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پیر موی ســپیدی در کنارم نشسته بود وهر دو گوش 
به سخنان روحانی نشسته بر منبر داده بودیم .در هوای 
خنکای مسجد پیر موی سپید از من پرسید از کدامین 
روستا آمده اید؟ومن نام روستای محل تولدم را گفتم ، 
پیرهم صحبتم آهی کشید وبه خاطره رفت و گفت: در 
کالس دهم دبیرستان انوشیروان آنروز و نمی دانم چند 
امروز درس می خواندم. روزیدبیر کالسمان به بچه های 
کالس گفت :قرار اســت سرشماری بشود ،هر که مایل 
اســت برای سرشــماری چند روزی به روستاها رفته و 
مزد بگیرد،باید  برود دفتر و ثبت نام بکند و من جستم 
به دفتربرای نام نویسی و شرط گذاردم که اگر مرا به این 
سه آبادی بفرستید بیشتر مایلم ویکی زآن سه، روستای 
محل تولد شما بود . حاصل آنکه پذیرفته شدم و با کاروان 
کربالئی بیرام شاهسون که ترکیبی بود از چند نفرآدم 
وچند نفر شتر ، مقداری باربند برای دکان داران که همین 
مسبب هفته ای یک بار رفت و برگشت این کاروان بود و 
دیگر هیچ. نه راهی بود نه اتوبانی نه چراغی ونه صدایی 
،فقط زنگ کاروان بود که ســکوت شب رامی شکست 
وستاره های پرشماردرشب که مسافر را هم آوا بود وهم 
مسیر یاب وهم چشم انداز و من بر میان دوبار شتر به لطف 
کاروان ساالر لمیده و طی مسیر،منزل به منزل می کردم.

 در طلوع خورشید به آبادی شما رسیده واز پشت اشتر قدم 
به زمین گذاردم .کودکی در سن و سال دبستانی ها چشم 
به من داشت که چه نعمت بزرگی یافته ام که بر پشت اشتر 
نشسته و صفایی کرده ام که آشنا داند صدای آشنا را. آن 
طفل را به آغوش کشیدم توگویی رفیق شفیق سالهای پیش 
است وبدوگفتم : برای سرشماری آمده ام ،کمکم می کنی؟ 
گفت :عالوه بر کمک من ، خانه ما کنون منزل شماست 
و آنجا باش ... و من بدین مژده گر جان فشــانم رواست.

چند روزی طی شد و کار من تمام ،به عدد1750 نفرآدم  
سرشماری کردم ولیست را بستم وبازگشتم.به آن روز که 
سال 1335 بود در آن روستا دو دبستان و چهار مکتب 
خانه ، دوازده هزار راس گوسفند ، چهارصد گاو نر و 700 
گوســاله و خر و گاوماده، چهار دهنه قنات، سه چشمه 
سارپرآب، 370هکتار زمین زیرکشت ،چهار خرمن گاه و ...

قزوین، همدان، قم و ســاوه شــهرهای بارانداز صادرات 
محصوالت کشــاورزی روســتا بود. یادش بخیر عجب 
قیش قونی هایــی)) از خانــواده طالبی(( داشــت ،از 
شیرینی اش انگشتان دست به هم می چسبیدوطول 
زمان نگهداری همون قیــش قونی ها بعد از چیدن به 
شــش تا هفت ماه می رســید. در همون آبادی شما 
نخود ولوبیا و عدس تولید شده توسط کشاورزان عضو 
لیســت اصلی مصرف کننده ها بود . با کاشت وداشت 
وبرداشت  دهقانان روستا گندم، جو و کاه تمام عشایر و 
کندوی خوش نشــین های روستا را تامین می کردند. 
ورو به من اینگونه ادامه داد که ویدرروســتایی بسیار پر 
برکت بود، حال چطور اســت ؟راستی تا جواب بدهی 

بگذاربتو بگویم محلی در روســتای شما هست که رًف 
رًفک می گویند. میدانی چرا ایــن نام را بر آنجا گذارده 
اند؟ بگذار خودم  بگویم ،به مرحوم عبدالعلی خان از سهم 
پدری دو دانگ کوناب رسیده بود وچون کوناب  دور از ده 
بود می باید آب از رودخانه جیرین باغا به داالنک حسن 
کچل می رفت وچون بخشی از جوی آب می باید از دره 
ای بگذرد ،مرحوم عبدالعلی خان دیواری در محل تنگ 
دره آق برون احــداث کرده و جوی را هدایت کرده وباال 
دســت این گذرگاه را یازده رف کشیده بود که آب ریز 
کوه مســتقیم به جوی نریزد واین عمل را و آن محل را 
رَف رَفك نام گذاردند. مهندس آبیاری روستای محل تولد 
تو از پیشرفته ترین و علمی ترین اصول آبیاری بود که علم 
یافته امروزی زآن دانسته هاهنوز  انگشت حیرت به دندان 
می گزد که طرح آن در این گفت و گو نشــود، آن بماند 
در خلوت دیگر... حال بگو از روســتای آبادتان چه خبر؟ 
اشــک به رویم سرازیر شــده و لختی آرامم نمیگذارد 
که پاســخ گویــم وهم صحبتــی بدین خیــال که 
اشــک مــن بــرای روضــه خطیب اســت ولــی ...
کجــا داننــد حــال ما ســبک بــاالن محمــل ها

دستش را به گرمی فشاردم وگفتم: زآن روستا تنهانامی 
مانده و زآن ســفره پرنعمت آهی .مزارعه خشــکیده 
،باغات شده پارکینگ اتولها و زآن پرو پیمان تولید هیچ 
خبری نیســت و از ســبزی تا میوه ،از نان تاگوشت از 
شهر می آید وتنها هوای کوهساران است که هنوزجاذبه 
خــود را هم چنان مــی دارد.مخلــص کالم آنکه زآن 
نعمات دیگر خبری نیســت و زآن جمعیت، مدرسه، 
احشــام وآبادانی تو گوئی نبوده اســت هیچ آشنایی . 
یکی ازمدارس را با جاش فروختند و دیگری را هم به درش 
گل مالیده اند ،از مکتب خانه ها دیگر خبری نیست، در 
باند قاال بلندترین جای جای ها ذغال قلیان سفید میکنند 
چراکه درختان تنومند دیگر بجای سایه ساربودن به کوره 
ذغال پزی رهسپار میگردند ، دیگر اژدر به گردو و  بادام نمی 
خورد ،اژدرشده آویز لباس مارک دار، قنوات شده محل 
زایش گرگ وشغالهاو ساکنین ثابت روستا چند پیرزن و 
پیرمرد که از نعمت طرح رجایی امرار معاش می کنند 
و تنها کارشان رفتن به صف پای صندوق رای به شورا ، 
مجلس و به ریاست جمهوری و خبرگان والی ماشااهلل ... 
هم صحبتی خوابیده بود و من آنچه می گفتم به گوشی 
بود که در خواب نمی شــنید. راستی مگر نه آنکه می 
گویند صدای تولید بلند است...پس چرا همه خواب اند 
واین همان دردی است که ما داریم و طبیب نمی شناسد.  
قنوات روســتای محل تولد کاتب این سطور چنان در 
روح و جان رخنه کرده که لختی زان جدا نمی شــوم. 
ای کاش به قدر جو عالقه در مســئولین مرتبط به این 
پدیده بشــریت آن هم در فهم ایرانی جا می داشــت.

میلیونها برای جدول کوچه هزینه می شود و  حاشا که یک 
دهم آن در احیاء قنوات برای ماندن  و آبادانی هزینه شود . 
کجایید حاج آقا مقنی و  استاد رمضان مقنی . کجا شد همت 
حاجی خان ها  در آباد نگاه داشتن قنوات دلم تنگ تان است 
برخیزید و به ما بیاموزید که این داشته گرانبها را چگونه قدر 
نهیم ، منزلت گذاریم و ارزشمند به شمار آوریم.برخیزید ...

آب بعنوان بنیانی ترین عنصر حیات،همواره در ساخت 
ســکونت گاهها و در نتیجه،پیدایش تمّدن های  بشری 
نقشی اساسی داشته است.در ایران،بنا به  شرایط جغرافیایی 

و از جمله بارندگی اندک بویژه در نواحی خشک و نیمه 
خشک،شهرها و روستاها بیشتر در پیرامون منابع آبی 
استقرار یافته اند.نیاکان  ما با کندن قنات،آب را از دل زمین 
بیرون می آوردند و زندگی را در زمینهای خشک و نیمه 
خشک کشــور امکان پذیر می ساختند.هنگامی که از 
زندگی در اراضی خشک و نیمه خشک کشور سخن به 
میان  می آید،بی درنگ کاریز با قنات در ذهن کاوشگر انسان 
ترسیم می شود.بر این پایه،قنات را می توان  جغرافیایی ترین 
پدیدهء اراضی خشک و نیمه خشک  کشور ایران دانست.

این پدیدهء جغرافیایی،کارکردهای گوناگون  داشــته،به 
گونه ای که در همهء ابعاد توســعهء پایــدار ) اقتصادی، 
اجتماعی،فرهنگی و زیست محیطی و مدیریّتی( نواحی 
خشک و نیمه خشک کشور،بسیار مؤثّر بوده است.در این 
مقاله،هدف،بررسی  کارکردهای اقتصادی،اجتماعی-فرهنگی 
و زیست محیطی قناتها در زمینهء توسعهء پایدار است.

ضرورت پژوهش
تأمین آب یکی از مسائل مهّم زیست محیطی و سیاسی 
در جهان آینده خواهد بود.کارشناسان آب  پیش می کنند 
که در آینده،تنشها و درگیری های  ملّی و بین المللی بر سر 
آب بیشتر خواهد شد و آب نقش مهمتری در بحرانهای 
بین المللی بازی  خواهد کرد.در آینده مشکل کمبود آب 
در قلمروهای خشک و نیمه خشک سخت تر خواهد بود.

از آنجا که کشور ما در منطقهء نسبتا گرم و خشک خاور 
میانه و جهان واقع شده،با کمبود شدید آب روبه رو خواهد 
شد و نتیجه،تنشهای سخت  سیاسی محلّی،منطقه ای،ملّی 
و فراملّی پدید خواهد آمد.بر این پایه،می توان سدهء بیست 
و یکم را سدهء بحران آب نام نهاد؛بحرانی که اگر چاره ای 
اساســی و فوری برای آن اندیشده نشــود،در آینده ای 
نــه چنــدان دور فاجعــه ای به بــار خواهــد آورد که 
ســاالنه میلیونهــا نفر را بــه کام مرگ فرســتاده و از 
بیماریهایی خطرناک چون ایدز کشــنده تر خواهد بود.

بــا افزایش جمعّیت و توســعهء فّعالیتهای صنعتی و 
کشاورزی،مشــکل کمبود آب در کشــور ایران، بویژه 
در مناطق خشــک و نیمه خشــک جّدی تر شده و در 
آینده اهمّیت بیشــتری پیدا خواهد کــرد.از همین رو 
الزم اســت با بررســی دقیق منابع آبی  موجود در این 
مناطق،بویژه قناتها و به کار بســتن  روشــهای درست 
مدیریّت منابع آب و بهره برداری و مصرف بهینهء آب از 
هم اکنون به فکر چاره اندیشی  برای نسلهای آینده باشیم.
آب به عنوان مهّمترین ماّدهء حیات،یکی از زیر بناهای 
توسعهء پایدار به شمار می آید.تأمین آب  از راه قنات در 
قلمروهای خشک و نیمه خشک  کشور،سرمایهء کالنی 
است که ّطی نسلها به ما رسیده و توسعه ای پایدار را برای این 
گونه نواحی  رقم زده است.پیشرفت صنعت،کشاورزی،حفظ 
محیط زیست و...در نواحی خشک و نیمه خشک  ایران 
در گرو توّجه شایسته به حفظ و نگهداری و بازساخت 
این ســرمایهء کالن اســت.قنات  کاکردهای متفاوت 
اقتصادی،اجتماعی-فرهنگی  و زیســت محیطی دارد 
که این کار کردها در ارتباط با هم،توسعهء پایدار را برای 
قلمروهایی که قنات در آنجا جریان دارد،به ارمغان می آورد.
نقش آب در تمّدن سازی و توسعهء پایدار جوامع

هنگامی که سخن از زندگی به میان می آید، بی درنگ 
آب و نقشی که این ماّدهء گرانبها در زندگی  دارد،در ذهن 
ترسیم می شود.آب به منظور نوشیدن و دیگر مصارف 
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سخ

خسرو اميرحسيني

آب را ِگل نکنیم
آن روز ها که روستا  مأمن تولید بود
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خانگی،کشاورزی،امور صنعتی و تجاری و سرانجام تولید 
مّواد خوراکی  جمعّیت در حال افزایش جهان بســیار 
ضروری  است.بر پایهء»نظریّهء هیدرولیک«،آب در پیدایش  
شهرها،توسعهء زمینهای قابل کشت،افزایش  جمعّیت و 
تراکم آن در نواحی مساعد طبیعی، نقشی کارساز داشته 
است.در شهرهای سومر برای نگهداری نیروی نظامی،از 
ثروت و درآمد شهرها بهره می برند و ثروتها و درآمدهای 
شهری  نیز از حاصلخیزی خاک و یک نظام منّظم آبیاری  
به دســت می آمد.ســیالبهای منّظم بهاری با سدها و
کانالهای مهار شده،به بخشهای مورد نظر می رسید. این 
نظام آبیاری در به دســت آوردن مازاد محصول، بسیار 
مؤثّر بود.ســومریها با آگاهی از روشها و فنون  آبیاری،به 
مازاد محصول دســت یافته و عالی ترین  تمّدن شهری 
را بــا امتیازهایی که از آن به دســت  می آمد،بنا نهادند.

الســورث هانتینگتون جغرافی دان آمریکایی با بررسی 
شهرهای قارّهء آسیا نتیجه می گیرد که کاهش میزان 
بارندگی در جنوب  غرب آسیا و آسیای مرکزی موجب 
نابودی رودها، جویبارها،چشمه ســارها و چاههای آب 
قناتها شده  اســت و ویرانی آرام آرام مراکز کشاورزی و 
نقاط آباد و پر جمعّیت را فراهم ساخته است تا آنجا که  
دریاچه های آب شور با کاهش باران و بخار شدن  تدریجی 
آبها و محدود کردن گسترهء خود،راههای  تازه ای در اختیار 
کاروانها قرار داده اســت.مارکس  که نظریّهء هیدرولیک 
ریشــه در آثار او دارد، معتقد بود که»تطّور هیدرولیک 
ریشــه در آثار او دارد، متفاوت با تطــّور تمّدن در غرب 
داشته و مســتقل از آن بود است.«]بر این اساس [،یکی 
از دانشمندان  مارکسیست معاصر به نام کارل ویتفوگل  
از این دیدگاه به موضوع  پیدایش حکومتهای باســتان 
در خاور نزدیک و آســیا پرداخت و معتقد اســت که 
گسترش و تداوم نظام  آبرسانی در پهنه ای گسترده)مانند 
آبیاری در کشــاورزی و کنترل ســیالبها(،نیازمند یک 
قدرت  مرکزی اســت که این نهادها قدرت پایه و اساس  
حکومتهای اســتبدادی شــرقی را شــکل می دهد.

در ایران باستان،آب،عنصری مقّدس و ایزدی  به شمار رفته 
به گونه ای که از دید زرتشتیان پس از آتش،مقّدس ترین 
عنصر بوده است.در اوستای  زرتشت،بارها دربارهء آب،اهمّیت 
و تقّدس آن  سخن به میان آمده است،چنان که می خوانیم: 
»می ســتائیم آب را...مقّدسی که افزایندهء جهان  است.

مقّدسی که افزایندهء گله و رمه است...که  نطفهء مردان را 
پاک می کند،که زهدان همهء زنان را برای بارور بودن پاک 
می کند،که همهء زنان را شیر خوب و به هنگام می بخشد.«

در ایران باســتان،کندن کاریز نیز بسیار رایج بوده  است 
چنان کــه»روزگار داریوش کبیــر 521-486 پ.م(اوج 
شــکوفایی و اقدامات آبیاری و حفر کاریز در سر تا سر 
فالت ایران به شمار می رود.به امر پادشاهان هخامنشی،آن 
کــس که کاریز حفــر می کرد و آب به ســطح زمین 
می آورد و زمینی را آبادان  می کرد و کاریزهای خشک را 
بازسایز می نمود، مالیات پنج نسل بر او بخشیده می شد 
و پولی بیوس  نیز بخشــندگی مالیات را بر پنج نســل 
کســی که کاریز را آبادان می کرد متذّکر شده است.«

خانم لمبتون نیز در پژوشهایی که دربارهء ایران  انجام داده 
است می نویسد:»ایرانیان عهد باستان، ناهید)آناهیتا(را ه در 
آیین بهدینان و زرتشت  نگهبان آب بوده،ارج می نهاده و 
ستایش  می کرده اند...در دوره های ساسانیان،اعراب و پس از 
آن نیز همواره قوانین و مقّررات رسمی برای  ساختن،حفظ 
و توزیــع آب،مؤّسســات آبیــاری وجود داشــته اند.«

بدین سان آب و از جله قناتها،همواره نقشی  اساسی در 
حیات جوامع و تمّدنها داشته است.این  عنصر حیاتی،یکی 
از عوامل بنیادین در توسعهء پایدار نواحی جغرافیایی به 
شمار می آید.در شرایط سخت کنونی که کشور ما،بویژه 
نواحی خشک و نیمه خشک آن در معرض تهدیدهایی 
چون  خشکسالی و بحران آب،بیابان زایی،شور شدن آب  و 

خاک،نابودی مراتع و پوشش گیاهی و زندگی  جانوری و در 
مجموع،نابودی سرچشمه های  حیات قرار دارد،با عنایت به 
توسعهء پایدار که  چشم انداز و حال و آینده را مورد توّجه قرار 
می دهد، بهره گیری از ساختمانهای بومی در شرایط دشوار 
اقتصادی می تواند گامی اساسی به شمار آید. بهره گیری از 
قنات بعنوان عاملی پایدار در این  نواحی می تواند مورد توّجه 
باشد.در واقع،حیات  اقتصادی،اجتماعی-فرهنگی و زیست 
محیطی  قلمروهای خشک و نیمه خشک کشور ایران به  
قنات وابسته است.بر این پایه به بررسی  کارکردهای گوناگون 
قناتها در عرصهء توسعهء پایدار این نواحی می پردازیم.
الف-كاركرد اقتصادی قنات در زمینهء توسعهء پایدار

یکی از ابعاد مّهم توسعهء پایدار،بعد اقتصادی آن  است.قناتها 
بعنوان شریانهای حیاتی مناطق خشک  و نیمه خشک 
کشور،در بعد اقتصاد توسعهء پایدار، نقشی بنیادین بازی 
می کنند زیرا آب بعنوان یک  عامل زیربنایی،راهگشایی 
اساسی در امر توسعه  است.اهمّیت این ماّدهء گرانبها تنها به 
مصارف  شخصی و خانگی محدود نیست،بلکه آب یکی از 
بزرگترین سرمایه هالی ملّی هر کشور به شمار می آید و نقشی 
چشمگیر در توسعهء اقتصادی دارد. قنات،مطمئن ترین 
و پایدارترین گزینه در بهره برداری مطلوب و مطنقی از 
سفره های آب  زیرزمینی اســت و به علّت مّیسر بودن 
بهره گیــری از امکانات و زیرســاختهای بومی،کاهش 
هزینه هــا و صرفه جویــی در مصــرف انرژی،می تواند 
توجیه گر ســرمایه گذاری و هدایت بخشی از سرمایه ها 
در نواحی خشک و نیمه خشک باشد.در واقع،سیستم  
کاریز)قنات(یکی از دیرینه ترین و با صرفه ترین  روشهای 
استخراج آبهای زیرزمینی،است که از روزگاران باستان 
در ایران زمین رایج بوده است.از جمله ویژگیهای پرارزش 
قنات،آوردن آبهای  زیرزمینی به صورت ثقلی،بی صرف 
انرژی، به ســطح زمین است که از نظر اقتصادی،بسیار 
اهمّیت دارد.همچنین در مقایسه با چاه،قنات  دارای عمری 
مفید بوده و بازده اقتصادی آن چندین  برابر چاه اســت.

بررسی تاریخچهء قنات در ایران و بویژه در نواحی خشک 
و نیمه خشک کشور بیگانه آنست که  این منبع آبی،همواره 
نقشی بنیادین در توسعهء کشاورزی و فّعالیتهای مربوط به 
آن داشته است و رونق اقتصادی،کار و فّعالیت در جهت 
شکوفایی و افزایش جمعّیت در قلمروهای مربوطه،در 
گرو قناتها بوده است.همچنین در این نواحی به دو علّت  
نیاز به آب پیش از مناطق مربوط است.نخست  اینکه در 
این گونه نواحی،آب عامل محدودکننده  است به گونه ای 
که توسعهء منابع دیگر نیز بدان  بستگی ارد.دیگر اینکه 
در مناطق خشک و نیمه خشک،معموال سطح زندگی 
مردم پایین تر اســت.باال رفتن ســطح زندگی همراه با 
افزایش  مصرف آب است و چون برنامه های عمرانی در این  
مناطق در جهت بهبود سطح زندگی مردم است،نیاز به 
آب زیادتر است.از این رو حیات اقتصادی  مناطق خشک 
و نیمه خشک کشــور در گرو منابع آب  زیرزمینی این 
نواحی است.رونق کشاورزی، صنعت،استقرار گروههای 

انسانی و ایجاد شهرها و روستاها،صنایع دستی و دیگر 
فّعالیتها به میزان  بهره برداری از آب وابسته است.قنات 
بعنوان  سازگارترین و باصرفه ترین شیوهء بهره برداری از 
آبهای زیرزمینی می تواند در کاهش هزینه های  تولید و در 
نتیجه رونق تولیدات کشاورزی و صنعتی بسیار مؤثّر افتد.

در مجموع،رونق  اقتصادی این نواحی در گرو بهره برداری 
بخردانه از منابع آبی این نواحی اســت که قنات در این 
زمینه  می تواند مهمترین نقش را بازی کند.مهمترین  
کارکردهای اقتصادی قنات را می توان به شرح زیر برشمرد:

1- تأمین آب شهری شهرها و روستاهای واقع در پیرامون 
حوضهء قناتها

2- در زمینهء کشاورزی
3- در امور مربوط به صنعت

4- در زمینهء دامداری
5- پرورش آبزیان

6- به گردش انداختن چرخ آسیابهای آبی
7- جلوگیری از شور شدن زمینها و آبهای  زیرزمینی

8- باال بردن ارزش زمینهای کشاورزی و دیگر زمینها در 
حوضهء آبریز قناتها

9- ســکونت پذیر شــدن زمینهای خشــک و نیمه 
خشــک،رونق یافتن تجارت و در نتیجه  جلوگیری از 
مهاجرت و انتقال مشــکالت به دیگر نواحی کشور و...
ب-كاركردهــای اجتماعی-فرهنگی  قنات در 

توسعهء پایدار
بعد اجتماعی-فرهنگی یکی از بنیادی ترین  ابعاد توسعهء 
پایدار اســت.فرهنگ بعنوان موتــور محّرکهء جوامع 
انسانی،بازتابی از اسرار درونی و اندیشه های انسان است.هر 
فرهنگی،رهیافت  مردم را در سازش با محیط به نمایش 
می گذارد.این  رهیافتهــا در دراز مّدت به دگرگونیهای 
اقتصادی، تکنولوژیک و سیاسی پاسخ می دهند؛رهیافتهایی 

که پاسخ مناسب نداشته باشــد،بعید است گسترش  
یابنــد و جوامــع دیگــر از آنهــا الگوبــرداری کنند.

در بعد اجتماعی-فرهنگی توسعه،هدف  فرهنگ،تضمین 
فراگیری دانش،دسترسی به آثار هنری،حّق برخورداری 
از امکانات ارتباطی و بهبود کیفّیت زندگی است.مبادلهء 
برنامه های  فرهنگی و پرســنلی آموزشــی،همچنین 
آشــنایی  جوانان با یکدیگر،آگاهی جامعه نســبت به 
یگانگی  انســانها را افزایش می دهد و سبب محافظت 
بهتــر از میراثهایی می شــود که از گذشــتگان به ما 
رســیده  اســت؛و بی گمــان قناتها یکی از آنهاســت.
میزان توســعهء فرهنگی هر جامعــه را نیز می توان  بر 
پایهء میزان احترام شــهروندان آن جامعــه به اخالق  
محیطی،عادتهای پسندیدهء گذشــته و توّجهشان به  
محافظت از میراث فرهنگی،نگهداری آنچه از سوی انسان 
بنا شده است و پاسداری از محیط طبیعی سنجید.قنات 
گذشته از کارکرد اقتصادی، در عرصهء اجتماعی-فرهنگی 
نیز دارای  کارکردهای گوناگون است. پوالک در سفرنامهء 
خود در مورد قوانین مالکّیت قناتها در ایران می نویسد: 
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» قوانینی از قدیم در دست است که خراب کردن  چشمه و 
قنات و بردن آب شخص دیگر را به شّدت  منع می کند،میزان 
آب را بر حسب قدرتی که برای  گرداندن سنگ آسیاب 
کافی است،می سنجیدند می گویند یک چشمه یا یک 
قنات با فالن قدر»سنگ  آب«.هر گاه دهات متعّددی در 
یک ناحیه،قناتی  تعبیه کند،طبق قراردادی آب را به قیمتی 
که  بر حسب ساعت معین شــده می فروشند و به این  
ترتیب است که تعبیهء قنات از مشاغل پردرآمد محسوب 
می شود و به شرطی که عدالت،حقوق  مالکّیت ایجادکننده 
را در برابر دخالت های عدوانی  و تخّطی ها محافظت کند.«

هانری ماسه معتقد است:»یکی از ابعاد فرهنگی-اجتماعی 
قنات در ســرزمین ایران، باورهایی اســت که در طول 
تاریخ،مردم این پیکره به  این پدیدهء مهم داشته و آداب و 
رسوم خاّصی در حرمت قنات داشته اند؛چنانکه می توان به 
قربانی  کردن برای قناتها،مراسم ویژهء عروسی در مجاورت  
قناتها]اعتقاد به زنده بودن قنوات و انجام پاره ای از مراسم و 
تشریفات خاص در بعضی از قناتها[و استفادهء دارویی از آب 
به بعضی قنوات اشاره کرد، چنانکه فرانکلین،سّیاحی که 
ـ.ق(به شیراز آمده،می نویسد:ایرانیان  در 1787 م)1201 ه
به آب  رکن آباد شــیراز به اهمّیت زیادی قائلند و عقیده 
دارنــد که این آب خاصّیــت دارویی و درمانــی دارد.«

از دیگر کارکردهای اجتماعی-فرهنگی قنات  در مناطق 
خشک و نیمه خشک کشور راه اندازی  گفتگو و مذاکره 
میان مردمان آن دیار اســت.مردمان  ساکن در این گونه 
نواحی به علّت محدودیّت منابع  آب و در نتیجه کاهش 
محصول و بی رونقی  اقتصادی،مردمانی قانع بوده و صلح 
و سازش را بر جنگ و جدال برتری می دهند.از دید دکتر 
محّمد حسین پاپلی یزدی:»یکی از عمده ترین ویژگیهای  
تمّدن کاریزی،صلح جویی و رسیدن به اهداف از راه گفتگو 
و مذاکره است.منطقه ای که قنات منشأ اصلی آب و فّعالیت 
است،یعنی در پهنه ای که در شرق کوههای مرکزی ایران و 
در جنوب کوههای  البرز)از شرق قزوین به بعد(تا کناره های 
دریای  عّمان و از شرق تا کوههای هندوکش و کوههای  
مرکزی افغانستان،در شمال شرق تا چمنزارهای  وسیع 
آسیای مرکزی واقع است،هیچگاه خاستگاه  حکومتهای 
جنگنجوی بزرگ و عالمگیر نبوده  است و هرگز از این 
پهنه لشــکرهای بزرگ  برنخاسته اند و هیچگاه کشور 
گشــایان بزرگ متولّد نشده اند.این بدان دلیل است که 
پتانسیل های  طبیعی اجازهء این کار را نمی داده است.«

اجتماعــی-  کارکردهــای  مجموع،مهّمتریــن  در 
فرهنگــی قناتهــا را می تــوان چنیــن برشــمرد:

1- ایجاد فرهنگ گفتگو و مذاکره میان مردمان 
ساکن در حوضهء قناتها

2- ایجاد روحیهء همیاری و همسویی میان  مردمان
3- ایجاد شیوه های مشترک در طول زمان  به صورت عرف 

و سّنت
4- گسترش روحیهء قنات و شکیبایی

5- گسترش فرهنگ تسامح،مدارا و صلح جویی
6- خودنمایی بعنوان یک اثر فرهنگی-هنری

7- ایفای نقش در اسطوره سازی
8- پیوند ناگسستنی داشتن با مسائل مذهبی و اعتقادی 

مردمان
9- تأثیر بر زبان،لهجه و گویشهای مردمان

10- بازنمایی سخت کوشــی و تالش مردمان  نواحی 
خشک و نیمه خشک

پ-كاركرد زیست محیطی قنات در توسعهء پایدار
حفظ محیط زیســت بعنوان پناهگاه انســان و دیگر 
موجودات،یکی از مهّمترین ابعاد توســعهء پایدار است.

محیط،بســتر برنامه ریزی است.انسانها بر پایهء سطح 
تکنیک،میزان سرمایه،ایدئولوژی،فرهنگ و مدیریّت خود 
در محیط دخالت و از آن بهره برداری  می کنند.در حالی که 
برای دستیابی به توسعهء پایدار می بایست بینش محیطی 
داشت،شوربختانه ســدهء بیستم سدهء نابودی محیط 
زیست بوده است.در آن  سده،توسعهء اقتصادی در بیشتر 
موارد از توسعهء فرهنگی پیشی گرفت و این امر سبب 
شد که محیط زیســت در همهء ابعادش)هوا،آب،خاک 
و...(به  نابودی ســوق داده شود.در واقع،در سدهء گذشته، 
انسان،هم عامل و هم قربانی تخریب محیط زیست  بود.

آب یکی از عناصر اصلی محیط زیست است. قنات بعنوان 
یک منبع آبی،نقشــی کارساز در بعد زیست محیطی 
توسعهء پایدار مناطق خشک و نیمه خشک بازی می کند.

در توسعهء پایدار این  نواحی،توّجه به ساختارهای بومی 
گریزناپذیر است.بر این پایه،قنات،فّنی سازگار با ساختار 
بومی  این نواحی اســت؛پدیده ای که کّم و کیف زندگی 
در بســیاری از مناطق گرم و خشک کشور ایران به آن  
وابسته بوده و عنصری راهگشا در توسعه به شمار می آید.

قنات از راه پیوند دادن انسان با طبیعت  به گونهء معقول 
و منطقی،زمینه ساز توسعهء اکولوژیک  و پایدار می شود.

این پدیدهء تکنولوژیک،عنصری  مهم در تنظیم درست 
جریان تخلیهء آبهای زیرزمینی  به شمار می اید.»قنوات،با 
حفظ شرایط طبیعی  هیدرولوژیک آبخوانها در مواقع پر 
آبی و یا در مناطق  زه دار به عنوان سرازیر عمل می کنند 
و در مواقع  کم آبی با کاهش تخلیهء آب با حفظ ذخایر 
آب  زیرزمینی،خود را با شرایط آبخوان سازگار می سازد؛در 
حالی که چاهها،با برداشت بی رویه و ایجاد مخروط افت 
و مکشهایی که در این شرایط در آب بین ذرات آبخوان 
ایجاد می کند،به مرور زمان  شرایط هیدرودینامیک آبخوان 
را تغییر می دهند. بدین صورت رژیم طبیعی آبخوان پس از 
مّدتی  تغییر می کند و امکان بازگشت به شرایط اوّلیه را نیز 
سلب می کنند.حریم حفاظتی قنوات،یکی از عوامل تثبیت 
سازگاری با آبخوان و کنترل شرایط طبیعی آن است.«

در بعد زیست محیطی توسعهء پایدار،قنات، رابطهء متقابل 
انسان و محیط را به تصویر می کشد و گویای آن است که 
پیشینیان تالش می کرده اند رابطه ای دوستانه با طبیعت 
برقرار سازند. شــوربختانه حرص و افزون خواهی انسان 
معاصر همراه با پیدایش تکنولویژهای مدرن،باعث برهم  
خوردن رابطهء متقابل انسان و محیط شده است  به گونه ای 
که انسان متمّدن به تخریب و نابودن کردن  محیط پرداخته 
است و می رود تا با دست خود، خویش را نابود کند.بر اثر 
کنده شدن چاههای  عمیق،رابطهء انسان و محیط در نواحی 
خشک و نیمه خشک آسیب دیده،سطح سفره های آب  
زیرزمینی در این نواحی با نوسانهای سخت رو به رو شده 
و در نتیجه بسیاری از قناتهای کشور به صورت  متروک 
درآمده و زندگی در بسیاری از آبادیها از رونق افتاده است.

از دید هانری گوبلر»قنات،شــیوه ای اســت که تا اواخر 
قرن نوزدهم در عین شــکوفایی بوده و در دههء 1930 
به حّداکثر توســعهء خود رسیده اســت.« شوربختانه 
در دهه هــای اخیــر بویژه پس از اصالحــات  ارضی در 
کشور،بهره گیری از قناتها رو به کاهش  نهاده و بسیاری 
از آنها خشــک و متروک شده است. در حالی که کندن 
قنات،سازگارترین شــیوهء بهره برداری از منابع آب در 
قلمروهای خشک و نیمه خشک کشــور است،بنا به 
دالیلی چند،این کار مورد بی مهری قرار گرفته اســت.

IT  و صنعت - فرصت یا تهدید

نفوذ اینترنت به بازار کسب و کار و مزایاي آن امروز 
بر کسي پوشیده نیست و اثرات ملموس آن در حوزه 
کســب و کار تصور پیشبرد امور بدون حضور IT را 
غیر ممکن مي سازد . خوشبختانه در کشور ما نیز      
بســتر ها و قابلیت هاي بسیار مفیدي در این حوزه 
طراحي و اجرا گردیده و بسیاري از سازمانها و ارگانها 
ارائه خدمات خود را بر بستر وب ارائه مي نماید که 
ثمرات فراواني را در این حوزه رهنمون خواهد ساخت .

در این نوشــته ســعي بر این اســت که با منطقي 
نقدگونــه از منظــر یــک شــرکت تولیــدی به 
اثــرات اجراي ایــن مهــم در کشــور بپردازیم .
1(تغییر نگرش : فرایندهاي برو کواتیک دیربازي 
است که در این کشور ریشه دوانیده است و اعتماد 
به بســترهاي IT به عنوان جایگزین این فرآیندها 
نیازمند تغییر نگرش مدیران ســنتي که بســیار 
تأثیــر گــذار در تصمیمات کالن هســتند را مي 
طلبد .  مقاومت بر این تغییرات ســبب پیچیدگي 
هاي بسیاري در کسب مجوزها و فرآیندها گردیده 
اســت به نحوي که موازي کاري هاي بسیاري در 
برخي حوزه ها در حال انجام اســت . بعنوان مثال 
بخشنامه هاي گمرک و سازمان بورس در مراجعه  
حضوري شــخص مدیــران عامل شــرکتها جهت 
اخذ نام کاربردي و یا رمز  به ســازمانهاي مربوطه 
به هیچ وجه با فلســفه حضور IT همخواني ندارد 
که متاسفانه با اصرار سازمانها در حال انجام است .

2(مسئولیت پذیري و احترام به مشتري :
ایجاد بســترهاي IT جهــت انجام امــور اداري و 
ســازماني زمینه هاي بروز بسیاري از مفاسد اداري 
و رویــه هــاي خــارج از چهارچــوب را به صورت 
اتوماتیک حذف نموده اســت . بــا توجه به برنامه 
ریزي شــرکتهاي تولیدي در تأمین اقالم مورد نیاز 
خط تولید و فروش محصــول در زمانهاي به موقع 
و نیاز بازار اختالالت مکرر سیستم در حوزه بانکي ، 
گمرکي، ثبت سفارش و ...بدون اطالع رساني قبلي 
سبب بروز مشــکالت فراواني براي تولیدکننده مي 
گردد و بخشــي از توقف هاي مکرر خطوط تولید 
ناشــي از تأخیر هاي حادث شــده در تأمین مواد 
اولیه ناشي از این ناهماهنگي ها مي باشد . احترام 
به اصل مشتري مداري و اعالم دقیق زمان اختالل 
سیستم مانند بسیاري از کشورهاي پیشرفته سبب 
باال بردن اعتماد عمومي به سیستم هاي IT خواهد 
بود که متأســفانه در این حوزه رعایت نمي گردد .
3( اســتفاده از امکانات ســخت افزاري مناسب و 
متناســب با پیش بیني حجم انبــوه مراجعات از 
دیگر معزالت استفاده از IT در کشور محسوب مي 
گردد در بسیاري از ساعات پرترافیک کاري سرعت 
سیســتم ها به طور محسوس کاهش یافته و عمال 

فعالیت سایتها را مختل مي سازد . 
امید اســت با انعکاس موارد مطروحه نزد مسولین 
امر گامي پیش رو در بهبود امور برداشــته شــود .

مرتضی پوركاشفی
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دکتر حنیفی ؛ نشان لیاقت دارد
گروه توسعه ملی برای مديريت راهبردها آمده است

اهم استراتژی های شرکت سرمايه گذاری گروه توسعه ملی
1- انجــام مطالعات اقتصادی، ســرمایه گذاری و مشــارکت در طرحها و پروژه 
های صنعت نفت، گاز و پتروشــیمی و صنایع پایین دســتی و مرتبــط با آن، از 
جمله ســرمایه گذاری در طرح پتروشــیمی جزیره قشــم )تبدیل گاز طبیعی 
به پلــی پروپیلــن( و در نهایت تشــکیل هلدینگ تخصصــی در این صنعت.

2- ســرمایه گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنــی )کانی های فلزی و فلزات 
اساسی(، در همین راستا طرح تولید گندله و کنستانتره سنگان متعلق به شرکت 
صنعتی و معدنی توسعه ملی در دست اجرا می باشد و اوراق استصناع )سه ساله( با 
نرخ سود روزشمار 23درصد برای اولین بار در کشور برای این طرح انتشار یافته است.
3- توســعه فعالیــت های هلدینــگ تخصصی ســیمان در جهــت افزایش 
تاثیرگــذاری بــر بازار ســیمان کشــور، در همین راســتا هلدینگ ســرمایه 
گذاری و توســعه صنایع ســیمان )ســیدکو( مســئول برنامه ریــزی ، نظارت 
بــر عملکرد و حمایت از شــرکت های ســیمانی زیرمجموعه خود می باشــد.

4- حضور موثر در بورس اوراق بهادار از طریق شــرکت ســرمایه گذاری توسعه 
ملــی و مشــارکت در حوزه های مربوط به واســطه گری مالــی مانند صندوق 
های ســرمایه گذاری ، در همین راســتا مجوز تشــکیل صندوق بــازار گردانی 
گروه توســعه ملــی از بورس اوراق بهــادار تهران اخذ گردیــده و صندوق مزبور 
به فعالیت های حمایتی خود از ســهام شــرکتهای مدیریتی گــروه می پردازد.

5- بررســی سیســتماتیک، همه جانبــه و دائمی شــرکت هــای موجود در 
پرتفــوی و ادامه واگذاری ســهام شــرکت هایی کــه مزیت اقتصــادی ندارند. 
6- تــالش جهت واگذاری برخی شــرکت های مدیریتــی و بلوکی گروه نظیر 
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر و گروه صنعتی بارز با قیمتی اقتصادی، به منظور 
تمرکز بیشــتر ســرمایه گذاری های گروه در صنایعی با آینده سودآور و مطلوب.

7- ورود به عرصه بازرگانی و تجارت های کالن با تغییرات مدیریتی زیرمجموعه 
»توســعه بین الملل تجارت ملی« به منظور گسترش فعالیت های تجاری گروه.

اهداف بلند مدت
اهداف بلندمدت، اهدافی می باشــند که ســازمان ها قصــد دارند جهت انجام 
ماموریــت های خود، به آن ها دســت یابند. اهداف بلندمدت معموال چالشــگر، 
قابل ســنجش، و به ســختی قابل دســتیابی )و نــه کامال دور از دســترس( 
می باشــند. اهــداف بلندمدت از ماموریت و بررســی عوامــل خارجی )فرصت 
هــا و تهدیدهــا( و داخلــی )نقاط قوت و ضعف( ســازمان بدســت مــی ایند.

اهداف بلندمدت شركت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی عبارتند از :
- تبدیل شــدن به بزرگترین شرکت چند رشته ای صنعتی در بورس اوراق بهادار 

تهران از لحاظ ارزش بنگاه.
- ارتقای توانمندی جهت رقابت با برترین هلدینگ های سرمایه گذاری موجود در منطقه.

- برخورداری از توانایی کارشناســی و قابلیت های الزم جهت جذب فرصت های 
سرمایه گذاری مناسب در کشور و منطقه.

