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شركت پاكسان جزء اولين توليد كنندگان 
انــواع مواد شــوينده بهداشــتى و صنعتى در 
ايران مى باشــد كه ســالهاى متمادى است كه 
با عرضــه محصوالتى مرغوب بــا برندهاى نام 
آشــنايى چون ســپيد، رخشــا، عروس، پوش، 
گلنار، برف و ... در ايران و ســاير كشورها در 

خدمت سالمت خانواده ها بوده و مى باشد.
مجمع عمومى عادى ساالنه شركت پاكسان 
در ســاعت 9 صبــح روز 1395/11/30 بــا 
حضور بيش از 76 درصد سهامداران شركت 
در محــل تهران ضلع غربى ورزشــگاه آزادى، 
سالن كاسپين پژوهشگاه صنعت نفت برگزار 
شد. اين جلسه به رياست آقاى احمد دودانگه 
و نظارت آقايان داراب وكيلى و احسان وفائى 
و دبيــرى آقــاى محمدرضــا حيدرى تشــكيل 
شــد، در اين مجمع ابتدا مدير عامل گزارش 
عملكرد هيات مديره را به ســمع سهامداران 
رســاند و سپس به ســوالت اكثر سهامداران 
پاســخ گفت ،همچنين در اين جلســه مهندس 
حيــدرى اذعان داشــتند مديــران و كاركنان 
پاكســان با تعهد به ســازمان خــود، بنيانگذار 
آينــده اى روشــن خواهنــد بــود و تعهــد مى 
نمايند تا شــعار " پاكســان پيشــرو در ايران 
 و خوشــنام در منطقــه " را بيــش از گذشــته 

درخشان نمايند.
پــس از اســتماع گــزارش هيــات مديره 
توســط دبير مجمع و گزارش بــازرس قانونى، 
صورتهــاى مالى منتهــى بــه 1395/09/30 
بــه تصويــب حضار رســيد، همچنيــن در اين 
جلسه پس از تصويب صورتهاى مالى از سوى 
ســهامداران، تقســيم مبلغ  600 ريال سود 
به ازاى هر ســهم مورد تاييــد حاضران قرار 
گرفــت. انتخــاب روزنامه اطالعات بــه عنوان 
روزنامه رسمى و همچنين موسسه حسابرسى 
سخن حق به عنوان بازرس قانونى و حسابرس 
شــركت و موسســه حسابرســى آبتين روش 
آريــا به عنــوان بــازرس على البدل شــركت 
 براى ســال مالى آينده، از ديگر مصوبات اين 

مجمع بود.

اعضاى اصلى و علــى البدل هيئت مديره 
به شــرح ذيــل براى مــدت دو ســال انتخاب 

گرديدند:
اعضاء اصلي 

- شركت مديريت صنعت شوينده توسعه 
صنايع بهشهر (سهامي خاص) 

- شــركت صنايع بهداشتي ساينا (سهامي 
خاص) 

- شــركت مديريت ياران توســعه بهشهر 
(سهامي خاص) 

- شركت مرواريد هامون (سهامي خاص) 
- شركت گلتاش (سهامي عام) 

اعضا ء علي البدل :
- شــركت ســرمايه گــذاري توســعه ملي 

(سهامي عام)
- شركت خدمات بيمه اي پوشش توسعه 

بهشهر (سهامي خاص)
 

 اهم موارد پيام هيات مديره پاكسان
به سهامداران به شرح زير اعالم مى گردد:

در ســالى كه گذشت اتفاقات متعددى در 
بازارهــاى هــدف داخلى و صادراتى شــركت 
پاكســان رخ دادنــد كه بــر كســب و كار اين 

شركت تأثير گذار بودند.
در بازارهــاى صادراتــى عمــده اتفاقــات 

عبارت بودند از: 
الف) نوسانات شديد ارز

ب) كاهــش ارزش پــول در كشــورهاى 
آسياى ميانه 

ج) گرفتن ســهم بازار توسط رقبا با قيمت 
كمتر در نتيجه سقوط ارزش روبل

CIS د) افزايش حقوق گمركى در كشورهاى
در بازارهــاى داخلــى چالش هــاى عمــده 

اتفاقات عبارت بودند از:
الف) ورود جــدى رقباى خارجى به صورت 
توليــد كننــده و وارد كننــده در محصــوالت 

