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دکتر محمدجواد سلیمی، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری سپه
در بـاب دكتـر محمدجـواد سـلیمی با سـبقه حضور مدیریتی درخشـان در شـركت هـا ی معتبر 
بـزرگ بـازار سـرمایه كشـورمان بایـد اذعـان داشـت مشـارالیه در پسـت هـای مدیریتـی، جـزو 
اثرگذارتریـن و ممتازیـن مدیـران صـف بـوده كه بـا تمهیدات مدیریتی باعث توسـعه و پیشـرفت 
آن مجموعـه بـه طـوری گردیـده كـه این موفقیـت قائم به حضور شـخص نگشـته و ایـن فرآیند 
موفقیـت بـه صـورت یکپارچـه در رگ و پِـی مجموعـه هـا، شـکل جـاری به خـود گرفته اسـت. 
مدیـری كـه بـا درک صحیح و شـناخت كافـی از تهدیدهـا و فرصت هـای بازار سـرمایه و تحلیل 
اقتصـادی كارآمـد، توانسـته طرحی نو درانـدازد و درمقام یکـی از مدیران ارزشـی و برنامه محور، 

بـا دیسـپلین كاری خـاص خـود بانی افزایـش ثـروت و عایدی ذینفعـان گردد.
نمونـه ایـن حضور شایسـته را از مشـارالیه مـی توان در هیات مدیره شـركت های كوثر سـبحان، 
كارگـزاری بانـک سـپه و حتـی حضـور در عضویت هیـات مدیره شـركت فرابورس ایـران مصداق 

گرفت.
دكتـر محمدجـواد سـلیمی در بهتریـن دانشـگاه هـا و آكادمـی های كشـور بـا رتبه برتـر، دانش 
آموختـه شـده و تجـارب گرانبهایـی را در همیـن جوانـی كسـب كرده اسـت. وی با باور راسـتین 
بـه بهـره بـردن از خـرد جمعـی و نظـرات كارشناسـان دارای پیـش بینی هـای محتمل توانسـته 
در شـركت سـرمایه گذاری سـپه با اتخاذ یک دكترین مناسـب باعث رشـد سـود آوری شـركت 

گردد. 
طبـق آمارهـای رسـمی »وسـپه« طـی ایـن دو سـال از میانگیـن رشـد شـركت هـای سـرمایه 
گـذاری در سـودآوری و ارزش آفرینـی ، سـود بیشـتر و بـا كیفیت تـر آفریده و پرچمـدار عایدی 
و ثـروت آفرینـی بسـتر بـرای ذینفعـان خـود گردیـده اسـت. بطـور قاطـع می تـوان اعـالن كرد 
حضـور مدیـری بـا دانـش و پاكدسـت كـه در كنـار رهنمون كـردن شـركت در مبحـث مدیریت 
خـود بـه كسـب پلـه هـای موفقیـت بیشـتر درشـفافیت مالی توجـه ویـژه ای معطوف می سـازد 
مـی توانـد همـان حلقـه گمشـده ای باشـد كـه مدیریـت و صنعت كشـور امـروزه بیـش از پیش 

بـه آن نیازمند اسـت.   
دكتـر سـلیمی دارای مقـاالت و تالیفـات فراوانـی در حـوزه هـای متعـدد منجمله؛ تاثیر شـاخص 
های كاالیی جهان، ارزش گذاری شـركت ها، تحلیل سـبدهای سـرمایه گذاری، آسـیب شناسـی 
بـازار سـرمایه و ... بـوده و یکـی از اعضای برجسـته هیات علمی گروه حسـابداری دانشـگاه عالمه 

طباطبایی می باشـد.         
بـدون شـک حضـور دكتـر سـلیمی در كسـوت رهبـر هـر شـركت بـزرگ دیگـری باعـث خواهد 
شـد كـه آن شـركت نیز پرچمدار و پیشـقراول در كسـب بیشـتر سـودآوری و عایدی بـرای تمام 

ذینفعـان و افزایـش ثـروت خـود مجموعـه گردد.

شرح عکس جلد

ـــوط  ـــی مخل ـــادی معمول ـــردم ع ـــا م ـــی ب ـــودن یعن ـــی ب ـــه؟ مردم ـــی چ ـــودن یعن ـــی ب مردم
ـــردم  ـــرف م ـــنیدن ح ـــرای ش ـــنوا ب ـــوش ش ـــم گ ـــردن، ه ـــت ک ـــت و برخاس ـــدن، نشس ش
ـــا  ـــه م ـــتن. اینک ـــردم داش ـــن م ـــردن ذه ـــن ک ـــرای روش ـــا ب ـــان گوی ـــم زب ـــتن، ه داش
ـــد،  ـــته ای دارن ـــک خواس ـــد، ی ـــه ای دارن ـــک داعی ـــردم، ی ـــی از م ـــک جمع ـــم در ی بروی
ـــت  ـــما اس ـــا ش ـــق ب ـــد ح ـــد درص ـــه، ص ـــم »بل ـــم بگویی ـــد ه ـــنویم و بع ـــان را بش حرفش
و ایـــن کســـانی کـــه گـــوش نمیکننـــد، عمـــل نمیکننـــد، چنیـــن و چنـــان هســـتند«، 
ـــت،  ـــردم هس ـــن م ـــی در ذه ـــک گره ـــت ی ـــی هس ـــک وقتهای ـــت[؛ ی ـــی نیس ـــه، ]کاف ن
ـــم،  ـــرض کردی ـــا ع ـــه م ـــن« ک ـــاد تبیی ـــن »جه ـــد؛ ای ـــاز کنی ـــره را ب ـــن گ ـــد ای ـــماها بای ش
ـــک  ـــر ی ـــالن قش ـــد ف ـــرض کنی ـــود دارد؛ ف ـــکالتی وج ـــود. مش ـــوارد میش ـــن م ـــامل ای ش
ـــور  ـــد کش ـــور و درآم ـــرف کش ـــید، از مص ـــده ی مجلس ـــما نماین ـــب ش ـــه ای دارد، خ مطالب
ـــر  ـــت، منتظ ـــی نیس ـــد عمل ـــی میدانی ـــت؛ وقت ـــی نیس ـــن عمل ـــه ای ـــد ک ـــد، میدانی مّطلعی
ـــه،  ـــم؛ ن ـــد نمیتوانی ـــد بگوی ـــی بیای ـــا قضائ ـــی ی ـــده ی اجرائ ـــالن نماین ـــاًل ف ـــه مث ـــد ک نمانی
ـــان  ـــم زب ـــردم، ه ـــرف م ـــنیدن ح ـــرای ش ـــوش ب ـــم گ ـــی ه ـــود؛ یعن ـــد نمیش ـــما بگویی ش
ـــه  ـــن؛ اینک ـــی ای ـــودن یعن ـــی ب ـــید. مردم ـــته باش ـــردم داش ـــن م ـــردن ذه ـــن ک ـــرای روش ب
ـــه  ـــد ک ـــرض کنی ـــاًل ف ـــا مث ـــه م ـــت ک ـــن نیس ـــط ای ـــی، فق ـــی«، مردم ـــم »مردم میگویی
ـــک  ـــردم کم ـــه م ـــد ب ـــه، بای ـــم؛ ن ـــردم بدهی ـــرف داری از م ـــعار ط ـــدام ش ـــور م ـــن ط همی
ـــا  ـــته ی آنه ـــردن خواس ـــرا ک ـــم اج ـــت، ه ـــا اس ـــرف آنه ـــنیدن ح ـــم ش ـــک«، ه ـــم؛ »کم کنی
ـــود  ـــورت وج ـــت در ص ـــا اس ـــن آنه ـــردن ذه ـــن ک ـــم روش ـــکان، ه ـــورت ام ـــت در ص اس

ـــکان . ـــدم ام ـــکال و ع اش

کالم رهبری

جناب آقای مهندس حسین مدرس خیابانی

جناب آقای مهندس مهدی کوهی

انتصـاب شایسـته حضرتعالـی به عنوان مدیرعامل شـركت سـرمایه گذاری گروه توسـعه ملی را تبریک 
عـرض مـی نمایـد بـی شـک حضور مدیـر با تجربـه و قابلـی در سـپهر سیاسـی و اقتصادی كشـورمان 

همچـون جنابعالـی مایـه خیـر و بركـت برای ایـن میهن عزیـز خواهد بود.

انتصـاب شایسـته حضرتعالـی بـه سـمت مدیرعامـل  شـركت ذوب آهن را تبریـک عرض مـی نماییم. 
رجـاء واثـق داردحضـور شـما در این مسـئولیت بعنـوان مدیـری كاردان و جهـادی، نویدبخش عصری 

تـازه در بنـگاه عظیـم تولیدی خواهـد بود.

امیرحسینی
مدیرمسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بیمه

امیرحسینی
مدیرمسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بیمه

جناب آقای دکتر صالح آبادی

انتخـاب ارزنـده و شایسـته جنابعالـی به سـمت مدیرعامل شـرکت گروه مدیریت سـرمایه گذاری 
امیـد را صمیمانـه تبریـک عـرض می نماییـم. حضـور جنابعالـی را كه از مفاخـر اقتصادی كشـورمان 
مـی باشـد در كسـوت سـکانداری یکـی از بزرگتریـن شـركت هـای سـرمایه گـذاری كشـور، منشـاء 

امیرحسینیتحوالتـی سـترگ خواهـد بود.
مدیرمسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بیمه

مهر ماردی
مهر مادر به فرزند ، در مثنوی، چه به صورت مستقیم و 
چه در ضمن تمثیالت، به كرات تکرار شده است و مولوی 

آن مهر را اصلی و بقیه را فرعی می داند .
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ــاخص ها  ــه ش ــود  ك ــاز ش ــر آغ ــد روز دیگ ــا چن ــت ت ــرار اس ــی ق ــد در حال ــال جدی س
و نماگرهــای اقتصــادی وضعیــت مطلوبــی را نشــان نمی دهنــد و شــرایط اقتصــادی 
ــدون  ــوی و ب ــی ق ــه كارشناس ــا بنی ــی ب ــاذ تصمیمات ــد اتخ ــور نیازمن ــی كش و اجتماع
شــعارزدگی اســت. آنچــه در ایــن میــان بیــش از همــه نیازمنــد اقــدام عاجــل اســت و بــه 
ــاه اســت  ــش رف ــت معیشــتی و افزای ــود وضعی ــه عمــوم اســت، بهب نظــر می رســد مطالب
ــی  ــه عموم ــن مطالب ــه ای ــخ ب ــه و در پاس ــن زمین ــیب زا در ای ــای آس ــا و راه حل ه وعده ه

ــه شــود. ارائ
ــاری  ــای ج ــم و واقعیت ه ــی بیاندازی ــور نگاه ــادی كش ــمی اقتص ــای رس ــه آماره ــر ب اگ
اقتصــاد ایــران را در نظــر بگیریــم، خواهیــم دیــد بیــش از چهــار دهــه اســت  از معــدود 
ــر  ــم و در دیگ ــی داری ــورم دو رقم ــم ت ــش و ك ــه بی ــتیم ك ــان هس ــورهایی در جه كش
ــی و ...  ــص داخل ــد ناخال ــی، تولی ــادی، نقدینگ ــد اقتص ــون رش ــادی چ ــای اقتص فاكتور ه
هــم اگرچــه در برخــی ســال ها شــرایط بهتــری تجربــه كردیــم امــا اگــر بــه آمارهــا طــی 
دو ســال اخیــر نگاهــی بیندازیــم خواهیــم دیــد كــه شــرایط چنــدان هــم گــزارش مــی 
شــود خــوب نیســت گــواه آن هــم ادامــه دار شــدن رشــد منفــی در اقتصــاد و بــزرگ شــدن 

نقدینگــی در شــرایط ركــود تورمــی اســت.
اگــر تمــام واقعیت هــای آمــاری اقتصــاد ایــران را، كــه روایتــی از مشــکالت مزمــن اقتصــاد 
كشــور اســت، كنــار هــم بگذاریــم شــاید بــه نظــر برســد بن بســت هایی در كلیــت اقتصــاد 
ــج آن در  ــار و نتای ــه آث ــت  هایی ك ــود دارد؛ بن بس ــور وج ــادی  كش ــوگیری های اقتص و س
زندگــی روزمــره ایرانیــان، امــروز بیــش از هــر زمــان دیگــری چهــره ناخوشــایند خــود را 

ــد. ــان می ده نش
ــورم 50  ــای ارزی و ت ــم، تکانه ه ــر تحری ــال های اخی ــی س ــه ط ــت ك ــن اس ــت ای واقعی
ــه  درصــدی معیشــت و گــذران زندگــی بســیاری از خانوارهــا را تهدیــد كــرده و منجــر ب

ــری شــده اســت. گســترده شــدن ابعــاد فقــر و نابراب
ــه  ــورم 11 مــاه منتهــی ب ــرخ ت ــران نشــان می دهــد ن ــار ای ــن اطالعــات مركــز آم تازه تری
بهمــن 1401 بــا حــدود 3  درصــد افزایــش نســبت بــه مــاه قبــل بــه نزدیــک 46 درصــد 
رســیده اســت. نــرخ تــورم نقطــه ای نیــز در ایــن مــاه بــه حــدود 50 درصــد رســیده و نــرخ 
ــدود  ــه ح ــم ب ــات« ه ــامیدنی ها و دخانی ــا، آش ــده »خوراكی ه ــروه عم ــه ای گ ــورم نقط ت

70 درصــد رســیده اســت.
در ایــن بیــن بیشــترین آســیب تــورم 70 درصــدی اقــالم خوراكــی ، متوجــه دهک هــای 
پاییــن درآمــدی گردیــده بطــوری كــه بســیاری در تامیــن معــاش حداقلــی بــرای خانــواده 
ــزی و  ــک مرك ــق بان ــی های دقی ــد. بررس ــته ان ــار گش ــخت گرفت ــود س ــل خ ــت تکف تح
ــا  ــا در ســبد مصــرف خانواره ــواع خوراكی ه ــز آمارنشــان می دهــد ســرانه مصــرف ان مرك
ــژه خانوارهــای دهک هــای پاییــن كاهــش چشــم گیری خصوصــا طــی یــک ســال  ــه وی ب
اخیــر داشــته و ایــن شــرایط منجــر بــه گســترده شــدن ابعــاد فقــر، نابرابــری و كاهــش رفاه 

ــه طــرز چشــم گیری شــده اســت. خانوارهــا ب
ــا  ــاه خانواره ــد و رف ــدرت خری ــابقه ای ق ــکل بی س ــه ش ــز ب ــکاری نی ــرخ بی ــش ن افزای
ــته،  ــال گذش ــی 16 س ــه ط ــورت گرفت ــی های ص ــاس بررس ــت. براس ــل داده اس را تقلی
متوســط اشــتغال مفیــد 3 میلیــون نفــر بــوده و ایــن در حالــی اســت كــه در همیــن بــازه 

ــزوده شــده اســت. ــت در ســن كار اف ــه جمعی ــر ب ــون نف ــش از 17 میلی ــی بی زمان
ـــاه اقتصـــادی و اجتماعـــی  ـــن اســـت كـــه ســـطح رف شـــرایطی كـــه توصیـــف شـــد بیانگـــر ای
ـــی  ـــود تورم ـــن، رك ـــورم مزم ـــم، ت ـــون تحری ـــی همچ ـــد عوامل ـــطه تهدی ـــه واس ـــور ب در كش
ـــات  ـــا و تصمی ـــان بازاره ـــد، نوس ـــع تولی ـــادی، موان ـــی اقتص ـــش ارز، بی ثبات ـــا، جه بنگاه ه
ـــه  ـــر ب ـــه منج ـــرمایه ك ـــازار س ـــه در ب ـــف) از جمل ـــای مختل ـــتگذار در بازاره ـــتباه سیاس اش
ـــته  ـــم گیری داش ـــد(،كاهش چش ـــردم ش ـــرمایه م ـــادی از س ـــش زی ـــن بخ ـــت رفت از دس

ـــت. اس
ایــن در حالــی اســت كــه تجربــه نشــان داده اتخــاذ راهکارهایــی همچــون افزایــش یارانــه 
و ســركوب قیمت  هــا بــرای بهبــود ســطح رفــاه جامعــه هزینه  هایــی در برداشــته و 
ــه گروه هــای هــدف نرســیده اســت. همچنیــن حــل  ــا نفــع چنیــن سیاســت هایی ب لزوم
ــار  ــال فش ــا اعم ــدت و ب ــی و كوتاه م ــای ضربت ــاذ راه حل ه ــا اتخ ــز ب ــتغال نی ــکل اش مش
ــه صندوق هــای بازنشســتگی كــه در حــال حاضــر یکــی از چالش هــا و مســائل اقتصــاد  ب

ــه دنبــال دارد. كشــور اســت، راهگشــا نیســت و آســیب بیشــتری ب
بــا توجــه بــه ســبقه بیــش از نیــم قــرن كار خبــری اقتصــادی و تحلیــل صاحبنظــران بــه 
جــد معتقــدم كــه در ایــن شــرایط و براســاس اصــول علــم اقتصــاد، بــرای افزایــش رفــاه 
ــه  اقتصــادی، درآمــد ســرانه، بهبــود وضعیــت معیشــتی و اشــتغالزایی پایــدار، مســیری ب

ــدارد. ــق تولیــد وجــود ن غیــر از افزایــش ســرمایه گذاری، ایجــاد رشــد اقتصــادی و رون
ــاه،  ــش رف ــر افزای ــر ب ــه  موث ــن مولف ــد مهم تری ــان می ده ــی ها نش ــر بررس ــوی دیگ از س
یعنــی رشــد اقتصــادی طــی یــک دهــه اخیــر در بدتریــن وضعیــت ممکــن قــرار داشــته 

اســت. براســاس آخریــن گــزارش مركــز پژوهش هــای مجلــس، در حالــی  كــه نــرخ رشــد 
اقتصــادی هــدف برنامه هــای پنجــم و ششــم توســعه 8 درصــد تعییــن گردیــده بــود امــا 
میانگیــن رشــد اقتصــادی كشــور از ســال 1391تــا 1398نزدیــک بــه صفــر بــوده اســت 
و از آنجایــی كــه ارتبــاط مســتقیمی بیــن رشــد اقتصــادی و ســرمایه گذاری وجــود دارد، 
ــول  ــز در ط ــرمایه گذاری نی ــرخ رشــد س ــه ن ــن اســت ك ــر ای ــای رســمی بیانگ گزارش ه

دهــه 90 نزدیــک بــه صفــر یــا منفــی بــوده و همــواره رونــد نزولــی داشــته اســت.
ــر  ــته منج ــال های گذش ــی س ــاد كالن ط ــی اقتص ــن و بی ثبات ــورم مزم ــان ت ــن می در ای
ــفته بازی  ــطه گری و س ــای واس ــزه فعالیت ه ــش انگی ــرمایه گذاری، افزای ــش س ــه كاه ب
ــد و اشــتغال زا شــده اســت. ــدت، مول ــزه ســرمایه گذاری بلندم ــل كاهــش انگی و در مقاب

ــدار و  ــادی پای ــد اقتص ــاد رش ــرمایه گذاری، ایج ــای س ــش زمینه ه ــا افزای ــک ب ــدون ش ب
بهبــود چرخــه تولیــد و صــادرات غیرنفتــی اســت كــه زمینــه اشــتغال و امــکان افزایــش 
ــای  ــم و درآمده ــدار فراه ــورت پای ــه ص ــا ب ــاه خانواره ــود رف ــتمزد و بهب ــوق و دس حق
مالیاتــی دولــت بــرای اجــرای تعهــدات معیشــتی و رفاهــی تضمیــن می شــود و می تــوان 

ــری پیــش رفــت. در مســیر كاهــش نابراب
ــت  ــک دول ــد ی ــری، نیازمن ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــه نظــر می رســد بی ــن شــرایط ب در ای
ــش  ــات اقتصــادی، افزای ــه رشــد و ثب ــوی هســتیم ك ــه كارشناســی ق ــا بدن توســعه گرا ب
ســرمایه گذاری، رونــق تولیــد و مهــار تــورم را در اولویــت قــرار دهــد و زمینــه ایجــاد ثبــات 
و برنامه ریــزی اقتصــادی بــرای فعالیــت بخــش خصوصــی مولــد را ایجــاد كنــد و ســاختار 
ــی و واســطه گری  ــه فعالیــت دالل ــه ســمتی ببــرد كــه انجــام هرگون نهــادی اقتصــاد را ب
ــوع فعالیــت تولیــدی،  ــه شــیوه های مختلــف تنبــه و پرهزینــه شــود و در مقابــل هــر ن ب
مولــد و كارآفرینــی همــراه بــا تشــویق و ســود اقتصــادی باشــد؛ دولتــی كــه سیاســت ها و 
تصمیمــات آن در كلیــه بازارهــای پولــی، ارزی، مالــی و تجــاری بــا اتخــاذ نظــر كارشناســی 
ــی  ــرمایه گذاری و كارآفرین ــد، س ــع تولی ــع موان ــت رف ــر و در جه ــا یکدیگ ــی ب و هماهنگ
تنظیــم شــود، البتــه كــه در ایــن مســیر رفــع تنــش در روابــط بین الملــل، بهبــود محیــط 
كســب و كار، ایجــاد ثبــات اقتصــادی، حــدف موانــع و مقــررات دســت و پاگیــر، محــدود 
شــدن دخالــت در بازارهــا و ســركوب قیمتــی، رفــع موانــع كارآفرینــی مولــد و پــر هزینــه 
كــردن ریســک فعالیت هــای ســفته بازانه و ســوداگرانه بایــد در اولویــت برنامه هــای 
دولــت آینــده قــرار گیــرد و رانت زدایــی و ایجــاد شــفافیت در تمامــی بخش هــا و 

ــت. ــروری اس ــت زدگی ض ــه دور از سیاس ــادی ب ــای اقتص ــد و فعالیت ه ــت از تولی حمای
ــق تولیــد و ســرمایه گذاری الزم اســت شــرایط  البتــه كــه در راســتای تحقــق هــدف رون
بــرای بنــگاه داری بانک هــا ســخت و تســهیالت بانک هــا بــه ســمت تولیــد و فعالیت هــای 
مولــد و كارآفرینــی جهت دهــی شــود و اختصــاص اعتبــار و تســهیالت دهی بــه واحدهــای 
تولیــدی بــا انجــام نیازســنجی و پتانسیل ســنجی كارشناســی و بــدون هــر گونــه رانــت و 

پول پاشــی تــورم زا و هدررفــت منابــع دنبــال شــود.
همچنیــن تقویــت اصولــی و غیرشــعاری بــازار ســرمایه در جهــت حمایــت و تامیــن مالــی 
تولیــد بایــد در اولویــت برنامه هــای دولــت آینــده قــرار گیــرد و شــرایط ورود شــركت ها 
بــه بــورس تســهیل و از هــر گونــه دخالــت در ایــن بــازار و تزریــق منابــع منابــع بودجــه ای 

بــرای رشــد مصنوعــی شــاخص جلوگیــری شــود.
در كنــار ایــن اقدامــات، اصــالح ســاختار بودجــه و مقیــد بــودن دولــت بــه انضبــاط مالــی 
و جلوگیــری از دســت اندازی بــه منابــع بانــک مركــزی و اتخــاذ روش هــای مخاطره آمیــز 
ــه بی ثباتــی محیــط اقتصــاد كالن، افزایــش  ــرای جبــران كســری بودجــه كــه منجــر ب ب

نقدینگــی و تشــدید تــورم می شــود، ضــروی اســت.
ذكــر ایــن نکتــه را هــم خالــی از لطــف نمیدانــم كــه همــواره سیاســت دولت هــای مختلــف 
در ایــران بــر پایــه ثبــات اقتصــادی بــوده اســت. ایــن در یــک بُعــد و در ســطحی خــوب 
اســت، امــا تک بُعــدی ا ســت و در ایــن مســیر آن طــور كــه بایــد بــه رشــد سیاســت گذاری 
ــده  ــده و بالن ــد فزاین ــن رش ــا و همچنی ــا و امکان ه ــه فرصت ه ــع عادالن ــی و توزی اصول
ــد، موضوعــی  ــدام نورزیده ان ــت، اق ــت دول ــا دخال ــه ب ــا سیاســت گذاری و البتــه ن تولیــد ب
كــه متأســفانه همیشــه و كمابیــش چنیــن بــوده اســت. همچنیــن در اینجــا بایــد گفــت 
كــه بــا مدیریــت ســنتی نمی تــوان یــک جامعــه صنعتــی را اداره كــرد و ایــن پارادوكــس 
ــای  ــرای زدودن درده ــت. ب ــته اس ــان داش ــش جری ــران كمابی ــای ای ــی دولت ه در تمام
مزمــن اقتصــاد ایــران الزم اســت انضبــاط اقتصــادی در ایــران مســتقر شــود و از كاهــش 
ــابق را  ــار س ــر اعتب ــم دیگ ــن آن ه ــه توم ــی ك ــد ریال ــی »بخوانی ــول مل بیشــتر ارزش پ

نــدارد« جلوگیــری بعمــل آیــد.
ــه هــوش و گــوش باشــید كــه پــول هركشــور یــک  و امــا در آخــر ، مقامــات مســئول ب
نــوع پرچــم و اعتبــار بــرای آن كشــور اســت. پــول بــا ارزش و بــا ثبــات یــک نــوع اعتبــار و 
اقتــدار محســوب مــی شــود و بــر قــدرت چانــه زنــی مذاكــره كننــدگان تاثیــر مــی گــذارد 

وهــم زمینــه بخــش آرامــش در كشــور و هــم نشــانگر رفــاه مــردم مــی باشــد.

معیــــشت 
مغفول مـردم
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شركت بهساز كاشانه تهران به دلیل عملکرد درخشان خود در كسب رتبه اول از نظر شاخص بازده 
فروش در گروه ساختمان و مهندسی عمران، عنوان شركت برتر در رتبه بندی سال 1401 شركت های 

برتر ایران )IMI100(  را كسب كرد.
 در بیست و پنجمین همایش معرفی 100 شركت برتر كشور )IMI100( كه با حضور مدیران 
عالی رتبه كشوری و نمایندگان 100 شركت برتر اقتصادی و صنعتی كشور و در سالن همایش های 
بین المللی صدا و سیما برگزار شد، شركت بهساز كاشانه تهران به دلیل عملکرد موفق و بی نظیر خود 
در كسب رتبه اول از نظر شاخص بازده فروش در گروه ساختمان و مهندسی عمران به عنوان شركت 
برتر از بین 500 شركت بزرگ كشور معرفی شد و با اهدای لوح به دكتر امیرمسعود قربانی نیا به عنوان 

مدیرعامل نخبه و كاردان این مجموعه از ایشان تجلیل به عمل آمد.
در لوح تقدیر این مراسم كه با حضور قائم مقام وزارت صمت به مدیرعامل شركت بهساز كاشانه تهران 
اهدا شد آمده است: از شما مدیران و كاركنان شركت بهساز كاشانه تهران كه با اراده، بلندهمتی و تکیه 
بر توانایی های خود موفق به كسب عنوان شركت پیشرو در حوزه انبوه سازی رتبه بندی سال 1401 

شركت های برتر ایران )IMI100( شده اید تقدیر می شود.
در این همایش كه توسط سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد، 100 شركت برتر كشور با توجه به 33 

شاخص سودآوری و فروش از میان 500 شركت برتر كشور معرفی شدند.
گفتنی است در این رتبه بندی كه همه ساله از سوی سازمان مدیریت صنعتی ایران برگزار می شود، 

شركتها بزرگ و پیشرو به میزان اثر بخشی در اقتصاد كشورمعرفی و مورد تقدیر قرار می گیرند.
این رتبه  بندی مشابه با رتبه بندی معتبر Fortune ۵۰۰، شركت های بزرگ و برتر ایران را هرساله 

در فهرست های متنوع ارائه و نشر می دهد.
دكتر قربانی نیا در حاشیه این همایش باشکوه ؛ افزایش ارزش سهام شركت در بازار نسبت به میانگین 
صنعت ، افزایش سودآوری شركت ، افزایش كیفیت سود شركت ، افزایش شفافیت فعالیت های شركت 

و ارتقای بهره وری نیروی انسانی را مهمترین برنامه های كالن پنج ساله »ثبهساز « نام برد .
به گفته دكتر قربانی نیا ، » ثبهساز « خود را متعهد مي داند تا حقوق ذي نفعان خود را به نحو مطلوب 
تامین نماید كه در این راستا بحمدهلل با پیاده سازی رویکردهای مد نظر مدیریت ارشد شركت و حمایت 
همه جانبه سهامداران عمده و مساعدت اعضای هیات مدیره با تجربه، مجموعه توانسته موفق به كسب 

افتخارات متعددی گردد ..
مدیر برجسته و كاردان صنعت مسکن ادامه داد: شركت بهساز كاشانه تهران بر اساس مفاد اساسنامه و 
به منظور ایجاد ارزش افزوده، ماموریت های زیر را در چارچوب بیانیه گام دوم انقالب و اقتصاد مقاومتی 
بر عهده دارد:ایجاد ارزش افزوده بر روی امالک مستعد از طریق بهره مندی از كاركنان توانمند و دانش 
محور ،مشاركت با برترین شركای حاضر در عرصه ساخت وساز ، تامین رضایت مشتریان در جهت تامین 
منافع سهامداران و ذینفعان كلیدی كه در این راه شركت خود را متعهد می داند با تاكید بر مشاركت 
مردم و كارآفرینان در فعالیت های اقتصادی و با به كارگیری سرمایه انسانی خالق و توانمند، تمركز بر 
نوآوری، كیفیت، روش های نوین تامین مالی، روابط اثربخش با سازمان های مربوطه، حقوق ذی نفعان 

خود را به نحو مطلوب تامین نماید .

امور  عمرانی،  های  پروژه  در  گذاری  سرمایه  به  تهران  كاشانه  بهساز  شركت  است  ذكر  شایان 
ساختمانی،ساخت و ساز و گسترش واحدهای مسکونی، اداری، تجاری، توریستی، شهرک سازی، 

بلندمرتبه سازی و انبوه سازی می پردازد.
روند ارزیابی۵00 شرکت، ابتدا براساس شاخص میزان فروش )درآمد( مشخص می شوند. 
پس از آن، بر اساس مجموع ۳۳ شاخص رتبه بندی دیگر با هم مقایسه و رتبه بندی می شوند. 
هر ساله، شاخص های جدیدی اضافه می شوند که از آن جمله چهار شاخص: بهره وری کل، 

بهره وری کل عوامل، بهره وری نیروی انسانی و بهره وری سرمایه را می توان نام برد.
نقش آفرینی در داخلی سازی محصوالت، توسعه كارآفرینی و اشتغال زایی، اثرگذاری در افزایش تولید 
ناخالص داخلی، سودآوری، ایفای نقش مسوولیت   های اجتماعی، صادرات گرا بودن، مشتری محوری، 
استفاده از فناوری و نوآوری در كسب و كار و توسعه بهره   وری، دالیل بزرگ شدن شركت های برتر 
است. همچنین برخورداری از فرهنگی متعالی و كار تیمی منسجم، راهبری شركتی شایسته، نیروی 
انسانی توسعه یافته و هوشمند، آینده   پژوهی و تعامالت بین المللی نیز  از مهم ترین عوامل در دستیابی 

این شركت ها به مقام شركت های برتر بوده است.
شاخص   های فرعی نیز كه در این رتبه بندی مورد ارزیابی قرار گرفت شاخص   هایی بود مثل رشد شركت، 
فروش، رشد فروش، فروش سرانه، ارزش افزوده، تعداد كاركنان، رشد اشتغال، دارایی   ها و رشد دارایی   ها 
كه در كنار شاخص سود آوری و عملکرد، شاخص بهره   وری، بهره وری كل، بهره وری كل عوامل، بهره وری 
نیروی انسانی، شاخص   های صادرات، سرانه صادرات، رشد صادرات، رشد نقدینگی، شاخص بدهی و 

شاخص بازار مورد بررسی قرار گرفتند.
بر اساس این رتبه بندی، شركت های برتر بر مبنای 32 شاخص اصلی از جمله میزان فروش، ارزش 
افزوده، تعداد كاركنان، اشتغال، دارایی   ها، بهره   وری، صادرات و... ارزیابی شدند. البته در بین شركت های 

برگزیده شده، 50 شركت دانش   بنیان نیز وجود داشت
شاخص   های مورد استفاده در رتبه بندی

شاخص   های فرعی نیز كه در این رتبه بندی مورد ارزیابی قرار گرفت شاخص   هایی بود مثل رشد شركت، 
فروش، رشد فروش، فروش سرانه، ارزش افزوده، تعداد كاركنان، رشد اشتغال، دارایی   ها و رشد دارایی   ها 
كه در كنار شاخص سود آوری و عملکرد، شاخص بهره   وری، بهره وری كل، بهره وری كل عوامل، بهره وری 
نیروی انسانی، شاخص   های صادرات، سرانه صادرات، رشد صادرات، رشد نقدینگی، شاخص بدهی و 

شاخص بازار مورد بررسی قرار گرفتند.
بر اساس این تحلیل، 2/ 88 درصد سهم فروش به 100 شركت اول اختصاص دارد. 2/ 8 درصد به 100 
شركت دوم، 4/ 2درصد به 100شركت سوم، 9/ 0 درصد به 100 شركت چهارم و باالخره 3/ 0 درصد 
به 100 شركت پنجم اختصاص دارد. او یادآوری كرد: بیش از 70 تا 80 درصد اشتغال زایی كه در سطح 
كشور ایجاد می شود در همین شركت هاست. كیانی بختیاری در ادامه افزود: بیش از 95 درصد صادرات 
كشور مدیون شركت های بزرگ است و در ارزش افزوده 100 شركت اول 14 درصد GDP  و 500 
شركت 16 درصد GDP را تامین می كنند. همچنین در فروش 100شركت اول 42 درصد GDP  را 

دارد و 500 شركت بعدی نیز 48 درصد از آن را تکمیل می كنند.

کسب افتخاری دیگر در همایش تجلیل از شرکت های برتر
شرکت بهساز کاشانه حائز رتبه اول از نظر شاخص بازده فروش در گروه ساختمان و مهندسی عمران
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سرمایه گذاری سپه؛ پایش مستمر و اصالح ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری ها
افزایش 35 درصدی سود خالص

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت سرمایه گذاری سپه )سهامی عام( مورخ 1401/11/23 
در محل هتل بزرگ ارم، سالن همایش چندمنظوره سپهر برگزار گردید.

در این مجمع كه با حضور بیش از  78/27 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای دكتر 
وحید خاشعي بود، كه سركار خانم  زكیه رضائي و سركار خانم غزاله تیما در مقام نظار اول و دوم و آقای 

دكتر محمدجواد سلیمی 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 1401/09/31 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات 
خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم سود 800 ریالی به ازای 

هر سهم به كار خود پایان دادند.
همچنین وانیا نیک تدبیر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شركت و حسابرسین به عنوان بازرس علی البدل 

انتخاب گردید.
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به  شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب 

گردیدند.

دكتر محمدجواد سلیمی در ابتدای گزارش جامع خود با تشریح تاریخچه و تركیب سهامداران شركت افزود 
: این شركت به عنوان یکی از شركت های زیر مجموعه گروه مدیریت سرمایه گذاری امید در حال فعالیت در 
حوزه بازار سرمایه می  باشد و بحمداله توانسته است با اتخاذ رویکردهای موثر و مفید، سود خوبی را همواره 

برای سهامداران و ذینفعان خود به ارمغان بیاورد.
سرمایه  بازار  خوشفکر  و  شده  شناخته  مدیر 
وضعیت  از  تحلیلی  به  ادامه  در  كشورمان 
اقتصاد جهانی و افزایش نرخ بهره و روند قیمت 
گذشته  میالدی  سال  در  كاالها)كامودیتی( 
پرداخت و تصریح كرد: با توجه به آمار رسمی 
اعالم شده می توان گفت وضعیت اقتصاد ایران 
در سال میالدی گذشته همراه با تورم های باالیی 
روبرو بوده است بطوری كه تورم نقطه ای در طی 
9 ماه اول سال 1401 به 48/5 درصد رسیده 
است و حجم نقدینگی افزون بر 59/675 هزار 
میلیارد ریال بوده و این آمار حاكی از سخت تر 
شدن شرایط اقتصادی كشور در سال جاری می 

باشد. 
به گفته وی اقتصاد ایران در 9 ماهه سال 1401 
شرایط پیچیده ای را پشت سر گذاشت و دولت با 
اخذ تصمیم های اقتصادی باعث رشد پایه پولی به 
میزان 1/850/775 میلیارد ریال معادل 33 درصد 
در 9 ماهه منتهی به آذر 1401 نسبت به مدت 
مشابه سال قبل شده است. به گفته وی باال رفتن 
نرخ بهره بین بانکی، در كنار افزایش حجم پایه 
پولی و نقدینگی نشان می دهد اقتصاد ایران در 9 
ماهه سال جاری همچنان با امواج تورمی سهمگین 
بانک مركزی در تالش  و  و دولت  مواجه است 
هستند تا با انضباط پولی و مالی، جلوی پیشروی 
نرخ تورم را بگیرند. عضو هیات مدیره شركت افزود: 
این تغییر در سطح عمومی قیمت كاالها و  با 
خدمات، به نظر می رسد روند كاهشی مورد انتظار 
برای فروكش كردن تورم، سخت و پیچیده خواهد 
بود؛ به نحوی كه انتظار كاهش نرخ تورم در پایان 

سال به ز یر 40 درصد كامال دور از دسترس می نماید .
دكتر سلیمی همچنین به تشریح عوامل موثر بر بازار سرمایه پرداخت و از افزایش نرخ گاز خوراک و سوخت 
صنایع، برگزاری اكثریت مجامع، افزایش نرخ ارز، عرضه خودرو و قطعات خودرو در بورس كاال، افزایش 
دامنه بازار اول و دوم بورس و فرابورس ، تصویب الیحه بودجه كل كشور 1402 به عنوان نوسان های مهم 
بازار سرمایه نام برد. سکاندار »وسپه«شروع جنگ روسیه و اوكراین، افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی، 
افزایش قیمت های جهان كامودیتی ، افزایش نرخ بهره بین بانکی، عدم نتیجه مذاكرات بین المللی، افزایش 
انتشار اوراق دولتی و آغاز به انتشار اوراق گواهی اعتبار مولد با نرخ حدود 30 درصد را از دیگر مولفه هایی 

برشمرد كه بر وضعیت اقتصادی كشورمان و در نوسانات بازار سرمایه اثر فراوان گذاشته است.
دكتر سلیمی در ادامه به مروری بر وضعیت سرمایه كشورمان پرداخت و تصریح كرد كه پیش بینی شاخص 
كل وابسته به تغییرات نرخ ارز، نرخ خوراک گاز صنایع، قیمت های جهانی كاالهای پایه و برنامه دولت 
برای جبران كسری بودجه می باشد و بسیار محتمل است كه ما شاهد یک جهش قیمتی حتی قبل از 
عید باشیم. به گفته وی در طی 9 ماهه 1401 دولت مقدار زیادی اوراق دولتی جهت تأمین بخشی از 
كسری بودجه سال جاری منتشر كرده است، كه تداوم این عمل می تواند در آینده برای كشور بحران های 
عظیمی درپی داشته باشد دكتر سلیمی تاكید كرد: سیاست دولت در تامین كسری بودجه اثر بسزایی 
در شکل گیری انتظارات تورمی و روند بازارها دارد. مدیرعامل »وسپه« همچنین اظهار داشت كه با توجه 
به پارامترهایی كه در الیحه بودجه سال 1402 در نظر گرفته شده است، از جمله كاهش مخارج دولت، 
افزایش درآمد از طریق افزایش نرخ گاز و افزایش مالیات ، انتظار می رود سودآوری شركت ها كاهش یابد، 

همچنین نتیجه مذاكرات برجام نیز اثر بسزایی بر بازار سرمایه خواهد داشت.
عضو هیات مدیره شركت در فرازی دیگر از گزارش خود با تبیین اینکه بازدهی 157 درصدی بورس در 
سال 99 به بازدهی 4/7 درصد در سال 1400 و در پیرو آن به بازدهی 9/5 درصد در سال 1401 رسیده 
است تصریح كرد كه این نوسان های شدید ناشی از اثرگذاری عوامل خارجی در بازار سرمایه باعث سخت 

تر شدن كار بازاریابی برای شركت های سرمایه گذاری گردیده است.
دكتر سلیمی كه از جوانان نخبه و تحصیلکرده مدیریت كشور می باشد و تجارب بسیار ارزشمندی در 
كسوت مدیریت ارشد شركت های بزرگ سرمایه گذاری كشورمان كسب نموده است در ادامه به مقایسه 
بازدهی بازارهای موازی از جمله مسکن، ارز و سکه پرداخت و پیرامون بازدهی صنایع مختلف در بورس در 
سال مالی منتهی به آذر ماه 1401 تصریح كرد 
كه صنایع محصوالت شیمیایی ، فلزات اساسی 
، استخراج كانه های فلزی و شركت های چند 
رشته ای صنعتی و فرآورده های نفتی به عنوان با 
ارزش ترین صنایع كشور در بازار سرمایه با توجه 
به آمارهای استخراجی نام برد كه براساس وزن 
صنایع در بورس به ترتیب در سال مالی مورد 
اشاره بازدهی 20/6 درصدی، 25/38 درصدی، 
10/7 درصدی، 23/5 درصدی و 65/5 درصدی 

داشته اند.
از گزارش  مدیرعامل »وسپه« در فراز دیگری 
جامع و مبسوط خود خاطرنشان كرد كه افزایش 
درآمدهای ریالی بسیاری از شركت های فعال در 
صادرات به دلیل افزایش نرخ ارز، رشد درآمد 
شركت ها ناشی از افزایش نرخ های جهانی، حذف 
قیمت گذاری دستوری در برخی كاالهای اساسی، 
حذف ارز ترجیحی و نزدیک شدن نرخ دالر نیمایی 
به نرخ دالر آزاد، احتمال ایجاد توافقات بین المللی 
و احیای برجام، كاهش نرخ مالیات تولیدكنندگان و 
ایجاد ابزارهای مالی جدید از جمله معرفی اختیارات 
خرید و فروش، از عوامل موثر برای جلب اعتماد از 

دست رفته به بازار سرمایه می باشد. 
به گفته وی تداوم قیمت گذاری دستوری برخی 
الیحه  دولت، كسری  از سوی  اساسی  كاالهای 
بودجه 1402 و نگرانی ها از محل تامین آن، ابهام 
خرید خوراک واحدهای پاالیشی و پتروشیمی، 
افت  انرژی،  های  حامل  قیمت  افزایش  ریسک 
های  محدودیت  ها،  كامودیتی  جهانی  قیمت 
بین المللی و كاهش نرخ فروش )تخفیفات( در 
محصوالت صادراتی، عدم كنترل نرخ تورم و ركود 

دکتر محمدجواد سلیمی با تصریح اینکه مجموعه ارکان »وسپه« به صورت مستمر در جهت 
بهینه و متوازی سازی ترکیب پرتفوی، کاهش سطح ریسک ها، افزایش بازدهی مورد انتظار و 
شناسایی موقعیت های مناسب سرمایه گذاری اهتمام ورزیده اند افزود: سود خالص شرکت در 
سال مالی منتهی به 1401/9/۳0 مبلغ 9۳2/۵۳1 میلیون ریال بوده است و  در پایان سال مالی 
1401 ارزش خالص دارایی های این شرکت جمعاً به مبلغ 7/2۵6/۳7۳ میلیون ریال (به ازای هر 
سهم 2/419 ریال( برآورد می گردد .به گفته مدیر صاحبنام بازار سرمایه کشورمان کسب رتبه 
208ام در میان همه شرکت های ثبت شده بورسی و غیر بورسی به عنوان بهترین رتبه کسب 
شده توسط شرکت در همایش شرکت های برتر ایران در سال 1400  و همچنین کسب رتبه 
پنجمین شرکت برتر در بین شرکت های گروه سرمایه گذاری های مالی از توفیقات »وسپه« در 
سال جاری بوده است. دکتر سلیمی همچنین خاطرنشان کرد که با سیاستهای مدون مدیریتی 
مصمم هستیم روند سودآوری پایدار و افزایش ثروت ذینفعان را با اتخاذ رویکردهای ویژه 

مدیریتی و اجرائی کردن آنها استمرار ببخشیم. 
به گفته وی حدود 88 درصد ارزش روز پورتفوی شرکت سرمایه گذاری سپه را صنایع بزرگ و 
با پتانسیل ایجاد ارزش افزوده باالیی چون استخراج کانه های فلزی ، صنایع شیمیایی، فلزات 
اساسی و شرکت های چندرشته ای صنعتی تشکیل می دهد. همچنین به منظور استفاده از 
فرصت های بازار صنایع رشدی با بازده نقدی مناسب از جمله صنعت دارو، فعالیت کمکی و 

غذایی نیز در پورتفوی شرکت قرار دارد .
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داخلی به دلیل كاهش قدرت خرید، رشد فزاینده پایه پولی، نقدینگی و نرخ بهره، مشکالت مبادالت بین 
المللی ارز در شركت های صادراتی و فروش نفت به قیمت كمتر از بازار جهانی نیز از جمله تهدیدهایی است 

كه كار اقتصادی و پیش بینی های حوزه بازار سرمایه را به شدت متاثر می سازد.
مدیر كاردان بازار سرمایه كشورمان در جمع بندی این بخش گزارش خود تاكید كرد كه با درنظر گرفتن 
تمام اتفاقات رخ داده در طی یک سال گذشته و تمام فاكتورهای مهم اثر گذار بر بازار سرمایه، چشم انداز 
بازار سرمایه نسبت به دیگر بازار بازارها بهتر خواهد بود و با توجه به قیمت باالی نفت در این روزها و افزایش 
قیمت كامودیتی ها انتظار می رود گزارشات فصلی شركت ها یکی از دیگری بهتر باشد و رشد قیمت دالر 

موجب رشد فروش و سودآوری آنها گردد. 
دكتر سلیمی در مورد عملکرد مالی خود شركت هم تصریح كرد كه درآمدهای عملیاتی شركت اصلی 
از رقم 15/881/797 میلیارد سال مالی گذشته به رقم 20/657/864 میلیارد و سود عملیاتی از رقم 
15/727/472 میلیارد سال 1400 به رقم 20/474/459 میلیارد در سال 1401 ارتقاء یافته است و 
همچنین سود خالص شركت از مبلغ 15/681/110 میلیارد به مبلغ 20/469/817 میلیارد افزایش یافته 
كه حاكی از یک رشد 35 درصدی سود خالص می باشد. وی در مورد صورت های مالی تلفیقی نیز اذعان 
كرد كه جمع درآمد عملیاتی از مبلغ 15/081/735 میلیارد سال مالی گذشته به مبلغ 21/433/273 
میلیارد و سود عملیاتی از مبلغ 14/096/968 میلیارد به مبلغ 21/225/462 میلیارد ارتقاء یافته و سود 
خالص نیز از مبلغ 14/855/963 میلیارد سال مالی گذشته شركت به مبلغ 21/052/635 میلیارد در سال 

جاری افزایش یافته است. 
به گفته وی تركیب سرمایه گذاری های شركت حاكی از آن است كه 85 درصد پرتفوی »وسپه« بورس  

و 15 درصد پرتفوی شركت غیر بورسی می باشد.
دكتر سلیمی در مورد تركیب سرمایه گذاری بورسی »وسپه« نیز اظهار داشت بزرگ ترین شركت های 

پورتفوی بورسی سرمایه گذاری سپه از منظر ارزش روز در تاریخ 30 آذرماه 1401 به ترتیب شامل: صنعتی 
و معدنی چادرملو )كچاد( با سهم 17/3 درصد، صنعتی و معدنی گل گهر)كگل( با سهم 15/5 درصد، 
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید )وامید( با سهم 10/9 درصد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با سهم 
10/4درصد، پتروشیمی پردیس )شپدیس( با سهم 9/3 درصد، گسترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( با 

سهم 6/3 درصد و فوالد مباركه اصفهان )فوالد( 5/7 درصد می باشند.
به گفته وی مهمترین سرمایه گذاری های غیر بورسی شامل شركت سرمایه گذاری مهر، كارخانجات چینی 
ایران، صنایع غذایی خمیرمایه امید لرستان، پشم بافی ایران برک، تولیدی ساگار و قطعات نسوز، لیزینگ 

امید و شهد سهند است.
وی در مورد فروش سهام شركت ها در این دوره نیز از شركت های؛ پتروشیمی جم)جم(، سر.تامین 
اجتماعی)شستا(،  پتروشیمی شازند)شاراک(، پتروشیمی فن آوران )حق تقدم( )شفنح(، سنگ آهن گهر 
زمین )كگهر(، پتروشیمی پارس)پارس(، پتروشیمی غدیر)شغدیر(، پتروشیمی بوعلی سینا)بوعلی(، مدیریت 
انرژی امید تابان هور)وهور(، پلیمر آریا ساسول)آریا(، ارتباطات سیار)همراه(، پتروشیمی نوری)نوری(، 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس)فارس(، سیمان داراب)ساراب(، پاالیش نفت تبریز )شبریز(، پاالیش نفت 
تبریز )حق تقدم( )شبریزح( ، شهد ایران )غشهد( ، بانک كارآفرین )وكار(، چدن سازان )چدن(، بهمن 
دیزل)خدیزل( و گروه صنعتی سدید )وسدید( نام برد و تاكید كرد گردش پرتفوی ما در سال 99 برابر 14 

درصد و در سال 1400 برابر 12 درصد و در سال 1401، بیش از 14/5 درصد بوده است.
مدیرعامل »وسپه« در ادامه با اشاره به اینکه ما در هیات مدیره از سال مالی گذشته تصمیم به تصحیح 
جدی پرتفوی شركت كردیم افزود: از همین رو سهم 43 درصدی در استخراج كانه های فلزی را به 37 

درصدی كاهش دادیم.

وی NAV شركت را در پایان آذرماه سال جاری 188/758 میلیارد اعالم كرد و افزود: بدین ترتیب در حالی 
كه بازدهی شاخص بورس، قیمت سکه و نرخ بدون ریسک در این مدت به ترتیب برابر 735، 302 و 122 

درصد بوده است بازدهی شركت در همین بازه زمانی بیش از 720 درصد افزایش یافته است.
عضو هیات مدیره شركت با تبیین اینکه در طی سالیان متمادی از جمله اهداف مدیریت شركت شناسایی 
سود باكیفیت و باثبات از محل سرمایه گذاری های صورت گرفته بوده است تصریح كرد كه این مهم در 
سال مالی مورد گزارش با تحقق مبلغ 17/938/125 میلیون ریال سود سرمایه گذاری حاصل شده است كه 
از این مبلغ معادل مبلغ 17/924/707 میلیون ریال، معادل با حدود 87 درصد از كل درآمدهای عملیاتی، 
متعلق به سرمایه گذاری های بورسی و مبلغ 13/418میلیون ریال، یعنی كمتر از 0/1 درصد، متعلق به 

سرمایه گذاری های غیربورسی است. 
دكتر سلیمی در ادامه با تبیین اینکه در سال مالی گذشته به ترتیب شركت های چادرملو، گل گهر، ملی 
صنایع مس ایران، فوالد مباركه، سرمایه گذاری امید، پتروشیمی پردیس، گسترش نفت و گاز پارسیان و 
مبین انرژی خلیج فارس بیشترین سود حاصل از سرمایه گذاری ها را عاید شركت نموده اند تاكید نمود كه 

صنایع با پتانسیل باال بخش عمده ای از سود تقسیمی دریافتی را به خود اختصاص داده اند.
سکاندار شركت همچنین با خاطرنشان كردن اینکه حجم كل معامالت سهام شركت در سال مالی 
گذشته برابر با 15/446/828 میلیون ریال خرید و 12/342/136 میلیون ریال فروش و مجموعاً معادل 
27964،788،27/788/964 میلیون ریال بوده كه مبلغ 2/700/972 میلیون ریال سود حاصل ازفروش 
سرمایه گذاری ها را برای شركت ایجاد نموده است اضافه كرد:در سال مالی جاری مدیریت نقدینگی از 
طریق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت صورت گرفته است و متاثر از این تصمیم، درآمد شركت در 
این حوزه با رشدی معادل با 531 درصد رشد از مبلغ 35 میلیارد ریال به مبلغ 218 میلیارد ریال افزایش 

پیدا كرده است.

عضو هیات مدیره شركت در قسمت پایانی گزارش خود از مشاركت در افزایش سرمایه شركت های سرمایه 
پذیر منجمله؛ گل گهر)كگل(، چادرملو)كچاد(، سر. تامین اجتماعی )شستا(، پتروشیم فن آوران)شفن( ، 
پتروشیمی خلیج فارس، پتروشیمی پارس)پارس(، پتروشیمی جم)جم(، پلیمر آیاساسول، بوعلی سینا، 
تاپیکو، فجر انرژی خلیج فارس)بفجر( فوالد خوزستان )فخوز(، ملی صنایع مس ایران)فملی(، فوالد كاوه 
جنوب كیش )كاوه( خبرداد و از شركت های چادرملو)كچاد(، گل گهر )كگل(، مدیریت سرمایه گذاری 
امید و سرمایه گذاری مهر به عنوان شركت های اصلی نام برد كه در سال پیش رو باید در آن سرمایه 

گذاری جدید صورت بپذیرد.
دكتر سلیمی همچنین شركت سرمایه گذاری مهر را به عنوان ارزشمندترین دارایی غیر بورسی »وسپه« 
اعالم كرد كه سرمایه گذاری سپه مالک صد درصدی آن است و تصریح كرد: فعالیت اصلی شركت سرمایه 
گذاری مهر سرمایه گذاری در سهام، سهم الشركه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار 

دارای حق رأی شركت ها، مؤسسات یا صندوق های سرمایه گذاری و ... باهدف كسب انتفاع می باشد.
نسبت سود خالص شركت سرمایه گذاری سپه به سود خالص گروه امید به دلیل سودآوری مناسب شركت 
های بورسی به واسطه افزایش نرخ دالر و تالش جهت تقسیم سودمناسب در مجامع سال مالی 1401 رو 
به افزایش بوده و از 12 درصد در سال مالی 1400 به 15 درصد در سال مالی 1401 افزایش یافته است. 
همچنین خالص ارزش دارایی ها وسپه به خالص ارزش دارایی ها وامید از 9 درصد در سال مالی 1400 به 

10 درصد در سال مالی 1401 افزایش پیدا كرده است.
گزارش کامل دکتر محمد جوادسلیمی پیرامون اوضاع شرکت، تحلیل جامع مدیرعامل 
جوان و متخصص مجموعه از اوضاع اقتصادی جهان و ریسک های متحمل بر شاخص 
های بازار سرمایه، تقدیر ویژه جناب خاشعی عضو هیات مدیره سرمایه گذاری امید 
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و رئیس مجمع از عملکرد ستودنی و مدبرانه مدیرعامل کاردان و متعهد و متخصص 
 ۵80 سود  شناسایی  اعالم  اقتصادی،  سخت  سال  در  »وسپه«  شرکت  کارشناسی 
میلیاردی در یک ماه گذشته از سال مالی جدید شرکت، تصمیم جدی تیم مدیریت 
شرکت برای بهینه سازی و اصالح پرتفوی»وسپه«، پاسخگویی صادقانه و مستند به 
تمام سواالت سهامداران حاضر در مجمع و ناظر به صورت برخط، اعالم گزارش کلین 
و پاک سرکار خانم سالور مدیریت مالی پاکدست و کلیه کارشناسان آن واحد توسط 
بازرس و حسابرس قانونی ، حضور مدیران بازارشناس و متبحر در ترکیب هیات مدیره 
باشد  نقاط قوت مجموعه می  از مهمترین  به شهادت کارشناسان بورسی  شرکت که 
ارکان  کلیه  و  اداری مجرب شرکت  احسان غالمی مدیریت  نهایت همکاری جناب  و 
مجموعه جهت پوشش خبری از نکات خواندنی این مجمع بود که حیفمان آمد به اسب 

قلم سپرده نشود.

