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س جلد   
شرح عک

برادر ارجمند  
جناب آقای ناصر زجاجی

درگذشـت پـدر بزرگوارتان را تسـلیت عـرض نمـوده و از درگاه خدای 
متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه و برای جنابعالی و خانواده 

محترمتان صبوری و شکیبایی مسئلت می نماییم.
امیرحسینی
مد   یرمسئول و سرد   بیر اقتصاد    و بیمه

جناب آقای دکتر پورزرندی
انتخاب شایسـته جنابعالی را به عنوان مدیر برتـر بانکداری الکترونیك 
تبریك عرض نموده و موفقیت و سـربلندی شما را از درگاه خداوند منان 

مسئلت داریم.

امیرحسینی
مد   یرمسئول و سرد   بیر اقتصاد    و بیمه

جناب آقای احمد نجار 
رئیس اطالعات و انتشارات اخبار روابط عمومی فوالد مبارکه اصفهان

با نهایت تاسـف و تاثر درگذشت پدر بزرگوارتان را به شما تسلیت عرض 
نموده و برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر جمیل از درگاه 

ایزد منان خواستاریم.
امیرحسینی
مد   یرمسئول و سرد   بیر اقتصاد    و بیمه

جناب آقای دکتر عبدالناصر همتی
انتصاب به جا و شایسته جنابعالی به عنوان  مدیرعامل بیمه مركزی ج.ا.ا كه 
بیانگر تعهد ،كارآمدی ،لیاقت و شایستگی  های بر جسته آن برادر  گرامی  
در صحنه های خدمت صادقانه به نظام و میهن اسالمی  است تبریك عرض 

نموده ، موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.
امیرحسینی
مد   یرمسئول و سرد   بیر اقتصاد    و بیمه

مدیر عامل شركت فوالد خوزستان : مهندس محمدرضا مدرس خیابانی
پیش��ترها ، به آنچه امروز مهندس��ی متالورژی و ش��ناخت مواد و فلزات اطالق می شود ، کیمیاگری می گفتند و هرکس به پی این علم می رفت به وسعت 
جغرافیای ذهن می بایست از شیمی و فیزیک و متافیزیک و .... بهره می برد و آنگاه می شد کیمیاگری حاذق ، بعدتر ها علم ذوب فلزات و ترکیب آنها با هم 
و ساختن آلیاژها و ... را در دانشگاه علم متالورژی خواندند. بگذریم ، کمتر کسی است که در دنیای آکادمی تحصیالت تکمیلی جهان،  نام پر آوازه دانشگاه 
صنعتی شریف و دانشجویان آن را نشنیده و به درستی و صحت علم دانش آموخته های این دانشگاه شهادت ندهند .مهندس خوش پوش ما مهندس رتبه 
اول این دانشگاه با کسب باالترین نمرات در طول سالیان بوده و چه خوش باشد که بر مسند شرکتی پرآوازه بخوانیدش » فوالد خوزستان « مدیری ناخدا 

گشته  که دوست و دشمن بر لیاقت و کاردانی مدیریتش شهادت می دهند.
مهندس مدرس خیابانی جوانی از تبار نیکان و بزرگان با دکترین مدیریت خود مصداق عینی مدیریت جهانی را تداعی می کند،  آنگاه که می گوید ما با 
پیشگام بودن در بومی سازی صنعت فوالد کشور ، شعار » اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل « را سرلوحه خود قرار داده و به تدبیر تالشگران و همت کارکنان 

به آن رسیده ایم که ملتی عزت یابد و بر داشته هایش فخر بفروشد.
و چه درست گفته اند :

درخت تو گر بار دانش بگیرد     ***     به زیر آوری چرخ نیلوفری را
مهندس مدرس خیابانی وجه تمایزش با دیگر مدیران در تواضع و خاکی بودنش است . مدیری مدبر و برخاسته از مکتب » ما میتوانیم « ها که در سالم 
کردن از مخاطب پیشی می گیرد و ادب را به کمال ایفا می کند. این ها شهادت مطبوعاتِی پیری است که در نیم قرن کار خبری خود ، مدیرانی بی شمار 

دیده و اندک از آنان چنین برخوردی از سر تواضع و فروتنی داشته اند.که اگر بیان نشود بی معرفتی است به اهل دانش و ادب.
مدیری که به پشتوانه آنچه از دانشگاه و پژوهش و سوابق مدیریتی کسب کرده برای سکان داری شرکت فوالد خوزستان ، همه داشته ها و دانش خود را 

به کار گرفته ،تا با سکانداری این شرکت عظیم و کسب افتخار ، عزت و عزم ملی مردمی سرافراز و سربلند را تجلی بخشد.
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در گذش��ته کلماتی بود که دست کم برای بیشتر افرادی که 
متعلق به ی��ک گروه معین اجتماعی بودند مفهوم روش��نی 
داش��ت، اما با وجود گسترش بی سابقه وسایل ارتباطی زمان 
ما وامکانات بی سابقه ای که برای پیدایش یک زبان مشترک به 
وجود آمده است، بسیاری از این کلمات آنچنان زیرورو شده 
و در قالب های مختلف به کار رفته که برای هر کس معنایی 
متفاوت پیدا کرده است. شاید کلمه فرهنگ از آن قبیل باشد. 
از این رو قبل از اینکه در این باره سخنی بگویم برآن شدم که 
خود، »فرهنگ« جامعی را باز کنم و ببینم تعریف رسمی این 
کلمه را در کتب معتبر چگونه کرده اند. از لیتره والروس وربر 
)که عالقه خاصی بدان دارم( گرفته تا وبستر و معین – دیدم 
تعاریفی که از کلمه فرهنگ ش��ده آنقدر زیاد و مختلف است 
که صرف نظر کردم؛ به خصوص آنکه هیچ کدام آنها با اثری 
که این کلمه خاص در ذهن من گذاش��ته است وفق نمی داد. 
تنها، مثلی را از قول ادوار هریو در یکی از آنها دیدم که سخت 

به دلم نشست و به خاطر سپردم تا آن را نقل کنم.
به گفته هریو »فرهنگ آن چیزی است که می ماند وقتی که 
همه چیز دیگر فراموش شده است!« بدین خاطر سعی کردم 
کلمه فرهنگ را به مفهومی که خود از آن دارم تعریف کنم تا 
الاقل در این گفت وگو ابهامی پیش نیاید. به نظرم رس��ید که 
بدین ش��کل هر ایرادی هم متوج��ه این تعریف ذهنی گردد 
دست کم این امتیاز را خواهد داشت که تا حدودی گفت وگو را 

آسان تر  کند. با اجازه شما این تعریف را نقل می کنم:
فرهنگ را می توان مظهر همه ارزش ها و وسایلی دانست که به 
کمک آن انسان ها به طور انفرادی یا دسته جمعی می کوشند 
تا جبر زندگی و محیط را با خواست های آزادی و خرد انسانی 
سازگار کنند و از آن راه زندگی و ارتباط خود را با جهان زیباتر 

و زایاتر سازند. 
این تعریف را با آنکه کلی به نظر می رسد از آن جهت می پسندم 
که فرهنگ را جزئی از مبارزه بزرگ انسان ها در راه زندگی و 
حیثیت انسانی می سازد، تمایز فرهنگ را از مقوله های دیگر تا 
حدی مشخص می کند و در عین حال وجه مشترک آنچه را 

که فرهنگ های مختلف می نامند بیان می دارد. 
اینک به جنبه های مختلف این تعریف می پردازم:

از جبر زندگی و محیط شروع می کنم که وجه مشترک همه 
انسان ها و اجتماعات بشری است. این جبر ممکن است صورت 
دنی��ای لخ��ت و بی رحم ما قبل تاریخ را ب��ه خود گیرد یا به 
شکل محدودیت های مرئی یا نامرئی اجتماعات پیشرفته امروز 
درآید، ممکن اس��ت چهره فقر و گرسنگی و جهل و بیماری 
را داشته باش��د یا به صورت مجموعی از ترس ها وعقده های 
روان��ی و حس تنهایی و بیگانگی بش��ر تجل��ی کند، ممکن 
است از راه محدودیت های اقتصادی و اجتماعی یک اجتماع 
به اصطالح آزاد پدیدار گردد یا مستقیما به صورت یک سیستم 
استعماری خارجی بر ملتی تحمیل شود. هر چه باشد حتی 
در مواقعی که فشار این جبر محسوس نیست بشر هر کجا و 
در هر موقعی باشد با مظاهر گوناگون آن روبه روست. این یک 

واقعیت مشترک زندگی همه مخلوقات است. 
ام��ا واقعی��ت دیگ��ر، واقعیت مهم ت��ر، واقعیتی که مس��ئله 
»فرهنگ« و نقش آدمی��ت و موجودیت روحی و فکری او را 
به میان می کش��د، درچگونگی و طرز روبه روشدن انسان ها با 
جبر زندگی اس��ت. دراینجاست که بین ما و سایر مخلوقات، 
بین صاحبان فرهنگ واقوام به اصطالح وحشی و فاقد فرهنگ، 
واکنش ه��ا فرق می کن��د. چارپایان و جان��وران راهی جز آن 
ندارند که خود را تسلیم محیط سازند و با آن منطبق شوند. 
آنها نمی توانند محیط خارج را تغییر دهند و بر جبر تس��لط 
یابند چون فاقد ش��عور و تفکر و فرهنگ اند. و حتی آنجا که 
در مق��ام چاره جویی و دفاع از خود برمی آیند، چون واکنش 
آنها اساسا جنبه غریزی و حیوانی دارد، »فرهنگی« به وجود 
نمی آورد زیرا دو عامل آزادی و خرد )به معنای فلس��فی آن( 
در آن راه نمی یاب��د. در مقابل، حتی انس��ان نثاندرتال همین 
که نخستین آگاهی را نسبت به اندیشه و آزادی انسانی خود 
به دس��ت می آورد و در راه بیان و اعم��ال آن گام برمی دارد، 
به آس��تانه فرهنگ راه می یابد. واین حکایت همه انسان هایی 
اس��ت که از نیروی اندیش��ه و خرد برخوردارن��د و به آزادی 
خ��ود آگاه. اینها طور دیگر با جبر زندگی روبه رو می ش��وند. 

می کوشند تا دنیای خارج را، از راه دانش و بینش و آفرینش، 
با مقتضیات رشد و آزادی خود سازگار سازند، به ستیزه جویی 
با کائنات می روند، آنجا که پیروز می ش��وند با نیرویی بیشتر 
طرح پیروزی تازه ای را می ریزند وآنجا که شکست می خورند 
از راه های دیگر از راه های آفرینش هنری وعلمی ارتباط های 
ت��ازه با جهان واقعیات برقرار می کنند. با جبرزندگی در بازی 
و آزمایش دائم به س��ر می برن��د و در این تالش دائم امکانات 
آزادی و خرد انس��انی را در خدم��ت زندگی قرار می دهند تا 
آن را غنی ت��ر و زایاتر کنند. بدین ش��کل دانش��مندی که به 
اختراع یا کشف تازه ای می رسد، موسیقیدانی که درد و شادی 
خود را به راز آهنگش می س��پارد و از آن راه برتری روح آزاده 
خود را بر جبرزندگی می س��راید، هنرمند یا نویس��نده ای که 
ب��ا پیام خود – یا از راه س��ازندگی و ی��ا از راه هجو واعتراض 
– موجودی��ت خود را به عنوان انس��انی آزاد و خردمند محرز 
می دارد و به دنبال آنها صدها هزار انسان ناشناسی که هر یک 
به نحوی در تالش��ند تا مرزهای جبر را در حد امکانات خود 
بیشتر ببرند و بر زیبایی و ارزش انسانی زندگی بیفزایند، اینها 
همه به نحوی در پیدایش و گسترش فرهنگ جهانی شرکت 
می کنند و بدان ش��کل و محتوا می بخشند. فرهنگ، حاصل 
این تالش ها ودر نتیجه فراگردی اس��ت که از آن راه انسان ها 
جبر تحمیلی زندگی ومحیط را رد می کنند و می کوش��ند با 
ایجاد نظامی انسانی جهان خارج را با مقتضیات وخوشبختی 
و رش��د کامل خود هر دم سازگارتر سازند. می توان گفت که 
هر ملت زنده ای، در هر کجا و موقعی باش��د، فرهنگ خود را 
دیر یا زود به دست می آورد چون برخورد اندیشه آزاد انسان ها 
با جبرزندگی همه جا زاینده ارزش هایی است که جمع آن را 
فرهنگ یک ملت تشکیل می دهد. در عین حال می توان گفت 
که این فرهنگ ها، هر چه باشند ناچار وجه مشترکی دارند که 
از تالش همگانی در ایجاد ارتباطاتی زیباتر و بارورتر با دیگران 

و جهان خارج برمی آید.
اینک ببینیم چنین تالشی در دنیای معاصر، در چه شرایطی 

انجام می گیرد؟
قدرتی که بشر امروز از لحاظ گسترش نیروی تولیدی و تامین 
وسایل مادی رفاه و آسایش خود به دست آورده است بی شک 
در تاریخ چند هزار ساله دنیا بی سابقه بوده است. در کشورهای 
صنعتی پیش��رفته این قدرت با آهنگی روزافزون گس��ترش 
می یابد و روابط انسان ها را با یکدیگر و با اجتماعات خود تغییر 
می دهد. سرعت این تحوالت انقالبی، تجمع قدرت در دست 
واحدهای مرئی و نامرئی، گسترش نیروهای سازنده و تخریبی 
به موازات یکدیگر، مقتضیات حفظ و رشد سازمان های عظیم 
اجتماعی و صنعتی، همگانی ش��دن ارتباطات جمعی، رشد 
س��ریع تضادهای گوناگون از جمله تشدید حس بیگانگی از 
خود و بیگانگی فرد نس��بت به اجتماع )یا به اصطالح جامعه 
شناسان الیناسیون( از عواملی هستند که مجموع آنها تغییرات 
کیفی بی سابقه ای در شالوده اجتماعات کنونی به وجود آورده 

و ماهیت جبر زندگی را نیز عوض کرده است. 
روی هم رفته یورش بی سابقه نیروهای سازمانی و تکنولوژی 
در زندگی افراد واجتماعات از یک سو بسیاری از نگرانی های 
س��ابق بش��ر را تس��کین داده و از س��وی دیگ��ر اضطراب و 
ترس های��ی ت��ازه در او به وجود آورده اس��ت. آنچه ش��ایان 
مطالعه اس��ت جهت های مختلفی است که بر اثر این دو نوع 
واکن��ش در تحول فرهنگ یا فرهنگ های جهانی پدید آمده 
است. ابتدا از»فرهنگی« سخن می گوییم که روبنای طبیعی 
تغییرات بزرگ تکنولوژی و علمی زمان ما را تشکیل می دهد. 
و ش��اید آنها که فرهنگ را به معنای س��نتی و کالسیک آن 
تلقی می کنند حتی حاضر نباشند که نام »فرهنگ« را بدان 
دهن��د، اما با توجه به تعریف های رس��می این کلمه از جمله 
معنایی که از آن در دایره المعارف فرانس��ه دیده می ش��ود و 
فرهنگ را »مجموع اطالعات و دانش��ی می داند که در ذهن 
جذب می شود و بر غنای آن می افزاید« ناچاریم که به مجموع 
ارزش های��ی که روبنای تمدن مادی و تکنولوژی چند یک از 
پیش��رفته ترین اجتماعات کنونی ما را تشکیل می دهد کلمه 

فرهنگ را اطالق کنیم. 
»فرهنگی« که بدان اش��اره کردم مجموع ارزش هایی اس��ت 
ک��ه از البه الی مظاهر گوناگ��ون این اجتماعات هم اکنون بر 
زندگی میلیون ها فرد بشر مستولی شده است و از راه گسترش 
وسایل ارتباطی پیشرفت تمدن مصرفی، رخنه سینما و رادیو 
و تلویزی��ون و صفحه در تاروپود زندگ��ی افراد، تنوع و ازدیاد 
تجمعات و کنفرانس ها و کنگره ها و وسایل تفریح و مسافرت و 
انواع و اقسام »گاجت«های تازه، نوعی یگانگی و یکپارچگی به 

این اجتماعات بخشیده است. 
ارزش انس��انی این فرهنگ جدید هر چه باشد قدر مسلم آن 

اس��ت که توسعه آن هم اکنون انس��ان های تازه ای نیز پدید 
آورده اس��ت که یکی از جامعه شناس��ان نامی فرانسه هانری 
لوفور به حق نام cybernanthrope یا انس��ان سیبرنتیک 
را در برابر anthrope یا انسان کالسیک بدان گذارده است. 
س��یبرنانتروپ یا انسان س��یبرنتیک )که خود علم حکومت 
از طریق ماش��ین است( انس��انی است که با انسان خودکار یا 
robot فرق بس��یار دارد چون در حقیقت انس��ان خودکار از 
خالیق سیبرنانتروپ هاس��ت. انسان سیبرنتیک هم از انسان 
خودکار می ترس��د و هم او را تحسین می کند ولی خودش به 
هیچ وجه خودکار نیس��ت. اما برای مفاهیم تجریدی از قبیل 
انسان و خوشبختی و عشق و آفرینش )به معنای همیشگی یا 
هنرمندانه آن( احترامی قائل نیست. آنچه برای او حائز اهمیت 
اس��ت موازنه، ثبات، سیستم، طبقه بندی، پیش بینی دقیق، 
برنامه، هدف، اقتصاد صنعتی و تکنیک اس��ت. سیبرنانتروپ 
از میل و هوش گریزان است اما به نیازمندی های خود کامال 
واقف است. گرسنگی و تشنگی را قبول دارد و تمایالت جنسی 
راهم تنها به عنوان رهایی انرژی معینی که در او جمع ش��ده 
دنبال می کند. روی هم رفته زندگی عاطفی خود را به عنوان 
یک واح��د اقتصادی تلقی می کند که باید بر همان اس��اس 
نیز مصرف گردد و توسعه یابد. برای تامین خوشبختی خود 
تکنیک های معین و موثری را از قبیل استراحت، ماشین رانی 
و زندگی خانوادگی در روزهای ویک اند- مرخصی س��االنه- 
تئاتر و سینما، تماشای تلویزیون و خواندن روزنامه وغیره به 
کار گرفته اس��ت. این موجود که زندان همرنگی و وفور خود 
را بهش��ت می داند و با همه قیدهای نامرئی که او را در عمل 
به صورت انس��انی اسیر و خودکار درآورده، خود را مظهر یک 
موجود آزاد واز بند رسته می خواند نه تنها در مجموع از زندگی 
خود راضی و مغرور اس��ت، بلکه حاضر اس��ت به خاطر حفظ 
نظام��ی که بدان تعلق دارد خود و نزدیک ترین کس��انش را 
در هر جنگی که الزم باشد به قربانی بفرستد. او خود را مهره 
موفق و سودمند دستگاه عظیم و نیرومندی تلقی می کند که 
همه چیز آن به او حس ایمنی می بخش��د. او راحت و خوش 
اس��ت، در دنیای او ارزش و بهای هر چیز و هر کس را برپایه 
ضوابطی که به نظرش مظهر عدل وعدالت است معین کرده اند 
و در مقابل کار و انضباط  نامحسوسی که از او خواسته اند ورقه 
بیمه همه چیز حتی آزادی و امید و خوشبختی او را در بانک 
زندگ��ی به وی تحویل داده اند. دنیای او به قول گاندی دنیای 
»عدم عشق متقابل« است. سیبرنانتروپ مظهر اجتماعی است 
که به طور دس��ته جمعی خود را به اوج قدرت و عظمت فنی 
رسانده اس��ت؛ به طوری که با دانش متشکل خود به حق با 
ماه و س��تارگان نیز ستیزه جویی می کند و بدین خاطر خود 
را ن��ه تنها مس��ئول دفاع از خود بلکه مس��ئول دفاع از همه 
انس��ان ها می داند و در این راه همان حقی را برای خود قائل 
اس��ت که روزی خان های دنیای مل��وک الطوایفی برای خود 
طبیع��ی و خدایی می دانس��تند. او آنچنان به حق و حقانیت 
خود مؤمن است که بی درنگ تشخیص منافع دیگران را هم 
وظیف��ه طبیعی خود می داند و منافع خود را آنچنان ش��رط 
تضمین منافع قاطبه بش��ریت می داند که خود را نس��بت به 
هر نوع خطای احتمالی دیگران نیز مس��ئول می شمارد. پس 
ش��رط آزادی دیگران را در آن می داند که در همه حال خود 
را با مفهومی که او از این آزادی دارد منطبق س��ازد. نه اینکه 
س��یبرنانتروپ مخالف آزادی افراد و اجتماعات دیگر باشد اما 
معتقد است که اگر نظام دنیایی که به دست او به وجود آمده 
و امروز ضامن قدرت و آزادی های اوس��ت به هم بخورد انسان 
به حالت بشر اولیه برمی گردد و نتیجه سال ها کار و مرارت او 
و پیشکسوتان نظام دنیا درهم می ریزد. در ذهن او دنیا واحد 
عظیمی اس��ت که تکنولوژی و فرهنگ و سیاس��ت و اقتصاد 
همه اجزای الینفک آن را تش��کیل می دهند و تنها با دفاع از 
آن است که می توان اجتماع بشری را به عنوان واحدی آزاد و 

مقتدر زنده نگه داشت. 
انس��ان عادی یا به قول لوفور،»انتروپ« که به شکرانه ترقی و 
پیشرفت سرسام آور همین دنیای متشکل و »اورول« مانند به 
درجه کنونی رش��د فکری و فرهنگی امروزی رسیده، در برابر 
یورش و تسلط تعرض آمیز دنیای سیبرنانتروپ ها قرار گرفته 
اس��ت و خطر عظیمی را که اینک متوجه اساس موجودیت 
او ش��ده است به چشم می بیند. چه برای او طبیعی است که 
نظام سیبرنانتروپ ها یک نظام انسانی نیست و با همه ادعایش 
درباره آزادی و نیروی خرد انسان ها قبل از هر چیز همین دو 
پایه اساس��ی فرهنگ و انسانیت را تهدید می کند. او می داند 
که فرهنگ انس��ان سیبرنتیک با فرهنگ انسان ماقبل تاریخ 
یا حتی فرهنگ میمون ها فرق اساس��ی و کیفی ندارد. وجه 
مشترک هر دوی آنها نوعی تسلیم تدریجی یا کامل آزادی و 
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خرد انسانی در برابر جبر زندگی است. چه در یک جا انسان 
در برابر اس��رار طبیعت و قدرت خیالی خدایان دست از خرد 
خود کش��یده و آزادی انس��انی اش را به خاطر زنده ماندن و 
از خطرهای روزانه مص��ون ماندن محدود می کرد و در جای 
دیگر انسان خود و آزادی اش را تسلیم خدایان جدید اجتماع 
سیبرنتیک کرده است تا زنده بودنش را در محدوده آنچه که 
فیلس��وفان امروزی quotidiennete یا »حالت روزانه زنده 

بودن« نامیده اند بیمه و تضمین کنند. 
از این رو جای تعجب نیست که این فرهنگ تسلیم و سازش 
محض، مانند همه فرهنگ هایی که از انس��ان دور می ش��ود، 
واکنش��ی ش��دید و افراطی ب��ه وجود آورده باش��د. فرهنگ 
بیتنیک ها، هیپی ها، گل پرس��تان، یاغیان و عشق جویان و 
خراباتیان عصر جدید که لش��کریان و هواداران اصلی آنها را 
تصادفا فرزن��دان مرفه اجتماع یعنی ممتازترین فرآورده های 
انسان های س��یبرنتیک تش��کیل می دهند و گل پرانی های 
معصومانه آنها به فریاد »عشق ورزی کنید نه جنگ« وجدان 
ناراحت س��یبرنانتروپ ها را به عذاب می آورد، مظاهری از این 
واکنش افراطی است. با این همه اگر جنبه های ملعبه آسای 
این نهضت ها را فراموش کنیم و در این میان هم مرا متهم به 
همبستگی با این فرآورده های بیگناه عصر سیبرنتیک نکنند-

شکی ندارم که حتی این فرهنگ ظاهرا تخریبی و پوچ بیش از 
فرهنگ سیبرنانتروپ ها در مسیر سنن بزرگ فرهنگ انسانی 
ک��ه فرهنگ آزادی و آفرینش و جست وجوس��ت قرار دارد. و 
همان طور که دادا و مکتب سوررآلیس��ت ها یا مایوکوفسکی 
و پ��والک با همه جنبه های افراطی ش��ان در احیای اش��کال 
هنری و ش��عری موثر واقع ش��دند، فرلینگتی و نورمان میلر 
و ک��رواک و به دنبال آنها هزاران بیتنیک و هیپی ناش��ناس 
دیگر س��هم دس��ته جمعی خود را در پیدایش فرهنگ آینده 
ک��ه ناچار فرهنگ ارتباطات آزادت��ر و فرهنگ »رد و تردید« 
)contestation( دائمی نظام های مس��تقر اس��ت خواهند 

داشت. 
آنچه ک��ه در جهان معاصر در نبرد بین این دو مفهوم جالب 
توجه اس��ت، همزیستی کنونی و رشد س��ریع آنها به موازات 
یکدیگ��ر اس��ت، زیرا در حالی که انس��ان های س��یبرنتیک 
با وس��ایل و امکانات عظیمی که در اختی��ار دارند )از جمله 
استفاده تقریبا انحصاری از وسایل نیرومند ارتباطات جمعی 
برای اش��اعه فرهنگ خود( به پیروزی های چش��مگیر نائل 
می شوند، پایه های فرهنگ تازه ای که شاید بتوان صفت یک 
اومانیزم یا انسان خواهی علمی را بدان اطالق کرد در همه جا 

به سرعت گذارده می شود. 
آنچه اومانیزم یا انس��ان خواهی این فرهنگ را از مکتب های 
مشابه قدیمی جدا می سازد آن است که هدف و موضوع آن را 
انسانی تازه و قبل از هر چیز زنده و مشخص تشکیل می دهد، 
انسانی که جنبه مطلق و تجریدی ندارد، بلکه در شرایط خاص 
اجتماعات معین زندگی می کند، انس��انی که نیازمندی های 
اساس��ی او باید از راه آزاد کردن و ش��کوفا ساختن نیروهای 
روحی و جس��می او در شرایط میس��ر گردد. در این فرهنگ 
نو یگانه اصولی که مقدس ش��مرده می شود احترام انسان و 
شناس��ایی ارزش اوست به عنوان سازنده و مسئول سرنوشت 
خود. هیچ قانون و ضابطه ای که از خارج برای او وضع کرده 
باش��ند و هیچ امر و نهی اخالقی و دینی که از وجدان آزاد او 
سرچش��مه نگرفته باشد نمی تواند او را مقید و محدود سازد. 
انسان است که منشا و هدف مطلق تالش های انسانی به شمار 
می رود و تا آن حد که رش��د همه جانبه انس��انی مانع از رشد 
عینی انسان های دیگر نشود هر کوششی که در جهت تامین 
نیازهای روحی و جسمانی انسان باشد نیک و پسندیده است 

و هر چه مخالف آن زشت و نکوهیده. 
و بدان گونه که از آثار بیشتر هنرمندان و نویسندگان امروز و 
از مشاهده گروه های پیشرفته اجتماعات نو برمی آید- فرهنگ 
نو پایه های همه مکتب های اخالقی »حکمی« یا »دستوری« 
را م��ردود می داند و به جس��ت وجوی اصول تازه مترقیانه ای 
می رود که راه رها گشتن از زنجیرهای فکری و غیرانسانی را 
هموار سازد. یگانه هدف و منطق این فرهنگ انسان خواهانه 
همانا نیکبختی انسان و رشد همه جانبه و آزاد آدمیان است. 
روشن بینی و شناخت حقیقت، اعتقاد و اعتماد به انسان و 
امکانات او، شهامت در راه دفاع از ارزش های بزرگ انسانی، 
ایمان به اینکه مسئولیت تمییز نیک و بد و سرنوشت آن 
بای��د به عهده خودش واگذار گ��ردد و احترام به زندگی 

ی��ن و خوش��بختی آدمی پایه ه��ای اصلی  ا
فرهنگ را تش��کیل می دهند. به عالوه 
این فرهنگ برخالف فرهنگ های ایده 
آلیستی گذش��ته، دنیای تکنولوژی و 
پیروزی های علمی آن را انکار نمی کند، 
ام��ا به حق برآن اس��ت که ای��ن دنیا تا 
حدودی قابل س��تایش است که بهترین 
و موثرترین س��الح های فن��ی و علمی را 
ب��رای تغییر سرنوش��ت انس��ان و فراهم 
آوردن وسایل آزادی واقعی او فراهم کرده 
است. اما اگر سازنده این قدرت عظیم فنی 
خود نتواند بر ساخته های خود و جهانی که 

به وجود آورده اس��ت تسلط یابد و آن را در 
اختیار بشر قرار دهد فرهنگ سیبرنانتروپ ها 

فاتحه فرهنگ واقعی انسانی را خواهد خواند. و 
در آن صورت به جای اینکه ترقیات فنی به هدف 

اصلی خود که رهایی انسان ها بود منتهی گردد، راه 

را برای بزرگ ترین و خطرناک ترین شکل استثمار و برقراری 
مج��دد قانون تنازع بقا بر پایه هایی به مراتب غیرانس��انی تر 

هموار خواهد ساخت. 
همزیس��تی و تض��اد روزاف��زون فرهنگ س��یبرنانتروپ ها و 
انتروپ ها نیز از مشخصات اصلی جهان فرهنگی معاصر است. 
و سرنوش��ت این مبارزه هر چه باشد برای شخص من شکی 
نیس��ت که اگر از دیدگاه تحوالت بزرگ فرهنگی جهان نگاه 
کنیم، پیروزی باز از نو به نحوی با هواخواهان فرهنگ انسان ها 
خواهد بود؛ مگر آنکه فرهنگ سیبرنانتروپ ها باالخره دنیا را به 
تخریب و انهدام دسته جمعی سوق دهد. زیرا سالح دشمنان 
فرهنگ انس��انی هر چه تکمیل شود هیچ گاه به پای نیروی 
تسخیرناپذیر آزادی و خرد انسان ها نخواهد رسید و این نیرو 
همان طور که در مورد تمدن های دیگر دیده ش��د، نه تنها از 
خارج بلکه به خصوص از داخل آثار خود را در تسریع تحوالتی 
که بالمآل و همیش��ه در جهت حرکت انس��ان ها به س��وی 
مرزهای جدید دانش و آزادی روی می دهند خواهد داش��ت. 
و بی ش��ک این آثار مثبت خواهد بود، زیرا باز در سطحی تازه 
پیوند اومانیزم را با ترقیات تکنولوژی و علوم میسر خواهد کرد 
و بدین شکل پیشرفت تصاعدی و مارپیچی فرهنگ انسان ها را 

در سطوحی همچنان باالتر امکان پذیر خواهد ساخت. 
اینک شاید بجا باش��د درباره گرایش های فرهنگ معاصر در 
کش��ورهای جهان سوم که اینک بیش��تر جمعیت جهان را 

تشکیل می دهد نیز کالمی چند اضافه کنیم. 
آنچه در این کشورها به چشم می خورد نوعی آشفتگی عمیق 
است که نه تنها در مظاهر خارجی زندگی فرهنگی آنها بلکه 
در اعماق روح روشنفکرانشان دیده می شود. انسان کشورهای 
جهان س��وم به انس��انی محروم و واخ��ورده می ماند که جبر 
زندگی در برابرش هنوز به صورت دش��منان همیشگی بشر 
یعنی فقر و گرس��نگی و بیماری و نادان��ی و خرافات و ترس 
قرار گرفته است. در بس��یاری از این کشورها نابسامانی های 
اقتصادی و سیاسی نیز بر خشونت این جبر خارجی می افزاید. 
در عین حال بیشتر روشنفکران و متفکران این کشورها به ویژه 
در س��رزمین های آفریقایی، روش��ن بینی خود را از فرهنگی 
دارند که نش��ان اس��تعمار و بیگانگی بر آن خورده است. این 
گروه ممتاز غالبا با احساس��ات عمی��ق دوگانگی و جدایی از 
ریش��ه های خود زندگی می کنند. ناایمنی و اضطرابی از نوع 
دیگر، آنها را گاه به احساسات شدید و تعرض آمیز عاطفی و 

گاه به حالت های تسلیم و نومیدی بی منطق می کشاند.
آنها فرهنگ انس��ان های س��یبرنتیک را به ش��کلی که قبال 
تش��ریح کردم مس��تقیما در برابر خود نمی بینند و اغلب به 
طور غیرمس��تقیم با آن س��روکار دارند، اما با خأل مهیبی که 
پیروزی اس��می و عاطفی آنها علیه اس��تعمار برایشان باقی 
گذاش��ته روبه رو هستند، با کس��انی روبه رو هستند که حتی 
به س��ختی می توانند رنگ بومی چهره خ��ود را با لعاب ارزان 
قیمت س��اخت Macy’sو Korvette بپوشانند. با کسانی 
ک��ه گاه مطلقا فاقد فرهنگ اند و حتی از تمدن انس��ان های 
س��یبرنتیک کوچک ترین به��ره ای نبرده ان��د. جنگ آنها به 
خاطر ایجاد فرهنگی نو از یک سو متوجه از بین بردن موانع 
طبیعی و مادی همیشگی زندگی آنها و از سوی دیگر متوجه 
آدمک هایی اس��ت که غالبا با ماس��ک های بومی خود زاده و 

پرداخته استعمار خارجی هستند.
اما شاید به همین دلیل که فرهنگ نوخاسته کشورهای جهان 
زاده خش��ونتی از نوع دیگر است و از نوعی فریاد اصیل علیه 
فشارهای مستقیم جبر سرچشمه می گیرد، این فرهنگ دارای 
سادگی و معصومیتی بیشتر است و نه تنها در توده های مردم 
بلکه در اقلیت های متفکر نیز گاه اثر مس��تقیم تر می گذارد. 
فرهنگی که »فرانز فانون« پرچمدار آن بود با آنکه محتوای آن 
روی هم رفته چیز اساسی یا کشف علمی مهمی بر فرهنگ 
ملت ها نمی افزاید، به خاطر نیروی دست نخورده و لختی که 

دارد جهش��ی موثر در تحول فرهنگ عمومی مردم آفریقا 
شمار می رود.ب��ه 

و ام��ا در آنج��ا نیز 
پیش��رفت  که 
هنگ��ی  فر

ملل جهان سوم از راه جهش های انقالبی و خیزهای منقطع 
انجام نمی گیرد، گرایش های مثبتی مش��اهده می ش��ود که 
بهترین آن به نظر من توجه روزافزون این کشورها به ایجاد و 

تهیه و گسترش زیربناهای فرهنگی است. 
تجربیات تلخ سال های پس از جنگ نشان می دهد که به ویژه 
در شرایط خاص توازن نیروهای بزرگ جهان، آنچه برای آینده 
پیش��رفت های فرهنگی این ملت ها اهمیت دارد پایه گذاری 
صحیح و عملی فرداهاست. از این رو برای آنها که خوشبختانه 
توانس��ته اند از دوران نسبی ثبات و آرامشی برخوردار گردند 
ضروری و حیاتی اس��ت ک��ه از این فرصت اس��تثنایی برای 
تحکی��م و پایه گذاری اساس��ی و عمیق آینده فرهنگی خود 
حداکثر اس��تفاده را ببرند. در این زمینه ساختمان مدارس و 
موسسات آموزشی گوناگون، گسترش دانشگاه ها، ترویج علوم، 
سوادآموزی تابعی، سوادآموزی اکابر، توسعه وسایل سمعی و 
بصری آموزشی عملی، پایه های استوار و حیاتی یک فرهنگ 
واقعی را در این کش��ورها تشکیل می دهند. انقالب آموزشی 
ایران را می توان مظهری از این زیرسازی اصولی فرهنگ کشور 
ما تلقی نم��ود و به همین جهت بای��د آن را به عنوان نقطه 
عطفی در پایه گذاری و گسترش سریع فرهنگ فردای ملت 

ما تقویت کرد.
تحول عمیق دیگری که در فرهنگ کش��ورهای جهان سوم 
مشاهده می شود و خوشبختانه در حال حاضر وجه مشترک 
همه آنها به شمار می رود، توجه وآگاهی اصیلی است که مردم 
این کشورها نس��بت به اهمیت رشته های ملی فرهنگ خود 
نش��ان می دهند. در عین حال جای خوش��وقتی و امیدواری 
است که این توجه روزافزون ما به میراث فرهنگی وعلمی خود 
به تدریج و به س��رعت از مواضع شوونیستی و خودستایی های 
تنگ نظرانه دور می شود و با توجهی مشابه به جریانات پیشرو 
و بزرگ جهانی توام می گردد و تنها این پیوند دوجانبه )یعنی 
پیوند گذش��ته و آینده از یک طرف و پیوند ملیت و جامعیت 
جهانی از طرف دیگر( اس��ت که خواهد توانست خون تازه و 
تح��رک مورد نیاز را به فرهنگ ملی ما بده��د و آن را هم با 
مقتضی��ات فرداهای تکنولوژیک و مفه��وم ملی ما و جهانی 
فرهنگ برای همه منطبق کند وهم آن را به ریشه های اصیل 

فرهنگ خودمان از نو متصل سازد.
البته چه آنجا که پیشرفت های فرهنگی کشورهای جهان سوم 
به صورت تظاهراتی افراطی و ش��دیدا انقالبی انجام می گردد 
و چه آنج��ا که این تمدن ها به پایه گ��ذاری زیربناهای الزم 
می پردازند، اصالت انس��انی فرهنگ زم��ان ما ایجاب می کند 
که تغییرات بزرگ شالوده ای همه جا در جهت رهایی واقعی 
امکانات آزاد ملت ها انجام گیرد. در شرایط خاص زمان ما که 
از یک سو بر لزوم انطباق تکنولوژی و آثار تخریبی و یا تسلط 
آمیز آن به سرعت افزوده می شود و از سوی دیگر لزوم انطباق 
پیشرفت های علمی و فنی با خواست های انسانی شرط دفاع 
از موجودیت بشر شده است، شالوده های گذشته باید هر دم 
با توجه به هدف های بزرگ اجتماع س��نجیده شود. از این رو 
اگر کلم��ه رد و تردید یا Contestation هم اکنون معنای 
خاصی به خود نگرفته بود می گفتیم که بقای فرهنگ انسان ها 
در هر کجا که باش��د اینک باید از راه نوعی »کنتستاسیون« 
دائمی بر پایه ه��ای علمی و منطقی تامین گردد و به همین 
دلیل شاید نشان اساسی فرهنگ زمان ما را باید همان جنبه 

رد و تردید یا کنتستاسیون ارزش های اساسی دانست.
در پایان چگونه می توان نتیجه گرفت؟

با آنچه که درباره قدرت عملی فرهنگ انسان های سیبرنتیک 
گفتم چنین به نظر می رس��د که فرهنگ اصیل انس��ان ها را 
بحرانی جدی تهدید می کند. خالف این ادعا را مشکل است 
به اثبات رس��اند. با اینکه تصویری ک��ه از جهان معاصر ما به 
دس��ت می آید بیش و کم با آنچه از نش��یب و فرازهای تاریخ 
فرهنگ ملل دیده شده است فرق زیاد ندارد، این بحران جدی 
و حتی وخیم است. چه در کشورهای پیشرفته و چه در آنها 
که در راه پیشرفت خود کوشش های طاقت فرسا می کنند 
نیروهای متشکل ضدانسانی همه درکارند تا بشر را به قدرت 

آزادی و خردش دربست تسلیم خود سازند.
با این همه آگاهی و بیداری فرهنگ های اصیل 
به موازات آن رشد می کند و از یورش انسان های 
س��یبرنتیک هراس ندارد. اگر در گذشته بشر 
در همه حال نش��ان داد که توانست خود را از 
گ��رداب اضمحالل فکری و معنوی نجات دهد 
دلیلی نیس��ت که این بار پیروز نش��ود. با توجه 
به آنچه ک��ه درباره گرایش های 
فرهنگ مردم جهان سوم گفتم 
)به خص��وص از آن رو که مظاهر 
این فرهنگ در بیشتر کشورها نه 
تنها با هدف های ملی آن کش��ورها 
یکی ش��ده اس��ت، بلک��ه در جهت 
درخشان تری افکار انسان خواهانه نوع 
بشر قرار می گیرد(، اینک با ملت های در 
راه رشد است که به اهمیت نقش خود 
در پیشرفت اصیل جهانی آگاهی بیشتر 
یابند. مردم جهان سوم می توانند بار دیگر 
پرچم دفاع از فرهن��گ همگانی فردا را به 
دس��ت گیرند. نباید فراموش کرد که در این 
نبرد فرهنگی – نیروی سیبرنانتروپ ها و دست 
نشاندگانش��ان هر چه زیاد باشد، سالح های نهایی 

وقایع این پیروزی جنبه روحانی و فکری دارند.
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شركت فوالد خوزستان
بزرگترین عرضه کننده ش��مش ف��والد و دومین قطب 
تولید فوالد خام در کش��ور میباشد و یکی از بنگاه های 
پیش��رو اقتصادی  ک��ه در عرصه های ملی و منطقه ای 

صنعت فوالد حضوری فعال دارد.
این ش��رکت با وس��عت 8/3 کیلومتر مربع، در مجاورت 
شهر اهواز، مرکز استان خوزستان درجنوب غربی کشور، 

واقع شده است.
ف��والد خوزس��تان اولین مجتم��ع تولید آه��ن و فوالد 
کشور به روش احیاء مس��تقیم و کوره قوس الکتریکی 
اس��ت که در 12 فروردین  سال 1368 به دست مبارک 
مقام معظم رهبری در زمان مسئولیت ریاست جمهوری 

ایشان افتتاح گردید. 
طی بیس��ت و هفت سال تالش کارکنان و متخصصین 
زبردست این صنعت، فوالد خوزستان  طرح های توسعه 
را در ف��از اول ت��ا 4/2 و در فاز دوم تا 2/3 میلیون تن و 
هم اکنون باالی س��ه میلیون و هفتصد هزارتن محقق 

ساخته است.
در طول این سالها شرکت فوالد خوزستان همواره متعهد 
به کیفیت و خدمت به مشتری بوده و دریافت گواهینامه 

