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سالهاســت براساس وظیفه با عملکرد مدیران ســروکار می دارم و آنانکه مجامع می گذارند و آنانکه 
گــزارش می دهند را در میــدان دیده و شــنیده ام. بر بانک صنعت و معــدن در خیابان ولیعصر 
پالک 2917 مدیری در طبقه 13 نشســته که نماد کارآفرینی و اشــتغال زایی و حمایت از آن در 
ســطح کالن می باشد. ســکانداری که در زیر مجموعه و در هر گردش کاریش چرخ دهها صنعت 
روغن کاری شــده و ســاعت وار کار می کنند. بعنوان نمونه در صنعت کاشــی کشــور در 156 
میلیون یورو تســهیالت ارزی و 55 میلیارد تومان تسهیالت ریالی با اشتغال مستقیم 1100 نفر.

یا تامین کننده مالی 983 میلیارد تومان در صنعت سیمان کشور و تسهیالت اعطایی برای طرح رونق تولید 
توسط بانک صنعت و معدن که از مرز 2 هزار و 250 میلیارد تومان گذشت و صدها خبر امیدوارکننده دیگر.

خرسندیم که اعالم داریم در این سنگر و در ساخت زیربنای کشور با همت و درایت مردی که خوب صنعت 
را می شناسد و صنعت بانک را بهتر و خوب جای پای خود را سفت کرده ایم و آمده جهشی خیره کننده در 
دوران پساتحریم هستیم. اگر بخواهیم رونق کار در وزارت صنعت و معدن و تجارت و سایر وزارتین مرتبط 
را خوب رصد کنیم در بدنه کاری و عملکردی و در جای جای خدمت مشهود وعیان آن، این مدیر خوش 
رو متعهد، متدین و باورمدار اثری داشته غیر قابل کتمان. بچه مسلمانی ناب و امتحان که در مدیریت و 
چرخه کاریش عملکردی شایسته و بایسته باقی گذاشته است پس داده . خداقوت مرد، خسته نباشید. 
علی اشرف افخمی (زاده 2 آبان 1329 تهران( کارآفرین، سیاست مدار، بانکدار و مدیر ارشد اجرایی ایرانی 
است، که در حال حاضر به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بانک صنعت و معدن فعالیت می نماید
افخمی دانش آموخته مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. وی در فاصله سال های 1384 
تا 1392 ریاست هیئت مدیره بانک کارآفرین را برعهده داشت. از دیگر سوابق مدیریتی افخمی می توان 
به: مدیرعاملی سازمان صنایع ملی ایران، معاونت وزیر کار و امور اجتماعی، قائم مقام رئیس سازمان 
تأمین اجتماعی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران اشاره کرد.

سوابق تحصیلي  
- لیسانس مهندسي مکانیک )پلي تکنیک تهران( - طي دوره کارشناسي ارشد مدیریت )مدیریت 
دولتي( - طي دوره هاي تخصصي و مدیریت پیشــرفته اســتراتژیک در انگلســتان ، ایران و ژاپن

سوابق كاري  
بیش از 36 سال مدیریت و راهبري بنگاههاي بزرگ اقتصادي و بازار سرمایه: - بخش خصوصي مدیریت 
اجرائي - وزارت کار ، صنایع و سازمان صنایع ملي معاون وزیر ، مدیرگروه و مدیرعامل - بانک صنعت و 
معدن عضو هیئت مدیره و معاون بانک - سازمان تأمین اجتماعي عضو هیئت مدیره و قائم مقام - سرمایه 
گذاري صنایع پتروشیمي رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - کشتیراني جمهوري اسالمي ایران رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل -گروه توسعه اقتصادي تدبیر مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره - گروه سرمایه 
گذاري بانک کارآفرین مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بیش از 11 سال حضور و همکاري در حوزه بانکي: 
- بانک رفاه گارگران مشاوره به مدیرعامل وقت بانک رفاه پس از واگذاري مدیریت بانک به سازمان تأمین 
اجتماعي - بانک صنعت و معدن عضو هیئت مدیره و معاون بانک بانک کارآفرین عضو هیئت مدیره ، 
رئیس هیئت مدیره بانک عضویت غیر موظف: - هیئت مدیره شرکتهاي سرمایه گذاري البرز ، شاهد ، 
ملت - هیئت مدیره شرکتهاي پتروشیمي قائد ، صنایع شیمیائي ایران ) LAB اصفهان( - اتاق بازرگاني 
، صنایع و معادن ایران - اتاق مشترک ایران و آلمان - اتاق مشترک ایران و انگلیس - اتاق مشترک ایران 
 P&I SSM و چین - شورایعالي کار )نماینده کارفرمایان( - هیئت مدیره شرکت بیمه مالکان کشتي
انگلستان - هیئت اجرائي )مدیره( موسسه بین المللي طبقه بندي لویدز Register Liyods انگلستان 

مهارت ها  
تألیفات ، سخنرانیها و عناوین : - کتاب مدیریت استراتژیک در برنامه هاي توسعه - کتاب ورود به 
کسب و کار براي مدیران جوان ) در دست انتشار( - سخنراني در مجامع و کنفرانسهاي بین المللي و 
دانشگاهها ي داخلي عناوین و جوایز در سطح ملي و بین المللي: - کسب لوح و جایزه از جناب آقاي 
رفسنجاني رئیس جمهور وقت به عنوان مدیر نمونه کشوري - کسب نشان درجه 2 مدیریت در سطح 
ملي از سوي جناب آقاي خاتمي رئیس جمهور وقت - کسب عنوان » شخصیت برجسته جهاني 
در حوزه کشــتیراني « در ســال 2005 ایفاي نقش موثر در : - سرمایه گذاري دراحداث واحدهاي 
صنعتي از قبیل صنایع داروئي ، پتروشیمي ، سیمان - تأسیس اولین شرکت تأمین سرمایه - خصوصي 
سازي صنایع ملي شده از طریق بازار بورس - حمایت از ساخت داخل صنایع کشتي سازي با انعقاد 
اولین قرارداد ســاخت کشتیهاي کانتینربر به کشتي سازي خلیج فارس - حمایت از تأمین مالي 
پروژه هاي صنعتي - تأسیس مرکزمشاوران مدیریت ومطالعات راهبردي تدبیر و مدرسه کسب وکار

مهندس علی اشرف افخمی  مدیرعامل بانك صنعت و معدن

بچه های خوب روابط عمومی خسته نباشید، روزتان مبارک
27 اردیبهشت تداعی اهمیت و نقش روزافزون صنعت روابط عمومی در دنیای ارتباطات است.

امروز این صنعت به جلب کننده مجموعه های مختلف تبدیل شده است.
روز روابط عمومی و ارتباطات گرامی باد
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د  ا د به  یکــی 
! ســد بر بیمه 

در فروردین ماه بود که مســئول امور پشــتیبانی 
نشریه آمد گفت صورت ارسالی از همکاران خبری 
به پرداخت حق بیمه را نپذیرفته اند. شــال و کاله 
کردیم رفتیم به آدرس داده شده در خیابان دکتر 
فاطمی، طبقه ســوم، اتاق بازرســان، شنیدیم که 
مامور آمــده و اعالم کرده همه افــراد در کارگاه 
محل کارشــان حضور نداشتند. ســاعت تشریف 
فرمایــی مامور محتــرم، نشــریه در حال صفحه 
بندی بــوده و افرادی که در ایــن مرحله وظیفه 
دارنــد، بوده اند. ما گفتیم این کارگاه شــما محل 
یک نشریه کثیراالنتشار خبری است و کار خبری 
در پشــت میز به قول شما کارگاه نیست، حاصل: 
برو به طبقه دوم خدمت معاون، داســتان تکرار و 
حاصل: برو ســاختمان مدیریــت، صد قدم جلوتر 
پیش مدیرکل آنروز به پایان ســاعت اداری رسید. 
فردا به ساختمان مدیریت غرب تهران رفتیم؛ پس 
از گذشتن از هفت خوان به دفتر پیش دفتر شدیم 
و با این پرســش روبرو کارت چیست؟ عرض شد 
از پله های اداری بــاال  آورده اند تا اینجا. دفتردار 
فرمودند شــخص مورد نظر در جلسه است. گفتم 

بیش از 70 ســال سن 
از من گذشته و پرشمار 
درد در بدن است، اجازه 
تا  بمانم  دهید منتظــر 
پایــان جلســه، گفتند 
و  ندارد  پایانی  جلســه 
کارتان چیســت؟ گفتم 
و گفــت تا یــک خبر 
که  رسید  گوشــش  در 
پرونــده خدمت معاون 
بیمه است، بدانجا شدیم 
مدیر دفتر گفت: شخص 
و  است  نظرجلسه  مورد 
کارتان چیست؟ تکرار و 
. آخر وقت اداری  تکرار 

شد، کارکنان جمع و جور کرده هر یک خداحافظی 
و مانــده ام من با این دســتور که آخرین بازمانده 
تعطیل اســت برو فردا بیا و مــا چند روزی بدین 
منوال طی کردیم تا خبر رســید که نامه شما به 
معاون اولی در ســاختمان بازرسی رفت، برو آنجا 
و اُفتــان و خیزان بدان جا شــدیم بــا لب خنده 
آقــا که هزار نگفته و ناگفتــه در آن بود، فرمودند 
برویــد خبرش را می دهیم و اما نوع درخواســت: 
مدیركل محترم تامین اجتماعی غرب تهران

با سالم و احترام
به استحضار می رساند که بازرسان آن شعبه محترم 
به دفتر این مجلــه مراجعه و به علت عدم حضور 

خبرنگاران اعالم نموده اند که کارگاه تعطیل است.
همانگونه که مستحضرید شیوه و نوع کار خبرنگار 
اقتصادی حضور در محل ها، مانند بورس و مجامع 
و شرکتهای بیمه و ... می باشد و خبرنگاران اخبار و 
اطالعات را از حوزه های خبری که خارج از فضای 
دفتر نشریه است جمع آوری می نمایند لذا بسیار 
محتمل اســت که در هنگام حضور بازرسان کلیه 
و یا تعدادی از خبرنگاران در دفتر نشــریه حضور 
نداشــته باشند که این مهم مورد توجه بازرس آن 
مرکز قرار نگرفته اســت. چــاپ متوالی مجله که 
تائیدیه وزارت ارشــاد را نیــز دارد، تاییدی بر کار 
مداوم نشریه می باشــد. خواهشمند است دستور 
فرمایید موضوع مورد بازنگری قرار گیرد تا پرداخت 
حق بیمــه این قشــر زحمتکش آســیب نبیند.
با ادب و احترام
امیرحسینی   
مدیرمسئول نشریه اقتصاد و بیمه
به یاد آوردم دراولین مصاحبه جناب دکتر روحانی 
پــس از انتخاب به ریاســت جمهــوری در تاالر 
ساختمان شــورای مصلحت دو نفر در رتق و فتق 

کار خبری بودند یکی شد سفیر و دومی چرخ ُکند 
دستگاه خبری ریاســت جمهوری را در کف خود 
نگاهداشته تو گویی مقام آن جایگاه باید در تولید 
خبر رتبه ای از یک تا ده جایی نداشــته باشــد در 
لیست پرســش ها، سؤال کاتب این سطور تکلیف 
بیمه در کشــور در دولت شــما چه خواهد شد؟ 
پرســش به پاسخ نرسید و امروز که چهارسال زآن 
می گذرد مشــکالت این صنعت را بازگو می کنیم 
تا در ســالهای دیگر اگر در حیات ماندیم انشاءاهلل 
ببینیم در حالیکه هم بیمه تجارت با مشــکالتی 
روبرو اســت هم بیمــه درمانی فشــل؟ و جامعه 
خبری کــه به قول بــازرس کارگاه در بالتکلیفی 

همان گونــه که در مقدمه مختصر بدان اشــارت 
رفت وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی چنان گوش 
خود را به این قبیله بسته که هیچ آوایی بدان نمی 
رســد بیمه خبرنگاران و یارانه نشریات حتی یک 
علیک به سالم اهل قلم. از انصاف نباید گذشت که 
خیلی هستند بیش از دو سال است در انتظار یک 
مالقات پنج دقیقه ای با معاونت مطبوعات منتظر 
مانده و... خیلی پیش نروم که همین مختصر، نان 
آجر می کند در حالیکه میخ و ســیخ این مقامات 
امروز را به ما بوده اســت افــرادی که جناب دکتر 
باقی در بند رفته اند را به اســب قلم کشــید اما 
درباب بیمه بنوشــتیم که یکی به داد بیمه برسد. 
صدا که به بلند باالی بیمه مرکزی در آن برج سر به 
هوا برده در بلوار ناهید تهران و بیمه های اجتماعی 
که مختصر شرحش رفت نمی رسد و به قول حضرت 
حافظ: کجا دانند حال ما ســبک باالن ســاحلها.

پیدایش و تحول بیمه
به نظر بسیاری از صاحبنظران، بیمه های بازرگانی 
در نتیجه توســعه بازرگانی به وجود آمده اســت. 
علت پیدایش بیمه آن بوده اســت که کشورهایی 
که از طریق دریا به هم ارتباط 
دارنــد و کاالهای خود را از راه 
دریــا حمل می کردنــد، اغلب 
به علت ناامنــی دریاها )وجود 
راهزنــان دریایــی(،  و  دزدان 
نقــص وســایل نقلیــه آبی و 
دریایی،  و خطرهــای  حوادث 
ثروت آنها در معرض غارت بود 
یا طعمه حوادث دریا می شــد.

بــرای مقابله با عواقب زیان بار 
بازرگانان  حــوادث،  گونه  این 
و دریانــوردان بــه چاره جویی 
پرداختند. در این جســتجو و 
تکاپو ابتدا راه حلی یافتند که 
به »وام دریایی« معروف است 
بدیــن معنی که دریانوردان از طریق گرفتن وام از 
ثروتمندان به فعالیت تجاری خود ادامه می دادند.

ترتیب کار چنین بود که توانگران با وثیقه گرفتن 
کشــتی و کاال وامی به آنها می دادند. شــرط پس 
دادن این وام، فروش کاالها و بازگشــت کشــتی 
از ســفر دریایی بوده اســت و اگر کشــتی طعمه 
توفــان و امواج دریا می شــد دیگر وام دهنده حق 
مطالبه وام خود را نداشــت. برعکس اگر کشتی و 
کاال سالم به مقصد می رسیدند و کاالها به فروش 
می رفتنــد وام دهنده اصلی وام خــود را به اضافه 
سهم و بهره ای بابت خطری که به عهده گرفته بود، 
دریافت می داشت. این عمل در واقع نوعی صرافی 
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بــود که با بیمه فــرق دارد؛ زیرا در فن بیمه، حق 
بیمه )بهای قبول خطر( قبل از وقوع خطر تعیین 
و توافق می شــود درحالی که طبق این رسم )وام 
دریایی( هزینه قبول خطر )بهره( بعد از پایان سفر 
دریایی وصول می شــد و چه بسا که به علت غرق 
کشتی وصول نمی شد. مضاف بر اینکه سهم قبول 
خطر تناسبی هم با ریســک مورد تعهد نداشت . 
بهرحال نظر بسیاری بر آنست که از تغییر شکل و 
تحول همین وام دریایی، بیمه ابداع شد. بدین معنا 
که ثروتمندان و بازرگانان حاضر شــدند با دریافت 
مبلغ معینی )از قبل تعیین و توافق شده( خسارت 
احتمالی کشــتی  ها و کاالهــا را تضمین و تعهد 
کنند. بیمه حمل و نقل دریایی از همین جا شکل 
گرفت و اولین قراردادهای بیمه دریایی در اواسط 
قــرن چهاردهم میــالدی در ایتالیا منعقد گردید 
که ســند آن در آرشیو بندر جنوا پیدا شده است.

این نوع تضمین در اســپانیا، هلند، انگلســتان و 
فرانســه به تدریج کامل تر شد تا جایی که امروزه 
به علت گســترش امنیت دریاها و تکامل وسایل 
حمل و نقل دریایی و تجهیز موسسات بیمه، کلیه 
حوادث دریا )به اســتثنای موارد معدودی( مورد 
تامین بیمه گران قرار می گیرند و بازرگانان با خرید 
بیمه نامه و تحصیل تامین بدون تشویش خاطر به 
فعالیت های تجارتی می پردازند. امروزه نقش بیمه 
در توسعه و تشویش صادرات و گسترش بازرگانی 
بین المللی خرید و بیمه باربــری و ارایه بیمه نامه 
آن را جز شــرایط و اســناد ضروری کار خود قرار 
داده انــد و در واقع نوعی بیمه الزامی حمل و نقل 
را در معامالت بازرگانی خارجی استوار ساخته اند.

ســایر انواع بیمه مانند بیمه آتش ســوزی، بیمه 
عمر، بیمه اتومبیل، بیمه های مســئولیت مدنی و 
بیمه تمام خطر مهندســی به تدریج بعد از بیمه 
حمل و نقل دریایی بــا تکامل زندگی اقتصادی و 
اجتماعی ایجاد و ابداع شــده و گسترش یافته اند 
و هــر یک از اینها نقش شــایان توجهی در تغییر 
بهبود شــرایط اقتصادی و اجتماعی ایفا می کنند.

پیدایش بیمه در ایران
رواج بیمــه درایران امر جدیدی 

اســت و به قرن بیســتم میالدی مربوط می شود.
در واقــع بیمــه همــراه مظاهر تمــدن صنعتی 
و گســترش بازرگانــی )تاســیس کارخانجــات، 
احــداث راه آهن، آوردن اتومبیل، توســعه تجارت 
و ...( در ایــران پــا گرفتــه و رواج یافته اســت.

فعالیت های بیمه ای در ایران با تاسیس نمایندگی 
بیمه دو موسســه روســی به نام های: »نادژدا« و 
»قفقاز مرکوری« در سال 1289 شمسی آغاز شد 
و بعد از آن نیز موسسه های بیمه خارجی دیگری 
مانند آلیانس )1304( و یورکشایر )1308( که دو 
موسســه بیمه انگلیسی بودند فعالیت خود را آغاز 
کردند. تا سال 1314 شمسی قریب سپرده شرکت 
بیمه خارجی بســاط نمایندگی خــود را در ایران 
گســترده بودند تا اینکه در این سال به پیشنهاد 
یک نفر ایرانی آشنا به فن بیمه، به نام آقای دکتر 
الکساندر آقایان، طرح و زمینه تاسیس یک شرکت 
بیمه ایرانی به نام »شــرکت سهامی بیمه ایران« 
فراهــم گردید و دولت ســرمایه آن را تامین کرد. 
تاسیس شرکت ســهامی بیمه ایران در آن دوران 
با وجــود رقابت هــای مکارانه و کارشــکنی های 
موسســه های بیمه خارجی، اولین قــدم مفید و 
ملی در تاریخ فعالیت های بیمه ای در ایران اســت.
تصویب قانون بیمه در ســال 1316 شمسی برای 
تنظیــم روابط بیمه ای گام مثبــت دیگری در راه 
تحکیــم موقعیــت حقوقی و اجتماعــی بیمه در 
ایران اســت. زیرا بیمه یک نهــاد جدید و امروزی 
اســت که به همراه تمــدن و تکنولوژی مدرن به 
ایران آمده اســت و برای آنکه در جامعه سنتی ما 
جا بیفتد، احتیاج به قانون و مشــروعیت داشت.

ویژگی بیمــه در دوران حاضر ملی شــدن کلیه 
موسســه های بیمه و قرار گرفتن آنها در مالکیت 
دولت اســت)دولتی شــدن( بنابرایــن در بخش 
فعالیت های بیمه ای در ایــران تجربه دوران قبل 
از ملی شــدن و تجربه دوران ملی شدن و دولتی 
شدن موسسه های بیمه ای پیش روی ما است که 
می توان با بررسی نتایج و عملکرد این دو دوره طرح 
جامع نظام بیمه گری کشور را تهیه و تدوین نمود. 
در واقــع بیمه به عنوان یک بخش خدماتی 

می توانــد نقش قابل توجهــی در تغییر و بهبود و 
بهسازی شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران ایفا کند.

نقش و فایده بیمه 
دادن جرات و اطمینان خاطر برای دســت زدن به 
کار و تولید و ســرمایه گذاری، ایجاد محیط امن 
اقتصــادی، جلب پس اندازهای  فعالیت های  برای 
مردم و تشکیل ســرمایه برای سرمایه گذاری در 
راه اجــرای طرح ها و برنامه های عمران و آبادانی، 
تشــویق و حمایت از تجــارت داخلی و خارجی از 
طریق عرضه کــردن تامین های الزم برای جبران 
خســارت های ناشی از حوادث حمل و نقل کاالها 
و وســایل حمل و نقل، تثبیــت موقعیت مالی و 
اقتصادی کارخانه ها و بنگاه های اقتصادی از طریق 
جبران خسارت و تجدید ســرمایه آنها در صورت 
وقوع آتش ســوزی،تحصیل درآمد ارزی از طریق 
قبول بیمه اتکایی از کشورهای دیگر، مشارکت در 
تعاون و همکاری های بین المللی برای تقســیم و 
سرشکن کردن ریسک های بزرگ و فاجعه آمیز و 
باالخره ایجاد کار و افزایش سطح اشتغال در کشور، 
همگی از فواید و مزایــای غیر قابل انکار بیمه اند. 
امروز بعد از گذشــت ســال ها از عمر فعالیت های 
بیمه ای در ایــران، مردم ما کم و بیش با نام بیمه 
آشنا هســتند و به انقضای کار و نیاز خود ممکن 
اســت از نوعی بیمه استفاده کنند ولی باید اذعان 
کرد که سطح فرهنگ و آگاهی بیمه ای در ایران از 
ارتقای بایسته ای برخوردار نیست زیرا هنوز عده ای 
از مردم ما از نقــش و فواید اقتصادی و اجتماعی 
بیمــه و مفاهیم بیمه ای یا بی خبرنــد و یا از آنها 
اطــالع اندک و مجملی دارند. از آنجا که بیمه فن 
زبان خاص خود را دارد که برای اهل فن مفهوم و 
معلوم اند در حالی که برای دیگر مردم یا مشتریان 
بیمه اغلب روشــن نیســتند. به همین جهت در 
درک و فهم واژه های به کار رفته در شــرایط بیمه 
نامه هــا و تفســیر و اجرای آنها 
اغلب اشــکال و اختــالف بروز 
می کند و روابط بین بیمه گران 
و بیمه گذاران را راکد می سازد.
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مهندس علی اشرف افخمی در پاییز سال 1392 بود خ

که با حکــم وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان مدیرعامل 
و رئیــس هیات مدیره بانک صنعت و معدن منصوب 
شد. مدیری توانمند وسیاستمداری برجسته و حاذق 
کــه در عرصه مدیریت کالن بانکداری از اولین ها بود. 
از هیات مدیره بانک کارآفرین استعفا داد تا در سنگری 
خدمت کند که بــه آن بانک صنعت و معدن گویند.

مهندس علی اشرف افخمی با راهکار حفظ و ایجاد اشتغال 
های جدید در عرصه صنعت و معدن ســکاندار بانکی  
گشت که همگان برای دوران ویژه پس از دولت های نهم 
و دهم و تاثیرات تصمیم های مخرب آن بر کلیت فضای 
اقتصادی کشــور بر آن توجه ویژه ای داشتند . در آن 
برهه برای مدیریتش )بخوانید مدیرعاملی بانک صنعت و 
معدن( نه در مدیری این توانمندی پیدا می شد و نه اگر 
مدیری توانمند بود آن مدیر این ریسک را نمی پذیرفت.

ولی مــردان پاک، مردان عمل و مردان مرد در چنین 
روزهای سختی مسئولیت می پذیرند و کارهای بزرگ 
انجام می دهند؛ پروژه هــا را از رکود در آورده و تعالی 
می بخشــند.  مهندس علی اشرف افخمی آمد تا در 
تعامل مثبت با بخش خصوصی کارنامه ای شایسته و 
بایسته از خود بر جای بگذارد که دوست و دشمن به 
توانمندی و کاربلدی او شــهادت می دهند. بانکی که 
در سالهای ســخت پیش از دولت یازدهم سخت در 
رخوت بود با مدیریت جدید و درک صحیح از شرایط  
و مقتضیــات بازار و صنعت و معدن کشــور و جهان 
توانســت با گسترش بانکداری الکترونیک و بانکداری 
متمرکــز و Core Banking و فرآیند ارائه خدمات 
به مشتریان را سهولت ببخشد. در همان روزهای اول 
مهندس افخمی ایــن مدیر خوش فکر  با بیان اینکه 
این بانک به خاطر ماهیت توسعه ای و تخصصی خود 
باید تقویت شــود تا بتواند نقش خود را در روند رشد 
و توسعه اقتصادی کشور ایفاء نماید.، تاکید کرده بود 
که این بانک باید به دنبال رفع مشکل سرمایه گذاری 
و از میان برداشــتن موانع موجود در مســیر صنایع 
کشــور گام های خود را در آینده اســتوار طی سازد.

به حمداله در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی 
بر نام گذاری سالیان 95  و 96 به عنوان اقتصاد مقاومتی؛  
اقدام و عمل و اقتصاد مقاومتی؛  تولید -اشتغال که باعث 
جلب توجه دولت و آحاد ملت به این مقوله مهم شد، 
بانک صنعت و معدن هم توانســت در این مبحث به 
عنوان یکی از برترین حامی ها و پشــتیبان  های این 
خاصه میهنی مطرح گردد. اگر امروزه دولت با افتخار 
اعالم می کند که به یک آرامش بعد از طوفان رسیده ایم 
و بعد از 36 سال توانسته ایم تورم را یک رقمی نماییم 
و علی رغم تمام سختی ها و دشواری هایی که بواسطه 
نابخردی بعضی از دولتمردان و مسئولین و تحریم های 
ناجوانمردانه دولتهای متخاصم ایجاب گشته و بر مردم 
و کشور عزیزمان تحمیل شده بود ، اکنون موفق شده 
ایم در کشور یک ثبات حاکم سازیم،این ثبات ستودنی 
همه و همه در کف باکفایت مدیرانی اســت از جمله 
مهنــدس افخمی که در دل صنعــت و اقتصاد از روز 

اول این دولت در مســند بانکی به صداقت و شفافیت 
نشسته و امســال با یک کارنامه درخشان 4 ساله در 
برابــر دیدگاه ملتی خداجوی و قــدردان ، عملکرد و 
کرده خود را به رخ ناباوران و دلواپســان می کشــد.

مهندس افخمی در همان آغازین روزهای مدیریت خود بر 
بانک در پیام و میثاق نامه  ی فعالیت خود و مدیرانش برای 
سهامدران و ذینفعان بانک صنعت و معدن چنین آورد:

 هموطنان عزیز:
میهن اســالمی ما هم اکنون در حال گذر از شرایطی 
بسیار خطیر است که موفقیت درآن موجب شکستن 
رکود، کاهش تــورم، افزایش صادرات غیرنفتی و گام 
برداشتن در مسیر توسعه ای پایدار و رو به رشد است.

در ایــن میان بانــک صنعت ومعدن بــا بهره مندی 
از کارشناســانی بــا تجربــه و بهــره منــد از دانش 
روزآمــد، مســئولیت تأمیــن مالــی طــرح های 
تولیــدی، صنعتــی و معدنی کشــور را درچارچوب 
سیاست های دولت محترم تدبیرو امید بر عهده دارد.

مــن و همکارانــم دراین بانک همه توان خــود را به 
کارگرفته ایم تا بــا ارائه خدمات متنوع و نوین بانکی 
و مشــاوره تخصصی، صنعتگران و فعاالن اقتصادی 
کشورمان را به نحوی یاری کنیم تا بتوانند در انتخاب، 
اجرا و به ظرفیت رســاندن طــرح های تولیدی خود 
موفق بوده و همراه بــا افزایش تولید ناخالص داخلی 
و حجم صادرات ، مســیر کشــور را برای رسیدن به 
شرایطی متناسب با شأن ملت عزیزمان هموارسازند .

از خداوند متعــال خواهانم که در اجــرای این تعهد 
بزرگ یاری مان کند و آینده ای هرچه بهتر و تابناک تر 
را بــرای میهن عزیزاســالمی مــان مقــّدر فرماید.

سه ســال بعد و این بار در پاییز سال 1395 مهندس 
علی اشرف افخمی که بانک تحت مدیریت اوتوانسته 
بود در همین بازه دســتاوردهایی بزرگ حاصل کند 
در شصتمین سالگرد تاسیس این بانک پیامی صادر 
کرد که نشــان می داد مدیر آبدیده و کاردان و کاربلد 
شــرکت توانسته با انسجام بخشــی و ایجاد و ایجاب 

رویدادهای خالقانه و حمایتگرانه جهشــی بزرگ در 
خدمت رســانی و تامین مالی و اعتباری شرکت ها و 
کارخانجات صنعتی و معدنی بردارد و در اشتغالزایی و 
افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد ســرانه نقشی بی 
بدیل ایفا کند و اما متن پیام مدیرارشد بانک در 95/7/7:
بسیار خرسندم اعالم نمایم در شرایطی وارد شصتمین 
سالگرد تاســیس بانک صنعت و معدن می شویم که 
ایــن بانک قادر بــوده در کارنامه کاری خود ســوابق 
درخشــانی را ثبت نمایــد. رویکــرد ارزش آفرینی و 
پای بنــدی بــه اخالق حرفــه ای و اعتقاد راســخ به 
پیشــرفت و توسعه، به مجموعه این بانک توسعه  ای 
ظرفیت و قدرتی بخشید تا در شرایط دشوار اقتصادی 
پرثمرترین گامها را در راستای اعتالی اهداف توسعه ای 
کشــور و تعالــی بخش صنعــت و معــدن بردارند.
در مسیر جهانی شــدن اقتصادها، تنها سازمان هایی 
قــادر به ادامه حیــات خواهند بود کــه از موج های 
تغییرات نهراسند و با شرایط جدید کسب و کار خود 
هوشمندانه و آگاهانه مواجه شوند. اگر این تغییرات ، 
به هنگام شناسایی، مدیریت و مواجه با آن برنامه ریزی 
گردد و نسبت به ارائه خدمات و محصوالت مطابق با 
سالیق مشتریان اقدام گردد، سازمان در مسیر پویایی 
خود قادر به ادامه ی حیات با قابلیت رقابت خواهد بود.
با توجــه به این نکته که نظام بانکی به عنوان یکی از 
اصلی ترین بخش های مالی در هر کشــور است، باید 
بپذیریــم که این بخــش نیز از تاثیــر تغییرات مبرا 
نبوده و دیر یــا زود درگیر این دریای پرتالطم خواهد 
شــد. مفتخریم کــه بگوییم بانک صنعــت و معدن 
نیز همگام با تغییرات فضای کســب و کار در شبکه 
بانکــی و برخورد هوشــمندانه باتغییرات یاد شــده 
همواره تالش کرده جزء برترین بانکهای کشور باشد.
اولین بانک توسعه ای در چارچوب برنامه های اقتصادی 
کشور و ضوابط بانک مرکزی و با  به کارگیری قابلیت های 
عملیات بانکداری توسعه ای- سرمایه گذاری در جهت 
توســعه اقتصادی کشور در ســال 1335 با نام بانک  

بانک صنعت و معدن بانک پیشرفت و توسعه 
توسعه پایدار و آبادانی سرزمین ؛ ارمغان مدیریت مهندس  علی اشرف افخمی 

آرامش پس از طوفان با مدیران آبدیده
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اعتبارات صنعتی تاســیس شد و سپس در سال های 
بعد بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، بانک توسعه 
و ســرمایه گذاری ایران، شرکت سرمایه گذاری بانک 
های ایران و صندوق ضمانت صنعتی تشکیل گردیدند.

پس از پیروزی انقالب اســالمی ایــران این بانک ها 
و موسســات مالی تحت نام بانــک صنعت و معدن 
ادغام و این بانک هم اکنون با برخورداری از ســرمایه 
انســانی متخصص ، توانمند و کارآمد و در سایه کار 
تیمی بستری مناسب برای حضور و مشارکت بخش 
خصوصــی و غیر دولتی با اســتفاده از کلیه ظرفیت 
های حرفه ای و با تجربه 60 ساله فراهم نموده است.

مشتریان شــرکتی در بخش های صنعت ، معدن و 
زیرســاخت بازار هدف بانک را تشــکیل داده اند که از 
طریق ستاد و شبکه شعب در سراسر کشور خدمات 
الزم به آنها ارائه می گردد. کســب سهم بازار ممتاز در 
شبکه بانکی در اعطای تسهیالت به بخش صنعت و 
معدن، نشــان می دهد که این بانک از جایگاه ویژه ای 
در تامیــن مالی بخش مولد اقتصاد برخوردار اســت.

مدیریت بهینه ی دارایی ها و بدهی های بانک، مدیریت 
مستمر ریسک ، قرار گرفتن در فهرست صد شرکت 
برتر طی سال های متمادی، کسب رتبه های بین المللی 
از سازمانهای معتبر رتبه بندی جهان،  انضباط مالی، 
توجه اکید بــه ایفای نقش مســئولیت اجتماعی و 
موفقیت هایی از این دست همگی گواهی بر عزم راسخ 
این مجموعه در راستای پیشرفت و توسعه کشور دارد.

امروز این بانک با نگاهی به 60 سال گذشته پرافتخار ، 
چشم انداز روشنی را برای خود رسم کرده است، چشم 
اندازی که درآن ساختار این بانک برای انطباق با شرایط 
نوین ایجاد شده داخلی و بین المللی و تعامل با موسسات 
پیشرفته جهانی به شکلی مستمر ارتقاء می یابد. ایجاد 
نقش موثر در تحقق اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز 
در راستای توسعه همه جانبه کشورمان برای نیل به 
جایگاهی در خور شان این ملت بزرگ هدفی است که 
من و همکارانم در بانک صنعت و معدن دنبال می کنیم.

امروزه رفع تحریم ها شرایط الزم را برای توسعه فعالیت 
های بانکی و بانکداری الکترونیک فراهم ساخته؛ به ویژه 
با توجه به تسهیل ارتباطات بانکی با دیگر کشورها، امکان 
ورود تکنولوژی های جدید به کشور فراهم شده و فضای 
مناســبی برای تحول در نظام بانکی مهیا است. بانک 
صنعت و معدن نیز در آســتانه هفتمین دهه خدمت 
رسانی خود،توسعه خدمات نوین و به خصوص استقرار 
 )CoreBanking( ســامانه بانکداری جامع متمرکز
و پیاده ســازی کامل آن در ســال آینــده را اولویت 
اصلــی خود قــرار داده تا شــاهد تحــول مهمی در 
توســعه خدمات این بانک به فعاالن اقتصادی باشیم.

با اعتقاد به همراهی و پشــتیبانی همیشگی حضرت 
حــق و با تکیه بر دانش و پشــتکار مجموعه ی بانک 
صنعت و معدن بر آن هستیم تا در طلیعه شصتمین 
ســال حضور بانک صنعت و معدن در اقتصاد کشور 

بتوانیم همراه با دولت تدبیر و امید گام های بلند تری 
در مسیر توسعه پایدار و آبادانی سرزمین مان برداریم.

و اکنــون در میانه ســال 1396 وقتی رئیس دولت و 
وزرای اقتصادی او با افتخار اعالم می کنند که بواسطه 
ســرمایه گــذاری صحیــح و کارآمــد و کمــک به 
سرمایه گذاران بخش های خصوصی ، دولت توانسته 
عالوه بر پایین نگه داشتن نرخ تورم در بحث اشتغال 
زایــی و رونق اقتصادی یک جهش را مهیا ســازد و با 
ســرمایه گذاری در بخش های زیر بنایی ، صنعت و 
معدن ، پتروشیمی و نفت ، سیمان و کانی ، گردشگری 
و توریســم و ارتباطات و ... کشــور را برای آینده ای 
روشــن در مســیری هموار قرار دهد ، آن وقت است 
که می بینی این توسعه و رونق که منتظریم و تاکنون 
ســحری از آفتاب امیدش هویدا گشــته جز در سایه 
تالش مردانی بی ادعا و مدیرانی آشــنا به رمز و رموز 
بازار سرمایه و صنعت  مقدر گشته که نتیجه اش حصول 
افتخار ملی خواهد بود و فخر فروختن هر ایرانی آزاد.

اعطای تسهیالت برای اجرای طرح های بزرگ و عمدتا 
زیرساختی کشور ، از حمل و نقل ریلی گرفته تا صنعت 
هوانوردی - اعطای تســهیالت برای کمک به افزایش 
صادرات کشور و ســرپا نگه داشتن صنایع کوچک و 
متوســطی که باعث تداوم روند رو به رشد و استمرار 
روند اشتغال زایی گردیده آن هم با در نظر گرفتن منابع 
مالی بانک صنعت و معدن و در زمینه محدودیت های 
اصلی در مسیر دسترسی به آنها و نیز انواع ریسکهای این 
مسیر پر چالش همچون ریسکهای سیاسی ، حقوقی، 
بازار، نرخ گذاری، فضای رقابتی، فناوری، سرمایه انسانی 
و اقتصــادی و ... از بانک صنعــت و معدن و مدیرش 
ستون حنانه ای ساخته که تکیه گاهیست مطمین.

بله در دوران پساتحریم که امروزه در آن قرار داریم و حرف 
از این است که یکی از انتخاب های اول فعالین بخش 
خصوصی و بدنه مسئولین سیاستگذار برای انتخاب 
وزرای اقتصادی دولت و معاونین آنها جناب مهندس 
علی اشرف افخمی باشند، این پیر هفتاد ساله مطبوعات 
با بیش از نیم قرن کار خبری به خود می بالم که هستند 
مدیرانی از جنس دل و آگاه که توانســته اند با تدوین 
برنامه های مدون مدیریتی و البته اجرای درست و بی 
نقص آن در سه بخش مدیریت برنامه های کوتاه مدت 
میان مدت و بلندمدت عملکرد و کارنامه ای را با حمایت 
اعضاء هیات مدیره و توان اجرائی خود و مدیرانش حاصل 
سازد که بخش خصوصی دولتی به احترامش تمام قد 
بایستند و کاله از سر بردارند. چرا که این فعالین بخش 
خصوصی و صنعتی که ناتوانی مدیران پیش تر را در 
حمایت همه جانبه از مجموعه های خود دیده بودند بر 
این باورند که بدون اغراق مسیر توسعه صنعتی کشور از 
این کرده مدیران دلسوز آبشخور می گردد. بله، مدیری 
دانشمند و معتقد به خرد جمعی و کار کارشناسی که 
پس از 4 سال بر مسند نشستن بر تخصصی ترین بانک 
کشــور نور امیدی را ارمغان آورده که هر آن بر تاللو و 

روشنی آن افزوده می گردد. به قول عزیز کارخانه داری 
که بیش از ششصد کارگر می داشت ، این مروارید های 
مدیریت را باید بر ســر گذاشــت و هرآن تکریم کرد.

