اســت.

لوله و ماشین سازی ایران را باور کنیم
تدوین برنامه های مدون مدیریت برای تعالی شرکت

لوله و ماشین سازی ایران به سوی چشم اندازی روشن
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مدیریت در مجمع چنان دست پُری داشت که همه را به تحسین وا داشت
تنوین و جهش برای نیل به بهترین بودن

شرکت تامین سرمایه نوین؛ سودآورترین تامین سرمایه کشور

نی
سی

رح
امی
رو 
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خ

از روزی که »تنوین« در تابلو بورس نشســت تا روز 
مجمع ســاالنه پیگیر حجم فعالیت هــا و عملکرد 
کار تالشــگران آن بودم. مدیریــت در مجمع چنان 
دســت پُری داشــت که همه را به تحسین واداشت 
و برای این موســپید کرده مطبوعات تحســین این 
چنینــی ذینفعــان و ســهام داران از مدیرعامل و 
هیــات مدیره به پاس خدماتشــان کم ســابقه بود. 
مجمع عمومی عادی ســالیانه شرکت تامین سرمایه 
نوین)سهامی عام( مورخ ۱۳۹8/۰۳/۱۱ در محل سالن 
تالش تشــکیل گردید.  در ایــن مجمع که با حضور 
۹۱/۰8 درصد ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء 
هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، 
حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت 
مجمع برعهده آقای فرهاد عربلو بود، که جنابان محمد 
بدیعي جاریاني و سیدحسین خاتمي در مقام نظار اول 

و دوم و آقای سید سعید تولیت جوشقاني 
به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامه با قرائت گــزارش هیات مدیره به 
مجمــع مربوط به اهــم فعالیتهای صورت 
پذیرفتــه در طی ســال مالــی منتهی به 
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و پس از اســتماع گزارش 
حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان 
بــا طنین صلــوات خود ضمــن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول 
ماده ۱۲۹ با تقســیم ســود ۲۵۰ ریال به 
ازای هر ســهم به کار خود پایــان دادند.

مهندس ولــی نادی قمی مدیرعامل موفق 
شرکت تامین ســرمایه نوین در فرازی از 
گزارش مبســوط خود به مجمع نشینان 
با اعالم اینکه فضای کســب و کار کشــور 
در ســال ۹۷ تحت تاثیر عواملی همچون 
کاهش ارزش پول ملی، خروج ایالت متحده 
آمریکا از برجام، آغاز تحریم های اقتصادی 
، کاهش تولید و فروش نفت، افزایش قیمت 
خودرو و مسکن، تورم حدود 4۰ درصدی، 
افزایش بدهی های دولت و کسری بودجه 
قرار گرفته بود افزود: که این امر در فعالیت 

نهادهای مالی باالخص شــرکت های تامین سرمایه 
و صنــدوق های ســرمایه گذاری موثر بوده اســت.

این مدیر الیق خاطر نشان ساخت: در سال ۹۷ نرخ دالر 
با شکستن رکورد بیشترین افزایش در ۳۳ سال اخیر ، 
بازدهی ۱6۵ درصدی را ثبت کرد و همچنین مسکن 
در حدود 8۳ درصد و بورس نیز بازدهی 86 درصدی 
را نصیب سرمایه گذاران کرد که در این میان تالطم 
ارزی و مشــکالت دیگر باعث گردید نظام شناختی 
بازار سرمایه کشور دستخوش تغییرات گسترده گردد.

مهندس نــادی قمی در ادامه افــزود: با وجود تمام 
مشکالت، شرکت تامین سرمایه نوین توانست اقدامات 
مثبتی را در سال ۹۷ اجرا کند که از جمله آن ها می 
توان به تثبیت در جایگاه سودآورترین تامین سرمایه 
کشور با سود خالص ۳/۹۰۱ میلیارد ریالی اشاره کرد.
این مدیر مدبر خاطر نشان کرد: رونمایی و بهره برداری 
 ،Nibmarket از ســامانه ســرمایه گذاری آنالین
ارتقای زیرســاخت های مقتضی جهت تســهیل و 
تسریع ارائه خدمات مدیریت دارایی به بیش از ۱۰۰ 
هزار ســرمایه گــذار از طریق صدور انــی واحدهای 
صندوق های سرمایه گذاری، سررسید شدن 6/۰48 
میلیارد ریال مبلغ از اوراق بدهی منتشره و پرداخت 
به موقع اصل و فرع اوراق در سررســید نیز از جمله 
اقدامات انجام شــده در سال ۹۷ محسوب می شوند.

مهنــدس نادی قمــی در بخش دیگــری از گزارش 

خــود با تاکیــد بر اینکه ســال ۹۷ توام با تشــدید 
تحریم های اقتصادی و افزایش نرخ تورم بوده اســت 
افزود: شرکت تامین ســرمایه نوین در نظر دارد که 
در راســتای موفقیت در شــرایط مذکور اقدامات و 
برنامه های متعــددی از جمله افزایش ســرمایه ۲ 
هزار میلیارد ریالی و بهبود نسبت به کیفیت سرمایه 
خــود، افزایش توانگــری مالی را انجــام دهد که از 
این طریق جایگاه خود را بعنــوان برند برتر در ارائه 
خدمات مالی چون ارزشیابی و ادغام و تملک، حفظ 

کرده و کیفیت ارائه خدمات ارائه شــده را به باالتر از 
استانداردهای موجود در بازار سرمایه ایران ارتقا دهد.
کــرد  اضافــه  همچنیــن  تنویــن  مدیرعامــل 
کــه تامیــن ســرمایه نویــن بــه زودی شــرکت 
رایــان افــزا را نیز بــه بــورس وارد خواهــد کرد.
و همچنیــن اینکه خود شــرکت در نظــر دارد که 
افزایــش ســرمایه ای به انــدازه ۲8/۵ درصدی را از 
محل ســود انباشــته انجام دهد که ایــن امر ارزش 
افــزوده برای شــرکت به همــراه خواهد داشــت. 
در ادامه، مجمع فوق العاده با موضوع تصمیم گیری در 
خصوص افزایش سرمایه شرکت برگزار گردید که با 
موافقت مجمع بخشی از سود تقسیمی سال مالی ۹۷ 
در قالب مطالبات سهامداران به افزایش سرمایه ۲۰۰۰ 
میلیــارد ریالی این تامین ســرمایه اختصاص یافت.
بنابراین با تصویب مجمع فوق العاده ســرمایه ثبتی 
شــرکت تامین ســرمایه نویــن از ۷۰۰۰ 
میلیــارد ریال بــه ۹۰۰۰ میلیــارد ریال 
افزایــش پیدا کرد و تامین ســرمایه نوین 
کمــاکان بــه عنــوان بزرگتریــن تامین 
سرمایه کشــور از حیث سرمایه باقی ماند.
الزم بــه ذکــر اســت که افزایــش حجم 
ســرمایه تامیــن ســرمایه ها بــه موجب 
قوانین و دســتورالعمل ها باعــث افزایش 
توانمنــدی آنــان در پذیــرش تعهدات از 
طریــق بهبود نســبت کفایت ســرمایه و 
انجام قدرتمندتر وظایف آنها خواهد شــد.
از نکات خواندنی مجمع می توان به پخش 
کلیپی پیرامون فعالیت های صورت پذیرفته 
در سال مالی مورد گزارش و روند صعودی 
فرآیندها در حوزه زمانی ســه ساله ۹4 تا 
۹6 ، خیــل فراوان ســهامداران حاضر در 
مجمع پس از عرضه اولیه، تایید حسابهای 
پاک و شــفاف جناب تولیت مرد شــماره 
یک مالی و معاون مالی مجموعه توســط 
بازرس و حســابرس قانونی و پذیرایی گرم 
و شایســته بچه های امور اداری ، سهام و 
روابط عمومی از مجمع نشــینان اشــاره 
کرد. اجازه می خواهیــم از حرمت داری بر اصحاب 
خبر توســط جناب قمــی، جناب تولیــت و جناب 
ابراهیمی که نشان دادند بایستگی یک مدیر چگونه 
باید باشــد نهایت قدردانی و تشکر را داشته باشیم.

پیام مدیرعامل
حمد و ســپاس خدای را، آن نخســتین بی پیشین 
و آن آخریــن بــی پســین، خداونــدی را که دیده 
بینایــان از دیدارش قاصر آید و اندیشــه واصفان از 
نعــت او فرومانــد. هر زنده جانی را از رزق مقســوم 

بازدهی حقوق صاحبان سهام 34 درصدی، حفظ جایگاه بزرگترین 
تامین سرمایه ایران با افزایش سرمایه 1/500 میلیارد ریالی و رسیدن 
به ۷/000 میلیارد ریال ســرمایه ثبتی، افزایش حجم منابع تحت 
مدیریت صندوق های سرمایه گذاری و بانكداری اختصاصی از مبلغ 
144/388 میلیارد ریال به 15۶/۶2۷ میلیارد ریال علی رغم کاهش 
نرخ سود و بازدهی بازارهای موازی نیز در سال 9۷ محقق شده است
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خویش توشــه ای معلــوم نهاد، آن ســان که کس 
نتوانــد از آن کــه افزونــش داده، اندکــی بکاهد و 
بــر آن که اندکــش عنایت کرده، چیــزی بیافزاید.

سال ۱۳۹۷ را بدون اغراق می توان پرتنش ترین سال 
اقتصاد ایران طی دهه های اخیر دانست. عواملی چون 
کاهش ارزش پولی ملی، خروج ایاالت متحده آمریکا 
از برنامه جامع اقدام مشــترک و آغــاز تحریم های 
اقتصادی، کاهش تولید و فروش نفت، افزایش قیمت 
خودرو و مســکن، تورم حــدود  4۰ درصد، افزایش 
بدهی های دولت و کسری بودجه، فضای کسب و کار 
را به نحوی بنیادین متأثر ساخته و به تبع بر فعالیت 
های نهادهــای مالی، باالخص تأمین ســرمایه ها و 
صندوق های سرمایه گذاری نیز اثرگذار بودند. در سال 
۱۳۹۷ نرخ دالر با شکستن رکورد بیشترین افزایش 
در ۳۳ سال اخیر، بازدهی ۱6۵ درصدی را ثبت نمود 

و طال نیز با ثبت رکورد دیگری شاهد بازدهی  ۱8۰ 
درصدی طی یکسال بود. مسکن در حدود 8۳ درصد 
و بورس نیز بازدهی 86 درصدی را نصیب ســرمایه 
گذاران کرد. این درحالیست که رشد اقتصادی ایران 
در سال ۱۳۹۷ منفی و نرخ تورم رسمی در پایان سال 
نسبت به زمان مشابه سال گذشته بیش از  4۰ درصد 
برآورد و اعالم شد و این بدان معنی است که تمامی 
بازارها، سودی بیش از نرخ تورم رسمی عاید سرمایه 

گذاران کرده اند.
به رغم مــوارد فوق، در ســال ۱۳۹۷ و در آغاز دهه 
دوم تأســیس و فعالیت این تأمین سرمایه به عنوان 
نخستین و بزرگترین تأمین سرمایه کشور، همکاران 
تأمین سرمایه نوین با جدیت، پشتکار و تعهد و التزام 
به تحقق اهداف کوشیدند و به موفقیت هایی دست 

یافتند که برخی از آنها به شرح زیر است:
- تثبیت جایگاه ســودآورترین تأمین سرمایه کشور 

با کسب ســود خالص ۹۰۱،۳ 
میلیارد ریالی و بازدهی حقوق 

صاحبان سهام ۳4 درصدی؛
- حفظ جایگاه بزرگترین تأمین 
سرمایه ایران با افزایش سرمایه 
۵۰۰،۱ میلیارد ریالی و رسیدن 
به ۷/۰۰۰ میلیارد ریال سرمایه 

ثبتی؛
- کســب عنوان فعــال ترین 

تأمین ســرمایه، از ســازمان بورس و اوراق بهادار در 
اردیبهشت ماه سال ۹۷؛

- افزایش حجم منابــع تحت مدیریت صندوق های 
ســرمایه گذاری و بانکــداری اختصاصــی از مبلغ 
۱44/۳88میلیارد ریال بــه 6۲۷،۱۵6 میلیارد ریال 
علیرغم کاهش نرخ سود و بازدهی باالی بازارهای موازی؛

- رونمایی و بهره برداری از ســامانه سرمایه گذاری 
آنالیــن Nibmarket و ارتقای زیرســاخت های 
مقتضی جهت تسهیل و تسریع ارائه خدمات مدیریت 
دارایی به بیش از یکصد هزار ســرمایه گذار از طریق 
صدور آنی واحدهای صندوق های ســرمایه گذاری؛

- سررسید شدن ۰48،6 میلیارد ریال مبلغ از اوراق بدهی 
منتشره و پرداخت به موقع اصل و فرع اوراق در سررسید

چشم انداز سال 1398
در طول ســال ۱۳۹۷، جهش در قیمــت دارایی ها 

شــامل ارز، طال، سهام و مســکن رخ داده و متعاقب 
آن ایــن افزایش قیمت به قیمت کاالها و خدمات در 
حال تسری اســت. مطابق تئوری، با توجه به فقدان 
چســبندگی در قیمت دارایی ها، اثر رشدهای باالی 
نقدینگی سال های گذشته ابتدا در قیمت دارایی ها 
محقق شده و سپس به قیمت کاالها و خدمات منتقل 
شده اســت. چنانچه رشد نقدینگی تشدید نشود، به 
نظر می رســد که اثر نقدینگی های قبال ایجاد شده 
تقریباً تخلیه شــده اما هنوز اثر آن بر قیمت کاالها 
و خدمات به طور کامل تخلیه نشــده است. این بدان 
معنی اســت که در طول یک سال پیش رو تنها نرخ 
ارز و طال است که در صورت تشدید تحریم ها امکان 
افزایش دارد و فشــار بر قیمت مسکن و سهام قابل 
توجــه نخواهد بود و حتی می تواند دوره ای از رکود 
را شــاهد باشد. اما، نرخ تورم در این مدت به افزایش 
خود ادامه می دهد گرچه این افزایش به تدریج مالیم 

تر شده و نرخ تورم پس از یک دوره افزایش به سمت 
مقادیر حدود  ۲۰ درصد بازخواهد گشــت. از طرف 
دیگر، در طول ســال ۱۳۹8 نرخ رشد اقتصادی رو به 
کاهش و منفی شــدن بوده و حداقل در سال ۱۳۹8 
نرخ رشــد منفی قابل توجهی قابل انتظار اســت. در 
زمینــه بودجه دولت، در طول ســال ۱۳۹۷و ۱۳۹8 
انتظار بر تشدید کسری بودجه می باشد. همچنین، 
در طول سال ۱۳۹8 ضمن اینکه نرخ رشد نقدینگی 
در همان مقادیر ســال های قبل تداوم می یابد رشد 
پایه پولی و حجم پول تشــدید می یابد که به معنی 
ســیال شــدن نقدینگی برای این مدت خواهد بود.

مأموریت
تأمین ســرمایه نوین مأموریــت دارد از طریق ایجاد 
ارتباط پایدار و مطمئن با مشتریان خود و به کارگیری 
ســرمایه های فکری و انسانی حرفه ای، متخصص و 

متبحر، امکان تأمین مالی، مدیریت دارایی و سرمایه-
گذاری، مدیریت ریسک، معامالت انواع اوراق بهادار و 
توسعه استراتژیک آنها را با توجه به ترجیحات ریسک 
و بازده، تســهیل و موجبات رشــد و افزایش ثروت 

مشتریان و سهامداران فراهم نماید.
اصول و ارزش ها

تأمین ســرمایه نوین با محور قــراردادن ارزش های 
اساسی؛ مشــتری مداری، نوآوری، وفاداری، احترام و 
یکتایی، در یک محیط علمی یادگیرنده، مشــارکتی 
و مسئولیت پذیر و با التزام به اصول اخالق حرفه ای 
و ایجاد اعتماد پایدار بــه عنوان ارزش های بنیادین 
گروه، به ثمر رســیدن اهداف خود را دنبال می کند. 
به موجب منشــور اخالقی و حرفه ای تأمین سرمایه 
نوین، شــاکله این شرکت بر ۱۲ اصل رازداری و عدم 
افشای اطالعات محرمانه، شفافیت، مسئولیت پذیری 
و پاسخگویی، وفاداری، احترام و اعتماد، حفظ منافع 
مشتریان، احتراز از تضاد منافع، 
عــدم اســتفاده از اطالعــات 
نهانی، مقابله با رشــاء و ارتشاء، 
تطبیق بــا قوانیــن و مقررات 
حاکــم، مبارزه با پولشــویی و 
تأمین مالی تروریســم، حفظ و 
پیشبرد سالمت و امنیت محیط 
کار و نظم و انضبــاط فردی و 
جمعی بنیان نهاده شــده است
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داده پردازی ایران؛ بنیانگذار صنعت فناوری اطالعات کشور
پیشتاز در صنعت آی تی
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رو 
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به جوانی بودم که آی بی ام به ایران آمد ولی چون زیرســاخت نمی داشتیم در یک دایره 
به گردش شــد تا اینکه جوانان آب دیده از کوره بســیج و آموخته در مکتب مسجد عنان 
شــرکت را به دســت گرفتند و آن شد که امروز ســهام دارانش در هتل انقالب به حرمت 
کاریش به پا می خیزند و ســپاس خود را نثار عملکرد مدیر فهیم و تیم کاریش می دارند.
جلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــرکت داده پــردازی ایران 
)ســهامی عــام( مــورخ ۱۳۹8/۰۳/۰۷ در محــل هتــل انقالب تهران تشــکیل شــد.
در این مجمع که با 8۰/۷6 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده 
آقای رحیم اسماعیلی دانا بود، که جنابان محمد رضا علي نوري و احمد صالحی فر در مقام 
نظــار اول و دوم و آقای مهرداد مهرپور دارســتانی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیت های صورت پذیرفته 
در طی ســال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و پس از اســتماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشــمول ماده ۱۲۹ با تقســیم سود ۳۰۰ ریال به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.

به گفته مهندس سید ذبیح اله فیض آبادی ثانی مدیریت دانشمند 
مجموعه سال ۱۳۹8 شصت و دومین سالی میباشد که این اولین 
شــرکت انفورماتیک ایران در جای جای کشــور به ارائه خدمت 
پرداخته و توانسته درخور برند معتبر خود به ارایه سرویس ها بپردازد.
مهندس فیض آبادی مدیرعامل خوش فکر شــرکت داده پردازی 
در بخــش دیگری از گــزارش جامع خود به مجمع نشــینان با 
اعالم اینکه در راســتای ماموریت خود و با دیرینه ی  بیش از نیم 
قرن، از طریق همگامی با پیشــروان این صنعــت در حوزه های 
متنوعی همچون تامین و تجهیز زیرساخت ها، توسعه سامانه ها و 
نرم افزارهــای کاربردی پایه، ارایه راه حل های جامع، و نیز تجویز و 
اشــاعه کاربست مدل های کسب و کار نوآورانه در سطوح بنگاهی 
و فرابنگاهی فعالیت می نمایم اضافه کرد بحمداله در سال سخت 
اقتصادی ۹۷ توانستیم در سایه توجه حق تعالی و تالش مجدانه 
همکارانم عملکردی قابل قبول و توجه حاصل کنیم مهندس فیض 

آبادی در ادامه عقد قراردادهای حوزه سخت افزار و تولید نرم افزار، پشتیبانی و توسعه نرم 
افزارهای کاربردی و بنیادی با بانک های رفاه کارگران، تجارت، ملی، صادرات، کشــاورزی، 
بانک ملی، سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، شرکت توزیع 
برق تهران بزرگ، وزارت کشــور، گمرک و سازمان سنجش و ... را از مهمترین قراردادها و 
پروژه های اجرایی شــرکت در سال ۹۷ برشمرد. مدیر دانش پژوه شرکت در پایان صحبت 
های خود با اعالم اینکه توانستیم مبلغ ۱/64۹/4۲6 میلیارد درآمد از فروش و ارائه خدمات 
حاصل ســازیم افزود تناســب بین فروش محصوالت و ارائه خدمات دو بال ســود آفرینی 
شــرکت می باشندکه برای رشــد متوازن هر دو برنامه ای خوبی تدوین شده است. طنین 
صلوات و تقدیر ویژه ریاســت مجمع از مدیریت عامل کاردان و مدیریت مالی شــفاف که 
حسابهای پاک او به تایید حسابرس و بازرس رسیده بود پایان بخش این مجمع ساالنه بود.

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

عملكرد شرکت و میزان دستیابي به اهداف تعیین شده
 شرکت داده پردازي ایران در سال مالي ۱۳۹۷ با توجه به اهداف برنامه ریزي شده در بخشهاي 
مختلف، موفق به انجـام مطلوب عمده قراردادها و پروژه هاي خود شده است. در این خصوص 
حوزه هاي عملیـاتي، فنـي و تخصصـي از جملـه بخشهاي سیستم هاي کامپیوتري بزرگ و 
متوسط، شبکه هاي ارتباطي و اطالع رساني، پشتیباني مهندسي سـخت افـزار و نرم افزار و 
سیستم هاي نرم افزارهاي راهبردي هر کدام در حوزه مسئولیت خود به نحو احسن فعالیت 
نموده و موفـق به کسب تأیید عملکرد خود از مشتریان شده اند. در این راستا بخش هاي 
پرسنلي، مالي و اداري، بازرگاني و آموزشي نیز بر طبق برنامه هاي عملیاتي خود راهکارهـا 
و فعالیت هاي ســتادي الزم جهت دســتیابي به اهداف شــرکت تعیین و اجرا نموده اند. 
 شــاخص فعالیتهــاي عمــده در رســیدن بــه اهــداف فوق به شــرح ذیل میباشــد:
- شناســایي و مدیریت ریسک ها و مخاطرات شرکت و ایجاد راهکار مناسب مقابله با آنها

- برنامه ریزي جهت حفظ جایگاه شرکت در رتبه یک صنعت انفورماتیک در زمینه هاي 
فعالیت بر اساس ارزیابي جدید شوراي عالي انفورماتیک

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

- گسترش نظام الکترونیکي مکاتبات، انبارها، پرسنلي، اطالع رساني و چابک سازي درون 
سازماني و همچنین پاسخگویي سریعتر به مشتریان

- پیگیري مستمر مصوبات هیات مدیره و کمیته هاي تخصصي
- پیگیري اجراي مدیریت دانش در شرکت با همکاري مدیران و کارشناسان خبره

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

 SERVCO دریافت مجوز -
- اتمام پروژه تحقیقات بازار و توسعه کسب و کار شرکت

- دریافت پروانه بهره برداري تولید فناوري اطالعات )تولید نرم افزار(
برنامه های آینده شرکت:

۱. حضور فعال در طرح ها و پروژه های ملی و حاکمیتی
۲. ارایه خدمات فناورانه در حوزه ســالمت با تمرکز بر فعالیتهای سازمان تامین اجتماعی
۳. ارائه خدمات در حوزه ارتباطات داده با اســتفاده از مجوز SERVCO با تمرکز بر ارائه 

خدمات IOT و Big Data به مشتریان
4. توســعه کسب و کار شــرکت با بهره گیری از نتایج پروژه توسعه تجاری و بهینه سازی 

فرآیندهای اجرایی
۵. تالش در جهت ارتقای دانش مدیریتی و اســتفاده از تجربیات 

حاصل از پروژه های بزرگ
6. متناســب سازی دانش فنی کارشناسان با انجام پروژه های روز 

فناوری اطالعات
۷. بهینه سازی و استفاده از نیروی کارشناسی خبره در انجام پروژه ها
8. استفاده از فناوری های روز در ارائه راه حل های انفورماتیکی به مشتریان
۹. ارائه خدمات به سیستم های بانکی با تکمیل سبد محصوالت شرکت
۱۰. به روزرسانی و توسعه تجهیزات مرکز داده و استفاده از فناوری 

Cloud در ارایه خدمات به مشتریان
۱۱. بهره برداری از مرکزHelp Desk شرکت در راستای سرویس 

دهی به پروژه ها
۱۲. جوابگویی به نیازهای توســعه یافته مشتریان در زمینه ارائه 

Data Center امکانات
۱۳. یافتن منابع جدید تامین تجهیزات در خارج از کشــور جهت ارائه خدمات جامع تر و 

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

بانکی و غیربانکی کشور
۱۵. استمرار سیاست کاهش دوره وصول مطالبات

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

۱۷. احیای سند زمین های متعلق به شرکت و ساخت ابنیه اداری متناسب در تهران و شهرستان ها
۱8. ادامه سیاست نوســازی و بهینه سازی تاسیسات فنی و ساختمانی شرکت در جهت 

افزایش کارایی و صرفه جویی اقتصادی
۱۹. استمرار سیاست نظام متمرکز کنترل منابع و پروژه ها

۲۰. به روزرسانی و بهبود روش های انجام کار برای پاسخگویی سریع به نیازمندی های مشتریان
۲۱. ادامــه فعالیت هــای زیربنایــی حاصــل از تجربیــات شــرکت در امــر تامیــن 
نیــاز مــورد  افزارهــای  نــرم  و  متوســط  و  بــزرگ  سیســتم های  پشــتیبانی  و 
۲۲. بازنگری اطالعات الکترونیکی شرکت و استفاده از فناوری های روز جهت تسهیل در ارائه 

خدمات و مسئولیت ها
۲۳. ایجاد امکانات و تســهیالت آموزشــی، ورزشــی، فرهنگی و ســیاحتی برای پرسنل
۲4. بهینه سازی فرایندهای اجرایی شرکت و استقرار سیستمهای یکپارچه اطالعات جهت 

افزایش توان مدیریتی و بهره وری
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دکترین زرین برای تعالی
داروسازی جابر خوش می خرامد

وقتی از صنعت دارو سخن به میان می آید داروسازی 
جابر گزینه اول ذهن پرســش گر است. در کیلومتر 
چهار جاده مخصوص جوانی آراسته به شما خوش آمد 
می گوید و این ادب نشان از آن دارد که ادب و آداب 
در این شــرکت نهادینه شده است. در مدخل ورودی 
به سالن کنفرانس خانم عســکری به شما خوشآمد 
می گوید و در گزارش می بینی که حســابهای شفاف 
و مطلوب مدیر پاکدســت مالــی همه و همه گویای 
پویایی شــرکتی اســت که عنان اختیارش در دست 
پرکفایت دکتــر مهدی زریــن مدیرعامل فرهیخته 
است. اهل صنعت و مدیریت دکترین و برند این مدیر 
خــوش فکر را خوب می شناســند . خدا قوت دکتر.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت 
جابرابن حیان)ســهامی عام( مورخ ۱۳۹8/۰۳/۱۲ در 
محل شرکت واقع در کیلومتر ۵ جاده مخصوص کرج 
برگــزار گردید.  در این مجمع کــه با حضور 84/4۵ 
درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس 
و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده 
آقای بهمن یاغشني بود، که خانم مریم زمانی فریز هندی 
و آقای مهدي بخشایش در مقام نظار اول و دوم و آقای   
مهــدي زرین به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائــت گزارش هیات مدیــره به مجمع 
مربوط بــه اهم فعالیتهای صــورت پذیرفته در طی 
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و پس از استماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و 
تنفیذ معامالت مشــمول ماده ۱۲۹ و با تقسیم سود 
۷۰۰ ریال به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره:
با ســالم و احترام، حضور ســهامداران عزیز و سایر 
حاضران محترم را گرامی داشــته و پروردگار متعال 
را شــاکر هســتیم که به لطف و عنایاتش بار دیگر 
توانستیم در راستای رسالت سازمان و تحقق اهداف 
سازمانی گام برداشــته و با تولید داروهای باکیفیت 
و حیات بخش، ســهم به ســزایی در بهبــود و حفظ 
سالمت جامعه داشــته باشــیم. افتخار آن را داریم 
که با حمایت و همراهی ســهامداران، همت و تالش 
مدیران و کارکنان متخصص و تجهیزات و تکنولوژی 
روزآمد و با جهت گیری به ســوی بهره وری روزافزون، 
ضمن تحقق اهداف شــرکت به لحاظ کمی و کیفی 
تولیدات و ســودآوری، همواره پاســدار منافع کلیه 
ذینفعان خود ازجمله سهامداران، مشتریان، کارکنان، 
تامین کنندگان مواد، دولت و ســایر اشخاص باشیم. 
هیات مدیره شرکت داروسازی جابرابن حیان باور دارد 
که توجه به منافع همه ذینفعان و ارزش افزایی منافع 
صاحبان سهام و هدایت تمامی تالش و همت در این 
جهت، موجب رشد و شکوفایی روزافزون، ظهور نوآوری 
و درنتیجه تعالی شرکت خواهد بود، لذا تمامی تالش 
و اهتمام خود را در این راســتا به کار خواهد گرفت.

مــرور کلــی بــر جایــگاه شــرکت در صنعــت و 
وضعیــت رقابتی آن در ســال مالی مــورد گزارش:

هم اکنــون تقریبا بیش از ۱۷۱ کارخانه داروســازی 
در کشور فعالیت داشــته و اشکال مختلف دارویی را 
تولید می کنند. داروسازی جابرابن حیان طبق آمارنامه 

داروئی کشور در بین این تولیدکنندگان در ۱۲ ماهه  
ســال  ۱۳۹6 رتبه 8 را به خود اختصاص داده است. 
با توجه به اینکه در ســال ۱۳۹6 نیز مشابه سال قبل 
شرکت داروسازی جابرابن حیان رقبای متعددی داشته 
و احتمال افزایش آن ها نیز دور از انتظار نیســت، لذا 
شرکت جابر کماکان نوآوری و توسعه محصول را در 
اولویت برنامه ها و دســتور کار خود قرار داده اســت.

- شناســایی فرصت های بــازار ســرمایه در حوزه 
داروسازی بر پایه نیازهای سه دهه آینده کشور و منطقه

- جلــب مشــارکت شــرکتهای دارویــی معتبــر 
و  مشــترک  گــذاری  ســرمایه  جهــت  جهانــی 

 )BRAND( تولیــد داروهایــی بــا نــام تجــاری
بیانیه ماموریت: 

شرکت داروسازی جابرابن حیان )سهامی عام( به عنوان 
یکی از شــرکت های زیرمجموعه هلدینگ شفادارو، 
درزمینــه تولید انــواع داروهای انســانی با کیفیت 
استانداردهای ملی و بین المللی می باشد که با تکیه بر 
دانش روز، کارکنان متخصص، تجهیزات و تکنولوژی 
روزآمد در جهت پاســخ به نیازهــای دارویی جامعه 
پزشــکی و بیماران، بهبود کیفیت زندگی و حفظ و 
ارتقای ســالمت انســان و جامعه فعالیت می نماید.

بیانیه ارزش های سازمانی 
بهبود کیفیت: افزایش بهبود کیفیت محصوالت و 

افزایش بهره وری در سازمان
سودآوری شرکت: رشد مالی شرکت با کار و تالش 

بیشتر و سخت کوشی
رضایت مشتری: جلب رضایت مردم و همیاری با 

سایر مشتری های شرکت
هدفمندی: داشــتن اهــداف ســازمانی مطلوب و 
تعیین عملکرد فردی و گروهی بر اســاس این اهداف

همكاری: کار گروهی مطلوب و داشــتن همدلی در 
انجام امور مربوط به سازمان

احترام متقابل: احترام گذاشــتن به شــخصیت و 
کار یکدیگــر و حمایت عاطفی از همکاران در تمامی 

واحدهای سازمان
وفاداری: داشتن روحیه وفاداری نسبت به سازمان و 

عدم ترک آن
انگیزش: داشتن انگیزه کاری همراه با ترقی و رقابت 

سالم در کار
آموزش: یادگیری از دیگران و آموزش دانش و تجربه 

خود به دیگران
پاســخگویی: داشــتن روحیــه پاســخ دهی در 
خصوص اقدامات انجام شــده به طور روشــن و واضح

بــه  متعهــد  اجتماعــی:  مســئولیت های 
زیســت محیطی  و  اجتماعــی  الزامــات  رعایــت 
شــهروندی حقــوق  از  صیانــت  و  قانونــی   ،
مرور کلی بر عملكرد شرکت، میزان دستیابی به 
اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم در سال 

مالی مورد گزارش:
فروش و سود خالص شرکت در سال مالی مورد گزارش 
به ترتیــب ۲/۰8۲ میلیارد ریال و ۷۳۷ میلیارد ریال 
است که به ترتیب حدود 86 درصد از بودجه فروش و 
۱۰۰ درصد از سود پیش بینی شده را پوشش داده است.
بیان برنامه ها و وضعیت شرکت برای سال مالی آتی:

۱- افزایــش تنوع بخشــی از تولیدات در راســتای 
استراتژی توسعه محصوالت

۲- پیگیری عملیات اجرایی جهت بازسازی و نوسازی 
خطوط قدیم و رعایت الزامات قانونی همراه با ارتقای 

GMP فضاهای تولید
۳- ورود به بازارهای جدید و ارتقای سهم بازار فروش 
کلیه محصوالت با در نظر گرفتن سودآوری فرآورده ها
4- ادامه فرایند نوآوری و توســعه محصوالت جدید

۵- ارتقای بهره وری از طریــق افزایش کارایی منابع 
انســانی و اســتفاده بهینــه از دارایی های شــرکت

استراتژی های اصلی سازمان
۱- ارتقای بهره وری
۲- توسعه محصول

۳- تعمیق بازار
4- توسعه بازار

برنامه های آینده شرکت
الف( گســترش بازارهای فــروش محصوالت و تنوع 

بخشی به شیوه های فروش
ب( فرآورده های داروئی جدید

ج( سیستم های مدیریت کیفیت
د( سرمایه گذاری ها )طرح های توسعه خطوط تولید(

ح( شیوه های تامین مالی
و( چالش های اساسی و راهکارهای پیشنهادی
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با تکنولوژی روز و از صفر تا صد وطنی
خودکفایی ایران با تولید انواع کابلها توسط شرکت شهید قندی

مجمع عمومی عادی سالیانه شــرکت کارخانجات تولیدي 
شــهید قندي )ســهامی عام( مورخ ۱۳۹8/۰۳/۱۹ در محل 
آمفي تئاترکارخانه واقع در شهرســتان یزد تشکیل گردید.

در این مجمع که با حضور ۷6/86 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 حسین قائمي راد  بود، که جنابان محمد 
گلشني و علي ســپهري راد در مقام نظار اول و دوم و آقای 
حمید رضا قدري به عنوان دبیــر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائــت گزارش هیات مدیره بــه مجمع مربوط 
بــه اهــم فعالیتهای صــورت پذیرفته در طی ســال مالی 
منتهــی بــه ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و پــس از اســتماع گــزارش 
حســابرس و بــازرس قانونــی، مجمع نشــینان با طنین 
صلــوات خــود ضمن  تصویــب صورتهای مالــی و تنفیذ 
معامــالت مشــمول ماده ۱۲۹ بــه کار خود پایــان دادند.
مهندس حمیــد رضا قدری که از باتجربها و بزرگان صنعت 
کشــور میباشد در فرازی از گزارش خود با اعالم اینکه امروز 
کشــور ما برای توسعه زیرساختهای مخابراتی خود به تولید 
محصوالت جدیدی نیاز دارد و شــرکت شهید قندی برای 
نخســتین بار در کشور توانسته اســت زنجیره تولید فیبر 
نوری تا انتقال به مجتمع های اداری و مســکونی و نهایتا تا 
کاربر نهایی در منازل در قالب شــبکهFTTH را کامل کند

اضافــه کرد: ایــن محصول در گذشــته کامــال به صورت 
وارداتــی تامین می شــد و در حــال حاضر این شــرکت 
توانســته اســت با تولیــدات خــود ســاالنه ۱۰ میلیون 
دالر بــرای کشــور صرفــه جویــی ارزی به همــراه آورد.  
مهندس قدری در ادامه با تاکید ویژه بر روابط هم افزا شرکت 
هــای تابعه و اصلی بر این نکته تاکید داشــت که در تالش 
هستیم دارایی های راکد و غیرمولد شرکت شهید قندی را در 
راستای رشد و توسعه این مجموعه و ارتقای سطح فناوری و 
تولید در منطقه به کار گرفته شده و این مهم در سالجاری که 
مزین به شعار رونق تولید است بیش از بیش تحقق پذیرد. بنا 
به اعالم سکاندار مجموعه شرکت کارخانجات تولیدی شهید 
قندی با هدف ایجاد ارزش برای صاحبان سهام، مشتریان و 
کارکنان و با تکیه بر نیروی انسانی توانمند، نو آوری، تکنولوژی 
برتر و برند معتبر تالش مــی کند محصوالت و خدماتی با 
کیفیت متمایز، مرتبط با صنایع مخابرات و انرژی به بازارهای 
ملی و بین المللی عرضه نماید. شــایان ذکر است علی رغم 
آنکه سال ۹۷ سخت ترین سال اقتصادی و به عبارتی جنگ 
اقتصادی بود  در ســال مالی گذشته شرکت شهید قندی با 
کسب سود عملیاتی مناسب و با تدبیر مدیران ارشد و تالش 
مجدانه کارگران خود توانست با کسب سود عملیاتی مناسب و 
سودآوری نزدیک به نیمی از زیان گذشته خود را جبران نماید.

چشم انداز
 بزرگترین و بهترین شرکت تولیدکننده محصوالت مخابراتی 

و برقی در خاورمیانه و آفریقا؛
اهداف

یکپارچه سازی ارکان سازمان با رویکرد هم افزایی جهت نیل به 
اهداف سازمان و استفاده حداکثری از منابع موجود و ظرفیت 
های بالقوه از رئوس اهداف برنامه ریزی می باشــد. در هدف 
گذاری کوتاه مدت برنامه جاری احیاء فعالیت های توســعه 
شــبکه بازاریابی و فروش در بازار داخلی و خارجی با رویکرد 
ایجــاد زنجیره توزیع و فروش جهت نفوذ حداکثری در بازار 
خرده فروشی و توسعه سبد محصوالت جانبی حوزه مخابرات، 

برق و شبکه با همکاری سایر تولیدکنندگان داخلی و خارجی.
خالصه اهداف مدیریت

۱- حداکثر کردن سود با تکیه بر کاهش قیمت تمام شده و 
بازنگری در شیوه عقد قراردادها

۲- توسعه و پایداری در بازار
۳- توجه خاص به سهامداران ، مشتریان، کارکنان.

4- توسعه و تنوع محصول
۵- اجرای استراتژی متنوع بازار/ محصول

مأموریت 
۱- افزایش حجم تولید مطابق با اســتانداردهای کیفیت و 

استفاده از ظرفیتهای خالی؛
۲- نفوذ و افزایش سهم بازارهای داخلی و خارجی، شناخته 

و ناشناخته؛

۳- توجه خاص به مشتریان عمده منجمله دولت، مخابرات و...؛
4- مدیریت بهینه منابع و دارائی ها و مولد نمودن دارائی های راکد؛ 
۵- مدیریت بهینه درآمدها و هزینه ها و نقدینگی و بدهی شرکت؛
6- توجــه خاص به فعالیتهای جدید و یا تکمیل فعالیتهای 
تولیدی منطبق بر امکان ســنجی و توجیه فنی اقتصادی؛
۷- افزایش امتیاز و اعتماد شرکت در سطح بازارهای مورد نظر؛
8- اســتفاده از فنــاوری جدیــد بــر اســاس ضــرورت؛
۹- ایجــاد روحیه تعــاون و همکاری در ســطح کارکنان و 
مدیران و افزایش تعلق ســازمانی از طریق نظام مشــارکت؛
۱۰- انجــام فعالیت ها از طریق افــراد متعهد و متخصص 
در کمیته های کاری و رعایت سیســتم شایســته ساالری؛
۱۱- نگهداری و ارتقاء نظام کیفی و اســتانداردهای کیفیت 

ISO-EFQM؛
۱۲- تعیین استراتژی و مزیت رقابتی شرکت؛

شرکتهای فرعی و وابسته
* شــرکت شــبکه ســازان کیهان )ســهامی خــاص(: با 
فعالیــت در زمینــه طراحی، ســاخت، مشــاوره، نظارت، 
اجــرا، نگهــداری کلیه پروژه هــا و تجهیــزات مخابراتی؛ 
* شــرکت برق آفتابی هدایت نور یزد)ســهامی خاص(: با 
فعالیت در زمنیه تولید و نصب انواع پنل های خورشــیدی 
در ســال ۱۳۹6 شــرکت جــزء واحدهای فرعــی بوده که 
تا ســال ۱۳۹۷ تعــداد ۵۱ درصــد از ســهام آن واگذار و 

در عداد شــرکتهای وابســته طبقه بندی گردیده اســت.
*  شــرکت ایســاتیس ارتباطات قندی)ســهامی خاص(؛ 
* شــرکت پلیمر ایســاتیس قندی ابرکوه)سهامی خاص(؛ 
تولیــد انــواع پلیمرهای مــورد نیاز صنعت کابل ســازی؛
*  شــرکت مطالعاتــی فیبرنــوری و بــرق خورشــیدی 
هدایــت نــور )ســهامی خــاص(- در حــال تصفیــه:

راهبردهای اتخاذ شده:
۱- اجرای اســتراتژی تنوع بازار / محصــول، به عنوان یک 

استراتژی دائمی مورد اجراء در شرکت؛
۲- استراتژی کاهش قیمت تمام شده

۳- اهتمام ویژه به کیفیت محصوالت، منطبق با استانداردهای 
جهانی

4- مدیریت زنجیره تامین با رویگرد تقویت توانمندی تامین 
کنندگان داخلی در فضای رقابتی

۵- تدوین برنامه توسعه و نفوذ در بازارهای داخلی و بین المللی
6- بهبود فرآیندها

برنامه های توسعه و در دست اقدام
زمینه های طرح های توسعه:

- کابل های مخابراتی نوری - تولید کابل زیردریایی
Semi Tight مطالعه و تجهیز جهت تولید -

- تولید کابل OPGW - فیبر و سیستم های نوری
- تکمیل مطالعه توجیه فنی اقتصادی کشش فیبر نوری با 
 )Passive( همکاری شریک خارجی - تولید تجهیزات پسیو
- مطالعه و تولید پریفرم های فیبرنوری با امکانات و ماشین 

آالت موجود به کمک دانشگاه
- مطالعه و اجرای سیستم های حفاظتی و کنترلی مبتنی بر 

فیبر و سنسورهای نوری
معرفی اجمالی 

شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی در تاریخ ۱۳6۳/8/۲۹ 
بصورت شرکت سهامی خاص تأسیس و در تاریخ ۱۳8۲/۱۰/۲8 
به شرکت ســهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳8۲/۱۱/۲۷ در 
سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و اولین معامله 
ســهام آن در تاالر بورس در تاریخ ۱۳8۳/۷/۷ انجام گردید.

موضوع شرکت
موضوعات اصلی: 

- تأســیس و ایجاد کارخانه جهت تولید انواع ســیم، کابل، 
کلیه وسایل، تجهیزات و مواد اولیه صنایع مخابراتی و فناوری 
اطالعات و ارتباطات، برق، کنترل و همچنین تولید فیبر نوری 

و برق خورشیدی.
موضوعات فرعی: 

- انجام هرگونه خدمات فنی و مهندســی شــامل مشاوره، 
طراحــی، تهیه و تأمین ماشــین آالت و تجهیزات، نصب و 
راه انــدازی، بهره برداری، نگهداری و آموزش و پشــتیبانی.
- انجام کلیه امور بازرگانی، از جمله واردات کلیه مواد اولیه، 
ماشین آالت و تجهیزات مربوط به موضوع شرکت و فروش و 
صادرات محصوالت تولیدی و سایر معامالت بازرگانی مجاز.
-  انجام سرمایه گذاری مشترک و جلب سرمایه های خارجی 
و داخلی، ایجاد کنسرسیوم با سایر شرکتهای داخلی و خارجی 

و تأسیس شرکتهای اقماری.
- أخذ مجوز و یا نمایندگی از شــرکتهای داخلی و خارجی 
و اعطای مجوز و یا نمایندگی به اشخاص حقوقی و حقیقی 

داخلی یا خارجی. 
-  تهیه و یا مشاوره در تهیه طرحهای جامع و تفضیلی مرتبط 

با فعالیتهای شرکت.

به گفته این مدیر رزومه دار از این پس سه 
محصول جدید با شش خط تولید، روانه بازار 
می شود و بدین ترتیب امكان دسترسی 
مشترکین خانگی به شبكه فیبر نوری با 
تكیه بر تولید داخلی فراهم خواهد آمد.
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تولید ژالتین کپسول  ایران به بورس آمد
دکتر رمضانی به مجمع چه خوش نشست

وقتی جناب پویا فرهت پشت تریبون رفت و از صنعتی سخن 
گفت که خود به همراه یاران با وفایش از بای بســم اهلل پای 
کارش بودن تا نشستن بر پنل بورسی باورم شد که هنر گر 
به ثریا باشد ایرانی به آن دست می یازد.  حسابهای شفاف و 
بدون بند حسابرس حاصل کار جناب منصور بخت و جناب 
یوزباشــی بود که نشان از درایت مدیران میانه میدان کار و 
عمل علم اســت و البته درایت مثــال زدنی دکتر رمضانی.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولید ژالتین کپسول 
ایران )ســهامی عام( مورخ ۱۳۹8/۰۳/۱۳ در محل مجتمع 
فرهنگي ورزشــي تالش تشــکیل گردید.  در این مجمع 
که با حضور 8۰/۰۲ درصد ســهامداران حقیقی و حقوقی ، 
اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، 
حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع 
برعهــده آقای علي اضغري بود، که جنابان فرشــاد ملکوند 
فرد و محســن صفاجو در مقــام نظــار اول و دوم و آقای  
داود منصوربخت به عنوان دبیــر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گــزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده ۱۲۹ با تقسیم 
ســود ۷۰۰ ریال به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.