اهم اقدامات انجام شده در سال مالی مورد گزارش
- برگزاری مجمع ساالنه شركت سرمایه گذاری سپه و تقسیم سود نقدی به میزان 84 درصد سود سال 
مالی منتهی به 1400/09/30 به مبلغ 200،13 میلیارد ریال ) 100،1 ریال به ازای هر سهم بر اساس 

سرمایه 000،12 میلیارد ریال(؛
- پرداخت پیش از موعد سود سهامداران حقیقی از طریق سامانه سجام؛

- پرداخت 446،10 میلیارد ریال سود مصوب مجامع به سهامداران حقیقی و حقوقی به صورت نقدی؛

- برگزاری مجمع فوق العاده شركت سرمایه گذاری سپه در تاریخ 1401/03/28 به منظور افزایش سرمایه 

از مبلغ 12/000 به 23/400 میلیارد ریال به میزان 95 درصد از محل مطالبات و آورده نقدی مطالبات 
)به مبلغ 8/057 میلیارد ریال( و از محل سود انباشته )به مبلغ 3/343 میلیارد ریال( و ثبت آن در تاریخ 

1401/09/13؛
- ثبت افزایش سرمایه شركت سرمایهگذاری مهر از 200 به 3/000 میلیارد ریال، به میزان 1/400 درصد 
از محل مطالبات و آورده نقدی و سود انباشته در مردادماه سال جاری به منظور احراز شرایط اولیه پذیرش 

در فرابورس ایران؛
- كسب رتبه 208ام در میان همه شركت های ثبت شده بورسی و غیر بورسی به عنوان بهترین رتبه كسب 
شده توسط شركت در همایش شركت های برتر ایران در سال 1400 ، و همچنین كسب رتبه پنجمین 

شركت برتر در بین شركت های گروه سرمایه گذاری های مالی.
- تهیه گزارش های كارشناسی در خصوص تحلیل اقتصاد جهانی، اقتصاد كلن كشور، مسائل روز صنایع 
مختلف، ابزارهای مالی مختلف و همچنین وضعیت سودآوری شركتها به عنوان منبع اصلی تصمیم گیری 

های مدیریت شركت؛
- شركت در جلسات آنالین و غیرحضوری كارشناسی با هدف تبادل نظر در خصوص بررسی اثرات سیاست 

های كالن اقتصادی كشور و عملکرد و برنامه های شركت های بورسی؛
- شركت در مجامع عمومی عادی و فوق العاده شركت های سرمایه پذیر در جهت صیانت از سرمایه گذاری 

های انجام شده و ایفای نقش فعال ؛
- پایش مستمر و اصالح تركیب پورتفوی سرمایه گذاری ها، در صورت ضرورت، در راستای رسیدن به 

پورتفوی هدف از طریق گردش دارایی ها و ارتقای ارزش خالص دارایی ها؛
- خروج تدریجی از صنایع كم بازده و استفاده از فرصت های بازار سرمایه علی الخصوص عرضه های اولیه 

و ورود به صنایع پربازده و دارای ریسک متناسب؛
- تهیه، تدوین و ارائه بودجه شركت در مقاطع سه ماهه، شش ماهه ، نه ماهه و سالیانه به سهام دار عمده؛

- تهیه و ارسال به موقع اطالعات، گزارش ها و صورت های مالی به نهادهای نظارتی و سهامدار عمده؛
- افزایش سود شناسایی شده از محل وجوه نقد در اختیار به واسطه مدیریت بهینه وجوه نقد؛

- پیگیری وصول مطالبات از شركتهای سرما یه پذیر )مطالبات وصول شده از مبلغ 6/940/343 میلیون 
ریال در سال 1400 به مبلغ 10/483/233 میلیون ریال در سال 1401 معادل 51 درصد افزایش داشته 

است(؛
- اصالح ساختار سازمانی با هدف چابک سازی امور مربوطه؛

- تدوین و بازنگری آیین نامه های جاری شركت؛
- كاهش كارمزد بازارگردانی بواسطه تغییرات اعمال شده در قرارداد.

برنامه های آتی شرکت
برنامه ها و فعالیت های آتی شركت در راستای اهداف كالن شركت در زمینه های ذیل طراحی گردیده 

است:

1- برنامه انجام افزایش سرمایه به منظور جبران هزینه های پرداخت شده جهت مشاركت در افزایش 
سرمایه شركتهای سرمایه پذیر و جلوگیری از كوچک شدن سبد سهام به واسطه تقسیم سود حاصل از 

فروش سرمایه گذاری ها؛
2- برنامه ریزی برای ورود شركت سرمایه گذاری مهر به بازار فرابورس ایران؛

3- تداوم اصالح مستمر پورتفوی سهام با هدف كاهش ریسک و افزایش بازدهی سرمایه گذاری ها؛
4- بهره گیری از ابزارهای نوین مالی؛

5- آماده سازی و فروش دارایی های راكد یا كم بازده در جهت تقویت سودآوری و نقدینگی شركت؛
6- ارائه خدمات الکترونیکی مطلوب به سهام داران و سایر ذی نفعان شركت باهدف افزایش میزان رضا 

یت مندی آنان؛
7- پیگیری جدی وصول مطالبات معوقه از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی و با استفاده از حمایت اداره 

حقوقی بانک سپه و گروه مدیریت سرمایه گذاری امید از گذر راهکارهای قانونی و اجرایی؛
8- اقدامات جدی جهت تعیین تکلیف زمین لواسان؛

9- تقویت بدنه كارشناسی شركت و استفاده هر چه بیشتر از سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری.

شرکت سرمایه گذاری سپه که ناخدایی خود را در دستان با کفایت دکتر سلیمی می بیند مجموعه ای بزرگ از سهامداری چندین شرکت اثرگذار در صنایع مختلف می 
باشد که با رویکرد این مدیر مدبر سعی نموده تا با بهبود مستمر و بهینه ترکیب پرتفوی خود در بازار سرمایه هم سود خوب با کیفیت بیافریند و هم با حمایت از شرکت 

های موفق سرمایه پذیر، حصول افتخار ملی را تجلی سازد.
تحلیل های بسیار دقیق و پیش بینی های اقتصادی این مدیر بازار سرمایه که عضو هیات دانشگاه هم می باشد در بین کارشناسان و تحلیل گران اقتصاد کشورمان مورد 

مثال بسیاری قرار می گیرد.
حمایت از چنین مدیران متخصص که توانسته اند به گواه آمار و عملکردشان در سخت ترین سال های اقتصادی کشورمان، شرکت های تحت مدیریت خود را به سوی 

سودآوری با کیفیت رهنمون سازند برگ برنده دولتمردان بزرگ می باشد.
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مجمع عمومی عادی فوق العاده صاحبان سهام شركت ریل پرداز سیر )سهامی عام( مورخ 1401/11/24 در محل 
هتل سیمرغ - سالن ماهور برگزار گردید.

در این مجمع كه با حضور بیش از  56/73 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای فرهنگ طلوعي 
بود، كه جنابان آرمان اسدي و رضا رمضاني در مقام نظار اول و دوم و آقای اسماعیل اویسي به عنوان دبیر مجمع 

انتخاب گردیدند.
در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل محترم و پس 
از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب افزایش سرمایه 

شركت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

مهندس حسین پور جعفر در ابتدای گزارش خود با تشریح 
تاریخچه و تركیب سهامداران شركت افزود: ارائه خدمات یکپارچه 
لجستیکی و فورواردری با تمركز بر حمل و نقل ریلی، به منظور 
تامین منافع سهامداران، مشتریان و سایر ذینفعان با تاكید بر ارتقاء 
مستمر بهره وری ، توسعه بازار و بکارگیری راهکارهای نوآورانه 
جزو خدمات ما می باشد كه مجدانه متعهدیم با بهره بردن از منابع 
انسانی متعهد و متخصص خود و پتانسیل ارزشمندی كه خود 
مجموعه دارد خدمات مذكور را به صورت حرفه ای، ایمن، سریع، 
قابل انعطاف و اقتصادی در بازارهای داخلی و منطقه ای با شراكت 
های بین المللی ارائه نماییم.وی با تبیین اینکه ما با ارایه عملکرد 
ایمن، سریع، قابل انعطاف و اقتصادی در انجام خدمات مذكور به 
دنبال كسب حداكثری رضایت مشتریان خود هستیم اضافه كرد : 
با این افزایش سرمایه 28 درصدی كه از محل سود انباشته صورت 
می پذیرد مصمم به اصالح ساختار مالی، استفاده از معافیت 

مالیاتی و تسریع در اجرائی كردن برنامه های مدنظر در جهت ارتقاء 
سودآوری شركت و ارزش آفرینی بیشتر مجموعه می باشیم.

مدیرعامل با سابقه و برجسته شركت در ادامه با اعالم اینکه براساس 
اطالعات ارائه شده طرح، ارزش فعلی خالص 138/865 میلیون می 
باشد تاكید كرد با ادای فرض مذكور دوره بازگشت سرمایه 47 ماه 
، نرخ بازده داخلی 29 درصد و نرخ تنزیل 20 درصد پیش بینی 

شده است.
سال  در  اینکه  بر  تاكید  با  ادامه  در  موفق»حریل«  سکاندار 
1401نمایندگی های شركت در كشور حفظ شده و برخی از آنها 
توسعه یافته است افزود: خرید 135 واگن داخلی، ارتقاء نمایندگی 
مشهد به شعبه در جهت توسعه حمل و نقل داخلی و شبکه فروش، 
اضافه شدن شركت فوالد خوزستان و فوالد سنگان به مشتریان 
شركت به منظور كاهش ریسک وابستگی به یک مشتری ، خرید 
واحد اداری جهت شعبه مشهد و بندرعباس، از مهم ترین تغییرات 

استراتژیک شركت در سال جاری بوده است.
به گفته مهندس پورجعفر، ایجاد تعامل با شركت های همکار به 
منظور حمله دو سر بار ، توسعه نمایندگی در سرخس، تبریز و 
زنجان به منظور ارتقای عملکرد حمل و نقل داخلی و فورواردری 
داخلی ، ایجاد خدمات فورواردی و خرید 50 واگن داخلی از جمله 

عملکردهای درخشان دیگر شركت در سال 1401 بوده است.

در انتها افزایش سرمایه شركت از مبلغ 3.732 میلیارد ریال به مبلغ 4.767 میلیارد ریال )معادل 22 درصد( از 
محل سود انباشته مورد تصویب سهامداران قرار گرفت.

برگزاری مجمع در نهایت نظم و پذیرایی شایسته کلیه ارکان شرکت از ذینفعان و اصحاب رسانه، 
گزارش کامل و جامع مدیرعامل برجسته شرکت در مورد پتانسیل مجموعه و برنامه های آتی، 
پاسخگویی مستند به سواالت سهامداران، تقدیر ریاست مجمع از عملکرد جهادی و درخشان تیم 
مدیریت آگاه و پرسنل متعهد و متخصص مجموعه در کسب توفیقات متعدد ، تبیین برنامه های 
راهبردی مهندس حسین پورجعفر برای تعالی هر چه بیشتر شرکت و کسب سهم بیشتر از بازار 
حمل و نقل ریلی، ارائه توضیحات تکمیلی جناب اویسی معاون مالی با تجربه مجموعه پیرامون دالیل 
افزایش سرمایه و نهایت تعامل و همکاری جناب زارعی مدیر فرهیخته روابط عمومی شرکت جهت 

پوشش خبری مجمع از نکات خواندنی این مجمع بود.
هدف از انجام افزایش سرمایه

بهبود ساختار مالی 
افزایش سرمایه از محل سود انباشته با برقراری تناسب بین قیمت هر سهم و سود شركت در سال های آتی، منافع 

سهامداران را حفظ نموده و به دنبال حداكثر سازی بازده سهام و افزایش ثروت سهامداران خواهد بود.
اصالح ساختار مالی سبب می شود نسبت های اهرمی و مالکانه بهبود چشمگیر یابد و امکان استقراض از بانک ها 
به منظور تأمین سرمایه در گردش و اجرای طرح های توسعه در سال های آتی نیز فراهم گردد. در صورت عدم 
اجرای افزایش سرمایه، شركت نیاز به دریافت تسهیالت مالی برای تأمین نقدینگی جهت پرداخت سود سهامداران 
خواهد داشت كه منجر به افزایش هزینه های مالی و كاهش رشد 

و سودآوری در سال های آتی می گردد.
استفاده از مشوق مالیاتی بند ف تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 
اثرات استفاده از مشوق مالیاتی مربوط به میزان 206،945 میلیون 

ریال در اطالعات مالی آتی پیش بینی شده است.
مبلغ افزایش سرمایة پیشنهادی و محل تأمین آن 

با توجه به برنامه ارائه شده، شركت ریل پرداز سیر)سهامی عام( 
در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ 3/732/150میلیون ریال به 
مبلغ 4/766/875 میلیون ریال ، از محل سود انباشته به مبلغ 
1/034/725 میلیون ریال معادل )22 درصد(، طی یک مرحله 
افزایش دهد. سود انباشته شركت در پایان سال مالی 1400 
براساس صورت های مالی حسابرسی شده، معادل 1/109/368 
میلیون ریال می باشد كه پس از كسر سود سهام مصوب مانده 

سود مجمع به سرمایه منتقل می گردد.
در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت 

مصوب سال 1۳47
1- گزارش توجیهی مورخ 29 آبان ماه 1401 هیات مدیره شركت 
ریل پرداز سیر )سهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه آن شركت 
از مبلغ 3/732 میلیارد ریال به مبلغ 4/767 میلیارد ریال )معادل 
1/035 میلیارد ریال(، ، مشتمل بر اطالعات مالی فرضی كه پیوست 
می باشد، طبق استاندارد حسابرسی«رسیدگی به اطالعات مالی 
آتی« مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت 
گزارش توجیهی مذبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره 

شركت است. 
2- گــزارش مزبــور در اجــرای تبصــره 2 مــاده 161 اصالحیــه 
قانــون تجــارت و بــا هــدف توجیــه افزایــش ســرمایه شــركت 
از محــل ســود انباشــته و بــه منظــور بهبــود ســاختار مالــی و 
اســتفاده از مشــوق مالیاتــی موضــوع بنــد ف تبصــره 2 قانــون 
ــزارش  ــت.این گ ــده اس ــه گردی ــال 1401، تهی ــه س بودج
ــات  ــر مفروض ــتمل ب ــی مش ــاس مفروضات ــی براس توجیه
ذهنــی دربــاره رویدادهــای آتــی و اقدامــات مدیریــت تهیــه 
شــده اســت كــه انتظــار نمــی رود لزومــا بــه وقــوع بپیونــدد. 
در نتیجــه بــه اســتفاده كننــدگان توجــه داده مــی شــود كــه 
ایــن گــزارش توجیهــی ممکــن اســت بــرای هــدف هایــی جز 

هــدف توصیــف شــده در بــاال مناســب نباشــد.

شرکت ریل پرداز سیر؛ ارائه دهنده خدمت یکپارچه لجستیکی و فورواردی
تصویب افزایش سرمایه بیش از 22 درصدی

مدیرعامل مدبر مجموعه در فرازی از گزارش خود با تصریح اینکه توسعه و 
بهسازی ناوگان، افزایش بهره وری از طریق شیوه های نوین و نفوذ در بازار و 
افزایش سهم بازار داخل جزو مهمترین رویکردها و استراتژی سال جاری و 
آتی ما می باشد افزود: با این افزایش سرمایه 1/0۳4/72۵ میلیاردی از محل 
سود انباشته، عالوه بر اصالح ساختار مالی و بهبود چشمگیر نسبت های 
اهرمی و مالکانه، امکان استقراض از بانک ها به منظور تأمین سرمایه در 

گردش و اجرای طرح های توسعه در سال های آتی نیز فراهم می گردد.
که در پیشبرد طرح های توسعه ای و ارتقاء سوداوری مجموعه نقشی 

بسیار مهم و اثرگذار خواهد داشت.
به گفته مهندس حسین پور جعفر استفاده از مشوق های مالیاتی، تامین 
نقدینگی مورد نیاز و جلوگیری از خروج وجه نقد از دیگر برکات این 
افزایش سرمایه کنونی می باشد که باعث می شود هم در توسعه بهسازی 
ناوگان های خود، افزایش بهره وری و نفوذ بیشتر در بازارهای داخلی نقشی 

بسیار پررنگ تر داشته باشیم.
مدیرعامل کاردان صنعت کشورمان، بهترین راه تامین جهت ساخت مراکز 
توزیع جدید و تامین وجه نقد جهت حفظ روند رو به رشد فروش شرکت، 
افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، مطالبات حال شده و سود انباشه می 
باشد چرا که در این روش منابع بدون محدودیت در اختیار شرکت قرار می 

گیرد و از طرفی ریسک عدم بازپرداخت را بدنبال نخواهد داشت.

لج
 خ

دی
مه
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ـــال  ـــن س ـــت و پنجمی ـــرای بیس ـــال 1401 ب ـــی در س ـــت صنعت ـــازمان مدیری س
متوالـــی رتبه بنـــدی شـــركت های برتـــر ایـــران )رتبه بنـــدی IMI-۱۰۰( را 
ـــش  ـــی همای ـــور را ط ـــاد كش ـــر در اقتص ـــزرگ و موث ـــركت ب ـــام داد و 500 ش انج

ـــود. ـــی نم ـــیما معرف ـــدا و س ـــای ص ـــش ه ـــالن همای ـــکوهی در س باش
ــران  ــوری، مدیـ ــات كشـ ــور مقامـ ــا حضـ ــه بـ ــزرگ كـ ــش بـ ــن همایـ در ایـ
شـــركت های برتـــر و بـــزرگ ایـــران، صاحـــب نظـــران اقتصـــادی و خبـــرگان 
صنعتـــی برگـــزار گردیـــد از مدیـــران عامـــل موفـــق و برجســـته و همچنیـــن 
ـــل  ـــر بعم ـــد، تقدی ـــب می كنن ـــژه ای كس ـــای وی ـــه ه ـــه رتب ـــری ك ـــركتهای برت ش

ـــد.  آم
در ایـــن همایـــش شـــركت معدنـــی و صنعتـــی چادرملـــو موفـــق شـــد رتبـــه 
ـــه اول بهـــره وری كل عوامـــل  در گـــروه اكتشـــاف،  ـــروش ورتب نخســـت شـــاخص ف
اســـتخراج و خدمـــات جانبـــی  را كســـب نمایـــد . همچنیـــن در ایـــن رتبـــه 
ـــرد و در  ـــب ك ـــز كس ـــازار را نی ـــر ارزش ب ـــم از نظ ـــه پنج ـــو رتب ـــدی، چادرمل بن
ـــم را  ـــه ده ـــران رتب ـــزرگ ای ـــركت ب ـــن 500 ش ـــی، دربی ـــای ارزیاب ـــاخص ه كل ش
ـــو،  ـــی از چادرمل ـــه نمایندگ ـــه ب ـــود ك ـــب نم ـــزوده كس ـــاخص ارزش اف ـــر ش از نظ
ـــوح  ـــه(( ل ـــی مجموع ـــط عموم ـــه رواب ـــت فرهیخت ـــی ))مدیری ـــین طالب ـــتاد حس اس

ـــود. ـــت نم ـــر دریاف ـــات حاض ـــر را از مقام ـــركت برت ش
گفتنـــی اســـت در ایـــن رتبـــه بنـــدی كـــه همـــه ســـاله از ســـوی ســـازمان 
ـــه  ـــرو ب ـــزرگ و پیش ـــركتها ب ـــود، ش ـــی ش ـــزار م ـــران برگ ـــی ای ـــت صنعت مدیری
ـــد. ـــی گیرن ـــرار م ـــر ق ـــورد تقدی ـــر بخشـــی در اقتصـــاد كشـــورمعرفی و م ـــزان اث می

ایـــن رتبـــه  بنـــدی مشـــابه بـــا رتبه بنـــدی معتبـــر Fortune 500، شـــركت 
ـــر  ـــه و نش ـــوع ارائ ـــای متن ـــت ه ـــاله در فهرس ـــران را هرس ـــر ای ـــزرگ و برت ـــای ب ه

ـــد. ـــی ده م
500 شـــركت، ابتـــدا براســـاس شـــاخص میـــزان فـــروش )درآمـــد( مشـــخص 
می شـــوند. پـــس از آن، بـــر اســـاس مجمـــوع 33 شـــاخص رتبه بنـــدی دیگـــر 
بـــا هـــم مقایســـه و رتبه بنـــدی می شـــوند. هـــر ســـاله، شـــاخص های جدیـــدی 
ـــار شـــاخص: بهـــره وری كل، بهـــره وری كل  ـــه چه ـــه می شـــوند كـــه از آن جمل اضاف
ـــرد. ـــام ب ـــوان ن ـــرمایه را می ت ـــره وری س ـــانی و به ـــروی انس ـــره وری نی ـــل، به عوام

ـــتغال زایی،  ـــی و اش ـــعه كارآفرین ـــوالت، توس ـــازی محص ـــی در داخلی س نقش آفرین
اثرگـــذاری در افزایـــش تولیـــد ناخالـــص داخلـــی، ســـودآوری، ایفـــای نقـــش 
مســـوولیت   های اجتماعـــی، صادرات گـــرا بـــودن، مشـــتری محوری، اســـتفاده از 
ـــدن  ـــزرگ ش ـــل ب ـــره   وری، دالی ـــعه به ـــب و كار و توس ـــوآوری در كس ـــاوری و ن فن
شـــركت های برتـــر اســـت. همچنیـــن برخـــورداری از فرهنگـــی متعالـــی و كار 
ـــعه یافته و  ـــانی توس ـــروی انس ـــته، نی ـــركتی شایس ـــری ش ـــجم، راهب ـــی منس تیم

هوشـــمند، آینده   پژوهـــی و تعامـــالت بین المللـــی  نیـــز از مهمتریـــن عوامـــل در 
دســـتیابی ایـــن شـــركت ها بـــه مقـــام شـــركت های برتـــر بـــوده اســـت. 

بـــر اســـاس ایـــن رتبه بنـــدی، شـــركت های برتـــر بـــر مبنـــای 32 شـــاخص 
اصلـــی از جملـــه میـــزان فـــروش، ارزش افـــزوده، تعـــداد كاركنـــان، اشـــتغال، 
بیـــن  در  البتـــه  شـــدند.  ارزیابـــی  و...  بهـــره   وری، صـــادرات  دارایی   هـــا، 
ــت ــود داشـ ــز وجـ ــان نیـ ــركت دانش   بنیـ ــده، 50 شـ ــركت های برگزیده شـ شـ

شاخص   های مورد استفاده در رتبه بندی
شـــاخص   های فرعـــی نیـــز كـــه در ایـــن رتبـــه بنـــدی مـــورد ارزیابـــی قـــرار 
گرفـــت شـــاخص   هایی بـــود مثـــل رشـــد شـــركت، فـــروش، رشـــد فـــروش، 
فـــروش ســـرانه، ارزش افـــزوده، تعـــداد كاركنـــان، رشـــد اشـــتغال، دارایی   هـــا 
و رشـــد دارایی   هـــا كـــه در كنـــار شـــاخص ســـود آوری و عملکـــرد، شـــاخص 
بهـــره   وری، بهـــره وری كل، بهـــره وری كل عوامـــل، بهـــره وری نیـــروی انســـانی، 
شـــاخص   های صـــادرات، ســـرانه صـــادرات، رشـــد صـــادرات، رشـــد نقدینگـــی، 

شـــاخص بدهـــی و شـــاخص بـــازار مـــورد بررســـی قـــرار گرفتنـــد.
معدنی و صنعتی چادرملو

نوع شرکت:
شركت سهامی عام

تاریخ تأسیس شرکت:
شـــركت معدنـــی و صنعتـــی چادرملـــو در خـــرداد مـــاه 1371 تحـــت شـــماره 
ـــت.  ـــیده اس ـــت رس ـــه ثب ـــزد ب ـــتان ی ـــركتهای شهرس ـــت ش ـــر ثب 2257 در دفت
ـــورخ 1377/8/16  ـــاده م ـــوق الع ـــی ف ـــع عموم ـــه مجم ـــب مصوب ـــه موج ـــپس ب س
ـــت  ـــماره 145857 در اداره كل ثب ـــه ش ـــل و ب ـــران منتق ـــه ته ـــركت ب ـــز ش مرك

ـــت. ـــیده اس ـــت رس ـــه ثب ـــران ب ـــاری ته ـــر تج ـــات غی ـــركتها و موسس ش
مأموریت

ـــا  ـــوالد ب ـــت ف ـــتیبانی صنع ـــی و پش ـــره اصل ـــه زنجی ـــوازن و یکپارچ ـــت مت مدیری
تأكیـــد بـــر بهره گیـــری از فناوری هـــای نویـــن و هوشـــمند و

ســـرمایه انســـانی خـــالق و متخصـــص در جهـــت كمـــک بـــه توســـعه پایـــدار، 
بهـــره وری و نـــوآوری كشـــور

چشم  انداز
ـــرای  ـــور ب ـــی كش ـــی و صنعت ـــای معدن ـــن هلدینگ ه ـــن در بی ـــن ارزش آفری برتری

ـــان ـــه ذینفع كلی
ارزش ها

ـــئولیت  ـــانی – مس ـــت انس ـــظ كرام ـــاالری - حف ـــته س ـــداری - شایس ـــتری م مش
ـــت ـــط زیس ـــت از محی ـــی و صیان اجتماع

کسب رتبه نخست شاخص فروش ورتبه اول بهره وری کل عوامل  در گروه اکتشاف، استخراج و خدمات جانبی 

تداوم افتخار آفرینی  چادرملو
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ـــو  ـــي چادرمل ـــي و صنعت ـــهام شـــركت  معدن ـــان س ـــاده صاحب ـــوق الع ـــادی ف ـــی ع ـــع عموم  مجم
)ســـهامی عام( مـــورخ 1401/12/01 در محـــل مجموعـــه فرهنگـــي ورزشـــي تـــالش ســـالن 

ـــد. ـــزار گردی ـــالش برگ ت
ـــی ،  ـــی و حقوق ـــهامداران حقیق ـــد س ـــش از  83/48 درص ـــور بی ـــا حض ـــه ب ـــع ك ـــن مجم در ای
ـــی  ـــازرس قانون ـــابرس و ب ـــادار، حس ـــورس و اوراق به ـــازمان ب ـــده س ـــره، نماین ـــات مدی ـــاء هی اعض
ـــه  ـــود، ك ـــادي ب ـــي عزآب ـــم راع ـــد ابراهی ـــای محم ـــده آق ـــع برعه ـــت مجم ـــد، ریاس ـــزار گردی برگ
ـــي  ـــر عل ـــای امی ـــار اول و دوم و آق ـــام نظ ـــوري در مق ـــان و روح اهلل سلحش ـــد مونس ـــان مجی جناب

ـــد. ـــاب گردیدن ـــع انتخ ـــر مجم ـــوان دبی ـــه عن ـــرزاده ب طاه
ـــرمایه  ـــش س ـــزوم افزای ـــر ل ـــی ب ـــره مبن ـــات مدی ـــی هی ـــزارش توجیه ـــت گ ـــا قرائ ـــه و ب در ادام
ـــع  ـــی، مجم ـــازرس قانون ـــابرس و ب ـــزارش حس ـــتماع گ ـــس از اس ـــرم و پ ـــل محت ـــط مدیرعام توس
ـــد  ـــر بن ـــه تغیی ـــش ســـرمایه شـــركت ب ـــب افزای ـــوات خـــود ضمـــن تصوی ـــن صل ـــا طنی نشـــینان ب

ـــد. ـــت دادن ـــه رای مثب ـــنامه مربوط اساس
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

در ایـــن مجمـــع مهنـــدس امیـــر علـــی طاهـــر زاده  بعنـــوان دبیـــر مجمـــع و مدیـــر عامـــل شـــركت،  
ـــروش  ـــد  و ف ـــتخراج ، تولی ـــات اس ـــامل عملی ـــي ش ـــاي اجرای ـــه ه ـــرد و برنام ـــي از عملک گزارش
ـــش  ـــل افزای ـــی از آن از مح ـــه بخش ـــركت ك ـــی ش ـــای  آت ـــه ه ـــا و برنام ـــرح ه ـــوالت و ط محص
ـــت  ـــا رای اكثری ـــت ب ـــد. در نهای ـــانده ش ـــران رس ـــالع حاض ـــه اط ـــردد ب ـــی گ ـــن م ـــرمایه تامی س

ـــد. ـــب ش ـــل تصوی ـــرار ذی ـــه ق ـــه ای ب ـــرمایه دو مرحل ـــش س ـــا افزای ـــهامداران ب س
افزایش سرمایه : 

افزایش سرمایه : 
ـــه مبلـــغ 192  ـــا افزایـــش ســـرمایه از مبلـــغ 119 هـــزار میلیـــارد ریـــال ب ـــه اول : مجمـــع، ب مرحل
ـــزار  ـــک ه ـــام ی ـــا ن ـــادی ب ـــهم ع ـــزارو 500 س ـــه 192 ه ـــم ب ـــال )منقس ـــارد ری ـــزارو 500 میلی ه

ـــت نمـــود. ـــی( از محـــل ســـود انباشـــته موافق ریال
ـــه  ـــرمایه نســـبت ب ـــش س ـــه افزای ـــن مرحل ـــودن ای ـــی نم ـــس از عمل ـــره پ ـــأت مدی ـــرر شـــد هی مق

ـــد : ـــدام نمای ـــر اق ـــرح زی ـــه ش ـــركت ب ـــنامه ش ـــاده »5« اساس ـــالح م اص
ـــود  ـــل س ـــه از مح ـــزان متعلق ـــه می ـــهامداران ب ـــۀ س ـــرای كلی ـــره ب ـــد ی ـــأت م ـــد هی ـــرر ش مق
ـــوق  ـــت حق ـــا رعای ـــهام ب ـــاره س ـــاد پ ـــورت ایج ـــور و در ص ـــد منظ ـــام جدی ـــا ن ـــهام ب ـــته س انباش

ـــول دارد. ـــررات معم ـــق مق ـــی الزم را مطاب ـــات قانون ـــهامداران اقدام س
ـــال  ـــارد ری ـــزارو 500 میلی ـــغ 192 ه ـــرمایه از مبل ـــش س ـــام افزای ـــا انج ـــع، ب ـــه دوم : مجم مرحل
ـــدی  ـــده و آورده نق ـــال ش ـــات ح ـــل مطالب ـــریال از مح ـــارد س ـــزارو 500 میلی ـــغ 271 ه ـــه مبل ب
ـــون  ـــمتی از قان ـــالح قس ـــی اص ـــه قانون ـــاده »162« الیح ـــاس م ـــر اس ـــت و ب ـــهامداران موافق س
تجـــارت، اختیـــار عملـــی نمـــودن افزایـــش ســـرمایه و اصـــالح مـــاده »5« اساســـنامه را طـــی مـــدت 
ـــس از اخـــذ مجـــوز از ســـازمان  ـــره پ ـــأت مدی ـــا هی ـــض نمـــود ت ـــره تفوی ـــأت مدی ـــه هی دو ســـال ب

ـــد.  ـــدام نمای ـــودن آن اق ـــی نم ـــه عمل ـــبت ب ـــادار نس ـــورس و اوراق به ب

ـــاره ســـهم هـــای حاصـــل از  ـــره حـــق تقـــدم هـــای اســـتفاده نشـــده و پ ـــد هیـــأت مدی مقـــرر گردی
ـــا رعایـــت مفـــاد مـــاده »172« الیحـــه اصـــالح قســـمتی از  افزایـــش ســـرمایه را در هـــر مرحلـــه و ب
ـــت  ـــورس و اوراق بهاداردرمهل ـــازمان ب ـــی س ـــط قانون ـــرایط و ضواب ـــت ش ـــا رعای ـــارت و ب ـــون تج قان
ـــس از  ـــروش پ ـــل از ف ـــغ حاص ـــه و مبل ـــورس عرض ـــازار ب ـــق ب ـــركت و از طری ـــط ش ـــرر توس مق
ـــع منظـــور  ـــه حســـاب بســـتانکاری ســـهامداران ذینف ـــه ب ـــای متعلق ـــا و كارمزده ـــه ه كســـر هزین

ـــردد. گ
نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

افزایـــش ســـرمایه قبلـــی شـــركت از مبلـــغ 55/500/000 میلیـــون ریـــال بـــه مبلـــغ 119/000/000 
ـــرمایه ای  ـــارج س ـــن مخ ـــور »تامی ـــه منظ ـــه ب ـــوده ك ـــته ب ـــود انباش ـــل س ـــال و از مح ـــون ری میلی
ـــون  ـــغ 10/945/668 میلی ـــه مبل ـــماره 2 ب ـــازی ش ـــه س ـــد گندل ـــداث واح ـــت اح ـــاز باب ـــورد نی م
ـــرمایه ای  ـــای س ـــی ه ـــد دارای ـــت خری ـــاز باب ـــورد نی ـــرمایه ای م ـــارج س ـــن مخ ـــال«، گ تامی ری
ـــه  ـــی( ب ـــزات معدن ـــین آالت و تجهی ـــرمایه ای )ماش ـــای س ـــی ه ـــد دارای ـــت خری ـــاز باب ـــورد نی م
مبلـــغ 9/266/400 میلیـــون ریـــال«، » جبـــران مخـــارج انجـــام شـــده بابـــت مشـــاركت در افزایـــش 
ـــال« و » مشـــاركت  ـــون ری ـــغ 27/429/932 میلی ـــه مبل ـــر ب ـــای ســـرمایه پذی ســـرمایه شـــركت ه
ـــال«  ـــون ری ـــغ 15/858/000 میلی ـــه مبل ـــر ب ـــرمایه پذی ـــای س ـــركت ه ـــرمایه ش ـــش س در افزای
ـــور كـــه طـــی تصمیمـــات مجمـــع  صـــورت گرفتـــه اســـت. نتایـــج حاصـــل از افزایـــش ســـرمایه مزب
عمومـــی فـــوق العـــاده مـــورخ 1400/12/04 تصویـــب شـــده و در تاریـــخ 1400/12/25 نـــزد 

ـــت. ـــیده اس ـــت رس ـــه ثب ـــا ب ـــركت ه ـــت ش ـــع ثب مرج
هدف از انجام افزایش سرمایه 

هدف شرکت معدنی و صنعتی چادرملو )سهامی عام(، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه 
ثبت، به شرح زیر می باشد: 

ـــای توســـعه در دســـت اجـــرا  ـــل طـــرح ه ـــاز جهـــت تکمی ـــورد نی ـــع م ـــن بخشـــی از مناب 1- تأمی
ـــامل؛ ش

 EPC  -الف: احداِث نیروگاه سیکل تركیبی به ظرفیِت اسمِی 546 مگاوانت
ـــه  ـــیلیس ب ـــز و فروس ـــیلیکو منگن ـــن، فروس ـــز پركرب ـــا )فرومنگن ـــه فروآلیاژه ـــداِث كارخان ب: اح

ـــال  ـــن در س ـــِت 20/000 ،30/000 و 15/000 ت ـــا ظرفی ـــب ب ترتی
ـــواد  ـــواع م ـــرآوری ان ـــن ف ـــزار ت ـــامل 310 ه ـــوز )ش ـــای نس ـــرآورده ه ـــِد ف ـــِط تولی ـــداِث خ  ج: اح

ـــوز( ـــژه نس ـــات وی ـــرم و قطع ـــر، ج ـــواع آج ـــد ان ـــن تولی ـــزار ت ـــوز و 185 ه نس
ـــر ســـاعت  ـــر مکعـــب ب ـــال مت ـــِت 15/000 نرم ـــه ظرفی ـــه اكســـیژن شـــیاره 2 ب  د: احـــداِث كارخان

EP ـــه روش ب
ـــای ســـرمایه  ـــش ســـرمایه شـــركت ه ـــت مشـــاركت در افزای ـــران مخـــارج انجـــام شـــده باب 2- جب

ـــر  پذی
3- مشاركت در افزایش سرمایه شركت های سرمایه پذیر 

4- جبـــراِن مخـــارِج انجـــام شـــده بابـــت تحصیـــِل ســـرمایه گـــذاری هـــا )خریـــِد ســـهام و 
تأســـیس شـــركت(

5- تحصیِل سرمایه گذاری ها )تأسیس شركت - در جریان( 
ـــی هـــای ســـرمایه ای  ـــد و ســـاخت دارای ـــت خری ـــراِن مخـــارِج ســـرمایه ای انجـــام شـــده باب 6- جب
)ســـاختمان و تأسیســـات، ماشـــین آالت و تجهیـــزات، وســـایل نقلیـــه و ...( و تکمیـــِل طـــرح هـــای 

ـــِخ 1401/06/31( ـــا تاری ـــِخ 1398/01/01 ت در دســـت اجـــرا و توســـعه)از تاری
ـــنگ  ـــِن س ـــور تأمی ـــه منظ ـــركت ب ـــاز ش ـــورد نی ـــردش م ـــرمایه در گ ـــی از س ـــن بخش 7- تأمی

ـــد) ـــتخراج و خری )اس

ش
خو

سر
قه 
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ص

چادرملو؛ نماد توسعه پایدار - پیشگام در تکمیل زنجیره تولید
تصویب افزایش سرمایه بیش از 2 برابری
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گروه سرمایه گذاري مسکن؛ بي بدیل در جایگاه توسعه صنعت ساختماني

جمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام شركت گروه سرمایه گذاري مسکن )سهامیعام( مورخ 
1401/11/18 در محل خیابان شیخ بهایي جنوبي-شهرک والفجر- انتهاي خیابان ایرانشناسي- میدان 

شهداي دانشجو- خیابان نهم- پالک6 تشکیل گردید. 
در این مجمع كه بیش از 78/61 درصد سهامداران حقیقي و حقوقي ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانوني برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقاي  سعید شیرزادي 
بود، كه جنابان حمیدرضا مالکي و دانیال آستانه در مقام نظار اول و دوم و آقاي سیروس آیدین به عنوان 

دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهاي صورت پذیرفته در طي سال مالي 
منتهي به 1401/09/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني، مجمع نشینان با طنین صلوات 
خود ضمن  تصویب صورتهاي مالي و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم سود 50 ریالي به ازاي 

هر سهم به كار خود پایان دادند.
همچنین سازمان حسابرسي  بهعنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و سازمان حسابرسي بهعنوان 

بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
آخرین اعضاي هیئت مدیره درسال مالي مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :

دكتر محمدرضا جواهري در ابتداي گزارش جامع خود با تشریح تاریخچه و تركیب سهامداران شركت افزود: 
شركت گروه سرمایه گذاري مسکن یکي از بزرگترین و موثرترین فعاالن صنعت ساختمان در كشور است. 
كه به منظور پاسخگویي به نیاز مشتریان بانک مسکن در سال 1369 تاسیس گردید. به گفته وي از ابتداي 
تاسیس تاكنون عملیات اجرایي بیش از 69 هزار  واحد مسکوني در قالب 542 پروژه توسط شركتهاي گروه 
سرمایهگذاري مسکن شروع شده و بیش از 60 هزار واحد مسکوني به بهرهبرداري رسیده است. مدیرعامل 
»ثمسکن«همچنین خاطرنشان ساخت كه عالوه بر آن در ساخت مجتمع تجاري اداري و آموزشي و نیز 
ساخت آزاد راه، خطوط انتقال آب و آمادهسازي زمین این مجموعه فعالیت چشمگیري داشته و شركتهاي 
گروه سرمایهگذاري مسکن در حال حاضر 9.065 واحد مسکوني در دست ساخت و حدود 4.052 واحد 

مسکوني در مرحله طراحي، مطالعه و بررسي دارند.
به گفته سکاندار كاردان صاحبنام مجموعه، گروه سرمایهگذاري مسکن داراي 14 شركت زیر مجموعه مي 

باشد كه در 28 استان و 36 شهر كشور، گسترده شدهاند. 
مدیرعامل  در ادامه پیرامون تکمیل جلسات كمیته راهبري طراحي و نظارت بر پروژه ها توضیحاتي 
ارائه كرد و افزود: ارزیابي كیفي شركت هاي تابعه گروه سرمایه گذاري مسکن، گواه آن مي باشد كه با 
سیاستگذاري هاي اصولي مدیران و حمایت همه جانبه سهامداران عمده، شركت هاي تابعه در روندي رو 
به رشد و صعودي به بهبود فرآیندهاي ساخت و تامین پرداخته اند.  دكتر جواهري همچنین اظهار داشت 
كه ما در گروه مصمم هستیم كه 8 درصد رشد ارتقاء كیفي حادث شده در سال مالي مورد گزارش را در 
سال آتي نیز استمرار ببخشیم. سکاندار مجموعه در ادامه با اعالم اینکه 1/644/961 متر زیربناي كل در 
دست اجرا پروژه هاي شركت مي باشد افزود: در سال مالي گذشته با یک روند چشمگیر افزایش بیش از 

120 درصدي پروژه هاي مدنظر تکمیل شده اند
وي همچنین خاطرنشان كرد كه براساس سیاست گذاري هاي كالن تدوین شده، 97 درصد پروژه ها 

مسکوني و 3 درصد تجاري باشند.
دكتر جواهري در فرازي دیگر از گزارش خود پروژه هاي؛ مركز شهر اندیشه، شهر آراي یزد، ایمان تبریز- فاز 
1، ستاره فروردین كیش - قطعه 69،  بهارستان زاهدان، سرواراک، الله مهاجران، سپیدار قم)رضوان(، نگین 

شهر ري، شار)آفتاب صدرا(شیراز- فاز 1 را جزو 10 پروژه تاثیرگذار گروه اعالم كرد و تاكید كرد با سرعت 
و جدیت و اتخاذ برنامه اي مدون مصمم هستیم كه با تالش ویژه هر چه زودتر این پروژه ها را نهایي كرده 
و به مرحله تکمیل برسانیم. ارائه توضیحاتي در مورد فروش واحدهاي مسکوني و تجاري و مقدار ریالي 
از فروش این پروژه ها كه رشد 100 درصدي به نسبت سال قبل داشته است بخش دیگري از گزارش 

مبسوط دكتر جواهري بود.
به گفته دكتر جواهري در سال مالي مورد گزارش كه شاخص كل تنها 10 درصد رشد داشته است این 

رشد براي سهام گروه مسکن افزون بر 80 درصد بوده است.
 مدیر رزومه دار صنعت و بازار سرمایه كشورمان همچنین تاكید كرد كه در شركت اصلي سود حاصل 
در سرمایه گذاري 163 درصد و در سود عملیاتي 298 درصد و سود خالص 318 درصد به نسبت سال 

قبل رشد داشته است.
وی تاكید كرد كه در سال مالي جدید به دنبال آن هستیم كه با اخذ تسهیالت مناسب از بانک ها و علي 

الخصوص از بانک مسکن ، روندی جهش گونه در خلق و تکمیل پروژه ها داشته باشیم .
تشریح اقدامات انجام شده در حوزه pmo ، اقدامات دفتر اقتصاد مسکن، اقدامات واحد تحقیق و توسعه و 

اقدامات حوزه حقوقي بخش دیگري از گزارش مدیر مدبر مجموعه بود.
دكتر جواهري در بخش پایاني گزارش با تبیین اینکه دربازه زماني كوتاه تري پروژه هاي خود را به مرحله 

نهایي و فروش برسانیم خود برنامه هاي آتي گروه را به قرار زیر معرفي كرد: 
- تمركز بر افزایش ذخیره زمین و تعریف پروژه هاي شاخص با سودآوري باال

- استفاده از روش هاي نوین صنعتي سازي جهت بهینه سازي هزینه و زمان پروژه ها
- تقویت و توسعه فعالیت شركت هاي پشتیبان و تازه تاسیس )مهندسین مشاور، سازمان، البرز، سواحل 

مکران(
- استفاده حداكثري از ظرفیت هاي بازار سرمایه جهت تامین منابع مالي مورد نیاز پروژه ها

- تالش در جهت پذیرش و عرضه شركت هاي تابعه غیربورسي در بازاربورس و فرابورس

افزایش بیش از سیصد درصدی سود خالص

لج
 خ

دی
مه

دکتر جواهري با اظهار اینکه ما در گروه مصمم هستیم که هشت درصد رشد 
ارتقاء کیفي حادث شده در سال مالي مورد گزارش را در سال آتي نیز استمرار 
ببخشیم، افزود  :  961/644/1 متر زیربنای کل در دست اجرای پروژه های 
شرکت می باشد که در سال مالی گذشته با یک روند چشمگیر در جهت تسریع 

در تکمیل پروژه ها به افزایش 120 درصدی در این حوزه دست یافتیم .
مدیر رزومه دار صنعت و بازار سرمایه کشورمان همچنین تاکید کرد که در 
شرکت اصلي سود حاصل در سرمایه گذاري 16۳ درصد و در سود عملیاتي 298 

درصد و سود خالص ۳18 درصد به نسبت سال قبل رشد داشته است.
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- ارتقاي جایگاه تحقیق و توسعه در شركت هاي تابعه  و استفاده از فناوري هاي نوین در تمامي بخش 
هاي زنجیره ارزش گروه

- تکمیل زنجیره ارزش گروه در حوزه بهره برداري و خدمات پس از فروش
- بررسي افزایش سرمایه شركت

- امکان سنجي تاسیس مركز ملي صنعتي سازي ساختمان
استقبال چشمگیر سهامداران از مجمع، برگزاري مجمع در نهایت نظم و پذیرایي شایسته 
ذینفعان توسط کلیه ارکان شرکت، حضور پرشمار مدیران عامل و مدیران ارشد شرکت هاي 
تابعه - شرکت تامین سرمایه مسکن و بانک مسکن، ارائه توضیحات جامع پیرامون سوالها و 
ابهامات موجود توسط مدیران ارشد و کاربلد شرکت هاي تابعه، گزارش مبسوط دکتر جواهري 
پیرامون برنامه هاي مدون مدیریت براي توسعه و تعالي هر چه بیشتر گروه، تایید حسابهاي 
شفاف و کلین جناب سیروس آیدین معاون مالي مجرب مجموعه، پاسخگویي مستند و دقیق 
به سواالت سهامداران حاضر در مجمع، تقدیر ویژه رئیس مجمع از عملکرد جهادي مدیرعامل 
گروه و مدیران عامل شرکت هاي تابعه، تاکید پنل هیات رئیسه مجمع براي تهیه طرح توجیهي 
افزایش سرمایه شرکت ظرف ۳ ماه، همکاري مدیریت برجسته امور سهام و مدیریت فرهیخته 
روابط عمومي گروه و  نهایت تعامل جناب دکتر محمد شعیبي در جهت باز نشر خبر از نکات 

خواندني این مجمع بود که حیفمان آمد به اسب قلم سپرده نشود.
مرور کلي بر وضعیت و تحوالت صنعت ساختمان
ماهیت کسب وکارو جایگاه مسکن دراقتصاد ملي

مسـکن بـه عنـوان یکـي از اساسـي ترین نیازهـاي بشـر، همـواره یکـي از اولویت هــاي دولت هــا و 

سیاســت گذاران اقتصــادي بــوده اســت. بخــش مسـکن بـه دلیـل ارتباطـات پسـین و پیشـین قـوي 
بـا سـایر بخشهـاي اقتصــادي به عنــوان یکــي از بخش هــاي اصلــي محــرک رشــد اقتصــادي در 
كشـور مطـرح بـوده و هرگونـه تحـرک تولیـد در ایـن بخـش زمینه سـاز رشـد تولیـد و اشـتغال در سـایر 

بخش هـاي وابسـته مي شـود. در تصویـري كلـي:
-  35 تا 50 درصد سرمایه گذاري كشور

- 70 درصد ارزش موجودي سرمایه كشور 
- 5 تا 12 درصد ارزش افزوده كشور

- 10 درصد اشتغال كشور 
مربــوط بــه بخــش ســاختمان و مســتغالت بــوده اســت. چنیــن ارتبــاط گســترده اي بیــن 
صنعــت ســاختمان و اقتصــاد كالن موجــب شــده كــه از سـال 1397 بـه بعـد و همزمـان بـا تنـزل 
رشـد اقتصـادي، فعالیـت در بخـش سـاختمان بـا ركـود تورمـي مواجـه گـردد. نکتـه قابـل توجـه اینکه 

ایـن رخـداد علیرغـم جهـش قابـل مالحظـه در سـطح معامـالت و قیمـت بـه وقـوع پیوسـته اسـت. 
بـر اسـاس آمـار بانـک مركـزي، تولیـد ناخالـص داخلـي بـه قیمـت پایـه و بـه قیمت هـاي ثابـت سـال 
1395 از 7/525 هـزار میلیـارد ریـال در شـش ماهـه اول سـال 1400 بـه 7/749 هـزار میلیـارد ریـال 
در نیمـه نخسـت سـال 1401 افزایـش یافتـه كـه گویـاي رشـد 3/0 درصـدي اسـت. ارزش افـزوده 
بخـش سـاختمان در نیمـه نخسـت 1401 بـه قیمـت پایـه و بـه قیمتهـاي ثابـت سـال 1395 ،در 
حـدود 2/548 هـزار میلیـارد ریـال بـوده و سـهم آن از كل تولیـد ناخالـص داخلـي كشـور 5/2 درصـد 
اسـت. ارزش ســرمایه گذاري بخــش خصوصــي در ســاختمان هاي مناطــق شــهري بــه قیمت 

هــاي جــاري طــي شــش ماهــه اول ســال 1401 نســبت بــه دوره مشــابه ســال قبــل 35/5 
درصــد افزایــش یافتــه اســت كــه بــا اعمــال شــاخصهاي قیمــت متناظــر و تعدیــل رقــم 
مذكــور، نــرخ رشــد ارزش افــزوده ســاختمان بخــش خصوصــي بــه قیمتهــاي ثابــت ســال 
1395 معـادل 0/3 درصـد بـرآورد میگـردد. در نهایـت بـا در نظـر گرفتـن ایـن رقـم و ارزش افـزوده 
سـاختمان-هاي دولتـي، نـرخ رشـد بخـش سـاختمان بـه قیمـت هـاي ثابـت سـال 1395 طـي دوره 

زمانـي مذكـور 1/5- درصـد بــرآورد مي شــود.
برنامه استراتژیک شرکت

سـاخت و سـاز مسـکن حـدود 8 تا 10 درصـد ارزش افـزوده ایجاد شـده در اقتصـاد ملـي را ایجـاد 
میکنـد، كـه اگـر ارزش بهره بـرداري از واحدهـاي مســکوني موجــود را نیــز اضافــه كنیــم ایــن 
عــدد بــه بــاالي 25 درصــد خواهــد رســید. اگــر ضریــب تکاثــري بخــش ســاخت و ســاز را 
حســاب كنیـم، یـک واحـد افزایـش در ارزش افـزوده بخـش مسـکن،GDP  را بـه انـدازه 1/8 واحـد 
تغییـر خواهـد داد. حـدود 12 درصـد اشـتغال كشـور بـه طـور مسـتقیم ناشـي از بخـش سـاخت و سـاز 
اسـت. درســال هاي مختلــف از 25 تــا 45 درصدحجــم ســرمایه گذاري ملــي را بخــش مســکن 
بــه خــود اختصــاص داده و در حــال حاضــر ایــن بــازار شــرایط ركــود تورمــي را تجربــه مي 
كنــد. بنابرایــن رشــد قابــل توجــه تــورم و افزایــش ریســکهاي تامیــن اقــالم اســتراتژیک پروژه 

هــا بــه واســطه مســائل سیاســي و تحریم هــا، منجــر بــه افزایــش بهــاي ســاخت
پروژه هـاي شـركت، مخصوصـا پروژه هایـي كـه در مراحـل پایانـي سـاخت قـرار داشـته اند، شـد. از 
سـوي دیگـر ایـن تـورم، چالشهـاي جـدي را در تامیـن آهـن آالت و میلگـرد بـراي پروژه هـاي شـروع 
شـده، بوجـود آورده و همچنیــن منجــر بــه كاهــش قــدرت تامیــن نقدینگــي بــراي ســاخت 

پروژه هـا گردیـده اسـت. علیرغـم ایـن معضـالت، گـروه توانسـته ضمـن تثبیـت كیفیـت محصـوالت و 
افزایـش دو برابـري سـود، در بازنگـري طـرح اسـتراتژیک، سـنگ بنـاي رشـد سـریع و توسـعه پایـدار در 
سـنوات آتـي را فراهـم آورد. ایـن تحـوالت ضـرورت تمركـز بـر اركان جهت سـاز شـركت بــه شــرح 
زیــر را دو چنــدان مي نمایــد. لـذا شـركت گـروه سـرمایه گـذاري مسـکن، طـرح چـکاد )چابـک، 
كیفي و كاركردگـرا، الگوسـاز و دارایي سـاز و دانش محـور( را در سـرلوحه اقدامـات خـود قـرار داده اسـت.

ضـرورت اجـراي طـرح چـکاد در كنـار نیازهـاي توسـعه اي شـركت جهـت نهادینه ســازي »انضبــاط 
اســتراتژیک« بــه شــرح زیــر مي باشــد:  

- تغییـر ماهیـت كسـب و كارهـا، ویژگي هـاي منحصـر بـه فـرد صنعـت سـاختمان و شـرایط اقتصـاد 
كالن كشـور روابـط بیـن انـدازه، درآمـد، سـودآوري و تاثیـر بنگاه هـا را مخـدوش كـرده اسـت. 

- از آنجایي كـه انـدازه ممکـن اسـت هنـوز یـک ویژگـي متمایزكننـده بـراي گـروه باشـد، ولـي تنهـا 
فاكتـور موفقیـت و اثرگـذاري نبـوده و ویژگي هــاي متمایــز كننــده دیگــري مــورد نیــاز مي باشــد. 
- بـدون شـک تامیـن مسـکن بـراي اقشـار متوسـط درآمـد )بـه عنـوان بــازار هــدف اصلــي(، در 
حالیکــه بــه دلیــل رشــد افسارگســیخته قیمت هــا عمــال امــکان ورود بــه بــازار مســکن را 
بــراي ایــن دهک هــاي درآمــدي ناممکــن كــرده اســت، شناســایي پاســخ ها بــه ایــن معادلــه، 

جزیــي از دغدغه هــاي اصلــي گــروه مي باشــد. 
- در طـرح چـکاد تـالش شـده كـه بـا بررسـي همـه جانبـه اكوسیسـتم گــروه، ارزیابــي ســازمان از 
جنبه هــاي مختلــف، ویژگي هایــي كــه بــراي ایجــاد تمایــز و افزایــش آمادگــي بــراي آینــده 

نیــاز اســت شناســایي و تبییــن گــردد.
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صعود 22 پله ای پتروشیمی شیمی بافت در فهرست ۱۰۰ شرکت برتر ایران
تجلی اقتصاد مقاومتی

لج
 خ

دی
مه

در بیست و پنجمین دوره متوالی تجلیل از 100 شركت برتر ایران كه با حضور جمعی از مسئولین 
كشوری و مدیران ارشد شركت های دولتی و خصوصی به همت سازمان مدیریت صنعتی در بهمن 
ماه سال جاری و در سالن همایش های صدا و سیما برگزار گردید. بر اساس اطالعات سال مالی 
1400، شركت پتروشیمی شیمی بافت با 22 پله صعود نسبت به سال گذشته، رتبه 162 در فهرست 

)IMI-100( را كسب نمود و برگ زرینی دیگر را در كارنامه پرافتخار خود به ثبت رساند.
ــا ثبــت رقــم  ایــن شــركت از حیــث شــاخص فــروش كل در ســال مالــی 1400 توانســت ب
24.426.3 میلیــارد ریــال در فهرســت 500 شــركت برتــر ایــران در جایگاه 100 شــركت برتر 
ــرار بگیرد.براســاس ایــن گــزارش، شــركت پتروشــیمی شــیمی بافــت بعنــوان تولیــد  دوم ق
ــای خــود در صنعــت پتروشــیمی  ــه منظــور توســعه فعالیت ه ــده MTBE و MEK ب كنن
بــا بکارگیــری تدابیــر موثــر و اســتراتژی هــای راهبــردی مدیــران ارشــد و تــالش همــه جانبه 
كلیــه عوامــل و كاركنــان پرتــالش ایــن مجموعــه در ســال هــای اخیــر، توانســته عــالوه بــر 

تأمیــن تقاضــای مــورد نیــاز بــازار هــای هــدف، ســیر صعــودی خــود را نیــز حفــظ نمایــد.
ــی  ــرد مال ــروش و عملک ــزان ف ــاس می ــر اس ــاله ب ــر س ــدی ه ــه بن ــن رتب ــی اســت ای گفتن
ــی تائیــد شــده و ارزش  ــه صورت هــای مال ــا اســتناد ب شــركت هــا و موسســات تجــاري و ب
ــت  ــازار توســط ســازمان مدیری ــی و اشــتغالزایی، ســودآوری و ارزش ب ــزان دارای ــزوده، می اف
صنعتــی انجــام گرفتــه و ایــن ســازمان بــا الهــام از رســالت خــود بــا فراهــم نمــودن آمــار و 
اطالعــات شــفاف و مفیــد در مــورد بنــگاه هــای اقتصــادی كشــور، فضــای روشــن تــری از 

ــه مــی دهــد. كســب و كار اقتصــادی كشــور ارائ
با توجه به پتانسیل باالی مجموعه و وجود نیروهای جهادی و خدوم كسب این موفقیت ارزنده را 
به اعضای با تجربه هیات مدیره مهندس محمدعلی رستمی مدیرعامل برجسته و توانمند شركت، 
معاونین و مدیران متعهد و متخصص مجموعه و كلیه كاركنان تالشگر شركت پتروشیمی شیمی 
بافت تبریک عرض نموده و مطمئن هستیم این روند رو به رشد و صعودی شركت در كسب موفقیت 

ها استمرار خواهد داشت.