مهندس افخمی که در این 4 ســال پاشنه برکشیده 
و بــر جای جای این مرز و بوم از شــرق تــا غرب ، از 
شــمال تا جنوب سفر کرده و با اســتاندار، فرماندار و 
رئیس کارخانه و شــرکت و سرمایه گذار و ... به شور و 
مشورت و جلسه نشسته و تمام هم و غم خود را استمرار 
حیات در چرخــه اقتصاد ملی دانســته ، در آخرین 
نشســت خود با یکی از استاندارها چنین سخن راند:

این بانک به عنوان بانک توسعه اي و تخصصي بخش صنعت 
و معدن در مسیر توسعه صنعتي کشور گام هاي اساسي 
برمي دارد و این امر مستلزم تعامل و همکاري گسترده 
مسئوالن و مدیران استان ها در سراسر کشور می باشد. 
افخمي با اشــاره بــه این که بانک صنعــت و معدن 
در مســیر ایجاد تعامل هرچه وســیع تر با موسسات 
مالــي بین المللي همــواره به نوســازي فرایند هاي 
خــود مي پــردازد از سیســتم بانکــداري متمرکز 
به عنــوان آخرین دســتاورد ایــن بانک یــاد کرد.

وي گفت ارتقاء فرایندها موجب افزایش کارایي بانک 
صنعت و معدن در تامین مالي ریالي و ارزي صنایع در 
استان ها میشود و آثار خود را بر زندگي مردم و ایجاد اشتغال 
به ویژه در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته مي شود.

مدیرعامــل بانک صنعت و معدن تصریــح کرد: این 
بانک تاکنــون 2 هزار و 250 میلیارد تومان به یکهزار 
و 580 واحــد صنعتــي در کشــور و 74 میلیــارد و 
800 میلیون تومان به 56 طرح کوچک و متوســط 
صنعتي در قالــب طرح رونق تولید پرداخته اســت. 
مطالعــه و تحقیق و پژوهــِش کارنامه و عملکرد این 
مدیرتوانمند و تیم تالشگرش که در این 4 سال انجام 
داده اند و با آمار و اعداد و ارقام شفاف و صادقانه و پاک 
مزین شده و خالصه طرح های اجرا شده و پروژه های 
در دســت اجرا از خوزستان و بوشهر تا استان مرکزی 
و یزد و گیالن و مازندران و ... برای تمامی مســئولین 
دولتی و محققین و فعالین اقتصادی می تواند چراغی 
باشــد پُر نور برای حرکت در تاریکی های فردای بازار.
كارنامه 4 ســاله عملكرد بانك صنعت و معدن 

منتشر شد.
عملکــرد بانــک تخصصــی و توســعه ای صنعت 
و معــدن طــی 4 ســال گذشــته منتشــر شــد.
ایــن کارنامــه 32 صفحــه و بــه صــورت دو زبان 
فارســی و انگلیســی چاپ و دربرگیرنــده اقدامات 
ایــن بانک برای اعطای تســهیالت و مشــارکت در 
طرح های زیربنایی و زیرســاختی صنایــع بزرگ و 
طرح هــای صنایع کوچک و متوســط می باشــد.

 در ایــن کارنامــه عملکــرد بانک صنعــت و معدن 
بــا جزئی تریــن و تخصصی تریــن آمار همــراه با 
مشــخصات صنایع مورد حمایت درج شــده اســت 
که در شــمارگان بعد به تفصیل از ان خواهیم نوشت.
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خرد هر کجا گنجی آرد پدید

ز نام خدا ســازد آن را کلید

بانک صنعت و معدن به عنوان تنها بانک توسعه ای در حوزه صنعت، 
معدن و زیر ســاخت در دوره دولت تدبیر و امید موفق شده است با 
تامین مالی ده نیروگاه پانصد مگاواتی و 24 نیروگاه کوچک مقیاس، 
تاکنون قریب به 3000 مگاوات برق را به شــبکه کشور اضافه نماید. 
همچنین تامین مالی اولین قطار ســریع الســیر کشور )تهران-قم-
اصفهان( را با 1/8 میلیارد دالر عملیاتی کرده که در حال اجراســت.
ســه واحد آب شیرین کن هر یک به ظرفیت 100 هزار متر مکعب 
در روز برای تامین آب صنایع فوالدی اســتان های جنوبی کشــور، 
تامین مالی شده که گشایش اعتبار دو واحد آن انجام پذیرفته است. 
تامین مالی پروژه های پتروشیمی که قابلیت ارز آوری برای کشور را 
دارند از قبیل پتروشیمی کاویان ، لرستان ، مهاباد ، مسجد سلیمان ، 
ایالم از دیگر اقدامات شاخص در بانک می باشد که پتروشیمی های 
مسجد سلیمان و ایالم در حال اجرا و بقیه به بهره برداری رسیده اند. 
تامین مالــی پروژه های فوالدی هفتگانه و چند پروژه دیگر فوالدی 
مانند روهینا )دزفــول( ، مادکوش )بندرعباس( و فوالد ازنا با ارزش 
بیش از سه میلیارد دالر از دستاوردهای بانک در این دولت می باشد. 
تامیــن مالی ده ها طرح دیگر در حوزه هایی از قبیل داروســازی ، 
صنایع تبدیلی، سردخانه، نساجی، الستیک سازی، کاشی، سیمان، 
فروســیلیس ، کاغذ ، بســته بندی انواع ورق فوالدی و بهره برداری 
از اغلب آنها در سراســر کشــور موجبات تحرک اقتصادی ، افزایش 
صادرات و اشتغال نیروی کار را فراهم کرده اند. تداوم اقدامات بانک 
در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و طرح رونق تولید در سال 
1395 ، از تالش بی وقفه کارکنان بانک صنعت و معدن حکایت دارد. 
به نحوی که گرچه این بانک از بانک های ســپرده پذیر نمی باشد، 
لکن با تامین مالی سرمایه در گردش 1410 واحد تولیدی کوچک و 
متوســط به میزان 2090 میلیارد تومان ، رتبه سوم را در میان کلیه 
بانک های کشــور به دست آورده است. دســتاوردهای بانک بعد از 
برجام نیز درخشان است، ایجاد رابطه کارگزاری با 71 بانک خارجی 
در 27 کشور مسیر گشایش اعتبار و جابجایی اطمینان بخش وجوه 
پروژه ها را ، با هزینه ای کمتر از یک دهم در مقایسه با دوران تحریم، 
هموار ســاخته است. اخذ اولین خط اعتباری از کشور هند به میزان 
400 میلیون دالر ، تامین مالی طرح های باالدســتی نفت و گاز به 
میزان یک میلیارد دالر ، تامین مالی بدهی معوق سازمان کشتیرانی و 
ایمیدرو به بیمه های هرمس و ساچه )ایتالیا( و همچنین تامین مالی 
و پرداخت پیش پرداخت خرید هواپیماهای ایرباس از دیگر خدمات 
مالی و بانکی بانک صنعت و معدن بوده است. بانک صنعت و معدن 
با اندوخته ای از دانش و تجربه شصت ساله با حمایت دولت محترم 
گامهای اســتواری را در مسیر )پیشرفت و توسعه( کشور برداشته و 
مصمم است که با اتکا به خداوند سبحان این ماموریت را ادامه دهد.

تامین مالی بخش پتروشیمی ، نفت و گاز به میزان 2/8 میلیارد یورو
تامین مالی فعالیت های شركت ملی نفت ایران

- پیمانکاران میادین نفت و گاز خلیج فارس به میزان 500 میلیون دالر
- صادرات محصوالت نفتی به میزان 500 میلیون دالر

تامین مالی طرح های زیر بنایی و ملی كشور
قطار سریع السیر

- تامین مالی اجرای پروژه قطار سریع السیر تهران - قم - اصفهان به میزان 1/8 میلیارد دالر
- تامین مالی طرح برقی سازی قطار تهران-مشهد به میزان 1/4 میلیارد دالر

خطوط مترو
تامین مالی صد میلیون دالر برای تجهیز خط سه مترو تهران

خود كفایی در تولید دارو با تامین مالی صنایع دارو سازی
تسهیالت ریالی : 1/312 میلیارد ریال و تسهیالت ارزی : 102 میلیون یورو

تامین مالی بدهی سازمان های دولتی به نهادهای بین المللی
- تامین مالی بدهی کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران به بیمه هرمس به میزان 900 

میلیارد ریال
- تامین مالی بدهی ســازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران به بیمه 

هرمس به میزان 560 میلیارد ریال
- تامین مالی بدهی ایمیدرو به بیمه ساچه )ایتالیا( به میزان 220 میلیون یورو

صنایع دریایی پیشران در گسترش صادرات
- تامیــن مالی 92 میلیون دالر تســهیالت عرضی و یک هــزار و 481 و میلیارد ریال 

تسهیالت برای صنایع دریایی
فرجام نیك برجام

- امضاء قرارداد فرعی به مبلغ 120 میلیون دالر با اگزیم بانک هندوستان
- اســتقرار سیستم های مدیریت ریســک ، حاکمیت شرکتی ، واحد تطبیق ، مبارزه با 

پولشویی و تروریسم مالی
- مذاکره جهت دریافت خطوط اعتباری میان مدت از 11 بانک مطرح از ده کشور

- گشایش نخستین ال سی از طریق سوئیفت برای بخش خصوصی
- برقراری روابط کارگزاری با 71 بانک فعال در 27 کشور

- امضاء تفاهمنامه همکاری MOU با اگزیم بانک کره جنوبی
- گشایش 267 فقره ال سی به ارزش 1300 میلیون دالر طی سال 95

- 11 میلیارد دالر گشایش اعتبار از ابتدای سال 92 
تا پایان سال 95

آب زندگی است
- تامین مالی سه واحد آب شیرین کن با ظرفیت 300 
هزار متر مکعب در جنوب کشور )357 میلیون دالر(

كسب رتبه اعتباری بین امللی
 )BB( کسب باالترین رتبه اعتباری
ممکــن از موسســه رتبــه بندی 
Capital Intelligence مستقل

در کنار شما هستیم
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می کند! با جامعه چه  پوپولیســم 
در روســتای اصفهانــک آنقــدر قصه غنی اســت که در روســتای خلخال 
ســاز و دهــل. در منطقه هر کس عروســی مــی دارد به روســتای خلخال 
رفته یک دســت نوازنده ســاز و دهل دبش می آورد عــروس هاالی هاالی.

آتلیک کشــان در منطقه، مهمانی شــب َچره با شــام کلــه پاچه، جیگر، 
جیــزالق. اصفهانکیها مهمــان ویژه برای مهمان آتلیک کشــان هســتند 
بــا قصه های نــاب از اســکندرنامه گرفته تا امیرارســالن، از حســین کرد 
شبســتری گرفتــه تــا شــیرودیه و دهها و صدهــای دیگر. خــدا رحمت 
کند مشــهدی حســین رضــا اصفهانکــی را، از آن آدمها بود کــه به واقع 
دایــره المعارفــی از نقــل ها می  بــود. مشــهدی، مقدمه نقــل می گفت.

شــانس در دره ها همچو رود در صحراها همچو باد رفت و رفت تا رســید به 
جهانگیر نامی که خیش گاو در دســت در دامنه تپه شخم می زد.بر جهانگیر 
ایســت کرد و در سایه گاوهای به پوق بســته چپقی چاق. جهانگیر رو کرد 
و گفت: کیســتی؟ از کجا آمده ای ؟ به کجا می روی؟ گفت: شــانس هستم 
آمده ام در تو باشم، با من چه می کنی. جهانگیر گفت: گاو را می کشم و کباب 
به راه می اندازم ، گلین را به مطبخ می فرستم و گلین دیگر می آورم تا خلخال 
بنوازد و من به متکای پشــم بره تکیه داده و خوش می گذرانم. شــانس به 

راهش ادامه می دهد می رسد به قاسمعلی 
که او هم در حال شــخم بود. سالٌم علیکم 
مسافری،خطاب می شــود، آب در کوزه و 
نان در ســفره اگر نداری در من هست. در 
سایه آن ســنگ بنوش و بخور و شکر خدا 

کن و منهم شــخمم را می زنم. مسافر گفت: قاسمعلی من شانسم، آمده ام 
بر تو باشــم، چه خواهی کرد؟. قاســمعلی گفت: افزون شخم می زنم و تخم 
می کارم تا باران رحمت بر او ببارد کندوها پُر و انبان تخم برای سال دیگر کشت 
بیشتر تا سفره ها پُر و پیمان تر و من هم در این راه پُربرکت حق تعالی دست 
از مشتک و اوجار برنمی کشم. مسافر که همان شانس بود جای خود یافت و 
در سالهای قحطی هیچکس گرسنه نماند آن هم به برکت انبار پُر قاسمعلی و 
داستان از این جا ادامه یافت تا شبی خوش بر مهمانان باشد و پندی که بکار 
بندند. امروز بقیه داســتان را در پوپولیسم و تفکر جهانگیری پی می گیریم. 
نگاهی به آنچه دولت عوام گرای ونزوئال طی یك دهه بر سر اقتصاد 

خود و نفت جهانی آورد :
بحران در  کاراکاس، پایتخت  ونزوئال، تثبیت شده و شرایط اسفبار آن پایان 
نزدیکی ندارد. 10 نفر فقط به خاطر حمله به نانوایی توســط پلیس به ضرب 
گلوله کشته شدند و این درحالي ست که در این کشور دولتی سوسیالیست! و 
طرفدار یارانه دارد اما این آشوب و ورشکستگی ملی، ابعادی جهانی هم دارد 
و این ابعاد در نخســتین مرحله گریبان  اوپک و بازار  نفت را خواهد گرفت. 
دهه گذشته میالدی ونزوئال با اتکا به پول کالنی که از قیمت باالی 100 دالر 
نفت به دست می آورد، بدون توجه به ترازهایی که تولید نفت برای این کشور 
داشت، اقدام به توزیع پول به جای ثروت در جامعه کرد و به جای تمرکز بر 

اشتغال و ســرمایه گذاری های بنیادین، نان را به قیمت ارزان به سفره ها 
بــرد اما این وضعیت با افول ســتاره  نفــت در بازار جهانی، 

منجر به یک ســقوط آزاد کم نظیر در تاریخ جهان شد. 
نفت ونزوئال از ســنگین ترین نفت های موجود در 

جهان اســت و برای فروش و اســتفاده آن 
در پاالیشگاه ها، نیاز به ترکیب این 

نفتی  بــا  نفت 
به  مشا

اما سبک است. در شرایط معمول، ونزوئال نفت سبک را از  آمریکا خریداری و 
با نفت خود ترکیب و سپس می فروشد. تا سال های نخستین به قدرت رسیدن 
هوگو  چاوز، رئیس جمهوری فقید این کشور، بخش بزرگی از استخراج نفت 
در ونزوئال بر عهده شرکت های آمریکایی بود و از این رو مشکل چندانی هم 
برای تأمین نفت ســبک وجود نداشت اما با رویکرد عوام گرایانه چاوز، امکان 
بازپرداخت بدهی بابت نفت ســبک وجود نداشت و اصل و فرع درآمد نفتی 
صرف ساخت مسکن مهر و انواع کمک هزینه های این کشور می شد تا جایی 
که اختالفات مالی با شرکت های آمریکایی منجر به مصادره دارایی های آنها 
توسط کاراکاس و به دنبال آن خروج آمریکایی ها از صنعت نفت ونزوئال شد. 
در نگاه نخســت، این یک مسئله ملی و شــاید افخارآمیز باشد اما در پشت 
دالرهای نفتی کالن، فاجعه ای در کمین بود. از ســال 2006 به این سو، روند 
تولیــد نفت ونزوئال به دلیل گران بودن نفت ســبک و نپرداختن دیون خرید 
نفت و نبود مشــتری برای نفت سنگین تولیدی، کاهشــی دائمی داشته و 
اکنون یک میلیون بشــکه کمتر از حداکثر تولید آن زمان اســت. از ســوی 
دیگر حاشــیه صادرات نفت این کشــور نیز تغییری خطرناک کرده اســت. 
ایــن خطر بیش از هــر چیز، اوپک و طرح کاهش تولیــد را تهدید می کند. 
به دنبال ورشکســتگی خزنده اما در ظاهر 
مطلوب و اجتماعی، مردم ونزوئال روزبه روز 
فقیرتــر شــدند و حمل و نقــل جاده ای و 
درخواســت های صنعتی برای سوخت نیز 
همراه با تولید نفت این کشــور کاهشــی 
فزاینده داشــته است. این کاهش در سال های نخست، موجب تعدیل کمبود 
ناشــی از نفت ســبک و خروج آمریکا را فراهم کرد اما اکنون به چالشــی 
جــدی تبدیل شــده که حتی در ســطح تولید 2/2 میلیون بشــکه در روز 
نیز، ونزوئال نفت مازاد کافی برای صادراتی بیش از گذشــته دارد. از ســوی 
دیگر، برآوردهای صندوق بین المللی پول نشــان می دهد که در سال 2017 
برآیند ســه نمودار تولید ناخالص ملی، سطح درآمد و تولید نفت در ونزوئال 
نشــان دهنده این اســت که تقاضای داخلی برای نفت ســقوطی عمودی و 
شــدیدتر از یک دهه قبل را تجربه می کند اما تولید نفت این کشــور نهایتا 
15 درصد کاهش خواهد یافت که این به معنی فوران نفت ونزوئال به ســوی 
بازاری ســت که هم اکنون با وجود کاهش 8/1 میلیون بشکه از تولید روزانه 
اوپک،  باز هم توانسته مازاد عرضه خود را حفظ کند. این وضعیت در شرایطی 
که تولید نفت ونزوئال به 5/1 میلیون بشــکه در روز کاهش یابد، حتی بدتر 
هم خواهد شــد چرا که تقاضای داخلی این کشور ســقوطی شدیدتر دارد. 
روزگاری دولت ایران 7000 واحد و روســیه 10000 واحد مســکونی برای 
ارائه در طرحی شــبیه به مســکن مهر در ونزوئال ســفارش گرفتند و چاوز 
با پیراهنی »ســرخ« وعــده چیزهای مجانی و ارزان به ملــت می داد. از آن 
روز تاکنون 10 ســال گذشــته و حتی مرگ چاوز هم نتوانســت این کشور 
را از ورطه  پوپولیســم نجــات دهد. دولت ونزوئال این روزهــا مردمی را که 
از فرط گرســنگی بــه نانوایی ها یورش می برند، به گلولــه می بندد و بازهم 
خطــاب به همان مردمی که لباسشــان به خون عزیزانشــان رنگین 
شــده، شــعارهای دهان پــر کن ناسیونالیســتی پرتــاب می کند. 
منبع آمار: بلومبرگ،

صندوق بین المللی پول، 
BP بخش بین املل 
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باغ ها در برخی از روســتا ها از جمله در روســتای ما، » ویدر «، در گذشــته 
نــه چندان دور یعنــی در آن روزگارانی که باغ محلی بــرای در آمد و عاملی 
بــرای امرار معاش و تامین رزق و روزی بود، قالب یا ســاختاری که مبتنی بر 
تجارب ارزشــمند و قواعد مهندسی بود. این ســاختار نقش بسزایی در بهره 
وری از محتوای باغ داشــت. محتوایی که پــرورش دهنده یا باغبان را تامین 
مــی کرد. همان باغبانی که هم می خورد و هم می خوراند. زیرا باور داشــت 
کــه در اموالش نیازمندان و محرومــان حقی دارند1 .در ایــن مقال و مجال 
ســعی دارم مروری بر ســاختار دیوار و ضمایم دیوار و باغ در گذشته نمایم.  
دیوار های باغ در گذشته عموما ِگلی بود. در ویدر همانند بسیاری از نقاط این 
کهن بوم ایران زمین،به دیوار گلی چینه می گفتند. چینه ها با رنگ و بوی خود حال 
و هوایی دیگری به روستا می دادند. حال و هوایی که بلوک های سیمانی، سنگ 
و سیمان،آجر و نرده، حتی نماهای سنگی، هرگز نتوانستند ایجاد یا احیا نمایند.

مردان و زنان روستایی با اتحاد و همدلی، بخشی از خاک پاک محیط پیرامون 
خود را که اغلب از نوع ســنگین و بدون ناخالصی بود، در محل مناســبی در 
نزدیک ترین نقطه به محل احــداث دیوار، توده می کردند.وقتی مقدار آن به 
حد مناســبی می رســید، بخش مرکزی توده را »گود« می کردند تا محلی 
برای افــزودن آب، فراهم گردد. در این حالت بــه آن » اووخوره«)آب خوره( 
می گفتند. داخل گودی را از آب جوی هدایت شــده به پای اووخوره یا آورده 
شــده با دســت و دام یا همان افراد و احشام، پر می کردند. حدود یک شبانه 
روز فرصــت قایل می شــدند تا آب در دل خاک به آرامی و آهســتگی نفوذ 
کنــد و تمامی خاک توده آنگونه »نم« بردارد که اصطالحا »ســیاه« شــود. 
روز بعــد، دو نفر کارگر»ِگلســاز« یا » اووخوره دار« در دو ســوی یک ضلع 
اووخوره که اینک به توده ای از خاک نمناک تبدیل شــده بود، در مقابل هم 
قرار می گرفتند و شــروع به برگرداندن یا زیر و رو کردن توده می نمودند. هر 
از چندگاهی از زیر و رو کردن دســت کشیده با پای برهنه وارد گل برگردانده 
شده، می شدند و حسابی گل را لگد مال یا » پویلون « )پای مال( می کردند. 
گاهی همزمان یکی یا تعدادی از افراد، عمل برگرداندن و تعدادی عمل لگدمالی 
را انجام می دادند. برگرداندن و لگدمال کردن ادامه داشــت تا تمامی اووخوره 
لگدمال شــود یا این که به حد گل مصرفی روزانه، گل)پویلون شــده( فراهم 
گردد. سپس هر دو گلساز )گاهی کمتر و گاهی بیشتر( با بیل اطراف گل را از 
کف به سطح برداشته یا جمع کرده و محکم بر وسط توده می زدند. با پرتاب 
کردن گل حاشیه به مرکز توده با شتاب هرچه بیشتر،موجب واگرایی توده ای 
و برهم چسبی ذرات می شد.این عمل با حرکات چرخشی پیرامون توده گل به 
قدری ادامه داشت تا ضمن ورزیده شدن یا به قول معروف » عمل آمدن« گل، 

توده از نظر شکلی به یک نیم کره منظم تبدیل می شد. اغلب برای عمل آمدن 
بهتر یا » جاافتادن « گل، یک روز توده را به همان حال باقی می گذاشــتند.
روز بعد گلســازان مجــددا اقدام به تکرار عملیات پیشــین یعنی برگرداندن، 
لگدمــال کردن و جمــع کردن دور گل مــی کردند. با ایــن عمل توده گل 
حاصــل کامال » ورز « آمده و همانند ســقز در عین کشســانی، اســتحکام 
باالیی پیدا می کرد.اســتاد » چینه کش« با مشــت کــردن حجم کوچکی 
از گل در کــف دســت و مالــش بین انگشــت شــصت و انگشــتان دیگر، 
دوام و قــوام یــا کیفیــت گل را تایید یا به ورزدادن بیشــتر امــر می کرد. 
همزمان با آماده کردن گل، پی دیوار که به زبان محلی » جای پایه « گفته می 
شد، با کلنگ و بیل باز می شود. عمق پی اغلب 40-30 سانتیمتر و عرض آن 
حدود 50 سانتیمتر می شد. اگر جای پایه نمور بود چه بهتر وگرنه با آب پاشی 
آن را خیس ،سپس کمی صبر می کردند تا خیسیدگی به نمناکی تبدیل گردد.
از دیگر مصالح مورد نیاز، سنگ بود. سنگ های مورد مصرفی از همان انواعی 
بودنــد که در محل به آســانی و فراوانی موجود بودند. ســنگ ها که از نظر 
شــکل و اندازه متفاوت بودند در ســوی دیگری جا پایه و در امتدا آن ریخته 
می شــد. ســنگ های درشــت که در بخش زیرین دیوار و در نتیجه زودتر 
مصرف می شــدند، نزدیک به جاپایه و سنگ های کوچکتر و ترجیحا پهن تر 
، که در بخش باالیی قابل مصرف بودند، در پشــت سر آن انباشته می شدند.
با آماده شدن جای پایه یا پی دیوار، گل و سنگ، تقسیم کار جدید انجام می شد. 
یک نفر » ُکنده بُر «  بود. وظیفه کنده بُر این بود که از توده گل آماده شده به 
اندازه کفه بیل بریده و به فاصله حدود یک متری از توده قرار دهد. دیگری »ُکنده 
گیر« بود. کنده گیر، قطعه گل بریده شده توسط کنده بُر را با دست کمی ورز 
داده و به صورت یک کره کوچک منظم در می آورد آنگاه در ردیف مرتب می 
چید. نفر بعدی » کنده بَر« یا »گل انداز« بود. وظیفه آن رساندن کنده یا چونه 
به دست استاد چینه ِکش بود. وقتی فاصله بیشتر می شد در این نقش تعداد 
بیشتری ایفای وظیفه می کردند. به همین ترتیب برای رساندن سنگ به استاد 
و نیز تامین تدارکات وظایف مشخصی تعریف شده بود و به دقت اجرا می شد.
با حاضر و آماده شــدن کلیه شرایط و عوامل، استاد چینه کش در ابتدای یک 
ســر پایه و ترجیحا پشــت به آفتاب قرار می گرفت. با نام حق شــروع به کار 
می کرد. با گفتن کلمه ِگل، گل انداز، ُکنده ِگل را برایش می انداخت . او ضمن 
قرار دادن ِگل روی سطح پایه، آن را بصورت الیه ای به ضخامت 8-7 سانتیمتر 
پهن می کرد. به این ترتیب کف پایه به طول دو تا سه متر و در تمامی عرض 
آن الیه ای از گل قرار می گرفت. دراین زمان استاد چینه کش، به ابتدا برگشته 
و می گفت سنگ، مسئول رساندن سنگ )سنگ انداز(، درشت ترین سنگ ها 
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را در دسترس ترین نقطه استاد قرار می داد . استاد خود یا توسط شاگردش، 
سنگ را روی الیه گل در پایه، جاگذاری و با الشه سنگ های مناسب مستقر 
یا اســتوار می کرد. با چیدمان سنگ تا حد گل پهن شده، استاد تقاضای گل 
می کرد. این بار گل را به صورت ضربه ای در دوپهلوی سنگ و سطح آن می زد 
به نحوی که سنگ ها در دل گل مخفی می شدند. این عملیات تا حدی ادامه

 می یافت که تمام طول دیوار به ارتفاع حدود نیم زرع)52سانتیمتر( باال می آمد. 
در این زمان کار برای دوسه روز تعطیل می شد تا چین اول خشک و مقاوم شود.

ردیــف یا چین های بعــدی را به همیــن ترتیب ادامه می یافــت تا ارتفاع 
نهایی دیوار پس از اغلب 4 و بعضا 5 چین به ارتفاع حدود 2 متر برســد. در

چین های بعدی اندازه سنگ ها کوچک و کوچکتر و شکل آن ها پهن تر می 
شدند. در چین های باالیی استاد سوار بر دیوار شده و پای خود را از دوسوی 
دیوار آویزان کرده، به همان ترتیب چینه کشی را ادامه می داد. لذا چیزی به 
نام دار بســت وجود نداشت. چین آخر اغلب بدون کاربرد سنگ و فقط با گل 
خالی بود.راس هرچین نسبت به قاعده آن حدود 8-7 سانتیمتر کمتر بود. لذا 
قاعده دیوار که حدود 50 ســانتیمتر بود به راس حدود 18-15 سانتیمتری 
یا حداکثر 20 ســانتیمتری ختم می شود. بر این اساس سطح مقطع عرضی 
دیــوار ذوزنقه ای بود. این شــکل حداکثر پایداری را به دیوار می بخشــید. 
اســتاد چینه کش، ســطح بیرونــی و داخلی دیــوار با گل مالــی همزمان 
بــا چینه کشــی صاف و همــوار می کرد. بــه ترتیبی که بدون اســتفاده از 
ابزار یا وســایلی مانند ماله یا بدون باقی گزاردن اثر انگشــت ، ســطح دیوار 
کامــال صــاف و هموار می بود. ایــن امر حاصل تجربه و زبر دســتی خاصی 
بــود . مهمتــر آن که بــدون کاربرد تراز و شمشــه یا حتی ریسمانکشــی 
راســتای دیوار صاف و قامت آن عمود و اســتوار بــود. خداوند رحمت نماید 
مشــهدی قربانعلــی، علی قلی و حاج عرب را که اســاتید خبــره فن بودند.

ضمایم دیوار:
1- خروســک : در باالترین ســطح دیوار ، کنده ها به جای پهن شدن روی 
ســطح دیوار، به شکل کله قندی درآمده روی دیوار گذاشته می شدند. قاعده 
کله قند با گله زیرین ادغام یا ممزوج شــده و یکدســت با آن می شد. نوک 
آن تا حد ممکن تیز می گردید. هرچند خروســک ها بیشــتر نقش حفاظتی 
داشــتند اما تماشای مجموع آن ها همانند دانه های تسبیح روی دیوار ها، با 

جلوه و شکوه خاص، لذتی داشت که امروزه ازآن محرومیم.
2- بوته یا پرچین: در برخی دیوارها، البالی خروســکها 
یا گاهی به جای خروســک ها، اندام هایی از گیاهان را 

در درون گل سطح باالی دیوار فرو می کردند. این 
انــدام نقش مهمی در حفاظت دیوار در مقابل 

فرسایش ناشی از برخورد قطرات باران داشت. 
معموال از بوته جارو صحرایی که دارای شاخه 
های گسترده و متراکم بود،استفاده می شد. 
گاهی همزمان با این گیاه، از شاخه خاردار 
گیاهان پرچینی هم استفاده می کردند که 
نقش حفاظت فیزیکی را هم داشــته باشد.

3- خولو یا گذرگاه آب: در هر باغ برای ورود 
آب آبیاری و خروج زه 

آب ســطحی، حداقل 2 و گاهی بیشتر در زیر دیوار خولو یا مسیر جریان آب 
و زه آب تعبیــه می کردند. دیواره و ســقف خولو اغلب از ســنگ های پهن 
یکپارچه بود تا نفوذ آب به بدنه دیوار حداقل گردد. از آنجایی که امکان ورود 
و خروج جانوران زیان آور مانند جوجه تیغی، تشــی، خرگوش،... از این معبر 
بود، با گذاشتن چند عدد تکه چوب عمودی با فاصله مشخص همانند نرده از 
این موضوع پیشــگیری می شد. از ترکه های درختچه های گز به این منظور 
اســتفاده می کردند زیرا دارای مقاومت و خاصیت ارتجاعی باالیی هســتند.
4- در یــا درب بــاغ: در محــل مناســبی از طــول دیــوار و معمــوال در

نزدیک ترین نقطه به مســیر سمت روستا، محلی را برای ورود افراد و احشام 
در نظــر مــی گرفتند. در این محــل دری اغلب یک لتی بــه طول 1 - 1/2 
متــر و عــرض 90-80 ســانتیمتر و عموما از جنس چــوب درختان همان 
محل که توســط اساتید نجار همان روستا ساخته می شــد، قرار می دادند. 
درها فاقد لوال، کشــو و هرگونه میخ فلزی بودند. ســاختار مهندســی درها 
خود حدیــث مفصلی دارد که بایــد در مقال دیگری به آن پرداخته شــود.

در اغلب باغ ها یک جز دیگر از سازه های عمرانی دیده می شد. آن هم آلونک 
یا به زبان ویدری » داالنِگ « بود. ساختاری به ابعاد معموال کمتر از 3 در 3 متر 
که مساحت درون آن به ندرت به بیش از 3 مترمربع می رسید. ارتفاع داالنگ 
ها حدود 2 متر بود و عموما با گل و سنگ و چوب یا همان مصالح موجود در 
محل ســاخته می شد. داالنگ نقش کمینگاه، استراحتگاه و انباری را داشت. 
امروزه جای خالی این معماری در اغلب باغات روســتایی از جمله در روستای 
زیبا و پر طراوت ویدر خالی است. جایی که هیچ چیز نمی تواند آن را پر کند. 
چقدر جالــب خواهد بود که به اصل خود رجوع کنیم و دگر بار این ســنت 
حســنه را احیا یــا این معماری بوم ســازگار را باز آفرینــی نماییم. چرا که 
ایــن روش دیوار کشــی نه تنها امــروزه ممکن و مقدور می باشــد بلکه هم 
از نظــر اقتصــادی مقرون به صرفه اســت و هم از نظر پایــداری و مقاومت

بلند مدت، چنانچه اصول و عملیات آن به دقت رعایت گردد، بســیار بهتر و 
مانا تر از ســایر انواع می باشد. تخریب و بازسازی این دیوارها هیچگونه نخاله 
یا پســماندی به طبیعت اضافه نکرده و عموما قابلیــت مصرف مجدد دارند. 
چینه های باغ های پدری،زیبایی خاصی دارند. به ویژه اگر همت کنیم و الیه 
ای از کاه گل روی آن ها بکشــیم، ضمن افزایش دوام و پایداری، از بوی کاه 
گل هنگام نم نم باران یا صبحگاهان از همت شبنم ، می شود بی می، مست 
شد. می توان کاری کرد که هر تازه واردی به روستا احساس ورود به سرزمین 

و فرهنــگ تازه و ناب را بی توصیف و بیان، حس کند ان شــااهلل.
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دکتر جعفر بیرالوند و مارگارین
افزایش سرمایه مارگارین مصوب مجمع گرفت

چندی پیش مستندی از پنگوئن های امپراتور می دیدم 
که تخم مولودی را در قطب روی پا و زیر ســینه خود 
ماه ها نگاه می دارد تا جوجه با در امان ماندن از سرمای 
شدید و شکارچیان گرسنه به سالمت حیات دیگری را 
آغاز کنــد؛ این تولد در قطب، از دل مدیریت بادانش و 
احساس مســئولیت می آید. در پژوهشکده نفت و در 
مجمع شرکت مارگارین، دکتر جعفر بیرالوند را چنان 
دیدم؛ مدیری بادانش، او عنان کاری را به دست گرفته 
و همه آبروی ســه دهه کاری اش را در گرو آن گذاشته 
و باصالبت به جلو می تازد. با اینکه از مارگارین فقط نامی 
مانده بود و می رفت که سرنوشــت دیگران را در پیش 
گیرد؛ ولی او کمر خدمت به همت بست. یادش بخیر، 
مدیریت هلدینگ از دکتر بیرالوند خواست تا کاروان پیر 
و خسته را هدایت گر باشد و او پذیرفت. در اندک زمان 
حیات کاری اش در مارگارین، نور امید بر مجموعه تابیده 
و بروز مجمع معاون مالی )بخوانیدش معمار اعداد( که 
هم شیک پوش است و هم دلسوز و عددشناس، با ارائه 
آمار و مستندات شاهدی بر مدعای راستی و درستی کار 
مدیران مارگارین محسوب می شود؛ مدیرانی دلسوز و 
متعهد که با اینکه می دانند مافیای روغن آغاز و انجامش 
چه است، دست در یقه کسانی انداخته که از خورده های 
روغن بهشهر، خود را از بندگی حق به فرعونی رسانده اند... 
دعای ملتی خداجوی پشت و پناه شما مدیران دلسوز 
ملک و مملکت که چرخ اقتصاد و تولید وامدار شماست.

باور دارم و امیدوار هستم دکتر جعفر بیرالوند می تواند 
مارگارین، این جدا شده از یادگارها را به جایگاه خود برساند.

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شرکت 
مارگارین )ســهامی عــام( مــورخ 1396/01/29 در 
محل بلوار غربی مجموعه ورزشــی آزادی، پژوهشگاه 
صنعت نفت، سالن همایش کاســپین برگزار گردید. 
در این مجمع که با حضور 90/05 درصد از سهامداران 
حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای اسامه آیت الهی بودکه آقای 
وحید منتی و خانم الهام خلیلی در مقام نظار اول و دوم و 
آقای جعفر بیرالوند به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
به اهم فعالیت های صورت پذیرفته در طی سال مالی 
منتهی بــه 1395/09/30 و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلــوات خود ضمــن  تصویب صورت هــای مالی و 
تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقســیم سود 

300 ریالی به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.
همچنیــن موسســه حسابرســی رازدار بــه عنوان 
بازرس اصلی و موسســه حسابرســی راهبــرد پیام 
حسابداران رســمی به عنوان بازرس علی البدل برای 
ســال مالی منتهی به 1396/6/31 انتخــاب گردید.

پیام هیات مدیره
در طلیعه ی شصت و چهارمین سال فعالیت شرکت و در 
سومین سال تولد دوباره آفتاب، سال 1395 را در حالي به 
پایان می بریم که با تکیه بر لطف خداوند منان، حمایت 
ســهامداران محترم، گروه سرمایه گذاری توسعه ملی، 
مدیریت محترم گروه توسعه صنایع بهشهر، همکاری 
سازمان ها، موسسات و دستگاه های دولتی و نظارتی 
مرتبط با صنعت غذا و روغن، شــرکای تجاری اعم از 
تامین کنندگان، توزیع کنندگان و مشتریان، همدلی و 
همراهی تیم مدیریت و تالش همکاران و نهاده های محترم، 
شاهد کارنامه ای ارزنده به شایستگی نام آفتاب باشیم:

- تولید، توزیع و فروش بیــش از 178 هزار تن روغن 
با رشــد حدود 30درصد نســبت به ســال گذشته
- افزایش و دســتیابي به ســهم بازار حدود 13درصد 
و رشــد 20 درصــدی نســبت به ســال گذشــته
- کسب جایگاه دوم تولید و توزیع در صنعت روغن نباتی کشور

-  ایجاد سهم 30 درصدی صادرات روغن و کسب جایگاه 
اول کشور در صادرات

-  طــرح ریــزی و اجــرای بیــش از 30 پــروژه در 
حوزه هــای عمرانی، تولیــدی و بازاریابــی و فروش
- ارتقا سیســتم ERP در حــوزه مدیریت عملیات 
)EAM( و مدیریت نگهــداری و تعمیرات )OPM(

- ارتقا و توســعه سیســتم های گزاردهی، داشبورد 
)BI( تجــاری  هــوش  توســعه  و  مدیریریــت 

- اجرای فاز دوم سیســتم یکپارچــه مدیریت و اخذ 
گواهینامه بین المللي از IMQ ایتالیا برای سیستم های 

HACCP  و ISO22000
- راهبری شــرکت پخش تخصصی در قالب شرکت 
HRC زرین پخش بهشهر جهت توسعه توزیع و فروش

- اخذ گواهینامه کشــوری و اســتانی رعایت حقوق 
تولیدکننــدگان و مصــرف کننــدگان از ســازمان 
حمایــت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کشــور

- انتخــاب مدیریــت و نهادهــای شــرکت اعــم از 
شــورا، بســیج و انجمن اسالمی شــرکت به عنوان 
نمونه در ســطح شهرســتان هــای اســتان تهران

- تحقق سود تعهدشــده به ســازمان بورس و اوراق 
بهادار و ســهامداران محترم در ســال مالــی 2016

- و دیگر دستاوردها
بدین وســیله الزم می دانیم از طــرف هیات مدیره از 
کلیه عزیزان تشــکر و قدرانی نموده و آرزوی سالمتی، 
بهروزی و توفیق روزافزون برای ایشــان، شرکت گران 
قدر مارگارین، خانواده محترم گروه توسعه صنایع بهشهر 
و صنعت ایران اســالمی را از خداوند منان خواهانیم.