های سیستم مدیریت کیفیت موید این واقعیت است.
2008 :ISO9001  
2004 :ISO14001

 2007 :OHSAS18001
 ISO27001:2005
 ISO10015:1999
ISO50001:2011

تاریخچه:
گرچه بلحاظ تاریخی، ش��روع عملیات احداث مجتمع 
اولیه این ش��رکت به سال 1353 در زمان رژیم گذشته 
برمی گردد، اما تا پیروزی انقالب اسالمی و استقرار نظام 
مقدس جمهوری اس��المی، درصد کم��ی از کار صورت 
گرفت��ه بود. در حقیقت، عمده عملیات نصب، تکمیل و 
راه اندازی واحدها و همچنین موفقیت های بدست آمده 
در جریان رس��یدن به ظرفیت اولیه و توس��عه تولید در 
شرکت را باید مرهون همت بلند و توان فنی چشمگیر و 
تالش یکپارچه مدیران و کارکنان شرکت پس از پیروزی 
انقالب اسالمی و دوران جنگ تحمیلی دانست. مردان و 
زنان تالش��گری که این مجتمع عظیم فوالدی را بدون 
سابقه قبلی بلحاظ وسعت و پیچیدگی فناوری، در طول 
ده س��ال نخست حکومت جمهوری اس��المی ایران، در 

دوران سخت تحریم های اقتصادی، برپا نمودند.
طرح این مجتمع در ابتدا شامل یک چرخه کامل تولید 
فوالد، از س��نگ آهن تا ش��مش بود ک��ه در زمینی به 
مساحت سه کیلومتر مربع احداث میشد. طراحی بگونه 
ای بودکه در این کارخانجات، ابتدا پودر س��نگ آهن به 
گندله تبدیل گش��ته و در واحدهای احیاء مس��تقیم با 
استفاده از گاز احیا کننده حاصل از شکست گاز طبیعی، 
تصفیه ش��ده و تبدیل به آهن اس��فنجی گ��ردد. آهن 
اسفنجی حاصل سپس راهی کوره های قوس الکتریکی 
شده، تا پس از تهیه مذاب و پاالیش، به روش ریخته گری 
مداوم در مقاطع بلوم و اس��لب ریخته گری گردد. بدین 
منظور مذاکراتی فیمابین شرکت ملی صنایع فوالد ایران 
و ش��رکتهای متعدد بین المللی در اوایل س��ال 1351 

صورت گرفت که به عقد قراردادهایی نیز منجر شد.
ب��ر اس��اس توافقات حاصله ق��رار ب��ود در این مجتمع 

تاسیساتی بشرح ذیل احداث گردد:
دو واح��د گندله س��ازی با مجموع ظرفی��ت تولید پنج 

میلیون تن گندله درسال
یک کوره احیاء مستقیم به روش پروفر به ظرفیت تولید 

330 هزار تن آهن اسفنجی )بریکت گرم( درسال
س��ه مدول احیاء مستقیم میدرکس با مجموع ظرفیت 
تولی��د س��االنه یک میلیون و دویس��ت ه��زار تن آهن 

اسفنجی
یک واحد احیاء مس��تقیم ب��ه روش H.Y.L به ظرفیت 

تولید یک میلیون تن درسال
ش��ش کوره قوس الکتریکی 180 تنی برای تولید 65/1 

میلیون تن مذاب درسال
یک ماشین شش خط ریخته گری بلوم و دو ماشین دو 
خطه ریخته گری اسلب برای ریخته گری و تولید نهایی 

یک میلیون و 550 هزار تن شمش فوالد درسال
تصفیه خانه آب، کارخانه اکسیژن، پستهای برق، سیستم 

حمل مواد و دیگر تاسیسات جنبی.
در این طرح پیش بینی ش��ده بود ت��ا از 53/2 میلیون 
تن آهن اس��فنجی و بریکت تولید ش��ده در واحدهای 
احیاء مستقیم، حدود 2 میلیون تن آن جهت مصرف در 

فوالدسازی و مابقی برای فروش عرضه
برنامه راه اندازی این تاسیسات نیز طی سه فاز جداگانه 
طراحی ش��ده بود که بر اس��اس آن در نهایت ظرفیت 
اس��می کارخانه به میزان یک میلی��ون و 550 هزار تن 

شمش طی یک دوره دو ساله تحقق می یافت.
عملی��ات زیرس��ازی و بط��ور همزمان خری��د و حمل 
تجهیزات کارخانه برای نصب واحدهای مختلف از سال 
1353 شمس��ی آغاز گشت و با مشارکت بیش از هفتاد 
شرکت بین المللی خارجی و سی شرکت داخلی در قالب 
پیمانکار وناظر و مشاور تا نیمه دوم سال دوم سال 1357 
ادامه یافت.پیشرفت فیزیکی کل پروژه تا آن زمان حدود 
50 درصد اعالم شده بود و از آن تاریخ تا پایان نیمه اول 
س��ال 1360 بدلیل تحوالت انقالب اسالمی در کشور و 
ش��رایط جنگ تحمیلی، دوران فترت و توقف کار پیش 

آمد.
پ��س از این دوران و ع��زم جدی دولت ب��ر ادامه کار و 
تکمیل پروژه، ش��رکتهای داخلی دوطلب و جویندگان 
کار در قالب گروههای جدید التاسیس تعاونی وارد عمل 
ش��دند. بطوری که ظرف کمتر از دوسال تا دیماه سال 
1361 پیش��رفت کار به میزان 6/67 درصد برآورد شد 
و س��رانجام در س��ال 1367 فاز اول مجتمع فوالد اهواز 
به دست توانمند مهندسین و تکنسین های شرکت راه 

اندازی شد.
الزم ب��ه ذکر اس��ت ک��ه در طول جن��گ تحمیلی این 
کارخان��ه 3 بار در س��الهای 1364، 1365، 1366 مورد 
حم��الت هوایی قرار گرفت که خس��ارات زی��ادی را به 

تجهیزات وارد نمود.
به هر تقدیر نخستین کوره فوالدسازی در دهه فجر سال 
1367 روشن ش��د و در بهار سال 1368 با حضور مقام 
معظم رهبری)در زمان مس��ئولیت ریاس��ت جمهوری( 
تولید رس��می مجتمع به میزان یکصدهزار تن ش��مش 

آغاز شد.
ظرفیت اسمی اولیه شرکت یک و نیم میلیون تن شمش 
فوالد در سال بود که طی دهه نخست فعالیت آن تا سال 

1377 بدست آمد.
طرح های توس��عه کارخانه زیرسقف و همزمان با تولید 

محمد رضا مدرس خیابان��ی متولد 1349 تهران و دارای 
مدرک لیسانس مهندس��ی متالورژی از دانشگاه صنعتی 
ش��ریف  و فوق لیسانس مدیریت دولتی گرایش سیستم 
ه��ا، مدیر و عضو هی��ات مدیره ش��رکتهایی مانند گروه 
بهمن،ش��هریار مهس��تان ، س��رمایه گزاری مهر اقتصاد 
ایرانیان، تراکتورس��ازی ایران، توس��عه معادن روی ایران، 
همراه اول، س��رمایه گذاری دانایان پارس، توسعه اعتماد 

مبین و ...می باشد.
سوابق تحصیلي:

 مدرک لیس��انس مهندس متالوژی از دانش��گاه صنعتی 
شریف  -رتبه اول

 ف�وق لیس��انس مدیریت دولتی گرایش سیس��تم ها از 
مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه ریزی

سوابق مدیریتي:
- از مدیران س��ازمان های تابعه وزارت بازرگانی ) از سال 

1374 تا 1379 (
-گروه بهمن و شرکت های تابعه ) از سال 1379 تا 1387 (

- در سمت های مدیر عامل ، رئیس و نایب رئیس هیأت 
مدیره و عضو هیئت مدیره

- مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت شهریار مهستان 
 سهامی عام 

–از سال 1387 تا 1388 
- مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت هلدینگ سرمایه 

گذاری مهر اقتصاد ایرانیان 
 سهامی خاص

–از سال 1388 تا 1391 
- رئیس هیئت مدیره گروه تراکتور سازی ایران

- نایب رئیس هیئت مدیره گروه توسعه معادن روی ایران
- رئیس هیئت مدیره شرکت خودرو سازی بتا

-عضو هیئت مدیره شرکت همراه اول
-عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه نور دنا
-عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس

-نایب رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه اعتماد مبین
-رئیس هیئت مدیره هلدینگ IT , ICT  تابا 

-نایب رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد خوزستان
-نایب رئیس هیئت مدیره گروه اقتصادی پایندگان

- عضو هیئت مدیره هلدینگ توس��عه صنعت س��المت 
پردیس ) فیدکو (

- مدیر عامل و عضو هیئت مدیره هلدینگ اقتصادی سبا 
) از سال 91 تاکنون (

مدیر عامل :
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به گونه ای برنامه ریزی و اجرا ش��د که طی دو فاز، این 
ظرفیت به ترتیب به دومیلی��ون و چهارصد هزارتن در 
س��ال 1387 و سه میلیون و دویس��ت هزارتن تا سال 

1390 رسید.
ه��م اکنون نیز با اج��رای طرح های��ی از جمله تقویت 
کوره ه��ای ق��وس الکتریکی ش��ش گانه و اس��تفاده از 
کوره های پاتیلی در فوالدس��ازی، ظرفیت افزوده ی سه 
میلیون و هفتصدهزارتن ش��مش در سال بدست آمده 

است.
هم اکنون ش��رکت فورالد خوزس��تان با وس��عت 8/3 
کیلومت��ر مربع، در مجاورت ش��هر اهواز، مرکز اس��تان 
خوزستان، دومین مرکز مهم تولید فوالدخام کشور است.

فرآیند تولید
شرکت فوالد خوزستان متشکل از سه واحد اصلی تولید 

برای عرضه محصوالت میانی و نهایی است :
1-كارخانجات گندله سازی:

شامل دو مدول گندله سازی، هر یک به ظرفیت اسمی   
1/3میلیون تن گندله در سال است. در این کارخانجات 
ساالنه بالغ بر شش  میلیون تن گندله سنگ آهن از پودر 

تغلیظ شده تولید می شود.
2- كارخانجات احیاء مستقیم:

در این بخش گندله های سنگ آهن به آهن اسفنجی ) 
آهن احیاء مستقیم ( تبدیل می شوند.

در ای��ن بخش در حال حاضر س��ه م��دول میدرکس با 
مجموع ظرفیت 85/1 میلیون تن و دو مدول زمزم یک 
با ظرفیت 800 هزار تن و زمزم دو با ظرفیت یک میلیون 
تن در س��ال مشغول تولید می باشند. مدولهای زمزم بر 
اساس فناوری بومی شده میدرکس و توسط کارشناسان 

داخلی طراحی و نصب شده اند.
3-بخش فوالد سازی :

در این بخش محصوالت نهایی شرکت یعنی شمش1 و 
تختال2 از آهن اسفنجی تولید می شود.

بخش فوالدس����ازی متشکل از ش��ش ک���وره قوس 
الکتریک�����ی ، چهار کوره پاتیلی، دو ماش��ین دوخطه 
ریخت��ه گری تختال، س��ه ماش��ین 6 خطه ش��مش و 

تاسیسات جمع آوری غبار فوالدسازی می باشد.
ماش��ین های ریخته گری، فوالد مذاب را به ش��مش و 
تخت��ال  تبدیل می نمایند. ظرفیت تولید س��الیانه این 
بخش 5/3 میلیون تن می باشد که در حال حاضر طرح 
توسعه ظرفیت تا 4 میلیون تن در حال پیگیری و اجرا 

است.

1- ش��مش قطع مربع Square Bloom - شمش��ال 
Square Billet قطع مربع
Square slabs 2- تختال

بیانیه ماموریت شركت 
ایفای نقش محوری در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور و بهبود کیفیت زندگی

برخی از دسـتاورد های فوالد خوزسـتان
حـوزه بهـره بـرداری:

- اولین تولیدکننده فوالد با استفاده از فرآیند احیاء 
مس��تقیم و کوره های قوس الکتریکی در کش��ور

- تولید بیش از 31 میلیون تن شمش فوالد تا پایان 
سال 1389 که سهم سال 1389 معادل سه میلیون 

و بیس��ت وچهار هزارتن بوده اس��ت .
- تولی��د فوالد تمیز و گونه ه��ای مختلف فوالدی با 

کیفی��ت ب��اال.
حوزه برنامه ریزی وتوسـعه:

- افزای��ش ظرفی��ت تولید طی دو مرحل��ه با اجرای 
طرحهای توس��عه ، ف��از اول به 2,4 میلیون تن و در 

ف��از دوم ب��ه 3,2 میلی��ون ت��ن فوالدخ��ام .
- بومی س��ازی تکنولوژی های فوالد مانند س��اخت 
کوره های پاتیلی ، احیاء مستقیم )زمزم ( و مدیریت 
در اجرای طرحهای توس��عه و تأسیس��ی مانند نورد 
ورق عریض اُکس��ین خوزس��تان ، اح��داث کارخانه 

BOT اکس��یژن به روش
- اس��تقرار نظ��ام ه��ای مدیریت��ی نوین و کس��ب 
گواهینامه های بی��ن المللی در زمینه های مدیریت 
: کیفیت ، زیس��ت محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه 

ای ، آم��وزش و امنی��ت اطالع��ات
- نصب وراه اندازی سیستم MIS و هماهنگ سازی 

آن با فرآیندهای س��ازمان
حوزه منابع انسـانی:

- منابع انس��انی متخصص و با تجربه درارائه خدمات 
فنی و مهندس��ی و مش��اوره ای در اغل��ب طرحها و  
پروژه ه��ای ف��والدی مانند فوالد خراس��ان ، فوالد 

هرم��زگان ، ف��والد میان��ه و ... 
- ب��ه منظ��ور س��اماندهی هرچ��ه بیش��تر آموزش 
فوالدخوزس��تان اقدام به تجهیز فضاهای آموزش��ی 
و اص��الح و تکمی��ل فرایندهای آموزش��ی از جمله 
افزایش تنوع عرصه های آموزش عملی نموده است. 
بهبود نظام آموزش پرسنل در سطح فراگیر وهمگام 
ب��ا فعالی��ت های بهبود س��ازمان، با جدی��ت فراوان 
دنبال ش��ده و با هدف توانمند س��اختن تمامی رده 

های س��ازمان ادامه دارد.
حـوزه فـروش وبازاریابـی:

- مش��تری مداری
 - قابلی��ت رقاب��ت در بازارهای جهان��ی و صادرات 
محصوالت ) این شرکت در سال 83 موفق به کسب 

عنوان صادرکننده نمونه کش��وری گردیده اس��ت (
-  اجرای تعهدات و تحویل ب��ه موق��ع محص��والت.

حـوزه مالـی و اقتصـادی:
فوالد خوزستان طی س��الهای گذشته توانسته است 
با مش��ارکت و همکاری بانکها و سرمایه گذاران بین 
المللی سوابق موفقی در حوزه تأمین مالی و استفاده 
از تس��هیالت ارزی جهت اجرای طرحهای توسعه و 
بازپرداخ��ت ب��ه موقع تس��هیالت را در کارنامه خود 

ثب��ت نمای��د.
بانکهایی مانند توس��عه اس��المی ، استاندارد چارترد 
، بان��ک اس��المی دوبی ، بانک اس��المی ام��ارات و 
فیوچربان��ک و همچنین س��رمایه گذارانی چون تک 
وور و دانیال��ی نمونه هایی از فعالیت ها و مش��ارکت 
ه��ای تأمی��ن مال��ی و هم��کاری های بی��ن المللی         

می باش��د.

7



| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره 65 | اردیبهشت  ماه  1395| 

امید با همه باورها به مجمع نشست
 تقسیم سود 543 ریالی به ازای هر سهم

نی
سی

 ح
یر

و ام
سر

خ

انتخاب دکتر عس��کری پدر مالیات نوین در راس 
شرکت س��رمایه گذاری امید نشان از آن  داشت 
که کام ش��رکتی با بهترین س��بد س��هام می باید 
ش��یرین باش��د و تقدیر دکتر عسکری در مقدمه 
مجمع از جناب همایون پور مدیر س��ابق شرکت، 
نش��ان داد ک��ه امید با هم��ه باورها ب��ه مجمع 
آمده. بدین قدرشناس��ی مدی��ری الیق تمام قد            

می بایس��ت  ایس��تاد.
مجم��ع عمومی ع��ادی س��الیانه ش��رکت گروه 
مدیریت س��رمایه گذاری امید )س��هامی  عام( در 

تاریخ 95/02/29 تش��کیل ش��د. 
صورت های مالی س��الیانه س��ال مالی منتهی به 

94/10/30 ش��رکت مورد تصویب قرار گرفت.
دکتر عسکری مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
امی��د در مجم��ع عموم��ی س��االنه با اش��اره به 
وضعی��ت اقتصادی جهان اظهار ک��رد: علی رغم 
آنکه س��ود شرکت به دلیل رکود اقتصادی جهان 
و اقتصاد داخلی و به خصوص افت ش��دید قیمت 
سنگ آهن کاهش داش��ت ولی بسیار امیدواریم 
در سال آتی شاهد پیشرفت خوبی در برنامه های 

ش��یم. خود با
بخش زیادی از این جلس��ه به بررسی طرح های 
توس��عه در شرکت های س��نگ آهن و مشکالتی 
که این صنعت در سال گذشته با آن مواجه شد، 

اختص��اص یاف��ت.
به ش��هادت کارشناس��ان و گواه مدیرعامل مدبر 
ش��رکت رشد اخیر قیمت سنگ آهن و همچنین 
ش��مش ف��والد در بازار داخل، ب��ه رغم افت های 
محس��وس گذش��ته، امی��د به بهبود س��ودآوری 
شرکت های س��نگ آهن را به وجود آورده است. 

طرح ه��ای توس��عه چادرمل��و در زمین��ه تولید 
ف��والد و همچنین طرح های افزای��ش تولید گل 
گهر و درصد پیش��رفت آنها از موارد اشاره ش��ده 
در ای��ن مجمع بود. در این جلس��ه در حالی که 
سود اعالمی هر س��هم این شرکت در سال مالی 
گذش��ته معادل 363 ریال بود اما در نهایت سود 
تقس��یمی امس��ال 543 ریال به ازای هر س��هم 

مصوب ش��د.  
پیـام هیـات مدیـره:

هیات مدیره و مدیریت ش��رکت معتقد است که 
امانتدار سهامداران محترم بوده و به منظور حفظ 
و حراست امانت واگذارشده، وظیفه خود می داند 
که از هیچ کوش��ش و تالش��ی دری��غ نورزیده و 
در راس��تای تحقق این هدف و ب��ه منظور ادامه 
روند پویایی و موفقیت ش��رکت، در س��ال مالی 
مورد گزارش در جهت اصالحات اساسی و متنوع 
س��ازی پرتفوی و افزودن حجم سرمایه گذاری ها 
و اس��تفاده بهین��ه از موقعیت های بازار س��رمایه 
و همچنی��ن بازارگردانی س��هام گ��روه، اقدامات 
اساسی الزم را به عمل آورده و برنامه ریزی های 
خ��ود را براس��اس رضایتمندی، حف��ظ و ارتقای 
منافع و ثروت سهامداران بنا نهاده است. گزارش 
حاض��ر دربرگیرنده اهم فعالیت های ش��رکت در 
جهت نیل به اهداف و اس��تراتژی های مصوب در 
قالب سند راهبردی مصوب هیات مدیره شرکت 

اس��ت.
هی��ات مدی��ره ش��رکت معتق��د اس��ت تمامی 
افتخ��ارات و موفقیت های کسب ش��ده در س��ایه 
حمایت بی دریغ و به پشتوانه سهامداران محترم 
حاصل شده است. تعامل مطلوب و بیان انتقادات 

سازنده شما سهامداران محترم مطمئنا چراغ راه 
موفقیت هر چه بیشتر ما در آینده خواهد بود. در 
این راس��تا، بهره مندی از نظرات و رهنمودهای 
شما عزیزان را ارج نهاده و آن را بستری مناسب 
جهت بهبود فراینده��ای تصمیم گیری و برنامه 

ری��زی خ��ود می دانی��م.
در آخ��ر الزم می دانی��م از تمام��ی س��هامداران 
محترم که در این مجمع حضور به هم رسانده اند 
صمیمان��ه تش��کر و قدردان��ی نمایی��م. مدیریت 
ش��رکت بر طبق رس��الت و وظای��ف خود در هر 
زمان با افتخار، پذیرا و پاس��خگوی س��هامداران 
محت��رم بوده و مقدم ش��ما عزی��زان را که بدون 
ش��ک موج��ب خیر و برک��ت و دلگرمی اس��ت، 

گرام��ی م��ی دارد.
برنامه های آتی شـركت:

- اصالح ساختار مالی و افزایش سرمایه هلدینگ 
امید و همچنین به کارگیری ابزارهای مالی جدید 

جهت تامین مالی ش��رکت های تابعه
- نظارت بر عملکرد ش��رکت های گروه و تقویت 
انضباط و ش��فافیت امور مالی ش��رکت های گروه 
و ارائ��ه گزارش های به موقع و ش��فاف به مراجع 

ذی ص��الح و کنت��رل هزینه ه��ا
- عرضه س��هام ش��رکت های تابع��ه در بازارهای 

ب��ورس و فراب��ورس
- حفظ جایگاه ش��رکت در گروه معدنی و حضور 
فعال تر در صنایع باالدس��تی و پایین دستی نفتی 

و انرژی و س��اختمانی و بازرگانی
- اص��الح پرتف��وی س��هام و خروج از س��رمایه 

گذاری ه��ای راکد و ک��م ب��ازده و زی��ان  ده
- تخصصی کردن فعالیت های ش��رکت های تابعه 
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و جلوگیری از موازی کاری و تداخل فعالیت ها و 
ادغام یا انحالل ش��رکت های موازی

- اس��تفاده از فرصت های ناش��ی از اجرای اصل 
44 قانون اساسی در واگذاری سهام شرکت های 

دولت��ی
- اتم��ام و به��ره ب��رداری از مخ��ازن نفت��ی و 
اس��تراتژیک بندر گناوه و آغ��از عملیات اجرایی 
مخازن اس��تراتژیک بندر جاس��ک ه��ر کدام با 

ظرفیت 10 میلیون بش��که نفت خام
- بسترس��ازی و اقدامات الزم جهت تامین مالی 

پروژه ه��ای گروه از طریق منابع مال��ی خارج��ی
- تس��ریع در تکمی��ل پروژه ه��ای در حال اجرا 
براساس برنامه زمانبندی در موعد مقرر و پرهیز 
از ورود ب��ه پروژه ه��ای جدی��د ک��ه فاقد ارزش 

آفرینی برای ش��رکت هس��تند.
- اصالح س��اختار سازمانی شرکت جهت انعطاف 
پذی��ری و بهبود فرایند تصمی��م گیری و تقویت 

نظارت بر عملکرد ش��رکت های تابعه و وابس��ته
- تکمیل زنجیره تولید در صنعت س��نگ آهن و 

ایجاد ارزش افزوده بیش��تر در زنجیره تولید.
اهم اقدامات انجام شده در سـال مالی 94:

- مش��ارکت در افزای��ش س��رمایه ش��رکت های 

س��رمایه پذیر و کمک به تامی��ن مالی طرح های 
توس��عه آنها از طریق آورده نقدی یا کمک برای 

اخذ تس��هیالت بانکی و انتش��ار اوراق بدهی
- برگزاری جلس��ات مجامع و بودجه شرکت های 

زیرمجموعه طبق برنامه زمانبندی ش��ده
- بازارگردان��ی و حمایت از س��هام ش��رکت های 

گ��روه 
- خ��روج از س��رمایه گذاری راکد، ک��م بازده و 
زیان  ده: فروش ش��رکت مهتاب خراسان، توقف 
شرکت های گچ کردستان و خمیرمایه لرستان و 
صنایع کاغذ غرب و صنایع دارویی شهید مدرس

- تعیی��ن تکلیف عمده مطالبات ش��رکت زرین 
پرش��یا بابت واردات کاالهای اساس��ی و تس��ویه 

بده��ی بان��ک مرک��زی
- بهره برداری از آنومالی س��نگ شماره 3 و خط 
یک کارخانه تولید کنس��انتره شرکت سنگ آهن 

گهرزمین )با ظرفیت 2 میلیون تن در س��ال(
- به��ره برداری رس��می از خط��وط 5 و 6 تولید 
کنس��انتره ش��رکت معدنی و صنعت��ی گل گهر 
با ظرفی��ت 4 میلیون تن در س��ال و کارخانه 1 
میلیون تنی آهن اس��فنجی شرکت جهان فوالد 

س��یرجان

- پیگیری جدی ب��رای تکمیل و بهره برداری از 
مخازن اس��تراتژیک 10 میلیون بش��که ای نفت 

خ��ام در بن��در گن��اوه
- پذیرش سهام ش��رکت های تابان هور، سرمایه 
گ��ذاری گوهران امید و تامین س��رمایه امید در 
ب��ورس اوراق بهادار و فراب��ورس ایران و انتخاب 
مش��اور پذیرش برای ش��رکت س��رمایه گذاری 

س��اختمانی س��په
- بومی س��ازی تولی��د انبوه مخ��ازن CNG با 
اس��تفاده از ورق ه��ای تولید داخ��ل در کارخانه 

ما س��یا نا آ
- پیگی��ری جدی برای تکمیل خ��ط لوله انتقال 
آب خلی��ج فارس به ش��رکت های چادرملو و گل 

گه��ر
- تعیی��ن تکلی��ف مطالبات س��ود س��هام معوق 
بانک س��په از طریق واگذاری حواله کارخانجات 
ف��والدی و ام��الک و س��هام برخی ش��رکت ها و 

مابقی به صورت اقس��اطی
- اخذ مصوبه هیات وزی��ران جهت بهره برداری 
25 س��اله ش��رکت گهر زمین از معدن شماره 3 
گل گهر )به عنوان بزرگ ترین معدن سنگ آهن 

کش��ور(.
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بیست و ششمین همایش سالیانه سیاست های پولی و 
ارزی صبح امروز در محل سالن اجالس سران با حضور 
وزی��ر امور اقتصادی و دارایی ، رییس کل بانک مرکزی 
، رییس پژوهشکده پولی و بانکی ، مدیران عامل بانکها 
و موسس��ات اعتباری و کارشناس��ان ارشد نظام بانکی 

برگزار گردید.
دکتر عیس��ی رضایی مدیرعامل این موسس��ه در رأس 
هیات��ی از معاونین و مدیران حوزه مرکزی در مراس��م 
افتتاحیه بیس��ت و ششمین همایش س��االنه سیاست 

های پولی و ارزی حضور داشتند.
طیب نیا : رف��ع انجماد دارایی های نظام بانکی / دوران 
پسابرجام نقطه عطفی برای بازگشت به رونق اقتصادی

علی طیب  نیا در بیس��ت و شش��مین همایش س��االنه 
سیاست های پولی و ارزی در تهران، اظهار داشت: سال 
جاری نقطه عطفی برای بازگش��ت ب��ه رونق اقتصادی 
اس��ت که عامل اصل��ی آن ورود به دوران پس��ابرجام، 
ش��کل گیری دیدگاه مثبت جهانی در خصوص سرمایه 
گذاری در ایران و عزم مش��ترک مدیریت کش��ور حول 
اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که در جهت 

تولید داخلی و تقویت آن هدف گذاری شده است.

وزی��ر امور اقتصادی و دارایی با اش��اره به 5 سیاس��ت 
و راهب��رد دولت برای خ��روج از تنگنای اعتباری گفت 
: ب��رای تحقق اهداف س��ال »اقتص��اد مقاومتی اقدام و 
عمل« نیازمند اجرای برنامه جامعی هس��تیم که دولت 
تدوی��ن کرده تا ت��داوم انضباط س��ودی و مالی تالش 
ب��رای مهار تورم، رفع انجم��اد دارایی های نظام بانکی، 
پرداخت بدهی های دولت به بانک ها و افزایش س��رمایه 
بانک ه��ا، کاهش نرخ س��پرده قانون��ی و بهبود محیط 
کس��ب و کار از جمله اقدامات دولت بوده که برای این 

مهم در نظر گرفته شده است.
سیف : نرخ سود بانکی در سراشیبی قرار دارد

ریی��س کل بانک مرکزی گفت:  زمان مش��خصی برای 
تعیی��ن کاهش دوباره نرخ س��ود بانک��ی وجود ندارد و 
ه��دف بان��ک مرکزی از ای��ن اقدام رس��یدن به رقمی 
متناس��ب با نرخ تورم اس��ت و با توجه به روند کاهشی 

نرخ تورم کاهش سود بانکی همچنان ادامه دارد.
وی ب��ا اش��اره به این ک��ه تک رقمی ش��دن نرخ تورم 
شرایط مطمئن و با ثباتی را برای سرمایه گذاران فراهم 
می کند، گفت: حفظ ثبات قیمت ها مهمترین سیاست 
پولی به ش��مار می رود و در تحقق این سیاست باید به 
رش��د اقتصادی و ایجاد توازن در بخش خارجی اقتصاد 

نیز توجه داشت.
س��یف افزود: ب��ا اج��رای برنامه جامع اقدام مش��ترک 
)برجام( و لغو بیشتر تحریم ها و اجرای سیاست خروج 
از رکود ش��رایط اقتصادی بهبود یافته و پیش بینی می 
شود رشد اقتصادی امسال شتاب بیشتری داشته باشد.

دیواندری : مقاوم سازی و اصالح نظام بانکی اهرم های 
توسعه اقتصادی

رئیس پژوهش��کده پولی و بانکی ب��ا بیان اینکه اقتصاد 
ایران با چالش نرخ رشد غیر تورمی مواجه است، گفت: 

ب��ا توجه به اینکه نزدیک ب��ه 90 درصد تامین مالی از 
طری��ق نظام بانک��ی انجام می ش��ود، بنابراین عملکرد 

دولت در این زمینه اهمیت زیادی دارد.
دیوان��دری با بی��ان اینکه بانک مرکزی در کنار س��ایر 
نهاده��ا در اجرای اقتصاد مقاومتی و رش��د غیر تورمی 
تالش های زیادی کرده اس��ت، یادآورشد: کاهش نرخ 
تورم یکی از سیاس��ت های کالن بانک مرکزی در سال 
گذش��ته بوده و پیش بینی می شود نرخ تورم تابستان 

امسال تک رقمی شود.
وی با یادآوری نامگذاری امسال به » اقتصاد مقاومتی؛ 
اقدام و عمل« گفت: مقاوم س��ازی و اصالح نظام بانکی 

اهرمهای مهم توسعه اقتصادی هستند.
کمیجان��ی:  نقدینگ��ی از1000 ه��زار میلی��ارد تومان 

گذشت
کمیجانی گفت: میزان نقدینگی با رشد 30 درصدی در 
پایان س��ال 1394 نس��بت به سال قبل از آن به حدود 

1017 هزار میلیارد تومان افزایش یافته
قائ��م مقام بانک مرکزی تاکید کرد : ما س��پرده گذاری 
باالی یک س��اله را ممن��وع کرده ایم ولی کس��انی که 
پیشتر س��پرده گذاری کرده بودند، نرخ سود آنها باالی 
20 درصد محاس��به ش��ده اس��ت و باید اجازه دهیم تا 

زمان چند ساله سپرده گذاری آنها تمام شود.

رضایی : اقتصاد ایران بانك محور است
دکتر رضایی  در حاش��یه بیس��ت و شش��مین همایش 
س��االنه سیاس��ت های پولی و ارزی گفت: بار س��نگین 
تأمین مالی در کش��ور بر عهده بانک ها اس��ت و شبکه 

بانکی کش��ور نیز در ح��ال حاضر با کمب��ود نقدینگی 
مواجه اس��ت و اولین گام در این راستا پرداخت بدهی 

دولت به بانک ها است.
نایب رئیس هیئت مدیره موسس��ه اعتباری کوثر تاکید 
کرد: بانک مرکزی باید دس��ت بانک ها را برای پرداخت 
تسهیالت به سهامداران در راستای افزایش سرمایه باز 
بگذارد تا با این روند هم س��هامداران به  مرورزمان و از 
محل سودهای آتی، اقس��اط این تسهیالت را پرداخت 

وهم افزایش سرمایه در بانک ها انجام شود.
بر اس��اس این گزارش ؛ غرفه موسسه اعتباری کوثر در 
حاش��یه بیست و ششمین همایش ساالنه سیاست های 
پول��ی و ارزی با اریه خدمات هوادار کارت کوثر ، کارت 
هدیه و افتتاح حس��اب پذیرای بازدید کنندگان محترم 
بوده که همراه با اس��تقبال چشمگیری از سوی شرکت 

کنندگان برای دریافت این خدمات بود.
الزم به ذکر اس��ت بیست و شش��مین همایش ساالنه 
سیاس��ت های پولی و ارزی به م��دت دو روز از تاریخ 4 
الی 5 خرداد ماه س��ال جاری در محل س��الن اجالس 
س��ران میزبان مدیران عامل بانکها و کارشناسان ارشد 

نظام بانکی کشور بود.

حضور مدیران موسسه اعتباری کوثر
 در بیست و ششمین همایش ساالنه سیاست های پولی و ارزی 
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مهندس قدمی در سنگر خدمتی دیگر 
سیمان هگمتان با مهندس قدمی به مجمع نشست
تقسیم سود 300 ریالی به ازای هر سهم سیمان هگمتان

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ

روس��تای شاهنجزین در اس��تان همدان در دل خود تاریخ پرفراز و فرودی  دارد اما کوره های سر به فلک 
کشیده آسیاب سیمان حکایتی دگر است. بچه های سختکوش این روستا به خوبی یافته اند که هنر در پنجه 
و اندیشه آنان به ودیعه نهاده شده و می باید آن را به ظهور رساند. عملکرد شرکت سیمان هگمتان نشان 
از آن  دارد که آنان راه به درستی و استواری پیموده اند آن هم با مدیریت مهندس قدمی که در جای جای 

کشور نامی آشنا و پرآوازه در صنعت سیمان و کانی می باشد.

مجمع عمومی عادی سالیانه ش��رکت سیمان هگمتان 
)سهامی  عام( روز چهارشنبه مورخ 1395/2/1 در محل 

خیابان طالقانی، نبش فرصت، پالک254 برگزار شد.
در ای��ن مجمع ک��ه با حضور بی��ش از 83/72 درصدی 
س��هامداران حقیق��ی و حقوقی، اعضای هی��ات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای احمد 
طاهری بود که جنابان محسن رستمی و هادی طاهری 
در مقام نظار اول و دوم و آقای مهران افشاری به عنوان 

دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه ب��ا قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
به اهم فعالیت های صورت پذیرفته طی سال مالی منتهی 
به 1394/10/30 و پس از اس��تماع گزارش حس��ابرس 
و ب��ازرس قانونی، مجمع نش��ینان با طنین صلوات خود 
ضم��ن  تصوی��ب صورت ه��ای مالی و تنفی��ذ معامالت 
مش��مول ماده 129 با تقسیم س��ود 300 ریالی به ازای 

هر سهم به کار خود پایان دادند.
پیام هیات مدیره:

م��رور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت در س��ال مالی 
مورد گزارش

به دلیل اینکه س��یمان در دنیای امروز نقش اساسی در 
احداث و ایجاد زیرساخت ها، پروژه های عمرانی و توسعه 
شهری و روستایی دارد، همواره کاالیی استراتژیک تلقی 
گردیده و به طور کلی یکی از پرمصرف ترین محصوالت 
صنعتی در جهان محسوب می شود و از نظر نوع مصرف 
از تن��وع خاصی برخ��وردار ب��وده و از جمل��ه کاالهای 
اقتصادی ش��مرده می ش��ود. این کاال نقش گسترده ای 
در فعالیت های زیرساختی، بخش ساختمان، پروژه های 
بزرگ عمرانی )سدسازی، پل سازی، کانال های آبرسانی، 
فاضالب و...( و ایجاد فرصت های ش��غلی مولد و بهره ور، 
صادرات و غیره داشته و همان طور که پیش تر ذکر شد، 

یک کاالی استراتژیک و زیربنایی محسوب می شود.
در واقع صنعت س��یمان به همراه صنایعی مانند فوالد، 
پتروشیمی و غیره بوده و همواره در اقتصاد ملی، برنامه 
ریزی ها و سیاس��ت های کالن و توسعه ای نقش بسزایی 

داشته و از کارایی مطلوبی برخوردار بوده است.
صنعت س��یمان با توجه به پتانس��یل ها و ظرفیت های 
بالقوه این بخش می تواند در زمینه گسترش و رونق سایر 
فعالیت ه��ای »هم نیاز« و »پیش نی��از« و همچنین در 

جهت صادرات غیرنفتی از حیث »وزن« و »ارزش« نقش 
واجد اهمیت و اولویت داری داشته باشد.

با عنای��ت به اینکه کش��ورعزیزمان ایران نی��ز از جمله 
کش��ورهای در حال رش��د و توسعه اس��ت قطعا باید در 
تالش برای بس��ط زیرساخت هایی همچون حمل و نقل 
ریلی، جاده، ساخت و سازهای تجاری، مسکن و....اولویت 
تامین س��یمان را همواره مورد توجه ق��رار دهد و با در 
نظر داش��تن برنامه های توس��عه ای و پیش بینی ارتقای 
سطح رشد و توس��عه  یافتگی کشور به رتبه اول منطقه، 
نیازمندی به مصالح اساس��ی این ح��وزه همچون بتن، 
س��یمان و... بیش از پیش نمایان خواهد ش��د. با توجه 
به اظهارات مس��ئوالن عالی صنعت کشور، سهم صنعت 
معدن در تولید ناخالص ملی به عنوان یکی از مولفه های 
مه��م ارزیابی موفقیت و اهمی��ت بخش صنعت و معدن 

یاد می شود.
مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی 

آن در سال مالی مورد گزارش:
روند عملکردي صنعت س��یمان کش��ور در سال 1393 
و تحلیل س��رمایه گذاري هاي انجام ش��ده در این بخش 
و پیش بینی برنامه افزای��ش ظرفیت تولید و عرضه این 
محص��ول در کش��ور و همچنین تحلیل تاب��ع عرضه و 
تقاضا موید این موضوع است که صنعت سیمان کامال از 
فضاي »فشار قیمت گذاري« و یا »تور قیمت گذاری« و 
»قیمت گذاري دس��توري« خارج شده و در دوره اي که 
آغاز آن را می توان از س��ال 1388 برش��مرد، در شرایط 
رقابتی و به عبارتی پیشی گرفتن عرضه کل بر تقاضاي 
کل قرار گرفته و با در نظر گرفتن اجراي عملیاتی طرح 
هدفمندسازي یارانه ها و تغییرات نرخ حامل هاي انرژي و 
بنابرای��ن کلیه مولفه هاي حاکم بر فرایندهاي این بخش 
از صنع��ت از جمله تولید، توزیع و..... می بایس��ت تحت 
تاثیر این اتفاق مهم بازمهندس��ی ش��ده و در این مسیر 

گام برداشته شود.
شرکت سیمان هگمتان با درک صحیح از شرایط حاکم 
بر صنع��ت و همچنی��ن تحلیل اس��تراتژیک مبتنی بر 
تاثی��ر عوامل محیطی از منظر داخل��ی و بیرونی مبناي 
استراتژیک، چش��م انداز و راهبردهاي خود را طراحی و 
ماموریت هاي ش��رکت را هماهنگ با نواي آهنگین این 
تغییر اس��توار نموده است و در این راستا توجه به مبانی 
استراتژیک با رویکردهاي ذیل مورد اهتمام و توجه قرار 

گرفته است.
برنامه های آینده شركت :

الف- تولید محصوالت و معرفی محصوالت جدید:
شرکت س��یمان هگمتان دارای دو خط تولید سیمان با 
ظرفیت 6600 تن در روز است که محصوالت تولیدی از 
نوع سیمان تیپ 5، تیپ2، 1-425 ، 1-525 ، 1-325 
و سیمان پوزوالنی را شامل می شود. واحد کنترل کیفی 
شرکت همواره در راستای اهداف شرکت مبنی بر تولید 
محصول باکیفیت فعال بوده که با اس��تفاده از تجهیزات 
مدرن آزمایشگاهی و انجام کنترل شبانه روزی، اقدامات 
مهمی در این خصوص انجام داده؛ به طوری که محصول 
س��یمان تولیدی این ش��رکت در زم��ره باکیفیت ترین 
سیمان های تولیدی است. با توجه به نیاز فعلی بازارهای 
داخلی و خارجی در حال حاضر تولید محصول جدید در 

برنامه سال آتی شرکت قرار ندارد.
ب- مشارکت ها و سرمایه گذاري ها:

ب��ا توجه ب��ه س��رمایه گذاري هاي ش��رکت در س��هام 
شرکت هاي صنایع سیمان نهاوند (51/3درصد( و صنایع 
گیالن سبز )10درصد(، شرکت سرمایه گذاري جدیدي 
در دس��تور کار نداش��ته و صرفا در افزایش سرمایه هاي 

احتمالی شرکت هاي مزبور مشارکت خواهد کرد.
ج- شیوه هاي تامین مالی:

شرکت در راس��تاي تامین مالی، عالوه بر اتکا بر فروش 
محصوالت خ��ود در بازارهاي داخلی و خارجی، با توجه 
به پیش بینی نقدینگی سال آتی برنامه تمدید تسهیالت 
کوتاه مدت اخذشده از بانک ها در سال مالی آتی را دارد.
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انحراف ازمسیر اقتصاد رقابتی 
اقتصاد ایران از اواخر دهه 1360 و با آغاز 
برنامه پنج س��اله نخس��ت پس از انقالب 
به ط��ور آش��کار و معن��اداری از اقتص��اد 
دولت مدار با گرایش سوسیالیستی فاصله 
گرفت و به سوی اقتصاد بازار چرخش کرد. 
با گذش��ت ربع قرن از ای��ن واقعه و دقت 
در تحوالت صورت گرفت��ه در این مدت، 
اکنون این پرسش بسیار مهم مطرح است 
که مضمون اصلی و حقیقی این چرخش 
چه بوده اس��ت. آیا اقتصاد ایران به سوی 
نظام بازار رقابتی حرکت کرد یا به س��وی 
نوعی نظام اقتصادی دولت مدار با گرایش 

مرکانتیلیستی.
عقل س��لیم حکم می کند اگر کش��ور ما 
واقعا به س��وی نظام ب��ازار رقابتی حرکت 
ک��رده بود باید اکنون در وضعیت بس��یار 
متفاوتی از آنچه هس��تیم باشیم. قرائن و 
شواهد نشان می دهد نظام اقتصادی حاکم 
بر ای��ران در حال حاضر نه تنها نظام بازار 
رقابت��ی نیس��ت بلکه تفاوت ه��ای مهم و 
معن��اداری ب��ا آن دارد. در طول ربع قرن 
اخیر تداوم مشهود سیاست های حمایتی 
از برخی صنایع دولتی یا شبه دولتی مانند 
صنعت خ��ودرو و مخاب��رات، ابقا و حتی 
تقویت سازمان های مداخله گر در بازارها 
مانند س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان 
و تولید کنن��دگان و س��ازمان تعزی��رات 
حکومت��ی، افزای��ش بی وقف��ه مجوزهای 
گوناگون برای راه اندازی و مدیریت کسب 
و کاره��ا حاکی از این واقعیت تلخ اس��ت 
که اقتصاد ایران، به رغ��م برخی ادعاهای 
صورت گرفته و تک��راری، در جهت نظام 
بازار رقابتی حرکت نکرده است. پدیده  ای 
که اقتصاد ایران در حال حاضر با آن دست 
به گریبان اس��ت. به تعبیر دکتر آخوندی، 
وزیر محترم راه و شهرسازی، شکل خاص 

و امروزی شده نظام مرکانتیلیستی است.

