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مهندس مجید صفدری بازارشناسی است آزموده كار و آبدیده روزگار. مدیری از جنس آنها كه فعل خواستن و توانستن را 
بخوبی و به نحواحسن به انجام می رسانند. مدیری كه با سکانداریش در بیمه » ما « به این شركت بیمه ی نوظهور وجهی و 
اعتباری بخشید كه كمتر كسی برای آن متصور بود. مجیدخان صفدری كه از برندهای مدیریت در كشور بوده و در كمتر 
بنگاه مالی اعم از بانک و بیمه و سرمایه گذاری و ... می باشد كه متد و روش كاری وی الگو قرار نگیرد، در بازه زمانی ای كه 
بر مسند بیمه » ما « نشست توانست این بیمه را از محدوده دو تا میز و چهار تا پرسنل در كنج شعبات بانک ملت بیرون 
كشیده و بقول كمانداران این زه را چنان بکشد كه تیر آن فرسنگ فرسنگ طی مسیر كند. دیگر بیمه» ما « جدا شده از 
صغارت در پهنه ایران عزیز و تمام استانهای كشوری با نمایندگی و شعبات خود برای سهامداران و ذینفعان، فخر و مباهات 
حاصل می سازد آن هم به سبب ناخدایی كه در مجلس و وزارتین و نیروهای مسلح اسبی دارد و اسبابی برای تاختن.

بیمه ای كه توانست به درایت و تدبیر مدیران الیق خود برای محیط زیست كشورمان پناهگاهی و ملجائی باشد كه بسان 
یک چتر بر حیات وحش كشور سایبانی كند در برابر آفتاب كشنده بی رحم جهل شکار و غارت و تخریب محیط زیست. 
حمایت از پلنگ ایرانی و حیات وحش، توجه جدی به ایفای مسئولیت اجتماعی و رشدی همه سویه برای بیمه ای تازه 
شکل گرفته كه دوست ودشمن بر شایستگی و بایستگی آن اتفاق نظر دارند. مهندس صفدری دانش آموخته ای است 
محقق و پژوهشگر با ذهن خالق كه توانسته با سر پنجه هنر، مدیریت تعالی سازمانی را در بیمه ما نهادینه سازد. مجید 
صفدری دارای كارشناسی مهندسی پتروشیمی و  كارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی است. وی  پیش از این، عضو هیأت 
مدیره شركت بیمه ایران معین ، معاون توسعه بازار شركت بیمه ایران معین ، دبیر شورای راهبردی بیمه های زندگی 
بیمه ایران، رئیس شورای فنی بیمه البرز و عضو شورای فنی بیمه البرز بوده است . در خصوص فعالیت های آموزشی 
وی نیز می توان به تالیف5 جلد كتاب آموزشی در حوزه شیمی ، تالیف كتاب  در حوزه بیمه های مسئولیت و تدریس 
رشته بیمه های مسئولیت و مهندسی در صدور و خسارت اشاره كرد . مهندس ناظری واحد 3 پاالیشگاه شازند اراک و 
مسوولیت فروش واحد گوگرد، كارشناس ارشد واحد گروه صنایع مخابرات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، مدیر 
فروش شركت بین المللی ایماكو) تجهیزات صنعتی و آزمایشگاهی(، مشاور بیمه ای نایب رییس كمیسیون صنایع و معادن 
مجلس، ناظر خسارت بیمه های مسوولیت بیمه البرز و ارزیاب خسارت بیمه های مسوولیت، ارزیاب خسارت خودرو و 

مسوولیت كارشناسان بیمه ای شهرداری منطقه 7 تهران از دیگر پست هایی است كه صفدری آنها را تجربه كرده است.

مهندس مجید صفدری مدیرعامل » بیمه ما «

استاد گرانقدر جناب آقای محمدکاظم چقازردی
رئیس هیات مدیره ومدیرعامل محترم بانک سپه

درگذشت والده مكرمه را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن مرحومه رحمت 

غفران الهی و برای جنابعالی و سایر بازماندگان صبر و شكیبایی مسئلت می نمائیم. 

امیرحسینی
مدیرمسئول نشریه  اقتصاد    و بیمه

7 8 ه  ر شــما ل  و ا حیه  صال ا
در گزارش مجمع شركت محترم نفت پارس در صفحه 42 نشریه اقتصاد و بیمه در قسمت تیتر اسم 
مدیرعامل دكتر فدایی به اشتباه خورده كه جناب دكتر وفایی صحیح می باشد كه بدین صورت اصالح 

گردیده و از آن شركت معظم و مدیریت محترم پوزش می طلبیم.

7 8 ه  ر شــما م  و د حیه  صال ا
در گزارش مجمع شــركت محترم پخش البرز در صفحه 6 و 7 نشریه اقتصاد و بیمه در قسمت تیتر 
اســم مدیرعامل دكتر حیدری به اشــتباه خورده كه جناب دكتر مرادی صحیح می باشد كه بدین 

صورت اصالح گردیده و از آن شركت معظم و مدیریت محترم پوزش می طلبیم.

پنــج شــنبه 96/4/15 صبــح و بعدازظهــر در دو 
شــركت پارس شــهاب و پــارس خزر كــه مجمع 
ســاالنه می داشــتند حضور می داشــتم. خداوند را 
شــاهد می گیرم كه با ذوق، دست به دعا و از شوق، 
اشــک دیده ریختم. در این زمان كه از ســنگ ناله 
خیزد و نه بخش خصــوص و نه دولتی و نه تعاونی 
به میدان اقتصاد كه همانا شــاهرگ حیات كشــور 
اســت چشم ببســتند و در این كویر برهوت كه نه 
شــهر آب دارد و نــه بیابان راه، بــه همت مردانی 
مــرد، چراغــی برافروخته دیدم كه كســی را قادر 
بــه خاموش كردن آن نیســت، مردان كهنســال و 
ســرد و گرم چشــیده، متدین و متعهــد به وظیفه 
كــه با عرضه دانش علمی عملی خود محصولشــان 
را بــه میدان كار آورده و به وســعت محیط میدان 

حاضرشــان بــا اشــتغال كارآفرینی و افــزودن به 
دانــش فنی نور به تاریکی بخشــیده اند كه به پاس 
این كارنامه ی درخشــان طنین صلــوات حاضرین 
در مجمع نیکو پاداشــی بود كه بدانها عرضه شــد 
و در راس ایــن تیم جناب دادوش، بچه مســلمانی 
كــه هم درد جنوب شــهری را حس می كند و هم 
ســفره خان خانه كارگرش را رنگین و سفره اش را 
پر می خواهد، جناب میهن دوســت انبانی گرانبها و 
جا مانده از فهم بانک داری در كشــور، جناب استاد 
ماهرو وارســته ای بنام كه به احترامش كاله از سر 
برمی دارنــد و در ادب و تواضع پیشــگام از هر تو و 
جنابان زنــدی كه همتی هر یک بــا كوله باری از 
علم و تجربه و حاصل كارشــان در طول یک ســال 
مالی نشــانی داشــت از خبرهای خوش این روزها.

ها ز و ر ین  ا ب  خو ی  هــا خبر



لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  79 | تیر  ماه  1396| 

یر
ردب

ن س
سخ

خسرو اميرحسيني

نو  ت  یال تما
هنگ فر ر  د

صر معا ن  جهــا  
در گذشته كلماتی بود كه دست كم برای بیشتر افرادی كه متعلق به یک گروه 
معین اجتماعی بودند مفهوم روشنی داشت. اما با وجود گسترش بی سابقه وسایل 
ارتباطی زمان ما وامکانات بی سابقه ای كه برای پیدایش یک زبان مشترک بوجود 
آمده است بسیاری از این كلمات آنچنان زیرورو شده و در قالبهای مختلف بکار رفته 
كه برای هر كس معنائی متفاوت پیدا كرده است. شاید كلمة فرهنگ از آن قبیل 
باشد. از اینرو قبل از اینکه در این باره سخنی بگویم برآن شدم كه خود،«فرهنگ« 
جامعی را باز كنم وببینم تعریف رسمی این كلمه را در كتب معتبر چگونه كرده اند.

از لیتــره والروس وربر )كه عالقة خاصی بدان دارم( گرفته تا وبســتر ومعین - 
دیدم تعاریفی كه از كلمة فرهنگ شــده آنقدر زیاد ومختلف است كه صرفنظر 
كــردم، بخصوص آنکه هیچکدام آنها با اثری كــه این كلمة خاص در ذهن من 
گذاشته اســت وفق نمیداد. تنها،مثلی را از قول ادوار هریو در یکی از آنها دیدم 
كه سخت بدلم نشســت وبخاطر سپردم تا آنرا نقل كنم.  بگفتة هریو »فرهنگ 
آن چیزیســت كه میماند وقتی كه همه چیز دیگر فراموش شده است!« بدین 
خاطر سعی كردم كلمة فرهنگ را به مفهومی كه خود از آن دارم تعریف كنم تا 
الاقل در این گفتگو ابهامی پیش نیاید. بنظرم رســید كه بدین شکل هر ایرادی 
هم متوجه این تعریف ذهنی گردد دســت كم این امتیاز را خواهد داشــت كه 
تا حدودی گفتگو را آســان تر میکند. با اجازه شــما این تعریف را نقل میکنم:

فرهنگ را میتوان مظهر همه ارزشها و وسایلی دانست كه به كمک آن انسانها بطور 
انفرادی یا دسته جمعی می كوشند تا جبر زندگی ومحیط را با خواستهای آزادی وخرد 
انسانی سازگار كنند و از آنراه زندگی و ارتباط خود را با جهان زیباتر و زایاتر سازند. 
ایــن تعریف را با آنکه كلی بنظر میرســد از آن جهت می پســندم كه فرهنگ 
را جزئــی از مبارزة بزرگ انســانها در راه زندگی وحیثیت انســانی می ســازد، 
تمایــز فرهنــگ را از مقوله هــای دیگر تا حدی مشــخص می كنــد ودر عین 
حال وجه مشــترک آنچــه را كه فرهنگ های مختلف می نامنــد بیان می دارد. 

اینک به جنبه های مختلف این تعریف می پردازم:
از جبر زندگی ومحیط شــروع میکنم كه وجه مشترک همه انسانها واجتماعات 
بشــری اســت. این جبر ممکن اســت صورت دنیای لخت وبــی رحم ما قبل 
تاریــخ را بخود گیرد یا به شــکل محدودیتهــای مرئی یا نامرئــی اجتماعات 
پیشــرفته امروز درآید، ممکن اســت چهرة فقر و گرســنگی وجهل و بیماری 
را داشــته باشد یا بصورت مجموعی از ترســها وعقده های روانی وحس تنهائی 
وبیگانگی بشر تجلی كند، ممکن است از راه محدودیتهای اقتصادی واجتماعی 
یــک اجتمــاع باصطالح آزاد پدیدار گردد یا مســتقیماً بصورت یک سیســتم 
اســتعماری خارجی برملتی تحمیل شــود. هر چه باشــد حتی در مواقعی كه 
فشــار این جبر محســوس نیست بشــر هر كجا ودر هر موقعی باشد با مظاهر 
گوناگون آن روبروســت. این یک واقعیت مشترک زندگی همه مخلوقات است. 
اما واقعیت دیگر،واقعیت مهم تر، واقعیتی كه مسألة »فرهنگ« ونقش آدمیت و 
موجودیت روحی وفکری او را بمیان میکشد، درچگونگی وطرز روبروشدن انسانها 
با جبر زندگی است. دراینجاست كه بین ما وسایر مخلوقات، بین صاحبان فرهنگ 
و اقوام باصطالح وحشی و فاقد فرهنگ، واكنش ها فرق می كند. جارپایان وجانوران 
راهی جز آن ندارند كه خود را تســلیم محیط ســازند وبا آن منطبق شوند. آنها 
نمی توانند محیط خارج را تغییر دهند وبر جبر تسلط یابند چون فاقد شعور وتفکر 
وفرهنگند. وحتی آنجا كه در مقام چاره جوئی ودفاع از خود برمیآیند،چون واكنش 
آنها اساســاً جنبة غریزی وحیوانی دارد،«فرهنگی« بوجود نمی آورد زیرا دوعامل 
آزادی وخرد )بمعنای فلســفی آن( در آن راه نمی یابد. در مقابل ، حتی انســان 
نئاندرتال همینکه نخستین آگاهی را نسبت به اندیشه و آزادی انسانی خود بدست 
مــی آورد و در راه بیان و اعمال آن گام برمی دارد به اســتانه فرهنگ راه می یابد. 
واین حکایت همه انســانهائی است كه از نیروی اندیشــه وخرد برخوردارند وبه 

آزادی خود آگاه. اینها طور دیگر با حبر زندگی روبرو میشوند. می كوشند تا دنیای 
خارج را،از راه دانش و بینش و آفرینش، با مقتضیات رشــد وآزادی خود سازگار 
سازند،به ستیزه جوئی با كائنات می روند، آنجا كه پیروز می شوند با نیروئی بیشتر 
طرح پیروزی تازه ای را می ریزند و آنجا كه شکست می خورند از راههای دیگر از 
راههای آفرینش هنری وعلمی ارتباط های تازه با جهان واقعیات برقرار میکنند. با 
جبرزندگی در بازی و آزمایش دائم بسر میبرند و در این تالش دائم امکانات آزادی 
وخرد انسانی را در خدمت زندگی قرار میدهند تا آنرا غنی تر وزایاتر كنند. بدین 
شکل دانشمندی كه به اختراع یا كشف تازه ای می رسد، موسیقی دانی كه درد و 
شادی خود را به راز آهنگش می سپارد واز آنراه برتری روح آزادة خود را برجبرزندگی 
می سراید،هنرمند یا نویسنده ای كه با پیام خود - یا از راه سازندگی و یا از راه هجو 
واعتراض - موجودیت خود را بعنوان انسانی آزاد وخرمند محرز می دارد و بدنبال 
آنها صدها هزار انسان ناشناسی كه هر یک بنحوی درتالشند تا مرزهای جبر را 
در حد پیدایش وگسترش فرهنگ جهانی شركت می كنند و بدان شکل ومحتوی 
می بخشند. فرهنگ، حاصل این تالشها ودر نتیجه فراگردیست كه از آن راه انسانها 
جبر تحمیلی زندگی ومحیط را رد می كنند و می كوشند تا با ایجاد نظامی انسانی 
جهان خارج را با مقتضیات وخوشبختی و رشد كامل خود هر دم سازگارتر سازند. 
می توان گفت كه هر ملت زنده ای، در هر كجا و موقعی باشــد، فرهنگ خود را 
دیر یا زود بدست می آورد چون برخورد اندیشة آزاد انسانها با جبرزندگی همه جا 
زایندة ارزشهائی است كه جمع آنرا فرهنگ یک ملت تشکیل می دهد. ودر عین 
حال میتوان گفت كه این فرهنگ ها،هر چه باشد ناچار وجه مشتركی دارند كه از 
تالش همگانی در ایجاد ارتباطی زیباتر وبارورتر با دیگران وجهان خارج برمی آید.
اینک ببینیم چنین تالشــی در دنیای معاصر،درچه شــرایطی انجام میگیرد؟
قدرتی كه بشر امروز از لحاظ گسترش نیروی تولیدی و تأمین وسایل مادی رفاه 
وآسایش خود بدست آورده است بی شک در تاریخ چند هزار سالة دنیا بی سابقه 
بوده است. در كشورهای صنعتی پیشرفته این قدرت با آهنگی روزافزون گسترش 
می یابد وروابط انسانها را با یکدیگر وبا اجتماعات خود تغییر می دهد. سرعت این 
تحوالت انقالبی، تجمع قدرت دردست واحدهای مرئی ونامرئی، گسترش نیروهای 
ســازنده و تخریبی بموازات یکدیگر، مقتضیات حفظ ورشــد سازمانهای عظیم 
اجتماعی وصنعتی، همگانی شدن ارتباطات جمعی،رشد سریع تضادهای گوناگون 
از جمله تشدید حس بیگانگی از خود وبیگانگی فرد نسبت به اجتماع )باصطالح 
جامعه شناسان الیناسیون( از عواملی هستند كه مجموع آنها تغییرات كیفی بی 
ســابقه ای در شالودة اجتماعات كنونی بوجود آورده وماهیت جبر زندگی را نیز 
عوض كرده است. روی هم رفته یورش بی سابقة نیروهای سازمانی وتکنولوژی در 
زندگی افراد واجتماعات از یکسو بسیاری از نگرانی های سابق بشر را تسکین داده 
واز سوی دیگر اضطراب وترسهائی تازه در او بوجود آورده است. آنچه شایان مطالعه 
است جهت های مختلفی است كه در اثر این دو نوع واكنش در تحول فرهنگ یا 
فرهنگ های جهانی پدید آمده است. ابتدا از«فرهنگی« سخن می گویم كه روبنای 
طبیعی تغییرات بزرگ تکنولوژی وعلمی زمان ما را تشکیل می دهد. وشاید آنها كه 
فرهنگ را بمعنای سنتی وكالسیک آن تلقی میکنند حتی حاضر نباشند كه نام 
»فرهنگ« را بدان بدهند. اما باتوجه به تعریف های رسمی این كلمه از جمله معنائی 
كه از آن در دائره المعارف فرانســه دیده می شود وفرهنگ را«مجموع اطالعات و 
دانشی می داند كه در ذهن جذب میشود و بر غنای آن می افزاید« ناچاریم كه به 
مجموع ارزشهائی كه رو بنای تمدن مادی وتکنولوژی چند یک از پیشرفته ترین 
اجتماعات كنونی مارا تشکیل می دهد كلمة فرهنگ را اطالق كنیم. »فرهنگی« كه 
بدان اشاره كردم مجموع ارزشهائی است كه از البالی مظاهر گوناگون این اجتماعات 
هم اكنون بر زندگی میلیونها فرد بشر مستولی شده است و از راه گسترش وسایل 
ارتباطی پیشــرفت تمدن مصرفی- رخنة سینما و رادیو و تلویزیون و صفحه در 
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تاروپود زندگی افراد- تنوع ازدیاد تجمعات وكنفرانس ها وكنگره ها- و وسایل تفریح 
ومسافرت وانواع و اقسام »گاجت«های تازه، نوعی یگانگی و یک پارچگی به این 
اجتماعات بخشبده است. ارزش انسانی این فرهنگ جدید هر چه باشد قدر مسلم 
آنست كه توسعة آن هم اكنون انســانهای تازه ای نیز پدید آورده است كه یکی 
از جامعه شناسان نامی فرانســه هانری لوفور بحق نام cybernanthrope  یا 
انسان ســیبرنتیک رادر برابر anthrope یا انسان كالسیک بدان گذارده است. 
سیبرنانتروپ یا انسان سیبرنتیک )كه خود علم حکومت از طریق ماشین است( 
انســانی است كه با انســان خودكار یا robot فرق بسیار دارد چون در حقیقت 
انسان خودكار از خالیق سیبرنانتروپهاست. انسان سیبرنتیک هم از انسان خودكار 
می ترسد وهم او را تحسین می كند ولی خودش بهیچوجه خودكار نیست. اما برای 
مفاهیم تجریدی از قبیل انسان وخوشبختی و عشق و آفرینش )بمعنای همیشگی 
یا هنرمندانه آن( احترامی قائل نیســت. آنچه برای او حائز اهمیت است موازنه- 
ثبات- سیستم- طبقه بندی- پیش بینی دقیق- برنامه- هدف- اقتصاد صنعتی 
وتکنیک اســت. ســیبرنانتروپ از میل و هوش گریزان است اما به نیازمندیهای 
خود كامالً واقف اســت. گرسنگی وتشنگی را قبول دارد. وتمایالت جنسی راهم 
تنها بعنوان رهائی انرژی معینی كه در او جمع شده دنبال میکند. روی هم رفته 
زندگی عاطفی خود را بعنوان یک واحد اقتصادی تلقی می كند كه باید بر همان 
اســاس نیز مصرف گردد وتوسعه یابد. برای تأمین خوشبختی خود تکنیک های 
معین ومؤثری را از قبیل استراحت- ماشین رانی وزندگی خانوادگی در روزهای و 
یک اند- مرخصی ساالنه- تئاتروسینما- تماشای تلویزیون وخواندن روزنامه وغیره 
تکمیل كرده است. این موجود كه زندان همرنگی و وفور خود را بهشت میداند وبا 
همه قیدهای نامرئی كه او را در عمل بصورت انسانی اسیر وخودكار درآورده خود 
را مظهر یک موجود آزاد و از بند رسته می خواند نه تنها روی هم رفته از زندگی 
خود راضی ومغرور است بلکه حاضر است بخاطر حفظ نظامی كه بدان تعلق دارد 
خود ونزدیک ترین كسانش را در هر جنگی كه الزم باشد بقربانی بفرستد. او خود 
را مهرة موفق وســودمند دستگاه عظیم و نیرومندی تلقی می كند كه همه چیز 
آن به او حس ایمنی می بخشد. او راحت وخوش است كه كه در دنیای او ارزش 
و بهای هر چیز وهركس را برپایة ضوابطی كه بنظرش مظهر عدل وعدالت است 
معین كرده اند ودر مقابل كار و انضباط نامحسوسی كه از او خواسته اند ورقة بیمة 
همــه چیز حتی آزادی وامید وخوشــبختی او را در بانک زندگی او بوی تحویل 
داده اند. روی هم رفته دنیای او بقول گاندی دنیای »عدم عشــق متقابل« است. 
ســیبرنانتروپ مظهر اجتماعی است كه بطور دسته جمعی خود را به اوج قدرت 
وعظمت فنی رسانده است بطوری كه با دانش متشکل خود بحق با ماه و ستارگان 
نیز ستیزه جوئی می كند و بدین خاطر خود را نه تنها مسئول دفاع از خود بلکه 
مسئول دفاع از همه انسانها می داند و در این راه همان حقی را برای خود قائل است 
كه روزی خان های دنیای ملوک الطوایفی برای خود طبیعی و خدائی می دانستند. 
او آنچنان به حق و حقانیت خود من مؤمن اســت كه بی درنگ تشخیص منافع 
دیگران را هم وظیفة طبیعی خود می داند و منافع خود را آنچنان شرط تضمین 
منافع قاطبة بشریت می داند كه خود را نسبت به هر نوع خطای احتمالی دیگران 
نیز مسئول می شمارد. پس شرط آزادی دیگران را در آن می داند كه در همه حال 
خود را با مفهومی كه او از این آزادی دارد منطبق سازند. نه اینکه سیبرنانتروپ 
مخالف آزادی افراد و اجتماعات دیگر باشــد، اما معتقد است كه اگر نظام دنیائی 
كه بدست او بوجود آمده و امروز ضامن قدرت و آزادیهای اوست بهم بخورد انسان 
بحالت بشر اولیه برمی گردد و نتیجة سالها كار و مرارت او و پیش كسوتان نظام 
دنیا درهم می ریزد. در ذهن او دنیا واحد عظیمی اســت كه تکنولوژی و فرهنگ 
و سیاســت و اقتصاد همه اجزای الینفک آنرا تشکیل می دهند و تنها با دفاع از 
آنســت كه میتوان اجتماع بشری را بعنوان واحدی آزاد و مقتدر زنده نگهداشت. 
انســان عادی یا بقول لوفور،«انتروپ« كه بشکرانه ترقی و پیشرفت سرسام آور 
همین دنیای متشــکل و »اورول« مانند بدرجة كنونی رشــد فکری و فرهنگی 
امروزی رسیده اســت در برابر یورش و تسلط تعرض آمیز دنیای سیبرنانتروپها 
قرار گرفته اســت و خطر عظیمی را كه اینک متوجه اســاس موجودیت او شده 
است بچشــم می بیند. چه برای او طبیعی اســت كه نظام سیبرنانتروپ ها یک 
نظام انســانی نیســت و با همه ادعایش دربارة آزادی و نیروی خرد انسانها قبل 
از هر چیز همین دوپایة اساســی فرهنگ و انسانیت را تهدید می كند. او میداند 
كه فرهنگ انســان سیبرنتیک با فرهنگ انســان ما قبل تاریخ یا حتی فرهنگ 
میمونها فرق اساســی و كیفی ندارد. وجه مشــترک هر دوی آنها نوعی تسلیم 
تدریجی یا كامل آزادی و خرد انســانی در برابر جبر زندگی اســت. چه در یکجا 
انســان در برابر اسرار طبیعت و قدرت خیالی دایان دست از خرد خود كشیده و 
آزادی انسانی اش را بخاطر زنده ماندن و از خطرهای روزانه مصون ماندن محدود 
می كرد و در جای دیگر انســان خود و آزادی اش را تسلیم خدایان جدید اجتماع 

سیبرنتیک كرده است تا زنده بودنش را در محدودة آنچه كه فیلسوفان امروزی 
quotidiennete یا »حالت روزانه زنده بودن« نامیده اند بیمه و تضمین كنند. 
از این رو جای تعجب نیست كه این فرهنگ تسلیم و سازش محض،مانند همه 
فرهنگهائی كه از انسان دور میشود، واكنشی شدید و افراطی بوجود آورده باشد. 
فرهنگ بیتنیک ها، هیپی ها، گل پرستان، یاغیان و عشق جویان و خراباتیان عصر 
جدید كه لشــکریان و هواداران اصلی آنها را تصادفاً فرزندان مرفه اجتماع یعنی 
ممتازترین فرآورده های انسان های سیبرنتیک تشکیل میدهند و گل پرانی های 
معصومانة آنها بفریاد »عشق ورزی كنید نه جنگ« وجدان ناراحت سیبرنانتروپها 
را بعذاب میآورد و مظاهری از این واكنش افراطی است. با این همه اگر جنبه های 
ملعبه آسای این نهضت ها را فراموش كنیم و در این میان هم مرا متهم به همبستگی 
با این فرآورده های بیگناه عصر سیبرنتیک نکنند شکی ندارم كه حتی این فرهنگ 
ظاهراً تخریبی و پوچ بیش از فرهنگ سیبرنانتروپها در مسیر سنن بزرگ فرهنگ 
انســانی كه فرهنگ آزادی و آفرینش و جستجو است قرار دارد. و همان طور كه 
دادا و مکتب سوررآلیســتها یا مایوكوفسکی و پوالک با همه جنبه های افراطی 
شان در احیای اشکال هنری و شعری مؤثر واقع شدند، فرلینگتی و نورمان میلر 
و كرواک و بدنبال آنها هزاران بیتنیک و هیپی ناشناس دیگر سهم دسته جمعی 
خود را در پیدایش فرهنگ آینده كــه ناچار فرهنگ ارتباطات آزادتر و فرهنگ 
»رد و تردید« )contestation( دائمی نظامهای مســتقر است خواهند داشت. 
آنچه كه در جهان معاصر در نبرد بین این دو مفهوم جالب توجه است همزیستی 
كنونی و رشد سریع آنها بموازات یکدیگر است. زیرا در حالیکه انسانهای سیبرنتیک 
با وسایل و امکانات عظیمی كه در اختیار دارند )از جمله با استفادة تقریباً انحصاری كه 
از وسایل نیرومند ارتباطات جمعی برای اشاعة فرهنگ خود می كنند( به پیروزی های 
چشمگیر نائل می شوند پایه های فرهنگ تازه ای كه شاید بتوان صفت یک اومانیزم 
یا انســان خواهی علمی را بدان اطالق كرد در همه جا بسرعت گذارده می شود. 
آنچه اومانیزم یا انســان خواهی این فرهنگ را از مکتب های مشابه قدیمی جدا 
می سازد آنست كه هدف و موضوع آنرا انسانی تازه و قبل از هر چیز زنده و مشخص 
تشــکیل میدهد، انسانی كه جنبة مطلق و تجریدی ندارد بلکه در شرایط خاص 
اجتماعات معین زندگی میکند، انسانی كه نیازمندی های اساسی او باید از راه آزاد 
كردن و شکوفا ساختن نیروهای روحی و جسمی او در شرایط میسر گردد. در این 
فرهنگ نو یگانه اصولی كه مقدس شمرده می شود احتر ام انسان و شناسائی ارزش 
اوست بعنوان سازنده و مسئول سرنوشت خود. هیچ قانون و ظابطه ای كه از خارج 
برای او وضع كرده باشــند و هیچ امر و نهی اخالقی و دینی كه از وجدان آزاد او 
سرچشمه نگرفته باشد نمی تواند او را مقید و محدود سازد. انسان است كه منشاء و 
هدف مطلق تالشهای انسانی بشمار می رود و تا آن حد كه رشد همه جانبة انسانی 
مانع از رشد عینی انسانهای دیگر نشود هر كوششی كه در جهت تأمین نیازهای 
روحی و جسمانی انسان باشد نیک و پسندیده است و هر چه مخالف آن زشت و 
نکوهیده. و بدان گونه كه از آثار بیشتر هنرمندان و نویسندگان امروز و از مشاهده 
گروههای پیشرفته اجتماعات نو برمی آید- فرهنگ نو پایه های همه مکتب های 
اخالقی »حکمی« یا »دســتوری« را مردود میداند و به جســتجوی اصول تازه 
مترقیانه ای می رود كه راه رها گشتن از زنجیرهای فکری و غیر انسانی را هموار 
سازد. یگانه هدف و منطق این فرهنگ انسان خواهانه همانا نیکبختی انسان و رشد 
همه جانبه و آزاد آدمیان است. روشن بینی و شناخت حقیقت، اعتقاد و اعتماد به 
انسان و امکانات آن، شهامت در راه دفاع از ارزشهای بزرگ انسانی، ایمان به اینکه 
مسئولیت تمیز نیک و بد و سرنوشت آن باید بعهدة خودش واگذار گردد و احترام 
به زندگی و خوشــبختی آدمی پایه های اصلی این فرهنگ را تشکیل میدهند. 
بعالوه ایــن فرهنگ برخــالف فرهنگ های ایده آلیســتی گذشــته - دنیای 
تکنولوژی و پیروزی های علمی آنرا انکار نمی كند. اما بحق برآنســت كه این دنیا 
تا حدودی قابل ستایش اســت كه بهترین و مؤثرترین سالحهای فنی و علمی 
را برای تغییر سرنوشــت انســان و فراهم آوردن وســایل آزادی واقعی او فراهم 
كرده اســت. اما اگر ســازندة این قدرت عظیم فنی خود نتواند بر ســاخته های 
خود و جهانی كه بوجود آورده اســت تســلط یابد و آنرا در اختیار بشر قرار دهد 
فرهنگ ســیبرنانتروپ ها فاتحه فرهنگ واقعی انســانی را خواهــد خواند. و در 
آنصورت بجــای اینکه ترقیات فنی به هدف اصلی خود كه رهائی انســانها بود 
منتهی گردد راه را برای بزرگترین و خطرناكترین شــکل اســتثمار و برقراری 
مجدد قانون تنازع بقاء بر پایه هائی بمراتب غیرانســانی تر هموار واهد ســاخت. 
همزیســتی و تضاد روزافزون فرهنگ سیبرنانتروپها  و انتروپها نیز از مشخصات 
اصلی جهان فرهنگی معاصر اســت. و سرنوشــت این مبارزه هر چه باشد برای 
شخص من شکی نیســت كه اگر از دیدگاه تحوالت بزرگ فرهنگی جهان نگاه 
كنیم پیروزی باز از نو بنحوی با هواخواهان فرهنگ انسانها خواهد بود مگر آنکه 
فرهنگ ســیبرنانتروپها باالخره دنیا را به تخریب و انهدام دســته جمعی سوق 
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دهند. زیرا ســالح دشمنان فرهنگ انسانی هر چه تکمیل شود هیچگاه به پای 
نیروی تســخیر ناپذیر آزادی و خرد انســانها نخواهد رسید و این نیرو همانطور 
كه در مورد تمدنهای دیگر دیده شــد نه تنهــا از خارج بلکه بخصوص از داخل 
اثرات خود را در تســریع تحوالتی كه بالمآل و همیشه در جهت حركت انسانها 
بسوی مرزهای جدید دانش و آزادی روی میدهند خواهد داشت. و بی شک این 
اثرات مثبت خواهد بود زیرا كه باز در ســطحی تازه پیوند اومانیزم را با ترقیات 
تکنولوژی و علوم میسر خواهد كرد و بدین شکل پیشرفت تصاعدی ومارپیچی 
فرهنگ انســانها را در سطوحی همچنان باالتر امکان پذیر خواهد ساخت. اینک 
شاید بجا باشد كه دربارة گرایشــهای فرهنگ معاصر در كشورهای جهان سوم 
كه اینک بیشتر جمعیت جهان را تشکیل می دهد نیز كالمی چند اضافه كنیم. 
آنچه در این كشــورها بچشم میخورد نوعی آشفتگی عمیق است كه نه تنها در 
مظاهر خارجی زندگی فرهنگی آنها بلکه در اعماق روح روشنفکران شــان دیده 
می شــود. انسان كشورهای سوم به انســانی محروم و واخورده می ماند كه جبر 
زندگی در برابرش هنوز بصورت دشــمنان همیشگی بشر یعنی فقر وگرسنگی 
و بیماری و نادانی و خرافات و ترس قرار گرفته است. در بسیاری از این كشورها 
نابســامانی های اقتصادی و سیاسی نیز بر خشــونت این جبر خارجی می افزاید. 
در عین حال بیشــتر روشنفکران و متفکران این كشورها بویژه در سرزمین های 
افریقائی،روشن بینی خود را از فرهنگی دارند كه نشان استعمار و بیگانگی بر آن 
خورده است. این گروه ممتاز غالباً با احساسات عمیق دوگانی و جدائی از ریشه های 
خود زندگی میکنند. نا ایمنی و اضطرابی از نوع دیگر - آنها را گاه به احساسات شدید 
و تعرض آمیز عاطفی وگاه به حالت های تسلیم و نومیدی بی منطق می كشاند.

