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در نیم حیات کاری چه بسیار دیده و افزون از قطار قطار مثنوی شنیده ایم . بخت بد امراض پرشمار بر بدن کهنسال 
حقیر زان دیده و شــنیده توشــه ای نمی دارم ولی به حکم جایگاه پدر و پدربزرگ بودن قد کشــیدن نهان را شاهد و 
آنچه در این ســطور می اید شــهادت یک فرد در حیات اســت. بی مقدمه بروم بدین مطلب جوانی آراسته به دانایی و 
خرد را دیدم که نهال کشت انقالب اسالمی به بار نشسته است و زین جوانان است که رهبر کبیر انقالب می فرمودند 
رهبر من آن جوان ســیزده ساله است حاصل این چنان اســت که ابرقدرتهای شرق و غرب عالم سطل نوبت در صف 
دوســتی با ما گذارده اند و همت این جوانان است که سره از ناصره را تفکیک می کنند. نزدیک به دوسالی می باشد که 
یکی از این طایفه را در خبر می دارم. او در جایگاهی نشســته که موی ســپیدان کهن سال هم از بنگاه های اقتصادی 
دانشــگاهی بر آن تکیــه زده اند اما این جوان از تبار دیگریســت . آگاه، عالم، دانا، معتقد و متعهــد که در دامن پاکی 
پرورش یافته و باورمدار از حوزه کاریش جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را. در جایگاهی که ســفیر ســالمت است. 
او خــوب می دانــد ایــران یعنی گنــج و در ایــن گنج علــم ویترینی دارد کــه دکتــر رضوانی فر بــدان ویترین 
نزدیــک شــده و داروی مــداوا بــر مهلــک ترین درد بشــر از ســکو بــه زیر کشــیده صدآفریــن بــدو و یاران 
همــراه او از جنــاب خســروی کــه در هزینــه شــد . بدین عمل دســت، دلی بــاز مــی دارد و بقیه تالشــگران.

ایشان دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد در اقتصاد نظری از دانشگاه امام صادق)ع( و PhD مدیریت بازرگانی با 
گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی از دانشگاه عالمه طباطبایی ، دارای 13 سال سابقه عضویت درهیأت علمی دانشگاه 
و تدریس در دانشگاههای امام صادق)ع( ، تهران می باشند. راهبری و مشاوره  بیش از 32 پایان نامه کارشناسی ارشد و 
دکتری ، ارائه چندین مقاله علمی تخصصی و انتشار 3 کتاب ، دبیری علمی چندین کنفرانس بین المللی و ملی از جمله 
مدیریت بازاریابی و فروش و کنفرانس صنعت پخش از دیگر فعالیت های علمی ایشان می باشد. در حال حاضر ایشان عالوه 
بر عضویت در هیأت مدیره شرکت دارویی برکت ، مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری البرز می 
باشند و در طول سالهای گذشته در شرکتهای پخش پاکنام، شرکت پارس شهروند ، شرکت پخش البرز، شرکت گسترش 
تجارت معین شهروند، شرکت صنایع غذایی کیوان، شــرکت دارویی ایران دارو، شرکت بازرگانی آرین و البرز، شرکت 
دارویی صالحان شیمی، شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا، مؤسسه آموزش عالی نوآوران از دیگر سوابق ایشان می باشد. 
دکتر رضوانی ازجمله مدیرانی اســت که در دامن پُرمهر انقالب رشــد کرده و ریزه ریزه اندوخته هایش حاصل تجربه 
کاری و دانــش فراگرفته اش از مدرســه تا باالترین ســطوح آکادمی هــای علمی در رتبه الف و ممتاز اســت. جوانی 
ره پیموده و صنعت شــناس که با امور بازار ســرمایه آشــنایی دارد و به قول اوستاکارها دســت به آچار بوده و کارش 
بیســت اســت. صنعت دارو او را همان گونه می شناسد که دانشجویانش می شناســند، عالمی صنعت شناس و مدیر 
صنعتی دلســوز که باید بدین داشــته ببالیم و باورمان هســت که توپ و تفنگ در برابر دانش کارایی نــدارد؛ امروز 
جوانــان ما به علم آراســته شــده اند و دکتر رضوانی نمونه ای از آن جوانان اســت. مردی با کمــاالت مدیریتی، موقر، 
خوش پوش و متدین که به ســبقه خاندان پاکش به نیکی آراســته شــده که درخت هرچه پربارتر، سربه زیرتر است.

یادی کنم از رفقای شهید که این الله ها افتخار زنان و مردان سرزمینی هستند که به ریشه آن ها خون جان هدیه و درخت زندگی 
شان را آبیاری کرده  است و دکتر رضوانی ها چه پاسخ نیکویی بدان دادند. درخت انقالب که نهالی نو بود، کنون سایه آرامش اش 
غرب و شرق را پشت میز کشانده که این آرامش را ثبت کنید، دست مریزاد استاد! روسفیدمان کردی، پس از 40 سال رفت و 
بازگشت به دانشگاه و صنعت حاصلی دیدم که در آرزویم بود؛ ارتباط دوسویه دانشگاه و صنعت دستاورد این رفت و بازگشت است.

دكتر محمد رضوانی فر مدیرعامل شركت سرمایه گذاری البرز

در خیابان استاد نجات الهی بودم که صدای مهیبی شنیدم، آقای یوسفی دوان دوان آمد و گفت آقا می گویند مهرآباد 
را بمب باران کردند.پرسیدم کی؟ گفت: نمی دانم. گفتم برویم مهرآباد، مثل همیشه سوار همان پیکان جوانان شدیم 
که دو ســه سال گذشــته هم آمبوالنس و هم پیک خبر بود و هم راهور. تا فرودگاه رفتیم در ضلع جنوبی چندین 
ماشین در رفت و آمد بود، بچه ها مخلصی پی در پی می آمدند تا جمع ما به پنجاه نفر رسید. اخبار از هر سو می آمد 
و ما نمی دانستیم چه کنیم. بهرام ولدخانی و ناصری دو نوجوان مخلص بچه مسجدی از کوچه محل سکونت دوان 
دوان خود را به جمع ما رســاندند. بهرام گفت: رفتم مســجد برادر اکبر نبود ولی صبر نکردم چه باید کرد؟ چهره 
مصمم او مرا به شــوق آورد به امیر گفتم حاضری به جنوب کشــور برویم گفت لبیک، رفتیم. هنوز به گردنه زاغه 
رازان نرســیده بودیم که جناب آقای خامنه ای از پشت رادیو اطالعیه جنگ را خواندند و امیر گفت برگردیم تهران 
می باید سازمان دهی شویم، جملگی قبول کردیم و بازگشتیم، ولدخانی و ناصری به جنوب رفتند بدون بازگشت.

جنگ به ما تحمیل شــد و هشت ســال طول کشــید. ولدخانی، ناصری همان دو جوان در جبهه جنوب شهید 
شــدند، هنوز آن چهره مصمم و پرشــور بهرام و ناصری در برابر چشــمانم هســت. شــب پیش در کنار صفحه 
تلویزیون ســخنان رهبر معظم را می دیدم. آنجا کــه توانمندی بچه های خوب نظام را در ســاماندهی پل کارون 
دیدند و کار به مقایســه کشــید، رهبر عزیز چنان بشــاش و خندان از این توانمندی می گفت که به خود بالیدم.

انان که در دهه هفتم زندگی خود هستند و هم سن من، دهه سی و چهل و پنجاه را خوب به یاد دارد.
حضور مردان کار و با پشتوانه آنگاه عیان می شود که بر دل باشند، و چون بر دل باشندف بر دل نشینند و چهره خندان 
را به گوینده و شنونده می نمایانند، همان گونه که دست یافته بچه های انقالب در فن آوری و اراده جوانان پرشور نگاهبانی 
بود از دین و ملت در هشت سالی که گذشت هم غرش توپهای روان را شنیدیم هم اهلل اکبر پیروزمندان را. آنچه ماند 
کارنامه ای است بیست برای نسلی که امروز فرزندان این آب و خاکند تا بخوانند و بدانند نسلی که با دست خالی رژیم 
تا دندان مسلح را برانداخت و با اراده آهنین به درون سنگر آتش رفت و پیروزی را در آغوش کشید فعل سازندگی را به 
خوبی صرف می کردند تا کشوری آباد و ملتی سرافراز با رژیمی استوار و رهبری فرزانه برای نسل بعد بجای  بگذارند.

استاد گرانقدر
جناب آقای دکتر یونس مظلومی

انتخاب شایسته جنابعالی را به عنوان مدیرعامل بیمه تعاون تبریك عرض نموده ، از درگاه خداوند منان توفیق، 
سالمتی و بهروزی شما را مسئلت می نماییم.

 امیرحسینی
مدیر مسئول و سرد   بیر نشریه  اقتصاد    و بیمه

طــــــــــــــره
خا

یکـــــــ 

مردان ســازنده در حیاط تاریخ زنده و جاویدانند، مهندس 
محمدحســین زینلی مدیری تولیدمحور و اشتغال آفرین 
است که در دل کویر سرایی ماندگار از خود برجای گذاشت 
که از باد و باران نبیند گزند.کویر تایر مولود مدیر و مرادی 
دلســوز اســت که به عنوان تایر برگزیده از لحاظ کیفیت 
برای هر ایرانی وجودش باعث فخر و مباهات اســت. بدین 
داشــته ها دوصد شکر و حمد خدای که هستند مردمانی 
از سرزمین پارس که گر علم به ثریا باشد بدان دست یازیم.
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آموزش در خدمت انسان
وزیر ســابق دفاع آمریکا رابرت مک نامارا در نطقی که در ســمینار جاکســون می ســی 
ســی پی ایراد داشــت این مطلب را با روشــن بینی خاصی بشــرح زیر بیان نموده است:
»در جهان معاصر دفاع ملی و امنیت در حقیقت همان توســعه اقتصادی و علمی اســت.

بــرای ما که نظریات کمی جامد داریم و امنیت را با همیارهای صرفا نظامی می ســنجیم 
درک این نکته گاه مشــکل اســت. البته امنیت ملــی جنبه های نظامــی دارد. ولی اگر 
مــا تصور کنیم که نیروهــای نظامی همواره مرادف امنیت خواهد بود اشــتباه خطرناکی 
کــرده ایم. یکــی از بزرگترین جنون هــای تاریخ انســانی در این بوده اســت که بجای 
بدست آوردن وســایل جلوگیری از جنگ همچنان خواســته ایم که در راه بدست آوردن 
وســایل جنگی خرج بیشــتر کنیم. این محاســبه بازده خیلی خوبی نداشــته اســت«.

با این توضیح میتوان گفت که امنیت ملی رابطه ای جدائی ناپذیر با توسعه اقتصادی و علمی و در درجه 
اول با قدرت مقاومت و عمل یک ملت، هم از لحاظ تشکیالت ملی و هم از لحاظ نیروی علمی دارد.

در زمینه تشکیالت ملی آنچه که در درجه اول اهمیت قرار دارد عامل ملت و استفاده منطقی 
و علمی از نیروی متشکل مردم است. اگر کشوری به این عامل اساسی توجه کافی کند و موفق 
گردد از نیروی عظیم و غالبا دست نخورده ملت خود حداکثر استفاده را بعمل آورد، از همان راه 
میتواند اطمینان حاصل کند که الاقل امنیت واقعی کشور را بر پایه های استوار قرار داده است.

ولی برای اینکه چنین نیروی بالقوه ای بتواند به نیــروی واقعی و اجرایی تبدیل گردد الزم 
اســت که نیروی ملت در درجهاول براســاس و تشکیالت علمی متشکل شود. باید هدفی 
زنده و چشــمگیر بوجود آید که افراد یک کشــور نیل به آن را برای بقاء خود الزم و حیاتی 
تشــخیص دهند و سرنوشت خود را از آن جدا نبینند. باید تشکیالتی بوجود آید که حس 
تعلق یکایک افراد را نسبت بملکت و دســتگاه اداره کننده آن مردم زنده تر و قوی تر سازد. 
باید آنچنان روابط اجتماعی و اقتصادی در کشور برقرار گردد که حداکثر استفاده از نیروهای 
بالقوه و بالفعل را میســر ســازد و حس تعلقی در مردم نسبت بکشور و مملکتشان بوجود 
آورد که فرد فرد ملت دفاع از مملکت را شــرط اساسی دفاع از موجودیت خود تلقی کنند.

ولی برقراری یک استخوان بندی متجانس و زنده ملی که شرط الزم و اساسی امنیت ملی است 
دیگر در دنیای معاصر شرط کافی نیست. چنین استخوان بندی ملی تنها هنگامی می تواند 
موثر و نیرومند گردد که افراد تشکیل دهنده آن و در درجه اول عوامل انسانی آن نسبت به 
ترقیات فنی و علمی و امکانات استفاده از نیروهای موجود آشنائی روزافزون پیدا کنند. قدرت 
واقعی یک کشور بستگی مستقیم به میزان این آگاهی دارد و این آگاهی یعنی تسلیم و تربیت 
یعنی حساسیتی که در اثر آموزش و پرورش و در نتیجه زندگی در یک محیط مساعد فرهنگی 
و علمی و اجتماعی مســاعد در ملت بوجود میاید. ملتی که افرادش از نعمت سواد و دانش 
برخوردار باشند، ملتی که افرادش به آخرین پیشرفت های بشر در زمینه های بهره برداری از 
منابع طبیعی و اقتصادی و انسانی آشنائی بیشتر یافته باشد، ملتی که مدارس و مراکز تحقیقاتی 
و آموزشی کافی داشته باشد و علمی فکر کند بالطبع ملتی است در برابر خطرات داخلی ملی و 
خارجی مجهزتر و در نتیجه میتواند از امنت ملی بیشتری برخوردار گردد. از اینرو بگفته »ژان 
ژاک سروان شریز « امنیت و نیروی واقعی آمریکا در تعداد موشک ها و ماهواره ها و بمب های آن 
کشور نیست بلکه در تشکیالت عظیم علمی و فنی و آموزشی است که این موشک ها و بمب ها 
مظاهر چشم گیر آنند. نیروی واقعی آمریکا در آنست که 99درصد از جوانانی که بین 13 و 14 
سال هستند درکالسهای درس نشسته اند و 45درصد آنهائی که بیش از 15 سال دارند راه 
خود را بطرف تحصیالت عالیه باز می کنند. نیروی کشورهای عظیم دیگر نیز در همین است.

شــرط دیگر قدرت و امنیت ملی در آنســت که ملتی بتواند بر تسلط خود بر علوم و فنون 
بطور مداوم بیفزاید و این نیروی علمی خود را در راه تحکیم اقتصاد یعنی نیروی اساســی 
در زمان صلح و تحکیم قوای نظامی خود یعنی نیروی اساســی در زمان جنگ بکار اندازد.

ارتشی که قدرت تجدید و انطباق تجهیزات و تشکیالت خود را با تغییرات و پیشرفتهای علمی و 
تسلیحاتی از دست بدهد مانند انسانی است که نیروی تجدید سلولهای خود را از دست داده باشد.

با کمال اطمینان می توان گفت در ده تا بیست سال آینده کشور هائیکه دارای منابع تکامل 
یافته هستند و قدرت اقتصادی آنها اجاز می دهد می توانند راسا صاحب این سالح های مرگبار 
شوند. ولی استفاده واقعی از این سالحها تنها هنگامی می تواند در امر تحکیم و حفظ امنیت ملی 
بنحو پایدار موثر گردد که زیربنای اقتصادی و صنعتی و آموزشی یک کشور از هر جهت قبال 
آماده شده باشد. بعبارت دیگر استفاده از این سالح ها و کیفیت آنها بسته به نیروی اقتصادی و 
تکامل علمی و صنعتی آن کشورهاست. همانطور که گفته شد قدرت مخفی و نیروی اصلی هر 
کشور همان قدرت اقتصادی و نیروی انسانی آنست که با یافتن شرایط مناسب شکوفا میگردد 

و به آن کشور اجازه می دهد مردم خود را منطبق با پیشرفتهای بزرگ تکنولوژیک سازد. قدرت 
دفاعی کشورهای بزرگ تا درجه مهمی مستقیما تابع سطح علمی و تکنیکی آن کشور است.

برای نمونه نگاهی به مسابقه تسلیحاتی آمریکا و روسیه نشان می دهد که تا چه اندازه علوم 
اساســی از قبیل ریاضی و فیزیک و شیمی و بیولوژی و علوم تکنیکی از قبیل الکترونیک 
و غیره امروز در خدمت تســلیحات قرار گرفته اســت. و در این زمینه آمریکا و روســیه 
رقابت علمی بی ســابقه ای را دنبال می کنند تا از آنراه بتوانند از حیث توازن تسلیحاتی از 
یکدیگر عقب نمانند. در حال حاضر تعداد پیکانهای اتمی موجود در آمریکا ســه تا چهار 
برابر تعداد بمب های روســیه است در حالیکه قدرت مکاتنی طرفین تقریبا مساوی است.

هدف استراتژیکی آمریکا تخریب پایگاه های پرتاب موشک در روسیه است. ممکن است با تکمیل 
موشک های قاره پیما )مینوت مان II( آمرکائیها بتوانند خط دفاعی ضد موشکی روسیه را درهم 
بشکنند. عالوه بر این آمریکا مشغول ساختمان زیردریائیهایی از نوع »بوزیدن« است که راکت های 
پرتاب شده توسط آن از لحاظ هدف گیری و قدرت برد بمراتب از راکتهای پوالریس بهتر است.
  M.I.R.V(( عالوه بر این دانشمندان آمریکائی رئی سیستم مخصوصی با عالمت اختصاری
Multiple indepdent Restry Vehides(( کار می کنند که بوسیله آن میتوان بدون 
ازدیاد تعداد پایگاه های پرتاب موشک تاثیرات موشک های قاره پیما را چند برابر کرد. هرمیرو 
)m.i.r.v( دارای پنج تا ده پیکان اتمی بوده و می تواند در هنگام پرواز هر یک از این پیکانها 
را به هدف های مروبطه هدایت کند و بدین ترتیب منطقه بزرگی را تهدید نماید در مقابل این 
تالش عظیم نظامی و علمی کوشش دولت روسیه متوجه آنست که عدم تساوی نیروی جنگی 
موشکی بین خویش و آمریکا را هر چه زودتر از بین ببرد. برای اینکار تعداد پایگاه های پرتاب 
موشک از زمین و توسط زیردریائی و هم چنین تعداد راکتها روز بروز افزایش می یابد. از رژه 
نظامی روز  7 نوامبر که به یادبود پنجاهمین سال انقالب اکتبر برگزار شده بود چنین برمیاید 
که در روسیه بر روی راکتهای نوع عالی کار می شود. علوه بر این در روسیه روی سیستمی 
کار می شــود که توسط آن بتوان تعداد زیادی از بمب های اتمی را بوسیله اقمار مصنوعی 
بدور زمین فرستاد یک چنین قمر مصنوعی در مداری که فاصله آن تا زمین تقریبا کم است 
گردش کرده و در هنگام لزوم بار مرگ آور خویش را بطرف هدفهای مربوطه مثال پایگاه های 
بمب افکنهای آمریکائی پرتاب می نمایند. چون در سیستم دفاعی آمریکا وضع اعالم خطر 
طوری است که برای بمب افکنهای آمریکایی 15 دقیقه وقت باقی می ماند تا از جایگاه های 
خویش پرواز کنند. در صورت استعمال اقمار مصنوعی برای جنگ های اتمی این مدت بطرز 

قابل مالحظه ای کوتاه می شود.
مسابقه علمی که بدان اشاره شد بخودی خود مبین نقش بی سابقه علوم در مسائل مربوط به 
امنیت ملی است. ولی آن مسابقه تنها در تکمیل سالحهای تخریبی دنبال نمی شود. در حال حاضر 
ممالک پیشرفته جهان مسابقه ای باز هم دامنه دارتر برای نوسازی قدرت صنعتی و اقتصادی خود 
آغاز کرده اند که یکی از مظاهر آن اعتبارات سرسام آوریست که صرف تحقیقات علمی می شود.  
مطالــب گفتنــی زیاد اســت ولی دیگر بخــود اجازه نمی دهــم که با اطالــه کالم وقت 
بگیــرم. معهــذا الزم مــی دانــم در پایــان درباره کشــور خودمــان درمیان بگــذارم.

سرنوشــت انقالب ایران مسئولیت های سنگین و وخیمی بر دوش مدیران اجتماع ما قرار 
داده اســت. از آن روز که رهبر کبیر اراده فرمودند شــالوده های اساسی زندگی ملی را از راه 
این انقالب تغییر دهند و آنها را بر پایه هایی نو اســتوار ســازند امکانات بی سابقه ای برای 
پیشرفت اقتصادی و علمی و تشکیالتی ما بوجود آمد. این امکانات تازه است که باید معنی 
و محتــوی جدید بمفهوم امنیت ملی ایران بدهد. هدفهای انقالب اســالمی ایران ایجاب 
می کند که ما این امنیت را منحصرا از دیدگاه نظامی در نظر نگیریم بلکه قدرت اقتصادی 
و تعلیماتی و علمی خود را بعنوان زیربنای اصلی نیروهای مســلح و انتظامی تلقی کنیم.

دردنیای فردا تنها آن کشورهایی می توانند از استقالل واقعی برخوردار باشند که مدرسه ودانشگاه و 
مراکز تحقیقاتی علمی بقدر کافی داشته باشند ، که بتوانند مواد صنعتی و حداقل احتیاجات نظامی 
خود را تهیه کنند، که قدرت استفاده از آخرین وسایل پیشرفته اطالعاتی و دفاعی را دارا باشند.
موجبات حفظ پایــدار امنیت ملی را ما هنگامی فراهم خواهیم کــرد که به این واقعیات 

خوشبختانه پیشرفت میهن عزیز ما اساسی زمان خود پی برده باشیم. 
که تامین این موجبات اینک در شرایطی انجام می گیرد 
و تحکیــم پایه ها اصلی امنیت 
ملی بیش از پیش فراهم گردیده 
است. با ماست که این امکانات 
تازه را با دیدی روشن و با الهام 
از افــکار و نیــات انقالبی، دور 
اندیشمان در راه هدفهای بزرگ 
انقالب اسالمی ایران قرار دهیم.

4



لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  78 | خرداد  ماه  1396| 

اهداف مهندس موسوی برای تعالی
آوای تولید و خودکفایی از سرزمین عشق

پتروشیمی خراسان، نماد خودباوری و تحول

مدیرعامل موفــق و رزومه دار شــرکت که در مدیریت 
پتروشــیمی از برترین هاســت، پیرامــون مهم ترین 
دســتاوردهای شرکت در ســال 95 و درباره جغرافیای 
حضور محصوالت شرکت گفت تامین کود اوره استان های 
خراسان شــمالی، خراســان رضوی، خراسان جنوبی، 
سیستان و بلوچستان، گلستان، مازندران، گیالن و سمنان 
در سال 1395 به عهده پتروشیمی خراسان بوده است. در 

بخش بازاریابی خارجی که برنامه های خوبی در آینده 
برای آن پیش بینی شده نیز توانستیم به چندین کشور 
هدف فروش خوبی داشته باشیم؛ ولی عمده صادرات 
پتروشیمی خراسان به کشــور افغانستان بوده است.

مهندس موسوی در بخش دیگری از گزارش با اعالم 
اینکه باوجــود تعطیلی 39روزه )تعمیرات اساســی 
بعد از 20 ســال( و قطع شــدن گاز خوراک به دلیل 

برودت هوا بودجه اعالمی در ســال 95 پوشــش داده 
شده است، یادآور گردید این مهم جز با تالش دوچندان 
کارکنان و حمایت های بی دریــغ اعضای هیات مدیره 
از برنامه هــای اجرایــی مدیریت، دســت یافتنی نبود.

مدیر مدبر شــرکت درباره تعویض استریپر اوره با عمر 
17 سال گفت تولید اوره با این تعویض 200 تن در روز 
افزایش یافت و اضافه کرد: مطالعه روی طرح توسعه ای 
جهت افزایش ظرفیت اوره به میــزان 1/5 میلیون تن 
در ســال با هزینه برآوردی اولیــه 600 میلیون یورو در 
حال انجام اســت که در نظر داریم ســرمایه موردنیاز 
را از صنــدوق توســعه ملی به صــورت وام تهیه کنیم.

پتروشیمی خراسان هرسال که به مجمع می نشیند، با 
یک تیم حرفه ای تر و چابک تر در صحنه حاضر می شود 
و این تیم چابک سازمانی که مدیر ارشد در پتروشیمی 
خراسان چیده، نشان از همان دکترین مهندس موسوی 
در مسندهای دیگر است که  معنی تعالی سازمانی می دهد.

مهندس موسوی ترشیزی پیش تر در پتروشیمی جم، مهر و 
خلیج فارس نشان داد که توجهش به تعالی سازمانی و ایجاد 
فرصت از تهدیدها یعنی چه، با پتانسیل پتروشیمی خراسان 
که با تولدش در سال 75 شرق کشور به خود بالید و کشور در 
تولید کود اوره، آمونیاک و کریستال مالمین در این قسمت 
ایران بدان جا رسید که محصول تولیدی راه به کشورهای 
دوست و همسایه و رقیب و غریب باز کرد. در سال آتی 
بسیار بیشتر از این پتروشیمی و مدیر الیقش خواهیم شنید.

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شرکت 
پتروشیمی خراسان )سهامی عام( مورخ 1396/03/03 
در ســالن اجتماعات دانشــکده مهندســی مکانیک 
دانشــگاه خواجه نصیرالدین طوســی برگــزار گردید. 
در این مجمع که با حضور 93/76 درصد از ســهامداران 
حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاست مجمع بر عهده آقای بهروز خالق ویردی  

بود که جنابان محب اله دولت زاده و قاسم منظری توکلی 
در مقــام نظــار اول و دوم و آقــای سیداســماعیل 
موسوی ترشیزی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

در ادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
به اهم فعالیت های صورت پذیرفته در طی ســال مالی 
منتهــی بــه 1395/12/30 و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین 

صلوات خــود ضمن  تصویــب صورت هــای مالی و 
تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقســیم سود  
1000 ریالی به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.

همچنین موسسه حسابرسی به عنوان بازرس قانونی )اصلی 
و علی البدل( و حسابرسی مستقل شرکت برای یک سال 

انتخاب گردید.
پیام هیات مدیره

امروز افتخار داریم اعالم نماییم در سایه سار توجهات امام 
هشتم)ع(  توانسته ایم با پوشش 100 درصدی نسبت به 
آخرین پیش بینی تولید، همچنان سربلندانه در بازار رقابتی 
موجود، زنجیره ارزش کســب وکار خود را حفظ نماییم. 
این شرکت در سال گذشته بزرگ ترین تعمیرات اساسی 
حیات 20 ساله خود را با موفقیت پشت سر نهاد و با اتکا 
به توان مدیریتی و دانش فنی کارکنانش اقتصاد مقاومتی 
را نه در شــعار که به راستی در اقدام و عمل محقق نمود. 
گواه این ادعا، به کارگیری تمام توان شرکت برای تحقق 
تولید حداکثــری علی رغم عملیات اورهال و همچنین 
مشــکالت به وجود آمده برای تامین خوراک در فصل 
سرما می باشد؛ اما با توجه به تمامی مشکالت مطرح شده 
و کاهش قیمت جهانی اوره، توانسته ایم سود 979 ریال 
به ازای هر سهم را محقق نماییم. ماحصل فعالیت های 
شرکت در سال گذشــته، افتخاراتی است که بی شک 
دســتیابی به آن ها با اعتماد و همراهی شما سهامداران 

گرامی میســر گردیده که بارزترین آن ها عبارت اند از :
- تندیس بلورین تعالي ســازماني صنعت پتروشیمي 
- لــوح تقدیر رتبه بندی شــرکت های تابعه شســتا

- تندیس صادرکننده نمونه استاني
- لوح واحد برگزیده کیفي 

اکنون پس از دو دهه تولید مستمر مهم ترین ریسک های 
پیش روی شرکت استهالک و فرسودگی ماشین آالت و 
تجهیزات، تخصیص غیرمنطقی سهمیه اوره و عدم تعیین 
نرخ فروش داخلی بر اساس قیمت های جهانی می باشد؛ 
لذا بر آنیم تا ضمن تمرکز بر راهبرد نگهداشت بهینه 
شرایط موجود، طرح توسعه شرکت برای فاز دوم اوره-

آمونیاک و کریستال مالمین را اجرایی نماییم. ازاین رو در 
سال 1396 که با نام» اقتصاد مقاومتي؛ تولید و اشتغال« 
مزین شده است در صورت تایید نهایی امکان سنجی 
طرح موردنظر، با مساعدت نهادهای مربوطه و سهامداران 
در اخذ مجوزهای الزم و تامین مالی طرح در آینده نزدیک، 
نقطه عطفی را در چرخه عمر سازمان رقم خواهیم زد.

امید اســت با کاهش این مخاطرات و اجرایی شــدن 
طرح توسعه، زمینه های بالندگی هر چه بیشتر شرکت

پتروشــیمی خراســان فراهم شــود. در ادامه این راه 
پرفرازونشیب، همچنان حضور گرم تان امیدبخش ما خواهد 

بود.
برنامه های آینده شركت :

گســترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع بخشــی 
شیوه های فروش

واحد فروش در راســتای اجرای برنامه های تدوین شده 
اســتراتژیک شرکت برای ســال 1396 اقدام به تعریف 
5 پروژه نمود که این پروژه ها شامل موارد زیر می گردد :

بــا هــدف  بــازار و رقبــا  1- رصــد و تحلیــل 
اســتراتژیک ارائــه محصــول بــا قیمــت رقابتــی 
2- استقرار سامانه سنجش رضایت مشتریان و دریافت 
شــکایات با هدف اســتراتژیک تقویت خدمات فروش

3-  استقرار نرم افزار هوش تجاری BI با هدف استراتژیک 
استمرار فروش 

4-  حضور در نمایشگاه ها و کنفرانس ها و بازارهای هدف
5- بزرگداشت مشتریان

تهیــه پکیج هــای یادبود جهــت تکریم مشــتریان
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مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پخش البرز )سهامی  عام( روز شنبه مورخ 96/03/17 خ

در محل دانشگاه تهران، ساختمان جدید دانشکده داروسازی، سالن رازی تشکیل شد.
در این مجمع که با حضور اکثریت نمایندگان و صاحبان سهام و سهامداران حقیقی 
و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس 
و بازرس قانونی برگزار شــد، ریاست مجمع بر عهده آقای محمد رضوانی فر بود که 
جنابان فرشــید مرادی و محمدعلی میرزاکوچک شیرازی در مقام نظار اول و دوم و 
آقای حمید همت آبادی -مدیر ارشــد مالی- به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

در ادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیت های صورت پذیرفته 
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 300 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

و  مســتقل  حســابرس  به عنــوان  راهبــر  مفیــد  حسابرســی  موسســه 
انتخــاب گردیدنــد.  بــرای مــدت یــک ســال  قانونــی اصلــی  بــازرس 
وقتی برنامه روزانه از طرف دبیر تحریریه به حقیر ابالغ شــد در دل خندیدم؛ علت 

و علل آنکه در پیری به دانشــگاه آنجایی که پس از یک 
اربعین جدا شده و چهل ســاله بعد به آن بازمی گشتم.

خیابان شانزده آذر و آن حوادثش را که شاهد بودم از خون 
جوانان وطن تا نماز وحدت و آوای پیروزی دیو چو بیرون 
رود، فرشته درآید. شانزده آذر محل رفت وآمد جوانانی است 
که امید فردا هســتند و من از میان غبار سال های دور از 
دوران علی اصغر حکمت تا پرفسور فضل اهلل رضا و از دکتر 
اقبال تا دکتر عارف، از زمین فوتبال محل تجمع جوانان 
عدالت خواه تا نماز جمعه وحدت آفرین و... بسیار خاطره دارم.

روی چهره تاالر دانشکده داروسازی، گرد پیری نشسته و 
مــن در قالب زمان با این پرســش که حیف این تاالر را 
ابوعلی ســینا را ندید، فارابی را ندید و ابوریحان و عطار را 
همچنین... در این سیر بودم که جوانی آراسته در برابرم 
زبان ادب گشــوده و به حرمت قلــم لطفی کرد؛ جناب 
ناطقی یار مخلص کار و دوست ارباب جراید جوانی برازنده 
را معرفی کرد و گفت که جناب دکتر مرادی در ســمت 
مدیرعامل و من در دل صد آفرین گفتم که کار در دست 
کاردان است. جوانی که حرمت قلم می داند، ارزش کار را 
بهتر می شناســد؛ دکتر مرادی ازجمله جوانانی است که 

گوشت و پوست آن ها از سفره پربرکت انقالب اسالمی پرورش یافته، به شکل نیکویی 
خدمت عرضه می کنند و در سطح کشور سفیر سالمت هستند. رفیقی می گفت اگر 
جاده ای دیدی که در آن ســرویس پخش البرز نبود، به من بگو و جایزه بگیر و من 
خود این شرط را با دیگران می بستم. توزیع مویرگی محصوالت در سراسر کشور از 
شرکت پخش البرز نامی ساخته که باورش در مجمع به شهادت 95 درصد سهامداران 
رسید. بچه های شرکت رفتاری نیکو دارند از مدیر روابط عمومی مردمی تا مدیر مالی با 
حسابهای شفاف و از امور سهام پاسخگو تا حراست نیکورفتار و بچه های خوب اداری، 
خدماتی و پخش که هر یک بهتر از دیگری، یک تیم متحد، متعهد و متدین با این 
شاخص در کمتر شرکتی پس از نیم قرن کار مطبوعاتی اقتصادی دیده ام و همین 
منابع انســانی ارزشمند و مدیر خالق است که پخش البرز را برترین ساخته است.

شرکت پخش البرز وابسته به شرکت سرمایه گذاری البرز از بزرگ ترین، معتبرترین و 
خوش نام ترین شرکت های تامین، توزیع و پخش سراسری کاال، دارو و مواد بهداشتی 
اســت. خدایی بوده که به عنوان اولین شــرکت پخش دارو در بورس ایران پذیرفته 
شــده است. این شرکت به مدد مدیر الیق خود که نشان داده خوب بازار سرمایه را 
می شناسد و با ارائه راهکارها و برنامه های مدون و خالقانه توانسته هرساله چراغ این 
شــرکت را پرنورتر و پرفروغ تر سازد و توانسته هرسال بر سهم خود در بازار بیفزاید.

نزدیک به 30 مرکز توزیع در سراسر کشور، داشتن انبارهای مجهز و بزرگ و نیروی 
انســانی ماهر و مدیران کاردان که با بیش از 100 شــرکت بزرگ غذایی، دارویی و 
بهداشتی طرف قرارداد بوده و توزیع مویرگی آن ها را عهده دار گردیده و نشان داده این 

مهم را به چه شایستگی و بایستگی به انجام می رسانند.
در این چند سالی که به مجمع های بورسی به ویژه مجموعه های سرمایه گذاری شرکت 
البرز می رویم، بیش ازپیش نوع مدیریت و کارکرد دکتر مرادی به چشم می آید و آن هم 
سوق دادن شرکت به جایگاهی بی بدیل و متمایز در بین شرکت های رقیب با استفاده 
از دکترین تعالی سازمانی است و این شرکت همواره در بین برترین ها بودن و این گواه 

ادعای ما:
- حضور پیوسته در جمع شرکت های برتر کشور بر اساس رتبه بندی )صد شرکت برتر(

- باالترین نرخ رشد فروش ساالنه در میان شرکت های پخش سراسری طی پنج سال 
گذشته

- نزدیک به نیم قرن سابقه در صنعت پخش کشور
- بهره مندی از بیشترین تعداد شعب توزیع و انبارهای مسقف

- بهره مندی از سیستم های اطالعاتی کارآمد و روزآمد
- بهره منــدی از کامل تریــن ســبد کاال در میــان شــرکت های پخش کشــور

- سومین شرکت پخش ایران
- ورود به باشگاه شرکت های هزار میلیارد تومانی

- یکــی از دو شــرکت دارویــی واحــد صالحیــت 
توزیع کننــده کاالهای خــاص )الــکل، داروهای تحت 
کنتــرل و مخدر، همودیالیز، شــیر خشــک یارانه ای(

ایــن افتخــارات تنهــا بخشــی از آن دســتاوردهایی 
اســت کــه پخــش البــرز را بی همتــا می ســازد و 
می کنــد. شــیرین  را  ســهامدارانش  کام  هرســاله 

وجود مدیرانــی کاربلد در معاونت های مالــی و اداری، 
فــروش و بازرگانــی، روابــط عمومــی و ســهام و... و 
حمایــت همه جانبــه اعضــای هیات مدیــره از رئوس 
برنامه هــای دکتر حیدری باعث شــده پخــش البرز 
بسان نگینی درخشــان در ســودآوری و ارزش آفرینی 
پرچم داری الیق برای گروه ســرمایه گذاری البرز باشد.

استقرار سیستم ERP سامانه هوش تجاری 
سامانه پیشرفته پرتال مشتریان

ســامانه ســفارش گیری الکترونیــک و... در طــول 
ســالیان گذشته توانسته این شــرکت را در امر بهنینه 
و باالبــردن بهره وری در مســیری فناوری قــرار دهد

به گفته مدیر خالق شــرکت، تامین حداکثری نیازهای 
مشــتریان و مصرف کنندگان نهایی از طریق ارتقای کیفی و کمی سخت افزارها و 
نرم افزارها در انطباق با قوانین و اســتانداردهای توزیع، ماموریت اصلی شرکت بوده 
که امید اســت با تداوم روند موجود و حمایت های ســهامداران عمده، پخش البرز 
بتواند با رســیدن به جایگاه پخش اول کشور و ایفای نقش فعال تر در ارتقای سطح 
بهداشــت و خدمات دارویی جامعه عالوه بر رسیدن به چشم انداز ترسیمی خود در 
جهت رونق تولید و پویایی اقتصاد کشورمان نقشی ماندگار از خود بر جای بگذارد.

اخذ گواهینامه های متعدد، تقدیرنامه ها و جوایز بســیار و اســتمرار استانداردهای 
کسب شــده باعث شد به قول دکتر رضوانی فر در سال 95 ما شاهد برترین عملکرد 
ممکن از ســوی مدیریت پخش البرز باشــیم. فعالیتی درخور و مثبت که از چشم 
صاحب نظران و کارشناسان بازار سرمایه در این سال سخت اقتصادی دور نمانده است.

مجوز توزیع دارو، مواد غذایی و شوینده ها در سراسر کشور در کنار مجوز توزیع داروهای 
مخدر و تحت کنترل، اخذ تندیس دایموند، گواهینامه حضور در بین 100 شرکت برتر 
ایران، کسب گواهینامه ISO :2008 9001، مجوز زنجیره سرد گواهی سیستم ایران 
کد، اخذ گواهینامه گرایش به مدیریت فناوری، کسب رتبه برتر مدیریت فناوری و... 
تنها بخشی از موفقیت هایی است که این شرکت توانسته برای ذی نفعان حاصل سازد.        
مــرور کلــی بــر عملکــرد شــرکت و دســتاوردهای مهــم ســال 1395

شــرکت پخــش البــرز در ســال 1395 نیــز )همچــون دوره های گذشــته( 
منابــع مــادی و فکــری خــود را در دو مســیر جداگانــه و البتــه مــوازی و 
مکمــل- بــه کار گرفتــه اســت کــه ذیــال به اختصــار تشــریح می گــردد :

پخش البرز سفیر سالمتی
کارنامه ای درخشان تر از سال قبل با دکتر حیدری

 پخش البرز معنای راستین خدمت به وسعت یک کشور
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1-5- دستیابی به اهداف کمی سال جاری 
در این مسیر، تحقق اهداف کمی دوره از ابعاد گوناگون مدنظر بوده که نتایج حاصله 
در ســال 1395، با امعان  نظر به چالش های محیط کســب وکار به قرار زیر است :
الــف- تحقق مبلــغ 13/465 میلیارد ریال فــروش - معــادل99  درصد بودجه 
ب- تحقــق مبلغ 1/539 میلیارد ریال ســود ناویژه-  معــادل 106 درصد بودجه 
ج- تحقق مبلــغ 727 میلیارد ریال ســود عملیاتی-  معــادل 98 درصد بودجه 
د- تحقق مبلــغ 175 میلیارد ریال ســود خالص -  معــادل 103 درصد بودجه 

2-5- تحکیم بنیادهای سازمان برای فردا
ایجاد و ارتقای مزیت های رقابتی برای حضور فعال در سال های آینده مستلزم فراهم 
نمودن زیرساخت های متناسب با هر دوره است. در راستای تحقق این هدف، شرکت 
هرســاله بخشی از منابع خود را به این مهم اختصاص داده است. اجرای ده ها پروژه 
ســخت افزاری و نرم افزاری و در راس آن ها ERP ، ایجاد تغییرات وســیع در سطح 
مدیران، اصالح ترکیب نیروی انسانی، برون سپاری فعالیت های غیرمحوری، آموزش 
مستمر، اخذ معتبرترین گواهینامه ها از مراجع رسمی، استقرار سیستم مدیریت کیفیت 
)ISO9001- 2008( در تمام مراکز توزیع، سرمایه گذاری های برنامه ریزی شده در 
بخش لجســتیک و اصالح چارت کالن سازمانی شرکت بخشی از عملکرد هیات-

مدیره در ســال مالی مورد گزارش در جهت آماده سازی سازمان برای حضور موفق 
در بازار فرداســت. سیاست های فوق االشــاره در مباحث آتی نیز تشریح می گردد.

برنامه های آتی 
بی تردیــد برنامه هــا و چشــم انداز آتی شــرکت نیز کمــاکان در ادامــه و همان 
مســیر ســال های گذشــته و در چارچوب برنامه پنج ســاله دوم و بــا دو هدف 
کوتاه مــدت و بلندمــدت تنظیم شــده که به شــرح زیر تشــریح می گــردد :

- تداوم رشد کمی 
امید است در پایان سال 1396، فروش شرکت از مرز 17/300 میلیارد ریال عبور کرده و مسیر 
تبدیل شدن به یکی از سه پخش اول کشور را با سرعت طی نماید. شایان ذکر است که در 
برنامه 5ساله دوم، اهداف و سودآوری شرکت تا پایان سال 1400 پیش بینی گردیده است .

- تداوم تحکیم بنیادهای سازمان 
برنامه های آغازشــده در ســال های گذشــته برای تحکیم بنیادهای شــرکت و 
ســاخت ســازمانی برای فردا، یک جریان کوتاه مــدت و پایان پذیــر نبوده، بلکه 
رســالتی اســت که پخش البرز می بایســت هرســاله آن را بازنگری و به روزآوری 
کــرده و آینده دورتــری را برای حضور قدرتمند در بــازار، تصویر و تصور نمایند .

طی سال 1396 و سال های بعد، انجام این مهم مستلزم آموزش های جدید، اجرای پروژه های 
سخت افزاری و نرم افزاری جدید، به روزآوری و تمدید گواهینامه های شرکت، افزایش حجم 
سرمایه گذاری های لجستیکی و پیشبرد سازمان به سوی دانایی محوری، ضمن اصالح 
ترکیب نیروی انسانی و پرداختن به قابلیت ها و شایستگی های محوری مجموعه می باشد. 
سرمایه گذاری های پیش بینی شــده در برنامه 5ساله دوم-  ازجمله احداث انبارهای 
کرمانشــاه )پروژه در حال ساخت با 47 درصد پیشــرفت فیزیکی(، شیراز )زمین 
خریداری شــده(، مرکزی )مطالعه طرح در جریان اســت(، ارومیه و ســنندج در 
این راســتا و با هــدف ارتقای مزیت های رقابتی ســازمان صورت گرفته اســت .

