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ســرمایه گذاری صندوق بازنشستگی را یک تیم هدایتگر است که هر یک علم و تجربه به کمال و توان 
مدیریتی در حد اللیگا و فعل خواستن را با دانش آکادمی درهم آمیخته و انجام را با تجربه از سنگر مسجد 

و بسیج به انجام میرسانند.
دکتر محمدمهدی نواب مطلق

دکتر علیرضا برادران 
دکتر حاج منصور حقیقتپور

دکتذ احمدخان صفی کاران قم
دکتر صالح الدین قویپنجه

دکترین کاریشان را چنین تعریف میکنند:
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، در راستای کسب سود مناسب، حضور فعال در صنایع 
دارای مزیت نسبی در کشور را در اولویت فعالیتهای خود قرار دادهاست. بر این اساس و با توجه به بهره 
مندی کشــورمان از منابع غنی نفتی و گاز و معادن مختلف و نیز دانش مناسب در این صنایع، سرمایه 
گذاری در صنعت پتروشیمی، صنایع معدنی در اولویت فعالیتهای سرمایه گذاری این شرکت قرارگرفته و 
خوشبختانه با بهره گیری از مدیریت هوشمند و مدبرانه، این شرکت توانسته است موقعیتهای مناسبی را 

شناسایی و در آنها سرمایه گذاری نماید.
دکتر علیرضا برادران، از جمله جوانان رشد کرده در کوران انقالب اسالمی و آبدیده در سنگر مسجد و بسیج 
با تصدی مدیریت عاملی در سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی ، ناخدایی کشتی را به عهده گرفت و قطعاً 

و یقیناً آن را به ساحل نجات هدایت خواهد کرد، چون تعهد و تدین او در گذشته، گواه این مدعاست. 

دكتر علیرضا  برادران - مدیرعامل سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

خدایی که بخشیدی ما را بارها
خدایی که به ما جان دادی
خدایی که دلت پاک است

خدایی که همه را تو آفریدی 
کوه و دشت و بیابان را
روز و شب و آسمان را

مهربان مهربان هایی
در قلب همه ی مومنانی

جان عزیزی در دل و روح مومنان داری 
و به مومنان عشق ورزیدی 

تا ما را مسلمان کنی
از همه بدی ها دور کنی

وبه ما بارها فرصت دادی
تا ما خودمان را پیش تو نشان دهیم

ده بار و صدبار و صدهزار بار بخشیدی ما را
بگو چند چندیم با شما

که ما بدی می کنیم و شما بخشنده ای
ولی بدان که در قلب همه ی ماها جای داری

همه ی مردم سفید و سیاه فرقی ندارند شما را دوست دارند 
مخصوصا مسلمانان 

خدا زیباست و این را در دانه دانه های برف می بینیم

لی  مرا از:مبین  شعر 

خدا نام شعر:جان 

و هــر آنگاه که در کالنشــهر تهران اتفاقی مبارک و یا نامبارک اتفاق افتــد خبرنگاران در صف اولیه ، 
چرا که ایشــان چشــم و گوش تهرانی ها هستند برای بازنشــر اتفاق حادث شده و الحق و انصاف که 
در کمک رســانی و یاری به این قشــر مظلوم سرآمدند و از همه ســرآمدتر روابط عمومی شهرداری . 
از جنــاب گیل آبــادی و مهندس عابدی گرفته تا دیگر بچه های خوب روابط عمومی شــهرداری که 
بایســته و شایسته کمر همت به خدمت بســته و برای آسایش خبرنگاران و سهولت کار ایشان لحظه 
ای غافل نمی شــوند.در دل دود و آتش و آب و آوار شخصا حضور می یابند تا برای خبرنگاران شهری 
بیشــترین امکانات را فراهم ســازند.بدین کرده این مردان و مدیران بزرگ دوصد تشکر و هزاران هزار 
خدا قوت . دســت مریزاد به مردانی که بی ادعا در هر ســنگری خدمت را معنایی تازه می بخشــند.

شركت گروه دارویی بركت با نماد »بركت« در فهرست نرخ های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد. 
پانصد و ششمین شرکت گروه دارویی امروز، 14 آذر ماه 1395، در شرکت بورس تهران به ثبت رسید.

با توجه به موافقت هیات  پذیرش اوراق بهادار در جلسه 16 مرداد 1395، با پذیرش سهام شرکت گروه 
دارویی برکت در بورس اوراق بهادار تهران و با عنایت به احراز موارد تعیین شده در مصوبه   مزبور از سوی آن 
شرکت، از تاریخ امروز، 14 آذر ماه 1395، شرکت گروه دارویی برکت به عنوان پانصد و ششمین شرکت 
پذیرفته شده در بورس در بخش  ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی ، گروه ساخت سایر محصوالت 
شیمیایی و طبقه  ساخت محصوالت دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصوالت 
دارویی گیاهی با کد صنعت 242332 و نماد »برکت« در فهرست نرخ های بازار دوم بورس درج شد.
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یر
ردب

ن س
سخ

بهمن آمد
خسرو اميرحسيني

آنــان کــه دی و بهمن ماه ســال 1357 را شــاهد بودند و امــروز در قید 
حیات اند چشــمی خندان و چشــمی گریان مــی دارند. تعــارف نکنیم و 
یک کمی در باب چشــم گریان ســخن رانیم که این تصویر برای چیســت؟

این بچه های سر چهارراه 
این  خواهنــد؟  مــی  چه 
زندانهــا چــرا پُر اســت؟ 
زیاد؟  آنقــدر  فســاد چرا 
فقر دامنگیر و فحشــاء ...

این چشم گریان من است، 
حال بهمن آمد و بشــارت 
اســتقالل و خودباوری در 
بودن  قــدرت جهانی  مرز 
ایــن   ... و  و خودکفایــی 
چشــم خندان من اســت

کمی به خود نگریم، چشم 
گریان محصول چیســت؟ 
ما  به  آنکه  کیســت؟ چرا 
تحمیل کرد، به ســزایش 
نمی رسانیم؟ منظورم بگیر 
و به بند نیســت، چوبه دار 
فهم  به  رســاندن  نیست، 
است. االن این همه تریبون 
داریم و مگر آن نبود که ما 
پیام انقــالب را با یک نوار 
کاست و چند برگ اعالمیه 
به  زیرزمینــی  تکثیــری 
منصه ظهور رساندیم. حال 
با این همه رسانه هایی که 
جهــان را دهکده کوچک 
کــرده در اختیــار، بایــد 
دیگر به کمیت نیاندیشیم 
و ســراغ کیفیــت برویم. 
ایــن بچه هــا را می توان 
با پــاداش یک مقام، دهها 
نفرشان را به مدرسه، خانه 
گرم و غذای الزم برسانیم، 
چــرا بــس نمــی کنیم؟ 
ایــراد دارد؟   کجــای کار 
بگذاریــد از نقلی که خود 

شــاهد آن بودم به یاد آورم. در روزنامه پول که یادش بخیر مشغول بکار بودم 
و هــر روز نهار در یک قهوه خانه زیرزمینی نزدیک دفتر بود که آب گوشــت 
، کوفته خوب ارزان می داشــت خود را مهمان ناهار می کردیم . نشــانی آن 
ســر پیچ خیابان ایرانشهر به کریم خان جنب ساختمانی که یکی از خویشان 
کاتب در آنجا مشــغول بکار بود قرار داشت. روزی در طی مسیر پسر بچه ای 
ده دوازده ســاله ای را دیدم که با خویشاوند در حال گفت وشنود بودند و من 
به جمع آنها رسیدم و متوجه نیاز بچه شدم به یاد آوردم سخنی را که شنیده 
بودم، ماهیگیری یاد بدهید بجای ماهی دادن. از پسر بچه پرسیدم: چه کاری 

بلدی؟ گفت: واکس. گفتم: چرا پس بجای دســت نیاز به حرفه نمی پردازی؟ 
گفت: پول تهیه اولیه را ندارم، پرســیدم چه مقداری می شــود؟ گفت: پنجاه 
هزار تومان و من پول نهار و اندوخته داشــته در کیف را به پســربچه دادم و 
کردم  خواهش  خویشاوند  از 
پیگیــری  کارش را بکنــد 
تا فکری دیگر بر آن شــود. 
روز دیگــر از همان مســیر 
می گذشــتم، پســر بچه را 
دیدم که خوشــحال دوید به 
ســوی من و تشــکر داشت. 
گفتم اگر نهــار نخوردی بیا 
با هــم برویم نهــار و گفت 
آقا ســاندویچ خوردم با دوتا 
نوشــابه و تا به حال از صبح 
35 هزار تومان هم کار کرده 
ام .بخــدا آقا غــروب داروی 
مادرم را هم می گیرم، ببین 
نســخه اش را آورده ام و ... 
اشک در چشمانم حلقه زد و 
دوباره به روزنامه بازگشتم و 
هفته ها درگیر این مســئله، 
بگذریــم ... از بهمن 57 می 
گفتیم و آنکــه آن ایثار ، آن 
آن   ، آن همیاری  گذشــت، 
باورمداری، آن راست گویی، 
آن دین مداری به کجا شــد. 
چــرا امروزه تــوی این دفتر 
یاد  و  گرفتاریم  ها  دســتک 
گرفته ایم که نه همین لباس 
زیباست نشــان آدمیت. چرا 
باورمان نیســت که خوشــا 
تنی کــه در آن نقش بی ریا 
افتد. مــا کــه موالیمان در 
قوت  بدوش،  شــب  تاریکی 
به درخانه مســتمند می برد 
تا حفــظ آبرو شــود و باور 
دیــن پاک محمــدی بر دل 
نشســته تر، حال به تن بچه 
تــی ان تی می بندند و دهها 
و صدها را می کشــند و اهلل اکبر ســر مــی دهند... اما مــا، مایی که جنگ 
خنــدق و برخــورد ایمان کفــر را خوانــده ایم و نقــل اش را مــی دانیم.

چون خدو انداختي در روي من
نفس جنبید و تبه شد خوي من

پــس چــرا در شــهر خودمــان درپایتخــت کشــورمان بــر ســر هــر 
چهــار راه دختــر و پســر صغیــر، زن بچــه به بغــل و مرد کهنــه پوش 
بــرای رفــع نیاز خــود دســت تهی بســوی هــر رهگــذری مــی دارد.
بهمــن جاویــدان بر ما حجت اســت که آن باشــیم که بهمــن را جاویدان 
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کردیــم و بدان کرده ارزش و اعتبار جهانی کســب کردیم و در قدرت بودن 
از منیت بدور ریختم و آن شــدیم که رهبری، امامی و پیش ســاالری فرمود 
آن پســر 13 ساله رهبر من اســت که به پای ایمان راستین جان می دهد.

 وقایع سال 1357 خورشیدی
در روزهای نهــم و دهم فروردین مردم یزد طی اعتراضاتی که به خشــونت 
کشیده شــد خواســتار آزادی زندانیان سیاسی و بازگشــت رهبران انقالب 

)در راس آن ها ســید روح اهلل خمینی( شــدند. در پــی اوج گیری تظاهرات و 
درگیریهای مردم با عوامل رژیم پهلوی   ، در تاریخ 25 اردیبهشت دولت جمشید 
آموزگار به مأمورین نظامی و انتظامی در برابر آشوبها دستور شدت عمل داد.

به مناســبت ســالگرد 15 خرداد در تهران و شهرســتانها تعطیل و اعتصاب 
سراسری اعالم گردید. و در 21 مرداد همان سال درگیری خونین در اصفهان 
و اعالم حکومت نظامی در این شــهر که توسط فرماندار نظامی شهر به اجرا 
درآمد. در بیســت و پنجم مرداد ماه توسط دولت جمشید آموزگار، حکومت 
نظامی اعالم شــد و در 28 مرداد آتش سوزی در سینما رکس آبادان رخ داد.
در 5 شــهریور ماه دولت جمشــید آموزگار ســقوط کرده و دولت شــریف 
امامی تشکیل شد.ســرانجام در تاریخ 17 شهریور 1357 که بعدها به جمعه 
ســیاه مشــهور شــد، راهپیمایی و اعتراضات مردم در میدان ژاله )شهدای 
فعلی( تهران به خشــونت کشیده شــد و عده زیادی کشته و مجروح شدند.

در 2 مهر منزل امام خمینی در عراق توسط پلیس این کشور محاصره گردید 
و یک روز پس از آن حزب رســتاخیز که توســط حکومت پهلوی تأســیس 
شــده بود منحل گردید. به دلیل افزایش فشــارها در عراق آیت اهلل خمینی 
در دهم مهر تصمیم به ترک این کشــور و ورود بــه کویت گرفت، اما دولت 
کویت به وی مجوز ورود نداد. و در روز ســیزدهم همان ماه در پی جلوگیری 
از ورود ســید روح اهلل خمینی به کویت و جلوگیری دولت عراق از بازگشــت 
وی به نجــف، با تقاضای دولت وقت شاهنشــاهی،امام خمینی به فرانســه 
تبعید شــد. روح اهلل خمینی از پاریس به دهکده نوفل لوشاتو تغییر مکان داد.

در روز 19 مهــر اعتصــاب کارکنــان مطبوعــات در سراســر کشــور آ غاز 
گردیــد و ده روز پــس از آن کارکنــان صنعــت نفــت اعتصــاب نمودند.

آیت اهلل طالقانی در 8 آبان (یکی از رهبران انقالب( از زندان آزاد شد و دو روز 
بعد ارتش کنترل تأسیسات نفتی کشور را در دست گرفت. در 13 آبان تظاهرات 
دانش آموزان و دانشــجویان در مقابل دانشگاه تهران به خشونت کشیده شد.
در ســال 1357 ایــران  انقــالب  رهبــر  اهلل خمینــی  آیــت  حضــرت 

در 23 دی به دســتور آیت اهلل خمینی شــورای انقالب تشــکیل گردید و در 
26 دی محمدرضا شــاه پهلوی ظاهراً به منظور معالجات پزشــکی کشــور 
را تــرک کــرد و دیگر به ایران بازنگشــت. بعدها ایــن روز را در تقویم ایران 
به عنوان روز فرار شــاه نامیدند. وی در آخریــن مصاحبه خود در خاک ایران 
)در فــرودگاه مهرآباد( چنین گفت: محمد رضا پهلوی: یک مدتی اســت که 
احســاس خســتگی می کنم و احتیاج به اســتراحت، ضمنا هــم گفته بودم 
تا خیالم راحت بشــود و دولت مســتقر بشــود بعد مســافرت خواهم کرد. 
بــود؟  خواهنــد  مســافرت  در  مــدت  چــه  حضــرت  خبرنگار:اعلــی 
محمــد رضا پهلوی: بســتگی به حالت مزاجــی من می توانــم بگویم دارد. 

خبرنگار:نخستین نقطه ای که اعلی حضرت تشریف فرما می شوند کجا خواهد بود؟ 
بــرای  آســوان)مصر(  بــه  می کنــم  فکــر  پهلــوی:  رضــا  محمــد 
اســتراحت برویــم و اولیــن نقطــه اقامــت مــا در آســوان خواهــد بود. 
در 3 بهمن شورای ســلطنت که برای حفظ نظام سلطنتی در ایران تشکیل 
شــده بود منحل گردید و در فاصله دو روز پس از آن دولت بختیار به منظور 
جلوگیــری از حضور امام خمینی در کشــور به مدت ســه روز فرودگاه های 
کشــور را بســته اعالم کرد. اما در 9 بهمن فرودگاه مهرآباد بازگشــایی شد.

در تاریخ 12 بهمن امام خمینی پس از پانزده سال تبعید وارد ایران شد و فرمانداری 
نظامی بر اثر فشــار مردم راه پیمایی و تظاهرات را برای 3 روز آزاد اعالم کرد.
حضــرت آیت اهلل خمینــی در فرودگاه مهرآبــاد از هواپیما پیاده می شــود؛

نظامیــان مســتقر در تلویزیــون بــه طــور ناگهانــی پخــش مراســم 
اســتقبال را قطــع کردنــد و امــام خمینی در بهشــت زهرا حضــور یافت 
و ضمــن ادای احتــرام بــه شــهدای انقــالب بــه ســخنرانی پرداخــت.

در 16 بهمن بختیار گفت: هر کس اکثریت داشت حکومت می کند. اما آیت اهلل 
طالقانی گفت: ما رهبران اســالمی داعیه حکومت نداریم. روز بعد بر اســاس 
پیشنهاد شورای انقالب،امام خمینی دولت موقت را به مردم معرفی نمودند و 
دولت موقت به ریاست مهندس مهدی بازرگان تشکیل گردید. در 19 بهمن 
نیروی هوایی ارتش با حضرت آیت اهلل خمینی پیمان بســتند و یک روز پس 
از آن طرفداران قانون اساسی با تجمع در استادیوم امجدیه )شهید شیرودی ( 
دســت به تظاهرات زدند و در ساعت 9 شب ، ســربازان گارد شاهنشاهی به 
پادگان نیروی هوایی در شــرق تهران )خیابان دماوند( حمله نمودند. در 21 
بهمن دولت بختیار زمان حکومت نظامــی را افزایش داده و حکومت نظامی 
را از ســاعت 4 بعدازظهر اعالم نمود. امام خمینی دســتور شکســتن زمان 
حکومــت نظامی و حضور مردم در خیابان ها را صــادر نمود. و در 22 بهمن 
با اعالم بی طرفی تمامی نیروهای نظامی، ســرانجام حکومت سلطنتی ایران 
)پهلوی( پس از 57 سال سقوط کرد و با رهبری امام خمینی این بزرگ مرد 
تاریخ ، انقالب اســالمی ایران پیروز شد که براستی انقالب ما انفجار نور بود.
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اقتصاد نوین مفهومی از ترکیب 
اقتصاد  شــدن  جهانی  جریان 
و کاربرد فنــاوری اطالعات در 
حوزه اقتصاد و بازرگانی اســت. 
تجــارت الکترونیکی، کســب 
و کار الکترونیکــی، بانکــداری 
الکترونیکی، بیمه الکترونیکی و 
... از جملــه مصادیق این پدیده 
اســت که اکنون تالش زیادی 
در راستای توسعه آنها در سطح 
جهانــی در حال شــکل  گیری 
است. روابط بین این پدیده ها و 
سایر عناصر درگیر در چارچوب 
اقتصــاد نویــن از ضرورت های 
مطالعه و بررسی در کشور است 
تا بتوان با ســهولت بیشتری به 
کاروان توســعه ایــن پدیده در 
سطح جهانی و نیز گسترش و تسهیل مبادالت تجاری و بازرگانی کشور دست یافت. 
نظام پرداخت به عنوان شــریانی حیاتی در نقل و انتقاالت وجوه در سطح ملی و 
بین المللــی و به عنوان یکی از نمودهای اصلی اقتصاد نوین، نقش مهمی در نظام 
پولی و بانکی هر کشــوری ایفا می کند و نقش نظام بانکی بــرای ارائه خدمات و 
نیز بانک های مرکزی برای نظارت بر آن با توجه به گســترش روزافزون بانکداری 
الکترونیــک و اقبال بیش از پیش به ابزارهای پرداخت از ســوی عوامل اقتصادی 
بســیار مهم و حیاتی اســت. شــایان ذکر اســت که نظام جامع پرداخت داراي 
دو بعد ابزاري و مفهومي اســت: بعد ابزاري آن شــامل مجموعه ســخت افزارها، 
نرم افزارها و شــبکه های ارتباطي است و بعد مفهومي آن شامل مجموعه قوانین، 
مقررات، رویه ها، دستورالعمل ها و استانداردهای مربوطه است که با توجه عملکرد 
و سطح توسعه سیستم ها و شــبکه های پرداخت قابل ارتقا و تحول خواهند بود. 
با توجه به اینکه هرمعامله مستلزم تسویه پولي میان تقاضاکننده و عرضه کننده 
اســت؛ اســتقرار تجارت الکترونیک جز در بســتر انجام تراکنش هــاي پولي و 
مالي الکترونیک )نظام پرداخت( میســر نیســت و مبــادالت پولي الکترونیک 
اصلي ترین بســتر تجــارت الکترونیک به شــمار مي رود لذا می توان با توســعه 
سیســتم های پرداخــت الکترونیکــی در ســطح فرامزی تجــارت الکترونیک 
کشــور را نیز به گســتره جهانی ارتقا داد و از مزایای سرشــار آن بهره مند شــد.

در آستانه توســعه برقراری مناســبات بین المللی نظام بانکی کشور، موضوعات 
مهمی پیش روی صنعت پرداخت ایران قرار خواهد داشــت که یکی از مهمترین 
آنها الزامات اتصال به نظام های جهانی پرداخت اســت. در همین راســتا انطباق 
نظام پرداخت الکترونیکی کشــور با اســتانداردهای جهانی و نیــز نظارت های 
مستمر و اثربخش بر آنها یکی از اساسی ترین مباحث پیش رو است لذا اختصاص 
یکی از محورهای ششــمین همایش بانکــداري الکترونیک و نظام هاي پرداخت 
بــه این موضــوع به صورت تخصصی، کامــالً دقیق و ضروری به نظر می رســد.

شــایان ذکر اســت کــه قبل از هــر اقدامــی برای توســعه فرامرزی شــبکه 
پرداخت ملی کشــور مباحــث اســتاندارهای بین المللی یکی از اساســی ترین 
ایــن راســتا اســتاندارد موضوعــات قابــل بحــث و بررســی اســت. در 

)EMV)Europay, MasterCard & visa برای شــبکه پرداخت کارت های 
نقدی و کارت های اعتباری در سطح بین اللملی مطرح است. این مجموعه از استاندارها 
که توسط ویزا، مستر و یوروپِی در سال 1994 در اروپا به شکلی متحد عملیاتی شده 
است از ویزا و مسترکارت آغاز شد و به مرور کارت های دیگر نیز به آن پیوسته اند. 
باید در نظر داشت که برای اتصال شبکه بانکی کشور با شبکه ویزا و مستر کارت، 
در نظر گرفتن تجربه های بین المللی در این رابطه بسیار اساسی و مفید خواهد بود. 
به اعتقاد بســیاری از کارشناسان تجربه کشورهای مختلفی نظیر روسیه و برخی 
از کشورهای اروپایی و آسیایی که بدون طراحی یک شبکه ملی پرداخت، صرفاً با 
پذیرفتن سیستم های پرداخت بین المللی مانند ویزا و مستر در سطح ملی در حال 
فعالیت هستند نشان مي دهد که کمبود شبکه ملی پرداخت به طور قابل مالحظه ای 
محسوس بوده و این امر پیگیری و تسریع در دسترسی و طراحی شبکه ملی پرداخت 
را برای آنها به دنبال داشته است و در حال انجام اقدامات الزم برای ایجاد شبکه های 

ملی خود هستند. بنابراین می توان اشاره نمود که در وضعیت کنونی کشور به دلیل 
برخورداری از شبکه پرداخت قابل قبول ملی، برای اقدام در راستای توسعه شبکه 
ملی پرداخت در اتصال به سیستم های بین المللی فرصتی مناسب خواهد بود که 
می توان با برنامه ریزی دقیق و نظــارت موثر بر آن از مزایای آن بهره برداری نمود.

همچنین با اشاره به تجربه کشوری مانند چین می توان بیان داشت که این کشور 
با ایجاد Union Pay نه  تنها پوشش مناسبی در خدمات پرداخت خود به وجود 
آورده است بلکه به صورت رقیبی جدی برای شرکت های بین المللی مانند مستر و 
ویزا درآمده است. به عبارتی با توجه به رشد صنعت و جمعیت در این کشور، چینی ها 
شبکه های بانکی خود را توسعه بخشیده اند به طوری که در حال حاضر، شبکه بانکی 
آنها در سطح بین المللی به خصوص در جنوب شرق آسیا و استرالیا گسترش یافته است.

کشورهای دیگری مانند سنگاپور شبکه های داخلی خود را دارند و توسط کارگزاران 
بین المللی یا شرکت های کارگزار داخلی کارت خوان های بین المللی نصب می کنند. 
به عبارتی شبکه داخلی آن ها به موازات شبکه بین المللی کار می کند و با کارمزد و 
هزینــه کمتر خدمات داخلی را ارائه می دهد. حتی خودپردازهایی وجود دارند که 
بدون اینکه به شبکه داخلی متصل باشند مطابق قوانین داخلی و بین المللی ارزهای 
خارجی به مسافران و توریست ها ارائه می دهند و کارت های بین المللی را پذیرش 
می کنند. به نظر می  رسد تجربه این گونه کشورها برای ایران بسیار مفید مواقع شود.

یکی دیگر از موضوعات مهم در اتصال شــبکه بانکی کشــور به سیستم پرداخت 
بین المللی مربوط به قوانین و مقررات در این حوزه اســت که به نظر می رســد با 
توجه به گستردگی موضوع نیازمند بررســی دقیق شرایط و تدوین راهبرد نظام 
پرداخت جدیدی برای کشور خواهیم بود که الزم است پیش بینی های متناسب در 
راستای ارایه خدمات بانکي الکترونیک در سطح فرامرزی، مدیریت ریسک و راهبرد 
فن آوري اطالعات و ارتباطات در پرداخت هاي الکترونیک فرامرزی و نیز چگونگي 
اتصال سیســتم هاي درون بانکي به هسته نظام جامع پرداخت ملی و بین المللی 
صورت گیرد. قابل بیان اســت که بومي سازي و اصالح قوانین موجود هردو نیاز به 
کارشناسي دقیق در سطوح اقتصادي، حقوقي، بانکي و فني دارند. بحث های تعیین 
قوانین توسط شاپرک و بانک مرکزی یک موضوع است و بحث معماری و چگونگی 
اتصال موضوع دیگری است که ضرورت پرداختن به مسائل حاکمیت، کسب وکار 
و معماری در این فعالیت خطیر به صورت مســتقل را اجتناب ناپذیر خواهد کرد.
الزم به ذکر است که سیستم های پرداخت بانکی کشور طی مدت زمان تحریم ها 
با توان شرکت های داخلی شکل گرفته و ارتقاء یافته  و در حال حاضر به سطح قابل 
قبولی از کیفیت و امنیت رسیده است. شاید در حال حاضر با توجه به حجم گسترده 
تراکنش ها در سیستم پرداخت ملی، موضوع اتصال به سیستم پرداخت بین المللی 
فقط یک درصد از تراکنش های فعلی کشور را در برداشته باشد -که سهم ناچیزی 
از کل تراکنش های ملی اســت- اما باید در نظر داشت که اهمیت این موضوع به 
طور قابل مالحظه ای در جذب توریست، رفاه برای هم وطنان در سفرهاي خارجی 
و مبادالت بین المللی خود را نشان می دهد و این امر عالوه بر استاندارد سازی شبکه 
ملی پرداخت، هزینه مبادالت تجاری کشور را به طور قابل مالحظه ای کاهش خواهد 
داد. به نظر می رسد یکی از زیرساخت های اساسی در زمینه حمایت از فعالیت های 
ارزآور برای کشــور نظیر توسعه صادرات و توسعه گردشگری و ...، مباحث تسهیل 
ارتباطات بانکی در زمینه پرداخت های بین المللی اســت که بدون توجه به آنها تا 
رسیدن به سطح توسعه متناسب با پتانسیل های کشور راهی طوالنی خواهیم داشت. 
یکی از چالش هایي که در این راستا باید مورد توجه قرار گیرد این است که شبکه های 
ملی پرداخت کشور به دلیل عواملی مانند مشکالت تحریم، تورمی بودن جامعه و 
مشکالت عدم دسترسی مناسب به تکنولوژی های به روز در صنعت پرداخت بانکی، 
بسیار مورد فشار واقع شده است و با توجه به ضوابط سخت شرکت های بین المللی 
و درصورت تطابق کل زنجیره پرداخت بر اساس استانداردهای بین المللی، فشاری 
مضاعف بر این زنجیره وارد خواهد شد که برای برون رفت از این معضل نیاز است که 
تطابق الزم با در نظر گرفتن شرایط کنونی، هزینه و زمان زیادی صورت گیرد؛ ایجاد 
زیرساخت جداگانه به نظر منطقی می رسد که از طرفی با چانه زنی مناسب قوانین 
موردنظر بانک مرکزی و شاپرک در حوزه پولی، بانکی و قوانین تقلب و پول شویی و 
سیاست های ارزی در تعامالت در نظر گرفته شود و از طرف دیگر چابکی الزم برای 
ارتباط سریع بانک ها و شرکت های پرداخت صورت گیرد. توجه شود که برای ارتباطات 
بین المللی سازگاری با استاندارد EMV الزامی است و برنامه مهاجرت کشورهای 
مختلف نشان می دهد اگر این کار بخواهد به طور کامل انجام شود بسیار پرهزینه و 
زمان بر است و زمان آن در کشورهای توسعه یافته حداقل پنج ساله برنامه ریزی می شود.

»نظام بانکي در عصر ارتباطات نوين«
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نفت پارس و كسب عنوان يکصد برند پيشتاز بازار ايران
درخشش و بالندگي شركت نفت پارس

دوازدهمیــن جشــنواره ملــي قهرمانان صنعــت باهدف 
معرفــي برندهاي پیشــتاز ایران، دوم بهمــن 95 در مرکز 
همایــش هــاي بین المللــي صدا و ســیما برگزار شــد.

در  پــارس  نفــت  شــرکت  بالندگــي  و  درخشــش 
دوازدهمیــن جشــنواره ملــي قهرمانان صنعــت ایران 
و کســب عنــوان یکصــد برنــد پیشــتاز بــازار ایــران
دوم بهمن 95 با شکوه ترین جشن ساالنه صنعت کشور با 
رویکرد انتخاب و معرفي برندهاي پیشتاز بازار ایران، واحدهاي 
صنعتي، برترین شــرکت هاي فعال در صنعت نفت، گاز و 
پتروشیمي، همچنین انتخاب و معرفي برندهاي نوظهور در مرکز 
همایش هاي بین المللي صدا و سیما با حضور استاندار تهران 
و جمعي از مدیران ارشد دولتي برگزار شد که مهندس وفائي 

)مدیر عامل شرکت نفت پارس(، مهندس همداني )معاون فروش و توسعه بازار(، مهندس 
ابراهیمي ) مدیر انبار( ، سرکار خانم ناظریان )سرپرست صادرات( و  کیمیایي ) رییس 
روابط عمومي( به نمایندگی از شرکت نفت پارس در این جشنواره حضور به هم رساندند.

در ایــن جشــنواره شــرکت نفــت پارس بر اســاس قدمــت و کیفیــت عنوان 
موفــق بــه کســب لــوح و تندیــس قهرمان صنعت ســال 95 شــد کــه این 
جایــزه را مهنــدس وفایی از آقای هاشــمی اســتاندار تهــران دریافــت نمودند.

هدف از برگزاري این جشنواره احترام به صنعتگران و ثروت آفرینان کشور، تالش براي 
توسعه فرهنگ برند سازي، ایجاد 
بستر مناسب براي توسعه فرهنگ 
ساخت داخلي و صادرات کاالها با 
برند ایراني، افزایش سهم و نقش 
بخش خصوصي در فعالیت هاي 
بخش صنعت، معــدن و تجارت 
و افزایش ظرفیت هــاي رقابت 
پذیري صنعت کشــور است، به 
همین جهت این برندها هستند 
که نقش تعیین کننده ســود و 
زیان شرکت ها را ایفا مي کنند.

یــادآور مــي شــود، شــیوه و 
انتخاب برندهاي برتر بر اســاس 
تحقیقــات بازار و مــدل ارزیابي 
جشــنواره صورت گرفته و خوش نامي، کیفیت و پیشــتاز بازار بــودن از مدل هاي 
ارزیابي برند برتر در دوازدهمین جشــنواره ملي قهرمانان صنعت محسوب مي شود.

شــایان ذکر اســت، در این جشــنواره کــه با عنــوان اداي دیــن، بخش صنعت 
کشــور به آتش نشــانان برگزار شــد و در میان اســتقبال و تشــویق هاي ممتد 
پــر احســاس حاضــران، نشــان قهرمــان قهرمانان صنعــت به همســر آتش 
نشــان شــهید امید عباســي به نمایندگي از جامعه آتش نشــانان تعلق گرفت.
عملکرد شایســته شــرکت نفت پارس در هشــتمین مســابقه ملي بهــره وري
شــركت نفت پارس موفق به دریافت لوح تقدیر در بخش بهره وري شد

هشــتمین مســابقه ملي بهره وري و تقدیــر از بنگاه هاي اقتصــادي برگزیده در 
هتل پارســیان آزادي با حضور اعضاي هیات رئیســه، کمیســیون اتــاق بازرگاني 
صنایع، معادن و کشــاورزي ایــران و تهران،  برخي از نمایندگان مجلس شــوراي 
اســالمي، مدیران 300 بنگاه اقتصادي کشــور و همچنین مهندس پرتوي)معاون 
عملیــات( و مهندس قلي پــور )مدیر تولید( از شــرکت نفت پارس برگزار شــد.

در این مراســم پس از ســخنراني دبیر کمیته و مســئوالن برگزاري این جشنواره، 
از مدیــران عامــل شــرکت هاي تولید کننده کشــور کــه در زمینه بهــره وري 
و ســودآوري بهتریــن عملکرد را در ســال گذشــته داشــته اند قدرداني شــد.

این گزارش مي افزاید، شــرکت نفت پارس بر اســاس محاسبات انجام شده از سال 
1389 تا 1394 توســط سامانه ملي اندازه گیري شــاخص هاي بهره وري ایران در 
گروه فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي در بخش بهره وري موفق به دریافت 
لوح تقدیر با امضاي دکتر محمد نهاوندیان، رئیس جشــنواره ملي بهره وري گردید.
گفتني است در این جشــنواره 5000 بنگاه اقتصادي در قالب 38 صنعت با حضور 

6 هزار داور متخصص در 5 رویداد شــامل مســابقه ملي بهــره وري، بهینه کاوي، 
تجربه هاي موفق، بهترین محل براي کار، برترین اجرا و مسابقه ملي مصرف بهینه 
انــرژي با یکدیگر به رقابــت پرداختند و بنگاه-هاي برتر انتخاب و معرفي شــدند.
امضاء تفاهم نامه همکاري شــرکت بهره برداري متروتهران و شــرکت نفت پارس
در ســومین نمایشگاه مشــارکت تولیدکنندگان ایراني در صنعت مترو تفاهم نامه 
همکاري بین شــرکت نفت پارس و شرکت بهره برداري متروتهران  به امضا رسید.
در راستاي سیاست هاي اقتصاد مقاومتي سومین نمایشگاه تولید کنندگان ایراني صنعت 
مترو در تاریخ 23 اذر ماه به مدت سه روز با حضور بیش از 100 تولید کننده داخلي قطعات 
وابسته به مترو، مراکز علمي ـ دانشگاهي و شرکت هاي فعال در حوزه حمل و نقل ریلي درون 
شهري در محل نمایشگاه هاي تخصصي شهرداري تهران ) بوستان گفتگو( برگزار شد.

شــرکت نفت پارس با رویکرد معرفي توانمندي هاي مجموعــه مدیریت در حوزه 
بومي ســازي و معرفي محصوالت خود در این دوره از نمایشــگاه حضور پیدا کرد.

