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ماهنامه اقتصاد    و بیمه
شماره66 - خرداد ماه 1395

س جلد   
شرح عک

اولین روزی که رفتم سرکار در مدخل ورودی یک 
نفر از من پرس��ید آیا اینجا کار می کنی؟ عرض 
کردم اولین روزی اس��ت که آمده ام سرکار، هنوز 
نمی دانم که و به چه کاری باید مش��غول باشم او 
گفت با من بیا و رفتیم طبقه سوم ساختمان و از 
کیف پولش دو تومان بخوانید بیست ریال بمن داد 
گفت برو س��ر خیابان دکه روزنامه فروشی هست 
چن��د روزنامه بخر بیا و من رفتم با چند نس��خه 
روزنامه بازگش��تم یکی از روزنامه ها را برداشت و 
از صفحه اول تا صفحه آخر بمن نشان داد که هر 
ج��ا خبر وزارت خانه یا وزی��ر را دیدی آن خبر را 
قیچی کن روی یک صفحه کاغذ سفید بچسبان و 
در روی کاغذ نام روزنامه صفحه خبر شمارگان و 
تاریخ انتشار را بنویس و این کار تو . می روم عصر 
باز می گردم اس��م من فریدون خادم است از این 
ات��اق تکان نمی خوری هر کس هر چه گفت بگو 
خادم گفته و اسم این اتاق روابط عمومی می شودو 
شما هم در این حوزه کار خواهی کرد. عصر آنروز 

آقای خادم آمد و یک ضبط همراه داش��ت آکائی 
9M با یک نوار 1200 دور که نوع کارش را به من 
یاد داد و گفت فردا وزیر در دانشگاه تهران دانشکده 
حقوق سخنرانی خواهد داشت شما می روید و آن 
را ضب��ط می کنید و باز می گردید. آن روز وزارت 
خانه تازه کار بود و من شش��مین کارمندش. در 
بستن چارت سازمانی وزارت خانه روابط عمومی 
ش��د یک اداره کل ب��ا چهار بخ��ش مطبوعات، 
انتشارات ، تشریفات و اداری ، قبل از این دو جای 
دیگر روابط عمومی داش��ت یکی شرکت نفت در 
داخل دبیرخانه یک پس��ت رواب��ط عمومی و در 
وزارت پس��ت و تلگراف و تلفن که جناب فریدون 
خان مشیری بعنوان روابط عمومی و دیگر هیچ. و 
بعد سناتور مصباح زاده در موسسه کیهان مدرسه 
ای تاسیس کرد بنام مدرسه عالی علوم ارتباطات. 
نقل روابط عموم��ی حدود نیم قرن پیش همین 
بود والغیر. مدرس��ه عالی علوم ارتباطات با دانش 
اس��تاد معتمدی، صدرالدین الهی، دکتر سمسار، 

دکتر رحیمی، دکتر نفیس��ی و دهه��ا تن از زبده 
های علمی و عملی، تعریفی فاخر و کاربردی از این 
مقام در دروس دانش��گاهی می داشتند که اندک 
مانده زان آموخته در تعدادی به انگشتان دست جا 
مانده و بقیه تعریفی دیگر آموختن دارند که بقول 

حضرت حافظ مپرس.
روابط عمومی را که کاشت که برداشت!!!

رواب��ط عمومی یک هلدینگ ب��زرگ، بزرگ، می 
فرمایند دو ریال بودجه ندارم و روابط عمومی یک 

بانک می فرمایند اختیار نداریم.
روابط عمومی یک وزارتخانه می فرمایند وقت ندارم.

اینها تعریف پدر رواب��ط عمومی، اکوس کنت، را 
یا نخوانده و یا اصال نشنیده اند که روابط عمومی 
س��اختمان شیش��ه ایس��ت و پل ارتباط مردم با 
سازمان و سازمان با مردم. اینها نمی دانند روابط 
عمومی تعویض کت و ش��لوار و دس��تمال سینه 
نیس��ت، روابط عمومی دوصد من استخوان است 

که صدمن بار بردارد.

در ش��ماره 65 مجله در صفحه 29 گزارش مجمع س��االنه شرکت ش��وکوپارس به زیور طبع 
اراس��ته گردید و در مقدمه گزارش عنان اسب قلم رهیده جناب مهرانی یکی از مدیران کاربلد 
که امتحان به نیکویی در شفافیت کاری و صداقت مالی پس داده در این مقال ضمن لطف به 
مجله راهنمایی در باب کار می داش��تند که ضمن سپاس گذاری از دقت نظر مشارالیه و دقت 
کاری ب��ر خود واجب می داریم که ارزش گذاری و صداقت کاری این نیروی خدوم مجموعه را 
پاس بدارم و به مجموعه شوکوپارس و خودکفایی آزادگان برای داشتن این گونه مدیرانی خدوم 

و البته نکته سنج تبریک بگوئیم.

اولین باری که روابط عمومی در چارت سازمانی نشست

استاد گرانقدر جناب آقای کاووس سلیمی
انتص�اب شایس�ته جنابعالی را ب�ه عنوان مدیرعامل ش�ركت 
بهنوش ایران كه نشان دهنده  لیاقت و توانمندی شما می باشد 
، صمیمانه تبریك عرض مینمائیم.  موفقیت و توفیق روزافزونتان 

را از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.
مهدی خلج
دبیر اقتصادی اقتصاد    و بیمه

تقدیر و تشکر

مدیریت عبارت است از علم و هنر برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت و رهبری ، نظارت و کنترل و نهایتا ایجاد هماهنگی برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده 
و تجارب موجود در فرایند توسعه پایدار در کشور های توسعه یافته و صنعتی بیانگر آن است که توان مدیریت یکی از اهرم های قوی و محرک های اصلی توسعه 
است و بدانجا که دکتر شهید زاده می گوید : تولید ملی حلقه اساسی پیشرفت اقتصادکشور است و ما برای تحقق این مهم از هیچ تالشی فروگذار نخواهیم بود 
چون درایت و دکترین مدیریتی این مدیر برجسته نظام بانک داری کشور را باور داریم.اطمینان داریم که اگر اراده و عزم قوی برای به سر انجام رساندن اهداف 
اقتصادی ، علمی و اجتماعی این چنین مدیرانی وجود داشته باشد به اندک زمان به عرصه سیمرغ خواهیم رسید. مرتضی شهیدزاده، )زاده 1334 بهبهان(، 
بانکدار و مدیر ارشد اجرایی ایرانی است، که در حال حاضر به عنوان مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره بانک کشاورزی فعالیت می نماید. وی پیش تر از اعضای 
هیئت مدیره بانک کشاورزی بود و سابقه عضویت در هیئت مدیره بانک گردشگری و معاونت مدیرعامل بانک اقتصاد نوین را در کارنامه مدیریتی خود دارد.
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خسرو اميرحسيني

دیگر صرفا به معنای توسعه کشاورزی نیست

... ت��ا این ک��ه یکی از پنج فرزند س��ر از هنر درآورد 
و دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران مشارالیها 
را تنگ به آغوش کش��ید ومقاطع لیس��انس و فوق 
لیس��انس با رتبه اول طی ش��د. خبر به جویندگان 
رسیده، یافته خود را به سان جهانیان به گرمی پذیرا 
ش��دند. نگاه هنری این یک پنجم ما را بر آن داشت 
که کلبه ای با س��بک و سیاق این هنرمند بنا کنیم. 
س��الی کشید تا خبر یافتیم جوانی از تبار شریعتین 
با س��ر پنجه هنریش نقش آفرینی می کند آنچنان. 
سالی به انتظار نشستیم تا آری ز آن بگیریم. در رفت 
و آمد به روستا در خانه پدری این گفته معمار طالب 
که بیش از دو دهه از عمر پر برکتش را پش��ت س��ر 
می گذارد مرا بدان جا برد که می نگاریم ؛ دستهای 
طالب ویرانگر س��اخت و س��ازهای بس��از و بفروش 
اس��ت ، آنچه طالب می سازد سرپناه نیست دل پناه 
است . این معمار گمناِم مکتب نرفته خدایگان طرح 
و نقش��ه ذهنی و هنر معماری است. طالب خداوند 
معمار روستاست بدان حرمت نهیم همچون حرمت 
به آسمان آبی، جوش��ش اب زالل از زمین و سبزی 
درختان در باغها و کش��ت و داش��ت و برداش��ت در 
دستان کش��اورزان. آری جناب طالب عزیز. بگذارید 
از توس��عه روس��تا بگویم که دیگر توسعه روستایی 
دیگ��ر صرفا به معنای توس��عه کش��اورزی نیس��ت

  رش��د و توسعه پایدار کش��اورزي یکي از شاخص 
تری��ن و مهم تری��ن هدفهاي هر دولتي اس��ت که 
تحقق آن طری��ق تحوالت بنیادي هم��ه جانبه در 
ساختار کش��اورزي، مدیریت و بهره برداري مطلوب 
از منابع و امکانات، س��ازماندهي و هدایت سنجیده 
فعالیته��ا در چار چوب برنامه ریزي علمي و منطقي 
امکانپذی��ر خواه��د بود. ب��ر همین اس��اس، بخش 
کشاورزي در کلیه برنامه هاي توسعه کشور از اولویت 
وی��ژه اي برخوردار بوده و به عنوان محور و اس��اس 
توسعه اقتصادي کشور مورد توجه قرار داشته است.

تنوع بسیار گسترده شرایط سرزمین، از نظر آب، هوا، 
خاک، منابع آب، منطقه، رطوبت، ارتفاع و تجربه هاي 
نیروهاي انساني در کشاورزي و … همه و همه داللت 
بر ظرفیتها و امکانات بالقوه و بالفعل وسیعي دارد که 
قلب هر کسي را که براي این آب و خاک و این مردم 
مي تپد و هیجان مي آورد و بهره برداري از این منابع 
الیزال خدادادي را براي بهبود ش��رایط زندگي نسل 
هاي کنوني و آینده این س��رزمین به صورت آرزویي 
در دسترس ولي مستلزم تالش فراوان جلوه مي دهد.

فرآیند توسعه ملي دو بعد است و یا به عبارت دیگر 

از دو مرحله مي گذرد: مرحله تشکیل دولت و مرحله 
انس��جام ملت. تش��کیل دولت عمدتا داراي ویژگي 
فیزیکي و زیر بنایي است مانند ساختمان شبکه هاي 
حمل و نقل، ایجاد دیوانساالري هاي مدرن کشوري 
و نظامي و برقرار کردن نظام هاي داد و ستد و اوزان 
و امثال آن. مرحله انسجام ملت برخالف مرحله قبل 
متضمن توسعه ساختارهایي است که جنبه ارتباطي 
و اطالعاتي دارد، مانند تغییر نظام هاي ارزشي و تغییر 
ساختارهاي اجتماعي و گروهي. وجه مشترک هر دو 
مرحله به فعل درآورن بالقوه و به کار اندختن استعدادها 
و امکانات در جهت تعالي، بهزیستي و رفاه افراد جامعه 
اس��ت که اصطالحا آن را فرآیند توس��عه مي نامند.

در واق��ع بخ��ش کش��اورزي یک��ي از مهمتری��ن و 
تواناترین بخش هاي اقتصاد کش��ور است که تأمین 
کننده حدود 1/4 تولید ناخالص ملي، 1/3 اش��تغال، 
بی��ش از 4/5 نیازهاي غذای��ي، 1/3 از صادرات غیر 
نفت��ي و ح��دود 10/9 نی��از صنایع ب��ه محصوالت 
کش��اورزي است. توس��ع بخش برطرف نشود، سایر 
بخش ها به شکوفایي و توسعه، دست نخواهد یافت.

براي توس��عه روس��تایي یک تعریف قابل قبولي که 
مورد پذی��رش همه علمإ مربوط در س��طح جهاني 
باش��د ارائه نشده است. و لذا مفهوم توسعه روستایي 
در چهار چوبي تقارب و وس��یع به کار برده مي شود. 
گروهي توسعه روستایي را مانند توسعه ملي تعریف 
ک��رده اند و عده اي نیز بر مفهوم توس��عه محدود به 
منطقه و محیط روستایي تأکید دارند، از این جهت 
توسعه روستایي به عنوان یک مفهوم و یک پدیده و 
یک اس��تراتژي و یک دي سیپلین مورد توجه قرار 
گرفته اس��ت و مي تواند ابراز شود. توسعه روستایي 
ب��ه عنوان یک مفهوم اش��اره ضمني به عمران کلي 
مناطق روستایي با نظر اصالح کیفیت زندگي مردم 
روس��تایي دارد. در چهار چوب این مفهوم توس��عه 
روستایي یک امر جامع و مفهوم و تصور چند بعدي 
بوده که در برگیرنده توس��عه کش��اورزي و فعالیت 
هاي وابس��ته ب��ه آن یعني صنایع دس��تي و صنایع 
روس��تایي، زیر بناهاي اقتصادي اجتماعي، خدمات 
اجتماعي و تسهیالت مربوطه و باالتر از همه توسعه 
منابع انس��اني در مناطق روستایي مي باشد. توسعه 
روستایي به عنوان یک پدیده نتیجه عکس العمل ها 
و واکنش ها بین عوامل مختلف فیزیکي، تکنولوژیکي، 
اقتص��ادي، اجتماع��ي، فرهنگ��ي و نهادي اس��ت.

توسعه روستایي بعنوان یک استراتژي جهت اصالح 
و بهبود وضع زندگي اقتصادي و اجتماعي یک گروه 
ویژه روس��تایي یعني فقرا و مس��تمندان در مناطق 
روستایي طراحي مي شود وباالخره توسعه روستایي 
بعنوان یک دي سیپلین عبارت از برخورد و واکنش 
بین علوم کش��اورزي، علوم اجتماعي، مهندس��ي و 
مدیریت مي باش��د. در واقع توس��عه روس��تایي در 
طبیع��ت خود مجموعه چند دي س��یپلین اس��ت.

در هر حال توسعه روستایي فرآیند تغییرات اجتماعي، 

اقتصادي و فرهنگي در محیط روس��تا است. تاکنون 
تعاریف مختلفي از توسعه روستایي توسط متخصصین 
و کارشناس��ان و سیاس��تمداران بیان ش��ده است.

آلبرت واترس��ون توس��عه و عمران روستایي را یک 
فعالی��ت چند بخش��ي مرکبي مي داند که ش��امل 
توسعه کشاورزي و توسعه تسهیالت اجتماعي براي 
هر فرد روس��تایي مي باش��د. او از اهداف نخستین 
توس��عه روس��تایي س��خن به میان آورده و معتقد 
است که هدف نخس��تین توسعه کشاورزي معموال 
افزایش رش��د تولیدات کش��اورزي است در حالیکه 
هدف نخستین عمران روستایي تقویت رفاه مادي و 
اجتماعي جمعیت روستایي که غالبا شامل کشاورزان 
فقی��ر و برخي مواقع ش��امل کارگ��ردان بي زمین 
کشاورزي و سایر افراد در مناطق روستایي مي باشد.

البت��ه نامبرده توس��عه کش��اورزي و خودکفایي در 
کش��اورزي را کلی��د خودگرداني عمران روس��تایي 
پای��دار مي داند و معتقد اس��ت که اگر قرار اس��ت 
برنام��ه هاي عم��ران روس��تایي پای��دار بماند باید 
کش��اورزي پیوس��ته حامي و پش��تیبان آن باش��د.

بانک جهاني توس��عه کش��اورزي را یک اس��تراتژي 
م��ي داند که به منظ��ور بهبود زندگ��ي اقتصادي و 
اجتماع��ي گروه خاص��ي از مردم بویژه روس��تائیان 
فقیر طراحي ش��ده و اج��را مي گ��ردد. این فرآیند 
ش��امل بس��ط منافع توس��عه در می��ان فقیرترین 
اقش��اري است که در مناطق روستایي در پي کسب 
معاش هس��تند. این گروه شامل کش��اورزان خرده 
پ��ا، خوش نش��ینان و کش��اورزان بي زمین اس��ت.

بانک جهاني معتقد است که چون توسعه روستایي 
قص��د تقلیل فقر را دارد بنابر این باید به طور وضوح 
طوري طراحي و اجرا گ��ردد که تولیدات را افزایش 
داده و ق��درت تولیدي روس��تائیان را نی��ز باال ببرد.

بان��ک جهان��ي بر اه��داف توس��عه روس��تایي نیز 
تأکید دارد و آن را ش��امل بهب��ود بازدهي و افزایش 
اش��تغال و ب��اال ب��ردن درآمد ب��راي روس��تائیان و 
همچنی��ن تأمین حداقل قابل قبول س��طح تغذیه، 
مس��کن، آموزش و پرورش و بهداش��ت م��ي داند.

پروفس��ور جرج اکسین عمران روس��تایي را چیزي 
باالت��ر از قول آنجام وعده نیک��وي افزایش باروري و 
بازدهي کشاورزي و ایجاد رونق در بخش کشاورزي 
مي داند. توسعه روس��تایي از دیدگاه او عبارتست از 
اع��الم وعده ارزش��مند افزایش ش��خصیت و اعتبار 
زندگي روس��تایي و تغییر زارع از یک روستایي فقیر 
به یک کش��اورزي مترقي و علم��ي و در همان حال 
تهی��ه کیفیت باالت��ر زندگي، تغذیه بهت��ر و عرضه 
منظم و بیش��تر مواد غذایي براي ساکنان شهرها با 
قیمت ارزانتر مي باش��د. این همان قول بهتر کردن 
ش��رایط زندگي انس��انها در محیط روس��تا اس��ت.

اهمیت توسعه روستایی
مطابق آمارهاي منتشره از طرف سازمان ملل متحدد 
تقریبا 62 درصد  از جمعیت کل دنیا را روس��تائیان 

توسعه روستایی
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تش��کیل مي دهند. در آس��یا و افریقا نسبت فوق به 
76 درصد هم مي رس��د. بعالوه در س��ال 1972 در 
عالم حدود 700 میلیون نفر وجود داشتند که قرباني 
فق��ر مطلق بودند و تقریبا 85 درصد  آنها در مناطق 
روس��تایي زندگي مي کردند. این رقم 700 میلیون 
در مقایسه با دهه قبل 43 میلیون نفر افزایش نشان 
م��ي دهد و با توجه به آمار ف��وق رقم مزبور در دهه 
آخر قرن بیس��تم باز هم افزایش پی��دا خواهد کرد.

گزارش بانک جهاني که در سال 1933به کنفرانس 
گرسنگي در واشنگتن ارائه گردید مي گوید : در حال 
حاضر 3/1 جمعیت جهان در گرسنگي به سر مي برند 
و اغلب اینها در مناطق روستایي زندگي مي نمایند.

اطالع��ات آم��اري موج��ود نش��ان م��ي دهند که 
علیرغم پایین آمدن نس��بت جمعیت روستانش��ین 
نس��بت به جمعیت شهرنش��ین که بر اثر مهاجرت 
روس��تاییان به ش��هر ها ص��ورت پذیرفته اس��ت .

قدر مطلق جمعیت روس��تایي پیوسته رو به افزایش 
داش��ته و الجرم وضعیت نامس��اعد موج��ود هر روز 
وخیم تر و نامس��اعدتر مي ش��ود بعن��وان مثال در 
سرش��ماري عمومي س��ال 1335 جمعی��ت ایران 
19 میلیون نفر بوده ک��ه از این تعداد 75 درصد در 
روس��تاها و 25 درصد  در شهرها زندگي مي کردند.

یعني جمعیت روستانش��ین تقریبا 15 میلیون نفر 
بود لیکن بر اثر گس��ترش ش��هر نشیني و مهاجرت 
روس��تائیان به ش��هر ها و باال بودن رشد جمعیت و 
عوامل دیگر این نس��بت ها تغیی��ر کرده بطوري که 
در سرشماري 1335 که جمعیت کشور 36 میلیون 
نفر بود نس��بت جمعیت روستانش��ین 50درصد  و 
جمعیت شهر نشین نیز تقریبا 50 درصد  اعالم شد.

اگر نس��بتهاي فوق را هم اکنون نی��ز صادق بدانیم 
جمعیت روستانش��ین کشور باید حدود 35 میلیون 
نفر باش��د ک��ه از دو براب��ر جمعیت روستانش��ین 
کش��ور در س��ال 1335 بیش��تر اس��ت. با توجه به 
آم��اري و ارق��ام مذک��ور انج��ام عملی��ات عمراني 
در س��طح روس��تاها و بهبود وضعی��ت اقتصادي و 
اجتماع��ي ای��ن مناطق ام��ري حیاتي مي باش��د.

چنانچه مي دانیم اقتصادي کش��ورهاي جهان سوم 
اغلب بر تولیدات کش��اورزي متکي است و فعالیتها 
ي کشاورزي هم غالبا در روستاها انجام مي شود لذا 
از یک طرف به خاطر بهبود بخش��یدن به روشهاي 
س��نتي تولید کش��اورزي و بهره ب��رداري بهینه از 
زمین و منابع تولید و توزیع محصوالت کش��اورزي 
و متعاق��ب آن تخفیف گرس��نگي و مح��و فقر و از 
طرف دیگر به منظور نوس��ازي اجتماعي و فرهنگي 
روس��تاها که خود منبعث از توجه به مسائل انساني 
و ضرورتهاي سیاسي است، موضوع توسعه روستایي 
و اهمیت آن آش��کار مي ش��ود و ب��راي همین هم 
هس��ت که گفته اند مشکالت آینده جهان سوم اعم 
از بی��کاري، فقر، کمبود درآمد، گرس��نگي، کمبود 
تولی��د و غیره باید در روس��تاها ح��ل و فصل گردد. 
بنابر این توس��عه روس��تایي به خاطر حل مشکالت 
مزب��ور و مخصوصا برآوردن نیازهاي اساس��ي مردم 
روستایي از اهیمت و اولویت خاصي برخوردار است.

اهمیت امر توس��عه روس��تایي از آن جهت است که 
خیل عظیم جمعی��ت روستانش��ین از برنامه هاي 
توس��عه ملي در دهه هاي گذشته نفعي نبرده اند و 
طرفي نبس��ته اند و در بس��یاري موارد حتي وضعي 

زندگیش��ان از س��ابق هم بدتر ش��ده است. اختالف 
سطح زندگي ش��هري و روستایي افزایش مي یابد و 
بعالوه فاصله طبقاتي در میان اقشار مختلف روستایي 
نیز پیوس��ته رو به افزایش است و از این رو مهاجرت 
روس��تائیان به ش��هر ها شتاب بیش��تري مي گیرد.

مهاجرین مش��کالت روس��تایي را با خود به شهرها 
منتقل کرده و ش��هرها هر روز غی��ر قابل تحمل تر 
مي ش��وند و زندگي دشوارتر مي گردد. آقاي منظور 
احمد که یکي از چهره هاي برجسته توسعه روستایي 
و کارش��ناس معروف سازمان ملل است هنگامي که 
صحبت از توسعه روس��تایي و تغییر شکل روستاها 
مي کند، هشدار مي دهد که باید برنامه هاي عمران 
روستایي در صدر اولویت توسعه اقتصادي در جهان 
س��وم باش��د لذا به قوت مي توان گف��ت که باید در 
روس��تاها دس��ت به اقدامات عمران��ي همه جانبه و 
جدي زد و از شکس��ت هاي گذشته درس آموخت، 
باید به مردم روستاها که دراثر استراتژي هاي توسعه 
دهه هاي گذشته به آنها عمدا یا سهوا توجهي نشده 
است توجه خاص مبذول گردد و برنامه هاي عمران 
روس��تایي با قدرت و تعهد و دلس��وزي بیشتري از 
جان��ب دولت ها و با کمک مردم به مورد اجرا درآید.

اگر در روس��تاها تولیدات باز هم رو به کاهش رود و 
مردم دلیلي براي ماندن در آن مناطق نیابند الجرم 
بر ش��دت مهاجرتها به طرف ش��هرها افزوده خواهد 
ش��د. ش��هرهایي که توانایي جذب آن��ان را ندارند و 
خود لبریز از مش��کالت و غرق در معضالت خویش 
هستند در آن صورت وضع از این هم بدتر خواهد شد.

تا دیر نشده است باید توسعه و عمران روستایي رونق 
گیرد و مشکالت عدیده موجود تخفیف یابند واال به 
گفته پروفسور ماالسیس فاجعه نزدیک است. فاجعه اي 
که دامن بشریت اعم از شرقي و غربي را خواهد گرفت.

مفاهیم و تعاریف توسعه كشاورزي
همانط��ور ک��ه قب��ال بی��ان ش��د توس��عه مفاهیم 
آن  انج��ام  بع��الوه  و  دارد  مختلف��ي  تعاری��ف  و 
ام��ري دش��وار، مش��کل و پیچیده ب��وده و مطلبي 
اس��ت ک��ه بای��د در دراز م��دت ص��ورت پذی��رد.

توس��عه کش��اورزي هم بعن��وان بخش��ي از اقتصاد 
یک کش��ور چنی��ن طبیعتي داش��ته و اگر بخواهد 
بمعني واقعي کلمه انجام ش��ود کاري بس دشوار و 
مشکل اس��ت و بقول پروفس��ور لوئیس ماالسیس 
انجام این کار یعني توس��عه کشاورزي در عین حال 
ک��ه ضرورت دارد ول��ي خارج از ح��د توانایي تعداد 
مع��دودي از مالکین بزرگ و اقلیتي تحصیل کرده و 
مدیران دولتي و کارمندان اداري و انبوه کش��اورزان 
و روس��تائیان ک��م س��واد و یا بیس��واد مي باش��د.

توس��عه کش��اورزي در چهار چوب توسعه ملي یک 
کشور مورد بحث قرار مي گیرد و بعنوان یک بخش 
اقتصادي مهم نقش حیاتي در توس��عه ملي ایفا مي 
نماید. مفهوم توسعه کش��اورزي و تعریف آن مانند 
مقوله توس��عه بطور کلي بع��د از جنگ جهاني دوم 
تغییرات و تحوالتي یافته اس��ت و مدلهاي مختلف 
توسعه کش��اورزي نیز توس��ط اقتصادانان و صاحب 
نظران طراحي گردیده و به مورد اجرا درآمده اس��ت. 
بعد از جنگ دوم جهاني که تعریف توس��عه عبارت 
از رش��د اقتصادي ب��ود و آن ه��م از طریق صنعتي 
شدن به سبک غربي، توسعه کشاورزي هم به معني 
مدرنیزه کردن بخش کش��اورزي و رسیدن به هدف 
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رشد کشاورزي تلقي مي ش��د. بخش کشاورزي در 
تلقي توسعه به معني رشد اقتصادي دو وظیفه اصلي 
بعهده داش��ت. یکي تهیه و تولید غذاي ارزان قیمت 
براي کارگران صنعتي و طبقات شهرنشین و دیگري 
تأمین نیروي انس��اني براي اشتغال در صنایع نوپاي 
شهري. این نظریه منطبق برفرآیند تاریخي توسعه 
و پیش��رفت کش��ورهاي غربي بود. البته کشورهاي 
مزب��ور در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیس��تم بخاطر 
وجود عوامل متعدد و مستعدي توانستند به سرعت 
صنعتي شوند و رش��د اقتصادي را از طریق صنعتي 
شدن بدست آورند. بخش کش��اورزي این کشور ها 
بواس��طه وجود علل و عوامل چندي توانست وظیفه 
تأمین محصوالت غذاي ارزان قیمت و نیروي کارگري 
الزم را براي بخش نوپ��اي صنعتي انجام دهد. و لذا 
بعد از جنگ دوم جهاني الگوي توس��عه غربي که در 
بطن آن توسعه کش��اورزي هم وجود داشت بعنوان 
راه اصلي پیش��رفت و ترقي مورد توجه بس��یاري از 
متفکرین و صاحبنظران و سیاستمداران قرار گرفت.

نقش كشاورزي در توسعه روستایي
تجارب بدس��ت آمده نش��ان مي دهد که پشتوانه و 
محرک و اس��تمرار بخشنده عمران روستایي توسعه 
کشاورزي اس��ت زیرا کش��اورزي در روستاها منبع 
اش��تغال و منش��ا تولید و درآمد اس��ت و آموزش و 
ترویج کشاورزي بعنوان وس��یله افزایش تواناییهاي 
انس��ان نقش بس��یار مهمي در توس��عه کشاورزي 
ب��ازي مي کند. از این رو آموزش و ترویج کش��اورزي 
جهت توس��عه کش��اورزي ض��روري بود و توس��عه 
کش��اورزي بنوبه خود موتور عمران روستایي است.

اساس��اً توسعه روس��تایي با توسعه کش��اورزي آغاز 
مي ش��ود و به کمک کش��اورزي اس��تمرار مي یابد. 
ب��ا توجه به مطال��ب فوق اهمیت آم��وزش و ترویج 
کش��اورزي در امرعمران روس��تایي آش��کار گردد. 
آموزش و ترویج کشاورزي مي تواند با رونق بخشیدن 
به کش��اورزي و افزای��ش درآمد کش��اورزي موازنه 
نابرابرموجود بین ش��هرها و روستاها را کاهش دهد.

چنانکه مي دانیم موازنه س��طح زندگي روس��تایي و 
ش��هري یکي از پایه هاي اصلي و اساس��ي استحکام 
جامعه مي باشد آموزش و ترویج کشاورزي در سطوح 
مختل��ف مي تواند جوامع بس��ته مناطق روس��تایي 
را ب��ه روي نوآوریهاي مفید باز کند تا با اس��تفاده از 
آن نوآوریه��ا ازحالت عقب ماندگي خارج ش��وند و با 
دنیاي پیشرفته ارتباط برقرار کنند. تسهیل پذیرش 
تکنولوژیهاي مناسب و به کارگیري روشهاي جدید 
کشاورزي توسط کش��اورزان از ارمغانهاي آموزش و 
ترویج کش��اورزي است که باعث مي شود روستائیان 
هرچه بیش��تر قدرت و توانایي تولیدي کسب کنند 
و از هم��ه نیروها و اس��تعدادهاي خویش اس��تفاده 
نم��وه و بر تولی��دات خ��ود بیفزایند و با اس��تفاده 
از تواناه��اي اکتس��ابي در امر بازاریاب��ي که آن هم 
بوس��یله آموزش میس��ر اس��ت درآمدهاي خویش 
را ب��اال ببرند و در نتیجه زندگیش��رافتمندانه اي که 
شایسته شخصیت واالي انساني است کسب نمایند.

آم��وزش و ترویج کش��اورزي در ایج��اد جامعه پویا 
و س��عادتمند روس��تایي نیز مي تواند کمک موثري 
بنمای��د. درجامعه اي ک��ه مردم در رفاه و آس��ایش 
و س��عادت بس��ر برن��د ب��ه تحقی��ق در آن جامعه 
اساس��ي که براي رش��د متعادل ش��هرها و روستاها 

الزم اس��ت به وجود آمده و نتیج��ه آن ایجاد و دوام 
ثبات سیاس��ي و اجتماعي کل جامع��ه خواهد بو د.

برنامه ه��اي آم��وزش و تروی��ج کش��اورزي و تعلیم 
مهارتهاي مناس��ب ب��ه روس��تائیان در صورتي که 
منطب��ق ب��ا احتیاجات و ش��رایط ویژه روس��تاها و 
روس��تائیان ط��رح و اج��را گ��ردد از عوامل کلیدي 
توس��عه روس��تایي که ش��مار مي آید و همچنین از 
اج��زاي الینفک فرآیندکلي توس��عه نیز مي باش��د.

آم��وزش و تروی��ج کش��اورزي و تعلی��م مهارتهاي 
مرب��وط ب��ه کش��اورزي تاثی��ر مهمي در حل س��ه 
مش��کل اصل��ي و مت��داول در مناط��ق روس��تایي 
جه��ان س��وم دارد این س��ه مش��کل عبارتن��د از :

ضعف و کمبود تولید، عدم برابري در توزیع درآمدها 
و عدم ش��رکت و بس��یج عمومي م��ردم در کارهاي 
عمران��ي ، آم��وزش ، توانایي انس��ان را در امر تولید 
باال مي برد زیرا در تولید عامل انس��اني از اساس کار 
محس��وب مي ش��ود. هنگامي که تولید هم��ه افراد 
جامعه روس��تایي باال رفت الجرم تولید در س��طح 
روستاها افزایش مي یابد و همچنین هرگاه همه افراد 
ب��ر اثر آم��وزش مهارتهاي الزم و ضروري را کس��ب 
کنن��د مي توانند در تولید نقش موثري داش��ته و در 
نتیجه درآمدهاي متعادلي را کس��ب نمایند، در این 
صورت است که مشکل وجود عدم برابري در توزیع 
درآمدها مي تواندحل شده یا تخفیف یابد و همچنین 
وقتي ک��ه درآمدها افزایش یاب��د الجرم تقاضا براي 
تولی��دات مختلف صنعتي و خدماتي و کش��اورزي 
افزای��ش یافته و موجب مي ش��ود که روس��تائیان و 
کش��اورزان از مواه��ب توس��عه در س��طح جامعه با 
برابري نس��بي برخوردار گردند و از این رو ش��رایط 
اساسي شرکت مردم درکارهاي عمومي فراهم شود.

چون بیش��تر مردم در کش��ورهاي جهان س��وم در 
مناطق روستایي زندگي مي کنند وغالباً به فعالیتهاي 
کشاورزي اشتغال دارند، عنصرکلیدي در کوششهاي 
عمران و توس��عه روس��تایي مربوط به آموزش دادن 
توده هاي وس��یع مردم است تا جایي که بتواند امور 
خود را تمش��یت داده و قادر شوند از طریق افزایش 
بازدهي ناش��ي از کار مداوم ت��وام با دانایي روي پاي 
خود بایس��تند و سهم متناس��ب خود را از بهداشت 
بهتر، آموزش بهتر، مس��کن، خدمات بهداشتي، آب 
آش��امیدني و تغذیه دریافت دارند و باالخره اگر بنابه 
گفته نیرره عمراه روستایي به معناي توسعه و ترقي 
مردم و زندگي و محیط آنها باشد آنها باید قادر به انجام 
امر توسعه باشند و اگر قرار است که مردم به عمران 
و توس��عه روستایي دست بزنند آنها باید براي اینکار 
قدرت کافي داشته باشند تا بتوانند فعالیتهاي خود را 
در چهارچوب جوامع خویش کنترل کنند و همچنین 
آنها باید توانایي الزم را براي افزایش فشار موثردر سطح 
ملي به منظور تحقق خواسته هاي خود داشته باشند.

داشتن توانایي مستلزم اکتساب دانایي است و اکتساب 
دانایي از طریق آموزش میسر است، هر چندخرد نیز 
براي انس��انها اعم از شهري و روستایي الزم است که 
ش��اید نتوان به وس��یله آموزش آن را بدس��ت آورد.

خالصه عنصر کلیدي در توس��عه و عمران روستایي 
انس��ان است و انس��ان باآموزش دانا و در نتیجه توانا 
مي شود و مي تواند محیط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي 
و سیاسي خود را کنترل کند و در نتیجه از منابع بدست 
آمده که ناش��ي از کنترل مزبور است استفاده نماید.
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الگویی در دنیا برای بانکداری منطبق بر احکام اسالمی نداریم
در س��ال 1351 برای اولین بار قوانین پولی و مالی 
ایران تدوین ش��د. یک سال پس از پیروزی انقالب 
اس��المی یعنی در دی ماه 1358 با اعالم برقراری 
حداقل سود تضمین شده به جای بهره سپرده ها و 
کارمزد به جای بهره وام ها و اعتبارات مورد مصرف 
بانک ها، نظ��ام بانکداری ایران ب��ه نظام بانکداری 
اس��المی تغییر کرد، اما انطباق دقیق احکام شرع 
ب��ا رویه های معمول بانکداری نیاز به قانون دقیقی 
داش��ت. برهمین اس��اس در س��ال 1362 قانون 
عملیات بانکی بدون ربا در مجلس به تصویب رسید 
و از فروردین سال بعد درسراسرکشور اجرایی شد. 
درهمین قانون پیش بینی شد که پس از یک دوره 
پنج ساله اجرا و شناخت نقاط ضعف آن این قانون 
م��ورد بازنگری قرارگرفته و تبدی��ل به یک قانون 
دائمی شود. تنها در یک دوره با تالش متخصصان 
بانک مرکزی الیحه ای تهیه و تقدیم وزارت اقتصاد 
شد. ولی آن الیحه در وزارت اقتصاد ماند و هیچ گاه 
تقدیم مجلس نش��د تا اینکه پیرو فرمایشات مقام 
معظ��م رهب��ری، مبن��ی براص��الح نظ��ام بانکی، 
کارگروهی در مجلس ش��ورای اس��المی تشکیل 
ش��د و این کارگ��روه   طرح اصالح قان��ون عملیات 
بانکداری بدون ربا را در دس��تور کار خود قرار داد.

ام��ا در دول��ت یازدهم بانک مرکزی با مش��ارکت 
وزارت اقتصاد پیش نویس الیح��ه بانکداری بدون 
رب��ا را آم��اده و به دول��ت ارائه ک��رد. همزمان با 
تدوی��ن پیش نوی��س این الیح��ه در دولت برخی 
از نماین��دگان مجل��س نی��ز درقالب ی��ک طرح 
پیش��نهادی تصویب ی��ک قانون ب��رای بانکداری 
بدون ربا را در دس��تور کار خود قرار دادند. دراین 
شرایط دولت ازنمایندگان طراح این طرح خواست 
ت��ا ارائه الیحه قانونی دول��ت به مجلس صبرکنند 
و نس��خه ای از پیش نویس الیحه تدوین ش��ده را 
در اختیار نماین��دگان مجلس نهم قرارداد. پس از 
گذش��ت چند ماه نمایندگان ط��راح، طرح تدوین 
ش��ده خود را در دس��تور کار بررسی مجلس قرار 
دادن��د و برای اینکه این طرح تا قبل از اتمام دوره 
فعالیت مجلس نهم به تصویب برسد، آن را درقالب 
اصل 85 قانون اساس��ی مطرح کردند که براساس 
آن اختیارات صحن علنی به کمیس��یون اقتصادی 
واگذار می ش��ود. در نهایت این ط��رح در روزهای 
پایانی مجلس نهم در کمیس��یون مربوطه بررسی 
نشد و طرح دوباره آن به مجلس دهم موکول شد.

در حقیقت وس��واس در ارائه این الیحه باعث شد، 
هیچ گاه الیحه ای از س��وی دولت ارائه نش��ود و با 
توجه ب��ه اینکه تغییر قوانین در کش��ور فرآیندی 
زمان بر است، به نظر می رسد مجلس دهم بهترین 
فرصت برای رفع اش��کاالتی نظی��ر جامع نبودن، 
ادغ��ام بانک ها، رس��یدگی به دع��اوی، حمایت از 
تولید، وصول مطالبات و غیره به دست آورده است.

قانون کنونی عملی��ات بانکداری بدون ربا که پس 
از پیروزی انقالب اسالمی به تصویب مجلس رسید 
در زمان خ��ود حرکتی انقالبی در کل نظام بانکی 
کش��ور ایجاد کرد. این قان��ون در زمان خود قانون 
خوبی ب��ود در عین حال هر قانونی ممکن اس��ت 
نیاز به اصالح داش��ته باش��د. از آنجا ک��ه نیازها و 
اس��تانداردهای نظام بانکداری در سطح دنیا و نیز 
در داخل ایران نسبت به گذشته تغییر کرده است، 

ضروری اس��ت که این قانون به روز شود. به اذعان 
تمامی مسووالن و صاحب نظران اقتصادی؛ اقتصاد 
کش��ور ما بانک محور اس��ت. به عبارت دیگر 85 
درصد از اقتصاد کشور وابسته به منابع بانکی است. 
در چنین شرایطی از سوی دست اندرکاران برنامه ای 
جهت اصالح تدریجی آن یعنی کاهش وابس��تگی 
اقتصاد کشور به شبکه بانکی مشاهده نمی شود. به 
هر حال مشکالت بانک محوری اقتصاد کشور باید 
در جای خود بررس��ی شود. اما مسائل دیگری در 
زمینه بانکداری وجود دارد که باعث رنجش خاطر 
علما، مسووالن دولتی و مردم شده است. مسائلی 
نظی��ر اینکه در حال حاض��ر چگونه می توان مدل 
بانکداری غیر ربوی را پیاده کرد؟ نحوه مش��ارکت 
بانک با مشتریان چیست؟ در فعالیت های اسالمی، 
اصلی تحت عنوان مش��ارکت در سود و زیان وجود 
دارد ک��ه در فعالیت ه��ای بانکی اجرا نمی ش��ود.

اشکاالت اساسی ساختار فعلی در دو بخش تجهیز 
و مصرف منابع کامال مش��هود است که باید تدبیر 
اساسی برای آن اندیشیده شود.فرضا در سپرده ها 
تعیین سود قطعی برای طبقات مختلف سپرده ها 
ش��امل س��پرده های بلندم��دت و کوتاه م��دت و 
اش��خاصی که بین دوره تس��ویه می کنند، چگونه 
باید محاس��به و پرداخت شود؟ اصوال آیا پرداخت 
س��ود قبل از کس��ب درآمد صحیح است؟ هرچند 
ک��ه آن را س��ود علی الحس��اب نام گ��ذاری کنیم 
ام��ا ش��یوه آن تداعی کنن��ده روش ربوی اس��ت.

در بخش مصرف منابع در احکام اسالمی فرضا در 
»مضاربه« در نهایت مضارب و عامل در سود و زیان 
آن معامله شریک هستند ولی در بانکداری فعلی، 
بانک ها فقط در س��ود پروژه ها و تسهیالت شریک 
می باشند و در زیان سهیم نیستند که این در تطابق 
با احکام اس��المی نیس��ت و این مدل تس��هیالت 
نی��ز ب��ه نوعی تداع��ی کننده روش ربوی اس��ت.

موضوع بعدی عناوین مربوط به وجه التزام و جریمه 
تاخیر می باشد. اکثر مراجع تقلید روی اخذ جریمه 
تاخیر مشکل داشته و آن را مساله دار می دانند. البته 
اگ��ر آن را تحت قالب عقد خارج الزم اخذ نمایند 
آن را مج��از می دانند و از طرفی دیگر اگر بانک ها 
برای افرادی که از تس��هیالت بهره مندمی شوند و 
ب��ه موقع تس��ویه نمی کنند، جریمه قائل نش��وند 
برنامه ریزی بعدی آنها دچار مش��کل شده و عمال 
با نقدینگ��ی )cash flow( بان��ک و برنامه ریزی 
به عمل آم��ده جهت اعطای تس��هیالت بعدی با 
تاخیر پیش بینی نش��ده مواجه می ش��ود. که باید 
راه برون رفتی برای موضوع فوق اندیش��یده شود.

ب��ا مطالع��ه م��وارد ف��وق الذک��ر به تف��اوت بین 
احکام اس��المی و فعالیت بانک��داری پی می بریم. 
بررس��ی های انجام ش��ده بیانگر آن اس��ت که در 
هیچ کش��وری مس��ائل بانکداری اس��المی به طور 
کام��ل منطبق با احکام اس��المی نبوده و می توان 
ادع��ا کرد که مدل بانکداری اس��المی که منطبق 

بر احکام اسالمی و فقه تشیع در کشوری اجرا 
شده باش��د، وجود ندارد که ما از 

گرفته  الگ��و  آن مدل، 
بهره ب��رداری  و 

این  کنیم. 
م��ر  ا

وظیف��ه هم��گان از جمل��ه دفاتر مراج��ع عظام، 
قانون گذاران، دولتمردان، بانکداران و کارشناسان 
را در ای��ن زمین��ه دو چن��دان کرده که ب��ا ارائه 
نظ��رات کارشناس��ی در ش��قوق مختل��ف، زمینه 
را ب��رای تدوی��ن قان��ون بانک��داری منطب��ق ب��ا 
احکام اس��المی با در نظر گرفتن اس��تانداردهای 
مال��ی و الزام��ات مرب��وط ب��ه کمیته ه��ای بال، 
پولش��ویی، ف��رار مالیات��ی و غی��ره مهی��ا کن��د.