- تدوین برنامه پنج ساله دوم
در ســال 1395 برنامه پنج ساله دوم شــرکت )1335 الی 1400( تدوین گردیده 
که پیش بینــی می شــود در چارچوب سیاســت های کالن گــروه، پخش البرز 
را در ســال های پایانی برنامه به یکی از ســه پخش اول کشــور با برخــورداری از 
تکنولــوژی روز و با قابلیت تامین حداکثری رضایت مندی ذی نفعان تبدیل شــود.

استراتژی شركت
در چارچوب برنامه  پنج ساله )1399- 1395(

چشم انداز
رســیدن به جایگاه یکی از سه پخش اول کشور در فروش و سودآوری، برخوردار از:

کارکنانی متعهد و متخصص و متبحر
تکنولوژی برتر در سخت افزارها و نرم افزارها

مشتریانی وفادار، تامین کنندگانی معتبر و خوش نام
ماموریت

ایفای نقش سازنده در ارتقای سالمت ملی 
تامیــن و توزیع انواع کاالهــای باکیفیت در حوزه مایحتــاج عمومی و تخصصی

ایفای نقش محوری در گروه سرمایه گذاری البرز و افزایش سودآوری در راستای تامین 
منافع ذی نفعان کلیدی

ارزش ها
مشتری محوری و ارتقای رضایت آنان

معتقد به رابطه برد،برد با طرف های تجاری
حفظ و توسعه سرمایه های انسانی

کار تیمی و تصمیم گیری بر اساس خرد جمعی
بهره گیری از آخرین تکنولوژی ها

رعایت استانداردها و قوانین
ریسك های عمده شركت 

مهم تریــن ریســک های شــرکت در حوزه هــای زیــر بــوده کــه تحلیــل، 
راه حــل و مدیریــت آن هــا در بخــش 3 ایــن گــزارش درج گردیــده اســت. 

-  دعاوی مطروحه در رابطه با پرونده تولی پرس
-  آثار شرایط اقتصادی 

- تبدیل برگشــت چک ها به یک پارادایــم و مصون مانــدن از عواقب قانونی آن 
- افزایش دوره وصول مطالبات شرکت از مراکز درمانی دولتی با امعان نظر به اینکه 
وصول آن ها قطعی بوده وهیچ گونه ریســکی متوجه وصول کامل آن ها نمی باشد .

- رقابت مخرب و افسارگسیخته در بازار دارویی کشور 
- عدم شفافیت قوانین در رابطه با صنعت پخش

-ریســک عدم پشــتیبانی از ســوی یک یــا چند شــرکت انحصــاری غذایی 
اهم پروژه های اجراشده در سال 1395

- توسعه سامانه ERP در قاب ماژول پیش فاکتور
- راه انــدازی ســامانه HIX )ســامانه مدیریــت ســالمت وزارت بهداشــت(

- توسعه شبکه WAN سازمان در قالب اینترنت مراکز توزیع
- راه اندازی سامانه TTAC )آمارنامه وزارت بهداشت(

- طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت حمل ونقل
- طراحی و پیاده سازی سامانه وب سرویس تامین کنندگان
- پیاده سازی نسخه جدید سفارش گیری الکترونیکی سیار

- طراحی و پیاده سازی ربات نرم افزاری
اهم برنامه های آینده 

معتبــر  تامین کننــده  شــرکت های  ورود  بــرای  برنامه ریــزی  تــداوم   -
- سنجش رضایت مشتریان به طور سیستماتیک از طریق سازمان تخصصی و مستقل 

- کاهش هر چه بیشتر زمان توزیع
- توسعه فعالیت واحد محصوالت بهداشتی
- توسعه سامانه برنامه ریزی منابع سازمانی 

- استقرار سامانه نظارت تصویری متمرکز مراکز توزیع
- تکمیــل مرکــز توزیع جدید کرمانشــاه با اســتفاده از منابع افزایش ســرمایه

- حرکت بر مبنای استراتژی برنامه پنج ساله
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داروسازی جابرابن حیان، تالش بی پایان برای سالمتی انسان
داروسازی جابرابن حیان، تالش بی پایان برای سالمتی انسان

افزایش تولید و رشد صعودی سود

دکتر محمدمسعود علی مراد مدیرعامل ارزشمند 
شــرکت که بیــش از دو دهه ســابقه مدیریت 
ارشد در شــرکت های دارویی ایران دارو و دیگر 
داشــته، هنوز  داروســازی کشور  مجموعه های 
هــم تاثیرات حضورش برای صنعت داروســازی 
ایــران هدیــه اســت. او در فــرازی از گزارش 
خود با اشــاره بــه تحقق در حــد پیش بینی ها 
علی رغم تمام معضالت و مشــکالتی که ســال 
گذشــته گریبان گیر اقتصاد، بازار و صنعت دارو 
بود، اضافه کرد در ســال مالــی مورد گزارش با 
کمــک همــکاران و اجرایی کــردن مصوبات و 
برنامه های مان توانســتیم عالوه بر افزایش تولید 
21 درصدی نسبت به سال قبل »تولیدات همگن 
متوازن شده« و رشد فروش 7 درصدی شاهد آن 
باشیم که طی آن شــرکت توانست سود خالص 
قابل توجهی را برای سهامداران به ارمغان بیاورد.

بی شک رشــد نسبت به ســود ناخالص، فروش 
و افزایــش ســود عملیاتی در ســال 95، روند 
صعودی فروش و ســود 5 سال اخیر »از 1391 
تا 1396« که نشــان دهنده افزایــش 3 برابری 
ســود و فروش شــرکت است، نشــان می دهد 
که تیم مدیریــت جابرابن حیان بــازار را خوب 
رصد کــرده و مدیریــت توانمنــد مجموعه که 
اکنون دکتــر علی مراد ســکان آن را در اختیار 
دارد، روندی صعودی با شــیب بســیار مطلوب 
برنامه ریزی کرده اســت. بــرای ذی نفعــان  را 

مهندس ربیعی مرد شــماره یک مالی شــرکت 
نیز در حاشــیه این مجمع با اشــاره به کاهش 
دوره گردش موجودی کاال از 151 روز به 128 
روز یــادآوری کــرد که در راســتای برنامه های 
مــدون مدیریــت ارشــد شــرکت و حمایــت 
هیات مدیره ســعی وافر شده اســت تا مجموعه 
به ســوی چابک تر شــدن حرکت کنــد و طبق 
دســتورات اکید مدیریت شــرکت، تمام تالش 
خود را به کار بســتیم تا حسابرســی شفاف را 
تقدیم مجمع کنیم. طنین صلوات ســهامداران 
و اعضای پنل هیات-رئیســه بعد از استماع بند 
4 گزارش حســابرس، نشــان از آن داشــت که 
جناب ربیعی و مردان و زنان امور مالی شــرکت 
به چه شایســتگی و بایستگی همسو با مدیریت 
در ســال مالی مورد گزارش افتخــار آفریده اند.

دکتــر علی مراد در بخش دیگری از گزارش خود 
با اشــاره به اینکه منابع انسانی از ارزشمندترین 

منابع و دارایی هر شرکت هستند، تاکید کرد که 
این دارایی در مجموعه جابرابن حیان بیشــتر و 
بیشتر به چشم می آید و ما سعی کردیم با برگزاری 
جلسات و کالس های متعدد در طول سال جهت 
ارتقای دانش کارکنان و کارشناســان، لحظه ای 
از حفظ منابع انســانی مجموعــه غفلت نکنیم.

مدیر خوش فکر شرکت توجه جدی به نوآوری و 
پویایی در کنار الزام به بهره وری و بهینه ســازی 
امور را از دیگر دکترین های کاری خود برشمرد 
و اضافه کرد افتتاح پروژه جدید جامدات شرکت 
که در این ســایت تولیــد و فروش 32 محصول 

پیش بینی شده اســت، می تواند به واسطه تولید 
و فــروش محصوالت جدید، ســود شــرکت و 
ارزش آفرینــی آن به عنوان یکی از دو قطب اول 
گردد. متجلی  بیش ازپیش  داروســازی کشــور 

ارشــد شرکت ترسیم  پایان بخش گزارش مدیر 
ازجمله اجرای دقیق  برنامه های آتی مجموعــه 
سیســتم های مدیریت کیفیت، شــیوه های تازه 
مالی با رعایت صرفه و صالح شــرکت »ازجمله 
اخذ تســهیالت با بهره کم و افزایش ســرمایه« 
بــا ســرمایه گذاری های هدفمنــد جدیــد بود. 
او توجــه جدی بــه نوآوری و توســعه محصول 
و برندینــگ را از مهم تریــن اصــول قابل توجه 
در امــر مدیریــت در ســال مالی آتــی خواند.

از  متعــدد  افتخــارات  و  گواهینامــه  کســب 
دســتگاه های متولــی و ذی ربط در ســال 95 
به خوبی نشــان داد که این شــرکت با گام هایی 
مطمئــن و آســوده، رونــد صعــودی خــود را 
پله پلــه طی می کنــد و در آخر آنکــه وقتی از 
کیلومتــر 5 جــاده مخصوص گــذر می کنیم از 
اینکه زنــان و مردانی  ســفیدپوش، طبیب دل 
و خاطر هر ایرانی شــده اند، به خــود می بالیم.  
مجمع عمومی عادی ســالیانه شرکت داروسازی 

جابرابن حیان )ســهامی عام( روز شــنبه مورخ 
1396/2/30 در محــل قانونی شــرکت واقع در 
کیلومتر 5 جاده مخصــوص کرج برگزار گردید. 
در این مجمع که با حضور 87 درصدی سهامداران 
حقیقی و حقوقــی، اعضای هیات مدیره، نماینده 
ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع بر 
عهده آقای بهمن یاغشــنی بوده که آقای محمد 
شــیری و خانم مریم زمانی فریزهندی به عنوان 
نظــار اول و دوم و آقــای دکتر محمدمســعود 
علی مــراد به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

در ادامــه بــا قرائــت گــزارش هیات مدیره به 
مجمــع توســط مدیرعامــل شــرکت مربوطه 
به اهــم فعالیت هــای صورت پذیرفتــه در طی 
ســال مالی منتهی بــه 1395/12/30 و پس از 
اســتماع گزارش حســابرس و بــازرس قانونی، 
مجمع نشــینان بــا طنین صلوات خــود ضمن 
تصویــب صورت هــای مالی و تنفیــذ معامالت 
مشــمول مــاده 129 با تقســیم ســود 1800 
ریالی به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.
به عنــوان  حسابرســی  ســازمان  همچنیــن 
همچنیــن  و  علی البــدل  و  اصلــی  بــازرس 
حســابرس مستقل شــرکت برای ســال مالی 
منتهــی بــه 1396/12/29 انتخــاب گردیــد.

پیام هیات مدیره:
با سالم و احترام، حضور سهامداران عزیز و سایر 
حاضران محتــرم را گرامی داشــته و پروردگار 
متعال را شاکر هســتیم که به لطف و عنایاتش 
بار دیگر توانســتیم در راستای رسالت سازمان و 
تحقق اهداف ســازمانی گام برداشته و با تولید 
داروهای باکیفیت و حیات بخش، سهم به سزایی 
در بهبود و حفظ ســالمت جامعه داشته باشیم. 
افتخــار آن را داریــم که با حمایــت و همراهی 
ســهامداران، همت و تالش مدیــران و کارکنان 
متخصص و تجهیــزات و تکنولــوژی روزآمد و 
بــا جهت گیری به ســوی بهــره وری روزافزون، 
ضمن تحقق اهداف شــرکت بــه لحاظ کمی و 
کیفــی تولیدات و ســودآوری، همواره پاســدار 
منافع کلیه ذی نفعان خود ازجمله ســهامداران، 
مواد،  تامین کننــدگان  کارکنــان،  مشــتریان، 
دولت و ســایر اشــخاص باشــیم. هیات مدیره 
شــرکت داروســازی جابرابن حیان باور دارد که 
توجه بــه منافع همه ذی نفعــان و ارزش افزایی 
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منافع صاحبان ســهام و هدایت تمامی تالش و 
همت در این جهت، موجب رشــد و شــکوفایی 
روزافــزون، ظهور نــوآوری و درنتیجــه تعالی 
شــرکت خواهد بود، لذا تمامی تالش و اهتمام 
خــود را در این راســتا به کار خواهــد گرفت.

مــرور کلی بــر جایــگاه شــرکت در صنعت و 
وضعیت رقابتی آن در ســال مالی مورد گزارش:

هم اکنون تقریبا بیش از 135 کارخانه داروسازی 
در کشور فعالیت داشته و اشکال مختلف دارویی 
را تولید می کنند. داروســازی جابرابن حیان در 
بیــن ایــن تولیدکننــدگان در 6ماهــه ابتدای 
ســال  1395 با یک پله صعود نســبت به سال 
قبل، رتبــه 5 را به خود اختصاص داده اســت. 
بــا توجه به اینکه در ســال 1395 نیز مشــابه 
ســال قبل شــرکت داروســازی جابرابن حیان 
رقبــای متعــددی داشــته و احتمــال افزایش 
آن ها نیز دور از انتظار نیســت، لذا شرکت جابر 
کماکان نوآوری و توســعه محصول را در اولویت 
برنامه هــا و دســتور کار خود قرار داده اســت.

بیانیه ماموریت: 
شــرکت داروســازی جابرابن حیــان )ســهامی 
از شــرکت های زیرمجموعه  به عنوان یکی  عام( 
هلدینگ شفادارو، درزمینه تولید انواع داروهای 
انسانی با کیفیت استانداردهای ملی و بین المللی 
می باشــد که با تکیــه بر دانــش روز، کارکنان 
متخصص، تجهیــزات و تکنولــوژی روزآمد در 
جهت پاســخ به نیازهای دارویی جامعه پزشکی 
و بیمــاران، بهبــود کیفیت زندگــی و حفظ و 
ارتقای سالمت انسان و جامعه فعالیت می نماید.

بیانیه ارزش های سازمانی 
کیفیــت  بهبــود  افزایــش  کیفیــت:  بهبــود 
محصــوالت و افزایــش بهره وری در ســازمان

شــرکت  مالــی  رشــد  شــرکت:  ســودآوری 
سخت کوشــی و  بیشــتر  تــالش  و  کار  بــا 

رضایــت مشــتری: جلــب رضایــت مــردم و 
شــرکت مشــتری های  ســایر  بــا  همیــاری 

هدفمندی: داشــتن اهداف ســازمانی مطلوب و 
تعیین عملکرد فردی و گروهی بر اساس این اهداف

داشــتن  و  مطلــوب  گروهــی  کار  همــکاری: 
همدلــی در انجــام امــور مربوط به ســازمان

بــه  گذاشــتن  احتــرام  متقابــل:  احتــرام 
شــخصیت و کار یکدیگــر و حمایــت عاطفی 

از همــکاران در تمامــی واحدهــای ســازمان
وفــاداری: داشــتن روحیه وفاداری نســبت به 

سازمان و عدم ترک آن
انگیزش: داشــتن انگیزه کاری همراه با ترقی و 

رقابت سالم در کار
آموزش: یادگیــری از دیگران و آموزش دانش و 

تجربه خود به دیگران
پاســخگویی: داشــتن روحیــه پاســخ دهی در 
خصــوص اقدامات انجام شــده به طور روشــن و 

واضح
بــه رعایت  مســئولیت های اجتماعــی: متعهد 
الزامــات اجتماعی، زیســت محیطی و قانونی و 

صیانت از حقوق شهروندی
میزان  شــركت،  عملكرد  بــر  كلی  مرور 
دســتیابی بــه اهــداف تعیین شــده و 
دستاوردهای مهم در سال مالی مورد گزارش:

فروش و ســود خالص شــرکت در ســال مالی 
مورد گــزارش به ترتیــب 2/360 میلیارد ریال 
و 926 میلیارد ریال اســت که به ترتیب حدود 
99 درصــد از بودجــه فــروش و 111 درصــد 
از ســود پیش بینی شده را پوشــش داده است.
بیان برنامه ها و وضعیت شرکت برای سال مالی آتی:

در  تولیــدات  بــه  تنوع بخشــی  افزایــش   -1
محصــوالت توســعه  اســتراتژی  راســتای 

2- پیگیــری عملیات اجرایی جهت بازســازی 
و نوســازی خطــوط قدیــم و رعایــت الزامات 
قانونی همراه با ارتقــای GMP فضاهای تولید

3- ورود به بازارهای جدید مربوط به محصوالت 
جامــدات و ارتقــای ســهم بازار فــروش کلیه 
محصوالت با در نظر گرفتن سودآوری فرآورده ها
4- ادامه فرایند نوآوری و توسعه محصوالت جدید

5- ارتقای بهره وری از طریق افزایش کارایی منابع 
انســانی و اســتفاده بهینه از دارایی های شرکت

استراتژی های اصلی سازمان
1- ارتقای بهره وری
2- توسعه محصول

3- تعمیق بازار
4- توسعه بازار
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قنات که توسط مقنیان ایرانی اختراع شده ، هزاران سال قدمت دارد و این اختراع که امروزه 
شهرت جهانی پیدا کرده بعدها از ایران به بسیاری از کشورهای جهان انتقال یافته و مورد 
استفاده مردم در دیگر نقاط دنیا قرار گرفته است و آنچه مسلم است اینکه قنات به هر جا 
راه پیدا کند، سکونت دائم و رونق کشاورزی و عمرانی آبادانی با خود به ارمغان آورده است.

امروز دســتی از آســتین مردی از دیار آشنا به آب و آبادانی و کویرشناسی آشنا به 
زادگاهش بیرون شــده تا نقش آب در زمین کویر جاری کند و رشــد و نمو آبادی 
را به زمین تفیده از بی آبی برســاند معادن در دل کویر را ســیراب تا به پاداشــی 
این نعمت اورده معادن ذخایر خود را ارزانی بدارند و ســایه ســاران بر زمین سایه 
ندیده نعمت کشــت کار در خیش تراکتور چون مغان، هفت تپه و ســر ســبزی 
ســهند و ســبالن، الهیجان، رودبار و پسته کرمان با آب رســیده به همت امید 
ورقــی از تاریخ حیاتــی موجودات را تعریف دیگری چون قنات داشــته باشــد.

امید عسکری را در سود سبد سهام نبینیم در اقدام ارزشی خدمت به انسان که بزودی 
جنگ آب را آغازید باشیم. در باب هنر مدیریت دکتر عسکری که از بزرگان اقتصاد 
کشور بوده و او را پدر مالیات نوین می خوانند همین بس که شرکت سرمایه گذاری 
امید در سال 1395 بر اســاس اعالم شرکت بورس اوراق بهادار تهران همواره جزو 
50 شرکت فعال تر بورس اوراق بهادار تهران بوده و طبق آخرین رتبه بندی شرکت 
بورس اوراق بهادار تهران در سه ماهه چهارم رتبه 20 را به خود اختصاص داده است 
و درحالی که بازده کل سهام شــرکت های چندرشته ی صنعتی کشوری، ملی و... 

منفی و صفر بوده، توانسته است برای 
سرمایه گذاری امید بازدهی 30 درصد 
به ارمغان بیاورد آن هم بدون اســتفاده 
از محل سود انباشته، مطالبات و آورده 
نقدی که مطلعان بــازار می دانند چه 

شاهکاری در این آمارها نهفته است.  
شایان ذکر است بر اساس بهای تمام شده 
بخش عمده پرتفوی بورســی شرکت 
به شرکت های معدنی اختصاص یافته 
اســت که 28 درصد سهم کگل و 28 
درصد نیز سهم کچاد است. درمجموع 
پرتفوی بورسی شرکت سال گذشته 48 
درصد و ان ای وی شــرکت 19 درصد 

رشد داشته، همچنین در بخش غیربورسی 26 درصد از پرتفوی متعلق به شرکت 
سرمایه گذاری ساختمانی سپه و 22 درصد از آن مربوط به سنگ آهن گهرزمین است.

این مدیر مدبر در ادامه پیرامون سرمایه گذاری های صورت پذیرفته اضافه کرد در شرکت 
پتروامید آسیا 650 میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته است که با احتساب سود 
و کارمزد بانکی پرداخت شده این مبلغ به 1024 میلیارد تومان می رسد. وی افزود در 
قرارداد منعقدشده قیمت ها مناسب و به صورت افزایشی در نظر گرفته شده است و با این 
قرارداد سرمایه گذاری انجام شده در مدت 5 سال باز خواهد گشت. قرارداد بدین صورت 
است که چه نفت در مخازن قرار بگیرد و چه نگیرد هزینه دریافت خواهد شد و پیش 
بینی می شود که در سال 96 درآمد این شرکت بیش از 75 میلیارد تومان خواهد بود.

مدیرعامل شــرکت در بخش دیگری از سخنان خود اعالم کرد با توجه به برگزاری 
دیرهنگام مجمع گهرزمین ســود سال 95 این شــرکت در سال مالی 96 شرکت 
ســرمایه گذاری امید شناســایی خواهد شــد و احتمال دارد در این سال سود دو 
مجمع 95 و 96 شــرکت مزبور شناسایی شــود. همچنین یادآور شد که شرکت 
گهرزمین برای سال مالی 96 خود 250 میلیارد تومان سود پیش بینی کرده است.

دکتر علی عسکری پیرامون برنامه های آتی سرمایه گذاری امید گفت شرکت در نظر 
دارد در سال مالی جاری شرکت توسعه صنایع معدنی امید را واگذار کند. همچنین 
در صورت وجود شرایط مناسب شرکت توسعه گوهران امید نیز واگذار خواهد شد.

وی افزود شرکت در حال انجام مقدمات کار برای عرضه شرکت های نیروگاه گیالن، 
گهرزمین، لیزینگ امید، پتروامید آسیا و ساختمانی سپه در فرابورس و بورس است.

پایان بخش سخنان این مدیر خوشنام و برجسته اقتصادی کشور، سخنی پیرامون 
افزایش ســرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران به منظور تهاتر بدهی 
ســهامدار عمده یعنی بانک سپه بود و گفت این موضوع در دستور کار هیات مدیره 
قرار دارد که در صورت کسب مجوزهای الزم در سال مالی جاری اجرایی خواهد شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه شــرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید )سهامی 

عام( در تاریخ 96/02/31  در مجتمع فرهنگی- ورزشــی تالش تشــکیل شــد. 
در این مجمع که با حضور 96 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 حامد هیئت داودیان بود که خانم مریم زمانی فریزهندی و آقای سعید 
نخستین در مقام نظار اول و دوم و آقای علی عسکری 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 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 266 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

همچنیــن مجمــع، ســازمان حسابرســی را به عنوان حســابرس مســتقل و 
بــازرس اصلــی و علی البــدل شــرکت بــرای مدت یک ســال انتخــاب نمود.

مجمع، اشــخاص حقوقی ذیل را برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیات مدیره 
انتخاب نمود:
- بانک سپه

- شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه
- شرکت خدمات آینده اندیش نگر

- شرکت مدیریت توسعه گوهران امید
- صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکارافتادگی و پس انداز بانک ها

پیام هیات مدیره
هیات مدیره و مدیریت شرکت معتقد است که 
امانت دار ســهامداران محترم بوده و به منظور 
حفظ و حراســت امانت واگذارشــده، وظیفه 
خود می داند که از هیچ کوشــش و تالشــی 
دریغ نورزیده و در راســتای تحقق این هدف و 
به منظور ادامه روند پویایی و موفقیت شرکت 
در سال مالی مورد گزارش در جهت اصالحات 
اساسی و متنوع سازی پرتفوی و افزودن حجم 
سرمایه گذاری ها و استفاده بهینه از موقعیت های 
بازار ســرمایه و همچنین بازارگردانی ســهام 
گروه، اقدامات اساســی الزم را به عمل آورده و 
برنامه ریزی های خود را بر اساس رضایت مندی، 
حفــظ و ارتقــای منافــع و ثروت ســهامداران بنا نهاده اســت. گــزارش حاضر 
دربرگیرنــده اهم فعالیت های شــرکت در جهت نیل به اهداف و اســتراتژی های 
مصــوب در قالب ســند راهبــردی مصــوب هیات مدیره شــرکت می باشــد.

هیات مدیره شرکت معتقد است تمامی افتخارات و موفقیت های کسب شده در سایه 
حمایت بی دریغ و به پشتوانه سهامداران محترم حاصل شده است. تعامل مطلوب و بیان 
انتقادات سازنده شما سهامداران محترم مطمئنا چراغ راه موفقیت هر چه بیشتر ما در آینده 
خواهد بود. در این راستا، بهره مندی از نظرات و رهنمودهای شما عزیزان را ارج نهاده و 
آن را بستری مناسب جهت بهبود فرآیندهای تصمیم گیری و برنامه ریزی خود می دانیم.

در پایان الزم می دانیم که از تمامی ســهامداران محترم که در این مجمع حضور به 
هم رســانده اند صمیمانه تشکر و قدرانی نماییم. مدیریت شرکت بر طبق رسالت و 
وظایف خود در هر زمان با افتخار، پذیرا و پاسخگوی سهامداران محترم بوده و مقدم 
شــما عزیزان را که بدون شک موجب خیروبرکت و دلگرمی است، گرامی می دارد.

برنامه های آتی شركت
- اصالح ساختار مالی و افزایش سرمایه هلدینگ 

و  ســرمایه پذیر  شــرکت های  ســرمایه  افزایــش  در  مشــارکت   -
به کارگیــری ابزارهــای مالــی جدید جهــت تامیــن مالی شــرکت های تابعه

- نظــارت موثــر بر عملکرد، تقویت انضباط و شــفافیت امور مالی شــرکت های 
گروه و ارائه گزارشــات به موقع و شــفاف به مراجع ذی صــالح و کنترل هزینه ها.

- اقدام در جهت پذیرش و عرضه ســهام برخی از شرکت های تابعه در بورس اوراق 
بهادار تهران و فرابورس ایران

- حفــظ و تقویت جایگاه شــرکت در گــروه معدنی و حضــور فعال تر در صنایع 
باالدســتی و پایین دســتی نفتــی، انــرژی، ســاختمانی و واســطه های مالی

- اصالح مســتمر پرتفوی ســهام و خروج از ســرمایه گذاری های راکد و کم بازده 
از  جلوگیــری  و  تابعــه  شــرکت های  فعالیت هــای  نمــودن  تخصصــی   -

برگی از تاریخ را امید می نویسد
دکتر عسکری و مدیریتی برنامه گرا

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ
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مــوازی کاری و تداخــل فعالیت هــا و ادغــام یــا انحــالل شــرکت های موازی
- استفاده از فرصت های ناشــی از اجرای اصل 44 قانون اساسی در واگذاری سهام 

شرکت های دولتی
- آمادگــی بــرای حضــور موثر در توســعه مخازن اســتراتژیک نفتی کشــور

- بسترسازی و اقدامات الزم جهت تامین مالی پروژه های گروه از طریق منابع مالی 
خارجی

- نظــارت در تکمیل پروژه های در حال اجرا بر اســاس برنامه زمان بندی و پرهیز 
از ورود بــه پروژه هــای جدیــد که فاقد ارزش آفرینی برای شــرکت می باشــند.

- تکمیل زنجیره تولید در صنعت سنگ آهن و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در زنجیره 
تولید

اهم اقدامات صورت پذیرفته طی سال مالی مورد گزارش
  مشــارکت در افزایش ســرمایه شرکت های ســرمایه پذیر و کمک به تامین مالی 
طرح های توســعه آن ها از طریق آورده نقدی یا کمک برای اخذ تســهیالت بانکی 
و انتشار اوراق بدهی، شایان ذکر است میـــزان افـــزایش سـرمایه در شرکت های 
سرمایه پذیر طی سال مالی 95 معادل 10/066 میلیارد ریال بوده است که عمـدتا 
از محـل مطالبـات حال شده سود سهام شرکت سرمایه گذاری امید تامین گردید.

  •برگزاری جلسات مجامع و بودجه شرکت های زیرمجموعه طبق برنامه زمان بندی 
شده

 •بازارگردانی و حمایت از سهام شرکت های بورسی و فرابورسی گروه
راکــد،  ســرمایه گذاری های  از  خــروج  یــا  توقــف  بــرای  برنامه ریــزی   •
کــم بــازده و زیانــده از قبیــل شــرکت های گــچ کردســتان، خمیرمایــه 
مــدرس شــهید  دارویــی  صنایــع  و  غــرب  کاغــذ  صنایــع  لرســتان، 

• عرضه سهام شرکت های مدیریت انرژی امید تابان هور، سرمایه گذاری گوهران امید 
در فرابورس ایران، پذیرش و درج نماد شرکت تامین سرمایه امید در بورس اوراق تهران، 
پذیرش سهام شرکت نیروگاه گـیالن در فرابـورس ایران و ارائه درخواست پذیرش سهام 
شرکت گهرزمین در فرابورس ایران، همچنین برنامه ریزی برای پذیرش و عرضه سهام 
شرکت های لیزینگ امید، پتروامید آسیا و ساختمانی سپه نیز در دست اقدام است.

• بومی سازی تولید انبوه مخازن CNG  با استفاده از ورق های تولید داخل در شرکت آسیا 
نامـا و دریافـت لـوح تقدیر از مقامات مسئول به عنوان شرکت برتر در تحقق اقتصاد مقاومتی

•پیگیری جدی برای تکمیل خط لوله انتقال آب خلیج فارس به شرکت های چادرملو 
و گل گهر

•بهره بــرداری از طرح هــای عظیم و ملی شــرکت های تابعه و وابســته از قبیل:
- معدنی و صنعتی چادرملو
- معدنی و صنعتی گل گهر

- گهرزمین
- پتروامید آسیا

•  تســویه مطالبات سود ســال مالی 94 سهامداران حقیقی و سهامداران حقوقی 
به استثنای سهامداران عمده شرکت

• اصــالح ســاختار ســازمانی هلدینگ امیــد و تقویــت بدنه کارشناســی با 
هــدف نظــارت و کنتــرل بیشـــتر و دقیق تر بـــر فعالیت شــرکت های گروه

• انجام اقدامات الزم و پیگیری برای چابک سازی و اصالح ساختار سازمانی برخی شرکت های 
گروه از قبیل گل گهر، پتروامید آسیا، ساختمانی سپه و گردشگری امید تابان آسیا 
• مشارکت در مناقصه احداث پروژه مخازن نفتی استراتژیک به ظرفیت 10 میلیون 

بشکه در بندر جاسک
شرکت از منظر بورس و اوراق بهادار تهران

شــرکت در تاریــخ 1386/10/16 به عنــوان چهارصــد و ســی و هشــتمین 
شــرکت پذیرفته شــده در بــورس اوراق بهادار تهــران و در گروه شــرکت های 

چندرشــته ای صنعتی با نماد »وامید« درج شــد و ســهام آن بــرای اولین بار در 
تاریــخ مذکور بــه قیمت هر ســهم 3/700 ریال مورد معامله قرار گرفته اســت.

تجزیه وتحلیل ریسك شركت
نظر به اینکه شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید در صنعت شرکت های چندرشته ای 
صنعتی فعالیت می نماید، ریسک نوسانات قیمت سهام در ارتباط با پرتفوی شرکت عمدتا 
مرتبط با صنایع معدنی (سنگ آهن) و صنعت سیمان است، ریسک سیستماتیک مرتبط 
با پرتفوی شرکت وابسته به سیاست های دولت در ارتباط با واگذاری حق بهره برداری از 
معادن و نرخ فروش محصوالت تولیدی شرکت های سنگ آهنی (چادرملو و گل گهر و 
گهرزمین( و همچنین بازار عرضه و تقاضای محصوالت سیمانی و فروش برق می باشد.

به غیراز ریسک های سیستماتیک سیاسی و اقتصادی (شامل دوره های رکود و رونق) که 
بر اوضاع کلی اقتصاد جهانی، منطقه ای و اقتصاد کشور به خصوص بازار سرمایه، اثرگذار 
هستند، ریسک های موجود که بر فعالیت شرکت تاثیرگذار می باشند، به شرح زیر است:

ریسك نوسانات نرخ ارز
تغییرات نرخ ارز یکی از عمده ریسک هایی است که بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار

می دهــد. بــورس اوراق بهــادار تهــران نیز به علــت حضور شــرکت هایی که 
منابــع یا مصــارف ارزی دارنــد تحت تاثیــر تغییرات نــرخ ارز می باشــد. این 
موضــوع می توانــد ســبد ســرمایه گذاری شــرکت را تحــت تأثیر قــرار دهد.

ریسك مربوط به تغییر شرایط بین المللی
عدم اطمینان به پایداری برجــام و لغو کامل تحریم ها و محدودیت های اقتصادی 
می تواند فعالیت شرکت های ایرانی و جریان کســب وکار و تجارت را با محدودیت 
مواجه نموده و به طور مستقیم بر عملکرد شرکت های سرمایه پذیر تأثیرگذار باشد.

ریسک مربوط به تغییر مقررات و آیین نامه های دولتی
تغییــر قوانین مربــوط به قیمت گــذاری منابــع طبیعی توســط دولت منجر 
بــه افزایــش نااطمینانی در نــرخ مواد اولیه مصرفی برخی صنایع شــده اســت 
کــه می تواند تأثیر بســزایی در ارزش شــرکت های پتروشــیمی، ســنگ آهنی 
و فوالدی به طور مســتقیم و ســایر صنایع به طور غیرمســتقیم داشــته باشــد.

ریسك نقد شوندگی
محدودیت در تامین منابع مالی الزم به دلیل کاهش توانایی در فروش یک دارایی یا 
سهام برخی از شرکت هایی که درصد شناوری و حجم معامالت روزانه اندکی دارند.

ریسك تورم و نرخ سود
افزایش قیمت کاالهای مصرفی و سرمایه ای تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر بازار سهام 
دارد. نوسانات و تغییرات قیمتی در بازارهای موازی بازار سهام یکی از تاثیراتی است که 
در این قالب می توان مطرح نمود. همچنین تغییرات نرخ سود که در نرخ تنزیل برای 
بررسی طرح ها و ارزش گذاری سهام تبلور می یابد، متاثر از تغییرات نرخ تورم می باشد.
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افزایش سرمایه صددرصدی سرمایه گذاری صنعت و معدن مصوب مجمع گرفت
باور جوانان برای باروری ایران

مجمع عمومی فوق العاده شــرکت سرمایه گذاری 
صنعت و معدن )ســهامی عام( راس ســاعت 11 
صبــح مــورخ 1396/03/7 در محــل مجموعــه 
آموزشی رفاهی بانک صنعت و معدن تشکیل شد.

در ایــن مجمع کــه 89/36 درصد ســهامداران 
حقیقــی و حقوقی، اعضــای هیات مدیره، نماینده 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی حضور داشتند، ریاست مجمع بر عهده آقای 
محمدرضا زنگنه بود که جنابان ابوالفضل تجارزاده و 
داوود رزاقی در مقام نظار اول و دوم و آقای امیرتقی 
خان تجریشی به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند. 
در ادامــه با قرائت گــزارش توجیهی هیات مدیره 
مبنی بر لزوم افزایش ســرمایه شــرکت توسط د 
کتر امیرتقی تجریشــی، این مدیر موفق، و پس از 
استماع  گزارش حسابرس و بازرس قانونی مجمع 
نشینان با طنین صلوات خود ضمن تقدیر و تشکر 
از فعالیت های این مدیران خدوم، افزایش سرمایه 
صد درصدی شــرکت را مصوب مجمــع نمودند.

سخن از جوانی است که انتظارش را بسیار کشیده ایم، 
در دومیــن روز ماه مبارک رمضان افتان وخیزان به 
دارآباد تهران، در شــمالی ترین نقطه تهران رفتم تا 
شــاهد آینده نگری جوانی باشم که باورش در بارور 
کردن ایرانی آباد و آزاد سهمی درخور خواهد داشت.

در مقالی نوشــته بــودم که کمتر ُرستم ُکشــی و 
ســهراب پَروری کنیم و تاکید کرده بودم که بی پیر 
مرو خرابات گر ســکندر جهانی. مسیر پرترافیک 
اســت و به یک آن به قالب تاریخ کشیده می شوم 
و به سال دهم هجرت می روم؛ حضرت محمد)ص( 
فرماندهی لشکر اسالم را به جوانی داد که در ردیف 
عشره مبشــره نبود. او اســامه بن زید نام داشت، 
جوانی که فقط دو دهه از عمرش گذشــته بود. به 
یاد آوردم که در ده ســال هجرت، هفتادوهشــت 
بار غــزوات به فرماندهی صحابه اکبر بوده اســت، 
نــه صحابه جوان. تاریخ را هر چه ورق بزنیم از این 
نمونه ها بســیار دارد که پیر باتجربه و جوان خالق 
دست در دست هم و با تدبیر به تعالی اندیشیده و 
کارها را به انجام رسانده اند. دکتر تجریشی ازجمله 
جوانانی اســت که باور راســتین به خرد جمعی و 
تدبیر کهــن را در پشــتوانه دارد و آنچه در انجام 

کار و در افزایش ســرمایه به سمع و نظر حاضران 
رساند، نشان می دهد که او به خوبی از بازار سرمایه 
شناخت دارد و البته ادب کاری و حرمت گذاری اش 
به صحابه قلم تحســین برانگیز و قابل تقدیر است.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی 
هیات مدیــره در خصوص افزایش ســرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان ســهام 
شركت سرمایه گذاری صنعت و معدن )سهامي 

عام(
در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون 

تجارت مصوب سال 1347
1- گــزارش مــورخ 30 آذر 1395 هیات مدیــره 
شــرکت ســرمایه گذاری صنعت و معدن )سهامي 
عام( در خصوص افزایش ســرمایه آن شــرکت از 
مبلغ 3/000 میلیارد ریال به مبلغ 6/000 میلیارد 
ریال مشتمل بر صورت سود و زیان فرضی و سایر 
اطالعات مالی فرضی که پیوســت می باشد، طبق 
استاندارد حسابرسی »رسیدگی  به اطالعات مالی 

آتی« مورد بررسی این ســازمان قرار گرفته است. 
مســئولیت گزارش توجیهی مزبــور و مفروضات 
مبنــای تهیه آن، با هیات مدیره شــرکت اســت.

2- گــزارش مزبور در اجراي تبصــره 2 ماده 161 
اصالحیه قانون تجارت و بــا هدف توجیه افزایش 
سرمایه شــرکت از محل ســود انباشته، مطالبات 
حال شــده و آورده نقدی ســهامداران و به منظور 
اصالح ســاختار و نســبت های مالی تهیه شــده 
اســت. این گزارش توجیهی بر اســاس مفروضاتی 
مشــتمل بر مفروضات ذهنی دربــاره رویدادهای 
آتــی و اقدامــات مدیریت تهیه شــده اســت که 
انتظار نمــی رود لزوما به وقــوع 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 سرمایه گذاری های مناسب و سود 
ده، این سازمان به مواردی برخورد نکرده است که 
متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي 
تهیه گــزارش توجیهي فراهــم نمی کند. به عالوه 
بــه نظر این ســازمان، گزارش توجیهی یادشــده 
بر اســاس مفروضــات به گونه ای مناســب تهیه و 
طبق اســتانداردهاي حســابداري ارائه شده است.

4- حتي اگــر رویدادهاي پیش بینی شــده طبق 
مفروضات ذهني توصیف شــده در بــاال رخ دهد، 
نتایــج واقعي احتمــاال متفاوت بــا پیش بینی ها 
خواهــد بــود؛ زیــرا رویدادهاي پیش بینی شــده 
و  نمی دهــد  رخ  موردنظــر  به گونــه ای  اغلــب 
تفاوت هــای حاصــل می توانــد بااهمیت باشــد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن )سهامی عام( 
در نظر دارد به منظور بهبود وضعیت ساختار مالی، 
جبران سرمایه گذاری انجام شده طی سال های مالی 
گذشته، حفظ و افزایش عملیات جاری، جلوگیری 
از خروج وجه نقد و همچنین توســعه فعالیت های 
جدید درزمینه تامین مالی و تعهد پذیره نویسی اوراق 
بهادار، سرمایه خود را از مبلغ 3/000/000 میلیون 
ریال به 6/000/000 میلیــون ریال )معادل 100 
درصد( از محل ســود انباشته، مطالبات حال شده 
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ســهامداران و آورده نقدی افزایش دهد. شایان ذکر 
است در صورت عدم انجام افزایش سرمایه، شرکت 
با کمبود منابع جهت گســترش فعالیت ها مواجه 
می گردد که لزوما ناچار به فروش بخشی از پرتفوی 
ســرمایه گذاری شــده و درنتیجه با عدم توسعه و 
بهبود پرتفوی، کاهش ســودآوری و ساختار مالی 
نامناسب در ســال های آتی مواجه خواهد گردید. 
مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تامین آن

با توجه به برنامه ارائه شــده، شرکت سرمایه گذاری 
صنعــت و معدن )ســهامی عــام( در نظــر دارد 
ســرمایه خــود را از مبلــغ 3/000/000 میلیون 
ریال به مبلــغ 6/000/000 میلیون ریال از محل 
ســود انباشــته، مطالبات حال شده ســهامداران 
و آورده نقــدی بــه شــرح زیــر افزایــش دهد.

- 1/200/000 میلیون ریال )معادل 40 درصد( از 
محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

- 1/800/000 میلیون ریال )معادل 60 درصد( از 
محل سود انباشته
عوامل ریسك

معــدن  و  صنعــت  ســرمایه گذاری  شــرکت 
ماننــد ســایر شــرکت های ســرمایه گذاری بــا 
ریســک های مختلفــی مواجــه می باشــد کــه 
مهم ترین عوامــل ریســک در حوزه های مختلف 
بــه شــرح زیــر طبقه بنــدی و ارائــه می گردد:

حوزه کسب وکار
- کاهش بازده سبد سهام موجود

- کاهش نقدینگی
- کاهش ســرمایه گذاری و مشــارکت در افزایش 
ســرمایه شــرکت های تابعه و کاهش تصدی گری 
و ســودآوری یکنواختــی و رخــوت در مــدل 
کســب وکار و ســرمایه گذاری )رکــود در بــازار(
- کاهش رتبه کیفیت افشای اطالعات و نقدشوندگی

حوزه مالی اقتصادی
- ریسک عدم کارآمدی سیستم وصول مطالبات

- ریسک کاهش نقدینگی شرکت های سرمایه پذیر 

به دلیل رکود بازار
حوزه پشتیبانی و فنی

- ریســک طوالنــی شــدن اجــرای پروژه هــای 
شرکت های سرمایه پذیر

حوزه عمومی
- ریسک تغییر نرخ بهره بانکی

- افزایش تحریم ها
- نوسانات نرخ ارز

- عدم کنترل تورم
تاریخچه

شـــرکت ســرمــایه گـذاري صنعت و مـــعدن 
) ســهامي عــــام ( در تاریــخ 1362/7/2 تحت 
نـــــام »شــرکت المپ البرز ـ ســهامي خاص« 
در اداره ثبت شــرکتها و مالکیــت صنعتي تهران 
بـه ثبت رسیـــــد ودرتاریــــــخ 1375/3/12 
نام شــرکت به » شرکت ســرمایه گذاري صنعت 

و معدن )ســهامي عام ( » تغییــر یافت .تقاضاي 
پذیرش شــرکت در ســازمان بورس اوراق بهادار 
تهران در تاریــخ 1376/12/25 مورد تأیید هیئت 
پذیرش قرار گرفت واز تاریــخ 1377/6/31 اولین 
معاملــه بر روي ســهام شــرکت انجــام گردید .