سخن مدیرعامل 
شركت پتروشیمی شیمی بافت با امید به خدای متعال و با تکیه بر پرسنل استوار و هوشمند خود، قادر 
است با برنامه ریزی، تالش، تدوین استراتژی ها و اقدامات الزم با محوریت اقتصاد مقاومتی، بخش عمده 
ای از تهدیدهای امروز را تبدیل به فرصت نماید. ضروریست جهت دستیابی به اهداف مهم پیش رو نکات 
و راهکارهای ذیل رعایت و اقدام گردد: 1- نقطه شروع اقتصاد مقاومتی، سیاست گذاری برای اصالح 
الگوی مصرف منابع و مواد اولیه است. بهینه سازی مصرف، تولید را جهت می دهد و این دو در كنار هم، 
مسیر سود شركت را مشخص می كنند. رونق و افزایش تولید و كاستن از واردات كه می تواند به افول 
و كم رونقی و توقف واحدهای تولیدی داخلی منجر شود، موجب استقالل اقتصادی، قطع وابستگی به 
خارج و ارتقای تکنولوژی در سطح كالن تر شود. بدین منظور پتروشیمی شیمی بافت، توسعه محصول 
با هدف تأمین نیاز چرخه مصرف شركت های پایین دستی و جلوگیری از خروج ارز از كشور را سرلوحه 
خود قرار داده است . 2- افزایش بهره وری در تولید، كاهش قیمت تمام شده تولیدات، كیفیت بهتر و 
خدمات بیشتر در رقابت با تولیدات خارجی و كاهش واردات، حمایت از تولید ملی به ویژه تولیدات مواد 
شیمیایی و كاتالیست ها و كمک به كارگاه های ساخت داخل قطعات و تجهیزات مکانیکی،ماشینری 
،برق و ابزاردقیق 3- استفاده از منابع مالی وسیستم های حمایتی پولی و مالی و بیمه ای بانک ها برای 
كنترل جریان نقدینگی شركت 4- افزایش تولید علم و تولید دانش فنی با حمایت از شركت های دانش 
بنیان 5- تبدیل تهدیدها به فرصت ها در روند تامین كاالها به این معنا كه به محض اعمال تحریم در 
تامین برخی از قطعات و كاالها، شکل دهی به عزم ملی درحوزه فناوری و صنعت و تجارت برای ایجاد 
خود كفایی كامل یا حداقل خود اتکایی در تولید و تامین این اقالم صورت پذیرد. 6- برقراری ارتباطات 
خاص اقتصادی با برخی از شركت های هم گروه و گسترش ارتباطات اقتصادی با آنها 7- شکل گیری 
روحیه جهاد اقتصادی، تولید ملی و حمیت ایرانی. همچون خود كفایی در تکنولوژی ها و فناوری های 
برتر تولیدات محصوالت با ارزش افزوده باالتر و كمک به تولید مواد شیمیایی ساخت داخل با شركت 
های دانش بنیان با هدف بی نیازی از واردات 8- پیروی از سیاست های كالن سهامداران در راستای 

توسعه و ایجاد تحول در شركت

مهندس محمدعلی رستمی از مدیران متخصص و متبحر صنعت نفت می باشد 
که به برنامه محوری و شایسته ساالری رویکردی جدی دارد. این مدیر با سابقه 
صنعت و اقتصاد کشورمان پیشتر و در پتروشیمی آبادان نیز اثبات کرد مدیری 
است که هم بخوبی با ضعف ها و فرصت های پیش روی شرکت های پتروشیمی، 
نفت و گاز آشنا می باشد و برای آنها برنامه های مدونی دارد و هم در عملیاتی 
ساختن و پیاده سازی این برنامه ها، مصمم و جدی می باشد و در این مسیر با 
احدالناسی عهد اخوت نبسته است. بهبود تمام شاخص های آماری و عملکردی 
))پتروشیمی شیمی بافت((  نیز در طول تصدی سکانداری این مدیر شایسته 
و کسب توفیقات متعدد و پرتداوم در تداوم روندی صعودی شرکت از برکات 

مدیریتی جهادی مشارالیه در شیمی بافت می باشد.

رئیس هیئت مدیره
قاسم عابدزاده شوكی

عضو هیئت مدیره
علیرضا فهامی

عضو هیئت مدیره
محسن احمدی

نائب رئیس هیئت مدیره
سید حیدر میرجهانمردی
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مجمع عمومی عادی فوق العاده صاحبان سهام شركت صنعتي و معدني كیمیاي زنجان گستران )سهامی عام( 
مورخ 1401/11/11 در محل مجموعه فرهنگي ورزشي تالش سالن تالش برگزار گردید.

در این مجمع كه با حضور بیش از  66/48 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای ایرج تاج 
الدین بود، كه جنابان جواد زارعي و حسین جوادي در مقام نظار اول و دوم و آقای علي خالقي به عنوان دبیر 

مجمع انتخاب گردیدند.
در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه و پس از استماع گزارش 
حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب افزایش سرمایه شركت به تغییر 

بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

بنا به گزارش مدیریت ارشد در مجمع، در شرایط فعلی كشور، 
شركت هایی مانند كیمیا دغدغه تامین خاک دارند و از این رو 
شركت در نظر دارد كه با افتتاح و بهره برداری از معدن های 
جدید، این دغدغه را رفع كند. همچنین اعالم گردید كه فروش 
شركت كامال وابسته به تامین خاک است و هر چند در حال 
حاضر شركت كیمیای زنجان مشکلی از لحاظ تامین خاک ندارد 
ولی ضرورت استفاده از منابع جایگزینی مانند بهره برداری از 
معادن خاک در دسترس باعث خواهد شد كه ریسک تامین 
خاک مورد نیاز كارخانه برای سال های آتی نیز به طور كامل 
برطرف شود. منطبق با گزارش مدیریت؛ تالش بر این است كه 
پیش از سال جدید و طی دو الی سه هفته، ثبت افزایش سرمایه 

انجام صورت گیرد.
 در پایان این مجمع با آرای اكثریت مجمع سرمایه شركت از 
مبلغ  2000 میلیارد به مبلغ 3000 میلیارد تومان به میزان 
1000 میلیارد تومان معادل 50 درصد شركت جهت تامین 

سرمایه در گردش و از محل سود انباشته افزایش یافت.
علی خالقی دبیر مجمع و مدیر مالی كیمیای زنجان با تشریح 
اینکه افزایش سرمایه قبلی شركت از مبلغ 1/050/000 میلیون 
ریال به مبلغ 2/000/000 میلیون ریال و از محل سود انباشته 
بوده كه به منظور تحصیل سرمایه گذاری جدید، جبران مخارج 
انجام شده بابت سرمایه گذاری و تامین سرمایه در گردش صورت 
گرفته است اضافه كرد نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور كه 
طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/12/16 
تصویب شده بود در تاریخ 1401/01/28 نزد مرجع ثبت شركت 

ها به ثبت رسیده است.
شایان ذكر است در حال حاضر فلوتاسیون خاک اكسیده سرب، 
خاک سولفوره سرب، خاک اكسیده روی و خاک سولفوره روی به 

منظور تولید انواع كنسانتره های اكسیده و سولفوره سرب و روی با باالترین راندمان ممکن، كمترین هزینه 
انرژی ، به روزترین دانش، تجهیزات و ماشین آالت فرآوری و توسط پرسنل جوان و متخصص و با مدیرانی 

مجرب تنها در شركت كیمیای زنجان انجام می گیرد. 
تبریک فرارسیدن ماه رجب و میالد امیرالمومنین توسط جناب ایرج تاج الدینی رئیس هیات 
مدیره صاحبنام مجموعه و ریاست مجمع، میزبانی شایسته و برگزاری مجمع در نهایت نظم با 
همکاری سرکار خانم یوسف نژاد مدیریت و کارشناسان امور سهام شرکت، قرائت گزارش توجیهی 
توسط علی خالقی معاون مالی شرکت، پاسخگویی دقیق به سواالت سهامداران و ذینفعان، تصریح 
ریاست مجمع مبنی بر اینکه در »کیمیا« نیاز شدید به تامین خاک داریم و خوشبختانه با سیاست 
گذاری که در گروه صورت پذیرفته و با بهره برداری از معادن مشخص شده دیگر ما به استحصال 

خاک از معدن انگوران اکتفا نمی کنیم، اصالح ماده ۵ اساسنامه شرکت در مورد میزان سرمایه 
شرکت و نهایت  لطف و مساعدت جناب مجتبی بزرگی مرد شماره یک مالی هلدینگ با اصحاب 
رسانه جهت پوشش خبری از نکات خواندنی مجمع بود که حیفمان آمد به اسب قلم سپرده نشود.

گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت صنعتي و معدني کیمیاي زنجان گستران 

)سهامي عام(
در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1۳47

1- گزارش توجیهی مورخ 9 آبان ماه 1401 هیات مدیره شركت صنعتي و معدني كیمیاي زنجان گستران 
)سهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ 2000 میلیارد ریال به مبلغ 3000 میلیارد ریال 
، مشتمل بر صورت سود و زیان پیش بینی شده، صورت وضعیت مالی پیش بینی شده، صورت تغییرات در 
حقوق مالکانه پیش بینی شده، صورت جریان های نقدی پیش بینی شده كه پیوست می باشد، طبق استاندارد 
حسابرسی«رسیدگی به اطالعات مالی آتی« مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت گزارش 

توجیهی مذبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شركت است. 
2- گزارش مزبور در اجرای تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه شركت 
از محل سود انباشته و به منظور تامین سرمایه در گردش تهیه شده است. این گزارش توجیهی براساس 
مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است كه انتظار 
نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه به استفاده كنندگان توجه داده می شود كه این گزارش توجیهی 
ممکن است برای هدف هایی جز هدف توصیف شده در باال 

مناسب نباشد.
3- براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات این موسسه 
به مواردی برخورد نکرده است كه متقاعد شود مفروضات مزبور 
مبنایی معقول برای تهیه گزارش توجیهی فراهم نمی نماید. به 
عالوه به نظر این موسسه، گزارش توجیهی یاد شده ، براساس 
استانداردهای  طبق  و  تهیه  مناسب  ای  گونه  به  مفروضات 

حسابداری ارائه شده است.
4- توجه به اظهار تعدیل نشده این موسسه نسبت به صورتهای 
مالی سال مالی منتهی هب 29 اسفند 1400 شركت، مانده 
سودانباشته مندرج در صورت های مالی مذكور، به مبلغ 2/960 
میلیارد ریال و پس از كسر سود سهام مصوب به مبلغ 800 
میلیارد ریال، برای تامین افزایش سرمایه پیش بینی شده در 

گزارش توجیهی هیات مدیره از كفایت الزم برخوردار است.
5- بدیهی است تحقق افزایش سرمایه منوط به كسب مجوز از 
سازمان بورس و اوراق بهادار . رعایت الزامات مربوط به ان سازمان 

خواهد بود.
6- حتی اگر رویدادهای پیش بینی شده طبق مفروضات ذهنی 
توصیف شده در باال رخ دهد، نتایج واقعی احتماال متفاوت از پیش 
بینی ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به 
گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوتهای حاصل می تواند 

با اهمیت باشد. 
هدف از انجام افزایش سرمایه 

تأمین سرمایه در گردش
 افزایش سرمایه شركت از محل سود انباشته جهت تامین سرمایه 
در گردش در سال 1401 در نظر گرفته شده است. در صورت 
عدم انجام افزایش سرمایه، شركت جهت تامین وجوه مورد نیاز 
جهت تقسیم سود بین سهامداران ناگزیر به اخذ تسهیالت به مبلغ 1/000/000 میلیون ریال در سال 1401 
خواهد بود. اخذ تسهیالت مزبور منجر به تحمیل هزینه مالی به شركت شده و در نتیجه سودآوری آن را تحت 

تاثیر قرار خواهد داد.
اطالعات طرح های توسعه شرکت:

انتقال شرکت از فرابورس به بورس تهران
اثرات انتقال

- افزایش اعتبار و توانایی تامین مالی ارزان تر و راحت تر برای شركت و گروه )از طریق توثیق سهام(
- افزایش میزان سهام آزاد شناور و با توجه به مقررات بورس و اوراق بهادار

- افزایش میزان معافیت مالیاتی از 5% نرخ ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم به %10

شرکت کیمیایی زنجان گستران؛ پیشتاز در فرآوری کانی های مختلف با راندمان باال

تصویب افزایش سرمایه 5۰ درصدی در مجمع

مهندس عطائیان در حاشیه مجمع با تبیین اینکه این افزایش سرمایه 
100 میلیاردی از محل سود انباشته تامین خواهد شد خاطرنشان کرد: 
با این افزایش ۵0 درصدی و تامین سرمایه در گردش، ما با سرعت در 
جهت بهره برداری بیشتر و بهتر از معادن مشخص شده گام برخواهیم 
داشت. به گفته این مدیر رزومه دار و موفق، با بهره برداری از این معادن 
که ظرفیت خوبی دارند و همچنین برنامه ریزی جهت تامین حداکثری 
خاک های مورد نیازی کارخانه، عملکرد ما در سودآفرینی و ارزش 

آفرینی روندی صعودی خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت تصریح کرد که دوره بازگشت سرمایه 4۳ ماه، نرخ 
بازده مورد انتظار ، 18 درصد و نرخ بازده داخلی 20/۵۳ درصد پیش 

بینی شده است.
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شرکت پخش البرز؛ قدیمی ترین شرکت پخش در پهنه ایران زمین با نیم قرن تجربه 

ـــرز  ـــش الب ـــركت پخ ـــهام ش ـــان س ـــاده صاحب ـــوق الع ـــادی ف ـــی ع ـــع عموم مجم
ـــالن  ـــه 7س ـــو- طبق ـــازار چارس ـــل  ب ـــورخ 1401/11/08 در مح ـــهامی عام( م )س

ـــد. ـــزار گردی ـــات  برگ ـــماره 2 اجتماع ش
ـــی  ـــی و حقوق ـــهامداران حقیق ـــد س ـــور 78/25 درص ـــا حض ـــه ب ـــع ك ـــن مجم در ای
ـــابرس  ـــادار، حس ـــورس و اوراق به ـــازمان ب ـــده س ـــره، نماین ـــات مدی ـــاء هی ، اعض
ـــي  ـــای  مصطف ـــده آق ـــع برعه ـــت مجم ـــد، ریاس ـــزار گردی ـــی برگ ـــازرس قانون و ب
ـــي در  ـــي الموت ـــرام مقیم ـــوي و به ـــدي رض ـــید مه ـــان س ـــه جناب ـــود، ك ـــر ب ظهی
ـــر مجمـــع انتخـــاب  ـــوان دبی ـــه عن ـــای علیرضـــا خـــوز ب ـــام نظـــار اول و دوم و آق مق

ـــد. گردیدن
در ادامـه و بـا قرائـت گـزارش توجیهـی هیات مدیره مبنـی بر لزوم افزایش سـرمایه 
توسـط مدیرعامـل محتـرم و پـس از اسـتماع گـزارش حسـابرس و بـازرس قانونی، 
مجمـع نشـینان بـا طنیـن صلوات خـود ضمـن تصویب افزایش سـرمایه شـركت به 

تغییـر بنـد اساسـنامه مربوطه رای مثبـت دادند.
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

در  نـــژاد  آریـــن  عقیـــل  دكتـــر 
ـــریح  ـــا تش ـــود ب ـــزارش خ ـــدای گ ابت
تاریخچـــه و تركیـــب ســـهامداران 
شـــركت تصریـــح كـــرد: شـــركت 
ـــال  ـــن فع ـــرز دارای دو الی ـــش الب پخ
ـــد  ـــی باش ـــی م ـــای مصرف دارو و كااله
ــع  ــا توزیـ ــت بـ ــته اسـ ــه توانسـ كـ
ــای  ــریع و مطمئـــن دارو و كاالهـ سـ
ـــای  ـــبد كااله ـــل س ـــی و تکمی مصرف

ــی  ــده غذایـ ــن كننـ ــود)20 تامیـ خـ
و 85 تامیـــن كننـــده دارویـــی( در 
ـــتریان،  ـــت مش ـــول رضای ـــتای حص راس
ــی  ــن تمامـ ــگام در بیـ ــواره پیشـ همـ
شـــركت هـــای توزیـــع كننـــده دارو و 
كاالهـــای مصرفـــی در ســـطح كشـــور 

مـــی باشـــد.
صنعـــت  تجربـــه  بـــا  مدیرعامـــل 
كشـــورمان در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه 
اینکـــه آخریـــن افزایـــش ســـرمایه 
شـــركت در تاریـــخ ســـال 1399 بـــه 
منظـــور اصـــالح ســـاختار مالـــی و 
تامیـــن ســـرمایه در گـــردش جهـــت 
تحقـــق هـــر چـــه بیشـــتر فـــروش و 

ـــره  ـــات مدی ـــب هی ـــه تصوی ـــود را ب ـــی خ ـــرح توجیه ـــودرو، ط ـــد خ ـــن خری همچنی
ـــورس  ـــازمان ب ـــه از س ـــذ تاییدی ـــس از اخ ـــال 1400 پ ـــرداد س ـــانید و در 5 خ رس
اقـــدام بـــه انجـــام مراحـــل زمانـــی افزایـــش ســـرمایه از مبلـــغ 950 میلیـــارد 
ریـــال بـــه 1400 میلیـــارد ریـــال نمودیـــم. وی اضافـــه كـــرد: نتیجـــه ایـــن 
ـــل و در  ـــل و نق ـــاوگان حم ـــه ن ـــودرو ب ـــتگاه خ ـــزودن 41 دس ـــرمایه؛ اف ـــش س افزای
ـــه  ـــال 1400 را ب ـــركت در س ـــروش ش ـــم ف ـــدی حج ـــود 48 درص ـــدش، بهب پیام

همـــراه داشـــته اســـت.
ـــه  ـــبت ب ـــروش نس ـــدی ف ـــد 80 درص ـــژاد، رش ـــن ن ـــل آری ـــر عقی ـــه دكت ـــه گفت ب
ســـال قبـــل، خریـــد 10 دســـتگاه نیســـان، 41 دســـتگاه ایســـوزو، 3 دســـتگاه وانـــت 
ـــای  ـــردن از انباره ـــره ب ـــت به ـــیراز جه ـــک ش ـــه، و مل ـــک ارومی ـــد مل ـــد، خری پرای
ـــعه و  ـــت توس ـــه در جه ـــت ك ـــوده اس ـــرمایه ب ـــش س ـــن افزای ـــرات ای ـــتر از ثم پیش

ـــت. ـــته اس ـــی داش ـــش اساس ـــركت نق ـــرفت ش پیش
ســـکاندار شـــركت پخـــش البـــرز در فـــرازی دیگـــر از گـــزارش خـــود؛ توســـعه 
ـــی،  ـــت مالیات ـــردن از معافی ـــره ب ـــردش به ـــرمایه در گ ـــن س ـــارش، تامی ـــای انب فض
ـــرد  ـــد ك ـــمرد و تاكی ـــركت برش ـــر ش ـــرمایه اخی ـــش س ـــی افزای ـــل اصل را از دالی
ـــای از  ـــال آن فرصته ـــه دنب ـــارش كاال و ب ـــت انب ـــی جه ـــای كاف ـــود فض ـــدم وج ع
ـــداری كاال  ـــرای نگه ـــتانداردهای الزم ب ـــی اس ـــود برخ ـــدم وج ـــه ، ع ـــت رفت دس
ـــان و  ـــق ورودی، چیدم ـــرل دقی ـــکان كنت ـــش ام ـــا، كاه ـــود فض ـــل كمب ـــه دلی ب
ـــن  ـــا ای ـــه ب ـــت ك ـــی اس ـــا و معضالت ـــش ه ـــر از چال ـــچ نامب ـــاس ب ـــی براس خروج
افزایـــش ســـرمایه كنونـــی برطـــرف مـــی گـــردد. بنـــا بـــه اعـــالم مدیرعامـــل، 
ـــای  ـــه ه ـــه نقش ـــه و تهی ـــورت پذیرفت ـــق ص ـــی دقی ـــه كار كارشناس ـــه ب ـــا توج ب
ـــن  ـــه در كمتری ـــم ك ـــی امیدواری نهای
زمـــان تمـــام مجـــوزات الزم قانونـــی 
ـــل  ـــر تکمی ـــه زودت ـــر چ ـــت ه را جه
ــی  ــا نهایـ ــروژه هـ ــن پـ ــردن ایـ كـ

ـــازیم. س
شـــركت  مدیـــره  هیـــات  عضـــو 
كـــه  كـــرد  تصریـــح  همچنیـــن 
ــی  ــن دارایـ ــک مهمتریـ ــدون شـ بـ
ــری،  ــع سراسـ ــای توزیـ ــركت هـ شـ
ــار  ــه در اختیـ ــت كـ ــی اسـ انبارهایـ
ایـــن شـــركت هـــا مـــی باشـــد كـــه 
جغرافیایـــی  موقعیـــت  لحـــاظ  از 
ـــل  ـــتن مح ـــتریان( و داش ـــش مش )پوش
ـــداری  ـــرای نگه ـــب ب ـــت مناس و موقعی
حائزاهمیـــت  كاالهـــا  انبـــارش  و 
بتـــوان حجـــم  تـــا  باشـــد  مـــی 
ــا را متناســـب بـــا  مناســـبی از كاالهـ
حجـــم عملیـــات شـــركت و مبتنـــی 
ـــذا  ـــازمان غ ـــط س ـــتاندارها و ضواب براس
و دارو و وزارت بهداشـــت در انبارهـــا 
ـــود.  ـــری نم ـــداری و بارگی ـــه، نگه تخلی
بـــه گفتـــه مدیریـــت پخـــش البـــرز، 
بهتریـــن راه تامیـــن جهـــت ســـاخت 
ـــه  ـــن وج ـــد و تامی ـــع جدی ـــز توزی مراك

افزایش سرمایه 7۱ درصدی مصوب مجمع گرفت 

دکتر عقیل آرین نژاد با تصریح اینکه شرکت پخش البرز با بهره مندی از سیستم اطالعاتی و 
ارتباطی کار آمد و به روز خود،در 2۵ شعبه مراکز استانها، با رعایت زنجیره سرد،اصول کامل 
GSP , GDP و تکمیل سبد کاالی توزیعی خود توانسته است بعنوان پیشگام در امر توزیع 
سریع، مطمئن و 24 ساعته کاالها نقشی بی بدیل برای حصول رضایت و رفاه مشتریان در 
سرتاسر ایران عزیز گام برداشته باشد افزود: در یک روند مستمر و روتین به دنبال توسعه 
ناوگان حمل و نقل ، بازسازی تجهیزات مورد نیاز، افزایش ظرفیت انبارها ، خرید انبارهای جدید 

و افزایش و تنوع بخشیدن به سبد محصوالت توزیعی خود می باشیم.
به گفته مدیر مدبر بازار سرمایه کشورمان، کل میزان افزایش سرمایه مبلغ 2/400 میلیارد ریال 
می باشد که مبلغ 1/000 میلیارد ریال آن از محل سود انباشته و مبلغ 1/400 میلیارد ریال آن 
از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران تامین می گردد. مدیرعامل »پخش« 
همچنین خاطرنشان کرد که با توجه به نتایج شاخص های محاسبه شده برای حالت افزایش 
سرمایه، نرخ تنزیل 2۵ درصد- نرخ بازده داخلی ناشی از طرح به میزان 46 درصد و ارزش 
فعلی خالص آن نیز به مبلغ 1/407/۵۵4 میلیون ریال می باشد و دوره بازگشت سرمایه 2 سال 
و ۳ ماه پیش بینی شده است که نشان دهنده این موضوع می باشد که طرح از توجیه پذیری 

مالی قابل قبولی برخوردار است.
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ـــرمایه از  ـــش س ـــركت، افزای ـــروش ش ـــد ف ـــه رش ـــد رو ب ـــظ رون ـــت حف ـــد جه نق
ـــرا  ـــد چ ـــی باش ـــه م ـــود انباش ـــده و س ـــال ش ـــات ح ـــدی، مطالب ـــل آورده نق مح
كـــه در ایـــن روش منابـــع بـــدون محدودیـــت در اختیـــار شـــركت قـــرار مـــی 
ـــر  ـــد داشـــت. دكت ـــال نخواه ـــدم بازپرداخـــت را بدنب ـــی ریســـک ع ـــرد و از طرف گی
ـــاخت  ـــل از س ـــود حاص ـــی س ـــن روش تمام ـــع در ای ـــزود: در واق ـــزاد اف ـــن ن آری
پـــروژه هـــا و وجـــوه مربـــوط بـــه ســـود انباشـــته از شـــركت خـــارج نشـــده و 
ـــد از  ـــی توان ـــركت م ـــن ش ـــردد و همچنی ـــی گ ـــع م ـــهامداران توزی ـــن س ـــا بی نهایت

ـــد. ـــتفاده نمای ـــز اس ـــال 1401 نی ـــه س ـــی بودج ـــت مالیات ـــای معافی مزای
ـــه، در  ـــیراز و ارومی ـــع ش ـــز توزی ـــه مراك ـــرد ك ـــان ك ـــركت خاطرنش ـــکاندار ش س
مقایســـه بـــا ســـایر مراكـــز توزیـــع شـــركت، فاقـــد فضـــای عملیاتـــی )شـــامل 
عرصـــه و مســـتحدثات( الزم و كافـــی بـــوده كـــه ایـــن كمبـــود فضـــا، منجـــر 
بـــه ایـــن گردیـــد كـــه اجـــرای ضوابـــط ســـازمان غـــذا و دارو كـــه مبنـــی بـــر 
اســـتانداردهای GSP مـــی باشـــد، امـــکان پذیـــر نگـــردد. بـــه گفتـــه وی از 
ـــا  ـــود فض ـــری و كمب ـــه و بارگی ـــت تخلی ـــداز مناســـب جه ـــود باران ـــر نب ـــوی دیگ س

منجـــر بـــه پاییـــن بـــودن میـــزان رشـــد فـــروش مراكـــز ارومیـــه و شـــیراز در 
مقایســـه بـــا میانگیـــن رشـــد كل فـــروش شـــركت گردیـــده بـــود و لـــذا ایـــن  
ـــن  ـــروش ای ـــای ف ـــه منظـــور ارتق ـــا ب ـــر آن داشـــت ت ـــه را ب ـــران مجموع ـــم، مدی مه

ـــد. ـــد نماین ـــع جدی ـــز توزی ـــاخت مراك ـــه س ـــدام ب ـــز اق مراك
ـــار  ـــه آم ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــت ك ـــار داش ـــتا اظه ـــن راس ـــژاد در همی ـــن ن ـــر آری دكت
ـــال  ـــتریان فع ـــدا مش ـــده تع ـــام ش ـــی انج ـــی میدان ـــتریان و بررس ـــداد مش ـــه تع نام
ـــد  ـــی باش ـــتری م ـــدود 10/089 مش ـــی ح ـــان غرب ـــتان فـــارس و آذربایج در اس
ـــیراز  ـــز ش ـــوی كاال در مراك ـــت دپ ـــای الزم جه ـــود فض ـــه كمب ـــه ب ـــا توج ـــه ب ك
ـــد  ـــادل 60 درص ـــتری مع ـــدود 6/086 مش ـــته ح ـــا توانس ـــركت تنه ـــه، ش و ارومی
ـــن  ـــدازی ای ـــس از راه ان ـــه پ ـــد ك ـــش ده ـــتان را پوش ـــر دو اس ـــتریان در ه مش
ـــش  ـــز افزای ـــن دو مرك ـــتری ای ـــش مش ـــردد پوش ـــی گ ـــی م ـــش بین ـــز پی دو مرك

ـــردد. ـــروش گ ـــد ف ـــتان ســـبب رش ـــر اس ـــش پوشـــش مشـــتریان در ه ـــد و افزای یاب
ـــتمر و  ـــد مس ـــک رون ـــركت در ی ـــره ش ـــات مدی ـــو هی ـــل و عض ـــه مدیرعام ـــه گفت ب
ـــورد  ـــزات م ـــازی تجهی ـــل ، بازس ـــل و نق ـــاوگان حم ـــعه ن ـــال توس ـــه دنب ـــن ب روتی
ـــوع  ـــش و تن ـــد و افزای ـــای جدی ـــد انباره ـــا ، خری ـــت انباره ـــش ظرفی ـــاز، افزای نی

ـــیم. ـــی باش ـــود م ـــی خ ـــوالت توزیع ـــبد محص ـــه س ـــیدن ب بخش
میزبانـــی شایســـته کلیـــه ارکان از ســـهامداران و اصحـــاب رســـانه، 
پخـــش یـــک نماهنـــگ زیبـــا در مـــورد تاریخچـــه و توانمنـــدی 
ـــن  ـــل آری ـــر عقی ـــع دکت ـــزارش جام ـــرز، گ ـــش الب ـــرکت پخ ـــای ش ه
ـــد  ـــران ارش ـــور مدی ـــرمایه، حض ـــش س ـــل افزای ـــون دالی ـــژاد پیرام ن
ـــذاری  ـــرمایه گ ـــرز و س ـــذاری الب ـــرمایه گ ـــت- س ـــای برک ـــرکت ه ش
ـــش  ـــرکت پخ ـــگاه ش ـــده جای ـــان دهن ـــه نش ـــع ک ـــبحان در مجم س
ـــران  ـــن مدی ـــژاد در بی ـــن ن ـــل آری ـــر عقی ـــار دکت ـــزان اعتب ـــرز و می الب
ـــه  ـــتند ب ـــق و مس ـــخگویی دقی ـــد، پاس ـــی باش ـــا م ـــرکت ه ـــن ش ای
ســـواالت ســـهامداران و ذینفعـــان توســـط دکتـــر خـــوز معـــاون 

ـــل  ـــژاد مدیرعام ـــن ن ـــل آری ـــر عقی ـــه و دکت ـــرب مجموع ـــی مج مال
شـــرکت، رای گیـــری بصـــورت الکترونیـــک، تقدیـــر ویـــژه دکتـــر 
ـــت  ـــم مدیری ـــی تی ـــتودنی و عال ـــرد س ـــع از عملک ـــس مجم ـــر رئی ظهی
ـــد  ـــرمایه جدی ـــردن س ـــخص ک ـــنامه و مش ـــد اساس ـــر بن ـــرکت، تغیی ش
ـــر  ـــاالر مدی ـــاد ب ـــاب فرش ـــکاری جن ـــل و هم ـــت تعام ـــرکت ، نهای ش
ـــش  ـــت پوش ـــگاران جه ـــا خبرن ـــرکت ب ـــه ش ـــی فرهیخت ـــط عموم رواب
ـــروش،  ـــته در ف ـــرکت توانس ـــه ش ـــه ک ـــن نکت ـــن ای ـــری و تبیی خب
ســـود عملیاتـــی و ســـود خالـــص از پیـــش بینـــی هـــای صـــورت 
ـــت  ـــه ثب ـــق ب ـــرده و موف ـــذر ک ـــی گ ـــال مال ـــدای س ـــه در ابت گرفت
عملکردهـــای درخشـــان گـــردد از نـــکات خواندنـــی ایـــن مجمـــع 

ـــود. ب
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افزایش 85 درصدی فروش پاکسان با تمهیدات مدیریتی کاردان

ـــائل  ـــژه مس ـــه وی ـــزی و ب ـــه ری ـــر برنام ـــران از نظ ـــاد ای ـــه اقتص ـــت ك ـــت اس ـــک واقعی ـــن ی ای
غافلگیرانـــه اتفـــاق افتـــاده جـــزو اقتصادهایـــی اســـت كـــه درآن كار كـــردن و دســـتیابی 
ـــش  ـــل پی ـــر قاب ـــای غی ـــراز و فروده ـــطه ف ـــیمی بواس ـــای ترس ـــداز ه ـــم ان ـــداف و چش ـــه اه ب
ـــه در  ـــه ك ـــد . البت ـــن میباش ـــت ممک ـــن حال ـــخت تری ـــن ، در س ـــم ناممک ـــر نگویی ـــی اگ بین
ـــر  ـــی از ه ـــدی خصوص ـــركتهای تولی ـــداز در ش ـــم ان ـــق و چش ـــه اف ـــیدن ب ـــان ، رس ـــن می ای
ـــا  ـــد راهبرده ـــه نیازمن ـــرا ك ـــت چ ـــکلتر اس ـــختر و مش ـــرد ، س ـــکلی در كارك ـــختی و مش س
و اتخـــاذ تصمیـــم هایـــی اســـت كـــه بـــه موجـــب هـــرآن عـــوض شـــدن متغییرهـــا و 

ـــد .  ـــوارتر میکن ـــه را دش ـــداف عالی ـــه و اه ـــداف اولی ـــه اه ـــیدن ب ـــا، رس پارامتره
ایـــن نکتـــه مهـــم را هـــم بایـــد در نظـــر داشـــت كـــه بـــازار محصـــوالت بهداشـــتی و 
ـــدات  ـــه تولی ـــد ك ـــی باش ـــدید م ـــی ش ـــازار رقابت ـــک ب ـــورمان ی ـــل كش ـــا در داخ ـــوینده ه ش
داخلـــی و خارجـــی بـــا برندهـــای متنـــوع در آن مشـــغول فعالیـــت هســـتند. بطـــوری 

ـــای  ـــركت ه ـــوالت ش ـــدف محص ـــازار ه ـــی ب كل
ــدود 85  ــوده و حـ ــور بـ ــل كشـ ــوینده داخـ شـ
درصـــد از محصـــوالت شـــركت هـــای تولیـــدی 
فعـــال در صنعـــت شـــوینده در داخـــل كشـــور 
ـــت  ـــد در صنع ـــر چن ـــد. ه ـــی رس ـــروش م ـــه ف ب
شـــوینده ایـــران شـــركت هـــای داخلـــی و 
ــوده  ــت بـ ــال فعالیـ ــیاری در حـ ــی بسـ خارجـ
ــکل  ــه هنـ ــی از جملـ ــن المللـ ــای بیـ و برندهـ
پـــاک وش، یونیلـــور و ... موجـــب توجـــه هـــر 
ـــام  ـــای تم ـــش به ـــت، كاه ـــر كیفی ـــتر ب ـــه بیش چ
ــی در  ــای بازاریابـ ــت هـ ــود فعالیـ ــده و بهبـ شـ
ـــا  ـــت ام ـــده اس ـــی ش ـــای داخل ـــركت ه ـــن ش بی

ـــركت  ـــه ش ـــرد ك ـــان ك ـــرات اذع ـــه ج ـــوان ب ـــی ت م
ــابقه  ــال سـ ــصت سـ ــش از شـ ــا بیـ ــان بـ پاكسـ
ـــا  ـــان ب پرچمـــدار صنعـــت شـــوینده در كشـــور عزیزم
ـــی  ـــوده و م ـــوالت ب ـــداوم محص ـــت م ـــاء كیفی ارتق

باشـــد.
ــرف  ــش مصـ ــا كاهـ ــر بـ ــال اخیـ ــک سـ ــی یـ طـ
ــردن  ــش كـ ــی فروكـ ــوینده در پـ ــوالت شـ محصـ
ــدن  ــوض شـ ــار عـ ــا در كنـ ــری كرونـ ــه گیـ همـ
ـــه  ـــواد اولی ـــه م ـــه تهی ـــوط ب ـــن مرب ـــدد  قوانی متع
ـــواد  ـــام آور م ـــدن سرس ـــران ش ـــور، گ ـــارج كش از خ
ـــه و دســـتورالعمل هـــای  ـــن نام ـــالغ آیی ـــه و  و اب اولی
متعـــدد جهـــت شـــركت هـــای تولیـــدی، اعمـــال 
ـــی  ـــوالت نهای ـــرای محص ـــذاری ب ـــرخ گ ـــت ن سیاس

ـــا و  ـــت ه ـــا ظرفی ـــه ب ـــی ك ـــدی صنعت ـــای تولی ـــركت ه ـــران ش ـــه مدی ـــده ك ـــث ش و ... باع
ـــرده و  ـــر ك ـــا گی ـــم كاره ـــم و خ ـــتند در چ ـــنا نیس ـــوینده آش ـــت ش ـــای صنع ـــدی ه توانمن

نتواننـــد مصالـــح ســـهامدار و ذی نفعـــان را تامیـــن كننـــد.
ـــن و  ـــزرگ تری ـــن، ب ـــي تری ـــی از قدیم ـــوان یک ـــه عن ـــان ب ـــركت پاكس ـــان از ش ـــن می در ای
ـــور  ـــی در كش ـــتی و صنعت ـــوینده بهداش ـــواد ش ـــده م ـــد كنن ـــركت های تولی ـــن ش معتبرتری
ـــه  ـــدود ب ـــئولیت مح ـــا مس ـــن ب ـــاک ك ـــدی پ ـــركت تولی ـــوان ش ـــا عن ـــال 1341 ب ـــه از س ك
ـــوان  ـــه عن ـــت ب ـــي توانس ـــدت كوتاه ـــرد و در م ـــه كار ك ـــاز ب ـــوردي آغ ـــاي الج ـــت آق هم
ـــه  ـــود را ب ـــتي خ ـــوینده و بهداش ـــواد ش ـــده م ـــاي تولیدكنن ـــركت ه ـــن ش ـــي از معتبرتری یک
ـــي و بیـــن  ـــي بازارهـــاي جهان ـــي كنـــد و در انـــدک مدتـــي راه مخاطبیـــن ایرانـــي معرف
ـــی نـــام بـــرد كـــه بخاطـــر  المللـــي شـــود مـــی تـــوان بـــه عنـــوان یکـــی از شـــركت های
ـــانات  ـــی، نوس ـــروش خارج ـــالت ف ـــه، معض ـــواد اولی ـــن م ـــدد در تامی ـــکالت متع ـــن مش همی
ـــود آوری  ـــیاری در س ـــرود بس ـــراز و ف ـــار ف ـــران و ... دچ ـــی مدی ـــر پیاپ ـــرخ ارز، تغیی ـــدید ن ش
گردیـــد. هـــر چنـــد امـــروزه پاكســـان در مقـــام یکـــی از بزرگتریـــن و خوشـــنام تریـــن 
ـــری  ـــره گی ـــا به ـــران ب ـــی در ای ـــوینده بهداشـــتی و صنعت ـــواد ش ـــده م ـــد كنن ـــركتهای تولی ش
ـــی  ـــوان یک ـــه عن ـــرب ب ـــین مج ـــن و مهندس ـــری متخصصی ـــا بکارگی ـــا و ب ـــاوری روز دنی از فن
ـــن  ـــواد شـــوینده و بهداشـــتی، كاملتری ـــت م ـــای پیشـــتاز در صنع ـــن شـــركت ه ـــق تری از موف
ـــز  ـــه نی ـــورهاي منطق ـــان دركش ـــوالت پاكس ـــن محص ـــوده و مخاطبی ـــي را دارا ب ـــبد كاالی س

برندهـــاي ســـپید، رخشـــا، گلـــی، پـــوش، اركیـــد، بـــرف، كیمیـــا، نســـیم، پونـــه، ســـیو، 
ـــدید  ـــش ش ـــا كاه ـــد ام ـــاد دارن ـــه آن اعتم ـــند و ب ـــروس و... را میشناس ـــار و ع ـــبنم، گلن ش
ـــده  ـــیار متاثركنن ـــتان 1401 بس ـــا زمس ـــه ت ـــان مجموع ـــرای ذینفع ـــركت ب ـــودآوری ش س
ـــه در  ـــی ك ـــور مدیران ـــد حض ـــرمایه معتقدن ـــازار س ـــن ب ـــان و فعالی ـــتر كارشناس ـــود. بیش ب
ـــوده اســـت كـــه همـــواره در  ـــی ب ـــت های ـــد یکـــی از آف حـــوزه فعالیـــت خـــود تشـــخیص ندارن
ـــراف  ـــدم اش ـــه  ع ـــرا ك ـــت چ ـــوده اس ـــدی ب ـــای تولی ـــركت ه ـــر ش ـــت گریبانگی ـــوزه صنع ح
ـــرژی  ـــه ان ـــود ك ـــی ش ـــث م ـــد باع ـــه تولی ـــای حاضـــر در جبه ـــد در شـــركت ه ـــت ارش مدیری
ـــر آن  ـــی ب ـــکالت تحمیل ـــالت و مش ـــا معض ـــد ب ـــت بتوان ـــا آن مدیری ـــود ت ـــرف ش ـــادی ص زی
ـــران  ـــر مدی ـــه دیگ ـــتفاده از تجرب ـــر اس ـــه در براب ـــه همیش ـــا ك ـــده و از آنج ـــنا ش ـــت آش صنع
پیشـــین مقاومـــت وجـــود داشـــته اســـت ایـــن آشـــنایی بهایـــی گـــزاف را بـــه فعالیـــن 

ـــد. ـــی كن ـــل م ـــركت تحمی ش
ایـــن دور باطـــل انتخـــاب یـــا انتصـــاب مدیرعاملـــی 
ــرده،  ــئولیت كـ ــول مسـ ــوزه قبـ ــه در آن حـ كـ
ـــه  ـــل هزین ـــث تحمی ـــدارد باع تخصـــص و تبحـــر ن
ـــم ســـهامداران  ـــه شـــركت و ه ـــم ب ـــاد ه ـــای زی ه
آن و هـــم ســـوخت شـــدن زمـــان مـــی شـــود. 
در ایـــن میـــان و بـــا در نظـــر گرفتـــن اینکـــه 
ــدر  ــد در صـ ــران كاردان و كاربلـ ــاب مدیـ انتخـ
ـــرود  ـــراز و ف ـــا ف ـــه ب ـــدی ك ـــای تولی ـــركت ه ش
آن صنعـــت و حـــوزه كاری آشـــنایی كامـــل 
داشـــته باشـــند مـــی توانـــد بـــرگ برنـــده هـــر 
ـــرت  ـــاب مس ـــد انتص ـــد بای ـــی باش ـــه بزرگ مجموع
بخـــش مهنـــدس شـــهریار محمـــدی راد، را 
كـــه از مدیـــران بـــا تجربـــه و خوشـــفکر صنعـــت 
ـــركت  ـــی ش ـــرای مدیرعامل ـــد ب ـــی باش ـــوینده م ش
ـــد  ـــی اندیش ـــواده م ـــالمت خان ـــه س ـــه ب ـــان ك پاكس

اتفاقـــی مبـــارک و میمـــون برشـــمرد.
حقیقـــت آن اســـت كـــه در یکـــی دو ســـال 
اخیـــر مشـــکالت متعـــددی منجملـــه گـــران 
ــواد اولیـــه و ســـختی  ــز مـ شـــدن شـــگفت انگیـ
هـــای تامیـــن آن، عـــدم تســـهیل بـــرای فـــروش 
ـــی،  ـــای خارج ـــرخ ارزه ـــات در ن ـــدم ثب ـــی، ع خارج
ـــم در خصـــوص واردات  ـــه تحری ـــوط ب مشـــکالت مرب
مـــواد اولیـــه، افزایـــش هزینـــه هـــای حقـــوق و 
ـــل  ـــارداری و حم ـــای انب ـــه ه ـــد هزین ـــتمزد، رش دس
و نقـــل، افزایـــش قیمـــت حامـــل هـــای انـــرژی 
ـــات  ـــازی تبلیغ ـــاده س ـــت، پی ـــرف دول ـــید از ط ـــه و سوبس ـــه تعرف ـــت هرگون ـــدم دریاف و ع
ـــت  ـــر سیاس ـــب، تغیی ـــای رقی ـــركت ه ـــط ش ـــی توس ـــگ قیمت ـــه دامپین ـــدام ب ـــیع و اق وس
ـــناس و  ـــی بازارش ـــود مدیران ـــدم وج ـــادرات و ع ـــل از ص ـــودت ارز حاص ـــوص ع ارزی درخص
ـــی  ـــای تحمیل ـــر و ام ـــزار اگ ـــا و ه ـــركت ه ـــند ش ـــر مس ـــوینده ب ـــت ش ـــه دار در صنع روزم
و قوانیـــن دســـت و پاگیـــر دیگـــر باعـــث شـــده كـــه شـــركت هـــای صنعـــت شـــوینده 

منجملـــه پاكســـان بـــا مشـــکالت عدیـــده روبـــرو شـــوند.
خوشـــبختانه و بحمدالـــه در روزهـــای پایانـــی پاییـــز امســـال شـــاهد آن گردیدیـــم كـــه 
ـــکانداری  ـــه س ـــت ب ـــد و پاكدس ـــری متعه ـــا مدی ـــس از مدته ـــار پ ـــان پرافتخ ـــرای پاكس ب
ـــر  ـــه بیشـــتر از ه ـــی اســـت ك ـــن مدیران ـــه روزتری ـــن و ب ـــه دارتری ـــه خـــود از رزوم نشســـت ك
ـــدس شـــهریار  ـــت شـــوینده اشـــراف دارد. مهن ـــای صنع ـــان درده ـــا و درم ـــه درده شـــخصی ب
ـــک 3 دهـــه  ـــه نزدی ـــران خوشـــنام  صنعـــت شـــوینده اســـت ك محمـــدی راد یکـــی از آن مدی
ـــان و  ـــوری درخش ـــابقه حض ـــدد س ـــای متع ـــركت ه ـــت و در ش ـــن صنع ـــد در ای ـــی باش م
اثرگـــذار داشـــته اســـت و بخوبـــی مـــی دانـــد در ایـــن روزهـــای دشـــوار چگونـــه بایـــد 

ـــرد.  ـــری ك راهب
ـــد  ـــت بای ـــوزه صنع ـــگار ح ـــه ن ـــادی و روزنام ـــائل اقتص ـــناس مس ـــک كارش ـــوان ی ـــه عن ب
اذعـــان كنیـــم كـــه در ایـــن شـــرایط ســـخت و دشـــوار بـــرای ســـهامداران و ذینفعـــان 
ـــه  ـــر ســـکانداری مجموع ـــه ب ـــا تجرب ـــد و ب ـــری توانمن ـــاق رخ داد و مدی ـــن اتف پاكســـان بهتری

حضور مدیری آبدیده و بازارشناس که بیش از 28 سال در کسوت یک مدیر 
کارآمد توانسته منشاء اثر در شرکت های بزرگ باشد و عملکرد درخشان و 
مشارالیه در شرکت طی دوماه گذشته از سال جاری  جدید که با رشد بیش از 
1۳0 درصدی فروش بوده است نشان می دهد پاکسان از مسیری که پیشتر از 
آن تولی پرس و داروگر رفتند و سهم بازار خود و سود رسانی را فراموش کردند 
با سربلندی قدبلند کرده و شرکت پاکسان به عنوان قدیمی ترین و بزرگترین 
شرکت تولیدکننده در کشور و دارای سبد کامل محصوالت شوینده  و بهداشتی 
و مالک برندهای مشهور و باسابقه؛ که در حال حاضر در این صنعت در محصوالت 
اصلی صابون و کفشوی رتبه اول و در تولید پودرهای شوینده رتبه سوم را به 
خود اختصاص داده است دوباره بسان ققنوسی بال به سوی آسمان خواهد 

گشود.

در مسیر تعالی و توسعه
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ـــی  ـــی ط ـــای اعالم ـــه آماره ـــد ك ـــرار ده ـــد ق ـــیر رش ـــان را در مس ـــا پاكس ـــرد ت ـــوس ك جل
ـــابرس  ـــورس و حس ـــازمان ب ـــد س ـــورد تایی ـــار م ـــه آم ـــتان 1401 ك ـــته از زمس ـــاه گذش 2 م
ـــا«  ـــارک رخ داده و »شپاكس ـــاق مب ـــن اتف ـــه ای ـــت ك ـــواه آن اس ـــز گ ـــد نی ـــی باش ـــی م قانون
ـــور  ـــهمی درخ ـــاء داده و س ـــود را ارتق ـــود خ ـــم س ـــروش و ه ـــم ف ـــا ه ـــد از مدته ـــت بع توانس

ـــد. ـــق ده ـــود تعل ـــه خ ـــازار ب را از ب
الزم بـــه ذكـــر اســـت شـــهریار محمـــدی  راد یکـــی از قدیمی تریـــن مدیـــران مجموعـــه 
گـــروه توســـعه صنایـــع بهشـــهر اســـت كـــه در ســـال 1375 بـــه شـــركت پاكســـان وارد شـــد و 
ـــون  ـــی همچ ـــمت های مختلف ـــت؛ در س ـــیمی  اس ـــته ش ـــه رش ـــه دانش  آموخت ـــی ك از آنجای
ـــیون  ـــر در فرموالس ـــا تغیی ـــی ب ـــته و حت ـــد حضـــور داش ـــی و تولی ـــت   فن ـــد، معاون ـــر تولی مدی
ـــای درخشـــان حضـــور  ـــی را در دوره ه ـــد؛ تحـــوالت مثبت ـــای تولی ـــوینده و فرآینده ـــواد ش م

ـــرد. ـــاد ك ـــركت ایج ـــن ش ـــود در ای خ
ـــل  ـــرد قاب ـــون عملک ـــد هام ـــركت مرواری ـــل ش ـــوان مدیرعام ـــه عن ـــز ب ـــه نی ـــارالیه در ادام مش
ـــول  ـــا قب ـــته؛ ب ـــای گذش ـــطه مؤفقیت ه ـــه واس ـــون ب ـــت و اكن ـــا گذاش ـــود بج ـــی از خ قبول
ـــاله  ـــای 60 س ـــا برنده ـــان ب ـــت پاكس ـــابقه و دارای هوی ـــركت باس ـــکانداری ش ـــئولیت س مس

ـــد. ـــود بازگردان ـــای اوج خ ـــه روزه ـــر ب ـــار دیگ ـــه را ب ـــن مجموع ـــه ای ـــت ك ـــم اس مصم
ــران  ــدن مدیـ ــی و روی كار آمـ ــرات مدیریتـ ــه تغییـ ــه بـ ــا توجـ ــاف و بـ ــن اوصـ ــا ایـ بـ
ـــر  ـــیار پربارت ـــان بس ـــركت پاكس ـــرای ش ـــده ب ـــی آین ـــال مال ـــی رود س ـــار م ـــص، انتظ متخص
از گذشـــته باشـــد و ضمـــن رفـــع موانـــع تولیـــد بـــه دســـت مدیریـــت تـــازه نفـــس بـــا 
ـــش  ـــروش محصـــوالت در داخـــل و خـــارج از كشـــور؛ شـــاهد رشـــد بی ـــای ف گســـترش بازاره
ـــد در  ـــی بلن ـــیم و گام ـــور باش ـــزرگ كش ـــركت ب ـــن ش ـــودآوری ای ـــا و س ـــش درآمده از پی
راســـتای ارزش آفرینـــی وســـودآوری بـــرای مجمـــع ســـهامداران و ذینفعـــان بـــه دســـت 

ـــود. ـــته ش ـــد برداش ـــران جدی مدی
ـــهریار  ـــور ش ـــر و حض ـــی اخی ـــرات مدیریت ـــس از تغیی ـــركت پ ـــن ش ـــت ای ـــر اس ـــایان ذك ش
ـــد و  ـــن، تولی ـــای تامی ـــری در فراینده ـــن بازنگ ـــل، ضم ـــوان مدیرعام ـــه عن ـــدی راد ب محم
ـــدی  ـــوالت تولی ـــال از محص ـــون ری ـــادل 1.747.108 میلی ـــروش مع ـــه ف ـــق ب ـــه موف عرض
ـــبت  ـــروش را نس ـــدی ف ـــش 132 درص ـــد افزای ـــا بتوان ـــد ت ـــتان ش ـــاه زمس ـــن م ـــود در اولی خ
ـــدی  ـــدس محم ـــور مهن ـــاه حض ـــن م ـــاه و اولی ـــا در دیم ـــل تنه ـــال قب ـــابه س ـــه دوره مش ب

ـــد. ـــم بزن راد رق
شپاكســـا در دی مـــاه 1352تـــن صابـــون را بـــه فـــروش )داخلـــی( رســـاند كـــه تغییـــر 
ـــروش  ـــرخ ف ـــن ن ـــد و همچنی ـــی ده ـــان م ـــته نش ـــاه گذش ـــه م 22.24 درصـــدی را نســـبت ب

ـــت. ـــته اس ـــر داش ـــد تغیی ـــل 0.02 درص ـــاه قب ـــه م ـــبت ب ـــول نس ـــن محص ای
ـــودی پاكســـان  ـــه رشـــد و صع ـــد رو ب ـــن رون ـــداوم ای ـــاه در ت ـــن پاكســـان در بهمـــن م همچنی

ـــم  ـــاه ه توانســـت در بهمـــن م
ـــال از  ـــون ری ـــادل 2.070.663 میلی ـــه 1401/11/03 مع ـــی ب ـــه منته ـــرد 1 ماه ـــی عملک ط
ـــابه  ـــه مش ـــه دوره 1 ماه ـــبت ب ـــه نس ـــت ك ـــانده اس ـــروش رس ـــه ف ـــود را ب ـــوالت خ محص

ـــت. ـــته اس ـــش داش ـــل 58افزای ـــال قب س
ـــه  ـــرد 2 ماه ـــی عملک ـــال ط ـــون ری ـــده 9.221.398 میلی ـــت ش ـــرمایه ثب ـــا س ـــا« ب »شپاكس
ـــروش  ـــد ف ـــال درآم ـــون ری ـــغ 3.817.771 میلی ـــه 1402/09/03 مبل ـــی ب ـــی منته ـــال مال س

ـــت ـــته اس ـــد داش ـــل 85رش ـــال قب ـــابه س ـــدت مش ـــه م ـــبت ب ـــه نس ـــت ك ـــته اس داش
ـــی  ـــال مال ـــرای س ـــدی راد ب ـــدس محم ـــه مهن ـــت ك ـــده آن اس ـــان دهن ـــوق نش ـــرد ف عملک
ـــح  ـــذاری صحی ـــل گ ـــا ری ـــا ب ـــت ت ـــرده اس ـــی ك ـــش بین ـــی پی ـــای مدون ـــه ه ـــاری برنام ج
ـــده  ـــف ش ـــداف تعری ـــق اه ـــمت تحق ـــه س ـــركت را ب ـــی ش ـــیر حركت ـــد مس ـــی بتوان و اصول
رهنمـــون ســـاخته و بـــا بهـــره گیـــری از ظرفیـــت هـــای مجموعـــه بـــه توســـعه بـــازار، 
ـــد. ـــت یاب ـــع دس ـــهامدار و ذینف ـــرای س ـــر ب ـــودآوری فزونت ـــه س ـــروش و در نتیج ـــش ف افزای

ـــهامدار  ـــان س ـــوش ج ـــه گ ـــه ب ـــری ك ـــوش دیگ ـــر خ ـــروش خب ـــش ف ـــن افزای ـــد ای در پیام
ـــه  ـــدی راد ب ـــهریار محم ـــور ش ـــس از حض ـــه پ ـــود ك ـــر ب ـــن خب ـــره ای ـــت مخاب ـــع ثب و ذینف
ـــود  ـــف ب ـــا متوق ـــاه ه ـــه م ـــیدچرب ك ـــد اس ـــت تولی ـــركت پلن ـــن ش ـــل در ای ـــوان مدیرعام عن

ـــت. ـــد بازگش ـــدار تولی ـــه م ـــه ب ـــن مجموع ـــان ای ـــالش كاركن ـــا ت ب
ـــت  ـــا ظرفی ـــیدچرب ب ـــد اس ـــت تولی ـــزود: پلن ـــر اف ـــن خب ـــالم ای ـــا اع ـــان ب ـــل پاكس مدیرعام
تولیـــد ماهانـــه حـــدود 1000 تـــن یکـــی از فازهـــای تولیـــد محصـــوالت صنعتـــی ایـــن 
شـــركت اســـت كـــه بـــا راه انـــدازی مجـــدد ســـودآوری قابـــل مالحظـــه ای بـــرای ایـــن 

ـــت. ـــد داش ـــراه خواه ـــه هم ـــه ب مجموع
ـــده  ـــد كنن ـــن شـــركت تولی ـــن و برتری ـــوان اولی ـــه عن ـــد از پاكســـان ب ـــه بای ـــص كالم آنک مخل
در صنعـــت شـــوینده نـــام بـــرد كـــه هدفـــش را از روز اول »پاكســـان بـــرای ســـالمت 
ـــابقه60  ـــا س ـــون ب ـــم اكن ـــید و ه ـــالش كوش ـــم پرت ـــن مه ـــرای ای ـــود و ب ـــالم نم ـــواده« اع خان
ســـال حضـــور در بـــازار شـــوینده بـــا طیـــف وســـیعی از محصـــوالت تولیـــدی كـــه تـــا 
ـــت  ـــط بهداش ـــو در بس ـــی ن ـــته فصل ـــود توانس ـــی ش ـــمرده م ـــم ش ـــم ه ـــش از 150 قل بی
ـــار  ـــهریاری در كن ـــدس ش ـــان مهن ـــت فرم ـــن دس ـــا همی ـــازد. ب ـــی س ـــورمان تجل را در كش
ـــدی و ســـود  ـــش عای ـــال افزای ـــه دنب ـــالم بهداشـــتی ب ـــه اق ـــی ب ـــای ایران ـــاز خانواره ـــن نی تامی

ـــد. ـــی باش ـــاری م ـــی ج ـــال مال ـــود در س ـــهامداران خ س
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مجمـع عمومـی عادی سـالیانه صاحبان سـهام شـركت لیزینگ صنعـت و معدن)سـهامی عام( 
مـورخ 1401/11/25 در محـل دفتـر مركـزي شـركت واقـع در خیابـان خرمشـهر تشـکیل 

گردید. 
در ایـن مجمـع كـه بیش از 80/43 درصد سـهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضـاء هیات مدیره، 
نماینـده سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، حسـابرس و بـازرس قانونـی برگـزار گردید، ریاسـت 
مجمـع برعهـده آقـای  افشـین پناهنـده كافـي فر بود، كـه خانم  الهـام اخالقي مطلـق و آقای 
افشـین احمـدزاده در مقـام نظـار اول و دوم و آقـای علیرضـا اسـدپور كفـاش بـه عنـوان دبیر 

مجمـع انتخـاب گردیدند.
درادامـه بـا قرائـت گـزارش هیات مدیـره به مجمـع مربوط به اهـم فعالیتهای صـورت پذیرفته 
در طـی سـال مالـی منتهـی بـه 1401/09/30 و پس از اسـتماع گـزارش حسـابرس و بازرس 
قانونـی، مجمـع نشـینان بـا طنیـن صلـوات خـود ضمـن  تصویـب صورتهـای مالـی و تنفیـذ 
معامـالت مشـمول مـاده 129 بـا تقسـیم سـود 250 ریالـی بـه ازای هـر سـهم بـه كار خـود 

دادند. پایـان 
سـازمان  و  شـركت  حسـابرس  و  قانونـی  بـازرس  به عنـوان  حسابرسـي  سـازمان  همچنیـن 

گردیـد. انتخـاب  علی البـدل  بـازرس  به عنـوان  حسابرسـي 
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

دكتـر علیرضـا اسـدپور در ابتـدای گـزارش 
تركیـب  و  تاریخچـه  تشـریح  بـا  خـود 
شـركت  افـزود:  »ولصنـم«  سـهامداران 
لیزینـگ صنعـت و معـدن )سـهامی عـام( 
وابسـته بـه بانـک صنعـت و معدن بـا مجوز 
خوشـنام  زمـره  در  ج.ا.ا.  مركـزی  بانـک 
تریـن شـركت هـای لیزینـگ كشـور بـوده 
و بـا امکانـات سـخت افـزاری و نـرم افزاری 
شـعب  پوشـش  و  باتجربـه  كادر  مناسـب، 
مسـتقل در مراكـز 15 اسـتان و اسـتفاده از 
نماینـدگان مسـتقر در شـعب منتخب بانک 
صنعـت و معـدن در سـطح كل كشـور بـه 
لیزینـگ در گسـتره  كلیـه خدمـات  ارائـه 
وسـیعی از بخـش هـای مختلـف اقتصـادی 
به منظور رشـد و انباشـت سـرمایه و عمدتا 

افزایـش تولیـد ناخالص داخلـی )GDP( در 
جهـت حمایـت از كاالهـا و تولیـدات ایرانـی 

دارد. فعالیـت 
مدیرعامـل صاحبنام بازار سـرمایه كشـورمان 
كـه بواسـطه تجربـه گرانقـدرش در كسـوت 
مدیریـت ارشـد یکـی دوجین شـركت معتبر 
فرودهـای  و  فـراز  بـا  بـه خوبـی  كشـورمان 
اقتصـاد داخلـی و بین المللی آشـنا می باشـد 
و سالهاسـت كـه در ایـن شـركت به شـهادت 
دوسـت و دشمن، مسـیر صعودی مجموعه را 
بنیان گـذاری كـرده اسـت در مـورد فعالیـت 
های شـركت در سـال 1401 نیز خاطرنشـان 
كـرد كـه فعالیـت اصلـی شـركت طـی سـال 

مـورد گـزارش انجـام عملیـات لیزینـگ از طریـق تامیـن مالـی مشـتری جهت خرید ماشـین 
هـای مـورد نیـاز »حـوزه هـای خودروهـای سـواری- جـاده ای-راه سـازی و ...« بوده اسـت. 