در حاشیه نمایشگاه محمد احمدي بافنده مدیر عامل شرکت بهره برداري مترو تهران از 
غرفه نفت پارس بازدید و با مهندس حسن وفائي مدیر عامل نفت پارس دیدار و گفتگو کرد.
حســن وفائــي در این دیــدار ضمن معرفــي و اهداف شــرکت نفت پــارس در 
خصوص توانمندي هاي این شــرکت، تولید و محصوالت، افزایــش انواع روانکارها 
همچنیــن برگزاري کالس هاي آموزشــي تعویض روغني هاي سراســر کشــور 

و ارتقــاي دانش فني و حفظ محیط زیســت توضیحاتــي را به ایشــان ارائه داد.
در ادامه گفتگو احمدي بافنده : هدف از برگزاري این نمایشــگاه شناسایي و حمایت 
از تولیــد کننــدگان بومي، معرفي محصــوالت و قطعات مورد نیاز براي ســاخت 
داخلي عنوان کرد و ضمن تقدیر و تشــکر از توانمندي هاي این مجموعه با سابقه، 
فعالیــت هاي نزدیک در زمینــه هاي مرتبط با صنعت مترو جهت بومي ســازي 
و تولید روانکارهاي مورد نیاز را پیشــنهاد و به توســعه همکاري بین دو شــرکت 
تاکیــد و اعالم آمادگي کرد. ســپس تفاهم نامه اي بین دو شــرکت امضاء شــد.
شــایان ذکــر اســت غرفــه نفــت پــارس در ســومین دوره از نمایشــگاه 
صنعــت متــرو به عنــوان غرفــه برتــر شــناخته و از ســوي احمــدي بافنده 
مدیــر عامــل شــرکت بهره بــرداري متــرو تهــران لــوح تقدیر دریافت شــد.
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دكتر عليرضا برادران
 از تبار يافته ها كه كشور به وجودشان نيازمند است
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آن روزها که دکتر مختار آمبو در مدیریت سازمان یونسکو 
بود و در یونسکو، جنابان دکتر مجید رهنما و احسان نراقی، 
هر یک سری بودن توی سرها، کاتب این سطور شاهد این 
گفتمان بودم در بین وزیر علوم دکتر حسین کاظم زاده و 
نمایندگان یونسکو . فرستاده یونسکو می گفت: رفتیم در 
اطراف دزفول توی سیاه چادرنشین ها، غروب آفتاب بود 
به اولین چادر که رســیدیم زن و بچه، پیر و جوان داخل 
چادر به استقبال آمدند و با خوش رویی به ما خسته نباشید 
گفتند و ما را به داخل چادر دعوت کردند. فرش نو، تعدادی 
متکای ملحفه کشیده، تشک پُر پشم پهن کردند، چای در 
کنار آتش گذاردند و در همان آتش نان پختند. غذایی فراهم 
کردند با خوش رویی برایمان و اصال نپرسیدند که کیستی 
و برای چه آمده اید و کارتان چیســت؟ در بین این مردم 
هر آنچه دیدم فقط خوشحالی و خوش رویی بود با تمام 
توان در خدمت رسانی. مدتی زین زمان بگذشت از میزبان 
پرسیدیم ما می خواهیم فالن آقا را مالقات کنیم و میزبان 
گفت: در غروب آفتاب به من رسیده اید، صبح که شد پاسخ 
شما را خواهم داد و آن شب صبح شد و پس از پذیرائی به 
قدر توان، میزبان گفت: آن آقا در چادر سومی بعد از من 
است. گفتم خوب این را شب پیش می گفتید و ما مزاحم 
شما نمی شدیم. با تعجب گفت: شما به من رسیده بودید و 
کجا خبر دارید رسیده به در خانه ایرانی را در غروب آفتاب 
را جا، نان، خواب، ندهی ؟ شما بر من رسیده اید قدمتان بر 
روی چشم من بوده و... و ما آنچه می خواستیم در وظیفه 
کاریمان بود در نهایت، افزون از آن نبود که آن ها می داشتند.

دکتر کاظم زاده گفت: ما ســرزمین باورهای انســانی 
هســتیم؛ ما مســلمان خداجو هســتیم؛ ما گمشده 
در زمــان داریم؛ ما به دنبال یوســف خود هســتیم؛ ما 
گهواره جنبان تمدن بشــریت هســتیم؛ از ما بیاموزید 
هر رســیده بوی گمشــده مان را می دهد، عزیز است. 
اْذَهُبــوا بَِقِمیِصــي َهــَذا َفأَلُْقــوهُ َعلَــی وَْجــهِ أَبِي 
 )93( أَْجَمِعیــَن  بِأَْهلُِکــْم  وَأْتُونِــي  بَِصیــًرا  یَــأِْت 
ـي َلَِجــُد  ِـّ ــا َفَصلَــِت الِْعیــُر َقــاَل أَبُوُهــْم إِن وَلَمَّ
 )94( تَُفنِّــُدوِن  أَْن  لَــْواَل  یُوُســَف  رِیــَح 
ایــن پیراهن مرا ببریــد و آن را بر چهره پدرم بیفکنید 
]تا[ بینا شود و همه کســان خود را نزد من آورید )93( 
و چون کاروان رهســپار شد، پدرشــان گفت: اگر مرا به 
کم خردی نســبت ندهید بوی یوسف را می  شنوم )94(

این نقل به تصویر کشــیدم تا نقش بازنشســته پس از 
دوران خدمت عیان شــود، بازنشسته در حیات کاریش 
آنچــه می باید، تجربــه کار را با علم خــود در آمیخته 
و عرضــه کــرده و زآن عرضه فرزنــدان برومند متعهد 

تالشگر رشــد کرده، به میدان رفته تا کشــت پدر درو 
کنــد و پدر با کندوی ذخیره خود نان به ســفره گذارد.

چه شد که کندوی ذخیره پدر، پیش از پایان تهی شد. بدین 
باور باید مثنوی هفتادمن باشد که ما را آن توان نباشد، ولی 
آنچه شنیده و شنیده اید مختصر آمدند، گفتند: بازنشسته 
پیش از موعد، از پانزده سال تا الی . . . کارهای سخت یکی 
بده دوتا بستان، به کار سخت همان حقوق را می دهند که 
در غیر سخت. ولی خدمت هر یک سال دو سال سابقه می 
شود و ساختن صندوق های جور واجور، بخوانید صندوق 
نفت ، صندوق فوالد، صندوق بانک ، صندوق ...به حساب 
های دولتی و غیر دولتی الی ماشااهلل و همه گرسنه بر سفره 
بازنشسته، کند و که هیچ سیلو هم باشد ته اش در می آید. 
هر آنچه می بود در سطح فهم حقیر ولو به اشاره رفت و می 
ماند نکات مثبت آن که بوی یوسف به مشام پدر می رسد.

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی را یک تیم هدایت گر 
است که هر یک علم و تجربه به کمال و توان مدیریتی در 
حد اللیگا و فعل خواستن را با دانش آکادمی درهم آمیخته و 
انجام را با تجربه از سنگر مسجد و بسیج به انجام می رسانند.

دکتر محمدمهدی نواب مطلق
دکتر علیرضا برادران 

دکتر حاج منصور حقیقت پور
دکتذ احمدخان صفی کاران قم

دکتر صالح الدین قوی پنجه
دکتریــن کاریشــان را چنیــن تعریف مــی کنند:

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، در 
راستای کسب سود مناسب، حضور فعال در صنایع دارای 
مزیت نسبی در کشور را در اولویت فعالیت های خود قرار 
داده است. بر این اساس و با توجه به بهره مندی کشورمان از 
منابع غنی نفتی و گاز و معادن مختلف و نیز دانش مناسب 
در این صنایع، ســرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی، 
صنایع معدنی در اولویت فعالیت های سرمایه گذاری این 
شرکت قرارگرفته و خوشبختانه با بهره گیری از مدیریت 
هوشمند و مدبرانه، این شرکت توانسته است موقعیت 
های مناسبی را شناسایی و در آنها سرمایه گذاری نماید.

دکتر علیرضا برادران، از جمله جوانان رشد کرده در کوران 
انقالب اسالمی و آب دیده در سنگر مسجد و بسیج، ناخدایی 
کشــتی را به عهده گرفت و قطعاً و یقیناً آن را به ساحل 
نجات هدایت خواهد کرد، چون تعهد و تدین او در گذشته، 
گواه این مدعاست. به روز مجمع، با ده ها تن از سهامداران 
حقیقی و حقوقی رایزنی شد و بر وظایف خبری گفتمان این 
جمله که او می تواند را همگی بکار بردند و من که دل چون 
آئینه شکسته از دوران بازنشستگی می دارم، بدین شهادت و 

گزارش عملکرد این جوان دعای خیر دیگران و خود را ابراز...
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت 
ســرمایه گذاری صندوق بازنشستگی كشوری 
)سهامی عام( مورخ 1395/10/28در محل پژوهشگاه 
صنعت نفت در مجموعه ورزشی آزادی برگزار گردید. 
در این مجمع که با حضور بیش از 89 درصد سهامداران 
حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان بورس 
و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای سید غالمرضا هاشمی بود، که جنابان 
سعید شمسی نژاد و جواد عشقی نژاد در مقام نظار اول و دوم 
و آقای علیرضا برادران به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه، با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم 
فعالیت های صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 
1395/06/31 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود، ضمن  تصویب 
صورت های مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با 
تقسیم سود 240 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

پیام مدیرعامل:
امــروزه ســازمان ها بــرای اســتفاده از توانمندی های 
بنگاه هــا، افزایــش کارایــی و ارزش آفرینی بیش تر و 
انعطاف پذیــری آنها در محیط کســب و کار، فعالیت 
هــای خود را به صورت هلدینگ انجــام می دهند تا در 
ســطوح باالتر به فعالیــت در عرصه جهانــی بپردازند.
شرکت ســرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، 
به رغم تمامی شرایط رقابتی پیرامونی در فضای کسب 
و کار و ادامــه فضــای رکود در اقتصاد کشــور، با اتکا به 
قابلیت  ها، نقاط قوت  و استفاده از فرصت های محیطی، 
شاهد رشد مطلوب در شــاخص های اقتصادی وانرژی 
خود بوده اســت. این گروه توانســت اهداف استراتژیک 
خود را در جهت تأمین انتظارات ســهام داران، مشتریان، 
کارکنان و دیگر ذینفعان خود تا حد باالیی محقق نماید.
هر چند فلسفه وجودی شرکت سرمایه گذاری صندوق 
بازنشستگی کشوری، به عنوان یک هلدینگ اقتصادی و 
انرژی، مدیریت کارآمد شرکت های تحت پوشش می باشد، 
با این وجود این مجموعه اقتصادی به عنوان رســالت و 
مسئولیت اجتماعی خود، همواره باور داشته است که فعالیت  
های اقتصادی باید تأمین کننده منافع ملی نیز باشد، به 
ویژه در شرایط فعلی کشور که نقش واحدهای اقتصادی 
در مدیریت تحریم ها و دست  یابی به خودکفایی، ضامن 
ثبات و استقالل کشور می باشد. لذا اهتمام به رویکردهای 
مرتبط با »اقتصاد مقاومتی« سرلوحه سیاست های کالن 
و راهبردهای این مجموعه اقتصادی قرار گرفته اســت.
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جهت حصول این مهم، استفاده از پتانسیل ها، مزیت های 
نسبی و فرصت های موجود در کشور و منطقه در دستور 
کار قرار گرفته و سعی داریم با بهره مندی از سرمایه های 
انسانی متخصص و دلســوز به آبادانی کشور، به اهداف 
راهبردی و انجام مأموریت های تعیین شده دست یابیم.

اکنون با توجه به اینکه حضور مؤثر در بازار سرمایه و بازار 
اولیه و تمرکز بر سرمایه گذاری در صنایع دارای مزیت نسبی 
و مطلق، هدف این مجموعه بود و با بررسی های صورت 
گرفته در کشور و دنیا و پتانسیل های موجود در مجموعه، 
هدف گذاری برای تبدیل این بنگاه اقتصادی به هلدینگ 
تخصصی انرژی صورت پذیرفته و هدف آینده این مجموعه، 
تبدیل شدن به بزرگ ترین هلدینگ انرژی کشور و یکی 
از تأثیرگذارترین بنگاه های اقتصادی خاورمیانه می باشد.
ضمن تشــکر و قدردانی از تمامی سهام داران و همکاران 
محترمی که شــرایط رشد و توســعه را مهیا نموده  اند، 
امید اســت با توکل به خداوند متعال و در سایه عنایات 
و الطاف الهی، روند موفقیت  ها تــداوم یابد و این گروه با 
ایفای نقش موثرتر در توسعه آبادانی و سربلندی میهن 
اســالمی، در جهت نیل به چشــم انداز گروه پیش  رود.

پیام هیات مدیره:
با عرض سالم و خیر مقدم، خدمت صاحبان سهام و اعضای 
محترم مجمع عمومی عادي سالیانه  شرکت سرمایه گذاري 
صندوق بازنشستگی کشوری، در سالی که مقام معظم 
رهبري آن را به نام »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل«  نام 
گذاري نموده اند، گزارش عملکرد هیأت مدیره شرکت در 
طی سال مالی منتهی به 95/06/31 که حاصل اندیشه و 
تالش و فعالیت یکسال هیأت مدیره، مدیران وکارکنان 
زحمتکش شــرکت بوده و همچنین، خالصه عملکرد 
یکساله شــرکت هاي گروه و برنامه ها و استراتژي هاي 
اصلی و جهت گیري هاي کالن شرکت را تقدیم می دارد.

بسیار مفتخریم اعالم نماییم که با وجود فراز و نشیب هاي 
همراه با فرصت ها و تهدیدهاي بســیار در حوزه انرژي و 
پتروشیمی و شرایط رکود اقتصادي و همچنین محدودیت 
هاي ُکندي رفع تحریم، توانستیم با اتکال به خداوند بزرگ و 
همراهی شما سهامداران گرانقدر و بهره گیري از اراده استوار 
و با تالش جمعی، ضمن حضور فعال در عرصه اقتصاد کشور 
و بین الملل و راهبري تخصصی شرکت هاي تابعه، ارزش 
آفرینی را براي همه ذینفعان، از جمله بازنشستگان فرهیخته 
صندوق بازنشستگی کشوري به عمل برسانیم و شرایطی را 
مهیا نماییم تا بتوان در راستاي برنامه هاي استراتژیک شرکت، 
قدم برداشته و با تخصص و همدلی و درک مناسب مدیران 
و کارکنان، در سال موسوم به »اقتصاد مقاومتی و اقدام و 
عمل« موفق شدیم، نسبت به تکمیل زنجیره ارزش و سبد

محصول با خرید ســهام شــرکت هاي پتروشمیران و 
پتروشیمی مسجد ســلیمان و افزایش درصد مالکیت 
در پتروشــیمی جم، مسیر تعالی را به گونه اي شایسته 
طی نماییم و با اعتقادي راســخ در جهت تحقق منافع 
ســهامداران محترم، تالش خــود را بــه کار گرفتیم.

با کمال مسرت به استحضار می رسانیم، برنامه تبدیل شدن 
شرکت سرمایه گذاري صندوق بازنشستگی کشوري، به 
یکی از بزرگترین هلدینگ هاي فعال در عرصه نفت، گاز، 
پتروشیمی و نیروگاهی در ســال 95 آغاز گردیده است.

بر این باوریم، جهت رشــد و اعتالي هرچه بیشــتر این 
هلدینگ، می بایستی در مسیر توسعه گام برداشته و از 
فرصت ایجاد شده به سبب رفع تحریم هاي ظالمانه علیه 
کشــور عزیزمان، نهایت بهره را جهت حفظ منافع ملی 
و به حداکثر رســاندن منافع سهامداران به دست آوریم.
بی تردید، طی این مسیر پرفراز و نشیب، نیازمند الطاف 
الهی و تــداوم همراهی و حمایت ســهامداران ارجمند 
و تــالش بــی وقفه کارکنان این شــرکت می باشــد.

کــه امیــد اســت ثمــره ایــن تــالش، رضایــت 
منــدي ســهامداران رابــه همــراه داشــته باشــد.

در پایان، از کلیه ســهامداران محترم که همــواره یار و 
یاور ما بوده اند، صمیمانه تشــکر و قدردانی می نماییم.

برنامه های آتی شركت:
مجموعه فعالیت های شــرکت سرمایه گذاری صندوق 
بازنشســتگی کشــوری، با توجه به تغییر اهــداف و 
تمرکــز بر حــوزه نفــت، گاز، پتروشــیمی و انرژي به 
شــرح ذیل تدویــن و در حــال پیگیري می باشــد:

برنامه های كوتاه مدت:
- ساماندهی شرکت هاي حوزه انرژي صندوق بازنشستگی 

کشوري 
- خروج از شرکت هاي غیرمرتبط 

برنامه های میان مدت:
- راه اندازي پروژه صبا فوالد خلیج فارس و سودآور شدن آن
- تمرکز و تســریع در اجراي پروژه ABS/Rubberجم
- راه اندازي فاز 1 اوره و آمونیاک پتروشیمی مسجد سلیمان 

برنامه های بلندمدت:
- شناسایی فرصت هاي جذاب و پربازده سرمایه گذاري و 

ورود به آن 
- سرمایه گذاري در حوزه هاي مکمل زنجیره ارزش الفین

- تمرکز در بازاریابی و فروش محصوالت شرکت هاي تابعه 
- ورود بــه حــوزه احــداث نیروگاه هــاي تجدیدپذیر 
برخی از مهم ترین برنامه هاي آتی شركت عبارتند از:

تبدیــل شــرکت  تکمیلــی جهــت  اقدامــات   -
بــه هلدینــگ انــرژی، نفــت، گاز و پتروشــیمی

- تمرکــز بر ســرمایه گــذاری های مرتبط بــا حوزه 
نفــت، گاز و پتروشــیمی با اولویت پتروشــیمی جم 
- بررســی طرح اجرای واحدهای PDH و PP توسط 

پتروشیمی جم
- بررسی افزایش سرمایه گذاری در شرکت پتروشمیران
- بررسی سرمایه گذاری در طرح های پتروشیمی منطقه مکران 

- بهینه سازی نیروگاه تبریز
- بررســی اجرای واحدهــای بعدی تولیــدی و واحد 
تامین بــرق و آب شــرکت صبا فوالد خلیــج فارس 
- مطالعه و بررسی در حوزه خرید یا ایجاد نیروگاه سیکل ترکیبی، 
جهت حل موضوع تامین یوتیلیتی موردنیاز شرکت صبافوالد
- پیگیــری بــرای همــکاری بیشــتر بــا شــرکت 
ســرمایه گــذاری نفــت و گاز و پتروشــیمی تامین

- استفاده از حداکثر ظرفیت با بهره گیری از نخبگان دانشگاه 
و بازار سرمایه

تاریخچه تأسیس:
شرکت سرمایه گذاري صندوق بازنشستگی مستخدمین 
مشمول قانون استخدام کشوري، در تاریخ 1367/04/25 
در قالب شرکت سهامی خاص، تحت شماره 70513 در 
اداره ثبت شــرکت هاي تهران به ثبت رسید و در تاریخ 
1378/03/26 با تصویب اساسنامه جدید توسط مجمع 
عمومی فوق العاده صاحبان محترم سهام، نام شرکت به 
شرکت سرمایه گذاري صندوق بازنشستگی کشوري (
ســهامی عام) تبدیل گردید و در تاریخ 1379/06/31 در 
ســازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.
بهــادار اوراق  بــورس  منظــر  از  شــرکت 
شــرکت در تاریــخ 1379/06/31 در شــرکت بورس 
اوراق بهادار تهران، در گروه شــرکت هاي چندرشــته 
اي صنعتی با نماد  »وصندوق«  درج شــده و سهام آن 
بــراي اولین بار در همان ســال مورد معامله قرار گرفت.

رتبه كیفیت و افشای اطالعات
بر اســاس گزارش رتبه بندي بورس اوراق بهادار تهران، 
براســاس دو معیار »قابلیــت اتکا« و »بــه موقع بودن 
اطالعات«، شرکت سرمایه گذاري صندوق بازنشستگی 

کشــوري موفق گردید با توجه به ارایه به موقع و دقیق 
اطالعات بر روي ســامانه کدال، در میان کلیه شــرکت 
هاي پذیرفته شــده در بورس اوراق بهادار تهران، نسبت 
به ســال مالی 94 بهبود 126 رتبه اي داشــته باشــد.
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ســهامداران  شــهادت  بــه  و  عالــی  عملکــرد   ، شــفاف  حســابها 
حقیقــی و حقوقــی و آنــان کــه درتــاالر پژوهشــگاه نفــت بودنــد 
خــدا قــوت و طنیــن صلــوات و فضــای عطرآگیــن عرض تشــکری 
کــه بحــق برای مســافران شــهر نیــم جهــان کمترین پــاداش بود.

گلتــاش از 1380/4/2 کــه وارد بــورس شــده هــر ســال بهتــر از 
ســال پیــش کام ســهامداران را شــیرین کــرده اســت و قلــه ایــن 
قافلــه ســاالری در مدیریــت عالــی و مالــی آن کــه هیچــگاه بنــد 
اســت.  نامدارتریــن  نامــدار،  داده  نشــان  و  نداشــته  حســابرس 
افتخارات گلتاش نه در اخذ اســتانداردهای جهانی متعدد و نه در واحد 
نمونه صنعتی برگزیده HSEE و نه در واحد نمونه صنعت ســال 1394 
بلکه در دل خوش نشســتن خانواده های آسیای صغیر، از مرز سیستان 
و بلوچســتان تا دل داالهو در غرب از پنجاب پاکستان تا شبه قاره هند 

از گلتاش  آنچه  که هر 
اند  پســندیده   ، دیده 
مقامی  و  کرد  یاد  باید 
بــدان  گلتــاش  کــه 
بهترین  یعنی  رســیده 
در بــازار ســالمت که 
آمار  مهم  این  شهادت 
درخشــان  عملکرد  و 
در  مدیریــت  تیــم 
طول ســالهای فعالیت 
باشــد.  مــی  خــود 
مجمــع عمومی عادی 
صاحبــان  ســالیانه 
شــرکت  ســهام 
م(  می عا گلتاش)ســها
روز چهارشــنبه مورخ 

95/11/20 در محل ســالن کاســپین پژوهشــگاه صنعت نفت واقع در 
تهران- ضلع غربی مجموعه ورزشــی آزادی برگزار شد.

در ایــن مجمع که بــا حضــور 91/51 درصدی ســهامداران حقیقی و 
حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 
حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای احمد 
دودانگه بود که جنابان داراب وکیلی و علی فراهانی در مقام نظار اول و 
دوم و آقای حبیــب همدانی رجا به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیت های 
صورت پذیرفته طی ســال مالی منتهی به 1395/9/30 و پس از استماع 
گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود 
ضمــن  تصویب صورت های مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 
با تقســیم سود 1600 ریالی به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.

همچنیــن موسســه حسابرســی آگاه تدبیــر بــه عنــوان حســابرس 
و بــازرس اصلــی و موسســه حسابرســی کاربــرد تحقیق بــه عنوان 
بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یــک ســال انتخــاب گردیدند.
در خصــوص موضوع انتخــاب اعضاء هیات مدیره مراتب به شــرح زیزر  

گردید: تصویب 
اصلی: اعضاء  الف- 

شرکت مدیریت صنعت شوینده توســعه صنایع بهشهر )سهامی خاص(
شــرکت صنایع بهداشتی ساینا)سهامی عام(

)سهامی خاص( هامون  مروارید  شرکت 
شــرکت خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر )سهامی خاص(

شــرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر )سهامی خاص(
البدل علی  ب-اعضاء 

شــرکت توســعه صنایع بهشــهر 
عام( )سهامی 

گــذاری  ســرمایه  شــرکت 
عام( سپه)سهامی 

مدیره هیات  پیام 
با ســپاس از خداونــد قادر متعال 
کــه یــک ســال دیگــر توفیــق 
خدمتگــزاري در عرصــه تولید و 
عزیزمان  کشــور  در  کارآفرینــی 
ایــران را به ما ارزانی داشــت و با 
افتخــار گزارش عملکرد ســالیانه 
هیات مدیــره، مدیران و کارکنان 
شــرکت  تــالش  پــر  و  صدیــق 
گلتــاش را به محضر ســهامداران 
مینماییــم. ارائــه  ارجمنــد 
در ســال مــورد گــزارش بــازار 
ارز از ثبات نســبی برخــوردار بود لیکن به دلیل ثبــات نرخ محصوالت 
شــوینده طی چند ســال گذشــته از یک ســو و افزایــش هزینه هاي 
ریالی از ســوي دیگر روند کاهشــی حاشــیه ســود محصــوالت ادامه 
یافــت و ایــن امر باعث شــد تا اخذ مجــوز افزایش قیمــت محصوالت 
)غیــر صابــون( ممکن گــردد. لیکن بــه دلیل رقابت بســیار شــدید 
حاکــم بــر بــازار و حضــور پررنگتــر محصــوالت خارجــی نــه تنها
امــکان اعمــال افزایش قیمت در بخشــی از محصوالت میســر نگردید 
بلکه شــرکت به خاطر حفظ ســهم بــازار ناگزیر به اعطــاي تخفیفات 
بیشــتر در فروش گردیــد. با این حــال اقدامات شــرکت در خصوص 
اجــراي پروژههــاي تولیــد مــواد اولیــه و لــوازم بســتهبندي نظیر 
تیــوب و بطــري و ارزش افــزوده ناشــی از آن از یــک ســو و ارتقاء 
بهروهــوري عوامــل تولیــد و کاهش هزینههــاي مالی از ســوي دیگر 

مهندس همدانی با دست پر به مجمع ساالنه گلتاش آمد
صادركننده نمونه، واحد صنعتی نمونه و واحد نمونه استاندارد
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باعــث گردید تا شــرکت گلتاش بتوانــد به تعهدات خــود عمل نماید.
انتخاب شــرکت گلتــاش به عنــوان صادرکننده نمونــه، واحد صنعتی 
نمونه و واحد نمونه اســتاندارد در ســطح اســتان و نامــزدي دریافت 
جایــزه بهرهــوري در بخش بهرهوري و ســودآوري از جشــنواره ملی 
بهرهوري از افتخارات این شرکت در سال مالی مورد گزارش بوده است.

در ســال مالــی مورد گزارش، تولیــد محصوالت بهداشــتی با 7 درصد 
افزایش نســبت به ســال قبل به میزان 40/843 تن و فروش محصوالت 
بهداشــتی بــا 9 درصد افزایش نســبت به ســال مالی قبل بــه میزان  
40/490 تــن و بــه مبلــغ 1/809 میلیارد ریال محقق گردیده اســت.
در پایان با ارج نهادن به تالش صادقانه تمامی همکارانمان به عنوان مهمترین 
سرمایه شرکت از درگاه ایزدمنان تندرستی و توفیق همگان را خواستاریم.

شركت آینده  برنامه هاي 
شــرکت در ســال 1392 مجوز طرح توســعه را با برآورد تعدیل شــده 
ســرمایه گذاري به مبلغ 103میلیارد ریال براي تولید ادوات بسته بندي 
مورد نیاز محصوالت، تولید برخی از مواد اولیه مورد نیاز، بهینه ســازي 
خطــوط تولید، ایجــاد ظرفیت هاي الزم و تولید محصوالت آرایشــی از 
ســازمان صنعت، معــدن و تجارت اخذ نمــود. و پروژه هاي طرح عمدتا 
تا پایان ســال مالــی مورد گزارش اجــرا و حداکثر تا پایان ســه ماهه 
اول ســال مالی 1396 به صــورت کامل به بهره برداری خواهد رســید 
کــه ضمــن افزایش بهره وري، توان رقابتی شــرکت نیــز افزایش یافته 
و جهــت تامیــن مالی طــرح مذکور با مصوبــه مجمــع عمومی عادي 
ســالیانه، ســال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1392 مبلــغ 100 میلیارد 
ریال اندوخته توســعه و تکمیل در حساب ها اختصاص یافت و پیشرفت 
ریالــی و فیزیکــی پروژه ها تــا پایان ســال مالی مورد گزارش اســت.

تقدیر لوح  دریافت 
شــرکت گلتاش طی ســال هاي اخیر موفــق به دریافت لــوح تقدیر از 

وزارتخانه ها و ســازمان هاي مختلف به شرح زیر شده است:
سال 1394

لوح تقدیرو تندیس واحد نمونه صنعت ســال 1393 از ســوي سازمان 
تجارت و  صنعت، معدن 

تندیــس  تقدیــرو  لــوح 
ملی  جشــنواره  هفتمیــن 

بهره وري
ســپاس  تقدیــرو  لــوح 
همایــش  ششــمین  از 

دندانپزشکی
لــوح ســپاس از کنفرانس 

ایران دندانپزشکی 
سال 1395

تندیــس  و  تقدیــر  لــوح 
اصفهان  استان  صادرکننده 
ســوي  از   1395 ســال 
ســازمان صنعــت معدن و 

اصفهان استان  تجارت 
از  نمونه  تولیــدي  واحــد 

اصفهان  استان  استاندارد  سوي 
HSE واحد صنعتــی برگزیده با عملکرد مثبت در زمینه

اهم پروژههاي اجرا شده طی سال
نصب و راه اندازي دســتگاه  UV4 اینچ در واحد دیگ بخار  

طراحی و خرید میکسر جدید کرم و نصب و راهاندازي و تولید آزمایشی
ســاخت دفاتر جدید امور مالی در ساختمان اداري رفاهی 

تغییرات و ایجاد قســمتهاي جدید در ساختمان واحدD&R و بازسازی 
    QC آزمایشگاه 

کویلکشــی و عایقکاري 2 عدد از مخازن تانکفارم جهت جابجایی مخازن 
مربوطه  پمپهاي  و  سود 

ساخت 400 عدد باکس پالت فلزي
نصــب و راهاندازي خط تولید بطري2/5 و 4 لیتری 

نصب و راهاندازي دستگاه ســلفون پیچ بستهبندي صابون
اجراي کفســازي و بتن ریزي جلوي انبار و محل بارگیري 

IT ساخت و بهره وري از اتاق سرور واحد 
ایجاد شــبکه فیبر نوري در کل کارخانه

اجــراي عملیات مراقبــت وضعیت بر روي تجهیــزات و دیزل ژنراتور و 
بخار تولید  و  کمپرسور 

انجام عملیات تعمیرات ســالیانه و سرویس کلی دستگاه ها و تجهیزات 
داخلی بازاریابی 

محصوالت جدیدی که در ســال مورد گزارش وارد بازار شده است:
خانمها سیو  بدن  شامپو 

شامپو بدن ســیو آقایان -3 تنوع )گیاه صندل، نمک دریایی، آلوئه ورا(
دوی پک مایع دستشــویی ارومکس طرح سنتی

خمیر دندان دنتامکس-3 تنوع )شــب، پرسیکا، کامل(
تاریخچه

شرکت در تاریخ  1361/5/10 تحت شماره 3601 در اداره ثبت شرکت 
های اصفهان به ثبت رسیده است و برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
 1378/10/20 مورخ  العاده 
ســهامی  از  شــرکت  نــوع 
تبدیل  عام  به سهامی  خاص 
گلتــاش  شــرکت  گردیــد. 
 1379/11/24 مورخــه  در 
ســازمان  پذیرش  هیات  در 
تهران  بهادار  اوراق  و  بورس 
به طور مشروط پذیرفته شد 
 1380/04/02 درتاریــخ  و 
روی  بــر  معاملــه  اولیــن 
نرخ  با  این شــرکت  ســهام 
انجام گرفت. ریــال   4/221

شركت موضوع 
موضــوع فعالیــت شــرکت 
اساســنامه،   2 مــاده  طبق 
تولیــد و تهیه انــواع مواد و 
پاک  و  شــوینده  محصوالت 
کننده بهداشــتی و آرایشــی و مــواد صنعتی مرتبط، انجــام کلیه امور 
خدمــات بازرگانــی و انجام امــور صــادرات و واردات کاالهاي موضوع 
شرکت، ســرمایهگذاري در سایر شرکتها و ایجاد شرکتهاي جدید، انجام 
امــور مربوط به تأمیــن مالی در چارچوب قوانیــن و مقررات مربوطه و 
در جهت منافع شــرکت و همچنین انجام خدمات فنی و آزمایشــگاهی 
اســت. به موجب پروانه بهرهبرداري شــماره 13850/1313344 مورخ 
1 خرداد مــاه 1395 صادره توســط وزارت صنعت، معــدن و تجارت، 
ظرفیت تولیدي شــرکت حــدودا به میزان  58/5 هزار تن  می باشــد. 
در حــال حاضر شــرکت گلتاش )ســهامی عام( با تولیــد حدود 40/8 
هزار تن محصوالت بهداشــتی جزء بزرگترین تولیدکنندگان محصوالت 

شــوینده، بهداشتی و آرایشی کشور محسوب میشود.
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مهندس مرتضی عزیزی نامی آشــنا در بازار ســرمایه 
و کارنامــه به نیک دار مدیریت و از اوســت که ســهام 
داران خــرد و کالن می ســرایند نقــش مدیریت در 
تعالی ســازمان، مفهومش در حوزه هــای کاری را باید 
در مهندس مرتضی عزیزی دید، کاتب این ســطور با 
این نام در مدیریت بر شــرکتها نزدیک به دو دهه است 
آشناست و از عرصه و میدان هایی که مهندس عزیزی 
در آن کمر همت بست و افتخار آفرید بسیار خاطرات دارد.

آنــگاه که دوده صنعتی، دو درصد ســهم از بازار جهان 
را می داشــت و به همت او اســپیدی متولد شد و به 

مقــام اول در روان کارها رســید و در پتروشــیمی ها 
مهندس عزیزی به جایی رســیده که شرکت سودآور 
شــده و نقــش اول در برترینها کنون هم مــی دارد.

مجمع عمومی عادی ســالیانه شرکت گروه گسترش 
نفت و گاز پارسیان )ســهامی  عام( مورخ 1395/10/30 
در محل  پژوهشگاه نیرو، سالن خلیج فارس برگزار شد. 
در این مجمع که با حضور 94/34  درصدی سهامداران 
حقیقــی و حقوقی، اعضــای هیات مدیــره، نماینده 
ســازمان بورس و اوراق بهــادار، حســابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقای 
رحیم اسماعیلی دانا بود که جنابان سعید خدامرادی و 
بهــزاد گودرزیان در مقام نظار اول و دوم و خانم صدیقه 
نعیمیــان به عنوان دبیــر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
به اهم فعالیت های صورت پذیرفته در طی ســال مالی 
منتهی به 1395/06/31 توســط مدیرعامل شرکت و 
پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع 
نشینان با طنین صلوات خود با تصویب صورت های مالی 
با تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 و با تقسیم سود 
250 ریالی به ازای هر ســهم به کار خــود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
با سپاس فراوان از حضور و همراهی سهامداران و اعضاء 
محترم مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت گروه 
گسترش نفت و گاز پارسیان ، گزارش هیات مدیره برای 
مالی منتهی به 1395/6/31 که حاصل تالش و فعالیت 
یکسال مدیران و کارکنان این هلدینگ می باشد را به 
مجمع عمومی عادی صاحبان ســهام تقدیم می دارد.

فعالیت هلدینگ پارســیان در حوزه های نفت و گاز و 
پتروشیمی با سرمایه گذاری 51 درصدی در پتروشیمی 

پردیس در زمان دولت اصالحات و در پاســخ ب دعوت 
وزیر محترم نفت جناب آقای مهندس زنگنه آغاز گردید، 
پس از آن این شرکت توانست با خرید پتروشیمی های 
کرمانشــاه و شیراز و تکمیل فازهای 2 و 3 پتروشیمی 
پردیس کشور را از واردات کود شیمیایی بی نیاز نموده 
و از طریق صادرات این محصول ارزشمند آن هم در زمان 
تحریم های شدید بین المللی که صادرات نفت را کاهش 
داده و کشور را با مشکالتی در زمینه تامین ارز مواجه نموده 
بود، ارز آوری باالیی برای کشور به ارمغان آورد با حمایت 
شما سهامداران محترم بود که این شرکت توانست به سایر 
حوزه ها از قبیل پاالیشگاهی و خدماتی وارد شود آن هم 
تماما از طریق رقابت در بورس اوراق بهادار و بعضا رقابتی 
فشرده ظرف چندین روز در حالی که هیچ یک از دارایی 
های این شرکت مشــمول رد بودن نبوده و نمی باشد.