دکتر رمضانی مدیر موفق و شــناخته شده صنعت دارویی 
کشور در ابتدای گزارش خود به مجمع نشینان با اعالم اینکه 
شــرکت ژالتین کپسول در سال ۷6 با 6 خط تولید فعالیت 
را آغاز کرد و در ســال 8۲ این رقم را به 8 خط تولید رساند 
افزود: این شرکت با توسعه خطوط تولید طی سال های 88 
و ۹4  هم اکنون دارای ۱4 خط تولید اســت و با بهره گیری 
از ۲6۲ نیروی انسانی کامال مدرن و تجهیزات کنترلی بسیار 
مجهز، ظرفیت اســمی تولید 6.۳ میلیارد کپسول در سال 
که قابلیت افزایش به ۷.۵ میلیارد کپســول را دارد و این در 
حالی است که نیاز ساالنه ایران ۵.۵ میلیارد کپسول است. 
به گفته وی این شرکت بصورت انحصاری مسئولیت تولید 
انواع پوکه سخت ژالتینی کپسول دارویی را به عهده دارد و 
نیاز بیش از ۲۰۰ شرکت داروسازی داخلی را تامین می کند.

مدیر با تجربه صنعت دارویی کشور در ادامه با اشاره به چشم 
انداز و اســتراتژی های شرکت افزود: برنامه تبدیل شدن به 
فروشــنده برتر خاورمیانه و جایگیری میان ده شرکت برتر 
این صنعت در جهان را می توان جزو چشــم اندازها نام برد. 
همچنین استراتژی های توسعه و رسوخ در بازار، تنوع و توسعه 
محصول و رهبری و کنتــرل هزینه ها به ترتیب در بخش 
های بازرگانی، فروش، تولید و مالی در دستور کار قرار دارد.

ایــن مدیر ارشــد با مقایســه روند تولید »دکپســول« بر 
اســاس آمارنامــه دارویی گفــت: در ســال ۹6 حدود ۵ 
میلیارد کپســول توســط این شرکت تولید شــده که این 
رقم در ســال ۹۷ به ۵.6 میلیارد کپســول رسیده است.در 
فروردین ســال جاری باید ۱۹۲ میلیون کپسول تولید می 
شــد که با روند رشــد ادامه دار بــه ۲6۷ میلیون و معادل 
4۰ درصدی بیشــتر از بودجه اعالمی رسید.در اردیبهشت 
ماه نیز پیش بینی تولیــد 4۷۷ میلیون به ۵۷۱ میلیون و 
تحقق ۱۲۰ درصدی بودجه در نظر گرفته، رســیده است.

دکتر رمضانی ضمن اشــاره به آمار فروش طی فروردین و 
اردیبهشت سال جاری و صورت و سود و زیان ادامه داد: میزان 
فروش شرکت در فروردین ماه ۲۱6 میلیون بوده که از ۱۹۲ 
میلیون پیش بینی شده،۱۲ درصد بیشتر و در اردیبهشت 
میزان فروش ۵۷۵ میلیون نسبت به 4۷۷ میلیون برآوردی 
بوده که حکایت از افزایش ۲۰ درصدی دارد.سود ناخالص از 
رقم ۱۷.۹ به ۲۹ میلیون تومان با 6۱ درصد افزایش،ســود 

عملیاتــی ۱۱.6 بــه ۲۳ میلیارد تومان معــادل ۹8 درصد 
افزایش و سود خالص از 6.8 به ۱۵.۱ میلیارد تومان معادل 
۱۲۲ درصد افزایش نسبت به ســال گذشته رسیده است.

وی درخصــوص برنامه های آتی شــرکت گفــت: اجرای 
اهــداف ســال ۹8 براســاس اهــداف راهبردی ۵ ســاله، 
خرید دســتگاه ســورت خودکار محصول چاپی، توســعه 
محصــوالت مبنی بر همکاری با یک یا دو شــرکت معتبر 
خارجی جهــت توســعه محصــوالت جدید،خرید زمین 
در مجــاورت کارخانــه، خرید دســتگاه HPFC و پوکه 
ژالتین کپســول ،جزو برنامه های در دستور کار قرار دارد.
مدیرعامــل مدبر شــرکت تولیــد ژالتین کپســول ایران 
درخصوص اهداف ۵ ســاله طرح توسعه توضیح داد: در این 
طرح شناســاندن ۱۰ محصول به جامعــه دارویی گنجانده 
شــده که طی ســال ۹8 دو محصول فلیور و پرل وارد بازار 
خواهد شد.در سال ۹۹ هم کپســول های پولوالن و تولید 
کپسول های بازشــونده در روده در سال ۱4۰۰ و کپسول 
های ژالتینی ماهی در برنامه ســال ۱4۰۱ قــرار دارد که 
تقریبــا با تکمیل آن، ســبد محصوالت کامل می شــود.
دکتر رمضانی همچنان در ادامه گفت: شرکت در حال حاضر 

رقیب داخلی ندارد. در سطح بین الملل نیز بزرگ ترین رقبا 
شامل  شرکت کپس ژل بلژیک ، شرکت آسوشیتد ای سی 
جی )ACG( هند و شرکت سوهانگ کره جنوبی است.قصد 
داریم با پیشرو بودن در صنعت تولید انواع کپسول های دارویی 
با تولید محصول کیفی و به روز رسانی فناوری، فروشنده برتر 
محصول در خاورمیانه باشیم. از سوی دیگر امید می رود با 
توسعه تولیدات بتوانیم صادرات به اروپا را پیش رو داشته باشیم.
وی درخصوص تخصیص دالر 4۲۰۰ تومانی به واردات مواد 
اولیه و میزان ســرمایه گذاری الزم برای طرح های توسعه 
ای و خریــد ماشــین آالت به بورس پــرس گفت: حدود 
4۰ ماده برای تولید ژالتین کپســول مورد نیاز اســت که 
بخشــی از خارج  و بخشی از داخل تهیه می شود. سیاست 
اســتفاده حداکثری از مواد داخلی در برنامه است به عنوان 
مثال قطعاتی به نام گراور از چین ســفارش داده می شــد 
اما اولویت کاهش خرید از خارج و بومی ســازی در دستور 
کار اســت. قســمت عمده واردات مواد اولیــه دالر 4۲۰۰ 
تومانی نیســت و فقط برای یکی دو محصول استفاده می 
شــود.در مجموع واردات ساالنه بالغ بر ۲ میلیون یورواست.
منصوربخــت مرد شــماره یــک مالی شــرکت نیز گفت: 
»دکپسول« برای سال ۹8 افزایش نرخ ۱۲ درصدی را پیش 
بینی کرده که منوط به موافقت وزارت بهداشــت و درمان 
است. وی در تایید سخنان مدیرعامل اذعان کرد که میزان 
دقیق سرمایه گذاری الزم برای طرح های توسعه ای خرید 
ماشین آالت مشخص نیست و اولویت اصلی با توجه به فضای 
اقتصادی، تولید محصوالت با دستگاه های موجود می باشد 
مگر اینکه نیاز به سرمایه گذاری خاصی جهت انجام باشد.

پیام هیأت مدیره
با یاد و نام خداوند ســبحان و با اتکا بــه یاری و تفضل او، 
گزارش عملکرد سال ۱۳۹6 شرکت و نتایج وبدست امده طی 
دوره مذکور و اهداف و برنامه های آتی به همراه جداول، آمار 
و اطالعات تکمیلی که حاصل فعالیت و تالش های مجموعه 
همکاران در سطوح مختلف شرکت می باشد، تقدیم می گردد.
امید اســت با رهنمودهای شما سروران و اظهارنظر مجمع 
محتــرم، هیات مدیره بتواند در پیشــبرد طرح ها و نیل به 
اهداف و ماموریتهای سازمانی خود گام های بلندتری بردارد.

چشم انداز
ما قصــد داریم با پیشــرو بــودن در صنعت تولیــد انواع 
کپســول های دارویی بــا تولید محصول کیفــی و به روز 
رســانی فناوری فروشــنده برتــر محصــول در خاورمیانه 
و یکــی از ده شــرکت برتر دنیــا در این صنعت باشــیم.

اهم برنامه ها و دستاوردها
- پیگیري مستمر جهت اعمال معافیت ماده ۱۳8 در برگ 
تشخیص مالیات عملکرد سال ۱۳۹4 )مبلغ برگ تشخیص 
۲۷۰۰۰ میلیــون ریال ( که منجر به صــدور برگ قطعي 
به مبلغ 8۰۰۰ میلیون ریال که پرداخت و تســویه شــد.
- اصالح و بهینه نمودن ســاختار تامین نقدینگي از محل 

مطالبات و منابع بانکي با هزینه کمتر
- تهاتــر و تســویه بدهي تســهیالت با بانــک تجارت به 
مبلــغ ۳۱۰۰۰ میلیون ریــال از محل مطالبات ســازمان 
تامین اجتماعي با صدور اســناد خزانه نوع دوم در اســفند 
۹۷ و همچنین تهاتر و تســویه بدهي تســهیالت با بانک 
صنعت و معدن به مبلــغ ۱۹۵۰۰۰ میلیون ریال با صدور 
اســناد خزانــه در فروردیــن ۹8 محقق و نهایــي گردید.
- برگ قطعــي مالیات ارزش افــزوده در تاریخ ۹6/۰۹/۲8 
بــه مبلــغ8۵۹8 میلیــون ریال صــادر گردیــده بود که 
بــا اعتــراض و پیگیــري مبلغ بــرگ قطعي اصــالح و با 
پرداخت 4۰۰ میلیون ریال تســویه و پرونده بســته شــد

- مقدمــات ورود به بازار فرابورس صورت گرفته که از تاریخ 
۹۷/۱۲/۲8 این شــرکت به ســهامي عام تبدیل و در تاریخ 
۹8/۰۱/۲8 ثبت نزدسازمان بورس و اوراق بهادار انجام شد و 

آماده ورود به بازار فرابورس مي باشد.
- تدوین سند استراتژیک سازمان 
- تدوین اهداف راهبردي ۵ ساله

- تولید صنعتي دو محصول پرل و فالور 
- تولید نیمه صنعتي محصوالت بازشونده در روده، گیاهي 

و نشاسته ذرت
- انجام مذاکرات با شــرکتهاي مطرح خارجي تولید کننده 

)V.J(پوکه کپسول گیاهي جهت مشارکت
- تخصیــص ارز اولویــت یــک بــراي واردات ژالتیــن 
- تدوین فرایندهاي اصلي شرکت و ارزیابي ریسکهاي فرایندها

برنامه هاي آتي 
۱- اجراي اهداف سال ۹8 بر اساس اهداف راهبردي ۵ ساله

۲- خریــد ماشــین ســورت اتوماتیک محصــول چاپي 
۳- توســعه محصــوالت ) همکاري با یک شــرکت معتبر 

خارجي جهت توسعه محصوالت جدید (
4- خرید زمیــن در مجاورت کارخانه براي طرح توســعه
۵- خرید یک دستگاه ماشین تولید پوکه کپسول ژالتینی
HPMC 6- خرید یک دستگاه ماشین تولید پوکه کپسول

اهداف 5 ساله استراتژی تحقیق و توسعه
 مجموع 5 سال 139۷ 1398 1399 1400 1401

ارائه محصول جدید در فرم پوکه کپســول تکمیل ســبد 
محصوالت ۱۰ - ۲ ۳ ۳ ۲

- محصوالت برنامه ریزي شده براي سال ۹8 :مرواریدي ، طعم دار
- محصوالت برنامه ریزي شــده براي ســال۹۹ :کپســول 
  HPMC پولوالن، بازشونده در روده کوچک، کپسول گیاهي
- محصــوالت برنامــه ریزي شــده بــراي ســال ۱4۰۰ : 
کپســول مایع، پایه نشاســته، باز شــونده در روده بزرگ
- محصوالت برنامه ریزي شــده براي سال ۱4۰۱ : کپسول 

ژالتین ماهي، کپسول استنشاقي
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کیمیاگرانی که از دل خاک ثروت می آفرینند
باما خوش خرامان با نیروهای بومی

ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم
آنانکــه در عمــق زمیــن کیمیاگــری 
می کنند نام آشــنایان عالــم و علم اند و 
بچه هــای متخصص و مودب شــرکت 
بامــا از جنس قبیله ای که می ســرایند 
مــا در پیاله عکــس رخ یار دیــده ایم.

اکتشــاف آن هم در معادن روباز به عمق 
چهارصــد متر در کنار حفر تونل یه طول 

دهها کیلومتر هم قبیله ای می خواهد تا بیابد نقش رخ ماندگار. شــوق و ابتکار این 
جوانان کارآزموده و پیش قراول مدیریت جهادی کشــور مهندس حســن اسالمی 
قانــع و معماری مالیــه جناب یحیی آبادی آنچنان ره به مقصــود یافته که در اوج 
فهم این بایســتگان و شایستگان جمله ذینفعان خوش و خرم به مجمع نشستند.

مجمع عمومی عادی ســاالنه شــرکت باما )ســهامی عــام( مــورخ ۱۳۹8/۳/۲۰ 
در طبقــه دهــم اتــاق بازرگانــی صنایــع و معــادن ایــران تشــکیل شــد.

در این مجمع که با حضور 8۰ درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات 
مدیره و مدیران ارشد، نماینده بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی شرکت 
و جمعی از بزرگان صنعت کانی کشور برگزار شد، ریاست مجمع بر عهده آقای دکتر 
حسینی که جنابان یوسف محمدی و حســین زاده در مقام نظار اول و دوم و آقای 
حســن اسالمی قانع مدیرعامل شــرکت باما به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
در ادامــه بــا قرائت گــزارش هیات مدیره بــه مجمع مربوط به اهــم فعالیت های 
صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و پس از استماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورت هــای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده ۱۲۹ به کار خــود پایان دادند.

به گفته سکاندار با تجربه و شناخته شده صنعت کانی کشور ، شرکت باما در سال مالی 
۱۳۹۷ علی رغم اتمام ذخایر روباز معادن خود، شاهد افزایش استخراج ماده معدنی بود. 
هم اکنون کل فرآیند استخراج به صورت زیرزمینی و با تکنولوژی حفاری عمق زیاد 
انجام می شود، به نحوی که در سال ۱۳۹۷ بیش از 64۰،۰۰۰ تن ماده معدنی به صورت 
زیرزمینی استخراج گردید که شاهد شکست رکورد استخراج زیرزمینی در این معدن بود. 
شــرکت باما در ســال گذشــته بدون اینکه لطمه ای به تولید بخورد، ظرف ۱6۰ 
روز اقــدام به بازســازی کامل خطوط تولید فلوتاســیون خود نمــود و نکته قابل 
توجه اینکه به جز آســیاب و پمپ های فشــار قوی که امکان ســاخت در داخل 
فراهم نبود، ســایر تجهیــزات با اتکا به توان داخلی تامین، نصب و راه اندازی شــد.

مهنــدس اســالمی مدیریت ارشــد شــرکت در ادامه بــا اعالم اینکــه با توجه 
بــه کمبــود آب در منطقــه اصفهــان، شــرکت بــا اجــرای چندیــن پــروژه 
در حــال حاضــر بیــش از 8۰ درصــد از آب مصرفــی در فرآینــد صنعتــی

از دیگــر پــروژه هــای زیســت محیطــی شــرکت مســقف کــردن واحــد 
ســنگ شــکن و خردایــش و همچنیــن اجرای نــوار نقاله بــوده اســت افزود:

شــرکت باما با ارتقا اســتانداردهای زیســت محیطی در ۳ ماه پایانی سال ۱۳۹۷، 
موفق به خروج از لیســت شــرکت های آالینده بعد از گذشت چند سال گردید و 
در حال حاضر مجموع ســطح جنگل کاری شــرکت بیش از ۲۰ هکتار می باشد. 
ســورپرایز خبری مجمع شرکت باما که در صورت های مالی سال ۱۳۹۷ و گزارش 
حسابرس نیز اشاره شده بود به سرمایه گذاری شرکت باما در محدوده ۳6 کیلومتر 
مربعی صاحب دیوان در اســتان اردبیل با اســتعداد مــاده معدنی مس و مولیبدن 
اختصاص داشــت. این ســرمایه گذاری در قالب شرکت جلگه های آسمانی صورت 
می گیرد. با خرید تجیهزات حفاری پیشرفته )امکان حفاری به عمق ۱۰۰۰ متری( 

تاکنــون بیــش از ۲۰،۰۰۰ متر فعالیت 
اکتشــافی در این محدوده انجام شــده 
اســت. میزان مالکیت شرکت باما در این 
محدوده اکتشــافی ۳۰ درصد می باشد. 
پیش بینی می شــود مجموع ســرمایه 
گذاری این پروژه در مرحله اکتشــاف با 
نرخ های فعلــی دالر حدود ۱۰۰ میلیارد 
تومان باشــد )سهم شــرکت باما ۳۰ میلیارد تومان(. به گفته مهندس اسالمی این 
مدیر خوش فکر ، انتظار می رود اکتشاف در سال ۱۳۹8 پایان یابد و پس از ارزیابی 
ذخایر معدنی، پروانه بهره برداری اخذ شــده و پس از تهیه طرح توجیهی، سرمایه 
گذاری در معدن و کارخانه فرآوری برای استخراج و فرآوری ماده معدنی انجام شود. 
پیش بینی می شود استخراج ذخایر هم به صورت روزمینی و هم زیرزمینی باشد. عیار 
ماده معدنی مس ۰.4 درصد می باشد که استخراج و فراوری آن کامال اقتصادی می باشد. 
احتمال جذب سرمایه گذاری خارجی در مراحل پایانی این پروژه نیز دور از انتظار نیست. 
جناب یحیی آبادی نیز در حاشیه این مجمع اعالم داشت : شرکت باما در سال گذشته 
عــالوه بر ایفای تعهدات ارزی به منظور رعایت قانون و بهره مندی از مزایای فروش 
صادراتی، فروش ارز خود در سامانه نیما را با بیشترین نرخ های ممکن انجام داده است. 
نرخ فروش دالر شرکت در سامانه نیما در حال حاضر ۱۲.۰۰۰ تومان می باشد. ضمنا 
شرکت کلیه تعهدات فروش داخلی محصول خود در سال ۱۳۹۷ را ایفا کرده است.

خبــر مهم دیگر مجمــع مربوط بــه عرضه ســهام شــرکت ذوب روی اصفهان 
)زیــر مجموعــه شــرکت بامــا( در ســال ۱۳۹8 اســت کــه فراینــد پذیرش 
شــرکت ذوب روی اصفهــان در فرابــورس در مراحــل انتهایــی اســت و بــه 

زودی و پــس از اتمــام مراحــل قانونــی، ســهام آن عرضــه اولیه خواهد شــد.
سیاست تقسیم سود شرکت باما در چند سال گذشته به دلیل نیاز شرکت به سرمایه 
گذاری برای حفظ و افزایش سطح تولید و تداوم برداشت ماده معدنی )اتمام ذخایر 
روزمینی و کاهش عیار( حداقلی بوده اســت. سرمایه گذاری فوق الذکر و همچنین 
ســرمایه گذاری برای بازســازی خطوط تولید به دلیل اینکه تامین تجهیزات قبل 
از افزایش نرخ ارز صورت گرفت در راســتای افزایش منافع ســهامداران بوده است.
پیش بینی می شود با توجه به سرمایه گذاری های صورت گرفته در معادن و خطوط 
تولید میزان تولید در ســال ۱۳۹8 افزایش یابد. پیش بینی بودجه شرکت در سال 
مالی ۱۳۹8 بر اســاس نرخ جهانی ۲،۵۰۰ دالر بر تن برای شــمش روی و ۱،۹۰۰ 
دالر بر تن برای سرب تنظیم شده است. ضمنا به دلیل مشکالت فروش صادراتی در 
سال ۱۳۹۷ موجودی شمش و کنسانتره روی شرکت به شدت افزایش یافته است. 
پیش بینی می شود شرکت موجودی کاالی خود را در سال جاری به فروش برساند.

پیام هیات مدیره
ارائه گــزارش پیش رو دســتاورد تجربه و توانمندی کارکنــان متعهدی بوده، که 
توانســته اند با تالش روزافزون مجموعه ای با بیش از 6۵ ســال قدمت را همچنان 
به عنــوان یکی از معــادن و صنایــع تولیدی مطرح در کشــور معرفــی نمایند.

 مدیران و کارکنان شرکت به صورت یک بدنه واحد موفق به اداره و اجرای کلیه امور 
از ابتدایی ترین مراحل شامل اکتشافات، طراحی، استخراج، ساخت، تعمیر، نگهداري و 
تولید گردیده اند و تداوم پیشرفت و ارتقای سطح کیفیت همچنان در دستور کار قرار دارد.

در ســال گذشــته ضمن اجرای برنامه عملیاتی، نســبت به اجرای طرح توســعه 
تولید )بازســازی کامل خط ۲ فلوتاســیون(، معدن )خرید تجهیزات اســتخراج و 
اکتشــافی و پایان کامل اســتخراج روباز و تامین کامل ماده معدنی از اســتخراج 
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زیرزمینــی( و اجــرای پــروژه های زیســت محیطی اقــدام گردیــد و با تالش 
بیشــتر پروژه هــای مربوطه دنبال می گردد و امید اســت در ســال پیش رو این 
شــرکت برنامه تولید و برنامه های توســعه خود و شــرکت های تابعه را اجرا نماید.

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

این راستا به کار می گیرد.
امید است تداوم حمایت های بی دریغ شما همچنان موجب دلگرمی و انسجام هر چه 

بیشتر ما در سال پیش رو گردد.
وضعیت و تحوالت صنعت در سال مورد گزارش

* افزایش میانگین نرخ برابری ارز به میزان ۱۳۲ درصد نسبت به میانگین سال قبل ۱۳۹6
* افزایش تورم و افزایش هزینه ها برای سال ۱۳۹۷ )طبق اعالم بانک مرکزی ۲6/۹ 

درصد(
* کاهش متوســط نــرخ بازار جهانی بــرای روی بــه میزان ۱۰ درصــد و برای 
ســرب به میزان ۹/۵ درصد در ســال ۱۳۹۷ نســبت به متوســط ســال ۱۳۹6
* نامســاعد شــدن شــرایط فــروش صادراتــی در ســال مــورد گــزارش
 جایــگاه شــرکت در صنعــت و وضعیــت رقابتــی در ســال مــورد گــزارش

* شرکت باما یکی از صادرکنندگان کنسانتره روی و سرب و شمش روی به خارج 
از کشــور بوده و به لحاظ کیفیت محصوالت قابل رقابت با مشابه خارجی می باشد.
* انتخــاب شــرکت بــه عنــوان صادرکننــده نمونــه در چنــد ســال اخیــر

 استراتژی شرکت
افزایــش ظرفیــت  و  فــرآوری  و  اســتخراج  اکتشــاف،  فراینــد  توســعه   *
بــا اجــرای طرح هــای بازســازی در ایــن شــرکت و شــرکت های تابعــه

جایگاه شرکت در صنعت
شرکت باما اولین تولیدکننده کنسانتره سولفور روی و سرب در کشور و بزرگ ترین 
معدن روی و ســرب در استان اصفهان است. شرکت باما در بین شرکت های فعال 
در ایــن صنعت با حجــم فروش معادل ۲۱68 میلیارد ریــال در رده دوم قرار دارد.

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
شــرکت در تاریخ ۱۳8۲/۱۲/۲۳ در گروه اســتخراج کانه های فلزی با نماد کاما و 
کــد ۰۵-۲۰-۱۳ در بورس اوراق بهــادار تهران پذیرفته و نام شــرکت در تابلوی 
تــاالر بورس درج شــده و ســهام آن برای اولین بــار در تاریــخ ۱۳8۲/۱۲/۲6 به 
قیمــت ۷/۱۵۰ ریــال مورد معامله قــرار گرفته و تعداد ســهام معامله شــده از 
ابتــدا پذیرش تا پایــان ســال ۱۳۹۷ معادل ۱866 میلیون ســهم بوده اســت. 
حجم مبنا در ســال ۱۳۹۷ معادل 4۰۰/۰۰۰ ســهم بوده اســت. ضمنا در تاریخ 
۱۳۹۷/۰6/۰۱ این شــرکت از تابلوی دوم تابلوی فرعی بازار اول ارتقا یافته اســت.

  تكنولوژی مورداستفاده
* عملیــات اکتشــاف در ایــن شــرکت شــامل شناســایی، پی جویــی، تهیه 
نقشــه های زمین شناســی با مقیاس هــای مختلــف، مطالعات ژئوشــیمیایی، 
اســت. مغزه گیــری  و  دریــل  واگــن  حفــاری  حفــاری،  نقــاط  تعریــف 

* روش مورداســتفاده در معــدن روبــاز OPEN PIT )پلکانی روباز( می باشــد 
کــه این فراینــد شــامل حفــاری، آتشــباری، دپو، بارگیــری و حمل اســت.

* روش مورداســتفاده در معدن زیرزمینی SUB LEVELStoping )اســتخراج 
طبقات فرعی( و Slope Room & Pillar )استخراج اتاق و پایه در شیب( می باشد؛ 
فرآیند مذکور شامل حفاری توسط دستگاه های جامبو دریل و سیمبا دریل و آتشباری 
با الگوی تونلی و بارگیری )توســط لودرهای زیرزمینی و روباز( و حمل می باشــد.
* فرایند تولید شــامل مراحل سنگ شــکن، آســیاب و واحــد کانه آرایی به روش 
فلوتاســیون )شناورســازی( می باشــد و در صــورت نیاز به تولید خاک اکســید 
روی از واحد کلسیناســیون جهت تبدیل کربنات به اکســید اســتفاده می گردد.

* آزمایشــگاه بــا اســتفاده از دســتگاه های جــذب اتمی و تیتراســیون جهت 
تعییــن عناصــر ســرب، روی و ســایر ترکیبات با دقــت در حال کار می باشــد.  

تولید
واحد تولید با تعداد 84 نفر پرسنل در بخش های سنگ شکن، هوی ، مدیا، فلوتاسیون، 
آزمایشگاه با ۱۳ نفر و تعمیرات مکانیکی و الکتریکی با ۵۱ نفر، هم اکنون در حال فعالیت 
می باشد. واحد تولید وظیفه پرعیار کردن مواد اولیه معدنی را با روش های مختلف 
به عهده دارد که به عنوان تولید نهایی در بازارهای داخلی و خارجی عرضه می گردد. 
خالصه اهم عملیات انجام شده در بخش های مختلف واحد تولید به شرح زیر می باشد:

سنگ شکن: سه واحد سنگ شکن با ظرفیت عملی ۲۰۰۰ تن فید ورودی در روز، 
خردایش ماده معدنی را انجام می دهند. کانه های اســتخراج شده از معادن پس از 
بارگیری و حمل به بونکر سنگ شکن، توسط فیدر وارد سنگ شکن فکی شده و به 
ابعاد زیر ۱۰ سانتی متر تبدیل می گردد. سپس بر روی سرند ریخته شده و باعاد کمتر 
از ۱۵ میلیمتر، از زیر سرند به سیلوی کارخانه هدایت می شوند. باعاد بزرگتر از ۱۵ 
میلی متر، روی سرند به سنگ شکن های مخروطی منتقل شده و این فرآیند، تشکیل 

سیکل بسته ای را می دهد که مواد در این مدار خردایش مناسب را پیدا می کنند.
هــوی مدیا: جداســازی و کانی های پرعیــار از کانی های کم عیار، توســط مدار 
واســطه ســنگین در ایــن واحد انجام مــی گیرد. کانی های جداســازی شــده 
پــس از این مرحله دارای عیار مناســب، جهــت فرآیند فلوتاســیون می گردند.

فلوتاسیون: کانی های خرد شده در واحد سنگ شکن پس از انتقال به سیلوی کارخانه 
توسط نوارهای مربوطه وارد این واحد می شوند. این مواد ابتدا توسط آسیا میله ای 
خرد شده، سپس به سیلوی جداسازی منتقل می گردد. در سیکلون ها طبق خاصیت 
گریز از مرکز موا با ابعاد زیر ۷۵ میکرون از باالی سیکلون به کاندیشنر منتقل و ابعاد 
بزرگتر از ۷۵ میکرون از زیر سیکلون به آسیا گلوله ای منتقل شده، پس از خردایش 
ثانویه، مجددا وارد سیکلون های جداسازی می گردند. پس از انتقال مواد به کاندیشنر 
با اضافه کردن مواد شیمیایی مناسب و طی زمان کافی وارد سلولهای رافر، اسکاونجر 
و کلنر می گردند. محصول این قسمت کنسانتره سرب با عیار 6۰ درصد می باشد و 
به حوضچه های کنسانتره انتقال می یابد. باطله مرحله سرب گیری به عنوان خوراک 
وارد فرایند روی گیری می شود و بعد از انتقال به کاندیشنرها و سلول های مربوطه 
محصول کنسانتره روی با عیار ۵۰ درصد به حوض های مربوطه منتقل می گردد. 
ظرفیت کارخانجات )خط ۱ و ۲( ۲۰۰۰ تن و خط ۳ معادل 6۰۰ تن فید در روز است. 

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

- برنامه ریزی مستمر جهت شناسایی و بکارگیری استراتژی های مناسب سرمایه گذاری
- استقرار سیستم های یکپارچه و استفاده از کابل نوری و اصالح سرورها و سیستم ها
محیطــی زیســت  عــوارض  کاهــش  جهــت  در  گــذاری  ســرمایه   -
- حفــظ وضعیــت بهــره بــرداری از معــادن بــا تکمیــل عملیات اکتشــافی
- اصالح ســاختار شــرکت و شــرکت هــای فرعــی و بهبود وضعیــت پرتفوی
- حفــظ میــزان تولید ســولفور با توجه بــه محدودیــت تامین مــواد معدنی

- تداوم عملیات اکتشاف درمحدوده های متعلق به شرکت و گسترش آن در خارج 
از شرکت

- خرید تجهیزات تولید و معادن و زیست محیطی
- راه اندازی و توسعه مرکز تحقیقات فرآوری

- ورود تولید جدید در ســبد تولیدات گروه )یا تامین مواد مصرفی با صرفه بیشتر(
- اصالح ساختار نیروی انسانی شرکت

تاریخچه
شــرکت باما با بیش از نیم قرن ســابقه فعالیت یکی از تولید کنندگان کنسانتره 
ســرب و روی در ایران میباشــد . تمامی مراحل تولید از اکتشــاف و استخراج تا 
فلوتاسیون و کلسیناسیون بدست کارکنان در یک مجتمع عظیم معدنی و صنعتی 
به وســعت حدود چهل کیلومتر مربع انجام میگیرد . منطقه اصلی فعالیت شرکت 
در رشــته کوه ایرانکوه و برروی ذخایر ســرب و روی این منطقه متمرکز است که 
در ۲۰ کیلومتری جنوب غربی اصفهان واقع شــده . تعداد پرسنل این شرکت ۳۰۰ 
نفر اســت که حدودا” همین تعداد نیز به عنوان پیمانکار مشــغول بکار می باشند .
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توسعه فعالیت ها در جهت تامین سالمت مردم
مدیر و برند ارزنده در کی بی سی

بهترین پیام کی بی ســی در یک مجموعه خوش نام 
سالمتی باشد که چه پر بها بدان تالشگران کوشیده بودند.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت 
کی بی سی)سهامی عام( مورخ ۱۳۹8/۰۳/۰8 در محل 
ساختمان جدید دانشکده داروســازی - سالن رازی 
برگــزار گردید.  در این مجمع کــه با حضور ۹4/6۹ 
درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس 
و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده 
آقای دکتر اکبــر برندگي بود، که جنابان دکترجالل 
بهارستان ودکتر فرشــید مرادي در مقام نظار اول و 
دوم و آقای محمدرضا قاســمي به عنوان دبیر مجمع 
انتخاب گردیدند. درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره 
به مجمع مربوط بــه اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی ســال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و پس 
از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع 
نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای 
مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده ۱۲۹ و با تقسیم 
سود ۵۷۰ ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

تبییــن معضــالت و مشــکالت حادث شــده برای 
واردات مواد اولیه دارویی توســط مدیرعامل فهیم و 
بازارشــناس کشور و ارایه راهکارهایی برای برون رفت 
از وضعیــت حاضر و تبییــن برنامه های مناســب 
ســکانداران شرکت در کنار تایید حساب های شفاف 
مدیریت مالی مجموعه از نکات خواندنی مجمع بود.

پیام هیات مدیره
مرور کلي بر وضعیت و تحوالت واردات دارو در 

سال مالي مورد گزارش: 
 نوســانات قیمت ارز ، نیاز باال و مستمر به نقدینگی 
، عــدم امکان برنامه ریزي واردات محصوالت به علت 
نامشــخص بودن زمان تخصیص ارز توســط بانک 
مرکزي از یکســو و مشــکالت تحریم و به طبع آن 
قطع همکاري بانکهاي اروپایی با کشور از سوي دیگر 
و عالوه برآن اعمال سیاست هاي اقتصاد مقاومتی از 
ســوي وزارت بهداشت بواسطه کاهش ارز تخصیصی 
به واردات دارو و تقلیل رقم کل واردات در سال مورد 
گزارش و عدم افزایش نرخ دارو با اعمال کاهش سود 
واردکنندگان دارو و بخشنامه هاي متعدد سازمان غذا 
و دارو در جهت جلوگیري از ورود داروهایی که مدت 
ها سابقه واردات داشته است و همچنین اخذ سپرده 
پایه از ســوي بانکهاي عامل که منجر به افزایش نرخ 
موثر تســهیالت بانکی به حدود ۲4  درصدمی گردد 
، همگی از مســائل و مشکالت سالجاري بوده است . 
 تحوالت درسیستم ثبت و توزیع دارو و ایجاد سیستم 
یکپارچه جدیــد براي ارتباط بین بانکها ، گمرکات و 
بازرگانی که هنوز کامل نشــده و جا نیافتاده است از 
مشکالت دیگر سال مطروحه می باشد قابل ذکر است 
مشکالت سال های اخیر متاسفانه شرکتهاي واردکننده 
دارو را با مشــکالت مالی شــدید روبرو نموده است .
مرور کلي بــر جایگاه شــرکت در واردات و 
وضعیت رقابتي آن در سال مالي مورد گزارش :

شــرکت در زمینه واردات دارو فعالیت داشــته و در 
پایان ســال ۱۳۹6 و برمبناي آخرین آمارنامه داروئی 

منتشر شده سازمان غذا و دارو در بین شرکتهاي فعال 
در این حرفه ، با حجم فــروش معادل مبلغ ۱/۵۵۹ 
میلیارد ریال موفق به کســب رتبه ۹  گردیده است.

بیان استراتژی شرکت
مســئولیتهای  راســتای  در  شــرکت  ایــن   
محولــه و در جهــت نیــل بــه اهــداف تعییــن 
شــده خــود، اقدامــات ذیــل را دنبــال میکنــد:

- واردات و عرضــه به موقع اقالم تحت نمایندگی به 
بازار با هدف ارتقاء جایگاه شرکت در بین واردکنندگان

- مشارکت در فراخوان وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی به منظور کمک به واردات اقالم یارانه اي مورد 
نیاز کشور با توجه به اهداف متعالی هلدینگ سرمایه 
گذاري البرز، مبنی بر دارورسانی به بیماران نیازمند. 
-  همکاري با نمایندگی هاي داخلی شرکتهاي داروئی 
به منظور مشارکت در واردات دارو و تجهیزات پزشکی 

مورد نیاز کشور . 
-  توسعه نمایندگیها ، در راستاي تکمیل و ایجاد تنوع 

در سبد محصوالت شرکت . 
- حضور فعالتر در عرصه واردات و توزیع تجهیزات پزشکی

- تــالش بــه منظــور کاهــش هزینه هــاي مالی 
و اخــذ تســهیالت ارزان قیمــت و افزایــش حــد 
اعتباري نــزد بانکها و تنوع بانکهاي طــرف قرارداد. 
-  تالش در جهت تمرکز بر واردات کاالهایی که عالوه 
بر حیاتی بودن درنهایت منتج به تولید در کشور گردند. 
 مرور کلي بر عملكرد شرکت، میزان دستیابي به 
اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم در سال 

مالي مورد گزارش 
فروش و سود خالص شرکت در سال مالی مورد گزارش 
به ترتیب ۱/۷۲6/۵4۳ و ۱۵۱/۹۳8 میلیون ریال است 
که به ترتیب حدود ۱۱8 درصد از بودجه فروش و ۱۵۱ 
درصد از سود پیش بینی شده اولیه را پوشش داده است. 
با توجه به عملکرد فوق، دستاوردهای شرکت کي بي سي 
در سال ۱۳۹۷ در حیطه های زیر قابل توجه بوده است : 
- رتبه ۹ در بین شرکت با توجه به آمارنامه داروئی سال ۱۳۹6 

- تامیــن حجم عمــده واکســن هاي مــورد نیاز 
وزارت بهداشــت بــه ارزش حــدود 6۵8 میلیــارد 
ریــال با حداقل قیمــت و از بهتریــن منابع موجود
- اخــذ نمایندگــی انحصاری و بســتن قــرارداد با 
شــرکت FINLAY کوبــا بــرای واردات واکســن

- اخذ نامه نمایندگی از شــرکت های عمده فروشی 
ترکیــه   Dano Saglik و   INC PHARMA
و ثبت این دو شــرکت در ســازمان غذا و دارو جهت 

واردات داروهای فوریتی
- اخــذ مجوز اداره کل دارو جهــت واردات داروهای 

فوریتی به ارزش ۲/۷۹4۳۲8/۳۰ یورو
- همــکاری دوجانبه بــا هیات امنــای ارزی جهت 
تامین نیازهای ضروری کشور جهت اقالم مصرفی و 

تجهیزات پزشکی.
- واردات و تحویل حدود ۵/۵ میلیون یورو انواع نخ جراحی 
تخصصی و ملزومات مصرفی پزشکی به هیات امنای 
ارزی وتوزیع بین مراکز درمانی و رفع نیاز فوری کشور.
- همکاری با شرکت بایوسان فارمد در مورد تولید واکسن 
پنتاواالن و تحویل آن به وزارت بهداشت در چارچوب 
قــرارداد فی مابین و درچارچــوب انتقال دانش فنی
-  اخذ موافقت اصولی تاسیس شرکت عمده فروشی 
داروئی بین المللی در منطقه ازاد تجاری ارس یا سلفچگان 
- توسعه فعالیت های شرکت در زمینه واردات داروهای 
فوریتی و همکاری با وزارت بهداشت به عنوان یکی از 
بازوهای اصلی تامین کننده داروهای فوریتی در حداقل 
زمان و بهترین قیمت به منظور تعدیل تقاضا و قیمت.
- افزایش حد ساالنه تســهیالت مشارکت مدنی به 

۲۰۰۰ میلیارد ریال . 
- تمدید و افزایش حد ســاالنه گشــایش اعتبارات 

شرکت تا مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال
- افزایش ســرمایه شــرکت از ۲4۰ میلیارد به ۲۹۰ 

میلیارد ریال . 
- تمدید گواهینامه ISO ۹۰۰۱  شــرکت توســط 

 TUV Nord . شرکت
برنامه های آینده شرکت: 

* افزایــش ســهم از بــازار واردات دارو و ارتقاء رتبه 
شــرکت بین واردکنندگان دارو .  *  افزایش ســهم 
بــازار واردات اقالم مصرفی و تجهیزات پزشــکی * 
انتقال دانش فنی تولید دارو جهت داروهای وارداتی * 
افزایش سرمایه شرکت در راستاي اصالح ساختار مالی 
طبق روال سنوات قبل * حفظ نمایندگی هاي موجود 
و توســعه همکاری های فی مابین * حضور فعال در 
فراخوان های تامین دارو و تجهیزات پزشــکی وزارت 
بهداشــت * توسعه فعالیت های شــرکت در زمینه 
تامیــن داروهای فوریتی مورد نیاز وزارت بهداشــت 
* تعامل با شرکتهاي داخلی بمنظور در واردات دارو 
و تجهیزات پزشــکی *  ورود در زمینه واردات دارو و 
مکمل های حیوانی و  دامی *  افزایش سطح علمی 
پرســنل و جذب نیروهای جدید متخصص و کارآمد
* حضور فعالتر در نمایشــگاههاي داخلی و خارجی 
در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی * استفاده از برنامه 
ها و سیستم های مکانیزه جهت تسهیل در فرآیندها
* اخــذ تاییدیه های ایــزو و تاییدیه هــای معتبر
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ســال پیش جناب مهندس خلیلی را در مســند نفت پارس دیدم و فرهیختگی 
علمــش و شــوق عملش برآنم داشــت که بر نقش یک صفحه و جلد نشــیند. 
باور داشــتیم و داریم که نفت پارس با پتانســیل باالی خــود مجموعه وبا این 
داشــته ناب مدیریت که خود رکن رکین بازار ســرمایه اســت از هر مشــکلی 
نهراســد و به ســالمت برون شــود چون ابراهیــم خلیل از آتــش . خدا قوت. 
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت نفت پارس)سهامی عام( مورخ 
۱۳۹8/۰۳/۰۵ در محل موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی برگزار گردید. 
در ایــن مجمــع کــه بــا حضــور 8۹/۵۳ درصــدی ســهامداران حقیقی و 
حقوقــی ، اعضــاء هیات مدیــره، نماینــده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 
حســابرس و بــازرس قانونی برگــزار گردید، ریاســت مجمع برعهــده آقای 
پرویزراحــت  بود، که جنابان حســن جبــاري و اللهیار صالحــي در مقام نظار 
اول و دوم و آقــای حمیدرضــا خلیلی به عنوان دبیر مجمــع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفته در طی ســال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 

صورتهــای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول 
ماده ۱۲۹ و با تقســیم ســود ۲/۳۰۰ ریال 
به ازای هر ســهم به کار خــود پایان دادند.

به گفته ســکاندار با تجربه و مدیر شــناخته 
شــده صنعت پتروشــیمی و نفت کشــور، 
شــرکت نفت پارس با رشــد ۲۰۲ درصدی 
به ازای هر ســهم ۲۵86 ریال سود در سال 
۹۷ محقــق کرد کــه ۱۵۳4 میلیــارد ریال 

درآمــد حاصــل از فعالیت های عملیاتــی بود. اما آنچه که به این رشــد بزرگ 
کمک کرد، ســایر درآمدهای عملیاتی ناششــی از سود حاصل از تسعیر ارز بود.

پیام هیات مدیره
 ضمن عرض سالم خدمت سهامداران گرامی ، به استحضار میرساند سال ۱۳۹۷ 
از لحاظ اقتصادي ســالی پر فراز و فرود بود به گونه اي که تحریم های موجود، 
افزایــش قیمت جهانی نفت و به تبع آن افزایش قیمت مواد اولیه، شــرکت را با 
چالش هاي بســیار جــدي مواجه نمود. با این وجود افزایــش قابل توجه مقدار 
فروش نســبت به سال گذشته، سیاستهاي جدید فروش، کمک خداوند متعال و 
خرد جمعی مدیران و پرســنل شرکت و حمایت هاي سهامداران گرامی، نه تنها 
منجر به سرمایه گذاري ارزشمندي توسط شرکت گردید، شرکت با فروش قابل 
توجه، رشد تولید چشمگیر و افزایش سود خالص هر سهم نسبت به پیش بینی 
های انجام شده، روبرو شد و سیر رشد و تعالی شرکت کماکان ادامه یافته است. 

اهم اقدامات انجام شده در سال 139۷: 
۱- تولیــد بیش از ۵۵ میلیون لیتر روغــن پایه و بالغ بر ۱۲۲ میلیون لیتر انواع 
محصول نهائی روغن جمعا به میزان بیش از ۱۷۷ میلیون لیتر که باالترین میزان 
تولید شــرکت نفت پارس از بدو تاســیس تاکنون بوده اســت و تحقق صادرات 
بیش از 6۲ میلیون دالر در ســال ۹۷ که درخصوص ارز حاصله کلیه مصوبات و 
بخشنامه های ارزی هیات وزیران و بانک مرکزی در ارتباط با برگشت وجوه ارزی 
حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشــور و عرضه آن در سامانه نیما توسط 
شرکت به صصورت کامل رعایت شده و شرکت به کلیه تعهدات خود در رابطه با 
وجوه مذکور اقدام نموده است. فروش ارزهای حاصل از صادرات بر حسب مورد، 

بخشی با نرخ ارز رسمی بانک مرکزی و بخشی با نرخ سامانه نیما انجام شده است.
۲- شــرکت در چند مرحله افزایش ســرمایه شــرکت پاالیش پارسیان سپهر 
)پــروژه تولید اتــان ( که طبق بــرآورد، زمان بهره برداري اواخر ســال ۱۳۹8 
خواهــد بود و با توجــه به طرح مطالعاتی پــروژه ، ســودآوري آن بعد از بهره 
بــرداري، درآمــد غیر عملیاتــی قابل توجهــی را نصیب شــرکت خواهد کرد
۳- اخــذ تاییدیــه داخلــی و خارجــی محصــوالت موتــوري و دریایــی

4- برگزاري ســمینار جهت اتوسرویسها به منظور معرفی محصوالت به مصرف 
کننده نهائی و اعطاي جوایز به در قالب جشنواره

۵- اجراي پروژه افزایش راندمان تولید. 
6- انجام تعمیرات اساسی و به روز رسانی ماشین آالت و تجهیزات تولیدي و فرآیندي

۷- اخذ جایزه تعالی سازمانی.
8- تولید و عرضه محصوالت جدید فلومکس

۹- مکانیزه کردن سیســتم هاي تدارکات داخلی و ایجاد لیست تامین کنندگان
اهداف مهم شرکت در ســال ۱۳۹8 که با تالش و همکاري کلیه کارکنان امید 

تحقق آن را دارد: 
الف- افزایش تولید و فروش نسبت به سال قبل

ب- سرمایه گذاري در افزایش ظرفیت هاي جدید. 
ج- ســرمایه گذاري در بخــش روانکارهاي 
بنزینــی و دیزلــی با ســطح کیفیــت باال

د-اجــراي پــروژه هــاي deoiling ، گاز 
خنثــی ، بویلــر جدید و کوره هــاي جدید

ه- توســعه بازار با عرضه محصوالت جدید و 
افزایش ظرفیت به منظور افزایش سهم بازار.

