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مدیریت هنر است و آنان که این باور راستین را می دارند و به مدیرانشان به عنوان ناب ترین گوهر ارج می نهند 
امروز به عمق اقیانوس ها ره یافته و در فضا به اکتشاف سیاره ها دست می یازند. و در هیچ کجای دنیا خبر 
نداریم که بر تن مدیر شالق کشیده باشند مدیر، گران ترین داشته است که از هزاران، یک نفر بدین مقام نائل 
می شود. بگذارید مصداقی بگویم، خود شنونده خاطره ای بودم در طول جنگ تحمیلی و ناقل خاطره می گفت 
در اتاق جنگ، جلسه اضطراری بود پس از لختی باالترین مقام نظامی آن روزها »شهید صیاد شیرازی« آمدند و 
ابتدا گفتند فرمانده این عملیات »مرصاد« کیست؟ هر یک از حاضرین بهم نگاه کردیم و هیچکدام حرفی نزدیم 
هنوز مشخص نشده بود، آن شهید به من اشارت کرد و گفت: شما فرمانده عملیات باشید و من که مقام نظامیم 
در رده چندمین پائین تر بود با تعجب در جای خود جابجا شدم و گفتم امیر... با جدیت گفت: زین پس شما 
فرمانده اید و ما فرمانبر شما، نقل این خاطره نشان از آن دارد که نقش مدیریت چه با ارزش است در مکتب 

موالیمان این را آویزه گوشمان بداریم. هرجا سنگ و آجر است به پای مدیر نزنیم. 
دکتر علیرضا اسدپور کفاش از جمله مدیرانی است که نشان داده این هنر مدیریت را خوب می داند و بواسطه 
درایت و تدبیرش دو سال اخیر هنرمندی مدیریتش چرخهای زنگ زده کارگاه ها، روغن کاری شده و تسهیالت 
به جا در اختیار دل سوختگان اشتغال های تولید قرار گرفته در تیم بانک صنعت و معدن، لیزینگ صنعت و 
معدن دعای خیر حاصل که بزرگترین سرمایه یک مدیر خدوم و جهادگر است. صدآفرین و طنین صلوات و 
تشویق های مکرر در روز مجمع به پاس خدمت شایسته و بایسته مدیریت این جوان بوده تا جایی که  نماینده 
بانک صنعت و معدن با افتخار در تائید این باور سهامداران خرد و کالن وظایف ذاتی و کارنامه قبولی مدیرعامل 
لیزینگ صنعت و معدن را شهادت داد و البته بر دکتر نجارزاده جوان قدرشناس و خداجوی هم سالم و درود. به 
عنوان یک پیشکسوت مطبوعاتی بر این باورم که مدیریت اجرائی دکتر علیرضا اسدپورکفاش در کنار مدیران و 
معاونانش اگر چون گذشته با حمایت سهامداران عمده و اعضای هیات مدیره توانمند و کار کشته شرکت همراه 
باشد شک نکنید که لیزینگ صنعت و معدن به عنوان متخصص ترین لیزینگ و نوآورترین در ارائه تسهیالت 
و خدمات می تواند در جهت حصول افتخار ملی و تجلی نام پرآوازه بانک صنعت و معدن ایران در جای جای 
جهان آنچنان جایی داشته باشد که همه توجهات را به خود معطوف سازد. کار بزرگ مردان و مدیرانی بزرگ 

می خواند و من لم یشکر الخالق که در این تیم مدیریت از این قبیله بسیارند.

دكتر علیرضا  اسد پور كفاش - مدیرعامل لیزینگ صنعت و معدن

گفته بودی صدای مائی. گفته بودی همیشه و هر 
لحظه با مائی .

گفته بودی هر جا کم آوردیم و نفسمان از بغض 
گیرکرد.

توی گلو یا هر جا که خوشحال و ذوق زده بودیم، 
تو با مائی و درکنارمانی.

گفته بودی زندگی ما ، پیچ و خم هایی دارد و اسم 
امتحان رویش

گذاشــتی اما یــادآوری کــردی کــه در تمام 
ایــن لحظه هــای ســخت با مــا مــی مانی.

خودت گفته بودی، گفته بودی که هســتی و ما 
باید به خاطر بودنت ، همیشه امیدوار باشیم . نمی 
خواهــم راه و بیراهه را با هم بــدوزم و کج بروم. 
مــی خواهــم بگویــم اینجــا کســی هســت 
کــه یــادش رفتــه تــو همیشــه هســتی در

هر لحظه ، هر ثانیه ، هرجا و با هرکس. اینجا یک 
نفر هست که پنج بار در روز اسمت را فریاد زده اما 
تو را یادش رفته. می خواهی بلندتر اعتراف کنم؟

زمســتان تمام شده و من یادم هست که هر بهار 
، در آن لحظه طالیی و خوشایند و امیدوارکننده، 
در لحظه ای که ساعت می گوید آخرین تیک تاک 
های سال قبل و من آخرین برگ تقویم را جدا می 
کنم، ازتو حول حالنا می خواهم، حاال بهار نیست. 

نوروز نیامــده، برگ های زرد هنوز زیر درخت ها 
نشسته اند، چه برســد به آنکه از روی درخت ها 
بریزند. هوا آرام اســت من اما ... اما من ... اما من 
دســت و دلم را هدیه داده ام به ناآرامی ها. تو که 
خودت خوب می دانی ، یادم رفته این توئی که هر 
لحظه را به بهترین نوعش تغییر می دهی و من، چه 
ساده ، در خود فرو رفته ام و با خود گفته ام امسال 
سال من نیســت. چه ساده، ناامید شدم و از کنار 
گفته هایت گذشتم. خودم اشتباه را قبول کردم. 
اصال این بار با قصد معذرت خواهی آمده ام سراغت 
آمده ام که صدایت کنم یا محول الحال و االحوال...

در این زمســتان ارام، در این زمســتان که هنوز 
رنگارنگ نشــده و در این شــهر دلمــرده و بی 
باران در این شــهر کــه آدم هایــش ناآرامند و 
جمعه هایــش آدم را بی تاب مــی کند، در این 
شــهر که غروب هایش می لغزد روی شهر و دل 
هامان ترســیده و آرام نمی گیــرد. خدایا هنوز 
ناامیــد نشــده ام آنقدر که یادم بــرود: عبادت و 
شناختن راســتین ات بهار و پائیز نمی شناسد. 
می توانم هر لحظه زیر لب یا بلند، صبح یاشــب 
در دعای لحظه هایم و خواهش ثانیه هایم، تمام 
خواســته ام از تو یک جمله ساده و بهارانه باشد:

حول حالنا الی احسن الحال 

حول حالنا الی احسن الحال

دكتر علیرضا اسدپور كفاش از جمله مدیرانی است كه نشان داده این هنر مدیریت را خوب می داند
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خسرو اميرحسيني

در ایران جشن نوروز در سراسر کشور برگزار می شود و با توجه به این که مهاجران ایرانی 
و سایر کشورهای حوزه نورزو،این آیین باستانی را در کشورهای میزبان جشن می گیرند، 
به طبع پراکندگی حوزه جغرافیایی نوروز بسیار وسیع تر از منطقه گفته شده است و 
آفریقا ، آمریکا، غرب اروپا، غرب آسیا، اقیانوسیه و شرق آسیا را نیز در بر می گیرد. نوروز 
طوالنی ترین جشن ایرانیان است که مجموعه ای از مراسم و سنت ها را به همراه دارد، 
برخی از این آیین نامه های اجتماعی، مراسم، مناسک، فستیوال ها و هنرهای اجرایی 
)موسیقی، شعر ، آواز، رقص( در »فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس ایران« به ثبت 
رسیده اند، »رنگ کردن تخم مرغ«، »نوروز خوانی« ، »قاشق زنی«، »آیین نقاره زنی«، 
»میرنوروزی« ، »آیین آهو چهره« ، »مراسم عروس گوله«، »مراسم کوسه به داس«، 

»تکم گردانی« ، »آیین کوزه شکنی شهرستان 
قائن« ، »خانه تکانی«، »سبزه گذاشتن« ، اجرای 
نمایش خیابانی »حاجی فیروز«، »رســم شال 
اندازی یا شاخ ساالماخ« ، »چهارشنبه سوری« 
، »آیین نواوســتی« ، »مراسم کوسه نشین« ، 
خیرات برای رفتگان و زیــارت اهل قبور )پنج 
شنبه آخر سال و شب آخر سال(، چیدن »هفت 
سین« )در این سفره، هفت چیز قرار می گیرد که 
با حرف سین آغاز شده باشد(، دعای تحویل سال 
نو، دید و بازدید و باالخره »سیزده بدر« از آیین 
و رسم نوروزی این سرزمین به شمار می آیند.

»ســبزی پلو با ماهی« و »رشته پلو«، از جمله 
غذاهای سنتی ایرانیان هستند که در شب عید 
طبخ و در جمع خانواده و در اولین شــب سال 
نو صرف می شــوند. همچنین از شیرینی های 
سنتی و محلی می توان به »قطاب« و »کماج« 

اشاره کرد. برگزاری مسابقات ورزشی عمومی در معابر شهری و روستایی و بازی هایی 
چون »گردوبازی«، »تخم مرغ بازی« ، »خیمه شــب بازی«، »نمایش اسب چوبی«، 
»چوگان« ، »بازی هله هله گرگ چمبری«، »بازی پالن« ، »بازی های بومی محلی 
اورامان« ، »تیراندازی روی اسب« ، »بازی شاه و وزیر نوروزی« و انواع بازی های محلی 
همچون »از سرنو قزل خانم«، »خرساپالونسل«، »وستاسه پایه«، »آغل کرمن«، »باربار 
ســوارا« ، »گال بازی سنو گناباد« ، »هورزما )کشتی(« ، »حمام حمام«، »ترنه بازی 
)کمربندبازی ( و دال پچالن در شهرستان خرم اباد«، »تی تی بهمئی«، و »الفندبازی 
)بندبازی( مازندران« ، و انواع کشتی های محلی   منطقه  ای از جمله »آیین کشتی 
با جوجه خراسان شمالی و رضوی«، »مراسم کشتی پهلو به پهلو« »میس میسی« ، 
»سنتی مشت در مشت روستای فشکور مازندران«، »لوچو« ، »دوزله نوازی ایالم« ، 
»گیله مردی« ، »رقص چوب« ، »ترنا بازی« در این ایام به شــادی نوروز می افزایند.  
نوروز در آغاز فصل بهار و نخستین ماه سال خورشیدی برابر با 21 ماه مارس میالدی 
جشن گرفته می شود. منشا این روز به مطالعات ستاره شناسی دوران باستان بر می 
گردد . در قرون میانی اسالمی این محاسبات توسط دانشمندان مشهوری چون ابوریحان 
بیرونی، محمود کاشفری و حکیم عمر خیام نیشابوری با کنکاش بیشتر به روز رسانی 
شــد. در سال 467 هجری قمری به سبب عدم محاسبه دقیق سال شمسی، نوروز 
مقارن شد با 17 روز مانده به پایان زمستان. در این سال به فرمان سلطان عالءالدین 
سلجوقی تقویم جاللی توسط دانشمندان ایرانی از جمله حکیم عمر خیام نیشابوری 
تنظیم شده و بر این اساس زمان جشن نوروز مقارن با اول بهار هر سال تثبیت شد. 

نوروز 
نوروز در لغت به معنی روز نو و در اصطالح مراســمی اســت که در آغاز فصل بهار و 
نخستین ماه و سال خورشیدی برابر با 21 ماه مارس میالدی جشن گرفته می شود 
و به مدت 1 تا 13 روز به طول می انجامد. جشــن نوروز در تمام کشــورهای عضو 
پرونده ثبت جهانی آیین نوروز به جز هند و پاکســتان در سطح ملی برپا می شود.

نوروز آمیزه ای اســت از جشن ها و مراســم مختلف، رویدادهای آیینی و فرهنگی 
کــه در هر خانــواده و جامعــه ای برگزار می شــود. بازی های ســنتی ، غذاهای 
مخصوص، اجرای رقص و موســیقی ، ادبیات و بیان های شــفاهی، صنایع دستی 
و نقاشــی از جمله فعالیت هایی هســتند که به مناســبت نوروز اجرا می شــوند.
یکــی از متداول ترین غذاهایــی که تقریبا در تمام کشــورهای عضو پرونده ثبت 
جهانــی آیین نوروز با اســتفاده از جوانه گندم طبخ می شــود ســمنو )َســَمنی 
، ســمنک، ســومنک، سوملک، ســمنه، سوملک، ِســِمنی( یا هریســه نام دارد.

از دیگر تشــریفات نوروز در برخی کشــورها می توان به سبز کردن سبزه یا سمنی 
اشــاره کرد که از جوانه گندم رویانده می شــود و جنبه نمادین و سمبولیک دارد.
ارزش هایی همچون صلح و همبستگی، دوستی و هم 
جواری ، تسامح و تنوع فرهنگی، سبک زندگی سالم و 
نوزایی محیط زندگی در طول هزاران سال توسط این 
رویداد فرهنگی )جشن نوروز( ترویج و از نسلی به نسل 
دیگر منتقل شده و می شود که در نتیجه منجر به احترام 
به طبیعت و نیز احترام متقابل میان فرهنگ ها می شود.
زنان نیز همواره نقش چشــمگیری در برنامه ریزی ، 
مدیریت، اجرای مراسم نوروز و نیز انتقال این فرهنگ 
و دانش ســنتی به جوانان و به نسل های بعد ایفا می 
کنند . این آیین بخشــی از هویــت فرهنگی مردم 
یک ســرزمین بوده و به تقویت و قــوام آن می افزاید.
نوروز با قدمت تاریخی و گستردگی جغرافیایی بسیار 
وسیع خود طیف وسیعی از شاخصه های میراث فرهنگی 
ناملموس را در بر می گیرد و شامل اشکال و تجلیات مختلف 
فرهنگی است که برمبنای موارد زیر شکل گرفته است:
اســاطیر، افســانه ها و داستان ها، حماســه ، شعر، 
موســیقی، رقص، رفتارهــای گروهی و زبانــی ، تجربیات، مهارت، هنر و اشــیاء 
متنوع مثل ابزار کاری با زندگی روزمره که در مراحل مختلف جشــن کاربرد دارند.
در کل اگــر چه این مراســم ویژگی های کلی مشــترکی را در کشــورهای حوزه 
نوروز شــامل می شــود اما هــر منطقه همچنــان خصوصیات بومی و ســلیقه 
ای خــود را حفظ می کنــد و این تنوع فرهنگــی غنی نوروز را اثبــات می کند.  

عید آمد و ما لختیم
خدا را شــاکرم که آن توان داد تا با یاران یک دل دوازده ماه ســال 1395 را به پایان 
بریم. این کار نمی شد مگر با اتحاد و گذشت بچه ها که به قول استاد معظم باستانی 
پاریزی) اســتاد تاریخ دانشــگاه تهران(، از اینکه نتوانم بیشتر خدمت کنم خجلم.
اساتیدی چون دکتر افشار و یغما از نشر به دلیل کم لطفی متولیان فرهنگ هر شماره 
می گفتند پایان کار است ولی اسب قلم کی از تاخت باز ایستد؟ استاد یغمایی که تمام 
حیات خود را در نشر گذارد و آن روز که در کنجی به شهر کرمان تنهایی را سر می 
کرد و قوتش شده بود کله جوش که ظهرها در دفتر مجله که خانه او هم بود - تک 
و تنها - مشــغول غلط گیری مجله می شد و شخصا بلند می شد و مشتی کشک 
توی تغار می ریخت و با دســت کشــک ها را می مالید و آنگاه آن را ، با کمی روغن 
ســرخ می کرد و به قول ما کشک یا کله جوش درســت می کرد و نان خشکه ای 
که مرحوم امینی از خور بیابانک برایش میفرســتاد در آن خرد می کرد و می خورد 
و شاهد آن عبدالکریم تمنا شاعر مهاجر افغان است که بسیاری از روزها را در خدمت 
استاد بوده است. این مطلب را آوردم تا به یاد متولیان از خرد و کالن آوریم که بگوییم 
استاد یغما در دوره ما بودند و نه در طوس که سلطان غزنوی در مقر حکومت نشسته . 
امروز فرهنگ نشر در عاشقان است که پابرهنه شکم گرسنه به عشق تعالی فرهنگ اسالمی 
روزگار می گذرانند . و قرارمان نیست که مدام  آه دل کشیم و کار را نیمه تمام و منت را به دوش 
نادانی گذاریم. ما بر عهد خود هستیم که باشیم و آنانکه عاشقانه یاری رساندند از این جمله اند.
بخوانیــد عاشــقان  نــون  والقلــم و مایســطرون  همــکاران ایــن شــماره را.

شــد ن  و ید فر یش  و ر د
شد ن  و ر قا کیســه  هم 
شد ن  ســلطا سه  کا هم 
ا د با چنین  د  بــا تا   
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1-بررســي تمام ابعاد بانك هاي جدید )از جملــه صنف طال و نفت( و 
آسیب شناسي آن ها 

تشکیل بانک اصناف در بسیاري از جنبه ها مي تواند به پیشبرد اهداف اقتصادي 
کشــور یاري رساند. در این راســتا و به عنوان یکي از این جنبه هاي اصلي مي 
توان به حمایت از موسسات کوچک و متوسط زودبازده اشاره داشت که علیرغم 
نقش اساســي این موسسات در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتي، ایجاد اشتغال و 
توســعه صادرات و به دلیل شرایط خاص اعتباري ایشان، از حمایت همه جانبه 
نظام بانکي کشــور بهره مند نیستند. بدین ترتیب تشکیل بانک هاي خصوصي 
با محوریت اصناف مي تواند این نقصان را تا حدود زیادي پوشش دهد. از سویي 
دیگر پیاده ســازي این طرح در مرحله اجرا با موانع بسیاري مواجه مي باشد که 
الزم است از طریق پیگیري مستمر اصناف و نیز حمایت دولت، این موانع مرتفع 
گردند؛ مواردي چــون فراهم آوري الزامات قانوني تشــکیل بانک به مثابه یک 
بانک خصوصي، طراحي مدل کســب و کار و نیز حوزه فعالیت براي جلوگیري 
از همپوشاني با ســایر بخش هاي نظام بانکي در این راستا قابل ذکر مي باشند 
2- بررســي وضعیــت فعلي بانك ها و تشــریح چالش هــاي آن ها
نظام بانکي ایران به خاطر نوع مالکیت، نوع فعالیت ها، قوانین حاکم، منابع محدود، تعدد 
مراجع نظارتي، ضعف سیستم هاي سخت افزاري، نرم افزاري، ضعف آموزشي، تبعات 
منفي تحریم ها طي سالیان گذشته و در نهایت ساختار دولتي با برخي چالش ها  مواجه 
است. در حالت کلي، معضالت نظام بانکي را مي توان در چند الیه طبقه بندي کرد.

- الیه اول معضالت بنیادین است که از جنس مسایل ساختاري و نهادي است. 
- الیه دوم، تنگناي اعتباري بانک ها اســت که به کاهش درآمدزایي دارایي هاي 
بانک ها منجر شــده اســت. افزایش مطالبات غیرجاري به عنوان یکي از دالیل 
اصلي بروز تنگناي اعتباري در شــبکه بانکي مطرح اســت. البته بانک مرکزي 
تالش هــاي زیــادي را در زمینه کاهــش آن صورت داده اســت. در این زمینه 
مي توان به تشــکیل »کمیته فرادستگاهي رسیدگي به مطالبات معوق بانک ها« 
اشــاره کرد. براســاس آخرین آمار، نســبت مطالبات غیر جاري از 12.1 درصد 
در پایان ســال 1393 به 11.1 درصد در پایان اردیبهشــت سال 1395 رسیده 
اســت. به دلیل کاهش ریسک ســرمایه گذاري در کشــور و رونق فعالیت هاي 
اقتصادي در دوره پســاتحریم مي توان انتظار داشــت که مســاله بدهي بخش 
غیردولتي به سیســتم بانکي کاهش یافته و نسبت مطالبات غیرجاري در نظام 
بانکي به صورت قابل  توجه کاهش یابد و به اســتاندارهاي جهاني نزدیک شود.

-  الیه سوم معضل افت جریان نقد بانک ها است که در قالب افت نسبت تسهیالت اعطایي 
به سپرده ها، نرخ باالي سود و جنگ قیمتي بین مؤسسات مالي نمایان شده است. 
- کاهــش ارتباطــات بانک هاي ایراني بــه دلیل اعمال تحریم هــاي اقتصادي 
در ســالیان گذشــته باعث شــده تا ورود مجدد ایران به عرصــه تعامالت بین 
المللــي عالوه بر فرصت هایي که مي تواند براي نظام بانکي کشــور فراهم کند، 
بــا دغدغه هایي همراه باشــد. به دلیل ســرعت تحوالت عرصــه مالي و بانکي، 
دســتورالعمل ها و رویه هاي اجرایي بین المللي تغییر یافته و با رویه هاي اجرایي 
حال حاضر کشــور متفاوت اســت. به این ترتیب ناخواســته چالِش معرفي و 
پیاده ســازي ایــن قوانین، مقررات و اســتانداردها و پیــروي از قوانین نظارتي 
بین المللي پیش آمده که یکي از موانع پیش روي تعامالت مالي جهاني اســت . 
- مشــکالتي نظیر چگونگي تعیین نرخ سود، تسهیالت تکلیفي، عدم گسترش 
ابزارهاي نوین پرداخت در شبکه بانکي، موضوعات مرتبط  با بانکداري اسالمي، 
وضعیت ترازنامه اي و حسابرســي وصورت هاي مالــي بانک ها و میزان تطابق با 
استانداردهاي ارائه شــده از سوي کمیته بازل و ... از دیگر معضالت نظام بانکي 
هستند که عدم ارائه راهکارهاي مناسب براي مقابله با این چالش ها سبب خواهد 
شد شرکاي خارجي براي همکاري مشترک با بانک هاي ایراني دچار تردید شوند.

به منظور رفع چالش ها و موانع برشــمرده، برنامــه اصالح نظام بانکي براي حل 
این معضالت در قالب دو فاز اجرایي مطرح شــده اســت. در فاز اول و اقدامات 
اولیه براي اصالحات بنیادین اجرا مي شــود. در انتهاي فاز اول زمینه براي اجراي 
اصالحات بنیادین فراهم شده و نظام بانکي نیز با تغییر ساختارهاي اولیه از چالش 
هاي کنوني دور شــده و توان و آمادگي خود را براي اصالحات اساسي به دست 
مي آورد. در فاز دوم، اصالح ســاختاري و نهادي نظام بانکي محقق خواهد شــد. 

3- بررسي نرخ سود بانكي به عنوان بزرگترین چالش نظام بانكي و بخش 
تولید

تصمیم گیــري در خصوص تعیین و کاهش نرخ ســود بانکي با توجه به ماهیت 
چندبعــدي آن و نیــز به 
دلیل اثــرات بااهمیت آن 
مختلف  هــاي  برحــوزه 
شبکه بانکي،  به یک چالش 
بزرگ در نظــام اقتصادي 
کشــور تبدیل شده است. 
در این راســتا الزم اســت 
به  تأثیرپذیر  متغیرهاي  تا 
تحت  و  شناسایي  درستي 
مورد  مختلف  سناریوهاي 
بررســي قرار گیرنــد. به 

عنوان نمونه عواملي چون هزینه پول در نظام بانکي و شــرایط رقابتي حاکم بر 
جذب منابع، حداقل و حداکثر نرخ بازدهي در بخش هاي مختلف اقتصادي و نیز 
انتظارات تورمي کســب وکارهاي مختلف که به جهت گیري متفاوت ایشان مي 
انجامد، از جمله مهم ترین عوامل مرتبط مي باشند. به هر روي بررسي دقیق اثرات 
تغییر در نرخ ســود بانکي، نقش مهمي در پیشگیري از بسیاري از اثرات جانبي 
همچون افزایش حجم معوقات بانکي و جریان منابع به ســوي سفته بازي دارد. 

4- بررسي چالش هاي بانك هاي توسعه اي در ایران
ضرورت نیل به توســعه اقتصادي از یک طرف و کمبود ســرمایه و مهارت هاي 
الزم با درجات مختلف از ســوي دیگر، در کشورهاي پیشرفته و در حال توسعه 
موجب شــد تا نهادهایي براي هدایت ســرمایه گذاري ها در امر توسعه اقتصادي 
کشــورها در قالب بانک ها و سازمان هاي توسعه اي و تخصصي به وجود آیند که 
با طبقات مشخص وام گیرنده مانند صاحبان صنایع،کشاورزان، صادرکنندگان، 
واردکنندگان، افراد جویاي کار و ... ارتباط داشتند و فعالیت آن ها مستلزم کاربرد 
روش هاي مخصوص تأمین مالي و برخورداري از منابع مالي ارزان قیمت بود. این 
موسســات غالباً اعتباراتي را که مي توان به عنوان اعتبارات اقتصادي- اجتماعي 
نامیــد، توزیع کرده و اصوالً اعتبارات میان مدت و بلندمدت عرضه مي کردند. در 
واقع مي توان گفت بانک هاي توسعه اي و تخصصي، بانک هایي هستند که عالوه 
بــر وظایف عمومي بانک ها، وظیفه تأمین مالــي ارزان قیمِت میان مدت و بلند 
مدت براي اجراي طرح هاي اقتصاد را به عهده دارند. نیاز به بانک هاي توســعه اي 
و تخصصي در کشــورهاي در حال توسعه بیشتر و اساسي تر است، زیرا توسعه، 
بدون وجود ســرمایه ارزان قیمت امکان ندارد. در کشور ما نیز بانک هاي توسعه 
صادرات، صنعت و معدن، کشــاورزي، مسکن و توســعه تعاون ؛ بازوي اجرایي 
دولت ها براي تحقق اهداف توسعه اي )در ابعاد مختلف( محسوب مي شوند. از جمله 
چالش هاي مهم فراروي این دســته از بانک ها  مي توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1- نبــود قانــون مشــخص و مدون ناظــر بر فعالیــت بانک هاي توســعه اي 
)اعمــال قوانین و مقررات یکســان بــراي بانک هــاي توســعه اي و تجاري(

2- حجم باالي تسهیالت تکلیفي در برخي بخش ها
3- عدم بهره گیري موثر بانک هاي توسعه اي کشور از ابزارهاي استقراض و انتشار اوراق 
4- تکالیف قانوني متعدد و غیر شــفاف بانک هاي توسعه اي و عدم تناسب میان 

تکالیف قانوني و میزان حمایت ها
5- عدم توسعه روابط کارگزاري مناسب با بانک هاي خارجي 

6- عدم دسترسي کافي به منابع مالي ارزان قیمت
توســعه اي بانک هــاي  برخــي  در  تخصصــي  و  تجــاري  کارکــرد   -7

8- افزایش مطالبات غیرجاري 
9- عــدم هماهنگي کافي میان نهادهاي توســعه اي و بانک هاي توســعه اي

10- محدودیت هــاي ایجاد شــده در نتیجه بــال 2و3 بــراي کلیه بانک هاي 
توســعه اي )گران شــدن ابزارهاي تامین مالي تجاري، عــدم تمایل بانک ها به 
اعطــاي وام هاي با سررســید بلندمدت به دلیل هزینه هاي بــاالي تامین مالي 
مکمل و بروز مشــکالت در زمینه حمایت از شــرکت هاي کوچک و متوســط.

مصاحبه دکتر علي صالح آبادي، مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات ایران 
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کارنامه بورس در پسابرجام
مدیرعامل شرکت بورس تهران عملکرد یک ساله بازار سهام را تشریح کرد

ان
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پنجاه ســال از تاســیس بورس در ایران می گذرد، با وجود دك
فعالیت این نهاد طی نیم قرن اخیر، به نظر می رسد این بازار 
همچنان پتانسیل های الزم را برای توسعه بیشتر دارد. در این 
بین کم نیستند سهامدارانی که همچنان از روند فعالیت در 
این بازار انتقاد دارند. این انتقادها که عمدتا در بخش تسهیل 
معامالت بورسی و نقدشوندگی سهم ها از موضوعاتی است 
که در گفت وگوی با دکتر حســن قالیباف اصل، مدیرعامل 
شرکت بورس تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. 
قالیبــاف ورود ابزارهای مالی جدید ماننــد  Optione و 
پذیرش شرکت های جدید بورسی را از مواردی می داند که 
در سال 95 تا حد زیادی در تسهیل معامالت نقش داشته 
و در مقابل از ابهام در فضای کل اقتصاد کشور انتقاد می کند.
 به عنوان اولین سوال عملكرد شركت بورس را در سال 

95 چگونه می بینید؟
 با توجه به تحوالتی که طی یکســال اخیر رخ داده است، 
اما همچنان ســهامداران انتقادهای بسیاری به عملکرد در 
برخی بخش ها دارند. نظرشــما دراین خصوص چیست؟

بورس تهران بعد از اجرایی شدن برجام وارد مرحله جدیدی 
از فعالیت شده است. با وجود تمام مشکالت دوران تحریم ها 
ما توانستیم با بسیاری از بورس های جهانی دیدار داشته باشیم 
و همکاری های جدیدی را شــروع کنیــم. اکنون با وجود 
بیش از 10 میلیون سهامدار و 325 ناشر فعال در قالب 38 
صنعت، ارزش بازار بورس تهران از 330 هزار میلیارد تومان 
فراتر رفته اســت. در این میان، توجــه دولت به نقش بازار 
سرمایه امسال افزایش چشمگیری داشت. درخصوص تامین 
مالی بخش خصوصی و دولتی، فرصت های مناسبی برای 
رشد و به  فعلیت رسیدن پتانسیل ها فراهم کرده است. بازار 
بدهی که یکی از مهم ترین بازارهای جهان اســت با کمک 
دولت توانست توسعه بسیاری داشته باشد و هم اکنون این 
بازار نقش بســزایی در پرداخت بدهی های دولت دارد. هم 
اکنون شــاخص در محدوده 76 هزار واحد اســت و ارزش 
معامالت در 10 ماهه اول ســال 95 نسبت به دوره مشابه 
در ســال 94 با رشد 69 درصدی مواجه شده و از 303 هزار 
میلیارد تومان به 512 هزار میلیارد تومان رســیده اســت.

شما در گفته هایتان به بحث تامین مالی اشاره کردید. یکی از 
نقش های بازارهای سرمایه هرکشور در بحث تامین مالی صنایع و 
شرکت ها است. در این خصوص نقش بازار بدهی بسیار مهم است. 
با این حال به نظر می رسد عرضه های این بازار نسبت به 

حجم تقاضا چندان زیاد نیست؟
در حوزه تامین مالی توســعه مطلوبی در بازار سرمایه اتفاق 
افتاده است و نهادهای مختلفی مانند صندوق پروژه و صندوق 
زمین و ســاختمان در بازار سرمایه ایجاد شده تا شرکت ها 
بتوانند از این ابزار نیز برای تامین مالی استفاده کنند.در این 
میان در حوزه ابزار صکوک و اوراق مشــارکت نیز توســعه 

مناسبی انجام شده و جزو برنامه های بازار سرمایه است که 
بتواند به تامین مالی بخش خصوصی و دولتی از طریق ابزار 
بدهی کمک کند. در بازار بدهی ارزش معامالت این بازار از 
2هزارو 900 میلیارد تومان در10 ماهه اول ســال گذشته، 
به 8هزار و 100 میلیارد تومان رســیده ایم و با رشد فزاینده 
175 درصدی مواجه هستیم. ارزش بازار این اوراق به بیش 
از 92هزار میلیارد ریال رسیده است و انتشار اوراق جدید در 
سال 95 معادل 32هزار میلیارد ریال بوده است و شرکت ها، 
تامین مالی از این درگاه را به طور پیوسته به انجام می رسانند.

در مورد راه اندازی اوراق مشارکت ارزی مذاکره اولیه با بانک 
مرکزی انجام شــده و در حال تشکیل کارگروه برای تدوین 
دستورالعمل مربوط و هماهنگی با سپرده گذاری هستیم. برای 
انتشار این اوراق، درخواست هایی از طرف شرکت های پذیرفته 
شده در بورس نیز موجود است. همچنین در بازار اوراق بدهی، 
10 اوراق صکوک و مشارکت معامله شده، 2اوراق مشارکت 
پذیرش شده و 7 اوراق صکوک و مشارکت در انتظار پذیرش 
هستند. به طور کلی میزان عرضه ها از ابتدای سال در حد مطلوبی 
بوده است، اما به دلیل جذابیت این بازار حجم تقاضاها بسیار 
زیاد است. یکی از برنامه های مهم مقامات بورسی در بلند مدت 
رونق این بازار است که با عرضه های باالیی صورت می گیرد.
ورود ابزار اختیار معامله از مهم ترین تحوالت امسال 
بود. ابزاری با پوشــش ریسك مناسب كه می تواند 
سهامداران خارجی را نیز جذب كند. در این خصوص 

توضیحاتی می فرمایید؟
اجرایی شدن معامالت در بازار اختیار معامله نقطه عطفی در 
بازار سرمایه است. همانطور که مستحضرید تعدد در ابزارهای 
معامالتی عالوه بر متنوع تر شــدن سبد محصوالت، امکان 
مدیریت ریسک را فراهم می کند. با تصویب دستورالعمل بازار 
قراردادهای اختیار معامله سهام توسط هیات مدیره سازمان 
بورس و اوراق بهادار بــازار قراردادهای اختیار معامله خرید 
ســهام روی سهام شــرکت های ایران خودرو، فوالد مبارکه 
اصفهان و ملی صنایع مس ایران از تاریخ 28/ 09/ 95 رسما 
راه اندازی شد. زمان زیادی نگذشت تا بازار قراردادهای اختیار 
معامله فروش روی سهام شــرکت های مذکور آغاز به کار 
کرد. در این خصوص آمارها نیز قابل توجه اســت. از ابتدای 
دوره معامالتی قراردادهای اختیار معامله تا اواسط بهمن ماه، 
بیش از 22 هزار قــرارداد به ارزش 38 میلیارد ریال معامله 
شده است. درخصوص معامالت اوراق اختیار فروش تبعی، 
طــی 10 ماهه 95 بیش از 307 میلیون قــرارداد به ارزش 
15 میلیارد ریال معامله شده است که نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل بیش از دوهزار و 900درصد رشد داشته است.

بســیاری از انتقاد هــای ســهامداران درخصــوص توقف 
طوالنی مدت نمادها و بالطبع نقدشــوندگی پایین سهم ها 
است. همچنین مطالعاتی درخصوص فرآیند توقف و بازگشایی 
نماد ها انجام شده تا با بهره گیری از این مطالعات بین المللی، این 
فرآیند با نمونه های بین المللی تطبیق بیشتری داشته باشد.
به  نظر می رسد در بخش های دیگر نیز مشكالتی وجود 
دارد كه تسهیل معامالت و نقدشوندگی را تحت تاثیر 

قرار می دهد؟
همانطور که پیش تر اعالم شد، بورس تهران از نظر مبادالت 
و نقد شوندگی طی سال جاری در وضعیت مناسبی قرار دارد، 
به طوری که ارزش معامالت بیش از 69 درصد افزایش یافته و 
دفعات معامالت به بیش از 13 میلیون دفعه ارتقا یافته است 
که نسبت به سال قبل رشد 49 درصدی را تجربه می کند. با 
وجود این آمار مطلوب، همچنان نمی توان از مشکالت بر سر 
این مسیر چشم  پوشی کرد. درخصوص این مشکالت، به موارد 
مختلفی می توان اشاره کرد. نخستین موضوع شفافیت کم در 
متغیر های کالن اقتصادی است. شفافیت در متغیر های بودجه 
به ویژه متغیر هایی که بر صنایع اثرگذار است و روند رشد و 

توسعه شرکت ها، یکی از ارکان یک بازار سرمایه مطلوب است.
این موضوع کمک می کند فضای بازار از ابهام دور شــده و 
سرمایه گذاران در فضای شفاف به تحلیل داده ها و اطالعات 
بپردازنــد. در این زمینه یکی از نهادهــای مهم و اثرگذار بر 
نقد شوندگی بازارها، بازارگردانی است که اجرایی شــــدن 
معامالت الگوریـتمی یکــــی از ابزار های قابل بهره برداری 
توسط بازارگردانان است که عالوه بر ارتقای حجم معامالت، 
هزینه کمتری برای بازارگردان ایجاد خواهد کرد. فعال شدن 
صندوق های بازارگردانی و بهره برداری آنها از مفاد دستور العمل 
بازار گردانی می تواند این خدمت را در بازار گسترده تر و از پایداری 
بیشــتری برخوردار کند. درخصوص ریز ساختار های بازار، 
مطالعات مناسبی انجام شده که بهره برداری از نتایج آن تسهیل 
پیوسته مبادالت را به ارمغان خواهد آورد. ماحصل این مطالعات 
در قالب گزارش تحلیلی برای فعاالن بازار ارسال شده و امیدواریم 
از نتایج آن در تدوین آیین نامه ها و دستور العمل  ها استفاده شود.

از ســرمایه گذاران خارجی بگویید. بسیاری انتظار داشتند 
پــس از اجرایی شــدن برجام مشــارکت بــورس تهران 
بــا بورس های جهانــی پیش از گذشــته افزایــش یابد. 