آنها فرهنگ انسانهای سیبرنتیک را بشکلی كه قبالً تشریح كردم مستقیماً در برابر 
خود نمی بینند وغالباً بطور غیرمستقیم با آن سروكار دارند. اما با خالء مهیبی كه 
پیروزی اسمی و عاطفی آنها علیه استعمار برایشان باقی گذاشته روبرو هستند، 
با كســانی روبرو هستند كه حتی بسختی می توانند رنگ بومی چهره خود را با 
لعاب ارزان قیمت ســاخت Macy’sو Korvette بپوشــانند. با كسانی كه گاه 
مطلقا فاقد فرهنگند و حتی از تمدن انســانهای ســیبرنتیک كوچکترین بهره 
ای نبــرده اند. جنگ آنها بخاطر ایجاد فرهنگی نو ازیکســو متوجه از بین بردن 
موانع طبیعی و مادی همیشــگی زندگی آنها و از سوی دیگر متوجه آدمک هائی 
اســت كه غالباً با ماسک های بومی خود زاده وپرداختة استعمار خارجی هستند.

اما شــاید بهمین خاطر كه فرهنگ نو خاستة كشورهای جهان زادة خشونتی از 
نوع دیگر اســت و از نوعی فریاد اصیل علیه فشارهای مستقیم جبر سرچشمه 
میگیرد، این فرهنگ دارای ســادگی و معصومیتی بیشــتر اســت و نه تنها در 
توده های مردم بلکه در اقلیت های متفکر نیز گاه اثر مستقیم تر میگذارد. فرهنگی 
كه »فرانز فانون« پرچم دار آن بود با آنکه محتوی آن روی هم رفته چیز اساسی 
یا كشف علمی مهمی بر فرهنگ ملت ها نمی افزاید بخاطر نیروی دست نخورده و 
لختی كه دارد جهشی مؤثر در تحول فرهنگ عمومی مردم افریقا بشمار میرود.

و اما در آنجا نیز كه پیشرفت فرهنگی ملل جهان سوم از راه جهش های انقالبی و خیزهای 
منقطع انجام نمی گیرد گرایش های مثبتی مشاهده میشود كه بهترین آن بنظر من 
توجه روز افزون این كشورها به ایجاد و تهیه و گسترش زیربناهای فرهنگی است. 
تجربیات تلخ سالهای پس از جنگ نشان میدهد كه بویژه در شرایط خاص توازن 
نیروهای بزرگ جهان - آنچه برای آیندة پیشرفتهای فرهنگی این ملتها اهمیت دارد 
پایه گذاری صحیح و عملی فرداهاست. از اینرو برای آنها كه خوشبختانه توانسته 
اند از دوران نسبی ثبات و آرامشی برخوردار گردند ضروری و حیاتی است كه از این 
فرصت استثنائی برای تحکیم و پایه گذاری اساسی و عمیق آیندة فرهنگی خود 
حداكثر استفاده كنند. در این زمینه ساختمان مدارس و مؤسسات آموزشی گوناگون 
- گسترش دانشگاه ها - ترویج علوم - سوادآموزی تابعی - سوادآموزی اكابر - توسعه 
وســایل سمعی و بصری آموزشی عملی - پایه های استوار و حیاتی یک فرهنگ 
واقعی را در این كشورها تشکیل میدهند. انقالب آموزشی ایران را میتوان مظهری 
از این زیرسازی اصولی فرهنگ كشور ما تلقی نمود و بهمین جهت باید آنرا بعنوان 
نقطه عطفی در پایه گذاری و گسترش سریع فرهنگ فردای ملت ما تقویت كرد.

تحویل عمیق دیگری كه در فرهنگ كشــورهای جهان سوم مشاهده میشود و 
خوشبختانه در حال حاضر وجه مشترک همه آنها بشمار می رود توجه وآگاهی 
اصیلی است كه مردم این كشورها نسبت به اهمیت رشته های ملی فرهنگ خود 
نشان میدهند. در عین حال جای خوشوقتی و امیدواریست كه این توجه روزافزون 
ما به میراث فرهنگی وعلمی خود بتدریج و بســرعت از مواضع شــور و نیستی 
و خودســتائی های تنگ نظرانه دور میشود وبا توجهی مشابه به جریانات پیشرو 

و بزرگ جهانی توأم می گردد و تنها این پیوند دوجانبه )یعنی پیوند گذشــته و 
آینده از یکطرف وپیوند ملیت وجامعیت جهانی از طرف دیگر( است كه خواهد 
توانســت خون تــازه و تحرک مورد نیاز را به فرهنگ ملی مــا بدهد وآنرا هم با 
مقتضیــات فرداهای تکنولوژیک و مفهوم ملی مــا و جهانی فرهنگ برای همه 
منطبق كند وهم آنرا به ریشــه های اصیل فرهنگ خودمان از نو متصل ســازد.
البتــه چه آنجــا كه پیشــرفتهای فرهنگی كشــورهای جهان ســوم بصورت 
تظاهراتی افراتی و شــدیداً انقالبی انجام میگــردد و چه آنجا كه این تمدنها به 
پایــه گذاری زیر بناهای الزم میپردازند، اصالت انســانی فرهنگ زمان ما ایجاب 
میکند كه تغییرات بزرگ شــالوده ای همه جا در جهــت رهائی واقعی امکانات 
آزاد ملتها انجام گیرد. در شــرایط خاص زمان ما كه از یکسو دیگر لزوم انطباق 
تکنولوژی و اثرات تخریبی و یا تســلط آمیز آن بسرعت افزوده میشود و از سوی 
دیگر لزوم انطباق پیشــرفتهای علمی وفنی با خواستهای انسانی شرط دفاع از 
موجودیت بشر شده است، شــالوده های گذشته باید هردم با توجه به هدفهای 
 Contestation بزرگ اجتماع سنجیده شــود. از اینرو اگر كلمه رد و تردید یا
هم اكنــون معنای خاصی بخود نگرفته بود میگفتم كه بقای فرهنگ انســانها 
در هر كجا كه باشــد اینک باید از راه نوعی »كنتستاســیون« دائمی برپایه های 
علمی ومنطقی تأمین گردد و بهمین خاطر شــاید نشان اساسی فرهنگ زمان 
ما را باید همان جنبة رد و تردید یا كنتستاســیون ارزشــهای اساسی دانست.

در پایان چگونه میتوان نتیجه گرفت؟
با آنچــه كه درباره قدرت عملی فرهنگ انســانهای ســیبرنتیک گفتم چنین 
بنظر میرســد كه روی هم رفته فرهنگ اصیل انســانها را بحرانی جدی تهدید 
میکند. خالف این ادعا را مشــکل اســت به اثبات رســاند. با اینکه تصویری كه 
از جهــان معاصر ما بدســت میآید بیش و كم با آنچه كه از نشــیب و فرازهای 
تاریخ فرهنگ ملل دیده شــده اســت فرق زیاد ندارد، این بحران جدی و حتی 
وخیم اســت. چه در كشــورهای پیشــرفته و چه در آنها كه در راه پیشــرفت 
خود كوشــش های طاقت فرســا می كنند نیروهای متشــکل ضد انسانی همه 
دركارنــد تا بشــر را بقدرت آزادی و خردش دربســت تســلیم خود ســازند.
با این همه آگاهی و بیداری فرهنگهای اصیل بموازات آن رشد میکند و از یورش 
انسانهای سیبرنتیک هراس ندارد. اگر در گذشته بشر در همه حال نشان داد كه 
توانست خود را از گرداب اضمحالل فکری و معنوی نجات دهد دلیلی نیست كه 
این بار پیروز نشــود. و باتوجه به آنچه كه درباره گرایشهای فرهنگ مردم جهان 
ســوم گفتم )بخصوص از آن جهت كه مظاهر این فرهنگ در بیشتر كشورها نه 
تنها با هدفهای ملی آن كشورها یکی شده است بلکه در جهت درخشانتری افکار 
انسان خواهانه نوع بشر قرار می گیرد(. اینک با ملت های در راه رشد است كه به 
اهمیت نقش خود در پیشــرفت اصیل جهانی آگاهی بیشتر یابند. مردم جهان 
سوم می توانند باردیگر پرچم دفاع از فرهنگ همگانی فردا را بدست گیرند. نباید 
فراموش كرد كه در این نبرد فرهنگی - نیروی سیبرنانتروپها ودست نشاندگانشان 
هر چه زیاد باشد - سالحهای نهائی وقایع این پیروزی جنبه روحانی وفکری دارند.
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مجمــع عمومــی عادی ســالیانه شــركت بهمــن دیزل )ســهامی  عــام( مورخ 
1396/3/29 در محــل اتوبــان تهــران كــرج - بلــوار غربــی اســتادیوم آزادی 
مركز همایش های پژوهشــگاه صنعت نفت - ســالن كاســپین تشــکیل شــد.
در این مجمع كه با حضور 92/05 درصد ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای منصور پور زرین بود، كه جنابان حسین خضری و مجتبی كامل نیا 
در مقام نظار اول و دوم و آقای مصطفی فرخمید 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 1395/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب صورت های مالی و تنفیذ معامالت 
مشمول ماده 129 با تقسیم سود 600 ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

همچنین موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به عنوان حسابرس و بازرس 
اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فریوران به عنوان بازرس علی البدل شركت برای 

سال مالی 96 انتخاب گردیدند.
مدیرعامل فرهیخته شركت در ابتدای گزارش خود با اعالم اینکه بهمن دیزل به عنوان 
نماینده برند ISUZU بزرگ ترین ســهم بازار كامیونت را داراست، یادآور شد وضعیت 
اقتصادی هر كشور مهم ترین و كلیدی ترین عامل رشد و فروش خودروهای تجاری است 
كه در سال 1395 به خاطر تداوم ركود در اقتصاد كشور و استمرار وضعیت نه چندان مطلوب 
اقتصادی شركت در حفظ سهم خود از بازار به قول مدیر ارشد دچار تالطماتی شد. به این ها 
ورود رقبای جدید چینی كه سهم بیشتری از بازار خودرو كشور طلب می كنند، اضافه كنید.

متاسفانه عدم انعطاف پذیری تامین كنندگان داخلی كه توانایی تغییر در برنامه، تولید با 
سرعت باال و حفظ كیفیت را ندارند نیز باعث گردیده بهمن دیزل نتواند سهم خود را از 
بازار ارتقاء دهد؛ ولی وقتی كار دست صنعتگران و بازارشناسان باشد از دوری و سختی راه 
باكی ندارند و راه به سوی روشنایی می یابند و این همان همت مدیران كار، عمل و اندیشه 
شركت بهمن دیزل جهت پس گرفتن سهم بازار خود با عرضه محصوالت جدید است؛

1- عرضه كامیونت NMR در نیمه دوم سال 1396 و جایگزین شدن آن با كامیونت 5 
تنی فعلی »ویژگی قدرت موتور باال«

2- اضافه شدن كامیون FVZ 26 تن به سبد كاال
3- طراحی و عرضه مینی لیفت مینی بوس سحر

4- عرضه مینی بوس سکوس
و ختم كالم آنکه نقشه ها و برنامه های مدونی كه تیم یکدست مدیریت شركت با تکیه بر 
پتانسیل و توان مجموعه برای سال مالی جدید ترسیم كرده اند نشان آشنایی از برخاستن 

و صعود دارد.
بهمن دیزل برندی شناخته شده و به نام در بین رانندگان و اصحاب و ارباب حمل ونقل 
اســت. حمایت همه جانبه سهامداران عمده، تصمیم های صحیح در سطح حکومتی 
و بها دادن به شــركت ها و كارخانه هایی كه با اشــتغال زایی در پی رونق اقتصاد كشور 
هستند همان زنجیره ای است كه باید دســت در دست هم به حمایت آن برخاست.

پیام هیات مدیره
بسیار خرسندیم كه یک سال دیگر را در راه خدمت به شما سپري نمودیم و با همراهي و 
همدلي شما بر مسائل و مشکالت فائق آمدیم. همان طور كه مستحضرید سال 95 سالي 
پر از فراز و نشیب درزمینه تولید و فروش خودروهاي تجاري بود، ورود رقباي جدید عرصه 
را براي فروش شركت تنگ كرد؛ ولي با مساعدت و تالش مستمر كاركنان، برنامه فروش 
پیش بینی شده محقق گردید و به اهداف از پیش تعیین شده رسیدیم. در ابتداي سال 
95 شاهد انتقال سهام بهمن دیزل به بخش خصوصي بودیم. این انتقال نوید چابکي، 
سیاست های نوین توسعه بازار و محصول و همچنین بهره ورتر شدن شركت را می داد 
كه امیدواریم با سیاســت ها و نگرش هاي اتخاذشده از سوي سهامداران جدید، شركت 

بیش ازپیش در راه موفقیت گام بردارد. شركت بهمن دیزل یکي از بهترین و خوش نام ترین 
تولیدكنندگان خودروهاي تجاري در حوزه كیفیت و خدمات پس فروش در سراسر كشور 
عزیزمان ایران مي باشد كه رتبه هاي باالي رضایتمندي مشتریان و كیفیت و جوایزي 
متعددي كه در سال گذشته كسب گردید نشان این مدعاست در سال 95 توجه جامعه 
و نهادها و سازمان های ذی ربط در ارتباط با محیط زیست و آلودگي هوا باعث گردید كه 
شركت خود را بیش ازپیش ملزم به رعایت محیط زیست بداند و با نصب فیلتر جاذب دوده 
)DPF( روي محصوالت این شــركت در این راه گام بردارد و با توجه به تعهد مدیریت 
سازمان، برنامه مدوني جهت تبدیل تمامي پروژه ها و محصوالت شركت از یورو 2 به یورو 4 
تدوین گردد. امیدواریم با همیاري و همراهي سهامداران و ذي نفعان عزیز در راه رسیدن به 

اهداف عالي سازمان در سال پیش رو گام برداریم.
اطالعات مربوط به برنامه های سال آتي شركت در خصوص گسترش بازارهاي فروش 

محصوالت و تنوع بخشی شیوه های فروش شامل :
- تعیین سیاست ها و استراتژی های فروش محصوالت شركت جهت توسعه محصوالت 

و بازار
- به روزرســانی فرایندهاي ســازمان فروش منطبق بر اســتراتژی های تعیین شده

- تعریــف روش هــای فــروش مختلــف بــا در نظــر گرفتــن منافع شــركت، 
ســهامداران و نیــاز مشــتریان جهت حفــظ و افزایش ســهم بــازار محصوالت

- تمركز بر فعالیت های برندینگ محصوالت شركت بهمن دیزل
- توجه به اقدامات عملي در حوزه مسئولیت های اجتماعي

- تکمیل ســبد و توســعه محصوالت شــركت از طریق تنوع محصوالت و آپشن ها
-  نظارت مستمر و آموزش شبکه نمایندگي هاي شركت به منظور توزیع هدفمند محصوالت

- تحلیل شاخص های رضایتمندي مشتریان در حوزه فروش و رسیدگي به شکایات 
احتمالي مشتریان

- استقرار سیستم یکپارچه فروش در گروه بهمن
شیوه های تامین مالي؛

- استفاده از روش فروش نقدي و اقساطي محصوالت
- دریافت تسهیالت ریالي و ارزي از بانک ها

- افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران
اهم سایر فعالیت های شركت در سال 1395

1- ســاخت انــواع كاربری های محصــوالت جدید و اخذ مجوزهــاي مربوطه
2- شــركت در نمایشــگاه های داخلي جهت معرفي محصوالت جدید و تقویت 

ارتباطات با مشتریان
3- كسب رتبه اول كیفي براي محصوالت در بخش خودروهاي تجاري

4- حفظ رتبه اول سهم بازار كامیونت كشور
5- كسب رتبه اول در بخش جانبي جشنواره ملي بهره وری بین خودروسازان كشور

6- كسب رتبه 155 بین 500 شركت برتر ایران
7- برگزاري همایش كامیون های یک میلیون كیلومتري در هتل المپیک )شناسایي 
و دعوت از كامیونت-هاي ایسوزویي كه بیش از یک میلیون كیلومتر بدون هیچ گونه 

تعمیر موتوري پیموده اند(
8- تسویه و مختوم نمودن پرونده هاي مالیاتي سنوات گذشته

9- اخذ اعتبارات بانکي به میزان 52 میلیارد تومان و پرداخت 63 میلیارد تومان از 
دیون شركت در مهلت مقرر

10- انبارگرداني ماهانه، سه ماهه و پایان سال انبارهاي شركت جهت اعمال نظارت 
و كنترل های الزم

11- تدوین اهداف و برنامه براي واحدهاي شركت، ارزیابي سه ماهه عملکرد آن ها و 
پرداخت كارانه و پاداش بر اساس آن

بهمن دیزل بهترین راکب تجارت
مدیریت بهمن دیزل به فصلی نو می اندیشد
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مجمــع عمومی ســالیانه پتروشــیمی فارابی صبــح روز گذشــته در مركز 
همایــش های بیــن المللی صــدرا بــا حضــور مدیرعامل، اعضــای هیات 
مدیــره، نماینده هولدینگ تاپیکو، ســهامداران و دیگر مدعوین برگزار شــد.

مدیرعامــل  و  مدیــره  هیــات  عضــو  ســقایی  ابراهیــم  ســید  دكتــر 
پتروشــیمی فارابــی در جریــان ایــن مجمــع بــا ارائــه گزارش یکســاله، 
خبرهــای خوشــی را به ســهامداران این شــركت دوبــاره احیا شــده داد.
پتروشیمی فارابی در طی سالیان اخیر با فراز و نشیب های بسیاری مواجه بوده است. 
تا جایی كه شاید كمتر كسی فکر می كرد این مجتمع بتواند جانی دوباره گیرد.
سقایی كه از بهمن 94 با حکم مدیرعامل هولدینگ تاپیکو، به عنوان شانزدهمین 

مدیرعامل این پتروشــیمی منصوب 
شده است با اشــاره به كاهش زیان 
این شركت در یکسال گذشته گفت: 
بنابرگزارشات رســمی در سال 95؛ 
با تالش های صورت گرفته،شــركت 
پتروشــیمی فارابی موفق شد بیش 
از 38 درصــد تعدیــل مثبــت و یا 
كاهش زیان به همراه داشــته باشد.

وی افــزود: آمــار و ارقــام در حوزه 
مالی نشــان می دهد زیان ناخالص 
این شركت در ســال 1395 نسبت 
به 1394 به میــزان 88 درصد و به 
مبلــغ 155334میلیون  به  عبارتی 

ریال كاهش داشــته است و زیان عملیاتی سال 1395 نسبت به سال 1394 به 
میزان 38 درصد و به عبارتی به مبلغ 129391 میلیون ریال كاهش داشته است.

در ادامه، مدیرعامل پتروشــیمی فارابی با اشــاره به بدهی 95 میلیارد ریالی به 
پتروشــیمی بوعلی ســینا گفت: در ابتدای حضورمان در پتروشــیمی فارابی 
متوجه بدهی 90 میلیارد ریالی این شــركت به پتروشیمی بوعلی شدیم كه تا 
زمســتان 95 موفق به پرداخت بیش از 70 میلیارد ریال از این بدهی شده ایم.
این عضو هیات مدیره با اشــاره به ارتقاء رتبه كیفیت افشــاء و اطالع رســانی 
در بیــن شــركت های بورســي گفــت: رتبه كیفیت افشــاء و اطالع رســانی 
پتروشــیمی فارابی در بین شــركت های بورســي از رتبه 155 ســال 1394 

به رتبه 96 از دیگر دســت آورد های این شــركت در ســال 95 بود ه اســت.
دكتر سقایی سیاست پتروشیمی فارابی را تصاحب بازارهای خارجی عنوان كرد و  
در این باره اظهار داشت: پتروشیمی فارابی با حضور چشمگیر دوباره در بازارهای 
داخلی و خارجی موفق شــد در سال 1395 میزان صادرات PAF را 53 درصد 
نسبت به سال قبل از آن و 30 درصد نسبت به برنامه افزایش دهد. همچنین علیرغم 
كاهش 22 درصدی در میانگین قیمت خرید الکل نسبت به سال قبل میانگین 
قیمت فروش DOP این شــركت نسبت به سال قبل آن 21 درصد و میانگین 
قیمت فروش  PAF نیز نسبت به سال 1394، 13 درصد افزایش داشته است .

وی عنوان كرد: سیاســت توســعه بازار صادراتی باعث حضور فعال پتروشیمی 
فارابی در اتاق های بازرگانی مشــترک با 
كشــورهای ایران و هند، ایران و تركیه، 
ایــران و هلنــد و... گردیــد. همچنین؛ 
دعوت و برگزاری نشســت با رییس اتاق 
مشــترک هند و ایران و همچنین رایزن 
بازرگانــی ایــران در هندوســتان جهت 
توســعه بازار در این كشور از جمله دیگر 
اقدامات این شركت در حوزه بازرگانی بود.
مدیر خوش فکر و ارزنده كشور با تقدیر از 
متخصصین جوان پتروشیمی فارابی گفت: 
در زمستان ســال 95 پتروشیمی فارابی 
موفق شــد با تکیه بــر توان متخصصین 
داخلی و تغییر سیستم مکانیکی گیربکس 
به سیستم الکترونیکی، ركوردی تاریخی در چهار دهه فعالیت در حوزه صنعت 
پتروشیمی به ثبت رساند و میزان تولید محصول PA را به 77 تن در روز افزایش دهد.

مدیرعامل پتروشیمی فارابی در ادامه گزارش حوزه فنی ابراز داشت: بازسازی پمپ 
561 كه با اعتماد به مهندسین این شركت و با دستان توانای كارگران زحمت كش 
انجام شد، نه تنها نشانگر توان متخصصین داخلی بود بلکه صرفه جویی ارزی حدود 
400 میلیون تومانی را برای شركت در این شرایط مالی خاص به ارمغان داشت.
همچنیــن؛ پــروژه برج خنک كــن این پتروشــیمی كه ســال 94 با هزینه 
ای بالــغ بــر 1.8 میلیارد تومان انجام شــده بود دچار ضعف های بســیار بود 
كــه در ســال 95 اینبار با تکیه بــر توان داخلی شــركت مورد بازســازی و 

لج
 خ
دی
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دکترین عملگرا؛ باورمداری با مدیری از شمال تا جنوب ایران
پتروشیمی فارابی با مدیریتش ، تجلی واقعی اقتصاد مقاومتی

و  تولید  تاریخــی  ثبــت رکــورد  از 
38 درصــد تعدیل مثبت   و  فروش 
و  تبدیــل وضعیــت کارکنان  تــا 
تکیــه بــه تخصص تــوان بومی
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بهســازی قرار گرفــت و درحال حاضر مــورد بهره برداری قرار گرفته اســت.
وی به كســب تندیس و لوح تقدیر واحد نمونه صنعتی خوزســتان و كســب 
تندیس 4 ســتاره هفتمین دوره جایزه تعالی ســازمانی صنعت پتروشــیمی 
در ســال 95 و اســتاندارد های روز جهانی اشــاره داشــت كه نشــانگر نظم 
كاری و حركت دقیق این مجموعه در مســیر توســعه شــركت بوده اســت.

ســقایی كه خود از متخصصین محیط زیست است به حساسیت در این بخش 
اشــاره داشت و گفت: این شركت در ســال 95 با حضور مدیرعامل هولدینگ 
تاپیکو، كلنگ پروژه احداث واحد بازیافت پســاب PA و تولید محصول اســید 
فوماریــک را برزمیــن زد. وی اظهار داشــت: راه اندازی پروژه فــوق عالوه بر 
جلوگیری از خروج ارز از كشــور، صرفه جویی ریالی ســالیانه قابل مالحظه ای 
از لحــاظ عــدم پرداخت جرائم ریالی زیســت محیطی نصیــب فارابی خواهد 
نمــود،  همنچنین با اجرای این پروژه زیســت محیطــی، صرفه ریالی فروش 
محصول اســید فوماریــک نیز بــرای فارابی بســیار چشــمگیر خواهد بود.

به گفته مدیرعامل این پتروشــیمی، در مورخ 7 شــهریورماه و در هشــتمین 
نشســت كمیته تأیید صالحیــت آزمایشــگاه های آزمون كالیبراســیون در 
ســال 95، جهــت صــدور گواهینامه ایــزو بر اســاس اســتاندارد 17025، 
مدارک و مســتندات آزمایشگاه پتروشــیمی فارابی موردبررســی قرارگرفته 
و بــا صــدور گواهینامه بــرای این شــركت موافقــت به عمل آمده اســت.

دریافت گواهینامه سیســتم مدیریــت آزمایشــگاه ISO17025 و به تبع آن 
ارتقای ســطح كیفی محصوالت و افزایش رضایت مشــتریان سازمان، شركت 
پتروشــیمی فارابی نیــز از دیگر اقدامات این پتروشــیمی در ســال 95 بود.

دكترســقایی كه عرصه خدمت او و ســازندگی از بین مردمان خطه سرســبز 
شــمال كشــور گرفته تا مردمان خــون گرم و ســرزمین دان جنوب مردی و 
مدیری محبوب ســاخته در ادامه به اصل آموزش و تشکیل كمیته آموزش در 
مجتمع و در پــی آن برگزاری دوره های مختلف برای كاركنان اشــاره كرد و 
عنوان كرد: مدیران این شركت معتقدند، آموزش مستمر و مناسب نه تنها هزینه 
نیســت، بلکه سرمایه گذاری بزرگی برای آینده این شركت محسوب می شود.

در اسالیدهایی كه برروی مانیتورهای سالن به نمایش درآمده بود؛ تصویرقهرمانان 
این شركت در مسابقات كشوری با مدال های رنگارنگ فضای خاصی را حاكم كرده 
بود كه در توضیح این تصاویر، مدیرعامل این شركت گفت: در سال 95 با تشکیل 
تیم ووشو با نام این شركت در مسابقات استانی و انتخابی كشور حضور یافتند كه 
موفق به كسب عنوان قهرمانی گردیدند و با حضور مقتدرانه در مسابقات كشوری 
و كســب مدال های رنگارنگ، این تیم موفق به كسب عنوان قهرمانی و كسب 
سهمیه مسابقات بین المللی در بخش انفرادی و رتبه دوم دربخش تیمی كشور شد.

عضو هیات مدیره این شركت در ادامه آورد: حضور فعاالنه در نمایشگاه های بین 
المللی از جمله نمایشــگاه عرب پالست و مذاكره با نمایندگان شركت هایی از 
كشورهای هند، پاكستان، آذربایجان، افغانستان، تركیه، كره، مصر، یونان، امارات 
و ... موجب جلب نظر شركت های خارجی نسبت به این پتروشیمی شد ه است.

وی افزود: در سال 95، نمایندگان ارشد شركت بین المللی KELVINE آلمان 
به منظور بازدید از ظرفیت های ســرمایه گذاری مجتمع پتروشیمی فارابی به 
شهرستان بندرماهشهر آمدند. كه دوران پسابرجام شرایط را برای اجرای طرح 
های مختلف به ارزش 20 میلیون یورو تا 150 میلیون یورو فراهم كرد اســت.

 MAN Diesel & Turbo همچنین در بازدید مدیران ارشد شركت آلمانی
و DWE یکی از بزرگترین و معتبرترین شــركت های صنایع سنگین دنیا در 

زمینه ی ســاخت تجهیزات پتروشــیمی 
در  خوبــی  مذاكــرات  پاالیشــگاهی،  و 
جهت تبادل تجربیات و حضور ســرمایه 
گــذاران آلمانــی در این شــركت شــد.

وی بــا ارائــه گزارش در بخــش HSE و 
سپری كردن 2 ســال بدون حادثه عنوان 
كرد: برگــزاری مانور واكنــش اضطراری 
در دو مرحلــه و افزایــش تــوان مقابلــه 
با حــوادث در بیــن كاركنــان از جمله 
اقدامــات مهم در حوزه ایمنــی بوده  كه 
همــواره در كنار اصل آموزش، مورد تاكید 
مجموعه مدیریتی این شركت بوده است.

فارابــی  پتروشــیمی  گفــت:  ســقایی 

در ســال 95 در راســتای نزدیــک تر شــدن خانــواده كاركنــان مجتمع با 
برگــزاری تــور صنعت و حضــور فرزنــدان كاركنان در مجتمــع گام مهمی 
را در راســتای مســئولیت هــای اجتماعــی برداشــت. همچنیــن برگزاری 
جشــن نــوروزی و روز زن از دیگــر اقدامات این شــركت در ســال 95 بود.

در حوزه ارتقای انگیزه ی كاری در بین كاركنان، یکسان سازی پرداخت حق بدی 
آب و هوا بر اساس قوانین منطقه ویژه اقتصادی و تبدیل وضعیت نیروهای روزمزد و 
پیمانکاری به قرارداد شركتی از جمله اقدامات ماندگار این تیم مدیریتی به شمار می رود.

در پایان این مراســم چند تن از سهامداران از اقدامات دكتر سقایی  در یکسال 
گذشته و ایجاد تحول در شركتی  كه كمتر كسی امید به بقا آن داشت، تقدیر كردند.
و آخریــن نکته آنکه وقتی كار در دســت كاردان قرار بگیــرد و او بتواند با هنر 
مدیریت كه حلقه مفتوده توســعه امروز ایران اســالمی اســت هر مســئولی 
را بر پســت خرد، دو كاربلدان بر مســند باشــند فتح الفتوح حاصل می شود و 
شــاهد این مدعا پتروشــیمی فارابی - شــركتی كه همــگان یعنی مطلعین 
و متخصصین و ... آنرا شــركتی در حال انحالل دورشکســتگی می شناختند.