 و- توسعه بازارهاي صادراتی براي محصوالت نهایی از جمله انواع گریس.
 ز- تدوین برنامه مناسب جهت بازاریابی و تبلیغات به منظور تقویت برند نفت پارس.
اســت: بــوده  زیــر  مــوارد  ۱۳۹۷شــامل  ســال  در  دریافتــی  جوایــز 
دریافت لوح و تندیس سیزدهمین کنفرانس روابط عمومی الکترونیک، دریافت 
لوح و تندیس جشنواره ملی بهره وری، دریافت لوح و تندیس دومین دوره جایزه 
ملی تعالی و پیشرفت، دریافت لوح و تندیس دوازدهمین نمایشگاه و همایش بین 
المللی انرژی و دریافت لوح و تندیس چهره های ماندگار صنعت، معدن و تجارت.

پروژه های در دست اقدام:
۱- بهینه سازی و تعویض کوره های واحدهای فوفورال

۲- پروژه خرید سیستم تولید گاز خنثی
MEG ۳- احداث دو دستگاه مخزن ذخیره
4- احداث 4 دستگاه مخزن ذخیر روغن پایه

۵- مکانیزه نمودن خطوط بسته بندی و پرکنی روغن
6- سیستم اعالم حریق ساختمانها و واحدهای پروسسی و انبارها

محصوالت نفت پارس نخستین انتخاب مشتریان 
نفت پارس خلیل از آتش گذر است
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کالسیمین سر قطار صنعت کانی
قهرمان صنعت ایران
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دو بار در گذشــته اخبار معدنی مرا دســتخوش هیجان بســیار کــرد. یک بار 
گریســتم آنگاه که خبر شــدم معدن انگوران فروریخت و صنعت به نفس نفس 
افتاد و یک بار از ته دل خندیدم آن روز که عملکرد شــفاف و پاک کالســیمین 
ســرقطار صنعت کانی را دیدم.دســت مریزاد مردان جهادگر و مدیران دلسوز.

مجمع شرکت کالسیمین در روز یکشنبه مورخ ۲۵ خرداد ۹8 در محل سالن هتل 
المپیک تشــکیل گردید. در این مجمع که با حضور ۷۱/6۲ درصدی سهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، 
حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای مسعود 
ساالري توسه سرا بود، که جنابان رامتین قسمتی و ابوالفضل بنان در مقام نظار 
اول و دوم و آقای محمد حیدرزاده به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند. درادامه 
با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی ســال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و پس از استماع گزارش حسابرس 
و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای 
مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده ۱۲۹ و با تقســیم سود ۱/۰۰۰ ریالی به 

ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.
مهندس حیــدری زاده مدیر ارزشــی 
و خــوش فکــر مجموعه در فــرازی از 
گــزارش خــود با اشــاره بــه جزئیات 
فعالیت هــای انجــام شــده در حیطه 
کاهــش هزینه هــا گفت: ایــن کاهش 
هزینه مرهون سیاســت های انقباضی و 
صرفه جویانه در ســه ماه آخر سال ۹۷ 
است که به میزان یادشده شدت گرفته 
اســت و از طرفی جمع حقوق صاحبان 
کالســیمین نیز با افزایــش همراه بود.

مهنــدس حیدری زاده کــه از معرف و 
معروف های صنعتی کشور می باشد در 

ادامه با اعالم اینکه ۱۹ هزار تن شــمش روی تولید شده از سال قبل در شرکت 
موجود است، اضافه کرد: در سال گذشته روند راندمان تولید شمش روی، اگرچه 
با رشد همراه بوده ولی ما انتظار بیشتری داشتیم. وی با اشاره به اینکه کالسیمین 
۱۷ درصد از کل تولیدات شمش روی کشور را تولید می کند، گفت: این راندمان به 
واسطه واحد BZS است که این واحد ۳۵ درصد از تولید کالسیمین را شامل می شود.

در حاشیه جلسه مجمع نیز رضا فشــارکی؛ مدیر امور مالی و اقتصادی شرکت 
کالسیمین درخصوص نوسان نرخ روی در LME خاطرنشان کرد: به دلیل وجود 
تحریم ها در ســال قبل چندان در قیمت ها تغییری ایجاد نکردیم و اگر قیمت ها 
رو به کاهش باشد شمش نمی فروشیم. مرد پاکدست شماره یک مالی مجموعه 
از تامیــن خاک موردنیاز از بیرون از مرزها خبر داد و گفت: با توجه به افت عیار 
انگوران ناچار از اتخاذ این رویکرد هســتیم. وی تاکید کرد: اگر نقدینگی شرکت 
تامین نشود با نرخ های پایین هرگز نخواهیم فروخت. وی یادآور شد: پیش بینی 
می کنیــم نرخ شــمش روی در حدود قیمت های ۲۷۵۰ تا ۳۰۰۰ دالر باشــد.

پیام هیات مدیره:
هیــات مدیره و مدیریت شــرکت با این اعتقاد که امانتدار ســهامداران محترم 
بوده، به منظور حراســت و ارتقاء امانت واگذار شــده، وظیفه خود می داند که 
از انجــام هیچ تالش و کوششــی در این راه دریغ نورزد. مدیریت شــرکت در 
راســتای این هدف، علیرغم مشــکالت اساســی که در صادرات شــمش روی 
برای این شــرکت و ســایر فعاالن این بخش در محیط کســب و کار داخلی و 
فضای جهانی ایجاد شــد از قبیل: تحریم صادرات شــمش روی، تحریم شرکت 
کالســیمین و محدودیــت واردات اقالم مــورد نیاز همچنین برگشــت وجوه 

حاصــل از فروش محصول به صورت ارزی و مشــروط نمودن انجام صادرات به 
عرضــه در بــورس کاال که عمال فرصت هــای زیادی را از بخــش فروش و ارز 
آوری شــرکت گرفت و شــرکت را با کمبود شــدید نقدینگــی مواجه نمود به 
نحویکه ســود ســهامداران و حقوق کارکنان نیــز با تاخیــر پرداخت گردید. 
با وجود مشــکالت مذکور و کمبود نقدینگی به منظــور جلوگیری از تعطیلی 
کارخانجات و ادامه روند پویایی و موفقیت شرکت با همتی دو چندان با همراهی 
کارکنان و مدیران خود، ضمن اخذ استراتژی کاهش هزینه ها در تمامی بخش 
هــا و فرآیندها، روند تولید را حفظ نمـــوده و با اعمــال نظم و انضباط در امور 
مختلف و برنامه ریزی برای کنترل نقدینگی امور شــرکت را به سامان رسانید.

-  در ذیل برخی از اقدامات انجام شده، فهرست گردیده است :
۱- کاهــش ضریب مصرف برخی مواد شــیمیایی و افزودنــی در خطوط تولید
۲-  حذف برخی از پیمانکاران و انجام عملیات توسط امکانات و نیروهای درون سازمانی

۳-  کنتــرل مقــدار خرید اقــالم مورد نیــاز و کاهش حجم خریــد ملزومات 
4- کاهش هزینه های پشتیبانی و حذف هزینه های غیر مولد

- همچنیــن در روند اســتراتژی های 
گذشته شــرکت، پروژه های بهبود نیز 

به شرح زیر صورت پذیرفت:
 BZS ۱- آغاز بهره برداری از کارخانه
در زمینه بازیافت روی از کیک های لیچ
۲- فلوتاســیون مجدد خاک های ۰-۲ 
اســتحصال کنسانتره  و  استروژن  سد 
سرب از آن و افزایش عیار روی محتوی 
۳- شستشو و بازیافت روی از فیلترکیک 
های تصفیه گــرم کارخانه روی دندی 
4- خرید و اســتفاده از خاک های کم 
عیار)6-4  درصد zn( از معدن انگوران 
در سال مالی مورد گزارش خوشبختانه 
با بکارگیری اســتراتژی های فوق، توانســتیم با کمی تاخیر ولــی نهایتاً کلیه 
تعهدات خود را به ســهامداران محترم و طلبکاران ایفاء نموده و با برنامه ریزی 
های انجام شــده ضمن حفظ و ارتقاء منافع ســهامداران، رضایت ایشان را نیز 
به دســت آوردیم. بر این اســاس گزارش حاضر که در برگیرنــده اهم فعالیتها 
در جهــت نیل به اهداف و اســتراتژی های شــرکت می باشــد را تقدیم می 
داریم. هیات مدیره و مدیریت شــرکت معتقد اســت تمامی افتخارات کســب 
شــده در ســایه لطف خداوند متعال و همراهی و حمایتهای بی دریغ و سازنده 
ســهامدارن و کارکنان و ذینفعان شــرکت حاصل شده اســت. در پایان ضمن 
تشــکر از حضور گرم شــما عزیزان در این جلســه، افتخار خود میدانیم، مقدم 
سهامداران محترم را که بی شک همراه با خیر و برکت خواهد بود، گرامی داریم.

تقدیرنامه ها و گواهینامه های دریافتی
۱- تمدید گواهینامه های بین المللی سیســتم مدیریت یکپارچه IMS شرکت 

کالسیمین )شامل سه کارخانه(
- گواهینامــه های بین المللــی ISO ۱4۰۰۱ :۲۰۰۷ ، ISO ۹۰۰۱ :۲۰۰8 و 

ISO ۱8۰۰۱ :۲۰۰۷ از طرف شرکت IMQ ایتالیا
- گواهینامــه بین المللــی ISO ۵۰۰۰۱ : ۲۰۱۱ از شــرکت توف نورد آلمان

۲- کسب صادرات نمونه استان زنجان در سال ۹6   
افتخارات کسب شده توسط شرکت کالسیمین

  ۹۰۰۱ISO :۲۰۱۵  گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت -
ISO ۱4۰۰۱ :۲۰۱۵ گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت زیست محیطی -
ISO 4۵۰۰۱ :۲۰۱8  گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی -

20
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ISO ۵۰۰۰۱ :۲۰۱۱ گواهینامــه بین المللی سیســتم مدیریــت انــرژی -
- صادرکننده نمونه کشوری در سال ۱۳88
- صادرکننده نمونه استانی در سال ۱۳8۹

- کارفرمای نمونه در جشنواره حامی کارگر در سال ۱۳8۹
- کسب جایزه ملی بهره وری ایران در سال ۱۳8۹

- کسب تندیس صادرکننده نمونه کشوری در سال ۱۳۹۰
- کســب گواهینامه رتبه زرین طرح ملی رتبه بندی کارت های بازرگانی از ااق 

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در سال ۱۳۹۱
- کسب تندیس قهرمان صنعت

- کسب سپاس نامه ارتقاء بهره وری در چهارمین جشنواره ملی بهره وری سال ۱۳۹۲ 
- کسب عنوان صادرکننده نمونه استانی در سال ۱۳۹۲ از سازمان ملی استاندارد
- واحد تولیدی نمونه استانی ســال ۱۳۹۲ از اداره کل استاندارد استان زنجان
- اخذ تندیس اجالس جهانی حامیان زمین )محیط زیســت( در ســال ۱۳۹۲
- مقــام اول برتریــن شــرکت ۱۳۹۲ در شــرکتهای منطقــه آذربایجــان

- اخذ لوح سپاس در نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسالمی ایران 
در سال ۱۳۹۲

- انتخــاب واحــد کیفی برتــر اســتانی از اداره کل 
استاندارد استان زنجان ۱۳۹۲

- کسب صادرکننده نمونه ملی در سال ۱۳۹۵
- صادرکننده نمونه استانی در سال ۱۳۹6

- دریافت سومین نشان عالی مدیر سال ۱۳۹6
- دریافت نشــان حمایــت از کاال و خدمات ایرانی و 

رضایتمندی مشتری در سال ۱۳۹6
- دریافــت لوح تقدیر از هفتمین دوره مســابقه ملی 

بهینه کاوی در سال ۱۳۳6
-  تجلیل از شرکت کالسیمین در نخستین کنفرانس 

ملی ساخت ایران در سال ۱۳۹6
-   دریافت لوح ســپاس از هفتمین دوره مسابقه ملی 

تجربه های موفق در سال ۱۳۹6 
-  دریافت نشــان برگزیده کنگره برند ملی در سال ۱۳۹۷ از جانب وزارت کار، 

رفاه و اموراجتماعی
-  معرفی به عنوان صادر کننده نمونه اســتانی در ســال ۱۳۹6 از جانب اتاق 

بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان
برنامه های آینده:
الف(کارخانه تغلیظ

))SOاصالح و تکمیل خط فلوتاسیون برای خاکهای اکسید -سولفیدی -
- ترمیم و افزایش تاج سد استورک

- احداث سیستم غبارگیر سنگ شکن اول در محل ایستگاه راپ وی
- خردایــش و پخــت باطله هــوی مدیا و جایگزینــی آن با آهــک هیدراته
- پروژه جایگزینی مایع ســولفیدرات سدیم بجای سولفید سدیم در فلوتاسیون

ب(کارخانه روی دندی 
- خرید و احداث سیستم تصفیه فاضالب انسانی و بهداشتی

- احداث سد باطله دپوی شماره ۱
- احداث سوله مواد شیمیایی

 -

BZS  محوطه سازی واحد
- بازیافت روی از فیلترکیک کبالت

BZS انتقال کیک لیچ از سد باطله کارخانه روی به سایت -
BZS لوله کشی و انتقال پساب از حوضچه روی دندی به واحد -

جایگاه شرکت کالسیمین در صنعت روی ایران:
تولیــد روی در جهــان در ســال ۲۰۱8 به ۱۳۷۱۰هزار تن رســیده اســت 
کــه در ایــن میان ایــران با تولیــد ۱۹۰ هزار تــن حدود یک درصــد تولید 
روی در جهــان را در اختیــار دارد. شــرکت کالســیمین بــه تنهایــی بــا 
تولیــد ۳۱۷4۳ تــن شــمش روی در ســال مالــی منتهی بــه ۹۷/۱۲/۲۹ 
، حدود ۱۷ درصد از کل تولیدات شــمش روی کشــور را تولید نموده اســت.
محصوالت شرکت کالسیمین شمش روی، کنسانتره سرب، کنسانتره روی خام 

و کنسانتره روی پخته میباشد.
روی بعد از آهن، آلومینیوم و مس چهارمین فلز پر مصرف در دنیا میباشد. از موارد 
استفاده روی میتوان به آلیاژهای مختلف از جمله برنج و فوالد گالوانیزه اشاره کرد.

تاریخچه تاسیس
گروه شامل شرکت کالسیمین )سهامی عام( به عنوان شرکت اصلی و شرکت های 
فرعی آن )مجتمع ذوب و احیای روی قشم، تولید روی 
بندر عباس، صنعت روی زنگان، اســید سازان زنجان، 
شیمیائی کاتالیست پارسیان، شرکت آلفا ماشین پویا 
و شــرکت زرمتال معدنچیلیک ترکیه( است. شرکت 
اصلی در ســال 4۳ به صورت ســهامی خاص به ثبت 
رســید و در ســال ۷6 نوع آن از خاص به عام تبدیل 
شــد. ضمناً با توجه به ترکیب ســهامداران شــرکت 
کالسیمین )ســهامی عام( از جمله شرکت های فرعی 
شرکت توســعه معادن روی ایران محسوب می گردد.

موضوع فعالیت
موضوع فعالیت شــرکت اصلی به شرح ذیل می باشد:

اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن
خرد کردن، شستشــو، دانه بندی، تغلیظ، تلکیس و ذوب مواد معدنی در نقاط 

مناسب کشور و تأسیس کارخانجات مربوطه
تولید پودر های معدنی و برش سنگ های تزئینی

تهیه و اجرای طرح های اکتشاف و بهره برداری از معادن در داخل و خارج از کشور
تجزیه فیزیکی و شیمیائی مواد معدنی و ایجاد و توسعه آزمایشگاه های مربوطه

وارد کردن ماشین آالت و تجهیزات معدنی و صنایع وابسته
صدور سنگ ها، مواد و فرآورده های معدنی و فروش انواع تولیدات شرکت به هر 

شکل، حالت، نوع و مرحله
فرایند تولید

دو محصول اصلی شرکت شــمش روی و کنسانتره سرب می باشد. این شرکت 
کنســانتره روی خام تولیدی خود را به پخته تبدیل کرده و از کنســانتره روی 
پخته جهت تولید شــمش روی استفاده می کند. به عبارتی شرکت چرخه تولید 

خود را تکمیل کرده و محصول نهایی را به 
فروش می رساند.
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سرآمد در دانش فنی با مدیری آگاه
تولید باالتر از ظرفیت در پتروشیمی قائد بصیر

رشد بیش از دو برابری سود خالص نسبت به سال گذشته

مجمع عمومی عادی سالیانه شــرکت پتروشیمی قائد 
بصیر)ســهامی عام( مورخ ۱۳۹8/۰۳/۲۷ در محل سالن 
همایش مجموعه فرهنگی و ورزشی تالش تشکیل گردید. 
در این مجمع که با حضور ۷۰/۹ درصد سهامداران حقیقی 
و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و 
اوراق بهادار، حســابرس و بــازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای  پرویز راحت بود، که جنابان 
سعید سواد کوهي و یاسر کریمي  در مقام نظار اول و دوم 
و آقای رضا فرزادي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامــه با قرائــت گزارش هیــات مدیــره به مجمع 
مربــوط به اهــم فعالیتهــای صورت پذیرفتــه در طی 
ســال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و پس از اســتماع 
گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با 
طنیــن صلوات خود ضمــن  تصویــب صورتهای مالی 
و تنفیذ معامالت مشــمول ماده ۱۲۹ با تقســیم سود 
۲۰۰۰ ریال به ازای هر ســهم به کار خــود پایان دادند.
به گفتــه مدیرعامل آگاه و فرهیخته مجموعه شــرکت 
»تولیدات پتروشیمي قائد بصیر« سال ۹۷ را با تحقق ۲۲۵۲ 
ریال سود به ازای هر سهم به پایان رساند که نسبت به سال 
قبل از آن رشد قابل توجه ۱۳۹ درصدی را بیان می کند.
این شــرکت برای رســیدن به رشد یاد شــده عالوه بر 
کاهش هزینه های مالی خود، سایر درآمدهای عملیاتی 
خود را به ســطح 8۷ میلیارد ریال افزایش داده اســت.

به گفته مدیریت توانمند مجموعه مهندس رضا فرزادی در 
سال گذشته درآمد فروش این شرکت 4۳ درصد رشد داشته 
و این شرکت برای تداوم سودآوری خود با یک شیب عالوه 
بر کاهش هزینه های مالی خود، سایر درآمدهای عملیاتی 
خود را به ســطح 8۷ میلیارد ریال افزایش داده اســت.
شــایان ذکر است شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر 
سال ۹۷ را با تحقق ۲۲۵۲ ریال سود به ازای هر سهم به 
پایان رساند که نسبت به سال قبل از آن رشد قابل توجه 

۱۳۹ درصدی را بیان می کند.
نكات خواندنی مجمع پتروشیمی قائد بصیر

۱- تولید در دو سال اخیر حدودا ۲۰ درصد باالتر از ظرفیت بود.
۲- با توجه به تقاضای باال برای ABS در داخل کشــور، 
میــزان صادرات ۱۰ درصد بود که در ســال ۹8 با توجه 
به نیازهــای ارزی این مقــدار افزایش خواهد داشــت.
۳- تولید گریدهای مختلف و سفارشی ABS از مزیت های 

رقابتی شرکت است.  
4- مواد اولیه وارداتی )عمدتا اکریلو نیتریل( در حدود ۲۵ 
درصد از مواد اولیه را تشکیل می دهد که با تمهیدات به 
عمل آمده مشکلی برای واردات و تامین آن وجود ندارد.
۵- باتوجه به اینکه اکثر ABS تولیدی سفارشی و تخصصی 
می باشد، امکان عرضه آن در بورس کاال وجود ندارد و تنها 
گریدهای عمومی ABS در بورس کاال عرضه می شــود.
6- علت کم بودن تولید در دوماهه ابتدای ۹8، مســاله 

اورهال بوده است.
۷- واردات ABS تعرفه ای معادل ۱۵ درصد دارد.

8- بــا توجــه به اینکــه شــرکت دانش فنــی تولید 
پلــی اســتایرن را دارد، در هــر زمــان مــی توانــد 

تولیــد خــود را به ســمت این محصــول نیــز ببرد.
۹. برنامــه افزایــش ســرمایه حداقــل ۵۰ درصــدی 
تــا انتهــای ســال ۹8 در دســتور کار شــرکت قــرار 
دارد کــه محل این افزایش مشــخص نشــده اســت.

پیام هیأت مدیره
حضــور ســهامداران ارجمنــد را درمجمــع عمومــي 
و  ســالمتي  داشــته،  گرامــي  ســالیانه  عــادي 
ســعادت همــه عزیــزان را از ایزدمنــان خواســتاریم.
شرکت تولیدات پتروشــیمي قائد بصیر در سال ۱۳۹۷ 
که توســط مقام معظم رهبري مزین به شعار »حمایت 

از کاالي ایراني« شــده بود، ســالي پر فراز و نشــیب و 
اتفاقات مهــم در عرصه هاي مختلف کشــور را تجربه 
کرد که هر یک به نحوي عملکرد این شــرکت را تحت 
تأثیر خود قرار داد. علیرغم شوک هاي اقتصادي و رکود 
نسبي ناشي ازآن، شرکت تولیدات پتروشیمي قائد بصیر 
با تکیه بــر یاري خداوند متعال، خــرد جمعي مدیران،  
زحمات پرســنل شــرکت و حمایت هاي همیشــگي 
سهامداران گرامي توانست به موفقیت هاي چشمگیري 
نائل آید که از آن جمله مي توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- تولیــد ۳8/۹8۲ تن محصــول )8/۳ درصد بیش از 

ظرفیت اسمي تولید(
۲- فروش ۳6/۷8۰ تن محصول

۳- صادرات 4/88۵ تن محصول به کشورهاي هدف
4- رشد 4۱/6 درصدي سود عملیاتي نسبت به سال ۱۳۹6
۵- رشد بیش از دوبرابري سود خالص نسبت به سال  ۱۳۹6

6- پذیرش در بازار فرابورس ایران
۷- اخذ گواهي تعهد به تعالي ســازماني از سومین دوره 

»جایزه ملي تعالي و پیشرفت«
همچنین این شــرکت امیدوار اســت که با برنامه ریزي 
دقیق و واقع بینانه و ســرلوحه قرار دادن بیانیه ارزشمند 
گام دوم انقــالب به عنوان نقشــه راه فعالیت هاي خود، 
موارد زیــر را در ســال ۱۳۹8 که توســط مقام معظم 
رهبري سال رونق تولید نام گرفته است، پیگیري نماید:

۱- ادامه روند تولید بیش از ظرفیت اسمي شرکت
۲- افزایش مقداري فروش به بیش از 4۰/۰۰۰ تن در سال  ۱۳۹8
۳- افزایش میزان صادرات به ۷/۵۰۰  تن در سال ۱۳۹8

4- تداوم روند سوددهي

۵- اخذ تقدیرنامه براي تعالي در چهارمین دوره »جایزه 
ملي تعالي و پیشرفت«

6- سرمایه گذاري جهت افزایش ظرفیت هاي جدید.
۷-توسعه بازار با عرضه محصوالت جدید.

برنامه هاي آینده شرکت
با عنایت به انتشــار بیانیه گام دوم انقالب توســط رهبر 
معظم انقالب خطاب به ملت بزرگ ایران، شرکت تولیدات 
پتروشیمي قائد بصیر بر خود واجب مي داند که عملکرد 
آتي خود را بر پایه ي این بیانیه ارزشمند پایه گذاري کند .
بیانیه گام دوم انقالب، بیانیه اي راهبردي، بصیرت آفرین، 
راهگشــا و امید بخش در چهل سال دوم انقالب اسالمي 
است که راه را براي همه رهروان و دلدادگان انقالب ترسیم 
کرده است. در همین راستا الزم است موارد مرتبط با حوزه 
کاري شرکت تولیدات پتروشیمي قائد بصیر در این بیانیه 
راهگشا به درستي شناخته شده و در تمامي امور مد نظر 
قرار گیرد که از آن جمله مي توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱- اقتصاد
۲- عدالت و مبارزه با فساد

۳- علم و پژوهش
4- ســایر زمینه ها از قبیل معنویت و اخالق، استقالل و 

آزادی، عزت ملی، مرزبندی با دشمنان و سبک زندگی
شــرکت تولیدات پتروشــیمي قائد بصیر بر خود واجب 
مــي دانــد تا عالوه بــر فهم دقیــق موضوعــات فوق، 
تــالش کند تا بــا تبیین صحیــح و ترویــج آن ها در 
بین کارکنان شــرکت و افراد جامعه، نقش شــایاني در 
فرهنگ ســازي این موضوعــات در جامعــه ایفا کند.

 عالوه بر نکات مذکور، تولیدات پتروشــیمي قائد بصیر 
به عنوان یکي از حلقه هاي مهم در زنجیره تولید کشور 
مصمم است که همانند سال هاي اخیر تمام توان خود را 
معطوف به تولید با حداکثر ظرفیت و با کیفیتي درخور 
کاالي ایراني کند.  در همین راســتا و در بعد عملیاتي، 
بودجه تولید این شرکت در سال ۱۳۹8 باالتر از ظرفیت 
اســالمي تولید در نظر گرفته شــده اســت تا عالوه بر 
تامین نیاز شــرکت هاي داخلــي، در زمینه ارزآوري نیز 
به بهبود شــرایط اقتصادي کشــور کمک کند. در حوزه 
تولید محصوالت جدید و بهبود کیفیت محصوالت، این 
شــرکت با تمرکز بر تحقیق و توســعه و توانمند سازی 
بیش از پیش واحد R&D ســعي خواهد کرد در زمینه 
گســترش محصوالت تولیدي نیز گام برداشته و میزان 
وابستگي به تولیدکنندگان خارجي را کاهش دهد. با این 
اقدام عالوه بر حفظ اشتغال مستقیم موجود، گام مهمي 
در افزایش اشتغال غیرمستقیم نیز برداشته خواهد داشت.
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وقتــی از مینــو صحبت می شــود به یــاد بزرگان 
اندیشــمند دانش مذهب و اقتصاد اسالمی می افتم و 
صدها یادگار مانده زان بزرگ مردان خسروشــاهی و 
حضرات ابوترابی. جاودانــه مردان در یادها و یادمانها.

و وقتی از شرق صحبت می شود یاد شمس الشموس 
خسرو اقلیم طوسی و رستم دســتان به یاد می آید.

و چون از مینو شرق صحبت می شود جز مردان و زنانی 
که کمر خدمت بایسته بســته اند تا از گوشه جنوب 
شرقی کشور ارزش آفرینی و شیرینی بر دل هموطن به 
ارمغان بیاورند عاقبتی جز سر تعظیم فرود آوردن عقل 
و دین و هوش این پیر مطبوعات راهی نماند. خدا قوت.

مجمع عمومی عادی ســالیانه شرکت صنایع غذایی 
مینو شرق )ســهامی عام( مورخ ۹8/۰۳/۰۷ در محل 
سالن ورزشی شرکت پارس مینو تشکیل شد. در این 
مجمع که با حضور بیش از ۷۵/6۱  درصدی سهامداران 
حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار 
گردید. ریاست مجمع بر عهده آقای غالمعباس درفشی 
که جنابان حمید رضایي و رحمت اله علیجانی در مقام 
نظار اول و دوم و آقای اکبر لطفیان به عنوان دبیر مجمع 
انتخاب گردیدند.  در ادامه با قرائت گزارش هیات مدیره 
به مجمع مربوط به اهم فعالیت های صورت پذیرفته طی 
ســال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و پس از استماع 
گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنین صلوات خود ضمــن تصویب صورت های مالی 
و تنفیذ معامالت مشــمول ماده ۱۲۹ با تقسیم سود 
۳8۰ ریالی به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.

اکبر لطفیان مدیرعامل شــرکت صنایع غذایی مینو 
شــرق در مجمع عمومی عادی ســالیانه این شرکت 
که بــا حضور ۷۵ درصدی ســهامداران برگزارشــد، 
گفت: در۵ ماهه ابتدایی ســال گذشته به دلیل رکود 
اقتصادی حاکم با مشکالت بسیاری مواجه بودیم اما 
ســود قابل توجه ای نسبت به ســال ۹6 محقق شد.

این مدیر خوشنام صنعت غذایی کشور با بیان اینکه این 
امر به دلیل افزایش قیمت روغن، آرد و شکرایجاد شد، 
افزود: همین عامل زمینه ای را برای ذخیره مواد اولیه 
فراهم کردکه از این طریق بهای تمام شده محصوالت 
نیز افزایش نیابد از ســویی دیگــر از محصوالتی که 
دارای حاشــیه ســود باال داشتند نیز اســتفاده شد.

مهندس لطفیان با اشاره به افزایش سرمایه ۷8 درصدی 
در سال مالی گذشــته، گفت: ساختار نیروی انسانی 
شــرکت نیز دستخوش تغییراتی شد و اکنون از توان 
نیروهای جوان به جای سالخورده ها استفاده می شود.

 مدیرعامــل صنایع غذایی مینو شــرق با بیان اینکه 
مجموع این عوامــل موجبات افزایــش راندمان این 
شرکت را فراهم کرده است، خاطرنشان کرد: به دلیل 
راه اندازی ماشین بسته بندی تافی در اواخر بهمن ماه 
سال گذشته، شاهد افزایش تولید دراین بخش بودیم 
که امیدواریم این روند در سال پیش  رو نیز ادامه یابد.

مدیریت محقق و توانمند مجموعه در ادامه  با اشــاره 
به اینکه محصول بیســکوییت خانواده شرکت مینو 
شرق در ۳ طعم وارد بازار شد، گفت: امیدواریم بتوانیم 

خط تافی را بعنوان تافی مغزدار گســترش دهیم، که 
بحمداله ماشــین آالت آن خریداری شده و به زودی 
نیز راه اندازی خواهد شد. مهندس لطفیان در بخش 
پایانی صحبت های خود با بیان اینکه خرید دستگاه 
دیزل ژنراتور یکی از اقدامات مهم در سال مالی گذشته 
محسوب می شود، تصریح کرد: باتوجه به قطعی های 
مکرری که در سال گذشــته ایجاد شد، این دستگاه 
خریداری شــد  و اگر مشکلی در این خصوص ایجاد 
نشود تا ۲۵ روز دیگر این مجموعه راه اندازی می شود.

پیام هیات مدیره
بــاور ما این اســت که با تکیــه بر الطــاف خداوند 
بزرگ، اعتماد ســهامداران محتــرم، تصمیم های به 
هنگام و اســتفاده از نظرات مشــورتی کارشناســان 
می تواند شــرکت را در مســیر تعالی رهنمون سازد.

هیات مدیــره بر خــود الزم می داند تا از ســرمایه 
هــای اصلــی )مدیــران و کارکنان شــرکت( که با 
کوشــش و پشتکار خستگی ناپذیر و مستمر خود در 
اجرای برنامه های مصوب، یــات مدیره را به بهترین 
شــکل ممکن یاری نمــوده اند قدردانــی می نماید.

استراتژی های شرکت به شرح ذیل می باشد:
- مدیریــت قیمــت بهــای تمام شــده و کاهــش 
هزینه هــا به عنــوان موثرتریــن عامــل برتــری در 
بــازار رقابــت و دســتیابی بــه اهــداف ســازمانی 
- خالقیت و نوآوری در فعالیت ها و توسعه محصوالت 
جدید و ارائه آن به مصرف کننده در تمام نقاط کشور
- اصالح ســاختار مالــی و نیروی انســانی از طریق 
افزایش سرمایه و عدم اخذ تسهیالت از سیستم بانکی 

ریسك های شرکت به شرح ذیل می باشد:
- افزایش نرخ مواد اولیه و بسته بندی

- افزایش نرخ قطعات یدکی
- باال بودن درصد مواد اولیه از بهای تولید

- عدم افزایش نرخ فروش متناســب با افزایش قیمت 
تمام شده از طرف سازمان حمایت از مصرف کننده

- افزایــش نرخ ارز در خصوص مــواد اولیه و قطعات 
موردنیاز که خارج از کشور تهیه می شود

اهداف و برنامه های شرکت
- کاهش در نقطه سربه سر محصوالت

- افزایش بهره وری عوامل تولید
- دستیابی و پاسخگویی به نیازهای جدید بازار

- تولید محصوالت فرسودمند
- توسعه خط تولید

- اصالح ســاختار عوامل تولید بر اساس بررسی ها و 
تصمیم های کاری در جهت افزایش تولید، بهره وری، 

کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده
- تالش جهت ایجاد محصوالتی که می توان به ســایر 

کشورها صادر نمود
اهم فعالیت های انجام شده در سال 139۷

۱- اقدام به خرید دستگاه بسته بندی تافی دو سر پیچ 
از شرکت آکما به منظور افزایش ظرفیت تولید تافی.

۲- تمرکز بر آموزش پرســنل برای باال بردن ســطح 
دانــش فنی آن ها و درنهایت ارتقا کیفی محصوالت و 

افزایش بهره وری.
۳- خرید یک دســتگاه میکســر z به منظور کاهش 
توقفات در اثر افزایش ســرعت خطــوط و درنتیجه 

افزایش راندمان تولید.
مــرزی  بازارچه هــای  مدیــران  بــا  مذاکــره   -4
مویرگــی صــادرات توســعه  و  افزایــش  جهــت 

۵- جایگزینی نیــروی جوان با حداقل دســتمزد با 
نیروهای قدیمــی با حقوق باال و کاهش تعداد نیروی 
انسانی از ۲۳۳ نفر به ۲۱۳ نفر جهت کاهش دستمزد

6- همکاری در جهت پیاده ســازی سیستم مدیریت 
کیفیت )iso۹۰۰۱( با هدف افزایش ســرعت تولید، 
بهبود کیفیت تولیدات و محصوالت، بهبود فرآیندها 
و روشهای کاری و در نتیجه افزایش رضایت مشتریان 
 )iso۲۲۰۰۰( و سیســتم مدیریت ایمنی مواد غذایی
با هــدف ایجاد ایمنــی در زنجیــره مــواد غذایی.

۷- نصب فیدر در خط تولید شماره دو برای باال بردن 
کیفیت و کاهش نیروی انســانی، اجرای عایق کاری 
موتورخانــه مرکزی جهت افزایش راندمان دیگ های 
آب گرم و جلوگیری از هدر رفت گرما و کاهش مصرف 

انرژی. 
8- تولید انبوه محصول پفک سین بیوتیک و بیسکویت 
خانــواده در جهــت ارائــه محصوالت فراســودمند.

۹- افزایــش ســرمایه از محــل ســود انباشــته به 
منظور اصالح ســاختار مالی و اســتفاده از معافیت 
مصوبه ۵884۱ شــورای عالــی هماهنگی اقتصادی.

۱۰- تولید محصول بیسکویت خانواده در سه طعم هل، 
نارگیل و کنجد.

۱۱- بررسی و تست سه محصول تافی ترش، کنجدی 
و خرمایی.

۱۲- دریافــت لوح تقدیر و تندیس صادرکننده نمونه 
سال ۹6 از سازمان صنعت، معدن و تجارت

۱۳- میانگین نفر ساعت تولید بیسکویت از ۳۷ کیلوگرم 
سال گذشــته به ۳۹ کیلوگرم و تافی از ۱۷ کیلوگرم 
سال گذشــته به ۲۲ کیلوگرم و پفک از ۲۵ کیلوگرم 
ســال گذشــته به ۲6 کیلوگرم افزایش یافته است.

همچنین میانگین ضایعات قابل مصرف تولید ۲/۵ درصد 
بوده که نسبت به سال گذشــته کاهش یافته است.

مینو شرق سرفراز در عملکرد
افزایش راندمان و توسعه فعالیت ها در غمینو

به  گذشــته  ســال  ابتدایی  ماهه  در5 
دلیل رکود اقتصادی حاکم با مشــكالت 
بســیاری مواجه بودیم اما ســود قابل 
توجه ای نســبت به سال 9۶ محقق شد.
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ناخدایی که ساحل را خوب می شناسد
سیدکو برفراز

گزارش عملکرد ســاالنه مرد کار و تعهد، مدیر ارزشــی اقتصاد مقاومتی چنان بود 
که همگان بدین باور حکم دادند که ســیدکو برفراز است. مهندس مرتضی داداش 
یک ذخیره ملی اســت و تاکنون در بازار سرمایه هر جا نشسته پویا بوده و عملکرد 
پاک و شــفافش زبانزد خاص و عام. برکت وجود این مدیر الیق در هر سنگری بانی 
شده قدم های دو تا یکی پیمودن در راه تعالی.و اما گزارش کلی عملکرد آنکه سال 
۹۷ برای شــرکت »سرمایه گذاری و توســعه صنایع سیمان« با رشد ۱۳ درصد در 
ســودآوری به پایان رسید و در نهایت، به ازای هر سهم ۱۷۷ ریال سود محقق شد.

درآمد سود سهام با افزایش 4 درصدی به ۷۳8 میلیارد ریال رسید و از محل فروش سهام، 
سود ۱۳۲ میلیارد ریالی شناسایی کرد. نکته قابل توجه این است که در سال ۹6 مجموعه 
سیدکو تنها ۳4 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها کسب کرده بود که در سال 
۹۷ این میزان رشد ۲۹۵ درصدی را برای سهامداران و ذینفعان خود حاصل ساخت. 
مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شرکت ســرمایه گذاری و توسعه 
صنایع ســیمان )ســهامی عام( مورخ ۹8/۰۳/۲۹ در محل هتل بزرگ ارم ، ســالن 
نگین تشــکیل گردید: در این مجمع کــه با حضور ۹4/6۷ درصدی ســهامداران 
حقیقــی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 
حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای ولي اله حاجي 
پور بود، که جنابان ســعید خدامرادي و ســید حسن میر محمد میگوني  در مقام 
نظــار اول و دوم و آقای مجیــد امدادي  به عنوان دبیر مجمــع انتخاب گردیدند.
درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمــع مربوط به اهم فعالیتهای صورت 

پذیرفته در طی ســال مالی منتهی بــه ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و 
پس از اســتماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع 
نشــینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای 
مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده ۱۲۹ با تقسیم سود 
۱6۰ ریالــی به ازای هر ســهم به کار خود پایــان دادند.

مهنــدس داداش در فرازی از گــزارش جامع خود با اعالم 
اینکه ســیمان قابلیت ارز آوری باالیــی دارد و در صورت 
اجــرای اقداماتی در خصوص ایجاد زیرســاخت ها و رفع 
تحریم ها و برداشــته شدن موانع بین المللی، این صنعت 
قابلیت بســیار باالیی در تاثیر گذاری بر صادرات غیرنفتی 
دارد افزود: رکود در بخش مســکن، کاهــش پروژه های 
عمرانــی، افزایش نا متناســب ظرفیت تولید ســیمان و 
مشــکالت مربوط به بازارهای مهــم صادراتی می توانند 
دالیــل اصلی روند نزولی شــاخص هــای تولید و فروش 
صنعت ســیمان محسوب شوند. به گفته وی رشد بیش از 
پیش طرح های تولیدی ســیمان و بهره برداری بسیاری 
از طرح ها در ســالهای اخیر، ظرفیت تولید و میزان عرضه 

ســیمان را مازاد بر نیاز داخلی، افزایش داده اســت. از طرف دیگر امکان صادرات به 
ویژه به کشور عراق سبب شد که در سالهای قبل، بخشی از ظرفیت صنعت سیمان 
به این مهم اختصاص یابد. لیکن تالش دولت عراق مبنی بر افزایش تولید ســیمان 
و اقدامات کشــور ترکیه جهت تامین مصالح مورد نیاز برای پروژه های مشــترک 
خود در کشــور عراق، شــرایطی را ایجاد نموده که بدون اتخاذ سیاستهای کارآمد، 
بازگشــت به شرایط گذشته صادرات سیمان به عراق به سهولت امکان پذیر نباشد.

به گفته این مدیر فرهیخته مقایسه تولید و تحویل و وضعیت انباشت محصول در طی 
سالهای اخیر در مجموع بیانگر فزونی عرضه به تقاضا در بازار داخل و کاهش تقاضای 
صادراتی است و متاسفانه مقایسه روند مذکور در ایران نشان می دهد که فعالیت این 
صنعت در این سالها با مشکالت عدیده ای مواجه بوده است که می بایستی ضمن 
توجه بیشــتر به این صنعت، در حل مشکالت آن تمهیدات جدی تری اتخاذ گردد.

مهنــدس داداش در ادامــه بــا اعــالم اینکه خوشــبختانه در مجموعه ســیدکو 
شــاهد محقق شــدن ســود هر ســهم EPS تمامی شــرکتهای تابعه علیرغم 
مشــکالت حاکم بــر صنعت ســیمان بوده ایــم اضافه کرد کاهــش هزینه های 

مالــی و برطــرف نمــودن پــاره ای از مشــکالت ناشــی از تســهیالت ارزی در 
شــرکتهای تابعه از دیگر دســتاوردهای مجموعه پرتالش ســیدکو بوده اســت
مرد خوش سابقه و رزومه دار مدیریت کشور که موی سپید و روی سپید در صنعت 
و مدیریت ارشد کشور می باشد در بخش دیگری از گزارش خود به روابط هم افزا و 
مثبت شــرکت های زیرمجموعه اشاره داشت و اضافه نمود حضور فعال در کارگروه 
قیمت گذاری شمال کشور جهت کنترل سهمیه های توزیع و رعایت نرخ های فروش 
در کنار اجرای هوش تجاری و اصالح و یکسان سازی کدینگ شرکتهای تابعه جهت 
بازنگری و رفع اشکاالت در سیستم ها به خصوص سیستم بهای تمام شده توانست 
در بهینه ســازی و بهره وری کمک حال عظیمی به برنامه های ما داشــته باشــد.
شــایان ذکر است که صنعت سیمان کشــور به لحاظ توانایی باال در صادرات و ارز 
آوری، تنوع باالی محصوالت و ظرفیت بــاالی تولیدی که دارد در کنار وجود مواد 
اولیــه فراوان و با کیفیت باالی داخلی و وجــود دانش فنی و تولید بخش زیادی از 
تجهیزات مورد نیاز داخل کشــور، میتواند یکی از لنگرگاه های مهم کشــور برای 
رشــد و توســعه اقتصادی کشــور باشــد. با این وجود و طبق نظرات کارکشته ها 
و کارشناســان خبــره، برنامه ریزی هــای اصولی دولتــی و حاکمیتی جهت رفع 
چالشــها و موانع پیش روی این صنعت جهت اســتفاده از پتانســیل های آن در 
گذر ار رکود و رســیدن به شــکوفایی بیــش از پیش امروزه ضــروری می نماید.
اهم رویدادها و دستاوردهای عملیاتی و مالی شرکت سرمایه گذاری و توسعه 

صنایع سیمان )سهامی عام(
-محقق شدن سود هر سهم EPS تمامی شرکتهای تابعه 

علیرغم مشکالت حاکم بر صنعت سیمان
-کاهــش هزینه هــای مالی و برطرف نمودن پــاره ای از 

مشکالت ناشی از تسهیالت ارزی در شرکتهای تابعه
- اصالح ســاختار مالی در شرکتهای تابعه با انجام افزایش 

سرمایه در شرکتها 
- حضور فعال در کارگروه قیمت گذاری شــمال کشــور 
جهت کنترل سهمیه های توزیع و رعایت نرخ های فروش
- اجرای بخشی از مصوبات سند استراتژی ۵ ساله شرکت 

سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
- برگــزاری جلســات مســتمر حسابرســی داخلــی 
مالــی و  داخلــی  فرآیندهــای  کنتــرل  جهــت 
- برگزاری جلسات فنی و مهندسی با حضور شرکتهای زیر 

مجموعه در جهت کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری 
- تشــکیل کمیته انرژی در گروه با هدف کاهش و بهینه 

سازی مصرف انرژی در شرکتهای زیرمجموعه
- کاهش چشــمگیر بهای تمام شده اقالم عمده مصرفی 
)پاکت، آجر نسوز، ... ( در شرکتهای زیرمجموعه به واسطه تشکیل کمیته خرید در 

هلدینگ در قالب آیین نامه جامع معامالت شرکتهای تابعه
-اجرای هوش تجاری و اصالح و یکسان سازی کدینگ شرکتهای تابعه جهت بازنگری 

و رفع اشکاالت در سیستمها به خصوص سیستم بهای تمام شده
پیام هیات مدیره

ضمن عرض سالم و احترام حضور سروران گرامی و سهامداران محترم، خداوند متعال 
را شاکریم که بار دیگر در سایه الطاف بی دریغش، توفیق خدمتگذاری را به ما عطا 
فرمود تا تمام توان خویش را در طبق اخالص نهاده و در راستای توسعه و شکوفایی 
ایران عزیزمان، در سایه حمایتهای ســهامداران محترم، گامهای بزرگی را برداریم.
آرمان شــرکت در نیل به اهداف و رســالت اخالقی و اجتماعی، همــواره بر ارزش 
افزایی منافع صاحبان ســهام استوار بوده و کلیه مدیران و کارکنان مجموعه با نگاه 
بر نوآوری، رشــد و بهبود مستمر فعالیتها و کســب عایدات بیشتر ماموریت یافته 
اند. عملکرد و دســتاوردهای شرکت در طول سالهای فعالیت و همچنین موفقیت 
های حاصل شــده، خود دلیلی بر این مدعاست که شرکت سرمایه گذاری و توسعه 
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صنایع سیمان)سهامی عام( از جایگاه مناسبی در صنعت سیمان برخوردار می باشد. 
در ســالی که گذشت، شرکت ســرمایه گذاری و توســعه صنایع سیمان با شعار 
انســان درســت، رفتار درســت و در ســایه همراهی ســهامداران محترم، ضمن 
کنترل و رعایت ســهمیه هــای توزیع مصوب انجمن صنفــی کارفرمایان صنعت 
ســیمان،کاهش و کنترل هزینه های تولید در مجموعه و مدیریت منابع انســانی، 
همچون سالهای گذشته موفق گردید تا به اهداف مالی و عملیاتی شرکت در قالب 
بودجه تدوین شــده، دستیابی نموده و رضایت ســهامداران محترم را جلب نماید.