البته مواردی نظیر مجاز بودن سهامداران خارجی 
جهت خرید تا س��قف 40 درصد از س��هام بانک ها 
در قی��اس با س��هم 5 درصدی اش��خاص ایرانی و 
تایید هی��ات عامل بانک ها و موسس��ات اعتباری 
توس��ط ارکان نظارت��ی و عدم انتخاب اش��خاص 
حقوق��ی به عنوان هیات مدیره از اش��کاالت جدی 
ط��رح مزبور اس��ت که باید به آن پرداخته ش��ود.

در شرایطی که در سطح بین الملل سرعت تغییرات 
بس��یار باالست، اصالح سیس��تم بانکی و تطابق با 
قوانین نظام بین الملل��ی به خصوص معضالتی که 
در پس��ا برج��ام نظ��ام بانکی در مواجه��ه با نظام 
بانکی بین المللی با آن مواج��ه بوده، اقدام مهمی 
اس��ت که این پاالیش و تغییرات باید به س��رعت 
انجام ش��ود. همچنین الزم اس��ت در تهیه الیحه 
بانکداری اس��المی، نظ��رات بانک ها نیز اس��تعالم 
و اس��تفاده ش��ود. در نظام بانکی ما ذخایر بسیار 
ارزش��مندی از تخصص، تعهد و تجربه وجود دارد 
و توج��ه به نظرات آنه��ا، می تواند این الیحه را هر 
چه بهتر و پربارتر کند. با وجود آنکه قانون عملیات 
بانکداری بدون ربا سال هاست که در کشور ما مورد 
تجدیدنظر قرار نگرفته اس��ت، ایران در انجام این 
قانون پیش��تاز اس��ت. البته نواقص بسیار است که 
باید روی آنها متمرکز شویم و آنها را برطرف کنیم، 
اما یادمان باش��د که نقاط قوت بسیاری در صورت 
مدیریت صحیح وجود دارد. این دس��تاورد بزرگ 
را نمی توانی��م فراموش کنیم که اقتصاد اس��المی 
حداقل در ش��بهات جدی که پی��ش از این وجود 
داشته، غوطه ور نیس��ت بلکه روز به روز به سمت 
بهتر ش��دن در حرکت اس��ت. انتظار م��ی رود در 

الیحه ای که دول��ت تدبیر و امید قصد 
دارد ب��ه مجل��س ارس��ال کند، 

شبهات دو بخش بانکداری 
م��دل  و  اس��المی 

مشارکت بانکداری 
جه��ان  در 

برطرف شود.
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بانک کش��اورزی یک��ی از بانک ه��ای تخصصی 
کش��ور و م��ورد تایید بانک مرک��زی جمهوری 
آن،  ماموری��ت  ک��ه  اس��ت  ای��ران  اس��المی 
حمایت از بخش کش��اورزی و زی��ر بخش های 
آن اس��ت. بانک کش��اورزي در بیس��ت و یکم 
خرداد س��ال 1312 تاس��یس ش��د. این بانک 
هم اکنون با پش��توانة هش��تاد و سه سال  تجربه 
خدمت رس��اني به عنوان یک بانک پیش��رو در 
زمین��ه ارائه خدم��ات بانکي ب��ه همه مردم در 
سراس��ر کش��ور در حال خدمت رس��انی است.

در برخی دوره های زمانی نام بانک دستخوش 
تحوالت��ی ش��ده و در برخی مواقع نیز اس��اس 
نام��ه و ماموری��ت ه��ای آن نی��ز در راس��تای 
تامین مالی بخش کش��اورزی و زیر بخش��های 
آن ب��ه عنوان یک��ی از زیر بخش ه��ای اثرگذار 
ب��ر اقتص��اد کش��ور و موت��ور مول��د تولید که 
منج��ر به رش��د اقتص��ادی می گ��ردد تغییر یا 
تکمیل ش��ده اس��ت. این بانک به منظور حفظ 
خوداتکای��ی از اوایل دهه 70 هجری شمس��ی 
ب��ا حضور موثر در مراکز پولی و مالی کش��ور و 
توس��عه خدمات شعب شهری خود تالش کرده 
اس��ت تا از منابع موج��ود در مراکز تجاری نیز 
به نفع توس��عه بخش کش��اورزی به��ره جوید.

بانک کش��اورزی در حال حاضر 1914 ش��عبه 
دارد که 1153 ش��عبه در مناطق روس��تایی و 
کش��اورزی به ارای��ه خدم��ات تخصصی بخش 
کش��اورزی پرداخته و تعداد 761 شعبه نیز در 
ش��هرها در ام��ر ارایه خدمات تجاری مش��غول 
ب��ه فعالیت هس��تند و 36 ش��عبه نی��ز به ارایه 
خدم��ات ارزی و بی��ن الملل��ی مش��غول ان��د.

خدمات برجس�ته و مس�ئولیت ها
 ط��رح حض��رت فاطم��ه زهرا )س( ب��ه منظور 
ب��راي دختران جوان روس��تایي اش��تغال زایي 

)س(  کب��ري  زین��ب  حض��رت  ط��رح   
خان��وار سرپرس��ت  زن��ان  از  حمای��ت  ب��راي 

ای��ران  مه��ر  بان��و،  ای��ران   ( ای��ران  ط��رح   
) آفت��اب  دخت��ران  دخ��ت،  ای��ران   ،
 حساب سپرده سرمایه گذاري آتیه )طرح آتیه(

 ط��رح حمای��ت از فارغ التحصیالن رش��ته هاي 
کش��اورزي

ش��ده آزاد  زندانی��ان  از  حمای��ت  ط��رح   
نوج��وان و  ک��ودک  پذی��ري  بان��ک  ط��رح   

عش��ایري و  روس��تایي  ورزش  از  حمای��ت   
کش��ور م��دارس  تجهی��ز  ب��ه  کم��ک   
 حمایت از اقدامات فرهنگي و اجتماعي متنوع

مراحل تاس�یس بانك
صنعت��ي)1312( و  فالحت��ي  بان��ک   -1

پیش��نهاد تأس��یس بان��ک فالحت��ي و صنعتي 
ای��ران ب��ه هیئ��ت وزی��ران

تدوی��ن قان��ون اجازه تأس��یس بان��ک فالحتي 
و صنعت��ي توس��ط هیئ��ت وزی��ران و تصویب 
مل��ي ش��وراي  مجل��س  توس��ط  آن  نهای��ي 

آغ��از به کار بانک فالحت��ي و صنعتي در تاریخ 
1312-3-21

تشکیل نخس��تین مجمع عمومي بانک فالحتي 
و صنعت��ي

2- بان��ک کش��اورزي و پیش��ه و هنر)1318(
تغییر اساس��نامه بانک در اواخر س��ال 1318

تغیی��ر ن��ام بانک فالحت��ي و صنعت��ي به بانک 
کش��اورزي و پیش��ه و هنر

)1332( ای��ران  کش��اورزي  بان��ک   -3
تغیی��ر نام بانک کش��اورزي و پیش��ه و هنر به 

بانک کش��اورزي ایران
   اح��داث س��اختمان مرک��زي س��ابق بان��ک 
ط��ي مدت 3 س��ال توس��ط مهندس��ان ایراني

آغ��از به کار بانک فالحت��ي و صنعتي در تاریخ 
1332-4-25

اعتب��ارات کش��اورزي و عم��ران و  بان��ک   -4
روس��تایي ایران )1342(

تغیی��ر ن��ام بان��ک کش��اورزي ایران ب��ه بانک 
اعتبارات کش��اورزي و عمران روس��تایي ایران

تغییر ن��ام بانک اعتبارات کش��اورزي و عمران 
روستایي به بانک کش��اورزي در س��ال 1345

تأس��یس صن��دوق توس��عه کش��اورزي ای��ران 
درس��ال 1345

5- بان��ک تع��اون کش��اورزي ای��ران )1348(
 تصویب قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزي ایران

تغییر نام بانک کش��اورزي ایران به بانک تعاون 
کش��اورزي ایران

کش��اورزي  توس��عه  صن��دوق  ن��ام  تغیی��ر 
ای��ران ب��ه بان��ک توس��عه کش��اورزي ای��ران
)1358( ای��ران  کش��اورزي  بان��ک   -6

ادغام دو بانک تعاون  کش��اورزي ایران و بانک 
توس��عه کش��اورزي

پسرم بانک کشاورزی را حرمت گذار ، دست گیر است ... 
دکتر شهید زاده طراوت بخش کشاورزی و مهربانی با طبیعت

نی
سی

 ح
یر

و ام
سر

خ

ننه س��لطان ناقل اخبار یک قرن اخیر است ، ذهن مدیر عامل :
پروریده و شنیده مشارالیها آئینه نقل گفتار اوست.

ننه با لحنی محکم گفت: اوغلوم، بانک کش��اورزی 
حرمت گ��وی، اَل توتان. هر از گاهی که س��عادت 
زی��ارت او را می داریم مرا ب��ا خود به صحنه خبر 
می برد و نقطه به نقطه آن را با شاهد بیان می کند. 
قبل چاپ ننه تصویر روی جلد نش��ریه که در حال 
تنظیم بود را دید و خطابم کرد : کیم دی)کیست( 

؟گفتم:ننه جان مدیرعامل بانک کشاورزیست . 
ننه به پا ایس��تاد و با لحنی محک��م گفت: اوغلوم 
بانک کش��اورزیه حرمت گوی، اَل توتان دی)پسرم 
بانک کش��اورزی را حرمت گذار دست گیر است(. 
نن��ه گف��ت: اول که بانک فالحت )کش��اورزی( به 
س��اوه آمد رئیس آن آقای احم��دی نامی بود اهل 
کرمان. چگونت بگویم کاری کرد )بخوانید حمایت 
از روستاییان ( که از همین ده ندار چندین خانوار 
بچه هایش امروز امیر در ارتش و استاد پژوهشگاه 
اس��الم شناس��ی و ... ش��ده اند. بانک هم به شخم 
ه��م به تخم هم به برداش��ت و هم به آبادانی برای 
ه��ر خرابه دیوار و ه��م به ده ه��ا و ده های دیگر 
یاری داده،پسرم83 سال است می شناسمش. ننه 
در مرز صد سالی است ، گفتم ننه رئیس مهربانیست 
اهل جنوب )بهبهان( و خوب درمان درد کش��اورزی 
می داند .ننه گفت : بهتر،  بیر مین سلطانی بهبهانی 
آشاقی َگت دی ) شاه نادان را بهبهانی به زیر کشید( 
نن��م ِددی )مادرم به م��ن گفته(. آن ه��م در دوره 
مش��روطه و جنگ اللِکان فوج خل��ج با روس.گفتم 
چشم و به دیده حرمت می نگریم که این همه داشته 
یک روس��تازاده اس��ت، احترام بر ارزش کشاورزی و 
فالحت پیش��گی و آنان که دست گیرند، کشاورز و 

کشاورزی را ، و دست مهربان ننه را بوسید و آمدم.
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تاریخچه
از تأس��یس بان��ک ملی ای��ران در ده��ه اول قرن 
حاض��ر چندی نگذش��ته ب��ود، که ض��رورت یک 
واح��د اعتباری برای کمک به کش��اورزان کش��ور 
احس��اس ش��د. س��ال 1309 بان��ک مل��ی ای��ن 
مس��ئولیت را پذیرف��ت و بخش��ی به ن��ام »بانک 
فالحتی« در مح��دوده بانک ملی آغاز به کار کرد.

س��ال 1312 قان��ون ایج��اد بان��ک مس��تقلی با 
مسئولیت بیش��تر به نام »بانک فالحتی و صنعتی 
ای��ران« از تصوی��ب مجلس ش��ورای مل��ی وقت 
گذش��ت و بان��ک مذکور تأس��یس ش��د. خدمات 
اولی��ه بانک با توجه به نداش��تن کفایت س��رمایه 
در قب��ال وس��عت اراضی ایران که در آن س��ال ها 
صددرصد یک کشور کش��اورزی محسوب می شد 
و در کن��ار آن صنای��ع دس��تی روس��تایی هم در 
جریان ب��ود، همچنان به زحم��ت پیش می رفت.

س��ال 1318 دول��ت وق��ت مج��دداً الزم دید که 
تغییراتی قانونی با تس��هیالت بیش��تر برای تأمین 
نیازهای کشاورزان جامعه ایجاد کند، حاصل آنکه 
منابع مالی بانک تقویت شد و هم نام آن به »بانک 
کش��اورزی و پیشه و هنر ایران« تغییر یافت. سال 
1322 به موازات پایان جنگ جهانی دوم ضرورت 
تسهیالت مناسب تر در بخش کشاورزی پیش آمد، 
لذا مس��ئوالن وقت تغییراتی قانونی در منابع مالی 
بانک و آیین نامه های آن دادند. این بار مس��ئولیت 
وابسته به )پیشه و هنر( از دوش بانک برداشته شد و 
نام بانک هم به »بانک کشاورزی ایران« تغییر یافت.

گر چه ض��رورت کمک های کوچ��ک اعتباری در 
پیش��برد صنای��ع دس��تی روس��تایی همچنان در 
حیط��ة کار بانک بود، س��ال های 1339 تا 1343 
دوران شروع و پیش��برد قانون اصالحات ارضی در 
کش��ور بود. در اجرای مرحل��ه دوم قانون مذکور، 
کش��اورزان کش��ور برای مکانیزه ک��ردن و آبیاری 
اراض��ی )تهیه تراکتور و ماش��ینهای کش��اورزی، 
حفرچاه ه��ای عمی��ق و نیم��ه عمی��ق و نص��ب 
موتوره��ای الزم( نی��از مبرم به پول داش��تند لذا 
مس��ئولیت بانک بسیار س��نگین شد و کمک های 
اعتب��اری در بخ��ش کش��اورزی نیز کاف��ی نبود.

قوانی��ن جدید در س��ال 1342 رس��میت یافت و 
ن��ام بان��ک هم بنابر مس��ئولیت جدید ب��ه »بانک 
اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران« تغییر 
کرد. س��ال 1348 قوانین جدیدی برای پیش��برد 
ش��رکت های تعاونی وابس��ته به بخش کشاورزی 
وضع شد و در نتیجه باز هم نام بانک مادر با توجه 

به مسئولیت های جدید تغییر کرد و به نام »بانک 
تعاون کش��اورزی ایران« شناخته شد و مسئولیت 
صندوق توس��عه کش��اورزی هم در سال 1352 با 
تغییر مقررات و آیین نامه ها توس��عه پذیرفت و به 
نام »بانک توس��عه کش��اورزی ایران« خوانده شد.

پس از انقالب 1357 ایران، در س��ال 1358 هر دو 
بانک تعاون کشاورزی ایران و توسعه کشاورزی ایران 
در هم ادغام ش��دند و مؤسسه جدید با قابلیت های 
بیش��تر به ن��ام »بانک کش��اورزی« خوانده ش��د.

افتخارات و دستاوردها
بانک برتر در جشنواره خدمت رسانی و پاسخگویی 

در سال 1385
بانک برتر از طرف نشریه Euromoneyدر سال 

2005
دریافت گواهی نامه اس��تاندارد بین المللی مدیریت 

ISO9001کیفیت
تقدیر از طرف جش��نواره ش��هید رجایی در س��ال 

1384 و 1385
دریافت لوح تقدی��ر و تندیس به عنوان تنها بانک 
"پیش��رو و بهره ور در نظام پول��ی و اقتصادی ایران 
از س��وی دبیرخانه دومین دوره ارزیابی طرح ملی 
سنجش بهره وری سازمان هاو دستگاه های اجرایی

معرف��ی بان��ک کش��اورزی ب��ه عن��وان س��ازمان 
از  آس��یا  در  کیفی��ت  مدیری��ت  الهام بخ��ش 
)APO(آس��یایی به��ره وری  س��ازمان  س��وی 

کس��ب رتبه اول فرهن��گ س��ازی الکترونیکی از 
س��وی هیئ��ت داوران س��ومین دوره کنفران��س 

هوش��مند مدرس��ه  و  الکترونیک��ی  ک��ودک 
اح��راز رتب��ه برتری��ن بان��ک ای��ران در آم��وزش 
الکترونیک��ی  بانک��داری  س��ازی  فرهن��گ  و 
دوره  پنجمی��ن  داوران  کمیت��ه  س��وی  از 
الکترونیک��ی بانک��داری  تخصص��ی  کنفران��س 

بانک برتر ایران در توسعه محیط زیست )به دلیل 
اجرای موفق طرح طوبی(- برنده لوح تقدیر اتحادیه 
توسعه مؤسسات مالی آسیا و اقیانوسیه ادفیپ 2008

مال��ی  تأمی��ن  بخ��ش  در  ای��ران  برت��ر  بان��ک 
پروژه ه��ای فقرزدایی )طرح حض��رت زینب س(-

مؤسس��ات  توس��عه  اتحادی��ه  تندی��س  برن��ده 
2007 ادفی��پ  اقیانوس��یه  و  آس��یا  مال��ی 

برگزی��ده دریافت نش��ان و اس��تاندارد بین المللی 
)10668:2010 ISO(ارزش برن��د از اتحادیه اروپا
اس��تاندارد  و  نش��ان  دریاف��ت  برگزی��ده 
بین الملل��ی کیفی��ت برت��ر در صنع��ت بانکداری

رواب��ط  مدیری��ت  نش��ان  دریاف��ت  برگزی��ده 
عموم��ی برت��ر در توس��عه ن��ام و نش��ان تجاری

نوآوری های
جام��ع  نرم اف��زار  اس��تقرار  و  س��ازی  بوم��ی 
)مهرگس��تر( س��ال 1385 بانک��داری متمرک��ز 

راه اندازی اولین مرکز ارتباط 24 ساعته با مشتریان 
سال 1373

اجرا و اس��تقرار طرح سیستم نوبت دهی مشتریان 
نظام بانکی - سال 1381

تش��کیل دهنده اولین گروه بانک های عضو شبکه 
شتاب نظام بانکی کشور
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اقتص��ادي وسیاس��ي  تابس��تون س��ال1395 در دانش��کذه عل��وم  اولی��ن م��اه  از  وبرگزی��ده کش��وردر دومی��ن روز  برت��ر  حض��ور مدی��ران جه��ادي 
اقتص��ادي کش��ور گردی��ده  اوی��زه گ��وش س��ربازان س��نگر  انق��الب  فرزان��ه  پی��ام رهب��ر  ان  میداش��ت ک��ه  از  نش��ان  بهش��تي  دانش��گاه ش��هید 
النبی��اء ومدی��ر عام��ل فرهیخت��ه هلدین��گ توس��عه صنای��ع بهش��هر بیش��تر ب��ه چش��م م��ي امدن��د. ان��ان ق��رارگاه خات��م  اس��ت ک��ه در راس 

دکتر جمال دامغانیان در پرسش خبرنگار اقتصاد وبیمه گفت:
جهاد ادامه دارد ومابرانیم  که خدمت مان قبول افتد.

در این مراس��م که با حضور چهارده مدیر منتخب وبرجس��ته کش��وري، نمایندگان مجلس، صاحبنظران ومتخصصان اقتصادي ومدیریت کش��ور، نمایندگاني 
از ط��رف دول��ت وارباب جراید کش��ور وبا تالوت قران مجیدوپخش س��رود مق��دس ج ا ا  اغازیدن گرفت وس��خنرانان مدعو هر یک با تش��ریح وتبیین دیدگاه 
علم��ي عمل��ي وتعه��دي خود به مقول��ه اقتصاد مقاومتي والبت��ه نقش بي بدیل مدیری��ت جهادي در تحقق این مه��م پرداخته وبه غناي نشس��ت به افزودند.

دکتر دامغانیان که خدمات بایسته وشایسته وي را در سنگرهاي جهاد وبانک ملي و... به درستي وصداقت وشفافیت در سه دهه اخیر در باالترین سطوح مدیریتي 
شاهد بوده ایم پس از دریافت تندیس زرین مدیر برتر جهادي کشور افزود: خدمت به مردم ایران اسالمي در هر سنگري وظیفه ما مدیران میباشد که شرع وعرف 
ومقام معظم رهبري به درستي بر ان حکم تایید میدارند. مشروح گزارش تجلیل از مدیران برتر جهادی کشور در شماره آتی نشریه به زیور طبع آراسته خواهد گردید.

دانشگاه شهید  بهشتي شاهد حضور مدیران برتر جهادي کشور بود
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سیمان خوزستان ؛ کسب سود معادل 55 درصدی سرمایه در سال 94 
تقسیم سود 615 ریالی به ازای هر سهم سیمان خوزستان

ش��رکت  س��الیانه  ع��ادی  عموم��ی  مجم��ع 
تاری��خ  در  ع��ام(  )س��هامی   خوزس��تان  س��یمان 
95/03/03 در س��الن ت��الش ته��ران برگ��زار ش��د. 
در ای��ن مجمع که با حضور بی��ش از 89/04 درصدی 
س��هامداران حقیقی و حقوقی، اعض��ای هیات مدیره، 
نماینده س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، حس��ابرس و 
بازرس قانونی برگزار ش��د، ریاس��ت مجم��ع برعهده 
آقای حس��ین فاتح ب��ود که جنابان بی��ژن جواهری و 
مجید وفاپور به عن��وان نظار اول و دوم و آقای منوچهر 
قائم��ی ب��ه عن��وان دبیر مجم��ع انتخ��اب گردیدند.

درادام��ه ب��ا قرائت گ��زارش هیات مدی��ره به مجمع 
توسط مدیرعامل ش��رکت مربوط به اهم فعالیت های 
صورت پذیرفته 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 صورت های 
مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم سود 
615 ریالی به ازای هر س��هم ب��ه کار خود پایان دادند.
همچنی��ن اعض��ای حقوقی زیر ب��ه مدت دو س��ال 
جه��ت عضویت در هی��ات مدیره انتخ��اب گردیدند:

1. شرکت سیمان فارس
2. شرکت سیمان آبیک

3. شرکت سیمان فارس و خوزستان
4. شرکت گچ ماشینی فارس

غدی��ر صنع��ت  و  س��رمایه  توس��عه  ش��رکت   .5
مهندس عبدالمجید نیکنام مدیرعامل شرکت سیمان که 
خود از بزرگان شناخته شده صنعت کانی کشور است، در 
بخشی از گزارش خود بیان کرد: علی رغم تمام معضالت 
و مشکالتی که صنعت سیمان کش��ور با آن دست به 
گریبان بود، توانستیم در سال مالی مورد گزارش حدود 
380 میلیارد ریال سود برای سهامداران مان کسب کنیم 
که این رقم س��ود معادل 59 درصد سرمایه ثبت شده 
ش��رکت اس��ت. به گفته مدیر ارشد ش��رکت، اجرای 
برنامه های عملیاتی و پروژه های بهبود منطبق با استراتژی 
س��ازمان در جهت ارتقای راندمان کاری و بهینه  سازی 
امور از دیگر رئوس برنامه های مدیریتی شرکت بوده که 
با اهتمام و توجه جدی و مساعدت اعضای هیات مدیره 
و مدیران ارشد شرکت و همت و تالش خستگی ناپذیر 
کارکنان شرکت به میزان قابل توجهی حاصل شده است.

رایزنی ها و برگزاری جلسات مکرر برای به انجام رساندن 
پروژه سیمان العماره عراق، توجه جدی به بازارهای صادراتی 
جدید و دریافت گواهینامه های متعدد از جمله کیفیت، 
حفاظت و صیانت از محیط زیست و ... از دیگر افتخارات 
شرکت سیمان خوزستان در سال مالی مورد گزارش است.

در م��ورد س��یمان خوزس��تان و مدی��ران آن همین 
بس که در س��الی که از تمام ش��رکت های کانی اخبار 

مای��وس کننده ای به گوش می رس��ید، این ش��رکت 
توانس��ت  با بهینه سازی امور و اقدامات موثر مدیریتی 
در راستای حفظ س��هم خود از بازارهای داخلی و بین 
المللی )صادراتی( و کسب س��ود و ارزش آفرینی برای 
سهامداران خود اقدامات موثر و قابل توجهی انجام دهد.

به  این مردان خستگی ناپذیر و پرتالش و این مدیران دلسوز 
و البته مدبر که درد را به خوبی شناخته و بهترین درمان 
را برای عالج آن پیشه کرده اند باید دست مریزاد گفت.

ب��ه گفته مهن��دس نیکنام، چش��م انداز ش��رکت در 
اف��ق 1395، تولید و ف��روش پایدار 10 ه��زار تن انواع 
محصوالت در روز اس��ت که با پی��اده کردن ارزش های 
س��ازمانی و البته درایت مدیریت، ای��ن ماموریت برای 
مجموعه پرافتخار سیمان خوزستان کار سختی نیست.

اج��ازه می خواهم از لط��ف و بزرگ��واری جنابان فاتح، 
مهن��دس نیکن��ام مدیر محب��وب ش��رکت و جناب 
قائم��ی مرد ش��ماره یک مالی ش��رکت ک��ه به گرمی 
پذی��رای اهل قلم و خبرن��گاران بودند و ب��ا صداقت و 
ش��فافیت به س��واالت و ابهامات س��هامداران و اهالی 
مطبوعات پاسخ دادند، صمیمانه قدردانی و تشکر کنم.   

كلیات
ب��ا توجه به اهداف جمهوري اس��المي ای��ران و برنامه 
بازس��ازي و توس��عه کش��ور و نیاز مبرم به س��یمان و 
خودکفایي در تولید آن، ش��رکت س��یمان خوزستان 
در تاری��خ 1368/9/20 و تح��ت ش��ماره 77801 در 
اداره کل ثبت ش��رکت ها و مالکی��ت صنعتي تهران و 
به صورت س��هامي خ��اص به ثبت رس��ید و در تاریخ 
1378/4/27 از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد.

اجراي طرح احداث کارخانه با توجه به امکانات منطقه 
روستاي گلگیر شهرستان مسجد سلیمان، با ظرفیت 6000 
تن مورد موافقت مقام محترم وزارت صنایع قرار گرفت.

در این راس��تا شناسایي معادن تامین  کننده مواد اولیه 
مورد نیاز کارخانه، راه های ارتباطي، امکانات برق، سوخت، 
آب و نیروي انساني انجام شد و اکثر ماشین آالت اصلي 
خط  I  از خارج از کش��ور وارد و برخي از ماشین آالت 
کمک��ي زمان احداث نیز از منابع داخلي تامین گردید.

عملیات واگذاری خط تولید
به موجب موافقت مس��ئوالن وزارت صنای��ع و وزارت 
نیرو در تاریخ 1370/9/2 مقرر گردید  شرکت سیمان 
خوزستان )سهامی خاص( محل پروژه سیمان در دست 
اجرا واقع در روستای گلگیر مسجد سلیمان را به شرکت 
ساتکاب که تحت پوش��ش وزارت نیرو قرار دارد، واگذار 
کند و در این مورد با عنایت به توافق مزبور نس��بت به 
نقل و انتقال سیمان خوزستان با ظرفیت تولید 3000 
ت��ن روزانه، در محل جدید واقع در منطقه دش��ت دنا 
در 22 کیلومتری شهرس��تان رامهرمز اقدام و عملیات 

اجرایی خود را در اوایل س��ال 1372 آغاز کرده اس��ت.
عملیات واگذاری ماشین آالت تولیدی

در اجرای موافقتنامه شماره 103818 مورخ 1372/2/20 
و به منظور همکاری بخش عمده ای از ماشین آالت، یک 
خط تولید 3000 تنی جهت احداث کارخانه سیمان کارون 
به وزارت نیرو واگذار شد که این تصمیم موجب تسریع در 
برنامه های وزارتخانه مذکور گردیده و از سوی دیگر منبع 
تامین قسمت عمده ای از اعتبار الزم برای ادامه عملیات 
احداث کارخانه سیمان خوزستان را فراهم آورده است. 
فعالیت های ش��رکت طی س��ال مالی م��ورد گزارش 
خالصه ای از عملکرد سال مالی 1394 در این گزارش به 

استحضار می رسد: 
- تولید 2/344/000 تن کلینکر طی سال مالی مورد گزارش
- تولید 1/673/590 تن سیمان طی سال مالی مورد گزارش
- تحویل 1/680/000 تن سیمان طی سال مالی مورد گزارش

- تحویل 581/000 تن کلینکر طی سال مالی مورد گزارش 
س��یمان  ری��ال  میلی��ون   2/301/436 ف��روش   -
گ��زارش م��ورد  مال��ی  س��ال  ط��ی  کلینک��ر  و 

و  س��یمان  ان��واع  ت��ن   1/129/732 ص��ادرات   -
ری��ال میلی��ون   1/173/624 ارزش  ب��ه  کلینک��ر 
- کس��ب ح��دود 380 میلی��ارد ری��ال س��ود )قبل 
از کس��ر مالی��ات( ک��ه مع��ادل 59 درصد س��رمایه 
ثبت ش��ده ش��رکت اس��ت. الزم به ذکر است که سود 
عملیاتی س��ال 1394 مبلغ 415 میلیارد ریال اس��ت.
- کسب 636 میلیارد ریال سود ناخالص طی سال مالی 1394
- تمدید گواهینامه IMS در ممیزی مراقبتی توس��ط 

شرکت توف نورد
پروژه ه��ای  و  عملیات��ی  برنامه ه��ای  اج��رای   -
س��ازمان اس��تراتژی  ب��ا  منطب��ق  بهب��ود 

- ادامه عملیات محوطه سازی کارخانه
- برگزاری جلس��ات و مذاکرات عملیات اجرایی پروژه 

سیمان العماره عراق
از  کیفی��ت  نمون��ه  واح��د  عن��وان  دریاف��ت   -
خوزس��تان اس��تان  اس��تاندارد  کل  اداره  ط��رف 

- اقدامات اصالحی روی الکتروفیلترهای خط یک و دو 
جهت رساندن خروجی غبار به پایین تر از سطح استاندارد
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پارس سویچ با نیروی متعهد و تازه نفس به مجمع نشست 

پارس س��ویچ به قدمت اولین آورن��ده تکنولوژی و 
س��رآغازی برای آغاز دوره رنس��انس صنعت ایران 
اس��ت. آنگاه که عصر قجر خوانیمش ، آغاز مواجهه 
ای��ران با تحوالت سیاس��ی و اجتماع��ی اروپا بود و 
دو شکس��ت پیاپی از روس��یه در 1813 و 1828 و 
شکس��ت از انگلی��س در 1235/1856 که به جدا 
شدن ایالت قفقاز، آسیای میانه و افغانستان از ایران 
منجر شد این حوادث، اندک اندک چشم دولتمردان 
و برخ��ی از نخب��گان را باز کرد و آنان پس از س��ه 
قرن غفل��ت به عقب ماندگی خ��ود، به خصوص در 
زمینه های نظامی، پزش��کی و آموزش پی بردند؛ تا 
اینکه مردی از تبار دلسوزان مملکت که همه دارایی 
او ش��امل یک عب��ا، چرتکه، ترازو، ی��ک االغ و صد 
ریال پ��ول نقد بود، اولین چراغ برقی را در کش��ور 
آریوبرزن روش��ن کرد و کنون ب��ه درایت مدیرانی 
برجسته محصوالتی دانش بنیان داریم که هر ایرانی 
آزاده ب��ه این مدی��ران ترک تاز مباه��ات می کند.

مجم��ع عموم��ی ع��ادی س��الیانه ش��رکت پارس 
س��ویچ )س��هامی  ع��ام( م��ورخ 1395/3/16 در 
محل س��الن آمفی تئاتر هتل س��یمرغ برگزار شد.

در ای��ن مجم��ع ک��ه ب��ا حض��ور96/18 درصدی 
سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، 
نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و 
بازرس قانونی برگزار ش��د، ریاس��ت مجمع برعهده 
آق��ای علی اکبر یاوری بود ک��ه جنابان داود عابدی 
و عادل افخمی در مقام نظار اول و دوم و آقای ولی 
اهلل بی��ات به عنوان دبیر مجم��ع انتخاب گردیدند.

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

پیام هیات مدیره
م��رور کل��ي ب��ر وضعی��ت صنع��ت مرب��وط در 
ج��اري س��ال  و  گ��زارش  م��ورد  مال��ي  س��ال 

محصوالت برنامه ریزي ش��ده شرکت در سال مورد 
گزارش نیز همانند سال گذشته به موازات تردید در 
تحقق تقاضا، از چند ناحیه با چالش جدید مواجه بود.

نیازه��اي  تامی��ن  در  محدودیت ه��ا  ت��داوم   -
واردات��ي، علی رغ��م امیدواری به نتیج��ه مذاکرات.

با وجود کاه��ش محدودیت ه��ا در تامین نیازهای 
وارداتی، فرایندها با ش��رایط قبل تفاوت جدی دارد.

- ض��رورت خریده��ای نق��دي و پرداخ��ت معادل 
30 درص��د ارزش اقالم وارداتي، مش��کالت انتقال 
پول به خارج از کش��ور و ریسک حواله هاي پولي و 
هزین��ه اضافي در حواله پ��ول از طریق صرافي ها و 
نداشتن حس��اب در بانک مورد تایید فروشندگان.

- مشکل دریافت مطالبات از مشتریان، در کنار ضرورت 
انجام تعهدات پرداختي به سیستم هاي بانکي و دولتي.

- نگراني جدیدتر ناشي از انگیزه دولت براي اجرای 
پروژه هاي صنعت برق از طریق فاینانس خارجی است.

- نگران��ی از تاکید فاینانس کنن��ده در واردات کاال 
از کش��ور خارجی برای فاینانس پروژه ها )علی رغم 
تولی��د تجهی��زات مورد نی��از پروژه ه��ا در داخل(.

- تمایل ضعیف به استفاده از تجهیزات ساخت داخل 
به بهانه های مختلف از طرف مشاوران و کارشناسان.

- در مقابل موارد فوق، تایید سه گروه از محصوالت 
تولیدی شرکت که عمده آنها در دوره تحریم تولید 
داخلی گردیدند، به عنوان محصوالت دانش بنیان که 
مزیت های خاص خود و بهره مندی از قانون حمایت 
از تولیدات دانش بنیان را به دنبال خواهد داش��ت.
مرور كلي بر جایگاه شركت در صنعت و وضعیت 
رقابتي آن در سال مالي مورد گزارش و سال جاري

همچنان که در س��ال هاي گذش��ته ه��م به عرض 
رس��یده ش��رکت پ��ارس س��ویچ در مقایس��ه ب��ا 
تولیدکنندگان محصوالت مش��ابه داخلي، با اتکا به 
س��اخت داخل قابل قبول، بي  رقیب اس��ت و عمده 
رقیب��ان ش��رکت واردکنندگان محصول هس��تند.

اس��تمرار فعالیت هاي تولیدي شرکت با اتکا به توان 
س��اخت داخل و برنامه ریزي تامین مواد در شرایط 
تحریم، بیانگر صحیح بودن رویکرد حمایت از تولید 
داخلي توسط مسئوالن عالي نظام است، مقاوم بودن 
صنعت در روزهاي س��خت تحری��م و محدودیت ها 
بیانگر صحت این موضوع اس��ت و گرایش ش��رکت 
در هرچ��ه بیش��تر ت��الش نم��ودن ب��راي کاهش 
وابس��تگي و افزایش توان ساخت داخلي، همسویي 
سیاس��ت هاي تولی��دي ش��رکت با سیاس��ت هاي 
کلي نظ��ام و اقتص��اد مقاومتی را تایی��د مي نماید.

دانش بنیان ش��ناخته ش��دن بخش قابل توجهی از 
تولیدات، امید به حمایت های قانونی را جدی تر می نماید.
مرور كلي برعملکرد شركت، میزان دستیابي به 

اهداف تعیین شده و دستاوردهاي مهم
در سال مورد گزارش شرکت موفق گردید که میزان 

EPSبرنامه ریزي ش��ده خود را با افزایش 18درصد 
پوش��ش دهد. اه��م اقدامات به ش��رح زیر اس��ت:
الف- توفیق در مناقصات و توافق با مشتریان براي به 
دست آوردن حجم قابل قبولي از بازار در سال 1395

ب - استمرار ارتقای بهره وري
ج - شناس��ایي منابع مطمئن خرید از کش��ورهاي 
آسیایي که از محدودیت تحریم )ضعیف تر( و قیمت 

مناسب تري برخوردارند.
د-  تالش در حل مش��کالت واردات م��واد اولیه و 

قطعات وارداتي
ه- ت��الش در راهنمایي و برطرف کردن مش��کالت 
فني تامین کنندگان جدید که اغلب از کش��ورهاي 
آس��یایي و ب��ا تجرب��ه محدودتر بودند تا اس��تمرار 
خط��وط تولی��د ب��ه صورت نس��بي حف��ظ گردد.

و- مدیریت پرسنلي به نحوي که همکاران در جایگاه هاي 
تخصص��ي و به صورت بهینه انج��ام وظیفه نمایند.

برنامه ها و چشم انداز شركت  در سال مالي آتي
- ت��الش درانج��ام تعهدات ف��روش و تولی��د نیاز 
ب��ازار و افزای��ش کیفی��ت و تامی��ن اه��داف آن 
 EPSپوشش برنامه بودجه تولید، فروش و تامین -
- عرض��ه کلیده��اي خ��أ ب��ا تن��وع بیش��تر در 
پوش��ش مش��خصات فن��ي م��ورد نی��از ب��ازار، به 
لح��اظ س��طح ولت��اژ، ق��درت قط��ع و ن��وع قرار 
گرفت��ن مکانیزم فرم��ان در جلو ی��ا طرفین کلید

- توس��عه ظرفیت تولید کلیدهای گروه LTB که 
از ش��انس بازار داخلی و منطقه ای برخوردار اس��ت. 
- اقدام در انجام تایپ تست کلیدهای گروه LTB و 

محصوالت جدید
- ارتق��ای بهره وري پرس��نلي و اج��راي برنامه هاي 
ش��اغل  پرس��نل  تع��داد  کنت��رل  و  آموزش��ي 
- برنامه ریزي در تامین نیازهاي خط تولید و شناسایي 
راهکار در مش��کالتي ک��ه در واردات اتفاق مي افتد. 
واردات��ي  نیازه��اي  تامی��ن  برنام��ه ری��زي در   -
س��ال 1395 ب��ا توج��ه ب��ه رون��د واردات و ب��ه 
منظ��ور امید ب��ه اس��تمرار بلندمدت خ��ط تولید

- ش��رکت در مناقصات و حفظ و توسعه سهم بازار 
R&Dواح��د فعالیت ه��اي  -پیگی��ري 

- ان ش��اءاهلل عملیاتی کردن پروژهGIS و تالش در 
اج��رای ق��رارداد انتقال دانش فني در س��ال 1395

تامی��ن  و  مطالب��ات  وص��ول  -پیگی��ري 
مال��ي  تعه��دات  انج��ام  منظ��ور  ب��ه  مناب��ع 
- ت��الش ب��راي حض��ور در مناقص��ات فاینان��س 
پروژه ه��اي صنعت ب��رق که موض��وع فاینانس آنها 
توس��ط ش��رکت هاي چین��ي، پیگیري مي ش��ود.

-  شناس��ایي بازاره��اي صادراتي منطق��ه ای براي 
حضور در آنها و متناس��ب با نیاز ای��ن بازار افزایش 
HVظرفی��ت تولی��د ب��راي برخ��ي محص��والت
- برنام��ه ریزی برای ایجاد ش��رکت قطعه س��ازی
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شصت سال سابقه درخشان در صنعت کانی 
باما؛ تداوم پیشرفت و ارتقای سطح کیفیت

مجم��ع عموم��ی ع��ادی س��االنه ش��رکت بام��ا 
)س��هامی عام( م��ورخ 1395/3/12 در محل اتاق 
بازرگان��ی صنای��ع و معادن ایران تش��کیل ش��د.

در ای��ن مجم��ع که ب��ا حض��ور 79/87 درصدی 
س��هامداران حقیق��ی و حقوق��ی، اعض��ای هیات 
مدی��ره و مدیران ارش��د، نماینده ب��ورس و اوراق 
به��ادار، حس��ابرس و ب��ازرس قانون��ی ش��رکت و 
جمعی از بزرگان صنعت کانی کش��ور برگزار شد، 
ریاس��ت مجمع برعه��ده آقای امیربهنام حس��ین 
زاده ظروفچ��ی ب��ود ک��ه جناب��ان س��ید عطااهلل 
موس��وی و یوس��ف محمدی در مقام نظ��ار اول و 
دوم و آقای حسن اسالمی قانع مدیرعامل شرکت 
باما ب��ه عن��وان دبیر مجم��ع انتخ��اب گردیدند.

پ��س از قرائ��ت گ��زارش هیات مدی��ره به مجمع 
توس��ط مهن��دس مطی��ع و پاس��خگویی ایش��ان 
و جن��اب حس��ین زاده ب��ه س��واالت و ابهام��ات 
سهامداران و اس��تماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانون��ی، مجمع نش��ینان ضمن تقدیر و تش��کر از 
زحم��ات تیم ارش��د مدیریتی ش��رکت ب��ا طنین 
صل��وات خ��ود ضمن تصوی��ب صورت ه��ای مالی 
ش��رکت و تنفیذ ماده 129، با تقس��یم س��ود 75 
ری��ال به ازاي هر س��هم به کار خ��ود پایان دادند.

مهندس اس��المی مدیر ارشد ش��رکت در بخشی 
از گزارش خ��ود بیان کرد: ش��رکت باما به عنوان 
صادرکننده کنسانتره روی و سرب و شمش روی به 
بازارهای خارجی در این 60 سالی که از فعالیتش 
می گذرد، نش��ان داده که همواره به کیفیت توجه 
جدی دارد؛ به طوری که کیفیت محصوالتش کامال 
منطبق با معیارها و استانداردهای روز جهانی است 
و این از نقاط قوت مجموعه بوده که سعی کردیم آن 
را به عنوان مهم ترین اصل فدای اصول دیگر نسازیم.

مدیر خوش��نام شرکت در ادامه با اشاره به افزایش 
تورم، افزایش هزینه و افزایش میانگین نرخ برابری 
ارز نس��بت به س��ال گذش��ته که باع��ث تحمیل 
هزینه هایی افزون بر ش��رکت ش��ده اس��ت، گفت: 
متاس��فانه کاهش بی��ش از 15 درص��دی قیمت 
میانگی��ن نرخ بازار جهانی برای س��رب و روی نیز 
در س��ال 94 رخ داد و این اتف��اق توجه دوچندان 
مدیری��ت را به خود معطوف داش��ت تا بتوانیم در 
تالطمات بازار، ش��رکت را به درستی هدایت کنیم.

مهندس اس��المی در قسمت پایانی گزارش خود با 
اشاره به افزایش سرمایه مصوب شده در سال مالی 

بر این نکته تاکید کرد که تیم مدیریتی وی، خود 
را به جد مکلف به تدوین و اجرای برنامه هایی جهت 
حفظ و توسعه بازار دانسته و بر حضور در بازارهای 
از پی��ش تعیین ش��ده توجه بیش��تری می ش��ود.