به مدد دم مســیحا نفس مدیری از جنس باورها و خواســتن ها كه با چیدمان 
درســت مدیــران خود در ســنگرهای مالی پشــتیبانی، تولیــدی، بازرگانی، 
رواب عمومی و ســهام و ... توانســته شــاهکاری خلق كند دربازه یکساله كه 
دوســت و دشــمن بركرده و توانمندی و عملکردش زبان تحســن بگشایند.
اجازت می خواهیــم از مرد اخالق و تواضع، شــهرداری خوش قلب و مریدی 
بــا درایت جناب دكتر ســقایی كه به حرمت قلم بســان همیشــه كه در هر 
تریبونی بودند نهایت لطف را داشــته و از دوســت گرانقدر همکار ارجمند و پر 
مایه اســتاد طرفی عزیز كه نهایت یاری و كمک را مبذول داشته تا گزارش به 
زیور طبع آراســته شــود نهایت قدردانی را داشته باشیم كه اینان سرمایه های 
ملــی این مرز و بوم اند كه باید آن ها را توتیای مدیریت صنعت و اقتصاد كنیم.
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روســتای  در 
زادگاه كاتب این سطور، روزگاری زمینها همه 

زیر كشت، احشام سرزنده و زایش گر، هزاران ساكن، همه در كار و 
سالمت، متوسط عمر باالی 80 سال، نه برف زمستان و نه آفتاب تابستان كسی 

را خانه نشین نمی كرد. تولید حرف اول بود و همه در خدمت تولید، آنکه زمین داشت خود 
می كاشت و آنکه نمی داشت به مزد كاشت می كرد، طبقه متوسط نبود، همانطور كه طبقه مرفه هم 

نبود، همه دست در دست هم به تولید می اندیشیدند، اول در روستا گردش آب شش روز بود و به آن ده شش 
دانگ می گفتند بعدتر برای هزینه خدمات روستائیان یک دانگ به شش دانگ افزودن و گردش آب شد هفت دانگ و 

این دانگ اسمش شد خورده شریک. اختالف با روستای همجوار )كه منجر به یک قتل شد( یک دانگ هم خون بها دادن و 
حاصل شد هشت دانگ در تقسیم بندی بعدی دو دانگ دیگر هم به دو طایفه داده شد گردش آب شد ده دانگ و دانگ دیگری به 

این تقسیم بندی افزوده شد برای سالهای كم آبی بعنوان آرتوق دانگ و امروز روستا زادگاه من در تقسیم بندی یازده دانگ است. موطنی 
كه روزی هندوانه، لوبیا، عدس، گندم، جو، كشمش، سیب،  زردآلو صادراتی می داشت صادرات را بخوانید )فروش بیرون از روستا(. تا اینکه اتول 

آمد وشتر رفت همان اتول مش ممدعلی كه نه بوق داشت و نه صندلی. مسیو بیجان ارمنی مسیر تهران تا روستای ما كه با شتر چهار روز بود را با اتول 
هفت روز می كشید تا بیایدبخاطر نبود چاره. همین مردم جاده خاكی ساختن بدون هیچ هزینه گرفتن از دولت، مدرسه ساختن، حمام بهداشتی، بهداری، 

مساجدو تکیه داری كه برای آنها هیچ دست نیازی به سوی دولتیان دراز نشد، حتی برای افتتاح هم از دولتیان دعوت نمی شد كه خودمان ارباب خودمان بودیم.
خدا رحمت كند معصوم عمو و ماشــااهلل خان دو اتول گرفتن و جای مســیو بیجان را تنگ كردند آن روز كرایه معنی نداشــت چون مسافر ده یا همراه بیمار 

بود یا زوار. بقول ســید احمد شــاگرد، هزینه از تو راهی ها تامین می شد. چند روز پیش برای مراسمی در جلو مسجد پائین ایستاده بودم و شاهد مکالمه مصیب 
كهن ســال با یک شــهری از شغل جوانیش می گفت از نوجوانی من خرچران بودم شهری با تعجب به خیالش ســركاره پرسید یعنی چه؟ مصیب گفت: در اینجا 

چهار آســیاب بود و آســیاب آخوند، آسیاب باغ زر، آسیاب كاسیو و آسیاب جیرین، یک گله گاو ماده گوساله داشت، یک گله خرنر، چهار گله گوسفند ، دو گله كورپه، 
چهارصد خانوار، در همه خانه ها چرنده بود و من خر نر می چراندم یادش بخیر، غروب آفتاب كه خرها را به نزدیک آبادی می رســاندم نوجوانان می آمدند و خر لخت را 

ســوار می شــدند و مسابقه دواندن بود آنقدر بر این كار مســلط بودند و نرم بر آنها نشسته و می تاختند كه امروز روزی درماشین هم به این راحتی نیست. همین خسرو، 
عزیزقمر، یک ارقه بودند. خرهای چموش زیر پای این دو وروجک رام بود، آنروزها روز و شب تعریف داشت، از شب چره تا اتوماق، از صدای سکوت شکن آب یار تا آوای زنگ 
دوبورها، قوچها، از های های درو تا هیزم آوری دامادی، از قند شکستن عروسی تا رخت پوشی داماد در سر حمام، از تخت نشستن داماد تا دواق برداشتن از سرعروس، همه 
جشن بود و پای كوبی . هاالی هاالی، كدخدایی داشتیم حافظ نظم و پدری مهربان، ریش سفیدان امتحان پس داده كه در صداقت و درستی حرفشان بر كسی شکی نبود. آب 
از ســرقنات تا آخر داالنک حســن كچل سرازیر می دوید. جوی ها پاک و معماری آب یاری درست . حاصل، اندیشه جمعی كار می شد عروس كه واقعا عروس بود و داماد كه به 
راستی داماد. طالق معنی نداشت، از هفت پشت تا حاال طالق نداشته ایم. مرگ هزینه بر نبود چون ختم برپا می شد هر كس سفره خود می داشت. چهار بخش مردم كه عبارت 
بود از ریش سفیدان، جوانان، گیس سفیدان و قیز گلین ها دنیای خود می داشتند عید تا سیزده دنیای جوانان بود قیز گلین ها در باغ زر تاب سواری، دیگری  تخم مرغ رنگین 
و توتک بوخا آورده برای دوستان كه تركه به دست، به تاب سوار می زد میگفت، بگو به باد، بیار، یاد،)یار(.و یادش بخیر . و پسران در انتظار شنیدن نامشان از زبان تاب سواری.

عید قربان، عید قطر و عید غدیر فصل مســافرت جوانان و قیز گلین ها به آرامگاه پیامبر اشــماعیل بود كه نام وی در ســوره بقره آمده اســت. ولی امروز كجا شــد آن همیت 
آن یارســتان. جار، بام دیگر برای عمران آبادی یا گوســفند غریب نیســت و اگر صدای بلندگو درآمد بیائید این اســت كه طرح رجایی، كمیته، بهزیســتی ســهم آورده. در 
پشــت در بخشــداری می نشــینند تا برای الیروبی قنات پول دولتی بگیرند و مصیب دیگر ســکوت چون شــنید یکی ســرداد«بوالری دمه« اینها را نگو و من در بازگشت از 
آن خاطره هــا بدیــن اندیشــه ام كــه همه فقط میگوئیــد، یک نفر هم نگفته چاره كار چیســت. كجایید كدخدا و ریش ســفیدها كه حرفشــان ســکه بود بــرای آبادی و 
آبادگــری ، چــرا داس بر تن این كهن داشــته كشــیدیم؟ و در یک روســتای خورده شــریک خان و رعیت ســاختیم و بر آن لعنــت را بر آن رحمت كردیــم نان از زمین 
را به شــعار در دهان گشــاد كشــاندیم كشــت زمین را به داشــتن زمین تبدیل كردیم و زمین بی كشــت رها شــد بقول محمد صغیر شــد باغ باغ داق.«باغ شده كوه« 
بــزرگان روســتا كــه تنهــا اعتبارشــان بــه چند نســل صداقــت و پاكی حراســت می داشــتند به آبــرو بــود و آبــرو آن را بردیــم و وصله های شــاه دوســت، 
فئــودال، بــورژوا، ســاواكی بدانهــا منصــوب كردیــم و اصــال زمزمه ســهراب ســپهری كــه ســرود آب را گل نکنیــد نشــنیدیم  چنان ســر دهنــه را بیالودند 
كــه آب در جــوی از حركــت بازمــان، حتــی آب قنــات عبــاس آبــاد بــه امــام زاده قاســم )ع( نرســید. بــا دســت خــود كاری كردیــم كــه نمــی باید. 
چند روزی اســت از انتخابات شــوراها گذشته و برای منتخبین آن آرزوی توفیق دارم ولی این پرسش كه حاصل چند شورای پیش چه هست بی پاسخ مانده و بقول 
مصیب استاد اكبر كسی كه نمی داند خر چیه خرچران را چگونه باید معنی كرد. روستا حاصل اتحاد همدلی بزرگ و كوچک شناسی است روستا سفره است كه حق 
تعالی میزبان آن و سفره نشین مهمان او. به یاد آوریم از آن روزی كه شاوال ها، با هدیه به روستاهای دیگر برای دعوت جشن عروسی یا ختنه سورانی می رفتند، تا 

پایان جشن همه روستا میزبان میهمانان صاحب جشن بودند درب همه خانه ها برای مهمانان باز بود، همه اورتوک نو زیر پایشان پهن تا آبروی ده نرود. همت 
جمعی برای كار می بود از هیزم كنی تا ساق دوش و سول دوش از شواله گری تا مهمان داری همه با هم بودند. داسی به انبار نمی رفت تا درو به پایان 

برسد، هیچ كتیلی بسته نمی شد تا همه محصول به خرمن منتقل شود. هیچ چرخ جنجل از گردش نمی ایستاد تا بانک خرمن ها تمام به بو شنوند. 
همه در آش بركت كه در سره پخت می شد حضور می داشتند. تا اگر در هنگام كار برداشت مشکلی پیش  آمده بود تا با دست مهربان كدخدای 

و ریش سفیدان روبوسی شود و كینه به دوستی تبدیل شود. از زیر گردوی وسمق تا كاروان سرا آب و آبیاری می شد تا محصول به خرمن 
های شوركای امام زاده ،سره، دالو، دالوقاالخان و خرمنهای داالنک حسن كچل بیاید. بقول مرحوم مشهدی 
رقیه زن حاج عرب در )گندم كندوله ده برشــو، اسیو، كاســیو ده آرد و، كندورده قالج، قالج نان برشو(.
گندم از كندو بیرون می كردیم در آســیاب كاســیو آرد می شــد و در تنور نانهای مرغوب بیرون می 
شد، حال چه كرده ایم و چه شده ایم؟ در روستا یک چهار پا نیست یک جونده نیست علف ارزش 
ندارد، یک گندم كار آبی نیســت چرا؟ چون خرمن نیست، خرمن ها شده ویال!! باید برای جمع 
آوری پالستیک و آشغال ده بودجه از بخشداری بگیریم بقول مرحوم مستقیم دندان ساز :

آب نبات شكالت روی میزها 
ما را چه حاجت است بر اب مزلقان

یاد آمدم زكوفه و این زیاد دون
اندر شریعه شمر لعین بهتر است از آن

همه فقط می گوئید !
یک نفر هم نگفته، چاره کار چیست؟

خسرو امیرحسینی
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تکین کوی دست یازیدن به دانش فنی جهان
مهر کارنامه قبولی صنعت

روزگاری ما مشکالت زیادی داشتیم؛ حاج امین الضرب و سیدجمال الدین از اینکه نه 
در دولت عقلی هست و نه در ملت همتی می نالیدند، ولی امروز بجایی رسیده ایم كه 
زر و زور جهان با زرادخانه های پرشمار خود در حسرت داشتن دانش فنی ما هستند. 
این داشته به دست زنان و مردان دل سوخته عقل به كارانداخته ای چون مهندس 
ضیائی و شــهیدی بوده كه بدین مدیران بی همتا بر خود و كشورمان می بالیم.

مجمع عمومی عادی سالیانه شركت بازرسی فنی و كنترل خوردگی تکین كوی 
)ســهامی عام( روز دوشنبه مورخ 96/03/22 در محل هتل سیمرغ تشکیل شد.

در این مجمع كه با حضور 68/83 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای 
هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار و حســابرس و بازرس قانونی 
برگزار گردید، ریاســت مجمع بر عهده آقای مصطفی فیض اردكانی و آقای یاسر 
بذرگــر و علیرضا فهامی در مقام نظار 
اول و دوم و مهنــدس ابراهیم ضیائی 
به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

در ادامه با قرائت گزارش هیات مدیره 
به مجمع مربــوط به اهم فعالیت های 
صورت پذیرفتــه در طی ســال مالی 
منتهــی بــه 1395/12/30 و پس از 
استماع گزارش حســابرس و بازرس 
با طنین  قانونــی، مجمع-نشــینان 
صلوات خود ضمن تصویب صورت های 
مالــی و تنفیــذ معامالت مشــمول 
ماده 129 با تقســیم ســود 611 ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

همچنین موسسه حسابرســی و خدمات مالی كوشــامنش به عنوان حسابرس 
و بازرس قانونی اصلی و موسســه حسابرســی و خدمات مدیریــت آزموده كاران 
به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در خصــوص انتخاب اعضای هیات مدیره رای گیری به عمل آمده و اعضای جدید 
با اكثریت آراء حاضرین برای مدت دو ســال به شــرح ذیــل انتخاب گردیدند؛

- شركت گسترش تجارت هامون
- شركت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

- شركت سرمایه گذاری هامون كیش
- شركت كربن ایران

- شركت صنایع الستیکی سهند
پیام هیات مدیره

خدای را ســپاس كه بار دیگر توفیق آن یافتیم تا كارنامه هیات مدیره شــركت 
را پس از گذشــت یک ســال به ســمع و نظر ســهامداران محترم برســانیم.

هیات مدیــره بــا بهره مندی و همــکاری بی دریــغ تمامی مدیــران و كاركنان 
شــركت اهتمام خــود را معطــوف بــه بهره بــرداری بهینــه از ظرفیت های 
شــركت، ســرمایه ســهامداران و توســعه فعالیت هــای خود نموده اســت.

امید است با اجرای اهداف و برنامه های سال 1396 و تکمیل برنامه های سال 1395 و 
پیگیری چشم انداز و برنامه های بلندمدت شرایط مطلوب تری نسبت به گذشته ایجاد شود.
آنچه توانسته ایم لطف خدا بوده است و آنچه پیش روی داریم با عنایت او خواهد بود.

مرور كلی بر عملكرد شركت؛
- دستیابی به درآمد حدود 474 میلیارد ریال

- دستیابی به سود خالص حدود 59 میلیارد ریال
- اشتغال زایی جدید و حفظ اشتغال های ایجادشده از قبل

- پرداخت بخشی از سود سهام سهامداران
- ثبت افزایش سرمایه 200 درصدی

- خرید تجهیزات جدید بازرسی پیشرفته
- تکمیل بخش های دیگری از سیســتم مکانیزه نرم افــزاری یکپارچه اطالعات

- اخذ گواهینامه سه ستاره از جایزه تعالی پتروشیمی
بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شركت برای سال مالی آتی؛

شــركت تکین كوی به بهبود بهینه ســازی، توســعه خدمات بازرسی موجود و 
گســترش بازار هدف می پردازد، در بازار داخلی پیشــرو خواهد بود، به گسترش 
صادرات خدمات توجه خاص خواهد داشــت و تالش می نماید كه همکاری های 
متقابل با شــركت های صاحب فناوری و صاحب نام در عرصه جهانی را گسترش 
داده و با توســعه فناوری های موردنیاز در شــركت به اعتبار جهانی دســت یابد.

گزارش عملكرد اجتماعی شركت؛
بــا توجه به نحوه فعالیت شــركت كه عمدتا از منابع نیروی انســانی متخصص 
خود اســتفاده می نماید خوشــبختانه اثر زیانباری بر شاخه های زیست محیطی 
درزمینه اســتفاده از منابع انرژی ندارد، درعین حال شركت با اخذ استانداردهای 
ایــزو 14001 و ohsas 18000 تعهــد خــود را در ایــن زمینــه بــه منصه 
ظهور رســانده اســت و از طرفی با ایجــاد امکانات اســتفاده از بیمه تکمیلی و 
معاینــات دوره ای كاركنــان و ایجاد رده های آموزشــی تــالش بی وقفه ای در 
جهت افزایش ســطح رفاهی و بهداشــتی آموزش كاركنان خود داشــته است.

اطالعات طرح های توسعه و برنامه های آتی شركت؛
شركت در سال 1396 اهداف زیر را دنبال می نماید؛

- تحقق درآمدهای پیش بینی شده بر اساس افزایش فعالیت های بازرسی موجود و 
حضور در حوزه های جدید

- بهبود كیفیت منابع انسانی با حفظ پرسنل كلیدی و متخصص و جذب بهترین 
نفرات در صورت لزوم

- بهبود نقدینگی شركت از طریق پیگیری مطالبات و تقویت كمیته وصول مطالبات
- مطالعه و تهیه طرح توجیهی افزایش سرمایه و طرح جهت استفاده از ابزار بازار 

سرمایه
- طرح تعالی سازمانی با پیگیری پروژه های بهبود سازمانی
- تکمیل و نهایی سازی سیستم مکانیزه یکپارچه اطالعات

ش
خو

سر
قه 

دی
ص
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مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده بیمه »ما« برگزار شد

مجمــع 
عمومی عادی سالیانه و 

فوق العــاده  بیمه »ما« با حضور 73.7 
درصد ســهامداران درروز 21 خرداد ماه برگزار شــد .

به گزارش روابط عمومی بیمه »ما«، مجمع عمومی این شركت 21 خرداد 
ماه با حضور جناب آقای روســتا عضو هیات مدیره بانک ملت و آقایان كبیری، هادی و 

بنویدی اعضا هیات مدیره بیمه »ما« برگزار و 170 ریال سود برای هر سهم میان سهامداران تقسیم شد.
بــر اســاس این گــزارش مجمع عادی به ریاســت جناب آقــای بهاری فــر و با حضور آقــای مقیــم  زاده از گروه 

مالــی ملــت، خانم غنی از توســعه مالــی آینــدگان، خانم رســولی نماینده ســازمان بورس، آقــای قزلبــاش نماینده بیمه 
مركزی، خانم شــیرازی حســابرس و بــازرس قانونی، آقای وثــوق مدیرمالی و مهنــدس صفدری مدیرعامل شــركت برگزار 
شــد. الزم به ذكر اســت رییــس مجمع فوق العــاده  جناب آقای مقیــم زاده و نماینــده بیمه مركزی آقــای جاللیان بودند.

در ابتدا حجت بهاری فر رئیس مجمع، ضمن خیر مقدم به سهامداران عزیز و شرح مختصری از فعالیت های زیربنایی و اساسی بیمه 
»ما« در سال 95 افزود : برنامه های راهبردی شركت در مسیر رشد وتعالی در حركت است و به سمت توسعه پایدار سوق پیدا كرده است.
وی خاطرنشــان كرد:  یکی از كارهای مهم سال 1395 شركت بیمه »ما« تدوین سند استراتژیک شركت بوده كه بیانگر داشتن 

برنامه مشخص و مدونی برای فعالیت های شركت می باشد.
در ادامه مهندس مجید صفدری به عنوان منشــی به شــرح گزارشی از عملکرد و دستاوردهای شركت در سال 1395 پرداخت و 
ضمن بیان خالصه ای از اطالعات مالی شــركت  افزایش 15 درصدی ســود خالص شركت نسبت به سال گذشته را اعالم نمود.
مهندس صفدری در خصوص فعالیت های انجام شده در سال 1395  به اصالح فرایندهای سود و پرداخت خسارت، بازنگری آیین 
نامه های حدود اختیارات شعب سراسر كشور، حضور فعال مدیریت های فنی در عرصه های بازاریابی، اختصاص 36 درصد از پرتفوی 
شــركت به بیمه های زندگی، طراحی اوراق پوشــش های اضافی و اجرای دقیق الزامات و آئین نامه های بیمه مركزی اشاره كرد. 
در ادامــه گــزارش عملکــرد مالــی ســال 95 توســط وحیــد وثــوق مدیرمالــی بیمــه »مــا« قرائــت شــد. همچنیــن 
صــورت هــای مالــی منتهــی بــه 29 اســفند 95  بیمــه »مــا« مــورد بررســی قــرار گرفــت و گــزارش بازرســی 
شــركت در جمــع ســهامداران خوانــده شــد و در نهایــت، مجمــع صــورت هــای مالــی را مــورد تصویــب قــرار داد. 

طبــق صــورت های مالی ارائه شــده در مجمع جمع درآمدهای شــركت مبلغ 3 هــزار و 722 میلیارد ریــال بوده كه 
نســبت به این مبلغ در ســال مالی 94 با رشــد 36 درصدی همراه بود و ســود خالص شــركت 350 

میلیــارد ریال اعالم شــد كه نســبت به ســال مالی ماقبــل 15 درصــد افزایش یافت.
همچنین ســود پایه هر ســهم كه در ســال مالی 94 مبلــغ 304 ریال 

بود، در ســال مالی 95 به مبلغ 350 ریال رســید و در 
نهایت طبق تصویب مجمع تقسیم سود 

170 ریالــی رای آورد.
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چالشــی كه هم اكنون اكثر شــركت هــای بیمه درحوزه فنــاوری اطالعات 
گرفتــار آن هســتند ،وجود تنها یک ســامانه جامع بیمه گــری در اكثریت 
صنعــت بیمه كشــور وتک تازی شــركت مربوطه در حوزه خدمت رســانی 
و پشــتیبانی IT در شــركتهای بیمه  گر اســت.وگویا انحصــار آفرینی  كه 
ناخواســته توســط این شــركت در حوزه فناوری اطالعات بوجــود آمده ، 
توســعه IT و به دنبال آن محصوالت نوین در حــوزه بیمه گری را با چالش 
جــدی مواجه كرده اســت واین در حالی اســت كه  تنــوع محصوالت بیمه 
ای در جهان در بســتر IT و اپلیکیشــن های موبایلی به ثمر می نشــیند .

بررســی ها نشان می دهد كه صنعت بیمه كشور برای ایجاد فضای رقابتی در 
حــوزه نرم افزار ،  برنامه مدونی  ندارد و برای ایجاد شــركتهای IT در حوزه 
بیمه بدلیل بازار هدف محدود ،به مدل های تشویقی نیازمندیم تا در راستای 
آن شــاهد تولید وتوســعه نرم افزارهای جامع  در حوزه بیمه گری باشــیم .

انتقــادات از عملکــرد و نحوه قیمت گــذاری خدمات  تنها شــركت مطرح 
IT در صنعت بیمه كشــور،چندی است كه از ســوی برخی از مدیران بیمه 
ای مطرح می شــود . با وجود بــاال بودن حق بیمه تولیــدی ، صنعت بیمه 
ایــران یکی از ضعیف ترین صنایع مالی از نظر IT در منطقه محســوب می 
شــود .وبا عنایــت به رقابتی نبــودن  IT در صنعت بیمــه ، از كیفیت ارایه 
خدمات كاســته شــده وارائه محصوالت جدید نیز اتفاق نمی افتد.به عبارت 
دیگــر فرصت نوآوری و ارائه خدمات جدید از صنعت بیمه گرفته می شــود.

بدین ترتیب ضرورت پیاده ســازی Core Insurance های جدید ، توسط 
شركت های فعال در حوزه بیمه می بایست در دستور كار قرار گیرد.با اتکا به 
تجربه بانکی شــاید بتوان گفت اقدام شركت های بیمه  جهت تهیه  نرم افزار 
یکپارچه بیمه گری از خارج ،فرصت مغتنمی است تا تجارب جهانی به صنعت 
بیمه وارد شود و چه بسا شركت های داخلی نیز بتوانند از مدل كسب و كار و دانش 
بین المللی الگو برداری نموده  و از انحصارموجود درصنعت بیمه خارج شوند. 
اســتفاده از Core Insurance  خارجــی وبومی ســازی آن برای شــروع 
زمانی كه یک Core Insurance به ایران می آید جهت تطبیق با شــرایط 
داخلی نیازمند تغییرات گســترده ایســت و در نتیجه به دلیل شرایط خاص 
بومی ســازی ، ایجاد تغییرات زمان بر بوده و پشــتیبانی آن نیز با مشکالت 
زیادی روبرو خواهد بود.اگر چه كه در ابتدای امر تجربه ناموفق سیستم بانکی 
در بهــره گیری از نرم افزارهــای خارجی رخ می نمایاند،اما شــبکه بانکی با 
تجارب نمونه های خارجی، گام نهادن در  این مســیر را آغاز كرده به طوریکه 
ســامانه »بانکیران« كه  اولین Core Banking شبکه بانکی محسوب می 
شود دارای source خارجی اســت و در ابتدا با بهره گیری از مشاورین بین 
المللی و بــه صورت  open source  مورد بهره برداری قرار گرفته اســت. 
درنتیجه با اتکا به تجربه بانکی شاید بتوان گفت اقدام شركت های  بیمه جهت 
خرید نرم افزار یکپارچه بیمه گری از خارج ،فرصت مغتنمی باشــد تا تجارب 
جهانی به صنعت بیمه وارد شــود و چه بسا شركت های داخلی نیز بتوانند از 

مدل كسب و كار و دانش 
بین المللی الگو بگیرند .

 چالش هــای خرید نرم 
از خارج بیمه گری  افزار 

در كنار مزیت های بهره 
گیری شركت های بیمه 
ای از نرم افزار های  بین 
المللی و ورود تجارب بین 
المللی ، بــدون تردید از 
كنــار چالش هــای آن 
نیــز نمی توان گذشــت 
. عبــور از تحریــم ها ، 
بــی تردیــد ، بزرگترین 

چالش شــركت های بیمه در انعقاد قــرارداد جهت خرید نرم افزار خواهد بود 
تا در دراز مدت به مشــکالت شــبکه بانکی ،جهت پشــتیبانی ، دچار نشود.

برای این مهم می بایست ریسک تحریم در قراردادها پیش بینی گردد كه برای 
گذر از تحریم ، تاســیس شــركت های داخلی IT و آموزش الزم به نیروهای 
متخصص داخلی از جمله آن راهکار هاست .مسئله  دیگری كه در مسیر بهره 
گیری از تجارب بین المللی در پیاده سازی نرم افزارهای بیمه گری باید به آن 
توجه شــود انتخاب شركت  هایی است كه دارای  رتبه قابل قبولی در حیطه 
بین المللی بوده وبه عبارت دیگر از برندهایی خوشنام صنعت بیمه بحساب آیند

اگر چه كه به زعم برخی كارشناسان ،شركت های معتبر خارجی به دلیل شرایط 
تحریم و عدم توسعه یافتگی صنعت بیمه در ایران  به ندرت پا در این مسیر می 
گذارند اما انعقاد قرارداد با شركت های معتبر كه در رنکینگ جهانی جایگاه مناسبی 
دارند،  راه را برای ورود تجارب جهانی به صنعت بیمه ایران هموار خواهد كرد.
اطالعــات محرمانــه ، امنیت نــرم افــزار و جلوگیری از نشــر اطالعات نیز 
چالش های دیگری اســت كه شــركت هــای بیمه گر داخلی بــا آن روبرو 
خواهنــد بود كــه البته چالــش امنیت تنها بــه تولید كنندگان نــرم افزار 
خارجــی اختصــاص ندارد زیــرا تجربه  نشــان می دهد ، حفــظ اطالعات 
و امنیــت نرم افزار چــه داخلی و چه خارجی اهمیت دارد و بدون شــک در 
مذاكــرات هنگام انعقاد قــرارداد باید پروتــکل های امنیتی لحــاظ گردد .
در كنــار بکاربســتن تمهیــدات امنیتــی، بهــره گیــری از مشــاورین 
آن  از  پــس  و  مناســب  خریــد  داشــتن  بــرای  خارجــی  و  داخلــی 
اســت. برخــوردار  بســیاری  اهمیــت  از  افــزار  نــرم  ســازی  بومــی 

مســلما تجارب بین المللی ســبب می شــود ، شــركت های داخلی نیز از 
تجــارب خارجــی الگو بگیرنــد زیرا با آمــدن دانش جهانی ، مدل كســب 
و كار نــرم افــزار هــای بیمه ای نیــز تغییر می كنــد و به مــرور  ، میزان 
ســرمایه گــذاری در نــرم افزارهای بیمه گــری نیز افزایــش خواهد یافت.
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لزوم تهیه   Core Insurance  های جدید
 از سوی شرکت های بیمه گر 
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هنر مهندس کمال صدیقی در استفاده بهینه از منابع در اختیار
سیمان بجنورد سرزمین سربداران 

ســیمان بجنورد را بایــد دوصد چندان ارج نهاد، چون از ســرزمین ســربداران 
اســت و آن می كند كــه می باید.حافظ محیط زیســت در تولید و ســهم دار 
در بــازار عرضــه با ســکانداری مهندس صدیقــی مدیرعاملی فهیــم و كاردان 
و مدیریت مالی پاكدســت با حســابهای شــفاف و بچه های مــودب واحدهای 
حراســت، ســهام، مالی روابط عمومی كه جملگی وظیفه شناســند و دلسوز .

مجمع عمومی عادی ســالیانه شركت سیمان بجنورد )ســهامی عام( در تاریخ 
96/03/02 در محل ســالن آمفی تئاتر شركت بین المللی بازرسی كاالی تجاری 

تشکیل شد .
در این مجمع كه با حضور 96/7 درصد از ســهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای 

نماینده سازمان  هیات مدیره، 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس 
و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع بر عهده آقای 
سید ابراهیم مهدویان بود كه 
جنابان حمیدرضا بهزادی پور 
و بیژن جواهری در مقام نظار 
اول و دوم و آقــای محســن 
اصغری)معاون مالی( به عنوان 
دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

در ادامــه با قرائــت گزارش 
هیات مدیره به مجمع مربوط 

به اهم فعالیت های 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 خــود ضمن  تصویب صورت های مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 
129 با تقســیم ســود  170 ریالی به ازای هر ســهم به كار خــود پایان دادند.
همچنین موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایارهیافت به عنوان حسابرس و 
بازرس قانونی و موسسه حسابرسی سامان پندار حسابداران رسمی به عنوان بازر 
علی البدل شــركت برای ســال مالی منتهی به 29 اسفند 1396 انتخاب گردید.

پیام هیات مدیره
با یاري خداوند ســبحان و تالش مدیران و كاركنــان متعهد، توانمند و با انگیزه 
شــركت و پیگیري برنامه هــا و اهداف اســتراتژیک و اعمــال مدیریت هزینه 
هــا و كاهش قیمت تمام شــده، اجراي پــروژه هاي بهبود، افزایش ســهم بازار 
و افزایش ســود آوري، ســال مالي منتهي بــه 1395/12/30 به پایان رســید.
امید اســت با اســتفاده از رهنمودهاي ســهامداران محترم و با همت كاركنان 
پرتــالش و بهــره گیري از توانایي آنها، شــركت بــا افزایش میزان صــادرات و 
افزایش ســهم بــازار، با توجه به كیفیــت مطلوب و تنوع محصــوالت و اعمال 
مدیریــت انرژي، مدیریــت منابع مالي، افزایــش درآمد و كاهــش هزینه ها و 
ارزش افزوده بیشــتر موفق به افزایش ســودآوري شركت در ســال 1396 گردد.
همچنین امید اســت با كار و تالش بیشــتر و توجه به همه عوامل موثر درون و 
بــرون ســازماني، به اهداف مــورد نظر، مطابــق برنامه راهبردي شــركت نایل
مــرور كلی بر وضعیــت و تحوالت صنعت مربوط در ســال مالی مــورد گزاش

در ســال 1395 مقدار 58 میلیون تن كلینکر و 55 میلیون تن سیمان در كشور 
تولید شده و ظرفیت تولید كلینکر در انتهاي سال 95 به 78 میلیون تن بالغ گردیده 
است. تولید سیمان كشور در سال 95 نسبت به سال گذشته حدود 8 درصد كاهش 
نشان میدهد و از منظر تحویل در سال 95، 55 میلیون تن سیمان تحویل گردیده 
)داخلي و صادرات( و تحویل سیمان نسبت به سال قبل 8 درصد كاهش داشته است
مرور كلی بر جایگاه شركت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش

شــركت ســیمان بجنورد با ظرفیت روزانــه5300 تن كلینکر و حــدوداً 1/65 
میلیون تن ســیمان در ســال و واقع شــدن در منطقة شمال شــرق كشور و 
وضعیت عرضــه و تقاضا در این منطقه، مواجهه با یکي از شــدیدترین بازارهاي 
رقابتي مي باشــد . در چنین شــرایطي ، شــركت ســیمان بجنورد با توجه به 
اعتماد مشــتریان نســبت به شــركت كه داراي وجه تمایــز كیفیت مطلوب و 
تنوع تولید مي باشــد توانســته ، ســهم خود در بــازار رقابتي را حفــظ كرده .
این شركت ثبات در كیفیت و افزایش مستمر كیفیت محصول را از دیگر برنامه های 
خود اعالم داشت تا بتواند در كنار كنترل هزینه ها، نقش موثرتر در بازار ایفا كند.