برنامــه هــای داخلی شــرکت ســرمایه گــذاری گروه توســعه ملی کــه در مقایســه با اســتراتژی 
هــای شــرکت از اهمیــت پاییــن تــری برخــوردار بــوده و هدف از طــرح، پیگیــری و انجــام آن 
هــا، دســت یابی بــه کارآیی و اثر بخشــی بیشــتر فعالیت های شــرکت می باشــد ، عبارتنــد از :
جدیــد  ســازمانی  ســاختار  چارچــوب  در  واحدهــا  وظایــف  مجــدد  تدویــن  و  بازبینــی   -1
بیشــتر. وری  بهــره  و  افزایــی  هــم  منظــور  بــه  واحدهــا  بیــن  الزم  هماهنگــی  ایجــاد  و 
2- تقویــت سیســتم انگیزشــی اعم از مــادی و معنــوی ، ارزیابی عملکرد پرســنل و اجــرای نظام 
مدیریــت مشــارکتی به منظــور ایجــاد فضــای پیرامونی مناســب در راســتای بــروز خالقیت ها.
3- عــالوه بــر مــوارد فوق، همواره سیاســت هــای تدوین شــده برای اجــرای اســتراتژی های یک 
ســازمان می بایســت توســط نیروی انســانی همانســازمان پیاده ســازی گردد. لذا ایجاد سیســتم 
انگیزشــی برای پرســنل، خود یک اســتراتژی در جهت حرکت به ســمت اهداف ســازمان می باشد.
4- تدوین برنامه جامع آموزشی و اجرای آن: این آموزش ها می تواند در موضوعاتی مانند کارتیمی، یادگیری 
سازمانی، اخالق حرفه ای، خودشناسی، خودارزیابی، خودکنترلی و نظم و انضباط کاری از دیدگاه ها و ایعاد 
مختلف می باشند. این آموزش ها می توانند توسط خود سازمان و یا به صورت برون سپاری انجام گیرند.
5- ترغیب شــرکت های تابعه )بخصوص شــرکت های تاثیر گذار بر پرتفوی( به تهیــه، تدوین ، اجرا و 
ارزیابی برنامه اســتراتژیک خــود و نظارت بر این فرآینــد و به روز نمودن برنامه اســتراتژیک و تدوین 
بودجه و برنامه اجرایی ســاالنه شــرکت های ســرمایه پذیر براســاس برنامه اســتراتژیک تنظیم شده.
6- انجام مطالعات اقتصادی پیرامون قراردادها، مناقصه ها، پروژه های داخلی و خارجی )در سطح منطقه( 

برای ورود و مشارکت احتمالی در بعضی از آن ها.
اقدامات اجرایی جهت رسیدن به اهداف:

1- اصالح ســاختار مالی، تولیدی و نیروی انسانی شــرکت های زیان ده پرتفوی به ویژه اصالح ساختار 
شــرکت های کنترلی و مدیریتی موجود در پرتفوی و نهایتا خروج از صنایع مزبور در مناسب ترین زمان.
2- اخذ مجوزهای خاص درخصوص شرکت های زیان ده، از جمله اخذ مجوز تغییر کاربری امالک بعضی از این شرکت 
ها جهت تبدیل دارایی های آنها به وجه نقد و مصرف وجوه حاصل، جهت اصالحات مورد نظر و پرداخت تعهدات آن ها.
3- فــروش تدریجــی ســهام بــا بازدهــی کــم و جایگزیــن نمــودن آن ها با ســهام بازدهــی باال، 
بــه عنــوان نمونه ســهام شــرکت تامین ســرمایه امیــن بر همیــن مبنا به فروش رســیده اســت.
اقدامــات فــوق  بــا  نقدینگــی و ســودآوری شــرکت ســرمایه گــذاری  بهبــود وضعیــت   -4
نقدشــوندگی ســهام و شــرکت هــای مدیریتــی گــروه،  بــه جریــان  و ســرعت بخشــیدن 
فعالیــت صنــدوق ســبدگردانی ســهام شــرکت بــه منظــور تحقــق ایــن هــدف مــی باشــد.
5- اجــرای طــرح هــای ســودآور غیربورســی بــه منظــور حفظ رونــد ســودآوری و منافــع بلند 
مــدت شــرکت در مواقــع رکــود بــورس و بــازار ســرمایه، تصویــب کلیــات طــرح تولیــد پلی 
پروپیلــن از گاز طبیعــی در شــرکت نفــت نیک قشــم در همین راســتا صــورت پذیرفته اســت.
6- بررســی نمــودن شــرکت هــای ســودآور پرتفوی کــه قابلیــت پذیــرش در بــورس را دارا می 
باشــند با اولویت شــرکت های کنترلــی و مدیریتی بــه منظور کم کــردن فاصله ارزش بازار ســهام 
شــرکت بــا خالــص ارزش دارایی هــای )NAV( آن و در نهایت پیشــینه نمودن منافع ســهامداران.

7- ایجاد واحد حقوقی با هدف اقامه دعوی درخصوص وصول مطالبات شرکت و نظارت موثر بر عملکرد 
حقوقی شرکت های زیر مجموعه.

برنامه های داخلی
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مهندس محمدرضا پیشرو
مسافری از حاشیه کوير ، نشسته بر سکوی دانش بانکداری

مهندس محمدرضا پیشرو از سنگر راست قامتان حاشیه 
کویر است مدیری آبدیده که در سه دهه گذشته در رده های 
مختلف بانکی به درستی و شفافیت مشغول به خدمت بود، 
مدیری الیق که مصداق عینی هنر از پرقنداق داشتن است.

وقتی سکان بانک ســینا را به دست گرفت بسیاری از 
صاحبنظران بر این باور رسیدند که بانک سینا مدیری یافته 
مدبر که خود فرزند بانک است. مدیری الیق که در جغرافیای 
کشور با بانک آشناتر و فرصت ها و تهدید را می شناسد.

مدیری که کوله باری از علم و تجربه در چنته داشته و 
ســرکاروان بانکی گردیده که می خواهد خرامان رود. 
مهندس محمدرضا پیشرو فرزند حاشیه کویر خوب می 
داند راز ره توشــه نیک یافتن به مقصود، در منزل گاه 
های سخت گویری چگونه است. کویرنشینان بخوبی 
آموخته اند که زمین آفتاب ســوخته در شــبانگاه چه 
نعمت بزرگی برای خنک داشــتن تنگ آب آنهاست. 
همین اســت که این مهندس خوش فکر تهدیدها را 
بخوبی می شناسد و آنها را به فرصت تبدیل می کند. 
آنچــه امروز نیاز صنعت بانکداری کشــور می باشــد.

صدای زنگ کاروان، چیدمان ستاره ها در کهکشان، درجات 
قطب نما و توجه به نشانه ها همگی رموزی است که یک 
رهرو در کویر می آموزد و چون آموخت می شود سرکاروان.

جناب مهندس پیشــرو وقتی ســکان بانک سینا را 
بدســت گرفت خوب می دانســت این بانــک با 270 
شــعبه می بایســت ارائه همه نوع خدمات بانکی را به 
آن درجه از بالندگی به مردم ایران عرضه کند تا بتواند 
در بازار ســرمایه کشور اثری درخشــان داشته باشد و 
مهندس پیشرو که سابقه مدیریت عاملی در بانکهای 
بزرگ کشور را در کارنامه خود به شایستگی ثبت کرده 
همواره ثابت کرد که به واسطه شناخت صحیح از بازار 
ســرمایه و اقتصاد کشــور با تدوین برنامه های مدون 
مدیریتی می تــوان در اندک زمان کارهای بزرگی کرد.

بقولی بچه حاشــیه کویر خوب می داند که در فردای 
طلوع خورشــید برخاک ســوخته ، به ظهر نرسیده 
مســافر را رمقی نیســت و آنکه توشه برچیده چاالک 
در سایه ساران لک ســرقطار ره به مقصود می سپارد.

 مهندس پیشــرو همواره چهره خنــدان و آغوش باز 
بــرای اصحاب خبــر دارد و حرمت قلم می شناســد. 
براســتی که تکریم مدیــران خدوم بر ایــن باور جز 
مصداق من لم یشــکر المخلوق، من لم یشکر الخالق 
نمی باشد. شــکرانه برای  مدیری که دوست و دشمن 
بر شــفافیت و درســتی کار او شــهادت مــی دهند.

جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه بانک سینا 30 مرداد 
ماه سال جاری در محل هتل پارسیان انقالب تشکیل شد. 
در این مجمع که با حضور اکثریت سهام داران حقیقی و 
حقوقی ، اعضای هیئت مدیره ، نماینده سازمان بورس 
و اوراق بهادار ، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید 
پس از انتخاب هیات رئیســه مجمع و استماع گزارش 
هیئت مدیره به مجمع توسط مدیریت ارشد شرکت و 
پس از قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال 
مالی منتهی به 29 اسفند 94، مجمع نشینان با طنین 
صلوات پی در پی خود ضمن تصویب صورت های مالی 
، تقسیم سود و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 قانون 
تجارت به کار خود پایان دادند. گفتنی است این بانک با 
10 هزار میلیارد ریال سرمایه فعالیت می کند و آخرین 
قیمت ثبت شده هر سهم این بانک مبلغ 1500 ریال 
است. ضمن این که نسبت قیمت به درآمد هر سهم بانک 
6.02 بوده و این بانک 11.85 درصد ســهام شناور دارد.

همچنین این بانک درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی 
به 30 اسفند 95 را مبلغ 264 ریال پیش بینی کرده و 

در عملکرد 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 95 با کسب 66 
ریال از این درآمد بودجه را 25 درصد پوشش داده است.

بنابرایــن گزارش بانک ســینا درآمد ســال مالی 94 
برای هر ســهم را مبلغ 249 ریال اعالم کرده بود و در 
پایان این ســال مالی به 226 ریال از این درآمد دست 
پیدا کــرده و بودجــه 94 را 91 درصد پوشــش داد.

چشم انداز
- تبدیــل شــدن بــه بانکــی پیشــرفته، نــوآور، 
بخــش الهــام  و  مــدار  مشــتری  کارآمــد، 

نیــروی  پیشــرفته،  تکنولــوژی  از  برخــوردار   -
انســانی توانــا و مبتکــر طرح هــای نویــن بانکی

- پیشتاز در ارائه خدمات پولی و بانکی در بین بانک های 
کشور با هدف ایجاد ارزش آفرینی بیشتر برای ذینفعان

- تبدیــل شــدن به یکــی از نهادهــای معتبر پولی 

و بانکــی منطقــه )خاورمیانــه و آســیاس غربــی(
بیانیه ماموریت

- ارائه خدمات مالی و بانکی متنوع و با کیفیت و منطبق 
با اســتانداردهای جهانی )با بهره گیری از فناوری های 
نوین( به عموم جامعه به عنوان اولین نهاد غیردولتی در 
عرصه فعالیت های مالی و پولی، کســب سود و ارزش 
آفرینی باالتر برای ســهامداران خود نسبت به رقبای 
درون مــرزی، اهمیت دادن به منابع نیروی انســانی و 
کار گروهی، کمک به رشــد و شکوفایی اقتصاد کشور.

 اهداف راهبردی
- افزایش سهم بازاری از منظر سودآوری در بازار سرمایه
- افزایــش ســهم بــازاری بانــک در بــازار پــول

- افزایش جلب رضایت ذینفعان
- افزایش بهره وری نیروی انسانی

- ارتقــاء جایگاه بانک در حوزه بانکــداری بین الملل.
- افزایش توان رقابتــی بانک در ارائه خدمات بانکداری 

الکترونیک
- ایجاد اشــتغال و کمــک به محرومیــت زدایی در 
مناطق محــروم و کمتر توســعه یافته در راســتای 
عملــی ســازی اصــول ابالغــی اقتصــاد مقاومتی

استراتژی ها
متمایــز و  رقابتــی  محصــوالت  ســبد  ارائــه   -

- توسعه فعالیت های بانکداری بین الملل
- توسعه سرمایه انسانی

- تقویت سیستم اعتبار سنجی و نظارت بر وصول مطالبات
- توســعه بانکداری الکترونیک و تقویــت امنیت آن

- ارتقاء پتانسیل ارائه خدمات 
- توســعه بــازار و بانکــداری شــرکتی و اختصاصی
رئوس برنامه ها و طرح های توسعه ای در حال انجام و در 

دست اقدام برای سال 1395
حوزه ریســک و تطبیق بانک، با رویکرد توســعه اي 
عالوه بر مــوارد ذکر شــده فوق (که در ســال1394 
انجــام شــده اســت)، نیز بــه دنبال تحقــق برنامه 
هــا و فعالیــت هــاي آتي به شــرح ذیل میباشــد:

1- فراهــم آوردن زمینه پیاده ســازي اصول مدیریت 
،)II ریســک  ) منطبــق با قوانیــن و مقررات بــازل

2- بازدید از شعب منتخب بانک در مناطق مختلف، به 
منظور شناسایي ریسک هاي مختلف در بخش صف 

بانک،
3- برقراري دوره هاي آموزشــي مدیریت ریسک براي 

سطوح مختلف کارکنان بانک،
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4- محاسبه نسبت هاي پوشش نقدینگي و سطح پایدار 
نقدینگي،

5- ارائه گزارشات مستمر از وضعیت ریسک بازاري صنایع 
مختلف کشور،

6- کمک به رتبه بندي شعب، بر اساس وضعیت ریسک 
اعتباري،

7- تهیه گزارشات متناوب از وضعیت ریسک عملیاتي 
واحدهاي مختلف بانک،

8- تدوین و در صورت لزوم بازنگري در خط مشي ها و 
حدود پذیرش ریسک،

برنامه بانک برای سال مالی آتی
1- پیــاده ســازي و اجراي پــروژه ارزیابــي متوازن 
)BSC( در بانــک )و خریــد نــرم افــزار مربوطــه(. 
 ،ICTMP 2- بررســي و اجراي اولین بخش پــروژۀ
تحــت عنــوان »پــروژۀ بازمهندســي فرآیندهاي 
بازاریابــي و توســعه محصــول« توســط مدیریت 
پژوهش، نــوآوري و توســعه محصول)بــا عنایت به 
.)ICTMP نتایج گــزارش اولیــه مجــري پــروژۀ

3- اجــراي » پروژۀ حسابرســي و کنترل هاي داخلي 
بانک «، توسط یکي از شرکت هاي حسابرسي معتبر، 
در راستاي تقویت توان کنترلي ارکان حاکمیت شرکتي.

4- اجــراي پروژه بخش بندي مشــتریان(بر اســاس 
مشــتریان شــرکتي و تجــاري و مشــتریان خرد).

5- اجرا و عملیاتي نمودن برنامه میان مدت 3 ســاله 
بانک( 97-95( از جمله برنامه و بودجه مصوب سال 95 .
6- اجراي » بســته سیاســت هاي اعتباري سال 95 
بانک «، در سطح واحدهاي ستادي و شعب و مناطق.
7- تداوم اجراي مفاد تفاهم نامه هاي في ما بین، مربوط به 
طرح هاي استاني، مددجویان و ...، )در چارچوب مصوبات 

في ما بین(.
8- خرید و راه اندازي نرم افزار)سامانه( اشخاص مرتبط 

و ذینفع واحد.
9- خرید و راه اندازي نرم افزار جامع عملیات بانکداري 

بین الملل.
10- پروژۀ مشارکت در » جشنواره جایزه تعالي سازماني 

.»
11- خرید و راه اندازي نرم افزار جامع منابع انســاني.
طبقــه  طــرح   « در  تغییــر  و  بازنگــري   -12
بنــدي مشــاغل کارکنــان بانــک « جهــت اجرا.

برنامه های آینده بانك
ورود بــه بازارهــای جدیــد و ارائــه خدمــات جدید

با توجه به ایجاد زیرساختهاي مناسب و جذب نیروي 
انساني متخصص طي سالهاي گذشته، بانک سینا در نظر 
دارد همچنان در راستاي تداوم اقدامات قبلي، نسبت به 
گسترش و تنوع هرچه بیشتر سبد محصوالت و خدمات 
خود جهت تأمین منافع بیشتر سهامداران، مشتریان و 
کارکنان، اقدام نماید. ورود به بازارهایي همچون عاملیت 
فــروش اوراق صکوک، ضمانــت اوراق صکوک، ایجاد 
صندوقهاي سرمایه گذاري مسکن، اعطاي تسهیالت 
بــا منابع صندوق توســعه ملي، ایجاد تنوع در ســبد 
تسهیالت و ... از جمله فعالیت هایي است که رونق هر 
چه بیشتر کســب و کار بانک را در پي خواهد داشت.
توسعه سطح همکاری با نهادها، دستگاه ها و بانک های دیگر

استفاده از ظرفیت هاي بودجه کل کشور و اخذ عاملیت 
ارائه خدمات و تســهیالت از سوي نهادهاي دولتي، در 
دستور کار قرار گرفته که از آن جمله میتوان؛ به انعقاد 
تفاهم نامه با صندوق توسعه ملي و استفاده از منابع آن 
در جهت اعطاي تسهیالت به متقاضیان، انعقاد تفاهم 
نامه با صنــدوق ضمانت صــادرات و پذیرش ضمانت 

نامه ها و بیمه نامه هاي آن به عنوان وثیقه تســهیالت 
و تعهدات، تبادل تفاهم نامه با برخي بانک هاي کشور 
جهت همکاري در طرحها و پروژه هاي ویژه به صورت 
کنسرسیوم و ارائه خدمات متقابل بانکي با یکدیگر، در 
جهت جلب رضایت هر چه بیشتر مشتریان، اشاره نمود.

توســعه دامنــه مســؤولیتهای اجتماعــی بانک )با 
اســتفاده از امکانات و ظرفیت های بالفعــل و بالقوه(
بانک سینا در راستاي برنامه هاي سالهاي قبل، طرح هایي 
جهت ایفاي تعهدات و مسؤولیتهاي اجتماعي خود تدارک 
دیده که از جمله مي توان به تشکیل کالسهاي فرهنگي 
و حمایتهاي مالي و معنوي از برخي برنامه هاي فرهنگي 
اشاره نمود. یکي از مهمترین اقدامات اجتماعي بانک سینا در 
سال مالي مورد گزارش، افتتاح حساب هاي پس انداز قرض 
الحسنه و ترویج و گسترش سنت مبارک قرض الحسنه

میباشــد. از دیگر اقدامات بانک میتوان به انعقاد تفاهم 
نامه هاي مشترک با بنیاد علوي، کمیته امداد امام )ره(  
و استانداري ها جهت اعطاي تسهیالت به مددجویان و 
طرحهاي استاني و اشتغالزا در مناطق کمتر توسعه یافته 
و محروم و نیز احداث مدرسه در این مناطق، اشاره نمود.

گسترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع بخشی شیوه 
های فروش

بانک سینا در سال مالي مورد گزارش و در سالهاي آتي، 
با کسب تجارب هرچه بیشتر در عرصه نظام پولي کشور 
از یک طرف و ایجاد فرصتهاي مناسب جهت استفاده از 
پتانسیل هاي بالقوه و بالفعل خود از طرف دیگر، میتواند 
گام هاي مؤثري در گسترش ارائه خدمات نوین بانکي 
به مشتریان، بر دارد و به همین منظور گسترش و تنوع 
ســبد محصوالت بانکي را در اولویت کارهاي خود قرار 
داده که از جمله توسعه و گسترش دامنه خدمات بانک 
در حوزه بانکداري الکترونیک، مورد توجه ویژه میباشد.

همچنین بانک سینا، توانسته خدماتي در زمینه خرید و 
فروش ارز، حواله هاي بانکي، گشایش اعتبارات اسنادي 
ریالي و ارزي)داخلي و خارجي(، صدور حواله هاي ارزي، 
صدور بروات وصولي و صدور ضمانت نامه هاي ارزي، ارائه 
نماید که انشااهلل با توجه به رفع تحریم ها و پسابرجام و 
با توجه به توســعه شعب ارزي بانک و افزایش تعامل با 
کارگزاري ها در خارج از کشور و افتتاح حساب در بانک 
هاي برخي از کشورها و نیز توسعه ساختار سازماني و 
جذب نیروي انســاني مجرب در حــوزه خدمات ارزي 
و بین الملل بانک، در ســالهاي آتي(در راستاي اجراي 
اهــداف و برنامه هاي عملیاتي برنامه میان مدت ســه 
ساله پنجم 97-95 بانک)، شاهد گسترش محسوس 
خدمات بانک در این حوزه، هموطنان گرامي باشــیم.

معرفی محصوالت جدید
بمنظور تنوع بخشي در شیوه هاي فروش محصوالت خود 
در راستاي کسب رضایت بیشتر مشتریان، بانک سینا از 
طریق شناسایي مشتریان بزرگ، عالوه بر ارائه خدمات 
ویژه و مشــاوره اي به آنها، اقدام به اعطاي تسهیالت بر 
اساس سهمیه هاي مختلف بخش هاي کشاورزي، صنعت 
و معدن، ساختمان و مسکن، بازرگاني، خدمات و ...، در 
چارچوب قوانین و مقررات نظام بانکي کشور اقدام نموده 
است. شایان ذکر است که در این زمینه تمهیدات الزم براي 
استفاده از ابزارهایي همچون گواهي سپرده، کارت خانواده 
و ...، اندیشیده شده تا در مواقع لزوم در این زمینه، اقدامات 
الزم جهت افزایش ســهم بازاري بانک، صورت پذیرد.
افتخــارات و دســتاوردهای بانــک در ســال  1394

1- در ســال 1394 بــا عزم جــدي در اجراي هر چه 
بیشتر در شفافیت اطالعات و رعایت مقررات و ضوابط 
محیــط حقوقي بانــک )باالخص ضوابــط و مقررات 

ابالغــي بانک مرکزي ج.ا.ا(، ایــن بانک موفق به اخذ 2 
درصد جایزه معافیت و آزادسازي سپرده قانوني گردید.
2- احــراز رتبه نخســت شــفافیت در بیــن بانک 
هــا در ســال مالــي 1394 )بــر اســاس گــزارش 
مرکــز پژوهشــهاي مجلــس شــوراي اســالمي(.
3- پذیرفته شدن بانک در گروه 100 شرکت برتر کشور در 
سال 1394 )با ارتقاء 3 رتبه اي، موفق به اخذ رتبه 49 گردیده(. 
4- حضور در جمع 5 بانک برتر تجاري جهان اســالم.

در  مشــتري  رضایتمنــدي  نشــان  دریافــت   -5
پنجمین اجالس سراســري رضایتمندي مشــتري.
6- حضــور در بیــن 50 شــرکت فعالتــر بــورس.
7- کسب رتبه اول مبارزه با پولشویي در سال 1394 ، بر اساس 
.)FIU( آخرین آمار مرکز اطالعات مالي و مبازره با پولشوئي

8- تشــویق بانک مرکزي به دلیل اجراي موفق طرح 
چــکاوک و انجام موفق وظایف محولــه در این طرح.

جشــنواره  ســومین  در  بانــک  از  تجلیــل   -9
. میــالدي(   2015 ســال  )در  بانــک   ایــران 
دوره  چهارمیــن  از  گواهینامــه  دریافــت   -10
جایــزه ملي کیفیت ارتباطــات و فنــاوري اطالعات 
.ICTINQA ایــران  اســالمي  جمهــوري 
بانــک  کارکنــان  خیرخواهانــه  اقدامــات   -11
ســینا)نظیر اهــداء آمبوالنس و ســاخت مدرســه(.
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با رشــد مصرف پالســتیکی و رونــق صنعت رنگ 
سازی در ایران موجب شد تا در سال 1352 شرکت 
سهامی ایرانی نیپون با مشارکت شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی ایران و شرکت های ژاپنی میتسوبیشی و 
نیشوایوانی هر یک با 50 درصد سهام به منظور تولید 
ســاالنه 40000 تن دی اکتیل فناالت »DOP« و 
21500 تن انیدرید فتالیک )PA(  شــامل 1600 
تن انیدرید فتالیــک مایع )PAL( جهت مصرف در 
واحد DOP به عنوان مواد اویه و 5500 تن انیدرید 
فتالیک پــرک )DAF( برای ارائــه به متقاضیان و 
مشتریان تاسیس شد. با پیروزی شکوهمند انقالب 
اســالمی وپس از جنگ و گذر دوران ســازندگی و 
به تدریج در دهه 70 بیشــتر نیاز اولیه مواد شرکت 
از داخــل تامین گردید تا برگ درخشــانی دیگری 
در صنعت پتروشــیمی ایــن کشــور ورق بخورد.

کنون به مدد مدیران غیور و تالشمند ایران اسالمی 
مجتمع پتروشیمی فارابی با نیروی انسانی بالغ بر 284 
نفر دارای 3 واحــد اصلی تولید )DOTP( )PA( و 
مجموعه ای از واحدهای فروش جانبی بهره برداری 
شــامل تغییر آب صنعتی تایر سازی خنک کننده 
آب، دیگهای بخار، تولید ازت، مولد برق اضطراری و 
سیستم جمع آوری و تصفیه فاضالب صنعتی است 
که با تمام تالش مجاهدگونه همه عوامل لحظه ای 
از تولید و عرضه محصول با کیفیت غافل نمی شوند، 
آنچه نیاز امروز کشوری است که به تاخت برای اعتالی 
جایــگاه خود در بازار جهانی طی طریق می ســازد.

وقتی در اواخر زمستان ســال 1394 مهندس امیر 
شــقاقی مدیرعامل تاپیکو مهندس ســید ابراهیم 
ســقایی فومنی را به ســمت مدیرعاملی شــرکت 
پتروشــیمی فارابی منصوب کرد بسیاری بر این باور 
بودند که این مدیر، مدیر توانســتن هاســت چون 
درهرسنگری که بوده چه معاونت اقتصادی و سرمایه 
گذاری ، چه دبیری شــورای ایرانیان خارج از کشور 
و مرکز تحقیقات اســتراتژیک مصلحت نظام  و چه 
مدیرعاملی در شرکتهای زیرمجموعه سرمایه گذاری 
امید و جاهای دیگر و البته در کســوت شــهرداری 
شهرهای متفاوت کشــور که از وی در شمال ومرکز 
و جنوب کشور نامی نیک به یادگار گذاشته وهمگان 
بر درایت و شفافیت و البته دیسیپلین مدیریت وی 
شــهادت می دهندومتفق القول میگویند مهندس 
ســقایی همیشــه منشــاء خیر و برکت بوده است.

از زمانــی که مهندس ســقایی بر ســنگر خدمت 
مدیریت پتروشــیمی فارابی نشســت برای آنانکه 
اخبار این مجتمع را به جزئیــات و دقت پی گیری 
می کنند شاهد آن گشــتند که تحولی شگرف در 
ایــن بازه زمانی کوتاه در شــرکت انجــام پذیرفت. 
بطوری که االن شــرکت در کنار تولید 50 هزار تن 
دی اکتیــل فتاالت و 15 هــزار تن انیدرید فتالیک 

کــه در مجموع 15 درصــد از کل تولید دی. او. پی 
و 35 درصــد از کل تولید پی ای اف کل کشــور را 
تولید میکندونیم نگاهی نیز به تولید پالستی سایزر

تولیدروغــن   ،  DOTP Furmaric Acid
DMP ، تعویــض کاتالیســت واحــد انیدریــد 
فتالیــک و احداث مخازن جدیــد دارد که از برنامه 
های توســعه ای پتروشــیمی فارابی می باشــد .

با سکانداری مهندس سقایی مرد محبوب خطه سرسبز 
شمال و مدیرمحبوب این روزهای جنوب کشور که به 
سید وحید بیشتر می شناسندش تا سید ابراهیم در 
ماهشهر و در پیآمد آن قائم مقامی دکتر اخوان در این 
مجموعه افتخار آفرین شاهد آن بودیم که در همان ماه 
پایانی سال شرکت موفق به اخذ تندیس و لوح تقدیر 
واحد نمونه استان خوزستان گردید و در ادامه شرکت 
پر رنگ در نمایشــگاه های مرتبط از جمله حضور 
درخشان در دهمین نمایشگاه ایران پالست که شاهد 
حضور مقامات حکومتی، دولتی، اقتصادی کشور در 
غرفه پتروشیمی فارابی بود که نشان میداد مهندس 
سقایی و فارابی چه ارج و قربی در بین بزرگان کشور 
دارند. وقتی مدیرانی از جنس کار بر مسند نشینند 
این توانایی و قابلیت ایشان باعث می گردد  با توجه 
و اهتمامی که در ضرورت به کارگیری ظرفیت های 
بالقوه و اعتماد به توان همکاران ومنابع انسانی دارند 
در راستای رســیدن به موفقیت لحظه ای از تالش 
دست بر ندارند که این تالش ستودنی باعث بالندگی 
کشــور خواهد شد که همگان بر آن فخر می ورزیم.

کســب لــوح تقدیرنامه از ششــمین جشــنواره 
ملــی بهره بــرداری در بخش ویژه گــروه تولیدات 
پتروشــیمی و نائل شــدن به عنــوان واحد نمونه 
اســتانی در خوزســتان و ... از دیگــر موفقیت های 
پتروشــیمی فارابی در ســال گذشــته بوده است.

مدیرعامل خوش فکر شرکت در فرازی از گزارش خود 
با اشــاره به چشم انداز کوتاه مدت شرکت که شامل 
ایجاد سود پایدار، کاهش قیمت تمام شده و کنترل 
هزینه های جاری، افزایــش رضایتمندی ذینفعان 
و ســهامداران ، مشتریان و تامین کنندگان، توسعه 
کمی و کیفی تولیدات و دستیابی به استانداردهای 
برتر زیســت محیطی ، ایمنی، انرژی می باشداضافه 
کرد ماموریت تعریف شــده ما این است که با تکیه 
بر برند خوشــنام ومعتبرمان در صنایع رنگ، رزین 
و پالســتیک و ارائه خدمات مخزن داری سعی وافر 
شــود با یاری از نیروهای متخصص و زبده در ارکان 
شــرکت که از مهمترین نقاط قــوت مجموعه می 
باشــد و با لحاظ داشتن پتانســیل و بستر مناسبی 
که مجموعه فارابی در آن قــرار دارد بتوانیم به افق 
پیش روی ترسیمی خود که همانا مطالعه   وبرآورد 
حداقل 3 طرح پلیمری با سودآوری مناسب و پایدار 
و انتخاب یک واحد به عنوان طرح توسعه این شرکت 

پس مصوبات و تامین اعتبار الزم از سوی سهامداران 
و با منابع مالی و اعتباری دســت یازیم. سخنانی از 
مدیریت ارشــد که می توان نقطه عطف آن را پروژه 
احداث واحد بازیافت پســاب PA و تولید محصول 
اسید فوماریک برشمرد کها تفاقی مبارک و میمون 
در تاریخ فعالیت شرکت بود که منشاء و اثرات آن در 
بازه های زمانی بعد قابل تفسیر و تاویل خواهد بود.
مهندس سقایی در بخش دیگری از گزارش خود به 
مجمع نشــینان به کیفیت محصوالت و تالش برای 
ارتقاء استاندارد های کســب شده توسط شرکت و 
محصوالت پرداخت و اضافه کــرد: این بی همتایی 
در کیفیت باعث شــده که همگان باور داشته باشند 
که فارابی بهکسب سهمی درخوراز بازار جهانی می 
اندیشــد و این دیدگاه درستی است چرا که این بی 
همتایی در کیفیت و خوش نامی برند فارابی وتجربه 
ی 40 ساله مجموعه می تواند در کسب سهم بیشتر 
از بازارهای جهانی بسیار کمک حال شرکت باشد و 
به عنوان مدیر ارشــد شرکت مفتخرم که اعالم کنم 

تالشگران شما علیرغم تمام سختی ها که از آن جمله 
اند گرمای طاقت فرسای جنوب در تابستان و احتمال 
آتش ســوزی و اتفاق های ناگوار که متاســفانه در 
پتروشیمی های دیگر شاهد آن بوده ایم و ... لحظه ای 
از جهاد تولید محوری کوتاه نیامده اند و مجاهدگونه 
تالش می ورزند تا زمینه حصول افتخار را فراهم سازند.
مدیر برجســته کشــور که بقول یکی از کارمندان 
مجموعه از ابتدای سال مدام در جلسات هم اندیشی 
با کارکنان و کارشناسان از یک طرف و رایزنی وجلسه 
تصمیم گیری با حضور مقامات مسئول از سوی دیگر 
بوده در ادامه با اشاره به فضای اقتصادی حاکم پس از 
رفع تحریم ها و اجرای برجام ابراز امیدواری کرد که 
در پساتحریم به مدد حمایت تمام ذینفعان و با تدوین 
برنامه های مدون مدیریتی شــرکت بتواند به تمام 

فارابی ، نامی به اعتبار تاريخ کشور سرفراز ايران
بلند گـــــــامی 
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اهداف و چشم اندازهای ترسمی خود رسیده و افقی 
درخشان را در اقتصاد کشور و پتروشیمی نمایان سازد.

مهندس سقایی در پایان گزارش خود بهبود مستمر 
فرآیندها، توجه جــدی به اســتانداردهای جهانی 
، اجــرای طرح هــای توســعه و ... را از دیگر رئوس 
برنامه هــای مدیریتی خود برشــمرد و اضافه کرد 
بــا توجه به قدمــت و اعتبار برنــد فارابی و اهمیت 
امکانات و موقعیت اســتراتژیک آن در منطقه ویژه 
اقتصادی پتروشــیمی ،پیاده ســازی و اجرای طرح 
هــای توســعه ای در این شــرکت قطــع به یقین 
نوید بخش افق های بســیار روشــنی در آینده ای 
نزدیک برای منطقه و کشــور عزیزمان خواهد بود.

بواقع که نیاز امروز پتروشیمی فارابی با بودن مدیری 
آزموده فقط حمایت وتوجه دوچندان است از سوی 
مسئولین چرا که هم مهندس سقایی بواسطه سال 
های سال مدیریت شایسته محبوب خلق بود و همگان 
توانمندی های وی را در سکانداری می شناسند و از 
طرف دیگر توانمندی  وپتانسیل پتروشیمی فارابی 
بر همگان آشــکار اســت. به این وصلــت میمون و 
فرخنده ســهامداران و ملت ایران باید شکرانه دهند.

بی شــک حضور دکتر اخوان» که خــود از بزرگان 
صنعت کشور می باشد« و مدیرانی آبدیده و تالشگر 
در تیم مدیریتی مهندس ســقایی آن به بار خواهد 
آورد که ملتی سرافراز به آن ببالند. مهندس خداقوت. 
مجمع عمومی عادی ســالیانه شرکت پتروشیمی 
فارابی )ســهامی عام( در تاریخ 95/04/02 در محل 
مجموعه تاالرهای صدرا- تاالر الله تشــکیل شــد. 
در ایــن مجمــع که بــا حضــور 94/05 درصدی 
ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده 
آقای علی کریمی بود، که جنابان داود حمره و ایرج 
قادری در مقام نظار اول و دوم و آقای ســید ابراهیم 
سقائی مقدم  به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی 
منتهی به 1394/12/29 و پس از اســتماع گزارش 
حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامالت مشمول ماده 129 به کار خود پایان دادند.

موسســه حسابرســي حافظ گام به عنــوان بازرس 
قانونــی و حســابرس مســتقل اصلی و موسســه 
بــازرس  به عنــوان  کاران  آزمــوده  حسابرســی 
قانونــی و حســابرس علی البدل انتخــاب گردید.

پیام مدیرعامل
به نام خداوند قادر متعال که همه هرچه داریم گوشه 
ای از الطاف بیکران اوست. پروردگاری که نعمت های 
بی شــمارش را بر بندگانش ارزانی داشته و برکت را 
با تالش و حرکت همراه و همقدم نموده است. قادر 
متعالی که از نشــانه های کســب رضای او خدمت 
به بندگان اوســت و نصب العین قرار دادن حریم و 
حرمت بندگان خداوند الیزال در هر کار و هر فعالیتی 
بر ما و همگان فرض واجب اســت به ویژه در بخش 
کارآفرینــی و صنعت آنچه بیــش از همه اهمیت و 
اولویت می یابد نقش بزرگ جامعه به عنوان مخاطبان 
و مصرف کنندگان محصوالت از یک سو و از سویی 
دیگر سهامداران عزیز و کارکنان خدوم را مورد توجه 
قرار می دهد از همین جاست که تعامل مثبت و موثر 
صنعت و جامعه را به روشنی نمایان می سازد و توجه 
جدی به سهامداران و رعایت حقوق آنان که حقیقتا 
تنها راه توسعه و تداوم فعالیت کارآفرینانه و صنعتی 
است که به صورت بنیادین ضرورت می یابد. شرکت 
پتروشیمی فارابی در طی سال منتهی به 94/12/29 

توانست با بهره گیری از مجموعه امکانات خود باهمدلی 
کلیه سهامداران و بهره مندی از نیروی انسانی مجرب 
دســتاوردهای نظیر کسب درصدی از صاددرات کل 
صنعت پتروشــیمی و کســب درصدی از عرضه در 
بورس داخلی را به خود اختصاص دهد و این درحالی 
است که بحران جهانی و کاهش تقاضای جهانی خود 
عاملی بازدارنده در کسب سهم بیشتر از بازار جهانی 
بوده که علیرغم همه این مســائل و مشکالت، نقش 
محوری محصوالت این شرکت در صادرات غیرنفتی 
کشور چشمگیر و همچنان قابل توجه می باشد که 
در آینده نزدیک شــکوفا و عملیاتی خواهد گردید.  

تاریخچه
شــرکت پتروشــیمی ایران نیپون )سهامی خاص( 
در تاریــخ 1352/6/20 به منظور تامین نیاز صنایع 
پالستیک و رنگ و رزین با مشارکت شرکت های ملی 
صنایع پتروشیمی و شرکت های ژاپنی میتسوبیشی و 
نیشوایوانی به نسبت 51درصد و 49درصد تاسیس 
شده و تحت شماره 17554 در اداره ثبت شرکت ها 
و موسســات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. 
این شــرکت از تاریخ 1356/1/12 بــه بهره برداری 
رســید. ظرفیت اســمی در بدو تاســیس براساس 
پروانه بهره برداری تولید ســالیانه 40000 تن دی 
اکتیل فناالت )DOP( و 5500 تن انیدرید فتالیک 
)PAF( بوده اســت. در آبان ماه سال 1367 شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی کلیه سهام شرکت های ژاپنی 
در شرکت ایران نیپون را خریداری  کرد و نام شرکت 
به پتروشیمی فارابی تغییر یافت. در راستای سیاست 
دولت جمهوری اسالمی و به منظور خصوصی سازی 
شــرکت های دولتی، پتروشــیمی فارابــی از تاریخ 
1373/4/15تا 1375/3/9 به صورت اجاره در اختیار 
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی قرار گرفت 
و سپس شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهام خود 
را به شــرکت های سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی 
و ســرمایه گذاری تامیــن اجتماعی واگــذار کرد.

براســاس مصوبه مجمع عمومی فــوق العاده مورخ 
1374/12/9، نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی 
عام تغییر یافــت و در تاریخ 1374/12/21 ســهام 
شــرکت در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته و نام 
آن از تاریخ 1375/4/2 در تابلوی بورس درج شــد.
متعاقبا شــرکت ســرمایه گذاری تامین اجتماعی 
ســهام خود را به شــرکت ســرمایه گذاری صنایع 
پتروشــیمیایی و شــیمیایی تامین منتقــل کرد.

1394 ســال  در  شــده  تصویــب  اقدامــات 
- تعمیر و نوســازی کولینگ تاور به علت فرسودگی 
و ایجاد مشــکالت در تولید محصــوالت و افزایش 
راندمــان کاری مجتمــع )92درصــد پیشــرفت(

تامیــن  و   PA واحــد  کاتالیســت  تعویــض   -
وجــود  عــدم  بدلیــل  خارجــی  منابــع  از  آن 
تامیــن کننــده داخلــی )100درصد پیشــرفت(
- تعویض نمک حرارتی و تامین آن از منابع خارجی که 
پس از سی سال انجام می گیرد.)30درصد پیشرفت(

- ایجاد و ساخت دو دســتگاه مخزن ذخیره سازی 
مواد به حجم 7200 متر مکعب )94درصد پیشرفت(

لولــه هــا،  بنــدی  - رنــگ آمیــزی و عایــق 
پیشــرفت( )80درصــد  مخــازن  و  اســتراکچر 

- شناسایی امالک شرکت با توجه به اینکه هیچگونه 
ثبتی در دفاتر صورت نگرفته بود.)50درصد پیشرفت(
- تعویض خط بســته بندی واحــد انیدریدفتالیک 
)PAF( از حالت ســنتی و دســتی به اتوماتیک در 
راســتای باالبردن توان تولید )80درصد پیشرفت(
- توسعه و خرید تجهیزات واحدایمنی و آتش نشانی 
)80درصد پیشــرفت( و نوسازی رینگ آتش نشانی
برخی از عناوین و افتخارات كسب  شده توسط 

شركت پتروشیمی فارابی
- کســب تقدیرنامه ســه ســتاره ششــمین دوره 
جایــزه تعالــی ســازمانی صنعــت پتروشــیمی

- دریافت لوح تقدیر ششــمین جشنواره ملی بهره 
وری در بخــش ویــژه گروه تولیدات پتروشــیمی.

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

معرفی استراتژی شرکت در آینده
چشم انداز کوتاه مدت

- ایجاد سودآوری پایدار
- کاهش قیمت تمام شده و کنترل هزینه های جاری

- افزایش رضایتمندی ذینفعان)سهامداران ، مشتریان، 
تامین کنندگان(

- توسعه کمی و کیفی تولیدات
- دســتیابی به استانداردهای برتر زیست محیطی ، 

ایمنی ، انرژی
چشم انداز بلند مدت:

مطالعه و برآورد حداقل سه طرح پلیمری با سودآوری 
مناســب و پایــدار و انتخاب یک واحــد به عنوان 
طرح توســعه این شــرکت پس از مصوبات و تامین 
اعتبار الزم از ســهامداران و با منابع مالی و اعتباری
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مجمع عمومی عادی سالیانه لیزینگ ایران )سهامی عام( 
مــورخ 1395/4/30 در محل ســالن هگمتانه هتل 
المپیک برگزار گردید. در این مجمع که با حضور 74/91 
درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس 
و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده 
سرکار خانم رخساره فاضلی بود، که جنابان احمد بهرامی 
وفرزان علی نژاد در مقام نظار اول و دوم و سرکار خانم 
مریم آهنگری به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی 
به 1394/12/29 و پس از اســتماع گزارش حسابرس 
و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود 
ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول 

ماده 129 به کار خود پایان دادند.
پیام هیات مدیره 

به گواه بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران مسائل 
اقتصادی سال 1394 یکی از سالهای رکودی شدید بعد 
از انقالب اسالمی بوده است. وجود تحریم های اقتصادی 
قدرت های جهانی علیه کشــورمان و قطع ارتباطات 
بانکی مشکالت موجود در رد و بدل نمودن پول یکی از 
دالیل کاهش فعالیت های اقتصادی در کشور بوده است. 
هرچند دولت یازدهم در جلوگیری و توقف افزایش افسار 
گسیخته قیمت ها تا حد زیادی موفق بوده ولیکن کاهش 
بهای نفت و کاهش درآمد دولت و کاهش قدرت خرید 
مردم در کاهش تقاضای موثر بی تاثر نبوده است. با وجود 
مشکالت یادشده شرکت طی سال مالی مورد گزاش 
نتوانست به بودجه مصوب دست یابد. لیکن با توجه به 
توافق ایران با کشورهای 1+5 در سال 1394 و به نتیجه 
رســیدن برجام انتظار می رود سال مالی آینده شاهد 
رونق اقتصادی و خروج از رکود باشیم که این مهم برای 
صنعت لیزینگ که در تامین کاالهای سرمایه ای مورد 
نیاز متقاضیان فعالیت می کند می تواند خبر خوبی باشد.

الزم به ذکر اســت هرچند لغو تحریــم های بانکی 
و اقتصادی فرصــت را فراهم می نمایــد ولیکن اگر 
استراتژی مناسب با سیاســت های اقتصاد مقاومتی 
اجرا نشــود تحول اقتصادی در کشور رخ نخواهد داد.