اینک ضمن تشــکر از ســهامداران محترم که با اعتماد و همراهی خود، دستیابی 
به اهداف شــرکت را در ســال گذشته میســر ســاختند، تالش خواهیم نمود تا 
در ســال ۱۳۹8 تیــز با تکیه بر الطاف الهی و با پشــتوانه نیروهــای مدیریتی در 
مجموعــه، امیــن اعتماد همگان بــوده و در ســایه تعهد و تالش ، شــاهد ادامه 
مســیر رو به رشــد شــرکت و تامیــن منافــع و رضایتمندی ذینفعان باشــیم.

با امید اینکه در سال رونق تولید، شاهد توفیق در ان صنعت ملی و زیربنایی کشور باشیم. 
ســیمان به عنوان یکی از اصلی ترین تامین کنندگان نیازهای اساسی فعالیت های 

سازه ای است، بطوریکه از یک سو در بخش ساختمان از 
مصالح اصلی به شمار می رود و از سوی دیگر در اجرای 
پروژه های عمرانی و زیربنایی، راه ســازی، سد سازی، 
کانال کشی و رویه های بتنی، نقشی تعیین کننده دارد. 
از طرف دیگر، صنعت سیمان یکی از صنایعی است که 
به سرمایه باالیی نیاز دارد و بازگشت سرمایه آن طوالنی 
مدت و مصرف انرژی نیز در آن بســیار باال می باشد، 
بطوریکه برای تولید هر تن سیمان به 6۰ تا ۱۳۰ کیلوگرم 
از سوخت فسیلی یا مشابه آن و نیز ۱۰۰ تا ۱۱۰ کیلووات 
برق نیاز است. به دلیل هزینه باالی حمل و نقل سیمان، 

معموال تولید و مصرف آن به صورت منطقه ای می باشــد و تقاضای سیمان رابطه 
نزدیکی با سطح توسعه اقتصادی کشور یا منطقه و جایگاه آن در چرخه اقتصادی دارد.

طبــق برنامه راهبردی وزارت صنعــت، معدن و تجارت، صنایع ســیمان، خودرو، 
فــوالد، نســاجی و پوشــاک، تایر و تیــوب، لوازم خانگی و کاشــی و ســرامیک 
هفت صنعت منتخب اســتراتژیک هســتند که بیشــترین نقش را در شــاخص 
هــای منتخب از جمله ســهم ارزش افــزوده، اشــتغال زایی، صادرات، ســهم از 
بــازار، مزیت نســبی و زنجیره تامیــن )به عنوان مــواد اولیه یــا کاالی نهایی( و 
ســطح دانش و فنــاوری دارند و در روند توســعه صنعتی به آنها تکیه می شــود. 

اهداف شرکت
- مدیریت سرمایه گذاری و دارایی ها در صنعت سیمان و خروج شرکت های زیان ده، 

کم بازده و غیرمرتبط از مجموعه 
- مدیریــت اصالح و پرتفوی ســهام شــرکت ها بــه منظور افزایش ســهم بازار

- الزام شرکت به عملکردهای زیست محیطی پایدار و پیشروبودن در زمینه مسئولیت 
های اجتماعی

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

در شرکت های تابعه
- افزایش و رشد سهم تولید، فروش داخلی و صادراتی نسبت به سایر رقبا در کشور 

و ایجاد مزیت های رقابتی
- ماموریــت وارتقاء ظرفیت، کیفیت و تنوع محصول با توجه به مزیت های رقابتی 

موجود در شرکت های تابعه
- مدیریت و ارتقاء شــاخص های بهره وری، قابلیت های سازمانی و توسعه کمی و 

کیفی منابع انسانی در شرکت های تابعه 
- اصالح ساختارها و روش های مدیریتی در شرکت های تابعه

- ارائه باالترین استانداردهای رضایتمندی مشتری در صنعت و معرفی شدن به عنوان 
اولین انتخاب مشتری

- ایجاد و گسترش ظرفیت های تکنولوژیکی، علمی و مدیریتی در شرکت های تابعه
- تدوین نظام اطالعاتی به روز و کارآمد با ایجاد تحول سیستماتیک و نرم افزاری در 

شرکت های تابعه
- مدیریت منابع مالی شرکت های تابعه با استفاده از ابزارها و استراتژی های نوین مالی

- ایجاد هم افزایی و مدیریت زنجیره ارزش در شرکت های تابعه
- مدیریت سوخت و انرژی در جهت کاهش سهم انرژی در بهای تمام شده محصوالت 

در شرکت های تابعه 
- مدیریت خریدهای تجمیعی در جهت کاهش و کنترل بهای تمام شده محصوالت.

برنامه هاي آینده
برنامه ساالنه کمیته حسابرسي و فعالیت حسابرسی داخلی که بر اساس نظرات کمیته 
حسابرسی و دغدعه های هیئت مدیره تهیه و به تصویب هیئت مدیره محترم شرکت 
خواهد رسید، اهداف و مسئولیت های کمیته حسابرسی را در چارچوب اختیارات آن 
طبق منشور مصوب کمیته حسابرسی پوشش میدهند 
و تــالش بر اجرای کامل آن در ســال مالی با توجه به 
بضاعت موجود و منابع در اختیار می باشد. طبق برنامه 
ساالنه فعالیت حسابرسی داخلی، واحد حسابرسی داخلی 
فرآیندهای راهبری، مدیریت ریسک، و کنترل داخلی را با 
استفاده از رویکردی نظام مند و منظم ارزش یابی خواهد 
کرد. این وظیفه با ارائه دو گروه خدمات اطمینان بخشی 
و خدمات مشاوره ای انجام نظیر موارد زیر خواهد شد.

- ارتقــای ســطح کیفــی کنترلهــای داخلــی و 
مستندســازی آنهــا و ارزیابــی کالن کنتــرل های 
داخلی براساس چک لیســت رعایت کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی.

- بررسی صورتهای مالی میان دوره ای و ساالنه و گزارشات حسابرسی شرکتهای تابعه. 
- بررسی نامه مدیریت و پیگیری اقدامات انجام شده شرکت در خصوص نامه مدیریت. 
- برگــزاری جلســات ادواری با حســابرس مســتقل و بــازرس قانونی شــرکت 
بــا هدف اطــالع از محدودیــت ها، موانــع کاری و ســایر نکات قابــل مالحظه.
- برگزاري جلسات ادواري با مدیران عامل، اعضای کمیته هاي حسابرسي و حسابرسان 

داخلی شرکتهای فرعی
- جذب یک کارشناس مسئول دارای دانش، تجربه و مهارت کافی و متناسب برای 
اجرای مطلوب مفاد منشور حسابرســی داخلی و برنامه ساالنه حسابرسی داخلی. 
- نظارت مستمر بر هماهنگی و اجرای برنامه کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی شرکت 
های فرعی هلدینگ سیدکو در سال ۱۳۹8 و تشکیل جلسات کمیته های حسابرسی.
- در پایــان ضمن تشــکر و قدردانــي در خصوص پیگیري گروهــي و تیمي امور 
کمیته هاي حسابرســي، بــه منظور ارتقاي فرهنگ مســئولیت پذیــري و انجام 
درســت کارهاي درست، امید اســت با توکل بر خداوند متعال این بازوي توانمند 
هیــات مدیره و ابزار کارآمد تحقق شــعار شــرکت بیش از پیــش مورد حمایت 
و پشــتیباني بــوده و موجبات موفقیت بیشــتر و توفیق روزفــزون را فراهم آورد.

چشم انداز
حضــور به عنــوان برترین هلدینگ ســیمانی در منطقــه و خاورمیانــه و یکی 
از پیشــگامان اصلــی صنعــت ســیمان در عرصــه جهانــی تامیــن و توزیــع 
محصوالت ســیمانی بــا عملکــرد جهانــی )World Class( با برخــورداری از 
کارآمدتریــن ابزارها و توانمندی های مدیریتی، تکنولوژیکی و ســرمایه انســانی.

ماموریت
حداکثــر ســازی ســود پایــدار و بلندمــدت شــرکت ســرمایه گــذاری گروه 
توســعه ملــی در صنعــت ســیمان و ایجــاد ارزش پایــدار بــرای ذینفعــان

* توکل بر خدا
* کار تیمی

* مسئولیت پذیری
* انجام درست کار درست

صنعت سیمان کشور به لحاظ توانایی باال در 
صــادرات و ارز آوری، تنوع باالی محصوالت 
و ظرفیــت باالی تولیدی کــه دارد در کنار 
با کیفیت باالی  اولیه فــراوان و  وجود مواد 
داخلــی و وجود دانش فنــی و تولید بخش 
زیادی از تجهیزات مورد نیاز داخل کشــور، 
میتوانــد یكی از لنگرگاه های مهم کشــور 
برای رشد و توســعه اقتصادی کشور باشد.
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همت واالی مدیران گروه صنعتی ملی  برای گذر از طوفان
کفش ملی از امیرانی تا مهندس نادر صادقی

وقتی به زیر درختان کاج ســر به فلک کشیده کارخانه کفش ملی رسیدم به سنگ 
قالب زمان نشسته و به ۵۷ سال پیش پرتاب شدم. به فرمان پدر در دهه اول تابستان 
۱۳4۱ بود که مســافر اتوبوس اتاق چوبی با دماغ شورلت مدل ۱۹۵4 ماشااهلل خان 
شدم تا به والیت روم و برای مشهد حسین رضا کشاورزمان یک جفت پوتین الستیکی 
شماره 4۳ خرید کرده و به روستا رفته آن پوتین را به او هدیه دهیم . فردای آن روز 
مشهد حسین رضا آمد خندان شاد و اولین حرفش این بود: خدا پدر کفش ملی را 
بیامرزد امشــب نوبت آب بود و من هم پوتین نو به پا کردم و رفتم. هم راحت بود و 
هم حافظ پایم از گزنده ها و تیغ و علف ها.و اما گزارش عملکرد ساالنه که چه خدمت 
شایســته و بایسته ای که مدیر الیق یک ســاعت نقل خوش سازندگی و بازسازی 
می ســرود  و من زیر کاج های مانده زان ســالها طعم شیرین و سرشار از موفقیت 
شــرح عملکرد یک ساله منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ را می چشیدم و این بار منم که باید 
بگویم جناب مهندس صادقی خسته نباشید که میراث ملی سرفراز داشتن، هنری 

است که از سرپنجه تدبیر تو و تالش مجدانه 
همکارانت تجلی خواهد یافت. کفش ملی 
جامعه ایرانی را از گیوه پوشــی رهانید و به 
جامعه روز پیوند زد و این پویایی مستمر باد.

مجمــع عمومی عادی ســاالنه شــرکت 
ســرمایه گذاری گروه صنعتی ملی )کفش 
ملی( روز چهارشنبه ۲۹ خرداد ماه با حضور 
۹۹ درصد ســهامداران برگزار شد. در این 
مجمع که با حضور سیدعلیرضا سیاسی راد 
به عنوان رئیس مجمع، سیدعلیرضا میرنیا 
و محمدنادر خمجانی به عنوان ناظر و شهره 
احمدپور به عنوان منشی جلسه برگزار شد، 
به بررسی عملکرد سال مالی ۹۷ این شرکت 
پرداخته شد. مهندس نادر صادقی، مدیرعامل 
مدبر شــرکت با بیان اینکــه برای تحقق 
بخشیدن به برنامه های شرکت و رسیدن به 
نقطه مطلوب، برداشتن قدم های اجرایی را 

در دســتور کار قرار داده ایم افزود: مهم ترین و اصلی ترین شعار ما سالمت، صداقت و 
شفافیت است و تمام تالش گروه صنعتی ملی در ماه های اخیر این بوده است که وضعیت 
موجود را آسیب شناسی و در نهایت شفافیت، تمامی مشکالت و بحران های شناسایی 
شده را به سهامداران منعکس کرده و با کمک آنها به منظور رفع مشکالت اقدام کند.

همچنین بــر اســاس تصمیمــات مجمع، صنــدوق بازنشســتگی کشــوری، 
شــرکت عمــران ســاختمان تــراز پی ریز،شــرکت ســرمایه گذاری آتیــه صبا، 
شــرکت آزادراه امیــر کبیــر و معدنی و صنعتی کاوشــگران آتیه صبــا به عنوان 
اعضــای حقوقــی هیــات مدیــره جدیــد به مــدت ۲ ســال انتخاب شــدند. 
جایــگاه گــروه صنعتــی ملــی )کفــش ملــی( در صنعــت کفــش کشــور

هم اکنــون فروش کفــش از طریق خریــد از تولیدکنندگان داخلــی و عرضه آن 
در فروشــگاه های شــرکت کفش ملی انجام می شــود. طبق آمــار واصله می توان 
ادعــا کرد که کفش ملی در ســال ۱۳۹۷ حــدود ۷/ ۱درصد ریالی از ســهم بازار 
داخلــی کفش را بــا فروش 48۱/ ۱ میلیــارد ریال در اختیــار  دارد که قطعا رقم 
شایســته ای برای این برند ماندگار نیســت و تمام تالش مدیران و پرســنل ساعی 
این مجموعه این اســت که بهبودی موثر و چشــمگیر در این درصد ایجاد کنند.
 کفش ملی به سبب قدمت و اعتبار برای صندوق بازنشستگی بنگاه متفاوتی است

رییس مجمع عمومی سالیانه گروه صنعتی ملی با اشاره به قدمت کفش ملی گفت: به 
سبب قدمت تاریخی و اعتبار، کفش ملی برای صندوق بازنشستگی کشوری،  مسئله 

ای متفاوت و به عنوان سرمایه ملی، موفقیت و تجدید نشانش تعیین کننده است.
صنــدوق بازنشســتگی همــواره پــی گیر سرنوشــت کفــش ملی بوده اســت
 نماینده صندوق بازنشســتگی در مجمع سالیانه گروه صنعتی ملی در ادامه گفت: 
دوستان ما در صندوق بازنشستگی همواره پی گیر  سرنوشت کفش ملی بوده اند، دو 
دوره زیان دهی متوالی، کفش ملی را به یکی از نگرانی های  مهم  سهامداران اصلی 

تبدیل کرده بود.
نایب رییس هیات مدیره گروه صنعتی ملی تاکید کرد: شناسایی محصوالتی که اساسا 
به عنوان کند فروش طبقه بندی شوند کمک بسیار شایانی در خروج شرکت از زیان 
کرد، همچنین برای اینکه دارای هایمان به درستی مدیریت شوند مجموعه محصوالتی 
را که در انبارهای فروشــگاهها قرار داشت و به مرور زمان ناسایز شده بود به صورت 
سیستم مبادله ی بین مناطق دوباره سایز بندی  کرده و در معرض فروش قرار دادیم.
از ۲6۰۰ محصــول کفــش ملی بــر 6۰۰ قلم  پایپوش پرفروش متمرکز شــدیم
صادقی با یاد آوری اینکه کفش ملی  سالیان متمادی بیش از ۲6۰۰ قلم محصول را از انواع 
پایپوش در معرض فروش قرار داده بود که  برخی از  این محصوالت و کاالها کم گردش 
بودند  گفت:  شناسایی دقیقی در خصوص  این اقالم صورت گرفت و سعی شد توجه بر 
اقالم پر فروش صورت گیرد و در نتیجه  از ۲6۰۰ قلم به 6۰۰ کاالی  پر فروش تمرکز شد.

50 درصد کمتر از میانگین تورم افزایش هزینه داشتیم
مدیرعامل گروه صنعتی ملی با اشاره به اینکه بر اساس اعالم بانک مرکزی میانگین 
نرخ تورم در سال  گذشته  ۳۰.۰8 بوده است گفت:  با این آمار قاعدتا  هزینه اداری 
و عمومی ســازمان ها و بنگاهای اقتصادی می بایســت  بیش از ۳۰ درصد افزایش 
می داشــت در حالیکه  بر اساس صورتهای مالی حسابرســی، هزینه های اداری و 
عمومی  گروه صنعتی ملی  در ســال ۹۷ 
به نسبت سال ۹6 فقط ۱۵ درصد افزایش 
پیدا کرده اســت و  این  ۵۰ درصد کمتر از 
میانگین تورم و  نشــان دهنده حجم باالی 
کنترل های داخلی در سطح کشوری بود.
درآمدهــای  درصــدی   ۳4 افزایــش 
عملیاتــی تلفیقی گــروه صنعتــی ملی
صادقی با اعالم اینکه  میزان فروش سال ۹6 
در شرکت کفش ملی  ۱۱۱ میلیارد تومان 
بوده اســت گفت: این رقم در ســال ۹۷ به 
۱4۹ میلیارد تومان رسید که  به معنی رشد 
بیش از ۳4 درصــدی درآمدهای عملیاتی 
تلفیقی  گــروه صنعتی ملی می باشــد .
ثبت 2۶ میلیارد تومان رشــد سود 
عملیاتی تلفیقــی گروه صنعتی ملی 

نسبت به مدت مشابه سال قبل
نایــب رییــس گــروه صنعتــی ملــی با 
اشــاره به اینکه انتشــار صورتهای مالی حسابرسی شــده در تاریخ  تهیه گزارش 
موجب خرســندی ســهامداران جــزء شــد،  گفت: روز گذشــته ســهام گروه 
صنعتــی ملــی در طی مدتی کوتــاه از ۱۵۰۰ بــه ۲۱۰۰ تومان رســید و چنین 
تفاوتــی نشــان دهنده اقبــال ســهامداران و امید آنهــا به این مجموعه اســت.
نوید شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا برای کمک به حل مشکل نقدینگی در کفش ملی
صادقی با اشاره به اینکه در کنار همه این دستاوردها نباید موانع  پیش رو  نادیده گرفته 
شود، گفت: در کنار این توفیقات مشکالتی هم داریم که باید برای حل و فصل آنها فکر 
اساسی کنیم، مهمترین این مسائل، مشکل نقدینگی است که با توجه به نوید مدیر 
عامل محترم هلدینگ آتیه صبا امیدوار هستیم این مشکل نیز به زودی مرتفع شود .
ایجــاد انســجام در  زنجیره تامیــن از برنامه های ســال ۹8 کفش ملی اســت

وی با  بیان اینکه عدم انســجام در زنجیره  تامین از جمله  مشکالتی است  که در 
کفش ملی  باید روی آن برنامه ریزی شود، گفت: ما به عنوان یکی از مهمترین حلقه 
های زنجیره تامین در صنعت کفش یعنی توزیع و فروش، تعامالت جدی با تامین 
کنندگان و مشتریان جزء داریم اما متاسفانه تامین کنندگان ما به صورت سیستماتیک 
امکان مبادالت به روز، دقیق و کیفی را ندارند و همین انفکاک باعث می شــود در 
برآوردها و پیش بینی ها،برای همه  اعضای زنجیره تامین مشــکالتی به وجود آید.
صادقی همچنین گفت: در بخش زنجیره اصلی خود شــرکت نیز چنین مشــکلی 
داریم، یعنی کســانی که متولی فرایندهای پشتیبانی و تمامی فرایندهای شرکت 

 در پایان سال 9۶ از228 فروشگاهی که در آن سال فعال بودند 201 
فروشگاه زیانده  بودند اما در پایان سال 9۷ تمام فروشگاهها  از زیان خارج 
شدند و خوشبختانه اکنون تمامی فروشگاههای ما سود آور هستند . 
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هســتند از انســجام اطالعاتی چندانی برخورداری نیســتند؛ در صدد هستیم در 
ســال ۹8 با سیســتمهای اطالعاتی یکپارچــه این نقیصه را نیز بــر طرف کنیم.

نایب رییس هیات مدیره گروه صنعتی ملی با اشاره به قدمت بیش از  6۰ ساله  بنگاه کفش 
ملی گفت: کفش ملی  نیروهایی با سابقه خدمتی باال دارد که تعدادی از آنها با توجه به 
فرآیندهای زمانی، آموزش دیده نیستند و با بازاریابی نوین آشنایی چندانی ندارند، لذا 
بحث آموزش پرسنل فروش را که  مستقیم با مشتریان در ارتباط هستند جدی گرفتیم؛ 
بخشی از این آموزش در سال ۹۷ آغاز شد اما در سال ۹8 نیز این روند را ادامه خواهیم داد.

صادقی در ادامه گفت:  به جای اینکه بحث مشتری مداری در تمام اجزا و ارکان این 
سازمان ساری و جاری باشــد، CRM )مدیریت ارتباط با مشتری( نه تنها در حد 
یک واحد که ارتباط با مشتری ما  در حد یک نرم افزار تنزل پیدا کرده، آن هم نرم 
افزاری که صرفا  B to B )بنگاه به بنگاه( اســت و تنها با تامین کنندگان ارتباط بر 
قرار می کند، این نرم افزار حتی به حد B to C )بنگاه به مشتری( هم نرسیده است.

 وی بــا اشــاره به اینکه تحقق مشــتری مــداری، رضایت مشــتری و فراتر از آن 
ایجاد مشــتریان وفادار ســود آوری را برای این بنگاه به ارمغان خواهد آورد  گفت: 
مــا در تمــام مولفه هایی که مشــتری را به انجام رفتار رضایت بخــش در ارتباط 
بــا این بنــگاه ترغیب می کند خلــل داریم و بایــد روی آن برنامــه ریزی کنیم.

این مدیر خوش فکر درباره ضرورت بازســازی فروشــگاههای کفش ملی نیز گفت: 
فروشگاههای ما دهه ها قدمت دارند و  نیاز  به بازسازی  وایجاد دکوراسیون مدرن در 

آنها به شدت احساس می شود.
مدیر عامل گروه صنعتی ملی افزود: در کنار تمام اتفاقات مثبتی که در طول سال ۹۷ افتاد 
همچنان مسیر بلندی را برای رسیدن به آن نقطه بهینه ای که مورد نیاز است در پیش داریم.

کفش ملی آبروی صنعت کفش ایران
سود آوری اتفاق بزرگی در کفش ملی بوده است 

در این جلسه، علی سیاســی راد، عضو هیات رییسه صندوق بازنشستگی کشوری  
با اشــاره به دو سال زیان دهی کفش ملی گفت: ســودآوری گروه صنعتی ملی در 
سال ۹۷ اتفاق بزرگی در این مجموعه بود که برای سهام داران واجد ارزش بسیاری 
اســت . رییس مجمع عمومی ســالیانه گروه صنعتی ملی با اشاره به قدمت کفش 
ملی گفت: به ســبب قدمت تاریخی و اعتبار، کفش ملی برای صندوق بازنشستگی 
کشــوری،  مســئله ای متفاوت و به عنوان سرمایه ملی، موفقیت و تجدید نشانش 
تعییــن کننده اســت. وی در ادامه گفت: دوســتان ما در صندوق بازنشســتگی 
همــواره پی گیر  سرنوشــت کفــش ملی بوده انــد، دو دوره زیــان دهی متوالی، 
کفــش ملی را به یکی از نگرانی های  مهم ســهامداراران اصلــی تبدیل کرده بود.

مهندس نادر صادقی  نیز در ادامه مجمع ضمن ارائه گزارش هیات مدیره به مجمع 
با بیان اینکه در شناسایی فرآیندهای معیوب در گروه صنعتی ملی و شرکتهای زیر 
مجموعه بر اصالح فعالیت های مالی و فروش تمرکز شد، گفت: بر این اساس بیشترین 
توجه بر استفاده از موجودی کاال و توزیع محصول بر اساس شناختی که از وضعیت 
فرهنگی و جغرافیایی مناطق مختلف کشور داشتیم، بوده است. این مدیر بازار شناس 
با اشاره به تعیین تکلیف محصوالت کند فروش از سال ۹۰ تا ۹۵  در کفش ملی گفت: 
خوشبختانه این محصوالت بازنگری شده  و به عنوان بزرگترین سرمایه شرکت در 
چرخه فروش قرار گرفتند که  در نتیجه این سیاست ۵۰ درصد آنها نیز به فروش رفت.

نایــب رییس هیات مدیره گــروه صنعتی ملی تاکید کرد: شناســایی محصوالتی 
که اساســا به عنوان کند فروش طبقه بندی شــوند کمک بسیار شایانی در خروج 

شرکت از زیان کرد، همچنین برای اینکه دارای 
هایمان به درســتی مدیریت شــوند مجموعه 
محصوالتی را که در انبارهای فروشــگاهها قرار 
داشت و به مرور زمان ناسایز شده بود به صورت 
سیســتم مبادله ی بیــن مناطق دوباره ســایز 
بنــدی  کــرده و در معرض فروش قــرار دادیم.

مرد کارآزموده صنعت کشور با یاد آوری اینکه کفش 
ملی  سالیان متمادی بیش از ۲6۰۰قلم محصول را 
از انواع پایپوش در معرض فروش قرار داده بود که  
برخی از این محصوالت و کاالها کم گردش بودند  

گفت:  شناسایی دقیقی در خصوص این اقالم صورت گرفت و سعی شد توجه بر اقالم 
پر فروش صورت گیرد و در نتیجه  از ۲6۰۰ قلم به 6۰۰ کاالی  پر فروش تمرکز شد.
مدیرعامــل گروه صنعتی ملی با اشــاره به اینکه بر اســاس اعــالم بانک مرکزی 
میانگین نرخ تورم در ســال  گذشته  ۳۰/۰8 بوده اســت گفت:  با این آمار قاعدتا  
هزینــه اداری و عمومی ســازمان ها و بنگاهــای اقتصادی می بایســت  بیش از 
۳۰ درصد افزایش می داشــت در حالیکه  بر اســاس صورتهای مالی حسابرســی، 
هزینــه های اداری و عمومی  گروه صنعتی ملی  در ســال ۹۷ به نســبت ســال 
۹6 فقــط ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده اســت و  ایــن  ۵۰ درصد کمتر از میانگین 
تــورم و  نشــان دهنده حجم باالی کنترل های داخلی در ســطح کشــوری بود.

ســکاندار شــرکت با اعــالم اینکه  میــزان فروش ســال ۹6 در شــرکت کفش 
ملی  ۱۱۱ میلیارد تومان بوده اســت گفت: این رقم در ســال ۹۷ به ۱4۹میلیارد 
تومان رســید کــه  به معنی رشــد بیــش از ۳4 درصــدی فروش می باشــد .

وی با اشــاره به اینکه  زیان عملیاتی شرکت کفش ملی در سال ۹6 ، ۱۱میلیارد و 
4۰۰ میلیون تومان بوده اســت، گفت : در ســال ۹۷ به ۱4 میلیارد و ۵۰۰میلیون 
تومان ســود تبدیل شــد   که تفاضل آن با سال گذشــته ۲6 میلیارد تومان است. 
مدیر عامل گروه صنعتی ملی همچنین تاکید کرد: در پایان سال ۹6 از۲۲8 فروشگاهی 
که در آن سال فعال بودند ۲۰۱ فروشگاه زیانده  بودند اما در پایان سال ۹۷ تمام فروشگاهها  
از زیان خارج شــدند و خوشبختانه اکنون تمامی فروشگاههای ما سود آور هستند . 
نایب رییس گروه صنعتی ملی با اشــاره به اینکه انتشار صورتهای مالی حسابرسی 
شــده در تاریخ  تهیه گزارش موجب خرســندی ســهامداران جزء شد،  گفت: روز 
گذشته سهام گروه صنعتی ملی در طی مدتی کوتاه از ۱۵۰۰ به ۲۱۰۰ تومان رسید 
و چنین تفاوتی نشــان دهنده اقبال ســهامداران و امید آنها به این مجموعه است.

مهندس صادقی با اشاره به اینکه در کنار همه این دستاوردها نباید موانع  پیش رو  نادیده 
گرفته شود، گفت: در کنار این توفیقات مشکالتی هم داریم که باید برای حل و فصل آنها 
فکر اساسی کنیم، مهمترین این مسائل، مشکل نقدینگی است که با توجه به نوید مدیر 
عامل محترم هلدینگ آتیه صبا امیدوار هستیم این مشکل نیز به زودی مرتفع شود . 
وی با  بیان اینکه عدم انســجام در زنجیره  تامین از جمله  مشکالتی است  که در 
کفش ملی  باید روی آن برنامه ریزی شود، گفت: ما به عنوان یکی از مهمترین حلقه 
های زنجیره تامین در صنعت کفش یعنی توزیع و فروش، تعامالت جدی با تامین 
کنندگان و مشتریان جزء داریم اما متاسفانه تامین کنندگان ما به صورت سیستماتیک 
امکان مبادالت به روز، دقیق و کیفی را ندارند و همین انفکاک باعث می شــود در 
برآوردها و پیش بینی ها،برای همه  اعضای زنجیره تامین مشــکالتی به وجود آید.

وی با اشــاره به اینکه تحقق مشتری مداری، رضایت مشــتری و فراتر از آن ایجاد 
مشــتریان وفــادار ســود آوری را برای این بنگاه بــه ارمغان خواهــد آورد  گفت: 
مــا در تمــام مولفه هایی که مشــتری را به انجام رفتار رضایت بخــش در ارتباط 
بــا این بنــگاه ترغیب می کند خلــل داریم و بایــد روی آن برنامــه ریزی کنیم.

ایــن مدیر باتجربــه صنعت کشــور دربــاره ضرورت بازســازی فروشــگاههای 
کفــش ملــی نیز گفــت: فروشــگاههای ما دهه هــا قدمــت دارند و  نیــاز  به 
بازســازی وایجــاد دکوراســیون مدرن در آنها به شــدت احســاس می شــود.

مدیر عامل گروه صنعتی ملی افزود: در کنار تمام اتفاقات مثبتی که در طول سال ۹۷ افتاد 
همچنان مسیر بلندی را برای رسیدن به آن نقطه بهینه ای که مورد نیاز است در پیش داریم.

 صادقی در ادامه گفت: اگر توفیقی در طول ســال ۹۷ حاصل شــد  به همت همه 
همکاران و پرســنل صف و ســتادی صورت گرفت که پیش از حضور من در گروه 
صنعتــی و کفــش ملی حضــور داشــتند  و 
کمــاکان نیز در ایــن مجموعه حضــور دارند .

وی در این باره توضیح داد: در سال گذشته تغییری 
در ترکیب نیروی انسانی کفش ملی حاصل نشد؛ 
چرا که دانش سازمانی فراوانی که در این شرکت 
وجود دارد این اجازه را به من نمی داد افراد جدید 
که کمترین آشــنایی را با صنعــت کفش دارند 
جایگزین آنها کنم لذا به سرمایه انسانی موجود 
اعتماد کردم و  بسیار خوشحالم که  نتیجه اعتمادم 
را امروز با این عملکرد شایان در مجمع می بینم .
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هنر ناب مدیریت مهندس امیر خسرو فخریان
پیشتاز در خدمت رسانی در پهنه میهن

تکتازی فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت فروشــگاه های زنجیره ای افق کوروش مورخ 
۱۳۹8/۰۳/۲8 در سالن مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد. 
در ایــن مجمع که با حضور۹۲ درصدی ســهامداران حقیقــی و حقوقی ، اعضاء 
هیــات مدیــره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، حســابرس و بازرس 
قانونــی برگــزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقــای علي ابراهیمــي کردلر 
بود، که جنابان مســعود گــودرزي و  هــادي قانعي رضائي مقــدم در مقام نظار 
اول و دوم و آقــای مهــرداد ســپاهي  به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

در این مجمع هیات مدیره شــرکت همراه با حســابرس و بازرس قانونی شرکت به 
شرح جزئیات مرتبط با فعالیت شرکت در سال مالی گذشته پرداختند و در خصوص 
فعالیت های جاری و پیش روی شرکت سخن گقتند. و در حالی خاتمه یافت که پس 
از ارائه پاسخگویی هیات مدیره به سواالت سهامداران، مجمع نشینان »افق« ضمن 
تصویب صورتهای مالی منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ و تنفیذ معامالت مشمول ماده ۱۲۹ 
قانون تجارت با تقســیم سود ۲۷۰۰ ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

در ایــن جلســه و پس از قرائت قرآن کریم و پخش ســرود مقدس کشــورمان از 
امیــر خســرو فخریان مدیرعامل شــرکت 
فروشــگاه هــای زنجیره ای افــق کوروش 
بــرای ارائه و قرائت گــزارش فعالیت هیات 
مدیــره بــرای ســال مالی منتهــی به ۲۹ 
اســفندماه ســال ۹۷ دعوت بعمــل آمد.

مهندس امیرخســرو فخریــان مدیرعامل 
شــرکت فروشــگاه های زنجیــره ای افق 
کــوروش در مجمــع عمومی ســاالنه این 
شــرکت برای ســال مالی ۱۳۹۷، گزارش 
عملکرد شــرکت برای ســال مزبــور را با 
مروری بر عملکــرد و دســتاوردهای مهم 
شرکت، عملکرد مالی و عملیاتی، افتخارات 
و مســئولیت های اجتماعی و استراتژی و 
برنامــه های آتی به ســهامداران ارائه نمود.

ایــن مدیــر ارزشــی و متعهد کشــور به 
جایگاه فروشــگاه زنجیــره ای افق کوروش 
در محیــط کســب و کار اشــاره کــرد و 
ضمن بیان ایــن مطلب که افــق کوروش 
بــا ۱۳۵۷ فروشــگاه در ۲۹۲ شــهر رتبه 

نخســِت توسعه شــعب را در اختیار دارد، گفت: تعداد شعب فروشگاه های زنجیره 
ای افق کوروش در ســال ۹۷ نسبت به ســال قبل ۵۰ درصد افزایش داشته است.

وی همچنین بهبود انضباط مالی در وصول وجوه حاصل از فروش و پرداخت به تامین 
کنندگان و همکاری منسجم با شرکت تخصصی کنترل کیفیت با هدف پایش کیفی 
کاالهای وارده به شرکت را از برنامه های مهم این شرکت در سال گذشته عنوان کرد.

مهندس فخریان ضمن اعالم خبِر راه اندازی و توســعه پورتال تامین کنندگان در 
فروشــگاه زنجیره ای افق کوروش تصریح کرد: گزارشات فصلی به صورت سه ماهه 
ارائه می شــود و تامین کنندگان کاالها می توانند وضعیت حساب های خود را در 
آن رصد نمایند، بنابراین اعداد مربوط به حســاب تامین کنندگان در دفاتر مالی ما 
در این پورتال به صورت دقیق اعالم می شــود ضمن آنکه برنامه های خرید ماهانه 
و ســاالنه برای تولید کنندگان تهیــه و در پورتال مزبور به ایشــان ارایه میگردد.

بــه گفته وی، در آینــده نزدیک هدف ما ایجاد دسترســی رصد موجودی متعلق 
به هــر تامین کننده در انبارها و فروشــگاهها برای همان تولید کنندگان اســت.

مدیرعامل فروشگاه زنجیره ای افق کوروش در ادامه راه اندازی و تکمیل زنجیره سرد ) 
سردخانه ها و  ناوگان مجهز به سیستم سرمایش( در فروشگاه زنجیره ای افق کوروش 

را در راستای حفظ کیفیت و تازگی کاالهای لبنی و یخچالی مورد اشاره قرار داد و تاکید 
نمود که این موضوع بر اطمینان عرضه هر روزه این نوع کاالها در فروشگاهها می افزاید.
وی در ادامه به ارزیابی جایگاه افق کوروش در صنعت فروشگاه های زنجیره ای پرداخت 
و با ذکر آمار و ارقام اعالم نمود: سهم افق کوروش از کل اندازه بازار FMCG در سال 
۹۷ به رقم ۱.۵۰ درصد رسید و سهم شرکت از صنعت فروشگاه های زنجیره ای که 
در ســال ۹6 رقم ۱۰.66 درصد بود، در سال ۹۷ به ۱۳.۷۰ درصد افزایش پیدا کرد.
بــه گفته مدیرمدبر شــرکت فروشــگاه هــای زنجیــره ای افق کــوروش، جمع 
دارایــی هــای شــرکت بیــش از ۱4۰۰ میلیــارد تومان و نــرخ بــازده دارایی 
اســت. بــوده  روز   ۳6 شــرکت  موجــودی  گــردش  دوره  و  درصــد   ۲8.۵
همچنین مطابق گزارشــی که در مجمع عمومی ســاالنه شــرکت فروشگاه های 
زنجیره ای افق کوروش ارائه شــد، ۹۹ درصد فروش خالص پیش بینی شــده ، ۹۲ 
درصد ســود ناخالص و ۱۰8 درصد سود خالص در سال ۱۳۹۷ تحقق یافته است.

مهندس فخریان در ادامه به روند رشــد نیروی انســانی در شــرکت فروشگاه های 
زنجیره ای افق کوروش اشــاره کرد و میانگین تعداد نیروی انســانی شــرکت در 
ســال ۹۷ را ۷ هزارو 6۷۰ نفر با رشــد ۱8 
درصدی نســبت به ســال ۹6 اعالم کرد .

وی بــا بیان این مطلب کــه افق کورش به 
عنوان نخســتین فروشگاه زنجیره در بورس 
تهران پذیرش شد، به روند عرضه سهم افق 
از عرضــه اولیه تا زمان توقــف نماد قبل از 
برگزاری مجمع اشاره کرد و گفت: سهم افق 
کوروش در زمــان عرضه اولیه ۱6۹۵ تومان 
بود که بــا بازدهی ۱۹۱درصدی در روز قبل 
از برگزاری مجمع به 4۹۳4۲ ریال رســید.

مدیرعامــل موفق و کاربلد فروشــگاه های 
زنجیره ای افق کوروش یادآور شد: این شرکت 
در سال ۹۷ و با استناد به اطالعات سال مالی 
۹6 موفق شــد رتبه نخســت را در شاخص 
فروش، بازده فروش و بهره وری کل عوامل در 
گروه فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش از 
آن خود کند و بنابر اعالم ســازمان مدیریت 
صنعتی شرکت پیشرو باشد و رتبه چهلم را در 
بین ۱۰۰ شرکت برتر ایران به خود اختصاص دهد.
وی به تهیه و تدوین و آموزش کدهای رفتاری به پرســنل فروشــگاهی در راستای 
افزایش رضایت مندی مشــتریان اشــاره کرد و در ادامه از برنامه های توســعه ای 
شــرکت برای باشگاه مشــتریان خبر داد.   مهندس فخریان همچنین ضمن اعالم 
این نکته که »هم اکنون تعداد شــعب افق کوروش به ۱46۰ شعبه رسیده است«، 
از تداوم رشــد و توسعه شعب فروشــگاه های افق کوروش در سال ۹8 نیز خبر داد.
پس از ارائه گزارش عملکرد سال ۹۷ از سوی مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره 
ای افق کوروش، گزارش حســابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت به سهامداران 
ارائه شــد و در ادامه نماینده ســازمان بــورس نیز نکات و مطالبی را یادآور شــد.
در این مجمع، صورت های مالی شرکت، تصویب و بر اساس آن مقرر شد که ۹۰ درصد 
سود شرکت به میزان هر سهم ۲۷۰ تومان بین سهامداران تقسیم شود. پاداش هیات 
مدیره شرکت نیز به میزان ۲۵۰ میلیون تومان و حق حضور اعضای غیر موظف هیأت 
مدیره  ماهانه هشتصد هزار تومان به شرط تشکیل حداقل دو جلسه در ماه تعیین شد.
موسسه حسابرسی فراز مشاور، دیلمی پور )حسابداران رسمی( به سمت بازرس اصلی و 
حسابرس مستقل شرکت و موسسه بیات رایان بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند و 
تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی به هیات مدیره شرکت تفویض گردید.

 این شرکت در سال 9۷ و با استناد به اطالعات سال مالی 9۶ موفق 
شد رتبه نخست را در شاخص فروش، بازده فروش و بهره وری کل 
عوامل در گروه فروشــگاه های زنجیره ای افق کوروش از آن خود 
کند و بنابر اعالم ســازمان مدیریت صنعتی شرکت پیشرو باشد و 
رتبه چهلم را در بین 100 شرکت برتر ایران به خود اختصاص دهد.
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همچنیــن روزنامــه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه رســمی شــرکت فروشــگاه 
هــای زنجیــره ای افق کــوروش بــرای درج آگهی های شــرکت انتخاب شــد.

در پایــان مجمع، گــروه صنعتی گلرنگ، گروه ســرمایه گذاری کــوروش، گروه 
مدیریــت صنعــت خرده فروشــی کــوروش، گروه گســترش گلپخــش اول و 
گروه گســترش گلرنــگ پخش بــرای مدت دو ســال به عنوان اعضــای جدید 
هیــات مدیره شــرکت فروشــگاه های زنجیــره ای افق کوروش انتخاب شــدند. 
ضمن آنکــه مجمع پرداختهای بالعــوض در قالب مســئولیتهای اجتماعی طی 
ســال ۱۳۹8 را تــا ســقف ۳ میلیارد تومــان دراختیار هیــات مدیره قــرار داد.

پیام هیات مدیره
با یاد و نام خداوند متعال گزارش عملکرد ســال مالی منتهی به پایان اســفند ماه 
۱۳۹۷ شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش را با مقدمه ای مختصر خدمت 
عزیزان تقدیم می داریم. گزارش پیوست مشتمل بر فصول مختلف براساس عملکرد 
ســاالنه شــرکت در حوزه های مختلف بوده و با این دیدگاه که بتواند سهامداران 
محترم را هر چه بهتر از نحوه مدیریت شرکت آگاه سازد تدوین و تقدیم شده است.

صنعت خرده فروشــی به عنوان نبض اقتصادی یک کشــور جزء مهم ترنین حوزه 
های اقتصادی اســت و فروشــگاه های زنجیره ای نقش کلیدی در رونق کسب و 
کار دارند. میزان توســعه یافتگی صنعت خرده فروشــی یک کشور می تواند نشان 
دهنده ی کارآیی زنجیره ارزش کاال و خدمات و در نتیجه رونق تولید باشد. اصالح 
فرآیند چرخه توزیع کاال که سبب کاهش قیمت تمام شده سبد مصرف کنندگان 
نهایی می باشــد یکی از بزرگ ترین مســئولیت های شــرکت افق کوروش است.
مرور کلی بر عملكرد و دستاوردهای مهم شرکت در سال مالی مورد گزارش
- درآمدهای عملیاتی شــرکت در سال جاری مبلغ ۵۲/4۰۷/۰۰۹ میلیون ریال می 

باشد که نسبت به سال گذشته، 8۰ درصد رشد داشته است.
- ســود خالص کسب شــده در ســال جاری مبلغ ۲/۹۷8/۵۰۷ میلیون ریال می 
باشــد که نسبت با مدت مشابه ســال گذشــته ۳۳۵ درصد افزایش داشته است.

- تعداد فروشــگاه در پایان ســال جاری ۱۳۵۷ فروشــگاه است که نسبت به سال 
گذشــته ۵۰ درصد رشــد داشته است. شــایان ذکر اســت 6۰ درصد از فروشگاه 
های افتتاح شــده در ســال جاری به صورت اعطای نمایندگی )فرانچایز( اســت.

- تعداد استان و شهرستان که به مجموعه فروشگاه های کشور در سال جاری اضافه 
شده،به ترتیب ۱ و ۵۰ عدد است.

- تعداد نیروی انسانی در پایان سال جاری ۷/6۷۰ مفر می باشد که نسبت به سال 
گذشته، ۱8 درصد افزایش داشته است.

