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س جلد   
شرح عک

همکاران ارجمند و گرانقدر

سرکار خانم نعیمیان و جناب آقای رستمعلی

ما را در غم خود شریک بدانید 
از طرف تحریریه مجله اقتصاد و بیمه 

جناب اقای دکتر پورزرندی 
مدیرعامل محترم بانک شهر

توفیق روزافزون شـما در پیشـبرد اهداف عالی ایران اسـامی را از رب 
جلیل مسئلت دارد و تداوم خدمتگزاری به میهن عزیز را در ظل توجهات 

حضرت ولی عصر )عج( آرزومند است.
خسرو امیرحسینی
مد   یرمسئول و سرد   بیر اقتصاد    و بیمه

جناب آقای بابک دربیکی

انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیر كل اداره روابط عمومی بانک 
پارسـیان را صمیمانه تبریک عرض نمـوده و از درگاه ایزد منان توفیقات 

روزافزون حضرتعالی را خواستاریم.
خسرو امیرحسینی
مد   یرمسئول و سرد   بیر اقتصاد    و بیمه

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحوم مغفور
شادروان مهندس سعید خلیلی عراقی 

از پیشکسوتان و نامداران عرصه صنعت را به گروه صنعتی بوتان و خانواده 
محترم ایشان تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم علو درجات و برای 

بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.
خسرو امیرحسینی
مد   یرمسئول و سرد   بیر اقتصاد    و بیمه

جناب آقای دکتر حامد سلطانی نژاد
انتصاب شایسـته جنابعالی را به سمت مدیرعامل شـركت بورس كاالی 
ایران، كه بیانگر كارآمدی، لیاقت، توانمندی و شایسـتگی های برجسته 
جنابعالی می باشـد، صمیمانه تبریک عرض نمـوده و از درگاه ایزد منان 

توفیقات روزافزون حضرتعالی را خواستاریم.
خسرو امیرحسینی
مد   یرمسئول و سرد   بیر اقتصاد    و بیمه

جناب آقای مهندس امیرمسعود هراتیان

انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیرعامل شركت فوالد هرمزگان 
جنـوب صمیمانه تبریک عرض نموده، توفیق شـما را از درگاه ایزد منان 

آرزومندیم.
خسرو امیرحسینی
مد   یرمسئول و سرد   بیر اقتصاد    و بیمه

لیسـانس برنامه ریزی اجتماعی، فوق لیسانس مدیریت 
سیستم ها، متولد 1343

سوابق اجرایی
• معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی

• معاون وزیرتعاون
• عضو هیات مدیره بانک سپه

• رئیس سازمان برنامه و بودجه گیان
وزارت  كشـور،  وزارت  مجموعـه  در  كل  مدیـر   •

جهادسازندگی و سازمان ثبت احوال كشور
• كارشناس نخست وزیری

• عضویت در هیئت مدیره شـركتهای سـرمایه گذاری، 
بازرگانی و تولیدی بخش دولتی.

عضویت در مجامع و شوراها
• عضـو كمیسـیون های شـورای اقتصـاد، شـورایعالی 
صـادرات، شـورایعالی اشـتغال، شـورایعالی اصنـاف، 

اجتماعی دولت و انفورماتیک بانک ها.
• عضو شورایعالی بانک ها و شورایعالی تامین اجتماعی.

• عضو ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی دولت.
• عضـو كمیته های عدالـت اجتماعی و توانمندسـازی، 

بخش خصوصی وتعاونی برنامه چهارم.

• دبیر شـورای برنامه ریزی برنامه سـوم توسـعه استان 
گیان.فعالیت های اجتماعی

•عضو انجمن اسامی دانشگاه عامه طباطبائی
•حضـور داوطلبانـه در دفاع مقدس به مـدت 16 ماه به 

صورت بسیجی و مجروح جنگ تحمیلی
•نامزد شـورای شهر تهران و كسب حدود 1۲۰ هزار رای 

از مردم شریف تهران
•نامزد مجلس شورای اسـامی و كسب حدود 1۷۰ هزار 

رای از مردم شریف تهران
•چـاپ دهها مقاله در زمینه هـای اقتصادی و اجتماعی 

و برنامه ریزی

سید كامل تقوی نژاد:مدیرعامل بانک سپه
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آیا رشد اقتصادی می تواند کاهنده فقر باشد؟

چن��دی پیش رفته بودم برای یک نشس��ت خبری، 
مسیر را بین حمل و نقل شهری تقسیم کردم؛ بخشی 
با مترو، بخشی با اتوبوس یا به قول ما قدیمی ها واحد 
و بقیه خط یازده. س��اعت به سرعت پیش می رفت و 
عقربه لختی توقف نداشت. به محل نشست رسیدم؛ 
برجی که هوش از سر می پراند. خود را به طبقه 17  
و جمع مخبرین رساندم، غرق در این فکر که به راستی 
این پول چه ها که نمی کند! به یک حساب سرانگشتی 
درباره نیروی کار  به 200 نفر رسیدم و می دانستم که 
حقوق و مزایای برج نشین آبدارچی بیش از مهندس 
نیروس��ت. برای این مجموعه باش��گاهی روح افزا در 

بلندای سعدآباد در نظر گرفته شده بود.
بگذریم... در بازگش��ت جلو در بهارستان همانی که 
عدل مظفر بر س��ر درش نقش می داش��ت چند ده 
نفر از کارکنان فوالد را دیدم که ش��ش ماه بود ریالی 
باب��ت نان و پنیر نگرفته، داد ب��ه دادگاه آورده بودند. 
از آن نیز بگذشتم... باالتر از میدان فردوسی چندین 
معلم را دیدم در سایه سار ساختمان با دستنوشته ای 
که روی آن بنوشته بودند قوتی دهید تا موت نشوم، 
من معلم بچه های شما هستم و بابا نان داد تدریس 
می کنم... به تحریریه بازگش��تم، که یارانه شما قطع 
شده، پرسیدم چرا، گفتند دو طبقه داریم یا مستکبر 
یا مستضعف؛ آنان که یارانه می گیرند مستضعف اند 
و آنان که قطع یارانه ش��ده اند مستکبر. ادامه سخن 
بود که خبر دادند داروهای قلب عمل کرده شما تمام 
ش��ده بروید هالل احمر بخرید، یادتان نرود داروخانه 
13 آبان هم انس��ولین بگیرید که آن هم تمام شده، 
داروهای شیمی درمانی و والپرسدیم عیال هم هست 
و تا پایان ماه هم 10 روزی  مانده و حقوق بازنشستگی 

کمتر از 11 میلیون ریال است.
این بگفتم تا برس��یم به مقوله فقر... ما که گوش��ت 
نتوانیم خرید چون این قل��م در حیات ما 700 برابر 
قیمت پیدا کرده، نان هم دانه ای شده 1200 تومان، 
قیمت مرغ در سوپرهای اروپا و آمریکا 5 دالر است و 
در فروشگاه های ما 24 هزار تومان. از این هم بگذریم... 
در پی خبر افزایش تعداد فقرا بر آن شدیم تا به بررسی 

مسئله در حد توان و مقدوراتمان بپردازیم.
بررسی یک علت از سه منظر 
گسترش نهادهای مدنی، افزایش تعداد فقرا 

»چرا با وجود فعالیت گس��ترده ان جی اوها در ایران، 
فقر همچنان یکی از مسائل جدی در جامعه ماست؟« 
احتماال بارها با این پرس��ش مواجه شده و پاسخ های 
مختلفی برای آن تراش��یده اید... انبوه کودکان کار در 

چهارراه ها، افزایش تعداد معتادانی که در گوشه و کنار 
بلوارها مش��غول مصرف مواد یا چرت  زدن هستند و 
زباله جمع کن هایی که برای لحظه ای سطل های بزرگ 
زباله را رها نمی کنند، از یک طرف و صدها ان جی او و 
تشکل و گروه های اینترنتی که سعی در بهبود شرایط 
اجتماعی کشور دارند، از سوی دیگر، گاه حتی ممکن 
است سوال کننده را دلسرد کند:  »با شعار نمی شود 
کاری کرد!« و حتی شاید چیزی تلخ تر از اینها؛ یعنی 
نمایشی  دانستن فعالیت های غیردولتی در حوزه های 

اجتماعی.
 در دومین نشس��ت طردش��دگان در دانشکده علوم 
اجتماعی که از س��وی دفتر رصد فرهنگ و اجتماع  
پژوهش��گاه فرهنگ، هنر و ارتباط��ات و با همکاری 
انجمن علمی دانشجویی انسان شناسی دانشگاه تهران 
برگزار شد، یک پژوهشگر حوزه اجتماعی، یک استاد 
دانشگاه رشته اقتصاد و یک مسئول ان جی او از زوایای 

مختلف به این سوال کلیدی پاسخ دادند. 
رمضان ماه عدل علی اس��ت؛ ی��ادآور آنچه به گفته 
مدیر برگزاری دومین نشس��ت طردش��دگان، یکی 
از فراموش شده های امروز ماس��ت: »پس از شهادت 
امیرالمومنین)ع(، اولین گروه��ی که روبه روی نظام 
طبقاتی ایس��تادند، ش��یعیان علی بودن��د که عالوه 
بر دین، عدل را می جس��تند...«، ش��اید همین چند 
جمله برای ورود به موضوع طردش��دگان کافی باشد 
اما آنچه از بررس��ی جایگاه این گ��روه از اجتماع در 
دومین نشست از سلسله  نشس��ت های ماه عدل، در 
سخنرانی ها به  دست آمد، بیشتر به این سمت رفت که 
چرا سازوکارهای ان جی اویی در ایران هنوز نتوانسته اند 

مانع از بی توجهی به طردشدگان جامعه شوند.

مفهوم طرد  و  مسئله كمک
اولین سخنران این برنامه دکتر رضا امیدی، پژوهشگر 
سیاستگذاری اجتماعی بود که در سخنرانی خود با 
عنوان »سیاستگذاری اجتماعی؛ ضرورت یک پروژه 
اجتماع��ی- سیاس��ی«، پیش از هر چی��ز از قدمت 
گروهی در جامعه س��خن گفت که ام��روز به  عنوان 
طردشدگان شناخته می شوند: »در مفهوم نظری طرد 
باید به دهه 70 میالدی برگردیم، وقتی اولین  بار در 
این دهه موضوع »طرد اجتماعی« مطرح شد، یک نقد 
جدی به این مفهوم وارد شد. مسئله این بود که مطرح 
 کنندگان این بحث در ادبیات اقتصادی و اجتماعی، به 
دنبال این هستند که با مفهوم »طرد«، زشتی و خشن 
 بودن فقر را پنهان کنند اما مطالعات بعدی نشان داد 

طرد اجتماعی می تواند چهره ای به مراتب خش��ن تر 
داشته باشد.« چه چهره ای می تواند حتی خشن تر از 
فقر باشد؟ امیدی در این بخش از سخنانش »طرد« 
را از »فق��ر« جدا کرد و ب��ه آن صفتی اجتماعی داد: 
»فقر ناش��ی از مکانیس��م توزیع اس��ت اما طرد یک 
مقوله اجتماعی است که در آن ارتباطات دچار اخالل 
می شود. از این منظر، فقر یکی از عوامل تشدید کننده 
طرد است و طرد اجتماعی زمانی به  وجود می آید که 
روابط در ساختار اجتماعی دچار گسست های اساسی 
می ش��ود و به  همین د لیل می توان در حوزه طرد، از 
مذهب، جنس��یت، مهاجرت و... هم به عنوان سطوح 

مختلف مسئله نام برد.«

آیا رشد اقتصادی می تواند كاهنده فقر باشد؟
امیدی س��پس به ذکر یک مثال پرداخت: »براساس 
مطالعات انجام شده، استان سیستان  و بلوچستان یکی 
از نواحی طردش��ده در مناسبات اقتصادی و توسعه 
کشور است. به عبارت دیگر، طرد می تواند در سطوح 
مختلف قابل بررس��ی باش��د.« او پس از این مثال به 
مبحث طرد اجتماعی بازگشت و فعالیت های دولت 
را در س��ال های اولیه انقالب مورد بررس��ی قرار داد: 
»دولت ها تا دهه 80 به  عنوان مهم ترین و اصلی ترین 
منبع مخاطرات اجتماعی عمل کرده اند؛ در حوزه های 
فقر و آسیب های اجتماعی هیچ مسئله  اجتماعی را 
نمی توان پیدا کرد که ردپای سیاست های دولت ها در 
آن نباشد.«  در ادامه  چند آمار مرتبط با مسئله فقر و 
طرد اجتماعی ضمیمه بحث شد: »وقتی در جامعه ای 
16 درصد جی دی پی ف��رار مالیاتی صورت می گیرد، 
نباید از همبستگی اجتماعی برای حل مسائل سخن 
گف��ت. آخری��ن آمارهای دولت نش��ان می دهد یک 
 میلیون و 400  هزار نفر در س��طح ملی زیر خط فقر 
قرار دارند که از اینها، 40 درصد در جامعه روس��تایی 
و 30 درصد در جامعه شهری هستند که درآمدشان 

کفاف سیر کردن شکمشان را نمی دهد.«
ای��ن مقدمه برای امیدی، حکم ورود به بحثی تازه را 
داش��ت: »فعالیت های ان جی اوها تا چه حد می تواند 
به طردش��دگان جامع��ه کمک کن��د؟« او پیش از 
ورود به این بحث، از بهزیستی به خاطر برون سپاری 
95 درصدی فعالیت هایش انتقاد کرد و گفت که چرا 
دولت به جای هدایت درآمدها به س��مت بخش های 
عمرانی، به ح��وزه اجتماعی کمک نمی کند و افزود: 
»ن��گاه کالس��یک حکم می کن��د رش��د اقتصادی 
ازبین برنده فقر خواهد بود؛ در حالی که بانک جهانی 

خسرو اميرحسيني

نخوانید
بـدانـید
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هم به این موضوع اعت��راف کرده که نمی توان حتی 
با چهار برابر کردن رشد اقتصادی، شاهد کاهش فقر 
در جهان بود. بنابراین باید پرسید فارغ از نگاه دولتی 
در ای��ن حوزه، چرا ان جی اوها نتوانس��ته اند در حوزه 
طرد اجتماعی موفق باشند؟« پیشنهاد این پژوهشگر 
حوزه اجتماعی، متمرکز کردن ان جی اوها و حرکت به 
سمت سیاس��تگذاری کالن برای عزم ملی و کاهش 
مش��کالت طرد اجتماعی در ایران بود؛ موضوعی که 
موسس و مدیر جمعیت امام علی)ع( به  عنوان نماینده 
ان جی اوی حاضر در این نشست، چندان با آن موافق 

به  نظر نمی رسید.

طرد، واژه مناسبی نیست یا هست؟
واژه طرد، ی��ک پیش زمینه ذهنی برای مخاطبانش 
دارد؛ خداون��د ش��یطان را از بهش��ت طرد ک��رد. آیا 
می توان مط��رودان جامعه را با صفت طرد تفس��یر 
کرد؟ شارمین میمندی نژاد، موسس و مدیر جمعیت 
خیری��ه امام علی)ع(، به این نشس��ت آم��ده بود تا از 
دریچه دیگری به این موضوع نگاه کند: »طردشدگی  
واژه گسترده ای است که ریش��ه در باورهای ما دارد، 
ما فقیر را آدم بی اس��تعداد و بی هنری می بینیم که 
نتوانس��ته خودش را در ساختار اجتماعی باال بکشد. 
کسانی که در مقابل آدم های کارآفرین، نتوانسته اند 
فعالیتی ایجاد کنند، بیش��تر به حاشیه رانده شده اند 
و از آنها با عنوان های نادرس��تی چون انگل اجتماع و 
آدم های بی عرضه یاد می ش��ود؛ حال آنکه وقتی این 
افراد جدی گرفته نمی شوند، طبیعی است که به فساد 
نیز آغشته شوند.« او هم با مرور تاریخ پس از انقالب 
به جایگاه طرد اش��اره کرد و گفت: »در انقالب، شعار 
حذف طبقات جامعه یکی از ش��عارهای کلیدی بود؛ 
در حالی که امروز فاصله طبقاتی به شکل جدی تری 
احساس می شود زیرا ما مانیفست اجتماعی نداشته ایم 
و نمی دانی��م درنهایت جامعه باید در مقابل این افراد 
چه واکنشی نشان دهد.« او در پاسخ به سوال کلیدی 
نشست که سمن ها چطور باید به یک راهکار درست در 
مقابل موضوع طردشدگان برسند نیز گفت: »بسیاری 
معتقدند سمن ها باید سیاست کالن جامعه را تغییر 
دهند که این امکان پذیر نیس��ت چون این حاکمیت 
هم از دل همین اجتماع پدید آمده است؛ تغییر باید 
در کف اجتماع ب��ه  وجود بیاید تا در راس نمود پیدا 
کند.« اما چطور؟ »اگر می گویند ان جی اوها نمی توانند 
سیاستگذاری های حاضر و حاکم در جامعه را تغییر 
دهند، به این دلیل اس��ت که هنوز مفهوم درس��تی 
از ان جی او مطرح نش��ده یا مطرح شده و متوجه آن 
نمی ش��وند. باید تغییر از کف جامعه صورت گیرد و 
ان جی اوها مهم ترین بازوی این تغییر هستند، پس از 
آن می توانیم شاهد تغییر در سطوح باالتر هم باشیم.«

میمندی نژاد نیز بحث خود را با یک اس��تفهام منفی 
به پایان رساند: »آیا مشکالت طبقه نادیده گرفته شده 
آن قدر ساده است که تنها با طرح کردنشان بتوان آنها 
را حل کرد؟ آیا چنین نگاهی به طردش��دگان باعث 
نمی ش��ود که دیگر مش��کالت آنها را در بخش های 
مختل��ف نادیده بینگاریم و تنها ب��ه بحث اقتصادی 

بپردازیم؟«

نئولیبرالیسم یا وقتی كه به فردگرایی می رسیم
چهره دیگر فقر را می توان در آن س��وی دیوار واژه ها 

سراغ گرفت؛ واژه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. 
در پستوی هر جامعه ای، طردشدگان قرار دارند، آنها 
به پس��تو رانده شده اند تا تجسم فراموشی ما باشند. 
وقتی در س��ال 92، مدیران ش��هری شیراز معتادان 
را س��وار ماش��ین های ب��اری ک��رده و در بیابان های 
بندرعباس رها کردند، وقتی سرنوشت اردوگاه شفق 
که قرار بود مکانی باشد برای ترک اجباری معتادان، 
به مرگ تعدادی معتاد ختم شد و...  همه نمونه هایی 
عینی از طردشدگی اس��ت. اینها موضوعاتی بود که 
دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا قصد 
داشت درباره آنها سخن بگوید، اگرچه کمی قبل از او، 
دکتر امیدی مثال هایی از آن به میان آورده بود: »فقر 
محصول نظام اجتماع��ی و عامل نوع خاصی از طرد 
اجتماعی است و شاید بشود ریشه طرد اجتماعی را در 

دو عامل اصلی اشتغال و تحصیالت جست.«
این اس��تاد دانشگاه طردشدگی را نتیجه خط  مشی 
اقتصادی خاصی دانست که از آن به  عنوان نئولیبرالیسم 
یاد می شود: »تفاوت نئولیبرالیسم با لیبرالیسم در این 
است که در نئولیبرالیسم هیچ حوزه ای از حیات بشر 

نیست که نشود آن را با عرضه و تقاضا توضیح داد و 
تبیین کرد؛ آمریکا به  عنوان الگوی نئولیبرالیسم 

جهان هم از آسیب های این نظام اقتصادی در 
امان نمانده است. طی این روند در آمریکا 

جمعیت زندانی��ان از 1980 تا 2012، 
پنج برابر شده اس��ت.« اما فقط در 

آمریکا نیست که تعداد زندانیان 
بر اث��ر چنی��ن تغییراتی در 

گسترده تر  اقتصادی  نظام 
می ش��ود. راغفر در ادامه 

گف��ت: »در ایران بالغ 
بر 16 میلیون پرونده 
کیف��ری در دادگاه  ها 

داریم که محص��ول همین رویکرد 
نئولیبرالیستی است.«

چرا عامالن فسادهای  میلیاردی، 
مس��تعار  اس��م 

دارند؟
جامعه  چ��را  اما 
از  نمی توان��د 

بار مشکالت  سختی 
طردشدگان کم کند؟ راغفر 
در بخش دوم سخنان خود به 
فردگرایی حاکم در جامعه ما 

اشاره کرد که توان یاری  دادن را 
از بسیاری گرفته است: »اینکه 
در جامع��ه ما، امروز فردگرایی 
افزایش یافته اس��ت، به دلیل 
ق��درت و تئوری های مبتذلی 
اس��ت ک��ه از س��وی برخ��ی 

به اصطالح محقق��ان اجتماعی 
ارائه می ش��ود اما ای��ن فرهنگ، 

محص��ول نژاد ایرانی نیس��ت؛ این 
محصول ش��رایطی اس��ت که فقر را 

تولید  و از آن برای استمرار خود استفاده 
می کند.« در این شرایط آیا می توان با اصالح 

نظام اقتصادی، به حل مش��کالت اجتماعی کمک 
کرد و اگر چنین باش��د آیا این اتفاق تکذیب سخن 

گروهی نیست که می گویند رشد اقتصادی به کاهش 
فقر نمی انجامد؟ راغفر پاسخ میانه ای دارد که بیشتر 
بر اعتراض به نظام اقتصادی حاکم بر جامعه متمرکز 
است، آنجایی که فس��اد اقتصادی، کالهبرداری های 
میلی��اردی و اختالس ها به ای��ن دوگانگی طبقاتی 
افزوده می شود: »هزارها میلیارد تومان برده می شود 
و عامالن آن با اس��م مس��تعار خوانده می شوند؛ در 
حال��ی  که جوانانی که بر اثر همین رفتارها مجبور به 
دزدی و خفت گیری شده اند، ظرف یک هفته دستگیر 
شده و خیلی راحت در تلویزیون به نمایش گذاشته 
می شوند.« او در پایان، شکل گیری گروهی که عنوان 
طردشدگان اجتماعی را بر آنها نهاده اند، زاییده عوامل 
مختلف توصیف کرد و به صورت فهرست وار از »قطبی  
ش��دن تبعیض«، »فقر« و »ناتوانی در دسترس��ی به 
کاالهای اجتماعی«، به عنوان بخش��ی از آنها نام برد 
و شرکت کنندگان در نشست هم حواسشان بود که 
میان این کاالهای اجتماعی که مطرودان نمی توانند 
به آنها دسترسی پیدا کنند، »شغل« و »تحصیل« در 

اولویت است.
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رویکردهای بانک سپه سرمایه گذاری و مشارکت در 
زمینه های بخش های مولد، اش��تغال آفرین و ثمر 

بخش است
سید ما دور کاملی در پست های مدیریتی دولتی و 
بخش خصوصی زده و هر آنجا که بوده اثر ماندگارش 
مشهود است. س��ید کامل تقوی نژاد باور مدار خرد 
جمعی است. با تمام دانسته هایش به موقع کوتاه می 
آید چرا اینکه همدلی و همزبانی باورش هست با آنکه 
سخن گفتنش به لطافت آب است ولی فرصت را به 
مخاطب می دهد و این نکته که کمتر گفتن و بیشتر 
عمل کردن عین ثواب اس��ت را عمال نشان می دهد 
سید ما معتقد است با بهره گیری از نظرات و انتقادات 
سازنده همکاران، دلسوزان و زحمتکشان حوزه کاری 
یقینا موجبات تعالی و رش��د هر موسسه ای فراهم 
می شود و براستی که این باور راستین جایگاه رفیع 
ح��وزه مدیریت در عمل کردن ب��ه این مهم با اتکاء 
ب��ر اراداه و خرد جمع��ی و حضور فعاالنه و هدفمند 
تمامی عوامل بالندگی و سرافرازی هر مجموعه ای را 

به ارمغان خواهد آورد.
سید کامل تقوی نژاد همواره می گوید: بر این باورم 
که تجربیات گرانقدر نیروی انسانی به عنوان یکی از با 
ارزش ترین سرمایه های بانک ما به مثابه گنجینه ای 
نهان است که بی شک تعامالت همه جانبه و مداوم 
در تمامی سطوح سازمان موجبات دستیابی به بخش 

عمده ای از موفقیت را فراهم می نماید. 
سید با این دکترین کاری و تفکر از روز حضورش بر 
مدیریت بانک سپه که قدمتی حدود یک قرن دارد 
تحولی ایجاد کرده که شایس��ته این بنگاه 91 ساله 
می باش��د ، آنچه ما از پدرانمان شنیدیم این بود که 
در گرما گرم جنگ جهانی اول که میدان داری اراذل 
و اوب��اش و جیره خواران اقتص��ادی در داخل عرصه 
حضور به اقتصاد نوین نمی داد بانک سپه اول در دو 
مغ��ازه کنار هم خیابان خاکی پا به میدان گذارد و با 
گذر روزها پیش��رفت و فراز فرود بسیار دید تا رسید 
به جلوس س��ید ما برمسند ریاست. پیر موی سپید 
ما آمد تا ت��وان دوچندان بر او دمد و همه تجربیات 
گذشتگان و خبرگان اقتصادی را با مدیریت و تدبیر 
ب��ه صف  کرده و امروز صاح��ب نظران به عینه می 
بینند که چون عملکرد بانک س��رافراز س��په در پی 
می آید همچون احس��ان کمندیس��ت بر گردنش. 
دکتر تقوی نژاد هم رزومه کاری درخشان دارد و هم 
چون اجداد بزرگ��وارش موقر و مودب، حرمت گذار 
اس��ت و قلم را می شناسد و اهل قلم را بهتر لختی 
برای کار آرام ندارد از جنوب به ش��مال و از غرب به 
شرق می تازد برای جمع آوری نظریات و ایده ها در 
جهت سرفرازی حوزه کاریش و اینجاست که باور می 
شود خرد جمعی را قبول دارد دکتر دوست داشتنی 
م��ا برای ش��ناخت درد و یافتن راه درم��ان در کنار 
پیش��خوان بانک در دورافتاده ترین استانها و شهرها 
س��اعت ها گپ و گفتگو می کند و نکته بر می دارد 

و داروی مشکل می سازد. سید پرتالش خداقوت.

تقوی نژاد در جمع مدیران ارشد بانک: 
بانک سپه در رعایت قوانین پیشتاز سیستم بانکی 

است
پایگاه اطالع رسانی بانک سپه: مدیرعامل بانک سپه 
گفت: بانک سپه به لحاظ رعایت قوانین و مقررات در 

سیستم بانکی پیشتاز است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه سیدکامل 
تقوی نژاد در گردهمایی مدیران ارشد این بانک که با 
حضور  وزیر دادگستری و دادستان دیوان محاسبات 
کشور برگزار شد ضمن اعالم مطلب فوق، افزود: سال 
گذشته به واسطه پایبندی به قوانین و مقررات بانک 
مرکزی و عدم تخل��ف در پرداخت درصد باالی نرخ 
مصوب فقط در یک م��ورد 1400 میلیارد تومان از 

منابع خود را از دست دادیم.
وی افزود: در همین مدت و در یک مورد دیگر 750 
میلیارد تومان سپرده با درصد باالی نرخ مصوب بانک 
مرکزی به بانک سپه پیشنهاد شد که این بانک آن را 
رد کرد. هر چند این مشتری توسط یکی از بانکهای 

بزرگ جذب شد.
تقوی نژاد خاطر نشان کرد: علی رغم برخی زیان ها 
از رعایت قوانین و مقررات پشیمان نیستم و کارکنان 
بانک س��په با تالش مضاعف عالوه بر جبران منابع 
خارج شده از بانک سپه به خاطر عدم پایبندی برخی 
موسسات مالی و بانک، منابع کل خود را افزایش داده 

است.
تقوی نژاد گفت: بانک سپه بانکی قانونگرا و پاک است 
و برای جلوگیری از تخلفات مالی جدیت بسیاری را 

به خرج داده است.
وی افزود: این بانک شعاری در این حوزه دارد که در 

بحث تخلفات مالی بی رحمانه عمل می کند. 
مدیرعامل بانک سپه گفت: تخلفات در بانک سپه به 
نازلترین سطح خود رسیده و این بانک از سوی وزارت 
امور اقتصاد و دارایی در این حوزه بارها مورد تشویق 

قرار گرفته است.
وی ب��ا تأکید بر اینکه بانک س��په از با دانش ترین، 
س��الم ترین، پ��اک ترین و مجرب تری��ن نیروها در 
سطح سیستم بانکی کشور برخوردار است گفت: این 
بانک در یکی دوس��ال اول پ��س از تحریم، گرچه از 
این ش��رایط متأثر شد ولی نخستین بانک ایرانی به 
مدد نیروهای توانمند خود توانس��ت دوباره راه خود 

را بازیابد.
تق��وی نژاد گفت: در همین م��دت، 6 بانک از محل 
منابع بانک س��په تشکیل شد و به انجام فعالیتهایی 
پرداختند که تا پیش از این در  انحصار بانک سپه بود.  

* بانک سـپه كمک دولت در بخشـهای توسعه ای 
است

 وی گف��ت: بانک س��په کمک دولت در بخش��های 
توسعه ای و در خدمت اقشار مختلف مردم  است. 

تق��وی نژاد با بیان اینکه بانک س��په می تواند نقطه 
اتکای تولید کشور باشد گفت: این بانک سال گذشته 

از محل منابع داخلی و وصول مطالبات معوق میزان 
تس��هیالت اعطایی خ��ود به بخش ه��ای مختلف 
اقتصادی را در مقایس��ه با سال قبل از آن حدود 13 

هزار میلیارد ریال افزایش داد.
مدیرعامل بانک س��په ضمن اشاره به افزایش نقش 
آفرینی بانک سپه در کمک به اجرای طرحهای بزرگ 
ملی و تولید محصوالت اس��تراتژیک نظیر سیمان، 
فوالد و س��نگ آهن خاطر نش��ان کرد: این بانک در 
سال گذشته موفق شد 7.5 میلیارد دالر قراردادهایی 
را در بخش��های مختلف منعقد کند، به طوری که 7 
پتروشیمی، 4 میدان نفتی و 2 نیروگاه از طرحهایی 
بود که در سال 1393 توسط بانک سپه پذیرش شد.

وی گف��ت: بانک س��په عاملیت تامی��ن مالی یک 
پاالیش��گاه ب��زرگ تامی��ن کنن��ده خ��وراک چهار 
پتروش��یمی را با مش��ارکت 5 بانک دیگر به عهده 

گرفته است.
رییس هیات مدیره بانک س��په اف��زود: تامین مالی 
توس��عه میادین نفتی غرب کارون را بانک س��په به 
عهده گرفته است. میزان سرمایه گذاری این میادین 
مش��ترک نفتی در س��الهای آین��ده در مجموع 20 
میلی��ارد دالر خواهد بود که با مش��ارکت و عاملیت 

بانک سپه تامین مالی خواهد شد.
وی با بیان اینکه بانک سپه در سال گذشته در بخش 
صنعت 6هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت کرده 
اس��ت. گفت: هم چین از محل صندوق توسعه ملی 
1500 میلیارد تومان تسهیالت ریالی و 550 میلیارد 

تومان نیز در بخش کشاورزی پرداخته است. 

* اقدامات بی سابقه بانک سپه در دولت تدبیر و امید
رئیس هیأت مدیره بانک سپه گفت: در دولت تدبیر 
و امید اقداماتی در بانک سپه صورت گرفت که سابقه 
نداش��ته که از جمله آن می ت��وان به بحث افزایش 

سرمایه این بانک اشاره کرد.
وی با بیان اینکه س��رمایه بانک 9 برابر ش��ده است 

مجموعه منسجم، پاسخگو
 و متعهد بانک سپه طلیعه دار عرصه نوینی در نظام بانکی

سید کامل تقوی نژاد رزومه درخشان دارد چون اجداد بزرگوارش
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گف��ت: این افزایش س��رمایه از محله��ای مختلفی 
همچون کمک دولت، فروش اموال و داراییها، تجدید 
ارزیاب��ی داراییها و.. صورت گرفت��ه و در حال حاضر 
بانک سپه به لحاظ سرمایه جزو اولین بانکهای کشور 

است.
تقوی نژاد گفت: بانک سپه در بحث کفایت سرمایه به 
متوسط سیستم بانکی کشور رسیده است. هم چنین 
عالوه بر اینکه در مس��یر حمایت از طرحها و پروژه 
های مهم حرکت کرده . در جهت بانکداری خرد نیز 

فعالیتهای زیادی را انجام داده است.
وی افزود: بانک س��په برای خود رس��الت اجتماعی 
قائل اس��ت. این بانک کوش��یده در مناطق مختلف 
جغرافیایی حضور پررنگ داش��ته باش��د و به اقشار 

مختلف به ارائه خدمات بپردازد.
مدیرعامل بانک س��په گف��ت: در هرجای��ی دولت 
ماموریتی را به بانک سپه محول کرده این بانک آن را 

به خوبی انجام داده است.
نیازمند همراهی بیش از پیش مراجع ذیصالح برای 

وصول مطالبات بانک هستیم 
مدیرعامل بانک سپه در مورد مطالبات معوق بانک 
س��په گفت: برای کلیه بدهکاران بزرگ بانک س��په 
پرونده تشکیل شده و وصول مطالبات از آنها به طور 

جدی پیگیری می شود.
تق��وی نژاد با بیان اینکه در بانک س��په پرونده راکد 
مطالبات معوق وج��ود ندارد گفت: با شناس��ایی و 
تشکیل پرونده برای کلیه بدهکاران بانک سپه، عالوه 
بر کارشناس��ان بانک، شرکت¬های حقوقی نیز این 

بانک را در وصول مطالبات کمک می کنند.
رئیس هیأت مدیره بانک سپه گفت: در حوزه وصول 
مطالبات گامهای موثری در بانک سپه برداشته شده 
است. کلیه بدهکاران به ویژه 150 بدهکار شناسایی 
شدند. 80 درصد آنها در بازه زمانی 84 تا 89 و با نرخ 
14 درصد این تسهیالت را گرفتند. عمده آنها وثایق 

کافی در اختیار بانک قرار نداده بودند.
وی افزود: با همراهی موثر قوه قضاییه و دادگس��تری 
نتای��ج خوبی در وصول مطالبات حاصل ش��د با این 
حال نیازمند همراهی بیش از پیش از س��وی مراجع 
ذی صالح برای وصول مطالبات بانک هستیم. تقوی 
نژاد گفت: دو دسته بدهکار داریم. یک دسته کسانی 
هستند که توانایی پرداخت بدهی ندارند و دسته دوم 
کسانی هس��تند که تس��هیالت را گرفته و در جای 
دیگری هزینه ک��رده اند و توانایی پرداخت آن را نیز 
داش��ته ولی در عدم پرداخت آن تعم��د دارند. برای 
وصول مطالبات مان از دسته دوم همراهی قوه قضاییه 

و بخشهای نظارتی و امنیتی را طلب می کنیم.

*در خصوص حقوق بانک با كسی معامله ای نمی كنیم
 وی تأکی��د کرد: در ارتباط با حقوق بانک با کس��ی 

معامل��ه ای نمی کنی��م، اعم از گروهی، ش��خصی، 
جناحی وغیره برای ما احقاق حقوق بانک در اولویت 
است. هر هزینه ای باشد برای آن پرداخت می کنیم 

تا مطالبات بانک وصول شود.
تقوی نژاد گفت: روند وصول مطالبات در بانک سپه 
مثبت بوده و میزان آن کاهش یافته اس��ت. نسبت 
مطالب��ات ب��ه تس��هیالت در این بانک از متوس��ط 
کشوری پایین تر است.وی گفت: در این بانک اراده بر 

مقابله جدی با هرگونه فساد است.

* كمترین مطالبات را از دولت دارد
وی با بیان اینکه درخصوص وصول مطالبات معوق 
وظیف��ه ش��رعی داریم گف��ت: در ح��ال حاضر در 
ق��وه قضائیه و دولت عزم و همکاری مناس��بی برای 
همکاری با بانک س��په برای وصول مطالبات معوق 
وجود دارد مناطق باید از این فرصت اس��تفاده کرده 
و در جه��ت کاهش میزان مطالبات غیر جاری خود 
گام بردارند و پرونده های حقوقی را هرچه سریع تر 

تعیین تکلیف کنند.
تق��وی نژاد ضمن اش��اره به همکاری بانک س��په و 
صندوق توسعه ملی برای کمک به توسعه طرحهای 
بزرگ مل��ی تاکید کرد: تس��هیالت اعطای از محل 
صندوق توس��عه ملی نباید به هیچ وجه به مطالبات 
معوق تبدیل شود و کمتر از یک ماه باید پرونده های 
مربوط به تسهیالت اعطایی از محل صندوق توسعه 
ملی تعیین تکلیف شود. ذهنیت نادرست موجود در 

مورد سیستم بانکی باید اصالح شود
رئیس هیأت مدیره بانک سپه با اشاره به وجود برخی 
ذهنیت های نادرس��ت در خصوص سیس��تم بانکی 
گفت: این ذهنیت باید اصالح شود . ذهنیتی که در 
آن نقش بانکها در توسعه اقتصادی نادیده گرفته شده 

است.
وی با اشاره به برخی ایرادها و نیز بعضی بنگاهداریهای 
غیرضروری گفت: در همین فضا، سرمایه گذاریهای 
بانک سپه در بخش تولید منجر به نتایج ارزشمندی 
در اقتصاد کش��ور شده است که نمونه آن تولید 70 
درصد کنسانتره آهن کشور در موسسات وابسته به 

بانک سپه است. 
تقوی نژاد گف��ت: در دوران تحریم 6 کارخانه فوالد 
توسط ش��رکتهای وابسته به این بانک تأسیس شد. 
شرکت گل گهر از این ماه تا پایان شهریور هر ماه یک 
پ��روژه که حداقل هر کدام 300 میلیون یورو به آنها 

ارز اختصاص یافته، آماده افتتاح خواهد شد.
وی افزود: به مدد همین تالش��ها، 100 هزار اشتغال 
در گل گوهر،  20 میلیون تن کنسانتره، 20 میلیون 

تن گندله و 5 میلیون تن فوالد تولید خواهد شد. 
 تقوی نژاد گفت: حدود 18 میلیون تن کنسانتره دو 

شرکت وابسته به بانک تولید می کنند.

مدیرعامل بانک سپه با بیان اینکه این بانک در حوزه 
های مولد ورود یافته اس��ت گفت: در بخش صنعت 
و بازرگانی این بانک منش��ا اثر بوده اس��ت. بسیاری 
از کارخانج��ات تولیدی که در کش��ور وجود دارند با 

حمایت بانک سپه قادر به انجام فعالیت شده اند.

سال 94، سال جهش بزرگ بانک سپه
رئیس هیات مدیره بانک سپه ضمن اشاره به حرکت 
بانک س��په در جهت کمک به تحقق سیاس��تهای 
اقتص��ادی نظام به ویژه اقتصاد مقاومتی مورد تاکید 
مقام معظم رهبری و دولت تدبیر و امید تصریح کرد: 
رابطه بین دولت و بانک س��په ارتقا یافته و این بانک 
با اصالح ش��اخص های مالی خ��ود و انجام اقدامات 
زیرس��اختی در سال گذشته، س��ال جدید را، سال 

جهش بزرگ بانک سپه نامگذاری کرده است.
مدیرعامل بانک سپه با تاکید بر برنامه محوری بانک 
سپه خاطر نشان کرد: در سال جاری کلیه واحدهای 
بانک سپه با محوریت هفت استراتژی کالن همچون 
سال گذشته با برنامه محوری شعار جهش بزرگ این 

بانک را محقق خواهد کرد.

*خودمان را باید برای بعد از تحریم آماده كنیم 
مدیر عامل بانک س��په ضم��ن قدردانی از همکاران 
بخش ارزی بانک س��په، گف��ت: عملکرد و موفقیت 
بخش ارزی این بانک در شرایط تحریم کار کوچکی 
نبوده و ما باید خودمان را برای شرایط بعد از تحریم 

آماده کنیم. 
تقوی نژاد تصریح کرد: مجموع بانک س��په با ادامه 
روند رو به رش��د فعلی و اصالح شاخص های مالی و 
انجام کارهای زیر ساختی باید خود را برای رقابت با 
بانکهای داخلی . موسسات مالی و اعتباری و بانکهای 
خارجی که پیش بینی می ش��ود در آینده وارد بازار 

پولی و مالی شوند آماده کند. 

*تبدیل به انتخاب اول مشتریان تا سال 14۰۰ 
مدیرعامل بانک س��په با تاکید ب��ر برنامه محوری 
بانک سپه خاطر نش��ان کرد: عالوه بر برنامه های 
س��االنه ک��ه مجموعه بان��ک باید در راس��تای آن 
حرکت کنند براس��اس برنامه استراتژیک و کالن . 
بانک س��په تا 1400 باید به انتخاب اول مشتریان 

تبدیل شود. 
تقوی نژاد اظهار داش��ت: مدیران مناط��ق با آزادی 
عمل، روس��ا و سایر مسئوالن ش��عب را باید از بین 
کارکنانی که دلبستگی زیادی به بانک دارند با رعایت 
شایسته ساالری و انصاف انتخاب کنند و با همکاری 
و همراهی آنها و مجموعه کارکنان مناطق در جهت 
اعتال و تحقق اهداف و برنامه های استراتژیک بانک 

سپه گام بردارند. 
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س��ه بانوی بزرگوار تاریخ اس��الم حضرت خدیجه 
کبری)س(، فاطمه زهرا)س( و زینب)س( صدیقه 
کربال اس��وه ه��ای حری��ت، آزادمنش��ی، ایمان و 
باورمداریند. آن گاه که درون رس��ول خدا با آوای 
جبرئیل به اقرأ باس��م ربک الذی خلق آش��نا شد، 
اولین صدای انس��ان، که این رسالت را تایید نمود 
نوای خدیجه کبری)س( بود که باورمدارانه فرمود: 
ای محمد)ص( تو پیامبرخدایی و آنگاه که رس��ول 
حق محمد)ص( لبیک دوس��ت گفت خبر اختالف 
مهاجر و انصار اندر س��قیفه بنی س��اعده به سبب 
خالفت و مباهات ایش��ان انتش��ار یاف��ت مردمان 
دانس��ته که محمد)ص( بمرد، همه بگریس��تند و 
سوی پیغمبر اندر آمدند و او را بدیدند و بازگشتند 
و مزکت از اهل بیت پیغمبر پرشد و زنان و خویشان 
و موالی��ان همی گریس��تند و زاری همی کردند و 
خویش��تن را همی زدند و دیگر مردمان هر کجا به 
تدبیری مشغول ش��دند و پیغمبر را هنوز نشسته 
اختالف اندر مدین��ه افتاد. پس انصار گفتند چون 
ام��ام از مهاجر، بود، ما یاری ب��ا علی ابن ابیطالب 
بیعت کنیم که از ابن عم پیغمبر است و عالم ترین 
و زاهدتری��ن خلق و گرامی ترین اس��ت بر پیغمبر 
)ص( و بر همه و بنی هاشم و قریش مقدم است و 
زهرای مرضیه »فرزندی که س��وره کوثر درشان او 
نازل شد« خطبه والیت کرد و اینکه امر والیت بعد 
از رس��الت محمد)ص( بر علی)ع( است و تا حیات 

داشت بر این امر استوار می بود.
در روز عاش��ورا محلی که حضرت زینب)ع( بر آن 
ایس��تاده بود و امروز تل زینبی��ه خوانندش در دو 
ط��رف میدان قتل��گاه و خیمه گاه ب��ود و حضرت 
حس��ین )ع( در گودال به زینب کبرا و انتقال نگاه 
توسط مش��ارالیها به حضرت زین العابدین پیامی 
داش��ت که جز زینب)ع( هیچکس محرم آن نبود 
و در همین جاست که دکتر قیصر امین پور شاعر 

اهل بیت می سراید: 
زنی، خون خدایی را پیامبر  

زن و پیغمبری؟ اهلل اکبر !
و آن گاه که مفس��دان زمین س��ر حسین بر نیزه 
می داش��تند آوای زینب کبری )صدیقه کربال( بود 
که فرمود تف بر ش��ما که س��ر پس��ر پیغمبر را بر 

طشت می گذارید و بر دندان آن تسمه می کشید. 
بی ش��ک نقش بی بدیل این زنان باورمدار به گونه 
ای بوده که در اندک زمان حیات پر برکتش��ان در 

مقامی نشسته اند که الگوی جهانیان اند. 
و ام��روز بچه های��ی که کوث��ری می اندیش��ند، با 
الگوپذی��ری از مقام و منزلت و دیدگاه باور مدارانه 
این ش��یرزنان در ایمان و عمل صال��ح گام در راه 
موفقیت نهاده اند با کاروان س��االری از دیار عشق. 
این کاروان س��االر دکتر عیس��ی رضایی اس��ت از 
بچ��ه های پاک جنوب ش��هر و برخاس��ته از میان 
بس��یجی های شهر ری که با کوله باری از تجربه و 
با درجه امیری از جنگ تحمیلی بازگش��ت. امیری 
که ترس را نمی ش��ناخت و نمی شناس��د و برای 
صالح امت اسالم  قدم بر می دارد و اوست که پیام 
ولی امر مسلمین را در جمع کوثری ها خواند. »فتح 
فقط فتح قله ها نیست اگر کارگزاران دستگاه بانکی 
بتوانند این را به معنای جامع و کامل مسئله اجرا و 
پیاده کنند بزرگترین سنگرهای اقتصادی دنیا فتح 

شدنی است«.
کاروان س��االر کوثری ه��ا م��ی گوی��د در ت��داوم 
موفقیت های ارزش��مند ای��ران عزیز در عرصه های 
مختلف اقتصادی، موسس��ه اعتباری کوثر یک بار 
دیگر با پش��توانه مشتریان، سالی پرفروغ را تجربه 
کرد. اعتماد و اطمینان مش��تریان به خدمتگزاران 
خود در موسسه اعتباری کوثر همچون گذشته پایه 

گذار توفیقاتی شد که به آن می بالیم.
عضویت در ش��بکه شتاب در ماه های ابتدایی سال 
93 موجب ش��د که با تکیه بر اعتماد مش��تریان و 
س��هامداران گام های بعدی را در مس��یر پیشرفت 
استوارتر از گذشته برداریم و بکوشیم تا به گونه ای 
باشیم که شایسته مشتریان و سهامداران موسسه 

است.
موسس��ه اعتب��اری کوث��ر از لحاظ ش��اخص های 
عملک��ردی نیز با ارائه کارنام��ه  قابل قبول، موفق 
ش��د جایگاه خود را در سیستم بانکی و نیز در بین 
100 ش��رکت برتر کشور در س��ال 93 ارتقا دهد 
که امیدواریم با تالش و همت و حمیت س��ازمانی 
همه عزیزان، شاهد جهش و رشد فزاینده تری در 
عملکرد و فعالیت های موسسه و خدمت رسانی به 

هموطنان گرامی در بخش های مختلف اقتصادی، 
در سال جدید باشیم.

بدون ش��ک ه��ر آنچ��ه ب��ه عن��وان موفقیت در 
کارنامه موسس��ه اعتباری کوثر ثبت شده، مرهون 
حمایت های بی دریغ مش��تریان بزرگواری اس��ت 
که فرصت خدمتگزاری را برایم��ان فراهم کردند. 
امید است توس��عه خدمات بانکی توام با گسترش 
توجهات به ابعاد نظارت��ی بانک مرکزی جمهوری 
اس��المی ای��ران مبتن��ی ب��ر س��المت عملیات و 
حساسیت ویژه  نسبت به تحقق اهداف تعیین شده 

در راس برنامه هایمان در سال آینده باشد. 
مجمع عمومی عادی ساالنه موسسه اعتباری كوثر 
برگزار شد و صورت های مالی منتهی به ۲9 اسفند 
سال 1393 به تصویب مجمع صاحبان سهام رسید. 
مجم��ع عمومی عادی س��االنه موسس��ه اعتباری 
کوثر به ریاس��ت محمدرضا جهانی برگزار ش��د و 
آقایان دکتر عبدی به  عنوان ناظر اول، عباس��ی به  
عن��وان ناظر دوم و عالی پ��ور به  عنوان دبیر مجمع 
انتخاب گردیدند. طبق مصوبه مجمع روزنامه های 
دنیای  اقتص��اد و اطالعات به  عن��وان روزنامه های 

کثیراالنتشار انتخاب شدند. 
همچنین موسسه هوش��یار ممیز به  عنوان بازرس 
اصلی و موسس��ه دش و همکاران به  عنوان بازرس 
علی  البدل برای یک سال مالی دیگر تعیین شدند. 
مجمع عمومی صاحبان س��هام موسس��ه اعتباری 
کوثر با تصویب اختصاص 222 ریال سود تصویب 
کرد به  ازای هر سهم 200 ریال سود خالص تقسیم 

شود.

پیام مدیرعامل
بس��یار خرس��ندم که در س��ال 93 نیز در خدمت 
سهامداران، مش��تریان، همکاران و سایر ذی نفعان 
ای��ن موسس��ه ب��ودم و صمیمان��ه از زحم��ات و 
تالش های شما عزیزان طی سال93 نهایت سپاس 
و قدردان��ی را دارم. همگان بر ای��ن باورند که این 
موسسه تمام عیار با بهره گیری از سامانه یکپارچه 
بانک��ی ))Core banking به صورت لحظه ای ) 
Online (خدمات متنوع بانکی را »همیشه و همه 
جا در دسترس« هموطنان قرارمی دهد و ماموریت 

کوثری باش تا بدین مقام برسی 
بزرگترین سنگرهای اقتصادی دنیا با این نیروهای خدوم فتح شدنی است
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آن نیز چیزی جز ارزش آفرینی برای مش��تریان در 
حوزه خرده بانکداری نیست.

اخذ مجوز رس��می فعالیت از س��وی بانک مرکزی 
و پیوستن موسس��ه اعتباری کوثر به شبکه بانکی 
کش��ور در تاری��خ 1393/2/17 نقط��ه عطفی در 
دستاوردها و افتخارات این موسسه است. بی تردید 
ای��ن افتخار بزرگ را مرهون حمایت و پش��تیبانی 
همه جانب��ه اعضای هی��ات مدیره، س��هامداران، 
مش��تریان ارجمند و تالش ه��ا و اقدامات جهادی 
مدی��ران و کارکنان متعه��د و متخصص مجموعه 
کوثر می دانم و مراتب س��پاس و تش��کر خود را از 
تمام حامیان جهت دستیابی به این دستاورد بزرگ، 
بی سابقه و بی نظیر اعالم می دارم. افتخارمان این 
اس��ت که به صراحت اذعان کنیم همواره همکاری 
خوبی با نهادها و س��ازمان ها در زمینه اشتغالزایی 
و توس��عه کسب و کارها درسطح کشور داشته ایم 
ک��ه از آن  جمله  می ت��وان به انعقاد تفاهمنامه با 
صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک و 

ستاد بازسازی عتبات عالیات اشاره کرد.
همچنین برگزاری مجمع عمومی عادی س��الیانه 
92 و تقس��یم س��ود، برگزاری مراسم قرعه کشی 
حساب های قرض الحسنه، دیدار معاونان و مدیران 
موسس��ه با مراجع تقلید و علمای اعالم، تجلیل و 
قدردانی از موسس��ه در ارزیابی 100 شرکت برتر 
اقتص��ادی ایران، حض��ور در چهارمی��ن همایش 
بانک��داری الکترونیک و پذیرفته ش��دن مقاله در 
حوزه پولی و بانکی، دریافت نش��ان مدیر پژوهشی 
و پژوهش��گر برت��ر از پژوهش��کده پول��ی و بانکی، 
دریافت نش��ان توانمندی یک س��تاره در همایش 
جایزه مدیریت فناوری و نوآوری، کس��ب رتبه اول 
در نهمی��ن دوره جش��نواره ملی انتش��ارات روابط 
عمومی ها و کس��ب رتبه نخس��ت در همایش ملی 
س��المت مالی و اداری از مهم ترین دستاوردهای 

موسسه اعتباری کوثر در سال 93بوده است.
موسسه اعتباری کوثر به عنوان موسسه ای خوشنام  
با برخورداری از امکانات بالقوه فراوان برای رشد و 
توسعه، نظیر بهره مندی از سازمان و نیروی انسانی 
کارآم��د، مالکیت غیردولت��ی و مدیریت حرفه ای، 
دس��تیابی به افق های جدید و تعالی س��ازمانی را 
س��رلوحه اهداف خود قرار داده اس��ت. برآنیم تا با 
به کارگیری تمام امکانات و توانمندی های خود و در 
سایه الطاف الهی، بر اساس چشم انداز تدوین شده 
و پیروی از راهبردهای سازمانی، استفاده از فناوری 
روزآمد، ه��دف گذاری صحیح، حرک��ت برنامه ای 
و اعتماد به سرمایه های انس��انی، پویایی سازمانی 
را حف��ظ کنی��م و با انعط��اف پذیری در ش��رایط 
ناپایدار محیط بین المللی، ضمن شناخت صحیح 
فرصت ها، چالش ها را با موفقیت پشت سر بگذاریم 
.بدیهی است که جز با توکل و امید به فضل الهی و 
یاری سهامداران ارجمند، تالش بی وقفه مدیران و 
کارکنان گروه و پشتیبانی تمامی ذی نفعان از جمله 
مدیران و کارکنان موسسه اعتباری کوثر دستیابی 
به این اهداف میسر نخواهد بود. در پایان امیدوارم 
بتوانیم با اتکا به تجارب گذشته و در سال همدلی و 
همزبانی با همتی مضاعف حضوری موفق در شبکه 
بانکی کش��ور داشته و همچون سال گذشته شاهد 
افتخارات و دستاوردهای بیشتری باشیم. ان شاءاهلل

ماموریت
موسسه اعتباری کوثر کلیه خدمات مالی و اعتباری 
را در مح��دوده ملی و بین الملل��ی ارائه می کند. 
این موسسه بیشترین تعهد را در ایجاد ارزش برای 

مشتریان و سهامداران داراست.
چشم انداز 

موسس��ه اعتباری کوثر چش��م انداز 10 ساله خود 
را تبدیل ش��دن به یک موسس��ه متمایز در عرصه 
خدمات پولی و مالی ترس��یم م��ی کند. مدیریت 
ث��روت، خل��ق ارزش ب��رای مش��تریان و مدیریت 
س��رمایه های انس��انی از جمل��ه راهبرده��ای این 

موسسه است.