بیان استراتژی شركت:
در راستاي سیاست هاي هلدینگ ،شركت سیمان بجنورد پس از انجام مطالعات 
الزم و بــا همکاري دفتر مدیریت و برنامــه ریزي و مطالعات راهبردي هلدینگ ، 
اقدام به تهیه سند راهبردي و تدوین استراتژي هاي خود به شرح زیر نموده است:

- حفــظ و افزایــش ســهم بــازار داخلــي و صادرات)حفظ كیفیــت و بهبود 
آن ،تنــوع تولیــد ،مهندســي فــروش ،توســعه بازارهــاي صادراتــي و...(
- مدیریت هزینه ها و كاهش قیمت تمام شده )افزایش راندمان تجهیزات ،كاهش توقفات 
،بهینه سازي مصرف انرژي ،تولید و فروش سیمان هاي آمیخته، مدیریت منابع مالي و ...(
- توجــه بــه مســائل زیســت محیطــي و ایمنــي و بهداشــت محیــط

- توســعه سرمایه انساني و بهره گیري از نیروهاي توانمند ،متعهد و كاري ،توجه 
به امر آموزش و مشاركت 
ایجــاد  و  كاركنــان 
ســامانه هــاي مدیریتي
عملكرد  بر  كلي  مرور 

شركت :
ســال 1395  در  شركت 
به اهــداف تعیین  تقریباً 
شــدة خود دســت یافته 
اســت و با جلــب اعتماد 
مشتریان و عرضة محصول 
بــا كیفیــت ، موفــق به 
تولیــد 1/063/752 تــن 
كلینکر و 1/250/456  تن ســیمان و فروش 1/251/070 تن سیمان شده است .
بیــان برنامــه ها و چشــم انــداز وضعیت شــركت براي ســال مالــي آتي :

پس از تدوین سند راهبردي چشــم انداز، شركت در نظر دارد پس از طي مسیر 
تعالي ، در سال 1400 به بهترین سازمان از نظر استفاده بهینه از منابع در اختیار 
در جهت حداكثر ســود آوري و در نتیجه پایداري و خوش نامي در سطح كشور 
تبدیل گردد كه در همین راســتا برنامة شركت در ســال 1396 تولید و فروش 
حــدوداً 1/250 میلیــون تن ســیمان در بازارهاي داخلي و خارجي مي باشــد.

برنامه هاي آینده شركت
گسترش بازارهاي فروش محصوالت:

 برنامة شركت در سال 1396 تولید و فروش حدوداً 1.250 میلیون تن سیمان در بازارهاي 
داخلي و خارجي و حركت در راستاي اهداف ، برنامه ها و استراتژي تعریف شده خود مي باشد

بودجه سال مالي 1396
بودجه ســال مالي 1396 شــركت با تولید 1/076 هزار تن كلینکــر و 230 /1 
هزار تن ســیمان تنظیم گردیده اســت كه پیش بیني مي شــود 983 هزار تن 
ســیمان و كلینکر در بازار داخلي و 247 هزار تن به خارج از كشــور عرضه شود .
درآمد حاصل از صادرات رقمي بالغ بر 204/489  میلیون ریال برآورد گردیده است.
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پرده اول
حدود 3 سال پیش براي شركت در یک كنفرانس و ایراد سخنراني به كواالالمپور 
مالزي رفتم. با خود اندیشیدم كه از فرصت حسن استفاده اي كنم و چنانچه میسر 
شــود به دیدار معمار بزرگ مالزي یعني »ماهاتیر محمــد« بروم، بزرگمردي كه 
23 ســال در سمت نخست وزیري ســکان اداره آن كشور را به عهده داشت و مردم 
مالزي را از درآمد ســرانه 300 دالر به حدود 6 هزار دالر رســاند و میزان صادرات 
مالزي هم تقریبا از هیچ به رقم 6/ 189 میلیارد دالر در سال 2016 افزایش یافته.
گرچــه به تازگي دوره نقاهت عمل جراحي را گذرانده بود و حســب توصیه اطبا از 
دیدارها منع شــده بود لکن توفیق با بنده یار شد و ایشان پذیرفتند كه براي دیدار 
كوتاهي به دفترشــان بــروم كه البته این دیدار كوتاه با توجه به عالقه ایشــان به 
مسائل توسعه اي با بحث هایي كه درگرفت قریب به 5/ 1 ساعت به طول انجامید.

در پایان جلسه و هنگام خداحافظي از ایشان سوال كردم كه جناب ماهاتیر آیا می توانید 
از میان عواملي كه به موفقیت شما در رساندن مالزي به جایگاه مناسب اقتصادي و 
سیاسي در جهان كمک كردند و ما در همین گفت وگوي طوالني برخي از آنها را مورد 
بحث قرار دادیم مهم ترین و برجسته ترین عامل موفقیت تان را براي من بیان كنید. 
ایشان با كمی مکث عنوان كردند: پاسخ سوال شما خیلي آسان است. مهم ترین عامل، 
»اعتمادسازي  Building Trust« است، اعتماد مردم به حکومت و دولتمردان. اگر 
چنین باشد حاكمان مشکلي براي اداره كشور و به پیش بردن برنامه ها نخواهند داشت. 

پرده دوم
چندي پیش مقاله اي از دوست ارجمندم جناب پدرام سلطاني، نایب رئیس اتاق ایران، تحت 
عنوان »جاي اعتماد خالي است«خواندم. با كسب اجازه از ایشان آن را به اختصار بیان می كنم.

در سال 77 در نمایشگاهي در شهر بازل سوئیس براي عرضه و فروش كاالیي شركت 
كردم. كمی آن طرف تر از غرفه ما، غرفه اي بود كه در آن یک زوج »آقاي هندي و خانم 
سوئیسي« زیورآالت متنوعي را به نمایش و براي فروش گذاشته بودند. فرصتي پیش 
آمد كه بازدیدي از غرفه آنها داشته باشم. در گفت وگو متوجه شدم كه مرد هندي با خانم 
سوئیسي ازدواج كرده و تبعه سوئیس شده است. در حین گفت وگو، صحبت به نحوه 

گرفتن غرفه رسید. من از او پرسیدم شما چگونه هزینه غرفه را پرداخت كرده اید؟ پاسخ 
داد كه چون شهروند سوئیس شده است الزم نیست هزینه غرفه را پیش از نمایشگاه 
بپردازد. آنها تا 6 ماه بعد از نمایشگاه فرصت دارند مبلغ را پرداخت كنند. من با تفکر 
و فهم ایراني خودم از او پرسیدم كه آیا چک یا ضمانتي براي این موضوع به نمایشگاه 
داده اید؟ او در پاسخ گفت خیر، اینجا دولت به شهروندان خود اعتماد دارد و همه در 
مهلت مقرر مبلغ را پرداخت می كنند. وي اضافه كرد: البته شهروندان هم به دولتشان 
اعتماد دارند. اینجا هم كلمه جادویي »اعتماد«كاركرد موثر خود را نشان مي دهد.

پرده سوم
اواسط اردیبهشت ماه 96، جناب ســبحاني مدیر عامل محترم فوالد مباركه طي 
تماس تلفني از اینجانب خواست كه در اولین فرصت مالقات داشته باشیم. ساعت 
3 بعدازظهر روز بعد به اتفاق معاون مالي شــركت تشریف آوردند و عنوان كردند؛ 
پروژه اي براي توســعه خطوط تولید دارند كه حــدود 450 میلیون یورو فاینانس 
نیــاز دارد و اضافه كردند كه هفته قبل به اتفاق مدیران یک شــركت صاحب نام 
آلماني كه برنده مناقصه شــده اســت براي اخذ فاینانس با دو بانک بسیار معتبر 
آلماني جلســه داشــته اند كه مدیري از بیمه هرمس آلمان هم حضور داشــت.

پس از توضیحات مفصل براي مدیران بانکي و پاسخ كافي به سواالت آنان، مدیران 
بانک هاي آلماني اظهار كردند اگر بانک عامل شما در ایران BIM است ما مي توانیم 
طرح را پذیرش و فاینانس را با پوشش هرمس تامین كنیم. مشروط به اینکه طرح شما 
را بانک صنعت و معدن تایید كرده باشد. نماینده هرمس هم اضافه كرد در صورتي كه 
بانک عامل شما BIM باشد ما پوشش بیمه اي را مي پذیریم. جناب سبحاني اضافه 
كرد كه من در جلسه ا حساس عزت و غرور كردم كه بانک هاي بزرگ آلماني به یک 
بانک ایراني اینقدر اعتماد دارند. سپس از من سوال كردند كه آقاي افخمی  شما چکار 
كرده اید كه شما را قبول دارند؟ من كه از صحبت هاي جناب سبحاني بسیار خرسند 
شده بودم به ایشان عرض كردم كه طي 3 سال گذشته و به ویژه بعد از برجام تالش 
بنده و همکارانم در بانک صنعت و معدن این بوده كه اعتماد بانک هاي خارجي را به 
بانک خودمان جلب كنیم، چه به لحاظ تهیه و ارائه صورت هاي مالي شفاف، چه به 
لحاظ انطباق با استانداردهاي بین المللي، چه به لحاظ پایبندي به حرف ها و قول هایي 
كه مي دهیم و چه به لحاظ ایفاي تعهدات. این اعتماد طي 3 سال كوشش مستمر به 
نتیجه رسیده است. مسیر دشوار و سختي بوده، لکن حاصلش ثمربخش بوده است. 

پرده آخر
بــراي توفیق در عرصه داخلي و بین المللي اعتمادســازي كنیم، 
حرفه اي عمل كنیم. خودمان را به مباني علمی  و مهارت هاي نوین 

مجهز ســازیم. به وعده هایي كه مي دهیم درست 
و به موقع عمل كنیم. بیشــتر كار كنیم و كمتر 
حرف بزنیم. چنانچه اعتماد را در روابط كاریمان 
جاري سازیم، بنیان هاي محکمی  براي كسب و كار، 

پیشرفت و توسعه كشور فراهم 
خواهیم ساخت. كلمه جادویي 
»اعتماد« را براي رســیدن به 
موفقیت به خاطر بسپاریم. هواي 

»اعتمــاد« را 
داشته باشیم.

اعتماد، رمز موفقیت ایران
 مدیرعامل بانک صنعت و معدن ، علی اشرف افخمی

به نام خدا، حق بود كه این چند ســطر را به شــهادت بنگاریــم. در كارنامه دولت یازدهم، هیچ كس را ســراغ نداریم كه به اندازه مهندس 
علی اشــرف افخمی صنعت بانكداری و تســهیالت كارآفرینی را بشناسد. در طول سال هرآنچه اشتغال شــنیدیم و دیدیم، یك استون 
آن بانــك صنعت و معــدن بود. او را در كار بزرگتر بنشــانید و افزون خدمت را بر ملت خداجوی ببینید كه این باور صنعت مداران اســت.

ِبُعوَن أَْحَسَنُه ْر ِعَباِد اَلّذیَن َیْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَیَتّ َفَبِشّ
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کربن ایران پیشرو در منطقه که نقش آفرین در جهان
دکترین مهندس شکور شمس و تداوم مسیری موفق با تیم مدیریتی آگاه

جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه شركت كربن ایران )سهامی عام( مورخ 1396/3/18 
در محل سالن تالش، مجموعه فرهنگی وزارت كار و امور اجتماعی تشکیل شد.

در ایــن مجمع كه با حضــور 57/76 درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی، 
اعضــای هیات مدیــره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار و حســابرس 
و بــازرس قانونــی برگزار گردید، ریاســت مجمــع بر عهده آقــای مصطفی 
فیض اردكانــی بود كه جنابان یاســر بذرگــر و علی رضا فهامــی در مقام نظار 
اول و دوم و آقــای شــکور شــمس به عنــوان دبیر 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 مشــمول ماده 129 به كار خود پایان دادند.

موسسه حسابرسي فریوران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل اصلی و موسسه 
حسابرسی كوشا منش به عنوان بازرس قانونی و حسابرس علی البدل انتخاب گردیدند.
اعضای هیات مدیره شــركت برای مدت 2 سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند؛

-  شركت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمي
-  شركت دوده صنعتي پارس

-  شركت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی
-  شركت سرمایه گذاری هامون كیش

-  شركت گسترش تجارت هامون
دكتر شــکور شــمس در ابتدای گزارش خود به معرفی مجموعه پرداخت و با 
اعالم اینکه شــركت كربن ایران از جملــه تولیدكننده های بزرگ دوده صنعتی 
كشور می باشــد كه محصوالتش به عنوان پركننده در صنعت الستیک مصرف 
می شــود و اینکه دوده در دو نوع ســخت و نرم تولید می شــود كه كربن ایران 
با داشــتن دو خط تولید هر دوی این محصول را پوشــش می دهد. وی اضافه 
كــرد از آنجایی كــه 25 تا 30 درصد از وزن تایرهای تولیدشــده را كربن بلک 
یــا همان دوده تشــکیل می دهــد و بیــش از 80 درصد از مصــرف دوده در 
صنعت تایر و الستیک سازی اســت. افزایش تولید در صنعت خودرو بر صنعت 
الستیک ســازی و متعاقبا بر صنعت دوده موثر خواهد بود. شایان ذكر است كه 
ظرفیت نسبت شــده تولید تایر در كشــور در حال حاضر معادل 330 هزار تن 
بوده كه در ســال گذشــته تنها 222 هزار تن تولید شــده و در بودجه مربوط 
به ســال 1396 نیز مقدار تولید تایر در كشــور 244 هزار تن پیش بینی شــد.

مدیر خوش فکر كشــوری كه در صنعت دوده و تایر از برترین ها و برند مدیریت 
است در ادامه با تشریح اینکه واردات تایر در سال 95 در حدود 103 هزار تن، در 
سال 94 در حدود 105 هزار تن و در سال 93 در حدود 151 هزار تن بوده است، 
گفت واردات باال در ســال 93 و پر بودن انبارها در كنار وضعیت ركودی كشور 
در سال های اخیر از عمده مشکالت صنعت تایر در یکی دو سال اخیر بوده، ابراز 
امیدواری كرد با افزایش تعرفه واردات تایر به 32 درصد در سال 95 در الستیک های 
سواری و 25 درصد در الستیک های باری و محدودیت در واردات تایرهای چینی 
پیش بینی می شــود تولید تایر در ســال 96 به محدوده 244 هزار تن برســد.

مدیر توانمند شــركت با اعالم اینکه در طول ســال مالی مورد گزارش شركت 
توانسته در تولید، فروش داخلی و فروش صادراتی آماری درخشان از خود بر جای 
بگذارد، افزود باافتخار به عنوان خادم و امانت دار شــما سهامداران اعالم می كنم 
زمانی كه شــركت های همســان با كار ما در بهترین حالت با 70 تا 75 درصد 
ظرفیــت كار می كردند، ما با بیش از 99 درصد ظرفیت توانســتیم بیش از 95 

درصد محصوالت خود را به فروش برســانیم كه آن هم در سال سخت و دشوار 
اقتصادی ســال 1395، كاری بســیار بزرگ بود كه به همت كاركنان شركت و 
مدیران الیق میسر شد. مهندس شمس در ادامه با پیش بینی نیاز كشور در سال 
1404 به 600 هزار تن تولید تایر كه به معنای 150 هزار تن دوده است و مقایسه 
ظرفیت اســمی تولید دوده در كشور پرداخت و با اعالم اینکه با افتتاح الستیک 
بارز كردستان ما در سال جاری نیز شاهد 10 درصد افزایش مصرف دوده صنعتی 
خواهیم بود، اظهار داشــت كه این فرصت ها در كنار پتانسیل خوبی كه شركت 
دارد باعث می شــود بستری بسیار خوب برای آینده شــركت قابل تصور باشد.
مهندس شــکور شمس كه ســابقه ســال ها مدیریتی ارشــد در شركت های 
بزرگ كشــوری را در كارنامه خود داشته و هرســاله به واسطه عملکرد خوب و 
مجموعه اش بر ســکوی افتخار مدیر كشوری حامی مصرف كننده، صادركننده 
نمونــه و... قرار می گیرد در ادامه با اعالم اینکه با حمایت شــركت ملی صنایع 
پتروشــیمی و سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و كال مجموعه صنعت و معدن 
پس از رایزنی های كشور توانستیم اقداماتی خوب را در این حوزه سامان بخشیم، 
اضافه نمود ازآنجاكه شــركت كربن تنها شركت در این صنعت بوده كه تقریبا با 
ظرفیت كامل كار كرده است و در ابتدای سال 96 شركت الستیک كردستان به 
بهره برداری می رســد كه افتتاح این طرح باعث افزایش 6 هزار تن مصرف دوده 
خواهد شــد و بالطبع اگر دیگر تایرســازی های ما به ظرفیت تولید واقعی خود 
برسند در این راستا تولید دوده صنعتی افزایش خواهد یافت وی ابراز امیدواری 
كرد مسئوالن دولتی كمک حال صنعت دوده كشور باشند؛ چراكه واردات دوده 
در ســال 95 در حدود 2200 تن، در ســال 94 در حدود 1940 تن و در سال 
93 در حدود 9200 تن بوده اســت و این خود نشــان از آن دارد كه دولت باید 
راهی خوش فرجام را برای این صنعت كاری چاره ســازی كند و تداوم ببخشید.
شایان ذكر اســت تولید دوده در گریدهای مختلف در كشور و در شركت كربن 
ایــران باعث كاهش واردات دوده شــده و از آنجا كه تعرفه واردات دوده در حال 
حاضر 10 درصد می باشــد و با توجه به نرخ های فروش شــركت های داخلی و 
هزینه حمل كه از چین در حدود 100 دالر بوده، واردات برای شركت های تایرساز 
داخلی توجیه ندارد. به قول مهندس شکور شمس اگر باور داریم كه اشتغال زایی 
و توســعه اقتصادی الزم و ملزوم یکدیگر هستند برای حمایت از تولید داخلی و 
اشتغال زایی كه موردتوجه مقام معظم رهبری هم هست باید بستری فراهم شود 
كه در كنار كمک به افزایش تولید برای به حداكثر رســاندن ظرفیت بر اساس 
فراوری تولیدی، ســازگاری تعیین شود تا از واردات بی رویه مواد اولیه نامرغوب 
جلوگیری شــده و از اشتغال زایی و كارآفرینی برای جوانان ایرانی حمایت شود.

مدیر مدبر شركت در ادامه بااینکه صنعت دوده سازی كشور توانست در سالیان 
گذشته از صنعت تایرسازی پیشی بگیرد، ابراز داشت امیدوارم با درک مقتضیات 
روز، به روز كردن تکنولوژی واحدهای تایرسازی و جلوگیری از دامپینگ و قاچاق 
از ورود تایرهای بی كیفیت چینی، هندی و تركیه ای جلوگیری شود؛ كما اینکه 
توانستیم با مذاكره و رایزنی با شركت های رقیب داخلی ازجمله سیمرغ، صدف 
قائم و دوده صنعتی انجمنی را تشکیل دهیم تا از منافع این صنعت اصلی در حد 
توان دفاع كنیم و معتقدیم كربن ایران به عنوان شاگرد اول تولیدكننده كربن بلک 
و استفاده كننده از حداكثر ظرفیت خود بایستی نقشی پررنگ تر در این معاهدات 
و مذاكرات را داشــته باشــد. مهندس شــکور با اعالم اینکه در بین 52 شركت 
پتروشیمی ازلحاظ ظرفیت عملی تولید صنعت به ظرفیت اسمی، شركت كربن 
ایران جزو پنج تای اول قرار دارد پیرامون چگونگی تهیه مواد اولیه شركت اعالم كرد 
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مواد اولیه شركت C.F.O، قطران و فورفورال است كه از شركت های پتروشیمی 
امیركبیر، پاالیشگاه آبادان، پتروشیمی بندر امام، پتروشیمی جم، پتروشیمی اراک 
 C.F.O و شركت كربن تک تامین می شود و مرغوب ترین ماده اولیه برای شركت
و بعدازآن قطران است كه با توجه به تولید كم، محدودیت استفاده از آن ها وجود 
دارد. این عضو هیات مدیره با اعالم اینکه ماده اولیه فوفورال به راحتی در دسترس 
و قابل تهیه بوده و یادآور گردید كه قیمت مواد اولیه وابســته به قیمت جهانی 
نفت است. مهندس شمس با اعالم اینکه نسبت استفاده از مواد اولیه برای تولید 
هر واحد روغن از 2 در سال 91 به محدوده 18 در سال 95 رسیده است، اظهار 
داشــت استفاده از مواد اولیه باكیفیت این نسبت را بهبود می بخشد كه ما برای 
ارتقاء راندمان كاری و بهینه سازی امور بر این دكترین كاری اصرار خواهیم داشت.

وی خرید مواد اولیه باكیفیت، داشــتن فناوری روز و پرســنل باسابقه و كاردان 
در دفتــر و كارخانــه و... را از دیگر مزیت های رقابتی كربــن ایران در برابر رقبا 
برشــمرد و اعالم كرد كه مواد اولیه این شــركت به طــور كامل به قیمت نفت 
بســتگی دارد و افزایش بهای نفت موجب افزایش بهای تمام شده كاال می شود؛ 
چراكه تقریبا 58/85 درصد بهای تمام شــده مواد را مواد اولیه تشکیل می دهد.

شایان ذكر است به گفته مدیرعامل شركت بهای تمام شده كاالی فروش رفته و مواد اولیه 
ابرازشده در بودجه سال 1396 شركت نیز به واسطه كاهش قیمت نفت قابل تعدیل است.

پایان بخش گزارش مهندس شکورشمس تشــریح آخرین چاره جویی ها برای 
معضالت و مشــکالت محیط زیستی و حفاظت از منابع طبیعی بود كه شركت 
سال هاست با آن درگیر اســت. با توجه به مسائل زیست محیطی برنامه انتقال 
كارخانه به خارج از شــهر از ســال ها قبل در دستور كار شــركت قرار گرفته، 
تغییــر كاربری زمین فعلی به مســکونی و بخشــی هم تجاری انجام شــده و 
حتی یک زمین به مبلغ 30 میلیارد ریال در شــهرک صنعتی خریداری شــده 
اســت؛ لیکن با توجه به تغییرات مدیریتی متعدد در سال های اخیر در شركت 
سرمایه گذاری پتروشیمی به عنوان سهامدار عمده شركت، هنوز این جابجایی به 
مرحله عمل نرســیده است و سه گزینه برای این كار در نظر گرفته شده است؛
1- انتقــال كارخانــه فعلــی كــه در حــدود یک ســال زمــان نیــاز دارد.
دارد. الزم  زمــان  مــاه   30 تــا   24 كــه  جدیــد  كارخانــه  ایجــاد   -2

3- تهاتر زمین با شــركت صدف )فام( بدین صورت كه شــركت زمین خود را 
بفروشــد }قیمت برآوردی آن محدوده 70 الی 75 میلیارد تومان اســت{ و از 
محل فروش آن شركت صدف )فام( كه در همان شهر اهواز قرار دارد، خریداری 
شــود }مذاكرات اولیه خرید این شركت به مبلغ 100 میلیارد تومان بوده است 
كــه یک چهــارم آن از محل فروش زمین نقدا و مابقی اقســاط با نرخ بهره روز 
پرداخت شود{ شركت صدف )فام( از زیرمجموعه های بنیاد مستضعفان است.

جناب عدلی مرد شــماره یک مالی شــركت در حاشــیه این مجمع با اشاره به 
كاهش هزینه های مالی شــركت از ســال 92 به بعد كه با شیب بسیار مناسبی 
كاهش داشته، اخذ تسهیالت مناسب و كم بهره از بانک های عامل، التزام عملی 
به امر شایسته گزینی و بهینه سازی امور و توجه جدی به اجرای دقیق برنامه های 
مدون مدیریتی توســط تمام زیرمجموعه را از پتانسیل ها و نقاط قوتی دانست 
كه كربن ایران را توانســته در طول این سه، چهارساله این چنین موفق نگه دارد 
آن هم در روزگارانی كه صنعت و اقتصاد كشور حال ناخوشی دارد. معمار اعداد و 
ارقام و ترازهای مالی شركت كه شفافیت و صداقت مالی او به شهادت حسابرس 
اصلی و رئیس مجمع و مجمع نشــینان رسید در ادامه استقرار سیستم مدیریت 
انرژی، كاهش حجم تســهیالت گران قیمت و اصالح ســاختار مالی را از جمله 
مهمترین دســتاوردهای مالی شركت در ســال مالی مورد گزارش برشمرد. با 
توجه به مشغالت برون ســازمانی جاری در این حوزه صنعتی كه كربن ایران را 
پذیرفته دستخوش حوادث  كرد كمتر كسی پیش بینی می كرد كه كه این شركت 
بتواند سرپا بماند؛ ولی با تدبیر و درایت مردانی از جنس عمل، كار و گذشت كه 
خالصانه و خاضعانه كمر خدمت به همت بســته و لحظه ای نیاسودند شركتی 
كه می رفت با تعدیل بسیار نیرو تا مرز ورشکستگی و تعطیلی برود، بتواند حاال 
با ســهم 31 درصدی از بازار داخلی به كسب سهم بیشتر در بازارهای صادراتی 
هدف بیندیشد و بتواند تاثیری درخور در بازارهای جهان از خود به یادگار بگذارد.

دولتمردان باید نسبت به مدیرانی از جنس دكتر فیض، مهندس شمس، جناب عدلی، 
تقدیسی و... كه جهادگونه در این سالیان در سنگر خدمت شب و روز نیاسودند تا 
چرخ شركت از حركت بازنایستد و ذی نفعان دچار ضرر و زیان نشوند، صدها بار شکر 
و سپاس به جای آورد كه همانا من لم یشکر المخلوق من لم یشکر الخالق است و... .

و كالم آخر سرپا نگه داشتن شركتی در سطح عالی با حاشیه سود باال، انسجام بخش 
به مجموعه، بازاریابی جهت حفظ ســهم بازار و استمرار افزایش سهم توجه به 
توســعه صادرات، افزایش بهره وری و راندمان كاری، جذب پرسنل متخصص و... 
شاهکاری بود كه به تدبیر مرد عمل مهندس شمس و مدیران و زیرمجموعه اش با 

افتخار در شركت كربن ایران در سال مالی مورد گزارش حاصل شد و سهامداران 
خرد و كالن بر این ِكشــته های مدیــران الیق كه داشــته های گران قدری به 
ارمغان آمده است با طنین چندباره صلوات خود تقدیر و تشکر به عمل آوردند.

ســخنان و دیدگاه هایی كه از جانب بزرگان حاضــر در مجمع از دكتر اردكانی 
و اســتاد فغانی گرفتــه تا جناب برزگــر، معتضدیان و دیگر اعضای باســابقه 
هیات مدیره و مدیران شــركت های زیرمجموعه و همکار مطرح شــد، شهادتی 
بود بر درســتی و راســتی پندار، گفتار و كردار ســکاندار شــركت و مجموعه 
تحت مدیریتش كه نشــان داده انــد مردان عمل و كار هســتندو مدیرانی كه 
اندیشــه ورزی و عمل گرایــی را در اولویت قرار می دهند و پیشــتر در باب این 
مدیریت و مجموعه نوشــتیم كه به اندیشه كار برآید و اكنون كارنامه كاری این 
تیم با توجه به كسب افتخارات، تقدیرنامه ها و تندیس ها نشان می دهد در عصر 
تاریخ اقتصادی پرفرازونشــیب ایران دوست داشــتنی گواه مدعای ما هستند.

 پیام هیات مدیره
مرور كلی بر وضعیت و تحوالت صنعت

صنعت كربن بلک در ایران متاثر از عملکرد چهار شركت تولیدكننده دوده صنعتی 
یعنی شركت كربن ایران، شركت دوده صنعتی پارس و شركت سیمرغ كه عمده 
ســهامداران آن تایرسازان داخلی می باشند و شركت صنعتی دوده فام است. در 
سال های گذشته شركت كربن ایران تنها تولیدكننده داخلی در این صنعت بود 
كه تمامی ســهم بازار داخلی را در اختیار داشــت. به واسطه ورود شركت دوده 
صنعتی پارس در سال 1374 با 15000 تن ظرفیت تولید و افزایش ظرفیت به 
30000 تن در سال 1385 و ورود شركت سیمرغ و شركت صنعتی دوده فام به 
عرصه تولید و عدم توانایی برای حضور در بازارهای صادراتی به واسطه تحریم های 
بین المللی، سهم بازار این شركت و بالطبع سهم تولید آن دچار كاهش شده است. 
كاهش در میزان تولید و درنهایت كاهش در میزان فروش باعث كاهش شــدید 
سود عملیاتی و درنهایت سود خالص شركت گردیده است. تغییر در تکنولوژی با 
جابه جایی كارخانه فعلی كه باعث افزایش راندمان تولید و كاهش قیمت تمام شده 
می شود ازجمله راه هایی است كه باعث افزایش سودآوری در این صنعت می گردد.

برنامه های آینده شركت
1- اجرای پروژه جابه جایی كارخانه

2- توسعه بازارهاي صادراتی
ASTM 3- تولید به میزان 30000 تن محصول مطابق استاندارد

4- به روزآوري اســتراتژي شــركت برمبناي مدل BSM در راستای استراتژی 
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و تاپیکو

18001 OHSAS 17025 و ISO 5- تمدید گواهینامه های
9001 ISO /14001 6- تمدید گواهینامه های

7- تمركز بر توسعه منابع انسانی شایسته به عنوان ابزار اصلی پیشبرد شركت
50001 ISO 8- تمدید گواهینامه
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لوله و تجهیزات سدید، پرنورتر شدن بارقه ی امید
شکست رکورد تولید و ابداع و نوآوری

ترافیکی از امید و کار و تالش در شرکت لوله و تجهیزات سدید

مجمع عمومی عادی سالیانه شركت لوله و تجهیزات سدید )سهامی عام( مورخ 96/03/17 در محل 
شركت بهره برداری نیروگاه طرشت )برق آلستوم(، داخل مجموعه سالن آمفی تئاتر تشکیل شد.
در این مجمع كه با حضور بیش از 63/41 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای 
هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع بر عهده آقای حمید ترنجیان بود كه جنابان مهدی ضرغام پور و حسین 
خانعلی در مقام نظار اول و دوم و آقای عباس نوروزی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

در ادامه بــا قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توســط 
مدیرعامل شركت مربوط به اهم فعالیت های صورت پذیرفته 
در طی ســال مالی منتهــی بــه 1395/12/30 و پس از 
اســتماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان 
بــا طنین صلوات خود ضمن تصویــب صورت های مالی و 
تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 به كار خود پایان دادند.

همچنین موسســه حسابرســی و بهبود سیســتم های 
مدیریت حسابرســین به عنوان حســابرس مســتقل و 
بازرس اصلی و موسســه حسابرســی بهراد مشار به عنوان 
بازرس علی البدل برای یک ســال آینده انتخاب گردیدند.

هیات مدیره شركت مركب از اعضای ذیل جهت 2 سال انتخاب گردیدند:
- شــركت تولیــد پمپ هــای بــزرگ و توربیــن آبــی )ســهامی خــاص(

- شركت توان باد )سهامی خاص(
- شركت گروه صنعتی سدید )سهامی عام(

- شركت سرمایه گذاری سدید تدبیر )سهامی خاص(
- شركت صبانیرو )سهامی خاص(

اوایل ده 90 صنعت لوله سازی كشور كه در اعماق فرورفته بود، داشت كشته می شد كه 
اندكی تدبیر به كار آمد. بی پرده بگویم دولت قبل و دولتمردان قبلی با بی تدبیری و عدم 
دقت، آن بر كشور كردند كه همه ناالن گشتند؛ واردات بی رویه لوله و تجهیزات مرتبط از 
كشورهای هند و چین آن هم بدون حداقلی از استاندارد و بازدید فنی كه می شد خوراک 
پیمانکاران در پروژه های گاز، نفت و آب رسانی و همه چون بمبی در زیر پای ما بود. روزی 
نبود و نباشد كه یکی از این لوله های مادر نتركد و خود بخوان مابقی مصیبت زین مجمل... 
. بجای واردكردن مواد اولیه و یا در اختیار قرار دادن منابع برای تولید، كارشان شده بود فقط 
واردات كاال تا به جایی رسیدیم كه كارخانه های كشور با یک دهم یا یک هشتم ظرفیت كار 
می كردند، نیروها و كارگرها در مرز تعدیل و كار خوابیده و امنیت مردم در خطر چراكه 
باید سود به جیب خواصی برود. شکر كه گذشت و مردان تدبیر آمدند. لوله و تجهیزات 
سدید قطب لوله سازی این كشور هم سو با تکنولوژی روز و برترین فناوری ها، با داشتن همه 
گواهینامه های استاندارد كیفیت و مدیری برگزیده از سوی نهادهای ناظر به هراندازه ای كه 
در ظرفیت لوله بگنجد انواع مختلف آن را با تنوع مختلف و پوشش های متنوع تولید می كند.