ماموریت سازمان
حداکثر سازی ارزش برای ذینفعان و کسب رضایت 
مشتران با تکیه بر کارکنان خالق در حوزه ارتقاء 

اقتصادی 
ماموریت شــرکت های لیزینگ در 
ارتقاء اقتصادی جامعه، مشارکت 
در تامین منابع برای خرید 
کاالهای مصرفی با دوام 
اقشــار  نیاز  مورد 
است. جامعه 
در حوزه 
رفاه 

اجتماعی 
شرکت لیزینگ ایران با 

ارائه تسهیالت اعتباری به آحاد 
جامعه منجر به افزایش قدرت خرید 

و افزایش سطح رفاه جامعه می شود و 
از طریق رفع تنگناهای مالی تولیدکنندگان 

به اشــتغال زائی در جامعه کمــک خواهد کرد.
ارزش های سازمانی

- خود را ملزم به جلب رضایت شــرکاء 
ذی نفعان و ســهامداران می دانیم.

- خود را ملزم به انجام تعهداتمان 
به مشتریان می دانیم

- در تعامــل با طرف 
قــراردادی  های 

صــورت  به 
شــفاف و 

نونمنــد  قا
عمل 

نمائیم می 
- ارتقاء بهره وری را در 

گرو بهبود مستمر روش ها 
وسیستم ها می دانیم.

- بــرای ایجاد ســازمانی پویا تالش 
خواهیم کرد

- منابع انســانی کارآزموده و خــالق و پویا را 
ارزشمندترین سرمایه خود می دانیم.

استراتژی سازمانی
- توسعه قراردادهای چندجانبه در چارچوب قوانین جاری.
- گســترش دامنه جغرافیایی فعالیت های شــرکت
-  ورود بــه بازار لیزینگ محصــوالت غیرخودرویی
- ارتقاء و توسعه مستمر سطح مهارت و دانش منابع انسانی

افتخارات کسب شده طی سال
- اخذ گواهی استاندارد

برنامه های آتی شركت
معضالت و مشکالتی که طی چند سال اخیر متوجه 
اغلب صنایع و از جمله صنعت لیزینگ گردیده بود. اداره 
امور این شرکت را نیز مواجهه با بحران های ناخواسته 
نموده، و امید است با برنامه ریزی های بموقع و اتکا به 
نظرات ارشادی ارزنده سهامداران عمده، بخش عمده ای 
از معضالت را مرتفع و در سال مالی پیش رو نیز خسارات 
تحمیلی به صورت کامل ســاماندهی و تعدیل گردد.

از بارزترین مشــکالت: نوســانات اقتصادی، کاهش 
دســتوری نــرخ اعطــای تســهیالت شــرکتهای 
لیزینگ،معضالت عدیده تامیــن بموقع منابع مالی، 
اخذ مالیات بارزش افزوده متعلقه به ســود تسهیالت 
مشتریان شــرکتهای لیزینگ، مشکالت و معضالت 
ناشــی از عدم پرداخت مشتریان که عمده آنان نیز به 
دلیل نوسانات اقتصادی کشور دچار کسری نقدینگی 
شــده اند و متاثر از وضعیت اقتصادی ســالهای اخیر 
متاسفانه منجر به انحراف منفی از بودجه مصوب گردید.

رئوس برنامه های آتی شرکت معطوف موارد عمده زیر 
می باشد:

 -
ارتقاء 

ســقف 
ت  ا ر عتبــا ا

دریافتی از سیستم 
بانکی کشور

- انعقاد قرارداد با شرکتهای 
خودروساز

- اعطای تسهیالت و توزیع مناسب آن 
به متقاضیان با رعایت صرفه وصالح شرکت 

و منافع عمومــی جامعه و همچنین حمایت از 
واحدهای تولیدی، صنعتی ، معدنی، صنایع حمل و 
نقل و دیگر بنگاههایی که گسترش و توسعه فعالیت 
آنان موجب اشتغال زایی پایدار در سطح کشور می شود.
- بکارگیــری کلیــه روشــهای موثــر در وصــول 
مشــتریان از  گذشــته  سررســید  مطالبــات 
- دستیابی به ارقام مصوب بودجه سال 1395 با رعایت 
اساینامه مدون و کلیه دستورالعمل ها و مقررات ناظر 
بر شرکتهای لیزینگ کشور و با حفظ معیارهای مدون 
شده از ســوی ســازمان محترم بورس و اوراق بهادار.
- گسترش بهینه سازی سیستم ها و روش های اجرایی 
شرکت جهت ارتقاء علمی و دانش تخصصی نیروهای 

انسانی به منظور بهره وری بیشتر.
- در صورت اخذ مجوز از بانک مرکزی و رفع محدودیت بانک 
تجارت سرمایه به میزان 200درصد افزایش خواهد یافت.

های  برنامــه 
برای  مديريــت 

پســاتحريم دوران 
اســتراتژی  با  ايــران  لیزينــگ 

مــدون فــردا را نشــانه رفته اســت 

لج
 خ
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هپکو خدماتی دارد که بقول سهام دار حقیقی نامی نامیست. 
از حفر تونل تا دریدن سینه سنگ تا جاده ای بسازد و بنایی 
به پا کند، زمین شخم زند و آبادانی را تعریف کند. طبقه 
اول ساختمان مرکزی هپکو در کنجی مردی نشسته که 
دل و جان در گرو تعالی هپکو نهاده با اینکه سرزنش ها 
می کند خار مغیالن اما این مدیر آزموده هیچ اش باک 
نیست چون مقصد و شوق کعبه دارد. حاج آقای اسماعیلی 
تنهاست هر چند خدمات او بر کشور و دولت انبوه و پرشمار. 
وقتی به عنوان خادم قلم به خدمت رسیدم حاجی خنده 
بر لب داشــت و دلی صاف چون آئینه. حاج آقا به پیش 
که بسیاری به خدمت تو دســت نیاز دارند، خدا قوت.  
مجمع عمومی عادی ســالیانه شرکت تولید تجهیزات 
ســنگین هپکو)ســهامی عام( مــورخ 1395/04/30 
در محــل خیابــان ســمیه بعــد از چهارراه شــهید 
مفتــح- ســاختمان شــماره 102 برگــزار گردیــد. 
در این مجمع که با حضور63/21 درصدی ســهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای علی دهقانی بود، که جنابان 
جالل سبحانی و سعید روحی در مقام نظار اول و دوم و 
آقای محمد قلی زاده به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال مالی 
منتهــی بــه 1394/12/29 و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین 
صلوات خود ضمن  تصویــب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامالت مشــمول ماده 129 به کار خــود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
ســال مالی 1394 با امید به نقش موثر به اجراي بر جام 
در صحنه اقتصادي کشور آغاز گردید ولی همچنان اقتصاد 
ایران و بخشهاي عمرانی کم ثبات بوده و در نتیجه نوسانات 
اقتصادي و ابهام در چگونگی اجراي بر جام ، رکود و عدم 
اطمینان در آن دیده میشود که در این فرایند ، به اذعان 
کلیه صاحبنظران و تحلیل گران صرفه هاي اقتصادي کشور 
، بیشترین آسیب به بخش تولید و صنایع کشور وارد شده 
است و بخش ماشین آالت سنگین و صنایع خودرویی نیز 
در صدر آسیب پذیران عرصه اقتصاد کشور همچنان جاي 
داشته است . شرکت هپکو نیز به دلیل عدم حمایت بخش 

بانکی کشور و عدم همراهی شرکاي خارجی ، علیرغم 
حمایت وزارتخانه هاي ذیربط ،و همکاري ستاد تسهیل 
وزارت صنعت، معدن و تجارت صدمات بسیاري را متحمل 
گردید ولی تالش یکپارچه مدیران و کارکنان شرکت این 
بوده که حیات شرکت هپکو همچنان درعرصه صنایع ماشین 
االت راهسازي و معدنی کشور و تولید و ساخت تداوم یابد.

در سال 1394 مجموعه گروه صنعتی هپکو براي حفظ ، 
استمرار و تداوم فعالیت هاي شرکت تولید تجهیزات سنگین 
هپکو متحد و یکپارچه بودند و به لطف الهی و تالش و 
خیرخواهی مدیران و کارکنان خود موفق گردیدند عالوه 
بر تداوم فعالیت شرکت ، جایگاه شرکت هپکو را بعنوان 
برند مورد اعتماد و اطمینان ایرانیان همچنان حفظ نماید 
که با نگاهی به شرایط کلی اقتصاد کشور در سال مذکور 
، اهمیــت این موفقیت بیش از بیــش نمایان میگردد.

شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو در سال 1394 تالش 
نمود که از طریق شرکت هاي تابعه و با تمدید مجوز شوراي 
پول و اعتبار مبنی بر عدم محدودیت تاثیر ذینفع واحد در 
گروه شرکتهاي هپکو ، اهداف گروه صنعتی را تحقق بخشد 
بنحوي که شرکت هاي گروه با فعالیت در اهداف برنامه ریزي 
شده ، کمک بسیاري در بهبود شاخص هاي مالی و نسبت 
هاي سود آوري گروه صنعتی هپکو داشته و موفق شدند در

بخشهاي تولید محصوالت مقیاس کوچک، خدمات پس از 
فروش، بازرگانی ماشین آالت جدید و غیره، عملکرد مطلوبی 
داشته باشند و هر یک از این شرکت ها در حوزه تخصصی 
خود در زمینه هاي خدمات و سرویس هاي پس از فروش، 
ماشین آالت کشاورزي و مهندسی و تولید قطعات ، در بازار 
ماشین آالت سنگین جایگاه قابل توجهی را کسب نمایند.

با تالش خانواده بزرگ صنعتی هپکو و همانگونه که انتظار می 
رفت در چنین شرایطی که بسیاري از شرکت هاي صنعتی 
و تولیدي در اثر رکود تورمی حاکم بر فضاي اقتصادي کشور 
و آثار تحریم ها ، مشکالت و مسائل نقدینگی و بانکی ، قادر 
به تداوم فعالیت نمی باشند. مزیت هاي رقابتی شرکت هاي 
گروه صنعتی هپکو باعث گردد عالوه بر ادامه فعالیت هاي 
قبلی خود به توسعه و گسترش فعالیت و فروش در حوزه 
هاي جدید نیز بپردازند و گروه صنعتی هپکو در سال 1394 
بر این تالش بوده است که در اکثر زمینه هاي تولید ، فروش 
و خدمات پس از فروش و در تمامی حوزه هاي ماشین آالت 
راهسازي ، معدنی و کشاورزي حضور موفق داشته باشد و 
در این بازارها نام خود را به عنوان برند اول و مطرح ایران 
در این حوزه همچنان حفظ و تداوم نماید که دراین راستا 
موفقیت نسبی نیز همانند سال هاي گذشته داشته و در 
مناقصات برگزار شده بزرگ بخش هاي دولتی نیز موفقیت 
هاي شــگرفی در کسب قراردادهاي جدید داشته باشد.

با اعتماد به مساعدت دولت فعلی که تمام تالش خود را 
جهت حمایت هــاي مادي و 
معنوي از صنایع کشور متمرکز 
کــرده و امیدواریم کــه با این 
پشتبیانی و با همت و مسئولیت 
شناسی تمامی مدیران و کارکنان 
شــرکت و درک شرایط فعلی 
از طــرف ســهامداران محترم 
، جهت توســعه هماهنگ و 
همه جانبه شــرکت اقــدام و 
با تولید بیشــتر ، بهــره وري ، 
سودآوري موثر و تداوم فعالیت 

، گام هــاي الزم را در ســال 1395 عملیاتــی نماییم.
استراتژي مالی

در راســتاي حمایت از اســتراژي رشد و ســود آوري 
مســتمر هپکو ، اســتراتژي هاي منابع مالی شــامل 
موارد ذیل به اجراء گذاشــته و در دستور کار می باشد:
نیــاز مــورد  مالــی  منابــع  تحصیــل   -1

2- شــفاف ســازي اطالعــات بــراي ذینفعــان از 
طریــق ارائــه اطالعــات صحیــح و بموقــع مالــی

طریــق سیســتم  از  هــا  هزینــه  مدیریــت   -3
بهــاي تمــام شــده و نظــام کنتــرل بودجــه اي
4- ارائه تســهیالت مالی به مشــتریان در حد امکان

5- اصالح ساختار مالی مناسب از طریق پایششاخصهاي 
کلیــدي عملکــرد بــا توجه بــه تغییرات پیشــرو

شرکت هپکو در سال 1390 به دلیل افزایش مشکالت ، 
تداوم تحریم ها و قطع همکاري شرکت هاي خارجی طرف 
قرارداد، نتوانست که مجموعه کاملی از همه تولیدات و سبد 
کاالهاي مورد نیاز بازار را بصورت یکپارچه تولید نماید و 
لذا با کاهش 49 درصدي در فروش نســبت به سال 89 
به فروش 1240 میلیارد ریال دســت یافت اما در سال 
1391 به دلیل تغییرات بوجود امده در مدیریت شرکت 
عملیات تولید و فروش به شرکت هپکو اراک واگذار گردید 
و تنها موجودي پایان سال 1390 در اختیار شرکت هپکو 
تهران جهت فروش قرار گرفت که توانســت به فروش 
595 میلیارد ریالی دســت یابد و در سال 1392 نیز در 
ادامه فروش باقیمانده موجودي انبار مبلغ 191 میلیارد 
ریــال آن نیز به فروش رفت همچنین در ســال 1394 
نیز مبلغ 29 میلیارد ریال به فروش رفت که نهایتا منجر 
بــه 1/058 میلیارد زیان خالص در پایان ســال گردید.

از انجا که در سال 1391 نیز مانند سال 1390 همچنان 
به دلیل تقریبا قطع کامل خریــد هاي اعتباري ، مدت 
دار و عدم دریافت اعتبارات اســنادي از طریق سیستم 
بانکی ، شــرکت چاره اي جز انجام خرید بصورت نقدي 
و یا پرداخت کامل پیش پرداخت نداشت که این امر نیز 
نقدینگی شرکت را تحت تاثیر قرار داده است در عین حال 
شرکت توانست در فروش تلفیقی با کاهش 5 درصدي 
در فروش به رقم 1422میلیارد ریال دست یابد که نهایتا 
منجر به کاهش زیان از مبلغ 353 میلیارد ریال در سال 
1390 به رقم 215 میلیارد ریال در سال 1391 بر اساس 
صورتهاي مالی تلفیقی گردد. در سال 1392 نیز به دلیل 
ادامه مشکالت اقتصادي داخلی و خارجی، فروش گروه 
هپکو با 32 درصد کاهش نســبت به سال قبل به مبلغ 
977 میلیارد ریال رسید همچنین در سال 1394 میزان 
فروش به 1/357 میلیارد ریال رسید که نهایتا منجر به 
زیان 1/125 میلیارد ریالی در پایان ســال 1394 گردید.

هپکو نامی که نامیست
حاج آقا سعیدی ، مديری از جنس مردم ، صادق  و بی باک
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شــاخص نمودارها نشــان از آن می دهد که در همه 
زمینه های صنعت بانک داری تالش موسسه اعتباری 
کوثر به باورها نشســت و طنین صلوات های پی در 
پی 54درصد ســهام دار حاضر در مجمع ســاالنه در 
تاالر انتقال خون نشــان از آن می داشــت که امین 
ســهامداران چون کارنامه درخشان کاریش در سنگر 
مسجد ، بســیج، جبهه ، دانشگاه و بنگاه های بزرگ 
اقتصادی این مقال هم خوش درخشیده و عملکردی 
درخشان را به منصه ظهور رســانده است. فارغ از آن 
که پرشمار حاضرین در تاالر با گفتن خداقوت به دکتر 
عیسی رضایی و تصویب صورتهای مالی نشان دادند که 
خدمت صادقانــه را خوب حرمت می نهند، می توان 
به جرات گفت کمتر مدیری اســت که این چنین در 
بین ســهامدار و خبرنگار و کارشناس محبوب باشد.

دکتر عیسی رضایی از نادر مدیرانی است که مشکل 
کار هرکجا و از هر مقامی باشد به بانک بلند اعالم می 
کند نه تنها مشکل را بلکه راه حل آن را ارائه می دهد. 
بسیاری هستند که پشت تریبون برای ماندن هر کاسه 
ای را می لیسند و بادمجان دور قاب می چینند. دکتر 
عیسی رضایی از آن قبیله نیست و نبوده، صداقت گفته 
او در کارنامه کاریش مشــهود است. آنگاه که کلیپ 
راهیان نور به پرده نشست برادر عیسی از حضور خود 
و یارانش که به درجه شــهادت رسیده اند در همین 
مــکان گفت و یادی کرد از... و شــهادت همرزمانش 
را در منطقه ای که اکنون پر از مین اســت و آن روز 
در ید دشــمن بود و اینکه در جنگ تحمیلی به مدد 
دالوریهای هم رزمهایش چگونه به پشت دشمن رخنه 
کــرده و گره کار را به دوســت داده و در یک عملیات 
متهورانه دل و ســر داده به فرمان امام انقالب، دشمن 
به عقب رانده و تپه های مشرف را یکی پس از دیگری 
از دست دشــمن در می آورند. براستی که خاک آن 
زمین امروز، به یمن شــهادت هم رزمان برادر عیسی 
عطرآگین گردیده است و راهیان نور در دنبال آن مسیر. 
نگوییــم و  نگفتیــم  غیــر  بــر  کــه  رازی 
بــا دوســت بگوییــم کــه او محــرم راز اســت

پایمــردی  و  صداقــت  کلیــپ  ایــن  پخــش 
ســپیدمویان امــروز جوانــان بســیجی آن روزها 
را پیــام آور بــود و چــه خــوب بــود و تاثیرگذار. 

آری چنان که کوه مغناطیس بر اثر تماس با آهن ها آن 
را به آهن ربا تبدیل می کند، شبیه خود می سازد، همان 
گونه که پیکر زنده، مواد غذایی را به سلولهای حیات 
تبدیل می کند، به تعبیر ابن سینا در طبعیات »اشارات« 
شبیه سازی می کند، به همان سان رابطه با اولیای خدا 
نیز وجود آدمی را به انسانی کامال انسان مبدل می سازد.

پس یاران شهید برادر عیســی نسخه ای هستند از 
جنس شــخصیت امام انقالب اســالمی. زیرا آنان در 
شخصیت ســرور آزادگان اباعبداهلل فانی شده بودند.

به همین ســبب با روح موالیشان راه عروج ملکوت را 
برگزیدند. ما که مکرر این جمله از زبان یاران مانده زان 
قافله می شنویم که آنها واصلین اند و جامانده ماییم . 
ما باید امروز که در عصر پر برکت و نعمت امامت ولی 
امر مسلمین واقع هستیم چنان زندگی کنیم که در 
شعار اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل بال هر دلبستگی 
و پرتعلقات را بسوزانیم تا صاحب نفس مطمئنه شده 
ندای فادخلی فی عبادی را بسراییم. این جا است که 
چهره انسانی با حقیقت انسانی در یک فرد جمع می 
شود. چنین شخصیتی عرفانش، عرفانی است حماس و 
حماسه اش حماسه ای است، یک مدافع و جنگجویی 
الهی حتما عارف اســت. زیرا جنگ برای حفظ دین 
بدون معرفت نبوده و عرفان خدا و اســماء حســنای 
الهی بدون جاذبه و دافعه و تولی و تبری نخواهد بود. 
چون عرفان و حماســه و ستیز علیه ستم از فضایل 
واالی انسانی است . ممکن نیست عارف راستین ترسو 
باشــد. ممکن نیست شجاع حقیقی غیر عارف باشد. 
مرحوم شــهید مطهــری مــی فرماید، حماســه 
ممکن اســت عاری از عرفان باشــد ولی حماســه 
شــخصیتهای ربانی و الهی با عرفان و عشق به خدا 
و اســماء و صفات او آمیخته اســت. عرفانیان جلوه 
ای از جاذبــه و دافعــه با لطف و قهر الهی هســتند.

اگر اسب قلم عنان سرکشید بدان جهت که شهادت 
دهیــم، همان معنای کالم موالیمــان حضرت علی 
ابن ابیطالب ســالم اهلل علیها اســت که می فرمایند:
حدیث ما بسی مشکل است و آن را جز سینه های امین 
و عقلهای زرین نمی فهمند. تائید عملکرد مدیرعامل 
کوثر با طنین صلوات و فضای عطرآگین مجلس موید 
این بود که او توانسته و می تواند بگوید که محرم راز است.   

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام نوبت 
دوم موسســه اعتبــاری کوثــر صورت هــای مالی 
منتهــی به 29 اســفند مــاه 1394 را تاییــد کرد.

در ابتدای مجمع امیر هوشنگ جنگی به عنوان رئیس 
، شهسواری و آفریدی به ترتیب به عنوان ناظران اول 
و دوم، محمــد رضا عالی پور بــه عنوان دبیر مجمع 
انتخاب شــدند و سپس دکتر عیســی رضایی مدیر 
عامل و نایب رئیس هیئت مدیره موسســه اعتباری 
کوثر گزارش خــود را برای ســهامداران قرائت کرد.
دکتر عیسی رضایی با ارایه تاریخچه کوتاهی از فعالیت 
موسسه اعتباری کوثر و اشاره به افزایش سرمایه این 
شــرکت  از 1500 میلیارد ریال در بدو شروع فعالیت 
به 6000 میلیــارد ریال در حال حاضر گفت: افزایش 
سرمایه موسسه در سال جاری با هدف تغییر وضعیت و 
رویکرد توسعه ای موسسه به بانک صورت گرفته است.
مدیرعامل موسســه اعتباری کوثر با اعالم این که در 
حال حاضر از 2556 نفر نیروی انســانی این موسسه 
80 درصد مرد و 20 درصد زن می باشــد، افزود: 80 
درصد نیروهای شاغل در موسسه اعتباری کوثر دارای 
تحصیالت کارشناسی در رشته های حسابداری ، علوم 
بانکی ، فناوری اطالعات و مدیریت بازرگانی هستند .
نایب رئیــس هیئــت مدیــره موسســه اعتباری 
کوثــر تصریــح کــرد: در حــال حاضر موسســه 
دارای 351 شــعبه در سراســر کشــور می باشــد .
وی بیان کرد: تعداد خودپردازهای موسسه اعتباری کوثر 
533 دستگاه، پایانه های فروش 10733 دستگاه است.
دکتر رضایی بیان داشت: تعداد سهام معامله شده شرکت 
593885719 سهم به ارزش بازاری 10404000000 
میلیــون ریال و با قیمت هر ســهم 1734 ریال بود.

وی در گزارش خود به ســهامداران با اشاره به برنامه 
های آتی موسسه اعتباری کوثر گفت: بهبود و توسعه 
مدل کســب و کار، طراحی و پیاده سازی مدل بهینه 
سیســتماتیک ترکیب منابع و مصارف، ارایه خدمات 
ارزی، انجام اقدامات الزم جهت تبدیل شدن به بانک 
، اصالح در راستای بهینه سازی ساختار مالی، بهبود 
شــاخص های عملکردی و کارایی و مدیریت فروش 
دارایی های غیر مولــد و اموال تملیکی از مهمترین 
اولویت های موسســه اعتباری کوثر به شمار می آید.

دکتر عیسی رضايی ، مديری که بر روی چشم بايد گذاشت
 تالش موسسه اعتباری کوثر به باورها نشست
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نایب رئیس هیئت مدیره موسسه اعتباری کوثر درباره 
افتخارات کسب شده این شرکت در سال 1394 افزود: 
کسب مقام مدیر و پژوهشگر منتخب نظام بانکی در 
پنجمین همایش بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری 
در مرکز پژوهشکده پولی و مالی کشور ، کسب عنوان 
»شرکت پیشرو« و رتبه 51 در رتبه بندی 100 شرکت 
برتر ایران ، کســب عنوان رهبر کارآفرین ، ثبت نماد 
کوثر در فرابورس ، کســب رتبه نخست در همایش 
ملی سالمت مالی و افتتاح اولین قطار 5 ستاره فدک 
از جمله افتخارات موسسه در سال گذشته می باشد .

در پی ارایه گــزارش مدیر عامل موسســه اعتباری 
کوثر، گزارش حسابرس قانونی ) موسسه حسابرسی 
هوشــیار ممیز( برای ســهامداران قرائــت گردید.

پس از قرائت گزارش حسابرس قانونی، دکتر عیسی 
رضایی به پرسش های سهامداران پاسخ گفت و پس 
از آن مجمع جهت اتخاذ تصمیم پیرامون دستور جلسه 
وارد مشورت شد و در نتیجه آن گزارش مالی منتهی 
به 29 اسفند ماه 1394  شرکت، تخصیص 40 ریال 
ســود به هر سهم ، انتخاب موسسه هوشیار ممیز به 
عنوان بازرس اصلی و موسسه دش و همکاران به عنوان 
بازرس علی البدل و انتخاب روزنامه های دنیای اقتصاد و 
اطالعات به عنوان روزنامه های رسمی ، به تصویب رسید

پیام هیات مدیره
با عنایــات خداونــد متعــال و ابراز خرســندی از 
خدمتگذاری شــما عزیزان ،خالصــه ای از عملکرد 
ســال 1394موسســه تقدیم حضورتان می گردد:

موسسه اعتباری کوثر با استعانت از خداوند متعال و 
تمسک به نام مقدس کوثر با تکیه بر تعهد و تخصص 
همکاران ســاعی و اعتماد مشــتریان ارزشمند خود 
،تعهد خلق ارزش برای ســهامداران و جلب رضایت 
مشــتریان محترم را ســرلوحه خود قرارداده است.

تحقق شــعار آینده از آن ماســت جز بــا همراهی 
ســهامداران و مشــتریان ارزشــمند امــکان پذیر 
نمی باشــد و الزمــه آن ارائه راهکارهــای نوآورانه و 
ایجاد تمایــز در ارائه خدمات قابــل اتکاء به منظور 
خلق ارزش مســتمر برای ســهامداران، می باشــد.

افتخارات كسب شده در سال 94
1- کسب رتبه 82 در بین 100 شرکت برتر اقتصادی

2-  حضور در چهارمین همایش بانکداری الکترونیک 
و پذیرفتــه شــدن مقالــه در حوزه پولــی و بانکی

3- کسب عنوان مدیر پژوهشی منتخب نظام بانکی 
توســط جناب آقای دکتر رضایی مدیر عامل محترم

4-  کسب نشان پژوهشگر برتر توسط دکتر سلطانی 
کارشناس ارشد بازاریابی از پژوهشکده پولی و بانکی

5- دریافــت نشــان توانمنــدی یــک ســتاره در 

همایــش جایــزه مدیریــت فنــاوری و نــوآوری
فرابــورس بــازار  در  وکوثــر  نمــاد  ثبــت   -6
7-  کســب رتبــه اول در نهمیــن و دهمیــن 
دوره جشــنواره ملی انتشــارات روابــط عمومی ها
8-  کسب رتبه نخست در همایش ملی سالمت مالی و اداری

9- تقدیر معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید 
بابت پرداخت معوقات خانــواده های معزز ایثارگران
10- دریافت تندیس جامعه حمایت از بیماران ام اس ایران

11- افتتــاح اولیــن قطــار پنج ســتاره فــدک با 
حمایت و ســرمایه گذاری موسســه اعتباری کوثر

تاریخچه
موسســه اعتباری کوثر در تاریخ   1388/9/2 موفق 
به اخــذ موافقت اصولی از بانــک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران شــد و فعالیت اقتصادی خــود را در 
چارچوب موازین شــرع مقدس به صورت رســمی 
از بهمن مــاه 1389 آغــاز نمود و مفتخر بــه ارایه 
خدمات در 350 شــعبه در سراسر کشور می باشد .

توفیقات این موسســه در بازار رقابتی بانکها و ســایر 
موسسات اعتباری با سابقه و حرکت در مسیر سیاست 
های بانک مرکزی ســبب اخذ مجوز پذیره نویســی 
سهام موسسه از ســوی بانک مرکزی در بازار بورس 
اوراق بهادار تهــران در مورخه 1390/11/17همزمان 
با مبعــث حضرت رســول اکــرم ( ص) گردید . در 
این راســتا پذیره نویســی 450 میلیارد ریال سهام 
شــرکت مالــی و اعتبــاری کوثر ( ســهامی عام در 
شــرف تاســیس ) در تاریــخ 1391/5/21 تمامــا
از طریق شبکه کارگزاری فرابورس ایران انجام و با توجه 
به استقبال بی نظیر سهامداران ، پذیره نویسی در روز 
نخست عرضه به پایان رسید . هم چنین بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران در تاریخ 1391/9/26 برگزاری
مجامع شرکت مالی و اعتباری کوثر بالمانع اعالم نمود و 
درخواست آگهی دعوت به مجمع موسس این شرکت و 
درج در روزنامه های کثیراالنتشار در تاریخ 1391/10/6 
از سوی ســازمان بورس و اوراق بهادار تایید گردید . 

همچنین به استناد مجوز شــماره 91/94277 بانک 
مرکزی، شرکت مالی و اعتباری کوثر مرکزی ( سهامی 
عام ) با شــماره 434259 در تاریــخ 1391/11/16 
به ثبت رســید و نماد موسســه نیز تحــت عنوان » 
و کوثــر« در تاریــخ 1391/12/9 در فرابــورس در 
گروه واســطه گری های مالی و پولــی درج گردید .

در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت مالی 
و اعتباری کوثر مرکزی نیز افزایش سرمایه شرکت از

مبلغ 1500 میلیارد ریال به مبلغ 4000 میلیارد ریال ( 
از محل مطالبات حاصل شده و آورده نقدی سهامداران )

طی یک یا چند مرحله و پس از اخذ مجوز از سازمان 
بورس و اوراق بهادار تصویب گردید . همچنین با تغییر

عنوان شرکت مالی و اعتباری کوثر مرکزی به شرکت 
اعتباری کوثر مرکزی موافقت شد . در این راستا با مجوز

ســازمان بورس و اوراق بهادار افزایش سرمایه در بازار 
توافقی از طریق حق تقدم در خرید ســهام جدید با 
دوماه مهلت انجــام و در تاریخ 28 آبان ماه 95 درصد 
آن محقــق گردید . در ادامــه بانک مرکزی طی نامه 
شماره 311120 مورخ 1392/10/23 انتشار عمومی 
حق تقدم های استفاده نشده موسسه اعتباری کوثر را 
در فرآیند افزایش سرمایه از مبلغ 1500 میلیارد ریال 
به مبلغ 3000 میلیارد ریال درچارچوب کلیه قوانین و 
مقررات مربوط بالمانع اعالم نمود و پذیره نویسی در 
مهلت 10 روزه قانونی پایــان یافت و پس تایید اداره 
ثبت شــرکتها همزمان با ایام اهلل دهه فجر در تاریخ 
1392/11/14 از مجموع هشــت بانک و موسسه در 
شرف تاسیس ، به عنوان اولین موسسه اعتباری ، مجوز 
رسمی فعالیت خودرا از بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران دریافت نمود و به شبکه بانکی کشور پیوست .

موسسه اعتباری کوثر از تاریخ 1394/6/2 بعنوان پنجاه و 
هشتمین شرکت در بازار دوم فرابورس ایران درج گردید.

براســاس مصوبــه مجمــع عمومــی فــوق العاده 
1393/12/21، مصوبه هیات مدیره مورخ 1394/2/27، 
 1393/11/5 مــورخ   41/2947 شــماره  مجــوز 
بانک مرکــزی جمهوری اســالمی ایــران و مجوز 
121/311973 مــورخ 1394/2/15 ســازمان بورس 
و اوراق بهادار، مقرر گردید ســرمایه شرکت با سلب 
حق تقدم خرید سهام از ســهامداران فعلی و صدور 
ســهام جدید از مبلغ3/000 میلیــارد ریال به مبلغ 
6/000 میلیارد ریال افزایش یابد . با اخذ مجوز شماره 
139430400901042332 مــورخ 1394/4/31 از 
اداره ثبت شرکتها اعالمیه پذیره نویسی چاپ گردید . 
روز   30 مــدت  1394/5/10بــه  تاریــخ  از  کــه 
پذیــره نویســی صــورت پذیرفــت . در تاریــخ 
1394/11/12 همزمان بــا ایام اهلل دهه فجر افزایش 
ســرمایه در اداره ثبــت شــرکتها به ثبت رســید .
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رقص اعداد چهاررقمی در تابلو بورس نشان از آن می دهد 
که برد و توان جام دارو را در تابلو بورس باید دید ارمغان 
مدیرانی آگاه به کار و آشنا و دل داده به تعالی کارشان.

مجمــع عمومی عــادی ســالیانه صاحبان ســهام 
شــرکت جام دارو )ســهامی عام( مورخ 1395/04/27 
در محــل گــروه صنعتــی رازی برگــزار گردیــد. 
در این مجمع که با حضور 77/90 درصدی سهامداران 
حقیقــی و حقوقــی ، اعضاء هیات مدیــره، نماینده 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس 

قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای 
مجید حاجــی ابراهیم زرگر بــود، که جنابان 
غالم جنت ســرای نمیــن و محمدرضا تقی 

گنجــی در مقام نظــار اول و دوم و خانم میخک 
درمنش بــه عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گــزارش هیات مدیــره به مجمع 
مربوط به اهــم فعالیتهای صــورت پذیرفته در طی 
ســال مالی منتهی به 1394/12/29 و پس از استماع 
گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنین صلوات خود ضمــن  تصویب صورتهای مالی 
و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقسیم سود 
1500 ریالی به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.
 مؤسسه حسابرسی هدف همکاران به عنوان بازرس قانونی 
و حسابرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی عامر 
مشاور تهران  به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند

پیام هیات مدیره
شــرکت صنعتی جام دارو در راستای تحقق اهداف و 
نیات تعیین شده و تعریف شده در چارچوب اساسنامه 
شرکت و قوانین و مقررات جاری کشور و با اعتقاد به ارائه 
خدمت صادقانه به صنایع دارویی و بهداشتی آرایشی و 
غذایی کشور با گذشت بیش از پنج دهه از آغاز فعالیت 
خود در سایه هم اندیشی و همراهی سهامداران و مدیران 
شرکت و تالش و کوشش جمعی مدیران و کارکنان خود 
همچنان شاداب و توانمند به فعالیت های خود ادامه و 
توانسته مضمن ارائه محصوالت با کیفیت و با افزودن به 
کمیت تولیدات خود سهم قابل توجهی از بازار کشور به 
محصوالت خود را جذب نماید. علیرغم عمر باالی بخش 
عمده ای از ماشین االت و تجهیزات شرکت به واسطه 
اجرای برنامه های مناسب سرویس و نگهداری ماشین 
آالت و تامین وساخت تجهیزات بازدهی و عملکرد قابل 
قبولی از ماشین آالت حاصل شده است. تولید بیش از 
یکصد و سیزده میلیون انواع تیوب آلومینیوم و لمینیت 
موید این ادعا می باشــد که برای نخستین بار در سال 
1394 تحقق یافت. تعامل مناسب توام با موازین اخالق 
حرفه ای و رعایت حقوق مشتریان به همراه اجرای قانونی 
کلیه امور و فعالیت های شــرکت در ارتباط با نهادها و 
سازمان های حکومتی موجب گردیده است که شرکت 
بدون مواجه با بحران هایی که متاســفانه در برخی از 
شرکت ها در اثر سوءرفتار مدیران کموجب اختالل در 

کارها و روند فعالیت های شرکت می گردد خوشبختانه 
در نهایت آرامش و صالبت به کار و تولید ادامه دهد و از 
این جهت موجب مباهات هیات مدیره شرکت می باشد.

علیرغم تالش گسترده مســئولین محترم کشور در 
جهت ایجاد و توسعه رابطه در فضای بین المللی و بهره 
مندی از شــرایط رفع تحریم های ظالمانه تحمیلی از 
ســوی دشمنان قسم خورده و بی مالحظه ملت ایران 
برای بهبود رایط اقتصادی و معیشــت مردم متاسفانه 
اکنون روشــن شده است که این روند آن گونه نیست 
که موجب ایجاد فضای کســب و کار مناسب گردد و 
همه فعاالن اقتصادی و منجمله ما کماکان می بایست 
اداره امور شــرکت را با فرض شرایط تحریم پیش بریم 
که این فرض هر چند کارها را سخت تر نی نماید لکن 
خوشبختانه با توجه به توانمندی ها و دانش و تخصص 
موجود در شرکت با تامین بخش عمده ای از نیازها در 
داخل شرکت و مابقی نیز با استفاده زا خدمات و امکانات 
موجود در خارج از شرکت و از طریق برون سپاری تامین 
و خللی در روند کار و تولید شرکت پیش نیامده است.

توجه به آمار و اطالعات حاصله از روند فعالیت و عملکرد 
بخش های مختلف موید آن است که شرکت صنعتی 
جــام دارو در ســال 94 از حیث رونــد تولید، فروش، 
ســودآوری، ... بهترین بازدهی را در طی ســال های 
فعالیت خود داشته اســت و امید است در سایه لطف 
و عنایت الهی بتوانیم در ســال های آینده نیز منشاء 
ارائه خدمات مفید به جامعه و مردم خوبمان باشــیم.

تجزیه و تحلیل ریسک ها:
با در نظر گرفتن شرایط و ساختار خاص اقتصادی کشور 
که در اثر ســال ها جنگ تحمیلی و تحریم های همه 
جانبه از سوی دشمنان خارجی در طی چند دهه گذشته 
ایجاد گردیده است. به صنایع کشور به عنوان اصلی ترین 
هدف این تحریم لطمه های گسترده ای وارد گردیده و 
در نتیجه حفظ تعادل اقتصادی واحدهای تولیدی شرایط 

ویژه ای دارد. ضمن آن که توسعه تجارت و تسهیل ورود 
و مصرف محصوالت خارجی و قاچاق نیز مزید بر علت 
بسیاری از صنایع را مواجه با رکود و افت تولید نموده است.
لکن به لجاظ اهمیت تامین دارو برای ســالمت مردم 
که در هر شرایط دولتمردان حداکثر سعی خود را برای 
جلوگیری از نقصان آن مبذول می دارند موجب شده 
است با توجه به جهت گیری شرکت در تولید و تامین 
تیوب های دارویی ضمن ارائه خدمت و پشــتیبانی به 
شرکت های تولیدی دارو روند تقاضا و تولید شرکت 
نیز حفظ گردد. لهذا علیرغم افزایش ظرفیت تولید 
تیوب در کشــور به نظر می رســد در صورت 
حفــظ کیفیت و ارائه قیمت هــای رقابتی و با 
استفاده از تجربه و حسن شهرت شرکت بتوانیم 
کماکان ســهم مورد نیاز از بازار را در دســت داشته 
باشــیم. عملکرد خوب شرکت در طی سال گذشته و 
همچنین در دست داشتن قراردادهای جاری که در سال 
1395 می بایســت اجرا شود امیدوار کننده می باشد.   

جایگاه شرکت در صنعت
شرکت صنعتی جام دارو با بهره مندی از بخش های مختلف 
تولیدی خود شامل انواع تیوب آلومینیوم ، تیوب لمینیت، 
چاپ و برچشب های کاغذی، قطعات تزریقپالستیکی 
و دارویی و پولک الومینیومی از توانمندی و یکپارچگی 
مناسبی برخوردار و توانسته است که در سایه ارائه کیفیت 
 GMP مورد قبول صنایع دارویی کــه با اخذ گواهی
)GOOD Manufacturing Practic( و پروانــه 
ســاخت و تولید از وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی و مهر استاندارد از سازمان استاندارد ملی ایران 
تحقق یافته است. سهم قابل توجهی از تقاضای موجود 
صنایع دارویی و غذایی و آرایشــی کشور را جذب و در 
سقف توان تولید خود فعالیت نماید. الزم به ذکر است در 
طی سال های اخیر به واسطه راه اندازی واحدهای جدید 
تولید تیوب آلومینیوم و تیوب لمینیت و همچنین نصب و 
راه اندازی خطوط جدید در واحدهای قبلی ظرفیت تولید 
کشور به نحو چشمگیری افزایش یافته است و برآوردها 
از افزایش حداقل 150 میلیون عدد تیوب آلومینیوم و 
حدود 30 میلیون تیوب لمینیت و 30 میلیون تیوب های 
چند الیه پالستیکی یکپارچه حکایت داردکه این امر 
قطعا فضای رقابتی جدیدی را ایجاد خواهد نمود و وظیفه 
و تالش مضاعفی را برای حفظ سهم بازار و دفاع از قیمت 
های فروش و سودآوری شــرکت ایجاد خواهد نمود.
اقدام بــرای افزایش ظرفیت تولید تیــوب نازل بلند 
دارویــی و همچنین تامین امکانــات فنی برای تولید 
تیوب نازل بلند به قطــر 16 میلیمتر می تواند ایجاد 
حاشــیه امن در جذب بخش خاصی از تقاضای بازار 
شــد. برنامه ریزی هــای انجام گرفته بــرای تامین و 
تدارک مواد و تجهیزات و ... برای سال 95 و قراردادهای 
منعقده و محتمل طلیعه های مناســب برای تحقق 
اهداف تعریف شــده برای ســال 95 را نوید می دهد.

توان جام دارو را در تابلو بورس ببین 
تقسیم سود 1500 ریالی به ازای هر سهم
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و آنگاه کــه کاوه چرم بر چوب کرد و بر دژخیم تازید 
و برکوه شد تا عدالت جای گزیند کوره آتش بر پوالد 
سخت می دمید تا شکل دهد اسباب حرب. سلیمان 
در شــبه قاره عربســتان همان کرد که کاوه ، و امروز 
خاندان باویلی آن کنند که شایســته و بایسته ملتی 
عدالت خــواه بر دژخیم تاخته. مهندس پدرام باویلی 
جوان میان خانواده ای که فعل خواستن را صرف می 
کنند و گشــت و گذار در سواحل فرنگ  را رها کرده 
و به کنار کوره آتش تبریز آمده تا برآورد نیاز کشــور 
ملتی خداجوی  را تامین ســازد. وقتی علم مهندس 
جالل حیرت انگیز ، درایت جناب قندریز ، تسلط مالی 
جواد زراعتی مدیر ارشد مالی شرکت و هر کدام دیگری 
از ارکان شــرکت را که می بینیم بر  این باورمیرسیم 
که هر آنقدر سهامدار سوء استفاده گر و دالل فرصت 
طلب و قدرنشناسان بخواهند بر این خاندان شرکت 
تهمت ببندند نمی شود که نمی شود چرا که آنها دل 
در ِگرو خدمت بسته اند. خاندان باویلی افتخار مردمی 
بزرگند که گهواره جنبان تمدن بشــریت می نامند.  
مجمــع عمومی عادی ســالیانه شــرکت آهنگری 
تراکتورســازی ایران )ســهامی  عام( به روز سه شنبه 
مورخ 95/04/29  در هتل اســپیناس تشــکیل شد.

