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یادداشت
پیامبر اکرم (ص)  :هیچ مؤمنی نباشد از جمله مؤمنان الّ که او را گناهی کرده آید وقت از پس وقت ،آن گناه از او
جدا نباشد تا آن وقت که وی جدا شود از دنیا( .شرح فارسی شهاب األخبار ،ص)336 :
مجید محسنی مجد در پیامی به مناسبت سالگرد تاسیس عنوان کرد:

گروه توسعه صنایع هبهشر

تجیل  ۵۰سال کار و تالش صادقانه است

علــی ملکــی معاون امور شــرکتها و مجامــع و عضو هیئت مدیره وبشــهر طی پیامی پنجاهمین
ســالگرد تاســیس شــرکت توســعه صنایع بهشــهر را تبریک گفت .در متن این پیام آمده اســت :
خــدا را شــاکریم کــه امــروز پنجاهمین ســالگرد تاســیس شــرکت توســعه صنایع بهشــهر را
در حالــی جشــن مــی گیریــم کــه ایــن شــرکت طــی ســالیان فعالیــت خــود توانســته اســت،
بــا همــت و کوشــش بــی دریــغ نیــروی انســانی ارزشــمند ،در مســیر رشــد و توســعه روز
افــزون گام برداشــته و بــرای پیشــبرد اهــداف متعالــی نظــام مقــدس جمهــوری اســامی
ایــران و همچنیــن رضایــت ســهامداران خــود بیــش از پیــش بکوشــد و افتخــارات بزرگــی
را در کارنامــه پنجــاه ســاله خــود بــه ثبــت برســاند.
در همیــن فرصــت ضمــن تبریــک ســالگرد تاســیس این شــرکت معظــم ،مراتــب قدردانی
و ســپاس خــود را خدمــت همــه همــکاران محتــرم ابــراز داشــته و امیــدوارم بــا تــاش و
کوشــش مضاعــف و همدلــی و وفــاق بیشــتر بتوانیــم همچــون گذشــته نســبت بــه تحقــق
برنامــه هــا و چشــم انــداز شــرکت ،همــت گماریــم.
«حسین معین زاد» در پیام تبریک سالگرد تأسیس این شرکت عنوان کرد:

 50سال اعمتاد و هرماهی مشا ،موجب
اثربخیش چمش گیر رشکت در بخش های

مختلف صنعت و اقتصاد بوده است

شــرکت توســعه صنایــع بهشــهر امســال بــا کولــه بــاری از تجربیــات ارزشــمند و گرانبهــا در
حالــی وارد پنجاهمیــن ســالگرد تاســیس شــد کــه قدمــت فعالیــت هــای ایــن شــرکت بــه
 77ســال پیــش بــاز مــی گــردد.
مجیــد محســنی مجــد مدیــر عامــل شــرکت توســعه صنایــع بهشــهر بــا پیامــی ســالگرد
تاســیس ایــن شــرکت را تبریــک گفــت .در ایــن پیــام آمــده اســت :
اکنــون کــه بهشــهر پــس از چندیــن دهه فعالیــت مســتمر وارد پنجاهمین ســالگرد تاســیس
خــود مــی شــود ،خــدای بــزرگ را شــاکریم که بــا همــکاری و تــاش متخصصــان مجرب و
کارگــران ســاعی ،نامــی شــناخته شــده و معتبــر در عرصــه صنعــت و تولید کشــور محســوب
مــی شــود .بــی شــک ایــن موفقیــت مرهــون ســرمایه انســانی ارزشــمند و پرتوانــی اســت که
بــرای تحقــق اهــداف واالی ســازمانی از هیــچ کوششــی فروگذار نیســتند.
مفتخریــم کــه بهشــهر بــا تکیــه بــر قابلیــت هــای خــود و طیــف گســترده و متنوعــی از
خدمــات ،توانســته اســت در مســیر تحقــق رونــق تولیــد ،ایجــاد اشــتغال پایــدار و بــه حرکــت
درآوردن چرخــه هــای اقتصــاد کشــور گام هــای موثــری بــردارد و امــروز ایــن وظیفــه بــر
دوش ماســت تــا بــرای اعتــا و پیشــبرد اهــداف ایــن شــرکت قدیمــی و معظــم همچنیــن
رضایتمنــدی ســهامداران و تمامــی ذینفعــان آن تــاش بیشــتری کنیــم.
در پایــان فرارســیدن ســالروز تاســیس ایــن شــرکت را بــه یکایــک اعضــای ایــن خانــواده
بــزرگ اعــم از ســهامداران ،اعضــای هیــات مدیــره ،مدیــران عامــل و کلیــه همــکاران
ارزش آفریــن آن تبریــک عــرض مــی نمایــم و ســرافرازی ،موفقیــت و توفیــق خدمتگــزاری
صادقانــه را بــرای ایــن عزیــزان از درگاه خداونــد متعــال مســئلت دارم.
«علی ملکی» در پیام تبریک سالگرد تاسیس این شرکت عنوان کرد :