طی این یكسال چه اتفاقاتی افتاد؟
بازدید ســرمایه گذاران خارجی از تاالر حافظ طی این مدت 
افزایش یافته است. در این زمینه 245 سرمایه گذار خارجی 
در قالب 42 گروه از بورس تهران بازدید کردند و تعداد کدهای 
معامالتی صادر شده برای سرمایه گذاران خارجی به بیش از 
769 کد رسیده اســت که از این تعداد،141 کد در اختیار 
سرمایه گذاران حقوقی خارجی است. این در حالی است که در 
مقایسه با سال گذشته سرمایه گذاران خارجی در 30 صنعت 
افزایش ارزش دارایی داشــته و در 8 صنعت با کاهش ارزش 
مالکیت مواجه بوده اند. از دیگر تالش هایی که در این زمینه 
و با همکاری بورس های خارجی صورت گرفته است می توان 
به بروز رسانی سامانه معامالت، امضای تفاهم نامه با بورس های 
آتن و مونیخ و عضویت مجدد بورس تهران در فدراســیون 
جهانی بورس ها اشاره کرد. در سال جاری و با اجرایی شدن 
برجام حضور سرمایه گذاران خارجی افزایش داشته به طوری 
که خرید و فروش آنها 100 درصد ارتقا یافته و میزان مالکیت 
آنها بیش از 90درصد رشد کرده است.  به این نکته نیز باید 
توجه کرد سرمایه گذار خارجی زمانی در بورس تهران ورود 
می کند که امنیت ســرمایه گذاری در آن زیاد باشد. به این 
معنا که بتوانیم تا حد زیادی پوشش ریسک را افزایش داده و 
تبادالت ارزی را تسهیل بخشیم که در این زمینه  خوشبختانه 
بانک مرکزی و بورس فعالیت خوبی طی این مدت داشته اند.
در بحث پذیرش شــرکت ها به نظر می رســد فعالیت های 
خوبــی صــورت گرفته اســت. ورود شــرکت های جدید 
چه رهاوردهایی برای ســهامداران می تواند داشــته باشد؟ 
طی این مدت 6 شرکت در فهرست بورس تهران قرار گرفته اند 
که با حضور این شرکت ها بیش از 94 هزار میلیارد ریال به 
ارزش بازار افزوده شده است. همچنین در این مدت 141هزار 
میلیارد ریال از طریق افزایش سرمایه تامین مالی شده است 
که 44800 میلیارد ریال آن از طریق ســود انباشته و سایر 
اندوخته ها بود. همچنین دستورالعمل پذیرش شرکت ها در 
بورس شــرایطی را مشخص کرده است که شرکت ها برای 
ورود به بازار باید تمامی آن شــرایط را احراز کنند و با توجه 
به شرایط سخت گیرانه در این بازار، معموال شرکت های بزرگ 
پذیرش می شوند و تمام تالش ما در این بخش این است که 
کیفیت ورود شرکت ها به گونه ای باشد که به طور کامل شرایط 
پذیرش را احراز کرده باشند. سهامداران ذی نفعان اصلی ورود 
شرکت های جدید هستند. با توجه به اینکه این موضوع در عمق 
بخشی به بورس اثرگذاری زیادی دارد می تواند می تواند خرید 
و فروش را تا حد زیادی تسهیل ببخشد و مدت زمان انتظار 
برای فروش )خرید( سهام را به حداقل ممکن کاهش یابد.
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شانزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 9 اسفندماه 
ســال جاری در مرکــز همایش های بین المللی صدا وســیما برگزار شــد.

در این همایش باشــکوه که با حضور اســحاق جهانگیری معاون اول رییس 
جمهور،مهندس نعمت زاده وزیر اقتصــاد ودارایی،تعداد زیادی از نمایندگان 
مجلس ،مدیران ســازمان حمایــت از مصرف کننده وطیف گســترده ای از 
مســولین ومدیران تصمیم گیر کشــور برگزارگردید، تندیــس ولوح طالیی 
حمایــت از حقوق مصــرف کنندگان به مهندس حســین تنهایی مدیر 

ارشد شــركت مشــتریان گلدیران 
به پاسداشــت این موفقیت اهــدا گردید.

در ایــن همایش کــه با هــدف افزایش 
انگیــزه و حساســیت در تولیدکنندگان 
و ارائه دهنــدگان خدمات بــرای رعایت 
حقوق مصرف کننــدگان، افزایش اعتماد 
و ترغیــب مصرف کنندگان به اســتفاده 
از کاالهــا و خدمــات واحدهــای دارای 
گواهینامه و تندیس، افزایش رقابت سازنده 
بیــن تولیدکننــدگان و ارائــه دهندگان 
خدمــات در جهــت ارائــه محصــوالت 
کیفــی، تالش در جهت برقــراری قیمت 
عادالنــه، تحویل به موقــع و ارائه مطلوب 
خدمات پس از فروش و تشــویق مصرف 
کننــدگان بــه اســتفاده از کاالی دارای 
نشــان ملی اســتاندارد برگــزار میگردد، 
امســال پس از بررســی های دقیق تیم 

های داوری وبا توجه به آیتم های مشــخص شــده شــرکت مشــتریان 
گلدیران توانست با کسب این جایزه مهم موفقیتهای خودرااستمرار ببخشد. 
ســازمان حمایت مصــرف کننــدگان و تولیدکننــدگان به عنــوان متولی 
برگزاری این همایش از ســال 1380 و در روز نهم اســفند ماه هرســال که 
بــه عنوان روز ملــی حمایت از حقــوق مصرف کنندگان در تقویم رســمی 
کشــور ثبت شــده اســت، بنگاه های اقتصادی برتر حامــی حقوق مصرف 
کننده را طی مراســمی با حضور مســئوالن کشــوری و مدیران بنگاه های 

اقتصادی منتخب، بــه عموم مردم معرفی و با اعطــای گواهینامه و تندیس 
هــای ملــی رعایت حقــوق مصــرف کننــدگان از آن ها تقدیر مــی کند.

رعایت حقوق مصرف کنندگان به پایداری تولید و اشتغال در جامعه  کمک می 
کند و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در کشور براساس اصل سوم قانون 
اساسی برای پی ریزی اقتصاد صحیح و عادالنه با لحاظ کردن حقوق تمام عوامل 
درگیر در فرآیندهای اقتصادی برای برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی است.

شرکت مشتریان گلدیران یکی از شــرکت های گروه گلدیران می باشد که به 
عنــوان برترین شــرکت خدماتی 
در خاورمیانــه و آفریقــا در حوزه 
هــای مشــاوره ، مدیریت خدمات 
نصــب و خدمات پــس از فروش 
صوتــی  و  خانگــی  محصــوالت 
تصویری شرکت گلدیران درسراسر 
ایــران ارائــه خدمات مــی نماید.

این شرکت در راستای تامین، ارتقاء 
رضایتمنــدی و افزایــش وفاداری 
مشتریان شرکتهای گروه گلدیران و 
با رویکرد بهبود مستمر فعالّیت ها 
و فرایندهای خود، سیستم مدیریت 
 ISO  کیفیت مبتنی بر استاندارد
برای  و  برگزیــده  را   9001:2008
نیل به این چشــم انداز راهکارهای 
کالن زیر را ســرلوحه فعالیت های 

خود قرار داده است.
 شناسایی و استفاده از فن آوری نوین در راستای ارائه خدمات برتر.

 ارتقاء ســطح کیفی خدمات و محصوالت شرکت متناسب با نیازمندی های 
مشتریان.

 ارتقــاء دانش تخصصی و مهارت های فنی کارکنان شــرکت به عنوان اصلی 
ترین سرمایه سازمان.

 برقراری ارتباط ســودمند دوطرفه با تامین کنندگان بویژه نمایندگان شرکت 
در جهت ارتقاء کارایی واثربخشی خدمات.

اجازه بدهید بهترین ها اول باشند  
مشتریان گلدیران ، برگزیده همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کننده
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دکتر علیرضا اسدپورکفاش در مجمع دست پر داشت
لیزینگ صنعت و معدن ، متخصص ترین لیزینگ کشور

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

در هیچ قومی در روی زمین اســتعداد تحریک و 
تاثیــر از کلمات خواه مکتوب و خواه محفوظ بقدر 
فارس زبانان وجود ندارد، کمتر لسانی را می توان 
یافت که بتواند مانند لغت فارســی در فکر و مغز 
متکلمین آن تاثیر کند. این داشته در مدیران که 
در پشت تریبون به سهام داران گزارش می دهند 
اولین قدم در راه تعالیســت با اینکــه می دانیم.

یکــی از معضالت و مشــکالت فــرا راه موفقیت 
شرکت ها وحوســات تجاری اقتصادی و صنعتی 
همانا »مدیریت« اســت اگر بپذیریم که مدیریت 
فرایند بــه کارگیری موثر و کارآمــد منابع مادی 
و انســانی در برنامه ریزی ســازماندهی بســیج 
منابــع و امکانــات ، هدایت و کنترل اســت که 
برای دســتیابی به اهداف ســازمانی و براســاس 
نظام ارزشــی مــورد قبــول صورت مــی گیرد.

قریب به یازده سال از ابالغ سیاست های کلی اصل 
44 قانون اساســی از سوی مقام معظم رهبری در 
سال 1348 می گذرد. در این میان از جمله موارد 
مهمی که می بایســت در این مدت، مورد تاکید 
جــدی قرار می گرفــت و در پژوهش ها به عنوان 
یک نقطه کانونی به آن توجه می شد. بررسی سیر 
تاریخی و پیشینه اقتصاد ایران در بخش خصوصی 
طی 100 سال گذشته بود. این اقدام از این رو حائز 
اهمیت اســت تا با شناسایی نقاط ضعف و تهدید 
و تبدیــل آن به قوت و فرصت از تکرار گذشــته 
جلوگیری نماییم. در این راستا پژوهشی پیرامون 
سرگذشت فعاالن اقتصادی در یکصد و پنجاه سال 
اخیر صورت پذیرفت که سرآغاز آن با محمد حسن 
امین الضرب می باشــد او به عنوان اولین مسئول 
نهاد کار فرمایی در اواسط عصر ناصری انتخاب شد. 
آن روزها کــه این جمع اعالم وحدت کردند هنوز 
نوک کلنگ مستر دارســی در مسجد سلیمان به 
نفت نخورده بود و خزانه دولت از پول نفت کیفور 
نشده بود تفکر مدیریت بود که گذر از کویر بر پشت 
شتر و اسب ، خر و قاطر حمل و نقل می شد . آرام 
ولی پیوسته، زین داشــته عباس میرزا کریمخان 
زنــد و نادر تا اقیانوس هنــد پیش رفتند. کوه نور 

مسجد وکیل اعزام دانشجو به خارج زانها بجا ماند. 
تاالر زیبای برج میالد و گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی شرکت لیزینگ صنعت و معدن سهامی عام 
در بند چهار طبق صلــوات حاضرین مرا از تاریخ 
بیرون کشــیده و به حال آورد بازرس می-خواند 
حسابها شفاف و بدان بند در عملکرد ساالنه و چهره 
خندان دکتر علیرضا اســدپور کفاش نایب رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل تالشگر و آگاه به زمان و 
مکان در فضای عطرآگین ســالن و بوی صلوات بر 
محمد و آل محمد مرا به کارنامه کاریش کشــید.

هیات مدیره شــرکت لیزینگ صنعت و معدن تیم 

یک دست پرتوان و آشنا به بازار سرمایه می باشد 
و هر یک صداقت و شــفافیت کاریشــان در بازار 
ســرمایه زبان زد میباشــد. علیرضا اسدپورکفاش 
از جمله مدیرانی اســت که توانســته در مســند 
قدیمی ترین و خوش نام ترین شــرکت لیزینگ 
بر اعتبار شــرکت و محبوبیت تیم کاریش بیافزاید 
و در روزیکه شــرکتهای لیزینگ از حال خوشــی 
برخوردار نمی باشد توانسته در برترینها برترین و 
در سودآوری نامی در باالترینها قرار گرفته باشد به 
راســتی که خداقوت خسته نباشید سهامداران در 
تاالر شایسته مقام علیرضا خان می باشد و شفافیت 
مالی شرکت نشــان از آن می داشت که آیندگان 
در قضاوت بازار ســمایه امروز کشور بدین عملکرد 
و بدین رفتار نیکو خســته نباشید خواهند گفت.

جــا دارد به عنــوان یــک روزنامه نــگار که نیم 
قرن در میــدان کاری بوده جنــگ و انقالب را با 
پوســت و گوشــت حس کرده خیانت و خدمت 
را در میدان کار چه بســیار بــا آنها برخورد کرده 
بدین جوانان ببالم و دســت و رویشــان ببوســم.
مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت لیزینگ 
صنعت و معدن )سهامی عام( در تاریخ 95/12/08 

تشکیل گردید.
شایان ذکر است لیزینگ صنعت و معدن به عنوان :
متخصص ترین لیزینگ کشــور در همایش چشم 

انداز صنعت فوالد و معدن کشور
و در مقــام لیزینگــی برتر و نوآور کــه در اعطای 
تســهیالت اجاره اعتبــاری در بخش نفت و گاز و 

پتروشیمی
در بخش ماشــین االت و تجهیــزات مدون و راه 

سازی
در بخــش حمل و نقل هوایــی، دریایی و زمینی 

»سواری و کار«
در بخش کشاورزی و امور دامی
در بخش پیمانکاری و خدمات

در بخش ماشین االت و تجهیزات صنعتی
در بخش پزشــکی و دندانپزشــکی مشــغول به 
فعالیــت و ارائه خدمات و تســهیالت می باشــد 
توانســت در یک رویــداد کم نظیر و بی ســابقه 
بعنوان اولین شــرکت لیزینــگ در ایران موفق به 
 2015 :ISO9001 دریافت گواهینامه اســتاندارد
از Tavintercert گــردد که این از توان مدیریت 
اجرایی و تدوین برنامه های مدون مدیریتی کوتاه 
مــدت - میان مدت و بلندمدت برای رســیدن به 
رویال ارزش آفرین و سودآوری برای شرکت است 
که بایســتی برای این افتخار و همت و همیت این 

مدیر مدبر سر تعظیم فرود آورد.
درادامــه با قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمع 
مربوط بــه اهم فعالیت هــای صورت پذیرفته طی 
سال مالی منتهی به 1395/9/30 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 و با تقسیم سود 
240 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
همچنین ســازمان حسابرسی به عنوان حسابرس 
و بازرس قانونی اصلی و علی البدل انتخاب گردید.

پیام هیات مدیره
حمد و ســپاس خداونــد را که توفیــق داد تا در 
خدمت سهامداران گرامي شــرکت باشیم. هیات 
مدیره، مدیران و کارکنان اعتماد کلیه سهامداران 

رئیس هیات مدیرهآقای حسن رضوانفرشركت سرمایه گذاری صنعت و معدن

عضو هیات مدیرهآقای محمدعلی رازانی نظام العلماییشركت سرمایه گذاری آتیه دماوند

عضو هیات مدیرهآقای فضل اله جعفریشركت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

عضو هیات مدیرهآقای سید عنایت اله هاشمیبانك صنعت و معدن

نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعاملآقای علیرضا اسدپور كفاششركت لیزینگ آتیه الوند
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را ســپاس گفته و قدرداني خود را ابراز مي نماید.
در ســال اقتصــاد مقاومتی، اقــدام و عمل هیات 
مدیره تمامي توان خــود را در جهت حفظ منافع 
ســهامداران محترم و در راســتاي تحقق منافع 
شــرکت و ایران اســالمي بــه کار گرفته اســت. 

بیانیه ماموریت
شــرکت لیزینگ صنعت و معدن با بهره گیری از 
حداکثــر ظرفیت لیزینگ در توســعه راهکارهای 
نوین تامین مالی، در جهــت افزایش کارآفرینی، 
ارتقای رفاه اجتماعی و دســتیابی به رشــد پایدار 
اقتصادی گام برداشته و در این راستا، ایجاد ارزش 
افزوده برای ســهامداران و کسب حداکثر رضایت 
مشــتریان با تکیه بر کارکنان خالق و بهره گیری 
از فناوری هــای نویــن را همواره دنبــال می کند.   

اهداف و استراتژی های شركت
- تنوع پرتفوی لیزینگ

- افزایش نوآوری خدمات لیزینگ

- انعقــاد قراردادهای گروهی با خودروســازان و 
تولیدکنندگان

- بهینه سازی فرایندهای شرکت
- توانمندسازی منابع انسانی

- مطالعه ارائه خدمــات لیزینگ از طریق موبایل
- ارتقا و بهبود خدمات اینترنتی

- اجرای سراســری و جامع انــدازه گیری رضایت 
مشتریان

- افزایش اختیارات شعب
- طراحی سیستم جامع پیگیری وصول مطالبات

- دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان
- جمــع آوری اقســاط از طریــق حســاب های 

الکترونیکی و اینترنتی
- ارتقای دانش و فرهنگ لیزینگ

- پیگیری سیستم مبارزه با پولشویی
جایگاه شركت در صنعت

به نظر می رســد بیش از 300 شرکت لیزینگ در 
کشــور فعال هستند؛ این در حالي است که تعداد 
شــرکت های لیزینــگ در بازار ســرمایه با مجوز 
بانک مرکزی بســیار اندک اســت و از 30 شرکت 
فراتر نمی رود. پنج شــرکت بزرگ لیزینگ شامل 
شــرکت های لیزینگ صنعت و معدن، پارســیان، 
ایــران، رایان ســایپا و غدیر بیــش از 70 درصد 
ســهم بازار را دارند. ســه شــرکت اول لیزینگ 
بانکي و دو شــرکت آخر لیزینگ وابسته هستند.

چشم انداز صنعت لیزینگ
مالــی  منابــع  و جــذب  افزایــش ســرمایه   -
اعتباردهــی و  مشــارکت  بــرای  کافــی  و 
- ایجاد تنوع بخشــی پرتفوی )صنعت و منطقه(
- توجه به نقدشــوندگی و انعطاف پذیری پرتفوی

- تطابق مدت قراردادهای اجاره و سررسید بدهی ها
نقــدی جریان هــای  بــه  بخشــی  ثبــات   -
- ایجاد ارتباط با موسســات بین المللی لیزینگ و 
موسسات مالی و اعتباری جهانی برای تقویت بنیه 

مالی و اعتباری
- متناسب سازی نرخ سود در ارتباط با تخصیص 
منابــع اعتبــاری بــرای فعالیت هــای اقتصادی
- ایجاد فرهنگ ســازی در جامعه برای شناسایی 
موسســات، شرکت ها، 
گروه های مختلف هدف 

با صنعت لیزینگ
-  انعطاف پذیرســازی 
منابع اعتباری اجاره ای 
بــه منظــور رشــد و 
توســعه  فعالیت هــای 
اقتصــادی و تولیــدی

سرمایه گذاری  ایجاد   -
اشخاص  با  مشــترک 
حقیقــی و حقوقی در 
اقتصادی  پروژه هــای 
پربــازده و  کارآمــد 

- حضور فعال در نواحی مختلف تولید به منظور تنوع 
بخشی در فعالیت های لیزینگ و عبور از فعالیت های 
لیزینــگ و همچنیــن فعالیت های تــک بعدی

- شناورســازی نرخ ســود در تخصیــص منابع 
اعتباری به متقاضیان براســاس ریسک متقاضی

- اســتفاده از مکانیزم های جدیــد اجاره دهی به 
مصرف کننــدگان حقوقــی و حقیقی در خصوص 
واگذاری کاالهای سرمایه ای واسطه ای برای انجام 
امــور تولیدی )عرضه کاالهای اجاره ســرمایه ای(  
گــزارش تجزیــه و تحلیــل ریســک شــرکت

عوامل ریسك
ســرمایه گذاری و فعالیت شرکت لیزینگ صنعت 
و معدن، با ریســک های با اهمیتی همراه اســت. 
ســرمایه گذاران باید پیــش از تصمیم گیری در 
خصوص ســرمایه گذاری در این شــرکت، عوامل 
مطرح شــده را مدنظــر قرار دهنــد . مهم ترین 
ریسک هایی که صنعت لیزینگ و شرکت لیزینگ 

صنعــت و معدن بــا آن مواجه اســت عبارتند از:
ریسک اعتباری

ریسک نقدینگی
ریسک نرخ سود )بهره(
ریسک رعایت یا قانونی

ریسک معامالتی یا عملیاتی
ریسک شهرت

سایر برنامه های آتی
هیات مدیره در سال 1396 سعی در تحقق موارد 

ذیل دارد:
- حفظ ســهم بازار موجود و ســعی در توسعه آن

و  اســتراتژیک  ریــزی  برنامــه  در  بازنگــری   -
تدوین ســند توســعه و طــرح تجاری شــرکت

- افزایش راندمان و کارائی
گوناگــون از طــرق  مالــی  منابــع  تجهیــز   -

- بهبود وضعیت وصول مطالبات
- بهبود و ارتقای سیستم های نرم افزاری

بــه  ســازمان  انســانی  نیــروی  تجهیــز   -
جدیــد هــای  فعالیــت  بــه  ورود  منظــور 

برنامه های آینده شركت   
- پیش بینی میزان تسهیالت اعطایی و طرق تامین 

منابع مالی
- میزان تسهیالت قابل پرداخت برای سال 1396 
در حدود 860 میلیارد ریال پیش بینی شده است.
نظارتــی اقدامــات  و  اقســاط  وصــول   -

- شــرکت همواره ضمن توسعه حجم فعالیت های 
خود و پیگیری وصول مطالبات معوق، سعی داشته 
با استفاده از توان و مشاوره های کارشناسان ضمن 
کاهش زمان جوابگویی به متقاضیان و مشــتریان، 
اعتبارسنجی مناسب و قابل قبولی از مشتری انجام 
دهد، تا ریسک غیرسیستماتیک و قابل کنترل سبد 
خــود را به اقل ممکن کاهش داده و کنترل نماید.

 بودجه سال آتی
بودجه ســال مالی منتهی به 1396/9/30 شرکت 
با ســرمایه 2/000 میلیارد ریال معادل 264 ریال 
پیش بینی EPS به ســازمان بورس اوراق بهادار 
ارائه شده و توسط حسابرس و بازرس قانونی مورد 

حسابرسی قرار گرفته است.
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روز  همایــش  شــانزدهمین 
حقــوق  از  حمایــت  ملــی 
مصرف کنندگان 9 اســفندماه 
مرکــز  در  جــاری  ســال 
همایــش هــای بیــن المللی 
شــد. برگزار  وســیما  صــدا 

شــانزدهمین  در  آرمان  بیمه 
همایــش ملی حمایــت از حقوق مصرف 
کنندگان، موفق بــه دریافت  گواهینامه 
رعایــت حقــوق مصرف کنندگان شــد.

در شانزدهمین همایش روز ملی حمایت 
از حقــوق مصــرف کنندگان کــه امروز 
با حضــور معــاون اول رئیــس جمهور، 
وزیر صنعــت، معدن و تجــارت و جمع 
کثیــری از مدیــران و صاحــب نظــران 
بخــش های اقتصادی و خدماتی کشــور 

برگزار شــد، شــرکت بیمه آرمان موفق به کسب گواهینامه در حوزۀ خدمات 
شــد و علیرضا بیانیان مدیر عامل این شــرکت این جایــزه را دریافت کرد.

ســازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان بر اســاس بررســی 
و ارزیابی شــاخص هــای عملکردی شــرکت بیمه آرمان در ســال 1394، 
ایــن گواهینامه را در راســتای رعایت حقــوق بیمه گــذاران و ذی نفعان، 
تکریــم ارباب رجوع و خدمات رســانی مطلــوب به این شــرکت اهدا کرد.

در این همایش که با هدف افزایش انگیزه و حساسیت در تولیدکنندگان و ارائه 
دهندگان خدمات برای رعایت حقوق مصرف کنندگان، افزایش اعتماد و ترغیب 
مصرف کنندگان به اســتفاده از کاالها و خدمات واحدهای دارای گواهینامه و 
تندیس، افزایش رقابت سازنده بین تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات در 
جهــت ارائه محصوالت کیفی، تالش در جهت برقراری قیمت عادالنه، تحویل 
به موقع و ارائه مطلوب خدمات پس از فروش و تشــویق مصرف کنندگان به 
اســتفاده از کاالی دارای نشان ملی اســتاندارد برگزار میگردد، امسال پس از 
بررسی های دقیق تیم های داوری وبا توجه به آیتم های مشخص شده شرکت                
توانســت با کســب این جایزه مهــم موفقیتهای خودرااســتمرار ببخشــد. 
ســازمان حمایت مصــرف کننــدگان و تولیدکننــدگان به عنــوان متولی 
برگزاری این همایش از ســال 1380 و در روز نهم اســفند ماه هرســال که 
بــه عنوان روز ملــی حمایت از حقــوق مصرف کنندگان در تقویم رســمی 
کشــور ثبت شــده اســت، بنگاه های اقتصادی برتر حامــی حقوق مصرف 
کننده را طی مراســمی با حضور مســئوالن کشــوری و مدیران بنگاه های 
اقتصادی منتخب، بــه عموم مردم معرفی و با اعطــای گواهینامه و تندیس 
هــای ملــی رعایت حقــوق مصــرف کننــدگان از آن ها تقدیر مــی کند.

رعایت حقوق مصرف کنندگان به پایداری تولید و اشتغال در جامعه  کمک می 
کند و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در کشور براساس اصل سوم قانون 
اساسی برای پی ریزی اقتصاد صحیح و عادالنه با لحاظ کردن حقوق تمام عوامل 
درگیر در فرآیندهای اقتصادی برای برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی است.

آرمان ما، آرامش شما
شرکت بیمه آرمان )سهامی عام( به موجب قانون تاسیس بیمه گری و با مجوز 
شماره 419801 بیمــه مرکزی جمهوری اسالمی ایـران در تاریخ1390/10/07 
در اداره ثبــت شــرکت ها و مؤسســات غیر تجاري، به ثبت رســید و پروانه 
فعالیت بیمه گري در انواع رشــته هاي بیمه اي را تحت شماره 43541/90 
مــورخ 1390/11/1 از بیمه مرکزي جمهوري اســالمي ایــران دریافت کرد.
ســرمایه اولیه شرکت در زمان تأسیس 600 میلیارد ریال بود که با مشارکت 
شــرکت ها و بنگاه های مالی، اقتصادی و خدماتی در اداره ثبت شــرکت ها 
در تهران به ثبت رســید. هیأت مدیره شــرکت به منظور حضور قدرتمند در 
بازار بیمه و ســرمایه کشور، افزایش سرمایه شرکت را تا مبلغ 2640 میلیارد 
ریــال در تاریخ 1391/03/09 تصویب کرد و به دنبال آن مجمع عمومی فوق 
العاده در تاریخ 1392/04/02 تشــکیل شــد و با توجه به اخذ مجوز افزایش 

سرمایه از بیمه مرکزی ج.ا.ا و سازمان بورس اوراق بهادار، سهامداران با افزایش 
ســرمایه شــرکت موافقت کردند و در 1393/05/20 اولیــن مرحله افزایش 
ســرمایه انجام پذیرفت و سرمایه شرکت به مبلغ 1200 میلیارد ریال افزایش 
یافت و در اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید.
شرکت بیمه آرمان از زمان تاســیس، از طریق انعقاد توافقنامه با سهامداران 
عمده خود، امور بیمه گری بازار سهامداران خود را به عهده گرفته است. عالوه 
بر ارایه پوشش های بیمه ای به سهامداران عمده شامل بانک ایران زمین، بانک 
گردشگری، بانک آینده، سایر سازمان های بزرگ از جمله بانک مسکن، وزارت 
ارشــاد، شرکت ایران خودرو، شرکت ســایپا و بسیاری از سازمان ها و شرکت 
های فعال در اســتان های کشــور، پوشــش های بیمه ای خود را به شرکت  
بیمــه آرمان واگذار نموده انــد. به طوری که میزان فروش شــرکت تا پایان 

1392/12/29 بالغ بر 1570 میلیارد ریال شده است که پیش بینی می شود 
تا پایان ســال 1393، حق بیمه ای معادل 3000 میلیارد ریال حاصل شــود.
با این عملکرد، شــرکت بیمه آرمان در ســه سال فعالیت خود سهم مناسبی 
از بــازار صنعت بیمه کشــور را به خود اختصاص داده اســت و در مرتبه ای 
باالتر از شــرکت هــای بیمه خصوصی با قدمت بیشــتر قرار گرفته اســت

بیمه آرمان 
برگزیده همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کننده

ف کنندگان 
صر

ت از حقوق م
ش ملی حمای

ن همای
شانزدهمی
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بیمه آرمان در یك نگاه
تاسیس:

شرکت بیمه آرمان )سهامی عام( به موجب قانون تاسیس بیمه گری و با مجوز شماره 419801 
بیمــه مرکزی جمهوری اسالمی ایـــران در تاریخ 1390/10/07 در اداره ثبت شرکت ها و 
مؤسسات غیر تجاري، به ثبت رسید و پروانه فعالیت بیمه گري در انواع رشته هاي بیمه اي را تحت 
شماره 43541/90 مورخ 1390/11/18 از بیمه مرکزي جمهوري اسالمي ایران دریافت کرد.
سرمایه اولیه شرکت در زمان تأسیس 600 میلیارد ریال بود که با مشارکت شرکت ها و بنگاه 
های مالی، اقتصادی و خدماتی در اداره ثبت شرکت ها در تهران به ثبت رسید. هیأت مدیره 
شرکت به منظور حضور قدرتمند در بازار بیمه و سرمایه کشور، افزایش سرمایه شرکت را تا 
مبلغ 2640 میلیارد ریال در تاریخ 1391/03/09 تصویب کرد و به دنبال آن مجمع عمومی 
فوق العاده در تاریخ 1392/04/02 تشکیل شد و با توجه به اخذ مجوز افزایش سرمایه از بیمه 
مرکزی ج.ا.ا و سازمان بورس اوراق بهادار، سهامداران با افزایش سرمایه شرکت موافقت کردند و 
در1393/05/20 اولین مرحله افزایش سرمایه انجام پذیرفت و سرمایه شرکت به مبلغ 1200 
میلیارد ریال افزایش یافت و در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید.

نیروی انسانی:
بیمه آرمان با در نظر گرفتن این واقعیت که ارایه خدمات بیمه ای رضایت بخش و منطبق با نیازهای 
بیمه ای بیمه گذاران مستلزم بهره مندی از دانش و تجربه نیروی انسانی است کارشناسان خود را 
که تعداد آنها بیش از 400 نفر می باشد از میان دارندگان مدارک دانشگاهی معتبر و مرتبط با بیمه 
انتخاب نموده و با گماردن مجرب ترین مدیران متخصص صنعت بیمه در سمت های مدیریتی 
بخش های فنی، که صالحیت فنی آنها مورد تایید بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران قرار 
گرفته است ترکیب مناسبی از تجربه، تخصص و دانش بیمه ای را جهت هدایت اصول عملیات 
بیمه ای که پشتوانه ارایه خدمات اطمینان بخش به بیمه گذاران  می باشد، در اختیار گرفته است.

نوآوری:
شرکت بیمه آرمان از طریق واحد تحقیق و توسعه با جمع آوری روزانه اطالعات از بازارهای داخلی 
و خارجی بیمه تغییرات، تحوالت و نیازهای بیمه گذاران را مورد تجزیه و تحلیل قرارداده و همگام 
با تغییرات و تحوالت با مدل سازی جدید فرآیندهای صدور خسارت تسهیالت الزم را جهت 
افزایش کیفیت خدمات و تسریع در تصفیه خسارات فراهم می نماید. شرکت با ایجاد هماهنگی بین 
مدیریت های فنی و مدیریت تحقیق و توسعه در زمینه ارایه محصوالت جدید، بیمه های تکافل، 
زندگی و سرمایه آتیه و انواع خاصی از بیمه های اعتباری و ... را در برنامه های خود گنجانیده است.

بیمه های اتكایی و توزیع ریسك بین بیمه گران اتكایی:
به رغم بهره مندی از توان تخصصی باالی کارشناســی در زمینــه به کارگیری راهکارهای 
مناسب جهت کاهش احتمال تحقق خطرات تحت پوشش و با وجود برخورداری از ظرفیت 
مناسب نگهداری ریسک شــرکت بیمه آرمان بر اساس تجربیات حاصل از سوابق خسارتی 
برخی از شــرکت های بیمه داخلی و خارجی همواره احتمال مواجهه با خسارات سنگین یا 
فراگیر را مدنظر قرارداده و به این خاطر که هنگام فرا رســیدن زمان ایفای تعهدات سنگین 
با محدودیت منابع مالی مواجه نگردد، بخشــی از تعهدات خود را از طریق بیمه های اتکایی 
متناســب با نوع پوشــش های بیمه ای به عهده بیمه گران اتکایی معتبــر واگذار نموده و 
به این طریق توان مالی خود را جهت رفع نیاز تمامی بیمه گذاران خود حفظ نموده اســت.

خدمات پس از فروش: )پرداخت خسارت(
یکی از نقاط قوت شــرکت بیمه آرمان اســتفاده بهینه از توانایی کارشناسان خبره صنعت 
بیمه و ارزیابان خسارت متخصص اســت به همین منظور برای ارایه خدمات پس از فروش 
مطلوب، ســریع، به موقع و دقیق عالوه بر اســتقرار کارشناسان خبره در شعب و نمایندگی 
های خود در اقصی نقاط کشــور برای ارایه خدمات پس از فروش و همچنین بهره مندی از 
قابلیت های فن آوری ارتباطات و اطالعات برای ارتباط با مشتریان به منظور اعالم خسارت 
در کوتاه ترین زمان ممکن، بخشــی از امور مربوط به کارشناسی، ارزیابی خسارت و پرداخت 
خســارت در رشته بیمه خودرو را به موسسات کارشناسی و ارزیابی خســارت دارای پروانه 
فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اســالمی ایران برون سپاری نموده است موسسه مزبور نه 
تنها در تمامی مراکز اســتان دارای واحدهای اجرایی است بلکه با استفاده از روش های نوین 
اجرایــی مبتنی بر فن آوری های جدید ارتباطی و به صورت ســیار در شــهرهای کوچک، 
قابلیت ارایه خدمات مناســب و مورد انتظار بیمه گذاران و بیمه شــدگان محتــرم را دارد.

سرمایه گذاری:
نقدینگی ناشــی از وجوه حق بیمه و همچنین ســرمایه شــرکت می بایســت با رعایت 
آیین نامه شــماره 60 شــورای عالی بیمه سرمایه گذاری گردد این ســرمایه گذاری عالوه 
بــر کســب بهترین بازده می بایســت به گونه ای باشــد کــه در صورت وقوع خســارت، 
در کمتریــن زمــان ممکن بــه نقدینگی متناســب با پرداخت خســارت تبدیل شــود.
شرکت بیمه آرمان با استفاده از اطالعات بازار پول و سرمایه، همچنین بکارگیری روش های بهینه 

سرمایه گذاری در زمینه های مختلف و البته کم ریسک، منابع مالی مذکور را عمدتاً در سپرده های 
بانکی به صورت بلند مدت )که دارای کمترین ریسک هستند(، شرکت های پذیرفته شده در بورس 
و اوراق بهادار، خرید سهام شرکت های خارج از بورس با بازدهی مناسب، سرمایه گذاری نموده است.

در انتها ذکر این نکته ضروری است، شرکت بیمه آرمان با برخورداری از مزیت های پیش گفته 
و توان تخصصی باالی گروه مدیران و کارشناسان متخصص خود و با برنامه ای مدون، حضور 
خود در راس رتبه بندی شــرکت های بیمه کشور در آینده نزدیک برنامه ریزی نموده است. 

گردهمایی سراسری مدیران ستادی و شعب بیمه آرمان
شایان ذکر است پیش تر گردهمایی سراسری مدیران ستادی و شعب بیمۀ آرمان پیرامون موفقیت 
های این شرکت در سال 1395 با هدف تشریک مساعی، هم اندیشی و ارائه راهکار برای تحقق و پیشبرد 
اهداف شرکت برگزار شد . در این گردهمایی که با حضور اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل، معاونان و 
مدیران ستادی، مناطق و شعب برگزار شد، علیرضا بیانیان مدیر عامل بیمه آرمان با تبریک ایام اهلل 
دهه فجر و تقارن آن با سالروز تأسیس شرکت، از تالش های کارکنان قدردانی و هدف از برگزاری این 
گردهمایی را هم اندیشی و تشریک مساعی بین مدیران مجموعه و هم افزایی بین ستاد و صف اعالم کرد.

مدیر عامل بیمه آرمان تعامل و دوستی بین اعضای مجموعه را برای پیشبرد امور و تحقق اهداف شرکت 
مهم و ارزشمند دانست و گفت: با نیروهای جوان و توانمندی که در مجموعه وجود دارد باید بتوانیم 
عملکرد شرکت را بیش از پیش بهبود ببخشیم و شرکت را به جایگاهی که شایستۀ آن است برسانیم.