در این مجمع که با حضــور بیش از 70/15 درصدی 
ســهامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده 
آقــای عبدالمجید قندریــز بوده که بــا اکثریت آراء 
ســهامداران جنابان پــدرام باویلی و جــالل الدین 
حیرت انگیــز در مقام نظــار اول و دوم و آقای جواد 
زراعتــی به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامــه با قرائــت گزارش هیات مدیــره به مجمع 
توسط مدیرعامل شرکت مربوط به اهم فعالیت های 
صورت پذیرفتــه در طــی ســال مالــی منتهی به 
1394/12/29 و پس از اســتماع گزارش حســابرس 
و بازرس قانونی، مجمع نشــینان بــا طنین صلوات 
خود ضمــن تصویــب صورت های مالــی و تنفیذ 
معامالت مشــمول ماده 129 به کار خود پایان دادند.
همچنین سازمان حسابرســی به  عنوان حسابرس و 
بازرس قانونی اصلی شرکت برای سال 95 انتخاب گردید. 
انتخاب هیــات مدیره برای دو ســال آتی با تصویب 
اکثریــت ســهامداران حاضــر انجــام و اشــخاص 
حقوقــی و حقیقی بشــرح زیــر انتخاب شــدند:

- شرکت پوالد قطعه

- آقای محمدرضا باویلی تبریزی
- آقای جالل الدین حیرت انگیز

- آقای عبدالمجید قندریز
- آقای پدرام باویلی تبریزی 

پیام هیات مدیره
بیان استراتژی شرکت

- حفــظ برتــری در رهبــری بــازار داخلــی و 
دســتیابی به ســهم بازار 20 درصــد تولید داخلی

- توســعه محصول از طریق استفاده از امکانات بالقوه 
سازمان در جهت تکمیل قطعات نیمه خام آهنگری

بــه  محصــول  کیفیــت  مســتمر  بهبــود   -
از  مشــتریان  رضایتمنــدی  افزایــش  منظــور 
طریــق بهبــود مســتمر فرایندهــای ســازمانی 
- اصالح و ارتقای ساختار سازمانی و آموزش مستمر 

کارکنان
- ارتقای بهــره وری با تاکید بر بهبود نســبت های 
و  غیرموثــر  هزینه هــای  کاهــش  و  مالــی 
پیشــگیری از اتــالف منابع تجزیــه ناپذیر طبیعت 
- بهبــود مســتمر اثربخشــی سیســتم مدیریت 
کیفیــت برای دســتیابی بــه کیفیــت محصول و 
پیشــگیری از آالیندگی و بهبود ایمنی محیط  کار 
- توســعه ارائــه خدمات ســاخت قالب و ابــزار به 
ســایر شــرکت ها به منظــور افزایش ســودآوری  
دســتاوردهای مهــم در ســال مالی مــورد گزارش 
- در راســتای برنامــه تعدیلــی تولیــد 13500 
از  93درصــد  حــدودا   1394 ســال  در  تــن 
برنامــه ، معــادل 12503 تــن محقــق گردیــد.

- فــروش خالــص و درآمد ارائه خدمــات به میزان 
790925 میلیــون ریــال در ســال 1394 کــه 
تقریبــا 80 درصــد از برنامــه تعدیلی بوده اســت.
- طراحی قالب قطعات پیچیده، پایه نگهدارنده سیلندر 
ترمزTF 1325، شــاتون 1326TF و همچنین میل 
لنگ 1356TF که با توجه به پیچیدگی های خاصی 
کــه دارند با در مد نظر قــرار دادن دانش، تخصص و 
تجربیان پرسنل مجرب امور طراحی مهندسی، امکان 
طراحی این قالب ها به گونه ای بکار گرفته شــده تا 
در مرحلــه ازمایش، با صــرف کمترین زمان، نتیجه 
مطلوب حاصــل گردیده و فرآیند تولید آغاز شــود.

- نصب و راه اندازی پرس های جدید 800 تن ، 1450 
تن و 2500 تن

- انجــام ممیــزی مراقبتی سیســتم های مدیریت 
 16949 ISO / TS 9001: 2008 و ISO کیفیــت

: 2009 در آبــان مــاه 1394 از طرف شــرکت توف 
نــورد ایران- آلمــان که با موفقیــت تمدید گردید. 
برنامه ها و چشم انداز وضعیت شركت در سال 1395

عمده ترین برنامه های شرکت آهنگری تراکتورسازی 
ایران در سال 1395 را می توان به شرح ذیل برشمرد:
- تولید پیش بینی شــده برای ســال 1395 عبارت 
اســت از تولید 17000 تن انــواع قطعات آهنگری 
کــه مقدار 1000 تن مربوط بــه پیش بینی صادرات 
و 16000 تــن مربــوط به فــروش داخلی اســت.

- فروش در ســال 1395 بالغ بر دســتیابی به درآمد 
1258000 میلیون ریال پیش بینی گردیده اســت.

- تــالش در جهت افزایش توســعه تنوع محصول و 
دستیابی به بازارهای جدید در داخل و خارج از کشور

- ادامــه وضعیــت مطلــوب شــرکت بــا وضعیت 
سوددهی مســتمر و همچنین بهبود مضاعف در آن

- تاکید بر اســتفاده از امکانات کارگاه قالب سازی و 
درآمدزایی از طریق ارائه خدمات ســاخت قالب و ابزار 
و ماشین کاری قطعات و دستیابی به درآمد 10 میلیارد 
ریال ناشی از ارائه خدمات ساخت قالب به خارج از سازمان

اســتفاده  بــا  محصــوالت  کیفیــت  ارتقــای   -
آهنگــری  شــرکت  نســبی  مزیت هــای  از 
تراکتورســازی ایــران در امر کیفیــت و دانش فنی 
- استمرار سیســتم های مدیریت کیفیت با تمرکز و 

سرمایه گذاری بیشتر روی آن
- توجه به افزایش بهــره وری برای کاهش هزینه ها 
و در نتیجــه کاهــش قیمــت تمام شــده از طریق 
اســتفاده بهینه از منابــع و امکانات بالقوه ســازمان

- ارتقای وضعیت نیروی انسانی از طریق اصالح ساختار 
سازمانی

- توسعه سیستم های نوین مدیریتی در جهت بهبود 
بهره وری از طریق ایجاد سیســتم های مشــارکتی 
و ارج نهــادن به پیشــنهادات ســازنده کارکنان در 
راستای رفع مشــکالت و بهبود فرایندهای سازمان

- توجه به اســتفاده از انرژی و مدیریت مصرف انرژی 
جهت نحوه برخورد سازمان درمقابل برنامه هدفمند 
کردن یارانه هــا و افزایش قیمــت حامل های انرژی

- تــالش در جهــت تامین مــواد اولیه مــورد نیاز 
شــرکت از منابع داخل کشــور به میزان 90درصد 
و همچنیــن اقــدام الزم بــرای تامین بقیــه مواد 
مورد نیــاز از خارج کشــور بــه میــزان 10درصد 
- بهره برداری و به تولید انبوه رســاندن خطوط جدید 
نصب و راه اندازی شده 800 تن، 1450 تن و 2500 تن

از کاوه تا باويلی 
آهنگری هنر باستانی ما
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میهن ما را بیمه ای چون میهن نیاز است ...

)ســهامی عام(  میهــن  بیمــه  شــرکت  ســالیانه  عــادی  عمومــی  مجمــع 
مــورخ  29 تیرمــاه 1395 در محــل دفتــر مرکــزی شــرکت برگــزار گردیــد. 
در این مجمع که با حضور بیش از 94 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای ابوالحسن فالحتی موحد بود، که جنابان آقایان هادی درفشی و علی محمدخانی 
در مقام نظار اول و دوم و آقای نصرت اله آشوری به عنوان منشی مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی ســال مالی منتهی به 1394/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود با تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشــمول ماده 129 و با تقسیم سود 5 ریالی به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.
 مؤسســه حسابرســی مفیــد راهبــر به عنــوان بــازرس قانونــی و حســابرس 
گردیدنــد انتخــاب  یکســال  مــدت  بــه  شــرکت  البــدل  علــی  و  اصلــی 

علی موسی رضا مدیرعامل شرکت در ابتدای گزارش خود با اعالم اینکه مفتخریم که یکی  از 
موسسین ما آستان قدس رضوی بوده که این موجب شد سایه پرمهر ثامن الحجج بر فضای 
کاری بیمه میهن وسعت بخشیده و سبب گردید که بیمه میهن هر روز موفق تر و پررنگ تر 
در بازار صنعت بیمه کشور بدرخشد. وی ادامه داد که ما در بیمه میهن از روز اول تاکید بر کار 
بیمه ای داشتیم آن هم در صداقت و شفافیت و مفتخر آنکه لحظه ای تاکنون از این مهم عقب 
ننشسته ایم، چرا که من و تیم مدیریتیم موکد در موکد به شفافیت مالی و انضباط کاری معتقدیم.

مدیر خوش سابقه صنعت بیمه کشور که پاکی و دکترین کاریش در بیمه ایران امروز حلقه 
گمشده است در ادامه با اشاره به اینکه مشکل اصلی بیمه میهن توانگری پایین آن است اضافه 
کرد علیرغم این تهدید سعی شد با اجرای برنامه های مدونی از جمله برگزاری مستمر دوره 
های آموزش، افزایش نماینده های فعال، ایجاد شعب تخصصی، تدوین برنامه های آموزشی 
برای کارشناسان، نمایندگان، توسعه منابع انسانی و... بهره وری شرکت را افزایش دهیم.

علی موســی رضا در ادامه با اعالم اینکه در ســال مالی مورد گزارش ســعی وافر شد با 
مدیریت در صدور بیمه های پر ریســک از جمله بیمه شــخص ثالث، مدیریت ریسک 
به دقت مورد توجه قرار گرفته  و در کنار آن ســعی شــود سهم بازارهایی را که بسختی 
در بیــن بیمه های دولتــی و خصوصی قدیمی و پرنفوذ پیدا کــرده ایم حفظ نماییم.

مدیر مدبر شرکت با اعالم اینکه صد درصد حق بیمه پیش بینی شده برای سال 94 در 

ســال مالی مورد گزارش محقق گردید اضافه کرد که از محل باقی منابع  درآمد حاصل 
از ســرمایه گذاری ها نیز شاهد افزایش 150 درصدی نسبت به پیش بینی ها بوده ایم.
مدیرعامل در ادامه با اینکه در پایان سال 94 در صنعت بیمه کشور با تغییر ارزش ذخیره 
گیری در بیمه مرکزی به روش مثلثی باعث شد که رویه یکنواختی شکل بگیرد و طبق 
اعالم بیمه مرکزی ج.ا.ا تمام شرکتهای بیمه ملزم به اجرای این روش برای ذخیره گیری 
شــدند که در همین راستا بیمه مرکزی رقم بسیار باالیی را به عنوان کسری ذخایر از ما 
طلب کردند ولی با تدبیر و تعامل و انجام رایزنی های گسترده توانستیم 120 میلیارد از 
سود مالی سال 94 را در همین راستا قرار دهیم که این مهم با حفظ صالح و صرفه شرکت 
و ســهامداران و با تایید بیمه مرکزی کشور صورت پذیرفت و این میزان دقت بدان علت 
اســت که شــفافیت وصداقت در کار را فدای هیچ مصلحت دیگری نکرده و نمی کنیم.

مدیرارزشــی شرکت که سابقه سه دهه مدیریت ارشد در کشــور را در رزومه خود دارد با 
اینکه ســال گذشته سال بســیار ســختی در اقتصاد ایران بود اضافه کرد در این سال 
با ســرلوحه قرار دادن کســب حداکثری رضایتمندی مشــتریان لحظــه ای از ترویج 
خوشنامی بیمه میهن غفلت نورزیدیم که این دســتاوردش کسب مشتری های وفادار 
بود که نامشــان مبین واقعی تکریم مشتری و خدمت رسانی عالی به آنها است. چرا که 

مشــتریان ارزشــمند از مهمترین ارکان بازاریابی بیمه ای می باشــند و معتقدیم که 
مشــتری وفادار مساوی است با افزایش مستمر مشتریان و داشتن پتانسیل رشد بالقوه.
علی موسی رضا در ادامه به این نکته تاکید داشت که افزایش سرمایه گذاری نیاز شدید و 
بسیار حیاتی برای شرکت است که مشکل شرکت درباره توانگری مالی را برطرف خواهد 
کرد. این خبر برای آشــنایان به قوانین صنعت بیمه و قیدو بندهای محدودیت آور برای 
شرکت های با توانگری پایین می تواند مهم ترین خبر باشد و نیاز مبرم می باشد مبرم که 
سهامداران شرکت می بایست برای آن اقدام نمایند. مدیر ارشد شرکت در بخشی دیگر از 
سخنان خود با اشاره به قوانین ناقص موجود در صنعت بیمه از جمله جریمه شرکت بیمه 
در صورت عدم دریافت خســارت توسط مشتری و اجبار به تخصیص سهم های اجباری 
به بیمه های زیان ده، نیاز امروز صنعت بیمه به کشور را تدوین قوانین کارساز و کارگشا 
برای صنعت بیمه برشــمرد و اضافه کرد برای تدوین این قوانین باید از نیروی متخصص 
و کاربلد و مشاوران و متخصصین بیشترین بهره را برده و برنامه های کوتاه مدت ، میان 
مدت و بلندمدت برای تحول در این صنعت 80 ساله کشور را بدرستی پیاده سازی نماییم.
امــروز که ســونامی فیش های حقوقی آنچنانــی و وام های هنگفت بانکــی و ارزهای 
خارجــی فــراوان آن مدیــر و این مدیر بحث روز اســت بهتر می شــود هنر مدیریت 
مدیــران کاردانی چون حاجی علی موســی رضا و تیم مدیریتیش را خوب شــناخت 
که چه دلســوزانه از یرای سرافرازی این مملکت چه در سنگر جبهه و چه در پشت میز 

مدیریت لحظــه ای از آخرت خود را به دنیای فانی نفروختند و جالبتر آنکه این مدیران 
با خلوص نیت پاداش های ســال قبل خود را نیز به حســاب شرکت مسترد داشته اند.
علی موســی رضــا در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره اینکه بیمــه میهن از 
خوش حســابهای شــرکت های بیمه کشــور می باشــد اضافه کرد به هیــچ ارگان ، 
وزارت خانه، موسســه ای بدهی نداشــته ایم و سعی کردیم در ســال 94 پرتفوی خود 
را بهبود بخشــیم که به شــهادت آمار به پیــش بینی ها در حد متعارف رســیده ایم.
مدیرعامل با اعالم اینکه در سال 94 سرمایه شرکت بواسطه تجدید ارزیابی از 40 میلیارد 
به 82 میلیارد رسیده است اضافه کرد با افزایش سرمایه  شاهد رشدی دوچندان در کسب 
سهم از بازار برای بیمه میهن خواهیم بود و چنانچه با زیرساخت هایی که ساخته و تحلیلی 
که در شرکت سراغ دارم بستر بسیار مناسبی برای ترقی و پیشرفت شرکت میسر می گردد.
مدیری که از صدارت استانداری تا وزارت و بنیاد و بیمه بیش از 30 سال سابقه مدیریت و 
مسئولیت ارشد در این کشور دارد و از نخست مدیران برجسته کشور می باشد با اعالم اینکه 
خرسندم که اعالم کنم در سال سخت اقتصادی سال 94 با صداقت و شفافیت من و تیم 
مدیریتیم توانستیم در سالمت کاری و مالی سالی دشوار را با کارنامه ای قابل قبول به حضور 
شما سهامداران تقدیم نمایم  و اکنون تمام مدیران ما پاسخگوی سواالت شما خواهند بود و 
به واقع با تدبیری ارزشمند تک تک مدیران و معاونین شرکت به ابهامات سهامداران و بازرس 
و حسابرس شرکت به دقت پاسخ گفتند که در کمتر مجمعی چنین رویدادی دیده و شنیده 
ایم. این جدا از هوش بسیار باالی مدیری که سرمایه بیمه کشور از نظر فهم بیمه ای می باشد 
نشان آن دارد که وقتی به درستی کار کنی هیچ مشکلی برای توضیح دادن وجود نداردو...
اســماعیل جوادی »معاون پشتیبان«، سمیه ادهمی »مدیرمالی« مرجان رضایی»مدیر 
اتکایــی« علی رضا بهروز»مدیرحقوقــی« مهدی عزیزی»معاون فنــی« و مرد روزهای 
ســخت جناب مهنــدس صادقی نژاد قائم مقام مدیریت به شایســتگی و بایســتگی 
به تمام و کمال هر آن چه ســوالی بود پاســخ گفتند و چه نکو بود این تدبیر مدیر ارشد 
. اقدامی که تحسین بازرس، نماینده بیمه مرکزی و جمله ســهامداران را در پی داشت.
وقتی به تحریریه رســیدم و نقل مجلس می کردم ، ســردبیر که خوب حاجی موسی 
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رضا و جناب صادقی نژاد را می شناســد ندا ســر داد گفته بودم که اینان سرمایه صنعت 
بیمه کشــورند و علم و تجربه اش را دارند و دلسوزند حیف که امروزه بر مدیریت بیشتر 
تازیانه می زنند تا دســت مریزاد. اینان مدیران ارزشــمند این نظام مقدس اند که اسوه 
اخالق و صداقتند در مدیریت جهادی و اما برای شــرحی از عملکرد سال 1395 شرکت 
شایسته است برای درک صحیح از همیت وتالش این مجموعه ارزشی همین ذکر شود که:

بیمــه میهــن در ســه مــاه ابتدای ســال 95 نســبت بــه دوره مشــابه در ســال 
داد. افزایــش  طــوری چشــمگیر  بــه  را  ســودآوری  تجربــه  رشــد    ، قبــل 

 ایــن شــرکت بیمه گــری توانســت بیــش از 50 درصــد  از ســود ســالیانه 45 
ریالــی را  ظــرف 3 مــاه پوشــش دهــد و بــا این حســاب  ایــن احتمــال وجود 
دارد کــه  از پیــش بینــی ســالیانه خود پیشــرفت چشــمگیری را تجربــه کند.

ســود ناخالــص  بیمه میهــن  بــرای ســال 95 67.768 میلیون پیش بینی شــده 
اســت که در ســه ماه ابتدای ســال این شــرکت مبلــغ 49.282 میلیــون ریال آن 
را با 38 درصد رشــد نســبت به ســه ماه ابتدایی ســال 94 ، پوشــش داده اســت.

اما نکته جالب تر اینکه در سه ماه ابتدای سال سود عملیاتی که گویای توفیق شرکت در سود 
آوری بیشتر است 92 درصد رشد را نسبت به دوره مشابه در سال قبل تجربه  کرده و  به رقم 
18.650میلیون ریال رسید که بر این اساس سود  قبل از کسر مالیات شرکت با 73درصد رشد 
به رقم 20.995 میلیون ریال رسیده است و درباب مسئولیت اجتماعی هم اینکه این شرکت 
بیمه گری تنها شرکتی است که پوشش مضاعف تشخیص و درمان سرطان را ارائه میدهد.

با توجه به اینکه بیمه مرکزی ایران در اوایل ســال جاری مجوز ارائه پوشــش مضاعف 
تشــخیص و درمان ســرطان را برای مدت دو ســال به بیمه میهن اعطا نموده. در حال 
حاضر تنها شــرکتی که نه فقط برای درمان بلکه برای تشــخیص انواع سرطان همراه با 
بیمه نامه های عمر وتشــکیل سرمایه این پوشــش را ارائه می نماید بیمه میهن است.

گفتنی اســت که   شــرکت بیمه میهن )ســهامی عام( در تاریخ 18 شهریور 1387 به 
شــماره 330902 در اداره ثبت شــرکت های تهران به ثبت رســید و پروانه فعالیت آن 
بوسیله بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران به شماره 38911 در تاریخ 16 بهمن همان 
ســال صادر گردیده است. این شرکت با همکاری ســازمان های زیر تاسیس شده  است : 
ـ شرکت ســرمایه گذاری سپهر با مسئولیت  شرکت سامان محیط )ســهامی خاص( 
ـ شــرکت  ـ شــرکت تعاونی مصرف کارکنان بنیاد مســکن انقالب اســالمی  محدود 
ســرمایه گذاری صبــا تامین وابســته به شــرکت ســرمایه گذاری تامیــن اجتماعی

شــایان ذکر اســت با برگزاری انتخابات اعضای هیات مدیره شرکت های گروه مدیریت 
صدرپارس)سهامی عام(، سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سامان محیط، تعاونی مصرف 

کارکنان بیناد مسکن انقالب اسالمی، شرکت سرمایه گذاری سپهر)با مسئولیت محدود( 
به عنوان اعضای اصلی جدید هیات مدیره شــرکت و آقای احمد زمزم و شرکت سرمایه 
گذاری سفیر اقتصاد به عنوان اعضای علی البدل شرکت برای سال آتی انتخاب گردیدند.       

پیام هیات مدیره
هیات مدیره شرکت بیمه میهن )ســهامی عام( الزم می داند پیرامون وضعیت صنعت 
بیمه و جایگاه شرکت توضیحات مختصری را به استحضار صاحبان محترم سهام برساند. 

برنامه هاي آتی هیات مدیره :
- برگزاری مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال 

شده سهامداران
- ایجاد فضاي رقابتی سالم در شرکت براي تحقق برنامه هاي مصوب و جذب پرتفوي بیشتر.

- اجراي مقررات جاري در صنعت بیمه بطوریکه محیط کاري با بهره وري بیشتر در شرکت 
حاکم شود.

- کســب ســهم مطلوب در اســتحصال و احیــاء بازار بیمــه اي بالقوه و بکر کشــور.
- کسب سود مناسب از عملیات بیمه گري و سرمایه گذاریها.

- توســعه فــروش بیمه هــاي زندگــی و ارائــه محصوالت جدیــد در این رشــته
- توسعه شبکه فروش و ارتقاي سطح کیفی کارکنان و استفاده از امکانات و استعداد نمایندگان 

در ارائه خدمات پس از فروش
- بهبود نظام و فرآیند نظارتها به منظور حصول اطمینان از صحت روند امور در راستاي 

اهداف و برنامه ها
- ارتقاء دانش فنی کارشناسان خسارت )برگزاري کالسهاي کارگاهی(
- آموزش کارکنان و نمایندگان براي کسب صالحیت هاي حرفه اي

- رتبه بندی نمایندگان د ر جهت افزایش اختیارات آنان
- راه اندازی پرتال جدید شرکت به منظور اطالع رسانی و ارایه خدمات مطلوب تر الکترونیکی 

به مشتریان

- تغییر ســاختار شــبکه 
ارتباطی با شعب

عملکرد و اهم فعالیتهای شرکت در 
سال 1394

شرکت بیمه میهن طی سال مورد گزارش در 
همه رشته های بیمه ای رایج در کشور فعال بوده 
، و موفق به کسب پرتفوئی بالغ بر 2/500 میلیارد 

ریال گردیده اســت . قابل ذکر است کاهش حق 
بیمه سال 1394 نسبت به سال 1393 این شرکت 

بنا بر ابالغیه شــماره 94/400/48863 مورخ 
ج.ا.ایــران 1394/09/29 بیمــه مرکزی 

و لزوم اجرای آیین نامه 
شــماره 69 به منظور 
افزایش توانگری بوده 
اســت و همچنیــن 

قراردادهــای  حــذف 
دارای تخفیــف عمومــی 

رشــته شــخص ثالث برابر نامه شــماره 
62786-400-94  مــورخ 1394/12/02 بیمــه مرکــزی ج.ا.ایــران بــوده اســت . 

اهم فعالیتهای شركت به شرح ذیل می باشد :
- با اقدامات انجام شــده مجوز برگــزاری مجمع عمومی فوق العاده بــرای مرحله اول 
افزایش ســرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییهای ثابت از مبلــغ 400 میلیارد ریال به 
802/9 میلیــارد ریال اخذ و در تاریخ 1394/5/4 مجمع عمومی فوق العاده تشــکیل و 
در تاریخ 1394/11/18 در اداره ثبت شــرکتها افزایش ســرمایه از محل تجدید ارزیابی 
داراییهای ثابت ثبت گردید و سرمایه شرکت به مبلغ 802/9 میلیارد ریال افزایش یافت . 
- مراحل افزایش ســرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران انجام و 
مجوز برگزاری مجمع عمومی فوق العاده افزایش ســرمایه از مبلغ 802/9 میلیارد ریال 
بــه مبلغ 2/500 میلیــارد ریال در دو مرحله )مرحله اول از مبلــغ 802/9 میلیارد ریال 
به مبلــغ 1/800 میلیارد ریال و مرحلــه دوم از مبلغ 1/800 میلیارد ریــال به 2/500 
میلیــارد ریــال( در تاریخ 1395/3/4 از ســازمان بورس و اوراق بهــادار دریافت گردید .
- افزایش نســبت بازدهــی منافع حاصل از ســرمایه گذاریها در بخشــهای مختلف 

- اعطای خطوط اعتباری به نمایندگان 
- تشکیل میز خسارت در ستاد و تمرکز پرداخت خسارتها 

- متمرکــز نمودن تســویه مالی بیمــه نامه های صادره نمایندگان توســط ســتاد
- تمرکز ارزیابی خسارت توسط میزخســارت ستاد با هدف افزایش نظارت و تسریع در 

پرداخت خسارت 
- توســعه خدمات بیمه ای بویژه در شــهرهای کوچک و مناطق کمتر توســعه یافته  
- ســاماندهی باشــگاه بازاریابــان بیمــه میهــن جهــت افزایــش ســهم بــازار 
- نصب و راه اندازی سیســتم امنیتی در شعبه شرق تهران )بایگانی اسناد(- نصب و راه 
اندازی نرم افزار اتوماســیون دیدگاه )چارگون( برای کارکنان ســتاد ،شعبه و نمایندگی 
بــا قابلیت اتصال  به فکس ســرور و قابلیت ارائه ســرویس به گوشــی هــای موبایل

- نصب وراه اندازی پرتال جدید بیمه میهن با ارائه راهکارهای تخصصی صنعت بیمه و ارائه 

خدمات الکترونیک  متنوع به بیمه گذاران محترم از جمله ارائه خدمات پرداخت آنالین و 
استعالم گیری

- نصب وراه اندازی سیســتم بایگانی اســناد برای آرشیو اســناد در شعبه شرق تهران
- به روز رسانی سخت افزاری برای دیتا بیس نرم افزار فناوران و انتقال کلیه اطالعات به سرور 

های پر قدرت جدید
- نصب و راه اندازی سرور گزارش گیری نرم افزار فناوران توسط Dataware House )دیتا 
بیس جامع مرکزی( با قابلیت ارائه گزارشات با سرعت باال و امکان ارائه سرویس هوش تجاری

- خریــد تجهیــزات رادیویــی جهــت ارتبــاط شــعب تهران با ســتاد بــه منظور 
برقــراری ارتبــاط بــا ســرعت بــاال بــرای ارســال و دریافــت پرونــده خســارت

شــبکه  هــای  ســرویس  کلیــه  مانیتورینــگ  سیســتم  انــدازی  راه   -
- فراهــم کردن بســتر MPLS )جهت برقراری شــبکه ارتباط داخلی بین شــعب و 
ســتاد مرکزی بدون اتصال به اینترنت در بســتری کامال امن با ســرعت بســیار باال(

- تمدیــد ســرویس زیــر ســاختی و ارتباطــی از جملــه : سیســتم نــرم افــزار 
مغایــرت گیــری ســام، فنــاوران ،دنیای پــردازش ، اینترنــت های شــاتل و افرانت
- را ه اندازی سیســتم آنتی اسپم جهت جلوگیری از ارســال و دریافت هرزنامه ایمیل
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نمودارها نشان می دهند که پارس توشه مطمئن ترین و محکم ترین سهام بورسی کشور 
است. در مداری مطمئن آهسته و پیوسته ره می پیماید که این پیشه مدیریت اوست 
که نه اهل قال اســت و نه قیل. نه کنج برگزیده و نه موفقیت ها را در بوق و کرنا می 
کند. مهندس دادوش دقت در روند کار را با تجربه و علم در هم آمیخته و به روز مجمع 
ساالنه به سهام داران سود مناسب هدیه می کند. سرمایه گذاری پارس توشه قران به 
قران سرمایه را به امر اشتغالزایی و تولید محوری برده و با این باور نام آور جهان شده 
و امروز بیش از 80 درصد خانوار ایرانی محصول این ســرمایه گذاری در صنعت را در 
خانــه های خود دارند و از آرزوهای عروس افغان و تاجیک و ایرانی و حتی آفریقایی و 
آمریکای جنوبی داشتن برندی از لوازم خانگی این شرکت در جهازیه هایشان می باشد. 
بدین کرده صدآفرین و بر مدیر با درایت و حامی اعتالی فرهنگ اقتصادی دوصد آفرین، 

مهندس دادوش خداقوت. 
مجمع عمومی عادی ســالیانه شرکت ســرمایه گذاری پارس توشه )سهامی عام( در 
تاریخ 1395/04/24 ئر محل اصلی شــرکت واقع در ســپهبد قرنی تشکیل گردید.

در این مجمع که با حضور 74/15 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 

ریاست مجمع برعهده آقای حسین ماهرو بود که جنابان مسعود فوالدی و قاسم زند 
به عنوان نظار اول و دوم و آقای سیامک رحیمی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توســط مدیرعامل شرکت مربوط به 
اهم فعالیت های صورت پذیرفته در طی ســال 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 به کار خود پایان دادند.

جایگاه شركت در صنعت
شرکت سرمایه گذاری پارس توشه با توجه به چشم انداز و ماموریت خود همواره کوشیده 
است عالوه بر در نظر گرفتن منافع کوتاه مدت سهامداران، بیشترین بازدهی را در بلندمدت 
نصیب سهامداران سازد. مقایسه عملکرد شرکت سرمایه گذاری پارس توشه در سال 1393 
با بنگاه های اقتصادی مشابه و بازار موید این مطلب است که این شرکت در زمینه نسبت 
قیمت به درآمد هر سهم )E/P( دارای جایگاه مطلوبی در بین شرکت های سرمایه گذاری و 
بنگاه های اقتصادی مشابه است و بدین لحاظ سهامداران ریسک کمتری در خرید این سهم 
متحمل می شــوند.
راهبردهای سرمایه 

گذاری
ســرمایه  شــرکت 
گذاری پارس توشــه 
همواره تــالش کرده 
در جهــت افزایــش 
ثــروت ســهامداران 
کــه هــدف غایی و 
شرکتی  هر  مطلوب 
برداشته  گام  اســت، 
و بــا تخصیص منابع 
در اختیار شــرکت به 
ثــروت  حداکثــری  افزایــش  متضمــن  کــه  گذاری هایــی  ســرمایه 
ســهامداران بــا حداقــل ریســک اســت، پاســخگوی اعتمــاد آنــان باشــد.

برهمین مبنا راهبردهای شرکت سرمایه گذاری پارس توشه در زمینه سرمایه گذاری عالوه بر 
اداره هر چه بهتر شرکت های تابعه، در زمینه سبدگردانی شرکت های بورسی عبارت  است از:
1- مدیریــت ریســک و بــازده از طریــق اســتراتژی ســرمایه گــذاری متوازن

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

4- استفاده از منابع مالی ارزان قیمت وسرمایه گذاری در بخش های پربازده در راستای 
چشم انداز شرکت و منافع سهامداران
تجزیه و تحلیل ریسك شركت

عمده ترین ریسک هاي شرکت سرمایه گذاري پارس توشه در محیط کسب و کار خود 
به شرح ذیل است:

ریسك نوسانات نرخ ارز 
با توجه به اینکه قسمتی از منابع و همچنین بخشي از مصارف شرکت سرمایه گذاري پارس 
توشه و شرکت هاي زیرمجموعه به صورت ارزي است، نوسانات نرخ ارز مي تواند شرکت سرمایه 
گذاري پارس توشه و شرکت هاي زیرمجموعه را در معرض ریسک تسعیر نرخ ارز قرار دهد.

ریسك مربوط به تغییر مقررات دولتي 
آثار اجراي مراحل اول و دوم طرح هدفمندســازي یارانه ها بر ســودآوري شــرکت ها 
که با واقعــي کردن قیمت حامل هاي انرژي همراه می باشــد به لحاظ افزایش قابل 
مالحظه قیمت تمام شده در شــرکت هاي زیرمجموعه و احتمال عدم امکان اصالح 
نرخ هاي فروش متناســب با افزایش قیمت تمام شــده چه به لحاظ محدودیت هاي 
دولتي و چه به لحاظ مقتضیات تقاضا در بازار، در کوتاه مدت قابل پیش بیني نیست.

ریسك عملیاتي 
با اعمال مدیریت و نظارت مستمر بر فرایند عملیات هزینه و درآمد شرکت هاي تابعه و 
همچنین پرتفوي سهام بورس و پیش بیني و اجراي پروژه هاي جدید با نگرش کارشناسي 
و تخصصي، ریسک عملیات جاري شرکت تا حد قابل قبولي تحت مدیریت و کنترل است.

ریسك نقدینگي
توجه به نســبت هاي نقدینگي ارائه شــده در گــزارش هیات مدیــره و همچنین 
سیاســت هاي شرکت ســرمایه گذاري پارس توشــه در مدیریت گردش وجوه نقد 
و ســرمایه در گردش و همچنین سیاســت هاي تقســیم ســود نقدي باعث شده 
اســت که شــرکت از توان نقدینگي مناسب به منظور پیشــبرد برنامه ها و کسب 
و کار خــود برخــوردار باشــد و در معرض ریســک نقدینگي کمتري قــرار گیرد.

ریسك بازار سرمایه
بــا توجه به سیاســت هاي بهینــه و متنوع ســازي ســبد ســهام و به کارگیري 
اســتراتژي هاي پوشــش ریسک سبد سهام، نوســانات بازار ســرمایه داراي حداقل 
تاثیر بر ارزش و بازدهي ســبد ســهام شــرکت ســرمایه گذاري پارس توشه است.  

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

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

بازدهی و ریسک سرمایه گذاری ها.«
در اجرا و تحقق ماموریت فوق اهم محورهای برنامه ای زیر مورد تاکید هیات مدیره شرکت است:

1- تحقق سود و EPS پیش بینی شده برای سال مالی 1395
2- تقویب ساختار و نظام های برنامه ریزی و کنترلی

3- حاکمیت موثر بر شرکت های تابعه با هدف ارتقای عملکرد آنان
4- حضور در بازار سرمایه با هدف بهینه سازی سبد سهام شرکت از نظر بازدهی و ریسک 

سرمایه گذاری ها
5- جست وجو برای تامین منابع مالی جدید و مناسب تر

6- شناسایی و بهره برداری از فرصت های اقتصادی در حال تحول و پیدایش

پارس توشه مطمئن ترين و محکم ترين سهام بورسی 
دوصد آفرین بر مدیر با درایت و حامی اعتالی فرهنگ اقتصادی
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مجمع عمومی عادی سالیانه سهام لوله و ماشین سازی ایران )شرکت 
سهامی عام( مورخ 1395/04/20 برگزار گردید. 

در این مجمع که با حضور اکثریت سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء 
هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای علیرضا مقصودی 
بود، که آقای محمدنادر خمجانی و خانم الهام خلیلی در مقام نظار اول 
و دوم و آقــای بهــروز رحمانی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای 
صورت پذیرفته در طی ســال 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 به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
 مؤسسه حسابرسی  شاخص اندیشان به عنوان بازرس قانونی و حسابرس 
اصلی شرکت و موسسه حسابرسی رای مند و همکاران به عنوان بازرس 

علی البدل انتخاب گردیدند.
پیام هیات مدیره:

سال 94 در حالی آغاز و در شرکت لوله و ماشین سازی ایران برنامه ریزی 
شــد که امید می رفت توافق با 1+5 حاصل و گشایش سریع سیاسی، 
اقتصادی، بانکی و بین المللی به وقوع بپیوندد و در ادامه امید آن بود که 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی در وزارت نیرو آغاز و بدنبال آن سفارشات 
داخلی افزایش و صادرات به کشورهای همجوار و همسایه هموارتر گردد.

از ســویی مشاوره با مسئولین شــرکتهای مادر تخصصی بخش آب 
وزارت نیــرو مویــد آن بود کــه اگر تخصیص بودجه صــورت پذیرد 
20درصــد افزایش نســبت به ســال 93 را می توان انتظار داشــت.

آنچه به وقوع پیوست:
در ابعاد خارجی برخالف محاســبات گشایشها با کندی بسیار زیادی 
و با اما و اگرهای زیاد همراه شــد. آمریکا و کشــورهای اروپایی بدالیل 
مختلف از ســرمایه گذاری امتناع کرده و می کنند و تنها به آمد و شد 
برای فروش محصوالتشان بسنده کردند. برخی کشورهای همسایه از به 
خطر افتادن منافع چندین ساله شان هراسناک شده و باعث ایجاد موج 
ایران هراســی و روابط خصمانه با کشورهای عربی و برخی کشورهای 
آفریقایی شدند. کشور هدف عراق که یکی از مهمترین منابع صادرات 
شرکت بود بدلیل ظهور داعش و سرازیر شدن بودجه کاهش یافته اش 
به وزارتخانه های نظامی و دفاعی، درخواســتی برای انجام پروژه های 
عمرانی نداشت. در برخی کشورهای غیرعربی مانند ترکیه نیز قیمت باالی 
محصوالت بدلیل تولید بسیار پایین و مشکالت بانکی سدهای بزرگی 
بودند که امکان صادرات را ضعیف و ضعیف تر کرد. پایین نگه داشتن 
قیمت ارز نیز بدلیل دیگری برای تضعیف صادرات کشور و شرکت بود.

در داخل اما بودجه اختصاصی به یک ســوم آنچه مصوب شــده بود 
کاهش یافت که در نتیجه پروژه های عمرانی تقریبا متوقف شــدند ، 
قرارداد چشمگیری منعقد نشد و وزارت نیرو ترجیح داد اعتبارات خود 
را صــرف بازپرداخت بدهی های خود نماید یا در حالت های اضطراری 
از اجناس با کیفیت پائین تر برای انجام کمیت بیشتر استفاده نماید. 
تنها نقطه امید می توانســت پروژه های BOT تعریف شده باشد که 
علیرغم تمامی تالشها و مراجعات مکرر به صندوق توسعه ملی و اغلب 

بانکهای کشور )سپه، تجارت، کشاورزی، خاورمیانه، اقتصادنوین، ملت( 
برای پذیرش سرمایه گذاری در پروژه ها، بدلیل ضعف مدیریتی وزارت 
نیرو در ارائه ضمانتهای الزم به بانک های نامبرده این امر محقق نشد. 
در ادامه نیز عدم کارائی اقدامات دولت در راه مبارزه با رکود باعث شــد 
سال 94 بدترین ســال از دیدگاه تخصیص بودجه و اجرای طرحهای 
آبرســانی و با طبع آن بدترین سال برای شرکت لوله و ماشین سازی 
ایران در 25 سال گذشته بجز سالهای درگیر در جنگ تحمیلی باشد.
اما هنوز خدا را شاکریم که با تمامی مشکالت توانستیم سال 94 را بی ضرر 
به پایان برده و به سال 95 وارد شویم. گذر از سال پرتالطم و دهشتناک 
94 با همت تمامی همکاران و دست اندرکاران شرکت لوله و ماشین سازی 
ایران، سهامداران و تامین کنندگان با تکیه بر کاهش هرچه بیشتر هزینه 
ها، تغییر روش اداره و فروش محصوالت مختلف، تقویت واحدهای فروش 
و تحقیق و توسعه و تقویت فروش به بخش خصوصی امکان پذیر گشت.
برنامه سال 95 شرکت با نیم نگاهی به تجربیات سال 94 و پیچیدگیهای 
سیاسی، اقتصادی گریبانگیر کشور خوش بینانه در نظر گرفته نشده است و 
وضعیت دو ماه ابتدای سال نیز حاکی از درستی اتخاذ این تصمیم می باشد.
امید اســت با گذر هرچه ســریعتر کشــور از این مرحله حســاس 
و تاریخــی قــدم به عرصه شــکوفائی و عرضــه توانائیهــا بگذاریم. 

» با امید سربلندی ایران و شرکت لوله و ماشین سازی ایران «     
گواهینامه ها:

- پروانه کاربرد عالمت اســتاندارد از سازمان ملی استاندارد برای لوله و 
اتصاالت چدن نشکن از سال 74 تاکنون

- پروانه کاربرد عالمت استاندارد سازمان ملی استاندارد شیرآالت پروانه ای 
از سال 77 تاکنون

- پروانه کاربرد عالمت استاندارداز سازمان ملی استاندارد برای دیگ چدنی 
شوفاژ از سال 77 تاکنون

- گواهینامه ISO 9002:1994 از شرکت DQS دی ماه 77
- گواهینامه ISO 9001:1994 از شرکت DQS دی ماه 78

- گواهینامه ISO 9001:1994 از شرکت DQS شهریور ماه 80 
- گواهینامه OHSAS 18001: 1999 از شــرکت DQS شهریور ماه 

 1380
- گواهینامه ISO 14001:1996 از شرکت DQS شهریور ماه 1380

- گواهینامه IMS از شرکت DQS از سال 80 تاکنون
- گواهینامه ISO/TS 16949:2022 از شرکت DQS مرداد 1382

- گواهینامه IBEC در کالس برنز از شرکت DQS در سال 83، 87 و 90
- گواهی تعهد به تعالی از دومین دوره جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی 

در سال 83
- گواهی تعهد به تعالی از ســومین دوره جایزه ملی بهره وری و تعالی 

سازمانی در سال 84
- تجدید کلیه گواهی نامه های IMS شرکت در سال های 84، 87، 90 و 93

- اخذ استاندارد ISO/IES 17025 از مرکز ملی تائید صالحیت ایران 
در سال 94

- اخذ گواهینامه تائید صالحیت آزمایشگاه همکار موسسه استاندارد ایران 
)آکردیته( در سال 94

- اخذ گواهینامه معاونت غذا و دارو درخصوص لوله و چدن نشکن و واشر در سال 94

گواهینامه هايی که نشان از اعتبار دارند 
با امید سربلندی ایران و شرکت لوله و ماشین سازی ایران

 لَر
ش
خو

سر
قه 

دی
ص
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شرکت پارس آريان، جمع مديران کارآزموده
مشارکت در تامین مالی کالن پروژه های ملی

نی
سی

رح
امی
رو 

س
دکتر امین تفرشی از جمله مدیرانی است که فعل خواستن را به خوبی خ

صرف می کند و ما می توانیم را به منصه ظهور می رساند این زبان تملق 
نیســت و هیچ مجیزی در فرهنگ این پیر مطبوعاتی نبوده و نباشــد.

امین تفرشی ُدر گرانبهایی بود که دکتر قاسمی او را به نیکی شناخت و دست 
در دست هم برای تحقق ایران آباد به پشت سنگر خدمت عزمشان جدی.