افتخارات بزریگ در کارانمه  50ساله رشکت
توسعه صنایع هبهشر به ثبت رسیده است

حســین معیــن زاد ،معــاون برنامــه ریــزی و توســعه وبشــهر طــی پیامــی پنجاهمین ســالگرد
تاســیس شــرکت توســعه صنایــع بهشــهر را تبریــک گفــت .در متــن ایــن پیــام آمــده اســت:
بــه حــول و قــوه الهــی ،در شــرایطی بــه پنجاهمیــن ســالگرد تأســیس شــرکت توســعه
صنایــع بهشــهر وارد می¬شــویم ،کــه از نظــر شــاخص میــزان فــروش در بیــن  31گــروه
صنعتــی در  500شــرکت بــزرگ کشــور و در حــوزه محصــوالت غذایــی و آشــامیدنی رتبــه
اول را طــی ســه ســال متوالــی اخیــر ،کســب نمــوده و اهــداف کالنــی از جملــه :بهــره وری
در تولیــد ،افزایــش درآمدهــا ،بهبــود در کیفیــت خدمــات و ســهولت و ســرعت در خدمــت
رســانی ،یکپارچگــی بیشــتر در ایفــای مســئولیت اجتماعــی ،ارائــه محصــوالت و خدمــات
جدیــد ،و چابــک ســازی بیشــتر شــرکت ،را در ســر مــی پرورانیــم.
افــق نــگاه مــا در آینــده نزدیــک ایــن اســت که تــاش جمعــی مــا در راه ارائــه خدمات ســازمانی،
مــا را بــه نمــادی از نــوآوری ،هــم افزائــی ،ارزش آفرینــی و پیشــتازی تبدیــل می نمایــد .روزی که
بــه تعهــد همــکاران خــود مــی بالیــم ،و بــه اعتماد ذینفعــان و مشــتریان خــود افتخار مــی کنیم.
اینجانــب و همکارانــم ،ضمــن تبریــک ایــن مناســبت ،امیدواریــم کــه بــا حفــظ ارزش هایــی
همچــون :تعهــد ،وفــاداری ،مســئولیت پذیــری ،خدمــت مشــتاقانه ،مشــارکت جمعــی،
صمیمیــت ،صداقــت ،نــوآوری ،در نیــل بــه مأموریــت اصلــی شــرکت ،کــه ارائــه خدمــات
قابــل اتــکاء و راه حــل هــای نوآورانــه ،تحقــق ســود پایــدار و خلــق ارزش مســتمر بــرای
ســهامداران بــا الهــام از تجربیــات موفــق و توســعه کســب و کارهــای مولــد اســت ،بــه
موفقیــت هــای روز افزونــی دســت یابیــم.

گفت و گو
بیمــاران و اعضــای خانــواده بایــد در مــورد بهداشــت شــخصی ،اقدامــات اساســی (برنامــه پیشــگیری و کنتــرل عفونــت)
 IPCو نحــوه مراقبــت از اعضــای خانــواده مظنــون بــه ابتــا بــه بیمــاری کوویــد ،۱۹-تــا حــد امکان ،اطمینان داشــته باشــند.
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در گفتوگو با بهروز پورمحمدی ،مدیرعامل به پخش مطرح شد :

مشرتیمداری آنالین در دستور کار
شــرکتهای توزیــع و فــروش در حــوزه پخــش ،مارکــت و
مارکتینــگ را بهخوبــی میشناســند و بعــد از تامیــن کاال،
بازاریابــی و ســپس توزیــع و آنــگاه وصــول وجــه را بــر عهــده
دارنــد .برخــاف تصــور عامــه ،شــرکتهای پخــش تنهــا
نقــش رســاندن کاال را بــر عهــده ندارنــد و از ایــن منظــر ایــن
صنعــت یــک صنعــت کامــا اســتراتژیک در همــه جــای
دنیــا محســوب میشــود.
بــر ایــن اســاس بایــد بــه ایــن نکتــه دقــت کــرد کــه دیجیتــال
و مدرنیــزه شــدن صنعــت پخــش بهتنهایــی و زمانــی کــه
ســایر بخشهــای کشــور بهصــورت ســنتی عمــل میکننــد
نمیتوانــد مشــکالت را برطــرف کنــد .شــرکتهای فعــال در
ایــن صنعــت مســیر پرچالشــی را پیــش رو دارنــد کــه بــه گفته
مدیرعامــل شــرکت بهپخــش تحــت تاثیــر متغیرهایــی اســت
کــه از دســت شــرکتهای پخــش خــارج بــوده و هزینههــای
توزیــع را در کشــور بهشــدت افزایــش داده اســت.
حرکت به سمت فضای مدرن
در دستور کار بهپخش
بــه گفتــه بهــروز پورمحمــدی ،مدیرعامــل بهپخــش ،ایــن
شــرکت بــا  ۷۰هــزار عامــل مغــازهدار در اقصــی نقــاط کشــور
و بــا فرهنگهــای مختلــف در تمــاس اســت ،بنابرایــن بایــد
بهگونـهای حرکــت کنــد کــه در کنــار فــروش واقعــی شــرایط
را بــرای فــروش اینترنتــی نیــز تقویــت کنــد .در فــروش واقعی
بایــد واقعیتهــای بــازار را دیــد و همزمــان بــا تغییراتــی کــه
در جامعــه اتفــاق میافتــد کــه بــه ســمت شــهر الکترونیــک
درحرکــت اســت بایــد اقداماتــی را انجــام داد و بهپخــش بــا
همیــن واقعیــت و بــا تاکید بــر تجــارت الکترونیک از دو ســال
پیــش بــا طراحــی یــک اپلیکیشــن حــدود  ۱۸هــزار خریــدار را
در سراســر کشــور بــا هــدف ســفارشگیری از جامعــه در
دســتور کار خــود قــرار داده و ایــنیــک قــدم بــرای حرکــت به
ســمت فضــای مــدرن اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اغلــب مغــازهداران و خریــداران
دانــش فعالیتهــای مــدرن را بهطــور کامــل در اختیــار
ندارنــد و بهصــورت ســنتی عملیــات ثبــت تقاضــای خــود را
همــواره انجــام دادهانــد ،گفــت :بــا ایــنحــال نســل جــوان
و تحصیلکــرده فعــال در ســوپرمارکتها بــه ایــن نــوع
اســتراتژی روی خــوشنشــان دادهانــد؛ بــه همیــن دلیــل
عــاوه بــر روشهــای نویــن حتمــا روشهــای ســنتی را نیــز
زنــده نگــه میداریــم.
بــه گفتــه وی ،در ایــنبیــن شــیوع بیمــاری کرونــا امــا باعــث
شــد شــرایطی پیــش آیــد تــا مــردم نگاهــی نــو بــه موضــوع
پخــش داشــته باشــند و درنتیجــه بــه دلیــل عــدم مراجعــه
ویزیتورهــا بــه مغازههــا توجــه خریــداران بــه اپلیکیشــنها
افزایــش مییابــد .در همیــن راســتا بهپخــش طــی یــک ســال
گذشــته فروشــگاه صرفــه مارکــت را راهانــدازی کــرده کــه از