اکنون با توســعه روزافزون این گروه، چشم انداز برنامه 
استراتژیک هلدینگ  رشد و توسعه در راتای تبدیل شدن 
به یکی از هلدینگ های برتر سرمایه گذار درحوزه نفت، 

گاز و پتروشیمی در 
خاورمیانه  منطقه 
با اعتبــاری جهانی  
تعیین گردیده است. 
این  به  دســتیابی 
چشم انداز بلندمدت 
برای گروه گسترش 
نفت و گاز پارسیان 
که پس از 9 سال از 
آغاز فعالیت توانسته 

است به عنوان بزرگترین هلدینگ پتروپاالیشگاهی در 
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی جایگاه منحصر به فردی را در 
کشور به خود اختصاص داده و بعنوان شصت و چهارمین 
شرکت برتر پتروشیمیایی جهان فقط با درآمد شرکت 
های پتروشیمی خود برگزیده شــود و در آخرین رتبه 
بندی سازمان مدیریت صنعتی باالتر از مطرح ترین بانک 
ها و صندوق های بازنشستگی، رتبه پنجمین شرکت برتر 
کشور را ب خود اختصاص دهد، دور از دسترس نبوده و با 
اراده جمعی همه کارکنان و دست اندرکاران و سهامداران 
شرکت امکان پذیر می باشد. این هلدینگ برای دستیابی 
به این امر خطیر و به عبارتی بین المللی شدن در نظر 
دارد در عرصه بازار های بین المللی سرمایه مشارکت فعال 
داشته و به مشارکت، سرمایه گذاری و خرید سهام شرکت 
های بین المللی بپردازد و بالتبع می تواند عایدی حاصل 
از این ســرمایه گذاری ها را جهت رشد پایدار و اشتغالزا 
به اقتصاد کشور منتقل نماید. هم راستا با موارد فوق، ما 
بر این باوریم که مسئولیت اجتماعی هلدینگ حکم می 
کند در مناطقی که فعالیت اقتصادی داریم توجه ویژه ای 
به بهوبد زندگی و ارتقاء آموزشی آن منطقه داشته باشیم.

در سال 1396 بنا داریم با ادامه اجرای هشت میلیارد دالر 
پروژه دیگر حسب اعالم وزارت نفت توسط شرکت های 
معتبر بین المللی همچون لینده، تکنیپ، آنی و تکنیمونت 

در جهت رشــد و اعتالء هر چه بیشتر این صنعت گام 
برداشته واز این فرصت تاریخی پس از رفع تحریم های 
ظالمانه علیه کشور عزیزمان در جهت حفظ منافع ملی 
خود استفاده نماییم و امیدواریم ثمره این تالش، رضایت 
ســهامداران و ذینفعان شرکت را به همراه داشته باشد.

برنامه های آتی
- حضور موثر در بازارهای بین المللی از طریق سرمایه 

گذاری در شرکت های چندملیتی
-  حضور موثر و هرچه بیشــتر شــرکت های گروه در 
بازارهای سرمایه داخلی و بین المللی قرار گرفتن در لیست 

20 شرکت برتر پتروشیمیایی جهان
- ارتقاء جایگاه شرکت در لیست 100 شرکت برتر کشور

- پیگیری های الزم به منظور استقرار نظام رگوالتوری در 
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

- پیگیری درخصوص تامین منابع ارزی و ریالی داخلی به 
منظور توسعه صنعت پتروشیمی

- پیگیری درخصوص استقرار ساز وکاری مناسب برای 

تضامین تامین کنندگان مالی خارجی
- اقدام قانونی جهت وصول مطالبات شرکت های اوره ای 

از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
- پیگیری الزم درخصوص تعیین قیمت فرآورده های 

نفتی تولیدی توسط پاالیشگاه ها مطابق قانون
- مطالعه و برنامه ریزی به منظور سرمایه گذاری مشترک با 

5 شرکت برتر دنیا در حوزه صنعت پتروشیمیایی
- پیگیری الزم درخصوص تعیین قیمت انواع خوراک 
شرکت های پتروشیمی و پاالیشی توسط دولت و وزارت 

نفت
- برنامه ریزی جهت ســازماندهی موثر گروه در عرصه 
تجارت محصوالت با هماهنگی NPC، انجمن صنفی و 

سایر هلدینگ ها
- اصالح ساختار نیروی انسانی گروه

- اصالح ساختار مالی شرکت های گروه
- برنامه ریزی به منظور اصالح پرتفوی شرکت

- برنامه ریزی جهت افزایش سرمایه تا سقف 700/000 
میلیارد ریال

- پیاده سازی برنامه ریزی استراتژیک جهت تعیین اولویت 
های اصلی گروه

- اجرای برنامه های بهینه سازی کمی و کیفی پاالیشگاه ها 
و کاهش نفت کوره و تبدیل آن به خوراک های سبک تر 

بزرگترين هلدينگ پتروپااليشگاهی كشور 
 شاهکار عزيزی در شركت نفت و گاز پارسيان
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دوازدهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران که 
به صورت ساالنه و با هدف معرفی برترین و موفق ترین 

شرکت های داخلی برگزار می شود امسال 100 برند 
ارزشــمند داخلی کشــور را مورد تقدیــر قرار داد.

در این همایش باشکوه که محوریت اصلی این دوره 
معرفی برندهای پیشــتاز بازارایران بود و با حضور 
سیدحسین هاشمی استاندار تهران و جمع عظیمی از 
مدیران دولتی و خیل عظیمی از کارآفرینان، بزرگان 
صنعت و اقتصاد کشور در سالن همایش های صدا 
و ســیما برگزار شد، با اعطای لوح تقدیر و تندیس 

زرین به نمایندگی از شــرکت 
طیوربرکت تقدیر به عمل آمد.

احترام بــه صنعتگران و ثروت 
آفرینان کشــور، تــالش برای 
توســعه فرهنگ برندســازی، 
ایجــاد بســتر مناســب برای 
توسعه فرهنگ ساخت داخلی 
و صادرات کاالها با برند ایرانی، 
افزایــش ســهم و نقش بخش 
فعالیت هــای  در  خصوصــی 
و  معــدن  صنعــت،  بخــش 
ظرفیت های  افزایش  و  تجارت 
رقابت پذیــری صنعت کشــور 
دوازدهمین  اهــداف  جمله  از 
قهرمانــان  ملــی  جشــنواره 
صنعت ایران اعالم شده است.

جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران در حال حاضر 
یکی از معتبرترین جوایزی است که در عرصه تجلیل 
از برترین و موفق ترین شرکت های ایرانی توسط بخش 
خصوصی برگزار و از مدیران این شرکت ها و سازمان 
ها طی مراســمی با شکوه تجلیل به عمل می آورد.

این جشــنواره فعالیت خود را از ســال 1384 آغاز 
کــرده و تالش نموده تا احتــرام به صنعتگر ایرانی 
و ثروت آفرین ملی را ســرلوحه کار خود قرار دهد. 
حضور وزرای صنعت، معــدن و تجارت، کار و رفاه 
اجتماعــی، اقتصاد و دارایی، امــور خارجه، معاون 

اجرایی رئیس جمهور، مشاور عالی رئیس جمهور، 
رئیــس کل بانــک مرکزی، نایــب رئیس مجلس 

شورای اسالمی و رؤسای کمیسیون های صنایع و 
معادن، انرژی، برنامــه و بودجه در دوره های قبلی 
این جشنواره نشان از جایگاه ویژه این مراسم دارد. 
از ســوی دیگر استقبال سازمان ها از این جشنواره 
نشانگر این بوده که سازمان های ایرانی نیز دوست 
دارند در فضای متفاوت دیده شوند و مورد احـترام 
قرار گیرند. تالش این ســازمان هــا افزایش توان 
رقابتی خود و عرضه آن ها در چنین فضایی است. 

این جشــنواره همچنین با توجه به تقارن با حادثه 
آتش سوزی ساختمان پالسکو، به عنوان ادای دین 
بخش صنعت کشور به آتش نشانان، نشان قهرمان 
قهرمانان صنعت را به همســر آتش نشــان شهید 
عباسی به نمایندگی از جامعه آتش نشانان اعطا کرد.

اهداف برگزاری جشنواره
1- احترام به صنعتگران و ثروت آفرینان کشور

2- تالش برای توسعه فرهنگ برندسازی
3- ایجاد بســتری مناســب جهت توسعه فرهنگ 

ساخت داخل و صادرات کاالها با برند ایران

4- افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت 
های بخش صنعت، معدن و تجارت و نشــان دادن 

دستاوردهای بخش خصوصی از طریق جشنواره
5- افزایش ظرفیت های رقابت پذیری صنعت کشور

در دوازدهمیــن همایش قهرمانان صنعت کشــور 
شرکت تولیدی طیوربرکت در سکوی افتخار آفرین 
تکیه زد تا آوای تحســین از دل ملتی خداجوی و 

اسالمی به گوش جهانیان برساند.
 در حاشیه این همایش:

آقای محمدی یکی از مدیران موفق شــرکت اظهار 
داشت: شرکت طیور برکت با سابقه بیش از 30 سال 
در امــر تولید جوجه یــک روزه و مرغ و تخم مرغ 
درخشانترین عملکرد خود را با افزایش تولیدات طیور 
بویژه در دوره ی بعد از انقالب به نمایش گذاشــته 
است که در این راستا در حال حاضر با 15 شرکت 
تولیدی اقماری خود در تولید و پرورش مرغ اجداد 
)از 2 شــرکت مرغ اجداد( ساالنه 300/000 قطعه 
جوجه یک روزه مادر تخمگذار ودر تولید جوجه یک 
روزه تخمگذار تجاری سالیانه پانزده میلیون قطعه و 
هفت میلیون قطعه جوجه یک روزه )پولت( بانجام 
رسانیده است و سالیانه 10درصد مصرف تخم مرغ 
خوراکی کشور را تولید می نماید و شرکت با داشتن 
امکان کشــت گندم و جو و یونجه در 500 هکتار 
زمین کشــاورزی قسمتی از نیاز تولید دانه طیور را 
برای خود مرتفع نموده و البته در این راستا شرکت 
توانســته حدودا با 1500 نفر پرســنل اعم از دکتر 
دامپزشــک - مهندس فنی و کارگر ســاده در امر 
اشتغالزایی و کارآفرینی سهم شایانی داشته و در این 
رهگذر توانسته سالیانه 500/000 
محصــوالت  از  پولــت  قطعــه 
ایــن شــرکت را صــادر نمایــد.

و اما نقل این تحسین از دل ملت 
برمی گردد به ضرب المثلی معروف 
که جوجه را آخر پائیز می شمارند 
بیشــتر در همین ایــران که مهد 
تمدنش خوانند زندگی بر دو محور 
کشاورزی و دامداری می چرخید 
و آنکه از هر دو بهره می جست از 
دو هنر واال برخوردار بود. دامداری 
شغل انبیاء و کشاورزی سر قطارش 
موالی متقیان علی ابن ابیطالب که 
بدین صفت به ابوعمران مشهور بود 
شغل انبیاء و اولیا بر قامت هر کسی 
آراسته می شد بر محمل زمان سوار 
و شیخ بهایی و میرفندرسکی ، محقق داماد، مالصدرا 
و... زآن و ثمراتــش ورقهایی به علــم می افزودند.

بچه های شرکت تولیدی طیوربرکت چه آخر پائیزی 
خوش می داشتند که در کنار پربار کردن سفره های 
دل که از هنــر مادران و مهر پدران ،کاروان زندگی 
پربار گشته و مرزها را در نوردیده و صادرات را معنی 
کرده و خزانه دولت زین عمل پُر تا زیربنای زندگی 
ملتی ســربلند و جاودانه و خداجوی ساخته شود .

آری مــردان و زنان کاربلد از برکت زمین آب باران 
و دیم و دام به خوبی ارمغان آورند چون می توانند.

طيور بركت افتخار آفريد
آوای تحسين از دل ملت برای درخشانترين عملکرد شركت در سه دهه اخير
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در بازار ســرمایه بخصوص در این دهه گذشته آنانکه نام به دلها بردند اندکند 
این ره به دلها نه از باب مهربانی نه از راه دســت گیری و نه خســته را ســوار 
کردن. بلکه در حفاظت از سرمایه . چرخش چرخ دنده های صنعت و سرسبزی 
مزارع کشــت دانه های روغنی و پویا نمودن ســرمایه خفتــه در زیر خاک و 
خاشاک شــاهکار کردند و نام خود را حک کرده بر دل. دکتر علیرضا شریفی 
مدیرعامل شــرکت تولیدی صنعتی بهپاک یکی از آن نام های بر دل نشسته 
اســت، او توانست آســتین همت باال زند و بهپاک فراموش شده را به سکوی 
باورها برساند و افتاده را به پا دارد و کالبد شرکت را با توان بیشتر با شفافیت 
درجهت اقتصاد آفرینی ســودآور پایدار جانی تازه ببخشید. علیرضا خان ما با 
تیم کاریش در میان اصحاب خبر نشســت و هم چون سرداری فاتح سخن از 
کارآفرینی، فرآوری، ســهم بازار خواهی،توزیع مویرگی پخش و شرکتی بدون 

بدهی به تابلو فرابورس سخن 
راند و این گفتار زمانی تحسین 
برمــی انگیزد کــه بدانیم در 
چند ســال پیش مــاده 140 
گریبــان شــرکت را گرفته و 
داشــت بخاکش می کشــید.

دکتر علیرضا شــریفی و تیم 
بهپاک  هیات مدیره شــرکت 
در هلدینگ صنایع غذایی که 
کاروان ســاالر آن استاد دکتر 
دامغانیــان اســت ره به تعالی 
گشــوده و نام نیکــی زآنها بر 
این مختصر زان  دلها نشسته. 
رو گفته شد که قلم حرمت می 
زآنانکه خدمت خلق می  دارد 
دارند و ... اصــل خبر این بود 

که صفحه فرابورس بخود دوباره درخشش  بهپاک را دید و این پیام را شنید.
امروز شــرکت صنعتــي بهپاک که پیــش از این از بورس خارج شــده بود، 
توانســت درپــی ارتقای عملکــرد و تســویه بدهی های معوق بانکــی، ارائه 
صورت هــای مالی شــفاف و بدون هیچ گونــه ابهامی در بــازار دوم فرابورس 
ایران گشــایش نماد شــود. این شــرکت که کارویژه آن روغن گیری و تولید 
پروتئین اســت در سال 95 حاشــیه فروش 650 میلیارد ریالی داشته است.

عرضه اولیه بهپاک در فرابورس
دکتــر خوشــفکر و تالشــگر کــه همیشــه کارنامــه کاری و فعالیــت 
موثــرش نشــان داده کــه چــون ســرود مــی توانیــم را با دل بســرایی 
پــس مــی توانــی، در گزارش خــود بــه خبرنــگاران چنین ســخن راند:

تا پایان ســال 93تنها هفت درصد از ظرفیت شــرکت فعال بود، وی تصریح 
کرد:امســال چیــزی حــدود دو میلیــون و 300هزارتن از چهــار میلیون 
500هزار تن ظرفیت شــرکت در راستای اقتصاد مقاومتی بالفعل خواهد شد.

واردات  داریــم  نظــر  در  کــه  شــد  یــادآور  هــم  را  ایــن  شــریفی 
کنیــم. کنجالــه  و  خــام  روغــن  ســنتی  واردات  جایگزیــن  را  دانــه 
مدیرعامل شرکت بهپاک با اشــاره به سرمایه 32 میلیارد تومانی این شرکت 
تصریح کرد:ترکیب سهامداران بیش از 74درصد به صنایع توسعه صنایع بهشهر 
و سرمایه گذاری توسعه ملی و سپه و نیز هفت هزار نفر نیز سرمایه گذار حقیقی 
داریم که چیزی حدود 12درصد ســهام شرکت را به خود اختصاص داده اند .
به گفته این مقام مســئول سود عملیاتی شرکت بهپاک هم اکنون 42میلیارد 

تومان است.
از  ابــراز خوشــحالی  با  شــریفی 
بازگشــت دوباره شــرکت به بازار 
ســرمایه اظهارداشت:بیزنس اصلی 
شــرکت بهپاک روغن کشــی  و 
تولید پروتیین است،از این رو برای 
رهایــی از  دارایی هــای غیر مولد 
و اصالح ســاختار اقدام به فروش 
ســهام  بانک اقتصاد نوین گرفتیم.
نــه  افــزود: مــا  وی همچنیــن 
مــالک هســتیم و نــه بانکــدار  
برای همیــن به  فــروش  دارایی 
کردیــم. اقــدام  خــود  زمیــن 
مدیــر عامــل بهپــاک بــا بیان 
اینکــه هیــچ کــدام از فعالیــت 
هــای بازرگانی شــرکت زیان ده 
نبوده اســت، تصریــح کرد:توقف 
فعالیــت های فرعــی و اجتناب از فعالیت های موازی در دســتور کار داریم.
این درحالی اســت که به گفته صاحبنظران و کارشناسان نیز شرکت بهپاک 
بــه لحاظ شــفافیت جزء  10اول شــرکت های صنعتی  در کشــور اســت.

شــریفی بــه وضعیت بدهــی های شــرکت نیــز اشــاره و خاطر نشــان 
کرد:بدهــی هــای معــوق و مطالبــات مشــکوک  شــرکت صفــر شــده 
اســت و یــک ریــال هم ســوخت مطالبــات وجود نــدارد و بــا تمهیدات 
صــورت گرفتــه با فــروش مــدت دار تمامی پول ها وصول شــده اســت.

بهپاک به بازار دوم فرابورس ایران ارتقا یافت
شــرکت صنعتی بهپاک نهم تیرماه با موافقت هیات پذیرش فرابورس ایران از 

بازار پایه به بازار دوم ارتقا یافت.

بهپاک
تجربه مديری است كه نامی بر دلها دارد
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سرپرســت پذیرش فرابورس با اعالم این خبر افزود: شــرکت بهپاک به عنوان 
هفتاد و چهارمین نماد معامالتی محســوب می شود که در فهرست نرخ های 
بازار دوم پس از احراز تمامی شــرایط پذیرش، درج می شود که این امر نشان 
می دهد شرکت ها در صورت کسب ویژگی های بازارهای اول دوم مانند رسیدن 
سرمایه به حداقل مشــخص این بازارها، زیان ده نبودن، سپری شدن حداقل 
زمان مشخص از زمان بهره برداری عملیات یا ارائه خدمات آنها و مواردی از این 
دست امکان ارتقای جایگاه خود از بازار پایه به بازارهای باالتر را خواهند داشت.

به گفته سارا سادات اخالقی درج شرکت بهپاک در گروه محصوالت غذایی و آشامیدنی 
به جز قند و شکر و زیرگروه تولید روغن های حیوانی و نباتی صورت گرفته است.
سرپرســت پذیــرش فرابورس ایران همچنین به پیشــینیه این شــرکت در 
بازار ســرمایه اشــاره کرد و گفت: شــرکت بهپاک در ســال 1388 به دلیل 
عدم احــراز معیارهای حضور، از فهرســت شــرکت های پذیرفته شــده در 
بورس اوراق بهادار تهران حذف شــد که در مهرماه 92 مجددا نزد ســازمان 
بــورس و اوراق بهادار ثبت و معامالت ســهام آن با نماد »بهپاک« بیســت و 
پنجــم فروردین ماه ســال 93 در بازار پایه توافقی فرابورس ایران آغاز شــد.

اخالقی با بیان اینکه این شــرکت در ســال 1347 در اداره ثبت شرکت ها و 
مالکیت صنعتی شهرســتان بهشهر به ثبت رسیده و متعاقبا به تهران منتقل 
و در اداره ثبت شــرکت ها و مالکیت  صنعتی تهران ثبت شــده است، توضیح 
داد: شــرکت صنعتی بهپاک با سرمایه 320 میلیارد ریالی یکی از شرکت های 
تابعه شرکت توسعه صنایع بهشهر به شمار می رود که فعالیت اصلی آن شرکت 
روغن کشــی از دانه های روغنی مانند سویا، آفتابگردان و کلزا و تولید پروتئین 
گیاهی مانند پاکتی و خانوار با برندهای سبحان، توتک، آوین، بهپاک و 55 است.

اتفاقات مثبت پیش روی »بهپاک«
ســهام شــرکت صنعتی بهپاک در بازار دوم فرابورس بازگشایی شد تا به این 
ترتیب این شرکت خارج شده از بورس مجدد به روزهای پررونق خود بازگردد.

شــرکت بهپاک با توجه به گذشته درخشــان خود در بازار سرمایه، به دلیل 
مســائل، اتفاقات و تغییرات حاکم در بازارهای جهانی، با زیان انباشته ای بالغ 
بر 420 میلیارد تومان مواجه شــد که این امر شــرکت را با مشــکالت مالی 
و عــدم توانایی در پرداخت بدهی ها روبه رو  ســاخت. به این ترتیب شــرکت 
مذکــور از بــورس اوراق بهادار خــارج و راهی بازار پایه فرابورس شــد. حال 
طبق اظهارات مدیرعامل شــرکت، وضعیت بهپاک با تغییرات مثبتی مواجه 
شــده که نه تنها کل بدهی های معوق این شرکت که عمدتا به بانک مرکزی 
بوده، تا به امروز تســویه شــده بلکه خط تولید جدید شرکت نیز در راه است. 
تســویه بدهی های 71 میلیارد تومانی : علیرضا شــریفی، مدیرعامل شرکت 
تولیدی صنعتی بهپاک در یک نشســت خبری به ارائه توضیحات در خصوص 
شرکت پرداخت و با اشاره به اینکه شرکت بهپاک در سال جاری بدهی معوق 
71 میلیــارد تومانی بانکی خود را تســویه کرده، گفت: تا به امروز شــرکت 
هیچ گونه بدهی معوقی ندارد و تنها بخشی از مطالبات مشکوک الوصول شرکت 
باقی مانده که انتظار می رود تا پایان ســال دریافت شود. وی خاطرنشان کرد: 
تا به امروز حتی یک ریال ســوخت مطالبات نداشــته ایم و بهپاک سال 87 از 
بورس خارج شد و از آن سال به بعد تصمیم به بازنگری در سیاست های خود 
گرفت. شــریفی با بیان اینکه از سال گذشته در صنعت روغن کشی دگرگونی 
زیادی پیش آمده اســت، ادامه داد: دولــت تصمیم گرفته تا از ظرفیت کامل 
روغن کشــی داخلی اســتفاده کند و هزینه واردات روغن را به واردات دانه یا 
توسعه کشت دانه اختصاص دهد. به این ترتیب، امسال 2 میلیون و 300 هزار 
تن از 4 میلیون و 600 هزار تن ظرفیت روغن کشی کشور بالفعل خواهد شد.
تولیدات اصلی شرکت: به گفته شریفی، این شرکت عالوه بر روغن کشی، تولید 
پروتئین را هم انجام می دهد و برندهای ســبحان، آوین و توتک متعلق به این 
شــرکت هستند. وی درادامه با اشــاره به اینکه روغن، کنجاله و پروتئین سه 
محصول اصلی شرکت است، درخصوص روغن کشی توضیح داد: فعالیت اصلی 
گروه، روغن کشی از دانه های روغنی همچون سویا و کلزا است که استحصاالت 
دانه های روغنی شــامل روغن خام جهت مصارف کارخانه های تصفیه روغن و 
کنجاله جهت مصرف صنعت دام و طیور خواهد بود. شریفی با اشاره به اینکه بخش 
عمده مواد اولیه گروه را دانه وارداتی سویا تشکیل می دهد، گفت: در سال های 
اخیر عمده واردات دانه های روغنی از کشورهای آمریکای شمالی و جنوبی بوده 
که به تازگی از بلغارستان نیز دانه »کلزا« وارد کرده ایم. وی در خصوص تولید 
آرد و پروتئین سویا نیز توضیح داد: پروتئین مصرفی خانوارها، عمدتا با برندهای 

سبحان، آوین، توتک، بهپاک، مهمان دوست و سبحان طالیی به بازار معرفی 
شده است. وی در ادامه توضیح داد: بهره برداری از کارخانه های پنبه پاک                                      کنی، 
روغن کشی، پروتئین         گیاهی و کارخانه های دیگر و همچنین کارهای تولیدی و 
بازرگانی، ســرمایه گذاری، صادرات، واردات و انجام هر نوع عملیات و معامالت 
مســتقیم یا غیرمستقیم در این رابطه از اصلی ترین فعالیت های شرکت  است.

حاشــیه فروش 65میلیارد تومانی : مدیرعامل بهپاک در تشریح صورت های 
مالی شــرکت تشــریح کرد: فروش سال جاری شــرکت بالغ بر 423میلیارد 
تومان بوده که به این ترتیب حاشــیه فروش 65میلیارد تومانی برای شرکت 
به ثبت رســیده است. بر این اساس ســود عملیاتی شرکت در سال جاری به 
حدود 42میلیارد تومان رســیده اســت. وی حاشیه فروش شرکت برای سال 
96 را 60میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: بر این اســاس پیش بینی می شود 
در سال آتی به سود عملیاتی 34میلیارد تومانی دست یابیم. شریفی در ادامه 
به ســودحاصل از فروش سرمایه گذاری ها اشــاره کرد و گفت: طی سال های 
88 تا 90 ســودی بالغ بر 33میلیارد تومان از بابت فروش ســرمایه گذاری ها 
حاصل شــد که این رقم ناشــی از فروش سهام بانک اقتصاد نوین و زمین نکا 
بوده اســت. وی ســهم فروش زمین را حدود 10میلیارد تومان عنوان کرد و 
افزود: این واگذاری ها به دلیل اصالح بافت مالی شــرکت و همچنین کاهش 
دارایی هــای غیر مولد صــورت گرفته که کاهش هزینه هــای مالی را نیز به 
همراه داشته است. شــریفی ادامه داد: بر این اساس هزینه های مالی شرکت 
در بودجه ســال 96 با کاهش روبه رو  شده و به 20میلیارد تومان رسیده است.

تاسیس شركت
شــرکت صنعتی بهپاک )ســهامی عام( در تاریــخ 1347/06/09 به صورت 
شرکت ســهامی خاص تاسیس و تحت شــماره 84 مورخ 1347/06/14 در 
اداره ثبت شــرکتهای شهرستان بهشهر به ثبت رســید که متعاقبا بر اساس 
تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان ســهام مورخ 1347/12/18 مرکز 
اصلی شــرکت به تهران منتقل گردیده و تحت شماره 13190 در اداره ثبت 
شــرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رســیده است. شــرکت در تاریخ 
1373/12/21به شــرکت ســهامی عــام تبدیل و از تاریــخ 1374/3/21 در 
بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شــده اســت. در سال 1388 به دلیل عدم 
احراز معیارهای حضور )عمدتا به دلیل زیاندهی شــرکت در سنوات گذشته(، 
سهام شرکت از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار حذف 
گردیده اســت که متعاقبا در تاریخ 1392/07/139221  با شــماره 11184 
در فهرست شــرکت های ثبت شده در سازمان بورس درج گردید و نماد این 
شــرکت در تاریخ 1393/01/25 در بازار توافقی فرابورس گشــایش و از آن 
تاریخ به بعد معامالت ســهام )خرید و فروش( در بازار مذکور انجام می گیرد.

فعالیت های اصلی :
موضوع فعالیت شــرکت طبق بند 2 اساســنامه عبارت اســت از تاســیس 
و بهــره بــرداری از کارخانجــات پنبه پاک کنــی، روغنکشــی و پروتئین 
گیاهــی و کارخانجــات دیگــر و همچنیــن کارهــای تولیــدی، بازرگانی، 
ســرمایه گذاری، صــادرات، واردات و انجــام هرگونه عملیــات و معامالتی 
که به صورت مســتقیم یا غیر مســتقیم مرتبط با موضوع شرکت می باشد.
محصوالتی که اکنون در شرکت صنعتی بهپاک تولید می شود به شرح زیر است:

1- روغن خام )سویا،کلزا(
2- انواع کنجاله دانه های روغنی

3- پروتئین سویا
4- لسیتین
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شیشــه همدان آنقدر ماند تا ثابت کرد که شیشه از بهترین های بسته بندی 
در روی زمین اســت و این ماندن به همت مدیری الیق توانمند و سرد و گرم 

چشیده بنام خسروخان فخیم هاشمی بوده است.
کاردانی و آینده نگری مهندس فخیم هاشــمی در بازار صنعت بسته بندی و 
تولید کانی بر آشــنایان در سطوح دولتی و بخش خصوصی عیان است و چه 
بســیار دام صید برای جذبش گذاردند و این مدیر زآن بگریخت و آوا ســرداد 
تا صنعت بســته بندی شیشه در مظلومیت است در آن خواهم ماند تا آنرا به 
جایگاه اصلی برســانم. این گفته برای کسانی که باورمدار به سر سبزی جهان 
و حیات در بستر طبیعت زنده را نمی شناختند صغیر بود و هر چه سنگ بود 
به پای این مدیر و این صنعت می ریختند. اول صنعت نوشابه به بسته بندی 
پالســتیک رفت و بعدتر صنعت فرآوری میوه و بخوانید هر آنچه باید شاید...

تنها مهرام این نام آشــنا در مواد غذایی گوش شــنوا بدین نوا نسپرد و امروز 
همه باورمداران حیات صنعت ســبز بدان رسیدند که خسروخان ما می گفت. 
به روز تقدیر از بهره ور ترین های صنعت ، لوح تقدیر به پاس تالش های این 
مدیر خوش برخواسته از دل حوادث و فرصت ساز از تهدیدها تقدیمش کردند.

برگزیده هشتمین مسابقه ملی بهره وری 
هشتمین مســابقه ملی بهره وری ایران دوم بهمن ماه با حضور اعضای هیات 
رئیسه و اعضای کمیســیون های تخصصی اتاق ایران، تعدادی از نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی و همچنین مدیران بنگاه های اقتصادی کشور برگزار شد. 
در جشنواره ملی بهره وری که در سالن اجتماعات هتل پارسیان آزادی تهران 
برگزار شد، بنگاههای اقتصادی برتر کشور که طی یک دوره زمانی حداقل 5 ساله 
و حداکثر 9 ساله بیشترین بهره وری را در مراحل مختلف فعالیت بنگاه خود 
داشته اند، معرفی شده و به آنها لوح تقدیر ویژه جشنواره ملی بهره وری اعطاء شد.

در این همایش باشــکوه پس از بررسی های صورت پذیرفته و کار کارشناسی 
دقیق بر اســاس انتخاب هیات داوران شرکت شیشــه همدان به مدیرعاملی 

فخیــم  مهنــدس  
توانسته  که  هاشــمی 
ســودآوری  بخش  در 
حائز رتبــه برتر گردد 
با اهدای لوح و تندیس 
برترین شرکت سودده 
آمد. بعمــل  تقدیــر 

بهره  ملی  جشــنواره 
اشــاعه  هدف  با  وری 
مدیریــت  فرهنــگ 
بهــره وری و کمک به 
رقابت  تــوان  افزایش 
پذیــری بنــگاه های 
قدردانی  و  اقتصــادی 
ورتریــن  بهــره  از  
مدیران ارشــد شرکت 

های ایرانــی با حمایت معنوی اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
ایران برگزار می شــود. در هر دوره این جشــنواره ســازمان ها در 5 رویداد 
شــامل مســابقه ملی بهره وری، مســابقه ملی بهینه کاوی، مســابقه ملی 
تجربه های موفق، مســابقه بهترین محــل برای کار، مســابقه برترین توان 
اجرا و مســابقه ملی مصرف بهینــه انرژی با یکدیگر به رقابــت می پردازند.

بهــره وری  شــاخص های  اندازه گیــری  کار  باشــکوه  همایــش  ایــن  در 
پنج هــزار بنــگاه اقتصــادی کشــور در قالــب 38 صنعت با حضــور حدود 
شــش هزار داور متخصــص انجام شــده و بنگاه هــای برتر انتخاب شــدند.

شــایان ذکر اســت در این دوره نیز  همانند دوره های قبلی، شــاخص های 
بهره وری بنــگاه های اقتصادی  در 3 بخش اصلی شــامل بهره وری نیروی 
کار، ســرمایه و بهــره وری کل عوامــل، جانبی شــامل بهره وری حاشــیه 
ســود و فروش ســرانه و ویژه شامل شــاخص بهره وری انرژی بررسی شد .

دبیــر جشــنواره ملی بهــره وری گفت: شــاخص بهــره وری بنــگاه های 

اقتصادی کشــور که موفق به حضور در هر یک از مراحل جشــنواره شــده 
انــد، در قالب 38 گروه صنعتی، تجاری و اقتصادی مورد بررســی قرار گرفته 

که  این تعداد گروه بندی هم ، نســبت به ســال گذشــته رشد یافته است .
الزم به ذکر اســت فرآیند اجرایی این جشــنواره از یکم خردادماه هر ســال، 
مصادف با روز ملی بهره وری، آغاز و تا یکم خردادماه ســال بعد، ادامه می یابد 
کــه عالوه بر ارایه لوح هــای تقدیر به برترین ها در هر مســابقه، به بهترین 
عملکرد در مجموع همه رویدادها، تندیس ملی بهره وری نیز اعطا می شــود.

تاریخچه شركت
شــرکت شیشه همدان )سهامي عام( در سال 1354 با مشارکت بانک صنعت 
و معدن )بانک اعتبارات صنعتي ســابق( به صورت شرکت سهامي عام تحت 
شــماره 587 مورخه 1354/2/11 در 
همــدان تأســیس گردیــد و با همت 
متخصصیــن و مهندســین ایراني در 
ســال 1361 با ظرفیــت 40000 تن 
در سال مورد بهره برداري قرار گرفت.
مرکــز اصلي شــرکت در شهرســتان 
همــدان کیلومتر 6 جــاده همدان  - 
تهــران واقع شــده اســت، همچنین 
دفتــر مرکزي واقع در تهــران خیابان 
حافــظ جنوبي، خیابــان غزالي، نبش 
کوچــه براتــي پــالک 2 مي باشــد.

ســرمایه شــرکت دربــدو تأســیس 
مبلــغ 300 میلیون ریــال بوده و طي 
ســنوات مختلف به 288 میلیارد ریال 
منقســم به 288 میلیون ســهم با نام 
اســت. شــرکت  یافته  افزایش  عادي 
در تیرماه 1369 در ســازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شــده است.

با توجه به نیاز روز افزون کشــور به ظروف بسته بندي شیشه اي، به خصوص 
ظروفي که از نظر کیفي مطابق اســتاندارد جهاني باشــد، طرح توســعه این 
شــرکت در ســال 1378 و با ظرفیت 35000 تن در سال شروع به کار نمود 
و با تولید شیشــه هاي سبک و نیمه سبک ضمن برخورداري از سیستم های 
Press and Blow)P&B( جهت تولید شیشــه هاي دهانه گشاد )جار( ، و 
Blow and Blow) B&B( جهت تولید شیشه هاي دهانه باریک )بطري( 
، و Narrow Neck Press and Blow) NNPB( جهت تولید شیشــه 
هاي ســبک ، تحولي در تولید شیشــه هاي بســته بندي ایجاد نموده است.
تولیدات این شــرکت در حال حاضر عبارتند از : انواع بطري آبلیمو، شــربت، 
گالب، الــکل، عرقیات و روغن مایع )در حجم هاي مختلف( و شیشــه هاي 
نوشابه، شیر، شیشه هاي ســس، مرباجات، خیارشور و رب گوجه فرنگي )در 
حجم هاي مختلف( و بسیاري از شیشه هاي اختصاصي برابر سفارش مشتریان.

شيشه همدان
حاصل فعل خواستن خسرو خان فخيم هاشمی بود

ی 
ن مسابقه ملی بهره ور

برگزیده هشتمی
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مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شرکت ماشین ســازی اراک )سهامی عام( 
مــورخ 1395/10/30در محل مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرســازی برگزار گردید. 
در این مجمع که با حضور بیش از 85/79 درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای 
هیأت مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاســت مجمع برعهده آقای امیرحسین رضایی کلج بود، که جنابان امیرانباردار و حمید 
افتخاری در مقام نظار اول و دوم و آقای علی پیرزادی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه، با قرائت گزارش هیأت مدیره به مجمع، مربوط به اهم فعالیت های صورت پذیرفته 
در طی ســال مالی منتهی به 1395/06/31 و پس از اســتماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات خود، ضمن  تصویب صورت های مالی و تنفیذ 
معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم سود 50 ریالی به ازای هر سهم، به کار خود پایان دادند.
همچنیــن، موسســه حسابرســی دایا رهیافــت، به عنوان بــازرس اصلی و موسســه 
حسابرســی بهنــام مشــار، بــه عنــوان بــازرس علــی البــدل انتخــاب گردیدند.