در سال مالی گذشته مهندس ترشیزی به راستی گل كاشت، وقتی مدیری با این سابقه بر 
مسند شركت نشست و عنوان كرد

پیام مدیرعامل
ما هم اكنون شاهد رقم خوردن وقایع فوق العاده ای در اقتصاد جهانی هستیم. در شركت لوله و 
تجهیزات سدید نه تنها باید پیوستگی جهانی با صنعت و تکنولوژی پیشرفته وجود داشته باشد، 
بلکه الزم است با  بی سابقه ترین وضعیت های رقابتی و تحوالت پی درپی نیز تعامل نماییم.

در چنیــن محیطی مشــتریان به دنبال چیــزی بیــش از ارائه محصــول عالی، 
خدمــات و اســتراتژی هســتند؛ یــک تصمیم گیرنــده بایــد دارای چشــم انداز 
و ایده هــای جدیــد، دورنگــری و اراده مصمــم در زمینــه توســعه پایدار باشــد.

در شركت لوله و تجهیزات سدید توسعه پایدار را به عنوان تعهدمان در پیوستگی اهداف 

اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی با برنامه های راهبردی بلندمدت و تصمیم گیری های 
روزمره خود در برنامه های كوتاه مدت تعریف نموده ایم. وجود همسانی و تناسب بین اهداف 
كوتاه مدت و اقدامات و استراتژی بسیار مهم است. این تعادل به آن معنی نیست كه جهت 
تحقق اهداف مان اعتقادات اصولی خود را رها نماییم، بلکه جهت برقراری موثر این تعادل 
باید انعطاف پذیری و سازگاری با تغییرات در كسب وكار، محیط اطراف و در محل هایی كه 
فعالیت داریم را پیشه نماییم؛ یعنی همان شاخص های كیفی كه ما را قادر به ادامه مسیر 
به سمت تعادل مستمر می سازد. توسعه پایدار ضمن بودن 
یک برتری رقابتی، می تواند راه و روش كسب وكار نیز باشد.
رشد اقتصادی و صنعتی همگام با لزوم موجودیت توسعه 
اجتماعی تنها بستگی به چند عامل كلیدی دارد كه از میان 
آن ها انرژی قطعا بدون شــک و تردیــد از اهمیت ویژه ای 
برخوردار می باشد. صنایع نفت و گاز امروزه بخش عمده ای 
از ایــن قبیل نیازها را از طریق خطوط عظیم لوله میســر 
می ســازند. ما در شركت لوله و تجهیزات سدید خودمان را 
در ارائه باكیفیت ترین- ولــی درعین حال اقتصادی ترین - 
محصول در جهت تامین چنین اهدافی متعهد نموده ایم.

مدتی قبل یک سری بررسی ها و تحقیقات را به منظور بازنگری كفایت و شایستگی تاكتیک های 
شركت در تحقق اهداف درازمدت به انجام رساندیم كه بر اساس یافته های این تحقیقات 
واحد تضمین كیفیت شركت را مکلف نمودم كه ضمایم الزم سیستم مدیریت كیفیت 
شامل HSE.OHSAS18001،ISO14001 و درنهایت IMS را مستقر و اجرایی نماید.

و این گفتار را به كردار تبدیل نمود و شاهد آن شدیم كه ركوردها در تولید شکست، نوآوری ها شکل 
گرفت و به مدد این مدیر خوش فکر و الیق، برند لوله و تجهیزات سدید برای خود آوایی نو سر داد.

دكترین ترشیزی ها و مدیرانی كه در زیرمجموعه همه با تخصص و كاربلدی جهادگونه 
خدمت می كنند باعث شــده شركتی كه همگان تصور داشتند به روزهای پایان خود 
می رسد، با نوآوری و بهینه سازی امور و انجام رایزنی های گسترده و قابل توجه با مقامات 
دولتی، شركتی، خصوصی و... به فتح بازارهای نو برای فروش محصوالت خود دست یابد. 
دست مریزاد مردان بازارشناس و صنعت گرا كه با خالقیت و تالش دوچندان این صنعت 
و شركت را سرپا و استوار در این روزگار سخت اقتصادی حفظ نمودید. خدا قوت پهلوانان.

چشم انداز شركت و برنامه های آینده؛
1- سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

2- لزوم توجه به پروژه های آب رسانی
3- جذب قرارداد برای پروژه های گازرسانی

4- كاهش هزینه های مالی شركت
برنامه های آینده شركت

اهم برنامه های سال 1396 شركت لوله و تجهیزات سدید به شرح ذیل می باشد؛
1- دریافت مطالبات شركت

2- جذب سفارش پروژه های گازرسانی
3- گسترش بازارهای فروش محصوالت، به خصوص در بخش آب رسانی

4- كاهش هزینه های ساخت از طریق بهینه سازی فعالیت های درون سازمان
5- ارتقای رضایت مشتریان و ذی نفعان

6- ارتقای سطح دانش و آگاهی كاركنان
) IMS( 7- استقرار، حفظ و بهبود مستمر مدیریت یکپارچه

8- لزوم توجه به اخذ قرارداد با شرایط تامین مالي
9- لزوم مدیریت صحیح تسهیالت بانکي و حركت در راستاي كاهش هزینه های مالي

10- اصالح ساختار پرسنلي و كاهش نیروي انساني
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مـــوزش؛  آ

ــــــد
کلی

ـــــق
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د گر  

مهران  امیرحسینی

در دهه های گذشته صنعت گردشگری توسعه روز افزون اقتصادی متنوعی را تجربه كرده است و این این صنعت پر كشش را 
تبدیل به یکی از سریع و رو به رشد ترین صنعت های پرسود در دنیا كرده است. امروزه با درک اهمیت اثرات مثبت گردشگری 
به عنوان عاملی برای تحرک رشــد و توســعه اقتصادی كشورها و بر پایه آمارهای سازمان های بین المللی متولی مبنی بر این 
كه گردشــگران و مسافران سراســر جهان به طور قابل مالحظه ای در سال های روبرو افزایش پیدا می كند باعث رقابتی شدن 
بازار كشــورها برای كســب درآمد بیشترو متمایل شــدن به روش های جدید و ارائه نوآوری در این صنعت برای بهره مندی از 
ســهم بیشتری از بازار شده اســت.  روش های پر هزینه و كم هزینه مدیریت گردشگری از ابزارهای رقابت در این بازار و سیع 
هســتند كه فراخور شاخص ها و هدف گذاری های صورت گرفته ، برنامه ریزان از آنها استفاده میکنند. قابلیت های گردشگری 
به عنوان صنعتی كه با دیگر فعالیت ها ارتباط مستمیم و رونق آن بر بازارهای متنوع اثرگزاری میکند روز به روز و بیشتر مورد 
توجه قرار می گیرد و هر كشــور برای جذب بیشــتر این آثار مثبت و پیامدهای اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی تالش می كند.

توســعه صنعت گردشگری در ایران راه حلی منطقی و كم هزینه در شرایط فعلی اقتصادی بعد از رفع تحریم ها و محدودیت 
ها در ســال های اخیر میبا شــد. با اتخاذ سیاســت های تنش زدایی و گفتگو محور به جای مناقشه و دامن زدن به اختالفات 
جهانی دولت در 4 ســال گذشــته فضای گردشــگری همچون كســب و كارهای دیگر وارد مرحله تاره ای از حیات شده اند.

همچنین با توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی كشور و نیاز به كم تر شدن وابستگی درآمدهای نفتی بر توسعه كار و كارآفرینی داخلی 
تاكید می نماید و گردشگری میتواند با استفاده از ظرفیتهای مردمی و بومی كشور به كمک دیگر صنایع كم توان و از پا افتاده بشتابد.
با وجود ظرفیت های متنوع  و منحصر به فرد جغرافیایی ، تاریخی، فرهنگی، مذهبی و اقلیمی در زمینه گردشگری كه درون 
كشــور قرار دارد ایران جایگاه متناســب در نظام سلسله مراتبی و بازارهای بین المللی به عنوان مقاصد سفر قرار ندارد . عوامل 
متعددی به كم تحركی و عدم نقش آفرینی شایسته در سهم اندک ایران از فایدات صنعت گردشگری وجود دارد كه بر اساس 
تحقیقات صورت پذیرفته توسعه منابع انسانی یکی از مهم ترین و محجورترین شاخص های طبقه بندی شده است . در گذشته 
دلیل عدم توجه به بخش توسعه و آموزش منابع انسانی تصور ذهنی و باورهای غلط متولّیان امور گردشگری و فعاالن صنفی 
بود ولی امروزه به خاطر جمعیت جوان روبه گسترش ، وجود انبوه زیر ساخت های آموزشی، سطح باالی انتقال تجربه كمی و 
كیفی شاغلین این حوزه و وجود فرصت های شغلی در كشور می تواند در برطرف كردن این نقیضه كمک شایانی بکند. صنعت 
گردشگری فعالیتی خدماتی وتماضا محور است و عرضه كنندگان خدمات نقش اساسی در میزان كیفیت و رضایت مشتری دارند. 
بنابراین، تدوین و اجرای راهبرد توسعه منابع انسانی در صنعت گردشگری ازاهمیت ویژه ای برخوردار است و آموزش مهمترین 
نقش را در این راستا ایفا می كند. باید نیز توجه داشت برنامه های آموز شی گردشگری تدوین شده توسط مراجع ذیرصالح با 

شرایط و نیازهای واقعی و قابل پیش بینی كشور هم خوانی داشته باشد تا از صرف هزینه و هدر رفتن منابع انسانی و زمانی 
جلوگیری شود. همچنین نقش وجایگاه كلیدی دانشگاه ها و مراكز علمی برای سکانداری و جهت دهی علمی و 

نظری دانش پذیران میبایست تثبیت گردد تا به عنوان پدیده ای هدفمند از ورود و میدان داری نا آگاهان 
درصنعت خدمات محور گردشگری جلوگیری كند. توسعه منابع انسانی از اركان توسعه مقاصد، رضایت 
گردشــگران و به تبع آن حفظ و بقای عملکرد به عنوان بخشی از سیستم است؛ بنابراین با تدوین و 
اجرای راهبرد توسعه منابع انسانی بر روی كل صنعت گردشگری به عنوان یک سیستم جامع تاثیر می 
گذارد.آموزش، نوعی سرمایه گذاری مفید است و چنانچه به درستی برنامه ریزی و اجرا شود ، می تواند 

بازده های بسیار قابل مالحظه ای داشته باشد . آموزش های الزم برای خدمت رسانی با كیفیت و ایجاد و 
بهره مندی دانش الزم برای برنامه ریزی های مدون در زمینه فعالیت های گردشگری و توسعه ی آموزش 
آن در ســطوح آموزش عالی و دانشــگاه ها، از مهم ترین عوامل برای توسعه صنعت گردشگری داخلی 
محسوب می شود. درحال حاضربا درک اهمیت وجود و گسترش آموزش، رشته های علمی و دانشگاهی 
مربوط به صنعت گردشگری و هتلداری توسعه بسیاری یافته اند كه این امر بخاطر استقبال و مشاركت 

فعال جوامع علمی، صنایع بزرگ، نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی به عنوان ذینفعان مالی و 
معنوی صنعت گردشگری بوده است . سیاست گذاری های هوشمندانه و برنامه ریزی های دقیق 
و اهتمام به حسن اجرای آن از سوی سازمان های دولتی به عنوان تسهیلگر و حمایت كننده باعث 
شده است از سوی كه در میان رشته های دیگر كمتر زمینه ی علمی و تجاری بدین صورت توسعه 

و رشد فزاینده داشته است. در كشور ما آموزش حرفه ای و نظری هتلداری و گرد شگری در مرحله 
تدوین و اجرا در سالهای آغازین توسعه خود به سر می برد و تصمیم گیران این صنعت تأكید دارند 

كه نیروهای شاغل و مستعد در این صنعت پتانسیل الزم را برای آموزش پذیری و رفع نیاز 
كشور به نیروی آموزش دیده برای برطرف كردن موانعی د سترسی به بازارهای بین الملی 

را برخوردارند .در این راســتا، دانشگاه ها باید با رعایت دو بعد كمی و كیفی آموزش كه 
رشد متعادل و موزون آن نیز باید در هر دو بعد به موازات یکدیگر باشد، به تربیت نیروی 
انسانی نوآور ، خالق و با كیفیت برای جلب رضایت گردشگر اهتمام ورزند .پیوند صحیح 
و اصولی بر مبنای برد برد میان دانشگاه و صنعت باعث رفع نیازهای دو جانبه و رسیدن 

به یک خط مشــی با ثبات و اســتاندارد آموزشی می باشد. با ترویج آموزش های 
هدفمند هزینه د سترسی به توسعه پایدار به مراتب كم تر و اثر گذارتر خواهد بود.
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آینده در گروه گذشته است 
فردایی روشن با مدیرانی دلسوز برای گسترش صنایع آذرآب

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

مجمــع عمومی عادی ســالیانه شــركت گســترش صنایــع انــرژی آذرآب 
)ســهامی عــام( مــورخ پنج شــنبه 96/03/25 در شــهرک قــدس، فــاز 
4، بلــوار ایوانــک، خیابــان زرافشــان شــمالی، پــالک 41 برگــزار گردید.

در ایــن مجمع كه با حضور بیش از 76 درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی، 
اعضــای هیات-مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار و حســابرس و 
بــازرس قانونی برگــزار گردید، ریاســت مجمع بر عهده آقــای محمد جابری 
بــود كه جنابان ســید مرتضــی فالح چای و مصطفــی داوریــان در مقام نظار 
اول و دوم و آقــای ســیدمهدی بهاری به عنوان دبیر مجمــع انتخاب 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 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب 
صورت های مالی و تنفیذ معامالت مشــمول مــاده 129 به كار خود پایان دادند.

همچنین موسســه حسابرســی آزمون پرداز ایران مشــهود به عنوان حسابرس 
مســتقل و بازرس اصلی و موسســه حسابرسی هوشــیارممیز به عنوان بازرس 
علی البــدل برای ســال مالــی منتهــی بــه 1396/9/30 انتخــاب گردیدند.
مهندس روح اله رضامند مدیر جوان و خوش فکر شركت در ابتدای گزارش خود با 
معرفی شركت گسترش صنایع انرژی آذرآب بعنوان یکی از شركت های زیرمجموعه 
شــركت صنایع آذرآب اســت كه با تجربه ای بالغ بر 24 ســال در صنعت كشور، 
مهم ترین شــركت پیمانکاری عمومی )GC( و نصب و راه اندازی )C( جمهوری 
اسالمی ایران محسوب می شود و مسئولیت اجرای پروژه های صنعتی كشور از قبیل 
اجرای انواع نیروگاه ها، تجهیزات پاالیشگاهی، نفت، گاز، پتروشیمی، مخازن و... را 
عهده دار است، گفت این جانب خداوند بزرگ را سپاسگزارم كه توفیق خدمتگزاری 
در این مدت اندک را به بنده اعطا نمود تا در شرایط دشوار شركت با تمام توان و 
ظرفیت های خود به همراه كاركنان فهیم و صدیق برای سربلندی كشور و رشد و 
شکوفایی شركت انرژی آذرآب از هیچ تالش و كوششی دریغ نکنم. بی تردیدعملکرد 
امســال مجموعه و این افتخار مرهون ســعی و كوشش تمام كسانی است كه با 
همت واال و پشتیبانی خود ســنگ بنای هستی شركت را مستحکم تر كرده اند.
مدیر الیق و محقق كشور كه نشان داد سخنور قهاری نیز هست در ادامه با اعالم اینکه 
شركت گسترش صنایع انرژی آذرآب با دارا بودن نیروی انسانی متخصص در قالب یک 
بنگاه اقتصادی، در سطح كشور به عنوان پیمانکار عمومی و اجرایی نصب و راه اندازی:
الف: صنایع برق )نیروگاهی( اعم از حرارتی، گازی، آبی، سیکل تركیبی، صنعتی و...
ب: صنایع نفت، گاز، پتروشــیمی، پاالیشگاهی و سایر تاسیسات صنایع مذكور

ج: همکاری و مشــاركت با شركت های بین المللی در راستای تامین و تجهیزات 
پروژه های EPC فعالیت می كند، اضافه كرد دو اتفاق مبارک كه یکی گســترش 
فعالیت های شــركت از مرحله تولید و انجام پروژه تا مراحل نصب و راه اندازی كه 
به واسطه اخذ مصوبات الزم برای شركت آذرآب صورت پذیرفت و دیگری حضور در 
جبهه كاری متفاوت یعنی قبول فعالیت پیمانکاری برای دیگر شركت ها در حوزه های 
دیگر بود كه توانست تحولی اثرگذار در مجموعه  ایجاد كند و بستری خوب را برای 
فردایی چشم انداز برای ذینفعان پایه گذاری كند. مهندس رضامند حضور فعال در 
80 پروژه بزرگ و زیربنایی را از دیگر دستاوردهای مهم شركت برشمرد و اضافه كرد 
در سال گذشته برای باال بردن راندمان كاری، سیستم مدیریت یکپارچه )IMS( بر 
اساس استانداردهای ISO .18001 OHSAS .9001:2015 ISO 14001 در 

شركت مستقر شد تا كلیه همکاران متعهد و دلسوز مانند گذشته ضمن تالش برای 
ایجاد محیطی هماهنگ بر اساس اصول اخالقی، دوستی و برادری با مشاركت فعال 
و اجرای موثر سیستم در جهت اجرای خط   مشی با تمام توان خود كوشش كنند.

مدیرعامل شركت در ادامه پیرامون اقدامات انجام شده منتهی به سال مالی 1395 
به تشریح فعالیت ها و مذاكرات و عمده جلسات برگزارشده در رابطه با اجرایی شدن 
پروژه بیستون سخن گفت كه منجر به اخذ موافقت اصولی و تامین شروط موردقبول 
شــركت شد و در تشــریح طرح های فعال و درحال توسعه شركت گفت شركت 
گسترش صنایع انرژی آذرآب بعنوان یکی از پیشگامان صنعت درزمینه پیمانکاری 
نصب و راه اندازی پروژه های صنعتی كشور در سال گذشته فعالیت های گسترده ای 
انجام داده است؛بطوریکه در فرایند برنامه ریزی بلندمدت شركت چندین رویکرد 
مدنظر قرار گرفته كه مهم ترین آن ها آینده پیمایی (بسط گذشته به آینده و بررسی 
روند) محســوب می شود. الزم به ذكر است با توجه به اینکه شركت مادر (صنایع 
آذرآب)، سهامدار اصلی این شركت محسوب می شود، طبق توافق نامه سال 1372 
كلیه پروژه هایی كه شركت آذرآب با كارفرمایان منعقد كرده، عملیات اجرایی نصب 
و راه اندازی را به شــركت گسترش صنایع انرژی آذرآب واگذار كرده است. در این 
راستا طبق تصمیمات مدیران ارشد سازمان انجام امر مهم عملیات نصب و راه اندازی 
مجددا به شركت واگذار كه متعاقبا قرارداد 9 پروژه با شركت انرژی آذرآب منعقد 
شــد و در حال حاضر شركت تعداد 6 پروژه نصب و راه اندازی در دست اجرا دارد 
و توانسته بالغ بر 25000 تن تجهیزات نصب نموده و همچنین شركت یک پروژه 
به صورت مستقل با نیروگاه حرارتی شهید رجایی منعقد نموده كه در حال اجراست.
مدیر توانمند شركت 1- نصب شش دســتگاه بویلر 180 تن بر ساعت »فاز 19 
عسلویه« 2- بازسازی و تهیه و تجهیزات بویلر واحد 3 بخار سیکل تركیبی نیروگاه 
قائم 3- نصب و راه اندازی بویلرهای سیکل تركیبی بندرعباس 4- نصب و راه اندازی 
3 واحد بویلرهای صنعتی پروژه ســتاره خلیج فارس 5- نصب و راه اندازی 4 واحد 
بویلر 115 تن بر ســاعت پتروشیمی ســیراف 6- نصب و راه اندازی 3 واحد بویلر 
100 تن بر ســاعت پتروشیمی بوشهر 7- نصب و راه اندازی یک واحد بویلر 350 
تن به ســاعت پتروشیمی مبین را پروژه های فعال »نصب و راه اندازی« برشمرد و 
اضافه كرد به دالیل شرایط جنگی حاكم بر سوریه، پروژه نیروگاه بانیاس مشکالت 
بسیاری را برای شركت به وجود آورد كه بحمداهلل توانستیم با رایزنی ها و مذاكرات 
گسترده بخشــی از منابع موجود را كه در این پروژه قفل شده بود را ازاد كنیم و 
همچنیــن برای جرایمی كه به علت باال رفتن قیمت ارز هرروزه بر بدهی ارزی و 
مالیاتی شــركت  افزوده می گردید توانستیم راه كارهایی پیدا كنیم تا از خسارت 
بیشتر و ضرر و زیان به سهامداران و ذینفعان جلوگیری كرده و آن را مدیریت كنیم.
انجام رایزنی های گسترده با سازمان توسعه صادرات و توسعه تجارت، جلسات مدیران 
ارشد با طرف های قرارداد و اتخاذ تدابیر مدیریتی باعث شد تا با بخشودگی جرائم و 
كسر مالیات، بخشی از منابع شركت آزاد گردد و با حداقل ریسک مدیریتی شركت 
بتواند ساماندهی امور را تسریع ببخشد و این نکته ایبود كه ریاست هیات مدیره نیز 
بر آن تاكیدی دوچندان داشتند كه هم كار مدیریت را ستودند و هم تشویق كردند.

مهندس رضامند كه با ورودش به شــركت نیم نگاهی هم به بازار جهانی دارد در 
بخش دیگری از گزارش جامع خود به مجمع با اشــاره به پتانسیل باالی شركت 
در منابع انســانی، مادی و معنوی و تجربه گران بهایی كه شركت در طی این ربع 
قرن فعالیت داشته اســت، اضافه كرد شركت در 6 ماه آخر سال 95 قراردادهای 
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بســیار خوبی را منعقد كردیم و در حال مذاكرات جدی برای بستن قراردادهای 
جدید هســتیم كه با كلید خوردن آن ها می توانیم اعالم كنیم شركت با تداوم و 
روند رو به رشــد خود می تواند نقش مهمی در پویایی صنعت كشــور ایفاء كند.

جناب ســید مهدی بهاری معمار اعداد و ارقام و مرد شماره یک مالی شركت نیز 
در این مجمع با اشــاره به اینکه شركت در سال مالی پیش توانست از ذیل ماده 
141 خارج شود، اضافه كرد برای رفع مشکالت قبلی گسترش صنایع آذرآب نیاز 
به اصالح ساختار مالی داشتیم كه فعالیت های بسیار خوبی در این زمینه صورت 
گرفته است. مرد پاک دست مالی شــركت آزادسازی ضمانتنامه های داده شده، 
اخذ تخفیفات مالیاتی در بخش های مختلف، تعیین تکلیف پروژه خارک با رعایت 
صرفه و صالح ســهامداران و ذی نفعان را از دیگر نقاط مهم حوزه مالی شــركت 
برشــمرد كه صداقت و درســتی كار او هم طبق بند 4 حسابرس اصلی شركت 
تایید و هم جناب جابری كه خود از بزرگان علم حســاب وكتاب و مدیریت است 
و در این شركت ریاست هیات مدیره را به عهده دارد بر صحتش مهر تایید زدند.
بدون شــک اگر حمایت های الزم از سوی سهامداران عمده از این تیم مدیریت و 
برنامه های مدون آن باشــد و البته تامین نقدینگی الزم، مطمئن هستیم شركت 
با كاور كردن تمام كاســتی های گذشته به زودی ره به سوی تعالی می یابد كه باور 
جوانان ایرانی كه شــعار ما می توانیم را سر می دهند باید كاری علی السویه باشد. 
انجــام كارهای بزرگ در همین بازه كم در شــركت از انعقاد قراردادهای خوب تا 
مذاكره با طرف های خارجی و تنوع بخشی به فعالیت ها باعث شده در این دو سال 
شركت گسترش صنایع انرژی آذرآب به نقطه ای برسد كه همگان فردایی روشن 
برای آن متصور باشند. مهم تر آنکه مدیریت شركت با یک نگاه درست و درک اینکه 
شركت های بزرگ تایرسازی و كارخانه های سیمان و پتروشیمی ها و تجهیزات آن ها 
فرســوده و قدیمی گشته و نیاز جدی و مبرم به بازسازی دارند، با بازاریابی موفق 
ســعی وافر كرده در این بخش نیز حركت خود را هدفمند و با برنامه پیش ببرد.
پایان بخش گزارش مدیر مدبر شــركت تشریح برنامه های آتی به شرح ذیل بود؛

برنامه های آینده شركت
پیش بینی فعالیت های آتی شركت سال 1396

با پیگیری های مستمر مدیریت شركت گسترش صنایع آذرآب عملیات اجرایی 
پروژه های پتروشــیمی مبین، پتروشیمی بوشهر، پتروشیمی كنگان-سیراف به 
شركت واگذار و عملیات اجرایی آن ها در اواسط و اواخر سال مالی 95 شروع و دو 

پروژه زیر در سال 96 اجرایی خواهند شد؛
1- نصب و راه انداز 3 واحد بویلر 100 تن بر ساعت پتروشیمی بیدبلند-بهبهان

2- بازســازی و تعمیــر بویلرهــای ســیکل تركیبــی منتظــر قائــم )كرج(
3- در حال مذاكره جهت اخذ قرارداد نصب و راه اندازی یک دستگاه بویلر 140 تن 

بر ساعت پتروشیمی كاویان
4- در حال مذاكره جهت اخذ قرارداد نصب و راه اندازی2 دستگاه بویلر 200 تن و 

3 دستگاه بویلر 276 تن بر ساعت سیکل تركیبی طرح توسعه پاالیشگاه اصفهان
5- در حال مذاكره جهت اخذ قرارداد نصب و راه اندازی 3 دستگاه بویلر 140 تن 

بر ساعت پتروشیمی گچساران
با عنایت به اینکه ماهیت شركت گسترش صنایع انرژی آذرآب یک شركت پروژ  
محور بوده، لذا برنامه های آتی این شركت، فعالیت های اجرایی متمركز بر عملیات 

نصب و راه اندازی است.
آخرین جمله مهندس رضامند كه باعث شــد تشــویق طنیــن صلوات بر فضا 
پیچیده و قبل افطار كام و فضای عطرآگین و شــیرین شــود آن بود كه »اكنون 
از ســهامداران گرامی و بزرگــوار كه به عنوان عضوی از ایــن خانواده در صنعت 
كشــور هستند، انتظار می رود كه با ارج نهادن به گذشته شركت و امید به آینده 
و فردایی روشــن كه قطعا دور از ذهن نیســت در مسیر بهبودی و شکوفایی رو 
به رشد گام موثر برداشته و به ســهم خویش موجب رشد و شکوفایی روزافزون 

شــركت باشــند« ما نیز شــک نداریم با تدوین این برنامه های خــوب و البته 
شــرط اجرای آنکه در كف بالیاقت مدیران این شــركت آســان است و حمایت 
ســهامداران عمده همان تحقق وعده الهی است كه نصرت و فرج نزدیک است.

در آخــر باید اشــاره كرد كه همــگان می دانند كــه آینده در گرو گذشــته و 
الزمــه پیشــرفت، حركت روبه جلــو و تغییر هدفمند اســت و این نو شــدن 
حركت و تحول صرفا شــناخت هدف، جســت وجوی راه مناســب، شناســایی 
موانــع و مســیر حركت روبه جلو اســت تا بتوان به پیشــرفت واقعی رســید.

شركت گسترش صنایع انرژی آذرآب در طول مدت زمان خدمتش به صنعت كشور 
طی 24 سال گذشته و علی رغم تحوالت و فراز و نشیب های گوناگون خدمات بسی 
ارزنده به میهن عزیزمان نموده است و توانسته بیش از 80 پروژه زیربنایی در صنایع 
نیروگاهی، پاالیشگاهی، پتروشیمی، نفت و گاز، انواع مخازن، تجهیزات سیمان، 
تعمیرات و بازســازی و...  با موفقیت اجرا كند و موردتقدیر كارفرمایان قرار گیرد.

شــایان ذكر است این شــركت توانست دو ســال متوالی در راســتای خدمات 
فنی و مهندســی خود عنــوان صادركننــده نمونه را به خــود اختصاص دهد 
و تندیــس و لوح تقدیر مخصــوص صــادرات را دریافت كند كــه این افتخار 
حاصل تالش، سخت كوشــی و تعهد كاركنان شــركت اســت ضمــن رقابت 
ســالم جهت عظمــت و اعتالی صنعت كشــور گام هــای مؤثری برداشــته و 
مصمم اســت با عملکرد مناسب خود پرونده درخشــان خویش را تکمیل كند.

اجــازه می خواهم از مدیران ارشــد مجموعه جنابان جابری، عباســی، مهندس 
رضامنــد، آقایان بهــاری، ابراهیمی،  هجرتــی و كلیه عزیزانی كــه به حرمت 
قلــم و مطبوع پذیــرای خبرنــگاران و ارباب جرایــد بودند كمــال قدردانی و 
تشــکر را داشــته باشــم كه من لم یشــکر المخلــوق من لم یشــکر الخالق.
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فارس ســرزمین ادب و هنر از دروازه قرآن تا ســتون های ســر به آسمان كشیده 
تخت جمشــید، یادگار تاریخ و فرهنگ و گهواره جنبان تمدن بشــریت اســت.

بــا ایــن مــالت اســت كــه ســعدی و حافــظ ســر از خــاک بــرون 
كشــیده و مســافران را بــه آغــوش گــرم فرهنــگ دعــوت می كننــد؛

درخت دوستی بنشان كه كام دل به بار آرد
نهال دشمن بركن كه رنج پرشمار آرد

مدیرعامــل خوش پــوش و خوش فکــر ســیمان فــارس و تیــم كاری اش بــا 
تالشــگران كارخانــه در طول ســال مالــی لختی نیاســودند تا ســود آوردند.

مدیر مدبر شــركت ســیمان فارس در فرازی از گزارش خود با اشــاره به افزایش 
74 درصدی EPS عملکرد واقعی ســال منتهی به 1395/12/30 نسبت به اولین 
پیش بینی درآمد هر سهم در تاریخ 1394/12/29 را عمدتا به دلیل افزایش در سایه 
درآمدهای غیرعملیاتی برشمرد و با اشاره به فضای اقتصادی سخت حاكم بر كشور در 
سال گذشته كه ركود در بازار ساخت وساز و عدم اجرای پروژه های عمرانی و سیمان 

را در پی داشــت، ابراز امیدواری كرد در سال آتی و بهتر 
شدن اوضاع كسب وكار در كشور در فضای پساتحریم، 
شــركت ســیمان فارس بتواند در جهــت جلب نظر 
ذی نفعان و سهامداران گام های خود را استوار طی كند.
مدیر كاردان و كاربلد شركت توسعه منابع انسانی از طریق 
ارتقای سطح تعالی سازمانی و افزایش اثربخش آموزشی، 
رعایت اســتانداردهای زیست محیطی، توجه جدی به 
امر بازاریابی و نفوذ بیشــتر در بازارها را ازجمله برنامه ها 
و رئوس كاری خود برای ســال جدید شركت برشمرد 
و اضافه كرد ثبات در كیفیت و افزایش مستمر كیفیت 
محصول یکی دیگر از برنامه های ما خواهد بود تا بتوانیم 
در كنار كنترل هزینه ها، نقش موثرتر در بازار ایفا كنیم.