بیانیــان بیمه های ُخرد بویژه بیمه های عمر و ســرمایه گــذاری را از برنامه ها و اولویت های 
بیمــه آرمان عنوان کــرد و گفت: از مدیران مناطق و شــعب انتظار مــی رود که با آموزش 
و انتقال تجربه و دانش فنی، نمایندگان و شــبکه فروش را  تقویت و هدایت کنند تا به دنبال 
بازاریابی مطلوب، جذب مشــتری و پرتفوی و خدمات رسانی مطلوب به بیمه گذاران باشند.

نیــز دیــدگاه  ایــن جلســه اعضــای هیئــت مدیــره و معاونــان مدیرعامــل  در 
بیــان کردنــد. و  را تشــریح  بــه حــوزه متبــوع خــود  هــا و مســائل مربــوط 
علیرضا امیرحســنخانی معاون توسعه و پشــتیبانی گفت: بیمه آرمان با تغییرات ساختاری 
جدیــد و در رأس آن علیرضــا بیانیان به عنــوان مدیرعامل جایگاه خود را پیدا کرده اســت 
و اکثــر مدیران جوانانی صادق و امانتدارند و منافع شــرکت را ســرلوحه خود قــرار داده اند.

معــاون توســعه و پشــتیبانی با اشــاره به مدیریــت هزینه در شــرکت گفــت: طی این 
چنــد مــاه با تدبیــر و عملکــرد مطلــوب مدیریت جدیــد، بیــش از60 میلیــارد ریال 
کاهــش هزینــه داشــته ایــم و پرداخــت ها نیــز بر اســاس ســاختار جدیــد صورت

 می گیرد.وی بحث مدیریت را مهمترین ســاختار یک سیستم دانست و گفت: بیمه آرمان با 
توانمندی هایی که دارد باید در بازار رقابت پیشگام و با ایجاد انگیزه و گسترش حس سازمانی بدنبال 
بازاریابی و ایجاد پرتفوی و درآمد باشد و خواسته های ذی نفعان و کارکنان را از این طریق مورد توجه 
قرار دهد. دکتر هادی رئیس الذاکرین معاون بازاریابی و فروش هم با برشمردن تفاوت های سبک 
مدیریت تعالی در شرکت گفت: حرکت و فعالیت شرکت مطابق با راهبردهای ترسیم شده پیش 
رفته است و نظارت بر امور شعب و شبکه فروش مورد توجه قرار گرفته و در بازدیدهایی که به صورت 
مداوم از شعب صورت می گیرد مسائل و مشکالت آنها  بررسی و مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی گفــت: مــا بدنبــال نظام ســازمانی بــر مبنای شایســته ســاالری و از بیــن بردن 
بــی تفاوتــی هــا و ایجــاد انگیــزه در بیــن کارکنــان شــعب و اعضای شــبکه فروش 
هســتیم و فاکتورهــای مدیریــت نیــز باید بر مبنای شایســته ســاالری تعریف شــود.

معــاون بازاریابــی و فــروش افزود: ســاختار جدید شــرکت، ســاختار منعطفی اســت و 
نظــارت در حوزه هــای مختلف از جمله ارزشــیابی کارکنان و شــعب بر همین اســاس 
اســت و بصورت جــدی دنبال می شــود. وی گفــت: در حــوزه هــای بازاریابی،آموزش و 
IT نیــز تحــوالت خوبی صورت گرفته و تحلیل داده ها لحظه ای و ملموس شــده اســت.

محمد کاسبان عضو هیئت مدیره بیمه آرمان هم بحث وصول مطالبات را مورد توجه قرار داد وگفت: 
شرکت با انبوهی از مطالبات معوق روبرو بود که در دوره جدید در کنار تالش برای جذب پرتفوی و 
مشتریان جدید، مطالبات معوق هم پیگیری و اقدامات خوبی در این حوزه صورت گرفت و با تشکیل 
کمیته وصول مطالبات و تالش اعضای آن بیش از 800 میلیارد ریال از مطالبات شرکت وصول شده 
است. وی گفت: روند پیگیری وصول مطالبات نباید منجر به قطع همکاری با بیمه گذاران بزرگ 
شود و باید با آسیب شناسی عملکرد این حوزه، انباشت مطالبات مورد بررسی و واکاوی قرار بگیرد.

مصطفی شــمش سرپرست معاونت فنی نیز به بیان مســائل مربوط به این حوزه پرداخت و 
گفت: فلسفۀ شــرکت بیمه جبران و پرداخت خسارت اســت. وی پرداخت خسارت دقیق، 
بموقــع و صحیح را از اصول بیمه گری دانســت و افزود: باید بدنبــال پرتفویی رفت که حق 
بیمه آن وصول شــده باشــد تا در زمان وقوع خســارت، شــرکت مشکل نقدینگی نداشته 
باشد و بالفاصله خســارت مردم را بپردازد و این مهم ترین اصل برای یک شرکت بیمه است.

در پایــان ایــن گردهمایی، مدیران مناطق و شــعب نیــز به بیان نظرات و پیشــنهادهای 
خــود پرداختنــد و خواســتار رســیدگی و ترفیــع مشــکالت و مســائل خود شــدند.
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ف کنندگان 
صر

ت از حقوق م
ش ملی حمای

ن همای
شانزدهمی

شانزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 9 اسفندماه 
ســال جــاری در مرکز همایش های بین المللی صدا وســیما برگزار شــد.

در این همایش باشــکوه که با حضور اســحاق جهانگیری معاون اول رییس 
جمهور،مهنــدس نعمت زاده وزیر اقتصاد ودارایی،تعداد زیادی از نمایندگان 
مجلــس ،مدیران ســازمان حمایت از مصرف کننده وطیف گســترده ای از 
مســولین ومدیران تصمیم گیر کشــور برگزارگردید، تندیس ولوح زرین 

به  كنندگان  از حقوق مصرف  حمایت 
دكتر احمد صادقیــان   مدیر عامل 
شــركت فرش خاطــره كویریزد به 
پاسداشــت ایــن موفقیت اهــدا گردید.

در این همایش که با هدف افزایش انگیزه 
و حساســیت در تولیدکننــدگان و ارائه 
دهنــدگان خدمات بــرای رعایت حقوق 
مصرف کنندگان، افزایش اعتماد و ترغیب 
مصرف کننــدگان به اســتفاده از کاالها 
و خدمــات واحدهــای دارای گواهینامه 
و تندیــس، افزایش رقابت ســازنده بین 
تولیدکننــدگان و ارائه دهندگان خدمات 
در جهت ارائه محصوالت کیفی، تالش در 
جهت برقراری قیمــت عادالنه، تحویل به 
موقع و ارائه مطلوب خدمات پس از فروش 
و تشــویق مصرف کنندگان به استفاده از 
کاالی دارای نشــان ملی استاندارد برگزار 
میگردد، امسال پس از بررسی های دقیق 
تیــم های داوری وبا توجــه به آیتم های 
مشــخص شده شــركت فرش خاطره 
كویر یزد توانســت با کســب این جایزه 

مهم موفقیتهای خودرااستمرار ببخشد. 
ســازمان حمایــت مصــرف کننــدگان و تولیدکنندگان به عنــوان متولی 
برگزاری این همایش از ســال 1380 و در روز نهم اســفند ماه هرسال که 
به عنــوان روز ملی حمایــت از حقوق مصرف کنندگان در تقویم رســمی 
کشــور ثبت شــده اســت، بنگاه های اقتصادی برتر حامــی حقوق مصرف 
کننده را طی مراســمی با حضور مســئوالن کشــوری و مدیران بنگاه های 

اقتصــادی منتخب، به عموم مردم معرفی و بــا اعطای گواهینامه و تندیس 
هــای ملی رعایــت حقوق مصــرف کننــدگان از آن ها تقدیــر می کند.
رعایت حقوق مصرف کنندگان به پایداری تولید و اشــتغال در جامعه  کمک 
می کنــد و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در کشــور براســاس 
اصل ســوم قانون اساســی برای پی ریزی اقتصاد صحیح و عادالنه با لحاظ 
کــردن حقوق تمام عوامــل درگیر در فرآیندهای اقتصــادی برای برقراری 
عدالــت اجتماعــی و اقتصــادی اســت.
شــرکت فرش خاطره کویر یــزد با بهره 
گیــری از تجربــه چندین ســاله و موفق 
کارخانه ســتاره کویر یزد در سال 1377 
در زمینی به مساحت حدود 10 هکتار در 
شهرک صنعتی یزد تاسیس شد. تولیدات 
ایــن کارخانه را فرش های آکریلیک، پلی 
پروپیلن، گلیم، جاجیم و انواع گلیم فرش 
در ابعاد، انــدازه ها و طــرح های متنوع 
تشــکیل می دهد. شــرکت فرش خاطره 
کویر یزد مشــتری مــداری را همواره مد 
نظر داشــته و ســاز و کار مؤثری را برای 
اطمینان از درک خواسته های مشتریان و 
سطح رضایت آنان طراحی کرده است تا بر 
اساس آن میزان رضایت مشتریان ارزیابی 
شود. واحد طراحی شــرکت با بکارگیری 
برجســته ترین طراحان فــرش ایرانی و 
اســتفاده از آخرین دستاوردها و بی نظیر 
از نقشه ها و رنگبندی های متنوع را برای 
عرضه به مشتریان خود فراهم آورده است. 
شرکت فرش خاطره کویر یزد بر آن است 
تا با بکارگیری نیروی انســانی متخصص، 
مواد اولیه مرغوب، فناوری جدید و بهره مندی از هنر طراحان سنتی و مدرن 
فرش بتواند هر تخته از فرش خود را بعنوان خاطره ای از کویر یزد به مردم 
ایران و ســایر نقاط جهان عرضه کند. برای دستیابی به این هدف، استاندارد 
ISO2001-2000 را بعنوان الگوی ســازمانی در استقرار سیستم مدیریت 
کیفیت انتخاب کرده است و نظامنامه شرکت را بر این اساس بنا نهاده است.

مشتری مداری ،  رمز ماندگاری فرش خاطره کویر یزد 
برگزیده همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کننده
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در صنعت کانی، ارزش سیمان کرمان بسان زیر خاکیست 
 کاهش قیمت تمام شده محصوالت تولیدی و افزایش سودآوری

روزی به دعوت جناب مهندس رئیسی به دیدن سیمان کرمان شدم و آنروز مدیرعامل 
سیمان کرمان مشکلی می داشت که هم خنده به لب می اورد و هم دقت و بیداری حافظان 
صنعت را به توجه خود فرا می خواند. مهندس می گفت جلوی انفجار معدن سیمان را گرفته 
اند چون این صدا خواب آهوان را بر هم می زند! زآن روز تا روز 30 بهمن سال 1395 سالها 
می گذرد و مدیران پرشمار آمده و رفته اند و هرگاه نام این شهر بگوشم می رسد هم گفته 
جناب رئیسی و هم فرموده استاد باستانی پاریزی و صدای کلنگ مشتی علینقی گورکن ده 
پاریز برایم یادآور می شود، با اینکه ارتباطی با موضوع نیست ولی نمی شود از کرمان نوشت 
و از استاد دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی استاد تاریخ دانشگاه تهران سخن نگفت.

قبرستان پاریز سرکوه است )خاک سید( و زمین آن سنگی وصل است و به زحمت کنده 
می شود. وقتی پیرمردی بیمار می شد... و در دهکده آوازه بیماریش می پیچید و هرکس 
به عیادت می-رفت.. مشتی علینقی گورکن ده هم کلند خود را برمی داشت و از دو سه روز 

جلوتر از ده خودش »کل اهلل« که جای پرتی باالی قله آسیا 
بود- می آمد به پاریز و می رفت باالی تپه، تا گور را کم کم 
آماده می کرد. خودش هم پیر بود و به زحمت کلند می زد. 
البته کس دیگری هم حاضر نبود کار او را بکند. و چون تپه 
مشرف به ده بود- مردم اغلب صدای کلند او را می شنیدند 
و می-فهمیدند که »زنگها برای که به صدا درمی آید« بدین 
جهت اگر همسایه  ای از همسایه ای حال بیمار را پرسید، 
بعضی ها به شوخی می گفتند: »صدای کلندش می آید.«

تاالر شــیک و آبرومند هتل ارم در بلند نقطه تپه های 
عباس آباد شــاهد حضور سهامداران حقیقی و حقوقی 
ســیمان کرمان بود تا بشنوند عملکرد ساالنه مدیریت 
خــود را با اینکه از پیش گفته شــده بود اصحاب خبر 
را در مجمع جایی نیســت ولی بــودن خانم باقری که 
خود یک مانده معرفت از دوران گذشــته ها اســت و 

لطف بیش از حد به قلم، ما را پذیرفت و ره به یارستان داد. سیمان کرمان با پُر داشته 
هایش، بخوانید زمین داخل شهر، منابع انسانی ارزشمند، مدیران آبدیده و ... آنقدر مانده 
در کندو می دارد که هفت نسل از ان پر پیمان کیسه پُر خواهند داشت و امتیاز باالی 
آن در صنعت کانی حضور مهندس مرتضی داداش که چکیده صنعت ســیمان است.

شایان ذکر است سیمان کرمان با تولید انواع سیمان پرتلند نوع دو ، نوع پنج، پرتلند پوزوالنی، 
سیمان های کالس 6، سیمان پرتلند مقاومت باال، سیمان پرتلند ویژه، پوزوالنی ویژه و سیمان 
مرکب عالوه بر تنوع محصوالت و کیفیت خوب توانسته در داخل و خارج سهمی درخور 
شایسته از بازار مصرف را به خود اختصاص دهد. بی شک حضور مهندس محمود موذن 
چی که رزومه درخشانی در سکانداری شرکت های کانی در سالیان گذشته از این مهندس 
خوش فکر به یادگار مانده نوید بخش آن است که شرکت در مسیر تعالی و موفقیت خود گام 
هایی استوار را به استمرار طی خواهند کرد. دست مریزاد بر این مردان و مدیران آبدیده که 
از دل صنعت و سنگ و معدن برای این کشور سودآوری و ارزش آفرینی ارمغان می آورند.

مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت گروه صنایع ســیمان کرمان )سهامی عام( 
در تاریــخ 95/11/30  در محــل هتــل ارم )ســالن نگیــن( تشــکیل شــد. 
در این مجمع که با حضور 75/8 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای علیرضا فاطمی بود، که جنابان رضا اسماعیلی و محمدرضا حاصلی 
در مقام نظار اول و دوم و آقای اسحق جمال امیدی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 

در طی سال مالی منتهی به 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 450 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

همچنین سازمان حسابرسی به  عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال 
مالی منتهی به96/09/30 انتخاب گردید.

پیام هیات مدیره
با عرض سالم و احترام حضور سروران گرامی سهامداران محترم، از آنجا که مهم ترین عامل 
رقابت در این صنعت قیمت تمام شده است که از طریق کاهش هزینه های تولید امکان پذیر 
است، شرکت به منظور احراز این شرط و کسب شرایط برتر در رقابت با اجرای طرح های 
استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود اقدام به تدوین برنامه های مناسب در جهت ارتقای 
بازدهی و افزایش کیفیت محصوالت و خدمات، کاهش مستمر بهای تمام شده و برنامه ریزی 
در جهت رضایت مشتریان و رفع تنگناها نموده است که 
امید است با پشتیبانی و رهنمود سهامداران محترم شاهد 

نتایج بهتر در سال های آینده باشیم.
اهداف و برنامه های تدوین شده برای سال مالی منتهی به 

1396/9/30
با توجه به سیاست شرکت که برگرفته از سیاستهای کالن 

هلدینگ )سیدکو( می باشد موارد ذیل ارائه می-گردد: 
ارتقا منابع انسانی:

- افزایش کیفی سرانه آموزش کارکنان
- ارتقاء  و بهبود دانش و تخصص کارکنان 

- افزایش میزان رضایت مندی کارکنان شرکت
- بهبود و توسعه شغلی کارکنان

- افزایش انگیزه و مشارکت کارکنان شرکت
- توسعه، بهبود ارتباطات و فرهنگ و رفتار انسانی

- اجرای ارزیابی جامع پرسنلی و برقراری ارتباط با سیستم ارزیابی فرآیندها در راستای ارتقا 
انگیزه و سطح توانمندی پرسنل

- ایجاد مسئولیت روابط عمومی در راستای اجرای فعالیت های فرهنگی و اطالع رسانی
- طراحی و پیاده سازی سیستم نظام پیشنهادات در راستای بهره گیری از خرد جمعی

كنترل كیفی محصول:
- افزایش و تنوع محصوالت تولیدی

- افزایــش کیفیــت، کمیــت و مقاومت ســیمان بــدون صــرف انــرژی افزوده
- بازطراحــی و پیــاده ســاز سیســتم هــای تولیــد و تعمیــر و نگهــداری 
هزینــه کمتریــن  بــا  وری  بهــره  ارتقــا  و  تولیــد  افزایــش  دیــد  بــا 

بازاریابی و فروش
- جذب مشتریان جدید و جذب بازار
- افزایش میزان رضایتمندی مشتریان

- کاهش زمان تحویل بار به مشتریان، ایجاد سیستم نوبت دهی مکانیزه و سالن اعالم بار
- افزایش کانیزم های ارتباطی با مشتریان

- توسعه بازار صادراتی و ایجاد بازارهای جدید
- افزایش تعداد محصوالت و ایجاد تنوع در آنان

- برگــزاری جلســات منظم و مــدون با خریداران ســیمان، شــرکتهای باربری و 
رانندگان جهــت مدیریت و کاهش قیمت تمام شــده محصــوالت در نقاط هدف
- یافتن بازارهای جدید و توسعه صادرات برای مقابله با آثار کاهش تقاضای بازارهای داخلی
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ف کنندگان 
صر

ت از حقوق م
ش ملی حمای

ن همای
شانزدهمی

شــانزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 9 اســفندماه 
ســال جــاری در مرکــز همایش های بیــن المللی صدا وســیما برگزار شــد.

در این همایش باشکوه که با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور،مهندس 
نعمت زاده وزیر اقتصاد ودارایی،تعداد زیادی از نمایندگان مجلس ،مدیران سازمان 
حمایت از مصرف کننده وطیف گسترده ای از مسولین ومدیران تصمیم گیر کشور 

زرین  ولوح  تندیــس  برگزارگردید، 
حمایت از حقوق مصرف كنندگان به 
دكتر بهرام سبحانی مدیر عامل موفق و 
فوالدین شرکت فوالد مباركه اصفهان 
به پاسداشــت این موفقیت اهدا گردید.

در این همایش که با هدف افزایش انگیزه 
و حساســیت در تولیدکنندگان و ارائه 
دهندگان خدمات بــرای رعایت حقوق 
مصرف کنندگان، افزایش اعتماد و ترغیب 
مصرف کنندگان به اســتفاده از کاالها 
و خدمات واحدهــای دارای گواهینامه 
و تندیس، افزایش رقابت ســازنده بین 
تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات 
در جهت ارائه محصوالت کیفی، تالش در 
جهت برقراری قیمت عادالنه، تحویل به 
موقع و ارائه مطلوب خدمات پس از فروش 
و تشویق مصرف کنندگان به استفاده از 
کاالی دارای نشــان ملــی اســتاندارد 
برگزار میگردد، امســال پس از بررسی 

های دقیق تیم های داوری وبا توجه به آیتم های مشــخص شده شركت فوالد 
مباركه اصفهان توانست با کسب این جایزه مهم موفقیتهای خودرااستمرار ببخشد. 
ســازمان حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان به عنــوان متولی برگزاری 
این همایش از ســال 1380 و در روز نهم اسفند ماه هرسال که به عنوان روز ملی 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تقویم رســمی کشور ثبت شده است، بنگاه 
های اقتصادی برتر حامی حقوق مصرف کننده را طی مراسمی با حضور مسئوالن 
کشــوری و مدیران بنگاه های اقتصادی منتخب، به عموم مردم معرفی و با اعطای 
گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان از آن ها تقدیر می کند.

رعایت حقوق مصرف کنندگان به پایداری تولید و اشــتغال در جامعه  کمک می 
کند و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در کشور براساس اصل سوم قانون 
اساســی برای پی ریزی اقتصاد صحیح و عادالنه با لحاظ کردن حقوق تمام عوامل 
درگیــر در فرآیندهای اقتصادی برای برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی اســت.

دكتر سبحانی مدیرعامل فوالد مباركه خبر داد:
كاهش صادرات فوالد برای تأمین نیاز داخلی

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه از کاهش صادرات برای تأمین نیاز بازار داخلی تا حدود 
300 هزار تن خبر داد. دکتر سبحانی ، با بیان اینکه فوالد مبارکه تالش می کند تا 
جای ممکن بازار داخلی را تأمین کند، گفت: فوالد مبارکه بر اساس جلسه مشترکی 
که با انجمن تولیدکنندگان لوله و پروفیل و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
داشت، تعهد کرد تا یک میلیون تن خوراک صنایع لوله و پروفیل را تأمین 
کند و بر همین اساس هم پیش رفت تا جایی که حتی تا انتهای بهمن ماه 
20 درصد بیش از رقم تعهد یعنی یک میلیون و 200 هزار تن ورق فوالدی 
را به صنایع لوله و پروفیل تحویل داده است. وی در ادامه با اشاره به اینکه 
بازار داخلی اولین اولویت مبارکه اســت، عنوان کرد: از آنجا که ترجیح ما 
تأمین نیاز بازار داخلی نسبت به بازار خارجی است، از مقدار صادرات خود 
کم کرده ایم تا این اتفاق محقق شــود؛ به طوری که با وجود صادرات 1.8 
میلیون تنی در سال گذشته، امسال صادرات را به 1.5 میلیون تن رساندیم 
و توانستیم نسبت به سال گذشته 40 درصد بیشتر نیاز به بازار داخلی را 

تأمین کنیم.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه نیازی که بازار به مواد اولیه 
فوالدی دارد و آن بیش از توان تولیدی فوالد مبارکه است، به معنای کم کاری 
ما نیست، اظهار کرد: فوالد مبارکه با تمام توان تولید می کند اما اگر بازار بیش 
از توان تولیدی مبارکه نیاز دارد این به معنای پویایی بیشتر و رونق صنعت 
ایران است، نه کم کاری فوالد مبارکه که ما از این بابت خوشحال هستیم.
وی افزود: این طبیعی است که نیاز بیش از تولید داخلی باید از طریق واردات 
تأمین شود اما عده ای انتظار دارند که به خاطر نیاز به واردات باید تعرفه ها 
حذف شود در صورتی که در همه جای که خودشان تولیدکننده هستند، بر 
این واردات مقدار مورد نیاز در بازار تعرفه ها را وضع می کنند تا باالنس قیمت محصوالت 
وارداتی نسبت به محصوالت تولید داخل ایجاد شود و مشکلی در بازار به وجود نیاید.
ســبحانی با اشــاره به آمار تولید فوالد در ســال جاری گفت: تاکنون حدود پنج 
میلیون و 750 هزار تن فوالد در واحدهای فوالدی ســبا، هرمزگان و مبارکه تولید 
شده است و تقریباً همه ورق های مورد نیاز صنایع مختلف داخلی با استانداردهای 
مختلف به جز ورق ضد زنگ با سرمایه گذاری  که انجام شده است، تولید می شود.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکــه ادامه داد: از جمله محصوالتــی که به صورت 
کاربردی در صنایع داخلی به مصرف می رســد و توسط شرکت فوالد مبارکه تولید 
می شــود، می توان به ورق هــای آج دار که در صنایع کشتی ســازی مصرف دارد، 
ورق های فوالدی با اســتاندارد API که در صنایع نفت و گاز اســتفاده می شوند و 
ورق هــای MB و IF کــه در صنایــع  خودروســازی مصرف دارند، اشــاره کرد.

دکتر سبحانی ؛ مدیری با صالبت از جنس فوالد
فوالد مبارکه اصفهان ؛ برگزیده همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کننده
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معاون اقتصادی و مالی شــرکت فوالد مبارکه اصفهان از رشــد 53 درصدی 
ســود هر ســهم فوالد مبارکــه در اولین پیش بینی درآمد هر ســهم ســال 
مالــی منتهــی بــه 1395/12/20 به صورت حسابرســی نشــده خبر داد.
امیرحســین نــادری در همین خصــوص افزود: شــرکت فــوالد مبارکه با 
ســرمایه 75000 میلیارد ریال، ســود هر ســهم خود را با 53 درصد افزایش 
نســبت به آخرین پیش بینی ســال 95 مبلغ 253 ریال اعالم کرده اســت.

وی خاطر نشــان کرد: شرکت فوالد مبارکه همچنین برای سال 96، مقدار 6 
میلیــون و 979 هزار تن فروش انواع محصــول را به ارزش 119 هزار و 937 
میلیارد ریال پیش بینی کرده اســت که این میزان، نســبت به مقدار فروش 
محصول در سال 95، 11 درصد رشــد را نشان میدهد. همچنین پیش بینی 
ارزش فروش محصوالت در ســال 96 رشــد 21 درصدی را نشــان میدهد.

معــاون اقتصــادی و مالــی شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان از قیمت 
فــروش محصــوالت به عنــوان عامل اصلــی اثرگــذار بر ســودآوری یاد و 
اظهــار امیــدواری کــرد: در صــورت ثبات قیمتهــای فــروش در محدوده 
فعلی، چشــم انداز ســودآوری شــرکت در ســال آتی بســیار روشن باشد.

وی در خصوص دیگر علل اصلی رشد فروش شرکت افزود: با توجه به بهره برداری 
از ماشین ریخته گری شماره 5 در سال جاری و اضافه شدن محصوالت این خط 
به سبد محصوالت در سال آتی، مقدار تولید و فروش در بودجه سال 96 نسبت 
به ســال 95 افزایش یافته است. ضمن اینکه تمرکز شرکت بر تأمین محصول 
موردنیاز مشتریان داخلی و حفظ مشتریان خارجی نیز از دیگر عوامل اثرگذار 
بر این مهم اســت، به طوری که 76 درصد میزان فروش پیش بینی شده برای 
مشتریان داخلی و 24 درصد از کل فروش برای صادرات در نظر گرفته شده است.
نادری با بیان اینکه پیش بینی شرکت برای سال 96، دستیابی به سود خالص 
18 هزار و 991 میلیارد ریال پس از کسر کلیه هزینه ها می باشد، ادامه داد: 
این میزان سود نسبت به سال 95 رشدی به میزان 53 درصدی را نشان میدهد.

معاون اقتصــادی و مالی فوالد مبارکه افزود: یکی از نکات بارز بودجه ســال 
1396 پیش بینی بودجهای به میزان 10 هزار و 100 میلیارد ریال برای تکمیل 
طرحهای توســعه اســت که در صورت بهره برداری و تکمیل ظرفیت توسعه 
های مذکور از جمله توســعه گندله سازی ســنگان امکان افزایش سودآوری 
از محل طرحهای نامبرده برای مجموعــه فوالد مبارکه به وجود خواهد آمد.

جلســه اختتامیــه ممیــزی اســتانداردهای ISO 10002 و ISO 10004 بــا 
حضور معاونــان و مدیران واحدهای فــروش و بازاریابی و فنــاوری فوالد مبارکه 
و ســر ممیز و اعضای تیم ممیزی مؤسســه SGS ســوئیس برگزار و گواهینامه 
این دو اســتاندارد با موضوع »رسیدگی به شکایات مشــتری« و » پایش و اندازه 
گیری رضایت مشــتری« از سوی این شــرکت برای یک دوره یکساله صادر شد.

به گزارش خبرنگار فوالد، در این جلسه فرزاد ارزانی معاون فناوری شرکت فوالد مبارکه 
تصریح کرد: هر چند فوالد مبارکه از سنوات قبل سیستمها و ممیزیهایی را به منظور 
رضایتمندی هرچه بیشتر مشتریان در خود تعریف و به کار گرفته است، اما به لحاظ 
همگام شدن با استانداردهای جهانی ضرورت داشت، اطالعات و اقدامات صورت گرفته 
در این خصوص جمع آوری و مستند شوند تا سایر شرکتها بتوانند از اطالعات و تجربیات 
فوالد مبارکه به عنوان یک شرکت سرآمد )MARK BENCH ( استفاده کنند.

وی در همیــن خصوص از تمامی همــکاران و واحدهایی که به صورت فشــرده 
با پیاده سازی و مســتند سازی الزامات این اســتانداردها، در فرآیند این ممیزی 
و تحقق آن مشــارکت داشــتند، تشــکر و اظهار امیدواری کرد اســتقرار این دو 
استاندارد در فوالد مبارکه بتواند موجب رضایتمندی هرچه بیشتر مشتریان شود.

بنابر این گزارش همچنین در این جلســه محمود اکبری معاون فروش و بازاریابی 
نیز ضمن تشــکر از کارگروه اجرای پروژه و تیم ممیزی تأکید کرد: این گواهینامه 
مســئولیت ما را در خصوص مشتریان ســنگین تر میکند، اگر چه فوالد مبارکه 
پیــش از این نیز به صــورت داوطلبانه در این راه قدم گذاشــته بــود، اما اکنون 
بــا گام نهادن در یک فضای جدیدتــر تالش خواهیم کرد، همچنان به عنوان یک 
سازمان پیشــرو به گونه ای عمل کنیم که ذینفعان، تأمین کنندگان و مهمتر از 
همه مشــتریان در کل کشور از بهبودهای مســتمر درون شرکت منتفع شوند.

در ادامه این جلسه حسینیان سر ممیز مؤسسه SGS نیز ضمن بیان برخی از نقاط قابل 
بهبود در این زمینه، اعالم کرد: فوالد مبارکه به واسطه اینکه شرکتی پیشرو، پویا و عالقه 
مند به نگرش سیستمی برای مدیریت سازمان خود است، به سمت اخذ این دو استاندارد 
حرکت کرد و توانست با اجرایی نمودن الزامات این دو استاندارد در مدت زمان نسبتاً 
محدودی پس از پیش ممیزی تا به امروز به پیشرفتهای قابل مالحظه ای دست یابد.

وی در خصــوص این ممیزی گفت: در ممیزی سیســتم مدیریــت دو راهنمای 
رســیدگی به شکایت مشــتریان و پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان مدنظر 
و موضوعات مورد بررســی الزامات این دو راهنما بود که توســط یک تیم دو نفره 
در دو روز کاری صــورت گرفت و نتایج مثبتی در این خصوص مشــاهده شــد.

وی بر این موضوع که در تمام ممیزی ها مسئله یکپارچه بودن آنها در سیستم مدیریتی 
باید مد نظر باشد، تأکید و تصریح کرد: در خصوص نقاط قوت یافته های ممیزی 
ایزو10004 می توان به تحلیل های کاربردی از نتایج نظرسنجی مشتریان، ارزیابی 

ریسک مراحل فرایند نظرسنجی از مشتریان و اطالع رسانی اقدامات اصالحی انجام 
شده بر اساس نتایج نظرسنجی در نواحی تولیدی و ستادی به مشتریان اشاره کرد. 
حسینیان، بهینه کاوی )BENCH MARKING( مطلوب مجموعه فوالد مبارکه 
از شرکتهای پیشرو در بحث رسیدگی به شکایت مشتری و اجرای مانور جهت حصول 
اطمینان از عملکرد صحیح کانالهای ارتباطی را از نقاط قوت ممیزی ایزو10002 خواند.

وی افــزود: نتایــج اقدامــات بایــد بــرای تحلیل رضایــت مشــتری در داخل 
واحدهــای ســازمان توزیــع و حتــی به خــود مشــتریان هم منتقل شــود، 
بدیهی اســت این مــورد میتواند عامل انگیزشــی خوبی برای مشــتریان فوالد 
مبارکــه در دورههــای بعدی به منظور پاســخگویی به نظرســنجی ها باشــد.

سر ممیز مؤسسه SGS در پایان با توجه به تعداد و نوع یافته های انجام شده، شرکت فوالد 
مبارکه را برای دریافت این دو گواهینامه واجد شرایط دانست و سرانجام برای یک دوره 
یکساله این دو گواهینامه، از سوی شرکت SGS سوئیس به فوالد مبارکه اختصاص یافت.
گفتنی اســت در همین راستا، محمد تاجمیر ریاحی مدیر پشتیبانی فروش فوالد 
مبارکه افزود: ایجاد سیستم ثبت شکایات تجاری در CRM؛ ایجاد مکانیزم جهت 
شناسایی نیازها، انتظارات و تحت کنترل قرار دادن مشتریان از دست رفته، مشتریان 
بالقوه، مشتریان غیرمستقیم و مشتریان ناراضی؛ بهینه سازی مکانیزم دریافت نظرات، 
انتقادات و پیشنهادهای مشتریان بالقوه، کارکنان و افراد جامعه در رابطه با عملکرد 
شــرکت و پاسخگویی به موارد مطرح شــده؛ انجام مصاحبه حضوری با مشتریان 
استراتژیک جهت شناسایی دقیق تر، عمیق تر و جزئی تر از نیازها و انتظارات آنها؛ 
ایجاد قابلیت رهگیری مراحل مختلف رسیدگی به شکایات در سیستم CRM برای 
مشتریان؛ طبقه بندی شکایات و رتبه بندی مشتریان جهت اولویت بندی رسیدگی 
به شکایات و انجام نظرسنجی از مشتریان پس از بسته شدن هر شکایت مهمترین 
بهبودهای صورت گرفته در جهت استقرار این دو استاندارد در فوالد مبارکه بوده است.

رشد 53 درصدی سود هر سهم فوالد مبارکه

SGS سوئیس و در راستای استراتژی مشتری مداری انجام شد با تائید مؤسسه 
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به سالمت خانواده می اندیشد
حیدری مالیری ؛ مدیری از قبیله  افتخار آفرین ها

در پشــت تریبون پژوهشکده نفت مردی ایستاده بود 
که همگان شــهادت می دهند که در مدیریت اقتصاد 
مقاومتی سرآمد است و آنانکه این باور را می دارند هم 
گواهند و هم شناخته شده و هم بخوبی می دانند این 
حقوقدان برجســته از چه خاک ریزها گذشته که نوع 
دکترین و عملکرد و کارنامه درخشانش برای خدمت در 
هر ســنگر عاملی بر پیروزی بوده است. سخن از استاد 
محمدرضا حیدری مالیری اســت، نام آشنایی که از 
مدیرعاملی شستا تا هلدینگ فارس خوزستان از مدیریت 
سیمان تامین و سیمان تهران تا سرمایه گذاری ملی و 
ده ها شــرکت های دیگر در رزومه کاری بی همتایش 
رخ نشان می دهد. مدیری که در هر جبهه و هر سنگر، 
خدمتی در جهت تعالی سلزمانی با راهکارهای خالقانه 
و برنامه های مــدون پی می گذارد تا موفقیت بخش 
الینفکی از مدیریت او به شرکت ها و سازمان ها باشد.

تاالر پژوهشکده نفت در روز 95/10/30 در صبحگاه شاهد 
حضور سهامداران حقیقی و حقوقی شرکت پاکسان می بود. 
حضور پر برکت دکتر دامغانیان مرد ســنگرصداقت و 
شفافیت در کار مدیریت بانکی و حضور پرشمار مدیران 
عامل گلتاش و ساینا و ده ها کارشناس صاحبنظر بازار 
ســرمایه و حسابرس - حسابدار نشان از آن می داشت 
که پاکســان در چنته خود بسیار خبرهای خوش می 
دارد. گزارش کوتاه و گویای مدیرعامل و اعالم بند چهار 
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بدین شرح: 
به نظر این ســازمان، صورتهای مالی یاد شــده در باال 
وضعیت مالی گروه شــرکت پاکسان ســهامی عام و 
عملکرد مالــی و جریان های نقدی آن را برای ســال 
مالــی منتهی به تاریــخ مزبور از تمــام جنبه های با 
اهمیت، طبق استاندادهای حسابداری به نحو مطلوب 
نشــان می دهد، خــود گویای شــفافیت و صداقت 
در کار و کارنامــه فزونی تولیــد و فروش عرضه میان 
خدمتگــزاری که بی اغراق نمره اش بیســت اســت. 
طنیــن صلوات پــی در پــی ســهامداران حاضر در 
جلســه مجمع نیکو پاداشــی بود به خدمت صادقانه 
مدیریــت و بچه هــای صادق و نیکوی حســابداری، 
مالی ســهام و ... شــزکت. خدا قوت مردان تالشــگر

جا دارد از نقش روابط عمومی به عنوان بازوی مدیریت در 
انتقال موفقیت ها و دستاوردهای شرکت که وظیفه خود 
را بخوبی می شناسد تقدیر و تشکر نمود.برای تعریف بهتر 
از پاکسان به عنوان تولیدکننده بزرگ انواع مواد شوینده 
و بهداشتی همین بس که با شعار و باور راستین به توکل 

بر خدا، تکیه بر خرد جمعی و تولید محصول با کیفیت 
توانسته از پیشگامان سالمت در ایران و منطقه باشد.

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شرکت 
پاکسان)سهامی عام( مورخ 1395/11/30در محل سالن 
کاسپین پژوهشگاه صنعت نفت واقع در تهران برگزار 

گردید. 
در این مجمع که با حضور 76/93 درصد ســهامداران 
حقیقــی و حقوقی ، اعضــاء هیات مدیــره، نماینده 
ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقای 
احمد دودانگه بود، که جنابان احســان وفائی و داراب 

وکیلــی در مقــام نظــار اول و دوم و آقای محمدرضا 
حیــدری به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گــزارش هیات مدیــره به مجمع 
مربوط به اهــم فعالیتهای صــورت پذیرفته در طی 
ســال مالی منتهی به 1395/09/30 و پس از استماع 
گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنین صلوات خود ضمن  تصویــب صورتهای مالی 
و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقسیم سود 
600 ریالی به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.