اگر هنر ایرانی اســکار می گیــرد و قلم هنرمندان بــه گرمی بر روی 
بــوم بــه نقش می نشــیند و اگــر بــر روی ســکوهای المپیک نقش 
پررنگ پاســارگاد چشــم ها را به ســوی خود می کشــد، اینها گوشه 
ای از ایفای مســئولیت اجتماعی به کمال از ســوی این مدیران خدوم 
می باشــد که توانســته اند در کنــار ارزش آفرینی و ســودآوری در 
جهــت حصول افتخار ملی برای ملتی نجیب و آزاد پیشــقدم باشــند.

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت سرمایه گذاری پارس آریان 
)سهامی عام( مورخ 1395/5/12 در محل دانشگاه خاتم برگزار گردید. 
در این مجمع که با حضور 96/43 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی 
، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای مجید قاسمی 
بود، که جنابان عبــاس کفافی و مصطفی رفعت نژاد در مقام نظار اول 
و دوم و خانم صدیقــه نعیمیان به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه بــا قرائــت گــزارش هیات مدیــره بــه مجمع مربــوط به 
اهــم فعالیتهــای صــورت پذیرفتــه در طی ســال مالــی منتهی به 
بــازرس  و  گــزارش حســابرس  اســتماع  از  پــس  و   1394/12/29
قانونــی، مجمــع نشــینان بــا طنیــن صلوات خــود ضمــن  تصویب 
صورتهــای مالــی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 و با تقســیم 
ســود 130 ریــال بــه ازای هر ســهم بــه کار خــود پایــان دادند.

مدیره هیات  پیام 
ســال 1394 را بایــد نقطه عطفی در ســیر تحوالت یــک دهه اخیر 

ایران دانســت. ســالی که توســط مقام معظم رهبری سال » دولت و 
ملت، همدلی و همزبانی « نامیده شــد، بــا یکی از مهم ترین تحوالت 
سیاســت خارجی کشــور در یک دهه گذشــته یعنی امضــای برنامه 
جامع اقدام مشــترک » برجام « بین ایران و کشــورهای 1+5 همراه 
شــد و به سال ها مذاکره ســخت و فرسایشــی پیرامون پرونده هسته 
ای ایــران پایان داد و زمینه را برای عادی ســازی بســیاری از روابط 
سیاســی، اقتصادی و تجاری کشــور فراهم ســاخت. هــر چند خوش 
بینی های ناشــی از رفع تحریم ها و گشــایش هــای مالی و اقتصادی 
در عمــل بــا موانع و محدودیت هایی همراه شــده اســت اما افزایش 
چشــمگیر مذاکرات تجاری و امضای تفاهــم نامه های متعدد همکاری 
هــای اقتصادی در فاصه چندماه از اجرایی شــدن برجــام نوید بخش 
آغاز دوره جدیدی از توســعه اقتصادی کشــور اســت. دوره ای که با 
پایایــن یافتن برنامــه پنجم توســعه اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی 
کشــور در ســال 1394 و بــا ابالغ سیاســت های کلی برنامه ششــم 
توســعه توســط مقام معظم رهبری با محوریت بهــره گیری از توانایی 
های انســانی، طبیعی وامکانــات داخلی وفرصت های وســیع برآمده 
از زیرســاخت های موجود در کشــور بــا تاکید بر اقتصــاد مقاومتی، 
سیاســت های کلی اصل 44 و توســعه علم و فنــاوری آغاز می گردد.
آغــاز دوره جدیــد در اقتصاد ایران در شــرایطی رقم مــی خورد که 
اقتصاد جهانی، همچنان با رشــدی ضعیف همراه است. رشد اقتصادی 
جهان در یک ســال گذشــته در بهش های مختلف کمتر از پیش بینی 
ها بود که این امر به ویژه در نیمه دوم ســال 2015 شــدت بیشتری 
یافــت. با کاهــش قیمت نفت و فلزات اساســی بســیاری از بازارهای 
کاالیی با مشــکل مواجه شــدند. اگر چه اقتصاد امریکا به دلیل رشــد 
نســبتا مناسب برای اولین بار پس از 8 ســال شاهد افزایش نرخ های 
بهره توســط فدرال رزرو بود اما در ســایر مناطق جهــان کم و بیش 
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سایه رکود نســبی همچنان پابرجاست.
در اقتصــاد ایــران اگر چه رونــد برخی 
تورم  شــاخص  مانند  اقتصادی  متغیرهــای 
بهبــود یافت و بخشــی از رکود تورمی ســال 
هــای قبل التیام یافت، امــا علیرغم خوش بینی 
های زیادی که برای دوره پســا برجام شکل گرفته 
بود، در پی طوالنی شــدن روند اجرایــی رفع تحریم 
ها و همچنین در ســایه تداوم رکود نســبی در بسیاری 
از بخش های اقتصاد جهانی عمال رشــد اقتصادی کشور- 
طبــق اعالم مرکــز ملی آمــار، از یک درصد فراتــر نرفت. 
این درحالی اســت که نقدینگی کشــور با توجــه به نرخ باالی 
ســود بانکی و همچنین افزایــش بدهی دولت به شــبکه بانکی، 
با رشــدی قابل توجه همراه شــد کــه با توجه به نرخ پایین رشــد 
اقتصادی، ضرورت اعمال سیاســت های انبســاطی مناســب و کنترل 
شــده را توســط نهاد ناظر پولــی بیش از پیش مــورد توجه قرار داد.

هیات مدیره شــرکت ســرمایه گذاری پارس ایان در سال که گذشت 
با ارزیابی مســتمر شــرایط محیطی و با پایش فرصت ها و تهدیدهای 
گوناگونی که حوزه های مختلف فعالیت شرکت با آن روبرو بود، تالش 
کرد ضمن صیانت از دارایی های ارزشــمند ســهامداران خود، برنامه 
های گســترده ای را به منظور تحقق اهداف عالی گروه مالی پاسارگاد 
اجرا نماید. مشــارکت در تامین مالی کالن پروژه های ملی گروه مالی 
پاســارگاد در بخش های بانکداری، معدن و صنایــع معدنی و فلزی ، 
انــرژی و صنایع پتروشــیمی، فناوری اطالعات و ارتباطات و توســعه 
خدمات مالی، همچنین برنامه ریزی به منظور هم راستایی استراتژیک 
اهداف و منافــع بلند مدت کلیه ذینفعان گروه از جملــه این فعالیتها 
بوده است. در ســایه این تالش ها شرکت موفق شــد جایگاه شایسته 
هجدهم را در رتبه بندی 500 شــرکت برتر ایــران و همچنین جایگاه 
نخســت را بین شرکت های گروه واسطه گری مالی به انتخاب سازمان 
مدیریت صنعتی کســب نماید. دریافت تندیس ســیمین از ششــمین 
دوره جایــزه ملی مدیریت مالی ایران، اخذ لوح تقدیر از هفتمین دوره 
جشــنواره ملی بهره وری و انتخاب طرح مدیریت هلدینگ مســتقر در 
شــرکت به عنوان طرح برتر این جشــنواره بخشــی از افتخاراتی است 
که در ســایه همراهی دلپذیر شما ســهامداران عزیز تحقق یافته است.

امیدواریــم در ســال پیش رو با یــاری خداوند متعال و بــا همراهی 
شــما ســهامداران عزیــز بــه پشــتوانه تــوان و تخصص همــکاران 
پرتــالش خــود بتوانیــم نتایــج پربارتــری را بــه ویــژه با بــه ثمر 
نشســتن بســیاری از پروژه های سرمایه گذاری گروه شــاهد باشیم. 
اهم برنامه های هیات مدیره شــرکت در ســال آتی به شرح زیر است:

1- تداوم ســرمایه گذاری در شرکت های گروه مالی پاسارگاد با توجه 
گروه  مدون  برنامه  به 

2- پایش مســتمر فرصتهای ســرمایه گذاری در بازار اولیه و مشارکت 
پروژه های جدید  در 

گــروه  هــای  شــرکت  مالــی  تامیــن  جامــع  برنامــه  تدویــن   -3
ســرمایه بــازار  متنــوع  ابزارهــای  و  هــا  روش  از  اســتفاده  بــا 

المللــی  بیــن  بازارهــای  بــه  ورود  جهــت  ریــزی  برنامــه   -4
پســابرجام دره  در  شــده  ایجــاد  هــای  فرصــت  بــه  توجــه  بــا 

خارجــی  گــذاران  ســرمایه  جلــب  جهــت  ریــزی  برنامــه   -5
شــرکتهای  ســهامدارای  ســاختار  بــه  ورود  و  مشــارکت  جهــت 
گــروه بــا توجــه بــه تحــوالت مثبــت در حــوزه روابــط خارجی

6- عرضه ســهام شــرکتهای گروه مالی پاســارگاد در بازار ســرمایه 
خارجی و  داخلی 

7- اســتمرار فعالیــت در حــوزه اقتصــاد هنــر در جهــت ایفــای 
مســئولیت هــای اجتماعــی و حمایت از هنــر و هنرمنــدان ایرانی

8- توســعه و تکمیل پروژه های ساختمانی در جریان تکمیل و فروش 
شده تکمیل  واحدهای 

9- توســعه فرآیندهای مدیریت دانشــی به منظور تبدیل شدن به یک 
برتر دانشی  شرکت 

10- شــروع فرآیند اســتقرار » مدل تعالی ســازمانی « در شــرکت
11- اســتقرار کامــل راه کار مدیریت هلدینگ هــا )آیکوهلدینگ( در 

گروه شرکتهای  راهبری  حوزه 
12- توســعه محصــوالت و ابزارهای مالی مشــترک از طریق توســعه 

گروه شرکتهای  بین  همکاری 
انداز چشم 

چشــم انداز شــرکت ســرمایه گذاری پــارس آریان )افــق 1410(
عبارتســت از: ایجاد، توســعه و راهبری گروه مالی پاسارگاد به منظور:

-  کســب جایگاه معتبرترین و قوی ترین گروه مالی و مدیریتی متعلق 
بــه بخش خصوصی ایران در منطقه خاور میانه بــا فعالیت بین المللی.

- کسب جایگاه شایســته در بین 500 شرکت برتر جهان

25



لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  69 | شهریور ماه  1395| 

مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت پتروشیمی 
جــم )ســهامی عام( در تاریــخ 95/04/28 تشــکیل 
شــد و ســود هر ســهم ســال مالی منتهی به پایان 
اســفندماه 94 را مبلــغ 150تومــان تصویــب کرد.

در این جلسه که به ریاست علیرضا برادران، مدیرعامل 
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی و نظارت محمدمهدی 
انتشاری و علی کریمی برگزار شد، صورت های مالی شرکت 
به تصویب رسید. مدیرعامل پتروشیمی جم در مجمع 
مذکور ضمن ارائه گزارش عملکرد ســال 94 شرکت به 
سواالت سهامداران پاسخ داد. میرافضلی گفت: در سال 94 
رکورد تولید پتروشیمی جم زده شد. مدیرعامل پتروشیمی 
جم همچنین با تاکید بر اینکه تاکنون تولید شرکت از 75 
درصد ظرفیت باالتر نرفته است، گفت: در سال 95 تولید 
خود را به 100درصد ظرفیت اســمی افزایش می دهیم 
و امیدواریم در همین روند در تمامی واحدها به باالتر از 
ظرفیت اسمی برســیم. وی درباره فروش شرکت اضافه 
کرد: باوجود کاهش قیمت جهانی محصوالت پتروشیمی 
توانستیم با فروش بیشــتر در سال قبل، به برنامه های 
پیش بینی شده خود برسیم. میرافضلی،سرمایه گذاری در 
حوزه های دارای مزیت رقابتی با محوریت توسعه زنجیره ای 
ارزش شرکت، افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی، ایجاد 
تنوع سبد محصوالت از طریق تولید گریدهای جدید و 
ارتقای بهره وری شرکت را از اهداف کالن شرکت دانست.

مدیر موفق و کارآزموده شرکت از انعقاد تفاهم نامه رازداری و 
مذاکره با شرکت های توانمند و صاحب لیسانس طرح های 
موجود برای افزایش ظرفیت واحدهای پلی اتیلن سنگین 
و ســبک، الفین، بوتادین و واحد پلی پروپیلن شرکت 
پلی پروپیلن جم خبــر داد و گفت: مطالعات و مذاکرات 
با شــرکت های صاحب لیسانس در خصوص طرح های 
جدید به منظور ایجــاد ارزش افزوده برای 300 هزار تن 
ظرفیت مازاد از پروژه های پتروشــیمی جم است. وی 
کسب مالکیت 51 درصد سهام شرکت پتروشیمیران و 
افزایش سهم پتروشیمی جم در پلی پروپیلن جم از 49 
درصد به 66 درصد را از اقدامات مهم ســال 94 ذکر کرد 
و افزود: خرید سهام مذکور توسط شرکت سرمایه گذاری 
صندوق بازنشستگی و پتروشیمی جم صورت گرفته است.

پیام هیات مدیره
باعرض ســالم و خیر مقدم به صاحبان سهام و اعضاء 
محترم مجمع عمومي عادي سالیانه شرکت پتروشیمي 
جم )سهامي عام ( ، گزارش عملکرد هیأت مدیره شرکت 
طي سال مالي منتهي به29 اسفند ماه 1394 که حاصل 
فعالیت بي وقفه یکساله هیأت مدیره ، مدیران ، کارکنان و 
کارگران سخت کوش شرکت مي باشد، تقدیم مي گردد . 
هیأت مدیره و مدیریت شرکت ، افتخار دارد ، امانت دار 
ســهامداران محترم بوده و در جهت حفــظ و افزایش 
ثروت آنها از هیچ کوشــش و تالشي دریغ نورزیده و در 
راســتاي تحقق این هدف و به منظور ادامه روند پویایي 

و موفقیت شــرکت ، ضمن تداوم روند اصالحات موثر 
در تولید ، مطالعه بازار و اســتفاده بهینه از موقعیتهاي 
بــازار با شناســایي فرصت هــا و تهدیدهاي محیطي 
در حفــظ و ارتقــاي منافع ســهامداران گام بــردارد.

هیأت مدیره شــرکت معتقد اســت تمامي افتخارات 
و موفقیتهاي کســب شــده با الطاف الهي و در سایه 
حمایت بي دریغ سهامداران محترم حاصل شده است 
و لذا تعامل مطلوب و بیان انتقادات ســازنده سهامدارن 
محتــرم ، راه گشــا و هدایت گر راه آینــده خواهد بود.

در خاتمــه از تمامي ســهامداران محترم که در مجمع 
حاضر گردیده اند صمیمانه تشکر و قدرداني مي گردد.

مدیریت شرکت بر طبق رســالت و وظایف خود در هر 
زمان با افتخار پذیرا و پاسخگوی سهامداران محترم بوده و 
مقدم همه عزیزان را که بدون شک موجب خیر و برکت و 
دلگرمی می باشد،گرامی می دارد و سربلندی، عزت و رفاه 
و آسایش ایران و ایرانی را از خداوند متعال مسئلت دارد.

اهداف كالن پتروشیمي جم 
1- توســعه و تکمیــل زنجیــره ارزش تولیــد مواد 
پایــه الفین بویژه تامیــن اتان و خــوراک مایع بهینه
تنــوع  ایجــاد  و  پذیــري  انعطــاف  افزایــش   -2
بــازار نیازهــاي  بــا  متناســب  محصــوالت 

3- توســعه روابط راهبردي و مشــارکت با شــرکتها 
در جهــت ارزش آفرینــي بیشــتر بــراي شــرکت

4- بهبود مســتمر ساختارها ، سیستم ها ، فرآیندها و 
رویه هاي مدیریتي بمنظور افزایش بهره وري شــرکت
5- طراحي و عملیاتي کردن سیســتم هاي یکپارچه 
  BI و ERP اطالعــات مدیریــت و مدیریت دانــش و
6- بهره گیري از آخرین دستاوردهاي علمي و فناوري 
بین المللــي به منظــور یادگیري و تعالي ســازماني
و  مشــتریان  بــراي  فزآینــده  آفرینــي  ارزش   -7
تقویــت مزیت هــاي رقابتي در ســطح بیــن الملل

8- نهادینه کردن و بهبود مستمر روابط با مشتریان و سایر 
ذینفعان

9- تقویت مستمر ارزش هاي اخالقي و توجه فزاینده به 
مسئولیت هاي اجتماعي 

10-جذب و حفظ، توســعه و بهره گیری از ســرمایه 
های انســانی متناســب با الزامات راهبردی شــرکت

جایگاه شركت در صنعت
پتروشــیمي جــم بــه لحــاظ طراحــي و ظرفیت 
پنجمیــن تولید کننــده بزرگ صنعت پتروشــیمي 
کشــور مي باشــد. در همین راســتا برخي از ویژگیها 
و برجســتگي هاي مجتمع به شــرح زیر مي باشــد : 
1- واحــد الفین مجتمع پتروشــیمي جم با ظرفیت 
1/320/000 تــن اتیلــن و 306 هــزار تن پروپیلن در 
ســال بعنوان یکي از بزرگترین واحدهاي الفین کشور 
و جهان مي باشــد که در ســاخت آن از تکنولوژیهاي 
روز و انتخاب ظرفیتها در مقیاس جهاني استفاده شده 

است. از خصوصیات منحصر بفرد واحد الفین مجتمع 
پتروشیمي جم نســبت به دیگر واحدها ظرفیت باالي 
تولید و امکان بهره وري از کوره هاي Flexible  اســت 
کــه قادر به اســتفاده از خوراک مایع و گاز مي باشــد. 
2- واحد HDPE  شــرکت پتر وشیمي جم با تولید 
ساالنه 300/000 تن محصول، یکي از بزرگترین واحدهاي 
پلیمري در ایران مي باشــد. این واحد قابلیت تولید 26 
گرید اصلي و توانایي تولید گرید هاي مشکي، زرد، آبي و 
نرمال را دارد و در داخل کشور این قابلیت تنها منحصر 
به پتروشــیمي جم بوده و در جهان کم نظیر مي باشد. 
3- واحد LLDPE  پتروشــیمي جم با تولید ســاالنه 
300/000 تن محصول، یکــي از بزرگترین واحدهاي 
پلیمري در ایران مي باشــد. ظرفیت اکســترو در این 
واحــد 42 تن در ســاعت بــوده و توانایي تولید بیش 
از 54 گریــد متفــاوت محصــول را دارا مــي باشــد. 
4- واحــد بوتادین با ظرفیت تولیــد 115/000 تن در 
ســال از نظر تولید ، درجه خلوص و کیفیت محصول 
یک واحد نمونه در ســطح کشــور مي باشــد. و جزء 
واحدهاي بســیار با ارزش پتروشــیمي جم مي باشد. 
5- واحد یک بوتن با ظرفیت 100/000 تن در سال با درجه 
خلوص باال براي تولید گریدهاي مهندسي LLDPE  به 
منظور ایجاد ارزش افزوده باالتر طراحي وبه اجرا در آمده است. 
6- بــا تولیــد 300/000 تن پروپیلــن در واحد الفین 
تامین کننده خوراک واحد جم پلي پروپیلن با ظرفیت 
300000.300/000 تــن پلــي پروپیلن مي باشــیم. 
7- شــروع مجدد پروژه ABS/RUBBER با ظرفیت 
 RUBBER و 60/000 تــن ABS 200/000 تــن
کــه در ســال 1396 به بهــره برداری خواهد رســید.
بهــادار اوراق  بــورس  منظــر  از  شــرکت 
شرکت پتروشیمي جم در 08/02/ 90 در فهرست شرکت 
هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران درج 
گردیده است و از آن تاریخ مشمول مقررات سازمان مي باشد. 
این شرکت در تاریخ 12/01/ 91 موفق به پذیرش در بازار 
دوم فرابورس شد و سهام این شرکت مورخ 1392/06/26 
در بازار دوم فرابورس عرضه شد. به موافقت هیات پذیرش 
بورس اوراق بهادار در جلسه مورخ 4 اسفندماه 1393 با 
انتقال سهام شرکت پتروشیمي جم از بازار فرابورس به
بورس اوراق بهادار تهران و با عنایت به احراز موارد تعیین 
شده در مصوبه ي مزبور از سوي شرکت، از تاریخ 22 تیر 
ماه 1394 شرکت پتروشیمي جم به عنوان چهارصد و 
نود و چهارمین شرکت پذیرفته شده در بخش »ساخت 
مواد شیمیایي و محصوالت شیمیایي« ،گروه »ساخت 
مواد شــیمیایي اساســي« و طبقه ي »ســاخت مواد 
شیمیایي اساســي به جز انواع کود و ترکیبات ازت« با 
کد »63- 11-24« و نماد »جم« )JAM( در فهرســت 
نــرخ های تابلوی بــازار دوم بــورس اوراق بهادار تهران 
درج و در تاریــخ 18 مرداد ماه در این بازار معامله شــد.

رکورد تولید شکست
برنامه های مهندس میرافضلی و ادامه روند پویایی و موفقیت شرکت
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مجمع عمومي عادي سالیانه شرکت گروه صنعتی سدید 
)سهامی عام( در مورخه 1395/4/30 در محل تهران 
ضلع شمالی بلوار میرداماد پالک 185 برگزار گردید.

در این مجمع که با حضور 76/78 درصد سهامداران 
حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و بــازرس قانونی 
برگزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقای حمید 
ترنجیان که جنابان مهدی علیخانی و محمدحسین 
بهدادفــر در مقام نظــار اول و دوم و آقای حســین 
خانعلــی به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامــه با قرائــت گزارش هیات مدیــره به مجمع 
توسط مدیرعامل شــرکت مربوط به اهم فعالیتهای 
صــورت پذیرفتــه در طی ســال مالــی منتهی به 
1394/12/29 و پس از اســتماع گزارش حســابرس 
و بازرس قانونی، مجمع نشــینان بــا طنین صلوات 
خــود ضمن تصویــب صورتهــای مالــی و تنفیذ 
معامالت مشــمول ماده 129 به کار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
ضمن عرض سالم و خیر مقدم

هیــات مدیره شــرکت، حضور ســهامداران محترم 
و نماینــدگان ایشــان، نماینده محترم حســابرس 
مســتقل و بــازرس قانونــی شــرکت و همچنین 
نماینده محترم ســازمان بــورس اوراق بهــادار را در 
جلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه شرکت گروه 
صنعتــی سدید)ســهامی عــام( گرامی مــی دارد.

شکرگزاریم که بار دیگر خداوند متعاا در سایه الطاف بی 
دریغش، توفیق خدمتگزاری را به ما عطا فرمود تا توان خود 
را در طبق اخالص گذاشته و در راستای توسعه صنعت 
و شکوفایی اقتصاد ایران عزیزمان، با اتکا به حمایتهای 
شما ســهامداران محترم، گامهای بزرگی را برداریم. 
مهمتریــن برنامه هــای آتی گروه صنعتی ســدید

از مهمتریــن برنامــه هــای آتــی گــروه صنعتی 
ســدید برای ســال 1395 بشــرح ذیل می باشــد 
که امید اســت با تــوکل به خداوند وبــا تالش گروه 
و شــرکتهای زیــر مجموعــه گروه محقــق گردد.

بــا  گــروه  اهــداف  و  اســتراتژی  تدویــن   -1
توجــه بــه شــرایط اقتصــادی موجود در کشــور
2-  افزایــش بازدهــی داراییها و ســرمایه گذاریها

3- بررســی و تعییــن بازارهــای هــدف و تنظیم 
برنامــه هــای عملیاتــی بــرای ورود بــه بازارهای 
خــاص با ارائــه محصــوالت تولیدی و بــا کیفیت

4- تدوین برنامه های عملیاتی برای حضور در فعالیت 
های تجاری و تولیدی و عملیاتی در صنایع پایین دستی 
نفت، گاز، پتروشیمی، آب و انرژیهای تجدیدپذیر همین 
طور در زمینه های خدمات باالدستی نفت و گاز، خرید و 
فروش نفت خام و فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی.

5- بازســازی ، نوســازی و توسعه تجهیزات تولیدی 
شرکت های فرعی براســاس تکنولوژی روز صنعت.

6- کاهــش بهــای تمام شــده کاالهــای تولیدی 
بــا اســتفاده از ابزارهــای علمی به منظــور فراهم 
نمــودن زمینــه رقابــت با محصــوالت مشــابه.

7- تدوین و اجرای طرحهای تحقیقاتی و آموزشــی 
نظام منــد مدیــران و کارگران به منظــور افزایش 
تــوان تخصصی، بهره وری و اثربخشــی ســازمانی، 
صیانــت از کارکنــان کارآمــد و ارتقاء شــغلی آنها.

8- تقویــت فرآیند صادرات جهت حضــور فعال در 
بازارهای هدف

9- بهبود مناسبات با سیستم بانکی
10-کاهش هزینه های مالی

مهمتریــن اقدامات هیــات مدیره در ســال 1394
- قطعی نمودن بخش عمده تسهیالت سه جانبه در 
بانک های مورد اختالف در شرکت لوله سازی ماهشهر

- برقــراری ارتبــاط مجــدد و بهبــود روابــط بــا 
شــرکت SMS Meer آلمــان و بهبــود روابــط با 
ســازنده دســتگاهها و تجهیزات کارخانه ماهشهر

- مذاکــره با شــرکتهای خارجی جهــت فاینانس 
خــواف مگاواتــی  پــروژه 100  در  مشــارکت  و 
- حضور فعال در تشکیل سندیکای انرژیهای تجدیدپذیر 
و عضویت بعنوان هیات موسس و کمیته راهبری سندیکا

- فعال نمودن کارخانه اسپیرال 2 پس از توقف شش 
ســاله با جذب قرارداد طرح گرمسیری

- صادرات بیش از 6000 تن لوله 1400 
میلیمتر توسط شرکت لوله و تجهیزات 

سدید
- اقدام حقوقی جهت حل مشکل هزینه 
های مالی شرکت لوله و تجهیزات سدید

- بهینه سازی کارخانه شماره 1 اسپیرال 
جهت تولید لولــه 2400 میلیمتر طرح 

گرمسیری
- بهینه سازی خطوط پوشش خارجی و 
داخلی جهت حصول 2400 میلیمتر طرح 

گرمسیری

کار طراحــی، خریــد،  پایــان  گواهــی  اخــذ   -
ســاخت و نصــب 2 خــط لوله زیــر دریایــی در 
میــدان هــای ابــوذر و نوروز در شــرکت تســدید

کار طراحــی، خریــد،  پایــان  گواهــی  اخــذ   -
ســاخت و نصــب 3 خــط لوله زیــر دریایــی در 
میدان های ایالم و ســلمان در شــرکت تســدید.

-   شرکت در اجرای پروژه های نفت و گاز بویژه پروژه 
های اصلی خطوط انتقال گاز.

- نوسازی خطوط تولید شرکت پتکو
- برقرار ارتباط شرکت پتکو با شرکتهای آلمانی جهت 

پروژه های آتی
- قرار گرفتن شرکت پتکو در شرکت های دانش بنیان

- حور در نمایشگاه های خارج از کشور و رصدبازارهای 
بین المللی 

- انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه، تمرکز بر ساخت داخل 
و بهبود عملکرد در حوزه نرم افزارها و سخت افزارهای تولید

- ارتقــاء دانــش علمــی کارکنــان شــرکتهای 
فرعــی از طریــق برگــزاری دوره هــای آموزشــی

مروری کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت لوله سازی 
و جایگاه شرکت در صنعت در سال مالی مورد گزارش

گروه صنعتی ســدید به عنوان یک مجموعه بزرگ 
صنعتی از طریق شرکت اصلی و شرکتهای وابسته و 
فرعی خود در زمینه های ماشین سازی ، ساخت دریچه 
ســدهای بزرگ و ســازه های عظیم فوالدی، اجرای 
پروژه های نفت و گاز، ساخت انواع توربینها و پمپها، 
ســاخت توربینهای بادی، ساخت کارخانجات شکر و 
ساخت لوله های فوالدی در کشور شناخته شده است.

از آنجایی که شهرت اصلی گروه را باید در ساخت لوله 
های قطور فوالدی برای استفاده در صنعت نفت، گاز و 
پتروشیمی و صنعت انتقال اب جستجو کرد، بنابراین در 
گزارش پیش رو تمرکز بیشتر بر این صنعت معطوف است.

چشــم انداز ترسیم شــده برای بازار لوله های قطور 
بدین گونه است که براساس سند چشم انداز 20 ساله 
کشور، صنعت گاز جمهوری اســالمی ایران در سال 
1404 هجری شمسی به ســومین تولیدکننده گاز 
در جهان با ســهم 8 تا 10 درصد از تجارت جهانی و 
فرآورده های گازی تبدیل شود به منظور تحقق اهداف 
ترسیم شــده در این سند، شرکت ملی گاز ایران نیاز 
کشور را تا پایان سال 1403 بطور میانگین تقریبا یک 
میلیون و صد هزار تن لوله قطور فوالدی برآورد و برنامه 
ریزی نموده است. عالوه بر این در پروژه های آبرسانی 
خوزستان مجموعا بطول 380 کیلومتر و سایر پروژه 
های آبرسانی مناطق کشــور مجموعا به طول 300 
کیلومتر چشم انداز روشنی را پیش روی صنعت لوله 
ســازی ترســیم می نماید. اما به دلیل شرایط پیش 
آمده که در این گزارش به آنها اشــاره خواهد گردید، 
سال 1392 سال بحرانی برای این صنعت بوده است.

گروه صنعتی سديد ، قدرتمند و پويا
مدیریتی با درایت به سوی پیشرفت
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مجمــع عمومــي عــادي ســالیانه شــرکت صنایــع آذرآب )ســهامی عــام( 
گردیــد. برگــزار  المپیــک  هتــل  محــل  در   1395/4/30 مورخــه  در 

در این مجمع که با حضور بیش از 63/50 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء 
هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای علی دیدار بود و جنابان غالمرضا بهمنش و اسماعیل جوانبخت 
در مقام نظار اول و دوم و آقای محمد جابری به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توســط مدیرعامل شرکت مربوط 
به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال مالی منتهی بــه 1394/12/29 
و پس از اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین 
صلوات خــود ضمن تصویب صورتهــای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 
129 و با تقســیم ســود 37 ریالــی به ازای هر ســهم به کار خود پایــان دادند.

همچنین موسســه حسابرســی خدمات مدیریت آزمون پرداز ایران مشــهود به 
عنوان حســابرس اصلی و موسســه حسابرســی و خدمات مالــی کارآزمودگان 
بــه عنــوان بازرس علــی البدل شــرکت بــرای ســال 95 انتخــاب گردیدند.

دکترفریبرز پرنا در ابتدای گزارش عملکرد شرکت به سهامداران حاضر با اعالم اینکه 
مدیریت شرکت صنایع آذرآب به عنوان یک پیمانکار بین المللی و فعال در صنایع 
نفت و گاز و پتروشیمی در سال 94 که سال سخت اقتصادی به واسطه ادامه تحریم 
های بین المللی، کاهش قیمت نفت بود لحظه ای از حرکت به سوی حصول افتخار 
ملی کوتاه نیامده است. وی اضافه کرد در سال مالی گذشته با کاهش قیمت نفت 
بودجه دولت نیز کاهش یافت و بخش اعظمی از کارهای عمرانی و تولیدی بواسطه 
این کاهش نقدینگی دچار چالش گردیدند و به علت آنکه عمده طلب پیمانکاران 
توسط دولت و نهادهای ذیربط پرداخت نگردید تمام شرکتهای پیمانکاری دچار ضرر 
و زیان گردیدند. وی با اشاره به اینکه شرکت عالوه بر بحث های تجهیزات نفت و گاز 
و پتروشیمی در ساخت بویلرهای نیروگاهی و نیروگاه های آبی نیز فعالیت می کند 
یادآور گردید این وسعت عملکرد و درایت باعث شد شرکت در سال سخت اقتصادی 
94 با فروش 250 میلیاردی یازده درصد رشد نسبت به سال 93 را در عملکرد ش 
حاصل سازد و البته تاکید دکتر پرنا مبنی بر اینکه پتانسیل و ظرفیت شرکت صنایع 
آذرآب آن چنان است که این شرکت می تواند با مدیریت صحیح عالوه بر کسب ارزش 
آفرینی و سودآوری در بازارهای بین المللی برندی باشد درخور ملت سرفراز ایران.

بی شــک وقتی مقام معظم رهبری می فرمایند اقتصاد مقاومتــی اقدام و عمل، 
باید این مهم ســرلوحه تمام ارکان گردد و با حمایت از تولید داخلی و ارائه مشوق 
های ســرمایه گذاری و در اختیار گذاشــتن تســهیالت با بهره های مناسب و ... 
از صنایع کشــور حمایت شــود. این ها بخشی از ســخنان مدیرعامل خوش فکر 
و آزموده شــرکت بود که تاکید داســت وقتی شرکتی پرافتخار و غرور آفرین مثل 
آذرآب که توانســته با دســتیابی به تکنولــوژی روز در 3 دهه اخیر خوش خرامد 
کنون وقت آن اســت که مسئولین در راستای فرمایشــات رهبر معظم حمایت 
از صنایع و پیمانکاران ایرانی فعال در بین الملل را یاری رســان دوچندان باشــند.

مدیر سرد و گرم چشیده صنعت کشور با اذعان به این نکته که متاسفانه بودجه کل 
پروژه عمرانی کشور با یک تقریب کم به اندازه بودجه شهرداری تهران می باشد و این 
نشان از اقتصاد انقباضی ناشی از رکود و نبودن بودجه برای تکمیل پروژه ها و پرداخت 
طلب پیمانکاران می باشد و در بعد بین المللی نیز کار سختی های خود را دارد.دو 
مقوله ای که کار را برای پیمانکاران ایرانی فعال در داخل و خارج سخت کرد و ابراز 
امیدواری دکتر پرنا که انشاا... سال 95 فضایی مثبت برای رونق کسب و کار خواهد بود.

وی اضافه کرد در بخش انعقاد قراردادها با ریســک پذیری معقوالنه و رایزنی های 
گسترده چندین قرارداد خوب بسته ایم و در مناقصات جدید سودآور شرکت کرده 
ایم و بسیار امیدواریم در فضای پساتحریم با یک مدیریت جهادی از تهدیدها فرصت 

بســازیم. مدیرعامل توانمند شرکت در ادامه با بیان اینکه خوشبختانه در سال 94 
با وجود همه مشــکالت شرکت صنایع آذرآب توانست سود پیش بینی شده برای 
هر ســهم را محقق نماید اضافه نمود که تالش دولت و مسئولین نظام جواب داده 
و با پشت ســر گذاشتن موضوعات رفع تحریم ها و تعریف پروژه های جدید ملی 
بخصوص در بخش نفت و گاز و پتروشــیمی، شرکت ها و تولیدکنندگان به سود 
مناسب دست می یابند و در همین مقال است که اگر شرکتی بتواند به بهره وری 
هم دست یابد توفیق در توفیق می شود که به جد برای استمرار آن هم برنامه داریم. 
دکترپرنا با اعالم اینکه آذرآب در سال مالی گذشته علیرغم فروش کمتر نسبت به 
ســال گذشته اش توانسته با بهینه ســازی و بهره وری، راندمان کاری را ارتقاء می 
دهد بطوری که با کاهش هزینه ها که مساوی با کاهش بهای تمام شده می باشد 
توانسته با تدبیر مدیران آزموده خود بازده کاری را بصورت چشمگیری ارتقاء بخشد.
مدیر شرکت در ادامه با بیان اینکه فضای روانی ناشی از رفع تحریم ها باعث شد قیمت 
سهام شرکت از پاییز 200 تومان به 500 تومان پایان سال برسد، یادآور گردید که 
آذرآب توانسته در سال 95 با حفظ قیمت سهام خود به مقدار پایان سال 94 از شاگرد 
اول های بورسی در این زمینه باشد و این مهم بدست آمدنی نبود مگر با تالشهای 
مستمر در بخش بازرگانی برای خریدهای خارجی اول و آسانتر و در بخش مالی با ارتقاء 
کیفیت افشاء و اطالع رسانی به طوری که در آمار هم بخوبی قابل رصد است و در بخش 
مدیریتی و تصمیم گیری که اهم آن مذاکره با پتروشیمی اروند است درحوزه ساخت 
بویلر، مذاکره با مدیران شرکت سازه در خصوص مخازن وشرکت توانیر و ... که اهم 
این فعالیت ها باعث شد ما بستری مطمئن برای سرمایه گذاری بورس کشور باشیم .
و بخش پایانی گزارش مدیرعامل شــرکت خط مشی و اهداف آتی شرکت و پیش 
بینی عملکرد برای سال 95 بود که دکتر پرنا گفت: پیش بینی می شود سال 1395 
با افزایش بیش از 25 درصدی در حجم فروش نسبت به اطالعات واقعی سال 94 ، 
سالی همراه با رشد تولید و سود بیشتر برای سهامداران باشد و امیدواریم با حمایت 
شما سهامداران و اتخاذ راهکارهای مناسب در جهت اجرای پروژه های جاری و اخذ 
قراردادهای جدید بتوانیم در پایان سال شرایط مطلوب تری را برای شما گزارش نمایم.
و امــا آنچــه بیشــتر به چشــم آمد تشــویق چنــد دقیقــه ای دکتــر پرنا و 
مدیــران و مردانــی بود ســتبر و افتخــار آفرین که نشــان می داد مــردم این 
مــرز پرگهر چقــدر خوب قــدر داشــته هــای مدیریت خــود را مــی دانند.
اجازه می خواهیم از لطف استاد بهمنش و آقای محمد جابری مرد شماره یک مالی شرکت 
که در حرمت دهی به قلم جزو اولین ها و جناب هجرتی که به کمال پذیرای اهل مطبوع 
بودند و ما را در تهیه این گزارش یاری رساندند کمال قدردانی و تشکر را داشته باشیم.

پیام هیات مدیره
خداوند منان را شاکر و سپاسگذاریم که این توفیق را به ما عطا نمود تا یک بار دیگر 
در لباس خدمت به شــما سهامداران گرامي بتوانیم مجمع عمومي صاحبان سهام 
سال1394 را برگزار نماییم. بي شک حمایتها و اعتماد همیشگي شما سهامداران 
گرامي در این دوره باعث شده که منتخبان شما در هیات مدیره شرکت بتوانند با اتخاذ 
تصمیمات خود، همه ي تالش خود را جهت جلب رضایت حداکثر سهامداران نمایند. 
سال 94 با تمام فراز و نشیب هایش سپري شد. اگرچه شعار دولت در انتخابات 92 
بهبود شرایط اقتصادي کشور بود اما علیرغم همدلي و همزباني مردم، به دلیل وجود 
محدودیتهاي مختلف سیاسي و اقتصادي دولت خدمتگذار نتوانسته به اهداف پیش 
بیني شده خود در ایجاد رشد اقتصادي برسد. توجه به مسئله اقتصاد باعث شد مقام 
معظم رهبري در چند سال اخیر شعار سال را حول این موضوع تبیین کنند. با این 
اوصاف سرمایه گذاران و تولید کنندگان سال 95 را زیر سایه سنگین رکود شروع کردند. 
ایران یکي از بزرگترین دارندگان ذخایر نفت و گاز جهان اســت. با توجه به اینکه 
اساس اقتصاد کشور بر تولید نفت و گاز واقع است، کشور ناچار به توسعه دایمي و 

شرکت صنايع آذرآب ، افتخار آفرين درحصول افتخار ملی
مدیران خدوم و تقسیم 37 میلیارد سود بین سهامداران
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توسعه پیوسته این صنعت است. حجم نیاز بازار این صنعت به خدمات مهندسي، 
تجهیزات و ماشــین آالت ســاالنه به میلیاردها دالر بالغ میشــود. بازار صنعتي 
فوق فرصت مطلوبي را ایجاد میکند تا صنایع داخلي ســاخت و تولید تجهیزات و 
ماشــین آالت رشد کنند و آماده حرکت در فضاي بازار منطقه اي و جهاني شوند. 
سال 94 سال سختي براي کلیه تولیدکنندگان از جمله تولیدکنندگان در عرصه 
تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمي و صنایع نیروگاهي بود، کاهش شدید قیمت جهاني 
نفــت و عدم رفع تحریمها به صورت واقعــي و همه جانبه ، به طور طبیعي درآمد 
دولت را که متکي بر نفت میباشــد را محدود کرد. وقتي که درآمد دولت محدود 
شود، مخارج دولت هم ناچاراٌ محدود خواهد شد. در این شرایط، بسیاري از سرمایه 
گذاري ها که دولت باید در اقتصاد کشــور انجام دهد، صورت نمي گیرد. زماني که 
ســرمایه گذاري دولتي در کشور انجام نشود، اقتصاد کشور منقبض و پیمانکاران و 
بخش هاي مختلف تولیدي صنعت با مشکل مواجه میشود. چون ساختار اقتصاد

کشــور ما هنــوز دولتــي اســت و اگر دولــت در بــازار نباشــد، بســیاري از 
صنایــع و بنگاه هــاي تولیــدي نمیتوانند بــه فعالیت هــاي خــود بپردازند. 
بنابراین در نهایت سال 95 نیز سال بدون دغدغه براي تولیدگنندگان و صنعت گران 

نخواهد بود. 
شــرکت صنایع آذرآب در سه دهه اخیر پروژه هاي متعددي در صنعت نفت و گاز 
و پتروشیمي کشور اجرا نموده که به تدریج توانسته در میان سازندگان تجهیزات 
نفت و گاز و پتروشمي و صنایع نیروگاهي سهم بیشتري را به خود اختصاص دهد. 
همکاري با شرکت هاي داخلي و خارجي در پروژه هاي مختلف و استقالل در برخي 
پروژه ها در سال هاي اخیر سبب کسب تجربه، دستیابي به برخي تکنولوژي ها و 
همچنین افزایش اعتماد به نفس در این شرکت شده است. عدم جاري شدن به موقع 
طرحهاي عمراني دولت در زمینه نفت و گاز و صنایع نیروگاهي، بخش عمده اي از 
پروژه هاي مذکور نیمه تمام باقي ماند و تولیدکنندگان این محصوالت نتوانستند 
بازار اصلي کسب و کار خود را بدست آورند. از جمله مشکالت پیش رو تامین منابع 
مالي پروژه هاي در دست اجرا مي باشد همانند بسیاري دیگر از بخش ها و صنایع 
کشور، تامین منابع ســرمایه اي و مالي از اصلي ترین مشکالت و موانع موجود در

مسیر این شرکت تولیدي مي باشد. فعالیت اقتصادي در بازار تولید نیازمند سازوکارهاي 
تامین منابع مالي پیشرفته و دستیابي به این منابع است تا بتواند این صنعت را یاري 
کند. اخذ دانش فني، امور پژوهش و توسعه، خرید ماشین آالت و تجهیزات مدرن از 
مواردي هستند که نیاز به سرمایه گذاری مناسب در این صنعت را نشان می دهند.