ارزش هاي سازماني
- اقتصاد مقاومتي

-  تمرکز بر تخصص کارکنان
-  فرهنگ ریسک پذیري

-  اخالق اسالمی و حرفه اي
-  سودآوري و تعهد سازماني

- کار تیمی

منشور اخاقی موسسه اعتباري كوثر
- پایبندي به اصول و اخالق حرفه اي که ریشه در 

باورهاي دیني داشته باشد.
- امانتداري س��پرده ها و اموال ب��ا حس مالکانه و 

مسئولیت پذیري
- صیان��ت و افزای��ش ارزش دارایي ه��ا، ام��وال و 

سپرده ها
- مش��تري مداري با رویکرد ایجاد ارزش افزوده و 

برآوردن انتظارات
- ایجاد اعتماد و اطمینان در سهامداران و سرمایه 

گذاران
- متمایز و متفاوت بودن با سایر موسسات اعتباري
-  ایجاد سازوکارهاي مناسب علمي و تخصصي با 
آهنگ منطقي و متین که هیچ نوع ریسکي متوجه 

مجموعه نشود.
- خوشنامي و تصویر مثبت در جامعه و حک شدن 

آن در چشم ها و جان هاي همگان 
- پایش مداوم فعالیت ها به منظور کیفي س��ازي و 
عمق بخشي، استحکام بخش��ي و تنوع بخشي به 

خدمات
- هدایت س��رمایه ها به س��مت رف��ع مهم ترین و 

موثرترین نیازهاي جامعه هدف 
- ایجاد مش��وق هاي الزم در پرداخت ها و وام ها به 

منظور تامین مهم ترین نیازهاي جامعه هدف
- ت��الش ب��راي کاه��ش هزینه ها و به��ره برداري 

حداکثري از منابع موجود
- کار سود آور همراه با نوآوري و خالقیت

- تقوی��ت بنیه مغزافزاري و به��ره برداري مفید از 
فناوري هاي نو

- ج��ذب و به کارگی��ري موث��ر عناصر س��ازماني 
فرهیخته متخصص و مجرب به منظور ایجاد ارزش 

و فرصت
- انضباط مالي، سالمت اداري و اقتصادي و مراقبت 
جدي به منظور جلوگیري از هر گونه فساد و وارد 

شدن هر گونه آسیب
- مس��ئولیت پذی��ري در قب��ال صنای��ع دفاعي و 
پش��تیباني موث��ر از آنها با اعم��ال و رعایت کامل 

ضوابط و معیارهاي موسسه
- تس��هیل در فرایند امور موسس��ه و پرهیز از هر 

گونه پیچیدگي و بروکراسی هاي رایج
- اولویت بخش��ي در ارائه خدمات به بازنشستگان 
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نیروه��اي مس��لح، ارائ��ه خدمات خرسندس��از به 
مشتریان با حفظ  شأن و منزلت آنان

اهم فعالیت های موسسه:
- توسعه و بهبود سطح خدمات الکترونیک موسسه 
در راس��تاي افزایش رضایتمندي مشتریان شامل 

توسعه شبکه خودپرداز، کارتخوان و ...
- تامین5000 دس��تگاه کارتخوان و آغاز جانمایی 
دس��تگاه هاي کارتخوان در شعب و مراکز خرید و 
فروشگاه ها و نصب تعداد زیادی از آنها در این مراکز

- ایجاد یک شعبه کشیک در روز جمعه در استان 
تهران

- پرداخت تس��هیالت 2 میلی��ارد و 500 میلیون 
ریال��ی کوثر ب��ه فرهیخت��گان جانب��از، ایثارگر و 

حافظان قرآن کریم
- راه  اندازي همراه بانک

- اقدام در جهت راه  اندازی سیس��تم الکترونیکی 
نظرس��نجی مس��تقیم از مش��تریان درب��اره نحوه 

عملکرد کارکنان شعب
- انج��ام بازدیدهاي دوره اي از ش��عب موسس��ه 
در سراس��ر کش��ور به منظور بررس��ی و مشاهده 
مس��تقیم نحوه تعامل و رفتار کارکنان با مشتریان 
و اخذ بازخ��ورد آموزش هاي ارائه ش��ده در زمینه 
مشتري مداري و انعکاس نتایج حاصل در سیستم 

حقوق و پاداش کارکنان
- راه اندازی مرکز ارتباط با مش��تریان موسسه در 
راستای بهبود و ارتقای سطح خدمات پاسخگویی و 
رفع سواالت، ابهامات و مشکالت مشتریان محترم

- ایجاد باجه هاي خدمات بانکداري نوین در شعب 
موسس��ه در راس��تاي ارائه خدم��ات کارگزاري و 
لیزینگ و انعقاد قرارداد همکاري با کارگزاري آبان، 

لیزینگ افق اقتصاد
- انعقاد قرارداد همکاري با ش��رکت بیمه کوثر در 
راستاي ارائه خدمات بیمه اي به مشتریان در شعب 

منتخب موسسه

- انعقاد قرارداد همکاري با س��ازمان سابا و افتتاح 
حس��اب براي 4950 نفر از بازنشس��تگان محترم 

جدیدالورود آن سازمان
- انعق��اد ق��رارداد هم��کاري ب��ا معاون��ت محترم 
تحقیقات و.د.جا براي ارائه خدمات اعتباري و مالی 

به شرکت هاي تحت پوشش و همکار
- اقدام در جهت انعقاد قرارداد همکاري با سازمان 
امور ایثارگران تامین اجتماعی نیروهاي مس��لح و 
تالش در جهت انتق��ال حقوق بیش از 200/000 

نفر از ایثارگران محترم به موسسه
-انعقاد قرارداد همکاري با سازمان هاي صادرکننده 
قبوض (ش��رکت هاي ب��رق، آب و فاضالب و گاز در 
سراسر کشور(  برای ارائه خدمت پرداخت قبوض و 
اپراتورهاي تلفن همراه جهت فروش اعتبار تلفن هاي 

اعتباري به منظور بهبود نظام پرداخت موسسه
- اخذ مجوز خرده فروشی نیروگاه هاي تحت تملک 

نیشابور و کازرون از وزارت نیرو
- انعقاد قرارداد با صندوق س��رمایه گذاری صنایع 
کوچک و اختصاص مبلغ 2000 میلیارد اعتبار به 

این بخش
- انعق��اد قرارداد با س��ازمان حمل و نقل جاده ای 
به منظور اعطای تس��هیالت جهت نوسازی ناوگان 

حمل و نقل بین جاده ای
- انجام اقدامات اولیه به منظور راه اندازی صندوق 

قرض الحسنه
- انعق��اد قرارداد س��ه جانب��ه با س��ازمان تامین 
اجتماعی، نیروهای مسلح و دیار خودرو به منظور 
پرداخت تس��هیالت خرید خودرو به بازنشستگان 

معزز نیروهای مسلح
- اختص��اص مبلغ 100 میلی��ارد اعتبار به منظور 
پرداخت قرض الحسنه ضروری به کارکنان جامعه 

هدف

برنامه های سال 94

1- در حوزه خدمات بانکی
- اخذ مجوز چک رمزدار بین بانکی

- اخذ مجوز استفاده از شبکه چکاوک
- عضویت در بازار بین بانکی

- یکپارچه سازی سیستم اطالعاتی موسسه
- اخذ مجوز برای گشایش انواع اعتبارات اسنادی و 

انجام کلیه معامالت ارزی
2- در حوزه بازار پول و سرمایه

- اخذ مجوز به منظور ورود به بازار اصلی فرابورس
- افتتاح انواع صندوق های س��رمایه مجاز در بازار 

بورس و اوراق بهادار
- قبول سمت در انتشار اوراق بهادار برای ناشران

- انجام فعالیت های کارگزاری سهام و اوراق بهادار 
اعم از خرید یا فروش س��هام و اوراق بهادار جهت 

عموم در شعب منتخب موسسه
- ارائ��ه انواع خدمات بیمه ای به عموم در ش��عب 

منتخب
- ارائ��ه انواع خدمات لیزین��گ به صورت آنالین و 

مراجعه حضوری

افتخارات موسسه از آغاز تاكنون
1391- دریافت جایزه ملی مدیریت در نخس��تین 
دوره اعطای تندی��س و جایزه مدیریت در جایگاه 

گرایش به مدیریت برتر
1392- کسب رتبه 148 در بین 500 شرکت برتر
1393 - کس��ب مقام دوم در یازدهمین جشنواره 

روابط عمومی کشور
1393 - کسب رتبه نخس��ت روابط عمومی کوثر 

در نهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی
1393 - کسب رتبه 82 در بین 100 شرکت برتر ایران
1393 - کسب مقام مدیر و پژوهشگر منتخب نظام 
بانکی در چهارمین همایش بزرگداشت هفته پژوهش 

و فناوری در مرکز پژوهشکده پولی و مالی کشور
1393 - اعط��ای نش��ان ملی مدیری��ت فناوری و 

نوآوری توسط معاون محترم رئیس جمهور
1393 - کس��ب رتب��ه دوم ش��رکت های عض��و 
فراب��ورس از نظر تعداد س��هامدار با رعایت تمامی 

الزامات قانونی بانک مرکزی )502400 عضو )
1394 - تقدیر معاون ریاست جمهوری و رئیس 
بنی��اد ش��هید و ام��ور ایثارگ��ران از مدیرعامل 
محت��رم باب��ت پرداخ��ت معوق��ات خانواده های 

محترم ش��هدا

اعضاء هیات مدیره

   آقای محمدرضا جهانی

آقای عیسی رضایی   

آقای جعفر ربیعی

آقای امیرهوشنگ جنگی 

آقای جواد فهیمی پور

نماینده

------

------

------

------

------

سمت

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

10



لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  56 | مرداد ماه  1394| 

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بورسی 
اوراق بهادار تهران )سهامی عام( رأس ساعت 15:00 
روز س��ه ش��نبه مورخ 1394.04.30 در محل مرکز 
پژوهشگاه نیرو با حضور بیش از 57 درصد سهامداران 

برگزار شد.
ترکیب هیات رئیس��ه مجمع با حض��ور آقای دکتر 
پورزرندی به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان دکتر 
سیدی و برزنی و به دبیری آقای قیومی تشکیل شد.

صورت های مالی شرکت با حضور بیش از 62 درصد 
س��هامداران به تصویب رس��ید. براساس تصمیمات 
این مجمع موسس��ه حسابرسی بیات رایان به عنوان 
حسابرس اصلی و موسس��ه حسابرسی دایا رهیافت 
به عنوان بازرس علی البدل و همچنین روزنامه های 
دنیای اقتص��اد و اطالع��ات به عن��وان روزنامه های 
کثیراالنتشار ش��رکت برای س��ال مالی 94 انتخاب 

شدند.
 دکتر قالیباف اصل، مدیرعامل شرکت بورس در این 
مجمع گزارش عملکرد س��ال 93 شرکت را ارائه و به 
سواالت سهامداران پاسخ داد. وی در این جلسه دالیل 
توجیهی برای افزایش س��رمایه از مبلغ 900 میلیارد 
ریال به 1100 میلیارد ریال بابت احداث س��اختمان 
مرکزی جدید ش��رکت را نیز ارائه کرد. به گفته وی 
137 میلیارد ریال از این افزایش از محل سود انباشته 
و 63 میلیارد ریال آن از اندوخته احتیاطی تامین می 
شود. مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت بورس اوراق 
بهادار تهران تقسیم سود 100 ریال نقدی به ازای هر 

سهم را تصویب کرد.
مدیرعامل بورس با اش��اره به پروژه ساختمان جدید 
در حال احداث شرکت در منطقه سعادت آباد عنوان 
کرد: این س��اختمان می تواند جزئ��ی از دارایی ها و 
اموال س��هامداران و این مجموعه به ش��مار آید و با 
سیاس��ت های آتی شرکت می توان برخی از طبقات 

را به نهادهای مرتبط واگذار کرد.
قالیباف اصل در خاتمه سخنان خود گفت: سال 94 با 
همت و تالش کلیه افراد سالی پررونق خواهیم داشت 
و این امید را به تمام سهامداران می دهم که سال 95 

مجمع در ساختمان جدید برگزار شود.

پیام هیات مدیره
س��ال 1393 را می توان س��الی حساس برای بورس 
اوراق بهادار تهران و سرمایه گذاران بازار اوراق بهادار 
دانست. به دلیل ش��رایط حاکم بر اقتصاد و ابهامات 
موجود در حوزه سیاست بین الملل در این سال ارزش 
جاری بازار با کاهش��ی 27 درص��دی به 2.813 هزار 

میلیارد ریال تنزل یافت.
ارزش معامالت و شاخص کل بورس تهران نیز هر یک 
به ترتیب با کاهش 43 و 21 درصدی مواجه شدند. با 
وجود این، بورس تهران در راستای انجام وظایف اصلی 
خود شاهد رویدادهای مثبتی نیز بود. در زمینه تامین 
مالی، بورس تهران با وجود رکود حاکم بر اقتصاد ملی، 

روندی فزاینده را پشت سر گذاشته است. 
ارزش اسمی بازار در این سال با رشدی 31.5 درصدی 
ب��ه 954 هزار میلیارد ریال رس��ید. بخش عمده این 
افزایش ارزش اسمی به افزایش سرمایه شرکت های 

بورسی اختصاص داشته است. شرکت های یادشده در 
این سال س��رمایه خود را بیش از 213 هزار میلیارد 
ریال افزایش داده اند که رشدی 34 درصدی را نسبت 

به سال گذشته نشان می دهد. 
از این میزان افزایش سرمایه بیش از 105 هزار میلیارد 
ریال از محل مطالبات و آورده نقدی بوده که نسبت 
به س��ال پیش از رشدی 44 درصدی برخوردار است. 
در سال 93 اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک 
نیز به عنوان ابزار تامین مالی در بورس تهران منتشر 
شدند و ارزشی بالغ  بر 3700 میلیارد ریال را نصیب 

ناشران خود کردند. 
محاس��به و انتش��ار مجدد ش��اخص قیمت را که به 
خواست عمومی فعاالن بازار سرمایه ایران بدل شده 
ب��ود نیز می ت��وان از اقدامات پای��ه ای بورس تهران 
در س��ال 1393 دانس��ت. طراحی، محاسبه و انتشار 
ش��اخص های هم وزن )قیمت��ی و درآمدی( نیز گام 
مثبتی در شفافیت بیشتر بازار سهام به شمار می رود 

که در سال 1393 محقق شد.
از میان ابزارها و نهادهای مالی پذیرفته شده در بورس 
تهران می توان به پذیرش 2 صندوق سرمایه گذاری 
قابل معامله و 29 اوراق تبعی اشاره کرد. همچنین در 
این سال 6 ش��رکت جدید در بورس تهران پذیرش 
شدند و سهام آنها برای اولین بار از طریق بورس تهران 

عرضه شد. 
برگزاری بیش از 170 هزار نفر ساعت دوره آموزشی 
عمومی و تخصصی برای ناش��ران، اعضا و س��رمایه 

گذاران، برپایی 6 سمینار، چاپ 4 کتاب و 6 بروشور 
تخصص��ی و برگ��زاری نشس��ت های میز تخصصی 
صنایع و هم اندیشی با فعاالن بازار در چارچوب های 
برنامه ریزی ش��ده از دیگر اقدامات بورس تهران بوده 

است. 
مطالعه زیرس��اختارهای ب��ازار اوراق به��ادار و ارائه 
پیشنهادهایی برای اصالح آن از جمله کاهش حجم 
مبنای شرکت ها، بررس��ی روش های افزایش سهام 
ش��ناور آزاد، ارائه روش��ی برای راه اندازی معامالت 
آتی سبد شاخص و پیگیری راه اندازی معامالت ابراز 
مشتق نیز از سایر اقدامات سال گذشته بورس تهران 
به ش��مار می رود. در این س��ال پروژه بزرگ احداث 
س��اختمان مرکزی بورس اوراق به��ادار تهران نیز از 
رش��دی مطلوب برخوردار بود و امید است در سال 

جاری به بهره برداری برسد. 
به هر روی بورس اوراق بهادار تهران در تالش است با 
مجموعه اقدامات و فعالیت های خود به رشد و توسعه 
اقتصاد ایران یاری رساند و گامی در جهت سربلندی 
کشور بردارد. در این راستا هیات مدیره بورس تهران 
همواره از همراهی و همدلی سهامداران محترم این 
شرکت، اعضای ش��ورای عالی بورس و اوراق بهادار، 
هیات مدیره و مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار، 
اعضا و ناش��ران پذیرفته ش��ده، اعضای هیات عامل 
س��ازمان خصوصی س��ازی، اصحاب رسانه و سرمایه 
انس��انی بهره مند ش��ده و از این بابت از تمامی آنها 

قدردان و سپاسگزار است.

قالیباف با شرکت بورس اوراق بهادار به مجمع نشست
بهره برداری از پروژه سعادت آباد، تضمین افزایش سودآوری صاحبان سهام شرکت بورس اوراق بهادار تهران

اعضاء هیات مدیره

آقای محمدابراهیم  محمدپور زرندی

آقای علی یارصالحی

آقای سید مجتبی فهیم هاشمی

آقای علی رستمی

آقای علی اکبر امین تفرشی

آقای مجتبی تقی پور

آقای حسن قالیباف اصل

نماینده

گروه مالی ملت

کارگزاری مفید

کارگزاری بانک تجارت

سرمایه گذاری بهمن

گروه ارزش آفرینان پاسارگاد

سرمایه گذاری تدبیر

سمت

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو غیرموظف هیات مدیره

عضو غیرموظف هیات مدیره

عضو غیرموظف هیات مدیره

عضو غیرموظف هیات مدیره

مدیرعامل
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همایش ملـی كیفیت با رویکرد استانداردسـازی 
نویـن و با تاكید بر حمایت از حقوق مصرف كننده 
با حضور بیش از 3۰۰ كارشناس و محقق، استادان 
دانشگاه و همچینین مقامات وزارت صنعت معدن 
و تجارت، رئیس سـازمان ملی اسـتاندارد، رئیس 
انجمـن مدیریت كیفیت ایران رئیس فراكسـیون 
استاندارد و كیفیت مجلس شورای اسامی و نایب 
رئیـس اتاق بازرگانـی ایران مرداد ماه امسـال در 
سالن همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما 

برگزار شد.
مهمترین محورهای این همایش شـامل بررسـی 
جایگاه و نقـش مدیریت كیفیت بـر رضایتمندی 
مشـتری و مصرف كننده، بررسی قانون حمایت از 
حقوق مصرف كنندگان و نحوه اجرای آن، بررسی 
پیش نویس قانون سازمان ملی استاندارد ایران با 
رویکرد نوین استانداردسازی، بررسی نرخ كیفیت 
با شاخص رضایتمندی مشتریان و مصرف كنندگان 
كاال و خدمات، بررسـی تغییرات فضای رقابتی در 
شـرایط پسـا تحریم با تاكید بر  استاندارد سازی 
محصوالت و خدمـات، جایگاه كیفیـت در برنامه 
ششم توسـعه اقتصادی و اجتماعی كشور، چالش 
های محصـوالت ایرانی برای حضـور در بازارهای 

جهانی، مشتری و فرهنگ خرید محصوالت دارای 
نشـان اسـتاندارد و كیفیت، تحلیل مدل ارزیابی 
ملی كیفیت ایران و اثربخشـی آن بـر بنگاه های 
اقتصادی و تبیین شاخص های مدیریت كیفیت در 
خصوص بنگاه هـای خدمات محور بود كه با توجه 
به حضور این بنـگاه های موفق و موثر در همایش 

ملی كیفیت تحقق این محور ها را شاهد بودیم.
در این همایش دسـتگاه های اجرایـی و نهادهای 
حاكمیتـی تاثیرگذار بـر كیفیـت و مدافع حقوق 
و  شـركت ها  سـازمان ها،  و  كننـدگان  مصـرف 
مجموعه های توانمند كشور كه شامل شركت های 
تولیدی فعال در حوزه های )صنایع غذایی، صنایع 
دارویـی، صنایـع بهداشـتی و صنایـع شـوینده 
و آرایشـی( شـركت های تولیـدی و صنعتـی در 
حوزه های )صنایع نفت، گاز و پتروشـیمی، صنایع 
برق و روشـنایی، صنایع الکترونیک( شركت ها و 
مجموعه هـای تولید در حوزه هـای )لوزام خانگی، 
لوازم صوت و تصویر، صنعت مبلمان و دكوراسیون، 
صنعت فروش و موكت، چرم و پوشاک( شركت های 
تولیدی، فنـی و مهندسـی در حوزه های )صنعت 
سـاختمان، صنایـع معدنی، كاشـی و سـرامیک، 
تجهیزات سرمایشـی و گرمایشـی( مجموعه ها و 

گروه های خدماتی حامـی تولیدكنندگان )صنعت 
بانک داری، بیمه و سـرمایه گذاری( شركت نمودند 
و  بسیاری از آنها توانستند اصول كیفیت را به رخ 
كشیده و با افتخار در ارزیابی این همایش سربلند 

بیرون بیایند.
امروزه كیفیت مهم ترین جزء زندگی است. كیفیت 
در صنعـت و خدمات امـری ضروری بـرای ادامه  
حیات و بقای سازمان بوده و نقش مهمی در ایمنی 
و سـامت مشـتری ایفـا می ¬كند. كیفیـت وارد 
زندگی شـخصی نیز شـده و در سـنجش سامت 
جامعه و مردم اسـتفاده از شاخص كیفیت زندگی 

امری رایج شده است. 
هنوز سوءبرداشت از كیفیت فراوان است و برخی 
عقیـده دارند كـه كیفیت در حوزه ی مسـئولیت 
واحد كیفیت سازمان است و نه مسئولیت روزانه ی 

 همه ی كاركنان یک سازمان.
در همایش ملی كیفیت تاش شد، ضمن پرداختن 
به مسـائل فوق، اثرات كیفیت در زندگی، مشتری 
مـداری نهادهـای مختلـف، كیفیـت در صنعت، 
كیفیت در خدمات و دیگـر عوامل موثر در بهبود 
كیفیت و مشتری مداری مورد بررسی دقیق  قرار 

گرفته شود.

همایش ملی کیفیت برگزار شد

نی
سی

 ح
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در این همایش که با حضور جمعی از مسئولین کشوری ، نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی ،مدیران عامل صنایع، کارخانه ها و واحدهای خدماتی و تولیدی و سازمانها 
و نهادهای مختلفی از سراسر کشور با شعار رویکرد نوین استانداردسازی با تاکید بر 
حمایت از حقوق مصرف کننده در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما برگزار 
گردی��د ،به پاس نگاه موثرمدیریت و اعمال الگوهای موفق در عرصه  بهبود کیفیت 
،براساس رای کمیته علمی وداوران این همایش بزرگ مهندس علیرضا مهدوی مدیر 
عامل شرکت  انرژی گستر نصیر شایسته دریافت نشان ملی کیفیت تشخیص داده 

شد وبا اهدای تندیس همایش ملی کیفیت از این مدیرشایسته ملی تقدیر بعمل آمد.
محصوالت و خدمات

پیمانکار عمومی بین المللی در اجرای کامل پروژه های صنعتی و عمرانی در طرح های 
نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع معدنی اعم از فعالیت های طراحی، مهندسی، مدیریت 

پروژه، تهیه و تامین، ساخت، نصب و راه اندازی در داخل و خارج از کشور.

اهداف و خط مشی 
- رضایتمندی مشتریان.

- تالش همه جانبه در نهادینه کردن بهبود مس��تمر فرآیندهای س��ازمان و درک و 
 ISO .2007 :18001 OHSAS راهبری سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد

ISO .2004 :14001 9001: 2008 توسط همکاران 
- توس��عه ی کیفی فعالیت های شرکت در قالب پروژه های EPC همراه با شرکای 

داخلی و خارجی صاحب تکنولوژی
- کنترل جامع پروژه ها از طریق اس��تقرار سیس��تم جامع مدیریت پروژه براساس 

 PMBOK استاندارد
- تعهد به پیشگیری از مصدومیت، بیماری و پیشگیری از آلودگی محیط زیست

- استفاده بهینه از منابع و کاهش اتالف انرژی
- حفظ وارتقای سالمت کارکنان در تمام فعالیت ها، خصوصا کار با تجهیزات برقی و 

کار در ارتفاع با توجه به ماهیت سازمان
- کاهش ریخت و پاش مواد نفتی و پسماندهای حاصل از عملیات سازمان

پروژه های انجام شده و در دست انجام
پاالیشگاه قطران اصفهان، پاالیشگاه گاز سویی پاکستان، ترمینال مسافربری فرودگاه 
امام خمینی )ره(، لرزه نگاری خلیج فارس و دریای عمان، توسعه ترمینال نفتی بندر 

الحدیده یمن، کارخانه ی نورد میلگرد اهواز، پایپینگ پتروشیمی خوزستان، ایستگاه 
تقویت فشار گاز پل کله، ایستگاه تقویت فش��ار گاز دوراهان، شبکه آب و فاضالب 
 southosbl ، پاالیش��گاه گاز فازهای 9 و 10 پارس جنوبیa صنعا یمن، ناحیه ی
)فازهای 9 و 10 پارس جنوبی(، ایس��تگاه های تقویت فش��ار گاز فازهای 6 و 7 و 8 
پارس جنوبی ، کوره بلند طرح توازن ذوب آهن اصفهان، کارخانه ی احیاء مستقیم 
فوالد هرمزگان، کارخانه ی احیاء مستقیم فوالد کاوه جنوب، کارخانه ی احیاء مستقیم 
فوالد سبا، ککسازی طرح توازن ذوب آهن اصفهان، کارخانه ی احیاء مستقیم فوالد 
غدیر ایرانیان، کارخانه ی فوالدسازی ارفع اردکان، کارخانه ی احیاء مستقیم فوالد 
چهارمحال و بختیاری، کارخانه ی احیاء مس��تقیم فوالد سبزوار، کارخانه ی فوالد 
سازی سبزوار، ناحیه ی f پاالیشگاه گاز فازهای 20 و 21 پارس جنوبی ، کارخانه ی 

گندله سازی سه چاهون.

منتخب گواهینامه ها و تقدیرنامه ها
اخ��ذ گواهینامه ی رتبه ی یک در چهار زمین��ه ی نفت و گاز ، صنعت و معدن، 
ابنیه و س��اختمان و تاسیس��ات و تجهیزات از معاونت برنامه ری��زی و نظارت و 
 .2007 :18001 OHSAS راهب��ردی رییس جمهور، اخ��ذ گواه��ی نام��ه ی
IMS . SO9001:2008.ISO14001:2004 از ش��رکت DQS آلمان، دریافت 
تقدیرنام��ه از وزیرنفت وقت جناب آقای نوذری برای پروژه فازهای 9 و 10 پارس 
جنوب��ی، از وزیر صنایع و معادن وقت جناب آقای علی اکبر محرابیان برای پروژه 
کوره بلند اصفهان، از وزیر صنایع و معادن وقت جناب آقای اسحاق جهانگیری برای 
پروزه های نوردمیلگرد اهواز، از ش��رکت پوسکو برای پروژه طرح توازن، از شرکت 
GIBB انگلستان برای پروژه ی الحدیده یمن، از شرکت GGS برای پروژه ی لرزه 
نگاری خلیج فارس و دریای عمان، از شرکت قطران اصفهان برای پروژه ی قطران 
اصفهان، از شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای پروژه ی پتروشیمی خوزستان، از 

شرکت ملی گاز ایران برای پروژه ایستگاه تقویت فشار گاز پل کله اصفهان

نام و كارنامه ی مدیرعامل
مهندس علیرضا مهدوی فارغ التحصیل رشته ی مهندسی مکانیک در سال 1361 
از کشور انگلستان می باشد. وی دارای 34 سال تجربه دراجرا پروژه های صنعتی و 
عمرانی است.  از سال 1375 تاکنون به عنوان مدیرعامل شرکت انرژی گستر نصیر 

فعالیت داشته است.

بهبود مستمر فرآیندها درپیمانکار بین المللی کشور
مهندس علیرضا مهدوی با شرکت انرژی گستر نصیر برگزیده همایش ملی کیفیت
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مجم��ع عمومی عادی س��الیانه بانک س��ینا راس 
س��اعت 15 روز دوشنبه 29 تیر ماه با حضور بیش 
از 90 درصد از س��هامداران در محل هتل المپیک 

تهران برگزار شد.
در ای��ن جلس��ه پ��س از انتخاب اعض��ای هیئت 
رئیس��ه، مدیرعامل بانک طی س��خنانی با تشریح 
اقدامات انجام شده در سال 93 گفت: بانک سینا با 
اجرای برنامه ها و سیاس��ت های مناسب و معرفی 
محص��والت توس��عه ای جدید عملک��رد مطلوبی 
را طی س��ال یاد ش��ده در جذب سپرده ها داشته 
به طوری که مجموع س��پرده ها در این بانک 22 

درصد رشد را نشان می دهد.
مهندس پیشرو افزود: عملکرد این بانک در زمینه 
اعطای تس��هیالت متنوع به بخ��ش های مختلف 
اقتصادی نیز مناس��ب بوده که ب��ا اقدامات صورت 
گرفته رش��د 20 درصدی را در این زمینه ش��اهد 

هستیم.
وی همچنین با اش��اره به رقابت س��نگین موجود 
در بازار پول طی س��ال گذشته تصریح کرد: بانک 
س��ینا با تکمیل چرخه فعالی��ت های بانکی و ارائه 
خدمات نوین، موفق ش��د س��هم بازاری خود را از 
نقدینگی کل کش��ور به رقم 1.9 درصد ارتقاء دهد 
که امیدواریم با ت��الش مجموعه همکاران بتوانیم 

جایگاه خود را بیش از پیش بهبود بخشیم.
مدیرعامل بانک سینا با بیان اینکه کفایت سرمایه 
این بانک در سال گذش��ته باالتر از استانداردهای 
تعیین ش��ده بود، گفت: نسبت کفایت سرمایه که 
در زمره مقررات الزام آور بانک مرکزی است و نباید 
کمتر از 8 درصد باش��د، طی سال گذشته در بانک 
سینا معادل 14.8 درصد بوده که حاکی از سالمت 
مال��ی عملکرد بانک و تدوین برنامه های مناس��ب 
به منظور ایجاد تعادل بین ریس��ک و بازده دارایی 

ها است.
وی همچنین توسعه خدمات بانکداری الکترونیک 
را یکی از اس��تراتژی های عمده بانک سینا عنوان 
ک��رد و گف��ت: در ح��ال حاضر این بان��ک متنوع 
ترین خدم��ات را در حوزه بانکداری الکترونیک به 
هموطنان ارائه می دهد و همراستا با ارائه خدمات 
جدی��د، تعداد کارب��ران این خدمات نی��ز افزایش 
مناسبی داشته که رش��د 25 درصدی کارت های 

بانکی صادره در سال 93 از آن جمله است.
مهندس پیش��رو با تاکید بر این که سیاست بانک 
س��ینا حرکت به س��مت کاهش قیمت تمام شده 

پول است، خاطرنش��ان کرد: به منظور تحقق این 
سیاس��ت و جذب بهینه منابع ارزان قیمت برنامه 
های مناسبی در دست اجراست که افزایش تعداد 
دستگاه های pos به 60 هزار دستگاه از آن جمله 

است.
وی در پایان از اعتماد خانواده بزرگ مش��تریان و 
حمایت سهامداران قدردانی کرد و تالش همکاران 
و مدیران بانک را س��تود و اب��راز امیدواری کرد با 
تداوم این تالش ها و ارائه برنامه های پیش��بردی، 
زمین��ه رضایت بی��ش از پیش س��هامداران فراهم 

گردد.
در این جلس��ه پس از قرائت گزارش فعالیت هیأت 
مدیره، گزارش عملکرد مالی و س��ود و زیان بانک 
س��ینا و بودجه س��ال 94 به تصویب اکثریت اعضا 
رسید و مقرر شد مبلغ 200 ریال به ازاء هر سهم با 
توجه به ثبت سرمایه 10 هزار میلیارد ریالی بانک 

سینا پرداخت گردد.
در ادامه س��ازمان حسابرس��ی به عنوان حسابرس 
مس��تقل و بازرس قانونی برای س��ال مالی منتهی 
به 29 اسفند 94 و روزنامه های اطالعات و دنیای 
اقتصاد به عنوان روزنامه کثیراالنتش��ار جهت درج 

آگهی های بانک انتخاب شدند.

چشم انداز
- تبدیل ش��دن به بانکی پیش��رفته،نوآور، کارآمد، 

مشتری مدار و الهام بخش

- برخوردار از تکنولوژی پیشرفته، نیروی انسانی توانا و 
مبتکر طرح های نوین بانکی

- پیش��تاز در ارائه خدمات پول��ی و بانکی در بین 
بانک های کش��ور ب��ا هدف ایج��اد ارزش آفرینی 

بیشتر برای ذینفعان
- تبدیل ش��دن به یکی از نهادهای معتبر پولی و 

بانکی منطقه )خاورمیانه و آسیای غربی(

استراتژی ها
- ارائه سبد محصوالت رقابتی و متمایز 
- توسعه فعالیتهای بانکداری بین الملل

- توسعه سرمایه انسانی
- تقویت سیستم اعتبار سنجی و نظارت بر وصول 

مطالبات
- توسعه بانکداری الکترونیک و تقویت امنیت آن

- ارائه پتانسیل ارائه خدمات
- توسعه بازار و بانکداری شرکتی و اختصاصی

افتخارات و دستاوردهای بانک در سال 1393
1- ارتقاء جایگاه بانک سینا به میزان 16 رتبه باالتر 
در بین صد ش��رکت برتر ایران )کسب رتبه 53 از 

منظر شاخص فروش(
2- دریاف��ت گواهینامه چهارمین دوره جایزه ملی 
کیفیت ارتباطات و ف��ن آوری اطالعات جمهوری 

اسالمی ایران

برنامه آینده بانک
ورود به بازارهای جدید و ارائه خدمات جدید

توسعه سطح همکاری با نهادها، دستگاه ها و بانک 
ها های دیگر

توسعه دامنه مسئولیت های اجتماعی بانک
گسترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع بخشی 

شیوه های فروش  

ارتقاء معنادار جایگاه بانک سینا
 در بین صد شرکت برتر ایران با مهندس پیشرو

اعضاء هیات مدیره

آقای محمد مخبر

آقای محمدرضا پیشرو

آقای سید محمد بدر طالع

آقای حمیدرضا فرتوک زاده

آقای عباس کمرئی

نماینده

------

------

------

------

------

سمت

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره
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در این همایش که با حضور جمعی از مسئولین کشوری ، نمایندگان مجلس 
ش��ورای اس��المی ،مدیران عامل صنای��ع، کارخانه ها و واحده��ای خدماتی 
و تولیدی و س��ازمانها و نهادهای مختلفی از سراس��ر کش��ور با شعار رویکرد 
نوین استانداردس��ازی ب��ا تاکید بر حمایت از حقوق مص��رف کننده در مرکز 
همایش های بین المللی صداوس��یما برگزار گردید ،به پاس نگاه موثرمدیریت 
و اعمال الگوهای موفق در عرصه  بهبود کیفیت ،براس��اس رای کمیته علمی 
وداوران این همایش بزرگ آقای علی یوس��فی مدیر عامل شرکت  آتی سازان 
پارت فاخر شایسته دریافت نش��ان ملی کیفیت تشخیص داده شد وبا اهدای 

تندیس همایش ملی کیفیت از این مدیرشایسته ملی تقدیر بعمل آمد.
در حاش��یه این مراسم مهندس یوسفی با اظهار امیدواری برای ایرانی بهتر از 
طریق افزودن کیفیت به زندگی و کسب و کار افزود امید است با توجه به ارتقاء 
و گسترش دانش و فرهنگ مدیریت کیفیت و نهایی نمودن روش های تحقق 
فرهنگی مدیریت کیفیت در صنعت و خدمات بتوانیم در جهت رشد و توسعه 

روزافزان کشور خود قدم های جدی برداریم. 
شرکت آتی سازان پارت فاخر بابیش از ده سال سابقه کاری در زمینه نرم افزار 
و تولید آرشیو دیجیتال توانست با استعانت از پروردگار متعال برگ زرینی در 

کارنامه کاری خود با جلب رضایت از مشتریان به شایستگی پاسخ میدهد.
این شرکت با داشتن دفاتر کاری در سازمانهای دولتی و شهرستانها وباهمکاری 

نیروهای آموزش دیده و مجرب و متعهد ، نیازمشتریان خود را هموار سازد.
درمجموعه شرکت پارت فاخر بهره جویی از دستگاههای پیشرفته و بروز دنیا 
و استفاده از تجارب سالهای کاری ، کیفیت باال، حداقل زمان انجام پروژه ها و 

حداقل هزینه برای مشتریان ، ازجمله دستاوردهای شرکت میباشد.
نخستین گام با انجام اسکن تخصصی و تولید آرشیو دیجیتال صورت پذیرفت.

اولیـن و جامـع ترین سـامانه ی فروش مطبوعـات الکترونیک و نخسـتین 
تولیدكننده ی نسل جدید كیوسک های مطبوعاتی در كشور

آتی سازان پارت فاخر
محصوالت و خدمات شركت آتی سازان پارت فاخر

- اولین مرکز تخصصی اسکن در ایران
- اولین سامانه الکترونیکی فروش مطبوعات در ایران )پایگاه جامع مطبوعات 

ایران: ایرن نیوز(
- اولین کتابخانه الکترونیکی و ش��بکه ی اجتماع��ی کتاب در ایران)کتابخانه 

الکترونیکی پارت(
- اولین استند های هوشمند در ایران )استندهای هوشمند پارت(

خط مشی و استراتژی سازمانی
ش��رکت با توجه به بیش از یک دهه فعالیت مستمر و بکارگیری کارشناسان 
خبره و با تجربه مبتکر طرح های نوین و خالقانه بوده و سعی نموده تا با خلق 
اولین ها و ایجاد طرح های نوین همگام با رشد و توسعه ی تکنولوژی با کشور 

های توسعه یافته در کشور گامی موثر بردارد.

شعار اصلی شركت: اولین ها ماندگارند
مشتریان مهم و پروژه های بزرگ

irennews.org :پایگاه جامع مطبوعات ایران: ایرن نیوز -
partebook.ir : کتابخانه الکترونیکی پارت : پارت ایبوک -

smartstand.ir : استندهای هوشمند پارت : اس اس پس -

افتخارات و گواهینامه ها
- عضو مجمع ناشران الکترونیک .

- دارای مجوز ای نماد دو ستاره از وزارت صنعت و،معدن و تجارت
- دارای مجوز رسانه بر خط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

- عضو نظام صنفی رایانه تهران

نام و كارنامه مدیرعامل
مهندس علی یوسفی

- کارشناس ارشد فناوری اطالعات
- مدیر آرشیو مرکز مدیریت

- مدیر دفتر تحقیقاتی نور رایانه
- مدیر بازرگانی شرکت جم

اولین ها ماندگارند
مهندس علی یوسفی با شرکت آتی سازان پارت فاخر برگزیده همایش ملی کیفیت
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او می داند کجا آمده و از آن بهتر برای چه آمده... سایپا 
از آن روز ک��ه مدیری ج��وان و بی تجربه بر صندلی 
داشت هر روز بدتر از روز پیش گذراند تا آنجا که همه 
دست به دعا بلند کردند. و اکنون سایپا با اندیشه ای 
متفاوت می تازد. این سبک مدیریت را باید حمایت 
کرد و از چنبره مدیر دولتی بیرون کشید تا چرخ های 
صنعت حمل و نقل به درستی بچرخد. و این معنی را 
مهندس جمالی دانست و بر تعهدی که با امت داشت، 
آس��تین همت باال زد و همه سوابق پرآوازه خود را به 
گرو گذارد تا سایپا آن عروس خیابان و آهوی بیابان 
بتازد... و ما که عملکرد این مدیر را تا امروز به زیر ذره 
بین کشیده ایم گفتیم و می گوییم جمالی، تو که هر 
ناممکنی را ممکن کرده ای، اینجا هم می توانی. این 

باورمان است.
مجمع عمومی عادی سـاالنه شـركت سایپا، برای 
سال مالی منتهی به ۲9/ 1۲/ 93 با حضور صاحبان 
بیش از 8۰ درصد سـهام یا نمایندگان قانونی آنان 

برگزار شد. 
در ای��ن جلس��ه، مه��دی جمالی مدیر عام��ل گروه 
خودرو س��ازی با اش��اره به مش��کالت پیش آمده در 
شرکت سایپا در سه سال گذشته گفت: در چند سال 
گذش��ته تحریم هایی که از س��مت کشور های غربی 
اعمال شد، صنعت خودرو را با مشکالت زیادی روبه رو  
کرد که خوش��بختانه با استقرار دولت تدبیر و امید و 
نتیجه مثبت مذاکرات بین المللی آینده خوبی پیش 

روی صنعت خودرو قرار دارد. 
وی خاطر نش��ان کرد: صنعت خودرو که یک صنعت 
اشتغالزا  و مولد است و لکوموتیو سایر صنایع به حساب 
می آید، با ش��روع تحریم ها دچار مشکل شد. این در 
حالی است که عالوه بر شرکت های خودرو ساز سایر 
صنایع وابسته به خودرو سازی نیز با چالش هایی روبه رو  
شدند و عالوه بر این، برخی اشتباهات در گذشته نیز 
مشکالت مضاعفی را برای سهامداران سایپا به وجود 
آورد. جمالی افزود: ش��رکت سایپا از لحاظ نقدینگی 
نسبت به چند سال گذشته مش��کالت زیادی دارد. 
پرداخت سود باال، افزایش حقوق و دستمزد و همچنین 
تثبیت قیمت خودرو، شرکت سایپا و سهامداران را از 
کسب سود مناس��ب و منطقی بی بهره کرده است و 

امیدواریم س��ازمان های نظارتی و مسئوالن ذی ربط 
روش های اجرای صحیح قیمت گذاری را مورد توجه 
قرار دهند. وی گفت: به منظور برون رفت از بحران در 
سایپا پیگیری و رایزنی های مناسبی با سیستم های 
مالی و بانکی کش��ور انجام ش��ده است و همچنین 
برای کسب نقدینگی، فروش دارایی های مازاد توسط 
کمیته ویژه ای در دستور کار قرار گرفته که قطعا به 
چابک سازی س��ازمان منجر خواهد شد. مدیرعامل 
گروه خودروسازی سایپا تصریح کرد: از دیگر راه های 
برون رف��ت از این معضل، افزایش تولید اس��ت که با 
اجرای برنامه جهش تولید نسبت به گذشته، تولید از 
1300 دستگاه به 1800 دستگاه افزایش پیدا کرده 
است و به زودی به 2500 دستگاه در روز خواهد رسید 
که در این میان قطعه س��ازان و مدیران تولید نقش 
مهمی را ایفا کرده اند. جمالی یادآور شد: با وجود تمام 
مشکالت و مطالبات، قطعه سازان در سایپا همکاری 
بسیار خوبی داش��ته اند که به افزایش تولید منتهی 
شده است. مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا افزود: 
در حال حاضر افزایش صادرات نقطه قوت ش��رکت 
سایپاس��ت زیرا س��ایپا تا کنون 80 درص��د صادرات 
خودرویی کشور را به عهده داشته و با روند مثبتی که 
در مذاکرات رخ داد، افزایش صادرات و کس��ب سهم 

بیشتری از بازار صادراتی نیز امکان پذیر خواهد بود. 
وی به عدم توس��عه محصول در زمان رونق ش��رکت 
س��ایپا نیز اش��اره کرد و گفت: باید از گذشته درس 
گرف��ت و از فرصت پیش آمده در راس��تای کس��ب 
دانش فنی روز دنیا و تولید محصوالت متنوع استفاده 
مناس��ب کرد. مدیر عامل گروه خودرو س��ازی سایپا 
ادامه داد: در حال حاضر پیش��نهاد های قابل توجهی 
از طرف خودرو س��ازان مطرح دنیا دریافت کرده ایم و 
مذاکرات خوبی نیز انجام ش��ده که امید است از این 
همکاری های دوجانبه با شرکت های اروپایی در جهت 
پیشبرد اهداف گروه سایپا و کسب رضایت سهامداران 

به نحو شایسته استفاده شود.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا خاطر نشان کرد: 
در حال جاضر عمده ترین هدف گروه، حل مشکالت 
مالی و تامین نقدینگی به همراه افزایش تولید و حضور 

در بازارهای داخلی و خارجی است.

پیام مدیرعامل
صنعت خودروس��ازي ایران با پش��ت س��ر گذاشتن 
انبوهي از مش��کالت، موانع و محدودیتهاي داخلي و 
بین المللي، این روزها مش��غول سپري کردن فصلي 
جدی��د از حیات خود اس��ت. این صنعت که چش��م 
امید صنعتگران داخلي به آن است، نیازمند کمک و 
همراهي بخش هاي اقتص��ادي و مالي به ویژه بانک ها 
براي رفع مشکالت نقدینگي زنجیره تامین خود است .
به رغم مش��کالت مذکور، گروه خودروسازي سایپا در 
کنار سایر شرکت هاي تولیدکننده همکار و هم صنعت 
خود، به منظور ارتقای کیفیت، تنوع و توس��عه سبد 
محصوالت تولیدي و همکاري با خودروسازان مطرح 
جهاني و با اتکا به ظرفیت هاي دروني و داشته هاي خود، 
برنامه اي هدفمند را در دستور کار قرار داده است. تحقق 
این امر جز با تالش بي وقفه تمامي کارکنان زحمتکش 
گروه و در سایه حمایت هاي بي دریغ دولت محترم و 

به ویژه سهامداران وفادار سایپا میسر نخواهد بود  .

اهم برنامه هاي شركت به شرح ذیل  است:
تولید

یکي از مهم  ترین برنامه هاي س��ال 94، افزایش 40 
درصدي تولید محصول اس��ت که این افزایش تولید 
هم��گام با افزایش تنوع محص��والت خواهد بود. این 
افزایش هدف گذاري ش��ده قرار است از اواخر تیر ماه 
94 با روندی افزایش��ي و مس��تمر در تولید رخ دهد. 
در کنار محصوالت داخل��ي که بیش از 80 درصد از 
سبد محصوالت گروه را در بر می گیرند، محصوالت 
مختلفي به شکل CKD  از شرکت هاي رنو، نیسان، 
کیا و شرکای چیني نیز تولید مي شوند که البته در 
این میان به س��اخت داخل این محصوالت توجهي 
ویژه ش��ده اس��ت و در نهایت میزان تولید روزانه به 
سطحي بیش از 2هزار دستگاه در روز خواهد رسید 
که مي تواند نقطه عطفي در تولید سالیان اخیر باشد .

مدیریت مالی
یکي دیگر از برنامه هاي کلیدي گروه در سال جاري، 
مدیریت دارایي هاس��ت که در ای��ن خصوص برنامه 
فروش و واگذاري ش��رکت هاي غیرراهبردی گروه به 
منظور چابک سازي هر چه بیشتر سازمان و افزایش 
سطح کارایي در دس��تور کار قرار دارد که نقدینگي 
حاص��ل از آن م��ي توان��د در اصالح س��اختار مالي 
گروه و تس��ویه بدهي هاي معوق به زنجیره تامین و 

اعتباردهندگان به کار گرفته شود .
در چند س��ال اخیر به علت مشکالت نقدینگي که 
به کاهش تولید و افزایش هزینه ها منجر شد، میزان 
بدهي ه��اي بانکي و به تب��ع آن هزینه هاي مالي در 
سطح گروه افزایش چشمگیری یافت و همین مسئله 
س��ودآوري گروه را تحت تاثیر قرار داد. لذا در س��ال 
جاري یکي از حیاتي ترین اقدامات، اصالح س��اختار 
مالي و مدیریت بهینه منابع مالي است که به موجب 
آن فروش ام��الک و دارایي هاي غیرراهبردی، تامین 

سایپا در اندیشه ای متفاوت
توسعه محصول مهمترین اولویت گروه سایپا
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مالي ارزان قیمت از نهادهایي مانند صندوق توس��عه 
ملي و تعامل س��ازنده با سیستم بانکي و استفاده از 
ابزارهاي نوین تامین منابع از طریق بازار س��رمایه در 
دس��تور کار قرار دارد. در کنار این اقدامات، از طریق 
مدیریت هزینه ها و کاهش بهاي تمام ش��ده واعمال 
روش هاي مختلف فروش از جمله لیزینگ مي توان 
موجبات سودآوري شرکت و در نهایت افزایش بازدهي 

سهامداران محترم را فراهم آورد .

صادرات
شرکت س��ایپا از سال 89 تا کنون رتبه اول صادرات 
خودروی کشور را در اختیار داشته و تنها خودروسازي 
است که 7 بار عنوان صادرکننده نمونه و 2 بار عنوان 
صاد کننده ممتاز کشور را کسب کرده است. بنابراین 
به م��وازات افزای��ش تولید، توجه ب��ه رقابت پذیري 
محص��والت از بعد کیفي و قیمت��ي در اولویت قرار 
دارد و بازارهاي بالقوه و بالفعل خارج از کش��ور برای 
صادرات محصول دائما در حال رصد هستند. در سال 
93 میزان صادرات از رشد 85 درصدي برخوردار بود 
که با توجه به تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت بر 
این امر مقرر شد میزان صادرات در سال 94 به بیش 
از 50 درصد افزایش یابد که تعداد 35 هزار دس��تگاه 
هدف گذاري شده است . با توجه به تغییراتي که در 
بازار کس��ب و کار جهاني اتفاق افت��اده، باید تعریف 
تازه اي از مشتري مداري و بخش امور مشتریان که 
متولي ارتباط با مش��تري است، داشته باشیم. امروزه 
س��ازوکارهاي ارتباط با مش��تري تغییر کرده است. 
بنابراین باید در خصوص ارتباط با مشتري نیز با فراهم 
آوردن امکانات پیشرفته و به روز، زمینه ارتباطی مدرن 

را فراهم کنیم.

توسعه محصول
در سال گذش��ته پروژه هاي متعدد توسعه محصول 
در حوزه ه��اي مختلف کیفي، طراحي و مهندس��ي 

آغاز شده است که در سال جاري به جدیت پیگیري 
خواهد شد و با اصالحات فني و مالي به نتیجه خواهد 
رسید. همچنین مذاکره با خودروسازان مطرح جهاني 
به منظور سرمایه گذاري مش��ترک و انتقال دانش و 
داخلي س��ازي آن از طریق درگیر کردن قطعه سازان 
و تشویق و مشارکت آنان در سرمایه گذاري از جمله 

اقدامات اساسي سال جاري به شمار می آید.