- افق کوروش در ســال ۹۷ به عنوان نخستین فروشگاه زنجیره ای در بورس تهران 
وارد شده است.

- افق کوروش عنوان بزرگترین فروشگاه زنجیره ای کشور را کسب کرده و رتبه نخس 
توسعه شعب را از ان خود کرده است.

- حضــور در تمامــی اســتان ها و ۲۹۲ شــهر کشــور تــا پایان ســال ۱۳۹۷
- صدور پانصد هزار فقره صورتحساب در فروشگاه های شرکت به صورت روزانه در سال ۱۳۹۷

- در سال ۹۷ رتبه چهلم شرکت برتر ایران و رتبه یک در رشد فروش ، فروش، بازده 
فروش و بهره وری را کســب نموده و عنوان شرکت پیشرو را از آن خود کرده است.

چشم انداز
حضــور در فهرســت ۲۵ خــرده فــروش برتــر دنیا تــا ســال ۲۰۲۵ میالدی

ماموریت
تامیــن و فروش کاالهای مصرف روزانه تند گــردش خانوار از طریق ایجاد تامین و 
توزیــع نــاب ، یکپارچه و چابک با اتکاء به ســرمایه های نیروی انســانی توانمند، 
کارتیمی و فناوری اطالعات متناسب در راستای ارئه خدمات مطلوب به مشتریان.

اهداف کالن
با توجه بهنیازها و انتظارات ذینفعان، تصویرپردازی آینده مدیران ارشــد، وضعیت 
رقبــا، نقاط قــوت و ضعف اســتراتِژک، تهدیــدات و فرصت های اســتراتژیک و 
همچنین جهت گیری کالن، اهداف کالن شــرکت به ترتیب زیر تعریف شــدند.

- ارزش آفرینی
- زنجیره تامین و تولید چابک

- افزایش سهم بازار
درباره فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

بــه منظور ارایه محصوالت تندگردش از طریق خرده فروشــی خواروبار تاســیس 
گردیده است. این شرکت همواره احترام به حقوق کلیه ذی نفعان و تامین رضایت 
و خوشــنودی آنان را در نظر داشــته و نوآوری و خالقیت برخاسته از کار تیمی را 
ارج می نهد. شرکت فروشــگاه های زنجیره ای افق کوروش تالش دارد با کارکنان 
توانمنــد و با تلفیقی زیبا و کــم نظیر از علم و تجربه فراتر از رقبــا گام بردارد و با 
ایجاد فرصت های شــغلی در سراسر ایران در شکوفایی وطن عزیزمان سهیم شود. 
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش چابکی و سرعت عمل را مبنایی برای 
ایجاد مزیت رقابتی پایا و پویا می داند و اســتراتژی رقابتی خود را با رعایت مجدانه 
ی اخالق کســب و کار بر آن استوار کرده اســت. حوزه فعالیت این مجموعه ارائه 
کاالهــای تندگردش )خواروبار( با ارائه تخفیفات همیشــگی بر روی تمامی کاالها 
نسبت به قیمت درج شده بر روی محصول است که این کاالها عمدتا جهت مصرف 
روزانه، هفتگی و یا ماهانه ی خانوار ایرانی تهیه می شــود. کاالهای عرضه شده در 
این فروشــگاه از برندهای معتبر داخلی تأمین می شود و به مصرف کننده ارائه می 
گردد. مشتریان هدف در فروشگاه های همواره تخفیف افق کوروش کلیه خانوارهای 
محترم ایرانی می باشند. رسالت ما فروش محصوالت تندگردش با کیفیت و قیمت 
مناسب در سراسر ایران و کشورهای منطقه، با رعایت اخالق کسب و کار و مسئولیت 
های اجتماعی و حرکت در مســیر توسعه ی پایدار است ، همچنین مزیت رقابتی 
فروشــگاه های زنجیره ای افق کوروش ارائه خدمات ارزان در نزدیکی محل سکونت 
مشتریان می باشد. شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در سال ۱۳88 با 
هدف ایجاد فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی در سراسر کشور ثبت شده است. 
اولین فروشگاه تخفیف محور شرکت در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۹ راه اندازی شد در حال 
حاضرفروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در استان های تهران، آذربایجان شرقی، 
آذربایجان غربی، بوشــهر، البرز، اصفهان، قم، فارس، مازندران، قزوین، کردســتان، 
کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان 
جنوبی، زنجان، همدان، ایالم، گلســتان، گیالن، اردبیل، مرکزی، سمنان، لرستان، 
خوزستان، یزد، کرمانشاه، کرمان و سیستان و بلوچستان مشغول فعالیت می باشد.
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در هتل المپیک با یادگارهای اعتبارگران
انتخاب همه نسل ها

با پارس مینو از کاکائو تا پیتزا و از آدامس تا بیسکویت
تفکر و غور کوتاه پیرامون حضرت آیت اهلل خسروشاهی پدر 
در ســرای بازار تبریز و حضرت حجت االســالم والمسلمین 
جناب ابوترابی آزاده بزرگوار مرا در سنگ قالب زمان گذاشته 
و به گذشته ها پرتاب می کند. صنعت نوین و مینو به دست 
اندیشه بزرگ مردی که تا صنعت دارو  و شیرینی هست نام 
او بر تارک آن می درخشــد رخ نمــود و دهه ها بعد به یُمن 
وجود سیدی آزاده دوباره رونق گرفت و کنون  مدیرعامل فهیم 
شرکت پارس مینو این داشته ها را پاسداری می کند. این مدیر 
ارزشــمند هر آنچه الیق این بزرگان بود بجا آورد و در مجمع 
یادشان کرد و طنین صلوات پی در پی سهامداران پاداشی بود 
هم برای عملکرد خوب و هم این قدرشناسی طنازانه. دست 
مریزاد این موســپیدکرده مطبوعات را نیز بدان اضافه کنید 
که چنین قدرشناسی را باید دو صد تبریک و شادباش گفت.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنعتی 
پارس مینو)ســهامی عام( مورخ ۱۳۹8/۰۳/۱۳ در محل هتل 
المپیــک برگزار گردید.  در این مجمــع که با حضور ۷4/68 
درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی 
برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای حمید رضایی بود، 
که جنابان محمدتقی قلندرلکی و امیر صالحي در مقام نظار اول 
و دوم و آقای وحید هوشنگ نژاد به عنوان دبیر مجمع انتخاب 
گردیدنــد. درادامه با قرائت گــزارش هیات مدیره به مجمع 
مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال مالی 
منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و پس از استماع گزارش حسابرس 
و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  
تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده ۱۲۹ 
و با تقسیم سود ۲۵۰ ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان 
دادند. وحید هوشــنگ نژاد مدیرعامل شرکت پارس مینو در 
مجمع عمومی عادی ســالیانه این شرکت گفت: در سال ۹۷ 
نرخ ارز و بهای تمام شــده تولید افزایش یافت و لی توانستیم 
با این همه مشــکل، افزایش 8۲ درصدی سود خالص نسبت 
به سال گذشته را حاصل سازیم و از سویی دیگر بخش عمده 
ای از بدهی ارزی ســنواتی که حــدود ۲.۲ میلیون یورویی 
مربوط به شرکت های عمدتاً اروپایی بود نیز پرداخت گردید.

به گفته سکاندار شرکت در سال گذشته زیان ناشی از تسعیر ارز 
به حدود ۱۵ میلیارد تومان افزایش یافت که تامین ارز آن از سوی 
بانک مرکزی قابل تخصیص نبود و باید ارز آزادمورد استفاده 
قرار می گرفت؛ اما شرکت پارس مینو در شرایط مذکور توانست 
به افزایش ۳۹ درصدی فروش ریالی و 8۲ درصدی سودخالص، 
افزایش تولید محصوالت جدید، اصالح ســاختار سازمانی در 
جهت انعطاف بیشتر در تصمیم گیری سریع تر و شروع پروژه 
۱4 ســاله راکد استحصال دانه کاکائو و ایجاد فروشگاه عرضه 
مستقیم محصوالت مینو در فضای حدود 4۰۰ متر، دست یابد.
دکتر هوشــنگ نژاد در ادامه خاطر نشــان کرد: برنامه بهره 
بــرداری حداکثری و به ظرفیت رســاندن خطــوط و پروژه 
های جدید، اخذ مشــارکت خارجی برای تولید سفارشی و یا 
تولید تحت لیسانس کمپانی های معتبر بین المللی، اصالح 
و بروزرســانی طراحی بعضــی از محصوالت، بهــره برداری 
حداکثری و به ظرفیت رســاندن خطوط و پروژه های جدید 
از استراتژی های مهم شرکت پارس مینو محسوب می شوند.

مدیر مدبر پارس مینو در خصوص جایگاه این شرکت در میان 
رقبا نیز تصریح کرد: در حال حاضر مینو ده گروه محصول تولید 
می کند که مجموعه ای بــا این تعداد تولید محصول وجود 
ندارد؛ همچنین در گروه آدامس نیز شرکت پارس مینو، بعنوان 
لیدر بازار محسوب می شود و در زمینه تولید محصول ترد نیز 
۲۵ درصد سهم بازار در اختیار این شرکت قرار دارد؛ بنابراین 
پارس مینو در زمره پنج شرکت برتر در این گروه قرار می گیرد.

وی درخصــوص راه انــدازی خــط تولید پیتــزا نیز گفت: 
ســرمایه ای ۲/۲۷۱ میلیــون یوروریــی برای ایــن پروژه 
تاســیس شــده و در صورت راه اندازی ، ضمــن تامین نیاز 

بــازار داخلی ، ایــن محصول بــرای پیتزا فروشــی ها نیز 
تهیه می شــود؛ البته نگاه به صادرات نیز خواهیم داشــت.
دکتر هوشنگ نژاد با اشاره به اینکه افزایش فروش 46 درصدی، 
یکی از برنامه های پارس مینو در ســال جاری محسوب می 
شود، ادامه داد:  در سالهای گذشته به اندازه ۲۰ روز مواد اولیه 
بعضی از خطوط، در انبار موجود بود اما اکنون در سال جاری تا 
پایان شهریور ماه مواد اولیه تولید خطوط تامین گردیده است.
مدیر ارشد پارس مینو، در فرازی دیگر از گزارش خود با تشریح 
مشکالت و معضالت حادث در سال مالی مورد گزارش گفت:  
با توجه به بحران نرخ ارز در 6 ماهه گذشته و افزایش نهاده های 
تولید، شرکت مجبور به افزایش قیمت محصوالت خود گردید. 
ولی بواسطه خوش نامی برند و شناخت سلیقه و ذائقه مشتریان 
سهممان از بازار تغییر نکرد و توانستیم فروش خوبی داشته 
باشیم. این مدیر بازارشناس با اشاره به پرداخت ۲ میلیون و ۲۰۰ 

هزار یورو خرید بدهی دین، از پوشش زیان ۱8میلیارد تومانی 
در صورت های مالی خبر داد و اضافه کرد: این شــرکت، ۹۰ 
درصد از زیان جاری ۱۰میلیارد تومانی را پرداخت کرده است.

دکتر هوشنگ نژاد، در بخش دیگری از گزارش خود از راه اندازی 
دوباره خط تولید سوخاری که متعلق به 6۰ سال گذشته بوده 
است، خبر داد و افزود: پروژه استحصال کاکائو بعد از ۱4سال، 
تا پایان ۱۳۹۹ راه اندازی خواهد شد و بسته بندی ماشین آالتی 
کــه از همان زمان خریداری شــده بــود، اجرایی می گردد.
شایان ذکر است در گزارشی که سازمان بورس و اوراق بهادار 
آن را تایید کرده است. غپینو سود عملیاتی تلفیقی خود را مبلغ 
8۲6 میلیارد ریال ، سود خالص را مبلغ ۵۲۳ میلیارد ریال و سود 
انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی را مبلغ یک 
هزار میلیارد ریال اعالم کرده بود که این ارقام حاکی از آن است 
که در مقام بررسی و مقایسه درآمد شرکت های غذایی تولید 
کننده انواع خوراکی، شرکت پارس مینو  با درآمد ۳48 میلیارد 
تومانی باالترین ســطح درآمدی را در این گروه داشته است.
مدیریــت خوش فکر این شــرکت در بخش پایانی صحبت 
های خود و در تشــریح اهــداف و برنامه های راهبردی خود 
درخصــوص تولید و فــروش محصوالت اعالم داشــت که 
مدیریت هزینه ها و افزایش بهره وری در جهت بهبود شرایط 
و تحقق سودآوری در ســالهای آتی رویکرد اصلی وی و تیم 
مدیریتش می باشد، لذا دراین خصوص تمرکز ویژه بر تولید 
محصوالت با برندهای جدید جهت ایجاد بستر مناسب برای 
سهم بیشتر بازار و کاهش هزینه های مالی صورت می پذیرد.

پیام مدیرعامل
این شــرکت بــا بکارگیری اســتراتژیهای تحــول آفرین و 
تکیه بر اعتبار و اعتماد ســهامداران عزیــز، همراه با پایش و 
نظارت مستمر بر عملکرد، دســتیابی به مزیت های رقابتی 
و پایدار توام با افزایش ثروت ســهامداران را دنبال می نماید.

امیدوارم ارزشهای بنیادی شرکت یعنی کسب رضایت مشتریان 
وفادار از طریق ارتباط نزدیکتر با بازار و توجه ویژه به خواست های 
مصرف کنندگان و ایجاد ارزش افزوده با راهکارهای خالقانه، توجه 
به رشدسرمایه های انسانی و مسئولیت پذیری ایشان، پایبندی 
به ارزشــهای اخالقی و اسالمی و نیز تعهد و وفاداری نسبت 
به سازمان، بیش از گذشته در فرهنگ سازمانی ما نمود یابد.
بی شک حفظ پرآوازه مینو و اعتالی هر چه بیشتر آن، مستلزم 
نگرش دقیق و تخصصی و تالش مستمر و همه جانبه با اتکاء 
خداوند متعال و ظل توجهات خاصه ولی عصر )عج( می باشد.
مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی 

آن در سال 139۷
۱- براساس آخرین گزراش سازمان بورس اوراق بهادار که در 
پایان هر ســال منتشر می شود در سال مورد گزارش شرکت 
صنعتی پارس مینو دارای رتبه ۹۵ می باشــد، همچنین این 
شرکت از برترین تولیدکنندگان بیسکویت، شیرینی و شکالت از 
حیث تنوع سبد محصول و فروش و کیفیت محصوالت می باشد
۲- افزایش شدید نرخ ارز یک طرف باعث افزایش بهای تمام 
شده گردید و از طرفی بدلیل بدهی ارزی سنواتی حدود ۲/۲ 
میلیون یورو مربوط به شرکتهای عمدتا اروپایی )عمده آن در 
سال جاری پرداخت شده است( و عدم فروش تامین کنندگان و 
مهمتر از آن زیان ناشی از تسعیر ارز )حدود ۱۵۰ میلیارد ریال( 
که تامین ارز آن از سوی بانک مرکزی قابل تخصیص نبود و تنها 
از ارز آزاد می بایستی استفاده می گردید با توجه به مراتب فوق 
و علیرغم کلیه مشکالت به لطف خداوند متعال هیات مدیره و 
مدیرعامل شرکت و هیات مدیره محترم گروه صنعتی مینو و 
تالش کلیه همکارانمان در شرکت موفق به افزایش ۳۹ درصد 
فروش ریالی، 8۲ درصد سود خالص و افزایش تولید محصوالت 
جدید، اصالح ساختار سازمانی در جهت ایجاد انعطاف بیشتر 
در تصمیم گیری ســریعتر، شــروع پروژه ۱4 سال راکد دانه 
استحصال کاکائو و ایجاد فروشگاه عرضه مستقیم محصوالت 
مینــو در فضای حدود 4۰۰ متر با تجهیزات به روز شــدیم.
بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال 

مالی آتی
- پیش بینی افزایش فروش ریالی 46 درصدی نسبت به سال 

دیگر مورد گزارش.
- خرید تجهیزات تکمیلی و به ظرفیت رساندن بهره برداری از 

خط ساخت شکالت.
- خرید یک دستگاه اکسترودر جدید و جایگزین نمودن آن با 
۱۰ اکسترودر قدیمی با ظرفیت و تنوع تولید بیشتر محصول 

پفک
- جایگزینی خطوط تولید ویفر و ساندویچ تک تک در سالن 

سوخاری قدیم.
- خرید یک دســتگاه بسته بندی شکالت توپی جدید برای 

افزایش ظرفیت تولید این محصول
- تالش در جهت جلب مشــارکت خارجی برای تولید تحت 
لیسانس و یا سفارشی برای به ظرفیت رساندن پروژه های جدید
- آغاز عملیات ساخت و بهره برداری از پروژه استحصال دانه 

کاکائو بعد از ۱4 سال.
- برنامه ریزی و هدف گذاری برای گرفتن سهم بازار آدامس 

از محصوالت وارداتی
- ارتقاء جایگاه کلی شرکت در اذهان مصرف کنندگان از طریق 

تبلیغ و فروش محصوالت جدید
- با توجه به گران شــدن مــاده اولیه کــره کاکائو، تعریف 
محصوالت جدیــد با روغــن CBSبــرای افزایش ظرفیت 
تولید شــکالت جدید و ایجــاد یک برند جدیــد بنام رتیا.
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مهندس گزین فخر صنعت و مدیریت
نیروترانس نفس روشنایی بخش برای صنعت کشور

وقتی صنعت برق توسط امین الضرب به کشور آمد آنان که دریچه علم رنسانس را باز 
یافتند خوش درخشیدند و آنانکه از علم گریزان بودند صنعت برق را  ابزار شیطان نامیدند.
نیروترانــس نــه ابــزار شــیطان بــل بــه بســم بــود کــه آمد چــه خوش.
مجمــع عمومی عــادی ســالیانه شــرکت نیروترانس )ســهامی عــام( مورخ

۰۳/۰۷/ ۱۳۹8 در محل کارخانه شــرکت واقع در شیراز کیلومتر ۳ جاده ترکان 
برگزار گردید. در این مجمع که با حضور 8۹/4۵ درصدی ســهامداران حقیقی و 
حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع بر عهده آقای خلیل پارســا بود که 
جنابــان عین اله صالحی و علی فریمان در مقام نظار اول و دوم و آقای اکبر گزین 
به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدنــد. در ادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به 
مجمــع مربوط به اهم فعالیت های صورت پذیرفته در طی ســال مالی منتهی به 
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان 
با طنین صلوات خود ضمن تصویب صورت های مالی و تنفیذ معامالت مشــمول 
ماده ۱۲۹ با تقســیم سود 4۵۰ ریالی به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.
مهندس گزین مدیرعامل با تجربه و رزومه دار صنعت کشور در فرازی از گزارش خود 
با اشاره به سال سخت ۹۷ که مسائلی همچون تحریم ها و نوسانات ارزی شرکت 
های بزرگ صنعتی را دچار مشکل کرده بود اضافه کرد علی رغم تمام این مسائل و 
دشواریها توانستیم یک کارنامه موفق را حاصل سازیم. این مدیر رزومه دار صنعت 
کشور با اعالم اینکه توانستیم با مدیریت فروش و نقدینگی عالوه بر روال عادی و 
جاری ، پروژه های خود را ادامه دهیم افزود این مهم دســت یافتنی نبود مگر در 
سایه تالش تمام ارکان شرکت که بحمداله این توفیق حاصل گشت. تنوع محصول 
، برخورداری از دانش فنی روز، کیفیت خوب و پشتیبانی خوبتر باعث شده که در 
سایه هنر مدیران میانه میدان این برند خوش نام هر روز درخشان تر و پرتاللوتر گردد. 
حسابهای پاک و شفاف، حاج اقا سروش، مرد شماره یک مالی شرکت نیز همباره از مواردی 
بوده که به شهادت حسابرسان و بازرسان یکی از پررنگ ترین نقاط قوت شرکت می باشد.

پیام هیات مدیره
خداي را ســپاس که بــار دیگر توفیق آن یافتیم تا کارنامه هیات مدیره شــرکت 
را پــس از گذشــت یک ســال به ســمع و نظر ســهامداران محترم برســانیم 
تا ضمن بررســی و نگرشــی کلی بــر عوامل موثــر در نتایج به دســت آمده در 
عملکرد ســال مالی مورد گــزارش، برنامه های آتی شــرکت را تشــریح نماید.

هیات مدیــره و مدیریــت شــرکت معتقد اســت موفقیت های کســب شــده 
در ســایه الطــاف خداوند متعــال و حمایت ســهامداران محترم حاصل شــده 
اســت. تعامل مطلــوب و اســتفاده از نظرات و انتقادات ســازنده ســهامداران 
محتــرم بی تردیــد چــراغ راه نیل به اهــداف ما در آینــده نیــز خواهد بود.

هیات مدیره با بهره مندی از تالش و همکاری بی دریغ تمامی مدیران و کارکنان 
شــرکت در ســال مورد گزارش اهتمام خود را معطوف به بهره برداری بهینه از 
ظرفیت های شرکت، ســرمایه سهامداران و توسعه فعالیت های خود نموده و به 
فعالیت ها تداوم بخشیده و زمینه مساعدی برای ادامه فعالیت و رقابت فراهم آورد.  
ســالی که گذشــت ســال پرفراز و نشــیب برای فعالیت های اقتصادی بود. در 
این ســال شــاهد نوســانات قیمت ارز و کاال، تغییرات گوناگون در روال و رویه 
هــای اجرایــی واردات کاال و ادامه رکــود در بخش پروژه هــای عمرانی بودیم.

ســال ۱۳۹۷ از حیث تعداد وقایع مهم و شدت تاثیرگذاری آنها بر اقتصادی ملی 
ســالی نسبتا متالطم بود. در این سال نوســانات نرخ ارز باعث تورم گردید. وضع 
مجدد تحریم ها باعث بروز مشــکالتی در روند اجرای طرح های توســعه شــد.

لیکــن علیرغــم تمامــی مشــکالت کوچــک و بــزرگ موجــود، شــرکت 
ســال ۱۳۹۷ را هــم بــا کارنامــه ای رضایتبخــش پشــت ســر گذاشــت.

امید است با اجراي اهداف و برنامه های سال ۱۳۹8 و تکمیل برنامه های سال ۱۳۹۷ و 

پیگیري برنامه های بلندمدت خود شرایط مطلوب تری نسبت به گذشته ایجاد شود.
هیات مدیره امیدوار است که در سال جاري با استعانت از ایزد منان، تالش کارکنان 
و اعتماد ســهامداران محترم بتواند در صیانت از منابع شرکت و منافع سهامداران 

گام های مؤثری را بردارد.
مرور کلي بر وضعیت و تحوالت صنعت مربوط در سال مالي مورد گزارش

در سال مالي مورد گزارش شرکت توانست علي رغم مشکالت ناشي از تحریم های 
بین المللی، مشــکالت نقدینگي مشــتریان، فــروش محصــوالت را به گونه ای 
مدیریــت نماید که به فروش مناســبي دســت یافته و همچنین بــا مدیریت بر 
منابــع نقدینگي، عالوه بــر انجام عملیات جاري، پروژه های خــود را انجام دهد.
شــرکت با تنوع بخشی در ســبد محصوالت و زمینه های موضوع فعالیت سعی 
دارد موقعیت کلی را در فضای کســب و کار حفظ نماید و آنرا به روز آوری نماید.
مرور کلي بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتي آن در سال مالي مورد گزارش
در بازار محصــول به دلیل امکان واردات، رقباي خارجي وجود دارد که تاکنون با 
اعمال روش های گوناگون ازجمله حفظ و ارتقای ســطح کیفي محصول، کنترل 
قیمت ها، تنوع بخشی به محصوالت، خدمات پس از فروش و حمایت های تعرفه ای 
دولت محترم از ساخت داخل، به خوبی سهم اصلي را در بازارهاي داخلي داشته ایم.

شــرکت نیروترانس با تکیه بر ســابقه فعالیت طوالني در کشور ازلحاظ جایگاه و 
اعتبار، حائز موقعیت ممتازي اســت. عوامل موثر بر موفقیت شــرکت را می توان 

به صورت زیر خالصه نمود؛
الف- اعتبار باال در بازار داخلي

ب- کیفیت مطلوب محصوالت و ارائه خدمات پشتیباني مناسب
ج- تنوع بخشی به محصوالت

د- برخورداري از دانش فني روز جهاني
بیان استراتژي شرکت

اســتراتژي شرکت بر اساس افزایش ســهم بازار با توسعه محصوالت و مشتریان، 
افزایــش بهــره وری فرایندهاي داخلي، بهینه ســازی و توســعه اســتعدادهاي 
منابع انســاني، نوآوري و توســعه فناوری، کنترل بهاي تمام شــده، تامین منافع 
و رضایــت کلیه ذي نفعــان اعم از ســهامداران و مشــتریان، اتخــاذ راهبردها 
و برنامه هــای اجرایــي مناســب در امــر صــادرات تبییــن و اجــرا می گردد.

بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی
شــرکت نیروترانس به بهبود، بهینه سازی و توسعه محصوالت موجود و گسترش 
بازار و توسعه مشارکت در سایر شرکت ها می پردازد. شرکت در بازار داخلی پیشرو 
خواهد بود و به گسترش صادرات توجه خاص خواهد داشت و تالش می نماید که 
همکاری های متقابل با شرکت های صاحب فناوری و صاحب نام در عرصه جهانی را 
گسترش داده و با توسعه فناوری های موردنیاز در شرکت به اعتبار جهانی دست یابد.

برنامه های آینده شرکت؛
- رئوس فعالیت های عمده برنامه های شــرکت در سال ۱۳۹8 به شرح زیر است؛

۱- دستیابی به میزان فروش محصوالت بالغ بر ۳/۱۲۰ میلیارد ریال
۲- احداث و بهره برداری از نیروگاه ۲ مگاواتی خورشیدی

۳- اقدامات اجرائی نیروگاه ۵ مگاواتی خورشیدی
4- پیگیري پروژه هاي توسعه اي و مطالعاتي

۵- تولید و تایپ تست محصول جدید ترانس های جریان 4۰۰ کیلو ولت با مقره 
ABB سیلیکون رابر تحت لیسانس شرکت

6- آبــی نمودن کوره های برقی خط قدیمی تولید ترانس های فشــار متوســط 
بمنظور کاهش مصرف انرژی برق

۷- تدوین دانش علمی و تولید قسمت فعال بوشینگ های خازنی RIP تا سطح 
ولتاژ ۱4۵ کیلو ولت
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برای برندی که محبوب و انتخاب اول میباشــد قلم فرســایی کاری است هم آسان 
وهم دشوار. گنجی خوشمزه از محصوالتی با کیفیت که به همه سلیقه ها مینشیند. 
بر سکانداری این گنج خوشمزه صنایع غذایی کشور مدیرانی دانشمند و بازار شناس 
حضور پر برکت دارند که هم تهدیدها و هم فرصت های بازار را بخوبی شــناخته و 
هم برای آن تدبیر بهینه دارند. ایجاد تنوع قابل قبول در سبد محصوالت، رصد دقیق 
قیمت های مواد اولیه و تصمیم گیری به موقع در تامین مواد اولیه مصرفی، مدیریت 
صحیح منابع و مصارف و بهره برداری از خطوط جدید تولید و تبلیغات موثر و مفید 
توانسته است از این شرکت پیشرو و محبوب برندی سازد بی همتا که شرح شایستگی 
و استقبال مشتریان از آن به گسترده تمام کره خاکی شود . برای مهرام نماد مدیریت 
نوین و برند خوشــنام مواد غذائی آرزوی موفقیت بیش از پیش برایش آرزومندیم.
مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت مهرام )ســهامی عام( مورخ ۱۳۹8/۰۳/۲8 
در محــل ســالن همایش اتاق بازرگانــی و صنایع و معادن ایران تشــکیل گردید. 
در این مجمع که با حضور 8۷/۲4 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای  امیر محمد تقي گنجي بود، که جنابان فرخ صمدیان و پیروز ملک 
زاده در مقام نظار اول و دوم و آقای بیژن فتح اهلل پور به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربــوط به اهم فعالیتهای صورت 

پذیرفته در طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و 
پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع 
نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای 
مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده ۱۲۹ با تقسیم سود 
4۳۰ ریال به ازای هر ســهم بــه کار خود پایان دادند.

درســت اســت که از افزایــش قیمت مــواد اولیه  و 
هزینه های کارگری تا گران شــدن حامل های انرژی و 
مشکالت در صادرات همه و همه سخت گریبان صنایع 
غذایی را گرفته است ولی مهرام که بهترین و خوشمزه 
ترین برند مواد غذایی کشــور می باشد در این روزهای 
سخت اقتصادی با تدبیر مدیران آبدیده و آزموده خود 
با انســجام در صحنه حضوری پررنگ دارد. خدا قوت.

نكات خواندنی مجمع مهرام :
* ارزش فروش ))غمهرا(( در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال 
۱۳۹6 معادل ۱8 درصد افزایش داشته است. همچنین 

حجم فروش این شرکت نیز ۲۰ درصد کاهش یافته است. دلیل این اتفاق را مشکالت 
نقدینگی، تامین نهادهای تولید، وضعیت نامتعادل بازار و خرابی ماشن آالت اعالم شده است.
* ایــن شــرکت در نظــر دارد تولیــد انبــوه و بــا کیفیــت بــا تمرکــز بــر 
قراردهــد. خــود  جــاری  ســال  برنامــه  در  را  جدیــد  محصــوالت  انــواع 
* تولیدی مهرام قرار اســت ســهم بازار خود را بیشتر کند و با انجام تولید بیشتر و 

کیفیت برتر کشورباشد.
* این شــرکت قصد دارد از تکنولوژی تولید و ماشــین آالت نوین اســتفاده کند.
* ))غمهرا(( روند صعود قیمت مواد اولیه و بســته بندی و سایر هزینه های تولید را 

عمده ریسک هایی که شرکت با آن مواجه  است عنوان کرد.
* درحال حاضر شــرکت با مشــکالتی همچــون تامین منابع مالــی ارزی-ریالی 
اســت. عالوه بر این نوســان قیمت ارز و نرخ بهره به این موضوع دامن زده اســت.
* گروه تولیدی مهرام در صنعت غذا و در بخش تولید انواع سس های مایونز و کچاپ، 
رب، مربا، زیتون و نظایر آن فعالیت می کند. همچنین در بین شرکت های فعال در این 
صنعت با حجم فروش ۲ هزار۵۱4 میلیارد و 8 میلیون ریال در سال ۱۳۹۷ جزو شرکت 
های پیش رو در زمینه تولید و فروش سس مایونز، کچاپ، ترشی و خیار شور قرار دارد.
* عــالوه بر این در گروه مایونز با فروش یک هــزار و ۵۰۲ میلیارد و ۲4۷ میلیون 
ریال دارای سهم تقریبی ۲8 درصد از بازار است و رهبری این بازار را در اختیار دارد.
* گروه کچاپ نیز با فروش ۵۲۵ میلیارد و ۹6۳ میلیون ریال دارای سهم تقریبی ۲۲ 
درصد از بازار است و در کنار رقیب اصلی خود در این بازار رتبه اول و بعضا« دوم را دارد.
* گروه ترشــی و خیارشــور این شــرکت با فروش ۲۳۰ میلیــارد و 44۵ میلیون 
ریال دارای ســهم تقریبی ۵ درصد از بازار اســت. گروه عسل با فروش ۲۱ میلیارد 
و 68۷ میلیــون ریال دارای ســهم تقریبــی۳ درصد از بازار و گــروه مربا با فروش 
۵4 میلیــارد و 646 میلیــون ریــال دارنده ســهم بــازار تقریبی۳ درصد اســت.
* گروه  کنسرو ))غمهرا(( با فروش ۲۳ میلیارد و 4۳ میلیون ریال دارای سهم بازار 

کمتر از یک درصد از بازار است.
پیام هیات مدیره

با نام و یاد خداوند متعال و عرض خیر مقدم حضور صاحبان سهام و نمایندگان محترم 
سهامداران و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس و بازرس قانونی شرکت 
و تمامی میهمانان عزیز حاضر در مجمع که تقبل زحمت فرموده و در جلسه حضور دارند.

همانگونــه که همه عزیزان اســتحضار دارند، ســال ۹۷ مصادف بــود با تحوالت 
سیاســی و اقتصــادی در منطقه و کشــور که تاثیرات شــدیدی بر بازار کســب 
و کار ایجاد نموده اســت و باعــث گردیده تا نرخ ارز پس از 4 ســال ثبات، حدودا 
4 برابر رشــد نمایــد و این افزایش لجام گســیخته باعث افزایش نــرخ مواد اولیه 
و اقالم بســته بندی و به تبع آن بهای تمام شــده و ســایر نهادهای تولید گردید. 
این اتفاق تاثیر به سزایی در سبد مصرفی خانوار و علی الخصوص بخش مواد غذایی 
این ســبد داشته است و کاهش مصرف اقشار متوســط و ضعیف جامعه را رقم زده 
است. با توجه به اینکه این شرکت عمدتا در زمینه تولید انواع سس و کچاپ فعالیت 
می نماید و این کاالها بعنوان کاالهای غیر ضروری در ســبد خانوار می باشــد لذا 
کل این صنعت نیز متاثر از شــرایط فوق بوده و باعث گردیده است که از نظر حجم 
فروش در سال ۹۷ با کاهش و افت مواجه گردیم. از طرفی به دلیل مشکالت تامین 
اقالم مواد اولیه و بســته بندی علی الخصوص آن بخش که وابســتگی بیشتری به 
ارز دارند و به دلیل ذکر شــده، یا امکان تامین به موقع 
اقالم میســر نبوده و یا با اعوجــاج نرخ مواجه بوده ایم 
کــه این موضوع نیز باعث گردیــد تولید با افت و خیز 
نسبتا زیادی مواجه باشد. در چنین شرایطی به جهت 
حفــظ روند تولید و جلوگیــری از کاهش فروش و به 
طبع آن سودآوری شــرکت، هیئت مدیره و مدیریت 
ارشــد سازمان با اعمال سیاســتهای متفاوت منجمله 
تهیه اقالم مواد اولیه و لوازم بســته بندی با قیمتهای 
مناســب و از منابع جدید و ترغیب تامین کنندگان با 
اعمال شرایط پرداخت مناسبتر از سایرین و همچنین 
مدیریت هزینه های جاری و جلوگیری از افزایش هزینه 
های غیر تولیدی، باال بردن سقف تسهیالت دریافتی از 
سیستم بانکی و تغییر در شــرایط پرداخت اقساط در 
چارچوب قوانین نظام بانکی، مدیریت نقدینگی شرکت 
و نظارت کامل بر پرداختها و دریافتها و همچنین اعمال 
سیاستهای تشویقی جهت خریداران کاالهای شرکت در قالب و چارچوب قانونی و با 
سیاستگذاری آگاهانه به جهت باال بردن فروش و جلوگیری از خارج شدن کاالهای 
تولیدی از شــلف مغازه ها و همچنین ســبد خانوار که در شرایط توضیح داده شده 
کاری بسیار مشکل و حساس بوده و می باشد. با اعمال همین سیاستها خوشبختانه 
فروش شــرکت و به روایتی سهم شــرکت از بازار در مقابل سایر تولید کنندگان در 
سال ۹۷ نسبت به سال ۹6 با ۱8 درصد رشد مواجه بوده است. امیدواریم ارزشهای 
بنیادین شرکت یعنی کسب رضایت مشتریان وفادار از طریق ارتباط نزدیک با بازار 
و توجه ویژه به خواســت های مصرف کنندگان و ایجاد ارزش افزوده با راهکارهای 
خالقانه، توجه به رشــد سرمایه های انسانی و مسئولیت پذیری ایشان، پایبندی به 
ارزشهای اخالقی و اسالمی و نیز تعهد و وفاداری نسبت به سازمان، بیش از گذشته 
و در فرهنگ سازمانی ما نمود یابد بی شک حفظ نام پرآوازه مهرام و اعتالی هر چه 
بیشتر آن، مستلزم نگرش دقیق و تخصصی و تالش مستمر و همه جانبه کلیه ارکان 
شرکت را می طلبد. هیئت مدیره و مدیریت شرکت معتقد است موفقیت هایی کسب 
شده در سایه الطاف خداوند متعال و حمایت بی دریغ سهامداران محترم حاصل شده 
اســت. تعامل مطلوب و استفاده از نظرات و انتقادات سازنده شما سهامداران محترم 
بی تردید چراغ راه نیل به اهداف ما در آینده نیز خواهد بود. در خاتمه توفیق و عزت 
سهامداران، هیئت مدیره و کارکنان و کارگران شریف شرکت را از ایزد منان خواستارم.

بیان برنامه ها در راستای اهداف چشم انداز
شــرکت گــروه تولیدی مهــرام با پشــتوانه قدمــت طوالنــی، برخــورداری از 
کیفیــت باال محصــوالت، دارا بــودن دانش فنی و همچنیــن نیروهای متخصص 
در تمامــی زمینــه هــای فعالیت به عنــوان قدیمــی ترین شــرکت در صنعت 
غذایــی در کشــور بهتریــن تجربه هــا را به مشــتریان خــود ارائه مــی نماید.

هیات مدیره شــرکت بر اساس مأموریت خود و چشــم انداز آینده به دنبال تدوین 
استراتژی و اهداف ذیل میباشد:

مهرام نماد مدیریت نوین و گنجی به نام
خوشمزه و خوشنام
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۱ .ایجاد کیفیت در راستای دستیابی به رضایتمندی روزافزون مشتریان
۲ .شناســایی نیازهــا و انتظــارات جاری و آتی مشــتریان و پاســخگویی آن ها.
۳ .استفاده از فن آوری و شیوه های نوین فرآوری محصوالت جهت افزایش راندمان 

و سطح کیفیت محصوالت
4 .توانایی تولید محصوالت با بهای تمام شده پایین و کیفیت باال به منظور اخذ سهم 

بازار مناسب و افزایش سهم بازار
۵ .انجــام مطالعات و ورود به عرصــه بازارهای جدید خصوصــاً بازارهای صادراتی
6 .توســعه منابع انســانی و آموزش آنها به عنوان اصلی ترین سرمایه های سازمان

۷ .ایجاد توسعه فرهنگ مشارکت و کارگروهی در سازمان
8 .تبعیت از قوانین و مقررات و استانداردهای مربوط به ایمنی مواد غذایی

۹ .ایجاد سیســتم های کنترل داخلی در چارچوب حاکمیت شــرکتی و استفاده از 
نیروهای متخصص در کمیته های حسابرسی داخلی

۱۰ .گزارش دهی به موقع به سازمان بورس و رعایت کامل شفافیت اطالعات و اطالع 
رسانی مناسب

مرور کلی بر عملكرد شــرکت، میزان دســتیابی به اهداف تعیین شده و 
دستاوردهای مهم در سال مالی مورد گزارش:

در سال مالی که گذشت و در این مجمع گزارش عملکرد آن را به استماع سهامداران 
محترم میرسانیم رخدادهای اقتصادی در جهان و تحریم های شدید و ظالمانه آمریکا، 
باعث گردید تا تولید کنندگان کشــور و از جمله این شرکت با مشکالت عدیده ای 
علی الخصوص در بخش تامین مواد اولیه و بسته بندی مواجه گردند. مشکالت تامین 
ارز مورد نیاز جهت واردات این اقالم و بطور ویژه در بخش روغن مصرفی در صنعت 
غذایی و همچنین تهیه اقالم بسته بندی فلزی مثل قوطی و درب و از طرفی تاثیر 
نوســانات ارزی بر فروش محصوالت پتروشــیمی و عدم تامین به موقع اقالم بسته 
بندی که جهت تولید آنها از محصوالت پتروشــیمی اســتفاده می گردد مثل انواع 
ظروف بسته بندی و دربهای آنها و از طرفی اتخاذ برخی سیاست های اقتصادی غیر 
اصولی در ســطح مملکت در خصوص صادرات و واردات از جمله صادرات گوجه در 
فصل نامناسب و صادرات تخم مرغ و مواردی از این قبیل باعث گردید تا با نوسانات 
تولید مواجه گردیم و این موضوع در طول سال ۹۷ منجر به عدم تحقق برنامه تولید و 
کاهش آن نسبت به سال ۹6 گردید. هر چند که در سال ۹۷ نسبت به سال ۹6 فروش 
شرکت از افزایش ۱8 درصد برخوردار گردیده است لیکن به لحاظ تناژ تولید معادل 
۲۰ درصد نســبت به ســال ۹6 کاهش داشته است. الزم به ذکر است اگر در نتیجه 
اقدامات انجام شــده در خصوص مدیریت نقدینگی و همچنین برنامه ریزی صحیح 
در خصــوص تامین نهادهای تولید در وضعیت نامتعادل بازار و جلوگیری از توقفات 
ناشی از خرابی ماشین آالت و دستگاهها و همچنین تالش سایر مدیران و کارکنان و 
کارگران واحدهای مختلف شرکت محقق نمی گردید قطعا با شرایط ناگواری مواجه 
می گردیدیم و بدیهی اســت که سیاســتگذاری های هیات مدیره و مدیریت ارشد 
ســازمان در پیشبرد این مهم نقش بســیار کلیدی و ارزنده ای را ایفاد نموده است. 

بیان استراتژی شرکت:
با عنایت به چشــم انداز سیاســی و اقتصادی کشــور و در صورت رفع تحریم ها و 
کاهش هیجانات نامعقول در ســطح جامعه و ایجاد ثبات نسبی اقتصادی، استراتژی 
شرکت در سال ۱۳۹۷ و همچنین چشم انداز آن برای سال های بعد عبارت است از:
۱.مشــتری مهمترین عنصر بقاء و حیات شــرکت اســت بنابر ایــن در دو بخش 
کیفیت و قیمت متناســب با کیفیــت، نهایت احترام را به آنها خواهیم گذاشــت.

۲ .تمامی ســهامداران شرکت مالکان آن می باشــند و هیئت مدیره و کلیه ارکان 
شــرکت خود را مســئول در قبال همه آنها می دانیم و به همین دلیل حراســت و 
حفاظــت از دارائیهای شــرکت و افزایــش آن و همچنین حفظ روند ســودآوری 
بــا رعایت تمامی اصول و اســتاندارهای موجود مهمترین مســئولیتی اســت که 
بــر عهده هیئت مدیــره و تمامی ارکان اجرائی شــرکت قرار داده شــده اســت.
۳ .تامین کنندگان نهادهای تولید شــرکت، شرکای تجاری هستند و قطعا تحکیم 
ارتباط با آنها در روند تولید و ســودآوری شــرکت تاثیر بســزائی خواهد داشــت.
بعنــوان  انگیــزه  بــا  و  صــادق  متعهــد،  متخصــص،  انســانی  .نیــروی   4
دارائیهــای شــرکت محســوب مــی شــوند و نیــاز اســت در جهــت رشــد و 
ارتقــاء و همچنیــن رضایتمنــدی شــغلی آنهــا تمامی تــالش ها بعمــل آید.

۵ .تولید انبوه و با کیفیت با تمرکز بر انواع محصوالت جدید

6 .اخذ سهم بازار بیشتر با انجام تولید بیشتر و کیفیت برتر.
۷ .استفاده از تکنولوژیهای جدید و متناسب با فرهنگ ایرانی

8 .توجه ویژه به محیطزیست و وظایف اجتماعی شرکت
۹ .استفاده از تکنولوژی تولید و ماشین آالت نوین

۱۰ .اخذ و حفظ رتبه ی برتر از نظر حجم تولید و فروش در صنعت غذا با توجه به 
کیفیت و حفظ قیمت رقابتی

۱۱ .توســعه و ترویج فرهنگ تولید ایمن برای کلیه همکاران و ارتقاء سطح آموزش 
و افزایش آگاهی آنان نســبت بــه محوری در برقراری خط مشــی ها تماما از نظر 
مدیریت سازمان بعنوان استراتژی شرکت بوده و در جهت تحقق آن گام برمی دارد.

بیان ریسكهای عمده شرکت: 
عمده ریسک هایی که شرکت با آن مواجه است عبارتند از: 

- رونــد صعــود قیمــت مواد اولیــه و بســته بندی و ســایر هزینه هــای تولید
- عدم امکان افزایش نرخ فروش محصوالت متناسب با افزایش قیمت تمام شده بدلیل 
اوال محدودیتهای ایجاد شده توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان 
و ثانیا کاهش قدرت خرید مردم به دلیل شــرایط اقتصادی و تورم حاکم بر جامعه. 

- مشکالت در تأمین منابع مالی )ارزی- ریالی(
- نوسانات قیمت ارز 
- نوسانات نرخ بهره

طرحهای توسعه آتی شرکت
۱- بهــره بــرداری از خطــوط جدیــد نصــب شــده بابــت تولید ظــروف پت

۲- اجرا سیســتم پیش تصفیه فاضالب خروجی کارخانه به منظور حذف چربی از 
فاضالب خروجی.