طریــق ســایت و اپلیکیشــن در غــرب تهــران در حــال فــروش
کاال اســت و بــه نقط ـهای رســیده کــه مصرفکننــده نهایــی
نیــز بــه شــرکت ســفارش میدهــد و بــا همــه ســختیها
اکنــون نزدیــک بــه دو مــاه در حــال فعالیــت اســت.
رشدهزینههایپخشدرکنارمارجینثابت
پورمحمــدی ،مدیرعامــل بهپخــش تاکیــد دارد :متغیرهایــی
کــه از دســت شــرکتهای پخــش خــارج اســت هزینههــای
توزیــع را در کشــور بهشــدت افزایــش داده و ایــن در حالــی
اســت کــه مارجیــن ایــن شــرکتها توســط ســازمان حمایــت
تعییــن و اعــام میشــود کــه ایــن مارجیــن از قیمــت کاال
گرفتــه میشــود ،امــا هزینههــای توزیــع بســیار متغیــر و از
همــه مهمتــر خــارج از اراده فعــاالن حــوزه پخــش اســت؛
بهعنوانمثــال ناگهــان هزینــه حمــل یــا قیمــت بنزیــن
بــا افزایــش روبــهرو میشــود ،بنابرایــن همــه ایــن مــوارد
هزینههــا را افزایــش میدهنــد و مارجیــن شــرکتهای
مذکــور کاهــش مییابــد و ایــن در حالــی اســت کــه مارجیــن
در ســال گذشــته مــورد توافــق قــرار گرفتــه و افزایــش و
کاهــش متغیرهــا بــا تغییــر رقــم مارجیــن روبـهرو نیســت.
بــه گفتــه پورمحمــدی دســتمزد و کرایــه حمــل و تعویــض
روغــن و قطعــات و ...هــرروزه در حــال افزایــش شــدیدی
اســت ،ایــن در حالــی اســت کــه شــرکتهای توزیعکننــده
شــرکتهای ســوددهی نیســتند و اغلــب شــرکتهای
پخــش در حــال توزیــع کاالهــای شــرکتهای خود هســتند
و رســالت اصلــی آنهــا فــروش محصوالت خودشــان اســت؛
وگرنــه صــرف اینکــه کســی قصــد راهانــدازی یــک شــرکت
پخــش را داشــته باشــد اصــا بهصرفــه نیســت.
وی در ارائــه راهــکاری بــرای عبــور از عــدم تعــادل بیــن
هزینههــا و مارجیــن معتقــد اســت :وقتــی عرضــه و تقاضــا
در اقتصــاد حاکــم باشــد و بــازار رقابتی بــوده و اقتصــاد پویاتر
شــود ایــن مشــکالت برطــرف میشــوند ،امــا تحریمهــا
مانعــی جــدی در برابــر فضــای کس ـبوکار رقابتــی شــده و
درنتیجــه ســبب بــروز چنیــن مشــکالتی شــده اســت .بــه
گفتــه او همهچیــز در اقتصــاد بــه هــم مرتبــط اســت و طبعــا
برطــرف شــدن مشــکالت در یــک بخــش نیازمنــد رفــع
چالشهــا در ســایر زیرمجموعههــای اقتصــادی اســت.
لجستیک شاهرگ پخش و توزیع
پورمحمــدی بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکت بــه پخــش مالــک
خودروهــای حملونقــل خــود اســت و تــاش کــرده
ناوگانــی ب ـهروز را در اختیــار داشــته باشــد میگویــد :ایــن
شــرکت ســال گذشــته  ۱۳۰دســتگاه ایســوزو و  ۸۰وانــت
نیســان خریــداری کــرده و از یــک نــاوگان نــو بهــره میبــرد،
زیــرا نــاوگان فرســوده هزینههــای حمــل را بهشــدت
افزایــش میدهــد و ایــن در حالــی اســت کــه لجســتیک
یــک ابــزار فــروش بــوده و حیاتــی اســت و خوشــبختانه بــه