محیط زیست
رشد روزافزون آلودگی، تخریب محیط زیست و بروز 
بحران هاي پي در پي محیط زیست باعث شده است 
تا جامعه جهاني بیش از پیش به مفهوم توسعه پایدار 
توج��ه کند و افکار عمومي خواس��تار وضع قوانین و 
الزامات محیط زیستي از سوي دولت ها و رعایت آن 
توس��ط همگان از جمله صنایع تولیدي شوند. از این 
رو در گروه س��ایپا راهبردهاي توسعه زیرساخت هاي 
زیست محیطي با رویکرد مصرف بهینه منابع و انرژي و 
اقدام های سازگار با محیط زیست در سه حوزه زنجیره 
تامین، فرایندهاي تولید و پشتیباني تولید، محصوالت 
و خدمات پس از فروش تبیین و ابالغ ش��ده اس��ت.  
همچنین توس��عه ارتباطات درون و برون سازماني با 
ذي نفعان و س��ازمان هاي تاثیرگذار و تاثیرپذیر و در 
نهایت ارتقای جایگاه برند محیط زیستي سایپا و ایجاد 
تصور مثبت در جامعه از منظر اقدامات محیط زیستي 
از جمل��ه مهم ترین ماموریت هاي گروه در این حوزه 
است. امیدوارم در سالی که مزین به نام دولت و ملت، 
همدلی و همزبانی شده، با حمایت کلیه اقشار عمومی 
و مصرف کنن��دگان از تولیدات مل��ی و محصوالت 
ساخته دستان پرتوان فرزندان خدوم ایران زمین در 
صنعت خودرو، به ویژه گروه خودروسازی سایپا، بتوانیم 
این مجموعه را در مسیر اعتالی خود هدایت کنیم تا 
در پیشگاه خدای متعال و نزد مردم نجیب و بزرگوار 

سربلند و سرافراز باشیم.  
برنامه استراتژیک سال1394 گروه خودروسازي سایپا

سیاست هاي كان سال 1394:
به منظور خروج از مرز زیان و دستیابي به حاشیه سود، 
سیاست هاي گروه خوردوسازي سایپا توسط مدیریت 

محترم عامل تعیین شد که به شرح زیر است:
افزایش تولید و ساخت داخل محصوالت جدید:

افزایش 40 درصدي تولید نس��بت به س��ال گذشته 
)معادل 167313 دستگاه)

مدیریت داراییها:
واگذاري بخش��ی از دارایي ها به منظور تامین مالي، 

افزایش تولید و توسعه محصول
افزایش صادرات:

افزایش بیش از 100 درصدي صادرات نسبت به سال 
قبل (معادل 50463 دستگاه)

توسعه محصول:
تولید محصوالت جدید
مدیریت محیط صنعت:

تعامل اثربخش با نهادهاي دولتي به منظور حمایت 
از صنعت خودرو

مدیریت منابع مالي:
تامین منابع مالي ارزان قیمت از صندوق توسعه ملي

ماموریت گروه خودروسازي سایپا
تولید و عرضه انواع خودروي سواري و تجاري و سایر 
فعالیت هاي مرتبط با قابلیت کس��ب بازار جهاني با 

بیشترین انطباق با نیاز مشتریان بازار ایران
چشم انداز گروه خودروسازي سایپا

چش��م ان��داز گ��روه س��ایپا، تبدیل ش��دن به یک 
خودروساز بین المللي است. این چشم انداز از طریق 
مالکیت برند اختصاصي، مدیریت محصول و پلتفرم، 
مدیریت ش��بکه فروش و خدمات پ��س از فروش، 
حضور فعال در بازارهاي داخلي و بین المللي، توان 
رقابتي در کیفیت و قیمت و بازیگري اصلي در بازار 

ایران محقق خواهد شد.

سرمایه شركت
سرمایه شرکت در بدو تاسیس 160 میلیون ریال بوده 
ک��ه طی چند مرحله افزایش به مبلغ 17/443/306 
میلیون ریال )ش��امل 17/443/306/000س��هم به 
ارزش اس��می هر س��هم 1000 ریال ( در پایان سال 

مالی منتهی به 1393/12/29 افزایش یافته است.

اعضاء هیات مدیره

آقای سیدرضا نوروز زاده

آقای مهدی جمالی

آقای حسن عموزاده

آقای اکبر شمسی

آقای معصوم نجفیان

نماینده

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

پیشگامان بازرگانی ستاره تابان

شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی

سرمایه گذاری گروه رنا

موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد

سمت

رئیس و عضو غیرموظف هیات مدیره

مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره

عضو موظف هیات مدیره

عضو غیرموظف هیات مدیره

نایب رئیس و عضو غیرموظف هیات مدیره
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آنانکه س��فرنامه ها را خوانده و در حاش��یه کویر می زیستند باورشان نبود که 
مردان کار و مدیران مدبر در دل کویر با دس��تان خیر و اندیش��ه واالی افتخار 
آفرینان کش��ور خواهند گردید و به آن دس��ت می یازند که ما بدان س��خت 
نیازمندیم. اگر در این صنعت در ردیف بهترین هاییم به همت بزرگ این مردان 

یادگار مانده از تاریخ پرافتخار این ملک و مملکتیم. 
در مجمع عمومی عادی ساالنه شركت معدنی و صنعتی گل  گهر تقسیم مبلغ 

5۰۰ ریال سود به ازای هر سهم تصویب شد.
در مجمع یادشده ریاست جلسه بر عهده بهزادی پور بود و مرتضی علی  اکبری 

و کالهدوز ناظران این جلسه بودند.
در این جلسه گزارش هیات مدیره از سوی ناصر تقی زاده مدیرعامل شرکت معدنی و 
صنعتی گل  گهر قرائت شد که طی آن به طرح گندله سازی 2 که دی  ماه سال  جاری 
بهره برداری می شود و نیز احداث کارخانه تولید کنسانتره خطوط 5 و 6 این شرکت 
اشاره کرد و گفت: خط 7 تولید کنسانتره گل  گهر در نیمه دوم سال 95 به بهره برداری 
می رسد. وی درباره پرداخت 400 میلیارد تومان حق انتفاع از سوی گل  گهر نیز اظهار 
کرد: این رقم معادل 220 ریال تاثیر منفی بر پیش بینی درآمد هر سهم این شرکت 
گذاشته است. تقی زاده در جلسه مجمع از افزایش سرمایه 12 هزار میلیارد ریالی این 
شرکت خبر داد و افزود: گل  گهر به  عنوان شرکتی که طرح های توسعه ای بزرگی در 
دست اجرا دارد، نیازمند تامین مالی برای راه  اندازی این پروژه هاست و امید است که 
سهامداران تا سال 95 بتوانند نتیجه مطلوبی از سرمایه گذاری خود کسب کنند. وی 
ادامه داد: در سال 94 بهره برداری از واحد گازی 500 مگاواتی اول سیرجان با ظرفیت 

اسمی 332 مگاوات نیز به انجام خواهد رسید.
در پایان جلسه یادشده باقی دستورات جلسه به همراه صورت های مالی شرکت به 
اتفاق آرا مصوب شد و روزنامه های دنیای   اقتصاد و اطالعات نیز به  عنوان روزنامه های 
کثیراالنتشار این شرکت انتخاب شدند. بنا بر گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت 
منتشرشده در سایت کدال معادل 10 هزار و 920 میلیارد ریال از محل مطالبات و 
آورده نقدی و یک هزار و 80 میلیارد ریال از محل سود انباشته به  عنوان محل افزایش 

سرمایه قید شده است.

پیام هیات مدیره
ضمن عرض سالم و خیرمقدم هیات مدیره شرکت، حضور کلیه سهامداران محترم و 
نمایندگان ایشان، نماینده محترم حسابرس مستقل و بازرس قانوني شرکت و همچنین 
نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار را در جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه 

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( گرامي مي دارد.
شکرگزاریم که بار دیگر خداوند منان در سایه الطاف بي دریغش، توفیق خدمتگزاري 
را به ما عطا فرمود، تا تمام توان خود را در طبق اخالص گذاشته و در راستاي توسعه 
صنعت و معدن و شکوفایي اقتصاد ایران عزیزمان، با اتکا به حمایت هاي شما سهامداران 

محترم، گام هاي بزرگي برداریم.
در سالي که گذشت توانستیم با توکل به نیروي الیزال الهي، استفاده از دانش و تجربیات 

بزرگمردان عرصه صنعت و معدن و به کارگیري تخصص و تالش خستگي ناپذیر و همت 
پوالدین مدیران و کارکنان شرکت، ضمن کسب رکوردي تازه در تولید محصوالت نهایي 
شرکت، پیشرفت هاي بسیار مطلوبي در احداث کارخانه هاي فوالدسازي در شرکت هاي 
تابعه و سایر طرح ها و پروژه ها داشته باشیم. لذا بدینوسیله هیات مدیره شرکت مراتب 
قدرداني و تشکر خود را از شما سهامداران محترم و دست اندرکاران عرصه صنعت و 

معدن و تمامي کارکنان شرکت معدني و صنعتي گل گهر اعالم مي دارد.
اینک در اجراي تکالیف مندرج در ماده 232 الیحه قانوني اصالح قس��متي از قانون 
تجارت، مصوب اسفند ماه 1347، گزارش عملکرد شرکت معدني و صنعتي گل گهر 
)سهامي عام( مشتمل بر گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومي عادي سالیانه 
صاحبان سهام همراه با گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني نسبت به صورت هاي 
مالي شرکت براي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1393 خدمت شما گرامیان 

تقدیم مي گردد.

بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شركت برای سال مالی آتی
- تکمیل پروژه گندله سازي شماره 2 با ظرفیت 5 میلیون تن

- آغاز عملیات اجرایي احداث یک واحد نیروگاهي با ظرفیت 1000 مگا وات جهت 
تامین نیروي مورد نیاز طرح هاي توسعه

- ادامه فعالیت پروژه واحد تولید آهن اسفنجي شماره 2 شرکت توسعه آهن و فوالد گل 
گهر با ظرفیت نهایی 1/7 میلیون تن

- ادامه فعالیت هاي طرح انتقال آب از بندرعباس با ظرفیت 6،800 مترمکعب در ساعت 
- تکمیل طرح احداث خط 7 تولید کنسانتره سنگ آهن با ظرفیت 2 میلیون تن 

- تکمیل طرح احداث کارخانه ذوب و فوالدسازي جهان فوالد با ظرفیت 1 میلیون تن 
- پیشبرد طرح فاز دوم انتقال گاز با ظرفیت 300 هزار مترمکعب در ساعت 

- ادامه فاز عملیاتي پروژه هاي اصالح خطوط تولید

برنامه های آینده شركت
هیات مدیره ش��رکت بر آن است تا در راستاي نیل به توسعه و پیشرفت روزافزون و 
اعتالي میهن، با رهنمودها و حمایت هاي شما سهامداران محترم، ضمن حفظ و ارتقای 
ارزش هاي بنیادي شرکت، به استراتژي هاي هدف گذاري شده به شرح زیر دست یابد :

- تکمیل زنجیره ارزش گل گهر با اجراي طرح هاي توسعه مصوب 
- کاهش قیمت تمام ش��ده محصوالت در راس��تاي افزایش سودآوري و بازده حقوق 

صاحبان سهام 
- توسعه و بهینه سازي سرمایه هاي انساني و مدیریتي شرکت 

- بهره برداري کارآمد از حداکثر ظرفیت خطوط تولید 
- تامین مالي شرکت با تمرکز بر طرح هاي توسعه 

- تسریع در تکمیل زیرساخت هاي مورد نیاز طرح هاي توسعه
- حضور فعال در بازارهاي صادراتي با تمرکز بر فروش محصوالت مازاد بر نیاز داخل 
- بهینه سازي خطوط تولید با هدف افزایش ظرفیت با تمرکز بر محصول استراتژیک 

گل گهر؛ افتخار مهندسان کشور
تقسیم سود 500 ریالی به ازای هر سهم

نی
سی

 ح
یر

و ام
سر

خ

18



لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  56 | مرداد ماه  1394| 

در این همایش که با حضور جمعی از مسئولین کشوری ، نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی ،مدیران عامل صنایع، کارخانه ها و واحدهای خدماتی و تولیدی و سازمانها 
و نهادهای مختلفی از سراسر کشور با شعار رویکرد نوین استانداردسازی با تاکید بر 
حمایت از حقوق مصرف کننده در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما برگزار 
گردی��د ،به پاس نگاه موثرمدیریت و اعمال الگوهای موفق در عرصه  بهبود کیفیت 
،براساس رای کمیته علمی وداوران این همایش بزرگ آقای مهندس علی روحی مدیر 
عامل شرکت گروه ساختمانی روحی شایسته دریافت نشان ملی کیفیت تشخیص داده 

شد وبا اهدای تندیس همایش ملی کیفیت از این مدیرشایسته ملی تقدیر بعمل آمد.
ش��ایان ذکر است پیش��تر نیز در همایش های علمی چهره های خالق ، جشنواره 
کارآفرینان برتر و جشنواره ملی قهرمانان صنعت نیز از این مدیر خالق و نوآور که ید 
طوالنی نیز در اقدامات خیرخواهانه و انسان دوستانه دارد، بارها توسط مسئولین ذیربط 

تقدیر بعمل آمده است.
گروه ساختمانی روحی

 محصوالت و خدمات
انجام پروژه های انبوه سازی مسکونی و احداث ساختمان های اداری تجاری

درباره شركت
گروه ساختمانی روحی از سال 1367 در عرصه های ساختمان سازی و عمرانی آغاز 
به فعالیت نمود که ثمره ی این تالش های بی وقفه ، به سرانجام رساندن پروژه های 
متعدد مطابق با آخرین فناوری های روز و سلیقه ی عمومی جامعه بوده است.این گروه 
ساختمانی بر آن است تا با تلفیق بیش از ربع قرن تجربه ی گرانبها و دانش روز از طریق 
به کارگیری توان مهندسان، تکنیسین ها و نیروی کار جوان ،حرکت پرشتاب خود را در 

جهت پاسخگویی به نیازهای مردم شریف ایران اسالمی استمرار بخشد.

اهداف و خط مشی شركت
- استفاده از ماشین آالت و فناوری نوین در فرایندهای ساخت.

- اهتمام به جلوگیری از اتالف منابع انرژی با استفاده از مصالح نوین بومی
- کار آفرینی جهت قشر تحصیل کرده و جوان و ارتقا سطح علمی و تخصصی ایشان

- جلب اطمینان و رضایت مشتریان و توجه به پیشنهادهای راه گشای ایشان
- گسترش حوزه های فعالیت در داخل و خارج کشور

- اطالع رسانی مستمر در خصوص فعالیت های در حال انجام جهت مشتریان
- رعایت اصول ایمنی و پیشگیری از حوادث

مشتریان بزرگ و پروژه های مهم
اهم پروژه های انجام شده:

- برج مجلل سولماز
- مجتمع 300 واحدی مسکونی مهرداد

- مجتمع تجاری دیزان
- کلینیک بزرگ ساختمانی خاورمیانه ) در دست طراحی (

- ساخت ده ها پروژه تجاری و مسکونی در مناطق مختلف شهر تهران

مشتریان مهم:
هواپیمایی تابان ، تعاونی کارکنان شهرداری منطقه 5 ؛تعاونی هما، تعاونی صنایع دفاع، 

هواپیمایی معراج

افتخارات و گواهی نامه ها
- ISO6284 استاندارد نقشه های ساخت و ساز از Idea Cert  کانادا
- ISO14001 مدیریت کیفیت زیست محیطی از Idea Cert  کانادا

- ISO10004 استاندارد رضایت مشتری و مشتری مداری از Idea Cert  کانادا
- ISO9001 استاندارد مدیریت کیفیت از Idea Cert  کانادا
- واحد برگزیده دهمین جشنواره ی ملی قهرمانان صنعت ایران

- انتخاب مدیر مجموعه به عنوان جوان ترین کار آفرین نمونه ی کشوری
- برگزیده جشنواره ملی چهره های خالق در مدیریت بازار و بازاریابی

نام و كارنامه ی مدیرعامل
مهندس علی روحی.مدیریت گروه ساختمانی روحی

مسئولیت ها:
- سرپرست گروه ساختمانی برادران روحی

- عضو شورای سیاست گذاری پایگاه خبری شورا آنالین
- عضو شورای سیاست گذاری شرکت خدمات بیمه ای دیزان آسو

- مشاور اقتصادی شرکت دیزان آسو
- مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت دیزان تکوین

- عضو و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت دیزان خودرو
- عضو هیئت مدیره ی انجمن آلزایمر ایران

- سرپرست تیم های باشگاه ورزشی پیشکسوتان تندیس پایتخت
- نایب رئیس هیئت مدیره ی موسسه ی خیریه فردوس

هنر مدیریت گروه ساختمانی روحی ؛ تلفیق تجربه و دانش روز
موفقیت در اجرای پروژه های متعدد مطابق با آخرین فن آوری های روز و سلیقه عمومی
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مجمع عمومي عادي س��االنه ش��رکت پتروشیمي 
فاراب��ي در مورخه یکش��نبه 1394/4/14 در محل 
سالن همایش های صدرا تشکیل شد. در این مجمع 
که با حضور93/68 درصدي س��هامداران حقیقي و 
حقوقي، اعضاي هیات مدیره و مدیران ارشد شرکت، 
حسابرسي و بازرس قانوني و نماینده بورس و اوراق 
بهادار برگزار مي ش��د، ریاست مجمع با آقاي دکتر 
باقری بود ک��ه جنابان علي کریمي و مجتبی راعی 
به نمایندگی از شرکت های پتروشیمی فن آوران و 
پتروشیمی امیرکبیر در مقام نظار اول و دوم و آقای 
فرید صباحی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

در ادام��ه با قرائت گزارش هی��ات مدیره به مجمع 
توسط مهندس صباحي مدیرعامل شرکت مربوط به 
اهم فعالیت صورت پذیرفته در طي سال مالي منتهی 
به 1393/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس 
و بازرس قانوني مجمع نشینان با طنین صلوات پي 
در پي خ��ود ضمن تقدیر و تش��کر از فعالیت های 
مدیران خدوم ش��رکت با تصویب صورت هاي مالي 
و تنفیذ م��اده 129 قانون تجارت به کار خود پایان 
دادند. موسسه حسابرس��ي ایران مشهود به عنوان 
بازرس و حس��ابرس اصلي و موسس��ه حسابرس��ي 
آزموده کاران به عنوان بازرس علي البدل ش��رکت 

براي سال مالي آتي انتخاب گردیدند.
روزنامه اطالعات نیز به عنوان روزنامه رسمی جهت 
چ��اپ اطالعیه های ش��رکت برای س��ال مالی 94 

انتخاب گردید. 
مهندس صباحی در بخشی از گزارش جامع خود به 
سهامداران حاضر در مجمع با اشاره به تدوین برنامه 
استراتژیک ش��رکت به منظور نیل به اهداف عالیه 
ترسیمی برای رش��د و بالندگی شرکت گفت: تمام 
س��عی خود را به کار بستیم تا با تالش دوچندان و 
منطبق با کلیه قوانین و مقررات و استانداردهای بین 
المللی در جهت حصول توسعه پایدار قدم های خود 

را دقیق و با برنامه ریزی برداریم. 
وی راه رس��یدن به توس��عه پای��دار را که متضمن 
ارزش آفرینی و س��ودآوری مطمئن و مستمر برای 
ش��رکت و سهامداران است، اجرای برنامه های طرح 
توس��عه خوان��د و افزود: با کار کارشناس��ی دقیق و 
حرکت در راس��تای اس��تفاده بهینه از پیوند بازار با 
تولی��د درصددیم با تنوع بخش��ی و ارتقای کیفیت 
محصوالت در جهت کسب سهم بیشتر از بازارهای 
داخلی و خارجی برنامه های خود را استمرار بخشیم. 
مهن��دس صباح��ی در ادامه حفظ محیط زیس��ت 
و اهتمام به س��المت و ایمنی کارکنان را س��رلوحه 
استراتژی های شرکت  دانست و اضافه کرد: براساس 
دکترین کاری ترسیمی خود در سال گذشته سعی 
کردیم با تش��کیل کمیته های حسابرسی، راهبری 
استراتژی، مدیریت دانش »اتاق فکر« و کمیته تعالی 
س��ازمانی زمینه های بهره وری و بهینه کاری را در 

مجموعه فراهم آوریم. 
مدیرعامل شرکت همچنین با اشاره به ظرفیت ها و 
دارایی های ش��رکت اظهار کرد: نیروی انسانی زبده، 
اولویت بخش��ی به ارزش آفرینی و اس��تفاده از خرد 
جمع��ی و تالش و همت جهادگون��ه در تمام ارکان 
ش��رکت از هیات مدی��ره گرفته تا کارشناس��ان و 
کارکنان باعث شد شاهد تبلور حقیقی شعار همدلی 
و همزبانی در شرکت باشیم و بتوانیم در بین نزدیک 
به 40 شرکت رقیب در کشور جزو شاگرد ممتازها 

قرار بگیریم.
وی افزای��ش 48 درصدی صادرات PAF در س��ال 
93 نس��بت به سال 92 با توجه به اجرای طرح های 
توس��عه ای عظیم را از افتخارات ش��رکت دانست و 
افزود: کس��ب تقدیرنامه دوس��تاره پنجمین جایزه 
تعالی کش��وری، واح��د نمونه اس��تانی، لوح تقدیر 
جش��نواره بهره وری و بسیاری جوایز دیگر نشان از 

آن دارد که تیم مدیریتی شرکت برای افقی روشن 
و چشم اندازی درخشان برنامه های راهبردی خوبی 

ترسیم کرده اند و در جال اجرای آنها هستند.
مهندس صباحی در بخش دیگری از گزارش خود با 
اشاره به کسب درآمد مناسب شرکت از اجاره مخازن 
و استفاده از خطوط انتقال، تداوم این استراتژی را از 
برنامه های اصلی شرکت برای سال مالی آتی برشمرد 
که مورد تایید و حمایت هیات مدیره و سهامداران 

عمده شرکت قرار دارد.
مدیرعامل شرکت نوسازی عایق  بندی، رنگ کاری، 
استراکچر، تعویض خط بسته بندی از حالت سنتی 
و دستی به اتوماتیک و صنعتی، احداث رینگر آتش 
 PA نشانی و اطفای حریق، تعویض کاتالیست واحد
که باعث افزایش ظرفیت تولید تا 25 درصد می شود 
و همچنین ایجاد و ساخت دو دستگاه مخزن بزرگ 
را قس��مت دیگ��ری از برنامه ه��ای اجراش��ده و در 
حال اجرای ش��رکت برش��مرد و افزود: مردان کار و 
تالش خستگی ناپذیر در مسیری حرکت می کنند 
که ش��کوفایی و پیشرفت را برای همگان به ارمغان 
خواهد آورد. مهندس صباحی در پاسخ به سوال یکی 
از سهامداران حاضر با اش��اره به اقدامات انجام شده 
در مجموعه پس از 37 س��ال در راس��تای افزایش 
بهره وری و باال رفتن بازده کاری گفت: با بهس��ازی 
ماش��ین آالت و اجرای طرح های کارشناسی ش��ده 
و ورود تکنول��وژی روز و بوم��ی کردن آن توس��ط 
متخصصان داخلی، عالوه بر کاهش هزینه های تولید 
شاهد افزایش س��ودآوری پایدار و مطمئن خواهیم 
ب��ود که این دو بس��ان دو ب��ال در پرواز به س��وی 

ارزش آفرینی، شرکت را یاری خواهند کرد.
مدیر ارشد مالی شرکت نیز در تشریح عملکرد تیم 
مالی ش��رکت در س��ال گذشته با اش��اره به اصالح 
ساختار مالی و انضباط کاری در سال 93 اظهار کرد: 
با توجه به اینکه امالک و مستغالت شرکت  به هیچ 
عنوان در دفاتر موجه ثبت نشده بودند، سعی کردیم 
با شناسایی آنها مراحل اخذ سند و ثبت در واحدهای 
مربوطه صورت گیرد که بحمداهلل اکثر این اسناد یا 

دریافت شده اند و یا در شرف دریافت هستند.
مدیرعامل ش��رکت در بخش پایانی گزارش خود با 
اش��اره به عملکرد 3 ماهه ابتدایی سال 94 شرکت 
اعالم کرد: در میزان تولیدات نسبت به سال گذشته 

پتروشیمی فارابی همچنان در مسیر موفقیت
مهندس صباحي، مدیری که فعل خواستن را صرف کرد
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شاهد 29 درصد رشد و نسبت به برنامه  تولید شاهد 
افزایش 42 درصدی هستیم.

 وی رش��د تولید DOP را نس��بت به سال گذشته 
115 درصد و نسبت به برنامه 53 درصد بیشتر اعالم 
کرد. مهندس مصباحی افزایش 10 درصدی فروش 
نس��بت به برنامه در 3 ماهه اول سال و افزایش 43 
درصدی صادرات نس��بت به سال گذشته در همین 
بازه زمانی را از دس��تاوردهای شرکت در 3ماهه اول 
س��ال 94 خواند و گفت:  مدیریت ش��رکت مصمم 
اس��ت با پایبندی به تمام اص��ول اعالمی خود و با 
همدلی و همفکری در کنار اتحاد سهامداران عمده 
در جه��ت نیل به اهداف عالی��ه گام های مطمئنی 

بردارد که عملکرد 3 ماهه ما شاهد این مدعاست.

پیام هیات مدیره
هی��ات مدیره ش��رکت خ��ود را ملزم دانس��ته که 
فعالیت ه��ای ش��رکت را براس��اس اس��تانداردهای 
مدیریتی و خط مش��ی ذیل جه��ت حفظ و ارتقای 

موقعیت شرکت دنبال نماید:
- بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت برای کسب 
رضایت روزافزون مش��تریان، صاحبان سهام و سایر 
ذی نفعان از طریق به کارگیری استانداردهای جهانی 

کیفیت.
- دستیابی به معیارهای برتر در کسب و کار.

- تولید محصول با باالترین کیفیت و بهبود مستمر 
در فرایندهای تولید.

- توس��عه س��بد محصول و ایجاد طرح توس��عه در 
راستای بقای پایدار شرکت.
- آوردن دانش نو بر تولید.

- پیوند بازار با تولید.
- حفاظت از محیط زیس��ت و پیشگیری از آلودگی 
آن و شناس��ایی و کنترل آثار و جنبه های زیس��ت 

محیطی در روند فعالیت شرکت.
- اهتمام بر س��المت و ایمنی پرس��نل و همچنین 

بهداشت حرفه ای ایشان.
- انطباق با کلیه قوانین و مقررات و اس��تانداردهای 
حاکم بر فعالیت های شرکت و سایر الزامات مرتبط و 

معتبر ملی و بین المللی.
- ملزم نم��ودن پیمانکاران جه��ت رعایت اصول و 
مقررات ایمنی، بهداشت و محیط زیست در تمامی 

فعالیت ها.
- تدوین برنامه اس��تراتژیک ش��رکت جهت نیل به 

اهداف عالیه شرکت.
مدیریت شرکت مصمم اس��ت با پایبندی به اصول 
فوق و همچنین تامین و توس��عه منابع الزم به این 
اعتماد ارج نهاده و اطمینان دهد که کلیه کارکنان و 

تامین کنندگان محترم شرکت اهداف مذکور را درک 
نموده و با همدلی، همفکری و مش��ارکت تکالیف و 

وظایف محوله را به نحو احسن انجام خواهند داد.

تاریخچه
شرکت پتروشیمی ایران نیپون )سهامی خاص( در تاریخ 
1352/6/20 به منظور تامین نیاز صنایع پالس��تیک 
و رنگ و رزین با مش��ارکت ش��رکت های ملی صنایع 
پتروشیمی و شرکت های ژاپنی میتسوبیشی و نیشوایوانی 
به نس��بت 51درصد و 49درصد تاسیس شده و تحت 
ش��ماره 17554 در اداره ثبت ش��رکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران به ثبت رس��یده است. این شرکت از 
تاریخ 1356/1/12 به بهره برداری رسید. ظرفیت اسمی 
در بدو تاسیس براساس پروانه بهره برداری تولید سالیانه 
40000 تن دی اکتیل فن��االت )DOP( و 5500 تن 
انیدرید فتالیک )PAF( بوده اس��ت. در آبان ماه س��ال 
1367 ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی کلیه سهام 
ش��رکت های ژاپنی در شرکت ایران نیپون را خریداری  
کرد و نام شرکت به پتروشیمی فارابی تغییر یافت. در 
راس��تای سیاست دولت جمهوری اسالمی و به منظور 
خصوصی سازی شرکت های دولتی، پتروشیمی فارابی 
از تاریخ 1373/4/15ت��ا 1375/3/9 به صورت اجاره در 
اختیار ش��رکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی قرار 
گرفت و سپس شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهام 
خود را به شرکت های سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی 

و سرمایه گذاری تامین اجتماعی واگذار کرد.
براس��اس مصوبه مجمع عمومی ف��وق العاده مورخ 

1374/12/9، نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی 
عام تغییر یاف��ت و در تاریخ 1374/12/21 س��هام 
ش��رکت در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته و نام 

آن از تاریخ 1375/4/2 در تابلوی بورس درج شد.
متعاقبا ش��رکت س��رمایه گذاری تامین اجتماعی 
س��هام خود را به ش��رکت س��رمایه گذاری صنایع 

پتروشیمیایی و شیمیایی تامین منتقل کرد.

سرمایه شركت
س��رمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 940 میلیون 
ریال بوده اس��ت که براساس مصوبه مجمع عمومی 
فوق العاده م��ورخ 1372/3/22 به 10 میلیارد ریال 
و س��پس در تاریخ 1375/12/9 به 4 میلیارد ریال 
کاهش داده ش��د. همچنین براساس مصوبه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1375/5/10 به 20 میلیارد 
ریال و باالخره براساس مصوبه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1386/10/19 س��رمایه شرکت به 50 

میلیارد ریال افزایش یافت.  

برخی از عناوین و افتخارات كسـب  شـده توسـط 
شركت پتروشیمی فارابی

- کس��ب تقدیرنامه دوستاره پنجمین جایزه تعالی 
سازمان صنعت پتروشیمی در اولین دوره حضور.

- دریافت لوح تقدیر شش��مین جشنواره ملی بهره 
وری در بخش ویژه گروه تولیدات پتروشیمی.

- واحد نمونه استانی در بین شرکت های پتروشیمی 
مستقر در استان خوزستان.

اعضاء هیات مدیره

آقای علی نظرپور

آقای حسین ناوک پور

آقای همایون منصوری

آقای بهمن بهزادی

فرید صباحی

نماینده

شرکت پتروشیمی فن آوران

شرکت پتروشیمی امیرکبیر

شرکت پتروشیمی آبادان

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین

سمت

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو موظف هیات مدیره

مدیرعامل و عضو هیات مدیره
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خالقیت، نوآوری و مدیریت کاربلد؛ رمز موفقیت مهرام
مهندس علیرضا مهدوی با شرکت انرژی گستر نصیر برگزیده همایش ملی کیفیت

مجمع عمومی عادی س��الیانه گروه تولیدی مهرام 
)س��هامی عام( ساعت 14 بعدازظهر دوشنبه بیست 
و دوم تیر س��ال جاری ب��ا حضور بیش از 81 درصد 
سهامداران در تاالر ایوان شمس برگزار شد. براساس 
رای گیری به عمل آمده در جلس��ه مجمع عمومی 
اعضاء هیات رئیس��ه به این شرح انتخاب گردیدند: 
آقای تقی گنجی به عن��وان رئیس مجمع و آقایان 
س��هراب رس��ته و فرخ صمدیان به عنوان ناظرین و 
آقای فتح اهلل پور دبیری مجمع را برعهده داشت. در 
ابتدای جلس��ه پس از استماع گزارش هیات مدیره، 
صورت های مالی منتهی به پایان اس��فند س��ال 93 
تصویب ش��د. همچنین مقرر ش��د به ازای هر سهم 
600 ریال سود نقدی تقس��یم شود. موسسه آیین 
محاس��بات امین به عنوان ب��ازرس قانونی اصلی و 
موسس��ه رهبین به عنوان بازرس قانونی علی البدل 

شرکت برای سال مالی 94 انتخاب گردیدند. 
در پایان این جلسه شرکت دنیای علم پویا، شرکت 
س��رمایه گذاری دنیای آزاد پویا، شرکت دنیای فن 
آوران پویا، شرکت تحول گران فردا )سهامی خاص( 
و ش��رکت دارو تجارت سامان )سهامی خاص( برای 
مدت دو س��ال به عن��وان اعضاء جدید هیات مدیره 

انتخاب شدند.
از نکات قابل توجه عملکرد تیم مدیریت می توان به 
افزایش 30 درصدی فروش سال 93 نسبت به سال 

92 اشاره کرد. 
شرکت مهرام در سال 93 در بخش فروش 3 درصد 
و در بخش س��ود خالص 5 درصد نسبت به آخرین 
پیش بینی ها رشد و افزایش را شاهد بوده که نشان 
می دهد ش��رکت جلوت��ر از برنامه های 

ترسیمی خود حرکت کرده است.
ارتق��ای معنادار جایگاه و رتبه ش��رکت 
در کیفیت افش��ا و اطالع رس��انی در بین 
ش��رکت های بورس��ی از دیگر 

نکات مثبت عملکرد مدیریتی در س��ال 93 بوده و 
بیانگرآن اس��ت که مهرام با س��المت و شفافیت در 
جهت کس��ب سهم بیش��تر از بازار صنعت غذایی با 
تکیه بر حف��ظ و ارتقای کیفیت و تنوع  محصوالت 

غذایی خود است.
مهندس گنجی در جلسه مجمع یادآور شد: بهترین 
و باالترین جایزه شرکت مهرام به استفاده کنندگان 
محصوالت این شرکت، حفظ  کیفیت و رعایت تمام 
استانداردهاست که این مهم سرلوحه مهرام به عنوان 
یکی از معتبرترین برندهای صنایع غذایی کش��ور با 

نیم قرن تجربه است.

پیام هیات مدیره 
با استعانت از خداوند متعال و سپاس و تشکر از حضور 
شما س��هامداران محترم در مجمع عمومی سالیانه 
شرکت مهرام، فرصت را مغتنم شمرده و کارنامه یک 
سال تالش کارگران، کارکنان و مدیران سختکوش و 
دلسوز شرکت را به استحضار شما عزیزان می رساند.

هیات مدیره ش��رکت با هدف گذاری اس��تراتژیک، 
پیگیری برنامه ها و نظارت مستمر بر عملکرد شرکت 
و احترام به س��رمایه انسانی ارزشمند و ارزش آفرین 
و به کارگیری اصول مدیریت اس��تراتژیک، موفق به 
دستیابی به بخش عمده ای از اهداف سازمانی خود 
ش��د؛ این در حالی است که وضعیت بسیار متغیر و 
نابسامان تولید و کس��ب و کار، شرایطی را به وجود 
آورد که خارج از اراده هیات مدیره بود و عملکرد مالی 

شرکت را تحت الشعاع  قرار داد.
برای مثال بازده ش��اخص کل بورس در این سال به 

منفی 21 درصد رسید که این شاخص به عنوان یک 
پارامتر بسیار مهم گویای وضعیت است.

در چنین فضای پرتالطم اقتصادی، خط مش��ی ها و 
تصمیمات هیات مدیره، ش��رکت را به سمت اهداف 
خود رهنمون کرد و در همین راس��تا در سال مالی 
مورد گزارش برنامه های اجراشده و اهداف محقق به 

قرار ذیل است:
1- برگزاری منظم و مس��تمر جلسات عادی و فوق 
العاده هیات مدیره و مشارکت فعال هیات مدیره در 

سیاستگذاری های کالن شرکت
2- ارائه اطالعات به موقع و مستمر به سازمان بورس 
و ارائه اطالعیه های ش��فاف سازی در حوزه عملکرد 

شرکت
3- ارتقای نرم افزار یکپارچه مدیریت سیس��تم های 

اطالعاتی شرکت
4- تحقیق و دستیابی به بودجه قابل پیش بینی اولیه 
و افزایش تولید و فروش و س��ود ش��رکت نسبت به 

بودجه
5- اصالح و بازنگری ساختار سازمانی شرکت

6- تدوین و بازنگری آیین نامه های معامالت پرسنلی 
و استخدامی

مدیریت ش��رکت اعتقاد دارد برای اینکه سازمان ها 
بتوانند در دنیای تجاری و رقابتی حضوری مس��تمر 
و پایدار داش��ته باشند باید حول محور علم و دانش 

فعالیت کنند.
امروزه س��ازمان ها نسبت به گذش��ته درگیر رقابت 
سخت تری هستند. تغییر سریع ش��رایط بازار کار، 
عدم دسترس��ی آسان به افراد بااستعداد و توانا و نیز 
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موان��ع موجود در خصوص حفظ و بهره وری نیروی 
کار فعلی باعث خواهد ش��د تا تمامی س��ازمان ها به 

شرایط و وضعیت محیط کار بیشتر توجه کنند.
هدف هیات مدیره ش��رکت، کسب سهم بیشتری از 
بازار صنایع غذایی و به دست آوردن جایگاه رفیع تر 
در تولید و عرضه محصوالتی باکیفیت و درخور نام و 

شخصیت هموطنان عزیزاست.
به همین دلیل است که محور شعار خود را خالقیت، 
پش��تکار و نوآوری نهاده و بر مدار فلس��فه مدیریتی 
یعنی به کارگیری اندیش��ه های نو به دس��ت نیروی 
کارآمد حرکت می کند. هیات مدیره و تیم مدیریتی 
ش��رکت امانتدار سهامداران محترم بوده و به منظور 
حراست و ارتقای امانت واگذارشده، وظیفه خود می 

داند از انجام هیچ تالش و کوششی دریغ نورزد. 

مدیریت شركت در سال مالی مورد گزارش 
مرور کلی بر عملکرد ش��رکت و میزان دستیابی به 

اهداف تعیین شده :
شرکت مهرام به عنوان یکي از معتبرترین برندهاي 
صنایع غذایي در کشور با نزدیک به نیم قرن تجربه 
از جای��گاه ویژه اي در این صنعت برخوردار اس��ت. 
احترام به مصرف کنندگان سرلوحه فعالیت شرکت 
قرار دارد و ش��اید بهترین و باالترین جایزه ش��رکت 
مهرام به اس��تفاده کنندگان محصوالت این شرکت، 
حفظ کیفیت و رعایت تمامي استانداردهاي تولید با 

بهترین مواد اولیه است.
بدیهي اس��ت این ش��رکت خود را متعهد و ملزم به 
حف��ظ و افزایش ثروت س��هامداران نیز مي داند که 

به یقین با هدف ذکرشده اول در یک راستاست.
ب��ا عنایت به مطالب فوق، این ش��رکت موفق ش��د 
در س��ال 93 به تمامي اهداف از پیش تعیین ش��ده 
براساس بودجه تقدیمي براي سال 93 برسد و حتي 
نسبت به پیش بیني اولیه در بخش فروش 3 درصد 

و در بخش سود خالص 5 درصد رشد نشان دهد.

جایگاه شركت در صنعت 
گروه تولیدي مهرام در صنعت غذا و در بخش تولید 
انواع س��س هاي مایونز و کچاپ، رب ، مربا، زیتون و 

نظایر آن فعالیت مي کند.
شرکت مهرام در بین شرکت هاي فعال در این صنعت 
با حجم فروش 1/011/305 میلیون ریال در س��ال 
92 جزو شرکت هاي پیشرو در زمینه تولید و فروش 

سس مایونز، کچاپ، ترشي و خیارشور قرار دارد.
همچنین سهم فروش گروه محصوالت مختلف این 

شرکت از کل بازار داخلي به شرح زیر است:
گ��روه مایونز با ف��روش 740/036 میلیون ریال و با 

سهم تقریبي 30درصد از بازار، رهبر این بازار است.
گروه کچاپ با ف��روش 301/158 میلیون ریال و با 
سهم تقریبي 20درصد از بازار، در کنار رقیب اصلي 

خود در این بازار رتبه اول و گاه  دوم را دارد.
گروه ترشي و خیارش��ور با فروش 96/198 میلیون 
ریال دارای سهم تقریبي 5درصد از بازار، گروه عسل 
با فروش 34/965 میلیون ریال داراي سهم تقریبي 
5درصد از بازار و گروه مربا با فروش 33/542 میلیون 
ریال دارنده س��هم بازار تقریبي 2درصد است، گروه 
کنس��رو نیز با فروش 28/954 میلیون ریال کمتر از 

1درصد از سهم بازار را در اختیار دارد. 

آنان که کشت، داش��ت و برداشت را می شناسند و 
ن��ان از عمل خویش می خورند، اوجار، یوغ، گاوآهن 
و اشگک را خوب شناخته و می دانند که کشتکاران 
اوجارکش به دس��ت در پ��ی دو گاو یوغ بر گردن به 
طول ی��ک روز کاری یک جریب مع��ادل 600 متر 
زمین را ش��خم می  زدند و زمینی با این مس��احت 
را  پنج بار چپ و راس��ت و ب��اال و پایین در هم می 
پیچیدند تا تخم بر آن ریزند و بعد ماله کش��ی پان 
بندی با مرزکش��ی در یک زم��ان 10 روزه و حاصل 
برداش��ت به سال صد من معادل 300 کیلو گندم یا 
ج��و از این زمین بود. این نقل ش��د تا نقش امروزه 
تراکتور را در س��هولت ش��خم و کاش��ت و برداشت 
بدانیم. سید محسن، کشاورزی دلسوز می گوید: روز 
پش��ت فرمان تراکتور می نشینم و فالسک چای در 
کنار و صدای اس��تاد شجریان در گوش به نیمه روز 
نرسیده 4 هکتار »معادل 64 جریب« به عمق دلخواه 
دانه می فش��انم. خالصه اینک��ه در طول یک هفته 
نزدیک به یکصد هکتار دیم و آبی به زیر کشت می 
برم. سید محسن دست به دعا بلند کرده می گوید: 
چرخت به گردش، دس��ت مریزاد بچه های تبریز به 
یمن وجود این صنعت پربرکت. س��پس رو می کند 
به کاتب این سطور و می گوید صدای اگزوز تراکتور 
ITM 1500  ب��رای کش��ورز و دهقان بهتر از آوای 

موسیقی نکیسا و باربد است!
خود روس��تازاده ام و در پی گاو، اش��کنک به دست 
ش��خم زده ام، علف چین به دس��ت درو کرده ام، در 
چرخ جنچل نشسته س��نبل به کاه رسانده ام، قدر 

نعمت را خوب می شناسم...
 در تاالر پژوهش��کده، مهندس ابراهیمی در بخشی 
از گزارش خود به مجمع با اش��اره به اینکه ش��رکت 
ب��ا عملکرد خود نش��ان داده که در ش��رایط تحریم 
جزو ش��اگرد ممتازهای صنعت بوده است، گفت: در 
س��ال 93 با اجرایی شدن برنامه های مدیریتی خود 
توانستیم شاهد عملکرد موفق شرکت باشیم که در 
صورت لغو تحریم ها این رش��د و پیشرفت دوچندان 

خواهد شد.
مدیرعامل ش��رکت بهبود س��اختار مالی و انسانی و 
بهینه سازی در مجموعه تحت مدیریتش را از دالیل 
بهره وری باال در شرکت برشمرد و حصول بیشترین 
سود و بازده از تاریخ تاسیس شرکت تاکنون را گواه 

این مدعا دانست.
وی س��پس با اشاره به مزیت های تولید تراکتورهای 
دو دیفرانس��یل در س��ال 93 در ش��رکت بیان کرد: 
تولید تراکتورهای سنگین نیز به علت برخورداری از 
تکنولوژی جدید و امکان صادرات که به ارزش آفرینی 
مناس��ب با حاش��یه س��ود باال منجر می ش��ود، از 

برنامه های ما در سال آتی خواهد بود.
مجامع عمومی عادی س��الیانه سال مالی منتهی به 
93/12/29 و عمومی فوق العاده شرکت تراکتورسازی 
ایران )سهامی  عام( در تاریخ 1394/04/14  در محل 

سالن رودکی پژوهشگاه نیرو تشکیل شد.
در ای��ن مجم��ع که ب��ا حض��ور 77/197 درصدی 
س��هامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار، حس��ابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده 
آقای س��یدمهدی متولیان بود که جنابان سیدعلی 
رئیس زاده و س��عید موحدی به عن��وان نظار اول و 
دوم و آقای ناصر یکتن به عنوان دبیر مجمع انتخاب 

گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط 
مدیرعامل ش��رکت مربوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 1393/12/29 
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 تقس��یم سود 1000 ریالی به ازای هر سهم به کار 

خود پایان دادند.
همچنین مؤسسه حسابرسی »فاطر« به عنوان بازرس 
قانونی و حسابرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی 
»آزموده کاران« به عنوان بازرس علی البدل انتخاب 

تراکتورسازی ایران؛ نگین صنعت سنگین کشور
رکوردشکنی در کسب سود تراکتورسازی با مهندس ابراهیمی
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گردیدند. شایان ذکر است با برگزاری مجمع عمومی 
فوق الع��اده نیز افزایش س��رمایه ش��رکت از مبلغ 
000ر900 میلی��ون ری��ال به مبل��غ 000ر800ر1 
میلی��ون ری��ال از مح��ل مطالب��ات و آورده نقدی 
سهامداران )000ر300 میلیون ریال( و سود انباشته 

)000ر600 میلیون ریال( مورد تصویب قرار گرفت.

پیام مدیرعامل
سال 93 با اعتقاد بر اینکه راه هایی که به آینده ختم 
می شوند یافتنی نیستند، بلکه ساختنی اند عملکردی 
را تجرب��ه کردیم که در ش��رایط س��خت و با وجود 
مش��کالت بزرگ و عدیده، اگر نگوییم بی نظیر، اما 

کم نظیر بود.
در س��ال اقتصاد و فرهنگ با ع��زم ملی و مدیریت 
جهادی ت��الش جهادگونه تمام��ی مجموعه بر این 
مه��م قرار گرفت که علی رغم تمامی مش��کالت به 
رکوردهایی در تولید، فروش، صادرات، ارتقای سطح 
کیفی��ت، بهره وری و کنترل هزینه ها دس��ت یابیم 
ک��ه امروز با غ��رور و دفاع از عملک��رد مجموعه، به 
سهامداران نوید روزهای خوش صنعت ماشین آالت 
کشاورزی در صنایع تراکتورسازی ایران را می دهیم.

س��ال گذش��ته موفقیت های زیادی نصی��ب گروه 
ش��د که از جمل��ه آنها مي توان ب��ه عناویني مانند 
صادرکننده نمونه اس��تاني و کشوري، اخذ تندیس 
چهارمین جشنواره ملی بهره وری، دریافت تندیس 
رضایتمندي مش��تري و از همه مهم تر دستیابي به 
رتب��ه اول در گروه ماش��ین آالت و صنایع فلزي در 
رتبه بندي معتبر IMI 100 در بین 500 ش��رکت 
برتر ایران، برای دومین س��ال  پیاپی، ارتقای جایگاه 
گروه و ش��رکت های تابعه در بورس EPS و افزایش 

مبالغ فروش اشاره کرد.
در سال پیش رو که به نام سال دولت و ملت، همدلی 
و همزبانی مزین ش��ده است، مس��ئوالن فرهنگي، 
اقتصادي و تولیدي کشور بر آنند تا این مطالبه برحق 
مقام عظماي والیت را در عرصه عمل تحقق بخشند. 
امید که در این رهگذر گروه صنعتي تراکتورسازي ایران 
به عنوان یکي از بزرگ ترین صنایع تولیدي کشور با 
توجه به نقشي که در عرصه تولید ملي برعهده دارد در 
راستاي تحقق شعار همدلی و همزبانی بیش از پیش 
موفق عمل نماید و در پایان سال مانند چندین سال 
اخیر شاهد موفقیت هاي شرکت باشیم. نامگذاري هاي 
دو دهه اخیر که حول محورهاي اقتصادي بوده است 
بر این مهم اش��اره دارد که س��اماندهي این بخش و 

توجه اکید به مس��ئله تولید داخلي و توانمندسازي 
اقتص��اد ایران از محل تقویت تولید داخلي و افزایش 
صادرات غیرنفتي تکلیف پیش روي تمامي مسئوالن 
اقتصادي، اجرایي و بنگاه هاي تولیدي کش��ور است. 
در س��ال 94 با تحقق شعار دولت و ملت، همدلی و 
همزبانی براساس دستور رهبر معظم، رونق اقتصادی و 
ارتقای بهره وری مورد انتظار است. براي محقق کردن 
این شعار هم امکان ها و قابلیت هایي در اختیار داریم و 
هم با چالش هایي روبه روییم. البته امیدهاي ایجادشده 
نوی��د آن را مي دهد که س��ال هاي پربارتري متوجه 
صنایع کش��ور و از جمله گروه صنعتي تراکتورسازي 
ایران باش��د. در این راستا تدوین برنامه هاي منسجم 
و عملیاتي در خص��وص ارتقاي کیفیت محصوالت 
تولیدي، تبیین فرهنگ تولید کیفي در بین پرسنل 
شرکت، تامین نیازهاي مش��تریان شرکت از طریق 
ارائه محصوالتي منطبق با خواست آنها، اهتمام ویژه 
ب��ه افزایش صادرات محصوالت، توجه ویژه به تحقق 
ضریب مکانیزاسیون کشاورزي کش��ور و ... از جمله 
مصادیق تحقق شعار امسال است. علي اي حال امسال 
نیز مانند سال هاي قبل در سایه توجهات حضرت ولي 
عصر و تالش جهادگونه دس��ت اندرکاران و پرس��نل 
زحمتکش مجموعه تمامي مساعي خود را در جهت 
سربلندي مجموعه بزرگ تراکتورسازي ایران به کار 

خواهیم بست. ان شاءاهلل

دستاوردهای مهم سال 1393
- تحقق 87 درصدی برنامه تولید.

- تحقق 89 درصدی برنامه تعداد فروش.
- تحقق 94 درصدی برنامه مبلغ فروش.

- تحق��ق 66 درصدی برنامه تع��داد و 55 درصدی 

برنامه مبلغ صادرات.
- تغییر ترکیب و رس��یدن به 58 درصد سهم تولید 

تراکتورهای جفت دیفرانسیل.
- تولید 22379 دس��تگاه تراکتور در ش��رکت های 

تراکتورسازی ایران.
- تحق��ق 570/605 میلی��ون ری��ال ص��ادرات در 

شرکت های تراکتورسازی ایران.
- حفظ 18 مدل تنوع تولید محصول در دامنه قدرت 

150 اسب بخار.
- ورود ب��ه گ��روه تولیدکنندگان تراکت��ور در دامنه 

قدرت 150 اسب بخار.
- سرانه تولید 11 دستگاه تراکتور به ازای هر نفر.

- افزایش بهره وری کارگاه های تولید قطعات.
- کاه��ش نارضایتی س��ازندگان قطع��ات و تامین 

کنندگان مواد.
- مدیریت پرداخت ها به شرکت های تامین کننده به 
نحوی که میانگین پرداخت ها به طور متوسط به 4 

ماه در سال کاهش یافته است.
- بهبود رتبه ش��رکت تراکتورسازی ایران از دیدگاه 

سازمان بورس اوراق بهادار.
- بهبود روند قیمت سهام و شاخص سودآوری.

- مدیریت مسائل ناشی از بدهی های معوقه به بانک ها. 
برنامه های شرکت تراکتورس��ازی ایران درخصوص 

تنوع بخشی محصوالت تولیدی:
.399 ITM تولید انبوه کابین تراکتور -

.1500 ITM تولید سری صفر تراکتور -
.1500 ITM تولید نمونه کابین تراکتور -

- پروژه تراکتور برنجی.
- اجرای طرح نوس��ازی و جایگزینی ماش��ین آالت 

فرسوده.
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مهندس علیرضا قلی زاده با ش��رکت گروه پژوهش��ی، صنعتی و بازرگانی پاک 
سمن برگزیده همایش ملی کیفیت.

در این همایش که با حضور جمعی از مسئولین کشوری ، نمایندگان مجلس 
ش��ورای اس��المی ،مدیران عامل صنای��ع، کارخانه ها و واحده��ای خدماتی 
و تولیدی و س��ازمانها و نهادهای مختلفی از سراس��ر کش��ور با شعار رویکرد 
نوین استانداردس��ازی ب��ا تاکید بر حمایت از حقوق مص��رف کننده در مرکز 
همایش های بین المللی صداوس��یما برگزار گردید ،به پاس نگاه موثرمدیریت 
و اعمال الگوهای موفق در عرصه  بهبود کیفیت ،براس��اس رای کمیته علمی 
وداوران این همایش بزرگ مهندس علیرضا قلی زاده مدیر عامل شرکت  گروه 
پژوهش��ی، صنعتی و بازرگانی پاک سمن شایسته دریافت نشان ملی کیفیت 
تشخیص داده شد وبا اهدای تندیس همایش ملی کیفیت از این مدیرشایسته 

ملی تقدیر بعمل آمد.

درباره ی پاک سمن 
گروه پژوهشی، صنعتی و بازرگانی پاک سمن با هدف ارتقاء سالمت جامعه در 

حوزه محصوالت کمک درمانی و ارتوپدی در حال فعالیت می باشد.
پاک س��من که اصول فعالیت های خود را بر سه رکن اساسی پژوهش، تولید 
مل��ی و بازرگانی بنا نهاده با هدف ارتقاء س��المت جامعه در حوزه محصوالت 
کمک درمانی و ارتوپدی به همراه س��اختار پربار علمی تاسیس گردیده است. 
این گروه در س��ال 1367 با نام ش��رکت پاک سمن تاسیس و آغاز به فعالیت 
نمود و هم اکنون با بهره گیری از ربع قرن علم و تجربه با ش��رکت های تابعه 

خود به شرح زیر در دو حوزه تولید و توزیع فعالیت می نماید.  

1- شرکت صنایع پزشکی سمن آسا با تکیه بر توان نیروی انسانی دانش بنیان 
و تکنولوژی بروز جهانی وظیفه ی تولید محصوالت پاک سمن را دارد.