۳- تعمیرژنراتــور با ظرفیت اصلــی کارخانه برای تأمین برق اضطــراری کارخانه.
PET جهت تکمیل خط تولید بطری PET 4- دستگاه باد کن

۵- خرید دستگاه اتمیک جهت تولید رب
6- تجهیز آزمایشگاه به دستگاه اتمیک

۷- جابجایی مخازن شربت گلوکز که منجر به صرفه جویی در مصرف انرژی شده است.
8- خرید و نصب کنتور جهت کنترل مصرف روغن و سرکه

۹- اصالح تابلو برقهای کارخانه و به روز رسانی آنها
۱۰- ساخت و تجهیز کمپرسور سردخانه مهرام ۲

۱۱- تجهیز وبه روزرسانی خط تولید رب
جایگاه شرکت در صنعت : 

گروه تولیدی مهرام در صنعت غذا و در بخش تولید انواع سس های مایونز و کچاپ، 
رب، مربا، زیتون و نظایر آن فعالیت می کند . 

شرکت مهرام در بین شــرکتهای فعال در این صنعت با حجم فروش ۲/۵۱4/۰48 
میلیــون ریال در ســال ۹۷ جزء شــرکتهای پیــش رو در زمینه تولیــد و فروش 
ســس مایونــز، کچاپ، ترشــی و خیار شــور قــرار دارد. همچنین ســهم فروش 
گروه محصوالت مختلف این شــرکت از کل بازار داخلی به شــرح زیر می باشــد: 
گروه مایونز با فروش ۱/۵۰۲/۲4۷ میلیون ریال دارای سهم تقریبی ۲8 درصد از بازار 

می باشد و رهبر این بازار است. 
گروه کچاپ با فروش ۵۲۵/۹6۳ میلیون ریال دارای سهم تقریبی ۲۲ درصد از بازار 
می باشــد و در کنار رقیب اصلی خــود در این بازار رتبه اول و بعضــاً دوم را دارد. 
گروه ترشی و خیار شور با فروش ۲۳۰/44۵ میلیون ریال دارای سهم تقریبی ۵ درصد از 
بازار می باشد. گروه عسل با فروش ۲۱/68۷ میلیون ریال دارای سهم تقریبی ۳ درصد 
از بازار و گروه مربا با فروش ۵4/646 میلیون ریال دارنده سهم بازار تقریبی ۳ درصداست. 
گروه کنســرو بــا فــروش ۲۳۳/۰4۳ میلیــون ریال دارای ســهم بــازار کمتر از 
۱ درصــد از بــازار مــی باشــد. )مبلغ ســایر فــروش ۱۵6/۰۱۷ میلیــون ریال(
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مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شــرکت پخش البرز)سهامی عام( مورخ 
۱۳۹8/۳/۱۹ در محل ســاختمان جدید دانشکده دارو سازي- سالن رازي برگزار گردید.
در این مجمع که با حضور 8۹ درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای دکتر اکبر برندگي بود، که جنابان فرشید مرادي و جالل بهارستان 
در مقــام نظار اول و دوم و آقای ولي اله ولي نیا   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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشــمول ماده ۱۲۹ و با تقسیم سود ۲۱۰ ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
دکتر عقیل آرین نژاد مدیر خوش سابقه و محقق صنعت کشور در ابتدای گزارش خود 
با اعالم اینکه شرکت پخش البرز با بیش از 4۰ سال خدمتگذاري در صنعت پخش، فراز 

و نشیب هاي بســیاري را بخود دیده است افزود در سالهاي 
اخیر علیرغم رکود حاکم بر اقتصاد جهاني و نیز رکود نسبي 
در بازار کسب و کار کشور،براي شرکت ایامی توام با موفقیت 
و پیشرفت بوده است . به گفته سکاندار مجموعه، امید آنست 
که به پشــتوانه الطاف الهي و با همیاري کارکنان صادق و پر 
تالش شــرکت ،این روند توسعه و تعالي،کماکان ادامه یابد و 
در ســالهاي پیش رو نیز شاهد بالندگي وموفقیت روز افزون 
شــرکت پخش البرز از یک ســو و خدمت رساني بیشتر به 
هموطنان عزیزمان از سوي دیگر باشیم . چابکی در توزیع با 
ناوگان گسترده حمل ونقل ، سیستم ها و تجهیزات انبار داری 
مکانیزه و پیشرفته ،تامین و توزیع و فروش محصوالت دارویی 

بهداشــتی و مواد غذایی در سه الین از نقاط برجسته مزیتی شرکت پخش البرز نسبت 
به سایر رقبا میباشد که مدیریت ارشد با توجه به این پتانسیل ها  به ترسیم برنامه های 
کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در جهت توسعه فرایندها و فعالیت ها پرداخته است 
. ولی ولی نیا مردشــماره یک مالی نیز شرکت در حاشیه این مجمع و در مورد پرتفوی 
خدمات این شــرکت گفت: بخش عمده پرتفوی پخش البرز را دارو تشکیل می دهد که 
خوشبختانه اثر تحریم ها بر روند فعالیت شرکت و پخش دارو مثبت بوده ضمن اینکه در 
صورت افزایش نرخ دارو، درآمد شــرکت هم افزایش خواهد یافت. به گفته وی در اختیار 
داشتن »نقدینگی« بیشتر، قدرت چانه زنی شرکت را افزایش خواهد داد. در نتیجه هر چه 
دوره وصول مطالبات از دولت کاهش یابد، امکان توســعه پرتفوی و ارائه خدمات بیشتر 
فراهم خواهد شــد. به گفته مدیرعامل شرکت تا این لحظه وضعیت سودآوری شرکت 
مطلوب بوده و با تدوین برنامه های مناســبی که شــده اســت این روند تداوم می یابد.
مرور کلی بــر وضعیت و تحــوالت پخش در ســال مالی مــورد گزارش
در خصوص شرایط اقتصادی حاکم بر محیط کسب و کار در سال مالی مورد گزارش که 
تشــریح گردید صنعت پخش را به ریسکی پرخطر بدل کرده است. آنقدر پرخطر که در 
زمان تحویل کاال بازیافت وجه آن )به طور کلی( و با خوشبینی )در موعد مقرر( با ابهام 
جدی مواجه است. آنچه به این ریسک دامن می زند، عالوه بر رقابت های غیرمتعارف و 
بعضا انتحاری ، غیبت قوانین محکم و بازدارنده اســت. برگشت چک و کثرت بی حد و 
حساب آن، قبح اقتصادی اجتماعی آن را از بین برده و آن را تبدیل به مرحله ای از مراحل 
کسب و کار و یک پارادایم نموده است. بدیهی است که کثرت، مشتریان و تعداد معامالت 
، که از خصوصیات ذاتی صنعت پخش اســت، علیرغم اعمال تمامی کنترل ها در رابطه 
با انتخاب مشــتریان ، قادر نخواهد بود که سطح ریسک را به حد استاندارد نزدیک کند.
عــالوه بر موارد مندرج در باال، از اواخر ســال ۱۳۹۵، صنعــت پخش با پدیده جدیدی 
روبرو شــده اســت که به موجب آن وجه کاالهای فروخته شــده به دانشگاههای علوم 
پزشــکی سراسر کشــور، از طریق اوراق و اسناد بهادار تسویه می شــود. اوراق مرابحه 
معموال 4 ســاله و با ســود ۱6 درصد بوده و اسناد خزانه اســالمی )با نماد اخزا( ۲ ساله 

و ســود آن 8 درصد در ســال و نقل و انتقال آن از کانال فرابورســی صورت می گیرد.
بدیهی اســت که دریافت مطالبات به صورت اوراق بهادار، الجرم منتج به پرداخت دیون 
به تامین کننده،به صورت اوراق و اسناد گردیده که می توان موجبات چالش های جدید 
را در صنعت پخش فراهم آورد. و ســرانجام، در ســال مالی مورد گزارش صنعت پخش 
کماکان فاقد جایگاه قانونی مشــخص و تعریف شــده بود که به تبع آن انتظار دریافت 
کمک و مســاعدت از دولت و نهادهای دولتی )هماننــد تدوین قوانین و مقررات خاص 
مالیاتی برای صنعت پخش، شناســایی این صنعت از ســوی بانــک ها به عنوان حلقه 
ای از زنجیــره ارزش آفرینی اقتصادی و رابط تولید و مصرف( تا امروز متصور نیســت. 

مروری کلی بر عملكرد شرکت و دستاوردهای مهم سال 139۷
شرکت پخش البرز در سال ۱۳۹۷ نیز )همچون سال های گذشته( منابع مادی و فکری خود را 
در دو مسیر جداگانه و البته موازی و مکمل به کار گرفته است که ذیال به اختصار تشریح می گردد:

1- دست یابی به اهداف کمی سال جاری 
در این مسیر تحقق اهداف کمی دوره از ابعاد گوناگون مدنظر بوده که نتایج حاصله در سال 

۱۳۹۷، با امعان نظر به چالش های محیط کسب و کار، به قرار زیر است:
الف- تحقق مبلغ ۱۹/۲68 میلیارد ریالی فروش - معادل ۱۰۲ درصد بودجه

ب- تحقق مبلغ ۱/۹۲۲ میلیارد ریال سود ناویژه -  معادل ۱۱4 درصد بودجه
ج- تحقق ۳۷8 میلیارد ریال سود عملیاتی - معادل ۹۵ درصد بودجه
د- تحقق ۲4۵ میلیارد ریال سود خالص -  معادل ۱6۰ درصد بودجه

2- تحكیم بنیادهای سازمان برای فردا
ایجاد و ارتقاء مزیت های رقابتی برای حضور فعال در سال های 
آینده ، مستلزم فراهم نمودن زیر ساخت های متناسب با هر دوره 
است. در راستای تحقق این هدف، شرکت هر ساله بخشی از منابع 
خود را به این مهم اختصاص داده است. اجرای دهها پروژه سخت 
افزاری و نرم افزاری و در راس آنها ERP & BI، ایجاد تغییرات 
وسیع در سطح مدیران، اصالح ترکیب نیروی انسانی، برونسپاری 
فعالیت های غیرمحوری، آموزش مستمر، اخذ معتبرترین گواهی 
نامه ها از مراجع رســمی، اســتقرار سیستم مدیریت کیفیت 
)ISO۹۰۰۱-۲۰۰8( در تمــام مراکز توزیع، ســرمایه گذاری 
های برنامه ریزی شــده در بخش لجستیک و تصویب چارت 
کالن سازمانی شرکت، بخشی از عملکرد هیات مدیره در سال 
مالی مورد گزارش درجهت آماده ســازی ســازمان برای حضور موفق در بازار فرداست. 

برنامه های آتی 
بی تردید برنامه ها و چشم انداز آتی شرکت نیز کماکان در ادامه و همان مسیر سال های 
گذشته و در چارچوب برنامه پنج ساله دوم و با دو هدف کوتاه مدت و بلندمدت تنظیم 

شده که به شرح زیر تشریح می گردد :
تداوم رشد کمی 

امید اســت در پایان ســال ۱۳۹8 ، فروش شــرکت از مرز ۲۳۰۰ میلیــارد ریال عبور 
کرده و مســیر تحقق برنامه  ســاالنه را طی نماید . شــایان ذکر اســت که در برنامه ۵ 
ســاله دوم ، اهداف و سود آوری شــرکت تا پایان سال ۱4۰۰ پیش بینی گردیده است

تداوم تحكیم بنیاد سازمان 
برنامه آغاز شده در سال گذشته برای تحکیم بنیادهای شرکت و ساخت سازمانی برای فردا ، یک 
جریان کوتاه مدت و پایان پذیر نبوده، بلکه رسالتی است که پخش البرز می بایست هر ساله آن را 
بازنگری و به روزآوری کرده و آینده دورتر را برای حضورقدرتمند دربازار، تصویر و تصور نمایند. 
 طی سال ۱۳۹۷ و سال های بعد ، انجام این مهم مستلزم آموزش های جدید ، اجرای پروژه 
های سخت افزاری و نرم افزاری جدید ، به روزآوری و تمدید گواهینامه های شرکت ، افزایش 
حجم سرمایه گذاری های لجستیکی و پیشبرد سازمان به سوی دانائی محوری ، ضمن اصالح 
ترکیب نیروی انسانی و پرداختن به قابلیت ها و شایستگی های محوری مجموعه می باشد . 
سرمایه گذاری های پیش بینی شده در برنامه ۵ ساله دوم عمدتاً شامل انبارهای کرمانشاه 
)به بهره برداری رسیده (،انبار مرکزی )تهیه نقشه های طرح توسط مشاور خارجی ( ، ارومیه 
، سنندج و بازسازی فعلی بوده که با هدف ارتقاء مزیت رقابتی سازمان صورت گرفته است .

تدوین برنامه پنجساله دوم 
برنامــه پنــج ســاله دوم شــرکت ) ۱۳۹6 الــی ۱4۰۰ (تدویــن گردیــده که پیش 
بینــی مــی شــود در چارچوب سیاســت هــای کالن گــروه ، پخــش البــرز را در 
ســالهای پایانــی برنامــه به یکــی از بزرگترین پخش های کشــور با برخــورداری از 
تکنولــوژی روز و با قابلیت تامیــن حداکثری رضایت مندی ذینفعــان تبدیل نماید .

تحکیم بنیادهای سازمان برای فردا
پخش البرز؛ گسترده خدمت به وسعت یک کشور
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صبانور با سودآمد
رشد 57 درصدی سود کنور در سال 97

در سالی که از سنگ ناله خیزد صبانور با سودآمد و نشان داد که فرزندان تعهد و تدین در 
هر میدانی به جز کسب پیروزی طرف دیگری ندارند.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توســعه معدنی و صنعتی صبانور)سهامی عام( مورخ 
۱۳۹8/۰۳/۱۳ در محل مجموعه فرهنگي ورزشــي وزارت کار و امور اجتماعي سالن تالش 
تشــکیل گردید.  در این مجمع که با حضور ۹۱/۵6 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، 
اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاست مجمع برعهده آقای محمدحسین قائمي راد بود، که جنابان محمد گلشني  
و شهاب الدین یاسمي در مقام نظار اول و دوم و آقای محمدکالنتري به عنوان دبیر مجمع 
انتخاب گردیدند. درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای 
صورت پذیرفته در طی ســال مالــی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و پس از اســتماع گزارش 

حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود 
ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده ۱۲۹ 
با تقسیم سود 48۰ ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
مهندس محمد کالنتری مدیرعامل شــرکت صبانور در خصوص 
عملکرد این شــرکت در مجمع توضیحاتــی ارائه داد و گفت:در 
سال گذشته یک میلیون ۱۲۱ هزار تن کنسانتره در این شرکت 
تولید شد که نســبت به سال گذشته رشــد ۱4 هزارتنی دارد.
میزان تولید گندله شرکت در سال ۹۷ از ۱۱۱ هزارتن در سال ۹6 

به ۳۲۱ هزار تن در سال ۹۷ رسید.
میزان فروش شــرکت از ۲۷۹ میلیارد تومان در سال ۹6 به 4۰8 

میلیارد تومان در سال ۹۷ رسید.
میزان فروش کنسانتره شرکت از 6۱ میلیارد تومان در سال ۹6 به 

۲۱۲ میلیارد تومان در سال ۹۷ رسیده است.
میــزان فــروش گندلــه شــرکت از ۱۰6 هزارتــن و مبلــغ 
و  هزارتــن   ۳۱4 بــه   ۹6 ســال  در  تومــان  میلیــارد   4۵
مبلــغ ۱۹۵ میلیــارد تومــان در ســال ۹۷ رســیده اســت.
وضعیت ســوددهی شــرکت نیز از ۹6 میلیارد تومان در ســال 
۹6 بــه ۱۵۱ میلیارد تومان در ســال ۹۷ و ســود هر ســهم از 
۱۹6 ریال در ســال ۹6 به ۵۱6 ریال در ســال ۹۷ رسیده است.
مشکالت عمده این شرکت در سال گذشته کمبود آب در کنسانتره 

سازی شهرک، کمبود خوراک کنسانتره همدان، کمبود نقدینگی، وجود معارضین محلی، 
پرداخت بدهی، پرداخت اقساط بانکی و مشکالت ارزی مربوط به واردات و صادرات بوده است.

اقدامات مهم شــرکت در سال گذشــته افزایش ۲۵ درصدی تولید سنگ آهن، افزایش به 
گفتــه این مدیر کاردان ۱8۰ درصدی تولید گندله، شــروع پروژه یک میلیون تنی گندله 
کردســتان، انجام اکتشــافات در پهنه راور و ۱۲ پهنه دیگر، اخذ پروانه های بهره برداری 
کارخانه های کنسانتره شهرک و گندله همدان و استفاده از معافیتهای ۲۰ ساله بوده است.
برنامه های ســال جاری صبانور نیز تامین مالی پروژه گندله کردســتان، واگذاری شرکت 
ذوب آهــن غرب، اجــرای پروژه فیلترپرس، خرید ســنگ آهن از معادن اطراف، شــروع 
اکتشــافات تکمیلی در اطراف معادن موجود، توسعه ســبد محصوالت و افزایش گستره 
جغرافیایــی معادن، خرید ماشــین آالت معدنی بــرای تجهیز معادن کنونــی خواهدبود.
محمدکالنتری مدیرعامل شرکت صبانور در فرازی دیگر از گزارش خود با بیان اینکه این شرکت 
در سال ۹۷ توانست رشد سود ۵۷ درصدی را تجربه کند افزود همچنین تولید گندله نیز با 
رشد ۱8۷ درصدی مواجه شد. به گفته وی رشد سود شرکت توسعه و صنعتی صبانور ناشی 
از افزایش تولید شرکت به اندازه ۳۰ درصد و افزایش نرخ ارز به اندازه ۷۰ درصد بوده است.

وی با تاکید براینکه ظرفیت تولید گندله شرکت به ۲ میلیون تن افزایش می یابد، اضافه کرد: افزایش 
ظرفیت تولید ۲ میلیون تنی کنسانتره و 4 میلیون تنی سنگ آهن نیز در دستور کار شرکت قرار دارد.
مدیرعامــل شــرکت صبانــور خاطرنشــان کــرد: بهــره بــرداری از طــرح توســعه 
گندلــه در ســال ۹۷ منجربــه افزایــش تعداد نیــروی کار شــرکت به 4۷۰ نفر شــد.

مهندس کالنتری در ادامه پیرامون برنامه های آتی شــرکت افــزود: از جمله برنامه های 
آتی شــرکت می توان به توســعه زنجیره عرضه محصــوالت و ارتقای کیفیت محصوالت 
تولیدی، بهره برداری و تولید کامل خطوط کنسانتره و گندله تا رسیدن به ظرفیت اسمی، 
کاهش هزینه های تولیدی و افزایش بهره وری، توســعه بازار فروش محصوالت شــرکت 
با تمرکز بر فروش داخلی و درب کارخانه، توســعه برندصبانور، مطالعات اکتشــافی جدید 
بــه همراه حفاری توده هــای معدنی، بهره برداری از ظرفیت شــرکت های فرعی و تابعه 
تاســیس شده و خریداری شده، توسعه آزمایشــگاه ها و کنترل عیار و کیفیت محصوالت 
و واگذاری شــرکت ذوب آهن غرب کشور از جمله برنامه های شرکت محسوب می شوند.

مدیرعامــل توانمند و ارزشــی مجموعه همچنیــن در خصوص تاثیر واگذاری شــرکت 

ذوب آهــن غرب کشــور بر ســود صبانور اعالم داشــت که: این شــرکت جز شــرکت 
های فرعی توســعه معدنی صبانور بوده کــه در قالب 8 طرح کوره باند از ســال ۷6 قرار 
داشــته که یکی از این طرح ها در ســال ۹۲ به صبانور واگذار شــد اما تولید آزمایشــی 
این شــرکت بعد از 6 ماه متوقف شــد، در نتیجه باید شــرکت صبانور مشارکت می کرد 
و درغیراینصــورت به بخــش خصوصی واگذار می شــد که در نهایــت بخش خصوصی 
توانســت در مزایده برنده شــود که واگذاری لیست شــرکت فرعی به بخش خصوصی با 
قیمت 4۰ میلیاردتومان انجام شــده و پس از آغاز کار به این شــرکت پرداخت می شود.

وی ادامه داد: پس از 6 ماه شرکت ذوب آهن غرب کشور به تولید ۲۰ هزار تن فرومنگنز می 
رسد که این امر موجبات افزایش ۲۲ میلیاردتومانی سود شرکت صبانور رافراهم می کند.

مدیرمدبر و خوش فکر صبانور خاطرنشــان کرد: طرح توســعه گندله سازی با ظرفیت ۱ 
میلیون تن در شــرکت مورد توجه بوده کــه هزینه اجرای این 
طــرح ۵۰۰ میلیاردتومان بــرآورد می شــود.اجازه می خواهیم 
از برخــورد و میزبانی حرفه ای تیم روابط عمومی و امور ســهام 
و حرمــت نهی به اهالی مطبوع تشــکر ویژه داشــته باشــیم.

اقدامات مهم انجام شده در سال 139۷
۱-افزایش ۲۵ درصدی در تولید سنگ آهن

۲-افزایش ۱8۰ درصدی در تولید گندله همدان
۳- راه اندازی واحد ۳۰۰ هزار تنی فلوتاسیون که منجر به کاهش 

گوگرد از ۲.۵ درصد به ۰.۲ درصد شده است.
4-شروع فعالیت پروژه گندله سازی یک میلیون تنی کردستان 

شامل انتخاب مشاور، پیمانکار و شروع کارهای سیویل.....
۵- انجــام اکتشــافات مقدماتی پهنه راور کرمــان و تعیین ۱۲ 

محدوده امید بخش.
6- انجام اقدامات الزم جهت تعیین تکلیف معدن شــرکت مینا 

معدن با استفاده از حفاری، انجام گمانه ها و بررسی آنها.
بــرداری  بهــره  پروانــه  ســاالنه  اســتخراج  افزایــش   -۷
معــدن شــهرک از ۷۵۰ هــزار تــن بــه ۱6۰۰ هــزار تــن.
8- اخذ پروانه بهره برداری کارخانجات کنسانتره شهرک و گندله 

همان و استفاده از معافیت های مالیاتی ۲۰ ساله.
۹-انجام اقدامات الزم در خصوص حل مشکالت مالیاتی شرکت.

۱۰-تدوین استراتژی های شرکت.
۱۱- فعال ســازی واحد HSEE و تاکید و تمرکز بر فعالیتهای محیط زیســتی و ایمنی 

کارگران جهت تبدیل شرکت به معدن سبز.
۱۲-رفع خلع ید ناشی از دعوای منابع طبیعی معدن باباعلی و تصرف ۵۰ هکتار از زمینهای 

اطراف معدن به نفع صبانور.
۱۳- تامین و تزریق جهت تجهیز ماشین آالت استخراج شرکت فرعی معدن کار باختر

پیام هیات مدیره
ضمن عرض ســالم، خیرمقدم و ســپاس از حضور و همراهی کلیه صاحبان محترم سهام 
و نمایندگان ایشــان، حســابرس و بازرس قانونی مستقل قانونی و نماینده محترم سازمان 
بورس در جلســه مجمع عمومی عادی شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور، مفتخریم 
گزارش عملکرد و فعالیت هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ که با اتکا 
به خداوند متعال و حمایت و اعتماد ســهامداران محترم و حاصل تالش و فعالیت مدیریت 
و کارکنان شــرکت می باشــد را به مجمع محترم عمومی صاحبان ســهام تقدیم نماییم.
اگــر چه در ۳ ماهه ابتدایی ســال گذشــته شــاهد افت چشــمگیر قیمــت محصوالت 
زنجیره فــوالد به ویژه محصوالت تولیدی شــرکت بودیم اما به جهــت افازیش تقاضای 
کشــور چیــن به مــواد اولیه تولیــد فوالد و عــزم جدی دولــت برای تکمیــل زنجیره 
فــوالد و به تبــع آن راه انــدازی کارخانجــات فرآوری مــاده معدنی آهن در راســتای 
جلوگیــری از خــام فروشــی، در ادامه ســال روند افزایــش قیمت ها مناســب گردید.
علیرغم نوسانات و محدودیت ها و تحریم های موجود، کارکنان و مدیریت شرکت کلیه توان 
خود را بر صرفه جویی و عبور از شرایط بحرانی با اثرات سوء کمتر متمرکز نموده اند. وظیفه 
خود می دانیم که از همراهی همدلی و شــکیبایی شــما سپاسگزاری نموده و اعالم داریم 
همواره آماده پاسخگویی و شنیدن نظرات ارزشمند شما سروران و سهامداران عزیز هستیم.
مــرور کلی بر جایگاه شــرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آ در ســال مالی مورد گزارش
شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور در جایگاه تولید مجموع محصوالت سنگ آهن دانه 
بندی شــده، کنســانتره و گندله آهن در بین شرکتهای بورسی و پس از دوقلوهای سنگ 
آهنی )شــرکتهای گل گهر و چادرملو( دارای جایگاه ســوم و در بین کل شرکتهای حوزه 
اســتخراج و تولید و فرآوری محصوالت معدنی سنگ آهن دارای جایگاه ششم می باشد.

در سال 9۷ شــرکت توسعه معدنی و 
صنعتی صبانور توانست رشد سود 5۷ 
درصدی را تجربه کند همچنین تولید 
گندله نیز با رشد 18۷ درصدی مواجه شد
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رشد ۱۲۱ درصدی سود خالص  شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
چادرملو افقی روشن در صنعت کانی

چادر ملو، نماد توسعه پایدار* پیشگام در تکمیل زنجیره تولید

کویر را نه از زبان مارکوپولو بل از ستاره شناسان چون خیام باید شناخت. ابوالعالی 
ســمنانی می گفت: زیر هر ســتاره کویر یک گنجی خفته پس کویر گنج اســت.

چادرملــو یــک نمونــه زان گفتــه هزار ســال پیــش و هــر چــه بخوانیم تا 
بدانیــم بــاز هم دربــاب چادرملو کم اســت و در فهــم نگنجد ایــن گنج کویر.

جلســه مجمع عمومی عادی ســاالنه شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو مورخ 
۰8/ ۰۳/ ۱۳۹8 درمحــل مجموعه فرهنگی ورزشــی وزارت کار و امور اجتماعی 
ســالن تالش برگزار شــد.در این مجمع که با حضور ۹6/4 درصدی ســهامداران 
حقیقــی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 
حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای حسنعلي 
قنبــري ممان بود، کــه جنابان مرتضی علی اکبری و داود حســني زاده  در مقام 
نظــار اول و دوم و آقــای محمود نوریان به عنوان دبیر مجمــع انتخاب گردیدند.

درادامــه بــا قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمــع مربوط به اهــم فعالیتهای 
صورت پذیرفته در طی ســال مالــی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و پس از اســتماع 

گزارش حســابرس و بــازرس قانونی، مجمع نشــینان با 
طنیــن صلوات خــود ضمن  تصویب صورتهــای مالی و 
تنفیذ معامالت مشــمول ماده ۱۲۹ و با تقســیم ســود 
۷۰۰ ریــال به ازای هر ســهم به کار خود پایــان دادند.

محمود نوریان مدیرعامل شــرکت در ابتدای گزارش خود 
به مجمع اعالم داشت :شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 
در ســال ۹۷ معادل ۷۱ هــزار و ۷۹8 میلیارد ریال درآمد 
کســب کرده که معادل 4۳ هزار و ۹۳۰ میلیارد ریال آن 
صرف هزینه ها شــده و برای این شرکت معادل ۲۷ هزار 
و 868 میلیارد ریال ســود خالص شناســایی شده است.

وی افزود این رقم برای ســال ۹۷ در مقایســه با سال ۹6 
معادل ۱۲۱ درصد افزایش نشــان می دهد و این در حالی 
اســت که سال گذشته شرکت ۳۰ درصد باالتر از ظرفیت 
خود تولید داشــته است. مهندس نوریان در ادامه با اشاره 
به این مطلب که در ســال ۹۷ شرکت معادل ۷6 میلیون 
و ۱۲۰ هزار تن باطله برداشــت کرده است افزود از میزان 
کل اســتخراج که ۹۲ میلیون و 46۲ هزار تن بود، معادل 
۱6 میلیون و ۳4۲ هزار تن ســنگ آهن به تولید رساندیم.
به گفته این مدیر با سابقه صنعت کانی کشور این رقم در 
مقایسه با سال ۹6 معادل 8 درصد افزایش را نشان می دهد. 
مدیرعامل معدنی و صنعتی چادرملو با بیان این مطلب که 
جمع تولید محصوالت شرکت با 8 درصد رشدهمراه بوده 
اســت اضافه کرد معادل ۱4 میلیــون و ۹۹۷ هزار و ۹۷۵ 
تــن جمع کل تولید چادرملو بوده کــه از این میزان ۵/ ۳ 
میلیون تن گندله، ۲۳8 هزار تن آهن اسفنجی و 88۰ هزار 
تن شمش فوالدی را دربرمی  گیرد. مدیر خوش فکر صنعت 
کانی کشــور در فرازی دیگر از گزارش خود  به طرح های 

توسعه ای شرکت چادرملو اشاره کرد و یادآور شد: طرح های در دست اقدام چادرملو 
شامل طرح استفاده از آنومالی D۱۹، طرح احداث نیروگاه خورشیدی، مشارکت در 
افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، مشارکت در بهره برداری از معادن سنگ آهن 
استرالیا و احداث کارخانه های تولید کنسانتره به میزان ۵/ ۱۲ میلیون تن است که 
اکنون چادرملو این طرح ها را در دست اقدام دارد. نوریان درباره آنومالی D۱۹ تصریح 
کرد: عملیات اجرایی این پهنه از ۲8 بهمن ماه ۹۷ آغاز شده و بناست که اکتشافات 
مقدماتی و تفصیلی معدن برای دستیابی به توده معدن سنگ آهن یادشده، صورت 
پذیرد. وی گفت: این اقدام در راستای کاهش ریسک فقدان ذخیره معدنی مناسب 

انجام گرفته و هزینه سرمایه گذاری اجرای طرح یادشده معادل ۱۹ هزار میلیارد ریال 
برآورد شده است. نوریان در خصوص پروژه خورشیدی چادرملو نیز اظهار کرد: احداث 
یک واحد نیروگاه ۱۰ مگاواتی خورشیدی، در نزدیکی نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی سیکل 
ترکیبی در مجتمع در دســت اقدام است و مقدمات عملیات اجرایی آن آغاز شده 
است. وی گفت: هزینه سرمایه گذاری در این نیروگاه خورشیدی معادل ۷ میلیون یورو 
است. نوریان در خصوص مشارکت در افزایش سرمایه زیرمجموعه های خود تصریح 
کرد: در سال ۹۷ معادل ۵ هزار و ۳۱8 میلیارد ریال بابت مشارکت در افزایش سرمایه 
شرکت های سرمایه پذیر، پرداخت کرده ایم. همچنین مدیرعامل چادرملو با اشاره به 
سرمایه گذاری در معادن استرالیا خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری شرکا در بهره برداری 
از معــدن تا پایان فاز یک که کارخانه ۵ میلیون تنی کنســانتره را به بهره برداری 
می رساند، معادل 88 میلیون دالر آمریکا پیش بینی شده است. برای فاز یک، دو و 
سه از تسهیالت فاینانس استرالیا به میزان 8۵ درصد سرمایه گذاری موردنیاز بهره 
خواهیم گرفت. نوریان با اشاره به سه طرح گندله سازی به ظرفیت 4 میلیون تن و 
طرح احداث کارخانه نورد بــا ظرفیت ۱/ ۱ میلیون تن و 
مشارکت در احداث کارخانه های زنجیره فوالد در منطقه 
مکران، گفت: طرح های یادشده در دست مطالعه قرار دارند 
و برای هر یک از جمله گندله سازی معادل ۲۰ هزار و ۹۷4 
میلیارد ریال و کارخانه نورد معادل ۱۱ هزار و 6۷۳ میلیارد 
ریال ســرمایه موردنیاز اســت. وی ادامه داد: طرح احداث 
کارخانه های گندله سازی آهن اسفنجی، فوالد و تاسیسات 
در منطقه آزاد مکران با مشــارکت شرکت های گل گهر و 
مبارکه از برنامه های بلندمدت چادرملو به شــمار می رود.
بنا به گــزارش از مجموعه تغییر ها )افزایش( مبلغ فروش 
)به میزان ۳۵.8۵۰.۳۰۱ میلیون ریال )معادل ۱۰6درصد( 
در ســال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۷ نســبت به سال 
مالــی قبل، مبلــغ ۲4.۵۹8.۲۱۰ میلیون ریــال )معادل 
۷۰درصد( مربوط به افزایش نرخ فروش محصوالت و مبلغ 
۱۱.۲۵۲.۰۹۱ میلیون ریال )معادل ۳۵درصد( ناشــی از 
افزایش مقدار فروش محصوالت است. افزایش نرخ فروش 
محصوالت )کنســانتره و گندله( متاثــر از افزایش قیمت 
شــمش فوالد خوزستان و اصالح ضریب فروش کنسانتره 
به شــرکت فوالدمبارکه از ۳/ ۱4درصــد به ۱۵/۵درصد و 
اصالح ضریب فروش کنسانتره به شرکت فوالد خوزستان 
از ۱۳/8درصــد بــه ۱۵درصد بوده اســت. افزایش قیمت 
فروش شــمش فوالد از شــرایط عرضه و تقاضــا در بازار 
تبعیت کرده اســت. بازار اصلی فروش محصوالت شرکت 
در داخل کشــور بوده و عمده محصوالت عرضه شــده به 
متقاضیان داخلی فروخته شده است. در سال مالی منتهی 
بــه ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۷ از مجموع مبلغ فروش محصوالت به 
میزان ۷۰.4۰4.۳۹۰ میلیون ریــال، مبلغ فروش داخلی 
68.88۹.6۱۱ میلیون ریال )معادل ۹۷/8درصد( و مبلغ فروش صادراتی )محصوالت 
سنگ آهن دانه بندی و شمش فوالد( ۱.۵۱4.۷۷۹ میلیون ریال )معادل ۲/ ۲درصد( 
بوده است. شرکت های فوالد مبارکه، فوالد خوزستان، آهن و فوالدغدیرایرانیان، آهن 
و فوالد ارفع از مشتریان عمده خرید محصوالت کنسانتره و گندله شرکت هستند.
برنامه هر سهم در سال مالی ۱۳۹۷ نسبت به سال مالی ۱۳۹6 به میزان 4۵6 ریال، 

معادل ۱۲۱ درصد افزایش داشته است.
براساس همین گزارش مهندس نوریان مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 
)سهامی عام( در گزارش عملکرد هیات مدیره در سال ۱۳۹۷ دست یابی به اهداف تولید 

این شرکت در ســال 139۷ با اتخاذ 
تدابیر مناســب مشكالت پیش روی 
را تا حد امكان برطــرف نموده و در 
حصول به اهداف پیش بینی شــده، 
از جمله اســتفاده از حداکثر ظرفیت 
ســاخت داخل لــوازم، تجهیزات و 
قطعــات یدکی مصرفــی در مجتمع 
هــای معدنی و صنعتــی ریال بیش 
از ۶4 هــزار و 900 نفر ســاعت دوره 
امانی  کارکنان  برای  آموزشــی  های 
و پیمانــكاران برگزار نموده اســت. 
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فراتر از برنامه، بهره برداری از کارخانه مگامدول احیای مستقیم و دیگر موفقیت ها را 
حاصل تالش کلیه کارکنان، رهنمودها و همراهی صاحبان محترم سهام و سیاستهای 
متخذه توسط هیات مدیره عنوان کرد و گفت: این شرکت در سال ۱۳۹۷ با اتخاذ 
تدابیر مناسب مشکالت پیش روی را تا حد امکان برطرف نموده و در حصول به اهداف 
پیش بینی شده، از جمله استفاده از حداکثر ظرفیت ساخت داخل لوازم، تجهیزات و 
قطعات یدکی مصرفی در مجتمع های معدنی و صنعتی ریال بیش از 64 هزار و ۹۰۰ 
نفر ساعت دوره های آموزشی برای کارکنان امانی و پیمانکاران برگزار نموده است. 

عملكرد تولیدات سال 139۷ شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
شــرکت در ســال ۱۳۹۷ در تداوم برنامه های افزایش تولید خود باالتر از ظرفیت 
اســمی، مقدار ۹/۷۷۱ میلیون تن کنسانتره ســنگ آهن مرطوب، معادل 8/84۳ 

میلیون تن کنسانتره تولید نموده است.
ایــن مقدار تولیــد حدود ۳۰ درصــد فراتر از ظرفیت اســمی پنــج خط تولید 
کنســانتره )ســالیانه ۷/۵ میلیون تن کنســانتره مرطوب بر مبنای ســنگ آهن 
هــای خــام موجود معدن با عیــار متوســط ۵4-۵۳ درصد = Fe ( بوده اســت.
تولید سنگ آهن دانه بندی در ســال ۱۳۹۷ بمقدار ۵۱۹/۲ هزار تن، شامل ۲۳۵ 
هزار تن درشــت دانه Lume Ore و ۱۵۰ هزار تــن ریزدانه Fine Ore با عیار 
مناســب حدود 6۱- 6۰ درصــد قابل مصرف در صنایع فوالد بــه روش کوه بلند 
بوده اســت. و ضمنا مقدار ۱۳4/۲ هزار تن سنگ آهن ریزدانه با عیار پائین حدود 
۵۳-۵۲ درصــد تولید که در صورت وجود خریدار به فروش رســیده و در غیر این 
صورت جهت تولید کنســانتره ســنگ آهن به کارخانه فرآوری تغذیه می گردد.

در ســال ۱۳۹۷ شــرکت موفــق شــده اســت ۳/۵۵۷ میلیــون تــن گندله، 
۲۳8 هــزار تــن آهــن اســفنجی و 88۱ هزار تن شــمش فوالد تولیــد نماید. 
تولیــد محصــوالت شــرکت، از برنامــه پیش بینــی شــده فراتر بوده اســت.
مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مورد گزارش

۱- جایگاه شرکت در صنعت فوالد
تولید و مصرف ســنگ آهن می بایســت براســاس نوع فرآیند تولید فوالد انجام 
گیرد . صنایع فوالد به روش احیاء مســتقیم نیاز به کنســتانتره سنگ آهن نرمه 
بــا عیار آهن بیــش از 6۷ درصد برای تولیــد گندله )pellet( دارنــد و در ادامه 
فرآیند تولید، گندله در کوره احیاء مســتقیم تبدیل به آهن اســفنجی می گردد.

در صنایع فوالد به روش کوره بلند)blust furnace( سنگ آهن دانه بندی شده به 
صورت درشــت دانه )lump ore( و ریز دانه )fine ore( پس از تبدیل به اگلومره 
یا گندله مصرف می گردد. در این فرآیند سنگ آهن دانه بندی با عیار حداقل 6۱ 

درصد قابل مصرف می باشد.
در شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو هدف اصلی، تولید کنسانتره سنگ آهن با 
مشخصات فوق بوده و در حال حاضر این شرکت یکی از بزرگترین تولید کننده های 

کنسانتره نرمه در کشور می باشد.
جهت اســتفاده از مزیت ارزش افزوده کنسانتره تولیدی این شرکت طرح احداث 
کارخانه گندله سازی اردکان را از سال ۱۳8۳ اجراء و در سال ۱۳8۷ به بهره برداری 

تجاری رسانده است.
از طرفی به منظور استفاده از سنگ اهن خام استخراجی با عیار )fe( حدود 6۱-6۰ 
درصد، تولید آهن دانه بندی شــده را که با هزینه کمتری در مقایســه با محصول 
کنسانتره انجام می گردد به عنوان محصوالت جانبی در برنامه های خود قرار داده است.

در ســال ۱۳۹۷ ایــن شــرکت تامین ســنگ آهــن و گندله مصرفــی صنایع 
فــوالد کشــور را مطابــق برنامه ریــزی پیش بینی شــده محقق نموده اســت.

در ســال مزبور مقدار 6/۰۲۲ میلیون تن کنســانتره سنگ آهن مرطوب، )معادل 
۵/4۷6 میلیون تن کنســانتره خشــک که مبنــای فروش می باشــد( و ۳/۰۹۰ 
میلیون تن گندله توســط شــرکت معدنــی و صنعتی چادرملو به شــرکتهای 
فوالد ســازی کشــور تحویل شــده اســت. ضمنا مقدار ۲۵  هزار تن کنسانتره 
آپاتیت که محصول فرعی می باشــد به خریداران آن تحویل داده شــده اســت.

همچنین از تولیدات سنگ آهن دانه بندی شده، به مقدار ۵۳۵ هزار تن پس از حصول 
اطمینان از مازاد بر تامین نیازهای صنایع فوالد کشور )از طریق برگزاری مزایده عمومی و 
تحویل در محل معدن( به سایر خریداران در محل معدن تحویل و به فروش رسانده است.

توضیح آنکه در سال ۱۳۹۷ مقدار ۳/۷۷ میلیون تن کنسانتره سنگ آهن مرطوب 
از مجتمع معدنی چادرملو دریافت و با استفاده از موجودی ها کال ۳/84 میلیون تن 
به کارخانه گندله ســازی منتقل گردیده است. ضمنا مقدار ۳۲۲ هزار تن از گندله 
تولیدی به واحد احیاء مستقیم شرکت جهت تولید آهن اسفنجی انتقال یافته است.

در ســال ۱۳۹۷ مقدار 86۷ هزار تن شــمش فوالد به شرکتهای تولیدی نورد در 
کشــور تحویل داده شده اســت. در ســال ۱۳۹۷ واحد احیاء مستقیم شرکت در 
دی ماه راه اندازی و از محل تولیدات مقدار ۱8۳/4 هزار تن به واحد فوالد ســازی 
شــرکت انتقال و مقدار ۱۱/۵۲۰ تن هم به ســایر خریداران فروخته شــده است. 
بیان برنامه ها و چشــم انداز وضعیت شــرکت برای ســال مالی 139۷
۱- ادامه روند اجرای برنامه های افزایش تولید کنسانتره سنگ آهن، باالتر از ظرفیت 
اسمی )مشابه سالهای گذشته( و تولید محصوالت سنگ آهن دانه بندی شده و گندله، 
فوالد )و نورد میلگرد در شرکت فوالد سرمد ابرکوه( طبق برنامه مصوب سال ۱۳۹۷

۲- ادامه عملیات اجرایی نصب تجهیزات و ماشین االت پروژه احداث کارخانه احیاء 
مستقیم با ظرفیت سالیانه ۱/۵۵۰/۰۰۰ تن آهن اسفنجی، در مجتمع صنعتی چادر 
ملو و حصول به پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصد در نیمه اول سال ۱۳۹۷ و شروع ران 

اندازی آزمایشی.
۳- تولید ۳۰۰ هزار تن میلگرد در طرح شرکت های صنایع آهن و فوالد سرمد و ابرکوه.
مزیت های اقتصادی مصرف کنسانتره سنگ آهن و گندله شرکت چادرملو در کشور

۱( کاهش قیمت تمام شده محصوالت فوالدی
 )DIRECT REDUCTION( صنایع فوالد کشــور که با روش احیاء مستقیم
تولید می نماید ، در ســال ۱۳۹۷، حدود ۵/4۷6 میلیون تن سنگ آهن کنسانتره 
خشک و ۳/۰۹۰ میلیون تن گندله تولیدی چادرملو را خریداری نموده اند. متوسط 
قیمت خرید کنسانتره سنگ آهن در محل مجتمع معدنی، هر تن 4/۲۱4/۱۰۷ ریال 
و متوسط خرید گندله در محل مجتمع صنعتی ، هر تن 6/۷۵8/8۹۳ ریال بوده است.
لــذا مصــرف محصــوالت تولیــدی چادرملــو، نقــش عمــده ای در کاهــش 
قیمــت تمــام شــده محصــوالت تولیدی شــرکتهای فوالدی داشــته اســت.
۲( کاهش هزینه حمل و نقل و مصرف انرژی در ناوگان حمل و نقل ریلی کشــور

۳( صرفه جوئی ارزی
صرفه جویی ناشی از عدم واردات سنگ آهن کنسانتره و گندله در سال ۱۳۹۷ توسط مجتمع 
های فوالدی کشور به مبلغ ۹8۱ میلیون دالر در مبادی ورودی بنادر کشور بوده است.

عدم واردات محصوالت ســنگ آهــن مورد نیاز و به میزان ســنگ آهن فروخته 
شــده توســط شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو به متقاضیان داخلی از شروع 
عملیات بهره بردرای در ســال ۱۳۷۷ تا ســال ۱۳۹۷ )با محاسبه متوسط قیمت 
های جهانی C&Fبنادر ایران طی ســالهای مزبور( بالغ بر مبلغ ۱۵/۹6۲ میلیارد 
دالر صرفه جویی ارزی برای شــرکتهای فوالدی را به دنبال داشــته اســت، این 
در حالــی اســت که کل ســرمایه گــذاری ارززی طرح های شــرکت در بخش 
تولیدات ســنگ آهن و گندلــه تاکنون کمتــر از یک میلیارد دالر بوده اســت.