بــر اســـــاس آخــــرین تغییرات انجام شــده 
عمومــي  درمجمــع  شــرکت  اساســنامه  در 

فــوق العــاده صاحبان ســهام ،موضــوع فعالیت 
شــرکت طبــق مــاده2 اساســنامه عبــارت از:

» سرمایه گذاري و مشارکت در شرکتها و مجتمعها 
و طرحهــا و واحدهاي تولیدي وصنعتي بازرگاني ، 
خدماتي و نیز مبادرت به هرگونه عملیات مالي ، پولي 
و بازرگاني و نیز خرید وفروش کاال و سهام«مي باشد.

با توجــه به درصــد مالکیت شــرکت ســرمایه 
گــذاري صنعت و معدن در شــرکتهاي ســرمایه 
پذیــر، ایــن شــرکت در 29 مورد از شــرکتهاي 
زیرمجموعــه داراي عضو هیات مدیره مي باشــد.

شــرکت ســرمایه گــذاري صنعــت و معــدن با 
در اختیــار داشــتن 49 عضــو هیــات مدیره در 
شــرکتهاي زیرمجموعه ، بر 1.594 میلیارد ریال 
از سرمایه گذاري هاي خود کنترل مدیریتي دارد.

ســهم کنتــرل مدیریتــي ازکل ســبد ســهام 
شــرکتهاي بورســي معــادل 43 درصــد و در 
ســبد شــرکتهاي غیربورســي معادل 64 درصد 
مي باشــد )49 درصد کل ســرمایه گــذاري ها(.
چشم انداز شركت ســرمایه گذاري صنعت 

ومعدن :
- یکي از موفق ترین شرکت هاي سرمایه گذاري در 
زمینه به حداکثر رساندن منافع پایدار و میان مدت 
سهامداران با استفاده از فرصت هاي سرمایه گذاري 
- قرار گرفتن در جایگاه ســه شــرکت برتر بورس

- یک شــرکت ســرمایه گــذاري دانایــي محور 
متکــي بــر دانش و مهــارت حرفــه اي کارکنان 
پیشــرو در امــر تعامل دانــش در بازار ســرمایه

ماموریت :
شرکت سرمایه گذاري صنعت ومعدن ماموریت دارد 
تا به عنوان یکي از شــرکت هاي موفق و ســود آور 
ســرمایه گذاري در ایران، با تمرکز بر ایجاد ارزش 
افزوده و ســودآوري، تمرکز مهارت هاي خود را در 
چارچوب برنامه ها و سیاســت گذاري هاي توسعه 
اقتصادي کشور به حداکثر رسانده و با ایجاد طرح 
هاي جدید، خود را نو آور و پیشرو معرفي مي کند.
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از نکات خواندنی مجمع می توان به گزارش مبسوط و 
جامع مهندس حسین مدرس خیابانی مدیرعامل توانمند 
شرکت به سهامداران اشاره کرد؛ علی رغم آنکه ایشان 
اندک زمانی است که به سیمان غرب آمده لکن با توجه 
به تجربه مدیریتی در سیمان مازندران، سیمان شاهرود 
و... اشراف کامل مشارالیه بر اوضاع صنعت سیمان و 
کانی در کشور و جهان کامال هویدا و عیان است که این 
در پاسخ های مدیر ارشد شرکت به ابهامات و سواالت 
مجمع نشینان بسیار قابل توجه و مفید به واقع بود.

مهندس خیابانی در قسمتی از گزارش خود با اشاره به 
اینکه در سال مالی مورد گزارش، واردات سیمان فله 
به عراق ممنوع شد و در کنار آن قیمت مقوا و پاکت 

الزم جهت بسته بندی افزایش پیدا کرد که 
با توجه به صادرات بیشتر محصول به این 
کشور همســایه، عوامل فوق باعث شد که 
شرکت در امر فروش و بازار صادراتی دچار 
مشکالتی شــود؛ ولی در بازار داخل ضمن 
حفظ بازار خود توانسته رشد 54 درصدی 
در فروش را بــرای ذی نفعان حاصل کند.

مدیر خوش فکر شرکت از انجام رایزنی های 
گسترده با سیمان های کردستان، هگمتان 
و... برای تشــکیل یک کنسرسیوم جهت 
جلوگیری از دامپینگ و نرخ شــکنی سایر 
رقبــا، توجه جدی به امر محیط زیســت و 
مقوله صنعت سبز برای شرکت و بازسازی 
و بهینه ســازی خطوط و دستگاه ها در حد 

توان جهت کاهش هزینه های جاری، انرژی و... سخن 
گفت و راه اندازی آزمایشگاه بتن، کاهش هزینه های 
تعمیــر و نگهداری و کاهش موجودی انبار را از دیگر 
برنامه های مهم مدیریتی خود و شرکت در سال 95 
و 96 اعالم کرد و اضافه نمود در تعریف اســتراتژی ها 
و چشــم انداز خود برای توســعه و فعالیت های آتی 
شــرکت ســیمان غرب به چهار منظر توجه جدی 
معطوف شده اســت: 1- افزایش فروش داخلی  2- 
اســتقرار CRM )خدمات پس از فروش( 3- تکمیل 
زنجیره بتن 4- توســعه صادرات و کلینکر که امید 
اســت در این موارد در ســال مالی آتی گزارش های 
بسیار مثبتی برای سهامداران مخابره و عملی کنیم.

جناب آزرده دســت مرد شماره یک مالی شرکت نیز 
در حاشیه مجمع با اشــاره بر منتفی شدن افزایش 
ســرمایه شــرکت که قرار بود در ســال گذشته از 
طریــق تجدید ارزیابی ها صورت بگیــرد، اضافه کرد 

چنانچه قرار بر افزایش ســرمایه باشد، محل تامین 
مالــی آن از آورده نقــدی ســهامداران خواهد بود.

در بخش دیگری از گزارش ، مهندس خیابانی مدیر 
ارزشــی و کاربلد کشــوری مهم ترین دستاوردهای 

شرکت را در سال 95 به شرح زیر اعالم نمود:
1- اهتمــام شــرکت در ســال 95 و 96 بر کاهش 
بهای تمام شــده محصوالت از طریق کنترل مصرف 
انرژی اســت، الزم به ذکر اســت کــه 26 درصد از 
قیمت تمام شــده کلینکر انرژی محسوب می شود.

2- افزایــش 35 درصــد فــروش داخلــی به علت 
باالتــر بودن نــرخ فروش داخلی نســبت به فروش 
صادراتــی در ســال 95 ) 701 هــزار تــن داخلی(

3- در سال 95 نســبت به سال مالی گذشته تولید 
شــرکت 4 درصد کاهش یافته و این در حالی است 
که صنعت سیمان کشــور با کاهش تولید 6 درصد 
روبه رو بوده است و تولید در سال 95 نسبت به بودجه 
پیش بینی ابتدای سال افزایشی بوده است. در حاشیه این 
مجمع مهندس خیابانی در پاسخ به سواالت و ابهامات 
ســهامداران در فضایی دوستانه چنین سخن گفت.

در ســال 95 شــرکت با توجه به رکود در صنعت، 
فروش باکیفیتی داشــته و توانسته است 67 درصد 
فروش نقدی و 33 درصد فروش اعتباری داشته باشد.
توجــه ویژه شــرکت به بحث تعمیرات و نوســازی 
خطوط بوده با عنایت بــه این نکته که 15 درصد از 
بهای تمام شــده محصوالت هزینه تعمیرات اســت. 
)برخی از تجهیــزات بیش از 30 ســال عمر دارند(

مجید آزرده دســت در حاشــیه همیــن مجمع از 
احتمال افزایش ســرمایه شــرکت در آینده از محل 

مطالبات و آورده ســهامداران بــه جهت هزینه 12 
میلیاردی تعویض فیلتراســیون سخن گفت و افزود 
شــرکت برای کاهــش زمان های خاموشــی کوره، 
کاهــش هزینه های تعمیــرات و راه انــدازی مجدد 
و کاهــش موجودی انبــار که در حــال حاضر 35 
میلیارد تومان ارزش دارد، برنامه ریزی کرده اســت.

در هنر تیم مدیریت سیمان غرب همین بس که در 
سال مالی سخت 95 که میانگین تولید شرکت های 
ســیمانی 6 درصد و میانگین تحویل شــرکت های 
ســیمان 8 درصد کاهش داشــته، این شرکت تنها 
3 درصد کاهــش تولید و یک درصد کاهش تحویل 
میانگین داشته اســت. شرح فعالیت های بخش های 
متنوع مجموعه از بازرگانی و ســهام گرفته 
تا بخش های آزمایشگاه، فنی، حسابرسی، 
فروش و... قسمت دیگری از گزارش جامع 
مهنــدس خیابانی به مجمع نشــینان بود.

اجازه می خواهم از بزرگواران حاضر در مجمع 
جنابان مهدویان، جواهری و مهندس خیابانی 
، آزرده دست که به اصحاب قلم لطف داشته 
و از آقایــان شــاه وردی و بیداق بیگــی که 
بسان هرســال پذیرای اهل مطبوع بودند 
و ما را در تهیه این گزارش یاری رســاندند، 
نهایت قدردانی و تشــکر را داشــته باشم.   
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام 
شرکت صنایع سیمان غرب )سهامی عام( مورخ 
1396/02/30 در سالن تالش برگزار گردید. 
در ایــن مجمع کــه بــا حضــور 80/77 درصد از 
ســهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، 
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع بر عهده 
آقای   سید ابراهیم مهدویان بود که جنابان منجی و 
بیــژن جواهری در مقام نظار اول و دوم و آقای مجید 
آزرده دســت به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

در ادامــه بــا قرائت گزارش هیات مدیــره به مجمع 
مربوط به اهم فعالیت هــای صورت پذیرفته در طی 
سال مالی منتهی به 1395/12/30 و پس از استماع 
گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورت های مالی 
و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقسیم سود 
310 ریالی به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.
همچنین موسسه حسابرسی رازدار به عنوان بازرس 
قانونی و حســابرس اصلی و موسســه حسابرســی 

توسعه پایدار، تولید پاک، تامین خواسته مشتری و پیاده سازی مدل تعالی سازمانی
 سیمان غرب با مهندس خیابانی به بازارهایی نو می اندیشد
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دیلمی پور و همکاران به عنوان حســابرس علی البدل 
شــرکت برای ســال مالی 1396 انتخاب گردیدند.

بر اســاس تصمیمات مجمع اعضــای هیات مدیره 
جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند:

الف- شرکت سیمان فارس نو
ب- شرکت سیمان فارس

ج- شرکت گروه بهمن
د- شرکت سیمان فارس و خوزستان

ه- شرکت سیمان شمال
پیام هیات مدیره:

شــرکت صنایع ســیمان غــرب به عنــوان یکي از 
شرکت هاي تابعه شرکت سیمان فارس خوزستان با
ماموریت زیر تاســیس گردیده و فعالیت مي نماید:

»تولید و عرضــه انواع ســیمان و کلینکر مطابق با 
استانداردهاي محصول، نیاز مشتري و شاخص هاي

اقتصادي«
در جهت تحقق و تامین ماموریت، موارد زیر در دستور 

کار قرار دارد:
1( مشارکت و پشتیباني اثربخش از تداوم پایدار تولید 
سیمان کشــور با توجه به شاخص هاي توسعه پایدار
2( مشارکت و ارتقای زنجیره ارزش سازه هاي بتني کشور

3( مشارکت در پایداري و انعطاف پذیري بهینه زنجیره 
تامین طرح هاي عمراني ملي

برنامه ها و چشم انداز وضعیت شركت
»جایگاه اول تولید، عرضه و صادرات سیمان با توجه 
به ظرفیت در منطقه غرب کشــور« در جهت تحقق 
و تامین چشــم انداز موارد زیر حائز اهمیت می باشد:

1- جایگاه اقتصادی برتر در بین شرکت های منطقه و 
شرکت های تابعه هلدینگ فارس و خوزستان به تناسب 

ظرفیت درون
2- جایگاه برتر برند ســازمان در بین رقبا در منطقه 

داخل و خارج کشور
3- جایگاه برتر مشتری مداری و کسب رضایت مشتری 

در بین رقبا
4- جایگاه برتر انعطاف پذیری مطابق نیاز بازار و مشتری

برنامه هاي آینده شركت:
بر اساس برنامه ریزی اســتراتژیک شرکت و تحلیل 
عوامل محیــط داخل و خارج ســازمان، اهدافي در

قالــب یــک برنامــه مــدون توســط مدیریــت 
موردبررســی و تصمیم گیری قرار گرفته اســت که 
مشخص کننده اســتراتژي، برنامه ها و سیاست هاي 
خرد و کالن شــرکت در چند ســال آینده اســت.

- سیاست هاي عملیاتي فروش
• تــالش  در جهت جلوگیري از انباشــت کلینکر 
و ســیمان از طریق بازاریابي مناســب محصوالت و 
اســتفاده از روش هاي مناســب بازاریابــي و فروش
• توسعه صادرات محصوالت با حفظ سهم بازار داخل

• مشــارکت در تشــکل هاي صنفــي و اتحادیه ها 
به منظــور نقش آفرینــی در توســعه بــازار منطقه

جدیــد  روش هــاي  برنامه ریــزی  در  ســعي   •
فــروش و تســهیل نمــودن آن جهت مشــتري
- سیاســت هاي ســازمان درزمینه رضایت مشتري

• پاســخگویي و اطالع رســانی صحیح و مناســب 
بــه مشــتریان و تعامــل بــا خریــداران محصول

•مشتري مداري و تکریم ارباب رجوع
- سیاست هاي عملیاتي تولید

• تولید با حداکثر ظرفیت قابل دسترسی با گرایش به تولید 
سیمان هاي با حاشیه سود باالتر و افزایش سرانه تولید

• افزایــش تنــوع محصــوالت بــا توجــه بــه 
خواســته مشــتري همــراه بــا افزایــش کیفیت

•به کارگیري سیاســت هاي جدید بــراي کم کردن 
توقف هاي احتمالي

کیفیــت درزمینــه  ســازمان  سیاســت هاي   -
• تمدیــد به موقــع گواهینامه هــاي بین المللــي

• اجراي دقیق کلیه فرایندهاي داخلي تشریح شده در 
نظامنامه کیفیت

• اجراي برنامه هاي تحقیقاتي جهت ارتقای کیفیت 
محصــوالت و کاهــش آالینده هاي فراینــد تولید
- سیاســت هاي ســازمان درزمینه کاهش هزینه ها

• کاهش هزینه هــاي انرژي )بــرق، گاز، مازوت( و 
مدیریت بر انرژي با تشکیل منظم کمیته هاي انرژي

• تشکیل کمیته کاهش بهاي تمام شده و تجزیه وتحلیل 
بهاي محصول و پیگیري منظم در موارد بررسي شده
انــرژي صرفه جویــی  سیاســت هاي  اجــراي   •

• استفاده از پیشــنهادها و طرح هاي پرسنل جهت 
کاهش هزینه ها و ایجاد تشویقي به منظور شکوفایي 

تفکرات پرسنل
• ارائه برنامه هاي منســجم در فعالیت هاي تعمیر و 

نگهداري
• استفاده از تکنولوژي هاي پیشرفته و سعي در به روز 

نمودن سیستم
• ایجاد انگیزه بین پرسنل جهت صرفه جویی منابع
- سیاســت هاي ســازمان درزمینه نیروي انســاني

• بهینه سازی ترکیب منابع انساني با توجه به سطح 
تحصیالت پرسنل

• ادامه روند آموزشــي و توســعه توانایي هاي علمي 
و فني پرسنل جهت افزایش بهره وری منابع انساني
• بازبینــي و بازنگــري نظــام ارزشــیابي کارکنان

• انتخاب الگــوي مصرف صحیح جهت به کارگیري 
مدیــران و کارکنــان بر اســاس شایسته ســاالری
- سیاست هاي سازمان درزمینه افزایش سطح ایمني

تدویــن  و  ســازمان  ریســک هاي  بازنگــري   •
برنامه هاي جامع در مورد کاهش یا حذف ریســک
• آموزش و تجهیز پرســنل و اعضاي کمیته ایمني
ســازمان اقتصــادي  و  مالــي  سیاســت هاي   -
• مدیریت منابع وجوه نقد و استفاده بهینه از منابع
• مدیریــت هزینه هــا و کاهش قیمت تمام شــده

  تسویه تسهیالت دریافتي و دریافت تسهیالت با نرخ 
بهره پایین
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تعریف مدیریت؛ دکتر سیدرضا صالح  در کی بی سی
کاهش هزینه های مالی و رشد استمراری فروش و سود

در مجمع ساالنه شــرکت کی بی سی که برای بار 
دوم بــه دلیل آماده نبودن گزارش حســابرس در 
مجمع قبلی برگزار شد، اول ازهمه حضور چشمگیر 
بــزرگان و متولیان صنعت دارو و درمان کشــور 
جلب توجه می کرد. حضور جنابان دکتر رضوانی فر، 
شیرازی، جالل بهارســتان، فرشید مرادی و دیگر 
بزرگان نشــان از ارج وقرب دکتــر صالح و جایگاه 
بی مثــال شــرکت کی بی ســی در کشــور دارد.

سال هاســت با شــرکت کی بی سی آشــنا هستم 
و در مجامــع ســاالنه و فوق العــاده آن شــرکت 
می کنــم و شــهادت می دهــم کــه در این چند 
ســال هیچ گاه شــرکت و تیــم مدیریــت آن را 
این چنین یکدســت، یکدل و یک زبان ندیده بودم.

وقتی دکتر صالح به سخن آمد همگان نیز باور کردند 
که این تیم مدیریت، تیم خواستن ها و توانستن هاست. 
در باب هنر مدیریت این مردان و مدیران پرتالش 
همین بس که با فروش بیش از 10 درصدی نسبت 
به بودجه توانسته اند به جای 100 میلیارد سود، بیش 
از 17/7 میلیارد ســود حاصل کنند یعنی بیش از 
17/5 درصد رشد در سود خالص به دست آورده اند.

دکتــر صالح که از مدیران برجســته و خوش فکر 
صنعت دارویی کشــور اســت در فرازی از گزارش 
خود با یاد آوری به سیاســت های انقباضی  وزارت 
بهداشــت، بانک مرکزی در بحــث واردات و رتبه 
ششــم شــرکت کی بی ســی در بین شرکت های 
دارویی داخلی به تشــریح آمــار و عملکرد خود و 
شــرکت در ســال مورد گزارش پرداخت؛ ازجمله 
درباره شــاخص بهره وری بســیار باال که در بین 
شــرکت های دیگر دارویی یک اســتثنا محسوب 
می شود، اشــاره کرد یعنی رشد شاخص بهره وری 
از حــدود 900 میلیون برای هر نفر در ســال 94 
به شــاخص نفــری حدود یــک میلیــارد تومان 
در ســال 95. دکتــر صالح بزرگ ترین دســتاورد 
شــرکت را در ســال مالی مورد گــزارش کنترل 
هزینه های مالی برشــمرد که طی این برنامه ریزی 
و اجرای آن، هزینه های شرکت به طور چشمگیری 
پاییــن آمده و تا یک ســوم کاهش یافته اســت.

مدیرعامل کاردان شرکت اصالح ساختار سازمانی، 
ارتقــای دانــش فنــی کارکنان و جــذب نیروی 
متخصص و جدید برای توســعه کســب وکار را از 
دیگر رئوس مدیریتی خود در ســال 95 برشمرد 
و اضافه کرد که این راهکارها در ســال جدید نیز 
به جد پیگیری خواهد شــد. دکتر صالح کسب و 
تمدید گواهینامه های متعدد در ســال 95 و اخذ 
نمایندگی های جدید دارویی از کشــورهای هند و 

انگلیس را از دیگر دســتاوردهای این شرکت توانا 
دانســت و پیرامون اهــم اقدامات انجام شــده در 
بخش های بازرگانی، منابع انســانی، مالی، سهام و 
فروش توضیحات مبسوطی ارائه کرد که با استقبال 
سهامداران در مجمع مواجه شد. به گفته این مدیر 
موفق عقد قراردادهای خوب برای تامین نیازهای 
دارویی کشــور به تامین واکسن آنفوالنزای بخش 
خصوصــی، واردات و اخذ نمایندگــی انحصاری 
از کمپانی های هنــدی، ترکیه ای، انگلیســی و... 
کمک کرده و ورود داروها نســبت به ســال قبل 
ازنظر ارزی رشــد بســیار مناســبی داشته است.

واردات تجهیــزات پزشــکی مانند »دو دســتگاه 
سی تی اســکن خریداری شــده از شرکت زیمنس 
آلمان« با اخذ مجوز و تاییدیه از وزارت بهداشــت 

و ســازمان انرژی اتمی، قرارداد با وزارت بهداشت 
جهت تامین واکسن های موردنیاز برای خانه های 
بهداشت سراسر کشــور، هماهنگی بیشتر جهت 
هم افزایی و رشد متناســب با همکاری بیشتر در 
قســمت پخش محصوالت و رایزنی های مســتمر 
و همکاری و فعالیت های بیشــتر با شرکت پخش 
البــرز، تامین داروهای فوریتی بــرای اولین بار در 
کشور توسط شرکت کی بی سی، ورود واکسن های 
بیماری هــای واگیــردار و... همه و همه نشــان از 
آن دارد کــه دکتر صالح و بــازوان مدیریتی او در 
شــرکت ازجمله جنابان قاسمی و کاظمی به قول 
ســهامداران بلد کارند و کاردان و کاربلد هستند.

وقتی از زبان جناب کاظمی که رقص اعداد و ارقام 
مالی و تراز عملکرد شــفاف و پاک حاصل دقت او 
و همکارانش است، می شنوی که شرکت نسبت به 
سال گذشــته 54 درصد افزایش قرارداد با وزارت 
بهداشــت داشــته در جهت تامین نقدینگی که 
پاشنه آشیل بســیاری از شرکت هاست و توانسته 
ســربلند و بــدون وابســتگی از آزمون های پیش 

رو بیرون بیایــد، کی بی ســی را بیش ازپیش باور 
می کنیم. وقتی مدیران ارشــد ســخن می گفتند، 
همه خمــوش بودند و چون ایشــان توانمندی ها 
و فعالیت هــا را یادآوری کردنــد، چه خوب دکتر 
رضوانی فر که لطفش همیشــه به اهل قلم جاری 
و ســاری بوده، گوشــزد کرد که این همه موفقیت 
به یک طرف و تالش مدیران برای ورود تکنولوژی 
پیشــرفته و انتقال دانش فنــی روز صنعت دارو 
به صنعت کشــور طرف دیگر ســتودنی اســت.
این مدیران خدوم، جهادگونه در سال مالی سخت 
گذشــته که از ســنگ ناله برمی آمد به توفیقاتی 
دســت یافتند که اگــر نگوییــم در مدیریت این 
چند دهه نایاب بوده، حداقل کمیاب بوده اســت.
ارشــد شــرکت  مدیران  گــزارش  پایان بخــش 
کی بی ســی و دکتــر صالــح شــرح برنامه های 
آتــی بــرای ســال 96 بــه شــرح ذیــل بــود:

1- تامین منابع مالی
BD 2- سازمان دهی و توسعه واحد

3- کاهش هزینه های مالی بــا مدیریت بهینه بر 
منابع نقدینگی

4- توسعه فعالیت های بازاریابی جذب نمایندگان ملی
5- توســعه فعالیت هــای شــرکت از طریق اخذ 

نمایندگی های جدید 
6- بررســی بازار تجهیزات پزشــکی و ملزومات 

مصرفی و ورود آگاهانه و از سر اطالع به آن
7- انتقــال دانش فنی روز و تکنولوژی به کشــور

8- تداوم فعالیت های سود ده و ارزشمند با وزارت 
بهداشت

9- بهینه سازی سیستم های مکانیزه
10- افزایش توان تحصیلی و تخصصی پرســنل و 

جذب نیروی کار خبره جدید 
اجازه می خواهم از حرمت اســاتید بــه نام دکتر 
رضوانی فــر، دکتر شــیرازی، فرشــید مــرادی و 
دکتــر صالــح در حــق اصحاب مطبــوع و قلم و 
مســاعدت و یاری جنابان قاســمی معاونت مالی 
و آقــای کاظمی بزرگوار که بســان هرســال در 
تهیــه و تنظیم این گزارش مــا را حمایت و یاری 
رســاندند، کمال قدردانی و تشکر را داشته باشم.
مجمع عمومی عادی ســاالنه کی بی سی )سهامی 
عام( صبــح دوشــنبه 1396/2/13 در ســازمان 
مدیریت صنعتی، ســالن آمفی تئاتر تشکیل شد.

در این مجمع که با حضور اکثریت صاحبان سهام 
و ســهامداران حقیقی و حقوقــی، اعضای هیات 
مدیــره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 
حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
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مجمع بر عهده آقای دکتر محمد رضوانی فر بود که 
جنابان محمدعلی میرزاکوچک شــیرازی و فرشید 
مــرادی در مقام نظار اول و دوم و آقای ســیدرضا 
کاظمــی به عنوان دبیر مجمــع انتخاب گردیدند.

در ادامــه با قرائت گــزارش 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 
800 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

همچنیــن موسســه حسابرســی مفیــد راهبر 
به عنــوان بــازرس اصلی و حســابرس مســتقل 
شــرکت برای مــدت یک ســال انتخاب شــد.

بــر عملکــرد شــرکت، میــزان  مــرور کلــی 
و  تعیین شــده  اهــداف  بــه  دســتیابی 
دســتاوردهای مهم در ســال مالی مورد گزارش 
فروش و سود خالص شــرکت در سال مالی مورد 
گزارش به ترتیب 1/862/214 و 177/022 میلیون 
ریال اســت که بــه ترتیب حــدود 110 درصد از 
بودجه فروش و 176 درصد از سود پیش بینی شده 
اولیــه و 102 درصــد از بودجه فــروش و 104 
درصد از ســود به هنگام شده را پوشش داده است.

بــا توجــه بــه عملکــرد فــوق، دســتاوردهای 
در   1395 ســال  در  کی بی ســی  شــرکت 
اســت: بــوده  قابل توجــه  زیــر  حیطه هــای 

- کسب رتبه 6 در بین شرکت های واردکننده دارو 
بر اساس میزان فروش

- تامین حجم عمده واکســن های موردنیاز وزارت 
بهداشت

- حفــظ نمایندگی هــای قبل و افزایــش میزان 
همکاری و مشارکت با آن ها

- اخــذ نمایندگی های جدید درزمینه واردات دارو
- ورود به عرصه تجهیزات پزشکی

- اخذ مجوز سازمان انرژی اتمی درزمینه واردات 
تجهیزات پرتوزای پزشکی

- انعقــاد قــرارداد مشــارکت با شــرکت جهان 
انگلســتان   G.S.K بهبود نماینــده کمپانی های
و janssen آمریــکا جهــت واردات مشــترک

- افزایش حد ساالنه تسهیالت مشارکت مدنی به 
1800 میلیارد ریال

- تمدید و افزایش حد ســاالنه گشایش اعتبارات 
شــرکت تا مبلغ هزار و دویســت میلیــارد ریال

- افزایش سرمایه شرکت از 140 میلیارد به 190 
میلیارد ریال

- تمدید گواهینامه ISO 9001 شــرکت توسط 
 TUV Nord شرکت

- تکمیل فرایند اســتقرار سیســتم های مکانیزه
- اجرایی نمودن مجوز واردات سه ســاله پنتاواالن 
بــا همکاری ســرمایه گذاری البــرز و گروه برکت 
که انتقال دانش فنی را به کشــور همراه داشــت.

برنامه های آینده شركت
- تالش در جهت واردات داروهای موردنیاز کشور 
بــا رویکرد انتقــال دانش فنی و تولید در کشــور

- افزایش ســهم از بازار واردات دارو و ارتقای رتبه 
شرکت بین واردکنندگان دارو

- اقــدام در خصوص توســعه فعالیــت در عرصه 
تجهیزات پزشکی

- حفظ نمایندگی های موجود و اخذ نمایندگی های 
جدید

- تعامــل بــا شــرکت های داخلــی به منظــور 
آنــان محصــوالت  واردات  اختیــار  تفویــض 

- همــکاری با شــرکت های معتبــر غیراروپایی 
به منظــور اخــذ نمایندگی و مقابله بــا تحریم ها

- شــرکت فعال در فراخــوان وزارت بهداشــت 
جهــت واردات داروهای یارانه ای موردنیاز کشــور

- تالش برای دریافت تسهیالت ارزان قیمت مالی و 
حفظ حد تسهیالت فعلی 

- افزایش سرمایه شرکت در راستای اصالح ساختار 
مالی طبق روال سنوات قبل 

- افزایش میزان آموزش پرســنل و توانمندسازی 
نیروی انسانی

- حفظ و بهره جســتن از خدمات سیســتم های 
مکانیزه در شرکت

- حضور فعال تر در نمایشــگاه ها و ســمینارهای 
تخصصی دارو و تجهیزات پزشکی

- تمدید گواهینامه های ایزو
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برای پاسداشت پل ارتباطی با جهان 
دنیای شگفت انگیز مخابرات ایران 

امروزه توسعه »مخابرات« و »آی تی« به استراتژیک ترین و مهم ترین ابزار توسعه 
اقتصادی جوامع پیشرفته تبدیل شده است و به عنوان صنعتی کارآفرین و اشتغال زا 
که شاه کلید رفع بیکاری است محسوب می شود. توسعه در کشور نیازمند شناخت، 
رفع موانع و ایجاد زمینه مناسب در زیرساخت ها است که بحمداهلل شرکت مخابرات 
ایران توانســته با حضور پرقدرت و خدمت ارزشــمندی که به این مرز پرگهر و 
مردمان عزیزش ارزانی داشته، برگ زرینی در اشتغال زایی، به روز بودن و استفاده 
از فناوری روز و نزدیک شدن و سهولت در ارتباطات را برای ما به ارمغان بیاورد. 
اگر می گویند ســهولت ارتباط، ارتباط ارزان و فراگیر در ایران با مخابرات ایران 
معنی پیداکرده و می کند، حرف گزافی نیســت که بچه های خوب مخابرات از 
پشــت پیشخوان تا امور سهام، روابط عمومی و صف مدیران همه کمر خدمت 
بســته تا با همتی دوچندان ما را به ســطح اولین ها برســانند، اولین هایی که 
در همــراه اول، مخابــرات و... دیده ایم و باز هم با هــم خواهیم دید. بچه های 
پرتالش و نجیــب روابط عمومی مخابــرات که اهل مطبوع را می شناســند، 
همه ســاله با لطف شــان آدم را خجل می ســازند از برخورد نااهــالن نابخرد.

مخابــرات ایــران یکــی از شناســنامه های بورســی کشــور اســت کــه 
ســاالنه اش  مجمــع  در  ذی نفــع  و  ســهامدار  از  عظیمــی  حضــور 
شــاهدی بــود کــه بگویــم دســت مریزاد مجموعــه پرتــوان کشــوری.

مجمــع عمومــی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــرکت مخابــرات ایران 
)ســهامی عام( مورخ 1396/02/31 در محل پژوهشــگاه نیــرو برگزار گردید. 
در ایــن مجمع که با حضــور 96/7 درصد از ســهامداران حقیقی و حقوقی، 
اعضــای هیات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بــازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمــع بر عهده آقای بــرات قنبری 
بــود که جنابان همایــون رمضانی و ابوالفضل طیبی در مقــام نظار اول و دوم 
و آقای ســیدوحیدرضا توکلی صبــور به عنوان دبیر مجمــع انتخاب گردیدند.

در ادامــه با قرائــت گزارش هیات مدیره به مجمع مربــوط به اهم فعالیت های 
صورت پذیرفتــه در طی ســال مالــی منتهــی بــه 1395/12/30 و پس از 
استماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات 
خــود ضمــن  تصویب صورت هــای مالی و تنفیــذ معامالت مشــمول ماده 
129 با تقســیم ســود 333 ریالی به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.

همچنیــن ســازمان حسابرســی به عنــوان حســابرس مســتقل و بازرس 
قانونی شــرکت در ســال مالــی منتهی بــه 1396/12/29 انتخــاب گردید.

پیام هیات مدیره
شرکت مخابرات ایران در طول حیات پربار خود و در مقاطع مختلف زمانی همواره در 
ارائه فناوری های نوین ارتباطی نظیر تلفن ثابت، خدمات داده و نسل های مختلف تلفن 
همراه، نقش آفرینی بی بدیل و ارزش افزایی بی نظیر در عرصه اقتصاد ملی بوده است.

در مسیر پرفرازونشیب ســال های بعد از خصوصی سازی، چالش های متعددی 

پیــش روی مدیــران و کارکنان خدوم شــرکت قرار گرفته اســت اما ســال 
1395 ســالی سرنوشت ســاز و حیاتــی برای شــرکت مخابرات بوده اســت.
در این ســال، تغییرات شــگرفی در بازار ارتباطات و فناوری اطالعات کشــور 
به وقوع پیوســت. به عنــوان نمونه می توان به صدور پروانه هــای ارائه خدمات 
ارتباطــی ثابــت )FCP( و اپراتور مجــازی تلفن همراه )MVNO( اشــاره 
نمود. توســعه زیســت بوم ارائه خدمــات و لزوم حرکت از خدمــات ارتباطی 
بــه خدمــات محتوایی از دیگر پیشــران های تحول تقاضا و بازار بوده اســت.

گــروه مخابــرات ایــران به منظور پاســخگویی مناســب به ایــن چالش ها 
و بــا هــدف برطرف نمــودن نیاز رو بــه ازدیــاد عرضه محصــوالت متنوع 
و متناسب ســازی محصــوالت بــا نیازهــای مشــتریان بالفعــل و بالقــوه، 
ســند ره نگاشــت پنج ســاله تحول شــرکت را طراحــی و تصویــب نمود.

ســند ره نگاشــت تحول به عنوان قطب نمــای تحوالت حال و آینده شــرکت 
مخابرات ایران با تبیین یک برنامه جامع کســب وکار کارآمد و ارزش آفرین در 
تالش است حول سه محور کالن و کلیدی یعنی همگرایی حوزه ثابت و همراه، 
تبدیل به بنگاهــی دیجیتال و بهره مند از منافع شــبکه های تمام IP و تمام 
IT برای افق 1400 تمامی ذی نفعان و حیطه های ســازمانی شرکت مخابرات 
ایران را متحول ســازد. در ســال 1395 شاهد پیشــرفت های قابل مالحظه ای 
در عرصه های مختلف ارتباطات بوده ایــم که می توان به مهم ترین آن ها یعنی 
سیاســت های ارائه خدمات نسل ســوم تلفن همراه و رونمایی از فازهای اول و 
دوم شبکه ملی اطالعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اشاره کرد.

از یک ســو نیــاز روزافزون بازار و از ســوی دیگر نیاز به بهســازی و کارآمدی 
شــبکه، گروه مخابرات ایــران را بر آن داشــت تا به منظور همســویی با این 
الزامــات و تحــوالت، ســرمایه گذاری وســیعی را در حوزه توســعه خدمات 
ارتباطــی همراه و نیز ایجاد زیرســاخت های ملی و از همــه فراگیرتر در الیه 
 )FTTB/H( دسترســی باند پهن ایجاد نماید. اجرای پروژه تار نوری شــهری
بــا ظرفیــت و قابلیت بهره بــرداری یک میلیون مشــترک و اتصــال بیش از 
8000 ســایت نســل 4 به فیبــر نوری، یکــی از بزرگ تریــن و کلیدی ترین 
طرح های ســرمایه گذاری شــرکت مخابرات ایران در ســال 1395 بوده است.

همــگام با ایــن تحوالت ایجــاد بســتر ورود به بــازار خدمــات و محتوای 
دیجیتــال کــه با هدف نگهداشــت مشــترکین فعلــی و جذب مشــتریان 
جدیــد صــورت گرفتــه، قابلیــت عرضــه مجموعــه کامــل و متنوعی از 
خدمــات ارتباطــی و اطالعاتــی دیجیتــال یکپارچــه فراهم خواهد شــد. 
در راستای تحقق اهداف ره نگاشت تحول پنج ساله شرکت مخابرات ایران، برنامه 
توسعه نیروی انسانی شرکت شامل طرح پرورش 110 مدیر شایسته، ایجاد نظام 
ارزیابی و انتخاب داوطلبان متقاضی بر اساس نظام شایسته ساالری Apply، نظام 
پاداش متناسب با عملکرد و بهره وری کارکنان و همچنین همکاری با دانشگاه های 
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معتبر داخلی و بین المللی در اجرای دوره های تخصصی طراحی و اجرا شده اند.
مجموعــه مدیریتی شــرکت مخابرات بر این باور اســت که تحقــق اهداف و 
برنامه های توانمندســاز و ارزش-افزای ره نگاشت ازجمله یکپارچگی شرکت ها 
و ســامانه های مختلف سازمانی، توسعه شــبکه تمام IP و سازمان تمام IT و 
تحقق چشــم انداز، جز با همت و همســویی همه مدیران، تــالش متعهدانه 
کارکنان و بهره مندی از سرمایه اعتماد همه سهامداران عزیز میسر نخواهد شد.

ناگفته پیداست که به منظور دســتیابی به رشد درآمد در ضمن پیشینه سازی 
ســود، نیازمند بهبود تجربه مشــتری و ارتقای بهره وری فراگیر ســرمایه های 
سازمانی در همه ارکان تحول سازمان هستیم که ان شاءاهلل با تالش و عزم راسخ 
همه کارکنان عضو در خانواده شرکت مخابرات ایران این مهم محقق خواهد شد.

وضعیت و جایگاه مخابرات ایران
- برخورداری از شبکه تلفن ثابت با 30/3 میلیون مشترک

- پوشش 74 هزار کیلومتر از جاده های کشور به خدمات تلفن همراه
- بهره مندی 11 هزار روستا از خدمات ارتباطی و اینترنت

- بهره برداری از 68 هزار پروژه مخابراتی با سرمایه گذاری مبلغی بالغ بر 7000 
میلیارد تومان در 7 سال اخیر

افتخارات شركت مخابرات ایران در سال 1395 
- شــرکت برتر گروه ارتباطات مخابرات در ارزیابی یک صد شــرکت برتر ایران 
- اخــذ تندیس زریــن از کنگره سراســری 6500 شــهید مخابــرات )فاوا(

- اخذ تندیس زرین نظام پیشنهادها
- اخذ تندیس زرین سرآمدی روابط عمومی

- اخذ گواهینامه مسئولیت اجتماعی از سازمان محیط زیست
برنامــه ره  نگاشــت پنج ســاله تحــول و توســعه؛ از مردادماه 95 تــا 1400

برنامه ره نگاشت تحول شــرکت مخابرات ایران، هیات مدیره شرکت را مصمم 
می ســازد که شرکت را به شرکتی پیشرو در ارائه خدمات یکپارچه دیجیتال و 
سفارشی سازی شده بر اساس خواست مشتری در کالس جهانی تا افق 1400 تبدیل 
کند، در این راستا ماموریت شرکت، ایجاد ارتباط مناسب و موردنیاز عموم، ارائه 
خدمات متنوع دیجیتال و تاکید بر ارزش آفرینی حداکثری برای ذی نفعان تعریف شد.

برنامه ره نگاشــت تحول در یک فضــای رقابتی، ارزش هایی شــامل باالترین 
ارزش آفرینی برای مشتریان، التزام به ارزش های اجتماعی، مذهبی و فرهنگی 
ایران، پاسخگویی در قبال مســئولیت ها، تصمیمات و عملکردها، سهیم بودن 
در توســعه کشور و شفاف بودن در تعامالت داخلی و خارجی را دنبال می کند.

برنامه ره  نگاشت پنج ساله تحول و توسعه
برنامه ای اســت که پس از مطالعه و بررسی دقیق وضعیت این شرکت، تحول 
بزرگــی را در الیه های مختلف این مجموعه ترســیم کرد که با نقش آفرینی و 
همیاری تمامی کارکنان شــرکت محقق خواهد شــد. در این برنامه مشتری 
به عنوان قلب ره نگاشــت بوده و مجموعه مخابرات به دنبال آن می باشــد که با 

تحلیل رفتار او به درک مشــترکی از نیازمندی ها و خواسته های مشتری دست 
یابد و لزوم تحقق این امر، دیجیتالی شدن ارائه تمامی خدمات به مشتری است.

یكپارچه سازی شركت های استانی
مردادماه 1395 از برنامه ره نگاشــت تحول و توســعه رونمایی و فاز اول آن با 
هدف یکپارچه ســازی حوزه ارتباطات ثابت آغاز شد. در این فاز و به عنوان گام 
نخست، شــرکت های مخابراتی استانی به مناطق مخابراتی استانی تغییر کرد.

ایــن کار بــرای اولین بار در کشــور رخ داد که 30 شــرکت اســتانی در یک 
شــرکت ادغام شــدند و در تمامی بحث هــای حقوقی، مالی، خریــد و اجرا 
یکســان می شــوند. عمق این تغییر از یک تغییر نام ســاده فراتــر می رود. بر 
این اســاس مدل جدید کل شــرکت مخابــرات ایران و مناطق اســتانی آن 
به عنوان یک شــرکت و به صورت یکپارچه درآمده اســت که این امر از اتالف 
هزینــه، موازی کاری و... در شــرکت به نحو بســیار چشــمگیری می کاهد.

و  ســهامداران  منافــع  جهــت  در  یکپارچگــی  مزیــت  مهم تریــن 
اســتفاده از ســرویس های اشــتراکی در مخابــرات اســتانی اســت کــه 
می باشــد. بهره منــدی  و  ســرمایه گذاری  در  توســعه  و  تحــول  منشــأ 

تغییر ساختار مخابرات
برای تحقق ره نگاشت تحول و توسعه باید ساختار شرکت تغییر می کرد. بر این اساس 
معاونت امور مشتریان ایجاد تغییر در معاونت فنی و تجاری شرکت، دو امور جدید 
»IT« و »شبکه« برای اجرایی کردن برنامه توسعه ای پیش بینی شده تاسیس شد.

حاكمیت نرم افزار
یکپارچه سازی زیرساخت فناوری اطالعات همسو با ره نگاشت، از اهداف راهبردی 
شرکت مخابرات ایران در سال 1395 بود، بر این اساس 30 پروژه فناوری اطالعات 
تعریف که به ترتیب اولویت شاخص ترین آن ها پروژه های یکپارچه سازی و تجمیع 
سیســتم بیلینگ، سیستم AAA، سیستم OSS، سیستم GRM و سیستم 
HR در سال 95 اجرا شد و باقیمانده پروژه ها نیز در حال عملیاتی شدن است.
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مجمــع عمومی عادی ســالیانه شــرکت صنعتی پــارس مینو )ســهامی عام( 
مــورخ 1396/3/10 در محــل ســالن هگمتانه هتــل المپیک برگــزار گردید. 
در ایــن مجمع که با حضــور اکثریت صاحبان ســهام ، ســهامداران حقیقی و 
حقوقــی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس 
و بــازرس قانونــی برگــزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقــای محمدرضا 
کائینــی بود، کــه آقایان محمدتقی قلندرلکــی و رضا ســلطانزاده در مقام نظار 
اول و دوم و خانــم طاهره ســخت باز بــه عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامه با قرائت گــزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفته در طی ســال مالی منتهــی به 1395/12/30 و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهــای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 به کار خــود پایان دادند.

همچنین موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی 
شــهود امین به عنوان بــازرس علی البدل برای مدت یکســال انتخاب گردیدند.