همچنین موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن 
حق به عنوان بازرس اصلی و موسســه حسابرســی 
آبتین روش آریــا به عنوان بازرس علــی البدل برای 
ســال مالی منتهی بــه 1396/6/31 انتخاب گردید.

اعضــاء اصلــی و علی البــدل هیات مدیره شــرکت 
برای مدت دو ســال به شــرح ذیل انتخاب گردیدند:

اعضاء اصلی:
- شــرکت مدیریت صنعت شــوینده توسعه صنایع 

بهشهر)سهامی خاص(

- شــرکت صنایع بهداشــتی ساینا )ســهامی عام(
- شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر )سهامی خاص(
خــاص( هامون)ســهامی  مرواریــد  شــرکت   -

- شرکت گلتاش )سهامی عام(
اعضاء علی البدل:

- شرکت ســرمایه گذاری توسعه ملی )سهامی عام(
- شرکت خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر)سهامی 

خاص(
پیام هیات مدیره

ســپاس خداونــد یکتا را که بــار دیگر توفیــق ارائه 
عملکرد یک ســاله هیات  مدیــره را به ســهامداران 
محتــرم، بر مــا ارزانی داشــت و امیــد آنکه تالش 
ایــن مجموعــه مــورد رضایت شــما قــرار گیرد.
اطمینــان داریم کــه شــما ســهامداران گرامی بر 
اوضــاع فعلــی اقتصــادی کشــور و مشــکالت و 
معضالت پیــش روی صنعــت به خوبــی آگاهید؛ 
لــذا مواردی را به اختصار به اســتحضار می رســانیم:

1 - مرور کلی بر وضعیت و تحوالت این صنعت در سال 
مالی مورد گزارش

در ســالی که گذشــت اتفاقات متعددي در بازارهاي 
هدف داخلی و صادراتی شــرکت پاکســان رخ دادند 
که بر کســب و کار این شــرکت تأثیرگــذار بودند.
در بازارهــاي صادراتی عمده اتفاقات عبــارت بودند از:

الف( نوسانات شدید ارز
ب ( کاهش ارزش پول در کشــورهاي آســیاي میانه
ج ( گرفتن سهم بازار توسط رقبا با قیمت کمتر در نتیجه 

سقوط ارزش روبل
 CIS د ( افزایــش حقوق گمرکــی در کشــورهاي
در بازارهــاي داخلی چالش هاي عمده اتفاقات عبارت 

بودند از:
الــف( ورود جــدي رقباي خارجی به صــورت تولید 
کننده و وارد کننده در محصوالت مختلف شــوینده
مصــرف بــازار  در  رکــود  رونــد  ادامــه   ) ب 
ج ( افزایــش حاشــیه ســود توزیــع شــده رقبا در 
ســطح عاملیــن فــروش براي حفظ ســهم بــازار
د ( توسعه شبکه فروشــگاه هاي زنجیره اي در کشور
و ( افزایــش تعرفــه برخــی از ملزومــات وارداتــی
م ( ارائــه تخفیفــات گســترده به مصــرف کننده 
براي جلــب رضایــت مصــرف کننــدگان در بازار
ه ( افزایش فشار تبلیغاتی رقباي بزرگ در تمامی سطوح 

براي کنترل بازار
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2- مــرور کلی بــر جایــگاه شــرکت در صنعت و 
وضعیــت رقابتــی آن در ســال مالی مــورد گزارش

براســاس تنــاژ فــروش کل، شــرکت پاکســان در 
مقایســه با رقبــا در رتبه ســوم قرار گرفته اســت.

3- بیان استراتژی شرکت
طی سال مالی گزارش برنامه  استراتژیک شرکت مورد 

بازنگری قرار گرفت.
اســتراتژی های اصلــی بــرای ســال پیــش رو در 
جهــت مواجهــه موثر بــا تحــوالت اقتصــادی و 
صنعتــی پــس از رفــع تحریم هــا خواهــد بــود.

4- مرور کلی بر عملکرد شرکت و میزان دستیابی به اهداف 
تعیین شده و دستاوردهاي مهم در سال مالی مورد گزارش

مهم ترین دســتاوردها در بــازار داخلــی عبارتند از: 
الف ( تحقــق 92 درصدي فروش در بخش مصرفی و 
تحقق 95 درصدي اهــداف فروش در بخش صنعتی

ب ( به روز رسانی و اصالح بسته بندي پودرهاي ماشین 
لباسشویی

ج( تمرکز بر مشوق هاي بازار محور به جاي تبلیغ محور
د ( تمرکز بر برندهاي سپید و سیو در حوزه تبلیغات و 

اطالع رسانی
ه ( اصالح سبد محصوالت

و ( توسعه خرده فروشی و توجه به فروشگاه هاي زنجیره 
اي به عنوان کانال توزیع آینده

عمده دستاوردهاي حاصله در حوزۀ صادرات به قرار زیر 
بوده است:

الف( افزایش 22درصد فروش تناژي سال 95 نسبت به سال 94
ب ( اضافــه کــردن نمایندگان جدید در دو کشــور 
آذربایجــان و گرجســتان در راســتاي توســعه بازار

ج ( افزایــش فروش بــه میزان 43درصد در کشــور 
ترکمنســتان نســبت به مدت مشــابه ســال قبل

د ( ورود به بازار محصوالت صنعتی و همچنین فروش 
این محصول به دو کشــور جدید ترکیه و قرقیزستان

و ( اجراي پروژه تبلیغاتی ارکید در کشور عراق و فروش 
پودر ماشــینی ارکید براي اولین بار در منطقه مذکور

م ( افزایــش ســهم صــادرات پــودر بســته بندي 
5 کیلویــی نســبت بــه مدت مشــابه ســال قبل

ه( افزایــش فــروش کفشــوي رخشــا بــه مــدت 
CISمشــابه ســال قبــل در کشــورهاي حــوزه

درسال مالی مورد گزارش، اهداف و برنامه تعیین شده 
در ارتباط با EPS با پوشــش 105 درصد میزان پیش 
بینی ، کمی بیش از پیش بینی تحقق یافت ودر رابطه 
با بودجه مقــداري تولید 99 درصد ومبلغ فروش 101 
درصد محقق گردید. ضمنــا دررابطه با صادرات مقدار 
31/549 تن انواع محصوالت با پوشــش 85 درصد از 
بودجه ارزي و 89 درصد از بودجه ریالی محقق گردید.
5- بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت براي سال 

مالی آتی
بــا توجه به رونــد تغییرات روابط بین المللی کشــور 
و همچنین فضاي کســب و کار داخلــی، مهم ترین 
برنامه های پاکســان بــر محور تجهیز کامــل برای 
مواجهه با شــرایط اقتصادی پــس از تصویب برجام و

 حفظ و ارتقاء سهم بازار مطابق برنامه استراتژیک تدوین 
شده خواهد بود.

6- بیان ریسک های عمده شرکت
مشروح ریســک هایی که در شرکت تحت موضوعات 
و محورهاي متعدد نرخ تســهیالت، نوسانات نرخ ارز، 
قیمت های مواد اولیــه و نهاده های تولیدي، تهدیدات 

عوامل خارجی )بین المللی( و تغییرات ضوابط داخلی 
و قیمت های جایگزینی رقباي خارجی، مطرح بوده و 
در بخش های دیگر گزارش ها نیز بیان گردیده اســت .

درخاتمه ضمن ابراز قدردانی و تشکر از کلیه کارکنان 
شــرکت که دراین مسیر پرفرازونشــیب همواره یار و 
یاور مدیریت بوده اند، ســالمت، شــادکامی و بهروزي 
همــگان را از درگاه ایــزد منان مســئلت می نماییم.

تاریخچه
شــرکت تولیدی پاکسان در مورخه ششــم دی ماه 
1341 تحت شــماره 8493 در اداره ثبت شرکت ها و 
مالکیت صنعتی شهر تهران با نام )پاک کن با مسئولیت 
محدود( به ثبت رســیده اســت. طبق صورتجلســه 
مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 21 تیرماه 1342 نام 
و نوع شــرکت به )شرکت سهامی پاک کن( و سپس 
بنا بر تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30 مهر ماه 
1349 به شرکت )سهامی خاص پاکسان( تغییر یافته 
است. همچنین به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1373/06/30 نوع شــرکت از سهامی خاص به 
)سهامی عام( تبدیل شده و در تاریخ 1373/11/04 سهام 
آن در ســازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده 
است. مرکز اصلی شرکت در تهران واقع شده و با توجه به 
اینکه بیش از 51 درصد سهام آن به طور غیرمستقیم به 
شرکت توسعه صنایع بهشهر تعلق دارد، شرکت پاکسان 
از جمله شرکت های گروه توسعه صنایع بهشهر است.
2- موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق ماده 3 اساسنامه، 
عبارت از تهیه و تولید انواع مواد شوینده و پاک کننده، 
محصوالت بهداشــتی و آرایشــی، کارهاي تولیدي و 
بازرگانی، ســرمایه گذاري، صادرات، واردات و انجام هر 
نوع عملیات و معامالتی اســت که به صورت مستقیم 
یا غیرمستقیم مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد .

به موجب پروانه های بهره برداري شماره 2/2/4/62/11259 
مــورخ 1348/8/13،  مــورخ 1343/3/17، 45666 
1/5/30239/1349،2/3/13/د  مــورخ   72270
مــورخ 1379/10/17 واصالحیه هــاي بعــدي کــه 
توســط وزارت صنایع صادر شــده اســت، با ظرفیت 
اســمی تولید بالغ بر 247 هزار تــن انواع محصوالت 
شوینده و بهداشــتی و پاک کننده فعالیت می نماید.

بیانیه خط مشی
شرکت پاکســان فعالیت های تولیدی خود را از سال 
1330 آغــاز نموده و در تاریــخ 1341/10/06 به طور 
رسمی تحت شــماره 8493 در اداره ثبت شرکت ها و 
مالکیت صنعتی استان تهران به ثبت رسیده و سپس در 
30 مهر ماه سال 1349 به نام شرکت پاکسان و در قالب 
سهامی خاص تغییر یافت. پس از تغییر قالب حقوقی 
شرکت به سهامی عام در شــهریور 1373، در بورس 
بهادار تهران پذیرفته شده و در حال حاضر 70درصد از 
سهام آن در تملک شرکت مدیریت صنعت شوینده بوده 
و با توجه به اینکه عمده سهام آن به طور غیرمستقیم به 
شرکت توسعه صنایع بهشهر تعلق دارد. از جمله شرکت 
های گروه توســعه صنایع بهشهر محسوب می گردد.

شرکت پاکسان از اولین تولیدکنندگان انواع مواد شوینده 
بهداشــتی و صنعتی در ایران است که سال ها و نسل 
های متمادی اســت که با عرضه محصوالت مرغوب با 
برندهای نام آشــنایی چون سپید، رخشا، گلی، پوش، 
ارکید، برف، کیمیا، نســیم ، پونه، سیو، شبنم، گلنار و 
عروس در ایران و ســایر کشورها در خدمت سالمتی 
خانواده ها بوده و هست. ازمایشگاه شرکت پاکسان نیز 

بعنوان یکی از مراجع معتبر و مســتقل با به کارگیری 
نیروهای متعهد و متخصص تعهد خود را جهت حصول 
اطمینان از دقت فعالیت های آزمون اعالم نموده است.

ســازمان از توانمندیهــای الزم جهت ارتقاء ســطح 
فرهنگ و تــوان علمی، فنی، مدیریتــی و راهبردی 
الزم در میــان کارکنان خود برخوردار بــوده و در این 
راســتا چشــم انداز، ماموریت و ارزشــهای سازمانی 
خود را به شــرحذیل طرح ریــزی و اعالم می نماید:
چشــم انداز: پیشــگام در ایران و خوشنام در منطقه

ماموریــت: تامین محصــوالت متنــوع و با کیفیت 
بــرای پاکیزگی و ســالمت جامعه با توجه به شــعار 
پاکسان به ســالمت خانواده می اندیشد، و با رویکرد: 

- بکارگیری سرمایه انسانی متخصص
- تکیه بر فناوری روز و نوآوری مستمر

- جلب وفاداری مشتریان
- رضایت پایدار سهامداران

ارزش ها:
- به حداکثر رساندن سود و کسب رضایت سهامداران
- ارتقــاء اعتماد مردم به مجموعه و نامهای تجاری آن

- بهبود مستمر در محصوالت و خدمات
- مسئولیت پذیری در برابر سالمت مشتری، جامعه و 

محیط زیست
- تعهــد بــه انجام صحیح مــار درســت واقتصادی

- ارزش آفرینی برای مشتریان
- توســعه فرهنگ کار گروهی ، یادگیــری مداوم و 

شایسته ساالری
- اهتمام به سالمتی ،ایمنی، نشاط و حفظ کرامت 

انسانی کارکنان
- تعهد به قانون مداری و پاسخگویی

- توجه ویــژه به بهره وری فرد، سیســتم و فرایندها
- ارتقاء فرهنگ اسالمی در محیط کار جهت توجه بیش 
از پیش به فرهنگ صداقت در رفتار و گفتار، راستگویی به 

ذینفعان و پاک دستی
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ف کنندگان 
صر

ت از حقوق م
ش ملی حمای

ن همای
شانزدهمی

شانزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 9 اسفندماه 
ســال جاری در مرکز همایش های بین المللی صدا وســیما برگزار شــد.

در این همایش باشــکوه که با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس 
جمهور،مهندس نعمت زاده وزیر اقتصاد ودارایی،تعداد زیادی از نمایندگان 

مجلس ،مدیران ســازمان حمایت از مصرف 
کننــده وطیف گســترده ای از مســولین 
ومدیران تصمیم گیر کشــور برگزارگردید، 
تندیس ولوح نقره ای حمایت از حقوق 
علیرضا  دكتــر  به  كننــدگان  مصرف 
شــریفی مدیر خــوش فکر و برجســته 
بهپاک  عامل شــركت  مدیر  و  کشــور 
به پاسداشــت ایــن موفقیت اهــدا گردید.

در این همایش کــه با هدف افزایش انگیزه 
و حساســیت در تولیدکننــدگان و ارائــه 
دهنــدگان خدمــات برای رعایــت حقوق 
مصرف کننــدگان، افزایش اعتماد و ترغیب 
مصــرف کنندگان بــه اســتفاده از کاالها 
و خدمــات واحدهــای دارای گواهینامــه 
و تندیــس، افزایــش رقابت ســازنده بین 
تولیدکننــدگان و ارائه دهنــدگان خدمات 
در جهت ارائــه محصوالت کیفی، تالش در 
جهــت برقراری قیمت عادالنــه، تحویل به 
موقع و ارائه مطلوب خدمات پس از فروش 
و تشــویق مصرف کنندگان به اســتفاده از 
کاالی دارای نشــان ملی اســتاندارد برگزار 
میگردد، امســال پس از بررسی های دقیق 

تیــم های داوری وبا توجه به آیتم های مشــخص شــده شركت بهپاک 
توانســت با کســب این جایزه مهم موفقیتهای خودرااســتمرار ببخشــد. 
ســازمان حمایت مصــرف کننــدگان و تولیدکنندگان به عنــوان متولی 
برگزاری این همایش از ســال 1380 و در روز نهم اســفند ماه هرسال که 
بــه عنوان روز ملــی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تقویم رســمی 
کشــور ثبت شــده اســت، بنگاه های اقتصادی برتر حامی حقوق مصرف 
کننده را طی مراســمی با حضور مسئوالن کشــوری و مدیران بنگاه های 
اقتصادی منتخب، به عمــوم مردم معرفی و با اعطای گواهینامه و تندیس 
هــای ملــی رعایت حقوق مصــرف کننــدگان از آن ها تقدیــر می کند.

رعایــت حقــوق مصرف کنندگان به پایــداری تولید و اشــتغال در جامعه  
کمــک می کنــد و قانون حمایــت از حقوق مصرف کنندگان در کشــور 
براســاس اصل سوم قانون اساســی برای پی ریزی اقتصاد صحیح و عادالنه 
با لحاظ کــردن حقوق تمام عوامل درگیــر در فرآیندهای اقتصادی برای 
برقــراری عدالت اجتماعی و اقتصادی اســت.
شــایان ذکــر اســت پیــش تــر به واســطه 
دوم  بــازار  بــه  بهپــاک  مدیریــت  درایــت 
فرابــورس بازگشــت. اصــل خبــر ایــن بود
که صفحــه فرابورس بخود دوباره درخشــش 
شــنید. را  پیــام  ایــن  و  دیــد  را  بهپــاک 
کــه  بهپــاک  صنعتــي  شــرکت  امــروز 
پیــش از ایــن از بــورس خــارج شــده بود،
و  عملکــرد  ارتقــای  درپــی  توانســت 
تســویه بــده یهــای معــوق بانکــی، ارائــه
صــور تهــای مالــی شــفاف و بــدون هــی 
فرابــورس دوم  بــازار  در  ابهامــی  چگونــه 
ایــران گشــایش نمــاد شــود. این شــرکت 
کــه کارویــژه آن روغــن گیــری و تولیــد
پروتئین است در سال 95 حاشیه فروش 650 
 ، میلیارد ریالی داشــته است.کســب تندیس 
لــوح و تقدیرنامه هــای متعدد در ســال 95 
و جایــزه مردمــی حمایت از مصــرف کننده 
ســرآمد ترین آنهــا. موضوع فعالیت شــرکت 
طبق بند 2 اساســنامه عبارت است از تاسیس
پنبــه  کارخانجــات  از  بــرداری  بهــره  و 
پروتئیــن و  روغنکشــی  کنــی،  پــاک 

گیاهــی و کارخانجات دیگر و همچنین کارهای تولیدی، بازرگانی،
ســرمایه گذاری، صــادرات، واردات و انجام هرگونه عملیــات و معامالتی
که به صورت مســتقیم یا غیر مستقیم مرتبط با موضوع شرکت می باشد.
محصوالتی که اکنون در شــرکت صنعتی بهپاک تولید می شــود به شرح 

زیر است:
1 - روغن خام )سویا،کلزا(

2 - انواع کنجاله دانه های روغنی
3 - پروتئین سویا

4 - لسیتین

بهپاک با دکتر شریفی و استمرار روند رو به رشد
برگزیده همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کننده
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مجمع عمومی عادی ســاالنه شــرکت سیمان شمال )ســهامی عام( شنبه مورخ 
1395/12/14 در محل هتل ارم تشــکیل شد. در این مجمع که با حضور اکثریت 
سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، 
حسابرس و بازرس قانونی شرکت برگزار شد، ریاست مجمع برعهده جناب آقای فاطمی 
بود، که جنابان اسماعیلی و صفابخش در مقام نظار اول و دوم و آقای مهندس صفریان 
به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند. در ادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع 
توسط مهندس صفریان نودهی که از جمله مدیران خوش فکر، برنامه نگر و رزومه دار 
کشور در صنعت کانی می باشند  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 265 ریالی  موافقت کرده و به کار خود پایان دادند.   

استراتژی شركت
سیمان شــمال بعنوان شرکتی با ســوابق طوالنی موثر از نظر تولید سیمان 
خاکســتری و نخستین تولیدکننده سیمان سفید و تنها تولید کننده سیمان 

کشور  ســطح  در  رنگی 
و بــا اتــکا بر بیــش از 
شــصت ســال نیم قرن 
تجربه خــود در صنعت 
ســیمان، استراتژی خود 
بر رعایت کامل  را عالوه 
استانداردهای ملی، برای 
تولید محصول با کیفیت:

1. اعمال مدیریت هزینه جهت دستیابی به حداقل قیمت تمام شده
حــوادث  بــروز  از  ممانعــت  و   HSE موضوعــات  کامــل  رعایــت   .2
غیرمترقبــه، ترویــج فرهنگ حفظ محیط زیســت و ســالمت انســان ها

3. ارتقــاء کارکــرد و بهبــود بهــره وری سیســتم مدیریــت یکپارچــه 
»IMS« ، مدیریــت اطالعــات و نیــز مدیریــت عملیــات قــرار داده و 
اهداف اســتراتژیک خود را در چهار وجه بشــرح زیر اعالم داشــته اســت:

1. وجه مالی 
1-1 افزایش درآمد   2-1 افزایش بازدهی سرمایه بکار گرفته شده

3-1 افزایش سوداوری
2. وجه بازاری :

2-1 ایجاد تنوع در سیمان تولیدی  2-2 افزایش سهم بازار داخلی و خارجی
2-3 افزیاش رضایت مشتری 2-4 نهادینه سازی استانداردهای زیست محیطی

3. وجه فرآیندهای داخلی:
3-1 بهبود فرایند بازاریابی و فروش 3-2 ارتقای نظام نگهداری و تعمیرات

3-3 افزایش بهره وری تولید 3-4 بهینه سازی مصرف انرژی
4. وجه یادگیری و رشد:

4-1 ارتقای ایمنی و بهداشت 4-2 ارتقای مهارتها و قابلیت های کارکنان
4-3 ارتقای مدیریت منابع انسانی 

4-4 توسعه سیستم ها و زیرساخت های مدیریتی
برنامه اینده شركت

ســال 1396 را در حالی آغاز می کنیم که مقدمات اولیه جهت یک جهش و 
تحول بنیادی برای اقدامات بزرگ مهیاســت. شایان توجه است دستیابی به 
اهداف راهبردی شــرکت سیمان شــمال به منظور استفاده بهینه از ظرفیت 
هــا و توانمندی های موجــود، ارتقاء کیفی و کمی تولید و بهبود مســتمر ، 

مســتلزم بــه کارگیری همه تــوان، بهره گیــری از دانش فنــی، خالقیت، 
نوآوری و ابتکار عمل، تعهد و وظیفه شناســی مجموعه شــرکت می باشــد.

امید است با تالش و شناسایی نقاط ضعف ، آسیب ، خطر، تهدیدها و فرصت 
ها و ارائه راهکارهای علمی و عملی ، تدوین برنامه جامع و نگاه به افق و چشم 
انداز ، مسیر را برای شکوفایی و بالندگی هر چه بیشتر فراهم و در سال جدید با 
ایجاد تحول در این شرکت خدمت شایانی به صنعت سیمان کشور ارائه گردد.

ســال 1395 ســال تحول بنیادی جهت نیل به اهداف آرمانی و دستیابی به 
ماموریت های ذیل می باشد:

1. دســتیابی به بودجه ســال اتی: بودجه پیش بینی سود در سال مالی آتی، 
برمبنای وضغیت شرکت در تاریخ تهیه بودجه و نیز در نظرگیری تولید در سقف 
77درصد ظرفیت اسمی با توجه به سیاست اعالم شده شرکت سرمایه گذاری 
و توســعه صنایع ســیمان برغم محدودیتهای موجود و عدم امکان دسترسی 
به ســقف تولید در ظرفیت اســمی، با منظور نمودن ســهم افزایشی معادل 
11درصد برای ســوخت 
)گاز( و 22درصــد  برای 
بــرق، عــدم افزایش در 
نــرخ خرید مــواد اولیه، 
دســتمزد 13درصــد و 
احتساب افزایش در سایر 
هزینه های سربار بمیزان 
11درصد و لحاظ نمودن 
12/5 درصد کاهش در نرخ های فروش مصوب محاسبه گردیده است، که این 
ســود بودجه ای بعد از کسر مالیات بمیزان 117/912 میلیون ریال می باشد. 
 )EPM( که در صورت تحقق ، سود خالص هر سهم از سود مورد پیش بینی
بالغ بر 175 ریال خواهد شــد. شایان ذکر است دستیابی به هدف فوق منوط 
به استمرار فعالیتها مطابق روند جاری معمول و تحقق فروش و تحویل تمامی 
محصول تولیدی به قیمتهای پیش بینی شده و عدم مواجهه با موارد خاص و 
پیش بینی نشده خواهد بود درضمن ارزش سهم این شرکت در تاریخ تصویب 
این گزارش مبلغ 1/895 ریال طبق تابلوی سازمان بورس اوراق بهادار می باشد.
2. بهســازی خــط تولیــد بــه منظــور افزایــش کمــی و کیفــی تولید
3. تبدیــل الکتروفیلتــر به بک هوس به منظور کاهش چشــمگیر االیندگی
4. برنامــه ریزی و تــالش جهت کاهش قیمت تمام شــده تولید ســیمان
5. برنامــه ریــزی و تــالش در جهــت کاهــش هزینــه حاملهــای انرژی
6. تالش در جهت باالبردن کیفیت ســیمان سفید و شناسایی و دستیابی به 

معدن مناسب
7. جدیــت و تقویت سیســتم کنترل فرآیند p.m و تعمیرات پیشــگیرانه و 

اضطراری و نگهداری تجهیزات و ماشین االت
8. ارتقاء سطح سالمت محیط و اقدامات زیست محیطی

9. پیگیــری و اخذ پروانه بهره برداری برای پروژه 4000 تنی و برخورداری از 
امتیازات مربوطه

10. پیگیری و اخذ ســند مالکیت تک برگی برای کارخانه ســیمان شمال و 
تعیین حدود و حریم آن

11. حصارکشی حریم و محیط پیرامونی کارخانه
12. پیگیری و نصب سیستم حفاظت الکترونیکی و دوربین های مدار بسته  

تحولی بنیادین برای رسیدن به فردایی روشن تر 
برنامه های مدیریتی مهندس صفریان برای بالندگی و شکوفایی سیمان شمال

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ
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هر هوادار ، یک کوثر کارت
در ســنوات گذشته برخی باشگاه ها اقدام به صدور کارتی به عنوان هوادار کارت 
نمــوده و در قبــال آن از دارنــدگان آن حق عضویت اخذ مــی نمودند که این 
برای هوادار توام با هزینه بوده  و تا حدودی خوشــایند شــما عزیزان نبوده است.

آیا می دانید کوثر کارت هواداری چیست؟
 موسسه اعتباری کوثر با همفکری باشگاه های  اسـتقالل، پرسپولیس و تراکتور 
ســازی، راهی را برای حمایت مستقیم شما از تیم محبوبتان به وجود آورده که 
بر خالف ســایر طرح های هواداری برای شــما هزینه  ای در بر نخواهد داشــت.

 براســاس این گــزارش؛ در این طرح کافی اســت تا شــما ابتدا حســابی در 
موسســه اعتباری کوثر افتتــاح نمــوده و کارت هواداری تیــم محبوب تان را 
دریافــت نمایید. کارتی که مزین به نشــان و رنگ تیم محبوب شــما اســت.

این گزارش می افزاید: کوثر کارت هواداری متصل به شبکه شتاب بوده و تمامی 
امکانات یک حســاب بانکی به مانند ســود و ســایر مزایا هم شامل آن می شود.

شایان ذکر است؛ کافی است با تمرکز گردش مالی و انجام تراکنش های مالی بیشتر خود 
با کوثر کارت هواداری، بدون پرداخت هیچ هزینه ای هوای تیم محبوب تان را داشته باشید.

آیــا همواره آرزوی شــما نبوده که به باشــگاه محبوب خود کمــک کنید؟  آیا 
فرصتــی بهتــر از ایــن که شــما با تمرکــز گــردش مالی خود در موسســه 
اعتبــاری کوثــر بــدون هزینه هــوای تیــم محبوبتون را داشــته باشــید؟
یادآور می شود: در موسسه اعتباری کوثر از جمع تراکنش های شما، ساالنه با شروع 
لیگ برتر فوتبال مبلغی به صورت علی الحساب به حساب باشگاه ها واریز و در پایان 
فصل مبلغ قطعی مشخص می گردد. بنابراین هر چه میزان تعداد تراکنش ها و مانده 
حساب شما بیشتر باشد، حمایت مالی شما از تیم محبوبتان افزایش خواهد یافت.
پــس همــه بــا هــم بــا تمرکــز حســاب خــود در موسســه اعتبــاری 
کوثــر تیــم  محبوب مــان را در راه قهرمانــی حمایــت خواهیــم کــرد.

خاطر نشــان می ســازد: همه هواداران می توانند  با افتتاح یک حســاب عادی 
در هریــک از 350 شــعبه موسســه اعتباری کوثر در سراســر کشــور، کارت 
بانکــی خود را با لوگوی تیم مورد عالقه شــان دریافت کننــد و بالفاصله بعد از 
فعال شــدن کارت ها از مزایای آن بهره مند شــوند ، این حســاب یک حســاب 
عادی بانکی اســت و کوثــر کارت تمام قابلیت های ســایر کارت هــا را دارد .

شــرکت های پرجمعیت فرابورسی معرفی شدند و موسسه 
اعتباری کوثر مرکزی ، بانک سرمایه و سرمایه گذاری توسعه 
صنعتی ایران همچنان در رتبه های اول تا سوم جای گرفتند.

فهرســت جدید پرجمعیت ترین شــرکت های فرابورسی 
توسط شــرکت ســپرده گذاری مرکزی منتشر شد و طی 
آن شــرکت فرابورســی موسســه اعتباری کوثــر مرکزی 
کــه آبــان ماه برای نخســتین بــار رتبــه اول پرجمعیت 
ترین شــرکت بازار ســهام ایران را به خود اختصاص داده 
بــود، بــا 483 هزار و 892 ســهامدار، همچنــان در صدر 
همه شــرکت هــای بورســی و فرابورســی قــرار گرفت.

بر اســاس این گــزارش؛ اولین شــعبه موسســه اعتباری 
کوثر افتتاح در ســال 1390 افتتاح شــد و هم اکنون این 
موسســه با 350 شعبه فعال در سراســر کشور جدیدترین 
خدمــات بانکی را بــه هموطنــان عزیز ارائه مــی نماید.

موسسه اعتباری کوثر همچنان پرجمعیت ترین شرکت فرابورسی
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شــانزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 9 اســفندماه 
ســال جاری در مرکــز همایش هــای بین المللی صدا وســیما برگزار شــد.

در ایــن همایش باشــکوه که با حضور اســحاق جهانگیری معــاون اول رییس 
جمهور،مهندس نعمت زاده وزیر اقتصاد ودارایی،تعداد زیادی از نمایندگان مجلس 
،مدیران سازمان حمایت از مصرف کننده وطیف گسترده ای از مسولین ومدیران 

تصمیم گیر کشور برگزارگردید، تندیس ولوح 
برنزین حمایت از حقوق مصرف كنندگان به 
مهندس شهاب حسینی مدیر عامل جوان 
، موفق و خوش فكر شــركت شیمیایی 
روناس به پاسداشت این موفقیت اهدا گردید.

در ایــن همایش که با هــدف افزایش انگیزه و 
حساســیت در تولیدکنندگان و ارائه دهندگان 
خدمات بــرای رعایت حقوق مصرف کنندگان، 
افزایش اعتماد و ترغیــب مصرف کنندگان به 
اســتفاده از کاالها و خدمــات واحدهای دارای 
گواهینامه و تندیس، افزایش رقابت سازنده بین 
تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات در جهت 
ارائه محصوالت کیفی، تالش در جهت برقراری 
قیمــت عادالنه، تحویل به موقع و ارائه مطلوب 
خدمات پس از فروش و تشویق مصرف کنندگان 
به استفاده از کاالی دارای نشان ملی استاندارد 
برگزار میگردد، امسال پس از بررسی های دقیق 
تیم های داوری وبا توجه به آیتم های مشخص 
شده شرکت شیمیایی روناس توانست با کسب 
این جایزه مهم موفقیتهای خودرااستمرار ببخشد. 
و  کننــدگان  مصــرف  حمایــت  ســازمان 
تولیدکنندگان به عنوان متولــی برگزاری این 
همایش از سال 1380 و در روز نهم اسفند ماه 
هرسال که به عنوان روز ملی حمایت از حقوق 

مصرف کنندگان در تقویم رسمی کشــور ثبت شده است، بنگاه های اقتصادی 
برتر حامی حقوق مصرف کننده را طی مراســمی با حضور مسئوالن کشوری و 
مدیران بنگاه های اقتصادی منتخب، به عموم مردم معرفی و با اعطای گواهینامه 
و تندیس هــای ملی رعایت حقوق مصرف کننــدگان از آن ها تقدیر می کند.

رعایت حقوق مصرف کنندگان به پایداری تولید و اشــتغال در جامعه  کمک می 

کند و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در کشور براساس اصل سوم قانون 
اساسی برای پی ریزی اقتصاد صحیح و عادالنه با لحاظ کردن حقوق تمام عوامل 
درگیر در فرآیندهای اقتصادی برای برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی اســت. 
شــرکت تولیدي و شیمیایي روناس با 40 سال ســابقه در تولید انواع رنگ هاي 
صنعتي , دریایي و ساختماني با بهره گیري از ماشین آالت و خطوط تولید پیشرفته 
و با اســتقرار سیستم هاي مدیریت کیفیت , 
تالش روز افزون خود در جهت تامین رضایت 
مشتریان و مصرف کنندگان به کار کرفته است.

این شــرکت داراي 4 خط کامــل تولید به 
ظرفیــت 28000 تن انواع رنگ و پوشــش 
هاي حفاظتي و 2 خظ تولید رزین به ظرفیت 
14000 تن و 5 خط تولید قوطي و لوازم بسته 
بندي به ظرفیت 4000 تن در سال مي باشد .

شــرکت روناس افتخار دارد با دریافت نشان 
اســتاندارد از سازمان ملي اســتاندارد ایران , 
گواهینامه هاي کیفیت محصول از شــرکت 
لوید آلمان , گواهینامه مطابقت پوشش هاي 
دریایــي با ضوابط IMO و محیط زیســت 
دریایي از DNV نروژ و گواهینامه سیســتم 
از   9001:2008 ISO مدیریــت کیفیــت
موسسه استاندارد بریتانیا , گواهینامه مدیریت 
کیفیت در پایــش و اندازه گیــري رضایت 
 ICS 10004:2010 از موسسه ISO مشتري
انگلستان , 7 بار به عنوان واحد نمونه کیفیت 
از طــرف وزارت صنایع و معادن و موسســه 
اســتاندارد و تحقیقات صنعتي ایران انتخاب 
شده و در سال 1386 به عنوان واحد صنعتي 
نمونه کشور مفتخر به دریافت تندیس و لوح 
افتخار گردیده است . همچنین در سال هاي 
1389 و 1390 گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان را از وزارت صنعت,معدن 
و تجارت و انجمن حمایت از مصرف کنندگان دریافت نموده و در ســال 1391 
گواهینامه مطابقت محصوالت با ضوابط اتحادیه اروپا و مجور عرضه محصوالت در 
بازارهاي اروپا CE را دریافت کرده است . شرکت رنگ سازي روناس از واحد هاي 
برگزیده سازمان حفاظت محیط زیست و داري گواهینامه صنعت سبز مي باشد .
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ف کنندگان 
صر

ت از حقوق م
ش ملی حمای

ن همای
شانزدهمی

در نهم اسفند این مردم اند که به محصول 
عرضه شده کاپ افتخار می دهند و وکیل 
وزیر را به پاس این وظیفه به تعظیم وامی 
دارند. روز ملی حمایت از حقوق مصرف 
کننده روز باور مداری مردم اســت از تو 
عزیز تولیدگر و عرضه کننده. لوح تبریکت 
بر سردر ایوان افتخارات نشان بی همتاست 
و بــه آن ببال که عبادت بجز خدمت خلق نیســت.

شــانزدهمین همایــش روز ملی حمایــت از حقوق 
مصرف کنندگان 9 اســفندماه سال جاری در مرکز 
همایش های بین المللی صدا وســیما برگزار شــد.

در ایــن همایش باشــکوه کــه با حضور اســحاق 
جهانگیــری معــاون اول رییــس جمهور،مهندس 
نعمــت زاده وزیر اقتصــاد ودارایی،تعــداد زیادی از 
نماینــدگان مجلس ،مدیــران ســازمان حمایت از 
مصــرف کننــده وطیف گســترده ای از مســولین 
ومدیران تصمیم گیر کشــور برگزارگردید، تندیس 
طالیی حمایــت از حقوق مصــرف كنندگان 
به مهندس ســید مظفر عبــداهلل مدیر عامل 

شركت كشت و صنعت روژین تاک به پاسداشت این موفقیت اهدا گردید.
در این همایش که با هدف افزایش انگیزه و حساسیت در تولیدکنندگان و ارائه 
دهندگان خدمات برای رعایت حقوق مصرف کنندگان، افزایش اعتماد و ترغیب 
مصرف کنندگان به اســتفاده از کاالها و خدمات واحدهای دارای گواهینامه و 
تندیس، افزایش رقابت سازنده بین تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات در 
جهت ارائه محصوالت کیفی، تالش در جهت برقراری قیمت عادالنه، تحویل به 
موقع و ارائه مطلوب خدمات پس از فروش و تشویق مصرف کنندگان به استفاده 
از کاالی دارای نشان ملی استاندارد برگزار میگردد، امسال پس از بررسی های 
دقیق تیم های داوری وبا توجه به آیتم های مشخص شده شرکت کشت و صنعت 

روژین تاک توانست با کسب این جایزه مهم موفقیتهای خودرااستمرار ببخشد. 
ســازمان حمایت مصــرف کننــدگان و تولیدکننــدگان به عنــوان متولی 
برگــزاری ایــن همایش از ســال 1380 و در روز نهم اســفند ماه هرســال 
کــه به عنــوان روز ملــی حمایــت از حقوق مصــرف کننــدگان در تقویم 
رســمی کشــور ثبت شــده اســت، بنگاه های اقتصادی برتر حامی حقوق 
مصرف کننده را طی مراســمی با حضور مسئوالن کشــوری و مدیران بنگاه 
هــای اقتصادی منتخــب، به عموم مــردم معرفی و با اعطــای گواهینامه و 

تندیــس های ملی رعایت حقوق مصرف کننــدگان از آن ها تقدیر می کند.
رعایت حقوق مصرف کنندگان به پایداری تولید و اشتغال در جامعه  کمک می 
کند و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در کشور براساس اصل سوم قانون 
اساسی برای پی ریزی اقتصاد صحیح و عادالنه با لحاظ کردن حقوق تمام عوامل 
درگیر در فرآیندهای اقتصادی برای برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی است.
شرکت کشت و صنعت روژین تاک در سال 1380 با سرمایه  گذاری بخش خصوصی 
تاسیس گردید و با پشتوانه قوی مدیریتی به سرعت مراحل طراحی، خرید، ساخت، 
نصب و راه اندازی را پشت سر گذاشت و در سال 1382 به بهره برداری رسید.