پخش در زمینه این ابزار بسیار کارآمد است.
قطعــا امــروز تنهــا شــرکتهای بــزرگ پخــش کــه وابســته به
تولیــد خــود هســتند تــوان ادامــه فعالیــت دارنــد و بــا توجــه بــه
هزینههــای بــاالی ایــن صنعــت بســیار بعیــد اســت شــرکتی
بــدون ایــن ظرفیــت بتوانــد وارد عرصــه پخــش شــود.
بــه گفتــه پورمحمــدی ،شــرکتهای پخــش یکــی از
بــازوان دولــت محســوب میشــوند .بــه پخــش در  ۳۰مرکــز
اســتانی کشــور مرکــز پخــش دارد و همیــن باعــث شــده تــا
قیمــت محصــوالت در هــر نقطــه از ایــران یکســان باشــد و
ایــن موضــوع بســیار بــرای دولــت کــه تــاش میکنــد تــا
ســطح عمومــی قیمتهــا در کشــور حفــظ شــود اهمیــت
دارد .شــرکتهای پخــش تــاش میکننــد تــا بــه ایــن
هــدف دولــت جامــه عمــل بپوشــانند و از ایــن منظــر دولــت
نیازمنــد شــرکتهای پخــش اســت.
بــه گفتــه وی کشــورهای جهانســومی و درحالتوســعه
هنــوز دارای پخــش ســنتی هســتند و دلیــل ایــن نیــز
موضوعــات فرهنگــی اســت ،زیــرا امــروز تنهــا ۲۰درصــد از
مــردم کشــور از فروشــگاههای زنجیــرهای خریــد میکننــد
و بیشــتر اشــتیاق بــه خریــد از مغازههــا و فروشــگاههای
کوچــک دارنــد؛ بنابرایــن تــا زمانی کــه چنین فروشــگاههایی
وجــود دارنــد نیازمنــد شــرکتهای پخــش هســتیم .البتــه
نســل جــوان کشــور در تــاش اســت تــا حیطــه فعالیــت خود
را توســعه داده و فروشــگاههای بــزرگ را ترویــج کنــد و بــه
همیــن دلیــل از روشهــای مدرنتــر بــرای فعالیــت خــود
اســتفاده میکنــد و خریــداران جــوان نیــز نیازهــای خــود را
از روشهــای مــدرن و الکترونیکــی تامیــن میکننــد ،امــا
خریــداران ســنتی نیازمنــد وجــود روشهــای قبلی هســتند.
بــه اعتقــاد وی ،در تمــام دنیــا و کشــورهای پیشــرفته
تولیدکننــدگان جنــس خــود را مســتقیما بــه فروشــگاههای
بــزرگ تحویــل میدهنــد بنابرایــن واســطه در فعالیــت آنهــا
معنــیدار نیســت؛ در نتیجــه در آینــده بلندمــدت هایپرهــا
تهدیــد جــدی بــرای شــرکتهای پخــش محســوب
میشــوند .در حــال حاضــر شــرکتهای پخــش  ۱۵تــا ۲۰
درصــد کاالی خــود را بــه فروشــگاههای زنجیــرهای عرضــه
میکننــد و  ۸۰درصــد بــه مغازههــا تحویــل داده میشــود .بــا
راهانــدازی هایپرهــا خــود ایــن فروشــگاهها بــه دنبــال تامین و
توزیــع خواهنــد رفــت و ایــن باعــث از بیــن رفتن شــرکتهای
پخــش خواهــد شــد و رفتهرفتــه روزی خواهــد رســید کــه
پخــش بــه شــیوه کنونــی توجیــه نداشــته باشــد.
مدیرعامــل بــه پخــش میگویــد :ایــن شــرکت تــا پایان امســال
در تــاش اســت تــا ابتــدا فــروش بــه مغــازهداران را بــا اســتفاده
از اپلیکیشــن طراحیشــده شــرکت بــه  ۳۰هــزار یــوزر برســاند
و بــا توجــه بــه مشــوقهایی کــه بــرای ایــن موضــوع در نظــر
گرفتــهشــده انتظــار مـیرود ایــن اتفــاق بـهزودی بیفتــد.
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گفت و گو
اولویت اول در بازار بورس حفظ سرمای ه است و اولویت دوم ،حفظ سودهای قبلی میباشد .همیشه فرصت خرید سهام وجود
دارد ولی فرصت برگرداندن سرمایه همیشه مهیا نیست.

گلتاش بر فراز قله توسعه و پیرشفت
شــركت گلتــاش بــه عنــوان یكــی شــركت هــای برتــر تولیــد كننــده انــواع محصوالت شــوینده
و بهداشــتی و پذیرفتــه شــده ســازمان بــورس و اوراق بهــادار در زمینــه تولیــد انــواع محصوالت
شــوینده ،بهداشــتی و آرایشــی در پنــج گــروه شــامل :انــواع خمیردنــدان ( بــا برندهــای
دنتامكــس ،پونــه و نســیم ) ،انــواع شــامپو ( بــا برندهــای آرومكــس  ،شــبنم و ســیو ) ،صابــون
( بــا برندهــای آرومكــس ،گلبــو و گلنــار ) ،مایــع دستشــویی ( بــا برندهــای آرومكــس  ،گلبــو و
ســیو ) كــرم ( بــا برنــد آرومكــس و مــری پــن ) فعالیــت دارد و در كنــار تولید محصــوالت نهایی
در راســتای افزایــش قــدرت رقابــت ،كاهــش هزینــه هــا ،افزایــش كیفیــت و بهــره وری اقــدام
بــه ظرفیــت ســازی در بخــش تولید ادوات بســته بنــدی مانند تیــوب هــای خمیردنــدان ،انواع
بطــری ،پریفــرم و همچنیــن در بخــش تولیــد مــواد اولیــه صنعتــی ماننــد بتائیــن ،كوكونــات،
ً
تگزاپــون صدفــی و كــرود گلیســرین نمــوده و دائمــا در حــال ایجــاد ظرفیــت هــای جدیــد و
بهســازی خطــوط تولیــد بــوده اســت  .مطالــب پیــش روی حاصــل پاســخ مدیرعامــل
پرتــاش و توانمنــد ایــن شــرکت اســت.
▪نظــر بــه اینكــه فصــل پاییــز  ،فصــل پایانــی ســال مالــی شــركت بــوده عملكــرد فصــل
فــوق نســبت بــه ســایر فصــول چگونــه بــوده اســت؟
عملكرد سه ماهه پایانی سال مالی :

مبلــغ فــروش و ســود خالــص :مبلــغ فــروش ســه ماهــه پایانی ســال مالــی بالغ بــر 442ر2
میلیــارد ریــال بــوده كــه معــادل  30درصــد فــروش ســال مالــی مــی باشــد و نســبت بــه
ســه ماهــه قبــل ( تابســتان  20 ) 1399درصــد افزایــش را نشــان مــی دهــد و نســبت بــه
مــدت مشــابه ســال مالــی قبــل بیــش از  58درصــد رشــد داشــته و از طرفــی  32درصــد
ســود خالــص ســال مالــی را ســه ماهــه چهــارم بــه خــود اختصــاص داده اســت.
مقــدار فــروش محصــوالت نهایــی :مقــدار فــروش انــواع محصــوالت شــوینده كــه در
ســبد تولیــدات شــركت مــی باشــند در ایــن مــدت 600ر 14تــن بــوده كــه معــادل 25/5
درصــد فــروش ســال مــی باشــد و نســبت بــه ســه ماهــه ماقبــل خــود  4/5درصــد رشــد
داشــته و نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل از رشــد  11/5درصــدی برخــوردار بــوده.
مقــدار تولیــد محصــوالت نهایــی :مقــدار تولیــدات انــواع محصــوالت نهایــی در ســه
ماهــه چهــارم نزدیــك بــه  15هــزار تــن بــوده كــه  27درصــد تولیــد كل ســال مالــی را بــه
خــود اختصــاص داده و نســبت بــه ســه ماهــه قبــل معــادل  11/7درصــد و نســبت بــه
مــدت مشــابه ســال مالــی قبــل  14/6درصــد رشــد داشــته اســت.