مرکانتیلیسم در اصل تاریخی خود پدیده 
سیاس��ی-اقتصادی مربوط به س��ده های 
شانزدهم و هجدهم میالدی در اروپا است. 
در نظام مرکانتیلی که بعدها از سوی آدام 
اسمیت مورد انتقاد شدید قرار گرفت، دولت 
با حمایت از بنگاه های بزرگ اعم از دولتی 
یا خصوصی، آنها رابه ابزاری برای رسیدن 
به اهداف سیاس��ی خود تبدیل کرده بود. 
در این نظام دولت بر کل اقتصاد تس��لط 
داش��ت و پیوندی تنگاتنگ میان اهداف 
سیاسی خود و نظام اقتصادی برقرار کرده 
بود. رقابت در اقتصاد داخلی اهمیت ثانوی 
داش��ت و در عرصه بین المللی حمایت از 
تولیدات ملی به هر وس��یله ممکن حرف 
اول را می زد. ناکارآمدی نظام انحصارپرور 
و ضدرقابت��ی مرکانتیلی و انتقادهایی که 
به آن وارد می شد موجب فروپاشی آن در 
سده نوزدهم میالدی در اغلب کشورهای 
پیش��رفته اروپایی ش��د اما این به معنای 
پای��ان پدیده مرکانتیلیس��م ب��ه معنای 
درآمیختن اقتصاد و سیاس��ت و س��لطه 
دوم��ی بر اولی نبود. سیس��تم مرکانتیلی 
از لحاظ تاریخی از میان رفت اما وجوهی 
از ای��ن نظام و نیز سیاس��ت های ملهم از 
آن به ش��کل های گوناگون به حیات خود 
ادامه داد. سیاست های حمایتی که شکل 
خاصی از آن بعد ها به استراتژی جایگزینی 
واردات مشهور شد مصداقی از این واقعیت 

کلی است اما تنها مصداق نیست.
اقتصاده��ای نفت��ی ک��ه در آنها 

اقتصادی  وزن  دولت طبیعت��ا 
می کن��د،  پی��دا  س��نگینی 

گرایش بیش��تری به 

ایجاد نوعی نظام مرکانتیلی با ش��کل های 
جدید و ام��روزی پیدا می کنن��د. به نظر 
می رس��د آنچه در کش��ور م��ا در این ربع 
قرن اتفاق افتاده حرکت به س��وی چنین 
نظام اقتصادی بوده اس��ت تا نظ��ام بازار 
رقابتی. علت ناموفق بودن سیاس��ت های 
خصوصی س��ازی و عدم تمایل دولت ها به 
آزادس��ازی حقیقی را باید در این واقعیت 
جس��ت وجو ک��رد. خصوصی س��ازی های 
گس��ترده ای که در غیاب آزادس��ازی طی 
یک ده��ه اخیر صورت گرفت اساس��ا به 
گسترش کم س��ابقه پدیده ای انجامید که 
نام »خصولت��ی« بر آن گذاش��تند یعنی 
بنگاه هایی که نه دولتی به معنای مرسوم 
کلمه اند و ن��ه خصوصی به معنای واقعی. 
خصولتی ه��ا را که اکنون ق��درت زیادی 
در اقتصاد کش��ور پی��دا کرده اند می توان 
بخ��ش آش��کار و نماده��ای نوع��ی نظام 
اقتصاد مرکانتیلی دانس��ت ک��ه در حال 
تثبیت و تحکیم موقعیت خود اس��ت. به 
نظر می رسد اقتصاد ایران پس از چرخش 
ربع قرن پیش خود، حداقل در 10  س��اله 

گذشته در مسیر درستی حرکت نکرده 
و الزم است اصالح مسیر طی شده 

به طور جدی در دستور 
کار قرار گیرد.
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سرمایه گذاری بوعلی، مدیری فهیم و اقتصاددان دارد 
سرمایه گذاری بوعلی به مجمع نشست

پیام هیات مدیره
با نام و یاد خداوند قادر و متعال و با اهدای س��الم 
و تحیت و خیرمقدم به حضور یکایک س��هامداران 
ارجمن��د، نتای��ج سیاس��ت گذاری ه��ا، اقدامات و 
عملک��رد هیات مدیره و همکاران محترم ش��رکت 
سرمایه گذاری بوعلی در سال مالی منتهی به 30 

بهمن 1394 تقدیم حضور می گردد.
همان گونه که سهامداران محترم استحضار دارند، 
در س��ال مالی مورد گزارش، اقتص��اد ایران دوران 
رکودی را پش��ت سر گذاشت که نشانه های آن در 
بورس اوراق به��ادار کامال ملموس بود و علی رغم 
برنامه و اقدام ارزش��مند دول��ت محترم در کنترل 
و تقلی��ل نرخ ت��ورم به کمت��ر از 15 درصد، ادامه 
وضعی��ت رک��ود در اقتصاد و صنای��ع در حالی که 
مذاکرات هس��ته ای جهت رفع تحریم های ظالمانه 
غ��رب علیه ای��ران در جریان ب��ود، موجب گردید 
ش��اخص های بورس اوراق به��ادار تا نیمه دوم دی 
ماه 1394 با افت قابل توجهی مواجه گردند. تداوم 
کاهش قیمت جهانی نفت و فلزات اساس��ی نظیر 
فوالد و مس از مهم ترین عوامل افت ش��اخص های 
بورس اوراق بهادار تهران در سال مالی گذشته بود.  
کاهش نرخ فروش محصوالت در برخی صنایع براثر 
کاهش نرخ جهانی آنها در کنار عدم تحقق بودجه 
عمرانی دولت به دلی��ل افت درآمدها که در عمل 
به کاه��ش حجم فروش، افزایش موجودی انبارها، 
بروز مشکل نقدینگی و تحمیل هزینه های مالی به 
شرکت ها منجر گردید، در نهایت کاهش سودآوری 

این شرکت ها را به همراه داشت.
در ای��ن می��ان، ابهامات موجود در ب��ازار بورس از 
س��ال های گذش��ته در خصوص نرخ خ��وراک گاز 
واحدهای پتروش��یمی و همچنی��ن قیمت گذاری 
خوراک و محصوالت ش��رکت های پاالیشگاهی به 

قوت خود باقی ماند.
در نهایت تمامی عوامل فوق الذکر به تحقق بازدهی 
منف��ی 0/24  درصدی در دوره ده ماهه منتهی به 

1394/9/30 منج��ر گردید. با ای��ن حال، اجرایی 
ش��دن برجام در نیمه دوم دی ماه س��ال 1394، 
امیدها برای بهبود و رش��د اقتص��ادی را دوچندان 
کرد و با ایجاد روند صعودی در ش��اخص های بازار 
س��رمایه در اواخر دی ماه و بهمن ماه، بازدهی 20 

درصدی را برای
دوره یکس��اله منتهی به بهمن ماه 1394 به ثبت 

رساند.
علی رغم ش��رایط نامطلوب حاکم بر بازار سرمایه 
تا اواخر دی ماه، تالش ش��رکت در راستای اجرای 
راهبردهای مناسب و قابل انطباق با شرایط مقطعی 
اقتصاد و بازار س��رمایه، توجه به مدیریت ریس��ک 
ش��رکت، تالش بی وقفه در اجرای عملیات احداث 
پروژه های ساختمانی ش��رکت در منطقه سعادت 
آباد و برنامه ریزی در راس��تای عملی نمودن پیش 
فروش این پروژه ها در س��ال مالی 95، سوق دادن 
بخشی از نقدینگی شرکت به سمت سپرده گذاری و 
سرمایه گذاری در اوراق بهادار بدون ریسک، تالش 
در جهت حفظ انضباط مالی و گزارشگری به موقع 
و ش��فاف برای بازار و سهامداران ارجمند از جمله 
اقدامات مهم شرکت در س��ال مالی مورد گزارش 
ب��وده که در نهایت تحقق س��ود معقول و حصول 
نتایج مالی مناسب در مقایسه با شرکت های مشابه 

را برای سهامداران به ارمغان آورده است.
در عی��ن حال، ش��رکت در تعامالت خود با س��ایر 
ذی نفع��ان، همواره منافع همگان��ی را نیز مد نظر 
داشته است. گزارشگری ش��فاف و به موقع به بازار 
و س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار و حفظ رتبه یک 
ش��فافیت و اط��الع رس��انی در بین ش��رکت های 
سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، 
رعای��ت دقیق قوانین و مق��ررات حاکم بر فعالیت 
ش��رکت و نبود ن��کات منفی در گ��زارش بازرس 
قانونی و حس��ابرس مستقل ش��رکت در سال های 
اخیر و به روز و ش��فاف ب��ودن پرونده های مالیاتی 
ش��رکت، همگی نمونه هایی از تالش شرکت برای 

بهبود تعامل با کلیه ذی نفعان از جمله سهامداران 
محترم است.

با امید به ثمر رس��یدن برنام��ه ریزی ها و اقدامات 
دولت محت��رم در خصوص ایجاد رونق اقتصادی و 
تحق��ق فرمایش مقام معظ��م رهبری در خصوص 
مقاوم س��ازی اقتصاد که در سایه رفع تحریم های 
بین المللی و تعامل با جهان در دس��ترس به نظر 
می رس��د، چشم انداز بازار س��رمایه و بورس اوراق 
بهادار مثبت ارزیابی گردیده و پیش بینی می ش��ود 
در سال 1395 با رونق نسبی و رشد مالیمی همراه 

باشد.
ب��ا این حال، تبل��ور اثرات واقع��ی تغییرات مثبت 
اقتص��ادی در صورت ه��ای مال��ی و گزارش ه��ای 
ش��رکت ها نیازمند گذش��ت زمان بیشتری بوده و 
صبوری و تحمل سرمایه گذاران و صاحبان محترم 

سهام را می طلبد.
در خاتمه، همانند س��ال های پیش، هیات مدیره و 
کارکنان شرکت س��رمایه گذاری بوعلی امیدوارند 
ب��ا اقدام��ات عملی دول��ت محترم جه��ت تحقق 
برنامه های اقتصاد مقاومتی و تداوم استراتژی های 
مناسب شرکت در س��ایه حمایت های سهامداران 
ارجمن��د، پایش فرصت های س��رمایه گ��ذاری در 
بازارهای ایران، بهبود مستمر فرایندها و رویه های 
کاری و بهره گیری هر چه بیشتر از توان تخصصی 
کارکنان، ش��اهد پویایی بیش��تر و ارتقای جایگاه 
شرکت در فضای کسب و کار و افزایش سودآوری 

شرکت و بازده صاحبان محترم سهام آن باشند.
برنامه های آتي شركت

1- گسترش فعالیت شرکت در بازار بورس و اوراق 
بهادار

2- س��رمایه گ��ذاری در طرح ه��ا و پروژه ه��ای 
ساختمانی

3-  س��رمایه گ��ذاری در طرح ه��ای صنعت��ی و 
مشارکت های کوتاه مدت بازرگانی

4- سایر برنامه ها

سرمایه گذاری بوعلی در حضور 93/17 درصد سهامدار به ریاست استاد دکتر علی اکبر عرب مازار که اصالحگر 
فرهنگ مالیات دهی می نامندش و از استادان برجسته دانشگاه به شمار می رود و دو ناظر جنابان فرسائی و ملکی پور 

با دبیری جناب دکتر سعید باقرزاده مدیرعامل شیک پوش، مودب و خوش چهره برگزار شد.
بسان سالیان پیش مجمع در شهرک غرب، فاز دو، خیابان پیروزان جنوبی، پالک 74 در سالن همایش نیکوکار رعد 
برگزار شد  که کاری بود بس نیکو برپایی نشست در تاالر نیکوکاری. در بدو ورود بچه های معلول که خانه، خانه آنها 
بود و در تالش بودند برای یادگیری و حضور چند ده سهامدار چشم را به سود خود می کشید. حضور در بین کوتاه 
دستان از سالمت جسمی به همت بزرگ زنان و مردان عرصه اقتصادی که فعل خواستن را صرف می کنند در عالمی 
بودم از این عالم به در. طبق معمول سهامداران به صف ورود به سالن و دریافت گزارش و هدیه رهنمون. اصحاب 
قلم که آمده  بودند تا تالش تیم شرکت در طول سال مالی را به سمع و نظر بازار سرمایه برسانند، در انتظار اجازه 
ورود ماندند تا لطف جوانی از جمع یاران سرمایه گذاری به مدد آمد. در صف نخست دکتر سعید باقرزاده مدیرعامل 
به گرمی پذیرا شد و گفت در دهه اخیر هر کجا که خبر بازار سرمایه بوده شما را دیده ام و گفت با معاون مالی من در 
تماس باشید. کاتب این سطور پدر است که چهار فرزند در سن و سال دکتر سعید باقرزاده دارد آن هم با تحصیالت 
دانشگاهی از نوع دولتی و بورسیه ای »دانشگاه تهران – شهید بهشتی و گسن آلمان« . خود حقیر نزدیک به نیم 
قرن در کار مطبوعات بوده و چه بسیار فراز و فرود مدیران را دیده و احوالشان را به قلم کشیده ولی دکتر سعید 
باقرزاده از باب دیگر بود. دکتر بر شناخت اقتصاد جهان و افت و خیزهای انرژی، کانی و تاثیر امنیت بر سرمایه چنان 
مسلط  که گویی آدام اسمیت دکترین اقتصاد را باز می گوید. برای نشریه اقتصاد و بیمه افتخاری است که جوانی را 
با این دانش و این پایه ارزش به جامعه معرفی کند و به وجودش ببالد. دکتر سعید خسته نباشید، خدا قوت که با 
بوعلی با عملکردی درخشان خوش آمدی، ان شاءاهلل در خور منزلت بدانجا باشی که ملتی آزاد بدان نیازمند است.

مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورت های مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم 
سود 200 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ

13



| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره 65 | اردیبهشت  ماه  1395| 

طرح  BZS  ؛   الهام بخش و منجی کالسیمین

نی
سی

 ح
یر

و ام
سر

خ

از می��ان انبوه هواپیماهای کهن��ه و مانده از دوره 
پیش��ینیان گذش��تم تا به مجمع س��االنه شرکت 
کالس��یمین برس��م و دریابم که چه ک��رده و چه 
می کن��د و چقدر س��ود آورده و غیره. در بدو ورود 
میکروفن در دست س��هامداری از اعضای انجمن 
کار شرکت بود که می گفت »ما می توانیم، کار را به 
کاردان بسپارید« و بر صدر مجمع مهندس اردشیر 
س��عد محمدی بنشس��ته، ارد این واژه پهلوی که 
ب��ا آن اردبیل- اردش��یر – اردکان- وهازا انداخت 
واژه قدرت واژه فهم، واژه دانس��تن و واژه شهر. ای 
کاش اردشیر سال ها پیش آنگاه که معدن انگوران 
ب��ود و عیار معنی داش��ت بر این مس��ند و البته و 
خدا قوت به جناب کشانی که فهم کار را می دارد، 
کالسیمین نماد فرهنگ کانی است، حرمت بداریم 
و بر منزلت دکترسعد محمدی افتخار این فرهنگ 

تمام قد قدر نهیم.
مجمع عمومی عادی س��الیانه شرکت کالسیمین 

)سهامی  عام( در تاریخ 95/02/29 تشکیل شد. 
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه:

صورت های مالی س��الیانه منتهی ب��ه 94/12/29 
شرکت مورد تصویب قرار گرفت.

سود تقسیمی به ازای هر سهم  مبلغ 6 ریال مورد 
تصویب قرار گرفت.

اعضای هیات مدیره به ش��رح ذیل برای 2 س��ال 
انتخاب شدند:

- شرکت توسعه معادن روی ایران 
- شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران 

- مجتمع ذوب و احیاء روی قشم 
- شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی

- شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی 
مهندس کاش��انی در گزارش خود از بهره برداری 
طرح BZS در ش��ش ماه اول سال 95 خبر داد و 
گفت: با توجه به میزان خاک موجود و باطله هایی 
که جایگزین می شدند، این پروژه می تواند وضعیت 

موفقیت آمیزی را برای شرکت رقم بزند.
وی افزود: با بررس��ی های دقیق کارشناسی ش��ده 
برگشت س��رمایه این پروژه در سال آینده خواهد 
ب��ود. این پروژه اولی��ن پروژه اس��تحصال روی از 
پسماندهاس��ت که با راه اندازی آن در سال جاری 
ش��اهد استفاده خوراک معدنی و مرتفع کردن 30 

درصد نیاز خاک کارخانه خواهیم بود.
مهندس کاشانی درباره طرح BZS گفت: اگر این 
طرح به درستی اجرا شود می تواند کالسیمین را از 
ورود به ورطه زیان نجات دهد. مدیرعامل شرکت 
در ادامه به دالیل کاهش سود شرکت اشاره و بیان 
ک��رد: از جمله عوامل کاهش پیش بینی درآمد هر 
سهم امس��ال، کاهش شدید نرخ های LME بوده 

است.

در باب هنر مدیریت مهندس کاش��انی همین بس 
که دکتر س��عد محمدی مدیر دوس��ت داشتنی و 
فهیم سابق ش��رکت ذوب آهن که خود از بزرگان 
صنعت و مدیریت کش��ور اس��ت، در حاش��یه این 
مجم��ع گفت که این مدیر مدیر توانستن هاس��ت. 
و آن��ان که مدیریت و درایت مهندس کاش��انی را 
دیده و حکایتش را شنیده اند جملگی بر این گفته 

شهادت می دهند. 
پیام هیات مدیره:

با س��الم و آرزوی موفقیت و به��روزی برای کلیه 
سهامداران محترم شرکت کالسیمین، که با اتکا به 
حمایت و اعتماد آنان، توفیق استمرار خدمت، کار 
و تولید در ای��ن مجموعه بزرگ صنعتی و معدنی 
حاصل گردید، معروض می دارد شرکت کالسیمین 
از س��ال 1343 با ه��دف تولید کنس��انتره روی، 
سرب و ش��مش روی فعالیت تولیدی خود را آغاز 
و همواره با اس��تعانت از خداوند رحمان و اندیشه 
و خالقیت مهندسان و کارگران سختکوش نسبت 
به ارائ��ه خدمات پربار، با رعای��ت آخرین نکات و 
اس��تانداردهای تولیدی به صنعت میهن اس��المی 
هم��ت گماش��ته و ای��ن راه پرفراز و نش��یب را تا 
رسیدن به آخرین س��رمنزل مقصود ادامه خواهد 

داد.
احال��ه  ب��ا  ش��رکت  س��هامداران  و  موسس��ین 
مس��ئولیت های اجرای��ی در زمینه ه��ای تولیدی، 
اداری و مالی ب��ه هیات مدیره منتخب و نهایتا به 
مدیرعامل برگزیده هیات مدیره و ترس��یم راه های 
دسترسی به اهداف، سعی و کوشش خود را مصروف 
به ارائه تولید محصول باکیفیت و استاندارد جهانی 
نموده و در این مسیر، با بسیج نیروهای متخصص 
و متعهد در کلیه امور، همراهانی صدوق و خادم را 

گردآوری نموده است.
همراهانی که در طی طریق و پیمودن مسیر، علی 
رغم وجود تمامی مصائب و مش��کالت، همواره به 
عنوان یک��ی از اجزای یاری دهنده مجموعه عمل 

نموده و خواهند نمود.
شرکت کالسیمین سال 1394 را در حالی سپری 
نمود که صنعت س��رب و روی با توجه به ش��رایط 
جهانی، در ابتدای سال با افت شدید قیمت روبه رو 
بود؛ به طوری که قیمت فروش با قیمت تمام شده 
فاصله زیادی داشت و از سویی شرکت، که سالیان 
س��ال با محوریت تولید ب��دون توجه به راندمان و 
قیمت تمام ش��ده ادامه بقا داده، لذا با این شرایط، 

ادامه آن میسر نبود. 
در همین راس��تا در ابتدای س��ال 1394، افزایش 
راندمان و کاهش قیمت تمام شده را در دستور کار 
خود قرار داده و توانستیم بالغ بر 10درصد افزایش 
راندمان که تاثیر بسزایی در قیمت تمام شده داشت 

را به دس��ت آوریم اما به  دلیل افت شدید قیمت، 
هنوز فاصله بین قیمت تولید و فروش بس��یار کم 
بود لذا بر آن ش��دیم که استراتژی سال 1395 را، 
توسعه تکنولوژی قرار داده و در قالب آن، از دپویی 
که هم اکنون در کالس��یمین به عن��وان ضایعات 
پسماند بوده و بالغ بر سه میلیون تن ذخیره دارد، 
استفاده نماییم و بر همین اساس با تکیه بر دانش 
علمی روز دنیا و مش��ارکت خالقانه نیروی انسانی، 
پروژه هایی را در جهت اس��تحصال عناصر موجود 
طراحی نماییم که خوشبختانه اولین پروژه آن که 
اس��تحصال روی از پسماندها بود را در قالب ایجاد 
س��ایت BZS اجرا نماییم که ب��ا راه اندازی آن در 
سال جاری، شاهد استفاده خوراک معدنی و مرتفع 

نمودن 30درصد نیاز خاک کارخانه خواهیم بود.
اس��تراتژی ما رس��یدن به اهداف عالی شرکت که 
همانا پیشرفت، تعالی و سرآمدی در صنعت سرب 
و روی و تامین منافع سهامداران است و در آینده 
اقدام به اجرای پروژه های استحصال سرب، نیکل، 
کبالت، کادمیوم و ژرمانیوم و.... خواهیم نمود، که 
باید با س��رعت به س��مت فردایی بهتر و افق های  
روش��ن تر پیش برویم و این هدف، دس��ت یافتنی 

است.
با تأس��ی به فرمایش��ات مقام معظ��م رهبری )مد 
ظله العال��ی( درخصوص اقتصاد مقاومتی همراه با 
اقدام و عمل و تاکید ایشان بر حفظ تولید داخلی، 
ایجاد اشتغال، تحرک و رونق اقتصادی و مقابله با 
رکود، شرکت کالسیمین به عنوان یک بنگاه بزرگ 
اقتصادی، راهبرد س��ال 1395 را برمبنای تقویت 
فرهن��گ جه��ادی در ایجاد ارزش اف��زوده، تولید 
ثروت، به��ره وری، کارآفرینی، س��رمایه گذاری و 
اشتغال مولد و افزایش صادرات محصول قرار داده 
که عالوه بر حفظ اقتدار کشور، به ارزآوری و رونق 

اقتصاد نیز منجر خواهد گردید.
دستیابی و تحقق اهداف، چشم انداز و برنامه های 
اجرایی در س��ال ج��اری که در راس��تای حفظ و 
ارتقای جایگاه شرکت کالسیمین در صنعت سرب 
و روی تدوین ش��ده است، نیازمند اراده مستحکم 
موجود در همه ارکان شرکت و حمایت و مساعدت 
کلیه ذی نفعان ش��رکت و به خصوص س��هامداران 

محترم است.
امید اس��ت ب��ا عنایات خداوند متع��ال و توجهات 
حض��رت ولیعصر(عج(  و با تکی��ه بر منویات مقام 
معظ��م رهبری و همچنین ب��ا اعتماد، اتحاد، بهره 
وری و ت��الش موث��ر همکاران ارزش��مند و تدابیر 
هیات مدیره محترم ش��رکت کالس��یمین، شاهد 
تعال��ی و موفقیت بیش از پی��ش در عرصه اقتصاد 
مقاومتی بوده و به آنچه شایسته این شرکت است، 

دست یابیم.
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 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع غذایی 
مینو ش��رق )س��هامی  عام( روز چهارش��نبه مورخ 
95/02/29 در محل س��الن ورزش��ی پارس مینو 

تشکیل شد.
در این مجمع که با حضور بیش از 87/58 درصدی 
سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، 
نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و 
بازرس قانونی برگزار ش��د، ریاست مجمع برعهده 
آقای غالمعباس درفش��ی بود ک��ه جنابان رحمت 
اهلل علیجان��ی و وحیدرضا جاللی در مقام نظار اول 
و دوم و آق��ای اکبر لطفی��ان به عنوان دبیر مجمع 

انتخاب گردیدند. 
در ادام��ه با قرائت گ��زارش هیات مدیره به مجمع 
مربوط به اهم فعالیت های صورت پذیرفته طی سال 
مال��ی منتهی به 1394/30/29 و پس از اس��تماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان 
با طنین صلوات خ��ود ضمن  تصویب صورت های 
مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم 
سود 170 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان 

دادند.
مدیر خردمند و خالق ش��رکت در گزارش خود به 
مجمع با اش��اره به برنامه ریزی شرکت برای تولید 
محصوالت سودمند با هدف تامین سالمت جامعه 
مصرف کننده گفت: عالوه بر حفظ و ارتقای س��هم 
خود از بازارها توانس��تیم مراح��ل اخذ مجوزهای 
تولید برای محصوالت جدید از جمله بیس��کویت 
س��بوس دار فاقد پروتئی��ن حیوان��ی را از وزارت 
بهداش��ت طی کنیم. اکبر لطفی��ان افزود: با هدف 
افزایش س��ودآوری و راندمان و بازده کار در کلیت 
مجموع��ه در تولید و عرضه بعض��ی از محصوالت 
ش��اهد تغییر نوع بس��ته بندی، کاهش هزینه های 
تولی��د، جایگزینی دس��تگاه های جدی��د به جای 
دستگاه های فرسوده که بهره وری کافی نداشتند و 
...، بودیم و س��عی شد در این راستا یعنی باال بردن 
مزیت کاری اقدام های سنجیده ای صورت گیرد که 
کارنام��ه و عملکرد مالی نش��ان می دهد علی رغم 
تمام مشکالت مبتالبه اقتصاد کشور، موفق بوده ایم.

این مدیر توانمند صنعت غذایی کش��ور ادامه داد: 
تولید محصوالت این ش��رکت در سال 94 نسبت 
به س��ال 93 از رشد بسیار خوبی با توجه به فضای 
رقابتی و ... برخوردار بوده است. همچنین به منظور 
افزای��ش قابلیت های خط و کاه��ش زمان تبدیل 
تولید از کاتری ب��ه هلدینگ و بالعکس، تجهیزات 
تولید بیسکویت به روش هلدینگ و اعمال تغییرات 

اساسی روی خط تولید قرار گرفت.
مهن��دس لطفی��ان توجه ج��دی و دق��ت نظر در 
مدیری��ت قیمت به��ای تمام ش��ده، کاهش هزینه 
به عنوان موثرترین عام��ل برتری در بازار رقابت و 
دس��تیابی به اهداف س��ازمانی را از استراتژی های 
مهم شرکت در سال 95 برشمرد و افزود: حمایت از 
خالقیت و نوآوری در فعالیت ها، توسعه محصوالت 
جدی��د و ارائه آنها به مصرف کنن��ده در تمام نقاط 
کش��ور از دیگر اهداف و برنام��ه ریزی های صنایع 

غذایی مینو شرق است.
مدیرعامل شرکت گفت: بنا داریم امسال محصوالت 
جدیدی را ک��ه در بازار مصرف وج��ود ندارد وارد 
کرده و به بازارهای جدید صادراتی ورود پیدا کنیم 
و در همین زمینه یک تیم بازاریابی و مطالعه بازار 
در شرکت تشکیل داده ایم که تا امروز رایزنی های 

موثری داشته و در حال مذاکره جدی هستند.
مرد ش��ماره یک مالی شرکت که حسابرس هم بر 
صورت ه��ای مالی او طبق بند 4 مهر تایید زده بود 
نیز در حاش��یه این مجمع بیان کرد: در راس��تای 
استراتژی ترسیمی ش��رکت، اصالح ساختار مالی 
از طریق افزایش س��رمایه و عدم اخذ تس��هیالت 
از سیس��تم بانکی و آموزش نیروی انس��انی از اهم 
برنامه های ش��رکت مینو ش��رق به منظور افزایش 

بهره وری در شرکت است.    
پیام هیات مدیره: 

با اس��تعانت از درگاه خداوند متعال، هیات مدیره 
ش��رکت صنایع غذایی مینو ش��رق )سهامی عام( 
گزارش فعالیت خود را تقدیم س��هامداران محترم 

می نماید.
باور ما این اس��ت که تکیه بر الطاف خداوند بزرگ، 

اعتماد س��هامداران محترم، تصمیم های بهنگام و 
اس��تفاده از نظرات مش��ورتی کارشناسان می تواند 

شرکت را در مسیر تعالی رهنمون سازد.
هیات مدیره بر خود الزم می داند تا از سرمایه های 
اصلی )مدیران و کارکنان شرکت( که با کوشش و 
پشتکار خس��تگی ناپذیر و مستمر خود در اجرای 
برنامه های مصوب، هیات مدیره را به بهترین شکل 

ممکن یاری نموده اند قدردانی  نماید.
استراتژی های شرکت به شرح ذیل است:

- مدیریت قیمت تمام ش��ده و کاهش هزینه ها به 
عن��وان موثرترین عام��ل برتری در ب��ازار رقابت و 

دستیابی به اهداف سازمانی
- خالقی��ت و ن��وآوری در فعالیت ه��ا و توس��عه 
محصوالت جدید و ارائه آنه��ا به مصرف کننده در 

تمام نقاط کشور
- اصالح س��اختار مالی و نیروی انس��انی از طریق 
افزایش س��رمایه و عدم اخذ تسهیالت از سیستم 

بانکی
ریسک های شرکت به شرح ذیل است:
- افزایش نرخ مواد اولیه و بسته بندی

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

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

- افزای��ش نرخ ارز در خصوص مواد اولیه و قطعات 
مورد نیاز که از خارج از کشور تهیه می شود.

اهداف و برنامه های شرکت:
- کاهش در نقطه سر به سر محصوالت

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

- تولید محصوالت فراسودمند
- توسعه خط تولید

- اصالح س��اختار عوامل تولید براساس بررسی ها 
و تصمیم ه��ای کاری در جهت افزایش تولید، بهره 

وری، کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده
- ت��الش جهت ایجاد محصوالتی ک��ه می توان به 

سایر کشورها صادر نمود.

رشد تولید محصول، افزایش راندمان و تولید محصوالت سودمند
صنایع غذایی مینو شرق؛ نوآور و پیشرو

نی
سی

 ح
یر

و ام
سر

خ
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استراتژی دکتر صیدی؛ ثروت آفرینی پایدار
وخارزم؛ سرمایه گذاری خوارزمی و جهش به سوی سکوهای افتخار

نی
سی

 ح
یر

و ام
سر

خ

مجمع عمومی عادی ب��ه طور فوق العاده 
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی )سهامی  
ع��ام( م��ورخ 1395/2/29 در محل تاالر 

اجتماعات پژوهشگاه نیرو برگزار شد.
در ای��ن مجم��ع که ب��ا حض��ور 85/83 
درصدی س��هامداران حقیقی و حقوقی، 
اعضای هی��ات مدیره، نماینده س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی برگزار شد، ریاست مجمع برعهده 
آقای علی دهقان منشادی بود که جنابان 
علی جوانمردی وزیری و محمدرضا علی 
در مقام نظار اول و دوم و آقای  نوری 
مرتض��ی داودی ب��ه عن��وان دبیر مجمع 

انتخاب گردیدند.
درادامه ب��ا قرائت گ��زارش هیات مدیره 
ب��ه مجمع مرب��وط به اه��م فعالیت های 
صورت پذیرفته طی سال مالی منتهی به 
1394/12/29 و پس از اس��تماع گزارش 
حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان 
ب��ا طنین صل��وات خود ضم��ن  تصویب 
صورت ه��ای مال��ی و تنفی��ذ معام��الت 
مش��مول ماده 129 با تقسیم سود 125 
ریالی به ازای هر س��هم به کار خود پایان 

دادند.
مدیر خوش��فکر و آتیه نگر ش��رکت دکتر 
صیدی در ابتدای گزارش خود با اش��اره 
به اینکه وخارزم از اواخر مهر گذش��ته تا 
اوایل اردیبهش��ت به دلیل مشکالتی که 
در زمینه خرید نی��روگاه برق منتظرقائم 

ایجاد شده بود، نمادش متوقف بود، افزود: 
ای��ن نیروگاه به مبلغ 290 میلیارد تومان 
از بان��ک صادرات با 1600 میلیارد تومان 
نقد و مابقی اقساط خریداری شده بود که 
نحوه انعکاس این دارایی ها در صورت های 
نقطه م��ورد مناقصه مجموعه با نهادهای 
ناف��ر بود ک��ه به لطف درایت تیم ارش��د 
مدیریتی ش��رکت و کار کارشناس��ی، در 
نهایت با تایید صحت نظریه شرکت، این 
دارایی ها به نحو صحیحی در صورت های 

مالی شرکت نشست.
مدیرعامل ش��رکت در ادام��ه اعالم کرد: 
در مجمع قبلی اجازه تقس��یم نهایت 50 
ریال سود را داشتیم و اکنون اجازه تقدیم 
بیش از 4 برابر آن را داریم، در کنار آنکه 
ارزش سهام شرکت نیز رشد قابل توجهی 

داشته است.    
دکتر صیدی با اعالم اینکه همه آمارهای 
به خوب��ی نش��ان دهن��ده آن اس��ت که 
مدیران این شرکت به عنوان معتمدین و 
خادمین سهامداران عمده و خرد شرکت 
که به راستی و درستی در تمام این مدت 
حامی ای��ن مدیریت و مجموع��ه بودند، 
چه تالش و هم��ت مضاعفی در این بازه 
زمانی به کار بس��ته اند ت��ا بتوانند چنین 
کارنامه درخشان و عملکرد شایسته ای را 

به منصه ظهور برسانند.
وی در ادامه با اش��اره به قهرمان اسطوره 
ای ایران سیاوش که از دل آتش به واسطه 

درستی و صداقتش در عملکرد به سالمت 
گذش��ت و اثبات حقانیت ک��رد، گفت: از 
آنجا که باور داش��تیم با روش��نی و پاکی 
کار کرده ایم، با رش��دی نماد و شناسایی 
س��ود کمتر و یا بهتر ب��ودن نماد و اثبات 
حقانی��ت ادعاهای مالی یکی را برگزینیم 
که به عنوان امانتداران ش��ما وظیفه خود 
و مجموعه تحت مدیریتم می دانستم که 
اموال سرمایه گذاری خوارزمی به درستی 

و صحت شناسایی شود.
دکت��ر صیدی ب��ا اعالم اینک��ه خوارزمی 
تاکنون بی��ش از 5 هزار میلی��ارد تومان 
دارایی و بیش از 30 میلیارد تومان س��ود 
عملیاتی داش��ته اس��ت، افزود: به واسطه 
کارشناس��ی  و  هوش��مندانه  تمهی��دات 
مدیریتی توانس��تیم نی��روگاه منتظرقائم 
را که یک ش��رکت زی��ان ده دولتی بود، 
به یک ش��رکت خصوصی با سود معقول 
تبدیل کنیم که دس��تاوردی درخش��ان 

برای سرمایه گذاری خوارزمی است.
وی گفت: اگر در برنامه 7 ساله خوارزمی 
تاکی��د داش��تیم ک��ه در س��ال 1399 
خوارزم��ی 1 درصد تولی��د ناخالص ملی 
را داش��ته باش��د می بایس��ت به س��وی 
تملک ه��ای ب��زرگ پی��ش می رفتیم که 
در این مس��یر مهم قدم های ارزشمندی 
برداشتیم. به عنوان مثال دو نیروگاه طرح 
تجاری سازی را با دقت و سرعت تعریف 
ک��رده و با تعیی��ن بی��ش از 20 فعالیت 
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و محص��ول تولی��دی با در نظ��ر گرفتن 
مقوله های ساختار فروش، محیط زیست، 
بهره وری و بهینه س��ازی امور و ... برگ 
زرینی به کارنام��ه مدیریت بنگاه داری و 

سرمایه گذاری افزودیم.
خوب به یادم دارم در سال 92 که حجت 
اهلل صیدی در مجمع س��االنه ش��رکت از 
تالش های تیم مدیریت س��ابق ش��رکت 
و رایزنی های گس��ترده ب��ا بانک صادرات 
تجلیل ک��رد، در تیتر گزارش نوش��تیم: 
مدی��ری دانش پژوه که حف��ظ و ارتقای 
ارزش در دست سهامداران و تجلی اعتبار 
ش��رکت را به خوبی می شناس��د و بدون 
ش��ک با توس��عه و تنوع و اصالح سرمایه 
گذاری ها  مجموعه خوارزمی را به عرصه 

سیمرغ می کشاند.
وقتی دکتر صیدی در گزارش امس��ال از 
س��رمایه گذاری در ش��رکت صدر جهان 
در نهال در زمینه مع��ادن فلزات گرانبها 
که پیش��رفت خوبی هم در س��ودآوری و 
هم در کارشناس��ی های دقیق ت��ر در امر 
س��رمایه گ��ذاری در فعالیت ه��ای نفت، 
گاز و پتروش��یمی دارد س��خن گفت، بار 
دیگر دریافتیم ک��ه در ادامه تصمیم های 
مدیریتی وی از سال 92، این مدیر مدبر 
به یاری مجموعه ای مرکب از مفاخر علم 
و تکنیک و هوش و اس��تعداد، با ترس��یم 
افق پیش رو برای تحقق آنها به راس��تی و 

درستی گام برمی دارند.
رونمای��ی از محصوالت تازه و قراردادهای 
جدید از جمله با شهرداری ها برای ایجاد 
مراک��ز کنت��رل جاده و خیابان و کس��ب 
س��ود در بخ��ش بی��ن الملل��ی در اولین 
فعالیت فرامرزی ش��رکت علی رغم تمام 
محدودیت ها و معضالتی ک��ه گریبانگیر 
فضای سیاس��ی و اقتصادی کش��ور بوده، 
گوش��ه ای دیگر از عملک��رد این مدیران 

کاردان و کاربلد است.
دکتر صیدی در بخش دیگری از گزارش 
خود بیان کرد: ما برنامه 7 س��اله خود را 

با دکتری��ن مدیریتی ترس��یم کرده و به 
فراخور ش��رایط روز کش��ور و جامعه بین 
الملل��ی با به روز کردن به موقع تکنیک ها 
و تاکتیک ه��ای مدیریتی در جهت تحقق 
برنامه ریزی های مدون خود و رسیدن به 
افق درخشان و بالندگی قدم برمی داریم و 
به پشتوانه کار تیمی قوی و بهینه سازی 
و ب��اال بردن راندم��ان کاری به دنبال آن 
بوده و هستیم که شیب موفقیت شرکت 
را ب��ه همی��ن من��وال حفظ کنی��م و در 
کنار توجه به س��ودآوری و ارزش آفرینی 
بتوانی��م در اندک زمان گام های اساس��ی 
و تاثیرگ��ذاری برداری��م و همان طور که 
وعده داده بودم در اندک زمان جزو 100 

شرکت برتر کشور شویم.
ب��ه گفت��ه یک��ی از س��هامداران در اکثر 
واگذاری های ب��زرگ دولتی در کنار رقبا 
و شرکای خارجی، شرکت سرمایه گذاری 
خوارزمی نیز وارد بازی می شود و به قول 

معروف سری بین سرها درآورده است.
به قول مدیرعامل محبوب شرکت همین 
که رئیس جمهوری به اس��تانی می رود و 
قرار اس��ت در طرح یا برنامه ای ش��رکتی 
س��رمایه گذار ورود پی��دا کند، خوارزمی 
از دو س��و دعوت می ش��ود: یکی از طرف 
مجموع��ه دولت در تهران و یکی از طرف 
خود اس��تان ها ک��ه این نش��ان می دهد 
مجموعه چگونه به توانمندی عملکرد در 
بین اه��ل فن زبانزد ش��ده و کلیه ارکان 
شرکت برای حفظ این دیدگاه وظیفه ای 

بس خطیر به عهده دارند.
همان طور که مدیرعامل ش��رکت از تمام  
زحمتکشان و کارشناس��ان مجموعه که 
خستگی ناپذیر در کنار مدیران این سال 
سخت را س��پری کرده اند، قدردانی کرد، 
ما نیز ب��ه نوبه خود از مدیرعامل و هیات 
مدیره شرکت، جنابان عرفانی و ستایش، 
مردان مالی ش��رکت که ب��ا صورت های 
مالی ش��فاف، به اهالی مطبوعات لطف به 
کمال داش��ته و از عنایت و کمک جناب 

وطنی و دیگر عزی��زان روابط عمومی در 
تهی��ه این گزارش، صمیمان��ه قدردانی و 

تشکر می کنیم.
تاریخچه شركت:

شرکت سرمایه گذاري خوارزمي در سال 
1376 ب��ا س��رمایه 100 میلیارد ریال به 
صورت سهامي خاص به ثبت رسید و در 
س��ال 1384 با هدف توسعه فعالیت ها و 
ورود ب��ه عرصه صنعت س��رمایه گذاری 

کشور، به سهامي عام تغییر یافت.
فعالیت در بازار سرمایه:

سهام شرکت در سال 1389 نزد سازمان 
بورس و اوراق بهادار ثبت و در اسفند ماه 
همان س��ال در ب��ازار اول فرابورس ایران 
پذیرفته ش��د. هم اکنون سهام شرکت با 
نماد معامالتی وخ��ارزم در تابلوی اصلی 
بازار اول ب��ورس اوراق به��ادار تهران در 
حال معامله اس��ت که حاکی از باالترین 
درجه نقدش��وندگی و ش��فافیت در بازار 

سرمایه ایران است.
موضوع فعالیت:

سرمایه گذاری در س��هام، سهم الشرکه، 
واحده��ای س��رمایه گ��ذاری صندوق ها 
ی��ا س��ایر اوراق به��ادار دارای ح��ق رای 
ی��ا صندوق های  ش��رکت ها، موسس��ات 
س��رمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به 
طوری که به تنهایی یا به همراه اش��خاص 
وابس��ته خود، کنترل شرکت، موسسه یا 
صندوق س��رمایه گذاری سرمایه پذیر را 
در اختی��ار نگرفت��ه ی��ا در آن نفوذ قابل 

مالحظه نیابد.
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مجمع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت معدنی امالح ایران 
)س��هامی  عام( در تاریخ 95/02/28 در محل قانونی شرکت 

تشکیل شد.
 در ای��ن مجمع که با حض��ور بی��ش از 89/631 درصدی 
سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاس��ت مجمع برعهده آقای عبداله شیرمحمدپور 
گرجانی بود، که جنابان محمدرضا درخشنده و شکراله فائز در 
مقام نظار اول و دوم و آقای مرتضی فرشیدپژوه به عنوان دبیر 

مجمع انتخاب گردیدند.
درادام��ه با قرائت گ��زارش هیات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 
1394/12/29 و پس از اس��تماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم 

سود 1950 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
پیام هیات مدیره :

با حمد و سپاس خداوند متعال که توفیق داد تا در خدمت 
سهامداران گرامی باشیم و با تشکر و قدردانی از اعتماد کلیه 
سهامداران محترم و با مسئلت از پیشگاه خداوند متعال که 
توانی دوچندان و توفیقی مضاعف برای حرکت در مسیر تعالی 
و پیشرفت شرکت عطا نماید، مفتخریم که عملکرد یکساله 
ش��رکت معدنی امالح ایران را در مجمع عمومی سالیانه به 

محضر سهامداران تقدیم نماییم.
برنامه ها و چشم انداز شرکت براي سال مالی آتی:

شرکت معدنی امالح ایران در سال 94 طرح تولید نمک به 
روش هیدرومیل را که در س��ال 93 ش��روع شده بود کامال 
تکمیل و راه اندازی نمود. محصول تولیدی این واحد عالوه بر 
نمک خوراکی استاندارد برای خانوار، قابل مصرف در حفاری 

چاه های نفت و نمک غذایی برای کلیه صنایع مربوطه است.
این ش��رکت از سالیان قبل برنامه اجرای طرح توسعه تولید 
سولفات سدیم در اراک را دارد که متاسفانه تاکنون موفق به 
اخذ موافقت اداره کل محیط زیست استان مرکزی نشده ایم.