حیف است از تواضع و فروتنی مدیر ارشد شرکت در 
قدردانی از تمام ارکان زیرمجموعه و لطف و عنایت 
جناب اسالمی و مدیرمالی اش سخن نگوییم که چه 
نیک بر اهل قلم و خبرنگار به دیده حرمت می نگرند.

پیام هیات مدیره
ب��ا س��الم حض��ور کلی��ه س��هامداران محت��رم، 
جمع بندی و ارائه گزارش پیش رو، دستاورد تجربه 
و توانمندی کارکنان متعهدی بوده که توانسته اند 
با تالش روزافزون مجموعه ای با بیش از 60 س��ال 
قدمت را همچنان به عنوان یکی از معادن و صنایع 
تولیدی مطرح در کش��ور........... مدیران و کارکنان 
ش��رکت به صورت یک بدنه واح��د موفق به اداره 
و اج��رای کلیه امور از ابتدایی ترین مراحل ش��امل 
اکتش��افات، طراحی، اس��تخراج، س��اخت، تعمیر، 
نگهداري و تولید گردیده اند و تداوم پیشرفت و ارتقای 
س��طح کیفیت همچنان در دس��تور کار قرار دارد.

در س��ال گذش��ته ضمن اجرای برنام��ه عملیاتی، 
نس��بت به اجرای طرح توسعه تولید و معدن اقدام 
گردی��د و با برگ��زاری مجمع و تصوی��ب افزایش 
س��رمایه این ش��رکت با تالش بیش��تر پروژه های 
خ��ود را دنبال کرد و امید اس��ت در س��ال پیش 
رو این ش��رکت کس��ری خ��اک معدن��ی را برای 
خود و ش��رکت ذوب روی اصفه��ان تامین نماید.

هی��ات مدی��ره خ��ود را مکلف ب��ه برنام��ه ریزی 
صحی��ح جه��ت حفظ و توس��عه س��هم ب��ازار و 
تم��ام  و  بازاره��ای ه��دف دانس��ته  حض��ور در 
ت��الش خ��ود را در این راس��تا ب��ه کار می گیرد.

بی دری��غ  حمایت ه��ای  ت��داوم  اس��ت  امی��د 
انس��جام  و  دلگرم��ی  موج��ب  ش��ما همچن��ان 
ه��ر چه بیش��تر م��ا در س��ال پی��ش رو گ��ردد.
وضعیت و تحوالت صنعت در س��ال مورد گزارش

* افزای��ش میانگی��ن ن��رخ برابری ارز ب��ه میزان 
5/3 درص��د نس��بت ب��ه میانگی��ن س��ال قب��ل

هزینه ه��ا  افزای��ش  و  ت��ورم  افزای��ش   *
درص��د(  11/9 مرک��زی  بان��ک  اع��الم  )طب��ق 

* کاه��ش میانگین نرخ بازار جهانی برای س��رب 
ب��ه می��زان 12/8 درصد و ب��رای روی ب��ه میزان 
15/5 درص��د نس��بت ب��ه میانگی��ن س��ال قبل

* بهبود شرایط فروش صادراتی
 جایگاه شركت در صنعت و وضعیت رقابتی

* شرکت باما یکی از صادرکنندگان کنسانتره روی 
و س��رب و ش��مش روی به خارج از کشور بوده و 
به لحاظ کیفیت محصوالت قابل رقابت با مش��ابه 

خارجی است.
 استراتژی شركت

* توس��عه فرایند اکتش��اف، اس��تخراج و فرآوری 
و افزای��ش ظرفی��ت طب��ق طرح ه��ای مص��وب 
مجم��ع در ای��ن ش��رکت و ش��رکت های تابع��ه

ریسک های عمده شرکت
- ریس��ک نوسان نرخ جهانی فلزات )Ime( و نرخ 

برابری ارز
- کمب��ود مواد معدن��ی و پایین ب��ودن عیار مواد 

معدنی موجود
جایگاه شركت در صنعت

ش��رکت باما اولین تولیدکننده کنس��انتره سولفور 
روی و س��رب در کشور و بزرگ ترین معدن روی و 
س��رب در استان اصفهان است. شرکت باما در بین 
ش��رکت های فعال در این صنع��ت با حجم فروش 
مع��ادل 719 میلیارد ری��ال در رده دوم قرار دارد.

 تکنولوژی مورد استفاده
* عملیات اکتشاف در این شرکت شامل شناسایی، 
پی جوی��ی، تهی��ه نقش��ه های زمین شناس��ی ب��ا 
مقیاس های مختلف، مطالعات ژئوشیمیایی، تعریف 
نقاط حفاری، حفاری واگن دریل و مغزه گیری است.

 OPEN روش مورد اس��تفاده در مع��دن روباز *
PIT )پلکانی روباز( اس��ت که این فرایند ش��امل 
حفاری، آتش��باری، دپو، بارگیری و حمل اس��ت.

 SUB روش مورد اس��تفاده در معدن زیرزمینی *
LEVEL )اس��تخراج طبقات فرعی( است. فرایند 
مذکور شامل حفاری توسط دستگاه های جامبو دریل 
و سیمبا دریل و آتشباری با الگوی تونلی و بارگیری 
)توس��ط لودرهای زیرزمینی و روباز( و حمل است.

* فراین��د تولی��د ش��امل مراح��ل سنگ ش��کن، 
آس��یاب و واح��د کانه آرایی به روش فلوتاس��یون 
)شناورس��ازی( اس��ت و در صورت نی��از به تولید 
خاک اکس��ید روی از واحد کلسیناس��یون جهت 
تبدی��ل کربن��ات به اکس��ید اس��تفاده می ش��ود.

* آزمایش��گاه توسط دستگاه اتمیک و تیتراسیون 
جه��ت تعیی��ن عیار عناصر س��رب، روی و س��ایر 

ترکیبات فعال است.
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مجمع عمومی عادی س��الیانه شرکت پتروشیمی 
ش��ازند )س��هامی  ع��ام( روز چهارش��نبه م��ورخ 
1395/03/05 درمح��ل ح��وزه هن��ری س��ازمان 
تبلیغات اس��المی، تاالر اندیش��ه تش��کیل ش��د.

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 شد، ریاست مجمع برعهده آقای حمید 
محمودی بود که آقایان داوود حمزهء و سید غالمرضا 
هاشمی در مقام نظار اول و دوم و آقای محمدعلی 
اکبری به عن��وان دبیر مجمع انتخ��اب گردیدند.

درادام��ه با قرائت گزارش هی��ات مدیره به مجمع 
توسط مدیرعامل شرکت مربوط به اهم فعالیت های 
صورت پذیرفت��ه ط��ی س��ال مال��ی منته��ی ب��ه 
1394/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و 
بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود 
ضم��ن تصویب صورت های مالی و تنفیذ معامالت 
مش��مول ماده 129 با تقسیم س��ود 1350ریالی 
ب��ه ازای ه��ر س��هم ب��ه کار خ��ود پای��ان دادند.

مهندس غریب پ��ور در مطلع گزارش خود مربوط 
به اهم فعالیت های س��ال 94 شرکت چنین گفت: 
مدیریت ب��ا نصب العین قرار دادن ش��عار همدلی 
و همزبان��ی توانس��ت با تخصص و درک مناس��ب 
مدی��ران و کارکنان آنچه را ک��ه پیش بینی کرده 
بود به عرصه عمل بکش��د و بتواند رکورد باالترین 
تولید و فروش را از بدو تاس��یس ش��رکت تاکنون 
برای س��هامدارانش و ذی نفعان ب��ه ارمغان بیاورد.

این مدیر برجس��ته ادامه داد: در س��ال گذش��ته 
چنان ش��رایط خاص و پیچیده ای به اقتصاد کشور 
تحمیل ش��ده بود که بس��یاری معتقد بودند اکثر 
ش��رکت های بزرگ دچار فروپاش��ی خواهند شد 
ولی تالش��گران و خادمین ش��ما در این ش��رکت 
آنچنان درخش��ان کار کردند که در پتروش��یمی 
ش��ازند توانس��تیم جهت تحقق توس��عه پایدار و 
حص��ول افتخار ملی جزو ش��اگرد اول ها باش��یم.

مهن��دس غریب پور خروج ش��رکت از فهرس��ت 
شرکت های آالینده محیط زیست در سه ماهه پایانی 
سال 94 را که نش��ان از اهتمام جدی مدیریت به 
حفظ منابع طبیعی و حرکت در راستای قرار گرفتن 
در برترین های صنعت س��بز ب��ود را از دیگر نکات 
مهم در س��ال مالی مورد گزارش برشمرد و افزود: 
ساخت و بهره برداری از مخازن صادراتی ماهشهر، 
بهره ب��رداری از مخ��ازن ذخیره نف��ت و دریافت 
مبلغ ف��روش صادراتی نقره های استحصال ش��ده 
توس��ط ش��رکت های ایرانی از دیگر دس��تاوردها 
و موفقیت های ش��رکت در س��ال 94 بوده اس��ت.

مدیر ارشد شرکت در پایان گزارش خود جمله ای 
گفت که کمتر از مدیری می ش��نویم و آن این بود 
که برای اعتالی جایگاه شرکت و ارزش آفرینی آن 
از هر نظر، انتقاد و پیش��نهادی صمیمانه استقبال 
می کنی��م که همین نکته نش��ان می دهد توجه به 
خ��رد جمعی در دیدگاه مدیریت��ی این مدیر طراز 
اول کشوری که از افتخارات مدیریت این مرز و بوم 
است، چه جایگاهی دارد. بلی، همین روحیه جهادی 
مدیرانی چون مهندس خداداد غریب پور بوده است 
که به سان نعمتی خداداد برای ایرانیان ، درنوردیدن 
ناممکن ه��ا را ممکن کرده اس��ت؛ آن هم فارغ از 
تحریم ها، مسائل زیس��ت محیطی، رکود بازار و ... 

تالش این مدیران را قدر نهیم.
پیام هیات مدیره 

خ��دا را ش��اکریم که پ��س از یک س��ال تالش و 
کوشش به یاري و عنایات خداون�د متع�ال، مج�الی 
دوب���اره ی�افتیم ت�ا کارنام�ه تالش��گران ش��رکت 
پتروشیمی شازند )اراک( را تقدیم حضورتان کنیم. 
بس��یار مفتخری��م اع��الم نمایی��م ک��ه ب��ا وجود 
محدودیت ه��ا و ش��رایط خاص حاکم ب��ر اقتصاد 
جهان و بالطبع کشور عزیزمان توانستیم با اتکال به 
خداوند بزرگ و همراهی شما سهامداران گرانقدر و 
بهره گیري از اراده استوار و با تالش جمعی، ضمن 
حضور فعال در عرصه اقتصاد کشور، ارزش آفرینی 

را براي همه ذی نفعان، از اندیشه به عمل برسانیم 
و شرایطی را مهیا نم�اییم ت�ا در راستاي برنامه های 
اس��تراتژیک ش��رکت قدم برداش��ته و با تخصص، 
همدل��ی و درک مناس��ب مدی��ران و کارکنان در 
سال موس��وم به دولت و ملت، همدلی و همزبانی، 
ب��ه کس��ب افتخ��ارات و دس��تاوردهاي جدیدي 
به ش��رح ذیل درس��ال م�الی 1394 نائل ش��ویم:
و مق��دار  تولی��د  باالتری��ن رک��ورد  1- کس��ب 
ف��روش از ب��دو تاس��یس ش��رکت تاکن��ون ب��ه 
ترتی��ب ب��ه می��زان 2/000/874 و 960/006 تن

و مق��دار  تولی��د  باالتری��ن رک��ورد  2- کس��ب 
هیدروکربورهیدروژن��ه  محص��ول  ف��روش 
ش��ده 80A ، 92A از ب��دو تاس��یس ش��رکت 
تاکن��ون ب��ه می��زان بی��ش از 252 ه��زار ت��ن
3- حذف نام شرکت از فهرست صنایع آالینده محیط 
زیست از سه ماهه پایانی سال مالی  1394به بعد
4- موافقت سازمان امور مالیاتی کشور با بخشودگی 
جرای��م مالیات��ی ب��ه مبل��غ 364 میلی��ارد ریال
5- اص��الح نحوه محاس��به قیم��ت گاز در قبوض 
صادره ش��رکت ملی گاز از ابتداي س��ال  1394به 
بعد، ش��رکت ملی گاز ای��ران 4/9 درصد از مقادیر 
گاز دریافت��ی ش��رکت را با نرخ تعیین ش��ده براي 

محاس��به  پتروش��یمی  مجتمع ه��اي  خ��وراک 
یاف��ت. ب��ه1/1 درص��د کاه��ش  می ک��رد ک��ه 

6- ف��روش نق��ره استحصال ش��ده از کاتالیس��ت 
مس��تعمل واحد EO/EG به مبل��غ 4/6 میلیون 
ی��ورو ب��ه ش��رکتHereaus آلمان که ش��رکت 
مذکور از س��ال 1390به علت تحریم از اس��ترداد 
ی��ا پرداخت وجه آن خ��ودداري می نمود )موضوع 
بند 4 گزارش حس��ابرس مستقل در سال 1393( 
که پس از توافق برجام ش��رکت پتروشیمی شازند 
بالفاصله و به عنوان اولین ش��رکت ایرانی موفق به 
دریافت مطالبات خود از شرکت هاي اروپایی شد .

7- س��اخت و به��ره ب��رداري از مخ��ازن ذخی��ره 
نفت��ا در مجتمع ب��ا ظرفیت 16ه��زار مترمکعب، 
ب��ه منظ��ور کاه��ش ریس��ک  تامین م��واد اولیه

مهندس قریب پور ، از اندیشه تا عمل و کسب رکوردها 
تقسیم سود 1350ریالی به ازای هر سهم

نی
سی

 ح
یر

و ام
سر

خ

16



لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  66 | خرداد ماه  1395| 

8- س��اخت و بهره ب��رداري از مخ��ازن صادراتی 
ماهش��هر با ظرفیت بیش از14ه��زار مترمکعب به 
منظ��ور جلوگیري از توق��ف واحدهاي تولیدي در 
مواقع اضطراری افزایش ظرفیت انبارش محصوالت 
مایع در بنادر صادراتی و حذف هزینه اجاره مخازن

9- اخ��ذ مج��وز خوراک ب��ه می��زان 5/3 میلیون 
نرم��ال مترمکع��ب  گاز در روز ب��راي ه��ر یک از 
طرح هاي پتروش��یمی اردبیل و نفت نیک قش��م

پتروش��میران  ش��رکت  س��هام  ف��روش   -10
بهتری��ن  ب��ه  عموم��ی  مزای��ده  طری��ق  از 
ری��ال میلی��ارد  مبل��غ3/331  ب��ه  پیش��نهاد 

لذا به س��هامداران گرانقدر اطمینان می دهیم که 
این شرکت همواره خود را مفتخر و متعهد و ملزم 
به رعایت، حفظ و صیانت منافع همه افراد ذی نفع 
می دان��د و این مهم را با جدی��ت ادامه خواهد داد. 
افتخار ما تحقق خواس��ته هاي به حق مش��تریان، 
کارکنان و سهامداران است، بی تردید رشد و بالندگی 
روزافزون شرکت و کسب موفقیت هاي فوق بدون 
در نظر گرفتن منافع ذی نفعان میسر نخواهد بود .

اعتق��اد داری��م توج��ه س��هامداران ب��ه عملکرد 
ای��ن دوره و ارائ��ه نقطه نظ��رات خ��ود در بهبود 
هر چ��ه بیش��تر و بهترعملک��رد دوره آت��ی موثر 
خواه��د بود و انتظ��ار داریم با ارائه پیش��نهادهای 
س��ازنده خ��ود، ای��ن مجموع��ه را ی��اري نمایند.

 امید اس��ت با حمایت ها و راهنمایی س��هامداران 
محت��رم و با تکیه بر الط��اف خداوند متعال، هیات 
مدی��ره بتوان��د گام هاي موث��ر و مفیدت��ري براي 
رش��د و ارتق��ا برداش��ته و آنچ��ه که ب��راي آینده 
برنام��ه ریزي ش��ده، ب��ه واقعیت تبدی��ل نماید.
طرح هاي توس��عه ای ش��رکت پتروش��یمی شازند

طرح هاي توس��عه ای در دس��ت مطالعه ش��رکت 
پتروشیمی شازند )اراک(

1- ط��رح جامع آب و پس��اب به منظ��ور کاهش 
مصرف آب در مجتمع

)که��اب  بنزی��ن  بخ��ارات  بازیاف��ت  پ��روژه   -2
مای��ع  نیت��روژن  از روش  اس��تفاده  ب��ا   )VRU
 0/3 هدررف��ت  از  جلوگی��ري  موج��ب  ک��ه 
می ش��ود. بارگی��ري  درحی��ن  بنزی��ن  درص��د 

3- آغ��از مطالعات پروژه متان باالس��ت به منظور 
جایگزین��ی گاز نیت��روژن در واح��د EO/EG یا 
متان، انجام این پروژه موجب افزایش یک درصدي 
راندم��ان تولید گاز EO دراین واحد خواهد ش��د.

از  خروج��ی   CO2 گاز  بازیاف��ت  پ��روژه   -4
از  جلوگی��ري  منظ��ور  ب��ه   EO/EG واح��د 
آلودگ��ی محی��ط زیس��ت و افزای��ش س��ودآوري

رسالت شركت
-  تعالی عملیاتی و تولیدي از طریق دس��تیابی به 

استانداردهاي جهانی
- بل��وغ و تکام��ل س��رمایه هاي انس��انی از طریق 
تمرکز بر یادگیري، خالقیت، نوآوري و همس��ویی

- دس��تیابی ب��ه بازارهاي جدید و افزایش س��هم 
مش��تریان رضای��ت  و  عموم��ی  بازاره��اي  در 

- دستیابی به نتایج مطلوب مالی
استراتژي هاي اصلی شركت

- تثبیت موقعیت رقابتی
- توسعه بازار و محصول

- ایج��اد سیس��تم یکپارچه اطالعات��ی مبتنی بر 

فناوري اطالعات
- افزایش ثروت سهامداران

استراتژي ها و برنامه هاي عملیاتی شرکت در سال 
مالی1395

 - س��نجش مس��تمرعملکرد و اثربخش��ی کلی��ه 
فرایندهاي شرکت براي رسیدن به تعالی سازمانی
-  تبدیل س��اختار فعلی شرکت از وظیفه محوري 

به فرایندمحوري
کارکن��ان  رضایتمن��دي  و  انگی��زه  افزای��ش    -
انس��انی مناب��ع  فراینده��اي  بهب��ود  طری��ق  از 
- توسعه نظام ارتباطات و مشارکت سازمانی کارکنان

- ط��رح ری��زي، ایج��اد نظ��ام یکپارچه س��خت 
اف��زاري و ن��رم اف��زاري با گ��ردش زن��ده، روان و 
ش��فاف اطالع��ات تخصص��ی و تعاملی ش��رکت

 IT Governance نظ��ام  -تدوی��ن 
- بسترس��ازي تحقق نظام ه��اي BSC,BPM و 

DM در شرکت
-  توسعه فرهنگ سازمانی براساس ارزش هاي سازمانی

-  طراح��ی نظ��ام توس��عه خالقی��ت، ن��وآوري و 
کارآفرینی در حوزه منابع انسانی

-  اس��تقرار نظ��ام تعالی منابع انس��انی و آموزش
 - طرح ریزي سیس��تم مدیریت کاهش هزینه ها و 
مدیریت عملکرد بهره وري س��ازمانی جهت رقابت 
پذیري محصوالت در بازار جهانی و رضایت بیشتر 

کارکنان
 - تولید محصوالت باکیفیت، مطابق با استانداردها 
به منظور تامین نیاز بازار و تثبیت و تقویت موقعیت 

برند در شرایط رقابتی
متناس��ب  توس��عه ای  طرح ه��اي  اج��راي   -  
تولی��د  جه��ت  خ��وراک  تغیی��ر  و  تامی��ن  ب��ا 
محص��والت جدی��د در راس��تاي تکمی��ل زنجیره 
پایین دس��تی و  تکمیل��ی  صنای��ع  و  ارزش 
- ضرورت به روز کردن روش ها و تکنولوژي هاي تولید

- مدیریت بهینه مصرف آب
 - مدیری��ت هزینه هاي تولید در راس��تاي افزایش 

حاشیه سود محصوالت
فراینده��اي  و  تکنول��وژي  مس��تمر  پای��ش    -
وري به��ره  افزای��ش  راس��تاي  در  تولی��د 
-  مش��ارکت در تدوی��ن برنام��ه تحق��ق ارزش ها 
به وی��ژه مس��ئولیت اجتماع��ی، جه��ت رضای��ت 
ش��رکت برن��د  توس��عه  و  ذی نفع��ان  بیش��تر 

- برنامه ریزي، شناس��ایی و تحقق نیازهاي حال و 
آینده مشتریان بالقوه در بازارهاي هدف )عمومی و 
خاص( و همچنین طراحی سیستم مدیریت ارتباط با 
مشتریان CRM جهت تحقق ارزش مشتري مداري

- شناسایی زنجیره ارزش مشتریان و ارائه محصول 

-  طراحی یک نظام هدفمند جهت حضور شایسته 
در بازاره��اي خاص ب��ا توجه به ش��رایط روز بازار 
جهان��ی به ویژه رفع تحریم ه��ا علیه صنعت نفت و 

پتروشیمی
تدوی��ن  و  ت��دارکات  فراین��د  بازنگ��ري    -
خری��د فراین��د  بهب��ود  در  واحده��ا  نق��ش 

-  شناس��ایی پیمانکاران قدرتمند، اس��تراتژیک و 
باکیفیت جهت انعقاد قراردادهاي بلندمدت با آنها به 
منظور کسب مزیت رقابتی در زنجیره ارزش شرکت

- بررسی و آنالیز کارکرد رقبا در خصوص شناسایی 
راهکاره��اي مناس��ب جه��ت تامی��ن تجهیزات و 
ملزوم��ات از مناب��ع و تامین کنندگان مش��ترک
- اولوی��ت خرید از س��ازندگان اصل��ی تجهیزات

برنامه هاي آتی شركت 
و  منطق��ه ای  بازاره��اي  در  فع��ال  حض��ور   -
کش��ورهاي همج��وار از جمله ترکیه، افغانس��تان 
و کش��ورهاي واقع در حاش��یه دریاي خ�زر و اروپا

راس��تاي  در  ب��ازار  تحقیق��ات  انج��ام   -
برنامه ه��ای اس��تراتژیک ش��رکت، در چارچ��وب 
ب��ازار و  تکنول��وژي  پژوه��ش،  تیم ه��ای 

- بازنگري استراتژي فروش محصوالت خاص به منظور 
افزایش سود در بازارهاي خاص منطقه ای و جهانی

- تعیین اهداف کالن سازمان )حفظ و ارتقاي ارزش 
بلندمدت سهام، رضایت ذی نفعان کلیدي، افزایش 
سهم بازارهاي هدف جدی�د، تولید محصوالت جدید(

مدیری��ت  ح��وزه  در  پروژه های��ی  تعری��ف   -
منظ���ور  ب��ه  ارتباط��ات  و  اطالع��ات  فن��اوري 
بهب���ود عملک���رد و اف�زای��ش به���ره وري در 
راس���تاي اس��تراتژي ها و اولویت هاي س��ازمانی.
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ریشه های 40 ساله در صنعت پخش 
دکتر مرادی در پخش البرز و اجرای برنامه پنج ساله دوم

مجمع عمومی عادی س��الیانه شرکت پخش البرز 
)سهامی  عام( روز شنبه مورخ95/03/18 در محل 

سازمان مدیریت صنعتی تشکیل شد.
در این مجمع که با حضور 88 درصد از سهامداران 
حقیق��ی 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 
محمد رضوانی فر بود که جنابان عقیل آرین نژاد و 
سید مهدی رضوی در مقام نظار اول و دوم و آقای 
حمید همت آبادی - مدیر ارش��د مالی- به عنوان 

دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادام��ه ب��ا قرائ��ت گ��زارش هی��ات مدی��ره به 
مجمع توس��ط مدیرعامل ش��رکت مربوط به اهم 
فعالیت های صورت پذیرفته طی سال مالی منتهی 
به 1394/12/29 توسط دکتر محمدرضا حدادی و 
پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب 
صورت های مالی و تنفیذ معامالت مش��مول ماده 
129 با تقسیم سود 200 ریالی به ازای هر سهم به 

کار خود پایان دادند.
در ن��گاه اول، حض��ور ب��زرگان صنع��ت دارویی و 
پخ��ش کش��ور و نیز س��هامداران و کارشناس��ان 
ش��ناخته شده بورس��ی در مجمع نش��ان از ارج و 
قرب ش��رکت پخش البرز و منزل��ت دکتر مرادی 
داش��ت که کمتر در مجمعی ش��اهد این استقبال 
از ی��ک مجموعه و مدیریتش هس��تیم. و اما دکتر 
مرادی در ابتدای گزارش خود به مجمع با اش��اره 
به رویدادهای تعیین کننده اقتصادی کشور در سال 
94 از جمله توافق هس��ته ای و لغو تحریم ها، پایان 
برنامه پنجم توسعه و ابالغ سیاست های کلی برنامه 
ششم توسعه که بر پایه محورهای سه گانه اقتصاد 
مقاومتی، پیشتازی در عرصه علم و فناوری و تعالی 
و مقاوم سازی فرهنگی استوار می باشد،اظهار کرد: 
خوش��بختانه در سال 94 شاهد روند نزولی تورم و 
مهار آن توس��ط دولت بودی��م ولی رکود اقتصادی 
نگذاش��ت آن طوری که بای��د در ارتقای اقتصاد و 

شکوفایی آن، ایفای نقش کند.
دکتر مرادی خاطرنش��ان کرد: شرکت پخش البرز 
طی س��ال های اخیر همواره یکی از ش��رکت های 
برتر ایران بوده و از جمله شرکت های تاثیرگذار در 
اقتصاد کش��ور به شمار می آید. در همین راستا در 
سال 1394 برنامه پنج ساله دوم شرکت )1399- 

1395( تدوی��ن گردید که پیش بینی می ش��ود در 
چارچوب سیاست های کالن گروه، پخش البرز در 
س��ال های پایانی برنامه به یکی از س��ه پخش اول 
کش��ور با  برخورداری از تکنول��وژی روز و قابلیت 
تامی��ن حداکثری رضایتمن��دی ذی نفعان تبدیل 

شود.
مدیر جوان و دانش پژوه ش��رکت در ادامه با اشاره 
به اخذ معتبرترین گواهینامه های توزیع از مراجع 
رسمی و ذی صالح که شامل مجوز توزیع داروهای 
مخ��در و تحت کنترل، مجوز زنجیره س��رد، مجوز 
پخش دارو، گواهی سامانه توزیع و سیستم ایران که 

مجوز پخش کاالهای غذایی و شوینده و گواهینامه 
رتبه برتر مدیریت فناوری و... گفت: اخذ گواهینامه 
اهتمام به کیفیت و تندی��س دایموند و همچنین 
اخذ جایزه ملی کیفیت دارو، غذا و بهداش��ت ایران 

از جمله موفقیت های شرکت در این زمینه است.
وی س��پس به موضوع افزایش سرمایه شرکت در 
س��ال 94 از مبلغ 400 میلیارد ب��ه 500 میلیارد 
ط��ی دو مرحله از مرحل��ه آورده نقدی و مطالبات 
حال ش��ده س��هامداران پرداخت و اظهار کرد: این 
پذیره نویسی عمومی در تاریخ تهیه گزارش مجمع 

در جریان بوده است.
دکت��ر مرادی در بخش دیگ��ری از گزارش خود از 
توجه و اهتمام ج��دی مدیریت در ورود به حیطه 
خدمات اجتماعی و غیرانتقالی از جمله شیرخشک 
یارانه ای، الکل، همودیالیز و داروهای تحت کنترل 
)مخدر( سخن گفت و افزود:  پخش البرز به عنوان 
یکی از دو ش��رکت داروی��ی واجد صالحیت توزیع 

کنن��ده کاالهای خ��اص در این حوزه نیز منش��ا 
اقدامات موثر و درخوری بوده است.

وی همچنین برگزاری دوره های مستمر آموزشی و 
سمینارهای تخصصی برای کارکنان و کارشناسان 
 ERPشرکت، استقرار یکی از مهم ترین ماژول های
ش��امل خرید، انبار و محاسبه قیمت تمام شده در 
حوزه مدیریت فناوری و اطالعات و انجام مطالعات 
دقیق و کار کارشناسی اولیه برای بازسازی انبارها 
در برنام��ه پنج س��اله دوم را از دیگ��ر نقاط عطف 
کارنامه مجموعه تحت مدیریت خود در سال مالی 

مورد گزارش برشمرد.
دکتر م��رادی در بخ��ش پایانی گ��زارش خود در 
خصوص افزایش فروش شرکت در سال 95 اظهار 
کرد: در س��ال 94 ف��روش 11/741/196 میلیون 
ریال بوده که امیدواریم این روند صعودی، در سال 
95 رقم 14/500/000 میلیونی را برای سهامداران 

به ارمغان بیاورد.
استراتژی شركت

در چارچ��وب برنامه  پنج س��اله)1399– 1395(
چشم انداز

رس��یدن ب��ه جای��گاه یک��ی از س��ه پخ��ش اول 
کش��ور در ف��روش و س��ودآوری ، برخ��وردار از:
متبح��ر و  متخص��ص  و  متعه��د  کارکنان��ی 
تکنول��وژی برتر در س��خت افزارها و ن��رم افزارها
مشتریانی وفادار، تامین کنندگانی معتبر و خوشنام

ماموریت
ایف��ای نق��ش س��ازنده در ارتقای س��المت ملی 
باکیفی��ت  کااله��ای  ان��واع  توزی��ع  و  تامی��ن 
تخصص��ی و  عموم��ی  مایحت��اج  ح��وزه  در 
س��رمایه  گ��روه  در  مح��وری  نق��ش  ایف��ای 
در  س��ودآوری  افزای��ش  و  الب��رز  گ��ذاری 
کلی��دی ذی نفع��ان  مناف��ع  تامی��ن  راس��تای 

ارزش ها
آن��ان رضای��ت  ارتق��ای  و  مش��تری محوری 
معتقد ب��ه رابطه ب��رد- برد با طرف ه��ای تجاری

حفظ و توسعه سرمایه های انسانی
کار تیم��ی و تصمیم گیری براس��اس خرد جمعی
تکنولوژی ه��ا آخری��ن  از  گی��ری  به��ره 

رعایت استانداردها و قوانین
حضور در بین صد شركت برتر ایران

ش��رکت پخش البرز طی س��ال های اخیر همواره 
یک��ی از ش��رکت های برت��ر ای��ران ب��وده اس��ت. 
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سرآمد در کیفیت، نمونه در صیانت از محیط زیست 
تقسیم سود 2600 ریالی به ازای هر سهم سیمان بهبهان

مجمع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت س��یمان 
بهبه��ان )س��هامی  ع��ام( در تاری��خ 95/03/04 
در مح��ل س��الن کنفران��س ش��رکت بازرس��ی 
ش��د.  تش��کیل   )ICI( تج��اری  کااله��ای 
در این مجمع که با حضور89 درصدی سهامداران 
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 
حسین فاتح بود که جنابان بیژن جواهری و حسین 
صوفل��و در مقام نظ��ار اول و دوم و آق��ای مهران 
امین��ی به عن��وان دبیر مجمع انتخ��اب 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 خود ضمن  تصویب صورت های مالی 
و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم سود 
2600 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
همچنی��ن اعضای هی��ات مدیره جدید ش��رکت 
به مدت دو س��ال به ش��رح ذیل انتخاب گردیدند:
تامی��ن س��یمان  گ��ذاری  س��رمایه   ش��رکت   -

- ش��رکت خدمات فنی و مهندسی سیمان فارس 
و خوزستان

الب��رز صنعت��ی  نص��ب  و  س��اخت  ش��رکت   -
خوزس��تان و  ف��ارس  س��یمان  ش��رکت   -
- شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس

مهن��دس احم��د ش��ریفی مدیرعام��ل کاردان و 
کاربلد شرکت در بخش��ی از گزارش خود با اشاره 
ب��ه اینکه س��یمان بهبه��ان تولیدکننده س��یمان 
خاکس��تری تی��پ 2 و 5 اس��ت، گفت: س��یمان 
بهبه��ان با برنام��ه ریزی های راهب��ردی در جهت 
تحق��ق چش��م انداز س��ال 1395 ش��رکت مبنی 
ب��ر س��رآمدی در کیفی��ت و ارزش آفرین��ی برای 
ذی نفعان و حفظ محیط زیس��ت، توانس��ته است 
به همت کارکن��ان و درایت مدیران با پیاده کردن 
اس��تراتژی های نوین مدیریتی و اعمال برنامه های 
کارگش��ا عالوه بر حرکت در راستای توسعه پایدار 
و ارزش آفرینی برای ش��رکت و س��ودآوری برای 
ذی نفعان، در توسعه زیرساخت ها و بهبود کیفیت 
محص��والت تولیدی خود گام ه��ای موثری بردارد.

اس��تقرار سیس��تم های مدیریت کیفیت، سنجش 
رضای��ت مش��تری، مدیری��ت ان��رژی، مدیری��ت 

محی��ط زیس��ت، مدیری��ت ایمن��ی و بهداش��ت 
حرفه ای، برگزاری مس��تمر دوره های آموزش��ی و 
... از دیگر دس��تاوردهای مدیریت پرتالش و گرانقدر 
ش��رکت س��یمان بهبهان در س��ال 1394 بوده است.
مهندس ش��ریفی که از بزرگان و شناخته شدگان 
مدیریت صنعت سیمان کشور به شمار می آید، در 
قسمتی دیگر از گزارش خود، ایجاد ارزش و اطمینان 
با ارائه محصوالت با کیفیت برتر در بس��تر توسعه 
پایدار، تعهد سازمانی ، مشارکت و رعایت قوانین و 
مقررات، استفاده بهینه از منابع و شایسته ساالری 
را از ارزش ه��ای بنیادی��ن مجموعه تحت مدیریت 
خویش برشمرد و اضافه کرد: با توجه به وجود این 
بستر مناس��ب، در سال 1394 توانستیم افتخارات 
و گواهینامه ها و تندیس های فراوانی برای سیمان 
بهبه��ان به ارمغان بیاوریم که امید اس��ت تالش و 
کارنامه مدیران و بدنه کارگری ش��رکت به عنوان 
س��رمایه اصلی شرکت و خادمین شما سهامداران، 
رضایت ش��ما صاحبان شرکت را جلب کرده باشد. 
مدیرعامل شرکت در حاش��یه این مجمع با اشاره 
ب��ه معضالتی ک��ه در زمین��ه صادرات س��یمان) 
ناامن��ی در منطق��ه( و توفق پروژه ه��ای عمرانی 
دولت و س��اخت و س��از مس��کن به وج��ود آمده، 
افزایش قیمت س��یمان را که اکن��ون پایین ترین 
قیمت محصول فرآوری ش��ده در کش��ور اس��ت و 
ایجاد تعادل می��ان تقاضا و تولید و حمایت دولت 
از بنگاه های تولیدی و اعطای تس��هیالت مناسب 
را از م��واردی برش��مرد که می توان��د این صنعت 
را دوب��اره ب��ه روزهای خوب��ش رهنمون س��ازد.

شایس��ته اس��ت که راهکارهای ای��ن مدیر باتدبیر 
ک��ه جمله کارشناس��ان و صاحبنظران برجس��ته 
اقتصادی کش��ور بر لیاقت وی مهر تایید می زنند، 
از س��وی مقام��ات دولت��ی و حکومت��ی ج��دی 
گرفت��ه ش��ده و به آنه��ا ترتی��ب اثر داده ش��ود.  

تاریخچه فعالیت شركت
مطالع��ات اولی��ه و عملی��ات س��اخت کارخان��ه 
س��یمان بهبهان به عنوان یک��ي از واحدهاي تابعه 
ش��رکت س��هامي عام س��یمان فارس و خوزستان 
در س��ال 1352 در شهرس��تان بهبه��ان ش��روع 
ش��د و در بهم��ن م��اه 1357 بهره ب��رداري از آن 
آغ��از گردید و تحت ش��ماره 4081 در اداره ثبت 
ش��رکت ها و مالکی��ت صنعت��ي ته��ران ب��ه ثبت 
رس��ید، س��پس در تاری��خ 1378/7/21 تح��ت 

ش��ماره 817 در اداره ثبت شرکت های شهرستان 
بهبه��ان به ش��رکت س��هامي خاص تبدیل ش��د. 
در  ش��رکت  اصل��ي  مرک��ز  اساس��نامه،  طب��ق 
شهرس��تان بهبهان اس��ت. براس��اس توافق هیات 
مدی��ره محت��رم ش��رکت س��هامي عام س��یمان 
ف��ارس و خوزس��تان در تاری��خ 1378/9/1 کلیه 
دارایی ه��ا و بدهی ه��ای کارخانه س��یمان بهبهان 
به ش��رکت س��هامی خاص بهبهان واگذار گردید.

در تاری��خ 1381/5/1 ش��رکت س��یمان بهبه��ان 
از س��هامي خ��اص ب��ه س��هامي ع��ام تبدی��ل و 
در  ش��رکت  س��هام   1382/4/24 تاری��خ  در 
س��ازمان ب��ورس اوراق به��ادار پذیرفت��ه ش��د .

فعالیت اصلي
موضوع فعالیت ش��رکت طبق ماده 2 اساسنامه به 

شرح زیراست:
1- احداث و توسعه و تجهیز کارخانجات تولید سیمان 
و صنایع بتني و بهره برداري و فروش محصوالت آن

1378 کلیه دارایي ها
2- خرید و ساخت ماشین آالت و لوازم و تجهیزات 

مورد نیاز و فروش آن
3- خرید و احداث هر نوع ساختمان و یا زمین مورد 

نیاز شرکت
4- س��رمایه گ��ذاري در بانک ها و س��رمایه گذاري 
و مش��ارکت در ش��رکت هاي تولیدي و خدماتي و 
بازرگاني موجود یا شرکت هایي که تاسیس مي شوند.

5- انج��ام هرگون��ه معام��الت تج��اري )اع��م از 
داخل��ي ی��ا خارجي( در ح��دود موضوع ش��رکت.

به موجب پروانه بهره برداری شماره 441892-75016 
مورخ 74/1/15 که توسط وزارت صنایع صادر شده، 
به��ره برداری از کارخانه با ظرفی��ت 825/000 تن 
کلینکر در تاریخ بهمن ماه 1357 آغاز شده است.
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مهندس لطفی مرد کار، سیاس��تمداری خوش فکر، اندیشمندی پرآوازه و خ
مدیر شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان برای توسعه برنامه های 
آینده، از مجمع درخواست افزایش سرمایه کرد و سهامداران مجمع نشین 
با طنین صلوات و برگ های رای، خواسته مدیر مدبر خود را تصویب کردند.

مجم��ع عموم��ی فوقالع��اده صاحب��ان س��هام ش��رکت س��هامی ع��ام 
س��یمان ف��ارس و خوزس��تان )س��هامی  ع��ام( م��ورخ 1395/3/5 در 
مح��ل س��الن ت��الش مجموع��ه فرهنگ��ی وزارت کار برگ��زار ش��د. 
در ای��ن مجمع که با حضور بیش از78/11 درصدی س��هامداران حقیقی 
و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، 
حس��ابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای بهروز 
خالق ویردی بود که جنابان حس��ین فاتح و حس��ین صوفلو در مقام نظار 
اول و دوم و آق��ای مرتضی لطفی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

گ��زارش ب��ازرس قانوني درباره گ��زارش توجیهی 
س��رمایه  افزای��ش  درخص��وص  مدی��ره  هی��ات 
ب��ه مجمع عموم��ي فوق الع��اده صاحبان س��هام 
شرکت س��هامي عام س��یمان فارس و خوزستان

 161 م��اده   2 تبص��ره  مف��اد  اج��راي  در 
اصالحی��ه قان��ون تج��ارت مصوب س��ال 1347
1- گزارش توجیهي مورخ 24 اسفند 1394هیات 
مدی��ره ش��رکت س��هامي عام س��یمان ف��ارس و 
آن  س��رمایه  افزای��ش  درخص��وص  خوزس��تان 
ش��رکت از مبل��غ 4/500 میلیارد ری��ال به مبلغ 
5/625 میلی��ارد ریال، مش��تمل بر صورت س��ود 
و زیان فرض��ی، صورت جریان وج��وه نقد فرضی 
و یادداش��ت های همراه که پیوس��ت اس��ت، طبق 
اس��تاندارد حسابرسی»رسیدگی به اطالعات مالی 
آتی« مورد رسیدگی این سازمان قرار گرفته است. 
مس��ئولیت گ��زارش توجیهی مزب��ور و مفروضات 
مبنای تهی��ه آن با هیات مدیره ش��رکت اس��ت.

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 شرکت از محل مطالبات حال شده 
س��هامداران و آورده نق��دی و ب��ه منظ��ور جبران 
مخارج س��رمایه ای مش��ارکت در افزایش سرمایه 
انجام ش��ده ش��رکت های س��رمایه پذی��ر، اصالح 
س��اختار مال��ی و تامین مناب��ع مالی م��ورد نیاز 
برای فعالیت های ش��رکت های گروه، تهیه ش��ده 
اس��ت. این گزارش توجیهی براس��اس مفروضاتی 
مش��تمل بر مفروضات ذهنی درب��اره رویدادهای 
آت��ی و اقدام��ات مدیریت تهیه ش��ده اس��ت که 

انتظ��ار نمی رود لزوما به وق��وع بپیوندد. در نتیجه 
به اس��تفاده کنندگان توجه داده می ش��ود که این 
گ��زارش توجیهی ممکن اس��ت ب��رای هدف هایی 
جز هدف توصیف ش��ده در باال مناس��ب نباش��د.

3- براس��اس رس��یدگي ب��ه ش��واهد پش��توانه 
مفروض��ات و با فرض تحقق افزایش س��ود س��هام 
حاصل از س��رمایه گذاری ها و نیز فروش س��هام، 
این س��ازمان 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 نظ��ر این س��ازمان، گزارش توجیهي یادش��ده 
براس��اس مفروضات ب��ه گونه ای مناس��ب تهیه و 
طبق اس��تانداردهاي حس��ابداري ارائه شده است.

4- 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 
خواه��د ب��ود زی��را رویداده��اي پیش بیني ش��ده 
اغل��ب به گون��ه ای م��ورد انتظ��ار رخ نمی دهد و 
تفاوت ه��اي حاص��ل می توان��د بااهمی��ت باش��د.

هدف از انجام افزایش سرمایه
شرکت س��یمان فارس و خوزس��تان )سهامي عام 
)ب��ه عنوان هلدینگ تخصصي در صنعت س��یمان 
همواره کوش��یده است با اعمال سیاست هاي خود 
در ش��رکت هاي سرمایه پذیر از راه حفظ و ارتقای 
مدیریت یکپارچه به سمت افزایش ارزش دارایي هاي 
سهامداران و تحقق اهداف استراتژیک گام بردارد.