▪بــا توجــه بــه اینكــه پایــان ســال مالــی شــركت  30آذرمــاه مــی باشــد ،عملكــرد مقــداری
ســال مالــی را چگونــه ارزیابــی مــی كنیــد؟

عملكــرد مقــداری تولیــد و فــروش در بخــش محصــوالت نهایــی بــا مقــدار  60600تــن
نســبت بــه ســال مالــی گذشــته نزدیــك بــه  14درصــد رشــد داشــته كــه بــا توجــه بــه شــرایط
تحریــم و ارز بــری مــواد اولیــه ،تولیــد محصــوالت شــوینده از وضعیــت بســیار مناســبی
برخــودار بــوده و در آذرمــاه ســال مالــی فــوق و عملكــرد ســالیانه شــركت شــاهد شكســت
تمــام ركوردهــای عملكــردی خــود بــوده .بــا توجــه بــه اینكــه شــركت در بخــش تولیــد انــواع
ً
ادوات بســته بنــدی و مــواد اولیــه پــر تیــراژ مــورد نیــاز خــود هــم فعــال بــوده و دائمــا در حــال
ظرفیــت ســازی و بهســازی خطــوط تولیــد مــی باشــد ،در ایــن بخــش هــم شــاهد رشــدهای
قابــل توجــه در جهــت افزایــش تــوان رقابتــی و بهــره وری شــركت بــوده.
▪عملكرد مالی شركت در سال مالی مذكور را چكونه ارزیابی می كنید؟

طــی ســال مالــی منتهــی بــه  30آذرمــاه  1399بــا توجــه بــه قــوت گرفتــن تحریــم
هــای ظالمانــه ،اقتصــاد ایــران بــا چالــش هــا و مشــكالت زیــادی موجهــه بــوده بــه
خصــوص در بخــش نــرخ ارز  ،تامیــن ارز وارداتــی و ابــر تــورم حاكــم در همــه بخــش
هــا و از طرفــی بــا توجــه بــه اینكــه مصــرف كننــده محصــوالت شــركت عامــه مــردم
هســتند و قــدرت خریــد مــردم نیــز دارای افــت شــدیدی بــوده و امــكان افزایــش نــرخ
محصــوالت متناســب بــا نــرخ تــورم در بخــش تامیــن مــواد و ملزومــات تولیــد نبــوده،
شــركت عملكــرد مقــداری قابــل قبولــی داشــته و در بخــش مالــی نیــز علیرغــم
همــه مشــكالت بــا رشــد حــدود  13درصــدی در ســود خالــص روبــرو مــی باشــد كــه
امیــد در ســال مالــی آتــی بــا تمهیــدات اندیشــیده شــده در بخــش هــای مختلــف
از جملــه توســعه محصــوالت ،برندهــا ،بازارهــای هــدف ،ظرفیــت ســازی در تولیــد
محصــوالت نهایــی و ادوات بســته بنــدی و مــواد اولیــه مــورد نیــاز  ،بهبــود چشــم
گیــری خواهــد داشــت .
▪دالیــل بهبــود حاشــیه ســود شــرکت در چنــد ســال اخیــر چیســت؟ شــرکت همــواره
ســعی کــرده تامیــن مــواد اولیــه و ملزومــات بســته بنــدی خــود را در اولویــت قــرارداده تــا
مشــکلی در رونــد تولیــد و فــروش بــه وجــود نیایــد و اســتفاده از نیــروی انســانی متعهــد و
متخصــص در شــرکت  ،اســتفاده مناســب از منابــع و تجهیــزات و ظرفیــت هــای ایجــاد
شــده در شــرکت بگونــه ای کــه شــرکت توانســت بعنــوان برتریــن شــرکت از لحــاظ بهــره
وری در کشــور شــود و رتبــه نخســت را کســب کننــد.

گفت و گو
قناعــت بــه معنــای اکتفــا بــه کفــاف و یــک مبنــا بــرای شــکلدادن بــه زندگــی اســت کــه در وهلــه اول ،یــک خصلــت درونــی
زاینــده اســت و بــه فــرد احســاس رضایــت از زندگــی و آرامــش میبخشــد .بههمیندلیلــی فــرد قانــع ،فــرد شــاکر اســت.