عضو هیات مدیره و سـکاندار مجموعه همچنین اظهار داشـت كه شـركت در سـال 1401 در 
زمینـه هـای زیـر فعالیت داشـته اسـت: اعطای تسـهیالت بـه بخش حمـل و نقـل )متقاضیان 
خریـد خودروهـای كار سـبک و سـنگین، صفـر كیلومتر و كاركـرده(، انعقاد قرارداد با شـركت 
هـای كرمـان دیـزل بوتیـا، مجتمـع صنعتـی آرین پـارس موتـور و گـروه خودروسـازی مایان، 
اجرایـی شـدن قـرارداد با شـركت یکتا اجـاره هوشـمند پویا)قسـطی كالب ( از جهـت اعطای 
تسـهیالت در بخـش لـوازم خانگـی تشـکیل كمیتـه هـای اعتبـارات، وصـول مطالبـات، منابع 
تملیکـی، ریسـک، تشـخیص مطالبـات و تشـکیل  امـالک  انسـانی، معامـالت، حسابرسـی، 
جلسـات متعـدد شـورای معاونیـن در رونـدی صحیـح و كارآمـد بـه دنبـال افزایـش انجام هر 

چـه بیشـتر ثـروت و عایـدی سـهامداران و ذینفعـان خود.
 انجـام سـرمایه گـذاری هـای بلندمـدت بـه مبلـغ 1/557 میلیـارد در شـركت گروه سـرمایه 
گـذاری آتیـه دماونـد و همچنین سـرمایه گـذاری های كوتاه مـدت به مبلـغ 64/508 میلیارد 
»در شـركت هـای، سـرمایه گـذاری صنایـع شـیمیایی ایـران- امالح ایران-داروسـازی شـهید 
قاضـی، شـركت بهداشـتی سـاینا و شـركت صنعتـی آمـا« از جملـه راهبردها و سیاسـتگذاری 
هـای موفـق دیگردكتـر علیرضـا اسـدپور مدیـر موسـپید و روسـپید بـازار سـرمایه و صنعـت 
كشـورمان و تیـم مدیریـت كاردان وی در جهـت رسـیدن، بـه بیشـترین بازده برای شـركت و 

سـهامداران در سـال مالـی گذشـته بوده اسـت.  
پخـش یـک تلـه فیلم زیبـا و جامـع کـه در آن بخوبی توانمنـدی و دسـتاوردهای 
شـرکت به سـمع و نظر سـهامداران رسـید، اسـتقبال خوب سـهامداران و میزبانی 
شایسـته کلیـه ارکان خـدوم شـرکت از ذینفعان  و اصحاب رسـانه، گـزارش جامع 
دکتـر اسـدپور پیرامـون توفیقـات ایـن شـرکت در سـال مالـی مـورد گـزارش ، 
توضیحـات تکمیلی سـکاندار مجموعـه پیرامون بندهای حسابرسـی، پاسـخگویی 
مسـتند بـه کلیـه سـواالت سـهامداران، تاییـد حسـابهای شـفاف و کلیـن جناب 
محمدرضـا کاملـی مدیریـت مجـرب و تیم مالـی توانمنـد مجموعه توسـط بازرس 
قانونـی، تقدیر ویـژه جنـاب پناهنده 
و  کاری  کارنامـه  از  مجمـع  ریاسـت 
مدیریـت  تیـم  برجسـته  عملکـرد 
کاردان مجموعـه و پرسـنل متعهـد و 
متخصص شـرکت در کسـب توفیقات 
سـودآوری  ارتقـاء  جهـت  متعـدد 
سـخت  هـای  سـال  در  شـرکت 
اقتصـادی، توضیحـات دکتر اسـدپور 
دربـاره تصمیم جـدی بـرای واگذاری 
امـوال تملیکـی بـا رعایـت حداکثری 
صرفه و صالح شـرکت و سـهامداران، 
تاکیـد ریاسـت مجمع مبنی بـر برنامه 
قرارگرفتـن بـرای تنـوع بخشـی بـه 
محصـوالت لیزینگـی و نهایـت تعامل 
کلیه پرسـنل بـرای پوشـش خبری از 

نـکات خواندنـی ایـن مجمـع بود. 
پیام هیات مدیره

حمـد و سـپاس خداونـد را كـه توفیـق داد 
تـا در خدمـت سـهامداران گرامـی شـركت 
باشـیم. هیـات مدیـره، مدیـران و كاركنـان 
اعتمـاد كلیـه سـهامداران را سـپاس گفته و 

قدردانـی خـود را ابـراز مـی نمایـد.
اشـتغال  و  بنیـان  دانـش  تولیـد،  سـال  در 
آفریـن ، هیـات مدیـره تمامـی تـوان خود را 
در جهـت حفـظ منافـع سـهامداران محتـرم 
و در راسـتای تحقـق منافـع شـركت و ایران 

اسـالمی بـه كارگرفتـه اسـت.
جایگاه صنعت لیزینگ 

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ

لیزینگ صنعت و معدن؛ لیزینگ اولین در همه ابعاد به همت مدیرعامل پرچمدارش 
افزایش 65 درصدی سود خالص »ولصنم«

به گفته دکتر علیرضا اسدپور کسب 1/۳46/7۵8 میلیارد درآمد و کسب مبلغ 1/170/900 
میلیارد سود عملیاتی که بیش از ۵0 درصد نسبت به سال مالی قبل ارتقاء داشته و باعث شده 
لیزینگ صنعت و معدن بتواند از سود خالص 1/1۵8/194 میلیاردی پایان آذرماه 1400 به مبلغ 
1/914/۵76 میلیاردی سود خالص در سال مالی منتهی به ۳0 آذرماه 1401 دست یازد که این 

امر حاکی از یک افزایش 6۵ درصدی سود خالص می باشد. 
سکاندار شرکت پیرامون صورتهای مالی »ولصنم« اظهار داشت که افزایش درآمد 2۵ درصدی 
سال مالی مورد گزارش عمدتا ناشی از افزایش تسهیالت پرداختی طی دو سال گذشته 
نسبت به سنوات قبل و تاثیر آن بر اقساط سررسید شده طی دوره مورد گزارش و نیز افزایش 
درآمد حاصل از کارمزد توسعه فروش می باشد. افزایش بیش از 6۵ درصدی سود خالص 
که در سایه عملیاتی شدن راهبردهای کوتاه مدت- میان مدت و بلندمدت مدیر خوشفکر 
و خوشنام صنعت کشورمان و مدیران بازارشناس مجموعه، حاصل گردیده نشانگر آن است 
که این مجموعه توانسته هم برای تمام سهامداران و ذینفعان خود سودی شیرین و عملکردی 
درخشان به ارمغان بیاورد و هم در بعد ارزش آفرینی و اثرگذاری در سطح رفاه عمومی نقش 

قابل اعتماد و شایسته ای ایفاء نماید.
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ـــوخ  ـــا رس ـــه ه ـــام عرص ـــروزه در تم ـــاری ام ـــیوه اعتب ـــک ش ـــه ی ـــه مثاب ـــگ ب ـــت لیزین صنع
پیـــدا كـــرده و تـــوان مالـــی موسســـات حقوقـــی و اشـــخاص حقیقـــی را بـــرای ســـرمایه 
ـــزات  ـــخصی، تجهی ـــوازم ش ـــا و ل ـــامل كااله ـــتره آن ش ـــد. گس ـــی بخش ـــی م ـــذاری فزون گ
ــازی،  ــین آالت راهسـ ــل ماشـ ــل و نقـ ــت حمـ ــکی، صنعـ ــزات پزشـ ــه ای، تجهیـ كارخانـ
ـــت  ـــره اس ـــزرگ و غی ـــی ب ـــای صنعت ـــروژه ه ـــاز پ ـــاخت و س ـــاورزی، س ـــین آالت كش ماش
ـــی  ـــرفت فیزیک ـــه پیش ـــی ب ـــرعت بخش ـــرای س ـــاری ب ـــص اعتب ـــزم تخصی ـــن مکانی و از ای
ـــرای انجـــام ســـرمایه  ـــگ ســـرمایه الزم را ب ـــد. لیزین ـــی گیرن ـــره م ـــای مطروحـــه به ـــروژه ه پ
ـــاری  ـــی و اعتب ـــع مال ـــن مناب ـــا تامی ـــد و ب ـــی كن ـــم م ـــول فراه ـــرخ معق ـــا ن ـــا ب ـــذاری ه گ
ـــی  ـــکل اصل ـــد و مش ـــی ده ـــتاب م ـــی ش ـــدی و خدمات ـــای تولی ـــت ه ـــه فعالی ـــروری ب ض
ـــری  ـــو موث ـــه نح ـــت، ب ـــرمایه اس ـــت س ـــت و كیفی ـــا كمی ـــه همان ـــد را ك ـــای تولی فراینده

ـــد . ـــی نمای ـــم م ـــادی را فراه ـــای اقتص ـــت ه ـــد فعالی ـــه رش ـــل داده و زمین تقلی
رشـد و انباشـت سـرمایه و تولیـد ناخالـص داخلـی) )GDP بـه معنـی اقتصـاد سـالم، ایجاد 
اشـتغال و تشـویق نوآوری)دسترسـی بـه تکنولـوژی( اسـت كـه از طریـق لیزینگ میسـر می 
شـود لکـن متاسـفانه لیزینـگ در ایـران جایـگاه واقعـی خـود را در تامیـن مالـی دارایـی هـا 
و تجهیـزات پیـدا نکـرده اسـت، در حالـی كـه در سـایر كشـورها گزینـه لیزینـگ یکـی از 

مطلوبتریـن گزینـه هـای تامیـن مالـی اسـت.
اطالعات طرحهای توسعه شرکت

هیـات مدیـره در سـال مالی مورد گزارش همگام با اهداف شـركت و در راسـتای مفاد دسـتور 
العملهـای بانـک مركـزی جمهـوری اسـالمی نهایـت مسـاعی خـود را در تنظیـم قراردادهـای 
گروهـی بـا سـازندگان و فروشـندگان محصوالت انجـام داده و با انعقـاد قرارداد با مسـتاجرین 

سـود مـورد انتظار شـركت را نیـز تامین نموده اسـت.
اهم برنامه های هیات مدیره شامل موارد ذیل بوده است :

- مطالعه سیر تکاملی لیزینگ در كشورهای پیشرفته و بومی سازی آنها
- اشاعه فرهنگ لیزینگ در جامعه و آشنا ساختن اذهان با این واژه و فرهنگ

- ارائه آموزشهای دائمی و ادواری به كاركنان به منظور ارتقاء توان علمی و اجرایی آنها
- برگزاری سمینارها و كارگاه های آموزشی برای آموزش نیروهای كاردان و متخصص 

- مطالعه فرصت های جدید سرمایه گذاری
- بررسی و ارائه راهکارها و روش های جدید برای لیزینگ مطابق با الگوهای جامعه ایرانی

- بررسی و معرفی اثرات لیزینگ در توسعه اقتصادی كشور
- مطالعه تطبیقی زمینه های مختلف صنعت لیزینگ در جهت تدوین استراتژی مناسب

- بررسی و طراحی مدل و ارزیابی ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک
- مطالعه علمی بازارهای موجود و تعیین سهم بازار 

- بررسی موانع قانونی فراروی توسعه لیزینگ در ایران
- مطالعـه و بررسـی زمینـه هـای فعالیت متناسـب با نرخ سـود تعیین شـده و الـزام در رعایت 
آن و نـوع تضامیـن قابـل اخـذ به منظور كنترل ریسـک اعتبـاری از جمله ریسـک عدم وصول 
مطالبـات در سررسـید ، الوصـول شـدن اقسـاط و ... مطالعـه روشـهای جایگزیـن بـه منظـور 

حفـظ منافـع سـهامداران توأم بـا رعایت قوانیـن موضوعه
-  پیگیری سیستماتیک وصول مطالبات با توجه به شاخص های مربوطه

اقدامـات انجـام گرفتـه هیـات مدیره بـه منظـور معرفی لیزینـگ در سـال 1402 
شـامل مـوارد ذیـل می باشـد :

بـه منظـور اطـالع رسـانی هـر چـه سـریعتر بـه سـهامداران محتـرم سـایت اینترنتی شـركت 
مـورد بازنگـری كامـل قـرار گرفتـه و پـس از گـردآوری اطالعـات، درج اطالعـات كامـل در 
خصـوص صنعـت لیزینـگ ، مقـاالت، سـخنرانی هـا و قوانیـن و مقـررات حاكم بـر این صنعت 

در كشـورهای مختلـف بـه فارسـی ترجمـه و در اختیـار عالقمنـدان قـرار گرفتـه اسـت.
برنامه های آینده شرکت

پیش بینی میزان تسهیالت اعطایی و طرق تامین منابع مالی
میـزان تسـهیالت قابـل پرداخـت برای سـال 1401 بـا توجه به بررسـی های انجام شـده و در 
نظـر گرفتـن شـرایط اقتصادی كشـور درحـدود 2/100 میلیارد ریال پیش بینی شـده اسـت.

وصول اقساط و اقدامات نظارتی

شـركت همـواره ضمـن توسـعه حجـم فعالیت هـای خـود و پیگیری وصـول مطالبـات معوق، 
سـعی بـر آن داشـته كـه با اسـتفاده از تـوان و مشـاوره های كارشناسـان بتوانـد ضمن كاهش 
در زمـان جوابگویـی بـه متقاضیـان و مشـتریان شـركت، اعتبارسـنجی مناسـب و قابـل قبولی 
از مشـتری داشـته، تاریسـک غیرسیسـتماتیک و قابـل كنتـرل سـبد خـود را بـه اقـل ممکـن 

كاهـش داده و كنتـرل نماید. 
سایر برنامه های آتی 

هیات مدیره در سال 1402 سعی در تحقیق موارد ذیل دارد:
- حفظ سهم بازار موجود و سعی در توسعه آن

- تنوع بخشی به پرتفوی تسهیالتی شركت
- بازنگری در برنامه ریزی استراتژیک و تدوین سند توسعه و طرح تجاری شركت

- افزایش راندمان و كارایی
- تجهیز منابع مالی از طرق گوناگون

- بهبود وضعیت وصول مطالبات
- بهبود و ارتقای سیستم های نرم افزاری 

- تجهیز نیروی انسانی سازمان به منظور ورود به فعالیت های جدید
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ققنوسی که پر خواهد کشید

مجمع عمومی عادی سـالیانه صاحبان سـهام شـركت ایران ارقام )سـهامی عام( مورخ 1401/11/26 
در محل هتل هویزه ، طبقه اول سـالن ملل  تشـکیل گردید. 

در ایـن مجمـع كـه بیـش از 34/15 درصـد سـهامداران حقیقـی و حقوقـی ، اعضـاء هیـات مدیره، 
نماینـده سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، حسـابرس و بـازرس قانونی برگـزار گردید، ریاسـت مجمع 
برعهده آقای عبداهلل شـیرمحمد پور گرجاني بود، كه حسـن روشـني  و آقای سـعید باقریان در مقام 
نظـار اول و دوم و آقـای سـید ابوالحسـن پورحسـیني تفت به عنـوان دبیر مجمع انتخـاب گردیدند.

درادامـه بـا قرائـت گـزارش هیات مدیره به مجمع مربـوط به اهم فعالیتهای صـورت پذیرفته در طی 
سـال مالـی منتهـی بـه 1401/06/31 و پس از اسـتماع گزارش حسـابرس و بـازرس قانونی، مجمع 
نشـینان بـا طنین صلوات خـود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشـمول ماده 129 

بـه كار خود پایـان دادند.
همچنین سـامان پندار به عنوان بازرس قانونی و حسـابرس شـركت و هوشـیار ممیز به عنوان بازرس 

علی البـدل انتخاب گردید.
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

دكتـر سـید ابوالحسـن حسـینی در ابتدای گـزارش خود با تشـریح تاریخچـه و تركیب سـهامداران 
شـركت افـزود: این شـركت با حدود 40 سـال سـابقه كاری و داشـتن نیروهـای متخصص و متعهد 

خـود، ارائـه دهنده انـواع خدمات نرم افزاری و سـخت 
افزاری در حوزه دسـتگاه ATM، سـوئیچ های بانکی، 
صندوق های فروشـگاهی و ... می باشـد كه متاسـفانه 
چند سـال اخیر بیشـتر در حوزه پشـتیبانی دسـتگاه 
هـای ATM مشـغول بـه فعالیـت بـوده اسـت كـه 
تیـم مدیریـت جدیـد مصمـم می باشـد بـا توجه به 
پتانسـیل بـاالی مجموعـه و برنـد خوشـنام شـركت 
فعالیت خود را در حوزه های مختلف گسـترش دهد.

مدیرعامـل شـركت همچنین با تبیین اینکه شـركت 
ایران ارقام با داشـتن 98 دفتر عملیاتی در 31 اسـتان 
و دارا بـودن 430 تکنسـین پشـتیبانی بـا ارزش بازار 
5160 میلیاردی ارائه دهنده انواع خدمات پشـتیبانی 

در حـوزه كاری خـود می باشـد افزود: در حوزه دسـتگاه 
هـای خودپـرداز، شـركت ایـران ارقـام در سـال مالـی 
1401-1400 از نظـر میانگیـن محصول تحت پوشـش، 
حـدود 18 درصـد از كل بـازار را بـه خـود اختصـاص 
داده كـه از ایـن لحـاظ یکـی از گسـترده تریـن شـبکه 
هـای پشـتیبانی كشـور را دارا مـی باشـدافزود: در حدود 
100 هـزار دسـتگاه ATM تحت پوشـش ما قـرار دارد. 
وی اضافـه كـرد: بـا توجـه بـه اینکه در سـطح جهـان و 
كشـورمان شاهد هستیم كه بیشـتر مردم كارهای بانکی 
خـود را از درگاه هـای اینترنتـی موبایلـی و از روش های 
بـدون نیـاز بـه مراجعه بـه دسـتگاه هـای ATM انجام 
مـی دهنـد و همیـن امـر باعث شـده اسـت كـه بالطبع 

اثرگـذاری مـا در ایـن حوزه كـم گردد.
مدیـر مجـرب و كاردان شـركت بـا اعـالم اینکـه در این 
حـدود كمتـر از 5 ماهـی كه باتیم مدیریـت جدید قبول 
مسـئولیت كـرده ایـم با كمـک مدیران خدوم و پرسـنل 
توانمنـد مجموعـه و تدویـن برنامـه هـای كوتـاه مدت- 
میـان مـدت و بلندمـدت و پیاده سـازی آنها سـعی وافر 
كردیم شـركت را در مسـیر صعودی عملکرد قرار دهیم، 

تصریـح نمـود: در همین راسـتا برای سـال مالی آتی نیـز راهبردهای موثری جهت تعالی ایـران ارقام 
بنیان گـذاری كردیم.

دكتـر پورحسـینی در ادامه گزارش جامـع خود و پیرامون حوزه عملکردی نیز فعالیت های شـركت 
را بـه دو بخـش مدیریـت و راهبردی تقسـیم كرد و اصالح سـاختار و سـازمان دهی مجـدد، تقویت 
روابـط بـا شـركای تجاری و احیای برند شـركت، بهبود و بازنگری فرایندها و سیسـتم هـای داخلی، 
اخذ مجوز فعالیت از سـازمان نظام پزشـکی، اخذ گواهینامه رتبه بندی و احراز هویت از شـورایعالی 
را جـزو برنامـه هـای راهبـردی خود برشـمرد كه برای پیاده سـازی آن سیاسـتگذاری بسـیار خوبی 

صورت پذیرفته اسـت.
مدیـر خوشـفکر شـركت همچنین در مـورد حوزه های عملیاتی شـركت نیز خاطرنشـان كرد تولید 
تجهیزات، فروش دسـتگاه های سـخت افزاری، پشتیبانی شـركت ها، توسعه و پشتیبانی محصوالت 
نـرم افـزاری، محصـوالت و خدمات مخابراتی مواردی هسـتند كه یقین داریم با عملیاتی شـدن این 

برنامـه هـا، ایـران ارقام می تواند نقطه عطفـی ا در عملکرد خـود رقم بزند.
مدیرعامـل شـركت بـا اشـاره بـه اینکه عمده فعالیـت »مرقام« خدمات سـخت افـزاری و نـرم افزای 
روی ATM اسـت و 10/775 دسـتگاه خودپرداز را در كل كشـور توسـط شـركت پوشـش دهی می 

شـود»حدود سـهم مـورد 20 درصدی از بـازار« افزود: مصمم هسـتیم كه
در حـوزه صنفـی مجـوز واردات موبایل را اخذ كنیـم و همچنین فروش و گارانتی تبلـت را در برنامه 

پشتیبانی مشـتریان دنبال كنیم.
وی در ادامـه فـروش انـواع دسـتگاه هـا را دارای رشـد حـدود 20 درصدی اعـالم كرد و از، رشـد 19 
درصـدی عقـد قـرارداد در پشـتیبانی تجهیزات شـعب و كاهـش 11 درصـدی خودپردازهای تحت 

پوشـش خبر داد.
عضـو هیـات مدیـره شـركت در بخـش دیگـری از گـزارش خـود مذاكـره بـا مشـتریان و شـركای 
تجـاری و احیـای برنـد شـركت، طراحـی و تولیـد صنـدوق فروشـگاهی، عقد قـرارداد با بانـک ها و 
موسسـات جهت پشتیببانی و نوسـازی دستگاه های 
خودپـرداز، ارائـه خدمـات مرتبط با هدایـت تراكنش 
فـروش  شـبکه  ایجـاد  كارتخـوان،  هـای  دسـتگاه 
اسـتانی و توسـعه فـروش خـرد محصـوالت بانکـی و 
غیـر بانکی،توسـعه سـامانه مدیریـت ارسـال پیامـک 
و ایجـاد واسـط كاربـری پنل ارسـال پیامک، توسـعه 
سـامانه هـای بانکـی براسـاس نیازهـای مشـتریان، 
شـاخص  پایـش  مدیریتـی  داشـبوردهای  طراحـی 
هـای كلیدی عملکرد، اصالح سـاختار مالـی و برنامه 
ریـزی و وصـول مطالبات، اصالح سـاختار سـازمانی و 
بازنگـری فرآیندهـای كلیـدی شـركت، پیاده سـازی 
نظام سـنجش رضایت مندی مشـتریان، پیاده سازی 
نظـام مدیریت شـکایات مشـتریان را جزو اهـم اقدامات 
كلیدی صورت گرفته در طی 3 ماه گذشـته برشـمرد و 
خاطرنشـان كرد كه بیشـتر تـالش و انـرژی ما معطوف 
بـه برنامـه ریزی برای توسـعه و تعالی شـركت در سـال 
مالـی آتی می باشـد تـا هـم از زیان انباشـته گذر كنیم 
و هـم بتوانیم شـركت را دوبـاره در جایـگاه اصلی برند و 

اعتبـاری خـود قـرار دهیم.
مدیرعامـل ایـران ارقـام بـا تاكید بـر اینکه بـا كنکاش و 
توجـه اساسـی در 18 برنامـه پیشـنهادی متخصصان و 
كارشناسـان كه پتانسیل شـركت و توانمندی مجموعه 
را بخوبـی آنالیـز كرده بودند توانسـتیم مناسـب ترین و 
مهمتریـن برنامه ها را نهایی كـرده و در جهت عملیاتی 
سـاختن آن گام برداریـم افزود: توسـعه حـوزه بازرگانی 
و عقـد قـرارد انحصاری با شـركت هـای خارجی معتبر 
در حـوزه كاری ایـران ارقـام، تعامـل و نمایندگـی از دو 
شـركت معتبـر خارجـی جهـت تولیـد انبـوه محصـول 
، اهتمـام بـه همـکاری جـدی با اسـتارت آپ هـا، ارتقاء 
بهره وری انبارها، مهندسـی مجموعه فرآیندها و استقرار 
سیسـتم هـای مدیریتـی، افزایـش بهـره وری و راندمان 

مدیر مجرب و کاردان شرکت با اعالم اینکه در این حدود کمتر از ۵ ماهی که 
باتیم مدیریت جدید قبول مسئولیت کرده ایم با کمک مدیران خدوم و پرسنل 
توانمند مجموعه و تدوین برنامه های کوتاه مدت- میان مدت و بلندمدت و پیاده 
سازی آنها سعی وافر کردیم شرکت را در مسیر صعودی عملکرد قرار دهیم، 
تصریح نمود: در همین راستا برای سال مالی آتی نیز راهبردهای موثری جهت 

تعالی ایران ارقام بنیان گذاری کردیم.
انعقاد قراردادهای بسیار خوب با ۳ بانک بزرگ کشور بعد از استقرار تیم مدیریت 
جدید، تصمیم جدی مدیریت برای خروج از ارائه خدمات تک محصول که بسیار 
مخاطره آمیز است، مذاکره و رایزنی با بانک های تجارت و پست بانک جهت 
رفع اختالف ها که منتج به نتایج بسیار خوبی گردید، برنامه های مدیریت برای 
خروج شرکت از شمولیت ماده 141، قرارداد همکاری و پیمانکاری با بیش از 1۳0 
بانک و موسسه مالی، انعقاد قرارداد با 2 شرکت خارجی جهت اخذ نمایندگی 
آنها در داخل کشور، اعالم تشکیل کمیته های راهبردی با حضور کارشناسان 
نخبه جهت پیشبرد هر چه بهتر و زودتر اهداف عالیه مدنظر از جمله راهبردها 
و سیاستهای اتخاذی دکتر سید ابوالحسن پورحسین مدیرعامل نخبه و توانمند 
ایران ارقام برای طلوع دوباره »مرقام« در قامت یک شرکت معتبر در ایران 
اسالمی و از بنیان گذاران اصلی صنعت بانکداری الکترونیک در کشور عزیزمان 
می باشد تا این شرکت بتواند با ارزش آفرینی و سودآوری برای سهامداران و 

ذینفعان خود افتخار بیافریند.

ایران ارقام با مدیریتی کاردان به دنبال بازارهای جدید و سودآوری
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كاری، بهبـود كیفیـت محصـوالت و خدمـات و ... از ایـن جملـه راهبردها می باشـد.
بازاریابی فروش و خدمات پس از فروش، طراحی و تولید كارت خوان سـیار مونتاژ و عرضه دسـتگاه 

هـای ALL in one و ... نیـز بـه عنـوان مهم ترین برنامه های آتی شـركت اعالم گردید.
نـکات مهم مطرح شـده براسـاس مصوبه مجمع پیشـین باید سـاختمان هـای شـركت را به فروش 
بگذاریم ، یک مرحله مزایده در این باره برگزار شـده اسـت. بررسـی افزایش سـرمایه نیز برای خروج 

از مـاده 141 دنبال می شـود.
بـا افزایـش سـرمایه از محـل هـای تجدیـد ارزیابـی، آورده نقدی و سـود انباشـته از زیان خـارج می 

شویم.
با 33 بانک و موسسه بانکی قرارداد پیمانکاری داریم. مناقصه بانک رفاه را بردیم. در حوزه پشتیبانی 

زیانده هسـتیم، قصد داریم با بررسـی و اصالح تعرفه ها در این بخش هم به سـود برسـیم.
شـفاف سـازی در مـورد برنامـه هـای تولیدی و حضـور در بـازار پایه، ظـرف 3 ماه از دیگـر تاكیدات 

مجمـع بود.  
دنبـال دانـش بنیان شـدن هسـتیم، باید رویکـرد و ماموریت ها و اساسـنامه شـركت را بـرای دانش 

بنیان شـدن، تغییـر بدهیم. 
برگــزاری مجمــع در نوبــت دوم، اســتقبال خــوب ســهامداران، میزبانــی و پذیرایــی 
ــر  ــر مدی ــد نظ ــای م ــالم راهکاره ــان، اع ــرکت از ذینفع ــه ارکان ش ــته کلی شایس
توانمنــد »مرقــام« جهــت بــرون رفــت شــرکت از شــرایط کنونــی، تشــریح برنامــه 

ــی  ــای آت ــه ه ــن برنام ــون تدوی ــینی پیرام ــر پورحس ــی دکت ــدون مدیریت ــای م ه
جهــت تعالــی مجموعــه، تاییــد حســابهای شــفاف و کلیــن مجموعه توســط بــازرس 
قانونــی، پاســخگویی مســتند و صادقانــه بــه کلیــه ســواالت ســهامداران حاضــر در 
مجمــع و ناظــر بــه صــورت برخــط، تقدیــر ریاســت مجمــع جنــاب شــیرمحمدپور از 
راهبردهــا و سیاســت هــای مدیرعامــل جــوان و جهــادی شــرکت، تصمیــم جــدی 
مدیریــت بــرای خلــق کار و ارائــه محصــوالت بیشــتر، تبییــن برنامــه ریــزی جهــت 
پویایــی هــر چــه بیشــتر ایــران ارقــام و افزایــش راندمــان کاری، توضیحــات تکمیلی 
جنــاب شــاه محمــدی معــاون مالی مجــرب شــرکت پیرامــون بندهــای حسابرســی، 
ــام کــه جمعــی از  ــران ارق ــره ای ــد هیــات مدی ــر ســهامداران از ترکیــب جدی تقدی
مدیــران کاربلــد و کاردان مــی باشــد و نهایــت همــکاری مدیریــت محتــرم روابــط 
عمومــی و تعامــل ســتودنی جنــاب یگانــه مشــاور کاربلــد روابــط عمومــی مدیریــت 

جهــت بازنشــر گــزارش از نــکات خواندنــی ایــن مجمــع بــود. 
پیام هیأت مدیره

بـا توجـه بـه اطالعاتی كه در اختیار می باشـد تصمیم گیری نسـبت به عملیات و برنامـه ها، به طور 
كامـل در جهـت حفـظ منافـع شـركت و اثـرات آتی آن تـا حدی كـه در موقعیت فعلـی قابل پیش 
بینـی مـی باشـد بر اسـاس رویدادهای به وقوع پیوسـته و نیز مقـررات مزبور به طور كافـی و به نحو 

درسـت در این گزارش نشـان داده شـده است .
ایـران ارقـام با تجربه بیش از 60 سـال خدمت رسـانی و فعالیـت اقتصادی، همواره به دنبال توسـعه 

های فعالیت 
خود و خدمت رسـانی هرچه بهتر به مشـتریان و سـهامداران بوده اسـت. شـبکه پشـتیبانی گسترد 

ه در سراسر
كشـور ، قـدرت نـام تجـاری ایـران ارقـام و دامنـه ای از ارتباطـات وسـیع و قدرتمند با مشـتریان در 
شـبکه بانکـی كشـور، جـزء بـا ارزش ترین سـرمایه های شـركت هسـتند كه باعث شـده اسـت در 
شـرایط كنونـی اقتصادی ، شـركت نـه تنها جایگاه خود را حفـظ نموده بلکه به دنبـال ارتقاء جایگاه 

خود و توسـعه بازار باشـد.
در سـال مالـی منتهـی بـه 1401/06/31 شـركت با یـک چالش عمـده »پایین بـودن جریان نقدی 
»مواجـه بـوده اسـت. در راسـتای فائـق آمـدن بر چالـش مزبـور، شـركت راهبردهای مناسـبی ر ا با 
تمركـز بـر افزایـش بهـره وری و كارآیـی واحدهـای سـتادی و كاهـش هزینـه هـای غیرضـروری و 

همچنیـن رو آوردن بـه تـوان داخلـی بـه منظـور تولید سـخت افزارهـا، اتخاذ نمود ه اسـت.
تیم مدیریتی ما به پشـتوانه ی دسـتاوردهای شـصت سـاله و حمایت و اعتماد مشـتریان ، برند ایران 
ارقـا م را متعلـق بـه جامعـه ی ایـرا ن و صنعت IT می داند و امیدوا ر اسـت درآینـده ی نزدیک و در 
معادالت منطقه ای و جهانی بتواند به عنوان یک شـركت پیشـرفته برای كشـور افتخارآفرین باشـد. 
آرزوی امـروز مـا ایـن اسـت كـه شـركت ایران ارقـام بتواند بـا باال بردن سـطح تکنولـوژی و كیفیت 

فعالیـت هـای خـود، در جایگاه شـركتی موفق در بازار بین المللی و در سـطح منطقـه قرار گیرد.
در سـال مالـی پیـش رو ، شـركت بـرآن اسـت تـا با توكل بـر خداوند متعـال، تال ش بیـش از پیش 
همکاران، همدلی و همکاری و به پشـتوانه حمایت سـهامداران ارجمند خود، برنامه های توسـعه ای 
شـركت و افق تدوین شـده آن را تحقق بخشـد تا در دوره آتی شـاهد عملکردی بهتر از این باشـیم.  
امیـد اسـت بـا اتکا به خداوند و با تالش بیشـتر ، همدلی و همکاری مجدانـه، زمینه توفیق و اعتالی 

بیش از پیش شـركت حاصـل گردد .
جایگاه شرکت در صنعت

ایـران ارقـا م بـه عنـوان یکـی از پایـه گـذاران اصلی صنعـت بانکـداری الکترونیـک و نقـل و انتقال 
الکترونیکی

پـول در ایـران بـا بیـش از شـش دهـه فعالیت در عرصـه اقتصادی كشـور و با توجه به پیشـتازی در 
تولیـد و عرضـه محصـوالت سـخت افـزاری و نرم افـزاری بانکی مطابق نیاز شـبکه بانکی كشـور ، از 
شـبکه پشـتیبانی گسـترده ای در سراسر كشـور برخوردار بوده و از این حیث شـریکی قابل اتکاء در 

ایـن صنعت برای مشـتریان خود محسـوب مـی گردد .
در حـوزه دسـتگاه هـای خودپرداز، شـركت ایران ارقام در سـال مالـی 1401-1400 از نظر میانگین 
محصـول تحـت پوشـش، حـدود 18 درصـد از كل بـازار را بـه خود اختصـاص داده كـه از این لحاظ 

یکی از گسـترده ترین شـبکه های پشـتیبانی كشـور را دارا می باشـد.
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مجمع عمومی عادی فوق العاده صاحبان سهام شركت باما )سهامی عام( مورخ 1401/12/08 در محل 
مركز همایش هاي سازمان مدیریت صنعتي، سالن دكتر آذر )آمفي تئاتر( برگزار گردید.

در این مجمع كه با حضور بیش از  52/88 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده 
آقای علي احمدي نیري بود، كه جنابان سید فرهنگ حسیني و رضا طاهرخاني در مقام نظار اول و دوم 

و آقای محمدرضا آزادي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل محترم 
و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب 

افزایش سرمایه شركت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

فرهنگ حسینی، عضو هیأت رئیسه شركت باما در ابتدای این مجمع با تشریح تاریخچه و تركیب 
سهامداران شركت اعالم داشت كه با توجه به نظرات كارشناسی اخذ شده و تصمیم هیات مدیره ، 

افزایش سرمایه پیشنهاد برای تداوم مسیر رو به 
تعالی شركت ضروری می باشد.

افزایش  داشت:  اظهار  ادامه  در  مجمع  دبیر 
 1،000،000 مبلغ  از  شركت  قبلی  سرمایه 
ریال  میلیون  به 10،000،000  ریال  میلیون 
انباشته  سود  محل  از  درصد(   900 )معادل 
بوده است كه در تاریخ 1399/09/22 به ثبت 

رسیده است.
افزایش  كه  ساخت  خاطرنشان  دكترحسینی 
سرمایه قبلی به منظور تأمین منابع مالی مورد 
نیاز جهت شركت در افزایش سرمایه شركت 
تکمیل  برای  آسمانی  جلگه های  سرزمین 
اكتشاف و برداشت كانسنگ مس، مولیبدن و 
فلزات همراه از معدن صاحب دیوان و ساخت و 

بهره برداری از فاز اول كارخانه تولید كنسانتره مس 
و فلزات همراه و كنسانتره مولیبدن و همچنین 
از سهام  سرمایه گذاری جهت خرید 68 درصد 

شركت كانی كربن طبس، صورت گرفته است.
به گفته وی اصالح ساختار مالی و جلوگیری از 
خروج وجه نقد، تأمین سرمایه در گردش و خرید 
سرمایه گذاری های ثابت ازجمله اهداف افزایش 
سرمایه كنونی می باشد. عضو هیات مدیره شركت 
در فرازی دیگر از گزارش ریسک های نوسانات 
نرخ بهره، نرخ ارز، نرخ كاهش قیمت محصوالت 
ریسک  و  نقدینگی   ، اعتباری  جهانی،  بعد  در 
مربوط به عوامل بین المللی و تغییرات مقررات 

بین المللی را از جمله موارد برشمرد كه بر عملکرد شركت بسیار اثرگزار هستند و افزود: ریسک قیمت 
نهادهایی كه نهاده های تولید شامل مواد اولیه استخراجی، دستمرد، مصارف انرژی و لوازم و قطعات و 

خدمات و سایر موارد از جمله مواد شیمیایی است كه هزینه آن با تورم مواجه است از دیگر ریسک هایی 
است كه در سودآوری شركت تاثیر دارد.

جناب یحیی آبادی معاون مالی مجموعه در حاشیه مجمع با اعالم اینکه ارزش فعلی خالص این طرح 
برابر 236/612 میلیون ریال می باشد افزود: با توجه به مفروضات مطرح شده در گزارش و ارزیابی 
صورت گرفته، نرخ بازده داخلی 26% و نرخ بازدهی داخلی تعدیل شده 26% می باشد كه قابل قبول 
است. به گفته وی همچنین دوره بازگشت سرمایه عادی معادل با سه سال و دو ماه و دوره بازگشت 

سرمایه تنزیل شده طبق نظر كارشناسان چهار سال می باشد.
مدیر مجرب مالی مجموعه همچنین با خاطرنشان كردن اینکه افزایش سرمایه صد در صدی كنونی از 
محل سود انباشته صورت می گردد تاكید كرد با توجه به راهبردهایی هیات مدیره كه همگی از مدیرانی 
با سابقه و خوشنام صنعت می باشند و تامین نقدینگی مورد نیاز ، در سال مالی آتی شركت روندی 

صعودی در استخراج، تولید، فروش و سودآوری خواهد داشت.
استقبال خوب سهامداران از برگزاری مجمع، برگزاری مجمع در نهایت نظم و میزبانی 
شایسته کلیه ارکان شرکت از ذینفعان، قرائت گزارش توجیهی افزایش سرمایه توسط عضو 
هیات مدیره شرکت، حضور جنابان آزاد و اسالمی که هر دو از مدیران صاحبنام و شناخته 
شده صنعت و بازار سرمایه کشورمان می باشند، پاسخگویی مستند و دقیق به سواالت 
سهامداران توسط مدیران مجرب مجموعه، تقدیر ویژه جناب احمدی ریاست مجمع از 
کارنامه موفق سال 1401 شرکت در دستیابی به سود مناسب و ارزش آفرینی توامان ، اعالم 
پیشرفت فیزیکی پروژه صاحب دیوان از پروژه های موفق شرکت به عنوان اولین معدن 
مس استان، توضیحات تکمیلی در مورد شرکت های کانی کربن وشرکت جلگه ای آسمانی، 
تبیین اینکه با اکتشافات و تالش فراوان در ذخائر شناسایی شده شرکت جلگه ای افزون بر 
۳00 میلیون تن می باشد، حمایت اعضای 
نمایندگان  و  مجمع  رئیس  منجمله  پنل 
شرکت  های  پروژه  از  عمده  سهامداران 
و تامین مالی آن ، تصریح اینکه با توجه 
امکان  شرکت  مناسب  انباشته  سود  به 
از  برداری  بهره  ی  دوره  گذاری  سرمایه 
بالطبع  امر  این  معادن فراهم می شود و 
سهامداران  سهم  ارزش  افزایش  باعث 
می گردد ، نهایت تعامل روابط عمومی و 
همکاری صمیمانه جناب بحرینی مشاور 
از  خبر  بازنشر  جهت  مجموعه  مدیریت 
نکات خواندنی مجمع بود که حیفمان آمد 

به اسب قلم سپرده نشود. 
نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

افزایش سرمایه قبلی شركت باما )سهامی عام( به 
منظور تامین منابع مالی مورد نیاز جهت شركت 
در افزایش سرمایه شركت سرزمین جلگه های 
آسمانی )زیر مجموعه( جهت تکمیل اكتشافات و 
برداشت كانسنگ مس، مولبیدن و فلزات همراه 
از معدن صاحب دیوان و ساخت و بهره برداری 
از فاز اول كارخانه تولید كنسانتره مس و فلزات 
همراه و كنسانتره مولبیدن و همچنین سرمایه 
گذاری جهت خرید 68 درصد از سهام شركت 
كانی كربن طبس، صورت گرفته است. افزایش 
سرمایه قبلی از مبلغ 1.000.000 میلیون ریال به 
10.000.000 میلیون ریال )معادل 900 درصد( 
از محل سود انباشته بوده است. این افزایش سرمایه در تاریخ 1399/09/23 در اداره ثبت شركت ها 

به ثبت رسیده است.

ش
خو

سر
قه 

دی
ص

شرکت باما؛ سازمانی پیشرو در اکتشاف، استخراج و فراوری 
کنسانتره سرب و روی در ایران

مزرعه ای از ثروت کانی

مدیرعامل خوشنام و موفق شرکت در حاشیه مجمع با تبیین اینکه شرکت باما بعد از هفت 
دهه فعالیت یکی از معدود تولید کنندگان کنسانتره سرب و روی در ایران می باشد که در آن 
تمامی مراحل تولید از اکتشاف و استخراج تا فلوتاسیون و کلسیناسیون بدست کارکنان در 
یک مجتمع عظیم معدنی و صنعتی به وسعت حدود چهار هزار هکتار انجام می گیرد افزود: 
شرکت باما به عنوان سازمانی پیشرو به پشتوانه سال ها تجربه اجرایی و اندوخته های علمی و 

عملی همواره در تالش ارتقای رضایت مشتریان و ذینفعان در کلیه جنبه ها بوده است.
مهندس محمدرضا آزادی همچنین با اعالم اینکه در حال حاضر سرمایه شرکت 10 هزار میلیارد 
ریال است و قصد داریم آنرا به 20 هزار میلیارد ریال از محل سود انباشته افزایش دهیم اضافه 
کرد: بهره بردن از معافیت مالیاتی تصریح شده در قانون برای افزایش سرمایه شرکت ها از 
محل سود انباشته در برطرف کردن نیاز شرکت به اصالح ساختار مالی و تامین سرمایه در 

گردش از مواهب این افزایش سرمایه می باشد.
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در جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شركت سرزمین جلگه های آسمانی در تاریخ 
1399/04/25 افزایش سرمایه شركت از 15.000 میلیون ریال به 5.300.000 میلیون ریال تصویب 
شده است. در تاریخ 1399/04/25 ارزش اسمی سهام شركت باما در شركت سرزمین جلگه های 
آسمانی معادل 4.500 میلیون ریال بوده است كه طی افزایش سرمایه ها صورت گرفته تا كنون )از 
محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران( این رقم به مبلغ 445.500 میلیون ریال افزایش داشته است.

باقیمانده مصرف افزایش سرمایه بابت مشاركت در افزایش رمایه شركت سرزمین جلگه های آسمانی 
كه معادل 1.140.500 میلیون ریال است، مناسب با پیشرفت پروژه درافزایش سرمایه بعدی شركت 
سرزمین جلگه های آسمانی مصرف خواهد شد. شركت بامکا در حال حاضر دارنده 30 دردص از سهام 

شركت سرزمین جلگه های آسمانی است.
هدف از انجام افزایش سرمایه

1- اصالح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد
2- تامین سرمایه در گردش

3- خرید سرمایه گذاری های جدید
هدف از انجام افزایش سرمایه 

گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت با ما )سهامی عام(
هدف شرکت باما )سهامی عام( از افزایش سرمایه موضوع این گزارش:

افزایش سرمایه شركت از محل سود انباشته جهت اصالح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد 
تأمین سرمایه در گردش و خرید سرمایه گذاری های جدید در نظر گرفته شده است. در صورت انجام 
افزایش سرمایه شركت نیازی به اخذ تسهیالت بانکی نداشته و از طریق منابع داخلی شركت منابع مالی 
مورد نیاز تأمین میگردد و در نتیجه شركت هزینه مالی كمتری نسبت به حالت عدم انجام افزایش 

سرمایه خواهد داشت.
همچنین بهره مندی از مزایای معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل سودانباشته نیز مدنظر شركت 
بوده است. به موجب بخش درآمدی بودجه مصوب سال 1401، بند ف تبصره 2، به منظور تشویق 
سرمایه گذاری در شركتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش 
بیشتری از سود اكتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش 
های تولیدی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی در سال 1401 مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم 
نشده شركت های مذكور كه به حساب سرمایه انتقال می یابد )موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای 
مستقیم( مشمول نرخ صفر مالیاتی است. در مجموع جلوگیری از خروج وجه نقد، تأمین سرمایه 
در گردش و بهبود نسبتهای مالی و همچنین برخورداری از معافیت مالیاتی از نتایج افزایش سرمایه 

مذكور میباشد.
- اصالح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد: حفظ و ارتقاء موقعیت فعلی شركت و 
همچنین پیشبرد طرح های توسعه ای از طریق توانمندسازی شركت با حفظ منابع مالی داخلی و 
جلوگیری از خروج وجه نقد و استفاده از آن برای تکمیل زنجیره تولید امکان پذیر می باشد با توجه به 

مشکالت نظام تأمین مالی بازار پول و نرخ باالی تأمین مالی مبتنی بر بدهی استفاده از منابع داخلی 
بسیار حائز اهمیت می باشد.

- تأمین سرمایه در گردش: تأمین سرمایه در گردش یکی از مهمترین ضرورت های واحد اقتصادی 
می باشد با توجه به تأثیر پذیری بهای تمام شده تولید )استخراج( و قیمت خرید مواد اولیه از نرخ 
تورم باالی اقتصاد كشور، شركت جهت تأمین مواد اولیه مورد نیاز با نرخ مناسب و اجتناب از دریافت 
تسهیالت بانکی و پرداخت هزینه مالی قصد دارد تا با حفظ منابع ،داخلی از طریق افزایش سرمایه از 

محل سود انباشته منابع مورد نیاز را تأمین نماید.
خرید سرمایه گذاری های جدید: شركت در راستای اهداف بلندمدت، بخشی از منابع خود را به 

خرید سرمایه گذاری های بلندمدت و سرمایه گذاری در سهام شركت ها اختصاص می دهد.
پیشنهاد موضوع افزایش سرمایه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

با توجه به تحلیل های مالی انجام شده در بخش های قبل، افزایش سرمایه شركت با ما )سهامی 
عام( از مبلغ 10/000/000 میلیون ریال به 20/000/000میلیون ریال از محل سود انباشته دارای 
توجیه الزم و كافی است بنابراین هیئت مدیره شركت با لحاظ نمودن منافع سهامداران به این 
نتیجه رسیده است كه افزایش سرمایه مذكور به منظور جلوگیری از خروج وجه نقد تأمین سرمایه 

در گردش و بهبود نسبتهای مالی و برخورداری از معافیت مالیاتی امری ضروری میباشد در نتیجه 
پیشنهاد میشود

شركت سهامی عام باما سرمایه خود را از مبلغ 10/000/000 میلیون ریال به مبلغ 20/000/000 
میلیون ریال معادل 100 درصد سرمایه )فعلی از طریق صدور تعداد 10/000 میلیون سهم جدید 

1/000 ریالی از محل سود انباشته افزایش دهد.
بعد از اجرایی شدن افزایش سرمایه ماده مربوطه در اساسنامه شركت به شرح زیر اصالح شود:

سرمایه شركت مبلغ 20/000/000 میلیون ریال منقسم به 20/000 میلیون سهم 10000 ریالی بانام 
است كه تمامی آن پرداخت گردیده است.

جزییات طرح افزایش سرمایه
با توجه به شرایط تورمی و افزایش قیمت ها و تاثیرات آن بر افزایش ارقام دارایی ها و بدهی های جاری 
شركت و در راستای بهبود نسب های مالی شركت و همچنین ارتقا ساختار مالی و جلوگیری از خروج 

وجه نقد، افزایش سرمایه از محل سود انباشته صورت می گیرد.
مبلغ لحاظ شده در افزایش سرمایه برای مصرف به عنوان اصالح ساهتار مالی و جلوگیری از خروج وجه 

نقد معادل 6/830/000 میلیون ریال می باشد.
همچنین با توجه به فعالیت های سرمایه گذاری شركت و برنامه ریزی انجام شده توسط مدیران 
شركت، به منظور حمایت از سهام شركت های گروه و سرمایه گذاری در انها، مبلغ 1/620/000 
میلیون ریال به عنوان سرمایه گذاری جدید در سهام شركت های ذوب روی اصفهان، سوژمیران 
و پویا زركان آق دره حسب تصمیمات سهامدار عمده در نظر گرفته می شود و محل دیگر مصرف 

افزایش سرمایه می باشد.
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مجمع عمومی عادی فوق العاده صاحبان سهام شركت شیشه همدان )سهامی عام( مورخ 1401/11/16 در 
محل مجموعه فرهنگي ورزشي تالش سالن تالش برگزار گردید.