بر این اس��اس هدف عمده شرکت در این افزایش 
س��رمایه، جب��ران مخارج س��رمایه ای انجام ش��ده 

بابت مش��ارکت در افزایش س��رمایه هاي ثبت شده 
ش��رکت هاي س��رمایه پذیر به منظور حفظ ارزش 
دارایي ها، کنترل و مدیریت شرکت هاي مزبور است.

شرکت س��یمان فارس و خوزستان بعد از آخرین 
مورد افزایش س��رمایه که در س��ال 1388 به ثبت 
رسیده، در تمامي افزایش سرمایه هاي شرکت هاي 
س��رمایه پذیر خود که به جه��ت انجام هزینه هاي 
س��رمایه ای ب��راي حف��ظ و افزای��ش ظرفی��ت و 
توس��عه بوده، ش��رکت نموده که از محل مطالبات 
و آورده نق��دي س��هامداران ص��ورت پذیرفت��ه و 
مطالبات ش��رکت به حس��اب س��رمایه گذاري در 
ش��رکت هاي مربوط منتقل شده اس��ت ولیکن از 
بابت آنها هیچ گونه افزایش سرمایه ای نداده است.

با توجه به مشکالت نقدینگي موجود در شرکت هاي 
تابعه و سرمایه پذیر نه تنها شرکت از بابت افزایش 
س��رمایه ش��رکت هاي مزبور افزایش سرمایه نداده 
اس��ت، بلکه در حال حاضر جریان ورود نقدینگي 
از بابت مطالبات س��ود س��هام از شرکت هاي تابعه 
س��رمایه پذیر دچار مش��کل گردی��ده و در نتیجه 
آن ام��کان پرداخ��ت مطالبات س��هامداران براي 
ش��رکت سیمان فارس و خوزس��تان میسر نیست 
و ناچار به افزایش س��رمایه معادل سهم از افزایش 
سرمایه تحقق یافته شرکت هاي سرمایه پذیراست.

 درغی��ر ای��ن ص��ورت در حال��ت ع��دم افزایش 
الزم  مناب��ع  تامی��ن  ب��راي  ش��رکت  س��رمایه، 
جه��ت پرداخ��ت س��ود س��هامداران خ��ود ناچار 
گذاري ه��اي  س��رمایه  از  بخش��ي  ف��روش  ب��ه 
بلندم��دت و دریافت تس��هیالت از بانک هاس��ت.

مهندس لطفی، نگین مدیران صنعتی کشور 
افزایش سرمایه فارس خوزستان تصویب مجمع گرفت
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مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادي و محل تامین آن
با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت سیمان فارس و 
خوزستان )سهامي عام( در نظر دارد سرمایه خود را از 
مبلغ4/500/00 میلیون ریال به مبلغ5/625/000 
میلیون ریال، از محل مطالبات حال ش��ده و آورده 
نق��دي س��هامداران به ش��رح زیر افزای��ش دهد: 
مبلغ1/125/000میلیون ری��ال معادل 25 درصد 
سرمایه فعلي از محل مطالبات حال شده و آورده نقدي.

تاریخچه
ش��رکت س��یمان ف��ارس و خوزس��تان ب��ا بیش 
از ش��ش ده��ه فعالیت، ب��ه عنوان ش��رکت مادر 
تخصصي، بزرگترین گروه تولیدکننده س��یمان در 
کش��ور و منطقه بوده که با دارا بودن 33 ش��رکت 
فرعی زی��ر مجموعه در صنعت س��یمان و صنایع 
وابس��ته به س��یمان در حال فعالیت می باش��ند.

شرکت در س��ال 1329 با سرمایه گذاري مشترک 
سازمان برنامه و ش��رکت سهامي سیمان شیراز با 
سرمایه اولیه 200 میلیون ریال تأسیس و در تاریخ 
1329/3/28 تحت ش��ماره 155 و بنام »ش��رکت 
سهامي سیمان فارس« در اداره ثبت اسناد استان 
فارس )ش��یراز( به ثبت رس��ید. در سال 1332 از 
ش��یراز به ته��ران انتق��ال یافت. در س��ال 1334 
کارخانه س��یمان ش��یراز با ظرفیت اس��مي روزانه 
200 تن ش��روع به به��ره برداري نمود. در س��ال 
1339 کارخانه س��یمان دورود با ظرفیت اس��مي 
600 تن در روز از سازمان برنامه خریداري گردید 
و بتدری��ج با خرید و اح��داث کارخانجات جدید و 
توسعه کارخانجات قبلي بر حجم ظرفیت تولیدي 
خ��ود افزود. در س��ال 1342 رس��ماً به »ش��رکت 

سهامي سیمان فارس و خوزستان« تغییرنام یافت. 
پ��س از تصویب قانون اصالحي قس��متي از قانون 
تجارت در اسفندماه 1347، شکل حقوقي شرکت 
به اس��تناد مصوبه مجمع عموم��ي فوق العاده مورخ 
1351/12/4 به س��هامي عام تبدیل و نام شرکت 
به »شرکت سهامي عام سیمان فارس وخوزستان« 
تغییر یافت. س��هام ش��رکت در دیم��اه 1354 در 
س��ازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته ش��د. 
شرکت سیمان فارس و خوزستان در عرصه صنعت 
سیمان بزرگترین تولید کننده در خاورمیانه است. 
بر اساس سیاست های متخذه در جهت سازماندهی 
بهین��ه ش��رکت و ایجاد س��رعت در عملیات برای 
توس��عه آتی با حفظ کنترل، استقالل کارخانه های 
تابعه در قالب ش��خصیت های حقوقی مورد نظر قرار 
گرفت. در این راس��تا با تبدیل آخرین واحد تابعه 
)سیمان آبیک( به ش��رکت مستقل در سال مالی 
82-81 ش��رکت عماًل به ش��رکت مادر تخصصي 
در صنعت س��یمان تغییر یاف��ت، درآمد عملیاتي 
این شرکت از ش��رکتهاي تابعه در صنعت سیمان 
ی��ا زنجی��ره تولید ای��ن صنعت )م��ادر تخصصي( 
همراه با کنترل مؤثر تأمین می ش��ود. طبق مصوبه 
مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1385/9/8 س��ال 
مالي ش��رکت از اول خرداد ماه هر سال شروع و تا 
پایان اردیبهشت سال بعد به پایان می رسد و اولین 
دوره مالي جدید به مدت ش��ش ماه از اول آذر ماه 
1385 لغایت 31 اردیبهشت ماه 1386 بوده است.

اهداف
مأموریت شرکت سیمان فارس و خوزستان ، تولید 
انواع س��یمان و محصوالت و خدمات جانبي آن با 

کیفیتي در سطح باالترین استانداردهاي جهاني و 
عرضه در بازارهاي داخل و خارج است. ما خاک را با 
همت صنعتگران کارآزموده به فراورده اي ارزشمند 
تبدی��ل ک��رده، به سراس��ر دنیا ارس��ال مي کنیم 
و از ای��ن طریق منزلت ملي را تجلي مي بخش��یم.

م��ا تنها به فکر رش��د و بزرگتر ش��دن نیس��تیم، 
بلکه م��ي خواهی��م در صنعت هوش��مند بمانیم 
و ب��ا کس��ب دانش و فن��اوري روز و انج��ام برنامه 
ه��اي تکاپ��و جویانه، پیش��اهنگ دان��ش صنعت 
س��یمان باش��یم . از این رو ما ب��ر اعتالي بي قید 
وش��رط در کلی��ه ابع��اد س��ازمان پرداخت��ه و بر 
بهس��ازي و پیش��رفت مداوم امور تأکید مي ورزیم.

به منظور ایجاد ارزش براي سهامداران، ما براي رشد 
پایدار و تحصیل س��ود بلند مدت ، خود را متعهد 
مي دانیم. و بر این باوریم که س��ودآوري ناش��ي از 
عملیات اثر بخش شرط اصلي بقا و رشد شرکت است.

منابع انس��اني از مهمترین دارایي هاي ما محسوب 
م��ي ش��ود. قابلیت و هوش��مندي س��ازمان ما در 
جنب��ه ه��اي فن��ي و مدیریتي از طری��ق جذب و 
حفظ بهترین اس��تعدادها، پرورش آن��ان، ایجاد و 
توس��عه فرهنگ سازماني مطلوب محقق مي شود.

آرم��ان ما خدم��ت به جامع��ه و تقوی��ت آبادانی 
کش��ور اس��ت از ای��ن رو توج��ه وی��ژه ب��ه بهبود 
محی��ط زیس��ت و کاه��ش آلودگیهاي ناش��ي از 
فعالیتهاي تولیدي از مس��ئولیت ه��اي اجتماعي 
ج��دي ما محس��وب مي ش��ود. م��ا بای��د در این 
زمینه خوش��نام ترین ش��رکت در صنعت باشیم.

فراورده ه��اي ما همواره ب��ا مرغوبترین کیفیت و 
عادالنه ترین قیمت به مش��تریان عرضه مي شود.
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مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی خراسان 
)سهامی  عام( در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد.

در ای��ن مجمع که با حضور بی��ش از 93/27 درصدی 
س��هامداران حقیقی و حقوقی، اعض��ای هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی برگزار شد، ریاس��ت مجمع برعهده آقای بهروز 
خالق ویردی بود که جنابان محب اهلل دولت زاده و قاسم 
منظری در مقام نظار اول و دوم و آقای س��ید اسماعیل 
موسوی ترشیزی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیت های صورت پذیرفته طی سال مالی منتهی به 
1394/12/29 توسط مهندس موسوی ترشیزی مدیرعامل 
و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع 
نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب صورت های 
مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم سود 
1500 ریالی به ازای هر س��هم به کار خود پایان دادند.

مهندس ترشیزی در گزارش خود به مجمع با اشاره به 
اینکه شرکت در س��ال مالی گذشته توانست جلوتر از 
برنامه های پیش بینی شده خود در تولید آمونیاک، اوره و 
مالنین حرکت کند و نقش آفرینی موثری در اقتصاد کشور 
داشته باشد، افزود: کسب افتخارات متعدد از واحد نمونه 
کیفی تا تقدیرنامه تعالی سازمانی و کسب سکو در رتبه 
بندی شرکت های تابعه شستا و ... از دیگر دستاوردهای 
مجموعه معظم و پرافتخار پتروش��یمی خراسان است.

این مدیر برجس��ته پتروشیمی کش��ور که در کارنامه 
مدیریتی خود سوابق درخشانی در حوزه صادرات دارد، 
گفت: ما با بررس��ی بازارهای هدف خارجی توانسته ایم 
در این عرصه نیز عملکرد چش��مگیری داشته باشیم 
و س��ودآوری خوبی برای ش��رکت به ارمغ��ان بیاوریم.

نرخ رش��د بیش از 66 درصدی در بازار آمونیاک داخلی 
در س��ال 94 نسبت به س��ال 93 در مقدار فروش نیز از 
دیگر دستاوردهای مجموعه در سال 94 بود که مدیرعامل 
ش��رکت ضمن اش��اره به آن افزود: در کنار این عوامل 
س��عی کردیم رس��الت خود را در قبال مسئولیت های 
اجتماعی – زیس��ت محیطی نیز به درستی ایفا کنیم.

مهندس ترشیزی ادامه داد: شرکت پتروشیمی خراسان 
به عنوان شرکتی پیشرو در صیانت و حفاظت از محیط 
زیست با سرلوحه قرار دادن توسعه پایدار، محیط زیست 
را محور ارزش ها و اهداف اس��تراتژیک خ��ود قرار داده و 
در این راستا با آگاهی کامل از مسئولیت های اجتماعی 
خ��ود در قبال جامعه، س��هامداران، تامین کنندگان و 
کارکنان، تمامی تالش خ��ود را جهت ارتقای وضعیت 
بهداشت، ایمنی و محیط زیس��ت به کار گرفته است.

مدیر کاربلد شرکت طرح های GTPP که هدف از آن 
تبدیل گاز طبیعی به پلی پروپیلین است و پروژه طراحی، 
ساخت و حمل استریپر اوره به منظور جایگزینی استرپیر 
فعلی واحد با استریپر جدید به ظرفیت 2000 تن در روز 
را از جمله طرح های توسعه شرکت برشمرد و اضافه کرد: 
قرارداد پروژه طراحی و س��اخت استریپر مرداد ماه سال 

91 با شرکت SBN منعقد و عملیاتی شده و پیشرفت 
فیزیکی پروژه تاکنون 100 درصد و پرداخت مالی 100 
درصد بوده است و خوشبختانه استرپیر و تمام تجهیزات 
آن به مجتمع حمل شده و آماده نصب است. عالوه بر آن 
در پروژه تبدیل گاز، تمام مجوزهای الزم از پروانه تاسیس 
تا مجوزهای زیست محیطی و ... در حال پیگیری است.

در نهایت علی رغم س��ود 1495 ریالی حاصل ش��ده با 
رای اکثریت س��هامداران و با توجه به پتانسیل شرکت 
پتروشیمی خراسان و تدبیر مدیران، با تقسیم سود 1500 
ریالی مجمع به پایان رسید. سید محمد سیدی مدیر ارشد 
مالی شرکت که در پنل هیات رئیسه و در کنار مدیرعامل 
پاسخگوی سواالت و ابهامات سهامداران بود، به شایستگی 
و بایستگی پرسش های سهامداران را جواب می داد، در 
حاشیه مجمع با اشاره به ارتقای دوپله ای رتبه شرکت 
در کیفیت افشا و اطالع رسانی براساس ارزیابی سازمان 
بورس و اوراق بهادار کش��ور گف��ت: با اجرای برنامه های 
مدیران حاذق شرکت سعی می کنیم در جهت اجرای 
برنامه های مدون مدیریت برای حرکت در راستای اقتصاد 
مقاومتی، بیش��ترین تعامل و همکاری را داشته باشیم.

ش��ایان ذکر است این مجموعه موفق و الیق که افتخار 
صنعت پتروشیمی در شرق ایران است، محصوالت خود 
را به کشورهای ترکیه، اسپانیا، افغانستان، امارات، سریالنکا، 
مال��زی و عراق صادر می کند ک��ه این مهم بدون وجود 
مدیرانی جهادگر و نمونه در مجموعه و کارکنان تالشگر 
و زحمتکش میسر نبوده و نیست. باید دست این مردان 
کار را به گرمی فش��رد و به احترامشان تمام قد ایستاد.

اجازه می خواه��م از حرمتی که جن��اب خالق ویردی 
و مهندس ترش��یزی ب��ه اهالی قل��م گذاردند و لطف 
و مس��اعدت ب��زرگان روابط عمومی ش��رکت از جمله 
جن��اب صفاری که م��ا را در تهیه و تنظیم این گزارش 
ی��اری کردن��د، صمیمان��ه قدردان��ی و تش��کر کنم.

پیام هیات مدیره
با س��پاس به درگاه پ��روردگار، برگ زری��ن دیگری از 
افتخارات ش��رکت پتروش��یمی خراس��ان که در سایه 
س��ار توجهات امام هش��تم(ع)  توفیق تالش و خدمت 
دارد را در نشس��ت ب��ا ش��ما گرامی��ان ورق می زنیم.

بس��یار مفتخریم اعالم نماییم که با وجود تحریم های 
بی��ن المللی و در ش��رایطی ک��ه قیمت جهان��ی اوره 
درنازل ترین سطح سالیان اخیر قرار داشت، ضمن ایفای 
نقش��ی س��ازنده در اقتصاد مقاومتی، بازده مورد انتظار 
س��هامداران محترم را برآورده نموده ایم. در مقطعی که 
صنعت آمونیاک، اوره و مالنین در وضعیت کامال رقابتی 
ب��وده و در مواجهه با رقیبان متع��دد داخلی و خارجی 
قرار گرفته ایم، با توس��عه بازارهای صادراتی نظیرعراق، 
افغانس��تان و هند توانس��ته ایم باالترین سهم صادرات 
محصول نسبت به تولید در بین رقبا و درنتیجه سودآوری 
بیش��تری در فروش محصوالت خود داش��ته باش��یم.

این ش��رکت در س��ال 1394 دس��تاوردها و افتخارات 
متعددی کس��ب نمود که مهم ترین آنه��ا عبارتند از :

1-تقدیرنامه 5ستاره تعالي سازماني
2-تندیس برنزین رتبه بندی شرکت های تابعه شستا
3- تندیس صادرکننده نمونه اس��تان خراسان شمالي

4-پوش��ش101درصد  برنام��ه تولی��د و رتبه س��وم 
کنترل تولید در بین 51 ش��رکت پتروشیمیایي کشور

5-رتبه دوم مدیریت انرژی برتر
6- لوح سپاس واحد نمونه کیفي

7- واح��د قابل تقدیر کش��ور در حوزه صنعت س��بز
بی ش��ک ای��ن موفقیت ه��ا در دس��تیابی ب��ه اهداف 
اس��تراتژیک س��ازمان با تالش، فعالیت و خرد جمعی 
کلیه مدیران و کارکنان ش��رکت و همگامی و همراهی 
شما سهامداران گرامی که بزرگ ترین و الهام بخش ترین 
توش��ه راه پرفراز و نشیب ماست، حاصل گردیده است.

از مهم ترین ریسک های پیش روی شرکت در سال جدید، 
تخصیص غیرمنطقی س��همیه اوره داخلی وهمچنین 
عدم تعیین ن��رخ فروش داخلی براس��اس قیمت های 
جهانی اس��ت. امید اس��ت ب��ا کاهش ای��ن مخاطرات 
و انجام موفقی��ت آمیز تعمیرات اساس��ی، زمینه های 
بالندگی هر چه بیش��تر ش��رکت پتروشیمی خراسان 
فراهم گردد. در این راه همچنان چش��م به مساعدت و 
همدلی شما عزیزان و س��روران گرامی خواهیم داشت.

برنامه هاي آینده شركت :
الف( گسترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع بخشي 

شیوه های فروش
واحد فروش در راس��تای اجرای برنامه های تدوین شده 
استراتژیک شرکت برای سال 95 اقدام به تعریف 5 پروژه 
نموده تا با اجرایی شدن این پروژه ها بتواند به اهداف شرکت 
در بخش بازاریابی و فروش شامل حفظ و گسترش سهم 
بازار داخلی، حفظ و افزایش سهم بازار خارجی، تقویت 
خدمات فروش، ارائه محصول با قیمت رقابتی و نیز استمرار 
فروش دست یابد که این پروژه ها شامل موارد زیر می شود :

1- بررس��ي و اج��رای سیس��تم س��نجش رضای��ت 
مش��تری و دریاف��ت ش��کایات: س��نجش و پای��ش 
علم��ی می��زان رضای��ت مش��تریان از کاال و خدمات 
دریافت��ی، دریاف��ت موثر ش��کایات و بازخوردها جهت 
اص��الح و بهب��ود عملک��رد واح��د ف��روش و بازاریابی 
2- تعریف و اجرای هوش تجاری BI واحد فروش: هوش 
تجاری با هدف دسترسی سریع به اطالعات دسته بندی و 
تحلیل شده جهت برنامه ریزی و استمرار فروش محصوالت 
با پوشش مناسب کل سال جهت تامین به موقع مشتریان

تهی��ه  مش��تریان:  بزرگداش��ت  و  تبلیغ��ات   -3
مش��تریان  تکری��م  جه��ت  یادب��ود  پکیج ه��ای 
4- رصد و تحلیل بازار و رقبا: رصد و تحلیل بازار و رقبا جهت 
تعیین بازارهای هدف و استراتژی های بازاریابی و ارائه پکیج 
فروش مناسب چون قیمت رقابتی، تحویل به موقع و با 
کیفیت مناسب در مقایسه با رقبا به مشتریان بالقوه و بالفعل 
کنفرانس ه��ای  و  نمایش��گاه ها  در  حض��ور   -5
: ه��دف  بازاره��ای  و  الملل��ي  بی��ن  و  داخل��ي 

حضور موثر در نمایش��گاه ها و کنفرانس های داخلی و 
خارجی مربوط به صنعت محصوالت تولیدی، بازارهای 
ه��دف و ایجاد رابطه موثر با مش��تریان بالقوه و بالفعل 
و توس��عه برند، شناسایی و جذب مش��تریان جدید و 
به روزرسانی دانش و اطالعات صنعت در مقاصد مختلف

در راستای گسترش دامنه فروش محصوالت و تنوع بخشي 
شیوه فروش نیز دو هدف به شرح ذیل تعریف گردیده است :

1- بررس��ی ف��روش با ترم CFR ب��ه مقاصد صادراتی 
کنونی چون هندوس��تان و بازاره��ای جدید چون اروپا
2- فروش صادراتی محصول آمونیاک به کشورهای آسیای 

شرقی و هندوستان و کارشناسی حمل و لجستیک .

کسب افتخارات متعدد در سال مالی؛ ارمغان مدیریت کاربلد
مهندس ترشیزی و پتروشیمی خراسان؛ پیشتاز در اقتصاد مقاومتی
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گ��روه  ش��رکت  س��هام  صاحب��ان  س��الیانه  ع��ادی  عموم��ی  مجم��ع 
دانش��کده  مح��ل  در   1395/3/3 م��ورخ  سبحان)س��هامی عام(  داروی��ی 
گردی��د.  برگ��زار  الحج��ج  ثام��ن  ت��االر  ته��ران،  دانش��گاه  مدیری��ت 
در ای��ن مجم��ع که با حضور اکثریت س��هامداران حقیق��ی و حقوقی ، اعضاء 
هی��ات مدیره، نماینده س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، حس��ابرس و بازرس 
قانون��ی برگ��زار گردید، ریاس��ت مجم��ع برعهده آق��ای محم��د رضوانی فر 
ب��ود، ک��ه جناب��ان عقیل آری��ن نژاد و ی��اور میرعباس��ی در مقام نظ��ار اول 
و دوم و آق��ای س��عید قربان��ی ب��ه عن��وان دبیر مجم��ع انتخ��اب گردیدند.

درادام��ه با قرائت گزارش هی��ات مدیره به مجمع مربوط ب��ه اهم فعالیتهای 
ص��ورت پذیرفت��ه در طی س��ال مال��ی منته��ی ب��ه 1394/12/29 و پس از 
اس��تماع گزارش حس��ابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات 
خ��ود ضمن  تصویب صورته��ای مالی و تنفیذ معامالت مش��مول ماده 129 
ب��ا تقس��یم س��ود 1100 ریالی به ازای هر س��هم ب��ه کار خود پای��ان دادند.

 پیام هیات مدیره
هیات مدیره گروه دارویی س��بحان با ارائه گزارش عملکرد س��الیانه به مجمع 
عمومی امیدوار اس��ت، تصویر روشن و دقیقی از فعالیت های شرکت در طول 
س��ال مورد گزارش را برای سهامداران محترم ترس��یم نماید. در این چکیده 
برآنیم تا ضمن نگاهی به چند سال گذشته تاملی عمیق به سال مورد گزارش 
نیم نگاهی نیز به س��ال جاری داشته باشیم.در چند سال اخیر عالوه بر تنش 
های بی ش��ماری که برای شرکت های تولیدی ایجاد شده، در صنعت داروئی 
کش��ور نیز رقابت روز به روز در حال افزایش بوده و تصمیم گیری و سیاس��ت 
گذاری برای بقاء یا پیروزی پیچیده تر ش��ده اس��ت. در نتیج��ه برنامه ریزی 
و ن��گاه به افق توس��عه برای ش��رکت ه��ا ضرورتی اجتناب ناپذیر می باش��د.

علیرغم مش��کالت عدیده دس��ت به گریبان صنعت، شرکت های زیرمجموعه 
گ��روه دارویی س��بحان با به��ره مندی از ت��الش و همکاری ب��ی دریغ تمام 
کارکن��ان ، کارشناس��ان و مدی��ران متخص��ص، متعه��د خ��ود و ب��ا تولید 
محص��والت جدی��د و ورود به عرص��ه های جدی��د تجاری و ارتق��اء کیفیت 
س��عی نم��وده اند در مس��یر حف��ظ و ارتقاء جای��گاه خود گام ه��ای موثری 
بردارن��د و ب��ه ه��دف اصلی خود ک��ه همانا تامی��ن هر چه بیش��تر نیازهای 
درمانی هموطنان عزیز و افزایش ثروت س��هامداران بوده اس��ت ، دست یابند.

برنامه های آینده شركت
برنامه های آینده ش��رکت در س��ر فصل های ذیل قابل تش��ریح می باش��د:

الف( اصالح و بازسازی خطوط تولید
از جمله برنامه های شرکت در سال 1395 تداوم روند اصالح، نوسازی و بازسازی 
خطوط تولید و ارتقاء GMP در شرکت های تحت پوشش تولیدی می باشد.

ب( کنترل های داخلی
اعم��ال کنترل های داخل��ی کارآمدجهت انطباق عملیات ش��رکت با بودجه 

مصوب و چشم انداز مدون.
  پ( تامین منابع مالی:

جهت تامین منابع مالی طرح های در دس��ت اجراء )بخش آورده س��هامدار( 
، افزایش س��رمایه ش��رکت های البرز دارو، ایران دارو، س��بحان دارو، سبحان 
انکول��وژی، ک��ی بی س��ی و به تب��ع آن ها گروه در دس��تور کار می باش��د.

ت( منابع انسانی:
از جمله دغدغه های اصلی گروه تامین نیروی انس��انی متخصص و همچنین 
بروز رس��انی اطالعات پرسنل ش��رکت های تحت پوشش می باشد، که طبق 
س��نوات قبل جذب و حفظ نیروی انسانی متخصص در سطح مدیران ارشد و 
میانی و همچنین برگزاری دوره های اموزشی در دستور کار مدیریت می باشد.

گزارش تجزیه و تحلیل ریسك
مختل��ف  ه��ای  ح��وزه  در  گ��روه  ه��ای  ش��رکت  و  اصل��ی  ش��رکت 
باش��ند. م��ی  روب��رو  زی��ر  ش��رح  ب��ه  مخاطرات��ی  و  ه��ا  ریس��ک  ب��ا 

ریسك نوسانات نرخ بهره :
افزای��ش قابل توجه در ن��رخ هزینه های تامین مالی م��ی تواند باعث کاهش 
س��ود خالص ش��رکت ش��ود چ��را که قس��مت قابل توجه��ی از س��رمایه در 
گ��ردش مورد نیاز ش��رکت ه��ا از محل تس��هیالت بانکی تامین می ش��ود.

ریسك نوسانات نرخ ارز:
با توجه به اینکه بیشتر مواد مصرفی و قسمت زیادی از قطعات یدکی شرکت 
های گروه وارداتی می باشند، افزایش قابل توجه قیمت برابری ارز و بخصوص 
یورو در مقابل ریال می تواند باعث افزایش قیمت تمام شده محصوالت تولیدی 
و کاهش س��ود خالص شرکت ش��ود. اگر چه فرآیند قیمت گذاری محصوالت 
به گونه ای اس��ت که معموال بخش��ی از این گونه نوسانات را پوشش می دهد.

ریسك نقدینگی :
صنع��ت دارو یکی از صنایع رقابتی در کش��ور به ش��مار م��ی رود و به دلیل 
افزای��ش روزاف��زون تولیدکنن��دگان از یک س��و و واردات داروه��ای خارجی 
از س��وی دیگر، هم چنین سیاس��ت های توزیع و پخش که از س��وی شرکت 
های توزیع کننده دارو تعیین می شود، شرکت های دارویی مجبور به فروش 
اعتب��اری گردی��ده که این امر باعث افزایش حس��اب ه��ای دریافتنی تجاری 
ش��رکت ها و کاهش نقدینگی آن ها گردیده اس��ت. بنابراین کمبود نقدینگی 
رفته رفته می تواند به عنوان یکی از عوامل با اهمیت ریس��ک مطرح باش��د. 
ریس��ک عوام��ل بی��ن الملل��ی و ی��ا تغیی��ر قوانی��ن و مق��ررات دولت��ی:

با توجه به وارداتی بودن مواد اولیه و قطعات و هم چنین ماشین االت جدید هرگونه 
شرایط محدود کننده از قبیل تحریم های بین المللی یا تغییر در قوانین دولتی می 
تواند باعث کاهش فعالیت شرکت های گروه و نهایتا کاهش سود شود. همچنین 
تعیین قیمت فروش محصوالت دارویی توسط نهادهای دولتی، مانع حضور فعال 
ش��رکت ها ر بازار رقابتی بوده و به عنوان یکی از عوامل ریس��ک مطرح است.

دکترین جالل بهارستان ، نگاه به افق توسعه
 تقسیم سود 1100 ریالی به ازای هر سهم گروه دارویی سبحان
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مدیریتی که چشم ها را به سوی خود کشید
استمرار روند رو به رشد البرز بالک

تاثیرگذارترین کارخانه در تامین مواد ولیه دارویی

لج
 خ

دی
مه

جلس��ه مجم��ع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت 
الب��رز بالک )س��هامی ع��ام( روز دوش��نبه مورخ 
داروس��ازی  دانش��کده  مح��ل  در   1395,03,03
ش��د. برگ��زار  رازی  س��الن  ته��ران-  دانش��گاه 

در ای��ن مجم��ع ک��ه ب��ا حض��ور 77 درص��دی 
س��هامداران حقیق��ی و حقوق��ی، اعض��ای هیات 
مدی��ره، نماینده س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، 
حس��ابرس و بازرس قانونی برگزار ش��د، ریاس��ت 
مجم��ع برعه��ده آقای دکت��ر محم��د رضوانی فر 
بود که جنابان جالل بهارس��تان و فرش��ید مرادی 
در مق��ام نظ��ار اول و دوم و آق��ای محمدعل��ی 
اس��دی به عن��وان دبیر مجمع انتخ��اب 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 خود ضمن تصویب صورت های مالی 
و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم سود 
480 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

دکتر مصباحی در ابتدای گزارش خود به مجمع با 
اعالم اینکه ش��رکت البرز بالک در زمینه واردات و 
تولید م��واد اولیه دارویی، یکی از منابع مهم تولید 
برخی از اقالم استراتژیک مواد اولیه دارو و تکمیل 
زنجی��ره خل��ق ارزش در صنعت داروس��ت، افزود: 
مجموع��ه الب��رز بالک با تولید بی��ش از 20 قلم از 
م��واد پایه و اساس��ی م��ورد نیاز صنع��ت دارویی 
کش��ور و رش��د 3 درصدی فروش به نسبت سال 
گذش��ته که اه��م دالیل آن تس��هیل واردات مواد 
اولیه دارویی از سوی شرکت های تولیدکننده بود، 
نش��ان داد که در سخت ترین روزها نیز مسیر رشد 
و س��ودآوری خود را به درس��تی س��پری می کند. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه نقش بس��زای این ش��رکت در 
صنعت دارو و بهداش��ت اضافه کرد: س��هم فروش 
محص��والت مختل��ف ای��ن ش��رکت از کل ب��ازار 
داخلی 29 درصد اس��ت که در س��ه گ��روه آنتی 

بیوتیک، اس��تروئیدی و عمومی، عم��ده نیاز بازار 
را تامین می کند؛ به طوری که در س��ال گذش��ته 
الب��رز بال��ک در بین ش��رکت های فع��ال در این 
صنع��ت ب��ا حج��م ف��روش 489 ه��زار کیلوگرم 
م��واد دارویی ج��زو برترین های ای��ن صنعت بود.

مدیر ارشد شرکت در ادامه با اشاره به فروش بیش از 
67 درصدی مواد اولیه به شرکت های خارج از گروه 
گفت: این به منزله آن است که شرکت توانسته از 
لحاظ برند و جایگاه در موقعیتی قرار بگیرد که اکثر 
مشتریان داخلی دنبال تامین مواد از سوی ما باشند.

دکتر مصباحی در بخش دیگ��ری از گزارش خود 
با اشاره به پتانس��یل های البرز بالک از جمله رتبه 
اول تهی��ه مواد در گروه محصوالت هورمونی، روند 
صع��ودی در افزایش س��هم گروه آنت��ی بیوتیکی 
علی رغ��م مش��کالت حادث ش��ده در ح��وزه آنتی 
بیوتی��ک، توانای��ی ایجاد یک س��ایت ب��رای گروه 
تولیدات اس��تروئیدی »هورمونی« که با اس��تقبال 
خوبی هم رو به رو شد، برخورداری از 6 سایت مجهز 
و ... اظهار داش��ت: ب��ه این منطق و اصل مدیریتی 
در دکترین کاری خود پایبن��دم که پایداری روند 
رو به رش��د یک شرکت منوط به استمرار فرهنگ 
کار تیم��ی، انج��ام مطالعات دقیق و کارشناس��ی 
ب��رای تولید محص��والت جدید، حف��ظ و ارتقای 
کیفیت و اس��تمرار دوره های آموزش��ی است که با 
س��رلوحه قرار دادن این اصول سعی وافر خواهیم 
ک��رد در این مجموعه به دنب��ال خالقیت، حفظ و 
ارتقای کیفیت و کسب ارزش آفرینی و سودآوری 
برای س��هامداران لحظه ای از ت��الش فرونگذاریم.

وی حف��ظ و صیان��ت از محیط زیس��ت را از دیگر 
اص��ول مدیریت��ی و ارزش های حاکم بر ش��رکت 
برش��مرد و اضافه کرد: در سال 94 توانستیم عالوه 
ب��ر تمدید و کس��ب گواهینامه ه��ای متعدد برای 
شرکت به عنوان تاثیرگذارترین کارخانه در تامین 
مواد اولیه دارویی کش��ور، با نصب العین قرار دادن 
منویات مقام معظ��م رهبری هم در ایجاد همدلی 

و هم در بس��تر اقتصاد مقاومت��ی گام های موثری 
برداریم و کارنامه ای قابل دفاع را به ارمغان بیاوریم.

دکتر مصباح��ی که از بزرگان و شناخته ش��دگان 
صنعت داروس��ازی کش��ور ب��ه ش��مار می آید، در 
ادام��ه با اش��اره به قول های خود در مجمع س��ال 
گذش��ته در زمینه افتتاح پالن A و تولید محصول 
هورمون��ی و تولی��د و عرضه آنت��ی بیوتیک جدید 
بیان کرد: به همت تمام زحمتکشان و متخصصان 
ای��ن مجموع��ه توانس��تیم ب��ر عهد خود با ش��ما 
پابرجا باش��یم و هر دو پروژه را به انجام برس��انیم.

مدیرعامل ش��رکت س��پس به فعالیت های بخش 
بازرگان��ی  پرداخ��ت و گف��ت: این بخ��ش تا 20 
درص��د صرفه جوی��ی ارزی در خریدهای خارجی 
خود داش��ته، همچنین شرکت در فروش خالص 8 
درصد، در س��ود ناخالص 23 درصد، سود عملیاتی 
12 درصد و در سود خالص نسبت به سال گذشته 
10 درصد رشد در کارنامه مالی خود ثبت کرده که 
عمده ترین دلیل آن افزایش فروش و مدیریت کاهش 
هزینه ها در س��ال مالی مورد گزارش بوده اس��ت.

وی در بخش دیگری از گزارش خود ضمن مقایسه 
مقدار تولید ش��رکت با ظرفیت اس��می و ظرفیت 
عمل��ی گروه های محصول خاطرنش��ان کرد: دلیل 
برخی از تغیی��رات، ظرفیت های ماهیت صنعت و 
سفارش محور بودن محصوالت شرکت و تولید مبتنی 
بر سفارش بوده که گاه نتایجی متفاوت از ظرفیت 
عملی را در پی داش��ته است و سرانجام آنکه تولید 
واقعی دوره جاری نس��بت به دوره قبل 10 درصد 
افزایش پیدا کرده که این رقم عمدتا ناشی از تغییر 
مدل تجاری ش��رکت و تمرکز بر تولید بوده است.
بخش پایانی گ��زارش مدیرعامل ش��رکت به اهم 
فعالیت های صورت پذیرفته توسط کارکنان کاربلد 
ش��رکت در سال مالی مورد گزارش از جمله نصب 
و راه ان��دازی مح��ور س��از هایژنی��ک، راه اندازی 
Clean Room س��الن A، نص��ب و راه ان��دازی 
دس��تگاه خش��ک کن FBD، نص��ب و راه اندازی 
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بلن��در 1000 لیتری، تحویل راکتور آنزیمی جهت 
تولید سفالکس��ین و ... اختصاص داشت که دکتر 
مصباحی ضمن برش��مردن موارد فوق، افزود: این 
فعالیت ها عالوه بر تاثیرگذاری در عملکرد سال 94 
زیرس��اخت های الزم را فراهم آورده تا در سال 95 
بتوانیم ش��اهد یک جهش خوب در ارزش آفرینی 
و س��ودآوری برای سهامداران و ش��رکت باشیم و 
امیدواری��م در کوتاه مدت محصوالت خود را از 20 
قلم به 35 قلم برسانیم و این میسر نبوده و نیست 
جز با تالش جهادگونه تمام کارکنان، کارشناسان، 
مدی��ران و اعضای هی��ات مدیره ک��ه لحظه ای از 
کمر هم��ت به خدمت بس��تن کوتاه نیام��ده اند. 
عملکرد کادر مدیریت و تالش جهادگونه کارکنان 
البرز بالک آن گونه بوده که دوس��ت و دش��من را 
به تحس��ین و تصدیق واداشته؛ در تایید این مدعا 
همین بس که نزدیک ترین رقیب ش��رکت در این 
صنعت با 238 پرس��نل، س��ال گذش��ته توانست 
59 میلی��ارد س��ود حاصل کن��د و الب��رز بالک با 
73 پرس��نل به س��ود 95 میلیاردی دس��ت یافت.

محمدعلی اس��دی مع��اون مال��ی و اداری و عضو 
هیات مدیره این ش��رکت نیز در حاشیه مجمع با 
اشاره به اینکه در سال 94 دوره وصول مطالبات در 
کل صنعت 211 روز و در ش��رکت های دارو 270 
روز بوده اس��ت، یادآور شد: به واسطه فعالیت های 
موث��ر انجام ش��ده دوره وصول مطالب��ات در البرز 
بالک از میانگین کل دوره وصول مطالبات در بین 
شرکت های دارویی و کل صنعت کمتر بوده است.

اسدی همچنین از کاهش 11 درصدی هزینه های 
عمومی و اداری ش��رکت سخن گفت و اضافه کرد: 
در س��ال مالی مورد گزارش به موج��ب الزام اداره 
غ��ذا و دارو مبنی بر تهیه ارز مطاب��ق با پول رایج 
کش��ورهایی که خری��د از آنها ص��ورت می گیرد، 
می��زان مصرف ارزه��ای اروپای��ی و دالر کاهش و 
ارزش مقابل ارز کش��ورهای هند و چین به عنوان 
مهم تری��ن تامی��ن کنندگان م��واد اولی��ه دارویی 
م��ورد نی��از ش��رکت، افزای��ش پیدا کرده اس��ت.

مه��دی الرابی مدیر مالی و اداری ش��رکت نیز در 
حاش��یه مجمع فوق اظهار کرد: ش��رکت در سال 
94 خریده��ای خارج��ی راعمدت��ا 90 درص��د به 
ص��ورت LC انجام داده و از بهمن م��اه 94 اقدام 
به خرید ب��ه صورت یوزان��ی را عملیاتی کرده که 
ای��ن اقدامات تاثیرات مثبتی بر نقدینگی ش��رکت 
و کاه��ش زمان��ی ارس��ال کاال گذاش��ته اس��ت.

اج��ازه می خواه��م از عنایت ویژه دکت��ر رضوانی 
ف��ر، دکتر مصباحی و جنابان بهارس��تان، اس��دی 
و الراب��ی ب��ه اهالی مطبوع��ات و نهای��ت یاری و 
مس��اعدت کارکنان در حق اصحاب خبر، قدردانی 
و تش��کر کن��م ک��ه ای��ن هم��ه لیاق��ت و تواضع 
را در کمت��ر جم��ع و مجمع��ی ش��اهد بوده ای��م.

پیام هیات  مدیره
حم��د و ثنا خداوند را که توفیق انجام مس��ئولیت 
اقدام��ات  بی ش��ک  و  فرم��ود  عط��ا  را  محول��ه 
انجام ش��ده تالشی اس��ت در حد بضاعت در جهت 
پیش��برد اه��داف تج��اری و بلندم��دت ش��رکت. 
امی��د اس��ت ت��الش صورت گرفت��ه  در راس��تای 
تامی��ن م��واد اولی��ه اساس��ی دارویی و رف��ع نیاز 
تولیدکنن��دگان داخلی، مورد عنای��ت واقع گردد.

وجود اطالعات مالی شفاف یکی از الزامات کارایی 
بازار سرمایه است. اگرچه اطالعات مالی مندرج در 
صورت های مالی اساس��ی به  عن��وان یکی از منابع 
عمده اطالعات مالی برای بازار سرمایه تلقی می شود 
ولی  گزارش هیات  مدیره به مجمع عمومی صاحبان 
س��هام می تواند اطالعات بااهمیت��ی را در تکمیل 
اطالعات مندرج در صورت های مالی فراهم آورد. از 
طرف دیگر گزارش هیات  مدیره به مجمع می تواند 
به  عنوان فرصتی برای هیات  مدیره در جهت اطالع  
رسانی درخصوص جنبه های مهم عملکرد خود به 
س��هامداران باش��د. گزارش زیر در راستای رعایت 
مف��اد م��اده 232 قانون تجارت )مص��وب 1347( 
هیات  مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی 
صورت دارایی و دیون ش��رکت را در پایان س��ال و 
همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود 
و زیان شرکت را به  ضمیمه گزارش درباره فعالیت 
و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم 
کند. اس��ناد مذک��ور در این ماده باید اقال بیس��ت 
روز قبل از تاریخ مجمع عمومی س��االنه در اختیار 
بازرسان گذاشته شود. تهیه و تقدیم گردیده است

برنامه های آینده شركت
اطالع��ات مربوط به برنامه های ش��رکت در س��ال 
مال��ی ج��اری و س��ال آتی به ش��رح ذیل اس��ت:

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

ب( تولید محص��والت و معرفی محصوالت جدید
ج( مش��ارکت و س��رمایه  گ��ذاری در طرح ه��ای 
داروی��ی کش��ور و توس��عه و تکمی��ل کارخانه به 
 منظ��ور بهره من��دی حداکث��ری از ظرفیت تولید

د( تامی��ن مالی پروژه های ب��زرگ و واردات دارو و 
م��واد اولی��ه دارویی از طریق مذاک��ره با بانک ها و 

سرمایه  گذاری البرز
ه( دس��تیابی به اهداف کیفی در راس��تای ارتقای 
کیفیت محصوالت فعلی و تولید محصوالت جدید 

به شرح زیر:
• تهیه مس��تندات مرتبط با اداره دارو و اخذ پروانه 

محصول
• بهینه  س��ازی س��الن هایC1وC2وC3 و تمدید 

GMP گواهی
B اخذ پروانه بهره  برداری از سالن تولید •

• نگارش SMF با فرمت جدید
• جلب همکاری با ش��رکت های برتر دارویی و اخذ 

نمایندگی
• تولید محصوالت جدید

• اس��تفاده حداکثری از توان بالقوه ماشین  آالت و 
دانش فنی کارکنان تحقیق و توسعه و تولید.
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ایده های نو در سیمان فارس نو
تدبیر مهندس نیکفر برای گذر از روزهای سخت
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سی
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امی

و  
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خ

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان فارس 
نو )س��هامی  ع��ام( در تاری��خ 95/02/28 در محل 
سالن مجموعه فرهنگی، ورزشی تالش تشکیل شد. 
در این مجمع که با حضور 90/4 درصدی سهامداران 
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 
حسین فاتح بود که جنابان بیژن جواهری و حسین 
عرب علیدوس��تی در مقام نظ��ار اول و دوم و آقای 
محمد تابش به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

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

اعضای هی��ات مدیره جدید ش��رکت برای س��ال 
مال��ی 95 ب��ه ش��رح ذی��ل انتخ��اب گردیدن��د:

- شرکت صنایع سیمان غرب
- شرکت سیمان بهبهان

- شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز 
- شرکت سیمان فارس و خوزستان

-شرکت سیمان فارس
مهندس نیکفر در ابتدای گزارش خود با برشمردن 
وقایع مهم سال 1394 در صنعت و شدت اثرگذاری 
آنها بر اقتصاد ملی بیان کرد: در سال گذشته ادامه 
تحریم های بین المللی، کمب��ود ارز، رکود تورمی، 
کاه��ش ارزش پول ملی با مش��کل در تامین مواد 
اولیه و بقیه عوامل س��الی پرتالط��م را برای فضای 
اقتص��اد کش��ور و ش��رکت های بورس��ی رق��م زد.