▪میزان تولید و فروش محصوالت را بهمراه جایگاه این شرکت در صنعت را بیان نمایید؟

تولیــد محصــوالت نهایــی در ســال مالــی  1397بــه میــزان  38600تــن  ،در ســال مالــی
 1398بــه میــزان  52019تــن و در ســال مالــی  1399بــه میــزان  57200تــن بــوده کــه هــر
ســال بــا رشــد روبــرو بــوده و در ســال مالــی 1399نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل رشــد
10درصــدی داشــته اســت  .برخــی از مــواد اولیــه و ادوات بســته بنــدی مــورد نیــاز جهــت
تولیــد محصــوالت نهایــی شــامل تگزاپــون صدفــی  ،کوکونــات و بتائیــن  ،انــواع ظــروف
بســته بنــدی (درب و بطــری ) و تیــوپ خمیــر دنــدان درشــرکت تولیــد و مصــرف مــی گــردد
کــه عــاوه بــر ایجــاد اشــتغال ،ارزش افــزوده مناســبی بــرای شــرکت دارد.
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در خصــوص مقادیــر فــروش محصــوالت در ســال مالــی  1397توانســتیم مقــدار 39899
تــن  ،در ســال مالــی  1398مقــدار  50696تــن و در ســال مالــی  1399مقــدار  57600تــن
محصــول روانــه بــازار کنیــم كــه در ســال مالــی  1399نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل
مقادیــر فــروش محصــوالت نهایــی نزدیــك بــه 14درصــد رشــد داشــته اســت.
مبلــغ ریالــی فــروش در ســال مالــی 583 ، 1397ر 2میلیــارد ریــال ،طــی ســال مالــی
 1398مبلــغ 666ر 5میلیــارد ریــال و طــی ســال مالــی  1399مبلــغ فــروش از 000ر8
میلیــارد ریــال گذشــته کــه در ســال مالــی  1399نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل رشــد
39درصــدی داشــته اســت .
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گفت و گو
لئوبوسكالیا  :عشق همیشگی است ،این ما هستیم كه ناپایداریم .عشق متعهد است و مردم عهد شكن ،عشق همیشه
قابل اعتماد است ،اما مردم نیستند.

▪نظــر بــه اینكــه آمــار تولیــد محصــوالت نزدیــك بــه ظرفیــت هــای
اســمی مــی باشــد و از طرفــی شــركت در مســیر صعــودی خــود
می باشد  ،چه تمهیداتی در بخش ظرفیت تولید انجام شده است؟

ظرفیــت اســمی تولیــد محصــوالت نهایــی  56هــزار تــن در ســال
مــی باشــد كــه محاســبه فــوق بــر اســاس دو شــیفت كاری مــی باشــد
و بــا فعــال نمــودن شــیفت كاری ســوم طرفیــت عملــی شــركت از
ظرفیــت اســمی فراتــر مــی باشــد و بــا توجــه بــه رونــد صعــودی
شــركت در بخــش هــای عملكــردی مختلــف و اضافــه شــدن تولیــد
محصــوالت آرایشــی و بهداشــتی بــه ســبد محصــوالت و از طرفــی
برنامــه هــای توســعه ای شــركت در بخــش ایجــاد تنــوع و برندهــای
جدیــد ،ظرفیــت ســازی تولیــد از مســایل اجتنــاب ناپذیــر گلتــاش
مــی باشــد و در راســتای ایجــاد بهــره وری ،افزایــش كیفیــت
محصــوالت و افزایــش قــدرت رقابــت  ،ســرمایه گــذاری در بخــش
تولیــد ادوات بســته بنــدی و مــواد اولیــه نیــز بســیار ضــروری مــی
باشــد .در ســه ماهــه پایانــی ســال مالــی اقــدام بــه خریــد تجهیــزات
تولیــد و بســته بنــدی خمیردنــدان شــده و در بخــش تولیــد مــواد
اولیــه پــروژه تولیــد و توســعه مــواد اولیــه صنعتــی فعــال گردیــده ،
بــرای ســال مالــی  1400نیــز بودجــه ســرمایه ای الزم بــرای همــه
بخــش هــای تولیــدی و پشــتیبانی جهــت افزایــش ظرفیــت هــا
 ،بهســازی و نوســازی خطــوط تولیــد دیــده شــده و پــروژه هــای
مربوطــه در حــال برنامــه ریــزی و ورود بــه فــاز اجرایــی مــی باشــند .
▪گلتاش صنعت شوینده کشور از چه جایگاهی برخوردار است؟

شــرکت گلتــاش بعنــوان بزرگتریــن تولیــد کننــده محصــوالت شــوینده
در غــرب کشــور بــوده و یکــی از شــرکت هــای پویــا در امــر تولیــد ایــن
نــوع محصــوالت محســوب مــی شــود و جایــگاه مناســبی در صنعــت
شــوینده دارد .در تولیــد خمیردنــدان در كشــور دارای رتبــه اول مــی باشــد
و در بــا همــراه شــركت پاكســان در تولیــد صابــون رتبــه دوم و در تولیــد
محصــوالت شــامپو و مایــع دستشــویی رتبــه ســوم را دارا مــی باشــد .
▪آیا شرکت برنامه ای برای افزایش سرمایه دارد؟

افزایــش ســرمایه از مبلــغ  1000میلیــارد ریــال بــه ریــال بــه مبلــغ
600ر 2میلیــارد ریــال بــه میــزان 600ر 1میلیــارد ریــال ،معــادل
160درصــد ســرمایه کنونــی شــامل  90درصــد از محــل آورده نقــدی
و مطالبــات حــال شــده ســهامداران و  70درصــد از محــل ســود
انباشــته مــورد تصویــب هیــات مدیــره و تاییــد حســابرس مســتقل و
بــازرس قانونــی قــرار گرفتــه و جهــت اخــذ مجــوز از ســازمان بــورس
و اوراق بهــادار اقــدام شــده  .ســعی بــر ایــن هســت كــه بــه همــراه
مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه در بهمــن مــاه  ،مجمــع فــوق العــاده
جهــت افزایــش ســرمایه نیــر برگــزار و مصــوب شــود.
▪بــا توجــه بــه رقابتــی بــودن بــازار شــوینده ایــن شــرکت چــه طــرح
هــای توســعهای در دســت دارد؟

شــرکت بــه دنبــال توســعه محصــوالت  ،برندهــا  ،بازارهــای هــدف و
همچنیــن بــاال بــردن کیفیــت محصــوالت خــود بــوده و در ایــن زمینــه
کمیتــه هــای تخصصــی بــه صــورت هفتگــی برنامــه هــا و اهــداف خــود
را در ایــن زمینــه دنبــال مــی كننــد و بــه دنبــال تولیــد محصوالتــی
هســتیم ضمــن افزایــش ســهم بــازار بــا محصــوالت بــا كیفیــت  ،بــرای
شــرکت ارزش افــزوده مناســبی ایجــاد کننــد و گــروه محصــوالت
آرایشــی و بهداشــتی ماننــد انــواع كــرم هــا بــا برندهــای جدیــد بــه تولیــد
نهایــی رســیده و در شــرف ورود بــه بــازار مــی باشــند .