در گــزارش جامــع و مبســوط عملکرد ماشــین ســازی اراک ، نکات مثبــت و قابل 
تاملی وجودداشــت، از جملــه: انعقاد قرارداد یک شــرکت معتبر هلنــدی برای تولید 
پمــپ گاز و فــروش آن و انعقــاد قرارداد و مشــارکت در پــروژه های بزرگ کشــوری.

شایان ذکر است، ماشین سازی اراک با داشتن پتانسیل باال و نیروی انسانی ارزشمند و متخصصی 
که با ارزش ترین منابع مشارکت می باشند، به عنوان اولین و بزرگ ترین تولیدکننده دیگ های 
بخار در خاورمیانه با تنوع تولید و ارائه محصوالت  و خدمات گوناگون، از ساخت بویلر گرفته تا 
ماشین آالت و  پل  و سازه های فلزی ... توانسته برای حصول افتخارملی قدم هایی موثر بردارد.

وجود بســتر مناسبی که برای فعالیت شرکت در فضای پساتحریم وجود دارد و همچنین 
امــکان جذب منابع خارجی، جهت اجرای پروژه های بزرگ، برای ماشــین ســازی اراک 
بــه عنوان یک پیمانکار بیــن المللی، این امــکان و فرصت را فراهم می ســازد تا نقش 
پررنگ تری در پروژه های بزرگ کشــوری داشــته باشــد. به ویژه در پــروژه های بزرگ 
پتروشــیمی که شــرکت به جد پی گیر مشــارکت و حضور فعال در این زمینه اســت.

پیرامون قراردادهای جدید شرکت، مخصوصاُ قرارداد با شرکت رود چارت هلندی، باید گفت که 
این قراردادها، برد- برد حساب می گردد، چرا که با توجه به تخصص و تبحر ماشین سازی اراک 
در ساخت و مونتاژ قطعات حساس »که به درستی از این شرکت به عنوان اولین در ساخت و 
مونتاژ قطعات یاد می شود« و تخصص شرکت فروشنده در امر فروش محصوالت، باعث می 
شود که از این قرارداد و نحوه بستن مفاد آن، به عنوان مذاکراتی با نتیجه برد- برد یاد شود.

مهدی کاللی، مدیرعامل شرکت که پیشتر در تکنوتار نیز، برنامه های خالقانه و نوگرایی او 
توجهات را به سوی خود کشیده بود، در مصاحبه های قبلی خود بر دو نکته تأکید اساسی داشت: 
اول، مشارکت فعال در پروژه های پاالیشگاهی و همکاری ویژه با شرکت های خودروسازی 
تجاری خاور دوری و البته انجام اقدامات، جهت ثبت بخشی از فعالیت های شرکت، به عنوان 
فعالیت های دانش بنیان که مزیت های فراوانی برای ماشین سازی اراک خواهد داشت: از دریافت 
وام با بهره-های کم تا بهبود جایگاه شرکت در بین موسسات و سازمان های علمی دانش بنیان.

علی پیرزادی، معاون مالی اداری شــرکت که از او به عنوان معمار اعداد و ارقام و محاسبات 
شــرکت یاد می شود و در این مجمع با اعالم این که دقیق ترین و پاک ترین حساب های 
مالی و افشــای کیفیت، یعنی شفافیت واقعی، در تهیه و تنظیم حساب ها و صورت های 
مالی و تراز عملکرد در ســال مالی مورد نظر را شــاهد بودیم، اضافه کرد: این از بی سابقه 
ترین عملکردها، طی سال های فعالیت شرکت بوده است. مرد شماره یک مالی شرکت، با 
اشــاره به این که در شرکت ماشین سازی اراک، به عنوان یک شرکت پیمانکاری، بواسطه 
6 گروه مســتقل تولیدی که تنوع محصوالت تولیدی فراوانی دارد، نظارت بر صورت های 
مالی و حسابرسی آنها، مشکالت فراوان و مخصوص به خود را دارد که بخش مالی شرکت، 
تمام ســعی خود را به کار بسته تا با شفافیت، صداقت و دقت، این حساب ها را تهیه کرده 
و تمام فعالیت های خود را با رعایت صرفه و صالح ذینفعان و ســهامداران همســو سازد.

وقتی یکی از سهامداران، از مرد معمار اعداد و ارقام و حساب های شرکت، پیرامون طلب شرکت 
از شهرداری اراک و اقدامات صورت پذیرفته پرسمان کرد ، علی پیرزادی  در پاسخ با یادآوری 
این نکته که بیش از 20 سال است در اراک هستم و آشنا و با زیر و خم کارهای شهرداری آنجا ، 
چنین پاسخ داد که  اگر فقط قرار بر حل و فصل بود که با یک تلفن حل می شد. اما، من می دانم 
که در سالیان آتی شهرداری در ازای استفاده ای که از زمین ما کرده است، باید حقی دوچندان  

بپردازد که این تسویه، در آن زمان با رعایت صرفه و صالح شرکت خواهد بود نه کنون، چرا که باور 
دارم این که مشغول هستیم خیلی مهم نیست، بلکه مهم این است که مشغول چه کاری و با چه 
ارزش افزوده ای هستیم... این جمالت و جواب جناب پیرزادی، تحسین همگان را در پی داشت 
و این باور را در دل ها استوارتر کرد که ماشین سازی، با درایت مردان آبدیده خود، افقی بسیار 
روشن برای خود ترسیم کرده است که دستیابی به آن با این تفکر و نگرش کاری است آسان.

وقتی پتانسیل باال و بازدهی ارزش سهام شرکت، در سال مالی گذشته که نزدیک به 20 درصد 
بوده است را خوب رصد می کنی و می بینی این، یک عملکرد بی نظیر در بین شرکت های 
بورسی بوده و وقتی از زبان سرقطاران شرکت می شنوی، شرح پروژه های در دست اجرا و 
در حال مطالعه را، این باور و ایمان را محکم تر می یابی که ماشین سازی اراک، در سال آتی، 
سال پر رونق و روشنی را پشت سر خواهدگذاشت. از دیگر نکات قابل اشاره، می توان به برپایی 
جلسات مکرر با کارگران و بازدید سهامداران از شرکت در سال مالی گذشته  اشاره کرد که نشان 
از همیت ، جدیت، شفافیت و صداقت مدیران و مردان کاردان و کاربلد شرکت است.نکته قابل 
توجه، آن که ماشین سازی اراک، در دو مرحله قبل تر، افزایش سرمایه خود را کلید زده بود که 
یکی از آنها، افزایش سرمایه 20 درصدی بوده است در جهت تامین نقدینگی الزم برای اجرای 
پروژه های بزرگ که بحمداله توانسته به عملکردی شایسته و در خور دست پیدا کند. اجازه می 
خواهیم از لطف و بزرگواری جنابان دکتر رضایی و مهندس پیرزادی که به حرمت قلم، هر ساله 
پذیرای اهل قلم و مطبوع بوده و از جناب یوسفی، مدیر پر تالش روابط عمومی که ما را در تهیه و 
تنظیم گزارش بزرگوارانه یاری رسانده و حمایت گر بودند، کمال قدردانی و تشکر را داشته باشیم.

پیام هیات مدیره:
در سال مورد گزارش، علي رغم کمبود نقدینگی در بخش صنعت، کاهش بودجه های عمرانی، 
تاخیر در پرداخت ها و پرداخت های نامنظم کارفرمایان و مشکالت ناشی از تحریم های بین المللی 
اعمال شده نظیرعدم پذیرش LC بانک های ایرانی توسط تامین کنندگان و سازندگان خارجی، 
عدم امکان گشایش LC توسط بانک های ایرانی بعد از تحریم بانک مرکزی، عدم امکان استفاده 
از وجوه حواله های ارزی دریافتی و اجبار به فروش ارز حواله های مذکور به قیمت دولتی و خرید 
و انتقال ارز از طریق صرافی به نرخ بازار و تفاوت فاحش نرخ ارز بانکی با ارز آزاد ، محدودیت های 
تهیه مواد اولیه استنلس استیل ، تیتانیوم و کلد مورد نیاز پروژه ها به لحاظ کاربرد دوگانه این فلزات، 
مشکالت سفارش گذاری از طریق کشورهای واسطه و انجام امور گمرکی )واردات و صادرات( و 
نگهداری کاال درآن کشورها، مشکالت انتقال وجه برای تامین کنندگان که باعث ابطال  مکرر 
LC هاي گشایش یافته شده است و تمایل تامین کنندگان خارجي به دریافت نقدی و تحمیل 
شرایط خود به خریداران، مدیریت شرکت با توکل بر حضرت حق و با استفاده از روش های نوین 
مدیریت خالق و پویا، توانست ضمن تبدیل تهدیدها به فرصت، شرکت را از چالش پیش رو 
حفظ کرده و در جهت نیل به اهداف نهایی خود، یعنی افزایش فروش و سودآوری سوق دهد .

استراتژی شركت:
 - توسعه ی انتقال تکنولوژي و دانش فني در زمینه ی طراحي و ساخت تجهیزات صنایع نفت، گاز،

    پتروشــیمي، نیروگاهــي و حمــل و نقــل و انرژی های نــو و تجدیدپذیــر. در این 
راســتا قــرارداد همــکاری با شــرکت Tecnit )از کشــور ایتالیــا (به منظــور ارتقای 
تــوان فنــی و مهندســی و حضور در پــروژه های بــزرگ نفتی منعقد گردیده اســت
- تشکیل کنسرسیوم با شرکت های معتبر و بزرگ داخلي و خارجي به منظور ارتقای رقابت پذیري

- ارتقای توانمندی های عمومي مدیریت، در سطح کالس جهاني.
- توسعه، بهبود و ارتقای سیستم های مدیریت (کیفیت، ایمني و بهداشت و زیست محیطي) مطابق با

  شرایط و استانداردهاي به روز دنیا .
- افزایش بازده دارایی ها و رشــد ســالیانهی بهــره وري عوامل تولیــد و افزایش صادرات.

- توسعه، تولید و فروش محصوالت جدید.
- اجــراي پروژه های بزرگ به روش EPC و در قالب پیمانکاري عمومي به صورت انفرادي. 
- برنامه جهت اجراي پروژه ها به صورت EPCF. با توجه به مشــکالت نقدینگی و شرایط 
اقتصادی موجود، کارفرمایان به دنبال پیمانکاراني هستند که بتوانند پروژه را تامین مالي کرده 
و یا حداقل بخشي از مبلغ مورد نیاز پیمان را تامین کنند، بنابراین شرکت هایی موفق خواهند

بود که بتوانند پروژه ها را به صورت EPCF اجرا کنند. لذا درصورت فراهم شدن این شرایط می توان 
به بازارهاي جدید دست یافت. در این راستا قراردادهایی جهت تامین مالی برخی از پروژه ها با 
شرکت CAMC)از کشور چین( و شرکت Astra Korea ) از کشور کره( منعقد شده است. 

عملکردی درخشان و درخور
بازدهی 20 درصدی ماشين سازی اراک در سال گذشته
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هشــتمین مســابقه ملی بهــره وری ایــران، دوم 
بهمن ماه با حضور اعضای هیأت رئیســه و اعضای 
کمیســیون های تخصصی اتاق ایــران، تعدادی از 
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی و همچنین 
مدیــران بنگاه های اقتصادی کشــور برگزارشــد.

در جشــنواره ملی بهره وری که در سالن اجتماعات 
هتل پارســیان آزادی تهران برگزارشد، بنگاه های 
اقتصادی برتر کشور که طی یک دوره زمانی حداقل 5 
ساله و حداکثر 9 ساله بیشترین بهره وری را در مراحل 
مختلف فعالیت بنگاه خود داشته اند، معرفی شده و به 
آنها لوح تقدیر ویژه جشنواره ملی بهره وری اعطا شد.

در ایــن همایــش باشــکوه، پس از بررســی های 
صــورت پذیرفتــه و کار کارشناســی دقیــق، بر 
اســاس انتخــاب هیأت داوران شــرکت ســرمایه 
گــذاری پــارس آریــان، به مدیرعاملــی مهندس  

علــی اکبر امین تفرشــی کــه توانســته در بخش ســودآوری حائــز رتبه برتر 
گــردد، بــا اهدای لوح و تندیس برترین شــرکت ســودده، تقدیر بــه عمل آمد.

جشنواره ملی بهره وری، با هدف اشاعه فرهنگ مدیریت بهره وری و کمک به افزایش 
توان رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی و قدردانی از  بهره ورترین مدیران ارشد شرکت 
های ایرانی با حمایت معنوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار می 
شود. در هر دوره این جشنواره، سازمان ها در 5 رویداد شامل مسابقه ملی بهره وری، 
مسابقه ملی بهینه کاوی، مسابقه ملی تجربه های موفق، مسابقه بهترین محل برای کار، 

مسابقه برترین توان اجرا و مسابقه ملی مصرف بهینه انرژی با یکدیگر به رقابت می پردازند.
بهــره وری  شــاخص های  اندازه گیــری  کار  باشــکوه،  همایــش  ایــن  در 
پنج هــزار بنــگاه اقتصــادی کشــور در قالــب 38 صنعــت با حضــور حدود 
شــش هزار داور متخصــص انجــام شــده و بنگاه هــای برتــر انتخاب شــدند.

شــایان ذکراســت، در ایــن دوره نیز  هماننــد دوره های قبلی، شــاخص های 
بهــره وری بنگاه های اقتصــادی  در 3 بخش اصلی شــامل بهــره وری نیروی 
کار، ســرمایه و بهــره وری کل عوامل، جانبی شــامل بهره وری حاشــیه ســود 
و فــروش ســرانه و ویــژه شــامل شــاخص بهــره وری انرژی بررســی شــد .

دبیــر جشــنواره ملــی بهــره وری گفــت: شــاخص بهــره وری بنــگاه های 
اقتصادی کشــور کــه موفق به حضــور در هر یک از مراحل جشــنواره شــده 
انــد، در قالب 38 گــروه صنعتی، تجــاری و اقتصادی مورد بررســی قرارگرفته 
که  این تعداد گروه بندی هم، نســبت به ســال گذشــته رشــد یافته اســت .

الزم بــه ذکر اســت، فرآینــد اجرایی این جشــنواره از یکم خردادماه هر ســال، 
مصــادف با روز ملی بهره وری، آغاز و تا یکم خردادماه ســال بعــد، ادامه می یابد 
کــه عالوه بــر ارایه لوح هــای تقدیر به برترین هــا در هر مســابقه، به بهترین 
عملکــرد در مجموع همــه رویدادها، تندیس ملی بهره وری نیز اعطا می شــود.

معرفی و تاریخچه
شرکت ســرمایه گذاری پارس آریان )سهامی عام( ســنگ بنای ایجاد گروه مالی 

پاسارگاد با هدف بسترســازی و راهبری فرآیند تشکیل 
یکی از بزرگ ترین گروه های مالی و اقتصادی کشــور، از 
طریق جذب سرمایه های مردمی و بخش خصوصی و به 
کارگیــری آنها در فعالیت های متنوع و پربازده اقتصادی 
با آرمان گام نهادن در مســیر اعتالی ایران اســالمی در 
تیرماه 1384 شکل گرفت و اکنون جایگاه یکی از بزرگ 
ترین و معتبرترین شــرکت هــای هلدینگ متعلق به 
بخش خصوصی در ایران را به خود اختصاص داده است.

زمینه فعالیت شركت
- ایجاد سرمایه گذاری و یا مشارکت در تاسیس بانک ها، 
شرکت های بیمه، موسسه های مالی و اعتباری، شرکت 
های کارگزاری، شرکت های لیزینگ، شرکت های خدمات 

مالی و سایر امور و فعالیت های مشابه
- سرمایه گذاری در خرید، فروش، اداره، در اختیار گرفتن، 
تأســیس، ایجاد، توســعه، تکمیل، واگذاری و اجاره انواع 
کارخانه ها و واحدها و شــرکت های فعال در بخش های تولیدی اعم از صنعتی و 

معدنی، کشاوری، ساختمانی، در داخل و خارج از کشور
- انجام معامالت کلیه سهام و اوراق بهادار مطابق با قوانین

-  ارائه خدمات اقتصادی، فنی، مالی، مدیریتی، و نظارت و پیگیری اجرای طرح های 
سرمایه گذاری و کلیه فعالیت های اقتصادی و ایجاد شرکت ها

-  انجام دادن معامالت بازرگانی داخلی و خارجی و صادرات و واردات کلیه کاالهای 
مجاز

-  انجام دادن مطالعات و بررسی های اقتصادی، فنی، مالی و مدیریتی
چشم انداز شركت

- شرکت سرمایه گذاری پارس آریان بزرگ ترین، معتبرترین و پربازده ترین هلدینگ 
اقتصادی-مالی خاورمیانه و دارای جایگاه شایسته در بین هلدینگ های اقتصادی-

مالی برتر جهان خواهدبود.
مأموریت شركت

شرکت ســرمایه گذاری پارس آریان، با مدیریت و هم افزایی زنجیره ارزش افزوده 
محصوالت و خدمات گروه مالی پاسارگاد، باعث اعتال و سرآمدسازی فعالیت های 
بانک پاسارگاد شده و با صیانت و ارتقای منافع ذینفعان استراتژیک خود باعث بالندگی 

مسئولیت های اجتماعی گروه خواهدشد.

اهداف كالن شركت
)IMI 100قرارگرفتن در بین 5 شرکت برتر کشور )رتبه بندی -

- ســرآمدترین هلدینگ اقتصادی-مالی کشور با جامع ترین زنجیره ارزش افزوده 
محصوالت و خدمات

- ایجاد هم افزایی در بین شرکت های گروه مالی پاسارگاد به منظور کسب حداکثر 
بازده اقتصادی با اولویت بخشی به زنجیره خدمات و محصوالت بانک پاسارگاد

- تأسیس و راهبری بزرگ ترین شرکت تأمین سرمایه کشور
- حضور موثر در بازارهای مالی بین المللی

ی 
ن مسابقه ملی بهره ور

برگزیده هشتمی
 سرمايه گذاری پارس آريان

پيش به سوی  بزرگ ترين، معتبرترين و پربازده ترين هلدينگ اقتصادی-مالی
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جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران به  صورت ساالنه 
و با هــدف معرفی برترین و موفق ترین شــرکت های 
داخلی برگزار می  شــود. امســال نیز دوازدهمین دوره 
این جشنواره در محل مرکز همایش های صدا و سیما 
جمهوری اسالمی ایران با حضور سیدحسین هاشمی 
استاندار تهران و جمعی از صنعتگران، چهره های صنعتی، 
سفرا و مســئولین برگزار شد واز جناب آقای مهندس 
خزاعی بعنوان مدیریت شرکت صنایع گلدیران به پاس 
بیش از 30 سال  تجربه وتخصص حرفه ای در توسعه 
صنعتی و اقتصادی و پیشتازی در حوزه مدیریت تولید 
و صنعت لوازم خانگی و صوتی ، تصویری تقدیر بعمل 
آمد و تندیس و لوح جشــنواره قهرمان صنعت توسط 
مقامات عالی حاضر در مراســم به ایشــان تقدیم شد.

احترام به صنعتگران و ثروت آفرینان کشور، تالش برای 
توسعه فرهنگ برندسازی، ایجاد بستر مناسب برای توسعه 
فرهنگ ساخت داخلی و صادرات کاالها با برند ایرانی، 
افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت های 
بخش صنعت، معدن و تجارت و افزایش ظرفیت های 

رقابت پذیری صنعت کشور از جمله اهداف دوازدهمین 
جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران محسوب می شود.

شرکت صنایع گلدیران بعنوان یکی از ثروت آفرینان و 
برترین برند های کشور همیشه اولویت خود را براساس 
توسعه فرهنگ ساخت داخلی گذاشــته و در راستای 
نهادینه سازی تولید و انتقال فناوری روز دنیا به کشور 
تالش کرده اســت. این فناوری ها همیشــه مبتنی بر 
تامین ســلیقه ایرانی بوده و شــرکت صنایع گلدیران 
همیشه تالش کرده است تا در قالب تولید محصوالتی با 
باالترین کیفیت و زیباترین طراحی به نیاز مصرف کننده 
ایرانی پاسخ دهد. بعالوه بهره گیری از نیروهای جوان، 
تحصیلکرده و خوش فکر ایرانی، توسعه سهم بازار داخلی 
و صادراتی و تامین زیرساخت های الزم برای اشتغال زایی 
از هدف های شــرکت صنایع است که دریافت تندیس 
قهرمان صنعت گواهی بر ثمربخشی آن محسوب می شود.

شرکت صنایع گلدیران بخاطر کمک به پیشبرد 
اهداف نظام در زمینه توسعه اشتغال مناطق 
کم برخوردار، مجموعه های تولیدی خود را در 
این استان ها قرار داده و اکنون نیز روند سرمایه 
گذاری ها توسط گلدیران جهت توسعه تولید 
داخل در دو اســتان مذکور همچنان تداوم 
دارد. تمامی سرمایه گذاری های انجام شده 
توسط گلدیران صورت گرفته و طرف خارجی 
تاکنون سرمایه گذاری مستقیم نداشته است.

همچنین شرکت گلدیران در زمینه کیفیت 
نیز به خوبی توانسته به جایگاه ویژه ای در بین 
صنایع ایرانی دست پیدا کند. مدیریت نوین این 
شرکت به مفاهیمی چون رضایتمندی مشتری، 
رقابت پذیری، تولید پایدار و سرآمد توجه دارد 

همین امر باعث شده تا شرکت صنایع با تالش برای تولید 
محصوالت دارای فناوری روز دنیا و پیشــرو در تامین 
انتظارات مشتری موفق به دریافت نشان کیفیت برتر شود.

الزم به ذکر اســت که شرکت صنایع گلدیران اقدامات 
موثــری را در زمینــه ایجاد آزمایشــگاه های تســت 
عملکرد و برچســب انرژِی بــرای محصوالت مختلف 
نظیر تلویزیون، یخچال فریزر، لباسشــویی اتوماتیک 
و جاروبرقی با همکاری ســازمان استاندارد ایران انجام 
داده و بــه عنــوان مرکز تحقیقات و آزمایشــگاه های 
همکار سازمان اســتاندارد ایران معرفی گردیده است 
که این افتخار بزرگی برای مجموعه گلدیران می باشد.

مجموعه آزمایشگا های شرکت صنایع گلدیران، فعالیت 
خود را از سال 1390 در بخش برق و الکترونیک و با راه 
اندازی آزمایشگاه تلویزیون دیجیتال با هدف ارائه خدمات 
آزمایشگاهی در زمینه عملکرد و گیرندگی سیگنالی 
تلویزیونی و گیرنده های دیجیتال با کاربری سیســتم 
DVB-T و DVB-T2 آغاز نموده است. هممچنین 
آزمایشــگاه تعیین مصرف و برچسب انرژی تلویزیون 
صنایع گلدیران آمادگی انجام تمامی آزمون ها و صدور 
نتیجه بر اساس استاندارد ملی INSO 16495 را برای 
انواع تلویزیون را دارد. این شــرکت توانسته با مدیریت 
حرفه ای، پرسنل آموزش دیده و بهره بردن از جدیدترین 
تکنولوژی های روز دنیا جایگاه ویژه و مورد تحســین 
صاحب نظران در عرصه تولید کشــور به دســت آورد.

از جمله افتخارات دیگر صنایع گلدیران می توان به دریافت 
لوح ها و تندیس های  نقره ای و طالیی در همایش سالیانه 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان از سال 91 تا 94 از 
معاونت محترم اول ریاســت جمهــور و دریافت لوح و 
تندیس از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت به عنوان 
تولید کننده نمونه درروز صنعت ســال 93 اشاره کرد. 
جشــنواره ملی قهرمانان صنعت ایران در حال حاضر 
یکی از معتبرترین جوایزی است که در عرصه تجلیل از 
برترین و موفق ترین شرکت های ایرانی توسط بخش 

خصوصی برگزار و از مدیران این شــرکت ها و سازمان 
ها طی مراســمی با شــکوه تجلیل به عمل می آورد.

این جشنواره فعالیت خود را از سال 1384 آغاز کرده و 
تالش نموده تا احترام به صنعتگر ایرانی و ثروت آفرین 
ملی را سرلوحه کار خود قرار دهد. حضور وزرای صنعت، 
معدن و تجــارت، کار و رفاه اجتماعی، اقتصاد و دارایی، 
امور خارجه، معاون اجرایی رئیس جمهور، مشاور عالی 
رئیس جمهور، رئیــس کل بانک مرکزی، نایب رئیس 
مجلس شــورای اسالمی و رؤســای کمیسیون های 
صنایــع و معادن، انرژی، برنامه و بودجــه در دوره های 
قبلی این جشنواره نشان از جایگاه ویژه این مراسم دارد. 
از ســوی دیگر استقبال ســازمان ها از این جشنواره 
نشــانگر این بوده که ســازمان های ایرانی نیز دوست 
دارند در فضای متفاوت دیده شــوند و مورد احـــترام 
قــرار گیرند. تــالش این ســازمان ها افزایــش توان 
رقابتی خــود و عرضه آن ها در چنین فضایی اســت. 
دوازدهمین جشــنواره ملی قهرمانان صنعت ایران که 
به صورت ساالنه و با هدف معرفی برترین و موفق ترین 
شــرکت های داخلی برگزار می شــود امســال 100 
برند ارزشــمند داخلی کشــور را مورد تقدیر قرار داد.

اهداف برگزاری جشنواره
1- احترام به صنعتگران و ثروت آفرینان کشور

2- تالش برای توسعه فرهنگ برندسازی
3- ایجاد بستری مناسب جهت توسعه فرهنگ ساخت 

داخل و صادرات کاالها با برند ایران
4- افزایش ســهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت 
های بخش صنعت، معــدن و تجارت و نشــان دادن 
دســتاوردهای بخش خصوصی از طریق جشــنواره

5- افزایش ظرفیت های رقابت پذیری صنعت کشور
رویکردهای جشنواره

- انتخاب و معرفی برندهای پیشتاز بازار ایران
- انتخــاب و معرفــی برتریــن شــرکت  هــای 
پتروشــیمی و  گاز  نفــت،  صنعــت  در  فعــال 

- انتخاب و معرفی واحدهای صنعتی
- انتخاب و معرفی برندهای نوظهور

این جشــنواره همچنین با توجه به تقــارن با حادثه 
آتش ســوزی ساختمان پالســکو، به عنوان ادای دین 
بخش صنعت کشــور به آتش نشــانان، نشان قهرمان 
قهرمانان صنعت را به همســر آتش نشــان شــهید 
عباســی به نمایندگی از جامعه آتش نشانان اعطا کرد.

دوازدهمين جشنواره ملی قهرمانان صنعت ايران
كسب افتخاری ديگر برای شركت صنايع گلديران
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برنامه های مهندس قنبريان برای افزايش سرمايه 100 درصدی
پککو، حركتي سريع، تفکري نو

مجموعه اي كه بدان می نازيم

مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت تجارت 
الکترونیک پارسیان )پککو( )سهامی عام( روز سه شنبه 
مورخ1395/10/28 در محل سازمان مطالعات بهره وری 
و منابع انسانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، 
واقع در تهران خیابان شیخ بهایی جنوبی برگزار گردید.

در این مجمع که با حضور بیــش از 84/60 درصدی 
ســهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، 
نماینده ی ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و 
بازرس قانونی تشکیل شــد، ریاست مجمع برعهده 
آقای محمدرضا فقیــری بود که ســرکار خانم ویدا 

بیگدلی و جنــاب وجیه اله ســاعدی در مقام 
نظــار اول و دوم و آقــای زیــن العابدین گندم 
کارابیانه به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

در ادامه با قرائت گزارش توجیهی هیأت مدیره 
مبنی بر لزوم افزایش ســرمایه توسط مهندس 
محمدرضا قنبریان، مدیرعامل شــرکت، و پس 
از استماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشــینان با طنین صلوات خود افزایش 
سرمایه ی جدید شرکت را مصوب مجمع نمود.

و اما پککو؛ با ارتقای 80 پله ای جایگاه شرکت، و 
کسب رتبه ی 149 در جمع 500 شرکت برتر 
کشور براســاس آخرین رتبه بندی انجام شده 
توســط سازمان مدیریت صنعتی در سال 94 و 
قرارگیری در بین 5 شرکت برتر از نظر رشد سریع 
در بین صد شرکت، احراز رتبه ی اول در هفتمین 

جشنواره ملی بهره-وری در بین شرکت های ارزیابی 
 PSP شده در گروه رایانه، قرارگیری در جمع 10 شرکت
برتر آسیا و احراز رتبه 47 شرکت PSP در جهان، کسب 
رتبه سوم از نظر کیفیت افشا و اطالع رسانی مناسب 
در میان بیش از 300 شرکت پذیرفته شده در بورس، 
که این از صداقت کاری مجموعه و شــفافیت صورت 
های مالی جناب گندم کار اســت ، کسب تندیس ها 
و تقدیرنامه های متعدد از جشنواره های ملی مدیران و 
شرکت های برتر و به این ها اضافه کنید مدیری با بینش 
جهانی و خالق که بسترهای فعالیت را خوب رصد کرده 
و خوب تدبیر می کنــد و روابط عمومی آنالین که با 

حوصله پاسخگوی هر آنچه هستند که پرسمان دارید. 
و اما حاشیه مجمع افزایش ســرمایه 100 درصدی؛ 
مهندس قنبریان در ابتــدای گزارش خود با بیان این 
که این افزایش ســرمایه از محل مطالبات حال شده 
ســهامداران و آورده نقدی و برای جبران مخارج، بابت 
سرمایه گذاری های انجام شده و اجرای طرح توسعه 
ی ظرفیت عملیاتی و نوسازی دستگاه های کارت خوان 
درخواست شده است، به تشریح برنامه های مدیریتی 
شــرکت در بخش دستگاه های کارت خوان پرداخت.

مدیر مدبر شــرکت، با اشــاره به برنامه های پککو در 

امر بهینه ســازی عملکرد کارت خــوان در دو بخش 
تعدادی و بهره وری افزود: در بُعد تعدادی و ســهم از 
بازار ســعی و مدیریت شده اســت تا پککو هم اولین 
باشد و هم پیشرو. پککو نشان داده که مدیریت برای 
بهترین شــدن و ماندن ثمر می خواهد و پککو نشان 
داده تعریف فعل خواســتن پس توانستن یعنی چه.

مهنــدس قنبریان در همین باب اولیــن بودن افزود، 
تعدادی دستگاه  جدید نصب کردیم و به امر نوسازی 
ناوگان کارت خوان توجــه جدی گردیده و در بخش 
بهره وری ســعی کردیم تا با تعریف سیســتم های 
ارزش افزوده، بهینه ســازی زیرســاخت ها و ارتقای 

عملکرد کارکنان، مســیری روشن و رو به جلو را برای 
شرکت فراهم سازیم که بحمداله با توجه به آمارهای 
استخراج شده توانســته ایم روند صعودی خود را در 
ســودآوری و ارزش آفرینی توامان را استمرار بخشیم.
مهندس قنبریــان در ادامه با بیــان این که پککو با 
برخــورداری از نیروهای مجرب و کارآزموده و با توجه 
ویــژه به امر تحقیق و نوآوری موفق گردیده تا در طی 
مدت بیش از یــک دهه فعالیت خــود، محصوالت 
و خدمــات نوینی را برای نخســتین بــار در عرصه 
پرداخت های الکترونیکی کشور معرفی نمایند، افزود 
در حال حاضر شــبکه پرداخت فروشــگاهی 
شــرکت تجارت الکترونیک پارسیان با بیش از 
800/000 دستگاه کارت خوان فروشگاهی در 
بیش از 1091 شهر کشور فعال بوده و خدمات 
پشــتیبانی مورد نیاز، از طریق 50 نمایندگی 
در تمام اســتان های کشــور ارائــه می گردد.
مدیر خوش فکر شرکت با اعالم این که هزاران 
ســازمان خصوصــی و دولتی محصــوالت و 
خدمات خود را از طریق ســامانه های پرداخت 
مجازی شــرکت »اینترنت، تلفن و تلفن همراه 
« ارائه می نمایند، افزود استقرار کامل دستگاه 
هــای کارت خوان در تمام زندان های کشــور 
بــرای خرید نیازهــای مورد جریان و توســعه 
اپلیکیشن تاپ، تهیه و توزیع کارت های هدیه 
به فروشگاه های معتبر به طوری که دیگر برای 
تهیــه کارت هدیه نیازی به مراجعه به بانک نباشــد، 
عرضه ســیم کارت های تلفن همراه در سال آتی و ... 
از جمله برنامه های تیم مدیریت، برای استمرار روند 
رو به رشد پککو اســت. چرا که به این امر باور داریم: 
ما همیشه اولین هستیم و برای این اولین ماندن باید 
خالق بود، تفکری نو داشــت و حرکتی ســریع کرد.
مدیرعامل شــرکت، در بخش دیگری از گزارش خود 
اشــاره ای داشــت به لزوم خرید 200 هزار دستگاه 
 POS جدید برای شــرکت، یعنی 150 هزار POS
رومیزی مدل 3600 و 50 هزار POS بی ســیم مدل 
5100، دستگاه هایی نو که در کنار رساندن شرکت به 
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مرز یک میلیون دستگاه برای سهامداران و ذینفعان، 
این نوید را دارد که ســهم شــرکت افزایش می یابد 
و هم ســود برای ذینفعان و چه خبــری از این بهتر!

پایان بخش گزارش جامع مهندس قنبریان، اعالم این 
نکته بود که مدیریت شرکت لحظه ای از برنامه ریزی و 
اجرای پروژه های زیرساختی و توسعه ای در کنار توجه 
جدی به درک مقتضیات روز بازار غافل نبوده و من به 
عنوان مدیرعامل شرکت خوشوقتم که به عنوان امانتدار 
شما ســهامداران، خبرهای خوشی را به کمک تالش 
خستگی ناپذیر همکاران و هم قطارانم به ارمغان آورده ام.

در پایان، مجمع نشــینان که تعدیل مثبت شرکت، 
خبرهای خوش و امیدوارکننده و شرایط شرکت را شاهد 
بودند، پس از قرائت دستور جلسه توسط ریاست مجمع، 
با طنین صلوات خود ضمن تقدیر و تشکر از این مدیران 
خدوم، افزایش سرمایه 100 درصدی شرکت را مصوب 
مجمع نمودند که باور راستین داشتند این نقدینگی وارد 
شده را سکاندار و مدیری است که می شناسد فرصت ها را.  
اجازه می خواهیم از عنایت مهندس قنبریان در حق 
اصحاب قلم و لطف برادر بزرگوار جناب علیزاده از مدیران 
جوان و برتر روابط عمومی کشور که همیشه متواضعانه 
پذیرای خبرنگاران بودند و ما را در تهیه و تنظیم این گزارش 
یاری رسانیدند کمال قدردانی و تشکر را داشته باشیم.  
توجیهی  گزارش  درباره  قانوني  بازرس  گزارش 
هیات مدیــره درخصوص افزایش ســرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان ســهام 
شركت تجارت الكترونیك پارسیان)سهامي عام(

 161 مــاده   2 تبصــره  مفــاد  اجــراي  در 
اصالحیــه قانــون تجــارت مصــوب ســال 1347

1- گزارش توجیهي مورخ 27 مرداد ماه 1395هیات 
مدیره شــرکت تجارت الکترونیک پارسیان )سهامي 
عام(-) شرکت ( درخصوص افزایش سرمایه آن شرکت 
از مبلغ 1/821/704 میلیون ریال به مبلغ 3/643/408 
میلیون ریال، مشتمل بر اطالعات فرضی که پیوست 
می باشد، طبق اســتاندارد حسابرسی  رسیدگی  به 
اطالعات مالی آتی  مورد بررســی این موسســه قرار 
گرفته اســت. مســئولیت گزارش توجیهی مزبور و 
مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.

2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصالحیه 
قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه شرکت از 
محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران تهیه 
شــده است. این گزارش بر اساس مفروضاتی مشتمل 
بر مفروضات ذهنی دربــاره رویدادهای آتی و اقدامات 
مدیریت تهیه شــده است که انتظار نمی رود لزوما به 
وقوع بپیوندد. درنتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده 
می-شــود که این گزارش توجیهی ممکن است برای 
هدف هایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.

3- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و 
با فرض تحقق مفروضات منــدرج گزارش توجیهی 
افزایش ســرمایه ، این موسســه به مواردی برخورد 
نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایي 
معقول بــراي تهیه گزارش توجیهي فراهم نمي کند. 
به عــالوه، به نظر این موسســه، گــزارش توجیهي 
یادشــده براساس مفروضات به گونه اي مناسب تهیه 
و طبق اســتانداردهاي حســابداري ارائه شده است.

4- نظر سهامداران را به این موضوع جلب می نماید که 
حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده طبق مفروضات 
ذهني توصیف شــده در باال رخ دهــد، نتایج واقعي 

احتماال متفاوت از پیش بیني ها 
خواهد بود، زیرا رویدادهاي پیش 
بیني شده اغلب به گونه اي مورد 
انتظار رخ نمي دهد وتفاوت هاي 
حاصل مي تواند با اهمیت باشد.
هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت تجارت الکترونیک 
پارسیان ســهامی عام، از افزایش 
ســرمایه ی موضوع ایــن بیانیه 
ی ثبت، به شــرح زیر می باشد:

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان 
با بهره گیری از توانمندی و قابلیت 
های خود در عرصه فناوری های 
نوین در حــوزه ابزارهای پرداخت 
الکترونیکــی، طی  پــردازش  و 
مدت زمان فعالیت خود توانسته 
است به عنوان یکی از بزرگترین 
شــرکت های PSP مطرح شود 
و از حیث جــذب تراکنش های 
انجام گرفته در شبکه بانکی کشور 
جایگاه خوبی را به خود اختصاص 
دهد. این شــرکت بــا بیش از ده 

ســال تجربه در عرصه فناوری اطالعات و سهم باالی 
بازار، تضمین کیفی و اطمینان اســتفاده از سرویس 
هــا را یکی از مهم ترین محورهای این کســب و کار 
قرارداده و هر ســال نسبت به سال قبل سرویس های 
جدیدتر و مطمئن تری را به بازار عرضه نموده اســت.

افزایش تراکنش ها و همچنین تعداد ســرویس ها و 
لزوم حفظ پایداری و استمرار ارائه خدمات مطلوب و

همچنین ایجاد امنیت و اعتماد و جلوگیری از ریسک 

های کسب  و کار، نیازمند برنامه ریزی ، ایجاد زیرساخت 
ها و فرآیندهای جدید می باشد. در این راستا و با توجه 
به موارد فوق، شرکت اقدام به سرمایه گذاری متناسب 
با حجم فعالیت های تحت پوشــش نمــوده که نیاز 
به1/821/704 میلیارد ریال ســرمایه گذاری جهت 
اجرای طرح توســعه و اصالح ســاختار مالی را دارد.
مبلغ افزایش سرمایۀ پیشــنهادی و محل تأمین آن

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت تجارت الکترونیک 
پارســیان در نظــر دارد ســرمایه خــود را از مبلغ

1/821/704 میلیــون ریــال به مبلــغ3/643/408 
آورده  و  مطالبــات  محــل  از  ریــال،  میلیــون 
نقــدی ســهامداران به شــرح زیــر افزایــش دهد.

- مبلــغ 1/821/704 میلیــون ریال معــادل 100 
درصد، از محل مطالبات و آورده نقدی ســهامداران.

سرمایه در گردش مورد نیاز:
هدف از افزایش سرمایه، تامین سرمایه در گردش مورد 

نیاز نبوده است.
زمان و ظرفیت و نحوه بهربرداری:

این طرح تماماً در سال 1395 به بهره برداری می رسد و عمر 
مفید سرمایه گذاری های انجام شده، پنج سال می باشد.

عوامل ریسك:
ســرمایه گــذاری در طرح موضوع افزایش ســرمایه 
ی پیشنهادی و فعالیت شــرکت تجارت الکترونیک 
پارســیان، با ریســک های با اهمیتی همراه اســت. 
سرمایه گذاران باید پیش از تصمیم گیری در خصوص 
ســرمایه گذاری در این شرکت، عوامل مطرح شده را 
مدنظر قرار دهند .این عوامل به شــرح زیر می باشد:

ریسك تجاری:
فعالیت بانک های کشــور در زمینه صدور انواع کارت 
ها و خدمــات الکترونیــک و ورود بانک های جدید

به این حوزه، ریســک کاهش سهم از بازار و در نتیجه 
کاهش سودآوری شــرکت را به همراه خواهدداشت. 
شــرکت تجــارت الکترونیک پارســیان، بــا برنامه 
های بازاریابی و ســایر طرح های توســعه )از جمله

برنامــه های مطرح شــده در طرح گــزارش افزایش 
ســرمایه پیش رو( اقــدام به مدیریت این ریســک

می نماید.
ریسك رقبای جدید :

توسعه صنعت خدمات پرداخت الکترونیک کشور به 
ســرعت در حال تحقق اســت و عدم توجه به آنها، از

دست رفتن ســهم از بازار شرکت را به همراه خواهد 
داشت. شــرکت تجارت الکترونیک پارســیان، با در
دست داشــتن طرح های توسعه)از جمله طرح های 
موضوع افزایش ســرمایه( ، حفظ و توســعه سهم از

بازار را در دستور کار دارد.
ریسك مقرراتی :

تدوین مقررات جدید در حوزه کســب و کار تجارت 
الکترونیک می تواند بر ســودآوری شرکت ها در این
عرصه اثرگذار باشــد .برای مثــال، کارمزد پذیرندگی 
دریافتی از شــاپرک )شــبکه الکترونیکــی پرداخت
 PSP کارت( کــه از بانک ها اخذ و به شــرکت های
پرداخت می گردد ممکن است همانند سنوات گذشته
دچار تغییرات گردد که این تغییر اثر مستقیم بر سود و 

زیان شرکت های این حوزه دارد.
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شركت سرمايه گذاری پرديس؛ درک صحيح مديريت از بازار 
سهام دار خوشحال زانکه شاهد استمرار سوددهی آهسته و پيوسته هست

تاالر هتل سیمرغ شاهد پویایی و تشویق جوانی 
بود، از تبار باورها و آشنا به بازار سرمایه که هر 
سال به واسطه مدیریت صحیح و کارنامه کاریش، 
تحسین و تقدیر سهام دار خرد و کالن را برمی-

انگیزد و حقیر به عشق دیدار این طایفه احسان با 
اینکه تن هفتاد درد در خود جای داده، کشان 
کشان به یاد یاران و جوانان آینده ساز خود را به 
سوی به تاالر سیمرغ کشیدم. قبل از اینکه اسب 
قلم بتازد، فالش دوربین بر چهره مردان و زنان 
تالشگر این ره را که آهسته و پیوسته سوددهی 
را برای سهامدارانشان ارمغان می آورند نشست و 

بر قاب تصویر کشید. در تیم هیأت مدیره، جناب محمدتقی 
جمالیان با انبوهی تجربه از مسئولیت های پولی و مالی، 
جناب ناصر ساالری  انبانی پر از کرده علم و تجربه، دکتر 
رسول سعدی، مرد چهره های ماندگار و از سکوی دانشگاه 
به خط تولید و آنچه می دارد پربها، حاج یوسف بشرخواه  
آشنا به رموز آی تی در حد و اندازه اللیگا، دکتر پورحیدری  
مدیرنامداری از سرزمین باستانی پاریزی و عضو هیات علمی 
و آشنا به رقص اعداد و ارقام و حاج محسن نامداری، جوانی از 
تبار باورها و آشنا به بازار سرمایه، الگوی بسیاری که دل در گرو 
تعالی می دارند.مدیرانی نوگرا، خالق و از تهدیدها فرصت ساز.

سرمایه گذاری پردیس جمعا یازده نفر پرسنل دارد که در 
ترکیب تحصیلی این جمع، یک دکتر، پنج فوق لیسانس، 
سه لیسانس و دو نفر دیپلم حضور دارند. این ترکیب خود 
گویای توان دانشی است که ما در بسیاری از سطوح بدان 
نیازمندیم که نداریم. سرخط مدیریت این بزرگان را مشق 
مدیران دیگر سازیم تا ایرانی آباد و آزاد سر به فلک بسازید.

مجمع عمومــی عــادی ســالیانه صاحبان ســهام 
شرکت ســرمایه گذاری پردیس )ســهامی عام( مورخ 
1395/11/05در محل هتل ســیمرغ برگــزار گردید. 
در این مجمــع که با حضور اکثریت صاحبان ســهام 
و  ســهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیأت مدیره، 
نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بــازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده 

آقــای مجتبی تقی پور بود که جنابان هادی شــعبانی 
و محمد باغســتانی در مقــام نظــار اول و دوم و آقای 
محمدحسن زینالی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم 
فعالیت های صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 
1395/06/31 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 

قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود، ضمن  تصویب 
صورت های مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با 
تقسیم سود 165 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

همچنین، موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان حسابرس 
و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی 

96 انتخاب گردید.
اعضای حقوقی هیات مدیره جدید شرکت به شرح ذیل 

انتخاب گردیدند :
- شرکت ایران و شرق

- شرکت سرمایه گذاری پویا
- شرکت تولید و صادرات ریشمک

- گروه مالی بانک پارسیان
- شرکت سرمایه گذاری تدبیر

پیام هیأت مدیره
» بــا نام و یــاد خداوند متعال و با عرض ســالم و خیر 
مقدم حضور یکایک سهامداران محترم، گزارش هیأت 
مدیره به مجمع عمومي عادي صاحبان ســهام شرکت 
سرمایه گذاري پردیس)ســهامي عام( براي سال مالي 
منتهي به 30 آذرماه 1395 را به اســتحضار مي رساند:

همانطور که سهامداران گرامي و فعاالن بازار سرمایه اطالع 
دارند در سال مالي مورد گزارش دو مقطع زماني متفاوت را از 
حیث رونق و رکود در بازار سرمایه شاهد بودیم. در ابتداي دوره 
که حدوداً سه ماه پایاني سال گذشته را شامل میشود، دوره 
رونق بازار و خوشبینیهاي حاصل از توافق نهایي برجام بوده 
که در همین زمان کل بازار بیش از 30 درصد رشد را تجربه 
نمود، اما در دوره دوم که تقریباً 9 ماهه ابتداي امسال را در بر 
مي گیرد دوره رکود بازار سرمایه را شاهد بودیم. وجود چنین 
فضایي و نزولي شدن حجم معامالت، باعث گردید تا شاخص 
هاي عملکردي شرکت در یازدهمین سال فعالیت خود به 
عنوان یک شرکت سرمایه گذاري علیرغم وضعیت مناسب
نســبت به ســال گذشــته با چالش مواجــه گردد.

با ایــن وجود هیــأت مدیره تــالش نمود بــا تدوین 
راهبردهاي مناســب و اجراي آنها توســط تیم اجرایي 
شرکت و پیگیري اســتراتژي فعال در معامالت بورسي 
و حفظ رکوردهاي قبلي در این زمینه، همچون توجه به 
مدیریت ریسک شرکت، حفظ بخش مهمي از نقدینگي 
شــرکت در اوراق بدون ریســک و افزایش انضباط مالي 
و گزارشــگري، منافع سهامداران محترم را بهینه نماید.

این شرکت همواره در تعامالت خود با سایر ذینفعان، منافع 
همگاني را مد نظر قرار داده است. گزارشگري شفاف و به 
موقع به ســازمان بورس و اوراق بهادار و حفظ رتبه یک 
شفافیت و اطالع-رساني در بین شرکت هاي سرمایه گذاري 
پذیرفته شده در بورس، رعایت دقیق قوانین و مقررات حاکم 
بر فعالیت شرکت وعدم وجود نکات منفي در گزارش بازرس 

قانوني شرکت در سال هاي اخیر، به روز و شفاف 
بودن پرونده هاي مالیاتي شرکت، همگي نمونه 
هایي از تالش شرکت براي بهبود تعامل با کلیه 
ذینفعان، از جمله سهامداران محترم مي باشد.

همانند سال هاي پیش، هیأت مدیره و کارکنان 
شرکت سرمایه گذاري پردیس امیدوارند با بهبود 
مستمر رویه هاي کاري، بهره گیري هرچه بیشتر 
از توان تخصصي کارکنان و تداوم استراتژي هاي 
مناسب خود در سایه حمایت هاي سهامداران 
محترم شاهد پویایي بیشتر و ارتقای جایگاه 
شرکت در فضاي کســب و کار خود باشند.«

برنامه ها و فعالیت هاي آتي
شــرکت ســرمایه گذاري پردیس، در راســتاي اصول 
و سیاســت گذاري ترسیم شده، متناســب با شرایط 
اقتصادي و نیز به منظور ســودآوري بیشــتر و افزایش 
توانایي هاي شــرکت در مواجهه بــا تحوالت گوناگون 
اقتصادي و حضور فعال در بازار ســرمایه کشور، برنامه 

هــاي زیر را در اقدامــات آتي خود لحاظ کرده اســت:
- بازبیني و به روزآوري برنامه استراتژیک 5 ساله آتي شرکت؛
جهــت  اي،  نوبــه  بازخوردهــاي  دریافــت   -
انطبــاق هرچه بیشــتر با برنامه 5 ســاله شــرکت؛
- انجام مراحل بعدي افزایش ســرمایه به منظور حفظ 
جایگاه شــرکت و حضور فعال تر در بازار سرمایه کشور؛

- بازبیني مداوم اســتراتژي هاي ســرمایه گــذاري و 
ایجاد تنوع در ســبد ســرمایه گذاري هاي شرکت، با 
هــدف کاهش ریســک و افزایش ســودآوري، با لحاظ 
مســائل مختلــف کالن و خرد اقتصادي و سیاســي؛

- تقویت تیم کارشناسي، به منظور استفاده مناسب و بهینه از 
منابع در اختیار و شناسایي فرصت-هاي جدید سرمایه گذاري؛
- پیگیري اســتراتژي فعــال در معامالت بورســي و 
افزایش ســهم شــرکت از معامالت بورس و فرابورس؛
- تخصیص بخشي از منابع، براي استفاده از فرصت هاي 
مناسب به وجود آمده در راستاي اجراي سیاست هاي کلي 
اصل 44 قانون اساسي و عرضه سهام شرکت هاي دولتي؛
-ورود بــه عرصه هاي ســرمایه گــذاري خطرپذیر، به 
صورت ســرمایه گــذاري در صندوق هاي جســورانه؛

-انجــام مطالعــات و ورود به عرصه ســرمایه گذاري 
در بــورس کاال بــه طور مســتقیم و غیرمســتقیم؛

بــا عنایت به مــوارد مطروحه ی فوق، امید اســت که 
شرکت سرمایه گذاري پردیس، سال مالي آتي عملکرد 
مطلــوب تري در دســتیابي به اهــداف درنظر گرفته 
شــده و کســب ســودآوري و بازدهي باال داشته باشد.
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آنان که زمین و شخم و تخم را می شناسند خوب 
مــی دانند نقش تراکتــور در آن تا به کجاســت.

پیشــتر دهه دوم اســفند ماه که می شد کدبانوی 
خانه دهقان به شاخ گاو عسل می کشید و زیر پای 
گاو تخم مرغ می شکســت و بر تنه او جاربوندروغ، 
حتی به اشــکلک دمبه هم می کشید شال به کمر 
مرد می بست و گاوران را به رسم آغاز کار کشت، به 
دست شوی خود می داد تا یاعلی گوید و آغاز کند.

این مراسم هر سال بعد از مراسم کوسه گردی که 
رسم شــبانان بود به آغاز کشت کار بهاره در میان 
کشاورزان مشهور بود تا آنگاه که به شخم، تراکتور 
از کشــور رومانی آمد و سرعت شخم از روزی یک 
جریب به 5 هکتار یعنی 80 جریب رسید و افسوس 
که نه عســل با شــیرینی خود کام مرد کشت گر 

را شــیرین کــرد و نه 
بودن هدیه  یوم  خوش 
گاوران از دســت بانوی 
خانه و نــه دوری درد 
و بال از گاو شــخم زن 
مرد دهقــان را نصیب.  
نعره تراکتور دل زمین 
را شــکافت و تخــم بر 
زمین پاشاند و تراکتور 
شــد نماد کشــاورزی 
صنعتــی و ما که دیگر 
شخم  گاو  برای  طویله 

نمی خواســتیم خــود گاو را به مســلخ بردیم و 
زندگــی دیگر آغازیدیم برای کاشــت و داشــت و 
برداشــت. اول تراکتور از رومانی آمد و بازار عرضه 
اش به وسعت وفور یافت باز ما دل خوش نداشتیم 
چــون محصول اجنبی بــود و برایمان بی برکت و 
سرانجام بدانجا رسیدیم که دست همت از آستین 
بچه های ســرفراز آذربایجان بیرون شد و تولید و 
عرضه تراکتور را از بن دندان تا میدان عرضه بخود 
اختصاص داد و لوح زرین زین عمل به پایش نهادند 
و بــدان کنون می بالیم چون تولید ملی مســاوی 
با افزایش ثــروت ملی و برکت در زندگی اســت.  
هشتمین مسابقه ملی بهره وری ایران دوم بهمن ماه 
با حضور اعضای هیات رئیسه و اعضای کمیسیون 
های تخصصی اتاق ایران، تعــدادی از نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی و همچنین مدیران بنگاه های 

شد.  برگزار  کشور  اقتصادی 
در جشنواره ملی بهره وری 
که در سالن اجتماعات هتل 
پارسیان آزادی تهران برگزار 
شــد، بنگاههــای اقتصادی 
برتر کشــور کــه طی یک 
دوره زمانی حداقل 5 ســاله 
و حداکثر 9 ساله بیشترین 
مراحــل  در  را  بهــره وری 
مختلــف فعالیت بنگاه خود 
داشته اند، معرفی شده و به 
آنها لوح تقدیر ویژه جشنواره 
ملی بهره وری اعطاء شــد.

در این همایش باشکوه پس 
از بررســی هــای 
پذیرفته  صــورت 
و کار کارشناســی 

دقیق بر اســاس انتخاب هیــات داوران 
شــرکت گــروه صنعتی تراکتورســازی 
ایــران به مدیرعاملی مهنــدس  ابوالفتح 
ابراهیمی که توانسته در بخش بهره وری 
و سودآوری حائز رتبه برتر گردد، با اهدای 
لوح و تندیس برترین شــرکت ســودده 
به نماینده شــرکت تقدیــر بعمل آمد.

جشــنواره ملی بهره وری با هدف اشاعه 
فرهنگ مدیریت بهــره وری و کمک به 
افزایش توان رقابت 
پذیری بنگاه های 
و  اقتصــادی 
قدردانــی از  بهره 
مدیران  ورتریــن 
شــرکت  ارشــد 
با  ایرانــی  هــای 
معنوی  حمایــت 
اتــاق بازرگانــی، 
صنایــع، معادن و 
ایران  کشــاورزی 
برگزار می شــود. 
در هــر دوره این 
جشــنواره ســازمان ها در 5 رویداد شامل مسابقه 
ملی بهره وری، مســابقه ملی بهینه کاوی، مسابقه 
ملی تجربه های موفق، مسابقه بهترین محل برای 
کار، مسابقه برترین توان اجرا و مسابقه ملی مصرف 
بهینــه انرژی با یکدیگــر به رقابت مــی پردازند.

در این همایش باشکوه کار اندازه گیری شاخص های 
بهره وری پنج هزار بنگاه اقتصادی کشور در قالب 38 
صنعت با حضور حدود شــش هزار داور متخصص 

انجام شده و بنگاه های برتر انتخاب شدند.
شــایان ذکر اســت در ایــن دوره نیــز  همانند 
دوره هــای قبلی، شــاخص های بهــره وری بنگاه 
های اقتصادی  در 3 بخش اصلی شامل بهره وری 
نیروی کار، ســرمایه و بهره وری کل عوامل، جانبی 
شــامل بهره وری حاشیه ســود و فروش سرانه و 
ویژه شــامل شاخص بهره وری انرژی بررسی شد .

دبیر جشــنواره ملی بهره وری گفت: شاخص بهره 
وری بنــگاه های اقتصادی کشــور کــه موفق به 
حضور در هر یک از مراحل جشــنواره شده اند، در 
قالب 38 گروه صنعتی، تجــاری و اقتصادی مورد 
بررســی قرار گرفتــه که  این تعــداد گروه بندی 
هم ، نســبت به سال گذشته رشــد یافته است .

الزم به ذکر اســت فرآیند اجرایی این جشنواره از 
یکم خردادماه هر ســال، مصادف با روز ملی بهره 
وری، آغاز و تا یکم خردادماه سال بعد، ادامه می یابد 
که عالوه بــر ارایه لوح های تقدیر به برترین ها در 
هر مســابقه، به بهترین عملکــرد در مجموع همه 
رویدادها، تندیس ملی بهره وری نیز اعطا می شود.

شعار سازماني
نگین صنعت سنگین کشور

آرمان
پیشگام در تولید ماشین آالت کشاورزي با قابلیت 

رقابت در سطح جهاني
ماموریت

تولید انواع تراکتور و ماشین االت کشاورزي با بهره 
گیري از تکنولــوژي روز و خالقیت و ابتکار نیروي 

انساني 
توســعه مکانیزاسیون کشاورزي کشــور و نیل به 
سوداوري توانمند براي بازارهاي داخلي و خارجي 

در جهت مناسب
منشور اخالقي شركت

تضمین بقاي سازمان با کسب رضایت مشتري
تالش در جهت رعایت اصل امانت داري، صداقت، 

انصاف و شفافیت در برخورد با ذینفعان
تــالش در جهت تامین رضایت نیروي انســاني و 
ترویج کرامت و منزلت انســاني با رعایت عدالت و 

شایسته ساالري و حمایت از افکار نو
تالش در جهت انجام رسالت و مسئولیت هاي ملي 

و اجتماعي و پویایي در تعامالت محیطي
اعتقاد راســخ به بهبود مســتمر با توسعه فرهنگ 

مشارکت و ایجاد سازمان دانایي محور
دوستدار محیط زیست و رعایت قوانین و مقررات

ایجاد توازن بین نیازها و انتظارات ذینفعان
حفظ منافع سهامداران

تراكتور نماد كشاورزی صنعتی 
برگزيده بودن شايسته تراكتورسازيست

ی 
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دوازدهمیــن جشــنواره ملــی قهرمانان صنعــت ایران که به صورت ســاالنه 
و بــا هــدف معرفــی برتریــن و موفق تریــن شــرکت های داخلــی برگزار 
می شود امســال 100 برند ارزشــمند داخلی کشــور را مورد تقدیر قرار داد.

در این همایش باشــکوه که محوریت اصلی این دوره معرفی برندهای پیشتاز 
بازارایران بود و با حضور سیدحســین هاشمی استاندار تهران و جمع عظیمی 

از مدیــران دولتی و خیل عظیمــی از کارآفرینان، بزرگان 
صنعت و اقتصاد کشــور در ســالن همایــش های صدا و 
ســیما برگزار شــد، با اعطای لوح تقدیر و تندیس زرین 
به نمایندگی از شــرکت نفت ایرانــول تقدیر به عمل آمد.

احترام به صنعتگران و ثروت آفرینان کشــور، تالش برای 
توسعه فرهنگ برندسازی، ایجاد بستر مناسب برای توسعه 
فرهنگ ســاخت داخلی و صادرات کاالها بــا برند ایرانی، 
افزایــش ســهم و نقش بخش خصوصــی در فعالیت های 
بخش صنعت، معــدن و تجارت و افزایــش ظرفیت های 
رقابت پذیری صنعت کشــور از جملــه اهداف دوازدهمین 
جشــنواره ملی قهرمانان صنعت ایران اعالم شــده است.

جشــنواره ملی قهرمانــان صنعت ایــران در حال حاضر 
یکی از معتبرترین جوایزی اســت که در عرصه تجلیل از 
برترین و موفق ترین شــرکت های ایرانی توســط بخش 
خصوصی برگزار و از مدیران این شــرکت ها و ســازمان 
هــا طی مراســمی با شــکوه تجلیل به عمل مــی آورد.

این جشنواره فعالیت خود را از سال 1384 آغاز کرده و تالش نموده تا احترام به 
صنعتگر ایرانی و ثروت آفرین ملی را سرلوحه کار خود قرار دهد. حضور وزرای 
صنعت، معدن و تجارت، کار و رفاه اجتماعی، 
اقتصاد و دارایی، امور خارجه، معاون اجرایی 
رئیس جمهور، مشــاور عالی رئیس جمهور، 
رئیــس کل بانــک مرکزی، نایــب رئیس 
مجلس شورای اسالمی و رؤسای کمیسیون 
هــای صنایع و معــادن، انــرژی، برنامه و 
بودجــه در دوره های قبلی این جشــنواره 
نشــان از جایگاه ویــژه این مراســم دارد. 
از ســوی دیگر استقبال ســازمان ها از این 
جشــنواره نشانگر این بوده که سازمان های 
ایرانی نیز دوســت دارند در فضای متفاوت 
دیده شوند و مورد احـترام قرار گیرند. تالش 
این سازمان ها افزایش توان رقابتی خود و عرضه آن ها در چنین فضایی است. 
این جشــنواره همچنین با توجه به تقارن با حادثه آتش ســوزی ســاختمان 
پالســکو، بــه عنــوان ادای دیــن بخــش صنعت کشــور به آتش نشــانان، 

نشــان قهرمــان قهرمانــان صنعــت را بــه همســر آتش نشــان 
شــهید عباســی به نمایندگی از جامعــه آتش نشــانان اعطا کرد.

شــایان ذکر اســت پیشــتر شــرکت نفــت ایرانــول از بین بیش 
از 100 شــرکت بــه دلیــل عملکــرد موفــق خــود موفــق بــه 
دریافــت لــوح تقدیــر از ســوی ســازمان تامین اجتماعی شــد. 
در جشــنواره رتبه بندی شرکت های تابعه شســتا که برای دومین 
بار برگزار شــد، عیسی اسحاقی به دلیل عملکرد موفق شرکت نفت 
ایرانول از بین بیش از 100 شــرکت ، موفــق به دریافت لوح تقدیر 
گردید.مهندس عیسی اسحاقی که از مدیران موفق و برجسته کشور 
می باشــد در حاشیه این همایش اظهار داشــت که در حال حاضر 
ســاخت پایانه صادراتی ایرانول در ماهشــهر روند خوبی را طی می 
کند و انشــااله ظرف ماههای آینده مخازن 25 هزار تنی ایرانول در 
ماهشهر افتتاح که با بهره برداری از این پایانه صادراتی ، بازار صادرات 
محصوالت را در راستای کسب سود بیشتر بهتر میتوان مدیریت کرد.
مهندس اسحاقی که در جمع کارکنان صحبت می کرد، از تولید روغن 
دریایی در آینده ای نزدیک با همکاری یک برند خارجی در ایران نیز خبر 
داد  و گفت: در این زمینه رایزنی ها برای تولید روغن دریایی با یک برند خارجی و 
مشارکت شرکت های داخلی در آبادان انجام شده است و در این راستا توافق های 
اولیه انجام و به دنبال اجرایی کردن توافق و تولید روغن دریایی برای نخستین بار 
در کشور توسط یک شرکت معتبر تولید روغن دریایی خارجی در ایران هستیم .
مهندس اســحاقی درادامه به میزان فروش شرکت اشاره کرد و افزود:  در سال 

گذشــته با فروش 610 هزار تن رکورد فروش مقداری را از اول تاسیس ایرانول 
تاکنون شکستیم  و در 10 ماهه اول سالجاری با 480 هزار تن فروش توانستیم 
در راســتای افزایش سهم بازار و کاهش چشــمگیر خام فروشی گام برداریم .
وی خاطرنشــان کرد: در ســالی کــه به عنــوان اقتصاد مقاومتــی ، اقدام و 
عمــل نام گذاری شــد با کاهــش 25 درصدی  خام فروشــی ما توانســتیم 
در 10 ماهــه بیــش از 100 میلیــون لیتــر محصــول نهایــی بفروشــیم .

از زمانــی کــه در شــرکت ایرانــول مســئولیت پذیرفتــه ام )93 تاکنون( 
رکــورد تولیــد فروش مبلغــی و مقــداری، صادرات و ســوددهی شــرکت 
نفــت ایرانــول از اول تاســیس ایانــول تاکنــون شکســته شــده اســت.
بــا اجرای فــاز دوم واحد موم زدایی ســاالنه حدود 11 میلیــون لیتر روغن 
پایــه به روغــن پایه ایرانول اضافه و کیفیت اســلک وکــس افزایش می یابد.
ظرفیت انبارهای ایرانول از ذخیره ســازی 15 روز به سه ماه افزای یافته است.
اســتراتژی ایرانــول 1404 در حــال تدوین اســپایانه صادراتــی ایرانول با 
ظرفیــت مخــازن 25 هزار تنی به زودی در بندر ماهشــهر افتتاح می شــود
تولید روغن دریایی در آبادان با همکاری یک شرکت خارجی در اولویت برنامه هاست
در 10 ماهه اول ســال جاری خام فروشــی ایرانول 25 درصدکاهش و فروش 

محصول نهایی افزایش داشته است.

دوازدهمين جشنواره ملی قهرمانان صنعت ايران
نفت ايرانول موفق در كسب تنديس ها
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 كويرتاير باهمت مهندس زينلی پا به عرصه گذارد 
عرصه بهره وری و كوير تاير نمونه
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در حاشیه کویر، دل سوخته های جبر تاریخ از سنگینی چکمه تزاری تا تاخت و تاز اوزبک 
ها. از خانمان سوزاندن مغول تا ترک تازی تا زیان، ندای مظلومیت و کم توجهی به آن و آوای 
سوزناکشان کمتر بر گوش شنوا می رسید تا اینکه مردی از دامان خود به بلوغ رسید و راه 
برون رفت از این مظلومیت را با اشتغال زایی و تولیدمحوری  در سرزمین نفت و دوده آغازیدن 
نهاد. در کوران جنگ شبانگاهان و روزان نخوابید تا بنایی ساخته شود که هزاران اشتغال 
ایجاد گردد و نام او را کویرتایر نهاد و امروز در بازار افغان و آسیای میانه عرصه میدان داری 
این تولیدگر است که به پاس این خدمت در بهره وری به سکوی افتخار نشست و صنعت 
گران بخش خصوصی و مدیران دولت نه بیراهه به پاس آن به پا خواستند که سالن اجماع 
به احترام مهندس زینلی کاله از سر برداشتند. چرا که او سکوت و سکون کویر را شکست.

هشــتمین مســابقه ملی بهره وری ایــران دوم بهمن ماه با حضــور اعضای هیات 
رئیســه و اعضای کمیســیون های تخصصــی اتاق ایــران، تعــدادی از نمایندگان 
مجلس شــورای اســالمی و همچنین مدیران بنگاه های اقتصادی کشور برگزار شد. 
در جشــنواره ملــی بهره وری که در ســالن اجتماعات هتل پارســیان آزادی تهران 
برگزار شــد، بنگاههای اقتصادی برتر کشــور که طی یک دوره زمانی حداقل 5 ساله 

و حداکثر 9 ســاله بیشــترین بهــره وری را در مراحل مختلــف فعالیت بنگاه خود 
داشــته اند، معرفی شــده و به آنها لوح تقدیر ویژه جشنواره ملی بهره وری اعطاء شد.

در این همایش باشــکوه پس از بررســی هــای صورت پذیرفته و کار کارشناســی 
دقیــق بــر اســاس انتخــاب هیــات داوران شــرکت کویرتایــر بــه مدیرعاملی 
مهنــدس  زینلی که توانســته در بخش بهــره وری و بهره وری انــرژی حائز رتبه 
برتــر گردد با اهــدای لوح و تندیس برترین شــرکت ســودده تقدیــر بعمل آمد.

جشنواره ملی بهره وری با هدف اشاعه فرهنگ مدیریت بهره وری و کمک به افزایش توان 
رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی و قدردانی از  بهره ورترین مدیران ارشد شرکت های ایرانی 
با حمایت معنوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار می شود. در هر دوره 

این جشنواره سازمان ها در 5 رویداد شامل مسابقه ملی بهره 
وری، مسابقه ملی بهینه کاوی، مسابقه ملی تجربه های موفق، 
مسابقه بهترین محل برای کار، مسابقه برترین توان اجرا و 
مسابقه ملی مصرف بهینه انرژی با یکدیگر به رقابت می پردازند.

در این همایش باشــکوه کار اندازه گیری شــاخص های 
بهــره وری پنج هــزار بنگاه اقتصــادی کشــور در قالب 
داور  شــش هزار  حــدود  حضــور  بــا  صنعــت   38
متخصص انجام شــده و بنگاه های برتر انتخاب شــدند.
شــایان ذکر است در این دوره نیز  همانند دوره های قبلی، 
شــاخص های بهره وری بنگاه های اقتصادی  در 3 بخش 

اصلی شــامل بهره وری نیروی کار، سرمایه و بهره وری کل عوامل، جانبی شامل بهره 
وری حاشیه ســود و فروش سرانه و ویژه شامل شاخص بهره وری انرژی بررسی شد .

دبیر جشنواره ملی بهره وری گفت: شاخص بهره وری بنگاه های اقتصادی کشور که موفق به 
حضور در هر یک از مراحل جشنواره شده اند، در قالب 38 گروه صنعتی، تجاری و اقتصادی 
مورد بررسی قرار گرفته که  این تعداد گروه بندی هم ، نسبت به سال گذشته رشد یافته است .

الزم به ذکر است فرآیند اجرایی این جشنواره از یکم خردادماه هر سال، مصادف با روز ملی بهره 
وری، آغاز و تا یکم خردادماه سال بعد، ادامه می یابد که عالوه بر ارایه لوح های تقدیر به برترین ها در 
هر مسابقه، به بهترین عملکرد در مجموع همه رویدادها، تندیس ملی بهره وری نیز اعطا می شود.

با كویر تایر بیشتر آشنا شوید
منبع تأمین تکنولوژیکی تایرهای بایاس شرکت کویرتایر شرکت الستیک پارس می 
باشــد که تکنولوژی شرکت پیرلی ایتالیا را منتقل نموده است و دانش فنی تایرهای 
رادیال نیز از شرکت ماتادور جمهوری اسلواکی که یکی از شرکت های معتبر اروپا می 
باشد اخذ گردیده است. شرکت کویرتایر اولین شرکت تایرساز ایرانی می باشد که اقدام 

به انعقاد قرارداد خرید و انتقال دانش فنی و تولید تایرهای رادیال استیل بلت نموده است.
سیمای كویرتایر :

شرکت کویرتایر افتخار می کند که همواره نوپویی و نوجویی را محور اصلی سیاست های 
استراتژیک خویش قرار داده است. این شرکت از بدو تاسیس تاکنون همواره منشاء تحوالت 
علمی چشمگیری در صنعت تایر کشور بوده که افتخار پیشتازی در دستیابی به تکنولوژی تولید 
تایرهای رادیال سیمی از آن جمله است. طرح ریزی سیاست های اجرایی و تشکیالتی کویرتایر 
بر پایه اصل مترقی مشتری مداری و با هدف تأمین خواسته های تصریحی و تلویحی مشتریان 
و مصرف کنندگان عزیز با بهره گیری از مفاهیم نوین مدیریت صنعتی صورت می پذیرد.

 کویرتایــر امــروز افتخار صنعت تایرکشــور و نماد علم و صنعت خراســان جنوبی 
اســت و طی ســالها فعالیت ارزشــمند و تولید با کیفیت همواره پلــه های ترقی، 
تعالی و پیشــرفت را به عنوان ســازمانی پویا و روبه رشــد پیموده و اینک می رود تا 
با تکیه بر توانمندی مدیران، کارشناســان و کارکنان ســاعی و ارزشمند خویش و با 
تولید محصوالت با کیفیت همچون گذشــته در صنعت تایر کشــور پیشتاز باشد.