مختلف شوينده
ب) ادامه روند ركود در بازار مصرف

ج) افزايــش تعرفــه برخــى از ملزومــات 
وارداتى

د) افزايش فشــار تبليغاتــى رقباى بزرگ 
در تمامى سطوح براى كنترل بازار

2- مرور كلي بر جايگاه شركت در صنعت 
و وضعيــت رقابتــي آن در ســال مالــي مورد 
گزارش حاكى از آن بوده كه شــركت پاكسان، 
براســاس تناژ فروش كل ،در مقايسه با رقبا 

در رتبه سوم قرار گرفته است.
شــركت  عملكــرد  بــر  كلــي  مــرور   -3
وميــزان دســتيابي به اهداف تعيين شــده و 
دستاوردهاي مهم در سال مالي مورد گزارش
مهمترين دستاورد در بازار داخلى عبارت 

بودند از: 
الــف) تحقق 92 درصدي فروش در بخش 
مصرفي و تحقــق 95 درصدي اهداف فروش 

در بخش صنعتي
ب) بــه روز رســانى و اصالح بســته بندى 

پودرهاى ماشين لباسشويى
ج) تمركز بر مشوق هاى بازار محور به جاى 

تبليغ محور
د) تمركــز بر برندهاى ســپيد و ســيو در 

حوزه تبليغات و اطالع رسانى
ه) اصالح سبد محصوالت

بــه  توجــه  و  خرده فروشــى  توســعه  و) 
فروشگاههاى زنجيره اى به عنوان كانال توزيع 

آينده
عمــده دســتاوردهاى حاصلــه در حــوزة 

صادرات به قرار زير بوده است:
الــف) افزايش 22 درصد فــروش تناژى 

سال 95 نسبت به سال 94
ب) اضافــه كــردن نماينــدگان جديد در 
دو كشــور آذربايجان و گرجستان در راستاى 

توسعه بازار
ج) افزايش فــروش به ميزان 43 درصد 
در كشور تركمنســتان نسبت به مدت مشابه 

سال قبل
د) ورود بــه بــازار محصــوالت صنعتــى و 
همچنيــن آغــاز فروش ايــن محصــول به دو 

كشور جديد تركيه و قرقيزستان
و) اجراى پروژه تبليغاتى اركيد در كشور 
عــراق و فــروش پودر ماشــينى اركيــد براى 

اولين بار در منطقه مذكور
درســال مالــي مورد گــزارش، اهــداف و 
برنامه تعيين شده در ارتباط با EPS با پوشش 
105 درصد ميــزان پيش بيني، كمى بيش از 

پيش بينــى تحقــق يافت ودر رابطــه با بودجه 
مقــدارى توليــد 99 درصــد ومبلــغ فــروش 
101 درصــد محقق گرديــد. ضمنا دررابطه با 
صــادرات مقدار 31,549 تن انواع محصوالت 
بــا پوشــش 85 درصد از بودجــه ارزي و 89 

درصد از بودجه ريالي محقق گرديد.
5- در بيان برنامه ها وچشم انداز وضعيت 
شــركت براي ســال مالي آتي نيز بــا توجه به 
رونــد تغييــرات روابط بيــن المللى كشــور و 
همچنين فضاى كســب و كار داخلى، مهمترين 
برنامه هاى پاكســان بر محور تجهيز كامل براى 
مواجهه با شــرايط اقتصادى پــس از تصويب 
برجام و حفظ و ارتقاء ســهم بازار مطابق برنامة 

استراتژيك تدوين شده، خواهد بود.
6- مشروح ريسك هايى كه شركت با آن 
مواجه بوده است تحت موضوعات و محورهاي 
متعدد مانند نرخ تسهيالت، نوسانات نرخ ارز، 
قيمت هــاى مــواد اوليه و نهاده هــاى توليدي، 
و  المللــي)  خارجي(بيــن  عوامــل  تهديــدات 
تغييرات ضوابط داخلي و قيمت هاى جايگزيني 

رقباي خارجي، بوده است .