گفت و گو
در ســنبلش آویختــم از روی نیــاز *** گفتــم مــن ســودازده را کار بســاز
گفتــا کــه لبــم بگیــر و زلفــم بگــذار *** در عیــش خوشآویــز نــه در عمــر دراز

دیوان حافظ  -رباعی بیست و دوم
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«لطفعلي حيدري» كارگر پيشكسوت این شرکت در گفت و گو با «وبشهر» :

رعایت حقوق كارگری

در مروارید هامون از اولويت هاست
▪خودتــان را بــرای خواننــدگان مــا معرفــی کنیــد و
بفرماییــد از چــه ســالی بــه گــروه شــوینده پیوســتید؟

بنــده لطفعلــی حیــدری در ســال  1354بــه عنــوان نیــروی
فنــی بخــش فلــزكاری وارد مجموعــه تولــی پــرس شــدم
و تــا پایــان دوره خدمــت خــود در آن مجموعــه بــودم .بعــد
از بازنشســتگی ،اوایــل ســال  1390بــا دعــوت مدیرعامــل
وقــت شــركت مرواریــد هامــون بــرای تجهیــز و تعمیــر
خــط تولیــد پــودر دعــوت بــه همــكاری شــدم .هــم اكنــون
مــدت  8ســال هســت كــه بــا ایــن شــركت همــكاری
دارم .در طــی ایــن مــدت بــا تجهیــز و تعمیــر خــط تولیــد
پــودر ،تهیــه دســتگاه میكســر بــرای تولیــد مایعــات و پــودر
كفشــوی ،اتوماتیــك كــردن دســتگاه دربنــد شــامپو  ،راه
انــدازی خــط تولیــد بطــری مایــع ظــرف اقدامــات اساســی
در مرواریــد هامــون صــورت گرفتــه اســت.
▪زمانــی کــه وارد مجموعــه شــدید در چــه بخشــی
مشــغول بودیــد و هــم اکنــون در کــدام قســمت مشــغول
بــه خدمــت هســتید؟

از ابتــدا بــه عنــوان مشــاور فنــی بــوده و هــم اكنــون
نیــز در ایــن ســمت بــه خانــواده بــزرگ مرواریــد هامــون
خدمــت میكنــم.
▪آیــا در حــال حاضــر از شــغل و محیــط کار خــود راضــی
هســتید؟

بــی شــك راضــی هســتم و اگــر خداونــد عمــر دوبــاره بــه
مــن مــی داد بــاز هــم همیــن مســیر را پیــش مــی گرفتــم
و بــرای ایــن كــه در توســعه و نــوآوری شــركت مرواریــد

هامــون ایفــای نقــش كــرده ام بــه خــود میبالــم و خداونــد
منان را شــكرگزار هســتم.
▪بــا توجــه بــه ســابقه باالیــی کــه دارید شــرایط کاری شــما
طــی ایــن ســال هــا چــه تفاوتــی بــا ســال هــای گذشــته
کــرده اســت و شــاهد چــه تحوالتــی در رونــد کاری خــود
بــوده ایــد؟

تفــاوت از زمیــن تــا آســمان اســت .بــا توجــه بــه تجربیــات
بنــده طــی مــدت همــكاری و عالقــ ه ام بــه تعمیــر و راه
انــدازی خطــوط بــرای ســهولت كار كارگــران عزیــز در
ایــن مــدت شــاهد اتفاقــات زیــادی بــودهام ،از جملــه
تحریــم هایــی كــه بــه كشــور عزیزمــان تحمیــل شــد
باعــث شــد كــه خریــد دســتگاه هــا ســخت و گاهــی غیــر
ممكــن شــود لــذا مجبــور بــه تعمیــر یــا تهیــه نمونــه بومــی
محصــول شــدیم و قطعــا در ایــن مســیر اتفاقــات تلــخ و
شــیرین زیــادی همــراه مــا بــود.
▪دوست داریم یک خاطره شیرین از دوران کاریتان بشنویم.

خاطــره خــوب مــن برمیگــردد بــه ابتــدای فعالیــت بنــده
در صنعــت شــوینده ،ســال  58در اوایــل انقــاب اســامی
یــك واحــد سولفوناســیون (تولیــد اســید) كــه تجهیــزات
آن تــا قبــل از پیــروزی شــكوهمند انقــاب اســامی از
كشــور ایتالیــا وارد میشــد را صفــر تــا صــد بــه صــورت
بومــی بــا همــكاری چنــد نفــر از دوســتانم تولیــد كردیــم
و ایــن اتفــاق  3ســال طــول كشــید تــا بــه بهــره بــرداری
برســد و نتیجــه آن خوشــایندترین اتفــاق زندگــی كاری بنده
بــود .درآن زمــان مــورد تشــویق هــم قــرار گرفتــم و شــاید

همــان تشــویق بــود كــه بنــده را مصمــم بــه ادامــه كار در
ایــن صنعــت كــرد و ســبب شــد كــه همچنــان راغــب بــه
فعالیــت و خدمــت رســانی در ایــن حــوزه باشــم.
▪چــه درخواســت یــا صحبتــی بــا مدیــران ،جهــت بهبــود
اوضــاع کاری یــا شــرایط پرســنل شــرکت داریــد؟