در ســالي که گذشــت، شــرکت مارگارین )سهامی 
عام( نیز همچون برخی صنایــع دیگر با چالش های 
گوناگون خصوصا در تامیــن و واردات مواد اولیه نظیر 
روغن خام و دیگــر اقالم مورد نیاز خود مواجه گردید.

این شــرکت با توجه به تولید کاالی اساسي در کشور، 
همواره از حمایت سیســتم بانکی و سازمانهای دولتی 
برخوردار بوده و توانسته است بخشی از مشکالت خود 
را از طریــق بانک های مختلف حــل و فصل نماید .

با توجه بــه اینکه عمده مواد اولیه مصرفی شــرکت 
از قبیــل روغن خــام و ورق حلــب و قطعات یدکی 
از منابــع خارجی تامین می گردند، بنابراین ریســک 
عمــده شــرکت تامین به موقــع آن ها می باشــد .

شــرکت مارگارین )ســهامی عــام( در زمینه تولید، 
توزیــع و فــروش روغن هــای خوراکی رتبــه دوم 
را در بیــن 48 شــرکت تولیدکننــده  داراســت .
بر اســاس منشــور راهبردی میان مدت پنج ســاله 
)1397- 1393( چشم انداز شرکت مارگارین، کسب 
جایگاه نخست در تولید روغن های تخصصی، کسب 
و حفظ جایگاه دوم تولید روغن های خانوار در کشــور 
همچنین ایجاد ســود پایدار جهت سهامداران محترم 
است. ماموریت شــرکت مارگارین خلق ارزش افزوده 
از طریــق ارتقای کیفیت و با اســتفاده از فناوری های 
نوین بوده که با اهداف تببین شده توسط راهبردهای 
مختلف در حوزه های مدیریتی و زیرساختی شرکت، 
حوزه زنجیره تامین و حوزه بازاریابي و فروش پشتیبانی 
گردیده و در این راســتا برنامه های دستیابی به آن را 
جهت کلیه سطوح سازمانی تدوین و اجرایی نموده است.

منشور راهبردی شركت مارگارین
چشم انداز

- جایگاه اول در روغن تخصصی
- جایگاه دوم در روغن خانوار

- ایجاد سود پایدار برای سهامداران
ماموریت

خلق ارزش افزوده، تعریف نو از کیفیت با اســتفاده از 
فناوری های نوین

راهبردهای زیرساختی
- توسعه و بهره وری منابع انسانی

- بهبود مستمر سیستم ها و روش ها
- مدیریت بهینه منابع شرکت
راهبردهای بازاریابی و فروش

- ارتقای برند وسهم بازار
- ارتقاء و توسعه کانال های فروش

- ارتقاء و توسعه خدمات به مشتریان
راهبردهای زنجیره تامین

- کاهش هزینه های تبدیل 
- مدیریت موجودی در زنجیره ارزش

- افزایش کیفیت، ســالمت غذایی و تنوع محصوالت
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ارزش های شركت:
حفــظ و صیانــت از ســرمایه هــای ذی نفعــان 
جامعــه( و  ســهامداران  کارکنــان،  )مشــتریان، 

شرکت مارگارین همواره سعي دارد محصوالتی با کیفیت 
برتر و منطبق با نیاز، طراحي و تولید نماید. هم اکنون 
بیش از 38 نوع محصول متنــوع روغنی در دو بخش 
صنف و صنعت و مصارف خانوار در این شــرکت تولید 
می شود که عالوه بر مطابقت با ضوابط موسسه استاندارد 
و تحقیقات صنعت ایران، معاونت غــذا و دارو و وزارت 
 CODEX بهداشت، با استانداردهاي بین المللي نظیر
از شرکت SGS ســوئیس نیز انطباق داده شده است.

نتایج عملیات شرکت در سال مالی گذشته نشان از فائق 
آمدن مدیریت و کارکنان شرکت بر مشکالت به  وجودآمده 
بوده و امید است در سال آینده با تالش مدیریت و کارکنان 
زحمتکش شرکت، نتایج پیش بینی شده محقق گردد .

این شرکت امیدوار است با عنایت خداوند بزرگ، همدلي، 
همراهــي و تالش تیم مدیریــت، کارکنان و حمایت 
سهامداران محترم، همکاری بیش از پیش شرکای تجاری 
و همکاری سازمان ها، دستگاه ها و موسسات دولتی در 
برنامه پنج ساله خود تا سال 1397 به تولید بیش از 200 
هزار تن انواع روغن با سهم بازار 15درصد نایل گردد. انشاا...
مجمع عمومی فوق العاده شــركت مارگارین 

)سهامی عام(
 راس ســاعت 11 صبــح مــورخ 1396/01/29 در 
محــل ســالن همایش کاســپین تشــکیل گردید.

در ایــن مجمع که با حضور بیــش از 86/23 درصدی 
ســهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، 
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بــازرس قانونی برگزار شــد، ریاســت مجمع برعهده 
آقای اســامه آیــت الهی بود که آقــای وحید منتی و 
خانــم الهام خلیلی درمقــام نظــار اول و دوم و آقای 
جعفر بیرالوند به عنوان دبیر مجمع انتخاب شــدند.
گزارش بــازرس قانونی درباره گزارش توجیهی 
افزایش ســرمایه  هیات مدیــره درخصوص 
به مجمــع عمومی فــوق العــاده صاحبان 
ســهام شــركت مارگارین )ســهامی عام(

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

 1395/10/20 مــورخ  توجیهــی  گــزارش   -1
هیات مدیره شرکت مارگارین )سهامي عام( درخصوص 
افزایش سرمایه آن شرکت طی دو مرحله از مبلغ 360 
میلیارد ریال به مبلغ 1/080 میلیارد ریال )مرحله اول 
به مبلغ 480 میلیارد ریال در سال مالی منتهی به 30 
آذر 1396 و مرحلــه دوم 240 میلیارد ریال در ســال 
مالی منتهی به 30 آذر 1397(، مشــتمل بر اطالعات 
مالی فرضی که پیوســت می باشــد، طبق استاندارد 
حسابرسی »رســیدگی  به اطالعات مالی آتی« مورد 
بررسی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت گزارش 
توجیهــی و اطالعات مالی پیش بینی شــده مزبور و 
مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.

2- گزارش مزبور در اجرای تبصره 2 ماده 161 اصالحیه 
قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه شرکت از 
محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران جمعا 
به مبلغ 420 میلیارد ریال و از محل سود انباشته شرکت 
به مبلغ 300 میلیارد ریال )مبلغ افزایش سرمایه جمعا 
به مبلغ 720 میلیارد ریال معادل 200 درصد سرمایه 
کنونی شــرکت و در دو مرحله به شرح بند 1 همین 
گزارش می باشــد(، به منظور خرید و نصب تجهیزات 
تولیدی جدید و بهســازی تجهیزات و ساختمان های 
شرکت و همچنین اصالح ساختار مالی و تامین سرمایه 

در گردش جهت افزایش ظرفیت عملی تولید از حدود 
170 هزار تن تا سقف 270 هزار تن در سال تهیه شده 
است. این گزارش توجیهی بر اساس مفروضاتی مشتمل 
بر مفروضات ذهنی دربــاره رویدادهای آتی و اقدامات 
مدیریت تهیه شده اســت که انتظار نمی رود لزوما به 
وقوع بپیوندد. درنتیجه به استفاده کنندگان توجه داده 
می شــود که این گزارش توجیهی ممکن است برای 
هدف هایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.
3- همان گونــه که در مفروضات تهیه اطالعات مالی 
آتی از سوی شرکت ذکرشده نرخ ارز مورد استفاده برای 
روغن خام به عنوان اصلی ترین ماده اولیه فرایند تولید 
و سایر نهاده های تولید وارداتی، برای سال مالی منتهی 
به 30 آذرماه 1395 مطابق با بودجه سال مزبور به نرخ 
30/883 ریال، برای ســال مالی منتهی به 30 آذرماه 
1396 به نرخ 32/500 ریال و برای ســال های منتهی 

به 30 آذرماه 1397 الی 1400، با نرخ رشــد ساالنه 4 
درصد پیش بینی گردیده است. این در شرایطی است 
که مطابق الیحه بودجه ســال 1396 نرخ ارز رسمی 
به ازای هر دالر 33/000 ریال مشــخص شده است و 
همچنین با در نظر گرفتن سیاست های تنظیمی دولت 
درخصوص یکسان سازی نرخ ارز رسمی و نرخ ارز در بازار 
آزاد، افزایش نرخ ارز در سال های مورد پیش بینی و به 
تبع افزایش بهای روغن خام مصرفی و بهای تمام شده 
کاالی فروش رفته محتمل به نظر می رسد. دالیل در 
نظر گرفتن چنین مبالغی برای نرخ برابری دالر مصرفی 
در اطالعات مالی پیش بینی شده تشریح نشده است.

4- در اطالعــات مالی پیش بینی شــده پیوســت، 
تخفیفات فروش در نظر گرفته نشــده است. با وجود 
شــرایط رقابتی و نرخ تخفیفات اعطایی در ســنوات 
گذشته که به شــکل میانگین حدود 6 درصد فروش 
بــوده، علت در نظر نگرفتن تخفیف در اطالعات مالی 
پیش بینی شــده پیوســت، تشــریح نگردیده است. 
5- بر اساس رســیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات 
این موسسه به مواردی برخورد نکرده که متقاعد شود 
مفروضات مزبور، مبنایي معقول بــراي تهیه گزارش 
توجیهي فراهم نمي کند. به عالوه، به نظر این موسسه، 
به اســتثنای آثار موارد مندرج در بندهــای 3 و 4 باال، 

گزارش توجیهی یاد شده، بر اساس مفروضات به گونه ای 
مناسب و طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده است.

6- حتی اگر رویدادهای پیش بینی شده طبق مفروضات 
ذهنی توصیف شده در باال رخ دهد، نتایج واقعي احتماال 
متفاوت با پیش بینی ها خواهد بــود؛ زیرا رویدادهای
 پیشبینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد 
وتفاوت های حاصل می تواند بااهمیت باشد. در همین 
رابطه نظر استفاده کنندگان را به موارد ذیل جلب می نماید:
1-6- نــرخ خرید روغن خام بر اســاس قیمت های 
جهانــی در تاریخ 24 آبان مــاه 1395 و بدون هرگونه 
افزایــش یا کاهش آتی در نظر گرفته شــده اســت. 
الزم بــه توضیح اســت قیمت های جهانــی روغن 
خــام در تاریخ ایــن گزارش، متفــاوت از قیمت های 
منظورشــده در طرح توجیهی پیوســت می باشــد.

2-6- نرخ فــروش محصوالت برای ســال های مالی 
منتهی به 30 آذرماه 1395 و 1396 بر اســاس قیمت 
های ابالغی از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان در تاریخ 9 تیرمــاه 1395 و برای 
سال های مالی منتهی به 30 آذرماه 1397 الی 1400 
با نرخ رشــد ساالنه 4 درصد پیش بینی گردیده است.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شــرکت مارگارین )ســهامی عــام( از افزایش 
سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد.
1-  تحصیل، تکمیل، تعمیر و بهبود بخشیدن ماشین 

آالت خط تولید
2-  حداکثر استفاده از ظرفیت های موجود و افزایش 
ظرفیت تولید برای توسعه فعالیت های سودآور شرکت

3- کاهش ریسک مالی شرکت از طریق بهبود ساختار 
سرمایه

پذیــری در صنعــت رقابــت  تــوان  4- حفــظ 
5- استفاده از سودهای شرکت در جهت کسب سودآوری 

بیشتر آتی شرکت
6- جلوگیــری از خــروج منابــع مالــی شــرکت
7- کاهــش کمبود نقدینگــی و اســتفاده از منابع 
جهت تامیــن نقدینگی و کاهش هزینــه های مالی

الزم بــه ذکــر اســت رویه شــرکت در فــرض عدم 
انجــام افزایش ســرمایه و آثار آن بر صورت ســود و

زیان آتی به شرح زیر می باشد :
1- در صــورت عدم انجام افزایش ســرمایه شــرکت 
می بایستی الزاما نسبت به پرداخت مطالبات حال شده 
سهامداران به مبلغ 230 میلیارد ریال و همچنین تقسیم 
سود بیشتر من جمله سود انباشته در بین سهامداران 
اقدام نماید که این امر موجب خروج وجه نقد از شرکت 
و کاهش سرمایه در گردش و جذب تسهیالت بیشتر 
و بــه طبع آن افزایــش هزینه های مالــی می گردد.

2- همان گونه که در مفروضات اعالم گردید در صورت 
عدم انجام افزایش سرمایه، میزان رشد تولید به صورت 
سالیانه 1 درصد خواهد بود که این مهم با توجه به روند 
افزایش هزینه ها در درازمدت موجب کاهش سود می گردد.
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برای سومین بار در سال 1396 کارکــنان سخـت کـوش ناحـیــه فوالدسازی 
و ریختــه گری مداوم توانســتند در تاریخ نوزدهم اردیبهشــت مــاه با افزایش
بهره وری و اســتفاده بهینه از تجهیزات، با تخلیــه 115 ذوب با تناژ 21 هزار و 
117 تن از کوره های قوس الکتریکی و تولید 20 هزار و 532 تن تختال، مســیر 
دستیابی به اهداف ساالنه ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم را هموارتر سازند. 
مدیــر ناحیه فوالدســازی و ریختــه گری مــداوم ضمن قدردانــی از عملکرد 
کارکنــان این ناحیه رکورد قبلی تولیــد روزانه در کوره هــای قوس الکتریکی 
و ریخته گری مداوم را مربوط به هشــتم اردیبهشــت ماه و تولید 114 ذوب با 
تناژ تخلیــه 20 هزار و 854 تن و تولید 20 هــزار و 226 تن تختال اعالم کرد.
علیرضا بنائیان مفرد در همین خصوص افزود: با ثبت این رکورد جدید میزان فوالد مذاب 
تخلیه شده به مقدار 263 تن و تختال ریخته گری شده به مقدار 306 تن افزایش یافت.
وی دســتیابی به این رکوردهای پی درپی و تداوم آنها را نتیجه افزایش همدلی و 
تعلق خاطر سازمانی کارکنان ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم و همچنین 
حمایت های بی دریغ مدیریت عالی سازمان دانست و تصریح کرد: به یقین با افزایش این 
همدلی و حمایت ها می توان شاهد بهبود هرچه بیشتر روند کمی و کیفی شرکت باشیم.

کارکنان پرتالش واحد مگا مدول های احیاء مستقیم شهید خرازی )احیا مستقیم 
2( موفق شدند با حفظ ویژگیهای کیفی محصول، در اردیبهشت ماه سال« اقتصاد 
مقاومتی تولید و اشتغال » به رکورد روزانه تولید 8390 تن آهن اسفنجی دست یابند. 
رئیس واحد احیاء مســتقیم 2 با اشــاره به این مطلب که رکورد قبلی این واحد به 
میزان8260 تن و مربوط به فروردین ســال 1396 بوده است، در خصوص چگونگی 
دســتیابی به این رکورد افزود: ثبت این رکورد در ســایه الطــاف الهی و با توانایی و 
تعصب ملی کارکنــان، بهره گیری مؤثر از دانش فنــی نیروهای تولید و تعمیرات 
واحد، مدیریت مناسب منابع و نیروی انسانی،کنترل بهینه فرآیند، افزایش بهره وری 
و کاهش توقفات اضطراری و به حداقل رســاندن زمان های آماده سازی و همچنین 
با حمایت واحدهای خدمات فنی و پشــتیبانی و توســعه به دســت آمده اســت. 
محمدرضا فتحی خاطرنشان کرد: این رکوردشکنی ها با تأمین به موقع منابع و گندله 

موردنیاز و با کامل شدن سایر توسعه در نظر گرفته شده در ماه های آتی ادامه خواهد یافت. 
وی در بخش پایانی ســخنان خود از همکاری و تــالش تمامی کارکنان واحدهای 
آهن ســازی و پشــتیبانی و ســایر همکاران فوالد مبارکه تشــکر و قدردانی کرد. 
در همیــن خصوص احمد دهقانی سرپرســت تولید این ناحیه، ثبــت این رکورد 
را مرهــون زحمات کارکنــان تولیــد و تعمیرات،افزایش تجربه و مهــارت آنها و 
همچنین همیاری ســایر واحدهای ســرویس دهنده، کاهش توقفــات اضطراری، 
رعایت دســتورالعملها و ســت پوینتهای تولید و بازرســی های روزانه دانســت. 
در بخش دیگری از این گزارش جواد عســگری کارشــناس فرایند تولید، ثبت این 
رکورد را به همه کارکنان ناحیه آهن ســازی تبریک گفت و خاطرنشان کرد: در این 
خصوص باید در نظر داشته باشیم بهبود مستمر در تولید و شرایط کاری و همچنین 
افزایــش بازدهی فرآیند از دیگر عوامل اثرگذار در کســب این موفقیت میباشــند.

سومین رکوردشکنی پیاپی در تولید فوالد مذاب و تختال فوالد مبارکه
115 ذوب تولید 

تولید در مگا مدول های شهید خرازی فوالد مبارکه رکورد  ثبت ســومین 
ســفنجی ا هن  آ تن   839 0 لید تو

با مشارکت فوالد مبارکه صورت میگیرد:
احداث قطار بین شهری مبارکه - اصفهان

جلســه راهبری قطار بین شــهری مبارکه به اصفهان با حضــور معاون عمرانی 
اســتانداری، مدیرعامــل فــوالد مبارکه، فرمانــدار مبارکه، مدیــرکل دفتر فنی 
اســتانداری و مدیرعامل قطار شــهری اصفهان و شــهردار و تعــدادی از اعضای 
شــورای اســالمی شــهر مبارکه در محــل ارگ تاریخــی نهچیر برگزار شــد.

به گزارش خبرنگار فوالد، شــهردار مبارکه در جلسه شورای راهبری قطار شهری 
مبارکــه - اصفهان، بــا قدردانی از همراهــی فوالدمبارکه در اجــرای پروژه های 
عمرانی شهرســتان به ویژه پــروژه های فاضالب شــهرهای مبارکه و همچنین 
قطار شــهری مبارکه به اصفهــان، بیان کرد: در این راســتا طــرح های بزرگی 
از جملــه راه اندازی متــرو مبارکه - اصفهان در دســتور کار قرار گرفته اســت.

شــرفا با اشــاره به فعالیتها و کارهای صــورت گرفته پیرامون متــروی مبارکه - 
اصفهان اظهار کرد: براســاس مصوبه شــورای ترافیک مقرر شد که مترو مبارکه 
- بهارســتان بــه طول 51 کیلومتر و با ایجاد هشــت ایســتگاه از مجتمع فوالد 
مبارکه آغاز و تا بهارســتان در چهار ســال احداث شــود که بحث حمل و نقل و 
مترو از مهمترین اقدامات ما در این شــهر بــوده که در این زمینه معاونت عمرانی 
اســتانداری و فوالدمبارکــه همــکاری خوبی با شــهرداری مبارکه داشــته اند.

وی با تأکید بر اینکه هزینه کلی اجرای این پروژه شامل آزادسازی، ریل گذاری، خرید واگن 
و احداث ایستگاه ها در مجموع 5 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد، افزود: متروی مبارکه - 
اصفهان از شهر جدید مجلسی آغاز شده و درنهایت به شهر بهارستان متصل خواهد شد.
شهردار مبارکه با تأکید بر اینکه دولت، شرکت فوالد مبارکه و شهرداری در احداث 
این پروژه با هم مشــارکت خواهند کرد، ادامه داد: 10 کیلومتر از مسافت این خط 
مترو در شــهر مجلســی و 41 کیلومتر نیز در محدوده شــهر مبارکه وجود دارد.

وی بــا بیان اینکه همــه مصوبات اجرای ایــن پروژه در جلســه کمیته راهبری 
اتخاذ شــده اســت، گفت: کمیته ای با عنوان کمیته راهبری متروی شهرستان 
مبارکه برای تســریع در عملیاتی شدن متروی این شهرستان تشکیل شده است.
در ادامه این جلسه مدیرعامل فوالدمبارکه با اشــاره به سوابق این پروژه و رویکرد 
فوالد مبارکــه در بهره برداری از شــبکه های ریلی در جابجایی نیروی انســانی 
اعالم آمادگی نمود تا همانگونه که از ابتدا قدم بلندی در همکاری برداشــته است 
در تداوم فعالیت ها نیز در کنار ســایر مشارکت کنندگان سهم مناسبی ایفا نماید.
در این جلسه همچنین فرماندار مبارکه و معاون عمرانی استاندار اصفهان ضمن تقدیر از 
همکاری های شرکت فوالدمبارکه بر تسریع در اجرایی شدن این پروژه تاکید نمودند.
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مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت ســیمان 
هگمتــان )ســهامی عام( صبــح روز چهارشــنبه 
اتــاق  کنفرانــس  ســالن  محــل  در   1396/2/6
بازرگانــی صنایــع و معادن ایران تشــکیل شــد.

در این مجمع که با حضور 81/77 درصدی سهامداران 
حقیقی و حقوقــی، اعضای هیات مدیــره، نماینده 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس 
قانونی شرکت برگزار شد، ریاست مجمع بر عهده آقای 
نصرت اله توکل بود که جنابان ســیدمحمد صالحی 
و محســن رســتمی در مقام نظار اول و دوم و آقای 
منصور قدمی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

در ادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
به اهم فعالیت های صورت پذیرفته در طی سال مالی 
منتهی به 1395/10/30 و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلوات خود ضمن  تصویب صورت های مالی و تنفیذ 
معامالت مشمول ماده 129 به کار خود پایان دادند.

همچنین ســازمان حسابرســی به عنوان حسابرس 
مســتقل و بازرس قانونی شــرکت برای سال مالی 
منتهــی بــه 1396/10/30 انتخــاب گردیدنــد.
بر اســاس تصمیمات مجمع اعضــای هیات مدیره 
جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند:

الف( شرکت سیمان تهران
ب( شرکت پریفاب

ج( شرکت سیمان ایالم
د( شرکت صنایع سیمان گیالن سبز

ه(  شرکت سیمان لوشان
پیام هیات مدیره

مرور كلی بر وضعیت و تحوالت صنعت در سال 
مالی مورد گزارش

به دلیل اینکه سیمان در دنیای امروز نقش اساسی در 
احداث و ایجاد زیرساخت ها، پروژه های عمرانی، توسعه 
شهری و روســتایی دارد، همواره کاالیی استراتژیک 
تلقــی گردیده و به طورکلی یکــی از پرمصرف ترین 
محصوالت صنعتی در جهان محســوب می شــود و 
ازنظر نــوع مصرف از تنوع خاصی برخــوردار بوده و 
ازجمله کاالهای اقتصادی تلقــی می گردد. این کاال 
نقش گسترده ای در فعالیت های زیرساختی، بخش 
ســاختمان، پروژه های بزرگ عمرانی )سدســازی، 
پل ســازی، کانال های آب رســانی، فاضــالب و...( و 
ایجاد فرصت های شــغلی مولد و بهــره ور، صادرات 
و غیره داشــته و همان طور که پیش تر ذکر شد یک 
کاالی اســتراتژیک و زیربنایی محســوب می شود.

درواقع صنعت سیمان به همراه صنایعی مانند فوالد، 
پتروشــیمی و غیره بوده و همــواره در اقتصاد ملی، 
برنامه ریزی ها و سیاست های کالن و توسعه ای نقش 
بسزایی داشته و از کارایی مطلوبی برخوردار بوده است. 

صنعت سیمان با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های 
باالقوه این بخش می تواند درزمینه گسترش و رونق 
ســایر فعالیت های  هم نیاز  و  پیش نیاز  و همچنین 
در جهت صادرات غیرنفتــی از حیث  وزن  و  ارزش 
نقــش واجد اهمیت و اولویت داری داشــته باشــد.
با عنایت به اینکه کشــور عزیزمان ایران نیز ازجمله 
کشورهای در حال رشد و توسعه می باشد قطعاً باید در 
تالش برای بسط زیرساخت هایی همچون حمل ونقل 
ریلی، جاده، ساخت وســازهای تجاری، مسکن و... . 
اولویت تأمین ســیمان را همواره موردتوجه قرار داد 
و این مهم با در نظر داشــتن برنامه های توسعه ای و 
پیش بینی ارتقاء ســطح رشد و توسعه یافتگی کشور 

به رتبــه اول منطقه، نیازمندی به مصالح اساســی 
این حوزه همچــون بتن، ســیمان و... بیش ازپیش 
نمایان خواهد شــد. با توجه به اظهارات مســئولین 
عالی صنعت کشــور، ســهم صنعت معدن در تولید 
ناخالص ملی به عنوان یکی از مؤلفه های مهم ارزیابی 
موفقیت و اهمیت بخش صنعت و معدن یاد می شود.
مرور كلی بــر جایگاه شــركت در صنعت و 
وضعیت رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش

روند عملکردی صنعت سیمان کشور در سال 1395 
و تجلیل سرمایه گذاری های انجام شده در این بخش و 

پیش بینی برنامه افزایش ظرفیت تولید و 
عرضه این محصول در کشور و همچنین 
تحلیل تابــع عرضه و تقاضــا موید این 
موضوع است که صنعت سیمان کامال از 
فضای »فشــار قیمت گذاری«  و یا »تور 
قیمت گذاری« و »قیمت گذاری دستوری« 
خارج شــده و در دوره ای کــه آغاز آن را 
می توان از سال 1388 برشمرد. در شرایط 
رقابتی و به عبارتی پیشی گرفتن عرضه 
کل بر تقاضای کل قرار گرفته و با در نظر 
گرفتن کاهش اجرای طرح های عمرانی و 

تغییرات نرخ حامل های انرژی و بنابراین کلیه مولفه های 
حاکــم بر فرآیندهای این بخــش از صنعت ازجمله 
تولید، توزیع و... می بایست تحت تاثیر شرایط جدید 
باز مهندســی شده و در این مسیر گام برداشته شود.

شرکت ســیمان هگمتان با درک صحیح از شرایط 
حاکم بر صنعت و همچنین تحلیل استراتژیک مبتنی 
بر تاثیر عوامل محیطی از منظر داخلی و بیرونی مبنای 
استراتژیک، چشم انداز و راهبردهای خود را طراحی و 
ماموریت های شرکت را هماهنگ با این تغییرات استوار 
نموده است و در این راستا توجه به مبانی استراتژیک با 
رویکردهای ذیل مورد اهتمام و توجه قرار گرفته است.

برنامه های آینده شركت 
الف- تولید محصوالت و معرفی محصوالت جدید:

شرکت سیمان هگمتان دارای دو خط تولید سیمان 
با ظرفیت 6600 تن در روز می باشــد که محصوالت 
تولیدی از نوع سیمان تیپ 5، تیپ 2، 1-425، 525-
1، 325-1 و سیمان پوزوالنی می باشد. واحد کنترل 
کیفی شرکت همواره در راستای اهداف شرکت مبنی 
بر تولید محصول باکیفیت فعال بوده که با استفاده از 
تجهیزات مدرن آزمایشگاهی و انجام کنترل شبانه روزی، 
اقدامات مهمی در این خصوص داشته است به طوری که 
محصول ســیمان تولیــدی این شــرکت در زمره 
باکیفیت ترین سیمان های تولیدی است. با توجه به نیاز 
فعلی بازارهای داخلی و خارجی در حال حاضر تولید 
محصول جدید در برنامه سال آتی شرکت قرار ندارد.

ب- مشاركت ها و سرمایه گذاری ها: 
با توجه به ســرمایه گذاری های شــرکت در ســهام 
شرکت های صنایع سیمان نهاوند )51/3درصد( و صنایع 
گیالن سبز )10درصد(، شرکت سرمایه گذاری جدیدی 
در دستور کار نداشته و صرفا در افزایش سرمایه های 
احتمالی شــرکت های مزبور مشارکت خواهد نمود.

ج- شیوه های تامین مالی:
شرکت در راستای تامین مالی، عالوه بر اتکا بر فروش 
محصوالت خود در بازارهای داخلی و خارجی، با توجه 
به پیش بینی نقدینگی سال آتی برنامه تمدید تسهیالت 
کوتاه مدت اخذشده از بانک ها در سال مالی آتی را دارد.

مهندس منصور قدمي ِبرندي در مدیریت صنعت کاني وسیمان
 سیمان هگمتان با دو خط تولید سیمان با ظرفیت 6600 تن
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کشــور ما ایران بااینکه در مســیر جاده ابریشــم بوده و همیشه به عنوان 
گهواره جنبان تمدن بشریت معرفی شده و تاریخ بدان سرفرازانه می نگرد، 
با کمال تاســف به هر دلیل نتوانسته برای صنعت گردشگری آن کند که 
امروز کشــورهایی چون مصر، یونان، ایتالیا که در ردیف ما ازلحاظ صبغه 
تاریخی هستند، قرار گیرد ســمگا نخستین هلدینگ تخصصی گردشگری 
کشور است که به این صنعت روی آورده و با گام استوار، پشتوانه محکمی 
برای صنعت گردشگری شده است و با تدوین برنامه های جامع و اجرای آن 
توانسته صنعت به رخوت رفته را در سرمایه گذاری ها، جای و پشتیبان باشد.

مجمع ساالنه شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران 
)سهامی عام( مورخ 1396/01/31 در محل هتل پارسیان آزادی تشکیل شد.
در ایــن مجمــع که با حضــور 81/50 درصــدی ســهامداران حقیقی و 

حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده ســازمان 
بــورس و اوراق بهــادار، حســابرس و بــازرس 
قانونی برگزار شــد، ریاســت مجمع بــر عهده 
آقای ســیدبهاءالدین حسینی هاشــمی بود که 
جنابان علــی ســنگینیان و احســان تابش در 
مقام نظــار اول و دوم و آقای احســان فالحتی 
انتخــاب گردیدنــد. به عنــوان دبیــر مجمــع 

در ادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع 
مربوط به اهم فعالیت هــای صورت پذیرفته طی 
ســال مالی منتهــی بــه 1395/9/30 و پس از 
اســتماع گزارش حســابرس و بــازرس قانونی، 
مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورت های مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 

129 با تقســیم سود 200 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
همچنین موسسه حسابرســی دایارهیافت به عنوان بازرس قانونی اصلی و 
موسسه حسابرسی شراکت به عنوان بازرس قانونی علی البدل شرکت برای 

یک سال آتی انتخاب گردیدند.
اشــخاص زیر به عنوان اعضای هیات مدیره یک شرکت برای مدت دو سال 

گردیدند: انتخاب 
اعضای اصلی

1- شرکت فراز عمران آریانا )سهامی خاص(
2- شرکت طرح سازه تنیان )سهامی خاص(

3- شرکت تدبیران تجارت راه نور)سهامی خاص(
4- شرکت طالیه داران تجارت کاسپین )سهامی خاص(

5- شــرکت گروه خدمات گردشگری نارپ ایرانیان )سهامی خاص(
6- شرکت نمادافزون پاسارگاد )سهامی خاص(

7- شرکت توسعه امید افق گردشگری)سهامی خاص(
علی البدل اعضای 

1- شرکت آذر تجارت صنعت اژند )سهامی خاص(
2- شرکت طلوع مروارید کیش )سهامی خاص(

پیام هیات مدیره
با عــرض خیرمقــدم به حضــور ســهامداران محترم که براي نشســت 
مجمــع عمومي عادي ســالیانه شــرکت گــروه ســرمایه گذاري میراث 
فرهنگــي و گردشــگري ایــران )ســهامي عــام( گــرد هــم آمده اند و 
تشــکر از انتخــاب این شــرکت به عنوان محلــي براي ســرمایه گذاري.

امیــد اســت بــا تکیــه بــر الطــاف خداونــد متعــال و حمایت هــا و 
راهنمایي هــاي ســهامداران محتــرم، هیــات مدیــره بتوانــد گام هاي 
موثــر و مفیدي بــراي رشــد و ارتقای شــرکت برداشــته و آنچه براي 
آینــده برنامه ریزي شــده و بــرآورد گردیده بــه واقعیت تبدیــل نماید.

برنامه هاي آینده شركت
بــا توجــه بــه برنامه ریزي هاي انجام شــده براي ســال آتي، عــالوه بر 
پیگیري و بهبود فعالیت هاي گذشــته، شــرکت 
ســمگا به دنبال پیشــبرد مــوارد زیر اســت:

در  ســرمایه  افزایــش  ســازي  1-عملیاتــي 
جریــان و اقــدام جهــت افزایش ســرمایه آتی
پروژه هاي موجود  بهره بــرداری  بــر  2- نظارت 
شــامل بهره بــرداری از هتل هــاي بین المللــي 

فرودگاه امام خمیني)ره(
3- واگــذاري بخشــی از ســهام شــرکت هاي 
نگیــن افــق نیایش، توســعه اقتصــادی نگین 
گردشــگري  توســعه  و  ایرانیــان  گردشــگری 
با بودجه پیش بیني شــده  آریازیگــورات مطابق 
.1396/9/30 بــه  منتهــي  مالــي  ســال 

4- پیگیري تاسیس تامین سرمایه ثمین
5- خریــد و بهره بــرداری هتل هاي 4 و 5 ســتاره در راســتاي توســعه 

گردشگري زیرساخت هاي 
6- شناسایي و بررسي فرصت هاي سرمایه گذاري جدید

7- گسترش فعالیت در بازار سرمایه
8-تامین مالي پروژه ها با اســتفاده از ابزارهاي نوین بازار سرمایه ازجمله 

انتشار صکوک منفعت، صکوک استصناع، اجاره و ...
9- تکمیل پروژه های در دست اجرا

10- فعالیت در جهت معرفي سمگا با هدف » سمگا نام آشناي هر خانواده ایرانی« 
گزارش تجزیه وتحلیل ریسك شركت

1- ریسک بازار
ریســک قیمت ســهام به دو بخش ریســک مربوط به کاهش قیمت بازار 
سهام )MARKET VALUE( شرکت های موجود در پرتفوی و ریسک 
مربوط به عدم تحقق درآمد هر سهم )EPS( مربوط می شود. توجه به این 
نوع ریسک بیشتر به بخش ریسک تغییرات قیمت سهام پرتفوی می باشد. 
با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از پرتفوی شرکت، غیربورسی می باشد.

پرتفــوی،  در  موجــود  ســهام  بــازار  قیمــت  احتمالــی  کاهــش 
اثــر جــدی بــر کاهــش قیمــت ســهام شــرکت نخواهــد داشــت.

سمگا هم 200 ریال سود داد
و هم برنامه جامع برای پشتوانه صنعت گردشگری
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2- ریسک نوسانات نرخ سود
نــرخ ســود بانکی به عنــوان یکی از عوامــل مهم و تأثیرگــذار درصحنه 
اقتصــاد کالن از دیربــاز موردتوجــه بــوده اســت. در حقیقت ریســک 
نرخ ســود می تواند نحــوه تخصیــص دارایی ها را در یک اقتصــاد تغییر 
دهــد؛ بــرای مثال با افزایش نرخ ســود ســپرده ها منابع مالی از ســایر 
بخش هــای اقتصــاد به ســوی نهادهای ســپرده پذیــر نظیــر بانک ها و 
مؤسســات مالی و اعتباری هدایت می شــود. در این صورت ممکن است 
بازار ســهام بــه دلیل هدایــت نقدینگی به ســمت ســرمایه گذاری های 
بــدون ریســک با رکــود مواجــه شــده و قیمت ســهام کاهــش یابد.

3- ریسک سیاسی
یکــی از ریســک های مهــم و تأثیرگذار بــر عملکرد و وضعیت شــرکت 
ریســک سیاســی می باشــد. در ایران با توجه به عدم وجود وحدت رویه 
در سیاســت های اعمالی بخش های مختلف دولتی و نیز تغییرات مســتمر 
قوانین اثرگذار بر شــرکت مانند قوانین بانکی مرتبط، این نوع ریسک یکی 
از نکات قابل تأمل می باشد. این نوع ریسک در افزایش نرخ تورم موجود در 
کشور نیز دخیل بوده و از این طریق نیز شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد.

رویكردهای راهبردی شركت
شرکت گروه ســرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران )سهامی 
عام( به عنوان اولیــن هلدینگ تخصصی گردشــگری ضمن بهره مندی از 
مشارکت عموم مردم و پشتیبانی مؤسسات مالی و با هدف سرمایه گذاری 
در پروژه های شــاخص توســعه گردشگری در کشــور تشکیل شده است. 
مشــارکت مؤسســات مالی بخش خصوصی و مالکیــت بخش عمده ای از 
سهام شرکت توســط این مؤسسات و همچنین حمایت بخش های دولتی، 
خود گواهی بر قابلیت های شــرکت در جذب ســرمایه و تضمین مشارکت 
ســرمایه گذاران در پروژه های شــرکت می باشد. سیاســت کالن شرکت 

این گونه برنامه ریزی شــده است تا با برخورداری 
از حمایت حداکثری ســهامداران، در راستای نیل 
بــه اهداف مندرج در اساســنامه و دســتیابی به 
توسعه پایدار گردشــگری و ارائه نمونه های موفق 
توســعه گردشــگری درزمینه هتل و تاسیســات 
اقامتی، تاسیســات مجتمع هــای خدماتی رفاهی 
بین راهی و ســایر زمینه ها تالش و حرکت نماید.

اقدام در خصوص پیاده ســازی استاندارد مدیریت 
کیفیــت ISO 9001 : 2008و تمدید گواهینامه 
سیستم مدیریت کیفیت برای شرکت سمگا و سه 
بودجه سرمایه ای و  شــرکت زیرمجموعه، تدوین 
جاری شرکت سمگا و شرکت های تابعه، شناسایی 
ســرمایه گذاری،  فرصت هــای  امکان ســنجی  و 
تامین مالی و اجرای پروژه های شــاخص توســعه 
گردشــگری، فعالیــت درزمینــه ارائــه خدمات 
گردشــگری از طریق بسط و توســعه فعالیت های 
باشــگاه گردشــگری ایرانیان، ادامه فعالیت مرکز 
جامــع علمی کاربــردی با مجوز دانشــگاه جامع 
علمــی کاربردی و انعقــاد تفاهم نامــه و فعالیت 
به عنوان عامل چهارم طرح تطبیق اســتانداردهای 
کیفیت خدمات گردشــگری از عمــده برنامه ها و 
فعالیت های شرکت در سال مالی جاری می باشد.

1- برنامه استراتژیک و چارت سازمانی شرکت
بــا توجه بــه نیــاز اجــرای مدیریــت صحیح، 
برنامــه مدیریــت اســتراتژیک شــرکت ســمگا 
در   1404 چشــم انداز  زمانــی  افــق  بــرای 
بازبینــی و تدویــن مجــدد می باشــد. دســت 

2- چشم انداز سمگا بر اساس برنامه استراتژیک
تبدیــل ســمگا به نماد توســعه گردشــگری در 
منطقــه خاورمیانــه و کســب جایــگاه یکــی از 
ســه برند اصلــی گردشــگری در منطقــه مزبور

- ارزش های بنیادین سمگا:
1- مدیریت بر مبنای علم

2- پیشرو بودن
3- کیفیت خدمات

4- مشتری مداری
5- کرامت انسانی

6- ارتقاء فرهنگ و هنر ایرانی
ماموریت سمگا: -بیانیه 

ارائه خدمات ســرمایه گذاری، طراحی و توسعه پروژه های مرتبط با صنعت 
گردشگری، جذب مشــارکت بخش های خصوصی و دولتی باهدف تسهیل 
و توسعه امکان ســرمایه گذاری در این صنعت و نیز توسعه و بهره برداری 

بهینه از ظرفیت های موجود صنعت گردشگری.
- گستره خدمات تحت پوشش سمگا:

بر مبنای برنامه استراتژیک سمگا، حوزه خدمات آتی سمگا شامل خدمات 
سرمایه گذاری، مدیریت سرمایه گذاری و مدیریت بهره برداری خواهد بود.