از دیگر مواردي که براي بســیاري از تولیدکنندگان تجهیزات مهم و حیاتي است 
امنیت بازار و حمایت دولت از آنان است. تولیدکنندگان در این صنعت با خطرپذیري 
باالیي در فعالیت هاي اقتصادي خود مواجه هســتند. تغییر سیاست هاي صنعت 
)که در کشــور بــه فراواني رخ میدهد(، عدم پرداخت بــه موقع مطالبات از طرف 
کارفرمایان، رانت خواري و توزیع پروژه ها براســاس روابط از جمله مشکالتي است 
که برخي از تولیدکنندگان در این بازار با آن روبه رو هستند و باعث میشود برنامه 
ریزي هاي بلندمدت صورت نگیرد. رقابت با ســازندگان دولتي یکي از مشکالتي 
است که بخش ســازندگان خصوصي در این بازار با آن روبه رو مي باشند. شرکت 
هاي دولتي با اســتفاده از امکانات و رانت دولــت در این بازار فعالیت و عرصه را بر 
شــرکت هاي خصوصي تنگ میکنند. رقابت ســالم و هدایت شده یکي از شروط 
اساسي توسعه تکنولوژي و بازار صنعت تولید تجهیزات نفت و گاز به شمار مي آید.
افزایش سرمایه در گردش، اعطاي تسهیالت با بهره هاي مناسب، حمایت از تولید 
داخلي با پشــتوانه هاي مالي بانکي، ارایه مشوق هاي سرمایه گذاري براي بخش 
خصوصي از جمله راهکاري هاي خروج این صنعت از رکود در حال حاضر میباشد 
کــه علیرغم تاکیدات مقام معظم رهبري بر اقــدام و عمل در اقتصاد مقاومتي به 
نظر میرســد دولت با همه ي تالش خود نتوانسته به این مهم دست یابد که رشد 
اقتصادي نامناســب و رکود حاکم بر صنعت کشــور گواه این موضوع مي باشــد. 
با وجود همه ي این موانع و مشکالت پیش روي تولید در کشور خوشبختانه تدابیر 
صورت گرفته توسط هیات مدیره منتخب شما سهامداران گرامي باعث گردید هرچند 
بسیار سخت و طاقت فرسا ولي سال 1394 را با موفقیت پشت سرگذاشته و با چشم 
اندازي مناسب به استقبال تولید در سال1395 برود. به نظر میرسد با توجه به پوشش 
ســود پیش بیني شده در ســال گذشته و پیش بیني مناسب سود هر سهم براي 
سال جاري هیات مدیره شرکت صنایع آذرآب توانسته به بخش عمده اي از تعهدات 
سازماني و اخالقي خود به اعتماد سهامدارن گرامي عمل نماید.که در ادامه به تشریح 
عمده ترین فعالیتهاي صورت گرفته در سال گذشته و برنامه هاي آتي میپردازیم.

رئــوس برنامــه هــا و اهــداف آتــي هیــات مدیــره بشــرح زیر مي باشــد: 
- پیگیري و اجراي تعهدات ناشي از قراردادهاي منعقده شده طبق برنامه زمانبندي
- پیگیري بحث مشــارکت با سایر شرکت هاي فعال در بخش صنعت جهت اخذ 

قراردادهاي کاري

- پیگیري وضعیت شــرکت گســترش صنایع انرژي جهت اصالح ســاختار آن
- بهره گیري بهینه از توان اجرایي و اعتبار شرکت در جهت تدوین سیاست هاي راهبردي 
کاربردي تر و ارائه راهکارهاي نوین مالي با توسعه بازارهاي جدید داخلي و خارجي.
- بازنگري اساســي در ســاختار اجرایي شــرکت به نحوي که شــرکت از حالت 
یک ســازنده محــض تجهیزات و ســاختار کارگاهي به یـــک پیمانکار عمومي 
تبدیــل و بجاي هــدف بــودن کارگاه و خط تولیــد، اولویت اصلي پــروژه قرار 
گیـــرد و تمـام واحـدهاي شـــرکت حـــول محور پروژه اعمال وظیفه نمایند.

هــاي  نیــروگاه  احــداث  قراردادهــاي  انعقــاد  جهــت  الزم  پیگیــري   -
صنعتــي شــهرک  واحدهــاي  در  مگاواتــي   25 کوچــک  مقیــاس 

- مشــارکت با شرکتهاي خارجي در خصوص اجراي قراردادهاي B.O.O  بواسطه 
تغییر سیاست هاي دولت براي بهینـه سـازي در مصرف انرژي و تبدیل نیروگاه هاي 
حرارتي به سیکل ترکیبي بدلیل سودآوري بیشتر، تضمین خرید برق و تضمین دولت
- نهایي نمودن موضوع افزایش سرمایه و تشکیل مجمع عمومي فوق العاده مرتبط با آن 
- پیگیري هاي الزم جهت انعقاد قراردادهاي جدید درخصوص پیشنهادهاي ارایه شده 

- ادامه عملیات احداث کارگاه ساخت و مونتاژ عسلویه 
- ادامه عملیات پروژه دهکده گردشگري الماس اراک 

- اصالح بهینه ساختار نیروي انساني 
- تدوین سیاســت هاي کلي شــرکت در قالب برنامه اســتراتژیک و میان مدت 
- بهره گیري مؤثر از روش هاي نوین مدیریت پروژه به منظور افزایش ســرعت در 
تامین مواد و تجهیزات، ساخت و تحویل به موقـع تعهدات قراردادها با کارفرمایان.

- اتوماسیون فعالیتهاي مدیریتي و فرایند کنترل و نظارت بر تولید شرکت بر مبناي 
بودجه مصوب.

- ارتقاء و ایجاد انگیزه الزم در نیروي انساني با بهره گیري از نظام جبران خدمت و 
تأمین امکانات آموزش مناسب.

- تقویت بنیه مدیریتي و کارشناسي شرکت.
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بــاورش مشــکل بــود ولــی شــد. همــگان دیدند کــه کف چــه خوش 
درخشــید و به ســهم زیــاد در ســبد خانوار نشســت که وقتی کار دســت 
کاردان باشــد همیــن اســت. ای کاش اندکــی زیــن فعــل خواســتن در 
آنــان کــه افاده طبــق، طبق به رخ مــی کشــند در کارنامه شــان می بود.

مجمع عمومي عادي ســالیانه شــرکت کــف در مورخه شــنبه 1395/4/26 
در محــل بیمارســتان محــک- ســالن آمفــی تئاتــر برگــزار گردیــد.

در ایــن مجمع که با حضــور بیــش از 67/66 درصد ســهامداران حقیقی و 
حقوقی، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس 
و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای مهرداد مجیدی که 
جنابان مجید قره باغــی و علی رمضانی در مقام نظار اول و دوم و آقای محمد 

میرمحمــد به عنوان دبیر مجمــع انتخاب گردیدند.
درادامــه با قرائت گــزارش هیات مدیــره به مجمع 
توسط مدیرعامل شــرکت مربوط به اهم فعالیتهای 
صــورت پذیرفتــه در طی ســال مالــی منتهی به 
1394/12/29 و پس از اســتماع گزارش حســابرس 
و بازرس قانونی، مجمع نشــینان بــا طنین صلوات 
خــود ضمــن تصویــب صورتهــای مالــی و تنفیذ 
معامالت مشــمول ماده 129 به کار خود پایان دادند.

دو  دوره  یــک  بــرای  شــرکت  مدیــره  هیــات 
گردیدنــد: انتخــاب  ذیــل  شــرح  بــه  ســاله 

- شرکت ارزش آفرینان سرمایه
- شرکت البرز شیمی رازی

- شرکت البرز آریا رازی
- شرکت سرمایه گذاری بین المللی البرز تجارت رازی

- شرکت جهان شیمی آریا
مــرور کلي بر وضعیت و تحوالت صنعت شــوینده و 

جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتي آن:
صنعت شــوینده در سالیان گذشته به خصوص در سه سال اخیر، با چالش های 
فراوانی در سیاستهای داخلي و خارجي مواجه بود. که در بعد داخلي اجرای طرح 
هدفمندسازی یارانه ها بدون پرداخت هیچ گونه یارانه ای به صنعت و تولید کشور، 
نوسانات شدید و غیرعادی نرخ ارز، محدودیت های تخصیص ارز و حذف تخصیص 
ارز مرجع، محدودیت های تخصیص ارز مبادله ای، افزایش های پیوسته و غیرعادی 
بهــای مواد اولیه ناشــی از تغییرات اقتصادی فوق و تــورم و از آن مهم تر بروز 
رکود اقتصادی در سطح کشور، و در بعد خارجی نیز تداوم تحریم های اقتصادی 
بین المللی، محدودیت های مبادالت بین المللی )سوئیفت( و عدم گشایش اعتبارات 
اسنادی خرید مواد اولیه توسط بانک های ایرانی و طرف خارجی و محدودیت های 
امکان پرداخت و انتقال وجــه خارجی خریدهای نقدی، عالوه بر کاهش تولید 
و فروش باعث افزایش بهای تمام شــده محصوالت تولیدی گردیده، و ذینفعان 
این صنعت را با مشکالت متعددی مواجه ساخته است. هر چند اثرات برخی از 
موارد فوق در سال 1394 به جهت مذاکرات صورت گرفته کمرنگ شده اند، لیکن 
رکود اقتصادی، همچنان صنعت کشــور را با چالش جدی روبرو ساخته است.

هیات مدیره شرکت به منظور حضور مستمر و گسترده در بازار داخلي و بخصوص 

حفظ سهم مناسب از بازار،فوق با تولید و فروش محصوالت باکیفیت و حاشیه سود باال 
به گونه ای برنامه ریزي نموده که مشکالت مذکور به حداقل رسیده و تمامي تالش 
خود را در زمینه افزایش فروش و باال بردن سهم خود از بازار مواد شوینده و آرایشي 
و بهداشتي در صورت رفع موانع و محدودیت های اقتصادی به کار خواهد گرفت.

*طی ســال جاری استراتژي شــرکت، حضور به موقع و فعال در بازار داخلي و 
تغییر ظرفیت تولید از حالت سنتی گذشته به طرف تولیدات باکیفیت و برندهای 
اصلی با حاشیه سود باال و به تبع آن فروش در داخل کشور، افزایش رضایتمندي 
مشــتري )مصرف کننده( از بعد تنوع و کیفیت محصوالت تولیدي و در نهایت 
افزایش ســودآوري شرکت جهت جلب رضایت ســهامداران محترم بوده است.
*عملکرد شرکت در چارچوب استراتژي اعالم شده فوق در سال مالي مورد گزارش 
علی رغم رکود در صنعت کشور، به طور اجمالی، افزایش 
4 درصدی تولید تعدادی این جزو دستاوردهای مهم 
شرکت در ســال مالی مورد گزارش با در نظر گرفتن 
شــرایط ویژه و بحرانی اقتصــادی و در جهت حفظ 
حقوق و منافع ســهامداران محترم شرکت بوده است.
اهداف و برنامه های آتي شرکت به اجمال عبارت اند از: 
رقابت در توزیع محصوالت باکیفیت و افزایش سهم بازار، 
رسوخ در بازارهای جدید و ایجاد شرایط  صادراتي، تقویت 
و توسعه بازارهاي فعلي، توسعه محصوالت تولیدي با 
حاشیه ســود باال، طراحي و تغییر شکل بسته بندي، 
ایجاد محصوالت جدید، بهبود و ارتقای بهره وري در 
شــرکت در ابعاد نیروي انساني و ماشین آالت و مواد.
* ریســک های عمده پیــش روي شــرکت به طور 
خالصه عبارت اســت از: ریســک محدودیت واردات، 
ریسک تخصیص ارز و امکان مبادله، ریسک نوسانات 
نرخ ارز، ریســک نوســانات نرخ بهــره و کارمزدهاي 
بانکــي، ریســک رقبــاي تولیدکننــده و ریســک 
عرضه محصوالت جدید، ریســک افزایش بهای مواد اولیه و لوازم بســته بندی 
ناشــی از آثــار رکود تورمی فعلی و در نهایت ریســک رقابت ناســالم در بازار.

چشم انداز و اهداف شركت كف
- افزایش سهم بازار 

- بازاریابي و مشتري مداري
- ایجاد نظام جذب و نگهداري و توسعه منابع انساني

- عرضه کاال با قیمت مناسب
- تکمیل سبد کاال

- استفاده از فرصت های سرمایه گذاري داخلي و خارجي
- ایجاد و تقویت برندهاي مختلف

- توسعه صادرات
- نوآوري

- ارتقای کیفیت کلیه محصوالت تحت پوشش گروه
در خاتمه هیات مدیره با کمال خشــنودی پذیرای هرگونه رهنمود سازنده در 
راستای اهداف وارتقاء سطح کیفی شرکت از جانب سهامداران محترم می باشد.

 لَر
ش
خو

سر
قه 

دی
ص

کف خوش آمد و خوشتر در سبد خانوار نشست
تقسیم 37 میلیارد سود بین سهامداران
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دوربین، خودکار و کاغذ این ســه یار همیشگی در 
دست ، پی یافتن پالک شرکت تامین ماسه ریخته 
گری ره به خیابان شــهید قنــدی یافتم و به طبقه 
باال هدایــت. از هیات علمی دانشــگاه تا مهندس 
معماری در یک اتاق در کنــار هم و من با خودکار 
و دوربیــن عکاســی و کاغذ به جمــع مدیرانی که 
خدا یارتان که مــی خواهید و می توانید خدمت را 
معنی کنید، حاال هر که هر نامی می خواهد رویش 
بگذارد خدمت اســت و باید بر دستانتان بوسه زد. 
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تامین ماسه و 
ریخته گری )سهامی عام( مورخ 1395/5/18 در محل 
دفتر مرکزی شــرکت واقع در تهران برگزار گردید. 
در این مجمع کــه با حضور اکثریت ســهامداران 
حقیقــی و حقوقی ، اعضاء هیــات مدیره، نماینده 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای 
اصغر عامری بود، که جنابان علی قاسم زاده و سید 
احمد علوی در مقام نظار اول و دوم و آقای علیرضا 
ســتاری به عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی 
منتهی به 1394/12/29 و پس از اســتماع گزارش 
حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامالت مشمول ماده 129 به کار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
وضعیــت و تحــوالت ماســه های ریختــه گری:

طی ســال مالی مورد گــزارش اقدامات الزم جهت 
افزایش مبلــغ فروش صــورت پذیرفت، همچنین 
پیگیریهای الزم جهت فروش پودر سیلیس )باطله 
ها( که در محوطه کارخانه انباشــته شــده و باعث 
ایجاد مشکالت زیســت محیطی می گردید انجام 
گرفت ولــی بدلیل عــدم نیاز مصــرف کنندگان 
امــکان فروش میســر نگردید بــه عبارتی فروش 
محصوالت در ســال مالی مورد گزارش 177/208 
تن و به مبلغ 138/994 میلیون رریال و در ســال 
مالی قبل )ســال 1393( مقــدار 201/513 تن و 
مبلــغ 135/367 میلیون ریــال و بهعبارتی از نظر 
مقدار 12 درصد کاهــش و از نظر مبلغ 2/6 درصد 
نســبت به ســال گذشته افزایش نشــان می دهد.
جایگاه شــرکت در صنعــت ماســه ریخته گری

این شرکت اولین تولید کننده ماسه ریخته گری در 
کشور هم از نظر قدمت و از نظر مقدار تولید و فروش 

ماســه ریخته گری می باشد و هم از نظر دارا بودن 
معادن از نظر کیغیت، بهترین معادن تولید ماسه ریخته 
گری را بدلیل گرد گوشه بودن ماس در اختیار دارد. و 
در حــدود 32 درصد بازار مصرف را در اختیار دارد.

استراتژی شركت:
استراتژی شرکت حفظ رتبه اول فروش در ماسه های 
ریخته گری و افزایش کیفیت محصوالت تولیدی و 
در نهایت به حداکثر رســاندن ســود می باشــد.
عملکرد شــرکت طی ســال مالی مــورد گزارش:

شــرکت ابتدا سود هر سهم سال مالی مورد گزارش 
را با سرمایه جدید مبلغ 154 ریال)با سرمایه قبلی 
یعنی 31/500 میلیون ریال 795 ریال پیش بینی 
نمود که با بررسی عملکرد واقعی شش ماهه، پیش 
بینی سود هر ســهم را 39 درصد کاهش و در آبان 
ماه سال 94 ســود هر سهم را 483 ریال با سرمایه 
قبلی )یعنی 31/500 میلیون ریال( وبا سرمایه جدید 
94 ریال پیش بینیی و به سازمان بورس اعالم نمود.

از اهــداف شــرکت در ســال مالی مــورد گزارش 
تولید ماســه با کیفیت مطلوب و رســیدنبه سود 
هر ســهم 94 ریال بود که با توجه به صورت ســود 
و زیــان، و با توجه به وکود حاکم بر صنایع کشــور 
و کاهــش مقدار فروش، ســود هر ســهم 42 ریال 
تحقق یافته اســت. سایر دســتاوردهای سال مالی 
مــورد گزارش که توســط پرســنل واحــد فنی و 
نوســازی شــرکت انجام شده به شــرح ذیل است.

1- طی ســال مالی مورد گزارش نسبت به تجدید 
ارزیابی مجدد عرصه زمینها توســط کارشناســان 
منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری اقدام 
و گزارش توجیه افزایش ســرمایه تهیه و اظهار نظر 
حسابرس دریافت و سپس مجمع عمومی فوق العاده 
در تاریخ 1394/10/22 تشکیل و نسبت به تصویب 
افزایش ســرمایه به مبلــغ 130/500 میلیون ریال 
)13/069 میلیون ریال از محل تجدید ارزیابی دارائی 
ثابت )زمین( و مبلغ 431 میلیون ریال از محل سود 
انباشته اقدام گردید که افزایش سرمایه فوق در تاریخ 
1394/12/9 در اداره ثبت شــرکتها به ثبت رسید.
2- ســاخت درام داخلــی و بیرونی خشــک کن

3- لوله کشی و نصب پمپ برای انتقال باطله ها از 
تیکنر به استخرهای اصلی باطله و حذف بیل مکانیکی

واحــد  در  بازیافــت  ایســتگاه  نصــب   -4
واش ماشــین جهــت جلوگیــری از فــرار بــار

5- نصب ســیلو و الواتور برای مــواد پودر غبارگیر 
جهــت جلوگیری ازایجاد گرد و غبــار و آالیندگی

6- ساخت و نصب الگایر یک متری جهت ورود مواد 
واحد ماسه رزینی

7- ســاخت و نصب ســرند 5 متری 2 طبقه برای 
خنک کردن ماسه 191

8- ایجاد ایستگاه تامین باد در واحد شستشو و واحد 
بگ فیلتر

9- انتقال غبار خشــک کن ها به اســتخر غبارگیر 
جهــت جلوگیــری از پخــش غبــار در محوطه  
برنامــه هــا و چشــم انــداز وضعیــت شــرکت

1- از برنامه های مهم شرکت طرح انتقال کارخانه به 
نزدیکی معادن می باشد که عملیات اجرایی انجام شده.

چشم انداز وضعیت شركت:
- با توجه به اینکه واردات ماسه ریخته گری بدلیل 
هزینه حمل باال صرفه اقتصادی ندارد و همچنین با 
عنایت به توسعه صنایع ریخته گری و نیاز کشور به 
صنایع فوق مصرف ماسه های ریخته گری در کشور 
روز به روز بیشتر می شود و از طرفی با توجه به اینکه 
معادن این شرکت از نظر کیفیت مناسب می باشند 
و همچنین بدلیل عدم وابستگی از نظر مواد اولیه و 
قطعات و لوازم یدکی به خارج از کشور وضعیت آینده 
شرکت مطلوب پیش بینی می گردد ولی باید سعی 
در باال بردن کیفیت محصوالت بصورت مستمر انجام 
شود تا در بازار رقابتی بتوان کلیه مشتریان را حفظ کرد.
برنامه های آینده شرکت و گسترش بازارهای فروش:

- شرکت درصدد است برای تامین مالی پروژه و سرمایه 
در گردش تســهیالت مالی از بانکها دریافت نماید.
معــادن نزدیکــی  بــه  کارخانــه  انتقــال   -
- تحقق بودجه ســالیانه و ســود پیش بینی شده

- اجرا سیســتم توسعه و بهینه سازی منابع انسانی 
و توجــه اساســی به نیروی انســانی که ســرمایه 
اصلی شــرکت می باشــد از نظر جذب متخصص، 
نگهــداری، ارتقــاء و ایجــاد انگیــزش در نیروها.

- اســتفاده از سیســتمهای پیشــرفته در فضای 
کیفیــت( )مدیریــت  جدیــد  کار  و  کســب 

- آمــاده ســازی شــرکت برای تخصصــی کردن 
فعالیــت و افزایش توان رقابتــی )کاهش و رهبری 
قیمت تمام شــده و بهترین شــیوه هزینه کردن(

و  تولیــد  روش  در  اساســی  تغییــرات   -
بازنگــری روشــهای تولیــد بــا رویکــرد کاهش 
قیمــت تمام شــده و مدیریــت زنجیــره تامین
- کسب بازارهای جدید و افزایش سهم تولیدات در بازار

- فروش محصــوالت باطله و کلوخــه و همکاری 
بــا کارخانجات ســیمان در تهیه مــواد اولیه آنها

تامین ماسه ريخته گری می تواند
رتبه اول فروش در ماسه های ریخته گری
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دهم شهریور به سال 1341 ســاعت ده شب زلزله ای بقدرت 
6/06 درصد خانه و کاشانه ما را در منطقه ییالقی خرقان بوین 
زهرا به تلی خاک تبدیل کرد و من راهی شهر شدم. مرحوم پدر 
در آن روزگار دستی در بنای مسجد اعظم قم در آستان حضرت 
آیت اهلل عظمی بروجردی می داشــت و چه بسیار بودند بدین 
کار و از آن جمله حاج سید محمود الجوردی بنیان گذار روغن 
نباتی ، مواد شوینده و ... در ایران می بود آن روزها من در سن 
هیجده ســالگی بودم و بنا به سفارش پدر به سرای حافظ بازار 
تهران رفتم . در حجره ای ســالخورده ای بر روی صندلی فلزی 
ارج نشسته و با کاله شابگاه و پالتو نشان از بزرگی داشت که تا 
آن روز در ذهنم می گنجید. ســالمم را پاسخ داد و گفت: پسر 
حاجی خان هستی. گفتم آری. گفت: بهتر نبود به کمک پدر در 
قلعه می ماندی؟! گفتم: حاجی خود آن روز که از محله گلچغانه 
کاشان به تهران آمدید، پاسخ این سئوال را می داشتید. نگاهی 
پرمعنی به من کــرد و گفت: برو پیش مهندس پیالرام در این 
آدرس و مشــغول باش و آن روز به سالن صابون هدایت شدم 
و چند ســالی بخدمت مشــغول چرا که دولت به جوانان ذکور 
که در محدوده زلزله قرار گرفته بودند را دو ســالی از سربازی 
معاف داشت و این امتیاز سبب تا روزی که به پادگان برای انجام 
خدمت وظیفه رفتم در بخش صابون سازی کار می کردم. حاج 
سید محمود الجوردی به سال 1274 در خانواده ای تاجر پیشه 
به دنیا آمد، در 6 سالگی به مکتب رفت اما چیزی نیاموخت پس 
از انقالب مشــروطه به مدارس جدید رفت و توانست خواندن، 
نوشتن را به درستی بیاموزد. اندوخته او از شاگردی مغازه از سه 
شاهی تا یک عباسی توانی بود که کسب و کار مستقلی را شروع 
کند. در شانزده سالگی از کاشان به تهران آمد در خانه ی دوست 
پدر اسکان گزید و در این زمان همه سرمایه او 60 تومان بود. در 
سال 1330 وارد عرصه صنعت شد او شیوه خاصی در مدیریت 
سازمان اجرا می گذاشــت تا فساد مالی را در میان کارکنانش 
کنترل نماید. مثال اگر آگاه می شد که مسئوالن خرید، پورسانت 
گرفته اند، دوبرابر مبلغ آن را به ایشان می پرداخت تا چشمشان 
به وجوه غیرعرفی عادت نکند. صنعت شــوینده را پایه گذاری 
کرد تا جامعه را سالمت بدارد این جمله سالمت جامعه پس از 
نیم قرن در روز دوم شهریور از زبان مدیرعامل پاکسان شنیدم 
و مدیریت مدیرعامل کنونی شــرکت پاکسان همان حاج سید 
محمود الجوردی متولد 1274 پس از 121 سال بود که توانست 
از حجره ای در ســرای حافظ بــازار تهران اصل چهار ترومن را 
بیرون کند. دکتر محمدرضا حیدری مالیری در حیات انقالب 
از جمله مدیرانی است که فهم والیت او افزون از حد یک مدیر 
و باورمداری با دل و جان می باشد. حیدری مالیری نام برندی 
در مدیریت اســت که حضورش در هر بنگاه عامل خیر بوده و 
هست مهندس حیدری مالیری معنی و مفهوم اقتصاد مقاومتی 
را در عملکرد خود در ســیمان تهران تا شستا از سیمان کرمان 
تا پاکســان به اقدام عمل رســانده است در نشست مطبوعاتی 
آنچه گفت چند روز قبل با باور دولت مردان به شهادت معاون 
اول ریاســت جمهوری به تائید و حضور در کارخانه برای عرض 
تشــکر رســاند. تفاوت حیدری مالیری با دیگــران در همین 
جاســت که خدمت را وظیفه می داند نه تبلیغ مدیریت خود.

محمدرضا حیدری مالیری سرگذشت کنشگران اقتصادی را به 
قضاوت تاریخ خوب می داند و اثر خدمت را به جامع خوبتر می 
شناسد این حقوقدان چنان در کار و خدمت به خلق غرق است 
که تسبیح سجاده دلق نمی شناسد. خدمت را معنی می کند 
برایش تفاوت نمی کند در تولیدی تهران باشــد یا در شستا . 
ریشــه وجود حــاج محمودها دوانده و آبشــخور او آســایش 
و ســالمت کشــوری آبــاد و آزاد و اســالمی. بــا هــم در 

نشســت بــا اصحــاب خبر به گــوش جان بــا ارقــام و آمار 
باورمــداری خدمــت این صــادق مخلص را پی مــی گیرم...    
مدیرعامل پاکسان با اشاره به پیاده سازی عملی برنامه اقتصاد 

مقامتی در شرکت:
ســود 6ماهــه پاکســان 92درصــد افزایــش یافته اســت 
مدیرعامــل شرکت پاکســان از افزایش 14 درصــدی فروش، 
37 درصدی ســود عملیاتی و 92 درصدی ســود خالص در 6 
ماه گذشــته خبر داد.  این کارنامه در راســتای تحقق اقتصاد 
مقاومتی به عنوان استراتژی نظام در حوزه اقتصادی بوده است.
محمدرضــا حیدری مالیری در نشســت خبری دوم شــهریور 
ماه در جمع خبرنگاران و اصحاب رســانه گفت: این شــرکت 
در 6 ماهه نخســت امســال توانسته به رشــد قابل توجهی در 
تولیــد، فروش و صادرات محصوالت دســت یابد و این رشــد 
حاصل تــالش همه مدیران و پرســنل این مجموعه اســت.
بــه گفتــه وی، موفقیت هــای مذکــور در حالی به دســت 
آمــده کــه اقتصــاد کشــور بــه واســطه سیاســت های 
اســت. رکــود  و  تحریــم  از  خــروج  ابتــدای  پیشــین، 
حیدری در بخش دیگری از ســخنان خود به رشد فروش 14 
درصدی این مجموعه در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته 
اشاره کرد و یادآورشد: این اتفاق کاری فراتر از حد انتظار و تصور 
است که در این مجموعه رخ داد که در اثر آن در این مدت سود 
ناخالص با رشــد 27 درصدی، بالغ بر 34 میلیارد تومان بوده و 
به دنبال آن ســود عملیاتی که حاصــل کار مدیران و کارگران 
کارخانه اســت نیز رشــد 37 درصدی را تجربه کرده و از 17 
میلیارد تومان به بیش از 24 میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه شــرکت پاکسان توانســته اقدامات مناسب 
و موثــری را در شــش ماهه گذشــته صــورت دهــد، افزود: 
نیمــه اول امســال در مقایســه با دوره مشــابه ســال قبل، 
ســود خالــص شــرکت بــا جهــش 92 درصــدی از حدود 
10 میلیــارد تومــان بــه 19 میلیارد تومان رســیده اســت.

وی بــا بیــان اینکه تحقــق این اعــداد و ارقام در شــرایطی 
رخ داده که صنعت شــوینده با رقابت ناســالم مواجه اســت، 
افــزود: ایــن نــوع رقابت بــه انــدازه تحریم هــای خارجی، 
عرصــه را بــر فعــاالن ایــن صنعــت تنــگ کرده اســت.
به گفته مدیرعامل پاکســان، بیــش از 3برابر نیــاز داخل به 
محصوالت شوینده، ظرفیت اسمی این صنعت در کشور وجود 

دارد.
حیدری در ادامه افزود: شــرکت پاکســان با توجه به پیشینه، 
عملکرد و نفوذ خود در بازار، شــرکتی نیســت کــه بتوان به 
ســادگی با آن رقابت کرد زیرا این شــرکت بــا اتکا به نیروی 
کارگر ماهر و اندیشه مدیران کارآزموده خود، توانسته گام های 
خوبی را برای عرضه محصوالت با کیفیــت و خوش نام بردارد 
و رشــد ایــن مجموعــه بر اســاس حسابرســی های صورت 
گرفتــه در 6 ماهه ابتدای امســال گویای این حقیقت اســت.
حیــدری به ابزارهایی برای افزایش فروش اشــاره کرد و افزود: 
تبلیغات هدفمند، سازماندهی شده و منسجم یکی از اصلی ترین 
و موثرترین ابزارهایی بــود که به کار گرفتیم از جمله حمایت 
مالــی و تبلیغات در برنامه پربیننده و موفق ماه عســل بود که 
باعث افزایش قابل توجه در فروش محصوالت این مجموعه شد.
مدیرعامل شرکت پاکســان در این نشست در پاسخ به سوالی 
دربــاره افزایش قیمت ســهام این واحد تولیــدی گفت: همه 
ســهامداران در هر مجموعه ای که بنده بــه عنوان مدیرعامل 
وارد آن می شــوم انتظار ســودآوری دارند و خوشــبختانه در 
ایــن مجموعه هم همین گونه بــوده، برای نمونــه در یک ماه 
گذشــته ارزش ســهام شــرکت افزایش حدود 12 درصدی را 

تجربه کرده که امیدواریم این روند تا پایان امســال ادامه یابد.
حیدری در پاسخ به ســوالی درباره بازدید ماه گذشته اسحاق 
جهانگیــری، معاون اول رئیس جمهور و محمد نعمت زاده، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت از شــرکت پاکســان و انتظار شرکت 
پاکســان از دولت گفت: ما باید به عنوان یک بنگاه اقتصادی به 
موفقیت دولت کمک کنیم. بهترین خدمتی که دولت می تواند 
به واحدهای صنعتی خصوصا صنعت شــوینده کند این است 
که جلوی قاچاق محصوالت شــوینده به داخل کشور را بگیرد 
و بــا کاهش بروکراســی اداری، به صنایع کمک کند تا بتوانند 
به جایگاه و رشــدی که شایسته آن هستند، دست پیدا کنند.
وی بــا بیان اینکه پاکســان در 6 ماه گذشــته گام های خوبی 
برای افزایش صادرات برداشــته، خاطرنشــان کرد: کشورهای 
روسیه، ترکیه، عراق، عمان، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، 
تاجیکســتان و بحرین شــرکای صادراتی پاکسان هستند که 
در 6 ماه گذشــته توانســتیم میزان صادرات را رشد 18 درصد 
بهبود ببخشیم و از لحاظ ارزآوری 7 درصد رشد داشته باشیم.
حیدری ســپس با تاکیــد بر عالقه منــدی ســرمایه گذاران 
خارجی بــرای تولیــد محصوالتی تحت لیســانس در داخل 
کشور یادآورشــد: بسیاری از شــرکت های خارجی عالقه مند 
به ســرمایه گذاری در صنعت شوینده هســتند اما باید گفت 
محصوالت پاکســان با بسیاری از برندهای خوش نام و شناخته 
شــده خارجی رقابت می کند و در بعضــی از محصوالت از آنها 
بهتر اســت و این مسئله عالقه مندی ســرمایه گذاران خارجی 
به شرکت بزرگ و خوش نام پاکســان را دوچندان کرده است.

وی با اشــاره به لــزوم حمایت درســت از صنعت شــوینده 
خاطرنشان کرد: باید موانع جدی ســر راه واردات محصوالتی 
کــه مشــابه داخلــی مشــابه داخلــی دارنــد ایجاد شــود.
مدیرعامل پاکســان در پاسخ به پرسشی مبنی بر میزان تحقق 
برنامه های پاکســان بــر محور اقتصاد مقاومتــی گفت: در هر 
شــرکتی که مســوولیتی به عهده داشته ام ســه اقدام اساسی 
ســرلوحه کارم بوده که همانا برنامه ریزی استراتژیک، چینش 
مشاغل و نظام جامع پیشنهادات است. معتقدم اقتصاد مقاومتی 
بــا اجرای کامل این موارد به صورت کامل محقق خواهد شــد 
کما اینکه اثر آن در عملکرد 6 ماهه شرکت قابل مشاهده است.

حیــدری به تغییــر وضعیت 580 نفــر از پرســنل پیمانکار 
پاکســان به قراردادی و تاثیر آن بر کل مجموعه اشــاره کرد و 
گفت: معتقدیم این اقدام ســبب افزایش مشــارکت پرســنل 
در همــه امور می شــود، چراکه ایــن افراد خــود را جزئی از 
مجموعه و این مجموعــه را متعلق به خود می بینند و این امر 
بــازده کاری، رعایت اخــالق کاری و دخیل بودن در امر تولید 
را افزایــش می دهد که می توان بازتــاب آن را در تولید، عرضه 
و حتــی صــادرات محصوالت ایــن مجموعه مشــاهده کرد.
مدیرعامل پاکسان حذف تولیدکنندگان بی نام و نشان و زیرپله ای 
را راهی برای حمایت از تولیدی های محصوالت شوینده عنوان 
کرد و گفت: بخشــی از رقبای ما تولیدکنندگانی هســتند که 
متاسفانه به قوانین تولید پایبند نیستند و به صورت ناسالمی به 
رقابت با تولیدکنندگان خوش نام و بزرگ محصوالت شوینده می 
پردازند و این کار را برای واحدهایی که در 4 سال گذشته افزایش 
قیمتی نیز نداشــته اند دوچندان مشکل کرده، لذا الزم است با 
این موارد برخورد جدی صورت بگیرد تا شــرکت های شوینده 
بتوانند به رشــدی که شایسته آن هســتند دست پیدا کنند.
وی در پایان تاکید کرد: شــعار شــرکت پاکســان »پیشگام 
در ایــران و خوش نام در منطقه اســت« و مــا معتقدیم باید 
امروزمــان بهتــر از دیروزمان باشــد و همــه برنامه ریزی ها و 
اقدامات ما نیز برای تحقق و اجرایی شــدن این هدف اســت.

پاکسان گذری بر خاطره ها
افزایش 92 درصدی سود در شش ماه اول سال
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مجمع پارس خودرو در تاالر هتل المپبک و من غرق در خاطره 
سال  1344 آنگاه که آریا و شاهین می سرود منم عروس 
خیابان آهوی بیابان . با لطف حسین حیدری ره به سالن یافتم 
و جناب ناصر آقا محمدی مهندس جوانی که توانسته اهداف 
شرکت که همان عروس خیابان ، آهوی بیابان را محقق کند 
در پشت تریبون می سراید پارس خودرو پیش تاز صنعت با 
توانمندی و دانش فنی خوش می خرامد باید باورش داشت.
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پارس خودرو

) ســهامی عام ( رأس ســاعت 9:00 و 18:00 در دو نوبت 
طی روز چهارشــنبه مــورخ 1395.04.30درمحل هتل 
المپیک با حضور بیش از 68 درصد سهامداران برگزار شد.

ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای دکتر ناصر آخوندی 
به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان ســعید جمالی و 
کامران کریمی و به دبیری آقای مهرداد اسالمی تشکیل شد.

نماینــده  و  بــورس  نماینــده ســازمان  همچنیــن 
ســازمان حسابرســی نیز در جلســه حضور داشــتند. 
مجمع پس از اســتماع گــزارش هیات مدیره توســط 
مدیــر عامل محترم ، جناب آقــای مهندس آقامحمدی 
و گــزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیــل را اتخاذ نمود.
1- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1394.12.29
2- انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس 
3- انتخاب روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه کثیر االنتشار

حاشیه مجمع:
آقا محمدی مدیرعامل شــرکت پارس خودرو گفت: سالی 
که گذشــت ســالی ســخت برای صنعت خودرو بود اما 
پارس خودرو توانست با موفقیت این سال را پشت سر بگذارد.

وی ادامــه داد: در ســال 94 حــدود 116000 هــزار 
دستگاه شــامل41895 دســتگاه انواع خودرو و 74003 
دســتگاه پراید)بصــورت مونتــاژ( تولید و عرضه شــد. 
وی تأکیــد کرد: هیئت مدیره پارس خــودرو در چارچوب 
سیاســت های گروه خودروسازی ســایپا بر توسعه توجه 
دارد، پارس خــودرو تــالش می کند تا محصــوالت خود 
را باکیفیت و بر اســاس رضایت مشــتری تنظیم نماید.

وی عنــوان کــرد: در ســال آتــی در نظــر داریــم تا 
بــا تأکید بــر توســعه و تنوع بخشــی بــه محصوالت 
حاشــیه ســود مناســبی را برای خود ایجــاد نماییم.

آقــا محمدی تصریح کرد: محصوالت جدید ما در ســال 
94 کــه ســال اول تولید بود، به تولید انبوه رســید و این 
سیاســت در ســال آینده نیز ادامــه دارد، پارس خودرو تا 
ماه هــای آتی و قبل از پایان تابســتان خــودروی جدید 
دیگــر خود به نــام اًِســتپ وِی را وارد بــازار خواهد کرد.

ایــن مقام مســئول بیان داشــت: مــا قــول دادیم که 
کیفیت مــا بر تیــراژ تولید مجموعه ارجحیت داشــته 
باشد. تأکید ما به اســتفاده حداکثری از ساختار فیزیکی 
و نیروی انســانی اســت تا حداکثر اســتفاده از امکانات 
و پتانســیل های موجــود پارس خــودرو صــورت گیرد.

مدیرعامل پارس خودرو گفــت: پارس خودرو از هزینه های 
مالی بــاال متأثر اســت و تــالش می کنیم تا بــا اتخاذ 
روش های متناســب به پایین ترین سطح ممکن برسد، 
تــالش ما این اســت کــه از مــاده 141 خارج شــویم.
وی در پاســخ به سؤال ســهامداران گفت: ماسال سختی 

را پشــت ســر گذاشــتیم و پارس خودرو تنها شــرکت 
خودروســازی بود که از رکود موجود متأثر نشده اما نه تنها 
افت تولید نداشتیم که شــاهد افزایش تولید نیز بودیم و 
حجم فروش ما نیز با رشــد روبه رو شــد و  مطمئنیم که 
سال 95 سال بسیار بهتری نسبت به گذشته خواهد بود.

پیام هیات مدیره:
مرور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت خودرو در سال 1394:

پس از آنکه رشــد اقتصادی منفی در سال 1392 به رشد 
مثبت 3 درصدی در سال 93 منتهی شده و مذاکرات برجام 
نیز به ثمر رسید ، انتظار می رفت این رشد در سال 94 نیز 
تداوم یابد لیکن پس از توافقات برجام، انتظاراتی در جامعه 

شکل گرفت که شرایط واقعی اقتصادی کشور توان برآورده 
سازی آنها را نداشت و نتیجه آن رکود اقتصادی و رشد منفی 
اقتصادی بود به گونه ای که رشد مثبت 3 درصدی در سال 
93 در پایان ســال 94 تنها به 1 درصد محدود شد. در این 
میان یکی از صنایعی که با چالش های جدی مواجه شد 
صنعت خودرو بود به نحوی که روند تولید، واردات و فروش 
در سال 94 نسبت به سال 93 روند کاهشی داشته و از حدود 
1060000 دستگاه خودروی سواری در سال 93 به حدود 
980000 دستگاه در سال 94 کاهش یافت. این در حالی 
اســت که شرکت پارس خودرو علیرغم سهم اندکی که از 
تسهیالت 250 میلیون ریالی داشت و با مشکالت عدیده ای 
همچون کمبود نقدینگی  عدم دسترسی به منابع مالی مواجه 
بود، همچنان به رشد مثبت تولید و فروش خود که از سال 93 
شروع شده بود ادامه داده و از تولید 108707 دستگاه در سال 
93 به 115898 دستگاه در سال 94 رسید. نکته حایز اهمیت 
دیگر این است که شرکت در عین افزایش تیراژ فروش به گونه 
ای عمل نمود که نسبت تولید خودروی پراید که به صورت 
پیمانکاری انجام شده و از حاشیه فروش کمی برخوردار است 
از 84درصد کل تعداد تولید در سال 93 به 64درصد در سال 
94 کاهش یافت به عبارت دیگر شرکت هم در تیراژ فروش 
افزایشی عمل نموده وهم ترکیب فروش محصوالت به سمت 
محصوالت با حاشیه سود باالتر تغییر نموده است. تمامی 
این فعالیت ها با تمرکز بر برنامه 5 ساله شرکت و تاکیدی 
که مدیریت شرکت بر توسعه و عرضه محصوالت جدید و 
با کیفیت در بخش های مختلف قیمتی دارد، صورت پذیرفته 

است. اهم فعالیت های صورت گرفته در سال 94 که منجر 
به بهبود عملکرد شــرکت پارس خودرو شدند عبارتند از :
- بکارگیری روش هــای ابتکاری فروش محصوالت برای 

ترغیب مشتریان
- بکارگیــری روش هــای جایگزین تامیــن مالی مانند 
یوزانس که شرایط شرکت را برای ارائه روش های منعطف 
فروش بدون نیاز به منابع مالی گرانقیمت فراهم می کرد.
- حرکت در مسیر تحقق بخشیدن به چشم انداز شرکت« 
خوشنام ترین خودروساز منطقه تا سال 1400« و اجرای 
برنامه های مرتبط در حوزه فروش، خدمات پس از فروش 
و ارتقا کیفیــت محصوالت جــاری و عرضه محصوالت 
بــا کیفیت جدید به بــازار وبهبود وجهه شــرکت که به 
افزایش سهم بازار شــرکت در سال 1394 نیز منجر شد.