ارزشهای سازمانی شركت كویرتایر :
- شرافت کار و کارکنان و صداقت سازمانی 

- تأمین منافع مشتریان، مصرف کنندگان و سایر شرکای تجاری 
- توجه به کیفیت و حفظ تمایز در محصوالت 

- مسئولیت های اجتماعی و حفظ محیط زیست 
- خلق ارزش و اعتبار برای مشتریان، سهامداران، کارکنان و جامعه 

تاریخچه :
شرکت کویرتایر در اواخر سال 1366 با سرمایه یک میلیون 
ریال تأســیس گردید و عملیات اجرایي احداث کارخانه 
براساس موافقت اصولي صادره از وزارت صنایع و با ظرفیت 
اسمي25,500 تن از نیمه دوم 1370 در زمیني به مساحت 
112 هکتار در شهرستان بیرجند آغاز گردید و در نوزدهم 
مهر ماه سال 1377 با صرف 350 میلیارد ریال سرمایه گذاري 
ریالی و ارزبــري 84 میلیون دالر به بهره برداري رســید.
صنعتــی  واحــد  بزرگتریــن  کویرتایــر  شــرکت   
اســتان خراســان جنوبی اســت کــه در حــال حاضر 
بیــش از 15 درصــد از تایــر تولیــدی کشــور )بــه لحاظ وزنــی( و بیــش از 22 
درصــد از تایر تولیدی کشــور )به لحاظ عــددی( در این کارخانــه تولید میگردد.

دانش فني و ماشین آالت :
شرکت کویرتایر اولین شرکت تایرساز ایرانی است که دانش فني طراحی و تولید تایرهاي 
رادیال بلت سیمی و بدون تیوب سواری)نسل برتر تایر( را از شرکت ماتادور اسلواکي یکي از 
خوشنام ترین شرکتهای اروپا خریداری نموده است. ماشین آالت و تجهیزات نصب شده در 
خط تولید شرکت کویرتایر از برندهای مشهور اروپا و ژاپن با تکنولوژی های نوین خریداری 
شده است که به علت مجهز بودن به سیستم های پیشرفته کنترلی و ابزار دقیق ازجهات 
متعددی در صنعت تایر کشور منحصر به فرد می باشد. از آنجایی که تایر یک قطعه 
ایمنی در خودرو محسوب می شود، به منظور حصول اطمینان از کیفیت محصوالت 
تولیدی، کلیه فرآیندهای تولید مجهز به سیستم های هوشمند کنترل کیفیت بوده و 
تجهیزات مدرنی در آزمایشگاه ها و مراکز آزمون این شرکت مورد بهره برداری قرار می گیرد .
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مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری 
صنعت بیمه )سهامی  عام( مورخ 1395/10/29 در محل  
سازمان مطالعات و بهره وری نیروی انسانی برگزار شد. 
در این مجمــع که با حضور بیــش از 59 درصدی 
سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیأت مدیره، 
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس 
و بــازرس قانونی برگــزار گردید، ریاســت مجمع 
برعهده آقــای منصورعلی رحیمی باغ ابریشــمی 
بــود که جنابــان بهــرام رحمانــی و محمدصادق 
فدایــی در مقام نظــار اول و دوم و آقای دکتر علی 
لطفی بــه عنوان دبیــر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامــه، با قرائت گزارش هیــأت مدیره به مجمع 
مربوط بــه اهــم فعالیت هــای صورت پذیرفته در 
طی ســال مالی منتهی به 1395/06/31، توســط 
مدیرعامــل شــرکت و پــس از اســتماع گزارش 
حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلوات خود، با تصویــب صورت های مالی و تنفیذ 
معامالت مشمول ماده 129 به کار خود پایان دادند.

همچنین سازمان حسابرســی به عنوان حسابرس و 
بازرس قانونی برای ســال مالی 96 انتخاب گردید.

در ابتدای مجمع، مهندس رحیمی ،ریاســت هیات 
مدیره شرکت، با اشاره به این نکته که در سال مالی 
گذشته، شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه از شرکتی 
شبه دولتی به شــرکتی خصوصی طی طریق کرده 
است، اضافه کرد: در همین راستا، 3 عضو هیأت مدیره 
شرکت را طی سال گذشته به بخش خصوصی معرفی 
کرده و این رویکرد باعث شده، شرکت در مسیری تازه 
قرار گرفته و با توجه به باور و اتحادی که نســبت به 
درایت دکتر لطفی ،به عنوان مدیری توانمند و الیق، 
مطمئن هستیم که اثرات مثبت این تغییر مدیریتی 
را در ســال های آتی برای شــرکت و ســهامداران 
با ارزش آفرینی و ســود آوری به انتظار بنشــینیم.

در ادامه، دکتر علــی لطفی که از مدیران خوش نام 
کشور می باشد، با اشاره به این که تمام سعی خود را به 
همراه مدیرانش انجام خواهد داد تا شرکت در مسیری 
روشن قرار بگیرد، اضافه کرد: با تدوین برنامه های مدون 
مدیریتی سعی کردیم دیدگاه خود را مبنی بر رساندن 
سود و منفعت حداکثری به تمام ذینفعان، اجرا سازیم.

دکتر لطفی ،مدیر مدبر شــرکت،در ادامه با تاکید بر 
این نکته که دیگر ســمت و سوی سرمایه گذاری ها 
و حرکت های اقتصادی شــرکت به ســوی سرمایه 

گــذاری های مولــد و پربازده خواهد رفــت، افزود: 
دست در دست هم به کمک و مدد شما سهامداران 
و حمایت اعضای هیات مدیره و ســهامداران عمده، 
به ســمتی می رویم که شرکتی ســاخته و نام آور 
گــردد که تمــام ذینفعان در آن بهــره مند گردند.

مدیر نواندیش و خالق شــرکت، با اشاره به این که 
تازه چند ماه اســت به شــرکت آمــده و نگرش و 
دیدگاه او نســبت به مدیریت اسبق متفاوت است، 

اضافــه کرد: بــا توجه به اهــداف و زمینه هایی که 
بــرای فعالیت شــرکت تعریف گردیــده از جمله:

- تخصیــص حداقــل 50 درصــد منابــع بــه 
ســرمایه گذاری در بــورس و اوراق بهــادار تهران

- ایجاد سبد ســرمایه گذاری مطلوب با حفظ نرخ 
بازدهی ســرمایه گذاری بورس در سطح بازده بازار 
- تاکید بر مدیریت ریسک کارآ و برقراری ارتباط منطقی 
بین ریســک و بازده سبد سرمایه-گذاری شرکت ها
- افزایــش نقدشــوندگی ســرمایه گــذاری هــا

- ایجــاد و حفــظ موقعیــت برتــر شــرکت در 
بین شــرکت هــای ســرمایه گــذاری در بورس

که در رئوس برنامه های مدیریتی و دکترین کاری ما 

نیز تعریف گردیده، توانسته ایم در این بازه کم، مشغول 
به فعالیت شدن، اقدامات موثر و خوبی انجام دهیم.
دکتر لطفی در ادامه با اشاره به این که بیش از 82 درصد 
منابع شرکت در بخش صنعت ساختمان بوده است، 
اضافه کرد: با این که با این حجم از سرمایه گذاری یک 
شرکت در یک صنعت، مخالفم ولی از تالش مدیران 
سابق شرکت، نهایت قدردانی را دارم و برخود وظیفه 
می دانم که از تالش های آنها نیز تقدیر و تشــکر به 
عمل آورم و این احترام گذاشــتن و حرمت نهادن به 
مدیران اسبق، همان است که در این کشور و در بین 
مدیران و مسئولین کمتر دیده و شنیده ایم و الحق که 
دکتر لطفی نشان داد که چه خوب اسباب بزرگی می 
شناسد و الحق تر که بر خوب مسندی جلوس کرده...
مدیرعامل شــرکت، در ادامه با یادآوری این نکته که 
در ســال جاری تعداد پروانه های صادرشده توسط 
شهرداری، بیشتر گردیده و مبلغ وام مسکن توسط 
بانک ها افزایش پیدا کرده است، اضافه کرد: جمع این 
دو آیتم در کنار چند آیتم دیگر باعث شده در دوران 
پیش رونق قرار بگیریم که از نشانه های آن، افزایش 
قیمت ها می باشد و نشان می دهد که از دوران رکود 
سه ساله که به  واسطه کاهش قدرت خرید خانواده 
ها، کاهش ســرمایه گذاری بانک هــا، مازاد عرضه 
مسکن، کاهش تسهیالت بانکی و ... ایجاد گردیده بود 
تا حدودی فاصله گرفته و شاهد آن هستیم که حرکت 
در صنعت ساختمان و ساخت و ساز بوجود آمده است.
مدیر خوشــفکر شرکت، در بخش دیگری از گزارش 
خود با اشــاره به افت شــاخص بورس در سال مالی 
گذشــته، پیرامون ترکیب پرتفوی شــرکت چنین 
سخن راند: به جد و با کار کارشناسی دقیق و ریسک 
متحوالنه، به سمت بهبود ترکیب پرتفوی خود حرکت 
کرده و تحول بخشــی در این مسیر را ادامه خواهیم 
داد. دکتر لطفی، نرخ بازده پرتفوی بورس شــرکت 
را از ابتدای ســال مالی جاری تا تاریخ تهیه گزارش 
مجمع ســاالنه، در حدود 8/5 درصد اعالم کرد که 
با توجه به نرخ بــازده کل که تنها 3/32 درصد بوده 
است، نشان می دهد مدیریت در همین بازه کم، چه 
کار بسیار بزرگی کرده اســت و این همان نکته ای 
اســت که در شاه بیت و جمله آخر دکتر نهفته بود:
برای اولین بار در چندین سال گذشته، بازده پرتفوی 
بورس از بازده کل شــاخص، باالتر بود که این یعنی 
شــاهکار مدیریت .مهندس حمید ســوری معاون 

ترسيم برنامه های مدون مديريتی برای رسيدن به افقی درخشان 
دكتر لطفی و تيم مديريتی اش به فردايی روشن می انديشند 
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مالی اداری و مرد شــماره یک مالی شــرکت 
که صداقت و شــفافیت حساب های مالی او، 
طبق بند 4 حسابرس و بازرس مالی شرکت، 
پاک و طبق موازین و اســتانداردهای سازمان 
حسابرســی بوده است، در حاشیه این مجمع 
با اشــاره به این که با برگزاری جلسات مکرر 
و متعــدد با مدیران ارشــد و کارشناســان و 
صاحبنظران، سعی وافر شــده تا برنامه های 
مدیریت، اجرایی گردد اضافه کرد تمام سعی 
ما این است که شرکت بتواند با رعایت صرفه 
و صالح ذینفعان و صاحبان اصلی شرکت، به 
سمت سودآوری و ارزش آفرینی توامان حرکت 
کند. اجازه می خواهیم از لطف جناب ابریشمی 
که از دیرباز نشــان داده حرمت به اهل قلم و 

مطبــوع چه معنــا دارد و از دکتر لطفی و مهندس 
سوری که با صداقت و صبورانه، تک تک سوال های 
خبرنگاران و همچنین سهامداران را به گرمی پاسخ 
می دادند، نهایت قدردانی و تشــکر را داشته باشیم. 
در مورد سرمایه گذاری صنعت بیمه که هر سال در 
مجامع آن، شاهد تنش و ... بودیم، همین بس که درایت 
و تدبیر به آن کارساز افتاده و تیمی جدید از مدیریت 
با چیدمانی حساب شده می خواهند که با عملکرد و 
کارنامه ای درخور، همه چشم ها را به سوی خود بکشند.

دکتر لطفی، بر خوب نکته ای دســت گذاشته و آن 
هم خروج از ســرمایه گذاری غیرمولــد که اثرات و 
عملکــرد آن را در صــورت های مالی شــرکت، در 
ســال مالی آتی خواهیم دید و ایــن همان بود که 
جناب ابریشــمی در آخر جمله بر آن تاکید داشت.     
اهم فعالیت های انجام شده در سال مالی مورد 

گزارش:
- ادامــه عملیات اجرایــی پروژه مجتمــع اداری- 
تجاری گلســتان خیــام. با توجه به انعقــاد قرارداد 
جدید ســاخت پروژه تجاری   اداری گلستان خیام 
با شــریک و ســازنده )آقای اللوی( عملیات اجرایی 
پــروژه ادامه پیدا کرده اســت. لکن بــه دلیل رکود 
ســنگین حاکم بر بخش امالک و مستغالت کشور، 
فرآینــد تکمیل پروژه بــه کندی پیش مــی رود.

- تالش گسترده جهت رفع مشکالت پروژه مجتمع 
اداری- تجاری گلستان خیام. در این راستا، مذاکراتی 
با بیمــه مرکزی ج.ا.ا. جهت رفع مشــکالت مربوط 
به قرارداد مشــارکت فی مابین انجام شــده است.

- بازاریابــی جهت فروش ســهم الشــرکه در پروژه 
فــوق الذکر یــا تهاتر آن بــا امالک مناســب. این 
امر منجر بــه انجام مذاکراتی با شــهرداری تهران، 
جهت واگذاری ســهم الشرکه شــرکت به شرکت 
های پیمانکار شــهرداری و دریافت امالک در حال 
ساخت، از شهرداری تهران شده است. در این راستا، 
جلسات مستمری با شهرداری برگزار شده و امالک 
متعددی مورد ارزیابی قرار گرفته است و امید است، 
ادامــه این مذاکرات به نتیجه مطلوب منجر شــود.

- مذاکــرات بــا ســایر مشــتریان بالقــوه، جهت 
فــروش یکجا یا پیــش فــروش واحدهای مجتمع 
تجاری- اداری گلســتان خیام که بــه دلیل رکود 
حاکم بر بازار ملک، هیچ کــدام از مذاکرات صورت 
گرفته با مشــتریان، منجر به فروش نشــده است.

- فــروش 2 واحد از واحدهای تجاری پروژه دریادیم 
از رامسر.

- مذاکــره با مشــتریان بــرای فــروش 20درصد 
از ســهام شــرکت کارگــزاری ســپهر باســتان 
کــه تاکنــون منجــر بــه نتیجه نشــده اســت.

- انتقال رسمی تعدادی از اسناد واحدهای مسکونی 
فروخته شده در پروژه دریادیم رامسر به نام خریداران.
برنامه های آتي شركت در سال مالي منتهي به 

:1396/6/31
همان طور که در بخش های قبلی گزارش اشاره شد: 
ترکیب نامتقارن سرمایه گذاری های شرکت، از جمله 
چالش های اساسی پیش روی رشد و توسعه شرکت 
محسوب می شــود. با توجه به سهم 82/5 درصدی 
امالک و مســتغالت در سرمایه گذاری های شرکت 
)این امر شرکت را شبیه به یک هلدینگ ساختمانی 
نموده است(، سیکل های تجاری این بخش که معموال 
یک بازه زمانی دو تا سه سال را در بر می گیرد، اثرات 
مخربی بر روی گردش نقدینگی و سودآوری شرکت 
می گذارد. از این رو اهم فعالیت هیات مدیره در سال 
مالی منتهی به 1396/6/31 بر موارد ذیل قرار دارد:
- بازاریابی به منظور شناسایی مشتریان بالقوه، جهت 
فروش یکجای واحدهای اداری و تجاری پروژه تجاري- 
اداري گلستان خیام یا نهاتر سهم الشرکه شرکت در این 
پروژه با پروژه های کوچک تر و با نقدشوندگی بیشتر. 
- ادامه عملیات اجرایی پروژه تجاری- اداری گلستان 
خیام براساس برنامه زمانبندی و مخارج پیش بینی شده. 
- تعیین تکلیف و فــروش دارایی های ملکي مازاد و 
اســتفاده از منابع حاصله در فرصت های سرمایه-
گذاري جدید علي الخصوص سرمایه گذاري در بورس.
- بهــره بــرداري بیشــتر از فرصت های ســرمایه 
گــذاري کوتاه مــدت و میان مدت در بــورس اوراق 
بهــادار و افزایش ســهم ســرمایه گــذاري در بازار 
ســهام، در راســتاي مفاد اساســنامه شــرکت و 
همچنین رعایت ماده 7 دســتورالعمل  شناســایی 
و ثبت نهادهــای مالی فعال در بــازار اوراق بهادار .

- اصالح پرتفوي بورســي و فروش 
ســهام راکد با وضعیــت عملیاتي 
ضعیف و جایگزیني آنها با ســهام  
   پرپتانســیل، با وضعیت بنیادي 
و عملیاتــي قوي و انتظار کســب 
بازدهي مناسب در ســال جاري و 

سال هاي آتي.
ســرمایه  بازدهــي  افزایــش   -
گذاری های انجام شده در شرکت های 
وابســته، از طریق ســاماندهي این 
   شرکت ها جهت ایجاد شرکت های 

قدرتمند که بتوانند از پتانسیل بازار بهره مند شوند.
- ادامــه مذاکــره جهت فــروش 20درصد 
از سهام شــرکت کارگزاری ســپهر باستان.

- تــالش در راســتای فروش سهم الشــرکه 
خلیــج  تجــاری  پــروژه  در  شــرکت 
جمهــوری. خیابــان  در  واقــع  فــارس 

- تالش برای فروش سهم الشــرکه شرکت در 
واحدهــای تجاری مجتمع دریادیم رامســر.

تاریخچه فعالیت شركت:
شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه )سهامی 
عــام( در تاریــخ 1375/3/9 تحت شــماره 
121918 در اداره ثبت شــرکت ها و مالکیت 
صنعتی تهران به ثبت رسید. تقاضای پذیرش 
شرکت در ســازمان بورس اوراق بهادار تهران 
در جلســه مورخ 1377/10/9 هیأت پذیرش اوراق 
بهادار، به تصویب رســید و از تاریــخ 1378/2/5 نام 
شرکت در گروه  سرمایه گذاری ها و واسطه گری های 
مالی  و با نماد  وبیمه  به عنوان دویســت و هشتاد و 
هفتمین شرکت، در فهرست نرخ های بورس درج شد. 
مرکز اصلی شرکت در تهران، بلوار میرداماد، خیابان 
نفت شــمالی، کوچه دوم، شماره 6 واقع شده است.

موضوع فعالیت اصلی شركت:
موضوع فعالیت اصلی شرکت، طبق ماده )3( اساسنامه 

به شرح زیر است:
1- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای 
سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای 
حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه 
گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی 
یا به همراه اشــخاص وابســته خود کنترل شرکت، 
موسسه یا صندوق ســرمایه گذاری سرمایه پذیر را 
در اختیــار نگرفته یا در آن نفوذ قابل مالحظه نیابد.

2- ســرمایه گذاری در ســایر اوراق بهــادار که به 
طــور معمــول دارای حــق رای نیســت و توانایی 
انتخاب مدیر یا کنترل ناشــر را به مالک نمی دهد.

اهداف و زمینه های فعالیت:
- تخصیــص حداقــل 50 درصــد منابــع، بــه 
ســرمایه گــذاری در بــورس اوراق بهــادار تهران

- ایجاد سبد ســرمایه گذاری مطلوب، با حفظ نرخ 
بازدهی سرمایه گذاری بورسی، حداقل در سطح بازده 

بازار
- تاکید بر مدیریت ریســک کارآ و برقراری ارتباط 
منطقی بین ریسک و بازده سبد سرمایه-گذاری های 

شرکت
- افزایــش نقدشــوندگی ســرمایه گــذاری هــا

- ایجــاد و حفــظ موقعیــت برتــر شــرکت در 
بین شــرکت هــای ســرمایه گــذاری در بورس
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ی 
ن مسابقه ملی بهره ور

برگزیده هشتمی
دكتر فتحی پور برندی در مديريت كشور

گروه ايران ترانسفور؛ نيم قرن تجربه در صنعت ترانسفورماتورسازی
بزرگترین مدیر صحنه جشن ملی بهره وری کسی نبود جز دکتر فتحی پور، 
نماینده سابق مجلس و از مدیران استراتژیست که هزاران هزار مدیر برخواسته 
از مکتب اویند . او را سرمایه واقعی و ذخیره راستین انقالب می دانند.هشتمین 
مســابقه ملی بهره وری ایران، دوم بهمن ماه با حضور اعضای هیأت رئیسه 
و اعضای کمیسیون های تخصصی اتاق ایران، تعدادی از نمایندگان مجلس 
شــورای اســالمی و همچنین مدیران بنگاه های اقتصادی کشور برگزارشد.
در جشــنواره ملــی بهره وری کــه در ســالن اجتماعات هتل پارســیان 
آزادی تهــران برگزارشــد، بنــگاه هــای اقتصــادی برتر کشــور که طی 
یــک دوره زمانــی حداقــل 5 ســاله و حداکثر 9 ســاله بیشــترین بهره 
وری را در مراحــل مختلــف فعالیــت بنــگاه خود داشــته انــد، معرفی 
شــده و بــه آنها لــوح تقدیر ویژه جشــنواره ملــی بهره وری اعطا شــد.

بر اســاس محاســبات صورت گرفته توســط ســامانه ملی انــدازه گیری 
شــاخص های بهره وری ایــران و نظر کمیته ملی و داوران این مســابقه، 
از عملکرد شایســته ایران ترانســفو،گروه ماشــین آالت و دســتگاه های 
برقــی در بخش ســودآوری تقدیــر گردیــد و تندیس این جشــنواره به 
جنــاب آقــای دکتر فتحــی پور مدیریــت محتــرم عامل اهــدا گردید.
این موفقیت را به خانواده بزرگ ایران ترانســفو تبریک عرض می نماییم. 

جشنواره ملی بهره وری، با هدف اشاعه فرهنگ مدیریت بهره وری و کمک 
به افزایش توان رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی و قدردانی از  بهره ورترین 
مدیران ارشد شــرکت های ایرانی با حمایت معنوی اتاق بازرگانی، صنایع، 
معــادن و کشــاورزی ایران 
برگزار می شود. در هر دوره 
ها  ســازمان  جشنواره،  این 
در 5 رویداد شــامل مسابقه 
مســابقه  وری،  بهــره  ملی 
مســابقه  کاوی،  بهینه  ملی 
موفق،  هــای  تجربه  ملــی 
مســابقه بهترین محل برای 
کار، مســابقه برتریــن توان 
اجرا و مســابقه ملی مصرف 
بهینــه انــرژی بــا یکدیگر 
پردازند. مــی  رقابــت  بــه 

ایــن همایش باشــکوه،  در 
شــاخص  اندازه گیــری  کار 
پنج هزار  بهــره وری  هــای 
بنگاه اقتصادی کشــور در قالب 38 صنعت با حضور حدود شــش هزار داور 

متخصص انجام شده و بنگاه های برتر انتخاب شدند.
شــایان ذکر اســت ،در این دوره نیز همانند دوره های قبلی، شاخص های 
بهره وری بنگاه های اقتصادی  در 3 بخش اصلی شــامل بهره وری نیروی 
کار، ســرمایه و بهره وری کل عوامل، جانبی شــامل بهره وری حاشیه سود 
و فروش ســرانه و ویژه شــامل شــاخص بهره وری انرژی بررســی شد .

دبیر جشنواره ملی بهره وری گفت: شاخص بهره وری بنگاه های اقتصادی 
کشــور کــه موفق به حضور در هر یک از مراحل جشــنواره شــده اند، در 
قالــب 38 گروه صنعتی، تجــاری و اقتصادی مورد بررســی قرارگرفته که  
این تعداد گروه بندی هم، نســبت به ســال گذشــته رشــد یافته است .

الزم به ذکراســت، فرآیند اجرایی این جشنواره از یکم خردادماه هر سال، 
مصادف با روز ملی بهره وری، آغاز و تا یکم خردادماه سال بعد، ادامه می یابد 
کــه عالوه بر ارایه لوح های تقدیر به برترین ها در هر مســابقه، به بهترین 
عملکرد در مجموع همه رویدادها، تندیس ملی بهره وری نیز اعطا می شود.

ایران ترانسفو در یك نگاه
قــرن تجربــه در صنعــت  نیــم  بــه پشــتوانه  ایران ترانســفو،  گــروه 
ترانسفورماتورســازی، به عنوان تولیدکننده پیشــرو در خاورمیانه، همواره 
به دنبــال ارتقای کیفیت و تولید محصوالت متنــوع همگام با فناوری روز 
دنیا می باشــد. محصوالت شــرکت، بخش وسیعی از ترانســفورماتورهاي 

کوچــک توزیع تا ترانســفورماتورهاي بــزرگ قدرت، ترانســفورماتورهای 
خاص متناســب بــا نیاز صنعــت، تجهیــزات ترانســفورماتور و همچنین 
انواع پســت هــا را در بر مي گیرد. هــدف اصلی مجموعه ایران  ترانســفو 
جلب رضایت مشــتریان بــا ارائه بهتریــن محصول و خدمات می باشــد.

محصوالت و خدمات گروه ایـران ترانسفـو
- طراحی و تولید ترانســفورماتورهای قدرت تا ولتاژ 400 کیلو ولت و توان 

250 مگا ولت آمپر.
- طراحی و تولید ترانســفورماتورهای قدرت تا ولتاژ 400 کیلو ولت و توان 

315 مگا ولت آمپر.
- طراحی و تولید ترانسفورماتور تکفاز قدرت با ولتاژ 400 کیلو ولت و توان 

200 مگا ولت آمپر.
- طراحی و تولید راکتور شــنت با ولتاژ 400 کیلو ولت و توان 50 مگاوار.

- طراحی و تولید ترانســفورماتورهاي زمین تا ولتاژ 63 کیلو ولت.
- طراحــی و تولید ترانســفورماتور موبایل با ولتــاژ 230 کیلو ولت و توان 

40مگا ولت آمپر.
- طراحی و تولید ترانســفورماتور کــوره با جریان 50 کیلو آمپر و توان 30 

مگا ولت آمپر.
- طراحی و تولید ترانسفورماتورهاي روغني توزیع و فوق توزیع

- طراحی و تولید ترانسفورماتور توزیع هرمتیک )با بالشتک گازي( تا ولتاژ 
36 کیلو ولت و توان 5000 کیلو ولت آمپر.

- طراحی و تولید ترانســفورماتورهاي توزیع خشک رزیني تا ولتاژ 36 کیلو 
ولت و توان 3150 کیلو ولت آمپر.

- طراحي و اجراي پســت موبایل با ولتاژ 132 کیلو ولت، پســت  GIS با 
ولتاژ 230 کیلو ولت و پســت AIS و خطوط فشار قوي با ولتاژ 420کیلو 

ولت.
- طراحی و اجرای پست هاي کمپکت تا ولتاژ 36 کیلو ولت و توان 1600 کیلو 
ولت آمپر و پست هاي پکیج تا ولتاژ 36 کیلو ولت و توان 2500 کیلو ولت آمپر .

- طراحی و تولید انواع قطعات و مواد عایقي مورد مصرف در ترانسفورماتورهاي 
روغنــي توزیــع، فــوق توزیع و قــدرت تا ســطح ولتــاژ 400 کیلو ولت

- تولید روغن ترانسفورماتور 
در کالس های I و II بدون 

بازدارنده.
تجهیزات  انــواع  تولیــد   -
انواع  شامل  ترانســفورماتور 
مقره هاي سرامیکي تا ولتاژ 
36 کیلو ولت، ترانسفورماتور 
... و   )CT( جریــان 

و  نگهــداري  و  تعمیــر   -
انواع  از فروش  خدمات پس 
تجهیزات  و  ترانســفورماتور 

مربوطه.
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مصطفــی گودآســیایی  مدیرروابط 
عمومی شركت بیمه »ما«

به انتخاب جشنواره روابط عمومی های 
صنعت بیمه 

رتبه اول روابــط عمومی برتر صنعت 
بیمه كشور

از دیدگاه مدیریت و ســهامدارانی که از 
باالترین اولویت برخوردارند، نقاط قوت 
وضعــف داخلی نشــان تجــاری را می 
توان با نگاهی دقیــق به تمامی ابعاد از 
جمله فعالیت ها، بودجه ها، بازگشــت 
ســرمایه، نمایش کاال، میــزان رضایت 
مشــتری، مجراهای توزیع و مســایل 
و موضوعــات جنبــی شناســایی کرد.
- بررســی فرصت هــا و موقعیت های 
اقتصادی  اوضــاع  ارزیابــی  مناســب، 
یــا  ویــژه  وضعیــت  و  اجتماعــی  و 
گرایــش هایــی را که نشــان تجاری 

را جــذاب تر می ســازد، در بر می گیرد. در عــوض خطرات احتمالی 
قدرت هایی هســتند کــه از جاذبه و تاثیر گذاری نشــان تجاری می 
کاهنــد. هنگامی که ارزیابی نقاط ضعف و قــوت، فرصت ها وخطرات 
کامل شــد، می تــوان آنهــا را در چهار بخش دســته بنــدی نمود.
1.آســیب های واقع گرایانه: اگر نقاط ضعف و خطرا ت مورد توجه قرار 

نگیرد؛
2. منافع احتمالی: اگر نقاط قوت و فرصت های مناسب به عنوان اهرم 

فشار مورد توجه قرار گیرد؛
3. ارزیابی هزینه ها و بررســی آسیب ها و کاربرد نقاط قوت و فرصت 

های مناسب به عنوان اهرم فشار؛
4. روزنه فرصت های مناســب در دسترس؛ 
به عنوان مثال شــما چه میــزان زمان باید 
وقت خود را صرف اصالح نیازهای شناسایی 
شــده کنید، قبل از اینکه خیلی دیر شود؛
یافتــه ها و نتایج به دســت آمــده از این 
ارزیابی، شــما را مستقیماً به سوی گذر گاه 
ارتباطات راهبــردی رهنمون خواهد کرد و 
این امکان را برای شــما فراهم خواهد آورد 
تا توان و جذابیت نشان تجاری را به حداکثر 
و نقاط ضعــف آن را به حداقل برســانید.

تجزیه و تحلیل مذکور همچنین شــما را به ســوی پیام هایی هدایت 
مــی کند که از بیشــترین اهمیــت و اعتبار برخودارند. بــه عالوه به 
ســهامدارانی اشاره خواهد کرد که از بیشــترین اهمیت و اولویت بهره 
مند هســتند واینکه چگونه می توان از طریــق پیام به آنها  به راحتی 
دسترسی داشت و در ســاخت روابط آتی نیز مشارکت خواهد داشت.
عناصــر کلیــدی در ایجــاد پیام هــای مؤثــر و مفیــد عبارتند از:
- پیام ها بایــد از دید مخاطبان از اهمیت و اعتبار برخوردار باشــند؛
- آنها باید همواره انعکاس دهنده جایگاه نشان تجاری سازمان یا شرکت باشند؛
- در پیــام بایــد یــک نــگاه و یــک نــدا وجــود داشــته باشــد؛
- پیام باید با تاریخچه و تجربه مشــتری توافق سازگاری داشته باشد؛
- پیــام بایــد با محــل مشــتری در فرآیند خرید ســازگار باشــد؛

بخش های مختلف درون یک شرکت، مسئول ارسال پیام به گروههای 
سهامدار هستند توافق و هماهنگی راهبردی - از تبیلیغات گرفته تا روابط 
عمومی برای ارتقای میزان محبوبیت نشان تجاری و در نتیجه افزایش 
میزان فروش، پاســخگویی مســتقیم و ارتباطات درونی - همسویی و 
هماهنگی تمامی پیام هایی است که خالق تصاویر مطلوبی از نشان تجاری 
از ایجاد جایگاهی مثبت در ضمیر مصرف کننده و سایر سهامداران نسبت 
به کاالی تولید شده است. عدم توافق و هماهنگی بین گفتار و عمل، باعث 
بروز بی اعتمادی و عدم توجه و تمرکز به محصول مورد نظر می شود.
مزیتی که روابط عمومی برای ارتباطــات بی نقص و مؤثر بازاریابی به 
همراه دارد، ظرفیت ارائه پیام های بسیار مؤثر 
و طبقه بندی شده به مخاطبان مورد نظر در 
خالل اوقات راهبردی اســت که فرصت های 
مناسب برای طرح مؤثر نشان صنفی وجود دارد.
برنامــه های کاربردی رســانه های اجتماعی 
این امــکان را به همه، از جملــه افراد روابط 
عمومی می دهد تا به طور مستقیم به مصرف 
کنندگان دسترسی داشته باشند. برنامه های 
کاربردی رســانه های اجتماعی، با پیوســتن 
به اســتراتژی هــای بســیاری در اینترنت، 
ارتبــاط و یا  گفتگــوی قدرتمنــد و معنی 
دار تری بــا مصرف کنندگانی که خواســتار 
اطالعــات و خواهان جمع آوری، ســازماندهی، و به اشــتراک گذاری 
محتــوا بــا جوامع آنالین خود می باشــند بــه ارمغان آورده اســت.
از آنجایی که اینترنت از کاربران برای شخصی سازی و تعامل حمایت می 
کند، به کاربران رسانه های اجتماعی در هر نقطه از جهان قدرت می بخشد. 
هر فردی شخصاً قادر است بگوید که در هر زمان و مکان معین چه می 
خواهد. نقل قول، رسانه قدرتمند برای ترویج و یا از بین بردن یک نشان 
تجاری، در حال حاضر به دنیای گفتار و یا جهان جستجو تبدیل شده است.
تعامــل نیز این قدرت را افزایش می دهــد، به طوری که هر فردی در 
حــال حاضر قادر به برقراری ارتباط با دوســتان قدیمی و جدید خود، 
حشــر و نشر با افرادی که طرفدار علتی مشــابه علت مورد توجه آنان 
اســت، به اشــتراک گذاری ایده های خود و تأثیر بر یکدیگر هســت.
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دوازدهمیــن جشــنواره ملــی قهرمانــان صنعــت ایــران که 
به صــورت ســاالنه و با هــدف معرفــی برتریــن و موفق ترین 
 100 امســال  می شــود  برگــزار  داخلــی  شــرکت های 
برنــد ارزشــمند داخلــی کشــور را مــورد تقدیر قــرار داد.

در این همایش باشــکوه که محوریت اصلی ایــن دوره معرفی 
برندهای پیشــتاز بازارایران بود و با حضور سیدحسین هاشمی 
استاندار تهران و جمع عظیمی از مدیران دولتی و خیل عظیمی 
از کارآفرینان، بزرگان صنعت و اقتصاد کشــور در سالن همایش 
های صدا و ســیما برگزار شــد، با اعطای لوح تقدیر و تندیس 
زرین بــه نمایندگی از شــرکت فراورده های روغنــی ایران به 
مدیرعاملی مهندس سیدجمشید میرسلیمی تقدیر به عمل آمد.

احترام به صنعتگران و ثروت آفرینان کشــور، تالش برای توسعه 
فرهنگ برندســازی، ایجاد بستر مناســب برای توسعه فرهنگ 
ســاخت داخلی و صادرات کاالها با برند ایرانی، افزایش ســهم 
و نقــش بخش خصوصی در فعالیت هــای بخش صنعت، معدن 
و تجارت و افزایش ظرفیت های رقابت پذیری صنعت کشــور از 

جمله اهداف دوازدهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران اعالم شده است.
جشــنواره ملی قهرمانان صنعت ایــران در حال حاضر یکــی از معتبرترین 
جوایــزی اســت کــه در عرصه تجلیــل از برتریــن و موفق ترین شــرکت 
هــای ایرانی توســط بخــش خصوصــی برگــزار و از مدیران این شــرکت 
هــا و ســازمان ها طــی مراســمی با شــکوه تجلیل بــه عمل مــی آورد.

ایــن جشــنواره فعالیت خــود را از ســال 1384 آغاز کــرده و تالش نموده 
تــا احترام به صنعتگر ایرانــی و ثروت آفرین ملی را ســرلوحه کار خود قرار 
دهــد. حضور وزرای صنعــت، معدن و تجارت، کار و رفــاه اجتماعی، اقتصاد 
و دارایــی، امور خارجه، معــاون اجرایی رئیس جمهور، مشــاور عالی رئیس 

جمهــور، رئیس کل بانــک مرکزی، نایب رئیس مجلس شــورای اســالمی 
و رؤســای کمیســیون های صنایــع و معادن، انــرژی، برنامــه و بودجه در 
دوره هــای قبلی این جشــنواره نشــان از جایــگاه ویژه این مراســم دارد. 
از سوی دیگر استقبال سازمان ها از این جشنواره نشانگر این بوده که سازمان های 
ایرانی نیز دوست دارند در فضای متفاوت دیده شوند و مورد احـترام قرار گیرند. 
تالش این سازمان ها افزایش توان رقابتی خود و عرضه آن ها در چنین فضایی است. 
این جشنواره همچنین با توجه به تقارن با حادثه آتش سوزی ساختمان پالسکو، به 
عنوان ادای دین بخش صنعت کشور به آتش نشانان، نشان قهرمان قهرمانان صنعت 
را به همسر آتش نشان شهید عباسی به نمایندگی از جامعه آتش نشانان اعطا کرد.