کارخانــه ایــن شــرکت در اســتان کرمانشــاه در زمینی به مســاحت 24 
هکتــار کــه 11هکتــار آن صنعتــی می باشــد، بنا شــده اســت و مجهز 
بــه پیشــرفته تریــن ماشــین آالت صنایع غذایی ســاخت شــرکت های 
ایتالیایــی بــا ظرفیت دریافــت روزانــه 4200 تــن گوجه فرنگی اســت.

 در انتخــاب ماشــین آالت شــرکت همواره تــالش بر این بوده اســت تا با 
حفــظ حداکثر خــواص مفید گوجــه فرنگی، بویــژه الیکوپــن )رنگ دانه 
قرمز( و ســایر آنتی اکســیدان های موجود، محصولی ســالم، خوش طعم، 
خــوش رنگ و عاری از هر گونه فلزات ســنگین تولید و بســته بندی گردد.
 خطوط تولید کارخانه مجهز به ماشــین آالت فرآوری میوه نیز می باشــد و 
پس از پایان فصل تولید رب، کارخانه توان دریافت روزانه 500 تن میوه جهت 
تبدیــل به پوره میوه جات در بســته بندی های ضدعفونی ســده را دارا می 
باشــد. این شــرکت هم اکنون 8000 هکتار زمین کشاورزی را تحت پوشش 
دارد و کاشــت محصوالت کشــاورزی با بذر کالیفرنیایی و کانادایی به همراه 
ماشــین آالت روز اروپا موجب شده تا محصوالت عالوه بر ویسکوزیته و رنگ 
مناسب، عاری از هرگونه فلزات سنگین بوده و طعم اصلی گوجه فرنگی حفظ 
شود. ضمنا پروژه کشــت و صنعت شرکت در بخش آموزش ، ترویج و کشت 
گوجه فرنگی به عنوان موفق ترین پروژه اســیا در FAO ثبت گردیده است.
از جمله افتخارات شرکت کشت و صنعت روژین تاک می توان به موارد زیر اشاره نمود:
ایــران  صنعتــی  تحقیقــات  و  اســتاندارد  ســازمان  تندیــس   -
ایــران در  فرنگــی  گوجــه  رب  محصــول  برتریــن  عنــوان  بــه 
- دریافــت اولین گواهــی نامه محصول طبــق اســتانداردهای بین المللی 
از شــرکت SGS ایــران با اعتبــار بین المللی از شــرکت SGS ســوئیس

- دریافــت گواهــی نامــه حــالل از مرکز تحقیقــات و اطالع رســانی اتاق 
)OIC(وابســته بــه ســازمان کنفرانــس اســالمی )ICRIC( اســالمی
- صادر کننده نمونه اســتان کرمانشاه در ســال های 1387 و 1388، 1389

- کارآفرین برتر استان کرمانشاه در سال 1387
- صادر کننده برتر کشور در سال 1388 و صادر کننده نمونه کشور در سال 1389

نام مهندس مظفر عبداله برندی در مدیریت کشور 
روژین تاک ؛ برگزیده همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کننده
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سیمان هرمزگان سربلند چون نامش، نماد دوام و استحکام 
برنامه های مدیریت برای رشد، سودآوری و گسترش بازارهای جدید داخلی و خارجی

مجمــع عمومی عــادی ســالیانه صاحبان ســهام 
شــرکت ســیمان هرمزگان)ســهامی عام( مــورخ 
1395/11/30در محــل خیابــان مطهــری تقاطع 
ولیعصر پــالک 391 ســالن مروارید برگــزار گردید. 
در ایــن مجمع که بــا حضور 98 درصد ســهامداران 
حقیقــی و حقوقی ، اعضــاء هیات مدیــره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی 
برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای حمیدرضا 
بهزادی پــور بود، که جنابان ســید علیرضا ابطحی و 
شــهرام بابالویان در مقام نظار اول و دوم و آقای سعید 
خانــی پور به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامــه بــا قرائت گــزارش هیات مدیــره به مجمع 
مربــوط به اهــم فعالیتهای صورت پذیرفتــه در طی 
ســال مالی منتهی به 1395/08/30 و پس از استماع 
گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنیــن صلوات خود ضمن  تصویــب صورتهای مالی 
و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقسیم سود 
600 ریالی به ازای هر ســهم بــه کار خود پایان دادند.
همچنین موسســه حسابرســی رایمند و همکاران 
بــه عنــوان بــازرس اصلی و موسســه حسابرســی 
هشــیار ممیز به عنــوان بــازرس علی البــدل برای 
ســال مالی منتهی به 1396/6/31 انتخــاب گردید.
با توجه به مفاد دســتور صورتجلســه و اساســنامه 
شــرکت اشــخاص حقوقی ذیل بعنوان اعضاء هیات 
مدیره شــرکت برای مدت 2 ســال انتخاب گردیدند.
- شــرکت مدیریت ســرمایه گذاری امید )سهام عام(

- شرکت سرمایه گذاری سپه )سهامی عام(
- شرکت لیزینگ امید)سهامی خاص(

- شرکت چاپ نشر سپه )سهامی خاص(
- شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار)سهامی خاص(.

پیام هیات مدیره
اعضای محترم مجمع عمومی شرکت سیمان هرمزگان

گزارش حاضر که حاصل تالش و فعالیت هیات مدیره ، 
مدیران و کارگران شرکت در سال »اقتصاد مقاومتی؛ اقدام 
و عمل«  می باشد تقدیم حضور می گردد.از مجمع عمومی 
محترم صاحبان سهام تقاضا می شود با رهنمودهای خود، 
هیات مدیره را در انجام وظایف محوله همچون گذشته 
یاری نمایند و امیدوارم این گزارش مورد توجه و عنایت 
مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام قرار گیرد.

رسالت شرکت در ســال جاری عالوه بر انجام وظایف 
معمول خود، به نگاه علمی، نظام مند و فراگیر معطوف 
شده و در این راستا با انجام بررسی های جامع ، دقیق و 
عالمانه در جهت پیگیری اهداف راهبردی شرکت نسبت 
به طراحی و تدوین برنامه راهبردی خود قدم برداشته ایم.

تدبیر و استراتژی هیات مدیره، رصد دقیق ، مستمر و 
نظام مند کلیه شئونات شرکت از جمله حوزه منابع انسانی 

است. از این منظر، منابع انسانی مهمترین سرمایه شرکت 
تلقی شده و رویکرد ارتقای توانمندی نیروی انسانی شرکت 
از طریق اصالحات ساختاری ، ارتقاء توان ارزش آفرینی 
نیروها ، اقدامات رفاهی ، انگیزشی و نهایتاً افزایش بهره 
وری با هدف حفــظ و ایجاد ارزش برای ذینفعان بویژه 
سهامداران محترم همچنان در دســتور کار قرار دارد.

در سالی که گذشت ، کاهش تقاضای سیمان که به دلیل 
رکود اقتصادی ســنگین و به تبع آن توقف طرح های 
عمرانی و رکود در صنعت ساخت و ساز را به همراه داشته 
است ، موجبات کاهش قیمت محصوالت کارخانجات 
سیمانی را در داخل کشــور به همراه داشته و از طرف 
دیگر روند کاهشی قیمت های جهانی را نیز شاهد بوده 

ایم و مسروریم که این موضوع در کنار افزایش هزینه های 
تولید ، با تدبیر هیات مدیره و تالش و کوشش شبانه روزی 
مجاهدان عرصه تولید در شرکت ، موجب کاهش ارزش 
آفرینی برای سهامداران محترم نشده و علیرغم وجود 
نوســانات متعدد در ورودی ها و خروجی های محیط 
کسب و کار ، نتایج عملکرد همکاران در سال جاری بیانگر 
آن است که بنیادی محکم، پویا و منعطف در زیر ساخت 
ها و ساز و کارهای سیمان هرمزگان نهادینه شده است.

شرکت در ایفاء مسئولیت اجتماعی خود در قبال محیط 
زیست و جوامع محلی همچون سالهای قبل غافل نبوده 
و همواره سعی نموده است با توجه به اصول اخالقی و با 

حساسیت نسبت به مسائل اجتماعی ، فرهنگی 
و محیطی توجه نموده و با اتخاذ موضع فعال 
نسبت به محیط کسب و کار خود تاثیری 
مثبت برکار، جامعه و کارکنان داشته باشد.

در ســال مالی آتی با همت تیم مدیریتی و 
همکاران با تجربه و جوان درصد ایجاد تغییرات 
بنیادی برای شناخت علمی بازار ، برقراری ارتباط 
موثر با گروه های مختلف مشتریان و گسترده 
تر کردن دامنه فعالیت بازار سازی هستیم.

در این گزارش ، تنها به دنبال فهرست کردن 
موفقیت ها نیستم بلکه آنرا مجالی یافته ایم 

برای مشارکت ذهنی شما عزیزان با شمه ای از فعالیت های 
همکاران به منظور دریافت رهنمودهای ارزنده تان برای 
تصحیح راهبردها جهت تداوم ارزش آفرینی برای ذینفعان.
رجاء واثــق دارد با توکل بر ذات اقدس باری تعالی)جل 
جالله( و توسل به ائمه اطها)ع( و در پناه توجهات حضرت 
ولیعصر)عج( حرکت در مسیر اقتصادی مقاومتی و اجرای 
منویات مقام معظم رهبری و سیاست ها و راهبردهای 
دولت تدبیر و امید در ســال جاری و سال های آینده به 
برنامه های از پیش تعیین شده دست پیدا کرده و با پیاده 
ســازی شعار »صداقت در گفتار ، صمیمیت در رفتار و 
صالبت در کار« توسط کارگران این شرکت گامهای موثری 
در جهت ارتقای منافع ملی این مرز و بوم برداریم.انشاء اهلل.
برنامه ها و چشم انداز شركت برای سال مالی آتی 

1- تالش جهت دســتیابی کامل بــه بودجه مصوب
2- برنامه ریزی و مطالعــه برای افزایش ظرفیت تولید 

کارخانه
3- اجرا و تکمیل طرح های توسعه و افزایش ظرفیت تولید 

سیمان و کلینکر 
4- سرمایه گذاری بهینه منابع در فعالیت هاي سودآور

5- حضور موثر و افزایش ســهم شــرکت در بازارهای 
خارجی

6- اجــرای طرح های بهینه ســازی مصــارف انرژی
7- بهره گیري از متدهاي علمي در فرایندهاي اجرایي و 

مدیریتي در تمامي حوزه ها
8- تامین آب مورد نیاز کارخانه از طریق ایجاد تاسیسات 

آب شیرین کن
9- ادامه برنامه های یکپارچه سازی اطالعات و استقرار 

MIS سیستم
10- بررسی و امکان سنجی استقرار روش های نوین محاسبه 
 ABC بهای تمام شده نظیر هزینه یتبی بر مبنای هدف و
11- افزایش سطح ارتباط و تعامل با مشتریان از طریق 

 CRM پیاده سازی نرم افزارهای ارتباط با مشتریان
12- پیگیری و اجرای طرح مشــارکت خارجی احداث 

کارخانه آسیاب سیمان در یکی از کشورهای منطقه
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اســت نعمــت  جنــوب  گرمــای  کــه  بودیــم  گفتــه  تــر  پیــش 
متولــد  جنــوب  گرمــای  آن  از  آمیــزی  درهــم  علــم  و  هنــر  وقتــی 
مانــد. نمــی  اجــازه  منتظــر  شــدن  اول  بــرای  کــه  شــود  مــی 

گــران  صنعــت  و  وکیــل  وزیــر،  کننــده  مصــرف  از  حمایــت  روز  بــه 
از تقدیــر  بــرای  خواســتند  پــا  بــه  هــم  دســت  در  دســت  بنــام 

مدیــر عاملــی که برای کشــور و ملتــش در عرصه هــای اقتصادی، بــا توجه و 
اهتمــام اصلــی بــه مقولــه احتــرام بــه حقوق

مصرف کننده، سرفرازی آورده و این دیده بر قامت مردی 
که می گوید من هم در جمع افتخار آفرینان صنعت

سهمی کوچک دارم ما را به آینده ایران آباد امیدوارتر 
می سازد و کنون که سالیانی زان روز گذشته- عملکرد 
و کارنامه مهندس یوسفی که از جمله مدیران توانمند و 
کاربلد کشور می باشد- با کسب دوباره و دوباره تندیس 
مردمی برای گرمای جنوب این گفته ما به اثبات رسید.

شــانزدهمین همایش روز ملی حمایــت از حقوق 
مصرف کنندگان 9 اســفندماه سال جاری در مرکز 
همایش های بین المللی صدا وســیما برگزار شد.

در ایــن همایــش باشــکوه که با حضور اســحاق 
جهانگیری معــاون اول رییــس جمهور،مهندس 
نعمــت زاده وزیر اقتصــاد ودارایی،تعــداد زیادی از 
نمایندگان مجلــس ،مدیران ســازمان حمایت از 
مصــرف کننده وطیف گســترده ای از مســولین 
ومدیران تصمیم گیر کشور برگزارگردید، تندیس 
ولوح زرین حمایت از حقوق مصرف كنندگان 
به مهندس محمد علی ربیع یوســفی مدیر 

عامل شــركت گرمای جنــوب به پاسداشــت ایــن موفقیت اهــدا گردید.
در این همایش که با هدف افزایش انگیزه و حساسیت در تولیدکنندگان و ارائه دهندگان 
خدمات برای رعایت حقوق مصرف کنندگان، افزایش اعتماد و ترغیب مصرف کنندگان 
به استفاده از کاالها و خدمات واحدهای دارای گواهینامه و تندیس، افزایش رقابت سازنده 
بین تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات در جهت ارائه محصوالت کیفی، تالش در 
جهت برقراری قیمت عادالنه، تحویل به موقع و ارائه مطلوب خدمات پس از فروش و 
تشویق مصرف کنندگان به استفاده از کاالی دارای نشان ملی استاندارد برگزار میگردد، 
امسال پس از بررسی های دقیق تیم های داوری وبا توجه به آیتم های مشخص شده 
شرکت گرمای جنوب توانست با کسب این جایزه مهم موفقیتهای خودرااستمرار ببخشد. 
ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنــوان متولی برگزاری این 

همایش از ســال 1380 و در روز نهم اســفند ماه هرســال که به عنــوان روز ملی 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تقویم رســمی کشور ثبت شده است، بنگاه 
های اقتصادی برتر حامی حقوق مصرف کننده را طی مراســمی با حضور مسئوالن 
کشــوری و مدیران بنگاه های اقتصادی منتخب، به عموم مردم معرفی و با اعطای 
گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان از آن ها تقدیر می کند.

رعایت حقوق مصرف کنندگان به پایداری تولید و اشتغال در جامعه  کمک می کند و قانون 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان در کشور براساس اصل 
سوم قانون اساسی برای پی ریزی اقتصاد صحیح و عادالنه 
با لحاظ کردن حقــوق تمام عوامل درگیر در فرآیندهای 
اقتصادی برای برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی است.

مدیریت و پرســنل شــرکت گرماي جنــوب به عنوان 
یک ســازمان مهندســی ، ســاخت و مونتاژ انواع لوازم 
خانگــي  و با اعتقــاد به نظام کیفیــت و رعایت الزامات 
سری استانداردهای بین المللی سیستم یکپارچه شامل:

 -14001:2004  ISO  -9001:2008  IMS )ISO(
OHSAS 18001:2007و نیز استاندارد شکایت مشتری 
)ISO 10002:2004( و به منظور استقرار و حفظ نظام 
مدیریت نوین، بر آنست خط مشی زیر را بر پایه ارتقاء سطح 
رضایتمندی مشــتریان و ارائه خدمات و تولید محصول 
منطبق و با کیفیت ، همواره سرلوحه کار خود قرار دهد:

بهبود مستمر سازمان
تحویل به موقع محصــوالت ، کاهش زمان های تاخیر و 

توقفات
کاهش ضایعات

ارتقاء سطح علمی پرسنل از طریق آموزش موثر
افزایش رضایتمندی مشتریان

پاسخگویی منطقی به شکایات و نظرات رسیده احتمالی
شناسایی و کنترل کلیه جنبه های مثبت و منفی زیست محیطی و ریسک های ایمنی 

بهداشتی تاثیرگذار با توجه به حیطه عملکردی سازمان
پیشگیری از تخریب محیط زیست از طریق برنامه ریزی و کنترل آالینده های زیست 

محیطی سازمان و تالش در جهت حفظ و بهسازی آن
شناسایی و تحت کنترل بودن سالمت پرسنل سازمان

شناسایی و کاهش حوادث و بیماری های شغلی کارکنان
شناسایی و توجه به کلیه قوانین و مقررات زیست محیطی و ایمنی کارکنان متناسب با 

حیطه عملکردی سازمان

به نعمت وجود مهندس یوسفی  
گرمای جنوب ؛ برگزیده همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کننده
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شــانزدهمین همایش روز ملی حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان 9 اســفندماه 
ســال جــاری در مرکز همایــش های 
بیــن المللی صدا وســیما برگزار شــد.

در این همایش باشــکوه کــه با حضور 
اســحاق جهانگیری معــاون اول رییس 
جمهور،مهندس نعمت زاده وزیر اقتصاد 
ودارایی،تعداد زیادی از نمایندگان مجلس ،مدیران 
سازمان حمایت از مصرف کننده وطیف گسترده ای 
از مسولین ومدیران تصمیم گیر کشور برگزارگردید، 
لوح تقدیر حمایت از حقوق مصرف كنندگان 
بــه مهندس شكور شمس مدیر عامل شركت 
كربن ایران به پاسداشت این موفقیت اهدا گردید.

در این همایش که با هدف افزایش انگیزه و حساسیت 
در تولیدکننــدگان و ارائه دهندگان خدمات برای 
رعایت حقوق مصــرف کنندگان، افزایش اعتماد و 
ترغیــب مصرف کنندگان به اســتفاده از کاالها و 
خدمات واحدهــای دارای گواهینامــه و تندیس، 
افزایش رقابت ســازنده بین تولیدکنندگان و ارائه 
دهندگان خدمات در جهت ارائه محصوالت کیفی، 
تالش در جهت برقراری قیمت عادالنه، تحویل به 
موقع و ارائه مطلوب خدمات پس از فروش و تشویق 
مصرف کنندگان به استفاده از کاالی دارای نشان 
ملی استاندارد برگزار میگردد، امسال پس از بررسی 
هــای دقیق تیم های داوری وبا توجه به آیتم های 
مشخص شده شرکت کربن ایران توانست با کسب 

این جایزه مهم موفقیتهای خودرااستمرار ببخشد. 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
به عنوان متولی برگزاری این همایش از سال 1380 
و در روز نهم اســفند ماه هرسال که به عنوان روز 
ملی حمایــت از حقوق مصرف کنندگان در تقویم 
رسمی کشور ثبت شده است، بنگاه های اقتصادی 
برتر حامی حقوق مصرف کننده را طی مراســمی 
با حضور مسئوالن کشــوری و مدیران بنگاه های 
اقتصــادی منتخب، بــه عموم مــردم معرفی و با 

اعطــای گواهینامــه و تندیس هــای ملی رعایت 
حقوق مصرف کننــدگان از آن ها تقدیر می کند.

رعایت حقوق مصرف کنندگان بــه پایداری تولید 
و اشــتغال در جامعــه  کمک می کنــد و قانون 
حمایــت از حقوق مصــرف کنندگان در کشــور 
براســاس اصل سوم قانون اساســی برای پی ریزی 
اقتصاد صحیــح و عادالنه با لحــاظ کردن حقوق 
تمام عوامــل درگیــر در فرآیندهــای اقتصادی 
برای برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی اســت.

با توجه به نیازهــاي روزافزون کارخانجات داخلي 
بــه محصوالت دوده صنعتي جهــت خوراک اولیه 
و همچنین اهمیت صادرات و تأمین ارز و همســو 
شــدن با شتاب رشــد اقتصادي کشور ، گسترش 
کارخانجات کربــن مورد توجه قــرار گرفت و در 
ســال 1368 طرح دوده صنعتي بــا هدف ایجاد 
یک کارخانه مشــابه در مجاورت کارخانه فعلي با 
ظرفیت 20 هزار تن در ســال به تصویب رســید . 
بودجــه اولیه معادل 13200 میلیــون ریال و 20 
میلیون دالر ارز و ارزش وارداتي محصوالت معادل 
21 میلیــون دالر در ســال پیش بینــي گردید . 
کلیه مراحل طرح شــامل مطالعات اولیه ، طراحي 
، اجــرا ، نصب و راه اندازي توســط متخصصین و 
کارشناســان مجرب ایراني انجــام گرفت . فرآیند 
تولیــد دوده صنعتي یا کربن بالک با اســتفاده از 
سیســتم نویــن DCS تحت کنتــرل اتوماتیک 
میباشــد که با استفاده از دانش فني متخصصین و 

کارکنان انجام مي گیرد که این کار نیز گام بزرگي 
در صنایع عظیم پتروشــیمي محسوب مي شود .

درحال حاضر شرکت کربن ایران با دو واحد تولیدي 
و با ظرفیت تولید 50 هزار تن دوده صنعتي در سال 
مشغول بکار میباشد . براساس سیاست خصوصي 
سازي دولت جمهوري اسالمي ایران ، این شرکت 
در ســال 1374 به شرکت سهامي عام تبدیل و به 
گروه شرکتهاي سرمایه گذاري پتروشیمي پیوست 
. در حال حاضر این شــرکت یکي از شــرکتهاي 

فعال بازار بورس میباشــد. این شرکت از بدو تولید 
، خود را متعهــد به رعایت اســتانداردهاي ملي) 
اســتاندارد ملي شــماره 4328 ( و استانداردهاي 
یکي  المللــي ASTM که  بین 
از معتبرتریــن اســتانداردها در 
تولید کربن میباشــد و همچنین 
نظامهاي مدیریت کیفیت دانسته 
و بهمیــن خاطر به این شــرکت 
وجهــه بین المللي داده اســت .
امــروزه مي توان بــه جرأت ادعا 
نمود که نام شــرکت کربن ایران 
بعنوان تولید کننده دوده صنعتي 
در میان شــرکتهاي بزرگ و بین 
المللــي جایگاه خاصــي دارد و 
نتیجه آن صادر نمودن محصول 
به شــرکت“ میشــلن فرانســه” 
بزرگتریــن و معتبرتریــن تولید 
کننــده الســتیک در دنیــا مي 
باشــد . نظر به رعایــت کیفیت 
مطلــوب محصــوالت تولیدي و 
اســتقرار نظامهاي اســتاندارد و 
بمنظــور حضــور در رقابتهــاي 
بین المللــي و تأمین ارز مورد نیاز ، این شــرکت 
توانســت محصوالت خود را به 19 کشور در چهار 
قاره جهان صادر نماید . محصوالت این شرکت در 
انواع مختلف تولید میشود که تاکنون به تکنولوژي 
تولیــد 12 نوع کربن بالک دســت یافته ایم . این 
تولیدات خوراک بیش از 200 تولید کننده داخلي 
در رشته هاي تولید الستیک ، ترمیم تایر ،  کفش ، 
سیم و کابل ، قطعات اتومبیل ، لوله سازي ،  باطري 
ســازي ، رنگ ،  مرکب ،  پالســتیک و ... میباشد .

کربن ایران افتخار آفرین در منطقه ، سهم دار از بازار جهان
برگزیده همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کننده
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ساروج بوشهر به مجمع ساالنه نشست
صادرکننده و کارآفرین برتر جنوب کشور

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

ده دوازده سال پیش مرا به دفتر جناب مهندس بهروز نعمتی دعوت کردند که گفتمانی 
داشته باشیم. در این نشست مهندس نعمتی مدیرعامل ساروج بوشهر آن روز و عضو 
هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی و سخنگوی مجلس شورای اسالمی امروز، از پتانسیل 
ساروج بوشهربرای توسعه روزافزون درآینده گفت: از فرایند حمل مواد اولیه از معدن به 
کوره و از کوره به کشتی که توسط نقاله صورت می پذیرفت و حاصل آنکه شرکت بدون 
تقبل هزینه-های سنگین حمل و نقل، محصول را به دست مشتری آنسوی آبها می 
سپارد و در نهایت بدست آوردن سهم بیشتر بازار در منطقه و جهان با حداقلی از هزینه و ...

گرچه یاران ساروج از اصحاب خبر کمی بی خبرند و برای خدا قوت خبر نویسان اجازت 
می طلبیدند که حرمت قلم ما به آنها یادآوری کرد اسب قلم را نیاز به حاجب و دربان 
نیست، بگذریم. .. با توجه به پتانسیل باالی ساروج بوشهر و گزارش کاری که ارائه شد بر 
این باوریم که این شرکت روندی رو به رشد و استمراری مثبت و روبه تعالی خواهد داشت. 

وقتی در مجموعه ای به این عظمت توکل بر خدا، کارتیمی، 
مسئولیت پذیری و انجام درست کار به عنوان مهمترین 
ارزشهای محوری تبیین گشته و در جهت حصول آن همه 
و همــه یکدل و یکصدا قدم برمی دارند و مدیرانی الیق و 
کارآزموده بر مسند آن نشسته که خوب فرصت ها و تهدیدها 
را می شناسند بیش از بیش مطمئن می شوی که ساروج 
بوشهر نگینی است بی همتا در بین شرکت های سیمانی. 
شــایان ذکر است افتخار آفرینی شرکت در کسب عنوان 
صادرکننــده نمونه در اســتان بوشــهر و کارآفرین برتر 
در ســطح این اســتان محروم تنها بخشــی از موفقیت 
ها و دســتاوردهای ایــن مجموعه و مدیــران آن برای 
مهیــن عزیزمان در ســال مــورد گزارش بوده اســت.

صاحبــان  ســالیانه  عــادی  عمومــی  مجمــع 
مــورخ  بوشهر)ســهامی عام(  ســاروج  المللــی  بیــن  شــرکت  ســهام 
1395/11/24در محــل ســالن هتل بــزرگ ارم واقــع در تهران برگــزار گردید. 
در این مجمع که با حضور 81/794 درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای علیرضا فاطمی بود، که جنابان رضا اسماعیلی و عباس صفاکیش در 
مقام نظار اول و دوم و آقای سید محمدرضا نجفیان به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربــوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفتــه در طی ســال مالی منتهی بــه 1395/09/30 و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهــای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول مــاده 129 به کار خود پایــان دادند.
نســبت به به انتخاب اعضای حقوقی هیات مدیره اخذ رای بعمل آمد که در نتیجه:

1- شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان)سهامی عام(
2- شرکت سیمان مازندران )سهامی عام(

3- گروه صنایع سیمان کرمان)سهامی عام(
4- شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر )سهامی عام(

5- شرکت سرمایه گذاری غدیر)سهامی عام(
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و مقرر گردید نمایندگان قانونی خود را ظرف مهلت 

مقرر معرفی نمایند.
همچنین موسســه حسابرســی وخدمات مدیریت آرمان اندیــش آگاه به عنوان 
بــازرس اصلی و موسســه حسابرســی آزمون پــرداز ایران مشــهود بــه عنوان 
بازرس علــی البدل برای ســال مالی منتهی بــه 1396/09/30 انتخــاب گردید.

تاریخچه 
1-شرکت بین المللی ساروج بوشهر )ســهامی عام( در تاریخ 1377/6/15 با شماره

143136 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران 
به ثبت و در 1380/4/7 پروانه تولید کلینکر خاکستری با 
ظرفیت 5/500 تن در روز را از ســازمان صنایع و معادن 
استان بوشهر دریافت کرد. در مراحل بعدی ظرفیت تولید 
کوره به 6000 تن در روز افزایش یافت که سازمان صنایع 
و معادن استان بوشهر نیز موافقت خود را با افزایش ظرفیت 
در نامه شماره 119/4513 به تاریخ 1383/8/23 ابراز نمود.
2-عملیات اجرایی ساخت کارخانه سیمان کنگان، در بخشهای جانبی در اواخر سال

1382 و در بخش های تولید از اوایل سال 1384 آغاز گردید و در 24 فروردین ماه 1388 
همزمان با جشن ملی خودکفائی تولید سیمان در کشور مورد بهره برداری قرار گرفت.
3-همچنین بمنظور تامین شرایط ورود شرکت به سازمان بورس و اوراق بهادار، براساس
تصمیم مورخ 1381/7/7 صاحبان سهام شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت.

موضوع فعالیت شركت
1-ایجــاد و تاســیس کارخانجات تولید ســیمان و صنایع جانبی وابســته به آن،

تهیه و تامین کلیه مواد و وســایل، دستگاهها و ماشین آالت مورد نیاز این صنایع از 
داخــل و خارج از کشــور و همچنین تولید و فروش و صادرات ســیمان و کلینکر.
2-اکتشــاف و اســتخراج و بهــره بــرداری از کلیــه معــادن مــورد نیــاز این
صنعــت از قبیــل ســنگ آهــک، خــاک رس، ســنگ ســیلیس و غیــره
3-تاسیس شرکتهای جنبی و سهیم در شرکتهای موجود

در جهت تعقیب اهداف شرکت و  بطور کلی انجام عملیات 
تولیدی بازرگانی و صنعتی که بطور مستقیم و غیرمستقیم 
بــا تمام یا هر یــک از موضوعات فوق مربوط می باشــد.
4-مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس یا خرید سهام

شرکتهای جدید یا شرکتهای موجود
5-بطور کلی شرکت می تواند به کلیه عملیات و معامالت

مالی و تجاری و صنعتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم 
به تمام یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد 

، مبادرت نماید. 
مجوزها و استانداردهای دریافت شده

1- در اجــرای مقــررات مــاده 132 قانــون مالیاتهای
مســتقیم گواهی امکان برخورداری از معافیتهای مالیاتی 
عملکرد از 1387/12/18 لغایت 1397/12/17 در سال گذشته فراهم گردیده است.
2- با رعایت مســائل زیســت محیطی و رعایت شاخص و اســتانداردهای تعیین

شــده ســازمان حفاظت محیط زیســت در ســال گذشــته از فهرســت صنایع 
االینــده خــارج و امید اســت که این مزیت همچنان اســتمرار داشــته باشــد.

3- اخذ پروانه کاربرد استاندارد سیمان کالس 525
4- اخذ لوح تقدیر صادرکننده نمونه استان بوشهر

5- اخــذ گواهینامــه تایید صالحیت آزمایشــگاه - ایــزو/ ای ای ســی 17025
94 ســال  در  اروپــا(  )اســتاندارد   ce گواهینامــه  اخــذ  و  اســتقرار   -6
7- مراحل پذیرش شــرکت در بازار پایه فرابورس طی نامه شــماره 95/5/43404
مورخــه 95/1/30 فراهــم و معامــالت ســهام در ان بــازار انجــام خواهد شــد.

برنامه های آتی 
- برنامــه ریزی برای تولید در حد ظرفیت طراحی و فروش آن در بازار داخل و خارج
- بررســی و مطالعــه بازارهــای صادراتــی و توســعه فعالیتهــای بازرگانــی

- بکارگیری راهکارهای مناسب برای رفع تهدیدات و استفاده از فرصتها برای جذب 
مشتری در بازار

- استقرار دستورالعمل روشهای تعمیرات پیشگیرانه
- برنامه ریزی برای بازپرداخت تســهیالت، به ویژه تسهیالت با هزینه های مالی باال

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

- اتمــام پــروژه انتقــال کلینکــر از ســیلوها بــه اســکله بوســیله نــوار نقاله
- بهینه سازی مصارف انرژی الکتریکی 

فلــر گاز  جایگزینــی  و  اســتفاده  طریــق  از  انــرژی  هزینــه  کاهــش   -
- افزایــش حداکثری بازار داخلی ســیمان به منظــور ایجاد ارزش افــزوده باالتر
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ایرانول رکورد زد
رکورد شکنی ایرانول در سوددهی، تولید، فروش، صادرات و کاهش خام فروشی

نام ایرانول و صنعــت روانکار از 
دیرباز بــا یکدیگر آمیخته بوده 
و ایــن محصوالت ، ســالهای 
متمادی، راه توسعه را پیموده اند. 
شرکت نفت ایرانول با برند بین 
المللی در سه بخش پاالیشگاه 
روغن ســازی تهران، پاالیشگاه 
روغن ســازی آبادان و مجتمع 
ظرف ســازی و بســته بندی 
فعالیت کرده و انواع روغن های 
روانکار تولید و عرضه می کند. 
ایــن مجموعه عظیــم در نظر 
دارد در افق 1404 سرآمد عرصه تولید و تامین روانکار و محصوالت مرتبط در سراسر 
ایران و منطقه و منطبق بر استانداردهای ملی و بین المللی باشد. از سوی دیگر تبدیل 
شــدن به شرکتی پیشرو در صنعت روانکار با تاکید بر حفظ منافع ذینفعان به ویژه 
سهامداران و مشتریان در چشم انداز توسعه این مجموعه قرار دارد. مهندس عیسی 
اسحاقی، مدیرعامل شرکت نفت ایرانول که در طول سه سال حضور خود در شرکت 
توانست گامهای بزرگی در راستای اقتصاد مقاومتی بردارد تولید و عضه روغن موتور 
تترا، ایجاد پایانه صادراتی با مخزن 25 هزار تنی، صادرات محصوالت نهایی و کاهش 
خام فروشی، نصب فیلترهای واحد موم زدایی به منظور کاهش روغن اسلک وکس و 
افزایش روغن پایه تولیدی را از مهمترین اقدامات این شرکت در سه سال گذشته دانست. 
در ادامه گفت و گوی وی را درباره عملکرد شرکت طی سه سال گذشته می خوانید. 
كمی در مورد پروژه ها و اقدامات انجام شده در شركت از ابتدای حضورتان بفرمائید؟

از مهــم تریــن پروژه هایی کــه در این مدت صورت گرفته می تــوان به تعمیرات 
اساسی)اورهال( واحدهای پی دی ای تار و هایدر فینیشینگ پس از 18 سال و واحد  
و واحد فورفورال پس از 9 سال، ساخت پایانه صادراتی ایرانول در بند امام خمینی )ره( 
توسعه ونوسازی روغن سازی پاالیشگاه ابادان در بخش بلندینگ بریم پس از 35 سال و 
تولید روغن نهایی برای صادرات و تصمیم برای تولید روغن دریایی با مشارکت شرکت 
خارجی، حل و فصل و ترخیص چهار عدد فیلترهای مربوط به پروژه تولید واکس کم 
روغن از گمرک و آماده سازی برای نصب پس از 3 سال و نصب آنها به منظور کاهش 
روغن اســلک وکس و افزایش تولید روغن پایه، راه اندازی انبارهای جواداالئمه )ع( ، 
ثامن االئمه 1، 2 و 3 کاهش هزینه های جاری شامل اجاره فضای انبار و افزایش امکان 
نگهداری محصول نهایی و جلوگیری از خام فروشی و افزایش ضای انبارش محصوالت 
نهایی و تعیین تکلیف و تحویل کارخانه حشره کش پرکنی پس از 10 سال اشاره شد.
می توانیــد در مورد هر كدام از این پروژه ها به طور مثال اورهال واحدهای 
هایدروفینیشــینگ، پی دی ای تار و فورفورال كمــی توضیح دهید؟
از آنجا که تاسیسات و تجهیزات یک شرکت پاالیشگاهی در واقع قلب تپنده و شریان 
حیاتی شــرکت هستند، لذا اطمینان از ســالمت این تجهیزات از روز اول ورود جزو 
اولویت های بنده بوده اســت، بنابراین در بدو ورود با انجام تعمیرات اساسی سنگین 
در واحد HFU )پس از قریب به 18 ســال ( و بازیابی کتالیست های آن از کیفیت 
محصول تولیدی و حصول اطمینان شــد؛ در ادامــه این عمل خطیر و با پیگیری 
خرید و تامین کاتالیست آن در آینده ای نزدیک نیز با تعویض کلی کاتالیست ها و 
بستر آن تا ســال های متمادی صحت کارکرد این واحد حیاتی تضمین می شود.