مدیرعامل باتجربه ش��رکت در ادام��ه پدیده ظهور 
داعش، روند نزولی بازار سرمایه و مهم تر از آنها رکود 
در بخش مس��کن سازی و س��اخت و ساز و کاهش 
هزینه های عمرانی دولت که باعث توقف بس��یاری 
از پروژه هایی ش��د که به س��یمان نیاز داشتند را از 
مهم ترین عواملی دانس��ت که سال گذشته صنعت 
سیمان ایران را به عنوان اولین صادرکننده سیمان 
جهان دچار مش��کالت و معضالت بسیاری ساخت.

بدون ش��ک یکی از نق��اط تمایز مهن��دس نیکفر 
که سابقه مدیریت چندین ش��رکت سیمانی را در 
کارنامه دارد و در تمامی آنها عملکرد موفقی داشته، 
با دیگر مدیران س��یمانی کشور در همین تجزیه و 
تحلیل جامع فضای حاکم بر بازار کانی کشور است.

وی در بخش��ی از گ��زارش خ��ود گف��ت: علی رغم  
مش��کالت کوچک و بزرگ موجود، س��یمان فارس 

نو س��ال 1394 را هم ب��ا کارنامه ای رضایت بخش 
پشت سر گذاشت و همچنان آماده است با دریافت 
رهنمودهای س��ودمند و انجام کارهای کارشناسی 
دقی��ق و اهتم��ام و توجه ج��دی مدیریت به خلق 
فرصت ها برای نیل به موفقیت و کسب سودآوری و 
ارزش آفرینی برای سهامداران، مسیر خود را طی  کند.

مهندس اس��داهلل نیکف��ر با ی��ادآوری این نکته که 
س��یمان 2 درصد از تولید ناخالص ملی کش��ور را 
به خود اختصاص می ده��د، اظهار کرد: با توجه به 
تحوالت اقتصادی و سیاس��ی سال 1394، از جمله 
توافقات صورت گرفته بین ایران و قدرت های بزرگ 
غربی، بازپس گیری بخشی از دارایی های بلوکه شده 
ایران و لغو تعدادی از تحریم های اعمال شده که جو 
نسبتا مناسبی را در جامعه ایجاد کرده است و پس از 
ماه ها شاهد رشد مثبت شاخص کل بورس بوده ایم 
و با امیدی که به رونق بخش س��اخت و ساز داریم، 
امیدواریم بتوانیم در سال مالی آتی پیش بینی های 
خود را در زمینه تولید و فروش س��یمان و کلینکر 
در بازاره��ای داخل��ی و خارج��ی محقق س��ازیم.

مدیرعامل ش��رکت در حاش��یه این مجمع با اشاره 
ب��ه اینکه س��یمان در حال حاضر نس��بت به کلیه 
مصالح ساختمانی قیمت مناسب تری برای مصرف 
کنندگان دارد و تاحدی جایگزین سایر مصالح شده 
است، گفت: این قیمت مناسب از یک طرف مزیت 
اس��ت ) زیرا در ح��ال حاضر هی��چ کاالی فرآوری 
ش��ده ای با قیمت هر کیلوگ��رم 1000 ریال یافت 
نمی ش��ود( اما باید دولت و مجلس و سایر نهادهای 
مس��ئول در جه��ت واقعی کردن قیمت مناس��ب 
سیمان به منظور کسب سود معقول برای واحدهای 
تولید سیمان و کلینکر، اقدامات موثری انجام دهند.  

پیام هیات مدیره
موجب افتخار اس��ت که گزارش عملکرد یک سال 
گذشته خود را به شما سهامداران محترم تقدیم داریم.

س��الی که گذش��ت س��الی پرفراز و نش��یب برای 
فعالیت ه��ای اقتصادی بود. در این س��ال علی رغم 
ثبات نس��بی قیمت ارز و طال، شاهد افت شاخص 
ب��ورس اوراق بهادار و عدم رون��ق و جنب و جوش 
در ب��ازار س��رمایه، همچنین رکود بازار مس��کن و 
افزایش بهای مواد غذایی و س��ایر کاالها بودیم که 
علي رغم تحقق برج��ام و آغاز فرایند لغو تحریم ها، 
دسترسي به مواد اولیه و تجهیزات و قطعات یدکي 
را براي بس��یاري از صنایع دشوار نمود. روند نزولي 
درآمدهاي نفتي دولت به دلیل کاهش نرخ جهاني 
نف��ت و افزایش هزینه هاي ریالي آن تقاضاي بخش 
دولتي براي س��یمان را بی��ش از پیش کاهش داد. 
کاه��ش تقاضا ب��ا افزایش عرضه رقبا همراه ش��د. 

لیک��ن علي رغم تمامي مش��کالت کوچک و بزرگ 
موج��ود، فارس نو س��ال 1394 را هم با کارنامه ای 
رضای��ت بخش پش��ت س��ر گذاش��ت و همچنان 
آماده اس��ت ب��ا دریاف��ت رهنمودهاي س��ودمند 
کماکان در خدمت ش��ما س��هامداران عزیز باش��د.

هیات مدیره و کارکنان سپاس خود را از سهامداران 
محترم که همواره در کنار و حامی شرکت بوده اند ابراز 
می کند و به منظور روشن ساختن وضعیت عمومی 
شرکت موارد قابل توجه را در ادامه به اطالع می رساند.

امید اس��ت مجموعه اطالعات فراهم شده نیازهای 
اطالعاتی سهامداران را برآورده کند و درک روشنی 
از وضعیت ش��رکت س��یمان فارس ن��و ارائه دهد.
1394 س��ال  در  ن��و  ف��ارس  عملک��رد 

شرکت در سال 1394 مقدار 1/157/848 تن کلینکر 
و 1/101/481 تن س��یمان تولید کرد که نسبت به 
عملکرد س��ال گذش��ته افزایش 8 درصد در تولید 
کلینکر و 14 درصد در تولید سیمان را نشان می دهد.

برنامه بلندمدت
برنامه بلندمدت شرکت با انجام مطالعات مدیریت 
راهب��ردي )اس��تراتژیک(  تعیی��ن مي گ��ردد. اهم 
م��وارد قابل ذکر در این خصوص به ش��رح زیرند :

استراتژي هاي شرکت
- کاه��ش مصرف ان��رژي در فراینده��اي تولیدي
ش��رکت مش��تریان  رضای��ت  افزای��ش   -
- کاه��ش هزینه ها و افزایش س��ودآوري ش��رکت

- رشد خالقیت کارکنان و دریافت وعملیاتي کردن 
ایده هاي نو

- بهس��ازي فراین��د تولی��د ب��ه منظ��ور کاه��ش 
توقف��ات آن و حف��ظ کیفی��ت س��یمان تولیدي

- کاهش آلودگي )غبار(
- توس��عه بازار و ورود ب��ه بازارهاي جدید صادراتي

اهداف كالن
- رضایت مشتریان

انس��اني نی��روي  توانمندس��ازي  و  توس��عه   -
- حف��ظ ظرفی��ت عملي تولید و ف��روش محصول
- کاه��ش هزینه ها و افزایش س��ودآوري ش��رکت

- بهبود مستمر سازمان و افزایش بهره وري عوامل 
تولید و پشتیباني

محیط��ي زیس��ت  آالیندگي ه��اي  کاه��ش   -
برنامه ها

در تعقیب برنامه ریزي اس��تراتژیک، بودجه بندي 
استراتژیک نیز انجام شده و درنهایت برنامه ریزي الزم 
براي اجراي پروژه هاي برگزیده صورت گرفته است.

 BSCپایش شاخص هاي استراتژیک برمبناي مدل
در مقاطع ماهانه و با استفاده از 20 شاخص صورت 

مي گیرد.
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البرز دارو در مسیر رشد و تعالی
تقسیم سود 1800 ریالی به ازای هر سهم

نی
سی

رح
امی

ن  
هرا

م

البرز دارو توانسته با سیاست های خود به منظور برون 
گرایی از کشورهای عراق و روسیه گام هایی در جهت 
صادرات بردارد؛ به گونه ای که این شرکت در مناقصه 
2 میلیون دالری عراق نیز برنده شده و اکنون در حال 
شرکت در مناقصه 10 میلیون دالری این کشور است.

جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه ش��رکت البرز 
دارو)سهامی عام( راس ساعت 11:00 روز چهارشنبه 
م��ورخ 1395,02,15 درمحل دانش��کده داروس��ازی 
با حضور بیش از 84 درصد س��هامداران برگزار ش��د.

هیات رئیس��ه مجمع با حضور آق��ای دکتر رضوانی 
ف��ر به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان ش��یرازی 
و گلش��نی و دبی��ری آقای کهزادی تش��کیل ش��د.

همچنی��ن نماین��ده س��ازمان ب��ورس و نماین��ده 
موسس��ه حسابرس��ی در جلس��ه حضور داش��تند. 
مجمع پس از اس��تماع گزارش هیات مدیره توس��ط 
مدیرعامل محت��رم جناب آقای دکت��ر پویا فرهت و 
گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذی��ل را اتخاذ کرد:

تصوی��ب صورت ه��ای مال��ی منتهی به س��ال مالی 
1394,12,29

تقسیم 1800 ریال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم.
حاشیه مجمع

مدیرعامل شرکت البرز دارو ضمن اشاره به فعالیت های 
شرکت در سال 94 به منظور بازسازی و تولید جامدات، 
مدیریت تولید کاالهای باارزش به جای کاالهای پرهزینه 
که برای شرکت مقرون به صرفه نیست، گفت: در سال 
گذشته، رتبه فروش در بین شرکت های دارویی و کسب 
رتبه اول در سود خالص را برای »دالبر« به ارمغان آوردیم.

دکتر پویا فرهت از انحصار 5 ساله تولید داروی پلی پیل 
در شرکت البرز دارو خبر داد و افزود: این دارو به افزایش 
طول عمر کمک می کند که این امر به سودآوری خوب 
برای ش��رکت در س��ال های آینده منجر خواهد شد.

وی در خصوص برنامه های صادراتی محصوالت »دالبر« 
گفت: البرز دارو توانسته با سیاست های خود به منظور 
برون گرایی از کشورهای عراق و سوریه گام هایی در جهت 
صادرات بردارد؛ به گونه ای که این شرکت در مناقصه 2 
میلیون دالری عراق نیز برنده ش��ده و اکنون در حال 
شرکت در مناقصه 10 میلیون دالری این کشور است.

مدیرعامل ش��رکت الب��رز دارو همچنی��ن از کنترل 
هزینه های مالی ش��رکت از طریق اخذ 100 میلیارد 
ریال تس��هیالت ارزان قیمت از صندوق توسعه ملی و 
گشایش اعتبار LC  با پیش پرداخت 10 درصدی خبر 
داد و اضافه کرد: ش��رکت البرز دارو همکاری با برخی 
شرکت های فرانسوی، هندی، انگلیسی و آمریکایی را 
به منظور تولید دارو در دستور کار خود قرار داده است.

دکتر فرهت با اشاره به افزایش سرمایه 20,89 درصدی 
فروش محصوالت در سال 94 نسبت به سال گذشته 
گفت: رتبه کیفیت افشای اطالعات »دالبر« از رتبه 96 

در س��ال 93 به رتبه 38 در سال 94 ارتقا یافته است.
این مدیر جوان و باتجربه که در کارنامه درخشان خود 
عناوینی همچون قائم مقام مدیرعامل شرکت کی بی 
س��ی، مدیر بازرگانی پخش رازی و نیز مدیر فروش و 
بازاریاب��ی س��بحان دارو را دارد، درباره برنامه های آتی 
ش��رکت البرز دارو گفت: توسعه و تجهیز خط تولید 
جامدات تا پایان خرداد 95 به بهره برداری خواهد رسید 
و همچنین س��اخت انبار به متراژ 2 هزار مترمربع در 
18 طبقه در دستور کار ش��رکت قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه با بیان این مطلب که البرز دارو هر س��اله 

برنامه افزایش سرمایه دارد و این افزایش سرمایه را به 
مرحله اجرا می گذارد، به بهره برداری از س��طح تولید 
جامدات در راس��تای این افزایش س��رمایه اشاره کرد.

در پایان دکتر فرهت در پاس��خ به سوالی در خصوص 
احتمال برنده ش��دن ش��رکت الب��رز دارو درمناقصه 
داروی��ی عراق گفت: ب��ا 17دارو ب��ه ارزش 3میلیون 
دالر ش��رکت کرده ای��م ک��ه با توجه ب��ه قیمت های 
اعالم شده احتماال بتوانیم در این مناقصه برنده شویم.

پیام هیات  مدیره
خدا را شکر می کنیم که توجه و نظر او موفقیت سال 
مالي را به ما هدیه داد، هیات  مدیره از زحمات کارکنان 
و مدیران شرکت که با تالش و کوشش خود، ما را در 
جهت نیل به اهداف پیش بینی شده یاري نمودند تشکر 
می کند .سند چشم انداز ش�رکت الب�رز دارو )س�هامي 
ع�ام( ی�ادآوري ماموریت داده ش��ده ب�ه هیات  مدیره 
ب�ا اس�تعانت از خداون��د متع��ال و تکیه  بر دان��ش 
و کوش����ش کارکن��ان و اس����تفاده از تجهی��زات 
فن��اوري روز دنی����ا در زمینه تولید، تامین و عرضه 
فرآورده های داروی�ي انس�اني ب�راي پاس�خگویي ب�ه 
نیازه�اي داروی�ي جامع�ه و ارتق�اي س�طح س�المت 
ای�ن ش�رکت را در مسیر رش�د، تع�الي و رض�ایتمندي 
ذي نفع�ان قرار داده اس�ت. دغدغ�ه اخ�ذ اس�تانداردهاي 
اجب��اري ص��نعت دارو GMP ع��الوه ب��ر پای��داري 

ب��ه رس��وخ بیش��تر در ب��ازار دارو علی رغم وج��ود 
مخ��اطرات نق�دینگي و ریسک های موج�ود اع��م از 
ن�رخ به��ره، دغدغ�ه نوس�انات ن��رخ ارز و مش�کالت 
رف��ع نش�ده بر اث��ر تحریم های بین  المللی همواره با 
هیات  مدیره شرکت بوده است. در این راستا با حمایت 
سهامداران محترم، نوسازي و تجهیز خط تولید جامدات 
با موفقیت در مراحل پای�اني ک�ار قرار دارد. نوسازي و 
تجهیز انبارها و خرید دو دستگاه ماشین  آالت تولیدي 
در مرحله انجام اس��ت. همان  طور که قبال وعده داده 
شد، تحقق سند چش��م انداز و آینده روشن البرز دارو 
)س��هامي عام( در دس��ترس قرار گرفت، بی شک این 
مهم نتیجه صبر و حوصله س��هامداران محترم است.

مهم ترین دستاوردهای شركت
· کس��ب رتب��ه 5 ف��روش در بی��ن ش��رکت های 
خال��ص س��ود  در  اول  رتب��ه  کس��ب  و  داروی��ی 

· کس��ب 10میلی��ارد ف��روش و 2 میلی��ارد توم��ان 
س��ود خال��ص از 10 محص��ول جدید در س��ال 93
· کسب 30 درصد س��هم بازار در داروی انوکساپارین

· س��اخت انبار به مت��راژ 1000 مترمرب��ع مطابق با 
GMP استاندارد

· تولید داروی پلی پیل که اثربخشی آن برای افزایش 
طول عمر به اثبات رس��یده و انحصار 5ساله تولید آن 
برای ش��رکت البرز دارو، که پیش بینی می ش��ود در 
س��ال های آینده فروش خوبی را نصیب شرکت کند.

· همکاری با شرکت های sanofi فرانسه، cipla هند، 
vitabitics انگلستان، nasco آمریکا برای تولید دارو

· کنترل هزینه های مالی شرکت از طریق اخذ 100میلیارد 
ریال تس��هیالت ارزان قیمت از صندوق توسعه ملی 
و گش��ایش اعتب��ار LC با پیش پرداخ��ت 10درصد

مهم ترین طرح های توسعه ای شركت
· بازس��ازی کام��ل خ��ط تولی��د جام��دات ک��ه به 
بهتری��ن س��ایت در کش��ور تبدی��ل خواه��د ش��د.

س��رنگ های  تولی��د  خ��ط   GMP ارتق��ای   ·
آم��اده تزری��ق که ب��ا هم��کاری و تعه��د هزینه آن 
از س��وی Sanofi فرانس��ه انج��ام خواه��د ش��د.
· ساخت انبار به متراژ 2000 مترمربع و ارتفاع 15 متر

· برنامه افزایش سرمایه 50 درصدی از محل مطالبات 
و آورده نق��دی به منظور اجرای طرح های توس��عه ای

 برنامه های آینده شركت
توس��عه و تجهی��ز خ��ط تولید جام��دات ت��ا پایان 
خ��رداد 1395 ک��ه به بهره ب��رداری خواهد رس��ید.
در  مترمرب��ع  مت��راژ 2,000  ب��ه  انب��ار  س��اخت 
رس��ید. خواه��د  بهره ب��رداری  ب��ه  طبق��ه   18

اطالعات عملکرد مالي پیش بینی شده براي سال 1395 
به شرح زیر است:

هیات  مدی��ره در نظر دارد م��وارد زیر را عملی نماید:

- توسعه و تجهیز آزمایشگاه
- خرید ماش��ین  آالت تولیدي جهت خط جامدات و 

مایعات
- توسعه و تجهیز خط تولید مایعات

- افزایش س��رمایه ای معادل 51,11 درصد س��رمایه 
ثبت شده. 

2/833/903فروش خالص
1/341/793سود عملیاتی

1/225/860سود قبل از کسر مالیات
950/042سود خالص
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سال هاست در مجمع سرمایه گذاری البرز شخصا 
حض��ور می یابم، چندی��ن مدیرعامل از طیف های 
مختلف بر مس��ند آن دیده ام و حاصل کار ساالنه 
آنها را به قلم کشیده ام. روزی که دکتر رضوانی فر 
بر صندلی مدیرعاملی نشست از رفتار و کردارش 
می ش��د فهمید از خالصین اس��ت، و ما آن روز ز 
دمیدن روح تازه بر کالبد ش��رکت نوشتیم و تنگ 
نظ��ران گفتند در برای س��کان داریش چند وزیر 
و وکیل نشس��ته و ... عرض ک��ردم آنها آمدند تا 
بیاموزن��د لکن این جوان م��ردی صادق و مدیری 
ارش��د در حوزه مالی آمده تا حساب های انباشته 
از س��ال ها و حس��اب س��ازیها را به صالبت ز هم 
گسس��ته و حکم ش��فاف س��ازی پیاده ش��د.زان 
پ��س هرگاه ب��ه مجمع آم��د با جاری و س��اری 
بودن این ک��ردار نیک خس��روانی کاری کرد که 
تحس��ین همگان را در پی داش��ت و به راس��تی 
که ، مجمع ساالنه س��رمایه گزاری البرز به عیان 
آن بود که باید ، اولین ش��رکت س��رمایه گزاری.

مجم��ع عمومی عادی س��الیانه صاحبان س��هام 
ش��رکت گ��روه س��رمایه گ��ذاری البرز)س��هامی  
مرک��ز  مح��ل  در   1395/3/13 م��ورخ  ع��ام( 
همایش ه��ای بین الملل��ی رازی دانش��گاه علوم 
پزش��کی ای��ران واق��ع در ته��ران برگ��زار ش��د.

در ای��ن مجمع که با حضور اکثریت س��هامداران 
حقیقی و حقوقی، اعض��ای هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی برگزار ش��د، ریاس��ت مجمع برعهده آقای 
دکت��ر حمیدرضا جمش��یدی ب��ود ک��ه جنابان 
محمدعل��ی میرزاکوچک ش��یرازی و محمدرضا 
صادقی مقدم در مقام نظار اول و دوم و آقای علیرضا 
خسروانی 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 
اس��تماع گ��زارش حس��ابرس و ب��ازرس قانونی، 

مجم��ع نش��ینان با طنی��ن صلوات خ��ود ضمن  
تصوی��ب صورت ه��ای مال��ی و تنفی��ذ معامالت 
مش��مول ماده 129 با تقس��یم س��ود 850 ریالی 
ب��ه ازای هر س��هم ب��ه کار خ��ود پای��ان دادند.

پیام هیات مدیره
س��پاس حی س��بحان را که فیض ادای خدمت و 
ایفای تعهدات را نصیبمان ساخت و توفیق حفظ 
و نگهداش��ت از بار امانت و مسئولیتی که بر ذمه 
داشتیم را عنایت فرمود. از پیشگاه خداوند متعال 
توانی دوچندان و توفیقی مضاعف برای حرکت در 
مسیر تعالی در سال های پیش رو را مسئلت داریم.

در س��الیان گذش��ته با پی��روی از اندیش��ه های 
رهب��ر فرزان��ه انقالب با  »هم��ت و کار مضاعف« 
زمینه ه��ای تبلور»جه��اد اقتص��ادی« را فراه��م 
نمودی��م و با نصب العین ق��رار دادن دغدغه های 
معظم ل��ه، اقتص��اد مقاومت��ی را درعرصه جهاد 
و جن��گ تحمیل��ی اقتص��ادی ک��ه بدخواه��ان 
ایران اس��المی آت��ش آن را افروخته اند، در پیش 
گرفته ای��م. همان گونه که س��هامداران محترم بر 
آن واقفند، در س��ال های گذش��ته دشمنان تمام 
نی��روی اهریمنی خویش را ب��ه کار گرفتند تا در 
عرصه های گوناگون ملت قهرمان ایران اس��المی 
را به عقب نش��ینی از ارزش ه��ا وادارند و اوج این 
کین��ه ورزی ه��ا در عرص��ه اقتصاد تجل��ی یافت.

دراین میان گروه س��رمایه گذاری البرز در س��ال 
تبل��ور »دول��ت و مل��ت؛ همدل��ی و همزبانی« با 
تکیه ب��ر پیاده س��ازی اصول اقتص��اد مقاومتی، 
ع��زم خویش را ب��رای عبور از غب��ار تحریم های 
ش��دید اقتصادی ج��زم نمود. اث��رات تحریم های 
خصمانه بر اقتصاد کش��ور، عدم رش��د اقتصادی، 
افزای��ش هزینه ه��ای تامین مال��ی، در کنار یکی 
از بارزترین مش��خصه های صنع��ت دارویی، یعنی 
رقابت ش��دید و ات��کای مضاعف آن ب��ر دانش و 
فن��اوری روز، تصمیم گیری و سیاس��تگذاری در 
این عرصه را به مرات��ب پیچیده تر از پیش نموده 

مجمع ساالنه سرمایه گذاری  البرز به راستی آن بود که باید
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اس��ت. با وجود این، هیات مدیره ش��رکت در س��ایه الط��اف الهی و حمایت 
س��هامداران گرامی و با اتخاذ تدابیر نوآورانه توانس��ت مجموعه شرکت های 
گ��روه را ت��ا حد امکان ب��ا وضعیت موج��ود هماهنگ س��اخته، نقاط ضعف 
ش��رکت ها را شناس��ایی و رفع، نقاط آس��یب پذیر را تقویت و نقاط قوت را 
حف��ظ نماید. در س��ال مالی 1394 نیز با توجه به اس��تراتژی های بلندمدت 
ش��رکت، بهینه سازی پورتفوی س��رمایه گذاری ها، حرکت در جهت نوآوری 
و ارائه محصوالت جدید، تس��ریع در انجام پروژه های توس��عه ای، حرکت در 
جه��ت اصالح خطوط تولیدی مطابق اس��تانداردهای داخل��ی و بین المللی، 
هماهنگ��ی فعالیت ه��ا و تحقق ه��م افزایی عملیات تداوم یاف��ت و به دنبال 
آن س��ود خالص تلفیقی در سال 1394 رش��دی10 درصدی را تجربه نمود.

در پای��ان امیدواری��م ت��الش و توس��عه مش��ارکت ها با بخ��ش خصوصی و 
ش��رکت های چندملیتی تمامی کارگ��ران، کارشناس��ان و مدیران مجموعه 
گ��روه س��رمایه گ��ذاری البرز موجب��ات اطمین��ان قلبی س��هامداران عزیز 
از ت��داوم حرک��ت مجموع��ه در مس��یر تعالی و پیش��رفت را فراهم س��ازد.

الف( فعالیت های توسعه ای
پروژه افزایش ظرفیت صالحان شیمی از یک تن در هفته به چهار تن

ب( فعالیت های تولیدی
- اتمام اس��تخراج، س��نتز، تخلیص و تولید محصوالت کدئین بیس، کدئین 

فسفات و نوسکاپین کرود از مرفین
- اس��تخراج، س��نتز، تخلی��ص و تولید محص��والت کدئین بی��س، کدئین 
فس��فات، نوس��کاپین کرود، تبایین ک��رود و پاپاورین کرود از ش��یره تریاک

- تولید محصول جدید نوسکاپین هایدروکلراید به میزان 10 کیلوگرم
- تولید محصول جدید تنتور تریاک به میزان 6000 کیلوگرم

ج( فعالیت های بازرگانی
- صادرات کدئین فسفات به عراق به مقدار 350 کیلوگرم

کیلوگ��رم  500 مق��دار  ب��ه  ع��راق  ب��ه  فس��فات  کدئی��ن  ف��روش   -
- فروش محصول کدئین فس��فات به مشتریان داخلی علی رغم رقابت شدید 
رقبا در کاهش قیمت و ارائه تس��هیالت درازمدت دریافت وجه به مش��تریان

- برقراری ارتباط با ش��رکت های اروپایی جهت فروش نوس��کاپین و ارس��ال 
نمون��ه و اخ��ذ تاییدیه کیفیت از ش��رکت های اروپایی و زمینه س��ازی عقد 

قرارداد فروش در سال 1395
- تهیه بانک اطالعاتی منابع خرید داخلی و خارجی

- تهیه بانک اطالعاتی خریداران داخلی و خارجی
در توسعه محصول )محصوالت جدید(

- تنت��ور تری��اک تولید پایلوت در ش��ش ماه دوم س��ال 94 انجام گردیده و 
تولید صنعتی به میزان شش تن در اسفند 94 به اتمام رسید. نمونه ارسالی 
به ش��رکت داروپخش تایید ش��ده و در حال پایداری در آن ش��رکت است. 
همچنین بازدید توس��ط کارشناسان ش��رکت کارخانجات داروپخش انجام و 

تاییدیه GMP دریافت گردید.
- آپیکس��ابان: تولید پایلوت آپیکس��ابان برای اولین بار در کش��ور در شش 
ماه دوم س��ال 94 در ش��رکت صالحان ش��یمی انجام گردی��ده و هم اکنون در 
حال گذران دوره پایداری اس��ت. نمونه ارس��الی به شرکت ابوریحان، مورد تایید 
آزمایش��گاه و بخش تحقیقات آن شرکت قرار گرفته و در پایداری به سر می برد.

- اکس��یکدون:  تولید پایلوت در ش��ش ماه دوم س��ال 94 صورت گرفته و هم 
اکنون در حال انجام تست های پایداری است. همچنین نمونه ارسالی به شرکت 
ابوریحان، مورد تایید آزمایشگاه و بخش تحقیقات آن شرکت قرار گرفته است.
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سهم   صنعت   بیمه   در   اقدام   و   عمل
 ها   به   برنامه   های   اقتصاد   مقاومتی  
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تعیین   ش��عار   سال95 توسط   رهبر   معظم   انقالب   در  
 ادامه   تحقق   اهداف   سیاست   های   اقتصادی   سالهای  
 گذش��ته   بوده   اس��ت   و   به   کارگیری   عبارت   اقدام   و  
 عمل   بیانگر   ضرورت   پرهیز   از   ش��عار   زدگی   است  .  
چرا   که   تنها   نس��خه   تجویزی   برای   تقویت    اقتصاد  
 کشور    از   مرحله   بررسی   ها   و   تصمیم   گیری   گذشته  
 و   باید   هرچه   زودتر   اقدام   عاجل   صورت   پذیرد    چرا  
 که   م��ردم   در   دوران   پس��ا   برجام    منتظ��ر   نتایج   و  
 پیامدها   و   گش��ایش   های    مثبت   اقتصادی    هستند  
 که   با   ش��عار   محقق   نمی   گردد  . پر   واضح   اس��ت   که  
 نق��ش   دولت   بس��یار   کلی��دی   اس��ت،   فعالیت   های  
 اقتصادی   در   ش��رایط   فعلی   هرچ��ه   زودتر   باید   آغاز  
 ش��ود،   توانایی   ایجاد   ثروت   بالقوه   موجود   اس��ت   و  
 ش��اید   بتوان   گفت   امکانات   تولید   در   کمتر   نقطه   ای  
 از   جهان   به   مثابه   ما   وجود   داش��ته   باشد  . پس   الزم  
 اس��ت   همه   اندیشمندان   و    صاحب   نظران   اقتصادی  
 راه   را   نش��ان   داده   و   اولویت   ه��ا   را   اعالم   نمایند   تا   با  
 ارائه   طریق   و   جمع   بن��دی   کارگزاران   و   متولیان   هر  
 چه   زودتر   تکالی��ف   مردم   خصوصا   بخش   خصوصی  
 را   تعیین   و   افق   روش��ن   کار   و   تالش   ترس��یم   شود . 

مهیا   نمودن   این   بس��ترها   ک��ه   زمینه   همدلی   و   هم  
 زبانی   دولت   و   ملت    را   می   طلبد   و   از   شعارهای   اصلی  
 در   سال    گذش��ته   بوده   است   مبین   مسئولیت   های  
 مهم   دولت   است   تا    مردم   بتوانند   در   خور   استطاعت  
 خ��ود   وارد   بازار   کار   ش��وند . فراهم   نم��ودن   امکانات  
 معیش��تی   و   کسب   و   کار    در   دست   اشخاص   نیست  
 بلکه   دولت   باید   با   به   کارگیری   همه   زمینه   ها   در   جهت  
 اهداف   اقتصاد   مقاومتی   تالش   ویژه   نموده   تا   زمینه  
 مناس��ب   را   برای   تقویت   اش��تغالزایی   ایجاد   نماید . 

ت��الش   ویژه،   در   رف��ع   موانع   کس��ب   و   کار  ,  ایجاد  
 تس��هیالت   و   مهی��ا   نم��ودن    امکان��ات    در   بی��ن  
 متقاضیان   مشاغل   بخش   خصوصی    موتور   محرک  
 اقتصاد   مقاومتی   است . نگاه   جامع   دولت   در   این   گونه  
 ام��ور   و   فراهم   آوردن   این   زمینه   ها   محتاج   طرح   ها   و  
 برنامه   هایی   است   که   توسط   کارگروه   های   تخصصی  
 دولت   و   مجلس   شورای   اسالمی   باید   پی   ریزی   شود . 

در   بی��ن  6  مح��ور   اصلی   ب��رای   اجرای   سیاس��ت  
 اقتصاد   مقاومتی   ش��امل  :   توانمند   س��ازی   ساختار  
 اقتصادی   کش��ور،   دفع   تهدیدات   خارجی   و   عبور   از  

 تنگناه��ای   اقتصادی،   عدالت   بنیان   ک��ردن   اقتصاد،  
 ارتقای   ت��وان   تولید   داخلی،   س��هم   صنع��ت   بیمه  
 کش��ور   در   تولی��د   ناخال��ص   داخل��ی   در19   بند   در   
 برنامه   سیاست   های   اقتصاد   مقاومتی   مطرح   گردید  
 همچنین    بس��تر   سازی   مناس��ب   در    توسعه   کمی  
 ش��بکه   فروش   و   افزایش   س��هم   بیمه   ه��ای   زندگی  
 در   پرتف��وی   صنعت   بیمه   وبازنگری   برخی   مصوبات  
 شورای   عالی   بیمه   از    اهداف   سیاست   های   مقاومتی  
 در   نظ��ر   گرفته   ش��ده اس��ت ک��ه وظیف��ه تمامی 
فعالین صنعت بیمه عمل در راس��تای این اهداف 
و روی��داد ها می باش��د تا به نحو احس��ن جایگاه 
واقع��ی خود را در اقتصاد کش��ور تبیی��ن نماید   .  

ب��ا   تمام   کلی��ات   مطرح   ش��ده   در   قال��ب    محوری   
 نقش   صنعت    بیمه   بس��یار   حس��اس   می   باشد   و   تا  
 زمانی   که ش��رکت های بیمه     از   ش��فافیت   الزم   در  
 صورت   های   مالی   خود   برخوردار   نباشند   درانزوا   قرار  
 گرفته   و   مغایر   با   سیاس��ت   ه��ای   اقتصاد   مقاومتی  
 حرک��ت   می   نماین��د  . حاکم بودن ن��گاه دولتی   در  
 این   صنعت   و   نداش��تن   تعامل   مناس��ب    با    اقتصاد  
 بین   المل��ل   و   عدم   مس��وولیت   پذیری   حرف��ه   ای   و  
 پاس��خگویی   به   س��هامداران   از   جمله   چالش   های  
 موج��ود   می   باش��د  .  همچنین   ل��زوم   تغییر   نگرش  
 های   قدیمی   و   ش��فاف   کردن    س��ود   و   زیان   واقعی  
 در   صنع��ت   بیمه   با    هدف   بیان   کارکرد   واقعی   بنگاه  
 های   اقتصادی   موجب   افزایش اطمینان   وجلوگیری 
از   س��رگردانی    فعاالن   اقتصادی   و   س��رمایه   گذاران  
 و   س��هامداران   در    تصمیم   گی��ری   ها    می   ش��ود  .  

بیم��ه   مرکزی   ک��ه   ماموریت   آن   تنظی��م   و   تعمیم  
 و   هدای��ت   ام��ر   بیم��ه   و   حمایت   از   بیمه   گ��ذاران   و  
 بیمه   شدگان   و   صاحبان   حقوق   آنها   و   حفظ   سالمت  
 بازار   بیم��ه   و   جلوگیری   از   رقابت   ناس��الم   به   عنوان  
 نهاد   حاکمیت��ی   ناظر   بر   این    صنعت   اس��ت   بدون  
 شفاف   ش��دن   حساب   های   ش��رکت   های   بیمه   قادر  
 به   انج��ام   ماموری��ت   و   پیاده   کردن   سیاس��ت   های  
 اقتص��اد   مقاومتی   نخواه��د   بود  . شفاف   س��ازی   در  
 ش��رکت   های   بیمه   امری   ض��روری   واجتناب   ناپذیر  
 اس��ت   تا   زمانی   که   دخل   و   خرج   این   ش��رکت   ها   از  
 ضریب   ش��فافیت   باالی��ی   برخوردار   نباش��د،   اتخاذ  
 تصمیمات   درس��ت   در   این   صنعت   با   مشکل   جدی  

 مواجهه   خواهد   ش��د  . براس��اس   داده   ه��ای   واقعی  
 صنعت   بیمه   می   تواند   اجرای   سیاس��ت   های   اقتصاد  
 مقاومتی   راکه   سیاس��ت   راهبردی   کش��ور   است   با  
 حداق��ل   انحراف   پی��اده   کند  . در   نهای��ت    اطمینان  
 س��رمایه   گذاران    )داخل��ی   و   خارج��ی(    از    وضعیت   
 ش��فاف   صنعت   بیمه   کشور   سبب   ارائه    راهکارهای  
 مناس��ب   آنها    برای   توسعه   این   صنعت   خواهد   شد . 

در   حال   حاضر   حصول   اهداف   سیاست   های   اقتصاد  
 مقاومتی   در   صنعت   بیمه،   منوط    به   گفتمان   سازی  
 است    و   می   بایس��ت   رویکرد   مناسبی    به   مدیریت  
 اس��تراتژیک   منابع   انس��انی   بوجود   آید  .  شناسایی،  
 توانمند   س��ازی   و   اس��تفاده   از   ظرفیت   های   انسانی  
 توانمن��د   در   س��اختار   مدیریتی   و   کارشناس��ی   به  
 توس��عه   کیف��ی   و   کمی   ش��بکه   ف��روش    که   نقش   
 چتر   حمایتی   دارد   بس��یار   ضروری   اس��ت  .  تحقق  
 اه��داف   اقتص��اد   مقاومتی   در   صنع��ت   بیمه    یعنی  
 پاس��خ   گویی   به   نیازهای   اقتص��اد   ملی،   ایجاد   ثبات  
 در   س��اختار   اقتصادی   کش��ور    که    در   مجموع    در  
 راس��تای   اق��دام   و   عمل   ب��ه   سیاس��ت   های   اقتصاد  
 مقاومت��ی   می   توان   ش��اهد   دس��تاوردهای   تازه   ای  
 ش��د   ک��ه   هریک   به   نوبه   خ��ود   قابل   توجه   اس��ت .  

آنچه   مس��لم   اس��ت    در   اص��الح   س��اختار   معیوب  
 صنعت   بیم��ه ,  افزایش   انگیزه   در   بی��ن   کارکنان   و  
 ش��بکه   فروش   ب��رای   فعالیت   بیش��تر   و   خالقیت   و  
 نوآوری   و   تسریع   در   تصمیم   گیری    موجب   افزایش  
 به��ره   وری   و   کاهش   هزینه   های   بیمه   گری   و   افزایش  
 رضایتمندی   بیمه   گذاران   است   که   این   امر   از   طریق  
 اس��تفاده   از   افراد   متخصص   و   شایس��ته   درمدیریت  
 صنع��ت   بیمه،   به   ویژه   بخش   خصوصی   و   ممانعت   از  
 ورود   افراد   غیرمتخصص   به   شرکت   های   بیمه   امکان  
 پذیر   اس��ت . همچنین   برآورد   واقعی   خسارت   معوق  
 و   ارائ��ه   نرخ   ه��ای   فنی   حق   بیم��ه   و   کاهش   رقابت  
 ناس��الم   در   بین   شرکت   های   بیمه   و   کارکرد   صنعت  
 براس��اس   اصول   بنگاهداری   از   ایجاد   رانت   و   فس��اد  
 در   صنع��ت   بیم��ه   جلوگیری   خواهد   کرد   و   س��هم  
 صنعت   بیمه   کش��وردرتولید   ناخالص   داخلی   شتاب  
 می   یابد  . در   نتیجه    با   افزایش   کارآمدی   این   صنعت  
 در   اقتصاد   کش��ور   و   موجب   استحکام   جایگاه   آن   در  
 نظام   مالی   و    اصالح   ساختار   اقتصاد   ی   خواهد   شد.
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مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان بجنورد )سهامی  عام( مورخ 1395/3/1 
در محل سالن آمفی تئاتر شرکت بین المللی بازرسی کاالی تجاری برگزار شد.

در ای��ن مجمع که با حض��ور98/1 درصدی س��هامداران حقیقی و حقوقی، 
اعضای هی��ات مدیره، نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار، حس��ابرس و 
ب��ازرس قانونی برگزار ش��د، ریاس��ت مجمع برعهده آقای حس��ین فاتح بود 
ک��ه جنابان حمیدرض��ا بهزادی پ��ور و بیژن جواه��ری در مق��ام نظار اول 
و دوم و آق��ای محس��ن اصغ��ری به عنوان دبی��ر مجمع انتخ��اب گردیدند.

در ادامه با قرائ��ت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیت های 
صورت پذیرفت��ه طی س��ال مالی منتهی به 1394/12/29 و پس از اس��تماع 
گزارش حس��ابرس و بازرس قانونی، مجمع نش��ینان ب��ا طنین صلوات خود 
ضم��ن  تصوی��ب صورت ه��ای مالی و تنفی��ذ معامالت مش��مول ماده 129 
ب��ا تقس��یم س��ود 320 ریالی به ازای هر س��هم ب��ه کار خود پای��ان دادند.
همچنین اعضای هیات مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

الف( شرکت سیمان فارس و خوزستان
ب( شرکت مدیریت گروه سرمایه گذاری امید

ج( شرکت سیمان غرب
د( شرکت مدیریت توسعه گوهران امید

ه( شرکت سیمان خزر
پیام هیات مدیره 

با یاری خداوند سبحان و تالش مدیران و کارکنان متعهد، توانمند و باانگیزه 
ش��رکت و پیگیری برنامه ها و اهداف اس��تراتژیک و اعمال مدیریت هزینه ها 
و کاهش قیمت تمام ش��ده، اج��رای پروژه های بهبود، افزایش س��هم بازار و 
افزایش س��ودآوری، س��ال مالی منتهی ب��ه 1394/12/29 به پایان رس��ید. 
امید اس��ت با اس��تفاده از رهنمودهای سهامداران محترم و با همت کارکنان 
پرت��الش و بهره گیری از توانایی آنها، ش��رکت با افزای��ش میزان صادرات و 
افزای��ش س��هم بازار، با توجه به کیفیت مطل��وب و تنوع محصوالت و اعمال 
مدیری��ت ان��رژی، مدیریت منابع مال��ی، افزایش درآم��د و کاهش هزینه ها 
و ارزش افزوده بیش��تر موفق به افزایش س��ودآوری در س��ال 1395 گردد. 
همچنین امید است با کار و تالش بیشتر و توجه به همه عوامل موثر درون و 
برون سازمانی، به اهداف مورد نظر، مطابق برنامه راهبردی شرکت نایل گردیم.
م��رور کلی ب��ر وضعی��ت و تحوالت مرب��وط در س��ال مالی م��ورد گزارش

در س��ال 1394 مق��دار 60 میلیون ت��ن کلینکر و 58 میلیون تن س��یمان 
در کش��ور تولید ش��ده و ظرفیت تولید کلینکر در انتهاي س��ال 94 به 78 
میلیون تن بالغ گردیده اس��ت. تولید س��یمان کش��ور در سال 94 نسبت به 
س��ال گذش��ته حدود 12 درصد کاهش نش��ان می ده��د و از منظر تحویل 
در س��ال 94، 58 میلیون تن س��یمان تحویل گردی��ده )داخلی و صادرات( 
و تحویل س��یمان نس��بت به س��ال قبل 12 درصد کاهش داش��ته اس��ت.

مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش
ش��رکت س��یمان بجنورد با ظرفیت روزانه 5300 تن کلینکر و حدودا 1,65 
میلیون تن سیمان در سال و واقع شدن در منطق  شمال شرق کشور و وضعیت 
عرضه و تقاضا در این منطقه، با یکی از ش��دیدترین بازارهای رقابتی مواجه 
است. در چنین شرایطی، شرکت سیمان بجنورد با توجه به اعتماد مشتریان 
نس��بت به ش��رکت که دارای وجه تمایز کیفیت مطلوب و تنوع تولید است، 
توانسته سهم خود را در بازار رقابتی حفظ کرده و مطابق برنامه عمل نماید.