پیام هیات مدیره
ســپاس و ستایش پروردگار منان را که با عنایات و توجهات خود و با اراده و تالش 
یکایک اعضای هیات مدیره و پرســنل ســختکوش و همچنین حمایت و اعتماد 
سهامداران عزیز توانستیم در سالی که از سوی مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
ســال »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« نامیده شد، افتخار خدمت رسانی و تالش 
در مجموعه شرکت صنعتی پارس مینو)سهامی عام( را داشته باشیم. امید است در 
ســال جاری که به نام سال »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« نامگذاری شده است، 
بتوانیم ضمن هدف گذاری مناسب جهت تحقق بخشیدن به رسالت اصلی شرکت که 
همانا افزایش ثروت سهامداران محترم است، در راستای اقتصاد مقاومتی به صورت 
کارا و اثربخش گام برداریم و بر منویات مقام معظم رهبری جامه عمل بپوشــانیم.

هیات مدیره و مدیریت شــرکت معتقد اســت موفقیت های کسب شده در سایه 
الطاف خداوند متعال و حمایت بی دریغ ســهامداران محترم حاصل شــده است، 
تعامل مطلوب و اســتفاده از نظرات و انتقادات ســازنده شــما سهامداران محترم 
بی تردیــد چــراغ راه نیل به اهــداف ما در آینده نیــز خواهد بود. در این راســتا 
بهره منــدی از نظرات و رهنمودهای شــما عزیزان را ارج نهاده و آن را بســتری 
مناســب جهت بهبود فرایندهــای تصمیم گیری و برنامه ریــزی خود می دانیم.

در خاتمــه الزم می دانیــم از تمامــی ســهامداران محترمــی که منــت نهاده، 
قــدم رنجه کــرده و در این مجمع حضور به هم رســانده اند صمیمانه تشــکر و 
قدردانــی نماییم. مدیریت شــرکت طبق رســالت و وظایف خــود در هر زمان 
بــا افتخار، پذیرا و پاســخگوی ســهامداران محترم بوده و مقدم شــما عزیزان را 
که بدون شــک همــراه با خیر و برکت برای شــرکت اســت، گرامــی می دارد. 

پیام مدیرعامل
بسیار مفتخریم که بار دیگر فرصت یافتیم عملکرد یکساله مجموعه کارمندان، کارشناسان 
و مدیران مجرب شرکت صنعتی پارس مینو )سهامی عام ( که نتیجه اجرای سیاستهای 
اعضای محترم هیات مدیره بوده اســت را خدمت ســهامداران محترم ارائه نمایم.

این شــرکت بــا به کارگیری اســتراتژی های تحــول آفرین و تکیه بــر اعتبار و 
اعتماد ســهامداران عزیز، همراه با پایش و نظارت مســتمر بر عملکرد، دستیابی 
به مزیت هــای رقابتی و پایــدار توام با افزایش ســهامداران را دنبــال می نماید.

امیدواریم ارزش های بنیادین شــرکت یعنی کســب رضایت مشــتریان وفادار از 
طریق ارتبــاط نزدیک تر با بازار و توجه ویژه به خواســت های مصرف کنندگان و 
ایجاد ارزش افزوده با راهکارهای خالقانه، توجه به رشــد ســرمایه های انســانی و 
مســئولیت پذیری ایشــان، پایبندی به ارزش های اخالقی و اسالمی و نیز تعهد 
و وفاداری نســبت به سازمان بیش از گذشــته در فرهنگ سازمانی ما نمود یابد.

بی شک حفظ نام پرآوازه مینو و اعتالی هر چه بیشتر آن، مستلزم نگرش دقیق و تخصصی 
و تالش مستمرو همه جانبه با اتکا بر خداوند متعال و ظل توجهات خاصه ولی عصر )عج( است.
در خاتمه توفیق و عزت سهامداران، هیات مدیره و کارکنان شرکت را از ایزد منان 

خواستارم.
برنامه های آینده

1-اطالعات مربوط به برنامه های سال شرکت:
الف( توسعه محصوالت شکالت و ایجاد تنوع باال مشابه انواع خارجی

ب( ایجاد تنوع تولید آدامس با اضافه نمودن محصوالت تب گام در طعم های مختلف
ج( نصب و راه اندازی پروژه استحصال دانه کاکائو با هدف تکمیل زنجیره تامین شکالت
د( ادامه فرایند ارتقای سطح آگاهی کارکنان از طریق اجرای تقویم آموزشی ساالنه 
ه( برنامه ریزی و هماهنگی برای ساخت سوله، نصب، راه اندازی و بهره برداری از پروژه 

پیتزا
2- نحوه گســترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع بخشــی شیوه های فروش:

الف( استفاده از شــیوه های ترفیع و جایزه برای فروشندگان، مغازه داران و مصرف 
کنندگان

ب( تمرکز بیشتر بر روی صادرات و یافتن بازارهای جدید
ج( معرفی و تبلیغ برند »رسیتال« برای محصوالت شکالتی جدید

د( تکمیل سبد آدامس
3- تولید محصوالت و معرفی محصوالت جدید:

ادامه روند فرموالسیون و تولید محصوالت سالمت محور و متناسب با نیاز گروه های 
مختلف جامعه نظیر انواع محصوالت کم کالری، بدون قند، کم چربی و پرفیبر همچنین 
تولید پلت بر پایه ذرت و عرضه آن با انواع طعم های مختلف با ذائقه مردم در استانهای 
مختلف کشور و توجه به صادرات آنها نیز از دیگر برنامه های توسعه محصوالت جدید است. 
تکمیــل، ایجــاد و تنــوع کافــی در ســبد محصــوالت آدامــس بــه منظور 
حفــظ موقعیــت عالــی موجــود در بــازار آدامــس و گرفتن ســهم بــازار از 
رقبــای خارجــی نیــز از دیگر اهــداف برنامه تولیــد محصوالت جدید اســت.

4- نصب و راه اندازی پروژه استحصال دانه کاکائو 
شیوه تامین مالی

تامیــن مالــی از طریــق افزایــش ســرمایه و اخــذ تســهیالت می باشــد.

 شرکت پرآوازه صنعتی پارس مینو 
 دوست داشتنی و شیرین از آیت اهلل خسروشاهی تا حجت االسالم ابوترابی

لج
 خ
سا
آتو
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بورس کاالی ایران )سهامی عام( 
مورخ 1396/03/03در محل پژوهشــگاه نیرو ســالن خلیج فــارس برگزار گردید. 
در ایــن مجمع که با حضــور اکثریت صاحبان ســهام و  ســهامداران حقیقی و 
حقوقی ، اعضــاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس 
و بــازرس قانونــی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای علیرضا عســگری 
مارانی بود، که جنابان محمودرضا الهی فرد و ســیدرضا موسوی در مقام نظار اول و 
دوم و آقای ســیدامیر حســام موســوی به عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی سال مالی منتهی به 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 150 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

همچنین موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و 
موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 
1396/12/29 انتخاب گردید. مجمع پس از رای گیری انجام شده اشخاص حقوقی ذیل 

را به عنوان اعضای هیات مدیره برای دو سال انتخاب نمودند:
اعضای اصلی:

1- شرکت فوالد مبارکه اصفهان )سهامی عام(
2- شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان )سهامی عام(

3- شرکت ذوب آهن اصفهان )سهامی عام(
4- شرکت کارگزاری بانک کشاورزی )سهامی خاص(
5- شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی )سهامی عام(

6- شرکت گروه مالی ملت)سهامی عام(
7- شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین )سهامی عام(

اعضای علی البدل:
1- شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات )سهامی عام(

2- شرکت عمران و مسکن سازی ایران )سهامی عام(
پیام هیات مدیره

بســیار خرســندیم که این فرصت فراهم شــد تا یک بار دیگر کارنامه یک ســال 
کوشــش و تکاپــو در شــرکت بــورس کاالي ایــران را تقدیم حضورتــان کنیم.

بورس کاالي ایران در دهمین سال فعالیت خود، توانسته است به عنوان یکی از مهم ترین 
ارکان بازار ســرمایه نقش پررنگ و اثرگذاري در اقتصاد کشور به خصوص در زمینه 
برآورده کردن نیاز بخش هاي مختلف اقتصاد از قبیل صنایع فوالد، پتروشیمی، معدن و 
کشاورزي ایفا کند.  کشف قیمت بر مبناي عرضه و تقاضا، کاهش هزینه هاي مبادالت 
به  واسطه تسهیل دسترسی به اطالعات بازار، افزایش نقدشوندگی بر پایه ایجاد بازار 
ثانویه براي معامالت، ایجاد سازوکار تأمین مالی و سوق دادن آن به سمت صنایع توجیه 
پذیر و همچنین ایجاد امکان پوشش ریسک، از جمله کارکردهاي بورس کاالي ایران 
در راستاي شکوفایی اقتصاد ملی هستند. با توجه به بازنگري سند استراتژیک در سال 
1394 و در راستاي تحقق چشم انداز تعریف شده جدید، امید است در آینده، بورس 
کاالي ایران سهم به سزایی در تأمین مالی تمامی امور بخشی و فرابخشی اقتصاد ایران 
ایفا نموده و پل ارتباطی مناسب و کارآمد تعامل اقتصاد ایران با اقتصاد بین الملل باشد.

در این چارچوب، شــرکت بورس کاالي ایران در ســال 1395 با ایجاد تحوالتی در 
حوزه هاي مختلف نظیر:  ســهم 42 درصدي شرکت بورس کاالي ایران از ارزش کل 
معامالت بازار سرمایه در سال 1395، شکسته شدن رکورد ارزش معامالت کل بورس 
کاالي ایران از زمان تأسیس، شکسته شدن رکورد ارزش معامالت اوراق بهادار مبتنی 
بر کاال از زمان تأسیس، رشد 155 درصدي ارزش معامالت اوراق بهادار مبتنی بر کاال (
رسیدن به 446 هزار میلیارد ریال)، رشد 25 درصدي ارزش معامالت کاالي فیزیکی  (

رسیدن به 371 هزار میلیارد ریال)، 6 برابر شدن میزان تأمین مالی در قالب اوراق سلف 
موازي استاندارد در سال 1395 نسبت به سال 1394 (انتشار اوراق سلف موازي استاندارد

به ارزش 32 هزار میلیارد ریال در ســال 1395 و به ارزش 5/7 هزار میلیارد ریال در 
ســال 1394)، افزایش 185 درصدي به ارزش 32 هزار میلیارد ریال در سال 1395 
و بــه ارزش 5/7 هزار میلیارد ریال در ســال 1394(افزایش 185 درصدی معامالت 
گواهی سپرده کاالیی در سال 1395 نسبت به سال 1394 ، اجراي سیاست قیمت 
تضمینی براي محصوالت جو و ذرت در کل کشور، ، تأسیس تاالر معامالت پسته در 
کرمان، راه اندازي معامالت پیوسته گواهی سپرده کاالیی ذرت دانه اي وارداتی (برزیلی)، 
ذرت دانه اي داخلی، زعفران ســرگل و زعفران پوشــال، افزایش 26 درصدي حجم و 
34 درصدي ارزش معامالت محصوالت پتروشــیمی در سال 1395 نسبت به سال 
1394 ، شکســته شدن رکورد ارزش و حجم محصوالت پتروشیمی در تاریخ بورس 
کاالي ایران، راه اندازي معامالت اختیار خرید و اختیار فروش بر روي سکه بهار آزادي، 
راه اندازي معامالت برخط  (آنالین)  گواهی سپرده کاالیی، ارتقاء هسته معامالت آتی 
در راستاي افزایش سرعت و ظرفیت، راه اندازي کامل سیستم سامانه جامع معامالتی 
) TTS ( و امــکان معامالت از دفاتر در رینگ داخلی و صادراتی، افزایش ســرمایه 
شــرکت به 900 میلیارد ریال و درج بورس کاال در تابلوي »الف« بازار پایه فرابورس 
ایران در جهت تحقق چشــم انداز و راهبردهاي تدوین شده خود تالش نموده است.

شرکت بورس کاالي ایران، در سال 1396 با کمک و همراهی کلیه ي ذینفعان خود اعم 
از سهامداران محترم، مدیریت و کارکنان متخصص، همچنان در مسیر تحقق چشم انداز 
و اهداف سند استراتژي بازنگري شده خود حرکت خواهد کرد. در این راستا راه اندازي 
معامالت قراردادهاي اختیار معامله روي محصوالتی همچون ذرت و جو، معامالت برخط  
(آنالین)  اختیار معامله، معامالت مجازي قراردادهاي آتی  (در دهمین نمایشگاه بورس، 
بانک و بیمه رونمایی شد)، معامالت پیمان هاي آتی و سوآپ کاالیی، قرارداد آتی قیر، بازار 
مشتقه ارزي ( معامالت قراردادهاي آتی و اختیار)، صندوق هاي کاالیی، معامالت اوراق 
خرید دین کاالیی، تابلوي مناقصه، معامالت گواهی سپرده کاالیی محصوالت صنعتی، 
پتروشیمی و کشاورزي، معامالت حق االمتیاز، بازار معامالت تهاتري و معامالت حراج 
دوطرفه در بازار فیزیکی در کنار طراحی و اجراي سیستم مدیریت ریسک یکپارچه، 
استراتژیک محور شدن وجه تضمین معامالت اختیار، عرضه سنگ آهن در تاالر داخلی 
بورس کاالي ایران به منظور پیاده سازي تبصره 2 آیین نامه اجرایی ماده 37 قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، اجراي تبصره 4 ماده 6 قانون افزایش 
بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی در خصوص الزام دولت به خرید و فروش نهاده ها 
و محصوالت تولیدي بخش کشاورزي از طریق بورس کاالي ایران و اجراي بند الف ماده 
32 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوري اسالمی ایران در راستاي استفاده 
دولت از ابزارهاي بورس کاالي ایران به منظور کاهش التهابات بازار کاالهاي اساســی 
کشاورزي و کاهش نوسان غیرعادي فصلی محصوالت کشاورزي پیگیري خواهند شد.

ناگفته پیداست تمامی دستاوردهاي شرکت بورس کاالي ایران در سال 1395 را باید 
مرهون حمایت هاي سهامداران محترم و تالش بی وقفه همکاران متعهد در نیل به اهداف 
شرکت دانست که بدین وسیله تشکر و قدردانی خود را از آنان اعالم می نماییم. توجه 
سهامداران عزیز به عملکرد این دوره و ارائه پیشنهادات ارزشمندتان، در بهبود هرچه 

بیشتر و بهتر عملکرد دوره آتی شرکت مؤثر خواهد بود.

کارنامه یک سال کوشش و تکاپوی 
بورس کاالی ایران با مدیریتش در راستای شکوفایی اقتصاد ملی
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جالل بهارستان مدیر مدبر شرکت در تشریح مهمترین 
فعالیتهای گروه در ســال 1395 به دستاورد توسعه و 
بهینه ســازی پرتفوی پرداخت که باعث گردید گروه 
دارویی ســبحان به عنوان مجموعه ای پیشرو در امر 
سالمت کشور نقشی درخور ایفاء کند. مدیرعامل موفق و 
رزومه دار شرکت از برنامه های خود و مجموعه  برای تامین 
نیازهای داخلی و توجه ویژه تر به امر صادرات سخن گفت 
که با توجه به بازبینی مستمر و پایش اطالعات در تیم 
کارشناسی و مدیریتی گروه کلیه فرصت ها و تهدیدها 
بخوبی رصد می گردد و برآن اســاس تصمیم ها اتخاذ 
می گردد. یعنی باور به خرد جمعی و کار کارشناسی.

اجازه می خواهیم از استاد کرد زنگنه رئیس هیات مدیره 
شرکت که از بزرگان مدیریت و صنعت کشور است و دکتر 
یعقوبی و دکتر بهارستان که در کنار دیگر اعضای هیات 
مدیره گروه را به این صالبت و شفافیت و صداقت رهنمون 
هستند و حرمت اهل مطبوع را دارند کمال قدردانی را 
به عنوان یک پیشکســوت مطبوعاتی داشته باشیم.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت 
گروه دارویی سبحان )سهامی عام( مورخ 1396/03/23 
در محــل ســالن رازی واقــع در ســاختمان جدید 
دانشکده داروســازی دانشــگاه تهران برگزار گردید. 
در این مجمع که با حضور اکثریت صاحبان ســهام 
و  سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده 
آقــای دکتر محمــد رضوانی فــر بود، کــه جنابان 
محمدعلی میرزا کوچک شــیرازی و یاور میرعباسی 
در مقــام نظــار اول و دوم و آقــای ســعید قربانی 
قصابعلیسرائی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گــزارش هیات مدیــره به مجمع 
مربوط بــه اهم فعالیتهای صــورت پذیرفته در طی 
ســال مالی منتهی به 1395/12/30 و پس از استماع 
گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان 
با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی 
و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقسیم سود 
930 ریالی به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.

همچنیــن موسســه حسابرســی مفیــد راهبــر 

به عنــوان حســابرس مســتقل و بــازرس قانونی 
اصلــی بــرای مــدت یکســال انتخــاب گردیــد.

پیام هیات مدیره
هیات مدیره گروه دارویی سبحان با ارائه گزارش عملکرد 
سالیانه به مجمع عمومی امیدوار است، تصویر روشن و 
دقیقی از فعالیت های شرکت در طول سال مورد گزارش 
را برای سهامداران محترم ترسیم نماید.  در این چکیده 
برآنیم تا ضمن نگاهی به چند سال گذشته با تأملی عمیق 
به سال مورد گزارش نیم نگاهی نیز به سال جاری داشته 
باشیم. در چند سال اخیر عالوه بر تنش های بی شماری 
که برای شــرکتهای تولیدی ایجاد شده، در صنعت 
داروئی کشور نیز رقابت روز به روز در حال افزایش بوده 
و تصمیم گیری و سیاســتگذاری برای بقاء یا پیروزی 
پیچیده تر شده است. در نتیجه برنامه ریزی و نگاه به افق 
توسعه برای شرکت ها ضرورتی اجتناب ناپذیر میباشد.

علیرغــم مشــکالت عدیــدۀ دســت بــه گریبان 
صنعــت، شــرکتهای زیــر مجموعه گــروه دارویی 
ســبحان با بهره مندی از تــالش و همکاری بی دریغ 
تمــام کارکنان،کارشناســان و مدیــران متخصص، 
متعهــد خــود و بــا تولیــد محصــوالت جدید و

ورود بــه عرصه های جدید تجــاری و ارتقاء کیفیت 
سعی نموده اند در مســیر حفظ و ارتقاء جایگاه خود 
گامهای موثری بردارند و به هدف اصلی خود که همانا 
تامین هرچه بیشتر نیازهای درمانی هموطنان عزیز 
و افزایش ثروت ســهامداران بوده است، دست یابند.

برنامه های آینده شركت:
برنامه های آینده شــرکت در سر فصل های ذیل قابل 

تشریح میباشد:
الف(اصالح و بازسازی خطوط تولید

از جملــه برنامه های شــرکت در ســال1396تداوم 
روند اصالح ، نوســازی و بازســازی خطوط تولید و 
ارتقاء در شــرکتهای تحت پوشش تولیدی می باشد.

ب( كنترلهای داخلی
اعمال کنترلهای داخلی کارآمد جهت انطباق عملیات 

شرکت با بودجه مصوب و چشم انداز مدون
پ(تأمین منابع مالی:

جهت تأمین منابع مالی طرح های در دســت اجراء (
بخش آورده ســهامدار)، افزایش سرمایه شرکت های 
البرزدارو، ایران دارو، سبحان دارو، سبحان انکولوژی ، کی 

بی سی و به تبع آنها گروه در دستور کار میباشد.
ت(منابع انسانی:

از جمله دغدغه های اصلی گروه تأمین نیروی انسانی 
متخصص و همچنین بروز رسانی اطالعات پرسنل

شرکت های تحت پوشش میباشد، که طبق سنوات 
قبــل جذب و حفــظ نیروی انســانی متخصص در 
ســطح مدیران ارشــد و میانی و همچنین برگزاری 
دوره های آموزشی در دســتور کار مدیریت میباشد.

گزارش تجزیه و تحلیل ریسك
شرکت اصلی و شرکت های گروه در حوزه های مختلف 

با ریسک ها و مخاطراتی به شرح زیر روبرو میباشند.
ریسك نوسانات نرخ بهره:

افزایش قابل توجه در نرخ هزینه های تأمین مالی می 
تواند باعث کاهش سودخالص شرکت شود چرا که

قسمت قابل توجهی از ســرمایه در گردش مورد نیاز 
شرکتها از محل تسهیالت بانکی تامین میشود.

ریسك نوسانات نرخ ارز:
با توجه به اینکه بیشتر مواد مصرفی و قسمت زیادی از 

قطعات یدکی شرکتهای گروه وارداتی می باشند،
افزایش قابل توجه قیمت برابری ارز و بخصوص یورو 
در مقابل ریال می تواند باعث افزایش قیمت تمام شده 
محصوالت تولیدی و کاهش سودخالص شرکت شود. 
اگر چه فرآیند قیمت گذاری محصوالت به گونه ای است 
که معموالً بخشی از اینگونه نوسانات را پوشش می دهد.

ریسك نقدینگی:
صنعــت دارو یکــی از صنایع رقابتی در کشــور به 
شــمار میرود و به دلیــل افزایش روزافــزون تولید 
کنندگان از یک ســو و واردات داروهــای خارجی از 
سوی دیگر، همچنین سیاســت های توزیع و پخش 
که از ســوی شــرکت های توزیع کننده دارو تعیین 
میشود، شــرکتهای دارویی مجبور به فروش اعتباری 
گردیده که این امر باعث افزایش حسابهای دریافتنی 
تجــاری شــرکتها و کاهش نقدینگی آنهــا گردیده 
است. بنابراین کمبود نقدینگی رفته رفته می تواند به 
عنوان یکی از عوامل با اهمیت ریســک مطرح باشد.
ریسك عوامل بین المللی و یا تغییر قوانین و 

مقررات دولتی:
با توجــه به وارداتی بودن مــواد اولیه و قطعات و هم 
چنین ماشــین آالت جدید هرگونه شــرایط محدود 
کننــده از قبیل تحریم های بین المللــی یا تغییر در 
قوانین و مقررات دولتی میتواند باعث کاهش فعالیت 
شرکتهای گروه و نهایتاً کاهش سود شود. همچنین 
تعیین قیمت فروش محصوالت دارویی توسط نهادهای 
دولتــی، مانع حضور فعال شــرکت ها در بازار رقابتی 
بوده و به عنوان یکی از عوامل ریســک مطرح است.

پیوندی برای سالمت
شکفتن گروه دارویی سبحان با بهارستان
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کام شیرین با شوکوپارس 
تنوع محصول، افزایش بهره وری و به روز شدن با مهندس پارسی

شوکوپارس در سال مالی گذشته توانست با درایت و تدبیر 
مدیرانش ضمن اخذ موافقت و مجوزهای الزم در رابطه 
با افزایش نرخ محصوالت، در امر بهینه سازی و بهره وری 
نیز قدم های ارزشمندی بردارد. مهندس محمد پارسی، 
دانش آموخته آکادمیک مواد غذایی و تیم مدیریت او که 
آبدیده کار و آشنا به رموز بازار هستند در این وانفسای بازار 
و اقتصاد بیمار و فراوانی قاچاق توانسته اند چراغ کارخانه ای 
را روشن نگه دارند که شیرینی کارشان برای جان و کام 
هر ایرانی و هر استفاده کننده از محصول خوشایند است.

اخذ گواهینامه متعدد و لوح های افتخار در ســال 95 
نشان داد که مدیریت خوب و کارآمد از دید کارشناسان 
و صاحب نظــران اقتصاد کشــور دور نمانده اســت.

ارائه چکیده ای از فعالیت های مدیریتی، کارکرد واحدهای 
فنی، برنامه ریزی و تولید، کارکرد واحدهای آزمایشگاه 
شــیمیایی، میکروبی و تضمین کیفیت بخشــی از 
گزارشی بود که تیم ارشد شرکت به سهامداران حاضر 
در مجمع ارائه کردند. طبق بند 4 گزارش حســابرس 
هم، بسان هرسال کار تیم مالی شرکت و معمار ارقام و 
اعداد جناب مهرانی عزیز بی ایراد و نقص و شفاف بود. 
پایان بخش گزارش مجمع، اعالم اهداف و برنامه های آتی 
شرکت برای سال مالی آتی مورد گزارش به شرح زیر بود: 
1- توســعه فعالیت های شــرکت با توجه به ظرفیت 
تولیــد از قبیــل اضافه نمــودن شــکالت صبحانه 
دورنــگ و ژلــه آماده به ســبد محصوالت شــرکت

2- افزایش سرمایه شرکت
3- تولید محصوالت جدید

4- تالش در جهت کسب بازار مناسب برای محصوالت 
و معرفی محصوالت جدید به بازار از قبیل عقد قرارداد با 
شرکت خصوصی جهت تولید شربت پودری 3 کیلوگرمی 
سطلی در مقادیر باال و اقدامات الزم در خصوص تنظیم 
و طراحی مندرجات لیبل طبق خواسته شرکت فوق
5- تالش در جــذب بازارهای برون مرزی منطقه ای و 
فرامنطقه ای به منظور افزایش صادرات محصوالت شرکت

6- مدیریت هزینه
7-استفاده بهینه از پتانسیل و عوامل تولید موجود در 
شرکت به منظور اصالح خطوط تولید جهت بهره وری بیشتر

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شرکت 
در   1396/3/3 مــورخ  شوکوپارس)ســهامی عام( 
محل ســالن ورزشــی شــرکت پارس مینو واقع در 
کیلومتــر 10 جاده مخصــوص کرج برگــزار گردید. 
در این مجمع که با حضور بیش از 74درصد صاحبان 
سهام و ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس 
و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده 
آقای غالمعباس درفشــی بود، که جنابان رحمت اله 
علیجانی و امین رضوان پور در مقام نظار اول و دوم و آقای 
محمد پارسی  به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گــزارش هیات مدیــره به مجمع 
مربوط به اهــم فعالیتهای صــورت پذیرفته در طی 
ســال مالی منتهی به 1395/12/30 و پس از استماع 
گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنین صلوات خود ضمن  تصویــب صورتهای مالی 
و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقسیم سود 
22 ریالی به ازای هر ســهم به کار خــود پایان دادند.

اعضای حقوقی هیات مدیره برای دو سال آینده به شرح 
ذیل انتخاب گردیدند:

- شرکت سهامی عام صنعتی مینو
- شرکت قاسم ایران

- شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان
- شرکت صادراتی پرسوئیس

- شرکت سرمایه گذاری ملی ایران 
همچنین موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به 

عنوان حسابرس و بازرس قانونی و موسسه شهود امین به 
عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

پیام هیات مدیره:
امروزه فعالیت های جهان در ترکیبی از ســازمان ها و 
بنگاه های بزرگ، متوســط و کوچک صورت می پذیرد 
که همه این بنگاه ها در محیطی به شــدت رقابتی به 
دنبال کســب پیروزی در برابر رقبــا و ارضای نیازهای 
مشتریان خود هستند. در این منظر که شاهد تغییر و 
تحوالت شگرف در زمینه های مختلف هستیم، محیط 
بازار نیز با تغییرات بسیاری مواجه است که متعاقب آن 
رقابت شــدت بیشتری خواهد گرفت و ناگزیر بنگاه ها 
می بایست در راستای کسب موفقیت در میدان رقابت 
و بازنماندن در مسیر اهداف خود عالوه بر بهره مندی از 
برنامه ریزی های مدیریتی که آینده نگر و محیط گرا باشد 
)به نحوی که ضمن شناسایی عوامل و تحوالت محیطی، 
در یک افق زمانی بلندمدت تاثیر آن ها را بر ســازمان 
مشخص کند( پابه پای رقبا در بازار رقابتی گام بردارد. 
بنابراین برای کامیابی، بقا و جلب و جذب مشتری گاها 
نیازمند هم سو شدن و استفاده از ابزارهای مشابه آنان 
از قبیــل اعطای جوایز و کاهش قیمت نیز خواهد بود. 

همچنین باید در نظر داشت وجود تفاوت هایی در اندازه، 
حجم و ماهیت فعالیت سازمان های بزرگ و کوچک، 
نحوه برنامه ریزی آن هــا را نیز از هم متمایز می نماید.

امروزه همه گروه های کاری و علمی اذعان دارند، برای 
اینکه سازمان ها بتوانند در دنیای تجاری و رقابتی یک 
حضور مســتمر و پایدار داشته باشند، باید حول محور 
علم و دانش فعالیت کنند. دانش به عنوان منبعی برای 
بقای سازمان ها ضروری و حیاتی است و شرط موفقیت 
ســازمان ها در تجارت عالوه بر رصد و شــناخت بازار، 
دســتیابی به یک دانش و فهم عمیق در تمام سطوح 
است، لذا این مجموعه نیز سعی داشته در کلیه سطوح 
و واحدهای خود عالوه بر استفاده از تجارت پیشکسوتان، 
توجه ویژه ای به مدیریت دانش محور داشــته باشــد.

1- استراتژی های شرکت به شرح ذیل می باشد:
- مدیریت قیمت تمام شده و مدیریت هزینه ها به منظور 

افزایش سودآوری و حفظ منافع سهامداران
- خالقیــت و نوآوری در فعالیت ها و توســعه و تولید 
محصوالت جدید و ســالمت به منظور جلب رضایت 

مشتریان
- بهبود وضعیت معیشتی پرسنل و کارکنان شرکت که 

یکی از سرمایه های اصلی شرکت محسوب می گردد.
- توسعه دامنه فروش از طریق بازاریابی و جذب مشتریان 

جدید.
2- ریسک های شرکت به شرح ذیل است:

- وجود نوسانات و افزایش در نرخ مواد اولیه و بسته بندی 
و قطعات یدکی

- محدودیت هــا و عــدم تناســب افزایــش نــرخ 
مــواد اولیــه بــه نســبت افزایش نــرخ محصوالت

- تاثیرگذاری بیش ازحد عوامل بیرونی اعم از اقتصادی و 
سیاسی بر تصمیم گیری ها و پارامترهای تولید

خالصه فعالیت های شركت  طی سال 1395:
فعالیت های مدیریتی:

1- تدویــن بودجــه به صــورت ماهانــه بر اســاس 
هماهنگی هــای الزم بــا شــرکت قاســم ایــران

2- تشکیل جلسات متعدد به منظور باال بردن سطح 
میزان فروش و بازدید از مراکز پخش و فروشندگان

3- اقدام جهت اخذ مجوزهای الزم جهت تولید در ملک 
خریداری شده واقع در شهرک صنعتی خرمدره

4- اخذ موافقت و مجوزهای الزم در رابطه با افزایش نرخ 
محصوالت

5- اخذ گواهینامه حالل جهت محصوالت تولیدی
6- عقد قرارداد با پیمانکار خصوصی در ارتباط با تولید 

انواع کرانچی دراژه تحت عنوان نام تجاری الفی
7- اجرای طرح افزایش کیفیت محصوالت شــرکت 
به منظور پایداری در بازار رقابتی و با توجه به حضور پررنگ 

محصوالت رقبای خارجی
8- اجازه وارد نمودن محصول پاستیل به سبد محصوالت 

شرکت
9- اخذ لوح نام و نشان ماندگار و تقدیرنامه از موسسه 
آموزشــی و پژوهشی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و 

کشاورزی ایران
10- اخذ گواهینامه نامزدی در جشنواره ملی بهره وری

11- اخــذ لــوح تقدیــر از معاونــت غــذا و داروی 
اســتان زنجــان بــه مناســبت روز جهانــی غــذا
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جهشی بی نظیر در بین برترین شرکت های بورسی 
شرکت معدنی امالح ایران با مهندس ساداتی خرامان می رود

وقتی در ســال 63 شــرکت معدنی امالح ایــران با هدف اســتخراج و فرآوری 
نمک های صنعتی به خصوص ســولفات ســدیم و کلروسدیم تاسیس شد، کمتر 
کسی می توانســت برای آن آینده ای چنین درخشــان متصور شود؛ شرکتی که 
بتواند پس از ســه دهه به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده سولفات سدیم در منطقه 
خاورمیانه و تنها شــرکت دارای مجوز اســتاندارد در ایران شناخته شود که نمک 
تولیدی این شرکت با پیشــرفته ترین فناوری روز دنیا تولید و بسته بندی شده و 
عاری از هرگونه ناخالصی های فلزات سنگین شانه به شانه رقبای بین المللی بزند.

تــداوم مدیریــت و اجرایی کــردن برنامه های مدون توســط مهندس علی اکبر 
ســاداتی در شــرکت معدنی امالح توانســت این شــرکت را هرروز پررنگ تر از 
دیروز و هر شــب روشــن تر کند. شــاهد گفتار ما همین بس که در رتبه بندی 
شــرکت های برتر ایران در ســال 1395 که هرســاله از طرف سازمان مدیریت 
صنعتی برگزار می شــود شــرکت معدنی امالح با درخشــش کم نظیر که ناشی 
از هنر مدیریت و تعالی ســازمانی اســت، توانست با 67 پله صعود نسبت به سال 
قبل در بین پانصد شــرکت برتر ایران در رتبه 327 قرار بگیرد و ازنظر شــاخص 
بیشترین بازده دارایی میان صد شرکت برتر چهارم بتواند رتبه اول را کسب کند.

مهندس ســاداتی که از مدیران خوش فکر و توانمند کشوری است در سال 95 با 
عملکردش نشــان داد که نماد عینی و بارز اقتصاد مقاومتی که در سخنان مقام 
معظم رهبــری بارها تکرار شــده، چگونه می تواند تجلی یابد. شــرکت معدنی 
امالح ایران در ســال گذشــته با حضور فعال در نمایشــگاه هایی کــه با رویکرد 
توسعه سرمایه گذاری و نشــان دادن توانمندی های شــرکت های داخلی برگزار 
شــد و کسب جوایز متعدد استانی و ملی توانســت نقش خوش و ماندگار در این 
ســال ســخت اقتصادی از خود بر جای بگذارد و دور از انصاف نیست اگر بگویم 
بهتر اســت مدیران دیگر از روی درس های این مدیر کارآفرین و دانشمند مشق 
کنند تا نمره های خودکفایی و جلوگیری از واردات پرهزینه مان بیســت شــود.

حضور تیم مدیریتی قوی در بخش های مالی که همیشه حساب های شفاف و پاک آن 

طبق بند 4 حسابرسی مورد تایید حسابرس مستقل و بازرس بود و تیم اطالع رسانی 
قوی با مدیری از جنس روابط عمومی توانسته اند دو بازوی مهندس ساداتی باشند 
تا در کنار مدیرانی از جنس کار و خدمت در دو مجمتع آردان و اراک این شرکت 
جهت حصول افتخار ملی، سنگر به سنگر، فتح نصیب مان کنند. به گفته مهندس 
ساداتی اجرای طرح تولید کلرور کلسیم گرانوله و طرح تولید سولفات پتاسیم در 
کنار پیگیری و ادامه اکتشــافات ماده معدنی گلوریت در معدن گرماب در رئوس 
برنامه های مدیریتی برای سال مالی آتی است که با حمایت موثر و همه جانبه اعضای 
هیات مدیره و سهامداران عمده به سیاق گذشته از برنامه های مدیریتی بستری برای 
حضور درخشان تر شرکت معدنی امالح ایران این دردانه سفید بورسی خواهد بود.

اجازه می خواهم از لطف مستمر مدیران این مجموعه و ریاست مجمع به اهل مطبوع که 
در هر مسند و هر سکوی افتخاری از صادرکننده و تولیدکننده نمونه گرفته تا حمایت از 
مصرف کننده و مدیر ملی حرمت اهل قلم و مطبوع را داشته و نهایت قدردانی را منظور 
کرد که برای مدیرانی که کسب ایزوهای کیفیت، مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای، 
مدیریت محیط زیســت و گواهینامه ایمنی و بهداشت محتوایی و... را اولین شرط 
بین المللی شدن دانسته و نقش اطالع رسانی را واجب می دانند، امری علی السویه است.   
مجمــع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــرکت معدنی امــالح ایران 
)ســهامی عــام( مــورخ 1396/3/6 در محــل قانونی شــرکت برگــزار گردید. 
در ایــن مجمع که با حضــور 89/614 درصد از ســهامداران حقیقی و حقوقی، 
اعضــای هیات مدیــره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بــازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمــع بر عهده آقای ســعید عبودی 
بــود کــه جنابان شــکراله فائــز و محمدرضا درخشــنده در مقام نظــار اول و 
دوم و آقــای مرتضــی فرشــیدپژوه به عنوان دبیــر مجمع انتخــاب گردیدند.

در ادامــه بــا قرائت گزارش هیات مدیــره به مجمع مربوط بــه اهم فعالیت های 
صورت پذیرفتــه در طــی ســال مالــی منتهــی بــه 1395/12/30 و پس از 
اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع-نشــینان با طنین صلوات 
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خــود ضمــن  تصویــب صورت های مالــی و تنفیــذ معامالت مشــمول ماده 
129 با تقســیم ســود 1600 ریالی به ازای هر ســهم به کار خــود پایان دادند.

همچنین موسسه حسابرســی رازدار به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی 
آزمون پرداز ایران مشــهود به عنوان بازرس علی البدل برای ســال مالی منتهی به 

1396/12/29 انتخاب گردید.
همچنین اعضای هیات مدیره شــرکت را برای دو ســال به شرح زیر تعیین نمود:

1- شرکت سرمایه گذاری صدر تامین )سهامی عام(
2- شرکت سرمایه گذاری صبا تامین )سهامی عام(
3- شرکت صنایع خاک چینی ایران )سهامی عام(

4- شرکت کاشی و سرامیک الوند )سهامی عام(
5- شرکت سرمایه گذاری هامون شمال )سهامی عام(

پیام هیات مدیره :
ضمن عرض خیرمقدم خدمت سهامداران عزیز و با حمد و سپاس خداوند متعال 
که توفیق داد تا بار دیگر در خدمت سهامداران گرامی باشیم، گزارش اهم رویدادها 
و وضعیت کلي شرکت را به استحضار می رساند. هیات مدیره بر خود الزم می داند 
اعتماد کلیه ســهامداران محترم را ســپاس گفته و قدرداني خــود را ابراز نماید.

برنامه ها و چشم انداز شركت براي سال مالی آتی:
چشم انداز شرکت آن است که انتخاب اول مشتریان در خرید سولفات سدیم و نمک 
باشیم و براي نیل به این هدف با استفاده از دانش و فناوري هاي برتر، محصوالتی با 
بهترین کیفیت و با قیمت رقابتی براي تامین منافع کلیه ذی نفعان تولید می نماییم.

در ســایه این چشم انداز، استراتژی های اتخاذی شرکت برای سال 96 عبارت اند از: 
الف- »گســترش حضور پایدار در بازار« که برای این منظور اجرای طرح توســعه 
سولفات سدیم در اراک مستمرا پیگیری می گردد؛ ولی متاسفانه علیرغم موافقت 

وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه و ارسال نامه های متعدد از سوي وزیر 
محترم این وزارتخانه مبني بر لزوم اجراي این طرح، سازمان حفاظت محیط زیست به 
بهانه های واهي و غیرواقعی کماکان از صدور مجوز اجراي این طرح خودداري می نماید.

اقــدام دیگــر در ایــن زمینــه اخــذ اســتاندارد نمــک حفاري و گســترش 
بــازار نمــک هیدرومیــل براي حفــاري چــاه نفت و ســایر صنایع وابســته 
در داخــل و صــادرات آن می باشــد کــه پیگیرانــه در دســت اقدام اســت.

ب- »افزایــش بهــره وری، اثربخشــی و کارایــي« که براي این منظور شــرکت 
قصد اجراي دو طرح تولیدي شــامل تولید ســولفات پتاســیم )کود شیمیایي( 
بــه ظرفیــت 000ر40 تن در ســال به عنوان محصــول اصلي و طــرح تولید 
کلرور کلســیم قابل مصــرف در صنایع غذایي و حفاري چــاه نفت و زمینه قوي 
صادراتــي بــه ظرفیت 000ر15 تن در ســال به عنــوان محصول فرعــي دارد.

براي تولید سولفات پتاسیم نیاز به 000ر 30 تن اسیدسولفوریک به عنوان ماده اولیه 
وجود دارد که طرح تولید آن در داخل مجموعه به عنوان طرح سوم در دست بررسي 
است. شایان ذکر است که اسیدسولفوریک در استان سمنان و در شهرک صنعتي 
نزدیک مجتمع گرمســار نیز تولید می گردد و تولید آن در داخل مجموعه فقط 
جهت احتراز از حمل ونقل آن و استفاده از انرژي حرارتي حاصل از احتراق گوگرد و 
اطمینان کامل از کیفیت مطلوب آن می تواند موردبررسی و تصمیم گیری قرار گیرد.

احداث طرح های جدید براي اســتفاده حداکثري از امکانات و تاسیسات زیربنایي 
موجود مجتمع گرمسار )آب- برق-گاز( می باشد و عالوه بر آن در حال حاضر جو 
بسیار مناسبی در استان سمنان برای اجرای طرح های توسعه ای وجود دارد که باید 

حداکثر استفاده از آن بشود.
برنامه های آینده شركت:

1-پیگیری اخذ مجوز طرح توسعه کارخانه اراک
در ادامه پیگیری های شرکت، وزیر صنعت، معدن و تجارت طي نامه ای به سرکار خانم 
دکتر ابتکار ریاست محترم سازمان محیط زیست با اشاره به اهمیت طرح توسعه این 
شرکت در رفع نیازهاي صنایع داخلي و عدم نیاز به استفاده از سوخت های فسیلي در 
این طرح، خواستار صدور مجوز اجراي طرح توسعه یک صد هزار تني در میقان اراک 
گردید. پیگیری های شرکت از طرق قانوني کماکان در سال 96 نیز ادامه خواهد یافت.

2-ادامه حفاری و اکتشاف در معدن گرماب
در سال 95 عملیات گراني سنجي و مغناطیس سنجي روی پروفیل هاي برداشت شده 
بــا یکدیگر تلفیق و درمجموع نقاطي براي حفــاري مغزه گیري با تعیین اولویت 
مشخص گردید و سه گمانه با عمق مجموع 300 متر حفر گردید؛ ولي در هیچ یک 
از گمانه ها آثاري از ماده معدني گلوبریت به دست نیامد. با توجه به عدم نتیجه گیري 
از روش های گراني ســنجي و مغناطیســی الزم اســت که با همکاری مشاوران و 
کارشناسان شرکت روش های دیگري مانند لرزه نگاری موردبررسی و اجرا قرار گیرد.

3-بررسي افزایش تولید نمک دارویي 
در حال حاضر با توجه به تعداد کم مشتریان نمک دارویي و سفارشات خریدي که 
ازنظر تناژ پایین است، تولید نمک دارویي پس از شست وشوي متداول و هرماهه 
سیستم انجام می گردد که پس از تولید حدود 50 تا 70 تن نمک دارویي، ناخالصي 
کلســیم آن از حد مجاز نمک دارویي افزایــش می یابد و در ادامه کار تولید نمک 

خوراکي معمولي انجام می گردد. طرحي به صورت تحقیق و توسعه در دست انجام 
اســت تا علت دقیق باال رفتن کلسیم و پیش بینی تمهیداتي جهت ثابت و پایین 
نگه داشــتن کلســیم براي تولید مداوم نمک دارویي شناسایي شود تا در صورت 
افزایش مشتریان یا افزایش تناژ سفارشات نمک دارویي از این طرح استفاده شود.
حفــاري نمــک  تولیــد  در  نمــک  ســنگ  از  اســتفاده  بررســي   -4

 این طرح به صورت تحقیق و توسعه اجرا می شود و امکان تبدیل گچ ایندرید موجود در 
سنگ نمک به صورت گچ ژیپس را بررسي می نماید. درصورتی که گچ به صورت ژیپس 
تبدیل شود می توان قسمت اعظم آن را در روش هیدرومیلینگ جداسازي نمود و نمک 
حفاري که عمده ترین مشخصه آن پایین بودن کلسیم و منیزیم است به دست می آید.
5- اجراي پروژه تحقیقاتي و پژوهشــي در مورد اســتخراج معــدن میقان اراک

 ایــن طــرح بــا همــکاري دانشــگاه صنعتــي اراک اجــرا می گــردد و 
هزینه هــای آن از محــل حقــوق دولتــي معدن میقــان تامین خواهد شــد .