جايگاه شركت در صنعت
شركت در صنعت توليد محصوالت شوينده 
و بهداشــتى فعاليت مى كند و شركت در بين 
شــركتهاي فعال در اين صنعت با حجم فروش 
معــادل مبلــغ 3,769,554 ميليــون ريال در 
رابطه با صابون, كفشــوي و محصوالت صنعتى 
در رده اول و دررابطه با پودر هاى شوينده در 
رده چهارم قرار دارد. همچنين ســهم فروش 
محصــوالت مختلف ايــن شــركت از كل بازار 

داخلى و صادرات به شرح زير است:

 پروژه هاى سال 1396
1) پــروژه ســاخت 2 مخــزن 1500 تنى 

جهت ذخيره سازي اوليه مصرفى در صابون
2) پروژه بازسازي ساختمان انتظامات

 post addition 3) پروژه تبديل سيستم
PLC control به Pc control واحد پودر از

4) پــروژه تعبيــه كنتور مصــرف حاملهاي 
انرژي بــراي واحدهــاي مختلف جهــت اعمال 

كنترل بيشتر بر ميزان مصرف
5) پــروژه خريد دســتگاه پركــن نايلونى 

واحد پودر
6) پــروژه سيســتم اعالم و اطفــاء حريق 

كارخانه
قديــم  پلنــت  نوســازي  پــروژه   (7

سولفوناسيون
8) پروژه بازسازي جاروي برج

9) پــروژه اســتفاده از سيســتم توليــد 
پيوسته در واحد صابون

10 ) پروژه ساخت هفت هزار عدد باكس 
پالــت فلزي جهــت افزايش فضــاي انبارش و 

حفظ كيفيت محصول

واحد تحقيق و توسعه
اهــم فعاليت هاى واحد تحقيق و توســعه 

عبارت است از:
طراحى و توسعه محصوالت

1) طراحى فرموالســيون پودرهاي البسه 
مشكى(در حال انجام)

2) طراحــى فرموالســيون پــودر دســتى 
مخصوص شستشوي برف(درحال انجام)

3) طراحى فرموالســيون صابون دترجنت 
در راســتاي انطبــاق حداكثــري بــا الزامــات 

استاندارد ملى با هدف اخذ
صابون هــاى  بــراي  ســاخت  پروانــه 

دترجنت(اتمام)
4) طراحى پودر صابون رختشويى

5) بهينه سازي مصرف اسانس در صابون 
حمام

6) طراحى و بررسى استفاده از روغن هاى 
جديد در مخلوط روغن هاى صابون

7) طراحــى و تعيين دوز رنــگ صابونهاي 
سيو به منظور مطابقت با رنگ جعبه

فعاليت هاي تحقيقاتى
در  آنزيم هــا  جايگزينــى  پروژهــي   (1
پودرهاي ماشينى و دستى و همچنين پودرهاي 

ظرفشويى با هدف افزايش پايداري
آنزيم و باال رفتن كيفيت

2) پروژهي بررسى ســاختار زئوليت هاى 
مورد اســتفاده درپودرهاي شــوينده با هدف 

بررسى تاثير برروي الياف پارچه
3) پروژهــي اســتفاده از بنتونيــت نــرم 
كننده به عنوان سازنده در پودرهاي ماشينى

حــرارت  از  اســتفاده  طــرح  بررســى   (4
اتالفــى اگزوزهــاي مبدل هــاى حرارتى واحد 

سولفوناسيون
5) بررسى رنگ اسيد ســولفونيك توليد 

شده در واحد سولفوناسيون
در  اســتفاده  مــورد  مــواد  بررســى   (6

فرموالسيون عروس و سپيد
7) امكان سنجى توليد محصوالت جديد

8) مطالعه و بررســى تجهيــزات مورد نياز 
صابون دورنگ

در مجمع شركت پاكسان 600 ريال سود به ازاى هر سهم تصويب گرديد

عملكرد مثبت هيئت مديره رضايت سهامداران را به همراه داشت

سود و زيان:

ترازنامه: 