چش��م انداز شرکت آن اس��ت که انتخاب اول مشتریان در 
خرید سولفات سدیم و نمک باشیم و براي نیل به این هدف 
با استفاده از دانش و فناوري هاي برتر، محصوالتی با بهترین 
کیفیت و با قیمت رقابتی براي تامین منافع کلیه ذی نفعان 

تولید می نماییم. 
در سایه این چش��م انداز، استراتژی های اتخاذشده شرکت 
برای سال 95 عبارتند از: »گسترش حضور پایدار در بازار« )با 
اجرای طرح توسعه سولفات سدیم در اراک و گسترش بازار 
نمک هیدرومیل برای حفاری چاه نفت و سایر صنایع وابسته( 

و »افزایش بهره وری )اثربخشی و کارایی(«.
این شرکت با تشکیل کمیته ارزیابی ریسک بررسی کامل و 
جامعی بر روی ریسک های محتمل برای شرکت انجام داده 
است و آنها را براساس ماتریس PI )شدت ریسک و احتمال 
رخداد ریس��ک( رده بندی نموده و س��پس با ارتباط دادن 

ریسک های عمده فاکتورهای مالی »گزارش تحلیل کمی« 
ریسک ها را تهیه کرده است. براساس این گزارش، ریسک های 

عمده ای که شرکت با آن مواجه است عبارتند از: 
1- ایجاد محدودیت در بهره برداری از معدن میقان به علت 

مسائل منطقه ای
2- کاهش قیمت فروش س��ولفات س��دیم به علت کاهش 

قیمت جهانی آن
3- کاهش حجم تولید سولفات سدیم به علت کاهش کیفیت 

ماده اولیه
4- کاهش فروش نمک به علت افزایش عرضه و رقابت داخلی

در سال مالی جدید هیات مدیره امیدوار است با رفع کامل آثار 
تحریم و گشایش فضای اقتصادی و حمایت وسیع دولت از 
تولیدات داخلی که منطبق بر شعار »اقتصاد مقاومتی – اقدام 
و عمل« اس��ت، بتواند هر چه بیشتر درجهت تحقق منافع 
س��هامداران محترم اقدام نماید و در این راه نیازمند الطاف 
الهی، راهنمایی های سهامداران محترم و تالش بی وقفه کلیه 

همکاران خواهد بود.
جایگاه ش��رکت در صنعت و عملکرد شرکت در سال مالی 

مورد گزارش: 
شرکت معدنی امالح ایران در سال 94 با تولید 185255 تن 
سولفات سدیم که 1255 تن بیشتر از بودجه پیش بینی شده  

بود، توانست 86 درصد تولید داخلی و 74 درصد توزیع داخلی 
)با احتساب واردات( را به دست آورد. این شرکت بزرگ ترین 
تولیدکننده سولفات سدیم در ایران و خاورمیانه و تنها شرکت 

دارنده مجوز استاندارد در ایران است.
با توجه به کاهش تولید س��نگ ت��رش که محصول فرعی 
کارخانجات تولید اسیدکلریدریک است و به عنوان ماده اولیه 
در کارگاه های تولید سولفات سدیم سنتی و صنعتی وسعا 
به کار می رود، تعدادی از واحدهای تولیدی پودر س��ولفات 
سدیم دچار رکود فعالیت و تعطیلی شده اند و همین موضوع 
حساسیت بیش��تری را در مورد نحوه توزیع سولفات سدیم 
تولیدی ش��رکت امالح در بین واحده��ای تولید پودرهای 
شوینده ایجاد و به نوعی توزیع سهمیه بندی شده را ضروری 

کرده است.
در سال های اخیر سولفات سدیم وارداتی که عمدتا از چین 
وارد می ش��ود دارای کیفیتی به مراتب پایین تر از استاندارد 
ملی ایران اس��ت و ش��رکت امالح و انجمن صنفی سولفات 

فعالیت هایی را به منظور جلوگیری از واردات محصول پایین تر 
از حد استاندارد انجام داده اند که متاسفانه هنوز به نتایج مثبتی 

منجر نشده است.
در زمینه تولید نمک تصفیه، این ش��رکت علی رغم رقابتی 
بودن ش��دید این رش��ته و وجود تقلبات گس��ترده در آن 
توانس��ت با تولید 43714 تن نمک تصفیه تبلور مجدد که 
کمی بیشتر از بودجه پیش بینی شده بود، در زمره بزرگ ترین 
تولیدکنندگان داخلی این محصول قرار گیرد. میزان صادرات 
نمک تصفیه در س��ال مالی مورد گ��زارش در مجموع برابر 
9807 تن و 2/1 درصد بیشتر از بودجه پیش بینی شده است.

برنامه های آینده شركت:
1- پیگیری اخذ مجوز طرح توسعه کارخانه اراک

گزارش ارائه ش��ده توسط مهندسین مشاور زیست محیطی 

در خصوص بررسی اثر فعالیت معدن سولفات سدیم میقان 
اراک و کارخانه تولید پودر سولفات سدیم که در کلیه زمینه ها 
به نفع ش��رکت بود و عدم آالیندگی فعالیت های شرکت را 
نش��ان می داد کماکان از سوی اداره کل محیط زیست اراک 
و اس��تادان محیط زیست دانشگاه اراک تحت بررسی است 
و پاسخ روشنی به آن داده نشده است. رسیدگی به شکایت 
محیط زیس��ت اراک در مورد درخواس��ت ابطال پروانه بهره 
ب��رداری جدید میق��ان اراک در دادگاه مربوطه انجام و رای 

مرحله اول به نفع شرکت صادر شده است.
2- ادامه حفاری و اکتشاف در معدن گرماب

از آنجا که آزمایش های ژئوفیزیکی به روش های شارژپذیری و 
مقاومت ویژه الکتریکی و همچنین مغناطیس سنجی به علت 
رطوبت الیه ها به نتایج مثبتی منجر نشده است، شرکت در 
نظر دارد آزمایش های گرانی سنجی )اندازه گیری دانسیته( و 
متعاقبا لرزه نگاری را جهت تعیین الگوی اکتشاف در معدن 

گرماب انجام دهد.
3- بررسی و مطالعه طرح های قابل اجرا در مجتمع گرمسار

با توجه به فعالیت فعلی شرکت و امکانات زیربنایی موجود 
در گرمسار و آمایش محیط، مطالعاتی جهت اجرای یکی از 
طرح های معدنی ذیل در استان سمنان تحت بررسی است: 

- بررس��ی و مطالعه طرح احداث واحد کلرالکالی با ظرفیت 
تولید 30هزار تن کلر در سال

- بررسی و مطالعه طرح تولید فلز منیزیم با خلوص باالتر از 
99/8 درصد به روش حرارتی و به صورت صنعتی

- بررسی و مطالعه تولید کاغذ از سنگ آهک )کاغذ سنگی(.
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چشم انداز مدیریت : گسترش حضور پایدار در بازار 
 شرکت معدنی امالح ایران ، بزرگترین تولید کننده سولفات سدیم در ایران و خاورمیانه

18



لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  65 | اردیبهشت ماه  1395| 

محصول با کیفیت و سیمان رنگی برگ های برنده سیمان شمال 
 طرح های مهندس صفریان برای افزایش بهره وری در شرکت

نی
سی

 ح
یر

و ام
سر

خ

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان شمال 
)سهامی عام( در تاریخ 95/03/01 در محل هتل ارم 

تشکیل شد. 
در ای��ن مجم��ع ک��ه ب��ا حض��ور 81/24 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 علیرضا فاطمی بوده که جنابان رضا اسماعیلی 
و مهدی ش��هریاری در مقام نظار اول و دوم و آقای 
علی اکبر صفری��ان نودهی به عن��وان دبیر مجمع 

انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط 
مدیرعامل شرکت مربوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 1394/12/29 
و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تقدیر و 
تشکر از زحمات جهادگونه تیم مدیریت با تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 
با تقسیم س��ود 300 ریالی به ازای هر سهم به کار 

خود پایان دادند.
ااعضای هیات مدیره به شرح زیر انتخاب شدند:

    - شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
   - شرکت گروه صنایع سیمان کرمان 

   - شرکت سیمان مازندران 
   - شرکت سیمان فیروزکوه

   - گروه سرمایه گذاری بانک مسکن
مضافاً به اطالع می رساند مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت سیمان شمال )سهامی عام( در همان تاریخ 
تش��کیل ش��د و تغییر سال مالی ش��رکت از پایان 
اس��فندماه به پایان آذرماه، به ش��رط اخذ مجوز از 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار تهران، مورد تصویب 

مجمع قرار گرفت.
مـرور كلی بـر جایـگاه شـركت در صنعت و 

وضعیت رقابتی آن در سال مالی 1394
سیمان خاکستری

شرکت سیمان شمال با ظرفیت اسمی ساالنه تولید 
1/200/000 تن کلینکر و 1/248/000 تن سیمان 
هجدهمین ش��رکت تولیدکننده س��یمان در سال 
1394 در کشور بوده)ظرفیت اسمی تولید کلینکر و 
سیمان کشوربترتیب در سال 1394، 77/578/000 
تن و 78/471/365 تن بوده اس��ت( که با توجه به 
تولید 911/851 تن کلینکر و 921/710 تن سیمان 
توس��ط این شرکت در س��ال مذکور در بین تولید 
کنندگان کشور)با تولید 59/192/211 تن کلینکر و 
تولید 57/802/243 تن سیمان( از نظر تولید واقعی 

سیمان در جایگاه بیست و هفتم قرار گرفته است.
سیمان سفید

شرکت س��یمان ش��مال با ظرفیت تولید 72/600 
کلینکر و 75/504 تن س��یمان س��فید شش��مین 
شرکت تولیدکننده س��یمان سفید در سال 1394 
در کشور بوده اس��ت)ظرفیت اسمی تولید کلینکر 

و س��یمان کشور در سال 1394 بترتیب بمیزانهای 
1/438/550 تن و 1/396/337 تن بوده اس��ت( که 
ب��ا توجه به تولید 604 تن کلینک��ر و 26/710 تن 
سیمان سفید در سال مذکور در بین تولیدکنندگان 
سیمان سفید کشور )با تولید 982/670 تن کلینکر 
و تولید 993/553 تن س��یمان( از نظر تولید واقعی 

در جایگاه ششم قرار گرفته است.
استراتژی شركت:

سیمان ش��مال بعنوان شرکتی با س��وابق طوالنی 
موثر از نظر تولید سیمان های خاکستری نخستین 
تولیدکننده سیمان سفید و تنها تولید کننده سیمان 
رنگی در س��طح کش��ور و با اتکاء بر نیم قرن تجربه 
خود در صنعت س��یمان، اس��تراتژی خود را عالوه 
بر رعایت کامل اس��تانداردهای مل��ی ، برای تولید 

محصول با كیفیت:
1- اعمال مدیریت هزینه جهت دستیابی به حداقل 

قیمت تمام شده
2- رعایت کامل موضوعات HSE و ممانعت از بروز 
ح��وادث غیرمترقبه، تروی��ج فرهنگ حفظ محیط 

زیست و سالمت انسان ها 
3- ارتقاء کارکرد و بهبود بهره وری سیستم مدیریت 
یکپارچ��ه IMS مدیریت اطالع��ات و نیز مدیریت 
عملی��ات قرار داده و اهداف اس��تراتژیک خود را در 

چهار وجه بشرح زیر اعالم داشته است:
1- وجه مالی

- افزایش درآمد  
- افزایش بازدهی سرمایه بکار گرفته

- افزایش سوددهی  
- مدیریت هزینه ها

2- وجه بازاری
- ایجاد تنوع در سیمان تولیدی  

- افزایش سهم بازار داخلی و خارجی
- افزایش رضایت مشتری  

- نهادینه سازی استانداردهای زیست محیطی
3- وجه فرایندهای داخلی

- بهبود فرایند بازاریابی و فروش 
- ارتقای نظام نگهداری و تعمیرات 

- افزایش بهره وری تولید  
- بهینه سازی مصرف انرژی

4- وجه یادگیری و رشد
- ارتقای ایمنی و بهداشت  
- ارتقای مهارتها و قابلیت ها کارکنان

- ارتقای مدیریت منابع انسانی  

- توسعه سیستم ها و زیرساخت های مدیریتی
برنامه های اینده شركت

س��ال 1395 را درحالی آغاز می کنیم که مقدمات 
اولی��ه جه��ت یک جه��ش و تحول بنی��ادی برای 
اقدامات بزرگ مهیاست. شایان ذکر است دستیابی 
به اهداف راهبردی شرکت سیمان شمال به منظور 
استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانمندی های موجود، 
ارتقاء کیفی و کمی تولید و بهبود مستمر، مستلزم 
به کارگیری همه توان، به��ره گیری از دانش فنی، 
خالقی��ت ، ن��وآوری و ابتکار عم��ل ، تعهد کاری و 

وظیفه شناسی مجموعه شرکت می باشد.
امید اس��ت با تالش و شناسایی نقاط ضعف، آسیب 
، خط��ر، تهدیده��ا و فرصت ها و ارائ��ه راهکارهای 
علم��ی و عملی، تدوین برنامه جامع و نگاه به افق و 
چشک انداز، مسیر را برای شکوفایی و بالندگی هر 
چه بیشتر فراهم و در سال جدید با ایجاد تحول در 
این شرکت خدمت شایانی به صنعت سیمان کشور 

ارائه گردد.
سال 1395 سال تحول بنیادی جهت نیل به اهداف 

آرمانی و دستیابی به ماموریت های ذیل می باشد:
1- دستیابی به بودجه آتی

2- بهس��ازی خط تولید به منظ��ور افزایش کمی و 
کیفی تولید

3- تبدیل الکتروفیلتربه یک هوس به منظور کاهش 
چشمگیر آالیندگی

4- برنام��ه ریزی و تالش جهت کاهش قیمت تمام 
شده تولید سیمان

5- برنام��ه ری��زی و ت��الش جهت کاه��ش هزینه 
حاملهای انرژی

6- تالش در جهت باالبردن کیفیت سیمان سفید و 
شناسایی و دستیابی به معدن مناسب

7- جدیت و تقویت سیس��تم کنترل فرایند p.m و 
تعمیرات پیشگیرانه و اضطراری و نگهداری تجهیزات 

و ماشین آالت
8- ارتقاء س��طح س��المت محیط و اقدامات زیست 

محیطی
9- پیگی��ری اخ��ذ پروانه بهره ب��رداری برای پروژه 

4000 تنی و برخورداری از امتیازات مربوطه
10- پیگیری اخذ س��ند مالکیت ت��ک برگی برای 

کارخانه سیمان شمال و تعیین حدود و حریم آن
11- حصارکشی حریم و محیط پیرامونی کارخانه

12- پیگیری نصب و سیستم حفاظت الکترونیکی و 
دوربین های مداربسته

19



| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره 65 | اردیبهشت  ماه  1395| 

سیمان قاین؛ قابلیت توسعه پایدار و حصول افتخار ملی 
مهندس اقبالیان با سود 1600 ریالی از قائن آمد

این روزها مجامع ش��رکت های س��یمانی برقرار است؛ صنعتی که در داخل بواسطه رکود ساخت و ساز و کاهش هزینه های عمرانی دولت حال و وضع خوبی ندارد. 
آنان که لب مرز هستند دل به صادرات خوش می داشتند که عفریت طالب، القاعده و داعش و استکبار، چه از نوع غربی و چه از نوع شرقی به جنگ با وارد کنندگان 
سیمان ما  در کوچه پس کوچه های کشورهای همسایه و حتی جنگ با آثار باستانی و مردمانی که همه داشته هایشان یک شال در کمر پیچانده است و برای لقمه ای 
نان دست به هر کس و ناکس دراز می کنند تا قوتی یابند و حیاتی سر کنند و این همسایگان غرق در جنگ را با سیمان چه کار! والجرم تنها  ماند مصرف داخل،آن 
هم که  نه در خزانه پولی هست نه در دستان کارآفرین قوتی، و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل... با درایت و مدیریتی که در پیشکسوت صنعت کانی کشور 
مهندس اقبالیان وجود دارد سیمان قاین از این گردنه نیز به سالمت به پیشتازی به واسطه سیمان با کیفیت برتر عبور خواهد کرد.  مجمع ساالنه شرکت سیمان 

قائن با تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید آغاز شد و پانل هیات رئیسه شکل گرفت.

مجمع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت سیمان قائن )س��هامی  عام( در تاریخ 
95/02/21 تش��کیل شد. تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه به شرح زیر 

 : است
صورت های مالی س��ال مالی منتهی به 94/12/29 ش��رکت مورد تصویب قرار 

گرفت.
سود تقسیمی به ازای هر سهم  مبلغ 600ر1 ریال مورد تصویب قرار گرفت.

اعضای هیات مدیره به شرح زیر انتخاب شدند:
- شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

-  شرکت سیمان صوفیان 
- شرکت سیمان ارومیه 
- شرکت سیمان شمال 

- شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین
چشم انداز شرکت سیمان قائن 1396:

متعالی ترین واحد صنعتی ش��رق کش��ور و پیشتاز در صنعت سیمان از طریق 
تولید انواع سیمان با کیفیت برتر بر سرمایه های انسانی در جهت توسعه پایدار 

و حصول افتخار ملی
شعارهای بیانیه چشم انداز:

ق: قابلیت توسعه پایدار و حصول افتخار ملی
ا: اعتماد و احترام متقابل

ی: یکپارچگی و تعالی سازمانی
ن: نشاط و پویایی ذی نفعان

فعالیت های مهم انجام شده در سال 1394: 
فعالیت های انجام شده طی سال

-  ایجاد بازارمصرف سیمان در اجرای جاده های بین شهری
-  فروش دارایی های غیرمولد

-  بهینه  سازی سیستم های توزین
-  بهینه  سازی شبکه فاضالب

-  راه اندازی سیستم آنالین مانیتورینگ 
- استقرار کامل سیستم مدیریت آموزش 

- تکمیل مطالعات تفضیلی معادن 
- کاهش کارکنان شرکت از طریق استفاده از قوانین کارهای سخت و زیان آور 

و سایر سیستم های تشویقی
- برونسپاری هر چه بیشتر فعالیت های کارخانه

- آموزش نیروهای جدید جهت جایگزینی کارکنان بازنشسته
- افزایش س��طح اعتبار بانکی ش��رکت از مبلغ 165/000/000/000 ریال به 

مبلغ 265/000/000/000 ریال
- پرداخ��ت به موقع بدهی ها و تصفیه تس��هیالت اخذش��ده در مواعد مقرر به 

نحوی که هیچ گونه جریمه ای به شرکت تعلق نگیرد.
برنامه های پیش بینی شده برای سال 1395:

- انجام تعمیرات اساسی در راستای نگهداری تجهیزات و استمرار تولید مطابق 
برنامه بودجه

 PM بهبود مستمر سیستم -
- استقرار نظام پیشنهادات

- اجرای پروژه تولید آهک صنعتی و هیدراته با ظرفیت 270 تن در روز
- تولید سیمان برای بتن جایگزین آسفالت

- انجام پروژه ها طبق استراتژی مدون شامل:
 فروش دارایی های غیرمولد
 سنجش رضایت مشتریان

- با توجه به برنامه های اعالم ش��ده از طرف هلدینگ، وضعیت تولید در س��ال 
آینده به صورت زیر پیش بینی شده است:

کارکرد دوره   260   روز
تولید کلینکر 000 /620   تن
تولید سیمان 760/000   تن

- به منظور حفظ بازار در مناطق جغرافیایی توزیعی و همچنین توس��عه بازار 
واحد فروش موظف به اجرای برنامه ذیل در سال مورد نظر گردید:

مقدار تحویل 760/000   تن
توزیع داخلی 400/000   تن

 استان خراسان جنوبی 75درصد
 استان خراسان رضوی    17درصد

 استان سیستان و بلوچستان 4درصد
 استان یزد  4درصد

 توزیع صادراتی   360/000   تن
 افغانستان   280/000  تن

پاکستان   80/000    تن
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»  بلومبــرگ «

دسـت اندازهای 

ورود سـرمایه به 

ایــــــران

را بررسـی کرد
به یمن درآمد مکفی خبرنگاری ! چندیس��ت در وزارت 
راه و شهرس��ازی شاغل ش��ده ام و هر روز خیل عظیم 
مهندسین و مشاورین و وزرایی از آسیا و آفریقا و اروپا را 
میدیدم که برای رایزنی و احیانا سرمایه گزاری به دیدار 
مهندس آخوندی و معاونین می رفتند و می روند. ذهنم 
در گیر این مس��ئله بود که چرا این همه آمد ، پیامدی 
ندارد و چرا  ریس��ک سرمایه گزاری در ایران باال است و 
اینکه  مهم ترین ابهام سرمایه گذاران خارجي براي ورود 
به بازار ایران چیس��ت؟ بلومبرگ با انتشار یک پژوهش 
خبري به این س��وال پاسخ داده است. بررسي نتایج این 
پژوهش نشان مي دهد که بیش از نیمي از شرکت هاي 
بین المللي عالقه مند به تجارت با ایران، به دلیل ترس 
از تحری��م هاي همچنان پابرجاي دولت آمریکا، از ورود 
به بازار ایران امتناع مي کنند. بیش از سه ماه از اجرایي 
شدن برجام مي گذرد و هیات هاي تجاري مختلفي در 
رفت و آمد به ایران هس��تند تا ارزیاب��ي دقیقي از بازار 
80 میلیون نفري کش��ور به دس��ت آورند. با این حال، 
نوعي تردید و ابهام در مذاکرات دوجانبه سرمایه گذاران 
خارجي با طرف ایراني مشاهده مي شود. به گفته فعاالن 
اقتصادي ایران، از بعد داخلي هیات هاي خارجي که در 
پسابرجام به ایران سفر کرده اند، روشن شدن چارچوب 
و قواعد مبارزه با فس��اد اداري را به منزله یک رفع ابهام 
بزرگ در انتقال سرمایه به داخل کشور عنوان کرده اند. 
در واقع براي آنها بیش از آنکه تس��هیالت و امتیازهاي 
اعطا شده از سوي دولتمردان ایران جذابیت داشته باشد، 
تضمین قراردادها و شفاف بودن مسیر سرمایه گذاري از 
اهمیت برخوردار است. به اعتقاد فعاالن اقتصادي، یکي 
از اش��تباهات رایج در ایران اعطاي امتیاز و تسهیالت به 
س��رمایه گذاران به جاي تضمین قراردادها در چارچوب 
ایجاد امنیت سرمایه گذاري است؛ به طوري که این امر 
نه تنها به جذب س��رمایه گذاري کمکي نمي کند، بلکه 
باعث ایجاد فساد و سوءاستفاده از امتیازات و تسهیالت 
اعطایي مي ش��ود. عالوه بر این، از بعد خارجي، دغدغه 
سرمایه گذاران خارجي و نگراني آنها از جریمه شدن از 

سوي دولت آمریکا در صورت همکاري با ایران است.
    بر اس��اس گزارش��ي که بلومبرگ به نقل از موسسه 
حقوقي »کالیداند کو« منتش��ر کرده 58 مدیر از 100 
مدیر شرکت هاي بین المللي مستقر در انگلیس گفته 
اند، مطمئن نیس��تند که بدانند چه اقدامات احتیاطي 
براي حفاظت از س��رمایه هایش��ان و جریمه نش��دن از 
س��وي رگوالتورها باید اتخاذ کنند. ای��ن مدیران بنگاه 
هاي اقتصادي همچنین درباره قراردادن خود در معرض 
ریسک تحریم هاي مرتبط با هسته اي، در صورت نقض 
توافق که »به احتمال فراوان« منجر به از دس��ت رفتن 
پول آنها خواهد شد، تردید دارند. این تحقیق همچنین 

نش��ان دهنده چالش هایي اس��ت که ایران براي منتفع 
شدن از نتایج توافق هسته اي سال گذشته، باید بر آنها 
فائق آید.به دنبال توافق هس��ته اي، تحریم هاي هسته 
اي از جمله در زمینه ممنوعیت اس��تفاده از سیس��تم 
س��وئیفت براي معامالت مالي بین المللي لغو ش��د. اما 
برخي از تحریم ها ش��امل ممنوعیت تجارت شرکت ها 
و اتب��اع آمریکایي با ای��ران و محدودیت هایي در زمینه 
معامالت دالري مرتبط با ایران همچنان پابرجاست. بر 
اساس این تحقیق، حدود 30 درصد از این مدیران گفته 
ان��د، براي گفت وگو با دیگر بان��ک ها درباره طرح هاي 
ورود به بازار ایران راحت نیس��تند.جان ویتاکر، یکي از 
اعضاي موسسه »کالیداند کو«، مي گوید: »اگر یک سوم 
بنگاه هاي عالقه مند به ورود به ایران، تا این حد نگران 
تحریم ها هستند که مي ترسند درباره طرح هایشان با 
بانک هاي خودش��ان گفت وگو کنند، پس یک مشکلي 
وجود دارد. سطح باالي مقررات مربوطه، براي اکثر بانک 
ها پرزحمت و پرالتهاب است و نگراني ها درباره تجارت 
مرتبط با ایران نیز بر این مش��کالت مي افزاید.«هرچند 
ش��رکت هاي اروپایي در صف نخست رقابت براي ورود 
به بازار 80 میلیون نفري ایران هس��تند، اما بانک هاي 
بزرگ اروپایي تمایلي به تامین مالي فعالیت هاي مرتبط 
با ایران ندارند زیرا همتایان آنها طي س��ال هاي گذشته 
به دلیل همکاري با ایران متحمل جریمه هایي سنگین 

شده اند.
    دو سال قبل بانک »بي ان پي پاریبا« فرانسه مجبور 
شد به دلیل معامله با ایران مبلغ بسیار باالي 9 میلیارد 
دالر به آمریکا جریمه پرداخت کند. »کامرزبانک« آلمان 
نیز در س��ال 2015 به دلیل ادع��اي نقض تحریم هاي 
آمریکا علیه کشورهایي از جمله ایران به پرداخت 45/ 1 
میلیارد دالر جریمه متهم شد. بانک »کردیت« سوئیس 
نیز در س��ال 2009 به دلیل معامله با ایران مبلغ 536 

میلیون دالر جریمه شد.
    ج��ان کري، وزیر امور خارج��ه آمریکا تصدیق کرده 
است که بانک ها تمایلي براي پذیرش ریسک ندارند و از 
آنها خواسته است در زمان تردید به دنبال دستورالعمل 
ها باشند. در تاریخ 4 مه، گرت بالنک، هماهنگ کننده 
تیم مذاکره کننده هس��ته اي وزارت خارجه آمریکا، در 
مصاحبه با بلومبرگ گفت آمریکا »اطالعات فراواني« را 
براي تضمین دادن به بانک ها و شرکت ها فراهم کرده 
اس��ت و براي کاس��تن از نگراني ه��ا در تماس منظم با 
مقامات ایران است. همزمان، دیوید لیپتون، معاون اول 
صندوق بین المللي پول، روز سه شنبه در مصاحبه اي 
در تهران گفت ایران باید مس��ائلي را در سیستم بانکي 
خ��ود ح��ل کند و به منظ��ور اتصال مجدد ب��ه اقتصاد 
جهاني، قوانین مربوط به ضد پول شویي را تقویت کند.

گرچه یک چهارم شرکت کنندگان در پژوهش موسسه 
»کالیداند ک��و« تحریم هاي باقي مانده آمریکا را اصلي 
تری��ن نگراني خود عنوان کرده اند، اما نگراني هایي نیز 
درباره دیگر جریمه ه��اي موجود وجود دارد. ده ها نفر 
از افراد و ش��رکت هاي ایراني در فهرس��ت تحریم هاي 
اتحادیه اروپا، بریتانیا و آمریکا قرار دارند. به گفته موسسه 
»کالیداند کو« با توجه به ماهیت غیرشفاف فضاي کسب 
و کار در ایران، این مس��اله مستلزم پذیرش چالش هاي 
بیش��تر اس��ت. جان ویتاک��ر، یکي از اعضاي موسس��ه 
»کالیداند کو«، مي گوید: »صادرکنندگان ممکن است 

سهوا با یکي از این افراد یا شرکت ها معامله کنند«.
    نتایج موسس��ه »کالیداند کو« در حالي منتشر شده 
که کارشناسان داخلي نیز دست اندازهاي فاز مالي برجام 
پس از فازهاي سیاسي و تجاري را تایید مي کنند. برخي 
از ارزیابي ها حاکي از این اس��ت که س��ه چالش باعث 
شده که گذر از دست اندازهاي مالي در پسابرجام سخت 
باشد. چالش نخست، مربوط به مشکالت بانکي داخلي 
نظیر حجم باالي مطالبات مع��وق، پایین بودن کفایت 
سرمایه، باالبودن ریس��ک اعتباري و سایر مسائل است 
که مانعي براي تعامل بان��ک هاي داخلي با طرف هاي 
خارجي ش��ده اس��ت. چالش دوم نیز درخصوص تغییر 
اس��تانداردها و ضوابط تعیین ش��ده در نظام بانکداري 
جهاني طي یک دهه گذش��ته بوده است. این در حالي 
اس��ت که به واسطه تحریم هاي اعمال شده، بانک هاي 
داخلي از رعایت این استانداردها، دور ماندند. همچنین 
به روزرس��اني ن��رم افزارها و آموزش منابع انس��اني نیز 
نس��بت به نظام پیشرفته کنوني، در سطوح پاییني قرار 
دارد. بح��ث آثار رواني به جا مانده در برجام را مي توان 
چالش سوم در این زمینه دانست. پس از لغو تحریم ها، 
بس��یاري از بانک هاي اروپایي ب��ه دلیل ترس از اعمال 
مجازات از سوي آمریکا، در همکاري با بانک هاي ایراني 
همچنان تردید دارند. در این میان، یک مقام اروپایي نیز 
ای��ن موضوع را تایید کرده، اما معتقد اس��ت که چالش 
هاي مرتبط با تحری��م هاي آمریکا علیه ایران به زودي 
رفع مي شود. به اعتقاد »مارینا میرا دارکول«، مدیر پروژه 
خانه اروپای��ي امبروزتي، هرچند تحریم هاي اروپا علیه 
ایران لغو ش��ده اس��ت، اما برقراري روابط تجاري اروپا با 
ای��ران همچنان درگیر چالش هایي در ارتباط با تحریم 
هاي آمریکا علیه ایران است که اطمینان داریم در آینده 
نزدیک وضع تغییر خواهد کرد. مدیر پروژه خانه اروپایي 
امبروزت��ي که مجري برگزاري اجالس اقتصادي ایران و 
ایتالیا در تهران در اردیبهشت ماه  بود، مي گوید: اتحادیه 
اروپا دیگر نمي تواند این مشکالت را بپذیرد و در تالش است 
شرایط را دستکم در مورد مهم ترین موضوعات مانند تعامالت 

بانکي و سرمایه گذاري هاي بلندمدت تسهیل کند.

چالش ریسک سرمایه گزاری در ایران
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جلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العاده گ��روه بهمن 
)شرکت سهامی عام( یکش��نبه مورخ 1395/2/5 
در محل س��الن تالش با حض��ور 74/61 درصدی 

سهامداران تشکیل شد.
مجمع ع��ادی به طور فوق العاده به ریاس��ت آقای 
کاظم معتمدی فر و به ناظ��ری آقایان رضا عاصم 
نخجوانی و سید علی رئیس زاده و به دبیری جناب 

دکتر محمد حیدری برگزار شد.
مجمع پس از اس��تماع گزارش مدیرعامل گروه و 
قرائت گزارش حس��ابرس با طنی��ن صلوات پی در 
پ��ی افزایش س��رمایه را مصوب ک��رد و چگونگی 
و نح��وه افزایش آن را در اختی��ار هیات مدیره به 
مدت دو سال قرار داد. آنچه سهامداران را خشنود 
ک��رد، حض��ور مدی��ر کارآزم��وده و امتحان پس 
داده در راس مدیری��ت ش��رکت ها بود که ش��وق 
دوچندان در سهامداران برای تجلی تحقق برنامه ها 

برمی انگیخت.
گ��زارش بازرس قانون��ي درباره گ��زارش توجیهی 

هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت 

گروه بهمن )سهامي عام(
در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون 

تجارت مصوب سال 1347
1- گ��زارش توجیهي مورخ 28 م��رداد ماه 1394 
هیات مدیره ش��رکت گروه بهمن )س��هامی عام( 
درخص��وص افزایش س��رمایه آن ش��رکت از مبلغ 
5070 میلیارد ریال به مبلغ 10000میلیارد ریال، 
مش��تمل برصورت ترازنامه فرضی، صورت سود و 
زیان فرضی و سایر اطالعات فرضی و یادداشت های 
همراه که پیوست است، طبق استاندارد حسابرسی 
»رس��یدگی به اطالعات مالی آتی« مورد رسیدگی 
این موسسه قرار گرفته اس��ت. مسئولیت گزارش 
توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات 

مدیره شرکت است.
2- گ��زارش مزب��ور در اج��راي تبص��ره 2 م��اده 
161اصالحی��ه قانون تج��ارت و با ه��دف توجیه 
افزایش سرمایه ش��رکت از محل مطالبات و آورده 
نقدی س��هامداران، سود انباش��ته و اندوخته طرح 
و توس��عه تهیه شده اس��ت. این گزارش توجیهي 

براساس مفروضاتی مش��تمل بر مفروضات ذهني 
درباره رویدادهاي آتي و اقدامات مدیریت تهیه شده 
اس��ت که انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. در 
نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده می شود که 
این گزارش توجیهي ممکن است براي هدف هایی 

جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.
3- اهم دالیل افزایش س��رمایه شرکت در گزارش 
توجیهی هی��ات مدیره، عمدتا مقابله با چالش ها و 
تهدیدات ناشی از فاز دوم هدفمندی یارانه و همسو 
با رک��ود اقتصادی )تنگنای مالی( و ... ذکر ش��ده 
و همچنین افزایش نرخ ارز در پی یکس��ان سازی 
آن موجب کاهش منابع مالی ش��رکت )سرمایه در 
گردش( و عدم توانایی پرداخت به موقع سود سهام 
قابل تقس��یم است. به این ترتیب جهت برون رفت 
از موارد یادشده همواره سرمایه گذاری در بازار در 
دستور کار شرکت بوده است که در شرایط  کنونی 
و با توجه به وضعیت اقتصادی دستیابی به اهداف 

یادشده برای این موسسه محرز نیست.
4- همان گونه که در گزارش توجیهی هیات مدیره 
بابت مشارکت و سرمایه گذاری در افزایش سرمایه 
شرکت های س��رمایه پذیر و شرکت های بورسی و 
فرابورسی بیان شده، تاکنون بالغ بر 2/300 میلیارد 
ریال از مصارف افزایش س��رمایه پیشنهادی تحقق 
یافته و مابقی آن در دس��ت اقدام اس��ت و با توجه 
به تنوع سرمایه گذاری ها و اهداف ذکرشده هر یک 
از شرکت های فوق که محل تامین افزایش سرمایه 
خ��ود را عموم��ا انتق��ال مطالب��ات و آورده نقدی 
س��هامداران اعالم نموده اند، انتظار می رود افزایش 
س��رمایه مورد نظ��ر عمدتا از خ��روج نقدینگی از 
شرکت های سرمایه پذیر جلوگیری کرده و احتماال 

موجبات منافع آتی برای سهامداران خواهد شد.
5- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، 
این موسس��ه به مواردی برخورد نکرده اس��ت که 
متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي 
تهیه گ��زارش توجیهي فراه��م نمی کند. به عالوه، 
به نظر این موسس��ه به اس��تثنای موارد مندرج در 
بندهای 3 ال��ی 5 باال، گزارش توجیهي یادش��ده 
براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق 

استانداردهاي حسابداري ارائه شده است.

6- حت��ي اگ��ر رویدادهاي پیش بیني ش��ده طبق 
مفروض��ات ذهني توصیف ش��ده در ب��اال رخ دهد، 
نتای��ج واقع��ي احتم��اال متف��اوت از پیش بینی ها 
خواهد بود، زیرا رویدادهاي پیش بیني ش��ده اغلب 
به گونه ای مورد انتظ��ار رخ نمی دهد وتفاوت هاي 

حاصل می تواند بااهمیت باشد.
تشریح طرح افزایش سرمایه:

اهم دالیل افزایش سرمایه مورد نظر شرکت:
اجرای ف��از دوم هدفمندی، رکود حاکم براقتصاد( 
عمدت��ا به دلیل تنگنای مالی )، کاهش درآمدهای 
نفتی به دلیل کاهش قیمت نفت و تداوم تحریم ها 
به همراه کمبود تقاضای موثر در اقتصاد( به دلیل 
کاهش قدرت خرید مردم(  وضعیت بسیار پیچیده 
ای را بر فضای اقتص��اد کالن ایران تحمیل نموده 
است. همچنین افزایش نرخ ارز در پی یکسان سازی 
نرخ آن طی ماه های آتی و کمبود منابع شرکت ها 
جهت س��رمایه در گردش و عدم توانایی شرکت ها 
در پرداخت س��ود تقس��یمی تهدیدهای بزرگی را 
برای ادامه فعالیت شرکت ها ایجاد نموده است که 
در صورت ادامه این روند قطعا فعالیت شرکت دچار 
اختالل خواهد شد. در این راستا مدیریت راهبردی 
گ��روه بهمن در مقابله با چالش ها و تهدیدات فوق 
الذکر، تمرکز بر فعالیت های محوری خود و سرمایه 
گذاری گزیده در کسب و کارهای جذاب از طریق 
بازار سرمایه را در دستور کار خود قرار داده است .
مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تامین آن:
با توجه به برنامه ارائه ش��ده، ش��رکت گروه بهمن 
)س��هامی عام( در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ 
5/070 میلی��ارد ریال به مبل��غ 10/000 میلیارد 
ریال، از محل اندوخته طرح توسعه، سود انباشته، 
مطالبات و آورده نقدی س��هامداران به ش��رح زیر 

افزایش دهد.

- 2/535 میلی��ارد ریال معادل 51 درصد از محل 
مطالبات و آورده نقدی سهامداران

- 2/058 میلی��ارد ریال معادل 42 درصد از محل 
سود انباشته

- 337 میلی��ارد ری��ال معادل 7 درص��د از محل 
اندوخته طرح و توسعه.

تدبیر مدیریت برای عبور از چالش ها 
افزایش سرمایه گروه بهمن مصوب مجمع گرفت
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دور زدن تحریم ممنوع !
ت��ا پی��ش از س��ال 2008 بانک های 
ایرانی به واس��طه بانک ه��ای خارجی 
)غیرآمریکایی( از چرخه دالر استفاده 
می کردند.ت��ا پی��ش از س��ال 2008 
بانک های ایرانی به واس��طه بانک های 
خارجی )غیرآمریکایی( از چرخه دالر 
اس��تفاده می کردند. این نوع همکاری 
 »U-turn« در نظام بانک��ی با عنوان
ش��ناخته می ش��ود. به عب��ارت دیگر 
بانک های ایرانی بدون داش��تن ارتباط 
مستقیم با سیس��تم بانکی آمریکا و با 
اس��تفاده از بانک های دیگر از خدمات 
دالری بهره می بردن��د چراکه هرگونه 
اس��تفاده از دالر در نظ��ام بانک��ی در 
هرکجای جهان نیازمند تس��ویه نهایی 
در فدرال رزرو آمریکا اس��ت. بر همین 
اس��اس ای��ران می توانس��ت مهم ترین 
تجارت خارجی خود یعنی فروش نفت 
خام را با اس��تفاده از دالر انجام دهد. 

همچنی��ن در طرف دیگر و در واردات از 
ارز دالر اس��تفاده کند. این اجازه استفاده 

از ارز دالر ب��ر اس��اس مقرراتی ب��ود که در 
آمریکا وجود داش��ت. در سال 2006 برای یکی 

از بانک ها و در س��ال 2008 برای تمام بانک های ایرانی 
u-turn بس��ته ش��د. این در حالی بود که پس از انقالب 
اس��المی ایران، آمریکا به ایران اج��ازه داده بود که از این 
فرآیند استفاده کند. بعد از این چند قانون در آمریکا تصویب شد 
که هدف آن اعمال محدودیت بر بخش مالی اقتصاد ایران بود. 