- واحدهای استراتژیک کسب وکار در سمگا:
اســتراتژیک  واحدهــای  گرفتــه  صــورت  مطالعــات  اســاس  بــر 
می شــود: شــامل  را  زیــر  به قــرار  حــوزه   5 ســمگا  در  کســب وکار 

- خدمات گردشگری
- تأسیســات اقامتی، هتل، متل و کمپینگ داخلی

- مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی 
تفریحی - مجتمع های 

- زیرساخت های فناوری اطالعات
- ساختار سازمانی شرکت سمگا:

به منظور دستیابی به چشم انداز و انجام ماموریت ها ساختار هلدینگ سرمایه گذاری 
ســمگا طراحی و ساختار کالن سازمانی شرکت سمگا مشتمل بر یک معاونت و 
چندین مدیریت به شرح نمودار زیر می باشد. معاونت سرمایه گذاری و امور شرکت ها 
فعالیت های اصلی ســازمان را بر عهده دارد و به عنوان صف محســوب می شود. 
مدیریت های امور مالی، امور سهام و منابع انسانی فعالیت های پشتیبانی را بر عهده دارند.
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سیمان قاین سود 1900 ریال هر سهم
حصول افتخار ملی با مهندس اقبالیان

برای کهن ســاالن یا به قول قانون وضع کننــدگان پیران از رده خارج، 
نــام قاین بــا امیر قائنات به نظر تداعی می شــود خدمــت و خیانت این 
رجل دوره مشــروطه ،قضاوتش با ما نیســت ولی امروز در صنعت کانی 
حرفــی برای گفتن مــی دارد و این به همت مهندس اقبالیان اســت که 

با دســت پر به مجمع آمد و گزارش کاریش 
تحســین همگان را برانگیخت. حضور اصحاب 
خبــر و رفتار نیکــوی جنــاب کریمی مدیر 
ارشــد مالی بــا این قبیلــه نشــان از اعتبار 
قلم می داشــت و ایکاش این باور در دیگران
بــه قدر یــک ارزن می بود. خداقــوت جناب 
اقبالیان جناب کریمی و همه بچه های قاین. 
مجمع عمومی عادی ســالیانه شرکت سیمان 
قایــن )ســهامی عام( در تاریــخ 96/02/24 
تشــکیل شــد. تصمیمــات مجمــع عمومی 
عــادی ســالیانه بــه شــرح زیر می باشــد: 
1( صورت های مالی ســال مالــی منتهی به 
95/12/30شــرکت مورد تصویب قرار گرفت.

2( ســود تقســیمی به ازای هر ســهم  مبلغ 
1.900ریال مورد تصویب قرار گرفت.

3( موسســه حسابرســی »فراز مشــاور« به عنوان حســابرس مســتقل 
و بــازرس قانونی اصلی و موسســه »نویــن نگرمانا« به عنــوان بازرس 
قانونــی علی البدل شــرکت برای ســال مالــی 96 انتخــاب گردیدند.

چشم انداز شركت سیمان قائن 1396:
متعالی تریــن واحــد صنعتــی شــرق کشــور و پیشــتاز در صنعــت 
ســیمان از طریــق تولیــد انواع ســیمان بــا کیفیــت برتــر و تکیه بر 
ســرمایه های انســانی در جهت توســعه پایــدار و حصــول افتخار ملی

انداز: بیانیه چشم  شعارهای 
ق: قابلیت توســعه پایدار و حصول افتخار ملی

ا: اعتماد و احترام متقابل

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

فعالیت های مهم انجام شده در سال 1395: 
فعالیت های انجام شده در طی سال:

EPS پیشــبینی شده  - تحقق 90 درصد از 
شرکت به مبلغ 1976 ریال علی رغم کاهش 

تقاضا در بازار فروش شرق کشور.
- پوشــش 98 درصد فروش پیش بینی شده 

به مقدار 781/516 تن در طی سال.
-  تســویه حســاب کامل مالیاتی تــا پایان 
ســال 94 و اخذ بــرگ مالیاتهــای قطعی .
-  رســیدگی کامل مالیات بر ارزش افزوده از 
سال 89 لغایت 94 و اخذ برگه مطالبات مالیاتی 
بــا حداقل عدم اعتبار و پیگیری جهت تعیین 
تکلیف آن )احتماالً تا آخر اردیبهشت ماه96(

- برنامــه ریــزی جهت کاهــش هزینه های 
تامین مالی تا حد صفردرصد.

- اجــرای عملیــات موفقیت آمیــز برگردان 
چرخ دنده کوره بااســتفاده از کارکنان زحمتکش کارخانه

- ارســال مــدارک مربوط به یک در هــزار فروش ســال 94 کارخانه و 
اخذ تاییدیه هزینه های قابل قبول محیط زیســت تا پایان ســال 1393
- تداوم کاهش نیروی انسانی با استفاده از قوانین کارهای سخت و زیان آور.
نفــر.  120 اســفندماه  پایــان  در  انســانی  نیــروی  تعــداد   -
- انجام موفقیت آمیز عملیات برون سپاری دپارتمان های مختلف خط تولید.
- ســعی و اهتمــام در افزایش نرخ ســیمان اعم از صادراتــی و داخلی.
- برنامه ریــزی و حرکــت جهت توســعه فرهنــگ اســتفاده از بتن در 

کشور. جاده سازی 
- اخــذ اســناد مالکیت زمین های شــرکت و اصــالح کاربری ها با هدف 

افزایش ارزش امالک شرکت.
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- اخذ لوح و تندیس صنعت ســبز سال 1394 از طرف سازمان حفاظت 
زیست کشور محیط 

- دریافت لوح سپاس از سازمان حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی
- کسب نشــان شــرکت برتر و دریافت تقدیرنامه از ســومین جشنواره 

شستا تابعه  شرکتهای  رتبه بندی 
- دریافت نشان ملی مدیریت جهادی در تولید و کارآفرینی از پانزدهمین 

اجالس سران و مدیران
- دریافــت نشــان زرین اســتقامت ملی در تولید ســیمان بــا کیفیت 
و  ســران  اجــالس  پانزدهمیــن  از   95  -94  -93 ســالهای  طــی 
مدیــران معتبرتریــن شــرکتها و ســازمان هــای عالــی رتبــه ایرانی

 IMSتمدید گواهینامه انجام ممیزی   -
- انجــام ممیــزی ارتقاء ایزو هــای 9001 و 14001 بــه ورژن 2015

 CE - تمدید گواهینامه 
برای سال 1396: برنامه های پیش بینی شده 

- بــا توجه بــه برنامه هــای اعالم شــده از طــرف هلدینــگ، وضعیت 
تولیــد در ســال آینــده بــه صــورت زیــر پیش بینــی شــده اســت:

کارکرد دوره   300   روز
تولید کلینکر    710/000   تن

تولید سیمان 795/000   تن
- به منظور حفظ بازار در مناطق جغرافیایی توزیعی و همچنین توســعه 
بازار واحد فروش موظف به اجرای برنامه ذیل در ســال مورد نظر گردید:

مقدار تحویل   795/000   تن
توزیع داخلی    398/000   تن

- استان خراسان جنوبی     75درصد
- استان خراسان رضوی    21درصد

- استان سیستان و بلوچستان 4درصد
 توزیع صادراتی   397/000   تن

- افغانستان   330/000  تن
پاکستان   67/000    تن  -

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

 PM - بهبود مستمر سیستم 
- انجام پروژه ها طبق استراتژی مدون شامل:

- فروش دارایی های غیرمولد
- سنجش رضایت مشتریان

در  ســایش  کمــک  و  افزودنی هــا  از  اســتفاده  در جهــت  تــالش   -
کاهــش  و  ســیمان  تولیــد  افزایــش  بــرای  ســیمان  آســیاب های 
قیمــت تمــام شــده بــا حفــظ کیفیــت و رضایت منــدی مشــتری.
- بررســی شــرایط افــراد متقاضــی از قانــون ســخت و زیــان آور

- پیاده ســازی 5S در قسمتهای مختلف کارخانه
- راه اندازی آزمایشگاه بتن

G و  A و پســت  - ســرویس دژنکتورهــای ســوئیچ خانــه، پســت 
ســرویس کلیه ترانســفورماتورهای پســتهای بــرق و تنظیــم رله های 

موجــود توســط پیمانــکار ذی صــالح در ایــام تعمیــرات اساســی
برنامه ریــزی  و  اکتشــاف  قــرارداد  شــدن  اجرایــی  پیگیــری   -
اســتخراج معــادن ســنگ آهک کــوه عاشــقان و مــارن دره کی هی.

- ادامه روند ســالهای اخیر درخصوص کاهــش هزینه های مالی در حد 
صفر و مدیریت منابع مناسب.

- پیگیری الزم جهت اخذ برگ قطعی مالیات بر ارزش افزوده سالهای 89 الی 94.
شركت:  تاریخچه 

شرکت سیمان قاین با نام اولیه سیمان خراسان با سرمایه گذاری مشترک 
ســازمان صنایع ملی ایران و بانــک ملی ایــران در تاریخ 1360/9/19 
تشکیل شــد. پس از بررســی های فنی و اقتصادی محل اجرای کارخانه 
ســیمان قائن در10 کیلومتری  جاده قاین - بیرجند در مجاورت معادن 
ســنگ آهک و آلوویم در زمینی به وســعت 140هکتــار در نظر گرفته 
شــد. پروانه تاسیس شــرکت به شــماره 31064 در تاریخ 1369/6/27 
جهــت تولیــد روزانــه 2000 تن ســیمان خاکســتری صــادر گردید. 
به اســتناد پروانه بهره برداری صادره از سوی وزارت صنایع و معـــادن 
در تاریـــخ 1373/10/5 ظرفیت سالیانـــه شـــرکت برابر با 660000  
تن برای 330 روز کاری با تولید روزانه 2000 تن ســیمان خاکســتری 
در نظر گرفته شــده است. شــرکت از اواخر ســال 1373 آغاز به تولید 
کــرد و در ســال 1384 موفــق به اجرای طــرح افزایش ظرفیت شــد. 
تولید شــرکت از ســال 1385 به حدود2500 تــن در روز ارتقاء یافت.
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بهپاک 
دکتر شریفی در بهپاک کاری کرد کارستان

دکتر شــریفی را با قو شــناختم. دکتر علیرضا شــریفی با مهندس فرهنگ، قوی 
بازمانده از آقایان قاســمیه و امیرصالــح را آب و دانه دادند و قــو به حیات خود ادامه 
داد و بــرای اولیــن بار کره طالیــی و گیاهی را به بــازار عرضه کردنــد. در چهارراه 
گلوبندک بازار تهران به زیارتش رفته بودم، لیســتی از تولیدات قوی بازمانده را به من 
نشــان داد و جالــب آنکه در آخرین دیدار از من خواســت که دعــا کن قو نمیرد!؟ 
از قوی دوست داشتنی، مهندس فرهنگ را برداشتند، دکتر شریفی رفت و زمینی به 
قیمت چند میلیارد در روبه روی ترمینال جنوب ماند. متولیان کار صنعتی که نمی دانستند 
و بلد نبودند، پس قو در پرواز به شهرک قزوین به مقصد نرسید و... ، بگذریم سخن از 
گروه و عملکرد دکتر شریفی این دانش آموخته دکترای مدیریت بازرگانی برای ما صحابه 
خبر است. بهپاک چند سالی بود که حال خوش نداشت و تا مرز ناباوری رفت. آنان که 
دل در گرو آبادی کشور اسالمی داشتند، دست روی دست می گذاشتند و می گفتند: ز 
دست دیده و دل هر دو فریاد، علت و سرقافله این پرشکستن ها در انحصار شش دالل 
بود که جیب شاهزاده عرب را پر می خواستند و بر سر قوهای ایران چه ها که این شش 
تن نیاوردند تا بازار میلیاردی را به جیب گشاد آن ها سرازیر کنند. جالب آنکه زمین و بازار 

را یکجا به آن ها دادند و بهپاک تنها سردرگریبان ماند. 
این قصه تمامی نداشت تا که فرزند برومند علم و عمل 
پا به میدان گذارد و بهپاک بیرون شده از بازار سرمایه 
و در مرز ماده 141 را به پا داشت، چنان که شایسته اش 
بود و به سودش نشاند و من که شاهد پا گرفتن این 
مجموعه از بدو تاسیس در دهه  سی بودم و آن نوازش 
حاج محمود در سرای حافظ بازار تهران را حس کرده، 
باورم بود گلوله فرقان بنیادی را که موســس آن در 
دامن روســتا پرورش یافته و سختی رنج را با پوست 
و گوشــت خود حس کرده و چنان نهاده که از باد و 
باران نبیند گزند، نتوانست بی جان کند؛ چراکه مدیران 

دلســوز و کاربلــد در ایــن مرز پــرورش یافته اند کــه در مدیریــت کیمیا کنند.
خانــدان الجوردی یکــی از تواناتریــن و بزرگ تریــن خانواده های ایــران در حوزه 
نســاجی، روغن نباتی، مواد شوینده، ســاختمان و... در یک قرن اخیر تاریخ اقتصاد 
ایران هســتند. سیدمحمود الجوردی در ســال 1274 خورشیدی )چند ماهی بعد 
از ترور ناصرالدین شاه(، در محله گلچغانه کاشان، در خانواده ای تاجرپیشه به دنیا آمد.
سیدمحمود، دو برادر به نام های سیدحسین و احمد و یک خواهر به نام زهرا داشت. در 
6سالگی به مکتب رفت -به تعبیر خودش- الف را از ب تشخیص نمی داد. پس از انقالب 
مشروطه، به مدارس جدیدی رفت که تازه در کاشان تاسیس شده بود. در این مدارس توانست 
خواندن و نوشتن را به درستی بیاموزد. در ده سالگی به صحرا می رفت تا برای چهارپایان علف 
بچیند و آن ها را تیمار کند. همچنین خمیر نان را به نانوایی می برد و خرید خانه را نیز انجام 
می داد. در مغازه پدرش، سیدمحمود الجوردیان کار می کرد. به تدریج با جمع کردن حقوق 
شاگردی -از سه شاهی تا یک عباسی- کسب وکار مستقلی را شروع کرد. از خرازی های 
کاشان صورت کاالهای سفارشی را می گرفت و به حجره پدرش در تهران می فرستاد. سپس 
اجناس تحویلی را به مغازه دارها می داد و تومانی سی شاهی به عنوان کارمزد می گرفت.
در شانزده سالگی )1290 خ( به بهانه ادامه تحصیل به تهران آمد. ناامنی کاشان و تسلط 
مکرر راهزنان او را ترغیب کرد، به تهران آمد تا از آن محیط آشفته خود را برهاند و در 
محیطی بزرگ تر و امن تر به کار بپردازد. او در این ســن با بسیاری از کارهای بازرگانی 
در مقیاس کوچک آشنا شده بود. در تهران در خانه ابوالقاسم )نماینده پدر( اقامت کرد. 
تمام سرمایه شخصی اش 60 تومان بود. مشتریان حجره  که عمدتا عشایر بودند- تنها 
در دو فصل بهار و پاییز می توانستند به تهران بیایند. سیدمحمد از این وضع ناراحت 
بود؛ زیرا ســرمایه آن ها طی شــش ماه معطل می ماند. آنان باید چنان کار می کردند 
که در پایان هر فصل، موجودی خود را بفروشــند؛ ازاین رو سید محمود کوشید شیوه 
تجاری را تغییر دهد، به جای اینکه مشتری به سراغ او بیاید، خودش به سراغ آنان رفت.

در ســال 1298 با طاهره، دختر سیدعبدالرحیم کاشانی تمبر فروش از آزادی خواهان 

سرشــناس بازار و رئیس انجمن کاشانی های مقیم تهران ازدواج کرد. در همین سال 
فعالیت های تجاری خود را به خارج از کشور گسترش داد و از طریق میرزا رضاخان تربیت 
)مقیم آلمان( به واردات کاال از آلمان اقدام کرد. در سال 1301 اولین سفر تجاری را به 
خارج از کشــور را انجام داد و به مدت دو ماه به شوروی و آلمان سفر کرد. در آن سال، 
ارزش پول ملی این دو کشور به خاطر انقالب روسیه و شکست آلمان در جنگ کاهش 
یافته بود. این کاهش ارزش، سود فراوانی برای الجوردی داشت؛ پوند به قیمت 58 ریال 
در تهران خریداری و ارزش یک پوند در آلمان به سی و پنج هزار مارک رسیده بود. وی 
پس از بررسی بازار ارز دریافت که قدرت خریدش آن چنان افزایش یافته است که می تواند 
کاالهایش را با کشتی حمل نماید. پس از پایان سفر، روابط تجاری خود را با این دو کشور 
گسترش داد. به طوری که در گروه بندی بازرگانی برای معامالت کالن و دست اول، به عنوان 
یک تاجر موثر شناخته شد. در دوره پهلوی اول به شوروی گاو، گوسفند، پشم و پوست 
صادر می کرد و در عوض کاالهایی چون آهن، کاغذ و کبریت را از شوروی، چای را از هند و 
قند و شکر را از عراق وارد می کرد. عمده فعالیت تجاری سیدمحمود، جنبه انحصاری داشت 
که آن ها را با برخی دوستان تجاری اش مانند محلوجی و کاشانچی هماهنگ می کرد.

ســیدمحمود الجوردی پس از شهریور 1320 اولین 
شرکت تجاری خانوادگی را به نام آرین تاسیس کرد. 
)ســال 1323( وی از ســال 1310 تا زمان تاسیس 
آرین در برخی شــرکت های قماش ایالتی، تنباکو، 
قند، توتون، چاپ، نخ ریسی ، برنج و خشکبار به عنوان 
بازرس و عضو هیات مدیره فعال بود. چهار عضو خاندان 
الجوردی یعنی سیدمحمود، اکبر الجوردیان، احمد و 
قاسم الجوردی تا سال 1342 شــرکت آرین را اداره 
می کردند. با بازگشت حبیب الجوردی از آمریکا، تعداد 
مدیران به 5 نفر )غیر از دامادها و نوه های سیدمحمود( 
رسید. آن ها با حضور فعالشــان در بازار توانستند از 
موقعیت های تجاری به خوبی استفاده کنند. سیدمحمود اگر در حوزه ای با محدودیت 
مواجه می شــد، به کارهای دیگر روی می آورد و از رکود یک بخش مایوس نمی شد.

محدودیت های واردات در دوره رضاشاه و کمبود ارز، وی را ناامید نکرد؛ بلکه متناسب 
با شــرایط موجود کارهایش را ســازمان داد. این رویه را پس از شــهریور بیست نیز 
ادامــه داد. درباره وضعیت سیاســی ایران و نگرانی هایش در ســال 1328 می گوید: 
مــن از تــوده بازی ناراحت بودم، در ســفری که در ســال 1949 بــه آمریکا کردم، 
قصد داشــتم کــه انتقال پیــدا کنم به آمریــکا اول یــک خانه خریــدم. پس از 
قــرارداد عــالء در بغداد )پیمان بغــداد در فروردیــن 1334( و حمایــت آمریکا و 
انگلیس، من ترســم ریخت و فکرم عوض شــد که اوضاع ایــران این طور نمی ماند.
می گویــد: تجــاری  شــرایط  از  بهره گیــری  دربــاره  همچنیــن  وی 

قماش 20 ریال وارد می شد؛ ولی 36 ریال حدودا )سال 1327( به فروش می رفت. چند میلیون 
متر پارچه وارد کردیم؛ ولی یک مرتبه قیمت سقوط کرد. ما مجبور شدیم شرکت را منحل کنیم.

از ســال 1330 سیدمحمود وارد عرصه صنعتی شــد. پنبه پاک کنی اولین فعالیت 
صنعتی وی بود. بعدها به تولید روغن نباتی، نخ، پارچه، قالی، فالکس، کشــتیرانی و 
خدمات مالی مانند تاسیس بانک و شرکت خدمات کامپیوتری پرداخت. سیدمحمود 
در اکثر شرکت ها رئیس هیات مدیره و سهامدار بود و تا زمان مصادره اموالش- بعد از 
انقالب به عنوان موسس سرمایه داری خانوادگی شناخته می شد؛ ازاین رو مورداحترام 
اعضای خانواده و مدیران شــرکت بود. سیدمحمود شیوه خاصی در مدیریت سازمان 
اجرا می گذاشت تا فساد مالی را در میان کارکنانش کنترل نماید؛ مثالً اگر آگاه می شد 
که مسئوالن خرید، پورســانت گرفته اند، دو برابر مبلغ آن را به ایشان می پرداخت تا 
چشمشان به وجوه غیرعرفی  که شیرازه روابط سازمانی را سست می کند- عادت نکند.

او در ســال 1341 بنیاد خیریه الجوردی را پایه گذاری کرد و از این زمان در کارهای 
خیریه حضوری فعال داشت. در ایام عید، خیاطی را به کاشان می فرستاد تا برای بچه های 
فقیر لباس بدوزد. ابتدا 700 نفر تحت پوشش این بنیاد بودند. این رقم در سال 1352 
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به 1200 نفر رسید. همچنین وی عضو چندین موسسه خیریه وابسته به حکومت بود. 
ســیدمحمود پــس از انقــالب در ایــران مانــد. او اتاقــی در دفتــر مرکــزی 
بهشــهر داشــت و تــا 86ســالگی در آنجــا حاضر می شــد تــا اینکه پــس از 
مصــادره اموالــش )17 بهمــن 1360( ورود وی را بــه آنجــا ممنــوع کردنــد.

بعــد از ترور ناموفق پســرش، احمد )تیــر 1358( اکثر اعضای خانــواده او به خارج 
از کشــور رفتند؛ اما سیدمحمود همچنان در ایران ماند تا اینکه در سال 1362 بر اثر 
بیماری به خارج از کشــور رفت و پس از دو ســال معالجه در آمریــکا به دیار ابدی 
رفت. بهپاک مادر کشــت صنعتی و فــرآوری حاصل زمینی در خاورمیانه اســت.

کاروان ساالر علم تبدیلی و بسته بندی در زنجیره تولید تا مصرف بهپاک علم را به خدمت 
گرفت و این خواســته میان گذار را آنانی می دانند که خدمت، سرلوحه کارشان است 
و با این تدبیر و به روز بودن در ایران و بر بنگاه تولیدی ســکان داری کردن چه سخت 
است. دکتر شریفی ازجمله مدیران کشور است که خدمت به صنعت، خدمت به ملت 
و خدمت به فرهنگ کشوری که فرهنگش از اسکندر، اعراب، مغول، سالطین عثمانی، 
سرفراز بیرون آمده و در فراز پرچم کاوه آهنگر از دماوند سر به فلک کشیده و سودای 
رهایی و آزادی آورده و نام بلندآوازه ایران را تاللو ساخته، بی دریغ معنا نموده است، باشد 
که دکترین کاری اش در همه شــئون مدیریت این کشور جاری و ساری شود که این

 بی منیت کار کردن و خالص و شفاف بودن حلقه گمشده مدیریت ارشد در ایران است. 
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنعتی بهپاک )سهامی عام( مورخ 
1396/01/30 در محل سالن اجتماعات شرکت کارگزاری بانک ملی ایران برگزار گردید. 
در ایــن مجمع که با حضور 81/47 درصد از ســهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای 
هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع بر عهده آقای اسامه آیت اللهی بود که جنابان وحید منتی و فرهاد امیرحسینی 
در مقام نظار اول و دوم و آقای علیرضا شریفی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
در ادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیت های 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 صورت های مالی و تنفیذ معامالت 
مشمول ماده 129 با تقسیم سود 380 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
همچنین سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی جهت یک سال مالی تعیین گردید.

پیام هیات مدیره
حمد و ســپاس به درگاه خداوند متعال بابت تمام الطاف بی کرانش که شامل حال 
مجموعه ذی نفعان این شرکت گردیده تا ما بتوانیم سال مالی منتهی به 1395/9/30 
را بــا تمام نوســانات اقتصادي و رکود حاکم بر اقتصاد با موفقیت به انتها برســانیم.  
سال مالی منتهی به 1395/9/30 شرکت صنعتی بهپاک در شرایطی سپري شد که به لحاظ 
فقدان توجیه اقتصادي در صنعت روغن کشی کشور، از 4میلیون تن ظرفیت تولید، تنها 
1/200 هزار تن معادل 30درصد ظرفیت فعال بود. شرکت صنعتی بهپاک در این دوره با هدف 
حداکثرسازي سود حاصل از فعالیت های تولیدي و بازرگانی، ترکیب تولیدات را به گونه ای 
تعیین نمود تا سود مورد انتظار سهامداران محترم و بودجه مورد تعهد هیات مدیره تحقق یابد.

به طوری که سهامداران محترم استحضار دارند صنعت روغن نباتی و به تبع آن صنعت 
روغن کشی کشور به دلیل سطح اندک زیر کشت دانه های روغنی در کشور، وابستگی 
شدید به واردات مواد اولیه وارداتی داشته به طوری که در حال حاضر مجموع دانه های 
روغنی قابل برداشــت در کشــور بالغ بر 200 هزار تن بوده که مجموع استحصاالت 
آن کمتــر از 3/5درصد نیاز روغن نباتی و کنجاله مصرفی در کشورمی باشــد که این 
محدودیت در شــرایط اقتصادي و ارزي و تحریم ها و ســایر محدودیت های حاکم بر 
کشور فرایند دسترســی به مواد اولیه را دشوارتر می سازد و این در شرایطی است که 
علی رغم تمام فشارهاي موجود بر بخش تولید، مشکالت تولید را دوچندان می کند.

هیات مدیره شرکت صنعتی بهپاک علیرغم مشکالت موجود، موفقیت های حاصل شده را 
ناشی از اتخاذ استراتژی های مناسب با شرایط روز و همچنین حاصل همکاري تیم 410نفره 
بهپاک دانسته و افتخار دارد با کمال خرسندي به استحضار سهامداران محترم برساند با 
توجه به اصالح بافت مالی شرکت و خروج از شمول ماده 141 قانون تجارت و بهبود 
شاخص های مالی، نماد شرکت در تاریخ 1395/11/17 در بازار دوم فرابورس بازگشایی شد.
هیــات مدیره شــرکت معتقد اســت که امانــت دار ســهامداران محترم بــوده و 
به منظــور حراســت و ارتقای امانت واگذارشــده به آن ها، وظیفه خــود می داند که 
از انجــام هیچ تالش و کوششــی دریــغ نورزد. گــزارش حاضــر دربرگیرنده اهم 

فعالیت هــای شــرکت در جهت نیل به اهداف و اســتراتژی های شــرکت اســت.
هیات مدیره شرکت معتقد است تمامی افتخارات و موفقیت های کسب شده در سایه 
حمایت های بی دریغ و با پشتوانه سهامداران محترم حاصل شده است. تعامل مطلوب 
و استفاده از نظرات و انتقادات سازنده شما سهامداران محترم بی شک چراغ راه خواهد 
بود. در این راســتا بهره مندی از نظرات و رهنمودهاي شما عزیزان را ارج نهاده و آن را 
بستري یگانه در راستاي بهبود فرایندهای تصمیم گیری و برنامه ریزی خود می داند.

در پایان شایان ذکر است مدیریت شرکت بر خود فرض می داند طبق رسالت و وظایف 
خود در هر زمان با افتخار، پذیرا و پاسخگوي سهامداران محترم بوده و مقدم سهامداران 
محترم را که بی شک همراه با خیروبرکت براي شــرکت خواهد بود، گرامی می دارد.

مروري بر وضعیت صنعت روغن كشی در كشور
در ســال مالی منتهی به 1395/9/30 )ســال 2016 میــالدی( قیمت جهانی دانه 
ســویا 366 تا 430 دالر در نوســان بود که نوســانات فوق تا حدي نشــات گرفته از 
نوســانات قیمت جهانی نفت بوده اســت. وجود متغیرهاي گوناگون ازجمله فزونی 
عرضه نسبت به تقاضاي اســتحصاالت )کنجاله و روغن(، باال رفتن نرخ مبادله ای ارز 
از ســوي بانک مرکزي، پایین بودن قیمت روغن در کشور و مازاد عرضه روغن نباتی 
به تقاضاي کشــور درمجموع در ســال مالی مورد گزارش، مبین حاشیه سود اندک 
فروش روغن خام و کنجاله بوده و ســود عملیاتی قابل توجه شرکت، ناشی از فعالیت 
در حوزه تولید پروتئین، واردات و فروش دانه سویا و نیز سایر امور بازرگانی بوده است.

اهم برنامه ها و فعالیت های آتی
1( استقرار سیستم WARM  DEHAULING با رویکرد کاهش مصرف انرژی، 
پوسته گیری بهینه دانه، کاهش مصرف حالل و نهایتا  تولید محصول جدید کنجاله 

 HIGH PROTEIN
2( کاهش هزینه های نگهداری بلغور از طریق جایگزینی مخازن به جای بسته بندی در کیسه

3( ادامــه اصــالح بافــت مالی شــرکت و کاهــش بدهی هــا و درنهایت کاهش 
و  ریفاینانــس  ارزی  از خطــوط  بهره بــرداری  از طریــق  مالــی  هزینه هــای 
یوزانــس و همچنیــن فــروش دارایی هــای غیرمولــد ازجملــه زمیــن گرگان

4( ورود به بورس 
5( انجــام مراحــل بعــدي افزایش ســرمایه شــرکت تــا ســقف 500 میلیارد 
ریــال به منظــور ارتقــاء ظرفیــت تولیــد پروتئیــن و حضــور فعال تــر در بازار

6( روغن کشی از دانه آفتابگردان پس از 10 سال
7( اســتفاده از بنادر شــمالی و توسعه مراودات با کشــورهای آسیای میانه و روسیه
8( افزایــش ظرفیــت دپــوی کنجالــه )ســاخت مجــدد انبــار کنجالــه(

9( افزایش ظرفیت فالش
فعالیت هــای در دســت اقــدام )برنامه( برای ســال مالــی 95-96
1- خرید دستگاه ازن ژنراتور جهت ضدعفونی کردن و کاهش بار میکروبی آرد پروتئین و آرد بلغور.

2- عایق کاری باقی مانده کلیه لوله های حرارتی اکستراکسیون رزدانس در جهت جلوگیری 
از پرت حرارت و انرژی .

بولــر. و  وینگــر  خطــوط  ورودی هــای  در  آســیاب  و  الــک  نصــب   -3

4- دمونتاژ ســوله جدید از تأسیســات گرگان و نصب در کارخانه بهپاک بهشــهر.

. جدیداالحــداث  انبــار  شــمالی  ضلــع  پارکینــگ  فضــای  افزایــش   -5
6- تســت و تعمیــرات اساســی تجهیــزات اصلــی خطــوط 20 کیلوولــت 
پســت های بــرق کارخانــه در راســتای افزایــش ایمنــی تجهیــزات پســت .
7- تســت هیدرواســتاتیک و ضخامــت ســنجی ســالیانه دیگ هــای بخــار.
8- پیگیری عقد قرارداد با شرکت توزیع برق در اجرای برنامه های تخفیفی سال 1396

شركت از منظر بورس اوراق بهادار
ســهام شــرکت در تاریخ 1374/3/21 در ســازمان بورس اوراق بهادار تهران در گروه 
مواد غذایی با نماد غبهپاک موردپذیرش واقع شد و از تاریخ 1374/5/31 مورد معامله 
قرار گرفت؛ لیکن در ســال 1388، به دلیل عدم احراز معیارهاي حضور در بورس که 
عمدتا به دلیل زیان دهی شرکت در سنوات قبل بود، نام شرکت از فهرست شرکت های 
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حذف گردید که مجددا در تاریخ 1392/7/21 
نام شرکت با شماره 11184 در فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق 
بهادار درج و پیرو نامه شــماره 95/2/57690 مــورخ 1395/11/16 فرابورس، عرضه 
اولیه ســهام شــرکت در بازار دوم فرابورس ایران از تاریخ 1395/11/17 انجام گرفت.
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معــاون کیفیت پارس خودرو گفــت: رنو برای دومین ســال متوالی مجوز 
ارزشــیابی محصول نهایــی را به پارس خــودرو اعطا کــرده و محصوالت 
این شــرکت برای دو دوره متوالی در محدوده ســبز رنو قرار گرفته اســت.
 Mass{بهنام خلج با اعــالم این خبر گفت: در نهمین ممیزی شــرکت رنو
Production Audit{  موســوم به آدیت تولید انبوه که در سه ماهه دوم 
سال 2017 توســط تیم ممیزی رنو انجام شد، شرکت پارس خودرو از گروه 
خودروسازی سایپا توانست برای دومین سال پیاپی این مجوز را از رنو دریافت کند. 
وی با بیان این مطلب که نتایج تیم ممیزی نشان دهنده این مطلب است که 
نتایج کیفی در پارس خودرو کامال شفاف و واقعی است افزود: در این شرکت 
تمام شاخص های کیفی رنو به صورت کامل رعایت می شود و نتایج بازرسی 
های کیفی شــرکت رنو با اعطا مجوز ارزشــیابی این مهم را اثبات می کند. 
خلج خاطر نشان کرد:  نتایجی که ما در حوزه کیفیت بدست آورده ایم توسط تیم 
ممیزی رنو هم تایید شده و در بهترین معیار این شرکت، یعنی شاخص سبز قرار 
گرفت که نشان از انطباق و همپوشانی نتایج کیفی پارس خودرو با نتایج رنو دارد.
گفتنی اســت پیش از این شــرکت پارس خودرو موفق به کسب نشان سبز 
به جهت تولید دو محصول تندر90 و ســاندرو از شــرکت رنو شــده اســت.

ارزش کل بازار سایپا تا پایان معامالت روز چهارشنبه، نوزدهم اردیبهشت ماه بالغ 
بر 5 هزار و 200 میلیارد تومان شد، این در حالی است که ارزش کل بازار خودرو 
در بورس تهران در همین زمان بالغ بر 17 هزار و 800 میلیارد تومان بوده اســت.

سایپا این روزها به سهم طالیی بورس تهران مبدل شده است و به نوعی در این بازار ی که 
تازی می کند. شاید در کنار افزایش حجم معامالت سایپا از نظر ارزش و حجم، عبور ارزش 
کل بازار سایپا از 5 هزار میلیارد تومان یک خبر مهم برای این گروه خودروسازی باشد.

بــر همیــن اســاس  نارنجــی پوشــان جــاده مخصــوص در حــال حاضر 
بــا ارزش تریــن ســهم بــازار در گــروه خودروئــی از هــر نظــر هســتند.

در همیــن رابطــه ارزش کل بازار ســایپا تا پایــان معامالت روز چهارشــنبه 
نوزدهم اردیبهشــت مــاه بالغ بــر 5 هــزار و 200 میلیارد تومان شــد ارزش 
کل بــازار خــودرو در بورس تهران  در پایان هفته گذشــته بالغ بــر 17 هزار و 
800 میلیارد تومان بوده اســت.  به عبارتی ســایپا به تنهایی یک ســوم ارزش 
بازار خــودرو را در بین هفت شــرکت حاظر نمــاد خودرویی در اختیــار دارد.  

از ســوی دیگــر در 
هفتــه  روز  اخریــن 
گذشته ســهام سایپا 
حداکثر ســقف رشد 
5 درصــد را تجربــه 
کــرد همچنین نماد 
ایــن شــرکت بزرگ 
در  ســازی  خــودرو 
بیش از 205 میلیون 
و 627 هزار ســهم به 
میلیــارد   27 ارزش 

و 200 میلیون تومان مورد دادوســتد قرار گرفت و ســهامداران حقیقی بیشتر 
خریــدار بودنــد و در مقابل ســهامداران حقوقــی فعالیت چندانی نداشــتند.

با مجوز شرکت رنو:
پارس خودرو مجددا ارزش یاب محصوالت رنو در ایران شد

ارزش بازارسایپا 5،200 میلیارد تومان شد

در ارزیابی فروردین ماه سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران:
سراتو و ساندرو سایپا 4 ستاره کیفی دریافت کردند

دو محصــول ســراتو و ســاندرو از گــروه خــودرو ســازی ســایپا در رده هــای قیمتــی 25 الــی 50 و 75 الــی 100 میلیــون تومان با کســب 4 ســتاره کیفی 
بــه عنــوان محصــوالت با کیفیــت گروه خودرو ســازی ســایپا بر اســاس جــدول اعالمــی از ســازمان بازرســی کیفیت و اســتاندارد ایــران معرفی شــدند.
در فروردین ماه 96 محصوالت گروه خودرو سازی سایپا در دو رده قیمتی 25 تا 50 و 75 الی 100 میلیون تومان با کسب 3 و 4 ستاره کیفی در جایگاه مناسب تولیدات با کیفیت قرار گرفتند.

بــر اســاس ایــن گــزارش در رده قیمتــی 25 الــی 50 میلیــون تومــان خــودرو رنــو ســاندرو بــا کســب 4 ســتاره نســبت به ســایر خــودرو هــای هم 
قیمــت خــود پیشــتاز اســت و دو محصــول پــارس تنــدر و تندر90پــارس خــودرو بــا کســب 3 ســتاره به عنــوان خــودرو های کیفــی معرفی شــدند.

عــالوه بــر ایــن در گــزارش ارائــه شــده  خــودرو، کیــا ســراتو در رده قیمتــی 75 الــی 100 میلیــون تومــان بــا کســب  چهــار ســتاره کیفــی 
اســت. گرفتــه  پیشــی  کیفیــت  بــودن  بــاال  لحــاظ  بــه  خــود  قیمتــی  هــای  رده  هــم  از  ایــران  اســتاندارد  و  کیفیــت  بازرســی  شــرکت  از 
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افزایش سرمایه سیمان کرمان مصوب مجمع گرفت 
تایید برنامه های مدون مدیریتی دکتر احمدزاد اصل

ســاعت ده صبح روز 1396/2/25 با این تن خسته و دهها درد ذهنی پر از طبل 
انتخابات و هزار افسوس از ادبیات به کار رفته رجل، خود را به هتل ارم رساندم در 
بدو ورود دستان ورود ممنوع خانمی ما را دو چندان خسته کرد و نمی دانم این پیام 
در پانل اداری سیمان کرمان از کیست که ورود ارباب جراید ممنوع؟! با اشارت جناب 
دکتر احمدزاد حل مشکل شد ورود و خروج زیر چشم های ذره بین پیام دار چنین.