در این مجمع كه با حضور بیش از  69/66 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 رضا 
حسن پوربود، كه جنابان كیومرث خلیفه و علي اكبر شرف الدیني در مقام نظار اول و دوم و آقای  امین نوبري 

به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل محترم و پس 
از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب افزایش سرمایه 

شركت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

بنا بر گزارش مدیریت ارشد؛ شركت شیشه همدان به عنوان پرچمدار صنعت شیشه كشورمان با دو خط فعال 
كوره به فعالیت توانسته در پایان سال مالی گذشته، طرح توسعه تولید در كوره سوم را به بهره برداری برساند. 
طبق گزارش مدیریت با تجربه شركت افزایش سرمایه قبلی شركت از مبلغ 1/152/000 میلیون ریال به مبلغ 
2/880/000 میلیون ریال و از محل سود انباشته و مطالبات سهامداران بوده كه به منظور اصالح ساختار مالی 
جهت جلوگیری از خروج وجه نقد صورت گرفته است. همچنین نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور كه طی 
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/07/27 تصویب شده و در تاریخ 1400/03/24 نزد مرجع 

ثبت شركت ها به ثبت رسیده است.
به گفته مهندس خسرو فخیم هاشمی، مدیرعامل صاحبنام شركت،هدف از انجام این افزایش سرمایه، 462 
میلیاردی، اصالح ساختار مالی و استفاده از تخفیف های مالیاتی بوده و انجام این افزایش سرمایه موجب كاهش 

ریسک نقدینگی و افزایش سطح اعتباری شركت خواهد شد.
جناب صانعی ، معاون مالی مجرب مجموعه در حاشیه مجمع تصریح كرد در این افزایش سرمایه 160 درصدی 
كه از محل سود انباشته صورت می پذیرد با تامین نقدینگی مورد نیاز شركت در پیشبرد طرح های توسعه ای 
شاهد تحولی خوب خواهیم بود. به گفته وی اصالح ساختار مالی در كنار بهره بردن از معافیت مالیاتی افزایش 

سرمایه های از محل سود انباشته از دیگر مواهب افزایش سرمایه كنونی می باشد.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 

1- گزارش توجیهی هیات مدیره شركت شیشه همدان )سهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه آن شركت 
از مبلغ 2/880 میلیارد ریال به مبلغ 7/500 میلیارد ریال ، مشتمل بر صورت سود و زیان فرضی همراه با سایر 
اطالعات مالی پیش بینی شده و فرضی پیوست، طبق استاندارد حسابرسی«رسیدگی به اطالعات مالی آتی« 
مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی مذبور و مفروضات مبنای تهیه آن با 

هیات مدیره شركت است. 
2- گزارش مزبور در اجرای تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه شركت 
از محل سود انباشته و به منظور جلوگیری از خروج نقدینگی ، اصالح ساختار مالی و استفاده از مزایای معافیت 
مالیاتی موضوع بند »ف« تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 كل تهیه شده است. این گزارش توجیهی براساس 
مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است كه انتظار نمی 
رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه به استفاده كنندگان توجه داده می شود كه این گزارش توجیهی ممکن 

است برای هدف هایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.
3- براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات و سایر رویدادهای پیش بینی 

شده توسط هیات مدیره این موسسه به مواردی برخورد نکرده است كه متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنای 
معقول برای تهیه گزارش توجیهی فراهم نمی نماید. به عالوه به نظر این موسسه، گزارش توجیهی افزایش 

سرمایه مزبور براساس مفروضات و به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
4- با توجه به مانده سود انباشته طبق صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 31 خرداد 1401 
به مبلغ 5/397 میلیارد رسال و در نظر گرفتن آثار موارد مندرج در گزارش حسابرس مستقل نسبت به آن و 
پس از كسر سود سهام تقسیمی مصوب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ 1401/7/30 به مبلغ 720 

میلیارد ریال، انتقال مبلغ 4/620 میلیارد ریال از محل سود انباشته به سرمایه امکان پذیر می باشد.
هدف از انجام افزایش سرمایه 

اصالح ساختار مالی جهت جلوگیری از خروج وجه نقد 
حساب سود انباشته شركت شیشه همدان)سهامی عام( در پایان سال مالی منتهی به 1401/03/31 دارای 
مانده بستانکار به مبلغ 5/397/455 میلیون ریال می باشد كه با احتساب مصوبات مجمع مورخ 1401/7/30 
مبنی بر تقسیم سود به میزان 720/000 میلیون ریال، مانده سود انباشته )با اعمال مصوبات مجمع( به 
مبلغ 4/677/455 میلیون ریال بالغ می گردد. شركت شیشه همدان در نظر دارد تا با انجام افزایش سرمایه 
پیشنهادی از محل حساب مذكور به مبلغ 4/620/000 میلیون ریال، نسبت به اصالح ساختار مالی و تقویت 
بنیه مالی شركت كمک نماید. شایان ذكر اینکه، در صورت عدم انجام افزایش سرمایه از محل حساب سود 
انباشته، احتمال آن می رود در سالیان آتی سهامداران نسبت به تقسیم سود انباشته اقدام نموده كه منجر به 
خروج وجه نقد شدید از شركت، تضعیف بنیه مالی و كاهش نسبت مالکانه شركت خواهد گردید. با توجه به 
طرح توسعه تولید )كوره سوم( در شركت شیشه همدان كه در پایان سال مالی قبل به بهره برداری رسیده 
است، خروج وجه نقد مشکالت جدی در تامین سرمایه در گردش تولیدات را ایجاد خواهد نمود و در صورت 
عدم انجام افزایش سرمایه، این شركت ناگزیر به تامین منابع مالی مورد نیاز تولید در قالب تسهیالت بانکی 
خواهد بود كه هزینه مالی در پی خواهد داشت.  كاهش ریسک نقدینگی نیز از جمله پیامدهای مثبت این 

اصالح ساختار مالی می باشد. 
بهره مندی از معافیت بند ف تبصره )2( احکام مالیاتی بودجه سال 1401 کشور 

حکم بند ف تبصره)2 (قانون بودجه سال 1401 كشور تصریح دارد »به منظور تشویق سرمایه گذاری در 
شركت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اكتسابی 
و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخشهای تولیدی و ایجاد فرصتهای جدید 
شغلی در سال 1401 ،مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شركت های مذكور كه به حساب سرمایه 
انتقال می یابد)موضوع ماده 105 ق.م.م مصوب 1366 (مشمول نرخ صفر مالیاتی است«. بعبارت دیگر همانگونه 
كه درصورت های مالی شركت شیشه همدان قابل مالحظه است، سود خالص قبل از مالیات در سال مالی 
منتهی به 1401/03/31 معادل 4/369/096 میلیون ریال و مالیات ابرازی معادل 639/167 میلیون ریال می 
باشد. انجام افزایش سرمایه به میزان 4/620/000 میلیون ریال از محل سود انباشته ) مانده سود انباشته پایان 
سال مالی منتهی به 1401/03/31 پس از كسر سود تقسیمی مصوب مجمع سال مالی اخیر الذكر مبلغ 
4/677/455 میلیون ریال است( این امکان قانونی را به وجود خواهد آورد كه بخش قابل مالحظه ای از مالیات 
در فرآیند رسیدگی مالیاتی و قطعی شدن كاهش یابد. اگر چه میزان دقیق این كاهش، مستلزم رسیدگی و 
اظهارنظر رسمی سازمان امورمالیاتی هنگام رسیدگی مالیاتی خواهد بود اما حسب برآوردهای اولیه میزان این 
معافیت قریب به 600/000 میلیون ریال برآورد می گردد. بعبارت دیگر انجام افزایش سرمایه این امکان را 
بوجود خواهد آورد كه 600/000 میلیون ریال از مالیات سال جاری شركت از بابت معافیت صدرالذكر كاسته 
شود. عدم انجام افزایش سرمایه، بهره مندی از این ظرفیت قانونی موجود را از شركت سلب خواهد نمود.  لذا 
رویکرد كلی گزارش توجیهی تدوین شده براین اساس استوار است كه شركت شیشه همدان در صورت انجام 
یا عدم انجام افزایش سرمایه نسبت به بهره برداری كامل از طرح توسعه خود اقدام نموده لکن در صورت عدم 
انجام افزایش سرمایه ناچار است به منظور پوشش خروج وجه نقد ناشی از تقسیم سود انباشته در سال آتی 
و همچنین پرداخت سود سهام پرداختنی به سهامداران نسبت به اخذ تسهیالت مالی كه هزینه مالی در پی 
دارد در سالیان آتی اقدام نماید. مضافاً اینکه عدم انجام افزایش سرمایه امکان بهره مندی از معافیت مالیاتی 

صدرالذكر را از شركت سلب خواهد نمود. 

افزایش ۱6۰ درصدی مصوب مجمع گرفت
شرکت شیشه همدان نامی پرافتخار در سپهر صنعت کشور

نی
سی

رح
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م
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کسب رتبه اول از نظر شاخص بهره وری و فروش

در بیسـت و پنجمین همایش معرفی 100 شـركت برتر كشـور )IMI100( كه با حضور 
مدیران عالی رتبه كشـوری و نمایندگان 100 شـركت برتر اقتصادی و صنعتی كشـور و در 
سـالن همایش های بین المللی صدا و سـیما برگزار شـد، شـركت مبین انرژی خلیج فارس 
بـه دلیـل عملکـرد موفـق و بی نظیـر خود در حـوزه فـروش _ گـروه انـرژی _ از بین صد 
شـركت برتـر، رتبـه نخسـت را از آن خود نماید و با اهدای لوح به مهنـدس مهدی فرزانه به 

عنـوان مدیرعامـل موفق این مجموعه از ایشـان تجلیـل به عمل آمد.
در لوح تقدیر این مراسـم كه با حضور قائم مقام وزارت صمت به مدیرعامل شـركت مبین 
انـرژی خلیـج فارس اهدا شـد آمده اسـت: از شـما مدیران و كاركنان شـركت مبیـن انرژی 
خلیـج فـارس كـه بـا اراده، بلندهمتی و تکیه بـر توانایی های خـود موفق به كسـب عنوان 
شـركت برتـر رتبـه اول از نظر شـاخص فـروش در گروه انـرژی و رتبه اول از نظـر بهره وری 
 )IMI100( كل عوامـل در گـروه انرژی در رتبه بندی سـال 1401 شـركت های برتر ایـران

شـده اید تقدیر می شـود.
در این همایش كه توسـط سـازمان مدیریت صنعتی برگزار شـد، 100 شـركت برتر كشور 
با توجه به 33 شـاخص سـودآوری و فروش از میان 500 شـركت برتر كشـور معرفی شدند.

براسـاس آمـار اعالم شـده، شـركت مبین انـرژی خلیج فارس موفق به كسـب عنـوان برتر 
فـروش در گـروه انـرژی و كسـب رتبه اول از نظر شـاخص بهره وری در گـروه انرژی گردید؛ 
همچنیـن بـا 18 پلـه صعود موفق شـد رتبـه 30 در بین 500 شـركت برتـر ایـران را از آن 

خـود كند. 
بنابراین گزارش، رتبه بندی 100 شـركت بزرگ كشـور، سـاالنه در راسـتای شـفاف سازی 
فضای كسـب و كار و تقدیر از بنگاه های اقتصادی رو به رشـد و تاثیرگذار در اقتصاد كشـور 
برگـزار مـی گـردد كه امسـال نیز شـركت ها بزرگ كشـور، بر اسـاس شـاخص های كمی 
تعیین شـده و اطالعات مالی حسابرسـی و تایید شـده سـال 1400 خود در این رتبه بندی 

حضور داشتند.
شـركت مبیـن انرژی خلیـج فارس همچنین توانسـت در سـال 1400 در حـوزه فروش _ 

گـروه انـرژی _ از بیـن صد شـركت برتر، رتبـه نخسـت را از آن خود نماید و این دسـتاورد 
بـه دلیـل فـروش 367٫099.7 میلیـارد ریـال محصـول در سـال 1400 حاصـل شـد كـه 

250٫081.8 میلیـارد ریـال بیشـتر از رتبـه دوم این گروه می باشـد.
 همچنیـن شـركت مبین انـرژی خلیج فارس در شـاخص بهـره وری نیز توانسـت در گروه 

انـرژی رتبه اول را كسـب نماید.
مبین انرژی خلیج فارس

شـركت مبین انـرژی خلیج فارس، یکـی از بزرگترین واحدهـای متمركز یوتیلیتی جهان، 
واقـع در فـاز یک پتروشـیمی منطقه ویـژه اقتصادی پـارس جنوبی در 5 بخش مجـزا و به 
مسـاحت 88 هکتار واقع شـده اسـت. این شركت در سال 1379 تأسـیس و در سال 1384 
به بهره برداری كامل رسـید. همچنین طرح های توسـعه شـركت مبین انرژی خلیج فارس 

توانسـته كلیه نیازهای یوتیلیتی منطقه را به نحو مطلوب پوشـش دهد.
هـدف از احـداث ایـن مجتمـع صرفه جویـی در هزینه هـای سـرمایه گـذاری و تولیدی و 

كاهـش قیمـت تمـام شـده انرژی مصرفـی مجتمع هـای مسـتقر در منطقه بوده اسـت.
دستاوردها و افتخارت:

افتخـارات بـه دسـت آمده در قریب ربع قرن فعالیت سـازمان، رهبران شـركت را در مسـیر 
ترسـیم شـده مصمـم تر و كاركنـان را برای اسـتمرار موفقیت و دسـتیابی به تعالـی پایدار 

مشـتاق تر نموده اسـت.
شـركت مبیـن انـرژی خلیـج فارس مفتخر اسـت با كسـب تندیس طالیی جایـزه جهانی 
كیفیت از كشـور فرانسـه به عنوان اولین شـركت یوتیلیتی ایرانی در سـال 1394 به عنوان 
یکی از الگوهای شایسـته در میان سـازمان های پیشـرو ایرانی نمادی از اقتدار و غرور ملی 

را ترسیم نماید.
همچنین شـركت مبین انرژی خلیج فارس تاكنون به گواهی ها و دسـتاوردهای متعددی  
در حوزه اسـتانداردهای مدیریتی نائل آمده اسـت و روند توفیقات مبین انرژی خلیج فارس 

در مسـیر تعالی سـازمانی و به گواه آمار بخوبی مشخص است.

شرکت مبین انرژی خلیج فارس پیشتاز گروه انرژی در بین شرکت های ایرانی در سال ۱4۰۱ شد
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت سیمان هرمزگان  )سهامی عام( مورخ 1401/11/17 در محل 
هتل بزرگ ارم سال سپهر تشکیل گردید. 

در این مجمع كه بیش از 89/35 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس 
و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای محمدعلي اسدي بود، كه خانم 

عذاربیاني و خانم غزاله تیما درمقام نظاراول ودوم و آقای مهدي آقابیگي 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 1401/06/31 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  
تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم سود 2000 ریالی به ازای هر سهم به كار 

خود پایان دادند.
همچنین بهراد مشار به  عنوان بازرس قانونی و حسابرس شركت و  رازدار به  عنوان بازرس علی البدل انتخاب 

گردید.
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به  شرح زیر به مدت 2  سال انتخاب گردیدند.

تشریح  با  خود  گزارش  ابتدای  در  آقابیگی  مهدی  دكتر 
تاریخچه و تركیب سهامداران شركت افزود: سیمان هرمزگان 
به عنوان یکی از بزرگترین تولیدكنندگان سیمان كشور با 
تنوع و كیفیت خوب محصوالت خود، همواره یکی از انتخاب 
های اول پیمانکاران بزرگ داخلی و مشتریان خارجی می 
باشد كه در طی سالهای گذشته بارها موفق به اخذ نشان 
واحد نمونه صنعتی، واحد نمونه كیفیت،  واحد نمونه محیط 
زیست، صادر كننده نمونه و... گردیده و توانسته است برای 
چندین سال حائز رتبه ممتاز و دارنده لوح تقدیر برای عملکرد 
مناسب در شاخص های تولیدی ، سودآوری و بهره وری قرار 

گیرد.
مدیرعامل سیمان هرمزگان در ادامه با ارائه تحلیلی جامع 
از میزان مصرف سیمان در ایران و جهان و میزان تولید در 
سالیان گذشته به تبیین این نکته پرداخت كه با 78 كارخانه 

فعال سیمانی و 100 كوره فعال با ظرفیت اسمی 86 میلیون 
تن كلینکر، كشورمان دارای ظرفیت بسیار خوبی و جایگاهی 

مناسب در بین تولیدكنندگان سیمان جهان می باشد.
به گفته مدیرعامل »سهرمز« ظرفیت اسمی سیمان هرمزگان 
1/8 میلیون تن در سال می باشد كه 2/3 درصد تولید سیمان 
داخلی را به خود اختصاص داده و با بازدهی 110 درصدی در 
تولید كلینکر از میانگین 89 درصدی ظرفیت تولید كلینکر 
كارخانه های سیمانی كشور بسیار عملکردی بهتر داشته و بیش 

از 20 درصد راندمان بهتری در تولید دارد.
دكتر آقابیگی در مورد صادرات شركت هم اظهار داشت كه در 
سیمان هرمزگان نیز نسبت صادرات به تولید حاكی از آن است 
كه این شركت در امر فروش خارجی یک شركت پیشرو در 

صنعت سیمان می باشد.
پیرامون  خود  گزارش  از  دیگر  فرازی  در  مجموعه  سکاندار 
برنامه 5 ساله  در  استراتژی های شركت سیمان هرمزگان 
خاطرنشان كرد كه  تداوم توسعه و سوداوری از طریق بازنگری 
در فرآیند مدیریت هزینه ها، ایجاد تنوع در مقاصد صادراتی 
ضمن افزایش سطح حضور در بازارهای قدیمی، اعتالی حقوق 
ذی نفعان و شهروندان منطقه با برآورده نمودن انتظارات عمل 
به مسئولیت های اجتماعی، افزایش تولید محصوالت با رویکرد 
توسعه سهم بازار، توسعه و استقرار زیر ساخت های فناوری 
اطالعات و ارتباطات، رشد و توسعه اعتالی منابع انسانی از 
طریق افزایش دانش و مهارت های كاركنان جزو اهداف اصلی ما 
می باشد كه برای رسیدن و تحقق این اهداف، برنامه ریزی های 

مدون و خوبی پیش بینی شده است.
مجرب  اقتصادی  و  مالی  معاون  فوالدی،  اصغر  مهندس 

شركت، نیز در ادامه گزارش این مجمع با اعالم اینکه در سال مالی مورد گزارش؛ مجموع تولید سیمان و 
كلینکر فراتر از سال گذشته و پیش بینی بودجه سال مالی منتهی به آبان ماه 1401 بوده است از تولید 
1/985/420 تن كلینکر و تولید 1/783/900 تن سیمان در سال مالی مورد گزارش خبر داد و تصریح 
كرد: در مقام فروش نیز شركت با فروش 1/950 هزار تن محصول كه شامل فروش سیمان فله و پاكتی در 
داخل و خارج كشور بوده است توانسته مبلغ 12/421/971 میلیارد درآمد برای سهامداران و ذینفعان خود 
ارمغان بیاورد كه بیش از 79 درصد افزایش را نسبت به سال مالی گذشته نشان می دهد. مهندس فوالدی 
همچنین ضمن تبیین اینکه با بیش از 94 درصد رشد، سود ناخالص به مبلغ 4/611/750 میلیارد و سود 
عملیاتی با بیش از 88 درصد رشد به مبلغ 3/226/062 میلیارد افزایش یافته است كسب سود خالص 
2/700/281 میلیاردی را به عنوان عملکردی درخشان از سیمان هرمزگان نام برد. مرد شماره یک مالی 
شركت در ادامه افزایش 13 درصدی بازده حقوق صاحبان سهام، رشد 8 درصدی نسبت جاری و رشد 50 
درصدی سود هر سهم را به عنوان برگ های زرینی از ارزش آفرینی و سودآوری مجموعه برای ذینفعان 
خود برشمرد و اضافه كرد: در تداوم این مسیر رو به رشد و تعالی در چهار ماه گذشته از سال جاری به 
نسبت 4 ماه اول سال مالی گذشته شاهد هستیم كه در سیمان فله و پاكت هم رشد چشمگیر تولید و هم 

فروش را با همت كاركنان دلسوز و درایت مدیریت رقم زده ایم.
دكتر آقا بیگی در حاشیه مجمع و در پاسخ به سوال سهامداران با تصریح اینکه به دلیل عدم تمایل رانندگان 
محلی، جابجایی بار به بندر شهید رجایی، هزینه تن كیلومتر را برای شركت دو تا سه برابر عرف بازار تمام می كرد 
افزود: از این رو برای كاهش هزینه ها در این بخش، برنامه خرید حداقل 10 دستگاه ماشین آالت سنگین و 

كشنده را داریم. 
استقبال و حضور بسیار خوب سهامداران ، برگزاری مجمع در نهایت نظم، پذیرایی بسیار شایسته 
گزارش  شرکت،  ارکان  کلیه  توسط  ذینفعان  از 
پیرامون  شرکت  مدیرعامل  آقابیگی  دکتر  جامع 
دستاوردهای حاصل سیمان هرمزگان، تقدیر ریاست 
مجمع از عملکرد جهادی مدیریت عامل و پرسنل 
در  هرمزگان  سیمان  مجموعه  متخصص  و  متعهد 
کسب توفیقات متعدد ، توضیحات تکمیلی مهندس 
مجموعه  دیسیپلین  با  مالی  معاون  فوالدی  اصغر 
پیرامون صورتهای مالی و نسبت های جاری ، تایید 
حسابهای شفاف و کلین مدیریت و تیم مالی پاکدست 
شرکت توسط حسابرس و بارزس قانونی، پاسخگویی 
مستند به کلیه سواالت سهامداران، اعالم شکستن 
کسب  اعالم   ، سیمان  تحویل  و  تولید  رکوردهای 
رکورد کمترین میزان مصرف سوخت طی 10 سال 
از پیشقراول  اینکه سیمان هرمزگان  تبیین  اخیر، 
اعضای  انتخابات  برگزاری  باشد،  می  های صادرات 
هیات مدیره و ابقای اعضای حقوقی برای 2 سال آتی، 
میلیارد،  تقسیم 80 درصدی سودخالص معادل 200 
تصمیم مدیریت برای توسعه ناوگان حمل و نقل خود، 
در  »سهرمز«  کلینکر  تنی  هزار  موجودی 110  اعالم 
بندر، تصریح مدیریت مبنی بر اینکه تمرکز اصلی ما 
بر صادرات و علی الخصوص صادرات فله ای سیمان می 
باشد، برگزاری مجمع فوق العاده جهت تصویب افزایش 
سرمایه شرکت به میزان 740.000.000.000 ریال از محل 
سود انباشته و تعامل و همکاری جناب حسین تشکر 
مدیر کوشای روابط عمومی شرکت با اصحاب رسانه 
جهت پوشش خبری از نکات خواندنی این مجمع بود .

برنامه ها و چشم انداز شرکت برای سال مالی آتی :
- تالش جهت دستیابی كامل به بودجه مصوب

- تکمیل و پیاده سازي طرح افزایش ظرفیت خطوط تولید كارخانه
- سرمایه گذاري بهینه منابع در فعالیتهاي سودآور

- حضور موثر و افزایش سهم شركت در بازارهاي خارجی
- مطالعه اجراي طرحهاي بهینه سازي مصارف انرژي

و  اجرائی  فرآیند هاي  در  علمی  متدهاي  از  بهره گیري   -
مدیریتی در تمامی حوزه ها

- تکمیل اجراي فاز دوم از تاسیسات آب شیرین كن
- به روزرسانی برنامه هاي یکپارچه سازي اطالعات و استقرار 

MIS سیستم
- افزایش سطح ارتباط و تعامل با مشتریان از طریق تکمیل 

CRM پیاده سازي نرم افزارهاي ارتباط با مشتریان
- پیگیري و اجراي تصمیم گیري نهائی جهت اجراي مشاركت 

خارجی احداث كارخانه آسیاب سیمان در كشور عمان

مدیریت کاربلد با افزایش 88 درصد سود خنده به لبان سهام داران و مدیریت نشان داد
از شکستن رکودهای تولید و تحویل سیمان تا کاهش میزان مصرف سوخت

دکتر مهدی آقا بیگی با اعالم اینکه این شرکت بزرگ تولیدی واقع در جنوب 
کشور دارای نقشی بی بدیل در توسعه و پیشرفت کشور عزیزمان می باشد 
افزود: سیمان هرمزگان در مقام بزرگترین  صادرکننده سیمان به کشورهای 
حوزه خلیج فارس، آفریقا و جنوب آسیا توانسته است جایگاهی سترگ را در 

صنعت ایران به خود تعلق دهد.
به گفته سکاندار »سهرمز«، رشد 78 درصدی فروش، ارتقای 94 درصدی سود 
ناخالص و افزایش ۵0 درصدی سود خالص هر سهم، رشد40 درصدی خالص 
ارزش دارائی ها و بازدهی 88 درصدی سهام از نکات برجسته عملکردی 

سیمان هرمزگان در سال مالی مورد گزارش بوده است.
مدیر جهادی مجموعه همچنین با تاکید بر اینکه در مقام نسبت تولید به 
ظرفیت شرکت های سیمانی ))بهره بردن از 110 درصد ظرفیت(( یکی از 
برترین ها در این امر هستیم ودر امر فروش محصوالت هم جزو ۵ شرکت 
اول در این صنعت می باشیم اضافه کرد: با سیاست گذاری و راهبردهایی 
که مدنظرمان است به دنبال حفظ و ارتقاء جایگاه خود در زمینه های ارزش 

آفرینی و سودآوری هستیم.
ابتدای تاسیس  از  دکتر آقا بیگی، شکستن رکورد تحویل پاکت سیمان 
شرکت تا کنون، ۳/800/000 تن استخراج مواد اولیه مورد نیاز از معادن ، رکورد 
کمترین مصرف سوخت طی 10 سال اخیر و اتخاذ  برنامه ریزی های مدون و 
راهبردی جهت افزایش ظرفیت خط تولید از ۳000 تن به 4000 تن را از دیگر 

دستاوردهای شرکت در سال مالی مورد گزارش برشمرد. 
به گفته این مدیر خوشنام و موفق کشورمان؛ توسعه سهم بازار داخلی و 
خارجی ، ارتقاء سطح دانش کارکنان، تنوع بخشی به محصوالت، حفظ و ارتقاء 
کیفیت محصوالت، توسعه پایدار و تولید پاک از جمله راهبردهایی می باشد که 

با جدیت و همت واال به دنبال رسیدن به این اهداف می باشیم.
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حفـظ اشـتغال مسـتقیم و غیـر مسـتقیم بـرای حـدود 
5000 نفـر كـه زندگی شـان وابسـته بـه چرخش چرخ 
هـای كارخانـه قنـد بیسـتون اسـت، مسـئولیت مهمـی 
اسـت كـه دوبـاره بـر عهـده مهنـدس بهـرام رمضانـی 
قـرار دارد .حضـور وی كـه پیشـتر هـم نیز مدیـر عاملی 
شـركت قنـد بیسـتون و عضویـت در هیـأت مدیـره این 
شـركت را بـر عهـده داشـته و ریاسـت هیـأت مدیـره 
شـركت قنـد تربـت جـام و عضویـت در هیـأت مدیـره 
.... و  پـارس  قنـد  شـركت  فسـا،  قنـد  شـركت  هـای 

بخشـی دیگـر از رزومـه موفـق مشـارالیه می باشـد برای 
سـهامداران نویـد بخـش ، دوره ای دیگـر از سـودآوری 

شـیرین و ارزش آفرینـی ایـن مجموعـه می باشـد .
مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه »نوبـت دوم«صاحبـان 
مورخـه  بیستون)سـهامی عام(در  قنـد  شـركت  سـهام 

1401/11/12 در محـل انجمن صنفـی كارخانجات قند و 
شـکر ایـران تشـکیل گردید.

در ایـن مجمـع كـه بـا حضـور بیـش از 17/38 درصـد 
سـهامداران حقیقـی و حقوقـی ، اعضـاء هیـات مدیـره، 
و  حسـابرس  بهـادار،  اوراق  و  بـورس  سـازمان  نماینـده 
بـازرس قانونـی برگـزار گردیـد، ریاسـت مجمـع برعهـده 
آقـای بهمـن دانایـی بود كـه جنابان هیوا محمـدی و علی 
امینـی در مقـام نظـار اول و دوم و آقـای مهنـدس علـی 
اكبـر صداقتـی بـه عنوان دبیـر مجمـع انتخـاب گردیدند.

درادامـه بـا قرائـت گزارش هیـات مدیره بـه مجمع مربوط 
بـه اهـم فعالیتهـای صـورت پذیرفتـه در طـی سـال مالی 
گـزارش  اسـتماع  از  پـس  و   1401/06/31 بـه  منتهـی 
حسـابرس و بـازرس قانونـی، مجمـع نشـینان بـا طنیـن 
صلـوات خـود ضمـن تصویـب صورتهـای مالـی و تنفیـذ 
معامـالت مشـمول مـاده 129 بـا تقسـیم سـود 78 ریالی 

بـه ازای هـر سـهم بـه كار خـود پایـان دادنـد.
و همـکاران   و دش  و حسـابرس شـركت  قانونـی  بـازرس  به عنـوان  ایـران مشـهود  همچنیـن 

گردیـد.  انتخـاب  علی البـدل  بـازرس  به عنـوان 
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

شـایان ذكـر اسـت تعییـن قیمـت دسـتوری خریـد محصـول چغنـدر قنـد و فـروش محصـول 
تولیـدی شـکر سـفید در سـال مالـی 1401 از جملـه مشـکالت عمـده كارخانجـات قنـدی می 
باشـد. بـه گفتـه مدیریـت، مشـکل اصلی این صنعت عـدم تطابق بهـای خرید مواد اولیـه با بهای 
فـروش محصـول تولیدی شـکر سـفید می باشـد بطوریکه بهای فروش محصول از حاشـیه سـود 
مناسـب جهـت ایجـاد ارزش افـزوده كافـی در جهت پوشـش هزینه سـنگین تولید نظیـر؛ هزینه 
پرسـنلی، تعمیـرات و نگهـداری و خصوصـا تامیـن منابـع مالی از محـل عواید حاصـل از فعالیت 
تولیـدی شـركت جهـت جایگزیـن نمـودن ماشـین االت و تجهیـزات جدیـد در راسـتای كاهش 
هزینـه تولیـد و قیمـت تمـام شـده صـورت واقعـی بخـود نمـی گیـرد. منطبـق بـا برنامـه هـای 
مـدون مهنـدس بهـرام رمضانـی؛ بـاال بردن راندمـان كاری بـا كاهش هزینـه هـا و اهتمام جدی 

بـه فعالیـت هـای سـودده از جملـه راهبردهایـی مـی 
باشـد كـه در سـال مالی جدید بـرای ارتقای سـوددهی، 

مدنظـر مدیریت ارشـد شـركت قـرار دارد. 
برگـــزاری مجمـــع درنوبـــت دوم و در نهایـــت 
نظـــم ، میزبانـــی شایســـته کلیـــه ارکان 
ــانه،  ــاب رسـ ــان و اصحـ ــرکت از ذینفعـ شـ
ـــع و  ـــس مجم ـــی رئی ـــاب دانای ـــات جن توضیح
ـــون  ـــکر پیرام ـــد و ش ـــی قن ـــن صنف ـــر انجم دبی
ـــورت  ـــای ص ـــی ه ـــدر و رایزن ـــد چغن ـــرخ خری ن
ـــت  ـــالح قیم ـــت اص ـــت جه ـــا دول ـــه ب پذیرفت
محصـــول تمـــام شـــده و توزیعـــی ، اعـــالم 
کســـب ســـود مناســـب عملیاتـــی و ســـود 
ـــته،  ـــی گذش ـــال مال ـــب در س ـــص متناس خال
ـــه  ـــر اینک ـــی ب ـــع مبن ـــت مجم ـــد ریاس تاکی
ـــد  ـــت جدی ـــن قیم ـــالم تعیی ـــه اع ـــه ب ـــا توج ب
ـــود،  ـــد ب ـــر خواه ـــودکامال متغی ـــی س ـــش بین پی
ــر  ــن مدیـ ــفاف و کلیـ ــابهای شـ ــد حسـ تاییـ
ـــازرس  ـــابرس و ب ـــط حس ـــه توس ـــی مجموع مال
قانونـــی، پاســـخگویی دقیـــق بـــه ســـواالت 
ــل  ــت تعامـ ــان و نهایـ ــهامداران و ذینفعـ سـ
ــص  ــد و متخصـ ــکاران متعهـ ــکاری همـ و همـ
ـــی  ـــاب صداقت ـــوص جن ـــی الخص ـــرکت و عل ش
ــت  ــگاران جهـ ــا خبرنـ ــع« بـ ــر مجمـ »دبیـ
ــن  ــی ایـ ــکات خواندنـ ــری از نـ ــش خبـ پوشـ

مجمـــع بـــود.
مـرور کلی بـر وضعیت و تحـوالت صنعـت مربوط 

در سـال مالی مـورد گزارش 
عملکـرد كارخانـه هـای قنـدی وابسـتگی شـدیدی بـه 
میـزان جـذب چغنـدر، عیار چغنـدر و قیمـت چغندر قند 
دارد و میـزان كاشـت چغنـدر قنـد و قابلیـت حصـول آن بـرای كارخانـه هـا تابـع مسـتقیمی 
از قیمـت گـذاری روی ایـن محصـول اسـت. نظـر بـه كاهـش بارندگـی و خشکسـالی و كاهـش 
سـطح چغنـدر در مناطـق مختلـف كشـور در ایـن چنـد سـال گذشـته متاسـفانه رقابت ناسـالم 
جهـت جـذب مـواد اولیه توسـط شـركتهای این صنعـت در منطقه غـرب علی الخصوص اسـتان 
كرمانشـاه بسـیار افزایـش یافته اسـت و شـركت جهـت اسـتمرار حضور در ایـن رقابت بـه انجام 

طـرح هـای تشـویقی بـا توجـه به منافـع سـهامداران، بـه كشـاورزان نموده اسـت.
پیـش بینـی مـی گـردد این شـرایط، از یـک طرف در سـال آتی گسـترش خواهد یافـت و جذب 
مـواد اولیـه ، بـازار رقابتـی تنگاتنگـی خواهد داشـت، لذا الزم اسـت از كلیه ابزار و امـکان موجود 

در جهـت نیـل به اهـداف مربوطه اسـتفاه گردد.
و از طـرف دیگـر برنامـه ریـزی دقیـق در جهت آماده سـازی و تعمیرات صورت پذیـرد تا توقفات 

را به حداقل زمان رسـانده شـود.
خط مشی آینده شرکت

- توسـعه فعالیـت هـای عقـد قرارداد كشـت چغندر در منطقه گرمسـیری علی الخصوص اسـتان 
كرمانشـاه بـرای سـال آتـی و اقدامـات الزم به منظور افزایش كشـت پائیزه در اسـتان كرمانشـاه 
)سـرپل ذهـاب و قصر وشـیرین( و اسـتمرار جـذب چغندر خوزسـتان در مجموع بـه مقدار 100 

هـزار تن.
- توسـعه فعالیت های عقد قرارداد كشـت چغندر بهاره در اسـتان كرمانشـاه با انجام مشـوقهای 

الزم بـه كشـاورزان جهـت جذب چغندر تـا 230 هزار تن در سـال آتی
- بـا توجـه بـه ظرفیتهای موجود و سـطح زیر كشـت چغندر در اسـتان كرمانشـاه، شـركت طرح 

توسـعه افزایـش ظرفیـت كارخانه از 2200 تن بـه 4 هزار تـن را مدنظر دارد.
- جذب شکر خام جهت استفاده بهینه از ظرفیت خالی كارخانه در طول سال

- تکمیل و بهره برداری از پروژه ساختمان خیابان شریعتی تا پایان سال 1402

کام شیرین قند بیستون برای ذینفعان و سهامداران
خوش خبری

بهرام رمضانی مدیر عامل شایسته شرکت که پیشتر در  مهندس 
مدیریتی  قزوین سبقه  و  میاندوآب  آباد غرب،  اسالم  قند  کارخانه 
درخشان داشته و در حال حاضر سکاندار قند بیستون می باشد با تبیین 
اینکه این کارخانه با ۵00 نیرو، روزانه ظرفیت پذیرش 2 هزار تن چغندر 
برای فرایند تبدیل به شکر را دارد افزود : این مجموعه تامین کننده 

بخش بزرگی از نیاز داخلی می باشد. 
افزایش درآمدهای عملیاتی شرکت از رقم 4/022/744 میلیارد در 
سال مالی منتهی به 1400/06/1۳ به رقم 7/17۵/497 میلیارد در پایان 
سال مالی مورد گزارش و کسب سود خالص ۳71/694 میلیاردی نشان 
دهنده آن است که شرکت با تمهیدات ویژه سکانداری خود می تواند 
روندی رو به رشد را در فروش قند بیستون طی کرده و برای سهامداران 
و ذینفعان خود علیرغم تمام سختی ها و معضالت حاکم بر صنعت قند 

و شکر، کامی شیرین به ارمغان بیاورد.
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افزایش 25 درصدی درآمد و رشد سود خالص

مجمــع عمومــی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــركت بازرگاني و تولیــدي مرجانکار)ســهامی عام( 
مــورخ 1401/11/24 در محــل مجموعــه فرهنگــي ورزشــي تالش تشــکیل گردید. 

در ایــن مجمــع كــه بیــش از 50/49 درصــد ســهامداران حقیقــی و حقوقــی ، اعضــاء هیــات مدیره، 
نماینــده ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، حســابرس و بــازرس قانونی برگــزار گردید، ریاســت مجمع 
برعهــده آقــای  محمــد علــي اســدي مشــیزي بــود، كــه خانــم غزالــه تیمــا و خانــم عــذرا بیانــي 

در مقــام نظــار اول و دوم و آقــای حمیــد رضــا آزادي بــه عنــوان دبیــر مجمــع انتخــاب گردیدنــد.
درادامــه بــا قرائــت گــزارش هیــات مدیــره بــه مجمــع مربوط بــه اهــم فعالیتهــای صــورت پذیرفته 
در طــی ســال مالــی منتهــی بــه 1401/09/30 و پــس از اســتماع گــزارش حســابرس و بــازرس 
ــا طنیــن صلــوات خــود ضمــن  تصویــب صورتهــای مالــی و تنفیــذ  قانونــی، مجمــع نشــینان ب
ــه كار خــود  ــه ازای هــر ســهم ب ــی ب ــا تقســیم ســود 160 ریال ــاده 129 ب معامــالت مشــمول م

پایــان دادنــد.
همچنیــن ارقــام نگرآریــا به عنــوان بــازرس قانونی و حســابرس شــركت و پیشــداد اندیشــه مهرگان 

به عنــوان بــازرس علی البــدل انتخــاب گردیــد.
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به  شرح زیر به مدت 2  سال انتخاب 

گردیدند.

ــب  ــه و تركی ــریح تاریخچ ــا تش ــود ب ــع خ ــزارش جام ــدای گ ــا آزادی در ابت ــدس حمیدرض مهن
ــای فلــزی  ســهامداران شــركت افــزود: تولیــد اصلــی ایــن شــركت آجــر، بلــوک، تیرچــه و خرپ

بــوده و بــازار هــدف آن، اســتان های شــمالی كشــور 
)مازنــدران، گلســتان و خراســان شــمالی( می باشــد.

مدیــر باتجربــه و شــناخته شــده صنعــت كشــورمان 
ــر و حضــور  ــت برت ــل كیفی ــه بدلی ــن اینک ــا تبیی ب
اثربخــش در بــازار، كنتــرل كیفیــت، اعتبــار و 
شــهرت و حســن ســابقه بــه عنــوان برتریــن شــركت 
ــا  در شــمال كشــور؛ محصــوالت تولیــدی خــود را ب
نــرخ فــروش تعییــن شــده از ســوی انجمــن صنفــی 
كارخانجــات تولیــد آجــر و تاییــد وزارت صنعــت بــه 
بــازار ارائــه مــی نماییــم افــزود: ایــن شــركت مزیــت 
نســبی نســبت بــه ســایر كارخانجــات از نظــر قیمت 
تمــام شــده محصــول را  داشــته و علیرغم ركــود بازار 
آجــر در ســال مالــی جــاری، شــركت توانســته اســت 

در چندیــن مرحلــه افزایــش قیمــت محصوالت داشــته 
ــدی و  ــوالت تولی ــام محص ــروش تم ــکان ف ــد و ام باش

محصــوالت دپــو شــده خــود را میســر گردانــد.
مدیرعامــل و عضــو هیات مدیــره »كمرجــان« در همین 
راســتا بــا اشــاره بــه اینکــه كشــور ما یــک كشــور جوان 
و بــا نیــروی عظیــم جویــای كار و نیازمنــد مســکن مــی 
ــا  ــکن ب ــداث مس ــته اح ــنوات گذش ــی در س ــد ول باش
ركــود شــدید گردیــده بــود تصریــح نمــود كــه: در ســال 
مالــی مــورد گــزارش بــا شــروع ســاخت و ســاز در بخش 
مســکن، شــرایط بــازار متحــول گردیــد و رونــق یافــت. 
مهنــدس حمیدرضــا آزادی در ادامــه خاطرنشــان كــرد 
بــه عنــوان یــک كارشــناس قدیمــی صنعــت اطمینــان 
ــران  ــم مدی ــی از تصمی ــادی ناش ــول اقتص ــا تح دارم ب
ارشــد دولتــی مبنــی بــر حمایت جــدی از نهضــت ملی 
مســکن ســازی، علیرغــم افزایــش تعــداد كارخانجــات 
موجــود، میــزان تولیــد فعلــی جوابگــوی نیازهــای قابــل 

پیــش بینــی نخواهــد بــود. بــه گفتــه ســکاندار مرجــان كار در حالیکــه در ســنوات قبــل عمــده 
كارخانجــات تولیــد مصالــح ســاختمانی بــا كاهــش تولید، كاهــش شــیفت كاری و تعطیلــی مواجه 
بودنــد و مشــکالت تامیــن نقدینگــی جهــت پرداخــت هزینــه های جــاری، از مشــکالت اصلــی این 
واحدهــا بــوده اســت امــا ایــن مجموعــه توانســت بــا مبلــغ فــروش معــادل 604/637 میلیــون ریال 
در مقایســه بــا ســال مالــی قبــل از نظــر ریالــی معــادل مبلــغ 121/680 میلیــون ریــال شــركت 
توانســت رشــد را تجربــه كنــد كــه بیانگــر رشــد 25 درصــدی نســبت بــه مبلــغ فــروش ســال مالی 

قبــل مــی باشــد. 
مدیــر موســپید و روســفید صنعــت كشــورمان كــه بــه دیســیپلین كاری، برنامــه محوری و داشــتن 
ایــده هــای خالقانــه در بیــن نخبــگان و كارشناســان متعــددی معــرف و معــروف مــی باشــد در 
فــرازی دیگــر از گــزارش خــود بــا تاكیــد بــر اینکــه  بــازار هــدف ایــن شــركت اســتانهای مازنــدران 
ــتان  ــاری حــدود 82 درصــد در اس ــال ج ــه در س ــی باشــد ك ــان شــمالی م و گلســتان و خراس
گلســتان و حــدود 17 درصــد در اســتان مازنــدران و حــدود 1 درصــد در اســتان خراســان شــمالی 
و ســایر اســتان هــا محصــوالت ایــن شــركت عرضــه گردیــده و اضافــه كــرد: اســتقبال بســیار خوب 
از شــركت بازرگانــی و تولیــدی مرجــان كار بدلیــل برتــری در اســتفاده از تکنولــوژی روز دنیــا در 
تولیــد مصالــح ســاختمانی و بازیافــت انــرژی، تولیــد محصوالت بــا كوره تونلــی و بکارگیــری نیروی 

انســانی كمتــر در شــمال كشــور بــی نظیــر اســت. 
ــزارش  ــورد گ ــی م ــال مال ــه در س ــات صــورت پذیرفت ــر اقدام ــدس آزادی از دیگ ــه مهن ــه گفت ب
ــازمان های  ــده از س ــداری ش ــاری خری ــدن 8 هکت ــرداری از مع ــوز بهره ب ــذ مج ــه اخ ــوان ب می ت
ذی ربــط بــا بــرآورد تامیــن مــواد اولیــه 20 ســاله، افزایــش ارزش ذاتــی محیــط كارخانــه از طریــق 
عملیــات عمرانــی، افزایــش نماینــدگان فــروش در بازار هــدف و دریافت ســوخت مــازوت و گازوئیل 

بــا رایزنی هــای مکــرر جهــت اســتمرار تولیــد كارخانــه اشــاره كــرد.
ــازار،  ــود موجــود در ب ــه رك ــوان ب ــه ریســک های شــركت می ت ــن از جمل ــه وی همچنی ــه گفت ب

ــرد.   ــروش و قطعــی گاز شــركت اشــاره ك ــدگان ف قیمت شــکنی توســط نماین
ـــم  ـــت نظ ـــع در نهای ـــزاري مجم ـــع، برگ ـــهامداران از مجم ـــمگیر س ـــتقبال چش اس
و پذیرایـــي شایســـته ذینفعـــان توســـط 
ــی  ــه تحلیلـ ــرکت، ارایـ ــه ارکان شـ کلیـ
ــط  ــوط توسـ ــی مبسـ ــع و گزارشـ جامـ
ـــاد  ـــابقه اقتص ـــر باس ـــدس آزادی مدی مهن
ـــتند  ـــق و مس ـــخگویی دقی ـــورمان ، پاس کش
ـــط  ـــود توس ـــات موج ـــوالها و ابهام ـــه س ب
ــرکت ، ــد شـ ــد و کاربلـ ــران ارشـ  مدیـ
ـــاب    تاییـــد حســـابهاي شـــفاف و کلیـــن جن
ـــط  ـــه توس ـــرب مجموع ـــي مج ـــاون مال مع
حســـابرس و بـــازرس قانونـــی ، تقدیـــر 
ویـــژه رئیـــس مجمـــع و نماینـــدگان 
ـــادي  ـــرد جه ـــده از عملک ـــهامداران عم س
ــنل  ــروه و پرسـ ــر گـ ــل مدبـ مدیرعامـ
ــت  ــرکت در جهـ ــص شـ ــد و متخصـ متعهـ
ــردی  ــب و عملکـ ــودی مناسـ ــول سـ حصـ
ـــادی  ـــخت اقتص ـــال س ـــاده در س ـــوق الع ف
ــت  ــس از قرائـ ــهامداران پـ ــویق سـ ، تشـ
ــکاري  ــت همـ ــت و نهایـ ــزارش مدیریـ گـ
ـــاب  ـــگاران و اصح ـــا خبرن ـــع ب ـــان مجم میزبان
ـــکات  ـــر از ن ـــر خب ـــاز نش ـــت ب ـــانه در جه رس
ـــان  ـــه حیفم ـــود ک ـــع ب ـــن مجم ـــي ای خواندن

ـــود . ـــپرده نش ـــم س ـــب قل ـــه اس ـــد ب آم
پیام هیئت مدیره 

هیئــت مدیــره و مدیریــت شــركت معتقــد اســت كــه 
امانتــدار ســهامداران محتــرم بــوده و بــه منظــور حفظ، 
حراســت و ارتقــاء امانــت واگــذار شــده، وظیفــه خــود 
مــی دانــد كــه از هیــچ كوشــش و تالشــی در ایــن راه 
دریــغ نــورزد. در راســتای تحقــق ایــن هــدف بــه نحوی 
برنامــه ریــزی نمایــد كــه حاصــل فعالیــت هــای ســال 

مهندس حمیدرضا آزادی با تصریح اینکه مرجان کار از تواناترین و بزرگترین 
واحدهای تولیدی فعال در صنعت ساختمان و تولیدکننده آجرسفال است افزود: 
با برنامه ریزی های دقیق و کارشناس توانسته ایم در راستای حصول خودکفایی 
از پتانسیل های کارکنان خود شرکت بهره برده و بخش اعظمی از قطعات مورد 
نیاز خود را تهیه کنیم که این امر باعث صرفه جویی ارزی قابل توجهی گردیده 

است.
سکاندار شرکت مرجان کار همچنین خاطرنشان کرد که با رشد 2۵ درصدی 
فروش عملیاتی توانستیم با کسب مبلغ 17۳/060 میلیارد سود خالص خود را 
افزایش دهیم که در شرایط سخت کنونی حاکم بر اقتصاد کشور عملکردی 

شایسته بوده است.
به گفته این مدیر بازارشناس، در سال مالی جاری تعداد ۳7.008 هزار قالب انواع 
محصوالت سفالی و یا معادل 17.248 هزار قالب بلوک سقفی 20 همگن شده 
تولید گردیده است؛ که علیرغم قدمت و استهالک و فرسودگی ماشین آالت و 
استفاده از کوره تونلی به مدت بیش از دو دهه از شروع بهره برداری بدون وقفه و 
خاموشی، و به تبع آن کاهش تولید عملی، با این وجود تولید سالیانه این شرکت 

در حدود ظرفیت اسمی انجام گردیده است.

تداوم مسیر رو به رشد و صعودی شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار با مدیریتی بازارشناس
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مالــی مــورد گــزارش بــر اســاس رضایتمنــدی، حفــظ و ارتقــای منافــع و ثــروت ســهامداران تدوین 
گــردد و گــزارش حاضــر دربرگیرنــده اهــم فعالیــت هــای شــركت در جهــت نیــل بــه اهــداف و 

اســتراتژی هــای مصــوب مــی باشــد. 
در ابتــدا مــروری كلــی بــر وضعیــت و تحــوالت صنعــت مــورد فعالیــت در ســال مالی مــورد گزارش 

را به اســتحضار ســهامداران محترم میرســاند. 
در طــی چنــد ســال گذشــته تولیــد كننــدگان محصــوالت ســفالی از نظــر افــت و خیــز بــازار 
مســیر پرفــراز و نشــیبی را طــی نمودنــد علیرغــم افزایــش تعــداد كارخانجــات تولیــد مصالــح 
ســاختمانی، ســاخت و ســاز مســکن كاهــش قابــل توجهــی داشــت و تعــدادی از كارخانجــات 
ناچــار بــه تعطیلــی و یــا كاهــش ســاعت و شــیفت كاری و اخــراج كارگــران خــود گردیدنــد بــا 
ــد كاهــش فــروش  گذشــت بیــش از چندیــن ســال شــرایط نامســاعد دربخــش مســکن، رون
محصــوالت ســاختمانی كمــاكان ادامــه داشــته و علیرغــم افزایــش هزینــه هــا بــه دلیل شــرایط 
اقتصــادی و تحریــم هــا، شــركت هــای تولیدكننــده در طــی ایــن مــدت بــه ناچــار جهــت ادامه 
فعالیــت و تامیــن نقدینگــی خــود بــه طــور مســتمر و داوطلبانــه نســبت بــه كاهــش قیمــت 
فــروش تولیــدات خــود اقــدام نمــوده انــد ولــی بــه دلیــل برتــری اتوماســیون خــط تولیــد، در 
ایــن شــركت نســبت بــه رقبــا و كاهــش دخالــت انســان در زمینــه تولیــد و بکارگیــری نیــروی 
ــاال بــودن ســرعت تولیــد و دارابــودن منابــع مالــی و  انســانی كمتــر و وجــود كــوره تونلــی، ب
انســانی بــا تجربــه و مدیریــت مناســب منابــع و عملیــات، ســاختمانها، ماشــین آالت، تجهیــزات 
و خدمــات پشــتیبانی، در طــی ایــن ســال هــا نســبت بــه كارخانجــات رقیــب ثبــات بیشــتری 
داشــته، خــط قدیــم تولیــد محصــوالت ســفالی را كــه بــه دلیــل برتــری اتوماســیون نســبت بــه 

رقبــا و تجهیــزات بازیافــت حرارتــی، مصــرف انــرژی در ایــن واحــد تولیــدی نســبت بــه مصــرف 
انــرژی واحدهــای تولیــدی رقبــا پاییــن تــر مــی باشــد و مصــرف انــرژی كمتــر و بهــره وری 
بیشــتری را دارد بــا ظرفیــت كامــل تولیــد و خــط دوم تولیــد بلــوک ســفالی تیغــه كــه مصــرف 
انــرژی و نیــروی انســانی بیشــتری را داشــته از اول ســال 1394 متوقــف و نیــروی آن مرخــص 
شــده بــود، درســال مالــی منتهــی بــه 1400/09/30 راه انــدازی مجــدد گردیــد و همچنیــن 
مطابــق ســنوات قبــل از خــط تولیــد خرپــا نیــز اســتفاده نگردیــده اســت. ایــن شــركت همــگام 
ــل  ــازار، قیمتهــای خــود را تعدی ــرات قیمــت محصــوالت در ب ــا تغیی ــا ســایر كارخانجــات ب ب
ــار و  ــت، اعتب ــرل كیفی ــازار، كنت ــر و حضــور اثربخــش در ب ــت برت ــل كیفی ــی بدلی نمــوده ول
شــهرت و حســن ســابقه بــه عنــوان برتریــن شــركت در شــمال كشــور، محصــوالت تولیــدی 
خــود را بــا نــرخ فــروش تعییــن شــده از ســوی انجمــن صنفــی كارخانجات تولیــد آجــر و تایید 
وزارت صنعــت بــه بــازار ارائــه مــی نمایــد. بدیــن علــت ایــن شــركت مزیــت نســبی نســبت 
ــا شــرایط  ــا اینحــال ب بــه ســایر كارخانجــات از نظــر قیمــت تمــام شــده محصــول داشــته، ب
ركــود بــازار آجــر در ســال مالــی جــاری شــركت توانســته در چندیــن مرحلــه افزایــش قیمــت 
محصــوالت داشــته باشــد و امــکان فــروش تمــام محصــوالت تولیــدی و محصــوالت دپــو شــده 

میســر گردیــد در شــرایط فعلــی ایــن رونــد ركــود بازاركمــاكان ادامــه دارد و اعضــای هیئــت 
ــا خللــی در امــور جــاری و  ــد ت ــران اجرایــی تــالش خــود را معمــول مــی دارن ــره و مدی مدی
ــا  ــاكان ب ــروش محصــوالت كم ــد و ف ــد و تولی ــی شــده بوجــود نیای ــش بین ــای پی ــه ه برنام

قــدرت ادامــه یابــد.
عملکرد مالی شرکت

همانطــور كــه مشــاهده می شــود شــركت در بخــش درآمد هــای عملیاتــی رشــدی 25 درصــدی 
داشــته و بــه درآمــد 604.637 میلیــون ریالــی دســت یافــت اســت. از ایــن مقــدار رشــد، 4 درصــد 
مربــوط بــه افزایــش تولیــد و 21 درصــد نیــز مربــوط بــه افزایــش نــرخ بــوده اســت. در بخــش بهای 
تمــام شــده شــركت رشــدی 39 درصــدی داشــته كــه منجــر بــه ســود ناخالــص 259.427 میلیون 
ریالــی شــده اســت. در مجمــوع شــركت در ســود خالــص رشــدی 3 درصــدی را تجربــه كــره و بــه 

ســود خالــص 173 میلیــارد ریالــی دســت یافته اســت.
برنامه های آتی شرکت

 الــف( اجــرای سیاســت هــای تشــویقی بــرای عاملیــن و توســعه فعالیــت هــای پیشــبرد فــروش 
جــزء برنامــه هــای اســتراتژی شــركت انتخــاب گردیــده و لــذا جهــت گســترش دامنــه فــروش 
محصــوالت در بازارهــای هــدف شــركت در نظــر دارد عاملیــن فــروش را مــورد ارزیابــی مجــدد قرار 
داده و بــا اتخــاذ سیاســت هــای فــوق . تعــداد عاملیــن را توســعه داده و بــه منظــور ایجاد انگیــزه در 

آنهــا و بــاال بــردن میــزان فــروش راهکارهــای تشــویقی بیشــتری را اعمــال نمایــد. 
ـــت  ـــرل كیفیـــت و مدیری ـــد، كنت ـــا هماهنگـــی واحـــد هـــای تولی ـــد ب ـــد محصـــوالت جدی ب( تولی
ـــا  ـــد ب ـــوالت جدی ـــاق محص ـــت انطب ـــه و جه ـــرار گرفت ـــه ق ـــت مطالع ـــتمرا در دس ـــه مس كارخان

ـــردد. ـــی گ ـــزی م ـــه ری ـــوه برنام ـــد انب ـــت تولی ـــه جه ـــین آالت ب ـــرایط ماش ش
ج( جذب نیروهای متخصص و با تجربه و جوان به جای نیروهای بازنشسته.

 د( برنامه ریزی برای آموزش نیروهای متخصص
ه( كاهــش ضایعــات در بخــش تولیــد و بارگیــری و تشــویق همــکاران در بخــش هــای مذكــور برای 

تحقــق ایــن هدف.
 و( اعــزام همــکاران واحدهــای تولیــد و پشــتیبانی بــه كارخانــه هــای مشــابه جهــت اســتفاده از 

تجربیــات دیگــران بــرای تولیــد كمــی وكیفــی بهتــر.
ک( تجهیــز انبــار بــه قطعــات مــورد نیــاز كارخانــه جهــت جلوگیــری از توقــف كارخانــه هنــگام 

خرابــی. 
ــرای  ــی ب ــورت تدریج ــا بص ــتگاه ه ــازی دس ــور بازس ــه منظ ــه ب ــی كارخان ــال تدریج گ( اوره
جلوگیــری از توقــف كامــل كارخانــه كــه ممکــن اســت باعــث از دســت رفتن بخشــی از بازار شــود.

 ل( ارتبــاط بــا دانشــگاه هــا بــرای اســتفاده از نقطــه نظــرات نخبــگان بــرای بخــش هــای مختلــف 
كارخانه.