- وضعیت رقابتی
- محدود بودن تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در کشور

- کیفیت متفاوت محصوالت از نظر میزان عیار )FE( و اندازه خردایش
- مصر ف کنندگان فعلی کنسانتره سنگ آهن در کشور

- قیمت فروش کنســانتره سنگ آهن و گندله به مجتمع های فوالد سازی کشور
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مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه ما)سهامی عام( 
مورخ ۱۳۹8/۰۳/۱۱ در محل خیابان ونک تشکیل گردید.  
در این مجمع کــه با حضور 66/۲۲ درصد ســهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان 
بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بــازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای علیرضا ابراهیم پور 
بود، که آقای مرتضی صداقتی فرد و خانم ملیحه غنی در 
مقــام نظار اول و دوم و آقای حجــت بهاری فر به عنوان 
دبیــر مجمع انتخاب گردیدند. درادامــه با قرائت گزارش 
هیات مدیره به مجمــع مربوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفته در طی ســال مالی منتهی بــه ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و 
پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع 
نشــینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای 
مالــی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده ۱۲۹ با تقســیم 
ســود ۲8۰ ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

در ابتدا دکتر ابراهیم پور رئیس مجمع، ضمن خیر مقدم 
به حضار و شــرح مختصری از فعالیــت های زیربنایی و 
اساســی بیمه »ما« در ســال ۹۷  افــزود : عملکرد بیمه 
»ما« در ســال گذشــته رضایتبخش بوده و برنامه های 
راهبردی شــرکت در مســیر رشــد وتعالی در حرکت 

است و به ســمت توسعه پایدار ســوق پیدا کرده است.
در ادامه حجت بهاری فر مدیرعامل شــرکت ضمن خیر 
مقدم به سهامداران محترم و دکتر ابراهیم پور مدیرعامل 
و عضو هیات مدیره گروه مالی ملت و ناظرین و قرائت پیام 
هیات مدیره به شــرح گزارشی از عملکرد و دستاوردهای 
شــرکت در ســال ۱۳۹۷ پرداخت و ضمن بیان خالصه 
ای از اطالعات مالی شــرکت  افزایش 6۹ درصدی ســود 
خالص شرکت نســبت به سال گذشــته را اعالم کرد و 
افزود بر اساس صورت های مالی سود خالص پس از کسر 
مالیات شرکت، مبلغ   6۵۹.۷64 میلیون ریال می باشد.
بهاری فر ضمن تشکر از حمایت های سهامداران گرامی، 
همراهی اعضای محترم هیات مدیره، اعتماد بیمه گذاران 
معــزز، تالش های بی وقفه و ارزشــمند شــبکه فروش 
در توســعه فعالیت ها و پرســنل دلســوز و پرتالش در 
خصوص فعالیت های انجام شــده در سال ۱۳۹۷ گفت: 
شرکت بیمه »ما« در سال ۹۷ با اتخاذ تدابیر هوشمندانه 
و انجام برنامه ریزی های دقیق و تبیین اســتراتژی های 
مناســب برای بخش سودآور و کم ریســک بازار بیمه ، 
عالوه بر رشــد پرتفوی در راســتای بهبود کیفیت خود 
و جلب رضایت هر چه بیشــتر ذینفعان گام برداشــت.
وی خاطر نشان کرد: شرکت بیمه »ما« با 44 شعبه و باجه 
و بیش از ۲۲۰۰ نماینده و کارگزار در طی 8 سال فعالیت 
خود و  با تکیه بر دانش فنی و خالقیت نیروی کار جوان و با 
تجربه و نمایندگان آیین نامه ۷۵  و ۹6 شبکه فروش خود 

به موفقیت چشم گیری در صنعت بیمه دست یافته است .
بهاری فر افزود: بر اســاس آمار ارائه شــده از سوی بیمه 
مرکزی ، بیمه »ما« امســال  نیز به روال سنوات گذشته  
دارای  باالترین ســطح توانگری  بوده و در جمع شــفاف 
ترین شــرکت های بیمه ای بر اساس  رتبه بندی شرکت 
های بورســی قرار گرفت. در هشتمین ســال فعالیت ، 
ســومین شــرکت بیمه ای در  EPS     و دومین شرکت 
در DPS  در میان  شــرکت های بیمه ای در مقایسه با 
عملکرد سال گذشته بود.  بیمه »ما« به عنوان یک بیمه 
گر پیشتاز و سرآمد مصمم اســت تا همگام با گسترش 
فرهنگ  آینده نگری در جامعــه به نحوی خدمات خود 
را به مشتریان عرضه نمایند که ضمن رعایت کلیه حقوق 
ذینفعان سایر افراد جامعه هم از منافع آن بهره مند شوند.
برای رسیدن به این موفقیت، اقدام به تاسیس مرکز آینده 
پژوهی و اســتفاده از تجارب نخبگان در این زمینه کرد.
مدیرعامل بیمه »ما« با اشاره به رشد 6۲ درصدی پورتفوی 
و افزایش 4۷ درصدي پرداخت خســارت در سال ۱۳۹۷، 
اظهار داشت: شرکت بیمه »ما« در سال گذشته ، بیش از 
۲.۹6۰.۹84   میلیون ریال خسارت به بیمه گذاران خود 
و زیان دیدگان پرداخت کرده اســت که بیانگر تسریع در 

رسیدگی به خســارت های اعالمی می باشد . همچنین 
ضریب خسارت شرکت در  سال ۹۷ ، نسبت به سال ۹6، 6 
درصد کاهش یافت که بیانگر کنترل ریسک و اخذ تصمیمات 
درســت توســط مدیریت های فنی شــرکت می باشد.
در ادامــه گــزارش بــازرس قانونی  شــرکت در جمع 
سهامداران خوانده شــد و در نهایت، مجمع صورت های 
مالــی را مورد تصویب قرار داد و  با تقســیم  مبلغ ۲8۰ 
ریال ســود قابل تقسیم به ازای هر ســهم موافقت کرد. 
انتخاب حســابرس و بــازرس قانوني و تعییــن روزنامه 
کثیراالنتشــار برای درج آگهي هاي بیمــه »ما« بخش 
پایاني مجمع بود که براســاس آن ، موسســه حسابرسي 
فاطــر به عنوان حســابرس اصلــی و بــازرس قانوني و 
روزنامه دنیای اقتصــاد به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار 
بــرای درج آگهــي هــاي بیمه »مــا« تعیین شــدند.
اجازه می خواهیم از دکتر شکری مدیر مجرب روابط عمومی 
و جمله مدیران حرفه ای بیمه »ما« که به گرمی پذیرای اهل 
قلم بودند و پاسخگو نهایت قدردانی و تشکر را داشته باشیم.

*  رشد6۲ درصدی پورتفوی.            
  .EPS  سومین شرکت بیمه ای در  *

    .DPS دومین شرکت بیمه ای در  *
*  رشد ۱6۵ درصدی شبکه فروش.    
*  افزایش مراودات بین المللی.         
*  توسعه فعالیت های اتکایی.           
*  حفظ رتبه یک توانگری مالی.         

*  ترکیــب پورتفوی مناســب رشــته هــای بیمه ای
افزایش ســرمایه شــرکت در راســتای ارتقــا و اصالح 
ســاختار مالــی ، افزایش ظرفیــت نگهــداری و مجوز 
قبولــی اتکایــی  از جملــه اهــداف تبیین شــده  در 
دســتور کار شــرکت بــراي ســال مالي اتي میباشــد.

پیام هیات مدیره
با عــرض ســالم و خیرمقــدم، هیأت مدیره شــرکت 
بیمه«مــا« مفتخر اســت بــار دیگر پس از یک ســال 
تــالش ، گزارشــی از عملکــرد و دســتاوردهاي خود را 
در ســال ۱۳۹۷ براي ســهامداران محتــرم بازگو نماید. 
شــرکت بیمه »ما« در ســال ۱۳۹۷، با درک صحیح از 
شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و صنعت بیمه و اتخاذ تدابیر 
هوشمندانه و انجام برنامه ریزی های دقیق و استراتژي هاي 
مناسب براي کسب بخش سودآور و کم ریسک بازار بیمه 
توانست همانند گذشته عالوه بر رشد پرتفوي ، در راستاي 
بهبود مستمر کیفیت خدمات خود نیز گام بردارد. شرکت 
بیمه«ما« با بیش از 44 شــعبه و باجه و ۲/۲۹۲ نماینده 
)آئین نامه ۷۵ و ۵4( و تعداد ۵۳۱ کارگزار در طی هشت 
سال فعالیت، با تکیه بر دانش فنی و خالقیت کارکنان و 
نمایندگان خود به موفقیت های در چشمگیري در صنعت 

بیمه دست یافته است. بدیهی است در این گزارش سعی 
شــده کلیه حقایق موجود به صورت آشــکار و روشن در 
اختیار ســهامداران محترم و نمایندگان ایشان قرار گیرد 
تا با توجه به حق مســلم ایشان بر اشراف کامل به مسائل 
شــرکت ، با ارائه رهنمودهاي خود ، اعضا هیأت مدیره ، 
مدیران و کارکنان شرکت را در پیشبرد هر چه بهتر امور 
یاري نمایند.امید اســت این گزارش زمینه ساز انگیزه و 
تالش بیشتر کارکنان این شرکت در راستاي نیل به اهداف 
تعیین شــده و دستیابی به بازده مناسب در قبال سرمایه 
گذاري سهامداران گرامی باشد و با بهره گیري از تجربیات 
گذشــته ، آینده درخشانی براي بیمه »ما« رقم زده شود.

برنامه های آتی شرکت
توسعه شبکه نمایندگان در سطح کشور و تکمیل ظرفیت 

پذیرش نمایندگان شرکت
توسعه همکاری های سازنده با بانک ملت 

توسعه فعالیتهای شرکت با در نظر داشتن سبد مناسب 
محصوالت بیمه ای 

حفظ سطح توانگری شرکت 
افزایش فروش بیمه های خرد

استفاده از پتانسیل بیمه ای کلیه سهامداران و مشتریان بانک ملت 
پیاده سازی مدیریت ریسک یکپارچه

توسعه کمی و کیفی سرمایه گذاری ها
افزایش سرمایه جهت ارتقاء ساختار سرمایه و دریافت مجوز 

قبولی و .....

بیمه »ما« با رشدی فراتر از هرآنچه که باید
رتبه یک توانگری مالی

لج
 خ
دی

مه
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ما امید را زنده نگه میداریم
سبحان انکولوژی و حرکت با شتاب در مسیر چشم انداز

در عالــم کاربــردی دارو و عــالج درد، محققــان و دانــش پژوهــان ســبحان 
انکولــوژی پیشــرو و پرچم دارنــد و به واقع آنی می باشــند که هــر نیکوکاری 
بــرای تــالش درمان دردها، از آن هــا تقدیری به زبان خویــش دارد. یا علی مدد.

مجمع عمومی عادی ســالیانه شرکت داروسازی ســبحان انکولوژی)سهامی عام( 
مورخ ۱۳۹8/۰۳/۰۷ در محل دانشگاه تهران، ساختمان جدید دانشکده داروسازي، 
ســالن رازي تشــکیل گردید.  در این مجمع که با حضور 8۵/64 درصد سهامداران 
حقیقــی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 
حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای  دکتر اکبر 
برندگي بود، که جنابان دکتر جالل بهارســتان و دکتر فرشید مرادي در مقام نظار 
اول و دوم و آقای ســیدنیما پور میرآقایي به عنــوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمــع مربوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفته در طی ســال مالی منتهی بــه ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 

صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده ۱۲۹ با تقســیم 
ســود ۱۲۰ ریــال به ازای هر ســهم بــه کار خود پایــان دادند.

دکترمهدی بلوچستانی مدیرعامل فرهیخته شرکت سبحان انکولوژی 
در فرازی از گزارش خود به مجمع نشینان با اعالم اینکه تاکستوتر، 
جمسیتابین، نورتزومیب، انکوکپ، پلی تکسل، کپسول ایماتینیب 
و پمترکســد از جمله محصوالت شرکت محسوب میشوند که در 
این میان دو داروی ایماتینیب و پمترکسد محصولی استراتژیک و 
جدید هستند اضافه کرد: برنامه ریزی جهت صادرات داروهای ضد 
سرطان باتوجه به استانداردهای بین المللی تولید و کنترل آغاز شده 
و همچنین صادرات 4 تا ۵ میلیون دالری به عراق نیز در پیش است.

مدیرعامل سبحان انکولوژی خاطرنشان کرد: شرکت در سال ۹۷ موفق به اخذ 4۵ پروانه 
ساخت از سازمان غذاودارو شده که بیشتر آن ها مربوط به داروهای خوراکی هستند.

بــه گفته دکتر بلوچســتانی برنامه تولیــد افزایش محصــوالت در جهت افزایش 
ظرفیت خطوط تولیدی، متنوع ســازی خرید مواداولیه جهت کاهش قیمت خرید 
و افزایش کیفیت مــواد، کاهش زمان موردنیازجهــت تولید محصوالت بخصوص 
در بخــش جامدات،افزایــش قراردادها با شــرکت های دانش بنیان در راســتای 
تامیــن مواد اولیــه و کاهش دوره وصــول مطالبات از جمله اقدامات انجام شــده 
جهت کاهش قیمت تمام شــده و افزایش ســودآوری شرکت محسوب می شوند.

پیام هیات مدیره
خداوند متعال را ســپاس می گوییم که توفیق خدمت به مردم کشور عزیزمان را با 
ارائه ي فرآورده هاي دارویی هاي منحصر به فرد با کیفیت و قیمت مناســب به ما 
ارزانی داشت تا این شرکت بتواند پاسخگوي حمایت ها و اعتماد سهامداران محترم 
بوده، زحمات همکاران پرتالش خود را جبران کرده و درنظام ســالمت که شــامل 
بیمار و خانواده بیمار، پزشــکان، داروسازان، سازمان غذا و دارو، سازمان هاي بیمه و 
سایر ذینفعان میباشد، پس از یک سال تالش شبانه روزي هیأت مدیره و همکاران 
سربلند بیرون آید. خداوند متعال را سپاس میگوئیم که یک سال دیگر فرصت یافته 
که نتیجه اجراي سیاســتهاي اعضاي محترم هیأت مدیره و هلدینگ محترم را به 
خدمت ســهامداران محترم ارائه نماییم. درطول سال گذشته با وجود سیاست هاي 
انقباضی جهت کنترل تورم به لطف خداوند باریتعالی و تالش و کوشــش مضاعف 
کارکنان و همچنین حمایت هاي سهامداران محترم اصلی شرکت موفق به دستیابی 
به اهداف از پیش تعیین شده گشتیم تا پاسخگوي حمایت ها و اعتماد سهامداران 
محترم باشیم و رسالت خود را در مقابل کلیه ذینفعان شامل بیمار و خانواده محترم 
بیمار، پزشکان، سازمان غذا و دارو و سازمان هاي حمایتی بیمه اي به نحوه مطلوب به 
انجام برسانیم. درحالیکه صنعت داروسازي جهانی با تمرکز بر بازارهاي نوظهور با روند 
افزایش مصرف داروهاي ژنریک و ارائه ي محصوالت با قیمت هاي رقابتی نسبت به 
داروهاي برند به دلیل مشکل تامین منابع حوزه سالمت، افزایش استانداردهاي کیفی 
و حذف شرکتهاي داراي استانداردها و تجهیزات با کیفیت نامناسب، نیرومندتر شدن 
شــرکتها با اندازه بزرگ و خارج شدن شرکت هاي کوچک از دور رقابت، همچنین 

عرضه محصوالت نوآورانه در حوزه سالمت و به ویژه بیوسیمیالرها و همچنین رشد 
مصرف داروهاي ضدســرطان به عنوان پرمصرف ترین دســته دارویی به پیش می 
رود، صنعت داروي ایران با چالش هایی همچون تامین ناکافی ارز مورد نیاز، مشکل 
دسترسی به فناوري هاي جدید، تغییرات مداوم قوانین، دستورالعمل ها و فرآیندها 
و عدم وجود سیاســتها و برنامه هاي ثابت در حــوزه ي دارو و کوچک ماندن بازار 
مواجه است که تنها تالش شبانه روزي و بی وقفه و بهرورانه ي هیات مدیره، مدیران 
و کارکنان شــرکت از طریق توسعه ي ســریع و پر تعداد محصوالت داراي فناوري 
باال و همچنین حمایت هاي بی دریغ ســهامداران محترم توانســته است موجبات 
غلبه بر این مشــکالت را فراهم آورد. امیدوار اســت با استعانت از خداوند متعال و 
بر مبناي اســتراتژي هاي ۵ ساله مصوب پیشرو پیگیري اجراي پروژه هاي جدید، 
این شرکت بتواند با چشم اندازي روشن و امید بخش به روند تثبیت جایگاه ممتاز 
خود در حوزه ي تولیدداروهاي ضدســرطان در منطقه و حتی در جهان ادامه دهد.   

استراتژي هاي شرکت 
۱- توسعه خطوط تولید با اجراي پروژه هاي در دست اجراء

۲-   گسترش سهم از بازار محصوالت 
۳- توسعه و گسترش سهم بازارهاي صادراتی

4-  بهره وري فروش و بازاریابی
۵-  توسعه سبد محصول در راستاي توسعه سبد مشتري 

6- افزایش بهره وري فرآیندها 
۷- افزایش بهره وري منابع 

8- بهبود عملیات زنجیره تامین 
۹-  ایفاي مسئولیت هاي اجتماعی

۱۰- توسعه سرمایه هاي انسانی
اهم فعالیت ها در سال مورد گزارش 

۱- قطع واردات و افزایش سهم محصوالت تولیدي
۲- تغییر قراردادهاي کارمزدي )نوع و نرخ قرارداد( به مشارکت فروش
۳- تثبیت فرهنگ حفاظت و بهبود مستمر تا حصول نتیجه مطلوب، 

خصوصا در تولید محصوالت جدید
4-  افزایش ظرفیت و تولید محصوالت لئوفیلیزه )پمترکسد در سال ۹۷(

۵-  راه اندازي تجهیزات راکد و فریزدرایرها 
6-  بهره برداري از پلتفرم انتقال تکنولوژي و اپلیکیشن انکولینک  

 EMS & BMS ۷-  راه اندازي و بهره برداري از سیستم
8- بهره برداري از تصفیه بهداشتی پساب کارخانه  

۹-  کاهش بهاي تمام شده محصوالت )ناشی از بهبود روند خرید(
۱۰- اخذ مصوبه تســهیالت بانک ملی وبخشودگی جرایم مالی)تسهیالت کارگروه 

رفع موانع تولید(
۱۱-  بخشودگی جرایم و استمهال بدهی بانکی

۱۲- ثبــت افزایــش ســرمایه در مجمــع عمومــی فــوق العــاده صاحبــان 
ســهام از مبلــغ  4۵۱ میلیــارد ریــال بــه مبلــغ  ۵۵۱ میلیــارد ریــال.
۱۳-  ثبــت محصــوالت در کشــورهاي عراق ، ســوریه ، اوگاندا ، تاجیکســتان.

۱4-  تصویــب افزایــش ســرمایه در مجمــع عمومــی فــوق العــاده صاحبان 
ســهام از مبلــغ  ۵۵۱ میلیــارد ریــال بــه مبلــغ  86۱ میلیــارد ریــال.

پروژه هاي آتی در سال 1398
تعمیرات اساســی چیلرهاي جذبی * راه اندازي ماشــین گرانول ســاز * توسعه 
ســبد محصوالت شــرکت ســبحان انکولوژي * ارتقاي ســخت افــزاري و نرم 
افزاري فریز درایر یک متر مربعی * نصب و راه اندازي دســتگاه مایع ســوز پساب 
صنعتــی * راه انــدازي فریــز درایــر پانزده متــر مربعی * ســاخت اتاق چمبر 
* ارتقاي سیستم آبســازي  * توسعه سبد داروهاي شرکت در کشورهاي مختلف
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آرمان 98 ، دایره المعارف موفقیت ها
بیمــه آرمــان با اخــذ مجوز صــدور بیمه شــخص 
ثالــث از بیمــه مرکــزی موفقیــت هــای فصــل 
. کــرد  تکمیــل  را  شــرکت  ایــن  ســال ۹8  اول 
بنابر اعــالم بیمه مرکــزی جمهوری اســالمی ایران 
، برابــر مــاده ۵ قانــون بیمه شــخص ثالــث و آئین 
نامه اجرایی آن ، اســتمرار صدور بیمه نامه شــخص 
ثالث توســط شــرکت بیمه آرمان بالمانع اعالم شد.
طبــق مــاده )۵( قانون بیمه شــخص ثالــث مصوب 
۱۳۹۵،شــرکت های بیمه متقاضی فعالیت در رشــته 
بیمه شخص ثالث می توانند پس از أخذ مجوز از بیمه 
مرکزی اقدام به فروش بیمه نامه شــخص ثالث کنند.
شــایان ذکر اســت بیمه مرکزی برای اعطای مجوز به 
شرکت های بیمه مواردی همچون حداقل توانگری مالی 
شرکت بیمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن 
نیروی انسانی و ظرفیت های الزم برای صدور بیمه نامه و 
پرداخت خسارت را مدنظر قرار داده و سپس مجوز فعالیت 
در این رشته را به شــرکت های بیمه اعطا می نماید.

از بستر سانای بیمه تعاون رونمایی شد

در مراسم نشست مشترک مدیر عامل و مدیران ستادی 
بیمه تعاون با کارگزاران ، نمایندگان و اصحاب رسانه در 
هتل المپیک تهران از بستر سانای بیمه تعاون رونمایی شد .
دکتر مظلومی مدیرعامل بیمه تعاون در مراسم رونمایی 
از طرح »ســانا تعاون« گفت: بســتر سانا امکان صدور 
هوشــمند بیمه نامــه از طریق ابزارهــای الکترونیکی 
را فراهم آورده اســت . آینده صنعــت بیمه در اختیار 
اینشــورتک هاست و هر شــرکتی ارتباط قوی تری با 
اینشورتک ها داشته باشد، در آینده موفق تر خواهد بود.
وی افــزود: یکی از دالیلی کــه فروش بیمه های آتش 
سوزی و حوادث انفرادی در ایران ناموفق بوده، فروش 
ســخت آنها و الزام به ارائه اطالعات زیاد بوده اســت.
مدیرعامل بیمه تعاون خاطرنشــان کرد فروش برخط 
بیمه نامه یعنی بیمه گذار بعد از پرداخت وجه بیمه نامه، 
کد یکتای بیمه مرکزی را دریافت کند نه اینکه بعد از 
پرداخت وجه برای دریافت مدارک به وی مراجعه شود.
دکتر مظلومی با اشــاره به ضرورت توزیع ریســک در 
بین تمام شــهرها و استان های کشــور، اظهار داشت: 
راه درســت صدور بیمه نامه حوادث طبیعی این است 
که شــرکت ها فروش بیمه نامه های خرد داشــته و 
به هــر فردی بیمه نامــه جداگانه و فردی بفروشــند 
تــا به طــور طبیعی و خودکار توزیع ریســک شــود.
مدیرعامــل بیمــه تعاون ادامــه داد: در این شــرکت 
دو مســیر موازی را پیش می بریــم یکی فروش بیمه 
نامــه های خرد و دیگری کالن اســت ولی با توجه به 
اینکــه قراردادهــای بزرگ معموال در چرخش اســت 
پس باید فروش خرد و درآمد پایدار داشــته باشــیم و 
در دراز مــدت می تواند درآمد باالیی برای شــرکت و 
شبکه فروش داشــته باشد همچنین ما صد در صد به 
شــبکه فروش اهمیت می دهیم و اســتراتژی هایمان 
را بــا تبــادل نظر با شــبکه فروش ایجــاد می کنیم.
بیمه کوثر نایب قهرمان مســابقات جایزه بزرگ 

ازبكستان 
اعضــای تیم کــوراش بیمه کوثر با کســب یک مدال 
طــال، دو نقره و یــک برنز بــه مقام نایــب قهرمانی 

مســابقات جایــزه بزرگ ازبکســتان دســت یافتند. 
تیم کوراش این شرکت، قهرمان لیگ برتر باشگاه های 
کوراش کشور، به عنوان نماینده ایران در این رقابت ها 
در ســکوی دوم ایــن دوره از رقابت هــا قــرار گرفت.
در این مســابقات جعفر فیروزآبادی در وزن منهای 66 
کیلوگرم توانست در دور اول سه رقیب خود از افغانستان، 
هندوســتان و قزاقســتان و در فینال با اقتدار حریف 
ازبکستانی خود را شکست دهد و به مدال طال دست یابد.
همچنین حامد رشــیدي و امیــد تیزتک به ترتیب در 
وزن های ۱۰۰ کیلوگرم و منهای8۱ کیلوگرم در کمال 
شایســتگي به مــدال نقره و مصطفــی آهن فروش در 
وزن مثبت ۱۰۰کیلوگرم به نشــان برنز دست یافتند.

گفتنــی اســت رقابت هــای جایــزه بــزرگ کوراش 
بــه میزبانی تاشــکند ازبکســتان با حضــور بیش از 
۱۰۰کوراش کار در قالــب ۱8 تیم در روزهای نوزدهم  
و بیســتم خردادمــاه برگزار شــد و به دارنــده مدال 
طال ۳هــزار دالر، صاحب مدال نقره ۲هــزار دالر و به 
دریافت کننده مدال برنز یک هزار دالر پرداخت می شود
مدیرعامــل بانك صنعت و معــدن در دیدار با 

صنعتگران و کارآفرینان استان سمنان:
محور اقدامات بانك صنعت و معدن، رونق تولید است

حســین مهــري کمک بــه رفــع مشــکالت فعلی 
تولیدکننــدگان بــراي بــه کارگیری تمــام ظرفیت 
هــای خود بــه منظور حفــظ تولید و اشــتغال را به 
عنوان محور تمامــي اقدامات این بانــک عنوان کرد.
حســین مهري رییس هیأت مدیــره و مدیرعامل این 
بانــک در حاشــیه بازدید از چندین واحــد تولیدي و 
در جمع کارآفرینان و تولید کنندگان اســتان سمنان 
کــه صبح چهارشــنبه ۲۲ خردادماه ســال ۹8 انجام 
شــد، اظهار داشــت: این استان مســتعد شکوفایی و 
ارتقای ســطح کمی و کیفی صنایع مختلف مي باشد 
و با وجود مشــکالتي که در شــرایط کنوني کشــور 
وجود دارد مــی توانیم با درایت و اســتفاده از نیروي 
کارشناســي بانک صنعت و معدن و تجارب صنعتگران 
خبره از این برهه حســاس نیز با موفقیت عبور کنیم.
مهري با تاکید بر پایبندی بانک صنعت و معدن به انجام 
تعهدات خود در قبال تولیدکنندگان و صنعتگران افزود: 
بانک هــا نیازمند حمایت همه جانبه دولت برای رونق 
تولید هســتند و هم اکنون عمده نقدینگی و سرمایه 
در گردش مورد نیاز واحدهای صنعتی کشور از طریق 
شبکه بانکی تأمین می شــود و بر دوش بانک هاست.
مدیرعامــل بانك کشــاورزی در نشســت با 
تاکید  مجلس  اقتصــادی  کمیســیون  اعضای 
کــرد: تعامــل بانك بــا نماینــدگان مجلس 

اثرگذار در مســیر رونق تولید اســت عاملی 
روح الــه خدارحمی رئیس هیــات مدیره و مدیرعامل 
بانک کشــاورزی در نشســتی که با حضــور اعضای 
کمیســیون اقتصــادی مجلس شــورای اســالمی و 
مدیران بانک کشــاورزی در محل ســاختمان مرکزی 
ایــن بانــک برگزار شــد،  تعامل بانک بــا نمایندگان 
مجلــس را عاملی اثرگذار در مســیر رونق تولید اعالم 
و جلســات حضور خود در ســاختمان مجلس شورای 
اســالمی به ویژه کمیســیون اقتصادی و نیز مالقات 
با نماینــدگان در محل ســاختمان بانــک به منظور 
پیگیــری امور مــردم و بهبــود بخش کشــاورزی را 
از جملــه اقدامات خــود در این زمینه عنــوان کرد.

خدارحمی در این نشست ضمن بیان مطالب فوق ، به 
پیشینه درخشان 86 ساله بانک کشاورزی اشاره کرد و 
اظهار داشت: وظیفه اصلی بانک کشاورزی، تجهیز منابع 
برای حمایت از بخش کشــاورزی است و در سه سال 
اخیر با رشد چشمگیرمنابع ، افزایش 4۰۰ هزار میلیارد 
ریالی مانده سپرده ها و افزایش نسبت سپرده هاي ارزان 
قیمت بانک ، جزو بانک های موفق و پیشــرو بوده ایم.

وی افزود: سهم بانک کشاورزی از کل مانده سپرده های 
سیستم بانکی از ۷.۲ درصد در سال ۱۳۹۵ به 8.۵ درصد 
در سال ۱۳۹8 رسیده است که بیانگر افزایش سرانه و توان 
جذب سپرده ها توسط ما در بین سیستم بانکی است.

خدارحمــی همچنین بــا اعالم رشــد ۲۳.۵ درصدی 
تســهیالت پرداختــی در ســال ۱۳۹۷ نســبت بــه 
ســال ۱۳۹6 ، میــزان تســهیالت پرداختــی بانک 
کشاورزی در سال گذشــته را 48۰ هزارمیلیارد ریال 
عنوان و تصریح کرد: ســهم تســهیالت ســرمایه ای 
پرداختی بانک نســبت به تســهیالت جاری در سال 
۱۳۹۷  بــه میــزان قابــل توجهی افزایــش یافت که 
ایــن امر، توان حمایتی بانــک از تولید داخلی و ایجاد 
طــرح هــای جدید در بخش کشــاورزی را بــاال برد.
بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش مصرف برق در 

دستور کار بانك ملت
بانــک ملــت بــا صــدور اطالعیــه ای بــه ادارات 
کل و مدیریــت هــای شــعب مناطــق در تهــران، 
بهینــه ســازی مصــرف انــرژی در ســاختمان ها و 
کاهــش مصــرف بــرق را در دســتور کار قــرار داد.

اداره کل مهندســی ساختمان در این اطالعیه با اشاره 
به فرارســیدن فصل گرما، کمبود انرژی آب و برق در 
تابســتان، از تمامی واحدهای بانک خواست تا کاهش 
مصرف انرژی را در دســتور کار جدی خود قرار دهند.

بر اســاس این گزارش، کاهش حداقــل ۳۰ درصدی 
ظرفیــت برودت ســاختمان ها، خاموش شــدن یا به 
حداقل رســیدن برودت ســاختمان هــا در خارج از 
ســاعت اداری، کاهش ۵۰ درصدی مصارف روشنایی 
فضاهای اداری در طول روز و ســاعات اداری، استفاده 
حداکثری از نور طبیعی روز برای روشــنایی، استفاده 
از روشــنایی در زمان خارج از ساعت اداری فقط برای 
فضاهایــی که همکار حضور دارد، به حداقل رســیدن 
روشــنایی فضاهای مشــاعات، راهروها، پارکینگ ها و 
فضاهــای عمومی، هماهنگی با ادارات کل مهندســی 
ســاختمان و زیرســاخت و نرم افزار برای تاسیســات 
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برودتی ســایت ها، به حداقل رســاندن مصرف آب و 
خودداری از شستشــوی خودرو و فضاهای مشاع با آب 
شــهری و رفع و کنترل نشتی آب کولرها و تاسیسات 
موتورخانــه ای، از جمله موارد مورد تاکید در اطالعیه 
صادره از سوی اداره کل مهندسی ساختمان در زمینه 
کاهش مصــرف انــرژی در ماه های پیش رو اســت.
تمام تعهدات باشگاه اســتقالل تهران از سوي 

موسسه اعتباري کوثر پرداخت شده است
پیرو انتشار خبری در شبکه های اجتماعی با تیتر»سازمان 
اتکا و بانک کوثر مجموعا 6 میلیارد به استقالل بدهکار 
است« به اطالع مشتریان و هواداران گرامی می رساند 
موسســه اعتباری کوثر تمام تعهدات خود را به باشگاه 
فرهنگی - ورزشی استقالل تهران پرداخت نموده است.
پیرو قرارداد میان موسسه کوثر، باشگاه های پرسپولیس، 
اســتقالل تهران و تراکتورســازی تبریز تا کنون این 
موسســه تمامی تعهدات خود را به باشگاه استقالل و 
ســایر باشگاه ها تا دو سال آینده پرداخت نموده است. 
با ابالغ طرح ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح 
در بانک سپه، موسســه اعتباری کوثر حق تبلیغات بر 
روی پیراهــن کادر فنی و بازیکنــان را مطابق قوانین 
بانکی طی قراردادی سه جانبه ما بین باشگاه استقالل 
تهران، موسســه اعتباری کوثر و فروشگاه های زنجیره 
ای اتکا  در ســال ۱۳۹۷به ســازمان اتکا واگذار کرد.

در حــال حاضــر میــزان  بدهی باشــگاه ورزشــی- 
فرهنگی اســتقالل تهــران از محل قــرارداد هواداری 
به موسســه اعتباری کوثر و ســازمان اتــکا ۷ میلیارد 
تومــان مــی باشــد.لذا تعهدات از ســوی موسســه 
اعتبــاری کوثر و ســازمان اتــکا تا یــک و نیم فصل 
آینــده به باشــگاه اســتقالل پرداخت شــده اســت. 
گفتنــی اســت، موسســه اعتبــاری کوثر بــا هدف 
حمایــت از ورزش حرفه ای با انعقاد قرارداد ۵ ســاله 
با باشــگاه هــای پرســپولیس، اســتقالل و تراکتور 
ســازی تبریــز از ســال ۱۳۹4 تــا کنون اقــدام به 
اجــرای طرح منحصر بــه فرد هواداری نموده اســت.
ساخت  آغاز  مراسم  در  بانك پاســارگاد  معاون 
مدارس در مناطق سیل زده خوزستان؛ خوزستان 

در منظومه شمسی ایران، خورشید است
 

بانک پاسارگاد در راستای برنامه اساسی و بنیادین خود 
در ســال جاری برای کمک به هم میهنان ســیل زده و 
جهت ایفای مسئولیت های اجتماعی، عملیات ساخت 
۳ مدرســه دیگر را در اســتان خوزســتان آغاز کرد.
این بانک کلنگ ســاخت ۳ مدرســه در روســتاهای 
مالک اشــتر، زبید دبات و خشه ســلمان سردال را در 
اســتان خوزســتان و با حضور فاضل عبیــات معاون 
عمرانی اســتانداری خوزســتان، مدیــرکل آموزش و 
پرورش استان، فرماندار، بخشــدار منطقه و مسئوالن 
محلی بر زمین زد. بانک پاسارگاد در مجموع ۱۵ مدرسه 
در مناطق سیل زده استان خوزستان، جهت بهره مندی 
دانش آمــوزان در این مناطق خواهد ســاخت. پیش از 
این نیز ســاخت ۱6 مدرســه، در مجموع ۵۰ کالس 
درس، در مناطق سیل زده استان لرستان آغاز شده بود.
بر اساس این خبر، معاون عمرانی استانداری خوزستان 
ضمن قدردانی از بانک پاســارگاد به دلیل توجه ویژه به 
مسئولیت های اجتماعی و تحقق بخشیدن به وعده های 

داده شــده با حمایت از هم وطنانمان در حادثه سیل، 
این اقدامات را بسیار ارزشمند و ستودنی خواند و اظهار 
داشــت: اراده ملی برای رفع مشکالت، ستودنی است.
اســماعیل دوســتی عضــو هیأت عامــل و معــاون 
بانک پاســارگاد نیز با اشــاره به تالش این بانک برای 
عمل به رسالت های اجتماعی عنوان کرد: بانک پاسارگاد 
در راســتای عمل به فرامین مقام معظم رهبری مبنی 
بر توجه به امر مهم مدرسه ســازی، مهم ترین برنامه ی 
خــود را برای کمک به مناطق ســیل زده، مشــارکت 
در ســاخت مدرســه تعیین کرده اســت. وی با اشاره 
به جایگاه ارزشــمند استان خوزســتان، این استان را 
به عنوان خورشــیدی در منظومه شمسی ایران خواند.

بر اساس آمار بانك مرکزی در سال 9۷؛
بانك صادرات ایــران دومین دارنده تعداد کارت 

بانكی تراکنش دار در نظام بانكی است
بانک  آمار  براســاس 
از  پــس  مرکــزی، 
 ۳6 ســهم  بررســی 
مالی  موسسه  و  بانک 
و اعتباری صادرکننده 
در زمینه تعــداد کارت هــای بانکی تراکنــش دار در 
شــبکه شــاپرک، پس از بانک ملی، بانــک صادرات 
ایران با شــاخص ۱۱.4۳ درصــد، دارای باالترین رتبه 
از لحــاظ تعــداد کارت های بانکی تراکنش دار اســت. 
بنابرایــن گزارش، معیــار محاســبه کارت های بانکی 
تراکنــش دار به معنای تعداد کارت هــای بانکی دارای 
حداقل یک تراکنش در ماه است و کارت های بانکی صادر 
شده فاقد یک تراکنش، در این آمارها قرار نمی گیرند. 
پرداخت سریع خسارت بیمه البرز به بیمه شدگان 

سیل زده

تمامی شعبه های این شــرکت در استان های آسیب 
دیده از ســیل از همان ســاعات اولیــه آمادگی کامل 
خود را به منظور رســیدگی به پرونده های خســارت 
بیمه گزاران اعالم کردند و اکیپ های کارشناسی بیمه 
البرز در پنج استان مذکور در کوتاه ترین زمان ممکن و 
به صورت شبانه روزی برای ارزیابی و پرداخت خسارت 
ناشــی از سیل در مناطق آســیب دیده حضور یافتند.
بر این اســاس، در مجموع بیــش از ۳۵۰ فقره پرونده 
خسارت به مبلغ 4۳ میلیارد ریال تشکیل و بررسی شده 
است که تا کنون خسارت تمامی پرونده هایی که مدارک 
آنها تکمیل و بررسی آنها پایان یافته پرداخت شده است.
همچنین پس از وقوع ســیل در اســتان های مذکور، 
کمک های کاالیی شرکت بیمه البرز به آسیب دیدگان 
سیل شــامل یک هزار بسته اقالم بهداشتی و همچنین 
بســته های مواد غذایی و وسایل گرمایشی با همکاری 
ستاد بحران بین هموطنان آسیب دیده سیل توزیع شد.
بهداد سلیمی سر مربی تیم وزنه برداری بیمه رازی شد
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اولیــن مرکــز نوآوری صنعــت بیمه در کشــور با نام 
تجــاری »پلنــت«، امــروز با حضــور رئیــس کل و 
اعضــای هیات عامل بیمــه مرکزی، معــاون فناوری 
و نــوآوری وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات، 
مدیرعامل شرکت بیمه ســامان، مدیرعامل هلدینگ 
سرمایه گذاری ســرآمد، جمعی از مدیران استارت آپ 
ها و اصحاب رســانه، افتتاح شــد.  این مرکز در محل 
کارخانه نوآوری آزادی به عنوان اولین شــعبه اقماری 
پارک فنــاوری پردیس کار خود را آغاز کرده اســت. 

آینده از آن استارت آپ هاست
رئیس کل بیمه مرکزی در مراسم آغاز به کار »پلنت« 
با بیان این که بدون شک صنعت بیمه را با روش سنتی 
کنونی رشد بیشتری نخواهد کرد، گفت: امروز استارت 
آپ ها و اینشورتک ها، ایده های بسیار خالقانه و جدیدی 
دارنــد که مــی توانند صنعت بیمــه را متحول کنند. 
غالمرضا سلیمانی با اظهار خرسندی از این که شرکت 
بیمه ســامان و هلدینگ ســرمایه گذاری سرآمد گام 
عملیاتی نخست را در ایجاد چنین مرکزی برداشته اند، 
گفت: بدون شــک، آینده از آن اســتارت آپ هاست و 
چقدر خوب اســت که شرکت بیمه سامان و هلدینگ 
سرمایه گذاری ســرآمد در این زمینه پیشرو بوده اند. 
وی با تاکید بر این که ضریب نفوذ بیمه باید بر اســاس 
برنامه توسعه کشور به ۷ درصد برسد، ادامه داد: اکنون 
ضریب نفوذ بیمه ۲.۳ درصد اســت و برای رسیدن به 
هدف در نظر گرفته شــده، باید طرحی نو در انداخت. 
بــه گفتــه ســلیمانی، آن چــه مــی توانــد صنعت 
بیمــه را متحــول کند، تحــول در فــروش و عرضه 
محصــوالت جدیــد با اســتفاده از ایده هــای نو ارائه 
شــده توســط جوانان خــالق و خوشــفکر اســت. 
وی افــزود: ایده هــای فراوانی در ایــن زمینه وجود 
دارد، امــا پیچ و خم هــای اداری و عدم توانایی تامین 
مالی از جمله چالش هایی اســت کــه مراکز نوآوری 
ماننــد »پلنت« مــی توانند آنهــا را برطــرف کنند. 

»پلنت«
اولین مرکز نوآوری صنعت بیمه

 در کشور افتتاح شد

بهداد ســلیمی قهرمان جهان و المپیک سرمربی تیم 
وزنه برداری این شرکت شــد. سلیمی رکورد دار یک 
ضرب بازیهای المپیک در دســته فوق سنگین ، پیش 
از این عضو تیــم وزنه برداری بیمه رازی بوده اســت 
و در اولیــن تجربه خود به عنــوان مربی ، هدایت این 
تیم را بــرای رقابتهای لیگ برتر وزنه برداری کشــور 
به عهده می گیرد. تیم وزنــه برداری بیمه رازی قصد 
دارد با ســر مربیگری ســلیمی برای ســومین ســال 
پیاپــی قهرمانی لیگ برتر کشــور را از آن خود نماید.
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بیمه پاسارگاد آن کرد که می باید

زنــان و مردانــی در میدان کاری هســتند که ســال به انتها رســد کارنامه کاریشــان 
ســود اســت. برنامه آینده ، امید به کشــوری آزاد و آباد. در بیمه پاســارگاد این مدیران 
هســتند که نام بلند آوازه پاســارگاد را جاودانه می ســازند چون خود ارزشمند هستند.

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شــرکت بیمه پاسارگاد)سهامی عام( مورخ 
۱۳۹8/۰۳/۲۰ در محــل دانشــگاه خاتــم برگزار گردیــد.  در این مجمــع که با حضور 
۹8/۰6 درصدی ســهامداران حقیقــی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان 
بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده 
جنــاب معصوم ضمیري بــود، که جنابان علی اکبر امین تفرشــی و عبــاس کفافی در 
مقــام نظــار اول و دوم و خانم صدیقه نعیمیان به عنوان دبیــر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی ســال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشــمول ماده ۱۲۹ و با تقسیم سود ۱8۰ ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
همچنین بر اساس عملکرد سال مالی ۱۳۹۷و صورت های مالی ارائه شده، عایدی هر سهم 
)EPS 88۷ ( ریال تعیین شد و مبلغ ۱8۰ریال سود نقدی برای هر سهم تخصیص یافت. 
شرکت بیمه پاسارگاد در سال مالی ۱۳۹۷ با صدور بیش از 4میلیون و ۷۰۰ هزار فقره بیمه 
نامه بیش از ۲۳.۰۳۰ میلیارد ریال حق بیمه تولید کرد که این رقم نسبت به سال قبل 4۲ 
درصد افزایش را نشان می دهد. همچنین میزان خسارت پرداختی این شرکت در سال ۱۳۹۷ 
بیش از ۷.۵۱۵ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد افزایش داشته است.
بر اســاس آمار، ۲۳ درصد پرتفوی شــرکت مربوط به بیمه  های اتومبیل، 6۹ درصد بیمه 
های اشــخاص، ۲ درصد بیمه آتش ســوزی، ۱ درصد بیمه باربری ، ۳ درصد بیمه های 
مســئولیت و ۲ درصد مربوط به بیمه های مهندسی، انرژی و سایر بیمه ها است. ضریب 
خســارت شرکت نیز )بدون احتساب بیمه های عمر و تأمین آتیه( در سال ۱۳۹۷ حدود 
۵/۹۰ درصد بوده اســت. این در حالی اســت که به استناد سالنامه آماری ســـال ۱۳۹6 
صنعت بیمه که توسط بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران منتشر شده، ضریب خسارت 
بازار بیمه کشور در سال مذکور برای بیمه های غیرزندگی، معادل 4/84 درصد بوده است.
تصویب صورت های مالی سال ۱۳۹۷ ، رشد 4۲ درصدی پرتفوی و ترکیب همگون آن ، 
ضریب خسارت مناسب ، مدیریت آگاهانه بر ترکیب پرتفوی بیمه ای شرکت از طریق حضور 
در بازارهای جدید ، بررسی ریسک های پیشنهادی و قبول آن ها براساس اصول بیمه گری و 
مدیریت ریسک ، حضور مؤثر در بخش های مختلف بیمه های زندگی و غیرزندگی با اتکا 
به توان فنی شرکت و رعایت اصول بیمه گری در انتخاب ریسک، کوشش برای گسترش 
بیمه های اشخاص )به ویژه بیمه های زندگی( و افزایش سهم این بخش در تولید شرکت، 
بازنگــری در قراردادهای اتکایی به منظور افزایش ظرفیت نگهداری از یک طرف و رعایت 
صرفه و صالح شــرکت از طرف دیگر، فراهم آوردن تسهیالت در پرداخت حق بیمه برای 
بیمه گذاران و در عین حال تأکید بر وصول به موقع حق بیمه ها و مطالبات تجاری شرکت، 
مدیریت مؤثر بر وجوه نقد شرکت به منظور پرداخت به موقع خسارت ها و بدهی ها ، خرید 
دارایی ها و تجهیزات مورد نیاز و انجام سرمایه گذاری در بخش های سودآور و درآمدساز، 
عملکرد بسیار شفاف بیمه پاســارگاد و رضایت سهامداران این شرکت را نشان می دهد.