پیشــنهاد مــی كنــم مســئوالن عزیــز مرواریــد هامــون بــا
حمایــت هــای شــركت معظــم توســعه صنایــع بهشــهر
نســبت بــه تهیــه دســتگاه هــای نــو و بــه روز و افــزودن
خطــوط بیشــتر جهــت تولیــد ســایر اقــام بهداشــتی
درایــن كارخانــه كــه ظرفیــت باالیــی دارد ،اقــدام
عملیاتــی نماینــد.
▪بــه طــور کلــی کارگــران نیازمنــد چــه حمایــت هایــی
هســتند؟

خوشــبختانه طــی ســال هــای اخیــر مســئولین شــركت
مرواریــد هامــون بــا حمایــت هــای تیــم مدیریتــی و ركــورد
شــكنی فــروش و اســتفاده از حداكثــر ظرفیــت تولیــد
موجــب شــدند كــه حقــوق كارگــران عزیــز بــه موقــع
پرداخــت شــود و الحمداللــه در خانــواده بــزرگ مرواریــد
هامــون رعایــت حقــوق كارگــری در اولویــت قــرار دارد.
▪در پایان اگر صحبت خاص دیگری دارید بفرمایید.

در آخــر از همــكاری و همراهــی كلیــه پرســنل مرواریــد
هامــون تشــكر میكنــم و بــرای همــه آنهــا آرزوی
موفقیــت و ســامتی دارم.
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معاون امور شرکتهای گروه توسعه ملی در بازدید از «شگل» :

حمایت از گلتاش و ارتقای هسم آن
در ابزار از اولویت های کاری ما است

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گلتــاش ،عبــاس بابــاگلزاده معــاون امــور شــرکتها
گــروه توســعه ملــی و رئیــس هیــات مدیــره وبشــهر ،بــه همــراه مدیــران گــروه توســعه صنایــع
ملــی از شــرکت گلتــاش بازدیــد کردنــد و در جریــان آخریــن وضعیــت و مشــکالت ایــن
شــرکت قــرار گرفتنــد.
توفیــق افشــارنژاد ،مدیرعامــل شــرکت گلتــاش در ایــن بازدیــد بــا اشــاره بــه ضــرورت توجــه
بــه دغدغههــای ایــن شــرکت و حمایــت از آن گفــت :متأســفانه در حــال حاضــر شــرکت بــا
مشــکالت فــراوان ازجملــه باالبــودن نــرخ ارز ،نبودنقدینگــی درگــردش کافــی ،تأمیــن مــواد
اولیــه و فــروش محصــوالت شــرکت مواجــه اســت کــه بایــد بــرای رفــع ایــن موضوعــات می
بایســت اقدامــات جــدی انجــام گیــرد .و نیازمنــد یــک اراده جمعــی اســت.
ویبــا بیــان اینکــه چــرخ تولیــد ملــی نیازمنــد حمایــت همهجانبــه اســت ،تصریــح کــرد :در
ســال جهــش تولیــد ،بــا وجــود موانــع گوناگــون ،ایــن شــرکت بســیار خــوش درخشــید ،امــا
ظرفیــت هــای ایــن شــرکت نســبت بــه جنبه هــای مختلــف تولیــد بصــورت کامل اســتفاده
نمــی شــود و بــرای حــل آن مــی بایســت در مرحلــه اول یــک اتحــاد و هــم افزایــی مضاعــف
درون گروهــی شــکل گیــرد.
عبــاس بابــاگلزاده ،معــاون امــور شــرکتهای گــروه توســعه ملــی و رئیــس هیــات مدیــره
شــرکت توســعه صنایــع بهشــهر نیــز در ایــن بازدیــد بــا اشــاره بــه اقدامــات موثــر شــرکت
گلتــاش در رونــد تولیــد و خــط مقــدم تولیــد ملــی گفــت :بــدون شــک از هیچ کوششــی برای
رفــع مشــکالت شــرکت گلتــاش دریــغ نخواهیــم کــرد و رویکــرد مــا در ایــن زمینــه ،حمایــت

بــه منظــور رفــع مشــکالت اســت.
وی ادامــه داد :امســال بــا تدبیــر رهبــر معظــم انقــاب عنــوان جهــش تولیــد نامگــذاری
شــده بنابرایــن شــرکتهای زیــر مجموعــه گــروه توســعه ملــی بایــد در راســتای تحقــق ایــن
عنــوان برنامــه عملیاتــی و راهکارهــای اجرایــی ارائــه دهنــد.
رئیــس هیــات مدیــره گــروه توســعه صنایــع بهشــهر خاطرنشــان کــرد :اولویــت مــا ،حمایــت
از ایــن شــرکت پرتــاش بــه منظــور ارتقــای ســهم آن در بــازار و تــداوم رونــد تولیــد ملــی
بــوده و امیــدوار هســتم کــه بــا عبــور از مشــکالت مختلــف نظیــر تحریمهــا و بیثباتــی
اقتصــادی متأثــر از آن ،از پـ ِـس ایــن چالــش نیــز برآییــم.
در ایــن بازدیــد بابـاگلزاده و هیئــت همراه ،ضمــن بازدید از خصــوط تولید و آزمایشــگاههای
تحقیقــات و تضمیــن کیفیــت در جریــان مراحل تولیــد محصــوالت شــرکت گلتــاش
نیز قــرار گرفــت.

بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای
وزارت کشور از شرکت مارگارین

جلسه مشترک ماهانه مدیران به پخش و پاکسان

بازدید مدیر کل سازمان غذا و دارو از انبارهای به پخش

انجام اقدامات پیشگیرانه کرونا در کارخانه قند نیشابور

تجلیل هیات دوچرخه سواری سپاه مازندران
از مدیرعامل بهپاک

مدیرعامل شرکت صنعتی بهپاک با حجت االسالم شیخ
مرتضی ایازی ،مسؤول مدرسه علمیه جعفریه رستمکال

با تشکر از همکارانی که ما را در تهیه مطالب این شماره یاری کردند :
آقای توکلی ( شرکت گلتاش ) | آقای صباحی نژاد ( شرکت به پخش ) | خانم رادمنش ( شرکت مروارید هامون )
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