اهداف برگزاری جشنواره

1- احترام به صنعتگران و ثروت آفرینان کشور
2- تالش برای توسعه فرهنگ برندسازی

3- ایجاد بستری مناسب جهت توسعه فرهنگ ساخت داخل و صادرات کاالها 
با برند ایران

4- افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت های بخش صنعت، معدن 
و تجارت و نشان دادن دستاوردهای بخش خصوصی از طریق جشنواره

5- افزایش ظرفیت های رقابت پذیری صنعت کشور
رویكردهای جشنواره

- انتخاب و معرفی برندهای پیشتاز بازار ایران
- انتخاب و معرفی برترین شرکت  های فعال در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

- انتخاب و معرفی واحدهای صنعتی
- انتخاب و معرفی برندهای نوظهور

دستاوردها
کیفیت و تنوع محصوالت شــرکت فرآورده های روغنی ایران نه تنها موجب 
موفقیــت در بازار های داخلــی ، بلکه منجر به صــادرات محصوالت روغنی 
این شــرکت به بازار های بین المللی و کشــور های خارجی نیز گشته است .
امروز فریکو مفتخر اســت تا با صادرات محصوالت روغنی خود به بیش از 22 

کشور جهان ، از جمله : 
گرجستان ، کره ، قزاقستان ، ازبکستان ، کویت ، ارمنستان ، قطر ، ترکمنستان ، 
Georgia -Teblisi ، تانزانیا ، عربستان ، اردن ، افغانستان ، تاجیکستان ،عراق و ...

بیــن  ســطوح  در   ، را  عزیزمــان  میهــن  ی  آوازه  و  نــام  دیگــر  بــار 
المللــی مطــرح و بــر افتخــارات و دســتاورد هــای خــود بیافزایــد .

تاریخچه
شــرکت فرآورده های روغنی ایران ) فریکــو ( ، با هدف فعالیت در زمینه ی 
تولیــد ، تجارت و انبــارداری انواع روغن نباتی و همچنین کشــت دانه های 
روغنی و تحقیقات مرتبط ، در ســال 1372 همگام با تکنولوژی روز جهان و 
با آخرین دســتاورد های علمی و صنعتی در خدمت میهن عزیزمان تاسیس 
شــد . ضمن اینکه این کارخانه و محصوالت آن در ســطح اســتاندارد های 
جهانی اســت و رقیــب بزرگترین کارخانجات خاورمیانه در صادرات اســت .
کارخانــه ی روغن نباتی فریکو بــا ظرفیت تولید 800 تن در روز ) شــامل 
600 تــن روغن جامد و 200 تن روغــن مایع ( در محل مجتمع کارخانجات 
فریکــو واقع در منطقه ویژه ی اقتصادی ســیرجان احداث گردیده اســت .
تولیدات جانبی کارخانه شــامل ظروف ســاخته شــده از مواد پتروشیمی و 

همچنین اسید چرب می باشد.
زمینه فعالیت 

تولید داخلي صادرات - واردات

اولين در صادرات ؛ افتخار آفرين در جهان
شركت فرآورده های روغنی ايران ) فريکو ( قهرمان صنعت شد
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برگی كه مهندس بيات رو كرد 
بهره وری نشانی كه از آن صنايع شيميايی سينا شد

هشتمین مســابقه ملی بهره وری ایران دوم بهمن ماه با حضور اعضای هیأت 
رئیســه و اعضای کمیســیون های تخصصی اتاق ایران، تعدادی از نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی و همچنین مدیران بنگاه های اقتصادی کشور برگزار شد. 
در جشنواره ملی بهره وری که در سالن اجتماعات هتل پارسیان آزادی تهران 
برگزار شد، بنگاههای اقتصادی برتر کشور که طی یک دوره زمانی حداقل 5 ساله 
و حداکثر 9 ســاله بیشترین بهره وری را در مراحل مختلف فعالیت بنگاه خود 
داشته اند، معرفی شده و به آنها لوح تقدیر ویژه جشنواره ملی بهره وری اعطا شد.

در این همایش باشــکوه پس از بررسی های صورت پذیرفته و کار کارشناسی 
دقیق بر اســاس انتخاب هیأت داوران شــرکت صنایع شــیمیایی ســینا به 
مدیرعاملــی آقای مهندس بیات که توانســته در بخش بهــره وری حائز رتبه 
برتر گردد با اهدای لوح و تندیس برترین شــرکت ســودده تقدیر بعمل آمد.

جشــنواره ملی بهره وری با هدف اشــاعه فرهنگ مدیریت بهره وری و کمک 
به افزایش تــوان رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی و قدردانی از  بهره ورترین 
مدیران ارشــد شــرکت های ایرانی با حمایت معنوی اتــاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشــاورزی ایران برگزار می شــود. در هر دوره این جشنواره سازمان 
ها در 5 رویداد شامل مسابقه ملی بهره وری، مسابقه ملی بهینه کاوی، مسابقه 
ملی تجربه های موفق، مســابقه بهترین محل برای کار، مســابقه برترین توان 
اجــرا و مســابقه ملی مصرف بهینه انــرژی با یکدیگر به رقابــت می پردازند.

بهــره وری  شــاخص های  اندازه گیــری  کار  باشــکوه  همایــش  ایــن  در 
پنج هــزار بنــگاه اقتصــادی کشــور در قالــب 38 صنعت با حضــور حدود 

شــش هزار داور متخصــص انجام شــده و بنگاه هــای برتر انتخاب شــدند.
شــایان ذکر اســت در این دوره نیــز  همانند دوره های قبلی، شــاخص های 
بهــره وری بنگاه هــای اقتصادی  در 3 بخش اصلی شــامل بهره وری نیروی 
کار، ســرمایه و بهره وری کل عوامل، جانبی شــامل بهره وری حاشــیه سود 
و فــروش ســرانه و ویژه شــامل شــاخص بهره وری انرژی بررســی شــد .

دبیــر جشــنواره ملی بهــره وری گفت: شــاخص بهــره وری بنــگاه های 
اقتصادی کشــور کــه موفق به حضور در هر یک از مراحل جشــنواره شــده 
انــد، در قالب 38 گروه صنعتی، تجاری و اقتصادی مورد بررســی قرار گرفته 
که  این تعداد گروه بندی هم ، نســبت به ســال گذشته رشــد یافته است .

الزم به ذکر اســت فرآیند اجرایی این جشــنواره از یکم خردادماه هر ســال، 
مصادف با روز ملی بهره وری، آغاز و تا یکم خردادماه ســال بعد، ادامه می یابد 
کــه عــالوه بر ارایه لوح های تقدیــر به برترین ها در هر مســابقه، به بهترین 
عملکرد در مجموع همه رویدادها، تندیس ملی بهره وری نیز اعطا می شــود.

شركت صنایع شیمیایی سینا
 تاریخچه فعالیت

شرکت صنایع شیمیایی سینا در تاریخ 1363/06/11 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت 
صنعتی تهران به ثبت رسیده و در تاریخ 1367/07/01به بهره برداری رسیده است.

موضوع فعالیت شرکت به شرح زیر می باشد:
- تاسیس واحدهای شیمیایی مشتق از موادی چون متانول و اتانول که شامل 

فرمالدئید، هگزامین، استالدئید و پارافرمالدئید.
- واردات و صادرات مواد اولیه و ماشین آالت صنعتی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت.

- سرمایه گذاری و مدیریت در سایر شرکت ها و انجام کلیه امور بازرگانی داخلی 

و خارجی.
- ارائه خدمات فنی و مهندسی به سایر شرکت ها.

تولید و فروش
محصوالت اصلی شرکت فرمالین، پارافرمادئید و هگزامین می باشد. فرآیند تولید 
به این شکل می باشد که ماده اولیه)عمدتا متانول( در ابتدا تبدیل به فرمالین می-
شود. در سال های گذشته بخش عمده فرمالین که دارای ارزش افزوده پایینتری 
می باشد به صورت مستقیم به فروش می رفت. اما با دستیابی شرکت به تکنولوژی 
تولید هگزامین و پارافرمالدئید که دارای ارزش افزوده باالتری هستند، تنها بخشی 
از فرمالین تولید شده به صورت مستقیم به فروش رفته و بخشی دیگر به عنوان 
ماده اولیه محصوالت پارافرمالدئید و هگزامین مورد استفاده قرار می گیرد. در حال 
حاضر محصول پارافرمالدئید تماما در بازارهای خارج از کشور به فروش میرسد.

باتوجــه به افزایش تقاضای خرید پارافرمالدئید از ســوی مشــتریان خارجی، 
شــرکت یک واحد دیگــر 2/500 تنــی پارافرمالدئید را نیز در ســال 94 به 
بهره برداری رســاند. در پایان ســال 94 این شــرکت موفق به تولید 4/248 
تن فرمالدئید شــده اســت که این رقم نســبت به ســال گذشــته رشد 55 
درصدی داشــته اســت. همچنین بــا توجه به تقاضای مناســب بــرای این 
محصول، شــرکت برنامه افزایش ســطح تولید پارافرمالدئید تــا 10/000تن 
در ســال را دارد و این پروژه تا اوایل ســال 96 به ظرفیت کامل خواهد رسید.
حضور مدیرانی نو اندیش که به بهینه سازی وبهره وری علمی بنگرند وبقول اهل 
اقتصاد فردا رانشــانه بگیرد از حلقه های گمشده مدیریت ما است.وقتی صنایع 
شــیمیایی سینا را میبنی وعملکرد مدیریتش را، که هر کارشناس وصاحبنظر 
خبره ای به سالمت وصالبتش شهادت میدهند، بخود میبالیم که هستند مدیرانی 
ازجنس فردا که با تدبیر ودرایت ،امید ها را در دل این مرز وبوم پررنگ تر  مینمایند.
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نوشابه سازی در کشور ما، از آن روز که در صنعت نشست تا به امروز، هیچ یک 
به پای بهنوش امروز خود را نرسانده اند. این را بدان جهت آوردیم که بهنوش 
گوی ســبقت را از دیگر برندهای جهانی برده و جایگاه خود را در کام مصرف 
کننده خوش نشــانده و اگر از سوابق این نوشابه بهداشتی و جگرحال بیار و از 
مرزها گذشــته سخن بگوییم،  باورش برای خیلی ها غیرممکن است. بهنوش 
که امروز در کام تشــنگان و زینت بخش سفره ها گردیده تا چند سال پیش 
در ابعاد محدود و با اما و اگر در داخل دو مخزن  فرآوری غالت،تولید می شد 
و امروز با درایت و تدبیر مدیران الیق، بخوانیم اســتاد شــاگرد، به سوله های 
متعدد و مخازن هزاران تنی در سطح جغرافیای کشور، از شیروان در خراسان 

تا خرمشــهر در ســواحل کارون، از 
کشــتزارهای خشــکرود در استان 
مرکزی تا باغــات پرمیوه آذربایجان 
شــرقی و غربی، از انگور شاهرود تا 
گالبــی اصفهان، با طعــم مرکبات 
شــمال و شــیراز، چتر گسترانده و 
سهم بیشتر از بازار می طلبد، بخوانیم 
آنجا که همه از مضرات نوشابه های 
گازدار مــی گوینــد بهنوش جمعه 
به مکتــب آورد طفــل گریزپای را.

بهنوش قدم های اول بسوی تعالی را 
با مهندس بایرامی برداشت، با کمک 
مهندسین آگاه و آشنا در یک زمان 
بندی مدیریتی، به مقامی رسید به 
قول حضرت حافظ که مپرس و امروز 
عنــان کار را به یکی از مهندســین 
ســپرده که از آغاز با هم کار کردند 

وهم سنگر بودند. تاالر هتل المپیک، شاهد بلند آوازه گی پیش رو در صنعت 
نوشابه را، افزون از حال می کرد و بر این برنامه، افزایش سرمایه از سهامداران 
می طلبید و چه خوش پاسخی داد سهامدار وفادار به عهد و پیمانش با بهنوش 
که با تصویب آن به طنین صلوات پی در پی فضای تاالر را عطرآگین کرد. جا 
دارد از چهره خندان، و ادب بچه های مهمان نواز تالشگر بهنوش، به خصوص 
روابط عمومی، امور ســهام، مالی و حراست به عنوان یک موی سپید حاصل 
ســال ها کار خبری، تقدیر و تشکر نماید و به خصوص از جناب دکتر کاووس 
سلیمی. این جوان خوش فکر و شیک پوش و مودب که عالوه بر بنیانگذاربودن 
تحول در تیم اولین بهنوش، کارنامه فوق العاده او در گلوکوزان ، بر همگان در 
بازار سرمایه آشناست و حرمت به قلم او  به کمال چه دلنواز . بر چهره خندان 
ایــن مدیر و یاران وظیفه شناســش در روابط عمومی و دیگر ارکان شــرکت 
خسته نباشــی و امید است این مانده نباشی را به پاس این افتخار آفرینی به 
ملتی خداجوی بپذیرند. و در این انقالب بسته بندی- از بطری پالستیکی به 
شیشــه- ما را در کنار خود بدانند که ایــن عمل ثروت ملی را پاس می دارد. 
مجمــع عمومــی فوق العــاده شــرکت  بهنــوش ایــران )ســهامی عام( 
گردیــد. تشــکیل  المپیــک  هتــل  محــل  در   1395/11/09 مــورخ 
در این مجمع کــه با حضور75/51 درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی، 

اعضــای هیأت مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس 
و بــازرس قانونی برگزار شــد، ریاســت مجمــع برعهده آقــای محمدرضا 
بیگدلی بود که آقای میرمحمد حشــمتی و خانم الهــام خلیلی درمقام نظار 
اول و دوم و آقــای کاوس ســلیمی به عنــوان دبیر مجمع انتخاب شــدند.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیأت مدیره درخصوص 

افزایش سرمایه: 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت بهنوش ایران)سهامي عام(
در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347
1- گزارش توجیهي مورخ 17 مرداد 1395هیأت مدیره شرکت بهنوش ایران 
)سهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه آن 
شــرکت، از مبلغ 240/000 میلیون ریال به 
مبلــغ 720/000میلیون ریال، مشــتمل بر 
صورت سود و زیان فرضی و سایر اطالعات مالی 
فرضی که پیوست می باشد، طبق استاندارد 
حسابرســی  رسیدگی  به اطالعات مالی آتی  
مورد رسیدگی این سازمان قرارگرفته است. 
مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات 
مبنای تهیه آن، با هیات مدیره شرکت است.
2- گزارش مزبور در اجــراي تبصره 2 ماده 
161اصالحیه قانون تجارت و با هدف توجیه 
افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات حال 
شده و آورده نقدی سهامداران جمعاَ به مبلغ 
480/000 میلیــون ریال و به منظور جبران 
مخارج انجام شده از محل تسهیالت و کاهش 
هزینه تامین مالی و همچنین اصالح ساختار و 
نسبت های مالی تهیه شده است. این گزارش 
توجیهی بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی 
و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. 
در نتیجه به اســتفاده کنندگان توجه داده می شود که این گزارش توجیهی 
ممکن اســت برای هدف هایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.
3- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق کاهش هزینه 
های تامین مالی، افزایش تولید و فروش و در نتیجه افزایش جریانات نقدی ورودی 
و سودآوری آتی پیش بینی شده در گزارش توجیهي یاد شده، براساس مفروضات 
به گونه اي مناســب تهیه و طبق استانداردهاي حســابداري ارائه شده است.
4- حتــي اگــر رویدادهــاي پیش بیني شــده طبــق مفروضــات ذهني 
توصیف شــده در بــاال رخ دهــد، نتایج واقعــي احتماالَ متفــاوت از پیش 
بینــي ها خواهــد بود، زیرا رویدادهاي پیش بیني شــده اغلــب به گونه اي 
مــورد نظر رخ نمــي دهد وتفاوت هــاي حاصل مي تواند با اهمیت باشــد.

هدف از انجام افزایش سرمایه:
1- جبران مخارج سرمایه گذاری های انجام شده در طرح های شیروان و خرمشهر

در ســال هــاي اخیر اقدام شــرکت در جهــت تکمیل واحدهــاي تولیدي 
شــیروان خراســان و خرمشــهر موجب افزایــش اخذ تســهیالت بوده که 
ایــن امر ســبب افزایــش چشــمگیر هزینه هاي مالــی گردیده اســت.  از 

افزايش سرمايه بهنوش مصوب مجمع گرفت
بهنوش را صدآفرین
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ایــن رو، یکی از مهــم ترین اهداف افزایش ســرمایه حاضــر، جبران برخی 
مخــارج و هزینــه هاي صــورت گرفته در طرح هــاي مذکور می باشــد .

تشریح جزئیات طرح:
1-1- مشخصات و مفروضات مربوط به زمان، ظرفیت طرح شیروان خراسان

بــا  تولیــد  راندمــان  و  مقــدار  افزایــش  طــرح:  اجــراي  از  -هــدف 
اســتفاده از تکنولــوژي هــاي روز دنیــا در واحــد شــیروان خراســان

-ظرفیــت تولیــد ســاالنه طــرح: ظرفیــت کلی طــرح با احتســاب 80 
درصد ظرفیت اســمی در حــدود 92 میلیون لیتر ماءالشــعیر می باشــد.

- دوره ســاخت طرح: 48 ماه، معادل 4ســال از تاریخ 1392/01/01 تا تاریخ 
1395/12/01

 PET میزان پیشــرفت طرح:  پیشــرفت فیزیکی این طرح )خط اسپتیک -
24000 بطر در 24 ساعت( تا تاریخ 1395/03/31 معادل 96درصد می باشد.

- دوره بهره برداري: 15 سال
- هزینه کلی طرح:  کل هزینه ساخت پروزه تا تاریخ 1395/03/30 در حدود 

263/916 میلیون ریال می باشد.
-نحــوه تأمیــن مالــی طــرح:  نحــوه تأمیــن مالــی طــرح عمدتــاً از 
طریــق اخــذ تســهیالت مالــی در ســال هــاي قبــل صــورت گرفته و 
مقــداري از آن نیــز از منابــع داخلــی شــرکت تأمیــن گردیده اســت.

- نــرخ تســعیر ارز:  با توجه به مدت زمان ســپري شــده از اجراي طرح و 
خریــد تجهیــزات در دوره هاي زمانی متفــاوت، مبلغ یورو در محاســبات 
متغیــر بــوده، اما بــا توجه به عمــده تجهیــزات خریداري شــده طی دو 
ســال اخیر، مبلغ یــورو در حــدود 37/039 ریــال برآورد گردیده اســت.

- محل اجراي طرح:  شیروان   استان خراسان شمالی
2-1- مشخصات و مفروضات مربوط به زمان، ظرفیت طرح تولیدی خرمشهر:
- هــدف از اجــراي طــرح: افزایش ســهم بــازار، کاهش بهاي تمام شــده 
محصــول و هزینــه حمــل از طریق ایجــاد واحــد تولیدي در خرمشــهر

- ظرفیت تولید ساالنه طرح: ظرفیت عملی دو خط تولید شیشه اي و بطري 
طرح، با احتساب 300 روز کاري و 8 ساعت در روز در حدود 32 میلیون لیتر 
شامل 24 میلیون بطری یک لیتري و 8 میلیون شیشه 330 سی سی، می باشد.

- دوره ساخت طرح: 30 ماه معادل 2/5 سال از تاریخ 1392/10/01 تا تاریخ 
1395/03/01

- میزان پیشــرفت طرح: پیشــرفت فیزیکی این طرح تا تاریخ 1395/03/31 
معادل 74 درصد می باشــد که عمده هزینه هــای خرید تجهیزات، صورت 
گرفته و مراحل باقی مانده عمدتاً شامل نصب و راه اندازي تجهیزات می باشد 
که البته بخشــی از این طرح در روز ســوم خرداد 1395، همزمان با سالگرد 
آزادسازي خرمشهر، با حضور مسئولین استانی، مورد بهره برداري قرارگرفت .

- دوره بهره برداري: 15 سال
- هزینه کلی طرح: کل هزینه ساخت طرح تا تاریخ اتمام آن، مبلغ 151/419 

میلیون ریال می باشد.
- نحــوه تأمیــن مالــی طــرح: نحــوه تأمیــن مالــی طــرح عمدتــاً از 
طریــق اخــذ تســهیالت مالــی، در ســال هــاي قبــل صــورت گرفته و 
مقــداري از آن نیــز از منابــع داخلــی شــرکت تأمیــن گردیده اســت.

- نــرخ تســعیر ارز: با توجه به مدت زمان ســپري شــده از اجــراي طرح و 

خریــد تجهیــزات در دوره هاي زمانی متفــاوت، مبلغ یورو در محاســبات 
متغیــر بوده، امــا با توجه بــه عمده تجهیزات خریداري شــده طی ســال 
اخیــر، مبلــغ یــورو در حــدود 39/000 ریــال بــرآورد گردیده اســت.

- محل اجراي طرح: خرمشهر   استان خوزستان
2- کاهش هزینه های مالی و بهبود ساختار مالی:

همانطور که در قسمت قبل نیز اشاره شد، اخذ تسهیالت مالی به منظور تکمیل 
پروژه هاي شیروان و خرمشهر سبب افزایش نسبت هاي اهرمی و متناسب با آن 
افزایش ریسک مالی شرکت گردیده است که ادامه این روند، می تواند منجر به 
محدودیت هایی در سقف اعتباري، نزد بانک ها و سایر مؤسسات تأمین مالی شود.

انجــام افزایــش ســرمایه شــرکت، خواهــد توانســت ضمــن افزایــش 
و  اهرمــی  هــاي  نســبت  بهبــود  بــه  منجــر  مالــی شــرکت،  تــوان 
همچنیــن کاهــش روند رشــد اخــذ تســهیالت مالــی شــرکت گردد.

3- تسویه و کاهش از تسهیالت مالی دریافتی شرکت و افزایش سودآوری در 
سال های آتی

متاســفانه هزینه هاي مالی شرکت در ســال 1394، به بیش از 88 درصد از 
سود عملیاتی شرکت ارتقا یافته که این عامل سبب کاهش شدید سود خالص 
شــرکت بوده است. از این رو، تأمین مالی به موقع و تزریق نقدینگی مناسب، 
سبب تسویه و کاهش تسهیالت دریافتی شرکت در سال هاي آتی خواهد بود 
و همانطور که در فصل 4 گزارش مشــاهده می گردد، انجام افزایش سرمایه، 
تغییرات چشمگیري در روند سودآوري شرکت در سال هاي آتی خواهد داشت.

4- تاکید ســهامداران اصلی شــرکت مبنی بر افزایش ســرمایه شــرکت از 
240/000 ریال به 720/000 ریال:

براساس نامه شــماره 95/1668 مورخ 1395/2/27 شرکت بهنوش ایران در 
نظردارد، بنا به تاکید سهامداران اصلی )شرکت  مادر تخصصی صنایع غذایی 
ســینا)، ســرمایه خود را از مبلغ 240/000 میلیون ریال به مبلغ 720/000 
میلیون ریال، از طریق صدور سهام جدید، طی یک مرحله 200 درصدي در سال 
1395، از محل آورده نقدي و مطالبات حال شده ي سهامداران افزایش دهد.
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دكترين ابراهيم پور برای تعالی سازمانی
نشان بهره وری بر سينه ملت

هشــتمین مسابقه ملی بهره وری ایران، دوم بهمن ماه با حضور اعضای هیأت 
رئیسه و اعضای کمیســیون های تخصصی اتاق ایران، تعدادی از نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی و همچنین مدیران بنگاه های اقتصادی کشور برگزار شد.
در جشنواره ملی بهره وری که در سالن اجتماعات هتل پارسیان آزادی تهران 
برگزار شد، بنگاه های اقتصادی برتر کشور که طی یک دوره زمانی حداقل 5 
ساله و حداکثر 9 ساله بیشترین بهره وری را در مراحل مختلف فعالیت بنگاه خود 
داشته اند، معرفی شده و به آنها لوح تقدیر ویژه جشنواره ملی بهره وری اعطا شد.

در این همایش باشکوه، پس از بررسی های صورت پذیرفته و کار کارشناسی 
دقیق، بر اســاس انتخاب هیأت داوران شــرکت بیمه ملــت، به مدیرعاملی 
دکتــر علیرضا ابراهیم پور که توانســته در بخش بهــره وری حائز رتبه برتر 
گــردد با اهدای لوح و تندیس برترین شــرکت ســودده، تقدیر به عمل آمد.

جشــنواره ملی بهره وری، با هدف اشاعه فرهنگ مدیریت بهره وری و کمک 
بــه افزایش توان رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی و قدردانی از بهره ورترین 
مدیران ارشــد شــرکت های ایرانی با حمایت معنوی اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران برگزار می شود. در هر دوره این جشنواره، سازمان ها 
در 5 رویداد شــامل: مسابقه ملی بهره وری، مسابقه ملی بهینه کاوی، مسابقه 
ملی تجربه های موفق، مســابقه بهترین محل برای کار، مسابقه برترین توان 
اجرا و مســابقه ملی مصــرف بهینه انرژی، با یکدیگر بــه رقابت می پردازند.

در این همایش باشــکوه، کار اندازه گیری شاخص های بهره وری پنج هزار بنگاه 
اقتصادی کشــور در قالب 38 صنعت با حضور حدود شش هزار داور متخصص 

انجام شده و بنگاه های برتر انتخاب شدند.
شــایان ذکر اســت، در این دوره نیز همانند دوره های قبلی، شــاخص های 
بهره وری بنــگاه های اقتصادی  در 3 بخش اصلی شــامل بهره وری نیروی 
کار، ســرمایه و بهــره وری کل عوامــل، جانبی شــامل بهره وری حاشــیه 
ســود و فروش ســرانه و ویژه شامل شــاخص بهره وری انرژی بررسی شد .

دبیــر جشــنواره ملی بهــره وری گفت: شــاخص بهــره وری بنــگاه های 
اقتصادی کشــور که موفق به حضور در هر یک از مراحل جشــنواره شــده 
انــد، در قالب 38 گروه صنعتی، تجاری و اقتصادی مورد بررســی قرارگرفته 
که  این تعداد گروه بندی هم، نســبت به ســال گذشته رشــد یافته است .

الزم به ذکر اســت، فرآیند اجرایی این جشــنواره از یکم خردادماه هر سال، 
مصادف با روز ملی بهره وری، آغاز و تا یکم خردادماه ســال بعد، ادامه می یابد 
کــه عالوه بر ارایه لوح هــای تقدیر به برترین ها در هر مســابقه، به بهترین 
عملکرد در مجموع همه رویدادها، تندیس ملی بهره وری نیز اعطا می شــود.

بیمه ملت :
- بزرگترین بیمه خصوصی کشور با سرمایه 285 میلیارد تومان

- اولین بیمه الکترونیک کشور
- دارای شبکه فروش و نمایندگی های فعال در گستره وسیع کشور

- برخوردار از پیشرفته ترین تکنولوژی اطالعات
- سازمانی یادگیرنده با دانش، تجربه و نیروهای انسانی کارآمد

- با پیوندی جهانی و همکاران بزرگ بین المللی
- بیمه گری اتکایی برای سایر شرکت های بیمه

استراتژي شركتي
با توجه به اهداف شرکت بیمه ملت،  استراتژي هاي زیر مورد توجه قرار گرفته 

است.

- نوآوری در ارائه خدمات
- اطمینان بخشی به بیمه گذاران

- توســعه، کارآفرینی، بهره وری و یکپارچه-سازی 
سیستم ها

- ایجاد ارزش افزوده اقتصادی برای همه ذینفعان
- همکاري با شرکت هاي بیمه بین المللي و شرکت 

هاي بیمه گر اتکایي
- کمک به دولت براي ایجاد رقابت ســالم،  توســعه 
بخــش خصوصي، ایجاد فرصت هاي شــغلي، ایجاد 
محصــوالت و خدمات جدید بیمــه اي و کمک در 

افزایش تولید ناخالص داخلي
حاكمیت شركتي

مدیران شــرکت بیمــه ملت، با توجــه کامل به مبحث حاکمیت شــرکتي 
باالتریــن اســتانداردهاي شــفافیت، مســئولیت پذیــري و صداقــت را در 
کســب و کار و فعالیــت هاي مدیریتــي خود لحاظ مي کننــد. اعتقاد بیمه 
ملت بر این اســت کــه اجراي اصــول و عملکرد بهینه حاکمیت شــرکتي 
در فرآینــد مدیریــت،  بهتریــن راه در کســب موفقیت،  پیشــرفت و ایجاد 
ارزش افــزوده براي ســهامداران و حافــظ منافع مالي شــرکت خواهدبود.

فلسفه مدیریت
شرکت بیمه ملت،  با اختصاص هزینه براي نیروي انساني و تکنولوژي هاي روز، 
به ایجاد و تأمین پوشش هاي برتر بیمه اي و ارائه خدمات مرتبط مي پردازد 
و در تالش اســت تا پایه هاي جامعه محلي و بین المللي بهتري را بنا نماید.

فلسفه مدیریت ارشد بیمه ملت، نشانگر تصمیم قاطع وي در انجام اقداماتي براي 
شکوفایي و رفاه تمامي ملت ایران است. در شرکت بیمه ملت، تیم مدیریت بر 
این باوراست که موفقیت در ایجاد رفاه و آرامش براي مردم به نحوه اداره شرکت 

بستگي دارد. هدف شرکت بیمه ملت، تأمین آینده با بیمه نمودن مردم است. 
متخصصان و زمینه هاي فعالیت

مؤسســان بیمه ملت با تلفیق بهترین افــکار و بهترین قابلیت ها، بر این باور 
هســتند که بیمه، عاملي مهم در ایجاد آرامش و آســایش در زندگي بوده و 

کارایي و تأثیر کسب و کار را افزایش مي دهد. 
شــرکت بیمه ملت،  خدمات کاملي را به بخش دولتي، بانک ها، بازار سرمایه،  
صنایع مختلف،  شــرکت هــاي خدماتي و بخش خصوصي ارائــه مي نماید. 
شــرکت بیمه ملت ، روش هاي جدیدي را براي بیمه نمودن زمان،  ســرمایه،  
منابع انساني با استفاده از پیشرفته ترین روش ها و دستاوردها به کار مي گیرد.

زمینه هاي فعالیت
1- صدور انواع بیمه نامه ها

2- بیمه اتکایي
3- آموزش

4- صدور بیمه نامه مشترک با همکاري شرکت هاي بزرگ بین المللي بیمه
5- بیمه الکترونیک

6- ارزیابي و مدیریت ریسک
7- ارزیابي خسارت

ی 
ن مسابقه ملی بهره ور

برگزیده هشتمی
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شركت سازه پويش؛  نامی كه افتخار كسب می كند
مهندس اميررضا رفيعی برگزيده هشتمين مسابقه ملی بهره وری
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هشــتمین مســابقه ملی بهره وری ایــران، دوم 
بهمن ماه با حضور اعضای هیأت رئیســه و اعضای 
کمیســیون های تخصصی اتاق ایران، تعدادی از 
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی و همچنین 
مدیــران بنگاه های اقتصادی کشــور برگزارشــد.

در جشــنواره ملــی بهــره وری کــه در ســالن 
اجتماعات هتل پارســیان آزادی تهران برگزارشد، 
بنــگاه های اقتصادی برتر کشــور کــه طی یک 
دوره زمانــی حداقل 5 ســاله و حداکثر 9 ســاله 
بیشــترین بهره وری را در مراحل مختلف فعالیت 
بنگاه خود داشــته اند، معرفی شــده و به آنها لوح 
تقدیر ویژه جشــنواره ملی بهره وری اعطا شــد.

در این همایش باشکوه، پس از بررسی های صورت 
پذیرفته و کار کارشناســی دقیق بر اساس انتخاب 
هیأت داوران شــرکت سازه پویش، به مدیرعاملی 
مهندس  رفیعی که توانســته در بخش سودآوری 
حائــز رتبه برتر گــردد با اهدای لــوح و تندیس 
برتریــن شــرکت ســودده، تقدیر به عمــل آمد.

جشــنواره ملی بهره وری، با هدف اشاعه فرهنگ مدیریت بهره وری و کمک 
بــه افزایش توان رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی و قدردانی از بهره ورترین 
مدیران ارشــد شــرکت های ایرانی با حمایت معنوی اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران برگزار می شود. در هر دوره این جشنواره، سازمان ها 
در 5 رویداد شــامل مسابقه ملی بهره وری، مسابقه ملی بهینه کاوی، مسابقه 
ملی تجربه های موفق، مســابقه بهترین محل برای کار، مسابقه برترین توان 
اجرا و مســابقه ملی مصــرف بهینه انرژی، با یکدیگر بــه رقابت می پردازند.

در این همایش باشــکوه، کار اندازه گیری شاخص های بهره وری پنج هزار بنگاه 
اقتصادی کشــور در قالب 38 صنعت با حضور حدود شش هزار داور متخصص 

انجام شده و بنگاه های برتر انتخاب شدند.

شــایان ذکراســت، در این دوره نیــز همانند دوره های قبلی، شــاخص های 
بهره وری بنــگاه های اقتصادی  در 3 بخش اصلی شــامل بهره وری نیروی 
کار، ســرمایه و بهــره وری کل عوامــل، جانبی شــامل بهره وری حاشــیه 
ســود و فروش ســرانه و ویژه شامل شــاخص بهره وری انرژی بررسی شد .

دبیر جشــنواره ملی بهره وری گفت: شــاخص بهره وری بنگاه های اقتصادی 
کشــور کــه موفق به حضــور در هر یک از مراحل جشــنواره شــده اند، در 
قالــب 38 گــروه صنعتی، تجاری و اقتصادی مورد بررســی قــرار گرفته که 
این تعداد گروه بندی هم، نســبت به ســال گذشــته رشــد یافته اســت .

الزم به ذکر اســت، فرآیند اجرایی این جشــنواره از یکم خردادماه هر سال، 
مصادف با روز ملی بهره وری، آغاز و تا یکم خردادماه ســال بعد، ادامه می یابد 
کــه عالوه بر ارایه لوح هــای تقدیر به برترین ها در هر مســابقه، به بهترین 

عملکرد در مجموع همه رویدادها، تندیس ملی بهره وری نیز اعطا می شــود.
ارزش های محوری

- تعهد سازمان به ایجاد انگیزه یادگیری مستمر در کلیه سطوح سازمانی
- وجود همدلی و ارتباط صمیمی در سازمان

- احترام و پاسخگویی مسئوالنه به مشتری
- اتحاد و انســجام گروهی در دســتیابی به اهداف به ویژه در شرایط بحرانی 

جهت ثبات و ماندگاری سازمان
مقصد محوری

ایجاد راحتی، امنیت و کنترل هوشمند خودرو و قرار گرفتن در زنجیره تأمین 
خودروسازان بین المللی
هدف متهورانه شركت

شرکت سازه پویش در نظر دارد، با توجه خاص به نوآوری در کلیه حوزه های سازمانی 
به یکی از پنج تأمین کننده برتر شــرکت های خودروساز داخلی تبدیل گردد، 
همچنین درنظر دارد در زنجیره تأمین شرکت های خودروساز بین المللی قرارگیرد. 