همچنین در سال گذشته انجام تعمیرات اساســی واحد PDATAR در پاالیشگاه 
تهران با مشارکت تمامی واحدها با موفقیت به انجام رسید که نتیجه آن دستیابی به 
ظرفیت تولید و بازدهی طراحی این واحد برای اولین بار پس از تاسیس شرکت نفت 
ایرانول بوده اســت؛ در ادامه این فعالیت ها نسبت به تعمیر واحد فورفورال پاالیشگاه 
تهران و انجام تســت های تعیین طول عمر لوله های داخلی کوره های این واحد و 
ارسال نمونه برای تعیین مدت زمان عمر باقی مانده لوله های مزبور قدام شد، در واحد 
موم گیری نیز نسبت به تامین و تعویض پارچه فیلتر ها اقدام مقتضی به عمل آمد 
که نتیجه مستقیم بر کیفیت محصول حاصله و افزایش راندمان واحد داشته است.
پایانه صادراتی ایرانــول در بندر امام خمینی در چه مرحله ای اســت؟

پروژه پایانه مخازن شــرکت نفت ایرانول واقع در بندر امام خمینی)ره( یکی از پروژه 
های استراتژیک و اقتصادی این شرکت است. شرکت نفت ایرانول به منظور صادرات 

محصوالت خود، نیازمند ذخیره سازی و نگهداری از آنها در بنادر صادراتی نفتی است 
که برای رفع این نیاز مبادرت به اجاره مخازنی در بندر امام خمینی )ره( کرده است. با 
توجه به اجازه مخازن نفتی در این بنادر تصمیم به ساخت این پایانه در منطقه ویژه 
اقتصادی بندر امام خمینی )ره( گرفته شد. این انتخاب به دلیل صرفه جویی در هزینه 
اجاره مخازن، استفاده از معافیت های مالیاتی و مشوق های اقتصادی مناطق ویژه و 
کاهش هزینه های حمل و نقل است . این پایانه متشکل از مخازن نگهداری محصوالت 
به ظرفیت تقریبی 25 هزار تن به همراه ساختمان های اداری و سوله های صنعتی مورد 
نیاز و ایستگاه های بارگیری کامیون و قطار است. در حال حاضر شرکت نفت ایرانول 
برای صادرات محصوالت خود شامل روغن پایه واکسترکت، مقدار 10/00 متر مکعب 
مخزن در بندر امام خمینی)ره( اجاره کرده است که هزینه آن معادل یکصد و پنجاه 
میلیارد ریال در سال است. با بهره برداری از مخازن این پروژه مقدار 25/000 متر مکعب 
مخزن در سرویس قرار می گیرد که عالوه بر عدم پرداخت اجاره بهای مخازن فعلی، 
معادل 15/000 متر مکعب حجم مخزن اضافی نسبت به قبل در اختیار شرکت قرار 
خواهد گرفت که می تواند موجب افزایش قدرت ذخیره سازی، چانه زنی و سودآوری 
شرکت شود یا با اجراه دادن آنها معادل 15 میلیارد ریال درآمد اضافه نیز کسب کند.
در حــال حاضر ســاخت پایانــه صادراتــی ایرانول در ماهشــهر رونــد خوبی را 
طــی می کند و انشــاءاهلل ظرف ماه هــای آینده مخــازن 25 هزار تنــی ایرانول 
در ماهشــهر افتتاح خواهد شــد که بــا بهره بــرداری از این پایانــه صادراتی، بازار 
صادرات محصوالت را در راســتای کســب بیشــتر بهتر می تــوان مدیریت کرد.
در پاالیشگاه ابادان در زمینه اورهال و تعمیرات چه اقداماتی انجام داده اید؟

در پاالیشگاه روغن سازی آبادان برای اولین بار پارچه فیلترهای واحد موم گیری تعویض 
شد؛ بدون اینکه پاالیشگاه توقف فعالیت واحدهای عملیاتی داشته باشد و یا برنامه دقیق و 
مدن نسبت به تعویض مبدل های قدیمی یا مبدل های جدید اقدام شد در آخرین مورد 
نیز و تنها ظرف 4 روز کاری و طی عملیاتی سخت و فشرده، با خروج این واحد از سرویس 
برج اصلی واحد فورفورال از سرویس خارج و مسیرهای دسترسی به آن بازشده است. 
همچنین نسبت به رفع کک های تشکیل شده و تعویض تجهیزات مورد نیاز، بازبینی 
سینی ها و رفع این گلوگاه اقدام مقتضی به عمل آمده و مجدد این واحد وارد چرخه فعالیت 
شده و با افزایش ظرفیت 17 درصدی در خوراک واحد و افزایش راندمان مواجه بوده ایم.

به طور کلی در طول دو ســال گذشــته بیش از 20 پروژه در پاالیشــگاه آبادان اجرا 
شــده اســت که به طور مثال می توان به بازسازی ساختمان اتاق های کنترل واحد 
عملیات، تکمیل ساختمان واحد آزمایشــگاه، انجام فاز یک تا چهار ترمیم خطوط 
پرکنی محصول، بازسازی سقف استراکچر سوله مظروف سازی ، بازسازی و تجهیز 
کانکس HSE و تکمیل و تجهیز ســاختمان سوله تعمیات و موارد دیگر اشاره کرد.
استقالل یوتیلیتی پاالیشگاه های ابادان و تهران نیز از دیگر پروژه هایی است که با راه اندازی 
یوتیلیتی این دو پاالیشگاه عالوه بر استقالل ، هزینه های سربار شرکت چشمگیری خواهد داشت.
در مورد توســعه و نوســازی روغن سازی پاالیشــگاه ابادان در بخش 
بلندینگ بریم كه پس از 35 ســال همزمان با ســوم خرداد و ســالروز 
آزاد ســازی خرمشــهر صورت گرفت نیــز توضیحاتــی ارائه دهید؟
با توجه به تعطیلی تولید روغن موتور در ابادان به دلیل جنگ تحمیلی در سال 1359 و 
تخریب آن، از سال گذشته برنامه بازسازی پاالیشگاهف بلندینگ روغن و پرکنی آغاز و 
همزمان با سالروز ازادسازی خرمشهر و پرکنی آغاز و همزمان با سالروز ازاد سازی خرمشهر 
فاز اول افتتاح شد و فاز دوم نیز به زودی به بهره برداری خواهد رسید. با بازسازی کامل 
پاالیشگاه ابادان و سایت بریم انواع روانکار صنعتی، دریایی و روغن های موتوری، بنزینی 
و دیزلی تولید می شود. جلوگیری از خام فروشی و ارزش افزوده، پایگاه مناسب برای 
صادرات و داشتن انبار مناسب برای محصوالت و کاهش قیمت تمام شده محصوالت به 

دلیل منطقه ازاد بودن از 
مهم ترین مزایای این 
کار است. همچنین به 
اشتغال عزیزان مستقر 
در این منطقه نیز کمک 
شد. خواهد  شــایانی 
برنامــه  ظاهــرا 
روغــن  تولیــد 
دریایــی در آبادان 
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نیــز از برنامه های مهم ایرانول اســت، در این مــورد توضیح میدهید؟
در ایــن زمینه رایزنی ها برای تولید روغن دریایی با یک برند خارجی و مشــارکت 
شــرکت های داخلی در ابادان انجام شــده اســت و در این راســتا توافق های اولیه 
انجام شــده و به دنبال اجرایی کردن توافق و تولید روغن دریایی برای نخستین بار 
در کشــور از سوی یک شرکت معتبر تولید روغن دریایی خارجی در ایران هستیم.

همچنین پیشــنهاد یک شرکت خارجی را برای جلب سرمایه گذاری و تولید روغن 
های گروه 2 و 3 در ابادان  دریافت کرده ایم و موضوع در هیات مدیره مطرح شــده و 
موافقت هیات مدیره را برای جذب سرمایه گذاری برای پاالیشگاه ابادان دریافت کرده ایم.
در حــال حاضر میزان تولید شــركت چقدر اســت و چه مقــدار از 
ایــن میزان برای مصــرف داخلی و چــه مقدار برای صادرات اســت؟
ظرفیت تولید انواع محصوالت شرکت نفت ایرانول در سال بالغ بر  600 هزار تن انواع 
محصول است که با توجه به نوع محصول و روغن پایه تولید شونده این مقدار متغیر است، 
در سال گذشته شرکت نفت ایرانول توانست با تولید 614061 متر مکعب انواع محصول 
رکورد تولید مقداری طی عمر این شرکت را جا به جا کند؛ در سال جاری نیز با وجود بروز 
مشکل و عدم امکان تامین خوراک مورد نیاز پاالیشگاه روغن سازی تهرانف شرکت سعی 
کرد تا با خرید لوب کات از پاالیشگاه بندرعباس و حمل زمینی ان این مورد را مدیریت 
کند که نتیجه آن تولید مقدار 460 هزار متر مکعب انواع محصول طی 10 ماهه سال 
جاری بوده است؛ به موازات تالش شرکت برای تولید هر چه بیشتر محصوالت پاالیشی 
شرکت نفت ایرانول تالش کرده تا با تبدیل هر چه بیشتر روغن پایه های تولیدی نسبت 
به تولید و عرضه محصول نهایی و کسب سهم بازار بیشتر اقدام کند و بر این اساس در ماه 
های اخیر به منظور جلوگیری از خام فروشی تمامی روغن پایه تولیدی شرکت به استثنای 
تعهدات فروش روغن پایه ابادان ، تبدیل به محصول و به بازار مصرف عرضه شده است.

بــا توجه به صرفه و صــالح اقتصادی شــرکت بحث صادرات محصــول نهایی و 
محصــوالت جانبی شــرکت نیز به طور جد در دســتور کار قرار گرفته اســت که 
نمونه آن جهــش صادرات محصول هایــی و به طور همزمان صــادرات محصول 
PDATAR برای اولین بار توســط شــرکت نفت ایرانول در سال جاری بوده است.
اســت؟ بــوده  چقــدر  شــركت  ماهــه   9 فــروش  میــزان 
در سال گذشته با فروش 610 هزار متر مکعب رکود فروش مقداری را از اول تاسیس 
ایرانول تاکنون شکستیم و در 10 ماه اول سال جاری با 480 هزار متر مکعب فروش 
توانستیم در راستای افزایش سهم بازار و کاهش چشمگیر خام فروشی گام برداریم.
آیا در مقایسه با سال های گذشته جهش قابل توجهی صورت گرفته است؟

در سه سال گذشته ایرانول نه تنها پیشرفت بلکه جهش خوبی در تولید، فروش، صادرات، 
سودآوری و ... داشته وبا توجه به توسعه نیروی انسانی و توسعه همه جانبه و حل مشکالت 
گذشته درصدد هستیم تا ایرانول را به شرکتی پیشرو در صنعت روانکاران معرفی کنیم.
اشــاره  فروشــی  خــام  چشــمگیر  كاهــش  بــه  شــما 
كردیــد، آیــا ایــن اتفــاق در ســال جــاری افتــاده اســت؟
بله در ســالی که به عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام گذاری شد ما توانستیم 
در 10 مــاه بیش از 100 میلیون لیتر محصول نهایی بفروشــیم کــه در 10 ماه به 
اندازه کل ســال گذشــته فروش صورت گفته و جالب اینکه در ســال جاری خام 
فروشــی تاکنون 25 درصد کاهش و فروش محصول نهایی افزایش داشــته است.
رفــع  و  ظــروف  و  بنــدی  بســته  ملزومــات  زمینــه  در 
اســت؟ شــده  انجــام  اقداماتــی  چــه  شــركت  وابســتگی 
همچنین با توجه به اهمیت رفع وابســتگی شرکت در بخش تامین ملزومات بسته 
بندی کار ســاخت قالب انواع ظروف و قالب درب از ابتدای حضور بنده با ســرعت 
پیگیری شد که نتیجه آن استقالل شــرکت به طور کامل در ظروف کوچک 1 و 2 
لیتری و در اینده نزدیک در کلیه ظروف تا 5 لیتری در بخش ســاخت درب اســت 
که ضمن کاهش قیمت تمام شده، از بروز مشکالت متعددی که به علت عدم تامین 
به موقع ظرف به روند تولید شــرکت وارد کرده اســت جلوگیری به عمل می آورد.

در سایر بخش های دیگر شركت چه كارهایی انجام شده است؟
در ســایر بخش ها و تجهیزات فرایندی شــامل قســمت های بلندینگ، مخازن، 
خطــوط ســاخت و پرکنــی، انبارهــا و ... نیز با برنامــه مدون و براســاس اهداف 
اســتراتژیک شــرکت ضمــن رفع گلوگاه های شــرکت نســبت به نوســازی و 
درصــورت لزوم ایجاد تاسیســات مورد نیاز اقــدام مقتضی به عمل آمده اســت.

لطفا در مورد تولید اولین روغن پایه گیاهی کشور که از سوی شرکت نفت ایرانول تولید و 
در اردیبهشت ماه روانه بازار شد و بازتاب رسانه ای گسترده ای داشت، کمی توضیح دهید.

این روغن موتور پس از ماه ها کارشناســان واحد کنترل کیفی، پژوهش و آزمایشگاه 
ایرانول و با اخذ مجوز از سازمان ملی استاندارد ایران تولید شد. در واقع می توان گفت 
روغن موتور گیاهی تنها در چند کشور پیشرفته عرضه می شود که توسط کارشناسان 
ایرانول این محصول در داخل کشــور نیز فرموالسیون آن تهیه و به بازار عرضه شد.

این روغن موتور که در اردیبهشت ماه امسال در جمع عاملین فروش کشور رونمایی 

شــد به دلیل کاهــش آلودگی 
هوا)محیــط زیســت( و کاهش 
مصرف ســوخت توانســت گام 
مهمی در صرفه جویی و صیانت 
از منابع تجدیدناپذیر کشور بردارد؛ 
این محصول تمامی تاییدیه های 
مورد نیــاز را اخذ کرده و با توجه 
به جدیدالورود بودن به بازار مصرف 
با استقبال گســترده ای مواجه 
شده اســت. می توان گفت این 
روغن موتور در تمامی خودروهای 
تولید داخلی قابل استفاده است.

تعیین تکلیف و تحویل کارخانه 
حشــره کش پرکنی پس از 10 
سال نیز یکی دیگر از مهم ترین 
اقداماتی بوده که شــما طی دو 
ســال مدیریت بر این شــرکت 
به انجام رســاندید، در این مورد 
نیز لطفا توضیحاتــی ارائه دهید.

کارخانه حشره کش پرکنی که دارای بیش از 20 هزار متر مربع زمین و حدود 18 هزار 
متر مربع سوله آماده در مجاورت پاالیشگاه روغن سازی ایرانول است در سال 84 از سوی 
شرکت نفت ایرانول از پاالیشگاه نفت تهران )تندگویان( خریداری شده بود که به دلیل 
مشکالت حقوقی و قضایی تاکنون این کارخانه به ایرانول واگذار نشده بود که با پیگیری 
های انجام شده پرونده اختالف 10 ساله حل و فصل و کارخانه حشره کش پرکنی طی 
مراسمی 27 ابان ماه سال گذشته تحویل شدکت نفت ایرانول شد. با این کار عالوه بر 
حل و فصل یک پرونده حقوقی حدود 18 هزار متر مربع انبار به فضای انبار ایرانول افزوده 
شد و ظرفیت ذخیره محصوالت فینیش پروداکت)محصول نهایی( با اتمام قفسه بندی 
در شهریور ماه و بهره بردرای از سوله ساخته شده، از 15 روز به حدود سه ماه افزایش 
یافت و دیگر در زمان های پیک فروش با مشکل کمبود محصول مواجه نخواهیم شد.
آیــا ایــن اقــدام بــه افزایــش فضــای انبــارش محصــوالت 
كــرد؟ كمــك  شــما  بنــدی  بســته  ملزومــات  و  نهایــی 

بلــه قطعا ، در ســال جاری فضایی در حــدود 5 هزار متر مربع بــه فضای انبارش 
مســقف شــرکت نفت ایرانول افزوده شــد که این عالوه بر کاهــش هزینه های 
جــاری شــامل اجاره فضای انبــار با افزایش امــکان نگهداری محصــول نهایی و 
جلوگیری از خام فروشی توانســته سود مناسبی را نیز نصیب شرکت ایرانول کند.   
به طور کلی این انبارها شــامل انبار جواداالئمه )ع( و مجموعــه انبارهای ثامن )ع( 
اســت که می توان گفت در تیرماه سال 94 پروژه ساخت انبار جواداالئمه با زیربنای 
1380 متر مربع در پاالیشــگاه تهــران برای انبارش محصول نهایی آغاز شــد که 
پس از طی یک ســال کار و ســاخت و انجام رک بندی آن به اتمام رسید که عالوه 
بر افزاش کیفیــت نگهداری انواع ملزومــات کارتنی، قابلیت انبــارش بیش از 60 
هزار عدد انواع کارتن چهار لیتری فلزی به توانمندی شــرکت اضافه شــده اســت.

مجموعــه انبارهــای ثامن )ع( نیز پــس از حــل و فصل پرونده حشــره کش و 
تحویل این مجموعه به شــرکت نفت ایرانول ســه سوله سرپوشــیده این واحد در 
مجموع به مســاحت 18 هزار متر مربع به همراه فضای بین این سوله ها به فضای 
انبارش محصوالت نهایی و ملزومات بســته بندی شــرکت نفت ایرانول افزوده شد.
در مــورد ترخیــص و نصب چهــار عدد فیلتــر واحد مــوم گیری 
كه ســال هــا در گمــرک مانده بــود چــه اقداماتی انجــام دادید؟
با رایزنی های انجام شده توانستیم این فیلترها را ترخیص کنیم که برای واحد موم 
زدایی این چهار فیلتر نصب و فاز اول آن اوایل سال 97 به بهره برداری می رسد. با بهره 
برداری از این پروژه روغن موجود در اســلک وکس تولیدی به زیر 10 درصد کاهش 
و کیفیت اســلک وکس بهتر می شود و ساالنه حدود 11 میلیون لیتر روغن پایه به 
روغن پایه ایرانول اضافه می شود که سود مناسبی هم از ناحیه فروش اسلک وکس با 
کیفیت و هم از ناحیه 11 میلیون لیتر روغن پایه نصیب ایرانول می شود. با اجرای فاز 
دوم و تولید وکس خشک با درصد روغن بسیار پایین حدود 3-1 درصد ، ارزش افزوده 
محصول جانبی وکس بسیار باالتر خواهد رفت که این امر نیز موجب افزایش سودآوری 
قابل توجه در شرکت خواهد شــد و قدرت رقابتی شرکت را نیز افزایش خواهد داد.
شــما از مدیــران برنامــه محور مــی باشــید در راســتای برنامه 
داد؟ خواهیــد  یــا  داده  انجــام  را  اقداماتــی  چــه  محــوری 

در حــال تدویــن اســتراتژی 1404 ایرانــول هســتیم تــا بــا تصویــب ایــن 
اســتراتژی در هیــات مدیــره بــا برنامــه محــوری کارهــا را انجــام دهیــم.
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دکتر امین تفرشی  و پارس آریان بهترین در بین برترین ها
حضور در بین ١٠٠ شرکت برتر در همایش شرکت هاي برتر

مهندس امین تفرشی مدیری است حاذق و کارکشته که برای اولین بار در سال 
گذشته  عطر و هوای اسکاری را در سینمای ایران جاری ساخت . همیشه اولین بودن 
ها و اولین قدم زدن ها سخت ترین کار است چون باید بستری را فراهم سازیم که 
دیگران در آن اتمسفر نفس کشیده و راهت را ادامه دهند  . سر قطارانی چون امین 
تفرشی مدیرانی هستند از جنس ُدر و مروارید که بر هر سکو و جایگاهی که قرار است 
از مدیران برتر و برجسته کشور تجلیل و تقدیر به عمل آید مهندس خوبمان در صف 
اول ، چه به پاسارگاد و چه به پارس آرین و چه به ده ها و صدها شرکت موفق دیگر.
-IMI در نوزدهمین  ســال انجام رتبه بندي شرکت های برتر ایران ) رتبه بندی
100 ( ، همایــش شــرکت های برتر ایران  با حضور مقامات و سیاســت گذاران 
اقتصادی و صنعتی کشــور و مدیران شــرکت های بزرگ و برتر ایران در تاریخ 
4 بهمــن مــاه 1395 در مرکز همایــش های بین المللی صدا و ســیما برگزار 
گردیــد. در ایــن همایش ، نتایج رتبه بندی شــرکت ها اعالم شــد، همچنین 
سیاســت های صنعتی و اقتصادی کشــور توســط مقامات مربوطــه در جمع 
دســت اندرکاران اقتصــادی و صنعتی بیــان گردید. این همایــش ،با توجه  به 
حضور مقامات کشــوری و حدود 700 نفر از مدیران ارشــد شرکت هاي بزرگ و 
برترکشــور، یکی از مهم ترین همایش های اقتصادي کشــوردر سال 1395 بود .

شــایان ذکر اســت که در این همایش ، بر اســاس روند رشــد شــرکت های 
برتــر طی 4 ســال اخیــر، از بین 100 شــرکت برتر به 10 شــرکت به عنوان 
»شــرکت های پیشــرو« تندیــس اهدا شــد و از »شــرکت های برتــر از نظر 
رشــد ســریع«  ، »شــرکت های برتــر صادرات گــرا«، »شــرکت های اول در 
گروه هــای صنعتــی « و شــرکت های برتر در برخی شــاخص ها تقدیر شــد.

در این همایش تندیس و لوح تقدیر به عنوان شركت پیشرو به مدیرعامل  شرکت 
سرمایه گذاری پارس آریان ، جناب آقای مهندس علی اكبرامین تفرشی اهدا 

شد و از ایشان تقدیر به عمل آمد.
معرفی و تاریخچه

شــرکت ســرمایه گذاری پارس آریان )ســهامی عام( ســنگ بنای ایجاد گروه 
مالــی پاســارگاد با هدف بســتر ســازی و راهبــری فرآیند تشــکیل یکی از 
بزرگتریــن گروه هــای مالی و اقتصادی کشــور از طریق جذب ســرمایه های 
مردمــی و بخش خصوصــی و بکارگیری آنها در فعالیت هــای متنوع و پربازده 
اقتصادی با آرمان گام نهادن در مســیر اعتالی ایران اســالمی در تیرماه 1384 
شــکل گرفت و اکنون جایــگاه یکــی از بزرگترین و معتبر ترین شــرکتهای 
هلدینگ متعلق به بخــش خصوصی در ایران را به خود اختصاص داده اســت.

زمینه فعالیت شركت
ایجاد ســرمایه گذاری و یا مشــارکت در تاســیس بانکها، شــرکت های بیمه، 
موسســه های مالــی و اعتبــاری، شــرکت های کارگــزاری، شــرکت های 
لیزینگ، شــرکت هــای خدمات مالی و ســایر امــور و فعالیت های مشــابه

سرمایه گذاری در خرید، فروش، اداره، در اختیار گرفتن، تاسیس، ایجاد، توسعه، 
تکمیل، واگذاری و اجاره انواع کارخانه ها و واحدها و شرکت های فعال در بخش های 

تولیدی اعم از صنعتی و  معدنی، کشاورزی، ساختمانی در داخل و خارج از کشور
قوانیــن بــا  مطابــق  بهــادار  اوراق  و  ســهام  کلیــه  معامــالت  انجــام 

 ارائــه خدمات اقتصــادی، فنی، مالــی، مدیریتی، و نظــارت و پیگیری اجرای 
طرح های ســرمایه گــذاری و کلیه فعالیت های اقتصادی و ایجاد شــرکت ها
 انجام دادن معامالت بازرگانی داخلی و خارجی و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز
 انجــام دادن مطالعــات و بررســی هــای اقتصــادی، فنی، مالــی و مدیریتی

چشم انداز شركت
شــرکت ســرمایه گذاری پــارس آریــان بزرگتریــن، معتبرتریــن و پربازده 
تریــن هلدینــگ اقتصادی-مالــی خاورمیانــه و دارای جایــگاه شایســته 
در بیــن هلدینــگ هــای اقتصادی-مالــی برتــر جهــان خواهــد بــود.

ماموریت شركت
شــرکت ســرمایه گذاری پارس آریان بــا مدیریت و هم افزایــی زنجیره ارزش 
افزوده محصوالت و خدمات گروه مالی پاســارگاد باعث اعتالء و سرآمدســازی 
فعالیــت های بانک پاســارگاد شــده و بــا صیانــت و ارتقاء منافــع ذینفعان 
اســتراتژیک خود باعث بالندگی مســئولیت های اجتماعی گروه خواهد شــد.

اهداف كالن شركت
)IMI 100قرارگرفتــن در بیــن 5 شــرکت برتــر کشــور )رتبــه بنــدی

سرآمدترین هلدینگ اقتصادی-مالی کشــور 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 بخشــی به زنجیره خدمات و محصوالت بانک پاسارگاد

تأسیس و راهبری بزرگترین شرکت تأمین سرمایه کشور
حضور موثر در بازارهای مالی بین المللی
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شــانزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان 9 اسفندماه سال جاری در مرکز 
همایش های بین المللی صدا وســیما برگزار شد.

در ایــن همایش باشــکوه که با حضور اســحاق 
جهانگیــری معاون اول رییــس جمهور،مهندس 
نعمت زاده وزیــر اقتصــاد ودارایی،تعداد زیادی 
از نماینــدگان مجلس ،مدیران ســازمان حمایت 
از مصرف کننده وطیف گســترده ای از مسولین 
ومدیــران تصمیــم گیــر کشــور برگزارگردید، 
تندیس ولــوح برنزین حمایــت از حقوق 
فرزانه  داود  مهنــدس  به  كنندگان  مصرف 
مســافرتی  خدمات  شــركت  عامل  مدیر 
تعطیالت به پاسداشت این موفقیت اهدا گردید.

در ایــن همایش کــه با هدف افزایــش انگیزه و 
حساســیت در تولیدکننــدگان و ارائه دهندگان 
خدمــات برای رعایت حقوق مصــرف کنندگان، 
افزایش اعتمــاد و ترغیب مصــرف کنندگان به 
اســتفاده از کاالهــا و خدمــات واحدهای دارای 
گواهینامــه و تندیــس، افزایش رقابت ســازنده 
بین تولیدکننــدگان و ارائه دهندگان خدمات در 
جهــت ارائه محصوالت کیفــی، تالش در جهت 
برقراری قیمت عادالنه، تحویــل به موقع و ارائه 
مطلوب خدمات پس از فروش و تشــویق مصرف 
کنندگان بــه اســتفاده از کاالی دارای نشــان 
ملی اســتاندارد برگزار میگردد، امســال پس از 
بررســی های دقیق تیم هــای داوری وبا توجه 
به آیتم های مشــخص شــده شركت خدمات 
این  با کسب  مســافرتی تعطیالت توانســت 
جایزه مهم موفقیتهای خودرااســتمرار ببخشــد. 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
به عنــوان متولی برگزاری این همایش از ســال 
1380 و در روز نهم اســفند ماه هرســال که به 
عنوان روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 

در تقویم رسمی کشور ثبت شده است، بنگاه های 
اقتصادی برتر حامی حقوق مصرف کننده را طی 
مراســمی با حضور مســئوالن کشوری و مدیران 
بنگاه های اقتصادی منتخب، به عموم مردم معرفی 
و با اعطای گواهینامه و تندیس های ملی رعایت 

حقــوق مصرف کنندگان از آن ها تقدیر می کند.
رعایت حقــوق مصرف کنندگان به پایداری تولید 
و اشــتغال در جامعــه  کمک می کنــد و قانون 
حمایــت از حقــوق مصرف کنندگان در کشــور 

قانون  سوم  اصل  براساس 
اساســی بــرای پی ریزی 
اقتصــاد صحیح و عادالنه 
بــا لحاظ کــردن حقوق 
تمــام عوامــل درگیر در 
فرآیندهای اقتصادی برای 
اجتماعی  عدالت  برقراری 
اســت. اقتصــادی  و 

شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی 
تعطیالت به عنوان یکی از پیشــگامان 
عرصه توریسم و جهانگردی در کشور، 
فعالیت خــود را از ســال 1355 آغاز 
نموده اســت و از ابتدا با بهره گیری از 
توان علمی و تخصصی کارکنان خود و 
پتانسیل موجود این صنعت در کشور، 
هدف خــود را بر اســاس ارایه هرچه 
استانداردهای  با  منطبق  بهتر خدماتی 
بین المللی و ملی بنیان نهاده اســت.

ایــن شــرکت بــا تــالش صادقانــه 
توســعه  راســتای  نقش بســزایی در 
گردشــگری و پیونــد فرهنــگ هــا 
ایفــا نمــوده و همچنیــن مدیرعامل 
محتــرم آن در تدویــن و تنظیــم اساســنامه 
کانون توســعه صنعت ایرانگــردی و جهانگردی 
زحمــات ارزشــمندی برجای گذاشــته اســت.

بر اســاس ارزیابی های تخصصی صورت گرفته از 
توانمندی های مدیریتی و عملکرد ســازمانی بر 
اســاس 3 اصل حوزه اشتغال و مدیریت )نگرش- 
مهارت -دانش( استوار است ،از جناب آقای دکتر 
فرزانه با عنوان مشاهیر فرهیخته و نامدار مدیریت 
ایران زمین در کنفرانس مدیریت پست مدرن در 
15 مهر 95 تجلیل به عمل آمد.ایشــان به عنوان 
چهــره ماندگار و نامــدار مدیریت ایــران )مدیر 
شایسته شــرکت کارآفرین برتر(معرفی گردیدند.

خط مشی كیفیت
شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی تعطیالت 
بــا بیش از چهار دهه ســابقه و 45 نفر پرســنل 
متخصــص و مجرب  - مجری و ارائه کننده کلیه 
خدمات بین المللی مسافرتی و جهانگردی، خط 
مشی کیفیت خود را به شرح زیر اعالم می نماید :

ارتقاء کیفیت و سرعت در ارائه خدمات مسافرتی 
و جهانگردی

افزایش رضایت و جلب اعتماد مسافرین
اشاعه و گسترش فرهنگ ایرانگردی و جهانگردی

توجه بیشــتر به اقدامات پیشــگیرانه به منظور 
بهبود عملکرد فرایندها

افزایش رضایتمندی  کارکنــان ،از طریق بهبود 
مهارتها و ارتقای دانش فنی کارکنان و نیز اجرای 

سیستم های ارزیابی عملکرد
ایجاد سیســتم پیشــنهادات در راســتای بهبود 

مشارکت کارکنان
تعهد به بهبود مستمر

شناسایي عوامل موثر بر کیفیت  
رعایت الزامات مراجع قانونی و معتبر ملی و بین المللی

 نیم قرن تجربه ممتاز در ارایه خدمات مسافرتی و جهانگردی 
خدمات مسافرتی تعطیالت ؛برگزیده همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کننده
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مهندس زینلی با کویرتایر رکورد زد
حسابها شفاف بدون بند حسابرس و سود 55٠ ریال برای هر سهم 

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

در ســالی که از سنگ ناله خیزد و از بانک ها گرفته تا 
هلدینگ های  ریز و درشت با فروش ته مانده انبار خود و 
زمین و فروش مایملک نمی توانند از عملکرد خود حتی 
یک تایید از جمع حاضر در مجمع داشته باشند، کویرتایر 
با سر قطاری مهندس زینلی به عنوان موسس شرکت 
با نمایش عملکرد ساالنه مجموعه تحت مدیریت خود، 
نشسته بر صفحه سپید به اسالید آن نشان داد که تایید و 
تشویق همگان را در پی داشت. این کارنامه ممتاز زمانی 
حاصل گردیده که به قول مدیریت آنچه نیاز است یا به 
ما نمی فروشند و یا اگر بفروشند پول خرید نمی داریم 
و اگر همه اینها باشد دانش فنی را نمی دهند. الکن به 
مدد مردی آبدیده و برخواسته از دل کویر فعل خواستن 
را صرف کرد و از کهنه قراضه هایی که بدرد اوراقی می 
خورد با علم و عمل بچه های آموخته در مکتب بسیج 
و مسجد کارخانه ای به خط تولید رساند و حاصل آن 
شد اشتغالزایی و ارزش آفرینی . مهندس زینلی از جمله 
مدیرانی است که ثابت کرده حتی با یکصد هزار تومان 
بنایی به پا می دارد که بقول همشهریانش از باد و باران 
نمی بیند گزند. به قول  یکی از صاحب نظران برجسته 
بورسی هر ساله در نشست های کویرتایر، مجمع نشینان 
حقوقی از سرمایه گذاری امید تا غدیر و از سهام دار خرد 
تا کالن حقیقی به روز مجمع از مدیری که توانسته هر 
جا باشــد عامل خیر شود تمام قد با تایید برنامه های 
مدیریت تقدیر به عمل می آورند. روزی که مامور شد 
در اردبیل پتروشیمی بنا کند، کاتب این سطور حاضر 
بود. بودجه ی اختصاص داده حتی به اندازه کرایه تاکسی 
دربست هم نمی بود  فقط مقداری قول و قرار دولتی و 
کاغذ بازی. من نگرانی خود را از این روند به مجموعه 
گفتم و یادش بخیردکتر قمصری گفت : کسی را انتخاب 
کرده ام که از دیار سیاه جامگان است و حیات بخش زبان 
حماسی و فارسی و من این همت و همیت را در حیات 
کاری خود به چشــم دیدم. خسته نباشید خدا قوت. 
مجمــع عمومــی عادی ســاالنه شــرکت کویرتایر 
)ســهامی عــام( شــنبه مــورخ 1395/12/14 در 
مجموعــه فرهنگــی پیامبر اعظم تشــکیل شــد.

در این مجمع که با حضور اکثریت سهامداران حقیقی 
و حقوقی، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس 
و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی شرکت برگزار 
شــد، پس از قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمع 
مربوط به اهــم فعالیتهای صــورت پذیرفته در طی 
ســال مالی منتهی به 1395/06/31 و پس از استماع 
گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان 
با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی 
و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقسیم سود 
550 ریالی به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.   

پیام هیات مدیره
سال 1395 اقتصاد کشور همچون سالهای گذشته با 
چالش های مختلفی از جمله رکورد، تحریم بانک ها، 
واردات تایرهای بی کیفیت و نوســانات نرخ دالر روبرو 
بود که تاثیرات آن برتولید و بازار مصرف کامال محسوس 
است. در این سال واردات بی رویه تایر به داخل کشور 
روند تولید و عرضه محصوالت داخلی با مشکل مواجه 
نمود در این شــرایط با برنامه ریزی و تالش مدیران و 

پرسنل شرکت، کویرتایر توانست به تمام اهداف برنامه 
ریزی شده در این سال دست یابد. به گونه ای که عالوه 
بر حفظ شرایط تولید توانست با کمک دانش بومی و 
توان مهندسین و کارشناســان خود برای اولین بار در 
کشور ساخت 6 دستگاه پرس رادیال را آغاز و تا پایان 
ســال مالی به مرحله بهره برداری برساند همچنین با 
روش مهندســی معکوس و با استفاده از نرم افزارهای 
شبیه ســازی برای نخســتین بار در کشور موفق به 
طراحی و تولید تایرهای ســبز در داخل کشور شود از 
جمله ویژگی های این تایر کاهش مصرف ســوخت 
خودرو، کاهش مصرف مواد اولیه، کاهش قیمت تمام 

شده، افزایش کارکرد و طول عمر تایر را نام برد همچنین 
طراحی و تولید 6 سایز و طرح گل جدید تایر و بهینه 
سازی تکنولوژی تولید از جمله دستاوردهای این دوره 
عملکرد می باشد بدیهی است صیانت از سرمایه های 
سرمایه گذاران و سهامداران کویرتایر با برنامه ریزی تولید 
و تصرف بخش های بیشتری از بازار تایر کشور مهمترین 
اولویــت در برنامه ریزی های کالن شــرکت اســت.
صنعت تایر در ایران بیش از 50 سال قدمت دارد. اولین 
کارخانه تولید تایر در ایران، شرکت » بی اف گودریچ « 
نام داشته است که با سرمایه گذاری و پشتوانه فن آوری 
آمریکا پا به عرصه تولید نهاد و تا پیروزی انقالب اسالمی 
نیز دو کارخانه دیگر راه اندازی شد و ظرفیت تولید تایر به 
60/000 تن در سال رسید. پس از انقالب اسالمی تا به 
امروز نیز پنج کارخانه دیگر به بهره برداری رسیده است. 
در حال حاضر جمعا 10 کارخانه تایرسازی با ظرفیت 
حدود 356 هزار تن وجود دارد. ظرفیت قابل بهره برداری 
صنایع تایرسازی داخلی حدود 320 هزار تن در سال 
می باشد ولی عمال در چند سال گذشته تولید صنایع 
تایرسازی ایران بیش از 246 هزار تن در سال نبوده است.