بیان استراتژی شركت
در راستاي سیاست هاي هلدینگ، شرکت سیمان بجنورد پس از انجام مطالعات 
الزم و با همکاري دفتر مدیریت و برنامه ریزي و مطالعات راهبردي هلدینگ، 
اقدام به تهیه سند راهبردي و تدوین استراتژي هاي خود به شرح زیر نموده است:

1- حف��ظ و افزایش س��هم ب��ازار داخلي و صادرات )حف��ظ کیفیت و بهبود 
آن، تن��وع تولی��د، مهندس��ي ف��روش، توس��عه بازاره��اي صادرات��ي و...(

)افزای��ش  تمام ش��ده  قیم��ت  کاه��ش  و  هزینه ه��ا  مدیری��ت   -2
راندم��ان تجهی��زات، کاه��ش توقف��ات، بهین��ه س��ازي مص��رف ان��رژي، 
)... و  مال��ي  مناب��ع  مدیری��ت  آمیخت��ه،  ف��روش س��یمان هاي  و  تولی��د 

3- توس��عه سرمایه انساني و بهره گیري از نیروهاي توانمند، متعهد و کاري، 
توج��ه به امر آموزش و مش��ارکت کارکن��ان و ایجاد س��امانه هاي مدیریتي
4- توج��ه ب��ه مس��ائل زیس��ت محیط��ي و ایمن��ي و بهداش��ت محی��ط

مرور كلی بر عملکرد شركت
ش��رکت در س��ال 1394 تقریب��ا ب��ه اه��داف تعیین ش��ده خ��ود دس��ت 
یافت��ه اس��ت و ب��ا جلب اعتم��اد مش��تریان و عرض��ه محص��ول باکیفیت، 
موف��ق ب��ه تولی��د 951/567 ت��ن کلینک��ر و 1/358/670 ت��ن س��یمان و 
ف��روش 1/352/240 ت��ن س��یمان و 5/792 ت��ن کلینک��ر ش��ده اس��ت.
بی��ان برنامه ه��ا و چش��م ان��داز وضعی��ت ش��رکت براي س��ال مال��ی آتی

پس از تدوین س��ند راهبردی چش��م انداز، شرکت در نظر دارد با طی مسیر 
تعالی، در س��ال 1400 به بهترین س��ازمان از نظر استفاده بهینه از منابع در 
اختیار در جهت حداکثر سودآوری و در نتیجه پایداری و خوشنامی در سطح 
کشور تبدیل گردد که در همین راستا برنامه شرکت در سال 1395 تولید و 
فروش حدودا 1/350 میلیون تن سیمان در بازارهای داخلی و خارجی است.

برنامه های آینده شركت
گسترش بازارهای فروش محصوالت

 1/352 ح��دود  ف��روش  و  تولی��د   95 س��ال  در  ش��رکت  برنام��ه 
بازاره��ای داخل��ی و خارج��ی و حرک��ت در  میلی��ون ت��ن س��یمان در 
اس��ت. خ��ود  تعریف ش��ده  اس��تراتژی  و  برنامه ه��ا  اه��داف،  راس��تای 

بودجه سال مالی 1395 
بودجه سال مالی 1395 شرکت با تولید 1/075 هزار تن کلینکر و 1/352 هزار 
تن سیمان تنظیم گردیده است که پیش بینی می شود 1/079 هزار تن سیمان 
و کلینکر در بازار داخلی و 271 هزار تن به خارج از کشورعرضه شود. درآمد 
حاصل از صادرات رقمی بالغ بر 240/688 میلیون ریال برآورد گردیده است. 

سیمان بجنورد  با میدان داری مدیری برجسته
جلب توجه مشتریان با کیفیت و تنوع محصول

لج
 خ

دی
مه
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مجمع عمومی عادی س��الیانه بهمن دیزل )سهامی  
عام( م��ورخ 1395/3/3 در محل مرکز همایش های 
پژوهشگاه صنعت نفت س��الن کاسپین برگزار شد.

در ای��ن مجم��ع ک��ه ب��ا حض��ور 92/05 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 
محمد حیدری بود که جنابان س��ید ناصر فاطمی و 
محمد ضرابی��ان در مق��ام نظ��ار اول و دوم و آقای 
محمد فالح به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادام��ه با قرائت گ��زارش 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 حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورت های مالی 
و تنفیذ معامالت مش��مول ماده 129 با تقسیم سود 
550 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

همچنی��ن اعض��ای هی��ات مدی��ره ش��رکت ب��ه 
م��دت دو س��ال به ق��رار ذی��ل انتخ��اب گردیدند:

- شرکت گروه بهمن
- شرکت شاسی ساز ایران

- شرکت بهمن موتور
- شرکت بهمن خودرو

- شرکت بازرگانی عصر بهمن
مدیرعامل موفق ش��رکت در ابتدای گزارش خود با 
برشمردن معضالت و چالش های گریبانگیر اقتصاد 
کش��ور در سال 94 از جمله تحریم های بین المللی، 
رکود بازار و دیگر موارد تاثیرگذار بر صنعت کش��ور 
بی��ان کرد: مفتخرم به عنوان مدیر ارش��د ش��رکت 
اعالم کنم علی رغم تمام این س��ختی ها ما توانستیم 
با اس��تمرار روند رو به رش��د خود پیش بینی های از 
قبل اعالم ش��ده را تحقق بخشیم و با ارتقای کیفیت 
و ارائه محصوالت جدید و به روز عالوه بر کسب سهم 
60 درصدی از بازار کامیونت کش��ور، سود مناسبی 
را که به س��هامداران تعهد ش��ده بود، محقق سازیم.

مدیرعامل ش��رکت که سابقه درخشانی در مدیریت 
ش��رکت های صنعتی کش��ور دارد، در ادامه از توجه 
ج��دی خود و تیم مدیریت��ی اش به ارتقای کیفیت 
محصول و افزایش رضایتمندی مش��تریان س��خن 
گفت و اضافه کرد: همان طوری که تاکنون هر قولی 
داده ایم محقق س��اخته ایم، به شما صاحبان راستین 
شرکت تعهد می نمایم چنانچه برنامه های میان مدت 
و بلندمدت ما حمایت ش��ده و تعهدات قانونی جدی 
انگاشته ش��ود، می توانیم شعار بهمن دیزل؛ بزرگ و 
پیش��تاز را در کنار حمایت همه جانبه س��هامداران 
به منصه ظهور برس��انیم تا در هر جای دنیا شنیدن 

این ن��ام پرآوازه باعث فخر و مباهات ایرانیان ش��ود. 
وقتی بازار وس��ایل حم��ل و نقل ب��اری را به خوبی 
رص��د می کن��ی، می بین��ی ک��ه در یکی دو س��ال 
اخیر با وج��ود  تمام ف��راز و فرودهایش، این بهمن 
دیزل بوده که به واس��طه درایت مدیرانش توانس��ته 
ضم��ن ارزش آفرینی، اس��تقبال مش��تریان از این 
برند ش��ماره یک ایرانی را به همراه بیاورد. به نش��انه 
احترام به کار بزرگ این مدیران شایس��ته و کارکنان 
بایس��ته بای��د کاله از س��ر برداش��ت و تعظیم کرد.

صنعتگ��ران ایران��ی، ملت��ی ب��ه ش��ما می بالن��د.   
پیام هیات مدیره

همان طور که مس��تحضرید در چند س��ال گذشته 
صنعت خودروی کشور با چالش ها و شرایط خاصی 
مواجه بوده اس��ت و متاسفانه این چالش ها و شرایط 
خاص در س��ال 1394 نی��ز در قالب رکود اقتصادی 
حاک��م ب��ر کش��ور و ... ادامه پی��دا ک��رد. خداوند را 
ش��اکریم که به مجموعه مدیریتی شرکت توفیق و 
توان عبور از این ش��رایط را اعطا کرد و بهمن دیزل 
توانست در سال گذشته نیز همچون چند سال اخیر 
به فعالیت ه��ای موفقیت آمیز خود ادام��ه دهد. در 
س��ال 1394 شرکت بهمن دیزل توانست سهم بازار 
بی��ش از 60 درصدی در بخ��ش کامیونت را به خود 
اختصاص دهد، میزان تولید و فروش پیش بینی شده 
را تحقق بخشد، محصوالت جدیدی را به محصوالت 
خود اضاف��ه نماید، کیفیت تولی��دات خود را حفظ 
کرده یا بهبود دهد، س��ود تعهدش��ده به سهامداران 
عزیز را با افزایش مناس��ب تحقق بخش��د، در جهت 
رضایتمندی مش��تریان در بخش ف��روش و خدمات 
پس از فروش گام های مناس��بی ب��ردارد و تعهدات 
قانون��ی و اجتماعی خ��ود را در زمینه های پرداخت 
مالیات، بیمه، حفظ محیط زیس��ت و ... انجام دهد.

ب��ا حمایت ه��ا و هدایت ه��ای ش��ما  امیدواری��م 
س��هامداران محت��رم ای��ن موفقیت ه��ا اس��تمرار 
ش��ود. گذش��ته  از  افزون ت��ر  و  باش��د  داش��ته 

برنامه و تالش هیات مدیره ش��رکت، تحقق »بهمن 
دیزل؛ بزرگ و پیش��تاز« در آین��ده نه چندان دور با 
بهره گی��ری از مش��ارکت، همفک��ری و کمک تمام 
ذی نفعان آن اس��ت. قطعا این امر ب��ا هدف گذاری 

بلندمدت، برنامه ریزی، سازماندهی و اقدامات موثر و 
جدی از طریق هیات مدیره و مدیران اجرایی شرکت 
و ارائه رهنمودها و حمایت های سهامداران عزیز مقدور 
خواهد بود. هر چند تحقق این هدف، سخت و دشوار 
است اما به واقعیت پیوستن آن دور از انتظار نیست.
س��هامداران محت��رم، از اعتم��اد و همراه��ی که در 
س��ال 94 همانند سنوات گذش��ته به تیم مدیریتی 
شرکت داش��ته اید بی نهایت سپاسگزاریم. امیدواریم 
ب��ا تالش ها و زحمات پرس��نل بهمن دی��زل که از 
س��رمایه های ارزش��مند ش��رکت تلق��ی می گردند 
همچن��ان در جه��ت ارزش آفرین��ی ب��رای تم��ام 
ذی نفعان ش��رکت از جمله ش��ما س��هامداران عزیز 
و نی��ز مش��تریان گرانق��در و وف��ادار گام برداری��م.
اهداف و برنامه های شركت بهمن دیزل در سال 95

- ف��روش تعداد 4501 دس��تگاه ان��واع محصوالت 
)افزای��ش نس��بت ب��ه س��ال قب��ل 29 درص��د(
- ف��روش 45 میلیارد تومان قطعات یدکی )افزایش 

نسبت به سال قبل 23 درصد( 
- فروش تعداد 675 دس��تگاه کاربری به مبلغ حدود 

19/5 میلیارد تومان
- ف��روش ریال��ی محص��والت، کارب��ری، قطع��ات 
یدک��ی و خدم��ات به مبل��غ ح��دود 522 میلیارد 
تومان )افزایش نس��بت به س��ال قب��ل 12 درصد(

از خدم��ات  افزای��ش رضایتمن��دی مش��تریان   -
ف��روش ب��ه می��زان 2 درصد نس��بت به س��ال 94
- حف��ظ رتب��ه اول س��هم ب��ازار کامیونت کش��ور
- دریاف��ت نمون��ه و اخ��ذ مج��وز ش��ماره گذاری 
عن��وان  ب��ه   )FVZ( ایس��وز  ت��ن  کامی��ون 26 
آن گ��ذاری  س��فارش  و  جدی��د  محص��ول 
و   EXR ایس��وز  کش��نده  مج��وز  اخ��ذ   -
س��فارش گ��ذاری آن به عن��وان محص��ول جدید
- سفارش گذاری تعداد 4004 دستگاه CKD انواع 

محصوالت
- سفارش گذاری 97 دستگاه مینی بوس مکسوس 

CBU به صورت
- تولید 4216 دس��تگاه انواع محص��والت )افزایش 

نسبت به سال قبل 13درصد( 
- بهبود شاخص راندمان تولید از 37 درصد به 40 درصد

کاربری ه��ای  جه��ت  مج��وز  اخ��ذ  و  تولی��د   -
محص��والت جدی��د و کارب��ری محص��والت فعلی
- کسب سود قبل از کسر مالیات به میزان حدود 102 

میلیارد تومان
- دریاف��ت اعتبار بانکی به مبل��غ 90 میلیارد تومان
- شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی منطقه ای

- ارتق��ای س��طح کم��ی و کیف��ی نمایندگی های 
ش��رکت )ب��ه مق��دار 40 درص��د نمایندگی ه��ا( 

ناخدایی که کشتی را به ساحل افتخار می رساند 
سهم 60 درصدی از بازار کامیونت کشور * بهمن دیزل؛ بزرگ و پیشتاز
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شرکت صنایع مس شهید باهنر؛ سرفراز در ارم

در سفری به اس��تان کرمان به تپه ای رسیدیم که 
نامش تپه ش��داد بود و گفتند از هزاران سال پیش 
از تجزی��ه مس بازمانده در این محل که انباش��ته 
می ش��ده ، ش��داد زانجا طال می برده و امروز این 
تپ��ه پ��ودر می کنند که س��اینده در بنادر اس��ت 
و ب��ی نظی��ر در جهان. و آنچه مقدمه ش��د از این 
باب که پسمانده مس امروز دوای کار کشتیرانی و 
اسکله هاست و خوِد مس از درون کابل های برق تا 
دیگ و دیگچه ننه جان، کاربردی دارد بی بدیل ، و 
دوصد خداوند را شاکر که مدیریتی توانمند و فهیم 
بر اریکه آن جل��وس دارد، مس باهنر را گر بخش 
کنیم به معنا می رس��یم که در فه��م آن باید دود 
چراغ خورد و در حجره کالس به فهم آن رس��ید.

مجم��ع عموم��ی عادی س��الیانه ش��رکت صنایع 
م��ورخ  ع��ام(  )س��هامی   باهن��ر  ش��هید  م��س 
1395/03/03 در محل هتل بزرگ ارم برگزار شد.

در ای��ن مجم��ع که ب��ا حض��ور 82/06 درصدی 
س��هامداران حقیق��ی و حقوق��ی، اعض��ای هیات 
مدی��ره، نماینده س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، 
حس��ابرس و بازرس قانونی برگزار ش��د، ریاس��ت 
مجم��ع برعه��ده آق��ای س��عید عبودی ب��ود که 
جناب��ان ش��کراهلل فائ��ز و محمدرضا درخش��نده 
در مق��ام نظ��ار اول و دوم و آق��ای عل��ی اکب��ر 
امین��ی به عن��وان دبیر مجمع انتخ��اب 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 خود ضمن  تصویب صورت های مالی 
و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم سود 
100 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

همچنی��ن اعض��ای هی��ات مدی��ره ب��ه م��دت 
ش��دند: انتخ��اب  زی��ر  ق��رار  ب��ه  س��ال  دو 
شرکت س��رمایه گذاری صدر تامین )سهامی عام(
ش��رکت فرآورده های نس��وز ایران )س��هامی عام(
ع��ام( )س��هامی  ای��ران  لع��اب  ش��رکت 
ش��رکت معدن��ی ام��الح ای��ران )س��هامی ع��ام(
ش��رکت صنایع خاک چینی ایران )س��هامی عام(

پیام هیات مدیره
ضم��ن ع��رض س��الم و خیرمقدم، هی��ات مدیره 
ش��رکت، حضور س��هامداران محترم و نمایندگان 
ایش��ان، نمایندگان محترم حس��ابرس مس��تقل، 
ب��ازرس قانونی و س��ازمان ب��ورس را در جلس��ه 
مجم��ع عموم��ی عادی س��الیانه ش��رکت صنایع 
مس ش��هید باهنر)س��هامی عام( گرامی می دارد.

ش��کرگزاریم ک��ه ب��ار دیگ��ر خداون��د من��ان در 

س��ایه الط��اف بی دریغ��ش، توفی��ق خدمتگزاری 
را ب��ه م��ا عطا فرمود که ب��ا تمام قوا در راس��تای 
توس��عه صنع��ت و ش��کوفایی ش��رکت صنای��ع 
مس ش��هید باهنر، ب��ا اتکا به حمایت های ش��ما 
س��هامداران محت��رم، گام ه��ای موث��ری برداریم.

هیات مدیره شرکت با ارائه گزارش عملکرد سالیانه 
به مجمع عمومی صاحبان س��هام در سال اقتصاد 
مقاومت��ی، اق��دام و عم��ل، بر آن اس��ت تا ضمن 
بررس��ی و نگرش��ی کلی بر عوامل موث��ر در نتایج 
به دس��ت آمده در عملکرد س��ال مالی منتهی به 
1394/12/29، اهداف و اقدامات انجام ش��ده برای 
عملکرد س��ال مالی مورد گزارش و برنامه های آتی 
شرکت را برای س��هامداران محترم تشریح نماید. 
سهامداران گرامی استحضار دارند که در سال 94 
رکود بی س��ابقه ای بر فعالیت های اقتصادی کشور 
وجود داش��ت که به تناس��ب تقاض��ای گروه های 
مختلف مش��تریان، ش��امل صنایع ل��وازم خانگی، 
صنای��ع س��اختمان، صنایع خ��ودرو و صنایع برق 
نس��بت به س��ال 93 به طور متوس��ط 30 درصد 
کاهش داش��ته اس��ت. خوش��بختانه با شناسایی 
و  فرصت ه��ا  مدیری��ت  و  مناس��ب  راهکاره��ای 
تهدیدهای ایجادش��ده و با ات��کا به تجربه و تالش 
و همراه��ی متخصصان، مدی��ران و کلیه کارکنان 
دلس��وز ش��رکت، ضم��ن تحقق 110 ریال س��ود 
هر س��هم، در راس��تای تداوم گ��ردش چرخه های 
صنعت م��س و تامین مواد اولیه حدود 300 واحد 
صنعتی کش��ور گام های موثری برداشته شده و با 
می��زان فروش معادل س��ال 92 عمال بحران رکود 
سال 94 در ش��رکت به خوبی مدیریت شده است.
در سال گذشته شاخص های زیر محقق گردیده است:

- دس��تیابی فروش با ارزش بال��غ بر 4/219/571 
میلیون ریال

- سود عملیاتی ش��رکت 274/428 میلیون ریال
- حف��ظ جای��گاه اول صنع��ت در ب��ازار ن��ورد

- تولید 29/988 تن در سال 94
- خرید ضایعات کابل مس��ی از طریق مزایده ها و 

حذف واسطه ها
- حل و فصل حساب های مالیاتی سنوات گذشته

- انتقال س��ازمانی واحد معاونت بازرگانی از تهران 
ب��ه کرمان و تقویت س��ازمانی کارشناس��ی خرید

- ایجاد تحقیق و توسعه با سازماندهی نوین تقویت 
نظام ساخت و تامین قطعات مکانیکی، الکترونیکی، 
تجهیزات، ابزارها و ماش��ین آالت مورد نیاز تولید

R&D تقویت واحد -
- بهبود عملکرد کمیته های بهبودسازی و کاهش 

ضایعات

- کاهش مواد در جریان ساخت
- کاه��ش زم��ان مان��دگاری مواد اولی��ه از طریق 

مدیریت خرید
- به��ره ب��رداری از کارخان��ه جدی��د لوله مس��ی

- تسویه حساب با صندوق ذخیره ارزی در ارتباط 
با بدهی های مربوط به خرید تجهیزات کارخانه لوله 

مسی

- بهبود سیستم های انگیزشی پرسنل
- آم��وزش مهارت ه��ای خ��اص ب��رای کارکن��ان

- بازاریابی و تحقیق و تولید آلیاژهای مسی که ارزش 
افزوده بیشتری دارند )لوله های آلیاژ ویژه و برنجی(.

هیات مدی��ره امیدوار اس��ت با ادام��ه برنامه های 
س��ازنده س��ال 94 و برنامه های پیش بینی ش��ده 
برای س��ال 95 به ش��رح زیر عملکرد مناس��بی را 
در س��ال 1395 در راس��تای ت��داوم فعالیت های 
ش��رکت و رضایت س��هامداران گرامی ارائه نماید:

1- ف��روش و تولی��د براس��اس تن��اژ برنامه ه��ای 
پیش بینی شده

مش��تریان ب��ا  ارتب��اط  بهب��ود  و  ارتق��ا   -2
3- افزایش تناژ صادرات

4- کاهش ضایعات براس��اس برنامه های اعالم شده 
توسط واحدهای تولید

5- تداوم و ارتقای کیفیت محصوالت و بسته بندی
6- تحویل به موقع به مشتری

7- تداوم برنامه کاهش موجودی ها
8- توسعه منابع انسانی و تاکید بر اصول و انضباط  کاری

9- هم��کاری کلی��ه واحدها در مدیریت مناس��ب 
هزینه ها و نقدینگی شرکت

10- اج��رای پروژه ه��ا و س��رمایه گ��ذاری جدی��د
11- پیگیری راهکارهای همکاری با شرکت های بین 
المللی با توجه به فضای مثبت ایجادشده برای کشور

در پایان امید است با استعانت از درگاه الهی و حمایت 
سهامداران محترم، خصوصا سهامدار عمده شرکت 
و فضای مثبت ایجادشده پساتحریم، زیرساخت های 
گس��ترش فعالیت های ش��رکت در سال 95 محقق 
گشته و سال های درخشانی را پیش روی داشته باشیم. 
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تکین کوی؛ سازمانی پیشرو در عرصه خدمات فنی و مهندسی
مهندس ضیایی با دست پر آمد

مجمع ساالنه بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو )سهامی  عام( در تاریخ 
95/03/22 با حضور 68 درصد س��هامدار، برای ارائه گزارش ساالنه در سالن 
اجتماعات هتل سیمرغ برگزار شد و چه عملکرد نیکویی  داشت؛ آنچنان که 
تحسین حاضران را برانگیخت و آنگاه که بازرس و حسابرس قانونی شفافیت 
حس��اب های ش��رکت را اعالم کرد، طنین صلوات پی در پی به پاس صداقت 
و کاردانی تیم مدیریت مالی و کلیه کارکنان اعم از مهندس��ان، تکنیسین ها، 
کارشناس��ان و کارکنان تالشگر ش��رکت، فضای مجمع را عطرآگین ساخت.
همچنی��ن مبل��غ 050ر1 ری��ال س��ود ب��ه ازای هر س��هم، تقس��یم ش��د.

پیام هیات مدیره 
با اس��تعانت از پروردگار یکتا، برگ دیگري از دفتر عملکرد ش��رکت بازرسي 
فن��ي و کنترل خوردگي تکین کو ورق خورد، این ش��رکت با همدلي کامل 
مدیریتي و تالش تمامي همکاران به عنوان یک س��ازمان پیش��رو در عرصه 
خدمات فني مهندس��ي بازرس��ي، نوآوري برپایه ش��هرت و سابقه درخشان 
را رک��ن اصل��ي و اس��تراتژیک فض��اي کس��ب و کار خود قرار داده اس��ت.

این شرکت با به کارگیري استراتژي هاي تحول آفرین و تکیه بر اعتبار و اعتماد 
س��هامداران عزیز، همراه با پایش و نظارت مس��تمر بر عملکرد، دستیابي به 
مزیت هاي رقابتي و پایدار توام با افزایش ثروت سهامداران را دنبال مي نماید.

امیدواریم ارزش هاي بنیادین شرکت یعني کسب رضایت مشتریان وفادار از 
طریق ارتباط نزدیک تر با صنعت و توجه ویژه به خواست هاي ایشان و ایجاد 
امنیت با راهکارهاي خالقانه، توجه به رش��د سرمایه هاي انساني و مسئولیت 
پذیري ایشان، پایبندي به ارزش هاي اخالقي و انساني و نیز تعهد و وفاداري 
نس��بت به س��ازمان، بیش از گذش��ته در فرهنگ س��ازماني م��ا، نمود یابد.

س��پاس مي گویی��م خداوند را که به لطف توکل بر او ب��ه آنچه وعده کردیم، 
علي رغم شرایط خاص کشور و مشکالت عام گریبانگیر صنعت، عمل نمودیم :

- افزایش سود خالص به میزان 63 درصد
- تحق��ق افزایش س��رمایه 200 درصدي و اجراي فراین��د خرید تجهیزات 

بازرسي پیشرفته
- انج��ام فراین��د خودارزیاب��ي و اخذ گواهینام��ه دو س��تاره از جایزه تعالي 
پتروش��یمي و تقدیرنام��ه ب��راي تعال��ي از جای��زه مل��ي تعال��ي  س��ازماني

- برنامه ریزي و انتخاب سیستم مکانیزه نرم افزاري در جهت ایجاد سیستم 
یکپارچه اطالعات

- تمدی��د رتب��ه 1 بازرس��ي فن��ي و اخ��ذ دو گری��د جدی��د در زمین��ه 
تاسیس��ات و خط��وط لول��ه از س��ازمان مدیری��ت و برنام��ه ریزي کش��ور
در خاتمه عزتمندي سهامداران و کلیه همکاران شرکت را از ایزد منان خواستاریم.

همچنین وضعیت تکنولوژي ش��رکت و مقایس��ه آن با تکنولوژي موجود در 
سطح کشور و جهان به شرح زیر است :

1-ای��ن ش��رکت ب��ا توج��ه ب��ه مج��وز بان��ک مرک��زي و گواهینامه ه��اي 
از  کش��ور  داخ��ل  در  موج��ود  قرارداده��اي  و  ذی��ل  ش��رح  ب��ه 
اس��ت. برخ��وردار  باالی��ي  تکنول��وژي  بالطب��ع  و  اعتب��ار  س��طح 
ال��ف- لیس��ت گواهینامه ه��ا و مجوزه��ا وعضویت ه��اي ش��رکت تکین کو

- پروانه بازرس��ي از موسس��ه اس��تاندارد در زمینه محصوالت، پتروشیمي، 
ش��یمیایي، معدني، نس��اجي، غذایي، کش��اورزي، تجهیزات و ماشین آالت 
صنعتي، س��اختماني، برقي، مکانیکي، لوازم خانگي برقي، صادراتي و وارداتي

اس��تاندارد  از موسس��ه  بازرس��ي فن��ي  تایی��د صالحی��ت  - گواهینام��ه 
لیفت��راک و  متح��رک  س��قفي،  جرثقیل ه��اي  بازرس��ي  زمین��ه  در 

اس��تاندارد  از موسس��ه  بازرس��ي فن��ي  تایی��د صالحی��ت  - گواهینام��ه 
صنعت��ي تجهی��زات  و  تاسیس��ات  خوردگ��ي  کنت��رل  زمین��ه  در 

- گواهینام��ه تایی��د صالحی��ت بازرس��ي فن��ي ازموسس��ه اس��تاندارد در 
زمینه دس��تگاه ها و تجهیزات گرمایش��ي، مبدل هاي حرارتي و سرمایش��ي

- گواهینام��ه تایی��د صالحی��ت از موسس��ه اس��تاندارد در زمینه بازرس��ي 
جوش و آزمایش هاي غیرمخرب در س��ازه هاي فلزي س��اختماني و صنعتي 
- گواهینامه تایید صالحیت بازرس��ي فني از موسس��ه اس��تاندارد در زمینه 

بازرسي آسانسور
- داراي پروانه اشتغال از سازمان انرژي اتمي جهت انجام پرتونگاري صنعتي

- داراي مجوز بانک مرکزي
- داراي پروانه عضویت از انجمن صنفي کارفرمایي شرکت هاي بازرسي فني 

و آزمایش هاي غیرمخرب ایران
- داراي گواهینام��ه صالحی��ت خدمات آزمایش هاي غیرمخ��رب از انجمن 
صنفي کارفرمایي ش��رکت هاي بازرسي فني و آزمایش هاي غیرمخرب ایران
IWNT–داراي پروانه عضویت از انجمن جوشکاري و تست هاي غیرمخرب ایران -
ای��ران خوردگ��ي  انجم��ن  از  عضوی��ت  گواهینام��ه  داراي   -
AWS. آمری��کا  جوش��کاري  انجم��ن  از  عضوی��ت  گواهینام��ه  داراي   -
ای��ران بازرس��ي  و  ممی��زي  جامع��ه  از  عضوی��ت  گواهینام��ه  داراي   -

- داراي گواهینامه 9001:2008
DQS 9001:2008 از شرکت ISO دارای گواهینامه -

DQS 18001: 2007 از شرکت BA OHSAS دارای گواهینامه -
IQNET 18001: 2007 از شرکت BA OHSAS دارای گواهینامه -

IQNET 14001: 2004 از شرکت ISO دارای گواهینامه -
DQS 14001: 2004 از شرکت ISO دارای گواهینامه -

IMS دارای گواهینامه -
- داراي گواهینامه تایید صالحیت خدمات بازرس��ي فني مکانیک از شرکت 

مهندسي و توسعه گاز ایران
- داراي گواهینامه تایید صالحیت خدمات بازرس��ي کاال در داخل کش��ور از 

شرکت مهندسي و توسعه گاز ایران
- داراي گواهینامه تایید صالحیت جهت بازرسي سیستم هاي حفاظت کاتدیک، 
کنترل و پایش خوردگي و عایق هاي حفاظتي از شرکت مهندسي و توسعه گاز ایران

- داراي گواهینام��ه تایید صالحیت خدمات بازرس��ي، رادیوگرافي صنعتي، 
آزمایش��ات غیرمخرب و تفسیر فیلم از ش��رکت مهندسي و توسعه گاز ایران

- داراي گواهینامه تایید صالحیت خدمات بازرسي فني برق و ابزار دقیق از 
شرکت مهندسي و توسعه گاز ایران

ای��ران س��ازي  مق��اوم  مل��ي  مرک��ز  از  عضوی��ت  گواهینام��ه  داراي   -
- داراي مج��وز فعالی��ت در زمینه بازرس��ي فن��ي از وزارت صنایع و معادن

- داراي گواهینام��ه عضوی��ت از 
تحقیق  مراکز  انجمن تخصص��ي 
مع��ادن و  صنای��ع  توس��عه  و 

در  گواهینام��ه  داراي   -
از  کاتدی��ک  حفاظ��ت  زمین��ه 
خ��ودرو ای��ران  ت��ام  ش��رکت 

گواهینام��ه صالحی��ت  داراي   -
زمین��ه  در  مش��اوره  خدم��ات 
بازرس��ي فني از معاون��ت برنامه 
راهب��ردي  نظ��ارت  و  ری��زي 
بندي( )رتبه  ریاس��ت جمهوري 

ب- در س��طح خ��ارج از کش��ور 
از  بتوان��د  ش��رکت  چنانچ��ه 
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ابزارآالت فني جدید اس��تفاده نماید از رده خوب��ي برخوردار خواهد گردید.
مجمع عمومی فوق العاده ش�ركت بازرس�ی فن�ی و كنترل خوردگی 
تکین كو)س�هامی  عام( در تاریخ 95/03/22 تش�کیل ش�د و مطابق 
تصمیمات مجمع بند 2 اساس�نامه شركت به شرح زیر اصالح گردید:
-  اضافه نمودن موارد ذیل به موضوع فعالیت اصلی در بند 2 اساسنامه شرکت:

- بازرسی تجهیزات شهربازی، آبی و بادی
- بازرسی تجهیزات پزشکی

- بازرسی جرثقیل های سقفی، موبایل و لیفتراک
- بازرسی تجهیزات باالبر کشتی

)HSE( ایمنی و بهداشت محیط زیست -
- انجام بازرس��ی های فنی از تانکرهای اتمس��فریک و تحت فش��ار و مخازن 

ذخیره مواد نفتی، گاز و پتروشیمی
)MARINE( بازرسی سکوهای دریایی و خطوط لوله و اسکله های بارگیری -
)OFF SHORE( کش��تی  پهلوگی��ری  اس��کله های  بازرس��ی   -

- بازرسی کمی و کیفی و نمونه برداری فرآورده و محصوالت نفتی، پتروشیمیایی 
و مواد اولیه و کاالهای غیرنفتی صادراتی و وارداتی و عملیات اندازه گیری مخازن 
ساحلی، انواع شناورها و انواع ظروف حمل و ذخیره و صدور گواهینامه بازرسی

مخالف��ت  دلی��ل  ب��ه  فعل��ی  اساس��نامه  از  زی��ر  م��وارد  ح��ذف   -2
ش��رکت: خدم��ات  نوش��تن  کل��ی  ب��ا  اس��تاندارد  مل��ی  س��ازمان 
- انج��ام کلی��ه امور فن��ی و مهندس��ی مجاز در ح��دود موضوع ش��رکت.

تغییرات اساسنامه
عط��ف ب��ه مصوبه هی��ات مدیره ش��رکت و مجوز س��ازمان ب��ورس و اوراق 
به��ادار ته��ران ب��ه ش��ماره پیگی��ري258060 درخصوص اص��الح موضوع 
فعالی��ت ش��رکت، موارد مش��روحه ذی��ل به هم��راه دالی��ل مربوطه جهت 
اخ��ذ مج��وز تغیی��ر اساس��نامه از ای��ن مجم��ع محت��رم ایفاد مي گ��ردد :

الف – موضوعات اصلي :
1- موارد اضافه شده :

- بازرسي تجهیزات شهربازي، آبي و بادي
- بازرسي تجهیزات پزشکي

- بازرسي جرثقیل هاي سقفي، موبایل و لیفتراک
- بازرسي تجهیزات باالبر کشتي

ه��دف ش��رکت افزای��ش گواهینامه هاي بازرس��ي ب��وده و یک��ي از قوانین 
اس��ت. اساس��نامه  در  بازرس��ي  زمین��ه  اس��تاندارد درج  مل��ي  س��ازمان 

 )HSE( ایمني، بهداشت و محیط زیست -
ب��ا توج��ه ب��ه اهمی��ت موض��وع HSE در صنای��ع و توانای��ي ش��رکت 
جمل��ه  درج  ب��ه  ش��رکت ها  ال��زام  و  مذک��ور  پروژه ه��اي  انج��ام  در 
مربوط��ه. مناقص��ات  در  حض��ور  منظ��ور  ب��ه  اساس��نامه  در  ف��وق 

تح��ت  و  اتمس��فریک  تانکره��اي  از  فن��ي  بازرس��ي  انج��ام   -
پتروش��یمي و  گاز  نفت��ي،  م��واد  ذخی��ره  مخ��ازن  و  فش��ار 

 )MARINE ( بازرسي سکوهاي دریایي و خطوط لوله و اسکله هاي بارگیري -
یکي از الزامات ورود ش��رکت ها در این گونه پروژه ها ذکر عنوان بازرسي هاي 

فوق در اساسنامه است.

)OFF SHORE  ( کش��تي  پهلوگی��ري  اس��کله هاي  بازرس��ي   -
با توجه به انجام بازرس��ي هاي فوق توس��ط ش��رکت هاي خارجي و اهمیت 
موضوع بازرس��ي  اس��کله ها، همچنین توانایي ش��رکت در این زمینه و الزام 
شرکت ها به درج جمله فوق دراساسنامه به منظور حضور در مناقصات مربوطه

ف��رآورده و محص��والت  ب��رداري  نمون��ه  و  و کیف��ي  بازرس��ي کم��ي   -
و کااله��اي غیرنفت��ي صادرات��ي  اولی��ه  م��واد  و  پتروش��یمیایي  نفت��ي، 
و واردات��ي و عملی��ات ان��دازه گی��ري مخ��ازن س��احلي، ان��واع ش��ناورها

حم��ل  ظ��روف  ان��واع  و   )Ullge Survey & Draft Survey  (
ب��ه  دراساس��نامه  درج  ال��زام  بازرس��ي  گواهینام��ه  و ص��دور  و ذخی��ره 
منظ��ور فعالی��ت در گم��رکات، بن��ادر و حض��ور در مناقص��ات مربوط��ه

2- موارد حذف شده :
انج��ام کلی��ه ام��ور فن��ي و مهندس��ي مج��از در ح��دود موضوع ش��رکت.

سازمان ملي استاندارد با کلي نوشتن خدمات شرکت مخالفت نموده لذا بند 
فوق حذف مي گردد.

3- موارد اصالح شده :

با توجه به حضور در مناقصات حوزه هاي مختلف بازرسي فني و الزام وجود جمله 
»بهره برداري و تعمیرات اساسی« در اساسنامه شرکت، تغییر فوق ضروري است.

بنا به دستورالعمل شرکت نفت ایران و به منظور شرکت در مناقصات مربوطه
- ممیزي، مشاوره و بازرسي انرژي

- بازرسی انرژی
با توجه به ممیزي س��ازمان ملي اس��تاندارد و تاکید بر حذف عبارت ممیزي 

و مشاوره از جمله فوق
ب – موضوعات فرعي :

تغییري در موضوعات فرعي اساسنامه انجام نشده است و موارد کمافي السابق باقي است.

اصالح شدهقبلی

انجام بازرسي فني و نظارت در کلیه مراحل
اجراي پروژه هاي صنعتي و صدور

گواهینامه هاي بازرسي مربوطه از مرحله
خرید ماشین آالت تا مراحل تکمیلي و نصب

انجام بازرسي فني و نظارت در کلیه مراحل
اجراي پروژه هاي صنعتي و صدور

گواهینامه هاي بازرسي مربوطه از مرحله
خرید ماشین آالت تا مراحل تکمیلي و نصب،

بهره برداري و تعمیرات اساسي

اصالح شدهقبلی
فعالیت در زمینه ارائه خدمات بازرسي
محصوالت و فرآورده هاي نفتي، نصب و
کالیبراسیون سیستم هاي اندازه گیري و

کالیبراسیون مخازن ذخیره

نظارت بر نصب و عملیات کالیبراسیون
سیستم هاي اندازه گیري و کالیبراسیون

مخازن ذخیره
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مهندس کاظمی و خلق ارزش برای سهامداران سیمان صوفیان

ش��رکت  س��الیانه  ع��ادی  عموم��ی  مجم��ع 
تاری��خ  در  )س��هامی  ع��ام(  صوفی��ان  س��یمان 
95/03/10 در مح��ل مجتمع امید تش��کیل ش��د. 
در ای��ن مجمع ک��ه با حضور بی��ش از 75 درصدی 
س��هامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، 
نماینده س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، حس��ابرس 
و ب��ازرس قانون��ی برگ��زار ش��د، ریاس��ت مجم��ع 
برعه��ده آقای بی��ژن جواهری بود ک��ه جنابان فاتح 
و ش��هریاری در مقام نظ��ار اول و دوم و آقای خوش 
خلق��ی به عن��وان دبیر مجم��ع انتخ��اب گردیدند.

درادام��ه با قرائت گ��زارش هیات مدی��ره به مجمع 
مربوط به اهم فعالیت های صورت پذیرفته طی سال 
مالی منتهی ب��ه 1394/12/29 توس��ط مدیرعامل 
ش��رکت و پ��س از اس��تماع گ��زارش حس��ابرس و 
ب��ازرس قانونی، مجمع نش��ینان با طنی��ن صلوات 
خ��ود ضمن تصوی��ب صورت ه��ای مال��ی و تنفیذ 
معامالت مش��مول ماده 129 با تقس��یم س��ود 72 
ریال��ی به ازای هر س��هم ب��ه کار خود پای��ان دادند.
اعض��ای هیات مدیره به ش��رح زیر انتخاب ش��دند:

- شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین
-  شرکت سیمان ارومیه 

- شرکت سیمان قاین 
- شرکت سیمان شاهرود 
- گروه مالی بانک مسکن

مهندس حس��ین کاظمی مدیر ارش��د ش��رکت در 
ابتدای گزارش خود به مجمع با برشمردن مشکالتی 
که صنعت س��یمان را در س��ال 94 تهدید می کرد، 
از جمله رکود بازار و کاهش س��اخت و ساز، کاهش 
بودجه ه��ای عمرانی دولت و ناامنی در کش��ورهای 
همس��ایه که عمده صادرات س��یمان کش��ور را به 
خ��ود اختصاص م��ی داد، اظهار امی��دواری کرد که 
شرکت س��یمان صوفیان با به کارگیری سیستم های 
نوی��ن مدیریتی و تعالی س��ازمانی و با اتکا به نیروی 
انس��انی کارآمد خویش به عنوان بزرگ ترین سرمایه 
شرکت، به چشم اندازهای ترسیمی خود دست یابد.

این مدیر برجسته صنعت کانی کشور روزآمد  کردن 
تکنول��وژی و ایج��اد محیطی پاک و ایم��ن، ارتقای 
کم��ی و کیفی محصوالت و مدیری��ت بر هزینه ها را 
از دیگر رئوس کاری مدیریتی خود دانس��ت و اضافه 
کرد: به جد در تالش��یم ضمن توس��عه ب��ازار فروش 
و ارتقای ارائه خدمات و محصول خود به مش��تریان 
و س��ایر ذی نفع��ان و جلب رضایت آنها در راس��تای 
بهبود مس��تمر فرایندهای س��ازمانی، مسیر خود را 
همواره به درس��تی طی کنیم تا بتوانیم به یکی از 5 
ش��رکت برتر صنعت سیمان کش��ور تبدیل شویم.

به گفته مهندس کاظمی، شرکت با در اختیار داشتن 

سهم 3 درصدی از بازار داخلی و زمینه های مناسب 
صادراتی توانسته است در سال مالی مورد گزارش در 
تولید و فروش س��یمان پوزوالنی و سیمان تیپ 1 – 
425 رشد نسبت به سال قبل برای سهامدارانش به 
ارمغان بیاورد؛ هرچند که ناامنی در عراق و افغانستان 
و دیگ��ر بازاره��ای ه��دف صادراتی عرص��ه را برای 
فروش خارجی سیمان و کلینکر نامساعد کرده بود. 

پیام هیات مدیره

شرکت جهت نیل به جایگاه برتر در صنعت، با استفاده 
از تمامی منابع و امکانات در اختیار و با تکیه بر کارکنان 
توانمن��د خود اق��دام به تدوین برنامه های مناس��ب 
جهت ارتقای به��ره وری، ارتقای کیفیت محصوالت 
تولیدی، کاه��ش زمان واکنش به نی��از ذی نفعان و 
در نهایت تالش برای بهبود مس��تمرعملکرد شرکت 
و خل��ق ارزش ب��رای س��هامداران در محیطی پاک 
و ایمن نموده اس��ت و امید آن داریم با پش��تیبانی و 
رهنمود سهامداران محترم ش��اهد نتایج آن باشیم.

بیان استراتژی شركت
الزمه دس��تیابی به چش��م انداز س��ازمانی، تبیین و 
تدوین اس��تراتژی ها و اهداف راهبردی مناسب است 
تا ش��کاف بین وضعیت کنون��ی و وضعیت مطلوب 
آتی س��ازمان ب��ا عملیاتی نم��ودن آنها پ��ر گردد.

کار  و  کس��ب  س��طح  عموم��ی  اس��تراتژی 
در چه��ار ن��وع ب��ه ش��رح زی��ر تایی��د می ش��ود:
- اس��تراتژی رهب��ری هزین��ه )برت��ری عملیاتی(

- استراتژی تمایز
- استراتژی تمرکز

برت��ری  »کس��ب  صوفی��ان  س��یمان  ش��رکت 
عملیات��ی« ب��ا رهب��ری هزینه ه��ا را ب��ه عن��وان 
اس��تراتژی اصل��ی خ��ود تعیی��ن ک��رده اس��ت.