- تولید و ارائه محصوالت جدید)ســاندرو B90 از شرکت 
 330H رنو و محصوالت خانواده برلیانس شامل محصوالت
اتوماتیک، 330H دستی، 320H اتوماتیک، 320 دستی( با 
مشخصات و سطح کیفی باال به نحوی که توانستند رضایت 
مشــتریان را بیش از اهداف تعیین شده از سوی شرکت 
بازرسی کیفیت اســتاندارد ایران )ISQI( برآورده نمایند.

- اهم برنامه ها برای تحقق چشم انداز، دستیابی به اهداف 
کالن و تحقق برنامه بودجه شرکت در سال 95 عبارتند از: 
- برنامــه افزایش تولیــد و فروش محصوالت و همچنین 
عرضــه محصوالت جدیــد از جمله رنو ســاندرو کراس
- افزایش ســهم بازار و اجرای برنامه های افزایش رضایت 
مشتری از فروش، خدمات پس از فروش و کیفیت محصول.
- اصــالح ســاختار مالــی و افزایش ســرمایه در جهت 
خروج شــرکت از شــمول مــاده 141 قانــون تجارت.

- تسویه مطالبات گران قیمتا و استفاده از تسهیالت ارزان 
قیمت با بکارگیری روشهای جایگزین از جمله یوزانس، و 

ریفاینانس
- افزایش عمق ساخت داخل و استفاده از ابزارها و روش های 
قانونی به منظور برخوردار شدن از تحقیقات گمرکی و کاهش 

تعرفه.
موجــود. هــای  ظرفیــت  از  بهینــه  اســتفاده   -
- تــداوم برنامه های مدیریت هزینــه ، وصول مطالبات، 
بهبــود ســاختارها و بهینــه ســازی مصــرف انرژی
- بازنگری و بهبود فرآیندها، رویه ها و روشــهای سازمان.
و  کارکنــان  رضایــت  افزایــش  هــای  برنامــه   -
انســانی. نیــروی  ارتقــاء  و  وری  بهــره  افزایــش 
- بازنگــری روش هــا و تکنیــک هــای راه تولیــد 
)مدیریــت کارخانــه( و بهبــود و گســترش نظامهای 
مدیریــت کیفیــت و ســایر اســتانداردهای مدیریتی.

پارس خودرو همان عروس خیابان آهوی بیابان است
پارس خودرو و موسس آن جعفر اخوان

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

34



لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  69 | شهریور ماه  1395| 

در مجمع عمومي عادي ســاالنه شرکت فوالد آلیاژي 
ایران که مورخ 23 تیرماه و با حضور صاحبان بیش از 94 
درصد سهام این شرکت برگزار شد، 73 ریال سود براي 
هر سهم پیشنهاد و از سوي سهامداران مورد تصویب 
قــرار گرفت.در این مجمع یداهلل طاهرنژاد از شــرکت 
سرمایه گذاري استان یزد به عنوان رئیس هیات مدیره، 
محمد ابراهیم قدیریان به نمایندگي از شرکت صنعتي 
بازرگانــي غدیر به عنوان مدیرعامل، بهزاد گودرزیان از 
شرکت ســرمایه گذاري غدیر و فرخ ابریشم کارزاده از 
صندوق بازنشستگي به عنوان ناظر، علي چال اشتري 
مدیر مالي شرکت به عنوان دبیر جلسه، جواد عیش آبادي 
به عنوان حسابرس و محسن فراهاني به عنوان نماینده 
سازمان بورس اداره کنندگان جلســه بودند.در ابتدای 
جلســه مهندس یداهلل طاهرنژاد ضمن خیرمقدم به 
تمام سهامداران شرکت، با به حد نصاب رسیدن افراد 
حاضر جلســه را رسمی اعالم کرد.رئیس هیات مدیره 
شــرکت فوالد آلیاژی ایران جهت اطالع ســهامداران 
شــرکت در خصوص دو موضوع 1- پروژه یزدیک 2- 
تولید فوالد بــا ارزش افزوده باال صحبت به میان آورد.

وی پروژه یزدیک را وزنه ای بســته شده به پای فوالد 
خواند و گفت: این پروژه هزینه ســنگینی در برداشته 
و دارد که بنا به تکلیف مجمع و همچنین مســووالن 
و مقامات محلی مبنی بر ادامه پروژه یزد یک، تصمیم 
هیات مدیره بر آن شــد که با منابع داخلی شــرکت 
به ادامه پروژه پرداخته که البته کار ســختی اســت و 
همت و مســاعدت تمام سهامداران، مدیران، کارکنان 
و اســتفاده از ظرفیت ملی را می طلبد و امید اســت 
گشایش در بازار فوالد نیز برای ادامه راه ما را یاری کند.

مهنــدس طاهرنژاد تولید فــوالد با آلیاژ بــاال را جزو 
وظایف اصلی شــرکت فوالد آلیاژی ایران عنوان کرد 
و انحراف از ایــن راه را گمراهی و مورد اعتراض بخش 
حاکمیت صنعت فوالد خواند و شــأن و جایگاه فوالد 
را باالتــر از آن دانســت که از رســالت اصلی خود که 
همانا تولید آلیاژ با ارزش افزوده باال و با کیفیت اســت 
خارج شــود.در ادامه مجمع مدیر عامل شرکت فوالد 
آلیاژي ایران به ارائه گزارش عملکرد یک سال شرکت 
پرداخت و مواردي را در خصوص میزان تولید، فروش 
و صادرات و همچنین طرح هاي توســعه مطرح کرد.
مهندس محمــد ابراهیــم قدیریــــان ضمن بیان 
رشــد فزاینده تولید در شــرکت در ســال هاي اخیر 
از ثبــت رکوردهــاي ذیل در ســال 95 خبــر داد:

1- رکورد تولید ماهانه مذاب فوالدسازي 41050 تن در 
خرداد ماه سال جاري )رکورد قبلي 40228 در مردادماه(

2- رشــد 58 درصــدي میــزان کل فــروش طي 
ســه مــاه ابتدایي ســال 95 در مقایســه بــا مدت 
مشــابه ســال 94 و رســیدن بــه 93500 تــن
3- شکســتن رکورد ماهانه فروش محصوالت آلیاژي 
با دســتیابي به عدد 19971 تن در اردیبهشت ماه 95 
که 426 تن نسبت به رکورد تیرماه 93 افزون تر است.

4- صــادرات بالغ بر 23300 تن انواع محصوالت براي 
تحقق هدف ســهم 30 درصدي صادرات از فروش در 
قالب فوالدهاي عملیات حرارتي پذیر، سخت شــونده 
سطحي، دما باال، مهندســي و صنعتي به کشورهاي 
هدف صادراتي و 4برابر شــدن آن نسبت به سال 94

وی همچنین با توجه به تاکید هیات مدیره بر کاهش 
حجم محصوالت انبارها در ســال گذشته در راستای 
تقویت نقدینگی شــرکت و کاهش حجم تسهیالت 
بانکی و هزینه هــای مالی مربوطــه تصریح کرد که 
ســطح انبارهاي محصول شــرکت از 75 هزار تن به 
35 هزار تن در ســال گذشــته کاهش پیــدا کرده و 
تبدیل به نقدینگي شــده است و بخشــی از رسوب 
باقیمانده نیز مربوط به ســفارش های مشتریان است.
وي در ادامه برتولید و فروش محصوالت با ارزش افزوده 
باالتر نظیر ابزاري و زنگ نزن تاکید کرد و این مهم را از 
جمله برنامه هاي استراتژیک سازمان دانست و توجه به 
این امر را براي همگان ضروري خواند. مهندس قدیریان 
میزان فروش کل محصوالت شرکت در سال 94 را بیش 
از 295 هزار تــن اعالم کرد و گفت: این محصوالت با 
ارزشي افزون بر 580 میلیارد تومان به بازارهاي مختلف 
عرضه شده و همچنین حدود 20 هزارتن از محصوالت با 
ارزش تقریبي 10 میلیون دالر در قالب گروه هاي عملیات 
حرارتي پذیر، سخت شونده، زنگ نزن، ابزار سرد کار، کربني 
عملیات حرارتي پذیر، مهندسي و صنعتي ساختماني 
به کشورهاي آلمان، اسپانیا، امارات، افغانستان، ایتالیا، 
بلغارستان، پاکستان، پرتغال، ترکیه، چک، عراق، کره 
جنوبي و هلند صادر شده است که نسبت به سال قبل از 
لحاظ وزني حدود 15درصد رشد داشته است. مدیر عامل 
شرکت فوالد آلیاژی درخصوص طرح هاي توسعه شرکت 
گفت: طرح هاي توسعه شرکت در سال 94 در سه پروژه 
اصلي تعریف شده و به شرح ذیل در حال پیگیري است:

پروژه یزد یک
پروژه یزد یک با توجه به محدودیت در تامین نقدینگي 
در سال جاري با سرعت مطلوب پیش نرفته و با توجه 
به شرایط اقتصادی برنامه هاي از پیش تعیین شده به 
صورت کامل اجرایي نشده و تالش بر آن است که کلیه 
فعالیت هایی که از قبل آغاز شــده است مورد پیگیري 

شده و در اسرع وقت به سرانجام برسد. بنابراین درصد 
پیشرفت پروژه تا پایان ســال 94 برابر 17/ 27 درصد 
خواهــد بود. با توجه به گشــایش LC و تامین آورده 
شــرکت در قرارداد مهندسي و تامین تجهیزات اصلي 
بخش فوالدســازي، این بخش از کار ادامه می یابد و تا 
پایان بهمن ماه مهندســي این قرارداد 5/ 87 درصد و 
ساخت و تامین تجهیزات  51/8 درصد پیشرفت کرده 
اســت و هم اکنون دو محموله از تجهیزات با وزن هاي 
370 و260 تن به ســایت حمل شده و محموله سوم 
در حال آماده سازي برای تست و بـازرسي نهایي است.

پروژه فرآوري قراضه
پــروژه شــریدر بــا 98 درصــد پیشــرفت مراحل 
پایانــي نصب خــود را طي مي کند و انتظــار می رود 
کــه از اوایــل مردادمــاه وارد مرحله راه اندازی شــود 
و از اوایــل شــهریور مــاه بــه بهره برداری برســد.
مفتــول و  وایــر  نــورد  تولیــد  پــروژه 

مطالعات فني و اقتصادي طرح انجام و پیشــنهاد های 
فني مربوطــه از ســازندگان معتبر اخذ و بررســي 
شــده اســت. برای ادامه فعالیت هاي پروژه از جمله 
برگــزاري مناقصــه و شــروع فعالیت هــاي اجرایي 
نیــاز به تصمیم گیري هیات مدیره شــرکت اســت.
در ادامه جلسه مدیر عامل شرکت دستاورد هاي مهم 
ســال 94 را که حاصل تــالش و همت همه کارکنان 
زحمتکش این شرکت است را به شرح ذیل اعالم کرد:
*حفظ ســهم بازار به رغــم واردات بــا تعرفه پایین
*تسهیل شرایط بازرگاني براي مشتریان اصلی شرکت

ایــزو  اســتاندارد  گواهینامــه  *اخــذ 
مشــتریان شــکایت  بــه  رســیدگي   10002

 10004 ایــزو  اســتاندارد  گواهینامــه  *اخــذ 
مدیریــت پایــش و اندازه گیري رضایت مشــتریان
*به روز رساني و اصالح سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان
*حضور فعال در نمایشگاه هاي تخصصي صنعت خودرو 

تبریز و تهران
نمونــه صادر کننــده  عنــوان  بــه  *انتخــاب 

سپس آقای علی چال اشتری، مدیر امور مالي و اقتصادي 
شرکت پس از ارائه عملکرد مالی شرکت در سال 1394، 
میزان سود تحقق یافته هر سهم )EPS( را براي سال 
جــاري 69 ریال اعالم کــرد. در این مجمع همچنین 
روزنامه »دنیــاي اقتصاد« به عنوان روزنامه رســمي 
شرکت انتخاب شــد و موسسه حسابرسي و خدمات 
مالي رهبین به عنوان حسابرس رسمي شرکت از سوي 
سهامداران انتخاب شد، ضمنا موسسه آزمون پرداز ایران 
مشــهود نیز به عنوان بازرس علي البدل برگزیده شد.

شی
ر با

رَگ
ن َز

وژ
ا

شرکت فوالد آلیاژی، حصول افتخار ملی
مديرانی که رسم میدان داری می دانند
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آقــای عاطفی فــر چه در زمانی کــه معاون اعتبــارات و بازاریابی بانــک بود و چه 
اکنون به عنوان سرپرســت ایفــای نقش می کند همواره بــر کمک به تولید ملی 
و حمایت از اقتصاد داخلی تاکید داشــته است. از سویی دیگر با توجه به نام گذاری 
امســال از ســوی مقام معظم رهبری به نام اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل تالشی 
فزون تر برای همراستاســازی برنامه های بانک دی با فرمایشات ایشان داشته است.

با توجه به این موضوع و نیز در پیش بودن هفته بانکداری اسالمی با همت همکاران 
در مرکز مطالعات و توســعه بانکداری اســالمی گفت وگویی با علی رضا عاطفی فرـ  
ـ با محوریت »اقتصاد مقاومتی« انجام شده است که تقدیم می شود: سرپرست بانک دی 

آقای عاطفی فر نسبت میان بانكداری و اقتصاد مقاومتی را چگونه می بینید؟
در ابتدا ضروری می دانم تاکید کنم که بانک دی به عنوان عضوی انقالبی و متعهد از 
جامعه بانکی کشور همواره در راستای تحقق آرمان های انقالب اسالمی و راهبردهای رهبر 
معظم انقالب کوشا بوده است و ابتکار این بانک را در تاسیس مرکز مطالعات بانکداری 
اسالمی و همچنین راه اندازی شورای فقهی بانک دی با محوریت حجت االسالم موسویان 
می توان شاهدی بر این مدعا دانست. بنابراین تحقق اقتصاد مقاومتی نیز در سالی که از 
سوی رهبر معظم انقالب به عنوان سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نامگذاری شده 
از اهم اهداف بانک دی خواهد بود کما اینکه بانک دی از توجه به این مساله به عنوان 
یکی از دغدغه های مهم رهبر معظم انقالب در سال های گذشته نیز غافل نبوده است.

اما در پاسخ به سوال شما و برای بررسی نسبت بین اقتصاد مقاومتی و بانکداری ابتدا 
باید تعاریف آنها را به دقت بررسی کرد. از بین این دو واژه تعریف بانکداری مشخص 
و پذیرفته شــده اســت اما اقتصاد مقاومتی واژه نویی است که از سوی رهبر معظم 
انقالب در دهه گذشــته بارها مطرح شــده و باید تعریف آن را مورد مداقه قرار داد.

مقام معظم رهبری خود اقتصاد مقاومتی را چنین تعریف می کنند: »اقتصاد مقاومتی یعنی 
آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های 
شدید می تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد« می بینیم که در این تعریف دو 
عنصر مورد تاکید است؛ نخست رشد اقتصادی و دوم عنصر تحریم! اقتصادی که بتواند در 
شرایط دشواری مثل تحریم همچنان رشد کند و شکوفا بشود باید چه ویژگی هایی داشته 
باشد؟ پاسخ به این سوال اقتصاد مقاومتی را برای ما مشخص می سازد و سپس می توانیم 
به نسبت آن با بانکداری یا بهتر بگوییم وظیفه سیستم بانکی در تحقق آن بپردازیم.

نخستین مساله در رشد اقتصادی تولید است و از آنجا که اقتصاد مقاومتی در تعریف 
مقام معظم رهبری بر رشد مداوم در شرایط دشوار تاکید می کند، می توان چنین نتیجه 
گرفت که تولید و رشد اقتصادی در اقتصاد مقاومتی درونزاست یعنی بخش های مختلف 
صنعت و کشاورزی در تولیدات خود به صورت مستقل و بدون وابستگی جدی به خارج 
از کشور فعالیت می کنند و تولید در چنین شرایطی باید از بنیان های قوی برخوردار بوده 
و مساله پایداری در روند واحدهای تولیدی مشاهده شود. کمک به بخش های تولیدی 

و مولد فوق خود تحقق 
اهداف و برنامه های اقتصاد 
مقاومتی توسط سیستم 

بانکی است.

در شــكل گیری این 
بانك ها چه  مســاله 
نقشی خواهند داشت؟

دقیقا به نقطه تالقی دو مفهوم بانکداری و اقتصاد مقاومتی رسیدیم. یعنی اینکه استمرار 
فرآیند تولید تنها در صورت حمایت صحیح از تولید توسط بانک ها رخ خواهد داد. در 
حقیقت این صرف پرداخت تسهیالت نیست که می تواند تولید پایدار را رقم بزند بلکه 
نحوه پرداخت تسهیالت نیز اهمیت بسیار زیادی دارد به عنوان مثال تصور کنید یک 
واحد تولیدی را که برای راه اندازی بخشــی جدید و یا اساسا برای آغاز به کار خود از 
یکی از بانک ها تسهیالت بدون تنفس و با بهره باال دریافت کرده است! طبیعی است 
چه این واحد تولیدی در همان ماه های نخســت که بازه زمانی الزم برای رسیدن به 
سودآوری و موفقیت مالی است با مشکل جدی دچار خواهد شد و چه بسا که ادامه 
همین وضع بنگاه را به تعطیلی کشانده و سبب از بین رفتن کسب و کار و همچنین 
باعث از بین رفتن تولید پایدار در کشور شود که این خود نقض اقتصاد مقاومتی است.
از دیگر سو این سوءتدبیر دو جانبه که هم سوء تدبیر بانک در اعطای چنین تسهیالتی 
محســوب می شود و هم سوءتدبیر  تولیدکننده در گرفتن چنین تسهیالتی؛ میزان 
نکــول را نیز در بانک افزایش می دهد و آمارهای عملکرد بانک را نیز دچار خدشــه 
می ســازد که این خود نیز یک مــورد دیگر از موارد نقض اقتصاد مقاومتی اســت.

پس به طور حتم یکی از بهترین و مهمترین اقدامات بانک ها در اقتصاد مقاومتی طراحی و 
استفاده از ابزارهایی است که ضمن در نظر داشتن سود بانک و سهامدارانش در بلند مدت 
از تولید پایدار و مستمر در کشور حمایت کند به طوری که تولیدکنندگان بتوانند با استفاده 
از این تسهیالت کسب و کار موفق و پایداری را به وجود آورده و خود و بانک و کلیت اقتصاد 
کشور را در میان مدت و دراز مدت از آن بهره مند سازند. پس سیستم بانکی بایستی با 
مدیریت نقدینگی و تعادل در نرخ سود سپرده ها و تسهیالت بتواند به این مهم دست بیابد.

به نظر شما چرا رهبر معظم انقالب واژه اقدام و عمل را در كنار اقتصاد مقاومتی در شعار 
سال قرار داده اند؟ آیا این به معنای پرهیز از شعارزدگی در اقتصاد مقاومتی نیست؟
طبیعتا این ابتکار رهبر معظم انقالب در ذهن مخاطــب اولین نکته ای را که یادآور 
می شود پرهیز کردن مدیران و مسوالن از خالصه کردن شعار سال در نصب بنرهای 
تبلیغاتی و برگزاری سمینارهاست، اما فقط نگاه سلبی به ماجراست یعنی این فرموده 
رهبر معظم انقالب به ما می آموزد که چه کاری را انجام ندهیم ولی این کافی نیست! 

اقتصاد مقاومتی 
برای  راهبردی 
بخش های  تمام 
است اقتصادی 
دی بانک  سرپرست 
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باید در کنار وجه سلبی به وجه ایجابی امر نیز توجه داشته باشیم، این یعنی ببینیم 
اقــدام و عمل در کنار لفظ اقتصاد مقاومتی چه چیزی را ایجاب می کند و این تفکر 
بوجــود نیاید که با امضاء یک قرارداد برجام همه کارها را کنار گذاشــته و از صحنه 
مقاومت خارج شویم و پیش بینی رهبر انقالب در این زمینه بسیار مهم و راهگشاست.

یک پیشنهاد این است که مجموعه های مختلف شاخص های عمل به اقتصاد مقاومتی را 
با کمک اساتید فن و اقتصاددانان و متخصصان استخراج کنند و سپس به صورت منظم 
و مستمر فعالیت خود و مجموعه را با این شاخص ها بسنجند تا مشخص شود که چه 
میزان در دستیابی به اقتصاد مقاومتی موفق بوده ایم و چقدر به هدف نزدیک شده ایم؟

بــه نظر شــما این خــود بخش زیــادی از تــوان مجموعه هــا را به 
خــود اختصاص نــداده و ســبب اتالف زمــان و هزینه نمی شــود؟
به نکته خوبی اشاره شد اما پاسخ شما منفی است. نکته از این جهت خوب است که 
به یک آفت جدی در این مساله اشاره می کند. مسلما هیچ هدفی بدون ریز شدن به 
اهداف کوچکتر و مشخص شدن شاخص ها قابل دستیابی نیست و میزان دستیابی 
به آن نیز قابل اندازی گیری نیست، پس طراحی شاخص های اقتصاد مقاومتی امری 
ضروری و غیر قابل اجتناب اســت. اما باید توجه داشت که آفت جدی در این مسیر 
درست همان مساله ای است که در سوال خود به آن اشاره کردید؛ اوال نباید اقدام برای 
تحقق اقتصاد مقاومتی معطل طراحی شاخص ها بشود. ثانیا نباید فرآیند طراحی شاخص 
ها آنقدر زمان بر و هزینه بر شود که پس از گذشت یکسال تنها دستاورد ما طراحی 
چند شاخص باشد. اقتصاد مقاومتی راهبردی برای تمام بخش های اقتصادی است.

آیا سیســتم بانكی كشــور بــرای اقــدام و عمــل در راســتای 
اقتصــاد مقاومتــی عملكــرد مدونــی از خود بــروز داده اســت؟
بله توجه داشــته باشید اولین بار در شــهریورماه 1389 مقام معظم رهبر معظم در 
دیــدار جمعی از کارآفرینان در ماه مبارک رمضان، موضوع اقتصاد مقاومتی را مطرح 
کردند پس از آن نیز در اســفند  1392 ایشــان با ابالغ سیاست هاي کلي 24 گانه 
اقتصاد مقاومتي این مســاله را به دقت مورد تاکید قرار دادند. از این بیانیه بندهاي 9 
و 19 دقیقا مرتبط با سیستم بانکی بود این همان مواردی است که باید برای احصای 
شاخص های اقتصاد مقاومتی در سیســتم بانکداری مورد بررسی قرار گیرد و البته 
کمیته ای نیز در بانک مرکزی برای همین مساله تشکیل شده است اما این اقدام هرچند 
الزم، نمی تواند کافی باشــد و ضروری است که بانک ها به صورت مستقل و متناسب 
با شــرایط بانک خود به بررسی راه های عملی کردن اقتصاد مقاومتی به خصوص در 
زمینه حمایت از تولید بپردازند و در طراحی ابزارهای بانکی سازگارتر با پایداری تولید 
در میان و بلند مدت پیشــگام شــوند و این دقیقا همان مساله ای است که در بانک 
دی نیز مورد توجه قرار گرفته اســت. بانک دی نیز در ابتدای سال با تشکیل کمیته 

اقتصاد مقاومتی و برگزاری جلسات منظم برای اقدام و عمل برنامه ریزی کرده است.
همچنین از اقدامات صورت گرفته دیگر در بانک دی در این راستا می توان به انتشار 
فصلنامه مطالعات بانکداری اسالمی از سوی مرکز مطالعات بانکداری اسالمی بانک دی 
و همچنین امضای تفاهم نامه بین بانک دی و انجمن اقتصاد اسالمی ایران اشاره کرد.

آیا بانك دی در حوزه عمل و خارج از مساله تدوین شاخص و بخشنامه نیز 
اقدامی در راستای اقتصاد مقاومتی صورت داده است؟  بانک دی تنها در سه ماهه 
نخست سال 95 به عقد چندین تفاهم نامه با بخش های مختلف تولیدی برای افزایش 
حمایت از تولید اقدام کرده اســت که از آن میان می توان به مواردی همچون امضای 
تفاهم نامه با سندیکای شرکت های ساختمانی به عنوان یکی از محورهای اصلی صنعت 
ساختمان کشور و همچنین امضای تفاهم نامه با شرکت بازرگانی پتروشیمی اشاره کرد.

بایــد توجه داشــت پتروشــیمی از راهبردی تریــن صنایع در اقتصــاد مقاومتی 
اســت زیرا کشور را به ســمت خروج از بن بست خام فروشــی نفت و اقتصاد تک 
محصولی سوق می دهد و همچنین مشــارکت و پشتیبانی در طرح های کوچک 
و متوســط را یکی از اصلــی ترین راهبرد هــای بانک دی می تــوان مطرح کرد. 
ـــیا اقتصاد مقاومتی تنها موضوع فعالیت های بانک دی مانند اعطای تســهیالت 
و انجــام مطالعــات را در بــر می گیرد یــا مقاومت اقتصــادی به عنــوان رویکرد 
اقتصــادی اصلــی می توانــد محور فعالیــت اقتصادی خــود بانک نیز باشــد؟

مســلما هر مجموعه ای که حیات اقتصــادی دارد می تواند راهبرد اقتصاد مقاومتی 
یعنی تالش برای رشــد و شــکوفایی هرچه بیشتر در شــرایط تحریم و دشواری 
اقتصادی را محور فعالیت های خود قرار دهد و در صورت برخوردار بودن از مدیریتی 
عاقالنه و هوشمندانه هر مجموعه اقتصادی چنین راهبردی را پیش خواهد گرفت.

بانک دی نیز در همین راســتا همواره در تالش بوده تا رفتاری متناســب با اقتصاد 
مقاومتی در عملکرد خود پیش گرفته و بتواند در عین از شــرایط ناهموار اقتصادی 
جامعه بخصوص برای جامعه بانکی کشور عملکرد اقتصادی مثبت و رو به رشدی را 
حاصل کند. چانچه آمارها نشــان می دهند موفقیت اقدامات بانک دی در راســتای 
سرمایه گذاری در بورس و پرداخت مابه التفاوت سود سپرده به سپرده گذاران محترم 
در ســال گذشته را می توان شــاخصی از موفق بودن عملکرد بانک دی در راستای 
اقتصــاد مقاومتی در درون مجموعه خود و در حیات اقتصادی خود بانک دانســت.

بانک دی در ســال جاری نیز طبق فرمــوده رهبر معظم انقالب اقتصاد مقاومتی را 
هــم در رویکرد های مطالعاتی و هــم در رویکردهای ترجیحی تخصیص اعتبارات 
و همچنیــن در رفتار و عملکرد اقتصادی بانک محور اقدامات خود قرار خواهد داد و 
امید اســت که سپرده گذاران و سهامداران بانک و همچنین کارمندان و همه اعضای 
خانــواده بزرگ بانک گــروه مالی  دی  نتیجه این اقدامــات را در آینده نزدیک و به 
صورت ملموس احساس کنند. باشد که موجب رضایت خداوند و مردم عزیزمان باشد.

*  مصاحبه كامل آقاي دكتر محسن زرندی مقدم  معاون مالي و همچنین  دكتر محمدرضا مردانی  مشاور بانكداري اسالمي و استاد  ارجمند جناب صفر لكي 
مدیر روابط عمومي بانك دی  در شماره بعدی  این نشریه چاپ می گردد.
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برای  خزر  پــارس  ویژه  هدایای 
وفادار مشتریان 

باشگاه  اعضای  کشــی  قرعه  مراسم 
مشــتریان با حضور مدیریت محترم 
آقای مهندس  عامل شــرکت جناب 
هیئــت  محتــرم  اعضــای  همتــی، 
درافشــار  مهندس  آقای  جناب  مدیره 
اداری جناب  و  مالــی  معاونــت محترم   ،
تامین جناب آقای  ، معاونت محتــرم  آقای زند 
فیاضــی و مدیران شــرکت صنعتــی پارس خزر و 
شــرکت های همبســته و همچنیــن حضور خبری 
ویژه اقتصاد و بیمه برگزار شد.این مراسم در سالن 
اجتماعــات شــرکت صنعتی پارس خــزر در دفتر 
مرکزی تهران برگــزار گردید و به جمع کثیری از 
در  فعال  فروشــندگان  و  وفادار  کننــدگان  مصرف 
سراســر کشــور به قید قرعه جوایز ویژه اهدا شد. 
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مجمــع عمومی عــادی ســالیانه شــرکت بیمه 
در  مــورخ 1395/4/30  )ســهامی عام(  ســرمد  
محــل مرکز همایش هــای رازی برگــزار گردید. 
در این مجمع که با حضور 95/30 درصدی سهامداران 
حقیقــی و حقوقی ، اعضاء هیــات مدیره، نماینده 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای 
پرویز مقدسی بود، که جنابان حسن خدایاری و بهزاد 
صادق در مقام نظار اول و دوم و آقای عبدالحسین 
پهلوان به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمع 
مربوط به اهم فعالیتهای صــورت 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 مشــمول ماده 129 با تقسیم سود 
120 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

 مؤسســه حسابرســی و خدمــات مالــی فاطــر 
به عنــوان بــازرس قانونــی و حســابرس اصلــی 
شــرکت و موسســه حسابرســی آرمــان راهبرد 
به عنــوان بــازرس علی البدل انتخــاب گردیدند.

تاریخچه
شرکت بیمه سرمد )سهامی عام(، در تاریخ هجدهم 
شهریور ماه سال 1392 با سرمایه تمام پرداخت شده

چهارصد )400( میلیارد ریال، طی شماره 444067 
در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
به ثبت رســید و در تاریخ اول آبان ماه سال یکهزار 
و ســیصد و نــود و دو )1392/8/1( مجوز فعالیت 
خود در تمامی رشته های بیمه ای را تحت شماره 
92/100/33384 از بیمه مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران اخذ و فعالیت خود را بعنوان یک شرکت بیمه 
خصوصی، آغاز نمود. تابعیت شــرکت ایرانی است .
ماموریت، چشــم انداز و اهداف کالن کیفی شرکت

بیانیه ماموریت
بیمه ســرمد در محیطی پویا، حرفــه ای و دانش 
بنیان، با شناسایی جنبه های پیدا و پنهان زندگی،

بهترین راه حل های بیمه ای را ارائه می نماید و در این 
مسیر، خود را مسئول امنیت مالی مشتریان می داند.

بیانیه چشم انداز
مــی خواهیم به برندی معتبر و قابل اعتماد تبدیل 
شــویم، بگونه ای که هر خانواده ایرانی در هر زمان،
یک پوشــش بیمه ای از بیمه ســرمد داشته باشد.

اهداف كالن كیفی
- پایــدار ســازی جریان ارزش اقتصادی شــرکت

- توسعه سرمایه های انسانی
میــزان  بهبــود  طریــق  از  کیفیــت  ارتقــاء   -
تطابق عملکرد شــرکت بــا انتظارات مشــتریان

اهداف کمی و رئوس برنامه های شــرکت در سال 
BSC 1395 برمبنای مدل

منظر مشتری
- راه انــدازی وب ســایت تخصصــی بیمــه های 
زندگــی بــه منظــور ایجــاد قابلیت مشــاهده 
ســالیانه/لحظه ای اطالعــات بیمه هــای زندگی 
مشــتریان )اقســاط قابــل پرداخت، حــق بیمه 
پرداختــی، ذخیره ریاضی بیمه هــای زندگی و...(

- نوآوری از طریق متنوع ســازی محصول و اصالح 
فرآینــد در زمینه بیمــه عمر و ســرمایه گذاری

- فعــال شــدن 300 نماینــده عمومــی و 90 
نماینــده بیمه زندگی جدید در ســطح کشــور.

نمــودن زیرســاخت هــای ســخت  فراهــم   -
افــزاری و نــرم افــزاری بــرای توســعه بازاریابی 
مشــتری محــور  بــر  محصــوالت  فــروش  و 
Customer/ مشــتریان  باشــگاه  توســعه   -
Consumer Club )منوها و زیرمنوها، خدمات، 
عضــو گیــری، امتیازبنــدی، ارتقاء، جوایــز و... (

- ایجاد زیرســاخت الزم برای ارائه خدمات صدور 
بیمه نامه در رشــته های بیمه ای آتش ســوزی، 
زندگی) عمروســرمایه گــذاری، عمرزمانی و... ( به 
موجب مکانیزم های مختلف الکترونیک شــرکت

- ارائــه بیمــه نامــه هدیــه )هیربُــد(  در انواع 
رشــته های بیمــه ای در نیمه اول ســال 1395

- استانداردسازی و کاهش زمان ارائه خدمات صدور 
بیمه نامه و پرداخت خسارت در انواع رشته های بیمه

منظر فرآیندهای داخلی كسب و كار
- ممیزی و دریافت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت 
9001:2015 ISO بر مبنای استاندارد بین المللی

- ممیزی و دریافت گواهینامه سیســتم مدیریت 
31000ISO ریسک بر مبنای استاندارد بین المللی

- حضور در 15 درصد شعب منتخب بانک صادرات 
ایران برای ارائه انــواع خدمات بیمه و بیمه زندگی

- اجرای مصوبه هیات مدیره محترم در رابطه با همکاری 
با فعاالن خوشنام صنعت بیمه در عرصه بین المللی

- اعمال نظارت و کنترل بر عملیات فنی )بیمهای( و 
مالی بخشهای مختلف به موجب برنامه های مشخص

منظر رشد، نوآوری و یادگیری سازمانی
شــغلی  کارراهــه  و  شناســنامه  تدویــن   -
شــرکت انســانی  هــای  ســرمایه  و  مشــاغل 
- ارتقای دانش فنی و سطح کیفی مدیران، کارکنان 
و نمایندگان به موجب برنامه های آموزشی مختلف 
عمومی، بیمه ای، مالی و بازاریابی در داخل و خارج کشور
)BI( توســعه قابلیــت هــای هــوش تجــاری -
در قالــب داشــبورد شــاخص هــای کلیــدی

منظر مالی
- افزایش ســهم از بازار بیمه کشــور به 0/9 درصد

بمیــزان  شــرکت  فــروش  هــدف  تحقــق   -
ترکیــب  بــا  ریــال  میلیــارد   2160 تقریبــی 
متــوازن حــق بیمــه در کل پرتفــوی شــرکت
- افزایش ســهم بیمه های زندگی تا 27 درصد از 

پرتفوی کلی شرکت

بیمه سرمد و ارايه بهترين راه حل های بیمه ای 
بیمه ای پويا و نوآور
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طــی   
ســاختمان  در  مراســمی 

بــورس، زنــگ آغــاز بــکار معامــالت بــورس اوراق 
بهــادار تهــران توســط شــرکت همــراه اول بــه صــدا درآمــد.

همزمان با سومین سالروز عرضه سهام این شرکت در بورس اوراق بهادار، بازگشایی 
نمادین بازار توسط سیدعباس نوربخش معاون مالی و تدارکاتی اپراتور اول صورت گرفت.

در ایــن مراســم، معــاون مالــی و تدارکاتــی همــراه اول ضمن تشــریح آخریــن وضعیت 
مالــی و شــبکه ایــن اپراتور اظهار داشــت: در چند ســال گذشــته ســهامداران به مــا اعتماد 

کردنــد و ما با توســعه شــبکه و بهبــود عملکرد مالی، پاســخ مناســبی به ایــن اعتمــاد داده ایم.
وی افــزود: ارزش بــازار همــراه اول در مــدت زمان حضــور در بورس، معــادل 207 درصد رشــد کرده 

اســت که میانگین آن در هر ســال حدود 35 درصد اســت. EPS ســهام همراه اول نیز با توجه به افزایش 
ســرمایه صــورت گرفتــه، صعــودی بوده و بــرای ســال آینده حــدود 715 تومــان پیش بینی می شــود.

نوربخــش ضمن اشــاره به بهبود شــاخص هــای مالی گفت: ایــن موضوع در حالــی اتفاق می افتــد که این 
شــرکت طی چند ســال اخیر حــدود 10 هزار میلیــارد تومان در شــبکه خود ســرمایه گذاری کرده اســت.

معاون مالی و تدارکاتی همراه اول در پایان با اشاره به رتبه شفافیت و اطالع رسانی همراه اول گفت: اپراتور اول با رتبه 
133 در بورس آغاز به کار کرد و امسال به رتبه 12 رسیده است، امیدواریم در سال آینده جزو 5 شرکت برتر بورس باشیم.

در این مراســم روح اله حســینی مقدم، معاون ناشران و اعضای بورس شــرکت بورس تهران ضمن تبریک به همراه 
اول به مناســبت ســومین ســال حضور در بورس گفت:  همراه اول، سومین شرکت بزرگ بورســی در کشور است.

حســینی در ادامه گفت: همراه اول از نقدشــوندگی و شفافیت مناسبی برخوردار است و امتیاز آن طی دوره ای که در 
فرابورس تهران فعالیت داشــت مطلوب بود و هم اکنون نیز از  100، امتیاز باالی 90 را به خود اختصاص داده اســت.

وی بــا اشــاره بــه اهتمــام شــرکت همــراه اول بــه بحــث گزارشــگری گفــت: توصیــه مــا بــه کلیــه 
باشــند. بــه موضــوع گزارشــگری توجــه بیشــتری داشــته  تــا  ایــن اســت  ســهامداران و ســرمایه گذاران 

الزم بــه ذکــر اســت بــه مناســبت ســومین ســالروز ورود همــراه اول بــه بــورس، ایــن شــرکت خالصــه ای از 
عملکــرد 3 ســاله خــود منتشــر کــرده اســت کــه در آن رونــد مناســبت عملیاتــی کاماًل قابل مشــاهده اســت.

شرکت ارتباطات سیار ایران )همراه( در تاریخ  1392.05.27  طبق هماهنگی های انجام گرفته شده و پس از بیش از 27 ماه حضور در 
بازار فرابورس به جمع شرکتهای بورسی پیوست. قیمت کشف شده هر سهم همراه در آن تاریخ 42.000 ریال به ازای هر سهم بوده است.

با نگاهی به جدول فوق مشــاهده می شــود در بازه زمانی که بازار پس از 4 ماه و در دی ماه 92 سقوط شدید خود را آغاز کرد، همراه 
اول با عملکرد مناســب عملیاتی خود و با رشــد 43 درصدی سود خالص پیش بینی شده هر سهم سال مالی 95 نسبت به سال مالی 92 

توانســت بازدهی بســیار مناسب تری را در این دوره 3 ساله در مقایسه با شــاخص بورس اوراق بهادار تهران و شاخص صنعت مخابرات رقم بزند. 
)بازدهی 131 درصدی همراه اول در مقابل بازدهی 31 درصدی شــاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و بازدهی 95درصدی شــاخص صنعت مخابرات(

ســید محسن صبح که از خواب بیدار شــد در برابر این خواسته کبری خانم همسر خود قرار گرفت، 
پائیز را رها کن و امروز به پابوس حضرت رضا رویم... و به صورت اشــک ســرازیر شــد و سید محسن 
رفت گوشــه خانه تلفن را که زده بود به شارژ به دست گرفت و شماره محمد عباسلو را گرفت. حاجی 
محمد امروز دو ساعت از روز باال آمده آب از کوچه فراخ بنداز بره نوباغ حاجی محمد. سید خیر است! 
سید؛ انشاءاهلل. لختی بعد شماره اسماعیل چوپان را گرفت، گفت: گوسفند ببر پشت کوه مغازه و ظهر 
هم برو لوله کاب ســفره را بسته، معصوم برادرم می آورد و سومین بار شماره معصوم را گرفت و گفت: 
معصوم، معصوم علی دو روزی کار را بدست بگیر تا از من خبر. به یک ساعت نکشید حاج کاظم چاوشی 
را آغازیــد و مــردم زوار حضرت را بدرقه کردند و بــا آوای خوش حاج کاظم عکس گل روی مصطفی 
را با صلوات بدرقه شــان ساختند. سید محســن فرماندهی کارش را با همراه اول چنان سامان داد که 
هیچ آبی هدر نرفت و سفره چوپان خالی نماند. مزرعه سبز ماند و سفر پابوسی به لذت و سیده کبری 
در آســتان حضرت راز تعجیل بگشــود. در البالی تالوت زیارت نامه به آقا می گفت تو طلبیدی و من 
لبیک گفتم آقاجان، آمده ام تا که مرادم دهید. هنوز کاســه آب سقاخانه در دست بود که صدای زنگ 
تلفن همراه به صدا درآمد و آنســوی خط آشــنایی گفت: مژده که سید مجتبی در تهران ماند تا بقیه 
سربازی را در تهران پی گیرد. سید مجتبی پسر سیده کبری رفته بود خدمت مقدس سربازی و دوره 
آموزشــی در ارومیه پی می گرفت و نیاز ســید کبری ماندن در تهران بود و رفته بود تا از حضرت این 
نیاز را بخواهد و کجا باشد که شمس الشموس، خسرو اقلیم طوس حاجت ندهد به سفره کریمانه خود.

و من در مدخل تاالر شیشه ای بورس ناظر آن هستم که امروز زنگ بورس به دست مدیران همراه اول به 
صدا درآید. کاری به غایت نیکو از بچه های خوب روابط عمومی بورس و مدیریت آگاه و کاربلد بورس تهران.

همراه اول ، همراه همیشگی
به راستی که هیچ کس تنها نیست ...
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حال و روز ســیمانی ها خوب نیســت عده ای بر 
این باورند که تولید افزون از مصرف بازار اســت و 
عده دیگر می ســرایند مدیریت برای آن است که 
از تنگنــای گذر کنی و ســیمان داراب چه خوش 
می خرامد و زان بخشــی که مــی تواند خداقوت. 
مجمع عمومي عادي سالیانه شرکت سیمان داراب 
)سهامی عام( در مورخه شنبه 1395/4/26 در محل 
انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان برگزار گردید.

در ایــن مجمع کــه با حضور بیــش از 87 درصد 
ســهامداران حقیقــی و حقوقــی، اعضــاء هیات 
مدیــره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 
حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهــده آقــای محمدرضــا رحمانی که 
جنابــان همایــون آزادی و فرهاد امیر حســینی 
در مقــام نظــار اول و دوم و آقــای حمیدرضــا 
متقاعدی به عنــوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط 
مدیرعامل شرکت مربوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 1394/12/29 
و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 
و با تقســیم سود 60 ریال به کار خود پایان دادند.
مدیرعامل فرهیخته شــرکت با اشــاره به احتمال 
رونق بخش عمرانی بــا افزایش درآمدهای دولت و 
تالش برای ســهمیه بندی تولید به منظور افزایش 
نرخ محصوالت و در عین حال کاهش هزینه های 
شــرکت را از نکات بارزی برشــمرد که مدیریت با 
اشراف کامل به آن سیاست های خود را برنامه ریزی 
کرده است تا با ارزش آفرینی و سودآوری در جهت 
جلب رضایت مشــتریان و ســهامداران اقدام کند.