  U-turn حل معضل
در برج��ام رئیس جمه��وری آمری��کا 
یکس��ری قوانین علیه ای��ران را تعلیق 
ک��رد، در چند مورد نیز ب��رای توافق 
رئیس جمه��وری  ای��ران،  هس��ته ای 
آمری��کا از اختی��ارات قانون��ی خ��ود 
اس��تفاده کرد، برای رف��ع این تحریم 
نی��ز رئیس جمهوری آمری��کا به دلیل 
اختی��ارات باالیی ک��ه دارد، می تواند 
وارد عمل ش��ود. به ط��ور مثال دولت 
آمری��کا می تواند به ای��ران اجازه دهد 
در موارد خاصی، U-turn اس��تفاده 
کند. به نظر می رسد با توجه به اینکه 
برج��ام با مذاک��ره به نتیجه رس��یده 
اس��ت، تحریم های مربوط به سیستم 
بانک��ی نیز که منجر به مختل ش��دن 
چرخه u-turn ش��ده است، می تواند 
با مذاکره برطرف شود. آمریکا متعهد 
ش��ده است که ایران از منافع ناشی از 
برج��ام بهره مند ش��ود، از این نظر این 
تعه��د برگ برن��ده ای برای ایران اس��ت. 
ایران می تواند ادعا کند که به اندازه کافی از 
برجام ذی نفع نش��ده است. سخنان دکتر سیف 
نیز در آمریکا در همین راس��تا بود. منظور رئیس بانک 
مرک��زی این بود که ما باید تم��ام نتایجی را که در برجام 
پیش بینی ش��ده است به عینه مش��اهده کنیم. در نهایت 
اینکه اگر دولت آمریکا عزم جدی برای بهره مندی ایران از 
برجام داشته باشد، می تواند این محدودیت ها را رفع کند.

لج
 خ

سا
آتو
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پککو؛ پیشگام و پیشتاز در صنعت الکترونیک ایران
ارمغان مهندس قنبریان؛ مدیریتی نوین، تفکری نو، حرکتی سریع

مجمع عمومی ع��ادی س��الیانه و مجمع عمومی 
فوق الع��اده ش��رکت تجارت الکترونیک پارس��یان 
)س��هامی  عام( صبح روز س��ه ش��نبه م��ورخ 21 
اردیبهشت در سازمان مطالعات و بهره وری نیروی 

انسانی تشکیل شد.
در این مجمع که با حضور بیش از 81/7 درصدی 
سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره 
مدیران ارش��د و کارشناسان ش��رکت، نمایندگان 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی شرکت برگزار ش��د، مصطفی پوررنجبر به 
عنوان ریاس��ت مجمع، دیگر اعض��ای پنل هیات 
رئیس��ه مجمع را ای��ن گونه معرفی ک��رد: آقایان 
محمدرض��ا مرادی و وجیه اهلل س��اعدی به عنوان 
ناظرین اول و دوم و جناب گندم کار مرد کهنه کار 

مالی شرکت در مقام دبیر مجمع.
در ادامه مهن��دس عبدالعظیم قنبریان مدیرعامل 
ش��رکت پککو پش��ت تریبون قرار گرفت و پس از 
خوش آمدگوی��ی به حض��ار و تبریک اعیاد مبارک 
ش��عبانیه، به قرائت گزارش هیات مدیره مربوط به 

سال مالی منتهی به 1394/12/29 پرداخت.
وی در ابت��دا به بیان خالصه ای از رویدادهای مهم 
صنع��ت الکترونیک کش��ور در س��ال 94 از جمله 
انجام ممیزی های جامع شرکت های PSP توسط 
ش��رکت ش��اپرک و ارس��ال نتایج آن برای بانک 
مرک��زی به منظور اخذ مجوز دائ��م و متعاقب آن 
تصمیم ش��ورای پول و اعتبار برای جبران اتفاقات 
ناخوشایند رخ داده در سال 93 و روند شاخص های 
پرداخت الکترونیک کش��ور در سال 1394 نسبت 
به سال 93 پرداخت که به استناد آمار، شرکت در 
همه این موارد توانسته بود نقش پررنگ خود را در 

سهم از بازار به خوبی نشان دهد.
مدیرعامل خوش فکر شرکت با اشاره به اینکه پککو 
از سه بستر دستگاه های PSP ، اینترنت و موبایل 
ب��رای انتقال و پرداخت های الکترونیکی اس��تفاده 
می کن��د، افزود: خوش��بختانه با اتخ��اذ تمهیدات 
موفق مدیریتی و بهینه سازی امور توانستیم در هر 
سه بس��تر موفق عمل کنیم. وی با اشاره به وجود 

بیش از 800 ه��زار کارتخوان فروش��گاهی پککو 
اضافه کرد: تعداد تراکنش های س��ال 93 حدود 5 
میلیارد بود که این رقم در سال 94 به حدود 7/5 

میلیارد رسید.
مهندس قنبری��ان در تبیین دالیل باال رفتن بهره 
وری و راندمان کاری ش��رکت گفت: سال گذشته 
با بهینه س��ازی امور در زمینه عملکرد کارتخوان ها 
ش��اهد فس��خ یا عق��د قرارداده��ای جدید نصب 
بی��ش از 200 ه��زار کارتخوان بودیم ک��ه با کار 
کارشناسی صورت پذیرفت و بحمداهلل نتایج بسیار 
ملموسی هم داشت. وی این مهم را خالص کردن 
کارتخوان ها خواند و افزود: همچنین توانس��تیم با 
پس��ت بانک و بانک رسالت نیز قراردادهای خوبی 
منعقد کنیم. مدیرعامل ش��رکت توس��عه کمی و 
کیفی شبکه خودپردازهای بدون شعبه را از دیگر 
رئوس برنامه های خود برشمرد و اظهار کرد: تعداد 
324 خودپرداز بدون شعبه شرکت در سال 93 به 
460 شعبه در س��ال 94 رسید؛ یعنی به ازای هر 
سه روز یک شعبه به مجموعه شرکت اضافه شده 
و در نتیجه این اقدام، حجم پول 3000 میلیاردی 

به بیش از 6000 میلیارد رسیده است.
وی ص��دور ان��واع کارت های پرداخ��ت و افزایش 
کارت های پیش پرداخت و اعتباری صادرش��ده تا 
حدود 16 میلیون، رشد 45 درصدی تراکنش های 
جذب ش��ده از طریق کانال های پذیرش در س��ال 
94 نس��بت به سال گذشته و افزایش شاخص های 
به��ره وری کارتخوان های فروش��گاهی را از دیگر 
نکات برجسته عملکرد شرکت تجارت الکترونیک 
پارس��یان برشمرد و گفت: به این ترتیب توانستیم 
در بین ش��رکت های برتر از نظر رش��د سریع قرار 

بگیریم.
مهندس قنبریان در بخش دیگری از گزارش خود 
به تش��ریح موضوع طرح های خالقانه و حمایت از 
این ایده ها، به طراحی و پیاده س��ازی اپلیکیش��ن 
پرداخ��ت همراه »تاپ« با ش��عار »ش��ما هم تاپ 
باش��ید« که اس��تقبال بس��یار خوبی از آن شده و 
ه��م اکنون نزدیک به نیم میلی��ون نفر از خدمات 

آن به��ره مندند و یا   ط��رح کارت ویژه که امکان 
تجمیع چند کارت در یک کارت را با شعار »کارتی 
فراتر از ی��ک کارت« فراهم می کند، پرداخت. وی 
همچنین ب��ه طرح هایی که اس��تقبال قابل توجه 
ش��رکت ها و موسسات بزرگ از جمله وزارت نفت، 
فروشگاه های اتکاء، شهروند و ... را به دنبال داشته 

اند، اشاره کرد.
مدیرعامل شرکت برگزاری جشنواره های متعدد از 
جمله جشنواره های از کارتخوان تا آپارتمان، پاییز، 
تاپ، رمضان و جام فوتس��ال را نیز از جنس همان 
طرح ه��ای خالقانه و کارشناس��انه ای دانس��ت که 
بازخورد خوبی داش��ته و مشتریان از آنها  به خوبی 

استقبال کرده اند.
این مدیر برجس��ته مخابراتی کش��ور در قس��مت 
پایانی گزارش خود بیان کرد: با توجه به ش��رایط 
حاکم بر فضای اقتصادی - سیاسی کشور و جهان 
و توافق های حاصل از رف��ع تحریم ها، مذاکرات و 
رایزنی ه��ای گس��ترده ای با ش��رکت های اروپایی 
انجام ش��ده و در نهایت با انتخاب ش��رکت ایزیکو 
)iyzaco( و انعق��اد قرارداد ب��ا آن، اتصال درگاه 
پرداخت اینترنتی پککو ب��ه درگاه های بین المللی 
میس��ر می ش��ود. وی این اتفاق را مب��ارک و نادر 
دانس��ت که به واسطه آن، مش��تریان می توانند از 
خدم��ات هتل ها و فروش��گاه های بین المللی بهره 

ببرند.
عبدالعظیم قنبریان همچنین از پروژه ای برای ارائه 
خدمات الکترونیکی به زائران عتبات عالیات و سایر 
شهرهای عراق و حتی ترکیه سخن گفت و افزود: 
زیرساخت های الزم و اولیه ایجاد شده و مذاکرات 
نهایی در حال انجام اس��ت. مدیر ارش��د ش��رکت 
توسعه ش��بکه نمایندگی ها با هدف ارتقای سطح 
ارائه خدمات در کشور، ارائه نسخه جدید نرم افزار 
کارتخوان فروشگاهی با هدف ارتقای سرعت تبادل 
تراکنش و همچنین ایجاد زیرس��اخت های فنی و 
حقوقی م��ورد نیاز به منظور گس��ترش امور را از 
دیگر رئوس کاری دانس��ت که مدیریت در س��ال 

گذشته به جد پیگیر آن بوده است. 
لج

 خ
دی

مه
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الزم به ذکر اس��ت که شرکت الکترونیک پارسیان 
ک��ه در س��ال 82 و تنها با ارائ��ه خدمات به بانک 
پارس��یان کار خود را آغاز کرد، اکنون پس از 13 
س��ال به ارائه خدمات به 16 بان��ک  می پردازد و 
همین امر گویای وجود  مدیرانی کاربلد و مردانی 
پرانرژی است و حکایت از تجمیع تجربه و نیروی 
جوانی دارد که شعار حرکتی سریع و تفکری نو را 

به منصه ظهور رسانده اند.
وقت��ی مدیر ارش��د از تنوع در ارائ��ه محصوالت و 
خدمات حتی نوع دریافت سخن می گوید و اعالم 
می کند »این هدف ماست که در حوزه های مختلف 
هر روز حرکت صعودی خود را استمراربخش��یم«، 
درمی یاب��ی اف��ق  ترسیم ش��ده برای چش��م انداز 
شرکت که همانا پیشگامی و پیشتازی در صنعت 
الکترونیک کش��ور و تاثیرگذاری در منطقه است، 

هدفی ملموس و قابل دستیابی است.
حیفمان می آید در پایان گزارش از مدیران بادانش 
و آبدیده ای س��خن نرانیم که ب��ا خضوع تمام در 
برابر ارب��اب جراید و س��هامداران خ��رد صادقانه 
سخن می رانند و پاس��خگو هستند و همچنین از 
بچه های خ��وب روابط عمومی و جن��اب علیزاده 
مدیر فرهیخته و متواضع روابط عمومی ش��رکت 
که  به گرمی پذیرای اهالی رس��انه و یاری رس��ان 
آنها در تهی��ه و تنظیم اخب��ار و گزارش ها بودند. 
در یک کالم ش��رکت تجارت الکترونیک پارسیان، 
با تلفیق دانش و تجرب��ه و به یمن حضور جنابان 
فقیری، قنبریان، نوبهار و بشرخواه و کارشناسان و 
معاون��ان و مدیران ج��وان از مالی و طرح و برنامه 
گرفته تا تحقیق و توس��عه و فناوری اطالعات و ... 
در اندک زمان کاری کارس��تان را در ش��رکت به 

انجام رسانده اند. 
در نهای��ت مجم��ع ب��ا طنین صلوات پ��ی در پی 
حضار با تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 قانون 
تجارت، تصویب صورت های مالی و تقس��یم سود 
470 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان داد.  
اعضای هیات مدیره به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- بانک پارسیان )سهامی عام(
- بانک تجارت )سهامی عام(

- ش��رکت تج��ارت الکترونی��ک پارس��یان کیش 
)سهامی خاص(

- شرکت آتیه پارسیس پارس )سهامی خاص(
- ش��رکت تامین خدمات سیس��تم های کاربردی 

کاسپین )سهامی خاص(
پیام هیات مدیره

پرافتخار  تاریخچ��ه 
تج��ارت  ش��رکت 
پارسیان  الکترونیک 
با تکی��ه بر همراهي 
س��هامداران  ش��ما 
اعتم��اد  و  محت��رم 
س��تفاده کنندگان  ا
از ش��بکه پرداخ��ت 
الکترونیک ش��رکت 
و  خ��ورده  رق��م 
نقش��ی  ایف��ای  ب��ا 
در رش��د  بی بدی��ل 
فرهنگ اس��تفاده از 
پ��ول الکترونیک��ی، 
و  خدم��ات  منش��ا 
نوآوری ه��ای مهمی 
پرداخت  صنعت  در 
الکترونی��ک کش��ور 

گردیده است.
بسیار خرسندیم که با سپري شدن یک سال دیگر 
از فعالیت ش��رکت ک��ه توام با نش��اط و تالش به 
منظور ایجاد زیرساخت های علمی، فنی و تجاری 
مورد نیاز و اعتالي هر چه بیش��تر جایگاه و اعتبار 
ش��رکت در عرصه پرداخت هاي الکترونیک کشور 
بوده است، فرصت ارائه گزارش عملکرد و اقدامات 
ش��رکت طي سال 94 به ش��ما سهامداران محترم 

فراهم گردیده است.
توس��عه ظرفیت پذیرش تراکنش های ش��رکت از 
طریق اس��تقرار س��امانه هاي جدی��د نرم افزاري و 
افزایش ظرفیت ش��بکه مخابرات��ي و ارتباطي در 
سراسر کشور، قرارگیری در جمع صد شرکت دوم 
از 500 شرکت برتر کش��ور، افزایش 47 درصدی 
شبکه نمایندگی های شرکت، اقدام در جهت اخذ 
 ،)MVNO( مجوز اپرات��وری موبایل در کش��ور
راه اندازی س��امانه پرداخت همراه )تاپ( و ... تنها 
بخشي از دستاوردهاي ش��رکت در سال 94 بوده 

است.
با س��پاس بیک��ران از عنایات پ��روردگار متعال و 
حمایت بي دریغ شما سهامداران محترم، امیدواریم 
با تالش بي وقفه تمامي مدیران و کارکنان شرکت، 
در س��ال پیش رو بتوانیم با اراده اي مس��تحکم و 
گام های��ي اس��توارتر از پیش، با تنوع بخش��ي هر 
چه بیش��تر ب��ه محصوالت و خدمات ش��رکت در 
حوزه های پرداخت هاي الکترونیکی، بیش از پیش 
بر اعتبار نام  تجاري ش��رکت و اعتماد مش��تریان 

بیفزاییم.
چشم انداز

کسب بیشترین سهم از بازار پرداخت الکترونیکي
ماموریت

ایج��اد زنجیره ام��ن پرداخت الکترونیک��ي با ارائه 
راهکارهاي خالق براي پاس��خ س��ریع و آس��ان به 

نیازهاي مشتریان با کمترین هزینه
ارزش های بنیادین

- توجه به کرامت انس��اني و اداي احترام به تمامي 
ذي نفعان شرکت

- جوابگویي مسئوالنه به مشتریان و ذی نفعان
- توج��ه به شایسته س��االري و افزای��ش وفاداري 

کارکنان به سازمان
- تاکی��د بر روابط ب��رد- برد با مش��تریان و کلیه 

ذي نفعان
- پیشگامی در نوآوری و چابکی در ارائه محصوالت 

و خدمات مورد نیاز مشتریان
- تاکید بر ایجاد سازمانی دانش محور

- تاکی��د مس��تمر ب��ر کار گروه��ی و پرهی��ز از 
خودمحوری در بین افراد سازمان

افتخارات کسب شده شرکت پککو در سال 94
- ارتقای 80 پلهاي جایگاه ش��رکت و کسب رتبه 
149 در جمع 500 ش��رکت برتر کش��ور براساس 
آخری��ن رتبه بندي انجام ش��ده توس��ط س��ازمان 
مدیریت صنعتی در س��ال 94(براس��اس عملکرد 
شرکت در سال 93( و قرارگیري در بین 5 شرکت 
برتر از نظر»رش��د سریع« در بین صد شرکت دوم 

برتر کشور
- احراز رتبه اول در هفتمین جش��نواره ملی بهره 
وري در بین شرکت هاي ارزیابی شده در گروه رایانه

- قرارگیري در جمع 10 ش��رکتPSP  برتر آسیا 
 PSP  و احراز رتبه 47 در میان ش��رکت های برتر

در جهان
- نماین��ده منتخ��ب جمه��وري اس��المی ایران 
در چهارمی��ن دوره رقاب��ت بین الملل��ی تج��ارت 

برای   )Best Practice Competition(برت��ر
طراح��ی و پیاده س��ازی م��دل س��نجش رضایت 

)PCSI(مشتریان پککو
برنامه هاي آینده شرکت

در راس��تاي تحقق چش��م انداز مطلوب شرکت در 
اف��ق97 و به منظور نی��ل به اهداف اس��تراتژیک 
ش��رکت در س��ال 95، برنامه ریزي هاي متعددي 
صورت پذیرفته که نتای��ج آن در قالب یک برنامه 
عملیاتي جامع اس��تخراج ش��ده و پس از تصویب 
در دس��تور کار واحدهاي س��ازماني ذي ربط قرار 
گرفته است. از مهم ترین پروژه هاي پیش بیني شده 
در برنامه عملیاتي شرکت در سال 95 مي توان به 
موارد زیر اش��اره نمود که ذیل هر یک تعداد قابل 

توجهی زیرپروژه تعریف شده است :
- اس��تقرار نظام یکپارچه معم��اری جامع امنیت 

اطالعات
- طراحی و استقرار نظام مدیریت عملکرد شرکت

- طراح��ی و اس��تقرار س��امانه های نرم اف��زاری 
م��ورد نیاز ب��رای بهره برداری از ه��وش تجاری و 
پیاده سازی سامانه یکپارچه مدیریت و مانیتورینگ 

درگاه های پرداخت
- به روزرس��انی و توس��عه تجهی��زات مرکز داده و 

استفاده از فناوری Cloud برای ارائه خدمات
- پیاده سازی باشگاه وفاداری مشتریان

- ارائ��ه کیف پول الکترونیک و راهکارهای مرتبط 
با آن

- نوسازی ناوگان کارتخوان های فروشگاهی مرتبط 
با آن

- نوسازی ناوگان کارتخوان های فروشگاهی شرکت
- پیاده سازی سامانه مانیتورینگ و پایش عملکرد 

پذیرندگان
- پیاده سازی سامانه چرخه زیست کارتخوان های 

فروشگاهی شرکت
- تهیه طرح توجیهی، تجاری و فنی پروژه اپراتوری 
موبای��ل کش��ور )MVNO( براس��اس فراخوان 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و فراهم آوردن 
زیرساخت های مورد نیاز برای عملیاتی نمودن این 

پروژه
- طراح��ی و اس��تقرار س��وئیچ و درگاه های دوم 
پذی��رش ب��ه منظور ب��اال بردن ضری��ب اطمینان 

سرویس
- مذاک��ره و تفاهم با طرف های خارجی برای ارائه 
سرویس های مشارکتی در داخل و خارج از کشور.
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دکترین مهندس صدیقی؛ توسعه پایدار، تولید پاک و تامین خواست مشتری 
سیمان غرب به مجمع ساالنه نشست

مجمع عمومی عادی س��الیانه شرکت سیمان غرب 
)س��هامی  عام( یکشنبه 1395/2/26 در محل سالن 

تالش وزارت کار برگزار شد.
در ای��ن مجم��ع که ب��ا حضوراکثریت س��هامداران 
حقیقی و حقوق��ی، اعضای هیات مدی��ره، نماینده 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار، حس��ابرس و بازرس 
قانونی برگزار ش��د، ریاس��ت مجم��ع برعهده آقای 
حس��ین فاتح بود که جنابان جواهری و حیدری در 
مقام نظار اول و دوم و آقای آزرده دس��ت به عنوان 

دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادام��ه با قرائ��ت گزارش هیات مدی��ره به مجمع 
مربوط به اهم فعالیت های صورت پذیرفته طی سال 
مال��ی منتهی ب��ه 1394/12/29 و پس از اس��تماع 
گزارش حس��ابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان 
ب��ا طنین صلوات خود ضم��ن  تصویب صورت های 
مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم 
سود 530ر ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان 

دادند.
همچنین مجمع عمومی فوق العاده ش��رکت صنایع 
س��یمان غرب )سهامی  عام( در همان تاریخ تشکیل 
ش��د و اضاف��ه ک��ردن موض��وع »انج��ام خدمات و 
فعالیت های آزمایش��گاهی« ب��ه موضوعات فعالیت 
اساس��نامه شرکت، به ش��رط اخذ مجوز از سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار تهران، م��ورد تصویب مجمع 

قرار گرفت.
مهندس کمال صدیقی مدیرعامل شرکت در ابتدای 
گزارش خود با اش��اره به افتخارات ش��رکت در سال 
1394 از جمله کس��ب عنوان واح��د کیفی نمونه، 
کس��ب نش��ان اس��تاندارد برای محصوالت تولیدی 
س��یمان تی��پ 1، 2و5 ، اخ��ذ گواهینام��ه رعایت 
حقوق مصرف کنندگان و کسب رتبه دوم در دومین 
جشنواره رتبه  بندی ش��رکت های تابعه شستا بیان 
ک��رد: با توجه به اعتقاد راس��خ تیم ارش��د مدیریت 
ش��رکت به امر بهینه  س��ازی امور و اج��رای تعالی 
سازمانی توانس��تیم شاهد اتفاقات خوبی در شرکت 

باشیم.
وی در ادام��ه ب��ا اع��الم اینک��ه یک��ی از تعهدات و 
ارزش های س��ازمانی مجموعه س��یمان غرب تعالی 
س��ازمانی و توسعه پایدار اس��ت، گفت: از این رو با 

اهتمام کلیه کارکنان مجموعه موفق به پیاده  سازی 
م��دل تعالی س��ازمانی گردیده و جای��زه اهتمام به 
کیفیت از س��وی سازمان ملی استاندارد و تحقیقات 
صنعتی در سال مالی مورد گزارش به سیمان غرب 

تعلق گرفته است.
مهن��دس صدیقی ک��ه از مدیران باس��ابقه و موفق 
شرکت های سیمانی کش��ور است، در ادامه گزارش 
خود چش��م انداز ش��رکت در افق 3 ساله را کسب 
جایگاه اول تولید، عرضه و صادرات سیمان با  توجه 
به ظرفیت در منطقه غرب کش��ور دانس��ت و اضافه 
کرد در جهت تحقق و تامین چش��م انداز، موارد زیر 

حائز اهمیت می باشد:
1(جایگاه اقتصادي برتر در بین شرکت هاي منطقه 
و ش��رکت هاي تابعه هلدینگ فارس و خوزستان به 

تناسب ظرفیت تولید 
2( جایگاه برتر برند س��ازمان در بین رقبا در منطقه 

داخل و خارج کشور
3( جای��گاه برتر مش��تري  مداري و کس��ب رضایت 

مشتري در بین رقبا
4(جایگاه برت��ر انعطاف  پذیري مطاب��ق نیاز بازار و 

مشتري
مدیرعام��ل در ادامه با تش��ریح دکتری��ن مدیریتی 
مجموع��ه در امر توس��عه پای��دار و باال ب��ردن بهره 
وری اضافه کرد: در تمام واحدها از مالی و بازرگانی 
گرفته تا انرژی، مکانیک، برق، تولید، محیط زیست، 
تضمین و کنترل کیفیت و ... این مهم به جد توسط 
کارکنان و کارشناسان کاربلد شرکت نمود پیدا کرده 
و در تمام واحدها ش��اهد باال رفتن راندمان کاری و 

بهینه  سازی امور بوده ایم.
مدیرباس��ابقه صنعت کانی کش��ور س��پس با اشاره 
به چالش ه��ای پی��ش روی داخل��ی از جمله عدم 
اختصاص بودجه به طرح های عمرانی توسط دولت، 
بهره برداری از کارخانجات تولید سیمان بدون توجه 
به نیاز بازار داخلی به سیمان، روش های غیرمتعارف 
در  ف��روش، ب��اال بودن هزینه حم��ل و نقل و تاثیر 
مس��تقیم آن بر قیمت محصول صادراتی و ... اظهار 
کرد: عالوه بر عوامل فوق که صنعت س��یمان را در 
داخل دچار مشکل می کند، شرکت در حوزه خارجی 
و صادرات نیز دچار معضالت و مس��ائلی اس��ت، از 
جمله وجود رقب��ای توانمند بخش خصوصی ایرانی 
و خارج��ی در بازار عراق، موانع تعرفه ای در کش��ور 
عراق، محدود بودن ظرفیت صادرات و وابس��تگی به 

بازار انحصاری عراق.
 مهندس صدیقی در پایان گزارش خود با تش��ریح 
مدیریت استراتژیک در ش��رکت بیان کرد: با توجه 
به اهمیت مش��خص بودن اس��تراتژی س��ازمان در 
تصمیم گیری های کوتاه م��دت و بلندمدت، صنایع 
سیمان غرب از سال 1391 به تدوین سند راهبردی 
ش��رکت مبادرت ک��رد و با شناس��ایی تمام جوانب 
تصمیم گی��ری از جمله محیط، نقاط قوت و ضعف 
س��ازمان، فرصت ه��ا و تهدیدها، ذی نفعان و س��ایر 
امکانات شرکت استراتژی های سازمان تعریف شده 
و در همین راس��تا برای اجرای اثربخش این طرح و 

پیشبرد استراتژیک سازمان پروژه های بهبود به طور 
مس��تمر تعریف گشته اس��ت و با اهتمام مدیریت و 
کارکنان زحمتکش شرکت سیمان غرب برای ارزش 

آفرینی به اجرا درمی آید.
در ب��اب مدیری��ت ای��ن مدیر قدیم��ی همین بس 
ک��ه در دوره رکود صنعت س��اخت و س��از و تامین 
نقدینگ��ی پروژه ه��ای عمران��ی دولت ک��ه صنعت 
س��یمان را دچار مش��کل کرده، با ظهور داعش در 
ب��ازار هدف صادرات��ی دو عاملی که می توانس��ت و 
توانس��ته برای بسیاری از ش��رکت ها چالش برانگیز 
باش��د و آنها را به مرز ورشکستگی برساند، سیمان 
غرب با این دکترین مدیریتی و س��رلوحه قرار دادن  
به��ره وری در کلیه امور از نیروی انس��انی گرفته تا 
توس��عه ابعاد کیفیت، ارتقای راندمان تولید، بهبود 
شرایط تامین کاال و خدمات و ... توانسته به شهادت 
آمارو کسب گواهینامه های کیفیت و رعایت حقوق 
مصرف کنندگان و ... عملکردی را برای س��هامداران 

خود به ارمغان بیاورد که مثال زدنی است.
جناب آزرده دس��ت مدیر ارش��د مالی ش��رکت در 
حاشیه این مجمع درباره اهم فعالیت های امور مالی 
و بازرگانی شرکت در سال 94 گفت: در سال گذشته 
توانستیم برای نقدینگی الزم وام های بسیار خوبی از 
بانک های توسعه صادرات، تجارت و ملت بگیریم که 
نس��بت به سال 93 رش��د 21 درصدی داشته و در 
عین حال نرخ تس��هیالت دریافت��ی 15، 20 و 21 
درصد بوده اس��ت. وی ارتقای رتبه شفافیت شرکت 
در س��ازمان بورس که نش��ان از روند رو به رش��د و 
بهبود اطالع رس��انی و قابلیت اتکای اطالع رس��انی 
دارد و پیگیری و حل و فصل مالیاتی تشخیص داده 
شده توس��ط اداره امور مالیاتی و ... را از دیگر نکات 

حائز اهمیت گزارش مالی شرکت دانست.
حضور پرش��مار بزرگان و پیشکسوتان صنعت کانی 
کشور، کارشناسان برجسته بورس و مدیران سیمانی 
کشور و طیف گس��ترده مطبوعاتی ها از دیگر نکات 
برجس��ته ای بود که نش��ان از ارج و قرب ش��رکت 
سیمان غرب و مهندس صدیقی در بین بورس بازان 
کش��ور به عنوان ش��رکتی موفق و مدیری برجسته 

است.
شایان ذکر است با برگزاری مجمع فوق العاده، اضافه 
شدن خدمات آزمایشگاهی پس از اخذ مجوز بورس 
و تغییر اساسنامه با اکثریت آرای سهامداران حاضر 

مصوب مجمع گرفت. 
پیام هیات مدیره:

ش��رکت صنایع س��یمان غ��رب به عن��وان یکي از 
شرکت هاي تابعه ش��رکت سیمان فارس خوزستان 
با ماموریت زیر تاسیس گردیده و فعالیت مي نماید:

»تولی��د و عرض��ه انواع س��یمان و کلینکر مطابق با 
استانداردهاي محصول، نیاز مشتري و شاخص هاي

اقتصادي« در جهت تحقق و تامین ماموریت، موارد 
زیر در دستور کار قرار دارد:

1( مش��ارکت و پش��تیباني اثربخش از تداوم پایدار 
تولید س��یمان کشور با توجه به شاخص هاي توسعه 

پایدار
2( مشارکت و ارتقای زنجیره ارزش سازه هاي بتني 

کشور
3( مش��ارکت در پایداري و انعط��اف پذیري بهینه 

زنجیره تامین طرح هاي عمراني ملي.
افتخارات شرکت در سال 1394:

1( کسب عنوان واحد نمونه کیفي
2( کسب نش��ان استاندارد براي محصوالت تولیدي 

سیمان تیپ 1،2،5
3( گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان

4( کس��ب رتبه دوم در دومین جشنواره رتبه بندي 
شرکت هاي تابع شستا
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تاالر بزرگ هتل ارم در جوار کتابخانه ملی شاهد حضور جمعی از اصحاب خبر بود. این نشست به مناسبت پنجاهمین سال تولد ُگلی این سفیر پاکی و بهداشت 
که افزون از 15درصد بازار داخلی برای خانوار ایرانی و پرشمار برای خانواده آسیای صغیر و شبه جزیره سهمش در جهت حفظ بهداشت است.

از دیرباز به یاد داریم که این مایع ظرف شویی سالمت خانواده را تضمین می کند.ُگلی پنجاه سال پیش در مجموعه صنایع بهشهر متولد شد . آن روزها که اصل 
چهار ترومن ، لنگان لنگان در پی توسعه و ترویج بهداشت و سالمت بود. در آن روزها به یادگار در سرای بازار تهران پیری جهان دیده و دردآشنا بنایی نهاد که 
در آن گلنار ، عروس ، ُگلی ، گلتاش ، ساینا و مادر همگی »پاکسان« متولد شد و چه خوش متولد شد. و اما تشریح نشست اصحاب قلم بهر این مسئله که ُگلی 
جوان با برترین اسانس و پیشرفته ترین دانش فنی از کشور سوئد در آغوش این مام پا به عرصه گزارده و مدیرعامل کاربلد شرکت ساینا با فروتنی به رسانه گفت 
کمک کنید تا این س��فیر س��المت ُگلی جوان را به سبد خانوار بیافزاییم. ُگلی جوان در بسته بندی شکیل و با عطر و بویی خوش از بهترین اسانس های جهان 
بوده از رخ کشیده و در یک کالم دوباره ُگلی گل کاشت.ساینا در بدو ورود به بورس برترین و با کیفیت ترین محصول شوینده در کشور در سبد خانوار نشاند.

مدیر عامل فرهیخته و توانمند گروه توسعه صنایع بهشهر بدین باور است که محصول تولیدی در گروه توسعه صنایع بهشهر می بایست منطبق با تمام استاندارد 
های جهانی و باور مداری مصرف کنندگان در بازار توزیع و ارزه گردد.

این فرمان سرقطار کاروان با پرده از رخ کشیدن ُگلی جوان با بهترین اسانس با دانش فنی از پیشرفته ترین کشورهای جهان به اصحاب قلم معرفی شد.

ُگلی ُگل کاشت ... 
برندی که بیش از 50 سال است با آن زندگی می کنیم
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مجمع عمومی عادی س��الیانه شرکت سیمان خاش 
)سهامی  عام( مورخ 1395/2/19 در محل شرکت بین 

المللی بازرسی کاالی تجاری برگزار شد. 
در این مجمع که با حض��ور بیش از 96/95 درصدی 
س��هامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، 
نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار، حس��ابرس و 
بازرس قانونی برگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای 
حس��ین فاتح بود که جنابان حمیدرضا بهزادی پور و 
حسین صوفلو در مقام نظار اول و دوم و آقای خسرو 

جامعی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
ب��ه اهم فعالیت های صورت پذیرفته طی س��ال مالی 
منتهی ب��ه 1394/12/29 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  
  2/100 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره:
حضور س��هامداران گرامی را در مجمع عادی سالیانه 
گرامی داشته، سالمتی و سعادت شما بزرگواران را از 

ایزد منان خواستاریم.
بیستمین سال فعالیت تولیدی شرکت سیمان خاش 
را در سالی که به نام دولت و ملت، همدلی و همزبانی 
مزین بود با اتمام س��ال 94 به پایان رس��اندیم. علی 
 رغم سایه افکنی رکود تورمی بر اقتصاد و تولید کشور، 
مدیران این ش��رکت با برنامه  ریزی و همت کارگران 
پرتالش و حمایت س��هامداران بزرگوار توانس��تند از 
این گذرگاه س��خت نیز عبور کرده و به موفقیت های 

چشمگیری دست یابند.
توج��ه ویژه به ام��ر بازاریاب��ی و فروش ب��ا توجه به 
محدودیت بازار، مخاطرات ف��راوان منطقه ای، وجود 
رقبا و بعضا رقابت های ناس��الم حاکم بر بازار داخلی و 
صادرات، پایش مس��تمر و بازاریابی گستره را ایجاب 
می کند. حفظ س��هم بازار داخل��ی علی  رغم کاهش 

مصرف سیمان در سال 94 و تشکیل سبد صادراتی 
از برنامه های اجراشده این شرکت است.

توزیع حدود 991 هزار تن انواع محصوالت که حاکی 
از پوشش کامل ظرفیت و افزایش 4 درصدی نسبت 
به س��ال 93 است، صادرات حدود 347 هزار تن انواع 
محصوالت با رش��د 11 درصدی نسبت به سال قبل 
آن، رشد 3 درصدی مبلغ فروش محصوالت و کنترل 
قیمت تمام شده با رشد 8 درصد نسبت به سال ماقبل 
آن، از شاخصه های ارتقای کمی و کیفی عملکرد است 
که آثار آن در ارزش بازار س��هم شرکت کامال مشهود 

اس��ت.
رشد 10 درصدی EPS عملکرد سال 1394 و حصول 
رقم 2/155 ریالی، ناش��ی از عملکرد مطلوب شرکت 
در این سال مالی بوده و انتظار می رود با ایجاد آرامش 
در بازار سرمایه شاهد رشد بیش از پیش ارزش سهام 

شرکت و خشنودی بیشتر سهامداران عزیز باشیم.
طی سال 1394 علی  رغم مشکالت نقدینگی حاکم بر 
کلیه واحدهای تولیدی و الزام هیات مدیره به پرداخت 
به موقع و مطابق برنامه سود سهام، با بهره گیری مناسب 
از تس��هیالت بانکی، مدیریت مناب��ع مالی و تبدیل 
دارایی های غیرمولد در کنار عملکرد اجرایی مناسب 
که در سود عملیاتی با 1/2 درصد رشد مستتر است، 
سود غیرعملیاتی شرکت نیز تا حدود 23 میلیارد ریال 
افزایش یافته و رشد 57 درصدی را در این بخش شاهد 

هستیم.
حفظ اس��تانداردهای مل��ی و بین الملل��ی از جمله 
CE,IMS,ISO17025 ، مش��تری مداری س��ری 
ISO 000/10 و انج��ام ممیزی مرحل��ه اول جهت 
دریافت استانداردهای انرژی س��ری ISO50/000 و 
آغاز فرایند به روزآوری برنامه استراتژیک جدید شرکت 
در س��ال جاری از اقدامات صورت گرفته و در دس��ت 

اقدام اس��ت. 
کسب عناوین صادرکننده نمونه، واحد نمونه کیفی، 
واحد نمونه تولیدی حامی مصرف کننده، واحد نمونه 
صنعتی و معدنی، واحد نمونه صنعتی در حوزه محیط  
زیس��ت و همچنین انتخاب شرکت سیمان خاش به 
عنوان شرکت برتر در بین 400 شرکت زیرمجموعه 
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در دومین دوره 
رتبه بندی از افتخارات کسب شده در سال 1394 بوده 

که به دریافت لوح تقدیر و تندیس منجر شد.
الزم اس��ت در حضور شما بزرگواران از کلیه مدیران، 
کارشناسان، کارکنان و کارگران عزیز شرکت به واسطه 
عملکرد مناسب در سال 1394 تشکر و قدردانی شده، 
از سهامداران گرانقدر نیز به واسطه حمایت بی دریغ و 
اطمینانی که به مدیران شرکت داشته اند سپاسگزاری 
نموده، به تمامی ذی نفعان و س��هامداران عزیز برای 
تداوم روند بهبود و ارتقای روزافزون جایگاه شرکت در 

سال جاری اطمینان خاطر بخشیم.

در بدو ورود به تاالر بازرس��ی کاالی تجاری حضور چند نفر با لباس محلی خاش نظر مرا به خود جلب کرد؛ خیالم به طوس پر کش��ید، به ش��اهنامه و رس��تم و 
سیستان، چاه بیژن و سهراب کشی و رستم پروری، خیانت برادر و مکر دشمن و افتخارآفرینی ... اما نه! این جمعیت بنشسته بر صندلی های تاالر سود می خواهد. 
خس��رو خاش به دل س��نگ باید رود، سنگ نرم کردن کار خسروان است و این هنر نزد ایرانیان است و بس... مدیریت مالی شرکت چنان شفاف عمل کرده که 
بازرس و حسابرس قانونی بدان صد آفرین زده اند. بند چهار: به نظر این موسسه، صورت های مالی یادشده در باال وضعیت مالی شرکت سیمان خاش در تاریخ 
1394/12/29 و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور از تمام جنبه های بااهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو 

مطلوب نشان می دهد. تشویق و تقدیر مجمع زین عملکرد مالی قابل تقدیر است؛ آن هم  در شرایطی که این روزها از سنگ ناله خیزد.  

سیمان خاش با خسرو خوبان آمد 
تقسیم سود 2100 ریالی به ازای هر سهم
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مجمع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت شوکوپارس )س��هامی عام( در تاریخ 
95/02/29 در محل سالن ورزشی شرکت پارس مینو تشکیل شد 

در این مجمع که با حضور بیش از 72 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی 
، اعض��اء هیات مدیره، نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار، حس��ابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای امیرعباس قشقایی 
بود، که جنابان غالمعباس درفشی و حامد غالمیان در مقام نظار اول و دوم 

و آقای محمد پارسی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادام��ه با قرائ��ت گزارش هیات مدیره به مجمع مرب��وط به اهم فعالیتهای 
صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 1394/12/29 و پس از استماع 
گزارش حس��ابرس و بازرس قانونی، مجمع نش��ینان ب��ا طنین صلوات خود 
ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم 

سود 150 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
پیام هیات مدیره:

هی��ات مدیره همواره تلفیق دانش، تخصص، تجرب��ه و مدیریت را به منظور 
باال بردن س��طح کیفیت و جلب رضایت مش��تریان، مد نظر داشته و بر این 
باور اس��ت که پایداری در این بازار پررقابت جز با استعانت از خداوند متعال 
و تالش در جهت مش��تری مداری محقق نخواهد گردید، لذا مشتری مداری 
و ارائ��ه محصوالت با کیفیت باال را س��رلوحه امور خود قرار داده تا بتواند در 
آینده ب��ا ارائه بهترین و متنوع ترین محصوالت به مش��تریان خود، موجبات 
رضای��ت آنان را فراهم آورد. در این راس��تا، ارتقای کیفیت، رضایت کارکنان 
و تامین منافع سهامداران محترم نه یک شعار که برای ما یک اعتقاد است. 
امی��د که ش��ما عزیزان همچون گذش��ته با همدلی خود، م��ا را در این گذر 
همراه��ی نمایید تا با این باور همچون س��نوات اخیر ک��ه توانایی مواجهه با 
بحران های گریبانگیر صنعت کشور را به ما بخشید، در دوران پساتحریم نیز 

با شتاب بیشتر موجبات توفیق را فراهم آورد.
1- استراتژی های شرکت

- مدیریت قیمت تمام ش��ده و مدیریت هزینه ها به منظور افزایش سودآوری 
و حفظ منافع سهامداران

- خالقی��ت و ن��وآوری در فعالیت ها و توس��عه و تولید محص��والت جدید و 
سالمت به منظور جلب رضایت مشتریان

- بهبود وضعیت معیش��تی پرسنل و کارکنان شرکت که یکی از سرمایه های 

اصلی شرکت محسوب می گردد.
2- ریسک های شرکت به شرح ذیل است:

- وجود نوسانات و افزایش نرخ مواد اولیه و بسته  بندی و قطعات یدکی
- محدودیت ها و عدم تناسب افزایش نرخ مواد اولیه با افزایش نرخ محصوالت

- تاثیرگذاری بیش از حد عوامل بیرونی اعم از اقتصادی و سیاسی بر تصمیم 
گیری ها و پارامترهای تولید

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

ش��رکت در سال 1387 به علت زیان انباش��ته از سازمان بورس اوراق بهادار 
اخراج ش��ده و عملیات خرید و فروش س��هام در دفاتر س��هام ش��رکت ثبت 
گردی��ده اس��ت و در تاریخ 1390/10/6 تحت ش��ماره 10969 در ش��رکت 
فرابورس ایران در گروه محصوالت غذایی و آش��امیدنی به جز قند و ش��کر با 

نماد غشوکو درج شده است.
فعالیت های شركت  طی سال 1394:

فعالیت های مدیریتی:
1- تدوین بودجه به صورت ماهانه براس��اس هماهنگی های الزم با ش��رکت 

قاسم ایران
2- پیگیری درخواست پذیرش سهام شرکت در بازار فرابورس ایران )ارتقا از 

بازار توافقی به بازار پایه(
3- تش��کیل جلسات متعدد به منظور باال بردن سطح میزان فروش و بازدید 

از مراکز پخش و فروشندگان
4- تجهیز ملک و س��وله خریداری ش��ده واقع در شهرک صنعتی خرمدره به 

منظور اخذ مجوزهای الزم در امر تولید
5- اخذ موافقت و مجوزهای الزم در رابطه با افزایش نرخ محصوالت

6- اخذ گواهینامه نامزدی در هفتمین جشنواره ملی بهره وری
7- اخ��ذ تقدیرنام��ه در ام��ر کارآفرین��ی از رئیس اداره تع��اون و کار و رفاه 

اجتماعی و فرماندار محترم شهرستان خرمدره
8- اخذ گواهینانه حالل جهت محصوالت تولیدی

9- اخذ تقدیرنامه دراولین جش��نواره کارآفرینی برتر دانشگاهی از ریاست و 
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی زنجان

10- کسب گواهینامه سیمین از مرکز رتبه  بندی ایران
11- اخذ لوح تقدیر از سرپرس��ت اداره کل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان 

زنجان
اهداف و برنامه های شركت:

1- توسعه فعالیت های شرکت با توجه به ظرفیت تولید
2- افزایش سرمایه شرکت
3- تولید محصوالت جدید

4- تالش در جهت کس��ب بازار مناسب برای محصوالت و معرفی محصوالت 
جدید به بازار

5- ت��الش در ج��ذب بازارهای م��رزی منطقه ای و فرامنطق��ه ای به منظور 
افزایش صادرات محصوالت شرکت

6- مدیریت هزینه
7- اس��تفاده بهینه از پتانس��یل و عوامل تولید موجود در ش��رکت به منظور 

اصالح خطوط تولید جهت بهره وری بیشتر.