سیمان کرمان در گردونه مدیریت ، چند سال اخیر سرعت داشته چرا؟در حالیکه 
مهندس مرتضــی داداش بنایی به پا کرده که از بــاد و باران نبیند گزند.مدیری 
که به آن نشــیند باید به توسعه روزافزون بیاندیشد. رفت و آمد مدیران برای این 
هلدینگ اگر صالح بزرگان اســت که هســت نیکوست ولی در دکترین مدیریت 

آنانکه موفق بوده اند برنامه و زمان 
کافی داشــته و می دارند. امروز 
مدیری با تجربه، فهیم و کاردان 
قبول مســئولیت کرده که بازار 
سرمایه به نیکی او را می شناسند 
دکتر محمدعلــی احمدزاد اصل 
مدیری کــه فعل خواســتن را 
صرف می کنــد و  توجه به اصل 
چهــارم دموکراســی و اصحاب 
خبر و فرهنگ دوستی مشخصه 

اوســت . ارباب جراید حضــور او را در هر مکان امیدی یافته و انتظار هســت با 
توجه به  مهر اهل قلم و جناب دکتر احمدزاد ریشــه در کهن ســالها دارد. این 
پیام ابتدا این مجمع ســیمان کرمان را خبرنگاران در مجامع نداشــته باشــند.
گزارش بازرس قانونــي درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص 

افزایش سرمایه 
بــه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان ســهام شــركت گروه صنایع 

كرمان)سهامي عام(
در اجــراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب ســال 1347

1- گــزارش توجیهی مورخ 23 شــهریور ماه 1395 هیات مدیره شــرکت گروه 
صنایع سیمان کرمان )سهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه آن شرکت از مبلغ 
660/960 میلیــون ریال به مبلغ 991/440 میلیون ریال )به طور خالص به مبلغ 
330/480 میلیون ریال( مشتمل بر ترازنامه و صورت سود و زیان فرضی و نیز سایر 
اطالعات مالی فرضی که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی »رسیدگی  
به اطالعات مالی آتی« مورد بررســی این ســازمان قرار گرفته است. مسئولیت 
گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن، با هیات مدیره شرکت است.

2- گــزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصالحیه قانون تجارت و با هدف 
توجیه افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران 
به منظور اصالح ســاختار مالی ناشی از  مخارج سرمایه ای و سرمایه گذاری های 
انجام شده طی سال های گذشــته و تامین سرمایه در گردش جهت پروژه های 
افزایش ظرفیت خطوط تولید در راســتای صیانت از منافع سهامداران تهیه شده 
است. این گزارش توجیهی بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره 
رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شــده است که انتظار نمی رود لزوما به 
وقوع بپیوندد. در نتیجه به اســتفاده کنندگان توجه داده می شود که این گزارش 
توجیهی ممکن است برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.

3- زمان بندی اجرای طرح های مورد نظر در گزارش توجیهی افزایش سرمایه و نحوه انجام 
آنها،همچنین توجیهات الزم درخصوص رجحان انجام تمامی هزینه های سرمایه گذاری 

از محل مطالبات حال شده سهامداران نسبت به دریافت تسهیالت افشا نگردیده است.
4- براســاس رسیدگي به شواهد و مدارک پشــتوانه مفروضات و با فرض تحقق 
موارد پیش بینی  شــده در گزارش توجیهی، این ســازمان به مــواردی برخورد 
نکرده اســت که متقاعد شــود مفروضات مزبــور، مبنایي معقــول براي تهیه 
گــزارش توجیهي فراهم نمي کند. به عالوه، به نظر این ســازمان، به اســتثنای 
آثار مــورد مندرج در بنــد 3، گزارش توجیهی یاد شــده براســاس مفروضات 
به گونه اي مناســب تهیه و طبق اســتانداردهاي حســابداري ارائه شده است.

5- با در نظرگرفتن ریسک های مطرح شده در صنعت سیمان و به شرح مفروضات 
مندرج گزارش توجیهی هیات مدیره شرکت درخصوص افزایش تولیدات شرکت 
و کشــش بازار تقاضــا، تحقق 
مفروضــات مزبور منوط به ثبات 
در شــرایط حاکم بــر صنعت 
ســیمان، مجوز صادرات سیمان 
به کشــورهای هــدف و بالاثر 
نمودن ریسکهای مزبور می باشد.
رویدادهــاي اگــر  حتــي   -6

 پیش بیني شده طبق مفروضات 
ذهنــي توصیــف شــده در باال 
رخ دهد، بــا توجه به شــرایط 
اقتصادی داخلی و خارجی، وضعیت رقابت در بازار پول، تغییرات در سیاســتهای 
بانــک مرکزی و ســایر مبادی قانــون ذی ربط در آینده، نتایــج واقعي احتماال 
متفــاوت با پیش بیني ها خواهد بود، زیرا رویدادهاي پیش بیني شــده اغلب به 
گونــه اي مورد نظــر رخ نمي دهد وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت باشــد.

هدف از انجام افزایش سرمایه 
هدف گروه صنایع سیمان کرمان) سهامي عام(، از افزایش سرمایة موضوع این بیانیة 

ثبت، به شرح زیر میباشد.
1. اصالح ساختار سرمایه شرکت متناسب با سایر کارخانجات مشابه )با توجه به 
اینکه در شرایط کنوني سرمایه اي مورد نیاز براي ساخت یک کارخانه 3000 تني 
حدود4/000 میلیارد ریال بوده ،با فرض اینکه 30 درصد سرمایه توسط سهامدار تامین 
گردد میزان سرمایه کارخانه جدیدالتاسیس حدود 1/000 میلیارد ریال خواهد بود(

2. تقویت توان مالي و کاهش ریسک هاي ترازنامه اي.
3. کاهش اتکا پذیري جریانات نقدي به تسهیالت مالي جهت پروژه هاي ارتقاي 
ظرفیت با عنایت به مقایســه سود بانکي و حاشیه سود صنعت سیمان،همچنین 

بهبود جریان سود آوري به جهت صیانت از منافع سهامداران محترم .
4. افزایش تولید و ایجاد تنوع محصول متاثر از اجراي طرحهاي افزایش ظرفیت در 

راستاي سیاستهاي فروش شرکت و جذب بازارهاي دورتر.
5. اتخاذ سیاســتها و تدابیر مناسب در کسب سهم حداکثري بازار مصرف استان 
کرمان و استانهاي همجوار و متعاقباً ورود جریانات نقدي حاصل از آن و همچنین 

تقویت و بهبود سرمایه در گردش شرکت.
6. بهبود نسبت مالکانه و افزایش رقابت پذیري شرکت در صنعت و نیز در بازار سرمایه.
7. انطبــاق بیشــتر وضعیــت ســاختار مالي شــرکت بــا ضوابــط و مقررات 
بــورس و اوراق بهــادار بــه منظــور ارتقاي نمــاد معامالتي شــرکت ، افزایش 
تعــداد ســهام در راســتاي تســهیل فزوني حجــم معامالت ســهم ، مطابق

ردیف یک تابلو اصلي بازار سرمایه. ) در صورتي که شرکت سهامي عام بوده میزان 
سرمایه ثبت شده آن نباید کمتر از 1/000 میلیارد ریال باشد.(

25



لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  77 | اردیبهشت  ماه  1396| 

وقتی موسســه حسابرســی و خدمات مدیریت، بند چهار گزارش حسابرس 
مســتقل بازرس و قانونی را به سمع و نظر سهامداران به قرار زیر قرائت کرد.

به نظر این موسســه صورت های مالی یادشــده در باال وضعیت مالی شرکت 
سیمان خاش )ســهامی عام( در تاریخ 30 اسفندماه 1395 و عملکرد مالی و 
جریان های نقدی آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور از تمام جنبه های 
بااهمیت طبق اســتانداردهای حســابداری به نحو مطلوب نشــان می دهد.

طنین صلوات به پاس خدمات و شــفاف ترین حســاب های شــرکت سیمانی 
کشور فضای سالن مجمع را عطرآگین کرد و از بچه های خوب و یاران هم دل 
جناب خســرو خان جامعی جنابان سلطانی، شــهنوازی، حاج مهدی طالبی، 
جهان تیغ، حاج غالمرضا رفیعی و همه تالشگران سرزمین مهر، اسطوره های 
جوانمردی، دالوری، پرچم داری به ســوی راه راستین تقدیر و تشکر می کنم.

به راســتی آنان را که حساب پاک است، برایشــان چه تفاوتی می کند که در 
شهرهای دور از پایتخت خدمت رسانی کنند یا هزاران کیلومتر بپیمایند تا در 
قلب کشــور با آوای بلند صداقت و درستی عملکرد کاری و مالی خود را بانگ 
زنند. خوب به خاطر بســپاریم که مردان تالشگر در صنعت سیمان و مدیران 
خدوم در این صنعت ما را از ســیمان بی نیاز ساخته اند و به عنوان صنعتی که 
شــاگرداول اقتصاد مقاومتی کشور است به همگان معرفی می شود. از جناب 
بنیادی که خود از صحابه قلم اســت و حرمت یار را نگاه می دارد، می بایســت 
برای این لطف تشــکر نمود که دســتی به مهر به همــه اهالی مطبوع دارند. 
مجمع عمومی عادی سالیانه شركت سیمان خاش )سهامی عام( در تاریخ 

96/02/20 تشكیل شد. 
خالصه تصمیمات مجمع به شرح ذیل می باشد:

1( صورت های مالی سالیانه منتهی به 95/12/30 شرکت مورد تصویب قرار گرفت.

2( ســود نقــدی هــر ســهم بــه مبلــغ 1.200 ریــال تصویــب گردیــد.
3( موسســه حسابرســی دایارهیافــت به عنوان بــازرس قانونی و حســابرس 
اصلی و موسســه حسابرســی دیلمی پــور و همکاران به عنوان بــازرس قانونی 
و حســابرس علی البــدل شــرکت برای ســال مالــی 96 انتخــاب گردیدند.

پیام هیات مدیره:
حضــور ســهامداران گرامــی را در مجمــع عــادی ســالیانه گرامی داشــته، 
خواســتاریم. منــان  ایــزد  از  را  بزرگــواران  شــما  ســعادت  و  ســالمتی 

بیســت و یکمین سال فعالیت تولیدی شرکت ســیمان خاش را در سالی که به 
نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل مزین بود با اتمام ســال 94 به پایان رساندیم. 
علی  رغم ســایه افکنی رکود بر اقتصاد و تولید کشور، دست اندرکاران این شرکت 
با برنامه ریزی و همت پرســنل پرتالش و حمایت ســهامداران بزرگوار توانستند 
از این گذرگاه ســخت نیز عبور کرده و به موفقیت های چشمگیری دست یابند.
از عمده موفقیت های کسب شــده در ســال 95 می توان به شــرح زیر یاد کرد:

1- کسب رتبه اول در بین شرکت های سیمانی و رتبه 4 در بین کل شرکت های 
زیرمجموعه شستا برای دومین سال پیاپی بر اساس مدل های روز ارزیابی انجام شده
2- انتخاب به عنوان واحد نمونه و برتر صادراتی اســتان سیســتان و بلوچستان

3- انتخاب به عنوان واحد نمونه صنعت سبز در کل کشور
4- دریافت تندیس واحد نمونه از سوی اداره کل استاندارد

5- دریافت تندیس واحد نمونه تولیدی برتر حامی حقوق مصرف کننده
6- دریافــت لــوح تقدیــر کارآفرین برتر در اســتان سیســتان و بلوچســتان
7- کسب مقامات کشوری و استانی در مسابقات ورزشی در سطح استان و کشور

همچنین توجه ویژه به امر بازاریابی و فروش با توجه به محدودیت بیش ازپیش بازار، 
مخاطرات فراوان منطقه ای، نفوذ رقبای ســایر استان ها و بعضا رقابت های ناسالم 
حاکم بر بازار داخلی و صادرات، پایش مستمر و بازاریابی گسترده را ایجاب می کرد. 
حفظ و بعضا توسعه سهم بازار داخلی به ویژه تحویل سیمان به پروژه های استراتژیک 
منطقه از قبیل راه آهن زاهدان-چابهار، سد کهیر و... علی رغم کاهش مصرف سیمان 
در سال 95 و تشکیل سبد صادراتی از برنامه های اجراشده این شرکت می باشد.

توزیع 1/016 هزار تن انواع محصوالت که حاکی از پوشش کامل ظرفیت و افزایش 2 
درصدی نسبت به سال 94 می باشد، صادرات حدود 346 هزار تن انواع محصوالت و 
کنترل قیمت تمام شده با رشد 4 درصد نسبت به سال ماقبل آن از شاخصه های ارتقاء 
کمی و کیفی عملکرد می باشد که اثرات آن در ارزش بازار سهم شرکت کامال مشهود 
می باشد. تحقق کامل بودجه شرکت در سال 95 و نیل به کلیه اهداف تعیین شده 
ناشی از عملکرد مطلوب شرکت در این سال مالی بوده و علی رغم مشکالت حاکم 
بر بازار سرمایه، ارزش سهام شرکت در سال 95 از ثبات مطلوبی برخوردار بوده و 
انتظار می رود شاهد رشد بیش ازپیش و خشنودی بیشتر سهامداران عزیز باشیم.

طی سال 1395 علی رغم مشکالت نقدینگی حاکم بر کلیه واحدهای تولیدی، با بهره گیری 
مناسب از تسهیالت بانکی مدیریت منابع مالی و تبدیل دارایی های غیرمولد در کنار 
عملکرد اجرایی مناسب، برنامه های شرکت به طور کامل عملیاتی و اجرا گردیده است.

حفظ استانداردهای ملی و بین المللی سیستم مدیریت کیفیت IMS، استاندارد 
محصول اروپا CE، سیســتم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO17025، سیستم 
مدیریت رضایت مشــتریان ISO 10000 و همچنین اخذ گواهینامه سیســتم 
مدیریت انــرژی 50001ISO :2011برای اولین بار و بازنگری ســند راهبردی 
شــرکت با رویکرد حفظ و توسعه بازار در افق پنج ســاله آتی 1396 تا 1400 به 
همراه تدوین ماموریت، چشم انداز، استراتژی ها، اهداف جدید، بازنگری کمیته ها 
و اعضای کارگروه ها و به روزرســانی اهداف کالن و خــرد، برنامه های مدیریتی، 
شاخص های سیستم های مدیریتی از اقدامات صورت گرفته در سال 95 می باشد.
الزم به حضور شــما بزرگواران از کلیه مدیران، کارشناســان، کارکنان و کارگران 
عزیز شــرکت به واسطه عملکرد مناسب در سال 1395 تشکر و قدردانی شده، از 
سهامداران گران قدر نیز به واسطه حمایت بی دریغ و اطمینانی که به مدیران شرکت 
داشته اند سپاســگزاری نموده، به تمامی ذی نفعان و سهامداران عزیز برای تداوم 
روند بهبود و ارتقاء روزافزون جایگاه شرکت در سال جاری اطمینان خاطر بخشیم.

گزارش عملكرد مدیریت مالی:
اهــم اقدامــات انجام شــده ایــن حوزه در ســال 1395 به شــرح زیر اســت:
1- شناســایی و رفع نقاط ضعف کنترل های داخلی  در کلیه بخش های مرتبط

طریــق  از  حقیقــی  ســهامداران  ســهام  ســود  پرداخــت  ادامــه   -2

نی
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سیمان خاش همراهی ماندگار 
مهندس خسرو جامعی 1200 ریال سود داد 

سیمان خاش با شفاف ترین حساب ها و بدون بند حسابرس به مجمع نشست
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بانک هــا بــدون هیچ گونــه کارمــزد و بــا رضایــت کامــل ســهامداران
3- استقرار کامل سیستم بهای تمام شده

4- اســتفاده بهینه از منابع مالی شرکت در ســرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها 
که منجر بــه شناســایی مطلــوب درآمدهــای غیرعملیاتی گردیده اســت.

 1392 ســال  بــه  مربــوط  مالیاتــی  جرائــم  بخشــودگی  اخــذ   -5
6- تعیین تکلیــف میزان قابل مالحظه ای از حســاب های راکد و ســنواتی در 

سرفصل های پیش پرداخت ها و بدهکاران
7- برنامه ریزی جهت اســتفاده از تســهیالت معافیت های مالیاتی در خصوص 
هزینه های ورزشــی موضوع تبصره 2 مــاده 38 قانون مالیات بــر ارزش افزوده
8- ســاماندهی فروش هــای اعتبــاری با حضور مســتمر در کمیتــه فروش

9- برگــزاری منظــم کمیته های مدیریــت هزینه و قیمت تمام شــده جهت 
بهره گیــری از گزارشــات در راســتای کاهــش هزینه هــا و افزایــش ســود

10-همــکاری در عقــد و اجــرای قــرارداد خریــد نرم افزارهــای مدیریــت 
پرســنلی به صــورت جامــع و مرتبــط بــا نرم افزارهــای حقوق و دســتمزد

11-همکاری در پیاده ســازی نرم افزار پرتال فــروش به صورت جامع و مرتبط با 
نرم افزارهای حسابداری فروش

12-رعایت قانون و دستورالعمل مبارزه با پول شویی
13-انجام هزینه های مربوط به اجرای پروژه های گازرسانی و بارگیرخانه با اتکا به 

منابع داخلی شرکت
14- پیگیــری و انجــام اقدامــات اولیه جهــت عرضه ســیمان در بورس کاال
15- برگــزاری مجمع عمومی فوق العاده جهت اصالح موضوع فعالیت شــرکت

16-ارسال به موقع و قابل اتکای اطالعات مالی به بورس به نحوی که شرکت موفق به کسب 
رتبه شفافیت 27 برای دوره منتهی به 95/12/30 طبق گزارش بورس گردیده است.
17- تدویــن و عملیاتی نمــودن آیین نامه اموال، صورت بــرداری اموال، تطبیق 
با اطالعــات موجــود و تعیین موارد کســری و اضافی جهــت تعیین تکلیف

جایگاه شركت در صنعت:
سهم فروش محصوالت مختلف این شرکت از کل بازار داخلی به شرح زیر است:

وضعیت تکنولوژی کارخانه و مقایســه آن با تکنولوژی موجود در سطح کشور 
و جهان به شرح زیر است:

در سطح منطقه خاورمیانه شرکت سیمان خاش از تکنولوژی مناسبی برخوردار 
اســت که با تعمیرات اساسی و اجرای طرح افزایش ظرفیت به تکنولوژی روز 
دنیا بســیار نزدیک شده اســت؛ اگرچه تغییرات تکنولوژیکی در این صنعت 
بســیار کند پیش می رود، ولیکن شــرکت درصدد ارتقای سطح تکنولوژی و 
بهره وری خود است، پروژه هایی مانند افزایش ظرفیت بارگیری سیمان، احداث 
نیروگاه خورشــیدی به ظرفیت 10 مگاوات، گازســوز کردن کارخانه، تصفیه 
آب صنعتی کارخانه، ازجمله مواردی اســت که در این راستا آغاز شده است.  

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

شــرکت در تاریــخ 1381/12/26 در بــورس اوراق بهادار تهــران در گروه 
)ســیمان، آهــک و گچ( با نماد »ســخاش« درج شــده و ســهام آن برای 

اولیــن بــار در تاریــخ 1382/05/04 مــورد معاملــه قــرار گرفته اســت.
وضعیــت ســهام شــرکت طی 3 ســال اخیــر به شــرح زیر بوده اســت:

اطالعات مقایسه ای پیش بینی های درآمد هر سهم و عملكرد واقعی:
اطالعات مربوط به پیش بینی های درآمد هر ســهم شــرکت برای سال مالی 
منتهــی بــه 1395/12/30 و عملکرد واقعی آن به شــرح زیر بوده اســت:

نقدشوندگی سهام:
وضعیت معامالت ســهام شــرکت در ســال مالی منتهی به 1395/12/30 
بر اســاس ارزیابی ســازمان بورس و اوراق بهادار به شــرح زیر بوده اســت:

سال مالی منتهی به 
1395/12/30

سال مالی منتهی به 
1394/12/26

سهم شركت از كل بازارنوع محصول
سهم شركت از كل بازاربازار

بازار

هزار هزار تن
هزار هزار تندرصدتن

درصدتن

46/9206701/448/6006441/3انواع سیمان

سال مالی 
منتهی به

تعداد سهام 
معامله شده

ارزش 
اسمی 
سهام 

معامله شده

تعداد 
روزهایی 
كه نماد 
معامله 
شده 
است

ارزش 
بازار

قیمت 
سرمایهسهام

میلیون 
ریال

میلیون 
میلیون ریالریال

ریال
1701/002/2508/018125/000 روز1393/12/296/501/5686/502

1211/174/1259/393125/000 روز1394/12/2926/293/09126/293

1691/072/6258/581125/000 روز1395/12/301/642/3451/642

شرح اقالم 
جدول 

پیش بینی 
درآمد هر 
سهم

اولین 
پیش بینی 
درآمد هر 

سهم در تاریخ 
 94/12/16
با سرمایه 
 125/000
میلیون ریال

دومین 
پیش بینی 
درآمد 
هر سهم 
در تاریخ 
 95/4/28
با سرمایه 
 125/000
هر میلیون ریال
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169تعداد روزهای معامالتی

1درصدنسبت حجم معامالت به میانگین موزون سرمایه
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پارس مینو یادگار فهم درست
افزایش سرمایه پارس مینو مصوب مجمع گرفت

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

تاالر اجتماعات هتل المپیک و نشســت در مجمع ســاالنه شرکت پارس مینو 
برایم یادگار فهم درســت تاریخ این کشور اســت. بااینکه موسس پارس مینو، 
حاج حسن خسروشاهی، درجه اجتهاد داشت؛ ولی در بازارشناسی و بازارسازی 
بیشــتر پذیرای نگرش آدام اســمیتی بود. به یاد موســس مینو و فهم درست 
او نســبت به موقعیت ها، به یاد گذشته شــرکت و به آنچه به یاد مانده افتادم.
خاندان خسروشاهی از بزرگ ترین فعاالن صنعتی درزمینه تولید و توزیع دارو در 
دهه چهل و پنجاه بودند. این خاندان، نقش برجســته ای در توسعه فعالیت های 
تجاری و صنعتی داشــتند. خاســتگاه تاریخی آن ها تبریز بود که پس از مدتی 
فعالیت های خود را به قزوین، تهران، همدان و درنهایت کل کشور گسترش دادند.

حاج حســن خسروشــاهی در اواخر عهد قاجار تا اوایل دوران رضاشاه، مدت ها 
رئیــس اتاق بازرگانی تبریز بود. در آن زمان هنوز قوانین مدنی و بازرگانی رایج 
نبود و معامالت بر اســاس قوانین شرعی صورت می گرفت. وی به علت داشتن 
درجه اجتهاد، مرجعی برای حل وفصل اختالفات معامالتی بین تجار بود و بیشتر 
وقت او صرف این گونه کارهای اجتماعی می شــد. ســه برادر، مشترکا زیر نظر 
حسن خسروشاهی تجارت می کردند. در آن زمان کار مشترک و هماهنگی این 
سه برادر بین فعاالن اقتصادی تبریز ضرب المثل بود. تجارتخانه وی و دو برادرش 
در سرای میانه بازار تبریز قرار داشت. این سرا مانند کاروان سرا ساخته شده بود و 
وسط آن یک حیاط و فضای سرسبز بزرگ قرار داشت که انواع کاال مثل کاغذ، 
پارچه، شیشه، قند و شکر در آن انبار می شد. در اطراف سرای میانه، دفاتر تجارتی 
در دو طبقه قرار داشــت. او درحالی که تحصیالتش در حد اجتهاد بود، از سال 
1280 شمســی همراه دو برادرش، غفار و حسین و یک کارمند دیگر تجارت را 
شروع کردند. آن ها به واردات کاالهایی از قبیل فاستونی، کاغذ، چای و... اشتغال 
داشتند. حاج حسن خسروشاهی 6 پسر داشت که بنگاه های تجاری و صنعتی 
گروه تولیددارو را اداره می کردند. در آغاز دهه پنجاه، نوه هایش نیز به این گروه 
پیوستند. سه برادر به نام های نصراهلل )دارای دکترای داروسازی(، کاظم )دکترای 
اقتصاد( و محمد ) مهندس مکانیک( تحصیالت خود را در داخل و خارج از کشور 
طی کردند. سه برادر دیگر به نام های احمد، جواد و مجید پس از طی کردن دوره 
دوم متوسطه، به پدرشان در بازار پیوستند. اصغر خسروشاهی فرزند احمد هم 
مهندس شیمی بود که در اوایل سال 1350 به گروه پیوست. خانواده خسروشاهی 
از اوایل ســال 1335 به کمک فرزندان شان بار دیگر فعالیت های صنعتی خود 
را آغاز کردند و به فعالیت در صنعت دارو و شوینده ها پرداختند. حاج حسن در 
آغاز فعالیت صنعتی )اول دی ماه 1336( پیامی به پرســنل شرکت اعالم کرد.

کارگــران و کارمندان، فرزندان من، کارگاهی که در آن کار می کنید مثل خانه 
شماست، بکوشید و آن را خوب نگه دارید و نظم و ترتیب را در آن رعایت کنید. 
آنچه را که برای خود نمی پسندید، برای دیگران روا ندارید. نتیجه کوشش شما 
و ما در این موسسه، درمان بیماران و تسکین آالم دردمندان است. راز موفقیت 
1- ایمان به خداوند 2- رازداری، احســاس مسئولیت، صمیمیت و دلسوزی در 
کار است که با اعتمادبه نفس و هوشیاری می توان استعداد خدادادی را آشکار و 
همگان را به خود عالقه مند کرد.3- راستی، امانت، نظم و ترتیب، پاکیزگی در کار، 
مهربانی با زیردستان، فرمان برداری و احترام به کارفرمایان از علل موفقیت است.

این پیام دستورالعمل و راهنمای گروه برای 22 سال بعد بود. آن ها در طی یک 

پروسه تاریخی، شانزده شرکت تجاری و صنعتی تاسیس و در چندین سرمایه گذاری 
مشــترک بانک، بیمه و بســته بندی با سایر ســرمایه گذاران مشارکت کردند.

تصویر حاج آقا خسروشــاهی و سردار آزاده حاج آقا ابوترابی را در قاب گذاشتند. 
بانوی تالشگر با درجه دکترا در مسند پارس مینو و کارنامه و عملکردی درخشان 
در سال مالی گذشته با ارقام ریزودرشت که از سرانگشت تدبیر و دانش حسابداری 
دقیق و شفاف به مجمع ساالنه رسیده و اسب قلم یک روزنامه نگار در هیاهوی 
بازدید دانش آموزان مدرسه هایی از جنوب، غرب و شرق که در تماشای سوله های 
ساخته و دستان تالشگران زنان و مردان غرق هستند که فقط به عشق و شوق 
شیرین کردن دهان و زندگی ملت کار می کنند. دم تان گم و نفس تان چاق که 
عشق و شوق درمینو جان دارد. در تاالر اجتماعات هتل المپیک جناب محمدی، 
مدیر ارشــد مالی با یک بغل پوشه پر از کاغذ از تراز و عملکرد ساالنه گرفته تا 
گزارش مدیریت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه و گزارش حسابرس و بازرس قانونی 
به گرمی به  استقبال آمد، حقیر که عددی نیستم، حرمت قلم نگه داشتند و مرا با 
مهر به صندلی هدایت کردند و رفتند تا مهمانی دیگر و کاری دیگر... . شفافیت، 
حرمت داری و تالشــگری در مجموعه تحت مدیریت خانم دکتر امری بدیهی 
است و دوصد آفرین این روزنامه نگار پیر را پذیرا باشید که این دردانه کاری تان 
همان طی مســیری است که موســس اولیه و سید آزاده در ادامه می طلبیدند.

دکتر طاهره ســخت باز مدیر توانمند شرکت مهم ترین هدف شرکت از افزایش 
سرمایه موردنظر را  استفاده بهینه از منابع مالی آتی حاصل از عملیات شرکت 
در پیشبرد ســرمایه گذاری های فعلی و ســودآوری و تامین مواد اولیه و سایر 
هزینه های عوامل تولید جهت توســعه فعالیت های شــرکت و درنتیجه احتراز 
از تحمل هزینه های اضافی ناشــی از تامین منابع خارج از شرکت برشمرد که 
به همین دلیل شــرکت تصمیم به افزایش سرمایه از محل سود انباشته گرفته 
اســت. وی اضافه کرد همچنین غیــر از مزایای افزایش ســرمایه که عالوه بر 
بهبود ساختار سرمایه، ســبب کاهش وابستگی به تسهیالت بانک ها و کاهش 
هزینه های شــرکت ها می شــود،  می توان به اصالح، بهبود وضعیت و ساختار 
مالی شرکت و کاهش هزینه های مالی و ارتقاء در بازار سرمایه )بازار اول و تابلو 
اصلی( مطابق مقررات ســازمان بورس و اوراق بهادار در این مورد اشاره داشت.
به گفتــه مدیرعامل شــرکت ایــن افزایش ســرمایه صددرصــدی از محل 
ســود انباشــته باعث اصالح ســاختار مالی که بــا هدف بهبود ســرمایه در 
گردش، کاهــش هزینه های تامین مالی، تقویت جریان ســودآوری شــرکت 
و بهبود نســبت مالکانه خواهد شــد که درنهایت شــاهد کاهش ریسک مالی 
و افزایــش تــوان ترازنامه ای شــرکت مینو در ســال های آتــی خواهیم بود.
 مجمــع عمومــی فوق العــاده شــرکت صنعتــی پارس مینو )ســهامی عام( 
راس ســاعت 9 صبــح مــورخ 1396/01/29 در ســالن هگمتانــه هتــل 
المپیــک، واقــع در ضلــع غربی ورزشــگاه بــزرگ آزادی تشــکیل گردید.
در ایــن مجمع که با حضور اکثریت صاحبان ســهام، ســهامداران حقیقی و 
حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس 
و بازرس قانونی برگزار شــد، ریاســت مجمع بر عهده آقای محمدرضا کائینی 
بــود که جنابــان محمدتقی قلندرلکــی و محمدرضا صادقی مقــدم در مقام 
نظار اول و دوم و خانم طاهره ســخت باز به عنوان دبیر مجمع انتخاب شــدند.
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پس از قرائت دستور جلسه 
توســط منشــی مبنی بر 
الحاق  افزایش ســرمایه و 
بند فعالیت آزمایشــگاهی 
به موضوع فعالیت شرکت، 
وارد دستور گردید  مجمع 
و پس از اســتماع گزارش 
بازرس قانونی در خصوص 
از محل  افزایش ســرمایه 
سود انباشته، بحث و بررسی 
گردید و مجمع به اتفاق آراء 
نمود  موافقت  افزایــش  با 
و با عملی شــدن افزایش 
ســرمایه شرکت  سرمایه، 
میلیــارد   630 مبلــغ  از 
میلیارد  بــه 1/260  ریال 
ریــال منقســم بــه یک 
هزار و دویســت و شصت 
میلیون ســهم یــک هزار 

ریالــی عادی با نــام افزایش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید.  
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص 

افزایش سرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت صنعتی پارس مینو )سهامي عام(
در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب ســال 1347
1- گزارش مورخ 7 آذرماه 1395 و اصالحات انجام شــده هیات مدیره شرکت 
صنعتــی پارس مینو )ســهامي عــام( در تاریخ 8 دی مــاه 1395 در خصوص 
افزایش سرمایه آن شــرکت از مبلغ 630 میلیارد ریال به مبلغ 1260 میلیارد 
ریال مشــتمل بر صورت سود و زیان و یادداشــت های همراه و اطالعات مالی 
فرضی که پیوســت می باشد، طبق استاندارد حسابرسی  رسیدگی  به اطالعات 
مالی آتی  موردبررســی این موسســه قرار گرفته اســت. مســئولیت گزارش 
توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن ها، با هیات مدیره شــرکت اســت.

2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت و با هدف 
توجیه افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته تهیه شده است. این گزارش 
توجیهی بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی 
و اقدامات مدیریت تهیه شده اســت که انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. 
درنتیجه به اســتفاده کنندگان توجه داده می شــود که ایــن گزارش توجیهی 
ممکن اســت برای هدف هایی جز هدف توصیف شــده در باال مناســب نباشد.

3- بر اساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات 
مندرج در گزارش مزبور، این موسسه به مواردی برخورد نکرده که متقاعد شود 
مفروضــات مزبور مبنایي معقول براي تهیه گــزارش توجیهي فراهم نمی کند. 
به عالوه به نظر این موسســه گزارش توجیهی یادشــده بر اســاس مفروضات 
به گونه ای مناســب تهیه و طبق اســتانداردهاي حســابداري ارائه شده است.

4- حتــي اگــر رویدادهــاي پیش بینی شــده طبــق مفروضــات ذهنــي 
توصیف شــده در بــاال رخ دهــد، نتایــج واقعــي احتمــاال متفــاوت بــا 
پیش بینی ها خواهــد بود، زیرا رویدادهاي پیش بینی شــده اغلــب به گونه ای 
موردنظــر رخ نمی دهــد و تفاوت هــای حاصــل می توانــد بااهمیت باشــد.

تشریح جزییات طرح

جزییات طرح موضوع افزایش ســرمایه پیشــنهادی به شــرح زیر می باشــد:
- افزایش سرمایه از مبلغ 630 میلیارد ریال به 1/260میلیارد ریال.

- افزایش سرمایه از محل سود انباشته.
- افزایش سرمایه به منظور اصالح ساختار مالی با هدف بهبود سرمایه در گردش، 
کاهش هزینه های تأمین مالی، تقویت جریان سودآوری شرکت و بهبود نسبت 

مالکانه می باشد.
تحقق افزایش سرمایه منجر به کاهش ریسک مالی و افزایش توان ترازنامه ای شرکت

عوامل ریسك
ســرمایه گذاری در طرح موضوع افزایش ســرمایه پیشنهادی و فعالیت شرکت 
صنعتی پارس مینو )ســهامی عــام( با ریســک های بااهمیتی همراه اســت. 
ســرمایه گذاران باید پیش از تصمیم گیری در خصوص ســرمایه گذاری در این 
شــرکت عوامل مطرح شــده را مدنظر قرار دهند. این عوامل به شرح زیر است:

ریسك تجاری
ازآنجایی که بخشــی از مصارف محصوالت شــیرینی و شکالت داخل کشور به 
جهت هم جواری با  کشورهای ترکیه و امارات از سال های دور از طریق تجارت 
غیررســمی و قاچاق انجام می شود و شــرکت جهت حفظ و توسعه سهم خود 
در بــازار و رقابت با رقبا تمهیداتی چون اعطای تخفیفات، پروموشــن و فروش 
مدت دار را اتخاذ و با توجه به موارد تمهیدی،هزینه های متاثر و اجتناب ناپذیر از 
اجرای رویه فوق الذکر را متحمل شده و خواهد شد که البته امید است دولت با 
اتخاذ سیاست جدید بازار، مصارف را در داخل کشور و صادرات را توسعه داده تا 
بدین وسیله بین تقاضا و عرضه تعادل منطقی و مورد انتظار برقرار و شرکت ها از 

تحمیل هزینه های مذکور اجتناب و نسبت به کنترل آن اقدام نمایند.
بحران نقدینگی

به موجب افزایش اجزاء بهای تمام شــده محصوالت و عدم تناسب رشد قیمت 
فروش محصوالت، باوجود رقابت ســنگین فروش در داخل و خارج شرکت را با 
کمبود نقدینگی مواجه نمود، بدیهی است برای تأمین کسری نقدینگی، شرکت 
ناگزیر است از سیستم بانکی استقراض نماید و این امر باعث افزایش هزینه مالی 

و درنتیجه موجب کاهش سود خالص می گردد.
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ســیمان سفید نی ریز اگر بخواهد خود را در صنعت کانی بشناسد می باید به نی ریز 
در فارس برود و گمشــده خود را پیدا کند. خالصه گزارش عملکرد مدیریتی شرکت 
در ســال مالی نشــان از آن می دارد که تیم مهندس کامکار خیلی خوب توانسته در 
این آشــفته بازار ره به سود پیدا کند، حسابهای شفاف و اعداد در صداقت و باورمداری 
حسابرس و بازرس قانونی بر عملکرد پاک و درست شرکت که با تحسین سهامداران 
حاضر در مجمع با طنین صلوات فضای سالن عطرآگین گردید، همه نشان از کارآمدی 
این مهندس تالشگر و تیم مدیریتش می باشد.خدا قوت. مجمع عمومی عادی سالیانه 
صاحبان سهام شرکت سیمان سفید نی ریز)سهامی عام( مورخ 1396/02/23در محل 
شرکت بین المللی بازرسی کاالی تجاری IGI واقع در خیابان مطهری برگزار گردید. 
در ایــن مجمع که با حضور 98/08 درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء 
هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای سید ابراهیم مهدویان بود که جنابان کیاوش صافی و بیژن 
جواهری در مقام نظار اول و دوم و آقای ماشااله کامکار 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 1395/12/30 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 350 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

همچنین موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان 
به عنوان حسابرس مســتقل و بازرس اصلی و موسسه 
حسابرسی آرین حساب شیراز به عنوان بازرس علی البدل 
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396 انتخاب گردید.
ســهامداران در جلسه با اتفاق آراء اشخاص حقوقی زیر را 
به عنوان هیات مدیره به مدت دو ســال انتخاب نمودند:

شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی )سهامی عام(

شرکت توسعه سرمایه وصنعت غدیر)سهامی عام(
شرکت سیمان فارس نو )سهامی عام(

شرکت صنایع سیمان غرب )سهامی عام(
پیام هیات مدیره

تشریف فرمایی سهامداران محترم را در مجمع عمومی سالیانه گرامی داشته، سالمتی و 
سعادت روزافزون شما بزرگواران را از ایزد منان خواستارم. بیست و یکمین سال فعالیت 
شرکت سیمان سفید نی ریز را در سالی که به نام اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل مزین بود 
و درحالیکه سایه رکود بر بخش ساختمان که ارتباط مستقیم با فعالیت شرکت دارد را به 
پایان رساندیم. براساس گزارشات منتشره از سوي مراجع ذیصالح علیرغم رشد سایر بخش 
ها متاسفانه در بخش مسکن با رشد منفی مواجه بودیم )حدود منفی 2 درصد در سال 95(.

مدیران شرکت با برنامه ریزي دقیق و همت و تالش کارگران، تکنسین ها، کارشناسان 
و مدیران مجموعه توانستند از این گذرگاه سخت با موفقیت عبور کرده و عملکرد قابل 
قبولی داشته باشند دراین موفقیت حمایت سهامداران گرامی نقش موثري داشته است.