 م( خرید دیزل ژنراتور برای تأمین برق كامل كارخانه به هنگام قطعی برق.
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ـــع روي  ـــترش صنای ـــركت گس ـــهام ش ـــان س ـــاده صاحب ـــوق الع ـــادی ف ـــی ع ـــع عموم مجم
ـــالش  ـــي ت ـــي ورزش ـــه فرهنگ ـــل مجموع ـــورخ 1401/11/11 در مح ـــهامی عام( م ـــان )س ایرانی

ـــد. ـــزار گردی ـــالش برگ ـــالن ت س
ـــی  ـــی و حقوق ـــهامداران حقیق ـــد س ـــش از  69/59 درص ـــور بی ـــا حض ـــه ب ـــع ك ـــن مجم در ای
ـــازرس  ـــابرس و ب ـــادار، حس ـــورس و اوراق به ـــازمان ب ـــده س ـــره، نماین ـــات مدی ـــاء هی ، اعض
ـــان  ـــود، كـــه جناب ـــد عامـــري ب ـــای حمی ـــد، ریاســـت مجمـــع برعهـــده آق ـــی برگـــزار گردی قانون
ـــین  ـــاح حس ـــید فت ـــای س ـــار اول و دوم و آق ـــام نظ ـــدي در مق ـــد محم ـــي و محم ـــواد خلیل ج

ـــد. ـــاب گردیدن ـــع انتخ ـــر مجم ـــوان دبی ـــه عن ـــي ب زاده نوده
ـــش ســـرمایه  ـــزوم افزای ـــر ل ـــی ب ـــره مبن ـــات مدی ـــزارش توجیهـــی هی ـــت گ ـــا قرائ ـــه و ب در ادام
توســـط مدیرعامـــل محتـــرم و پـــس از اســـتماع گـــزارش حســـابرس و بـــازرس قانونـــی، 
ـــه  ـــركت ب ـــرمایه ش ـــش س ـــب افزای ـــن تصوی ـــود ضم ـــوات خ ـــن صل ـــا طنی ـــینان ب ـــع نش مجم

ـــد. ـــت دادن ـــه رای مثب ـــنامه مربوط ـــد اساس ـــر بن تغیی
ـــرح  ـــزارش به ش ـــورد گ ـــی م ـــال مال ـــره درس ـــت مدی ـــای هیئ ـــن اعض آخری

ـــت : ـــوده اس ـــل ب ذی

ـــهامداران  ـــب س ـــه و تركی ـــریح تاریخچ ـــا تش ـــزارش ب ـــدای گ ـــركت در ابت ـــد ش ـــت ارش مدیری
ـــش  ـــمش روی در بخ ـــده ش ـــن تولیدكنن ـــام بزرگتری ـــركت در مق ـــن ش ـــزود: ای ـــركت اف ش
ـــع انســـانی متعهـــد و متخصـــص و پتانســـیل باالیـــی  ـــا دانـــش فنـــی خـــاص، مناب خصوصـــی ب
كـــه دارد توانســـته اســـت جایـــگاه ویـــژه ای را در زمینـــه صـــادرات محصـــوالت شـــمش 
ـــد و  ـــل توانمن ـــاح حســـین زاده مدیرعام ـــدس ســـید فت ـــد. مهن ـــه خـــود اختصـــاص ده روی ب
ـــر اســـاس اســـتانداردهای  برجســـته شـــركت همچنیـــن خاطرنشـــان كـــرد كـــه شـــمش روی ب
ـــر از ۹۹٫۹۸ درصـــد روی  ـــوص باالت ـــا خل ـــای SHG ،*Zn3 ،2*Zn ب ـــی و در گریده داخل
ـــط  ـــی محی ـــری از آالیندگ ـــدف جلوگی ـــا ه ـــید روی ب ـــد و هیدروكس ـــد می باش ـــال تولی در ح

ـــود. ـــی ش ـــد م ـــی تولی ـــرمایه مل ـــت س ـــدر رف ـــت و ه زیس
ـــری  ـــد ریخته گ ـــای جدی ـــدی از روش ه ـــا بهره من ـــق» فگســـتر « ب ـــر موف ـــن مدی ـــه ای ـــه گفت ب
ـــوارد زیســـت محیطـــی  ـــت م ـــا رعای ـــی را ب ـــزات ارزشـــمند از خـــاک معدن ـــت تمـــام فل و بازیاف
ـــش  ـــوص ۹۹٫۹۹ درصـــد افزای ـــه خل ـــی ب ـــود را از نظـــر كیف ـــدات خ ـــبز در تولی ـــت س و صنع
مـــی دهـــد و بـــا برنامـــه ریزی هـــای صـــورت گرفتـــه در راســـتای كاهـــش هزینه هـــای 
ـــن  ـــر ای ـــتر و بهت ـــودآوری بیش ـــرای س ـــر ب ـــرایط بهت ـــودن ش ـــم نم ـــور فراه ـــه منظ ـــد ب تولی

ـــی دارد. ـــتغال گام برم ـــش اش ـــی و افزای ـــت ارزش آفرین ـــت ، در جه صنع
ـــی شـــركت از  ـــح كـــرد كـــه افزایـــش ســـرمایه قبل ـــاح حســـین زاده، همچنیـــن تصری ســـید فت
ـــود  ـــل س ـــال و از مح ـــون ری ـــغ 2/000/000 میلی ـــه مبل ـــال ب ـــون ری ـــغ 1/050/000 میلی مبل
ـــام  ـــارج انج ـــران مخ ـــد، جب ـــذاری جدی ـــرمایه گ ـــل س ـــور تحصی ـــه منظ ـــه ب ـــوده ك ـــته ب انباش
ـــج  ـــه اســـت و نتای ـــن ســـرمایه در گـــردش صـــورت گرفت ـــذاری و تامی ـــت ســـرمایه گ شـــده باب
ـــاده  ـــوق الع ـــی ف ـــع عموم ـــات مجم ـــی تصمیم ـــه ط ـــور ك ـــرمایه مزب ـــش س ـــل از افزای حاص
ـــركت  ـــت ش ـــع ثب ـــزد مرج ـــخ 1401/01/28 ن ـــده ، در تاری ـــب ش ـــورخ 1400/12/16 تصوی م

ـــت. ـــیده اس ـــت رس ـــه ثب ـــا ب ه
مدیریـــت عامـــل بـــا تجربـــه شـــركت همچنیـــن اظهـــار داشـــت كـــه افزایـــش ســـرمایه 
ـــت  ـــته ، در جه ـــود انباش ـــل س ـــارد از مح ـــه 1500 میلی ـــارد ب ـــغ 1000 میلی ـــی از مبل كنون
ـــی و  ـــای مال ـــه ه ـــش هزین ـــد، كاه ـــه نق ـــروج وج ـــری از خ ـــی، جلوگی ـــاختار مال ـــالح س اص

ـــد.  ـــی باش ـــت م ـــز اهمی ـــیار حائ ـــركت بس ـــودآوری ش ـــش س افزای
ـــه  ـــا همـــکاری صمیمان ـــت نظـــم ب ـــزاری مجمـــع در نهای ـــی شایســـته و برگ میزبان
ـــع  ـــزارش جام ـــرکت، گ ـــهام ش ـــور س ـــت ام ـــژاد مدیری ـــف ن ـــم یوس ـــرکار خان س
ـــه  ـــق ب ـــخگویی دقی ـــش سرمایه،پاس ـــزوم افزای ـــل ل ـــرکت از دالی ـــکانداران ش س
ـــالح  ـــه، اص ـــد مجموع ـــران ارش ـــط مدی ـــان توس ـــهامداران و ذینفع ـــواالت س س
مـــاده ۵ اساســـنامه شـــرکت در مـــورد میـــزان ســـرمایه شـــرکت، تقدیـــر 
ـــل  ـــین زاده مدیرعام ـــدس حس ـــان مهن ـــرد درخش ـــع از عملک ـــت مجم ریاس
ـــه ارکان  ـــت کلی ـــف و حمای ـــت  لط ـــه، نهای ـــرب مجموع ـــی مج ـــاون مال و مع
ـــات  ـــت کاردان هی ـــری ریاس ـــد عام ـــدس حمی ـــاب مهن ـــه جن ـــه منجمل مجموع

مدیـــره شـــرکت و جنـــاب مجتبـــی بزرگـــی مـــرد شـــماره یـــک مالـــی 
ـــی  ـــکات خواندن ـــری از ن ـــش خب ـــت پوش ـــانه جه ـــاب رس ـــا اصح ـــگ ب هلدین

ـــود.  ـــع ب مجم
ــره  ــات مدیـ ــی هیـ ــزارش توجیهـ ــاره گـ ــي دربـ ــازرس قانونـ ــزارش بـ گـ

ــرمایه  ــش سـ ــوص افزایـ درخصـ
1- گـــزارش توجیهـــی مـــورخ 21 آبـــان مـــاه 1401 هیـــات مدیـــره شـــركت گســـترش 
ـــغ  ـــركت از مبل ـــرمایه آن ش ـــش س ـــوص افزای ـــام( درخص ـــهامي ع ـــان )س ـــع روي ایرانی صنای
ـــان  ـــر صـــورت ســـود و زی ـــال ، مشـــتمل ب ـــه مبلـــغ 1500 میلیـــارد ری ـــال ب 1000 میلیـــارد ری
ـــرات در  ـــورت تغیی ـــده، ص ـــی ش ـــش بین ـــی پی ـــت مال ـــورت وضعی ـــده، ص ـــی ش ـــش بین پی
ـــان هـــای نقـــدی پیـــش بینـــی شـــده كـــه  ـــه پیـــش بینـــی شـــده، صـــورت جری حقـــوق مالکان
ـــی«  ـــی آت ـــات مال ـــه اطالع ـــیدگی ب ـــتاندارد حسابرسی«رس ـــق اس ـــد، طب ـــی باش ـــت م پیوس
ـــور و  ـــه اســـت. مســـئولیت گـــزارش توجیهـــی مذب ـــرار گرفت ـــن موسســـه ق مـــورد رســـیدگی ای

ـــت.  ـــركت اس ـــره ش ـــات مدی ـــا هی ـــه آن ب ـــای تهی ـــات مبن مفروض
ـــدف  ـــا ه ـــارت و ب ـــون تج ـــه قان ـــاده 161 اصالحی ـــره 2 م ـــرای تبص ـــور در اج ـــزارش مزب 2- گ
ـــاختار  ـــالح س ـــور اص ـــه منظ ـــته و ب ـــود انباش ـــل س ـــركت از مح ـــرمایه ش ـــش س ـــه افزای توجی
ـــر  ـــتمل ب ـــی مش ـــاس مفروضات ـــی براس ـــزارش توجیه ـــن گ ـــت. ای ـــده اس ـــه ش ـــی تهی مال
ـــه  ـــت ك ـــده اس ـــه ش ـــت تهی ـــات مدیری ـــی و اقدام ـــای آت ـــاره رویداده ـــی درب ـــات ذهن مفروض
ـــدگان توجـــه داده  ـــه اســـتفاده كنن ـــدد. در نتیجـــه ب ـــوع بپیون ـــه وق ـــا ب انتظـــار نمـــی رود لزوم
ـــدف  ـــز ه ـــی ج ـــدف های ـــرای ه ـــت ب ـــن اس ـــی ممک ـــزارش توجیه ـــن گ ـــه ای ـــود ك ـــی ش م

ـــد. ـــب نباش ـــاال مناس ـــده در ب ـــف ش توصی
3- براســـاس رســـیدگی بـــه شـــواهد پشـــتوانه مفروضـــات ایـــن موسســـه بـــه مـــواردی برخـــورد 
ـــزارش  ـــه گ ـــرای تهی ـــول ب ـــی معق ـــور مبنای ـــد شـــود مفروضـــات مزب ـــه متقاع ـــرده اســـت ك نک
ـــی  ـــزارش توجیه ـــه، گ ـــن موسس ـــر ای ـــه نظ ـــالوه ب ـــه ع ـــد. ب ـــی نمای ـــم نم ـــی فراه توجیه
ـــتانداردهای  ـــق اس ـــه و طب ـــب تهی ـــه ای مناس ـــه گون ـــات ب ـــاس مفروض ـــده ، براس ـــاد ش ی

ـــت. ـــده اس ـــه ش ـــابداری ارائ حس
ـــال  ـــی س ـــای مال ـــه صورته ـــبت ب ـــه نس ـــن موسس ـــده ای ـــل نش ـــار تعدی ـــه اظه ـــه ب 4- باتوج
مالـــی منتهـــی بـــه 29 اســـفند 1400 شـــركت، مانـــده سودانباشـــته منـــدرج در صـــورت هـــای 
ـــه  ـــوب ب ـــهام مص ـــود س ـــر س ـــس از كس ـــال و پ ـــارد ری ـــغ 600 میلی ـــه مبل ـــور، ب ـــی مذك مال
ـــزارش  ـــده در گ ـــی ش ـــش بین ـــرمایه پی ـــش س ـــن افزای ـــرای تامی ـــال، ب ـــارد ری ـــغ 75 میلی مبل

ـــت. ـــوردار اس ـــت الزم برخ ـــره از كفای ـــات مدی ـــی هی توجیه
ـــورس و  ـــه كســـب مجـــوز از ســـازمان ب ـــوط ب ـــش ســـرمایه من ـــق افزای ـــی اســـت تحق 5- بدیه

ـــود. ـــد ب ـــازمان خواه ـــه ان س ـــوط ب ـــات مرب ـــت الزام ـــادار رعای اوراق به
ـــده  ـــف ش ـــی توصی ـــات ذهن ـــق مفروض ـــده طب ـــی ش ـــش بین ـــای پی ـــر رویداده ـــی اگ 6- حت
در بـــاال رخ دهـــد، نتایـــج واقعـــی احتمـــاال متفـــاوت از پیـــش بینـــی هـــا خواهـــد بـــود، 
ـــد و  ـــی ده ـــار رخ نم ـــورد انتظ ـــه ای م ـــه گون ـــب ب ـــده اغل ـــی ش ـــش بین ـــای پی ـــرا رویداده زی

ـــد.  ـــت باش ـــا اهمی ـــد ب ـــی توان ـــل م ـــای حاص تفاوته
هدف از انجام افزایش سرمایه 

هـــدف شـــركت گســـترش صنایـــع روي ایرانیـــان )ســـهامی عـــام(، از افزایـــش ســـرمایه 
موضـــوع ایـــن گـــزارش بـــه شـــرح زیـــر مـــی باشـــد: 

1- اصالح ساختار مالی و جلوگیري از خروج وجه نقد  
2- كاهش هزینه هاي مالی و افزایش سودآوري شركت.

ـــود  ـــرفصل س ـــود در س ـــود موج ـــیم س ـــورت تقس ـــه در ص ـــوع ك ـــن موض ـــه ای ـــت ب ـــا عنای ب
ـــم از  ـــود )اع ـــردش خ ـــرمایه در گ ـــاي ســ ـــه ه ـــن هزین ـــور تأمی ـــه منظ ـــركت ب ـــته، ش انباش
ـــه نقدینگـــی دارد،  ـــاز ب ـــد( نی ـــتمزد و تولی ـــوق و دســ ـــاي حق ـــه ه ـــه، هزین ـــواد اولی ـــد م خری
ـــه  ـــركت ب ـــته، ش ـــود انباش ـــل س ـــرمایه از مح ـــش س ـــام افزای ـــدم انج ـــورت ع ـــن در ص بنابرای
ـــذ  ـــه اخ ـــاز ب ـــردش، نی ـــرمایه در گ ـــاي س ـــه ه ـــراي هزین ـــی الزم ب ـــن نقدینگ ـــور تأمی منظ

ـــت.  ـــد داش ـــی خواه ـــهیالت بانک تس
ـــاختار  ـــالح س ـــر اص ـــزارش حاض ـــوع گ ـــرمایه موض ـــش س ـــركت از افزای ـــدف ش ـــه ه در نتیج
ـــذ  ـــه اخ ـــركت در نتیج ـــودآوري ش ـــش س ـــد و افزای ـــه نق ـــروج وج ـــري از خ ـــی و جلوگی مال
تســـهیالت كمتـــر در راســـتاي جبـــران كمبـــود نقدینگـــی و بهبـــود نســـبتهاي مالـــی، كاهـــش 

ـــت. ـــی اس ـــاي مال ـــه ه ـــل هزین ـــري از تحمی ـــركت و جلوگی ـــاري ش ـــک اعتب ریس
مبلغ افزایش سرمایة پیشنهادی و محل تأمین آن 

ـــود را از  ـــرمایه خ ـــر دارد س ـــام( در نظ ـــهامی ع ـــان )س ـــع روي ایرانی ـــترش صنای ـــركت گس ش
ـــال ، از محـــل »ســـود  ـــون ری ـــغ 1/500/000 میلی ـــه مبل ـــال ب ـــون ری ـــغ 1/000/000 میلی مبل

ـــد. ـــش ده ـــته« افزای انباش

افزایش سرمایه 5۰ درصدی»فگستر« مصوب مجمع گرفت
شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان؛ بزرگترین تولیدکننده شمش روی در بخش خصوصی
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در همایش ۱۰۰ شرکت برتر سال ۱4۰۱

ـــادرات  ـــوزه ص ـــود در ح ـــان خ ـــرد درخش ـــل عملک ـــه دلی ـــس ب ـــیمی پردی ـــركت پتروش ش
ـــال 1401  ـــدی س ـــه بن ـــور در رتب ـــرای كش ـــادرات گ ـــر ص ـــركت برت ـــوان ش ـــول، عن محص

شـــركت های برتـــر ایـــران )IMI100(  را كســـب كـــرد.
 در بیســـت و پنجمیـــن همایـــش معرفـــی 100 شـــركت برتـــر كشـــور )IMI100( كـــه 
بـــا حضـــور مدیـــران عالی رتبـــه كشـــوری و نماینـــدگان 100 شـــركت برتـــر اقتصـــادی 
ـــد،  ـــزار ش ـــیما برگ ـــدا و س ـــی ص ـــن الملل ـــای بی ـــالن همایش ه ـــور و در س ـــی كش و صنعت
ـــوزه  ـــود در ح ـــر خ ـــی نظی ـــق و ب ـــرد موف ـــل عملک ـــه دلی ـــس ب ـــیمی پردی ـــركت پتروش ش
ـــران از  ـــرای ای ـــادرات گ ـــر ص ـــركت برت ـــوان ش ـــه عن ـــاک و اوره ب ـــول آمونی ـــادرات محص ص
ـــا  ـــر غالمرض ـــه دكت ـــوح ب ـــدای ل ـــا اه ـــد و ب ـــی ش ـــور معرف ـــزرگ كش ـــركت ب ـــن 500 ش بی
ـــل  ـــه عم ـــل ب ـــان تجلی ـــه از ایش ـــن مجموع ـــق ای ـــل موف ـــوان مدیرعام ـــه عن ـــیدی ب جمش

ـــد. آم
ـــل  ـــه مدیرعام ـــت ب ـــام وزارت صم ـــم مق ـــور قائ ـــا حض ـــه ب ـــم ك ـــن مراس ـــر ای ـــوح تقدی در ل
شـــركت پتروشـــیمی پردیـــس اهـــدا شـــد آمـــده اســـت: از شـــما مدیـــران و كاركنـــان 
ـــود  ـــای خ ـــر توانایی ه ـــه ب ـــی و تکی ـــا اراده، بلندهمت ـــه ب ـــس ك ـــیمی پردی ـــركت پتروش ش
ـــال 1401  ـــدی س ـــه بن ـــرای در رتب ـــادرات گ ـــر ص ـــركت برت ـــوان ش ـــب عن ـــه كس ـــق ب موف

ــود. ــر می شـ ــده اید تقدیـ ــران )IMI100( شـ ــر ایـ ــركت های برتـ شـ
ـــركت  ـــد، 100 ش ـــزار ش ـــی برگ ـــت صنعت ـــازمان مدیری ـــط س ـــه توس ـــش ك ـــن همای در ای
ـــر  ـــان 500 شـــركت برت ـــروش از می ـــه 33 شـــاخص ســـودآوری و ف ـــا توجـــه ب ـــر كشـــور ب برت

ـــدند. ـــی ش ـــور معرف كش
شـــركت پتروشـــیمی پردیـــس در ســـال مالـــی اخیـــر موفـــق بـــه ثبـــت ركـــورد 1.3 
میلیـــارد دالر صـــادرات محصـــول شـــد كـــه نســـبت بـــه مـــدت مشـــابه گذشـــته 104 

درصـــد رشـــد داشـــته اســـت.
ـــد  ـــص، رش ـــود خال ـــدی س ـــش 100 درص ـــی، افزای ـــد عملیات ـــدی درآم ـــش 119 درص افزای
289 درصـــدی ارزش دالری صـــادرات آمونیـــاک و رشـــد 85 درصـــدی ارزش دالری 
ـــوان  ـــس در كســـب عن ـــیمی پردی ـــت پتروش ـــل موفقی ـــر عوام ـــادرات محصـــول اوره از دیگ ص

ـــت. ـــوده اس ـــران ب ـــرای ای ـــادرات گ ـــر ص ـــركت برت ش
شـــایان ذكـــر اســـت نقش آفرینـــی در داخلی ســـازی محصـــوالت، توســـعه كارآفرینـــی و 
ـــش  ـــای نق ـــودآوری، ایف ـــی، س ـــص داخل ـــد ناخال ـــش تولی ـــذاری در افزای ـــتغال زایی، اثرگ اش
مســـوولیت   های اجتماعـــی، صادرات گـــرا بـــودن، مشـــتری محوری، اســـتفاده از فنـــاوری و 
ـــر  ـــركت های برت ـــدن ش ـــزرگ ش ـــل ب ـــره   وری، دالی ـــعه به ـــب و كار و توس ـــوآوری در كس ن
اســـت. همچنیـــن برخـــورداری از فرهنگـــی متعالـــی و كار تیمـــی منســـجم، راهبـــری 
شـــركتی شایســـته، نیـــروی انســـانی توســـعه یافته و هوشـــمند، آینده   پژوهـــی و تعامـــالت 
بین المللـــی  نیـــز از مهمتریـــن عوامـــل در دســـتیابی ایـــن شـــركت ها بـــه مقـــام 

شـــركت های برتـــر بـــوده اســـت. 

بـــر اســـاس ایـــن رتبه بنـــدی، شـــركت های برتـــر بـــر مبنـــای 32 شـــاخص اصلـــی از 
ـــره   وری،  ـــا، به ـــتغال، دارایی   ه ـــان، اش ـــداد كاركن ـــزوده، تع ـــروش، ارزش اف ـــزان ف ـــه می جمل
صـــادرات و... ارزیابـــی شـــدند. البتـــه در بیـــن شـــركت های برگزیده شـــده، 50 شـــركت 

دانش   بنیـــان نیـــز وجـــود داشـــت
شاخص   های مورد استفاده در رتبه بندی

شـــاخص   های فرعـــی نیـــز كـــه در ایـــن رتبـــه بنـــدی مـــورد ارزیابـــی قـــرار گرفـــت 
ـــرانه، ارزش  ـــروش س ـــروش، ف ـــد ف ـــروش، رش ـــركت، ف ـــد ش ـــل رش ـــود مث ـــاخص   هایی ب ش
افـــزوده، تعـــداد كاركنـــان، رشـــد اشـــتغال، دارایی   هـــا و رشـــد دارایی   هـــا كـــه در كنـــار 
ـــل،  ـــره وری كل عوام ـــره وری كل، به ـــره   وری، به ـــرد، شـــاخص به شـــاخص ســـود آوری و عملک
بهـــره وری نیـــروی انســـانی، شـــاخص   های صـــادرات، ســـرانه صـــادرات، رشـــد صـــادرات، 

ـــد. ـــرار گرفتن ـــی ق ـــورد بررس ـــازار م ـــاخص ب ـــی و ش ـــاخص بده ـــی، ش ـــد نقدینگ رش
معرفی

ــه كننـــده محصـــوالت آمونیـــاک و اوره،  شـــركت پتروشـــیمی پردیـــس تولیـــد و عرضـ
ـــی از  ـــز یک ـــه و نی ـــاک و اوره درخاورمیان ـــده آمونی ـــد كنن ـــع تولی ـــن مجتم ـــک بزرگتری مال

بزرگتریـــن تولیدكننـــدگان ایـــن محصـــوالت در ســـطح جهـــان مـــی باشـــد.
ــت  ــتانداردهای زیسـ ــا اسـ ــی بـ ــر، هماهنگـ ــن آوری برتـ ــدات و فـ ــاالی تولیـ ــم بـ حجـ
ـــی  ـــل دریای ـــل و نق ـــوط حم ـــی ، خط ـــوراک گاز طبیع ـــه خ ـــی ب ـــهولت دسترس ـــی، س محیط
ــرای  ــی بـ ــری اختصاصـ ــکله بارگیـ ــازی و اسـ ــره سـ ــات ذخیـ ــورداری از تأسیسـ و برخـ
ـــه  ـــوده ك ـــع ب ـــن مجتم ـــای ای ـــی ه ـــا و ویژگ ـــت ه ـــه مزی ـــول اوره ، از جمل ـــادرات محص ص
ـــیم  ـــی ترس ـــن الملل ـــای بی ـــركت در بازاره ـــن ش ـــگاه ای ـــرای جای ـــنی را ب ـــداز روش ـــم ان چش

ـــد. ـــی نمای م
ـــیمی و در  ـــت، گاز و پتروش ـــوزه نف ـــور در ح ـــعه ای كش ـــای توس ـــت ه ـــا سیاس ـــو ب  همس
ـــت  ـــی جه ـــع پتروشیمـ ـــی صنای ـــركت مل ـــط ش ـــه توسـ ـــورت گرفت ـــدامات ص ـــوب اقـ چارچ
ـــع  ـــاز اول و دوم مجتم ـــداث ف ـــی؛ اح ـــارس جنوب ـــرژی پ ـــژه اقتصادی/ان ـــه وی ـــعه منطق توس
ـــت  ـــركت مدیری ـــط ش ـــالهای 1380 و 1383 توسـ ـــب در س ـــه ترتی ـــس ب ـــیمی پردی پتروش

ـــت. ـــه اس ـــورت پذیرفت ـــیمی ص ـــع پتروش ـــعه صنای توس
دستاوردها

-   كسب جـایگاه ویژه در تولید جهانی آمونیـاک و اوره
-  اشتغال زایی و كار آفرینی در مراحـل ساخت، نصب، راه اندازی و بهره برداری

-  كمک به رونق بخش كشاورزی در كشور
) GDP( افزایش تولید ناخالـص داخلی  -

-  افزایش صادرات غیر نفتی كشور
ـــتگاه  ـــی دس ـــاخت و طراح ـــوژی در س ـــتاوردهای تکنول ـــن دس ـــرفته تری ـــاده از پیش -  استفـ

ـــین آالت ـــا و ماش ه

پتروشیمی پردیس به عنوان شرکت برتر صادرات گرای ایران معرفی شد
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تصویب افزایش سرمایه 2۱5 درصدی

مجمـــع عمومـــی عـــادی فـــوق العـــاده صاحبـــان ســـهام شـــركت كارخانجـــات ایـــران 
ـــي  ـــالن فردوس ـــي س ـــاالر فردوس ـــل ت ـــورخ 1401/11/20 در مح ـــهامی عام( م ـــوس )س مرین

ـــد. ـــزار گردی برگ
ـــی  ـــی و حقوق ـــهامداران حقیق ـــد س ـــش از  69/65 درص ـــور بی ـــا حض ـــه ب ـــع ك ـــن مجم در ای
ـــازرس  ـــابرس و ب ـــادار، حس ـــورس و اوراق به ـــازمان ب ـــده س ـــره، نماین ـــات مدی ـــاء هی ، اعض
ـــاب  ـــه جن ـــود، ك ـــد آتشـــگر ب ـــای مجی ـــده آق ـــع برعه ـــد، ریاســـت مجم ـــزار گردی ـــی برگ قانون
ـــن  ـــای حس ـــار اول و دوم و آق ـــام نظ ـــعودي در مق ـــم مس ـــم مری ـــر و خان ـــي ف ـــي مدن مجتب

ـــد. ـــاب گردیدن ـــع انتخ ـــر مجم ـــوان دبی ـــه عن ـــدي ب محم
ـــات  ـــی هی ـــزارش توجیه ـــت گ ـــا قرائ ـــه و ب در ادام
ــرمایه  ــش سـ ــزوم افزایـ ــر لـ ــی بـ ــره مبنـ مدیـ
ـــتماع  ـــس از اس ـــرم و پ ـــل محت ـــط مدیرعام توس
ـــع  ـــی، مجم ـــازرس قانون ـــابرس و ب ـــزارش حس گ
ــن  ــود ضمـ ــوات خـ ــن صلـ ــا طنیـ ــینان بـ نشـ
ـــر  ـــه تغیی ـــركت ب ـــرمایه ش ـــش س ـــب افزای تصوی

بنـــد اساســـنامه مربوطـــه رای مثبـــت دادنـــد.
ـــا  ـــود ب ـــزارش خ ـــور در گ ـــا ن ـــد دنی ـــر احم دكت
ـــوس در دو  ـــران مرین ـــركت ای ـــه ش ـــن اینک تبیی
ـــده منســـوج  ـــه كنن ـــدي ارائ ـــي تولی ـــته فعالیت رش
ـــوالت  ـــه محص ـــق عرض ـــوده و از طری ـــه ب و البس
خـــود بـــه بـــازار كشـــور از یـــک ســـو و ارائـــه 
ــي و  ــروش سـ ــاي فـ ــي هـ ــه در نمایندگـ البسـ

ــعي در  ــر سـ ــود از ســـوي دیگـ ــه خـ هشـــت گانـ
حضـــور همـــه جانبـــه در عرصـــه تولیـــد دارد 
افـــزود: بـــا تولیـــد بیـــش از دو میلیـــون و پانصـــد 
ـــال،  ـــتوني در س ـــوجات فاس ـــواع منس ـــر ان ـــزار مت ه
گامهـــاي اســـتواري را در ایـــن زمینـــه برداشـــته 
ـــد  ـــط تولی ـــاق خ ـــا الح ـــته ب ـــن راس ـــم و در همی ای
ـــتر و  ـــوجات بیش ـــد منس ـــد تولی ـــود مترص ـــد خ جدی
ـــراي  ـــي ب ـــه اي و پاكوی ـــه پنب ـــد البس ـــا” تولی نهایت

نســـل جـــوان و نوجـــوان مـــي باشـــیم.
ـــه  ـــت ك ـــار داش ـــن اظه ـــركت همچنی ـــکاندار ش س
ــز  ــوب و نیـ ــي مرغـ ــاي عبایـ ــه هـ ــد پارچـ تولیـ
ـــدات  ـــه تولی ـــت از جمل ـــا كیفی ـــاي مســـافرتي ب پتوه
دیگـــر ایـــن شـــركت مـــی باشـــد كـــه هـــر یـــک 
ـــه  ـــه عرض ـــدي را ب ـــاص و جدی ـــاي خ ـــت ه مطلوبی
ــیار  ــازار بسـ ــه بـ ــه بـ ــت و در عرضـ ــته اسـ گذاشـ
ــد  ــي تولیـ ــاي اصلـ ــزو آیتمهـ ــوده و جـ ــق بـ موفـ

ـــود  ـــوه موج ـــاي بالق ـــه توانمندیه ـــت ب ـــا عنای ـــه ب ـــرد: ك ـــه ك ـــد اضاف ـــی باش ـــده م ـــاظ ش لح
ـــورد  ـــکوز م ـــتر- ویس ـــي اس ـــوجات پل ـــر منس ـــال حاض ـــوس، در ح ـــران مرین ـــركت ای در ش
مصـــرف نیروهـــاي مســـلح نیـــز در چرخـــه تولیـــد قـــرار گرفتـــه اســـت كـــه در برنامـــه 
ـــن  ـــادي ای ـــد ع ـــاي تولی ـــي از آیتمه ـــه یک ـــوالت ب ـــن محص ـــد ای ـــي ، تولی ـــال آت ـــد س تولی
ـــره مجموعـــه افـــزود: تکنیـــک  شـــركت اضافـــه خواهـــد كـــرد. مدیرعامـــل و عضـــو هیـــات مدی
ـــري از  ـــره گی ـــد به ـــركت مانن ـــن ش ـــد ای ـــط تولی ـــده در خ ـــرا ش ـــژه اج ـــي وی ـــای تکمیل ه
ـــم  ـــش و امثاله ـــد آت ـــاي ض ـــل، تکمیله ـــروف و آمپرماب ـــر پ ـــاي وات ـــو، تکمیله ـــوژي نان تکنول

گســـتره تولیـــدات ایـــن شـــركت را افزایـــش داده و قابلیـــت هـــاي بیشـــتري را تعریـــف 
ـــد. ـــي نمای م

ـــای  ـــه ه ـــه برنام ـــه اینک ـــریح ب ـــا تش ـــود ب ـــزارش خ ـــر از گ ـــرازی دیگ ـــور در ف ـــر دنیان دكت
واحـــد تحقیـــق و توســـعه ایـــن شـــركت بـــا بهـــره گیـــري از نـــرم افزارهـــا و ســـخت 
افزارهـــاي پیشـــرفته عـــالوه بـــر تحقیـــق در زمینـــه مـــوارد تحـــت پوشـــش تولیـــدات 
فعلـــي، فعالیتهـــاي جالـــب توجـــه دیگـــري را در ســـایر زمینـــه هـــا داشـــته اســـت كـــه 
ـــیع  ـــیار وس ـــي بس ـــي در طیف ـــي و گیاه ـــاي طبیع ـــواع رنگه ـــا ان ـــرزي ب ـــه رنگ ـــوان ب ـــي ت م
ـــاي  ـــگ مشـــکي ســـامورایي چادره ـــه رن ـــي ب ـــه اي ، دســـت یاب ـــا روش دندان ـــراي پشـــم و ب ب
ـــک  ـــر ی ـــه ه ـــود ك ـــاره نم ـــتري و ... اش ـــي اس پل
گســـترده اي وســـیع ازتحقیـــق و جمـــع آوري 
ـــده  ـــامل ش ـــدد را ش ـــاي متع ـــات و آزمونه اطالع
اســـت افـــزود: اقدامـــات متعـــددی جهـــت 
ــا”  ــه بعضـ ــده كـ ــام شـ ــازار انجـ ــترش بـ گسـ
بـــه دالیـــل بیرونـــي بـــه نتایـــج مـــورد توقـــع 
ــت.  ــان اسـ ــا” در جریـ ــت و بعضـ ــیده اسـ نرسـ
بـــه گفتـــه وی یکـــي دیگـــر از مـــوارد مـــورد 
ـــتن  ـــوس، گام برداش ـــران مرین ـــركت ای ـــه ش توج
هـــر چـــه بیشـــتر در زمینـــه تامیـــن و تولیـــد 
ـــال”  ـــتا و فع ـــن راس ـــه در ای ـــد ك ـــي باش ـــه م البس
ــا بهـــره گیـــري از تـــوان تولیـــد كننـــدگان  بـ
صاحـــب نـــام پوشـــاک مردانـــه، عرضـــه كـــت 
ــي  ــگاههاي نمایندگـ ــلوار در فروشـ ــلوار وشـ و شـ
ــاه  ــگاههاي رفـ ــز فروشـ ــور و نیـ ــركت در كشـ شـ
انجـــام مـــي گـــردد. طبـــق گـــزارش مدیـــر بـــا 
تجربـــه مجموعـــه، اضافـــه كـــردن خـــط تولیـــد 
ـــركت  ـــن ش ـــي ای ـــاي آت ـــه ه ـــز در برنام ـــه نی البس
ـــر  ـــالوه ب ـــدام ع ـــن اق ـــه ای ـــت ك ـــده اس ـــرار داد ش ق
ایجـــاد ارزش افـــزوده بیشـــتر موجبـــات نزدیـــک 
ـــذب  ـــي و ج ـــده نهای ـــرف كنن ـــه مص ـــدن ب ـــر ش ت
ـــد  ـــراه خواه ـــه هم ـــان را ب ـــرات ایش ـــالیق و نظ س
داشـــت. اضافـــه مـــي شـــود كـــه نـــام تجـــاري 
ـــران  ـــركت ای ـــدي ش ـــه تولی ـــت البس ـــن(( جه ))مری
مرینـــوس بـــه ثبـــت رســـیده اســـت و در برنامـــه 
هـــاي میـــان مـــدت شـــركت، بـــا اصـــل تقـــدم 
و تاكیـــد بـــر تولیـــد منســـوج، تولیـــد و عرضـــه 
ـــت  ـــف و تثبی ـــاري تعری ـــام تج ـــن ن ـــا ای ـــاک ب پوش

شـــده اســـت.
ـــی  ـــم م ـــورمان ه ـــف كش ـــی و مول ـــای علم ـــخصیت ه ـــه از ش ـــور ك ـــا ن ـــد دنی ـــر احم دكت
ـــا  ـــی ه ـــت از رایزن ـــوده اس ـــول ب ـــاء تح ـــزرگ منش ـــركت ب ـــن ش ـــی دوجی ـــد و در یک باش
ـــرای  ـــوری ب ـــهری و كش ـــای ش ـــازمان ه ـــهرداری و س ـــا ش ـــش ب ـــدد و اثربخ ـــرات متع ومذاك
ـــن  ـــر در زمی ـــه 7 نه ـــا ك ـــرد: از آنج ـــه ك ـــر داد و اضاف ـــركت خب ـــای ش ـــن ه ـــازی زمی آزاد س
ـــزار  ـــه برگ ـــی ك ـــات فراوان ـــق و جلس ـــی دقی ـــا كار كارشناس ـــود ب ـــع ب ـــه واق ـــای كارخان ه
ـــاورزان  ـــه كش ـــن حقاب ـــال و تامی ـــرای انتق ـــح ب ـــی صحی ـــا جانمای ـــا را ب ـــن نهره ـــم ای كردی
ـــاخت  ـــواز س ـــهرداری ج ـــدیم از ش ـــق ش ـــار موف ـــن ب ـــرای اولی ـــم و ب ـــه نتیجـــه كردی ـــج ب منت

ایران مرینوس سهمی از بازارجهانی می طلبد

دکتر احمد دنیا نور با تصریح اینکه طی سال جاری تاکنون حدود 70 درصد افزایش 
تولید به نسبت سال قبل داشته ایم افزود: در 10 ماه گذشته از سال 1401 توانسته ایم با 
تمهیدات اندیشیده شده و تالش کلیه پرسنل سختکوش خود با استفاده از پشم ایرانی 
برای تولید محصوالت برای اولین بار جلوتر از برنامه و بودجه پیش بینی شده ؛ 49 درصد 
رشد عملکرد داشته باشیم و مفتخرم اعالم دارم که با توجه به تدوین برنامه های مدون 
مدیریتی در سه بعد کوتاه مدت - میان مدت و بلند مدت و عملیاتی شدن سیاستهای 

مدنظرمان این روند صعودی عملکردی استمرار دارد.
مدیر صاحبنام و رزومه دار کشورمان در ادامه با خاطرنشان کردن اینکه »ایران مرینوس« 
با دارا بودن خطوط کامل تولیدي ، شامل کارخانه ریسندگي، مقدمات بافندگي، کارخانه 
بافندگي، کارگاه رفوگري، کارخانه رنگرزی و تکمیل در شهرک صنعتي شکوهیه قم یکي 
از کاملترین خطوط تولید منسوجات کشور را دارامي باشد افزود: که قدمت تولید کاالي 
مرغوب توسط ایران مرینوس همراه با دانش فني پر سابقه و نیز ماشین آالت بروز آوري 
شده موجبات آن را فراهم نموده است که این شرکت جزو قویترین و خوش نامترین تولید 
کنندگان فاستوني ایران باشد.اخذ انواع گواهینامه هاي تضمین کیفیت و مدیریت کیفیت 
، استانداردهاي تشویقي ، لوح هاي تقدیر فراوان در حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
و ... از نقاط مزیت رقابتی شرکت بوده و نشان دهنده عملکرد پویا و تعالی جوی ایران 

مرینوس می باشد.
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ـــم. ـــذ كنی ـــه را اخ ـــه كارخان ـــق ب ـــه متعل ـــاز در محوط ـــاخت و س ـــرای س ب
ـــی  ـــه م ـــرد ك ـــام ب ـــی ن ـــاه بیت ـــوان ش ـــه عن ـــوع ب ـــن موض ـــركت از ای ـــر ش ـــل مدب مدیرعام
ـــی  ـــد و تعال ـــوط تولی ـــعه خط ـــرای توس ـــاز ب ـــورد نی ـــی م ـــن نقدینگ ـــت تامی ـــد در جه توان

ـــد. ـــته باش ـــی داش ـــش اساس ـــوس نق ـــران مرین ای
ـــد  ـــاخت واح ـــات س ـــاز عملی ـــه و آغ ـــی اداری كارخان ـــاختمان اصل ـــل س ـــور تکمی ـــر دنیان دكت
ـــد  ـــمرد و تاكی ـــال 1401 برش ـــه در س ـــتاوردهای حاصل ـــر دس ـــد را از دیگ ـــندگی جدی ریس
ـــغول در  ـــر مش ـــرای 250 كارگ ـــوش ب ـــی خ ـــم دل ـــته ه ـــات توانس ـــن توفیق ـــه همی ـــرد ك ك
ـــان  ـــین و بانی ـــدگان موسس ـــدان و بازمان ـــرای فرزن ـــم ب ـــاورد و ه ـــان بی ـــه ارمغ ـــن مجموع ای
ـــای  ـــه ه ـــه كســـب قل ـــم باشـــد ك ـــن موضـــوع مه ـــه نویدبخـــش ای ـــم كل منطق ـــه و ه كارخان

ـــد. ـــی باش ـــتیابی م ـــل دس ـــاره قاب ـــت دوب ـــوس اس ـــران مرین ـــته ای ـــه شایس ـــاری ك افتخ
ـــی  ـــن خصوص ـــذار ذوب آه ـــان گ ـــن بنی ـــوان اولی ـــه عن ـــه ب ـــوس ك ـــران مرین ـــل ای مدیرعام
در كشـــور و یـــک مدیـــر خـــالق و كاردان و كاربلـــد معـــرف و معـــروف بـــازار ســـرمایه و 
ـــز  ـــركت نی ـــرمایه ش ـــش س ـــن افزای ـــون آخری ـــد پیرام ـــی باش ـــان م ـــن عزیزم ـــت میه صنع
ـــال  ـــون ری ـــغ 100/000 میلی ـــركت از مبل ـــی ش ـــرمایه قبل ـــش س ـــه افزای ـــرد ك ـــح ك تصری
بـــه مبلـــغ 127/000 میلیـــون ریـــال و از محـــل مطالبـــات حـــال شـــده و آورده نقـــدی 
ســـهامداران بـــوده كـــه بـــه منظـــور تامیـــن بخشـــی از باقیمانـــده منابـــع مالـــی مـــورد 
ـــج  ـــت و نتای ـــه اس ـــورت گرفت ـــم ص ـــکوهیه ق ـــه ش ـــه ب ـــل كارخان ـــال كام ـــت انتق ـــاز جه نی
ـــركتها  ـــت ش ـــع ثب ـــزد مرج ـــخ 1397/04/31 ن ـــور در تاری ـــرمای مزب ـــش س ـــل از افزای حاص

ـــت. ـــیده اس ـــت رس ـــه ثب ب
ــده  ــال شـ ــات حـ ــل مطالبـ ــه از محـ ــی را كـ ــرمایه كنونـ ــش سـ ــور، افزایـ ــر دنیانـ دكتـ
ـــغ  ـــه مبل ـــته ب ـــود انباش ـــل س ـــارد و از مح ـــغ 123 میلی ـــه مبل ـــدی ب ـــهامداران و آورده نق س
ـــردن  ـــرف ك ـــی، برط ـــاختار مال ـــالح س ـــت اص ـــردد را در جه ـــی گ ـــن م ـــارد تامی 150 میلی
ریســـک كمبـــود ســـرمایه در گـــردش و تامیـــن نقدینگـــی مـــورد نیـــاز بـــرای ایـــران 
ـــه  ـــی ك ـــت مالیات ـــردن از معافی ـــره ب ـــرد: به ـــه ك ـــد و اضاف ـــی خوان ـــیار حیات ـــوس بس مرین
بـــرای افزایـــش ســـرمایه هـــای از محـــل ســـود انباشـــته در ســـال 1401 صـــورت مـــی 
گیـــرد و ارتقـــاء جایـــگاه شـــركت در بـــازار ســـرمایه از دالیـــل دیگـــری بـــود كـــه ایـــن 

افزایـــش ســـرمایه را بـــا مســـاعدت هیـــات مدیـــره و ســـهامداران خـــود كلیـــد زدیـــم.
مدیرعامــل ایــران مرینــوس در قســمت پایانــی گــزارش خــود بــا تبییــن اینکــه رســیدن بــه 
حداقــل افزایــش ســرمایه مدنظــر ســازمان بــورس بــرای مــا یــک اولویــت انــکار ناپذیــر اســت 
ــازده  ــرخ ب ــاه، ن ــدی 38 م ــرمایه 215 درص ــش س ــن افزای ــرمایه ای ــت س ــزود: دوره بازگش اف

داخلــی 35 درصــد و نــرخ تنزیــل جریانــات نقــدی 20 درصــد پیــش بینــی شــده اســت.
ـــین  ـــذاران و موسس ـــان گ ـــادگاران بنی ـــور ی ـــهامداران و حض ـــوب س ـــتقبال خ اس
ـــت  ـــع در نهای ـــزاری مجم ـــرکت، برگ ـــع ش ـــار در مجام ـــن ب ـــرای اولی ـــه ب کارخان
نظـــم و میزبانـــی شایســـته کلیـــه ارکان شـــرکت از ذینفعـــان و اصحـــاب 
ـــل  ـــط مدیرعام ـــوس توس ـــران مرین ـــان ای ـــرد درخش ـــزارش عملک ـــانه، گ رس
ـــده  ـــهامداران عم ـــدگان س ـــع و نماین ـــت مجم ـــر ریاس ـــه، نقدی ـــر مجموع مدب
از عملکـــرد جهـــادی مدیریـــت و پرســـنل متعهـــد و متخصـــص مجموعـــه 
در کســـب توفیقـــات متعـــدد طـــی ســـال جـــاری، پاســـخگویی صادقانـــه 
و مســـتند بـــه کلیـــه ســـواالت ســـهامداران، همـــکاری صمیمانـــه جنـــاب 
ـــت  ـــی پاکدس ـــه و مدیرمال ـــرب مجموع ـــام مج ـــم مق ـــیبانی قائ ـــدس ش مهن
ـــن  ـــدی و پوالدی ـــان احم ـــاعدت جناب ـــزارش و مس ـــه گ ـــت تهی ـــه جه مجموع
ـــی  ـــکات خواندن ـــری از ن ـــش خب ـــرای پوش ـــی ب ـــهام و آی ت ـــور س ـــران ام مدی

ـــود. ـــع ب ـــن مجم ای
هدف از انجام افزایش سرمایه 

ـــوع  ـــرمایه موض ـــش س ـــام( از افزای ـــهامی ع ـــران مرینوس)س ـــات ای ـــاركت كارخانج ـــدف ش ه
ـــد.  ـــی باش ـــر م ـــرح زی ـــه ش ـــت، ب ـــه ثب ـــن بیانی ای

الف( رعایت الزامات سازمان بورس: 
شـاركت كارخانجـات ایـران مرینـوس )سـهامی عـام( در سـال 1397 سـرمایه خـود را بـه 
127/000 میلیـون ریـال افزایـش داده اسـت. باتوجـه بـه اینکـه شـركت ایـران مرینـوس در 

بـازار دوم بـورس معاملـه مـی گـردد، ملـزم به رعایـت الزامـات سـازمان بـورس و اوراق بهادار 
مبنـی بـر افزایـش سـرمایه تـا حداقـل مجـاز گردیـده اسـت. از همیـن رو افزایش سـرمایه از 
مبلـغ 127/000  میلیـون ریـال بـه 400/000 میلیون ریال را در دسـتور كار قرار داده اسـت. 
ـــروج  ـــری از خ ـــهامداران و جلوگی ـــات س ـــهام و مطالب ـــود س ـــت س ب( پرداخ

ـــردش:  ـــرمایه در گ ـــن س ـــور تامی ـــه منظ ـــد ب ـــه نق وج
ـــرای پرداخـــت ســـود  ـــه اخـــذ تســـهیالت ب در صـــورت عـــدم افزایـــش ســـرمایه، شـــركت مجبـــور ب
پرداختنـــی خواهـــد شـــد واز طـــرف دیگـــر تاخیـــر در پرداخـــت ســـود مذكـــور منجـــر بـــه شـــکایت 
ـــی  ـــركت م ـــر ش ـــان گی ـــر گریب ـــم تاخی ـــع آن جرائ ـــه طب ـــه ب ـــردد ك ـــی گ ـــوس م ـــران مرین از ای
ـــا جلوگیـــری از خـــروج نقدینگـــی )جهـــت توزیـــع ســـود( و كاهـــش اتـــکا  شـــود. از ســـوی دیگـــر ب
ـــز خواهـــد شـــد. ـــود نســـبت هـــای ســـودآوری شـــركت نی ـــی، باعـــت بهب ـــه اخـــذ تســـهیالت مال ب

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن
ـــهامی  ـــوس )س ـــران مرین ـــات ای ـــركت كارخانج ـــده، ش ـــه ش ـــای ارائ ـــه برنامه ه ـــه ب ـــا توج  ب
عـــام( در نظـــر دارد ســـرمایه خـــود را از مبلـــغ 127/000  میلیـــون ریـــال بـــه مبلـــغ 
ـــدی و  ـــهامداران و آورده نق ـــده س ـــال ش ـــات ح ـــل مطالب ـــال، از مح ـــون ری 400/000 میلی

ـــد.  ـــش ده ـــر افزای ـــرح زی ـــه ش ـــته ب ـــود انباش س
123/000میلیون ریال )معادل 96/85درصد( از محل مطالبات و آورده نقدی،

 150/000 میلیون ریال )معادل 118/11 درصد( از محل سود انباشته،
ــره  ــات مدیـ ــی هیـ ــزارش توجیهـ ــاره گـ ــي دربـ ــازرس قانونـ ــزارش بـ گـ

ــرمایه  ــش سـ ــوص افزایـ درخصـ
ـــات  ـــركت كارخانج ـــره ش ـــات مدی ـــاه 1401 هی ـــهریور م ـــورخ ش ـــی م ـــزارش توجیه 1- گ
ایـــران مرینـــوس )ســـهامي عـــام( درخصـــوص افزایـــش ســـرمایه آن شـــركت از مبلـــغ 
127 میلیـــارد ریـــال بـــه مبلـــغ 400 میلیـــارد ریـــال ، مشـــتمل بـــر صـــورت وضعیـــت 
ـــد،  ـــی باش ـــت م ـــه پیوس ـــی ك ـــراه فرض ـــتهای هم ـــان و یادداش ـــود و زی ـــورت س ـــی، ص مال
ـــن  ـــیدگی ای ـــورد رس ـــی م ـــی آت ـــات مال ـــه اطالع ـــیدگی ب ـــی رس ـــتاندارد حسابرس ـــق اس طب
ـــای  ـــات مبن ـــور و مفروض ـــی مذب ـــزارش توجیه ـــئولیت گ ـــت. مس ـــه اس ـــرار گرفت ـــه ق موسس

ـــت.  ـــركت اس ـــره ش ـــات مدی ـــا هی ـــه آن ب تهی
2- گـزارش مزبـور در اجـرای تبصـره 2 مـاده 161 اصالحیـه قانـون تجارت و با هـدف توجیه 
افزایش سـرمایه شـركت از محل مطالبات حال شـده سـهامداران و آورده نقدی به مبلغ 123 
میلیـارد از محـل سودانباشـته بـه مبلـغ 150 میلیـارد ریـال )از طریـق افزایش تعداد سـهام( 
تهیـه شـده اسـت. ایـن گـزارش توجیهـی براسـاس مفروضاتی مشـتمل بـر مفروضـات ذهنی 
دربـاره رویدادهـای آتـی و اقدامـات مدیریـت تهیه شـده اسـت كـه انتظـار نمـی رود لزوما به 
وقـوع بپیونـدد. در نتیجـه به اسـتفاده كنندگان توجه داده می شـود كه این گـزارش توجیهی 

ممکـن اسـت بـرای هـدف هایی جز هـدف توصیف شـده در باال مناسـب نباشـد.
ـــات  ـــق مفروض ـــرض تحق ـــا ف ـــات و ب ـــتوانه مفروض ـــواهد پش ـــه ش ـــیدگی ب ـــاس رس 3- براس
منـــدرج در گـــزارش توجیهـــی هیـــات مدیـــره، ایـــن موسســـه بـــه مـــواردی برخـــورد 
ـــزارش  ـــه گ ـــرای تهی ـــول ب ـــی معق ـــور مبنای ـــد شـــود مفروضـــات مزب ـــه متقاع نکـــرده اســـت ك
ـــی  ـــزارش توجیه ـــه، گ ـــن موسس ـــر ای ـــه نظ ـــالوه ب ـــه ع ـــد. ب ـــی نمای ـــم نم ـــی فراه توجیه
ـــتانداردهای  ـــق اس ـــه و طب ـــب تهی ـــه ای مناس ـــه گون ـــات ب ـــاس مفروض ـــده ، براس ـــاد ش ی

ـــت. ـــده اس ـــه ش ـــابداری ارائ حس
4- در اجـرای ابالغیـه شـماره 991002 مـورخ 1399/3/7 سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، بـا 
توجـه بـه منظور نمودن تقسـیم سـود سـال 1400 در صورتهای مالی حسابرسـی شـده سـال 
مالـی منتهـی بـه 29 اسـفند مـاه 1400، عـدم وجـود بندهـای قابـل تاثیـر بر سـود انباشـته 
شـركت و همچنیـن احتسـاب سـایر ذخایـر در دفاتـر، لـذا افزایـش سـرمایه شـركت از محـل 
سـود انباشـته بـه مبلـغ 150 میلیـارد ریال)مانـده سـود انباشـته حسابرسـی شـده در تاریـخ 
1400/12/29 و سـود سـهام مصـوب مجمـع عمومـی عـادی سـاالنه مـورخ 1401/4/25 بـه 
ترتیـب بـه مبالـع 240 و 25/4 میلیـارد ریـال( در تاریخ این گـزارش از كفایـت الزم برخوردار 

باشـد. می 
5- كســـب موافقـــت »ســـازمان بـــورس و اوراق بهـــادار« در راســـتای افزایـــش ســـرمایه 

شـــركت كارخانجـــات ایـــران مرینوس)ســـهامی عـــام( ضـــروری مـــی باشـــد.
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شرکت صنایع بهداشتی ساینا تنوع شایسته در محصوالت

ـــاینا  ـــتي س ـــع بهداش ـــركت صنای ـــهام ش ـــان س ـــالیانه صاحب ـــادی س ـــی ع ـــع عموم مجم
ـــي  ـــه فرهنگ ـــات مجموع ـــالن اجتماع ـــل س ـــورخ 1401/12/10 در مح ـــهامی عام( م )س
ورزشـــي هتـــل المپیـــک واقـــع در ضلـــع غربـــي مجموعـــه ورزشـــي آزادي برگـــزار 

ـــد. گردی
در ایـــن مجمـــع كـــه بـــا حضـــور 77/44 درصـــد ســـهامداران حقیقـــی و حقوقـــی 
، اعضـــاء هیـــات مدیـــره، نماینـــده ســـازمان بـــورس و اوراق بهـــادار، حســـابرس و 
ـــري  ـــون باق ـــای همای ـــده آق ـــع برعه ـــت مجم ـــد، ریاس ـــزار گردی ـــی برگ ـــازرس قانون ب
ـــار  ـــام نظ ـــودي در مق ـــر محم ـــي اكب ـــکور و عل ـــاس ش ـــان عب ـــه جناب ـــود، ك ـــادي ب ط
ـــد. ـــاب گردیدن ـــع انتخ ـــر مجم ـــوان دبی ـــه عن ـــژاد ب ـــزت ن ـــام ع ـــای بهن اول و دوم و آق

ـــوط  ـــل مرب ـــط مدیرعام ـــع توس ـــه مجم ـــره ب ـــات مدی ـــزارش هی ـــت گ ـــا قرائ ـــه ب درادام
بـــه اهـــم فعالیتهـــای صـــورت پذیرفتـــه در 
ـــه 1401/09/30  ـــی ب ـــی منته ـــال مال ـــی س ط
ــزارش حســـابرس و  ــتماع گـ ــس از اسـ و پـ
ـــن  ـــا طنی ـــینان ب ـــع نش ـــی، مجم ـــازرس قانون ب
صلـــوات خـــود ضمـــن تصویـــب صورتهـــای 
مالـــی و تنفیـــذ معامـــالت مشـــمول مـــاده 
ـــه ازای  ـــی ب ـــا تقســـیم ســـود 260 ریال 129 ، ب

ـــد . ـــان دادن ـــود پای ـــه كار خ ـــهم ب هرس
ــاینا در  ــل سـ ــژاد مدیرعامـ ــزت نـ ــام عـ بهنـ
ـــور  ـــر از حض ـــا تقدی ـــود ب ـــزارش خ ـــدای گ ابت
ــهر  ــع بهشـ ــعه صنایـ ــد توسـ ــران ارشـ مدیـ
ــور  ــن حضـ ــوینده و همچنیـ ــگ شـ و هلدینـ

ـــای  ـــركت ه ـــد ش ـــران ارش ـــده مدی ـــرم كنن دلگ
ـــادی  ـــن اعتم ـــیم از حس ـــگ بیدس ـــه هلدین تابع
كـــه بـــار دیگـــر بـــه مشـــارالیه گردیـــد تـــا در 
ـــکر  ـــرد تش ـــرار گی ـــاینا ق ـــركت س ـــکانداری ش س
كـــرد و تاكیـــد نمـــود عملکـــرد ســـال مالـــی 
ــت  ــرد مدیریـ ــل عملکـ ــزارش حاصـ ــورد گـ مـ
ــد و  ــان متعهـ ــه كاركنـ ــالش كلیـ ــی و تـ قبلـ
متخصـــص مجموعـــه پرافتخـــار ســـاینا بـــوده 
ــر  ــم بـ ــالت حاكـ ــم معضـ ــه علیرغـ ــت كـ اسـ
ــت  ــر صنعـ ــط بـ ــواریهای مرتبـ ــاد و دشـ اقتصـ
ـــد  ـــه ، چن ـــواد اولی ـــن م ـــه؛ تامی ـــوینده منجمل ش
ـــکالت  ـــواد اولیـــه ، مش ـــت م ـــدن قیم ـــر ش براب
صادراتـــی ، نوســـانات شـــدید نـــرخ ارز، عـــدم 
ـــی  ـــای الزام ـــا به ـــده ب ـــام ش ـــت تم ـــب قیم تناس
ـــل  ـــی و ... حاص ـــوالت نهای ـــروش محص ـــرای ف ب

گردیـــده اســـت.
ـــوینده  ـــت ش ـــنام صنع ـــابقه و خوش ـــا س ـــر ب مدی

در ادامـــه بـــا تشـــریح تاریخچـــه و تركیـــب ســـهامداران شـــركت افـــزود: شـــركت 
صنایـــع بهداشـــتي ســـاینا بـــا طیـــف متنوعـــی از محصـــوالت بهداشـــتی آرایشـــی 
و بهداشـــتی یکـــی از شـــركت هـــای خوشـــنام صنعـــت شـــوینده مـــی باشـــد كـــه 
ـــی دارد. ـــه م ـــور عرض ـــش در كل كش ـــركت بهپخ ـــق ش ـــود را از طری ـــوالت خ محص

ـــال  ـــته از س ـــی گذش ـــازه زمان ـــاینا« در ب ـــرد »س ـــون عملک ـــژاد پیرام ـــزت ن ـــام ع بهن
مالـــی جدیـــد شـــركت نیـــز خاطرنشـــان كـــرد كـــه بـــا تمهیـــدات ویـــژه ای كـــه 
ـــان  ـــرای ذینفع ـــزوده ب ـــره وری، ایجـــاد ارزش اف ـــش به ـــا افزای اتخـــاذ شـــده توانســـتیم ب
ـــد  ـــت رش ـــته در جه ـــور پیوس ـــه ط ـــود ب ـــازار خ ـــگاه ب ـــاء جای ـــظ و ارتق ـــن حف ضم

ـــازیم. ـــون س ـــاینا را رهنم ـــود، س ـــت خ ـــم كیفی ـــاء دائ ـــی و ارتق ـــروش خارج ف
ـــی  ـــای مال ـــون صورته ـــود پیرام ـــزارش خ ـــر از گ ـــرازی دیگ ـــركت در ف ـــل ش مدیرعام
ـــم  ـــت: علیرغ ـــال 1401 گف ـــاه س ـــان آذرم ـــه پای ـــی ب ـــی منته ـــال مال ـــركت در س ش

كاهـــش درآمدهـــای شـــركت در ســـال مالـــی مـــورد گـــزارش، ســـود عملیاتـــی از 
ــان  ــارد ))نشـ ــغ 268/013 میلیـ ــه مبلـ ــال 1400 بـ ــارد سـ ــغ 148/253 میلیـ مبلـ
ـــغ  ـــه مبل ـــارد ب ـــغ 48/091 میلی ـــص از مبل ـــود خال ـــدی(( و س ـــد 80 درص ـــده رش دهن
ـــد  ـــده رش ـــان دهن ـــه نش ـــت ك ـــه اس ـــش یافت ـــال 1401 افزای ـــارد در س 135/709 میلی

ـــد. ـــی باش ـــص م ـــود خال ـــدی س 180 درص
ـــد  ـــه خری ـــت ك ـــار داش ـــز اظه ـــركت نی ـــه ش ـــواد اولی ـــد م ـــترین خری ـــورد بیش وی در م
ــا 533  ــارد و تگزایـــون بـ ــارد، پلـــی اتیلـــن 23 میلیـ ــولفونیک 69 میلیـ ــید سـ اسـ
میلیـــارد بیشـــترین خریدهـــای شـــركت را در ســـال مالـــی مـــورد گـــزارش شـــامل 

ـــت. ـــده اس ش
ـــی  ـــال مال ـــدات در س ـــد تولی ـــترده و رش ـــت گس ـــركت، رقاب ـــل ش ـــه مدیرعام ـــه گفت ب
ـــود  ـــر خ ـــخص اث ـــور مش ـــه ط 1400-1401 ب
ــان داده  ــروش نشـ ــت فـ را در دوره بازپرداخـ
ـــی  ـــن مال ـــت تامی ـــاذ سیاس ـــذا اتخ ـــت و ل اس
ـــوری،  ـــرد مح ـــک رویک ـــوان ی ـــه عن ـــب ب مناس
در دســـتور كار شـــركت قـــرار گرفتـــه و تامیـــن 
وجـــه ارزان از اهمیـــت ویـــژه ای برخـــوردار 
ـــاظ دوره  ـــه لح ـــب ب ـــن مطل ـــد و ای ـــی باش م
ـــدودا 70 روز  ـــه ح ـــا ك ـــودی ه ـــردش موج گ
ـــد.  ـــی طلب ـــتری را م ـــت بیش ـــد، دق ـــی باش م
ـــان  ـــن خاطرنش ـــژاد همچنی ـــزت ن ـــدس ع مهن
كـــرد كـــه طـــی ســـالهای گذشـــته ارتبـــاط 
ــور؛  ــه محـ ــركت در سـ ــی شـ ــت مالـ سیاسـ
اخـــذ تســـهیالت از بانـــک هـــا، از طریـــق 
فـــروش و بدهـــکاران و از طریـــق بســـتانکاران 
حركـــت نمـــوده اســـت كـــه در ســـال جدیـــد 
بـــا توجـــه بـــه مفروضـــات مطـــرح شـــده بـــه 
دنبـــال كســـب وام هـــای بـــا بهـــره مناســـب 
ــود  ــردش خـ ــرمایه در گـ ــن سـ ــت تامیـ جهـ
ـــه  ـــد ك ـــی طلب ـــر م ـــن ام ـــه ای ـــیم ك ـــی باش م
بـــا حمایـــت ســـهامداران عمـــده بـــه ســـمت 
ـــرا  ـــم چ ـــت كنی ـــركت حرك ـــرمایه ش ـــش س افزای
ـــه  ـــاینا ب ـــده س ـــت ش ـــی ثب ـــرمایه كنون ـــه س ك
هیـــچ وجـــه نشـــان دهنـــده جایـــگاه شـــركت 
در بـــازار ســـرمایه و بالطبـــع اخـــذ اعتبـــارات 

نمـــی باشـــد.
ـــی  ـــش پایان ـــژاد در بخ ـــزت ن ـــام ع ـــدس بهن مهن
ــال  ــرد در سـ ــان كـ ــود خاطرنشـ ــزارش خـ گـ
ـــت  ـــای كیفی ـــا ارتق ـــتیم ب ـــم هس ـــش رو مصم پی
ـــژه  ـــن، و توجـــه وی محصـــوالت خـــود بطـــور روتی
ـــویی  ـــین لباسش ـــودر ماش ـــرش و و پ ـــامپو ف ـــد ش ـــمت تولی ـــه س ـــادرات ب ـــر ص ـــه ام ب
ـــود  ـــوالت خ ـــبد محص ـــه س ـــی ب ـــوع بخش ـــل و تن ـــت تکمی ـــس جه ـــد پریمک ـــا برن ب
ـــازار  ـــتر از ب ـــهم بیش ـــب س ـــدار و كس ـــودآوری پای ـــده س ـــن كنن ـــا تضمی ـــم ت گام برداری
ـــع  ـــركت صنای ـــم ش ـــار و عظی ـــه پرافتخ ـــرای مجموع ـــور ب ـــارج از كش ـــل و خ در داخ

ـــیم. ـــاینا باش ـــتی س بهداش
پیام هیات مدیره 

ـــه  ـــا كارنام ـــود ت ـــي عطـــا فرم ـــه فرصت ـــز وجـــل را ك ـــد ع ـــران خداون حمـــد ســـپاس بیک
عملکـــرد یـــک ســـاله خانـــواده پـــر تـــالش ســـاینا را خدمـــت شـــما ســـهامداران 

ـــم . ـــه نمایی ـــرم ارائ محت
ـــم  ـــاره تحری ـــروع دوب ـــا ش ـــه ب ـــالي ك ـــت در س ـــرت اس ـــحالي و مس ـــي خوش ـــاي بس ج
ـــا  ـــتیم ب ـــد توانس ـــاز ش ـــوم آغ ـــرز و ب ـــن م ـــورده ای ـــم خ ـــمنان قس ـــه دش ـــاي ظالمان ه

مدیرعامل ساینا با تبیین اینکه شرکت درخصوص سیاست های تامین مالی 
و اعتباری شرکت، سه محور تامین مالی از طریق بستانکاران، تامین از طریق 
بانک ها و تامین از طریق فروش و بدهکاران را در سال جدید نیز مدنظر قرار 
داده ایم افزود: درسال مالی مورد گزارش، شرکت ساینا کوشید با بهره گیری از 
اعتبار دریافتی از بستانکاران )فروشندگان مواد اولیه( و دریافت کوتاه مدت تر از 

مشتریان شرکت، فشار روی سرمایه در گردش را متعادل کند.
به گفته وی، ساینا در نظر دارد در سال مالی جدید برای خرید مواد اولیه اقدام به 

اخذ تسهیالت بانکی نماید.
مهندس بهنام عزت نژاد با بیان اینکه تکمیل سبد محصوالت ظرف شویی با 
توجه به تغییر اشکال ظروف مصرفی و جایگزین محصوالت وارداتی به ویژه 
در حوزه اسپری بر مبنای مزیت گاز کشور از پروژه های اصلی مدنظرمان می 
باشد تاکید کرد تکنولوژی بی بو نمودن مواد اولیه و محصوالت نهایی در داخل 
کارخانه و آنچه که در بحث انتقال تکنولوژی و دانش قابل ذکر است ))بهره گیری 
از آخرین فرموالسیون و فرآیند تولید در جهان (( از جمله طرح های توسعه 
محصول شرکت می باشد. مدیرعامل جهادی شرکت همچنین اظهار داشت که 
شرکت در حوزه توسعه برندینگ، پروژه هوم الیف، مک تیس و لیدی آنا را در 

دست اقدام دارد.