باالبردن سطح کیفیت رمز پایداری در بازار 
شوکوپارس شیرینی می داد

چندی است که مجامع گروه مینو در باشگاهی به این نام در کیلومتر ده برگزار می شود و به هر میزان که باید از خضوع ، بزرگواری و لطف مدیران ارشد در 
پاس��خگویی به خبرنگاران س��خن باید گفت  اما افسوس و صدافس��وس که کارگزاران آن در اولین گام ورود، حرمت نمی دارند حکمت را به طعنه و منت را به 
س��نگینی بر دوش صاحبان قلم می گذارند. ش��وکوپارس به واردین به مجمع، بخوانید س��هامداران، بسته ای از محصوالت خود هدیه می کرد اما به خبرنگار که 
رسید گفت نذری نیست و شب جمعه نه! با اینکه اصحاب خبر را نیازی بدان نیست ولی بدون مقدمه و هیچ نیاز این بار به کجا باید برد؟! به قول دکتر کرمانی 

نان به دوغ بزن بخور از شام حاکم دور باش... بگذریم ، ما با رسالت اطالع رسانی عملکرد مدیران موفق و الیق دلمان شیرین می شود ، شیرین .
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راهکارهای مدیریتی برای حضور در بازارهای صادراتی و رشد فروش 
تقسیم سود 50 ریالی به ازای هر سهم در دوده صنعتی پارس

مجم��ع عمومی ع��ادی س��الیانه ش��رکت دوده 
صنعتی پارس )س��هامی  عام( مورخ 1395/2/29 

در محل هتل بزرگ تهران برگزار ش��د.
در ای��ن مجم��ع که ب��ا حض��ور83/25 درصدی 
س��هامداران حقیق��ی و حقوقی، اعض��ای هیات 
مدیره، نماینده س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، 
حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجم��ع برعهده آقای مهدی رس��تم پ��ور بود که 
آقای محسن عدلی و خانم مریم رستمی در مقام 
نظ��ار اول و دوم و آق��ای عباس دولت��ی زاده به 

عن��وان دبی��ر مجم��ع انتخ��اب گردیدن��د.
درادامه با قرائت گ��زارش هیات مدیره به مجمع 
مرب��وط به اهم فعالیت ه��ای صورت پذیرفته طی 
س��ال مالی منته��ی ب��ه 1394/12/29 و پس از 
استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع 
نش��ینان با طنی��ن صلوات خود ضم��ن  تصویب 
صورت های مالی و تنفیذ معامالت مش��مول ماده 
129 با تقسیم س��ود 50 ریالی به ازای هر سهم 

ب��ه کار خ��ود پای��ان دادن��د.
مدی��ر عامل مدبر ش��رکت در ابتدا با برش��مردن 
معض��الت مبتالبه فضای تولید و اقتصاد کش��ور، 
کمب��ود نقدینگ��ی و س��رمایه در گ��ردش، عدم 
تناس��ب عرض��ه و تقاضای دوره و رقابت ش��دید 
تولیدکنن��دگان داخل��ی، ع��دم ت��وازن قیم��ت 
تمام ش��ده مواد اولیه با نرخ ف��روش محصول در 
ب��ازار، افزایش به��ای حامل های ان��رژی و پایین 
ب��ودن تعرف��ه واردات دوده به رغ��م تولید مازاد 
داخل��ی را از جمل��ه چالش های اساس��ی صنعت 
دوده کشور و ش��رکت دانست و گفت: علی رغم 
تمام این مس��ائل و سختی ها توانس��تیم با تولید 
19 ه��زار و 43 ت��ن محصول در س��ال 94 رتبه 
دوم را در میان چهار ش��رکت فعال در این زمینه 
کسب کنیم. وی افزود: با آنکه در سال 94 حدود 
دو هزار ت��ن محص��ول دوده در گریدهای مورد 
مص��رف صنعت الس��تیک از کش��ورهای چین و 
هند وارد کش��ور شد که اغلب مشابه تولید داخل 
بودند و این اقدام عرص��ه را برای تولیدکنندگان 
داخل��ی تنگ کرد ولی با تمهیدات کلی مدیریتی 
توانستیم رش��د فروش را شاهد باشیم؛ به طوری 
که فروش ش��رکت نسبت به سال قبل 16 درصد 
رشد داشته و سطح موجودی انبار شرکت کاهش 

یافته اس��ت.
مهن��دس عباس زاده ، که مدی��ری خوش فکر و 
برجسته در صنعت دوده کشور می باشد ،  افزایش 
تولید و ف��روش محصوالت در بازارهای داخلی و 
خارج��ی را از رئوس برنامه ه��ای مدیریتی خود 
در س��ال 95 برش��مرد و از تولید محصول جدید 
P-TYPE برای رفع نیازهای برخی شرکت های 
قطعه سازی حس��اس خبر داد که برای اهل فن 

خبری بس��یار مهم و البته غرورآفرین اس��ت. 
پیـام هیـات مدیـره:

ش��کرگزاریم که بار دیگر خداوند منان در س��ایه 
الطاف بی دریغ��ش توفیق خدمتگ��زاری را به ما 
عط��ا فرمود تا تمام توان خود را در طبق اخالص 
گذاش��ته و در راستای توسعه صنعت و شکوفایی 
اقتص��اد ای��ران عزیزمان، با اتکا ب��ه حمایت های 
تمام��ی س��هامداران محترم گام ه��ای ارزنده ای 

برداری��م.
علی رغم تمام مشکالت موجود در بخش صنعت 
در س��ال 1394، با توکل به ای��زد متعال و بهره 
گیری از دانش ، تجربه، تخصص و همت پوالدین 
مدی��ران و کارکنان ش��رکت، توانس��تیم ش��اهد 
اس��تمرار فعالیت و تولید ش��رکت دوده صنعتی 
پارس همراه با رش��د و بهب��ود و بهره وری مواد 
اولی��ه، انرژی، س��هم ب��ازار و رضای��ت گروه های 

ذی نفع باش��یم.
هم��ان گون��ه که مس��تحضرید 40 واح��د تولید 
دوده صنعتی در کش��ور با ظرفیت اسمی سالیانه 
148/000 تن دوده در حال فعالیت است، مجموع 
مصرف دوده در کش��ور، سالیانه بالغ بر 85/000 
تن بوده که توس��ط شرکت های تایرسازی، قطعه 
س��ازی و صنایع متفرقه مصرف می گردد و لذا در 
چند سال گذش��ته با مازاد عرضه دوده در کشور 
مواجه هس��تیم که باعث ایجاد رقابت سخت بین 
تولیدکنن��دگان دوده در جهت حفظ س��هم بازار 
گردیده اس��ت. فعالیت در چنی��ن فضای رقابتی 
ش��دید، مس��تلزم اهتمام ب��ه مش��تری مداری، 
دس��تیابی به قیمت تمام ش��ده مناس��ب، توسعه 
مداوم س��بد محصوالت و ارائه قیمت های رقابتی 
در بازاراس��ت که در سال گذش��ته، تمامی برنامه 
ریزی ها و تالش صورت گرفته جهت دس��تیابی و 

موفقیت ش��رکت در موارد مزبور بوده اس��ت.
حجم تولید شرکت در سال 94، بالغ بر 19/050 
ت��ن بوده که نس��بت به س��ال گذش��ته 2درصد 
افزایش نش��ان می دهد. همچنی��ن میزان فروش 
محصوالت در سال 94 بالغ بر 20/171 تن بوده 
که نسبت به س��ال قبل 13/6درصد رشد داشته 
است. در زمینه بهبود قیمت تمام شده محصوالت 
شاهد 1/7درصد رش��د تولید و 5/5درصد بهبود 
در ش��اخص مصرف حامل های انرژی )آب، برق، 

گاز( بوده ای��م.
در زمینه توسعه س��بد محصوالت، توجه ویژه ای 
به مش��تریان قطعه ساز با درجه حساسیت کیفی 
 550-N ب��اال نم��وده و دوده مخص��وص با ن��ام
P-TYPE را ب��ه منظ��ور جل��ب رضای��ت این 
مش��تریان تولید و به بازار عرض��ه کردیم. توجه 
ب��ه رضایت و وفاداری مش��تریان تامین کنندگان 
س��رلوحه کار ق��رار داش��ته و از طریق جلس��ات 

مش��ترک، بازدیده��ای دوطرف��ه و ممیزی های 
تامین کنندگان، این اعتماد ارتقا یافته اس��ت.

هیات مدیره ش��رکت دوده صنعتی پارس، ایمان 
دارد در س��ال 1395 ب��ا ایجاد فض��ای مثبت در 
کس��ب و کار و اقتصاد کش��ور و همچنین اجرای 
طرح های توس��عه صنایع پایین دستی و افزایش 
تقاض��ای دوده، روند رقابتی فعلی در بازار داخلی 
متعادل ش��ده و دس��تیابی ب��ه برنامه ها و تحقق 
بودجه س��ال 95 میس��ر گردد. اهتمام به بخش 
ص��ادرات در س��ال 1395 از جمل��ه اولویت های 

بودجه س��ال 95 ش��رکت اس��ت.
برنامه های آینده شـركت:

1.  تولید و فروش 24,000 تن انواع کربن بالک 
مطابق با برنامه و بودجه س��ال 1395

2. توس��عه سهم بازار داخلی و گسترش بازارهای 
هدف در داخل کش��ور براس��اس تنوع بخشی به 
ش��یوه های نوین فروش و ارائ��ه خدمات نوین به 
مشتریان )واحد مهندس��ی فروش، استقرار نظام 
رتب��ه بندی و اعتبارس��نجی مش��تریان و اجرای 

CRM(
3. تولید محصوالت جدید براس��اس تقاضای بازار

4. اس��تفاده از موقعی��ت و کیفی��ت محص��والت 
تولیدی این ش��رکت در منطقه و تالش در جهت 
شناس��اندن هرچه بیش��تر برند ش��رکت )توسعه 

صادرات به میزان 12/5 درص��د از کل ف��روش(
5. س��رمایه گذاری در رابطه ب��ا بهبود تکنولوژی 
راکتوره��ای خط تولید به منظ��ور کاهش قیمت 
تمام ش��ده محصوالت، تنوع گریده��ا و باال بردن 

توان رقابتی ش��رکت در مقابل رقبا
6. استفاده از تسهیالت کوتاه مدت و ارزان بانکی 

جهت بهبود س��رمایه در گردش ش��رکت
7. اس��تفاده از تس��هیالت بلندمدت بانکی جهت 

س��رمایه گذاری و اجرای پروژه های ش��رکت
8. توسعه زنجیره تامین مواد اولیه و ملزومات به 

همراه ارزیاب��ی دقی��ق تامین کنن��دگان جدی��د
9. رفع نواقص طرح بازنگری طبقه بندی مشاغل 

ش��رکت
10. انجام اورهال کامل در خطوط تولید سافت و 
هارد کارخانه جهت حفظ سقف تولید و دستیابی 

به بودجه س��ال 95
11. توس��عه سیس��تم مدیری��ت ان��رژی و اخذ 
گواهینامه ISO50001:2011 از شرکت معتبر

12. توس��عه پروژه ه��ای ICT و R&D مطابق 
برنامه ریزی س��ال 95

13. نصب سنس��ورهای آنالین برای اندازه گیری 
پارامترهای زیس��ت محیطی دودکش ها )مطابق 

الزام محیط زیس��ت)
14. اجرای طرح ارزیاب��ی کمی و کیفی عملکرد 

کارکنان در کلیه س��طوح س��ازمانی.
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مهندس روستاپور و تدوین برنامه های نوین مدیریتی 

چند سال پیش همین جناب بهروز خان نعمتی که 
این روزها در صندلی سبز بهارستان محکم نشسته 
و راه بدان را آموخته، چه از اسدآباد چه از تهران به 
حقیر تلفن کرد و فرمود به دفتر ساروج بیا، سخن 
بسیار می دارم. و آن روز حقیر پای رفتن می داشت 
و بدین مژده گر جان می فش��اندم روا بود، در اتاقی 
کوچک با میز و صندلی که نشان می داد به ودیعه 

گرفته با ما به سخن نشست.
گفت نوار نقاله از معدن به ناوگان دریایی کش��یده 
و نقش راهور زمینی را در این معدن از میان برده.

 برای کاتبان س��طور این مژده و این عمل، انقالبی 
بود در صنعت حمل و نقل و آغازگر آن جوانی بود 
از تبار فعل خواس��تن و آبدیده در کوره بس��یج و 
س��پاه. زان روز س��ال ها بگذشته و همین چند روز 
پیش خبر رس��ید که س��اروج بوشهر سیمانی برتر 
صادرات ش��ده و کارش هم سکه. حقیر با بیش از 
نی��م دهه تجربه کار خبری ش��هادت می دهم که 
مس��ببش س��کاندار آن پیر صنعت سیمان جناب 
مهندس رحمت اهلل روستاپور می باشد که خدایش 
قوت دهد، هرجا بوده خیر و برکت به همراه داشته 
و اصول آین��ده نگری را لحاظ  ک��رده، و ای کاش 
چ��ون او در تمام س��طوح به تعداد انگش��تان یک 

دست  می داشتیم.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ساروج بوشهر 
)س��هامی   عام( مورخ 1395/2/19 در محل هتل 

بزرگ ارم سالن نگین برگزار شد. 
در این مجمع که با حضور بیش از 84/43 درصدی 
سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، 
نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار، حس��ابرس 
و ب��ازرس قانونی برگ��زار گردید، ریاس��ت مجمع 
برعه��ده آقای محمود موذن چی بود که آقای رضا 
اسماعیلی و خانم فیروزه اخباری در مقام نظار اول 
و دوم و آقای سید محمدرضا نجفیان به عنوان دبیر 

مجمع انتخاب گردیدند.
درادام��ه با قرائت گزارش هی��ات مدیره به مجمع 
مربوط به اهم فعالیت های صورت پذیرفته طی سال 
مال��ی منتهی به 1394/12/29 و پس از اس��تماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان 
با طنین صلوات خ��ود ضمن  تصویب صورت های 
مالی و تنفیذ معامالت مش��مول ماده 129 به کار 

خود پایان دادند.
برنامه های آتی: 

- برنامه ریزی برای تولید در حد ظرفیت طراحی و 
فروش آن در بازار داخل و خارج

- بررس��ی و مطالعه بازارهای صادراتی و توس��عه 
فعالیت های بازرگانی

- به کارگی��ری راهکاره��ای مناس��ب ب��رای رفع 
تهدی��دات و اس��تفاده از فرصت ه��ا ب��رای جذب 

مشتری در بازار

- اس��تقرار دس��تورالعمل روش ه��ای تعمی��رات 
پیشگیرانه

- برنامه ریزی برای بازپرداخت تس��هیالت، به ویژه 
تسهیالت با هزینه های مالی باال

- ادامه مطالعات تفصیلی معدن موجود و پی جویی 
معادن جدید به منظور کاهش هزینه مواد اولیه

- اتمام پروژه انتقال کلینکر از سیلوها به اسکله به 
وسیله نوار نقاله

- بهینه سازی مصارف انرژی الکتریکی 
ارزش آفرینی های سال 1394:

هم��ان طور ک��ه مس��تحضرید فعالی��ت بازارهای 
صادرات��ی و رقاب��ت با تولیدکنن��دگان خارجی به 
اس��تفاده از روش ه��ای بدی��ع و توانایی های ویژه، 
سرعت و دقت در شناس��ایی تاکتیک ها و تصمیم 
گی��ری به موق��ع نی��از دارد. برای انبس��اط خاطر 
سهامداران عزیز باید عرض شود در این شرایط در 
س��ال مالی 1394 فروش صادراتی به لحاظ مقدار 
168/545 ت��ن )11 درصد( و به لحاظ ریالی مبلغ 
48/190 میلیون ریال )27 درصد( نسبت به سال 

قبل افزایش داشته است.
1- ترکیب هزینه های شرکت با احتساب هزینه های 
مالی به صورت 45 درصد ثابت و 55 درصد متغیر 
است، در این شرایط منطق اقتصادی حکم می کند 
می��زان تولی��د و تحویل در جه��ت کاهش قیمت 
تمام ش��ده و متناس��ب با بازار بالقوه مدیریت شود 
که در این راس��تا با برنامه ریزی انجام ش��ده تولید 
کلینکر ش��رکت در س��ال 94 معادل 1/866/791 
تن و تولید س��یمان معادل 530/108 تن شده که 
تولید کلینکر نس��بت به سال قبل 163/653 تن و 
سیمان معادل 61/387 تن افزایش نشان می دهد 
و رکورد تولید و تحویل در 7 س��اله از زمان شروع 
بهره برداری شکسته شده و برگ زرینی به کارنامه 

شرکت در سال 1394 اضافه شده است.
2- طی س��ال مالی 94 همچون س��ال مالی قبل 
به موازات پرداخت های عملیاتی ش��رکت، اقس��اط 
بانک ها در جه��ت کاهش هزینه ه��ای بهره ادامه 
داش��ته و مبلغ 186/333 میلی��ون ریال از اصل و 

بهره تسهیالت ارزی و ریالی پرداخت شده است.
3- در جهت کاهش قیمت تمام شده و ایجاد ارزش 
اف��زوده، از آنجا ک��ه هزینه های ان��رژی الکتریکی 
رقم عمده ای را در قیمت تمام ش��ده تشکیل داده، 
همچنان سیاس��ت راهبردی شرکت که از آذر ماه 
90 ب��ه مرحله اج��را درآمده )اس��ترداد موقت 8 
مگاوات برق( ادامه دارد که باعث کاهش مس��تمر 
مبلغ 5/500 میلیون ریال س��االنه ناش��ی از بهای 

دیماند شده است.
4- در جه��ت بهینه کردن تس��هیالت ریالی طی 
س��ال 1394 تس��هیالت ش��ماره 88000199 و 
88002689 اص��ل وام اولی��ه آنه��ا 70 میلی��ارد 

ری��ال و نرخ بهره آنها 18 درصد بوده و نس��بت به 
تس��هیالت ریالی بانک ملی فردوسی باالترین نرخ 
بهره را داشته، تسویه و جرائم آن به مبلغ 10/277 
میلیون ریال بخشوده شده است. در ضمن اقساط 
به تس��هیالت ریالی بانک ملی فردوس��ی به موقع 
پرداخت ش��ده لذا حق بخشودگی برای شرکت در 

سنوات آتی محفوظ است.
5- در 6 ماه��ه اول س��ال 94 عل��ی رغ��م ادعای 
س��ازمان منطقه وی��ژه اقتصادی در م��ورد جرائم 
اراضی و امتناع از صدور مجوز فعالیت و در نهایت با 
پیگیری فراوان، شرکت موفق به اخذ مجوز فعالیت 
از س��ازمان منطقه ویژه شده که نتایج آن معافیت 
ف��روش از عوارض و مالیات ارزش افزوده و افزایش 
فروش داخلی نسبت به ماه های قبل از اخذ مجوز و 
معافیت پیمانکاران خدماتی در محدوده منطقه از 

مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده است.
6- ط��ی س��ال مال��ی 94 با ایج��اد رقاب��ت بین 
تامین کنن��دگان م��واد اولیه، بهای هر تن س��نگ 
سیلیس و سنگ آهن و در بخش سربار مبلغ ایاب 
و ذهاب کارکنان نس��بت به سال 93 کاهش یافته 
که نتیجه آن کاهش قیمت تمام شده در این بخش 

بوده است.
7- در س��ال مالی 1394 عالوه بر صادرات کلینکر 
و س��یمان، محصول جدید سنگ آهک دانه بندی 
شده در برنامه صادرات شرکت قرار گرفته که مقدار 
53/300 تن با ارزش افزوده صادر شده و امید است 

در سال 95 هم ادامه یابد.
8- در س��ال مال��ی 1394 دارایی ه��ای غیرمولد 
ش��رکت فروخته که مبلغ 5/024 میلیون ریال از 

این بابت ارزش افزوده ایجاد شده است.
9- طی س��ال مالی 94 کنترل های داخلی شرکت 
تقویت شده؛ به گونه ای که هزینه های دوباره کاری 
و خطا در همه بخش های شرکت کاهش و چابکی 

شرکت افزایش یافته است.  

ساروج بوشهر؛ دروازه صادرات
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مهندس الزمی و دمیدن روحی تازه در کالبد شرکت   
شرکت ملی سرب و روی پیشگام در صیانت از محیط زیست

نی
سی

 ح
یر

و ام
سر

خ

با آنکه اس��تفاده از فلزات و صنعت کانی با اینکه در 
کش��ور ما قدمتی به اندازه تاریخ پرافتخارمان دارد و 
آثار و ابنیه تاریخی نشانی به درستی از آن می دهد 
ولی زمام آن مدتی به دس��ت فرصت طلبان افتاد و 
هر آنچه توانستند از حلقوم گشاد بلعیده و برای نسل 

بعد ماند یک خانه ویران.
آن روز که معدن انگوران س��ر به س��تاره می سایید 
آنان را که علم معدنی می داش��تند از میدان راندند 
ت��ا نماند که نمان��د، و حال جوان��ی آمده مهندس 
الزم��ی نام که گرچه دیر آمده ولی خوش آمده. اگر 
نااهالن و بی خ��ردان بگذارند که کارش را با برنامه 
طی کند و هر روز در طلب کس��ب سود کوتاه مدت                      
جبهه ای علیه اش نگشایند ومدیر ارشد را در تنگنا 
قرار ندهند در اندک زمانی سرب و روی همان خواهد 
شد که همگان انتظارش را داریم. این مختصر گفتیم 
تا باز کنیم آنچه س��فره خاتم می خواهد و آنان که 
نان از عمل خویش خورند بدانند که ملتی شریف و 
کارشناسان بازار خوب معنای فرصت طلبی و تفاوت 

آن را با خدمت کردن می دانند. 
مجمع عمومی عادی س��الیانه شرکت ملی سرب و 
روی ایران )س��هامی  عام( در تاری��خ 95/02/20 در 

محل سازمان مدیریت صنعتی ایران تشکیل شد. 
در ای��ن مجمع که ب��ا حضور اکثریت س��هامداران 
حقیق��ی و حقوقی، اعضای هی��ات مدیره، نماینده 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار، حس��ابرس و بازرس 
قانونی برگزار ش��د، ریاس��ت مجم��ع برعهده آقای 
اردش��یر سعد محمدی بود که جنابان رضا منفرد و 
علی خوش طینت در مق��ام نظار اول و دوم و آقای 

بهزاد الزمی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
صورت های مالی س��الیانه س��ال مال��ی منتهی به 

94/12/29 شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
معامالت موضوع ماده 129 اصالحیه قانون تجارت 

به تصویب رسید.
اعضای هیات مدیره به شرح زیر برای مدت 2 سال 

انتخاب شدند:

شرکت توسعه معادن روی ایران
 شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی 

شرکت فرآوری مواد معدنی ایران 
شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران

 شرکت کالسیمین. 

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

ش��رکت در تاری��خ 1379/10/12 در ب��ورس اوراق 
بهادار تهران در گروه فلزات اساس��ی با نماد فسرب 
درج ش��ده و س��هام آن براي اولین بار در آن تاریخ 

مورد معامله قرار گرفته است.
گزارش عملکرد اجتماعی شرکت:

شرکت با داشتن تکنولوژي پیشرفته در امر فیلترینگ 
نسبت به رعایت مسائل زیست محیطی اهتمام تمام 
داشته و در همین راستا در سال مالی مورد گزارش 
سیستم آنالین کنترل خروجی گازهاي کوره کالدو 
)ارتباط از طریق اینترنت با س��ازمان محیط زیست 
)را همانند س��ال قبل برقرار کرده اس��ت. همچنین 
با دارا بودن سیس��تم پیش��رفته تصفیه آب و گاز و 

سیستم های
بک فیلتر مناسب و نیز با ایجاد و نگهداري و توسعه 
فضاي س��بز در سطح وسیع نس��بت به حفاظت از 

محیط زیست کوشا بوده است .
ب��ه منظور حفظ ایمنی کار و نیز رعایت بهداش��ت 
ف��ردي توس��ط کارکنان، ش��رکت از واحد ایمنی و 
بهداش��ت و مرکز بهداشت کار بسیار فعال و کارآمد 
برخ��وردار ب��وده و آموزش های ایمنی و بهداش��تی 
حس��ب ضرورت به کارگران و کارکنان داده ش��ده؛ 
ضمن اینکه آزمایش های دوره ای پرس��نل همانند 
گذش��ته از جمله امور مهم و اساسی تلقی گردیده 

است .
برنامه های آینده شركت: 

- اق��دام موثر درخص��وص تامین م��واد اولیه مورد 
نی��از کارخانجات جهت دسترس��ی به ظرفیت های 

طراحی شده
- در اولویت بودن رعایت موازین و دستورالعمل های 
زیس��ت محیط��ی و جلوگیری از هرگون��ه آلودگی 

محیط
- مدیری��ت موثر هزینه ها و تالش در جهت کاهش 

بهای تمام شده و حفظ کیفیت تولید محصوالت
- حفظ و توسعه جایگاه صادراتی شرکت با افزایش 
حجم ص��ادرات و تامین قطعات و ل��وازم مورد نیاز 

خارجی از محل منابع حاصل از صادرات
خط مشی: 

شرکت ملی سرب و روی ایران یکی از معتبرترین و 
بزرگ ترین تولیدکنندگان شمش )سرب و روی( در 
کشور بوده که مدیریت شرکت با تکیه بر ارزش های 

انس��انی و با اعتقاد راس��خ به لزوم کیفیت مناسب 
محص��والت تولیدی و صیانت از محیط زیس��ت با 
شعار: »اهتمام در کیفیت، تولید سبز، محصول برتر« 
و افزایش ایمنی و بهداش��ت شغلی در تمام مراحل 
فرایند تولید، به بهبود مستمر اعتقاد داشته و در این 
زمینه بر استقرار مناسب سیستم مدیریت یکپارچه 
IMS براس��اس اس��تانداردهای ملی و بین المللی 
معتبر مشتمل بر آخرین ویرایش های استانداردهای 
 ISO9001  ,  ISO14001  ,  OHSAS18001
اص��رار نموده و همواره در تحقق اهداف ذیل خواهد 

کوشید:
1- تالش مستمر و همگانی جهت دستیابی به بهبود 
مداوم کیفیت و کمیت با به کارگیری فناوری نوین 
با رویکرد زیس��ت محیطی به منظور جلب رضایت 

جامعه، مشتریان و ذی نفعان
2- بهینه س��ازی فرایندها از طریق شناسایی دقیق 
و مناسب فرایندها، حذف فعالیت های غیرضروری و 
تمرکز بر نتایج عملکردی فرایندها در جهت کاهش 

هزینه های سازمان 
3- توسعه کیفی نیروی انسانی )سرمایه های اصلی 

شرکت( از طریق آموزش مستمر و اثربخش
4- توس��عه نام آوری سازمان )برند( از طریق ایجاد 
توسعه تفکر استراتژی در این زمینه در کلیه سطوح 

سازمانی
5- اس��تفاده بهینه از منابع و کاهش میزان مصارف 

انرژی
6- فراهم کردن محیط کار مناس��ب برای کارکنان 
جه��ت انجام کار گروهی و باال بردن میزان انگیزه و 

مشارکت کارکنان
7- تامین سالمت کارکنان از طریق کاهش ریسک 
خطرات و بهبود فعالیت های ایمنی و بهداشت شغلی

8- پیشگیری و کاهش آلودگی های زیست محیطی، 
کاهش ضایعات و مدیریت پس��ماندهای تولیدی و 

بهبود عملکرد زیست محیطی
در ضم��ن کارکن��ان ش��رکت ملی س��رب و روی، 
مش��تریان و طرف های ذی نفع را بخشی از سازمان 
خود دانسته و با تعهد به پاسخگویی در قبال جامعه 
و کلیه ذی نفعان برای حفظ منافع مش��ترک تالش 
می کنن��د و خود را متعهد به رعایت س��مت گیری 
به این بیانیه و اس��تقرار سیستم مدیریت یکپارچه و 
نگهداری و بازنگری و ارزیابی اهداف در فواصل زمانی 

معین می دانند.
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تاالر هتل پارسیان شاهد مجمع ساالنه با حضور 78/2 درصد سهامدار سیمان کرمان  بود و قرائت گزارش شمرده شمرده و مستند به آمار و شواهد توسط جناب 
باالزاده مدیرعامل شرکت نشان داده که در سخنوری یکتاست، سهامداران را سرتا پا به شنود واداشته بود. برای ما اصحاب خبر که به هفته ای هفت روز به مجمع 

هستیم آرامش مجمع نشینان و تسلط اداره مجمع توسط جناب دکتر علیرضا فاطمی با حضور مهندس مرتضی داداش جای تحسین داشت.
سیمان کرمان آن روز که خبر شنید یوسف خود باز می گردد خندید، سهامداران قدرشناس دیار باستانی پاریزی در حیات تاریخ ثابت کرده اند که این ادب کاری 
را پاس می دارند ومی دانند حاج مرتضی نهالی را که کاش��ته بود به جان دوس��ت می دارد. اهل قلم پس از کوچ داداش به س��نگر دیگر در سال های پیش از دیار 
کیمیاگران خاک غریب ماندند و به قول یکی از مدیران، انفجار معدن همه آهوان دیار را گریزپا می کند و ما باید فیتیله را پایین کش��یم. و ما آن روز به خاطر 
سپردیم که باید در انتقال خبر این هلدینگ چراغ خاموش رفت و اگر نبود حرمت قلم از مهربان یار آن، جناب مهندس داداش باز هم پشت در بسته به فرموده 
می ماندیم. آنچه گذشت بدون عتاب و خطاب قلم به سمع و نظر می رسد، به حرمت استادم باستانی پاریزی که چون صدای کلنگ را شنید در مدفن خود به آسودگی  آرمید. 

مجمع عمومی عادی سالیانه گروه صنایع سیمان 
کرمان )س��هامی  عام( مورخ 25 اردیبهش��ت در 

محل هتل پارسیان برگزار شد. 
ریاس��ت مجمع برعهده آقای علیرضا فاطمی بود 
که جنابان رضا اس��ماعیلی و علی اکبر س��بحانی 
در مقام نظار اول و دوم و آقای هوش��نگ باالزاده 

نیری به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گ��زارش هیات مدیره به مجمع 
مربوط ب��ه اهم فعالیت ه��ای صورت پذیرفته طی 
س��ال مالی منته��ی ب��ه 1394/12/29 و پس از 
استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع 
نش��ینان با طنی��ن صلوات خود ضم��ن  تصویب 
صورت های مالی و تنفیذ معامالت مش��مول ماده 
129 با تقس��یم سود 785 ریالی به ازای هر سهم 

به کار خود پایان دادند.
پیام هیات مدیره:

ضم��ن ع��رض س��الم و خیرمقدم، حض��ور کلیه  
س��هامداران محترم و نمایندگان ایشان، نماینده 
محترم حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت 
و همچنین نماینده محترم سازمان بورس و اوراق 
بهادار تهران را در جلس��ه  مجم��ع عمومی عادي 
سالیانه گروه صنایع سیمان کرمان )سهامی عام( 

گرامی می دارد.
خداون��د منان را ش��اکریم که بار دیگر در س��ایه  
الط��اف بی دریغش، توفیق خدمتگ��زاري را به ما 
عطا فرم��ود تا تمام توان خود را در طبق اخالص 
گذاشته و در راس��تاي توسعه و شکوفایی اقتصاد 
ای��ران عزیزم��ان، ب��ا اتکا ب��ه حمایت های ش��ما 

سهامداران محترم، گام های بزرگی برداریم.
از آنجا که مهم تری��ن عامل رقابت در این صنعت 
قیم��ت تمام ش��ده اس��ت ک��ه از طری��ق کاهش 
هزینه ه��ای تولید امکان پذیر اس��ت، ش��رکت به 
منظور احراز این ش��رط و کس��ب شرایط برتر در 
رقابت با اجراي طرح های اس��تفاده بهینه از منابع 

و امکان��ات موجود اق��دام به تدوی��ن برنامه های 
مناس��ب در جه��ت ارتق��ای بازده��ی و افزایش 
کیفی��ت محص��والت و خدمات، کاهش مس��تمر 
بهاي تمام ش��ده و برنام��ه ریزي در جهت رضایت 
مشتریان و رفع تنگناها نموده است که امید است 
با پش��تیبانی و رهنمود سهامداران محترم شاهد 

نتایج بهتر در سال های آینده باشیم.
چشم انداز صنعت سیمان در جهان و ایران:

س��یمان یک��ی از پرمصرف تری��ن فرآورده ه��ای 
صنعتی در دنیاس��ت و باالترین میزان تولید را در 
می��ان محصوالت صنعتی جه��ان دارد؛ به طوري 
که گس��تردگی دامنه تولی��د و مصرف آن یکی از 
ش��اخص های رش��د و توسعه هر کش��ور به شمار 
می آید. سیمان فرآورده ای است حجیم که ارزش 
آن نس��بت به فضایی که اش��غال می کند بس��یار 
پایین اس��ت. این موضوع سبب ش��ده تا عواملی 
نظیر مسافت و یا هزینه ترابري و بهاي سوخت در 
فروش و صادرات سیمان بس��یار تاثیرگذار باشد.  
ماده اصلی بتن س��یمان است.  بتن از نظر وزن و 
حجم دومین کاالي پرمصرف پس از آب در جهان 
است. در میان فرآورده های صنعتی از نظر حجم، 
سیمان بیش��ترین میزان تولید را داراست. انرژي 
مصرفی درصنعت سیمان به دو صورت الکتریکی 
)ح��دود 20درصد( و حرارت��ی )حدود 80درصد( 
است و به طور متوسط براي تولید هر تن سیمان 
110 کیل��ووات برق و 100 لیت��ر مازوت مصرف 

می شود.
برنامه  استراتژیك:

گروه صنایع سیمان کرمان تولیدکننده تعدادي از 
باکیفیت ترین سیمان های فعلی کشور است لیکن 
به دالیلی که مهم ترین آنها در ادامه ذکر شده، با 
رقابت فشرده و فزاینده در بازار مواجه شده است.

- ظرفیت کنونی تولید س��یمان در کش��ور حدود 
75 میلیون تن در سال است؛ درحالی که ظرفیت 

مصرف س��یمان به حدود 65 میلیون تن کاهش 
یافته و پیش بینی می شود کاهش مصرف سیمان 

در سال آتی تا حدود 56 میلیون تن ادامه یابد.
- در چنین شرایطی با توجه به واحدهاي در حال 
احداث سیمان، به زودي ظرفیت تولید سیمان به 
حدود 120 میلیون تن افزایش پیدا خواهد کرد.

- به دلیل پایین بودن بهاي واحد حجم س��یمان، 
حساسیت به هزینه های حمل یکی از ویژگی های 
ذات��ی این محصول محس��وب می گ��ردد لذا برد 
اقتصادي پوشش بازار مصرف حدود 250 کیلومتر 
اطراف محل تولید تعریف شده و در نتیجه رقابت 
محصوالت س��یمان کرمان در بازارهاي صادراتی 

دشوار می نماید.
مجموع��ه  ش��رایط ف��وق، ویژگی ه��ای ذاتی این 
صنعت و اراده شرکت به منظور دستیابی به سود 
پایدار براي سهامداران و توسعه  پایدار صنعت، به 
تعیین جهت گیری های کالن زیر به عنوان جهت 

گیری های استراتژیک شرکت منجر شده است:
- ارتقای ارزش افزوده سبد محصوالت قابل عرضه 
- اعمال مدیریت هزینه جهت دستیابی به حداقل 

قیمت تمام شده 
- رعایت کامل موضوعات HSEو ممانعت از بروز 
حوادث غیرمترقب��ه، ترویج فرهنگ حفظ محیط 

زیست و سالمت انسان ها 
- ارتق��ای کارک��رد، بهب��ود بهره وري، سیس��تم 
مدیریت یکپارچه و مدیریت اطالعات و عملیات.

بر این اس��اس اهداف اس��تراتژیک اصلی س��طح 
سازمان از چهار منظر اصلی به قرار زیر پیش بینی 

می شود:

1- منظر مالی
2- منظر بازاري

3- منظر فرایندهاي داخلی
4- منظر یادگیري و رشد

 تدبیر مدیریت ؛ استفاده بهینه از منابع
سیمان کرمان سودی داد معادل هر سهم 785 ریال
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مجمع عمومی عادی س��االنه شرکت سیمان ایالم 
)سهامی  عام( در تاریخ 95/02/29 در محل سالن 

اجتماعات شرکت سیمان تهران تشکیل شد 
در ای��ن مجم��ع که ب��ا حض��ور 98/99 درصدی 
سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس 
و ب��ازرس قانون��ی برگزار گردید، ریاس��ت مجمع 
برعهده آقای محمود م��وذن چی بود، که جنابان 
ش��هرام بابالویان و آقای محسن رستمی در مقام 
نظ��ار اول و دوم و آقای مجتبی فرونچی به عنوان 

دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادام��ه با قرائت گزارش هی��ات مدیره به مجمع 
مربوط ب��ه اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی 
س��ال مالی منته��ی ب��ه 1394/12/29 و پس از 
استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع 
نش��ینان با طنی��ن صلوات خود ضم��ن  تصویب 
صورته��ای مالی و تنفیذ معامالت مش��مول ماده 
129 با تقس��یم سود 230 ریالی به ازای هر سهم 

به کار خود پایان دادند.
در ابت��دای جلس��ه مهندس مجتب��ی فرونچی به 
قرائت گزارش عملکرد هیات مدیره در س��ال 94 
پرداخت و گفت: س��یمان ایالم برای رس��یدن به 
جایگاه برتر در صنعت س��یمان، از تمامی منابع و 
امکانات خود نهایت اس��تفاده را برده و با تکیه بر 
کارکنان توانمند و تدابیر ارشد مدیریتی به تدوین 
برنامه های مناسب و استراتژیک در جهت افزایش 
به��ره وری، ارتقای کیفیت محص��والت تولیدی، 
ارتقای س��طح رضایتمندی مشتریان و ذی نفعان 
و البت��ه اقدامات موثر در جهت کاهش هزینه های 

تولید محصول تولیدی مبادرت کرده است.
مدیرعامل توانمند ش��رکت در بخ��ش دیگری از 
گزارش خود با اعالم اینکه در سال جاری تقاضای 
داخلی سیمان رشد قابل مالحظه ای نداشته است، 
اضافه کرد در بازار عراق به عنوان یک کشورهدف 
صادرات��ی مش��کالت عمده ای در بح��ث امنیت و 
مش��کالت داخلی بوج��ود آمد ک��ه باعث کاهش 

تقاضا شد ، بنابراین مدیریت ارشد شرکت تصمیم 
گرف��ت به بازارهای جدید صادراتی ورود پیدا کند 
که در همین زمینه نی��ز مذاکرات خوبی در حال 
انجام اس��ت. وی در بخش پایان��ی گزارش تاکید 
کرد: با توجه به س��رمایه گذاری های انجام شده در 
ش��رکت های صنایع س��یمان گیالن سبز، سیمان 
نهاوند و س��یمان هگمتان شرکت سرمایه گذاری 
جدیدی را در دستور کار نداشته و فقط در افزایش 
س��رمایه های احتمالی ش��رکت های مزبور پس از 

بررسی و تایید هیات مدیره شرکت خواهد کرد.
بهینه س��ازی امور، استفاده از پتانسیل های نهفته 
ش��رکت، بهره ور ساختن مجموعه و اجزا و تدوین 
برنامه ه��ای مدیریتی نوین از اهم دس��تاوردهای 
مهندس فرونچی و تیم مدیریتی اش برای شرکت 
سیمان ایالم در سال مالی مورد گزارش بوده است. 
اعضای هیات مدیره جدید شرکت به مدت 2 سال 

به شرح ذیل انتخاب گردیدند: 
- شرکت سیمان تهران )سهامی عام(

- شرکت سیمان هگمتان )سهامی عام(
- شرکت مدیریت س��رمایه  گذاری امید )سهامی 

عام(
- شرکت پریفاب )سهامی خاص(

- شرکت مدیریت توس��عه گوهران امید )سهامی 
خاص(

پیام هیات مدیره:
ش��رکت س��یمان ایالم جهت نیل به جایگاه برتر 
در صنعت، با اس��تفاده از تمام منابع و امکانات در 
اختی��ار و با تکیه بر کارکن��ان توانمند خود اقدام 
ب��ه تدوین برنامه های مناس��ب جهت ارتقای بهره 
وری و ارتقای کیفیت محصوالت تولیدی، کاهش 
هزینه ه��ای تولی��د و ارتقای س��طح رضایتمندی 
تمام��ی ذی نفعان و در نهایت ت��الش برای بهبود 
مس��تمر عملک��رد ش��رکت و خل��ق ارزش برای 

سهامداران در محیطی پاک و ایمن نموده است.
هیات مدی��ره تالش نم��وده اس��ت کارنامه قابل 
قبولی را حضور س��هامداران محترم تقدیم نماید. 

در ای��ن رابطه گ��زارش فعالیت های انجام ش��ده و 
دستاوردهای سال مالی مورد گزارش به شرح زیر 
و به تفکیک بخش ه��ای مختلف تقدیم می گردد. 
انتظار می رود س��هامداران محترم، با رهنمودهای 
ارزن��ده خود هیات مدی��ره را جهت نیل به اهداف 
شرکت و ارائه خدمات مورد انتظار یاری فرمایند.