در این سال دو سیاست مهم و اصولی مورد تاکید هیات مدیره قرار گرفت و همکاران ما در 
جهت اجراء آن برنامه ریزي و تالش نمودند:

1- باال بردن کیفیت و کمیت فروش
2- کاهش بهاي تمام شده

در بخش فــروش داخلی با هماهنگی با ســایر تولید کننــدگان رقابت هاي منفی 
مدیریت شــد به نحوي که در شــش ماهه اول ســال طی ســه مرحله تخفیف ها 
حــذف و از نیمــه دوم آبان مــاه افزایش قیمت حــدود 5 درصدي داشــته ایم.  در 
فــروش داخلی به دلیل کاهش تولید صنایع کاشــی و ســرامیک و کاهش مصرف

سیمان فله و از طرفی تولید سیمان سفید با کلینکر سایر واحدها در سیمان کرمان که 
حوزه توزیع شــرکت سیمان سفید نی ریز اســت با کاهش 6 درصدي مواجه بوده ایم 

ولی از نظر مبلغ فروش به دلیل باال بردن کیفیت فروش یک درصد افزایش داشته ایم.
در بخش صادرات باتوجه به قطع رابطه با کشور عربستان که حدود 15 درصد صادرات 
سال 94 به آن کشور بوده است مشتریان جدید جایگزین شد به نحوي که مجموع 
صادرات سیمان و کلینکر سال 95 نسبت به سال 94 پنج درصد افزایش یافت. اما در 
رابطه با کاهش بهاء تمام شده اقدامات موثري انجام شده از جمله حذف مازوت از آبان ماه 
95 که باعث کاهش بهاي تمام شده هرتن به میزان 30/000 ریال گردیده است استفاده از 
مواد اولیه موجود در کارخانه جهت مدیریت نقدینگی، حفر چاه آب جدید که خوشبختانه 
میزان آب دهی مطلوبی دارد.  توقف تولید کلینکر در فصل پیک و اخذ تخفیف حدود 
سه میلیارد ریالی، کم کردن میزان تسهیالت دریافتی با حداقل سود ممکن، مدیریت 
نقدینگی و پرداخت سود به سهامداران حقوقی به میزان چهار برابر سود پرداختی سال 94. 
باتوجه به گذشــت پنج سال از تدوین برنامه استراتژي شــرکت بازنگري و تدوین 
استراتژي شرکت در دســتورکار قرار گرفته است که درسال 96 با تدوین استراتژي 
هاي جدید امیدواریم شرایط شرکت نسبت به سال 95 ارتقاء چشمگیري داشته باشد. 
الزم اســت در حضور شما بزرگواران از کلیه مدیران، کارشناسان، کارکنان و کارگران 
عزیز شــرکت به واسطه عملکرد مناسب در ســال 95 قدردانی نمایم از سهامداران 
گرانقدر بدلیل حمایت بیدریغ و اطمینانی که به مدیران 
شرکت داشته اند سپاسگزاري نموده، به تمامی ذینفعان 
و ســهامداران عزیز به امر تداوم روند بهبــود و ارتقاء روز 
افزون شــرکت در ســال جاري اطمینان خاطر بخشم.

برنامه هاي آتي شركت :
اطالعات مربوط به برنامه هاي سال آتي شرکت در خصوص:

- نصب و راه اندازي موتور و درایو خریداري شده جهت فن 
پري هیتر جهت کاهش مصرف انرژي .
- استقرار نظام ارزیابی عملکرد کارکنان

BI توسعه هوش تجاری -
- ممیزی سیستم های یکپارچه انرژی

 HSE استقرار سیستم -
- سرویس و نگهداری از سیستم فیلتراسیون

- اجــرای کامل برنامه اقدام اصالحــی و پایش آن به 
صورت مستمر در کمیته های محیط زیست

 ICT بهبود زیرساخت های -
- اجرای آموزش های زیست محیطی و فرهنگ سازی

- احیاء معدن ســنگ آهک حســن آباد و تدوین طرح اســتخراج معدن شــماره 
3 قالت ســنگي جهت کاهش هزینه مواد اولیه مصرفي و کاهش بهاي تمام شده .

- بهسازی انبار ضایعات
- تعویض مخروطي بدنه کولر و قطعه زیر رینگ ورودي کولر به منظور کاهش توقفات .
- تأمین پرسنل با تخصص مرتبط جایگزین نیروي بازنشسته به منظور افزایش راندمان 

کاري پرسنل
- دست یابي به بازارهاي جدید صادراتي وافزایش توان صادراتي شرکت با افزایش تولید 

و ارتقاء کیفیت محصول
- برنامــه ریــزي وانجام بهره بــرداري اصولــي از معادن در جهت اســتمرار تولید
- تدوین برنامه هاي استراتژیک شرکت وانجام پروژه هاي بهینه در راستاي برنامه مذکور

- ارائه خدمات مهندســي فروش به مشــتریان در جهت مشــتري مداري و 
گسترش بازارهاي داخلي

- ارائه خدمات پیامکي به مشــتریان در جهت تســریع در اطالع رساني شامل اعالم 
زمان تحویل ، مانده حســاب و ســایر اطالعات الزم مرتبط با عاملین خرید ســیمان

- استقرار ســامانه فروش اینترنتی جهت سهولت خرید مشتریان
- طراحی و به روز رسانی وب سایت شرکت در راستاي اجراي مدیریت شرکتی 

- نصب دوربین هاي مداربسته به منظور حفاظت فیریکی کارخانه

افزایش صادرات ، کاهش بهای تمام شده
پرداخت سود چهار برابری نسبت به سال قبل در سیمان سفید نی ریز
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در همایش ورزشــیاران کشــور کوثر  اعتبــاری  موسســه  از  تجلیــل 
دومین همایش خیرین و ورزشــیاران کشــور با حضور دکتر سلطانی فر وزیر 
ورزش جوانان در هتل المپیک با هدف تجلیل از ورزشیاران نمونه برگزار گردید.

در این همایش که استانداران، مدیران کل ورزش و جوانان استان ها نیز حضور 
داشتند از خیران و  ورزشیاران سراسر کشور که در امر ورزش کمک و حمایت  داشتند 
و در راستای تکمیل پروژه های نیمه تمام دولتی همکاری نمودند ،تجلیل گردید.

وزیر ورزش و جوانان در مراســم خیرین ورزشــی بیان کرد: تعداد بی شماری 
از اماکن عمومی مردم از جمله مســاجد، مدارس، بیمارستان ها و غیره توسط 
افراد نیکوکار ســاخته شده است. در زمینه ورزش نیز فعالیت هایی انجام شده 

اســت اما همانند ساخت مساجد و بیمارستان ها گســترش پیدا نکرده است.
مســعود ســلطانی فر بیــان کــرد: از همــه خیریــن بــه واســطه حضور 
بــرای تکمیــل پروژه هــای  ایــن مراســم و حمایــت و پشــتیبانی  در 
دارم. بیــش  تــر  توفیقــات  آرزوی  و  می کنــم  تشــکر  ورزشــی 

در این همایش به پاس حمایت ها و اقدامات موسســه اعتباری کوثر اســتان 
قــم در برگزاری همایــش های پیــاده روی و فعالیت در حــوزه کوثرکارت 
هــواداری  و ارائــه طــرح اختصاصــی ورزش کارت کوثر با جامعــه آماری 
30000 ورزشــکار اســتان با محوریت کمک به ورزشــکاران تجلیل شــد.

بانکی به شــرایط قبــل از تحریم نزدیک شــده ایم درحــوزه عملیات 
چهارمیــن همایش تجــاری و بانکی ایران - اروپــا در مرکز همایش های 
بین المللــی صدا وســیما با حضــور مســئولین بانک مرکــزی، مدیران 
عامــل بانکهــا ، دکتر عیســی رضایی مدیــر عامل،رییس هیــات مدیره 
و قائــم مقام مدیــر عامل موسســه اعتباری کوثر،کارشناســان اقتصادی 
کشــورهای آلمان، ایتالیا، فرانســه، هلند، روسیه و ســوئیس برگزار شد.

دکتر علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با تاکید 
بر بهبود مناسبات اقتصادی با قاره اروپا که پس از قاره آسیا دومین شریک 
تجاری بزرگ جمهوری اسالمی ایران محسوب می شود و از اهمیت بسیار 
باالیی برخوردار اســت، افزود: با نگاهی به شــکل گیری همایش تجاری و 
بانکی ایران و اروپا، از برگزاری اولین همایش در نوامبر 2015 فرانکفورت 
حدود دو ســال می گذرد. همگان به خاطر داریم آن گردهمایی صمیمانه 
در شــرایطی پایه گذاری شد که هنوز سایه محدودیت های بین المللی بر 
اقتصاد ایران ســنگینی می کرد، اما آن حرکت ارزشمند نقطه آغاز تالشی 
بود که به تدریج و همزمان با رفع محدودیت های بین المللی به ثمر نشست 
و به کانونی برای از ســرگیری روابــط تجاری ایران و اروپا، تبدیل گردید.

رییس پژوهشــکده پولی و بانکــی بانک مرکزی گفت: ارتقای شــفافیت 
مالی و به روزرســانی استانداردهای گزارشــگری مالی همگرا با استاندارد 

IFRS یکی دیگر از موضوعات نشســت های این گردهمایی اســت که به 
تحلیــل اقدامات انجام شــده و گام های بعدی اختصاص خواهد داشــت. 
بررســی مطالبات غیرجاری و اســتفاده از موفقیت ها و تجارب بین المللی 

در زمینــه رفع معضــل مطالبات غیرجاری از مباحث مورد تاکید اســت.
ولــی اله ســیف رییــس کل بانــک مرکزی بــا تاکیــد بر اینکــه بعد 
از برجــام اجمــاع بیــن المللی علیــه ایران شکســته شــد و بندهایی 
که در ســال هــای پیش، بر دســت و پــای نظــام بانکی ایران بســته 
شــده بــود، یکی پــس از دیگری باز شــد، گفــت: بانک هــای اروپایی 
متعــددی اقــدام به برقــراری رابطه بــا بانک هــای ایرانی کــرده اند.

رئیــس کل بانــک مرکــزی با بیــان اینکه تالطــم، بی ثباتــی و فضای 
نااطمینانی شدید مخرب ترین اثری است که تحریم ها بر اقتصاد کشورها 
مــی گذارند، تصریح کــرد: بی ثباتی، ســرمایه گذاری داخلی و خارجی را 
کاهش می دهد و موجب نوســانات شــدید در قیمت ها و انتظارات مردم 
و بازیگران اقتصادی می شــود، تولید و رشــد اقتصادی را کاهش می دهد.
سیف در ادامه از خروج بانک های ایرانی از فهرست تحریم ها خبر داد و گفت: 
در نتیجه اجرای برجام، ارتباط سوئیفتی بانک های ایرانی برقرار شد. روابط 
کارگزاری به تدریج گسترش یافتند. دیون و تعهدات گذشته سیستم بانکی 
ایران که در نتیجه تحریم ها معوق شده و قابل پرداخت نبودند، تسویه شدند.

محمدجــواد ظریف وزیر امور خارجه نیز با بیــان اینکه زنجیرهایی که به 
دلیل تحریم های هســته ای بر دســت و پای سیســتم بانکی بسته بود باز 
شده اند، گفت: در حوزه عملیاتی به شــرایط قبل تحریم نزدیک شده ایم. 
وزیــر امور خارجه افزود: برای تســهیل و کمک بــه ورود علم و فناوری 
و ســرمایه خارجــی و گردشــگری کشــور، کمــک به افزایــش صدور 
کاالهــای غیر نفتــی و خدمات فنی و مهندســی و غیره برای دســتگاه 
دیپلماســی کشــور اولویــت اســت و از هیچ تالشــی برای مســاعدت 
به بخــش خصوصــی و دولتی و شــرکای ایــران دریــغ نخواهیم کرد.
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سرمایه گذاری ملی ایران در کمال صداقت و شفافیت به مجمع نشست

نی
سی

رح
امی
رو 
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خ

ســرمایه گذاری ملــی ایــران در کمال صداقت و شــفافیت به مجمع نشســت
این روزها که انتخابات در پیش روست، آنان که تجربه سال های مدیران اتوبوسی آمده و 
مینی بوسی رفته را خوب به یاد دارند، آموخته اند چه باید اندیشید و چگونه باید کار کرد.

متاسفانه در تیم اقتصادی دولت یازدهم ضربات ترکه خیس به جان مدیریت های بانکی 
و سرمایه گذاری ها کشیده شد که آثار و عواقب بسیار بدی برای مدیریت کشور خواهد  
داشت. در این میان در خیابان آبان مدیری بر مسند سرمایه گذاری ملی نشسته که چنان 
در آرامش به سر می برد که گویی دولت نهم، دهم و یازدهم نه آمده و نه رفته اند. مطلعان 
و کارشناسان مستقل می گویند کمترین انحراف از هدف در اعداد و آمار هویداست و 
از انتهای اتاق هم کف ساختمان تا سقف سرمایه گذاری ها مشخص است، در هیچ جا 
سرمایه ای هرز نشده و مدیرعاملی که در بیش از بیست جا هیات مدیره بوده است، 
اکنون همه را رها کرده و محکم بدین جا ایستاده تا نشود که خدا نکرده بشود. ما بدین 
جا امیدها داریم و با توان مدیریتی که در مشارالیه می شناسیم، امیدمان پررنگ تر است.

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شرکت ســرمایه گذاری ملی ایران 
)ســهامی عام( مورخ 1396/01/28 در محل تاالر الغدیر واقع در دانشــکده مدیریت 

دانشــگاه تهران، ســاختمان الغدیــر برگــزار گردید. 
در این مجمع که با حضور بیش از 85 درصد سهامداران 
حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان 
بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاســت مجمع بر عهده آقای ســیدعلی اصغر 
میرمحمدصادقی بود که آقای حســین رجــاء و خانم 
مریــم زمانی فریزهندی در مقام نظــار اول و دوم و آقای 
بیژن شــقاقی به عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

در ادامــه بــا قرائت گــزارش هیات مدیــره به مجمع 
مربــوط به اهــم فعالیت های صورت پذیرفتــه در طی 
ســال مالی منتهی به 1395/09/30 و پس از اســتماع 
گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با 

طنین صلــوات خود ضمن  تصویب صورت های مالی و تنفیذ معامالت مشــمول 
ماده 129 با تقســیم ســود 50 ریالی به ازای هر ســهم به کار خود پایــان دادند.

همچنیــن موسســه حسابرســی و خدمــات مالــی همیارحســاب به عنــوان 
بــازرس اصلی و موسســه حسابرســی آزمون پــرداز ایــران مشــهود به عنوان 
بــازرس علی البدل برای ســال مالــی منتهی بــه 1396/6/31 انتخــاب گردید.

در خصــوص انتخاب اعضــای هیات مدیــره رای گیری به عمل آمد و اشــخاص 
حقوقی زیر برای مدت دو ســال به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت انتخاب شدند:

1- بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
2- شرکت توسعه معادن جنوب

3- صندوق بازنشستگی وظیفه ازکارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک های ملی و ادغام 
شده

4- شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر )سهامی خاص(
5- شرکت معادن بافق )سهامی عام(

پیام هیات مدیره
فعالیــت شــرکت »ســما« در ســال مالی مــورد گزارش بر اســاس دســتیابی 
بــه اهــداف موردنظــر بــه شــرح زیــر برنامه ریــزی و اجــرا شــده اســت:

1- نظارت و کنترل مداوم و مستمر کمی و کیفی بر سرمایه گذاری های انجام شده از 
طریق حضور فعال در مجامع و هیات مدیره شرکت های سرمایه پذیر و همچنین بررسی و 
پیگیری اجرای قوانین مربوط به حاکمیت شرکتی و استانداردهای حسابداری در مجامع.

2- شناســایی صنایــع بــا مزیــت نســبی در اقتصاد جهــت ســرمایه گذاری. 
صنایــع  بــا  شــرکت  ســهام  ســبد  انطبــاق  ســمت  بــه  حرکــت   -3
صنعــت. هــر  در  بهینــه  انتخاب هــای  بــا  بــورس  در  موجــود 

4- هدایت ساختار سودآوری شرکت در جهت کسب منافع بیشتر از سود حاصل از 

سرمایه گذاری ها.
5- تالش جهت واقعی کردن قیمت سهام شرکت های سرمایه پذیر صاحب دارایی های 

غیرمولد و ارزشمند.
6- تالش جهت آزادسازی پتانسیل شرکت های سرمایه پذیر در ایجاد سود عملیاتی 
بیشتر از طریق هماهنگی موثر با نمایندگان شرکت » سما « در هیات مدیره شرکت های 

مذکور.
از  اخــراج شــده  و  غیربورســی  فــروش شــرکت های  تــالش جهــت   -7
بــورس بــه ارزش منصفانــه و تبدیــل آن ها بــه دارایی هــای نرخ بندی شــده.

8- تالش جهت روان سازی معامالت به خصوص در سهام شرکت های کم گردش در 
بورس اوراق بهادار.

9- تعامل موثر با شرکای استراتژیک شرکت به منظور اداره موثرتر و بهینه شرکت ها.
10- برنامه ریزی و اجرای سیاست های کسب و یا نگهداری کرسی هیات مدیره به منظور 

ایجاد مزیت در دارایی ها.
11- پیگیری موثر وصول مطالبات ناشــی از سود سهام شرکت های سرمایه پذیر و 

مطالبات از سازمان امور مالیاتی.
12- پرداخت همزمان سود سهام کلیه سهامداران حقیقی 

از طریق سیستم بانکی در اقصی نقاط کشور .
13- کنترل موثر بر هزینه های شرکت در جهت کاهش و 

حذف هزینه های غیرضروری.
14- آموزش پرسنل جهت به روزرسانی سطح دانش آن ها.
15- بهینه سازی ساختار نیروی انسانی ازنظر کمی و کیفی.

بــر  موثــر  نظــارت  و  راهبــری  هدایــت،   -16
شــرکت های تابعه در جهــت اهداف شــرکت اصلی.
در شرکت ســرمایه گذاری ملی ایران با برنامه ریزی های 
انجام شــده و تنظیم آن بر اســاس حرکت بازار، قیمت 
تمام شده سبد ســرمایه گذاری های بورسی و غیربورسی 
شــرکت از 10/516 میلیارد ریال در ابتدای ســال مالی بــه 11/919 میلیارد ریال 
در پایان ســال مالی رســیده که از رشــد حدود 13 درصدی برخوردار بوده اســت.

کــه از ایــن افزایش مبلغ 783 میلیارد ریال ناشــی از خرید ســهام شــرکت ها، 
882 میلیــارد ریــال ناشــی از شــرکت در افزایــش ســرمایه شــرکت های 
ســرمایه پذیر و کسر مبلغ 263 میلیارد ریال ناشی از فروش سهام بوده است. ارزش 
بازار سبد ســهام شرکت های بورســی ســما از 14/646 میلیارد ریال به 21/692 
میلیارد ریال رســیده که با افزایش رشــد حــدود 48 درصدی همراه بوده اســت.

برنامه های آتی شركت
- استمرار حرکت به سمت انطباق سبد سهام شرکت با سبد سهام هدف بورس اوراق 

بهادار.
- خریدوفــروش در بــورس مبتنی بر اهداف بلندمدت، میان مــدت و کوتاه مدت با 

محوریت تنظیم ریسک، نقدینگی 
شــرکت. بیشــتر  ســودآوری  و 

در  فرصت هــا  کــردن  رصــد   -
بازار اولیــه و بازار غیربورســی در 
صنایــع بــا مزیت نســبی رقابت.

- تالش در جهت اســتفاده از اهرم 
مالی.

- تداوم اصالح ساختار نیروی انسانی.
- ایجاد فصل مشترک بر اساس منافع 
متقابل در شرکت ها با سهامداران موثر 
جهت اداره بهتــر بنگاه ها و نظارت 
مستمر بر حسن اجرای سیاست ها.
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با اجراي کنسرسیوم طراحي خودرو محقق مي شود: 
عرضه نخستین محصول کنسرسیوم ایران خودرو در دو سال و نیم آینده 

مدیرعامل گروه صنعتي ایران خودرواعالم کرد: به زودي با سه شرکت بزرگ

 بین المللي در قالب همکاري هاي مشترک قرارداد امضا خواهیم کرد

مهندس هاشــم یکه زارع درمراســم امضای قــرار داد و تفاهم نامــه ده جانبه 
بیــن المللی بــرای طراحــی و تولید پلتفرم محصــوالت جدید ایــران خودرو  
اظهــار کرد: بعــد ازبرجام توانســتیم تولید نخســتین محصــول را با حضور 
رئیــس جمهور آغاز کنیــم و تا پایان ســال محصول پژو 301 و ســال آینده 
نیــز محصول دیگري را براســاس قرارداد با پــژو به بازار عرضــه خواهیم کرد.
وي خاطرنشــان کرد: طراحي پلتفرم موضوع بسیار مهمي است که ما از ابتداي 
حضــور در ایران خودرو به دنبال آن بودیم و در قــرارداد با پژو هم این اختیار را 
داریم که از پلتفرم پژو براي تولید محصوالت دیگر نیز اســتفاده کنیم. مهندس 
یکه زارع افزود:  در امضاي قــرارداد براي طراحي پلتفرم جدید،  موتور، گیربکس 
و اکســل را پیش بیني کرده ایم و در کنار این همکاري ها شرکت بوش و دیگر
 شرکت هاي بزرگ و قطعه سازان ایراني در طراحي پلتفرم مشارکت فعاالنه اي دارند. 

مدیرعامل گروه صنعتي ایران خودرو گفت: اولین محصول پلتفرم در دو و نیم سال 
آینده وارد بازار خواهد شد که در این پلتفرم سبد محصوالت از جمله تولید خودروهاي 
هیبریدي و برقي وجود دارد. وي خاطرنشان کرد: از دانشگاه هاي صنعتي شریف 
و امیرکبیر براي مشارکت در تولید خودروهاي هیبریدي و برقي دعوت کرده ایم. 
مهنــدس یکه زارع افزود: در 10 ســال آینده،23 محصول جدید روي دو پلتفرم 
طراحي شده تولید خواهد شد و تکیه ما در تولید محصوالت جدید بر قطعه سازان 
داخلي اســت. وي یادآور شــد: قطعه سازان ما باید به دانش فني روز تجهیز و به 
زنجیره جهاني وصل شــوند و در این زمینه ما تمام تالش خود را به کار خواهیم 
بست.مهندس یکه زارع تاکید کرد: سال گذشته یک میلیون و 300 هزار دستگاه 
خودرو در کشور تولید شد که اگر تولید نمي شد باید 13 میلیون دالر ارز از کشور 
خارج مي شــد درحالي که یک بیستم این میزان صرف تولید داخل شده است.

امضای قرارداد و تفاهم نامه ده جانبه بین المللي براي 
طراحي و تولید پلتفرم محصوالت جدید ایران خودرو

بر اســاس تفاهم نامــه ده جانبه ای که بین گروه صنعتي ایــران خودرو، معاونت 
علمی-فناوری ریاســت جمهوری، دانشــگاه های صنعتی شــریف و امیرکبیر، 
شــرکت پینین فارینا ایتالیا، پانچ بلژیک، هیونــدای پاورتک کره جنوبی و بنتلر 
و ماهلــه آلمان امضا شــد، تمامی مراحــل طراحی و تولید پلتفــرم و محصول 
اختصاصــی ایران خودرو توســط برترین های صنعت خودروی جهان آغاز شــد.

عالوه بر این تفاهم نامه، گروه صنعتي ایران خودرو و شــرکت پینین فارینا ایتالیا 
قراردادي را به امضا رســاندند که براساس آن شرکت ایتالیایي با همراهي شرکت 
هاي ذکر شده، پلتفرم و محصوالت جدید ایران خودرو را طراحي و تولید می کند.

سرمایه گذاري الزم براي اجراي قرارداد بیش از ده هزار میلیارد ریال برآورد مي شود 
و کلیه مراحل آن در داخل کشور و گروه صنعتي ایران خودرو انجام خواهد شد. این 
قرارداد نخستین و بزرگترین همکاري بین المللي ایران در این زمینه به شمار مي آید.
اجــراي کامل این قرارداد به طراحي و تولید پلتفرم اختصاصي گروه صنعتي ایران 
خودرو منجر مي شود که محصوالت متعدد در مدل هاي مختلف سدان، هاچ بک، 
کراس آور و شاسي بلند، هیبرید و برقي روي آن به تولید خواهد رسید. پیش بیني 
مي شود نخســتین محصول این قرارداد در نیمه دوم سال98 وارد بازار ایران شود. 
همچنین در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي، معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري 
به عنوان یکي از ارکان اصلي این کنسرسیوم )همکاري مشترک( حضور دارد و با تشکیل و 
توسعه شرکت هاي دانش بنیان طراحي - مهندسي گام هایي را در زمینه تامین قطعات و 
مجموعه هاي موتور،  گیربکس، اکسل، استایل، بدنه و برق و الکترونیک برخواهد داشت. 
توســعه  و  طراحــي  بــراي  شــریف  صنعتــي  دانشــگاه  اینکــه  ضمــن 
خودروهــاي الکتریکــي و دانشــگاه صنعتــي امیرکبیــر بــراي طراحــي و 
توســعه خودروهــاي هیبریــدي در ایــن طــرح مشــارکت خواهند داشــت.

بــرای اجــرای ایــن قــرارداد نیــاز اســت تــا عــالوه بــر حضــور و فعالیت 
شــرکت هــای دانش بنیــان فعال در حــوزه صنعت خــودرو و قطعه ســازی، 
شــرکت های جدیدی نیز ایجاد شــود تــا در زمینه انتقال تکنولــوژی و مراحل 
مختلف ایــن تحول بــزرگ، گروه صنعتــی ایــران خــودرو را همراهی کنند.

همکاري با انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو با هدف ارتقا ساخت داخل 
و تولید قطعات و مجموعه هاي جدید از دیگر محورهاي اصلي قرارداد و تفاهم نامه
 امضا شده توسط گروه صنعتي ایران خودرو و شرکت هاي خارجي است. با مشارکت 
انجمن قطعه سازان در این کنسرسیوم، عالوه بر بومي سازي و تولید داخل قطعات و 

مجموعه ها، سطح دانش فني و تخصصي سازندگان ایراني به طور قابل توجهي توسعه مي یابد.
پینین فارینا ایتالیا یکي از بزرگترین شرکت هاي طراحي پلتفرم جهان به شمار مي آید 
و در کارنامه کاری خود همکاری های زیادی با شرکت هایی چون آلفارومئو، جي.ام، 
هیوندایي، ولوو، جگوار، مازراتی، پژو، هوندا و فیات را دارد. از سال 1951 کلیه خودروهاي 
فراري توسط این شرکت طراحي شده است. پینین فارینا به عنوان لیدر این قرارداد 
طراحي و توسعه پلتفرم اختصاصي براي گروه صنعتي ایران خودرو را به عهده دارد.

شــرکت ماهله آلمان نیــز در این قــرارداد بخش طراحي و توســعه موتورهاي 
جدید براي ایران خودرو را به عهده دارد. براســاس تفاهم نامه اي که امضا شــده، 
ماهلــه 4موتور جدید براي نصــب روي محصوالت جدید ایــران خودرو طراحي 
و تولیــد خواهد کرد. این موتورها در دو حجم 1.2 و 1.5لیتري با ســوخت بنزین 
و گاز خواهنــد بــود. مشــابه موتورهایي که به صــورت اختصاصي بــراي گروه 
صنعتي ایران خودرو طراحي و تولید خواهد شــد هم اکنون توســط ماهله براي 
خودروســازان بزرگي مانند فورد، بي.ام.و و فولکس واگن ســاخته شــده اســت. 
در تفاهم نامه ده جانبه امضا شده، طراحي و توسعه اکسل جدید و مجموعه هاي 
مربوطه به عهده شرکت بنتلر از کشورآلمان است. این شرکت یک تامین کننده کامل 
است که در بخش سازه، شاسي، ماژول هاو سیستم موتور و اگزوز در دنیا پیشرو است. 
بنتلر در 29کشور جهان 70کارخانه دارد و با خودروسازان بزرگ دنیا همکاري مي کند.

شــرکت هاي پانچ بلژیک و هیونداي پاورتک کره جنوبي نیز طراحي و توســعه 
گیربکس هاي دســتي و اتوماتیک براي محصوالت آینده ایران خودرو را به عهده 
دارند. افزایش تقاضاي بازار براي خودروهایي با گیربکس اتوماتیک باعث شده است تا 
در اجراي این کنسرسیوم بین المللي توجه ویژه اي به تولید محصوالت با گیربگس 
اتوماتیک صورت بگیرد و شــرکت هاي برتر دنیا در این زمینه به کار گرفته شوند.
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همراه اول به واقع اول است
رازی که بر غنی نگفتیم، نگوییم

با دوست بگوییم که او محرم راز است

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

مهنــدس جراح، مهنــدس پوررنجبر و جنــاب صدوقی در مجموعــه صاایران و 
ایزایران، ســازمان الکترونیک شــیراز و اصفهان، در مجموعه وزارت دفاع با وزارت 
جنــاب دریادار شــمخانی از دیربــاز یک تیم کاری بــه روز و کارآمــد بودند که 
برون رفــت آن کارت بانک، همراه اول و مخابرات بودند که همــراه با ورود فناوری 
روز و علوم پیشــرفته آی تی و فناوری داده ها به کشــور عزیزمان، بســیاری را به 
اشتغال رســانده و سهولت کار را برای عموم مردم کشــور وارد هزاره سوم کردند.

روز مجمع شــرکت ارتباطات سیار، به عنوان یک ســهامدار ره به تاالر پژوهشگاه 
نیرو پیمودم. باغ زیبای مانده از روســتای سرسبز فرح آباد مرا به یاد گذشته ها برد؛ 
توت های شــیرین، زوار امام زاده داود)ع( و قاطرچی های آشنا به سختی راه و گذر از 
دره های پرخطر و حال یک چهاردیواری با شکل و شمایل یک پارک با خدم و حشم، 
تاالر زیبا و ســن شکیل و آرایش پانل ریاست برای برگزاری مجمع ساالنه شرکت، 
چشــم ها را به سوی خود می کشــید. پس از گذر از دیوار انسانی که نمی دانم برای 

امنیت اســت یا تشریفات، برگه سهام را 
گرفتم و به طرف سالن رهسپار شدم که 
جناب دکتر عسکری مدیر روابط عمومی 
و مرد ســرد و گرم چشــیده روزگار به 
استقبالم آمد و من به رسم ادب به پیشانی 
ســید شیر، این جوان که همه هنرش را 
در بیشــتر شــناختن همراه اول به کار 
برده و لوح های افتخار متعدد در قفسه 
ویترین نشــان از آن دارد، بوسه ای زدم.

برادر عســکری مرا می شناسد؛ هر دو از 
قبیله قلم و صحابه خبریم و به لطف مرا به 
میز روابط عمومی هدایت کرد. نام نوشتم، 
پاکتی حاوی کارت شارژ اینترنت هدیه 
کردند و به سالن رفتم. سالن به دو قسمت 
ســهامداران و مقامات تقسیم شده و در 
میان این دو طبقه باز دیوار انســانی بود.

روح پرسشگر ذاتی حقیر با هر ترفندی 
بود و با لطف جوانی به صف اول رسیدم 

و جنابان پوررنجبر و صدوقی نشسته بودند. حاج آقا صدوقی از مهربانی اش اصال کاسته 
نشــده و حرمت گذار است و قلم را پاس می دارد. از جناب پوررنجبر پرسیدم به این 
نهال ِکشته دهه هفتاد که امروز درختی بارور شده و کارت بانک خوانندش، نمی بالی؟ 
جناب پوررنجبر با همان خنده معروف گفت: پیر مطبوع، خوب همه را به یاد داری. 
چه کردیم، چه شــد. بله، حقیر که از نزدیک شاهد این فعالیت در تیم نامبرده باال 
با ثمین کارت و از آغاز شــاهد حرکت ثمین از فروشــگاه اتکا و ندامتگاه ها بودم تا 
مصاحبه ها و گزارش های پی درپی حقیر با جراید و خبرگزاری های بین المللی بسیار 
خاطره دارم که بازگو کردن آن خالی از لطف نیست؛ از آن سوی تلفن، خبرنگاری از 
آن سوی اقیانوس ها پرسید که می گویند در ایران کارت بانک آمده؟ و من با سرافرازی 
گفتم بله، به پایمردی بچه های مســجد و بســیج آمده است. پرسشگر اپوزسیون 
می گفت مگر فرهنگ دفینه، متکا، پستوی خانه، سنجاق در جیب می تواند کارت بانک 
بشود؟ گفتم آری، ما می توانیم. در اندک زمان حیات ثمین این باور به وجود آمده 
و همان شب از خبرگزاری ها و بزرگ ترین شبکه های بین المللی و صداوسیمای ملی 
این مصاحبه پخش شد و بسیار است... . این خاطره ها نمی گذارد آرام به عنوان یک 
سهامدار اندک در کنجی آرام گیرم. پوررنجبر که نمی خواهد بدان روزها بازگردد، با 

خنده می گوید من پوررنجبرم. جراح این کار را کرد، پدر کارت بانک جراح است. آوای 
قرآن فضای سالن را عطرآگین کرده و من آموخته ام چو قرآن خوانند، خموش باشم.

پس از تــالوت قرآن کریم، ســرود جمهوری اســالمی و ترکیب پانل ریاســت 
مجمع، روی صندلی ســهامدار نشســتم و در آنجا چشــمم به ســالن ساخت 
تلفن همــراه با مهندس جراح در دو دهه پیش مــی رود؛ آن روز یک گام بیش از 
آلکاتــل دوم، جلوتــر از نوکیا و امروز خدمات همــراه اول که به واقع اول اســت. 
آمــار ســال 1395 به خوبی شــهادت می دهد کــه این همراه چرا اولین اســت؛
رتبه اول بیشــترین ســودآوری )در بین شــرکت های گروه ارتباطات و مخابرات(

رتبه اول باالترین ارزش بازار 
رتبه اول شفافیت مالی

رتبه اول بهره وری کل عوامل
)MNP( رتبه اول ترابردپذیری

رتبه اول افزایش سهم بازار
رتبه اول حجم توسعه شبکه

رتبه اول تعداد مشترک در کشور و منطقه
بدیــن آورده، این مدیران بی ادعا و مردان 
و مدیران جوان و باتجربه در همه شئون 
شرکت که به راستی و درستی باعث عزت 
ملی و افتخار هر ایرانی هســتند، دوصد 
شکر و شــکر. خدا قوت اولین همراه ما.    
مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت 
ارتباطات سیار ایران )سهامی عام( مورخ 
پژوهشــکده  محــل  در   1396/02/06
نیرو )ســالن خلیج فارس( برگزار گردید.
در ایــن مجمــع که با حضــور اکثریت 
بیــش از 95/27 درصــد ســهامداران 
حقیقــی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، 
نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 
حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاســت مجمع بــر عهده آقــای علی 
بقائــی بود که جنابان کمــال بیگدلــی و محمدباقر محمدزاده مقــدم در مقام 
نظــار اول و دوم و آقــای فتح اله زرگــر به عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.
در ادامــه بــا قرائت گزارش هیات مدیــره به مجمع مربوط بــه اهم فعالیت های 
صــورت پذیرفتــه در طی ســال مالــی منتهــی بــه 1395/12/30 و پس از 
اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات 
خــود ضمــن  تصویــب صورت های مالــی و تنفیــذ معامالت مشــمول ماده 
129 با تقســیم ســود 7000 ریالی به ازای هر ســهم به کار خود پایــان دادند.

همچنین ســازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت 
برای سال مالی منتهی به 1396/12/29 انتخاب گردید. همراه اول به واقع اول است.

پیام مدیرعامل
سال 1396 در حالی آغاز می شود که برنامه راهبردی پنج ساله اول شرکت ارتباطات 
سیار ایران به پایان رسیده است؛ برنامه ای که چشم انداز آن تداوم و تثبیت جایگاه 
همراه اول به عنوان »محبوب ترین شرکت ایرانی« بود. محبوبیت از منظر مشتریان، 
کارکنان، سهامداران، جامعه و شرکای تجاری، آرمانی که وفاداری میلیون ها مشترک 
ارجمند و توفیق کسب عنوان ارزشمند رتبه اول اپراتورهای تلفن همراه در دو سال 
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پیاپی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نشان از تحقق آن دارد.
برنامه پنج ساله راهبردی در حالی پایان می یابد که همراه اول همچنان پیشتاز عرصه تلفن 
همراه کشور است و به روزترین و وسیع ترین شبکه را با سرمایه گذاری عظیم خود بنا نهاده 
و دستاوردهای بسیاری را در حوزه های راهبردی برای ذی نفعان مختلف داشته است.

سال 1395 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« 
نام گذاری شده بود و بسیار خرسندیم که حاصل برنامه 5ساله همراه اول، توسعه شبکه و 
نوسازی کامل شبکه رادیویی و سرمایه گذاری 110 هزار میلیارد ریالی بوده که به فضل 
پروردگار، در این سال به ثمر نشست و با اجرای طرح 4ساله توسعه آتی شبکه پهن باند 
به صورت فشرده طی سال 1395، تحولی اساسی در ارائه خدمات به مشترکان ایجاد شد.

در سال 1395 همراه اول عالوه بر توسعه و به روزرسانی شبکه گسترده خود، با ارائه 
آخرین فناوری اینترنت همراه )اینترنت نسل چهار و نیم( برای اولین بار در ایران، در 
اقدامی که از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز موردتقدیر قرار 
گرفت، پوشش شبکه خود را به فراتر از مرزهای میهن عزیزمان گسترش داد و در مراسم 
باشکوه اربعین حسینی، امکان برقراری ارتباطی امن و پایدار را برای زائران عتبات عالیات 
فراهم کرد. این اقدام که ازنظر حجم تجهیزات نصب شده و سرویس دهی در نوع خود 
بی نظیر بود، از سیاست کالن همراه اول نشات می گیرد که بر اساس آن، هر ایرانی در 
هر جای دنیا باید از امکان دسترسی به ارتباطات بهره مند باشد. همراه اول این سیاست 
را بــا برقراری رومینگ بین الملل و همچنین با نصب تجهیزات دنبال خواهد کرد.

ســال 1396 در حالی آغاز می شــود که باوجود بازیگران جدیــد و با اجرای طرح 
ترابردپذیری در سال گذشته که وفاداری مشترکان عزیزمان را نشان داد، چهره بازار 
ارتباطات کشــور در حال دگرگون شدن است و همراه اول بر خود الزم می داند که 
ضمن همکاری صمیمانه با دیگر فعاالن این حوزه، بهترین کیفیت و باصرفه ترین 
خدمات را به تمامی هم وطنان ارائه کنند. سال 1396 همچنین سرآغازی جدید برای 
همراه اول اســت؛ ازآن رو که برنامه راهبردی دوم در این سال آغاز می شود و اجرای 
آن، افق های نوبتی را برای بازار ارتباطات و فناوری اطالعات کشــور خواهد گشود.

همراه اول اکنون به روزترین شــبکه تلفن همراه را باتجربه ای 23ساله دارد. تلفیق 
جوانی و تجربه باعث شــده اســت که چشــم انداز »محبوب ترین شرکت ایرانی« 
خیلی دور از دســترس نباشد و گواه این ادعا، اعتماد میلیون ها مشترک ایرانی به 
اپراتوری اســت که برای رضایت خاطر خانواده بزرگ خود همواره در تالش است.