قافله ساالر سیمان فارس با مرور كلی بر عملکرد میزان 
دســتیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم در 
سال مالی مورد گزارش از استقرار آخرین سیستم های 

مدیریتی ازجمله مدیریت یکپارچه، مدیریت فرایندها و تدوین و پیاده سازی سیستم 
 10002 ISO مدیریت ریسک و تدوین، استقرار سیستم مدیریت دارایی ها و استقرار
و ISO 10004 و اســتمرار مدیریت دانش در شــركت گفت و افزود برای ســال 
مالی آتی برنامه های زیر مدنظر مجموعه است كه امیدواریم با حمایت همه جانبه 
اعضای هیات مدیره كه همیشــه پشــتیبان ما بوده اند، به این اهداف دست یابیم.

برنامه های آینده شركت 
الــف( گســترش بازارهاي فروش محصوالت و تنوع بخشــی شــیوه های فروش: 

توجه بیشتر به گسترش بازار داخلی و صادرات
ب( تولید محصوالت و معرفی محصوالت جدید:

با توجه به اخذ گواهینامه و مجوزهای الزم نسبت به تولید و تحویل همزمان چهار 
نوع محصول )شــامل تیپ یک ، دو ، پنج و پوزوالني( به درخواست مشتري اقدام 

خواهد شد.
ج( مشاركت ها و سرمایه گذاری ها: 

اجراي طرح كارخانه جدید 3300 تني خرامه 
د( شیوه های تامین مالی:

فروش اراضي موجود شركت جهت تامین مالي طرح كارخانه جدید 3300 تني در 
منطقه خرامه

تامیــن مالــي از محل افزایش ســرمایه جهت اجــراي كارخانه جدیــد 3300 
تنــي خرامــه )از 223 میلیارد ریال ســرمایه فعلي بــه 1/050 میلیــارد ریال(
اخذ تسهیالت ارزي از صندوق توسعه ملي به مبلغ 21 میلیون یورو با عاملیت بانک 

صنعت و معدن 

اخــذ تســهیالت ریالــی از بانــک رفــاه بــه مبلــغ 600 میلیــون تــن
مجمع عمومی عادی سالیانه شركت سیمان فارس )سهامی عام( مورخ 1396/02/26 

در سالن اجتماعات شركت بین المللی بازرسی كاالی تجاری تشکیل شد.
در ایــن مجمــع كه بــا حضــور 99 درصدی ســهامداران حقیقــی و حقوقی، 
اعضــای هیات مدیــره، نماینــده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بازرس قانونی برگزار شــد، ریاســت مجمع بر عهده آقای ســیدابراهیم مهدویان 
بــود كه جنابان حســین عرب علی دوســتی و بیــژن جواهری در مقــام نظار 
اول و دوم و آقــای بهنــام خوش كالم به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب 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 430 ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

همچنین آزمون پرداز ایران مشــهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شركت و 
نوین نگر مانا به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.

پیام هیات مدیره
مرور كلي بر وضعیت و تحوالت صنعت مربوط در سال 

مالي مورد گزارش: 
بررســی روند چند سال گذشته صنعت سیمان حاكی 
از كاهــش تقاضا به علــت ركود در بخش مســکن و 
پروژه های عمرانی بوده و همچنین ســاخت و راه اندازی 
كارخانجات ســیمان جدید نشــان از افزایش عرضه در 
این زمینه دارد. با توجه به موقعیت جغرافیایی شــركت 
ســیمان فارس و افزایــش روزافــزون محدودیت های 
زیست محیطی، همچنین بودن تکنولوژی و نهایتا نبود 
توجیه اقتصادی، لزوم تســریع در تامین منابع و اتمام 
هرچه ســریع تر پروژه خرامه ضروری به نظر می رسد، 
به عالوه توجه بیشتر به مقوله صادرات، اجرای مداوم طرح 
مدیریت بازار توســط انجمن صنفی و همچنین عرضه 
متناســب بــا تقاضــا می توانــد باعــث بهبــود وضعیــت حاضــر گــردد.
مرور كلي بر جایگاه شركت در صنعت و وضعیت رقابتي آن در سال مالي 

مورد گزارش: 
با توجه به تعدد كارخانجات سیمان در استان فارس و شروع به بهره برداری از واحدهای 
جدیداالحداث در استان كه به صورت انتحاری وارد بازار شده اند شاهد وضعیت رقابتی 
بسیار سخت تری نسبت به سال قبل بوده ایم كه لزوم انجام تغییرات مستمر در امر 
بازاریابی و كسب اطالعات موردنیاز جهت این امر در دستور كار قرار داشته و سعی و تالش 
گردیده كه در جلسات كمیته فروش استانی جهت حفظ و افزایش نرخ فروش سیمان با 
هماهنگ كردن سایر رقبا نسبت به كنترل هرچه بهتر عرضه، اقدام موثری صورت گیرد.
بیــان برنامه هــا و چشــم انداز وضعیــت شــركت بــرای ســال مالــی آتــی:

- استمرار عملیات اجرای پروژه انتقال سیمان به سایت خرامه
- ارتقا و به روزآوری فرایند فروش 

- بهینه سازی سیستم آسیاب های مواد خام و افزایش تولید آسیاب 200 تنی
- بهسازی سیستم آسیاب های سیمان

- ارتقا و به روزآوری فرایند كنترل كیفیت و آزمایشگاه
 PM ارتقای سیستم -

- بهسازی سیستم ایمنی و بهداشت
- اجرای پروژه مدیریت مصرف آب

- به روزرسانی سامانه آنالین خروجی دودكش الکتروفیلتر كوره 2
- افزایش تولید و تحویل سیمان

- اجرای درختکاری معدن سایت خرامه و مکانیزه كردن سیستم آبیاری فضای سبز

سیمان فارس را به پایداری هنر و تاریخ باید دید
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مینو آغازگر صنعت غذایی و دارویی در کشور
و مینو شرق مولودی هادی به قله

در حجــره طبقــه دوم بــازار تبریــز مجتهــدی نشســته بود كــه خوب 
می دانســت كار و ســاز چگونه و اســت و كاركرد و راهبــرد صنعت نوین با 
ســنت چقدر فاصلــه دارد و اگر به روز باشــد، چه ها كه حاصل نمی شــود.
حضرت آیت اهلل خرمشــاهی دست پســران را گرفت و آن ها را برای فراگیری 
دانش به اروپا رساند. پسرانش در طول سه دهه چنان تاختند و كارساز شدند 
كه از پیشــینیان پیشــی گرفتند و امروز وارث این نشان به پیر آزاده و سید 
سرفراز آن حضرت ابوترابی كه شبان و روزان برای تعالی آن نیاسود، رسیده و 
ایشان با بلندی طبع موسس با پیشروی به سوی تعالی،  اندیشه مینو را برندی 
دلپذیر و دل نشــین  كرده كه بنای مینو سرایی ماندگار است. مینوی شرق از 
دل محرومیت ها و محدودیت ها برخاســت و قد برافراشت و سودآوری و تنوع 
محصول را هرساله برای خود مشق كرد و مشق و مشق تا به دیکته افتخار برسد. 
مجمع عمومی عادی ســالیانه شركت صنایع غذایی مینو شرق )سهامی عام( 
مورخ 96/03/03 در محل ســالن ورزشــی شــركت پارس مینو تشکیل شد.
در ایــن مجمع كه با حضــور بیش از 82/01  درصدی ســهامداران حقیقی 
و حقوقــی، اعضــای هیات-مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 
حســابرس و بــازرس قانونی برگزار گردید. ریاســت مجمع بــر عهده آقای 
غالمعباس درفشــی كه جنابان رحمت اله علیجانی  و علی ابراهیمی در مقام 
نظــار اول و دوم و آقای اكبر لطفیان به عنــوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند. 
در ادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمــع مربوط به اهم فعالیت های 
صورت پذیرفتــه طی ســال مالی منتهی به 1395/12/30 و پس از اســتماع 
گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنیــن صلوات خود 
ضمن تصویــب صورت هــای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول مــاده 129 
با تقســیم ســود 180 ریالی به ازای هر ســهم بــه كار خود پایــان دادند.

همچنین موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به عنوان بازرس قانونی و اصلی 
و موسسه حسابرسی شهود امین به عنوان بازرس علی البدل شركت برای مدت 

یک سال انتخاب گردیدند. 
پیام هیات مدیره:

خدا را سپاسگزاریم در سالی كه گذشت به واسطه حسن اعتماد سهامداران گرامی به 
هیات مدیره منتخب و به لحاظ تالش و همکاری دلسوزانه پرسنل شركت شاهد تحقق 
اهداف از پیش تعیین شده و مصوب باشیم و امید است عملکرد سال آتی كه مرهون تالش 
كلیه همکاران این مجموعه است، موردتوجه و عنایت سهامداران گرامی واقع گردد.
باآنکه شــركت در ســال مالی گذشته مجموعه ای از مشــکالت و چالش ها را با 
راه حل و پیشــنهادات و با تالش كلیه عوامل مدیریتی و پرســنلی پشــت سر 
گذاشــته، صمیمانه دســت همه این عزیزان را كه در مســیر كاهش مشکالت 
آن همــت گماردنــد، می فشــاریم و اكنون اعــالم می داریم به پشــتوانه این 
مســاعدت در راســتای ارتقا بیش ازپیــش آن تالش و كوشــش خواهیم كرد.

استراتژی های شركت به شرح ذیل می باشد:
- مدیریت قیمت بهای تمام شــده و كاهــش هزینه ها به عنوان موثرترین عامل 

برتری در بازار رقابت و دستیابی به اهداف سازمانی 
- خالقیــت و نــوآوری در فعالیت ها و توســعه 
محصوالت جدیــد و ارائه آن به مصرف كننده در 

تمام نقاط كشور
- اصالح ســاختار مالی و نیروی انسانی از طریق 
افزایش ســرمایه و عدم اخذ تسهیالت از سیستم 

بانکی 

ریسك های شركت به شرح ذیل می باشد:
- افزایش نرخ مواد اولیه و بسته بندی

- افزایش نرخ قطعات یدكی
- باال بودن درصد مواد اولیه از بهای تولید

- عدم افزایش نرخ فروش متناســب با افزایش قیمت تمام شده از طرف سازمان 
حمایت از مصرف كننده

- افزایش نرخ ارز در خصوص مواد اولیه و قطعات موردنیاز كه خارج از كشــور 
تهیه می شود

اهداف و برنامه های شركت
- كاهش در نقطه سربه سر محصوالت

- افزایش بهره وری عوامل تولید
- دستیابی و پاسخگویی به نیازهای جدید بازار

- تولید محصوالت فراسودمند
- توسعه خط تولید

- اصالح ساختار عوامل تولید بر اساس بررسی ها و تصمیم های كاری در جهت 
افزایش تولید، بهره وری، كاهش هزینه ها و قیمت تمام شده

- تالش جهت ایجاد محصوالتی كه می توان به سایر كشورها صادر نمود
اهم فعالیت های انجام شده در سال 1395

1- افزایش تولید محصول ترد با خرید دو دستگاه بسته بندی پیلوپک و جایگزین 
6 دستگاه بسته بندی اورلب

2- در ادامه برنامه ریزی برای تولید محصوالت فراسودمند با هدف تامین سالمتی 
جامعه مصرف كننده اخذ مجوزهای تولید از وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 

پزشکی جهت تولید بیسکویت سبوس دار فاقد پروتئین حیوانی
3- تمركز بر آموزش پرســنل برای باال بردن سطح دانش فنی آن ها و درنهایت 

ارتقای كیفی محصوالت و افزایش بهره وری
4- ارتقا امتیاز prps كلیه كارگاه ها تولیدی به رتبه a )بهینه سازی محیط كار 

در راستای سالمت محیط(
5- خرید یک دستگاه میکسر z به منظور كاهش توقفات در اثر افزایش سرعت 

خطوط و درنتیجه افزایش راندمان تولید
6- مذاكره با مدیران بازارچه های مرزی جهت افزایش و توسعه مویرگی صادرات
7- جایگزینی نیروی جوان با حداقل دســتمزد با نیروهای قدیمی با حقوق باال 
و كاهش تعداد نیروی انســانی از 257 نفر به 240 نفر جهت كاهش دســتمزد
8- انتخاب شركت به عنوان صادركننده و تالشگر نمونه توسط سازمان صنعت 

و معدن استان
9- راه اندازی مکان های ورزشی در جهت ارتقای فضای نشاط و سالمت پرسنل 

از محل دیون دولتی
10- با پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت كیفیت آزمایشگاه ایزو 17025 و 
ارتقای دانش فنی پرسنل موفق به اخذ گواهینامه ایزو 17025 شده و در لیست 

آزمایشگاه های مرجع كشوری قرار گرفت.
همچنین كســب رتبه الف در طرح رتبه بندی ســاالنه آزمایشــگاه ها در بین 

آزمایشگاه های استان از معاونت غذا 
11- تولید محصول پفک سین بیوتیک در جت ارائه محصوالت فراسودمند

12- دریافــت تندیس و رتبه برتر درزمینه رعایــت حقوق مصرف كنندگان از 
سازمان صنعت و معدن

13- میانگین نفر ساعت تولید بیســکویت از 45 كیلوگرم سال گذشته به 46 
كیلوگرم و تافی از 14 كیلوگرم سال گذشته به 16 كیلوگرم افزایش یافته است.

همچنین میانگین ضایعات قابل مصرف تولید 3/8 درصد بوده كه نسبت به سال 
گذشته كاهش یافته است.
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مهندس مرتضی داداش مرد میدان کار
سود هشتاد ریال از یک هلدینگ سیمانی شاهکار است

هرگاه چرخه كار در دســت كاردان باشد مشکلی در شکل گیری ره به سوی 
تعالی پیش نمی آید. انقالب شــکوه مند اســالمی ره به جوانان گشود و آنانکه 
عشق به كار داشتند و راه ایران آباد داشتن را زین میسر می دانستند به چرخه 
صنعت جذب شدند و مهندس داداش از آن قبیله است او را خوب می شناسم 
همان قدر كه او خدمت را. مهندس داداش در كرســی های بسیار تکیه زده و 
نام نیک خود را بر كارهای بزرگ نشانده از حسینیه ارشاد تهران تا كوره های 
سیمان كرمان از خط تولید شوینده تا هلدینگ سرمایه حاج مرتضی در میان 
بچه های بسیج و مسجد یک الگوست موذن شركتی نقل می كرد اولین كسی 
كه در حیات كاریش همیشه در صف جماعت بود حاج مرتضی بود و امروز او بر 
مسند شركت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان نشسته در حالیکه صنعت 
ســیمان حال خوبی ندارد و شركتهای ســیمانی دیگر یا زمینی می فروشند 
یا محصولی ارزان و با تخفیف بســیاری می فروشــند و با نیمــی از توان كار 
می كند تا پا برجا بمانند او توانسته هلدینگ را سودآور كند. كیست كه نداند با 
دستگاه های زنگ زده دولتی در كشور ، انجام چنین كاری تا چه اندازه دشوار 
است اگر كسی معتقد است كه باید ایران را از این وضع نجات داد و تمام این 
مشــکالت و موانع را رفع كرد زیرا، تنها راه عالج اســت و كار و كاركرد همان 
مهندس داداش خودمان است از این جنس مدیرانی كه عیارشان بیش از 100 
اســت در ایران كم داریم و قدرشــان نهیم و خدمت آنها را بر چشم گذاریم. 
مجمــع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــركت ســرمایه گذاری 
و توســعه صنایع ســیمان )ســهامی عام( روز شــنبه مــورخ 96/03/20 در 
محــل مجموعه ورزشــی فرهنگی تالش واقــع در تهران تشــکیل گردید:

در ایــن مجمع كــه بــا حضــور93/12 درصــدی ســهامداران حقیقی و 
حقوقــی ، اعضاء هیــات مدیــره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 
حســابرس و بازرس قانونــی برگزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقای 
عبــاس نعیمی بــود، كه جنابان علی ملکــی و مهدی ثامتــی در مقام نظار 
اول و دوم و آقــای علیرضــا فاطمی به عنوان دبیر مجمــع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گــزارش هیات مدیره به مجمع مربــوط به اهم فعالیتهای 
صــورت پذیرفتــه در طی ســال مالی منتهــی بــه 1395/12/30 و پس از 
اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات 
خــود ضمن  تصویــب صورتهــای مالی و تنفیــذ معامالت مشــمول ماده 
129 با تقســیم ســود 80 ریالی به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.

و  قانونــی  بــازرس  عنــوان  بــه  حسابرســی  ســازمان  همچنیــن 
انتخــاب گردیــد. بــرای ســال مالــی 96  حســابس اصلــی شــركت 

مجمع بــه اتفاق آراء اعضای زیر را برای مدت 2 ســال بعنوان اعضای هیات 
مدیره انتخاب نمود:

- شركت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی)سهامی عام(
- شركت خدمات مدیریت و سرمایه مدار)سهامی خاص(

- شركت سرمایه گذاری توسعه ملی)سهامی عام(
- شركت توسعه بین الملل تجارت ملی)سهامی خاص(
- شركت توسعه كشت و صنعت ملی)سهامی خاص(

پیام هیات مدیره
آرمان شــركت در نیل به اهداف و رســالت اخالقی و اجتماعــی، همواره بر 
ارزش افزایی منافع صاحبان ســهام اســتوار بوده و كلیــه مدیران و كاركنان 
مجموعه با نگاه بر نوآوری، رشــد و بهبود مســتمر فعالیتها و كسب عایدات 
بیشــتر ماموریــت یافتــه اند. عملکــرد و دســتاوردهای شــركت در طول 
ســالهای فعالیت و همچنین موفقیت های حاصل شــده، خود دلیلی بر این 
مدعاســت كه شــركت ســرمایه گذاری و توســعه صنایع سیمان)سهامی 
عــام( از جایــگاه مناســبی در صنعــت ســیمان برخــوردار مــی باشــد. 
علیرغم تمامی مشــکالت اقتصادی كه در سال گذشــته در صنعت سیمان 
در كشــور حادث گردید، با تــوكل بر خداوند متعال، كار تیمی، مســئولیت 
پذیری و انجام درســت كار درست و در ســایه همراهی سهامداران محترم، 
شــركت موفق گردید تــا گامهای مناســبی در جهت افزایــش قیمت های 
فروش كه بواســطه ارزان فروشــی برخی كارخانجات سیمان كشور تا اواسط 
ســال 1395 به نرخی كمتر از قیمتهای مصوب ســال 1393 در اســتانهای 
هدف توزیــع می گردید، كنترل و رعایت ســهمیه های توزیع مصوب انجمن 
صنفــی كارفرمایان صنعت ســیمان، كاهش و كنترل هزینه هــای تولید در 
مجموعــه، مدیریت منابع انســانی و همچنیــن رضایت مشــتریان بردارد.
اینک ضمن تشکر از سهامداران محترم كه با اعتماد و همراهی خود، دستیابی 
به اهداف شــركت را در سال گذشته میســر ساختند، تالش خواهیم نمود تا 
در ســال 1396 تیز بــا تکیه بر الطاف الهی و با پشــتوانه نیروهای مدیریتی 
در مجموعــه، امیــن اعتماد همگان بوده و در ســایه تعهد و تالش ، شــاهد 
ادامه مســیر رو به رشد شركت و تامین منافع و رضایتمندی ذینفعان باشیم.

اشــتغال،  تولیــد-  مقاومتــی  اقتصــاد  ســال  در  اینکــه  امیــد  بــا 
باشــیم.  كشــور  زیربنایــی  و  ملــی  صنعــت  ان  در  توفیــق  شــاهد 
سیمان یکي از پر مصرف ترین فرآورده هاي صنعتي در دنیا بوده كه باالترین میزان 
تولید را در میان محصوالت صنعتي جهان دارا مي باشد، به طوریکه گستردگي 
دامنه تولید و مصرف آن یکي از شاخص هاي رشد و توسعه هر كشور به شمار مي آید.

سیمان فرآورده اي است حجیم كه ارزش آن نسبت به فضایي كه اشغال مي 
كند بسیار پایین اســت.این امر سبب شده است تا عواملي نظیر مسافت و یا 
هزینه ترابري و بهاي ســوخت در فروش و صادرات ســیمان بسیار تاثیرگذار 
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باشــد . ســیمان ماده اصلي بتن مي باشــد و بتن نیز از نظر مقداري و حجم 
دومین كاالي مصرفي پس از آب در جهان مي باشــد. در میان فرآورده هاي 
صنعتي از نظر حجم، ســیمان بیشــترین میزان تولید را دارا مي باشد. انرژي 
مصرفي در صنعت ســیمان بــه دو صورت الکتریکي )حــدودا 20 درصد( و
حرارتــي )حــدودا 80 درصــد( اســت كــه بطور متوســط بــراي هر تن 
ســیمان 110 كیلــووات بــرق و 100 لیتــر مــازوت مصرف مــي گردد.

صنعت سیمان در ایران
از مهمترین چالشها و موارد حاكم بر صنعت سیمان طي سالهاي گذشته مي 

توان به موارد زیر اشاره نمود:
- افزایش بي رویه ایجاد و راه اندازي كارخانجات ســیمان در كشور و نتیجتا 

افزایش ظرفیت تولید كلینکر و سیمان در كشور
- كاهش مصرف داخلي به دلیل ركود اقتصادي حاكم بر كشور و كاهش پروژه 

هاي عمراني، ساختماني و صنعت ساخت و ساز
- عدم امکان استفاده از تسهیالت بانکي مناسب

- زیانهــاي مالي شــركتهاي داراي تســهیالت ارزي ناشــي از تســعیر ارز
- عدم حمایت مناســب و كافي از منافع شــركتهاي سیماني از سوي دولت
- مشکالت مربوط به حمل و نقل جاده اي و هزینه هاي باالي حمل و نقل ریلي

- كاهــش میزان صــادرات به دلیــل به خودكفایي رســیدن كشــورهاي 
مقصــد صادراتــي خصوصا كشــورهاي حــوزه CIS از جملــه آذربایجان، 
مــازاد ظرفیت كشــورهاي همســایه (عربســتان، امــارات، قطــر، تركیه، 
پاكســتان و چیــن) و همچنیــن افزایــش عــوارض گمركــي و ایجــاد 
محدودیتهــاي صادراتي از جمله كشــور عراق )اصلي ترین بــازار صادراتي(

- افزایش موجودي كلینکر در شركتهاي سیماني
- رقابت ناســالم و منفي از جمله اعمال تخفیفات نا متعارف و كاهش بیش از 

40 درصدي نرخ هاي فروش
- ورود برخي كارخانجات كشــور به بازارهاي غیر مشــترک و تاثیر منفي بر 

فروش سایر كارخانجات
- كاهش نقدینگي در شركتهاي سیماني

- پیشي گرفتن هزینه ها از درآمدها
- اجبار به توقف خطوط تولید و نتیجتا عدم استفاده از ظرفیت كامل و آثار و 

پیامدهاي مالي، اجتماعي و انساني
چشم انداز

حضور بــه عنــوان برترین هلدینــگ ســیمانی در منطقــه و خاورمیانه و 
یکی از پیشــگامان اصلی صنعت ســیمان در عرصه جهانــی تامین و توزیع 
محصوالت ســیمانی با عملکرد جهانــی )World Class( با برخورداری از 
كارآمدترین ابزارها و توانمندی های مدیریتی، تکنولوژیکی و سرمایه انسانی.

ماموریت
حداكثر سازی سود پایدار و بلندمدت شركت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 

در صنعت سیمان و ایجاد ارزش پایدار برای ذینفعان
اهداف

- مدیریت سرمایه گذاری و دارایی ها در صنعت سیمان و خروج شركت های 
زیان ده، كم بازده و غیرمرتبط از مجموعه 

- مدیریت اصالح و پرتفوی سهام شركت ها به منظور افزایش سهم بازار
- التزام شركت به عملکردهای زیست محیطی پایدار و پیشروبودن در زمینه 

مسئولیت های اجتماعی
- برنامه ریزی و پیاده سازی استراتژی های نوین بازاریابی و مهندسی فروش 
با رویکرد حفظ و توسعه بازارهای داخلی و صادراتی در راستای افزایش و رشد 

سهم موثر در بازار در شركت های تابعه
- افزایش و رشد سهم تولید، فروش داخلی و صادراتی نسبت به سایر رقبا در 

كشور و ایجاد مزیت های رقابتی
- ماموریــت وارتقاء ظرفیت، كیفیت و تنــوع محصول با توجه به مزیت های 

رقابتی موجود در شركت های تابعه
- مدیریت و ارتقاء شاخص های بهره وری، قابلیت های سازمانی و توسعه كمی 

و كیفی منابع انسانی در شركت های تابعه 
- اصالح ساختارها و روش های مدیریتی در شركت های تابعه

- ارائه باالترین استانداردهای رضایتمندی مشتری در صنعت و معرفی شدن 
به عنوان اولین انتخاب مشتری

- ایجاد و گسترش ظرفیت های تکنولوژیکی، علمی و مدیریتی در شركت های تابعه
- تدویــن نظام اطالعاتی به روز و كارآمد با ایجاد تحول سیســتماتیک و نرم 

افزاری در شركت های تابعه
- مدیریت منابع مالی شركت های تابعه با استفاده از ابزارها و استراتژی های نوین مالی

- ایجاد هم افزایی و مدیریت زنجیره ارزش در شركت های تابعه
- مدیریت ســوخت و انرژی در جهت كاهش سهم انرژی در بهای تمام شده 

محصوالت در شركت های تابعه 
برنامه هاي آینده

برنامه ساالنه فعالیت كمیته حسابرسي براي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 
1396 براســاس نظرات كمیته حسابرســي و دغدعه هاي هیات مدیره تهیه و 
اهداف و مســئولیت هاي كمیته حسابرسي را در چارچوب اختیارات آن طبق 
منشور مصوب كمیته حسابرسي پوشش مي دهند و مشتمل بر موارد خواهد بود:
- ارتقــاي نرم افزاري ســطح كیفــي كنترلهاي داخلي و مستندســازي آنها

- بازنگري ساالنه منشــورهاي كمیته حسابرسي و فعالیت حسابرسي داخلي 
شركتهاي فرعي هلدینگ CIDCO براي سال مالي منتهي به 1396/9/30

- برگزاري جلســات ادواري با مدیران عامل، روســا و كمیته هاي حسابرسي 
شركتهاي فرعي

- نظارت بر تدوین آیین نامه هاي هماهنگ در سطح گروه و شركتهاي فرعي
- نظارت مستمر بر اجراي برنامه كمیته حسابرسي شركتهاي فرعي هلدینگ 

CIDCO در سال 1396
-  نظارت مستمر بر هماهنگي و تشکیل كمیته هاي حسابرسي شركتهاي فرعي

در پایان ضمن تشــکر و قدرداني در خصوص پیگیــري گروهي و تیمي امور 
كمیته هاي حسابرســي، به منظور ارتقاي فرهنگ مســئولیت پذیري و انجام 
درست كارهاي درست، امید است با توكل بر خداوند متعال این بازوي توانمند 
هیات مدیره و ابزار كارآمد تحقق شــعار شركت بیش از پیش مورد حمایت و 
پشــتیباني بوده و موجبات موفقیت بیشــتر و توفیق روزفزون را فراهم آورد.
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در کوثر   عتباري  ا موسســه  کنان  ر کا حضور 

عتباري خصوصي ا موسســات  و  ها  بانک  د  لمپیا ا ولین  ا  

نخستین المپیاد بانکی كاركنان بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی كشور با 
رویکرد شناخت برترین كاركنان شعب بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی 
كشــور با حضور كاركنان منتخب موسســه اعتباری كوثر برگزار می شــود.
به گزارش روابط عمومی موسســه اعتباری كوثر؛ سید هادی هاشمی معاون 
توسعه و مدیریت سرمایه های انسانی كوثر گفت: با پیشنهاد این موسسه و پس 
از تشــکیل كمیسیون آموزش در كانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی، 
نخستین المپیاد بانکی كاركنان بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی كشور 
در تاریخ 12 مرداد ســال جاری در دانشــگاه امیركبیر برگزار خواهد شــد.

وی افــزود: جهــت حفــظ مالکیــت معنوی ایــن رویــداد علمی بــه نام 
موسســه، تاریخچــه المپیــاد تدویــن و در ســایت المپیاد بانــک ها ثبت 
گردیــده كه این ســابقه علمی بــه صورت دائمــی در تاریخچــه برگزاری 

المپیادهــای بانک های خصوصی كشــور به نــام كوثر باقــی خواهد ماند.
معاون توســعه و مدیریت ســرمایه های انســانی موسســه اعتبــاری كوثر 
اهــداف برگزاری اولین المپیاد بانکی كاركنان بانک ها و موسســات اعتباری 
خصوصــی كشــور را ایجاد هم افزایی، ســنجش مهارت و دانــش همکاران 
شــبکه بانکی اعــالم كرد و تاكید كــرد: با ایجاد فضــای رقابت در محیطی 
مشــاركتی مــی توان بر مهــارت و دانــش كاركنــان نظام بانکــی افزود .

وی تصریح كرد: تا كنون 13 بانک و موسسه اعتباری خصوصی برای حضور در 
این المپیاد اعالم آمادگی نموده اند، سهم هر بانک و موسسه اعتباری 10 نفر 
از افراد برگزیده است كه به منظور انتخاب نفرات برتر و شناسایی نخبگان در 
موسســه اعتباری كوثر سال گذشته یک مرحله آزمون مقدماتی به عمل آمد.
معاون توسعه و مدیریت سرمایه های انسانی موسسه اعتباری كوثر با اشاره به 
برگزاری آزمون انتخابی در كوثر اظهار داشت: حاصل برگزاری این آزمون و سایر 
آزمونهای درســی و عملکرد آموزشی كاركنان، انتخاب 22 نفر از كارشناسان 
نخبه موسســه درمرحله اول و معرفی 10 نفر نخبه كوثری در مرحله پایانی 
خواهد بود كه به  منظور آماده ســازی و ایجاد فضایی جهت تکمیل اطالعات 
و ارائه نظرات با استفاده از كارشناسان مسلط حوزه مركزی در ارتباط با نحوه 
برگزاری المپیاد، مفاهیم و محتوای منابع المپیاد بحث و تبادل نظر می شود.
وی بیــان كــرد: در این المپیــاد از درس هــای بانکداری داخلــی 1 و 2، 
حقــوق بانکی 1 و 2، حســابداری بانکی، مجموعه دســتورالعمل های بانک 
مركزی و دســتورالعمل مبارزه با پولشــویی آزمون به عمــل خواهد آمد كه 
كارشناسان منتخب موسســه تسلط كافی بر موارد اعالم شده داشته باشند .

هاشــمی افــزود: پس از برگــزاری آزمــون و اعــالم نتایج، از نفــرات برتر 
در هفتــه بانکداری اســالمی طی مراســمی تقدیــر به عمــل خواهد آمد 
و امیدواریــم با یــاری خداونــد بتوانیم با اســتمرار این قبیــل آزمونها در 
سطح كشــور، مســیر توســعه و توانمندســازی كاركنان را هموارتر كنیم.

روز جهاني قدس راهپیمایي عظیم  در  گزارش تصویري حضور کارکنان کوثــر 

26



لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  79 | تیر  ماه  1396| 

خدمتگزاران تولید را بشناسیم
شرکت فرآوری مواد معدنی کارنامه تیم کانی ها

وقتی به تاالر مجمع رســیدم و حضور پرصالبت جنابان مهندس سعدمحمدی 
و مهنــدس رضا منفرد را در پانل دیدم، تا آخر در جایگاه خبری نشســتم تا با 
حضور، این آورده معدن انگوران، خزانه كانی كشــور را در عملکرد شاهد باشم 
و آنچه در پی می آید خود گویای آینده-ای اســت كه به آن باید همت گماریم.

حضور مهندس حمید عالماتی در شــركت با توجه به رزومــه ای كه از وی در 
پســت ها و مدیریت های پیشــین ســراغ داریم، مژده این را می دهد كه عالوه 
بــر روند بهبود عیار »ارتقای كیفیت«، شــركت در امر بهینه ســازی راندمان و 
حفاظت از محیط زیســت نیز حرف های بســیاری خواهد داشت؛ ما باور داریم.