2- شرکت پاک آریانام با هدف توزیع و پخش مویرگی محصوالت پاک سمن 
در سراس��ر میهن عزیزمان تاس��یس و هم اکنون می ت��وان ادعا کرد یکی از 

بهترین مجموعه های پخش مویرگی داروخانه ای در ایران می باشد.

خط مشی و استراتژی سازمانی
همکاری و خدمت رسانی سراسری به اکثر بیمارستان های دولتی و خصوصی، 
داروخانه ها، فروش��گاه های تجهیزات پزش��کی و س��ایر مراکز درمانی سراسر 

کشور از طریق شرکت پخش زیرمجموعه این هلدینگ به صورت مویرگی.
وهمچنی��ن ارائه کمک و تقدیم محصوالت، گاها بصورت رایگان در راس��تای 
 -MS :محقق س��اختن مسئولیت اجتماعی پاک س��من به مراکزی همچون
مرکز توانبخشی و نگهداری سالمندان کهریزک- کمک خیر خواهانه به انجمن 

اوتیسم ایران و ...
همین بس که پاک س��من دوستدار ما در طبیعت و حافظ محیط زیست این 
مرز و بوم می باشد. چرا که در کارخانه ای به وسعت 12/000 متر مربع هیچ 
زبال��ه ی صنعتی ندارد و حتی برای دور ریزی های جانبی برای حفظ محیط 
زیس��ت، مدیریت ضایعات دارد و قابل ذکر اینکه م��واد ضایعاتی همه، از نوع 
پارچه و ابر بوده که باز در چرخه تولید برای مصارف دیگر استفاده می گردد. 
ضمنا با افتخار اعالم می کنیم پاک سمن برای در اختیار داشتن منابع انسانی 
متعهد و کارا و ایجاد اش��تغال زایی برای بانوان عزیز در ش��هر زنجان تمامی 

پرسنل شاغل، همه از خواهران هم وطن زنجانی هستند که یادآور مسئولیت 
اجتماعی پاک سمن برای هم افزایی این برند، برای همه آحاد جهت جلوگیری 

از تفکیک جنسیتی جامعه می باشد.

افتخارات و گواهی نامه ها
دارای تاییدیه وزارت بهداشت برای محصوالت پاک سمن

گواهی ثبت خود اظهاری محصوالت، از سازمان ملی استاندارد ایران
دارای ایزو 13485 مربوط به کیفیت تولیدات تجهیزات پزشکی از C.C.P.I نروژ.
دریافت لوح تقدیر از سازمان ملل UNDO بابت ایجاد اشتغال برای جوانان

دریافت گواهی نامه GSI و شناسنامه SIC از دفتر مدیریت و بودجه سازمان 
تجارت جهانی مستقر در نیویورک آمریکا

دریافت لوح تقدیر از اولین جشنواره ملی تولید کنندگان جوان و صنعتگر برتر 
جوان کشور سال 1386

برنده ی تندیس چهارمین جش��نواره ی بین الملل��ی تندیس بلورین اقتصاد 
سبز سال 1386

دریافت لوح تقدیر از دبیرخانه نظام توزیع و پخش در سال 1390
دارای تندیس منتخب کارآفرین برتر از هفتمین جشنواره ی کارآفرینان برتر 

کشوری 1391
برنده تندیس دیموند از هفتمین جش��نواره ی کشوری مدیریت نظام توزیع و 

پخش کشور در سال 1393
دریاف��ت لوح زرین و نش��ان مس��ئولیت پذیری از کنفرانس مل��ی برند پایدار 

اردیبهشت 94
دریافت لوح زرین از کنفرانس ملی نام و نش��ان ماندگار و کس��ب عنوان واحد 

برگزیده در خرداد 94

نام مدیرعامل آقای علیرضا قلی زاده

مجموعه پاک سمن در محیطی خانوادگی از بدو تاسیس با حضور چهار برادر 
تاکن��ون با قدرت به فعالیت خود ادام��ه داده و هم اکنون با هدایت و راهبری 
برادران قلی زاده به عنوان مدیران ارشد مجموعه پاک سمن با کارآفرینی برای 
بیش از 250 نفر از پرس��نل متعد و ش��اغل در ستاد تهران و کارخانه زنجان، 

افتخار خدمتگذاری به کشور عزیزمان ایران را دارند.

پاک سمن در راستای ارتقاء سالمی جامعه
برادران قلی زاده تولید ملی با کیفیت را معنا کردند
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مجمع عمومی عادی س��الیانه شرکت سرمایه گذاری پارس توشه )سهامی عام( 
در تاریخ 1394/04/25 تشکیل گردید.

در ای��ن مجمع ک��ه با حضور 74/31 درصدی س��هامداران حقیقی و حقوقی، 
اعضاء هیات مدیره، نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای حسین ماهرو بود که جنابان 
ارسالن رازقی و قاسم زند به عنوان نظار اول و دوم و آقای سیامک رحیمی به 
عن��وان دبیر مجمع انتخاب گردیدند. درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به 
مجمع توسط مدیرعامل شرکت مربوط به اهم فعالیت های صورت پذیرفته در 
طی سال مالی منتهی به 1393/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و 
بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب صورت های 
مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم سود 190 ریالی به ازای هر 
سهم به کار خود پایان دادند. همچنین موسسه حسابرسی فراز مشاور به  عنوان 
حس��ابرس و بازرس قانونی اصلی شرکت و موسسه حسابرسی آزموده کاران به 

عنوان حسابرس و بازرس علی  البدل انتخاب گردیدند.

تاریخچه
ش��رکت سرمایه گذاری پارس توشه در اول ش��هریور ماه 1357 تحت شماره 
ثبت 32768 با مش��ارکت بخش خصوصی )40/4 درصد سهام( بانک توسعه 
صنعتی و معدنی )19/9 درصد س��هام( و ش��رکت توشیبا کورپوریشن کشور 
ژاپن )39/7 درصد سهام( با هدف تحصیل و تملک سهام شرکت های صنعتی 
و تجارتی تاسیس شده است. پس از پیروزی انقالب اسالمی، در مهر ماه 1363 
س��هام توشیبا کورپوریشن از سوی سهامداران ایرانی خریداری و سپس سهام 
بانک صنعت و معدن نیز به بخش خصوصی فروخته شد. در اسفند ماه 1374 
نام این ش��رکت در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس درج شد و در 

تاریخ 1374/12/28 اولین معامله بر روی دو هزار و ششصد سهم شرکت انجام 
گرفت و سهام مزبور بین 32/000 تا 32/028 ریال معامله شد.

به موجب ماده 4 اساسنامه شرکت، موضوع فعالیت شرکت به شرح زیر است:
- خری��د و فروش و اداره س��هام ش��رکت های تولیدی، بازرگان��ی، خدماتی، 

کشاورزی، معدنی و ساختمانی
- س��رمایه گذاری مستقیم یا مش��ارکت در ایجاد، توسعه و تکمیل طرح های 

صنعتی، کشاورزی، معدنی و ساختمانی
- مبادرت به تشویق و تسهیل امر سرمایه گذاری از طریق ارائه خدمات مشاوره 

مدیریت سرمایه گذاری یا از طریق اعمال مدیریت بر سرمایه گذاری ها
- اخذ تسهیالت مالی و اعتباری از بانک ها و سایر موسسات اعتباری، خصوصی، 

عمومی داخلی و خارجی
- انجام عملیات خری��د، فروش، واردات و صادرات مواد و محصوالت گوناگون 

که مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد
- اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور   

جایگاه شركت در صنعت
ش��رکت س��رمایه گذاری پارس توشه با توجه به چش��م انداز و ماموریت خود 
همواره کوش��یده اس��ت عالوه بر در نظر گرفتن منافع کوتاه مدت سهامداران، 
بیش��ترین بازدهی را در بلندمدت نصیب آنان کند. مقایس��ه عملکرد شرکت 
سرمایه گذاری پارس توشه در سال 1392 با بنگاه های اقتصادی مشابه و بازار 
موید این مطلب است که این شرکت در زمینه نسبت درآمد به قیمت هر سهم 
)E/P( دارای جایگاه مطلوبی در بین ش��رکت های سرمایه گذاری و بنگاه های 
اقتصادی مش��ابه است و از این لحاظ سهامداران ریسک کمتری در خرید این 

سهم متحمل می شوند.

پارس توشه ثابت کرد
تولید محوری، کارآفرینی و اشتغال؛ سه امر شدنی در مدیریت هوشنگ دادوش
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راهبردهای سرمایه گذاری
ش��رکت سرمایه گذاری پارس توش��ه همواره تالش 
کرده در جهت افزایش ثروت س��هامداران که هدف 
غای��ی و مطلوب هر ش��رکتی اس��ت، گام ب��ردارد و 
ب��ا تخصی��ص منابع در اختیار ش��رکت به س��رمایه 
گذاری های��ی که متضمن افزای��ش حداکثری ثروت 
سهامداران با حداقل ریسک است، پاسخگوی اعتماد 

آنان باشد.
برهمین مبنا راهبردهای ش��رکت س��رمایه گذاری 
پارس توش��ه در زمینه سرمایه گذاری عالوه بر اداره 
هر چه بهتر شرکت های تابعه، در زمینه سبدگردانی 

شرکت های بورسی عبارت  است از:
1- مدیریت ریسک و بازده از طریق استراتژی سرمایه گذاری متوازن

2- افزایش درصد سهام شرکت های دارای مزیت نسبی
3- متنوع سازی پرتفوی بورسی شرکت

4- اس��تفاده از منابع مالی ارزان قیمت وسرمایه گذاری در بخش های پربازده 
در راستای چشم انداز شرکت و منافع سهامداران

تجزیه و تحلیل ریسک شركت
عمده ترین ریسک هاي شرکت سرمایه گذاري پارس توشه در محیط کسب و 

کار خود به شرح ذیل است:
ریسک نوسانات نرخ ارز 

با توجه به اینکه قسمتی از منابع و همچنین بخشي از مصارف شرکت سرمایه 
گذاري پارس توش��ه و شرکت هاي زیرمجموعه به صورت ارزي است، نوسانات 
نرخ ارز مي تواند شرکت سرمایه گذاري پارس توشه و شرکت هاي زیرمجموعه 

را در معرض ریسک تسعیر نرخ ارز قرار دهد.

ریسک مربوط به تغییر مقررات دولتي 
آث��ار اج��راي مراح��ل اول و دوم طرح هدفمندس��ازي یارانه ها بر س��ودآوري 
ش��رکت ها که با واقعي کردن قیمت حامل هاي انرژي همراه اس��ت، به لحاظ 
افزایش قابل مالحظه قیمت تمام ش��ده در شرکت هاي زیرمجموعه و احتمال 
ع��دم امکان اصالح نرخ هاي فروش متناس��ب با افزایش قیمت تمام ش��ده چه 
ب��ه لحاظ محدودیت هاي دولتي و چه به لحاظ مقتضی��ات تقاضا در بازار، در 

کوتاه مدت قابل پیش بیني نیست.

ریسک عملیاتي 
با اعمال مدیریت و نظارت مستمر بر فرایند عملیات هزینه و درآمد شرکت هاي 

تابعه و همچنین پرتفوي سهام بورس و پیش بیني 
و اج��راي پروژه هاي جدید با نگرش کارشناس��ي و 
تخصصي، ریسک عملیات جاري شرکت تا حد قابل 

قبولي تحت مدیریت و کنترل است.

ریسک نقدینگي
توجه به نس��بت هاي نقدینگي ارائه شده در گزارش 
هی��ات مدی��ره و همچنین سیاس��ت هاي ش��رکت 

سرمایه گذاري پارس توشه در مدیریت گردش وجوه نقد و سرمایه در گردش 
و همچنین سیاست هاي تقسیم سود نقدي باعث شده است که شرکت از توان 
نقدینگي مناسب به منظور پیشبرد برنامه ها و کسب و کار خود برخوردار باشد 

و در معرض ریسک نقدینگي کمتري قرار گیرد.

ریسک بازار سرمایه
ب��ا توجه به سیاس��ت هاي بهینه و متنوع س��ازي س��بد س��هام و به کارگیري 
استراتژي هاي پوشش ریسک سبد سهام، نوسانات بازار سرمایه داراي حداقل 
تاثیر بر ارزش و بازدهي سبد سهام شرکت سرمایه گذاري پارس توشه است.  

برنامه های آتی شركت
شرکت سرمایه گذاری پارس توشه تحقق ماموریت زیر را سرلوحه فعالیت های 

خود قرار داده است:
»جذب سرمایه از منابع مختلف و مدیریت و هدایت آن به سمت فعالیت های 
اقتصادی و مشارکت در توسعه صنعتی کشور با تاکید بر دستیابی به مناسب 

ترین ترکیب ممکن از بازدهی و ریسک سرمایه گذاری ها.«
در اجرا و تحقق ماموریت فوق اهم محورهای برنامه ای زیر مورد تاکید هیات 

مدیره شرکت است:
1- تحقق سود و EPS پیش بینی شده برای سال مالی 1393

2- تقویب ساختار و نظام های برنامه ریزی و کنترلی
3- حاکمیت موثر بر شرکت های تابعه با هدف ارتقای عملکرد آنان

4- حضور در بازار س��رمایه با هدف بهینه س��ازی سبد س��هام شرکت از نظر 
بازدهی و ریسک سرمایه گذاری ها

5- جست وجو برای تامین منابع مالی جدید و مناسب تر
6- شناسایی و بهره برداری از فرصت های اقتصادی در حال تحول و پیدایش

اعضاء هیات مدیره

آقاي حسین ماهرو

آقاي جلیل میهن دوست 

آقاي هوشنگ دادوش

آقاي محمدصادق آل یاسین

آقاي محسن عسکری آزاد

نماینده

شرکت المپ پارس شهاب

شرکت کوشا پیشه

منتخب مجمع

شرکت صنعتی پارس خزر

شرکت بازرگانی پارس شید

سمت

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره
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صنعت خودرو پس از صنعت نفت و گاز بزرگ ترین 
صنعت به لحاظ ارتباط گس��ترده با سایر صنایع و 
ایجاد ارزش افزوده باال و گردش مالی بسیار است و 
مدیران فهیم و باورمدار آن در راستای پویایی این 
صنعت ابتکارات جالبی به کار بس��ته اند، که از آن 
جمله است ایجاد زمینه سرمایه گذاری و برگزیدن 
مدیران الیق و کاردان، آنچنان که در سایپا به عینه 

دیدیم و ازعملکرد آن باخبر شدیم.
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت 
گروه س��رمایه گذاری سایپا )سهامی عام( در تاریخ 
94/04/16 در حضور بیش از 79درصد سهامداران 
در محل س��الن همایش ه��ای بی��ن المللی هتل 

المپیک تشکیل شد.
در ای��ن مجم��ع که به ریاس��ت جناب س��یروس 
شجاعی برجویی و ناظری آقایان علیرضا بادکوبه و 
سعید جمالی و دبیری جناب کامران کریمی برگزار 
ش��د، مجمع نشینان با تصویب صورت های مالی و 
تقدیر و تش��کر از زحمات مدیریت، با تقسیم سود 
60 ریالی به ازای هر سهم و با طنین صلوات پی در 

پی به کار خود پایان دادند. 
همچنین موسسه حسابرس��ی و خدمات مدیریت 
آزموده کاران به  عنوان حس��ابرس و بازرس قانونی 
اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به  عنوان 
حس��ابرس و بازرس علی  البدل شرکت برای سال 

مالی 94 انتخاب گردیدند.

پیام هیات مدیره
ب��دون ش��ک پاس��داری از دارایی های ش��رکت و 
افزایش ثروت س��هامداران و رعایت یکسان حقوق 
مالکان س��هام ش��رکت، اصلی ترین وظیفه هیات 

مدیره است.
در دوره م��ورد گ��زارش، ب��ا وج��ود افت ش��دید 
شاخص های بازار سرمایه و تداوم رکود اقتصادی و 
دشواری ها و محدودیت های فراوان در محیط کسب 
و کار، هی��ات مدیره با هدای��ت صحیح فعالیت ها 
و بهب��ود ترکی��ب س��رمایه گذاری ه��ا و واگذاری 
واحدهای زیان ده و استفاده از فرصت های مناسب 
در جهت انجام وظیفه اصلی خود نهایت کوش��ش 

را به کار بست.
هیات مدیره س��عی کرده با تس��ویه حس��اب های 
بی��ن ش��رکت های گ��روه ش��فافیت بیش��تری از 
وضعیت ش��رکت به نمایش گذارد و با ارائه بهنگام 

گزارش های مربوطه، اذهان س��هامداران و فعاالن 
بازار را از ش��ایعاتی که گاه در برخی از سایت های 
مجازی توس��ط گروهی با اغراض شخصی منتشر 

می شد، روشن سازد.
از دیگر اقدامات اساس��ی هی��ات مدیره با توجه به 
تمرک��ز س��رمایه گذاری های ش��رکت در صنعت 
خ��ودرو، همراه��ی با مدیری��ت س��ایپا در جهت 
هم افزایی عملکرد گروه برای خروج از زیان دهی و 
تحقق اهداف مجموعه س��ایپا بوده است. بی گمان 
رشد و شکوفایی صنعت خودرو منافع قابل توجهی 

نصیب این شرکت خواهد کرد.
شایان ذکر است رهنمودهای سازنده و حمایت  های 
س��هامداران محترم موجب دلگرمی بیشتر هیات 
مدی��ره و ارائه عملکرد مطلوب تر در آینده خواهد 

شد.

تاریخچه
ش��رکت گروه س��رمایه گ��ذاری س��ایپا در تاریخ 
1344/10/1 تحت نام ش��رکت س��هامی دیروپ 
ایران تاس��یس ش��د و در اداره ثبت ش��رکت های 
تهران به ش��ماره 10346 مورخ 1344/10/5 به 
ثبت رس��ید و تحت پروانه بهره برداری به شماره 
وزارت  از  ص��ادره   1347/6/19 م��ورخ   26818
صنای��ع بهره برداري از کارخانه با ظرفیت اس��می 
س��االنه 1/500 تن انواع رن��گ  و 500 تن رزین 
در س��ال آغ��از ش��د. در تاری��خ 1361/8/13 نام 
ش��رکت به صنایع رنگ و رزین طیف سایپا تغییر 
یاف��ت. براس��اس تصمیمات گروه خودروس��ازی 
س��ایپا )واح��د تجاری اصل��ی( به منظ��ور ایجاد 
یک ش��رکت تخصص��ی در زمین��ه مدیریت بازار 
س��رمایه طبق مصوبه مجم��ع عمومی فوق العاده 
مورخ 1383/11/17 نام ش��رکت از صنایع رنگ و 

رزین طیف سایپا به شرکت سرمایه گذاری سایپا 
و طب��ق مصوبه مجمع عمومی ف��وق العاده مورخ 
1390/7/23 نام ش��رکت به گروه سرمایه گذاری 

سایپا تغییر پیدا کرد.

جایگاه شركت در صنعت
شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا )سهامی عام( بر 
مبنای طبقه بندی صنایع شرکت های پذیرفته شده 
در سازمان بورس و اوراق بهادار در صنعت »سرمایه 
گذاری ها« فعالیت می کند. صنعت مذکور معادل 
2/5 درصد از مجموع ارزش بازار بورس و فرابورس 
را تش��کیل می ده��د. در پایان اس��فندماه 1393 
ش��رکت گروه سرمایه گذاری سایپا در این صنعت 
به لحاظ س��رمایه در رتبه سوم و از نظر ارزش بازار 

در رتبه چهارم قرار داشته است.

برنامه های آینده شركت
با انتخ��اب صنعت خودرو به عن��وان زمینه اصلی 
س��رمایه گذاری های ش��رکت از یک سو و تملک 
اکثریت س��هام شرکت سایپا از سوی دیگر موضوع 
فعالیت اصلی و هویت شرکت مشخص شده است.

به منظور ارتقای س��طح فعالیت شرکت در آینده، 
رئوس برنامه های آتی شرکت به شرح ذیل است:

- سازماندهی س��رمایه گذاری ها در جهت فعالیت 
اصل��ی ش��رکت از طری��ق واگذاری های��ی که نوع 
فعالیت آنها همس��و با اهداف و اس��تراتژی شرکت 

نیست.
- بهبود بازده سرمایه گذاری ها با واگذاری سرمایه 

گذاری های کم بازده 
- تخصی��ص بخش��ی از س��رمایه گذاری ه��ا برای 
اس��تفاده از فرصت های بازار س��رمایه و همکاری 
با ش��رکت های گروه به منظ��ور هم افزایی عملکرد 
مجموع��ه در نیل به اهداف تعیین ش��ده در گروه 

سایپا
- ادامه تسویه حساب های بین شرکت های گروه به 

منظور شفافیت بیشتر وضعیت مالی شرکت
- نظارت مس��تمر برعملکرد ش��رکت های تابعه و 

ارزیابی عملکرد مدیران آنها
افزایش کارایی و ارتقای مهارت و دانش کارکنان 
با برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با مسئولیت 

آنها

سرمایه گذاری سایپا از منظری دیگر
تقسیم سود 60 ریالی به ازای هر سهم

اعضاء هیات مدیره

آقای سعید مدنی

آقای جمشید ایمانی کتک الهیجانی

آقای محمود دودانگه

آقای حسین امیری هتزکی

آقای سید محمدرضا صباغی

آقای مجید شاطری

آقای مهدی محمد رضایی

نماینده

مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا

موتور گیربکس و اکسل سایپا

بازرگانی سایپا یدک

قالب های بزرگ صنعتی سایپا

ایرانی تولید اتومبیل سایپا

پارس خودرو

سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار

سمت

رئیس و عضو غیرموظف هیات مدیره

نایب رئیس و عضو غیرموظف هیات مدیره

عضو غیرموظف هیات مدیره

عضو غیرموظف هیات مدیره

مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره

عضو غیرموظف هیات مدیره

عضو غیرموظف هیات مدیره

نی
سی

 ح
یر

ن ام
هرا

م
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خبررسـید كه اركان دانایان در وزارت كار و امور اجتماعی نشسته لیستی 
تهیـه كرده اند كه پولدارها از دریافت یارانه معاف شـوند. در كل كار خوبی 
اسـت، مال خود به خود دادن معقول نیسـت. این در تاریخ ثبت اسـت كه 
انوشـیروان شاه ،زنجیر عدل آویز می كند تا هر مظلومی كه بر اوظلم وجفا 
شـده به زنجیر رسیده تا حقش بر او روا شود. اولین كه به زنجیر رسید خر 
بود، بله خر، همین چهارپای در اختیار. بار می برد، سـواری می دهد، شخم 
می كند، خورجین چوپان حمل می كند، آمبوالنس زایمان گوسفندان است 
و ده هاو ده ها كار دیگر خوب خر زبان نداشـت تا ماده تبصره الحاقی را در 
دفاعیات پیش كشد ولی زخم كمرش و ران میخ خورده اش نشان می داد كه 
چه می كشد. راویان اخبار و ناقان آثار می نگارند كه شاه صاحب خر را می 
طلبد و علت را می پرسد، صاحب خر می گوید از خر چه باید خواست كه من 
بیش از آن خواسته باشم. سلطان پرسید زخم كمر چه؟ صاحب گفت تقصیر 
پاالن دوز است من كه پاالن دوز نیستم. پاالن دوز احضار شد و در رفع اتهام 
منتسب به خودش گفت سنبل داخل پاالن حاصل از شخم، علت این است. 
روكش پاالن كه حاصل پشم و پنبه است كه خود خر در آن دخیل است و نخ 
و جوال دوزی هم كار آهنگر و نخ ریس سارا ننه پس من بی تقصیرم. خر به 
زنجیر چسبیده تاب نیاورد نعره ای كرد جفتک زد و از میان جمع رفت. حکم 
سـلطان صادر شد چون خر بدون اجازه محکمه را ترک كرده مقصر است و 
از علف و جو به مدت دو هفته محروم. این مثال بدان آوردم كه بدانیم یارانه 
متعلق به آحاد مردم از چه محلی اسـت تا نباشد كه مشتی بیکار و بی عار 

بخورند و بنوشند و مشتی رنج كش محروم و كسی به ناحق مدعی!!!
كاتب این سـطور در روسـتا متولد شده، رشـد كرده و با كار و دام و كشت 
آشناسـت. تقسیم كار در روستا از كودک تا كهن به فراخور بود و مدرسه و 
مکتب برای یادگیری واجبات. از درآوردن صدا در باغ و مزرعه با زدن سنگ 
و قاشـق به پشت قابلمه برای ترساندن و فراری دادن وحوش تا وجین كنار 
درختان، از آب دادن دام تا آخور دام، از نشستن بر روی چرخ جنجل خرمن 
تا باد دادن كاه از دانه، هر كه در هر سـنی كاری در خور قد و وزن و توانش 

می داشـت و داشت. روز جمعه بر آن شدیم كه به باغ مانده از اجداد برویم، 
خبر آمده بود كه با خود دو كارگر افغانی هم بیاورید. به میدان شهر رفتم دو 
افغانی را با تمام شـرایط آنها كه محل كاردر سـایه باشد ،كار هشت ساعت 
بیشـتر نباشـد، نهار و صبحانه گوشت و كره داشته باشـد و  روزی 6۰ هزار 
تومان هم مزد، كه همه را قبول كردم. غروب آفتابش با مقداری علف چیده 
شده از باغ سر راه ایستادم  و به هر كه گفتم این علف ها را ببر رایگان، گفت 
خدا پدرت را بیامرزد علف را كجا ببرم، كو مال، كو دام، كو چرنده؟ گفتم این 
ده این روسـتا ده ها گله گوسفند داشـت، دو گله خر، دو گله گاو، گله اسب 
و ... یکـی دیگرگفت خدا پدرت را بیامرزد توی كوچه ها پر اسـت از پیکان، 
پراید، موتـور و.... هر كه را بخواهید بگویم می گویم از حمام اختصاصی در 
خانه به همراه وان و ماشـین لباسشویی و ظرفشویی كه پراند از آب قنوات 
داخل جوی كه هدایت شـده به آب لوله كشی خانه ها تا باغات خشک وبی 
ّآب .یادی كردم از بركه ها وقنوات وچشـمه سـاران پر آب ،دیگری خطابم 
كردكه برادركو آب؟؟؟ دیگر از چشـمه خبری نیست این علف را هم از سر 
راه بردار ببر توی دره سابق سرسبز كنون خشک شده كنار روستا بسوزان... 
و من بازگشـتم، افغانی ها لباس پوشـیده و آماده بازگشـت به شهر بودند. 
شنبه تعطیل بود، به همراه خانواده قصد بازگشت كردیم كه صدای موذن از 
مسجد بلند شد كه بیایید نهار سرد می شود ختم فانی است. برای فاتحه 
خوانی رفتم، گوش تا گوش مسـجد نشسته تا چلوكباب یا شاید هم مرغی 
و یا آب گوشتی بخورند و فاتحه بفرستند. جالب آنکه همه یارانه بگیر، همه 
مسـتضعف، همه آماده به گفتن اهلل اكبر... و من این ندای آسمانی را در كار 

معنی كردم نه در خوردن و خوابیدن.

حال یارانه مای بازنشسـته با پنج سر عائله را قطع كردند. آیا میدانید جمع 
پـول داروی قلـب ، دیابت، آمپول تركیبی شـیمیایی و ... بـرای یک بیمار 
بازنشسـته چند اسـت؟ شـکایت برای عدل به كه بریم تا انجاممان نشود 

سرانجام آن نگون بخت چهارپا.................و این نیز بگذرد

تو کز محنت دیگران بی غمی
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در این همایش که با حضور جمعی از مس��ئولین کشوری ، نمایندگان مجلس 
ش��ورای اس��المی ،مدیران عامل صنای��ع، کارخانه ها و واحده��ای خدماتی و 
تولیدی و س��ازمانها و نهادهای مختلفی از سراس��ر کشور با شعار رویکرد نوین 
استانداردسازی با تاکید بر حمایت از حقوق مصرف کننده در مرکز همایش های 
بین المللی صداوسیما برگزار گردید ،به پاس نگاه موثرمدیریت و اعمال الگوهای 
موفق در عرصه  بهبود کیفیت ،براساس رای کمیته علمی وداوران این همایش 
بزرگ آقای دکترهوشنگ کاظمی مدیر عامل شرکت سایبرتک شایسته دریافت 
نشان ملی کیفیت تشخیص داده شد وبا اهدای تندیس همایش ملی کیفیت از 
این مدیرشایسته ملی تقدیر بعمل آمد. دکتر کاظمی در حاشیه این همایش با 
اشاره به اینکه آنچه مرا به تاسیس یک آموزشگاه تخصی واداشت کمبود نیروی 
کار متخصص در کشور و آموزش نیروی متخصص تازه نفس بود افزود امیدوارم 
در این امر همچنان افتخارآفرین بوده و در جهت ارتقا بخشی سطح دانش نوین 

در کشور همچنان موثرترین و با کیفیت ترین باشیم.

درباره سایبرتک
گرایش کاری اصلی آموزش��گاه س��ایبرتک در طول دوران فعالیت خود آموزش 
شبکه و همچنین اجرای پروژه های IT بوده است.مفتخریم که کیفیت مداری 
و اخالق مداری به عنوان دو عنصر اساس��ی ،س��رح.له ی کار شرکت سایبرتک 
بوده اس��ت و همین امر باعث گردیده س��ایبرتک اعتماد و رضایت عالقه مندان 
و متخصصان جامعه ی شبکه و IT را کسب نماید. شایان ذکر است آموزشگاه 
مهندسی سایبرتک به عنوان نخستین صادرکننده ی خدمات آموزشی شبکه به 

کشورهای دیگر نیز در ایران شناخته می شود.

محصوالت و خدمات
- آموزش دوره های متنوع ش��بکه،دوره های امنیت و آموزش دوره های برنامه 

نویسی به شرح زیر:
Network+,MCSE 2012, MCSA Server 2012, Share Point 
Server 2013, Microsoft, Security Pack, Lync Server 2012, 
Exchange Server 2013, Forefront TMG 2010, SCCM, 
CCNA200-120, ccnp Tshoot, ccnp switch, ccnp route, 
ccnp security, ccnp Wireless, CCDA, ccna Voice, linux, 
VMware, CEH, Security+

- طراحی و پیاده س��ازی پروژه های مجازی س��ازی بر اس��اس ن��رم افزار های 
VMware و Citrix

اهداف
کس��ب عنوان برترین آموزشگاه IT کشور تا س��ال 1396، برگزاری دوره های 
ب��ا کیفیت بین المللی تا س��ال 1396، راه اندازی آموزش مجازی گس��ترده با 

زیرساخت های مناسب تا سال 1396

خط مشی ها
برگزاری پیش��رفته ترین دوره های شبکه و برنامه نویسی برای همه ی دوست 
داران IT، برگزاری فعالیت های پروژه ای توس��ط فراگیران آموزشگاه در پروژه 
های IT، اس��تفاده از اس��تادان با تجربه باال،تحصیل کرده و دارای مدارک بین 
المللی،اس��تفاده از جدیدترین تکنولوژی های آموزشی در دوره های حضوری و 
مجازی، گس��ترش علم شبکه و برنامه نویسی در سطح جامعه با استفاده بسته 

های آموزش مجازی

افتخارات و گواهینامه ها
دریاف��ت تاییدیه و مجوز آموزش کارکن��ان دولت،دریافت مجوز آموزش کارکنان 
وزارت نفت،دریافت گواهی رتبه بندی از س��ازمان نظام صنفی رایانه ای کش��ور 
،دریافت مجوز بین المللی بنیاد ICDL ،کسب عنوان برترین آموزشگاه IT ایران 
در سال های 90 و 91، دریافت نشان زرین ستاره فناوری ایران از جشنواره ستاره 
های IT، کس��ب عنوان برترین موسس��ه IT کشور در س��ال 1390 و 1391 از 
سومین جشنواره دوساالنه ی جوایز فناوری ایران )ایتا(، کسب نشان زرین نام آوران 
دانش و فناوری کشور، دریافت تندیس رضایت مندی مشتری، دریافت لوح تقدیر از 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای،دریافت تقدیرنامه از شرکت مخابرات استان تهران

مشتریان و پروژه های مهم
س��ازمان ه��ای نظامی و انتظامی )س��تاد مش��ترک ارتش جمهوری اس��المی 
ایران،نیروی زمینی ارتش،سپاه پاسداران انقالب اسالمی،انیستیتو ایز ایران(،بانک 
ها ،موسس��ات اعتب��اری و بیمه ها)بان��ک ملی،بانک س��په،بانک تجارت،بانک 
پارس��یان،بانک ملت ،بانک کش��اورزی ،بیمه ایران(،ش��رکت ه��ای نفت ،گاز و 
پتروشیمی)شرکت ملی نفت ایران،سازمان حراست وزارت نفت،شرکت پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی ایران،ش��رکت ملی حفاری ایران( ،مخابرات اس��تان 
ها )ش��رکت مخابرات ایران،شرکت مخابرات استان تهران(وزارتخانه ها و ادارات 
دولتی)وزارت نف��ت،وزارت راه ،وزارت امور اقتصادی و دارایی،وزارت نیرو،وزارت 
آموزش و پرورش،س��ازمان انرژی اتمی و س��ازمان کل بازسازی کشور(،شرکت 
های خودروس��ازی و قطعات یدکی)ایران خودرو،س��ایپا،پارس خودرو(،دانشگاه 
ها و مرکز تحقیقاتی ،پژوهش��ی و درمانی)دانشگاه صنعتی شریف،دانشگاه آزاد 
اسالمی،دانشگاه پیام نور استان تهران،دانشگاه تربیت معلم تهران ،دانشگاه شهید 
بهشتی(،شرکت های انفورماتیک)ش��رکت دوران ،گسترش انفورماتیک(،سایر 
س��ازمان ها،ش��رکت ه��ا و موسسات)ایرانسل،تالیا،ش��رکت س��رمایه گذاری 
مسکن،شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا(. مجری دوره های آموزشی 
بیش از 1500شرکت،س��ازمان و ارگان دولت��ی و خصوصی و عنوان پیمان کار 
برگزیده ،اجرای 26 برنامه 30 دقیقه ای در خصوص آموزش کامپیوتر و IT به 
سفارش سازمان صدا و سیما و پخش کامل آن در چندین نوبت از شبکه آموزش 
، آنالیز و ارائه طرح بهینه س��ازی شبکه ی شرکت آب و فاضالب استان تهران، 
ارائه ی مشاوره تخصصی جهت طراحی ،پیاده سزی و ارتقای شبکه ایران خودرو، 

طراحی ، پیاده سازی و نگهداری شبکه سازمان توسعه برق ایران-وزارت نیرو.

نام وكارنامه مدیرعامل
دکترهوشنگ کاظمی: دکترای مهندسی مخابرات از دانشگاه جرج واشنگتن.او 
یکی از بانیان آموزش های تخصصی کامپیوتر در ایران است و در طول تحصیل 
در چندین شرکت از جمله IBM مشغول به فعالیت بود. پس از عزیمت به ایران 
شرکت مهندس��ی فراتر از رایانه با برند تجاری سایبرتک در اردیبهشت 1378 

ثبت و تاسیس کرد و آموزش تخصصی دوره های IT در ایران آغاز شد .

سایبرتک نامی متفاوت در حوزه فن آوری اطالعات
دکترهوشنگ کاظمی با شرکت سایبرتک برگزیده همایش ملی کیفیت
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جلسه مجمع عمومی عادی س��الیانه شرکت ذوب 
آهن اصفهان )س��هامی ع��ام( رأس س��اعت 9:00 
روز س��ه ش��نبه مورخ 1394.04.30 در محل اتاق 
بازرگانی استان اصفهان با حضور بیش از 87 درصد 

سهامداران برگزار شد. 
ترکیب هیات رئیس��ه مجمع با حض��ور آقای بهروز 
خالق به عن��وان رئیس مجمع و نظارت آقایان امیر 
انباردار و س��عید عبودی و به دبی��ری آقای مجید 

طالیی تشکیل شد.
همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده موسسه 

حسابرسی در جلسه حضور داشتند. 
مجمع پس از اس��تماع گزارش هیات مدیره توسط 
مدیرعامل محترم، جناب آقای اردشیر سعدمحمدی 
و گ��زارش بازرس قانونی تصمیم��ات ذیل را اتخاذ 

نمود:
1. تصویب صورت های مالی منتهی به س��ال مالی 

 1393.12.29
2. انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و 

بازرس اصلی 
3. انتخ��اب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه 

کثیراالنتشار

حاشیه مجمع
در ابت��دای ای��ن جلس��ه اردش��یر س��عدمحمدی 
مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان گزارش فعالیت 
یکساله این مجتمع را قرائت کرد و گفت: با توجه به 
رکود بازار مس��کن در داخل کشور به سمت تولید 
محص��والت صادرات پیش رفت��ه ایم که مهم ترین 
هدف فروش صادراتی دستیابی به بازارهای منطقه 

ای است.
وی ادامه داد: »ذوب« در حالی با 19 درصد رشد در 
تولید محصوالت خود در سال 93 نسبت به سال 92 
همراه شده که این رقم در میان سایر تولیدکنندگان 
فوالدی باالترین درصد بوده اس��ت؛ به طوری که با 
این عملکرد مثبت موفق ش��دیم در سال مالی 93 
در تولید آگرومره، چدن مذاب و نیز ش��مش آماده 

رکوردهای 40 ساله »ذوب« را پشت سر بگذاریم.
وی به برنامه های آتی شرکت نیز اشاره کرد و گفت: 

در س��ال جاری تولید فوالد A900 را در خط تولید 
ن��ورد ریل آهن آغاز خواهی��م کرد. همچنین تولید 
 ،BS4449 میلگردهای ترمکس مطابق با استاندارد
تیرآهن بال پهن سبک و تیرآهن فوق سبک و آرک 

معادن را کلید خواهیم زد.
س��عدمحمدی اظهار کرد: ش��رکت در حالی سال 
93 را با موفقیت پش��ت سر گذاشته که شایعات و 
بحث هایی درباره وجود مش��کل در فروش »ذوب« 
مطرح بوده؛ در صورتی که فروش داخلی با رشد 17 
درصدی و ف��روش صادراتی با افزایش 56 درصدی 
نسبت به سال 92، بر تمامی این شایعات خط بطالن 

می کشد.
وی در ادام��ه ضمن اش��اره به کنت��رل هزینه ها و 
آثار مثبت آن در س��ودآوری ش��رکت گفت: قیمت 
محصوالت در س��ال قبل در مقایس��ه با سال 92 و 
نیز برآوردهای بودجه سال 93 با افت قابل مالحظه 
ای همراه شد؛ به گونه ای که بر مبنای این قیمت ها 
حدود 675 میلیارد تومان ضرر شناسایی می شد که 

با کنترل هزینه ها در نهایت سود محقق شد.
مدیرعامل »ذوب« عنوان کرد: ش��رکت ذوب آهن 
اصفهان اجرای بیش از 2 هزار میلیارد تومان پروژه 
جدید را آغاز کرده که هشت طرح آن در سال جاری 
به بهره برداری می رسد. همچنین تولید یک میلیون 
و 200 هزار تن ریخته گری جدید از ش��هریور ماه 
آغاز ش��ده و طرح گوگردزایی »ذوب« نیز عالوه بر 
س��ایر طرح های بزرگی از جمله تولید ریل، اجرایی 

خواهد شد.
در پایان نیز جلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده 
به منظور انتخاب اعضای هیأت مدیره به شرح ذیل، 

برگزار شد.
• سرمایه گذاری صدر تامین 
• سرمایه گذاری صبا تامین 

• سرمایه گذاری هامون شمال
• سرمایه گذاری صندوق ذخیره فرهنگیان

• صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد

پیام هیات مدیره
میزان تولید فوالد در سال 2014 معادل یک میلیارد 

و 662 میلیون تن بوده که از این میزان کشور چین 
با تولید 822.7 میلیون تن فوالد خام رتبه نخست 
تولیدکنندگان جهان در این س��ال را کسب کرده و 
ایران نیز با تولید 16.3 میلیون تن، با یک پله صعود، 
رتبه چهاردهم و سهمی معادل یک درصد از تولید 

جهانی را به خود اختصاص داده است.
البته این سهم با توجه به منابع عظیم معدنی و گازی 
موجود و همچنین داش��تن سایر مزیت های نسبی، 
بسیار اندک و قابل تامل است. الزمه رشد و توسعه 
فوالد، تدوین متدولوژی کاراس��ت و ابالغ اهداف و 
سیاست های اقتصاد مقاومتی قطعا نقطه عطفی در 
اقتصاد کش��ور خواهد بود زیرا از مهم ترین اهداف 
آن حمایت از تولید داخل��ی، افزایش خوداتکایی و 
کاهش وابس��تگی به کش��ورهای خارجی، استفاده 
صحیح و بهینه از منابع داخلی و مدیریت هزینه ها، 
کاهش وابستگی  به نفت، جلوگیری از خام فروشی 
و ایجاد ارزش افزوده، افزایش سطح رفاه و معیشت 
مردم، تاکید بر خالقیت و نوآوری، حداکثر استفاده 
از دانش و توان متخصصان داخلی، تاکید بر تلفیق 
علم و عمل در کلیه س��طوح و ... اس��ت. با توجه به 
اینکه اقتص��اد مقاومتی برای یک زمان و یک فصل 
مشخص تعریف نش��ده، بلکه به عنوان استراتژی و 
سیاس��ت اقتصادی کشور در نظر گرفته شده است، 
باید در کلیه زمینه های تولیدی راهکارهای افزایش 
تولید و توان رقابتی مد نظر قرار گیرد که تولید فوالد 
به عنوان مبنای توس��عه و ت��وان صنعتی نیز از آن 

جمله است.
  براس��اس پژوهش ه��ای صورت گرفت��ه در س��ال 
2013، به طور میانگی��ن حدود 12.5 درصد فوالد      
تولیدی س��ال 2013 در س��طح جهانی برای تولید 
انواع خودرو، حدود 14.5 درصد در صنایع مکانیکی 
و ماش��ین سازی، حدود 12 درصد در صنایع فلزی، 
حدود 5.1 درصد در صنایع کشتی  سازی، حدود 3 
درصد در صنایع برقی، حدود 2 درصد در تجهیزات 
خانگی و حدود 50.9 درصد در صنایع س��اختمانی 
و س��ایر فعالیت های عمرانی مانند جاده سازی، پل 

سازی و ... مصرف شده است.
ب��دون پیش��رفت کیفی محصوالت ف��والدی عمال 
توسعه همه جانبه اقتصاد جهانی و رفاه نسبی بشر 
امکان پذیر نیست. چنانچه به اطرافمان بیشتر دقت 
کنیم آنچه را که مشاهده می کنیم یا فوالدی است 
و یا در تولید آن از تجهیزات فوالدی استفاده شده 
اس��ت. به عبارت دیگر، توسعه و پیشرفت صنایعی 
مانند س��اختمان س��ازی، حمل و نقل )زمینی – 
دریای��ی و هوای��ی(، تجهیزات حفاری، اس��تخراج 
و پاالی��ش نفت و گاز، خطوط لول��ه انتقال نفت و 
گاز، صنای��ع تولیدکننده مواد غذایی، امکانات فنی 
ذخیره س��ازی و تصفیه آب و آبرس��انی، تجهیزات 
صنایع دارویی، تجهیزات پزشکی، تجهیزاتی که در 
کش��اورزی مدرن و ... مورد استفاده قرار می گیرد، 
بدون کاربرد انواع مختلف محصوالت کیفی فوالدی 

امکان پذیر نخواهد بود.

ذوب آهن اصفهان شاگرد اول اقتصاد مقاومتی
تلفیق علم و عمل با تکیه بر دانش و توان متخصصان داخلی
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جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه 
صنایع بهشهر)س��هامی عام( رأس ساعت 9:00 روز 
پنجشنبه مورخ 1394.04.25 در محل سالن تالش 

برگزار شد.
مجمع عمومی عادی س��االنه شرکت توسعه صنایع 
بهشهر با حضور بیش از 70 درصد سهامداران برگزار 
ش��د. در این مجمع که به ریاست مهندس مرتضی 
س��امی و نظارت علی ملکی و سید جعفر هاشمی و 
دبیری حمید مقی��م زاده )مدیریت س��رمایه گذاری 
شرکت( تشکیل شد، تقسیم مبلغ 542 ریال سود به 
ازای هر سهم مورد تایید حاضران جلسه قرار گرفت. 

در ابتدای مجمع مهندس مرتضی داداش، مدیرعامل 
ش��رکت ضمن قرائت گزارش عملکرد هیات مدیره 
برای سال مالی 93 به سواالت اکثر سهامداران پاسخ 
داد. مهندس داداش با اشاره به اینکه این شرکت یکی 
از قدیمی تری��ن و بزرگ ترین مجموعه های تولیدی 
و خدماتی در کش��ور اس��ت،  گفت: کمک به توسعه 
کشور در کنار سودآوری مطلوب را رسالت خود قرار 
داده ایم و به حضوری قدرتمند در عرصه کسب و کار 

می اندیشیم.
در حال حاضر ش��رکت توس��عه صنایع بهش��هر از 
لحاظ س��رمایه و ارزش بازار جزو 10 ش��رکت بزرگ 
سرمایه گذاری بورسی است. همچنین طبق آخرین 
رتبه بندی ش��رکت های برتر ایران منتشره از سوی 
س��ازمان مدیریت صنعتی که بر اساس معیار درآمد 
انجام پذیرفته، شرکت توسعه صنایع بهشهر حائز رتبه 

پنجاهم شده است.

پیام هیأت مدیره
م��رور کلی بر وضعیت و تح��والت صنعت و جایگاه 

شرکت در صنعت در سال 1392
ش��رکت توس��عه صنایع بهش��هر به عنوان یکی از 
قدیمی ترین و بزرگ تری��ن مجموعه های تولیدی و 
خدماتی، کمک به توسعه کشور را در کنار سودآوری 
مطلوب، رسالت خود قرار داده و به حضوری قدرتمند 

در عرصه کسب و کار می اندیشد. اگر چه رونق و رکود 
در اقتصاد امری اجتناب ناپذیر بوده و بحران اقتصادی 
جهانی اخیر تهدیداتی را پیش روی شرکت ها و بخش 
خصوصی کش��ور قرار داده و حاشیه سود بسیاری از 
فعالیت های صنعتی را دچار تغییر نموده اما این امر 
در صنایع دارای مزیت نس��بی در قی��اس با صنایع 
دیگر می تواند به عنوان یک فرصت نگریس��ته شود. 
ش��رکت توسعه صنایع بهشهر س��عی کرده است با 
آگاه��ی از این مزیت ها تالش نماید تا کارایی و بهره 
وری شرکت های عضو گروه را افزایش و بدین وسیله 
چشم انداز مثبتی به لحاظ قدرت رقابت پذیری برای 
ش��رکت های مجموعه و به تبع آن بازدهی مناسبی 

برای سهامداران محترمش تامین نماید.

مرور كلـی بر جایگاه شـركت در صنعت و وضعیت 
رقابتی آن در سال مالی 139۲

در حال حاضر شرکت توسعه صنایع بهشهر از لحاظ 
طبقه بندی بورس یک شرکت هلدینگ صنایع غذایی 
و آش��امیدنی به جز قند و شکر شناخته می شود. با 
این حال از لحاظ فعالیت این ش��رکت، یک شرکت 
هلدینگ س��رمایه گ��ذاری بوده که عمده س��رمایه 
گذاری های آن بر شرکت های صنایع غذایی، شوینده 
و خدمات متمرکز است. در حال حاضر شرکت توسعه 
صنایع بهشهر از نظر س��رمایه و ارزش بازار جزو 10 
شرکت بزرگ سرمایه گذاری بورسی است. همچنین 
طب��ق آخرین رتبه بندی ش��رکت های برت��ر ایران 
-IMI( منتشره از سوی س��ازمان مدیریت صنعتی

100( که بر اساس معیار درآمد انجام پذیرفته، شرکت 
توسعه صنایع بهشهر حائز رتبه پنجاهم شده است.

استراتژی 
پنج استراتژی شرکت عبارتند از:

1- متنوع سازی ساختار سرمایه گذاری های بلندمدت 
و میان مدت.

2- افزایش توانمندی شرکت مادر در زمینه شناسایی 

و مدیریت فرصت های سرمایه گذاری، واگذاری، ادغام 
و شراکت های راهبردی.

3- تقویت مکانیزم ها و شیوه های تامین مالی شرکت 
مادر و بهینه سازی مدیریت منابع و مصارف بلندمدت 

و میان مدت. 
4- تاکید بر اس��تقالل ش��رکت های زیرمجموعه با 
به کارگی��ری رویکرد کنترل مالی از طریق طراحی و 
استقرار نظام عملکرد مدیریت براساس استراتژی ها و 

بودجه های مصوب.
5- افزای��ش به��ره  وری س��رمایه   گذاری های تحت 
مدیریت با تبدیل دارایی های غیرمولد به دارایی های 
مولد، فروش و واگذاری شرکت های کم بازده و زیان 

ده و وصول مطالبات. 

سند چشم انداز
طبق سند چش��م انداز، این ش��رکت می خواهد به 
عنوان یکی از ش��رکت های س��رمایه گذاری برتر از 
لحاظ ارزش بازار مطرح باش��د و با جذب و مدیریت 
سرمایه در صنایع و خدمات سودآوری که دارای مزیت 
رقابتی هستند با اولویت خدمات توزیع، صنایع پایه 
ای، خدمات مالی و صنایع غذایی بهداشتی، باالترین 

ارزش را برای سهامداران خود به ارمغان آورد.

بیانیه ماموریت
1- م��ا م��ی خواهی��م ب��ا به کارگیری ش��یوه های 
ارزش آفرین��ی، موجب افزایش به��ره وری و بازدهی 

دارایی شرکت های عضو خانواده خود شویم.
2- م��ا می خواهیم با س��رمایه گذاری در توس��عه و 
تکمیل زنجیره های صنعت توزی��ع و مدیریت برند، 
مزیت رقابتی خود را در بخش خدمات تقویت کنیم.

3- ما می خواهیم در بازار س��رمایه کشور با سرمایه 
گذاری های سودآور بلندمدت و میان مدت با اولویت 
اعمال نفوذ غیرکنترلی و مدیریت ریس��ک پرتفوی، 
رشد پایدار بازده سرمایه صاحبان سهام را به ارمغان 

آوریم.

خیر و برکت از عملکرد مدیری که مهندس مرتضی داداش خوانندش
ای کاش در صنعت چون او چند ده می داشتیم

نی
سی

 ح
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4- م��ا م��ی خواهیم ب��ا ج��ذب و مدیریت مطلوب 
سرمایه ها، موجبات بهبود کارآفرینی و خلق ارزش را 

برای جامعه فراهم آوریم.
5- ما می خواهیم با ارتقای س��طح انگیزه ها، ضمن 
توسعه و تحول سرمایه های انس��انی خود، سازمانی 
یادگیرنده و منعطف داش��ته باشیم تا با به کارگیری 
تمام اس��تعداد و ت��وان، بهتری��ن ارزش آفرینی ها و 

نوآوری ها را ارائه دهیم.

تاریخچه
شرکت توسعه صنایع بهشهر )سهامی عام( در سال 
1349 تحت شماره 14393 در اداره ثبت شرکت ها 
و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رس��یده و از س��ال 
1353 در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده 
است. این ش��رکت اولین شرکتی است که سهام آن 
در راستای اجرای سیاست خصوصی  سازی، از سوی 
دولت جمهوری اس��المی ایران به عموم مردم واگذار 
ش��د. از این روی عالوه بر اهمیت نسبی آن به عنوان 
یکی از بزرگ ترین قطب های صنعتی کشور، موفقیت 
آن به منزله اولین تجربه در خصوصی سازی، از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.
موضوع شرکت بر طبق اساسنامه، سرمایه گذاری در 
سهام ش��رکت ها از طریق خرید و فروش سهام آنها، 
خرید و فروش اوراق بهادار مشارکت در بانک ها و سایر 
شرکت هاس��ت. در حال حاضر این شرکت به سبب 
حضور موفق و بلندمدت در صنعت محصوالت غذایی 
و نیز توانمندی مح��وری خود یعنی توزیع و پخش 
محصوالت، س��رمایه گذاری های خ��ود را در صنعت 
روغن خوراکی، صنایع ش��یر، صنعت قند و صنعت 
ش��وینده و بهداش��تی متمرکز کرده است که جمعا 
فروش سالیانه ای حدود 26 هزار میلیارد ریال را در بر 
می گیرد. عالوه بر صنایع فوق، این شرکت براساس 
ظرفیت های مدیریتی و تخصصی موجود، در پرتفوی 
س��رمایه گذاری های بلندمدت خود طبق استراتژی 
دیرینه و در راس��تای ایجاد جری��ان درآمدی بادوام، 
نسبت به سرمایه گذاری در صنایعی چون بانکداری، 
بیمه، ساختمان و شرکت های سرمایه گذاری به عنوان 

مکمل زنجیره تامین فعالیت های موجود اقدام کرده 
است.