استراتژی های شرکت سیمان ایالم:
طب��ق نتایج ب��ه دس��ت آم��ده از برنام��ه ریزی 
استراتژیک این ش��رکت و براساس تحلیل عوامل 
محی��ط داخل و خارج، »ارتق��ای وضعیت موجود 
ش��رکت«، »راهیابی به بازارهای صادراتی جدید« 

و همزمان »کاهش هزینه ها« است.
چشم انداز شرکت سیمان ایالم:

شرکت س��یمان ایالم همواره یکی از شرکت های 
برت��ر تولیدکنن��ده و صادرکننده انواع س��یمان و 
فرآورده های جانبی آن در کشور و منطقه همانند 

سال های گذشته خواهد بود.
برنامه های آینده شركت:

تولید محصوالت و معرفی محصوالت جدید:
شرکت سیمان ایالم  دارای دو خط تولید کلینکر 
ب��ا ظرفی��ت 5300 ت��ن در روز اس��ت ک��ه انواع 
س��یمان های نوع 5 و 1 را تولید می کند. با توجه 
به اینکه س��هم عمده ای از محصوالت این کش��ور 
صادر می شود، واحد کنترل کیفی شرکت همواره 
تالش کرده اس��ت محصوالت این شرکت در زمره 
باکیفیت ترین س��یمان های تولیدی باشد. با توجه 
به نیازهای فعلی بازاره��ای داخلی و صادراتی در 
حال حاضر تولید محصول جدید در برنامه س��ال 

آتی شرکت قرار ندارد.
ب��ا توجه ب��ه س��رمایه گذاری های انجام ش��ده در 
ش��رکت های صنایع س��یمان گیالن سبز، سیمان 
نهاوند و س��یمان هگمتان، شرکت سرمایه گذاری 
جدی��دی را در دس��تور کار نداش��ته و صرف��ا در 
افزایش س��رمایه های احتمالی شرکت های مزبور 
پ��س از بررس��ی و تایید هیات مدیره مش��ارکت 

خواهد کرد.

با مهندس فرونچی سیمان ایالم به مجمع ساالنه نشست
ارتقای سطح رضایتمندی ذی نفعان و کاهش هزینه های تولید؛ دستاورد مدیریت
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت 
داروسازی تولیددارو)سهامی عام( مورخ 1395/2/27 
در محل ساختمان جدید دانشکده داروسازی – سالن 
رازی، با حضور 85/5 درصد سهامدار به ریاست دکتر 
رضوان��ی فر و دو ناظر جنابان آری��ن نژاد و رضوی و 
دبیری جناب فرقانیان عضو هیات مدیره و مدیر ارشد 
مالی برگزار شد. مجمع با تایید پانل هیات رئیسه و 
تصویب صورت های مالی و سایر موارد دستور جلسه با 
طنین صلوات پی در پی و ضمن تقسیم سود 1/060 
ریالی به ازای هر س��هم به پاس خدمارت صادقانه و 

شفاف کارکنان و مدیران به کار خود پایان داد. 
فضای دانش��گاه تهران، کاتب این سطور را با خود به 
س��ال 1335  برد؛ آنگاه که حاج حسن خسروشاهی 
موس��س ش��رکت، آغاز فعالیت صنعتی آن را ضمن 
پیامی در روز اول دی ماه س��ال 1336 به پرس��نل 

شرکت اعالم کرد.
حاج حس��ن خسروش��اهی شش پس��ر داشت که 
بنگاه های تجاری و صنعتی گ��روه تولیددارو را اداره 
می کردن��د. در آغاز دهه 50، نوه های��ش نیز به این 
گروه پیوستند. سه برادر به نام های نصراهلل )دکترای 
داروسازی(، کاظم )دکترای اقتصاد( و محمد )مهندس 
مکانیک( تحصیالت خود را در داخل و خارج از کشور 
طی کردند. س��ه برادر دیگر به نام های احمد، جواد و 
مجید نیز پس از طی کردن دوره دوم متوس��طه، به 
پدرشان در بازار پیوستند. اصغر خسروشاهی، فرزند 
احم��د هم مهندس ش��یمی بود که در اوایل س��ال 

1350 به گروه پیوست.
خانواده خسروش��اهی از اوایل سال 1335 به کمک 
فرزندانشان فعالیت های صنعتی خود را در زمینه دارو 
و ش��وینده ها آغاز کردند. حاج حسن در پیام آغاز به 
کار ش��رکت )اول دی ماه 1336( خطاب به پرسنل 

گفت:
کارگ��ران و کارمندان عزیز، فرزن��دان من، کارگاهی 
که در آن کار می کنید مثل خانه شماست؛ بکوشید 
خان��ه خود را خوب نگ��ه دارید و نظم و ترتیب را در 
آن رعایت کنید. آنچه را که برای خود نمی پسندید، 
برای دیگران روا ندارید. نتیجه کوش��ش شما و ما در 
این موسسه، درمان بیماران و تسکین آالم دردمندان 
است. راز موفقیت ایمان به خداوند، رازداری، احساس 
مس��ئولیت، صمیمیت و دلس��وزی در کار است که 
ب��ا اعتماد به نفس و هوش��یاری، می توان اس��تعداد 
خدادادی را آش��کار و هم��گان را به خود عالقه مند 
نمود.همچنین راستی، امانت، نظم و ترتیب، پاکیزگی 
در کار، مهربانی با زیردستان، فرمانبرداری و احترام به 

کارفرمایان ازعلل موفقیت است.
این پیام دستورالعمل و راهنمای گروه تولیددارو برای 

22 سال بعد بود. 
طنین صلوات سهامداران مرا از گذشته به حال بازآورد؛ 
پش��ت پانل جوانی آراس��ته و خوش پوش، مودب و 
خوش گفتار، دکتر پیام س��یفی را دی��دم؛ جوانی از 
نس��ل دلیرمردان معتق��د و متعهد که ش��ب و روز 
نیاسوده و از حجره ای در بازار تبریز به پیشرفته ترین 

آکادمی های علمی اروپا و آمریکا راه یافته و اس��اس 
فعالیت تولیدی ای را پی نهاده که از باد و باران نیابد 
گزند. دکتر س��یفی خوب می داند تولیددارو یک نام 
نیس��ت؛ بلکه طالیه دار علم داروشناسی و داروسازی 

کشور است.
و هنگامی که گزارش حس��ابرس مس��تقل و بازرس 
قانونی را در بند 4 بدین شرح می شنیدم: »به نظر این 
موسسه صورت های مالی یادشده در باال وضعیت مالی 
ش��رکت داروسازی تولیددارو )سهامی عام( در تاریخ 
29 اس��فند ماه 1394 و عملکرد مالی و جریان های 
نقدی آن را برای س��ال مالی منتهی به تاریخ مزبور 
از تمام جنبه ه��ای بااهمیت، طبق اس��تانداردهای 
حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد«، باورم شد 

که می شود.
پیام هیات مدیره:

هیات مدیره و مدیریت ش��رکت بر این باور است که 
امانتدار سهامداران محترم بوده و به منظور حراست و 
ارتقای امانت واگذارشده به آنها، وظیفه خود می داند 
ک��ه از انجام هیچ تالش و کوشش��ی دری��غ نورزد. 
مدیریت ش��رکت در راس��تای تحقق این هدف و با 
اعتقادی راسخ به ادامه روند پویایی و موفقیت شرکت، 
در سال مالی مورد گزارش در جهت استفاده بهینه از 
منابع شرکت، اقدامات اساسی به عمل آورده و برنامه 
 ریزی های خود را بر مبنای رضایتمندی سهامداران 
و حفظ و ارتقای منافع ایش��ان بنا نهاده است. براین 
اس��اس، گزارش حاضر دربرگیرنده اهم فعالیت های 
ش��رکت در جهت نی��ل به اهداف و اس��تراتژی های 

شرکت است.
شرکت داروس��ازی تولیددارو همانند سایر صنایع و 
شرکت های دارویی در سال 1394 با مشکالت عدیده 

ای به شرح ذیل مواجه بوده است:
- تولی��د مازاد بر نیاز کش��ور توس��ط ش��رکت های 
داروس��ازی به منظور پوشش بودجه و تحصیل سود 
بیشتر جهت جبران هزینه ها و استفاده از ظرفیت های 
خالی و کسب سهم تولید سایر شرکت ها باعث ایجاد 
شرایط رقابتی غیرسالم و اعطای جوایز غیرمتعارف  
به پخش ها و داروخانه ها ش��د که کماکان ادامه دارد 
و کاهش نرخ سودآوری برای تولیدکننده را به وجود 

آورده است.
- افزای��ش دوره وصول مطالب��ات باعث گردیده که 
شرکت ها جهت جبران کسری سرمایه در گردش، به 
اخذ تسهیالت روی آورده که این موضوع هزینه مالی 

قابل توجهی را به شرکت تحمیل می نماید.
- نوس��انات قیمت مواد اولیه و بسته  بندی به دنبال 
نوس��انات قیمت ارز در سال های اخیر باعث  افزایش 

قیمت تمام شده محصوالت گردید.
- ع��دم افزایش قیمت فروش داروهای تولیدی علی  
رغم افزایش بهای تولید )مواد اولیه و دستمزد( باعث 

کاهش نرخ سودآوری برای شرکت شده است.
هیات مدیره شرکت افتخار دارد با استعانت از خداوند 
متعال و با کمک و همراهی ش��رکت محترم سرمایه 
گ��ذاری البرز )به عنوان س��هامدار عمده ش��رکت(، 

همکاری خالصان��ه  مدی��ران و کارکنان زحمتکش 
ش��رکت، اعالم نماید شرکت داروسازی تولیددارو در 
سال مالی مورد گزارش توانسته است به موفقیت های 

چشمگیری دست یابد.
هیات مدیره و مدیریت ش��رکت معتقد است تمامی 
افتخ��ارات و موفقیت ه��ای کسب ش��ده در س��ایه 
حمایت های بی دریغ و با پشتوانه سهامداران محترم 

حاصل شده است.
شرکت طی س��ال مالی مورد گزارش با کسب مبلغ 
268 میلیارد ریال س��ود خالص )17 درصد افزایش 
نسبت به سال مالی قبل(، 88 درصد بودجه را پوشش 
داده است. همچنین فروش شرکت در سال مذکور به 
مبلغ 1/196 میلیارد ریال )20 درصد افزایش نسبت 
به س��ال مالی قبل( رس��یده که 94 درصد بودجه را 

پوشش داده است.
برنامه های آینده شركت:
- حفظ سهم بازار و رشد آن

- رس��یدن به اهداف بودجه به لحاظ فروش، سود و 
کسب درآمد

- اف��زودن منابع خرید مواد موثر براس��اس الزامات 
بهداشت به منظور ایجاد رقابت در سازندگان و بهینه  

سازی فرمول و کاهش قیمت تمام شده محصول
- حفظ و نگاهداری خطوط تولید و اس��تانداردهای 

)GMP(صنعت داروسازی
- ارتقای کیفیت تولید داروها

- بهینه  سازی سبد تولیدی داروها
- نوآوری و عرضه داروهای جدید

- بهینه  س��ازی روش های س��اخت و فرموالس��یون 
داروها

- کنترل و مدیریت سفارشات خرید
- تامین مواد اولیه کافی جهت استفاده از کل ظرفیت 

تولید و موقعیت ایجادشده برای فروش
- برگزاری دوره های عمومی و تخصصی طبق تقویم 

آموزشی بازبینی شده متناسب با اهداف شرکت
- جذب نیروهای متخصص و کارآمد

- ارتقای متوسط سطح سواد پرسنل شرکت
- مکانیزه کردن واحد بازرگانی

- راه اندازی سیستم بودجه
- انج��ام ممیزی ه��ای مراقبتی سیس��تم مدیریت 

IMS یکپارچه
- اخذ پروانه س��اخت دائم محصوالت جدید دارویی، 

گیاهی و مکمل 20 مورد
- تمدید پروانه ساخت محصوالت دارویی 36 مورد

- تدوین و اصالح مس��تندات براساس الزامات وزارت 
بهداشت و رفع مغایرهای GMP بخش های مایعات، 
 GMP جام��دات و نیمه جام��دات و اخ��ذ تاییدیه

خطوط تولیدی مذکور
- ارسال فرم های اولیه محصوالت جدید دارویی و اخذ 

موافقت اصولی
- پیش��برد اج��رای آزمایش های بیواکی واالنس��ی 
محصوالت دارویی براس��اس الزامات وزارت بهداشت 

51 مورد.

تولیددارو، طالیه دار داروسازی و داروشناسی
 دکتر سیفی با برنامه های خالقانه و نوآور
تقسیم سود 1/060 ریالی به ازای هر سهم
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شرکتی بزرگ و بی همتا با 100 میلیون مشترک 
مخابرات ایران؛ محبوب ترین شرکت بورسی، پدیده همه جا حاضر

نی
سی

ر ح
امی

مدیرعامل ش��رکت مخابرات در اشاره به اینکه در 
هر کشور، توسعه مخابرات، در گرو رشد ارتباطات 
ش��رکت مخابرات ایران به عنوان قدیمی ترین، با 
تجرب��ه ترین و مهم ترین اپرات��ور حوزه ارتباطات 
کش��ور افزود با اتکاء به جای��گاه فنی، اجتماعی و 
تاریخی شرکت مخابرات ایران توانسته با فعالیت در 
بخش های ارتباطات ثابت و سیار اینترنت، خدمات 
ارزش افزوده در جلب رضایت مش��تریان و افزایش 
سودآوری کوشیده وهم افزایی میان ارتباطات ثابت 
و سیار را فراهم کند. چرا که همکاری راهبردی با 
ذینفعان کلیدی و ارائه خدمات نوآورانه و با کیفیت 
به مشترریان باعث تعالی عملکرد شرکت گشته و 
تضمین کننده رشد و شکوفایی شرکت در هر برهه 

ای می شود.
اگر مخابرات ایران به ش��هادت اتحادیه بین المللی 
ارتباط��ات راه دور مرتب��ه اول خاورمیانه اس��ت و 
توانسته در ش��اخص تلفن ثابت از اول های جهان 
باش��د و به مرز 100 میلیون مش��ترک رسیده به 
ی��ک بال همت مدیران بوده که برپایی این نهال از 
ابتدای تاکنون که به درختی بستر تبدیل شده به 
درایت نشسته اند و بال دگرش کارکنانی که ثمره 
تالش جهادگونه شان چنین به عرصه عمل کشیده 

شده است.
بقول یکی از کارشناس��ان کارکش��ته ب��ازار بورس 
کش��ور مخاب��رات ای��ران یکی از شناس��نامه های 
اقتصاد بورس��ی کش��ور اس��ت چرا که تاثیر آن به 
اقتصاد کش��ور، تب��ادل اطالعات و تس��هیل آن و 

پوش��ش جغرافیایی حض��ور برای بی��ش از 96/5 
درصد بهینه کش��ور موجب می ش��ود این شرکت 
نقش بی بدیل بر عملکرد بورسی کشور و تاثیرات 
روانی آن بر اهل بازار س��هام داشته باشد بی شک 
اگ��ر امروز از ارتباطات مخابرات��ی به عنوان پدیده 
همه جا حاضر یاد می کنند ، پدیده ای که زندگی 
بش��ر را به نحو فزاینده ای زیر سیطره تابناک خود 
قرار داده واگر می بینیم شرکت مخابرات ایران هر 
روز موفق تر در خدمت رسانی و ارزش آفرینی پله 
به پله برتر مس��یر بالندگی را طی می کند در آن. 
بی شک نقش و عملکرد مثبت و موثر مدیر خدوم 
و دانای حاضر بدون انکار است. مدیری ارشد به نام 
دکتر پوررنجبر که با دو سالح تجربه هیات مدیره و 
مدیران علمی جوانش توانسته با خالقیت و نوآوری 
در ارائه خدمات و به روز بودن و همسویی با تجربه 
فعالیت ها با بازار جهانی شرکت را در مسیری قرار 
داده ان��د که هر ایران��ی ازاده در این مرز پرگهر به 

وجودش می بالد.
همگان می دانند که شرکت مخابرات ایران بعد از 
خصوصی س��ازی در سال 88 و خرید سهام عمده 
آن توسط کنسرسیوم توسعه اتحاد مبین تحوالت 
عظیمی را درراس��تای چشم انداز و ماموریت خود 
آغاز کرد و خرامان خرامان به آن ره می رود که ره 

بانان حاذق خط سیر مشخص کرده اند.
وقتی افتخارات شرکت ارتباطات سیار که: 

1-کسب عنوان برترین اپراتور تلفن همراه  
 2- دریافت تقدیرنامه اشتهار به کیفیت 4 ستاره

3- دریافت گواهیناممه ملی رعایت حقوق مصرف 
کنندگان  

 4- دریافت لوح تندیس و برند ارزشمند ملی
5- دریاف��ت ل��وح تقدیر ویژه مس��ئولیت پذیری 

اجتماعی    
6- کسب باالترین نشان کیفیت و بهره برداری 

و افتخارات شرکت مخابرات ایران
1- رتبه پنجم در باالترین ارزش افزوده
2- رتبه سوم در باالترین ارزش افزوده
3- رتبه چهارم در بیشترین سودآوری

4- رتبه پانزدهم در میزان ارزش افزوده
5- کس��ب جایزه بهره وری و رس��یدن به س��طح 

سازمان بهره ور در ارزیابی ملی بهره وری
6- دریافت جایزه ملی ، تندیس بلورین و گواهینامه 

ارزیابی مالی
7- تندیس زرین سرآمدی روابط عمومی

8- لوح روابط عمومی برتر در رش��ته برنامه ریزی 
ارتباطی

و ...
را می ش��نوی خود می شود بهترین دلیل بر اینکه 
شرکت و مدیریت و کلیت مجموعه درجهت رشد 
و سودآوری پایداری و چابک سازی سازمان و ارائه 
خدم��ات نوآورانه و با کیفی��ت به جد کمر خدمت 
بس��ته اند و بدرس��تی اس��ت که ان��ان و به عنوان 

محبوب ترین شرکت ایرانی شناخته می شوند.
در رس��یدن به این مهم نباید از عملکرد برجسته 
و قابل تحس��ین روابط عمومی شرکت که به گواه 
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جملگی عام و خاص خبرن��گاران و مدیران روابط 
عموم��ی برجس��ته کش��ور و کارشناس��ان حوزه 
ارتباطات نقشی فعال و پرانرژی داشته و در جهت 
اعتالی وجهه مثبت شرکت از هیچ تالش و کوشی 
دریغ نکرده و همه مودب و موقر و تحصیلکرده در 

خدمت اطالع رسانی و ارتباطات بوده اند.
براساس مستندات موجود و آمارهای رسمی اعالم 
شده افزایش روزافزون خدمات و کسب و سودآوری 
و ارزش آفرینی برای س��هامداران شرکت مخابرات 
آن هم در هر سال نشان از عظمت و نمایگر رسالت 
فعالیتی اس��ت ک��ه در این مجموع��ه صورت می 

پذیرد.
دریافت مجوز واگذاری فعالیت نسل سوم و باالتر در 
سال 93 و آغاز مقدمات فرآیند ادغام شرکت های 
استانی در سال 1394 را می توان نقاط عطفی در 
عملکرد مدیریت فعلی شرکت دانست که با توجه 
به چش��م انداز ترسیمی برای شرکت و درایتی که 
در این مدیران برجسته کشوری سراغ داریم نشان 
از آن دارد که مخابرات ایران برای فرداها هم برنامه 

دارد، آن هم برنامه خوب، موثر و سودآور.
به گفته مدیرعامل چابک س��ازی و کاهش پس��ت 
های سازمانی، ایجاد حوزه تجاری، شبکه و فناوری 
اطالع��ات ، تغیی��رات در س��اختار ش��رکت های 
مخابرات استانی ، ایجاد ساختار فرآیند متناسب با 
سیستمهای مدیریتی و کارشناسی، از اهم فعالیت 
ها در س��ال 94 در بخش یکپارچه سازی ساختار 
سازمانی ش��رکت بوده اس��ت و مخابرات ایران در 
توسعه امور تجاری و حوزه تجاری شرکت مخابرات 
ای��ران با هدف هم��کاری راهب��ردری و »ذینفعان 
کلیدی« و »ارائه خدم��ات نوآورانه و با کیفیت به 

مشتریان« فعالیت های موثری داشته است.  
همچنین تالش در راس��تای ایفای مس��ئولیت در 
فرهنگ سازمانی و به منظور تحقق توسعه فرهنگ 
مشتری مداری و براساس استراتژی حفظ و توسعه 
کارکنان و تشویق شهروندان به شرکت در فعالیت 
های داوطلبانه اجتماعی که یکی از ساز و کارهای 
ام��روز جوامع توس��عه یافت��ه برای بس��ط مفهوم 
شهروند مسئول و افزایش بهره وری و ارزش افزوده 
کار می باش��د در س��ال 94 برگهای زرین دیگری 
در کارنامه عملکردی این مدیران صف و تاریخچه 

شرکت مخابرات ایران ثبت گردید.
برنامه اینده

ش��رکت مخابرات ای��ران برنامه ه��ای مختلفی را 
برای توس��عه دارد که طی چهار س��ال مبلغی بالغ 
بر 15000 میلیارد تومان را ش��امل می ش��ود که 
با امضاء دو ق��رارداد مهم با دو تولید کننده بزرگ 
جهان��ی در پایان س��ال 94 و فروردی��ن 95 وارد 

مرحله اجرایی شده است.
سرمایه گذاری، توس��عه و ارایه خدمات مخابراتی 
در ش��رایطی ادام��ه دارد که این ش��رکت با تعرفه 
سال 82 و هزینه های سال 95 مدیریت می شود. 
انمتظ��ار ما از دولت حمایت از بخش خصوصی در 

چارچوب قانون است.
برنامه کاری شرکت مخابرات ایران در سال 1395

1- ساماندهی نحوه تعامل با شرکتها و اپراتورهای 
دارای پروانه در راستای ارایه امکانات پایه و خدمات 

اتصال متقابل

2- ح��ل و فصل م��وارد و قرارداده��ای فی مابین 
ش��رکت مخابرات ایران با مجموعه س��ازمانهای و 

شرکتهای وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات
3- یکپارچه س��ازی ساختار ش��رکتهای مخابرات 

استانی
4- هم افزایی حداکثری فی مابین ثابت و سیار در 

حوزه های نگهداری، بازاریابی و ... کیفیت شبکه
5- استفاده حداکثری از ظرفیت استانها در توسعه 
و به روزرسانی بخش رادیویی شبکه همراه اول به 

میزان 30000 سایت در سالهای 1395 و 1396
6- توس��عه توانمندیه��ا و پیاده س��ازی نظامهای 
انگیزشی، توس��عه ایی و مشارکتی در حوزه منابع 

انسانی
7- بهینه سازی هزینه ها و کاهش نسبت به بودجه 

اعالمی سال 1395 به بورس
8- کس��ب رتب��ه اول در ارزیاب��ی خدم��ات دیتا 

اپراتورها توسط سازمان تنظیم در سال 1395
9- ایج��اد جریانهای درآم��دی جدید در دو حوزه 

B2B و رشد مصرف دیتا
10- نهایی س��ازی تعرفه های پیشنهادی شرکت 

مخابرات   
پیام هیات مدیره

در ب��اوري غال��ب، دوران کنون��ی ب��ه عصرانفجار 
اطالعات شهرت یافته و اگر چه اطالعات به خودي 
خود حائز اهمیت بوده و همواره می تواند به عنون 
اهرم��ی نیرومند در اختی��ار جوامع متع��دد قرار 
گیرد، اما این نکته را نمیتوان نادیده انگاش��ت که 
ابزار انتقال اطالعات، از اهمیت به مراتب بیشتري 
برخوردار است. چراکه، اطالعات هنگامی از ارزش 
واقعی خود بهره خواهد جس��ت که به موقع ارسال 
و دریافت ش��ود و دراینجاس��ت که پارامتر سرعت 
انتقال اطالع��ات از اهمیتی اس��تثنایی برخوردار 
گردی��ده و درچنی��ن ش��رایطی ، بدیهیس��ت که 
ارتباطات مخابراتی به عنوان سریعترین و مطمئن 
ترین ابزارهاي ارتباطی، نقشی حیاتی و انکارناپذیر 
را در روابط اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی 
جوام��ع برعهده گرفته است.پیش��ی گرفتن خیره 
کنن��ده هزینه ه��اي تحقیقات مخابراتی از س��ایر 
بخش��ها در دهه هاي اخی��ر، نمایانگر این واقعیت 
بوده که بیش��ترین س��رمایه گذاري هاي صنعتی 
کشورهاي توسعه یافته ویا آن گروه از کشورهایی 
که چش��م به آینده اي روشن دوخته، به ارتباطات 
مخابراتی اختصاص یافته اس��ت. امروز از ارتباطات 
مخابراتی به عنوان " پدیده همه جا حاضر" یاد می 
کنند ؛ پدیده ای که زندگی بشر را به نحوه فزاینده 

ای زیر سیطره تابناک خویش قرارداده است.
در تمامی جوامع؛ از توسعه یافته گرفته تا در حال 
توس��عه، هر نوع تحولی در زمین��ه هاي گوناگون 
اقتصادي، اجتماعی، سیاس��ی و فرهنگی، واکنش 
هایی را در پی خواهد داش��ت و شدت و ضعف این 
واکنش ها متناسب با سطح فرهنگ هر جامعه اي 
متغیر خواهد بود. بدیهی س��ت که در این رهگذر، 
دگرگونی هایی ک��ه از ماهیتی اقتصادي برخوردار 
بوده، ب��ه ویژه در کش��ورهاي در حال توس��عه،با 
چالشهایی مواجه است. خصوصی سازي مخابرات 
در ایران اس��المی، علی رغم همۀ توفیق هاي سال 
ه��اي اخیر کش��ورمان در دنیا، بس��یار دیر تحقق 

یاف��ت، اما تحوالت جدي در کل فناوري ارتباطات 
ایران اس��المی پدید آورد؛ رقابت، سودآوري، ارایه 

خدمات جدید و..  بخشی از این دستاوردهاست.
در حال حاضر، شرکت مخابرات ایران، یک شرکت 
بزرگ وبی همتا با 100 میلیون مشترک، است به 
این ترتیب که 30 میلیون مشترک تلفن ثابت، 72 
میلیون مشترک تلفن همراه و 4 میلیون مشترک 
اینترنت از خدمات گوناگون ش��بکۀ مخابراتی این 
مرز و بوم بهره مندبوده و نیز 96/5 درصد جمعیت 
س��رزمین پهناورمان زیر پوشش این شبکۀ عظیم 

ارتباطی ست.
این آمارها را که براس��اس مس��تندات موجود، هر 
س��اله افزایش روزافزونی داشته و البته نمونه هاي 
شاخصی را به نمایش می گذارند؛ نمایانگر وسعت 
و عظمت فعالیتی ست که در این مجموعه صورت 

می پذیرد.
اگ��ر چ��ه ه��م این��ک، ش��بکۀ مخابراتی کش��ور 
نیرومندترین ش��بکۀ مخابرات منطق��ه خاورمیانه 
اس��ت و به موفقیتهاي درخش��انی در سطوح ملی 
و بین المللی دست یافته است، امیدواریم با اتکال 
به نیروي الیزال الهی و اتکا به توان تکنیسین ها و 
مهندسین متعهد و نیز در پرتو همدلی وهمکاري 
هیات مدی��ره جدید ب��ا وزارت ارتباطات وفناوري 
اطالعات، در آینده اي دس��ت یافتنی به جایگاهی 
به مراتب فراتر از امروز - که دربرگیرنده سرافرازي 

بیشتر ایران اسالمی باشد - نایل گردیم.
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پتروشیمی مبین و عملکردی موفق تر از تمام پیش بینی ها
مهندس سبزکار ؛ مدیری که صنعت پتروشیمی را خوب می شناسد

نی
سی

 ح
یر

و ام
سر

خ

مجمع عمومی عادی س��الیانه شرکت پتروشیمی 
مبین )سهامی  عام( در تاریخ 95/02/29 در سالن 
همایش های امام خمینی دانش��گاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی تشکیل شد.
در این مجم��ع که با حضور اکثریت س��هامداران 
حقیقی و حقوقی، اعضای هی��ات مدیره، نماینده 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی برگزار ش��د، ریاس��ت مجمع برعهده آقای 
خس��رو رحمتی بود ک��ه جنابان علیرضا ش��میم 
و حکی��م کرم��ی در مقام نظ��ار اول و دوم و آقای 
جمش��ید س��بزکار به عنوان دبیر مجمع انتخاب 

گردیدند.
درادام��ه با قرائت گزارش هی��ات مدیره به مجمع 
مربوط به اهم فعالیت های صورت پذیرفته طی سال 
مال��ی منتهی به 1394/12/29 و پس از اس��تماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان 
ب��ا طنین صلوات خود ضم��ن تصویب صورت های 
مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم 
سود 600 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان 

دادند.
مهن��دس س��بزکار در گزارش خود ب��ه مجمع در 
گری��زی به صورت های مالی گفت: در س��ال مالی 
مورد گ��زارش در کن��ار افزایش دارایی ها ش��اهد 
کاهش جمع بدهی های شرکت بودیم و توانستیم 
نسبت به س��ال 93 با درآمد خالص 32/967 هزار 
میلیاردی و س��ود 7/320 میلیاردی، در سال 94 
درآم��د خال��ص 36/232 هزار میلیاردی و س��ود 
10/1176 ه��زار میلیاردی را برای س��هامداران به 
ارمغ��ان بیاوریم که این یعنی ن��رخ بازده دارایی ها 
از 24 درصد س��ال 93 به 29 درصد در س��ال 94 
رس��یده اس��ت. مدیر آگاه و خدوم ش��رکت که از 
بزرگان و مدیران شناخته شده صنعت پتروشیمی 
کشور اس��ت، در ادامه بیان کرد: نرخ بازده حقوق 
صاحبان س��هام در سال 94 نس��بت به سال قبل 
با 5 درصد رش��د به 41 درصد رس��یده اس��ت که 
این نش��ان می دهد مجموعه عظیم و افتخارآفرین 
مبین توانس��ته در کنار ایفای مسئولیت های خود، 

ب��رای س��هامدارانش س��ودآوری و برای ش��رکت 
ارزش آفرینی داشته باش��د. مهندس سبزکار این 
کارنامه و عملکرد درخشان را نتیجه زحمات تمام 
ارکان مجموع��ه از کارکنان و کارشناس��ان گرفته 
تا مدیران ارش��د و اعضای هیات مدیره دانس��ت و 
گفت: خوشحالیم که اعالم کنیم توانستیم با اتخاذ 
تدابیری درست و استراتژیک و با برنامه های مدون 
مدیریتی خود در پایان سال مالی نسبت به اولین و 
آخرین پیش بینی های حاصل شده در سود خالص 

باز شاهد افزایش سود باشیم. 
عملکرد فراتر از پیش بینی های مهندس س��بزکار 
در س��ال 94 که سالی سخت به لحاظ تحریم های 
بین المللی و رکود اقتصادی بود، نشان از آن دارد 
که مدیریتی آگاه و مسلط به امور در کنار مدیرانی 
الیق که معنای تولی��د، بازاریابی و توجه جدی به 
به��ره وری و بهینه س��ازی را به خوب��ی می دانند، 

کشتی پتروشیمی مبین را ناخدایی می کنند.
به همت این مردان آبدیده بود که شرکت در سال 
1394 تقدیرنامه شش��مین جای��زه ملی مدیریت 
مال��ی ای��ران را دریافت کرد و توانس��ت افتخارات 
پرشماری از جمله تندیس سه ستاره رضایتمندی 
مش��تری، تندی��س بلورین شش��مین دوره جایزه 
تعالی صنعت پتروش��یمی و ... را برای سهامداران 

و صاحبان شرکت به ارمغان بیاورد.
بی شک وقتی مجموعه ای به این عظمت در ردیف 
48 ش��رکت برتر ایران قرار می گیرد، چش��م های 
زی��ادی را به س��مت خ��ود می کش��د و مهندس 
سبزکار، جناب کرمی مرد شماره یک مالی شرکت، 
که تسلط و صداقت وی در پاسخگویی به سواالت 
و ابهامات سهامداران از نکات برجسته مجمع بود و 
دیگر بزرگان مدیریت شرکت به شایستگی توانسته 
اند با درایت و تدبی��ر در مجموعه ای که به عنوان 
صنعت پتروش��یمی در جنوب کشور مطرح است، 
پتروشیمی مبین را به منزله شرکتی پیشرو و برتر 

در همه زمینه ها به توفیق برسانند.
مهندس سبزکار در قسمتی از گزارش خود به این 
موضوع هم اشاره  کرد که پتروشیمی مبین به مدد 

اهتم��ام جدی به مقوله حف��ظ و صیانت از محیط 
زیس��ت توانسته مجموعه ای سبز و صنعتی پاک را 
به عنوان الگو برای دیگر ش��رکت های صنعتی در 

استان بوشهر و کل کشور مطرح کند.
از ن��کات خواندنی مجمع فوق می ت��وان به تقدیر 
ویژه رئیس مجمع از تالش های مهندس س��بزکار 
و تش��ویق مدیرعامل  از سوی سهامداران، تقسیم 
بیش از 85 درصدی س��ود سال 94  و تسلط کادر 
مال��ی مجموعه از جمله جنابان کرمی و قنواتی در 

پاسخگویی به نکات مطرح شده اشاره کرد.
مدیرعامل شرکت در حاشیه این مجمع با اشاره به 
طرح توس��عه فعالیت ها در سال 95 در زمین های 
شمال پتروشیمی مبین گفت: در اجرای این پروژه 

مصر هستیم.
ش��ایان ذکر اس��ت که مهندس س��بزکار پیش از 
این مس��ئولیت های متعددی از جمله مدیرعاملی 
هلدینگ پتروش��یمی خلیج ف��ارس را در کارنامه 
مدیریتی خود دارد که در آن هلدینگ نیز با اجرای 

دکترین مدیریتی خود بسیار موفق کرد.
قنوات��ی از مدیران مالی ش��رکت نیز از رایزنی های 
گسترده برای عدم پرداخت ارزش افزوده برای گاز 
محوله که تاکنون موثر هم بوده و تامین قس��متی 
از نقدینگ��ی الزم برای اجرای پروژه طرح توس��عه 
از سود انباش��ته خبر داد و گفت: بحمداهلل پس از 
پیگیری های فراوان برگه های رفع تعرض مربوط به 
ارزش افزوده سنوات 87 تا 91 در سال 95 از اداره 

امور مالیاتی شهرستان عسلویه واصل شد.
جناب کرمی که لطف مس��تدام به اهل قلم دارد و 
تسلطش بر امور مالی مدیریتی زبانزد است نیز در 
حاش��یه مجمع از ارسال به موقع تمام گزارش ها به 
روی سیس��تم کدال در سال 94 و تشکیل کمیته 
حسابرس��ی و اخذ تاییدیه مربوط به معافیت ماده 
132 قان��ون مالیات ه��ای مس��تقیم از اداره امور 
مالیات ها س��خن گفت که برای سهامداران حاضر 
بسیار خوش��ایند و مفید بود و نش��ان می داد این 
مدیران خدوم و جهادگر با چه صداقت و شفافیت و 
جدیتی در ایفای مسئولیت های محوله کمر همت 
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بس��ته اند. اجازه می خواهم در پای��ان از عنایت و 
توجه جدی مدیران ارشد به اهل قلم و خبرنگاران 
و از دوس��تان خوب روابط عمومی که یاری رسان 
ما در تهیه و تنظی��م این گزارش بودند، صمیمانه 

قدردانی و تشکر کنم. 
مـرور كلـی بر جایـگاه شـركت در صنعت و 

وضعیت رقابتی آن در سال 1394:
ب��ا توجه به ماهی��ت فعالیت ش��رکت، محصوالت 
ش��رکت در فرایند تولید ش��رکت های پتروشیمی 
منطقه نقش اساسی ایفا می کند و میزان تولید به 

رونق بازار محصوالت پتروشیمی بستگی دارد.
ش��رکت پتروش��یمی مبین تامین کنن��ده  اصلی 
یوتیلیتی مورد نیاز ش��رکت های پتروش��یمی فاز 
یک منطقه  ویژه  اقتصادی انرژی پارس اس��ت. در 
حال حاضر دو شرکت پتروشیمی دماوند و شرکت 
تولید برق مپنا عس��لویه در منطقه  ویژه  اقتصادی 
پارس رقیب اصلی ش��رکت پتروش��یمی مبین به 
ش��مار می روند اما فعالیت این شرکت ها تهدیدی 
برای فعالیت شرکت پتروش��یمی مبین محسوب 
نمی شود. شرکت پتروشیمی دماوند مستقر در فاز 
دو منطقه  پتروش��یمی عسلویه هم اکنون در حال 
احداث است و شرکت تولید برق عسلویه مپنا تنها 
تولیدکنن��ده  برق بوده که محصول تولیدی خود را 
به شبکه  سراسری برق می فروشد. با در نظر گرفتن 
طرح های در دس��ت اجرا در منطقه  ویژه اقتصادی 
پارس، برآورد می شود که سالیانه به حجم تقاضای 
محصوالت شرکت پتروش��یمی مبین افزوده شده 
و تا زمان احداث کامل طرح پتروش��یمی دماوند، 
تقاضا برای محصوالت این ش��رکت روند صعودی 
داشته باش��د. به طور متوسط س��هم بازار شرکت 
پتروش��یمی مبی��ن از یوتیلیت��ی م��ورد تقاضای 
ش��رکت های واقع در منطقه ویژه اقتصادی پارس 

56 درصد است.
استراتژی كلی شركت:

سودآوری پایدار با مدیریت علمی
استراتژی های ش��رکت پتروشیمی مبین در چهار 

 :)BSC( منظر روش ارزیابی متوازن
روش ارزیابی متوازن یکی از ابزارهای جاری سازی 
اس��تراتژی و مبنای نظ��ام مدیریت اس��تراتژیک 

شرکت است.
- منظر مالی: سودآوری پایدار

- منظر مشتری: مشتری مداری
- منظر فرایندهای داخلی: بهبود فرایندها و توسعه 

مسئولیت پذیری اجتماعی
- منظر رشد و یادگیری: توسعه مدیریت علمی

اهداف کالن شرکت پتروشیمی مبین:
- ارتقای بهره وری و افزایش بازده اقتصادی

- توسعه کمی و کیفی تولیدات
- دس��تیابی ب��ه اس��تانداردهای جهان��ی ایمنی، 

بهداشت و محیط زیست و کیفیت
- توانمندسازی منابع انسانی

- افزایش سطح رضایتمندی مشتریان
اهداف و راهبردها:

ش��رکت پتروش��یمی مبین واق��ع در منطقه ویژه 
اقتص��ادی ان��رژی پ��ارس- عس��لویه، ب��ه عنوان 
تولیدکنن��ده  متمرک��ز  مجتم��ع  بزرگ تری��ن 
سرویس های جانبی کشور و تامین کننده آب، برق، 

بخار، اکس��یژن، نیتروژن، هوای فشرده و خدمات 
تصفیه پساب های صنعتی شرکت های پتروشیمی 
منطق��ه، به یاری خداوند متعال و با تکیه بر دانش 
و توانمن��دی کارکن��ان کوش��ا و متعه��د خویش 
ضمن رعای��ت الزامات قانونی، ب��ه منظور افزایش 
رضایتمن��دی کارکن��ان و مش��تریان و جامعه، در 
راستای ارتقای سطح کیفیت فرایندهای تولیدی و 
عملکرد ایمنی، بهداشت حرفه ای و محیط زیست، 
بهین��ه نمودن مصرف انرژی، بهبود س��طح امنیت 
اطالعات و س��اماندهی محیط کار، در نظر دارد با 
استقرار و حفظ سیستم های نوین مدیریتی ضمن 
در نظ��ر گرفتن اهداف راهبردی به ش��رح زیر در 

مسیر سرآمدی رهسپار گردد:
1- پیشگیری، کنترل و کاهش آلودگی های زیست 
محیط��ی ناش��ی از فرایندها و تالش در راس��تای 
توسعه فعالیت ها و ارتباطات موثر زیست محیطی و 

کاهش ریسک های مرتبط
2- گس��ترش فرهنگ و مشارکت و افزایش دانش 
کارکن��ان ب��ه منظور ارتقای س��طح به��ره وری و 

کیفیت درفرایندهای مجتمع
3- بهبود ش��رایط ایمنی و بهداش��ت حرفه ای به 
منظور کنترل، پیش��گیری و کاهش ریس��ک های 

مربوط به محیط، تجهیزات و نیروی انسانی
4- مدیریت مناسب تغییرات با هدف بهبود مستمر 
اثربخش در عملکرد فرایندها ضمن درنظر گرفتن 

یکپارچگی منابع و سرمایه ها
5- افزایش سطح رضایتمندی ذی نفعان در راستای 
دس��تیابی به توسعه پایدار از طریق تعامل با آنها و 
اهمیت دادن به نظرات ایشان به منظور رهسپاری 

در مسیر سرآمدی
6- اج��رای مدیری��ت ان��رژی و کاه��ش هدرروی 
حامل های انرژی از طریق توس��عه و ارتقای سطح 
آم��وزش، انگیزش��ی، فرهنگ��ی و مدیریتی منابع 
انسانی ش��رکت و به کارگیری همیاری و مشارکت 
گروهی آن��ان در بخش مدیریت انرژی و بررس��ی 
امکان ارتق��ا و جایگزین نم��ودن وضعیت موجود 

تجهیزات انرژی بر با شرایط باصرفه تر اقتصادی
7- حفاظت از محرمانگی اطالعات برای جلوگیری 
از افشای غیرمجاز آنها، رعایت یکپارچگی و صحت 
اطالعات به منظور پیشگیری از تغییرات غیرمجاز و 
تسهیل دسترسی پذیری اطالعات جهت دسترسی 
سریع و آس��ان مراجع مجاز به اطالعات در مواقع 

لزوم
8- گس��ترش فرهنگ نظام مند در اجرای سیستم 
ساماندهی محیط کار )S5( از طریق ارتقای سطح 

آموزش و انگیزش کارکنان
برنامه های آینده شرکت:

اطالعات مربوط به برنامه های س��ال آتی ش��رکت 
درخصوص:

الف( گس��ترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع 
بخشی شیوه های فروش

ب(ارائه سایر محصوالت  از جمله برق و آب بدون 
امالح به بازارهای داخل کشور

د( شیوه های تامین مالی
- تامی��ن مال��ی ش��رکت تنه��ا از مح��ل فروش 

سرویس های جانبی صورت می پذیرد.
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مدیریت برنامه ریزی و تحول مغز سازمان است
نشس��ت مش��ترک مدیران و کارشناس��ان مدیریت برنامه ری��زی و تحول با 
دکت��ر رضای��ی، قائم مق��ام محترم 
مدیر عامل و جمع��ی از معاونین و 
مدی��ران حوزه مرکزی ، با محوریت 
ارائه گزارش عملکرد سال گذشته و 
برنامه های س��ال 95 این مدیریت، 

امروز دوشنبه برگزار شد.
دکتر رضایی با بیان این مطلب که 
برنامه ریزی مغز سازمان است گفت : مدیران و کارشناسان حوزه برنامه ریزی 

و تحول باید بر تمام فرآیندهای واحدهای مختلف سازمان مسلط باشند .
مدیرعام��ل موسس��ه اعتبار کوثر اف��زود : با توجه به راهب��ردی بودن فعالیت 
مدیریت برنامه ریزی و تحول در روندهای توس��عه ای موسسه ، به کار گیری 
نیروه��ای متخصص و حرف��ه ای جهت تدوین فرآیندها ، دس��تورالعمل ها و 

ابالغیه ها در اولویت می باشد .
دکتر رضایی تصریح کرد : نظارت و کنترل های داخلی ابزاری اس��ت که می 
توانداثر بخشی فرآیندها و دستورالعمل ها را در تمامی سطوح از ستاد تا صف 
در اختیار مدیران به منظور برنامه ریزی صحیح و مدیریت بحران قرار دهد .  
نایب رئیس هیئت مدیره موسسه اعتباری کوثر گفت : فرهنگ سازمانی باید از 
برنامه ریزی و تحول ریشه بگیرد و این بخش در اشاعه اهداف و سیاست های 

بلند مدت و کوتاه مدت سازمان تاثیر بسزایی دارد . 
بر اس��اس این گزارش در ابتدای این نشس��ت حمید ج��م مدیر برنامه ریزی 
و تحول اهم فعالیت های انجام ش��ده در س��ال گذش��ته و رئوس برنامه های 
راهبردی س��ال جاری با محوریت اقتصاد مقاومتی ؛ اقدام و عمل تشریح کرد 
و در ادامه کارشناس��ان این بخش به تفکی��ک فرآیندهای کاری خود را بیان 

داشتند .
مراسم اهدای مدال زرین روابط عمومی برتر توسط مدیرعامل بیمه رازی 

پنجمین کنفرانس روابط عمومی و صنعت در تاریخ 27 اردیبهش��ت ماه سال 
جاری در هتل المپیک برگزار شد. 