در همین راستا توصیف هدف متهورانه فوق به شرح ذیل بیان می گردد: 
1. حداقل حاشیه سود خالص سالیانه 20 درصد

2. وجود همدلی و ارتباط صمیمی در سازمان
3.  حداقل فروش سالیانه4000 میلیارد ریال

4. حداکثر زمان ارائه محصوالت جدید 180 روز
5. حداکثر زمان ارائه بهبود در محصوالت 90 روز

نوع محصول
- قطعات الکترونیک خودرو 
- قطعات الکترونیک خودرو 

- سیستم های امنیتی خودرو 
- قطعات الکترونیکی موتور خودرو 

- قطعات مولتی مدیا 
- قطعات مکاترونیک 

- قطعات الکترونیکی لوازم خانگی 
سال تأسیس : 1375 شمسی

مساحت کارخانه : 5676 متر مربع
فضای مسقف : 4196 متر مربع در سه سالن تولیدی

تعداد کارکنان : 236 نفر
ظرفیت تولید : 4/000/000 قطعه در سال

مالکیت : بخش خصوصی   گروه قطعات خودرو عظام ) سهامی خاص (
لیسانس :

Join Development  با شرکت Bosch آلمان
نماینده و شریک استراتژیک تجاري شرکتBenteler  آلمان در ایران
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اخبار بانک و بیمه

به مناســبت دهه مبارک فجر انقالب اســالمی 
بانك ســینا 25 دســتگاه آمبوالنس به مناطق 
كمتــر توســعه یافته كشــور اهدا مــی كند 
این بانک در راســتای ایفای مسئولیت های اجتماعی و به 
منظور کمک به بهبود وضعیت خدمات بهداشتی مناطق 
کمتر توسعه یافته کشور، از محل عدم چاپ تقویم و سررسید 
و حذف تبلیغات محیطی، تعداد 25 دســتگاه آمبوالنس 
خریداری و به مناطق کمتر توسعه یافته کشور اهدا می کند.

پیشــتر نیز ایــن بانک از محــل کمک همــکاران خّیر 
و نوعدوســت خود نســبت بــه ایجاد یک باب مدرســه 
در منطقــه قلعــه گنــج کرمــان و اهدای دو دســتگاه 
آمبوالنــس جهت ایــن منطقــه و همچنیــن منطقه 
راز و جــرگالن در خراســان شــمالی اقدام کــرده بود. 
بانک سینا همچنین با امضای تفاهم نامه با استانداری های 
کشــور، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست 
جمهوری و بنیاد علوی، اعطای تسهیالت به طرح های اشتغالزا 
در مناطق کمتر توسعه یافته را در دستور کار قرار داده است. 
امضای تفاهم نامه همکاری با کمیته امداد حضرت امام)ره( 
جهت اعطای تســهیالت خرید خودرو حمل مسافر و بار 
به مددجویان کمیته نیز از دیگر اقدامات بانک ســینا در 
راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی محسوب می گردد. 
ایــن اقدامات بانک ســینا، موجبــات قدردانــی معاون 
اســتانداران  کشــور،  وزیــر  جمهــوری،  رئیــس  اول 
اســت. داشــته  همــراه  بــه  را  مســئوالن  دیگــر  و 
شــركت  ســودآورترین  پارســیان  بیمــه 
بیمــه براســاس شــاخص هــای بهــره وری
به نقل از دبیرخانه جشــنواره ملی بهره وری در بخش اول 
هشتمین جشنواره ملی بهره وری، لوح تقدیر باالترین سودآوری 
در بین شرکت های بیمه  کشور به بیمه پارسیان اهدا شد.
به گزارش دبیرخانه جشنواره ملی بهره وری پس از بررسی 
شــاخص های مالی ، اقتصادی و بهــره وری 5000 بنگاه 
اقتصادی که در قالب گروه های مختلف بررســی و طبقه 
بندی شــدند درمجموع بهره وري و سودآوري در صنعت 
بیمه بیشترین امتیاز را بیمه پارسیان کسب نمود و در بخش 
سود آورترین شــرکت ها نیز نیز لوح تقدیر سودآورترین 
شرکت بیمه کشــور  به بیمه پارسیان تعلق گرفت ؛ رشد 
پایدار ، سودآوری مداوم ، بهره وری و شاخص های مختلف 
فروش و حاشیه سود از شاخص های مهم انتخاب شرکت ها 
بودند که بیمه پارسیان با توانمندی خود در این شاخص ها 
توانست به عنوان سودآورترین شرکت در حوزه بیمه خود را 
معرفی نماید و پس از داوری های تخصصی و ارزیابی مدارک 
و مستندات، لوح تقدیر جشنواره به این شرکت اهدا گردید .
بانــك  مدیــره  هیــات  میثــاق  تجدیــد 
تجــارت بــا آرمان هــای امــام خمینــی )ره(

مدیران عامــل و اعضای هیات مدیــره بانک ها به همراه 
معاونیــن وزیر امــور اقتصــادی و دارایی و مســئولین 
ایــن وزارتخانــه در ســی و هشــتمین بهــار انقــالب 
اســالمی، با آرمان های امام راحل تجدیــد بیعت کردند. 

همزمــان با ایام دهه مباک فجر و به مناســبت ســی و 
هشــتمین ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی، معاونین 
وزیــر امور اقتصــادی و دارایی به همراه دیگر مســئوالن 
ارشــد وزارت اقتصاد و تعدادی از مدیران عامل و اعضای 
هیات مدیره بانک ها، صبح یکشــنبه 17 بهمن ماه 1395 
با حضــور در مرقد مطهر حضرت امام خمینــی )ره( بار 
دیگــر با آرمان های بنیانگذار و معمار انقالب بیعت کردند.
مدیــران ارشــد بانــک تجــارت و جمعــی از کارکنان 
داشــتند. حضــور  مراســم  ایــن  در  بانــک  ایــن 
بــت شــكن در نشســت خبــری خــود با 
خبرنگاران به مناســبت دهه فجر تشــریح كرد 
رتبه اول بانكی در پرداخت تسهیالت بافت فرسوده 
دکتر محمد هاشــم بت شــکن مدیرعامل بانک مسکن 
در نشســت خبری خود بــا خبرنــگاران جزییات نحوه 
دریافت تســهیالت متمــم 10 میلیون تومانی مســکن 
مهــر ، افزایش ســرمایه بانــک مسکن،سیاســت های 
اعتبــاری این بانک و آخرین وضعیــت ابزارها و نهادهای 
جدیــد تامیــن مالــی در بخش مســکن را شــرح داد. 
در ایــن نشســت که بــه مناســبت دهه فجــر برگزار 
شد؛مدیرعامل بانک مســکن با بیان اینکه در سال جاری 
بانک مسکن مبنای فعالیت های خود را براساس منویات 
مقام معظم رهبری مبنی بر نام گذاری ســال 95 به سال 
»اقتصاد مقاومتی،اقدام  وعمل« قرار داده اســت گفت:در 
این راســتا بانک مسکن به عنوان یک بانک بزرگ توسعه 
ای و دولتــی از ابتدای امســال روان ســازی و تســهیل 
سیاســت های اعتباری خود را در اولویت قرار داده است.
دکتر بت شــکن،با تاکیــد بر اینکه اعتقــاد داریم بخش 
مسکن پیشــران خروج اقتصاد کشور از حالت رکود است 
خاطرنشــان کرد:اولین تغییر  سیاست های اعتباری سال 
95 بانک مسکن به »تقویت سمت عرضه مسکن با افزایش 
سقف تسهیالت و تسهیل شرایط دریافت تسهیالت ساخت 
مسکن از ســوی سازندگان و انبوه ســازان« و همچنین 
»افزایش ســقف تســهیالت،کاهش نرخ ســود و تعدیل 
شرایط دریافت تسهیالت خرید مسکن« برای گروه های 
مختلف متقاضیان خرید مســکن اختصــاص  پیدا کرد.
وی با بیان این مطلب که در بخش عرضه مسکن نیازمند 
تقویت توان سازندگان هستیم گفت:بانک مسکن همزمان با 
کاهش نرخ سود سپرده های بانکی،سود تسهیالت ساخت 
مسکن را کاهش داد. از سوی دیگر سقف تسهیالت ساخت 
مسکن برای انبوه سازان تا 150 میلیون تومان ارتقا یافت .

دکتر بت شــکن با اشاره به  اینکه در اختصاص تسهیالت 
ساخت مسکن،انبوه سازان و ســازندگان واحدهای میان 
متراژ یعنــی متراژهای مورد تقاضا از ســوی غالب گروه 
های مصرفــی در جامعه در اولویت دریافت تســهیالت 
ساخت قرار گرفتند، تصریح کرد:در این میان انبوه سازانی 
که در راســتای حرکت در مســیر اقتصاد مقاومتی،اقدام  
وعمل از فناوری ها و تکنولوژی های جدید ســاختمانی 
اســتفاده می کنند بــه ازای هر واحد مشــمول دریافت 
تســهیالت تــا ســقف 150 میلیــون تومانی شــدند.
قدرداني مدیرعامل بانك اقتصادنوین از شــركت 

لیزینگ اقتصادنوین
مدیرعامــل بانــک اقتصادنویــن بــه پــاس قدرداني از 
تــالش و کوشــش هاي مدیرعامل و کارکنان شــرکت 
لیزینگ اقتصادنوین در کســب رتبه نخســت بهره وري 
و ســودآوري، از مدیرعامــل این شــرکت قدرداني کرد.
در لوح تقدیر علي اصغر سفري به محمد کاظم آمده است:

خداوند بزرگ را شــاکریم که مجموعه اقتصادنوین با ارائه 

زنجیــره کاملي از خدمات و محصــوالت مالي و بانکي با 
کیفیت همواره توانســته در خلق ارزش براي مشتریان و 
سایر ذي نفعان پیشرو و در بسیاري موارد زمینه ساز تحول 

مالي  ارائه خدمات  در 
نظــام  در  بانکــي  و 
اقتصادي کشور باشد.
این بین شــرکت  در 
»لیزینگ اقتصادنوین« 
مجموعه اي  عنوان  به 
صنعــت  در  ممتــاز 
کشــور  لیزینــگ 
و  فخر  مایــه  همواره 
مجموعــه  مباهــات 
اقتصادنوین بوده است. 

اینجانــب با افتخار کســب »رتبه نخســت بهــره وري و 
ســودآوري« در هشتمین مسابقه جشنواره ملي بهره وري 
را کــه براي چهارمین دوره متوالي توســط آن شــرکت 
محترم کسب شــده، صمیمانه به شما و تمامي همکاران 
شــرکت لیزینگ اقتصادنوین تبریک عــرض مي نمایم.

مجموعــه  آن  و  جنابعالــي  روزافــزون  توفیقــات 
محتــرم را از درگاه خداونــد منــان مســئلت مي نمایم.

الزم به ذکر است شــرکت لیزینگ اقتصادنوین به عنوان 
یکي از شــرکت هاي گروه اقتصادنوین چندي پیش براي 
چهارمین سال متوالي رتبه نخست بهره وري و سودآوري 
را در مســابقه جشــنواره ملي بهره وري کســب کرد که 
استمرار کسب این موفقیت نشان دهنده عملکرد مطلوب 
این شرکت در شــاخص هاي بهره وري و سودآوري است.
به مناسبت دهه مبارک فجر ؛ افتتاح مدرسه توسط 
بانك پاســارگاد، در مناطق محروم اســتان البرز

بانک پاســارگاد در راستای ایفای رســالت های اجتماعی 
یــک مدرســه در  ایــام دهه مبارک فجــر،  خــود، در 
روســتای فرخ آباد زیبادشــت اســتان البرز افتتاح کرد. 
طی مراسمی که با حضور سید حمید طهائی استاندار البرز، 
حجت االسالم و المسلمین دکتر ایمانی امام جمعه فردیس، 
حمید احدی فرماندار فردیس، خسرو ساکی مدیرکل اداره 
کل آموزش و پرورش استان البرز، فرشته فهمیده مدیر اداره 
آموزش و پرورش فردیس، جمعی از خیرین، مسئوالن محلی، 

دانش آموزان، مدیران ارشد بانک پاسارگاد و جمعی از اهالی 
منطقه برگزار شد، مدرســه ی 5 کالسه ی »پاسارگاد«، با 
350 مترمربع زیربنا و 120 متر محوطه سازی افتتاح شد. 
در مراسم افتتاح این مدرسه، استاندار البرز و فرماندار فردیس 
هر یک طی سخنانی، ضمن تشکر و قدردانی از دکتر مجید 
قاسمی و بانک پاسارگاد، اقدامات این بانک را در راستای ایفای 
مسئولیت های  اجتماعی و ایجاد شرایط تحصیلی مناسب 
برای دانش آموزان در مناطق محروم، ارزشــمند خواندند. 
مهندس خسرو رفیعی مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی 
بانک پاســارگاد نیــز طی ســخنانی، یکــی از مهم ترین 
رویکرد های بانک پاســارگاد را ایفای رسالت های اجتماعی 
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خود دانســت. وی بــا بیان اینکه تاکنون بانک پاســارگاد 
اقدام به ساخت چندین مدرسه، کتابخانه، مرکز بهداشت، 
بیمارستان و ... در مناطق محروم کشور کرده است، تأکید 
کرد: بانک ها می تواننــد در زمینه ارتقای کیفیت آموزش، 
سالمت، فرهنگ و همچنین در توسعه و آبادانی کشور نقش 
بســیار موثری ایفا کنند. بانک پاسارگاد نیز عالوه بر ایفای 
نقش خود در صحنه اقتصادی کشــور، گام های سازنده ای 
را جهت انجام مسئولیت های اجتماعی خود برداشته است 
و اینگونــه اقدامات را بــا جدیت پیگیــری خواهد کرد. 
گفتنی است بانک پاسارگاد در راستای ایفای مسئولیت های 
اجتماعی خــود، در مناطق محروم اســتان های مختلف 
کشور، به ساخت مدرسه، کتابخانه های عمومی، خانه های 
بهداشت و بیمارستان اقدام می کند. در این راستا تاکنون 
در اســتان های اردبیل، همدان، کهگیلویــه و بویر احمد، 
هرمزگان، سیستان و بلوچســتان، خراسان رضوی، کرج، 
آذربایجان شرقی، قم، تهران، کرج، مشهد، قزوین، اهواز و 
... چندین مدرســه، کتابخانه، خانه بهداشت و بیمارستان 
ساخته و یا در حال ســاخت دارد. این بانک همچنین در 
راستای ایفای رسالت های اجتماعی خود اقداماتی از قبیل 
حمایت از موسســات عام المنفعه و جمعیت های خیریه، 
حمایت از نخبگان علمی و نفرات برتر کنکور سراســری 
تا هر مقطعی که در کشــور ادامــه تحصیل دهند، توجه 
ویــژه به بحــث ورزش و حمایت از ورزشــکاران تیم های 
مختلفی مانند کشــتی، فوتسال، کوهنوردی و ...، حمایت 
از برگزاری کنفرانس ها و همایش های علمی و تخصصی، 
کمک بــه آزادی زندانیان مالی غیرمقصر، پشــتیبانی از 
هنرمندان و فعالیت های هنری، کمک به نیازمندان و افراد 
آســیب دیده از بالیای طبیعی و ... را در کارنامه خود دارد.
در پی برگزاری موفقیت آمیز اولین رویداد استارتاپی: 
لوح سپاس دانشــكده كارآفرینی دانشگاه تهران 
بــه مدیرعامل بانك صــادرات ایران اعطا شــد 

دهه  بــا  همزمــان 
مبــارک فجــر، در 
مراســم اختتامیــه 
رویــداد  اولیــن 
دانشکده  استارتاپی 
کارآفرینی دانشــگاه 
عنوان  بــا  تهــران 
با  »شــروع کــن«، 
اعطاء لــوح تقدیر و 
سپاس به مدیر عامل 
ایران  صادرات  بانک 

از رویکردهای این بانک در زمینه کارآفرینی تقدیر شــد.
اولین رویداد اســتارتاپی دانشــکده کارآفرینی دانشــگاه 
تهــران با هدف ترویــج فرهنگ کارآفرینی در کشــور و 
حمایت از جوانان آینده ســاز ایران اســالمی و با شــعار 
»کافی است شــروع کنید ما ایده ها را تنها نمی گذاریم« 
بــا حمایت بانک صــادرات ایــران در ایام دهــه مبارک 
فجــر از 12 تــا 15 بهمن ماه جاری با حضــور جمعی از 
اســاتید، صاحبنظران و کارآفرینان در تهران برگزار شد.

بر اساس این گزارش رویداد کارآفرینی یک فرایند آموزشی 
و تجربی است که شرکت کنندگان باانگیزه ای شامل صاحبان 
ایده های کسب و کاری جدید، برنامه نویسان، مدیران تجاری، 
عاشقان کسب و کارهای نوپا، بازاریابان حرفه ای و طراحان 
گرافیک گردهم می  آیند تا در طی 54 ساعت با تشکیل تیم 
به بررسی ایده ها و طراحی مدل  کسب و کار خود بپردازند.
شــایان توجه اســت، هدف از برگزاری چنین برنامه هایی 

گســترش و تشــویق روحیه کارآفرینی و تقویت فضاي 
کســب و کار از طریــق آمــوزش علمی و عملی اســت 
تا جوانان کشــور با شــور و اشــتیاق و اعتمــاد به نفس 
بیشــتر، وارد فعالیت هــای کارآفرینی شــوند و مطابق 
با اصــول علمــی کســب و کار خــود را فعــال کنند.
گفتنی اســت بانک صادرات ایران افزایش اشتغال و تولید 
ملی را به عنوان رویکرد  اصلی در دســتور کار قرارداده و 
در ایــن زمینه با پرداخت بیــش از 39 هزار میلیارد ریال 
تســهیالت به بنگاه هــای اقتصادی کوچک و متوســط 
نقش بســزایی در ایجاد اشــتغال و تولید ایفا کرده است.
بانك آینده در زمره شركت های پیشرو ایرانی قرار گرفت
بــر مبنــای بررســی های تخصصــی ســازمان مدیریت 
صنعتی ایــران، بانک آینــده در میان 500 شــرکت برتر 
ایرانی با شــش پلــه صعود به جایگاه هجدهــم ارتقا یافت.
با توجه به نقش بســزای بانک ها در اعتالی اقتصاد کشــور، 
بانک آینده همواره بر تحقق این رسالت عظیم تالش نموده 

و میزان تاثیر گــذاری خود در رونق بنگاه  هــای اقتصادی را 
هرســاله از طریق شرکت در ارزیابی های برون سازمانی رصد 
می نماید. در همین راســتا، بهبود شــاخص های مورد نظر 
سازمان مدیریت صنعتی یکی از اهداف تعیین شده می باشد.

بر اســاس نتایج اعالم شــده در نوزدهمیــن همایش رتبه 
بنــدی شــرکت های برتر ایــران )IMI 100( که توســط 
ســازمان مدیریت صنعتــی در روز چهارم بهمن ماه ســال 
جــاری برگــزار گردید، بانــک آینده بر اســاس معیار های 
تعیین شده در بین 100 شــرکت برتر ایران، از رتبه بیست 
و چهار در ســال گذشــته بــه رتبه هجدهم صعــود کرد.
ضمناً، سازمان مدیریت صنعتی، هرســاله، شرکت هایی را 
که در چهار ســال متوالی، رشد بیشــتری نسبت به سایر 
رقبا داشــته اند را به عنوان شرکت پیشرو معرفی می نماید.
بانــک آینــده در ســال 1395، هم چنــان موفق شــد؛ 
به عنــوان یکــی از 10 شــرکت پیشــرو انتخاب شــده 
و تندیــس و تقدیــر نامــه مربــوط را دریافــت نمایــد.

دکتر مرتضی شــهیدزاده رئیس هیات مدیــره و مدیرعامل 
بانک کشــاورزی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: به 
محض ابالغ بانک مرکزی، برای اجرای آیین نامه بخشــودگی 
ســود و جرایم بدهکاران زیر یکصد میلیون تومان خســارت 
دیده از حوادث غیر مترقبه و بالیای طبیعی به شــرط تسویه 
اصل بدهی آمادگی کامل داریم و این فرصت تاریخی توســط 
دولت و مجلس محترم بر اســاس تبصــره 35 قانون بودجه 
برای حمایت از تولیدکنندگان تنها در دولت تدبیر و امید و به 
دلیل موقعیت برتر اقتصادی پس از برجام به وجود آمده است.
دکتر شهیدزاده روز یکشنبه دهم بهمن در جمع اصحاب رسانه و 
مطبوعات با اعالم این خبر افزود: همچنین بدهکاران بانک کشاورزی 
با داشتن هر مبلغ بدهی می توانند در صورت تسویه نقدی بدهی 
خود تا پایان سال 95 از بخشودگی جرائم وجه التزام بهره مند شوند.
وی در ادامه تصریح کرد: با حمایت بی سابقه دولت و مجلس 
محترم و از محل تبصره 35 قانون بودجه ، افزایش سرمایه بانک 
کشاورزی تا سقف 38000 میلیارد ریال مورد تصویب قرار گرفته 
است که پس از ثبت، بیشترین میزان کفایت سرمایه در طول 
تاریخ نظام بانکی کشور را برای بانک کشاورزی رقم خواهد زد 
و این امر عالوه بر افزایش توان پرداخت تسهیالت و حمایت از 
تولیدکنندگان، قدرت امتیازگیری ما از نظام بانکی بین المللی را برای 
دریافت فاینانس ، ریفاینانس و یوزانس بسیار افزایش خواهد داد.  
شهیدزاده افزود: همچنین با عنایت دولت و مجلس محترم و از 
محل تبصره 28 قانون بودجه سال 95 نیز مبلغ 30500 میلیارد 
ریال افزایش سرمایه برای بانک کشاورزی در حال تصویب است.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود اعــالم کــرد: 
خوشــبختانه بازپرداخت مبلغ 58000 میلیارد ریال از مانده 
بدهــی دولت به بانک کشــاورزی توســط دولت و مجلس 
محترم شــورای اســالمی مورد تصویب قرار گرفته اســت.
دکتر شهیدزاده در این نشست مهم ترین نقش حمایتی بانک 
کشاورزی را پشتیبانی از رونق تولید در بنگاه های اقتصادی کوچک 

و متوسط در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی مقام معظم 
رهبری دانست و گفت: بانک کشاورزی با پرداخت 26500میلیارد 
ریال تسهیالت در این بخش بیش از پنج برابر تعهدات خود را به 
انجام رسانده و مقام نخست را در سیستم بانکی کسب کرده است.
وی در ادامــه با اشــاره به اقدامات بانک کشــاورزی در زمینه 
مدیریت مصــرف آب در بخش کشــاورزی و کاهش هزینه 
تمام شــده تولید ، از توســعه 1400 هکتار تاسیسات کشت 
گلخانــه ای و پیش بینی احداث 1800 هکتارتا پایان ســال 
جــاری خبــر داد و میزان انجــام پروژه های مدنظــر وزارت 
جهادکشــاورزی در این بخــش را 100 درصــد اعالم کرد.   
شهیدزاده همچنین مشارکت بانک کشاورزی در اجرای بیش 
از 15 هزارهکتار مزرعه پرورش ماهی در قفس تا پایان ســال 
جاری را اقدامی با هدف تولید پروتئین ارزان و تحقق سیاست 
های اقتصاد مقاومتی دانســت و افزود: توسعه مکانیزاسیون 
کشــاورزی به عنوان راهکاری برای کاهش هزینه های تولید 
مورد تاکید دولت و وزیر محترم جهاد کشــاورزی اســت و با 
پرداخت بیش از 7000 میلیارد ریال تسهیالت خرید تراکتور، 
کمباین و ادوات کشاورزی ، ضریب مکانیزاسیون این بخش از 
0,9 اسب بخار بر هکتار در ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید 
اکنون به 1,6 اسب بخار بر هکتار رسیده و همچنین تعهدات 
توسعه مکانیزاسیون در کشت برنج 100 درصد انجام شده است.

وی تاکید کرد: خط اعتباری در بخش های توسعه گلخانه ها، 
پرورش ماهی در قفس و مکانیزاسیون کشاورزی نامحدود است و با 
تمام توان بر اساس مقررات از فعاالن این بخش ها حمایت می کنیم.
دکتر شهید زاده در ادامه به سایر فعالیت های حمایتی بانک 
کشــاورزی از جمله طرح احیای اراضی خوزســتان، ایالم و 
سیستان و بلوچستان با کمک صندوق توسعه ملی، عاملیت 
در پروژه آبرســانی و تامین آب شرب 25000 روستا ، جبران 
خسارت ناشــی از سیل در 13 اســتان ، پرداخت غرامت به 
خســارت دیدگان آنفوالنزای مرغی و حمایت مالی از توسعه 
کشت فراسرزمینی اشاره کرد و افزود: بانک کشاورزی در سال 
جاری با حمایت دکتر محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و 
رئیس سازمان برنامه و بودجه، در اجرای عاملیت خرید تضمینی 
بیش از 11 میلیون تن گندم و تامین 14750 میلیارد تومان 
بودجه ، برای نخســتین بار در عمر بازار سرمایه و نظام بانکی 
توانست 4000 میلیارد تومان از منابع بازار سرمایه را در اختیار 
گرفتــه و منابع مورد نیاز خرید تضمینی گندم را تامین کند.

شد:  اعالم  رسانه  اصحاب  با  کشــاورزی  بانک  مدیرعامل  نشست خبری  در 
تومان  میلیون  یکصد  یر  ز ن  ا ر بدهکا یم  ا جر و  ســود  بخشــودگی  ی  ا بر زی  ر و کشــا بانک  دگی  ما آ
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مهندس صفوی نژاد چنان كرد كه بايد
 تقسیم سود  230 ریالی به ازای هر سهم شرکت صنایع بهداشتی ساینا

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

وقتــی چیدمــان مهرهــا در گروه بــا تدبیر مرد 
ســرد و گرم چشــیده و دکترای اقتصاد و دانش 
خروار، خروار داشــته از هیــأت مدیره بانک ملی 
ایــران و تجربه اندوخته در ســنگر بســیجی که 
تا مــرز جانبازی پیــش رفته باشــد حاصل می 
شــود توفیق اندر توفیق بــرای مجموعه و ارکان.

جناب دکتر دامغانیان آغازید و بازار ســرمایه چه 
اقبالی خوش داشت که شــرکت بهداشتی ساینا 
تازه از ره رســیده با پالس مثبــت به تابلو بورس، 
خنده به چهره های اخموی ســهام داران از وضع 
بد بازار در پائیز و زمســتان نشــاند. به روز مجمع 
»با اینکه هر آنچه محصــول در نمایش بود آنانی 
که نام ســهامدار را یدک می کشیدند به چنگال 
و قاشــق و پرتقال و ســیب و هر آنچه در ویترین 
نشســته به کیســه آز خود به یغما کشــیدند« 
آنچــه مهم بود و مهــم، عملکرد ســاالنه عالی و 
ســود تحصیلــی از آن کاری بود کــه از مهندس 
صفــوی نژاد مدیــری، خواســته از مکتب ارزش 
آفرینــی تقدیــم به ســهامداران واقعــی گردید. 
خــدا قوت بــه مدیرانی کــه در ســنگر تولید به 
خدمت کشــور ســخت دلمشــغول و دلداده اند.

مجمــع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام 
شــرکت صنایع بهداشــتی ساینا )ســهامی عام( 
مــورخ 1395/11/18در محــل ســالن هگمتانه 
هتــل المپیــک تهــران واقــع در ضلــع غربی 
گردیــد.  برگــزار  آزادی  ورزشــی  مجموعــه 
در این مجمع که با حضور 83 درصد از سهامداران 
حقیقی و حقوقــی ، اعضای هیأت مدیره، نماینده 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای 
احمد دودانگــه بود، که جنابــان داراب وکیلی و 
مجتبی شبیری در مقام نظار اول و دوم و آقای علی 
صفوی نژاد به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیــأت مدیره به مجمع 
مربوط به اهــم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی 
سال مالی منتهی به 1395/09/30 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  
230 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

همچنیــن موسســه حسابرســی حافــظ گام به 
عنوان بازرس اصلی و مؤسســه حسابرســی نوین 
نگر مانــا به عنوان بازرس علی البدل برای ســال 
مالــی منتهی بــه 1396/6/31 انتخــاب گردید.

پیام هیات مدیره
ســپاس بی کران خود را تقدیم یزدان بزرگ می 
نمائیــم که یکبار دیگر این فرصــت گرانقدر را به 
ما بخشــید، تا در کنار همه کسانی که صادقانه در 
شرکت ســاینا فعالیت دارند. هدایت این مجموعه 
را عهده دار باشــیم و در پایان یکســال تالش بی 
وقفه، گزارش عملکــرد خود را تقدیم می نماییم.

ســال مالی گذشــته، بدون شــک در تاریخ این 
مجموعه ماندگار خواهد شــد، و چه بسا فرآیندی 
را شــکل داده است که در عمر نامحدود این واحد 
اثرات شــگرف و تعییــن کننده خواهد داشــت.

شــرکت ســاینا در عمر جوان خود توانســت در 
ماههای آغازین این دوره حضور خود را در بورس 
کشور اعالم نماید. وزین پس در قامت یک مجموعه 
با اهداف مشخص و تعیین شده به ایفا نقش موثر 
در عرصه کســب و کار بپــردازد . با این فرض که 
این بار مســئولیت گسترده تری بعنوان یک واحد 
پاسخگوی ذینفعان جامعه برایش رقم خورده است.

سال گذشته با توجه به شــرایط پیچیده و مبهم 
موجــود در اقتصــاد جامعه و رونــدی که منجر 
به افزایــش حضور رقبای جدیــد در این صنعت 
گشــت، ما در تداوم اســتراتژی 5 ساله، حول سه 

محور ذیل، مجموعه شــرکت را هدایت نموده ایم:
الــف( نــوآوری و افزایــش کیفیت جهــت ارائه 
مــداوم، محصــوالت متنــوع و بــا کیفیــت و 
مطابــق بــا نیــاز در حــال تغییر بــازار مصرف
ب( توسعه تکنولوژیک در راستای تولید اقتصادی و 
مطابق با استانداردهای جهانی برای حفظ سهم بازار
ج( طرح ریزی شــیوه های نویــن در بازاریابی و 

عرضه محصوالت شرکت.
این فراگرد که نبرد ســازنده و بی پایان در عرصه 
تجــاری برای زندگی در این بیکران هســتی می 
توانــد تلقی گردد. بــا هدف حفظ ســهم بازار ، 
حضور مناســب در کنار محصوالت رقبا و افزایش 
تمایــل مصرف کننده متأثر از شــور راســتین و 
انرژی نیروهای جوام و توانمند، این واحد هســت.
پشــتوانه راهبــردی این اهــداف، در زمینه های 
صنعتی و تجــاری بهره گیــری ازبرندهای :گلی، 
سپید، رخشا، ارکید و پوش و ارائه محصوالت جدید 
شامل گلی جوان، سپید 5 طالیی و ژل ظرفشویی 
پوش و انواع اسپری و محصوالت متنوع می باشد.
هیأت مدیره شــرکت ســاینا ایمان راسخ دارد که 
انتخاب راهبرد مناسب و مطابق با فضای اقتصادی 
جامعه در صنعت شوینده و بهداشتی، ساختار هم 
آهنگ و همدلی مؤثر بین تمام دســت اندرکاران، 
نوید بخش ســال های بهتر و سرشار از موفقیت و 
ســرور برای این مجموعه پویا و جوان خواهد بود.

تاریخچه
شرکت در تاریخ 1380/08/12 تأسیس و در تاریخ 
1380/10/02 تحت شماره 181802 در اداره ثبت 
شرکت های تهران به ثبت رسیده است شرکت به 
موجب صورت جلســه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1394/02/07 به ســهامی عام تبدیل شــد 
که مراتــب آن در تاریــخ 1394/04/02 در اداره 
ثبت شــرکت ها به ثبت رســیده است و در تاریخ 
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1394/05/11 در فرابــورس اوراق بهادار پذیرفته 
شده است. در حال حاضر شرکت صنایع بهداشتی 
ساینا جزءشرکتهای فرعی شرکت مدیریت صنعت 
شــوینده توســعه صنایع بهشــهر و واحد تجاری 
نهایی آن شــرکت توسعه صنایع بهشهر می باشد.

موضوع شركت:
الف- موضوعات اصلی

تهیــه و تولید انواع مواد شــوینده و پاک کننده؛ 
محصوالت بهداشــتی؛ ارایشی و شیمیایی و مواد 

صنعتی مرتبط و انواه آیروسل ها
انجام کلیه امور خدمات بازرگانی موضوع شرکت 
و نیــز انجام امــور صــادرات و واردات کاالهای 

موضوع شرکت
ب- موضوعات فرعی

ســرمایه گذاری در سایر شرکتها و ایجاد شرکت 
های جدید

انجام کلیه امور مربوط به تامین مالی در چهارچوب 
قوانین و مقررات مربوطه و در جهت منافع شرکت.
آزمایشــگاهی و  فنــی  خدمــات  انجــام 

انجام کلیه امور به نحوی که با موضوع شــرکت 
ارتباط داشــته باشــد و در چهارچوب قوانین و 
مقررات موضوع کشــور جمهوری ایران باشــد. 
بهــادار اوراق  بــورس  منظــر  از  شــرکت 

شرکت در تاریخ 1394/06/01 در فرابورس اوراق 
بهــادار تهران در گروه شــوینده با نماد ذســاینا 
درج شــده و ســهام آن برای اولین بار در تاریخ 
1395/12/18 مــورد معامله قرار گرفته اســت.

جایگاه شركت در صنعت
شــرکت در صنعت شــوینده و مواد شــیمیایی 
فعالیت می کند. رشــد فــروش صنعت مذکور در 
سال جاری به ســال قبل 1/03 درصد می باشد. 
و شــرکت در بیــن شــرکت های فعــال در این 
صنعت بــا حجم فروش معــادل مبلغ 544/540 
میلیــون ریــال در )گروه مایعات ظرفشــویی در 
رده ســوم( در  اســتانها  در  و  رده دوم  تهــران 

تهــران  در  لباسشــویی  مایعــات  )گــروه 
چهــارم( رده  در  اســتانها  در  و  ســوم  رده 

)گــروه مایعات پاک کننده و لکــه برها در تهران 
رده چهارم و در اســتانها در دره پنجم( قرار دارد.

طرحهای توسعه شركت
شــرکت براســاس مزیــت صادرات در ســال 
92 موفــق به دریافت وام با بهــره پایین و 5 
ســاله جهت طراحی توســعه شــرکت گردید 
که بخشــی از آن در ســال 95 اجرایی شــد.

فراینــد تکنولوژیــک در شــرکت ســاینا بــا 
محوریت اتوماســیون و کاهش عملیات دستی 
همراه می باشــد که مبین موارد ذیل هســت:

الــف( در واقــع طرح ریــزی فراینــد بر این 
اســاس صدمات ناشــی از خطای انســانی را 
به حداقــل می رســاند و شــرایط الزم را بر 
تدویــن دقیــق تر و اجــرای اســتانداردهای 
نمایــد. مــی  ممکــن  فنــی  و  تولیــد 

ب( تکمیــل فرآیند تولیــد محصوالت به ویژه 
در حلقه ظروف حجیم، حفظ کیفیت و کاهش 

زمــان تولید و هزینه حمل و نقل عنصر تعیین 
کننده در بهره وری و توســعه کنترل کیفیت 
جامع و مدیریت کنترل کیفیت جامع می باشد.

بازاریابی و برنامه های آینده
الف- محصوالت جدیدی که در سال موردگزارش 

وارد بازار شده اند:
ژل ماشین ظرفشویی پوش

مایع لباسشویی سپید 5
بسته بندی جدید مایعات لباسشویی 
بسته بندی جدید مایعات ظرفشویی

ب- محصوالت در مرحله طرح ریزی:
مایع توالت شوی رخشا
مایع نرم کننده سپید

مایع ظرفشویی گلی جوان    
گزارش عملكرد اجتماعی شركت

گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح 
رفاهی و بهداشتی و آموزشی کارکنان

نظارت بر نحوه طبخ و حمل و توزیع غذا و رعایت 
ضوابط بهداشتی آن

استفاده از بیمه های تنکمیل درمان، حوادث عمر 
برای پرسنل شرکت

انعقاد قراردادهای مربوط به خدمات ورزشی
انجام منظم معاینات ادواری پرسنل

تقویت سیستم بهره وری شرکت به جهت افزایش 
همیت شغلی کارکنان

حفظ سیســتم حقوق و دستمزد به جهت توسعه 
نظام شایسته ساالری
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