سرمایه و تركیب سهامداران
سرمایه شرکت در هنگام تاسیس مبلغ 250 میلیون 
ریال منقس��م به 25 هزار س��هم ده هزار ریالی با نام 
تمام پرداخت شده بود که طی چندین مرحله تاکنون 
افزایش یافته است. سرمایه ثبت شده شرکت در تاریخ 
1393.12.29 مبلغ 3628.8 میلیارد ریال منقسم به 
3628.8 میلیون س��هم یک هزار ریالی با نام اس��ت. 
الزم به ذکر است که در آخرین تغییر سرمایه شرکت، 
بر اس��اس تصمی��م س��هامداران در مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 20 بهمن 1393، س��رمایه از مبلغ 
3/628/8 میلیارد ریال به مبلغ 5/080/3 میلیارد ریال 
)به میزان 40 درصد( از محل مطالبات و آورده نقدی 
سهامداران افزایش یافت که در15 تیر ماه 1394 به 

ثبت رسید.

برنامه هاي آینده
1. افزای��ش بهره وري و ب��ازده دارایی ه��ا، واگذاري 
دارایی هاي غیرمولد، تکمیل زنجیره هاي صنعت توزیع 

و مدیریت برند و ارتقای سطح انگیزه ها.
2. اهتمام به توسعه توانایی هاي مدیریتی در مجموعه 
از طریق به کارگیري مدیران توانمند، انتقال تجارب و 

برگزاري دوره هاي هدفمند در حوزه کالن و عملیاتی.
3. حض��ور موثر در بازار س��رمایه و ارتقا و ش��فافیت 
فعالیت هاي شرکت از طریق اطالع رسانی مناسب در 
بورس. 4. جابه جایی سرمایه گذاري ها و تامین مالی 
س��رمایه گذاري هاي جدید از طریق عواید حاصل از 
واگذاري برخی سرمایه گذاري هاي موجود در راستاي 

دستیابی به صنایع داراي مزیت نسبی.

شركت از منظر بورس اوراق بهادار
وضعیت معامات و قیمت سهام:

ش��رکت در تاریخ 1353.6.31 در بورس اوراق بهادار 
تهران در گ��روه )صنایع( غذایی به  جز قند و با نماد 
»وبشهر« درج و سهام آن براي اولین بار در اسفند ماه 

1353 معامله شده است.

جایگاه شركت در صنعت
شرکت توسعه صنایع بهشهر )س��هامی عام( از نظر 
بورس تهران جزو ش��رکت هاي غذایی و یا به عبارتی 
بهت��ر هلدینگ صنایع غذایی اس��ت. ب��ا نگاهی به 
ترکیب س��رمایه گذاري می توان دریافت که شرکت 
عالوه بر س��رمایه گ��ذاري در ش��رکت هاي صنایع 
غذایی در صنایع دیگري چون تولید مواد ش��وینده 
و بهداش��تی، ساختمان، پخش، بانکداري و بیمه نیز 

سرمایه گذاري هاي قابل توجهی کرده است. 

اعضاء هیات مدیره

آقای عبدالناصر همتی

آقای محمدرضا ترابی

آقای غالمرضا دلشادی یزدی

آقای ابوذر ندیمی

آقای مرتضی سامی

آقای سید مجتبی فهیم هاشمی

آقای مرتضی داداش

نماینده

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی)سهامی عام(

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری)سهامی عام(

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان)سهامی خاص(

شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار)سهامی خاص(

شرکت سرمایه گذاری غدیر)سهامی عام(

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران )سهامی عام(

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی )سهامی عام(

سمت

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره و مدیرعامل
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مهندس محمد كریمیان با شـركت  كارتـن پک برتر برگزیده همایش ملی 
كیفیـت

در این همایش که با حضور جمعی از مسئولین کشوری ، نمایندگان مجلس 
ش��ورای اس��المی ،مدیران عامل صنای��ع، کارخانه ها و واحده��ای خدماتی 
و تولیدی و س��ازمانها و نهادهای مختلفی از سراس��ر کش��ور با شعار رویکرد 
نوین استانداردس��ازی ب��ا تاکید بر حمایت از حقوق مص��رف کننده در مرکز 
همایش های بین المللی صداوس��یما برگزار گردید ،به پاس نگاه موثرمدیریت 
و اعمال الگوهای موفق در عرصه  بهبود کیفیت ،براس��اس رای کمیته علمی 
وداوران این همایش بزرگ آقای محمد کریمیان مدیر عامل شرکت کارتن پک 
برتر شایسته دریافت نشان ملی کیفیت تشخیص داده شد وبا اهدای تندیس 

همایش ملی کیفیت از این مدیرشایسته ملی تقدیر بعمل آمد.

محصوالت و خدمات 
تولید کننده انواع جعبه کارتن های ساده و لمینتی و صادراتی

طراحی و ماکت سازی ، قالب سازی و کلیشه ، لمینت اتوماتیک، بسته بندی، 
چاپ و رنگ سازی 

اهداف كارتن پک
صنایع بس��ته بندی پک برتر با پشتوانه چهل سال تجربه و تجهیز به دستگاه 
های مجهز و مدرن ،رش��د و ارتقا پیدا کرده اس��ت و اینک با استقرار سیستم 
مدیریت کیفیت و همچنین اتوماس��یون سفارش��ات ،س��عی در ارائه خدمات 

طراحی ،چاپ و بسته بندی به شکل کامال متمایز را در سطح کشور دارد.
در ای��ن مجموعه تمامی تخصص ها،ابزارها و امکانات صرفا برای بس��ته بندی 
و نح��وه تبلیغات کاال به خدمت گرفته ش��ده اس��ت.در نتیج��ه موفق به ارائه 
صدها نمونه جعبه و کارتن های مختلف در زمینه محصوالت صنعتی )اسباب 
بازی ،مواد غذایی،مواد ش��یمیایی،ظروف خانگی،تجهیزات پزشکی،محصوالت 

سلولزی(و موارد متعدد دیگر میباشد.

درباره كارتن پک
با تقویت واحدهای زیر به این اهداف رسیده ایم:

*واحد طراحی
آتلیه طراحی بسته بندی که در نوع خود خالقانه و کم نظیر میباشد.

*واحد قالب سازی و کلیشه
شامل ساخت تخصصی قالبهای چوبی با تیغ فلزی  و همچنین ساخت شابلون 
سلیک اسکرین و ساخت کلیشه های ژالتینی 3 و 5 میلیمتری و تهیه فیلم و 

نگاتیو از طراحی اجرا شده است.
*واحد چاپ

ش��امل دس��تگاه چاپ دو ورقی و دورنگ،دس��تگاه لتر پرس تیغ زنی و چعبه 
چسبانی.

*واحد تولید
شامل تولید کارتن و جعبه با دستگاه های اتوماتیک و روش دایکاتیک همراه 
با چاپ رنگی س��یلک اس��کرین و لمینت اتوماتیک عرض 140 و طول 160 
انواع کارتن 3 و 5 الیه و جعبه های فانتزی و صادراتی بی سلفون یا با سلفون 

مات و براق.
*واحد رنگ سازی

با توجه به حساس��یت برخی سفارش دهندگان بابت نوع خاصی از رنگ ،این 

واحد با توان و دانش بس��یار باال آمادگی تولی��د رنگهای خاص دارد. با اجرای 
سیس��تم مدیری��ت کیفیت و نظارت دقیق بر کلیه مراحل س��فارش، کیفیت 

تولیدات انجام شده در تیراژ انبوه  یکسان و همانند نمونه اولیه خواهد بود.

افتخارات و گواهی نامه ها
شرکت کارتن پک برتر با گذشت چهل سال سابقه فعالیت در زمینه تولید انواع 
کارتن و جعبه ،مراحل رشد و ارتقا خود را پیموده و اینک با به کارگیری مشین 
آالت پیشرفته که کیفیت  تولیدات آن مطابق استاندارد های داخلی و جهانی 
میباش��د حضوری فعال تر و پویاتر  را آغاز کرده و ایمان دارد با نگاهی تازه به 
-ISO2008 صنعت بسته بندی و تولید کارتن با توجه به دریافت گواهینامه
9001 پا به عرصه بازار های فرا منطقه ای گذاشته و با گامهای بلند به حرکت 
خ��ود ادامه می دهد.از جمله اهداف این ش��رکت ،تولید کارتن از صفر تا صد 
زیر نظر کارشناسان شرکت کارتن پک برتر میباشد.صفر تا صد  یعنی از تولید 
مقوا و کاغذ ش��روع ش��ده و تا مرحله پایانی ساخت جعبه یا کارتن. با کمک و 
همت تمامی قس��متها اعم از واحد طراحی ،واحد قالب س��ازی و کلیشه،واحد 
چاپ و واحد تولید توانسته ایم به این هدف دست بیابیم که در این مجموعه 
100 درصد کارها در داخل شرکت کارتن پک برتر انجام میپذیرد،تا به دست 
مصرف کننده برسد. اهداف دیگر در این شرکت مشتری مداری بوده و همیشه 
و در همه حال به فکر )منطق برنده –برنده(بوده و رضایت مش��تری را ،هدف 
و س��رلوحه کار خود می داند که رضایت مش��تری در این مجموعه، شرکت را 
به هدف خود که همان رضایتمندی مش��تری اس��ت سوق می دهد. به همین 
منظور بهره گیری و به کار بردن اس��تاندارد کیفیت و مشتری مداری 2008-
iso 9001 را در این راستا با تالش و همکاری دست اندرکاران مجموعه کارتن 
پک برتر از موسسه DNV  اتریش دریافت نموده و از این جهت در بین دیگر 
همکاران ش��اغل در این صنعت به خود می بالد. و همیش��ه در تمام کارهای 
عملیاتی ، تولیدی و استراتژیک خود به این شعار افتخار می کند که ، نظارت 
کنید! استراحت کنید! هر نوع بسته بندی که باشد ما توانایی تولید آن را داریم.

و این شـعار نیست بلکه به این هدف رسیده ایم كه بهترین بسته بندی برای 
بهترین محصول...

کارتن پک برتر؛ خالقانه و کم نظیر
توانا در تولید هر نوع بسته بندی باکیفیت
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ادامه از شماره قبل نشریه
نکته جالب اینکه سیستم کشاورزي این روستاها برگرفته از نوع کشاورزي نیاکان خود 
از جلفای روسیه و تقریبا اروپایی است؛ به گونه ای که مراتع و محل کشت گندم و جو و 
چغندر بر اساس آبیاری خاص و ردیف کاری و زهکشی اداره می شود که باعث کاهش 
آب مصرفی است؛  در حالی که روستاهای همجوار چنین نیست و کرت بندی است و با 
دریافت آب فراوان کشت می کنند. گفتنی است که در زلزله بوئین زهرا درسال 1341 
کوچک ترین آسیبی به کلیسای مورد بحث وارد نشد؛ درحالی که اکثر منازل به شدت 
آس��یب دید و ویران ش��د. چنان که گفته شد، جابه جایی این بندگان خدا به امر شاه 
عباس انجام شد که خود را کلب آستان علی )3( می دانست و به قول نصراهلل فلسفی 
در کتاب زندگانی ش��اه عباس، در روز نوزدهم ماه مبارک رمضان در کلیسای جلفای 
اصفهان ضمن روزه خواری احتماال شرب خمرهم  می کرد  و پای پیاده از اصفهان به 
مشهد مقدس می رفت و در آستان مالئک پاسبان حضرت ثامن االئمه جاروکشی می 

کرد. خدا می داند این دوگانگی را چگونه باید تعبیر کرد...
 و از دیگ��ر کوچ های تاریخی،  حرکت فرزن��دان حضرت یعقوب و اصوال کنعانیان از 
س��رزمین کنعان به مصر بود. زمانی که یوس��ف از چاه )4( بیرون آورده شد و با اراده 
خداوندی به اوج قدرت ش��اهی رسید. وخواجه شیراز چه نیک سروده : اال ای یوسف 
مصری که کردت سلطنت مغرور/ پدر را باز پرس آخر کجا شد مهر فرزندی. و همین 
مهر فرزندی، برادران یوسف را به مصر فراخواند و شدند اولین های اسرائیلیان. و نسل 
اولیه قوم بنی اس��رائیل که  فرزندان حضرت یعقوب نبی بودند آنقدر زیاد ش��دند که 
فرعونیان را به خوف انداختند و به دس��تورفرعون که در قرآن نیز به آن اش��ارت رفته 
فرزندان )5( و پس��ران تازه متولد ش��ده را می کشتند تا موسی به دنیا نیاید. هر چند 
علی رغم این دستور، موسی در دامان خود فرعون پرورش یافت و دعوی نبوت کرد و 
بر آنها شورید و حتی دو نفر از آنان را کشت و باالجبار کوچ کرد و از دریای نیل با همه 
اسرائیلیان گذشت و در صحرای سینا اقامت گزید که این هم نوعی کوچ است. و جالب 
تر اینکه همین قوم آواره  در طول تاریخ از سرزمین سینا به دیگر نقاط دنیا کوچ کردند 
و در اروپا ، آس��یا و حتی آمریکا گسترده شدند و از آنجا که صاحب حرفه بودند وهنر 
شمشیرسازی و زرگری می دانستند، اکثرا در طبقه سرمایه دار قرار گرفتند.  با وجود 
این بین مسلمانان ارجی نداشتند وهمواره در شهرهای ایران درمناطق پست زندگی 
می کردند و حتی مسلمانان معتقد بودند که نباید آب ناودان یهودی درجوی ونهری 
که آب ناودان مسلمان می گذرد عبور کند. همین یهودیان ایران پس از پایان جنگ 
بین الملل دوم زمانی که بر اساس طرح دیوید بنگریون نخست وزیر رژیم صهیونیستی  
قرار شد یهودیان دنیا به سرزمین اسرائیل بازگردند، عالوه بر اینکه سرمایه و ثروت خود 
را به عنوان کمک به یاران واقوام خویش به آنجا فرستادند، طال را درظرف های روغن 
جاسازی و از کشور خارج می کردند.  زمانی که به شهادت تاریخ، هیتلر کوره های آدم 
س��وزی راه انداخت و یهودیان را  س��وزاند، بقیه  فلسطینیان را از سرزمین خود آواره 
کردند و نطفه کشور غاصب اسرائیل در منطقه خاورمیانه منعقد شد که در حال حاضر 
جنگ افروزی در منطقه را پیش��ه خود کرده اند  و روزی نیس��ت که بمب افکن های 
پیشرفته اسرائیل با پشتیبانی دول بزرگ و قدرتمند دنیا سرزمین ملت مظلوم فلسطین 
را بمباران نکنند.  حتی این اواخر چشم به مسجد االقصی قبله اول مسلمانان جهان 
دوخته اند و پیگیر قبر حضرت سلیمان هستند ! شعر معروفی است که می گوید: ما و 
موسی همسفربودیم در سینای عشق/ سهم موسی لنترانی، سهم ما دیدار گشت... که 

اشارت است به آیه مبارکه ای در قرآن مجید)6(.
و از دیگر کوچ های دسته جمعی تاریخ، کوچ اروپاییان به سرزمین آمریکاست پس از 
اینکه کریستف کلمب آن سرزمین را کشف کرد و مژده آورد که مردم اروپا چه نشسته 
اید که آن سوی دنیا بهشت موعودی است پر از درختان سرسبز و جنگل های پرمیوه و 
کوه های پربرف و رودهای جاری و منابع زیرزمینی و معدنی از نفت و طال و نقره گرفته 
تا هر چه بخواهید ... و اروپاییان زرنگ هم به خیال دستیابی به آنها راهی آمریکا شدند 
و ساکنان اصلی آن سرزمین را که سرخپوستان باشند، از سرزمین خود آواره کردند و 

بر اریکه قدرت نشستند و سال ها جنگ و کشتار کردند، تا سرانجام آبراهام لینکلنی از 
میان همین قوم پیدا شد و قانون آزادی سیاهپوستان و سرخپوستان را تدوین کرد و به 
جنگ های چندین ساله پایان داد. اگرچه امروز آمریکا به  پیروی از نیاکان خود زورگوی 
دنیا شده وهرکجا جنگی است حتما آمریکا مستقیم یا غیرمستقیم در آن حضور دارد... 
در پایان به یکی دو کوچ دیگر اشاره می کنیم، یکی حرکت پیامبر اکرم است از مکه به 
یثرب همراه مهاجران و با حمایت انصار. البته  نحوه حرکت به این سادگی نبوده؛ چه 
جنگ ها که بین کفار و مس��لمین رخ داد تا این کوچ سامان پذیرفت و سرانجام شهر 
یثرب به مدینه النبی تغییر نام یافت و مرکز حکومت اسالمی شد. اگرچه این حرکت از 
جنس کوچ مورد نظر ما نیست و نوعی حرکت مذهبی تلقی می شود که سرآغاز تاریخ  
مسلمین است و اکنون بیش از یک هزار و چهار صد سال  از آن می گذرد. هجرتی که 
ریشه بت پرستی را برکند و یکتاپرستی را ندا داد و پرچم توحید را برافراشت و صدای 
اهلل اکبر را از مأذنه ها به گوش جهانیان رساند. آنچنان که  هم اکنون طبق آمار تقریبی 
نزدیک به یک میلیارد و پانصد میلیون مسلمان در دنیا زندگی می کنند و بر رسالت 

پیامبر اکرم، شهادت می دهند ... 
و دیگر کوچ  تاریخ ش��یعه ، حرکت کاروان کربال به کاروان س��االری فرزند شیر خدا 
حسین بن علی است از مدینه به مکه در سال 61 هجری. ایشان در روز عرفه به سوی 
کوفه حرکت کردند تا پاس��خ درخواست کوفیان را داده باشند. اگرچه قبل از حرکت 
مسلم بن عقیل را به کوفه اعزام داشتند اما حاکم کوفه که به امر یزید بن معاویه به این 
منصب رسید ه بود، ضمن به شهادت رساندن مسلم،  سپاهی نیز برای  مقابله با کاروان 
حسین به منطقه کربال فرستاد که مانع حضور امام در کوفه شود. این توقف اجباری 
سبب شد خون پاک فرزندان علی و زهرا در آن صحرای بالخیز، خاک را رنگین کند و 
داغ ننگ ابدی بر پیشانی آل سفیان بنشاند. وغم انگیزترین کوچ ها، حرکت اسرای آل 
رسول از کربال به دمشق یا شام و حضور در بارگاه یزید و روبه رو شدن با آن قوم ستمگر 
اس��ت ... در پایان این بیت را زینت بخش کالم می کنم :  احیای دین اگرچه ز خون 

حسین گشت / تکمیل آن ز موی پریشان زینب است. 

پاورقی :
1- تخته قاپو: حکمی بوده كه در زمان رضا شاه برای خانه نشین كردن ایات 
وعشایرصادر شده بود تا ییاق و قشاق نکنند و لزوما در منطقه ای اسکان 

داشته باشند كه ساختمان داشته باشد و درهای چوبی یا تخته ای. 
۲- چناقچی علیا: درمنطقه شهرسـتان ساوه چندین روستای ارمنی نشین 
هست كه از جمله آبادترین آنها چناقچی علیاست. یک چناقچی سفلی هم 
هست كه پایین تر از آن قرار دارد. احتماال این كلمه هم برگرفته از زبان منطقه 

جلفای روسیه باشد. 
3- كلب آستان علی عباس: سگ آستان علی عباس كه نقش نگین انگشتری 

شاه عباس است. 
4- به در آمدن یوسف از چاه : آیه شریفه 119 سوره مباركه یوسف می فرماید، 
كاروانی آنجا رسید، سـقای قافله را برای آب فرستادند، یوسف را كه از چاه 
برآورد گفت به از این بشـارت و خوشـبختی كه به ما رخ داده  و او را پنهان 

داشتند كه سرمایه تجارت كنند و خدا به هر چه خلق می كنند آگاه است. 
5- پسران را می كشند: آیه شریفه 49  سوره مباركه بقره می فرماید،  و به یاد 
آرید هنگامی كه نجات دادیم شما را از ستم فرعونیان كه از آنها در شکنجه 
سخت بودید تا به آن حد كه پسران شما را می كشتند و زنانتان را برای كنیزی 

می گذاشتند....
6- لن ترانی: آیه شـریفه 143 سـوره مباركه اعراف می فرماید: و زمانی كه 
موسـی عرض كرد خدایا خود را به من آشـکار بنما كه تو را مشـاهده كنم،  

خداوند در پاسخ فرمود مرا تا ابد نخواهی دید...
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مجمع عمومی عادی س��االنه توسعه معادن فلزات 
)س��هامی عام( با حض��ور 80 درصد س��هامداران 

تشکیل شد. 
این مجمع به ریاست آقای احمدزاد اصل و نظارت 
آقایان ش��یرمحمدپور و کاله��دوز و دبیری آقای 
علی اکبری برگزار ش��د. در این جلسه مدیرعامل 
شرکت ضمن قرائت گزارش عملکرد هیات مدیره 

به سواالت سهامداران پاسخ گفت.
 در پایان این جلس��ه پ��س از تصویب صورت های 
مالی از سوی س��هامداران تقسیم مبلغ 450 ریال 
س��ود به ازای هر سهم و موسسه حسابرسی بهراد 
مشار به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و روزنامه 
اطالع��ات و دنیای اقتصاد به عن��وان روزنامه های 

کثیراالنتشار شرکت انتخاب شدند.

پیام هیات مدیره 
مقام معظم رهبری:

» تا چشم انداز را برای خود تعریف نکنیم، هیچ کار 
درستی صورت نخواهد گرفت- همه اش روزمرگی 
است – بعد از آنکه تعریف کردیم، اگر برنامه ریزی 
نکنیم، کار بی برنامه به س��امان نخواهد رس��ید و 
بعد از آنکه برنام��ه ریزی کردیم، اگر همت نکنیم 
، حرک��ت نکنیم، ذهن و عض��الت خود را به تعب 

نیندازی��م و راه نیفتیم، به مقصد نخواهیم رس��ید: 
اینها الزم است.«

چشم انداز
تبدیل ش��دن به برترین شرکت س��رمایه گذاری 
تخصص��ی مع��دن و صنای��ع معدن��ی در منطقه 
خاورمیانه و کش��ورهای مش��ترک المنافع تا سال 

1404

ماموریت
ما می خواهیم به عنوان برترین ش��رکت س��رمایه 
گ��ذاری تخصص��ی مع��دن و صنای��ع معدن��ی با 
س��رمایه گذاری مح��وری در فعالیت های معدن و 
ف��رآوری معدنی ضم��ن نقش آفرینی در توس��عه 
و بازرگان��ی بخ��ش مع��دن، پاس��خگوی نیازهای 

مشتریان و ذی نفعان خود باشیم.

اهداف استراتژی كان
1( نقش آفرینی موثر در رش��د اقتصادی کشور در 

بخش معدن و صنایع معدنی.
2( س��رآمدی بازار س��رمایه کش��ور در رسیدن به 

بازدهی سالیانه.
3( کسب عنوان برترین شرکت سرمایه گذاری در 

.)CIS( معادن ایران، خاورمیانه و کشورهای
4( افزایش وفاداری سهامداران و مشتریان با خلق 

ارزش های ویژه.
5( تقوی��ت س��رمایه های انس��انی متناس��ب ب��ا 
قابلیت ه��ای ض��روری مورد نیاز توس��عه و حیات 

شرکت.
6( متنوع سازی منابع درآمدی و توزیع ریسک.

7( سرمایه گذاری در حوزه اکتشاف معادن جدید 
در ایران و کشورهای شمال قاره آفریقا.

راهبردهای شركت و الزامات اجرای راهبردها
1( افزایش بازده سبد سهام موجود.

2( نوآوری در مدل کس��ب و کار و سرمایه گذاری 
شرکت.

3( افزایش بهره وری شرکت های تابعه و وابسته.
4( تحول در فرایندهای شرکت.

برنامه های آتی شركت
1. اصالح س��اختار س��رمایه گذاری های ش��رکت 
جهت بهینه س��ازی پرتفوی و ب��ه تبع آن افزایش 

سودآوری.
2. حتی المقدور استفاده از عرضه های بلوکی سهام 

شرکت های اصل 44.
3. بررس��ی ابزار تامین مالی مناس��ب با طرح ها و 

سرمایه گذاری های جدید.
4. مذاکره با نهادها و موسسات تامین مالی داخلی 

و خارجی.
5. بازپرداخت بدهی های سررسید شده.

6. تکمیل برنامه افزایش سرمایه.
7. پیگی��ری ب��ه منظ��ور تکمیل اج��رای فعالیت 

شرکت های جدید التاسیس داخلی و خارجی.

اهم فعالیت های توسعه ای در سال 93
-افتت��اح و به��ره برداری رس��می از ط��رح تولید 
کنس��انتره صبانور در فاز نخست به ظرفیت 325 

هزار تن در مجموعه معادن شهرک.
- افتت��اح و به��ره برداری رس��می از ط��رح تولید 
کنس��انتره صبانور ب��ه ظرفیت 600ه��زار تن در 

نوآوری در مدل کسب و کار و سرمایه گذاری
در مجامع ساالنه این عملکرد بی سابقه بود
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مجموعه معادن همدان )باباعلی و گاللی(.
- افتتاح و بهره برداری رسمی از دو واحد گازی )به 
ظرفیت 340 مگاوات( طرح نیروگاه سیکل ترکیبی 

چادر ملو به ظرفیت 500 مگاوات.
- افتت��اح و به��ره برداری قری��ب الوقوع طرح های 
کنس��انتره گهر زمین و گل گهر، احیای مستقیم 
توسعه آهن و فوالد گل گهر، فوالدسازی چادر ملو، 
گندله سازی گل گهر، افزایش ظرفیت فوالدسازی 
خراس��ان، کنسانتره فاز 2 ش��هرک و گندله سازی 

صبانور، کک طبس- واحد نورد سرمدابرکوه.
- ق��رار گرفت��ن در میان 9 ش��رکت برتر منتخب 
و دریافت لوح س��پاس ش��بکه بهین��ه کاوی ایران 

همزمان با روز ملی بهره وری.
- درخشش شرکت در کسب مقام برتر در میان 330 

شرکت برگزیده در جشنواره ششم بهره وری 93 .
- قرار گرفتن در میان 100 ش��رکت برتر در نظام 

رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی در سال 93.

تاریخ شروع فعالیت شركت
ش��رکت س��رمایه گذاری توس��عه معادن و فلزات 
)س��هامی عام ( درتاریخ 5 اس��فند م��اه 1374 با 
س��رمایه اولی��ه ده میلی��ارد ریال و تحت ش��ماره 
119869 دراداره ثبت ش��رکتها و موسس��ات غیر 

جاری تهران به ثبت رسیده وآغاز به فعالیت نمود.

هدف شركت 
هدف از ایجاد ش��رکت عبارت اس��ت از : تاسیس 
. خرید . مش��ارکت . تامین منابع مالی و س��رمایه 
گ��ذاری درانواع ش��رکتها. موسس��ات و واحدهای 
صنعتی و معدن��ی . کش��اورزی . خدماتی وانجام 
فعالیته��ای مال��ی و اعتب��اری درداخل کش��ور و 

همچنین انجام کلیه خدمات مشاوره ای درزمینه 
های تولید. س��رمایه گذاری . توس��عه و تکمیل . 
برنامه ری��زی و بودجه بندی . تامین منابع مالی . 
بازاریابی و طراحی سیستمهای مدیریتی . سرمایه 
گذاری درخارج از کشور بصورت مشارکتی و قبول 
و اعطاء نمایندگی وانجام کلیه عملیات دیگری که 
بطور مس��تقیم و غیرمس��تقیم برای تحقق اهداف 

مزبور الزم می باشد.

اعضاء هیات مدیره

آقای سید عباس حسینی

آقای بهرام سبحانی

آقای علی اسالمی بیدگلی

آقای مرتضی بانک

آقای سعید عبودی

آقای سید عبدالحمید ثمره هاشمی

نماینده

خدمات عمومی فوالد ایران

شرکت فوالد مبارکه اصفهان

توسعه مرآت کیش

موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد

شرکت سرمایه گذاری صدر تامین

سمت

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

مدیرعامل
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در ایـن همایش كه با حضور جمعی از مسـئولین 
كشـوری ، نماینـدگان مجلس شـورای اسـامی 
،مدیـران عامل صنایـع، كارخانه هـا و واحدهای 
نهادهـای  و  سـازمانها  و  تولیـدی  و  خدماتـی 
مختلفی از سراسـر كشور با شـعار رویکرد نوین 
استانداردسازی با تاكید بر حمایت از حقوق مصرف 
كننده در مركز همایش های بین المللی صداوسیما 
برگـزار گردید ،به پاس نگاه موثرمدیریت و اعمال 
الگوهای موفق در عرصه  بهبود كیفیت ،براسـاس 
رای كمیته علمی وداوران این همایش بزرگ آقای 
محمـد مهدی كیـوان مدیر عامل رسـتوران های 
زنجیره ای هام هام شایسـته دریافت نشـان ملی 
كیفیـت تشـخیص داده شـد وبا اهـدای تندیس 
همایـش ملی كیفیـت از این مدیرشایسـته ملی 

تقدیر بعمل آمد.
رستورانهای زنجیره ای هـام هـام  در سال 1389 
به ثبت رسـید  و فعالیت جــدی خود را در سال  
1391 جدیـد مهنـدس   كیوان شـروع كـرد  و از  
سـال 139۲ اقدام به تبلیغات گسـترده  و شرایط 
جدید  ویژه واگذاری شـعب  در سـراســر میهن 
عزیزمـان نمود. رسـتورانهای زنجیـره ای هــام 
هــام  با پشـتیبانی تیم مستقر در دفترمركزی و 
كترینگ مجموعه آماده ارائه خدمات به مشتریان 

عزیز میباشد.
مجموعه رسـتوران های زنجیره ای هام هام با 
پخت بیش از 4۰ نوع غذا شـامل انواع پیتزا 
های ایتالیایی،انواع سوخاری،سـاندویچ و 
پیش غذا و سـاالد،گام جدیدی در عرصه 

رستوران داری مدرن برداشته است.
نـان و خمیـری كه در غذا هـای مجموعه 
رسـتوران های زنجیره ای هـام هام قرار 
تركیبی  به صورت  میگیرد 
از انواع مخمـر ها و ادویه 
جات در خمیـر مایه آماده 
ی طبـخ تهیه می گـردد كه 

فاقد جوش شـیرین بـوده و سرشـار از فیبرهای 
گیاهی می باشد. نکته ی قابل تامل در ویژگی نان 
و خمیر مورد اســتفاده عدم  وجود ضـایعات نان  
در مجـــموعه رستوران های  زنجیره ای هـــام 

هـــام می باشد.
ویژگـی بـارز غذاهای مجموعـه رسـتوران های 
زنجیره ای هام هام  اسـتفاده از مرغ كشـتار روز 
برای سوخارـیها و روغن مطبوع بـدون كلسترول 

و مخصوص سـرخ كردن برای طبخ غذا هاست كه 
ارزش غذایـی آنها را در هنـگام پخت كاما حفظ 
میکند. كارشناسـان تغذیه و مسـئوالن كنـترل 
كیفیـت در ایـن مجموعـه همـواره درصـدد آن 
هسـتـند غذا هایی به میهمانان عرضه شـود كه 
دارای بـهترین كیـفیت در پخت و باالترین ارزش 
غذایی بوده تـا موجبــات  رضـایتـمندی شـما  

عزیـزان  را فراهـم نــماید.

کیفیت اینجا معنی پیدا می کند
مهندس کیوان و رستوران های زنجیره ای هام هام برگزیده همایش ملی کیفیت
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مجمع عمومي عادي س��الیانه شرکت پتروشیمي 
فن آوران در مورخه دوشنبه 1394/4/15 در مرکز 

همایش های رازي تهران برگزار گردید.
در ای��ن مجمع که با حضور بیش از 96/70 درصد 
سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده 
آق��ای بهروز خالق و آقای��ان ابراهیمی و زارعی در 
مق��ام نظار اول و دوم و آقای مهندس علی نظرپور 

به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادام��ه با قرائت گزارش هی��ات مدیره به مجمع 
توس��ط مهندس نظرپور مدیرعامل شرکت مربوط 
به اه��م فعالیت های صورت پذیرفته در طی س��ال 
مال��ی مورد گ��زارش و تش��ریح برنامه ه��ای آتی 
شرکت توسط مدیرعامل و پس از استماع گزارش 
حس��ابرس و ب��ازرس قانون��ی، مجمع نش��ینان با 
طنین صلوات خود ضمن تش��کر از مدیران خدوم 
و تالش��گر ش��رکت، با تصویب صورت های مالی و 
تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 قانون تجارت و 
با تقسیم سود 4500 ریالی به ازای هر سهم به کار 

خود پایان دادند.
همچنین سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و 
بازرس قانونی اصلی و علی  البدل برای س��ال مالی 

آتی انتخاب گردید.
مدیرعامل شرکت در ابتدای گزارش خود به مجمع 
با اش��اره ب��ه اینکه مردان کار و ت��الش در گرمای 
س��وزان جنوب ب��رای اعتالی ش��رکت جهادگونه 
به فعالیت مش��غول اند، گفت: با کمک این نیروی 
انسانی زبده و مجرب و با تدبیر هیات مدیره ضمن 
اجرایی کردن برنامه های خود توانس��تیم ش��اهد 

عملکرد موفقیت آمیز شرکت باشیم. 
مهندس نظرپور س��ال 93 را سال   شرکت دانست 
و افزود: در شرایط سخت تحریم در سایه مدیریت 
راهبردی و حمایت همه جانبه سهامداران شرکت 
توانس��تیم با رکوردشکنی در تولید اتانول باالترین 

حد نصاب صادرات اتانول را کسب کنیم.
مدیرعامل و عضو هیات مدیره ش��رکت ادامه داد: 
در راس��تای اجرای��ی کردن منوی��ات مقام معظم 
رهبری مبنی بر جلوگیری از خام فروش��ی، تالش 
تی��م مدیریتی ش��رکت این بوده که ای��ن مهم با 
اتخاذ تدابیر مناس��ب و برنامه های کارشناسی شده 
به دقت پیگیری شود که کسب سهم بیشتر در بازار 
و حضور فعال تر در ب��ازار از طریق ارتقای کیفیت 
محصوالت از نش��انه های توج��ه جدی مدیریت به 
این راهبرد کالن بوده و در این راستا اقدامات موثر 
و برنامه های مناس��ب دیگری  نیز در حال اتخاذ و 

اجراست.
مهندس نظرپور اهتمام به آموزش کارکنان، توجه 
جدی به بهره وری و بهینه کاری و التزام به رعایت 
اس��تانداردها در جهت کاهش ضایعات و مدیریت 
بازیافتها را از دیگر برنامههای موفق در س��ال مالی 
م��ورد گ��زارش برش��مرد و افزود: ب��ه دالیل فوق 
توانس��تیم در تولید انواع محص��والت 110 درصد 

رش��د عملکرد را نس��بت به پیش بینی س��ال 93 
ش��اهد باش��یم و در کنار آن افزایش 25 درصدی 
حجم فروش نس��بت ب��ه س��ال 93 را در کارنامه 

شرکت ثبت کنیم. 
وی تولید بیش از یک میلیون تن متانول در س��ال 
93 با رش��د 30درصدی نسبت به سال 92 و بیش 
از 750ه��زار تن صادرات ای��ن محصول را از دیگر 
رکوردهای مجموعه توانمند  پتروشیمی فن آوران 
خواند و گفت: س��عی داریم در س��ال آتی با حفظ 
و گس��ترش ارتباط با دس��تگاه ها و مراکز علمی و 
پژوهشی از جمله دانش��گاه های اصفهان، صنعتی 
ش��ریف، چمران اهواز و ... و با اج��رای پروژه های 
پایین دس��تی در صنعت نفت و پتروش��یمی برای 
جلوگیری از خام فروش��ی قدم ه��ای جدی در راه 

خودکفایی و اعتالی ایران اسالمی برداریم.
مدیرعامل ش��رکت دو طرح MTO و طرح وینیل 
اس��تات را از جمل��ه این پروژه ه��ا معرفی و ضمن 
برشمردن مزایا و نقاط قوت شرکت از جمله ترکیب 
نیروی انسانی، دسترسی آسان به منابع، پروژه های 
مناسب و متنوع و کیفیت محصوالت صنایع پایین 
دس��تی بیان کرد: اجرای پروژه های بهینه س��ازی 
مصرف انرژی که باعث کاهش هزینه های پرداختی 
برای حامل های انرژی می ش��ود و س��ایر اقدامات 
موثر و راهبردی در جهت باال بردن بازده ش��رکت 
در س��ال 93 را با قوت هر چه تمام تر در سال 94 

نیز ادامه خواهیم داد.
حیفم��ان آم��د از حرم��ت نه��ادن بر اه��ل قلم و 
مطبوعات در این مجمع س��خن نگوییم؛ جایی که 
از مدیرعامل گرفته ت��ا مدیر روابط عمومی و امور 

سهام به شایستگی پذیرای خبرنگاران بودند.
شایان ذکر است این شرکت با تولید ساالنه افزون 
بر ظرفیت اس��می، فرات��ر از پیش بینی ها حرکت 
کرده اس��ت؛ به گونه ای که صاحبنظران بر تدبیر 

مدیران الیق آن، مهر تایید زده اند.    

پیام هیات مدیره
همچنی��ن هیات مدیره خ��ود را ملزم می داند که 
فعالیت های ش��رکت را بر اس��اس ف��ن آوری روز، 
سیس��تم های مدیریتی و خط مش��ی ذیل جهت 

حفظ و ارتقای موفقیت شرکت دنبال نماید.
- اس��تفاده از ف��ن آوری روز جه��ت توس��عه و 
دس��تیابی به تولید بهینه و تعهد به بهبود مداوم، 
در عملکردهای کیفیتی، محیط زیس��تی، ایمنی و 

بهداشت شغلی.
- ارتقای س��طح دانش و مهارت کارکنان به عنوان 
سرمایه اصلی ش��رکت با رعایت ضوابط و مقررات 
ایمنی و بهداش��ت ش��غلی به منظور پیشگیری از 

بیماری ها و مصدومیت ها.
- اس��تفاده بهینه از منابع، ش��امل: نیروی انسانی، 
مواد اولیه، تجهیزات، انرژی و منابع مالی به عنوان 

یک سازمان بهره ور و معتقد به توسعه پایدار. 
- تالش در جهت ایجاد محیطی ایمن و پیشگیری 
از آلودگی، گسترش فضای سبز، کاهش ضایعات و 

بازیافت آنها.
- حضور موثر در ب��ازار از طریق عرضه محصوالت 
کیفی در راس��تای افزایش رضایتمندی مشتری و 

ایجاد نشان تجاری معتبر.
- مش��ارکت و تعام��ل س��ازنده با پیمان��کاران و 

سازندگان طرف قرارداد و سایر ذی نفعان.
.5S توجه به الزامات -

- رعایت الزامات زیست محیطی، ایمنی و بهداشتی 
مرتبط با فعالیت های شرکت.

- اج��رای طرح ه��ای مرتب��ط با زنجی��ره ارزش 
)صنایع پایین دس��تی( متانول و اسید استیک به 
منظور جلوگیری از خام فروشی و افزایش ارزش 

افزوده.
- بهینه سازی مصرف انرژی و افزایش بهره وری.

- حفظ و ارتقای جایگاه پتروش��یمی فن آوران در 
عرصه ملی و جهانی با اجرای طرح های توسعه ای.

رکوردهای تولید، فروش و صادرات اتانول شکسته شد
مهندس نظرپوربا شرکت پتروشیمي فن آوران؛ پیشتاز در صنعت پتروشیمي ایران

اعضاء هیات مدیره

آقای جعفر جبارزاده تبریزی

آقای حسینعلی زحمتکش

آقای علی نظرپور

آقای محمدرضا مهرافشان

آقای محمودرضا جعفری هرندی

نماینده

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین

شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

سمت

رئیس هیات مدیره )غیرموظف(

نایب رئیس هیات مدیره )غیرموظف(

مدیرعامل و عضو هیات مدیره )موظف(

عضو هیات مدیره )موظف(

عضو هیات مدیره )غیرموظف(

نی
سی

ر ح
امی
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در ایـن همایش كه با حضور جمعی از مسـئولین 
كشـوری ، نماینـدگان مجلس شـورای اسـامی 
،مدیـران عامل صنایـع، كارخانه هـا و واحدهای 
خدماتی و تولیدی و سازمانها و نهادهای مختلفی از 
سراسر كشور با شعار رویکرد نوین استانداردسازی 
با تاكید بر حمایت از حقوق مصرف كننده در مركز 
همایش های بین المللی صداوسـیما برگزار گردید 
،به پاس نگاه موثرمدیریت و اعمال الگوهای موفق 
در عرصـه  بهبـود كیفیـت ،براسـاس رای كمیته 
علمـی وداوران این همایش بزرگ مهندس سـید 
جواد صدرالسـادات مدیر عامل شـركت مبتکران 
آریـا پارس شایسـته دریافت نشـان ملی كیفیت 
تشخیص داده شد وبا اهدای تندیس همایش ملی 
كیفیت از این مدیرشایسته ملی تقدیر بعمل آمد.

درباره مبتکران آریا پارس
شـركت تعاونی دانش بنیان مبتکران آریا پارس با 
هدف گسترش علوم و فناوری های نوین و آموزش 
نیروهـای جوان در راسـتای اهداف عالی كشـور 
عزیزمان ، با ارئه دو ثبت اختراع بین المللی و اخذ 
مجوز از بنیـاد ملی نخبگان در تاریخ 139۰/11/1۲ 

تاسیس شد.

محصوالت و خدمات
- محلول شوینده خودرو بدون استفاده از آب و برق
- پودر جلوگیری از یخزدگی سطح معابر و جاده ها 

و باندهای فرودگاه
- تولید وسایل كمک آموزشی محاسبات سریع ذهنی

- تولید وسایل كامل انواع پکیج های روباتیک
- مشـاوره – ثبت ایده و اختـراع- حمایت از نوع 

آوران و مخترعین
- هوشمند سازی مراكز صنعتی ، آموزشی و اداری

- اجرای دوره های آموزشی دانش بنیان
- استعداد یابی،هوش و خاقیت

خط مشی و استراتژی سازمانی
- جـذب و تبدیل ایده ها، ابتکارات و نوآوی ها به 

تولید و مشاغل پایدار
- هم افزایی علم و ثروت

- تجاری سازی تحقیق و ابتکار و اختراع
- توانمند سـازی دانش آموختگان به منظور ورود 

به فضای كسب و كار
- حمایت،هدایت و سـمت دهی در جهت نوآوری 

ها و تولید فناوری های برتر

افتخارات و گواهینامه ها
- ثبـت اختراع و تولید محلول شـوینده اتومبیل 

بدون نیاز به آب و برق )طرح دانش بنیان(
- ثبت اختراع و تولید پودر جلوگیری از نشسـت 

برف و یخزدگی سطح معابر و جاده ها
- برگزیـده هفتمین جشـنواره تعاونـی های برتر 

استان مازندران
- برگزیده اولین جشـنواره مبتکرین و مخترعین 

مهندسین بسیجی استان مازندران
- ایجاد بیش از 9۰۰۰ فرصت شغلی مناسب جهت 

فارغ التحصیان دانشگاه های كشور

- جلوگیـری از خـروج 6۰ میلیـارد ارز از كشـور 
در قالـب طراحی و تدوین و بومی سـازی مهارت 

محاسبات سریع ذهنی مبتکران
- اخذ مجوز از دفتر تکنولوژی، آموزشـی و كمک 
آموزشـی سـازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت 

آموزش و پرورش
 ۲۰۰8-9۰۰1 – ISO دارنده گواهینامه استاندارد -

مدیریت آموزشی
- دارنـده گواهینامه ثبت محصول از كانون پروش 

فکری كودكان و نوجوانان

مشتریان بزرگ و پروژه های مهم
- طراحی ، تدوین و بومی سازی مهارت محاسبات 
سـریع ذهنی مبتکران در سراسـر كشور.)وزارت 
آمـوزش و پـرورش ، سـازمان فنـی و حرفه ای ، 
سازمان بهزیستی و كانون پرورش فکری كودكان 

و نوجوانان(
- هوشـمند سـازی بیـش از 8۰۰ كاس در مراكز 

آموزشی سطح كشور
- آموزش رایگان تولید محتوای الکترونیکی بیش 
از 9۰۰ نفر سـاعت جهت مربیـان و مدیران مراكز 

آموزشی
- بهـره مندی بیـش از 5۰۰۰ دانش آموز از مطالب 
آمـوزش های نویـن : رباتیـک ، تولیـد محتوای 
الکترونیکـی ، زبـان ، محاسـبات سـریع ذهنـی 

مبتکران

نام و كارنامه مدیر عامل 
سید جواد صدرالسادات

كارشناسی ارشد مهندسی برق – كنترل
- دارای سـابقه ۲3 سال خدمت در دانشگاه علوم 

دریایی امام خمینی )ره(
- داراری سابقه تدریس 18 سال در دانشگاه های 

استان مازندران
- كارآفرین برتر استانی

- نماینـده انجمـن اولیـا و مربیـان در اداره كل 
آموزش و پرورش استان مازندران

- مدیر داخلی نشـریه علوم دریایی به مدت سـه 
سال

- تدوین و چاپ پنج جلد كتاب فنی و مهندسی
- ارائه بیش از 15 مقاله در همایش های مختلف

- ارائه بیش از ۲۰۰ مورد سـخنرانی در جلسـات و 
همایش های مختلف

- داور مسابقات مختلف رباتیک

تبلور اهداف عالی کشور با نخبگان
مهندس سید جواد صدرالسادات با شرکت مبتکران آریا پارس برگزیده همایش ملی کیفیت
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مجمع عمومی ساالنه شرکت ملی صنایع مس ایران 
روز دوشنبه 29 تیرماه با حضور صاحبان بیش از 91 
درصد س��هام برگزار شد. در این جلسه که با حضور 
سهامداران و مدیران شرکت تشکیل شد صورت های 
مالی شرکت شامل صورت س��ود و زیان ترازنامه و 

گردش وجوه نقد تصویب شد.
برگزاری انتخاب��ات اعضای هیات مدیره ش��رکت، 
تعیین حس��ابرس و بازرس قانونی و تعیین روزنامه 
کثیراالنتش��ار از دیگر اقدامات ای��ن مجمع بود. بر 
این اس��اس حس��ابرس قبلی در جایگاه خود ماند و 
روزنامه ه��ای اطالعات، دنیای اقتصاد و گس��ترش 
صنعت به  عنوان روزنامه های کثیراالنتشار برگزیده 
ش��دند. همچنین ش��رکت س��رمایه گذاری »سهام 
عدالت« اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان، شرکت 
س��رمایه گذاری »سهام عدالت« اس��تان هرمزگان، 
سازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی 
ایران )ایمیدرو(، شرکت سرمایه گذاری صدر تامین 
و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به  عنوان اعضای 
جدید هیات مدیره انتخاب شدند. در ابتدای جلسه 
آقاي مهندس احمد مرادعلیزاده، مدیرعامل شرکت 
مل��ی مس گ��زارش عملکرد هیات مدی��ره را برای 

شرکت کنندگان در مجمع ارائه کرد. 
پاس��خ به پرس��ش های س��هامداران یکی دیگر از 
بخش های مجمع امسال بود. در این جلسه با وجود 
اعالم قبلی برنامه های مجمع برخی اعضا خواس��تار 
اعالم و تقسیم سود ساالنه شدند که نماینده سازمان 
ب��ورس توضیح داد به دلیل اینکه افزایش س��رمایه 
قبلي ش��رکت هنوز به ثبت نرسیده است، نمی توان 
سود ساالنه را تقسیم کرد زیرا هنوز حق تقدم ها به 
سهام تبدیل نشده و در صورت محاسبه سود ساالنه 
پیش از ثبت س��رمایه این مورد از قلم خواهد افتاد. 
قرار ش��د در اولین فرصت پس از افزایش س��رمایه 
جلسه دیگری برای تقسیم سود ساالنه تشکیل شود.

همچنین موسسه حسابرسي هوشیار ممیز به  عنوان 
حسابرس و بازرس قانوني اصلي شرکت انتخاب شد 
و بازرس علي البدل، موسس��ه حسابرس��ي رهبین 

است.

با اعتماد دوجانبه از شركت حمایت كنید
مجمع عمومی امس��ال به ریاس��ت دکتر سلطانی 
نماینده صندوق بازنشستگی ش��رکت مس برگزار 
ش��د. پس از حضور مدیرعامل ش��رکت ملی مس، 

رئی��س مجمع، ناظرها، معاون مال��ی، دبیر مجمع، 
نماینده سازمان بورس و همچنین نماینده شرکت 
س��رمایه گذاری توس��عه مع��ادن و فلزات، جلس��ه 
رسمیت یافت. در ابتدای جلسه مهندس مرادعلیزاده 
صحبت ه��ای خود را در دو بخش اعالم اس��تراتژی 
س��ازمانی و گ��زارش عملکرد هیات  مدی��ره، برای 
حاضران در جلس��ه بیان کرد. در بخش اس��تراتژی 
س��ازمانی، مرادعلیزاده گفت: قصد داریم در شرکت 
مل��ی مس فرهنگ س��ازمانی را ارتقا دهیم و براین 
اس��اس باید روحیه همدلی و اعتم��اد متقابل بین 
مدیران و سهامداران تقویت شود تا در پی آن شاهد 

توانمندی بیشتر شرکت باشیم.
وی اف��زود: ما هیچ گاه به دنبال برگزاری مجمع به 
شکل صوری نبوده ایم و قصد داریم با این کار تاثیری 
همه جانبه بر شرکت بگذاریم. مدیرعامل شرکت ملی 
مس ادامه داد: با تغییر عملکرد ذهنی خود می توانیم 
عملکرد فیزیکی مان را تغییر دهیم. وی تصریح کرد: 
شرکت مس در دهه پنجم خود به سر می برد و اگر 
روی فرهنگ سازمانی کار نکنیم اتفاقات چند سال 

گذشته تکرار خواهد شد.
مرادعلیزاده با بیان اینکه شرکت مس تاکنون برای 
بیش از هزار نفر از مدیران و کارکنان خود از سطوح 
مدیریتی باال تا سطوح سرپرستی دوره برگزار کرده 
اس��ت، خطاب به حاضران گفت: ب��ا تقویت اعتماد 

دوجانبه از شرکت خود حمایت کنید.
مدیرعامل شرکت ملی مس در بخش دوم سخنان 
خود با بیان اینکه اکنون 37درصد سهام شرکت به 
سهام عدالت و 12درصد به ایمیدور اختصاص دارد، 
اظهار کرد: مجموع سهام افراد حقیقی یا حقوقی که 
زیر یک درصد از سهام ش��رکت را دارند 16 درصد 
است. وی در توضیح دستاوردهای شرکت، مهم ترین 
فعالیت مدیریتی خود را توقف پروژه هایی اعالم کرد 
که اجرا کردنش��ان سودی برای ش��رکت نداشته و 
ب��ا این کار هزینه های اجرای ای��ن پروژه ها از دوش 

شرکت برداشته شده است.
مرادعلیزاده با بیان اینکه نمی خواهد همه اشتباهات 
را به گردن مدیران قبل��ی بیندازد، گفت: ما هر جا 
اش��تباه کرده ایم ب��ه آن اعتراف کرده ایم و س��عی 

می کنیم برای حل آن راهکار پیدا کنیم.
وی همچنین خاطرنش��ان ک��رد: بس��یاری از این 
پروژه ها در دوره درآمدزایی باالی ش��رکت مس به 
تصویب رس��یده و برای لغو آن جلس��ات بسیاری با 

نمایندگان مجلس و گروه های مرتبط برگزار ش��ده 
است.