در پنجمی��ن کنفران��س روابط عمومی و صنعت که 
همزمان با چهارمین هفت��ه روابط عمومی با حضور 
اس��تاتید و صاحبنظران این حوزه برپا ش��د، مدال 

زرین روابط عمومی سال 95 اهدا گردید.
درای��ن کنفرانس یک روزه که با حضور دکتر یونس 
مظلومی، مدیرعامل ش��رکت بیمه رازی و جمعی از 
مدیران و کارشناس��ان و صاحب نظران حوزه روابط 
عمومی و صنعت دربخش های مختلف اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی 
برگزارشد، از فعاالن و حامیان این حوزه تقدیر و مدال زرین توسط دکتر یونس 
مظلومی به مهندس هاش��م یکه زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو به 

عنوان مدیرعامل برتر در حوزه ارتباطات اعطاء شد.
گفتنی است مدال زرین روابط عمومی ایران هر سال به مدیر منتخب صنعتی 
که به کارآمدی و اثربخش��ی روابط عمومی باور داش��ته و بهترین عملکرد در 
حوزه حمایت از فعالیت هاي ارتباطي را داشته باشد و همچنین زمینه تحرک 
مناس��ب و فعالیت حرفه ای واحد روابط عمومی تحت مدیریتش را فراهم کرده 

است تقدیم می شود.
الزم به ذکر اس��ت دکتر ولی اهلل سیف مدیرعامل بانک کارآفرین در سال 91 ، 
دکترمهدی کرباس��یان در سال 92، دکتر یونس مظلومی مدیر عامل شرکت 
بیمه رازی در س��ال 93 و دکتر علی دیواندری رئیس سابق بانک ملت و بانک 

پارسیان در سال 94 از دریافت کنندگان این مدال بودند. 
همچنین در ادامه این کنفرانس کارگاه های آموزشی و پنل تخصصی با حضور 
اس��اتید بنام عرصه روابط عمومی و تبلیغات برای عالقه مندان و دانشجویان 

حاضر در این نشست  تشکیل شد.

برپایی همایش بین المللی سرمایه گذاری در حوزه سالمت با حمایت بانك ملت
 همایش بین المللی س��رمایه گذاری در حوزه س��المت ب��ا حضور جمعی از 

دولتمردان و با حمایت بانک ملت برگزار شد.
 در ای��ن همای��ش که دکتر ولی اهلل س��یف رییس کل بان��ک مرکزی، دکتر 
محمدباقر نوبخت، معاون رییس جمهوری و رییس س��ازمان مدیریت و برنامه 
ریزی، دکتر محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهوری، دکتر حسن قاضی 

زاده هاش��می وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محمد بیگدلی رییس 
هیات مدیره بانک ملت  و  جمعی از س��رمایه گذاران کش��ورهای خارجی در 
حوزه س��المت حضور داش��تند، محمد رضا رضایی پ��ور رییس اداره کل بین 

الملل بانک ملت به نمایندگی از این بانک سخنانی را ایراد کرد.
رضایی پور با اش��اره به این نکته که بانک ملت به دلیل س��ابقه درخشان خود 
در حوزه تامین مالی، تمامی تالش خود را در جهت تس��هیل سرمایه گذاری 
به ویژه در حوزه سالمت همگانی همگام با شرکای خود در اروپا و آسیا به کار 
خواه��د گرفت،  افزود:  این بان��ک با توجه به تامین مالی بیش از 30 میلیارد 
یورویی پروژه های ملی در دهه گذش��ته در حوزه های مختلف از جمله حوزه 
س��المت، راهکارهایی را به منظور تسهیل سرمایه گذاری خارجی پیش بینی 

کرده است.
وی با بیان اشاره به پتانسیل های زیاد بانک ملت در تامین مالی بخش سالمت 
با کمک ش��رکت های زیرمجموعه خود شامل شرکت تامین سرمایه، بیمه ما 
و بنی��اد ملت )در ح��وزه اجتماعی( تاکید کرد: این بانک می تواند این قابلیت 
ها را در راس��تای تسهیل سرمایه گذاری خارجی و کمک به بخش بهداشت و 

سالمت کشور به کار گیرد.
رییس اداره کل بین الملل بانک ملت خاطرنشان کرد: تالش های مشترک ما 
که با این س��مینار آغاز شده است، ضمن این که در برگیرنده منافع مشترک 
خواه��د بود این امکان را فراهم می کند تا مش��ارکت گس��ترده ای در حوزه 

سالمت و ارتقای سطح رفاه اجتماعی در کشور صورت پذیرد.
پیام مدیر عامل بانك مسکن به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی 
27 اردیبهش��ت م��اه روز ارتباط��ات و روابط عمومی فرصتی اس��ت تا یادآور 
ش��ویم،نمادهای توس��عه یک جامعه در گرو توزیع عادالنه اطالعات،روش��ن 
گ��ری اف��کار عمومی،م��ردم داری و 
احترام به حقوق انس��ان ها به منظور 
افزایش سطح مش��ارکت مردم است 
که ماموری��ت انجام آن برعهده روابط 

عمومی سازمان هاست.
این روز را در س��الی که از سوی رهبر 
عظیم الش��ان انقالب به سال"اقتصاد 
ن��ام گذاری  مقاومتی،اق��دام وعمل" 
ش��ده اس��ت به همه مدیران،کارشناسان و دس��ت اندرکاران روابط عمومی و 
اصحاب رسانه که صادقانه و بی ریا در جهت تحقق اهداف متعالی نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران و سیاست های دولت تدبیر و امید قلم می زنند تبریک 
گفته و از پیش��گاه خداوند متعال آرزوی س��المتی و موفقیت برای همگان را 

مسئلت دارم.
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مجمـع عمومي فـوق العاده شـركت بیمـه نوین با 
موضوع افزایش سـرمایه صاحبان سهام صبح امروز 

در محل دفتر مركزی این شركت برگزار شد.
مجمـع عمومـی فـوق العـاده صاحبان سـهام این 
شـركت به منظور بررسي و تصویب افزایش سرمایه 
پیشـنهادی هیأت مدیره، صبح امروز سـه شنبه 4 
خرداد 1395 با حضور 77.7 درصد از سـهام داران 
و نمایندگان قانونی آنها، نمایندگان سـازمان بورس 

و بیمه مركزی جمهوری اسالمی ایران برگزار شد.
در این مجمع عیسـی شهسـوار خجسته به عنوان 
رئیس جلسـه، مسعود اژیه و محمد بدیعي جاریاني 
بـه عنوان ناظر و علیرضا معظمي به عنوان منشـي 

انتخاب شدند.
در ابتدای مجمع حسین كریم خان زند؛ مدیر عامل 
بیمـه نوین ضمن خوشـامدگویی به سـهامداران و 
تبریـك اعیاد شـعبانیه، بـه طرح كلیـات افزایش 
سـرمایه شـركت پرداخت و تأكید كرد: در شركت 
های بیمه افزایش سرمایه به معنای افزایش توانگری 
و امکان حضور فعال و مشـاركت بیشـتر در پروژه 
های بـزرگ اقتصادی با هدف افزایش سـوددهی و 

پرتفوی شركت خواهد بود. 
وی در ادامـه گفت: خوشـبختانه در دو سـال اخیر 
تصمیمات بسـیار خوبی توسـط هیأت مدیره بیمه 
نوین جهت دقت در انتخاب و مدیریت ریسك رشته 
های زیان ده اتخاذ شده است. همچنین انجام تمام 
امور كارشناسـی و پرداخت خسـارت در بیمه های 
اتومبیل و درمان به صورت مسـتقل و توسط نیروی 
انسـانی در داخل شركت صورت می گیرد و این امر 
نشـان از توانایی بیمه نوین در توسـعه فعالیت ها و 

ارائه خدمات ویژه و اثرگذار به بیمه گذاران است.
در این مجمع مصوب شـد اختیار افزایش سـرمایه 
شـركت  از مبلـغ 800 میلیارد ریال بـه مبلغ 2500 
میلیـارد ریـال از محـل مطالبـات و آورده نقـدي 
سـهامداران به مدت 2 سال در اختیار هیأت مدیره 
قرار گیرد. همچنین مقرر شد در مرحله اول سرمایه 
شـركت از محل مطالبات حال شـده سـهامداران و 
آورده نقدي از مبلغ 800 میلیارد ریال به مبلغ 1500 

میلیارد ریال افزایش یابد.

افزایش سرمایه بیمه نوین در مجمع 
عمومی فوق العاده تصویب شد

اخبار بانک و بیمه

اخبار بانک و بیمه

به مناسبت روز جهاني ارتباطات فراخوان دومین جشنواره 
"نقد صنعت بانکداري - با محوریت بانك اقتصادنوین"  آغاز شد

پس از برگزاري موفق نخس��تین جشنواره تخصصي رس��انه اي "نقد صنعت بانکداري - با محوریت بانک 
اقتصادنوین"، این بانک دومین جشنواره را برگزار مي کند.

نخستین بانک خصوصي کشور با برگزاري این جشنواره در سال گذشته صنعت بانکداري و به ویژه خود 
را در معرض نقد منصفانه و حرفه اي صاحب نظران و خبرنگاران قرار داد که آثار برگزیده آن جشنواره در 
روزهاي پایاني سال گذشته با حضور دکتر سیف رئیس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران و جمعي 

از استادان و فعاالن عرصه رسانه معرفي شدند و پدیدآورندگان آثار مورد قدرداني قرار گرفتند.
در پي استقبال فعاالن عرصه رسانه از جشنواره اول، دومین جشنواره نقد صنعت بانکداري - با محوریت 

بانک اقتصادنوین از اول خرداد ماه سال جاري آغاز و تا پایان آبان ماه ادامه خواهد داشت.
این جشنواره نیز در سه گروه رسانه اي شامل رسانه هاي مکتوب )روزنامه ها، هفته نامه ها و مجالت اقتصادي 
و غیر اقتصادي(، رسانه هاي مجازي )سایت ها، خبرگزاري ها و وب سایت هاي تخصصي( و رسانه هاي دیداري 
و ش��نیداري )تلویزیون و رادیو( برگزار مي ش��ود و آثار منتشر شده در این گروه ها، حایز شرایط حضور در 
جشنواره خواهد بود ضمن اینکه در دومین جشنواره آثار طراحي و کاریکاتور مرتبط با موضوعات شش گانه 

نیز پذیرفته و داوري خواهد شد.
نقش نظام بانکي در توسعه اقتصادي کشور با تاکید بر بخش هاي تولیدي در چارچوب اقتصاد مقاومتي، 
نقش نظام بانکي در بازار سرمایه، نقش نظام بانکي در توسعه خدمات نوین و مشتري محوري در فضاي 
رقابتي، نقش نظام بانکي در حوزه فرهنگي و ایفاي مسئولیت هاي اجتماعي، بررسي آثار سیاست ها، قوانین 
و متغیره��اي بیروني بر عملکرد نظام بانکي و فضاي کس��ب و کار، نقش نظام بانکي در عرصه بین الملل 
و توس��عه ارتباطات بانکي و تسهیل جذب س��رمایه گذاران خارجي شش موضوع اصلي جشنواره دوم نقد 

صنعت بانکداري- با محوریت بانک اقتصادنوین است.
گفتني است در آثار ارسالي، مقاالت و نقدهاي مرتبط با بانک اقتصادنوین، در اولویت بررسي ها و انتخاب 
قرار خواهند گرفت. دریافت آثار جشنواره از اول خرداد ماه تا پایان آبان ماه سال جاري ادامه خواهد داشت.

برگزاری گردهمائی پست بانك ایران و توسعه روستائی با حضور مسئوالن سازمان شهرداری ها 
گردهمائی یک روزه "پس��ت بانک ایران و توسعه روستائی"، امروز بیست و نهم اردیبهشت ماه سال جاری با 
حضور مسئوالن س��ازمان  شهرداری ها و دهیاری های 
کش��ور و مدیران کل دفاتر امور روستائی و شوراهای 
اس��تانداری ها به میزبانی این بان��ک در تهران برگزار 

شد. 
در بخ��ش اول این گردهمائی دکتر فرحی مدیرعامل 
این بانک، محس��ن کوش��ش تبار مع��اون دهیاری ها 
و اس��د معان��ی مع��اون توس��عه منابع و پش��تیبانی 
س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری ه��ای کش��ور ب��ه 
سخنرانی پرداختند و س��پس مدیران کل دفاتر امور 
روستائی و شوراهای اس��تانداری های سراسر کشور و 
پس��ت بانک ایران، نشست های تخصصی خود را برگزار 

کردند.
همچنین در ادامه ظرفیت های پس��ت بانک ایران توسط مدیران امور این بانک معرفی و مدیران کل دفاتر 
امور روس��تائی و ش��وراهای اس��تانداری های سراسر کش��ور نیز دیدگاه های خود را بیان داشته و نشست 

تخصصی پرسش و پاسخ بین آنان برگزار گردید.
گفتنی اس��ت: محمود ش��یردل مدیر امور شعب و توسعه بازار پست بانک ایران هم در پایان به جمع بندی 

این گردهمائی پرداخت. 
با همکاری بانک شهر؛

نخستین همایش بین المللی اقتصاد شهری برگزار شد
نخستین همایش بین المللی اقتصاد شهری با رویکرد 
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، امروز با حضور تنی چند 
از نمایندگان مجلس شورای اسالمی،مدیران شهری و 

صاحبنظران داخلی و خارجی این حوزه برگزار شد.
در این همایش که با هم��کاری انجمن علمی اقتصاد 
ش��هری در س��اختمان مرکزی بانک شهر برگزار شد، 
دکتر حس��ین محمدپورزرندی، مدیرعامل بانک شهر 
و رئی��س انجم��ن اقتصاد ش��هری، مرتض��ی طالیی، 
نایب رییس ش��ورای اس��المی ش��هر تهران و رییس 
ستاد ش��ورایاری ها، یونگ هون کواک،رئیس سازمان 

ش��هروندان جهان��ی، علیرضا دلیری، معاون توس��عه مدیری��ت و منابع معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری، حس��ن غفوری فرد، عضو شورای عالی انقالب فرهنگی، محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون 

آموزش و تحقیقات مجلس و جمعی از صاحبنظران داخلی و خارجی این حوزه حضور داشتند.
این همایش با ده محور اقتصاد شهر هوشمند، اقتصاد گردشگری شهری، اقتصاد زیرساخت های شهری، 
فرهنگ اقتصادی ش��هری و آموزش شهروندی، معضالت ش��هری، محیط زیست و آلودگی هوا، مدیریت 
توس��عه سرمایه های انس��انی و اقتصاد ش��هری، نظام های بانکداری، بانکداری اجتماعی و اقتصاد شهری، 
الگوسازی اقتصاد مقاومتی در شهرها و پدافند غیرعامل شهری، قیمت گذاری خدمات شهری، تامین مالی 
و درآمدهای شهری و مدیریت خدمات شهری، سازمان های مدیریت شهری و بخش خصوصی، برگزار شد.
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تالش مدیریت آگاه برای افزایش راندمان
پایداری قابلیت های تولید 

صنعت روی زنگان با تقسیم سود 35 ریالی به ازای هر سهم

نی
سی
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خ

مجم��ع عمومي عادي س��الیانه ش��رکت صنعت 
روي زنگان )س��هامي عام( در تاریخ 1395/2/14 
در محل س��الن اجتماعات شرکت کارگزاری مهر 

اقتصاد ایرانیان تشکیل شد. 
در ای��ن مجمع که ب��ا حض��ور  74/47 درصدی 
س��هامداران حقیق��ی و حقوقی، اعض��ای هیات 
مدی��ره، نماینده س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، 
حس��ابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای اردشیر سعد محمدی بود که 
جنابان رضا منف��رد و علی خوش طینت در مقام 
نظ��ار اول و دوم و آقای ابوالفضل امیری به عنوان 

دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گ��زارش هیات مدیره به مجمع 
مربوط ب��ه اهم فعالیت ه��ای صورت پذیرفته طی 
س��ال مال��ی منتهی ب��ه 1394/12/29 توس��ط 
مدیریت خدوم و کاربلد ش��رکت و پس از استماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان 
با طنین صلوات خ��ود ضمن تصویب صورت های 
مال��ی و تنفیذ معامالت مش��مول م��اده 129 با 
تقس��یم س��ود 35 ریالی به ازای هر سهم به کار 

خود پایان دادند.
بر اساس تصمیمات مجمع، اشخاص زیر به مدت 
2 س��ال به عن��وان اعضاي هیات مدی��ره انتخاب 

گردیدند:
1( شرکت کالسیمین )سهامي عام(

2( شرکت ذوب و روي بافق )سهامي خاص(
3( ش��رکت س��رمایه گ��ذاري اندیش��ه محوران 

)سهامي خاص(
4( ش��رکت بازرگاني توسعه صنعت روي )سهامي 

خاص(
5( شرکت توسعه معادن روي ایران )سهامي عام(

پیام هیات مدیره:
با س��الم و عرض خیر مقدم به محضر سهامداران 
عزیز و با آرزوي س��المتی و س��عادت براي ش��ما 

بزرگواران.
به استحضار می رساند در سال مورد گزارش علی 
رغم ش��رایط بسیار سخت اقتصادي و پایین بودن 
قیمت جهانی روي )Lme(، بدهی های ش��رکت 
و وابستگی صد درصدي ش��رکت به صنایع روي 

و کاهش میزان اس��تخراج خ��اک معدنی روي از 
معدن انگ��وران، اعضای هیات مدی��ره و مدیران 
ش��رکت با به��ره برداري مناس��ب از ظرفیت های 
ش��رکت و سرمایه س��هامداران محترم و با جذب 

مشتریان
جدی��د ب��ا افزایش راندم��ان و کیفی��ت محصول 
و همچنی��ن با راه ان��دازي واحد ه��وي مدیا، به 
فعالیت ه��ای ش��رکت ت��دوام بخش��یده و امی��د 
اس��ت با اجراي برنامه های مناس��ب در سال 95 
و پیگی��ري برنامه ه��ای کوتاه م��دت و بلندمدت 
خ��ود و با ایجاد قابلیت های پای��دار تولید بتوانیم 
ش��رایط مطلوب تری را نس��بت به گذشته داشته 
باش��یم. لذا ضمن ارائه گزارش عملکرد سال مالی 
منتهی به 94/12/29 برنامه های مربوط به س��ال 
95 و راهکارهاي بهبود وضعیت به پیوست تقدیم 

سهامداران محترم می گردد.
اهـم برنامه هـا، راهبردهـا و سیاسـت های 

اجرایی شركت در سال 1395:
- طرح توسعه خط هوی مدیا

- هوی مدیای سیار
- تولید آهک هیدراته

- افزای��ش ظرفی��ت خ��ط تولی��د ه��وی مدیا با 
اصالحاتی در خط تولید و افزایش راندمان

- آموزش نیروی انسانی
 , ISO18000  اس��تقرار سیستم های مدیریتی -

 ISO9000 , ISO14000
- تدوین اس��تراتژی شرکت براساس BSC)کارت 

 EFQM اعتباری متوازن( و به روش
- گس��ترش واحد تحقیق و توسعه در جهت برون 

رفت از تک محصولی و توسعه محصول
- س��اخت سوله واحد هوی مدیا و حوضچه جمع 

آوری آب های سطحی و فرایندی
- برنام��ه ریزی برای تامین آب ش��رکت با توجه 

به کمبود آب
گزارش تجزیه و تحلیل ریسك شركت:

شرکت روی زنگان عمدتا بر تولید کنسانتره روی 
و خردایش مواد معدنی روی و آهن متمرکز است. 
عمده مخاطراتی که عملکرد ش��رکت را می تواند 

تحت تاثیر قرار دهد، عبارت است از:

1- نوسان قیمت فلزات تحت تاثیر سیکل تجاری
2- افزایش قیم��ت حامل های انرژی و به تبع آن 

سایر نهاده های تولید، حمل و نقل و ...
3- نوسانات نرخ ارز

4- تامین خوراک مصرفی
5- تشدید رقابت در محیط همگتان صنعت 

تاریخچه:
شرکت صنعت روی زنگان )سهامی عام( در تاریخ 
1382/12/18 تحت ش��ماره 5383 در اداره ثبت 
ش��رکت های زنجان به ثبت رسیده و متعاقب آن 
فعالیت ش��رکت در ابتدای سال 1383 آغاز شده 

است.
فعالیت:

موض��وع فعالیت ش��رکت به تفضی��ل در ماده 3 
اساس��نامه درج گردیده اس��ت. طب��ق مفاد ماده 

مذکورموضوع فعالیت شرکت عبارت است از:
 - خ��رد کردن، شست وش��و، دانه بن��دي، تغلیظ 
، تصفی��ه، تکلیس و ذوب م��واد معدنی در نقاط 

مناسب کشور و تاسیس کارخانجات مربوطه
-  ف��رآوري انواع کانی ها، تولید پودرهاي معدنی، 

تجزیه فیزیکی و شیمیایی مواد معدنی
-  تهیه طرح های اکتشاف و بهره برداري از معادن

-  انجام کلیه امور بازرگانی، صادرات و واردات
-  مش��ارکت و س��رمایه گذاري در س��هام سایر 

شرکت ها 
-  ارائ��ه خدم��ات فنی و مش��اوره ای و تاس��یس 

نمایندگی در داخل و خارج از کشور 
سرمایه شرکت:

س��رمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 10 میلیون 
ریال منقسم به 10/000 سهم 1000 ریالی با نام 
ب��وده که طی چند مرحله ب��ه مبلغ 100 میلیارد 
منقس��م به 100/000/000 سهم 1000 ریالی تا 

پایان سال 1392 افزایش یافته است.
شرکت از منظر بورس:

وضعیت معامالت و قیمت سهام شرکت:
شرکت در تاریخ 1391/8/28 دربازار دوم فرابورس 
اوراق بهادار تهران با نماد زنگان درج شده و سهام 
براي اولین بار در تاریخ 1391/8/29مورد معامله 

قرار گرفته است. 
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ز مازندران هرچه گویم کم است 
تقسیم سود 1020 ریالی به ازای هر سهم سیمان مازندران
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تالش مردان و زنان تالشگر از سرزمین هفت خوان 
و آرش کاری بوده کارستان و این بدان معنی است 
ک��ه باید در میان دلیران دلدار بود، و این باور را در 
تاالر هتل اوین به عینه دیدیم و در گزارش شنیدیم. 
مهندس حسین مدرس نشان داد از جمله جوانانی 

است که فعل خواستن را صرف می کند. 
مجم��ع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت س��یمان 
مازندران )سهامی  عام( در تاریخ 95/2/29 در محل 

تاالر کوه نور تشکیل شد. 
در ای��ن مجم��ع ک��ه ب��ا حض��ور 89/1  درصدی 
سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار، حس��ابرس 
و ب��ازرس قانونی برگ��زار گردید، ریاس��ت مجمع 
برعهده آقای علیرض��ا فاطمی بود، که جنابان رضا 
اسماعیلی و حسین فاتح در مقام نظار اول و دوم و 
آقای حسین مدرس به عنوان دبیر مجمع انتخاب 

گردیدند.
درادامه ب��ا قرائت گزارش هی��ات مدیره به مجمع 
مربوط به اهم فعالیته��ای صورت پذیرفته در طی 
سال مالی منتهی به 1394/12/29 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 تقسیم سود 
1020 ریالی به ازای هر س��هم ب��ه کار خود پایان 

دادند.
اعضای هیات مدیره به شرح زیر انتخاب شدند:

    - شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
   - شرکت سیمان کرمان 
   - شرکت سیمان شمال 

   - شرکت سیمان فارس و خوزستان
   - بانک صنعت و معدن

همچنین مجمع عمومی فوق العاده شرکت سیمان 
مازندران )سهامی  عام( در همان تاریخ تشکیل شد 
و تغییر س��ال مالی ش��رکت از پایان اسفند ماه به 
پایان آذر ماه، به شرط اخذ مجوز از سازمان بورس و 
اوراق بهادار تهران، مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

پیام هیات مدیره:
با یاد ذات اقدس و عرض ادب و س��الم و خیرمقدم 
به س��هامداران گرامي و نمایندگان محترم آنها، از 
آنجا که س��یمان اهمیت و جایگاه��ي در اقتصاد و 
سازندگي کشور دارد لذا میزان تولید و مصرف سرانه 
آن یکي از شاخص های رشد و توسعه در هر کشور 
است. هیات مدیره شرکت سیمان مازندران توانست 
با توجه به رکود بازار س��یمان با تالش و کوش��ش 
مدیران و پرسنل شرکت و استفاده از رهنمودهاي 
به موقع س��هامداران، تولید و تحویل مناسبی برای 

عملکرد سال مورد گزارش داشته باشد.
اهم فعالیت های شرکت در سال مورد گزارش:

تولید:
در س��ال 1394 مق��دار 1/700/000 ت��ن تولی��د 
پیش بین��ی و به منظور تحق��ق آن اقداماتی بدین 

شرح انجام شده است: 
1- برنامه ریزي و افزایش بازرس فنی از تجهیزات 
خ��ط تولی��د در دوره های منظم و انج��ام اقدامات 
اصالح��ي به موقع و تعمیرات برنامه ریزي ش��ده و 
حذف دالیل خرابی ها و جلوگیری از تکرار توقفات 
همراه با کاهش توقفات ناخواس��ته  و کاهش هزینه 

نگهداری و تعمیرات
2- هماهنگ��ی و هم��کاری با واح��د فروش جهت 
شناسایی مش��خصات فنی محصوالت به مشتریان 
به صورت مراجعه حضوری، چاپ بروشور، برگزاری 
همای��ش و ش��رکت مس��تمر در جلس��ات کمیته 

تخصصی فروش
3- برگ��زاری دوره ط��رح مل��ی اخت��الط بت��ن و 
افزودنی های ش��یمیایی بتن برای مسئوالن کنترل 
کیفیت بت��ن آماده اس��تان با هماهنگ��ی انجمن 
تولیدکنن��ده بتن آماده اس��تان در راس��تای ارائه 
خدمات پس از فروش به مشتریان و افزایش دانش 
آنها و تش��ویق آنان به خرید محصوالت ش��رکت با 

معرفی مشخصات فنی محصوالت شرکت
4- تش��کیل جلسه با بتن سازان استان مازندران با 
هماهنگی انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده 
استان و همکاری واحدهای فروش و تولید به منظور 
تشریح خواص محصوالت تولیدی و معرفی سیمان 
تی��پ 4 وی��ژه تولیدی این ش��رکت جهت مصرف 
تولیدکنندگان بتن آماده و ترغیب و تش��ویق آنان 
جهت خرید مستقیم از کارخانه با ارائه سیاست های 

تشویقی
gr/ 5- کاهش نرخ نس��وز مصرفی کوره 2 از مقدار
ton450 )نرخ استاندارد( به gr/ton190 با ارتقای 

بهره برداری و کنترل دقیق اپراتوری کوره ها
6- آموزش مستمر کارکنان

7- افزایش راندمان تولید کلینکر و سیمان با کاهش 
نوسانات کیفی مواد ورودی به کوره از طریق نظارت 
و کنترل دقیق بر س��اخت پیل ها و تنظیم مواد در 

معدن با شناسایی کامل جبهه های معدنی
 )retain ring( 8- تغییر و اصالح طرح دمرینگ
کوره 2 که باعث کاهش تعداد توقفات کوره ش��ده 

است.
9- برگزاری کارگاه عملی شناخت شیمی و فیزیک 
س��یمان برای مسئوالن کنترل کیفیت کارگاه های 

تولیدکننده بتن آماده در س��طح اس��تان مازندران 
با هماهنگی انجم��ن تولیدکنندگان بتن آماده که 
با استقبال چشمگیر ش��رکت کنندگان همراه بوده 

است.
برنامه های آتی هیات مدیره:

- حفظ سهم بازار و مطالعه و شناسایی فضای خالی 
بازار جهت کسب آن

- ارائه کمک های فنی و آموزشی مداوم به مشتریان 
بزرگ و اصلی )مانند صنایع سیمانبر( و بازدیدهای 

دوره ای از کارخانه و آشنایی با فرایند تولید
- تعام��ل با رقبا در بازاره��ای هدف و جلوگیری از 
ایجاد رقابت ناسالم و کاهش قیمت از طریق مدیران 

ارشد
- ایجاد امکان فروش اینترنتی

- گس��ترش بازار فروش داخلی )استان مازندران و 
استان های همجوار(

- گس��ترش بازار صادرات به آذربایجان و اخذ سهم 
بازار سایر کشورها در این کشور

- افزایش نسبت صادرات سیمان به کلینکر با توجه 
به ارزش افزوده باالتر سیمان

- حضور مستمر و فعال در نمایشگاه های مرتبط با 
صنعت س��یمان در بازارهای هدف صادراتی اعم از 

داخلی و خارجی
- کاه��ش هزینه های غیرض��روری در امر تولید و 

خدمات
- مدیریت بر نقدینگی جهت استفاده بهینه از وجوه

- بهبود و نوسازی سیستم های سخت افزاری و نرم 
  it افزاری

- ارتق��ای سیس��تم مدیری��ت ارتباط با مش��تری 
 )CRM(

- حفظ و افزایش سهم بازار داخلی و صادرات
- شناسایی فرصت های جدید در بازار جهت فروش 

و بهبود خدمات
- افزایش سطح رضایتمندی و وفاداری مشتریان

- پیگی��ری جهت تدوی��ن برنامه جام��ع مدیریت 
  )EMP , EMS( زیست محیطی کارخانه و معدن
ب��ا  ارتب��اط  نظ��ام  ب��ر  بیش��تر  تاکی��د   -
 customer Relationship(مش��تریان
Management( CRM و مراجعه حضوری در 

شهرهای مختلف.
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آینده روشن آهن و فوالد ارفع 

نی
سی

 ح
یر

و ام
سر

خ

مجمع عمومی عادی س��الیانه شرکت آهن و 
فوالد ارفع )سهامی عام( روز چهارشنبه مورخ 
1395,02,29 درمحل سالن تالش وزارت کار 

برگزار شد. 
در ای��ن مجمع ک��ه با حضور بی��ش از 91/5 
درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای 
هیات مدیره، نماینده س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار، حس��ابرس و بازرس قانونی برگزار شد، 
ریاس��ت مجمع برعهده آقای علی اکبری بود 
که جنابان شعبانی و بابایی در مقام نظار اول و 

دوم مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع 
مربوط به اهم فعالیت های صورت پذیرفته طی 
س��ال مالی منتهی به 1394/12/29 توس��ط 
مهن��دس خیاط مدیرعامل ش��رکت و پس از 
اس��تماع گزارش حس��ابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نش��ینان با طنین صل��وات خود ضمن  
تصوی��ب صورت های مال��ی و تنفیذ معامالت 

مشمول ماده 129 به کار خود پایان دادند.
فوالد ارفع به رغم اینکه س��ال خوبی به دلیل 
رک��ود و تالطمات بین المللی نداش��ت اما به 
واس��طه تمهیدات مدیریت توانس��ت اقدامات 
درخ��ور توجهی انج��ام دهد ک��ه همین امر 
پیش بینی آینده روشنی را برای شرکت میسر 

می سازد.
مدیرعام��ل موف��ق ش��رکت ک��ه در کارنامه 
مدیریت��ی خود س��وابق درخش��انی دارد در 
ابتدای گزارش خود تاکید داش��ت براین نکته 
که شرکت آهن و فوالد ارفع، تجلی نام بزرگی 
اس��ت که با هدف رونق هر چه بیشتر صنایع 

مادر به تولید پرداخته و با تکیه بر ظرفیت های 
داخلی و پتانسیل شرکت، گامی در راه رسیدن 
به تولید ملی و تحقق خودباوری برداشته است.

مهندس خیاط در بخش��ی دیگری از گزارش 
خود با اش��اره به بهبود ش��رایط بازار فوالد و 
س��هام در سال جاری اظهار کرد: ارزش سهام 
ش��رکت در اردیبهشت نسبت به فروردین 80 
درصد رشد داشته و پیش بینی می شود با ادامه 
وضعی��ت مثبت در بازار فوالد و اندک ش��دن 
دامنه نوسان قیمت ها، شرکت در سال جاری 

به سودآوری برسد.
وی در ادامه ضمن تش��ریح عملکرد ش��رکت 
در سال گذش��ته گفت: خوش��بختانه امسال 
شرایط نس��بت به س��ال قبل بهتر شده و در 
حال حاضر ش��رکت با ظرفیت کامل فعالیت 
می کند و برای تامین مواد اولیه نیز مش��کلی 
ندارد و امید اس��ت با وزیدن بادهای موافق در 
بازار راکد فعلی شرکت بتواند در ارزش آفرینی 
و سودآوری برای س��هامدارانش در سال آتی 

خبرهای خوشی داشته باشد. 
مدیر ارش��د ش��رکت در بخش پایانی گزارش 
خود، بهبود مس��تمر فرایندها در بستر تولید 
فوالدهای کیفی، اهتمام جدی به مقوله صنعت 
پاک و حفظ محیط زیست و باال بردن راندمان 
کاری و به��ره وری در مجموع��ه را علی رغم 
تمام سختی ها و معضالت گریبانگیر واحدهای 
تولید فوالد کش��ور از دیگر دستاوردهای مهم 

مجموعه در سال مالی سخت 1394دانست.
ب��دون ش��ک دکترین کاری ک��ه در مهندس 
خیاط و مجموعه تحت مدیریتش سراغ داریم 

و پتانس��یل فوالد ارف��ع برای اهل ب��ازار این 
تحلی��ل را به دنبال دارد ک��ه فوالد ارفع افقی 
روشن در سال 95 خواهد داشت و چشم ها را 

به سوی خود خواهد کشید. 
پیام هیات مدیره:

مفتخریم گزارش عملکرد یک س��ال گذشته 
شرکت را به اس��تحضار شما سهامداران عزیز 

برسانیم .
س��ال گذشته س��الی پر از فراز و نشیب برای 
کلیه فعاالن اقتصادی کش��ور بود، بروز رکود 
عمیق در صنایع و بازار س��رمایه و به خصوص 
در بخ��ش صنعت ف��والد و همچنین کاهش 
تقاض��ای داخلی و مازاد عرض��ه فوالد در بازار 
بی��ن الملل��ی باعث بروز مش��کالت و مضایق 
بسیاری برای شرکت گردید؛ به طوری که در 
سال گذشته قیمت های فروش شمش فوالدی 
حدود 40 درصد کاهش نسبت به دوره مشابه 

داشته است. 
علی رغم مشکالت و تنگناهای به وجود آمده، 
کارکنان و مدیریت شرکت کلیه مساعی خود 
را بر صرفه جویی و عبور از ش��رایط بحرانی با 
آثار سوء کمتر متمرکز نموده و موفقیت نسبی 

نیز در این عرصه داشته اند.
هی��ات مدی��ره و کارکن��ان ش��رکت ضم��ن 
خوش آمدگوی��ی به نماینده محترم س��ازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار، ب��ازرس محترم قانونی 
و کلی��ه مهمان��ان عزیز س��پاس خ��ود را از 
سهامداران محترم که همواره در کنار و حامی 
شرکت بوده اند ابراز و به منظور روشن ساختن 
وضعیت عمومی ش��رکت موارد قابل توجهی 
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را در ادام��ه به اطالع می رس��اند. امید اس��ت 
مجموعه اطالعات فراهم شده درک روشنی از 

وضعیت شرکت ارائه نماید.
برنامه های آینده شركت:

. افزایش تولید جهت رسیدن به ظرفیت اسمی 
واحده��ای تولیدی و در قدم بعدی افزایش به 

باالتر از ظرفیت اسمی
. کاهش هزینه های تولید از طریق خریدهای 
اقتص��ادی از تامین کنن��دگان اصلی و کاهش 

مصارف مواد اولیه
. ارتقای کیفیت محصوالت، بهبود مس��تمر و 

تولید فوالدهای کیفی
· اهتمام به تولید پاک و حفظ محیط زیست

· راه ان��دازی بخش های در دس��ت تکمیل از 
جمله خ��ط انتقال آب س��یاهکوه، سیس��تم 

تصفیه آب و تسویه پساب
· تولی��د گاز ارگون مورد نیاز و در صورت لزوم 
احداث کارخانه های م��واد اولیه کمکی نظیر 

آهک
· افزای��ش به��ره وری و کاه��ش هزینه ها در 
قس��مت های مختلف از جمل��ه بهبود مصرف 

آب، برق و گاز
· پیش بین��ی بازاره��ای خارجی جهت فروش 
محصوالت به س��بب جس��ت وجوی بازارهای 

باثبات
· اصالح ساختار مالی از طریق افزایش سرمایه 

و بازپرداخت اقساط
· حفظ نیروی انس��انی ماهر و آموزش دیده و 

استفاده از نیروهای موجود
· ارتقای دانش فنی و حرفه ای کارکنان

بیان استراتژی شركت:
چشم انداز و ماموریت:

با اس��تعانت از خداون��د متعال و ب��ا تکیه بر 
منابع انس��انی کارآمد، ماموریت اصلی شرکت 
و همچنین چش��م انداز سال آتی تولید 800 
هزار تن ش��مش فوالدی باکیفیت براس��اس 
اس��تانداردهای ملی و بین المللی است که در 
کن��ار حفظ اصول اخالقی و کرامت انس��انی، 

کارآمدی، مش��تری مداری و بهبود مس��تمر 
س��رلوحه امور ش��رکت خواهد بود. با رعایت 
اصول اساس��ی یادش��ده، تامین بخشی از نیاز 
واحده��ای ن��ورد و ایجاد ارزش پای��دار برای 
س��هامداران و افزایش به��ره وری در تولید و 
انگیزه کارکنان در جهت پیشبرد اهداف عالیه 
س��ازمان از دیگر ماموریت های شرکت است. 
در این راس��تا باال ب��ردن ظرفیت عملی تولید 
شمش فوالدی تا رسیدن به ظرفیت اسمی و 
حتی ظرفیت های باالتر در کنار حفظ و ارتقای 
ظرفیت واحد احیای مس��تقیم و بهینه سازی 
مص��رف مواد اولیه و حامل های انرژی در روند 

تولید مد نظر شرکت خواهد بود.
برنامه ها و چشـم انداز وضعیت شـركت 

برای سال مالی آتی:
تامین و تدارک بهینه خرید و سفارشات:

- تامین گندله مصرف��ی به میزان حدود 1/2 
میلی��ون ت��ن از گندله س��ازی چادرملو و در 

صورت نیاز از واحدهای مشابه
- تامین آهن اس��فنجی مورد نیاز کارخانه از 
واحدهای تولیدی مجاور جهت دس��تیابی به 

ظرفیت اسمی تولید مش
- تامین قراضه آهن فرآوری شده به میزان 18 

هزار تن
- برنامه ریزی خرید و سفارش بهنگام الکترود، 
فرومنگن��ز و فروس��یلیس از مناب��ع داخلی و 

خارجی
افزایش توان تولید عملی كارخانه:

- ارتق��ای می��زان تولی��د آه��ن اس��فنجی و 
تولید آهن اس��فنجی کیفی م��ورد نیاز واحد 
فوالدس��ازی جهت کاهش مص��ارف انرژی و 

ایجاد سرباره
- افزایش ظرفیت تولید واحد فوالدس��ازی تا 

میزان 800 هزار تن در سال 1395
افزایش سیاست های فروش و بازاریابی:
- فروش 800 هزار تن شمش فوالدی

- بررس��ی بازار خارجی جهت راهیابی به بازار 
فروش باثبات با توجه به تحرک ایجادشده در 

بازارهای بین المللی 
- ارائ��ه خدمات آزمایش��گاهی و فروش مازاد 

تولید محصوالت جانبی
تکمیل و راه انـدازی بخش های تکمیلی 

خطوط تولیدی:
- بهره برداری از تصفیه خانه پساب فوالدسازی 

جهت بازیافت آب مصرفی در پروسه تولید
- وارد ک��ردن آب اس��تحصالی از چاه ه��ای 
حفرش��ده و تاسیس��ات ایجادش��ده در دشت 
سیاهکوه به عنوان منبع دوم تامین آب مورد 

نیاز واحد فوالدسازی
- تکمیل زنجیره انتقال مواد اولیه و محصول 

از طریق نوار نقاله
- اصالح بخش های سرباره و ایجاد اصالحاتی 
در واح��د احیا و فوالدس��ازی جه��ت افزایش 

ظرفیت تولید
- بازیابی سرباره و خرسک ها و ضایعات حاصل 
از عملی��ات تولید جهت کاهش مصرف قراضه 

مورد نیاز.
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