اراک  کارخانــه  اطــراف  کویــري  اراضــي  از  هکتــار   50 6-بوتــه کاري 
این طرح با همکاري منابع طبیعي اســتان و با کاشت 15000 اصله نهال در 50 
هکتار محوطه تعیین شده از سوي منابع طبیعي انجام می گردد. نهال های انتخابي از 
انواعي هستند که پس از 5 مرتبه آبیاري دیگر نیاز به آبیاري دستي نخواهند داشت.
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مدیرعامل موسســه اعتباری کوثر در مراســمی با حضور معاونین، 
مدیران و کارشناســان موسسه انتخاب دکتر حســن روحانی را به 

عنوان دوازدهمین رئیس جمهور ایران تبریک گفت.
دکتر عیســی رضایی مدیر عامل کوثر با اشاره به برگزاری انتخابات 
باشــکوه و ثبت رکوردی جدید از حضور مردم گفت: در دوازدهمین 
دوره انتخابات ریاســت جمهوری هرفرد به صورت آزادانه و مطابق با 

ذائقه و زمینه فکری که داشت به کاندید منتخب خود رای داد.
وی ضمــن تبریک به دکتر حســن روحانی به عنــوان دوازدهمین 
رئیــس جمهور ایران افزود: ملت ایران در دوازدهمین دوره  انتخابات 
ریاست جمهوری و پنجمین دوره  انتخابات شوراهای اسالمی شهر و 
روستا  با مشارکت حداکثری خود حماسه  ای باشکوه خلق نمودند. 
انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری پیشرفت روزافزون ملت ایران را 
در عرصه  حضور و بروز قدرتمندانه نشان داد. نایب رئیس هیئت مدیره موسسه اعتباری کوثر اظهار داشت: اصل حضور در انتخابات با جمعیتی بالغ بر 40 میلیون 
نفر مهمترین پیروزی برای نظام اســت. در این راســتا اگر اکثریت هم به نتیجه مطلوبشان دست پیدا کنند حتماً پیروزی مضاعفی برای نظام به همراه خواهد 
داشــت و دولت با پشــتوانه محکمتری به فعالیتش ادامه خواهد داد. دکتر رضایی تصریح کرد: کاندیدی که انتخاب شده رییس جمهور همه مردم ایران است . 
دکتر حسن روحانی رییس جمهور همه مردم و تمام اقلیت های مذهبی در سرزمین پهناور ایران اسالمی است و رئیس جمهور منتخب باید دست پدرانه باالی 
سر همه داشته باشد.مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر افزود: در دوره دوم ریاست جمهوری مجموعه ای از خواسته ها اضافه شده و امیدوریم که دولت با تقویت 
تیم اقتصادی خود در بهبود وضعیت معیشــتی مردم، اشــتغال و رونق اقتصادی منشــاء اثر باشد. البته دولت یازدهم در بخش های دیپلماسي خارجی، دفاعی 
،نفت، کاهش نرخ تورم، بهداشت و سالمت و غیره بسیار خوب عمل نموده است . دکتر رضایي در پایان خاطرنشان ساخت: ایران فقط برای امروز نیست، ایران از 
پیشینیان به ما رسیده است و از ما به آیندگان خواهد رسید . ما همه می رویم و ایران می ماند . باید برای عمران و آبادانی نظام مقدس و کشور عزیزمان ایران 
کوشــش نماییم. دعا کنیم که ســالیان سال خدا دست مقام معظم رهبری را باالی سر ما نگهدارد و به یک ثبات نسبی برسیم و شرایطی باشد که تالطم های 

بیرونی و درونی ما را با آسیب و گزندی مواجه ننماید.

هرگونه ادغام نهادهاي بانکي منوط به مصوبه شــوراي پول و اعتبار و 
باشد. مي  مرکزي  بانک  مجوز 

پیروانتشار اخباري در سایت ها و شبکه هاي اجتماعي با موضوع ادغام 
بانک مهر اقتصاد و موسســه اعتباري ثامن االئمه در موسسه اعتباري 
کوثــر و ایجاد »بانک کوثر« و علیرغم مذاکرات  انجام شــده وتوافقات 
حاصله في مابین  با موضوع مزبور به اطالع مي رســاند هرگونه تصمیم 
گیــري در حــوزه نظام بانکي کشــور منوط به مصوبه شــوراي پول و 
اعتبــار و ابــالغ بانک مرکزي مي باشــدکه هنوز تاییدیه اي ازســوي 
بانک مرکزي صادر گردیده باشــد، بدســت این موسسه نرسیده است.

آموزش های مجازی در موسسه اعتباری کوثر از سال 1393 با طراحی فضاهای 
آموزشی برای ارائه محتوا به صورت همزمان و آنالین آغاز و کابین های مجازی 
با قابلیت عایق ســاختن صدا در مرکز آموزش موسســه طراحی و تولید شد.

مدیریت آموزش معاونت توسعه و مدیریت سرمایه های انسانی کوثر با استفاده از 
کالس های مجازی آنالین بیش از 34 هزار نفر ساعت آموزش برگزار نموده است.

بر اســاس این گزارش؛ با برنامه ریزی مدون صورت گرفته طی سال های93 
الــی 95 نیز مجموعاً 31 هزار و 268 نفر ســاعت کالس های مجازی برگزار 
گردید که بیش از 35 درصد نفر ساعت دوره ها را شامل می شد. از مهمترین 
عناوین آموزشــی برگزار شده در این ســال ها می توان به دوره های کلیات 
صندوق های سرمایه گذاری، حسابداری بانکی، جمع داری اموال، بیمه عمر، 
اخالق و احکام، بانکداری اسالمی، بانکداری 1، لیزینگ، حقوق و قراردادهای 

ثبتی، نحوه کار با نرم افزارهای مالی و تهیه صورت های مالی و شناخت طرح 
های تســهیالتی اشاره کرد که این روند با شتاب و دقت در حال توسعه است.
این گزارش می افزاید: در سال 1396 نیز تا کنون 5 هزار و 304 نفر ساعت دوره 
آموزشــی برای یک هزار و 390 نفر از کارکنان در سطح کشور برگزار گردیده 
اســت که 76 درصد دوره های سال را تاکنون شــامل می شود. از مهمترین 
عناوین برگزار شده مجازی در سال جاری می توان به بانکداری اسالمی، اخالق 
و احکام، دستورالعمل های موسسه و دستورالعمل های ساتنا و پایا اشاره نمود.
خاطر نشــان می ســازد؛ نســخه موبایل این نــرم افزار نیز در ســومین هم 
اندیشــی معاونین و مدیران ســرمایه های انســانی رونمایی و برای اولین بار 
توســط موسســه اعتباری کوثر به بهره برداری رسید و در حال حاضر تمامی 
کالس های مجازی از طریق تلفن های هوشــمند نیز قابلیت دسترسی دارند.

فراهم شد موبایل  بســتر  کوثردر  کارکنان  آموزشهای مجازی 

گفت: کوثر  عتباری  ا موسســه  مدیرعامل  یی  رضا عیســی  دکتر 

است ن  یرا ا مردم  همه  جمهور  ییس  ر نی  روحا حســن  دکتر 

به مصوبه شــوراي  بانکي منوط  نهادهاي  ادغام 
است بانك مرکزي  و مجوز  اعتبار  و  پول 
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سیمان خوزستان نگین صنعت کانی جنوب
افزایش سهم بازار داخلی با مهندس نیکنام

سیمان خوزستان در حیات خود شاهد فرازوفرودهای 
بســیاری بوده از بوق کشــتی تا هوهو چی چی قطار، 
از آژیر قرمز و آژیر ســفید جنگ تــا پی ریزی بندرها 
و اســکله ها، در روز مجمــع چنان در گذشــته این 
کارخانه فرو شدم که بیش از چهار انگشت آب خزینه 
از ســرم گذشــته بود. چهره خندان و سرویس دهی 
عالــی بچه های شــرکت و ادب و وقــار مدیرعامل و 
حســاب های شفاف همه و همه نشان از آن داشت که 
نامی بزرگ و عملکردی عالی به قضا نشســته است.

مهندس عبدالمجید نیکنام مدیر برجســته کشوری 
در بخشــی از ســخنان خود مهم ترین دستاوردهای 
شــرکت در ســال 95 را این گونــه برشــمرد که در 
سال های گذشــته تورم نیروی انسانی مشکل اصلی 
شــرکت بوده است که با استفاده از طرح بازنشستگی 
برای مشــاغل سخت و زیان آور تعداد 575 نفر کارمند 
در ســال 88 به 483 نفر در ســال 95 رسیده است.
همچنین در سال 95 صادرات سیمان کشور 17درصد 
کاهش داشت و این در حالی است که صادرات شرکت 
سیمان خوزستان 7درصد کاهش داشت. سهم شرکت 
سیمان خوزستان از صادرات سیمان کشور 8/4درصد بود 
و سهم بازار داخلی خود را از 3درصد به 4درصد افزایش داد.
این مدیر توانمند و کاردان پروژه احداث آسیاب سیمان 
العماره عراق )با مشــارکت سیمان بهبهان و سیمان 
فارس نو که هدف، صادرات کلینکر شــرکت به عراق 
خواهد بود( گفت این طرح در حال حاضر پیشــرفت 
فیزیکــی 50 درصدی داشــته و ظرفیت این کارخانه 
تولید 100 تن ســیمان در ساعت بوده و محصول آن 
سیمان خاکستری است. او همچنین تولید آزمایشی 
سیمان کالس G )سیمان چاه نفت( و سیمان 525-
1 در راســتای تنوع محصول و توســعه بازار را از دیگر 
دستاوردهای شرکت در سال مالی مورد گزارش برشمرد.

مهندس نیکنــام تغییر طــرح درگ چین زیر فیلتر 
اصلی به ایراســالید )در راســتای کاهــش توقفات و 
کاهش مصرف انرژی(، انعقاد قرارداد صادرات ســیمان 
به کشــور کویت به میزان 500 هزار تن در سال 96 و 
اســتفاده از ماده 20 قانون رفع موانع تولید و تســویه 
بدهی های ارزی شــرکت با صندوق توســعه ملی تا 
پایان سال 96 را نیز ازجمله موفقیت هایی دانست که 
تالشگران شرکت در ســال سخت اقتصادی گذشته 
توانســته اند برای ذی نفعان و سهامداران حاصل کنند.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان خوزستان 
)ســهامی  عام( در تاریخ 96/03/06 تشــکیل شــد. 
در این مجمع که با حضور بیــش از 89/04 درصدی 
ســهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، 
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بازرس قانونی برگزار شــد، ریاســت مجمع بر عهده 
آقای حســین فاتح بــود که جنابان بیــژن جواهری 
و مجیــد وفاپــور به عنــوان نظــار اول و دوم و آقای 
منوچهر قائمی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

در ادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط 

مدیرعامل شرکت مربوط به اهم فعالیت های صورت پذیرفته 
طی سال مالی منتهی به 1395/12/30 و پس از استماع 
گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنین صلوات خود ضمــن تصویب صورت های مالی 
و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقسیم سود 
30 ریالی به ازای هر ســهم به کار خــود پایان دادند.

همچنین موسسه حسابرســی دیلمی پور و همکاران 
به عنــوان بــازرس و حســابرس اصلی و موسســه 
حسابرسی آزموده کاران به عنوان حسابرس علی البدل 
شــرکت برای ســال مالــی 96 انتخــاب گردیدند.

عملیات واگذاری خط تولید
به موجب موافقت مســئوالن وزارت صنایــع و وزارت 
نیرو در تاریخ 1370/9/2 مقرر گردید  شرکت سیمان 
خوزستان )سهامی خاص( محل پروژه سیمان در دست 
اجرا واقع در روستای گلگیر مسجدسلیمان را به شرکت 
ساتکاب که تحت پوشش وزارت نیرو قرار دارد، واگذار 
کند و در این مورد با عنایت به توافق مزبور نســبت به 
نقل و انتقال سیمان خوزستان با ظرفیت تولید 3000 
تــن روزانه، در محل جدید واقع در منطقه دشــت دنا 
در 22 کیلومتری شهرســتان رامهرمز اقدام و عملیات 
اجرایی خود را در اوایل ســال 1372 آغاز کرده اســت.

عملیات واگذاری ماشین آالت تولیدی
در اجرای موافقت نامه شماره 103818 مورخ 1372/2/20 
و به منظور همکاری بخش عمده از ماشین آالت، یک خط 
تولید 3000 تنی جهت احداث کارخانه سیمان کارون 
به وزارت نیرو واگذار شد که این تصمیم موجب تسریع 
در برنامه های وزارتخانه مذکور گردیده و از سوی دیگر 
منبع تامین قســمت عمده ای از اعتبار الزم برای ادامه 
عملیات احداث کارخانه سیمان خوزستان را فراهم آورد. 
در تاریخ 1376/12/15 کارخانه شــرکت توسط مقام 
محترم ریاست جمهور وقت افتتاح شده و عملیات تولید 
آغاز گردید. از تاریخ 1376/11/1 لغایت 29 اســفندماه 

1376 حدود 65113 تن کلینکر تولید شد و این روند 
تا پایان مهرماه 1377 به میزان 244/521 تن کلینکر 
تولیدشده ادامه داشته لذا بهره برداری رسمی شرکت از 
ابتدای آبان ماه 1377 انجام و پروانه بهره برداری با ظرفیت 
ساالنه 900 هزار تن کلینکر و بر مبنای 300 روز کاری 
روزانه 3000 تن در تاریخ 1380/11/24 دریافت شــد.

پروژه خط II سیمان خوزستان که از سال 1384 به صورت 
کلیدگردان به ظرفیت روزانه 5000 تن کلینکر توسط 
شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان آغاز 
گردید، در تاریخ 1389/1/1 تا مرحله تولید کلینکر از 
دپارتمان کلینکر توسط پیمانکار به کارفرما تحویل گردید 
و دپارتمان تولید سیمان در مهرماه 1389 راه اندازی شد.
در سال مالی 1392 مقدار 791/338 تن کلینکر و مقدار 
674/147  تن سیمان در خط I  و مقدار 1/394/977 تن 
کلینکر و 864/051 تن سیمان در خط II تولید شده است.
فعالیت های شــرکت طی ســال مالی مورد گزارش:

عملکرد ســال مالی 1395 که خالصه ای از آن در این 
گزارش به استحضار می رسد:

- تولید 2/186/315 تن کلینکر طی ســال مالی مورد 
گزارش

- تولید 1/538/198 تن ســیمان طی سال مالی مورد 
گزارش

- تحویل 1/527/738 تن سیمان در طی سال مالی مورد 
گزارش 

- فروش 2/258/275 میلیون ریال سیمان و کلینکر طی 
سال مالی مورد گزارش

و  ســیمان  انــواع  تــن  صــادرات 1/057/770   -
ریــال میلیــون   933/434 ارزش  بــه  کلینکــر 

- کســب حدود 198 میلیارد ریال سود )قبل از کسر 
مالیات( که حدودا معادل 30 درصد سرمایه ثبت شده 
شرکت می باشد. الزم به ذکر است که سود عملیاتی سال 

1395 معادل مبلغ 216 میلیارد ریال می باشد.
- کسب 474 میلیارد ریال سود ناخالص طی سال مالی 

1395
- تمدید گواهینامه IMS در ممیزی مراقبتی توسط 

شرکت توف نورد
- اجرای برنامه های عملیاتی و پروژه های بهبود منطبق با 

استراتژی سازمان
کارخانــه محوطه ســازی  عملیــات  ادامــه   -

- دریافت عنوان واحد نمونه کیفیت از طرف اداره کل 
استاندارد استان خوزستان

 - اقدامات اصالحی روی الکتروفیلترهای خط یک و دو 
جهت رساندن خروجی غبار به پایین تر از سطح استاندارد
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مس، تاریخی بیش از کتابت دارد و آنچه ما از تاریخچه و 
کاربردش می دانیم اندک است؛ اما خود شاهد اتفاقی بودم 
که قریب به سه دهه است بدان می بالم. برای تهیه خبر 
به کرمان، دیار استاد باستانی پاریزی رفته بودم راننده ای 
که در شهر پرسه می زد از ماموریت من باخبر شد و مرا 
به تپه ای برد که نامش تپه شداد بود. تپه شداد نخاله کوره 
مس بود که امروز با آسیاب آن، مواد شوینده برای پاک 
کردن کف کشتی ها و ده ها مصرف دیگر تولید می شود. 
آری، باورش سخت است وقتی می بینی در ایران ما نخاله 
محصولی، منبع تولید می شود، به قول زبان معلمی اصل 
آن را در تفریق و تقســیم حاصل ضرب ها پیدا کنید.

گروهی مس باهنر را هدایت گر می کنند که اخالق، دانش 
و فهم کار را در حد اعالء دارند و روز مجمع حرمت به قلم را 
هم به آن افزودند، به خصوص مدیرعامل فرهیخته و مدیر 
مالی خوش فکر که به عینه چگونگی رفتارشان را دیدم.

مجمــع عمومی عــادی ســالیانه صاحبان ســهام 
شرکت صنایع مس شــهید باهنر)سهامی عام( مورخ 
1396/03/03در محل هتل بــزرگ ارم برگزار گردید. 
در این مجمع که با حضور 78/69 درصد ســهامداران 
حقیقــی و حقوقی، اعضــای هیات مدیــره، نماینده 
ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید؛ ریاســت مجمــع بر عهده آقای 
سعید عبودی بود که جنابان شکراله فائز و محمدرضا 
درخشــنده در مقام نظــار اول و دوم و آقای علی اکبر 
امینی کافی آباد به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

در ادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
به اهم فعالیت های صورت پذیرفته در طی ســال مالی 
منتهی بــه 1395/12/30 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 
330 ریالی به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.

همچنین ســازمان حسابرســی به عنوان حسابرس 
مســتقل و بــازرس اصلــی و علی البدل برای ســال 
مالــی منتهــی بــه 1396/12/29 انتخــاب گردید.

پیام هیات مدیره
از درگاه احدیت سپاســگزاریم که براي یک سال دیگر 
توفیــق خدمتگزاری به یکی از صنایع مهم و زیربنایی 
کشــور را به ما عنایت فرمود. هیات مدیره تمام تالش 
خود را در راستاي اجراي اهداف شرکت سرمایه گذاری 

تامین اجتماعی و شــرکت سرمایه گذاری صدر تامین 
در چارچوب برنامه وبودجه مصوب سال 1395 به عمل 
آورد و خوشبختانه با تالش کلیه مدیران، متخصصان 
و کارشناســان و کارگران موفــق گردید ضمن اجراي 
کامل برنامه هاي پیش بینی شده و علی رغم رکود حاکم 
بر اقتصاد کشور با افزایش مناسب حجم فروش، رکورد 
جدیدي در عملکرد 5 ساله گذشته شرکت ثبت نماید.
نتایج عملکرد شرکت در ســال 1395 توانست پاسخ 
مناسبی بر سیاست هاي اعالم شده مقام معظم رهبري 
و دولت محترم تدبیر و امید در تحقق اقتصاد مقاومتی 
باشد. امید است با عنایت الهی و با بهبود شرایط کاري 
در ســال 1396 و افزایش تقاضاي مشتریان شرکت، 
در گروه های عمده شــامل صنایع لوازم خانگی، صنایع 
ساختمان، صنایع خودرو و صنایع برق عملکرد بهتري 
را پیش رو داشــته باشد. شرکت در ســال مورداشاره 
ضمن تحقق سود قابل توجه توانست با کسب 615 ریال

سود هر سهم رکورد جدیدي در پاسخگویی مطلوب تر 
به ســهامداران در تاریخ عملکرد شرکت ثبت نماید.
در سال گذشته شاخص های زیر محقق گردیده است:
- دستیابی فروش با ارزش بالغ بر 5/514/682 میلیون ریال
- ســود عملیاتی شــرکت 616/285 میلیــون ریال
نــورد بــازار  - حفــظ جایــگاه اول صنعــت در 

- تولید 33/990 تن در سال 1395
- حل وفصــل پرونده هــای مالیاتی مربــوط به کلیه 
دوره های قبل از ســال 1388 و ســال های 1390 تا 
1393 به صورت کامل و اخذ مفاصا حســاب مالیاتی 
براي دوره های مذکور، همچنین حل وفصل پرونده های 
بیمه ای شــرکت تا پایان ســال 1392 به طور کامل

- مدیریت نقدینگی طی سال 95 و کاهش هزینه های 
مالی نسبت به سنوات قبل، خصوصا نسبت به سال 94

اوراق  بــورس  در  شــرکت  رتبــه  ارتقــای   -
ازنظــر کیفیــت افشــاء و اطالع رســانی بهــادار 
اطالعاتــی سیســتم های  توســعه  و  بهبــود   -

- افزایــش ظرفیت تولید و فروش مطلس در ســال 
1395 و انجام تعهدات معــوق قرارداد تامین مطلس 
به بانک مرکزي که خوشــبختانه نسبت به تعهدات 
قــراردادي با انحراف 20درصد+ انجام پذیرفته اســت.

- اجراي کامل پروژه تولید انگشتانه )خرید و نصب تجهیزات 
و ماشین آالت و بهره برداری بر اساس برنامه زمان بندی(

- تولیــد محصوالت در صنایع پایین دســتی ازجمله 
انگشتانه  تولید  ایجاد کارخانه 
برنجی از ورق براي صنایع دفاع

- بررسی و تصویب طرح توسعه 
کارگاه مطلس براي توســعه 
ظرفیت تا دو برابر در سال 1396

- بهبود و ارتقــای تکنولوژي 
)اجــراي بیــش از 30 مــورد 
برنامه هاي بهبود بازســازی و 
نوسازي ماشین آالت و تجهیزات(

- بهبــود فرایندهــاي تولیــد کارخانه لوله مســی
- تولیــد لوله هــای آلیــاژي سیســتم خنک کننده 
نیروگاهی و ایجاد بازار جدید با ارزش افزوده مناســب

- کســب رتبه زرین از مرکز رتبه بندی اتاق بازرگانی 
ایران )توضیحا رتبه قبلی شرکت سیمین بوده است(

- بهبود عملکرد کمیته های تصمیم سازي و عملیاتی جهت 
مشارکت هر چه بیشتر پرسنل در ارتقای عملکرد شرکت

-دریافت گواهینامه های سیســتم مدیریت کیفیت 
آلمــان   TUV INTERCERT شــرکت  از 
)  OHSAS18001.  14001 ISO.  9001 ISO(

- چابک ســازي و کوچک ســازی ســازمان شرکت 
برون ســپاری برنامه هــای  توســعه  طریــق  از 

- تدوین استراتژي سازمان
- بهبــود و انجــام اقدامات اصالحی فراینــد صادرات 
علی رغم مشــکالت جدید ایجادشده درزمینه تامین 
کاتــد با قیمت هــاي باالتــر از قیمت هــاي جهانی

- بازاریابــی و تحقیــق و تولید آلیاژهاي مســی که 
ارزش افزوده بیشتري دارند )لوله های آلیاژي و برنجی(

- بازارسازي براي محصوالت جدید ازجمله قطعه سازی 
از باس بار

- مطالعات و بررســی تکمیل زنجیره ارزش در صنایع 
باالدستی و پایین دستی

هیات مدیره امیدوار است با ادامه برنامه های سازنده سال 
95 و برنامه های پیش بینی شده برای سال 96 به شرح 
زیر عملکرد مناسبی را در سال 1396 در راستای تداوم 
فعالیت های شرکت و رضایت سهامداران گرامی ارائه نماید:

1- فروش و تولید بر اساس تناژ برنامه هاي پیش بینی شده 
بازار داخلی و خارجی

2- ارتقاء و بهبود ارتباط با مشــتریان و بهبود شرایط 
تحویل به مشتري

3- ارتقای کیفیت محصــوالت و کاهش ضایعات در 
خطوط تولید

4- مدیریت مناسب هزینه ها و نقدینگی شرکت و تداوم 
برنامه کاهش موجودي

ســرمایه گذاری های  برنامــه  شــدن  اجرایــی   -5
جدیــد بــا توجــه بــه افــق توســعه سه ســاله

6- تداوم توســعه منابع انســانی با تاکیــد بر ارتقای 
فرهنگ کار و رســیدن به اســتانداردهاي بین المللی

7- تــداوم افزایــش تولیــد کارخانه لوله مســی و 
رســیدن به ظرفیت اســمی بــا تکیه بــر افزایش 
ســهم بازار داخلــی و خارجــی و ارتقــای کیفیت
در پایــان هیات مدیره شــرکت بر این باور اســت که 
دستاوردهاي اخیر مرهون اعتماد و حمایت های شما 
سهامداران گرامی، خصوصا سهامدار عمده شرکت بوده 
و امید آن دارد در سال های پیش رو با استعانت از خداي 
باری تعالی و با اعتقاد بر این باور که به عنوان یک تیم در 
جهت گسترش فرصت ها و با بهره گیری از توانمندي 
داخلی بتوان با تحقق استراتژی ها و برنامه های مورداشاره، 
نویدبخش آتیه ای درخشان براي آیندگان باشیم ان شاءاهلل.

مس شهید باهنر آورده هنرمندان و تالشگران
ره آورد دکتر امینی در ثبت رکود درخشان در حجم فروش

28



لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  78 | خرداد  ماه  1396| 

مهندس رزاقی و آغاز فصلی نو در شرکت ملی سرب و روی
اهتمام در کیفیت، تولید سبز و محصول برتر

در باب شرکت ملی سرب و روی همین بس که از اسفندماه سال گذشته اسحاق 
خان رزاقی که نزدیک به 3 دهه اســت در حوزه صنعت ســرب و روی فعال و از 
مدیران خوش نام و برجسته این حوزه به شمار می رود، سکان دار این شرکت شد.

مهندس رزاقی که از دانش آموختگان برتر و ممتاز رشته شیمی محض از دانشگاه 
معتبر صنعتی شریف بوده و بیش از ده ها مقاله در این باب به نگارش درآورده و در 
رزومه کاری اش همیشه نشان داده که برای خود برندی در مدیریت صنعت کانی کشور 
است، در فرازی از گزارش خود با اشاره به توجه جدی به امر بهینه سازی و بهره وری، 
باال بردن راندمان و بازده کاری را از مهم ترین اولویت های کار خود در این برهه برشمرد 
و اضافه کرد امیدواریم با حمایت همه جانبه سهامداران عمده و اعتمادی که سایر 
ذی نفعان به من دارند، بتوانیم در سال مالی آتی گزارش و کارنامه ای را به سهامداران 
تقدیم کنیم که در جهت اســتمرار حرکت رو به رشد و روند صعودی شرکت در 
ارزش آفرینی و سودآوری قابل تداوم باشد. مدیرعامل خوش ذوق و کارکشته شرکت 
توجه جدی به امر محیط زیست و واحد کنترل کیفیت را از دیگر رئوس برنامه های 
مدیریتی خود برشمرد و افزود تمام سعی و تالش خود را به کار خواهیم بست تا در 
کارخانه های سرب، روی، اکسیژن و فسفات برترین و بهترین عملکرد را حاصل کنیم.

بایســتی گفت در این شرکت و مجموعه، مردانی تالشگر و کاردان از دل خاک و 
کــوه و معدن برای ایران و ایرانی ارزش آفرینی می کنند و در جهت حصول افتخار 
ملی و کمک به ساخت زیربنای کشور قدم هایی استوار برمی دارند. یاعلی و خداقوت 

مدیران بی ادعا و مردان تالشــگر.
مجمــع عمومی عادی ســالیانه 
شرکت ملی ســرب و روی ایران 
)سهامی  عام( در تاریخ 96/02/27 

تشکیل شد. 
در این مجمع که با حضور حدودا 
80/36 درصد از سهامداران حقیقی 
و حقوقی، اعضــای هیات مدیره، 
نماینده ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار، حسابرس و بازرس قانونی 
برگزار گردید، ریاســت مجمع بر 
عهده آقای اردشیر سعدمحمدی 
بود که جنابان رضا منفرد و رامتین 

قسمتی در مقام نظار اول و دوم و آقای اسحاق رزاقی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفته در طی ســال مالی منتهی به 1395/12/30 و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 به کار خــود پایان دادند.

همچنین موسســه حسابرســی هوشــیارممیز به عنوان حســابرس و بازرس 
قانونی اصلی و موسســه حسابرســی کوشــامنش به عنوان بــازرس علی البدل 
شــرکت بــرای ســال مالــی منتهــی بــه 96/12/29 انتخــاب گردیدنــد.

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

شرکت در تاریخ 1379/10/12 در بورس اوراق بهادار تهران در گروه فلزات اساسی با 
نماد فسرب درج شده و سهام آن براي اولین بار در آن تاریخ مورد معامله قرار گرفته است.

گزارش عملكرد اجتماعی شركت:
شــرکت با داشــتن تکنولوژي پیشــرفته در امر فیلترینگ نســبت به رعایت 
مســائل زیســت محیطی اهتمام تمام داشــته و در همین راســتا در سال مالی 
مــورد گزارش سیســتم آنالین کنترل خروجــی گازهاي کوره کالــدو )ارتباط 
از طریق اینترنت با ســازمان محیط زیســت )را همانند ســال قبل برقرار نموده 
اســت. همچنین با دارا بودن سیستم پیشــرفته تصفیه آب و گاز و سیستم های

بگ فیلتــر مناســب و نیــز با ایجــاد و نگهــداري و توســعه فضاي ســبز در 

ســطح وســیع نســبت به حفاظــت از محیط زیســت کوشــا بوده اســت .
بــه جهت حفــظ ایمنی کار و نیــز رعایت بهداشــت فردي توســط کارکنان، 
شــرکت از واحــد ایمنــی و بهداشــت و مرکز بهداشــت کار بســیار فعال و 
کارآمــد برخــوردار بــوده و آموزش های ایمنی و بهداشــتی حســب ضرورت 
بــه کارگــران و کارکنــان داده شــده؛ ضمــن اینکــه آزمایش هــای دوره ای 
پرســنل همانند گذشــته ازجملــه امور مهم و اساســی تلقی گردیده اســت .

خط مشی: 
شرکت ملی ســرب و روی ایران یکی از معتبرترین و بزرگ ترین تولیدکنندگان 
شمش )سرب و روی( در کشور بوده که مدیریت شرکت با تکیه بر ارزش های انسانی 
و با اعتقاد راسخ به لزوم کیفیت مناسب محصوالت تولیدی و صیانت از محیط زیست 
با شعار »اهتمام در کیفیت، تولید سبز، محصول برتر« و افزایش ایمنی و بهداشت 
شغلی در تمام مراحل فرایند تولید، به بهبود مستمر اعتقاد داشته و در این زمینه 
بر استقرار مناسب سیستم مدیریت یکپارچه IMS بر اساس استانداردهای ملی و 
 . OHSAS18001 بین المللی معتبر مشتمل بر آخرین ویرایش های استانداردهای
ISO9001 . ISO14001 اصرار نموده و همواره در تحقق اهداف ذیل خواهد کوشید:

1- تالش مستمر و همگانی جهت دستیابی به بهبود مداوم کیفیت و کمیت با به کارگیری 
فناوری نوین با رویکرد زیست محیطی به منظور جلب رضایت جامعه و مشتریان /ذی نفعان

2- بهینه ســازی فرایندها از طریق شناســایی دقیق و مناسب فرایندها، حذف 
تمرکــز  و  غیرضــروری  فعالیت هــای 
در  فرایندهــا  عملکــردی  نتایــج  بــر 
جهــت کاهــش هزینه هــای ســازمان 
3- توسعه کیفی نیروی انسانی )سرمایه های 
اصلی شرکت( از طریق آموزش مستمر و 

اثربخش
4- توسعه نام آوری سازمان )برند( از طریق 
ایجاد توسعه تفکر استراتژی در این زمینه 

در کلیه سطوح سازمانی
5- استفاده بهینه از منابع و کاهش میزان 

مصارف انرژی
6- فراهم نمودن محیط کار مناسب برای 
کارکنان جهت انجام کار گروهی و باال بردن 

میزان انگیزه و مشارکت کارکنان
7- تامین سالمت کارکنان از طریق کاهش ریسک خطرات و بهبود فعالیت های 

ایمنی و بهداشت شغلی
8- پیشــگیری و کاهش آلودگی های زیست محیطی، کاهش ضایعات و مدیریت 

پسماندهای تولیدی و بهبود عملکرد زیست محیطی
ضمنا کارکنان شــرکت ملی ســرب و روی مشــتریان و طرف هــای ذی نفع را 
بخشــی از ســازمان خود دانســته و با تعهد به پاســخ گویی در قبال جامعه و 
کلیــه ذی نفعان برای حفظ منافع مشــترک تالش می کننــد و خود را متعهد 
به رعایت ســمت گیری بــه این بیانیه و اســتقرار سیســتم مدیریت یکپارچه 
و نگهــداری و بازنگــری و ارزیابــی اهــداف در فواصل زمانی معیــن می دانند.   

تاریخچه:
شرکت ملی سرب و روی ایران در تاریخ 1360/09/24 تحت شماره 940 به صورت 
شرکت سهامی خاص در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی زنجان به ثبت رسیده 
و در تاریخ 1371/5/26 بهره برداری از کارخانه تولید سرب آغاز گردید و عملیات 
اجرایی کارخانه تولید روی با ظرفیت 15 هزار تن در سال نیز از مردادماه 1375 شروع 
شد که در تاریخ 1378/4/25 به بهره برداری رسید. شرکت در تاریخ 1379/2/31 به 
سهامی عام تبدیل و در تاریخ 1379/10/12 در سازمان بورس اوراق بهادار تهران 
پذیرفته شده است. در ضمن با توجه به ترکیب سهامداران شرکت ملی سرب و روی 
ایران ازجمله شرکت های فرعی شرکت توسعه معادن روی ایران محسوب می شود.

29



لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  78 | خرداد  ماه  1396| 

صنایع الستیکی سهند به مدیران خالق و جوانش می نازد
سهند پرچم دار صنعت الستیک کشور

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

مهنــدس معتضدیان ازجملــه جوانــان برومند و 
تحصیل کرده کشور است که خوب دردها و درمان ها 
را شناسایی و تفســیر می کند. در همین بازه زمانی 
که ســکان دار شرکت صنایع الستیکی سهند شده، 
توانسته چرخ های این شرکت را روغن کاری کرده و 
نفسی تازه به آن ببخشد. مدیر ارشد شرکت می گوید 
در کنار کاهش 85 میلیاردی هزینه ها توانســته ایم 
کیفیت محصوالت خود را حفظ و ارتقاء بخشیده و 
در افزایش ضریب وفاداری مشــتریان قدیم و جذب 
مشــتریان جدید اقدام های اساسی و قابل توجهی را 
انجام دهیم. وقتی بیشــتر می شنوی بیشتر باورتان 
می شــود که این تیم مدیریت خوب و به هنرمندی 
تهدیدها را شناسایی کرده و از آن ها فرصت می سازد؟

مهندس قمی که ذهن خالق و دیسیپلین کاری وی 
از نکات بارز مدیریتی اش به شــمار می رود در بخش 
دیگری از گزارش خود با اشاره به بحث توسعه بازاری 
که مدنظر شرکت است، اضافه کرد مدیریت شرکت 
با کار کارشناسی دقیق و حمایت اعضای هیات مدیره 
و تالش دوچندان کارکنان توانســته با هدف گذاری 
تولید قطعات الســتیکی و تســمه نقاله های جدید، 
کف پوش و... شرایط بسیار مناسبی را برای بازاریابی 
شــرکت فراهم کند به طوری که با ایــن کارکردها 
توانسته پس از چند سال از فوالد خوزستان و فوالد 
مبارکه گرفته تا اکثریت شــرکت های ســیمانی و 
معدنی را در صف خریداران محصوالت خود ببینید 
که این مهم جز در ســایه تالش جهادگونه کارکنان 
و اجرایی کردن برنامه های مدیریت امکان پذیر نبود.

مهنــدس معتضدیان در بخش دیگــری از گزارش 
خــود پیرامون وضعیت تکنولوژی شــرکت در مقام 
مقایســه آن با تکنولوژی موجود در سطح کشور و 
جهان چنین ســخن گفت امروزه تکنولوژی صنعت 
الســتیک در جهان وارد مرحله بســیار پیچیده ای 
ازلحاظ مهندسی ســاخت، تجهیزات و ماشین آالت 
شده است، شرکت سهند نیز با تکنولوژی پیشرفته 
خود در ساخت انواع ورق های الستیکی و تسمه نقاله 
که سیستم پخت گردان و پخت پرسی دارد، در کشور 
پرچم دار این صنعت است. وی در همین زمینه افزود: 
باید یادآور شــویم تکنولوژی پیشرفته جهان نیز در 
تولید تســمه نقاله، سیســتم پخت پرسی است که 
شرکت صنایع الستیکی سهند این تکنولوژی را دارد 
و در ادامه مشــغول الحاق پرس پخت سیمی به این 
مجموعه است که عن قریب آن را اجرایی خواهد کرد.

در مبحث تولید کف پوش های ورزشی در سال های 
نه چندان دور، شرکت سهند با تولید انواع کف پوش های 

الستیکی در ســطح کشــور مطرح بوده است؛ اما 
امروزه با پیشــرفت تکنولوژی، تولید کف پوش های 
الســتیکی کاهش پیدا کرده و تکنولوژی کشــور و 
جهان به ســمت تولید کف پوش های پلی-پورتان و 
pvc ســوق پیدا کرده که تکنولوژی خاص خود را 
می طلبد و شرکت در حال بررسی و مطالبه آن است.

 مدیر جوان و محقق شــرکت نیز در حاشــیه این 
مجمع با اشــاره به اینکه صنایع الســتیکی سهند 
با بیــش از نیم قرن تجربه درزمینــه تولید قطعات 
کف پوش و ورق های الســتیکی و همچنین  بیش از 

3 دهه تجربه تولید تسمه نقاله به عنوان بزرگ ترین و 
نخستین تولیدکننده انواع نوار نقاله است از اقدامات 
مهم مجموعه جهت بهینه سازی، بهره وری و باال بردن 
راندمان کاری اینگونه اشاره کرد: در سال مالی مورد 
گزارش که یکی از سخت ترین و دشوارترین سال های 
عمر شرکت بود که به واسطه تحریم ها، رکود، تامین 
سخت نقدینگی، قاچاق و رقابت ناسالم، عدم حمایت 
به موقع و بجای مسئوالن دولتی همه صنایع و اقتصاد 
کشور دچار رکود و رخوت شده بودند، صنایع الستیکی 
سهند توانســت هم در بخش تولید و هم در بخش 
فروش و کسب سود جلوتر از اهداف پیش بینی شده 
حرکت کند که هر صاحب نظر خبره، مطلع و بازاری 
آن را شــهادت می دهــد. طنین صلــوات پی درپی 
سهامداران در تائید مصوبات هیات رئیسه خود بهترین 
شاهد و گواه صحبت های مدیریت ارشد شرکت بود.

جنــاب قاســم عابدزاده، معمــار اعــداد و ارقام که 
ترازهای مالی واقعــی خوش نقش صورت های مالی 
شــرکت از او شــکل می گیــرد در پاســخ به طرح 
ســوالی در این مجمع، با اشــاره به افزایش سرمایه 

سال گذشته شــرکت که نقش بســیار مثبتی در 
تامین نقدینگی موردنیاز مجموعه داشــت، افزود در 
خصوص هم افزایی در مجموعه، شــرکت خرید مواد 
اولیه خود را از شرکت های کربن ایران، نفت ایرانول 
و سرمایه گذاری توســعه صنایع الستیک »نخ تایر 
صبا« انجام داد که در جهت صرفه و صالح شــرکت 
و ذی نفعان و ســهامداران اقدامی بســیار موثر بود.

جنــاب عابدزاده که عالوه بر امــور مالی از بچه های 
قدیمی روابط عمومی و اهل قلم است، پیرامون اهداف 
و سیاســت های اجرایی شــرکت نیز گفت افزایش 
ظرفیت تولید با توجه به بهره برداری از ماشین آالت، 
افزایش کیفیت محصوالت بر اســاس استانداردهای 
جهانی، گسترش بازارهای فروش محصوالت در داخل 
و خارج از کشــور حداقل به میزان 20 درصد نسبت 
به سال قبل، گسترش نمایندگی های فروش در مرکز 
استان های سراسر کشور، ایجاد واحد توسعه و تحقیقات 
و توجه عمیق به محصوالت جدید و باکیفیت و تنوع 
سبد محصوالت، بهبود فرایند خدمات پس از فروش 
و فرایند بازاریابی، تبلیغــات و... از برنامه های مدون 
مدیریت مجموعه بوده که با درایت مدیرعامل و توان 
و پتانسیل باالی منابع انسانی خود به آن نائل شدیم.
مهندس معتضدیان مدیر ارشد شرکت نیز در بخش 
پایانی سخنان خود در مجمع با اشاره به فرصت های 
شرکت در صنعت الستیک ازجمله کم بودن رقبای 
تولیدکننده تسمه نقاله در ایران، وجود منابع داخلی 
تامین مواد اولیه، گســترش و رشــد بــازار فروش 
محصوالت در داخل و خارج از کشــور، مشــتریان 
بزرگ و معتبر دارای توان مالی مناسب، وجود موانع 
ورود و خروج در این صنعت از قبیل ســرمایه گذاری 
کالن، معافیت مالیاتی نســبت به رقبا و... افزود با در 
نظر گرفتن پتانسیل های شرکت، فرصت های موجود 
و درک شرایط بازار به واسطه کار کارشناسی و شناخت 
صحیح از نیاز بازار برنامه های آتی شرکت به شرح زیر 
تدوین شده است که بسیار امیدواریم با تالش مضاعف 
و دوچنــدان تمــام ارکان و زیرمجموعه و حمایت 
همه جانبه سهامداران عمده به این مهم دست یابیم.

برنامه های آینده شركت
- اتمام عملیات ساختمانی ساختمان توزین و خمیرسازی
- اجرای سیستم پایپینگ ساختمان توزین و خمیرسازی
- نصب مخازن روغن و دوده در سالن انبارها و توزین 

مواد اولیه
- اتمام عملیات ساختمانی سالن انبارها

- نصب مابقی ماشــین آالت خریداری شده از قبیل 
میکسر 270 لیتری و غلتک ها
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- خرید دستگاه پرس جدید جهت تولید تسمه نقاله های 
ســیمی بــه ارزش تقریبی شــش میلیــون یورو

- خرید و نصب دو دســتگاه جرثقیــل 8 و 25 تن 
جهت ســالن تولید 3 و ســاختمان خمیرســازی
- افزایش ظرفیت تولید قطعات به میزان 150 درصد

- گسترش بازارهای فروش محصوالت در داخل و خارج 
کشور حداقل به میزان 20 درصد نسبت به سال قبل
- گسترش نمایندگی های فروش در مرکز استان ها 

در سراسر کشور
- افزایش کیفیت محصوالت به سوی استانداردهای جهانی

- ایجاد واحد توســعه و تحقیقات و توجه عمیق به 
محصوالت جدید و باکیفیت  

- بهبود فرایند خدمات پس از فروش
- تنوع سبد محصوالت

- بهبود فرایند بازاریابی و تبلیغات
- آموزش های خودکنترلی

- افزایــش ظرفیت تولید با توجه بــه بهره برداری از 
ماشین آالت جدید

- خرید ساختمان دفتر مرکزی شرکت
اجازه می خواهیم در پایان از لطف و بزرگواری همیشه 
مستمر بزرگواران مهندس شکور شمس و جناب عدلی، 
مهندس معتضدیان و جناب عابدزاده که بسان همیشه 
و در همه جا از پشت میزهای کار و خدمت گرفته تا 
سکوی افتخار با تواضع تمام حرمت قلم و نهایت ادب 
و احترام را نگاه داشته اند، به بزرگی یاد کنیم که این 
اســباب بزرگ در کمتر مدیران امروز یافت می شود.