اهم برنامه هاي شركت در سال 1394
1- تولید

-استخراج 140 میلیون تن مجموع ماده معدني و باطله
- 983هزار تن کنسانتره مس مولیبدن

- 193هزار تن مس تصفیه شده )کاتدي(
- 253هزار تن مس محتواي معدني

۲- توسعه
اهم پروژه هاي توسعه اي قابل راه اندازي
- فاز اول کارخانه پاالیشگاه خاتون آباد

- کارخانه های مواد ناریه
- ورزشگاه کرمان، رفسنجان و شهربابک

- طرح جامع آب )پروژه تهیه، ساخت و نصب، تست 
و راه اندازي دو دستگاه پانتون فاز2 در مجتمع مس 

سونگون)
- طرح معدن چهل کوره زاهدان

- ط��رح جامع آب )پروژه طراح��ي، تامین و نصب 
تجهیزات سیس��تم آبگیري باطله معدن مس چهل 

کوره زاهدان)

3-ساختار سازماني
تبدیل ش��رکت ملي صنایع مس ایران به هلدینگ 
و ایجاد ش��رکت هاي تابعه »شرکت صنعتي معدني 
مولیب��دن م��س آذربایجان« و »ش��رکت صنایع و 
معادن مس کرمان زمین« و ایجاد یا اصالح ساختار 

سازماني مبتني بر این تغییر

4-فروش 
- توجه به بازارهاي صادراتي در نواحي مختلف دنیا، 
به ویژه تمرکز بر بازارهاي منطقه خاورمیانه و چین 

در دستور کار است.
- انعقاد قرارداد بلندم��دت صادرات کاتد به  صورت 

مستقیم با شرکت هاي خارجي 
- عرضه مس کاتد در رینگ صادراتي بورس کاالي 

ایران
- شروع مجدد صادرات لجن آندي 

- اص��الح قیمت فروش محصوالت در بازار داخل بر 
مبناي ارز آزاد متقاضي 

5-مشاركت و سرمایه گذاري ها
در خص��وص س��رمایه گذاري ها و مش��ارکت ها نیز 
اس��تراتژي ش��رکت س��رمایه گذاري در پروژه هاي 
توس��عه اي خود )م��س و فلزات هم��راه( و افزایش 
ظرفی��ت تولی��د خواهد ب��ود، به ع��الوه در اجراي 
پروژه هاي خود از حضور سرمایه گذاران نیز استقبال 

مي کند.
6-شیوه هاي تامین مالي

شرکت منابع مالي مورد نیاز اجراي برنامه توسعه خود 
را از محل منابع داخلي، افزایش سرمایه، تسهیالت 
بانکي، اوراق مشارکت، صکوک و شیوه هاي قراردادي 

مختلف تامین خواهد کرد.

تقویت اعتماد دو جانبه
دکترین کاری مهندس علیزاده برای ارزش آفرینی و سود آوری
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جلسه مجمع عمومی عادی سـالیانه شركت توسعه خدمات دریایی و بندری 
سینا )سهامی عام( رأس ساعت 1۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ 1394.۰4.۲4درمحل 

سالن وزارت نیرو برگزار شد.
تركیب هیات رئیسـه مجمع با حضور آقـای بیگدلی به عنوان رئیس مجمع و 

نظارت آقایان فخرایی و زمانی و به دبیری آقای رمضانیان تشکیل شد.
در این مجمع كه با حضور بیش از 8۲ درصدی سـهامداران حقیقی و حقوقی، 
اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونـی برگزار گردید، ریاسـت مجمع برعهده آقای بیگدلـی بود كه جنابان 
فخرایـی و زمانی به عنـوان نظار اول و دوم و آقای رمضانیـان به عنوان دبیر 

مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط مدیرعامل شركت مربوط 
به اهم فعالیت های صورت پذیرفته در طی سـال مالی منتهی به 1393/1۲/۲9 
و پس از اسـتماع گزارش حسـابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلـوات خود ضمن تصویب صورت های مالی و تنفیذ معامات مشـمول ماده 

1۲9 با تقسیم سود 4۲۰۰ ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
همچنین سـازمان حسابرسی به عنوان حسـابرس و بازرس اصلی برای سال 

مالی 94 انتخاب گردید.
تشـریح جامع وضعیت پروژه های سرمایه گذاری شده و خاتمه یافته در پایان 
سـال 1393 قسـمتی از گزارش ارائه شده به مجمع بود كه نشان می دهد این 
مدیریت با چه دقت و وسواسی به دنبال اجرایی كردن برنامه های مدون خود 

به منظور نیل به چشم انداز ترسیمی است.
ارتقای معنادار رتبه در كیفیت افشا و اطاع رسانی بورس نیز موید این نکته 
اسـت كه در سال مورد گزارش، مهندس رمضانیان و تیم مدیریت وی در همه 
اركان از مالـی و سـهام گرفته تا روابـط عمومی و آی تی در تـاش بوده اند 
عملکردی رضایت بخش را برای سهامداران به ارمغان بیاورند كه به شکر آن و 
به پاس خدمات ارزنده این مدیران خدوم، فضای سـالن وزارت نیرو سرشار از 

عطر طنین صلوات حاضران شد.
مهندس رمضانیان مدیرعامل شركت در حاشیه این مجمع با اعام برنامه های 
آتی شـركت، كنتـرل هزینه هـا و افزایـش بهـره وری را كه الزمـه افزایش 
ارزش آفرینی و سـودآوری اسـت و نیز حفظ و ارتقای اسـتانداردها در جهت 

افزایش كیفیت برتر را رئوس كاری خود در سال 94 خواند.
در سـالی كه به علت تحریم های بین المللی و شـرایط حاكم بر اقتصاد كشور 
وضعیت بسیاری از شركت های بورسی مطلوب نبوده و نتوانسته اند به میزان 
سال گذشته سودآوری داشته باشند، مدیرانی خدمتگزار و توانمند كه راه های 
برون رفت از بحران ها را به خوبی می دانند، با كارنامه سـود خالص ۷۰4/31۷ 
هزار میلیاردی در سـال 93 به نسـبت سـود 46۲/615 میلیاردی سود 9۲ از 

تهدیدها فرصت ساختند. 

مهندس دلگشـایی نیز در این مجمع با اشـاره به برنامه هـای مدون مدیریت 
در جهـت هم افزایی و هماهنگی بیشـتر درون سـازمانی و برون سـازمانی با 
شـركت های اقماری اظهار كرد: برای اجرایی كـردن این برنامه ها راهبردهای 

استراتژیکی ترسیم كرده ایم كه بسیار موثر است.
طبق اعام مدیریت ارشـد شـركت، بهینه سازی و بازسـازی ماشین آالت و 
تجهیزات و افزایش سـهم عملیات از دیگر برنامه های آتی شـركت در سـال 

مالی منتهی به 1394/1۲/۲9 خواهد بود.
نکته مهمی كه مهندس رمضانیان و تیم اجرایی وی برآن تاكید كردند، حفظ و 
گسترش برند تجاری شركت بود كه نشان می دهد این شركت نفتی راه خود 
را برای رسیدن به قله موفقیت می شناسد. در اینجا اجازه می خواهم از لطف 
و بزرگواری جناب ثنایی كه یاری رسان ما در تهیه این گزارش بودند صمیمانه 

قدردانی كنم. 

پیام هیات مدیره
خداونـد بزرگ را سپاسـگزاریم كه توفیق عنایت كرد تا در سـال مالی مورد 
گـزارش كه بـه فرموده مقام معظم رهبـری مزین به نام )اقتصـاد، فرهنگ با 
عزم ملی و مدیریت جهادی( بود، در حد وسـع و توان به رغم شـرایط رقابت 
پیرامونـی در محیط كسـب و كار و با توجه به فضـای ركود در اثر تحریم های 
اقتصادی و فراز و نشیب های سپری شده در كشور با جدیت و تاش مجموعه 
همکاران اعم از مدیران، مهندسان، كارشناسان و كلیه كاركنان زحمتکش در 
سایه الطاف حضرت حق، مفتخریم كه عملکرد یکساله شركت توسعه خدمات 
دریایی و بندری سینا را در مجمع عمومی عادی سالیانه به محضر سهامداران 

محترم تقدیم نماییم.
هیات مدیره و مدیریت شـركت معتقد اسـت كه امانتدار سهامداران محترم 
بـوده و بـه منظور حفظ و حراسـت از این امانت گرانبها كه مسـئولیت آن را 
بـه عهـده دارد، از انجام هیچ تاش و كوششـی دریغ نورزیـده و با همدلی و 
مشـاركت عمومی خانواده معظم شـركت توسـعه خدمات دریایـی و بندری 
سـینا با اعتقاد راسـخ بر پایه اصل فرایندمحوری و مسئولیت پذیری با تاش 
خستگی ناپذیر و بهره مندی از اندیشه های تمامی همکاران با حركت هدفمند، 

با نظم و انضباط سازمانی در تحقق اهداف سازمان كوشا باشد.

چشم انداز
برترین برند در سـطح كشـور، معتبر در جهان و یکي از سه برند برتر منطقه 

خواهد بود.

ماموریت
•  ارائه خدمات متمایز، با كیفیت و مطمئن در زمینه تخلیه، بارگیري، انبارداري 

حفظ و گسترش برند تجاری با مدیریت کاردان
خدمات دریایی بندری سینا؛ نامی که به آن افتخار می کنیم

نی
سی

 ح
یر

و ام
سر

خ
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و سـایر خدمات بندري به مشتریان داخلي و خارجي شركت با بهره گیري از 
فناوري روز در بنادر كشور در راستاي تامین رضایت مشتریان

•  ایجاد فضاي كاري امن، مطمئن و بانشاط براي پرسنل و همکاران خود
•  تامین منافع سهامداران و كمک به توسعه بنادر و رشد و شکوفایي اقتصاد 

كشور

 اهداف كان
• افزایش سهم بازار و رسوخ به بازارهای جدید

•  افزایش سودآوري
•  افزایش توان رقابت پذیري شركت و ارتقای جایگاه آن در بین رقبا

•  افزایش بهره وري منابع انساني
•  ارتقای سطح فناوري  

استراتژی ها
•  توسعه بازار

•  مشاركت با شركت هاي خارجي
•  استقرار استاندارد مدیریت كیفیت اطاعات

•  كاهش نیروي انساني و افزایش كارایي پرسنل
•  استقرار سیستم قیمت تمام شده

•  تهیه زیرساختارهاي فعالیت هاي كانتینري
•  تاش جهت كاهش هزینه ها

•  ساخت سیلو و خرید مکنده در بندر نوشهر
•  واگذاري خدمات به پیمانکاران  

  برنامه های آینده شركت
•  تکمیل و بهره برداري طرح ها و پرو ژه هاي در دست اقدام

•  بهینه سازی و بازسازی ماشین آالت و تجهیزات
•  افزایش سهم عملیات شركت توسعه خدمات دریایي و بندري سینا

•  حفظ و گسترش برند تجاری شركت توسعه خدمات دریایي و بندري سینا
•  هم افزایی و هماهنگی درون سازمانی و برون سازمانی با شركت های اقماری
•  تاش در جهت افزایش سـطح تحصیات، آموزش منابع انسـانی، افزایش 

انگیزه در كاركنان و جذب نیروی انسانی متخصص
•  كنترل هزینه ها و افزایش بهره وری به منظور حفظ و افزایش سودآوری

•  حفظ و ارتقای اسـتانداردها، افزایش كیفیت خدمات ارائه شـده و افزایش 
بهره وری انرژی و سوخت هاي فسیلي  

برنامه ریزی استراتژیک و حسابرسی مدیریت
•  تهیه گزارش اختتام خرید و بهره برداری 4  دسـتگاه جرثقیل محوطه ای) 

RTG(  و اخذ مصوبات الزم
•  تهیه طرح توجیهی احداث سوله و خرید تجهیزات مرتبط در بندر نوشهر

•  تهیه گزارش اختتام خرید ۲6 دستگاه تربرگ )ترمینال كشنده(
•  تهیه طرح توجیهی محوطه كانتینری شهید رجایی

•  تهیـه طرح توجیهی خرید و بهره برداری  4 دسـتگاه جرثقیل محوطه ای 
RTG

•  تهیه و تنظیم گزارش بررسی اقتصادی سالیانه
•  تهیه و تنظیم بودجه سالیانه و كنترل و نظارت بر حسن اجرای آن

•  تهیه برنامه میان مدت شركت
•  بررسی و رصد شاخص های كمی برنامه میان مدت

•  تهیه گزارش های عملکرد مالی شركت
 پیگیری و گزارش گیری مسـتمر از پروژه های سرمایه گذاری و كمک به حل 

مشکات پیش روی پروژه ها

اعضاء هیات مدیره

آقای محمد رمضانیان

آقای مجتبی دلگشایی

آقای فرهوش آل احمد

آقای محمد مهدی زاده

آقای سیامک ابوعلی

نماینده

شرکت ره نگار پارس)سهامی خاص(

بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی

بنیاد علوی

شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن )سهامی خاص(

شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا)سهامی خاص(

سمت

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره
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در این همایش که با حضور جمعی از مسئولین کشوری ، نمایندگان مجلس 
ش��ورای اس��المی ،مدیران عامل صنای��ع، کارخانه ها و واحده��ای خدماتی 
و تولیدی و س��ازمانها و نهادهای مختلفی از سراس��ر کش��ور با شعار رویکرد 
نوین استانداردس��ازی ب��ا تاکید بر حمایت از حقوق مص��رف کننده در مرکز 
همایش های بین المللی صداوس��یما برگزار گردید ،به پاس نگاه موثرمدیریت 
و اعمال الگوهای موفق در عرصه  بهبود کیفیت ،براس��اس رای کمیته علمی 
وداوران این همایش بزرگ دکتر اس��کندر س��توده مدیر عامل شرکت صنایع 
الستیک یزد شایسته دریافت نشان ملی کیفیت تشخیص داده شد وبا اهدای 

تندیس همایش ملی کیفیت از این مدیرشایسته ملی تقدیر بعمل آمد.

معرفي شركت:
مجتمع صنایع الستیک یزد در سال هاي 1364 – 1365 در شهر یزد عمال با 

مطالعات و اخذ موافقت هاي اولیه، شروع به فعالیت نمود.
در سال 1374 پس از نصب و راه اندازي ماشین آالت خطوط تولید انواع تایر 
و تیوب واحدهاي تولیدي این مجتمع با عالمت تجاري YAZD TIRE وارد 

تولید تجاري و بازار گردیده است.
پس از آن این مجتمع همواره در جهت اصالح و بهینه سازي محصوالت خود 
اقدامات موثري برداشته است که از جمله بارزترین آن اقدام به تولید تایرهاي 
سواري رادیال سیمي در سال 1386 با اخذ فن آوري رسمي از یکي از مراجع 
اروپایي بنام فردش��تاین هلند است. اس��تفاده از برند VERDESTINE بر 
روي تایرهاي رادیال عالوه بر تائید کیفیت توس��ط موسسه صاحب تکنولوژي 
موکد این نکته است که در واقع یزد تایر تولید کننده تایرهاي رادیال سیمي 

فردشتاین هلند در ایران مي باشد.
مجتمع صنایع الستیک یزد به عنوان یکي از بهترین طراحان و تولید کنندگان 
انواع تایر و تیوپ در صنعت الس��تیک در راس��تاي حصول اهداف عالیه خود 
مبن��ي بر تولید و عرض��ه محصوالتي با کیفیت برتر ب��ه منظور جلب رضایت 
مش��تریان و کسب سهم بیشتري از بازار داخل و خارج از کشور با بهره گیري 
از نیروي انس��اني ماهر و تجهیزات پیش��رفته و مناسب موفق گردیده است با 
-16949 :ISO/TS پیاده سازي سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد
2009  گامي اساسي و پویا بردارد. با تحقق طرح هاي توسعه شاهد رشد تولید 

تایرهاي رادیال در این مجتمع خواهیم بود.

سال تاسیس و سابقه فعالیت شركت: از 1364/4/۲3 تاكنون
محص��والت صادراتي ش��رکت: انواع تای��ر و تیوب دوچرخه ، موتورس��یکلت، 

سواري، وانتي، سواري رادیال 
برندهاي ثبت شده: یزد تایر

گواهینامه های اخذ شده:
- گواهي استاندارد ایران

2008 -EN ISO9001 -
2009 – 16949 ISOTS -

)EMARK )EUROPEAN STANDARD -

محصوالت جدید:
تولیدات جدید یزد تایر با مشارکت شرکت وردشتاین هلند در نیمه دوم سال 
92 به بازار عرضه شده است محصوالت جدید تایرهای رادیال سیمی از سری 
V  می باش��ند که قابلیت تحمل س��رعت 240 کیلومتر در ساعت را داشته و 
برای اولین بار در کشور ساخته می شوند این دسته از تایرها که تاکنون همگی 
از خارج وارد می ش��ده اس��ت در تعداد محدودی از خودروهای ساخت داخل 

مانند مگان  و مزدا و برخی از اتومبیل های وارداتی بکار می روند.

فروش داخلی و صادرات:
بخ��ش قابل توجه��ی از محصوالت ی��زد تایر برای تامین مصرف ش��رکتهای 
خودروس��از و کارخانجات س��اخت موتورس��یکلت و دوچرخه در کش��ور بکار 
میرود و مابقی فروش داخلی از طریق ش��بکه نمایندگی در سراس��ر کش��ور 
توزیع می گردد صادرات محصوالت یزد تایر در زمان کوتاهی پس از تولید به 
سایرکشورها شروع شد و تاکنون همواره سیر صعودی را طی نموده بطوریکه 
در سالهای 1378-1384-1391-1392-1393 به عنوان صادر کننده نمونه 

کشوری برگزیده شده است.

خدمات پس از فروش و ضمانت محصول:
اعتقاد کارکنان و مدیران یزد تایر این است که فروش پایان یک معامله نیست 
بلکه آغاز مس��ئولیت اس��ت از این رو برنامه گس��ترده ای برای توسعه مراکز 
خدمات پس از فروش و جبران خسارت احتمالی مصرف کنندگان محصوالت 
یزدتایر در سراسر کشور اجرا می گردد و کلیه تایرها را در برابر عیوب ناشی از 

تولید تا سه سال از تاریخ تولید ضمانت می نماید

با کیفیت ترین تایر ایرانی
دکتر اسکندر ستوده با شرکت صنایع الستیک یزد برگزیده همایش ملی کیفیت
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مجمع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت گس��ترش 
صنایع و خدمات کش��اورزي )سهامی عام( در مورخه 

1394/4/9 برگزار گردید. 
در این مجمع که با حضور 90 درصدی س��هامداران 
حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاست مجمع برعهده آقای کاظم اکبری بود 
که جنابان باقر میالنی شیروان و محمدحسن قومیان 
مقدم  به عنوان نظار اول و دوم و آقای رحیم پرستو به 

عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط 
مهندس رحیم پرس��تو مدیرعامل شرکت مربوط به 
اهم فعالیت های صورت پذیرفته در طی س��ال مالی 
منته��ی به 1393/12/29 و پس از اس��تماع گزارش 
حس��ابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلوات خود ضمن تصویب صورت های مالی و تنفیذ 
معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم سود 550 ریالی 

به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
همچنین موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان 
بازرس و حسابرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی 
و خدمات کوش��امنش به عنوان بازرس و حسابرس 

علی البدل برای سال مالی آتی انتخاب گردیدند.
مهندس رحیم پرس��تو در بخشی از گزارش خود به 
مجمع گفت: در س��ال 93 همگام با سیاس��ت های 
اقتصاد مقاومتی، شرکت کارنامه درخشانی ارائه داد 
و با اجرایی کردن برنامه های خود توانستیم موجبات 
تحقق سود هر سهم بیشتر از پیش بینی نخست را 

فراهم آوریم.
وی در ادامه افزایش سهم بازار داخلی، افزایش تولید 
و عرضه محصوالت جدید و نیز توسعه صادرات را از 
اهم استراتژی های شرکت برشمرد و افزود: صداقت و 
شفافیت در کار و افشای به موقع اطالعات  در سال 93 
باعث شد جایگاه شرکت از لحاظ کیفیت افشا و اطالع 

رسانی در بورس ارتقای معناداری یابد.

درباره عملکرد موفقیت آمیز این ش��رکت باید گفت 
وقتی کار دست کاربلدان باشد نتیجه ای جز جلو زدن 

از پیش بینی ها نمی توان متصور بود. اگر این شرکت را 
به عنوان شاگرد اول شرکت های شاهد می شناسند، 
حاصل تدبیر مدیری دلسوز و زحمات مجدانه مردان 

حوزه صنعت و کشاورزی است. 

پیام هیات مدیره
با سالم و احترام به سهامداران گرانقدر

مفتخریم که با همراه��ي و تالش بي وقفه در تولید 
ماشین آالت و تجهیزات باکیفیت و همگام با تکنولوژي 
روز دنیا در جهت تامین نیازهاي صنعت دام و طیور 
کشور سهمي در ارتقای سالمت جامعه ایفا مي نماییم.

شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزي با سابقه 
بیش از ربع قرن فعالیت در زمینه تولید ماشین آالت و 
تجهیزات کشاورزي و دامپروري، همواره تالش نموده 
است تا ضمن حفظ جایگاه اجتماعي خود در جهت 
ارتقای کمي و کیفي محصوالت کشاورزي و دامپروري 
و پرورش طیور، عالوه بر رضایتمندي مشتریان، منافع 
سهامداران خود را به حداکثر ممکن برساند و در این 
راستا ضمن پایبندي به اصول زیر آن را جزو وظایف 

اصلي خود قرار داده است:
1. پاسخگویي به نیاز مشتریان و ارائه خدمات مطلوب به ایشان.

2. بهبود مستمر در کیفیت محصوالت تولیدي.
3. نوآوري، تولید و عرضه محصوالت جدید.

4. تعهد به مسئولیت هاي اجتماعي و زیست محیطي.
5. ارتب��اط مس��تمر و اثربخش با دانش��گاه ها و مراکز 

تحقیقاتي.
6. جذب و پرورش منابع انساني کارآمد و خالق.

به اعتق��اد و باور هیأت مدیره، توج��ه به اصول فوق 
موجب رشد و شکوفایي روزافزون تعالي سازماني در 

شرکت و منافع حداکثري براي شما سهامداران عزیز 
خواهد بود.

مـرور كلي جایگاه شـركت در صنعـت و وضعیت 
رقابتـي آن و چشـم انـداز وضعیـت صنعـت در 

سال های  آتي:
با توجه به نقش و جایگاه میزان سرانه مصرف شیر و 
گوشت س��فید در سالمت آحاد جامعه و نسل آینده 
و همچنی��ن تاثی��ر آن در کاهش ان��واع بیماري ها و 
هزینه هاي درماني ناش��ي از آن که ساالنه  به خروج 
میلیون ه��ا دالر ب��رای تامین دارو منجر مي ش��ود و 
سیاستگذاري در برنامه توس��عه اقتصادي پنج ساله 
پنجم، به منظور افزایش س��رانه مصرف شیر از 100 
به 150 لیتر و همچنین افزایش سرانه مصرف گوشت 
مرغ از 24 به 30 کیلو، مشخص می شود که بازار بالقوه 
فروش محصوالت ش��رکت در جهت ایجاد واحدهاي 
جدید گاوداري و تولید گوش��ت م��رغ تقریبا دو برابر 
خواهد شد که در عین تضمین تداوم و توسعه فعالیت، 
بیانگر جایگاه اجتماعي مهم شرکت است. الزم به ذکر 
است که در حال حاضر حدود 90 درصد بازار در بخش 
ماش��ین هاي ش��یردوش و حدود 29 درصد بازار در 
بخش ماشین هاي جوجه کشي متعلق به شرکت است.

جایگاه شركت در صنعت
ش��رکت در صنعت تولید ماش��ین آالت و تجهیزات 
صنای��ع دام و طیور فعالیت مي کند.  رش��د فروش 
صنعت مذکور در س��ال مالي مورد گزارش نسبت به 
س��ال قبل حدود 23 درصد و عمدتا ناشی از افزایش 

حجم فروش محصوالت است.

رشد 23 درصدی فروش
مهندس پرستو با عملکرد درخشانش از تمام پیش بینی ها جلو زد

اعضاء هیات مدیره

آقای محمد حسن قوسیان مقدم      

آقای باقر میالنی شیروانی      

آقای رحیم پرستو        

آقاي مهدي وجگاني

آقای حسن اسمعیلی

نماینده

شرکت سرمایه گذاری سعدی)سهامی خاص(

شرکت بین المللی سعدی کیش )سهامی عام(      

شرکت شاهد )سهامی عام(         

شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد )سهامی خاص(     

شرکت ذخیره شاهد )سهامی خاص(        

سمت

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره
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امروز كشور سرفراز ایران دوران پس از جنگ تحمیلی و تحریم را می گذراند و 
برای تحقق اهداف انقاب اسامی كه همانا استقال، آزادی و جمهوری اسامی 
اسـت، از هیچ كوششـی فروگذار نمی كند. آنان كه پایه سرمایه گذاری گروه 
توسـعه ملی را ریخته اند و با گام هایی محکم در مسیر سازندگی به پیش می 

روند، گواهان صادق این مدعایند.
مجمع گروه توسعه ملی با حضور حداكثر سهامداران این شركت برگزار شد.

ریاسـت مجمع برعهده آقای شیخی بود كه جنابان غزالی و قاسمی به عنوان 
نظار اول و دوم و آقای مورخ به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

در این مجمع كه با حضور نمایندگان سازمان بورس، سازمان حسابرسی و سایر 
صاحبان سـهام برگزار شد، دكتر فرهاد حنیفی مدیرعامل شركت چند رشته 
ای گروه توسـعه ملی در خصوص عملکرد این شـركت در سـال مورد گزارش 
توضیحاتی ارائه كرد و گفت: روند شـاخص در سال گذشته نشان می دهد كه 
حجم معامات پایین بوده و شـاخص بورس حركت كندی داشته است كه این 
ركود بازار به دالیل مختلفی از جمله كاهش قیمت جهانی نفت، كاهش تقاضای 
محصوالت پتروشیمی، كاهش تقاضای بخش خصوصی و مصارف دولت ناشی از 
كاهش درآمد بر مصرف، عدم ثبات الزم نظام پولی در داخل و همچنین وجود 
موسسات غیرمجاز با جذب نقدینگی باال رخ داده است. این دالیل موجب شده 

تا قیمت دارایی ها كاهش یابد و لذا روند حجمی معامات كاهشی بوده است.
وی درباره وضعیت سـرمایه شـركت نیز اظهار كرد: سـرمایه این شركت طی 
چند دوره افزایش به 65۰ میلیارد تومان رسیده كه البته نسبت به شركت های 
رقیب همچنان سرمایه پایینی داریم. در این خصوص افزایش سرمایه به ۲ هزار 

میلیارد تومان در دستور كار شركت است.
گروه توسـعه ملی برای اولین بار جزو 1۰ شـركت پیشرو براساس بررسی روند 
چهارسـاله فروش قرار گرفته و همچنین رتبه  شركت در بین 1۰۰ شركت برتر 
با سـه رتبه ارتقا به  18 رسـیده است. روند فروش شـركت  از 81۰۰ به 1۰/۰۰۰ 
میلیارد تومان افزایش یافته اسـت و امیدواریـم در رتبه بندی بعدی چند پله 

دیگر رشد كنیم.
حنیفی ادامه داد: در سـال گذشـته مجموع درآمدهای شركت 1/118 میلیارد 
تومان بوده كه 3۷ درصد رشـد داشـته است. سود سرمایه گذاری های آن نیز 
به 1/۰49 میلیارد تومان یعنی رشـد 36 درصدی رسیده است. همچنین تغییر 
رویکـرد مدیریتی بـرای افزایش منابع درآمدی و كاهـش درآمدزایی صرفا از 
یک محل، كاما مشـهود است. تاش شده وزن ایجاد درآمد را در شركت های 

واسـطه گری مالی، غذایی و آشامیدنی افزایش دهیم و در برخی موارد كاهش 
ایجاد كنیم.

مدیرعامـل »وبانک« افزود: در سـال مورد گـزارش، 68 میلیارد تومان اصاح 
سبد سرمایه گذاری داشته ایم و سود خالص شركت هزار و 69 میلیارد تومان 
بوده كه رشدی معادل 31 درصد به خود دیده است. همچنین نرخ بازده حقوق 
صاحبان سهام شركت 39 درصد بوده است. شركت ۷8 درصد در شركت های 
بورسـی و ۲۰ درصد در شركت های غیربورسی سـرمایه گذاری كرده است. از 
شـركت های بورسـی » وبانک » می توان به پتروشیمی شازند، توسعه صنایع 
بهشهر، سرمایه گذاری توسعه ملی و ایران ترانسفو اشاره كرد. از شركت های 
غیربورسـی نیز سـرمایه گذاری شـفادارو، صنعتی و معدنی توسعه ملی، بین 
الملل ساختمان و صنعت ملی، كشـت و صنعت دامپروری پارس جزو سرمایه 

گذاری های شركت هستند.
حنیفی در مورد اسـتراتژی گروه توسـعه ملی برای شـركت های غیربورسی 
نیز گفت: شـفادارو از شركت هایی اسـت كه برای ورود به بورس كاندید شده 
و در نیمه راه قرار دارد و امیدواریم تا چند ماه آینده وارد بازار شـود. از دیگر 
شركت های ما داروسازی داناست كه زیرمجموعه شفادارو محسوب می شود و 
پس از این شـركت برای ورود آن به بازار سـرمایه اقدام می كنیم. شركت  بین 
الملل ساختمان و صنعت ملی هم پس از فعالیت بیشتر و افزایش دارایی ها وارد 

بورس می شود. 
وی افـزود: شـركت صنعتی و معدنی توسـعه ملـی به عنوان شـركت اصلی 
غیربورسی مطرح است كه عمده منابع ما در حال حاضر در این شركت مصرف 
می شـود. لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی نیز در آینده قابلیت پذیرش 
را خواهد داشـت و اكثر بدهی های آن به بانک ملی و بانک كارآفرین و سـایر 

بانک ها پرداخت شده است. 

پیام هیات مدیره
ارزیابی عملکرد سال گذشته به صورت كاما مشهود نمایانگر روند رو به رشد 
همراه با بهبود ساختارهای مالی و عملیاتی شركت است؛ به گونه ای كه در سال 
 ،EPS مالی مورد گزارش همراه با افزایش مجموع درآمدها و به تبع آن افزایش
ارزش روز شركت در بازار بورس نیز به صورت چشمگیری افزایش یافته است. 
هیات مدیره شركت معتقد است كه امانتدار سهامداران محترم بوده و به منظور 
حفظ و حراست امانت واگذارشده، وظیفه خود مي داند از هیچ كوشش و تاشي 

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی؛ گامی محکم در مسیر سازندگی
تقسیم سود 1630 ریالی به ازای هر سهم کام سهامداران را شیرین کرد
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دریـغ نورزیده و در راسـتاي تحقق این هـدف و به منظور ادامـه روند پویایي 
و موفقیت شـركت و اسـتفاده بهینه از موقعیت هاي بازار سـرمایه و همچنین 
بازارگرداني سـهام گروه و افزوده حجم سـرمایه گذري ها اقدامات اساسي الزم 
را به عمل آورده و برنامه ریزي هاي خود را بر اساس رضایتمندي، حفظ و ارتقاي 
منافع و ثروت سهامداران بنا نهاده است. هیات مدیره شركت معتقد است تمامي 
افتخارات و موفقیت هاي كسب شـده در سـایه حمایت بي دریغ و به پشـتوانه 
سـهامداران محترم حاصل شـده است. در همین راسـتا تعامل مطلوب و بیان 
انتقادات سـازنده شما سهامداران محترم مطمئنا راه موفقیت هر چه بیشتر ما 
در آینده خواهد بود. امید است با توكل به ذات اقدس باري تعالي با برنامه ریزي 
اصولي و فعالیت و كوشـش مسـتمر كلیه مدیران و كاركنان، رشد و شکوفایي 

روزافزون شركت و افزایش ثروت سهامداران را در سال هاي آتی شاهد باشیم.

شركت بین الملل ساختمان و صنعت ملی
این مقام مسئول در »وبانک« در خصوص پروژه های شركت بین الملل ساختمان 
و صنعت ملی گفت: از موجودی های اماک این شركت می توان به قطعات زمین 
پردیس، آپارتمان های شـهر جدیـد پردیس، آپارتمان های در حـال احداث و 
آپارتمان های پروژه احتشامیه اشاره كرد. پروژه های در حال ساخت شركت نیز 
عبارتند از: پروژه های خیابان همایونفـر، پروژه فیضیه، ارج، پروژه الدوز تبریز 

و پروژه برزیل كه این پروژه واگذار شده و در آستانه تحویل به خریدار است. 

شركت كشت و صنعت و دامپروری پارس
وی همچنین در مورد شـركت ملی كشـت و صنعت دامپروری پارس توضیح 
داد: اراضي شـركت پارس شـامل بخشـي از دشـت مغان واقع در حد فاصل 
شهرسـتان هاي پارس آباد و بیله سـوار در اسـتان اردبیل اسـت. سهامداری 
پارس را شركت گروه توسعه ملی با 4۰ درصد و شركت مدیریت طرح و توسعه 
آینده پویا برعهده دارد. از برنامه های آتی شـركت مذكور كارخانه عمل آوری 
بذر، طرح مرحله دوم 138۰ هکتاری تبدیل اراضی دیم به آبی و طرح توسـعه 

گاوداری هزار راسی است.

شركت توسعه صنایع بهشهر
وی افـزود: بالغ بر 43 درصد از سـهام این شـركت 
تحت تملک و مدیریت شركت سرمایه گذاري گروه 
توسعه ملي است و در حال حاضر عمده فعالیت هاي 
شـركت توسـعه صنایع بهشـهر در زمینه هاي قند 
و شـکر، محصوالت شـوینده و بهداشـتي، سرمایه 
گذاري، پخش محصوالت، بازرگاني و نیز فعالیت هاي 

ساختماني است.

شركت سرمایه گذاری توسعه ملی
حنیفی اظهار كرد: این شـركت در پایان سال گذشته در بین ۲6 شركت فعال 
صنعت سـرمایه گذاری ، به لحاظ سـرمایه ارزش بازار در رتبه ششم و به لحاظ 
ارزش بازار در رتبه چهارم قرار داشـته اسـت. برخاف سـال مالی گذشته كه 
شـاخص منفی بوده، این شـركت با بهره گیری از فرصت ها و گردش معامات 
بیشتر، بازده منفی را كاهش داده است. كسب سود به مبلغ 13۰۲ میلیارد ریال 
از فروش پروژه ساختمانی برزیل افزایش قابل توجهی در سود عملیاتی شركت 

ایجاد كرده است.

شركت صنعتي و معدني توسعه ملي
وی در مـورد شـركت صنعتي و معدني توسـعه ملي بیان كرد: این شـركت با 
مالکیت 1۰۰ درصـدي »وبانک« به عنوان متولي و مجـري طرح زنجیره فوالد 
درصدد فراهم آوردن بسـتر مناسبی برای سـازماندهي و اجراي تولید گندله 
و كنسـانتره با ظرفیت تولید هر كدام ۲5 میلیون تن در سـال اسـت. از دیگر 
پروژه های شـركت می توان به فوالد تربت حیدریه، فوالد تربت جام و سنگان 

اشاره كرد.

پروژه سنگان :
حنیفی درباره اقدامات اجرایی پروژه سنگان توضیحاتی به قرار ذیل ارائه داد:

- تملک بالغ بر 8۰ هکتار از اراضي متعلق به سازمان ایمیدرو 
- محصور كردن و محوطه سـازي و احداث شـبکه برق روشنایي و مصرفي به 

ظرفیت ۲ مگاوات
- استقرار دو دستگاه دیزل ژنراتور به منظور تامین برق موقت كارگاه

- گشایش اعتبار اسنادي یوزانس 3 ساله به مبلغ 93۰ میلیون یوآن از طریق 
بانک اقتصاد نوین

- گشـایش اعتبار اسـنادي دیداري به مبلغ 164 میلیون یوآن از طریق بانک 
اقتصاد نوین

- گشـایش اعتبار اسـنادي یوزانس 3 سـاله بـه مبلغ 835 میلیـون یوآن با 
مشاركت بانک اقتصاد نوین و بانک كشاورزي.

وی ادامه داد: این پروژه تاكنون در بخش كنسانتره 45 درصد و در بخش گندله 
1۲ درصد پیشرفت داشته است. پیش بینی می شود این طرح عظیم در اوایل 
سـال 1396 به بهره برداری برسـد. در مورد برق، گاز، راه آهن و آبرسـانی نیز 

قراردادهایی منعقد شده كه اسناد مناقصه برای احداث هر كدام آماده است.
در پایان جلسه، مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط دكتر حنیفی 

مدیرعامل شركت و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ  كرد:
1- تصویب صورت های مالی منتهی به سال مالی 1393/1۲/۲9

۲- تقسـیم 163 ریال به عنوان سـود نقـدی به ازای هر سـهم مجموعا برابر 
1۰/595 میلیارد ریال

3- انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شركت
4- انتخـاب روزنامه هـای اطاعـات و دنیای اقتصـاد به عنـوان روزنامه های 

كثیراالنتشار.

اعضاء هیات مدیره

آقای عبدالناصر همیت

آقای حسین فرزان اصل

آقای علی شیخی

آقای ابوالفضل نام آور

آقای فرهاد حنیفی

نماینده

بانک ملی ایران

شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار

شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا

شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی

سمت

رئیس هیات مدیره

نایب  رئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

مدیرعامل و عضو هیات مدیره
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مجمع عمومی عادی س��االنه شرکت سازه پویش با 
حضور 7/ 66 درصد سهامداران برگزار شد. این مجمع 
به ریاس��ت ش��اهرخ رضایی امی��ری و نظارت عباس 
حاتمی و فریبا فلسفی و دبیری حمید خادمی )عضو 
هیات  مدیره مالی شرکت( تش��کیل شد. در ابتدای 
این جلس��ه محمد صادقیانی )مدیرعامل شرکت( به 
قرائت گزارش عملکرد هیات  مدیره برای س��ال مالی 
93 پرداخت و گفت: در سال گذشته شاهد اوج گیری 
تولید خودرو پس از رفع مختصر تحریم های بین   المللی 
بودیم.  وی با اعالم اینکه تامین و تولید قطعه به موقع 
و با کیفیت مناسب برای خودرو از نکات حائز اهمیت 
برای شرکت است، افزود: در این راه مشکالت کیفی و 
تامین سرمایه در گردش از اصلی ترین موانع بودند که 
هیات  مدیره شرکت توانست با اتکال به خدا و تالش 
مجموعه درخواست خودروس��از را برآورده کند و در 
این راس��تا فروش خود را نسبت به سال 92، معادل 
57 درصد افزایش دهد. مهندس رضایی رییس هیات 
مدیره شرکت در حاشیه این مجمع با اشاره به اینکه 
علت اصلی افزایش حجم ف��روش تولید محصوالت 
جدید می باشد، افزود: سازه پویش در بین شرکت های 
فعال در این صنعت با حجم فروش بیش از سه هزار 
و 362 میلی��ارد ری��ال در رده چهارم ق��رار دارد.  در 
ادام��ه این مجمع پس از تصویب صورت های مالی از 
س��وی سهامداران، تقسیم مبلغ 1800 ریال سود به 
ازای هر سهم مورد تایید حاضران جلسه قرار گرفت. 
همچنین روزنامه »دنیای اقتصاد« به  عنوان روزنامه 
کثیراالنتش��ار برای درج آگهی های این شرکت برای 

سال مالی 94انتخاب شد.
پیام هیات  مدیره

در سال 93 شاهد اوج گیری تولید خودرو پس از رفع 
مختصر تحریم های بین المللی بودیم. بنابراین نکته 
مهم و در خور توجه در س��ال گذشته تامین و تولید 
قطعه به موقع و با کیفیت مناس��ب برای خودروساز 
بود. در این راه مش��کالت کیفی و تامین سرمایه در 
گردش از اصلی ترین موانع بودند. انتظار خودروس��از 
فعالیتی چند برابری نس��بت به سال گذشته بود که 
بر دوش مدیریت و کارکنان ش��رکت س��ازه پویش 
گذاش��ته ش��ده بود. با وجود مش��کالت مطروحه، 
هیات  مدیره با اتکال ب��ه خداوند متعال و مجموعه 
کارکنان شرکت و توان فنی و تولیدی خود توانست 
درخواست خودروساز را برآورده کند و در این راستا 
فروش خود را 57 درصد نسبت به سال 92 افزایش 
دهد. در کنار این عملیات سخت و استر س آور، توجه 

به کیفیت از اهمیت باالیی برخ��وردار بود. بنابراین 
هیات  مدیره توانست ضمن اینکه کارکنان شرکت را 
که از اصلی ترین و تاثیرگذاران بر کیفیت هستند، در 
راس��تای بهبود کیفیت و رفع موانع آن مجاب کند، 
با انتخاب درس��ت تجهیزات پیشرفته در این میدان 
س��ربلند باش��د. ما افتخار داریم به کلیه سهامداران 

محترم نوید موفقیت های بهتری را در آینده بدهیم.
ماموریت

شرکت سازه پویش با پشتوانه سال ها تجربه و دانش 
در زمینه طراحی، تولی��د و تامین قطعات خودرو با 
تکیه بر رابطه پایدار و مس��تمر با ش��رکای تجاری و 
مش��تریان خود عالوه بر تضمین سودآوری و جلب 
رضایت ذی نفعان توانسته سهم قابل توجهی از تولید 
داخلی را پوشش دهد. بر همین اساس با ارائه قیمت 
رقابتی، نیروی انس��انی متخصص داخلی و خارجی 
باانگیزه و خالق، ش��بکه بازاریابی، فروش و خدمات 
پ��س از فروش، س��بد متنوع محص��والت و رعایت 
استانداردهای زیس��ت  محیطی و ایمنی، ماموریت 
خود را تا س��ال 1396 تبدیل شدن به مجموعه ساز 
و تامین کنن��ده پیش��رو و نوآور صنعت خ��ودرو در 
راس��تای بازاره��ای بین الملل��ی می دانی��م. به این 
منظور محصوالت ش��رکت سازه پویش به دو بخش 
محصوالت »الکترونیک��ی و پلیمری« و محصوالت 

»مکاترونیکی« تفکیک شده است. 
خط  مشی كیفیت

ب��ا یاری خداون��د متعال و همکاری کلیه پرس��نل، 
شرکت سازه پویش در مسیر رسیدن به یک شرکت 
 ISO/ TS   س��رآمد فرامنطقه ای، استاندارد جهانی
16949:2002 را به منظور اس��تقرار نظام مدیریت 
کیفیت و بهبود مس��تمر سازمان انتخاب کرده و در 

این راس��تا راهبردهای ذیل را سرلوحه فعالیت های 
خود قرار داده است:

1-ارائ��ه محص��والت و خدم��ات متنوع ب��ا هدف 
برآورده سازی رضایت کلیه ذی نفعان

2-بهترین کیفیت، کمترین هزینه و کوتاه ترین زمان 
ممکن در ارائه محصوالت و پشتیبانی با حفظ منافع 

ذی نفعان
3-توس��عه تامین کنن��دگان ب��ه  عن��وان ش��رکای 

استراتژیک سازمان
4-توس��عه و توانمندس��ازی منابع انسانی به  عنوان 
ارزشمندترین سرمایه س��ازمان از طریق مشارکت، 

آموزش و انگیزش
5-شناس��ایی فرایندهای موثر ب��ر کیفیت و پایش 

شاخص های کارایی و اثربخشی آنها
جایگاه شركت در صنعت

ش��رکت در صنعت قطعات خودرو فعالیت می کند. 
رشد فروش صنعت مذکور در سا ل جاری نسبت به 
سال قبل 57 درصد است که علت اصلی آن افزایش 
حجم فروش محص��والت و تولید محصوالت جدید 
است. شرکت در بین شرکت های فعال در این صنعت 
با حج��م فروش 3.362.728 میلی��ون ریال در رده 

چهارم قرار دارد.
فعالیت های عمده خدمات پس از فروش در سال 93 

1-کاهش زمان پاسخگویی به شکایات مشتریان
2-استقرار نفر در خط تولید برای رسیدگی سریع به 

خواسته های مشتری
3-ارتقای نمایندگی ها و صدور گواهینامه برای آنها

4-کاهش زمان  انتقال انتظارات مشتری به سازمان
5- گس��ترش ارائه خدمات با توجه به افزایش تنوع 

محصوالت و مشتریان
6- حذف نمایندگی های غیرفعال
اطالعات طرح های توسعه شرکت

در سال مالی 94 مقدمات تولید دو پروژه استراتژیک 
و س��ودآور آغاز شده است که پیش بینی می شود در 
س��ال 95 به بهره برداری برس��ند و س��ود شرکت را 

افزایش دهند.
برنامه های آینده شركت

ش��رکت فروش خود را ب��ا قریب به 7 درصد کاهش 
نس��بت به س��ال 93 پیش بینی کرده است. به   رغم 
کاهش فروش انتظار می رود سود هر سهم 3 درصد 

افزایش یابد.

رشد فروش 57 درصدی در سال 93
تقسیم سود 1800 ریالی به ازای هر سهم کام سهامداران را شیرین کرد
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دكتر نوروزی رئیس مجمع با اشاره به اینکه ترسیم 
فردایی درخشان با حضور مدیری جوان و كارآزموده 
كه كارنامه موفقی در شركت های گروه داشته، میسر 
شـده اسـت، ابراز امیـدواری كرد بـا اجرایی كردن 
برنامه های مدیریتی مهندس آل ابراهیم، خوراک دام 
پارس بتواند در مسیر چشم انداز روشن خود حركتی 
مسـتمر داشته باشـد. وی افزود: مجموعه، بهترین 
مدیر و گل سرسبد مدیران خود را برای این شركت 

در نظر گرفته است.
مهندس آل ابراهیـم نیز گفت: برنامه های مدیریتی 
خود را كه بیش از چهار سـال با موفقیت در شركت 
خوراک دام مشهود به كار بسته ام در شركت استمرار 
خواهیم بخشید. وی افزود: در همین بازه كم اقدامات 
خوبـی برای حفـظ و ارتقـای جایگاه برند شـركت 
صورت پذیرفته و برای بهبود كیفیت محصوالت نیز 

تمهیدات موثری به كار بسته ایم.
مدیرعامل شـركت با اشـاره به نقدینگی الزم برای 
ادامه حیات شـركت اظهار كرد: در  بازه ۲ ماهه روی 
كار آمدن تیم مدیریتی جدید، ضمن تشکیل جلسات 
متعدد با دایره حقوق شركت و پیگیری های مجدانه 
شاهد آمار معنادار وصول مطالبات و كاهش آنها بوده 
ایم. مهندس آل ابراهیـم ادامه داد: تمام تاش خود 
را به كار می بندیم تا با كمک  تک تک سـهامداران 
و كارشناسـان یک صدای واحد و مشترک و رسا از 
مجموعه شنیده شود. وی افزود: رعایت اصول حرفه 
ای در شـركت، مهـم ترین اصول مدیریتی ماسـت 
و  سعی می كنیم با اعتبارسنجی دقیق مشتریان و 
شفاف سـازی اطاعات در همه زمینه ها و طرح ها و 
ارائه  كلیه برنامه ها در هیات مدیره به این مهم نائل 
شویم.  رئیس هیات مدیره شركت گفت: ما از مدیران 
طراز اول خود توقع داریم كه شـركت را بار دیگر به 
جایـگاه رفیع خـود رهنمون كنند. این شـركت در 
زمینه تامین خوراک بهداشتی كشور پیشتاز بوده و 
امیدوارم با حضور مدیرانی خدوم، شایسته، صادق و 
پاک كه به بركت خون شهدا پرورش یافته اند، شركت 
با افتخار كارنامه درخشانی را برای سهامداران خود و 

آحاد جامعه به ارمغان بیاورد. 
مدیریت شركت یکی دیگر از رئوس برنامه های خود 
را اسـتارت طـرح انتقال كارخانـه از موقعیت فعلی 
دانسـت و اضافه كـرد: با این اقدام عـاوه بر انتقال 
تجهیزات به محلی بهتر و خارج از بافت شـهری، با 
توجه به محل فعلی كارخانه در جاده مخصوص كرج، 
موقعیت ممتاز جغرافیایی برای شركت حاصل خواهد 
شـد. امیر سلطانی مدیر مالی شركت نیز با اشاره به 

برنامه مدیریت ارشد برای انتقال كارخانه گفت: این 
جابه جایـی باعث تامین نقدینگـی الزم برای خرید 
فناوری و دسـتگاه های مجهز بـه تکنولوژی باال می 
شـود و كارخانه را بـه روز خواهد كرد. وی همچنین 
تاكیـد كـرد: كلیـه قوانین مبـارزه با پولشـویی و 
دستورالعمل های مربوط نیز طی سال مالی با دقت و 
وسواس مورد توجه قرار گرفته است، كه حسابرسی 
نیز با قرائت گزارش خود بر این گفته مهر تایید زد.      

پیام هیات مدیره 
صنعت كشـاورزي شـاخه دامپروري همانند سـایر 
صنایع از تاثیرات مسائل سیاسی و اقتصادي جهان 
و كشور مصون نبوده و همواره وضع مقررات و قوانین 
جدید موجب تاثیر در روند تولید و سودآوري شركت 

بوده است.

چالش هاي پیش روي صنعت 
- اولیـن و مهـم ترین مشـکل مـا در حـال حاضر 
مشخص نبودن جایگاه این صنعت در زنجیره تولید 
مواد پروتئینی است. هیچ حمایت مستقیمی از این 
صنعت صورت نمی گیرد و این صنعت در حوزه تامین 
مواد اولیه عمدتا درگیر واسطه هاسـت و هیچ گونه 
مدیریتی در مصرف بهینه مواد اولیه این صنعت انجام 

نگرفته است.
- نوسانات نرخ مواد اولیه

- افزایش رقبا در تولید خوراک دام و طیور و كاهش 
سهم بازار با توجه به فعالیت 6۰۰ كارخانه 

- نوسانات شـدید نرخ قیمت جوجه یکروزه و مرغ 
زنده و تخم مرغ و شیر

- آسیب پذیري مراكز پرورش دام و طیور
- واردات بی رویه مرغ به داخل كشور

- عدم رغبت مرغداران به جوجه ریزي به علت باال 
بودن هزینه هاي تولید

تاریخچه
شـركت خـوراک دام پارس در تاریـخ 1345/۷/۲۰ 
تاسـیس شده و در تاریخ 1345/۷/۲6 تحت شماره 
11۰35 نزد اداره ثبت شركت ها و مالکیت صنعتي به 

ثبت رسیده است.

برنامه های آتی شركت
-  حفظ جایگاه شـركت و گسترش بازارهای هدف 
در داخل كشـور براساس تنوع بخشی به شیوه های 

فروش 
-  تولیـد محصوالت جدید براسـاس تقاضای بازار 

)بلدرچین، اسب، ...(
-  تاش در رفع موانـع حضور در بازارهای خارج از 

كشور
-  افزایش بهره وری تولید و ارزش افزوده با استفاده 

از تکنولوژی روز
-  اخذ منابع اعتباری بیشتر از سیستم بانکی

-  تعریف ماموریت های جدید در استان ها به منظور 
كاهش بهای تمام شده كه ناشی از كاهش كرایه حمل 
و هزینه های سـربار اسـت و این مهم هم اكنون در 
اسـتان اصفهان با تولید و فروش خوراک دام انجام 

گرفته است.
- با توجه به عدم تحویل و اتمام پروژه خط جدید و 
دسترسی نداشتن به پیمانکار اول تیمی    كارشناسی 
به منظور برآورد هزینه های باقیمانده تشکیل شده 
است تا ادامه كار و رفع نواقص باقیمانده انجام پذیرد.

جایگاه شركت در صنعت 
شـركت در صنعت غذایي فعالیت مـی كند و تنها 
شـركت تولیدكننده خوراک دام و طیـور و آبزیان 
است كه در سـازمان بورس و اوراق بهادار عضویت 
دارد. سـهم فروش محصوالت شـركت در كل بازار 

كشور 1 درصد )تولیدات صنعتي( است.
- كلیه محصوالت شـركت در بازار داخل كشـور به 
فروش رسیده و به دلیل وجود موانع قانوني و مصرف 

در كشور تاكنون فروش صادراتي نداشته است. 
- شركت خوراک دام پارس با تاش به منظور بهبود 
مستمر كمی و كیفی محصوالت خوراک دام و طیور 
سـعی در حفظ برند تجاری خـود دارد و گواهینامه 
استاندارد از شركت های بین المللی نیز دریافت كرده 
است و در نهایت در افقی وسیع  تر از رقبا به رضایت 

مشتریان می اندیشد.