برنامه های شرکت ساینا برای افزایش سودآوری و تعالی سازمانی
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وجـــود همـــه محدودیتهـــا، مشـــکالت تولیـــد و كمبـــود مـــواد اولیـــه ، قســـمتي از 
ـــوار  ـــد بزرگ ـــر خداون ـــوكل ب ـــا ت ـــوده و ب ـــرآورده نم ـــرم را ب ـــهامداران محت ـــارات س انتظ

ـــي ، ـــي ، همدل و همراه
ـــم و  ـــش بگذاری ـــه نمای ـــت ب ـــا كیفی ـــي ب ـــد كاالي ایران ـــي را در تولی ـــي ، اراده مل كارجمع
ـــال  ـــي برداشـــته و ضمـــن حضـــور فع ـــالي كاالي مل ـــد كوچـــک در راه اعت ـــر چن ـــي ه گام
ـــه عمـــل  ـــان را از اندیشـــه ب ـــراي همـــه ذینفع ـــي ب در عرصـــه اقتصـــاد كشـــور، ارزش آفرین
ـــتراتژیک  ـــاي اس ـــه ه ـــتاي برنام ـــوان در راس ـــا بت ـــم ت ـــا نمایی ـــرایطي را مهی ـــانیم و ش برس
شـــركت قـــدم برداشـــته و بـــا تخصـــص، انعطـــاف پذیـــري و درک مناســـب مدیـــران 
ـــل شـــویم . ـــي نائ ـــي آت ـــدي در ســـال مال ـــه دســـتاوردهاي جدی ـــي شـــركت ســـاینا، ب اجرائ

ـــب  ـــرد مناس ـــاب راهب ـــا انتخ ـــه ب ـــخ دارد ك ـــان راس ـــاینا ایم ـــركت س ـــره ش ـــات مدی هی
و مطابـــق بـــا فضـــاي اقتصـــادي جامعـــه در صنعـــت شـــوینده و ایجـــاد ســـاختار 
ـــا  ـــد ب ـــل كارآم ـــز تعام ـــركت و نی ـــزاي ش ـــام اج ـــن تم ـــر بی ـــي مٌوث ـــگ و همدل هماهن
ـــا  ـــه پوی ـــن مجموع ـــراي ای ـــت ب ـــار از موفقی ـــر و سرش ـــاي بهت ـــروه ، روزه ـــركتهاي گ ش
ـــال  ـــركت در س ـــي ش ـــاي آت ـــه ه ـــاس برنام ـــن اس ـــر همی ـــیم. ب ـــاهد باش ـــوان را ش و ج

ـــردد. ـــي گ ـــالم م ـــان اع ـــل حضورت ـــرح ذی ـــه ش ـــش رو ب پی
جایگاه شرکت در صنعت

ـــود  ـــوالت خ ـــد و محص ـــت میکن ـــیمایي فعالی ـــواد ش ـــوینده و م ـــت ش ـــركت در صنع ش
ـــي  ـــروه م ـــركتهاي گ ـــي از ش ـــه یک ـــام)  ك ـــهامي ع ـــش (س ـــركت بهپخ ـــق ش را از طری

ـــد. ـــي نمای ـــه م ـــد، عرض باش
ـــورم، ركـــود، مشـــکالت تولیـــد و كاهـــش قـــدرت  ـــرخ ت ـــي نظیـــر رشـــد فزاینـــده ن عوامل
ـــراي  ـــد مـــردم باعـــث شـــد ، ســـالي كـــه گذشـــت ســـالي متفـــاوت و ســـخت هـــم ب خری
ـــه  ـــل ب ـــي از عوام ـــه برخ ـــد ك ـــدگان باش ـــرف كنن ـــراي مص ـــم ب ـــدگان و ه ـــد كنن تولی

ـــد. ـــي باش ـــل م ـــرح ذی ـــه ش ـــه ب ـــورت خالص ص
ـــي بـــه 30 آذر  ـــي منته ـــي در ســـال مال 1- بهـــاي تمـــام شـــده درآمدهـــاي عملیات
ـــته  ـــدي داش ـــدود 16 درص ـــش ح ـــل كاه ـــابه قب ـــي مش ـــال مال ـــه س ـــبت ب 1401 نس
اســـت كـــه عمدتـــا ناشـــي از كاهـــش مقـــدار تولیـــد و فـــروش محصـــوالت بـــوده 

ـــت. اس
ـــز  ـــا تمرك ـــد ت ـــعي ش ـــد س ـــزان تولی ـــش می ـــي و كاه ـــت انقباض ـــاذ سیاس ـــا اتخ 2- ب
ـــه  ـــر ب ـــر منج ـــن ام ـــد و همی ـــب باش ـــود مناس ـــیه س ـــا حاش ـــاي ب ـــر كااله ـــا ب ، صرف

ـــردد. ـــته گ ـــال گذش ـــه س ـــبت ب ـــد نس ـــروش و تولی ـــش ف كاه
ـــول  ـــروه محص ـــدي 4 گ ـــته بن ـــد و بس ـــه درتولی ـــن مجموع ـــت ای ـــر اس ـــه ذك الزم ب

ـــد: ـــي باش ـــل م ـــرح ذی ـــه ش ـــک آن ب ـــرایط تکنولوژی ـــه ش ـــت دارد ك فعالی
ـــک  ـــام اتوماتی ـــوط تم ـــد آن از خط ـــویي فراین ـــات ظرفش ـــد مایع ـــوژي تولی 1- در تکنول
ـــدرن  ـــین آالت م ـــط ماش ـــول توس ـــدي محص ـــته بن ـــا بس ـــذاري ت ـــري گ ـــه بط از مرحل

ـــد . ـــي باش ـــد م ـــره من به
ـــدرن  ـــق ماشـــین آالت م ـــد از طری ـــات البســـه خـــط تولی ـــد مایع ـــوژي تولی 2- در تکنول

ـــي شـــود . ـــق حجـــم اســـتفاده م ـــرل دقی و كنت
ـــه  ـــه ب ـــدرن ك ـــیار م ـــین آالت بس ـــا ماش ـــا ب ـــده ه ـــاک كنن ـــد محصـــوالت پ 3- در تولی
ـــورت  ـــد ص ـــد تولی ـــت فرآین ـــده اس ـــب گردی ـــه نص ـــن مجموع ـــاري در ای ـــور انحص ط

ـــرد. ـــي گی م
ــل را  ــه مراحـ ــک كلیـ ــام اتوماتیـ ــوط تمـ ــپري خطـ ــوالت اسـ ــد محصـ 4- در تولیـ

پوشـــش مـــي دهـــد.
ــات  ــهم مایعـ ــد و سـ ــي 6 درصـ ــن 5 الـ ــویي بیـ ــوالت ظرفشـ ــازار محصـ ــهم بـ سـ

ــد. ــی باشـ ــد مـ ــدود 8 درصـ ــویي حـ لباسشـ
ـــد  ـــاص داده ان ـــود اختص ـــه خ ـــازار را ب ـــهم ب ـــد س ـــدود 1 درص ـــا ح ـــده ه ـــاک كنن پ
ـــیا دارد. ـــازار اوراس ـــي در ب ـــهم خوب ـــرف س ـــویي ب ـــي ژل ظرفش ـــوالت صادرات و محص

طرح هاي آتي شرکت
توسعه محصول

ـــرح  ـــه ش ـــركت ب ـــتراتژیک ش ـــه اس ـــدول برنام ـــات ج ـــد تحقیق ـــات واح ـــت عملی محوری
ـــد: ـــل میباش ذی

الـــف: تکمیـــل ســـبدمحصوالت ظرفشـــویي بـــا توجـــه بـــه تغییـــر اشـــکال ظـــروف 
مصرفـــي

ب: جایگزیـــن محصـــوالت وارداتـــي بـــه ویـــژه درحـــوزه اســـپري برمبنـــاي مزیـــت 
گازكشـــور و تکنولـــوژي بـــي بـــو نمـــودن در داخـــل كارخانـــه

ـــري از  ـــره گی ـــت به ـــر اس ـــل ذك ـــش قاب ـــوژي و دان ـــال تکنول ـــث انتق ـــه در بح ـــه ك آنچ
ـــد ـــي باش ـــان م ـــد در جه ـــد تولی ـــیون وفرآین ـــن فرموالس آخری

ـــراه  ـــتي هم ـــات دس ـــش عملی ـــیون و كاه ـــت اتوماس ـــا محوری ـــک ب ـــد تکنولوژی فرآین
ـــت: ـــل اس ـــوارد ذی ـــن م ـــه مبی ـــد ك ـــي باش م

ـــاي  ـــي از خط ـــات ناش ـــاس صدم ـــن اس ـــر ای ـــد ب ـــزي فرآین ـــرح ری ـــع ط ـــف( در واق ال
انســـاني را بـــه حداقـــل مـــي رســـاند و شـــرایط الزم را بـــر تدویـــن دقیـــق تـــر و 

اجـــراي اســـتانداردهاي تولیـــد و فنـــي ممکـــن مـــي نمایـــد.
ـــظ  ـــم ،حف ـــروف حجی ـــه ظ ـــژه در حلق ـــه وی ـــد محصـــوالت ب ـــد تولی ـــل فرآین ب(  تکمی
ـــده در  ـــن كنن ـــر تعیی ـــل عنص ـــل و نق ـــه حم ـــد و هزین ـــان تولی ـــش زم ـــت و كاه كیفی
ـــع  ـــت جام ـــرل كیفی ـــت كنت ـــع و مدیری ـــت جام ـــرل كیفی ـــعه كنت ـــره وري و توس به

ـــد. میباش
بـــازار رقابتـــي امـــروز علـــي الخصـــوص صنعـــت متنـــوع و گســـترده محصـــوالت 
شـــوینده ، تامیـــن مـــواد اولیـــه بـــا كیفیـــت و ارزان مهـــم تریـــن اصـــل در حفـــظ 

جایـــگاه ســـهم بـــازار مـــي باشـــد.
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مجمع عمومی عادی فوق العاده صاحبان سهام شركت صنعتی بهپاک )سهامی عام( مورخ 1401/11/11 در 
محل  سازمان بازرسی كاالی تجاری برگزار گردید.

در این مجمع كه با حضور بیش از 68 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای  دكتر 
همایون باقری بود، كه جنابان حمید مظفری و ابوالفضل علی مراد در مقام نظار اول و دوم و آقای حمید 

هرگاهی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل محترم و 
پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب افزایش 

سرمایه شركت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

تشریح  با  خود  گزارش  ابتدای  در  مهندس حمیدهرگاهی 
تاریخچه و تركیب سهامداران بهپاک پیرامون آخرین افزایش 
سرمایه این شركت صنعتی اظهار داشت كه افزایش سرمایه 
مبلغ  به  ریال  میلیون   500/000 مبلغ  از  شركت  قبلی 
3/099/000 میلیون ریال و از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به 
مبلغ 2/599/000میلیون ریال بوده كه به منظور اصالح ساختار 
مالی صورت گرفته و در اردیبهشت ماه سال گذشته به ثبت 

رسیده است. 
مدیر رزومه دار صنعت كشورمان در ادامه با تبیین اینکه در 
مقام مقایسه صورتهای مالی سال 1401 به نسبت سال 1400 
نسبت جاری از 137 درصد به 142 درصد افزایش یافته و 
نسبت بدهی از 37 به 35 درصد كاهش یافته است افزود: 
این امار و آمارهای استخراجی دیگر حاكی از این می باشد 
كه شركت روندی صعودی در ارزش آفرینی و سودآوری دارد .

سکاندار شركت همچنین اظهار داشت كه در این افزایش 
سرمایه بیش از 100 میلیاردی ))معادل 32/3 درصد(( دوره 
بازگشت سرمایه 30 ماه، نرخ بازده مورد انتظار 26/1 درصد و نزخ 

بازده داخلی 18 درصد پیش بینی شده است.
هادی اركیان معاون مالی بهپاک نیز در تکمیل گزارش توجیهی 
افزایش سرمایه خاطرنشان كرد با توجه به حذف ارز ترجیحی 
برای واردات دانه های روغنی و جایگزینی آن با ارز نیمایی و 
افزایش سایر هزینه های عوامل تولید، احتمال كمبود نقدینگی 
در آینده نزدیک وجود دارد.به گفته این مدیر مجرب با توجه به 
اینکه میزان اعتبار شركت از شبکه بانکی كشور به سرمایه شركت 
بستگی دارد، انجام افزایش سرمایه كنونی به منظور اصالح ساختار 

مالی و بهبود شرایط اعتباری شركت ضروری ارزیابی شده بود.
از  شایسته  میزبانی  و  نظم  نهایت  در  مجمع  برگزاری 
با  شرکت  ارکان  کلیه  همکاری  نهایت   ، سهامداران 

اصحاب رسانه ، گزارش جامع سکاندار بهپاک پیرامون دالیل لزوم افزایش سرمایه شرکت، ارائه 
توضیحاتی پیرامون طرح های توسعه ای شرکت جهت تولید خوراک دام و طیور توسط دکتر 
همایون باقری، پاسخگویی به سواالت و ابهامات سهامداران و ذینفعان توسط مدیران با تجربه 
و پاکدست بهپاک، تصحیح بند ۵ اساسنامه شرکت که مشخص کننده میزان سرمایه بهپاک 
می باشد، انطباق اساسنامه شرکت با اساسنامه مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار و نهایت 
تعامل و همکاری سرکار خانم هاشمی مدیر فرهیخته روابط عمومی شرکت با خبرنگاران جهت 

پوشش خبری از نکات خواندنی این مجمع بود که حیفمان آمد به اسب قلم سپرده نشود.

گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 
1- گزارش توجیهی مورخ 12 آذر ماه 1401 هیات مدیره شركت صنعتي بهپاک )سهامي عام( درخصوص 
افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ 3/099 میلیارد ریال به مبلغ 4/100 میلیارد ریال ، مشتمل بر صورت 
وضعیت مالی فرضی ، صورت های سود و زیان و یادداشت های همراه كه پیوست می باشد، طبق استاندارد 
حسابرسی«رسیدگی به اطالعات مالی آتی« مورد رسیدگی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت گزارش 

توجیهی مذبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شركت است. 
2- گــزارش مزبــور در اجــرای تبصــره 2 مــاده 161 اصالحیــه قانــون تجــارت و بــا هــدف توجیــه 
افزایــش ســرمایه شــركت از محــل ســود انباشــته و بــه منظــور اصــالح ســاختار مالــی و جلوگیری 
از خــروج نقدینگــی  و حفــظ منابــع جهــت تامیــن ســرمایه در گــردش و اســتفاده از معافیــت 
ــون بودجــه ســال 1401 كل كشــور موجــب  هــای مالیاتــی افزایــش ســرمایه كــه براســاس قان
صرفــه جویــی مالیاتــی خواهــد شــد، تهیــه شــده اســت. افزیــاش ســرمایه از محــل ســود انباشــته 
منجــر بــه ورود منابــع نقــدی نمــی شــود، لــذا بــه طــور مســتقیم تاثیــر بــر درآمد شــركت نــدارد. 
ایــن گــزارش توجیهــی براســاس مفروضاتــی مشــتمل بــر مفروضــات ذهنــی دربــاره رویدادهــای 
آتــی و اقدامــات مدیریــت تهیــه شــده اســت كــه انتظــار نمــی رود لزومــا بــه وقــوع بپیونــدد. در 
نتیجــه بــه اســتفاده كننــدگان توجــه داده مــی شــود كــه ایــن گــزارش توجیهــی ممکــن اســت 

بــرای هــدف هایــی جــز هــدف توصیــف شــده در بــاال مناســب نباشــد.
3- بــا توجــه بــه ســود انباشــته طبــق صورتهــای مالــی حسابرســی شــده ســال مالــی منتهــی 
ــی  ــع عموم ــه مجم ــب مصوب ــه موج ــده ب ــیم ش ــود تقس ــر س ــس از كس ــه 1400/9/30 و پ ب
ــورخ 1400/12/26  ــهام م ــان س ــالیانه صاحب ــادی س ع
ــدرج  ــورد من ــت م ــالت جه ــال تعدی ــرض اعم ــا ف و ب
ــه  ــش ماه ــی ش ــی دوره مال ــی اجمال ــزارش بررس در گ
 1/001 مبلــغ  انتقــال   ،1401/3/31 هــب  منتهــی 
میلیــارد ریــال از محــل ســود انباشــته تلفیقــی و 

ــد. ــی باش ــر م ــکان پذی ــرمایه ام ــه س ــه ب جداگان
هدف از انجام افزایش سرمایه 

الف: اصالح ساختار مالی 
با توجه به حذف ارز ترجیحی برای واردات دانه های روغنی و 
جایگزینی آن با ارز نیمایی و افزایش سایر هزینه های عوامل 
تولید امکان بروز كمبود نقدینگی در آینده نزدیک وجود دارد. 
در طی سال مالی منتهی به 1401/09/30 شركت ناگزیر به 
دریافت تسهیالت بانکی جهت واردات مواد اولیه گردیده و 
از آن جا كه میزان اعتبار شركت نزد شبکه بانکی كشور به 
سرمایه شركت بستگی دارد به منظور اصالح ساختار مالی و 
بهبود شرایط اعتباری شركت انجام افزایش سرمایه ضروری 

است. 
ب: استفاده از معافیت مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه از 

محل سود انباشته
محل  از  سرمایه  افزایش  انجام  با  دارد  نظر  در  شركت   
)ف(  بند  در  شده  مقرر  مالیاتی  معافیت  از  انباشته  سود 
مقرر  كه  كشور  كل   1401 سال  بودجه  قانون   2 تبصره 
نموده » به منظور تشویق سرمایه گذاری در شركت های 
پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ترغیب آنها به عدم 
تقسیم بخش بیشتری از سود اكتسابی و استفاده از منابع 
حال برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش های 
تولیدی و ایجاد فرصت های جدید شغلی در سال 1401 
مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شركتهای مذكور كه به حساب سرمایه انتقال می 
یابد )موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03( مشمول نرخ صفر مالیاتی 

است« استفاده نماید
ج: جلوگیری از خروج وجه نقد و کمبود نقدینگی

 با توجه به احتمال تقسیم تمام یا بخشی از سود انباشته شركت در مجامع عمومی عادی سنوات آتی، ریسک 
كمبود نقدینگی و مشکالت ناشی از آن وجود دارد. لذا شركت در نظر دارد بخشی از سود انباشته را به حساب 

سرمایه منتقل نماید تا از بروز مشکل كمبود نقدینگی در آینده پیشگیری نماید. 
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بهپاک؛ پیشتاز در صنعت روغنکشی و پروتئین گیاهی سویا
بهپاک مزرعه نیک اندیشان

شرکت  در  مدیریتی  درخشان  سوابق  که  حمیدهرگاهی  مهندس 
های روغن نباتی پارس قو، روغن غنچه، بهپخش، شهید جوالیی و 
خود شرکت بهپاک دارد با اعالم اینکه اصالح ساختار مالی، استفاده 
از معافیت مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه ، از محل سود انباشته و 
جلوگیری از خروج نقدینگی از مواهب این افزایش سرمایه می باشد 
تصریح کرد: تسریع در اجرای طرحهای توسعه ای مدنظر با تامین 
سرمایه مورد نیاز باعث خواهد شد که بهپاک بتواند سهم بیشتری از 
بازار را به خود اختصاص دهد و بالطبع باعث سودآوری بیشتر برای 

ذینفعان خود گردد.
به گفته مدیر ارشد »بهپاک« با این افزایش سرمایه ۳2/۳ درصدی از 
محل سود انباشته، سرمایه شرکت از مبلغ ۳/990/000 میلیارد به مبلغ 

41/000/000 افزایش خواهد یافت.
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شركت پتروشیمی پارس با برنامه ریزی دقیق و منسجم به منظور توسعه فعالیت های خود در صنعت 
پتروشیمی از ابتدای فعالیت خود هر سال سیر صعودی را طی كرده است و به حق و انصاف كه در دوره 
سکانداری مهندس حسنی این روند خاطره انگیز تداوم موفقیت ها، نگاه های بسیاری را به سمت خود 

معطوف كرد.
سازمان مدیریت صنعتی در سال 1401 برای بیست و پنجمین سال متوالی رتبه بندی شركت های برتر 
ایران )رتبه بندی IMI-100( را انجام داد و 500 شركت بزرگ و موثر در اقتصاد كشور را طی همایش 

باشکوهی در سالن همایش های صدا و سیما معرفی نمود.
دربیست و پنجمین  همایش رتبه بندی صد شركت برتر ایران )IMI-100(  كه با برنامه ریزی سازمان 
مدیریت صنعتی امروز با حضور معاون طرح و برنامه وزارت صمت ، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی و 
مدیر مركز رتبه بندی شركت های برتر در مركز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد. با اهداء لوح 

از این شركت تجلیل به عمل آمد. 
ــروش«،  ــترین ف ــون »بیش ــاخص هایی همچ ــاس ش ــر اس ــر ب ــركت های برت ــی، ش ــن ارزیاب در ای
ــازار«، »باالتریــن ارزش افــزوده«، »بیشــترین دارایــی«،  »بیشــترین ســودآوری«، »باالتریــن ارزش ب
»باالتریــن اشــتغال زایی«، »باالتریــن بهــره وری كل عوامــل«، »شــاخص های انــدازه و رشــد شــركت«، 
ــاخص های  ــی« و »ش ــاخص های بده ــی«، »ش ــاخص های نقدینگ ــادرات«، »ش ــاخص های ص »ش

بــازار« معرفــی شــدند.
شایان ذكر است شركت پتروشیمی پارس از بین شركت های گروه فرآورده های نفتی ، رتبه اول رده بندی 
شركت های برتر كشور)IMI-100(،  را از نظر بهره وری كل عوامل  و همچنین كسب رده 23 از نظر 

میزان فروش درآمد را با 1 رتبه صعود نسبت به سال قبل به دست آورده است.
نقش آفرینی در داخلی سـازی محصوالت، توسـعه كارآفرینی و اشـتغال زایی، اثرگذاری در افزایش تولید 
ناخالص داخلی، سـودآوری، ایفای نقش مسـوولیت   های اجتماعی، صادرات گرا بودن، مشـتری محوری، 
اسـتفاده از فناوری و نوآوری در كسـب و كار و توسـعه بهره   وری، دالیل بزرگ شـدن شـركت های برتر 
اسـت. همچنین برخورداری از فرهنگی متعالی و كار تیمی منسـجم، راهبری شركتی شایسته، نیروی 
انسـانی توسـعه یافته و هوشمند، آینده   پژوهی و تعامالت بین المللی  نیز از مهمترین عوامل در دستیابی 

این شـركت ها به مقام شـركت های برتر بوده اسـت. 
بر اساس این رتبه بندی، شركت های برتر بر مبنای 32 شاخص اصلی از جمله میزان فروش، ارزش 
افزوده، تعداد كاركنان، اشتغال، دارایی   ها، بهره   وری، صادرات و... ارزیابی شدند. البته در بین شركت های 

برگزیده شده، 50 شركت دانش   بنیان نیز وجود داشت
شاخص   های مورد استفاده در رتبه بندی

شاخص   های فرعی نیز كه در این رتبه بندی مورد ارزیابی قرار گرفت شاخص   هایی بود مثل رشد شركت، 
فروش، رشد فروش، فروش سرانه، ارزش افزوده، تعداد كاركنان، رشد اشتغال، دارایی   ها و رشد دارایی   ها 
كه در كنار شاخص سود آوری و عملکرد، شاخص بهره   وری، بهره وری كل، بهره وری كل عوامل، بهره وری 
نیروی انسانی، شاخص   های صادرات، سرانه صادرات، رشد صادرات، رشد نقدینگی، شاخص بدهی و شاخص 

بازار مورد بررسی قرار گرفتند.
معرفی شرکت

شركت پتروشیمی پارس با ظرفیت 4.5 میلیون تن در سال،  در اسفند ماه 1377 تاسیس گردید. این 
شركت در منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس كه در شمال خلیج فارس در بندر عسلویه مي باشد قرار 
دارد. این منطقه در حد فاصل 270 كیلومتري جنوب شرقي بندر بوشهر و 570 كیلومتري غرب بندرعباس 

می باشد.
خوراک اصلی شركت پتروشیمی پارس، گاز غنی شده است كه آن را از پاالیشگاه های فاز 1 و 2 و 3 
مجتمع گاز پارس جنوبی و توسط دو خط لوله تأمین می گردد. شركت عالوه بر گاز غنی از اتیلن و بنزن 

به عنوان خوراک استفاده می كتد. كه به ترتیب از پتروشیمی های آریاساسول و نوری تأمین می گردد.
شـایان ذكر اسـت در كنار توجه ویژه به افزایش تولید و فروش و ارتقاء سـودآوری، شـركت پتروشـیمی 

پارس از پیشـتازات در ایفای مسئولیت اجتماعی می باشد.

پتروشیمی پارس توسعه گر مسائل زیست محیطی
پتروشـیمی پـارس با ظرفیـت آموزشـی 4هزار دانش آموز در اسـتان بوشـهر پیشـگام 

آهنگ توسـعه مسـایل زیسـت محیطی در بین شـرکت های پتروشـیمی اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـركت پتروشـیمی پـارس مسـئولیت اجتماعـی در حـوزه محیط 
زیسـت، وظیفـه پوشـش پیامدهـای زیسـت محیطـی فعالیـت هـا، محصـوالت و امکانـات یـک 
شـركت خـاص را بـر عهده دارد. اجزای اصلی مسـئولیت اجتماعی زیسـت محیطـی، حذف زباله 
و كاهـش انتشـار گازهـای گلخانـه ای ، بـه حداكثر رسـاندن بهـره وری و مصرف بهینـه انرژی و 
به حداقل رسـاندن شـیوه هایی اسـت كه ممکن اسـت بر اسـتفاده از منابع طبیعی در نسـلهای 

آینـده تأثیر منفـی بگذارد.
بـا توجـه بـه اهمیـت صیانت از محیط زیسـت كه جـزء اهداف كالن شـركت پتروشـیمی پارس 
مـی باشـد و موثـر بـودن فاز اول طرح؛ در سـال 1400 و فـاز دوم طرح تعداد 30 مدرسـه جهت 
جامعـه هـدف 4000 نفـری انتخـاب و مقـرر گردیـد تعـداد 400 محیـط یـار جدید در سراسـر 
اسـتان بوشـهر انتخـاب گردنـد. در ابتدا و پـس از هماهنگی ها صورت گرفته بـا اداره كل محیط 
زیسـت اسـتان بوشـهر و اداره كل آمـوزش و پـرورش اسـتان و معرفـی مربیـان طـرح، آمـوزش 
مربیـان آغـاز گردیـد و پـس از آن مربیان آمـوزش دیده به آمـوزش محتوای تدارک دیده شـده 

در مـدارس پرداختند.
در نتیجه تعداد 400 نفر از دانش آموزان منتخب و آموزشـهای تخصصی را دریافت نمودند. مفتخریم 
در شـركت پتروشـیمی پارس كه در طی دو سـال و به جهت صیانت از محیط زیسـت كشـور تعداد 
9125 دانـش آمـوز آینـده سـاز این مرز بـوم را با حفاظت از محیط زیسـت آشـنا نمودیم و همچنین 
900 محیـط یـار در اسـتان بوشـهر داریم كه بازوهای محیط زیسـت می باشـند. همچنیـن از بركات 
انجـام طـرح محیط یار آشـنایی خانواده هـای دانش آمـوزان با مباحث مهم محیط زیسـتی و آموزش 

ایشـان نیز می باشد.
**طرح آموزشی محیط یار*

طـرح آموزشـی محیـط یار با هدف اشـاعه فرهنگ زیسـت محیطـی در دانش آموزان مقاطـع ابتدایی 
اسـتان بوشـهر توسـط شـركت پتروشـیمی پارس و با هماهنگی اداره كل محیط زیست استان بوشهر 

در دو فاز انجام شـده اسـت.
در سـال 1399 فـاز اول طـرح مذكـور بـا انجـام آمـوزش ها جهـت جامعه هـدف 5000 نفـری از 35 
مدرسـه ابتدایی اسـتان بوشـهر انجام گردیـد و تعداد 500 نفر بـه عنوان محیط یار انتخـاب و آموزش 
هـای تخصصـی متناسـب با سـن ایشـان بـه آنهـا داده شـد. همچنین بعـد از آمـوزش محیط یـاران 
منتخب؛ پکیج آموزشـی شـامل لباس مخصوص، كتابهای آموزشـی، دفترچه یاداشت و برگ جریمه و 

تشـویق بـه 500 محیط یـار برگزیده اهدا شـد.
همچنین در متن تقدیر و تکریم از مدیرعامل شـركت پتروشـیمی پارس كه توسـط مدیركل حفاظت 

محیط زیست اسـتان بوشـهر صورت گرفت؛ آمده است:
جناب آقای مهندس حسنی

مدیرعامل محترم شركت پتروشیمی پارس
بـی تردیـد یکـی از اثرگذارتریـن روش هـا بـرای حفاظـت و صیانت از محیط زیسـت، بـاال بردن 
سـطح آگاهـی عمومـی و اشـاعه ی فرهنـگ محیـط زیسـتی در بیـن آحـاد جامعـه از طریـق 

آمـوزش می باشـد.
اكنـون كـه شـركت پتروشـیمی پـارس در چهارمیـن سـال پیاپـی و در راسـتای مسـئولیت 
اجتماعـی خـود اقـدام بـه انجام طرح آموزشـی محیط یـار نموده اسـت، بر خود فـرض می دانیم 
كـه از حمایـت هـای بی دریـغ حضرتعالی و همکاران محتـرم برای اجرای طرح بسـیار تاثیرگذار 

آمـوزش محیـط زیسـتی مـدارس اسـتان بوشـهر تقدیر و تشـکر به عمـل آوریم.
بـاور داریـم كـه ایـن دانـش آمـوزان در آینـده ی ایران اسـالمی، تحقق گـر اهـداف عالیه محیط 

زیسـتی كشـور خواهند بود.

پتروشیمی پارس موفق به اخذ رتبه اول از نظر بهره وری کل عوامل شد
پتروشیمی پارس شایسته نامش
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مجمع افزایش سرمایه 53 درصدی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین 
مصوب مجمع گرفت

ــن  ــا تامی ــذاری صب ــرمایه گ ــركت س ــهام ش ــان س ــاده صاحب ــوق الع ــادی ف ــی ع ــع عموم مجم
ــالش  ــالن ت ــالش س ــي ورزشــي ت ــه فرهنگ ــورخ 1401/11/19 در محــل مجموع )ســهامی عام( م

ــد. ــزار گردی برگ
در ایــن مجمــع كــه بــا حضــور بیــش از 88/91 درصــد ســهامداران حقیقــی و حقوقی ، اعضــاء هیات 
مدیــره، نماینــده ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، حســابرس و بــازرس قانونــی برگــزار گردید، ریاســت 
مجمــع برعهــده آقــای  حســن حســیني بــود، كــه جنابــان ســید مهــدي كریمــي و محمدمهــدي 
ــه عنــوان دبیــر مجمــع  ــای ســید محمدجــواد میرطاهــر  ب فرخــي در مقــام نظــار اول و دوم و آق

ــاب گردیدند. انتخ
در ادامــه و بــا قرائــت گــزارش توجیهــی هیــات مدیــره مبنــی بــر لــزوم افزایش ســرمایه توســط دكتر 
میرطاهــر، مدیرعامــل جــوان و جهــادی مجموعــه و پــس از اســتماع گــزارش حســابرس و بــازرس 
قانونــی، مجمــع نشــینان بــا طنیــن صلوات خــود ضمــن تصویب افزایش ســرمایه شــركت بــه تغییر 

بنــد اساســنامه مربوطــه رای مثبــت دادند.
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

دكتــر ســید محمدجــواد میرطاهــر در ابتــدای گــزارش جامــع خــود بــا تشــریح تاریخچــه و تركیــب 
ــن  ــه عنــوان یکــی از بزرگتری ــا تأمیــن، ب ــزود: شــركت ســرمایه گذاری صب ســهامداران شــركت اف
شــركت های ســرمایه گذاری فعــال در بــازار ســرمایه، تــالش كــرده اســت در ســال مالــی گذشــته 
بــه وظیفــه اصلــی خــود كــه حفــظ و ارتقــای ارزش دارایــی ســهام داران اســت عمــل كنــد. بــه گفتــه 

وی، بهینــه و متوازن ســازی پرتفــوی بــا هــدف 
كیفی ســازی ســود، شناســایی فرصت هــای مناســب 
ســرمایه گذاری بــا هــدف كســب بیشــترین بازدهــی و 
شناســایی و كاهــش ریســک ها از جملــه راهبردهــای 

مجموعــه بــوده اســت.
ــرد:  ــه ك ــات اضاف ــن اقدام ــریح ای ــر در تش میرطاه
افزایــش ســهم صنایع دارای ســود تقســیمی مناســب 
از كل پرتفــوی شــركت، افزایــش ســهم ســود ســهام 
درآمــد  مجمــوع  از  ســرمایه پذیر  شــركت های 
عملیاتــی نســبت بــه ســال قبــل و اصــالح پرتفــوی 
ســرمایه گذاری های صبــا بــه ســمت شــركت های بــا 
بازدهــی نقــدی و ســود تقســیمی باالتــر بــه طــوری 
كــه ســهم DPS در درآمد هــای عملیاتــی شــركت 

در ســال مالــی اخیــر از 41بــه 59افزایــش یافتــه از جمله 
اقدامــات اعمــال شــده مــی باشــد..

ــن در  ــا تامی ــذار صب ــرمایه گ ــركت س ــل ش مدیرعام
فــرازی دیگــر از گــزارش خــود پیرامــون آخریــن افزایــش 
ســرمایه شــركت خاطرنشــان كــرد كــه افزایش ســرمایه 
قبلــی شــركت از مبلــغ 45/000/000 میلیــون ریــال بــه 
مبلــغ 75/000/000 میلیــون ریــال و از محــل مطالبــات 
ــه  ــه ب ــوده ك ــهامداران ب ــدی س ــده و آورده نق ــال ش ح
منظــور تامیــن منابــع الزم جهــت افزایــش فعالیــت هــا 
و عــدم خــروج وجــه نقــد در رابطــه بــا تســویه مطالبــات 
ســهامداران صــورت گرفتــه و در تاریــخ نهــم آبــادن مــاه 
1401 نــزد مرجــع ثبــت شــركت هــا بــه ثبــت رســیده 

اســت.
ــن ارزش  ــازار ســرمایه همچنی مدیرجــوان و خوشــنام ب
كل پرتفــوی شــركت را برابــر بــا 132/759 میلیــارد ریال 
ــه  برشــمرد و اضافــه كــرد: تركیــب پرتفــوی شــركت ب

ســمت بورســی شــدن در حــال تغییــر اســت.
بــه گفتــه وی خالــص ارزش دارائــی هــای شــركت و نســبت هــای جــاری همگــی نشــان دهنــده آن 

اســت كــه ایــن شــركت در رونــدی صعــودی رشــد و تعالــی  قــرار دارد.
دكتــر میرطاهــر در مــورد افزایــش ســرمایه كنونــی ومنابــع و محــل مصــارف آن نیــز اظهــار داشــت 
كــه ایــن افزایــش از دو محــل ســود انباشــته بــه مبلــغ 18/000/000 میلیــارد )معــادل 45 درصــد( 
و مطالبــات و آورده نقــدی ســهامداران 22/000/000 میلیــارد و )معــادل 55 درصــد( و در مجمــوع 
40/000/000 میلیــارد مــی باشــد كــه بــرای مشــاركت در افزایــش ســرمایه شــركت هــای ســرمایه 
پذیــر بــه مبلــغ 12/500/000 میلیــارد )معــادل 31/2 درصــد( و جهت جلوگیــری از خــروج وجه نقد 

)معــادل 68/8 درصــد( هزینــه خواهــد شــد.
ــروش در  ــه ســود حاصــل از ف ــار داشــت ك ــن اظه ــره شــركت همچنی ــات مدی ــب رئیــس هی نای
شــركت های ســرمایه گذاری بایــد بــه صــورت افزایــش ســرمایه بــه شــركت بازگــردد كه ایــن موضوع 
در مجموعــه شســتا در حــال انجــام اســت و بنابرایــن افزایــش ســرمایه ها از محــل مطالبــات و آورده 
نقــدی موجــب پویایــی ایــن شــركت ها می شــود. بــه گفتــه وی در شــركت ســرمایه گــذاری صبــا 
تامیــن بــا تمهیــدات اندیشــیده شــده مدیریتــی و راهبردهــا و برنامــه هــای مدونــی كــه مدنظرمــان 
هســت قصــد داریــم بــا تبدیــل شــدن به یــک هلدینــگ، بــه عنــوان بــازوی خدمات دهــی بــه وزارت 

كار و ســایر مجموعه هــای حاضــر در بــازار ســرمایه فعــال شــویم.
دكتــر میرطاهــر در حاشــیه ایــن مجمــع ضمــن اشــاره به چشــم انــداز این شــركت برای تبدیــل این 
شــركت بــه گــروه مالــی جامــع، در توضیــح اهــم اقدامــات ایــن شــركت و شــركت های تابعــه گفــت: 
تشــکیل جلســات هــم افزایــی بــا هلدینگ  هــای تابعــه شســتا و تهیــه بســته جامــع تأمیــن مالــی 
متناســب بــا پروژه هــای هــر هلدینــگ؛ اخــذ كرســی هیــأت مدیــره در تمامــی اركان بــازار ســرمایه 
از جملــه بــورس، فرابــورس، بــورس انــرژی، بــورس كاال، كانــون نهاد هــای ســرمایه گذاری و كانــون 
كارگــزاران بــورس واوراق بهــادار بــرای اولیــن بــار در خانــواده شســتا؛ انجــام بزرگتریــن تأمیــن مالــی 
تاریــخ بــازار ســرمایه بــا انتشــار 4 هــزار میلیــارد تومــان اوراق ســازمان تأمیــن اجتماعی؛ عرضــه اولیه 
شــركت ســرمایه گذاری هامــون صبــا در فرابــورس ایــران؛ افزایــش ارزش دارایی هــای صندوق اندیشــه 
ورزان صبــا تأمیــن از 1200 بــه 4،300 میلیــارد تومان 
ــه  ــازاد شــركت  های تابع ــع م ــا ســرمایه گذاری مناب ب
ــرش و عرضــه ســهام  ــد پذی ــری فرآین شســتا؛ پیگی
ــرمایه  ــازار س ــتا در ب ــه شس ــركت های زیرمجموع ش
و عرضــه ســهام شــركت ســیمان آبیــک در بــورس؛ 
دانــش بنیــان شــدن شــركت خدمــات مدیریــت صبا 
و ارائــه محصوالتــی بــازار ســرمایه ای از جملــه نقشــه 
ــذ  ــه؛ اخ ــن یکپارچ ــتا و الگی ــاخص شس ــازار، ش ب
ــه  ــركت  های تابع ــی ش ــرای تمام ــول ب ــزارش مقب گ
ــدوق طــالی  ــی تأســیس صن ــت اصول و اخــذ موافق
شــركت سبدگردان اندیشــه صبــا و صنــدوق اوراق 
دولتــی و برنامه ریــزی جهــت تأســیس اولیــن صندوق 
بخشــی بازار ســرمایه كشــور از جملــه اقدامات مهمی 

بــوده كــه در مجموعــه صبــا تأمیــن رخ داده اســت.
مدیــر عامــل صبــا تأمیــن بــا اشــاره بــه خالــص ارزش 
ارزش  خالــص  گفــت:  تأمیــن  صبــا  دارایی هــای 
دارایی هــای صبــا تأمیــن نســبت بــه دوره مالــی 
گذشــته افزایــش یافتــه و در دوره مالــی منتهــی بــه 31 
ــه بیــش از 527 هزارمیلیــارد  اردیبهشــت مــاه 1401 ب
ریــال رســیده و ایــن در حالــی اســت كــه ایــن اتفــاق 
علــی رغم تقســیم ســود 8.6850 میلیارد ریالــی در دوره 

ــی قبــل حاصــل شــده اســت. مال
ــمند  ــل ارزش ــره و مدیرعام ــات مدی ــس هی ــب رئی نای
ــر  ــرار ب ــه ق ــد ك ــن خاطرنشــان كردن شــركت همچنی
ایــن اســت كــه شــركت از فرابــورس بــه بــورس منتقــل 
شــود و مجــوز پذیــرش مشــروط در بــورس نیــز دریافت 
شــده امــا ایــن موضــوع مشــروط بــر تبدیــل شــركت به 
ــه  ــوط ب ــورس در لیســت مرب ــا در ب هلدینــگ اســت ت

ــم. ــرار بگیری ــا ق هلدینگ ه

دکتر سید محمدجواد میرطاهر با تبیین اینکه جهت تامین منابع الزم جهت 
توسعه فعالیت ها، عدم خروج نقدینگی به واسطه تسویه مطالبات سهامداران و 
همچنین به منظور بهبود ساختار مالی، بهینه شدن نسبت های مالی و ارتقاء رتبه 
اعتباری شرکت، موضوع افزایش سرمایه در دستور کار قرار گرفته است افزود: 
درصورت پرداخت مطالباتی از سهامدار عمده که ناشی از تقسیم سود حاصل از 
فروش سهام بوده است، این شرکت ناچار به دریافت تسهیالت از بانک یا انتشار 
اوراق تامین مالی و پرداخت هزینه مالی مضاعف می شود، که تبعات آن کاهش 
سودآوری شرکت خواهد بود؛ لذا افزایش سرمایه باعث اصالح ساختار و بهینه 

شدن نسبت های مالی شرکت نیز می شود.
این مدیر برجسته بازار سرمایه کشورمان با بیان اینکه سرمایه شرکت صبا 
تأمین از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران از مبلغ 7۵،000،000 
میلیون ریال به 11۵،000،000 میلیون ریال افزایش می یابد، ادامه داد: منابع حاصل 
از این افزایش سرمایه نیز جهت جایگزینی و توسعه پرتفوی شرکت به کار گرفته 
خواهد شد؛ که این موضوع موجب افزایش سودآوری و در نتیجه بهبود بازدهی 

شرکت در سال های پیش رو خواهد بود.

برنامه های دکتر میرطاهر برای افزایش سودآوری و بهبود بازدهی گروه مالی صبا تامین
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بــه گفتــه وی بــه طــور حتــم تبدیــل شــدن به گــروه مالــی و هلدینــگ، بــه نفــع ســهامداران در بلند 
مــدت خواهــد بــود و می توانیــم خدمــات بیشــتری را در حــوزه بــازار ســرمایه ارائــه دهیم.

شــایان ذكــر اســت بــا برگزاری مجمــع فوق العــاده در تاریخ 19 اســفندماه ، اساســنامه شــركت تغییر 
و شــركت ســرمایه گــذاری صبــا تامیــن بــه عنــوان گروه مالــی صباتامیــن در ردیــف گروه هــای مالی 

و ســرمایه گــذاری بــورس اوراق تهران قــرار گرفت.
دكترمحمدجــواد میرطاهــر در ایــن مجمــع به تشــریح برنامــه مهم این شــركت، یعنی تبدیل شــدن 
صبــا تأمیــن بــه گــروه مالــی پرداخــت و گفــت: شــركت ســرمایه گذاری صبــا تامیــن در نظــر دارد 
ســاختار خــود را بــه گــروه مالــی تغییــر دهــد تــا بتوانــد بــا رویکــرد دو ســوتوان ضمــن ارائــه خدمات 
مالــی متنــوع و تســریع مســیر توســعه خــود بــه خلق ســود پایــدار بــرای ســهام داران از محــل اصالح 

ســبد بــا رویکــرد ســرمایه گــذاری ســهام DPS محــور اقــدام كند.
مدیرعامــل شــركت ســرمایه گذاری صبــا تامیــن ضمــن تشــریح مزایــای تبدیــل ایــن شــركت بــه 
ــاه  ــاون، كار و رف ــه وزارت تع ــر مجموع ــه گســتره وســیع شــركت های زی ــا اشــاره ب ــی ب ــروه مال گ
اجتماعــی و نیــاز مبــرم آن هــا بــه خدمــات مالــی در حوزه هــای مختلــف از جملــه تامیــن مالــی، 
ــی و بیمــه  ــرژی، خدمــات مدیریــت دارای خدمــات كارگــزاری در بورس هــای اوراق بهــادار، كاال و ان
افــزود: شــركت صبــا تامیــن بــه دلیــل دارا بــودن كارگــزاری صبــا تامیــن، ســبدگردان اندیشــه صبــا، 
كارگــزاری بیمــه تامیــن آینــده، كنتــرل مدیریــت شــركت تامین ســرمایه امیــن و... گزینه  مناســبی 

جهــت ارائــه كلیــه خدمــات تخصصــی مالــی بــه مجموعــه وزارت خانــه تعــاون، كار و رفــاه اجتماعی 
اســت.

ــن  ــان اینکــه تســهیل در حــوزه تامی ــا بی ــن ب ــا تامی ــل شــركت ســرمایه گذاری صب مدیرعام
مالــی خارجــی و ورود بــه حــوزه هــای بیــن المللــی جهــت اســتفاده از فرصت ســرمایه گــذاران 
ــن شــركت  ــای ای ــه ه ــه از برنام ــه وزارتخان ــای زیرمجموع ــاع شــركت ه ــرای انتف خارجــی ب
ــركت های  ــر ش ــه بهت ــی هرچ ــن مال ــرای تامی ــای الزم ب ــاد زمینه ه ــزود: ایج ــود اف ــد ب خواه
ــی هزینه هــای انجــام شــده در  ــه بازیاب ــاه اجتماعــی ب ــاون، كار و رف ــه وزارت تع ــر مجموع زی
حــوزه خدمــات مالــی در شــركت های زیــر مجموعــه وزارت خانــه منجــر خواهــد شــد، تصریــح 
كــرد: از دیگــر مزایــای تبدیــل شــدن بــه گــروه مالــی بهبــود ســاختار مالــی شــركت اســت. 
ایــن اقــدام گامــی موثــر در جهــت اصــالح پرتفــوی شــركت بــا هــدف ایجــاد ســبدی از ســهام 

DPS محــور خواهــد بــود. 
ــم،  ــت نظ ــع در نهای ــزاری مجم ــگاران و برگ ــهامداران و خبرن ــوب س ــتقبال خ اس
میزبانــی شایســته از ســهامداران و اصحــاب رســانه توســط کلیــه ارکان شــرکت، 
ــای  ــزی ه ــه ری ــه و برنام ــدی مجموع ــر از توانمن ــر میزطاه ــع دکت ــزارش جام گ

مدنظــر جهــت رشــد ســودآوری شــرکت، پاســخگویی دقیــق و شــفاف به ســواالت 
ســهامداران و ذینفعــان توســط مدیرعامــل مجــرب مجموعــه و ریاســت مجمــع، 
حضــور جنــاب مینایــی معــاون مالــی بــا تجربــه شــرکت در پنــل هیــات مدیــره 
ــروت  ــش ث ــه افزای ــی مجموع ــدف اصل ــه ه ــر اینک ــی ب ــت مبن ــد مدیری و تاکی
ســهامداران اســت و همــکاری صمیمانــه جنــاب همایون»ریاســت دفتــر مدیرعامل« 
و خانــم احمــدی مدیــر فرهیختــه روابــط عمومــی و کارشناســان پرتــالش روابــط 
عمومــی شــرکت بــا خبرنــگاران جهــت پوشــش خبــری از نــکات خواندنــی ایــن 

مجمــع بــود.
هدف از انجام افزایش سرمایه 

1- توسعه فعالیت ها در نتیجه عدم خروج وجه نقد
شــركت در نظــر دارد بــه منظــور تامیــن منابــع الزم جهــت افزایــش فعالیــت هــا و عــدم خــروج وجه 
نقــد در رابطــه بــا تســویه مطالبــات ســهامدارعمده اقــدام بــه افزایــش ســرمایه نمایــد و در این راســتا 
ســرمایه خــود را از محــل ســود انباشــته، مطالبــات حــال شــده و آورده نقــدی ســهامداران از مبلــغ 
ــع حاصــل از ایــن  ــال )معــادل 53 درصــد( افزایــش دهــد. مناب ــه 115/00/000 ری 75/000/000 ب
افزایــش ســرمایه جهــت جایگزینــی و توســعه پرتفــوی شــركت بــه كار گرفته شــده كه ایــن موضوع 

موجــب افزایــش ســودآوری شــرکت در ســال هــای آتــی مــی گــردد.
2- افزایش ظرفیت استفاده از تسهیالت بانکی و اوراق بدهی

افزایــش ســرمایه مزبــور ســبب كاهــش اهــرم مالــی و بــه تبــع افزایــش ظرفیــت شــركت درخصوص 
اخــذ تســهیالت از ســبکه بانکــی و همچنین انتشــار اوراق بدهی در بازار ســرمایه خواهد شــد. شــایان 
ذكــر اســت بــا توجــه بــه نــرخ بازدهــی داخلــی )IRR( بهتــر طــرح افزایش ســرمایه نســبت بــه نرخ 
اخــذ تســهیالت و انتشــار اوراق، توســعه ظرفیــت اخــذ بدهــی مــی توانــد موجب ارتقــاء ســودآوری و 

رشــد شــركت در ســال هــای آتی باشــد.
۳- جلوگیری از افت رتبه

درصــورت عــدم موافقــت بــا افزایــش ســرمایه، شــركت ناگزیــر به ایجــاد بدهــی از طریــق اخــذ وام یا 
انتشــار اوراق و یــا فــروش نقــدی ســهام موجــود در پرتفــوی خــود جهــت تســویه مطالبات ســهامدار 
عمــده اســت كــه هــر دو شــركت را بــا ریســک مواجــه خواهــد كــرد. ایجــاد بدهــی موجــب افزایــش 
اهــرم مالــی و ریســک نکــول خواهــد شــد و مبلــغ قابــل توجــه مــورد نیــاز جهــت معاملــه نقــدی 
ســهام موجــود در پرتفــوی تبعاتــی همچــون افــت ارزش بــازار و متضــرر شــدن ســهامداران خــرد 

خواهــد داشــت.
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مجمع عمومی عادی فوق العاده صاحبان سهام شركت نفت پارس )سهامی عام( مورخ 1401/11/09 در محل 
مجتمع آموزشي الله صدر برگزار گردید.