پیام هیات مدیره
حمــد و ســپاس خداونــد یکتــا کــه طاعتش 
را موجــب قــرب بنــدگان و شــکرگذاری آنان 
را باعــث افزونــی نعمــت قــرار داد. در ســال 
 کارخانجات تولید کننده سیمان هم چنان مواجه 
با کاهش شدید تقاضای ســیمان در بازارها بودند. 
تداوم کاهش بهای نفــت در جهان منجر به رکود 
اقتصادی کشــورهای منطقه، کاهــش طرح های 
عمرانی و نهایتا کاهش چشــمگیرتقاضای سیمان 

در کشورهای همســایه گردید وسیمان صادراتی 
در بازارهای داخلی عرضه و وضعیت عرضه و تقاضا 
را بنحو بی ســابقه ایی آشفته بود. صنعت سیمان 
هرگز چنین وضعیتی را در هیــچ دوره ای تجربه 
نکرده بود. متاسفانه عدم هماهنگی بین کارخانجات 
و نبود درک درســتی از شــرایط موجود منجر به 
شــکل گیری رقابتی منفی در صنعت سیمان شد 
بطوریکه علیرغم افزایش همه عوامل هزینه تولید 
نسبت به سال قبل متوســط بهای فروش سیمان 
نسبت به ســال  در حدود ده درصد کاهش نشان 
می دهد. بطوریکه اغلب کارخانجات وارد حاشــیه 
زیان عملیاتی شــدند و صرفا برای پرداخت هزینه 
هــای جــاری و بقا خــود در برخــی از مناطق با 
شرایط کامالغیر اقتصادی سیمان خود را عرضه و 
ریسک های منطقی و مشــخص حاصل از فروش 
اعتباری را نیز در نظر نگرفته و آنرا پوشش ندادند.

شرکت سیمان داراب با توجه به فاصله نسبتا زیاد 
از بازارهای اصلی مصرف، درحالیکه مواجه با عرضه 
های سنگین ســیمان از طرف کارخانجات استان 
فارس و هم چنین اســتان های هم جوار بخصوص 
اصفهان و یزد بود موفق به فروش بالغ بر 823 هزار 
تن سیمان گردید که نســبت به سال 93 فقط 7 
درصد کاهش نشــان می دهد. با توجه به اینکه در 
سال 94 تقریبا صادرات نداشتیم و هم چنین مسائل 
و مشــکالت ناشی دوری از بازارهای اصلی مصرف، 
بطور نسبی در فروش سیمان توفیق داشتیم. تولید 
کلینکر در سال مورد گزارش بالغ بر 1/038 تن بوده 
است. در اواخر سال 94 انجمن صنفی کارفرمایان 
صنعت سیمان با توجه به کاهش چشمگیر تقاضا در 
بازار در اقدامی شایسته به سهمیه بندی عرضه برای 
کلیه کارخانجات کشور نمود. علیرغم اینکه بعضی از 
شرکتها که متاسفانه درک درستی از شرایط موجود 
نداشــته و حتی بنظر می رسد منافع سازمان خود 
را بدرستی تشــخیص نمی دهند از سهیمه بندی 
منطقی در نظر گرفته عدول کردند و باعث آشفتگی 
بازار شــدند ولی باز هم تدابیر اتخاذ شدذه ناشی از 
ســهمیه بندی منجر به بهبود نسبی قیمت های 
فروش در 2 ماهه پایان سال گردید.شرکت سیمان 
داراب معتقد اســت بایســتی قویا از طرح مذکور 
حمایت و با متخلفین که ممکن است باعث شکست 
طرح و نهایتا تعطیلی بسیاری ازخطوط تولید شوند 
قاطعانه برخورد شــود. در سال 94 بالغ بر 35 خط 
تولیــد از مدار خارج گردید. بنظر می رســد تداوم 
وضعیــت موجود در نهایت منجر به آســیب های 
بیشتری برای این صنعت بومی که یکی از مصادیق 
بازار اقتصاد مقاومتی در سال اقدام و عمل می باشد 
ایجاد می نماید و مسئولین محترم در سطح کالن 
بایســتی تدابیر ویژه ای برای حمایت جدی از این 
صنعــت بعمل آورند در غیر ایــن صورت وضعیت 
اشــتغال که یکی از مهم ترین مولفه های رشــد 
اقتصادی می باشد با خطر جدی مواجه می گردد.  

برنامه های آینده شركت
گسترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع بخشی 

شیوه های فروش
در جهت گسترش بازارهای فروش داخلی شرکت 
در نظر دارد با بررســی نیازهای مصرفی سیمان در 

منطقه و اســتان های هم جوار و تداوم برنامه های 
مشــتری مداری مبتنی بر استراتژی های شرکت 
ضمن حفظ سهم بازار موجود به بازارهای جدید ورود 
نماید و هم چنین با حفظ بازار صادراتی موجود خود 
در عراق به بازارهای جدید سایر کشورهای حاشیه 
خلیج فارس و کشــورهای آفریقایی راه پیدا کند.
تولیــد محصــوالت و معرفی محصــوالت جدید
شرکت با توجه به نیازهای مشتریان داخلی و صادراتی 
به محصوالت تولید خود تنوع بخشــیده و عالوه بر 
تولید سیمان تیپ 2 و پوزوالنی و تیپ 5 صادراتی که 
در حال حاضر تولید می گردد. موفق به اخذ گواهی 
نامه استاندارد سیمان سیمان تیپ 3 و سیمان های 
آمیخته گردید تا نســبت به تولید آن اقدام نماید.

مشاركت ها و سرمایه گذاری ها
شــرکت در حال حاضر مالکیــت 16/12 درصد از 
صنایع ســیمان دشتســتان را در اختیار دارد. در 
حال حاضر شــرکت ســیمان داراب مالک بالغ بر 
99 درصد ســهام شرکت حمل و نقل امید سیمان 
داراب می باشد. شرکت یاد شده نقش بسیار تعیین 
کننده ای در حمل و نقل ســیمان تولیدی شرکت 
به مبادی مصرف داخلی و بازارهای صادراتی دارد. 
همچنین معادل 50/6 درصد از ســهام شــرکت 
توسعه و عمران داراب متعلق به شرکت می باشد. 
شرکت یاد شده در حال حاضر عهده دار قراردادهای 
تامین نیروی انســانی ، فضای ســبز و بارگیرخانه 
بــوده و در نظر دارد با تجهیــز امکانات موجود و با 
مشارکت سرمایه گذاران شهرستان در پروژه های 
تولیدی و ســاخت و ساز ســرمایه گذاری نماید.

شیوه های تامین مالی
شــرکت برای اجرای پروژه های ســرمایه گذاری 
جهت بهبود فرآیندهای عملیاتی توســعه سرمایه 
گذاریها با توجه به مصوبات مجمع عمومی صاحبان 
سهام مبنی بر تقســیم سود نقدی در نظر دارد در 
سال جاری، از ذخایر استهالک، فروش دارایی های 
غیرمولد و هم چنین دریافت تسهیالت از سیستم 
بانکی اســتفاده نماید. برخی از اقــالم تجهیزات، 
ماشین آالت و قطعات یدکی مورد نیاز نیز بصورت 
اعتباری از تامین کنندگان خریــداری می گردد.

اطالعات بودجه
اطالعــات بودجــه شــرکت در اواخــر بهمن ماه 
1394 به ســازمان بــورس و اوراق بهادار بشــرح 
زیر ارایــه گردیــده و مبنای تهیــه آن اطالعات 
واقعی شــرکت در 94/9/30 )9 ماهه( بوده که به 
ســازمان بورس اوراق بهادار ارســال گردیده است.
عملکرد شرکت و میزان دستیابی به اهداف تعیین شده
شرکت سیمان داراب در سال مورد گزارش بالغ بر 
866/231 تن سیمان و کلینکر در بازارهای داخلی 
و صادراتــی تحویل داد. کاهش قیمت ســیمان و 
کلینکر در بازارهای صادراتی و نهایتا ممنوع شدن 
صادرات ســیمان به عراق از مشکالت عمده پیش 
روی شــرکت در ســال مورد گزارش بوده اســت. 
ضعف موجود در ناوگان حمــل و نقل منطقه هم 
چنان از مشــکالت پیش روی شــرکت می باشد. 
در حــال حاضر نــاوگان حمل و نقل شــرکت با 
داشتن 120 دســتگاه تریلر نقش تعیین کننده ای 
در ســاماندهی حمل و نقل منطقــه ایفا می کند.

تقسیم سود 60 ريالی به ازای هر سهم سیمان داراب
سیمان داراب چه خوش می خرامد
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مجمع 
عادي  عمومي 

ساالنه شرکت بیمه البرز 
براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 

1394،  روز چهارشنبه 30 تیر 1395 برگزار 
و به ازاي هر سهم 70 ریال سود بین سهامداران تقسیم 

شد. به گزارش روابط عمومي و بین الملل بیمه البرز، در مجمع عمومي 
عادي ساالنه این شرکت که به ریاست محمد رضا تقوایي، رئیس هیات مدیره بیمه 

البرز و با حضور سیدرسول تاجدار،  مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره و بیش از 94 درصد از 
سهامداران این شرکت برگزار شد، عملکرد هیات مدیره و صورت هاي مالي این شرکت در سال مالي 

منتهي به 29 اسفند 1394 از سوي صاحبان سهام حاضر در جلسه تصویب شد. همچنین در این مجمع، 
سود خالص این شرکت در سال مالي منتهي به 29 اسفندماه سال 1394 معادل 529 میلیارد و 982 میلیون 
ریال اعالم شد که پس از کسر ذخایر و اندوخته هاي الزم، 70 ریال به ازاي هر سهم بین سهامداران توزیع شد.
براســاس گزارش هیات مدیره، رشد حق بیمه شرکت بیمه البرز در سال گذشته 6/ 20 درصد بود که رشد 
بسیاری خوبی در بین شرکت های بزرگ بیمه کشور است. همچنین در شرایط دشوار سال گذشته به لحاظ 
اقتصادی که حتی حفظ سهم بازار کار آسانی نبود، بیمه البرز سهم از بازار خود را از 8/ 6 درصد به 6/ 7 درصد 
افزایش داد  که بسیار ارزشمند است. بر این اساس، این شرکت در سال گذشته 17 هزار و 353میلیارد و 847 
میلیون ریال حق بیمه تولید کرد که در مقایســه با ســال ماقبل آن نزدیک به سه هزار میلیارد ریال افزایش 
داشت. بیمه البرز همچنین در سال 1394، ده هزار و 817 میلیارد و 895 میلیون ریال خسارت پرداخت کرد.
بنــا بر این گزارش، محمــد رضا تقوایی، رئیس هیات مدیــره بیمه البرز در ابتدای جلســه مجمع عمومی 
عادی این شــرکت،  تصریح کرد: شــرکت بیمه البرز یکی از شــاخص ترین و موفق ترین شــرکت های بیمه 
در صنعت بیمه کشــور اســت. وی همچنین با گرامیداشــت و تبریک پنجاه و هفتمین ســالگرد تاسیس 
بیمه البرز، گفت: بیمه البرز در شــاخص های زیادی همچون مشــتری مداری، مدیریت ریســک و مدیریت 
منابع مالی، اســتفاده از فناوری اطالعات و پرداخت ســریع و دقیق خســارت به بیمه گــذاران زیان دیده، 

ســرآمد صنعت بیمه کشور اســت و همیشــه بهترین خدمات را به بیمه گذاران خود ارائه کرده است.

مأموریت و چشم انداز شركت
فعالیــت مؤسســات بیمــه اي، در مکانیــزم انتقال ریســک و 
تبعــات آن از بیمــه گــزاران به مؤسســه و همچنیــن ایجاد 
امنیــت و آســایش خاطر بــراي ایشــان خالصه مي شــود . 
مأموریت،چشــم انداز و اهداف راهبردي شرکت عبارت است از :

مأموریت شركت:
تأمین منافع ذینفعان از طریق ارائه خدمات بیمه اي و ســرمایه 

گذاري بهینه
چشم انداز شركت:

حضور پایدار و مؤثر در بازار بیمه کشور
اهداف راهبردي شركت

1- حفظ و ارتقاي وضعیت توانگري )پشتوانه مالي و تخصص حرفهاي(
و ماندگاري حضور همیشگي در صنعت بیمه و اقتصاد کشور از طریق 
مشتري مداري، مدیریت علمي، افزایش بهره وري و کارآیي شرکت؛
2- انتخاب الگوي مشتري مداري)تمرکز بررویکرد مشتري مداري 
،تداوم رویکرد مشتري مداري( ضمن حفظ حد اعالي سوددهي؛
3- حفظ منافع ذینفعان با بکارگیري کارآمد ذخایر فني و اندوخته 

ها در بازار پول و سرمایه؛
4- تنوع بخشي به پوششهاي بیمه اي و ایجاد آمادگي در جهت اجراي آن؛

5- حضور فعال در بازار رقابتي بیمه ضمن احتراز از رقابت ناسالم 
و غیرمنطقي با رقبا؛

6- بهبود و افزایش مداوم بهره وري منابع.
در این راســتا شــرکت بیمه البرز تالش نموده منابع انســاني 
شایسته را به کار گیرد و به صورت مداوم آنها را تحت آموزشهاي 
حرفهــاي و تخصصــي قرار دهد و با گســترش شــبکه فروش 
،ضریب دسترســي افراد جامعه به خدمات خــود را افزایش دهد 
و سریعترین شیوههاي خدمت رســاني و استفاده از فنآوریهاي 
نویــن در ارائه خدمات به مشــتریان را به کار گیــرد تا عالوه بر 
تحقق هدف کالن مشــتریمداري، به انتظار مردم اهمیت داده و 
مسئولیت اجتماعي و فرهنگي خود را در قبال جامعه انجام دهد.

جایگاه بیمه البرز در صنعت بیمه :

شــرکت بیمه البرز با ســابقه بیش از 55 سال فعالیت در عرصه 
خدمات بیمه اي و با برخورداري از اعتبار و خوشنامي نزد مشتریان 
خود، با اتکا بر توانایي حرفه اي و تخصصي کارکنان و توانگري مالي 
و مدیریتي، به عرضه انواع خدمات بیمه اي پرداخته است. مشتریان 
در شرکت بیمه البرز همواره جایگاه ویژه اي داشته و یکي از اهداف 
راهبردي شرکت مشتري مداري بوده است و در این راستا تالش 
نموده حوزه فعالیت خود را براي دسترسي بهتر شهروندان به گستره 
کشور توســعه دهد و از جدیدترین فن آوري ها براي انجام کار و 
منابع انساني متخصص و برون سپاري خدمات ارزیابي خسارت بیمه 
هاي خودرو براي پاسخگویي به نیازهاي مشتریان در محل حادثه، 
بهره گیرد تا ضمن تحقق هدف مشتري مداري به انتظار مشتریان 
خود پاســخ دهد و مســئولیت اجتماعي خود را به انجام رساند.
منابع انساني، ارزشمندترین داراییهاي شرکت بوده و مورد توجه 
مدیران ارشد هستند، از یک سو به صورت مداوم تحت آموزشهاي 
حرفــه اي و تخصصي قرار مي گیرند و از ســوي دیگر از توان و 
ظرفیت آنها اســتفاده مي شود و شرکت همواره نیروهاي خود را 
تشــویق نموده و عملکردشــان را ارج مي نهد و پاداشي مناسب 
و درخــور به آنها اختصاص مي دهد و براي همــه افراد در تمام 
سطوح شرکت احترام و ارزش قائل میشود. این روش سبب شده 
اســت شرکت در ســالهاي اخیر موفقیتهاي زیادي را در صنعت 
بیمه کشــور و همچنین در بین دستگاه هاي اجرایي کسب کند.
شــرکت بیمه البرز در سال1394 ســومین شرکت از لحاظ حق 
بیمه تولیدي و تعدد بیمه نامه صادره بوده است و سهمي معادل 
7/56 درصد از حق بیمه تولیدي صنعت را به خود اختصاص داده 
اســت. همچنین بیمه البرز در این سال توانسته است با افزایش 
ســرمایه از محل سود انباشته شــده به باالترین سرمایه شرکت 
بیمه اي خصوصي در ایران دست یافته و به عنوان حامي مصرف 
کننده تندیس نقر ه اي از ســازمان حمایــت از تولیدکنندگان 
و مصــرف کننــدگان را دریافــت و در ارزیابــي بیمــه مرکزي 
جمهوري اســالمي ایرن ســطح یک توانگري مالي را اخذ نماید.

 ISO شــرکت بیمه البرز در سال 1383 موفق به اخذ گواهینامه

9001:2000 در سیســتم مدیریت کیفیت شده است و درسال 
1388 آن رابه ISO9001:2008 ارتقاء داده اســت. این شرکت 
در نه ســال متوالي توانسته است در میان بانک ها و بیمه ها رتبه 
اول را به لحاظ تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت مشتري بدست 
آورد و در ســال هــاي 1387،1386،1391 نیز عــالوه بر گروه 
بانــک ها و بیمه ها در میان تمام دســتگاه هاي اجرایي در طرح 
سنجش میزان رضایتمندي مراجعان از نحوه ارائه خدمات دستگاه 
هــاي عمومي و دولتي رتبه اول را به خود اختصاص داده اســت.
کســب مقام اول در کاربرد فناوري اطالعات IT در ســال های 
1385 و 1386، شــفافیت گزارش گري مالي و حضور و کارایي 
در بازار ســرمایه میان شرکتهاي بیمه دولتي و خصوصي در سال 
هاي1385 و 1386 ، کســب عنوان برترین بیمه کشور در سال 
1387 در رتبه بندي شرکت هاي بیمه که از سوي بیمه مرکزي ج. 
ا. ایران نجام شد، کسب مقام اول در حضور و کارایي در بازار سرمایه 
در ســال 1386 ، دریافت لوح تقدیر از وزیر محترم امور اقتصادي 
و دارائي در ســال 1387 به خاطر شــفافیت صورت هاي مالي، 
ترکیب بهینه پرتفوي، حضور مؤثر در بازار ســرمایه، ارتقاء سطح 
فن آوري اطالعات و افزایش میزان رضایتمندي مشتریان، دریافت 
لوح تقدیر به لحاظ کســب باالترین میــزان رضایتمندي ارباب
رجوع از جشنواره شــهید رجائي، یکي از صد شرکت برتر ظرف 
دوره هاي ســنجش از نظر شاخص فروش در سال و کسب مقام 
اول در مشــتري مداري در شرکت هاي بیمه و مقام دوم در گروه 
بانک و بیمه در اســتان تهران نیز از افتخارات دیگر شرکت بیمه 
البرز اســت. همچنین شرکت بیمه البرز درســال 1388،1391، 
1393 و 1394 توانسته اســت گواهینامه رعایت حقوق مصرف 
کنندگان را به دلیل مشتري مداري از وزارت بازرگاني دریافت کند.
سرمایه ثبت شده مناسب، ضریب توانگري باال، ذخایر و اندوخته 
کافي، بدنه کارشناسي متخصص و حرفه اي، سرعت در ارزیابي و 
پرداخت خسارت، وجود مشتریان وفادار و قدیمي، ارتباطات گسترده 
با بازار جهاني بیمه، مدیریت علمي و پاســخگو و نسبتهاي مالي 
بسیار خوب از شاخصهاي ماندگاري این شرکت به حساب مي آید.

تقسیم سود 70 ريالی به ازای هر 
سهم بیمه البــرز

فعالیت  سابقه  سال   55 از  بیش 
بیمه با خوشنامی 
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مدیرعامل بانك كشــاورزی در نشســت خبری 
اســتاندارد  ملــی  تولیــد  از  رســانه:  اصحــاب  بــا 
باهــدف صــادرات پایــدار حمایــت خواهیــم کــرد

دکتر مرتضی شهیدزاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک 
کشاورزی روز یکشنبه هفتم شهریور در جمع خبرنگاران و 
اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت هفته دولت، روز بانکداری 
اسالمی و هفته دفاع مقدس، از اصحاب رسانه برای انتقال 
اخبار موفقیت های دولت و ایجاد امید و انگیزه در آحاد مردم 
ایران که مورد تاکید مقام معظم رهبری است قدردانی کرد.

دکتر شــهیدزاده با اشــاره به این که باالترین رقم رشــد 
اقتصادی کشــور متعلق به بخش کشــاورزی است، ادامه 
حمایت دولت و توجه ویژه به بخش کشــاورزی را ضامن 
تامیــن امنیت غذایی و رســیدن به خودکفایی دانســت.

وی در ادامه ســخنان خود بانک کشــاورزی را در عرصه 
روابط بانکی بین المللی پیشرو دانست و اظهار داشت: بانک 
کشاورزی قبل از برجام با چهار بانک خارجی روابط کارگزاری 
داشت ولی پس از برجام این تعداد به 78 عدد رسید و درحال 
حاضر جامعه بین المللی بیشترین ارتباط را در سیستم بانکی 
کشور با بانک کشاورزی برقرار کرده است به طوری که این 
بانک مورد وثوق موسسات معتبر بانکداری بین المللی نظیر 
بنکر و یورومانی قرار دارد. وی افزود: تا کنون بیش از چهار 
میلیارد دالر گشــایش LC  انجام شده و امیدواریم تا پایان 
ســال جاری  این رقم به بیش از پنج میلیارد دالر برســد.

دکتــر شــهید زاده اقدامــات بانک کشــاورزی در زمینه 
مدیریت مصرف ازجمله حمایت از توســعه کشــت های 
متراکم و گلخانه ای، پرورش ماهی در قفس و اســتفاده از 
زنجیره تامین را برخاســته از  حمایت دولت و منابع مالی 
مردمی دانســت و یکی از موفقیت های بانک کشاورزی را 
جمع آوری بیشــترین منابع مالی مردمــی و به کارگیری 
در راه حمایــت مالــی بخــش کشــاورزی اعــالم کرد.

وی با بیان این که تراز صادرات نسبت به واردات برای اولین 
بار پیشی گرفته است و این افتخار در اثر پشتیبانی دولت از 
تولید ملی و در اجرای فرامین مقام معظم رهبری بوده است، 
گفت: بانک کشاورزی تالش می کند در راه بهبود شاخص 
های اقتصــادی ، حمایت از تولید ملــی و بهبود صادرات 
محصوالت کشاورزی گام بردارد و هدف این بانک حمایت از 
تولید ملی استاندارد به منظور صادرات پایدار و جذب بازارهای 
دائمی است که خود موجب تداوم و کیفیت تولید خواهد شد.

دکتر شــهیدزاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به بحــران منابع آبی و راندمان پایین مصرف آب در بخش 
کشــاورزی، یکی از اولویت های بانک کشاورزی را حمایت 
از طــرح های پرورش ماهی در قفس با نرخ تولید پنج برابر 
و مصرف آب دریا برشمرد و آمادگی بانک کشاورزی را برای 
انجام تعهدات 200 هزار تنی دولت در برنامه توسعه اعالم کرد. 
وی افزود: برای توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار 500 
میلیون دالر ارز در اختیار بانک کشاورزی قرار گرفته است.

دکتر شهیدزاده همچنین اولویت دیگر بانک کشاورزی در 
این زمینه را تغییر الگوی کشت و توسعه گلخانه ها با توجه 
بــه کاهش 90 درصدی مصــرف آب در آن ها اعالم کرد و 
گفت: هدف ما تحقق تعهدات 1800 هکتاری کشت گلخانه 
ای اســت و اخیرا برای احداث 750 هکتار مجتمع گلخانه 
ای کشــت هایدروپونیک در کرمان  به روش اروپای غربی 

، اقدامات اولیه وحمایت مالی و کارشناسی آغاز شده است.
دکتر شــهیدزاده تاکیــد کــرد: بانک کشــاورزی هیچ 
بنگاه وابســته ای بــا هدف ســودآوری نــدارد و تمامی 
واحدهــای مرتبط با بانک بــرای تســهیل ارائه خدمات 
بانکی مالــی و اعتباری به مشــتریان تــالش می کنند.
وی همچنیــن کاهش نرخ تســهیالت ســرمایه گذاری 
کشــاورزی از 18 درصد به 15 درصد را با توجه به این که 
نرخ تمام شــده باالتر از 15 درصد اســت، نتیجه حمایت 
دولت و مساعدت بانک کشاورزی به تولید داخلی دانست .
دکتر شــهیدزاده با بیــان این مطلب کــه اقتصاد دانش 
بنیــان همواره مــورد تاکید مقــام معظم رهبــری و در 
دســتور کار بانک کشاورزی بوده اســت، به معرفی مرکز 
پژوهــش های راهبــردی بانــک کشــاورزی پرداخت و 
از کارشناســان و محققان دعــوت کرد ایده هــا و نتایج 
پژوهش های خود را برای اســتفاده در پروژه های بانک و 
اعتالی بخش کشــاورزی با این مرکز به اشتراک بگذارند.
وی در ادامه با اشــاره به این که دولت در پایان سال 1394 
مبلغ 51050 میلیارد ریال از بدهی صندوق بیمه به بانک 
کشاورزی را به عهده گرفته است گفت: اگرچه طلب بانک 
از دولت مربوط به دولت های قبل اســت ولی دولت حاضر 
تمام تالش خود را برای تسویه این بدهی انجام داده است.
دکتر شهیدزاده درباره افزایش سرمایه بانک کشاورزی گفت: 
دولت 5000 میلیارد ریال از رقم بودجه ســال 1394 و 30 
هزار میلیارد ریال از اعتبار افزایش سرمایه بانک ها در سال 
95 را  برای افزایش ســرمایه  بانک کشــاورزی اختصاص 
داده اســت.وی افزود: امیدواریم با تداوم این روند مشکل و 
دغدغه کمبود کفایت سرمایه بانک کشاورزی برطرف شود. 
دکتر شهیدزاده در ادامه افزایش سرمایه این بانک را به دلیل 
تاثیر مستقیم و پنج برابری در پرداخت تسهیالت، موجب 
اشــتعالزایی، تولید و کاهش تورم و رکود اقتصادی دانست.
وی افزایــش ضریب مکانیزاســیون برای اســتفاده بهینه 
از انــرژی و مدرنیــزه کردن تولیــد کشــاورزی و دامی 
را جــزو اولویــت هــای بانک کشــاورزی دانســت و در 
راســتای دســتور مقام معظم رهبری، ســقف پرداخت 
تســهیالت در این بخش را بدون محدودیــت اعالم کرد.
دکتر شهید زاده تصریح کرد: تسهیالت درخواستی به بیش 
از 85 درصد پرونده های تکمیل شــده پرداخت شده است 
و نقص در پرونده ها عمدتا به دلیل مشکالت تامین وثیقه 
بوده اســت که با رایزنی بانک و شرکت بیمه منبعد بیمه 
اعتباری به میزان 50 درصد می تواند جایگزین وثیقه شود. 
وی بانک کشاورزی را درزمینه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی 
و حمایت از  توسعه بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط ، 
پیشرو و دارای رتبه اول در سیستم بانکی اعالم کرد و گفت: 
تا 15 شهریور  کل تعهدات را دراین زمینه انجام خواهیم داد.
دکتر شهیدزاده میزان خرید گندم مازاد کشاورزان در سال 
جاری را بیش از پیش بینی انجام شده و تا کنون 11 میلیون 
و 100 هزار تن به ارزش 140 هزار میلیارد ریال اعالم کرد 
وافزود:  تامین منابع برای پرداخت وجوه گندم  با حمایت دولت 
و تالش بانک کشاورزی از محل اعتبارات دولتی، فروش اوراق 
سلف موازی و فروش گندم تا پایان شهریور تامین خواهد شد.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود درباره تامین منابع 
بخش کشــاورزی گفت: بر اســاس قانون رفع موانع تولید 
، کلیه بانک ها موظف هســتند 25 درصــد از منابع خود 
را بــه بخش کشــاورزی اختصاص دهنــد  درحالی که تا 
کنــون شــش  الی هفت درصد آن محقق شــده اســت 
که اگر الزام قانونی برای همه بانک ها اجرا شــود شــاهد 
تحول چشمگیر در توســعه بخش کشاورزی خواهیم بود.
دکتر شهیدزاده همچنین اعالم کرد 80 درصد غرامت مربوط 
به خسارت سال گذشته محصوالت کشاورزی  پرداخت شده 
است و الباقی منوط به ابالغ بودجه است که فعال پرداخت 
وجوه گندم در اولویت دولت قرار دارد ولی با پیگیری های 
انجام شده  تا پایان آبان ماه کل غرامت ها پرداخت خواهد شد.

همتــی ، مدیر روابــط عمومی بیمه آرمان شــد
کریــم همتــی ، رئیــس ســابق  اداره روابــط عمومی  
بیمه مرکــزی ، مدیر روابــط عمومی بیمه آرمان شــد.
گفتنی اســت ، جلســه معارفه  کریم  همتــی به عنوان 

مدیــر روابط عمومی شــرکت  بیمه آرمان امــروز برگزار 
شــد و بیانیــان مدیر عامــل جدیــد بیمه ارمــان وی 
راکــه به تازگی بازنشســت شــده بود طــی حکمی در 
ســمت مدیر روابط عمومــی بیمه ارمان منصــوب کرد.
طــی ســال 1395؛ بانــك آینده، مبلــغ 626 
ازدواج  الحســنه  وام قــرض  میلیــارد ریــال 
به مزدوجیــن، پرداخــت كــرده و خواهد كرد. 
بانک آینده، در راســتای گســترش فرهنگ نیکوی قرض 
الحســنه و اجرای قانون بانکداری بدون ربــا، از طریق 95 
شــعبه از مجموع 165 شعبه خود، تاپایان سال 1395، در 
مجموع بیش از مبلغ 2/626 میلیارد ریال برای پرداخت وام  
قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه، تخصیص داده است. 
مراحل اعطــای ایــن وام در بانک آینده با ســرعت و در 
کمال ســهولت وفق ضوابط ابالغــی بانک محترم مرکزی 
ج.ا.ایــران انجام مــی گیرد و همزمان با ابــالغ تبصره 29 
قانون بودجه ســال 1395 کل کشــور نیــز پرداخت وام 
ازدواج از 30 )ســی( میلیــون ریــال بــه 100 )یکصد( 
میلیــون  ریال عادی و 200 )دویســت( میلیــون ریالی 
ایثارگری در دستور کار بوده و ماهیانه در حال انجام است. 
خدمــت رســانی بــه متقاضیــان ایــن وام و مزدوجین 
جــوان،  قشــر  بــا  همراهــی  خصوصــاً  گرامــی، 
وجهــه همــت همــه همــکاران بانــک آینده اســت.
آغاز رقابت های لیگ كشتی ایران با حضور تیم بیمه رازی 
رقابت های لیگ برتر کشــتی ایران با حضور تیم کشــتی 
بیمــه رازی و به میزبانی خــرم آباد برگزار خواهد شــد.

تیــم بیمــه رازی که طی ســال های گذشــته موفق به 
کســب مقام قهرمانی لیگ برتر ایــران و همچنین لیگ 
باشگاه های جهان شده اســت، امسال به عنوان تیم بیمه 
رازی لرســتان در ایــن رقابت ها به میــدان خواهد رفت.
گفتنی است تیم های بیمه رازی، پدافند و دانشگاه پیام نور، 
در کشــتی آزاد و فرنگی، سینا صنعت ایذه، هیات کشتی 
استان خوزستان در کشتی فرنگی، گاز مازندران و ستارگان 
ساری در کشتی آزاد در این مسابقات حضور خواهند داشت.
تعامل بانــك دی و بیمه دی در اســتان اصفهان 
نشستی برای تعامل بیشتر بانک و بیمه دی استان اصفهان 

برگزار شد. 
جلسه ای با حضور مسئولین شعب بانک و بیمه دی در استان 
اصفهان در محل شعبه مرکزی بیمه دی در استان ، برگزار شد.
در این نشست رئیس شعبه اصفهان با تأکید بر اینکه گسترش 
همکاری هــای بین بانک و بیمه می توانــد به ارتقاء کیفی 
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فعالیت ها در استان کمک کند ، به بخشی از دستاوردهای بیمه 

دی در حوزه بازاریابی و خدمات بیمه ای در استان اشاره کرد.
وی با بیان اینکه طی دو ســال گذشــته تحوالت بزرگی 
درحــوزه برندینگ و خدمت رســانی به بیمه گــذاران در 
شــرکت بیمه دی اتفاق افتاده است، تصریح کرد: با هدف 
ارتقاء کیفیت در این بخش برنامه های متنوعی از ســوی 
مدیران ارشد شــرکت تدارک دیده شد که ماحصل آن را 
می توان در شــعار جدید شــرکت به وضوح مشاهده کرد .

معاونت اعتباری بانک دی در استان اصفهان نیز با تأکید بر 

ارتباط هرچه بیشتر بین دو مجموعه بانک و بیمه در استان 
، آمادگی کامل بانک دی شعبه اصفهان را برای همکاری در 
زمینه بازاریابی مشترک با بیمه و معرفی مشتریان ارزنده بانک 
دی جهت استفاده از خدمات شرکت بیمه دی را اعالم کرد .
در پایان این جلسه با تقدیر از ابتکار عمل بیمه دی در برگزاری 
چنین نشست هایی، تدوام این گونه همکاری ها مطرح و نکاتی 
درباره لزوم برگزاری جلسات هماهنگی به صورت فصلی برای 
استفاده از تجارب و پیشنهادات سازنده همکاران عنوان شد.

قائم مقام بانك انصار در سازمان بورس و اوراق بهادار بیان كرد؛ 
شایستگی حرفه ای بانك انصار و ایفای نقش در اقتصادمقاومتی 

آقای فروتن قائم مقام بانک انصار به همراه معاونان اقتصادی و مالی این 
بانک طی دیدار با مســولین ســازمان بورس و اوراق بهادارتهران که به 
مناسبت پنجمین سال ورود بانک انصار به بازار بورس و درمحل این سازمان 
در حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه ای صورت گرفت، طی سخنانی با 
اشاره به مقام نخست این بانک در شفافیت اطالعاتی شرکت های حاضر 
در بازار بورس و اوراق بهادار کشور گفت: بانک انصار با پشتوانه ای قوی به 
عرصه بانکداری ورود کرد و ما به اتکای نیروهای متخصص، متعهد وخدوم 
ضمــن پایبندی به موازین فقهی وشــرعی در بانکداری به دنبال اثبات 
شایستگی های حرفه ای و ایفای نقش در مسیر اقتصادمقاومتی هستیم. 
قائم مقام بانک انصار ســپس با اشــاره بــه موفقیت هــای بانک انصار 
طی ســال هــای اخیر در کســب رتبه نخســت شــفافیت اطالعاتی، 
بــازده باالی ســهام، ارزش بــازار، رضایــت 87 درصدی مشــتریان، 
پاییــن بــودن ســطح مطالبات معــوق و برتــری تعداد ســهامداران 
گفت: بانک انصار بیشــترین تجهیــز منابع و باالتریــن حجم مصرف 
قــرض الحســنه را در میــان بانک های خصوصی کشــور داراســت.

آقای فروتن در پایان به توســعه بانکداری الکترونیک در بانک انصار به 
منظور تأمین حداکثری نیازهای روزآمد مشتریان اشاره کرد و از راه اندازی 
سوپرمارکت های مالی در شعب منتخب این بانک در سال جاری خبر داد.

این گــزارش مــی افزاید کــه در مراســم نمادین پنجمین ســالروز 
عرضه ســهام بانک انصــار در بــورس اوراق بهادار تهــران، با نواختن 
زنــگ معامالت توســط آقای یحیــی فروتن عضو هیــات مدیره بانک 
انصــار، دادوســتد ســهام در بــورس اوراق بهــادار تهران آغاز شــد.

پس از مراسم نمادین نواختن زنگ معامالت، نشست خبری با اصحاب رسانه 
مربوط به سالروز عرضه سهام بانک انصار در محل سالن کنفرانس بورس 
تهران برگزار شد و به سواالت خبرنگاران به طور مبسوط پاسخ گفته شد.

در این نشست خبری آقای حسینی مقدم معاون ناشران و اعضا ، ضمن 
عرض خیر مقدم به مجموعه بانک انصار، پنجمین ســالروز عرضه سهام 
این شرکت در بورس اوراق بهادار را تبریک گفت و افزود: در این مراسم 
یکبار دیگر بحث تعامل بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد را به همدیگر 
یادآوری می کنیم. این فضا شرایطی را مهیا می کند تا بتوانیم سخنان 
مدیران شــرکت ها را با جامعه سهامداری درمیان بگذاریم و همچنین 
فرصتی است که نظرات سرمایه گذاران به گوش مدیران شرکت ها برسد.

وی گزارشــگری بانــک انصــار را به موقع و بــا قابلیت اتکا دانســت 
و ابــراز امیــدواری کــرد ایــن رونــد همچنان ادامه داشــته باشــد.

بانک  انصار  در   زنگ بـــورس
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چهــره نورانــی و لــب خندان اش جاذبه کششــی مــی دارد که ایــن روزها دربیــن مدیران نادر اســت .
نشست خبری بود به مناسبت هفته دولت در طبقه سیزدهم بانک صنعت و معدن با حضورمدیرعامل بانک و 
آمار عملکرد نشان از آن می داشت که کار دست کاردان است .کارنامه ای در خور مرد سرد وگرم چشیده صنعت 
کشور.عملکرد شایسته وبایسته ای از مدیری که درچرخه این بانک، کارنامه اش موفق تر از بسیاری مدیران ارشد 
که باواسطه و بی واسطه بر این مسند قرار گرفته اند. خیل حاضرین در تاالر که خود را منصوب به خبر می دانند 
و سحرخیز تر از صحابه خبر بر صندلی ردیف اول جلوس می کنند بسیار پررنگ وتاسف زین نکته که ایشان نه 
خبرنگارند نه مامور خبرو چون این رکن چهارم دموکراسی درو پیکر ندارد هر رهزنی خود را بدان منصوب می کند.
مهندس علی اشــرف افخمی از بدنه صنعت به بانک آمده و خوب می شناسد درد صنعت را وخوبتر بلد است 
راه ورســم اشــتغال زائی وحمایت از کار آفرینی  را .حضور این گونه مدیران آشــنا به درد ما را نیاز امروزاست 
چرا که با کمال تاســف امروزه مدیریت در بانک طبق دســتورالعمل ورود از کوچه دیگر شــده بانک بنگاه. 
بر صندلی نشــینان ســبز بهارســتان وبر پاســتور آمده های لب خندان و تیم اقتصادی دولت این حاصل 
ملموس شــدکه این سم مهلکی بوده بر بازار سرمایه کشــور وکنون وقت  آن است که ازبانکهای حامی تولید 
ومدیرانــی که با تفکرتولید محــوری میخواهند اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل را عینیت بخشــند به صالبت 
حمایت شــود. دو چهره آشنا در این نشست جنابان ســهرابی و مهندس ابوالفضل نجارزاده نوید این داشتند 
که در کار مهندس علی اشــرف افخمی رستم کشی وسهراب پروری نیست، چراکه مهندس باور دارد باتکیه 
بر خرد جمعی وتدبیر دســت در دســت هم برای تعالی ایرانی ســربلند آبادمیتوان تمام قله هارا فتح کرد..              
نشســت خبــری مدیرعامــل بانک صنعــت و معــدن که قــرار بــود در هفته دولــت )دوم تا هشــتم 
شــهریور( برگــزار شــود، به دلیــل تداخل با دیگــر برنامه ها به روز)دوشــنبه( موکول شــد و اســتقبال 
177 نفــری خبرنــگاران، عکاســان و فیلمبــرداران از ایــن نشســت، حاکــی از اهمیــت آن بــود.
روابــط عمومــی بانک صنعــت و معــدن در دعوت از رســانه ها زمــان برگــزاری را ســاعت 9:30 صبح 
تعییــن کــرده بود امــا پــس از اینکه همه صندلــی ها در ســالن کنفرانــس بانک به اشــغال مدعوین 
درآمــد در ســاعت 10:05 بــا حضــور علی اشــرف افخمــی مدیرعامل بانک جلســه رســمیت یافت.

** مدیرعامــل بانــک صنعــت و معــدن در آغاز نشســت حــدود 35 دقیقــه از گفتنی ها بــاز گفت و 
اخبــار خوشــی در ارتباط بــا همکاری هــای بین المللی پــس از برجــام به اصحاب رســانه ارایــه داد.
** بیشــترین ســهم مدعویــن ایــن جلســه را پایگاه هــای خبری بــه خــود اختصــاص داده بودند 
و از نظــر جنســیت نیــز حــدود 35 تــا 40 درصــد حاضــران را خانم ها تشــکیل دادند؛ شــبکه های 
مختلــف صداوســیما هریک بــا شــماری از عوامل مختلــف، از این نشســت اســتقبال کــرده بودند.
** یکی از خبرنگاران پیشکسوت و حاضر در این نشست از مدیرعامل بانک صنعت ومعدن پرسید، موضوع نامزدی جنابعالی برای 
وزارت صنعت، معدن وتجارت درست است؟ که بالفاصله با تکذیبیه افخمی همراه بود. وی گفت: بنده همواره شاگردی وزیر را دارم.
** حضــور و فراوانــی اصحاب رســانه فارســی زبــان در این نشســت در حالــی بود کــه، رویکرد اصلی 
مطالــب مدیرعامل بانک صنعــت ومعدن در عرصه بین المللی و گشــایش اعتبار از طریق ســوئیفت بود.
** تســلط مدیرعامــل 66 ســاله بانــک صنعــت ومعــدن بــه حــوزه کاری خــود بگونه ای بــود که 
در طــول مصاحبــه بــا صراحت، به همه پرســش ها پاســخ گفــت و ایــن درحالی بــود که هیچیک 
از معاونــان وی نیــز در جلســه حاضــر نبودنــد و او از اطالعــات مکتــوب نیز بــه دقت بهــره گرفت.
** پرســش هایــی مطرح شــده از مدیرعامل بانک، بیشــتر تکرار مباحث مطرح شــده از ســوی او بود؛ 
موضــوع اعتبارات تخصیصی بــه واحدهای صنعتی کوچک ومتوســط ، بانک ایــران و اروپــا، قراردادهای 
امضــا شــده با بانک هــای اروپایــی، رتبه اعتبــاری بانــک و ... از جمله ســوال هــای مطرح شــده بود.
** انتظار مدیرعامل بانک صنعت و معدن به عنوان یک بانک توسعه ای برای افزایش سرمایه به عنوان یک دغدغه اصلی 
در جلسه مطرح شد. وی گفت: مذاکرات زیادی با نمایندگان مجلس برای این مهم انجام شده اما کمتر نتیجه داشته است.
** افخمــی فعالیــت در عرصــه شــرکت هــای نوپــا را به عنــوان کار جدیــد بانک صنعــت ومعدن 
معرفــی کــرد؛ اما ایــن را نیز گفت: ســرمایه گــذاری در ایــن بخش در واقع حرکتی جســورانه اســت.
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