»استراتژی های سطح وظیفه ای« شرکت و به عبارت 

دیگر استراتژی ها و اهداف واحدهای وظیفه ای، با استناد 
به نتایج حاصله از »تجزیه و تحلیل قوت ها و ضعف ها 
/ فرصت ه��ا و تهدیده��ا« )SWOT( , و همچنین 
زمینه های قابل بهبود حاصله از »خودارزیابی« براساس 
مدل تعالی س��ازمانی EFQM طبق »روش ارزیابی 
مت��وازن« )Balanced Scorecard – BSC( در 
چهار منظر »مالی«، »مشتری«، »فرایندهای داخلی« 
و »یادگیری و رش��د« روش مزبور تدوین ش��ده اند.
بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شركت برای 

سال مالی آتی
سند یا بیانیه چش��م انداز شرایط آتی را که سازمان 
سعی در ایجاد آن دارد، تبیین می کند. بیانیه چشم 
انداز توجه به داخل سازمان داشته و اساسا برای داخل 
سازمان تدوین شده و مسیر آتی بنگاه را نشان می دهد.

شرکت س��یمان صوفیان با آگاهی از شرایط رقابتی 
آتی صنعت سیمان کش��ور و لزوم دستیابی به رشد 
و توس��عه همه جانبه و پای��دار، جهت حفظ منافع 
ذی نفعان ش��رکت، چشم انداز قرار گرفتن در بین 5 
شرکت برتر سیمان کشور را برای خود برگزیده است.

چشم انداز
شرکت س��هامی عام کارخانجات س��یمان صوفیان 
مصمم است با به کارگیری سیستم های نوین مدیریت 
و تعالی س��ازمانی، ات��کا بر نیروی انس��انی کارآمد، 
روزآم��د نمودن تکنولوژی و ایج��اد محیطی پاک و 
ایمن، ارتقای کمی و کیفی محصوالت و مدیریت بر 
هزینه ها، ضمن توسعه بازار و ارتقای خدمات خود به 
مشتریان و سایر ذی نفعان و جلب رضایت آنان، روند 
بهبود مستمر فرایندهای سازمانی را تحقق بخشیده 
و یکی از 5 شرکت برتر صنعت سیمان کشور باشد.

اهم برنامه های سال 95
- تعویض ترینیون ورودی آسیاب سیمان 3 در صورت نیاز

- خری��د و تعوی��ض جرثقیل های س��قفی یک تنی 
آس��یاب س��یمان 1، 2 و 3 به دلیل تسریع در انجام 
کارها و جلوگیری از مصدوم شدن پرسنل تعمیرات
- نیاز به تعویض زنجیر قاشق های الواتور بارگیرخانه 

قدیم واحد 2
- نیاز به نوسازی فالکس��و پکرهای واحدهای قدیم
ان��دازی  راه  و  نص��ب  س��اخت،  طراح��ی،   -
دس��تگاه کاس��که خ��ط ی��ک بارگیرخان��ه قدی��م

- برگرداندن دنده اصلی کوره 3
- تعوی��ض درام مح��رک الواتور پری هیت��ر کوره 3
- راه ان��دازی سیس��تم فل��ه زن��ی در بارگیرخانه 4 
- احیای مس��یر مس��تقیم سنگ ش��کن 600 تن 
به س��یلوی س��نگ آهک )دپارتمان قب��ل از کوره(

- جوش��کاری رول های ثابت و متح��رک رولرپرس 
)دپارتمان قبل از کوره(

لج
 خ

دی
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داده پردازی؛ طالیه دار دانش آی تی در کشور

کاروان آی ت��ی کش��ور را خ��وش می ران��د این 
ساربان، و اگر امروز در جای جای کشور عزیزمان 
ارتباط بسان آب خوردن شده، به همت پیشگامی 
اس��ت ک��ه ام��روز داده پ��ردازی می نامن��دش.

مدیرعام��ل فرهیخت��ه ش��رکت با دو ب��ال دانش 
و تدین، س��کان هدایت این ش��رکت را به دست 
گرفته و زبان تحسین بیش از 81 درصد سهامدار 
آگاه و امیدوار را گش��وده است. خوشحال شدیم 
در گل��وگاه علم روز عالمی هس��ت ک��ه می داند 
مل��ت و کش��ور از او چ��ه می خواهن��د و می باید 
ره از منزل ه��ا گذراند و به مقصد رس��ی، باش��د 
که رنج س��فر به مقص��ود عاش��ق را نمی رنجاند.

جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داده 
پردازی ایران )سهامی عام( راس ساعت 10:00 روز 
سه شنبه مورخ 1395,03,04 در محل هتل الله 
با حضور بیش از 81 درصد سهامداران برگزار شد.

هیات رئیس��ه مجمع با حضور آقای محمدحسین 
مهدوی عادلی به عن��وان رئیس مجمع و نظارت 
آقایان س��ید حمید س��یدی و هوش��نگ عمرانی 
و دبی��ری آق��ای علیرضا فراهانی تش��کیل ش��د.

همچنی��ن نماین��ده س��ازمان ب��ورس و نماینده 
موسس��ه حسابرس��ی در جلس��ه حضور داشتند. 
مجم��ع پس از اس��تماع گ��زارش هی��ات مدیره 
آق��ای  جن��اب  محت��رم  مدیرعام��ل  توس��ط 
س��ید ذبی��ح اهلل فی��ض آب��ادی ثان��ی و گزارش 
ب��ازرس قانون��ی تصمیم��ات ذیل را اتخ��اذ کرد:

تصوی��ب صورت های مالی منتهی به س��ال مالی 
1394,12,29

تقسیم 180 ریال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم
 اعضای هیات مدیره نیز به شرح ذیل انتخاب شدند:

- بانک رفاه کارگران
پردی��س تج��ارت  رف��اه  توس��عه  ش��رکت   -
پردی��س رف��اه  فن��اوری  توس��عه  ش��رکت   -
- مجتمع اقتص��ادی کمیته ام��داد امام خمینی

- شرکت کهن تجارت مهران
پیام هیات مدیره

ماموریت:
ش��رکت داده پ��ردازی ای��ران )س��هامی ع��ام(، 
ب��ه عن��وان بنیانگ��ذار صنعت فن��اوری اطالعات 
کش��ور، تالش نموده تا ضم��ن حفظ جایگاه ویژه 
خود در به��ره مندی از میراث کیفی��ت و اعتبار 
ش��رکتی آی بی ام ای��ران با دیرین��ه  بیش از نیم 
ق��رن، از طریق همگامی با پیش��روان این صنعت 
در حوزه ه��ای متنوعی همچ��ون تامین و تجهیز 
زیرساخت ها، توس��عه س��امانه ها و نرم افزارهای 
کارب��ردی پای��ه، راه حل های جامع و نیز اش��اعه 
کاربس��ت مدل ه��ای کس��ب و کار نوآوران��ه در 
س��طوح بنگاه��ی و فرابنگاه��ی فعالی��ت  کن��د.

چشم انداز:
معتم��د ش��رکت ها در س��ازماندهی و مدیری��ت 
داده ها و همیاری  کننده سازمان ها در اخذ ارزش 
اف��زوده از س��رمایه گذاری در فن��اوری اطالعات 
در حوزه های متنوع صنعتی در س��طح کش��ور و 
منطق��ه از طریق تعالی بخش��ی به س��رمایه های 

انس��انی شرکت، نهادینه س��ازی فرایند تحقیق و 
توس��عه بر پایه نیازهای سرویس محور مشتریان، 
بل��وغ س��ازمانی در مدیری��ت  ارتق��ای م��داوم 
پروژه، ن��وآوری خالق و مدیریتی مش��ارکتی در 
اکوسیس��تم محص��والت و خدمات ن��رم افزاری.

 شعار اصلی شركت:
بازآفرینی خدمات

برنامه های آینده شركت:
1. حضور فعال در طرح ها و پروژه های ملی و حاکمیتی

2. س��رمایه گ��ذاری و راه ان��دازی MVNO با 
تمرکز بر خدمات حوزه سالمت و تامین اجتماعی

3. ارائ��ه خدمات در ح��وزه ارتباطات داده با اخذ 
و فع��ال س��ازی مجوز SERVCO ب��ا تمرکز بر 
ارائ��ه خدمات IOT و Big Data به مش��تریان

4. ت��الش در جه��ت ارتق��ای دان��ش مدیریت و 
اس��تفاده از تجربیات حاص��ل از پروژه های بزرگ

5. متناس��ب س��ازی دان��ش فن��ی کارشناس��ان 
اطالع��ات فن��اوری  روز  پروژه ه��ای  انج��ام  ب��ا 

نی��روی  از  اس��تفاده  و  س��ازی  بهین��ه   .6
پروژه ه��ا انج��ام  در  خب��ره  کارشناس��ی 

ارائ��ه  در  روز  فناوری ه��ای  از  اس��تفاده   .7
مش��تریان ب��ه  انفورماتیک��ی  حل ه��ای  راه 

بانک��ی  سیس��تم های  ب��ه  خدم��ات  ارائ��ه   .8
ش��رکت محص��والت  س��بد  تکمی��ل  ب��ا 

9. به روزرسانی و توسعه تجهیزات مرکز داده و استفاده 
از فناوری Cloud در ارائه خدمات به مش��تریان
Help Deskمرک��ز از  ب��رداری  به��ره   .10
ش��رکت در راس��تای س��رویس دهی به پروژه ها

11. جوابگویی به نیازهای توس��عه یافته مشتریان 
Data Centerامکان��ات ارائ��ه  زمین��ه  در 

تامی��ن  جدی��د  مناب��ع  یافت��ن   .12
ارائ��ه  از کش��ور جه��ت  در خ��ارج  تجهی��زات 
مش��تریان نی��از  م��ورد  و  جامع ت��ر  خدم��ات 

افزای��ش دان��ش فن��ی جه��ت  13. مطالع��ه و 
در  اب��ری  رایان��ش  سیس��تم های  از  اس��تفاده 
کش��ور غیربانک��ی  و  بانک��ی  سیس��تم های 
14. استمرار سیاست کاهش دوره وصول مطالبات

س��ازی  متناس��ب  سیاس��ت  اس��تمرار   .15
حج��م س��رمایه در گ��ردش نس��بت ب��ه حجم 
فعالیت ه��ا ب��ا مدیری��ت وج��وه نقدی ش��رکت

16. احیای س��ند زمین های متعلق به ش��رکت و 
ساخت ابنیه اداری متناسب در تهران و شهرستان ها

17. ادام��ه سیاس��ت نوس��ازی و بهین��ه س��ازی 
تاسیس��ات فنی و س��اختمانی ش��رکت در جهت 
اقتص��ادی کارای��ی و صرف��ه جوی��ی  افزای��ش 

18. اس��تمرار سیاست نظام متمرکز کنترل منابع 
و پروژه ها

19. به روزرس��انی و بهب��ود روش ه��ای انجام کار 
برای پاس��خگویی س��ریع به نیازهای مش��تریان
20. ادامه فعالیت های زیربنایی حاصل از تجربیات 
ش��رکت در امر تامین و پش��تیبانی سیستم های 
ب��زرگ و متوس��ط و ن��رم افزاره��ای م��ورد نیاز

21. بازنگ��ری اطالع��ات الکترونیکی ش��رکت و 
استفاده از فناوری های روز جهت تسهیل در ارائه 

خدمات و مسئولیت ها
آموزش��ی،  تس��هیالت  و  امکان��ات  ایج��اد   .22
ورزش��ی، فرهنگ��ی و س��یاحتی ب��رای پرس��نل

به کارگی��ری  تقوی��ت  سیاس��ت  اس��تمرار   .23
سیس��تم های مکانی��زه در جه��ت افزای��ش توان 

مدیریتی و بهره وری
24. پیش بینی بازار شرکت داده پردازی ایران در سال. 
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به صدا درآمدن زنگ آغازبه كار معامالت بورس تهران توسط مدیرعامل 
بانك صادرات ایران 

 ب��ه مناس��بت هفتمین س��الروز خصوصی س��ازی بان��ک صادرات ای��ران، طی 
مراس��می نمادی��ن و ب��ا حض��ور مدیران ارش��د این بان��ک و س��ازمان بورس و 
اوراق به��ادار تهران، زنگ آغ��از معامالت بورس تهران توس��ط دکتر لل�ه گانی، 
مدی��ر عام��ل و نائب رئی��س هیات مدیره بان��ک صادرات ایران ب��ه صدا درآمد.
لل�ه گانی در این مراسم ضمن اشاره به گستردگی شعب این بانک و  32 هزار نیروی انسانی 
شاغل، بانک صادرات را به عنوان یک بانک تجاری و فعال در همه بخش ها برشمرد.
مدیرعامل این بانک با اش��اره به نام گذاری س��ال 95 به ن��ام "اقتصاد مقاومتی، 
اق��دام و عم��ل" خاطر نش��ان کرد: توج��ه به واح��د های تولیدی و گس��ترش 
سیاس��ت کارتهای اعتب��اری جهت خرید محصوالت داخل��ی از جمله مهمترین 
برنام��ه ه��ا در س��ال ج��اری ب��وده و ضمن پی��اده س��ازی برنامه اس��تراتژیک 
بان��ک، با ارائه بس��ته سیاس��ت اعتب��اری در جهت پاس��خگویی به درخواس��ت 
مش��تریان س��عی در پوش��ش خواس��ته ه��ای تمام��ی اقش��ار جامع��ه داریم.
وی اف��زود: اقدام��ات ج��دی و موث��ری جه��ت پیگی��ری وص��ول مطالب��ات 
 10 گذش��ته  س��ال  در  ک��ه  ای  گون��ه  ب��ه  اس��ت،  ش��ده  انج��ام  مع��وق 
ادام��ه دارد. نی��ز  امس��ال  ای��ن رون��د  و  یافت��ه  درص��د مطالب��ات کاه��ش 

ل�له گانی در خصوص اهداف آتی بانک نیز اظهار داشت: مرکز مشاوره مالی در بانک 
راه اندازی شده و این بانک در حال نزدیک شدن به استانداردهای IFRS است.
گفتن��ی اس��ت بانک صادرات ایران جزو 20ش��رکت برتر بورس��ی کش��ور بوده 
و ب��ه عن��وان بزرگتری��ن بانک بورس��ی ای��ران، با انج��ام بی��ش از 700میلیون 
تراکن��ش مالی در ماه، ص��دور 57 میلیون کارت الکترونیکی ب��رای متقاضیان، 
راه ان��دازی بی��ش از 451 ه��زار دس��تگاه پایان��ه ف��روش متص��ل به حس��اب 
ای��ن بانک نق��ش بس��زایی در توس��عه و ترویج بانکداری نوین داش��ته اس��ت.
س��هام  عرض��ه  س��الروز  هفتمی��ن  یادب��ود  ل��وح  مراس��م  ای��ن  پای��ان  در 
بان��ک ص��ادرات ای��ران در ب��ورس ته��ران از س��وی دکت��ر قالیب��اف رئی��س 
س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار ب��ه مدی��ر عام��ل ای��ن بان��ک اه��دا گردید.

معاون وزیر اقتصاد: پس�ت بانك؛  تأمین كننده مالی خرد مناس�بی برای 
توسعه روستایی 

معاون امور بانکی، بیمه ای و ش��رکت های وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی گفت: 
پس��ت بانک ایران ب��ا توجه به تغیی��ر راهبرد جدی��د خود به بانک توس��عه ای - 
تخصصی حوزه های ICT و خرده بانکدار روستایی کشور، تأمین کننده مالی خرد 
)microfinance( مناس��بی برای صنایع و کس��ب و کارهای این حوزه هاست.

حس��ین قض��اوی، مع��اون ام��ور بانک��ی، بیم��ه ای و ش��رکت های وزارت امور 
اقتص��ادی و دارای��ی اف��زود: پس��ت بانک 
دارای ظرفیت های بس��یار مناس��بی است 
و توانس��ته اس��ت خدم��ات متن��وع بانکی 
و پولی را درس��طح کش��ور ب��ه هموطنان 
ارای��ه کن��د ک��ه بیانگ��ر توانای��ی منحصر 
به فرد آن در ش��بکه بانکی کش��ور اس��ت.

ب��ه  توج��ه  ب��ا  ک��رد:  تصری��ح  قض��اوی 
در  پس��ت بانک ایران  حاکمیت��ی  رس��الت 
روس��تاها و ل��زوم ارای��ه خدم��ت متن��وع 
بانک��ی ب��ه روس��تائیان، دول��ت و مجلس 
خوب��ی  اتفاق نظ��ر  اس��المی  ش��ورای 

دارن��د ک��ه این بان��ک به عن��وان بان��ک دولت��ی و ب��ازوی اجرای��ی حاکمیتی 
کماکان در راس��تای توس��عه و رونق اقتصادی روس��تاها فعالیت داش��ته باشد.

مع��اون ام��ور بانکی، بیم��ه ای و ش��رکت های وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارایی 
گف��ت: افزای��ش س��رمایه  بانک های دولت��ی از جمل��ه پس��ت بانک ایران به طور 
ت��الش  و  اس��ت  دارای��ی  و  اقتص��ادی  ام��ور  وزارت  کار  ج��دی در دس��تور 
می کنی��م در قال��ب قانون برنامه شش��م توس��عه کش��ور، آن را عملیاتی کنیم.

وی تصری��ح ک��رد: حضور پس��ت بان��ک ای��ران در مجموع��ه وزارت ارتباطات 
و فن��اوری اطالع��ات ی��ک مزی��ت رقابت��ی ب��رای ای��ن بانک اس��ت ت��ا بتواند 
رس��الت خدمت رس��انی خ��ود در روس��تاها را ب��ه نح��و مطلوبی انج��ام دهد.

قض��اوی درپای��ان ب��ا بیان اینک��ه توجه ب��ه حوزه ه��ای بانک��داری بین الملل و 
انج��ام مس��ئولیت تأمین مالی خ��رد، در یک اف��ق زمانی میان م��دت می تواند 
مناب��ع ارزان قیم��ت خارج��ی را ج��ذب بانک ه��ا از جمل��ه پس��ت بانک ایران 
نمای��د تأکی��د ک��رد: وزارت ام��ور اقتصادی و دارای��ی آمادگ��ی و حمایت خود 
را درخص��وص اج��رای کامل برنامه ه��ای توس��عه ای این بانک اع��الم می کند.

حضور دکتر عاطفی فر و مهندس شریفی
تفاهم نامه همکاری بین بانک دی و شرکت بازرگانی پتروشیمی امضا شد

بانک دی و ش��رکت بازرگانی پتروش��یمی با هدف گس��ترش سطح همکاری ها 
تفاهم نامه ای را امضا کردند.

دکتر علیرضا عاطفی فر � سرپرست بانک دی � در این مراسم اظهار کرد: بانک دی 
در س��الی که مقام معظم رهبری آن را اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری 
کرده اند، تالش کرده است در این مسیر گام هایی اجرایی بردارد، به همین منظور 
حمایت از شرکت های داخلی و تولیدکنندگان در اولویت برنامه ها قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در قالب تفاهم نامه های همکاری بانک دی آمادگی ارائه انواع خدمات 
و محصوالت را به شرکت ها دارد، تصریح کرد: در توافق نامه ای که با شرکت بازرگانی 
پتروشیمی منعقد شده در بیش از 20 سرفصل خدمات پولی و بانکی ارائه خواهد شد.

ب��ه گفت��ه وی بر این اس��اس بان��ک دی ع��الوه بر انج��ام کلیه ام��ور اعتباری 
ب��رای هلدین��گ و ش��رکت های تابع��ه، در زمینه اعط��ای تس��هیالت و تامین 
مال��ی طرح ه��ای وی��ژه هلدین��گ طب��ق ضواب��ط و مق��ررات بان��ک مرک��زی 
و انج��ام مش��اوره در ح��وزه مال��ی و بانک��ی خدم��ات ارائ��ه خواه��د ک��رد.

مهندس مهدی ش��ریفی نیک نفس � مدیرعامل ش��رکت بازرگانی پتروشیمی � 
نی��ز با تقدیر از بان��ک دی برای انعقاد ای��ن تفاهم نامه اظهار کرد: این ش��رکت 
یک��ی از بزرگترین ش��رکت های خاورمیانه اس��ت که به امر ف��روش محصوالت 
تولیدی مجتمع های پتروشیمی ایران در بازارهای داخلی و خارجی اشتغال دارد.

وی با بیان اینکه بازرگانی پتروشیمی به عنوان یک شرکت خصوصی فعالیت می کند، 
افزود: از اهداف فعالیت شرکت حضور در بازار از طریق ارتقاء کیفیت محصوالت و 
ارائه خدمات بعد از فروش به مشتریان و جلب رضایت آنان است و به منظور توسعه 
فعالیت های بازاریابی و پاسخگویی به نیازهای مشتریان در بازارهای برون مرزی، 
شرکت به تاسیس شرکت ها و دفاتری در کشورهای مختلف مبادرت کرده است.

موض��وع ای��ن تفاهم نامه که ب��ه امضای دکت��ر عاطفی فر سرپرس��ت بانک دی، 
محم��د علی م��ورج عضو هیات مدی��ره بانک دی، مهندس ش��ریفی نیک نفس 
مدیرعام��ل ش��رکت بازرگانی پتروش��یمی و علی اصغر یامی عض��و هیات مدیره 
ش��رکت رس��ید، عب��ارت اس��ت از ارائ��ه خدم��ات و تس��هیالت ارزی و ریالی 
بانک��ی به ش��رکت در چارچوب قوانی��ن و مقررات بانکی در قب��ال تمرکز منابع 
و فعالیت ه��ای پول��ی و بانک��ی هلدین��گ و ش��رکت های تابعه ن��زد بانک دی.
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با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک 
ملت صورت گرفت؛

 بهره برداری از فرابانک ملت برای اولین بار در 
نظام بانکی کشور

آیی��ن افتت��اح فرابان��ک مل��ت ب��ه عن��وان نخس��تین ش��عبه بانکی 
مج��ازی کش��ور ب��ا حض��ور مدیرعام��ل، اعض��ای هی��ات مدی��ره، 
اعض��ای هی��ات عام��ل و مدی��ران ارش��د بان��ک مل��ت برگزار ش��د.

 فرابان��ک مل��ت، بانک بدون ش��عبه و کامال مجازی و یک��ی از عظیم 
ترین پروژه های تحولی در نظام بانکی کش��ور است که مشابهی ندارد.

ب��ر اس��اس ای��ن گ��زارش، فرابان��ک مل��ت ب��ا به��ره گی��ری از توان 
نی��روی انس��انی بخش ه��ای بانکداری ش��خصی و فن��اوری اطالعات 
بان��ک مل��ت و ش��رکت های وابس��ته به بهره برداری رس��یده اس��ت.

علی رس��تگار، مدیرعامل بانک ملت در مراس��م آغاز ب��ه کار این بانک 
مج��ازی، از تمامی دس��ت ان��درکاران در بانکداری ش��خصی و بخش 
آی ت��ی این بان��ک بابت اجرای��ی کردن این پ��روژه ب��زرگ قدردانی 
ک��رد و اظهار داش��ت: ت��الش، همت و دان��ش فنی کارکن��ان بخش 
فن��اوری اطالع��ات بان��ک ملت، زبان��زد نظام بانکی کش��ور اس��ت و 
عملکرد گذش��ته ای��ن بخش، بارها ای��ن موضوع را ثابت کرده اس��ت.

وی با اشاره به پیچیده تر شدن کسب و کارهای و متنوع شدن نیازهای 
مش��تریان به صورت روزانه و مستمر، تاکید کرد: بانک ملت متناسب با 
نیازهای مش��تریان، بانکداری جامع را پیاده س��ازی کرده و محصوالت 
جدید خود را صرفا بر اساس نیازهای آنان طراحی و عرضه کرده است.

رس��تگار ب��ا تاکی��د بر این نکت��ه که بانک مل��ت تمام ت��الش خود را 
ب��رای پیش��گامی در تولید محص��والت جدید ب��ه کار گرفته اس��ت، 
خاطرنش��ان کرد: در پنج س��ال آین��ده، بانکی در نظام بانکی کش��ور 
پیش��رو خواه��د بود ک��ه در بخشIT پیش��رو باش��د بنابرای��ن بانک 
مل��ت برای حفظ پیش��گامی خود، ی��ک لحظه هم در ایج��اد تنوع در 
محصوالت و اس��تقرار سیس��تم های جدی��د، کوتاه��ی نخواهد کرد.

وی ادام��ه داد: بانک ملت در به کارگیری فناوری های نوین بانکداری، 
از هی��چ هزینه ای دریغ نخواه��د کرد تا بدین ترتی��ب بتواند با تولید 
محص��والت متنوع، رضای��ت حداکثری مش��تریان را به دس��ت آورد.

قدردان�ی دبی�ر كل انجمن مدی�ران صنایع از 
مدیرعامل بیمه رازی

در پ��ی برگ��زاری مجم��ع عموم��ی ع��ادی انجمن 
مدی��ران صنایع و مش��ارکت ش��رکت بیم��ه رازی 
در جه��ت برگزاری ای��ن مجمع، آق��ای محمدرضا 
س��توده دبیرکل انجمن طی نامه ای از دکتر یونس 
مظلوم��ی مدیرعام��ل بیم��ه رازی تقدی��ر نمودند.
مت��ن نام��ه ف��وق ب��ه ش��رح ذی��ل م��ی باش��د:

 عضو گرانقدر انجمن 
جناب آقای دکتر یونس مظلومی

رازی  بیم��ه  ش��رکت  محت��رم  مدیرعام��ل 
با سالم و احترام

بدینوس��یله از حمای��ت های بی دری��غ جنابعالی و 
باالخص مدیر و همکاران محترم روابط عمومی شرکت 
بیمه رازی در مش��ارکت در برگزاری مجمع عمومی 
س��ال 1395 انجمن مدیران صنای��ع تقدیر نموده و 
امیدوار اس��ت این همکاری ها کم��اکان ادامه یابد.

محمدرضا ستوده 
دبیر کل انجمن مدیران صنایع 

گفتنی اس��ت مجمع عمومی ع��ادی انجمن مدیران 
صنایع روز یکش��نبه 9 خ��رداد 1395 در باغ دربند 
تهران برگزار ش��د و موارد مرتبط مش��خص گردید. 
ب�ه دنبال تحوی�ل اولی�ن پروژه مس�کن مهر 

ویالیی كشورصورت گرفت : 
قدردانی معاون وزیر راه وشهرسازی ازبانک مسکن 

محس��ن نریم��ان معاون وزی��ر راه و شهرس��ازی و 
مدیرعامل ش��رکت عمران شهرهای جدید کشور در 
مراسم تحویل موقت اولین پروژه مسکن مهر ویالیی 
کشور در شهر جدید امیرکبیر اراک از حمایت مالی 
بانک مسکن به منظور تکمیل این پروژه قدردانی کرد.
در مراس��م تحویل موق��ت این پروژه ک��ه با حضور 
ام��ور  در  و شهرس��ازی  راه  وزی��ر  مق��ام  مع��اون 
مس��کن مهر، اس��تاندار مرکزی، برخی از مسووالن 
دس��تگاه های اجرایی اس��تان و جمع��ی از اعضای 
شورای اس��المی ش��هر اراک برگزار ش��د، نریمان، 
ب��اال ب��ردن س��طح رف��اه م��ردم و افزای��ش حقوق 

ش��هروندی را ه��دف تی��م عمرانی دولت دانس��ت.
بر اس��اس این گزارش معاون وزیر راه و شهرسازی، 
اعالم کرد: یک محیط زیست شهری مناسب، شامل 
مکان های انتظامی برای ایجاد و امنیت، مکان های 
گردش��گری و تفریحی ب��رای افزای��ش حس تعلق 
ش��هروندان و مکان های آموزش��ی برای رشد علمی 
مناسب کودکان است که باید برای زیست مطلوب و 
پایدار شهروندان در یک شهر آن ها را رعایت کنیم.
همچنین نریمان با ابراز خرس��ندی از افتتاح فاز اول 
شهر جدید امیرکبیراراک، توسعه و پیشرفت فیزیکی 
در این شهر را مرهون همکاری دستگاه های اجرائی 
و خدمات رس��ان اس��تان ، پیگیری مجدانه شرکت 
عمران امیرکبیر و حمایت مالی بانک مسکن دانست.
بانك پاسارگاد، پیشرو در كسب افتخارات بین 
الملل�ی؛ بار دیگ�ر بانك پاس�ارگاد، بانك برتر 

ایران شد
ارزیاب��ی موسس��ه معتب��ر یورومان��ی،  ب��ر اس��اس 
بانک پاس��ارگاد موفق ش��د برای دومین سال متوالی، 

جای��زه برتری��ن  بان��ک ایران��ی را از آن خ��ود کن��د.
خسرو رفیعی مشاور مدیرعامل و مدیر روابط  عمومی این 
بانک با اعالم این خبر گفت: موسسه یورومانی ارایه کننده 
اطالع��ات ممتاز در حوزه های مختل��ف نظیر بازارهای 
سرمایه، سرمایه گذاری ها و ارز محسوب می شود که با 
درنظر گرفتن هوشمندانه آخرین تحوالت، امکان آگاهی 
از وضعیت بازارهای مالی جهانی و انتخاب مناسب ترین 
موسس��ه برای همکاری در هر کسب و کاری را فراهم 
می کن��د. وی ادامه داد: موسس��ه یورومانی با توجه به 
بررسی و ارزیابی های صورت گرفته در بازار بانکداری ایران، 
جایزه برترین بانک ایرانی را، برای دومین سال متوالی 
به بانک پاس��ارگاد اعطا کرد. این در حالی است که این 
بانک در سایر صحنه های بین المللی نیز حضور چشمگیر 
داش��ته و موفقیت های ارزشمندی را کسب کرده است.

وی تأکید ک��رد: از جمله ی این موفقیت ها می  توان به 
کس��ب جایگاه بانک سال جمهوری اس��المی ایران در 
س��ال  2015 بر اس��اس ارزیابی موسس��ه معتبر بنکر 
برای پنجمین سال، کس��ب عنوان بانک برتر اسالمی 
ایران در س��ال 2015، برای س��ومین س��ال متوالی بر 
اس��اس ارزیابی این موسسه، کسب جایگاه شایسته در 
رتبه بندی 500 برند برتر بانکی جهان و... اش��اره کرد.
رفیعی خاطرنش��ان کرد: بانک پاسارگاد، در طول چند 
سال گذشته مورد توجه ارگان های مختلف اقتصادی و 
بین المللی قرار گرفته است. این ارگان ها به صورت مستمر 
این بانک را ب��رای فعالیت های مختلف ارزیابی کرده و 
آمادگ��ی خود را برای ایجاد ارتباط با آن اعالم کرده اند.

گفتنی است اعطای جوایز بهترین بانک های خاورمیانه از 
سال 1992 آغاز شده  است و بانک پاسارگاد برای دومین 
س��ال متوالی موفق به دریافت این جایزه شده اس��ت.
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مهندس شهباز و ترسیم افقی روشن برای موتور سازان
مجمع عمومی عادی س��االنه ش��رکت موتورس��ازان 
تراکتورس��ازی ایران )س��هامی عام( مورخ چهارشنبه 
1395/3/12 در مجتم��ع طالئی��ه تهران برگزار ش��د.
در این مجمع ک��ه با حضور 87 درصدی س��هامداران 
حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حس��ابرس و بازرس قانونی شرکت 
تشکیل شد، آقای محمد شهباز نجفعلیزاد به عنوان رئیس 
و جنابان پرویز احمدزاده و سیدعلی رئیس زاده در مقام 
نظار اول و دوم و آقای ناصر یکتن به عنوان دبیر مجمع 
با اکثریت آرای س��هامداران حاضر انتخشاب گردیدند.

در ادامه و با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع و پس از 
استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان 
با طنین صلوات پی در پی خود ضمن تقدیر و تشکر از 
اهم فعالیت های صورت پذیرفته طی سال مالی منتهی 
ب��ه 1394/12/29، با تصویب صورت های مالی و تنفیذ 
معامالت مش��مول ماده 129 قانون تجارت و با تقسیم 
سود 10 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

مهندس ش��هباز در ابتدای گزارش خود با برش��مردن 
چالش هایی که صنعت کشور در سال 94 با آنها دست 
به گریبان ب��ود، از جمله ادامه تحریم های بین المللی، 
رکود بازار و ... گفت: در س��ایه تالش کارکنان ارزشمند 
مجموعه و تدبیر مدیریت، ش��رکت توانس��ت یکی از 
سخت ترین س��ال های کاری خود را پشت سر بگذارد.

وی که با عملکرد درخش��ان خود در سالیان گذشته در 
این مجموعه توانسته نگاه های بس��یاری را به سبک و 
سیاق مدیریتی و اصول برنامه ریزی هایش جلب کند، 
ادام��ه داد: در س��ال مالی مورد گ��زارش اهتمام جدی 
به مقوله بهینه س��ازی و باال بردن بهره وری در شرکت 
صورت پذیرفته و در کنار کنترل هزینه های پرس��نلی 
توانس��تیم با تولید قطعاتی که امکان واردات و یا تهیه 
آنه��ا از بازاره��ای خارجی یا داخلی فراه��م نبود و ایضا 
تولید موتورهای با مزیت سودآوری باالتر، حیات شرکت 
را استمرار بخش��یم و در جهت رسیدن به خودکفایی 
و تجلی اقتصاد مقاومت��ی اقدامات موثری انجام دهیم.

مدیر فرهیخته و کاربلد ش��رکت س��پس از تش��کیل 
نمایندگی هایی برای افزایش میزان  صادرات سخن گفت 
و افزود: بس��یار امیدواریم که با رایزنی های در حال انجام 
و توافقاتی که در شرف حصول است، بتوانیم در همین 
س��ال مالی برنامه افزایش سرمایه ش��رکت را به انجام 
برسانیم زیرا نوسازی ماشین آالت و ارتقا و به روزرسانی 
تکنول��وژی تولید محصول ب��رای باال ب��ردن راندمان و 
بهره وری بیش��تر، از اصول اولیه مدیریتی اینجانب می 
باش��د و ما معتقدیم اگر این افزایش سرمایه با حمایت 
سهامداران انجام پذیرد، با توجه به فضای مثبتی که در 
اتمسفر اقتصاد کشور پس از توافقات هسته ای و برچیده 
ش��دن نظام ظالمانه تهدید و تحریم حکمفرما ش��ده، 
موتورس��ازان بتواند با شایستگی پله های توسعه و رشد 
پایدار را طی کرده و عالوه بر سودآوری در جهت حصول 
افتخ��ار ملی وظیفه خود را به نحو احس��ن انجام دهد.

مدیرعامل شرکت در بخش دیگری از گزارش خود درباره 
عملکرد و دستاوردهای ش��رکت در حوزه های تولید و 
فروش بیان کرد: با مراجعه به آمار عملکرد شرکت در حوزه 
تولید، فروش و صادرات مالحظه می ش��ود که در سال 
مورد گزارش شرکت موفق شده است علی رغم مشکالت 
و تنگناهای متعدد با تولید 13130 دستگاه انواع موتور 

و 1230 دس��تگاه قطعات همگن )در مجموع 14360 
دس��تگاه(، 102 درصد پیش بینی نهایی خود را تحقق 
بخشد. همچنین با فروش تعداد 14499 دستگاه انواع 
موتور و قطعات )همگن موتور(، نزدیک به 99 درصد برنامه 
تعدادی و نیز با کل مبلغ فروش معادل 1/141/256 میلیون 
ریال مجموع داخلی و صادراتی، 2 درصد بیش از برنامه 
پیش بینی مبلغ فروش سال 1394 را محقق کرده است.
ش��ایان ذکر اس��ت با تدوین و اجرای برنامه های مدون 
مدیریتی که مهندس ش��هباز در موتورسازان با کمک 
مدیرانش آغاز کرده است، شرکت عالوه بر تعدیل مناسب 
نیرو در هر سال، راندمان و بازده کاری را فزونی بخشیده؛ 
به طوری که در سال سخت و طاقت فرسای بازار صادراتی 
محصوالت کشور، موتورسازان توانسته به جای 217 موتور 
صادراتی، 465 موتور یعنی تحقق 214 درصدی صادرات 
را در کارنامه درخشان مدیریتی مجموعه خود درج کند.

مهندس شهباز در بخش دیگری از گزارش خود گفت: 
همان طورک��ه در برنامه و بودجه س��ال قبل نیز بیان 
ش��ده بود، افزایش سهم بازار ش��رکت در بخش فروش 
قطعات یدکی ، با توجه به پتانس��یل موجود و س��هم 
اندک ش��رکت در این بخش در س��ال ج��اری ، یکی از 
اهداف اس��تراتژیک ش��رکت بوده و  این اس��تراتژی در 
س��ال 1394 با جدیت پیگیری ش��د؛ ب��ه گونه ای که 
فروش بیش از 72 میلیارد ریال قطعات یدکی در سال 
مورد گزارش حاکی از موفقیت نس��بی شرکت در این 
زمینه است و با توجه به هماهنگی های صورت گرفته با 
ش��رکت ت ث ث تراکتورسازی ایران انتظار می رود این 
روند در س��ال های آتی با شدت بیشتری استمرار یابد.

وی بهبود ترکیب نیروی انسانی از نظر سطح تحصیالت 
در کنار ارتقای دانش س��ازمانی را از اهداف استراتژیک 
ش��رکت برشمرد و اضافه کرد: ش��رکت موتورسازان در 
حوزه منابع انس��انی همچنان بر ارتقای سطح دانش و 
مشارکت س��ازنده کارکنان به عنوان یکی از مهم ترین 
س��رمایه های س��ازمانی پایبند ب��وده و از طریق اتخاذ 
سیاس��ت های صحیح جذب، نگه��داری، جایگزینی و 
مدیریت منابع انس��انی این مه��م را پیگیری می کند.

و جمله آخر مهن��دس خوش ذوق و باتدبی��ر این بود: 
خادمین ش��ما س��هامداران در جهت رش��د و اعتالی 
برند خوش��نام ش��رکت و برای حفظ و ارتقای جایگاه 

آن از هی��چ ت��الش و کوشش��ی دریغ نخواهن��د کرد.
اج��ازه می خواهم از عنایت ویژه مدیر ارش��د ش��رکت 
و دیگ��ر ب��زرگان حاض��ر در مجمع از جمل��ه جنابان 
یکت��ن، رس��ولی - مرد ش��ماره ی��ک مال��ی- و دیگر 
مدیران ارش��د مجموعه که به شایس��تگی و بایستگی 
پذی��رای اهالی مطبوعات بودند و ب��ه خبرنگار به دیده 
حرم��ت می نگرند، صمیمانه قدردانی و تش��کر کنیم.

پیام هیات مدیره
وضعیت و تحوالت صنعت مربوطه در س��ال مالی مورد 

گزارش 1394
در سال 1394 علی رغم توفیق نسبی در مهار تورم، بروز 
و تشدید بی سابقه رکود اقتصادی که از سه ماهه پایانی 
سال 1393 آغاز شد و در طول سال مورد گزارش استمرار 
یافت، موجب افت شدید تقاضای مشتریان و کاهش تولید 
و فروش شرکت گردید که مهم ترین عامل بازدارنده تولید 
و رونق کسب و کار شرکت بوده است. شایان ذکر است 
که ابالغ دیرهنگام تسهیالت مالی برای کشاورزان عزیز 
و افزایش نرخ بهره بانکی تسهیالت خرید ماشین آالت 
کشاورزی نقش بسیار مهمی در کاهش تقاضای مشتریان 
و متقاضیان تراکتور و سایر ادوات کشاورزی داشته است.
همچنین تغییر گرایش مشتریان به استفاده از تراکتورهای 
نیمه سنگین و کاهش تقاضا برای موتورهای چهارسیلندر 
که اصلی ترین محصول شرکت است، از دیگر تحوالت مهم 
اثرگذار در فضای کس��ب و کار شرکت به شمار می آید.

از دیگر تحوالت مهم بازار در سال 1394 می توان به بهبود 
مناسبات بین المللی که موجب تشویق ورود رقبای خارجی 
شده و ظهور شرکت های رقیب داخلی که صرفا به واردات 
و عرضه محصوالت خارجی مبادرت می کنند، اشاره نمود.

با عنایت به مطالب ذکرشده، به نظر هیات مدیره فعالیت های 
شرکت در سال مورد گزارش در چارچوب اهداف مندرج 
در اساسنامه و در راستای اجرای برنامه های مصوب انجام 
پذیرفته و مدیریت شرکت با به کارگیری تمهیدات بایسته 
جهت گیری و عملکرد شرکت را به گونه ای هدایت نموده 
است که ضمن حفظ پویایی و تداوم فعالیت و بقای شرکت، 
خط مشی ثبت شده در اساسنامه نیز رعایت شده باشد.

شایان ذکر است که حمایت گروه صنایع تراکتورسازی 
ایران و اس��تفاده از قابلیت ه��ا و توانمندی های موجود 
در هلدینگ اعم از مس��اعدت های مالی، بهره مندی از 
ارتباطات وسیع و نقش س��ازنده و اثرگذار آن در مراکز 
تصمیم گیری، سهم بسزایی در حفظ موقعیت و گذر از 
ش��رایط سخت و دشوار رکود اقتصادی حاکم بر فضای 
کسب و کار داشته؛ به طوری که علی رغم افت 43 درصد 
در میزان تولید و فروش شرکت موتورسازان شرایط حداقل 
س��ودآوری خود را حفظ  کرده و تداوم بخش��یده است.
در س��ال مورد گزارش شرکت موتورسازان تالش نموده 
است با درک تحوالت محیطی و شرایط حاکم بر فضای 
کسب و کار، تالش مضاعف برای مدیریت هزینه ها همراه با 
تقویت فعالیت های توسعه بازار و افزایش فروش موتورهای 
صنعتی و صادرات تا حد امکان تاثیر رکود اقتصادی و کاهش 
تقاضای مشتریان اصلی خود را به حداقل ممکن برساند.   
:)VISION( چشم انداز و آرمان شرکت موتورس��ازان
حضور موفق و پوی��ا در عرصه رقابت جهانی در زمینه:
طراح��ی، س��اخت و عرض��ه موتوره��ای درون س��وز

شعار شركت موتورسازان:
»موتورسازان تفسیر سبز پویایی«

تح��والت و دس��تاوردهای ش��رکت در س��ال 1394
رتبه بندی ش��رکت های پذیرفته ش��ده در بورس اوراق 
بهادار تهران از نظر کیفیت افشا و اطالع رسانی مناسب.
ش��ایان ذکر اس��ت در س��ال م��ورد گزارش براس��اس 
ارائ��ه اطالع��ات به موق��ع و ش��فاف ب��ه س��ازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار ش��رکت توانس��ته اس��ت بین 
298 ش��رکت بورس��ی رتب��ه س��وم را کس��ب کند.
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مدیریت مهندس عباسی ابیانه، چون محل تولدش ثبت جهانی است

دانش��کده ادبیات دانش��گاه تهران نامی است آشنا 
برای ادب دوس��تان کش��ور و نگاهبان��ان گنجینه 
پربهای زبان ش��یرین فارس��ی، و ایران به داشتن 
این داش��ته ها سرآمد است در جهان؛ همین ابیانه 
خودم��ان نه در رم، نه در مصر، نه در هند و نه در 
چین همتایش یافت نشود. این مختصر بدان روی 
نوش��تم که در تاالر ارم، موی سپیدی از دیار ابیانه 
دستاوردی می داش��ت که »بارز« نام همی گرفت، 
گفت و گفتند تا به س��ود رسیدند و دلخوش زین 
عملکرد. طنین صلوات سهامداران بر عملکرد مالی 
و ش��فافیت حساب ها و تحسین پانل هیات رئیسه 
بدین کار، تایر خیال مرا از ابیانه به مجمع س��االنه 
هلدینگ بارز بازآورد تا روش��ن گ��ردد که از کوزه 
همان برون تراود که در اوست؛ روزی در حسینیه 
ابیانه ای ها در میدان خراس��ان تهران و روزی دیگر 
شاهد ارایه عملکرد یکی از برجستگان دیار پارس.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه صنعتی 
بارز )س��هامی  عام( در تاریخ 95/03/17 در محل 
هت��ل ب��زرگ ارم – س��الن نگین تش��کیل ش��د.
در ای��ن مجم��ع که ب��ا حض��ور 95/25 درصدی 
سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده 
آقای داود حمزهء بود، که جنابان حمید محمودی 
و رضا توکلی در مقام نظار اول و دوم و آقای عباس 
عباسی ابیانه به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادام��ه با قرائت گزارش هی��ات مدیره به مجمع 
مربوط به اه��م 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  تصویب صورتهای مالی 
و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم سود 
720 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

اعضای حقوقی هیات مدیره به ش��رح ذیل انتخاب 
گردیدند:

• شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
• شرکت پتروشیمی آبادان

• شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
• ش��رکت س��رمایه گ��ذاری گ��روه توس��عه ملی
• ش��رکت توس��عه تج��ارت تامی��ن اجتماع��ی

پیام هیات مدیره
صنعت تایر در س��ال گذشته سال سختی را پشت 
سر گذاشت. واردات تایر، رکود تورمی و تب کاهش 
خرید خ��ودرو در جامعه موج��ب کاهش تولید و 
فروش تایرس��ازان و زیان دهی برخی تایرس��ازان 
کشور گردید. به رغم وجود این مشکالت در صنعت 
کشور به ویژه صنعت تایر، خوشبختانه گروه صنعتی 

بارز در این سال سودآوری خوبی را تجربه نمود. در 
ادامه این پیام، بجاست تغییرات مهم محیط بیرونی 
و درونی گروه به اختصار مورد بررس��ی قرار گیرد.