برای داشتن این مردان بی ادعا و مدیران بی منت باید 
هرروز سجده شکر بجا آورد که در سایه این عزیزان 
ایرانی خودکفا، آزاد، آباد و سربلند به عنوان یکی از 30 
اقتصاد قدرتمند جهان در حال شکوفایی افزون تر است.

بچه هــای کارخانــه، تالشــگران در گرمــا و دوده 
حاصلی به ارمغان آورده اند که نشــان از تحول دارد.

به پیر مطبوعات که از ســهند گفتم، چنین سخن 
راند صنایع الســتیکی ســهند راهوار ناشناخته، با 
یک مثال، خدایش عمر طوالنی به اســتاد حیدری 
مالیری بدهد. آنگاه که در مســند ســیمان تهران 
بودند کاری کردند کارســتان. روزی در کسوت خبر 
در معیت اســتاد برای بازدیــد چگونگی حمل مواد 
کانی از معدن تا آســیاب کارخانه که به طول هفت 
کیلومتــر نوار نقالــه ای بود، رفتم کــه این عمل از 
رفت وآمد صدها کامیــون و صرف انرژی جلوگیری 
می کرد و توســط چند دینام و تســمه نقاله توسط 
شرکت معتبر الستیکی سهند ساخته شده بود و ... .

مجمــع عمومــی عادی ســالیانه شــرکت صنایع 
الســتیکی ســهند )ســهامی عــام( در تاریــخ 
96/03/03 در محــل ســازمان اســناد و کتابخانه 
ملــی جمهــوری اســالمی ایران تشــکیل شــد.

در این مجمع که با حضور 78/4 درصد ســهامداران 
حقیقی و حقوقــی، اعضای هیات مدیــره، نماینده 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع بر عهده آقای 
شکور شــمس بود که جنابان رضا توکلی و محسن 
عدلــی در مقــام نظــار اول و دوم و آقای حســام 
معتضدیان به عنوان دبیــر مجمع انتخاب گردیدند.

در ادامه بــا قرائت گــزارش هیات مدیره به مجمع 
مربوط به اهم فعالیت هــای 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 
120 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

همچنین موسسه حسابرسی دایاروش به عنوان بازرس 
اصلی و موسسه حسابرسی هوشیارممیز به عنوان بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

پیام هیات مدیره
حمد و ســپاس خداوند یکتا را که با عنایت الطاف 
بیکرانش در ســال 1395 این توفیــق را به ما عطا 
فرمود تا با تکیه بر عزم مدیران، کارشناسان، کارکنان 
و تامین کنندگان بتوانیم در عرصه تولید خدمتگزار 
جامعه و ســهامداران خود باشیم. ما ضمن تشکر و 
ســپاس از کلیه عزیزانی که هیات مدیره را در انجام 
مســئولیت های خویش یــاری داده انــد، مفتخریم 
گزارش یک سال فعالیت و برنامه های هیات-مدیره 
را تقدیم ســهامداران محترم نماییم. هدف اعضای 
هیات مدیره بر این اساس بوده که شرکت را به عنوان 
بنگاه اقتصادی معتبر در ســطح ایران معرفی نموده 
تا با برنامه ریزی درســت در فضای رقابتی به جایگاه 
بایسته و شایســته در این صنعت برساند. در همین 
راستا اهم اقدامات انجام شده در سال 1395 و برخی 
برنامه های شرکت در سال 1396 به شرح زیر است:

1- پیگیــری جهــت صــدور بخشــنامه شــماره 
200/95/41 مورخ دوم شــهریورماه ســال 1395 
ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص 
اخذ مجــوز معافیت مالیاتی به مدت 10 ســال به 

استناد تبصره 2 ماده 138 قانون مالیات های مستقیم 
2- اخذ پروانه بهره بــرداری فعالیت در محل جدید 
)اشتهارد( از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز

3- اخذ پروانه استاندارد ملی تسمه نقاله برای اولین 
بار در کشور

4- اجــرای مرحلــه اول افزایــش ســرمایه 150 
درصدی شــرکت و ثبت آن نزد اداره ثبت شرکت ها

5- تولیــد تســمه نقاله فــوق ســنگین )بیش از 
1000 متر پیوســته( برای اولین بــار در خاورمیانه

6- انجــام بازاریابی هــای مســتمر جهــت فروش 
مســتقیم محصوالت به مصرف کننــدگان اصلی از 
قبیــل شــرکت های تولیدکننده ســیمان، فوالد و 
شیشــه و همچنین برخی از معادن اصلی کشــور 
به طوری که شــاهد افزایــش 74 درصــدی آن در 
ســال 1395 نســبت به ســال 1394 می باشیم.
7- بازنگــری در طــرح جامع تاسیســاتی و اجرای 
سیستم پایپینگ ساختمان خمیرسازی و همچنین 
نصب میکســر 270 لیتری، افزایش میزان تولید و 
فروش، اجرای سیستم مدیریت یکپارچه IMS، ورود 
به بازارهای جهانی جهت صادرات محصوالت، افزایش 
سهم بازار شرکت در خصوص تامین قطعات الستیکی 
موردنیاز صنعت خودرو در کشور در سال 96 خواهد بود.

هیات مدیره آرزو دارد که در سال جاری و با استعانت 
از ایــزد منان، تالش کارکنان و اعتماد ســهامداران 
بتواند در صیانت از منابع شرکت و منافع سهامداران، 
گام های موثری را بردارد. آنچه توانستیم لطف خدا بوده 
و آنچه پیش رو داریم با امید به عنایت او خواهد بود. 

بیانیه چشم انداز و ماموریت شركت
چشم انداز: برترین تولیدکننده داخلی و صادرکننده 

تسمه نقاله منجیددار و سیمی
ماموریت: تولید انواع تسمه نقاله صنعتی حمل مواد 
و کاال و ســایر قطعات الســتیکی موردنیاز صنایع

ارزش های سازمانی: کیفیت عالی محصوالت، تحویل 
به موقع کاال، خدمات پــس از فروش، رضایتمندی 

مشتریان شرکت
ارزش های فردی: رعایت نظم و آراستگی، مشارکت 
کارکنان، مسئولیت پذیری، خالقیت و نوآوری، سالمت 

نیروی انسانی
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باما قطب تولید و اکتشاف و  افتخار صنعت ما
مهندس اسالمی و ارمغان سود 3 برابری

شرکت باما اولین تولیدکننده کنسانتره سولفور روی و سرب در کشور و دارای بزرگ ترین 
معدن سرب و روی در استان اصفهان است که بین شرکت های فعال در این صنعت 
با حجم فروش معادل 1344 میلیاردی از قطب های این صنعت در کشورمان به شمار 
می رود که با جمعی از دانشمندان و جوانان متخصص ایرانی در کنار مدیران آبدیده با 
تکنولوژی روز در عملیات علمی اکتشاف از دل معادن روباز و زیرزمینی و با حفاری و 
استخراج مواد معدنی آرمیده در دل خاک این کشور برای ذی نفعانش سود حاصل می کند.

و در سال 95 شاهکار مدیریت یعنی برنامه ریزی و تدبیر مهندس اسالمی در باما که 
توانست رشدی خیره کننده در سود برای سهامداران به ارمغان بیاورد و دوست و دشمن 
این آورده را به تحسین وادارد، آن هم در سالی که از سنگ ناله و از آب فغان خیزد.

مهندس حسن اسالمی مدیری آبدیده از دل مردان بی ادعاست که با تاکید بر اینکه باما 
به عنوان یک صادرکننده بین المللی کنسانتره سرب و روی و شمش به خارج از کشور 
حفظ و ارتقای کیفیت محصوالت خود را به طور مستمر و روتین ارزیابی کرده و اضافه 
نمود شرکت با ما در برنامه های آتی خود با حفظ صرفه و صالح سهامداران و در نظر 
گرفتن ریسک های معقوالنه افقی، چشم انداز ترسیمی خود را با صالبت پیگیری می کند.  
مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت باما )سهامی عام( مورخ 1396/3/10 در طبقه 
بازرگانی  اتــاق  دهم 
معــادن  و  صنایــع 
ایران تشــکیل شــد.

در ایــن مجمــع که 
  80/69 حضــور  بــا 
درصدی ســهامداران 
حقوقی،  و  حقیقــی 
اعضــای هیات مدیره 
ارشــد،  مدیــران  و 
نماینده بورس و اوراق 
حســابرس  بهــادار، 
و بــازرس قانونی شــرکت و جمعی از بزرگان صنعت کانی کشــور برگزار شــد، 
ریاســت مجمع بر عهــده آقای ســید عطااله موســوی بود که جنابــان بهنام 
حســین زاده ظروفچی و یوســف محمدی در مقام نظار اول و دوم و آقای حســن 
اســالمی قانع مدیرعامل شــرکت باما به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

در ادامــه با قرائــت گزارش هیات مدیــره به مجمع مربوط بــه اهم فعالیت های 
صورت پذیرفتــه در طــی ســال مالــی منتهــی بــه 1395/12/30 و پــس از 
اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان بــا طنین صلوات 
خــود ضمــن  تصویــب صورت های مالــی و تنفیــذ معامالت مشــمول ماده 
129 با تقســیم ســود 200 ریالــی به ازای هر ســهم به کار خود پایــان دادند.

همچنین موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به عنوان حسابرس و بازرس 
قانونی و اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش به عنوان حسابرس 
و بازرس علی البدل برای عملکرد سال مالی منتهی به 1396/12/29 انتخاب شدند.

بر اســاس نتیجــه حاصــل از شــمارش آراء از ســهامداران حاضر در جلســه، 
اعضــای هیات مدیــره بــه شــرح زیر بــه مــدت 2 ســال انتخــاب گردیدند:

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر )سهامی عام(
شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر )سهامی خاص(

شرکت مبین متین آسیا )سهامی خاص(
شرکت سوژمیران )سهامی خاص(

شرکت صنعتی آراسته معدن )سهامی خاص(
پیام هیات مدیره

با سالم حضور کلیه سهامداران محترم، ارائه گزارش پیش رو دستاورد تجربه و توانمندی 
کارکنان متعهدی بوده که توانسته اند با تالش روزافزون، مجموعه ای با بیش از 65 سال 

قدمت را همچنان به عنوان یکی از معادن و صنایع تولیدی مطرح در کشور معرفی نمایند.
 مدیران و کارکنان شرکت به صورت یک بدنه واحد موفق به اداره و اجرای کلیه امور 
از ابتدایی ترین مراحل شامل اکتشافات، طراحی، استخراج، ساخت، تعمیر، نگهداري و 
تولید گردیده اند و تداوم پیشرفت و ارتقای سطح کیفیت همچنان در دستور کار قرار دارد.

در سال گذشته ضمن اجرای برنامه عملیاتی، نسبت به اجرای طرح توسعه تولید 
)راه اندازی خط تولید هوی مدیا( و معدن )تجهیزات اســتخراج و اکتشافی( اقدام 
گردید و با تالش بیشــتر پروژه های مربوطه دنبال و امید اســت در سال پیش رو 
این شرکت برنامه تولید و برنامه های توسعه خود و شرکت های تابعه را اجرا نماید.

هیات مدیره خود را مکلف به برنامه ریزی صحیح جهت حفظ و توسعه سهم بازار و 
حضور در بازارهای هدف دانسته و تمام تالش خود را در این راستا به کار می گیرد.

موجــب  همچنــان  شــما  بی دریــغ  حمایت هــای  تــداوم  اســت  امیــد 
دلگرمــی و انســجام هــر چــه بیشــتر مــا در ســال پیــش رو گــردد.

وضعیت و تحوالت صنعت در سال مورد گزارش
* افزایش میانگین نرخ برابری ارز به میزان 5/5 درصد نسبت به میانگین سال قبل
* افزایش تورم و افزایش هزینه ها برای سال 1395 )طبق اعالم بانک مرکزی 9 درصد(

* افزایــش میانگیــن نــرخ بــازار جهانــی بــرای روی بــه میــزان 27 درصد 
و بــرای ســرب بــه میــزان 12 درصــد نســبت بــه میانگیــن ســال قبل

* بهبود شرایط فروش صادراتی
ریسك های عمده شركت

ارز برابــری  نــرخ  و   )Ime( فلــزات  جهانــی  نــرخ  نوســان  ریســک   -
- کمبــود مــواد معدنــی و پاییــن بــودن عیــار مــواد معدنــی موجــود

جایگاه شركت در صنعت
شرکت باما اولین تولیدکننده کنسانتره سولفور روی و سرب در کشور و بزرگ ترین 
معدن روی و ســرب در استان اصفهان است. شرکت باما در بین شرکت های فعال 
در ایــن صنعت با حجم فروش معادل 1344 میلیارد ریــال در رده دوم قرار دارد.

 تكنولوژی مورداستفاده
* عملیــات اکتشــاف در این شــرکت شــامل شناســایی، پی جویــی، تهیه 
نقشــه های زمین شناســی بــا مقیاس های مختلــف، مطالعات ژئوشــیمیایی، 
اســت. مغزه گیــری  و  دریــل  واگــن  نقــاط حفــاری، حفــاری  تعریــف 

* روش مورداســتفاده در معدن روبــاز OPEN PIT )پلکانی روباز( می باشــد 
کــه ایــن فرایند شــامل حفــاری، آتشــباری، دپــو، بارگیری و حمل اســت.
* روش مورداســتفاده در معدن زیرزمینی SUB LEVELStoping )استخراج 
طبقات فرعی( و Slope Room & Pillar )استخراج اتاق و پایه در شیب( می باشد؛ 
فرآیند مذکور شامل حفاری توسط دستگاه های جامبو دریل و سیمبا دریل و آتشباری 
با الگوی تونلی و بارگیری )توســط لودرهای زیرزمینی و روباز( و حمل می باشــد.

* فرایند تولید شــامل مراحل سنگ شــکن، آســیاب و واحد کانه آرایی به روش 
فلوتاســیون )شناورســازی( می باشــد و در صورت نیاز به تولید خاک اکســید 
روی از واحد کلسیناســیون جهت تبدیل کربنات به اکســید استفاده می گردد.

* آزمایشــگاه با استفاده از دســتگاه های جذب اتمی و تیتراسیون جهت تعیین 
عناصر ســرب، روی و ســایر ترکیبات با دقــت کم نظیر در حال کار می باشــد.
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آب، معادل آبادانی است یا آبادانی جایی است که آب باشد؟ البته ارزش و اهمیت آب 
بسیار باالتر و واالتر از این است. فقط کافی است که بدانید بیش از 100 آیه از قران عظیم 
در مورد آب است. نطفه انسانی و به تبع آن خلقت انسان بر آب نهاده شده است. اصال 
مگر موجود زنده ای می شناسی که از آب خلق نشده باشد؟ هم بنیان حیات و هستی 
و هم ادامه آن بر آب است. از این باالتر این که عرش الهی نیز بر آب نهاده شده است. 
بهشت خدا نیز با جریان توصیف گردیده و دوزخش هم جایی که آبش ، مصفا نیست.

نــه تنهــا بــرای زیســتن کــه بــرای قیــام و قعــود نیــز بایســتی ابتــدا با 
بپــردازی. ســجود  و  رکــوع   ، نیــاز  و  راز  بــه  آنــگاه  شــوی  پــاک  آب 

آب در تمام مکاتب ، اقوام و ســنن، جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار اســت. راست 
گفتــه اند که پس از آدم ، ارزشــمندترین مخلوق خلقت ، آب اســت. هرچند که 
در این بیام آدمی کمی غلو کرده اســت. چرا که آب به انســان وابسته نیست، ولی....

در ازمنه پیشین ، مردمان کم دانش اما پر بینش، ارزش و اهمیت آب را به مراتب بیشتر از 
ما می دانسته اند. مایی که ده ها مدرک داریم اما درک درستی از آب و ارزش آن نداریم! 
گذشتگان چه زیبا و پرشکوه حرمت آب را حفظ می کردند. شاید یکی از دالیل آن این 
بود که مانند امروز، آب با لوله های بهم پیوسته در اندرونی ترین قسمت سکونت گاهی اش 
از چندین طبقه زیر زمین تا بر فراز برج های آسمانخراش ،جریان نیافته بود بلکه او بود که 
به دنبال آب در جای جای سطح و عمق زمین البته با زحمت و مشقت می گشت و می 
گشت. پس چون می یافت همانند یافتن معشوق، چه قدر می شناخت و توصیف می کرد:

 آب ای مایه سرمستی من
بی تو بر باد رود هستی من
غنچه از شوق تو لب باز کند
خود بیاراید و بس ناز کند

شادی وشور خالیق ز تو باد
سرخی روی شقایق زتو باد

مردمــان با جــان کندن به آب مــی رســیدند. جریــان آب در ازای قطرات عرق 
جبین و گاهی بــا قطراتی از خون حتی با قطع نفس، تامین می گردید. این معنی 
را آنانــی کــه در مناطق خشــک و کویری زیســته یا می زیند، نیــک می دانند.

قنــوات ایران که در ســال 2016 توســط یونســکو بــه عنوان میــراث فرهنگی 
جهانی ثبت شــده اســت، هزاران ســال پیش توســط آبا و اجداد ما نه برای پُز و 
تفریــح که برای ادامه حیات ، حفر شــده اســت. ســاختار و ســازه ای که قدرت 
مهندســی ایران باســتان را به خوبــی نشــان داده و به رخ جهانیان می کشــد. 
ســابقه حفره قنات در ایران به بیش از 2500 سال میرسد. به وسیله این قنوات که 
تعداد آن هم اکنون به بیش از 36300 فقره میرسد، صدالبته در گذشته بیش تر بوده 
است، بخش وسیعی از کشور ما قابل کشاورزی و زیستن گردیده است. نقش قنوات 
که گاهی طول آن ها به بیش از 70 کیلومتر و عمق آن ها به بیش از 350 متر می 
رسیده است، یک نقش حیاتی برای کشور ما داشته است. بسیاری از روابط اجتماعی و 
نظام بهره برداری و حتی سیاسی و مدیریتی جامعه مبتنی بر آب و قنوات بوده است.

براساس این نقش و اهمیتی که قنوات داشتند، مرمت و نگهداری آن ها یکی از اهداف 
اصلی مدیران روستایی و تمامی کاربران یا مالکین آب بوده است. لذا در آن روزگاران با 
آنکه اعتقادات راسخ تر و باورهای دینی عمیق تر بود، اما هر عارضه طبیعی مثل خشکی 
را همانند امروز، به نصیب و قسمت ،نسبت نمی دادند. بلکه با تمهیداتی مبتنی بر تجربه 
و تعهد، این عوارض را به نحوی مدیریت می کردند که کمترین خسارت را وارد سازد. 
خدایش بیامرزد کدخدای روستای ما » ویدر« را که آب و خاک را خوب می شناخت. همانگونه 
در فرهنگ و جامعه شناسی استاد بود. هرساله پس از پایان سال آبی، همراه بزرگانی از مالکین 
آب و خاک، اقدام به مرمت و بازسازی قنوات بلکه شبکه آبرسانی کشاورزی روستاداشت. 
الیروبی قنوات و گاهی »نوکند« آن ها، امری مســتمر بــود. این امر به صورت دوره 
ای بین قنوات مختلف با مشــارکت مردمی انجام می شــد. الیروبی قنوات توسط 
یک تیم 5-4 نفره انجام می شــد. اســتاد کار چاه یا » مقنی « فرد خبره و کار امد 
بود. همچنین »چرخی« نیز آدم کار بلدی محســوب می شد اما سایر عوامل از افراد 
معمولی اســتفاده می شد. هرچند کشاورزان که همه ساله به نحوی در گیر این کار 
بودند در امر الیروبی بی تجربه نبودند و بعبارتی خیلی معمولی محسوب نمی شدند.

مقنی روستای ما مدت ها استاد رمضان کرمی معروف به رمضان سبیل بود. مردی 
خوش مشرب که افزون بر مقنی گری، نجاری هم میکرد. حفر و خلق، او را چنان پخته 
کرده بود که برای خود عارف و وارسته ای بود و برای من بسیار قابل احترام و سپاس

در الیروبی و نوکنی قنات استاد مقنی طراحی و هدف گذاری را انجام می داد. همچنین 
کندن و الیه برداری با اوبود. همزمان سرپرستی فنی و اجرایی تیم عملیاتی را بعهده 
داشت. کلنگ یک سری داشت با دسته کوتاه اما نوک تیز و کنده سنگین. به ترتیبی 
که با کمترین اوج دادن یا باال بردن کلنگ بعلت محدودیت در داخل کوره، به خوبی 
در بستر نفوذ نماید. البته گاهی هم مجبور بود از قلم و چکش استفاده کند تا مسیر آب 
را در دل صخره )قیا( پی بگیرد. بیلچه ای داشت از نظر شکل و شمایل بین بیل های 
پهن معمولی و بیلچه باغبانی امروزی، دسته کوتاه اما قطور با پهنه ای نسبتا بزرگ یا 
در حد دو کفه ی دست. خاک کنده شده را با این بیلچه برداشت کرده داخل دلو یا 

توبره، می ریخت. این ها در تاریکی عمق 
زمین و صرفا با کورسویی از چراغ موشی 
انجام می شد. چراغ اولیه پیه سوز بودن 
که نور مختصرشان همراه با بوی بدشان 
چه حالی در آن عمق نمور داشت. سپس 
روغن منداب که ما به آن مندو می گفتیم 
رواج یافت و این اواخر کاربیت به بازار آمد.   
دلو های قدیمی از پوست گوساله یا بز 
تهیه می شدند، اما بعدا با ظهور الستیک 
و پالستیک، جنس دلو ها نیز تغییر کرد. 
گاهی بجای دلو از توبره هایی که خود 
بافته بودند اســتفاده می کردند. توبره 
هایی با حجم کم اما با ضخامت زیاد و 
به ویژه دسته محکم که بتواند در شرایط 
نمناکی و سنگینی محتوی، دوام بیاورد.

با پر شدن دلو یا توبره، کارگر لشه کش 
)گل و الی بر(، دلو پر شده را از پیش استاد مقنی بر می داشت و دلو خالی دیگر را پیش او 
می نهاد. دلو پر را تا محل چاه میله می آورد. دلو را به طناب آویزان شده از چرخ چاه، قالب 
کرده آنگاه حرکتی به طناب میداد. این حرکت یعنی پیام به کارگر چرخ کش که : بکش. 
طنــاب هــای قدیم عمومــا از موی بــز بودند. بســیار محکم و رطوبــت ناپذیر. 
اغلــب بــرای ایمنی چنــد الیه مــی کردند کــه این خــود به ســنگینی کار 
مــی افــزود. ســپس طناب هــای کنفــی و کتانــی ضخیم بــه بــازار آمدند.

چــرخ های چــاه در قدیم عموما از چوب بودند . یک محور  مرکزی داشــتند که از 
دوســوی روی دو پایه یا قیمی که در دو ســوی چاه نصب شده بودند، سوار می شد. 
چهار پره افقی این چرخ از هر ســو به چهار دیرک عمود متصل می شــدند. دیرک 
های عمودی در محل محور مرکزی به یکدیگر متصل و در مرکز اتصال، ســوراخی 
برای عبور محور مرکزی داشــتند. این سوراخ ها عین یک بلبربنگ عمل می کرد. 
چرخ کش یا چرخی که غالبا از مردان قوی و چابک انتخاب می شدند و پس از استاد 
مقنی فنی ترین نفرمحسوب می شد، با شیوه ای خاص در هماهنگی بین دست و پا 
، پره های چرخ را می چرخاند و بدین ترتیب دلو پر، البته سنگین را باال می کشید. با 
رسید دلو پر به لبه چاه، طنابی که به پایه عمودی یا قیم چرخ بست شده به لبه شیار 
دار، پره می انداخت. این طناب حکم ترمز دستی را داشت. در این حال کارگر دیگری 
که توبره کش یا دلوگیر نامیده می شد، دلو یا توبره پر برآمده از چاه را از قالب طناب 
جــدا می کرد و دلو خالی را به آن قالب می کرد. ســپس محتول دلو را در پیرامون 
چاه و با فاصله مشخص از دهانه به ترتیبی خالی می کرده که در نهایت تشکیل یک 
حلقه محافظ برای حفاظت از چاه در مقابل ورود آب های ســطحی و غیره می شد. 
این چرخه ادامه داشــت ، چرخه ای ســنگین و پرمشقت اما زیبا و ثمر بخش. چه 
ثمره ای بهتر از جریان آب که مادر جریان حیات است. هرچند به بهای پینه بستن 
کفت دست کارگران لشه کش و دلو گیر، پینه بستن کف دست و کف پای چرخی، 
پینه بســتن کف دست و ســر زانوی استاد مقنی. قطعا تصدیق می کنید این پینه 
بســتن به مراتب از چربی بستن دور شــکم امروزی ها، برای سالمتی مضر نبودند. 
مدیریت روستا که در قد و قامت کدخدا، ظهور و بروز می کرد با سنجش و برنامه ریزی ، 
همراهی و هماهنگی عموم مردم این چرخه ها را هر ساله ساری و جاری می کرد تا همواره 
قنات زنده بماند، آب برون دهد، بذر جوانه زند، بوته به خوشه نشیند، دانه رسد، آسیاب 
بچرخد، آرد خیس بخورد، تنور داغ گردد، نان پخته شود، مردمان دست به سفره خود برند. 
این سال ها که با مختصر خشکی، خشکیدگی گسترده درختان کهنسال سرزمین 
مادریم »ویدر« را می بینم ، به این باور می رســم که این خشــکیدگی مربوطه به 
کمی بارش یا قهر آســمان نیست، این خشــکیدیگی در خشکیدن همت ماست، 
از ضعف مدیریت ما در اداره منابع آب اســت. لذا با دهان روزه در گرمای 15 خرداد 
96 از صمیم قلب ســالم و صلولت می فرســتم به روح گذشــتگانی که با شــیوه 
گذشــت و مردانی در جهت عمران و آبادی کوشــیدند. درود بر آنان باد. درود ، درود 

مدیریت روستا و احیای قنوات
رلو
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گروه سرمایه گذاری سبحان، پیشگام در ارزش آفرینی و سودآوری
پیشتاز در ارائه خدمات مالی و سرمایه گذاری با تیم مدیریت توانمند

بدون شک سرمایه گذاری در کشور عزیزمان تکنیک ها 
و راهبردهایی دارد کــه فقط اهل فن و مطلعان از 
رمــوز بازار می توانند از آن ســربلند بیرون بیایند.

جناب علیرضا خان قدرتی ازجمله مدیرانی اســت 
که دکترای مدیریت مالی از برترین آکادمی ها را با 
بهترین نمرات گرفته و به مدد تجربه و البته به روز 

بودن توانســته در سرمایه گذاری سبحان 
کاری کند کارستان.

مدیر ارزشی و الیق شرکت، پیشتاز بودن 
در ارائه خدمات مالی و ســرمایه گذاری، 
پیشــگام بودن در ارزش آفرینی و کسب 

ســود حداکثــری را از روز اول ســکان داری، از 
رئــوس کاری خــود خوانــده و با تکیــه بر کار 
کارشناســی و به کارگیــری نیروهای متخصص و 
کارآزموده تمام ســعی وافر خود را کرده تا نسبت 
به هدایت منابع مالی شــرکت به سوی بنگاه های 
اقتصــادی موفق ایران گام های ارزشــمند بردارد.

صداقــت و شــفافیت در مجموعه به عنــوان تنها 
هلدینگ سازمان اقتصادی کوثر که به عنوان نهاد 
مالی نزد ســازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده 
و منتخب در رتبه بندی این ســازمان قرار گرفته، 
بهترین گواه عملکرد مدیرانی است که با یک پرتفوی 
حساب شده و عالی، متشکل از صنایع حمل ونقل، 
بانک، معــدن، خدمات و محصوالت شــیمیایی، 
فرآورده های نفتی، خدمات فنی مهندســی متنوع 
توانسته اند در سالیر که از سنگ ناله خیزد عملکرد 
درخشانی را برای ذی نفعان خود به ارمغان بیاورند.
در دکتریــن جناب قدرتی و تیــم مدیریت او در 
شرکت، چابک سازی و بهینه سازی امور، تنوع گرایی 
معقول در حوزه سرمایه گذاری، توسعه زیرساخت 
فناوری، تقویت ارتباط موثــر با نهادها و بازیگران 
اثرگــذار بازار ســرمایه و... به عنــوان راهبردهایی 
نهایی تدوین شــده کــه به جــد مجموعه، تیم 
ارشــد و مدیریت در پی اجرایی و عملی ساختن 
هر چه بیشــتر این امور هستند. آخر آنکه به قول 
ناخدای کشــتی ســرمایه گذاری ســبحان هدف 
مجموعه توجه بــه ضرورت تخصیص بهینه منابع 
ســرمایه با هدف ســوق دادن به سمت مولدترین 
و کارآمدترین حوزه های اقتصادی اســت تا بتواند 
زمینه اســتفاده بهینه بیش ازپیش از منابع مالی 

شرکت در جهت تســریع رشد اقتصادی کشور را 
فراهم کند تا مجموعه پرافتخار و دوست داشــتنی 
ســرمایه گذاری ســبحان در فرایند توسعه و رشد 
اقتصادی کشــور نقشــی درخور داشــته باشــد.

صنــدوق  کوثــر،  ســرمایه گذاری  صنــدوق 
سرمایه گذاری سبحان و سرمایه گذاری نیروگاهی 

ایران، پتروشــیمیران، ســرمایه گذاری ساختمان 
نوین، شرکت مشاور سرمایه گذاری و سبدگردانی 
ســبحان تنها بخشی از شرکت های زیرمجموعه و 

ســرمایه پذیر گروه هستند که به پشتوانه سازمان 
اقتصادی کوثر و بنیاد شــهید و امــور ایثارگران 
در جهــت حصول افتخار ملی بــرای مردم نجیب 
این مرزوبــوم جهادگونه به فعالیــت می پردازند.

بر این مدیران ارزشــی و کاردان کــه کاربلد کار 
هستند، دو صد شــکر که فردای ایران آباد و آزاد 
حاصل دســترنج آن ها خواهد بود. در پایان اجازه 
می خواهم از لطف بزرگــواران مهندس فیض پور، 
پرهیــزکار و دکتــر قدرتی در حــق اصحاب قلم 
و عنایت ویژه ایشــان به اهــل مطبوعات و یاری 
عزیــزان بخــش مالی بــا مدیری پاک دســت و 
دقیق کــه حســاب های صادقانه و شفاف شــان 

طبق بند 4 حســابرس پاِک پــاک بود و بچه های 
خــوب امور ســهام که یاری رســان مــا در تهیه 
گــزارش بودند، کمال قدردانی را داشــته باشــم.   
مجمــع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام 
شرکت سرمایه گذاری سبحان )سهامی عام( مورخ 
1396/02/31در محل سالن تالش برگزار گردید. 
در ایــن مجمــع که بــا حضــور اکثریت 
اعضای  ســهامداران حقیقی و حقوقــی، 
هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق 
بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاست مجمع بر عهده آقای مالک 
رحمتی بــود که جنابان احمد ورزشــکار و جواد 
وکیلــی در مقام نظــار اول و دوم و آقای علیرضا 
قدرتی به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

در ادامــه با قرائت گــزارش هیات مدیره به مجمع 
مربوط به اهم فعالیت های صورت پذیرفته در طی 
سال مالی منتهی به 1395/10/30 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 
180 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
همچنیــن موسســه حسابرســی مفیــد راهبر 
به عنوان حســابرس و بازرس قانونی برای ســال 
مالی منتهــی بــه 1396/10/31 انتخاب گردید.

پیام هیات مدیره
با حمــد و ســپاس بیکــران بــه درگاه خداوند 
متعال و ضمن عرض ســالم و خوش آمدگویی به 
سهامداران، گزارش هیات مدیره برای عملکرد سال 
مالی منتهی بــه 1395/10/30 به مجمع عمومی 
عادی ســالیانه صاحبان ســهام تقدیم می گردد.

هیات مدیره مفتخر اســت که امانت دار سهامداران 
محترم بوده و به منظور حراســت و ارتقای امانت 
واگذارشــده وظیفه خــود می داند کــه از انجام 
هیچ کوشــش و تالشــی در این راه دریغ نورزد. 
مدیریت شــرکت در راســتای تحقــق این هدف 
و با اعتقادی راســخ به منظور ادامــه روند پویایی 
و موفقیت شــرکت در ســال مالی مورد گزارش 
در جهــت اصــالح و کاهش ریســک پرتفوی و 
اســتفاده بهینــه از موقعیت های بازار ســرمایه، 
اقدامات اساســی به عمل آورده و برنامه ریزی های 
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خود را بر اســاس رضایت مندی و حفظ و ارتقای 
منافع ســهامداران بنا نهاده است. گزارش حاضر 
دربرگیرنده اهم فعالیت های شرکت در جهت نیل 
به اهداف و استراتژی هیات مدیره شرکت می باشد.

همان طور که ســهامداران محتــرم و فعاالن بازار 
سرمایه اطالع دارند در ســال مالی مورد گزارش، 
بازار ســرمایه دو مقطع زمانی متفاوت را از حیث 
رونق و رکود تجربه نموده اســت. در ابتدای دوره 
که حدود 2 ماه از پایان سال مالی گذشته را دربر 
می گیرد، توافق انجام شــده با گــروه 1+5 که به 
برجام شهرت دارد ســبب رونق سرمایه و افزایش 
شاخص های بورس گردید. بازدهی بازار در طی این 
مدت معادل 20/5 درصد بوده است. اما دوره دوم 
که تقریبا 10ماهه ابتدای سال 95 را دربر  می گیرد 
دوره رکــود بــازار ســرمایه و افت شــاخص های 
بورس بوده اســت. در این مقطــع زمانی، بازدهی 
شــاخص کل معادل 1 درصد بوده اســت. وجود 
چنین فضای کســب وکاری و نزولی شــدن حجم 
معامالت باعث شــد تا هیات مدیره با چالش های 
ســختی در تحقــق اهــداف خود مواجــه گردد.

هیات مدیــره و مدیریت شــرکت معتقد اســت 
موفقیت های کسب شده در ســایه الطاف خداوند 
متعــال و حمایــت بی دریغ ســهامداران محترم 
حاصل شــده اســت. تعامل مطلوب و اســتفاده 
از نظرات و انتقادات ســازنده شــما ســهامداران 
محتــرم بی تردید چراغ راه نیل بــه اهداف ما در 
آینــده خواهد بــود. در این راســتا بهره مندی از 
نظرات و رهنمودهای شــما عزیــزان را ارج نهاده 
و آن را بستری مناســب جهت بهبود فرایندهای 
تصمیم گیــری و برنامه ریــزی خــود می دانیــم.

در ســال 1395 باوجود فراز و نشیب های فراوان، 
کلیه مدیران و کارکنان شــرکت ســرمایه گذاری 
سبحان به مانند ســال های گذشته تمامی تالش 
خود را در جهت افزایش منافع ســهامداران به کار 

بســته و در این راســتا هیات مدیره ضمن حفظ و 
تالش  پرپتانسیل،  ســرمایه گذاری های  نگهداری 
نموده تا از وضعیــت موجود حاکم بر فعالیت های 
اقتصــادی، بتواند نهایــت بهره بــرداری را نماید.

در ســال 1395 شرکت ســرمایه گذاری سبحان 
ضمن اســتفاده از ظرفیت هــای داخلی و حرکت 
به ســوی اهداف و برنامه اســتراتژیک تهیه شده، 
گام های اساســی را برای تحقق شــعار معظم له 
در ســال 1395 برداشته اســت. افزایش نظارت 
پرتفوی بورســی و غیربورســی، افزایش شفافیت 
متوازن ســازی  و  مســتمر  پایــش  اطالعاتــی، 
پرتفوی، ترســیم چشــم اندازهای عملیاتی گروه 
ســبحان، برنامه ریــزی برای ورود بــه حوزه های 
کســب وکار پیش ران اقتصادی و بهبود مکانیسم 
راهبــری و همچنین واگذاری ســهام کم بازده و 
پرریســک از مهم ترین اقدامــات هیات مدیره در 
ســال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل بوده اســت.

از مهم تریــن شــاخص های عملکردی شــرکت 
ســرمایه گذاری سبحان، طی ســال مالی منتهی  
بــه 1395/10/30 افزایــش ســرمایه گذاری های 
کوتاه مــدت، وصــول مطالبــات شــرکت، ورود 
بــه حوزه هــای دانش بنیــان، حل وفصــل برخی 
نتیجــه  بــه  و  شــرکت  حقوقــی  مســائل  از 
رســاندن موضــوع افزایــش ســرمایه و دریافت 
نظــر موافــق حســابرس در ایــن مورد اســت.

   امید است که در ادامه مسیر بتوان با به کارگیری 
ظرفیت هــای بالقوه شــرکت و تحلیل مناســب 
فرصت هــا از موقعیت هــای پیــش رو، حداکثر 
بهــره بهینه را برده و بــا برنامه ریزی دقیق جهت 
پیشبرد ســرمایه گذاری های انجام شده، پیشرفت 
و تعالــی روزافزون شــرکت را نظاره گر باشــیم.

اهداف و برنامه های آتی شركت
در چارچوب اساسنامه و با توجه به سیاست های کالن 
و برنامه استراتژیک شرکت سرمایه گذاری سبحان 

و ســازمان اقتصادی کوثر محور اصلی برنامه های 
شرکت در سال مالی آتی به شرح زیر خواهد بود:

- برگزاری مجمع فوق العاده به منظور افزایش سرمایه 
شرکت از 1/300 میلیارد ریال به 1500 میلیارد ریال
- اجرای بازگردانی ســهام شــرکت در راســتای 
افزایش نقدشــوندگی و تنظیــم عرضه و تقاضای 
آن قیمــت  نوســان  دامنــه  تحدیــد  و  اوراق 

- توسعه فعالیت های شرکت در حوزه بازار سرمایه و 
ورود سرمایه گذاری های با بازده باالتر و ریسک کمتر

- نظارت و کنترل مداوم و مستمر کمی و کیفی بر 
پرتفوی شرکت از طرق مختلف ازجمله شرکت در 
همایش ها، بازدیدها، مجامع و جلسات کانون نهادها

و  کم بــازده  ســهام  جابه جایــی  و  تبدیــل   -
همچنیــن خــروج از صنایــع با بازدهــی پایین

- تحلیل بنیادی صنایع مهم بورســی و همچنین 
شــرکت های پذیرفته شــده در بورس بــا اولویت 
شــرکت ها و صنایع موجــود در پرتفــوی فعلی

- افزایــش ســطح تخصــص و دانــش کارکنان 
با برگــزاری کالس های آموزشــی یــا دوره های 
علمــی؛ مراکــز  و  دانشــگاه ها  در  ارائه شــده 

- تــالش در جهــت ارتقای وضعیت شــرکت در 
صنعت سرمایه گذاری

- حفظ ســاختار ســودآوری شــرکت در جهت 
کســب 80 درصــد درآمــد شــرکت از محــل 
از  و 20 درصــد   )Dividend( نقــدی  ســود 
 )capital gain( واگذاری هــا  ســود  محــل 
- در خاتمه هیات مدیره شــرکت ســرمایه گذاری 
ســبحان ضمــن تشــکر و قدردانــی از حضــور 
ســهامداران محتــرم در مجمع عمومی ســالیانه 
و بــا تقدیــر و ســپاس از مدیــران و همــکاران 
شــرکت، پیشــنهاد می نمایــد مجمــع محترم
- نســبت به تصویب صورت های مالی اقدام کند.

- با تقســیم 200/000 میلیون ریال )به ازای هر 
سهم 153 ریال( در بین سهامداران موافقت نماید. 
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عملکرد درخشان مهندس ولدخانی در پتروشیمی شازند
صرفه جویی در هزینه ها، پوشش 102 درصدی بودجه

 بهبود شاخص های درآمد و حفاظت از محیط زیست

مجتمع پتروشیمی شازند یکی از طرح های زیربنایی 
و مهم کشــور است که در راســتای سیاست های 
کلی توســعه و صنایع پتروشیمی و با اهداف تامین 
نیاز داخلــی و صادرات از ســال 72 در مدار تولید 
قرار گرفت و در ادامه کار به منظور بهبود مســتمر 
و تولید بیشــتر و متنوع تر، واحدهای دیگری در آن 
راه اندازی شــد و با این درایت و تدبیر بزرگان و کار 
تیمی و باورپذیری حاصل آن شــد که در بدترین و 
سخت ترین روزهای اقتصادی کشور که تحریم های 
بین المللی ازیک طرف و رکود داخلی و کاهش قیمت 
نفت از دیگر سوی تمام شــرکت های زیرمجموعه 
نفتی و پاالیشگاهی را دچار چالش کرد، این شرکت 
توانســت رکودها را یکی پس از دیگری کنار زده و 
به عنوان شرکتی پیشــرو و دانش بنیان به جای خام 
فروشی به سمت فروش زنجیره ای محصوالت خود 
ازجمله اتیلن، هیدروکربــور، بنزین خام، پروپیلن، 
اتیلن اکساید و اتیلن گالیکول ها، هیدروکربورهای 
هیدروژنــه و... بپــردازد و ارزآوری، ارزش آفرینی و 
سربلندی را برای ایران عزیزمان به ارمغان بیاورد که 
همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده اســت.

مهندس ولدخانی مدیر مدبر شرکت که پیش تر در 
ایران ترانسفو کارنامه ای درخشان و سرایی ماندگار 
به واســطه عملکرد خوب به یادگار گذاشته در این 
مجمع با اشاره به شعار اعالم شده امسال یعنی اقتصاد 
مقاومتی؛ تولید و اشتغال از اجرای بسته های رونق 
تولید در مجموعه گفت و پیرامون اهم فعالیت های 
سال مالی مورد گزارش و دستاوردهای سال 95 به 
پوشش 102 درصدی بودجه  نسبت به برنامه مدون 
تولید، تولید محصول هیدروکربور A92، صرفه جویی 
در هزینه هــای جانبی مواد اولیه خریداری شــده از 
شرکت پاالیشگاه آبادان از طریق تغییر روش انتقال 
مــواد اولیه از تانکر به خط لوله، حذف نام شــرکت 
از صنایع آالینده محیط زیســت، استفاده از ظرفیت 
بالاســتفاده واحد پلی پروپیلن، بهبود شاخص های 
درآمــد ســودآوری عملیاتی و نقدینگی شــرکت، 
حذف ریســک جریمه دیرکرد پرداخت بهای مواد 
اولیه خریداری شــده از طریق گشــایش اسنادی، 
خرید کاتالیست های وینیل استات و اتیلن اکساید، 
فــروش آپارتمان های نیمه کاره شــهرک مهاجران، 
واگذاری خدمات برق رسانی شــهرک مهاجران به 
اداره برق منطقه ای استان، ادغام فعالیت های موازی 
شرکت های وابسته در خارج کشور، برنامه ریزی تولید 
محصول آزمایشــی گرید جدید PE100  و اصالح 
قیمت گــذاری Tail Gas  دریافتی از پاالیشــگاه 

امام خمینی)ره( شــازند اشــاره کرده و یادآور شد 
که تیم مدیریت وی و شــرکت متعهــد و ملزم به 
رعایت، حفــظ و صیانت از منافع همه افراد ذی نفع 
اســت و این کار مهم را با جدیت ادامه خواهد داد.