در هشــت ماهه ابتــدای ســال 1395 تولید صنایع 
تایرســازی داخلی جمعا 156 هزار تن، که نســبت 
بــه دوره مشــابه 15درصد رشــد و حجــم واردات 
همیــن دوره بالغ بــر 56 هزار تن بوده که نســبت 
بــه دوره مشــابه 20درصد کاهش داشــته اســت.
ظرفیت پروانه بهره برداری شــرکت کویرتایر در حال 
حاضر 26/639 تن انواع تایر و فلپ در سال می باشد که 
با تالش و همت مدیران، کارشناسان و کارکنان سخت 
کوش این مجموعه، تولید سال های اخیر آن با راندمان 
حدود 90 درصد ظرفیــت پروانه بهره برداری صورت 
گرفته است. در حال حاضر بیش از 20 درصد تعدادی 
تایر تولیدی کشــور در این کارخانه تولید می گردد.
محصوالت این شرکت به ویژه تایرهای رادیال سواری 
استیل بلت از جایگاه ویژه ای دربازار مصرف و به ویژه 
نزد خودروسازان برخوردار است. به همین دلیل برای 
افزایش ظرفیت تولید این نوع تایر برنامه ریزی به عمل 
آمده است . در سال مالی مورد بحث، سهم ارزش ریالی 
فروش تایراز کل فروش شــرکت به خودروسازان 49 
درصد و مابقی که حدود 51 درصد ســهم نمایندگان 
در سراســر نقاط کشــور اختصاص داشــته اســت.
تولید این شــرکت در سال مورد گزارش در مقایسه با 
آخرین بودجه، 49درصد محقق شده است. همچنین 
ارزش فروش ریالی ســال مالــی ، 101درصد بودجه 
مصوب را پوشــش داده است. میزان دستیابی به سود 
پیش بینی شــده نیز 103درصد می باشــد. در این 
ســال ضایعات حقیقی و کل به ترتیب به 1/79درصد 
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و 2/65درصد رســید که در مقایســه با سایر رقبای 
داخلی وضعیت بســیار مطلوبی را نشــان می دهد. 

چالش های پیش رو:
چالش های متعددی در زمینه، ارزی و ورود مواد اولیه 
وقطعات یدکی وجود دارد که به آنها اشــاره می شود :

- افزایــش متنــاوب نــرخ ارز در چنــد مرحلــه 
کــه منجــر بــه افزایــش ســرمایه در گــردش و 
افزایــش بهــای تمــام شــده محصــوالت گردید.

- تغییرات مستمر در سیاست های اجرایی، تاخیر در 
تصمیم گیری های مراجع سیاست گذار و عدم وجودارتباط 
منطقی میان آنان جهت استفاده از ارز اتاق مبادالت ارزی.

-  محدودیت های موجــود در ترخیص کاالهای که 
به دلیل عدم تخصیــص ارز بانکی در مواقع اضطراری 
بــا اســتفاده از ارز آزاد خرید صورت گرفته اســت.

- تحریــم بانک هــای دولتــی ایران توســط بانک 
هــای خارجی کــه منجر بــه افزایش زمــان انجام 
مراحل تخصیــص ارز و انجام حواله گردیده اســت.

- بلوکــه و یا برگشــت وجوه بعضــی از حواله های 
ارزی توســط بانک هــای عامل و واســطه خارجی

- عدم امکان گشــایش اعتبار بــه دلیل تحریم بانک 
مرکزی و قطــع همکاری بانک هایی کــه به عنوان 
واســط برای اعتبارات اسنادی ایران عمل می نمودند.

موفقیت ها:
علی رغم معضالت و چالش های فوق، تالش حداکثری 
کارکنان و مدیریت شرکت باعث گردید تا چرخه تامین 
تولید و توزیع، با رکود مواجه نشود و در این خصوص 
کویرتایر توانست با حداکثر ظرفیت تولید و با اقتدار به 
حیات اقتصادی خود ادامه دهد. در این سال کویرتایر 
موفق شــد چندین پروژه ارتقای بهره وری و کاهش 
قیمت تمام شــده تبدیل و ســاخت پرسهای رادیال 
کاهش و حذف تولید تایرهای بایاس به دلیل کاهش 
تقاضا و حاشیه سود نامناسب و طراحی 6 سایز و طرح 
گل جدید و تولید اولین تایر سبز در کشور را با موفقیت 
اجرا و عملیاتی نماید که شاید اگر هرکدام از آنها استقرار 
نمی یافت سرنوشت کویر تایر به گونه ای دیگر رقم می 
خورد و مانند سایر شرکت های تایرسازی با کاهش تولید 
و رکــود مواجه می گردید ولیکن نه تنها چنین اتفاق 
شومی رخ نداد بلکه موفقیت های تحسین برانگیز ذیل 
نیز حاصل گردید که جا دارد به خاطر آنها از زحمات بی 
دریغ آحاد پرسنل کویر تایر تشکر و قدردانی نماییم:

افزایــش ظرفیت بهره برداری از کل شــرکت از نظر 
تعداد تولید تایر به علت افزایش تولید تایرهای رادیال 
سواری بلت سیمی که از ارزش افزوده بیشتری نسبت 
به سایر محصوالت برخوردار اســت که در دیماه 95 
ماه بــه رکورد تولید روزانه 10/820 حلقه رســیدیم.

سایر افتخارات :
- انتخاب کویرتایر به عنوان طرح پژوهشی تولید تایر سبز در 
کشور و دریافت لوح از سوی وزارت صنعت و معدن و تجارت

- اعطای لوح و تندیس واحد نمونه اســتانی استاندارد 
در ســال 95 از اداره کل استاندارد خراسان جنوبی به 

مدیرعامل شرکت
- اعطــای لــوح واحــد نمونــه اســتانی در اجرای 
موفق طــرح ذخیــره عملیاتی بــرای کاهش پیک 
بار در تابســتان 94 از ســوی شــرکت توزیع نیروی 
بــرق خراســان جنوبــی بــه مدیرعامل شــرکت.

- اعطــای لوح تندیس واحد برتر ایمنی و بهداشــت 
کار خراســان جنوبــی در ســال 94 از وزارت تعاون 
فــکار و رفــاه اجتماعــی بــه مدیرعامل شــرکت

- لوح و تندیس از سوی دکتر دادگر رئیس فدراسیون 
ورزش پهلوانی و زورخانه ای کشــور به آقای مهندس 
زینلــی مدیرعامل شــرکت بــه پــاس قدردانی در 
توســعه و ترویج ورزش پهلوانی در خراســان جنوبی 
- اعطاء لوح و تندیس کارفرمای نمونه کشور از سازمان 

تامین اجتماعی 
»امید اســت تا با تالش همه مدیران، کارشناســان و 
کارکنان شرکت کویر تایر ، نام این شرکت همیشه بر 
تارک صنعت تایر کشور بدرخشد و قله های پیروزی 
یکی پس از دیگری توســط کویر تایــر فتح گردد.«

برنامه های آینده شركت
گســترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع بخشی 

شیوه های فروش:
- ارتقــای ســطح دانش و مهارت های تشــخیص و 
تعیین خســارت نمایندگان خدمات پــس از فروش

- توســعه کمــی نمایندگی هــای ارئــه خدمات 
پــس از فروش براســاس حــوزه هــای جغرافیایی

- تغییــر دیدگاه تولیــد تایر از منظر تنــاژ تولید به 
تولیــد تایرهایــی که ارزش افــزوده باالتــری دارند.

- توســعه فروش مویرگی از طریــق جذب و آموزش 
نمایندگان جدید

- افزایش تعداد نمایندگان فروش و خدمات پس از فروش 
آموزش دیده و ایجاد انگیزش در آنها با هدف افزایش میزان 
رضایت مشتریان و پاسخ گویی سریع به نیازهای آنان.

تولید و معرفی محصوالت جدید
- تداوم تغییر ترکیب محصوالت تولیدی از تایرهای الیه 
- اریب )بایاس( به رایدال اســتیل بلت سواری و وانتی 
با توجه به تغییر الگوی مصرف و ارضای سطح سلیقه 

مصرف کنندگان
- تداوم ارتقای سطح کیفی محصوالت با همکاری دانشگاه 

ها و مراکز معتبر علمی و تحقیقاتی داخلی و بین المللی

- طراحی و توزیع تایرهای رادیال استیل بلت موجود با 
گل های جدید

- پی گیری کاهش عیــوب فرآیندی در محصوالت 
شرکت

- طراحــی تایرهای رادیال اســتیل بلــت وانتی به 
منظور پاسخگویی به نیاز مشــتریانی که از تایرهای 
باری الیه- اریب)بایاس( معادل اســتفاده می نمایند.

مشاركت و سرمایه گذاری ها
شــرکت کویرتایر به غیر از اجرای طرح توسعه، برنامه 
دیگری برای سرمایه گذاری ندارد ولی با توجه به سرمایه 
گذاری های انجام شده در شرکت هایی که متعلق به 
صنعت تایر می باشد. از قبیل شرکت بازرگانی سیمرغ 
شــرکت کیان کردسا و شرکت مهندسی و تحقیقات 
صنایع الســتیک، از این به بعد نیز در سرمایه گذاری 
و افزایش سرمایه آنها وفق مصوبات هیات مدیره و در 
جهت صرفه و صالح کویرتایر مشــارکت خواهد کرد.

شیوه های تامین مالی
- بــا توجــه به بــاال بودن نــرخ تســهیالت بانکی، 
ســعی مــی شــود احتیاجات نقــدی شــرکت از 
طریــق درآمدهای حاصــل از فروش تامیــن گردد.
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ف کنندگان 
صر

ت از حقوق م
ش ملی حمای

ن همای
شانزدهمی

هفته پیش به جشــن ملی بهــره وری ، پیش تر به 
همایــش مدیران برتــر و پیش ترش بر هر ســکو و 
جایگاهی که قرار بر تقدیر و اعطای نشــان بود تراکتور 
ســازی در صف اول . به هر جشن و همایش و کنگره 
ای نشســته بر دست مدیران آذری زبان و تالشگر لوح 
است و تندیس. از فروردین تا به اسفند 95 ابولفتح خان 
ابراهیمی و تراختورش گوی سبقت را از همگان ربودند 
تا تجلی پیدا کند نگین صنعت سنگین کشور یعنی چه. 
یاشاسین تراختور. شانزدهمین همایش روز ملی حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان 9 اسفندماه سال جاری در 
مرکز همایش های بین المللی صدا وسیما برگزار شد.

در این همایش باشکوه که با حضور اسحاق جهانگیری 
معاون اول رییس جمهور،مهندس نعمت زاده وزیر اقتصاد 
ودارایی،تعداد زیادی از نمایندگان مجلس ،مدیران سازمان 
حمایت از مصرف کننده وطیف گسترده ای از مسولین 
ومدیران تصمیم گیر کشور برگزارگردید، تندیس ولوح 
نقره ای حمایت  حقوق مصرف کنندگان به مهندس 
هشترودی نماینده مدیر عامل گروه صنعتی تراكتوری 
سازی ایران بــه پاسداشت این موفقیت اهدا گردید.

در این همایش که با هدف افزایش انگیزه و حساسیت 
در تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات برای رعایت 
حقوق مصرف کنندگان، افزایش اعتماد و ترغیب مصرف 
کنندگان به اســتفاده از کاالهــا و خدمات واحدهای 
دارای گواهینامه و تندیس، افزایش رقابت سازنده بین 
تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات در جهت ارائه 
محصوالت کیفی، تالش در جهت برقراری قیمت عادالنه، 
تحویل به موقع و ارائه مطلوب خدمات پس از فروش و 
تشویق مصرف کنندگان به استفاده از کاالی دارای نشان 
ملی استاندارد برگزار میگردد، امسال پس از بررسی های 
دقیق تیم های داوری وبا توجه به آیتم های مشخص 
شده گروه صنعتی تراكتوری سازی ایران توانست با 
کسب این جایزه مهم موفقیتهای خودرااستمرار ببخشد. 
ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
به عنوان متولی برگزاری این همایش از ســال 1380 
و در روز نهم اســفند ماه هرسال که به عنوان روز ملی 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تقویم رســمی 
کشور ثبت شده است، بنگاه های اقتصادی برتر حامی 
حقوق مصرف کننده را طی مراسمی با حضور مسئوالن 

کشوری و مدیران بنگاه های اقتصادی منتخب، به عموم 
مردم معرفی و با اعطای گواهینامه و تندیس های ملی 
رعایت حقوق مصرف کنندگان از آن ها تقدیر می کند.

رعایت حقــوق مصرف کنندگان به پایــداری تولید و 
اشــتغال در جامعه  کمک می کند و قانون حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان در کشــور براساس اصل سوم 
قانون اساسی برای پی ریزی اقتصاد صحیح و عادالنه با 
لحــاظ کردن حقوق تمام عوامل درگیر در فرآیندهای 
اقتصادی برای برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی است.

تاریخچه
شرکت تراکتورســازي ایران در سال 1347 به صورت 
شرکت ســهامي خاص تاسیس شــد و طي شماره 
324/540 مورخ 26/02/1347 در اداره ثبت شرکتها در 
تبریز به ثبت رسید. این شرکت در تاریخ 21/01/1375 
به شرکت سهامي عام تبدیل و در تاریخ 09/05/1375 
در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد. مرکز اصلي شرکت 
و کارخانه در شهر تبریز واقع است.شرکت تراکتورسازي 
 U650 ایران تولید خود را با مونتاژ تراکتورهاي روماني
وU651  از ســال 1348 آغاز کرده اســت، در ســال 
 MF135 در چهار نوع MF 1354 اولین تراکتورهاي
با قدرت 45 اســب بخار، MF165 با قدرت 62 اسب 
بخار، MF185 با قدرت 72 اســب بخار و MF295 با 
قدرت 92 اســب بخار به بازار عرضه شد. از سال 1356 

ســبک  تراکتورهــاي 
جایگزیــن   MF285
تراکتورهــاي رومانــي 
ســالهاي  بین  گردید. 
 1371 و   1366
آهنگري،  هاي  شرکت 
موتورســازان، ریختــه 
صنعتي  خدمات  گري، 
و ماشین االت صنعتي 
با هدف بهــره برداري از 
منابع و امکانات شرکت، 
از ظرفیــت  اســتفاده 
شــرکت،  مــازاد  هاي 

منعطف و چابک نمودن شــرکت مادر، عدم تمرکز و 
توجه به توسعه محصوالت و توسعه تولیدات جانبي از 
شرکت مادر جدا گردیدند.  تولید تراکتورهاي سنگین 
MF399 تک دیفرانسیل و دو دیفرانسیل براي اولین 
بار در ســال 1372 در راستاي اهداف تنوع محصول و 
تامین نیاز بازار به تراکتورهاي با قدرت باال انجام گرفت. 
در ســال 1372 شــرکت بازرگاني و خدمات پس از 
فروش و در ســال 1382 شرکت تراکتورسازي ارومیه 
خریداري شد. در بین سالهاي 1374 الي 1376 مرکز 
خودگردان طراحي و ساخت ماشین به منظور طراحي و 
تولید ماشین آالت تبدیلي کشاورزي و مرکز خودگردان 
ساخت کامیونت با هدف ایجاد فضاي همکاري گسترده 
بین صنایع کشور و استفاده از ظرفیت هاي موجود به 
منظور گسترش هم افزایي و خوداتکایي تکنولوژیکي در 
ساخت خودرو و همچنین تولید کامیون سبک 5/2 تا 
5/3 تن با مشــخصات مناسب براي حمل محصوالت 
کشاورزي و خدمات شهري، به منظور تکمیل زنجیره 
خودروهاي تولیدي در کشور ایجاد گردید.بین سالهاي 

1382 تا 1388شرکت هاي تراکتورسازي کردستان، 
مهندســي و تامین قطعات، خودروســازان دیزلي آذر 
بایجان، ونیران در کشور ونزوئال، اوگیران در کشور اوگاندا 
و تاجیران در کشور تاجیکستان تاسیس گردید.   طراحي 
و تولید تراکتورهاي جدید از سال 1381 و با تراکتورهاي 
ITM800 شروع شــده و متعاقب آن در سال 1386 
تراکتورهــاي ITM299 و ITM240 در شــرکت 
تراکتورسازي به تولید انبوه رسید. در سال 1387 با توجه 
به روند خصوصي سازي و در راستاي سیاست هاي دولت 
در اجراي اصل 44 قانون اساسي، 45/42 درصد از سهام 
شرکت متعلق به سازمان گسترش و نوسازي صنایه ایران 
توسط کنسرسیومي مشترک از شرکت سرمایه گذاري 
مهر ایرانیان و گروه خودروسازي سلیپا خریداري گردید 
و در سال 1388 با توجه به خرید سهام شرکت از سوي 
صندوق سرمایه گذاري مهر اقتصاد ایرانیان، این صندوق 
سهامدار عمده شرکت محسوب گردید. در بین سالهاي 
1389 و 1390 طراحــي و نمونه ســازي تراکتورهاي 
 ITM1050 و ITM1000 ،ITM485 ، ITM475
 NEW285 تک و دو دیفرانسیل و نیز طراحي و تولید
ITM انجام گردید و از سال 1391 به تولید انبوه رسید.  
از جمله اقدامات مهم انجام یافته در سال 1391 و 1392 
مي توان به طراحي و تولید انبوه محور جلوي تراکتورهاي 
 ITM470 سري 200، طراحي و نمونه سازي تراکتور

و نیز مقدمات تاسیس شرکت تولید خودروهاي دیزلي 
به نام شرکت سیبا اشاره نمود که این شرکت در سال 
1392 به بهره برداري رســیده و تولیدات خود را روانه 
بازار نمود. همچنین در راستاي کاهش قیمت تمام شده 
محصــول و خودکفایي در زمینه تولید مجموعه هاي 
استراتژیک، طراحي و تولید انبوه محور جلوي تراکتورهاي 
دو دفرانسیل ســري 300 توسط کارشناسان شرکت 
به انجام رســید. ساخت و بهره برداري از مرکز تست و 
استاندارد تراکتورسازي در محل اصلي شرکت از جمله 
فعالیت هاي بارز شرکت بوده است. در سال 1392 در 
راستاي اســتراتژي هاي کالن شرکت، پس از تکمیل 
مطالعات انجام یافته شده در خصوص تراکتور سنگین 
150 اســب بخار، پروژه طراحي و تولید این تراکتور در 
گروه صنعتي تراکتورسازي ایران شروع شده و براساس 
زمانبندي انجام شده در سال 1393 تولید نمونه و انبوه 

آن به انجام خواهد رسید.
شعار سازماني

نگین صنعت سنگین کشور

تراکتورسازی پیشگام در تولید ماشین آالت کشاورزي
برگزیده همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کننده
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وقتی دکتر ابراهیم پور بر 
مسند بیمه ملت نشست 
آنان که به کارنامه کاری 
اش در بهمن و لیزینگ 
ها آشنا بودند بر این باور 
شدند که بیمه ملت راه 
اعتماد و اطمینان ملت 
را به خوب ســکانداری 
ســپرده اســت . دکتر 
ابراهیم پــور با چیدمان 
صحیح  در تیم مشاورین 
و مدیــران خــود برای 
حصول برنامه های کوتاه 
مدت ، میان مدت و بلند 
مدت خود بستر و فضایی 
را ترسیم و اجرا نمود که 
در همین بازه زمانی کوتاه شاهد به سکو نشستن  هر روزه این بیمه خصوصی بزرگ 
، به عنوان اولین بیمه الکترونیک کشور و پیشرو در ارایه خدمات بیمه ای هستیم. 
شــانزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 9 اســفندماه 
ســال جــاری در مرکــز همایش های بیــن المللی صدا وســیما برگزار شــد.

در ایــن همایش باشــکوه که با حضور اســحاق جهانگیری معــاون اول رییس 
جمهور،مهندس نعمت زاده وزیر اقتصاد ودارایی،تعداد زیادی از نمایندگان مجلس 
،مدیران ســازمان حمایت از مصرف کننده وطیف گسترده ای از مسولین ومدیران 
تصمیم گیر کشــور برگزارگردید،به پاسداشــت این موفقیت تندیس نقره ای 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان به جناب جمشیدیان )مدیرکل روابط عمومی( 
به نمایندگــی از دكتر ابراهیم پور مدیر عامل شركت بیمه ملت اهدا گردید.
در این همایش که با هدف افزایش انگیزه و حساسیت در تولیدکنندگان و ارائه دهندگان 
خدمات برای رعایت حقوق مصرف کنندگان، افزایش اعتماد و ترغیب مصرف کنندگان 
به استفاده از کاالها و خدمات واحدهای دارای گواهینامه و تندیس، افزایش رقابت 
سازنده بین تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات در جهت ارائه محصوالت کیفی، 
تالش در جهت برقراری قیمت عادالنه، تحویل به موقع و ارائه مطلوب خدمات پس از 
فروش و تشویق مصرف کنندگان به استفاده از کاالی دارای نشان ملی استاندارد برگزار 
میگردد، امسال پس از بررسی های دقیق تیم های داوری وبا توجه به آیتم های مشخص 
شده بیمه ملت توانست با کسب این جایزه مهم موفقیتهای خودرااستمرار ببخشد. 
ســازمان حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان به عنــوان متولی برگزاری 
این همایش از ســال 1380 و در روز نهم اسفند ماه هرسال که به عنوان روز ملی 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تقویم رســمی کشور ثبت شده است، بنگاه 
های اقتصادی برتر حامی حقوق مصرف کننده را طی مراسمی با حضور مسئوالن 
کشــوری و مدیران بنگاه های اقتصادی منتخب، به عموم مردم معرفی و با اعطای 
گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان از آن ها تقدیر می کند.

رعایت حقوق مصرف کنندگان به پایداری تولید و اشــتغال در جامعه  کمک می 
کند و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در کشور براساس اصل سوم قانون 
اساســی برای پی ریزی اقتصاد صحیح و عادالنه با لحاظ کردن حقوق تمام عوامل 
درگیــر در فرآیندهای اقتصادی برای برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی اســت.

در شانزدهمین همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان که با حضور اسحاق 
جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و  محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت معدن 
و تجارت در روز نهم اســفند ماه - روز ملی حمایت ازحقوق مصرف کنندگان - در 
مرکز همایش های بین المللی صدا وسیما برگزار شد، شرکتهای برتر تندیس ها و 
گواهینامه های خود را از معاون اول محترم رئیس جمهور دریافت نمودند و شركت 
بیمه ملت مفتخر به دریافت تندیس ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان گردید.

گفتنی است این جایزه معتبرترین جایزه ملی برای رتبه بندی شرکتهای تولیدی و 
خدماتی کشور می باشد که هر ساله پس از ممیزی سازمان حمایت ار حقوق مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان با محوریت وزارت صنعت ، معدن و تجارت اهداء می گردد.

طی ممیزی بعمل آمده توســط ســازمان حمایت از حقــوق مصرف کنندگان و 

تولید کننــدگان از میان 703 شــرکت متقاضی، طی 13 جلســه 
کمیته فنی و دو جلســه شــورای عالی اعطای گواهینامه و تندیس، 
117 شــرکت به عنوان شــرکت های منتخب دریافت گواهینامه و 
تندیس های رعایت حقوق مصرف کنندگان تشــخیص داده شدند.

از میان آن ها، 20 شرکت حائز شرایط تندیس طالیی، 24 شرکت حائز 
شرایط تندیس نقره ای، 12 شرکت حائز شرایط تندیس برنزی و 61 
شرکت حائز شرایط گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان شده اند.

 بیمــه ملــت ضمن تبریــک، ایــن موفقیــت را مرهــون تالش 
وافــر نماینــدگان، کارکنــان و مدیــران خــود دانســته و امیــدوار اســت در 
ســالهای آتــی نیز بــا ارتقــاء جایــگاه خــود افتخــارات دیگــری بیافریند.                              
در این همایش که با هدف افزایش انگیزه و حساسیت در تولیدکنندگان و ارائه دهندگان 
خدمات برای رعایت حقوق مصرف کنندگان، افزایش اعتماد و ترغیب مصرف کنندگان 
به استفاده از کاالها و خدمات واحدهای دارای گواهینامه و تندیس، افزایش رقابت سازنده 
بین تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات در جهت ارائه محصوالت کیفی، تالش در 
جهت برقراری قیمت عادالنه، تحویل به موقع و ارائه مطلوب خدمات پس از فروش و 
تشویق مصرف کنندگان به استفاده از کاالی دارای نشان ملی استاندارد برگزار میگردد، 
امسال پس از بررسی های دقیق تیم های داوری وبا توجه به آیتم های مشخص شده 
شرکت بیمه ملت توانست با کسب این جایزه مهم موفقیتهای خودرااستمرار ببخشد. 
ســازمان حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان به عنــوان متولی برگزاری 
این همایش از ســال 1380 و در روز نهم اسفند ماه هرسال که به عنوان روز ملی 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تقویم رســمی کشور ثبت شده است، بنگاه 
های اقتصادی برتر حامی حقوق مصرف کننده را طی مراسمی با حضور مسئوالن 

کشــوری و مدیران بنگاه های اقتصادی منتخب، به عموم مردم معرفی و با اعطای 
گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان از آن ها تقدیر می کند.

رعایت حقوق مصرف کنندگان به پایداری تولید و اشــتغال در جامعه  کمک می 
کند و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در کشور براساس اصل سوم قانون 
اساســی برای پی ریزی اقتصاد صحیح و عادالنه با لحاظ کردن حقوق تمام عوامل 
درگیــر در فرآیندهای اقتصادی برای برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی اســت.

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 شرکتهای 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

- توسعه، کارآفرینی ، بهره وری و یکپارچه سازی سیستمها
- ایجاد ارزش افزوده اقتصادی برای همه ذینفعان

- همکاري با شرکتهاي بیمه بین المللي و شرکتهاي بیمه گر اتکایي
- کمک به دولت براي ایجاد رقابت سالم،  توسعه بخش خصوصي، ایجاد فرصتهاي شغلي، 
ایجاد محصوالت و خدمات جدید بیمه اي و کمک در افزایش تولید ناخالص داخلي

بیمه ملت با دکتر ابراهیم پور هر روز به سکوی افتخار
برگزیده همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کننده
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اخبار بانک و بیمه

 در جدیدترین فعالیت تخصصي بیمه پارسیان 
نیز  مركز آموزش های تخصصی این شركت با 
اخذ مجور از دانشگاه جامع علمی كاربردی در 
11 رشــته تخصصی صنعت بیمه دوره پودمانی 
با ارائه مدرک معتبر دانشــگاه برگزار می كند.

مرکز آموزش های تخصصی بیمه پارسیان به عنوان مجری 
برگزاری دوره ای کوتاه مدت تک پودمانی با مجوز ارائه 
گواهینامه تحصیلی معتبر از دانشگاه جامع علمی کاربردی 
با هدف فراهم آوردن امکان آشنایی شاغلین صنعت بیمه با 
دانش و مهارت روز این صنعت و همچنین آشنایی دانش 
پژوهان فاقد سابقه کار بیمه ای با رویکرد علمی فعالیت 
های بیمه گری اقدام به برپایی این دوره ها می نماید.

شروع ثبت نام این دوره ها از روز دوشنبه 25 بهمن ماه 
وآغاز کالس ها از نیمه دوم فروردین ماه می باشــد که 
عالقمندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به 
مرکز آموزش های تخصصی بیمه پارسیان واقع در خیابان 
خوش شمالی، کوچه سینا، پالک 4 و شماره تلفن های 
8259 - 021 داخلی 1424- 1425 و 66912216 - 
021 تماس و یا به وب سایت بیمه پارسیان به نشانی 
www.parsianinsurance.ir مراجعــه نماینــد.
مجموعــه این فعالیت هــا و بســیاري فعالیت هاي 
تخصصي و حرفه اي بیمه پارســیان در صنعت بیمه 
کشور  و همچنین توانگري مالي سطح یک و سرمایه 
اولیه شــرکت که با مصوبه مجمع فوق العاده در شرف 
افزایش به 4000 میلیارد ریال اســت این شرکت را  ، 
در جایگاه بسیار مناسبي در این صنعت قرارداده است 
و آینده اي موفق تر براي این شرکت متصور مي نماید.

توســط بانــك صنعــت و معــدن صورت 
گرفت:پرداخــت حــدود 2٠ هــزار میلیارد 
ریــال در قالــب طــرح رونــق تولیــد
بانک صنعت و معدن حدود 20هزار میلیارد ریال تسهیالت 
در قالب طرح رونق تولید و در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي 
به طرح هاي کوچک و متوسط کشورمان پرداخت کرد.
این بانک تســهیالت یاد شــده را به یکهــزار و 322 
طــرح کوچــک و متوســط در 31 اســتان کشــور 
پرداخته و از این طریق رســالت خــود را براي ایجاد و 
حفظ اشــتغال در کشــورمان به انجام رسانده است.

بنا به گزارش یاد شــده بیشــترین میزان تسهیالت 

اعطایي در قالب طرح رونق تولید به ترتیب به اســتان 
هــاي اصفهان ، قــم و تهران اختصاص یافته اســت.

گفتني است طرح رونق تولید توسط وزارت صنعت،معدن 
و تجارت و به منظور حمایت از صنایع کوچک و متوسط 
طراحي شده و بانک صنعت و معدن علیرغم برخورداري 
از تعداد شعب و پرســنل محدود ، رتبه ممتازي را در 
نظام بانکي کشــوربراي اجراي این طرح داشته است.

عیدی بانك پارســیان به سازمان تجهیز 
مدارس نوسازی  و 

این بانک به عنوان بانکی پیشــرو درعرصه اقتصادی 
و بانکداری،نــگاه ویژه ای به موضوع مســئولیت های 
اجتماعی دارد و از انجام هرگونه اقدامی که باعث ارتقای 
سطح علمی و پیشرفت کشور شود، استقبال می کند.

فراهم آوردن زیر ســاخت ها و زمینــه های الزم برای 
نقش آفرینی مدارس به عنوان کانون و محور کســب 
تجربیات پرورشــی وآموزشــی و تقویــت و نهادینه 
ســازی مشــارکت در نظام تعلیم و تربیت به منظور 
ارتقای جایگاه نظام تعلیم و تربیت کشــور، ازسیاست 
ها و راهبردهای بانک پارســیان در راســتای تحقق 
اهداف عالیه آموزشــی و پرورشی نظام اسالمی است.
 مشاركت بانك در ساخت مدارس و حمایت از 

انجمن های خیریه
بانک پارسیان در راستای تحقق اهداف عالیه آموزشی 
و پرورشی نظام اسالمی که بهترین جلوه گاه آن سند 
تحول بنیادین آموزش و پرورش اســت و در همسویی 
با اهداف کالن آن  به ویژه در تقویت و نهادینه ســازی 
مشــارکت در نظام تعلیم و تربیت و همچنین تعامل 
اثربخش و فعال در جهت محرومیت زدایی و رشــد و 
توسعه اقتصادی کشور و ترویج مدرسه سازی و توسعه 
و تامین فضاهای آموزشی، تداوم نهضت ساخت مدرسه 
در جامعه را مورد تاکید قرارداده و در ســاخت و افتتاح 
پروژه های گوناگون آموزشــی مشــارکت داشته است 
. ارتقای جایگاه نظام تعلیم و تربیت کشــور به عنوان 
مهمترین نهاد پرورش نیروی انسانی و مولد سرمایه های 
اجتماعی در همه مقاطع تحصیلی از دیگر اهداف بانک 
همســو با اهداف عالیه این سند ارزشمند بوده است  .

ساخت مدرسه هوشمند پارسیان با زیربنای آموزشی 
177 متر مربع در ســال 1389 در شــهرک دامداران 
زاهدان، احداث مدرسه6 کالسه بانک پارسیان در حسن 
آباد فشافویه از توابع شهرستان ری با زیربنای 817 متر 
در سال 1390 و همچنین ساخت سه مدرسه در مناطق 
زلزله زده استان آذربایجان شرقی در سال 1392 شامل : 
ساخت 3 باب کالس با زیربنای 97 متر در روستای نهند 
واقع در شهرستان هریس، بخش خواجه ، احداث  3 باب 
کالس  با زیربنای 97 متر در روستای کفالق شهرستان 
اهر و احداث 2 باب کالس با زیربنای 81 متر در روستای 
ســرخه شهرســتان هریس، بخش خواجه از اقدامات 
بانک پارســیان در راستای مدرسه ســازی می باشد.

انتشار گزارش های ساالنه 

رویکرد نوین در ارتباطات و شفافیت در عملکرد

با رشــد فضای کسب و کار در ایران و نزدیکی هرچه بیشتر آن با دنیای 
امروز، نیازمندی های جدیدی هم در آن ظهور می کند. هر چه از فضای 
سنتی به سمت فضای نوین حرکت می کنیم، این نیازها از جنس مادی 
فاصله گرفته و رنگ و بوی اقتصادی-اجتماعی به خود می گیرند. در چند 
سال اخیر که ابزارهای ارتباطی گسترش پیدا کرده و دنیای مدرن بهتر از 
قبل دیده می شود و همچنین امیدها به برقراری ارتباطات بین المللی 
بیشتر شده است، چگونگی و کیفیت ایجاد تعامالت تجاری به عنوان یک 
دغدغه بیش از پیش تلقی می گردد. همگان متفق اند که توانایی در ایجاد 
ارتباطات حرفه ای در یک کسب و کار، شرط الزم موفقیت در آن است. از 
سویی دیگر، در تمامی کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه از جمله 
ایران، شفافیت در عملکرد سازمان ها، چه در زمینه مالی و چه غیرمالی، به 
عنوان یک مطالبه عمومی در جامعه مطرح می شود. از این حیث، بسیاری 
از سازمان ها و بنگاه های اقتصادی، علی الخصوص آنهایی که عامه مردم 
ذینفع آن هستند، ملزم به انتشار گزارش هایی می باشند که عملکردشان را 
نشان دهند. این گزارش ها که در ایران با نام صورت های مالی ساالنه از 
آنها یاد می شود، عمدتا در قالب هایی مدون و استاندارد بوده و اطالعات 
حداقلی را شامل می شود. اما در دنیای پیشرفته کسب و کار و در عرصه 
های با بلوغ مدیریتی باالتر که عمدتا فضاهای رقابتی تری هم هستند، از 
این رویکرد برای نمایش هر چه بهتر واقعیت های سازمان خود بهره می 
برند و به ارایه اطالعات حداقلی بسنده نمی کنند. لذا هر ساله گزارش هایی 
تحت عنوان گزارش ســاالنه )Annual Report( که شامل اطالعات 
جامع در حوزه های مالی، تولید، استراتژی، نیروی انسانی، ریسک، مدیریت 
زنجیره تامین، مسئولیت های اجتماعی و ... می شود را به بهترین شکل 
ممکن گــردآوری کرده و در اختیار عموم قرار می دهند. این گزارش ها 
بهترین مرجع اطالعاتی برای تمامی شرکای تجاری و ذینفعان سازمان 
از جمله سهامداران، مشتریان و تامین کنندگان، دولت و عموم مردم می 
باشد. مدیران سازمان ها نیز از این ظرفیت برای جلب نظر ذینفعان و سایر 
ارکان مختلف کســب و کار، ضمن رعایت صداقت، استفاده می کنند. 
دولت ها نیز از آنجایی که این اقدام را قدمی رو به جلو در جهت شفافیت 
اقتصــادی، باال بردن آگاهی عمومی، افزایش رقابت پذیری و احســاس 
مسئولیت اجتماعی می دانند، به بهترین شکل از آن حمایت می کنند.

نشریه رتبه به عنوان نشریه اقتصادی و تخصصی در زمینه رتبه بندی های 
کسب و کار، در این راستا اقدام به تاسیس مرکزی با عنوان » مرکز رتبه 
بندی گزارش های ســاالنه« کرده است. هدف از ایجاد این مرکز ترویج 
فرهنگ گزارشگری مالی و عملکردی برای بنگاه های اقتصادی و سازمان ها 
به بهترین شکل و با استاندارد های روز و بین المللی می باشد. این مرکز دو 
ماموریت اصلی دارد: 1( تقویت انگیزه در بین مدیران با ایجاد فضای رقابتی 
در زمینه تدوین و انتشار گزارش های ساالنه. این مرکز با بهینه کاوی از مدل 
های جهانی رتبه بندی گزارش های ساالنه، مدلی را برای ارزیابی و رتبه 
بندی گزارش های منتشر شده بنگاه ها و سازمان های ایرانی فراهم کرده 
است و در نظر دارد ضمن بررسی فنی، رتبه و گزارش بازخورد ارزیابی خود را 
به اطالع مدیران مربوط برساند و همچنین با برگزاری آیین » جایزه بهترین 
گزارش ساالنه « از پیشگامان این عرصه هر سال تقدیر نماید. 2( برگزاری 
دوره های آموزشی در زمینه های » تربیت ارزیاب و ارایه مدل رتبه بندی 
گزارش ساالنه « و » گردآوری و تدوین گزارش ساالنه بر اساس استاندارد 
های بین المللی «. این مرکز در نظر دارد با تربیت کارشناسان و ارزیابان زبده 
در تدوین و بررسی گزارش های ساالنه، قدم مثبتی برای ترویج فرهنگ 
اطالع رسانی و شفافیت در سطح جامعه بردارد. لذا از تمامی مدیران بنگاه 
های اقتصادی و سازمان ها دعوت به عمل می آید تا در این حرکت نوین 
همراه بوده و با ایجاد یک پویش ملی در زمینه انتشار گزارش های ساالنه 
حرفه ای، موجبات رشد و تعالی در فضای کسب و کار کشور را فراهم آورند. 
مدیران و کارشناســان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به نشانی 
www.annualreportrating.ir مراجعــه نمــوده و بــا شــماره 

43089000-021 تماس حاصل فرمایند.
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در شانزدهمین همایش 
روز ملــی حمایــت از 
کننده  مصرف  حقوق 
که با حضور اســحاق 
جهانگیری معاون اول 
رییس جمهور،مهندس 
نعمت زاده وزیر اقتصاد 
زیادی  ودارایی،تعــداد 
مجلس  نمایندگان  از 
ســازمان  ،مدیــران 
حمایــت از مصــرف 
کننده وطیف گسترده 
ای از مسولین ومدیران 
کشــور  گیر  تصمیم 
تندیس  برگزارگردید، 
نقــره ای حمایــت از 
حقوق مصرف کنندگان به شركت بیمه پارسیان به پاسداشت این موفقیت اهدا گردید.