الف( تغییرات محیط بیرون
سیاست هاي چند ساله گذشته کشور و تحریم هاي 
وضع شده بر سر مسئله انرژي هسته اي، مهم ترین 
روند سیاسی تاثیرگذار بر صنعت کشور بوده است. 
در اوایل سال 1394، با ایجاد تفاهم هسته اي بین 
ایران و اعضاي گروه1+5 و در پی آن لغوتحریم ها، 
ای��ن امید به وجود آمد که نقل و انتقاالت بانکی و 
همچنین حمل و نقل مواد و کاالهاي به مقصد و از 
مبدا ایران تسهیل یافته و به تدریج شاهد شکوفایی 
اقتصادي و به تبع آن ش��اهد رشد و توسعه فضاي 
کس��ب و کار در کشور باش��یم. تحت این شرایط 
جدی��د، امیدها بر این اس��ت که ب��ا بهبود فضاي 
کسب و کار و کاهش بهاي تمام شده و ایجاد فضاي 
رقابتی مناسب تر با تولیدات مشابه خارجی، صنعت 
تایر کش��ور نیز همچون سایر صنایع داخلی نفسی 
تازه نموده و بر مشکالت چند ساله اخیر فائق آید. 
اف��زون بر ای��ن، صنعت خ��ودروی کش��ور که به 
دلی��ل وج��ود تحریم ه��ا و کاه��ش تب��ادالت با 
کش��ورهاي تولیدکننده خودرو به سمت تولیدات 
بی کیفی��ت چین��ی حرکت می ک��رد نی��ز انتظار 
م��ی رود ب��ا توافق هس��ته اي و ایجاد فض��ا براي 
تولی��دات اروپایی و تحت لیس��انس کش��ورهاي 
اروپای��ی، توانمندت��راز پیش در ب��ازار حضور یابد.

در تابس��تان 1393 دو سند مهم باالدستی کشور 
یعن��ی »سیاس��ت هاي کل��ی اقتص��اد مقاومتی« 
و»سیاست هاي اقتصادي دولت براي خروج از رکود 
طی سال هاي1393و1394« ابالغ شد که مفاد آن 
را می ت��وان در چهار رکن بهره مندي از س��رمایه 
انسانی، بهره وري تولید و مصرف، توسعه صادرات، 
شفافیت و نظارت دسته بندي نمود. عملکرد دولت 
یازدهم، نش��ان می دهد که کنترل تورم و افزایش 
اشتغال سرلوحه برنامه هاي دولت قرار دارد، تا آنجا 
که دولت برنامه سال هاي آتی خود را »سیاست های 
اقتصادي دول��ت براي خ��روج غیرتورمی از رکود 
ط��ی س��ال هاي 1394و1395« نامی��ده اس��ت.

ب( محیط درون شركت
با عنایت به موارد برشمرده از تغییرات محیط بیرونی 
گ��روه، بارز در س��ال 1394 اقداماتی را به مرحله 
اجرا گذارد تا بتواند از فرصت های محیطی بیشتر 
بهره مند شده و تا حد امکان از چالش های محیطی 
اجتناب نماید. اهم این اقدامات از این قرار اس��ت:
Fطراحی و ساخت تایرهایی در رده مقاومت غلتشی

ب��ا روند رو به رش��د مص��رف برچس��ب تایرها در 
کش��ورهاي همس��ایه ب��راي آمادگ��ی مقابل��ه با 

تایره��اي خارجی، در س��ال 1394 پ��روژه تغییر 
مقاوم��ت غلتش��ی تایرهاي س��واري ب��ارز از رده 
G ب��ه رده  F انج��ام ش��د که به کاه��ش مصرف 
س��وخت تایره��اي جدی��د ب��ارز منج��ر گردید.

بهبود سطح كیفی مواد اولیه ورودي
ب��راي اعمال کنترل بهتر روي کیفیت مواد اولیه و 
افزایش سطح کیفیت تایرهاي بارز، در سال 1394 
تعداد آزمون ه��اي مواد اولیه در بارز افزایش یافت 
و از س��ویی براي بهبود این کنترل ها با ش��رکتی 
در آس��یاي جنوب ش��رقی قراردادي منعقد شد تا 
کنت��رل در محل روي مواد اولی��ه ورودي را انجام 
داده و از این رهگذر کنترل مواد اولیه بهتر ش��ود.

ارزیابی عملکرد
نظام ارزیابی عملکرد مدیران و کارشناس��ان گروه 
در س��ال 1394 تغییر اساس��ی کرد؛ به طوري که 
پرداختی به تمام مدیران و بخش��ی از کارشناسان 
مبتنی بر سنجه ها و پروژه هاي فرایند مرتبط با ایشان 
انجام شد. در نظر است در سال 1395 نیز این مهم 
ادامه یافته تا کل کارشناسان سازمان را در برگیرد.

 ای��ن رویکرد جدید به حس��اس ش��دن همکاران 
ب��ه س��نجه هاي عملکردي توانمندس��از ش��رکت 
منج��ر می ش��ود ک��ه امیدواری��م در س��ال هاي 
آین��ده به بهبود به��ره وري در ش��رکت بینجامد.

برنامه های آینده شركت 
ش��رکت عالوه بر پیگیری اجرای طرح های توسعه 
»الستیک بارز کردستان«، پروژه هایی را در جهت 
تحق��ق راهبردهای خود در فرایندهای مختلف در 
سال 1395 اجرا خواهد کرد که اهم آن عبارتند از:

- توسعه صادرات به کشورهای منطقه
- بهبود Cpkمحصوالت میانی

- بازنگ��ري محص��والت و ظرفی��ت اس��می خط 
تایرهاي اریب – الیه )بایاس( 
- اصالح خطوط تولید سواري

- شناس��ایی ش��رکت هاي شس��تا براي توس��عه 
همکاري

- بهبود نظام کنترل کیفیت مواد اولیه
- پروژه هاي کاهش مصرف انرژي

- ایجاد نظام مدیریت دارایی ها
- تولید سایزهاي جدید تایر

- افزایش تعداد نمایندگان در مناطق مورد نیاز
کارکن��ان  پذی��ري  جامع��ه  نظ��ام  اس��تقرار   -

جدیداالستخدام
- استقرار نظام پیشنهادات در تهران

- ایجاد نظام رضایت سنجی ارتباطات
BIاستقرار -

- توسعه سیستم هاي اوراکلی انبار، آموزش و مالی
- ارتقاي آموزش کارکنان در مورد مسائل ایمنی.
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وقتی جنگ تمام ش��د و س��ازندگی آغازیدن گرفت، 
کمبود زیرساخت هایی مثل بندر، فرودگاه، جاده، سیلو و 
پل بسیار احساس می شد که بنیان همه آنها سیمان بود؛ 
این ماده فرآوری شده ناب که نخستین پایه محکم هر 
طرح و پروژه عمرانی است و سیمان فارس از اولین ها بود 
به همت مردان آبدیده و تالشگران که در تامین نیازهای 
کشور لحظه ای از صف اول تولیدکنندگان خارج نشد. 
مهندس بستانیان که از پیشکسوتان و مدیران برجسته 
صنعت کانی کش��ور به ش��مار می آی��د و در کارنامه 
خویش مدیریت ش��رکت های س��یمانی از جنوب تا 
ش��مال کش��ور را دارد، در ابتدای گزارش خود با اعالم 
اینکه استراتژی های سیمان فارس بر مبنای ثبات در 
کیفیت، نفوذ در بازار هدف، مدیریت اثربخش هزینه ها، 
افزایش فروش ، افزایش بهره وری انرژی، توسعه منابع 
انسانی و ارتقای سطح مسئولیت شرکت تعریف شده، 
اظهار کرد: ما مطمئنی��م با بهره گیری از قابلیت های 
علمی و فنی مجموعه و با تکیه بر س��وابق درخش��ان 
آن می توانیم از پتانسیل های نهفته در شرکت بهترین 
بهره را ب��رده و با ارتقا و تعال��ی فرایندهای متعدد در 
راستای خلق ارزش برای کلیه ذی نفعان آنچنان عمل 
کنیم که عالوه بر حصول افتخار ملی، برای سهامداران 
س��ود خوبی را در س��الیان آت��ی به ارمغ��ان بیاوریم.

وعده ای که مدیر خوش فکر ش��رکت می داد با توجه 
به س��ابقه درخش��ان مدیریتی مهندس بس��تانیان و 
جایگاهی که س��یمان فارس دارد، س��خنی است که 
س��ال آینده درس��تی آن را بر همگان آش��کار خواهد 
ش��د. این ب��اور پیر مطبوعاتی با نیم قرن س��ابقه کار 
خبری- اقتصادی از توان مدیری اس��ت که در سیمان 
هرمزگان آن کرد که هنوز تئوری مدیریتی او در کسب 
ارزش آفرینی و س��ودآوری ملکه ذهن صاحبنظران و 
بورس بازان و تحلیلگران فضای اقتصادی کشور است.

اجازه می خواهم از متولیان صنعت سیمان جنابان فاتح، 
جواهری و بستانیان که به بزرگی و منش، ارباب جراید را 
تکریم کرده و با صداقت و حوصله جواب ابهامات و سواالت 
آنان را داده و از مرد شماره یک مالی شرکت جناب خوش 
کالم با آن حساب های شفاف و پاک مثال زدنی اش که 
مورد تایید حسابرس قرار گرفت و بچه های خوب امور 
سهام و روابط عمومی که یاری رسان ما در تهیه و تنظیم 
ای��ن گزارش بودند، صمیمانه قدردانی و تش��کر کنم.

مهندس بستانیان در حاشیه مجمع با اشاره به مذاکرات 
و رایزنی های گسترده ش��هرداری و دیگر نهادها برای 
تغییر کاربری زمین های بالاستفاده شرکت و فروش آنها 
با کاربری های تجاری – گردشگری و مسکونی گفت: در 
کنار این مذاکرات، اقدامات بسیار خوبی در حال انجام 

اس��ت تا پروژه 3300 تنی در سال 98 به بهره برداری 
برس��د که نقطه عطفی در کارنامه شرکت خواهد بود.

حسین فاتح رئیس مجمع و از مدیران طراز اول هلدینگ 
فارس  و خوزس��تان نیز با اش��اره ب��ه توانمندی های 
مهندس بس��تانیان در مدیریت و اداره ش��رکت های 
س��یمانی گفت: لیاقت و کاردانی که در مدیریت سراغ 
داری��م ما را مجاب می کند که از تمامی برنامه های آن 
به جد حمایت کنیم زیرا معتقدیم مهندس بستانیان 
ه��ر جا که رفته منش��ا خیر گردیده و چ��راغ کم نور 
آن مجموعه  را تاللویی درخش��ان بخش��یده اس��ت.   
مجم��ع عموم��ی عادی س��الیانه ش��رکت س��یمان 
چهارش��نبه  بعدازظه��ر  ع��ام(  )س��هامی  ف��ارس 
1395/3/11 در س��الن اجتماع��ات ش��رکت بی��ن 
الملل��ی بازرس��ی کاالی تج��اری تش��کیل ش��د.

در ای��ن مجمع که با حضور 99 درصدی س��هامداران 
حقیق��ی و حقوقی، اعض��ای هیات مدی��ره، نماینده 
س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، حس��ابرس و بازرس 
قانون��ی برگزار ش��د، ریاس��ت مجمع برعه��ده آقای 
حسین فاتح بود که جنابان حسین عرب علیدوستی 
و بی��ژن جواهری در مقام نظار اول و دوم و آقای بهنام 
خوش کالم به عنوان دبی��ر مجمع انتخاب گردیدند. 
در ادام��ه ب��ا قرائت گ��زارش هیات مدی��ره به مجمع 
مربوط به اهم فعالیت های صورت پذیرفته طی س��ال 
مال��ی منته��ی ب��ه 1394/12/29 و پس از اس��تماع 
گزارش حس��ابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنین صلوات خود ضم��ن تصویب صورت های مالی 
و تنفیذ معامالت مش��مول ماده 129 با تقسیم سود 
530 ریالی به ازای هر س��هم به کار خود پایان دادند.

اعض��ای هی��ات مدی��ره جدی��د ش��رکت ب��ه مدت 
گردیدن��د: انتخ��اب  ذی��ل  ش��رح  ب��ه  س��ال  دو 

- شرکت سیمان بهبهان
- شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان

- شرکت گچ ماشینی فارس
- شرکت سیمان فارس و خوزستان

- شرکت سیمان فارس نو
پیام هیات مدیره

مرور کلي بر وضعیت و تحوالت صنعت مربوط در سال 
مالي مورد گزارش: 

با روند رو به رشد تولید سیمان در کشور و با راه اندازي 
کارخانجات جدید به نظر می رس��د که میزان برابري 
عرضه و تقاضا در این صنعت به وضعیت پایداري رسیده 
و در صورت کاهش تقاضا براي ساخت و ساز و عمران 
و آبادي نیاز به صدور محصوالت، اجتناب ناپذیر خواهد 
ب��ود. با توجه به اجراي طرح تحول اقتصادي و افزایش 
بهاي حامل های انرژي تولید س��یمان های مخلوط با 
در نظر گرفتن کیفیت براي س��ال های پیش رو امري 
ضروري است. تنوع تولید و بهینه نمودن الگوي مصرف 
ع��الوه بر کاه��ش مخاطرات زیس��ت محیطي باعث 
افزایش بهره وري و در نتیجه درآمد بیش��تر می شود.

م��رور کل��ي ب��ر جای��گاه ش��رکت در صنع��ت و 
وضعی��ت رقابت��ي آن در س��ال مالي مورد گ��زارش: 
با توجه به تعدد کارخانجات سیمان در استان فارس و 

بازار عمده مصرف در مرکز استان یعني شیراز وضعیت 
رقابتي س��خت تري را ش��اهد بودیم که ل��زوم انجام 
تغییرات مستمر در امر بازاریابي و کسب اطالعات مورد 
نیاز جهت این امر در دس��تور کار قرار داشته و تالش 
می گردد بر اس��اس تولید بیشتر س��هم بازار مصرف 
بیشتري براي سال پیش رو در اختیار شرکت قرار گیرد.

بیان استراتژی شركت
- مدیریت اثربخشی هزینه ها

- ثبات در کیفیت
- نفوذ در بازار

- افزایش فروش
- افزایش بهره وری انرژی

- توسعه منابع انسانی
- ارتقای سطح مسئولیت های اجتماعی

برنامه های آینده شركت 
الف( گسترش بازارهاي فروش محصوالت و تنوع بخشي 

شیوه های فروش : 
ص��ادرات ب��ازار  گس��ترش  ب��ه  بیش��تر  توج��ه 
ب( تولی��د محص��والت و معرفی محص��والت جدید:

با توجه به اخذ گواهینامه و مجوزهای الزم نسبت به تولید 
و تحویل همزمان چهار نوع محصول )شامل تیپ یک ، دو 
، پنج و پوزوالني( به درخواست مشتري اقدام خواهد شد.

ج( مشارکت ها و سرمایه گذاری ها: 
اج��راي ط��رح کارخانه جدی��د 3300 تن��ي خرامه

د( شیوه های تامین مالی:
ف��روش اراضي موجود ش��رکت جه��ت تامین مالي 
طرح کارخان��ه جدید 3300 تن��ي در منطقه خرامه

تامی��ن مال��ي از مح��ل افزای��ش س��رمایه جه��ت 
اج��راي کارخان��ه جدی��د 3300 تني خرام��ه )از 50 
میلی��ارد ریال س��رمایه فعلي به 300 میلی��ارد ریال(

اخذ تس��هیالت ارزي از صندوق توسعه ملي به مبلغ 
21 میلی��ارد ری��ال با عاملیت بان��ک صنعت و معدن 
اخذ تسهیالت کوتاه مدت با بهره های نازل جهت سرمایه 

در گردش
بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال 

مالی آتی:
- ارتقا و به روزآوری فرایند فروش 

- بهینه سازی سیستم آسیاب های مواد خام
- بهسازی سیستم پخت

- بهسازی سیستم آسیاب های سیمان
- ارتقا و به روزآوری فرایند کنترل کیفیت و آزمایشگاه

 PM ارتقای سیستم -
- توسعه سایت خرامه

- بهسازی سیستم ایمنی و بهداشت

ره آورد مهندس بوستانیان ؛ تنوع تولید و بهینه نمودن الگوی مصرف در سیمان فارس
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پارس مینو؛ پیشرو در تولید محصوالت غذایی 

به عنوان یک روزنامه نگار اقتصادی با بیش از 50 س��ال 
سابقه کار مطبوعاتی حیفم می آید از مدیریت ارشدی 
س��خن نگویم که با نوآوری و خالقیت و البته دقت نظر 
ویژه برای حفظ و ارتقای برندی خوش��نام می کوش��د، 
که هم��ه از پی��ر و ج��وان از آن خاطره ای ش��یرین و 
مان��دگار داری��م. بله مینو، مینوی دوس��ت داش��تنی.

سکاندار این ش��رکت با درک نیازهای بازار از تهدیدها، 
فرص��ت می س��ازد و با بررس��ی و اعمال س��خت ترین 
ارزیابی ه��ا همواره درصدد آن اس��ت که با دس��تیابی 
به مزیت های رقابت��ی و پایدار، افزایش س��هم از بازار را 
تحقق بخش��د و در کنار ایفای مس��ئولیت خود برای 
کس��ب س��ودآوری و ارزش آفرینی برای سهامدارانش، 
کام ملتی را بدین س��فره باز و پرنعمت ش��یرین سازد.

وقت��ی مدیرعام��ل از تولید محصوالت جدی��د، تنوع 
بخش��ی به محصوالت تولیدی دیگر، حفظ خوشنامی 
و مان��دگاری برند، توج��ه به کرامت انس��انی کارکنان 
زحمتکش مینو و اهتمام به حفظ سرمایه های انسانی 
س��خن به میان می آورد، به خود می گویم  هنگامی که 
کار دست کاردان باشد و وقتی بر بالین بیمار، حکیمی 
حاذق ببریم نتیجه می شود پخش شادی و شیرینی و...

به راستی رضایتمندی از مجموعه مینو به همت مردانی 
از جنس عش��ق و ایمان اس��ت که خود را برای پرآوازه 
کردن این برند دوست داشتنی وقف کرده و لحظه ای از 
آموختن دانش و عرضه آن در مدیریت کوتاه نیامده اند.

مجم��ع عموم��ی ع��ادی س��الیانه ش��رکت صنعتی 
پ��ارس مین��و )س��هامی عام( م��ورخ 1395/2/29 در 
محل س��الن آمفی تئاتر هتل المپیک برگ��زار گردید. 
در این مجمع که با حضور 74/85 درصدی سهامداران 
حقیق��ی و حقوق��ی ، اعضاء هی��ات مدی��ره، نماینده 
س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار، حس��ابرس و بازرس 
قانون��ی برگزار گردید، ریاس��ت مجمع برعه��ده آقای 
مجید غ��الث بود، که آقای عارف س��جاده چی و خانم 
اله��ام خلیلی در مق��ام نظ��ار اول و دوم و خانم طاهره 
س��خت باز به عن��وان دبیر مجمع انتخ��اب گردیدند.

درادام��ه ب��ا قرائ��ت گ��زارش هیات مدی��ره به مجمع 
مربوط ب��ه اهم فعالیته��ای صورت پذیرفت��ه در طی 
س��ال مالی منتهی به 1394/12/29 و پس از اس��تماع 
گزارش حس��ابرس و بازرس قانونی، مجمع نش��ینان با 
طنین صل��وات خود ضمن  تصوی��ب صورتهای مالی 
و تنفیذ معامالت مش��مول ماده 129 با تقس��یم سود 
460 ریالی به ازای هر س��هم به کار خ��ود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
سپاس و ستایش پروردگار منان را که با عنایات و توجهات 
خود و با اراده و تالش یکایک اعضای هیات مدیره و پرسنل 
سختکوش و همچنین حمایت و اعتماد سهامداران عزیز 
توانستیم در سالی که از سوی مقام معظم رهبری)مدظله 
العالی( سال »دولت و ملت، همدلی و همزبانی« نامیده 
شد، افتخار رسانی و تالش در مجموعه شرکت صنعتی 

پارس مینو)سهامی عام( را داشته باشیم. امید است در 
س��ال جاری که به نام س��ال »اقتصاد مقاومتی، اقدام و 
عمل« نامگذاری شده است، بتوانیم ضمن هدف گذاری 
مناسب جهت تحقق بخشیدن به رسالت اصلی شرکت 
که همانا افزایش ثروت سهامداران محترم است، در راستای 
اقتصاد مقاومتی به صورت کارا و اثربخش گام برداریم و 
بر منویات مقام معظم رهبری جامه عمل بپوش��انیم.

هیات مدیره و مدیریت شرکت معتقد است موفقیت های 
کسب شده در سایه الطاف خداوند متعال و حمایت بی دریغ 
سهامداران محترم حاصل شده است، تعامل مطلوب و 
استفاده از نظرات و انتقادات سازنده شما سهامداران محترم 
بی تردی��د چراغ راه نیل به اهداف ما در آینده نیز خواهد 
بود. در این راستا بهره مندی از نظرات و رهنمودهای شما 
عزیزان را ارج نهاده و آن را بستری مناسب جهت بهبود 
فرایندهای تصمیم گیری و برنامه ریزی خود می دانیم.

در خاتمه الزم می دانیم از تمامی س��هامداران محترمی 
ک��ه منت نهاده، قدم رنجه کرده و در این مجمع حضور 
به هم رس��انده اند صمیمانه تش��کر و قدردانی نماییم. 
مدیریت ش��رکت طبق رس��الت و وظایف خود در هر 
زمان با افتخار، پذیرا و پاس��خگوی س��هامداران محترم 
ب��وده و مقدم ش��ما عزی��زان را که بدون ش��ک همراه 
با خیر و برکت برای ش��رکت اس��ت، گرام��ی می دارد. 

پیام مدیرعامل
با استعانت از پروردگار یکتا و الطاف بیکران الهی، یک برگ 
دیگر از دفتر عملکرد شرکت صنعتی پارس مینو ورق خورد. 
این شرکت با انسجام کامل مدیریتی و همدلی تمام همکاران، 
به عنوان یک سازمان پیشرو در عرصه تولید محصوالت 
غذایی، نوآوری بر پایه شهرت و سابقه درخشان را رکن 
اصلی و استراتژیک فضای کسب و کار خود قرار داده است.

این شرکت با به کارگیری استراتژی های تحول آفرین و 
تکیه بر اعتبار و اعتماد سهامداران عزیز، همراه با پایش و 
نظارت مستمر بر عملکرد، دستیابی به مزیت های رقابتی 
و پایدار ت��وام با افزایش س��هامداران را دنبال می نماید.

امیدواریم ارزش های بنیادین شرکت یعنی کسب رضایت 
مشتریان وفادار از طریق ارتباط نزدیک تر با بازار و توجه 
ویژه به خواس��ت های مصرف کنن��دگان و ایجاد ارزش 
افزوده با راهکارهای خالقانه، توجه به رشد سرمایه های 
انسانی و مسئولیت پذیری ایشان، پایبندی به ارزش های 
اخالقی و اس��المی و نی��ز تعهد و وفاداری نس��بت به 
سازمان بیش از گذشته در فرهنگ سازمانی ما نمود یابد.

بی ش��ک حفظ نام پ��رآوازه مین��و و اعت��الی هر چه 
بیش��تر آن، مس��تلزم نگ��رش دقی��ق و تخصص��ی و 
تالش مس��تمرو همه جانبه با اتکا ب��ر خداوند متعال 
و ظ��ل توجه��ات خاص��ه ول��ی عص��ر )عج( اس��ت.

در خاتم��ه توفیق و عزت س��هامداران، هی��ات مدیره 
و کارکن��ان ش��رکت را از ای��زد من��ان خواس��تارم.

برنامه های آینده
1-اطالع��ات مرب��وط ب��ه برنامه های س��ال ش��رکت:

الف( توسعه محصوالت شکالت و ایجاد تنوع باال مشابه 
انواع خارجی

ب( بررس��ی و ایجاد تنوع تولید آدامس با دستگاه بسته 
tab gum بندی

ان��دازی پ��روژه اس��تحصال دان��ه  ج( نص��ب و راه 
کاکائ��و ب��ا ه��دف تکمیل زنجی��ره تامین ش��کالت

د( ادام��ه فراین��د ارتق��ای س��طح آگاه��ی کارکن��ان 
س��االنه  آموزش��ی  تقوی��م  اج��رای  طری��ق  از 
ف��روش  بازاره��ای  گس��ترش  نح��وه   -2
محص��والت و تن��وع بخش��ی ش��یوه های ف��روش:

ال��ف( اس��تفاده از ش��یوه های ترفی��ع و جای��زه برای 
کنن��دگان مص��رف  و  داران  مغ��ازه  فروش��ندگان، 
ب( تمرکز بیشتر بر روی صادرات و یافتن بازارهای جدید

ج( معرف��ی و تبلیغ برند »رس��یتال« برای محصوالت 
شکالتی جدید

3- تولی��د محص��والت و معرفی محص��والت جدید:
ب��ا توجه به بهره ب��رداری از پروژه ه��ای جدید و نظر به 
تغییرات روند محصوالت جدید در ایران و دنیا متناسب 
با نیازهای اقشار مختلف مردم انواع محصوالت کم کالری، 
بدون قن��د و کم چربی مد نظر اس��ت و همچنین در 
جهت تکمیل سبد موجود محصوالت انواع فرآورده های 
قنادی و اسنک، در مرحله فرموالسیون و تولید قرار دارد.

4- نصب و راه اندازی پروژه استحصال دانه کاکائو و تولید 
tab gum آدامس
شیوه تامین مالی

تامی��ن مال��ی از طری��ق افزای��ش س��رمایه اس��ت.
بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شركت برای 

سال مالی آتی
1- افزایش فروش ریالی 42 درصدی نسبت به سال مورد 

گزارش 
 tab gum 2- بررسی، تایید و خرید دستگاه بسته بندی
در جهت تکمیل س��بد محص��والت آدامس بدون قند

3- تالش در جهت مشارکت خارجی برای تولید تحت 
لیسانس و یا سفارشی برای به ظرفیت رساندن پروژه های جدید

4- برنامه ریزی، س��اخت و بهره برداری از انبار سوخته 
شرکت

5- ایج��اد تن��وع در س��بد محص��ول ب��ه منظ��ور 
برآورده س��اختن نی��از گروه های مختل��ف اجتماعی 
ب��ا حف��ظ کیفیت مطل��وب و م��ورد نظر مش��تریان

6- نص��ب و راه ان��دازی پ��روژه اس��تحصال دان��ه 
کاکائ��و ب��ا ه��دف تکمیل زنجی��ره تامین ش��کالت

7- حف��ظ جای��گاه »س��رآمدی صنع��ت ش��یرینی 
و ش��کالت« ب��ه تش��خیص س��ازمان غ��ذا و دارو

8- ی��ادآوری مج��دد و تقوی��ت برند وایت ب��ه عنوان 
اولی��ن و برتری��ن محص��ول آدامس ب��دون قند تولید 
داخلی و گرفتن س��هم بازار مناس��ب از رقبای خارجی

9- معرف��ی و تبلیغ برند »رس��یتال« برای محصوالت 
شکالتی جدید. 
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یادش بخیر مهندس بوساری آن روز که بنای شرکت را گذارد در همین ساختمان 
اختیاریه که امروز برای فروش گذارده اند در طبقه سوم کاری کرد کارستان با الوند 
آمد از پاالیشگاه آبادان تهران و محصولی گرفت که نامش ایرانول شد آنروز کاتب این 
سطور از مهندس پرس��یدم چرا نام ایرانول گفت در قوطی های مانده از پیش می 
گشتم به تکه ای برخوردم که نام ایرانول بر آن بنوشته بود ومن این نام را برگزیدم . 
ایرانول در اندک حیات خود در مقام نخست روغنها نشست و نزدیک به نیمی از سهم 
بازار را بخود اختصاص داد و تا آنجا رفت که میدان سبز فوتبال هم از آن ایرانول شد.

مشکلی که ما داریم در این سالها همواره سنگ به جلو پای مدیران گذاشتن بوده 
که ایرانول نیز بی نصیب نمانده و رفت و آمدهای مدیریتی در ایرانول تاثیر بر روند 
گذارد و هر روز بدتر از روز پیش. این روند می رفت که خبر رس��ید جناب عیس��ی 
اسحاقی بر مسند ایرانول نشست و ما زین خبر خوشحال. حاج عیسی که سوابقش 
نشان می داد در کوره بسیج آبدیده و در مسجد آموخته ؛ ایرانول را از نیمکت بلند 
کرد و به میدان فرس��تاد و این عمل عاملی شد که ایرانول در میدان عرضه خوش 
خرامد و خوشتر پیروز شود. به بچه های خوب شرکت بخصوص مدیر ارشد مالی و 
تیم تالش��گر شرکت خداقوت گفته و آرزو دارم و داریم ایرانول در جایگاه خود و بر 
سکوی افتخار نشیند و بی شک با درایت مهندس اسحاقی این مسیر دشواری نیست. 
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نفت ایرانول   )سهامی عام( مورخ 1395/3/10 

برگزار گردید. 
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی س��ال 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 1/100 ریالی به ازای هر سهم به 

کار خود پایان دادند.
پیام هیات مدیره : 

خداون��د متعال را ش��اکریم ک��ه توفیق خدمتگ��زاری ب��ه س��هامداران گرانقدر 
ش��رکت نف��ت ایران��ول را به عنایت فرم��ود. هیات مدیره ش��رکت نف��ت ایرانول 
اذع��ان دارد ک��ه تمام��ی افتخ��ارات و موفقی��ت های کس��ب ش��ده در س��ایه 
حمایتهای بی دریغ و با پش��توانه ش��ما س��هامداران محترم حاصل ش��ده اس��ت 
لذا اعتماد و وفاداری کلیه س��هامداران را ارج نهاده و از ایش��ان قدردانی می نماید.

هی��ات مدی��ره ش��رکت با ارائ��ه گ��زارش عملکرد س��الیانه به مجم��ع صاحبان 
س��هام در س��ال اقتص��اد مقاومتی، اق��دام و عمل بر آن اس��ت تا ضمن بررس��ی 
و نگ��رش کل��ی بر عوام��ل موثر در نتایج بدس��ت آم��ده در عملکرد س��ال مالی 
منته��ی ب��ه 1394/12/29، اهداف و اقدامات انجام ش��ده برای س��ال مالی مورد 
گ��زارش و برنام��ه های آتی ش��رکت را برای س��هامداران محترم تش��ریح نماید.

س��هامداران گرامی استحضار دارند که در س��ال 1394 کاهش شدید قیمت نفت 
و رکود بر فعالیت های اقتصادی کش��ور حاکم ب��وده که بر روی قیمتها و تقاضای 
مشتریان تاثیر بسزایی داشته است، خوشبختانه به پشتوانه عنایت الهی و با شناسایی 
راهکارهای مناسب و مدیریت فرصت ها و تهدیدهای ایجاد شده و با اتکا به تجربه 
و تالش همراهی متخصصان، مدیران و کلیه کارکنان دلس��وز ش��رکت در راستای 
تداوم گردش چرخه های صنعت روانکار، گام های موثری برداش��ته ش��ده اس��ت.

امید اس��ت در س��ال جدید با بهره گیری از توانمندی ها ، شایس��تگی های درون 
س��ازمانی و با تکیه بر اعتماد ش��ما سهامداران گرامی در مس��یر خدمت به مردم 

عزیز و توس��عه روزافزون میهن اسالمی مان در پیشگاه باری تعالی سربلند باشیم.
چشم انداز شركت:

م��ا برآنی��م با ات��کا ب��ه توانمن��دی در تولی��د ان��واع روغ��ن و تنوع بخش��ی به 
محص��والت وی��ژه، در عرص��ه صنع��ت روان��کاری در منطق��ه س��رآمد باش��یم.

استراتژی های شركت نفت ایرانول
افزای��ش  طری��ق  از  محص��والت  کلی��ه  در  ب��ازار  س��هم  توس��عه   -1
ت��وان رقابت��ی و مش��تری م��داری ب��ا تاکی��د ب��ر ش��بکه توزی��ع و برن��د
2- ارتقاء بهره وری مالی وعملیاتی سازمان از طریق تقویت زیرساخت های تولیدی، 

دانشی و مالی
3- توسعه بهره وری منابع انسانی )توانمندسازی، تخصصی، دانش محوری و تناسب 

ساختاری(
برنامه های سال آتی شركت

نگاه مدیریت شرکت ایجاد ارزش افزوده، و استفاده بهینه از داراییهای شرکت و تبدیل 
داراییهای کم بازده و افزایش س��هم بازار داخلی در روغن های موتوری و صنعتی، 
ساماندهی فعالیت ها، تولید براساس استانداردهای متعارف صنعت و دریافت تاییدیه 
های اجباری و تشویقی، توجه به تولیدات با ارزش افزوده باالتر، تقویت کنترل های 
داخلی، گسترش منابع خرید، تعامل با شرکت های پاالیش نفت تندگویان تهران 
و آب��ادان و کاهش وابس��تگی به انها و تقویت آموزش در س��طوح مختلف، تقویت 
پژوهش و توسعه فن آوری و تضمین کیفیت، سرعت بخشیدن تبدیل اقالم مازاد 
و راکد جهت افزایش سرعت در گردش نقدینگی شرکت تعالی سازمانی، حضور در 
بازارهای منطقه ای و جهانی ، افزایش س��هم بازار، نوآوری در بسته بندی، سرمایه 
گ��ذاری در پروژه ها موثر و زودبازده در افزایش کمی و کیفی محصوالت ، صادرات 
محص��والت نهایی به منظور باالبردن س��ود دهی صادرات و ت��داوم افزایش منافع 
س��هامداران، اجرای طرح های توسعه ای با بازگش��ت 2 تا 3 ساله با هدف افزایش 
تولید و ارائه محصوالت جدید جهت افزایش درآمد شرکت همراه با افزایش سرمایه 
شرکت، مشارکت با شرکت های معتبر خارجی جهت انتقال تکنولوژی می باشد.   

تقدیرنامه ها و گواهینامه ها در طی سال 1394
- دریاف��ت گواهینام��ه رتب��ه زری��ن مرک��ز رتبه بن��دی ات��اق بازرگان��ی ایران
- دریافت نشان عالی مدیر سال 94 از دبیرخانه اولین اجالس سراسری نشان عالی 

مدیریت
- لوح و تندیس واحد نمونه استانی از اداره کل استاندارد استان تهران

- دریافت تقدیرنامه در دومین جشنواره رتبه بندی شرکتهای تابعه شستا
- دریافت لوح تقدیر از ششمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران

- دریافت تقدیرنامه از دومین کنفرانس بین المللی استراتژی برند
- دریافت لوح تقدیر از جشنواره ملی تجلیل از تالشگران کیفیت

- دریافت لوح تقدیر از هفتمین جشنواره ملی بهره وری
- گواهینامه و تندیس طالیی پنج ستاره طرح ملی رتبه بندی کیفیت خدمات و محصوالت

- دریافت لوح و تندیس حامیان محیط زیست
- دریافت لوح تقدیر و تندیس از یازدهمین جش��نواره ملی قهرمانان صنعت ایران
- گواهینام��ه چه��ره ماندگار کیفی��ت از همای��ش چهره های مان��دگار کیفیت

- تندیس و لوح جشنواره برترین شرکت های ایران
- گواهی تقدیرنامه 2 ستاره از جایزه تعالی صنعت پتروشیمی

مهندس عیسی اسحاقی میدان رضایت را خوب می شناسد
نفت ایرانول نفس چاق کرد
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مدیری موقر، مودب و کاربلد، با صداقتی در کردار 
و گفت��ار و عملک��ردی افتخارآمی��ز و فروتنان��ه از 
میدانی دشوار و سخت که بر او و صنعت ساخته اند 
با درد میگوید که درد را به کجا باید گفت. آقایان! 
حرف درست که بلد نیستید بزنید خب چرا سکوت 

پیشه نمی کنید؟!
م��ن بلدم، من می دانم، من توی س��رت می زنم، و 
این منم زدن ها، حاصلش در پارک ها و زندان ها، در 
ارکان مدیریتی در شرکت ها، در صنعت، در معدن 
و در تج��ارت را نمی دانید. بازارعراق چرا متعلق به 
ما نیست؟ بازار افغانستان و بازارهای دیگر چه؟ این 
مختصر از آن رو ننوش��تم که درد سینه را تسکین 
باشد، قدرت جوانان را در عرصه رزم  و در میدانگاه 
علم دیدی��م؛ به اندک زمان تولید س��یمان از مرز 
75 هزار تن گذش��ت، و در فناوری دیدیم که لرزه 
به ج��ان زرادخانه داران افکند. چ��را به خیل آنها 
نپیوس��تیم، بگذریم... مجمع ساالنه سیمان دورود 
بود و مدیرعامل فرهیخته و مدیرارشد مالی صادق 

و حساب ها شفاف.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان دورود 

)سهامی  عام( در تاریخ 95/03/16 تشکیل شد. 
صورت های مالی س��الیانه منتهی ب��ه 94/12/29 

شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
اعضای هیات مدیره جدید شرکت به مدت دو سال 

به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
- شرکت سیمان بهبهان
- شرکت سیمان ارومیه

- شرکت صنایع سیمان غرب
- شرکت سیمان فارس و خوزستان

- شرکت توربو کمپرسور نفت
كلیاتی درباره شركت  

تاریخچه
شرکت س��یمان دورود در تاریخ 1379/04/01 به 
صورت شرکت س��هامی خاص تاسیس شد و طی 
ش��ماره ثبت 469 مورخه 1379/04/14 در اداره 
ثبت ش��رکت ها و مالکیت صنعتی اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرستان دورود به ثبت رسید. شرکت تا 
قبل از مورخه 1379/04/14 به صورت واحد تابعه 
شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان بوده 
و در حال حاضر جزو ش��رکت های فرعی و وابسته 
ش��رکت س��هامی عام س��یمان فارس و خوزستان 

است. در تاریخ 1379/09/02 شرکت سهامی عام 
س��یمان فارس و خوزستان واحد سیمان دورود را 
به قیمت تمام ش��ده براس��اس مبایعه نامه شماره 
8066 ، کل دارایی ه��ا و بدهی های واحد دورود را 
تا پایان 1379/08/30 به ش��رکت س��یمان دورود 

منتقل نمود.
مرکز اصلی شرکت در شهرستان دورود قرار دارد و 

شرکت در تهران دارای دفتر است.
شرکت سهامی عام سیمان دورود براساس تصمیم 
شورای عالی سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 
1381/11/14 در س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 

پذیرفته شد.
گزارش تجزیه و تحلیل ریسك شركت

1-ریسک نوسانات نرخ بهره :
با توجه به وضعیت نقدینگی شرکت و ورود مطلوب 
وج��وه حاصل از فعالیت های عملیاتی به ش��رکت 
ریس��ک نرخ بهره و ارز موثر بر فعالیت های شرکت 

وجود ندارد .
2- ریسک کیفیت محصوالت :

کیفیت و مرغوبیت س��یمان تولیدی این شرکت و 
برند نام س��یمان دورود، در داخل و خارج کشور از 

اعتبار مطلوبی برخوردار است .
3- ریس��ک کاه��ش قیمت محصوالت و ریس��ک 

تجاری :
ب��ه دلیل تاس��یس و بهره ب��رداری از کارخانجات 
جدید در منطقه و اس��تان های همج��وار و اعمال 

تخفیفات در نرخ های فروش توس��ط آنها، ریسک 
کاهش قیمت محصوالت متوجه ش��رکت سیمان 
دورود نی��ز گردیده، از ای��ن رو تمهیداتی به لحاظ 
امکان رقابت با دیگر ش��رکت های تولیدکننده در 

منطقه اتخاذ شده است.
4- ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر 

مقررات دولتی :
این ریسک به طورعام هر شرکت تولیدی را تهدید 
مي کند، از آنجا که مواد اولیه شرکت و بخش اعظم 
قطعات و ل��وازم یدکی مورد نیاز از تولیدکنندگان 
داخلی تامین مي گردد، ریسک یادشده مخاطرات 

کمتری بر فعالیت شرکت دارد.
5- ریسک نقدینگی :

با توجه به وضعیت مناسب جریان وجوه حاصل از 
فعالیت های عملیاتی، ریس��کی از این بابت متوجه 
ش��رکت نیس��ت. در این راستا ش��رکت همواره به 
تعهدات خود در قبال سهامداران و اعتباردهندگان 

پایبند بوده است.
واحد مطالعات راهبردي ش��رکت س��یمان دورود، 
با هدف تدوین س��ند راهبردي و پیگیري حصول 
به اهداف کالن ش��رکت، از طریق اس��تراتژي هاي 
مصوب، تش��کیل شده اس��ت. بر این اساس تالش 
خواهد ش��د کلیه فعالیت هاي انس��انی شرکت که 
باعث ایجاد وحدت، حس یکپارچگی، همس��ویی و 
مش��ارکت کارکنان کلیدي می شود، بیشتر تقویت 

شود.
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