در ادامــه، گــزارش عملکرد هیات مدیره شــرکت 
پتروشیمی شازند به صورت گزارش مصور به مجمع 
ارائه شــد و حاضران جلســه از صورت های مالی و 
فعالیت های شــرکت در ســال مالی منتهی به 30 
اسفند 95 آگاهی یافتند. در ادامه، گزارش حسابرس 
و بازرس شــرکت قرائت و توضیحات الزم توســط 
مسئوالن به سمع و نظر حضار محترم رسانده شد.

ســپس ســهامداران محترم پرســش های خود را 
درزمینه های مختلف بیان داشته و آقایان ولدخانی 
و نعیمی به سواالت سهامداران محترم پاسخ دادند.

شایان ذکر اســت صورت های مالی تلفیقی گروه و 
شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 
1395 مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر شــد 
از محل سود انباشته پایان سال )سود قابل تقسیم( 
مبلغ 3،024 میلیــارد ریال )معادل 600 ریال برای 
هر ســهم( به صورت خالص به عنوان ســود سهام 
تقســیم و طبق برنامه زمان بندی اعالم شــده، در 
وجه سهامداران پرداخت و باقیمانده به حساب سود 
انباشته نقل به سال مالی بعد منظور شود. همچنین 
مجمع اشخاص حقوقی هیات مدیره فعلی را به مدت 
دو ســال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب کرد.

همچنیــن در ادامــه مجمــع فوق العاده شــرکت 
پتروشــیمی شــازند برگزار و دســتور جلســه با 
موضوع تصویــب افزایش ســرمایه از مبلغ 5،040 
میلیارد ریــال بــه 8/064 میلیارد ریــال )معادل 
60 درصــد( از محــل آورده نقــدی و مطالبــات 
حال شــده ســهامداران مورد تصویب قرار گرفت.

مجمع عمومی عادی ســالیانه شرکت پتروشیمی 
شــازند )ســهامی  عــام( روز چهارشــنبه مــورخ 

1396/03/10 در محــل حــوزه هنری ســازمان 
تبلیغات اســالمی، تاالر اندیشــه تشــکیل شــد.

در این مجمع که با حضور اکثریت سهامداران حقیقی 
و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان بورس 
و اوراق بهادار، حســابرس و بــازرس قانونی برگزار 
شــد، ریاســت مجمع بر عهده آقای عباس نعیمی 
بود کــه آقایان امیرمهدی صبائی و ســیدغالمرضا 
هاشــمی در مقام نظار اول و دوم و آقای محمدعلی 
اکبــری به عنوان دبیــر مجمع انتخــاب گردیدند.

در ادامه بــا قرائت گــزارش هیات مدیره به مجمع 
توسط مدیرعامل شرکت مربوط به اهم فعالیت های 
صورت پذیرفتــه طــی ســال مالــی منتهــی به 
1395/12/30 و پس از اســتماع گزارش حسابرس 
و بــازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات 
خــود ضمن تصویــب صورت های مالــی و تنفیذ 
معامالت مشــمول ماده 129 با تقسیم سود 600 
ریالــی به ازای هر ســهم به کار خــود پایان دادند.
همچنین ســازمان حسابرســی به عنــوان بازرس 
قانونــی اصلی و علی البدل و حســابرس مســتقل 
شــرکت بــرای یــک ســال انتخــاب گردیــد.

اشــخاص حقوقی زیــر به مدت دو ســال به عنوان 
اعضــای هیات مدیــره شــرکت انتخاب شــدند:
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی )سهامی عام(
شرکت سرمایه گذاری توســعه ملی )سهامی عام(
شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار )سهامی خاص(

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 
)سهامی عام(

صندوق بازنشستگی کشوری
پیام هیات مدیره 

خــدا را شــاکریم که پــس از یک ســال تالش و 
کوشــش به یــاري و عنایات خداونـــد متعـــال، 
مجـالی دوبـــاره یـافتیم تـــا کارنامـه تالشگران 
شرکت پتروشیمی شازند را تقدیم حضورتان کنیم. 
بسیار مفتخریم اعالم نماییم که با اتکال به خداوند 
بــزرگ و همراهی شــما ســهامداران گران قدر و 
بهره گیري از اراده اســتوار و با تالش جمعی، ضمن 
حضور فعال در عرصه اقتصاد کشــور، ارزش آفرینی 
را براي همه ذی نفعان، از اندیشــه به عمل برسانیم 
و شرایطی را مهیا نمـــاییم تـــا بتوان در راستاي 
برنامه های اســتراتژیک شــرکت قدم برداشــته و 
با تخصــص، همدلــی و درک مناســب مدیران و 
کارکنان در ســال موســوم به اقتصــاد مقاومتی؛ 
اقدام و عمل، با کســب 285 میلیــون دالر درآمد 
ارزی موفــق به افتخارات و دســتاوردهاي جدیدي 
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به شــرح ذیل در ســال مـــالی 1395 نائل شویم:
1- پوشــش 102 درصدي بودجه تولید نسبت به 

برنامه مدون
2- تولید انبوه محصول A-92  و صدور آن به کشور 

افغانستان 
3- انتقال بخشــي از مــواد اولیه خریداری شــده 
از شــرکت پاالیــش نفت آبادان از مســیر خطوط 
لوله سراســري به ســایت پتروشــیمي شــازند و 
صرفه جویــی در مقایســه با حمل ونقــل جاده اي

4- حذف نام شــرکت از فهرســت صنایع آالینده 
مالــي 1395 ســال  ابتــداي  از  محیط زیســت 

5- خرید بیش از 22/371 تن پروپیلن از شــرکت 
پاالیش نفت امام خمیني)ره( شازند با قیمتي مناسب 
به منظور استفاده از ظرفیت بالاستفاده واحد پلی پروپیلن

ســودآوري  درآمــد،  شــاخص های  بهبــود   -6
عملیاتي و نقدینگي شــرکت نســبت به سال قبل

7- گشایش اعتبارات اسنادي داخلي براي پرداخت 
بهاي مــواد اولیه خریداری شــده از شــرکت های 
پاالیشــي و حــذف ریســک جریمــه دیرکــرد

8- خرید کاتالیست واحدهاي وینیل استات و اتیلن 
اکســاید، حمل ریلي منواتیلن گالیکــول به بنادر 
صادراتــي، فروش آپارتمان های نیمه کاره شــهرک 
مهاجران، واگذاري خدمات برق رسانی شهرک مذکور 
به شرکت برق منطقه ای استان و ادغام فعالیت های 
موازي شــرکت های وابســته در خارج از کشــور

9- برنامه ریزی و تولید آزمایشي گرید 100PE، تولید 
تحقیقاتي محصول نانوکامپوزیت بر پایه پلی پروپیلن، 
ارتقــای خواص کوپلیمــر EPD60R  براي تولید 
لوله های دوجداره غیرفشاري، تولید 92A  با استفاده 
از اکتان افزاهــاي ســازگار با محیط زیســت و عقد 
قرارداد راکتور تحقیقاتي و پایلوت واحد اتوکسیالت

 Tail قیمت گــذاری  فرمــول  اصــالح   -10
Gas دریافتــي از شــرکت پاالیــش نفــت امام 
خمینــي)ره( شــازند و برگشــت بیــش از 166 
میلیارد ریــال از اعالمیه های صادره ســنوات قبل

لذا به ســهامداران گران قدر اطمینان می دهیم که 
این شــرکت همواره خود را مفتخر و متعهد و ملزم 
بــه رعایت، حفظ و صیانت منافع همه افراد ذی نفع 
می دانــد و این مهم را با جدیــت ادامه خواهد داد. 
افتخار ما تحقق خواسته هاي به حق مشتریان، کارکنان 
و ســهامداران می باشــد، بی تردید رشد و بالندگی 
روزافزون شــرکت و کسب موفقیت هاي فوق بدون 
در نظر گرفتن منافع ذی نفعان میســر نخواهد بود .

اعتقــاد داریم توجه ســهامداران بــه عملکرد این 
دوره و ارائــه نقطه نظرات ارزشمندشــان در بهبود 

هــر چه بیشــتر و بهتــر عملکــرد دوره آتی موثر 
خواهــد بود و انتظــار داریم با ارائه پیشــنهادهای 
ســازنده خود، ایــن مجموعــه را یــاري نمایند.

 امید اســت با حمایت ها و راهنمایی ســهامداران 
محتــرم و بــا تکیه بــر الطــاف خداونــد متعال، 
هیات مدیــره بتواند گام هــاي موثــر و مفیدتري 
بــراي رشــد و ارتقــا برداشــته و آنچه کــه براي 
آینده برنامه ریزی شــده، بــه واقعیت تبدیل نماید.

شركت پتروشیمي شازند
مجتمــع پتروشــیمي شــازند یکــي از طرح های 
استراتژیک و زیربنایي کشور می باشد که در راستاي 
سیاست راهبردي و اصولي توسعه صنعت پتروشیمي، 
با اهداف مهمي از قبیــل تامین نیاز صنایع داخلي 
کشور به محصوالت پایه پلیمري و شیمیایي، تربیت 
نیروهاي کارآمد انساني براي توسعه آینده این صنعت 
و انتقال دانش فني، در ســال 1363 توسط شوراي 
عالي اقتصاد به تصویب رسید و در سال 1368 رسما 
عملیــات اجرایي این طرح عظیــم و ملي آغاز و در 
ســال 1372 فاز اول آن به بهره برداری رســید. در 
حال حاضر این شرکت با سوابق و تجربیات ارزشمند 
بیــش از دو دهه فعالیت موثر در بازار، توانایي تولید 
بیش از یک میلیون و هشــتصد هزار تن محصوالت 
میاني و نهایي از انواع پلیمري و شیمیایي و جانبي 
را دارد، در همین راستا طي سال 1395 این شرکت 
موفق به تولید 1/904/295  تن محصول و کســب 
مقام پنجاه و ششم در بین یکصد شرکت برتر کشور 
گردید. این مجتمع با داشتن 15 واحد تولیدي فعال، 
ترکیبي کم نظیر از محصوالت شیمیایي و پلیمري را 
در ســبد محصوالت خود عرضه می نماید و با توجه 
به انحصار تولیــد بعضي محصوالت حیاتي از قبیل 
اکسید اتیلن، وینیل استات، دواتیل هگزانول، نرمال 
بوتانول، ایزوبوتانول و اتانول آمین ها نقش این مجتمع 
در تامین نیازهاي راهبردي صنایع مختلف کشور را 

مي توان بی نظیر دانست.
رسالت شركت

- تعالــی عملیاتی و تولیدي از طریق دســتیابی به 
استانداردهاي جهانی

- بلــوغ و تکامل ســرمایه هاي انســانی از طریق 
تمرکز بر یادگیري، خالقیت، نوآوري و همســویی

- دســتیابی به بازارهاي جدید و افزایش ســهم در 
بازارهاي عمومی و رضایت مشتریان

- دستیابی به نتایج مطلوب مالی
استراتژي هاي اصلی شركت

- تثبیت موقعیت رقابتی
- توسعه بازار و محصول

- ایجاد سیستم یکپارچه اطالعاتی مبتنی بر فناوري 
اطالعات

- افزایش ثروت سهامداران
اهم فعالیت های درنظرگرفته شده براي سال 1396
 - تــالش براي دســتیابي بــه بازارهــاي جدید

-  شــروع پروژه ســامانه نرم افزاری مدیریت ارتباط 
با مشــتري پس از اخذ مجوزهــاي مدیریتي و در   
   راستاي اهداف استراتژیک سازمان و مشتري مداري

-  بازاریابــي محصوالت جدید جهت افزایش ارزش 
افزوده و شناسایي بازارهاي بالقوه

-  حضور فعال و موثر در بازارهاي کشورهاي اروپایي، 
همسایه و آسیاي دور

-  افزایش سهم حمل ریلي و همچنین حمل فله اي 
محموله هــاي داخلي و صادراتــي به منظور کاهش 

هزینه حمل ونقل
-  افزایش سهم فروش گریدهاي خاص پلی پروپیلن، 
پلی اتیلــن و دیگــر گریدهــاي سفارشــي براي 
   مشتریان با توجه به مزیت توانایي تولید این محصوالت

-همراهي و هماهنگي کامل با سیاست های اجرایي 
دولت در خصوص تولید و فروش محصوالت خاص 
و استراتژیک به منظور تامین بازار داخلي و نیازهاي 
حیاتــي ازجمله گریدهاي بهداشــتي و پزشــکي

 -تجهیز و توسعه بخش تحقیقات بازار و مهندسي 
فروش به منظور شناســایي بازارهاي هدف جدید، 
  بررســي و تجزیه وتحلیل نیــاز آن ها و پیش بینی 
تحــوالت آتــي بــازار و قیمت هــای جهانــي و 
منطقه ای محصــوالت و تهیه گزارشــات تحلیلي

-توســعه ارتباطات با مشــتریان با توجه به میزان 
اهمیت آن ها

برنامه هاي آتی شركت 
و  منطقــه ای  بازارهــاي  در  فعــال  حضــور   -
کشــورهاي هم جوار ازجمله ترکیه، افغانســتان و 
کشــورهاي واقع در حاشــیه دریاي خـــزر و اروپا

- انجــام تحقیقات بــازار در راســتاي برنامه های 
استراتژیک شرکت، در چارچوب تیم های پژوهش، 

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

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

- تعریــف پروژه هایــی در حــوزه مدیریت فناوري 
اطالعات و ارتباطات به منظور بهبـــود عملکـــرد 
و افـــزایش بهره وری در راســـتاي استراتژي ها و 

اولویت هاي سازمانی
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شرکت آهن و فوالد ارفع با دسِت پُر به مجمع نشست
رهروان کاوه آهنگر ، با صالبت چون سرو

گام های استوار در حصول افتخار ملی با مهندس خیاط

در تقســیم کار روزانه خبری نشریه اقتصاد و بیمه 
و تهیه گزارش از مجامع بورســی، سردبیر نشریه 
که ما رئیس می خوانیمش در برابر شــرکت آهن و 
فوالد ارفع نام مرا نوشت و در امتثال امر راه به سوی 
سالن تالش در پیش گرفتم. چندی است ضبط را 
آقادزده برده و ما را به این خودکار و کاغذ بیشــتر 
نزدیک کرده و اگر خودکار بیک باشد که آن چنان 
پررنگ اســت که وصفش همیشه لذت بخش بوده 
و ســرعت نوشــتن آن هم به ســرعت ذوب فلز و 
شکل گیری آن در اندک زمان نزدیک کیف ما اهل 

قلم، کوک کوک و جور جور می شــود و اما 
دوربین عکاســی که آن هــم حدیثی دارد 
مفصل، یار دیرینــه و ثبت کننده لحظه ها 
چندی اســت عالوه بر ســنگینی وزن، در 
تنظیم نور، رنگ چهره و... بی خیالی ســیر 
می کند و... در مســیر تاالر تالش ذهنم به 
سمت داستان کاوه آهنگر و پوستینش که 
نماد برچیدن ضحاک و فرارش به الوند شد، 
رفت. یاد جمشید و بیت معروف خودباوری، 
به دســت آهن تفته کردن خمیر، افتادم.

به راســتی نقش آهن در اســطوره های ما 
و پیشــینیان فالت ایران نشــین تا سلمان 
فارسی در شبه جزیره عربستان چقدر بوده 
است؟ و ما چقدر به آن پرداخته و چقدر از 
آن امروزه می دانیم، این بماند برای فرصتی 

دیگر. ایســتگاه پارک وی، خیابان ولیعصر را از خود 
جدا کرده و من آهسته به سالن وارد شدم. بچه های 
پشــت پانل همه به زیور ادب آراسته و کمال ادب 
بجا آورده، مرا به ســالن کهن ســال تالش هدایت 
کردنــد. دوربین را برای ثبت ایــن لحظه ها آماده  
کرده و انگشــت بر دکمه فالش می کشم. یاران و 
رهروان کاوه آهنگر چون ســرو، قامت افراشته اند. 
تالشگران کوره های ذوب اردکان در جهنم سوزان 
با عملکرد چشــمگیر ســنواتی خود ارزش آفرینی 
می کنند، البته با مدیریت کاروان ســاالری از  قافله 
کویر؛ جناب مهندس علیرضا خیاط که با دســِت 
پُر به مجمع ســاالنه آمده بــود. مدیریتی موقر که 
حرمــت قلم را پاس مــی دارد و می دانم که مصدر 
آن، افق ســرازیری آب از دریا به کویر برای آبادانی 

اســت و تالش دیگر تالشــگران مجموعه، تا نامی 
ماندگار در تاریخ بجا بگذارند که بســی نیکو است.

مهندس خیاط مدیر برجسته و شناخته شده کشوری 
در بخشی از گزارش خود با اعالم اینکه در حدود 30 
درصد آهن اسفنجی جهان در ایران تولید می شود، 
یادآور گردید بااینکه سال گذشته رکود عمیقی در 
صنعت و بازار سرمایه به خصوص در بخش صنعت 
فوالد وجود داشت و شرایط سختی بر بازار و صنعت 
فوالد کشور حکم فرما بود؛ ولی شرکت و مدیریت آن 
توانســت با کمترین آثار سوء در این شرایط بحران 

به اهداف خود دست یابد و موفقیت هایی درخشانی 
را بــرای ذی نفعــان و ســهامداران حاصــل کند.

مهندس خیاط در ادامه با اشــاره به اینکه در سال 
مورد گزارش شــرکت آهن و فوالد ارفع به منظور 
حضــور موثر در صنعــت فوالد اقدامات بســزایی 
انجام داده است به بیان دســتاوردهای حاصل در 
ســال مالی مورد گزارش به شــرح ذیل پرداخت:

- دســتیابی بــه تولیــد 723 هــزار تنــی در 
تولیــد شــمش فــوالدی در ســال ســوم تولید

- فروش 715 هزار تنی شمش فوالدی
- کاهش اتکای تولید شــمش بــه مصرف قراضه 
و اســتفاده بیشــتر از آهن اســفنجی واحد احیا 
به عنوان نهاده ارزان تر و مطمئن تر ازنظر دسترسی

- افزایــش تولیــد در طــول ســال و حرکت به 

ســمت دســتیابی بــه ظرفیــت اســمی تولید
- تامین مــواد اولیه، قطعات یدکــی و رزرو برای 
تجهیزات اصلی موردنیاز جهت اطمینان و تثبیت 

تولید
- اتمام عملیات اجرایی ساخت تصفیه خانه پساب 
فوالدسازی جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست 
و همچنیــن صرفه جویی در مصــرف آب از طریق 

بازیافت آب مصرفی
 LOW و  کیفــی  فوالدهــای  تولیــد   -
ALLOY جهــت رقابت با محصــوالت خارجی

- ممیزی گواهینامه های استاندارد و ایزوهای 
موجود جهت حفظ و ارتقای شــرایط شامل 
اســتانداردهای ایــزو 9001 در خصــوص 
فرایندهــای ســازمانی و ایــزو 14001 در 
خصوص ایمنی و بهداشــت و ایزو 18001 
و  زیســت محیطی  مســائل  در خصــوص 
 HSE Management اخــذ گواهینامــه

System
- برنامه ریــزی و شــروع پروژه شناســایی 
شــرکت فرایندهــای  مدل ســازی  و 

- ادامه عملیات اجرایی در جهت پیاده سازی 
سیســتم های یکپارچــه )MIS( در کلیــه 
بخش های شرکت اعم از برنامه ریزی تولید، 
تعمیرات، سفارش ها و انبارها، خرید و تدارکات، 
فروش و بخش های مختلف مالی و اقتصادی

- تسویه حساب با پیمانکاران دوره ساخت
- کاهش هزینه های بهره برداری با تشکیل دفتر فنی 

وسیع تر و نظارت مستمر برای بهبود
مدیر برگزیده کشــوری در ادامه با اشاره به اینکه 
شرکت به تولید بیشتر شمش فوالدی نیازمند است 
و عالوه بر تولید آهن اســفنجی، باید مقداری آهن 
اســفنجی نیز خریداری کند، اضافه کرد این مواد 
تماما با رعایت صرفه و صالح شــرکت و ذی نفعان 
انجام می شود و عالوه بر آن درصدد هستیم در سال 
96 مرحله دوم افزایش ســرمایه خود را از 2995 
میلیــون به 4000 میلیون کلیــد بزنیم و کماکان 
سیاست های خود را برای فروش بیشتر با کسب سود 
حداکثری استمرار بخشیم و فروش برخی محصوالت 
ازجمله شمش فوالدی را در خارج از بورس کاال با 
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توجه به اینکه قیمت بهتری نســبت به فروش در 
بــورس کاال دارد، به جد پیگیــری خواهیم نمود.

آهن و فوالد ارفع در ســال 96 توانســت عملکرد 
درخشــانی داشــته باشــد که صورت های مالی و 
عملکرد تولیدی، فروش و کسب سود بهترین گواه 
مدعای عملکرد موفق این مدیران الیق و تیم های 
پشتیبان آن ها از دل کارخانه گرفته تا هیات مدیره، 
امور ســهام، بخش مالی، روابط عمومی و... اســت. 
برنامه ها و چشــم انداز وضعیت شركت برای 

سال مالی آتی:
تامین و تدارک بهینه خرید و سفارش ها:

- تامیــن گندلــه مصرفــی بــه میــزان حدود 
چادرملــو  گندله ســازی  از  تــن  میلیــون   1/2
مشــابه واحدهــای  از  نیــاز  صــورت  در  و 

- تامین آهن اسفنجی موردنیاز کارخانه از واحدهای 
تولیدی مجاور جهت دســتیابی به ظرفیت اسمی 

تولید شمش
آهــن  قراضــه  تامیــن  بــرای  آمادگــی   -
تــن 98هــزار  میــزان  بــه  فراوری شــده 

- برنامه ریــزی خریــد و ســفارش بــه  هنــگام 
موردنیــاز مــواد  ســایر  و  فروآلیــاژ  الکتــرود، 

افزایش توان تولید عملی كارخانه:
- حفــظ تولیــد باالی آهــن اســفنجی و تولید 
آهن اســفنجی کیفی موردنیاز واحد فوالدســازی 
جهت کاهــش مصارف انــرژی و ایجاد ســرباره

- افزایــش ظرفیت تولیــد واحد فوالدســازی تا 
میــزان ظرفیت اســمی 800 هزار تن در ســال 

ارتقای سیاست های فروش و بازاریابی:
- فروش 840 هزار تن شمش فوالدی

- بررسی بازار خارجی جهت راه یابی به بازار صادرات 
باثبــات با توجه به تحرک ایجادشــده در بازارهای 

بین المللی 
- ارائه خدمات آزمایشــگاهی و فروش مازاد تولید 

محصوالت جانبی
تکمیــل و راه اندازی بخش هــای تکمیلی خطوط 

تولیدی:
- وارد کردن آب اســتحصالی از چاه های حفرشده 
و تاسیسات ایجادشده در دشت سیاهکوه به عنوان 
منبــع دوم تامین آب موردنیاز واحد فوالدســازی

- تکمیــل زنجیره انتقال مــواد اولیه و محصول از 
طریق نوار نقاله

- اصالح بخش های ســرباره و ایجاد اصالحاتی در 
واحد احیا و فوالدسازی جهت افزایش ظرفیت تولید

- بازیابی سرباره، خرســک ها و ضایعات حاصل از 
عملیات تولید جهت کاهش خرید قراضه موردنیاز

و در آخر همین که از ســال 2015 تا سال 2016 
ظرف یک سال در جهان از سهم 25 درصدی فوالد 
دنیا به سهم 30 درصدی می رسیم یعنی مدیرانی 
داریم آشــنا به رموز کار حرفــه ای و بین المللی از 
جنــس مدیران جهانی که حصــول افتخار ملی را 

تجلی می بخشند. 
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت 
آهن و فوالد ارفع )سهامی عام( مورخ 1396/03/8 
در محل ســالن تالش مجموعه فرهنگی ورزشــی 
وزارت کار و امــور اجتماعــی برگــزار گردیــد. 
در ایــن مجمع که با حضور89/11 درصد صاحبان 
ســهام و ســهامداران حقیقی و حقوقــی، اعضای 

هیات مدیــره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار، حســابرس و بازرس قانونــی برگزار گردید، 
ریاســت مجمع بر عهده آقای مرتضی علی اکبری 
بــود، کــه جنابان خســرو شــعبانی و حمیدرضا 
بهزادی پــور در مقام نظار اول و دوم و آقای علیرضا 
خیــاط به عنوان دبیــر مجمع انتخــاب گردیدند.

در ادامــه با قرائت گــزارش هیات مدیره به مجمع 
مربوط بــه 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 
45 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
همچنین موسسه حسابرســی رایمند و همکاران 
به عنوان حســابرس و بــازرس اصلی و موسســه 
حسابرسی هوشیارممیز به عنوان بازرس علی البدل 

برای سال مالی 1396 انتخاب گردیدند.
همچنین اعضای هیات مدیــره ذیل برای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند:
- شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

- شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
- شرکت کارخانجات نورد لوله یاران

- شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور
- شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

پیام هیات مدیره:
مفتخریم گزارش عملکرد یک سال گذشته شرکت 
را به استحضار شما سهامداران عزیز برسانیم .سال 
گذشــته مانند سال 1394سالی پر از فراز و نشیب 
برای کلیه فعاالن اقتصادی کشــور بود. ادامه رکود 
عمیــق در صنایع و بازار ســرمایه و به خصوص در 
بخش صنعت فوالد باعث بروز مشــکالت و مضایق 
بسیاری برای شرکت گردید؛ ولی علی رغم مشکالت 
و تنگناهــای به وجودآمــده، کارکنــان و مدیریت 
شرکت کلیه مساعی خود را بر صرفه جویی و عبور از 
شرایط بحرانی با اثرات سوء کمتر متمرکز نموده و 
موفقیت های قابل توجهی نیز در این عرصه داشته اند.

ضمــن  شــرکت  کارکنــان  و  هیات مدیــره 
خوش آمدگویــی بــه نماینــده محترم ســازمان 
بــورس و اوراق بهــادار، بازرس محتــرم قانونی و 
کلیه مهمانان عزیز، ســپاس خود را از سهامداران 
محترم که همواره در کنار و حامی شرکت بوده اند 
ابراز و به منظور روشــن ســاختن وضعیت عمومی 
شــرکت موارد قابل توجــه را در ادامــه به اطالع 
می رساند. امید است مجموعه اطالعات فراهم شده 

درک روشــنی از وضعیت شــرکت را ارائه نماید.
برنامه های آینده شركت:

. افزایش تولید جهت رســیدن به ظرفیت اســمی 
واحدهای تولیدی و در قدم بعدی افزایش به باالتر 

از ظرفیت اسمی
. کاهــش هزینه هــای تولید از طریــق خریدهای 
اقتصادی از تامین کنندگان اصلی و کاهش مصارف 

مواد اولیه
. ارتقای کیفیت محصوالت، بهبود مستمر و تولید 

فوالدهای کیفی
· اهتمام به تولید پاک و حفظ محیط زیست

· راه اندازی بخش های در دست تکمیل ازجمله خط 
انتقال آب ســیاهکوه، سیستم تصفیه آب و تصفیه 

پساب
· تولیــد گاز آرگون موردنیــاز و عنداللزوم احداث 

کارخانه های تولید مواد اولیه کمکی نظیر آهک
· افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها در قسمت های 

مختلف ازجمله بهبود مصرف آب، برق و گاز
· پیش بینــی بازارهــای خارجــی جهــت فروش 

محصوالت به سبب جست وجوی بازارهای باثبات
· اصالح ســاختار مالی از طریق افزایش سرمایه و 

بازپرداخت اقساط
· حفظ نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده و استفاده 

از نیروهای موجود
· ارتقای دانش فنی و حرفه ای کارکنان

بیان استراتژی شركت:
چشم انداز و ماموریت:

با اســتعانت از خداوند متعال و بــا تکیه بر منابع 
انسانی کارآمد، ماموریت اصلی شرکت و همچنین 
چشــم انداز ســال آتی تولید 800 هزار تن شمش 
فوالدی باکیفیت بر اســاس اســتانداردهای ملی و 
بین المللی اســت. در کنار حفــظ اصول اخالقی و 
کرامت انســانی، کارآمدی، مشتری مداری و بهبود 
مســتمر سرلوحه امور شرکت خواهد بود. با رعایت 
اصول اساسی یادشده، تامین بخشی از نیاز واحدهای 
نورد و ایجاد ارزش پایدار برای سهامداران و افزایش 
بهــره وری در تولیــد و انگیزه کارکنــان در جهت 
پیشبرد اهداف عالیه سازمان از دیگر ماموریت های 
شرکت می باشد. در این راســتا باال بردن ظرفیت 
عملی تولید شــمش فوالدی تا رسیدن به ظرفیت 
اسمی و حتی ظرفیت های باالتر از میزان اسمی در 
کنار حفظ و ارتقای ظرفیت واحد احیای مستقیم و 
بهینه سازی مصرف مواد اولیه و حامل های انرژی در 

روند تولید، مدنظر شرکت خواهد بود.
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افتتاح 10 طرح صنعتی و ایجاد 843 شــغل مستقیم 
در استان قزوین با تســهیالت بانك صنعت و معدن

افتتاح 10 طرح صنعتي در اســتان قزوین طــي دوران دولت 
تدبیر و امید ، که با تســهیالت بانک صنعت و معدن به اجرا 
درآمده اند به ایجاد 843 شغل مستقیم در این استان انجامید.

براي اجراي طرح هاي یاد شــده ، شامل ساران صنعت بهاران، 
نیمه هادي عماد، تهران بســپار پالستیک ، پایان پالستیک 
پلیمر ، پگاه باطري، گسترش الیاف پیشرفته ، بهنیا پالستیک 
، بهشــت کویر آریانا ، نگین زره پارس و اکتشافي-استخراجي 
گرگین مبلغ 40 میلیون یورو تســهیالت ارزي و 55 میلیارد 
تومان تسهیالت ریالي توســط این بانک پرداخت شده است.

گفتني است بانک صنعت و معدن تاکنون بیش از 91 میلیارد 
تومان تســهیالت در قالب طرح رونق تولید و به منظور رفع 
موانع تولید، حفظ اشــتغال موجود و ایجاد شــغل جدید به 
صنایع کوچک و متوسط اســتان قزوین پرداخت کرده است.
ایجاد بیش از 1800 شــغل در اســتان یزد:با تامین 
مالی 9 طرح صنعتی توســط بانك صنعت و معدن

با تامیــن مالــي بانک صنعــت و معدن9 طــرح صنعتي 
از ســال 1392 در اســتان یــزد به بهــره برداري رســیده و 
براي بیــش از 1823 نفر اشــتغال مســتقیم ایجاد شــد.

بــراي اجراي این طرح ها ، شــامل قیام نخ اشــتهارد، آهن و 
فوالد ارفع ، الیاف گســتر یــزد، مولد برق یزد ، آرین ســرام 
ابرکوه، کاشــي برج اردکان، کاشــي امیــن میبد ، مجتمع 
سلولزي کیان آریانا کویر و کاشي میالد یزد 464 میلیون یورو 
تسهیالت ارزي و 22 میلیارد و 400 میلیون تومان تسهیالت 
ریالــي در اختیار صنعتگران این اســتان قرار گرفته اســت.

گفتني است بانک صنعت و معدن از ابتداي اجراي طرح رونق تولید 
که به خاطر رفع موانع تولید ، حفظ اشتغال ،ایجاد زمینه هاي شغلي 
جدید و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي توسط وزارت صنعت ، معدن 
و تجارت برنامه ریزي شده بیش از 115میلیارد تومان تسهیالت نیز 
به واحدهاي کوچک و متوسط صنعتي استان یزد پرداخته است.
افتتــاح 8 طــرح صنعتــی ، ایجاد 980 شــغل 
مستقیم،دستاورد بانك صنعت و معدن در استان اصفهان

بانــک صنعت و معدن بــا تامین مالي 8طــرح صنعتي که 
دوران دولت تدبیر و امید در اســتان اصفهــان به بهره برداري 
رســیده اند 980 شــغل مستقیم در این اســتان ایجاد کرد.

بــراي اجــراي طــرح هاي یــاد شــده مبلــغ 60 میلیون 
یــورو تســهیالت ارزي و 35 میلیــارد تومان تســهیالت 
ریالــي توســط ایــن بانــک پرداخــت شــده اســت.

بنا به گزارش یاد شده ، طرح هاي به بهره برداري رسیده بانک 
صنعــت و معدن در این مدت ، شــامل ره پویان صالح ، فوالد 
اردستان ، مجتمع نیروگاهي و گلخانه اي توان امید صفاهان، 
آرمان پلیمر پردیس ، صنعت ابریشــم بافت کاشان ، تندیس 
کاشان ، فرش تندیس راوند کاشان و نوآوران زیباساز مي شود.

گفتني است صنایع کوچک و متوسط استان اصفهان نیز در قالب 
طرح رونق تولید و به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي حدود 200 
میلیارد تومان تسهیالت از بانک صنعت و معدن دریافت کرده اند.

بــراي دو ســال آینــده »اقتصادنویــن« رئیس 
بانك هاي خصوصی كشور شد كمیســیون كارت 

جلســه  اولیــن  در 
کارت  کمیســیون 
خصوصي  بانک هاي 
ســال  در  کشــور 
ایــن  ریاســت   ،96
کمیســون بــا نظر 

اکثــر نماینــدگان بانک هــاي خصوصــي به سرپرســت 
مدیریت بازار و توســعه مشــتریان بانک اقتصادنوین رسید.

به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوین، در این جلســه 
کــه با هدف تعیین رئیس، نایب رئیس و دبیر کمیســیون 
کارت بانک هــاي خصوصي کشــور برگزار شــد و بیش از 
40 تن از نمایندگان بانک هاي خصوصي حضور داشــتند، 
با راي اکثریت، مجددا علي کبیري رئیس فعلي کمیســون 
کارت بانک هاي خصوصي کشور، به ریاست این کمیسیون 
منصوب شد. همچنین نازیال آستاني نژاد از بانک کارآفرین نیز 
به عنوان نایب رئیس کمیسیون و کمال نیک سیرت از بانک 
اقتصادنوین به عنوان دبیر براي دوسال دیگر انتخاب شدند.
افتتاح صندوق امانات و خزانه بانك پارســیان 

در مشهد مقدس

طی مراســمی همزمان با ســالروز میالد با ســعادت امام 
حســن مجتبی)ع( صندوق امانات و خزانه حوزه مشهد، با 
حضور خلیل پور مدیر امور شــعب، بیژنی مدیر پشتیبانی، 
دادور رییس اداره امور شــعب شهرســتان و مناطــق آزاد، 
مهــرگان رییس حوزه مشــهد و تعــدادی ازمشــتریان، 
کســبه و تجــار در محــل شــعبه احمدآبادافتتاح شــد.

مدیر امور شــعب بانک پارســیان در این مراســم با تاکید 
بــر اهمیت توجه بــه نیازهــای بانکی مشــتریان گفت : 
اطمینان بخشی و ایجاد آســودگی خاطر برای مشتریان از 
اولویت های بانک پارســیان اســت و به همین منطور بانک 
پارســیان توســعه صندوق امانات را در شعب منتخب خود 
و در محیطی امن و عاری از خطر، در دســت اقدام دارد تا به 
این ترتیب رضایتمندی بیشتر مشتریان خود را جلب نماید.
پیام مدیرعامل بانك كشاورزی به مناسبت هشتاد و 

چهارمین سال تاسیس بانك

دکتر مرتضی شهیدزاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک 
کشاورزی طی پیامی ، هشتاد و چهارمین سالروز تاسیس این 
بانک را به خانواده بزرگ بانک کشاورزی، اعم از کارکنان تالشگر 
، مشتریان ارجمند و تالشگران عرصه ی تولید تبریک گفت. 
وی در این پیام  برای 84 سال همراهی صمیمانه از مردم ایران 

قدردانی کرد.
اعــالم رویكردهای جدید شــركت بیمــه رازی

قائم مقام و سرپرست شرکت بیمه رازی رویکردهای جدید 
این شــرکت را در سال 1396 در همایش کارشناسان بیمه 
های زندگی این شــرکت که در تهران برگزار شد، اعالم کرد.

آقای فرهاد خالقی قائم مقام و سرپرست بیمه رازی که در همایش 
کارشناسان بیمه های زندگی شرکت بیمه رازی سخن می 
گفت، ضمن تشکر از معاونت فنی بیمه های اشخاص و مدیریت 

بیمه های عمر و حوادث  جهت برگزاری دوره های آموزشی 
فنی و تخصصی برای کارکنان و نمایندگان شرکت، رویکردهای 
جدید شــرکت بیمه رازی در ســال 1395 را تشریح کرد. 
قدردانی بانك مركزی از بانك آینده، به عنوان “نخستین 
همــراه” در جهت برقراری ارتباط با ســامانه صیاد

دکتــر علی کرمانشــاه، معاون 
فنآوری های نوین بانک مرکزی 
ج.ا.ایــران، طی حکمی در تاریخ 
1396/3/8، از مجموعه منسجم 
و پاســخ گوی بانــک آینده که 
با رعایــت دســتورالعمل ها و 
توصیه های مربــوط، تمهیدات 

الزم جهــت برقــراری ارتباط با ســامانه صــدور یکپارچه 
الکترونیک دسته چک )صیاد( را فراهم نمودند، قدردانی کرد.

در این حکم آمده است:
“بی تردید پیشــرفت صنعت بانکداری کشــور، توســعه و 
تعمیــق خدمات گســترده در حــال ارایه به آحــاد مردم، 
در ســایه تعــاون و همدلی مســئولین و دســت اندرکاران 
نظام بانکی کشــور، محقق می شــود و در این مسیر تالش 
دلســوزانه نخســتین همراهان، شایســته تکریم اســت.

لذا، به این وسیله از مجموعه منسجم و پاسخ گوی آن بانک 
که با رعایت دستورالعمل ها و توصیه های مربوط، تمهیدات 
الزم جهت برقراری ارتباط با سامانه صدور یکپارچه الکترونیک 
دســته چک ) صیاد( را فراهم نمودنــد، قدردانی می گردد.”
مدیر عامل بانك مسكن در جمع خانواده شهدای بانك: 
در كارزار اقتصادی كشور سربازان میدان نبرد برای رونق 

هستیم 

مدیر عامل بانک مسکن با حضور در جمع خانواده های شهدای 
این بانک ، شرایط اقتصادی کشــور را نیازمند الگوبرداری از 
نبرد هوشــمندانه رزمندگان در 8 سال دفاع مقدس دانست. 
دکتر محمدهاشم بت شکن درضیافت افطاری که با حضور  
اعضای خانواده و فرزندان شهدای بانک مسکن برگزار شد، با 
بیان اینکه اقتدار ایران در سه ضلع نظامی، فرهنگی-سیاسی و 
اقتصادی معنا و مفهوم پیدا می کند، اعالم کرد: کشور در زمینه 
نظامی، به طور قطع قدرت برتر منطقه شناخته می شود که 
این موضوع حاصل تالش ایثارگران، جانبازان و شهداســت و 
دلیل این اقتدار نیز روحیه جهادی، عزم و اراده، انگیزه و توان 
علمی و کار تیمی در هشت  سال جنگ تحمیلی بوده است.
 ایجــاد 940 شــغل جدید در اســتان ســمنان، 
معــدن  و  صنعــت  بانــك  تســهیالت  بــا 
با اســتفاده از تســهیالت بانــک صنعت و معدن ، از ســال 
1392 تاکنون 10 طرح صنعتي در اســتان سمنان به بهره 
برداري رســیده و در نتیجه 940 شــغل جدید ایجاد شــد.

ایــن بانک مبلــغ 33 میلیون یــورو تســهیالت ارزي و 60 
میلیارد تومان تســهیالت ریالي براي طرح هاي یاد شــده ، 
شامل شرکت هاي باورس ، تعاوني معدني سنگینه ، پاکتاب 
مرواریــد، تجارت جاوید پارســیان، کومش فرم صنعت، دیبا 
انرژي ســینا، پارس سیمین پوشــش، شایان سنگ سمند، 
صنایع الســتیکي پارمیدا و داروســازي ثنامد پرداخته است.

گفتني است صنایع کوچک و متوسط استان سمنان از ابتداي 
اجراي طرح رونق تولید بیش از 113میلیارد تومان تسهیالت 
در قالب این طرح از بانک صنعــت و معدن دریافت کرده اند.

اخبار بانک و بیمه

ن  معد و  صنعــت  نــك  با
یی ا ز ل  شــتغا ا ر  د ز  پیشتا

اخبــار تكمیلــی در وبســایت اقتصــاد و بیمه
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جوانان دانشمند ایران به سرقطاری سرمایه گذاری البرز 
به جنگ لشگری  که در عالم از بدو پیدایش تاریخ طب 
تا به امروز در هیچ کجای دنیا برای این ســلول از جا 
کنده شده در بدن و برهم زننده نظام کاری )بخوانیدش 
ســرطان( درمانی برای آن یافت نشده می رود و قطار 
البرز در کاروان ســبحان دشــمن را عقــب رانده تا 
خاکریزها را به تصرف درآورده و راه های تکثیر و توزیع 
این بیماری و ویروس را بسته و این دشمن بدخیم را از 
پای بیاندازد که این کرده جوانان ما مورد تائید مجامع 
علمی جهان اســت که سبحان انکولوژی ما توانست. 
دکتر ســید حمید مصطفوی ســرقطار ســبحان 
انکولوژی مســیری است دانشــمند و محقق که این 
قافله را به مسیر منزل مقصود می رساند. برنامه های 
مدون او برای توســعه فعالیت های شــرکت و ارزش 
آفرینی در گزراش عملکرد ســاالنه بســیار دقیق و 
کارشناســانه بود بطوری که ریاست مجمع نیز برآن 
مهــر تائید زد و مدیریتش را تکریــم کرد. خدا قوت.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت  
داروسازی ســبحان انکولوژی )ســهامی عام( مورخ 
1396/03/09در محل سالن دانشگاه تهران، ساختمان 
جدید دانشکده داروسازی، سالن رازی برگزار گردید. 
در این مجمع که با حضور اکثریت صاحبان ســهام و  
ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای دکتر 
محمد رضوانی فر بود، که جنابان جالل بهارستان و عقیل 
اریــن نژاد فیض آبادی در مقام نظار اول و دوم و آقای 
ابوالقاسم نوری به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائــت گزارش هیات مدیــره به مجمع 
مربوط بــه اهم فعالیتهای صــورت پذیرفته در طی 
سال مالی منتهی به 1395/12/30 و پس از استماع 
گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان 
با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی 
و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقسیم سود 
200 ریالی به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.