دکترین کاری آل ابراهیم برای طلوع دوباره خوراک دام پارس
سهامداران با این کادر مدیریت به فردایی روشن می اندیشند
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مجمع عمومي عادي سـاالنه شـركت فوالد مباركه اصفهان روز سـه شـنبه 
1394/۰4/3۰ در محـل سـالن اجتماعات نگین نقش جهـان و با حضور 91/3 
درصد از سـهامداران برگزار شـد و طي آن پس از ارایه گزارش مقبول توسط 
حسابرس شركت، پرداخت ۲۲ هزار و 5۰۰ میلیارد ریال سود نقدي به تصویب 

رسید و بر این اساس به ازاي هر سهم 45۰ ریال سود نقدي تخصیص یافت.
در این مجمع، پس از انتخاب هیأت رئیسـه ، دكتر بهرام سبحاني مدیر عامل 
شـركت فوالدمباركه اصفهان ، با ارائه گـزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع 
عمومي عادي سـاالنه صاحبان سهام درباره ي فعالیت و وضع عمومي شركت 
درسـال مالي منتهي به 1393/1۲/۲9 اظهار داشـت: شـركت فـوالد مباركه 
اصفهان در سالي كه گذشت توانست با اتخاذ استراتژي هاي تركیبي از جمله 
تولیـد محصوالت كیفي، تمركز بـر صادرات، مدیریت مؤثـر هزینه ها، انجام 
پـروژه هاي بهبود و با به بهره برداري رسـاندن چندین طرح توسـعه عظیم، 
جایگاه خـود را در عرصه جهاني و داخلي حفـظ نماید كه از جمله مهمترین 
دسـتاوردهایي كه در سـال 1393محقق گردید مي توان به حفظ سهم تولید 
محصوالت فوالدي در بازار داخلي، افزایش 4 درصدي میزان تولید فوالد خام 
در كل گروه نسـبت به سـال ماقبل، افزایش 11 درصدي مبلغ فروش شركت 
نسبت به برنامه و 4،9درصدي نسبت به سال قبل، افزایش 4۲ درصدي تولید 
محصـوالت كیفي و ویژه ، صادرات حـدود1،4۷5،۰۰۰ تن فوالد با افزایش 45 
درصدي نسـبت به سال قبل، كسب ركوردهاي متوالي در كلیه خطوط تولید 
و حمـل محصـوالت و افزایش1 درصدي تولید گندلـه، 9 درصدي تولید آهن 
اسـفنجي،۲ درصـدي تختال، 3 درصدي كاف گرم و ۷ درصدي كاف سـرد 

نسبت به سال 9۲ اشاره كرد.
مدیرعامل شركت فوالدمباركه تصریح كرد: كاهش مصرف انرژي در كوره هاي 
قوس به 6۰۰ كیلو وات سـاعت بر تن مذاب، كاهش میزان مصارف آب نسبت 
بـه برنامه و سـال قبل ، حمل بیـش از 11/۲ میلیون تن سـنگ آهن و گندله 
)افزایش1۷ درصدي نسبت به سال قبل( ، افزایش رضایت كاركنان از كیفیت 
زندگـي كاري)QWL( از ۲/63 به ۲/69 درصد ، كاهش ضریب تکرار حوادث 
از ۲/966 به 1/191، كاهش ضریب شـدت حـوادث از ۰/۰۷۷ به ۰/۰1۲ از دیگر 

توفیقاتي بود كه نصیب این شركت گردید.
دكتر سـبحاني راه انـدازي و اتمام طـرح هایي كه به منظـور افزایش تولید، 

هدف قرارداده شده بود را مناسب ارزیابي نمود و گفت: اتمام عملیات اجرایي 
كوره هاي ۲و۷و ادامه عملیات اجرایي كوره شـماره 8 جهت توسعه زیرسقف 
۷/۲میلیـون تن، راه اندازي و بهـره برداري از پروژه تولیـد فوالدهاي كیفي 
)واحـد RH-TOP(، راه انـدازي و بهـره برداري از مدول B احیاء مسـتقیم 
طرح شـهید خرازي، راه اندازي و بهره برداري از واگن برگردان شـماره ۲، راه 
اندازي و بهره برداري چند مورد از پروژه هاي توسـعه انرژي و سیاالت شامل 
دریاچه مصنوعي سبا، تصفیه خانه پساب صنعتي و انساني سبا، تصفیه خانه 
آب صنعتي و آشـامیدني سبا و توسعه شـبکه برق فوالد مباركه و فوالدسبا 
بخشي از اقداماتي بود كه در این زمینه با همت و تاش همه كاركنان شركت 

فوالدمباركه محقق گردید.
مدیرعامل شـركت فوالدمباركه سـال 93 را یکي از پرافتخارترین سـالهاي 
شركت خواند و افزود: در سال 93 افتخارات متعدد و زیادي نصیب فوالدمباركه 
اصفهان گردید كه كسـب عنوان سازمان سرآمد سـال ، تندیس زرین تعالي 
سـازماني با باالترین امتیاز، عنوان برترین شركت دانشي كشور و راهیابي به 
جایزه مدیریت دانش )MAKE( آسـیا از سـال 9۰ تا93، كسـب عنوان برتر 
بهـره وري در گروه صنایع معدنـي ایمیدرو براي اولین بار، تندیس سـیمین 
چهارسـتاره تعالي آموزش براي اولین بار در ایران، عنوان سـازمان برگزیده 
كشور درتحقیق، توسعه و فناوري براي اولین بار ، تندیس نقره اي حمایت از 
حقوق مصرف كنندگان براي اولین بار، كسب رتبه اول در گروه فلزات اساسي 
 CE MARKING در رتبه بندي 1۰۰ شركت برتر ایراني و دریافت گواهینامه

از مهمترین افتخارات شركت است كه در سال 1393 تحقق یافت.
دكتر سـبحاني در بخش دوم سـخنان خود با اشـاره به روند تولید فوالد در 
جهان و عملکرد تولید شـركت فوالدمباركه اصفهان خاطرنشـان كرد: تولید 
فوالد خام درسـال ۲۰14 به یک میلیارد و 63۷ میلیون تن رسـید كه در این 
میان ایران با تولید 14/3 میلیون تن حدوداًً یک درصد تولید فوالد خام جهان 
را در اختیار گرفته كه بر اسـاس گزارش سـازمان توسـعه و نوسـازي معادن 
وصنایع معدني ایران عملکرد تولید فوالد خام كشـور در شـركتهاي فعال در 
این حوزه طي سـال 1393 بدین صورت است كه گروه شركتهاي فوالدمباركه 
شامل فوالدمباركه ، فوالد سبا و فوالدهرمزگان با تولید ۷/4۲4/۰۲6 تن سهم 

5۰٫1 درصدي را در بین تولیدكنندگان فوالد به خود اختصاص داده است.

افزایش تولید، فروش و صادرات
تصویب پرداخت ۲۲ هزار و 500 میلیارد ریال سود نقدی در مجمع عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان
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سـبحاني در خصوص فـروش صـادراتي محصوالت فوالدمباركه نیز گفت: از 
سـال 13۷۲ همزمان با بهره برداري از خطوط شــركت، صادرات با هدفهاي 
توسعه و گـسترش بازارهاي بین المللي مـحصوالت، كسب رضایت مشتریان 
از طـریق تحویل به موقع محصول، كیفیت مـطلوب و مطابق با استانداردهاي 
جـهانـي و تـضمیـن حداكثر منافع براي شــركت آغاز و بـه منظور تأمین 
نیازهـاي ارزي مورد نیاز وانجام طـرحهاي توسـعه تـداوم یافت. مشـتریان 
حـوزه صادرات در دو بخش واسـطه هـاي تجاري و مصرف كننـدگان نهایي 
طبقـه بندي شـده و محصوالت از كانال هاي یاد شـده قابـل عرضه خواهند 
بود. بازارجـهاني فوالد طي سـال1393باتوجه به كاهش ركود درسطح اروپا و 
همچنین افزایش نرخ یورو وكاهش تنش هاي سیاسي واقتصادي دركشورهاي 
خاورمیانه ازشرایط بهتري نسبت به سالهاي قبل برخوردار و رشدتقاضا دراین 
بازارها مشـهود بـود لیکن وجود محدودیتهاي بینالمللي در زمینه سیاسـت 
ها و سیسـتم هاي مالي وبانکي و همچنین حمل ونقل وكشـتیراني همچنان 
بعنوان یک عامل محدودكننده براي فوالدمباركه به حسـاب میآید .علیرغم 
محدودیت هاي یاد شده مقدار صادرات محصوالت شركت با رشد 45 درصدي 
در سـال 93 همراه بود و در سالي كه گذشت میزان فروش محصوالت شركت 
بـا افزایش ۲/6 درصدي مواجه گردید، بطوري كه از 5،۷4۰،۰59 تن در سـال 
139۲ بـه 5،88۷،۲۲۰ تن در سـال 1393 افزایش یافت. ضمن اینکه از لحاظ 

ریالي نرخ رشدي معادل 4/9 درصدي را تجربه نمود.
ایشان در خصوص عملکرد مالي و سرمایه گذاري شركت افزود: انجام سرمایه 
گذاریهاي درسـت میتواند رشـد پایدار سـود آوري و بقاي شـركت را در پي 
داشـته باشد. چنانچه سرمایه گذاریها در راسـتاي استراتژیهاي بلند مدت و 
طرح جامع توسعه شركت باشد، میتواند به حداكثر نمودن ثروت سهامداران 
كمک شـایاني نماید. از این رو شـركت فوالد مباركه اصفهان با مطالعه محیط 
رقابتي پیرامون خود، فرصتهاي مناسب سرمایه گذاري را شناسایي كرده و با 
انجام ارزیابي دقیق فني – اقتصادي آنها سـعي در انتخاب بهترین فرصت ها 
نموده اسـت. كمااینکه اطاعات جداول موجود نشان مي دهد كه سود نقدي 
حاصل از سـرمایه گذاریهاي بلند مدت درسهام شركت هاي بورسي در سال 
1393 نسبت به سال ماقبل از آن به میزان 8درصد رشد داشته است همچنین 
درآمد حاصل از سـرمایه گذاریهاي بلند مدت در سـال 1393 توانست تأثیر 

مثبت ۷۷ ریالي بر EPS شركت فوالد مباركه اصفهان بگذارد.
سبحاني افزایش ارزش بازار سـرمایه گذاري در سهام شركت هاي بورسي را 
تأثیرگذار خواند و گفت: بهاي تمام شـده سـرمایه گذاریها در سـهام شركت 
هاي بورسـي در پایان سـال 1393 نسـبت به سـال ما قبل از آن 35درصد 

رشـد به همراه داشته اسـت كه دلیل اصلي آن افزایش سرمایه شركت هاي 
معدني و صنعتي چادرملو وگل گهر، سـرمایه گذاري توسـعه معادن و فلزات 
و سـرمایه گذاري توكا فوالد و خرید حدود 16درصد از سـهام شـركت فوالد 

امیركبیركاشان درسال 1393بود.
اشاره به طرح هاي توسعه شركت در سال 93، رویکرد شركت در قبال ارتقاء 
تکنولوژي و اهم دسـتاوردهاي حوزه تکنولـوژي، اقدامات مربوط به مدیریت 
زیست محیطي و بروز رساني گواهینامه نظام مدیریت زیست محیطي،فعالیت 
هاي توسـعه منابع انسـاني از دیگر مواردي بود كه توسط مدیرعامل شركت 

فوالدمباركه به سمع و نظر سهامداران رسید.
دكتر سـبحاني در ادامه افـزود: درخاتمه هیأت مدیره ازحضور سـهامداران 
و نمایندگان محترم آنان كه در جلسـه مجمع عمومي عادي سـاالنه شـركت 
نموده اند، و همچنین از حسـابرس مسـتقل و بازرس قانوني شركت )سازمان 
حسابرسـي(كه با حضور مستمر و رسیدگي هاي جامع خود اعتباري مضاعف 
به اطاعات مالي بخشیده اند و نیز مدیران و كاركنان كه با تاش بي وقفه خود 
در جهت حصول اهداف شركت كوشیده اند، صمیمانه تشکر و قدرداني نموده 
اند. بنا بر این گزارش در این مجمع از4۷5 ریال سـود محقق شده به ازاي هر 
سـهم در سال 93، 45۰ ریال آن میان سـهامداران شركت تقسیم و۲5 ریال 

باقي مانده بهعنوان سود انباشته در حسابهاي شركت منظور شد .
با توجه به اینکه شـركت افزایش سـرمایه 5۰ درصدي را در دستور كار خود 
قرار داده، كه مجمع فوق العاده در این رابطه طي چند هفته آینده برگزار مي 
گردد، از این میزان افزایش، 1۰ درصد از محل سود انباشته و 4۰ درصد از محل 
مطالبات و آورده نقدي سـهامداران صورت مي گیرد و بدین ترتیب 4۰۰ ریال 
از 45۰ ریال سود تقسیمي به افزایش سرمایه انتقال مي یابد و مابقي به میزان 
هر سهم 5۰ ریال متعاقباً پرداخت خواهد شد. از دیگر مصوبات مجمع عمومي 
عادي شـركت تصویب صورت هاي مالي سـال مالي منتهي به ۲9 اسـفندماه 
1393، تنفیذ كلیه معامات مشـمول ماده 1۲9 قانون تجارت ، تعیین سازمان 
حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت براي سال مالي 
1394 و حق الزحمه آنها، تعیین روزنامه هاي كثیر االنتشـار گسـترش صمت 
و دنیـاي اقتصاد جهت درج آگهي هاي شـركت در سـال 94 بود. همچنین با 
توجه به آنکه انتخاب اعضاي هیأت مدیره در دسـتور كار مجمع قرار داشت، 
شركتهاي سرمایه گذاریهاي استان كرمان و یزد از طرف سهام عدالت، شركت 
سرمایه گذاري مهر اقتصاد ایرانیان، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع 
معدني ایران)ایمیدرو( و شـركت سرمایه گذاري صدر تأمین مجدداً به عنوان 

اعضاي هیأت مدیره شركت فوالدمباركه اصفهان انتخاب شدند.
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در این همایش که با حضور جمعی از مسئولین کشوری ، نمایندگان مجلس 
ش��ورای اس��المی ،مدیران عامل صنای��ع، کارخانه ها و واحده��ای خدماتی 
و تولیدی و س��ازمانها و نهادهای مختلفی از سراس��ر کش��ور با شعار رویکرد 
نوین استانداردس��ازی ب��ا تاکید بر حمایت از حقوق مص��رف کننده در مرکز 
همایش های بین المللی صداوس��یما برگزار گردید ،به پاس نگاه موثرمدیریت 
و اعمال الگوهای موفق در عرصه  بهبود کیفیت ،براس��اس رای کمیته علمی 
وداوران این همایش بزرگ مهندس اکبر توتونی مدیر عامل شرکت    تندیس 
درخش��ان تجارت شایسته دریافت نش��ان ملی کیفیت تشخیص داده شد وبا 
اهدای تندیس همایش ملی کیفیت از این مدیرشایسته ملی تقدیر بعمل آمد.

كیفیت تا بی نهایت
مدیرمدبر شرکت در حاشیه این همایش با اشاره به اینکه در آینده ای نزدیک 
تنها مس��یر توسعه ی کسب و کار، مدیریت کیفیت است اضافه کرددر همین 
راس��تا تمام تالش ما این بوده که بواسطه کیفیت برتر محصوالت و نوآوری و 

خالقیت در ارائه خدمات بتوانیم سهم بیشتری را از بازار کسب کنیم  

تندیس درخشان تجارت
شرکت تندیس درخشان تجارت که با نشان تجارت T&D فعالیت می کند در 
سال 89 آغاز به کار کرد و از هعمان بدو ورود به صنعت به یکی از معتبرترین 
برندهای تجاری در زمینه ساخت هود آشپزخانه، اجاق گاز،فر توکار و سینک 
ظرفش��ویی تبدیل گشت و توانست سهم قابل توجهی از بازار ایران را به خود 
اختصاص دهد.این شرکت که با شعار کیفیت تا بی نهایت پا به عرصه گذاشته 
با به کارگیری قطعات و مواد اولیه س��اخت کش��ور ایتالیا)SABAF( و ترکیه 

موفق به اخذ نشان استاندارد با گرید انرژی A گردیده است.

محصوالت و خدمات
- انواع اجاق گاز های صفحه ای با رویه ی شیش��ه سکوریت نشکن و رویه ی 

استیل
- انواع هودهای آشپزخانه با طرح شومینه ای و مورب با تاج تیتانیومی

- انواع فرهای توکار برقی-گازی
- انواع سینک های ظرفشویی استیل و شیشه ای

خط مشی و استراتژی سازمانی
ارائه لوازم آشپزخانه با طرح ها و مدل های روز دنیا با کیفیت فراتر از انتظار مشتری

مشتریان بزرگ و پروژه های مهم
توزیع کنندگان عمده ی لوازم خانگی و تجهیزات آش��پزخانه و فروشگاه های 
زنجیره ای و بنکدارها. تمامی محصوالت این ش��رکت به صورت رایگان نصب 
شده و دارای 24 ماه گارانتی است. بخش صدای مشتری آماده دریافت نظرات 

، پیشنهادات و شکایات مشتریان است.

نام و كارنامه مدیر عامل
اکبر توتونی. فوق لیسانس مدیریت دولتی.

ایش��ان از سال 89 تاکنون مدیریت عامل شرکت تندیس درخشان را بر عهده 
دارند و قبل از آن مدیریت شرکت هود سهند را بر عهده داشتند.

کیفیت فراتر از انتظار مشتری
 مهندس اکبر توتونی با شرکت  تندیس درخشان تجارت برگزیده همایش ملی کیفیت
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از آن روز که امین الضرب برق را به کشور آورد تا به 
امروز که انرژی از آفتاب و باد و آب تامین می شود 
چندی نگذشته، جایی که المپ را چشم شیطان می 
خواندند امروز در ردیف اولین های این علم در جهان 
قرار دارد و نمونه آن را در شرکت ایران ترانسفو می 

بینیم.
س��هامداران ایران ترانس��فو ک��ه 93 درصد مجمع 
عموم��ی ع��ادی س��الیانه را تش��کیل م��ی دادند 

صورت های مالی شرکت را تصویب کردند.
در این مجمع آقای حمید محمودی به عنوان رئیس 
مجمع، خانم پریسا اسداللهی نیک و آقای علی ملکی 
به عنوان ناظرین مجمع و آقای ابراهیم ولدخانی به 

عنوان منشی حضور داشتند.
سهامداران ش��رکت در این مجمع تصمیم گرفتند 
به ازای هر س��هم 350 ریال س��ود بین خودش��ان 
تقسیم کنند، همچنین روزنامه اطالعات و سازمان 
حسابرس��ی به ترتی��ب به عنوان رس��اله برای درج 
آگهی های شرکت و بازرس قانونی انتخاب شدند. در 
پایان این مجمع، اعضای هیات مدیره به شرح زیر به 

مدت دو سال انتخاب شدند: 
- شرکت سینا فرآیند نیرو  

- سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
- شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا

- شرکت امین توان آفرین ساز 
- شرکت صنعت و تجارت آداک

مهن��دس ولدخانی در بخش��ی از گ��زارش خود به 
مجمع با اش��اره به شرایط س��خت اقتصادی کشور 
در س��ال 93 که ناش��ی از رکورد و تحریم های بین 
المللی بود، گفت: با تمام این س��ختی ها توانستیم 
کارنامه قبولی ارائه دهیم و در زمینه تحقیقات برای 
ورود به بازارهای نفت و گاز و پتروش��یمی اقدامات 
جدی و موثری صورت گرفته است. وی افزود: با کار 
و نیروهای متخصصمان طبق دکترین مدیریتی به 
دنبال بازارهای جدید برای محصوالت خود هستیم؛ 
ب��ه طوری که هر جا پروژه ای در حال اجراس��ت ما 
برای بازاریابی ب��ه آنجا مراجعه می کنیم. مهندس 
ولدخان��ی ادامه داد: قیمت محصوالت تولیدی ما از 
مشابه اروپایی کمتر است و با توجه به این توانمندی، 
برچیده شدن تحریم ها تهدیدی از طرف شرکت های 
خارجی برای ما نیس��ت، بلکه یک فرصت درخشان 

خواهد بود برای گسترش فعالیت ها.
بخش پایانی سخنان مدیرعامل به تشریح برنامه های 
تیم مدیریت��ی اش برای کنت��رل هزینه ها و وصول 

مطالبات اختصاص داشت.
اکبرزاده مع��اون مالی و اداری نیز در حاش��یه این 
مجمع با اش��اره به اینکه ش��رکت در حال پیگیری 
و تهیه طرح توجیهی افزایش سرمایه 100 درصدی 
اس��ت، گفت: برنامه ما این اس��ت ک��ه این افزایش 
سرمایه را از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی 

تامین کنیم.
وی این افزایش س��رمایه را در جهت اصالح ساختار 
مالی و تامی��ن نقدینگی به منظ��ور اجرایی کردن 
برنامه های مدون مدیریت��ی و راهبردی برای ادامه 
مسیر شرکت در ارزش آفرینی و سودآوری، ضروری 

دانست.   

پیام هیات مدیره
مرور كلی بر وضعیت و تحوالت صنعت مربوطه

شرکت ایران ترانسفو در سال های قبل همچون سایر 
ش��رکت های تولیدی فعال در کشور با چالش های 
ناشی از شرایط اقتصادی کشور و مشکالت صنعت 
خود مواجه بود که از اهم آنها می توان به مواردی از 
قبیل تحریم های بین المللی و مشکالت نقل و انتقال 
پول اش��اره کرد.  به رغم مش��کالت مذکور، تالش  
مدیران و کارکنان ش��رکت بر رفع این مشکالت و 
بهبود عملکرد شرکت در حوزه های مختلف از قبیل 

تولید، کیفیت و ... متمرکز بوده است. 

برخـی از مهم ترین چالش های شـركت در سـال 
گذشته عبارت بودند از: 

- ادامه مش��کالت نقدینگی مش��تریان و تاخیر در 
وصول مطالبات شرکت

- تعرفه پایین واردات ترانسفورماتور
- نبود اس��تاندارد و مقررات س��ختگیرانه کیفی در 
ارزیابی فن��ی کاالهای ارزان قیم��ت و کم کیفیت 

وارداتی
- مسائل و مشکالت ناشی از تحریم و سخت شدن 

شرایط خرید مواد و کاال
- تاکید ش��رکت های صنعت��ی خصوصی داخلی به 
خرید محص��والت با قیمت پایین ب��دون توجه به 

کیفیت
- نگاه دوگانه مشتریان به ایران ترانسفو و سازندگان 

خارجی
- نبود قوانین ش��فاف با ضمانت اجرایی در حمایت 

از تولید داخلی
- اس��تمرار مشکالت ناشی از کمبود نقدینگی و در 
نتیجه عدم امکان تامین به موقع مواد و قطعات مورد 

نیاز
- رقابتی تر ش��دن فض��ای بازار با توج��ه به حضور 
پررنگ  تر برخی از رقبای چینی در مناقصات داخلی

- کاهش نیاز بازار داخلی و ضرورت توجه جدی تر به 
بازارهای صادراتی

استراتژی شركت
اس��تراتژی اصلی شرکت »تولید محصول با کیفیت 
باال و قیمت تمام شده مناسب« است و در این راستا 

پنج موضوع اصلی استراتژیک شرکت عبارتند از:
1- توس��عه بازاره��ای صادرات��ی 2- کاهش زمان 
تحویل و تولید کیفی محصوالت 3- کاهش قیمت 

تمام شده 4- مدیریت نقدینگی 5- تنوع محصول

ماموریت شرکت: مشارکت در تامین انرژی الکتریکی 
پایدار با تکیه بر تولید انواع ترانسفورماتور

چشم انداز شرکت: رس��یدن به جایگاه 10 شرکت 
برتر دنیا در صنعت ترانسفورماتورسازی

جایگاه ش��رکت: ش��رکت ایران ترانس��فو در سال 
پرچالش 1393 به رغم اس��تمرار کمبود نقدینگی 
و س��ختی تامین مواد اولیه و قطعات به دلیل ادامه 
تحریم ه��ای جهانی، ب��ه فعالیت خ��ود ادامه داد و 
توانس��ت همچنان جایگاه بزرگ  ترین تولیدکننده 
ترانسفورماتورهای قدرت و فوق توزیع را در منطقه 
و جای��گاه دارن��ده باالترین س��هم بازارهای داخلی 

ترانسفورماتور را حفظ کند.

برنامه های آینده شركت
- کاهش زمان تحویل به ویژه با کاهش زمان محاسبه 

و طراحی و زمان تولید محصول
- پیش بینی فروش حدود MVA 15000 برای سال 

94 که بخش قابل توجهی از آن قرار داده شده است
- افزایش فروش صادراتی با توسعه بازارهای منطقه 

ای و حوزه آفریقا
- توس��عه س��بد محص��والت ب��ا رویک��رد تولی��د 

ترانسفورماتورهای کوره و خاص
- اجرای سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت

- بازنگری چارت سازمانی شرکت
- سازماندهی وضعیت شرکت های زیرمجموعه ایران 
ترانسفو و ایجاد سیستم اطالعات مدیریت یکپارچه

- تمرکز بر بازارهای صنایع مختلف از جمله نفت و 
گاز و پتروشیمی، سیمان، فوالد و مس

- بررس��ی و مطالعه پیرامون امکان انجام س��رمایه 
گذاری های مشترک با هدف ایجاد کارخانه در سایر 

کشورهای هدف صادراتی
- اج��رای پروژه مدیریت دانش در س��ایر واحدهای 

شرکت پس از واحد مدیریت کیفیت
- شناسایی منابع بیشتر تامین مواد و قطعات

- پیگیری ساخت داخل کردن قطعات و تجهیزات 
مورد نیاز

- تامین منابع مالی ارزان تر برای رفع مشکل کمبود 
نقدینگی

- معرف��ی توانمندی های ایران ترانس��فو به فعاالن 
صنعت نفت و گاز و پتروش��یمی ب��ا توجه به فعال 

 DLP شدن پروژه های این حوزه و نصب نرم افزار
- بازنگری برنامه ریزی استراتژیک، نقشه ها، اهداف 
و شاخص های استراتژیک ش��رکت و اجرای آن در 

شرکت های زیرمجموعه.

در شرکت ایران ترانسفو مهندس ولدخانی کاری کرد کارستان
تقسیم سود 350 ریالی به ازائ هر سهم

نی
سی

 ح
یر
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خ
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مجامع عمومـی فوق العاده و عادی سـالیانه مالی 
منتهـی بـه 93/1۲/۲9 شـركت بیمـه كار آفرین 
تشـکیل   94/۰4/۲9 تاریـخ  در  )سـهامي عام( 

گردیدند. 
خاصة تصمیمات مجامع به شرح ذیل می باشد:

صورت های مالی سال مالی منتهی به 1393/1۲/۲9 
شـركت مورد تصویب قرار گرفت. سـود تقسیمی 
به مبلغ 36،۰۰۰ میلیون ریال )به ازای هر سـهم به 
مبلغ 3۰ ریال( مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسـه 
حسابرسی سخن حق به   عنوان حسابرس مستقل 
و بازرس قانونی اصلی، و موسسه حسابرسی ایران 
مشهود به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی 

علی البدل شركت انتخاب گردیدند

 اعضای هیات میره به مدت دو سـال به شرح ذیل 
انتخاب شدند:
اعضای اصلی:

1- شـركت تضمیـن؛ ۲- شـركت كار و اندیشـه؛ 
 -5 ترمـوون  شـركت   4 كارآفریـن؛  بانـک   -3
شـركت جهان پارس؛ 6- شـركت همپا؛ ۷- آقای 

عبدالمحمود ضرابی
اعضاء علی البدل:

1- شـركت سـرمایه گذاری كارآفریـن؛  ۲- آقای 
رضوی

با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده تصمیمات ذیل 
اتخاذ گردید:

- افزایش سـرمایه از مبلـغ 1/۲۰۰ میلیارد ریال به 
مبلـغ 1/5۰۰ میلیارد ریـال، از محل مطالبات حال 
شـده و آوردهنقدی و سـود انباشـته جهت اجرا 

تصویب شد.
 - همچنین ، مجمع با انجام افزایش سرمایه شركت 
از مبلغ 1/5۰۰ میلیارد ریال به مبلغ 4/۰۰۰ میلیارد 
ریـال از محل مطالبـات حال شـده و آورده نقدی 
موافقـت و اختیـار عملی نمـودن آن را به مدت ۲ 
سـال به هیات مدیره تفویض نمود تا هیات مدیره 
شـركت پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق 

بهادار نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید.
مهنـدس ضرابیه در ابتدای گزاش خود با تشـریح 
سال سـخت 93 برای اقتصاد كشور بخاطر شرایط 
ناشـی از معضات اقتصـادی، ركود بـازار، تحریم 
های بیـن المللـی و... اضافه كرد علـی رغم تمام 
این دشـواریها توانستیم با تدبیر و كار كارشناسی 
موفق عمل كنیم. مدیرعامل شـركت با اشـاره به 
رشـد معنـادار پرتفوی شـركت كه یکـی از نقاط 
قوت عملکرد سـال 93 شركت بوده است افزود با 
توجـه به رئوس برنامه ای خـود در جهت مدیریت 
ریسک توانستیم با یک ریسک معقوالنه در فروش 
بیمه های درمانی و ثالث و عملکردی درخشان در 
فروش بیمه های سرمایه گذاری، عمر، مهندسی و... 

شاهد عملکردی موثر برای شركت باشیم  
مهندس ضرابیه كه خود از پیشکسـوتان و بزرگان 
صنعت بیمه كشور می باشد و به تازگی نشان عالی 

مدیرشایسته ملی را به عنوان یکی از مدیرعامان با 
تجربه و خاق كشور كسـب كرده در ادامه گزارش 
خود با اشـاره به این نکته كـه ۲4 درصد بیمه های 
كارآفرین متعلق به بیمه های سرمایه گذاری و عمر 
می باشد اضافه كرد با افتخار اعام می كنیم از بیمه 
هایی كه بیش از نیم قرن از ما سـابقه بیشـتری در 
صنعت بیمه كشـور دارند ما جلوتر بـوده و در این 
رشـته اول هسـتیم. مدیرعامل موفق شركت یکی 
دیگـر از افتخارات بیمـه كارآفرین را بنـا به اعام 
بیمه مركزی در كمترین تعداد شکایت ثبت شده و 
پیگیری جدی شـکایت دانست و افزود در سال 93 
توانستیم دهها جایزه داخلی و بین المللی را در سایه 
حمایت بی دریغ هیات مدیره و اجرای كردن برنامه 
هـای مدیریتی در كادر اجرائی برای بیمه كارآفرین 

بعنوان یک بیمه مطمئن و پیشرو كسب كنیم.
مهندس ضرابیه در پایان گزارش خود با اشـاره به 
اینکه عمده ساختمانهای شعبات برای شركت می 
باشد اضافه كرد سعی كردیم بهترین و مدرنترین و 
مجهزترین شـعبات را در بین دیگر بیمه ها داشته 
باشیم تا شایسـته برند بیمه كارآفرین باشند. وی 
همچنیـن ار بهره برداری سـاختمان مركزی بیمه 
كارآفرین در طی ۲ سـال اینده در تهران خبر داد. 
چرا كه معتقدیم اگر بعنوان بیمه ای به روز و مطمئن 
شناخته می شویم شایسته است در خور شان برند 
در  ضرابیـه  مهنـدس  خوشنام خود باشیم.  
حاشیه این مجمع با اشاره به سهم 8 درصدی بانک 
كارآفریـن كه متعلق به بیمه كارآفرین می باشـد 
اضافه كردخوشـبختانه عملکرد بانـک هم خوب 
بوده و توانسـته سـود خوبی را برای سـهامداران 
حاصل سازد اگر به راستی بیمه كارآفرین را مجمع 
بزرگان و حرفه ای های صنعت بیمه می شناسـند 
به یمن وجود بیمه مدیرانی اسـت رزومه دار كه با 
همدلی و همزبانی توانسـته انـد در روزگارانی كه 

صنعت بیمه در كشورروزهای خوبی نداشته و بیمه 
های دولتی و خصوصی متحمل زیان انباشته شده 
اند، فعل خواستن را صرف كنند و از تهدید فرصت 
بسازند. مهندس علی آزاد نیز در حاشیه این مجمع 
با اشاره به اینکه با توجه به توافق هسته ای حاصل 
شده بسیار خوش ببینیم كه شاهد رشد وشکوفایی 
اقتصاد كشـور باشیم اضافه كرد بی شک مدیرانی 
با تجربه بـرای این روزها برنامـه دارند و با تدوین 
برنامه های مدون سعی در حركت جهشی درجهت 
بالندگـی مجموعـه تحت ریاسـت خـود خواهند 
داشـت. رئیـس هیات مدیـره شـركت در ادامه با 
اشاره به اینکه بیمه كارآفرین مركز تجمع مدیرانی 
شـناخته شده و مدبر كشـور می باشد اضافه كرد 
مفتخریم اعام كنیم كه مدیرعامل مدیر شركت با 
درایت توانسـته این بیمه را بعنوان یکی از برترین 

های بیمه خصوصی كشور مطرح سازد. 
رشـد 18/63 درصدی در جمع كل درآمد نسـبت 
بـه سـال گذشـته، افزایـش 15/66 درصدی حق 
بیمـه واگـذاری اتکایـی و رشـد 33/۲9 درصدی 
جمع دارایـی ها، تندیس بهترین عملکرد )بلژیک 
-بروكسل ۲۰14 ( تندیس طرفداران محیط زیست 
93 ، تندیس سـتاره بین المللی بـرای رهبری در 
كیفیت )فرانسـه – پاریـس ۲۰13(، تندیس عالی 
كیفیت )انگلسـتان- لندن ۲۰13( و.... گوشه ای از 
افتخارات تیم مدیریت مهنـدس ضرابیه از مالی و 
سـهام گرفته تا روابط عمومی و پشتیبانی و ... می 

باشد.
شایان ذكر است بیمه كارآفرین در اجرای مسئولیت 
اجتماعی خودعاوه بـر حمایت از كودكان و دیگر 
بیماران سرطانی در موسسـات خیریه مختلف، از 
انجمن طرفداران ایمنی جاده ها، سازمان حفاظت 
از محیط زیست و برخی دیگر از این قبیل سازمانها 

و موسسات حمایت به عمل می آورد. 

حرفه ای های صنعت بیمه در کارآفرین
مهندس ضرابیه و عملکردی درخشان در سال 93

لج
 خ

دی
مه
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خاصه فعالیت شركت در سال 1393
بیمه كارآفرین بر مبنای برنامه ریزی انجام شـده و 
مصوبات و راهنمایی اعضای هیات مدیره، اقداماتی 
برای نیل به اهداف معین شـده انجام داده كه اهم 
آن به شرح زیر بوده است: حق بیمه صادره شركت 
در سـال 1393بالـغ بـر 6/۰58/495 میلیون رال 
اسـت كه در مقایسه با سـال قبل از رشدی معادل 

18/31 درصد برخوردار بوده است.

درامد معامات بیمه ای
مجموع درآمد بیمه ای شـركت در سال 1393 اعم 
از حق بیمه مستقیم و درآمدهای حاصل از كارمزد 
و كارمزد منافع عملیات اتکائی واگذاری و خسارت 
سهم بیمه گران اتکایی مبلغ 6/941/۷3۰ میلیون 
ریال بوده اسـت كه با توجه به درآمد سـال 139۲ 
به مبلغ 5/818/9۰5 میلیون ریال از رشـدی برابر 

19/۲9 درصد برخوردار بوده است.

سرمایه گذاری ها
سـرمایه گذاری در اماک و شـركت های پذیرفته 
شده در بورس از جمله بانک كارآفرین و نیز سرمایه 
گذاری در شركت سرمایه گذاری بانک كارآفرین و 
سپرده گذاری در بانک مبلغ 5/۰66/336 میلیون 
ریال بوده كه در مقایسه با سال قبل 58/۲۰ درصد 

افزایش یافته است

* از دیگر افتخارات این بیمه:
1- تندیـس از مقام محتـرم وزیر امـور اقتصادی 
و دارایی بـرای انتخاب بیمـه كار آفرین به عنوان 

بزرگترین فروشنده بیمه عمر 1389
۲- تندیـس پاتین برای كیفیت و نام تجاری برتر. 

سوئیس- ژنو ۲۰1۰
3- تندیس طایی برای كیفیـت و اعتبار تجاری. 

آلمان – برلین ۲۰11
4- تندیـس طایـی بیـن المللـی كیفیـت قرن. 

سوئیس- ژنو ۲۰11 
5- تندیـس سـتاره طایی برای كیفیـت جهانی. 

فرانسه-پاریس ۲۰11
6- تندیس تاج طایی برای كیفیت عالی و نوآوری. 

انگلستان-لندن ۲۰11
۷- تندیس با شـکوه 5 قاره برای كیفیت و برتری. 

ایتالیا- رم ۲۰11
8- تندیـس طایی بـرای كیفیت برتـر . آلمان-

فرانکفورت ۲۰11
9- تندیـس پاتیـن بـرای كیفیت برتـر. آلمان-

فرانکفورت ۲۰1۲
1۰- تندیس تـاج پاتینیوم بـرای كیفیت عالی و 

نوآوری . انگلستان-لندن ۲۰1۲
11- تندیس ستاره پاتینیوم برای كیفیت جهانی.

فرانسه- پاریس ۲۰1۲
1۲- تندیـس سـتاره بین المللی بـرای رهبری در 

كیفیت. فرانسه-پاریس ۲۰13
13- تندیس تعالی كیفیت.انگلستان- لندن ۲۰13

14- دریافـت گواهینامـه مدیریـت كیفیت برای 
عملکرد برتر رضایتمندی مشـتری. سوئیس-ژنو 

۲۰1۰
15- دریافت گواهینامه پاتینیوم برای كیفیت و نام 

تجاری برتر. سوئیس-ژنو ۲۰1۰
16- دریافت گواهینامـه برترین كیفیت و رضایت 

مشتری. ایتالیا-رم ۲۰11
1۷- دریافـت گواهینامه كیفیت رضایت مشـتری 
بـرای عملکرد برتر رضایتمندی مشـتری. آلمان-

برلین ۲۰11
18- دریافت گواهینامه بیـن المللی كیفیت قرن. 

سوئیس-ژنو ۲۰11
19- دریافـت گواهینامه با شـکوه پنج قـاره برای 

كیفیت و برتری. ایتالیا-رم ۲۰11
۲۰- دریافـت گواهینامه طایی كیفیـت و اعتبار 

تجاری. آلمان-برلین ۲۰11
۲1- دریافـت گواهینامه سـتاره رهبـری كیفیت. 

فرانسه-پاریس ۲۰11

اعضاء هیات مدیره

آقای علی آزاد

آقاي محمد مهدي تابع قانون

آقاي علي روستا 

آقاي غالمرضا صادق ویشکائي

آقاي عزیزاهلل مصلحي مصلح آبادي

آقای ایمان نوربخش

آقاي عبدالمحمود ضرابي

نماینده

شرکت تضمین

شرکت کار و اندیشه

شرکت ترموون

بانک کارآفرین

شرکت جهان پارس

شرکت همپایه 

سمت

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

55



| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  56 | مرداد ماه  1394| 

در ایـن همایش كه با حضور جمعی از مسـئولین 
كشـوری ، نماینـدگان مجلس شـورای اسـامی 
،مدیـران عامل صنایـع، كارخانه هـا و واحدهای 
نهادهـای  و  سـازمانها  و  تولیـدی  و  خدماتـی 
مختلفی از سراسـر كشـور با شـعار رویکرد نوین 
استانداردسازی با تاكید بر حمایت از حقوق مصرف 
كننده در مركز همایش های بین المللی صداوسیما 
برگـزار گردید ،به پاس نگاه موثرمدیریت و اعمال 
الگوهای موفق در عرصه  بهبود كیفیت ،براسـاس 
رای كمیته علمی وداوران این همایش بزرگ آقای 
علـی اكبر عبداله زاده مدیر عامل شـركت پارس 
بتن شایسته دریافت نشان ملی كیفیت تشخیص 
داده شد وبا اهدای تندیس همایش ملی كیفیت از 

این مدیرشایسته ملی تقدیر بعمل آمد.

محصوالت و خدمات
- تولید بتن با عیار 1۰۰ كیلوگرم بر متر مکعب

- تولید بتن با عیار 15۰ كیلوگرم بر متر مکعب
- تولید بتن با عیار ۲۰۰ كیلوگرم بر متر مکعب
- تولید بتن با عیار ۲5۰ كیلوگرم بر متر مکعب
- تولید بتن با عیار 3۰۰ كیلوگرم بر متر مکعب
- تولید بتن با عیار 35۰ كیلوگرم بر متر مکعب
- تولید بتن با عیار 4۰۰ كیلوگرم بر متر مکعب
- تولید بتن با عیار 45۰ كیلوگرم بر متر مکعب

خط مشی و استراتژی سازمانی 
با توجه به افزایش سـاخت و ساز و استاندارد های 
سـاخت برآن شـدیم تا اسـتفاده از بتن آماده را 
جایگزین روش های قدیمی در ساخت و ساز كنیم 
و تمـام تاش خود را بکار بسـته ایم كه محصولی 
با كیفیت بـاال به بازار عرضه كنیـم چون رضایت 
مشتری و نتیجه كار ضامن بقای این واحد تولیدی 
اسـت پس اعتبار ما به صداقت و كیفیت محصول 

ماست و می كوشیم در این راه ثابت قدم باشیم.

مشتریان مهم و پروژه های بزرگ:

-پروژه ی هایپر سنتر خزر شهرستان تنکابن.
-پروژه ی الماس قو خاورمیانه سلمانشهر.

-پروژه ی بیمارستان شهرستان عباس آباد.
-پروژه ی بیمارستان خصوصی تنکابن. 

-پروژه ی پاساژ بزرگ آدینه شهرستان تنکابن.
-پروژه پل زیرگذر چشمه كیله شهرستان تنکابن.

-پروژه ی مصلی شهرستان چالوس.
-پروژه ی مدرسه والیت فقیه تنکابن.

-پروژه ی مدرسـه تیزهوشـان شـهید بهشـتی 
شهرستان تنکابن.

-پـروژه ی دانشـگاه آزاد اسـامی شهرسـتان 
چالوس. 

-پروژه ی مسکن مهر غرب مازندران- نشتارود.
-پـروژه ی پایانـه گل و گیـاه كشـور در غـرب 

مازندران.
-پروژه ی پل اسبچین.

-پروژه ی عمرانی شهر نمک آبرود.

افتخارات و گواهی نامه ها:
. c3۰ گواهی كیفیت تولید_
_گواهی  طرح اختاط بتن.

_گواهی روش های نمونـه گیری و صحت كیفیت 
در تکنولوژی بتن.

_گواهی سنگدانه های استاندارد و استانداردسازی 
فرآورده های بتنی.

_استفاده از ماسه دوبار شسته شده.
_گواهی اصول نمونه گیری و بازرسی نمونه ها.

 .iso 9۰۰1 گواهی مستند سازی و ممیزی داخلی_

به صالبت و استواری بتن
مهندس علی اکبر عبداله زاده شرکت  پارس بتن برگزیده همایش ملی کیفیت
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مجمع عمومی عادی سالیانه شركت صنعتی پارس 
خزر )سـهامی عام( در سـاعت 15 روز پنجشنبه 
1394.۰4.11 بـا حضور صاحبـان 9۷ درصد از كل 
سـهام و یا نمایندگان تام االختیـار آنان در محل 

قانونی شركت تشکیل گردید.
در جلسـه مذكور، پـس از تاوت آیاتـی از قرآن 
مجید و اعام رسـمیت جلسـه ، آقایان مهندس 
هوشـنگ دادوش ، جلیل میهن دوست ، مهندس 
محسن عسکری آزاد و حسن همتی بعنوان رئیس، 
ناظرین و دبیر مجمع عمومی انتخاب شدند. سپس 
گزارش هیئت مدیره راجع به عملکرد و صورتهای 
مالی سـال 1393 و گزارش حسـابرس مسـتقل و 
بازرس قانونی شركت قرائت گردید و به اتفاق آراء 
،ترازنامه مورخ 1393/1۲/۲9 و صورتحساب سود 
و زیان و پیشـنهاد تقسـیم 5۰۰ ریال از سود قابل 
تخصیص بابت هر سهم از سهام شركت به تصویب 
رسـید و به هیئت مدیره شـركت مفاصاحسـاب 

اعطاء شد.
تاریخچه تأسیس شركت:

شـركت صنعتی پارس خزر)سهامی عام( در بهمن 
ماه 134۷ با نام شـركت صنعتی پارس توشـیبا به 
منظور ساخت انواع وسایل برقی خانگی به صورت 
شـركت سـهامی خاص تأسـیس و تحت شـماره 
1۲934 در اداره ثبـت شـركتها و مالکیت صنعتی 
تهـران به ثبـت رسـید و در بهمن مـاه 13۷4 به 

شركت سهامی عام تبدیل شد.
در حال حاضر، شـركت صنعتی پارس خزر بعنوان 
یکی از واحد های تجاری فرعی شـركت سـرمایه 
گذاری پارس توشـه )سـهامی عـام( فعالیت می 

نماید.

خوشنام ترین برند لوازم خانگی
 »پارس خزر به ازای هر سهم 500 ریال سود تقسیم کرد«
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به دنبال اجرای طرح بیمه سپرده گذاران بانک پاسارگاد، 
ش��رکت بیمه پاسارگاد در قبال پوشش بیمه تکمیلی 
حادثه دو تن از سپرده گذاران بانک پاسارگاد، غرامت 
ف��وت بیمه تکمیلی را به بازماندگان ایش��ان پرداخت 

کرد.
بانک پاسارگاد ضمن آرزوی سالمتی و تندرستی برای 
کلیه سپرده گذاران خود، با انگیزۀ پشتیبانی و حمایت 
از مش��تریان خود و تحقق شعار » مشتری ذات بانک 
اس��ت » با همکاری ش��رکت بیمه پاس��ارگاد ، بسته 
بیمه ای جامعی را متناس��ب با مبلغ و مدت س��پرده 
آنان ارایه می کند. در این طرح ، کلیه س��پرده گذاران 
حقیقی که دارای س��پرده بلند مدت بیش از یک سال 
باشند، تحت پوشش بیمه تکمیلی حادثه و فوت ناشی 
از غیر حادثه قرار دارند. این بیمه نامه سپرده گذارانی 
را که س��ن آن ها کمتر از 75 سال باشد، معادل مبلغ 
س��پرده خود تا یک میلیارد ریال تحت پوشش خطر 

فوت قرار می دهد.
ب��ر اس��اس این خبر، پی��ش از این نیز ش��رکت بیمه 
پاسارگاد خدمات ممتاز دیگری را به سپرده گذاران با 
هزینه بانک پاس��ارگاد ارایه داده است. بیمه حادثه در 
طول ش��بانه روز و در کلیه نقاط جهان به میزان مبلغ 
سپرده، پرداخت خسارت حداکثر تا سقف یک میلیارد 
و پانصد میلیون ریال برای فوت ناشی از حادثه، بیمه 
هزینه های درمان بستری بیمارستانی ناشی از حادثه 
به میزان 10 درصد مبلغ س��پرده، پرداخت خس��ارت 
حداکثر تا 150میلیون ریال، بیمه آتش سوزی منزل 
مس��کونی س��پرده گذاران به میزان یک س��وم مبلغ 
س��پرده در روز قب��ل از حادثه، پرداخت خس��ارت تا 
س��قف 500 میلیون ریال و تخفی��ف ویژه بیمه بدنه 
اتومبیل س��پرده گذاران از جمله امتیازاتی است که به 
تمامی سپردهگذاران با هر نوع سپرده و موجودی ارایه 

شده است.
همچنین پوشش بیمه هزینه های بیمارستانی )شامل 
هزینه های بس��تری ش��دن در بیمارس��تان و اعمال 
جراحی( پرداخت خس��ارت از مبلغ 20 میلیون ریال 
ت��ا 400 میلیون ری��ال برای س��پرده گذاران حقیقی 
دارای سپرده بلند مدت متناسب با مبلغ سپرده ارایه 

می شود.
گفتنی اس��ت سپرده گذاران به منظور اطالع و آگاهی 
از کیفیت پوش��ش های بیم��ه ای، می توانند با مراجعه 
به ش��عبه های افتتاح کننده سپرده خود، گواهی بیمه 
دریافت کنند. همچنین مرکز مش��اوره و اطالع رسانی 
بانک پاسارگاد به شماره 82890 آماده پاسخگویی به 

سواالت هم میهنان گرامی است.

نش��ان عالي مدیر شایسته ملي در اجالس سراسري 
انتخاب مدیران شایس��ته کشور به مدیر عامل بیمه 

پارسیان اهدا شد.
در ای��ن اجالس که ب��ا حضور جمعي از مس��ئولین 
کشوري ، نمایندگان مجلس شوراي اسالمي، مدیران 
عام��ل صنای��ع، کارخانه ها و واحده��اي خدماتي و 
تولیدي و س��ازمانها و نهادهاي مختلفي از سراس��ر 
کش��ور در مرکز همایش هاي بین المللي صداوسیما 
برگزار گردید به پاس نگاه موثر در مدیریت و اعمال 
الگوهاي موفق در عرصه خدمت رس��اني در صنعت 
بیم��ه و همچنین اس��تفاده بهین��ه از منابع موجود 
،براساس راي کمیته علمي این اجالس  آقاي هادي 
اویارحس��ین عضو هیأت مدی��ره و مدیرعامل بیمه 
پارسیان شایس��ته دریافت نشان عالي مدیرشایسته 
مل��ي تش��خیص داده ش��د و تندیس نش��ان عالي 

مدیرشایسته ملي به ایشان اهدا گردید. 
بیم��ه پارس��یان به دلیل رش��د و ترکیب مناس��ب 
پرتفو، رعایت قوانی��ن و آیین نامه هاي بیمه مرکزي 

جمهوري اسالمي ایران، ارائه خدمات مناسب به بیمه گذاران خود تاکنون چندین نشان و جایزه ملي 
را دریافت نموده است و این اجالس نیز براساس گزارش هاي موجود و بررسي هاي انجام شده، ایشان 

را شایسته دریافت این نشان دانست.

مدیرعامل بانک س��ینا در چهارمین دوره آیین تقدیر سرآمدان روابط عمومی به عنوان مدیر ارشد تعالی 
گر ارتباطی شناخته شد.

در این آیین که روز چهارش��نبه 31 تیر ماه 1394 با حضور مدیران روابط عمومی س��ازمان ها و نهادها، 
اس��اتید دانشگاه، صاحب نظران و کارشناس��ان ارتباطات در مرکز همایش های سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی ایران برگزار شد، به انتخاب هیات داوران لوح سپاس مدیر ارشد تعالی گر ارتباطی به مهندس پیشرو 

اهدا شد. 
بر اساس این گزارش این لوح به پاس خدمات و حمایت های مهندس پیشرو در راستای ارتقاء ارتباطات 
و ترغیب سازمان به سمت تعالی جویی و تعالی گری در مدیریت ارتباطات با مخاطبان درونی و بیرونی از 

سوی هیات داوران چهارمین دوره آیین تقدیر سرآمدان روابط عمومی به وی تعلق گرفت. 
واریز مبلغ 212 میلیارد ریال بهاي گندم به حساب کشاورزان استان آذربایجان شرقي

بانک کشاورزي استان آذربایجان شرقي تا کنون از مجموع 1985 میلیارد ریال وجه گندم خریداري شده 
از کشاورزان استان ، مبلغ 212 میلیارد ریال را به حساب گندمکاران این استان واریز کرده است.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان آذربایجان شرقي ، در این استان  تاکنون 
بیش از 171هزار تن گندم خریداری ش��ده که بیش��ترین میزان آن متعلق به مراکز خریدگندم هشترود 

بوده است.

پرداخت غرامت فوت بیمه تکمیلی حادثه
 به سپرده گذاران بانک پاسارگاد

نشان عالي مدیر شایسته ملي به مدیرعامل بیمه پارسیان اهدا شد.

مدیرعامل بانک سینا مدیر ارشد تعالی گر ارتباطی شد
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مدیرعامـل بانک دی از آغاز اقدامات این بانک در حوزه 
بین الملل خبر داد و گفت: روابط كارگزاری این بانک در 

حال برقراری است. 
دكتر احمد شـفیع زاده در حاشـیه بازدید از خبرگزاری 
جمهوری اسـامی)ایرنا( درباره اقدامات بانک دی برای 
دوران پسـاتحریم اظهار كرد: این بانک توسـعه فعالیت 
ارزی را در دستور كار خود قرار داده ضمن آنکه در حال 

اخذ مجوزهای مربوطه است.
وی ادامـه داد: بانک دی درحال برقـراری تعامات خود 
بـا مراجع بین المللی اسـت به طوری كـه ظرف یک ماه 
گذشته به شبکه جهانی پیام رسانی )سوئیفت( متصل و 

شرایط مبادالت مالی فراهم شده است.
شفیع زاده از افتتاح حساب در سایر بانک های خارج از 
كشور خبر داد و گفت: روابط كارگزاری در حال برقراری 
اسـت تا زمینه انجام فعالیت در دوران پساتحریم فراهم 
شود. در راهبردهای بانک دی حضور در بازار بین المللی 
و نفوذ در آن و همچنین اخذ یک سهم مناسب از فعالیت 

های بین المللی مدنظر قرار گرفته است.
وی همچنین درباره بحث كارمزد محوری در نظام بانکی 
كشـور گفت: یکـی از موضوعاتی كه باید بیشـتر به آن 
توجه شـود و نظام بانکی با جدیت آن را در دسـتور كار 
خود قرار دهد، بحث نظام كارمزدی در نظام بانکی كشور 

است.
شـفیع زاده با بیان آنکه بارها گفته شده نرخ تسهیات 
بانکـی باید كاهش یابد، تصریح كرد: برای دسـتیابی به 
این هدف و كاهش نرخ سـود تسـهیات بـه ویژه برای 
بخش تولید كشور و همچنین اصاح ساختار اعتباری به 
خصوص پرداخت تسـهیات بانکی باید الزاماتی را مورد 

نظر قرار داد و مقدماتی را آغاز كرد.
وی ادامه داد: توجه به كارمزدها از این نقطه نظر بسـیار 
مهم اسـت و اگر بتوانیـم نظام كارمـزدی را در بانک ها 
توسـعه دهیم عاوه بر بهبود وضعیت »درآمد – هزینه« 

زمینه كاهش نرخ سود تسهیات فراهم می شود.
مدیرعامـل بانـک دی گفت: بایـد فضایی فراهم شـود 
كـه درآمد بانک ها از محل كارمزد بیشـتر از نرخ سـود 
تسهیات باشد و اگر بتوانیم چنین فضایی را ایجاد كنیم 

شرایط كاهش نرخ سود تسهیات فراهم می شود.
شـفیع زاده كاهش نرخ سـود بانکی را سیاست دولت و 
بانـک مركزی دانسـت و ادامه داد: این امـر به نفع تمام 
مشتریان اسـت و بهره مندی مشـتریان را افزایش می 
دهد ضمن آنکه كارمزد محوری در مسیر مشتری مداری 
اسـت و با ایجاد سـاختار مناسـب از دریافت كارمزدها 
در ازای ارایـه خدمات می توانیم شـرایط بهتری را برای 

كاهش نرخ تسهیات ارایه كنیم

 در ادامه معرفي خدمات نوین توسط نخستین بانک خصوصي جمهوري اسالمي ایران به مشتریان، ارایه 
خدمت »بانکآشنا« بانک اقتصادنوین آغاز شد.