شــایان ذكر اســت در ســال ملی مورد گزارش، تولید شركت نســبت به دوره 
مشــابه ســال قبل نزدیک به 10 درصــد افزایش یافت و با توجــه به افزایش 
قیمت LME مبلغ فروش شــركت با بیش از 60 درصد افزایش به 68 میلیارد 
تومان رســید. با اقدامات انجام شــده در جهــت افزایش بهــره وری و كاهش 
بهای تمام شــده، درمجموع سود خالص شــركت به 13 میلیارد تومان رسید.

به گفته مدیریت شــركت در حال حاضر تنها 40 درصد از مواد اولیه شــركت 
از معدن انگوران تامین می شود. ســاالنه 750 هزار تن خاک معدنی از انگوران 
برداشت می شود كه عیار 300 هزار تن از آن 17 درصد و 450 هزار تن دیگر عیار 
محدوده 10 درصد است كه به نسبت ظرفیت، به شركت ها سهمیه داده می شود. 
مابقی خاک از سایر تامین كنندگان و واردات از كشورهای هم جوار ازجمله تركیه 
تامین می شود. البته با توجه به ناآرامی های موجود در مرزهای تركیه و مشکالت 
به وجودآمده در حمل ونقل، تامین مواد اولیه از تركیه با مشکل همراه شده است.

همچنین شركت در حال حاضر نزدیک به یک میلیون تن خاک باطله دپوشده 
دارد كه عیار آن در حدود 5. 2-5.7 درصد است. شركت سال گذشته توانست با 
انجام اصالحات در خطوط تولید این خاک را مجددا فرآوری و برای تولید شمش 
روی از آن استفاده كند و نزدیک 20 درصد از خاک معدنی مورداستفاده شده در 
سال 95 از این محل بوده است. به همین دلیل می توان گفت كه شركت در سال 
مالی جاری مشکلی از بابت تامین خاک و تولید پیش بینی شده نخواهد داشت.

در حاشیه این مجمع مهندس عالماتی با یادآوری این نکته كه با توجه به كیفیت 
خوب محصوالت شركت و تقاضای مناسب از طرف شركت های داخلی مانند فوالد 
مباركه، نرخ های فروش داخلی شركت در حدود 18 درصد باالتر از نرخ های فروش 
صادراتی است، اضافه نمود یک شركت با نام BZS با مشاركت هلدینگ توسعه 
معادن روی و كالسیمین تاسیس شده كه در نظر دارد خاک باطله را كه دو بار در 
خط تولید برای تولید شمش روی استفاده شده، این بار در این شركت برای تولید 
سرب و نقره استفاده كند كه سهم شركت فرآور در این شركت 30 درصد است.
در مورد وضعیت تولید در ســال 96 اعالم شــد كه تا تاریخ 96/02/22 تولید 
شــركت در حدود 1/2 میلیون تن بوده اســت و طبق برنامه از قبل اعالم شده 
پیش مــی رود، البته بــا توجه به تحلیل هــای موجود مبنی بــر افزایش نرخ 
LME در آینــده، اســتراتژی شــركت عدم فــروش كامــل محصــوالت در 
قیمت های فعلــی و نگهداری برای فــروش در قیمت های باالتــر خواهد بود. 
كما اینکه متوســط نرخ های فروش در ســال 95 نزدیک بــه 5 درصد باالتر از 
میانگین LME بوده كه این نشــان از هوش و درایت مدیران كاربلدی اســت 
كــه تمام هم وغم خــود را ارزش آفرینــی دوچندان برای ذی نفعــان می دانند. 
مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شركت فرآوری مواد معدنی ایران 
)سهامی عام( مورخ 96/2/23 در محل سازمان مدیریت صنعتی ایران تشکیل شد.

در ایــن مجمع كه بــا حضور بیــش از 69/67 درصدی ســهامداران حقیقی 
و حقوقــی، اعضــای هیات مدیره، نماینــده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 
حســابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاســت مجمع بر عهده آقای اردشیر 
ســعدمحمدی بود كــه جنابان رضا منفــرد و رامتین قســمتی در مقام نظار 
اول و دوم و آقــای حمیــد عالماتــی به عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.
در ادامــه با قرائت گــزارش هیات مدیره به مجمع مربــوط به اهم فعالیت های 
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 به كار خود پایان دادند.
همچنین موسسه حسابرسي بهمند به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی 
كوشــامنش به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک ســال انتخاب گردیدند.

پیام هیات مدیره
حمد و ســپاس خداوند یکتا را كه با عنایت الطاف بیکرانش در سال 1395 این 
توفیــق را به ما عطا فرمود تا  با تکیه بر عزم مدیران، كارشناســان، كاركنان و 
پیمانکاران بتوانیم در عرصه تولید خدمتگزار جامعه و سهامداران خود باشیم. لذا 
ضمن تشکر و قدردانی از كلیه عزیزانی كه هیات مدیره را در انجام مسئولیت های 
خویش یــاری داده اند، افتخار داریم گزارش یک ســال فعالیــت و برنامه های 
هیات مدیره را تقدیم سهامداران محترم نماییم. هدف اعضای هیات مدیره بر این 
اساس بوده كه شركت را به عنوان شركتی معتبر در سطح ایران معرفی نموده  تا 
با برنامه ریزی درست در فضای رقابتی به جایگاه و شایسته در این صنعت برسد.

در همین راستا اهم اقدامات انجام شده در سال 1395 و برخي برنامه های شركت 
در سال 96 به شرح زیر است:

1( اعمال سیاست مدیریت هزینه ها با هدف گذاری در كنترل مواد اولیه كمکی 
شیمیایی

2( انجام پروژه و طرح های تحقیقاتی زیســت محیطی با همکاری موسســات 
آمــوزش عالی و دانشــگاهی برای اولین بار در صنعت ســرب و روی كشــور

3( اجــرای پروژه های كنترل مصارف بارز انرژی به منظور تعدیل ســهم انرژی 
در قیمت تمام شــده محصول و ارائه مدل بهینه و كارآمد برای اصالح استاندارد 
ملــی مصرف انرژی در صنعت ســرب و روی كشــور به مراكــز تصمیم گیری

4( بازیافت پسماندها و افزایش ظرفیت تولید هیدروكسید به منظور تامین بخشی 
از ماده اولیه موردنیاز و كاهش سهم مواد اولیه اصلی در قیمت تمام شده محصول

5( تجهیز و نوســازی كتابخانه مدارس روســتاهای منطقه در راستای تحقق 
مسئولیت های اجتماعی شركت 

6( بازسازی و نوسازی خطوط تولید به منظور ارتقای كیفیت و كمیت محصول
7( استفاده حداكثری از ظرفیت خردایش و جلوگیری از هزینه های برون سپاری 

در این واحد
8( اصــالح و اجــرای طــرح طبقه بندی مشــاغل پــس از گذشــت دو دهه 
از فعالیــت شــركت در راســتای ایجاد انگیــزش كاركنان و نیروی انســانی.

  RFID 9( اجرای سیستم مدیریت كنترل اموال دارایی های ثابت بر اساس فناوری
هیات مدیــره آرزو دارد كه در ســال جاری با اســتعانت از ایــزد منان، تالش 
كاركنــان و اعتمــاد ســهامداران محترم بتوانــد در صیانت از منابع شــركت 
و منافــع ســهامداران، گام هــای موثــری را بــردارد. آنچه توانســتیم لطف 
خــدا بــوده اســت و آنچه پیــش رو داریم با امید بــه عنایــت او خواهد بود.
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رونق اقتصادی پتروشیمی های جنوب با پتروشیمی فجر
مهندس علیرضا شمیم و اهتمام جدی به تعالی سازمانی

مجمع عمومی عادی ســالیانه شركت پتروشیمی فجر)ســهامی عام( در تاریخ 
96/03/29 در محل ســالن اجتماعات مركز همایش های بین المللی نیایش واقع 

در تهران تشکیل شد
در ایــن مجمع كه با حضور اكثریت صاحبان ســهام و  ســهامداران حقیقی و 
حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس 
و بــازرس قانونــی برگزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقــای علی نیازی 
بود، كه جنابان محســن علم بیگــی و مرتضی رحیمیان ســرای در مقام نظار 
اول و دوم و آقــای علیرضا شــمیم به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفته در طی ســال مالی منتهی بــه 1395/12/30 و 
پس از اســتماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع 
نشــینان با طنین صلوات خود ضمــن  تصویب صورتهای 
مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقسیم سود  
750 ریالــی به ازای هر ســهم به كار خود پایــان دادند.
همچنین موسســه حسابرســی و خدمــات مالی حافظ 
گام به عنوان حســابرس مســتقل وبازرس اصلی شركت 
و موسســه حسابرســی و خدمــات مدیریــت آزمــوده 
كاران بــه عنوان بازرس علی البدل شــركت برای ســال 
مالــی منتهــی بــه 1396/12/29 انتخــاب گردیدنــد.

در ابتدای قرائت گزارش جامع هیات مدیره به مجمع نشینان 
مهندس علیرضا شمیم مدیر ارزشمند مجموعه افتخارآفرین 
شركت پتروشیمی فجر به معرفی شركت اینچنین پرداخت، 
شــركت در سال 1377 با هدف تامین یوتیلیتی مورد نیاز 
شركتهای منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی واقع در بندر امام 
در سال 1381 تاسیس شد و با گسترش شركتها و افزایش 
اجرای طرحهای شركت ملی صنایع پتروشیمی در سایت 2 و 
3  شركت فجر به منظور تامین یوتیلیتی طرح های جدید اقدام 

به اجرای طرح توسعه فجر در سایت 2 نمود. به گفته این مدیر خوش ذوق و محقق، 
پتروشیمی فجر به عنوان اولین شركت تولید كننده یوتیلیتی در ایران روزانه 1،690 
تن در ساعت بخار تولید می كند. كه شركت قصد دارد جهت كاهش مصرف سوخت 
و بهره وری تجهیزات و ماشین آالت برای محصوالت ناحیه 1 و 2 اقدام به اجرای 
پروژه خط ارتباطی هوایی به ظرفیت 132 كیلو ولت نماید كه با توجه به مصرف گاز 

63 درصدی نیروگاه، این طرح صرفه اقتصادی قابل قبولی را به دنبال خواهد داشت.
مدیرعامل شركت پیرامون باالبردن راندمان كاری اضافه كرد از دیگر اقدامات شركت 
در سال گذشته جهت صرفه جویی در مصرف سوخت می توان به كاهش ساعت 
RO- كاركرد توربین های زیر 30 مگاوات اشاره نمود. همچنین راه اندازی پروژه

REJECT جهت تسویه مجدد آب های دوریز و صرفه جویی سالیانه 10 میلیون 
متر مکعب آب خام، كه این طرح از سال 1395 به بهره برداری رسیده است با این 
تدابیر و اجرای این پروژه 70 درصد آبهای دور ریز را به چرخه تولید باز میگردد.

به گفته مدیر ارشــد مجموعه كه ســالهای موفقی را در مدیریت صنعت كشور 
پشــت سر گذارده و رزومه درخشان و عملکردی شفاف از خود به یادگار گذاشته 
اســت با توجه به آنکه شركت بالغ بر 300 مگا وات 
ظرفیت مازاد جهت تولید برق را دارا میباشــد، لذا 
گــروه بازاریابی و فروش شــركت موفــق به انعقاد 
قردادهایی با شركت پتروشیمی كوروش و شركت 
مدبران شــیمی و همچنین مشــتریان ویژه خارج 
از منطقــه ویــژه اقتصادی نظیر شــركت پاالیش 
گاز بید بلند ، اداره بنادر و كشــتیرانی و همچنین 
شــركت مدیریت شــبکه برق ایران گردیده است.

عضو هیات مدیره با اعالم اینکه بالغ بر 100 مگاوات 
از ظرفیت خالی، در ســال جاری مورد استفاده قرار 
خواهد گرفت افزود همچنین شركت برای تکمیل 
ظرفیت باقیمانده، در حال مذاكره با شــركت های 
پتروشیمی ســلمان فارسی، شــركت پتروشیمی 
ارگ و شــركت پتروشــیمی ابن ســینا می باشد.

گفتنی است كه شركت فجر دارای پتانسیل ظرفیت 
مازاد تولیدی در تمامی محصوالت بوده و امکان صدور 
این محصوالت به مشتریان جدید داخل و یا خارج از 
كشور را دارا است كه به گفته مدیر عامل موفق شركت 
با پوشش كامل ظرفیت ها در سقف مازاد و با احتساب حاشیه سود خالص 45 درصدی، 
حداقل 1400 ریال سود خالص برای هر سهم به سود فعلی اضافه خواهد گردید.
در حاشیه این مجمع به گفته مدیر ارشد مالی، پتروشیمی فجر شركت درحوزه 
مسائل مالیاتی موفق گردید كلیه بدهی های مالیاتی خود را از طریق تهاتِر طلبی كه 
شركت از مدیریت شبکه برق ایران داشته است را تسویه نماید و همچنین پتروشیمی 
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فجر توانسته با درایت مدیرعامل و حمایت اعضای هیات مدیره عالوه بر موارد فوق 
به مدت 4 ســال برای تولیدات ناحیه 2 خود امتیاز معاف از مالیات را اخذ كند.

شــایان ذكر اســت پتروشــیمی فجر از زیرمجموعه های موفق شركت صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس بود كه در ســال مالی گذشته توانست عالوه بر كسب 
تندیس های متعدد از جمله جایزه مدیریت مالی، جایزه تعالی صنعت پتروشیمی و 
... با اخذ گواهینامه ایزو 50001 برای اولین بار در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی 
برای كشور افتخاری بزرگ ازآن خود كرده و تحسین و آفرین جمله مشتریان خود 
را كه از پتروشیمی های بزرگ كشوری می باشند را برای كرده خود بدست بیاورد.

براستی كه مدیریت و كاركنان پتروشیمی فجر به عنوان منابع انسانی ارزشمند، 
گوهربارترین داشته های صنعت پتروشیمی كشور هستند كه باید در توجه به ایشان 
و حمایت از برنامه های مدون مهندس علیرضا شــمیم، این مدیریت آگاه اهتمام 
جدی به كار برآید كه بدین كرده ما شــاهد تجلی اقتصاد مقاومتی خواهیم بود.

پیرامون پتانسیل و نقاط قوت شركت به گفته مدیر كاردان شركت آنکه شركت به 
دلیل تولیدات محصوالت یوتیلیتی و بستن قراردادهای بلندمدت با مشتریان دارای 
رشد در ســودآوری بوده و حاشیه سود ثابت قوی را در هر سال برای سهامداران 
و ذینفعان حاصل می ســازد.» بیشترین فروش شــركت از حمل و فروش برق و 
بخار بوده « و این نکته كه با توجه به این كه نرخ فروشی شركت با 4 فاكتور آب 
خام و قیمت ســوخت و نرخ تورم و نرخ تسعیر تغییر می كند و از سال 1393 تا 
االن افزایش نرخی برای شــركت در نظر گرفته نشده و پیش بینی می شود كه 
در ســال های 96 و 97 به ترتیب افزایش متوسط نرخ 12 و 8 درصدی را شاهد 
باشــیم، خود شاهدی است بر تداوم روند استمراری ســودآوری و ارزش آفرینی.

و شــاه بیت سخنان مهندس شمیم آنکه با راه اندازی پتروشیمی های جدید در 
منطقه ویژه اقتصادی فروش شركت از نظر مقداری می تواند رشد خوبی داشته باشد 
و همچنین در صورتی كه با افزایش نرخ شركت موافقت شود سود شركت می تواند 
تعدیل مثبت خوب داشته باشد و اینکه از مهمترین مزیت های دیگر شركت می توان 
به نیاز روزافزون مشتریان به محصوالت شركت و قراردادهای بلندمدت با مشتریان 
اشاره كرد و این همان نکته ایست  از پتانسیل شركت پتروشیمی فجر كه دوست و 
دشمن و گواه و آگاه  حاضر در مجمع بر درستی آن با طنین صلوات خود مهر تائید زدند.  

پیام هیات مدیره
اینک كه به یاری خداوند و با تکیه بر توان نیروی انسانی متعهد و دلسوز، شاغل در مجتمع 
پتروشیمی فجر و همچنین همیاری سهامداران محترم سال مالی 1395 را با موفقیت 
به پایان رسانیده ایم ، خالصه ای از عملکرد ها و موفقیتهای حاصله در سال 1395 
را جهت آگاهی و اطالع عموم سهامداران و ذینفعان به شرح آتی تقدیم می نماییم.

نگاهی بر وضعیت و تحوالت صنعت پتروشیمی
جمهوري اســالمی ایران در صدر كشــورهاي دارنده ذخایر نفــت و گاز جهان 
قــرار دارد و تبدیــل این منابع به محصــوالت نهایی با ارزش افــزوده باال، یکی 
از سیاســت هاي راهبردي وزارت نفت اســت این رویکرد، صنعت پتروشــیمی 
را در برنامــه هاي توســعه اي وزارت نفــت در جایگاهی ویژه قرار داده اســت.

خام فروشــی این روزها به كلیدواژه مشکالت اقتصادي ایران تبدیل شده است و 
سیاستگذاران اقتصادي همیشه تالش می نمایند تا مقابل این پدیده ایستادگی 
نمایند، صنعت پتروشیمی یکی از صنایعی است كه از خام فروشی منابع جلوگیري 
می كند و بیشــترین ارزش افزوده را براي كشور به همراه دارد، همچنین توسعه 
این صنعت مانند لوكوموتیوي اســت كه دهها رشته دیگر را به دنبال خود فعال 
می كند.  و باعث ایجاد اشــتغال و فرصتهاي شــغلی جدید در جامعه می گردد.

ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی در ایران پس از نیم قرن فعالیت رو به رشد، 60 
میلیون تن در سال می باشد . بر اساس آخرین آمارهاي اعالم شده سهم ایران از 
ظرفیت تولید محصوالت عمده پتروشیمی در جهان به 2/3 درصد و در خاورمیانه 
به 22/6 درصد درســال 94 رسیده بود . در حال حاضر 20 مجتمع پتروشیمی با 
ظرفیت اســمی 26/3 میلیون تن درسال به اضافه شركت پتروشیمی فجر (ارائه 
كننده سرویس هاي جانبی)  در منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی بندر امام خمینی 
)ره( در ماهشهر ، در حال تولید محصوالت پتروشیمی متنوع هستند. گزارش هاي 
آماري عملکرد كل صنعت پتروشــیمی نشان می دهد، مجموع كل تولید در ده 
ماهه سال 1395 معادل 42 میلیون تن می باشد كه در حدود چهار میلیون و 50 
هزار تن میزان تولید در دي ماه 1395 اســت. از میزان كل تولید این صنعت در 
ده ماهه سال 1395 سهم 20 مجتمع پتروشیمی در منطقه ماهشهر بیش از 15 
میلیون و 100 هزارتن و معادل 36 درصد از كل تولیدات 10 ماهه بوده است. بر 
اساس آخرین آمار، عملکرد تولید صنایع پتروشیمی ایران در سال 1395 معادل

50/7 میلیون تن بوده است.
گواهینامه ها و جوایز اخذ شده

- دریافت تندیس بلورین ششمین جایزه تعالی صنعت پتروشیمی كشور 1394
 HSE- MS، OHSAS18001 ،14001 دریافت گواهینامه های ایزو 9001، ایزو -

- دریافت تندیس بلورین جایزه مدیریت مالی 1394
- اخذ اصل گواهینامه ایزو 50001 در سیســتم مدیریت انرژی برای اولین بار در 

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی كشور
- دریافــت تندیس بلوریــن مدیریت پروژه اروپا توســط طرح توســعه 1390

- انتخاب شــركت پتروشیمی فجر بعنوان شــركت برتر ایمنی در سطح صنایع 
پتروشیمی در سال 1388 

- دریافت گواهینامه ســطح سه تعهد ســبز از انجمن مدیریت سبز ایران 1389
- دریافت تندیس بلورین جایزه ملی مدیریت پروژه در سطح شركت های پتروشیمی 

توسط طرح توسعه 1389
- انتخاب شركت پتروشیمی فجر به عنوان واحد صنعتی برگزیده سبز كشور توسط 

سازمان حفاظت محیط زیست
چشم انداز شركت پتروشیمی فجر

تحقــق  منظــور  بــه  منطقــه  كشــورهای  انــرژی  بــازار  در  حضــور 
افــق1397 در  ذینفعــان  رضایــت  و  تولیــد  پایــداری  ســود،  افزایــش 

ماموریت شركت پتروشیمی فجر
شركت پتروشیمی فجر از سال 1382 تا كنون یوتیلیتی شركت های مستقر در منطقه 
ویژه اقتصادی بندر امام خمینی را به عهده دارد. در این مسیر به منظور افزایش سودآوری 
و رضایت ذینفعان جهت كسب سهم بیشتری از بازار هدف، نسبت به فروش برق مازاد 
بر مصرف شركت های مستقر در منطقه ویژه به كشورهای همسایه اقدام می نماید.

ارزشهای شركت پتروشیمی فجر
- رضایتمندی ذینفعان

- مسئولیت پذیری و آینده نگری كاركنان
- رشد و خالقیت

- شفافیت در ارائه گزارش
استراتژی كلی شركت

- رهبــری هزینــه، توســعه بــازار، توســعه محصــول ، تعهــد ســازمانی
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همزمان با انتشار آمار تازه عملكرد ایران خودرو در بورس تهران، كه از 
رشد تولید و فروش این شركت در بهار امسال حكایت دارد، خوش بینی 
به تداوم افزایش سود این گروه خودروساز در سال مالی 96 افزایش یافت.
طبق آماری كه در سایت اطالعات ناشران بورس موسوم به كدال منتشر شده، 
شركت ایران خودرو در در سه ماه نخست امسال، یعنی تا پایان فصل بهار، 144 
هزارو 667 دستگاه انواع خودروی سواری تولید كرد. این آمار نسبت به عملکرد 
ایران خودرو در مدت مشابه سال مالی گذشته، از رشدی 8 درصدی حکایت دارد.

 همزمان با انتشــار آمار تــازه عملکرد ایران خودرو در بــورس تهران، كه از 
رشــد تولید و فروش این شــركت در بهار امســال حکایت دارد، خوش بینی 
به تداوم افزایش ســود این گروه خودروســاز در سال مالی 96 افزایش یافت. 
پیش از این گمانه زنی ها حکایت از آن داشــت كه ایــران خودرو با واگذاری 
سهام شركت »گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو می تواند 89 ریال دیگر 
سود شناســایی و به ارقام پیش بینی سود سال مالی جاری خود اضافه كند.

تهدیدی كه به فرصت تبدیل شد 
رشــد تولید در بزرگترین خودروســاز فعال در بورس درحالی بدست آمد كه 
با توجه به حادثه آتش ســوزی در یکی از شــركت های تامین كننده قطعات 
در اواخر اردیبهشــت مــاه، این نگرانی را به وجود آورده بود كه آهنگ رشــد 
تولیــد درصنعت خودرو ایران كند خواهد شــد، اما تــازه ترین آمارهای ارائه 
شــده به سرمایه گذاران در بورس از شــتاب گرفتن روند رشد تولید و فروش 
خود در ایران حکایت دارد. ارقام رشــد تولید ایران خودرو در حالی منتشــر 

شــده كه به نظر می رســد در آمار عملکرد سه ماهه این شركت، ارائه شده به 
بورس تهران، هنوز ارقام فروش خودروی پژو 2008 و هایما لحاظ نشده است. 

آمار رشد بهاری ایران خودرو
آمارهای تازه منتشر شده در بازار سهام نشان می دهد شركت ایران خودرو در 
بهار سال 96 نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 هزار و 761 دستگاه خودرو 
بیش تر تولید كرده است. میزان تولید ایران خودرو در بهار پارسال، 133 هزار و 
906 دستگاه بود. از سوی دیگر طبق آمار رسمی منتشر شده در بورس تهران، 
همزمان با رشد تولید، میزان فروش ایران خودرو هم در بهار سال مالی جاری 
نسبت به بهار پارسال رشدی 85  درصدی را تجربه كرده است، ایران خودرو در 
بهار امسال 125 هزارو 787 دستگاه انواع خودروی سواری را در بازار فروخت. 
میزان فروش این شركت در بهارسال گذشته 115 هزار و 896 دستگاه خودرو بود..

برنامه تازه برای اصالح ساختار
همزمان با رشــد آمار تولید و فروش در بهار امســال، گــروه ایران خودرو با 
اعالم برنامه فروش بلوک سهام یکی دیگر از شركت های زیرمجموعه اش عزم 
خود را برای اصالح سبد دارایی هایش به سرمایه گذاران و سهامداران فعال در 
بورس نشان داد. گفته می شــود واگذاری بلوک های سهام برخی شركت های 
زیر مجموعه، بــا هدف اصالح ســاختار مالی ایران خــودرو انجام می گیرد. 
ایران خودرو در تازه ترین اقدام خود برای اجرای سیاســت واگذاری ســهام 
شركت های زیرمجموعه، 16 درصد از سهام خود در شركت گسترش سرمایه 
گــذاری ایران خــودرو را در تاالر بورس  اوراق بهادار تهــران واگذار می كند.

رشد سود از محل اصالح ساختار 
طبق برآورد تحلیل گران فعال در بورس ایران خودرو با واگذاری سهام شركت 
»گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو می تواند 89 ریال دیگر سود شناسایی 
و به ســود امسال بیافزاید. سود هر ســهم ایران خودرو در سال 94 فقط 54 
ریال بود. به این ترتیب ایران خودرو با فروش بلوک ســهام شــركت گسترش 
ســرمایه گذاری بیش از كل سود سال 94 به رقم ســود امسال خود خواهد 
افزود. طبق آمار منتشر شــده در بورس تهران سود هر سهم ایران خودرو در 
ســال مالی 95 با 172 درصد رشد به 147 ریال رسید. كامیار عطایی معاون 
اقتصادی ایران خودرو در نامه ای كه به همین مناسبت به بورس تهران ارسال 
كرده، نوشــته است: قیمت پایه برای فروش هرسهم گسترش سرمایه گذاری 
ایران خودرو 6 هزار و 670 ریال اســت. بــه این ترتیب ارزش كل بلوک240 
میلیون ســهمی قابل واگــذاری، 1600 میلیارد ریال تخمین زده می شــود.
تفــاوت تعداد تولید و فروش  مربوط به تولید هفته آخر خرداد ماه اســت كه 
طبق قراردادهای منعقد شــده درابتدای تیر ماه تحویل مشــتریان می شود.
* مبالغ ریالی فروش مربوط به فروش محصوالت نهایی است و فروش قطعات 

به سایت ها در آمار فوق منظور نشده است.

و ر د خــــــــــــو ن  ا یـــــــــر ا
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تجلی واقعی اقتصاد مقاومتی در کارخانجات کابل شهید قندی یزد
با مهندس رضوانی نژاد و جهش به سوی رونق اقتصادی

بهبود مستمر کیفیت و خدمات
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت 
كارخانجــات تولیدی شــهید قندی )ســهامی عام( 
مــورخ 1396/03/27 در محــل ســالن آمفی تئاتر 
كارخانــه واقــع در شهرســتان یزد برگــزار گردید. 
در این مجمع كه با حضور 75/03 درصدی سهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاست مجمع برعهده آقای عباس باباگل زاده 
كشتلی بود، كه جنابان مرتضی علی اكبری و محمد 
گلشنی در مقام نظار اول و دوم و آقای سیدجالل الدین 
رضوانی نژاد به عنــوان 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 نشــینان 
با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی 
و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقسیم سود 
13 ریالی به ازای هر ســهم به كار خــود پایان دادند.

همچنین موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به 
عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به 
عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29 

اسفند ماه 1396 انتخاب گردیدند.
مجمــع عمومــی اعضــاء حقوقــی هیــات مدیره 
ذیــل را بــرای مــدت 2 ســال انتخــاب نمودند:

الف- شركت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
شركت توسعه و تجارت بین المللی صبا
شركت توسعه معدنی وصنعتی صبانور

شركت ایساتیس ارتباطات قندی
شركت شبکه سازات كیهان

در ســال گذشته شــاهد تجلی و تحقق شعار سال و 
پیام رهبر معظم انقالب با محوریت اقتصاد مقاومتی، 
تولید و اشتغال در شركت كارخانجات تولیدی شهید 
قندی بودیم كه این مهم میسر نمی گشت جز در سایه 
تالش دوچندان اركان مجموعه در راســتای اجرائی 
كردن برنامه های مدیریت ارشــد. تالشــی ستودنی 
از اجــزای مجموعه كه بخوانید كارگر، كارشناســی، 
مهنــدس و مدیر و معــاون و ... كه با دســتورالعمل 
هــای منطبق با مقتضیــات روز و كار كارشناســی 
دقیق توانستند حماســه ای خلق كنند كه بر بزرگی 
و وسعت كارشان دوست و دشمن شهادت می دهند.

مهندس رضوانی نژاد مدیریت ارشد در ابتدا سخنان خود 
را چنین آغازیدن كرد؛ كه بهبود مستمر كیفیت و فناوری 
از اولین روز حضورم در این مجموعه دكترین كاریم بوده 
است و به مدد همین برنامه توانستیم در راستای تحقق 
شعار سال و پیام رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی بر 
اقتصاد مقاومتی را  در شركت كارخانجات تولیدی شهید 
قندی جامه عمل پوشانده و تجلی گاه این دیدگاه باشیم.

شایان ذكر است شركت شهید قندی با حدود سه دهه 
فعالیت تولیدی، بعنــوان یک برند در تولید كابل های 
مخابراتی و فیبر نوری در ایران و خاورمیانه شناخته می شود 
كه این شركت در طی سالیان گذشته دچار آسیب های 
جدی ناشی از بدهی های بانکی و هزینه های سنگین مالی 
و از طرفی كاهش سود عملیاتی مواجه گردیده است.

وقتی مهنــدس رضوانی نژاد پیرامــون نحوه حضور 
در مناقصــه هــای بزرگ بــا این رهنمــود و راه كار 
سخن گفت كه شــركت همواره در پی كاهش بهای 
تمام شــده با حفظ كیفیت موجود اســت دیگر باور 
همگان شــد كه ایــن مدیریت صــرف واقعی فعل 
خواســتِن ایرانی همان توانســتن اســت می باشد.
مهندس رضوانی نژاد كه از استون های مدیریت نظام 
كشور و از جمله مدیران دانشمند و بلد كار در صنعت 
می باشد و در رزومه كاری پر افتخارش نشان داده كه هر 
جا بوده منشاء خیر گردیده پیرامون استراتژی شركت در 
مناقصه های فیبر نوری گفت: برای موفقیت در مناقصه 
فیبر نوری، شــركت سعی در كاهش بهای تمام شده 
داشته است. به همین منظور خرید مواد اولیه فیبر نوری 
بصورت یکجا و با تخفیف 30 درصدی انجام شده است 
كه در حال حاضر كمترین قیمت فروش فیبر نوری در 
كشــور مربوط به كارخانجات شهید قندی می باشد.

مهندس رضوانی نژاد در ادامه پیرامون رعایت صرفه و 
صالح ذینفعان شركت چنین سخن راند:

در جهت كاهش حجم تســهیالت دریافتی از بانکها، 
فروش داراییهای غیرمولد شــركت از دو سال گذشته 
در دســتور كار هیات مدیره قرار گرفته است. پس از 
فروش دفتر مركزی در سال 94، در سال مالی گذشته 
نیز یک قطعه زمین 10 هکتاری با ســند مســتقل، 
به قیمت كارشناسی 75 میلیارد تومان فروخته شد. 
وجوه حاصل از این فروش طی اقساطی تا پایان بهمن 
ماه امســال دریافت خواهد شد و تماما صرف تسویه 
تســهیالت با نرخ بهره باال خواهد شد و ضمنا اولین 
قسط مبلغ زمین در هفته گذشته دریافت شده است.

مهنــدس رضوانی نژاد اضافه كرد: بــه منظور پاک و 
شفاف شــدن صورتهای مالی، نزدیک به 20 میلیارد 
تومــان از ســود حاصل فروش زمیــن، صرف ذخایر 
احتیاطی بندهای حسابرســی ســنواتی شــركت 
خواهد شــد كه البتــه پیگیری حقوقــی آن پرونده 
هــا از دســتور كار هیات مدیره خارج نخواهد شــد.