همچنین موسسه حسابرســی مفید راهبر به عنوان 
بازرس مســتقل و بازرس قانونی برای مدت یکسال  

انتخاب گردید.
پیام هیات مدیره

خداوند متعال را سپاس می گوییم که توفیق خدمت 
به مردم کشور عزیزمان را با ارائه ی فرآورده های دارویی 
های منحصر به فرد با کیفیت و قیمت مناسب به ما 

ارزانی داشت تا این شرکت بتواند پاسخگوی حمایت ها 
و اعتماد ســهامداران محترم بوده، زحمات همکاران 
پرتالش خود را جبران کرده و درنظام سالمت که شامل 
بیمار و خانواده بیمار، پزشکان، داروسازان، سازمان غذا 
و دارو، سازمان های بیمه و سایر ذینفعان می باشد، پس 
از یک سال تالش شبانه روزی هیأت مدیره و همکاران 
سربلند بیرون آید. خداوند متعال را سپاس می گوئیم 
که یک ســال دیگر فرصت یافته کــه نتیجه اجرای 
سیاســتهای اعضای محترم هیأت مدیره و هلدینگ 
محترم را به خدمت ســهامداران محترم ارائه نماییم.

درطول ســال گذشته با وجود سیاست های انقباضی 
جهت کنترل تورم از یک سو و نیز کاهش مکرر بهای 
فروش محصوالت به لطف خداوند باریتعالی و تالش 
و کوشش مضاعف کارکنان و همچنین حمایت های 
ســهامداران محترم اصلی شرکت موفق به دستیابی 
به اهداف از پیش تعیین شــده گشتیم تا پاسخگوی 
حمایت ها و اعتماد سهامداران محترم باشیم و رسالت 
خود را در مقابل کلیه ذینفعان شامل بیمار و خانواده 
محترم بیمار، پزشکان، سازمان غذا و دارو و سازمان های 
حمایتی بیمه ای به نحوه مطلوب به انجام برســانیم.  
درحالیکه صنعت داروسازی جهانی با تمرکز بر بازارهای 
نوظهور با روند افزایش مصرف داروهای ژنریک و ارائه ی 
محصوالت با قیمت های رقابتی نسبت به داروهای برند 
به دلیل مشــکل تامین منابع حوزه سالمت، افزایش 
اســتانداردهای کیفــی و حذف شــرکت های دارای 
استانداردها و تجهیزات با کیفیت نامناسب، نیرومندتر 
شدن شرکتها با اندازه بزرگ و خارج شدن شرکت های 
کوچــک از دور رقابــت، همچنین عرضه محصوالت 
نوآورانه در حوزه ســالمت و به ویژه بیوسیمیالرها و 
همچنین رشد مصرف داروهای ضدسرطان به عنوان 
پرمصرف ترین دسته دارویی به پیش میرود، صنعت 
داروی ایران با چالش هایی همچون تامین ناکافی ارز 
مورد نیاز، مشکل دسترســی به فناوری های جدید، 
تغییرات مداوم قوانین، دستورالعملها و فرآیندها و عدم 
وجود سیاســت ها و برنامه های ثابت در حوزه ی دارو 

و کوچک ماندن بازار مواجه اســت که تنها 
تالش شــبانه روزی و بی وقفه و بهرورانه ی 
هیات مدیره، مدیران و کارکنان شــرکت از 
طریق توسعه ی سریع و پر تعداد محصوالت 
دارای فنــاوری باال و همچنین حمایت های 
بی دریغ ســهامداران محترم توانسته است 
موجبات غلبه بر این مشکالت را فراهم آورد. 
امیدوار است با اســتعانت از خداوند متعال 
و بر مبنای اســتراتژی های 5 ساله مصوب 
پیش رو پیگیری اجــرای پروژه های جدید، 
این شــرکت بتواند با چشــم اندازی روشن 
و امید بخش بــه روند تثبیت جایگاه ممتاز 
خود در حوزه ی تولید داروهای ضدســرطان 
در منطقــه و حتــی در جهــان ادامه دهد.

استراتژی های شركت
1- توسعه خطوط تولید با اجرای پروژه های 

در دست اجراء
2- گســترش ســهم از بــازار محصوالت
3- توسعه و گسترش سهم بازارهای صادراتی

4- بهره وری فروش و بازاریابی
5- توسعه سبد محصول در راستای توسعه سبد مشتری

6- افزایش بهره وری فرآیندها
7- افزایش بهره وری منابع

8- بهبود عملیات زنجیره تامین
9- ایفای مسئولیت های اجتماعی

10- توسعه سرمایه های انسانی
گــزارش  مــورد  ســال  در  هــا  فعالیــت  اهــم 
- رشــد ســود و فروش بــه ترتیب بیشــتر از14/5 
ســال 94 بــه  نســبت  درصــد  و 26  درصــد 

- تولید و عرضه 8 محصول جدید که در سال 1394 
پروانه آنها اخذ شده بود شامل: قرص های ایماکین 100 
و 400، کپسول های لنالیدوماید10 و 25، قرص های 
تارسبان 100 و 150، قرص های بیکالوتامید50 و 150
از  تولیــدی  محصــوالت  سال1395ســهم  در   -

فروش72درصد بوده است.
- اخــذ 7 پروانه داروهای تولیدی، 1پروانه وارداتی و 1 

پروانه مشترک شامل :
پودر لیوفیلیزه بورتزومیب 3/5 میلی گرم-  پودر لیوفیلیزه 
پمترکسد )مکسد( 100 میلی گرم- پودر لیوفیلیزه 
پمترکسد )پمکسد( 500 میلی گرم - ویال وینورلبین 
)سوبلوین( 10 میلی گرم- ویال وینورلبین )سوبلوین( 
50میلی گرم- ویــال دوکسوروبیســین)آدریابین(  
10میلی گــرم-  ویال دوکسوروبیســین)آدریابین( 
50 میلی گرم - ساشــه Avemar )وارداتی( - ویال 
پکلی تاکسل آلبومین باند )پکلی نب(100میلی گرم  
- افزودن 10 محصول جدید به پایپ الین شــرکت 
جهــت اخذ پروانــه تولید از جمله محصــوالت نانو
جدیــد خانــه  تصفیــه  سیســتم  احــداث   -

  GMP اخــذ 7 گواهی اســتاندارد ایــزو تاییدیه -
بخش های استریل و جامدات و آکرودیته آزمایشگاه 
از طرف وزارت بهداشــت ایــران، تاییدیه GMP  از 
وزارت بهداشــت اوگاندا و ثبت شــرکت در عراق و .... 
-اقــدام جهــت افزایش ســرمایه شــرکت از مبلغ 
381 میلیــارد ریــال بــه 451 میلیــارد ریــال

جوانان را باور کنیم
 با اینکه خود به باور نشسته اند
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نفت پارس؛ تجربه ای کهن با دانش فنی روز
کارنامه درخشان دکتر فدایی در سال سخت اقتصادی

در اولین نگاه حضور پرشمار و 92 درصدی سهامداران 
حقیقی و حقوقی در یک روز بین تعطیلی گرم و ماه 
رمضان نشان از آن داشت که نفت پارس و مدیریت 
آن به عنــوان یک قطب مهم تولید پاالیشــگاهی، 
خوب توانسته اند در سال سخت اقتصادی 95 نقش 
تاثیرگذار در حصول افتخار ملی داشته و این جمع 
این چنینی حکایت از قدردانی سهامداران و ذی نفعان 
»بخوانید مردم« از این عزیزان بود که با تدبیرشان در 
نفت پارس گردش صنعت ایران زمین را مهیا کرده اند.

در تــاالر صدای گرم و دل نشــین اســتاد اینانلو به 
گوش می رســید که در قاب یک تله فیلم به معرفی 
توانمندی هــای ایــن نگین صنعت پاالیشــگاهی 
می پرداخــت، محصوالتــی درجه یک از شــرکتی 
بین المللی به نام نفت پارس که کمپانی های بزرگ 
دنیا از مرســدس بنز و کاترپیالر گرفتــه تا ولوو و... 
مهر تایید به کیفیت آن می زنند، مجموعه ای ملی و 
غرورآفرین که با تاسیس یک دانشکده علمی کاربردی 
ســعی کرده در داخل کشــور جهت اشــتغال زایی 
و کارآفرینــی بــا ارائــه آموزش های شــغل محور، 
ارتباطی دوســویه بین صنعت و دانشگاه ایجاد کند.

به این ها اضافه کنید صحبت های مرد ســرد و گرم 
چشــیده صنعت و برند مدیریت کشور دکتر حسن 
فدایــی را که می گفت در کنار امــر توجه به تعالی 
سازمانی، کیفیت محصول، صداقت با مشتری، بازاریابی 
به روز و توجه جدی به امر صیانت از محیط زیســت 
سعی وافر کرده ایم در نفت پارس به عنوان بزرگ ترین 
تولیدکننده گریس ازلحاظ تنوع و حجم، تولیدکننده 
انــواع روغن های موتــوری و غیرموتوری منطبق با 
استانداردهای روز جهان تاثیری به سزا در پیشرفت 
صنعت روانکاری دنیا داشته و در بازارهای بین المللی 
با نام نفت پارس، نام ایران عزیزمان را بلندآوازه کنیم.

دکتر فدایی که در مسندهای قبلی و رزومه درخشان 
کاری اش نشــان داده با برقراری یک دیســیپلین 
مثال زدنی برای هم افزایی مجموعه، بهترین دکترین 
برای ســودآوری را دارد در بخشی از گزارش خود با 
اشاره به پتانسیل های نفت پارس ازجمله واحدهای 
قوطی سازی و بشکه سازی، مهندسان جوان و آشنا 
به علم روز در کنار مدیرانی آبدیده و باتجربه به عنوان 
منابع انسانی ارزشمند شــرکت و... اظهار داشت در 
ســال پر از چالش سال 95 که نوسانات قیمت ارز و 
نفت، رکود اقتصادی، عدم فعالیت شرکت ها با تمام 
ظرفیت، مشکالت تامین نقدینگی، ادامه سازوکارهای 
تحریم ها و... اکثریت شــرکت های بورســی را دچار 
مشکل کرد به طوری که رقبا نتوانستند به 70 درصد 
آنچه پیش بینی شده بود، دست یابند به مدد و تالش 
زحمتکشان مجموعه نفت پارس؛ کارکنان، کارمندان، 
کارشناســان و مدیران توانســتیم بودجه و هدف 

پیش بینی شده را محقق سازیم که این مهم در آمارهای 
تولید، فروش و صادرات به خوبی قابل مشاهده است.

مدیرعامل شرکت با اشاره به بیش از 400 نمایندگی 
فروش شــرکت که کلیه نیازهای داخلی کشــور را 
تامین می کنند از پیشــرو بودن کیفیت محصوالت 
پارس کــه منطبق با اســتانداردهای جهانی تولید 
می شــوند، ســخن گفت و افزود شــرکت توانسته 
ســهمی درخور از بازارهای جهانی داشــته باشد و 
ابراز امیدواری کرد با اجرای طرح های توســعه ای در 
شرکت بتوانند در راســتای حمایت از روند توسعه 
و رونق اقتصادی کشور بســتری مناسب تری برای 
برند نفت پــارس در داخل و خــارج محقق کنند.

این مدیِر شــرکت برگزیده صنعت ســبز که سال 
گذشته بر سکوی افتخار مدیر ملی، برگزیده حمایت 
از حقوق مصرف کننده و صادرکننده نمونه ایستاد و 
به کسب تقدیرنامه ها و تندیس های متعدد از سوی 

رئیس جمهور، وزیران و وکیالن کشــور نائل شد، در 
پایان بخش گزارش ســالیانه خود به مجمع نشینان، 
به تشــریح برنامه های آتی شــرکت ازجمله طرح 
تحول خطوط بسته بندی محصول، اصالح ساختار 
تولید، طرح های توسعه جدید، افزایش حجم انبارها، 
افزایش راندمان و بهینه ســازی امــور، فعال کردن 
سایت اشــتهارد، آماده سازی واحدهای پاالیشگاهی 
جهت افزایش تولیــد و... پرداخت و از حمایت های 
بی دریغ ســهامداران خرد و کالن در سال گذشته و 
رهنمودهــای آن ها و اعضای هیات مدیره که با تمام 
توان  حامی و پشــتیبان اجرایی شــدن برنامه های 
مــدون مدیریتی شــرکت بودند، قدردانــی کرد.

اجــازه می خواهم از لطــف جنابان پرویــز راحت، 
دکتــر فدایــی، مهنــدس پرتوی و علــی کرامتی 
در حــق اصحــاب قلــم و یــاری عزیــزان روابط 

عمومی کــه یاری رســان مــا در تهیــه  گزارش 
بودند، کمال قدردانی و تشــکر را داشــته باشــیم.  
مجمع عمومــی عادی ســالیانه صاحبان ســهام 
شــرکت نفــت پــارس )ســهامی عــام( مــورخ 
همایش هــای  مرکــز  محــل  در   1396/03/13
بین المللــی هتــل بــزرگ ارم برگــزار گردیــد. 
در این مجمع که با حضور 92/32 درصد سهامداران 
حقیقــی و حقوقی، اعضای هیات مدیــره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی 
برگزار گردید، ریاســت مجمع بر عهده آقای پرویز 
راحت بود که جنابان سیدیاســر مهدی ابوترابی فرد 
و حســن ســروری در مقام نظار اول و دوم و آقای 
حسن وفائی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

در ادامه بــا قرائت گــزارش هیات مدیره به مجمع 
مربوط به اهم فعالیت هــای 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 
650 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

همچنیــن موسســه حسابرســی مفیــد راهبــر 
به عنــوان بــازرس اصلــی و علی البدل شــرکت 
گردیــد. انتخــاب  ســال  یــک  مــدت  بــرای 

پیام هیات مدیره
ضمن عرض ســالم خدمت ســهامداران گرامی، به 
استحضار می رساند ســال 1395 ازلحاظ اقتصادي 
ســالی پرفراز و فــرود بود به گونه ای که نوســانات 
شــدید نرخ نفت، کاهش کشــش تقاضــاي بازار، 
کاهش قیمت هــاي فروش و افزایــش قیمت مواد 
اولیه شــرکت را با چالش های بســیار جدي مواجه 
نمود و علی رغم افزایش مقدار فروش نسبت به سال 
گذشته ازنظر ریالی، شرایط تغییر محسوسی نکرده 
ولی با کمک خداوند متعــال، خرد جمعی مدیران 
و پرسنل شــرکت و حمایت های سهامداران گرامی 
توانستیم بر یکایک مشکالت فائق آمده و سیر رشد 
و تعالی شرکت کماکان ادامه یابد و بودجه اعالم شده 
به ســازمان بورس در ســال 95 محقــق گردیده 
اســت. در ســال 95 اقدامات ذیل انجام شده است:
1- تولید بیش از 53 میلیون لیتر روغن پایه و بیش 
از 92 میلیون لیتر انواع محصول نهایی روغن جمعا 
به میزان 145 میلیون لیتر که باالترین میزان تولید 
شرکت نفت پارس از بود تاسیس تاکنون بوده است و 
تحقق صادرات بیش از 39/8 میلیون دالر در سال95.
2- اصالح ظروف محصوالت نهایی شرکت با طراحی 
و طرح جدید مطابق شــرایط و نیاز بازار که موجب 
افزایش سطح کیفی و جلب توجه مشتریان شرکت 

گردید.
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3- اخذ مجوز برندینگ از شــرکت پخش و پاالیش 
جهت عرضه بنزین در پمپ بنزین ها

4- تولید محصوالت جدید براي ارتش
5- اخذ تاییدیه داخلی و خارجی محصوالت موتوري 

و دریایی
6- انجام تبلیغات محیطی وسیع تر به جهت معرفی 

بیشتر محصوالت
7- برگزاري سمینار جهت تعویض روغنی ها به منظور 
معرفی محصوالت به مصرف کننده نهایی و اعطاي 
جوایــز بــه تعویض روغنی هــا در قالب جشــنواره
8- اجــراي پــروژه DBN و افزایش راندمان تولید

9- انجام تعمیرات اساسی و به روزرسانی ماشین آالت 
و پاالیشگاه 

10- خرید 4 دســتگاه ماشــین آالت بســته بندی 
جدیــد و نصــب و راه انــدازی آن در ســال 96
11- صادرات محصوالت نهایی در بازارهاي همسایه

12- توسعه محصوالت جدید
13- مکانیــزه کــردن سیســتم های تــدارکات 
کننــدگان تامیــن  لیســت  ایجــاد  و  داخلــی 

14- تسویه اوراق صکوک در اردیبهشت ماه سال 96 
به ارزش 1/040/000 میلیون ریال که در ســال 92 

اخذ شده بود.
15- تغییر کاربري و اخذ مجوز ســاخت واحدهای 
تجــاري و مســکونی در زمیــن قــورت داغــی
اهداف مهم شركت در سال 1396 كه با تالش و 
همكاري كلیه كاركنان امید تحقق آن را دارد:

الف- افزایش تولید و فروش نســبت به ســال قبل
ب- سرمایه گذاری در افزایش ظرفیت های جدید

ج- ســرمایه گذاری در بخش روانکارهاي بنزینی و 
دیزلی با سطح کیفیت باال

د-اجــراي پروژه های deoiling، گاز خنثی و بویلر
ه- توســعه بــازار با عرضــه محصــوالت جدید و 
افزایــش ظرفیــت به منظــور افزایش ســهم بازار

و- توسعه بازارهاي صادراتی براي محصوالت نهایی 
ازجمله انواع گریس

ز- اصالح خطوط پرکن و بســته بندی محصوالت
ح- توسعه فعالیت های تبلیغاتی به منظور احیاي برند 

نفت پارس
پروژه های در دســت اقدام شــامل موارد ذیل است:
1- مکانیزه نمودن خطوط پرکنی و بسته بندی روغن
)De - Oiling( 2- پروژه فیلتراسیون مرحله سوم

3- پروژه بویلر یدکی
4- پروژه بهسازی و ارتقای سیستم کنترل مرکزی 

)DCS( پاالیشگاه
5- پــروژه قالب ریزی و بســته بندی تمام اتوماتیک 

پارافین رنگ بری شده
6- پــروژه خریــد سیســتم تولیــد گاز خنثــی
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8- بهینه ســازی مصرف آب و حامل هــای انرژی
9- پروژه انحالل ادتیو

10- پروژه بهسازی سالن پرکنی چلیک
30-T 11- پروژه ساخت مخزن

12- پروژه اســتقرار سیســتم مدیریت انرژی )ایزو 
)50001
تاریخچه

اول آذر مــاه 1337 مطابــق بــا 22 نوامبر 1959 
میالدي شرکت نفت پارس به طور رسمي تاسیس 
شد. در تاریخ دوم دیماه 1337، هنگامي که روزنامه 
رسمي کشور به شماره 4039 در تهران منتشر شد. 
در صفحه 4 آن توجه مخاطبــان روزنامه به آگهي 
تاسیس شــرکت نفت پارس که در ستون دوم این 
صفحه درج شده بود، جلب شد.این آگهي تقریبا 164 
کلمه اي سرآغاز تاسیس شرکتي بود که همینک در 
پایان پنجاهمین سال فعالیت به عنوان یک شرکت 
معتبر و مهــم، و صاحب پاالیشــگاه تولید روانکار 
خصوصي در ایران و خاورمیان شناخته مي شود.در 
باره موضوع شرکت و سرمایه اولیه در آگهي رسمي 
شرکت نفت پارس که به شماره10544  اداره ثبت 
شرکت ها و عالئم تجاري و اختراعات به ثبت رسیده 
مي خوانیم.به منظور ایجاد کارخانجات تهیه مواد و 
محصوالت نفتي و ساختمان تصفیه خانه هاي نفت و 
سایر عملیات تجاري با رعایت قوانین مربوطه شرکتي 
به نام شرکت سهامي نفت پارس که سرمایه آن مبلغ 
150 میلیون ریال تعیین گردیده و به 15 هزار سهم 
10 هزار ریالي با نام تقسیم و یک ثلث بهاي اسمي آن 
نقدا پرداخت شده و طبق اظهار در تحویل و در اختیار 
مدیران شرکت مي باشد و بقیه تعهدي است، از تاریخ 
اول اذرماه 1337 به مدت نا محدود در تهران خیابان 
فردوسي، ساختمان امیني تشکیل گردید و موضوع 
شرکت براساس ماده دو اساس نامه عبارت است از:

الف: ایجاد کارخانجات تهیه مواد و محصوالت نفتي 
و ساختمان تصفیه خانه هاي نفت در نقاط مختلف 
کشور و واردات مواد و محصوالت نفتي، بسته بندي،  

توزیع، حمل ، فروش و صادرات مواد و محصوالت نفتي 
و آنچه مربوط به مواد نفتي و هیدروکربورها مي باشد 
که براي شرکت الزم به نظر مي رسد یا بعدا هیئت 
مدیره و یا شرکاء الزم بدانند.)با رعایت قوانین مربوطه(.

ب: تصــدي هرنــوع عملیات تولیــدي و معامالت 
مربــوط به آن کــه طبق تشــخیص هیئت مدیره 
شــرکت متضمن منافع شرکت باشــد یا به نحوي 
از انحــاء موجبــات ازدیاد حقوق شــرکت یااموال 
آن را فراهم بنماید، بالخص نســبت به تولید مواد.

ج: ساخت عمارت و کارخانه ها به نحوي که مقصود 
شرکت راعملي سازد.

د: اقــدام به عملیات مذکــور در فوق اصالتا و وکالتا 
ویا غیر مستقیم ویا به وسیله تعیین نماینده یا غیر 
آن در تمــام نقاط دنیا و یا به وســیله عقد قرارداد 
بــه واگزاري کار به پیمانکاران یا به وســیله هیئت 
هاي نمایندگي یا به وســیله تاســیس شرکت ها 
ویا از طریق مشــارکت با افراد حقیقي و حقوقي یا 
مبادرت به هر نوع عملي که قانونا مجاز باشــد و به 
هــر نحوي که قانون به صراحت منع نکرده باشــد.

تاسیس شــرکت نفت پارس به عنوان اولین تولید 
کننده غیــر دولتي روانکار مصادف با ایامي اســت 
که در کشــور ما، شــرکت ملي نفت ایران از طریق 
پاالیشگاه نفت ابادان چند نمونه از روانکارها را تولید 
مي کرد و در اختیــار مصرف کنندگان داخلي قرار 
مي داد.نوع شرکت بر اساس ماده یک اساسنامه، نوع 
شرکت سهامي عام بود، شــرکت از سال 1341 در 
سازمان بورس اوراق بها دار تهران پذیرفته شده است.

تولیدات اولیه: پس از انتشــار آگهي رسمي، شرکت 
نفت پــارس در کیلومتــر 19 =جــاده مخصوص 
کرج اقدام با ایجاد تاسیســات پاالیشــگاه تصفیه 
و تولیــد روانکارها مي کند و در دو ســال بعد، در 
تاریــخ ســوم دي مــاه 1339 روزنامــه کیهان در 
شــماره 5254، خبــري به این مضمــون درج مي 
کند:»پاالیشــگاه شــرکت نفت پارس در تهران، به 
زودي فعالیتهــاي خود را شــروع خواهــد نمود«.
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سوغاتی نور
ماهتاب کهنوج، تاللویی روشن برای شکوفایی کشور

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شرکت 
تولیــد بــرق ماهتاب کهنوج )ســهامی عــام( مورخ 
1396/02/20در محل نیروگاه طرشــت برگزار گردید. 
در این مجمع که با حضور 97/475 سهامداران حقیقی و 
حقوقی، اعضای هیات  مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق 
بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع بر عهده آقای محمد مالکی بود که جنابان احمد 
مشایخی و محمد شوشتری  زاده در مقام نظار اول و دوم و 
آقای محمدرضا اخوان به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

در ادامــه بــا قرائت گــزارش هیات  مدیــره به مجمع 
مربوط به اهــم فعالیت هــای صورت  پذیرفته در طی 
ســال مالی منتهی به 1395/10/30 و پس از استماع 
گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع  نشینان با 
طنین صلوات خود ضمن تصویــب صورت های مالی 
و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقسیم سود  
1200 ریالی به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.

همچنین موسســه حسابرســی و خدمات مدیریت 
حساب  گســتر پویــا به عنــوان بــازرس اصلــی و 
موسســه حسابرســی و خدمــات مدیریــت اصول 
پایــه فراگیر به عنوان بــازرس علی البدل برای ســال 
مالــی منتهــی بــه 1396/10/30 انتخــاب گردید.
مهندس محمدرضا اخوان مدیر مدبر شرکت در ابتدای 
گــزارش جامع خود به مجمع به معرفــی اولیه بازار و 
فضای حاکم بر اقتصاد صنعت کشــور در سال گذشته 
پرداخت و با تشــریح دســتاوردهای درخشان شرکت 
در ســال مالی مورد گزارش با ذکر آمار و ارقام که خود 
شاهد گواه تالش ستودنی این تیم مدیریت و مجموعه 
برجسته بوده، پرداخت ازجمله افزایش 58 درصدی در 
تولید برق نسبت به ســال گذشته که در کنار افزایش 
3 درصدی فروش صنعت برق در ســال جاری نسبت 
به ســال مالی قبل و رشد سهم شرکت از بازار داخلی از 
0/05 درصد به بیش از 0/08 در سال 1395 اشاره کرد.
مدیرعامل موفق شرکت در تشریح افزایش نرخ بازده حقوق 
صاحبان سهام و ذی  نفعان به 68 درصد در سال مالی مورد 
گزارش سه آیتم اصلی تکمیل نیروگاه شوباد، بهره برداری 
تجاری از واحد بخار در پاییز 1395 و کاهش بهره دوره 
ساخت پیش بینی شــده را تاثیرگذار خواند و یادآور شد 
پتانسیل شرکت و این نکته که نیروگاه های این شرکت در 
نقطه ژرف شبکه و با مطالعات دقیق و کارشناسی احداث 
شده که با توجه به ضریب بار باال برای برق تولیدی این 
شرکت ریسک وجود رقیب در منطقه وجود ندارد. او در 
ادامه سخنانش گفت به دلیل موقعیت جغرافیایی و آب و 
هوایی نیروگاه که در ماه های سرد سال افزایش تولید را شاهد 
هستیم و تسهیالت اخذشده برای تامین نقدینگی الزم با 
حفظ رعایت صرفه و صالح شرکت و با در نظر گرفتن ثابت 
بودن نرخ بهره های وام دریافتی بوده که این موضوع ریسک 
نوسانات نرخ بهره را در شرکت تحت کنترل قرار می دهد.

مهندس اخــوان در بخش دیگری از گــزارش خود با 
اشــاره به این نکته که عمده تجهیزات شرکت، ساخت 

جوانــان و تالشــگران ایرانی بوده کــه اکنون با کمک 
تکنســین ها و کارکنان داخلی و درایت و تدبیر مدیران 
توانسته در رونق بخشی به اقتصاد و روشن نگاه داشتن 
چراغ و نور موردنیاز کشــور، خط ســیری روشن برای 
تجلی کشــورمان فراهم ســازد، ابراز امیدواری کرد با 
حمایت جدی از این نوع بنگاه های اقتصادی در کشور 
و توجــه جدی و اهتمام به حمایت از بخش خصوصی 
کشورمان شاهد جهشی بزرگ در اقتصاد ایران باشیم تا 
این جهش در زندگی مردم نیز تاثیر خود را نشان دهد.

مدیر توانمند شرکت در پایان گزارش خود خبرهای خوبی 

برای سهامداران بابت پروژه شوباد داشت؛ اخذ معافیت 
ماده 132 قانون مالیات های مستقیم برای نیروگاه شوباد 
و انجام کار کارشناســی دقیق و رایزنی های گسترده تا 
در صورت توجیه پذیر بــودن طرح به لحاظ اقتصادی،  
پیگیری اجرای فاز دوم نیروگاه سیکل ترکیبی شوباد با 
استفاده از تاسیسات و تجهیزات دارای تکنولوژی مناسب 
و راندمان بهینه با ظرفیت تقریبی 500 مگاوات و انجام 
مذاکرات اولیه جهت تامین مالی پروژه با بانک های داخلی 
ازجمله بانک صنعت و معدن، بانک سپه و بانک توسعه 
تعاون ازجمله خبرهای خوب بود. بی شــک کسب این 
موفقیت ها برای شرکت در سال گذشته بدون یک تیم 
مدیریتی قوی من جمله مهنــدس حدادیان، مهندس 
عظیم  زاده، مهندس مســعودی، مهندس شوشتری و... 
امکان پذیر نبود. جمعی باورمدار و معتقد به خرد جمعی 
که تا دســت در دست هم و با حمایت و اجرایی کردن 
برنامه های مدون مدیریتی توانسته اند نقشی خوش در 
سال مالی گذشــته برای ذی  نفعان به تصویر بکشند.

پیام هیات  مدیره
بزرگ ترین سرمایه گذاری منطقه جنوب استان کرمان 
طی سال های بعد از پیروزی انقالب یعنی نیروگاه شوباد 
با تکمیل بخش بخار در سال 95 به ظرفیت کامل رسید و 
با حضور معاون اول ریاست جمهوری ضمن حضور وزرا و 
مسئولین بلندمرتبه کشوری و منطقه رسمی افتتاح شد که 
آثار مثبت این اقدام در توسعه و رشد منطقه و بخش هایی 
از استان سیستان و بلوچســتان طی سال های آتی به 
منصه ظهور خواهد رسید و همچنین بر اساس تصمیم 
صاحبان سهام و مدیران شرکت، نسبت به آماده سازی و 
عرضه فروش 5 درصد از سهام شرکت از طریق شرکت 
فرابورس اقدام گردید و اینک شرکت به عنوان یک عضو 
بازار ســرمایه و حاضر در بورس و با تعداد بیش از 6 هزار 

ســهامدار به فعالیت خود به طور شفاف ادامه می دهد.
نیروگاه شــوباد با ضریب آمادگی 94/22 درصد و تولید 
2/132/988 مــگاوات ســاعت انرژی در طی ســال و 
نیروگاه کهنوج با ضریب آمادگی 93/91 درصد تولید و 
143/056 مگاوات ســاعت انرژی، مجموعا حدود 0/8 
درصد از تولید برق کشور را در طی سال به خود اختصاص 
داده و با توجه به شرایط خاص شبکه برق کشور در آن 
منطقه و نیاز به تولید انرژی الکتریکی و اجتناب از افت 
ولتاژ، سهم تولید این شرکت در طی سال های بعد نیز از 
شرایط مناسب برخوردار بوده و حتی بهبود خواهد یافت.
درآمد شرکت طی سال مالی موردنظر از محل فروش برق 
برابر 1/265/154/771 هزار ریال و هزینه های شرکت نیز 
طی مدت مزبور برابر 473/746/167 هزار ریال بوده است.
فــروش برق تولیدی نیــروگاه شــوباد از طریق انعقاد 
قرارداد خرید تضمینی )E.C.A( تا پایان دوره 5ســاله 
تعیین شده در قرارداد برای هر واحد ادامه خواهد داشت 
و پــس از پایان ایــن دوره برق تولیدی نیروگاه کهنوج 
با انعقاد قرارداد با شــرکت مدیریت شــبکه برق ایران 
در بازار برق یا بورس انرژی عرضه و فروخته می شــود.

بهره برداری و تعمیرات دو نیروگاه متعلق به این شرکت 
بر عهده شرکت های پیمانکار صاحب تجربه و خوش نام 
در ســطح کشــور بوده، ضمن آنکه نظارت و کنترل 
بر فعالیت های دو شــرکت مذکــور و مدیریت کالن 
مجموعه با اســتفاده از متخصصین و کارشناسان فنی 
و مالی در محل نیروگاه هــا و در تهران انجام می گیرد. 
به عالوه بالغ بر ده هزار نفر ســاعت دوره آموزشــی طی 
سال گذشته و بر اساس رهنمود شرکت در شرکت های 
پیمانکار تعمیرات و بهره برداری برگزار شــده اســت. 
 )H.S.E( حفظ و ارتقای ایمنی، محیط زیست و سالمتی
از دیگر موارد مهم موردنظر شــرکت بوده که به صورت 
مستمر طی ســال انجام گرفته اســت. اجرای فاز دوم 
نیروگاه شوباد در دست پیگیری است و نسبت به اخذ 
مجوزهای الزم اقدام گردیده است و پیش بینی می شود 
ظرف ســال مالی آینده عملیات پروژه آغاز و واحد اول 
گازی آن تا پیک مصرف سال 98 به بهره برداری برسد.

وجود نیروگاه های مذکور در منطقه محروم و با ارتفاع کم از 
سطح دریا و نیاز مبرم منطقه و استان سیستان و بلوچستان 
به تداوم تولید برق نیروگاه، رشد قابل توجه میزان مصرف 
انرژی الکتریکی، امکان صدور بخشی از برق تولیدی به 
کشورهای همسایه شرق ایران، توسعه سریع ظرفیت های 
تولید گاز و سوخت مایع در کشور و نیروی انسانی مناسب و 
تحصیل کرده در صنعت برق، فرصت مناسبی برای فعالیت 
هر چه بیشتر شرکت فراهم می نماید. ضمن آنکه انحصار 
نسبی در فروش برق به بخش دولتی، انحصار صادرات برق 
به دولت، کمبود نقدینگی و تاخیر در پرداخت مطالبات 
ناشی از فروش برق چالش های اساسی پیش رو می باشند.

تقاضا و انتظــار دارد مجمع عمومی صاحبان ســهام 
بــا راهنمایی خــود، این شــرکت را در تداوم مســیر 
موفقی که پیموده اســت کمــک و یــاری فرمایند.
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رئیس ســازمان ملی بهره وری ایران گفت: ســایپا جزو ده بنگاه اقتصادی منتخب 
برای اجرای چرخه مدیریت بهبود بهره وری در کشــور است و مدیران عالی گروه 
خودروســازی سایپا همیشــه با دلســوزی، ارتقای بهره وری را دنبال می کنند.

دکتر رویا طباطبایی یزدی رئیس سازمان ملی بهره وری ایران با بیان مطلب فوق، اظهار 
کرد: مدیران ارشد گروه سایپا به مقوله ارتقای بهره وری بسیار عالقه مندند و در این زمینه 
گام های موثری برداشتند و همچنین متخصصان و کارکنان این مجموعه با تمام وجود 
خواهان ارتقای بهره وری هستند و تالش های زیادی در این مسیر صورت گرفته است.

طباطبایــی یزدی پس از شــرکت در همایش تالشــگران بهــره وری و بازید از 
نمایشــگاه دســتاوردهای ارتقای بهره وری گروه سایپا خاطرنشــان کرد: متوجه 
شــدیم که همکاری بســیار خوبی بین ســایپا و دانشــگاه وجود دارد و در گروه 
ســایپا به خالقیت ها و نــوآوری ها بها و اهمیــت داده می شــود و این توجه و 
اهمیــت تاثیر زیــادی در ارتقای بهره وری در مجموعه ســایپا خواهد داشــت.

وی تصریح کرد: امیدواریم در بین زیرمجموعه های ســایپا و حتی با خودروسازان 
دیگر رقابت بیشــتری به وجود آید، چون رقابت باعث ارتقای بهره وری  می شود. 
رئیس ســازمان ملی بهره وری ایران گفت: برنامه ششم توسعه ابعاد مختلفی دارد 
و مســایل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... را شامل می شود و در بخش صنعت 
خودروســازی ارتقــای بهره وری تاثیر بالمنازعی در برنامه ششــم توســعه دارد.

وی افزود: صنعت خودروســازی به دلیل پیوســتگی آن با بقیه صنایع چه صنایع 
باالدستی و چه صنایع دیگر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و می بینیم که 
کشــورهای پیشرفته دنیا هیچگاه صنعت خودروسازی را کنار نمی گذارند و حتی 
دیدیم که در بحران اقتصاد جهانی در ســال 2008 با مشــکالتی که برای صنعت 

خودروسازی آمریکا رخ داد، دولت هیچگاه دست از حمایت از خودروسازی برنداشت.
طباطبایــی تاکید کــرد: اگر بخواهیم ایران در منطقه و آســیا جزو کشــورهای 
صنعتی قلمداد شــود باید بیش از پیش به صنعت خودروســازی اهمیت ویژه ای 
قایل شــویم و صنایع خودروسازی هم باید به کیفیت و بهره وری به عنوان دو بال 
توسعه بهای بیشتری دهند تا بتوانند با کاهش هزینه ها، کیفیت را افزایش دهند.

رئیس سازمان ملی بهره وری ایران گفت: در همه کشورهای پیشرفته صنعت خودرو 
صنعت اســتراتژیک آنها است چون با صنایع بسیاری در ارتباط است. ایران هم اگر 
بخواهد در صنعت پیشــرفت داشته باشــد، باید در صنعت خودرو سرمایه گذاری 
زیادی انجام دهد تا بتواند این صنعت را به سطح استانداردهای جهانی نزدیکتر نماید.

وی افزود: هرچقدر کشورها پیشرفته تر باشند، سهم بیشتری از رشد اقتصای شان را  
از طریق بهره وری حاصل می کنند. بهره وری با رشد اقتصادی ارتباط مستقیمی دارد.

طباطبایی یزدی گفت: بهره وری را باید در بازه های زمانی میان مدت و بلند مدت یعنی 
5 تا 15 ساله مورد سنجش قرار دهیم و امیدواریم با کمک صنعت خودروسازی کشور 
بتوانیم سهم بیشتری از رشد اقتصادی را از بهره وری در صنعت خودرو شاهد باشیم.

براساس این گزارش، در ادامه سیدمحمدعلی سیدابریشمی رئیس هیئت مدیره گروه 
خودروســازی سایپا ضمن قدردانی از تالش های سازمان ملی بهره وری ایران بابت 
همراهی و همچنین کارکنان و مدیران گروه سایپا در اعتالی نام سایپا، گفت: چند مقوله 
است که در کشور باید به آنها اهمیت قایل شویم و در جهت توسعه آنها بیشتر تالش 
کنیم. یکی از این مسایل مهم، محیط زیست است که در این زمینه، سایپا پیشتاز است.

وی افزود: یکی دیگر از مســایلی که در کشور اهمیت دارد، ارتقای بهره وری است 
و آنچه که مهم اســت آن که ما به عنوان یک بنگاه اقتصادی باید همه تالش مان 
را در جهــت ارتقای بهره وری بکار بندیم تا شــاخص بهره وری کشــور ارتقا یابد.

رئیس هیئت مدیره گروه خودروسازی سایپا تصریح کرد: اکنون که رشد اقتصادی مثبت 
است باید در جهت استفاده از ظرفیت های کشور اقدام نماییم و از ظرفیت های موجود می 
توان به ظرفیت انرژی، آب، سرمایه مالی و نیروی انسانی، امکانات و تدارکات اشاره کرد که 
در همه بخش ها خوشبختانه صرفه جویی های بسیار مناسبی در سایپا حاصل شده است.

سیدابریشمی گفت: با تدبیر مدیران ارشد گروه، سایپا توانست مشکالت مالی خود 
را برطرف نماید و ان شــااهلل امســال بتوانیم سود عملیاتی مناسب داشته باشیم و 
روند فعلی نشــان دهنده آن است که سایپا مسیرش را درست انتخاب کرده است.

گفتنــی اســت در همایش تالشــگران بهره وری گروه خودروســازی ســایپا از 
طــرح ها، کارکنــان و گروه های خــالق و نوآور در ســطح گروه خودروســازی 
ســایپا با حضور رئیس ســازمان ملی بهره وری ایران، رئیــس هیئت مدیره گروه 
ســایپا و قائم مقام معاونت اداری و توســعه منابع انســانی ســایپا تجلیل شــد.

معاون بازاریابی و فروش گروه خودروســازی ســایپا گفت: بر اساس گزارشهای 
شرکت بازرسی و کنترل کیفیت ایران و نظر سنجی های بعمل آمده از مشتریان و 
اطالعات و آمار وزارت صنعت و معدن ،گروه خودروسازی سایپا رشد چشمگیری 
در شــاخص های ارزیابی شرکت بازرســی و کیفیت استاندارد ایران داشته است

به گزارش ســایپا نیوز، رضا تقی زاده معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی 
ســایپا افزود: در چهار شــاخص مهم و اساســی شــامل کیفیــت خودروهای 
تولیدی ، رضایت مشــتریان از خدمات فروش و خدمات پس از فروش و ســهم 
بازار فروش رشــد چشــمگیر داشــته ایم، بطوری که با افزایش 17/5 درصدی 
کیفیت خودروهای تولیدی )تعداد ســتاره هــا ( و همچنین افزایش 9 درصدی 
شــاخصهای رضایت مشــتریان از خدمات فروش و 5/5 درصد از خدمات پس از 
فروش ســهم بازار این گــروه را از 33 درصد کل بازار به 42 درصد افزایش یافت.

معاون بازاریابی و فروش گروه خودروســازی ســایپا با اشــاره به برخی از عوامل 
موثــر در ایــن ارزیابی گفت: بهره برداری از شــبکه توانمند فــروش و خدمات 
پــس از فــروش، تعریف و اجــرای چندین  پــروژه در زمینــه ارتقای کیفیت 
محصــوالت، تنوع در روش های فروش، اطالع رســانی مناســب به مشــتریان 
، توجــه به نظــرات مشــتریان و صاحبنظــران از جمله عوامل رشــد توامان 
کیفیــت و کمیت فــروش محصوالت و خدمــات پس از فروش به آنها اســت.

وی در خصوص عملکرد مناســب خودروســازان در ســال های اخیر افزود: در 
گذشــته نه چندان دور خریداران خودرو مجبور به خرید خودروهای دست دوم 

بدون گارانتی با هزینه های  سنگین مالی از مبادی های مختلف بودند که پس از 
تغییر رفتار مناسب خودروسازان، متناسب با توان خریداران این دسته از مشتریان 
به خرید خودروی صفر کیلومتــر روی آورده  و امکان خرید خودروهای مختلف 
با تســهیالت مناســب با پایین ترین نرخ و با گارانتی مطمئن ایجاد شده است.

تقی زاده با بیان فراز و نشیب در هر تجارتی گفت: بروز رونق و کسادی در هر قسمتی 
از تجارت ممکن است و به جای اظهار نظر های خارج از اصول باید به فکر راه حل 
اساسی بود آنچنان که با ورود اینترنت به زندگی افراد چاپخانه های روزنامه ها در اکثر 
کشورها کم رونق شدند ولی آن ها که خود را بروز نمودند از این وضعیت نجات یافتند. 
بنابراین الزم است واحد های کم رونق اقتصادی در بخش خودرو در داخل خود عارضه 
یابی نموده و با دادن اطالعات غیر کارشناسی به دیگران اتهام بی اساس وارد ننمایند.

ایشــان در خصوص الــزام رعایت مصوبات شــورای رقابــت در قیمت گذاری 
خودرو توســط شــرکتهای تولید کننده افزود:  افزایش قیمت نهادهای تولیدی، 
افزایــش نرخ تــورم، افزایش قیمت های بیمــه و ... از عوامل موثــر در افزایش 
قیمت خودرو اســت که با توجه به رشــد این عوامل طی یک سال اخیر، با تایید 
شــورای رقابت شــاهد افزایش قیمت خودروها در آینده نزدیــک خواهیم بود.

معاون بازاریابی و فروش سایپا با اشاره به انعطاف پذیری و بروز بودن این گروه عظیم 
خودروسازی گفت: عرضه سراتو در بازار بورس نشان از پیشرو بودن در تنوع عرضه و 
شفاف بودن معامالت و اطمینان از تناسب کیفیت و قیمت خودروهای شرکت سایپاست 
که سرعت خرید خودروهای مذکور در بورس بطور کامل این ادعاها را اثبات می کند.

رشد شاخص های گروه سایپا در ارزیابی شرکت بازرسی و کیفیت استاندارد ایران

سایپا جزو ده بنگاه اقتصادی منتخب برای اجرای چرخه بهبود بهره وری است
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