پیام هیات مدیره
صنعت بیمه یکی از ارکان توسعه اقتصادي کشورهاست و به عنوان بخشی از اقتصاد کشور 
الجرم متأثر از سیاست ها و راهبردهاي کالن اقتصادي کشور می باشد.  توسعه و گسترش 
بیمه می تواند در تأمین ســالمت افراد جامعه و افزایش پس اندازها و در نتیجه رشد بازار 
سرمایه و همچنین گسترش امنیت اقتصادي و حفظ و نگهداري ثروت ملی و تشویق و به 
کارگیري ســرمایه توسط سرمایه گذاران به عنوان یک عامل بی بدیل ایفاي نقش نماید.

ساختار بازار پولی و مالی کشور و محدودیت هاي سرمایه گذاري موجود فضاي رشد صنعت 
بیمه را تحت تأثیر قرار داده است ؛ صنعت بیمه براي رشد و تعالی تنها نمی تواند با دریافت حق 
بیمه بقاي خود را تضمین نماید در حقیقت حق بیمه هاي دریافتی توسط این صنعت منبع 
اصلی براي سرمایه گذاري و ایجاد درآمد محسوب می شود، بنابراین نه تنها در ایران بلکه در 
اغلب کشورها، صنعت بیمه سود اندکی از محل عملیات بیمه گري خود به دست می آورد و 
تنها با سرمایه گذاري مبالغ حاصل از عملیات بیمه گري می تواند سود مؤثري ایجاد نماید.

بیمه پاسارگاد بر مبناي برنامه ریزي هاي انجام شده براي سال ۱۳۹۷ ، اقداماتی را به منظور توسعه 
همه جانبه فعالیت ها و استمرار آن در سالهاي بعد انجام داده است که اهم آنها به شرح زیر میباشد:

- تولید حق بیمه به مبلغ ۲۳/۰۳۰/۳8۵ میلیون ریال که در مقایسه با تولید سال ۱۳۹6 
بــه میزان ۱6/۲۰۵/6۷6 میلیون ریال، رشــدی معادل 4۲/۱درصد را نشــان می دهد ؛

- آموزش و جذب 88۱/ ۹ نماینده جدید در زمینه فروش بیمه هاي عمومی و بیمه هاي عمر ؛ 
- کسب افتخارات متعدد در سال 139۷ از جمله : 

*  طبــق ارزیابی صورت هاي مالی مصوب ســال ۱۳۹6 توســط بیمه مرکزي جمهوري 
اســالمی ایران، شرکت بیمه پاسارگاد موفق به کسب سطح یک توانگري مالی مؤسسات 

بیمه با نسبت توانگري ۱۲۲ درصد شده است؛
*  در بیست و یکمین سال تدوین فهرست شرکت هاي برتر که توسط سازمان مدیریت 
صنعتی براي عملکرد سال  ۱۳۹6 شرکت هاي بزرگ ایران صورت گرفت ، بیمه پاسارگاد 

با ۲۰ پله ارتقاء رتبه 6۱ را کسب نمود؛
*  دریافت تندیس دومین جشنواره ملی صنعت سالمت محور با رویکرد »ارتقای سالمت 
محصوالت و خدمات« با چشم انداز بهبود سیستم سالمت کشور و تشویق نشان های برتر 

و سازمان های متعهد به امر سالمت؛
*  دریافــت گواهینامه »اولین جایزه مدیریــت دانش« در کنفرانس بین المللی مدیریت 

دانش با رویکرد توسعه؛
*  دریافت تندیس همایش ملی کارآفرینان مسئولیت پذیر با محور مشارکت بین بخشی 
و تشویق نهادهای اجتماعی و بنگاه های اقتصادی برای حضور موثر در جهت ارتقاء سطح 

کارآفرینی جامعه؛
*  دریافــت لــوح تقدیــر کنفرانس ملــی فرهنگ ســازمانی با حمایــت از تولید ملی؛
*  تمدید مجوز قبولی اتکایی از موسســات بیمه داخلی توســط بیمه مرکزی ج.ا.ایران؛  
- بــه اســتناد ســالنامه آمــاري ســال ۱۳۹6 صنعت بیمه که توســط بیمــه مرکزي 
جمهــوري اســالمی ایران در ســال ۱۳۹۷منتشــر شــده اســت، بیمه پاســارگاد در 
دهمیــن ســال فعالیــت خــود ( ۱۳۹6 ) در بیــن ۳۲ شــرکت فعال بلحــاظ تعداد 
شــعب و نماینــدگان عمومــی بعد از شــرکت هــاي بیمه ایران و آســیا، رتبه ســوم 
و بــه لحــاظ تعداد نمایندگان فروش بیمه هاي عمر، رتبه اول را کســب نموده اســت .

- اجرایی نمودن طرح طبقه بندی مشاغل؛
- انجام مرحله اول افزایش سرمایه مذکور و ثبت آن برای رسیدن به مبلغ ۳/4۰۲ میلیارد ریال؛
- برگــزاری مجمع عمومی عادی بطور فــوق العاده به منظور انتخاب اعضاء هیات مدیره؛
- شرکت بیمه پاسارگاد در پایان سال ۱۳۹6 در بین ۳۲ شرکت فعال در بازار بیمه،۱ رتبه 
هفتم را به لحاظ میزان پرتفوي تولیدي کسب نموده و سهم بازار آن 4/۷ درصد بوده است . 
- مدیریت آگاهانه بر ترکیب پرتفوي بیمه اي شرکت از طریق حضور در بازارهاي جدید، 
بررســی ریسک هاي پیشنهادي و قبول آنها براساس اصول بیمه گري و مدیریت ریسک؛
- حضور موثر در بخشــهاي مختلف بیمه هاي زندگــی و غیرزندگی با اتکا به توان فنی 

شرکت و رعایت اصول بیمه گري در انتخاب ریسک؛
- کوشش براي گسترش بیمه هاي اشخاص ( به ویژه بیمه هاي زندگی ) و افزایش سهم 

این بخش در تولید شرکت؛ ·
- بازنگري در قراردادهاي اتکایی به منظور افزایش ظرفیت نگهداري از یک طرف و رعایت 

صرفه و صالح شرکت از طرف دیگر؛
- فراهم آوردن تسهیالت در پرداخت حق بیمه براي بیمه گذاران و در عین حال تأکید بر 

وصول به موقع حق بیمه ها و مطالبات تجاري شرکت؛
- مدیریت مؤثر بر وجوه نقد شرکت به منظور پرداخت به موقع خسارتها و بدهی ها، خرید 
دارایی ها و تجهیزات مورد نیاز و انجام سرمایه گذاري در بخش هاي سود آور و درآمدساز.

برنامه هاي آینده شرکت
- دستیابی به تولید حداقل ۳۲/۹۵۳ میلیارد ریال حق بیمه در انواع رشته هاي بیمه زندگی 
و غیر زندگی با تأکید بر طراحی و عرضه محصوالت جدید بیمه اي و ورود به بازارهاي نوین؛
- افزایــش ظرفیت و ارتقاء کیفیت خدمات شــعبه هاي فعلی و راه اندازي شــعبه هاي 
جدیــد مورد نیــاز براي رســیدن به حداقل ۹۱ شــعبه فعــال در پایان ســال ۱۳۹8
- اعطاي نمایندگی و اجازه فعالیت به حدود ۷/۷4۵ نماینده جدید در تهران و شهرستانها؛ ·

- دعوت به همکاري از بیش از 8۲ نفر همکار کارآزموده و جوان؛
- برگزاري دوره هاي آموزشــی براي همکاران، نماینــدگان و بازاریابان حداقل به میزان 

4۱۰/۰۰۰ نفر ساعت؛ 
- ایجاد تنوع بیشــتر در ســبد ســرمایه گذاري به منظور ســرمایه گــذاري در بخش 
هــاي مختلــف بــراي دســتیابی به بازدهــی مناســب جهت ایفــاي تعهــدات آتی.

- راه اندازی سیستم های یکپارچه ERP شرکت داتین؛
- ادامه روند فرایندهای زیرســاخت مبنــی بر نگهداری و تامین ســخت افزارهای دیتا 
ســنتر موجود و همکاری جهت طراحی و ســاخت دیتا ســنتر ســاختمان دامن افشار.
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خواهان سهم بیشتر از بازار جهانی
شرکت کربن ایران: پیشگام در منطقه ، کارآفرین در جهان

نزدیک به بیســت سال پیش به ســاختمان گاندی نبش جهان کودک رفتم و با مدیرعامل 
وقت کربن به گفت و گو نشســتم. آنروز برنامه بود که دوده به بازار جهانی نشــیند و کربن 
ســهمی از بــازار جهانی داشــته باشــد و در انتظار ماندم کــه همواره آرزویــم بعنوان یک 
خبرنگار اقتصادی این بود و هســت. امســال که گزارش ســاالنه مجمع را شنیدم باورم شد 
کــه آن انتظار به ســر آید چرا که مهندس شــمس، مدیرعاملی فهیم و پــای کار می دارد. 
جلســه مجمع عمومی عادی ساالنه شــرکت کربن ایران)ســهامی عام( مورخ ۱۳۹8/۳/۱۹ 
در محــل ســالن تالش، مجموعــه فرهنگــی وزارت کار و امور اجتماعی تشــکیل شــد.

در این مجمع که با حضور ۵4/۵۲ درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، 
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار و حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت 
مجمع بر عهده آقای  علي عالمه راد  بود که جنابان ســلیمان ســلطاني و علیرضا مهرآبادي  
در مقــام نظار اول و دوم و آقای شــکور شــمس به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

در ادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیت های صورت پذیرفته در طی سال 
مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 

طنین صلوات خود ضمن تصویب صورت های مالی و تنفیذ معامالت مشمول 
ماده ۱۲۹ و با تقسیم سود ۱/4۰۰ ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

مدیریت کارکشــته شــرکت در فرازی از گزارش خود با اعالم اینکه تولید 
و فــروش ۳۵۰۰۰ تن محصــول، بهبود فرآیندها، بهینه ســازی منابع و 
توانمندسازی آن ها در راستای افزایش بهره وری مد نظر است افزود شرکت 
کربن ایران در نظر دارد تا افزایش سرمایه ای از محل مطالبات و آورده نقدی 
سهامداران را در سال ۹8 اجرایی نماید. مهندس شمس در فرازی دیگر از 
گزارش خود پیرامون جابجایی کارخانه گفت: موضوع انتقال کارخانه مورد 
تایید و درخواست سازمان حفاظت از محیط زیست نیز است. به گفته وی 
کارخانه جدید با ظرفیت 6۰ هزار تن بوده که یک نیروگاه ۱6 مگاواتی نیز 
داردو البته که این انتقال کارخانه مورد تائید هیات مدیره و سهامدار عمده 

می باشد. مدیرعامل با تجربه صنعت کشور در بخش پایانی خود با اعالم اینکه قیمت های داخلی 
فروش به مراتب در اکثر موارد باالتر از قیمت فروش صادراتی بوده و اگر  در سال جاری کربن 
ایران رشد تولید داشته باشد می تواند سود خوبی را برای خود به ثبت برساند افزود امیدواریم 
با مساعد شــدن فضای اقتصادی و تسهیل امور، نسبت های سودآفرینی و منفعت سازی در 
این شرکت بنیادین صنعت بیش از بیش گردد. بسان همیشه عملکرد شایسته مدیران صف 
در این مجموعه پرافتخار و حســابهای دقیق مدیریت مالی و تدبیرش در شفاف سازی همه 
شــئون کارکردی از مواردی بود که توسط حسابرس و ذینفعان مورد تقدیر ویژه قرار گرفت.

پیام هیات مدیره
افتخار داریم اعالم نمائیم در ســایه توجهات حق تعالی و تالش و کوشــش کارکنان با تحقق 
تولید ۱۰4 درصد ظرفیت اســمی- فروش ۱۰6 درصد برنامه و سودآوری ۱۳6 درصد نسبت 
به آخرین پیش بینی، همچنان در مســیر ارتقاء با عملکرد با رویکرد افزایش تولید و کیفیت 
محصوالت و مشــتری مداری نسبت به کسب سهم بیشــتری از بازار داخلی و صادرات قدم 
برداریم. بدون شــک کسب افتخار افزایش سودآوری شــرکت در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال 
قبل در ســایه حمایت و اعتماد و همراهی شــما ســهامداران گرامی حاصل گردیده است.

هیات مدیره و مدیریت شرکت اعتقاد دارد امانتدار سهامداران محترم بوده و به منظور حفاظت و 
صیانت از این امانت از انجام هیچ تالش و کوششی دریغ نورزیده، در راستای تحقق اهداف استراتژیک 
وبا اعتقاد راسخ و تکیه به تالش و دانش کارکنان خود به روند پویایی و موفقیت شرکت با افزایش تولید 
رقابت پذیر ادامه داده، تعامل مطلوب و استفاده از نظرات و انتقادات سازنده و رهنمودهای سهامداران 
محترم را ارج نهاده و در راستای بهبود فرآیندهای تصمیم گیری و برنامه ریزی خود می دانیم.

مرور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت
صنعت کربن بالک در ایران متاثر از عملکرد چهار شرکت تولیدکننده دوده صنعتی یعنی شرکت 
کربن ایران، شــرکت دوده صنعتی پارس و شرکت سیمرغ که عمده سهامداران آن تایرسازان 
داخلی می باشــند و شرکت صنعتی دوده فام اســت. در سال های گذشته شرکت کربن ایران 
تنها تولیدکننده داخلی در این صنعت بود که تمامی ســهم بازار داخلی را در اختیار داشــت. 
به واســطه ورود شــرکت دوده صنعتی پارس در ســال ۱۳۷4 با ۱۵۰۰۰ تن ظرفیت تولید و 
افزایش ظرفیت به ۳۰۰۰۰ تن در سال ۱۳8۵ و ورود شرکت سیمرغ و شرکت صنعتی دوده 
فام به عرصه تولید ســهم بازار هر شرکت متاثر از برنامه و استراتژی تولید و فروش )داخلی و 
صادراتی(، مزیت های رقابتی از جمله کیفیت محصوالت تولیدی،موقعیت جغرافیایی و دسترسی 
به منابع مواد اولیه و مقاصد مصرف محصوالت  وســایر موارد می باشــد.  در این راستا تالش 
برای صادرات محصوالت مازاد بر بازار بر نیاز داخلی از جمله اهداف مهم شــرکت بوده اســت.

برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت براي سال مالی آتی 
۱- اجراي پروژه جابجایی کارخانه

ASTM ۲-  تولیــد و فــروش ۳۵/۰۰۰ تن محصول (داخلی و صادراتی) مطابق اســتاندارد

۳- بهبود فرایندها ، بهینه ســازي منابع و توانمند ســازي آنها در راستاي افزایش بهره وري
4- آموزش مستمر و ارتقاء آگاهی و صالحیت کارکنان و توسعه منابع انسانی شایسته به عنوان 

ابزار اصلی پیشبرد شرکت
- ارزش هاي محوري 

اخــالق محــوري، مشــتري محــوري، دانایی محــوري، مســئولیت پذیــري اجتماعی.
- راهبردهاي شرکت 

حفظ سهم بازار داخلی و نفوذ در بازارهاي جهانی در راستاي چشم انداز سازمان با شعارکربن 
ایران، پیشرو درمنطقه، نقش آفرین درجهان.

مرورکلی برجایگاه شرکت درصنعت و وضعیت رقابتی آن
شــرکت کربن ایران به عنوان قدیمی ترین شرکت تولیدکننده دوده صنعتی ، با وجود برخی 
مشکالت در این صنعت همچون تعرفه پایین واردات دوده و واردات بی رویه تایر به کشور، همه 
ساله با داشتن بیشترین سهم از تولید و فروش در بازار داخلی با اهمیت ترین شرکت تولیدکننده 
میباشد. لکن درسالهاي اخیر با ورود رقبا و تولیدکنندگان جدید و افزایش ظرفیت تولید کشور 
به بیش از ۱۳۰ هزار تن دوده در سال و کاهش ظرفیت تولید کارخانه هاي 
تایرســازي به دلیل واردات تایر به کشوربروز مشکالت در تامین مواد اولیه 
وارداتی تایر شرایط فروش شرکت کامال رقابتی شده که علی رغم این شرایط 
در سال ۱۳۹۷ نیز شرکت کربن ایران داراي بیشترین سهم از فروش داخلی 
بوده است . در خصوص صادرات، با صادرات 8 درصد از تولید سال ۱۳۹۷ به 
بیش از ۵ کشور جهان توانسته است برنامه های فروش خود را محقق نماید.

بیان استراتژي شرکت :
حفظ سهم بازار داخلی و نفوذ در بازارهاي جهانی با تحقق شعارکربن ایران، 

پیشرو درمنطقه، نقش آفرین درجهان
مرورکلی برعملكرد شرکت، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده 

و دستاوردهاي مهم:
۱- پیگیري و انجام مقدمات اجراي برنامه پروژه جابجایی کارخانه.

۲- اهتمام و کسب موفقیت در راستاي کاهش قیمت تمام شده محصول با افزایش ظرفیت تولید.
ISO/IEC :۹۰۰۱ -۲۰۱۵ ۳- تمدیــد گواهینامه سیســتم مدیریت کیفیت بــر اســاس
ISO/IEC :۱4۰۰۱/۲۰۱۵ 4- تمدید گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست بر اســاس
ISO ۱8۰۰۱/۲۰۰۷ ۵- تمدیــد گواهینامــه نظام مدیریــت ایمنی و بهداشــت شــغلی

 ISO/IEC: ۱۷۰۲۵/۲۰۰۵ 6- تمدیــد گواهینامه نظــام تأییــد صالحیــت آزمایشــگاه
ISO/IEC : ۵۰۰۰۱/۲۰۱۱ ۷- تمدید گواهینامه سیســتم مدیریــت انرژي بــر اســاس
8- تمدید گواهینامه کاربرد عالمت استاندارد تشویقی جهت محصوالت کربن بالک از سازمان 

ملی استاندارد
۹- منتخب صادر کننده نمونه استان خوزستان

برنامه های آینده شرکت
۱- اجرای پروژه جابه جایی کارخانه

۲- توسعه بازارهاي صادراتی
ASTM ۳- تولید به میزان ۳۵۰۰۰ تن محصول مطابق استاندارد

4- به روزآوري استراتژي شرکت برمبناي مدل BSM در راستای استراتژی سرمایه گذاری صنایع 
پتروشیمی و تاپیکو

۵- تمدید گواهینامه های سیستمهای مدیریتی جاری در سازمان
6- تمرکز بر توسعه منابع انسانی شایسته به عنوان ابزار اصلی پیشبرد شرکت

.اهم اقدامات انجام شده در سال 139۷
- پیگیري پروژه انتقال کارخانه

- عقد قراردادهاي بلندمدت جهت تأمین مواد اولیه با کیفیت
- تالش در جهت پایین نگهداشتن ضریب مصرف روغن

- مدیریت اخذ تسهیالت سرمایه در گردش متناسب با فعالیت شرکت
- حفظ سطح تولید محصوالت

ISO ۵۰۰۰۱ استمرار سیستم مدیریت انرژي -
- ادامــه تعامــالت بــا واحدهاي مســتربچ ســازي جهت ارتقــاء کیفیــت دوده تحویلی
- انجام اقدامات الزم در رابطه با جابجایی کارخانه موضوع درخواست سازمان حفاظت محیط زیست
- برگــزاري ۷۲۰۰ نفر ســاعت آمــوزش درون و برون ســازمانی در جهت توانمندســازي 
کارکنــان و برنامــه ریــزي براي برگــزاري ۷۵۰۰ نفرســاعت آمــوزش در ســال ۱۳۹8
- اخذ گواهینامه آزمایشگاههاي همکار کالیبراسیون و آزمون از انجمن مدیریت کیفیت ایران

 TC6۹ عضو فعال سازمان استاندارد در کمیته -
- عضو فعال اداره کل محیط زیست استان خوزستان در طرح آموزشی محیط یار

- منتخب صادرکننده نمونه استانی
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هنر مدیریت کاربلد
صنعتی مینو رشد بیش از صد درصدی در سودآوری نسبت به سال پیش

موسپید و روی سپید صنعت غذایی کارنامه ای درخشان 
از عملکرد با تیم مدیریت خود داشت و بواقع که امسال 
صنعتی مینو رو بــه تعالی بود با مهندس قلندرلکی.

جمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی عام صنعتی 
مینو مورخ ۱۳۹8/۰۳/۲۳در محل مجموعه  ورزشی 
شرکت پارس مینو برگزار گردید. در این مجمع که با 
حضور ۹6/۲۰ درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی 
، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق 
بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای حمید رضایــی بود، که جنابان 
غالمعباس درفشی و علی ابراهیمی در مقام نظار اول و 
دوم و آقای محمدتقی قلندرلکی به عنوان دبیر مجمع 
انتخاب گردیدند. درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره 
به مجمع مربوط به اهــم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی ســال مالی منتهی بــه ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و پس 
از اســتماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع 
نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای 
مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده ۱۲۹ با تقسیم سود 
8۰۰ ریالی به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.

مهندس قلندرلکی مدیرعامل شرکت در گزارش جامع 
خود با تشــریح تاریخچه و موضوع فعالیت شــرکت 
پیرامون فروش محصوالت گفت: در سال ۹۷ توانستیم 
علیرغم سختی ها به فروش خوبی دست پیدا کنیم. به 
گفته وی هر چند مشکالتی در امر صادرات و تحریم 
ها داشتیم ولی در فروش داخلی توانستیم نسبت به 
سال گذشته ۲۳/۷ درصد رشد داشته و با کسب سود 
۱/۵6۲/۵۷۹ میلیاردی در شــرکت اصلی نسبت به 
سال گذشته سود را بیش از ۱۳6 درصد افزایش دهیم.

مدیریت الیــق مجموعه در فرازی دیگــر ازگزارش 
خود به طرح های پژوهشــی و تدویــن برنامه های 
مدون برای تولید محصــوالت با کیفیت و پرطرفدار 
اشــاره کرد و افزود به یمن پتانسیل باالی شرکت و 
زنجیره ارزشمندی که پشتوانه مجموعه باشند بسیار 
امیدواریم که در ســال ۱۳۹8 نیــز بتوانیم با تالش 
غیرتمندی که همکاران و تالشگران مجموعه پرافتخار 
صنعتی مینو دارند به ارزش آفرینی بیشتر دست یازیم.

باور قلبی مدیریت آگاه شرکت به اهمیت برند تجاری 
شرکت باعث گردیده است حضوری پررنگ و درخشان 
از صنعتی مینو در نمایشگاه ها و همایش ها و تمدید 
گواهینامه ها و ایزوهای بین المللی شاهد باشیم تا مینو 
را شیرین تر از همیشه در کنار خود ببینیم. دست مریزاد.

پیام هیات مدیره
مــرور کلــی بــر وضعیــت و تحــوالت صنعــت 
: گــزارش  مــورد  مالــی  ســال  در  مربوطــه 

خداوند متعال را شــاکریم که توانسته ایم سال مالی 
منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ را با تمام نوسانات اقتصادی 
و رکود حاکم بر اقتصاد با موفقیت به انتها برســانیم. 
تغییر زبــان و رفتار بــازار در دوران رکــود تورمی، 

مشــکالت تامین مواد اولیه و بسته بندی را به همراه 
داشت، لیکن شرکت صنعتی مینو در این دوره با هدف 
حداکثر سازی ســود حاصل از فعالیت های تولیدی، 
ترکیــب تولیدات را به گونه ای تعیین نمود تا ســود 
مورد انتظار و تحقق حداکثری بودجه را فراهم سازد.

هیــات مدیــره شــرکت صنعتــی مینــو علیرغم 
مشــکالت موجود، تحقق برنامه های خود را مرهون 
اســتراتژیهای مناســب و به موقع در سطح گروه با 
شــرایط روز و همچنیــن تالش و مشــارکت کلیه 
پرســنل شــرکت و دعای خیر آزادگان سرافراز می 
داند و معتقد اســت افتخارات و موفقیت های کسب 
شــده در ســایه حمایت های بی دریغ و به پشتوانه 
ســهامداران محترم حاصل گردیده است. لذا خود را 
امانتدار ســهامداران محترم دانسته و بمنظور صیانت 
و ارتقــاء منافع ایشــان وظیفه خود مــی داند که از 
هیچ تالشــی در راه رســیدن به هدف دریغ نورزد.

شــرکت مینــو رضایتمنــدی مشــتریان و مصرف 
کننــدگان را برای خود یک اصل دانســته و همواره 
ارتقاء کیفی و حفظ ســالمت را در پیشبرد این اصل 
به کار بســته و در آینده نیــز مدنظر قرار خواهد داد.

استراتژیهای شرکت:
چهار اســتراتژی شــرکت به شــرح زیر می باشــد:

۱-استراتژی رشــد و توسعه پایدار از طریق خالقیت 
و نــوآوری در کلیــه فعالیتهــا اعــم از روش های 
جدید انجــام امور تولید، توســعه محصوالت جدید 
و ارائــه آن به مصرف کننده در اقصی نقاط کشــور

۲- استراتژی استمرار در حفظ و ارتقاء مدیریت کیفیت 
و مرغوبیت تولید محصول و بهبود مستمر فرآیندها.
۳- دستیابی به رهبری بازار و افزایش رضایت مشتریان.
4- استراتژی مدیریت هزینه ها و کاهش بهای تمام 

شده محصوالت
بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای 

سال مالی آتی:
با بررســی شــرایط محیطی و وضعیــت تولید بازار 
شیرینی و شکالت در کشــور و بررسی ریسک های 
موجود، این شــرکت ســرمایه گذاری بلندمدت بر 
روی خطــوط بیســکویت با هدف افزایش ســهم و 
رهبری بــازار و همچنیــن افزایــش ظرفیت تولید 
با رویکرد ســرمایه گــذاری های بلندمــدت با نرخ 
بازده بــاال را مــورد توجه ویــژه قرار خواهــد داد.

بیان ریسكهای عمده شرکت:
- افزایش نرخ مواد اولیه و بسته بندی

- افزایش نرخ قطعات و لوازم یدکی
- افزایش نرخ حامل های انرژی

- کاهش قدرت خرید مصرف کننده با توجه به اینکه 
محصوالت شــرکت در سبد کاالی خانوار بعنوان نیاز 

اولیه محسوب نمی گردد.
- عدم امکان افزایش نرخ فروش متناســب با افزایش 

بهای تولید بــا عنایت به تخفیف هــای کالن رقبا.
)اجرای اســتراتژی تهاجمی قیمت و حاشــیه سود(
- کندی روند برگشــت وجه نقد حاصل از فروش از 
شــرکت پخش کننده با عنایت به شرایط اقتصادی.
- صدور بخشنامه های متعدد و تغییر سیاستهای کالن 
اقتصادی و ایجاد شوک های اقتصادی. )افزایش نرخ ارز(

پروژه های انجام شده جدید:
- تولید آزمایشی کیک کوکی غالت

- تولید آزمایشی کیک کوکی با طعم بادام زمینی
- تولید آزمایشی شیرینی مغزدار با طعم بادام زمینی

- تولید آزمایشی کیک با طعم هل و گالب
- تولید آزمایشی ویفر با طعم هل و زنجبیل
- تولید آزمایشی ویفر با طعم هل و دارچین

- تولید آزمایشی ویفر با کرم کارامل و شیری
- تولید آزمایشی ویفر بدون شکر افزوده در طعم های 

مختلف
- تولید ازمایشی پفک با طعم سبزیجات و پروتئین باال

- تولید ازمایشی پفک با طعم کچاب
- تولید آزمایشی ورسا با طعم زعفران، هل و ...

- تولید آزمایشــی پروتئین بار با طعم های مختلف
- تولید آزمایشی پروتئین بار بدون شکر افزوده با طعم 

های مختلف
- تولید آزمایشی بیسکویت کره ای

- تولید آزمایشی بیسکویت با طعم سبزیجات
- تولید آزمایشی بیسکویت با طعم زیره و کنجد

- تولید ازمایشی بیسکویت با طعم شوید و کنجد
- تولید آزمایشی بیسکویت با طعم دارچین و زنجبیل

- تولید ازمایشی ابنبات بهارنارنج و عسل
- تولید ازمایشی آبنبات بهارنارنج و زنجبیل
- تولید آزمایشی آبنبات بهارنارنج و دارچین

- تولید آزمایشی آبنبات قند خرما
- تولید آزمایشی بستنی زمستانی مغزدار

- تولید آزمایشــی و انبوه ویفر ۱۳۰ گرم با طعم های 
موز و پرتقال - مکسو

- تولید آزمایشی و انبوه بیسکویت کرم دار لیوانی ۱4۰ 
گرم - ساقه طالیی

نی
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رو 
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مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــرکت گروه ســرمایه گذاری 
البرز)سهامی عام( مورخ ۱۳۹8/۰4/۰۱ در محل سالن شماره یک بازار چارسو واقع 
در خیابــان جمهوری برگزار گردید. در این مجمع کــه با حضور ۷۰/۳۲ درصدی 
ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق 
بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای جالل 
بهارستان بود، که جنابان  فرشید مرادي و  نوید رفیعي تبریزي در مقام نظار اول و 
دوم و آقای علیرضا خسروانی 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشمول ماده ۱۲۹ و با تقسیم سود ۲۷۰ ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
ســپاس حی سبحان را که فیض ادای خدمت و ایفای آنچه که با بضاعت اندک در 

تعهد داشتیم ، را نصیبمان ساخت و توفیق حفظ و حراست 
از بار امانت و مسئولیتی که بر ذمه داشتیم را عنایت فرمود. از 
پیشگاه خداوند متعال توانی دوچندان و توفیقی مضاعف برای 
حرکت در مسیر تعالی در سال های پیش رو را مسئلت داریم.

در سالیان گذشــته با پیروی از اندیشــه های رهبر فرزانه 
انقالب با  »همــت و کار مضاعف« زمینه های تبلور«جهاد 
اقتصــادی« و »اقتصاد مقاومتی« را در راســتای »حمایت 
از کاالی ایرانی«فراهم نمودیــم و با نصب العین قرار دادن 
دغدغه های معظــم له، اقتصــاد مقاومتــی را بدخواهان 
ایران اســالمی آتش آن را افروخته اند، در پیش گرفته ایم. 
درگروه سرمایه گذاری البرز در سال تبلور«رونق تولید« سعی 
را بر آن داشتیم تا در عرصه اقتصادی و خصوصا صنعت دارو 
بتوانیم با اقدامی شایسته و تالش در جهت تولید داروهای 

وارداتی و تکمیل سبد محصوالت تولیدی به امر مهم عمل نماییم. اثرات سیاست های 
انقباظی پولی و مالی دولت بر صنعت دارو بهمراه افزایش تنش های ارزی، در کنار 
یکی از برزترین مشخصه های صنعت دارویی، یعنی رقابت شدید و اتکای مضاعف 
آن بر دانش و فناوری روز تصمیم گیری و سیاست گذاری در این عرصه را به مراتب 
پیچیده تر از پیش نموده است. با وجود این، هیات مدیره شرکت در سایه الطاف الهی 
و حمایت سهامداران گرامی و با اتخاذ تدابیر نوآورانه توانست مجموعه شرکت های 
گروه را تا حد امکان با وضعیت موجود هماهنگ ســاخته، نقاط ضعف شرکت ها را 
شناســایی و رفع، نقاط آســیب پذیر را تقویت و نقاط قوت را حفظ نماید. در سال 
مالی ۱۳۹۷ نیز با توجه به استراتژی های بلندمدت شرکت، بهینه سازی پورتفوی 
سرمایه گذاری ها، حرکت در جهت نوآوری و ارائه محصوالت جدید، تسریع در انجام 
پروژه های توسعه ای، حرکت در جهت اصالح خطوط تولیدی مطابق استانداردهای 
داخلی و بین المللی، هماهنگی فعالیت ها و تحقق هم افزایی عملیات تداوم یافت و 
به دنبال آن سود خالص تلفیقی در سال ۱۳۹۷ رشدی 8۱ درصدی را تجربه نمود. 
در پایان امیدواریم تالش تمامی کارگران، کارشناسان و مدیران در پایان امیدواریم 
تا مجموعه گروه ســرمایه گــذاری البرز موجبــات اطمینان قلبی ســهامداران 
عزیــز از تــداوم حرکت مجموعه در مســیر تعالی و پیشــرفت را فراهم ســازد.
اهم برنامه های آتی شرکت گروه سرمایه گذاری البرز و شرکت های تابعه
هیأت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به منظور حفظ و حراست از حقوق 
صاحبان سهام که وظیفه سنگینی بر دوش مدیریت می باشد، کوشش نموده است از 
طریق سیاست گذاری و ایفای نقش راهبری با ایجاد رابطه منطقی با شرکت های زیر 
مجموعه، موجباتی را فراهم آورد تا شرکت ها بتوانند با برنامه ریزی الزم از ظرفیت های 
قابل دسترسی و عملی مجموعه ها به گونه ای کارا و اثر بخش بهره گیری نمایند. در این 
خصوص برنامه های آتی و هدف شرکت گروه سرمایه گذاری البرز ساختن مجموعه 

ای نمونه است که حرکت به سمت هدف مذکور مستلزم شناسایی و بکارگیری شیوه 
های مختلف برای بهره ور ساختن هر چه بیشتر زمینه های سود آور و نقاط قوت 
شرکت های تابعه و ترمیم نسبی نقاط ضعف و زمینه های آسیب پذیر فعالیت های 
تولیدی و بازرگانی گروه بوده که با انجام اصالحاتی که در ساختارهای مالی، فنی، 
مدیریتی و نیروی انسانی صورت پذیرفته و همچنان نیز تداوم دارد، عملی خواهد شد. 
با عنایت به مراتب فوق، اهم برنامه های آتی هیأت مدیره شرکت به شر ح ذیل می باشد:
۱- ورود به بازار محصوالت جدید دارویی در راستای تکمیل بیشتر سبد محصوالت مجموعه

۲- تدوین راهکارها و اســتراتژی های عملیاتی همراه با افزایش سهم صادرات در 
فروش شرکت های گروه

۳- ادامه اجرای اصالحات GMP در شرکت های دارویی گروه البرز
4- تمرکز بر اجرای پروژه های شرکت های تابعه

۵- افزایش سرمایه شرکت های گروه در سال ۱۳۹8
6- مشارکت با شرکت های داخلی در جهت تکمیل سبد محصوالت و بهره گیری 

از ظرفیت های داخلی 
با توجه به ظرفیت شــرکت های تابعه گروه البرز در تولید 
گروه های مختلف محصوالت دارویی، ســعی بر آن شــده 
است تا قرارداد همکاری با شرکت های داخلی که نمایندگی 
شرکت های معتبر جهانی را دارا بوده و یا مجوز تولید تحت 
لیسانس شــرکت های مزبور را دارا می باشند، امضا گردد.

همچنیــن ، با توجه به نام گذاری ســال ۱۳۹8 به ســال 
رونــق تولید و با توجه به خروج آمریکا از برجام ســعی بر 
آن اســت تــا در برنامه ریــزی تهیه مواد اولیــه دارویی و 
تولیــد داروی نهایی بر ظرفیت هــای داخلی تکیه گردد.

جایگاه گروه سرمایه گذاری البرز در صنعت 
- در ســال ۱۳۹۷ مجموعه سرمایه گذاری البرز بالغ بر ۱۲ 
درصد از سهم بازار عددی داروهای تولید داخل کشور را به 

خود اختصاص داده است. 
-  در صنعت دارو؛ شرکت البرز دارو با کسب رتبه اول سودآوری به عنوان سودآورترین 

شرکت صنعت دارو همانند 4 سال اخیر انتخاب گردیده است. 
-  شرکت سبحان آنکولوژی، در حال حاضر بزرگ ترین تولید کننده داروهای ضد 

سرطان در کشور میباشد.
- در بخش واردات شــرکت کی بی سی پس از عرضه سهام آن در بورس به عنوان 
اولین و تنها شرکت بازرگانی دارو، توانست عنوان هشتمین وارد کننده بزرگ داروی 
کشــور را کسب نماید. الزم به ذکر است این شرکت بازوی اجرایی وزارت بهداشت 
در واردات بخشــی از وا کسن های مورد نیاز کشور می باشد و در مقاطع حساسی 
از سال ۱۳۹۷ اقدام به تأمین داروهای فوریتی و ضرورتی مورد نیاز کشور برای این 

وزارتخانه نموده است. 
- در حوزه توزیع دارو، شرکت پخش البرز جایگاه پنجم توزیع کننده دارو را تثبیت 

نموده و در کل سبد دارو و غیر دارو، رتبه چهارم کشور را دارا میباشد.
-  در تولید مواد اولیه دارویی، شــرکت تولید مواد اولیه البرز بالک توانسته است به 

عنوان بزرگترین تولیدکننده مواد اولیه غیرنارکوتیک در کشور باشد
- شرکت ســرمایه گذاری اعتالء البرز توانسته است به عنوان یک شرکت سرمایه 
گذاری موفق در زمینه بازار سرمایه )خرید و فروش سهام شرکتهای دارویی( شناخته 
شــود و رتبه ۱ شــفافیت اطالعات در بورس و بازدهی باالتر از متوسط بازار طی ۵ 

سال اخیر را کسب نماید.  
- شرکت سبحان دارو به عنوان بزرگترین شرکت دارویی تولیدی در کشور از لحاظ 

فروش مقداری میباشد
- شــرکت داروسازی تولیددارو با در اختیار داشتن ۱۱ خط تولیدی یکی از متنوع 

ترین ظرفیت های تولید داروی کشور را داراست.

گروه سرمایه گذاری البرز
سودآورترین شرکت صنعت دارو
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فرید فوالدی، مدیرعامل همکاران سیستم: استراتژی 
شــرکت توسعه فراگیر راهکاران ابری تا سال ۱4۰۰ 
اســت.  مجمع عمومی ساالنه همکاران سیستم روز 
چهارشنبه 8 خرداد در مرکز مطالعات بهره وری منابع 
انسانی برگزار شــد. در این برنامه عالوه بر تصویب 
صورت های مالی و ارائــه ی گزارش های عملکردی، 
مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره همکاران سیســتم 
پاســخ گوی پرســش های ســهامداران در خصوص 
اقدامات انجام شده  و چشــم  انداز آتی شرکت بودند.
رشد کسب وکار همكاران سیستم در سال 9۷

فریدفــوالدی، مدیرعامل جدید همکاران سیســتم 
در جمــع ســهام داران بــه بیــان عملکرد ســال 
گذشــته ی شــرکت از نگاه آمار و ارقــام پرداخت.
او  با تشــریح عملکرد موفق همکاران سیســتم در 
شــرایط اقتصادی ســال۹۷ به افزوده شــدن بیش 
از 6۰۰۰ مشــتری و ارتقا ۳۰ رتبــه در جمع ۵۰۰  
شــرکت برتر کشور اشــاره کرد و افزود: »همکاران 
سیستم همراه و شــریک تجاری کسب وکارهاست 
و همواره با عرضــه ی راهکارهای خود در پایداری و 
توسعه ی صنایع کلیدی کشــور سهیم بوده است«.

فــوالدی گفــت: »در شــرایط دشــوار اقتصادی 
نیــز راهکارهای مــا بــه بهینه تر شــدن عملکرد 
کســب وکارها کمــک می کننــد« .او در ادامــه با 
اشــاره به رشــد ۱۰درصدی ســهم بازار همکاران 
سیســتم در صنعــت پتروشــیمی و شــرکت های 
برتر کشــور، اعالم کرد تعداد مشــتریان همکاران 
سیســتم از مرز ۵۲۰۰۰ مشــتری گذشــته است. 
۹۰درصــدی  رشــد  بــه  هم چنیــن  فــوالدی 
و آن  اشــاره کــرد  بــزرگ  پروژه هــای  اجــرای 
را مزیــت رقابتــی همــکاران سیســتم دانســت.

به گفته ی او ســال گذشته همکاران سیستم یکی از 
بهترین ســال های خود را از نظر توسعه کسب وکار، 
رشد و سودآوری رقم زده است. فرید فوالدی دالیل 
این موفقیت را تصمیمات درست هیئت مدیره، تالش 
جمعی همکارانی ها و اســتقبال بــازار عنوان کرد.

اعالم دستاوردهای سال 139۷: 
- پیوستن بیش از 6۰۰۰ مشتری جدید به همکاران 

سیستم 
- ارتقا ۳۰ رتبه همکاران سیســتم در جدول ۵۰۰ 

شرکت برتر ایران
-  رشــد ۹۰ درصدی در اجــرای پروژه های بزرگ 

کشور
- رشد ۱۰ درصدی سهم بازار در صنعت پتروشیمی
پیشــگامی در عرضه ی راهكارهای سازمانی 

ERP  بر بستر ابر
مدیرعامــل همکاران سیســتم در ادامه به رشــد۷ 
برابری فــروش »راهکاران ابری«؛ ERP بر بســتر 
رایانش ابری همکاران سیســتم اشاره کرد و افزود: 
»با عرضــه ی راهکاران ابــری توانســته ایم میزان 
پاســخ گویی به نیازهای کســب وکارهای متوسط را 
افزایش دهیم. شــرکت ها می توانند بــا بهره گیری 

از راهکاران ابری هزینه های اســتفاده و نگهداشــت 
نرم افزار را کاهش دهند، هم زمان یک سبدمحصولی 
کارآمد را دراختیار بگیرند و در هر زمان و هر مکان 
به اطالعات موردنیازشــان دسترسی داشته باشند«.

به گفته فوالدی تمرکز و اســتراتژی اصلی شرکت 
توســعه ی فراگیر راهکاران ابری برای همه ی صنایع 

تا سال ۱4۰۰ است.
فرایار راهكاران، ابزاری قدرتمند برای توسعه ی 

بازار
صحبت هــای  از  دیگــری  بخــش  در  فــوالدی 
مدیریــت  ابــزار  ســهم   افزایــش  بــه  خــود 

فرایندهــای کســب وکار؛ »فرایــار راهــکاران« و 
فعالیت هــای انجام شــده در این بخــش پرداخت.
او گفــت با اشــاره به اینکه به کمــک فرایار امکان 
متناسب  سازی ERP راهکاران بر اساس فر ایندهای 
دلخواه شــرکت ها و مطابــق با الگوهــای صنعت 
آن هــا امکان پذیر اســت، از آماده ســازی فرایندها 
و زیرســاخت محصولی و بســتری بــرای عرضه ی 
محصوالت تولیدشــده و نیز توســعه ی سیستم ها 
توســط شــرکای تجاری در ســال ۹۷ خبــر داد. 
وی افــزود: »درنظــر داریــم شــبکه ی  فعالــی از 
شــرکای تجاری بــرای توســعه محصــول ایجاد 
کنیــم و با اســتفاده از بازوی شــبکه ی بیرونی در 
کنار تولید داخلی، ظرفیت و ســرعت پاســخ گویی 
دهیــم«. افزایــش  را  مشــتریان  نیازهــای  بــه 

گسترش فعالیت در بازارهای تخصصی
مدیرعامل همکاران سیستم در ادامه روند روبه رشد 
صنعــت خرده فروشــی و اهمیت آن در کشــور را 
تشــریح کــرد و پتانســیل های این بــازار را برای 
همکاران سیستم برشــمرد. فوالدی گفت: »راهکار 
خرده فروشی راهکاران همکاران سیستم که براساس 
شــناخت دقیق نیازهای این صنعت عرضه شــده 
اســت، به خوبی نیازها و فرایندهای کسب وکارهای 
فعــال در این بخــش از بازار را پوشــش می دهد«.
وی با اشــاره بــه افزایش ســهم بازار شــرکت در 
صنعــت پخــش و اهمیــت اســتراتژیک آن برای 
همــکاران سیســتم گفــت: »در ســال گذشــته 
موفق شــدیم نیازهای شــرکت های بزرگ صنعت 
پخش را پوشــش دهیم. در ســال جاری هم برای 
شــرکت های دارویی راهکار خاص عرضه می کنیم«.

فرید فــوالدی هم چنین به ضرورت ایجاد تمرکز در 
دســتگاه های دولتی در بخش فنــاوری اطالعات و 
نیاز به راهکارهای نرم افزاری هم ســو با این رویکرد 
اشــاره کرد و از عرضه ی راهکاری بــرای مدیریت 
متمرکز ســازمان های دولتی در ابعاد ملی خبر داد. 
در بخش پرسش وپاســخ مجمــع عمومی همکاران 
سیستم  نیز پرسش های دقیقی از سوی سهام داران 
مطرح شــد که بیان گر عالقه مندی و شناخت کامل 
آنان نسبت به کســب وکار همکاران سیستم است.

در این جلســه کــه با حضور ۱46 نفر ســهامدار با 
مالکیــت 88 درصدی ســهام شــرکت، نمایندگان 
ســازمان بورس و موسسه حسابرســی نوین نگرمانا 
برگزار شد، پیشنهاد هیئت مدیره مبنی بر توزیع 6۰۰ 
ریال ســود نقدی به ازای هر سهم به تصویب رسید 
که توزیع آن از تاریخ ۲۳ خرداد جاری پرداخت شد.

در مجمع عمومی ساالنه همکاران سیستم اعالم شد
کارنامه ی موفق در توسعه ی کسب وکار، رشد و سودآوری

مدیرعامل همکاران سیستم:

استراتژی شرکت توسعه فراگیر راهکاران 
ابری تا سال ۱۴۰۰ است 
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