در ســال 1395 همراه اول سرعت بیشتری به اقدامات خود در نوسازی شبکه داد 
و در آستانه دهه مبارک فجر در مراسمی با حضور وزیر محترم ارتباطات و فناوری 
اطالعات، با تجمیع فناوری LTE و فناوری WIFI ، سرعت 1 گیگابیت بر ثانیه و 
با تجمیع فرکانس در 3 باند فرکانســی، سرعت 1/3 گیگابیت بر ثانیه را در محیط 
آزمایشــگاهی به نمایش گذاشت که این امر نشــان از عزم جدی همراه اول برای 
بهره گیری از فناوری های پیشرفته در راستای ارائه خدمات مطلوب تر و جدیدتر به 
مشترکان دارد. اکنون بر خود می بالیم که در کنار تجربه، جوان ترین شبکه تلفن همراه 
را با بهره گیری از فناوری های روز دنیا ساخته ایم؛ شبکه ای که آماده خدمات رسانی و 
ارتباط دهی به مردم کشــور در آستانه بهار طبیعت است. تدبیر روز و شب آدمیان 
در دســتان قادر متعال اســت و ما مفتخریم که در کارگاه عظیم خلقت، نقشــی 
کوچک داریم و در راه خدمت رســانی به میلیون ها ایرانی، شب و روز نمی شناسیم.

در آغــاز ســال نــو، از خداونــد رحمــان و رحیــم می خواهیــم همچــون 
همیشــه مــا را بــا حســن تدبیــر بــه »احســن الحــال« رهنمون ســازد.

اهم عناوین كسب شده در سال 1395
كسب بیش از 10 عنوان در سال 1395

- تندیس بلورین از هفتمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران
- تندیس زرین ســرآمدان روابط عمومی در ســال 95 از پنجمین دوره تقدیر از 

سرآمدان روابط عمومی ایران
- لوح ستاره طالیی روابط عمومی از جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران

- تقدیرنامه و تندیس حامی طالیی ویژه از سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن 
رمز ایران

- نشان والی مهر از کمیته امداد امام خمینی )ره(
- نشان برنزی سه ستاره از دوازدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

- جایزه ملی نوآوری محصول برتر ایرانی از جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی
- نشان ویژه پاسخگویی از سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی

- تقدیرنامه و تندیس همایش سیاست های صنعتی، تجاری و خدماتی در افق 1404
- تقدیرنامه از سی و سومین دوره مسابقات قرآن کریم

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شــرکت ارتباطات سیار ایران )سهامی عام( 
مورخ 1396/02/06 در محل پژوهشکده نیرو )سالن خلیج فارس( تشکیل گردید.
در این مجمع که با حضور 95/66 درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای 
هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، 
ریاست مجمع بر عهده آقای رسول سرائیان بود که جنابان کمال بیگدلی و محمدباقر 
محمدزاده مقدم در مقام نظار اول و دوم و آقای فتح اله زرگر به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.

دستور جلسه مجمع
تعیین دو عضو هیات مدیره

مصوبات مجمع:
شــرکت کاراشــاپ )ســهامی خاص( به شــماره ثبت 429379 و شناسه ملی 
10320815319 و شــرکت مدیریت سامان سازه غدیر )سهامی خاص( به شماره 
ثبت 400253 و شناسه ملی 10320510110 به ترتیب به جای شرکت مخابرات 
استان تهران به شــماره ثبت 228771 و شناسه ملی 10102699019 و شرکت 
مخابرات استان اصفهان به شــماره ثبت 23620 و شناسه ملی 10260444260 
به ســمت اعضای جدید هیات مدیره برای بقیه مــدت تصدی انتخاب گردیدند.

مخابرات( و  رتباطات  ا گروه  شــرکت های  بین  )در  سودآوری  بیشترین  اول  رتبه 
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لج
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آتو

سرمایه گذاری ملت یادآور گنج ایرانی
مدیر، گران ترین پدیده امروز است

مرنجان دلم را كه آن مرغ وحشی
ز بامی كه برخاست مشكل نشیند

ســرمایه گذاری ملت نامی که گنج یادآوری می کند، 
سرمایه گذاری ملت چشم وچراغ ساختمان شیشه ای 
و نام دکتر رســول گنجی برند سهم بود. این سرمایه 
ملــی را چه دردی بود که عالج آن را نداشــتیم و... . 
چراغ برداشــتن و به دنبال سوزن گشتن در انبار کاه 
که هنر ملک داران نیســت، تو که به دنبال ســوزن 
هســتی گر به جایش میخ طویله نشــانت رفت چه 
می شود؟! متاسفانه قدر مدیر را ندانستیم، از نسیمی 
طوفان ســاختیم و مدیــران را به حاشــیه راندیم.

مهندس گنجی و گنجی ها نســل دوم کنشــگران 
اقتصادی ایران بودند و هستند و برای تفکر ناصواب مان، 
ما که آن ها را به کنجی کشاندیم و امروز نمی دانیم با 
آهن پاره هایی که روزی تولیدگر منطقه بودند بایست 
تاســف خورد. چه کنیم و چه گوییم که خود، چوب 
بر سرمایه های انســانی زدیم. بگذریم که اگر داری تو 
عقل و دانش و هوش، همین چند خط بس اســت. 
چو بِه گشــتی، طبیب از خود میــازار. امروزه پس از 
ســال ها آزمون وخطا با تعقلی که در مسئوالن شکل 
می گیرد، دانسته ایم که حل مشکل ما تنها به دست 
مدیران فهیم حاصل می شــود؛ چراکه ما کشــوری 
هستیم با هزاران ســال قدمت فرهنگی و مدیریتی 
کالن و مدیران برخاسته از میان این جامعه برترین های 
جهان هســتند. در دربی و در پُرسمان فهم مدیران، 
رســول گنجی ضریب هوش اش بیش از بیل گیتس 
بود، اگر عرصه را برای خدمت او همواره می کردیم... .

امروز جهان با انتخاب ترامپ نشان داد ثروت داشتن، 
نقطه ضعف مدیریت نیست؛ بلکه قوت است و خوب 
یاد بگیریم و خوب به خاطر بسپاریم و همین بس که 
گنج گنجی را هنر مدیریــت و فهم او حاصل کرد... . 
 از نکات خواندنی گزارش امســال مدیران شــرکت 
می توان به رایزنی جهت مشــارکت در ساخت پروژه 
چاتانوگا که به طورجدی در حال انجام بوده و امید است 
در سال مالی آتی منجر به نتیجه قطعی شود، اقداماتی 
در خصوص رفع بازداشت ملک توانیر که مکاتبات الزم 
انجام شده و همچنین جلسات متعددی میان وکالی 
خریدار و فروشــنده جهت حل موضوع تشکیل شده 
اســت و تالش دوچندان برای جذب هر چه سریع تر 
نقدینگی الزم برای سرمایه گذاری در بازارهای سود ده، با 
رعایت صرفه و صالح تمام ذی نفعان شرکت اشاره کرد.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت 
سرمایه گذاری ملت )سهامی عام( مورخ 1396/01/30 
در محــل خیابان طالقانی، اتــاق بازرگانی و صنایع و 
معادن ایران، شــماره 254، طبقه دهم برگزار گردید. 
در این مجمع که با حضور 60/02 درصد سهامداران 
حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاست مجمع بر عهده آقای محمدرضا وفائی 
بــود که جنابان بیژن فتح اله پور و ســیدمحمدرضا 
حاجی ســیدابوترابی در مقام نظار اول و دوم و آقای 
سهراب رسته به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

در ادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 

به اهم فعالیت های صورت پذیرفته در طی سال مالی 
منتهی بــه 1395/09/30 و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلوات خود ضمن  تصویب صورت های مالی با تنفیذ 
معامالت مشــمول ماده 129 به کار خود پایان دادند.
همچنین موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان 
حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی 
مختار و همــکاران به عنــوان حســابرس و بازرس 
علی البدل شرکت برای سال مالی 96 انتخاب گردید.

پیام هیات مدیره
هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ملت با ارائه گزارش 
عملکرد سالیانه به مجمع عمومی صاحبان سهام بر 
آن است تا ضمن بررسی و نگرش کلی بر عوامل موثر 
در نتایج به دست آمده از عملکرد مالی سال منتهی به 
1395/9/30، اهداف و اقدامات موردنظر در سال پیش 
رو را برای سهامداران محترم تشریح نماید. سهامداران 

عزیز استحضار دارند که بخش تعیین کننده ای از سرمایه 
ثبت شده شرکت در امالک معروف به چاتانوگا متمرکز 
گردیده است؛ لذا علیرغم سیاست های انقباضی دولت 
محترم و بانک مرکزی و کنترل رشــد نقدینگی که 
کلیه فعالیت های اقتصادی ازجمله صنعت ساختمان 
را تحــت تاثیر قرار داده، تالش مســتمر و مضاعفی 
جهت خــروج از وضعیــت موجود و ایجــاد امکان 
فعالیت منطبق با مفاد مندرج در اساســنامه شرکت 
که همانا ســرمایه گذاری در بازار سهام است به عمل 
آمده که مجمل آن ذیال به اســتحضار عزیز می رسد.

1- فروش زمین به قیمت مناســب: فروش زمین به 
لحاظ ایجاد امکان تسریع در ورود نقدینگی به شرکت 
و سرمایه گذاری در سهام پربازده و فعالیت شرکت در 
بازار بورس اوراق بهادار به عنوان اولویت، مدنظر هیات 
مدیره می باشد و دراین ارتباط مذاکراتی نیز با خریداران 
به عمل آمده؛ لیکن خریداران در آخرین جلسه، ادامه 

مذاکرات را به بعد از انتخابات سال 96 موکول نمودند.
2- مشارکت در ساخت: با توجه به شرایط قابل انتظار 
بهبود بازار مسکن، یکی از مناسب ترین راهکارها، اقدام 
مشارکت در ساخت می باشد. در رابطه با زمین یادشده 
پیشنهادات متفاوتی برای مشارکت در ساخت از طرف 
شــرکت های داخلی و خارجــی در دوره مالی مورد 
گزارش به شرکت سرمایه گذاری ملت ارائه گردیده که 
تمامی موارد توسط هیات مدیره مورد ارزیابی و بررسی 
قرار گرفته است و در صورت نتیجه قطعی، مراتب در 
سال 96 به استحضار سهامداران محترم خواهد رسید.
به هرحال در ارتباط با موارد فوق گزینه ای که صرفه و 
صالح سهامداران در آن لحاظ شده باشد انتخاب می گردد.

3- فروش، انحالل و تعیین تکلیف شرکت های زیان 
ده: تالش جهت فروش و یا انحالل شرکت های زیان ده 
مشمول ماده 141 قانون تجارت نیز ازجمله اقداماتی است 
که در سال مالی گذشته به قرار ذیل به عمل آمده است.
1-3- شرکت سنگاب همدان در خردادماه سال 1395 
منحل و وجوه حاصل از فروش ماشین آالت آن نیز صرف 
پرداخت بخشی از بدهی های شرکت گردید و حدود 
40 میلیارد ریال از زیان انباشته تلفیقی حذف گردید.

در  ملــت  مدیریــت  بازرگانــی  شــرکت   -3-2
خردادمــاه ســال 1395 منحــل و 13 میلیــارد 
ریــال از زیان انباشــته تلفیقی نیز حــذف گردید.
3-3- تعیین تکلیف شــرکت ماشین آالت صنعتی 
تراکتورسازی ایران یکی از اساسی ترین معضالت شرکت 
ســرمایه گذاری ملت طی سال های گذشته وضعیت 
شرکت تراک بوده است که به دلیل زیان انباشته 823 
میلیارد ریالی شرکت مذکور و با عنایت به اینکه شرکت 
ســرمایه گذاری ملت ســهامدار 70 درصدی شرکت 
فوق الذکر می باشد، عمده زیان انباشته تلفیقی شرکت 
ســرمایه گذاری ملت مربوط به شرکت ماشین آالت 
صنعتی تراکتورسازی ایران بوده است که با توجه به رای 
دادگاه مبنی بر ورشکستگی و توقف عملیات از تاریخ 
1386/2/10 در همین ارتباط زیان تلفیقی شــرکت 
حدود مبلغ 105 میلیارد ریال کاهش یافته اســت.

با عنایت بــه موارد فوق هیات مدیره انتظــار دارد با 
فروش یا مشــارکت در ســاخت امالک مورداشاره و 
رهایــی از شــرکت های زیان ده در ســال مالی آتی 
به سود قابل قبولی دســت یافته و به فعالیت اصلی 
خود که همانــا ســرمایه گذاری در ســهام پربازده 
می باشد بازگشته و سهام شــرکت نیز در بازار بورس 
و اوراق بهــادار ارزش واقعــی خود را به دســت آورد.
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مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت ســیمان 
 96/02/25 تاریــخ  در  )ســهامی عام(  خــزر 
تشــکیل شــد. تصمیمــات مجمــع عمومــی 
عــادی ســالیانه بــه شــرح زیــر مــی باشــد: 
1( صورت هــای مالــی ســال مالــی منتهــی به 
95/12/30شــرکت مــورد تصویب قــرار گرفت.

2( ســود تقســیمی بــه ازای هــر ســهم  مبلغ 
گرفــت. قــرار  تصویــب  مــورد  250ریــال 

3( موسسه حسابرسی»آروین ارقام پارس« به عنوان 
حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه 
»حافظ گام« به عنوان بــازرس قانونی علی البدل 
شــرکت برای ســال مالی 96 انتخــاب گردیدند

مهنــدس منصور نجفی مدیرعامــل و عضو هیات 
مدیره سیمان در ابتدای گزارش خود با اعالم اینکه 
ســیمان خزر قدمتی بیش از 30 ســال در استان 
گیالن دارد که توانســته با بکارگیری سیستم ها و 
دســتگاه های مدرن و همچنیــن با رعایت مصالح 
زیست محیطی عالوه بر تامین نیاز منطقه و داخلی 
استان نسبت به گســترش بازارهای همسایه اقدام 
کرده و گامی بلند در مسیر رشد و شکوفایی صنعت 
استان و کشــور بردارد، اضافه کرد امکانات سخت 
افزاری و نرم افزاری ارزشمندی در سیمان خزر وجود 
دارد، که سیمان خزر در پشتوانه آن و با بهره گیری 
از تکنولوژی روز دنیا و همچنین ماشــین آالتی از 
کمپانی های معروف آلمان و دانمارک به عنوان یک 
بنیه اقتصادی در اســتان مشغول به فعالیت است.

مدیرعامل ســیمان خزر ادامه داد: بــه علت ورود 
سرمایه های انسانی متخصص و ارزشمند، مهمترین 
اولویتی که در ســال 95 در دستور کار قرار گرفت 
تنــوع در تولید محصوالت و ارتقای کیفیت بود که 
سیمان خزر با توجه به امکانات موجود، تولید و عرضه 
همزمان 6 نوع محصول سیمانی با کیفیت در سال 
مالی مورد گزارش را در کارنامه خود به یادگار گذاشت 
کــه برگ زرینی بود در تاریخچه فعالیت شــرکت.

مدیــر خوش فکر و توانمند شــرکت که توانســته 
در همین بازه کم کاری کند کارســتان، در بخش 
دیگری از گزارش خود با اشاره به اشتغال مستقیم 
500 نفری و 3500 نفری غیرمستقیم این شرکت 
در منطقه افزود با احتســاب خانواده های این افراد 
بیش از 20 هزار نفر از طریق کارخانه مذکور معاش 
و زندگی می کنند که همین موضوع باعث شــد با 
همــت و درایت تمام ارکان مجموعه و مســئولین 
تالش مضاعف بکار برده شود تا نگین صنعت کانی 
شمال کشور به روزهای خوش برگردد و شاکریم که 
به اهداف اولیه خود در این مدت رسیده ایم و با توکل 
به خدا به امید موفقیت های بیشتر ادامه مسیر را طی 

می کنیم چرا که به ظرفیت ها و خودباوری مجموعه 
سیمان خزر اعتقادی راسخ و اطمینان بخش دارم.

مهندس نجفی با بیان اینکه کارخانه ســیمان خزر 
نقش تعیین کننده ای در گیالن دارد، تصریح کرد: به 
دلیل رکود در ساخت و ساز، صنعت سیمان با مشکل 
مواجه شده بود اما مسؤوالن استان با حمایت ویژه 
خود روند فعالیت سیمان خزر را امیدوارکننده کردند.

مدیرعامــل کارخانــه در همیــن بــاب و نتیجه 
رایزنی ها و عملکرد شــرکت در سال مالی گزارش 
ســیمان خزر متذکر شد: سال گذشــته کارخانه 
مذکور در حال قرار گرفتن در ردیف شــرکت های 
زیــان ده و مــاده 141 بــود امــا بــا تالش های 
انجــام شــده، از زیان دهــی خارج شــده اســت.

نجفی با اشــاره به برنامه هــای اجرایی در کارخانه 
ســیمان خــزر، بیــان کــرد: ارتقــای کیفیت از 
لحــاظ ســخت افزاری و نرم افــزاری از اقدام های 
انجام شــده در مجموعه بود که ثمــرات آن برای 

تمام ذینفعان و ســهامداران رضایــت بخش بود.
وی از عرضــه ســیمان کارخانه ســیمان خزر به 
پروژه های ملــی خبر داد و یادآور شــد: نگرانی از 
لحــاظ کیفیت محصــول تولیدی برطرف شــده 
اســت و با توجه به قراردادها برای ســال مالی آتی 
روندی صعودی و رو به رشــد را متصور هســتیم..

مدیرعامل کارخانه سیمان خزر، کاهش قیمت تمام 
شــده محصول را از اقدام های انجام شــده در این 
کارخانه دانست و خاطرنشان کرد: با اجرای طرح های 
شــرکت و حمایت ویژه ای که از این طرح ها شــد 
به کاهش 26 درصدی بهای تمام شــده ســیمان 
کارخانه خزر نسبت به بودجه تعیین شده در سال 

95 رسیدیم.
مهندس نجفی تالش در ارتقای فروش سیمان در 
بــازار را از برنامه های اجرایی در کارخانه ســیمان 

خزر ذکر کرد و افزود: عوامل مذکور موجب شــده 
کارخانــه از زیان دهــی خارج شــود ضمن اینکه 
از نظــر بودجــه ای 50 درصد ارتقا پیــدا کردیم.
مدیرعامــل کارخانه ســیمان خزر با بیــان اینکه 
رقابــت منفی هنــوز در بازار وجــود دارد، تصریح 
کرد: در تالش هستیم با ارتقای کیفیت و بازاریابی 
علمی و منطقه ای ســهمیه خود را افزایش دهیم.
نجفی به فعالیت 70 درصدی کارخانه سیمان خزر 
اشــاره کرد و گفت: امیدواریم روزی برسد بتوانیم 
بــا ظرفیت صد درصدی فعالیت داشــته باشــیم.
مهندس نجفی در بخش دیگری از گزارش جامع خود 
به مجمع با بیان این که هدف ما تحقق بخشیدن به 
»اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« طبق فرمایش مقام 
معظم رهبری بود که، گفت: در مجموعه ســیمان 
تــالش کردیم اقتصاد مقاومتــی را به منصه ظهور 
برسانیم و عملیاتی کنیم در این راستا سه استراتژی 
کلی شامل تولید محصول با کیفیت، کاهش هزینه ها 
در ارتباط با محصول قابل رقابت و تنوع محصول را 
برنامه ریزی کردیم و با همه امکانات سخت افزاری و 
نرم افزاری در راستای تحقق شعار سال تالش کردیم.   
مهنــدس نجفی اضافه کرد: کیفیت ســیمان خزر 
به قــدری افزایش یافتــه کــه در پروژه های ویژه 
و حیاتی کشــور به خصــوص پروژه هــای عمرانی 
مهم پایتخــت  هم چنین پروژه های ملی ســطح 
اســتان مورد کاربرد قرار می گیرد و همین موضوع 
ارتقــاء و ثبــات کیفیت باعث شــد که ســیمان 
خــزر به عنــوان برند برتر اســتان برگزیده شــود 
در ادامه مدیر ارشــد شــرکت خاطرنشان ساخت: 
اعتقاد داریم که بهترین سیمان سطح ایران و اروپا 
را تولید می کنیم، چون در این راستا گواهینامه های 
ملی کیفیت را از اســتاندارد ملــی ایران گرفتیم و 
مطابق بــا کیفیت های بین المللی ســیمان تولید 
 ،EN می کنیم، هم چنین گواهینامه های بین المللی
سری های کامل ISO، استاندارد گوست روسیه را 
داریم که بیانگر کیفیت محصول سیمان خزر است.
نجفی تصریح کرد: در کنار تنوع تولید، بحث اقتصاد 
مقاومتی را با کاهش قیمت تولید عینیت بخشیدیم 
و بــه جد همــکاران من در جهــت کاهش بهای 
تمام شــده با اقدامات ارزشمندی در فرموالسیون 
تولید سیمان، در هزینه های تعمیرات و نگهداری، 
هزینه های جاری تولید تالش کردند و با تشــکیل 
کمیتــه و کارگروه هــای بهای تمام شــده موفق 
شــدند کاماًل به بحث اقتصــاد مقاومتی در جهت 
کاهش بهای تمام شــده در سیمان خزر فائق آیند.
مدیرعامل ســیمان خزر گفت: جهت تحقق »اقدام 
و عمل« اقتصاد مقاومتی، امسال در مقایسه با سال 

سیمان خزر مقام اول تولید سیمان با کیفیت
جادوی مدیریت مهندس نجفی در گذر از ماده 141 و تاختن به سوی سود
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گذشته 35 درصد کاهش بهای تمام شده سیمان را 
داشتیم که باعث شد زیان های گذشته را پوشش دهد.

وی در خصوص برنامه های کارخانه سیمان خزر در 
سال آتی، ادامه داد: علی رغم پیش بینی رکود، تالش 
داریم سه اســتراتژی تبیین شده را تقویت کنیم و 
کماکان به دنبال ارتقای کیفیت، کاهش بهای تمام 
شده، تولید و عرضه سیمان سرباره ای ضد سولفات 
باشیم و  در نظر داریم که در سال آینده فرآیند تولید 
آزمایشی سیمان سرباره ای ضد سولفات را به تولید 
صنعتی تبدیل کنیم تا ان شاا... سیمان خزر را به عنوان 
یک بنگاه اقتصادی موفق معرفی کنیم و مزایای آن 
در قالب شــکوفایی اقتصادیی به مردم عزیز برسد.

در حاشــیه این مجمــع مهندس نجفــی با بیان 
این که صــادرات عموماً به کشــورهای آذربایجان، 
روسیه و گرجســتان انجام می گیرد، ادامه داد: در 
حوزه صادرات هم افزایش چشــمگیری داشــتیم، 
ســال گذشــته در مجموع 10 هزار تــن صادرات 
ســیمان و کلینکر داشــتیم که این میزان امسال 
به بیــش از 26 هزار تن افزایش پیدا کرده اســت.

شایان ذکر است شرکت سیمان خزر بعنوان یکی از 
واحدهای بزرگ تولیدی ســیمان در کشور در نظر 
دارد تا با ایجاد ســازمانی دانائی محور و بهره مندی 
از منابع انسانی خالق ، و با استفاده از جدیدترین و 
مدرن ترین ماشــین آالت و تجهیزات خود و وجود 
معادن غنی ، شرکتی پیشرو درتولید انواع سیمان 
بــوده و جایگاهی ممتاز در میــان تولید کنندگان 
داخلی ســیمان و منطقه را کســب نماید. شرکت 
سیمان خزر تالش مینماید تا برای سهامداران واحد 
تولیدی با سود مطمئن؛ برای جامعه و مشتریان محل 
اعتماد؛ برای کارکنان، مرکزی مناسب جهت تالش 
، رشد و بالندگی همسو با اهداف سازمان بشمار آید. 
ایــن شــرکت بر آن اســت تا بــا برخــورداری از 
ویژگیهایی نظیر همجــواری با دریای خزر فرصت 
ممتازی جهت دسترســی به بازارهای صادراتی را 
بدســت آورده تا ضمن توســعه بازار هدف و تولید 
انواع ســیمان خاکســتری و پوزوالنــی با کیفیت 
باال ، حضوری برجســته و زیربنائی در توســعه و 
بالندگی استان همیشه ســبز گیالن داشته باشد.

اجازت می خواهیم از لطــف و عنایت برادرعزیز و 
کاردان، معمار مالی شــرکت جناب علیرضا قادری 
که حســابهای شــفاف و پاک او در این سال مالی 
مورد توجه صاحبنظران بوده و دوشادوش مدیریت 
ارشــد توانســته اند افتخاراتی از جملــه برگزیده 
جشنواره برند برتر سال 95 استان گیالن، دریافت 
گواهینامه رعایت از حقوق مصرف کنندگان، دریافت 
گواهینامه مدیریت انرژی، اولین در حفاظت محیط 
زیســت و حامی صنعت ســبز ، صادرکننده نمونه 
اســتانی و ارتقاء کیفیت و افشــاء اطالع رســانی 
و ... را بــرای ذینفعــان حاصل ســاخته و حرمت 
اهل مطبوع دارد نهایت تشــکر را داشــته باشیم.

و جمله آخر آنکه توفیق اخذ اســتاندارد سیســتم 
یکپارچه مدیریت گامی اســتوار در تحقق چشــم 
انــداز ســیمان خزر می باشــد که بــدون درایت 
وتدبیر این دو عزیــز و حمایت همه جانبه اعضای 
هیات مدیــره و ســهامداران عمده میســر نبود.  

پیام هیات مدیره
بررســی کلی بــر وضعیــت و تحــوالت صنعت

مازاد عرضه بر تقاضا بــه علت رکود و بهره برداری 
از کارخانجات جدید افزایش توان تولید سیمانهای 
آمیخته نهایتا، رقابت شــدید بیــن تولیدکنندگان 

این صنعــت و جنگ قیمتی و خطــر جایگزینی 
کاالهایــی جدیــد از مهمترین رخدادهای ســال 
1395 بوده اســت. تداوم موضــوع افزایش تحریم 
ها از ســال 1393 می باشــد که به تبع آن کاهش 
تاثیرگذار مقدار و نرخ فروش نفت را در پی داشــت 
و به همین دلیل نیــز درآمد ناخالص ملی کاهش 
و تعــداد زیادی از فعالیتهای عمرانی بدلیل کاهش 
بودجه مربوطــه متوقف گردیــد و این موضوعات 
نیز به فعالیت این شــرکت تاثیر گذاشته و با توجه 
بــه کاهش فــروش محصول و کاهــش نقدینگی 
وضعیت اقتصادی شــرکت را دچار مشــکل نموده 
است و متاســفانه شرکتهای سیمان جهت ترغیب 
و جذب مشــتریان ناچــار به اعطــای تخفیفات 
کالنی شــدند. بطوریکه حاشیه ســود بسیاری از 
شرکتهای سیمانی شــدیدا کاهش یافت . کاهش 
سودآوری همراه با کاهش نقدینگی استمرار فعالیت 
خیلی از کارخانجات را شــدیدا تهدید کرده است 
مصوبــات دولت محتــرم درخصوص بســته هاي 
حمایتي عملي نگردیده و بســیاري از کارخانجات 
که با تســهیالت گــران قیمت بانکــي طرح هاي 
توســعه خود را اجرا نموده اند، هم اکنون در کوران 
بحران بازپرداخت بدهي ها به ویژه بدهي هاي ارزي 
که با نرخ مبادله اي بازپرداخت خواهند شــد، واقع 
گردیده و وارد ســیکل عــدم پرداخت دیون بانکي 
و جرایم مربوطــه گردیده اند که در نهایت چنانچه 
سیاست هاي مناسبي درخصوص حمایت از اینگونه 
بنگاه هــاي کارآفرین اتخاذ نگــردد، منجر به رکود 
اقتصــادي صنعت و تهدید اشــتغال خواهد شــد.

حمل درونگر سیمان 
همچنین با توجه به افزایش قابل مالحظه نرخ کرایه 
کامیون ها بدلیل افزایش قیمت سوخت، هزینه های 
تولید و توزیع بســیاری از کارخانجات نیز افزایش 
قابل مالحظه ای داده اســت و بعلت اینکه سیمان 
کاالی حجیمی می باشــد، نقش کرایه ی حمل در 
قیمت تمام شــده مصرف کننده بسیار پررنگ می 
باشــد به همین دلیل الزم است با جهت گیریهای 
مناسب و سیاست های تشویقی ، ساز و کاری جهت 
کاهش و یا الاقل تثبیت قیمت ها که یکی از راه های 
برون رفت از بحران فعلی می باشد اندیشیده شود.

راهکارهای دیگر برون رفــت از بحران فعلی، ارتقا 
کیفیت و حذف نوســانات کیفی محصوالت، تنوع 
تولید، کاهش هزینه های تولید، ارتقاء شاخص های 
موثــر در صنعت ســیمان و کاهــش قیمت تمام 
شــده محصول اســت همراه با تمایز محصوالت و 
خدمــات فروش و پس از فروش کــه با ایجاد فکر 
و نگرشــی نــو در مجموعه عملیاتی خواهد شــد.  
همچنین دولت محترم مي تواند تســهیالت ارزان 
قیمت بانکي جهت تغییــر مکانیزم تولید، افزایش 
بهره وري و نیز کاهش مصرف انرژي از طریق تغییر 
تکنولوژي به بنــگاه هاي کارآفرین اختصاص دهد.

بیان استراتژی شركت
بیان ماموریت

1- فعالیت شرکت تولید انواع سیمان خاکستری با 
کیفیت مطلوب )براساس استانداردهای ملی( است.

2- یکی از اهداف مهم شــرکت، توســعه بازارهای 
جدید مصرف و گســترش حــوزه های جغرافیایی 
در استان همجوار گیالن و کشورهای منطقه است.

در  مشــارکت  شــرکت،  وجــودی  فلســفه   -3
توســعه زیر ســاختها، عمران، آبادانــی، افزایش 
اســتحکام ســاختمان ها و پروژه هــای عمرانــی 

در کشــور و توســعه اقتصــادی منطقه اســت.
4- ویژگی های متمایز شرکت خودباوری و چابکی 
سازمانی است. شرکت ســیمان خزر با بکارگیری 
رویکردهــای نویــن مدیریــت، همــواره یکی از 
شرکت های پیشــرو در صنعت سیمان می باشد.

5- مــا بــرای افزایش روزافــزون بازده ســرمایه 
گــذاری و ارائــه اطالعــات شــفاف و صحیــح 
بــه ســهامداران، خــود را مفیــد مــی دانیــم.

6- ما با تنوع بخشی به محصوالت ، ارتقاء و تثبیت کیفیت 
، برای افزایش رضایتمندی مشــتریان می کوشیم.

7- منابع انســانی ســرمایه اصلی شرکت هستند 
. مــا با ارج گــذاردن به کرامت و ارزش اســالمی 
و انســانی ، فرصــت مناســبی بــرای افزایــش 
وفــاداری ، انگیــزش و نــوآوری منابع انســانی و 
تــداوم خدمــت متخصصــان فراهم مــی آوریم.

8- ما با اهتمام پیوســته در پاسداشــت و رعایت 
محیط زیســت به عنــوان ســرمایه ای که عالوه 
بر نســل فعلی به تمام نســل هــای آتی نیز تعلق 
دارد کوشــا هستیم. لذا تحقق شــعار زمین سبز، 
آســمان آبی و آب پاک را وظیفــه خود می دانیم.

برنامه های آینده شركت
الــف-  گســترش بازارهــای فــروش محصوالت

هم اکنون محصوالت شــرکت در استانهای گیالن، 
مازندران، البرز، تهران و ... توزیع می گردد. و درصدد 
جلب رضایت مشــتریان )مشتری مداری( و تالش 
در جهت وفادار نمودن مشتریان و توجه به عاملین 
عمــده و افــراد دارای خرید اعتباری می باشــیم.

در توســعه ی بازار در استان های همجوار و جذب 
مشــتریان جدید داخلی و کشورهای همسایه و ... 
) توســعه بازار با توجــه ویژه به امر صــادرات( از 
جمله صادرات به کشــورهای روســیه )داغستان و 
آستاراخان( و ترکمنستان ، آذربایجان و قزاقستان.

ب - تولید محصوالت :
بودجــه ســال مالــی 1396 شــرکت بــا تولید 
تــن    750/000 و  کلینکــر  تــن    700/000
ســیمان و تحویــل 750/000 تــن ســیمان و 
30/000 تن کلینکر صادراتی تنظیم شــده است.

ج - مشارکت در سرمایه گذاریها
شــرکت در ســال آتی برنامه ای برای مشارکت در 

سرمایه گذاریها ندارد.
د - شیوه های تامین مالی :

تامین مالی عمدتا از محل فروش محصوالت شرکت 
تامین خواهد شد و در صوت نیاز از سیستم بانکی 
تســهیالت )بانکهای دولتی( دریافت خواهد شــد.
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اخبار بانک و بیمه

گــذاری  ســرمایه  شــركت  مدیرعامــل 
خبــرداد:  مســكن  بانــك  مســكن 
اقتصــادی  جدیــد  مــدل  اجــرای 
شــهری  نابســامان  بافت هــای  احیــای 

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شــرکت سرمایه گذاری 
مســکن بانک مسکن با اشاره به رویکردها و برنامه های 
جدید این شرکت در ســال 96 از اجرای سیاست های 
جذب ســرمایه گذاران خارجی در این صنعت خبرداد. 
محمدرضا امینی با اشــاره به مهم تریــن  برنامه های 
شــرکت ســرمایه گذاری مسکن در ســال 96 گفت: 
یکی از برنامه های شــرکت، ســامان دادن به وضعیت 
بنگاه داری و شــرکت داری اســت تا بتوان شرکت های 
زیر مجموعه را با مدیریت صحیح و شــفاف اداره کرد.

وی با بیان اینکه به دلیل مشــکالت اقتصادی به ارث 
رســیده از ادوار گذشــته باید اقداماتی صورت گیرد تا 
بنگاه های راکد در جهت رونق ســوق داده شوند افزود: 
در همین راســتا خروج این بنگاه ها از رکود در دستور 
کار شــرکت سرمایه گذاری مســکن قرار گرفته است.

مدیرعامــل و عضــو هیأت مدیره شــرکت ســرمایه 
گذاری مســکن بانک مســکن  با تاکید بر فعالیت های 
اقتصــادی در بخــش مســکن و ســاختمان گفت: بر 
همین اســاس ورود به پروژه های بافت های نابســامان 
شــهری یکی از برنامه های شــرکت اســت که در این 
زمینــه در نظــر داریم یــک مدل اقتصادی مناســب 
برای نوســازی ایــن بافت ها تدویــن و نهادینه کنیم.
امینی، توجیه پذیر کردن تولید در صنعت ساختمان را 
رویکرد دیگر شرکت سرمایه گذاری مسکن عنوان کرد 
و ادامــه داد: تولید در صنعت ســاختمان به روش های 
ســنتی توجیــه اقتصادی نــدارد لذا بایــد در جهت 
توجیه پذیر کردن ســاخت و ســاز اقدام کــرد. امروز 
متاســفانه به دلیل دیدهای ســنتی ســرمایه گذاران 
و انبوه ســازان انگیزه ای برای ســرمایه گذاری در این 
بخش ندارند بنابراین باید با روش های جدید این انگیزه 
را احیــا کرد که در این زمینه قطعــا گام بر می داریم.

وی با اشــاره به باال بودن نرخ تامیــن مالی در بخش 
مســکن و ســاختمان گفــت: ایــن موضــوع باعث 
افزایش قیمــت تمام شــده پروژه ها می شــود که بر 
همین اســاس بــه دنبال ایجــاد راهکارهــای متنوع 
بــرای جــذب ســرمایه ها در بخش هســتیم چراکه 
بخش ســاختمان موتور اقتصادی کشــور اســت که 
ورود ســرمایه ها به این بخش نیــز می تواند در رونق 
اقتصادی و همچنین رشــد اقتصادی کشور موثر باشد.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مسکن بانک مسکن 
از برنامــه عملیاتی جدید این شــرکت بــرای جذب 
ســرمایه گذاران خارجــی خبر داد و گفــت: در حال 
هماهنگی با »ســازمان ســرمایه گذاری و کمک های 
اقتصــادی و فنــی ایــران« هســتیم تــا راهکارهای 
جدید جذب ســرمایه گــذاری در بخش مســکن را 
شناســایی و اجرایی کنیم. این یــک گام جدید برای 
ورود ســرمایه گذاران خارجی به کشــور خواهد بود.

امینی افزود: در راســتای اجرای سیاســت های جذب 
سرمایه گذاری در صنعت ساختمان، به دنبال شناسایی 

مزیت های سرمایه گذاری در شهر تیس استان سیستان 
و بلوچستان هستیم؛ در حال حاضر اجرای این سیاست 
را از این منطقه آغاز کردیم که در آینده با شناســایی 
ظرفیت های جدید، به مناطق دیگر کشور تعمیم می یابد.