در این مجمع كه با حضور 88/69 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای  حمیدرضا خلیلي 
بود، كه جنابان بهزاد نجارنژاد اصل و مجید آتشگر در مقام نظار اول و دوم و آقای امید فرهنگي فر به عنوان 

دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل محترم و 
پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب افزایش 

سرمایه شركت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.
مدیرعامل خوشفکر شركت درابتدای گزارش با تشریح تاریخچه و تركیب سهامداران شركت خاطرنشان كرد 

كه نفت پارس به عنوان یکی از برترین شركت های فعال 
درحوزه تولید انواع روانکاو و فرآورده های نفتی همواره به 
تولید محصول با كیفیت كه قابلیت رقابت با محصوالت 
وارداتی وكسب سهم قابل توجه فروش خارجی اهتمام 
ویژه داشته است كه در این راستا همواره خود را نیازمند 

اجرای طرح های توسعه ای می داند.
دكتر فرهنگی فر در ادامه با اعالم اینکه این افزایش سرمایه 
عالوه بر اصالح ساختار مالی در جهت تامین نقدینگی 
مورد نیاز تکمیل پروژه افزایش ظرفیت شركت بسیار 
راهبردی خواهد بود افزود: بدین ترتیب هم سهم نفت 
پارس از بازارهای داخلی و صادراتی ارتقاء یافته وهم زمینه 
ساز افزایش سودآوری شركت برای ذینفعان و سهامداران 
همچنین  شركت  برجسته  مدیرعامل  گردید.  خواهد 

خاطرنشان كرد كه استفاده از معافیت ما لیاتی در بودجه 
1401 ، جلوگیری از خروج نقدینگی ،انجام سرمایه گذاری 
و همچنین افزایش تولید و بازده داخلی شركت از ثمرات این 

افزایش سرمایه حدودا 20 درصدی خواهد بود.
مهندس فرهنگی فر با بیان این كه پروژه های توسعه این 
شركت تا دو سال آینده نیز طراحی و در دستور كار قرار دارد، 
گفت: پروژه ها با رویکرد بهره وری و بهینه سازی فرایندها و 
براساس حل مسئله، اتکا به موضوعات دانش بنیان و نو آوری 

عملیاتی خواهد شد.
این  به سختی كار در حوزه توسعه ظرفیت  اشاره  با  وی 
پاالیشگاه گفت: حتی دو ساعت توقف نه تنها در پاالیشگاه 
كاهش راندمان را به همراه دارد بلکه باعث می شود از بودجه 
ای كه پیش بینی شده نیز عقب بیوفتیم. وی افزود: اما ما 
پروژه های توسعه ای را پی در پی داریم اجرا می كنیم بدون 
اینکه به آن بخش آسیبی وارد شود، به گفته مدیر با تجربه 
و پاكدست، كارشناسان و اساتید مختلفی در گروه هلدینگ 
و ستاد، شاخص های ما را رصد می كنند كه نشان دهنده 
افزایش تولید، فروش، سود آوری، سرمایه گذاری بوده و كامال 
مشخص است كه مسیر درستی را طی می كنیم و همه اینها 
نتیجه تالش هایی است كه همکاران من در این حوزه دارند.

به گفته مهندس فرهنگی فر سرمایه فعلی شركت نفت 
پارس،16/691/134میلیون ریال است كه با افزایش سرمایه 
19/8 درصدی از محل سود انباشته به منظور تحقق اهداف 
، استفاده از معافیت مالیاتی ، جلوگیری از خروج وجه نقد و 
انجام پروژه های توسعه ای به مبلغ 20/000/000 میلیون 
ریال افزایش پیدا خواهد كرد همچنین دوره بازگشت سرمایه 
29 ماه و نرخ بازده داخلی 41/90 درصد پیش بینی شده 

است.
وی در بخش پایانی صحبتهای خود اظهار داشت پروژه های افزایش ظرفیت براساس منطق بیانیه گام دوم 
انقالب و شاخص های اقتصاد مقاومتی تعریف شده و شركت نفت پارس در همین راستا طی مسیر می كند.

مهندس كارگر، معاون مالی مجموعه، نیز با اظهار اینکه فعالیت اصلی شركت پاالیش پارسیان سپهر، اتان زدایی 

است كه بخشی از تولیدات آن به مصرف شركت های پتروشیمی می رسد و بخشی دیگر صادر می شود افزود: 
شركت شنفت، سهامدار 20درصد از شركت پاالیش پارسیان سپهر است كه این دارایی معادل 8هزار میلیارد 

تومان برای مجموعه محسوب می شود.
به گفته وی، پیش راه اندازی این شركت از تیرماه 1400 شروع شده كه شامل 2 پاالیشگاه بوده و از مهرماه 
1401 به ظرفیت قابل قبولی رسیده است و در حال حاضر ارزش جایگزینی این شركت 1،500 تا 2000 

میلیارد برآورد شده است كه یک سرمایه گذاری پایدار برای »شنفت« محسوب می شود.
بنا به اعالم جناب كارگر همچنین شركت پاالیش پارسیان سپهر با ظرفیت 60 میلیون مترمکعب گاز، در سال 

مالی گذشته )منتهی به 30 آذرماه 1401 ( 500 میلیون دالر درآمد ایجاد كرده است.
میزبانی شایسته و با نظم از کلیه ذینفعان، اعالم این نکته توسط ریاست مجمع که تا چند روز 
دیگر شاهد تولد ۵۵ سالگی نفت پارس خواهیم بود، تبیین اینکه این افزایش سرمایه در جهت 
پیشبرد طرح های توسعه ای شرکت و در افزایش 
سهم بازار »شنفت« نقش اساسی خواهد داشت، 
ابقای  و  مدیره  هیات  اعضای  انتخابات  برگزاری 
آتی،  سال  برای 2  حقوقی  مدیره  هیات  اعضای 
پاسخگویی مستند و دقیق مدیرعامل مدبر و معاون 
مالی مجرب شرکت به سواالت سهامداران، اعالم 
اینکه سود نفت پارس به نسبت شرکت های دیگر 
هم گروه با توجه به سرمایه بطور قابل مالحظه ای 
بیشتر می باشد، اصالح ماده ۵ اساسنامه، انطباق 
اساسنامه شرکت با اساسنامه سازمان بورس اوراق 
بهادار، اعالم برنامه ریزی جهت افزایش حدود 400 
هزار تنی ظرفیت تولید، همکاری کلیه ارکان شرکت 
با اصحاب رسانه و نهایت تعامل صمیمانه جناب 
ایپک لو ریاست فرهیخته روابط عمومی و کارشناسان 
کوشای آن واحد و امور سهام با خبرنگاران جهت 
پوشش خبری از نکات خواندنی این مجمع بود که 

حیفمان آمد به اسب قلم سپرده نشود.
هدف از انجام افزایش سرمایه 

صنعت روانکار از جمله حلقه های تکمیلی زنجیره ارزش نفت 
محسوب میشود كه با تولید و تأمین روانکارهای مورد نیاز 
صنایع مختلف از جمله صنعت حمل و نقل، نقش مهم و 
كلیدی را ایفا می كند. این صنعت با قدمتی بیش از 60 
سال در ایران از جمله صنایع بالغ كشور محسوب می گردد 
به طور معمول این صنعت از دو بخش تولید روغن های پایه 
و تبدیل آن به محصول نهایی از طریق فرموالسیون تشکیل 
شده است كه بخش اول این صنعت در اختیار چهار شركت 
،ایرانول ،سپاهان نفت پارس و بهران در داخل كشور است؛ 
لذا تقویت توانمندی داخلی در این زمینه تأثیر به سزایی در 

تحقق توسعه فعالیت عملیاتی شركت خواهد داشت.
شركت  عملکرد  بهبود  منظور  به  و  راستا  همین  در 
واحدهای  ظرفیت  ارتقا  و  بهسازی  طرح  اجرای  قصد 
انباشته  سود  محل  از  سرمایه  افزایش  خود  عملیاتی 
انباشته نشان دهنده مبالغی است كه قبال  دارد سود 
در شركت سرمایه گذاری شده و به سهامداران شركت 
این اطمینان را می دهد كه مبالغ سرمایه گذاری شده 
از یک منبع بلندمدت تأمین شده و امکان خروج آن 
از شركت و بروز مشکالت نقدینگی و توقف فعالیتهای 
سود  وجود  طرفی  از  داشت.  نخواهد  وجود  شركت 
در  آن  احتساب  و  مالی شركت  در صورتهای  انباشته 
ماده  )طبق  شركت  مجامع  در  تقسیم  قابل  سودهای 
249 قانون تجارت(، باعث ایجاد احتمال تقسیم آن در مجامع شده و شركت را با ریسک كسری 
نقدینگی و مشکالت سرمایه در گردش مواجه می سازد كه با افزایش سرمایه از این محل، ریسک 
مذكور تا حد زیادی كاهش می یابد و منابع بلندمدت و كم هزینه برای توسعه فعالیت شركت 

فراهم می گردد.

نشسته در اوج
افزایش سرمایه نفت پارس مصوب مجمع گرفت
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مدیر عامل مدبر نفت پارس گفت: با وجود تحریم های ظالمانه این شرکت با افزایش 
ظرفیت تولید توسط جوانان فعال در حوزه دانش بنیان، ظرفیت ورودی مواد خام 
امسال 20 درصد در »شنفت« رشد یافته و با تمهیدات مدیریتی اعمال شده در 
مجموعه موفق شدیم که تا 280 نوع محصول در ماه تولید کنیم. وی همچنین در 
مورد فاز دوم پروژه افزایش ظرفیت تولید این شرکت گفت: تولید بیشتر، اشتغال 
از  و آب  انرژی  بهینه سازی مصرف  و  افزایش ظرفیت صادراتی  کارآفرینی،  و 

دستاوردهای تحولی اجرای پروژه افزایش ظرفیت است.
مهندس فرهنگی فر همچنین خاطر نشان کرد: نکته مهم بعدی که در سال مالی 
1401 اتفاق افتاد کسب افتخار صادر کننده نمونه کشور بود، و این مهم در دوره ای 
حاصل شده است که در عین حال نفت پارس توانسته هم بازار داخل را به خوبی 
تامین کرده و در شرایطی که شاید بقیه شرکت ها دچار یکسری آثار و تبعات منفی 
شدند؛ نفت پارس باالتر از تعهدی که به بازار داخل کشور داشت تعهداتش را انجام 
دهد و در ادامه صادرات خود را با توجه به تحریم های ظالمانه انجام داده و با آماری 

درخشان صادر کننده نمونه کشوری گردد.
وی با اشاره به محدودیت های مکانی که پاالیشگاه نفت پارس در آن محصور بوده 
و اجرای طرح های توسعه ای را بسیار سخت می کند؛ گفت: نفت پارس از شمال به 
خط راه آهن محدود است، از شرق و جنوب به شهر و قدس خیابان مجاور محوطه 
مسکونی مرز داریم، و از سمت غرب پاالیشگاه به منابع طبیعی و حیطه ای که اصال 
نمی توانیم به آن ورود کنیم محدود است، اما در عین حال دریافت خوراک طی 6 
سال اخیر، یعنی از سال 9۵ و از 2۵6 میلیون لیتر ساالنه دریافت خوراک لوبکات 
به ۳74 میلیون لیتر در سال جاری و با توجه به پروژه های افزایش ظرفیت در سال 

بعد به 420 میلیون لیتر خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت نفت پارس با طرح این سئوال که چطور می شود یک پاالیشگاه 
که محدودیت فضای توسعه ای، کمبود آب و برق و... دارد با افزایش بیش از 60 
درصدی خوراک در 6 سال مواجه شود، گفت: یقینا این افزایش ظرفیت و تولید 
با پروژه هایی محقق شده که با اتکا به پتانسیل جوانان آغاز شده و امروزه شاهد 

توفیقات و دستاوردهای این تصمیم گیری هستیم.
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کاروان ساالر بیمه مرکزی خوش می خرامد 

مشهد عشقعلی )) اهل خان آباد (( و کربالیی بیرام )) شاهسون ایل احمدلو از ویدر (( آخرین 
ساربانان منطقه مرکزی بودند که در مسیر قزوین، قم، همدان و ساوه و ...  تا تهران تردد 

می کردند که با حضور موسیو بیجان حضور ایشان در عرصه حمل و نقل کم رنگ شد .
برای موسیو بیجان که با یک دستگاه اتومبیل اتاق چوبی زاور بازمانده از جنگ جهانی اول در 
تهران ))در میدان شاه قدیم (( روستایی ها را به همراه مقداری قند و شکر، چندین کفن و گالش، 
چندین کت بیروتی و آذوقه و...  در طی چهار روز مسیر تهران تا روستای ویدر طی می کرد ، 

چندین راه بلد گرفته بودند تا راه راست که ماشین بتواند تردد کند پیدا کنند .
هرچند ، روزی هم آمد که در آخر سر ماشین از کنار کاروان سرای ویدر به طرف الویر و از آنجا 

سمت چاناقچی رفت بدون آنکه بلدی جلوتر رفته باشد .
بدین ترتیب در امر ترانسپورت ، کار ماشین ها در این خطه آغاز شد هرچند هنوز در منطقه 
عشقعلی ساربان ، نامی نیک بود که با طیب خاطر ، لک سر قطار را در کاروان به او می سپردند .
 عشقعلی و لک سر قطار در طول سفر با هم عالمی از صمیمیت و اطمینان داشتند که مپرس 
. در منزلها به  هنگام پخش نوواله برای اشتران ، عشقعلی به لک سر قطار 2 نوواله می داد و به 
این بهای بده بستان در میان منازل ، گاه عشقعلی ساربان سر خود را بر گردن لوک سر قطار 
می گذاشت و به هنگام راه رفتن چرتی می زد . بعضی  وقت ها اضافه پوشش خود از کپنگ تا 
ظرف آب و سفره ی نان را هم بر این خم گردن می گذاشت و هردو از بودن دیگری دلگرم و 

در آسایش .
 حاج محمد احمدلو اما کاروان ساالری بود که ده ها قطار سرلک میداشت و ساربانان از  دانش 
راه متصل به چراگاه های اشتران و یاری در نقد شوندگی باروبنه، بهره برده و حاج محمد احمدلو 
را خوش کاروان می خواندند . حاج  محمد امین اموال بود و در کنار جابه جا کردن وسایل ، حامل 

اخبار برای خواص و عوام هم بود .
 با آمدن موسیو بی جان و  جابجایی بار و بنه از بار اشتران بروی شاسی ، معنای دلگرمی و 

حمایت و بیمه نیز شکل و معنایی تازه یافت .
 در سرمای زمستان و در منطقه ی آذربایجان ، خوی دوست داشتنی لرزید و برای اولین بار 
شاهد بودیم که رئیس و قائم مقام بیمه مرکزی به میانه میدان آمده و از پشت میز به پیش زلزله 
زده ها رفتند و در کمترین زمان در محل آسیب دیده ها منزل کرده و تقسیم کار بین صنعت 
بیمه کردند و آن جا که شمول صنعت بیمه نبود مدیران خود باز ، مهر ورزی را به جان خریدند .
 این نمونه خدمت صادقانه در کار را کاتب این سطور در اهواز و بعد حادثه تروریستی حمله به 

رژه نیروهای مسلح دیدم که آن عملکرد هم ستایش بسیار برانگیخت .
 این مثال ها را آوردم تا بگویم که توسعه فرهنگ بیمه توسط این کاروان ساالر ها جا باز می کند 

، پس  دعایشان می کنیم و دستشان را می فشاریم که مرد خدمتند و جهاد .
یاری رساندن به سربازان و سرداران خدمت در انتشار اخبارشان وظیفه ای است که ما برای 

خود تعریف کرده ایم .
 گروه رسانه ای اقتصاد و بیمه نزدیک به 2 دهه است با هزینه شخصی و بدون هیچ یاری از 

اشاعه دهندگان فرهنگ ،  فرهنگ بیمه را اشاعه میدهد .
 در نشست خبری بیمه مركزی كه به مناسبت چهل و چهارمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی برگزار شد، 
مجید بهزادپور، رئیس كل بیمه مركزی، از دستاوردهای بیمه مركزی گفت و به پرسش های نمایندگانی 
از خبرگزاری ها و رسانه های فعال در حوزه بیمه پاسخ داد. در این نشست مباحثی در زمینه عملکرد نهاد 
ناظر در یک سال گذشته، پروژه های بیمه مركزی، نظارت این نهاد بر شركت های بیمه، تحول دیجیتال و 

نوآوری های این صنعت مطرح شد.
رییس كل بیمه مركزی در رابطه با دیجیتالی شدن صنعت بیمه و تحول ناگزیری كه بر سپهر بیمه كشور 
گسترده شده است و با توجه به تعداد شركت های بیمه كه در حال افزایش هستند، از نظارت هوشمند به 
عنوان كلید حل مسئله یاد می كند: » در بحث ابزارها، ابزارهای ما به سمت آی.تی محور شدن و نظارت 
هوشمند می رود كه بیمه مركزی آن را سرلوحه خود قرار داده است. در برنامه ای كه با حضور رئیس كل 
بیمه مركزی و وزیر اقتصاد برگزار شد هم دیدیم كه موضوع هوشمندسازی نظارت مطرح شد و اقداماتی 

هم در این زمینه انجام شده است و امیدواریم كه در آینده نزدیک به نتیجه برسیم.«
دكتر بهزاد پور كه از مدیران برجسته و پاكدست اقتصادی كشورمان میباشد در رابطه با دغدغه و 
نارضایتی های احتمالی از سمت مردم آماری را مطرح كرد و اعالم داشت بر اساس مقایسه های معتبر 
آماری ، خوشبختانه وضعیت صنعت بیمه در نسبت با دیگر حوزه ها بحرانی نیست . وی اظهار داشت : »به 
تازگی به من گفتند كه شکایت مردم زیاد است و نگرانی از نارضایتی آن ها وجود دارد. وقتی تعداد شکایت ها 
را پرسیدم، تعداد 4000 شکایت در طول یک سال بود. در حال حاضر تعداد موارد خسارت پرداختی 56 
میلیون در 10 ماه است و همانطور كه می دانید معموالً در هنگام گرفتن خسارت این شکایت ها ایجاد 
می شود. بنابراین این رقم 4000 شکایت از 56 میلیون است. من نمی خواهم چیزی را توجیه یا تأیید كنم 

و به نظر من همان یک شکایت هم زیاد است اما اگر این ارقام را با بخش های دیگر مقایسه كنید، حجم 
شکایت های مردم را خواهید دید كه خیلی زیاد است چرا كه من در دستگاه ناظر فعالیت كرده ام و می دانم 
كه پرونده های شکایتی كه دستگاه های نظارتی از حوزه های دیگر دارند، با صنعت بیمه قابل مقایسه نیست.

مجید بهزادپور در نهایت مبحث نظارت و چالش های مربوط به آن را این طور جمع بندی كرد كه دخالت 
كم تر می تواند راه حلی باشد برای بهبود كیفیت نظارتی كه توسط بیمه مركزی انجام می شود: »یکی از 
مسیر هایی كه ما می توانیم نظارت بهتری داشته باشیم این است كه دخالت خود را كم تر كنیم؛ چرا كه 
مداخالت وقت ما را می گیرد. سیاست ما هم همین است كه دخالت ها را كم كنیم تا بتوانیم نظارت 

هوشمند خود را برقرار كنیم تا در نهایت بتوانیم اعتماد و رضایت مردم و كاربران را جلب كنیم.«
بیمه و ثبات نسبی در مقایسه با سایر صنایع

دكتر بهزادپور معتقد است كه صنعت بیمه در دوران گذار  و درصدد بازتعریف صنعت جدیدی است كه 
هدف آن پی ریزی اقتصادی نوین با نظمی جدید است. او در نهایت با قطعیت اعالم نمود كه صنعت بیمه 
یکی از باثبات ترین صنایع حال حاضر كشور است و خاطرنشان ساخت : »می خواهیم نقش هایی كه تا امروز 
برای صنعت بیمه قائل بوده ایم را ارتقا و گسترش دهیم. در واقع بیمه نقطه اتکایی است كه كشور می تواند 
با تکیه بر آن اقتصاد را ترمیم كند. بله در این دوره گذار اتفاقات جدی و مهمی در حال وقوع است؛ اما من 
مجموعاً صنعت  را باثبات و قابل اتکا می بینم. . نزدیک به 16-17 سال در این صنعت فعالیت می كنم و 
می توانم بگویم كه یکی از دوره هایی كه نسبت به همه دوره های دیگر ثبات و آرامش بر این صنعت حکمفرما 
است، همین دوره است. حاشیه هایی هم وجود دارد اما وضعیت بحرانی نیست البته باید كمک كنیم كه 
همین مشکالت را هم برطرف كنیم و نظمی نوین برقرار كنیم كه شایسته ساالری كه دغدغه همه ما 
است، اتفاق بیفتد؛ ابزارهای این مسئله هم همان ابزارهایی است كه در آیین نامه ها می بینیم و باید بر این 

آیین نامه ها نظارت جدی انجام دهیم.«
رییس كل بیمه مركزی در ادامه از پروژه هایی در بحث تحول دیچیتال نام برد كه بعضی از آن ها نیمه 
كاره رها شده بود و در این دوره 10 ماهه از نو بازنگری شد و ادامه پیدا كردند. به گفته وی ؛ ذیل نظارت و 
رسیدگی به درخواست مجوزها كه از وظایف بیمه مركزی است و در همین باب پروژه هایی تعریف شده اند 
كه دكتر بهزادپور به صورت تیتروار به آن ها اشاره كرد . دكتر بهزادی اضافه كرد : برخی از این پروژه ها از 
لحاظ عملیات طراحی سامانه به انتها رسیده و آماده رونمایی است كه امیدواریم در دهه فجر این اتفاق 
بیفتد و پروژه هایی مثل كروكی آنالین، كشف و ثبت تخلف، پروژه راننده محوری و بحث پروژه سوییچ كه 
حاشیه های زیادی با خود به همراه داشت خوشبختانه پروژه سوییچ آماده بهره برداری است و در حال حاضر 

برخی از شركت ها از این پروژه بهره برداری هم كرده اند .
حمایت از زلزله زدگان در خوی

قائم مقام بیمه مركزی نیز از ثبت حدود چهار هزار و 600 فقره پرونده و برآورد هزینه 370 میلیارد ریالی 
در جهت پرداخت بیمه خسارت به زلزله زدگان شهرستان خوی خبر داد.  

دكتر مجید مشعلچی در پنجم اسفند ماه و به روز جمعه ، هدف از سفر به شهرستان خوی را حمایت 
صنعت بیمه از مردم زلزله زده زده اعالم كرد و افزود: در این سفر از شركت های مختلف بیمه بازدید و 

پیگیری های الزم در خصوص روند اعالم خسارت و تسریع در پرداخت آنها به بیمه شدگان انجام شد.
وی با بیان استعداد واحدهای اعالم خسارت اظهار كرد: مجموعه صنعت بیمه و شركت های بیمه گر با 

تالش جهادی و شبانه روزی، حدود چهار هزار و 600 پرونده مربوط به خسارت دیدگان را ثبت كرده اند.
مشعلچی ادامه داد: بیمه مركزی با جدیت و با توانمندی كامل تالش می كند تا در سریعترین زمان ممکن 
نسبت به پرداخت مبالغ كارشناسی شده بیمه خسارت به زلزله زدگان اقدام كند تا نقش صنعت بیمه را در 

كاهش آالم و با مردم بودن را در عمل به نمایش بگذاریم.
۳7 میلیارد تومان بیمه خسارت به مردم زلزله زده خوی پرداخت می شود 

سخنگوی با اخالق و مقتدر صنعت بیمه با اشاره به نقش بیمه در حمایت از بیمه شدگان در زمان وقوع 
حوادث، گفت: آروز داریم تا چنین حوادثی در كشور رخ ندهد ولی مردم فهیم هم بایستی با پیش بینی های 
الزم و استفاده از بیمه، در مواقع بحران بتوانند از بیمه نامه های خوب برای جبران خسارت های وارده بهره 

گیری كنند.
به گفته دكتر مشعلچی ، با تدابیر ویژه و پیگیری های استاندار آذربایجان غربی مصوبه هیات دولت به منظور 
جبران خسارت ناشی از زلزله در كمترین زمان به تصویب رسید و براساس این مصوبه برای مناطق شهری 
300 میلیون تومان تسهیالت بانکی با نرخ سود 5 درصد و مناطق روستایی 250 میلیون تومان تسهیالت 

بانکی با نرخ سود 4 درصد تعیین شده است.
همچنین 60 میلیون تومان كمک بالعوض در مناطق شهری و روستایی به واحدهای احداثی پرداخت 

می شود.
براساس اعالم مسووالن، در زلزله اخیر شهرستان خوی، 2 هزار و 120 واحد مسکونی بطور كامل تخریب و 
11 هزار و 100 واحد مسکونی دچار خسارت از 20 تا 80 درصدی شد و همچنین 84 مدرسه نیز آسیب 

دید كه از این تعداد 24 مدرسه باید تخریب و بازسازی شود.



46 پرتیراژترین نشریه اقتصادی کشور | ماهنامه اقتصاد و بیمه | شماره 147و146 | بهمن و اسفند 1401| 

تصویب افزایش سرمایه بیمه کوثر در مجمع

كسب كرده است خود گواهی است كه بیمه كوثر در روندی صعودی از عملکرد قرار دارد.
مجمع عمومی عادی فوق العاده صاحبان سهام شركت بیمه كوثر  )سهامی عام( مورخ 1401/12/06 

در محل میدان آرژانتین خیابان الوند پالک 24 سالن جلسات ساختمان آریا برگزار گردید.
در این مجمع كه با حضور بیش از  88/5 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده 
آقای علي اصغر محرابیان بود، كه جنابان محمد ابراهیم عدل پرور و كامران پور محمدي در مقام نظار 

اول و دوم و آقای  مصطفي مقصودي گنجه به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل 
محترم و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن 

تصویب افزایش سرمایه شركت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

مدیرعامل شركت در ابتدای مجمع، گزارشی از عملکرد و روند افزایش سرمایه ارائه داده و عنوان 
نمود شركت برای هفتمین سال متوالی حائز سطح 1 توانگری مالی شده و مجوز قبولی اتکایی بیمه 

مركزی را كسب نموده است. به گفته وی حق بیمه 
تولیدی در سال 1401 تا امروز حدود 7500 میلیارد 
تومان گردیده و سود محقق 9 ماهه نیز مبلغ 851 

میلیارد تومان است .
ابوالفضل آقادادی با خاطرنشان كردن اینکه؛ افزایش 
بهبود  مالی،  ساختار  اصالح  مالی،  توانگری  سطح 
ظرفیت نگهداری ریسک، حضور موثر در كنسرسیوم 
های نفت و انرژی و افزایش سودآوری از مزایای این 
افزایش سرمایه هستند افزود: بیمه كوثر در حوزه درآمد 

سرمایه گذاری در رتبه 2 صنعت بیمه قرار دارد. 
مدیرعامل بیمه كوثر اضافه كرد: خبرهای خوبی برای 
سهامداران در پیش است، امسال تا به امروز نزدیک 

به 1900 میلیارد تومان سود سرمایه گذاری محقق شده 
كه قطعا با برقراری مبلغ غدیر به بیش از 2000 میلیارد 
تومان می رسد و امسال بهترین سال بیمه كوثر از نظر 

سودآوری خواهد بود.
آپادانا  سود  شدن  اضافه  به  اشاره  با  ادامه  در  ایشان 
ایساتیس و بهتر شدن وضعیت سرمایه گذاری شركت، 
سال آینده را سال خوبی از منظر سودآوری دانست. به 
گفته وی در سال آتی سعی خواهد شد از نظر عملیاتی 
با بهبود پرتفوی بیمه گری و كنترل هزینه ها وضعیت 

بهتری در سودآوری داشته باشیم.
در نهایت با تصویب اكثریت سهامداران با توجه به مجوز 
سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مركزی جمهوری 

اسالمی ایران سرمایه شركت از 1688 میلیارد تومان به 2500 میلیارد تومان رسید كه این افزایش 
سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران، سود انباشته و سایر صورت می پذیرد.

گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 
1- گزارش توجیهی مورخ 29 آبان ماه 1401 هیات مدیره شركت بیمه كوثر )سهامي عام( درخصوص 
افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ 16/885 میلیارد ریال به مبلغ 25/000 میلیارد ریال ، شامل مبلغ 
8/115 میلیارد ریال و مشتمل بر صورت سود و زیان فرضی و سایر اطالعات كه پیوست می باشد، 

طبق استاندارد حسابرسی«رسیدگی به اطالعات مالی آتی« مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. 
مسئولیت گزارش توجیهی مذبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شركت است. 

2- گزارش مزبور در اجرای تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش 
سرمایه شركت از محل سود انباشته، اندوخته سرمایه ای و مطالبات حال شده سهامداران و آورده 
نقدی به ترتیب به مبالغ 752 میلیارد ریال، 681 میلیارد ریال ئ 6/682 میلیارد ریال و به منظور 
بهبود نسبت توانگری و افزایش قبولی ریسک، جلوگیری از خروج وجه نقد و ورود نقدینگی و اصالح 
و بهبود ساخار صورتهای مالی ، تهیه گردیده است. این گزارش توجیهی براساس مفروضاتی مشتمل 
بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است كه انتظار نمی رود لزوما 
به وقوع بپیوندد. در نتیجه به استفاده كنندگان توجه داده می شود كه این گزارش توجیهی ممکن 

است برای هدف هایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.
نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

افزایش سرمایه قبلی شركت از مبلغ 6/485/031 میلیون ریال به مبلغ 16/885/031 میلیون ریال 
و از محل سود انباشته و سایر اندوخته ها بوده كه به منظور اصالح ساختار مالی و الزام كفایت 
سرمایه صورت گرفته است. نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور كه طی تصمیمات مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1400/08/16 تصویب شده و در تاریخ 1400/10/28 نزد مرجع ثبت شركت ها 

به ثبت رسیده است.
هدف از انجام افزایش سرمایه 

اهداف شركت بیمه كوثر )سهامی عام( از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت به شرح زیر می باشد: 
1- افزایش سرمایه به موجب مصوبه شماره 18107/ت47905 ه مورخ 1391/09/18 هیات محترم 

وزیران و تایید هیات مدیره
2- تاكید بیمه مركزی جمهوری اسالمی ایران بر افزایش سرمایه شركت های بیمه به منظور افزایش 

ظرفیت شركت ها برای قبول ریسک
3- حفظ نسبت توانگری مالی مطلوب با توجه به آیین نامه مصوب شورای عالی بیمه

سرعت  افزایش  منظور  به  الزم  شرایط  تامین   -4
دستیابی به اهداف و برنامه های از پیش تعیین شده 
شركت، همسو و منطبق با چشم انداز آتی صنعت بیمه 
در كشور)توسعه ضریب نفوذ بیمه ای، برقراری نظام 

توانگری مالی، تغییر نظارت تعرفه ای به مالی و ...(
5- افزایش سطح قابل تحصیل دارایی های ثابت مورد 
نیاز شركت مطابق با سرمایه و در انطباق با ایین نامه 
شورای عالی بیمه و مقررات بیمه مركزی جمهوری 

اسالمی ایران
6- گسترش شبکه شعب بیمه و افزایش اعتماد عمومی 
به شركت و در نتیجه افزایش سهم بازار شركت در 

صنعت بیمه 
7- افزایش سودآوری و بازدهی شركت از طریق افزایش 
ظرفیت نگهداری از بیمه نامه های صادره و ایجاد قابلیت 

انعطاف در سهم نگهداری
8- افزایش سودآوری و بازدهی شركت از طریق افزایش 
توان سرمایه گذاری با استفاده از منابع حقوق صاحبان 
سهام عالوه بر ذخایر فنی و در نتیجه افزایش سطح 

فعالیت شركت در بازار پول و سرمایه كشور
9- اصالح ساختار مالی شركت و برقراری تناسب بین 
سرمایه شركت، حق بیمه صادره و ذخایر فنی و آماده سازی 
شركت جهت حضور شایسته و پرتوان در بازار سرمایه كشور 

و جلوگیری از خروج جریانهای نقدی )تقسیم سود(
مبلغ افزایش سرمایة پیشنهادی و محل تأمین آن 
با توجه به برنامه ارائه شده، شركت بیمه كوثر )سهامی عام( در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ 
16/885/031 میلیون ریال به مبلغ 25/000/000 میلیون ریال ، از محل مطالبات سهامداران و 

آورده نقدی، سود انباشته و سایر اندوخته ها به شرح زیر افزایش دهد.
- مبلغ 6/682/314 میلیون ریال معادل 39/5 درصد از محل مطالبات سود سهام و آورده نقدی

- مبلغ 751/544 میلیون ریال معادل 4/5 درصد از محل سود انباشته
- مبلغ 681/111 میلیون ریال معادل 4 درصد از محل اندوخته سرمایه ای

روندی صعودی در هفتمین سال متوالی حائز رتبه یک توانگری مالی

حق بیمه به مبلغ 6 همت در طی 9 ماه گذشته از سال جاری که حاکی از کسب 
رتبه پنجم در بین کل شرکت های بیمه دولتی و خصوصی کشور می باشد و 
خسارت پرداختی برابر با ۳همت که آن هم حاکی از کسب رتبه پنجم می باشد 
در سایه مدیریت عامل توانمند بیمه کوثر ، اعضای هیات مدیره با تجربه و پرسنل 
متعهد و متخصص مجموعه کسب شده است که باید به این تیم خدا قوت و 

خسته نباشید گفت.
کسب سود خالص معادل 8۵0 میلیارد تومانی و کسب درآمد سرمایه گذاری 
به مبلغ 1180 میلیارد تومان که با توجه به گزارش 9ماهه نشان دهنده آن است 
که، شرکت رتبه چهارم را از لحاظ سود خالص و رتبه دوم را از لحاظ درآمد در 
صنعت بیمه کسب کرده است خود گواهی است که بیمه کوثر در روندی صعودی 

از عملکرد قرار دارد.
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افزایش سرمایه 65 درصدی گل گهر مصوب مجمع گرفت

مجمع عمومی عادی فوق العاده صاحبان سهام شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامی عام( مورخ 
1401/12/01 در محل سالن گلزار هتل بین المللي الله برگزار گردید.

در این مجمع كه با حضور بیش از  82/21 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای مرتضي 
شباني  بود، كه خانم  فاطمه پوریا  و  آقای حسن یحیوي رازلیقي در مقام نظار اول و دوم و آقای محمود 

زیدآبادي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل محترم 
و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب 

افزایش سرمایه شركت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.
مدیر عامل گل گهر در این مجمع با اظهار امیدواری از اینکه در سال 1403 تمام برنامه های شركت گل گهر 
در بخش فوالدسازی عملیاتی شود، گفت: شركت گل گهر در سال 1402 افزایش تولید خواهد داشت و 

افزایش تولید آهن اسفنجی در شركت های زیرمجموعه نیز رقم خواهد خورد.
مهندس ایمان عتیقی تصریح كرد كه شركت معدنی و صنعتی گل  گهر در چند شركت مختلف همچون؛ 
گهر انرژی، توسعه آهن و فوالد گل گهر، آب خلیج فارس، شركت سرمایه گذاری گل گهر، كاوند نهان زمین، 
ستاره سیمین هرمز كه با مشاركت فوالد مباركه در بندر عباس به فعالیت می پردازد، نیز افزایش سرمایه 

خواهد داشت.
مدیرعامل شركت معدنی و صنعتی گل گهر همچنین اضافه كرد: میزان تولید آهن اسفنجی در شركت 
توسعه آهن و فوالد گل گهر به چهار میلیون و 600 هزار تن در سال 1402 خواهد رسید و با توجه به 
اهمیت بحث زیرساخت ها و حمل ریلی و جاده ای، خوشبختانه در شركت های زیرمجموعه این موضوع 

در دستور كار قرار گرفته است.
مهندس عتیقی باتبیین اینکه شركت معدنی و صنعتی گل گهر در سال 1402 افزایش تولید خواهد 
داشت كه تنها هدف گل گهر نیست و تولید آهن اسفنجی در شركت های زیرمجموعه رقم خواهد خورد 
افزود: امیدواریم در سال 1403 تمام برنامه های شركت معدنی و صنعتی گل گهر در بخش فوالدسازی 

عملیاتی شود.
وی اظهار كرد: شركت گهرزمین در حال حاضر 5 میلیون تن گندله تولید می كند كه در سال 1405 به 

7.5 میلیون تن تولید گندله خواهد رسید.
در پایان مجمع عمومی فوق العاده شركت معدنی و صنعتی گل گهر، سهامداران این شركت با افزایش 

سرمایه 20 میلیارد تومان و رسیدن آن به 33 هزار میلیارد تومان موافقت كردند.
مبلغ  كه  بود  خواهد  ریال   160.000.000.000.000 سرمایه  افزایش  مبلغ  است،  گفتنی 
78.500.000.000.000 ریال از محل مطالبات و آورده نقدی و 81.500.000.000.000 ریال از محل 

سود انباشته انجام خواهد شد.
هدف از انجام افزایش سرمایه

1- جبران مخارج انجام شده بابت مشاركت در افزایش سرمایه شركت های سرمایه پذیر.
2- مشاركت در افزایش سرمایه شركت های سرمایه پذیر.

3- تأمین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز جهت خرید سنگ آهن.
شركت گل گهر در سال آینده بخش عمده ای از تولید خود را به شركت های جهان فوالد و توسعه آهن 
فوالد خواهد فرستاد. با توجه به این كه آهن اسفنجی بهترین سود را دارد شركت سعی دارد خوراک این 

دو شركت را تامین كند.
هر دو شركت طرح های آهن اسفنجی خود را در سال 1402 به بهره برداری خواهد رسید.

سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن
بخشی از افزایش سرمایه شامل سرمایه گذاری در شركت های زیر مجموعه بوده كه یکی از این شركت ها 
توسعه آهن فوالد بوده كه این شركت تولید 3 میلیون ورق را در دستور كار دارد و در فصل اول 1403 به 

بهره برداری خواهد رسید. با نرخ های حال حاضر، بیش 
از 110 هزار میلیارد تومان فروش شركت خواهد بود. 
با سود 30 درصدی سود این شركت حداقل 30 هزار 
میلیارد تومان خواهد بود. همچنین افزایش سرمایه در 
بخش های دیگر شامل شركت های گهر انرژی، توسعه 
آهن فوالد، آب خلیج فارس، نهان كاون زمین، گهر 
زمین، سرمایه گذاری گل گهر، حمل و نقل ریل جاده و 
ستاره سیمین هرمز صورت خواهد گرفت. ظرفیت تولید 
شركت جهان فوالد تا انتهای سال 1401 معادل 900 

هزار تن و تا انتهای سال 1402 دو برابر خواهد شد.

گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت معدني و صنعتی گل گهر )سهامي عام(

در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1۳47
1- گزارش توجیهی مورخ 1401/09/16 هیات مدیره شركت معدني و صنعتی گل گهر )سهامي عام( 
درخصوص افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ 200/000 میلیارد ریال به مبلغ 360/000 میلیارد ریال )به 
میزان 160/000 میلیارد ریال معادل 80 درصد( مشتمل بر صورتهای مالی فرضی سالهای مالی 1401 
لغایت 1407 و سایر اطالعات مالی فرضی كه پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی«رسیدگی به 
اطالعات مالی آتی« مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی مذبور و 

مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شركت است. 
2- گزارش مزبور در اجرای تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه 
شركت از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران و سود انباشته و یا آورده نقدی از طریق سلب 
حق تقدم از سهامداران فعلی و فروش آن در بازار سرمایه و صدور سهام جایزه برای سهامداران اولیه از 
محل صرف سهام ایجادی و سود انباشته بابت جبران مخارج انجام شده جهت مشاركت در افزایش سرمایه 
شركتهای سرمایه پذیر، مشاركت در افزایش سرمایه شركتهای سرمایه پذیر وتامین بخشی از سرمایه 
در گردش مورد نیاز بابت خرید سنگ آهن و نیز استفاده از معافیت مالیاتی موضوع بند »ف« تبصره 2 
قانون بودجه سال 1401 كل كشور تهیه شده است. این گزارش توجیهی براساس مفروضاتی مشتمل بر 
مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است كه انتظار نمی رود لزوما به وقوع 
بپیوندد. در نتیجه به استفاده كنندگان توجه داده می شود كه این گزارش توجیهی ممکن است برای هدف 

هایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.
3- با سلب حق تقدم از كلیه سهامداران ، تعداد 17/247/482/423 سهام با نام یک هزار ریالی صادر و 
با قیمت پیشنهادی و فرضی هر سهم 4/551 ریال از طریق پذیره نویسی عمومی)جمعا معادل 78/500 
میلیارد ریال( به فروش می رسد و سپس از محل صرف سهام حاصله به مبلغ حدود 61/252 میلیارد ریال 
كه متعلق به سهامداران قبلی است، تعداد 61/252/517/547 سهام جایزه )با نام یک هزار ریالی( صادر و 

بین سهامداران قبلی توزیع می گردد.
4- مبلغ 160/761 میلیارد ریال منابع مورد نیاز شركت به شرح زیر، مبلغ 160/000 میلیارد ریال از 
طریق افزایش سرمایه و مابقی آن به مبلغ 761 میلیارد ریال از طریق سایر منابع داخلی تامین خواهد شد.

5- در رعایت مفاد بند »ب« ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شركتهای ثبت شدهه 
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، با توجه به اظهار نظر مقبول توسط موسسه حسابرسی دیگر نسبت به 
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29اسفند ماه 1400 تلفیقی و جداگانه، مانده سود انباشته شركت 
مندرج در صورتهای مالی مذكور به مبلغ 211/737 میلیارد ریال، با لحاظ نمودن سود سهام مصوب مجمع 
عادی سالیانه مورخ 18 تیر ماه 1401 صاحبان سهام به مبلغ 127/000 میلیارد ریالف به شرح مندرجات 
صفحه 22 گزارش توجیهی، مانده سود انباشته شركت پس از كسر سود سهام مصوب به شرح فوق به 
مبلغ 84/737 میلیارد ریال می باشد. در این ارتباط، تامین بخشی از افزایش سرمایهپیش بینی شده در 
گزارش توجیهی هیات مدیره از محل سود انباشته شركت به مبلغ 81/500 میلیارد ریال از كفایت الزم 

برخوردار است.
6- در رعایت مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت، هیات مدیره شركت می باید، عالوه بر گزارش 
توجیهی افزایش سرمایه، گزارشی درخصوص امور شركت از بدو سال مالی جاری ارایه نماید. در این ارتباط 
مفروضات گزارش توجیهی پیشوست برمبنای عملکرد واقعی صورتهای مالی حسابرسی نشده شش ماهه 

منتهی به 31 شهریور ماه 1401 لحاظ شده است.
7- در محاسـبات سـود و زیـان بـرآوردی ، نـرخ برابـری ارز براسـاس نـرخ ارز سـامانه نیمـا )هر دالر 
معـادل 286/621 ریـال( در تاریخ تهیه گزارش توجیهی با اعمال ضریب رشـد 23/9 درصد سـالیانه 
براسـاس سـنوات آتی براسـاس میانگین تورم 7 سـال اخیر پیش بینی گردیده اسـت. بدیهی اسـت 
هرگونـه تغییـر در نـرخ برابـری ارز ناشـی از شـرایط 
اقتصـادی كشـور و همچنیـن تغییـرات در رویـه هـا 
و مقـررات ارزی بانـک مركـزی، اقـالم صـورت سـود 
و زیـان پیـش بینـی شـده به پیوسـت نیـز متاثـر از 
آن خواهـد بـود. همچنین گـزارش توجیهـی افزایش 
سـرمایه با فرض اسـتفاده از معافیـت مالیاتی موضوع 
بنـد »ف« تبصـره 2 قانـون بودجـه سـال 1401 كل 
كشـور تهیـه شـده اسـت كـه اسـتفاده از معافیـت 
مالیاتـی مزبـور منوط به رسـیدگی و اعالم نظر نهایی 

توسـط سـازمان امـور مالیاتی خواهـد بود.

برنامه ریزی برای افزایش تولیددر شرکت اصلی و شرکت های تابعه
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دادســتان عمومــی و انقــالب بیرجنــد گفت:موسســان، مدیــران و كاركنــان این مجموعــه باعزمی 
بلنــد توانســتند  از بیابــان كویــر، صنعــت پررونــق كویرتایــر را راه انــدازی كننــد كــه الزم اســت از 

همــه آنــان تشــکر و قدردانــی نماییم. 
حجــت االســالم احمــد نســائی زهــان در جمــع قضــات دادســرای عمومــی و انقــالب اســتان 
خاطرنشــان كرد:جدیــت، پشــتکار و تــالش شــبانه روزی در ایــن كارخانــه قابــل تحســین اســت 
كــه بایــد صنایــع تعطیــل و نیمــه فعالــی  كــه تحریــم را بهانــه مــی كننــد، از كویرتایــر اگــو 

بگیرنــد.
ــن  ــر كشــور را تامی ــاز تای ــه ای كــه  بیــش از 20 درصــد نی وی در همیــن راســتا افزود:كارخان
ــه همیــن میــزان، كشــور را از  ــد ب ــا افزایــش هرچــه بیشــتر ظرفیــت تولیــد مــی توان میکند،ب

ــد.  وابســتگی برهان

معـاون هماهنـگ كننـده سـپاه انصـار الرضـا )ع( خراسـان جنوبی گفـت: تحریم هـای جهانی 
دشـمن اگرچـه ظالمانـه اسـت و مشـکالتی را بـر ملت مـا تحمیل نمـوده ولـی از نگاهی دیگر 
خودبـاوری و تکیـه بـه تـوان داخلـی را بـرای مـا بـه ارمغـان آورد كـه نـوآوری هـای كویرتایر 

محصـول همـان تحریم هاسـت.  
سـرهنگ رضـا هـزاری در جمـع مدیـران عامـل و فرماندهـان پایگاههـای مقاومـت بسـیج 
واحدهـای صنعتـی اسـتان خاطرنشـان كـرد: در برابر شـما صنعتگـران و فعاالن عرصـه تولید 

صنایع تعطیل که تحریم را بهانه می کنند، از کویرتایر الگو بگیرند

نوآوری های از دل تحریم های ظالمانه دشمن 

ــش را  آشــنایی هرچــه  ــد خــود و همکاران ــد هــدف بازدی ــالب بیرجن ــی و انق دادســتان عموم
بیشــتر بــا تولیــد و موانــع آن عنــوان كــرد و گفــت: هنگامــی كــه قضــات از نزدیــک بــا صنایــع و 
مشــکالت تولیــد آشــنا شــوند،  بهتــر و ســریع تــر در امــر تصمیــم گیــری پرونــده هــای مربوطــه 
اقــدام وعمــل مــی كننــد كــه ایــن خــود كمک بــه تســهیل ســازی بســتر تولیــد و اقتصاد اســت.

در ابتــدای ایــن جلســه  آقــای مهنــدس زینلــی مدیرعامــل شــركت كویرتایــر ضمــن خیرمقــدم 
گزارشــی از معرفــی شــركت، وضعیــت تولیــد ، افتخــارات ودســتاوردها ومشــکالت پیــش رو ایــن 
صنعــت ارائــه كــردو در ادامــه مســتند نحــوه شــکل یابــی كویرتایــر پخــش گردیــد. در پایــان 

بازدیــد كننــدگان مزبــور از نمایشــگاه داخلــی ســازی و خــط تولیــد بازدیــد كردنــد.
میهمانــان در بــدو ورود بــه كارخانــه  بــر مــزار شــهید گمنــام حاضــر شــدند و بــا  قرائــت فاتحــه 

یــاد و نــام ایــن شــهید را گرامــی داشــتند.

كـه در حقیقـت سـربازان جبهه اقتصادی هسـتید، كرنش مـی كنیم همانگونه كـه پیامبر)ص( 
بـر چنین دسـتانی بوسـه زد. 

وی ضمـن اشـاره بـه بیانـات رهبری)مدظله العالـی( كه فرمودنـد: "دفاع مقدس گنجی اسـت 
تمـام نشـدنی" اذعـان نمـود: ملـت ما در جنـگ 8 سـاله ثابت كرد كـه در دل سـختی ها می 
تـوان رشـد كـرد و بـه پیشـرفت های قابـل توجه دسـت یافت و قطعـا" این جنگ شـناختی و 

تركیبـی اخیر دشـمن مـا را هوشـیارتر و بیدارتـر خواهد كرد.

ایرانی  برتر  نوآوری  ملی  هفتمین جشنواره  در 
كه در چهاردهم اسفند ماه در دانشگاه صنعتی 
زرین  لوح  و  گواهینامه  شد؛  برگزار  شریف 
مدیرعامل  زینلی،  مهندس  آقای  به  جشنواره 
شركت كویر تایر، برای طراحی و ساخت ماشین 

تایرسازی "تک مرحله ای" اهدا گردید.
و  علمی  معاونت  مشاركت  با  كه  این جشنواره 
صنعتی  دانشگاه  و  جمهوری  ریاست  فناوری 
با شناسایی،  ساله  هر  گردد  می  برگزار  شریف 
نوآوری های  برترین  تعیین  و  ارزشیابی 
محصوالت  تولید  حوزه  در  ایرانی  شركت های 
نوین، زمینه توسعه كشور در حوزه  و خدمات 

اقدامات دانش بنیان را فراهم می نماید.

جشنواره ملی نوآوری برتر ایرانی برای ماشین تایرسازی تک مرحله ای کویرتایر
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هشـتمین  كشـور در جهـان و بـا  300 هـزار دالر ارزان تر نسـبت بـه نمونه خارجـی در كویر 
تایـر انجـام شـده اسـت كه بـرای سـاخت این ماشـین 12295 قطعـه به كار رفته اسـت.

مطابقـت بـاال بـا اسـتانداردها و اسـپک هـای سـاخت تکنولوژی بـه دلیـل تمام اتومـات بودن 
فرآینـد تولیـد، كیفیـت باالتـر در یونیفرمیتـی و باالنـس تایـر، كاهـش مصرف انـرژی، كاهش 

ضایعـات و دوبـاره كاری فرآینـد تولیـد از جملـه ویژگی هـای این ماشـین تایرسـازی اسـت.
شـركت كویرتایـردر 5 سـال متوالـی موفـق بـه دریافت لوح نـوآور برتر بـرای تولید تایر سـبز، 
تایـر رینـگ 18، تایـر رینـگ 19، تایـر رینگ 20 و تولید ماشـین تایرسـازی تـک مرحله ای از 

این جشـنواره شـده است.

مدیركل پست استان خراسان جنوبی گفت: همکاری های تنگاتنگ شركت پست با شركت كویرتایر به عنوان صنعت پیشرفته و اول استان موجب افتخار است و امیدواریم این همکاری رضایت 
هرچه بیشتر مشتریان مشترک مان را فراهم آورد.

به گزارش روابط عمومی شركت كویرتایر ،آقای حسین ظهوری در در جریان بازدید از كارخانه كویرتایر كه در راستای تبادل نظر درخصوص سامانه فروش آنالین برگزار گردید خاطرنشان كرد:با 
توجه به تجربه موفقی كه در بدو راه اندازی سامانه فروش آنالین و پاسخگویی حجم باالی متقاضیان داریم،امید است بتوانیم پیک مراجعین پایان سال را با رضایتمندی باال جوابگو باشیم.

وی با اذعان این مطلب كه شركت پست استان در ماه گذشته رتبه یک كشوری را كسب كرده است گفت:همکاری های بی شائبه و شبانه روزی مشتریان ما در استان به خصوص واحدهای 
مختلف كویرتایر این اتفاق خوب را برای شركت پست رقم زد كه امیدواریم این جلسات هم اندیشی بتواند موانع و مشکالت پیش رو را مرتفع سازد.

در ابتدای این مراسم مستند شکل یابی و تاسیس كویرتایر و  گزارش وضعیت فعلی شركت ارائه و سپس از نمایشگاه داخلی سازی و خط تولید بازدید بعمل آمد.
میهمانان در بدو ورود بر مزار شهید گمنام حاضر شدند و با نثار فاتحه یاد و خاطره این شهید را گرامی داشتند.

طراحی و ساخت ماشین تایرسازی تک مرحله ای )UNISTAGE( برای اولین بار در ایران 

همکاری شرکت پست با کویرتایر به عنوان صنعت اول استان، موجب افتخار است

۱۰ رکورد ملی و انحصاری شرکت کویرتایر

شـركت كویرتایـر افتخـار مـی كند كـه همـواره نوپویـی و نوجویی را محـور اصلی سیاسـت های 
اسـتراتژیک خویـش قـرار داده اسـت. این شـركت از بدو تأسـیس تاكنـون همواره منشـأ تحوالت 
علمـی چشـمگیری در صنعت تایر كشـور بوده كه افتخار پیشـتازی در دسـت یابی بـه تکنولوژی 

تولیـد تایرهـای رادیال سـیمی از آن جمله اسـت.
طـرح ریزی سیاسـت های اجرایی و تشـکیالتی كویرتایـر بر پایه اصل مترقی مشـتری مداری و با 
هـدف تأمیـن خواسـته های تصریحی و تلویحی مشـتریان و مصرف كنندگان عزیـز با بهره گیری 

از مفاهیـم نوین مدیریت صنعتی صـورت می پذیرد.
كویرتایـر امـروز افتخـار صنعـت تایـر كشـور و نمـاد علم و صنعـت خراسـان جنوبی اسـت و طی 
سـالها فعالیـت ارزشـمند و تولیـد باكیفیت همـواره پله های ترقـی، تعالی و پیشـرفت را به عنوان 
سـازمانی پویـا و رو بـه رشـد پیمـوده و اینک می رود تا با تکیـه بر توانمندی مدیران، كارشناسـان 
و كاركنـان سـاعی و ارزشـمند خویش و بـا تولید محصوالت باكیفیت همچون گذشـته در صنعت 

تایر كشـور پیشـتاز باشد
شـركت كویرتایـر طی بیش از 24 سـال فعالیت ارزشـمند خود بیش از 10ركـورد ملی وانحصاری 

بـه ثبت رسـانده كه در ادامه تقدیم شـما می شـود.

1-  روند شکل یابی منحصر به فرد ، بهره برداری ازخط تولید سال 1377
2-  پیشـتاز تکنولـوژی اسـتیل بلـت در كشـور ،  بهره بـرداری از خط تولید تایرهای اسـتیل بلت 

1379 سال 
3- رتبه برتر طی سالهای متوالی درصرفه جویی انرژی ، تاسیس كمیته انرژی از سال 1379

4- اولین تولید كننده تایر سبز در كشور، تولید تایرهای سبز از سال 1394
5- اولین سازنده پرس پخت در كشور ،  ساخت اولین پرس پخت از سال 1394

6- خودكفایـی در طراحـی وتولیدتایرهـای SUV .CUV  اولیـن بـار در كشـور ، اولیـن طراحی 
تایر از سـال 1395

7-  راه اندازی اولین سامانه فروش آنالین تایر دركشوراز سال 1397
8- اولین شركت تایر سازی دانش بنیان در ایران در بهمن 1400

9- اخـذ جـواز تاسـیس اولیـن و تنها شـهرک صنعتـی غیردولتـی تخصصی صنایع السـتیک در 
كشـور در آبـان 1401

10-  طراحـی وسـاخت ماشـین تایرسـازی   تـک مرحله ای  بـرای اولین بار در ایران  وهشـتمین 
كشـور در جهـان  درآذرماه 1401
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