خدمت »بانکآشنا« با هدف جلب رضایت مشتریان ارایه نموده است. با بهره   مندي از این خدمت مشتریان 
مي توانند از طریق ارتباط مستقیم تلفني با کارشناسان، در تمام ساعات شبانه روز از خدمت بانکي استفاده 
کنند. این محصول غیرحضوري بانک اقتصادنوین بدون نیاز به ابزارهاي خاص مانند اینترنت و نرم افزارهاي 

موبایلي، تنها از طریق تماس تلفني ارایه مي شود. 
خدمت »بانکآشنا« بانک اقتصادنوین در دو بخش »اطالع رساني« و »مالي« به مشتریان ارایه مي شود که 
در بخش اطالع رس��اني مش��تریان مي توانند از موجودي سپرده، وضعیت و کارت، گردش روزانه و ماهانه، 
مانده اقس��اط تس��هیالت، شماره کارت و سپرده متصل به آن، شماره  شبا و چک هاي واگذار شده و صادر 

شده خود اطالع یابند.
در بخش خدمات مالي نیز خدمات متنوعي از جمله مسدود کردن کارت، انتقال وجه کارت شتابي، انتقال 
وجه س��پرده اي س��اتنا و پایا، پرداخت قبوض از س��پرده و یا کارت، خرید شارژ سیم کارت هاي اعتباري، 
پرداخت اقس��اط تس��هیالت، پرداخت بدهي کارت هاي اعتباري و تغییر رمز ورود و رمز دوم به مشتریان 

ارایه مي شود.
براي راه اندازي این خدمت کافي اس��ت مش��تریان تنها یکبار به یکي از شعب بانک اقتصادنوین مراجعه و 
فرم هاي الزم را تکمیل نمایند. سپس از طریق شماره 84292-021 کارشناسان بانک تمام خدمات فوق 

را به صورت تلفني ارایه مي نمایند. 

بیسـت و چهارمین نمایشـگاه مبلمـان منزل 
)مبلکـس ۲۰15(  از روز  جمعـه 9 مرداد ماه در 
محل دائمي نمایشـگاه هاي بیـن المللی تهران 
طی مراسـمی رسـمی، با حضور وزیـر صنعت، 
معـدن و تجارت، رئیس شـورای ملی مبلمان و 
دكوراسـیون ایران و صنایع وابسـته و تعدادی 
از بـزرگان صنعـت افتتـاح شـد. بـه گـزارش 
روابط عمومـي و امـور بین الملـل، مدیرعامـل 
بیمه رازی در مراسـم افتتاحیه رسمی »بیست 
و چهارمین دوره نمایشـگاه مبلمان« به حضور 
بیمـه رازی به عنـوان حامی مـادی و معنوی و 
نیز تنها شـركت بیمه حاضر در این نمایشـگاه 
هـا اشـاره نمودنـد و از اهداف حضـور در این 
نمایشـگاه را ارائـه خدمات متمایـز بیمه ای به 
بازدیدكنندگان و شـركت كنندگان دانسـتند. 
بازدیدكنندگان این دوره نمایشـگاه می توانند 
بـا حضـور در غرفه هـای بیمه رازی در سـالن 
»میاد« و »8و9« از تخفیفات بیمه ای تا سقف 

5۰درصد استفاده نمایند.

دکتر شفیع زاده در گفت وگو با ایرنا خبر داد:
توسعه فعالیت های ارزی و بین المللی بانک دی

تشریح جزییات محصول »بانکآشنا« بانک اقتصادنوین

افتتاح بیست و چهارمین نمایشگاه مبلمان منزل )MOBLEX ۲015(با حضور بزرگان صنعت
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ش��ب های جمعه در مس��یر تهران – کرج سری به فروش��گاه بهنوش در جاده 
مخصوص می زنیم و به قدر توان مالی چند بسته نوشابه بهنوش می خریم و بین 
بچه های گرمخانه ها توزیع می کنیم، به قول عیال این راه هم به بهشت است. دیروز 

مجمع ساالنه شرکت بود و مصادف با شب نیاز بچه های گرمخانه.
به حیاط بهنوش رس��یدم، حاج آقا بایرامی را دیدم که به طرف ساختمان جدید 
م��ی آم��د، لطف کرد و ما را به گرمی پذیرفت و هم��راه او به طبقه پنجم رفتیم. 
مجمع ساالنه بود. من که سال هاست از این شرکت و کارکردش مطلعم نیک می 
دانم مهندس بایرامی باورمدار این شعار است که »ما می توانیم«، و امروز آن را با 
افزایش سطح کیفی محصوالت به اثبات رسانده است. اگر کشوری آزاد و آباد می 

خواهیم، باید قدر مدیرانی چون او را بدانیم.   
 مهندس بایرامی در بخش��ی از گزارش خود گفت: ماموریت ما، افزایش س��طح 
کیفی زندگی، از طریق تولید و عرضه نوشیدنی های متنوع، با پایه طبیعی است. 
وی افزود: یکی از مهم ترین دغدغه های ما، همواره افزایش سطح رضایت مشتریان، 
از طریق اس��تفاده از باکیفیت ترین مواد و بهره گی��ری از تکنولوژی های روز در 
تولید محصوالت است. ما پیوسته در تالشیم با اتخاذ تصمیمات صحیح و عملکرد 
مناسب، پاسخگوی اعتماد سهامداران باشیم و با دستیابی به باالترین بازده ممکن، 
بهترین شرایط سرمایه گذاری را برای سهامداران فراهم آوریم .                                        
مجمع ساالنه شرکت بهنوش ایران )سهامي عام( در تاریخ 1394/4/31 با حضور 
93/5 درصد صاحبان س��هام و یا نمایندگان قانوني آنها در محل قانونی شرکت 

برگزار شد.
آقاي مرتضی بهرامی به عنوان رئیس مجمع و آقایان عبدالمجید شورایی مقدم و 
مصطفی شهریاری به عنوان ناظرین مجمع و آقاي کمال الدین بایرامي به عنوان 

دبیر مجمع تعیین گردیدند. 

سود به مبلغ 580 ریال براي هر سهم در نظر گرفته شد.
همچنین سازمان حسابرسي به عنوان حس��ابرس و بازرس قانوني اصلي و علي 

البدل شرکت براي سال مالي منتهي به 1394/12/29 انتخاب گردیدند.
مجمع به اتفاق آرا از زحمات و کوشش کلیه پرسنل، مدیریت عامل و هیات مدیره 
تقدیر و تش��کر نمود. مدیرعامل توانمند ش��رکت در حاشیه این مجمع پیرامون 
اجرای طرح توسعه بهنوش در استان خراسان شمالی افزود : هدف از اجرای این 
طرح توسعه مناطق محروم کشور و افزایش ضریب اشتغال در این منطقه اعالم 
نمود وافزود: این خط تولید مجهز به آخرین تکنولوژی روز صنعت بس��ته بندی 
آش��امیدنی است که برای نخستین بار در کشور به بهره برداری می رسد و پس 
از اخذ مصوبه از ستاد برنامه بنیاد، پاسخگوی نیاز بازار منطقه شمال شرق کشور 
است. بایرامی تصریح کرد: خط تولید محصول ماءالشعیر به صورت کامال اسپتیک 
احداث شده و عالوه بر افزایش قابل توجه در کیفیت صرفه جویی در قیمت تمام 

شده محصول را نیز به همراه خواهد داشت. 

پیام هیات مدیره
ضمن سپاس فراوان از همراهی سهامداران و اعضای محترم مجمع عمومی عادی 
سالیانه، شرکت بهنوش ایران (سهامی عام)، گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 
29 / 12 / 1393 را که ماحصل تالش و فعالیت یکس��اله هیات مدیره، مدیران 

و کارکنان این شرکت است، به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم می دارد .
ادام��ه تحریم ها، کاهش ش��دید قیمت نفت و کاهش درآمده��ای دولت و رکود 
اقتصادی در سال گذشته، شرایط سختی در اقتصاد ایران رقم زد. در کنار شرایط 
ب��ه وجود آمده، یکی از بارزترین مش��خصه های صنعت غذایی، رقابت ش��دید و 
اتکای مضاعف بر کیفیت، دانش و فناوری روز اس��ت که این امر تصمیم گیری 
و سیاستگذاری در این عرصه را به مراتب پیچیده تر می کند. با وجود این، هیات 
مدیره ش��رکت در س��ال »اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی« که 
نمونه هایی از آن راه اندازی سیس��تم ظروف گردش��ی اس��ت که به برگشت 11 
میلیون بطر در س��ال مورد گزارش منجر شد، همچنین صرفه جویی در مصرف 
انرژی از جمله گاز co2 از خروجی بویلر شرکت و برنامه ریزی به منظور استفاده 
از سیس��تم CHP )س��یکل ترکیبی برق و حرارت( که موجب افزایش راندمان 
زیرساخت ها می شود، در سایه الطاف الهی و حمایت سهامداران گرامی و با اتخاذ 
تدابیر نوآورانه توانس��ت اقدامات موثری به ویژه در تثبیت سهم بازار و رشد تولید 

انجام دهد.
در سال مالی 1393با توجه به استراتژی های بلندمدت شرکت، حرکت در جهت 
ن��وآوری و ارائه محصوالت جدید، حفظ و تثبیت س��هم ب��ازار از طریق بهبود و 
بهینه سازی سیستم فروش شرکت، تسریع در پروژه های توسعه ای و هماهنگی 

رشد چشمگیرسهم بازار 
شاهکار مهندس بایرامی را باور کنید
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فعالیت ها و تحقق هم افزایی عملیات، تداوم یافت و شرکت توانست عالوه بر حفظ 
جایگاه خود در صنعت، اقدامات چش��مگیری در تکمی��ل پروژه های تاثیر گذار 

مجموعه صورت دهد .
در پایان امیدواریم تالش تمامی کارگران، کارشناسان و مدیران شرکت بهنوش 
ایران، موجبات اطمینان قلبی سهامداران عزیز در تداوم حرکت مجموعه در مسیر 

تعالی و پیشرفت را فراهم آورد.

اهداف شركت 
 رشد سهم بازار :

بی ش��ک یکی از مهم ترین اهداف شرکت »رشد سهم بازار« است. در سال های 
اخیر به ویژه از س��ال 1388، ش��رکت های متعددی پا ب��ه عرصه »تولید آبجوی 
غیرالکلی« نهاده اند؛ به طوری که تعداد ش��رکت های فعال در این زمینه از سال 
1383 )که شرکت بهنوش تنها تولیدکننده به شمار می رفت(، به 10 شرکت در 
سال 1388 رسید. افزایش رشد سرانه مصرف آبجوی غیرالکلی از 0/53  لیتر به 
5/57 لیتر به ازای هر نفر در ایران و نیاز به افزایش تولید، زمینه را برای ورود رقبای 
داخلی جدید در این صنعت، بیش از پیش فراهم کرد. الزم به ذکر است که طی 
سال های اخیر، به رغم افزایش چشمگیر تولیدات شرکت )در حدود 500 درصد 
نس��بت به سال 1383 (، سهم شرکت از بازار کاهش یافته است. با این حال، در 
صنعتی که مدام شاهد ورود رقبای جدید و توسعه روزافزون آن هستیم، تثبیت و 
کسب سهم36 درصدی شرکت از بازار ایران در سال 1393 موفقیت و افتخاری 
بزرگ محس��وب می شود و یکی از اهداف ش��رکت در سال جاری نیز تثبیت و 
افزایش س��هم بازار اس��ت  که در این زمینه اقدامات شایس��ته ای برای پیشبرد 

طرح های توسعه شرکت صورت گرفته است.

استراتژی و برنامه های شركت در سال آتی :
رشد فروش و صادرات 

- بهبود عملکرد تحقیق و توسعه
شرکت بهنوش نیز با توجه به حضور در بازاری رقابتی و متنوع، ناگزیر به تمرکز 
جدی بر بخش تحقیق و توسعه، در جهت حفظ سهم خود از بازار و ارتقای فروش 
و سودآوردی است. تولید محصوالت جدید شرکت مانند دو محصول »نوشیدنی 
س��ینرژی« و »آلوورا« که تنها توس��ط شرکت بهنوش در کشور تولید می شود، 
از مهم ترین اقدامات ش��رکت در این راستاس��ت. همچنین در بخش مربوط به 
هزینه های تولید و بهای تمام شده، تحقیق و بررسی در جهت کاهش این هزینه ها 
و بهبود کارایی فرایند تولید به منظور حفظ حاش��یه س��ود عملیاتی شرکت در 

بلندمدت  با هدف افزایش ثروت سهامداران، مد نظر قرار دارد.
- بهبود بازاریابی و طراحی تبلیغات اثربخش 

در بخش تبلیغات اس��تفاده از فضاهای جدید، بهره گیری از رسانه های جمعی و 

سایر وسایل ارتباطی به منظور معرفی محصوالت، مد نظر است. مجموعه بهنوش، 
گسترش تبلیغات و معرفی هر چه بیشتر برند شرکت را اقدامی ضروری می داند 
و در این زمینه می توان به افزایش 30 درصدی هزینه تبلیغات در س��ال 1393 

نسبت به سال 1392 اشاره کرد.
- توسعه شبکه توزیع، نمایندگی و سایت فروش

در این راستا، یکی از استراتژی های شرکت بهنوش، افزایش تعداد نمایندگی ها و 
س��ایت های فروش محصوالت خود در سراسر کشور و همچنین بهبود و کاهش 
هزینه های مربوط به توزیع محصوالت است، تا از این طریق به حفظ سهم بازار، که 

طی سالیان اخیر با حضور رقبا همواره مورد تهدید بوده است، بپردازد.
- طراحی نظام جامع بازاریابی صادراتی 

با توجه به »غیرالکلی« بودن محصوالت ش��رکت بهنوش و موقعیت جغرافیایی 
کشور ایران در همجواری با کشورهای مسلمان نشین، مسلما فرصت حضور در 

بازارهای خارجی فروش محصوالت برای شرکت مهیاست. 

بهبود نظام مالی و سرمایه گذاری:
- كاهش بهای تمام شده

از برنامه های ویژه ش��رکت در آینده، کاهش بهای تمام شده محصوالت، از طریق 
بهبود نظام مالی و س��رمایه گذاری های مناسب در احداث خطوط تولید و بسته 

بندی خواهد بود.
- تولید محصوالت با حاشیه سود باالتر 

تولید محصوالت با بازار فروش مناسب و حاشیه سود باال، یکی از اهداف هر شرکت 
تولیدی اس��ت، شرکت بهنوش نیز در راستای نیل به این هدف در سال گذشته  
اقدام به افزایش تولید و فروش محصوالتی چون »ایراندا« با حاشیه سود مناسب 

39 درصدی و انواع آبمیوه با حاشیه سود 29 درصدی کرد. 

رشد تولید:
- برون سپاری تولید 

در بازارهاي کس��ب و کار امروزي س��ازمان ها در یک ساختار شبکه اي به دنبال 
آنند تا با حفظ فعالیت هاي کلیدي که به کمک آنها براي مشتریان ارزش آفرینی 
م��ی کنند، فعالیت های دیگر را به موسس��اتی که در آن قابلیت اساس��ی دارند، 
واگذار کنند. شرکت بهنوش نیز در نظر دارد همگام با استراتژی های روز دنیا در 
لزوم محول کردن بخش های »تخصص محور« به شرکت های دیگر و تمرکز در 

فعالیت های اصلی، گامی بلند در بهینه سازی ساختار کلی شرکت بردارد.
- لزوم به روزآوری ماشین آالت و تجهیز آزمایشگاه های كنترل كیفیت

با توجه به پیش��رفت های روزافزون صنعت و معرفی تجهیزات جدید، ش��رکت 
بهن��وش در نظر دارد موازی با ش��رکت های صاحب نام صنعت، از تکنولوژی های 
مدرن در تولیدات خود اس��تفاده کند و با تجهیز آزمایشگاه های کنترل کیفیت 
در سال جاری، گامی اساسی در افزایش هر چه بیشتر کیفیت محصوالت بردارد.

- استقرار چرخه بهره وری 
شرکت بهنوش در تالش است با اجرای طرح جامع استقرار چرخه بهره وری، به 

بهبود هر چه بیشتر فعالیت های شرکت در سال جاری بپردازد.

بهسازی و توانمندسازی نیروی انسانی :
تدوین برنامه های آموزش��ی و اجرای دوره های کوتاه مدت که قابلیت های فکری 
و تخصصی منابع انس��انی را افزایش می دهد، از عوامل مهم در توانمندسازی به 
ش��مار می رود. یکی از استراتژی های شرکت بهنوش، تالش در باال بردن سطح 
دانش و توانمندی های اجرایی کارکنان است و در راستای تحقق این مهم، درصدد 
برگزاری هر چه بیش��تر برنامه های آموزشی درون شرکتی جامع در سال جاری 

خواهد بود.

اعضاء هیات مدیره

آقای نعمت اهلل حیدری

آقاي محمود احمد پورداریاني

آقای محمد مفید چپردار

آقاي یوسف شادمان

اقاي کمال الدین بایرامي

نماینده

شرکت سرمایه گذاري کوثر بهمن

شرکت سرمایه گذاري ملي ایران

شرکت مادر تخصصي مالي و سرمایه گذاري سینا      

بنیاد مستضعفان انقالب اسالمي

شرکت مادر تخصصي گسترش صنایع غذایي سینا

سمت

رئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

مدیرعامل و نایب  رئیس هیات مدیره
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مهندس حسین رجبی با شركت ستارگان نیک برگزیده همایش ملی كیفیت
در این همایش که با حضور جمعی از مسئولین کشوری ، نمایندگان مجلس 
ش��ورای اس��المی ،مدیران عامل صنای��ع، کارخانه ها و واحده��ای خدماتی 
و تولیدی و س��ازمانها و نهادهای مختلفی از سراس��ر کش��ور با شعار رویکرد 
نوین استانداردس��ازی ب��ا تاکید بر حمایت از حقوق مص��رف کننده در مرکز 
همایش های بین المللی صداوس��یما برگزار گردید ،به پاس نگاه موثرمدیریت 
و اعمال الگوهای موفق در عرصه  بهبود کیفیت ،براس��اس رای کمیته علمی 
وداوران این همایش بزرگ مهندس حسین رجبی مدیرعامل شرکت ستارگان 
نیک شایسته دریافت نشان ملی کیفیت تشخیص داده شد وبا اهدای تندیس 

همایش ملی کیفیت از این مدیرشایسته ملی تقدیر بعمل آمد.

نوع محصوالت و خدمات
vitap تولید مکمل های غذایی – ورزشی با نام تجاری

درباره ما
 Health شرکت داروسازی و مکمل سازی ستارگان نیک با مشارکت شرکت
Empire کانادا با بهره گیری از کادر علمی مجرب و دانش روز و اس��تفاده از 
مرغوب ترین و با کیفیت ترین مواد اولیه وارداتی از ش��رکت های معتبر دنیا، 
اقدام به تولید مکمل های غذایی –ورزشی با نام تجاری Vita.p نموده است. 
این ش��رکت با علم به این  موضوع  که واحد تحقیق و توس��عه ،هس��ته اولیه 
فعالیت ها یک کارخانه داروس��ازی پویا اس��ت، از بدوآغاز فعالیت خود س��عی 
نموده تا با گرد هم آوردن کادری مجرب از متخصصین صنعت دارویی کشور 
در جهت بهبود و کیفیت محصوالت کنونی و نیز ارائه محصوالت جدید و موثر 

در ارتقای سالمت جامعه و ورزشکاران عزیز گام بردارد.

این ش��رکت فعالیت خود را از س��ال 1385 آغاز نم��وده و در ماه های پایانی 
س��ال 90 به واسطه مدیریت علمی و با هدف فرموالسیون انواع دارو و مکمل 
در کارخانه ای مجهز به سالن ها تولید مطابق با استاندارد های GMP تولید 
دارو به مساحت تقریبی 3000 متر مربع و در زمینی به مساحت 10000 متر 
مربع و واحد آزمایشگاهی تخصصی و پیشرفته مستقل ) که همه این موارد با 
نظارت و مشارکت شرکت CANADIAN HEALTH EMPIRE  بوده 

است ( به بهره برداری رسیده است.
یکی دیگر از ابعاد تخصصی در واحد تحقیقاتی ، انجام فرموالسیون محصوالت 
داروی��ی ، مکم��ل ه��ای رژیمی ، غذای��ی و داروهای گیاهی اس��ت که تولید 
محصوالت مذکور ، در قالب تولید قراردادی از طریق این ش��رکت، جهت برند 

های معتبر ، به ثبت رسیده وزارت بهداشت انجام پذیر است.
آزمایشگاه کنترل کیفیت ش��رکت داروسازی ستارگان نیک شامل آزمایشگاه 
ه��ای مجهز میکروبیولوژی، ش��یمیایی و کنترل حین تولید اس��ت که با اتکا 
به پرس��نل معتبر و کارآزموده و نیز با بهره گی��ری از جدیدترین و مدرنترین 
تجهیزات آزمایش��گاهی قادر به انجام کلیه آزمای��ش ها با کیفیت و دقت باال 

مطابق با اخرین استاندارد های فارماکوپه جهانی است.
دس��تاورد این عملکرد علمی تحقق این مهم است که اصول کار در آزمایشگاه 
 GLP )GOOD  ه��ای کنت��رل و تحقی��ق و توس��عه ب��ر اس��اس اص��ول
LABORATORY PRACTICE( و اس��تاندارد ه��ای ملی ایران تبیین 

شده است.

اهداف شركت
امید است با تالش این مجموعه گامی بلند در راستای تعالی و پیشرفت ورزش 

کشور و سالمتی ورزشکاران عزیز کشورمان برداشته شود.
بالطبع هدف نهایی شرکت ستارگان نیک بر اساس فرمایش های مقام معظم 
رهبری ایجاد و گسترش غذای سالم و حالل ، حرکت در مسیر کیفیت مداری 

محصوالت و جلب رضایت مشتریان گرامی است.

افتخارات و گواهینامه ها
 ، HACCP ، 9001 ISO از ای��ن رو این مجموعه موفق به اخ��ذ گواهینامه
و ISO 22000 ش��ده اس��ت و به گفته و گزارش کارشناسان محترم بازرسی 
کل س��ازمان غذا و دارو جزو یکی از بهتری��ن کارخانجات تولید دارو و مکمل 
معرف��ی گردیده و با لطف و عنایت خداوند متعال موفق به دریافت گواهینامه 
GMP  از س��ازمان غذا و دارو  و وزارت بهداش��ت ، درمان و اموزش پزش��کی 

گردیده است.
این ش��رکت با بهره گیری از دانش روز و نیروهای متخصص داخلی و خارجی 
محصوالت متنوعی مطابق با استاندارد های جهانی و قابل رقابت با نمونه های 

مشابه خارجی تولید و عرضه نموده است.

نام و كارنامه مدیر عامل؛آقای حسین رجبی
سمت : مدیر عامل شرکت صنایع مکمل سازی ستارگان نیک

ایشان با دارا بودن 18 سال سابقه کار اجرایی در زمینه تولید انواع مکمل های 
ورزشی ، غذایی و دارویی در سال 1374 موفق به تاسیس صنایع مکمل سازی 

و داروسازی ستارگان نیک شدند.

گامی بلند در راستای تعالی و پیشرفت ورزش کشور
مدیری مدبر، کادرعلمی با تجربه، دانش فنی روز و مواد اولیه مناسب؛ رمز موفقیت
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مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت دارویی و بهداشتی لقمان )سهامی عام( در 
تاریخ 94/04/11 در محل شرکت تشکیل شد. 

در ای��ن مجمع که با حض��ور84/55 درصدي س��هامداران حقیقي و حقوقي، 
اعضاء هیات مدیره و مدیران ارشد شرکت، حسابرس و بازرس قانوني، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار گردید، ریاست مجمع با آقاي دکتر علیرضا 
ظهره  وند بود که جنابان امیراس��ماعیل ثقفی نیا و اشکان خدابخشی در مقام 

نظار اول و دوم و آقای نصیرزاده به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
در ادام��ه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجم��ع مربوط به اهم فعالیت های 
صورت پذیرفته در طي س��ال مالي منتهی به 1393/12/29 و پس از اس��تماع 
گزارش حس��ابرس و بازرس قانوني مجمع نشینان با طنین صلوات پي در پي 
خود ضمن تقدیر و تشکر از مدیریت خدوم شرکت با تصویب صورت هاي مالي 
و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 قانون تجارت و تقسیم سود 180 ریال به 

ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
همچنین موسسه حسابرسی فاطر به  عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه 
حسابرس��ی ایران مش��هود  به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال 

مالی94 انتخاب گردیدند.
شایان ذکر است عمده فعالیت شرکت طی سال مالی مورد گزارش تولید انواع 
داروهای انس��انی بوده اس��ت و با توجه به باور تی��م مدیریت مبنی بر اهتمام 
جدی به بهره وری و بهنیه سازی امور، شرکت توانست نسبت به سال گذشته 
در فروش خالص و س��ود قابل تخصیص در عملکردش نسبت های رشد خوبی 
را کس��ب کند. انجام فعالیت های تحقیقاتی علم��ی و عملی مربوط به تبادل 
اطالعات، دانش فنی و تکنولوژی روز از طریق تهیه و تدارک آنها از شرکت های 
داخلی و خارجی از دیگر برنامه های اجراشده در سال مالی مورد گزارش بوده 

است.
انجام تعمیرات اساس��ی و تغییرات ایجادشده در ساختمان ها و فضاهای تولید 
به منظور باال بردن  بازده کاری نیز از دیگر برنامه های مدون اجراشده مدیریت 

شرکت در جهت حصول ارزش آفرینی در سال مالی مورد گزارش بوده است.
تی��م مدیریتی ش��رکت دارویی لقمان با پش��توانه علمی ق��وی و توان عملی 
دوچندان دکتر داوری در س��ال 93 که اکثر شرکت های بورسی حال و اوضاع 
خوبی نداش��تند توانست توامان رشد و س��ودآوری را برای سهامداران خود به 

ارمغان آورد.
دکت��ر داوری در گ��زارش خود نکته بس��یار مثبتی را نیز گوش��زد کرد و آن 
اینکه اکثر پروژه های شرکت در مقطع بیش از 95 درصد تکمیل قرار دارند و 
بهره برداری آزمایش��ی و نهایی آنها در سال 1394 آغاز خواهد شد. همچنین 
طبق برآوردهای صورت گرفته، در نیمه اول سال 1394 پخش توسعه استریل، 
غیرآنتی بیوتیک و آب س��ازی برای تولید محصوالت جدید و بیوتکنولوژی به 

بهره برداری خواهد رسید.
پیام هیات مدیره

ش��رکت دارویی و بهداشتی لقمان تولیدکننده انواع محصوالت دارویی عمدتا 
آنتی بیوتی��ک در گروه های ماکرولید، سولفالوس��پورین، بتاالکتام و غیرآنتی 
بیوتیک در اش��کال ویال، قرص، کپس��ول، شربت، سوسپانس��یون، ساشه و ... 
اس��ت که در حال حاضر حدود 94 قلم انواع محصول از گروه های فوق الذکر 
را به صورت انبوه تولید و به بازار مصرف عرضه می کند. این ش��رکت در سال 
1393 با همت و تالش کلیه مدیران و کارکنان خود موفق به اخذ پروانه تولید 
دو قلم محصول جدید ش��ده که در س��ال جاری تولید و به بازار مصرف عرضه 

خواهند شد.
این شرکت همواره سعی دارد باکیفیت ترین داروها را در کشور تولید و عرضه 
کن��د و با تالش مجدان��ه همکاران می کوش��د از نظر اقتص��ادی به باالترین 

بهره وری نائل آید.
هیات مدیره حفظ منافع کلیه ذی نفعان شرکت از جمله سهامداران، مشتریان، 
تامین کنندگان، کارکنان و دولت را سرلوحه برنامه های خود قرار داده و تمام 

تالش و کوشش خود را در این راستا به کار خواهد گرفت.
در سال 1393 به بیش از 90 درصد از پیش بینی فروش خود دسترسی پیدا 
کردیم. چنانچه مشکالت برون سازمانی نشئت گرفته از قوانین دست و پا گیر 
تجاری، بانکی، مالیاتی و بازارشکنی رقبا و تحریم های اقتصادی تحمیلی وجود 

نداش��ت، با توجه به ظرفیت های تولید شرکت و بازار، فروش شرکت با تعدیل 
فزاینده همراه بود.

هیات مدیره یکی از اهداف فروش محصوالت را دسترس��ی به بازارهای جدید 
خارج��ی می داند که در این خص��وص پیش بینی ک��رده در دوره بلندمدت 
حداقل 15 درصد از تولید خود را به س��ایر کش��ورهای همجوار صادر کند. در 
این راستا در سال مالی مورد گزارش و سال جاری اقدامات و تمهیدات اجرایی 

آغاز شده است.
ش��رکت با ایجاد فضاهای جدید و اس��تقرار ماش��ین آالت مدرن، قصد دارد به 
دانش نوین داروس��ازی دنیا از نظر تنوع محصوالت و افزایش س��طح کیفیت 
دس��ت یابد، از این رو با خرید و تجهیز ماش��ین آالت تولید انواع ویال، بخش 
اس��تریل شرکت که همواره با کمبود ظرفیت تولید برای پوشش تقاضای بازار 
مواج��ه بود، از دو بخش فعلی به 7 خ��ط تولید ویال )پودر و مایع( و آمپول و 
کارتریج افزایش یافته که به این ترتیب شرکت قادر خواهد بود بسیاری دیگر 

از محصوالت ویال های مایع نوآوری شده خود را تولید کند.
افزایش ظرفیت های تولید برای ش��رکت بس��یار ارزش��مند و حیاتی است. در 
این زمینه عمده عملیات بس��ته بندی با خرید دستگاه های جدید که نصب و 
راه اندازی ش��ده و به افزایش ظرفیت تولی��د و کاهش زمان مصرفی مورد نیاز 

می انجامد، به صورت مکانیزه صورت می گیرد.
ماشین آالت بخش آب  رسانی نیز نصب و راه اندازی شده، همچنین با گسترش 
بخش آب س��ازی ب��رای تولید آب ه��ای WFI و PW )آب در صنایع مدرن 
داروسازی و دارای بخش های استریل کالس بندی شده برای تولید انواع ویال 
مایع، آمپول، کارتریج و ... نقش بس��یار مهمی دارد( ش��رکت قادر خواهد بود 

انواع آمپول را تولید کند.
الزم به توضیح است که قسمت عمده ماشین آالت مورد نیاز بخش آب سازی 

خریداری و نصب شده و در حال بهره برداری است.
امیدواریم با کمک و مساعدت سهامداران محترم، هیات مدیره بتواند به اهداف 

و برنامه های پیش بینی شده خود نائل آید.

برنامه ها و چشم انداز شركت برای سال مالی آتی
- بهره برداری کامل و بارگذاری تولید انبوه بخش های انسولین، کارپول، پنی 

سیلین تزریقی و نیمه جامدات
PW و WFI بهره برداری کامل بخش آب سازی شرکت و تولید آب های -

- راه ان��دازی بخش های ویال و کارتریج برای تولید انواع انس��ولین و داروهای 
حاجب و کارپول 

- بهره برداری از ماشین آالت بخش استریل جدید سولفالوسپورین
- به��ره ب��رداری کامل از بخش غیرآنت��ی بیوتیک با ظرفیت ب��اال به صورت 

GMP در چارچوب اصول )Close( سیستم های بسته
- بازسازی و نوسازی و بهسازی خطوط تولید و واحدهای پشتیبانی در راستای 

GMP رعایت اصول
- اق��دام در م��ورد تولید انب��وه 40 قلم محصول و ف��رآورده جدید دارویی که 
موافقت اصولی تولید آنها طی دوره گذشته و جاری از سازمان غذا و دارو اخذ 

شده است.
- استمرار در اجرای سیستم های EFQM )مدیریت تعالی سازمان( 

رشد فروش و افزایش فروش در سال 93
کارنامه درخشان تیم دکتر داوری در دارویی بهداشتی لقمان
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بهره برداری از مس��یر ریلی قزوین-رش��ت را یک 
س��ال دیگر به عقب انداخته ای��م، امید زیادی هم 
وج��ود ندارد مه به همین وعده هم وفا بش��ود.هم 
اعتبارات به موقع نمی رس��د و هم عزم مناس��بی 
در هیچ کس وجود ندارد، وگرنه برای اس��تانی به 
ثروتمندی گیالن که کورس رقابت با کش��ورهای 
حاشیه دریای مدیترانه می زند، نباید تامین مالی 
یک پ��روژه ریل��ی 200 کیلومتری تا ای��ن اندازه 
مشکل باشد.اگر فقط استانداران گیالن در دو دهه 
اخیر همت ک��رده بودند، اجرای این پروژه حتی با 
اس��تفاده از منابع س��رگردان مردم استان هم می 
توانس��ت به انتها برسد. کمتر کسی از کارشناسان 
است که نداند خرج این پروژه را می شود در چند 
س��ال از محل درآمد هایش جبران کرد،گرچه رقم 
صرف��ه جویی هایش در خزانه به مراتب بیش��تر از 

هزینه هاست.
طول کش��یدن اجرای پروژه یا ط��ول دادن آنها به 
یک عدات مزمن تبدیل ش��ده است. هزاران طرح 
بزرگ و کوچک دیگر در گوش��ه و کنار کشورمان 
ش��اهدی بر این عادت جاافتاده مجریان ماست.به 
ق��ول معروف»چاه را نکنده من��ار را می دزدند« و 
یا »پارچه را گز نک��رده پاره می کنند!« چه فرقی 
هم می کند. نتیجه یکی است. کار به سامان نمی 
رس��د.زمان ه��ای درازی را از دس��ت می دهیم و 
هزینه  بس��یار بیشتری روی دوشمان می افتد. اما 
مهمترین زیان این اس��ت که دسترسسی مردم به 
ابزارهای رفاهی جدید به تاخیر می افتد. میز را دیر 
می چینیم و میهمان��ان آنقدر تنقالت می خورند 

که دیگر اشتهایی برای صرف غذا باقی نمی ماند.

چندی��ن دول��ت آمده و رفته اس��ت و ن��ه بزرکراه 
تهران-ش��مال آماده بهره برداری ش��ده و نه خط 
آهن قزوین-رشت-انزلی که باید تا آستارا هم پیش 
برود و اگر برود چه اتفاقی می افتد! مردم می توانند 
با قطار از تهران و سایر نقاط در ساحل دریای خزر 
سفر کنند و دیگر مجبور نمی شوند خودروهایشان 
را ه��م با خودش��ان ببرند. بنزین بس��یار کمتری 
مصرف می ش��ود و دولت ه��م یارانه کمتری می 
پردازد. همچنین تفاوت هزینه ای که در جیب مان 
می ماند برای اجرای هر پروژه پرهزینه کافی است.

یادمان باشد که قطار قزوین-تهران فقط مسافران 
این اس��تان را با خودش نخواه��د برد و مهم ترین 
ش��اخصه اش حمل و نقل بار ترانزیتی ماس��ت که 
از مجتمع بندر انزلی-منطقه ویژه اقتصادی، آستارا 
یا مس��یرهای زمینی آسیای میانه می آید.در واقع 
این مس��یر حلقه مفقوده همه گنج هایی است که 
در تجارت ایران با آسیای میانه دم دستمان است.

حجم بزرگی از نفت و کاالی تجاری منطقه چشم 
به چنی��ن کریدور ام��ن و کم هزین��ه ای دوخته 
است.ارتباط مس��تقیم با دریاهای آزاد برای کشور 
هایی که بهه این آب ها دسترسی ندارند در حکم 
نوشداروس��ت.همین امروز اگر راه ه��ای ترانزیتی 
کشورمان نبود ترکمنس��تان در رساندن محصول 
پنبه اش به بازارهای هدف با هزاران دردسر مواجه 
بود.ما م��ی توانیم فاصله همه کش��ورهای منطقه 
آس��یای میانه را با دریاه��ای آزاد و بازارهای بین 
الملل��ی کم کنی��م و از ارزش افزوده حاصل از این 
حم��ل و نقل بزرگ برای مس��ائل متعددی که در 

اقتصاد داخلی مان وجود دارد چاره بسازیم.

مس��افرانی که با خودروهایشان از کنار مسیر ریلی 
قزوین-رش��ت عبور می کنند متوجه هس��تند که 
ش��روع بهره برداری از این مس��یر تا چه اندازه می 
توان��د به بهبود ترافیک ج��اده ای هم کمک کند. 
دیگ��ر الزم نخواهد بود ای��ن همه تریلی و کامیون 
های س��نگین روی جاده های شمال بتازند و این 
هم��ه خس��ارت روی دس��تمان بگذارن��د. میتوان 
کامیون ها را با محموله هایشان روی قطار گذاشت 
و ب��ه هرجا که قطارهایمان می روند برد، به همین 
س��ادگی. هم کامیون هایمان کمتر فرس��وده می 
ش��وند و هم گازوئیل کمتری مصرف می ش��ود و 
هم دولت یارانه کمتری برای سوخت می پردازد و 
هم صاحبان کاال برای حمل محصوالتشان هزینه 

کمتری می پردازند.
ما نه عادت کرده ایم هزینه ها رو روی هم بگذاریم 
و برای باال بودن قیمت تمام ش��ده پروژه ها چاره 
ای بیاندبیشیم و نه سودهای از دست رفته را رصد 
می کنیم ت��ا تصویری از زیانهایم��ان در برابرمان 
قرار بگیرد. اصوال در برابر س��ود و زیان پروژه های 
اجرایی درست به همان اندازه بی اعتنا شده ایم که 
مردم در برابر افزایش قیمت کاالها.مش��کل اصلی 
هم اینجاس��ت که صندوق اعتب��اری مان به خزانه 
دولت وصل اس��ت.هر قدر که توانستیم از داخلش 
بر می داریم و کسی نمی پرسد که چه زمانی باید 
این پول ها را به همان خزانه برگردانیم. در چنین 
شرایطی نه تنها سود پروژه ها را ازدست می دهیم، 
بلکه بخش بزرگی از س��رمایه ه��ا را هم از گردونه 
اقتصاد خارج می کنیم و به کوه و بیابان می ریزیم 

و خم به ابرو نمی آوریم.

این قطار به ساحل نمی رسد!
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مهندس زندی در گزارش جامع خود اشاره به کیفیت 
و تنوع محصوالت ش��رکت، وج��ود کارخانه فرآورده 
های بتنی و معادن زغال س��نگ و ش��رکت ترابری 
زیرمجموعه یادآور گردید که این موارد از نقاط قوت 
مجموعه شرق می باش��د.وی افزود این پتانسیل ها 
نش��ان از آن دارد که با مدیریت صحیح، شرکت می 
تواند از این مجموعه عوامل برای اوج گیری، سودآوری 

پایدار و ارزش آفرینی سود ببرد. 
مدیرعامل رزومه دار شرکت که بیش از سه دهه  در 
صنعت کانی و سیمان مدیریت داشته با اعالم اینکه 
از رئوس برنامه های مدیریتی من مدیریت هزینه ها 
می باشد افزود سعی خواهیم کرد با ورود و استفاده از 
تکنولوژی روز و فن آوری ها نو شاهد کاهش هزینه ها 

در قیمت تمام شده و تولید محصوالت باشیم.
وی با اش��اره به اینکه با رفع تحریم ها، شرکت آینده 
ای روش��ن را برای خود متصور است افزود:  بی شک 
با درایت تهدیدها را به فرصت تبدیل خواهیم کرد و 
با انعقاد توافق و تفاهم هس��ته ای حاصل شده و رفع 
تحریم ها در تامین قطعات و صادرات محصول دچار 
مشکالت کمتری خواهیم گش��ت. حضور بزرگان و 
متولیان صنعت سیمان در این مجمع از جمله جنابان 
محمدعلی بد، وفاپور، صفاکیش، فاتح و ... نش��ان از 
آن داشت که سیمان شرق به عنوان بزرگترین واحد 
سیمان در شرق کشور و مدیر مدبر آن چه ارج و قربی 
در میان این شناخته شدگان صنعت کانی کشور دارد.

مهندس زندی در قس��مت دیگری از گزارش خود با 
اشاره به ارائه برنامه های خود به هلدینگ غدیر اضافه 
کرد استمرار تولید و رفع نیاز خطوط تولید برای بهره 
وری و بهینه س��ازی هر چه بهتر امور و سیاستهای 
کاه��ش هزینه از مهمترین اصول کاری من بوده که 

برنامه های مدون مدیریتی برای آن دارم.
مدیرعامل ش��رکت در بخش دیگری با اذعان به این 
نکت��ه که صادرات محص��ول به بازاره��ای هدف در 
جهت کسب سهم بیشتر بازار از دیگر استراتژی های 
مدیریتی وی می باش��د، افزود ب��ا انجام این افزایش 
سرمایه عالوه بر اصالح ساختار مالی، شرکت در تامین 
نقدینگی مورد نیاز خود کمتر دچار مش��کل خواهد 
گردید و با این افزایش س��رمایه خواهیم توانست در 
راستای رسیدن به چشم انداز خود حرکت رو به رشد 

خود را استمرار بخشیم 
مهن��دس زندی عمده بازارهای صادراتی ش��رکت را 

افغانستان، عربس��تان، قطر و ... دانست و اضافه کرد 
این افزایش س��رمایه در بلند مدت و کوتاه مدت در 

روندارزش آفرینی شرکت بسیار موثر خواهد بود.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات 

مدیره درخصوص افزایش سرمایه

به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شركت 
سیمان شرق)سهامی عام(

در اجرای مفاد تبص��ره 2 ماده 161 اصالحیه قانون 
تجارت مصوب سال 1347

1- گ��زارش توجیهي مصوب هیات مدیره ش��رکت 
سیمان شرق)سهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه 
آن ش��رکت از مبلغ 1/092 میلی��ارد  ریال به مبلغ 
1/600 میلیارد ریال، مشتمل بر ترازنامه، صورت های 
سود و زیان و جریان وجوه نقد فرضی و یادداشتهای 
همراه که پیوست می باشد، طبق استاندارد »رسیدگی 
به اطالعات مالی آتی » مورد رس��یدگی این موسسه 
قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهي مزبور و 
مفروضات مبناي تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.
2- گ��زارش مزب��ور در اج��راي تبص��ره 2 م��اده 
161اصالحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش 
سرمایه ش��رکت به مبلغ 508 میلیارد ریال از محل 
آورده نقدی و مطالبات حال ش��ده سهامداران نهیه 
شده است. این گزارش توجیهي براساس مفروضاتي 
مشتمل بر مفروضات ذهني درباره رویدادهاي آتي و 
اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمي رود 
لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان 
توجه داده مي ش��ود که این گزارش توجیهي ممکن 

اس��ت براي هدفهایي جز هدف توصیف شده در باال 
مناسب نباشد.

3- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و 
با فرض تحقق جریانهای نقدی مرتبط با تس��هیالت 
مالی، این موسس��ه به مواردی برخورد نکرده اس��ت 
کهمتقاعد ش��ود مفروضات مزب��ور مبنایی معقول 
ب��راي تهیه گ��زارش توجیهي فراهم نم��ي کند. به 
عالوه، به نظر این موسسه، گزارش توجیهي یاد شده 
براس��اس مفروضات به گونه اي مناسب تهیه و طبق 
استانداردهاي حس��ابداري ارائه شده است. حتي اگر 
رویدادهاي پیش بیني ش��ده طبق مفروضات ذهني 
توصیف ش��ده در باال رخ دهد، نتایج واقعي احتماال 
متفاوت از پیش بیني ها خواهد بود، زیرا رویدادهاي 
پیش بیني شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي 

دهد وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف ش��رکت سیمان شرق)سهامی عام(، از افزایش 

سرمایه موضوع این گزاش، به شرح ریر می باشد:
افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات و آورده نقدی 
سهامداران به منظور اصالح ساختار مالی شرکت می 
باشد. شرکت در ارتباط با احداث کارخانه سفید که از 
اواخر سال 1390 آغاز و در شهریور ماه 1393 به بهره 
برداری رسیده و همچنین پروزه انتقال امکانات تولید 
بتن و فرآورده های بتنی شرکت فرآورده های سیمان 
ش��رق از زمین جاده قوچان به زمین کالت و توسعه 
امکانات مذکور با هدف آزاد سازی زمین مربوط جهت 
استفاده اقتصادی مناسب تر، در سطح گروه سیمان 
ش��رق ناگزیر از تامین بخش��ی از منابع مالی الزم از 

طریق اخذ تسهیالت مالی گردیده است.

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تامین آن
با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت سیمان شق)سهامی 
عام( در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ 1/092/000 
میلی��ون ریال به مبلغ 1/600/000 میلیون ریال ، از 
محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران به شرح زیر 

افزایش دهد.
508/000 میلی��ون ریال )مع��ادل 52.46 درصد( از 

محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران. 

افزایش سرمایه 22 درصدی سیمان شرق مصوب مجمع گرفت
توسعه پایدار در جهت حصول افتخار ملی با برنامه های مهندس زندی برای سیمان شرق 
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آقـای كریـم رحیمـی  شـركت  فوالد نـاب تبریز 
برگزیده همایش ملی كیفیت

در ای��ن همایش که با حضور جمعی از مس��ئولین 
کش��وری ، نماین��دگان مجلس ش��ورای اس��المی 
،مدی��ران عامل صنای��ع، کارخانه ه��ا و واحدهای 
خدماتی و تولیدی و س��ازمانها و نهادهای مختلفی 
از سراسر کشور با شعار رویکرد نوین استانداردسازی 
با تاکید بر حمایت از حقوق مصرف کننده در مرکز 
همایش های بین المللی صداوسیما برگزار گردید ،به 
پاس ن��گاه موثرمدیریت و اعمال الگوهای موفق در 
عرصه  بهبود کیفیت ،براس��اس رای کمیته علمی 
وداوران این همایش بزرگ آقای کریم رحیمی مدیر 
عامل شرکت فوالد ناب تبریز شایسته دریافت نشان 
ملی کیفیت تش��خیص داده شد وبا اهدای تندیس 
همایش ملی کیفیت از این مدیرشایسته ملی تقدیر 

بعمل آمد
این شرکت به عنوان یکي از پیشگامان صنعت فوالد 
در بخش خصوصي کشور ، به منظور بهره برداري از 
توانمندیهاي اقتصادي و صنعتي دو کش��ور ایران و 
ترکیه و با سرمایه گذاري مشترک خارجي در سال 
1382 در شهر تبریز به ثبت رسید. عملیات اجرائی 
آماده سازی و فونداسیون خط تولید از ابتدای سال 
1383 آغاز و تجهیزات خط تولید وارد کشور گردید. 
عملیات نصب و راه اندازی کارخانه تقریبا پس از یک 
سال به پایان رسیده و تولید آزمایشی آن از تابستان 
سال 1384 آغاز شد. شرکت فوالد ناب تبریز در 35 
کیلومتری غرب تبریز در زمینی به وسعت 60 هزار 
متر مربع بنا نهاده ش��ده و دارای 20000 متر مربع 
فضای سرپوشیده شامل سالن های تولید، انبارها ، 
امور اداری ، س��النهای غذا خوری و خانه بهداش��ت 
کارگری و کارگاه ابزار س��ازی میباش��د. مهم ترین 

محصول این شرکت نبش��ی های فوالدی است که 
در صنایع ساختمان ، انرژی و ماشین سازی به کار 

می رود.

چشم انداز شركت
• یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محصوالت نهایی 

فوالدی در کشور  
• س��رآمدی در کیفیت محص��والت صنعت فوالد 

کشور 
• س��ازمانی دانش محور ب��ا توانایی عرضه محوالت 

جدید بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی

خط مشی كیفیت
شرکت فوالد ناب تبریز با استعانت از خداوند متعال 
و بهره گیری از نیروی مجرب انس��انی و تجهیزات 
مناس��ب تولید انواع نبشی ، ناودانی و تیر آهن را در 
سایز های مختلف به روش نورد گرم طبق استاندارد 

های جهانی بر عهده دارد. 
مدیریت شرکت همواره تالش دارد در جهت تامین 
خواسته های مشتری و نیز موارد ایمنی و بهداشت 
حرف��ه ای کارکن��ان و مدیریت زیس��ت محیطی ، 
طرفهای ذینفع و سایر منابع مرتبط تمهیدات الزم را 
به مرحله اجرا گذارد. در این راستا سیستم مدیریت 
یکپارچه را مس��تقر و اجرا نموده و همچنین جهت 
گیری های اصلی فعالیتهای خود را بر اساس اهداف 

کالن زیر اعالم میدارد:
1- رعایت الزامات کیفیتی محصول و مقررات ایمنی 
و بهداشت حرفه ای و قوانین زیست محیطی و سایر 

مقررات مرتبط با فعالیتها و خدمات شرکت
2- تولید محصوالتی مطابق با استانداردهای تعریف 

شده و تحویل بموقع به مشتری

3- بهب��ود مس��تمر فرآیندها و اثربخش��ی آنها در 
راستای تامین رضایت و خواسته های مشتریان

4- بکارگیری روش��های مناسب برای بهینه کردن 
مصرف انرژی و کاهش ضایعات و مدیریت پسماند

5- توسعه و ارتقاء سطح مهارت و تخصص و بهداشت 
و ایمنی کارکنان و مدیریت زیست محیطی با بهره 

گیری از دوره آموزشی
6- ت��الش برای فراهم نمودن محی��ط کار ایمن با 
شناس��ایی خطرات و جنبه ه��ا و ارزیابی و کنترل 

ریسک ها
7- جلب مش��ارکت موثر و فعال کارکنان در برنامه 
های کیفیت و ایمنی و بهداشت حرفه ای و مدیریت 
زیست محیطی جهت رسیدن به اهداف تعیین شده

امور تولید
خطوط تولید ش��رکت فوالد ناب تبریز ازکوره های 
پیشگرم ، استندهای نورد ،بسترهای خنک کننده 
، ماش��ین های تابگیری ، تجهیزات عملیات نهایی 
و تابگیری و بس��ته بندی اتوماتیک تشکیل شده و 

ظرفیت تولید سالیانه آن 360.000 تن میباشد.
واحد بس��ته بن��دی اتوماتیک به منظ��ور افزایش 
کیفیت بسته بندی و سرعت تکمیل عملیات تولید 
طراحی شده است. در این واحد بازوهای پنوماتیکی 
محصول را بسته بندی میکنند. هر دو خط تجربیات 
مهندس��ین مجرب برای کنترل کیفیت مواد اولیه 
و محص��والت تا تکمیل مراحل نهای��ی تولید بهره 
میبرن��د. خط نورد کام��ال اتوماتیک و تحت کنترل 
بوده و س��رعت تولید به صورت خودکار کنترل می 
شود. عملیات تعمیر و نگهداری این خط تحت نظر 
کارشناس��ان و مهندسین مجرب شرکت به صورت 
روزان��ه، ماهیان��ه و س��الیانه انجام ش��ده و توقفات 
ناخواسته هر دو خط را در حداقل ممکن نگه میدارد.
سیستم مدار بسته آب صنعتی مورد استفاده در خط 
نورد دارای استخرهایی به حجم 2000 متر مکعب 
بوده و از ورود هرگونه مواد آالینده به محیط زیست 
جلوگیری به عمل می آید. این ش��رکت در فعالیت 
های تولیدی خود به مس��ائل زیست محیطی توجه 
کافی داش��ته و با ایجاد فضای س��بزی به وسعت 4 
هکتار به عنوان یک س��ازمان مس��ئول این مسئله 
را مدیریت می کند. این ش��رکت در س��ال 1390 
به عنوان یکی از ش��رکت های برتر در زمینه حفظ 
محیط زیس��ت و صنعت س��بز برگزیده شده و لوح 
تقدیر س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت اس��تان را 

دریافت نمود.

سازمانی دانش محور و سرآمد در کیفیت
فوالد ناب تبریز؛پیشگام صنعت فوالد در بخش خصوصی کشور
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