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شــرکت سرمایه گذاری 
مســکن همچنین به تکمیل پروژه هــای نیمه تمام به 
عنوان یکی از رویکردهای مهم این شــرکت در ســال 
جاری اشــاره کرد و گفــت: برای تکمیــل پروژه های 
نیمــه تمــام نیز عزم جدی در شــرکت وجــود دارد.
وی بــا بیان اینکــه در حال حاضر مســاحت زیربنای 
پروژه هــای نیمــه تمــام تحــت پوشــش شــرکت

ســرمایه گذاری مسکن محاســبه شده است گفت: در 
ســال گذشــته 150 هزار مترمربع از پروژه های نیمه 
تمــام را تکمیل کردیم که برای ســال 96 تکمیل دو 
برابر این میزان پیش بینی شده به طوریکه حدود 300 
هــزار مترمربع از پروژه های نیمه تمام را تکمیل کنیم.
بانــك ایــران زمیــن جامــع تریــن ربات
اندازی كرد راه  را  بانكی  پیام رســان شــبكه 
بانک ایران زمین در راســتای ایجــاد تحول دیجیتالی 

و بهــره گیری از فضــای مجازی برای اطالع رســانی 
مطلوب و ســریع، دومیــن ربات پیام رســان خود و
امع ترین ربات پیام رسان شبکه بانکی را راه اندازی کرد.
این ربات پیام رســان با 52 خدمــت از امروز کار خود 
را آغاز کرد. مشتریان این بانک می توانند با مراجعه به 
آدرس http://t.me/izbankbot به خدمات مختلفی 
مانند اطالعات شــعبه من، شناسه شــبا من، باشگاه 
مشــتریان، تقویــم دیجیتال، ســامانه پیوند، خدمات 
بانکداری دیجیتال، تبدیل شــماره کارت به شناســه 
شبا، دانلود اپلیکیشن همیار بانک، آخرین اخبار بانک 
ایران زمین، شــبکه های اجتماعی بانک ایران زمین، 
گالری تصاویر، اســتعالم ضمانت نامه های بانک ایران 
زمین، کمپین محیط زیســتی »همیــن یک زمین«، 
ماهنامه ارتباط ایران زمین، دعوت به همکاری، درباره 
بانک، ثبت نظر، راهنما ... دسترســی داشــته باشند.
بانك پاسارگاد؛  در  ارزی  انواع خدمات  توســعه 
اقبــال بانك پاســارگاد در بیــن بانك هــای 
خارجــی بــرای آغــاز و گســترش همكاری

ســال های  در  بانک پاســارگاد  مطلــوب  عملکــرد 
فعالیت، باعث شــده جایــگاه مطلوب و شایســته ای 
را در صحنــه  بانکــداری بین المللــی از آن خود کند. 
خسرو رفیعی مشــاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی 
این بانــک ضمن تأکید بر این مطلــب گفت: با توجه 
بــه عملکــرد مطلوب بانک پاســارگاد طی ســال های 
گذشته، ضمن آنکه جایگاه این بانک در بین بانک های 

خارجی مستحکم تر شده است، بســیاری از بانک های 
دیگــر نیز همکاری خود را با ایــن بانک آغاز کرده اند.
وی ادامه داد: از این رو بانک پاســارگاد همانند گذشته، 
برای ارائه کلیه خدمات ارزی از جمله گشــایش انواع 
اعتبارات اســنادی دیداری و مدت دار، حوالجات ارزی، 

خرید و فروش و افتتاح حســاب های ارزی و همچنین 
صــدور ضمانتنامه هــای ارزی و خدمــات مربوط به 
صــادرات کاال در خدمــت هم میهنان گرامی اســت. 
رفیعی تصریح کرد: در همین راســتا بانک پاســارگاد 
آمادگی گشــایش اعتبار اســنادی دیــداری را برای 
کلیــه گروه های دارای ثبت ســفارش با نوع تأمین ارز 
متقاضــی و نوع عملیات بانکی بر اســاس بخشــنامه 
بانــک مرکــزی دارد. وی در توضیــح ایــن خدمت 
ادامــه داد: میــزان پیش پرداخت کــه حداقل آن 10 
درصــد مبلــغ اعتبار اســنادی خواهد بــود، با توجه 
بــه وضعیــت اعتباری متقاضــی تعیین و بــر مبنای 
نــرخ هــر دالر، معــادل 36 هــزار ریال بــه صورت 
علی الحساب هنگام گشایش اعتبار دریافت خواهد شد.
وی خاطرنشــان کرد: بدیهی است فروش ارز در زمان 
معامله اســناد در اینگونه موارد توسط بانک مرکزی بر 
مبنــای 100 درصد وجه اســناد به نــرخ روز ارز آزاد 
یــا نــرخ ارز آزاد در روز صــدور گواهــی ثبت آماری 
)هر کدام کمتر باشــد( و به شــرط عدم گذشت بیش 
از 6 مــاه از تاریــخ تأیید گواهی ثبــت آماری صورت 
خواهــد پذیرفــت و بدین ترتیــب واردکننــدگان در 
مقابل نوسان نرخ ارز پوشــش الزم را خواهند داشت.
بیمــه هــای زندگی  بررســی چالش هــای 
ایــران  گــران  بیمــه  ســندیكای  در 
در اولیــن جلســه کارگــروه تخصصی توســعه بیمه 
هــای زندگی، چالش هــا و برنامه های ســال 1396 
کارگــروه و  اولویــت هریــک از برنامه هــا با حضور 
اعضــای کارگروه مورد بحــث و بررســی قرارگرفت.
 عباس رنجبر کلهرودی دبیر کارگروه تخصصی توسعه 
بیمــه های زندگی با اعالم خبر مذکور اظهار داشــت: 
در این جلســه ابتدا آقــای دهگاهی معــاون اجرایی 
ســندیکای بیمه گران ایران ضمن تشــریح تغییرات 
به عمل آمده در ســندیکای بیمه گــران ایران، اعالم 
کــرد به منظور چابکی و اثربخشــی بیشــتر کارگروه 

ها مقرر شــده اســت که  تعداد اعضــای هرکارگروه 
بــه 10 نفــر کاهــش یافتــه و مدیران فنــی نقش
فعــال تری را در بحث هــای تخصصی، تصمیم گیری 
ها و تصمیم ســازی ها نسبت به گذشته داشته باشند.
در ادامــه این جلســه نیــز عباس رنجبــر کلهرودی 
دبیــر کار گروه ضمن ارائه گزارشــی دربــاره اقدامات 
سال های گذشــته از جمله: بررســی آیین نامه بیمه 
های زندگی و مســتمری و ارائه پیشنهادات اصالحی، 
تدوین شــرایط عمومی بیمه زندگــی، ارائه اصالحیه 
آیین نامه 54، بحث و بررســی دربــاره نرخ بهره فنی، 
تفکیک حســاب هــا و... افزود: در ســال جــاری نیز
برنامه هــای مختلفی برای توســعه بیمه های زندگی 
در کشــور پیش بینی شــده اســت کــه امیدواریم با 
برنامه ریزی انجام شــده و همــکاری اعضای محترم 
کارگروه، کمیته های فرعی و همچنین سندیکای بیمه 
گران ایران، بیمه مرکزی ایران و پژوهشکده بیمه بتوانیم 
با اجماع کامل ضمن غلبه بر چالش های جاری به توسعه 
بیمه های زندگی در کشــور شــتاب بیشتری بدهیم. 
دبیر کارگروه تخصصی توســعه بیمــه های زندگی در 
باره اولویت های برنامه های ســال جــاری نیز افزود: 
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موارد متعــددی از طرف اعضای کار گــروه به عنوان 
برنامه های اجرایی پیشــنهاد شده است که امیدواریم 
در جلســات آینده با بررسی کارشناســی، موضوعات 
پیشــنهادی اولویت بندی و زمان اجــرای آن تعیین 
گردد. وی خاطر نشــان ســاخت: از مهمترین مواردی 
که به عنوان برنامه پیشــنهادی در ســال 1396 ارائه 
شده اســت عبارتند از: تهیه و تدوین قانون و مقررات 
بیمه های زندگــی، تهیه ضوابط و راهکارهای: تفکیک 
حساب ها، پرداخت سود مشارکت، تهیه نرم افزارهای 
فنی، ســرمایه گذاری بهینه منابع، اســتفاده از روش 
های نوین فروش، ایجاد مراکز آموزشــی تخصصی و ...

   در ادامه این جلســه تعدادی از اعضای حاضر آقایان: 
اســالمی، سربخشــیان، ندیمــی، حقیقتــی، نصیری 
و هوشــیار و خانم ها: رضوی و ســرلک به نمایندگی 
از شــرکت های بیمــه نظرات و پیشــنهادات خود را 
در بــاره برخی چالش های مطرح شــده ارائه نمودند. 
در پایان این جلسه دبیر کارگروه اظهار امیدواری نمود 
با همکاری خوب شرکت بیمه و اعضای کارگروه و سایر 
مراجــع و نهادهای ذیربط بیمه های زندگی در ســال 
جاری از روند رشــد بهتری برخوردار شود تا دستیابی 
به اهداف تعیین شــده در برنامه توســعه فراهم گردد.  
بیمــۀ آرمان از مقــام جانبــاز در  تجلیــل 

همزمان با ســالروز میالد فرخندۀ حضــرت ابوالفضل 
العبــاس)ع( و روز جانبــاز، بــا حضــور قائــم مقام، 
معاونــان و جمعی از مدیران و کارکنــان، از مهندس 
علیرضا امیرحســن خانی معاون توســعه و پشتیبانی 

و جانبــاز دوران دفاع مقدس تجلیل و قدردانی شــد.
در این مراســم مینا صدیق نوحی سرپرست قائم مقام 
مدیــر عامل با تبریک اعیاد شــعبانیه و میالد حضرت 
ابوالفضل العباس و روز جانباز، ایثارگران و جانبازان را 
اُســوۀ مقاومت و ایثار  دانست و گفت: کار ایثارگران و 
جانبازان برای رضایت خدا و دفاع از جمهوری اسالمی 
بــود و این ایثار و فداکاری با هیــچ چیز دیگری قابل 
تقدیر و جبران نیســت. وی افزود: ما استقالل و امنیت 
امــروز خود را مدیــون فداکاری هــا و ایثارگری های 
جانبازان هســتیم و اگر رشادت های ایشان نبود امروز 
ما در واقع این گونه در آسایش و امنیت نبودیم. صدیق 
نوحی مهندس امیرحسنخانی را انسانی دلسوز، با ایمان 
و ارزشــمند توصیف کرد و گفت: ما باید ســیره و راه 
مطلوب ایشان و سایر ایثارگران را الگوی خود در کار و 
زندگی قرار دهیم و تداوم بخش راه پر افتخار آنان باشیم. 
علیرضــا امیرحســن خانی نیــز ضمن تبریــک اعیاد 
شــعبانیه و روز جانباز، حضور در جبهه های نبرد حق 
علیه باطل را وظیفه شــرعی و انســانی خود دانست و 
گفت: ما برای دفاع از کشــور و کیان اســالم و حفظ 
ارزش های انقالب اســالمی در جبهه ها حضور یافتیم 
و بیان فداکاری ها و جانفشــانی های رزمندگان اسالم 
قابــل توصیف نیســت و آنها در واقــع از جان و مال 
خود گذشــتند تا ایران اســالمی حفظ شــود و مردم 
در امنیت کامل به ســر ببرند. وی ابراز امیدواری کرد 
که با گرامی داشــت یاد و خاطره ایثارگران، شــهدا و 
جانبــازان، ارزش هــا و آرمان های انقالب اســالمی 
همــواره در اذهــان زنده بمانــد و پر رنگ تر شــود.

ســیامک دولتي در جمع همکاران مدیریــت بین الملل، 
مدیر امور شــعب و مسئولین ارزي شــعب سراسر کشور 
این بانک با اشــاره به لزوم دقت عمل در این بخش گفت: 
تعامالت بانکــي بین المللي پیچیدگي هــاي خاص خود 
را دارد کــه ایــن پیچیدگي ها ایجاب مي کنــد همکاران 
فعــال در این بخش ضمــن آگاهي از مقــررات و قوانین 
داخلــي و بین المللي بر بخش نامه ها و دســتورالعمل هاي 
صادره از ســوي نهادهاي ذي صالح از جمله بانک مرکزي 
جمهوي اســالمي ایران نیز اشــراف کامل داشته باشند.
وي اظهــار داشــت: پایبندي به قوانیــن الزمه فعالیت در 
نهادهاي پولي و مالي از جمله بانک ها اســت و با توجه به 
حساســیت هاي موجود در تعامــالت بین المللي ضریب 
این حساســیت در حوزه ارز و بین الملل دو چندان اســت.
وي در ادامــه ســخنان خــود بــه لــزوم بــه روز بودن 
اطالعات همــکاران فعال در بخش بین الملل اشــاره کرد 
و گفــت: توجه بــه آموزش هــاي ضمن خدمــت امکان 

روز آمــدي همــکاران را در ایــن بخش فراهــم مي کند.
در ادامه این مراسم تورج کاکوند مدیر امور بین الملل بانک 
اقتصادنوین نیز طي سخناني با اشاره به لزوم سرعت بخشي 
در ارایه خدمات ارزي به مشتریان گفت: برنامه ریزي ها باید به 
گونه اي صورت پذیرد که خدمات ارزي مورد نیاز مشتریان 
در همه شعب بانک اقتصادنوین در سراسر کشور ارایه شود.

وي با اشــاره به اینکه یکي از دالیل عدم ارایه خدمات ارزي 
در تمام شــعب، کمبــود نیروي متخصــص در این حوزه 
اســت، ابراز امیدواري کرد که خدمــات ارزي به زودي در 
تمام شــعب بانک اقتصادنوین در سراسر کشور ارایه شود.

محمد آخرتي مدیر امور شعب بانک اقتصادنوین نیز در این 
نشست از آمادگي واحد ریالي براي همکاري با واحد بین الملل 
این بانک براي تامین نیروي انساني حوزه بین الملل خبر داد.
وي گفت: بانک اقتصادنوین پیــش از این در حوزه ارزي و 
بین الملل عملکرد قابل قبولي داشته است که امیدواریم با 
برنامه ریزي هاي صورت گرفته شاهد توسعه کمي و کیفي این 
خدمات در تمامي شعب بانک اقتصادنوین در آینده نزدیک باشیم.
در ادامه این مراسم همکاران مدیریت بین الملل و معاونین 
ارزي شــعب تهران و شهرســتان ها به بیــان دیدگاه ها و 
نظرات خود پیرامون مــوارد مرتبط با این حوزه پرداختند.

ارایه  رئیس هیات مدیــره بانک اقتصادنوین تســهیل و روان ســازي 
را فراهم مي کند ارزي زمینه رضایت مندي مشتریان این بخش  خدمات 

به غنی  ای  رفتار حرفه  : مدیریت  بانک کشــاورزی  مدیر عامل 
کارکنان منجر خواهد شد ای  رفتار حرفه  و  زندگی  ســازی 

 مدیران و معاونان امور اجرایی در تمامی سطوح عملیاتی 
بانک  ارزش های پایه ای سازمانی را   با رویکرد »وفاداری 
سازمانی« و »تعهد حرفه ای« برای بهبود فضای سازمانی و 
توسعه بخش های کشاورزی و اقتصادی ترویج می کنند.
دکتر مرتضی شهیدزاده رئیس هیات مدیره ومدیر عامل 
بانک کشاورزی، روز یکشنبه 24 اردیبهشت ، در همایش 

سراسری مدیران این بانک با اعالم این مطلب افزود : الزم است مدیران و معاونان امور اجرایی از طریق افزایش دامنه آموزه های خود 
نسبت به جغرافیای توسعه اقتصادی و کشاورزی آشنایی بیشتری پیدا کنندتا به »ظرفیت سازمانی توسعه ای و حرفه ای«  مجهز شوند.
وی گفــت: گســتردگی نگــرش های مدیــران و معاونان امــور اجرایــی، پرتویی آموزنده و روشــنگر برآنــان خواهد 
تابانــد و آنــان را  قــادر خواهــد ســاخت تــا در هــر یــک از حیطه هــای تخصصی براســاس دانــش تخصصی و 
حرفــه ای خــود، رویکردهــای تــازه ای ارایــه دهند و ظرفیــت های توســعه ای و حرفــه ای خود را فعــال کنند.
 مدیرعامل بانک کشاورزی خاطر نشان کرد: بدین ترتیب مدیران در فرآیند توسعه سازمانی، فراتر از دانش رسمی و تخصصی، 
به یادگیری و تجربه مهارت هایی مانند انعطاف پذیری، بزرگ اندیشی، یادگیری کار جمعی، مشارکت و پیوند با دیگران و
 مسئولیت پذیری پرداخته و »حق سالم رشد کردن« و »حق شایسته رشد کردن« را در محیط سازمان برای کارکنان فراهم می کنند.
دکتــر شــهیدزاده با بیــان اینکه توســعه یافتگی و پیشــرفت ســازمانی، »فرآینــدی بلندمدت، مداوم و همیشــه 
در حــال تکامــل« اســت خاطر نشــان کرد:  ایــن فرآیند، با وجــود »مدیــران کارآمد« امــکان پذیر خواهــد بود .
وی تاکید کرد: برای تحقق این فرآیند یکی از پایه گذاران دانش مدیریت در جهان براین باور است که:مدیریت، چیزهایی که ما 
فکر می کنیم نیست. مدیریت یک دگرگونی بنیادی در اندیشه و تفکر است که به آن »تحول فکری و ذهنی« گفته می شود.
تــا  شــود  ایجــاد  دگردیســی  و  تحــول  یــک  مدیــران  اندیشــه  و  ذهــن  در  بایــد  شــد:  یــادآور  وی 
اســت«. تحــول  دانــش  و  علــم  »مدیریــت،  زیــرا  هســتند،  پذیــر  تاثیــر  و  گــذار  تاثیــر  کننــد  بــاور 
 دکترشــهیدزاده ایــن فرآینــد را  نوعی ویژگــی فرهنگی دانســت و تصریح کرد: این دگردیســی فکــری و ذهنی، 
رابطــه ای میــان »علــم و فرهنــگ« در ســازمان ها  بــه وجود مــی آورد کــه در قالب الگــوی فکــری و رفتاری 
فراگیــر و جامع»آمــوزش بــه مثابــه فرهنگ«در سراســر محیط ســازمان هــای حرفه ای نهادینه شــده  اســت.
و  آمــوزش  بــه  ای  توســعه  و  فرهنگــی  رویکــرد  ایــن  شــد:  متذکــر  کشــاورزی   بانــک  مدیرعامــل 
یادگیــری  در ســازمان هــا  بــه »غنــی ســازی زندگــی و رفتــار حرفــه ای کارکنــان«  منجــر خواهــد شــد.
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البرزدارو پیشگام در صنعت داروی کشور 
حالت سوخته را سوخته می داند و بس

ش
خو

سر
قه 

دی
ص

وقتی به دانشــکده داروسازی دانشگاه تهران رســیدم قبل از ورود به مجمع، 
لختی در ســالن دانشکده نشستم تا نفســی چاق کنم که عمل قلب، تزریق 
انســولین و ده ها درد در تن مردم، مرا به یاد نیم بیت نخست انداخت. وقتی 
چشــمانم به بولتن معرفی محصوالت جدید شــرکت البــرزدارو افتاد، فقط 
دســت به سوی بارگاه حق تعالی بلند و برای تیم کاری شرکت خیر، برکت و 
سالمتی آرزو کردم. خواننده عزیز و گرامی، ملت شریف ایران باور کنید قرص 
متورال، سرنگ آماده تزریق میگراجکت، سرنگ آماده تزریق گالتیرامراستات 
20 و 40 میلــی گرمــی و ده ها داروی دیگر که در گذشــته باید برای تهیه 
آن ها در صف خریداران تولیدات کارخانه های داروســازی آلمان، سوئد، هند 
و... ســبد می گذاشــتیم و تن و جان ما و عزیزان بیمــار در معرض خطراتی 
که همگان می دانند، قرار داشــت، اکنون در ایران تولید می شــود؛ امروز با 
همت راســت قامتان صنعت دارو سربلند هستیم و توانسته ایم آن کنیم و آن 
باشــیم که بوعلی بود و بوعلی ها، عطارها و زکریاها می خواســتند و کردند. 
تیم کاری البرزدارو، کیمیایی از قدیمی ها و ســرقطاران اســت؛ جناب دکتر 
الیاس کهزادی که در ســطوح باالی علمی و بر ســکوی افتخارات نشسته و 
جناب مهندس علی مرتضوی، جوانی از تبار ســنگرداران و فاتحان خاکریزها 
از اعضای البرزدارو، از تالشــگران بی نام و پرافتخار هستند و برای خدمت به 
مردم تالش می کنند. حساب ها شفاف و بدون بند حسابرس مستقل و بازرس 
قانونی که فقط باید گفت البرزدارو در صنعت داروی کشــور پیشــگام است.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان ســهام شرکت البرزدارو )سهامی عام( 
مورخ 1396/02/16 در محل ساختمان جدید دانشکده داروسازی، سالن رازی 

برگزار گردید. 
در این مجمع که با حضور اکثریت صاحبان سهام و سهامداران حقیقی و حقوقی، 
اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای رضوانی فر بود که جنابان 
محمدعلی میرزاکوچک شــیرازی و عقیل آرین نژاد فیض آبادی در مقام نظار 
اول و دوم و آقای دکتر الیاس کهزادی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامــه بــا قرائت گــزارش هیــات مدیــره به مجمــع مربوط، بــه اهم

فعالیت های صورت پذیرفته در طی ســال مالــی منتهی به 1395/12/30 و 
پس از اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلوات خود ضمن تصویب صورت های مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 
129، با تقســیم ســود 1600 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

همچنیــن موسســه حسابرســی مفیــد راهبــر بــه عنــوان حســابرس 
مســتقل وبــازرس قانونــی اصلی بــرای مدت یک ســال انتخــاب گردید.

شرکت های گروه دارویی سبحان )ســهامی عام(، گروه سرمایه گذاری البرز 
)سهامی عام(، سبحان دارو )سهامی عام(، ایران دارو )سهامی عام( و کی بی سی 
)سهامی عام( به عنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

پیام هیات مدیره
خــدا را شــکر می کنیم که توجه و نظــر او موفقیت این ســال مالي را به ما 
هدیه داد، هیات مدیره از زحمات پرســنل و مدیران شــرکت که با تالش و 
کوشــش خود، ما را در جهــت نیل به اهداف پیش بینی شــده یاري نمودند، 

تشکر می کند .سند چشم انداز شرکت البرزدارو )ســـهامي عـــام( سرلوحه 
ماموریت داده شــده به هیات مدیره بوده که بـــا اســـتعانت از خداونــــد 
متعــال و تکیه  بر دانــش و کوشــش کارکنان و اســتفاده از تجهیــزات و 
فنــــاوري روز دنیــا در زمینه تولید، تامین و عرضه فرآورده های دارویـي به 
جهت پاسـخگویي بـه نیازهـاي دارویـي جامعـه و ارتقـای سـطح سـالمت، 
برنامه خود را در مسیر رشـــد، تعـالی و رضـــایتمندي ذي نفعـان قرار داده 
 )GMP(اســـت. دغدغـه اخـــذ آخرین اسـتانداردهاي روز صــــنعت دارو
عــــالوه بــــر ایجاد پایــــداری و کمک بــه رســوخ بیشــــتر در بــازار 
)علی رغم وجــود مخــاطرات نقـدینگی و ریسک های موجـود اعــم از نـرخ 
بهــــره، نوســـانات نــــرخ ارز و...(همواره با هیات مدیره شرکت بوده است. 
در ایــن راســتا با حمایــت ســهامداران محتــرم، نوســازی و تجهیز خط 
تولید جامدات با موفقیت انجام شــده اســت و نوســازی و تجهیــز انبارها 
و ســایر خطــوط تولیــدی )مایعــات و آمپــول( در مرحلــه انجام اســت. 
بی شــک تحقق سند چشم انداز و آینده روشن البرزدارو )سهامي عام( نتیجه 

صبر و حوصله سهامداران محترم است.
 برنامه های آینده شركت

1- پروژه احداث واحد مایعات
پــروژه احــداث واحــد مایعات خوراکــی در فضایــی به مســاحت 2300 
مترمربــع و در بخــش مرکــزی واحدهــای تولیــد کارخانــه و در زیــر 
ســوله های موجود، احــداث خواهد شــد. عملیات اجرایــی تخریب بخش 
مورد نظر از اواخر اســفندماه سال گذشــته آغاز و هم اکنون به اتمام رسیده 
اســت. همچنین مناقصــه الزم جهت انتخــاب پیمانکار انجام و تا اواســط 
اردیبهشــت ماه ســال جاری با پیمانکار منتخب انعقاد قررارداد خواهد شد.

2- پروژه احداث آزمایشگاه میکروبیولوژی
پروژه احداث آزمایشــگاه میکروبیولوژی در فضایی به مساحت 300 مترمربع، 
با احتســاب دیوارهای پیرامونی و در مکان فعلی آزمایشگاه میکروبی احداث 
خواهد شــد. نظر به مجاورت مکان احداث پروژه مذکور با واحدها تحقیقات و 
فرموالسیون و بخش دستگاهی و نیز آزمایشگاه شیمی شرکت، عملیات احداث 
پروژه با رعایت جداسازی های الزم و عدم تحت تاثیر بودن واحدهای پیرامون 
احداث خواهد شد. مناقصه الزم جهت انتخاب پیمانکار در این ارتباط انجام و تا 
اواسط اردیبهشت ماه سال جاری با پیمانکار منتخب انعقاد قرارداد خواهد شد.
3- پروژه احداث انبار جدید )محصول و ملزومات بسته بندی( و ساختمان های وابسته

پــروژه انبار مرکــزی در موقعیت مرکزی زمین کارخانــه و به منظور رعایت 
الزامات ایمنی به صورت کامال مجزا از ســایر انبارهای شرکت احداث خواهد 
شد. به لحاظ مشخصات ابعادی انبار مذکور به مساحت 3600 مترمربع و یکی 
از مرتفع ترین انبارهای احداث شده در سطح استان بوده به طوری که ارتفاع 
آن در کنارها 20 متر و در وسط دهانه 28 متر خواهد بود. همچنین به لحاظ 
سیستم قفسه سازی انبار جدید از نوع راهرو باریک و تعداد پالت های بارگذاری 
شده در ارتفاع 11 پالت خواهد بود. جهت جابه جایی و بارگذاری در طبقات، 
خرید 2 دســتگاه نروتراک در طرح انبار پیش بینی شده است. با احداث انبار 
فوق تعداد 8000 پالت پوزیشــن جدید در اختیار انبار شــرکت قرار خواهد 
گرفت. همچنیــن انبار جدید مجهز به سیســتم BMS جهت اجرای دقیق 
Mapping دما خواهد بود. جهت اســتحضار عملیات خاک برداری و اجرای 
فونداسیون انبار مذکور به اتمام رسیده و مناقصه جهت تعیین پیمانکار ساخت 
و نصب اســکلت فلزی سوله و ســاختمان صنعتی در دست انجام می باشد.
گرفــت مجمــع  مصــوب  البــرزدارو  ســرمایه  افزایــش 
مجمــع عمومی فــوق العــاده شــرکت البــرزدارو )ســهامی عــام( راس 
محــل  در   1396/02/16 مــورخ  شــنبه  روز  صبــح   11/15 ســاعت 
ســاختمان جدیــد دانشــکده داروســازی، ســالن رازی تشــکیل گردید.
در ایــن مجمع که با حضور اکثریت ســهامداران حقیقــی و حقوقی، اعضای 
هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی 
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برگزار شــد، ریاســت مجمع برعهده آقای دکتر رضوانی فــر بود که جنابان 
محمدعلــی میرزاکوچک شــیرازی و عقیل آرین نژاد فیــض آبادی درمقام 
نظــار اول و دوم و آقای الیاس کهزادی به عنوان دبیر مجمع انتخاب شــدند.

گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان ســهام شرکت البرزدارو )سهامي عام(
در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347

1- گــزارش توجیهی مــورخ 20 بهمن مــاه 1395 هیات مدیره شــرکت 
البرزدارو )ســهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه آن شرکت از مبلغ 680 
میلیــارد ریال به مبلغ 930 میلیارد ریال، مشــتمل بر اطالعات مالی فرضی 
که پیوســت می اشد، طبق اســتاندارد حسابرسی »رســیدگی  به اطالعات 
مالی آتی« مورد ســیدگی این موسســه قرار گرفته است. مسئولیت گزارش 
توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن، با هیات مدیره شــرکت اســت.

2- گــزارش مزبــور در اجــرای مفاد تبصــره 2 مــاده 161اصالحیه قانون 
تجارت و با هدف توجیه افزایش ســرمایه شــرکت از محل مطالبات و آورده 
نقدی صاحبان ســهامداران تهیه شده اســت. این گزارش توجیهی بر اساس 
مفروضاتی مشــتمل بر مفروضــات ذهنی درباره رویدادهــای آتی و اقدامات 
مدیریت تهیه شــده است که انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. درنتیجه 
به اســتفاده-کنندگان توجه داده می شــود که این گزارش توجیهی ممکن 
اســت بــرای هدف هایی جز هدف توصیف شــده در باال مناســب نباشــد.

3- بر اساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات 
تهیه گزارش توجیهی، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد 
شــود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه گزارش توجیهی فراهم نمی 
کند. به عالوه، به نظر این موسسه، گزارش توجیهی یادشده بر اساس مفروضات 
به گونه ای مناســب تهیه و طبق استانداردهای حســابداری ارائه شده است.

4- حتــي اگــر رویدادهــای پیش بینی شــده طبــق مفروضــات ذهنی 
توصیف شــده در بــاال رخ دهــد، نتایج واقعــی احتماال متفــاوت با پیش 
بینــی ها خواهد بــود؛ زیــرا رویدادهای پیش بینی شــده اغلــب به گونه 
ای مــورد نظر رخ نمــی دهد وتفاوت های حاصل می تواند بااهمیت باشــد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شرکت البرزدارو )سهامي عام( از افزایش سرمایه موضوع این گزارش » 
تامین مالی مربوط به خرید و جایگزینی ماشــین آالت و تجهیزات تولیدی و 
آزمایشگاهی جدید، به منظور اخذ تاییدیه GMP معاونت غذا و دارو می باشد.

بــه منظور تولید داروهای با کیفیت باال، همگام با روند روبه رشــد تکنولوژی 
در صنایــع داروســازی دنیــا، اســتقرار سیســتم مدیریــت کیفیت جهت 
طراحــي و اجراي نظام منــد اصول عملیات خوب ســاخت )GMP( امری 
اجتناب ناپذیر می باشــد. در کشــور ما نیز به تبع ســایر کشورهای صنعتي 
و توســعه یافته جهان، اجرای سیســتم مدیریت کیفیــت و تضمین کیفیت 
از الزامات ســازمان غذا و دارو بوده و کلیه شــرکت های داروسازی موظفند 
اصــول  GMP را درکلیه مراحل ســاخت محصوالت خــود رعایت نمایند.
طي ســالهای اخیر ســرمایه گذاری قابل توجهی در خطوط تولید شــرکت 
صــورت گرفته اســت، همچنین در ســایت های تولیدی مذکــور علي رغم 
توســعه و تجهیز ســاختمان و تاسیســات منطبق با اصول GMP، تعدادی 
از ماشــین آالت نصب شــده در ســایت های جدید از خطــوط تولید قدیم 
منتقل گردیده اســت .فرســودگی و قدیمی بودن این ماشــین آالت منجر 
بــه توقفات فني در تولیــد و نهایتا کاهش توان و ظرفیــت تولید می گردد.

لــذا تکمیل توســعه و تجهیز ســایت های تولیــدی با خریــد و جایگزنی 
ماشــین آالت جدیــد و با تکنولــوژی روز دنیا به منظور حفــظ توان فعلی 
تولید در راســتای تجهیز و نوســازی خطوط تولیدی فوق بــا توجه به الزام 
رعایت GMP ســازمان غــذا و دارو در دســتور کار مدیریت قــرار گرفت.

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تامین آن
با توجه به برنامه ارائه شــده شــرکت البرزدارو )ســهامي عــام( در نظر دارد 
ســرمایه خود را از مبلغ 680/000 میلیــون ریال به مبلغ 930/000 میلیون 
ریال، از محل مطالبات و آورده نقدی ســهامداران به شــرح زیر افزایش دهد.

مبلغ 250،000 میلیون ریال )معادل 36/76 درصد( از محل مطالبات و آورده 
نقدی سهامداران
عوامل ریسك

ســرمایه گذاری در طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی و فعالیت شرکت 
البرزدارو( ســهامي عام)، با ریسک های بااهمیتي همراه است. سرمایه گذاران 
بایــد پیــش از تصمیم گیــری درخصوص ســرمایه گذاری در این شــرکت، 
عوامل مطرح شــده را مدنظر قرار دهند. این عوامل به شــرح زیر می باشــد:

ریسك تجاري:
ریســک تجاری اغلب به دو عامل عدم حصول اطمینان از فروش محصوالت 
شرکت و حجم هزینه های ثابت عملیاتی بستگی دارد. هزینه های عملیات نیز 
در هر شــرکتی تابعی از حجم دارایی های ثابت و نوع تکنولوژی مورد استفاده 
آن شرکت می باشد. لذا هر گونه نوسان در قیمت های فروش پیش بینی شده 
کــه خود تابعــی از قیمت های جهانی و میزان صادرات و واردات می باشــد و 
همچنین تغییر در میزان هرینه های ثابت عملیاتی به دلیل تغییرات تکنولوژی، 
بر نتایج عملکرد شرکت تاثیر خواهند گذاشت. شایان ذکر است احتمال عرضه 
محصوالت مشابه جدید به بازار مي تواند منجر به کاهش فروش محصوالت شود.

ریسك نرخ ارز :
بــا توجه بــه اینکــه عمــده مــواد اولیــه شــرکت وارداتی می با شــند. 
لــذا هــر گونه نوســان بااهمیــت نــرخ ارز می تواند بــر بهای تمام شــده 
محصــوالت اثــر گذاشــته و ســودآوری شــرکت را دچــار نوســان کند.

ریسك كشوری:
همان طور که درخصوص ریسک نرخ ارز تو ضیح 
داده شــد، به دلیل وارداتی بودن عمده مواد اولیه 
مصرفی، در صورت تشدید تحریم های بین المللی، 
احتمال مواجه شــدن با مشــکل در زمینه تامین 
به موقع مواد اولیه وجــود دارد که هرگونه تاخیر 
در تامیــن مــواد می تواند پیش بینی هــای انجام 
شــده درخصوص ســودآوری طرح را متاثر سازد.

الزم به توضیح اســت که با توجه به سابقه طوالنی 
شــرکت، تجربه مدیران، بررســي بازار و روندها و 
اســتفاده از تکنولوژی روز، فعالیت های شــرکت 
تاکنون با ریســک قابل توجهی مواجه نبوده است.
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مهندس محمدرضا میراحمدی ازجمله مدیران خوش نام و خوش فکر صنعت نفت و 
پتروشیمی کشور است که همه زمان کاری اش در صنعت بوده است و پتروشیمی را خوب 
می شناسد. در حیات خبری ام با ایشان در پتروشیمی امیرکبیر افتخار آشنایی پیدا کردم، 
جوانی به کمال ادب آراسته که هنر کاری و عملکرد مالی اش میان کارشناسان با درجه باال 
مورد تائید، همیشه مورد تائید بود و آنگاه که مدیرعاملی پتروشیمی زاگرس را پذیرفت، بازار 
سرمایه اقبال خوش بدان نشان داد و این پذیرش امروز در بازار سرمایه نادر و کم نظیری است.

مهندس میراحمدی و تیم کاری اش متحد هستند و حاصل کاری شان در کارنامه مالی 
نشان داد علوم اقتصاد را به خوبی آموخته و به کار بسته که اعداد و تراز شفاف و حساب های 
دقیق اثر آن است. جنابان جهرمی و مهندس علیرضا آل ناصر از بهترین ها و عالی ترین که 
این مجمع تملق جمعی از عالی ترین ها و دلسوزان بودند، جا دارد به عنوان کاتب این سطور 
الزم می دانم از روابط عمومی خوب و مودب بچه های سهام، امور مالی و حراست که به 
حرمت قلم، بسان مدیران عالی شان با نهایت ادب و تواضع هستند، تقدیر و تشکر کنیم.
مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــركت پتروشیمی 
زاگــرس )ســهامی عــام( مــورخ 1396/02/20 برگــزار گردیــد. 
در ادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیت های صورت پذیرفته در 
طی سال مالی منتهی به 1395/12/30 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 با تقسیم سود 4250 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

همچنین موسسه حسابرسی آزموده  کاران به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی 
و موسسه حسابرســی فریوران به عنوان بازرس قانونی علی البدل انتخاب گردیدند.

اعضای هیات مدیره برای مدت دو 
سال به شرح ذیل انتخاب شدند:

- شرکت گروه گسترش نفت و 
گاز پارسیان

- شرکت گروه صنعتی شیمی 
پوشینه

- شرکت الیاف صنعتی مروارید
- شرکت سرمایه گذاری هامون 

سپاهان
- شرکت پتروشیمی تابان فردا

پیام هیات مدیره
با ســپاس فراوان از حضور و همراهی ســهامداران و اعضای محترم مجمع عمومی 
عادي سالیانه شرکت پتروشــیمی زاگرس، گزارش فعالیت هیات مدیره براي دوره 
مالی یک ساله منتهی به 1395/12/30 که حاصل تالش و فعالیت یک سال مدیران 
و کارکنان این شرکت می باشد را به مجمع عمومی عادي صاحبان سهام تقدیم می دارد.

چشم انداز
می خواهیم موفق ترین شرکت تولیدکننده متانول در جهان در ارائه بهترین محصول 
و خدمات به مشــتریان خود باشیم و از این طریق به کســب درآمد پایدار برسیم.

ماموریت
شرکت پتروشیمی زاگرس به عنوان تولیدکننده متانول در منطقه ویژه اقتصادي انرژي 
پارس جنوبی )عسلویه( فعالیت نموده و با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا و دسترسی 
آســان به خوراک و آب های آزاد در جهت ارتقاء رضایتمندي ذی نفعان )سهامداران، 
مشتریان، کارکنان و جامعه( ا ز طریق تولید مستمر 3/300/000 تن د ر سا ل متانول و 
ارتقاء سطح کیفی محصوالت با کاهش مصرف انرژي و رعایت استانداردهاي بین المللی 
و حفظ محیط زیســت، موجبات رشد و سودآوري پایدار ســازمان را فراهم می آورد.

اهداف كالن
- دستیابی به ظرفیت تولید 3/300/000 تن در سال 

- به حداکثر رساندن سود عملیاتی
- برقراري یک محیط کار پایدار و سالم، ایمن و سازگار با محیط زیست

- مدیریت مصرف انرژي 

مرور کلی بر عملکرد و دســتاوردهاي مهم شــرکت در ســال مالی مــورد گزارش
در ســال مالــی مورد گــزارش، شــرکت پتروشــیمی زاگرس به منظــور حضور 
تاثیرگــذار در صنعت پتروشــیمی کشــور، اقدامات موثــري انجام داده اســت. 
اهــم دســتاوردهاي حاصل شــده از ایــن اقدامــات بــه شــرح ذیل می باشــد:

- در ســال مالــی 95 میــزان تولیــد متانــول 3/204/653 تن بوده که نســبت 
بــه مدت مشــابه ســال مالــی قبــل افزایــش 10درصــد را نشــان می دهد.

برابــر  ترتیــب  بــه  )وزنــی( در ســال 95  فــروش کل و صــادرات کل   -
3/211/354 تــن و 3/082/137 تــن می باشــد کــه نســبت بــه دوره مشــابه 
ســال قبــل بــه ترتیــب افزایــش 12درصــد و 11درصــد را نشــان می دهد.
- میزان کل فروش صادراتی در ســال مالی 95 معــادل 9/688/144 میلیون ریال 
می باشد که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل افزایش 21درصد را نشان می دهد.

- میــزان کل ســود خالــص در ســال مالــی 95 برابــر 9/688/144 میلیــون 
ریال می باشــد که 156 درصد نســبت به ســال قبــل افزایش نشــان می دهد.
- کســب رتبه 54 در رتبه بندی ســال 1395 در لیســت صد شــرکت برتر ایران. 
- کسب مقام صادرکننده برتر در سال 95 به انتخاب سازمان صنعت معدن و تجارت

- اخذ گواهینامه مدیریتی 
 ISO17025 . ISO9001:2015 -

و تمدید گواهینامه های مدیریتی
 OHSAS18001 .14001 HSE-MS. ISO -

- آمــوزش پرســنل و افزایش ســرانه نفر ســاعت آموزشــی تا 72 نفر ســاعت. 
نحــوه  بــا  ارتبــاط  در  مفیــد  و  الزم  روش هــای  و  سیاســت ها  اتخــاذ   -
. کشــور  از  خــارج  از  ارز  و  پــول  انتقــال  نحــوه  و  محصــوالت  فــروش 
و  کاتالیســت  تجهیــزات،  کلیــه  یدکــی  قطعــات  خریــد  بــه  اقــدام   -
مــواد شــیمیایی موردنیــاز ســال هــاي آتــی بــا توجه بــه شــرایط فعلی.

برنامه های آینده شركت
- اطالعــات مربــوط بــه برنامه هــای ســال آتــی شــرکت در خصــوص
الــف ( گســترش بازارهاي فروش محصوالت و تنوع بخشــی شــیوه های فروش :
حضوردربازارهاي جهانی و افزایش صادرات متانول و ورود به بازارهاي کشورهاي اروپایی .

ب ( مشارکت ها و سرمایه گذاری ها:
موردي وجود ندارد.

ج( شیوه های تامین مالی :
وجوه ریالی وارزي موردنیاز از محل فروش محصوالت داخلی و صادراتی و استفاده از 

تسهیالت ریالی تامین می گردد.

مجمع پتروشیمی زاگرس خوش به مجمع نشست
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