در این همایش که با هدف افزایش انگیزه و حساسیت در تولیدکنندگان و ارائه دهندگان 
خدمات برای رعایت حقوق مصرف کنندگان، افزایش اعتماد و ترغیب مصرف کنندگان 
به استفاده از کاالها و خدمات واحدهای دارای گواهینامه و تندیس، افزایش رقابت سازنده 
بین تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات در جهت ارائه محصوالت کیفی، تالش در 
جهت برقراری قیمت عادالنه، تحویل به موقع و ارائه مطلوب خدمات پس از فروش و 
تشویق مصرف کنندگان به استفاده از کاالی دارای نشان ملی استاندارد برگزار میگردد، 
امسال پس از بررسی های دقیق تیم های داوری وبا توجه به آیتم های مشخص شده 
شرکت بیمه پارسیان توانست با کسب این جایزه مهم موفقیتهای خودرا استمرار ببخشد. 
ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنــوان متولی برگزاری این 
همایش از ســال 1380 و در روز نهم اســفند ماه هرســال که به عنــوان روز ملی 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تقویم رســمی کشــور ثبت شده است، بنگاه 
های اقتصادی برتر حامی حقوق مصرف کننده را طی مراســمی با حضور مسئوالن 
کشــوری و مدیران بنگاه های اقتصادی منتخب، به عمــوم مردم معرفی و با اعطای 
گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان از آن ها تقدیر می کند.

رعایت حقوق مصرف کنندگان به پایداری تولید و اشتغال در جامعه  کمک می کند 
و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در کشــور براســاس اصل ســوم قانون 
اساســی برای پی ریزی اقتصاد صحیح و عادالنه با لحــاظ کردن حقوق تمام عوامل 
درگیــر در فرآیندهای اقتصــادی برای برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی اســت.

رسالت  بیمه پارسیان ، ایجاد سازماني جهاني تراز ، رقابت پذیر، متعهد نسبت به جامعه و 
پیشگام درارائه خدمات متمایز به اشخاص حقیقي  وحقوقي  براي پوشش ریسک ها  و جبران 
خسارت ها  و همچنین ارائه خدمات مشاوره در زمینه مدیریت ریسک و ایمني )شناخت 
،  ارزیابي ، تجزیه،تحلیل و تفکیک  ریسک ( جهت اخذ صحیح ترین  بیمه نامه ها جهت 
تامین و  گسترش حداکثر پوشش بیمه اي همراه با کاهش هزینه هاي بیمه گذار مي باشد. 

ســاختار بیمه پارســیان تاکید خاصی بر مطالعــات و برنامه ریزي 
راهبردی و ابزارسازي بیمه اي و همچنین ایجاد و گسترش فن آوری 
اطالعات داشته و تالش مي کند با استفاده از تازه ترین نرم افزارهاي 
بیمه اي و آخرین  فن آوري  رایانه اي  موجود  ، کلیه پوشــش هاي 
بیمه ای مورد  انتظار را  با دقت  و کیفیت  و  ســرعت عرضه  نماید. 
پوشش اتکایي کلیه ریسک هاي صنعتي بیمه پارسیان با هر میزان سرمایه 
به صورت 100درصد با استفاده از باالترین تراز درجه بندي و اعتبار شرکت 
هاي بیمه اتکائي دنیا ، بخش دیگري از ارائه خدمات بیمه پارسیان مي باشد.

پیشــرفت هاي چشمگیر  و  سودآوري 
کشور بیمه  در صنعت  پارســیان   بیمه 
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ارمغان مدیریت کاربلد ؛ کسب تندیس و تقدیرنامه  های متعدد در سال 95

برگزیده همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کننده

 شــرکت بیمه پارســیان با ســرمایه 4000 میلیارد ریالي)تصویب شده(، 
به اســتناد آمار منتشره بیمه مرکزي جمهوري اســالمي ایران، بیشترین 
ســهم بازار را در بین شــرکتهاي بیمه کامالً خصوصي کشــور در دســت 
دارد و طــی 11 مــاه  بیــش از 15 هــزار میلیارد ریال حــق بیمه تولید 
کرده اســت که نســبت به ســال قبل 36 درصد رشــد داشــته اســت. 
براساس گزارش سازمان مدیریت صنعتي، بیمه پارسیان با رشدی فزاینده و 
بهره وری بسیار مناسب بعنوان یکی از 10 شرکت پیشرو کشورمان شایسته 
تندیس و لوح تقدیر این همایش شناخته شد تا بعنوان تنها شرکت بیمه ای در 
جمع بزرگان صنعت و اقتصاد کشور جا گیرد که مانند سال های قبل و با صعود 
چشمگیر 26 پله اي در جایگاه 69 در جمع یکصد شرکت برتر کشور قرار گرفت.
10 شــرکت پیشــرو کشــورمان براســاس رتبه فروش ، رشــد مناسب ، 
قرارگیری در جمع صد شــرکت برتر کشــور در حداقل 3 ســال گذشته و 
توســط کمیته ای از خبرگان صنعت و محیط کسب و کار کشور شناسایی 
و معرفی شــدند که در این میان به ســطح رشــد و بلوغ شرکت ها و بهره 
وري در محیط اقتصادی ایران توجه ویژه ای شــده و بیمه پارســیان هم با 
دارا بودن این معیارها در میان 10 شــرکت پیشرو کشورمان جای گرفت .
همچنین به گزارش دبیرخانه جشنواره ملی بهره وری پس از بررسی شاخص 
های مالی ، اقتصادی و بهره وری 5000 بنگاه اقتصادی که در قالب گروه های 
مختلف بررسی و طبقه بندی شدند درمجموع بهره وري و سودآوري در صنعت 
بیمه بیشترین امتیاز را بیمه پارسیان کسب نمود و در بخش سود آورترین 
شرکت ها نیز نیز لوح تقدیر سودآورترین شرکت بیمه کشور 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 .

در ادامه روند مشــتري مدارانه بیمه پارســیان ؛ به مناســبت دهه مبارک 
فجــر و به منظــور ارتباط و پاســخگویی هرچــه بهتر با بیمه گــذاران و 
مشــتریان مرکز ارتباطات این شرکت بصورت رسمی افتتاح شد .این مرکز 
که به نوعی هم مرکز ارتباط تلفنی ، هم پاســخگویی به ســواالت بیمه ای 
و هم راهنمای مراجعان بیمه پارســیان می باشــد با نرم افزارهای به روز و 
همچنین پرســنل آموزش دیده و حرفه ای راه اندازی شــده و از این پس 
تمامی کســانی که با بیمه پارســیان تماس می گیرند با راهنمایی پرسنل 
ایــن مرکز در ســریعترین زمان ممکن به پاســخ خود خواهند رســید .

آقای اویارحســین عضو هیأت مدیره و مدیر عامل بیمه پارسیان در مراسم 
افتتــاح این مرکــز ضمن تأکید بر پاســخگویی و راهنمایی مشــتریان و 
تمام کســانی که در ارتباط با بیمه پارســیان هســتند ابراز امیدواری کرد 
مســیر پیشرفت و تعالی شــرکت با ترکیب فن آوری های جدید و پرسنل 
آموزش دیده همچنان ادامه داشــته و بیمه پارســیان را همواره در جایگاه 
یک شــرکت حرفــه ای و توانمند در صنعت بیمه کشــور حفــظ نماید .

39



لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  75 | اسفند  ماه  1395| 

یکی از مهم ترین گام ها در مسیر عدالت اجتماعی، حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
می باشد. به منظور نهادینه کردن رعایت حقوق مصرف کنندگان، از سال 1380، روز 
نهم اسفند ماه بعنوان روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تقویم رسمی کشور 
ثبت گردیده است و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با معرفی بنگاه 
های اقتصادی رعایت کننده حقوق مصرف کنندگان به عموم مردم در این روز تالش 

مــی نماید تا ضمن ارج نهادن به تالش 
واحدهای اقتصادی برگزیده ، انگیزه الزم 
را برای توجه هر چه بیشتر تولیدکنندگان 
به حقوق مصرف کننــده ایجاد نماید.

شانزدهمین همایش روز ملی حمایت 
از حقــوق مصرف کننــدگان روز نهم 
اســفندماه 1395 بــا حضــور معاول 
اول رئیــس جمهــوری در محل مرکز 
همایش های صدا و سیما برگزار گردید. 
شــرکت توســعه صنعتی و بازرگانی 
ابراهیم بعنوان یکی از فعالین پیشــرو 
در زمینــه عرضه تجهیــزات مکانیزه 

نظافت صنعتی، موفق به اخــذ دومین گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف 
كننده خود گردید.که این جایزه به ســركار خانم مهنــدس احمدپور از 
مدیران ارشد شركت که به نمایندگی از هیأت رئیسه در این همایش با شکوه 
حضور داشــتند اهدا گردید . دریافت دومین گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف 
کننده توســط شرکت ابراهیم برای دومین سال پیاپی نشان دهنده تالش مستمر 
و عزم راســخ این مجموعه در جهت تأمین رضایت خاطر مشتریان خود می باشد.

تالش مجموعه ابراهیم همواره بر آن بوده است که با ارائه باکیفیت ترین دستگاه ها و 
تجهیزات نظافتی همچون اسکرابر ، سوییپر ، واترجت و جاروبرقی صنعتی به مشتریان 
خود، ایشان را در انجام عملیات نظافتی به شیوه ای پربازده، بهداشتی و ایمن یاری رساند.

شــرکت ابراهیم از لحظه ورود مشتری به مجموعه برای انتخاب محصول، خود را 
در قبال وی مســئول دانســته و تالش می نماید تا دستگاهی در تناسب کامل با 
نیاز مشــتری به وی معرفی نماید. این شــرکت در تمامی مراحل خرید محصول، 
تــا حد امکان با مشــتریان خود همراهی نمــوده و با اختصاص نیرو و ســرمایه 
قابل توجه به واحد خدمات پس از فروش، ســعی کرده اســت ارتبــاط خود را با 
مشتریان حفظ نموده و نیازهای آنها در زمینه قطعات مصرفی، تجهیزات جانبی و 
ســرویس و تعمیر دستگاه ها را در حداقل زمان و با کمترین هزینه برطرف نماید.

بدون شک کارنامه درخشان شرکت ابراهیم در همکاری مستمر با شناخته شده ترین 
فعالین حوزه صنعت و تجارت، نشان دهنده میزان اعتماد مشتریان به این مجموعه می باشد.

شرکت توسعه صنعتی ابراهیم با سابقه درخشان 25 ساله با اخذ نمایندگی انحصاری 
برند های معتبر دستگاه های نظافت صنعتی و شستشو از کشورهای آلمان ، ایتالیا 
و اتریش آماده ارائه کاالهای نظافت صنعتی چون اسکرابر ، اسکرابر دستی ، اسکرابر 
سرنشین دار ، اسکرابر بدون سرنشین ، کفشور ، کفشوی بدون سرنشین ، کفشوی 

ســر نشین دار ، کفشوی با راننده ، زمین شوی ، زمین شور ، جت واتر ، واترجت ، 
شوینده فشار قوی آب گرم ، شوینده فشارقوی آب سرد ، شوینده های فوق فشارقوی 
، کفشو ، شــوینده کف ، شستشو کف ، جاروبرقی های صنعتی و نیمه صنعتی ، 
مکنده تجاری ، بخارشــوی ، بخارشوی صنعتی و نیمه صنعتی ، مبل شوی ، مبل 
شــو ، فرش و موکت شــو ، فرش و موکت شوی ، قالی شوی اتوماتیک ، پولیشر ، 
پولیشرصنعتی ، استخر شو ، استخرشوی ، شیشه 
شوی ، کارواش خانگی ، کارواش صنعتی ، کارواش 
دروازه ای ، کارواش آب گــرم ، کارواش تونلــی ، 
مواد شــوینده ، لوازم جانبی و تجهیزات و قطعات 
یدکی دســتگاه های نظافت و شستشو به تمامی 
کارخانه ها اعم از کارخانه های موادغذایی و لبنی 
، خودروســازی ، ساخت قطعات صنعتی ، ریخته 
گری ، فوالد ، نیروگاه ها ، پتروشیمی ، نفت و گاز 
، شــرکت های خدماتی ، ادارات دولتی ، فرودگاه 
ها ، ترمینال ها ، هتل ها ، مجتمع های مسکونی 
و تجــاری ، مراکز خرید ، بیمارســتان ها ، مکان 
های مذهبی ، دانشگاه ها ، مجتمع های تفریحی 
و ورزشــگاه ها ... می باشــد. تمامی محصوالت ارائه شــده توسط شرکت ابراهیم 
از یــک ســال گارانتی و 15 ســال خدمــات پس از فــروش برخوردار اســت.

ایــن استخرشــوی تمام خــودکار هرگونــه آلودگی و یــا کثیفی را از اســتخر 
پــاک می کنداین دســتگاه به راحتی بــا ولتاژی کــم )24 ولــت( کار می کند 
و نیاز بــه هیچ گونه فیلتر خارجــی ندارد. دســتگاه از مواد مقــاوم به خوردگی 
ســاخته شــده اســت که موجب اطمینان فراوان به این دســتگاه شــده است.
دســتگاه می توانــد از دیواره هــای اســتخر بــاال رود در و عــرض یــا طــول 
اســتخر بســته بــه برنامــه ای کــه بــه آن داده می شــود ، حرکــت کنــد.

1- دستگاه به طور همزمان کار مکش و تمیز کردن استخر را انجام می دهد.
2-کنترل دستگاه توسط یک پردازنده بسیار کوچک )میکروپروسسور( که با تشخیص 

اندازه های
استخر به طور خودکار بهترین برنامه را برای تمیزی استخر به خود می دهد.

3- تشخیص خودکار مشکالت برقی
4- سیستم اتصال مستقیم و مواد مقاوم در برابر خوردگی

5- با برس های مخصوص شستن استخرهای سرامیک شده

ف کنندگان 
صر

ت از حقوق م
ش ملی حمای

ن همای
شانزدهمی

گواهینامه حقوق مصرف کننده شرکت ابراهیم برای دومین سال متوالی 
برگزیده همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کننده
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شــانزدهمین همایــش روز ملــی حمایت 
از حقــوق مصــرف کنندگان 9 اســفندماه 
ســال جــاری در مرکــز همایــش هــای 
بیــن المللــی صــدا وســیما برگزار شــد.

در این همایش باشــکوه که با حضور اسحاق 
جهانگیری معاون اول رییس جمهور،مهندس 
نعمت زاده وزیر اقتصاد ودارایی،تعداد زیادی از 
نمایندگان مجلس ،مدیران سازمان حمایت از 
مصرف کننده وطیف گسترده ای از مسولین 
ومدیــران تصمیم گیر کشــور برگزارگردید، 
گواهینامه و لوح حمایت از حقوق مصرف 
كنندگان سال 1395 به شركت مارگارین 

به پاسداشت این موفقیت اهدا گردید.
در این همایــش که با هدف افزایش انگیزه و 
حساسیت در تولیدکنندگان و ارائه دهندگان 
خدمات برای رعایت حقوق مصرف کنندگان، 
افزایش اعتماد و ترغیب مصرف کنندگان به 

اســتفاده از کاالها و خدمات واحدهای دارای گواهینامه و تندیس، افزایش رقابت 
سازنده بین تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات در جهت ارائه محصوالت کیفی، 
تالش در جهت برقراری قیمت عادالنه، تحویل به موقع و ارائه مطلوب خدمات پس 
از فروش و تشویق مصرف کنندگان به استفاده از کاالی دارای نشان ملی استاندارد 
برگزار میگردد، امسال پس از بررسی های دقیق تیم های داوری وبا توجه به آیتم 
های مشخص شده شركت مارگارین توانست با کسب این جایزه مهم موفقیتهای 
خودرااستمرار ببخشد.شایان ذکر است مهندس جعفر بیرالوند مدیرعامل شرکت 
مارگارین از جمله مدیرانی می باشــد که سلسله مراتب  مدیریتی را در مجموعه 
توســعه صنعتی بهشهر به شایستگی طی کرده و کنون به بایستگی بر مسندی 
نشســته که غریبه و آشنا ، دوست و دشــمن بر درستی جایگاهش تاکید دارند.  
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان متولی برگزاری این 
همایش از ســال 1380 و در روز نهم اسفند ماه هرســال که به عنوان روز ملی 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تقویم رسمی کشور ثبت شده است، بنگاه 
های اقتصادی برتر حامی حقوق مصرف کننده را طی مراسمی با حضور مسئوالن 
کشوری و مدیران بنگاه های اقتصادی منتخب، به عموم مردم معرفی و با اعطای 
گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان از آن ها تقدیر می کند.

رعایت حقوق مصرف کنندگان به پایداری تولید و اشــتغال در جامعه  کمک می 
کند و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در کشور براساس اصل سوم قانون 

اساسی برای پی ریزی اقتصاد صحیح و عادالنه با لحاظ کردن حقوق تمام عوامل 
درگیر در فرآیندهای اقتصادی برای برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی اســت.

مارگارین اولین شــرکت تولید کننده روغن گیاهي در ایران است که با برندهای 
خروس، آفتاب و آفتاب طالیي  در بین مردم شناخته شده است. این شرکت که در 
دی ماه سال 1332 با ظرفیت تصفیه 8 تن روغن گیاهي در روز پا به عرصه صنعت 
گذاشت و اکنون با همکاري کارشناسان مجرب توانسته است با ظرفیت تولیدي 
1000 تن در روز، میهمان بســیاری ازخانواده ها و صنایع مختلف کشــور باشد.
 این مجموعه همواره سعي می نماید محصوالتی با کیفیت برتر و منطبق با نیاز 
مشتریان طراحی و تولید نماید. هم اکنون  38 نوع  محصول متنوع روغني در دو 
بخش صنف و صنعت )B2B( و مصارف خانوار )B2C( در این شرکت تولید می شود 
که عالوه بر مطابقت با ضوابط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و معاونت 
غذا و دارو وزارت بهداشت، با استاندارد های بین المللی نظیر CODEX از شرکت 
SGS سوئیس نیز انطباق داده شده است، به همین سبب اینک محصوالت مارگارین 
در بازار اغلب کشورهای خاورمیانه و حتی کشورهای اروپایی به چشم می خورد.

ماموریــت مجموعــه مارگاریــن فراتر از خواســته هــای مشــتریان و آنچه 
بــه اختصــار بیان شــده می باشــد. مدیران و مهندســان شــرکت مارگارین 
همــواره با مشــتریان و مصــرف کنندگان محصــوالت خود، همراه هســتند 
ودر جهــت رضایت و کســب اعتمــاد آنان از هیچ تالشــی فروگذار نیســتند

منشور راهبردی شركت مارگارین
چشم انداز

جایگاه اول در روغن تخصصي جایگاه دوم در روغن خانوار
ایجاد سود پایدار براي سهامداران

ماموریت: 
خلق ارزش افزوده، تعریف نو از کیفیت با استفاده از فن آوري هاي نوین

راهبردهاي زیرساختي
توسعه و بهره وري منابع انساني

بهبود مستمر سیستم ها و روش ها
مدیریت بهینه منابع شرکت
راهبردهاي زنجیره تامین

کاهش هزینه هاي تبدیل
مدیریت موجودي در زنجیره ارزش

افزایش کیفیت، سالمت غذایي و تنوع محصوالت
راهبردهاي بازاریابي و فروش

ارتقا برند و سهام بازار
ارتقا و توسعه کانال هاي فروش

ارتقا و توسعه خدمات به مشتریان
ارزشهاي شركت

حفظ و صیانت از سرمایه هاي ذینفعان)مشتریان، کارکنان، سهامداران و جامعه(

مارگارین سکان دار در تولید روغن های تخصصی و خانگی 
برگزیده همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کننده
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ایــن روزها که برنامه هــا و پروژه های 
عمرانی بزرگ به بسیار دالیلی از جمله 
کمبود بودجه و ... کمتر شــده و چون 
به دالیل دیگر مرزهای غرب و شــرق و 
جنوب هم ناامن و کشورهای افغانستان ، 
عراق و سوریه و یمن در آتش خودشان 
می سوزند و مایی که در تولید سیمان 
از ســرانه پا را فراتر گذارده ایم و تولید 
ســیمان را افزون از نیــاز داخلی کرده 

ایم تا بازارهای منطقه را دریابیم این روزهای ســخت سیمانی. در روزگاری هستیم 
که فقط و فقط توان مدیریت باید باشد تا شرکت سرپا بایستد تا زمان نگذشته و روز 
و روزگار بر ما چهره خندان نشــان دهد این الفسنک را بر هم پیچیدیم و این مقال 
گفتم تا حضور خــود را در تاالر هتل ارم در مجمع ســیمان مازندران توجیه کنم.

در صفحه نخســت گزارش مجمع نام مدیران شــرکت هست که نشــان از آن می 
داشت که تیم کارکشته و سرد و گرم چشیده ای چیدمان شده و مدیرعامل شرکت 
هم از جمله مدیرانی است که می داند چه باید کرد. مدیریت مالی هم نشان داد مرد 
روزهای سخت است. اگر به تدبیر و درایت و تصمیم های این مدیران اتحاد را داشته 
باشــیم که می توانند شک نداشته باشــید روزگارانی روشن در خرد منتظر ماست.

مجمع عمومی عادی ســالیانه شرکت ســیمان مازندران )ســهامی عام( در تاریخ 
95/12/9 تشــکیل شــد. خالصــه تصمیمات مجمع به شــرح ذیل می باشــد:

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم 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 500 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

همچنین سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس شرکت 
برای سال مالی 96 انتخاب گردید.

پیام هیات مدیره
بــا یاد حضــرت احدیت و عــرض ادب وســالم و خیر 
مقدم به ســهامداران گرامي و نماینــدگان محترم آنها، 
از آنجائیکه ســیمان اهمیــت و جایگاهــي در اقتصاد 
و ســازندگي کشــور دارد لــذا میزان تولیــد و مصرف 
ســرانه آن یکي از شــاخص هاي رشــد و توسعه در هر 

کشور اســت. هیات مدیره شرکت سیمان مازندران توانســت با توجه به رکود بازار 
ســیمان با تالش و کوشــش مدیران و پرسنل شرکت و اســتفاده از رهنمودهاي 
بموقع ســهامداران، تحویل مناسبی برای عملکرد ســال مورد گزارش داشته باشد.

اهم فعالیت هاي شركت در سال مورد گزارش
در سال 1395 به مقدار 993/675 تن تولید پیش بینی و به منظور تحقق آن اقداماتی 

بدین شرح انجام  شده است:
1- برنامه ریزي و افزایش بازرس فنی از تجهیزات خط تولید در دوره هاي منظم و انجام 
اقدامات اصالحي بموقع و تعمیرات برنامه ریزي شده و حذف دالیل خرابی ها و جلوگیری 
از تکرار توقفات همراه با کاهش توقفات ناخواسته و کاهش هزینه نگهداری و تعمیرات.

2- هماهنگی و همکاری با واحد فروش جهت شناسایی مشخصات فنی محصوالت به 
مشتریان بصورت مراجعه حضوری، چاپ بروشور، برگزاری همایش و شرکت مستمر در 

جلسات کمیته تخصصی فروش.
3- برگزاری کارگاه آموزشی عمل تخصصی سیمان برای مسئولین کنترل کیفیت 
کارگاههای تولید کننده بتن آماده در ســطح استان مازندران با هماهنگی انجمن 
تولیدکنندگان بتن آماده که با استقبال  چشم گیر شرکت کنندگان همراه بوده است.

4- آموزش مستمر کارکنان
5- انجام تغییر و اصالح طرح دمرینگ )RETAIN RING( کوره 2 که باعث کاهش 

تعداد توقفات کوره گردیده است.
6- تولید آزمایشــگاهی و صنعتی سیمان پرتلند مرکب و اخذ پروانه کاربرد عالمت 
استاندارد برای تولید این نوع سیمان به بازار در راستای پاسخگویی به نیاز مشتریان و 

افزایش تنوع محصوالت شرکت

7- هماهنگی و همــکاری با واحد فروش جهت اخذ نظرات و بازخورد مشــتریان 
محترم و بکارگیری آن در جهت بهینه ســازی خواص محصــوالت تولیدی و ارائه 
خدمات خدمات فنی به آنها جهت معرفی بیشــتر محصوالت به مشتریان محترم
8- ارتبــاط مســتمر با انجمن تولیــد و توزیع کنندگان بتن آماده اســتان جهت 
تبــادل اطالعــات علمی و تشــویق کارگاههای تولید بتــن آماده به اســتفاده از 
محصوالت شــرکت با عنایــت به درنظر گرفتن ســیلوی اختصاصی بــرای آنان.
9- کمــک بــه واحــد تولیــد جهــت افزایــش راندمــان تولیــد کلینکــر و 
ســیمان بــا کاهــش نوســانات کیفــی مــواد ورودی بــه کــوره از طریــق 
نظــارت و کنتــرل دقیق ســاخت پایلهــا و کنترل مــواد ورودی به شــرکت

10- طرح ایجاد اسکراپر زیر شنک میکس مواد یک
11- نصب تابلو خازن جهت ایستگاه پمپ خانه ابرسانی و راه اندازی آن

12- سیم پیچی 36 دستگاه موتور الکتریکی
برنامه های آتی هیات مدیره

- حفظ سهم بازار و مطالعه وشناسایی فضای خالی بازار 
جهت کسب آن

- ارائــه کمکهای فنی و آموزشــی مداوم به مشــتراین 
بــزرگ و اصلی )ماننــد صنایع ســیمانبر( و بازدیدهای 
دوره ای از کارخانــه و آشــنایی بــا فراینــد تولیــد
- تعامــل با رقبا در بازارهای هــدف و جلوگیری از ایجاد 
رقابت ناســالم و کاهش قیمت از طریق مدیران ارشــد.

- ایجاد امکان فروش اینترنتی
- گسترش بازار فروش داخلی )استان مازندران و استانهای همجوار(
- گسترش بازار صادرات به آذربایجان و اخذ سهم بازار سایر 

کشورها در این کشور
- افزایش نســبت صادرات سیمان به کلینکر با توجه به 

ارزش افزوده باالتر سیمان
- حضور فعال در نمایشــگاه های مرتبط با صنعت ســیمان در بازارهای هدف 

صادراتی اعم از داخلی و خارجی
- کاهش هزینه های غیرضروری در امر تولید و خدمات

- مدیریت بر نقدینگی جهت استفاده بهینه از وجوه
  IT بهبود و نوسازی سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری -

 )CRM( ارتقای سیستم مدیریت اتباط با مشتری -
- حفظ و افزایش سهم بازار داخلی و صادرات

- تعامل با رقبا در بازارهای هدف و جلوگیری از ایجاد رقابت ناسالم و کاهش قیمت، 
از طریق مدیران ارشد

- شناسایی فرصت های جدید در بازار جهت فروش و بهبود خدمات
- افزایش سطح رضایتمندی و وفاداری مشتریان

- حضور مستمر و فعال در نمایشگاه های مرتبط با صنعت سیمان در بازارهای هدف
- پیگیری جهت تدوین برنامه جامع مدیریت زیســت محیطی کارخانه و معدن 

)EMP , EMS(
- پیگیری نصب آنالین گاز بر روی دودکش اصلی کارخانه

- انجام بخشی از آبیاری قطره ای فضای سبز کارخانه
- استفاده مجدد از پساب حاصل از تصفیه فاضالب برای ابیاری فضای سبز

- فروش ضایعات فلزی کارخانه جهت مدیریت و ساماندهی ضایعات و پسماند
- احداث فضای سبز کارخانه )حداقل به متراژ 1/5 هکتار(

- کاهش سایز سنگ آهک خروجی سنگ شکن 2 که ورودی آسیاب مواد خام 2 و 3 می باشد. 
درصورت انجام، با نصب Precrasher استهالک کاهش و بار خور آسیاب مواد افزایش می یابد.

سیمان مازندران به مجمع نشست
حفظ و افزایش سهم بازار داخلی و صادرات
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دوازدهمیــن جشــنواره ملــی قهرمانــان صنعــت ایران کــه به صورت ســاالنه 
و بــا هــدف معرفــی برتریــن و موفق تریــن شــرکت های داخلــی برگــزار 
می شــود امســال 100 برنــد ارزشــمند داخلی کشــور را مــورد تقدیر قــرار داد.
در این همایش باشکوه که محوریت اصلی این دوره معرفی برندهای پیشتاز 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 سیما برگزار شد، 
با اعطای لوح تقدیر و تندیس زرین به مهندس نصیری مدیر ارشد  شركت فراز موتور 
تهران تقدیر به عمل آمد .شایان ذکر است شرکت تولیدی فراز موتور تهران به عنوان یک 
شرکت فعال در صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی با درایت و تدبیر مهندس محمد نصیری 
مدیرعامل شركت  که از جمله مدیران خوش فکر ، بازارشناس و خالق می باشد توانسته در 
امر تولید و فروش فرآورده های نفتی و انواع روغن موتور در پهنه کشور و گسترده جهان برای 
ایران و ایرانی افتخار حاصل سازد. بی شک حصول افتخار ملی به مدد برنامه های مدون مدیریتی 
مهندسینی خوش ذوق و توانمند از جنس مهندس نصیری ها امریست دست یازیدنی.

احتــرام بــه صنعتگران و ثــروت آفرینان کشــور، تــالش برای توســعه فرهنگ 
برندســازی، ایجاد بســتر مناسب برای توســعه فرهنگ ســاخت داخلی و صادرات 
کاالها با برند ایرانی، افزایش ســهم و نقش بخــش خصوصی در فعالیت های بخش 
صنعــت، معدن و تجــارت و افزایش ظرفیت هــای رقابت پذیری صنعت کشــور از 
جمله اهداف دوازدهمین جشــنواره ملی قهرمانان صنعت ایران اعالم شــده اســت.

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 مراسمی با شکوه تجلیل به عمل می آورد.

این جشــنواره فعالیت خود را از ســال 1384 آغاز کرده و تالش نمــوده تا احترام به 
صنعتگــر ایرانی و ثــروت آفرین ملی را ســرلوحه کار خود قرار دهد. حضــور وزرای 
صنعت، معدن و تجــارت، کار و رفاه اجتماعی، اقتصاد و دارایــی، امور خارجه، معاون 
اجرایی رئیس جمهور، مشــاور عالی رئیس جمهور، رئیــس کل بانک مرکزی، نایب 
رئیس مجلس شــورای اســالمی و رؤسای کمیســیون های صنایع و معادن، انرژی، 
برنامه و بودجه در دوره های قبلی این جشــنواره نشان از جایگاه ویژه این مراسم دارد. 
از ســوی دیگر استقبال سازمان ها از این جشــنواره نشانگر این بوده که سازمان های 
ایرانی نیز دوســت دارند در فضای متفاوت دیده شــوند و مورد احـــترام قرار گیرند. 
تالش این ســازمان ها 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 کشــور به آتش نشانان، نشان قهرمان قهرمانان صنعت 
را به همسر آتش نشان شهید عباســی به نمایندگی از جامعه آتش نشانان اعطا کرد.

معرفی شركت
شــرکت تولیدی فراز موتور تهران با هدف ارتقــاء کمی و کیفی صنعت روغن پایه 
، روغن صنعتی و روغن موتور و بدســت آوردن ســهم مناســبی از بازار در ســال 
1377 به شــماره ثبت 139582 در تهران توســط گروهی مجرب از کارشناســان 
و مهندســین تاســیس گردید و از بدو تاســیس با بهره گیری از علم روز، مشاوران 

زبــده و تحلیلگران توانا فعالیــت خود را در زمینــه تولید و بازرگانــی انواع روغن 
هــای صنعتی، روغن موتــور و فرآورده هــای نفت ،گاز و پتروشــیمی آغاز نمود .

این شرکت پس از انجام بررسی و بازاریابی های الزم و شناخت بازارهای هدف، فعالیت 
صادراتی و ترانزیت خود را از سال 1381 آغاز نمود که خوشبختانه با تالش و پیگیری 
شبانه روزی مجموعه مدیریت و کارکنان خود توانسته انواع فرآورده های نفتی )روغن 
سنگین مولد دوده، روغن سنگین پایه قطرانی، روغن پایه ویرجین و تصفیه شده، فورفورال 
اکستراکت، اســالک واکس، اوره،نفت کوره، سولفور و ...( را صادر و یا ترانزیت نماید.

فعالیت های عمده شركت
- تولید ، صادرات ، بســته بندی،توزیع، مبادله و ترانزیــت انواع روغن های موتور، 
روغــن پایه ویرجین و تصفیه شــده، روغن های ســبک و ســنگین، فورفورال 
اکســتراکت، نفت کوره، ســولفور ،اوره و ســایر فرآورده های نفتی و پتروشیمی . 
- دســتیابی بــه منبع بســیار مهــم اطالعاتی و شــرکتی معظــم و صاحب 
تکنولوژی پیشــرفته و سازگار با محیط زیســت در زمینه تصفیه روغن کارکرده

چشم انداز
- بهره گیری از همکاری مشترک و مشاوره های تخصصی شرکت های طرف قرارداد 

و صاحب تکنولوژی جدید .
- برداشتن گام های موثر و ارائه راه کار های ارزشمند جهت اصالح متد و روش های سنتی 
فعلی به واحدهای تصفیه روغن کارکرده ای که در حال حاضر با استفاده از روش اسید 
شویی که غیر استاندارد و برای سالمت انسان مضر بوده و با محیط زیست سازگار نمی 
باشد فعالیت و روزانه مقادیر متنابهی لجن اسیدی مضر به محیط زیست وارد می نمایند. 
- تاســیس اولین پاالیشــگاه تصفیه مجدد روغن کارکرده با اســتفاده از جدید 
تریــن فن آوری پیشــرفته، ســازگار با محیط زیســت و روز دنیا از کشــورهای 
صاحــب چنیــن تکنولوژی هایــی از جملــه ایاالت متحــده آمریــکا و کانادا

- طــرح توســعه و راه انــدازی چنــد واحد پاالیشــگاه تصفیه مجــدد روغن 
کارکــرده در مناطق مختلف کشــور پــس از انجام موفقیت آمیز فــاز اول پروژه 
- افزایش توان صادراتی شــرکت با صادرات محصول به دســت آمده )روغن پایه 
تصفیه شــده( از پاالیشگاه به کشــورهای هدف و متعاقباً رسیدن به ارزش افزوده.
- حرکــت در راســتای توســعه صادرات غیــر نفتــی و ارز آوری برای کشــور

- افزایش توان ذخیره فراورده های نفتی به واسطه افزایش تعداد مخازن شرکت در 
بنادر جنوب کشور

- ترانزیت و سواپ فراورده های نفتی 
اهداف

- اعتماد متقابل - برنامه R&D  - صداقت در کسب و کار
- ارتقای بهینه شغلی  - پایبندی به اخالق کسب و کار

- پیش بینی سود سازمان - ارائه قیمت رقابتی
- گردش آزاد اطالعات - ایجاد ارتباط مناسب با دست اندرکاران

- کیفیت باالی خدمات ارائه شده به مشتری
- پایبندی به قوانین و قانون گذاران

- صرفه جویی در منابع طبیعی - ارائه مشاوره و آموزش
- به کارگیری مدیریت دانش

- محیط زیست شاداب.
- آموزش منابع انسانی برای فرصت های شغلی

- استراتژی افزایش کیفیت محصوالت
- نقد کردن و پذیرفتن نقدهای سازنده
- نگاه برابر به مشتریان و تنوع محصول

- سرمایه گذاری جدید در فن آوری های با تکنولوژی باال
- سهولت ارتباط با مشتری

- ارائه خدمات و محصوالت با کیفیت باال
- کمک به توسعه صنعت و کار آفرینی

- حمایت از نوابغ و گروه های حامی محیط زیست و ...
- احترام به قوانین ، افراد و تشکل ها

- ارائه قیمت های رقابتی در راستای ایجاد رقابت با سایر شرکت ها
- تالش برای تبدیل شــدن به سازمان حامی محیط زیست و پرهیز از وارد کردن 

حداقل خسارت به محیط زیست

 به کارگیری مدیریت دانش
شرکت فرازموتور تهران قهرمان صنعت شد
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