در حاشیه این مجمع معاون مالی كه معمار تراز و عدد 
و مرد شماره یک مالی می باشد افزود: شركت در حال 
مذاكره برای ساخت مشاركتی، مجتمع تجاری، تفریحی 
ارگ یزد با شهرداری یزد و یک سرمایه گذار دیگر می 
باشد كه آورده شــركت در این پروژه، زمین 11 هزار 
متری با كاربری تجاری و سهم شركت در این پروژه 13 
درصد می باشــد. آورده نقدی شهرداری در این پروژه، 
جواز ساخت و سهم شهرداری در این پروژه 17 درصد 
می باشد. هزینه ساخت كه در حدود 280 میلیارد تومان 

برآورد می شود برعهده سرمایه گذار بوده كه سهم 70 
درصدی در این پروژه خواهد داشت و در صورت به نتیجه 
رسیدن مذاكرات، برنامه شركت واگذاری سهم خود در 
این پروژه در صورت وجود داشتن مشتری خواهد بود.

خبر خوش دیگری كه مجمع نشــینان را خوشــنود 
ساخت، تشریح برنامه های آتی شركت در حوزه فیبر 
نوری توســط مهندس رضوانی نژاد به شرح ذیل بود. 
شــركت در حال وارد كردن ماشــین آالت مورد نیاز 
برای تولید میکروكابل و سایر تجهزات مورد استفاده 
در پروژه فیبر نوری منازل، از كشــور چین می باشد 
كه با این اقدام توان شركت برای تولید انواع كابل های 
فیبر نوری مورد نیاز در این پروژه فراهم خواهد شــد.

و همچنین شــركت در حال مذاكره با یک شــركت 
ژاپنــی برای تولید تار نوری بصورت جوینت ونچر می 
باشد كه این شركت ژاپنی سومین برند مطرح دنیا در 
زمینه تولید فیبر نوری می باشد و خوشبختانه وزارت 
صنایع قصد دارد بــا ورود به این مذاكرات، روند انجام 
آن را تسهیل ببخشــد. در صورت تحقق این موضوع 
تکنولوژی تولید تار نوری برای اولین بار وارد كشــور 
خواهد شد و همچنین مســیر صادرات برای فروش 
محصوالت فیبر نوری شــركت هموار خواهد شــد.

و ختم كالم آنکه مدیران برجســته كشوری در سال 
95 با تحقق بخشیدن به شعار رهبر فرزانه توانستند در 
اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل شاگرد اول ملت و كشور 
بوده و با تجلی اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید توانستند 
عالوه بر اضافه كردن برگ زرینی بر افتخارات شركت 
معظم كابل شهید قندی در جهت حصول افتخار ملی 
و توسعه اقتصادی كشور و البته خودكفائی، طوری عمل 
نمایند كه الگو و سرمشق صنایع دیگر قرار گیرند. بودن 
ستونهای اجرائی مدیریت در مالی، امور سهام، تولید ، 
بازرگانــی و روابط عمومی به همه و همه توانســته از 
كارخانجات كابل شــهید قندی آنی سازد كه همگان 
برای داشتن این تیم مدیریت غبطه بخورند. خدا قوت.

چشم انداز
بزرگترین و بهترین شــركت تولید كننده محصوالت 

مخابراتی و برقی در خاورمیانه و آفریقا
اهداف

حداكثری سود با تکیه بر كاهش قیمت تمام شده؛
توسعه و پایداری در بازار؛

راهبرد
كیفیت مورد انتظــار ، رهبری قیمت، تمایز، تکمیل 
زنجیره تأمین و تولید،  اســتفاده از سکوی مشترک 

مدیریت منابع مالی، تولیدی، انسانی و بهره وری بیشتر
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دکتر رضوانی فر فرمانده لشگر سالمت

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

آنــان كه همین تهران را با ط به یــاد دارند، دیده بودند در تن مرده های چاله میدان 
شپش كمتر از حاشیه نشینهای گودهای دروازه غار بود. تراُخم، كچلی، سرخک، آبله و ... 
چنان در تن و جان مردم افتاده بود كه اصل چهار ترومن به حالش میگریست ، دستاِن 
وءَ وَ یَْجَعُلُکْم ُخلَفاَء  بلند ملت خدا جوی» أَمَّْن یُِجیُب الُْمْضَطرَّ إِذا َدعا هُ وَ یَْکِشُف السُّ
ُروَن )62/نمل(« سر میداند تا لشگر سالمت به مردم  ِ َقلِیالً ما تََذكَّ الْرِْض أَ إِلٌه َمَع اهللَّ
رسید، لشگری از تیپ های زنان و مردان دلسوز و خداجوی، گردان های سفیدپوش در 
پژوهشگاه ها و البراتوارها، گروه های عازم به اقصی نقاط كشور و دسته ها در خط مقدم تا 
عفریت  درد  را  در هم شکنند  و فرشته رحمت و سالمت را هدیه كنند. امروز فرماندهی 
این لشگر ســالمت به دست جوانیست كه ما بدانها بس نیازمندیم، آشنا به وظیفه 
النظافُت ِمَن االیمان  كه به سالمت زیستن و گریه را به خنده رساندن وظیفه می دانند.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت گروه سرمایه گذاری البرز)سهامی  
عــام( مــورخ 1396/3/31 در محــل 
مركز همایش های بیــن المللی رازی 
دانشــگاه علوم پزشــکی ایران ســالن 
اصلــی واقع در تهران تشــکیل شــد.

در ایــن مجمع كه با حضــور اكثریت 
ســهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای 
هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و 
اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی 
برگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای 
دكتــر حمیدرضا جمشــیدی بود كه 
جنابان محمدعلی میرزاكوچک شیرازی 
و محمدرضا صادقی مقدم در مقام نظار 
اول و دوم و آقای علیرضا خســروانی به 
عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامه 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 670 ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

موسسه حسابرسی مفید راهبر بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای مدت 
یکسال انتخاب گردید.

پیشتر اسب قلم به تاخت امد  وبه سال پیشتر نوشتیم كه شركت سرمایه گذاری البرز سکانداری 
دارد دانا كه خوب بازار سرمایه را می شناسد و بهتر صنعت دارو را. اضافه كنید به این شناخت 
هنر مدیریت را تا باورمان شود مدیریت صف یعنی چه ومدیریت جهادی كجا معنا می دهد.

شــاید اگر بخواهیم بدون اغراق از مدیرانی كه اقتصاد مقاومتی را به جد باور دارند و 
در دكتریــن مدیریت خود به كار بســته انــد را نام ببریم دور از انصاف نباشــد كه 
دكتر رضوانی فر از سکونشــینان آن باشــد والحمداهلل كارنامه وعملکرد درخشان 
گروه درسال ســخت ودشــوار ســال1395 وتوفیقات حاصل زیر مجموعه نشان 
میدهــد كه این مدیران صف چه شــاهکاری كردند به ســرپنجه هــوش وتدبیر.

دكتر رضوانی فر مدیریت عامل گروه در ابتدای گزارش خود یاد اور گردید كه در جهت نیل 
به ماموریت شركت برای رسیدن به چشم انداز ترسیمی كه سرآمدی و نوآوربودن در حوزه 
فرآورده های سالمت است در سال مالی گذشته اقدامات موثری صورت پذیرفته است از جمله 

- مدیریت بهینه شركت های تابعه
- فعالیت در عرصه های فناوری های پیشرفته و نوین

- ایجاد زنجیره خلق ارزش اقتصادی )از تامین و تولید مواد اولیه تا عرضه مستقیم به 
مشتری نهایی(

- ایجاد بسترها و زمینه های رقابتی موثر )نام تجاری یا برند، قیمت مناسب و تنوع 
محصول(

- گسترش قلمرو به سطح ملی، منطقه ای و جهانی
- مشاركت با شركت های خارجی معتبر در حوزه فعالیت برشمرد و پیرامون جایگاه 

سرمایه گذاری البرز در بازار دارو ایران چنین سخن راند:
سرمایه گذاری البرز به عنوان هلدینگ تخصصی دارویی در كشور، توانسته است جایگاه 
مناسبی را در صنعت دارو كسب نماید. براساس آمارنامه منتشره وزارت بهداشت، در سال 
1391 مجموعه گروه البرز توانسته است سهمی در حدود 12 درصد از صنعت داروی 
كشور را به خود اختصاص دهد و این سهم بحمداله رو به فزونی گذاشته است. مدیر مدبر 
شركت در ادامه به تشریح وضعیت صنعت داروكشور، چالش ها وفرصت های پیش رودر 

سالجاری واتی پرداخت واضافه نمود
در سال 1395، صنعت دارو شرایط سختی 
را تجربه نموده چرا كه در این سال به علت 
ظرفیت مازاد موجود در بخش تولید داروهای 
ژنریک وپروانههای تولیــدی صادره،رقابت 
شدیدبین تولیدكنندگان دارواتفاق افتاد.باتوجه 
شــرایط عدم رقابتی بودن قیمتهای فروش 
وقیمت گذاری دولتی،این رقابت ســختتر 
گردیده ومنجربه جنگ تخفیفاتی بین عرضه 
كنندگان دارو در كشــور گردیدبطوری كه 
بخش قابل توجهی از حاشیه سود عملیاتی 
به تخفیفات و هزینه های بازاریابی اختصاص 
یافت.مولفه دیگری كه درسال1395صنعت 
دارو را بشدت تحت تأثیرخود قرار داد، ادامه 
سیاستهای ضدتورمی دولت وانقباظی پولی 
بوده و نمود بارز آن در افزایش متوسط دوره وصول شركتهای تولیدی بوده است. در 
این خصوص بایستی خاطرنشان شد كه بخش بزرگی از فروش شركتهای تولیدی به 
بیمارستانهای دولتی بوده وعدم تزریق نقدینگی مناسب به این بخش سبب افزایش دوره 
وصول از بیمارستانهای دولتی گردیده كه این پدیده به سایربخشها نیز سرایت نموده و 
سبب بروزوتشدید مشکالت نقدینگی در ً این امرمنجربه افزایش بار تسهیالت مالی 
شركتهای تولیدی گردیده ومنجربه كاهش حاشیه سود صنعت دارو گردید.نهایتا خالص 
گردید. البته از نکات مثبت سال1395میتوان به حمایت وزارت بهداشت از داروهای 
تولیدی در مقابل واردات داروو تزریق مبلغ قابل توجهی نقدینگی به صنعت دارو در 
نیمه دوم سال اشاره نمود. البته بایستی خاطر نشان نمود بعلت نمایندگی محور بودن 
بازار واردات كه شــبیه به حالت انحصاری بوده وقیمت گذاری با توجه به مناقصات و 
وضعیت ارز اتفاق میافتد، پدیده جنگ تخفیفاتی وافزایش دوره وصول و هزینه های 
مالی در بخش واردات كمتر مشــاهده گردید. صنعت دارو در سال 1395 همچنین 
در خصوص شاخصهای عملکردی می توان بیان نمود با  توجه به گزارشات مالی سال 
1395 شركتهای داروسازی، متوسط دوره وصول مطالبات27 روز افزایش یافته وبه 298 
روز رسید. هزینه های مالی به فروش7/12 درصد و هزینه های عملیاتی2/6 درصد از 
حاشــیه فروش را به خود اختصاص داده ً متوسط دوره پرداخت با افزایش22 روزه با 
81 روز و متوســط دوره گردش كاال با كاهش است. البته متعاقبا 29 روزه به170روز 
رسیده وافزایش سرمایه به میزان33 درصد اتفاق افتاده است.از نظرسودآوری نیز می 
توان بیان نمود صنعت دارو بطور متوسط حاشیه سود ناخالص44 درصدی، حاشیه 
ســود عملیاتی 40 درصدی و حاشیه سود خالص22 درصدی را تجربه نموده است. 
به با این وجود، عملکرد شــركت های تابعه گروه سرمایه گذاری البرز،عملکردخوب 
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ومناســبی بوده،بطوری كه در دوره مورد اشاره، بطورمتوســط افزایش11 درصدی 
را در ســود خالص تجربه نموده اند و شــركت البرزدار ومقام اول سودآوری را در بین 
شــركت های داروسازی بورسی بدســت آورده است. علیایحال؛درسال1396باتوجه 
به تزریق نقدینگی صورت گرفته به شركتهای توزیع كننده دارودراواخر سال1395، 
پیش بینی بهبود فضای كسب و كارو كاسته شدن مشکالت نقدینگی، كاهش نرخ 
تسهیالت مالی وهزینه های مالی وادامه حمایتهای وزارت بهداشت از تولیدات داخلی، 
بهبود و رشد شاخصهای عملکردی شركتهای فعال صنعت دارو پیش بینی می گردد.

 ودر اخر پس از قرائت دســتاوردهای شركت درسال مالی مورد گزارش توسط دكتر 
رضوانی فر وتشریح برنامه های اتی مدیریت ودكترین كاری برای رسیدن به این برنامه 
ها  وزمانی كه حسابرس وبازرس قانونی بر شفافیت وپاكدستی معمار اعداد وارقام ومرد 
شماره یک مالی شركت جناب علیرضا خان خسروانی مهر تایید زد، سهامداران به شکرانه 
دریافت اخبار خوش وكارنامه درخشان وشهادت بر صداقت عملکرد مالی با طنین صلوات 
فضای سالن را عطر اگین نمودند و شایان ذكر است در میان شركتهای تولیدی گروه، 
شركت البرزدارو چهارمین تولیدكننده بزرگ دارویی كشور، در میان شركتهای وارد 
كننده دارو شركت كی بی سی پنجمین وارد كننده بزرگ و همچنین در میان شركتهای 
توزیع دارو شركت پخش البرز عنوان چهارمین توزیع كننده بزرگ داروی كشور را به خود 
اختصاص داده اندوپتانسیل شركتهای زیرمجموعه گروه از جمله: گروه دارویی سبحان، 
شركت سبحان دارو، شركت البرزدارو، شركت ایران دارو، كی بی سی، داروسازی تولید 
دارو، شركت پخش البرز، شركت سبحان آنکولوژی، سرمایه گذاری اعتالء البرز، شركت 
البرزبالک، شركت آتی فارمدبستر وبن مایه ای است كه بقول این مدیر جوان ودلسوز 
وبازار شناس فرصتی گرانبها ومغتنم است برای بسط سالمتی درجامعه بوسیله كسب 
سهم بیشتر از بازار دارویی كشوركه بالشک با درایت وحمایت وراه گشایی مدیریت 
ارشد هلدینگ ونقش بی بدیل دكتر رضوانی فر در مسند مدیر عاملی وسکانداری گروه 
سرمایه گذاری البرز خواهند توانستند نقش پررنگ تری را در زمینه ارتقاء و افزایش 
بهداشت عمومی ایفا كنند .وختم كالم انکه اگر به مقایسه سود خالص حاصل شده گروه 
البرزوصنعت داروطی سنوات91 الی95 بپردازیم متوجه میشویم در همه زمینه ها اعم 
از فروش، سود عملیاتی وسود خاص شركت توانسته رشدی قابل مالحضه تر وافزایشی 
كامال محسوس در عملکردش برای سهامداران وذینفعان خود به ارمغان بیاورد. در دوره 
ای كه فرو ش شركتهای دارویی 28 درصد رشد داشته وباعث افزایش34 درصدی سود 
خاص گردد ،مدیریت گروه توانسته باالتر از نرخ میانگین با رشد فروش37 درصدی 
بیش از40 درصد سود را ارتقا وافزایش دهد وتو خود بخوان حدیث مفصل زین مجمل.

پیام هیات مدیره
سپاس حی ســبحان را كه فیض ادای خدمت و ایفای تعهدات را نصیبمان ساخت 
و توفیق حفظ و حراســت ساخت و توفیق حفظ و حراست از بار امانت و مسئولیتی 
كه بر ذمه داشــتیم را عنایت فرمود. از پیشــگاه خداوند متعــال توانی دوچندان و 
توفیقی مضاعف برای حركت در مسیر تعالی در سال های پیش رو را مسئلت داریم.

در ســالیان گذشــته با پیروی از اندیشــه های رهبر فرزانه انقالب با  »همت و كار 
مضاعف« زمینه های تبلور«جهاد اقتصــادی« را فراهم نمودیم و با نصب العین قرار 
دادن دغدغه هــای معظم له، اقتصاد مقاومتــی را درعرصه جهاد و جنگ تحمیلی 
اقتصادی كه بدخواهان ایران اســالمی آتــش آن را افروخته اند، در پیش گرفته ایم.

در این میان گروه سرمایه گذاری البرز در سال تبلور »اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل« سعی 
بر آن داشتیم تا در عرصه اقتصادی و خصوصاً صنعت دارو بتوانیم با اقدامی شایسته، به امر 
مهم عمل نماییم. اثرات سیاست های انقباظی پولی و مالی دولت بر صنعت دارو بهمراه 
افزایش هزینه های تأمین مالی، افزایش حجم چکهای برگشتی، در كنار یکی از بارزترین 
مشخصه های صنعت دارویی، یعنی رقابت شدید و اتکای مضاعف آن بردانش و فناوری روز، 
تصمیم گیری و سیاست گذاری در این عرصه را به مراتب پیچیده تراز پیش نموده است.

با این وجود هیأت مدیره شركت در سایه الطاف الهی و حمایت سهامداران گرامی و با اتخاذ 
تدابیر نوآورانه توانست مجموعه شركت های گروه را تا حد امکان با وضعیت موجود هماهنگ 
ساخته، نقاط ضعف شركت ها را شناسایی و رفع، نقاط آسیب پذیر را تقویت و نقاط قوت 
را حفظ نماید. در سال مالی 1395 نیز با توجه به استراتژی های بلند مدت شركت، بهینه 
سازی پورتفوی سرمایه گذاری ها، حركت در جهت نوآوری و ارائه محصوالت جدید، 
تسریع در انجام پروژه های توسعه ای، حركت در جهت اصالح خطوط تولیدی مطابق 
استانداردهای داخلی و بین المللی، هماهنگی فعالیت ها و تحقق هم افزایی عملیات تداوم 
یافت و به دنبال آن سود خالص تلفیقی در سال 1395 رشدی 9 درصدی را تجربه نمود.

در پایــان امیدواریــم تالش تمامــی كارگران، كارشناســان و مدیــران مجموعه 
گــروه ســرمایه گذاری البــرز موجبــات اطمینــان قبلــی ســهامداران عزیــز 
از تــداوم حركــت مجموعــه در مســیر تعالــی و پیشــرفت را فراهــم ســازد.
اهــم برنامه های آتی شــركت گروه ســرمایه گــذاری البرز و شــركت های تابعه

هیأت مدیره شركت سرمایه گذاری البرز به منظور حفظ و حراست از حقوق صاحبان 
سهام كه وظیفه سنگینی بر دوش مدیریت می باشد، كوشش نموده است از طریق 

سیاست گذاری و ایفای نقش راهبری با ایجاد رابطه منطقی با شركت های زیر مجموعه، 
موجباتی را فراهم آورد تا شــركت ها بتوانند با برنامه ریزی الزم از ظرفیت های قابل 
دسترسی و عملی مجموعه ها به گونه ای كارا و اثر بخش بهره گیری نمایند.  در این 
خصوص برنامه های آتی و هدف شــركت سرمایه گذاری البرز ساختن مجموعه ای 
نمونه است كه حركت به سمت هدف مذكور مستلزم شناسایی و بکارگیری شیوه های 
مختلف برای بهره ور ساختن هر چه بیشتر زمینه های سود آور و نقاط قوت شركت های 
تابعه و ترمیم نســبی نقاط ضعف و زمینه های آســیب پذیر فعالیت های تولیدی و 
بازرگانی گروه بوده كه با انجام اصالحاتی كه در ســاختارهای مالی، فنی، مدیریتی و 
نیروی انسانی صورت پذیرفته و همچنان نیز تداوم دارد، عملی خواهد شد. با عنایت 
به مراتب فوق، اهم برنامه های آتی هیأت مدیره شــركت به شــرح ذیل می باشد:
1- ورود به بازار محصوالت جدید دارویی در راستای تکمیل بیشتر سبد محصوالت مجموعه
در راســتای تکمیــل و بهینه ســازی ســبد محصــوالت دارویی گــروه و ورود 
بــه بــازار داروهای جدید با حاشــیه ســود باال و مزیــت رقابتی بیشــتر، تولید 
و ارائــه چندین قلــم محصول جدیــد به بــازار داروی كشــور در ســال 1396 
توســط شــركت های دارویی ســرمایه گذاری البــرز برنامه ریزی گردیده اســت.
در ایــن خصــوص، هر یــک از شــركت هــای تابعــه اقداماتی در جهــت بروز 
رســانی خطوط تولیــدی خــود مطابــق اســتانداردهای روز دنیــا نموده اند تا 
بتواننــد محصوالت جدید را در فرآیندی ســریع وارد ســبد محصــوالت نمایند.

در ایــن خصــوص می تــوان به محصــوالت جدید شــركت البرزدارو، ســبحان 
دارو، ســبحان انکولــوژی، تولیــددارو، ایــران دارو و البــرز فارمــد اشــاره نمود.

2- تدوین راهکارها و استراتژی های عملیاتی همراه با افزایش سهم صادرات در فروش 
شركت های گروه

همانند ســال 1394 در ادامه سیاســت های گروه ســرمایه گذاری البرز در راستای 
بــاال بردن تعامالت شــركت های گــروه در عرصــه همکاری هــای بین المللی و 
افزایش ســهم صادرات محصــوالت دارویی تولیدی به كشــورهای منطقه و اخذ 
قراردادهــای صادرات با آنها، امید اســت با برنامه ریزی هــای صورت گرفته بتوانیم 
رشــد قابل توجهی را در فروش صادراتی مجموعه در ســال 1396 شــاهد باشیم.
3- ادامــه اجــرای اصالحــات GMP در شــركت های دارویــی گــروه البــرز 
در راستای مطابقت شركت های دارویی گروه البرز با استانداردهای تولید دارو در جهان، به 
مانند سال گذشته، الزام در خصوص انجام اصالحات مورد نیاز در شركت های زیر مجموعه 
البرز در خصوص اخذ گواهینامه های GMP در دستور كار سال 1396 شركت ها نیز 
قرار گرفته است، تا بدین ترتیب بتوان شرایط تولید محصوالت با كیفیت هر چه باالتر 
در داخل كشور و نیز امکان صادرات محصوالت به كشورهای منطقه را فراهم نمود.

4- تمركز بر اجرای پروژه های شركت های تابعه
لزوم بهبود خطوط تولیدی شركت های دارویی و همچنین تأكید بر تولید محصوالت 
همگام با استانداردهای روز دارویی در جهان، شركت سرمایه گذاری البرز را بر آن داشته تا 
نگاه ویژه ای به اجرای پروژه های توسعه ای در شركت های خود داشته باشد تا بدینوسیله 
سهم به سزایی در جهت باال بردن سطح دانش در صنعت داروی كشور داشته باشد.
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داروسازی ابوریحان چون محصولش حال آورد
تقسیم سود 1900 ریالی به ازای هر سهم

نی
سی
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امی
رو 
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خ

و آنگاه كه دردی درون تن، تمام وجود را به نافرمانی می برد داروهای ســاخت شركت 
داروسازی ابوریحان همه نافرمانی ها را به آرامش مداوا می كند. به یاد داریم كه از باب ترحم و 
لطف به چپاول داشته ها، چند بسته قرص و چند شیشه دارو با خدم وحشم به ما می دادند، 
امروز شاهد آن هستیم كه دانشمندان، پژوهشگران و دل سوختگانی مانند سپیدجامگان 
مجموعه ابوریحان آن كردند كه در ردیف بهترین های جهان در صنعت داروسازی باشم؛ 
مدیرعاملی خستگی ناپذیر و تیمی فهیم، محقق و تالشگر كه در مجمع تحسین برانگیز بودند.

دكتر صارمی در فرازی از گزارش خود گفت سال گذشته سخت ترین سال صنعت دارو 
در 40 سال گذشته بود؛ چراكه هم شرایط ركودی و رقابتی بسیار سختی در كشور 
وجود داشت و هم مطالبات دریافت نمی شد. او به این موضوع اشاره كرد كه علی رغم 
تمام دشواری های به وجودآمده در صنعت دارویی و اقتصاد كشور در سال گذشته، با رشد 
فروش 8 درصدی، سود خالص شركت 44 درصد رشد كرده است كه دلیل عمده آن 
حذف داروهای زیان ده دامی، تغییر در تركیب تولید و فروش شركت به سمت داروهایی 
با حاشیه سود باالتر و تخفیف گرفته شده از منابع خرید مواد اولیه خارجی بوده است.

مدیر الیق و كاردان شركت در ادامه با اعالم اینکه در سال گذشته شركت موفق شد 
پروانه تولید 21 محصول جدید را بگیرد كه از بین آن ها 5 محصول الیتالول، لیزیتوپریل، 
اتومیدیت، آمیودارون و هیدروكسی پروژسترون برای اولین بار در كشور تولید شده 
است، افزود رزوواستاتین، سیتاگلیپتین متفورمین و... داروهای جدید شركت هستند 
كه رقیب داخلی برای آن ها وجود دارد. شركت برای تولید 26 داروی جدید برنامه ریزی 
كرده است كه به مرور و بعد از دریافت پروانه، به سبد فروش شركت اضافه خواهند شد.  
دكتر صارمی در بخش دیگری از گزارش خود گفت آزمایشگاه شركت ارتقا داده شده 
است تا زمینه برای گرفتن گواهینامه اكرودیته فراهم شود. با این كار دیگر نیاز نیست 
برای آزمایش های مربوطه از آزمایشگاه های خارج از شركت استفاده كنیم كه مسلما هم 
برای اعتبار شركت بسیار مهم خواهد بود و هم در هزینه های مان صرفه جویی می شود.

به گفتــه این مدیر خوش فکر بازســازی خط تولید نیمه جامدارت شــركت )كرم 
و پمــاد( در ســال 95 آغاز شــد كه تاكنون 70 درصد پیشــرفت داشــته و خط 
 GMP تولید ویال شــركت به صورت كامل بازسازی شده اســت تا استانداردهای
ســازمان غذا و دارو رعایت شود و صدور پروانه های محصوالت جدید تسهیل شود.

حســن ختام ســخنرانی این مدیر رزومه دار كشــور دادن خبرهــای خوش برای 
ذی نفعــان و ســهامداران حاضر بود ازجمله در بخــش داروهای دامــی، داروهای 
زیان ده و با حاشــیه سود پایین از سبد فروش شــركت حذف شدند و پروانه تولید 
برخی مــواد اولیــه داروهای دامی دریافت شــد. همچنین مجــوز تولید محلول 
ضدعفونــی دامــی پویدون آیــدون و گلیســیرین از اداره دامپزشــکی اراک اخذ 
شــد. شــنیدن این خبرها خوشــحالی مجمع-نشــینان حاضر را در پی داشت.

حمایت از برنامه های روز جهانی MS، شركت در نمایشگاه های بین المللی و داخلی، 
كسب تقدیرنامه و جوایز متعدد تولید اتومیدیت داروهای هوش تزریقی با حداقل های 
فراغت فشارخون و عدم آزادسازی هیستامین و تولید داروهای دیگری كه موردنیاز 
كشــور اســت از دیگر افتخارات مجموعه داروســازی ابوریحان به شمار می رود كه 
جنــاب صارمی با تعبیــر زیبای پایان خوش انتظــار به این افتخارات اشــاره كرد.  
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت  داروسازی ابوریحان )سهامی عام( 
مورخ 1396/03/03در محل سه راه تهران پارس، هتل بین المللی شهر برگزار گردید. 
در ایــن مجمــع كه با حضــور 93/51 درصد از ســهامداران حقیقــی و حقوقی، 
اعضــای هیات مدیــره، نماینــده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بــازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمــع بر عهده آقــای دكتر محمدرضا 
شانه سازپورشوشــتری بود كه جنابان فرشــاد ملک وندفرد و علی اصغری در مقام 
نظار اول و دوم و آقای دكتر شــهروز صارمی 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 1395/12/30 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 1900 ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
پیام هیات مدیره

»آرمــان ما در نیل به اهداف و رســالت اخالقي و اجتماعی همــواره بر ارزش افزایي 
منافع و ســود صاحبان ســهام شــركت داروســازي ابوریحان اســتوار بــوده و 
كلیه كاركنــان و مدیران كارآمد شــركت با نگاه اســتراتژیک محور بــه نوآوری، 
رشــد و بهبود مســتمر فعالیت ها و كســب عایدات بیشــتر ماموریت یافته اند.«
با سپاس از خداوند منان، سال 1395 علي رغم وجود تمام تنگناهای شدید مالی و فراز 
و نشیب های بین المللي و اقتصادي در كشور، با موفقیت سپري شد و شركت داروسازي 
ابوریحان در سایه تالش و همت كلیه كاركنان و مدیران الیق و توانمند خود با تمركز بر 
برنامه هاي استراتژیک خویش توانست ضمن تحقق اهداف استراتژیک خود در راستاي 
افزایش كیفي و كمي تولیدات و ارتقای برند سازماني در بازار دارویي كشور به موفقیت 
دست یابد. همچنین در راستاي بازنگري سند برنامه ریزی استراتژیک شركت، با توجه 
به اتمام بازه زماني دوره اول آن )از سال 89 الي 95( سند برنامه ریزی استراتژیک جدید 
)دوره دوم تا سال 1400( با مشاركت و حضور پررنگ مدیریت محترم عامل، معاونت ها 
و مدیران سازمان در قالب اعضای كمیته استراتژي و برنامه زمان بندی مشخص، تدوین 

گردید .
اخذ 21 عدد پروانه جدید كه 5 محصول آن براي اولین بار در ایران تولید خواهد شد 
و تکمیل و ارسال 13 عدد CTD دارویي جدید و تعیین مسیربندي براي 26 عدد 
محصول جدید منطبق با اهداف علمي شركت، ماحصل تالش تیم تحقیق و توسعه 
شركت بود كه هیات مدیره در سال مالي منتهي به 1395/12/30 با پیگیري مستمر، 
محقق نمود. این مهم بدون پشتوانه و حمایت سهامداران محترم علی الخصوص شركت 
داروپخش )سهامي عام( و شركت سرمایه گذاری دارویی تامین ( سهامي عام) میسر 
نمی گردید كه بدین وسیله ضمن تشکر و قدرداني از حمایت هاي مادي و معنوي ایشان، 
امید است به یاري خداوند متعال با تداوم این حمایت و رهنمودها، شركت داروسازي 
ابوریحان بتواند در سال 1396 نیز در راستاي اقتصاد مقاومتي به كلیه اهداف كالن خود 
در جهت رشد تولید و اشتغال به منظور دستیابي به سود پیش بینی شده نائل گردد .

برنامه های آینده شركت :
1- راه اندازی خطوط تولید جدید و بازسازي و بهبود قسمت هاي قدیمي و فرسوده در 
راستاي ارتقای GMP و حفظ پویایي در چهارچوب اهداف بودجه و برنامه استراتژیک 

 BSC شركت بر اساس مدل
2- تــالش بی وقفــه جهــت اخــذ مجوزهــا و پروانه هــای محصــوالت جدید
3-  تالش جهت  انعقاد قرارداد براي انتقال تکنولوژي از شركت های معتبر داروسازي دنیا
4- تــالش جهت اســتفاده از تمام ظرفیت تولید بــا انعقاد قراردادهاي بیشــتر 
5- افزایــش بهــره وري تولیــد بــا رویکــرد كاهــش توقفــات و ضایعــات
6- اقــدام جهــت ارتقــاء و به روزرســانی سیســتم اســتاندارد IMS جدیــد

QA با محوریت واحد )QMS( 7- ارتقای سیستم مدیریت كیفیت
8- بهبود سیستم تامین مواد اولیه خارجی

9- روشمند كردن تامین منابع مالي با مدیریت منظم و سیستماتیک اعتبارات بانکي 
10- كســب و ارتقای گواهینامه اشتهار به كیفیت و گواهینامه تعالي منابع انساني
11- تالش جهت افزایش هدف های صادرات و كسب سهم بیشتر از بازارهاي خارجي
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سیمان بهبهان با سود 1850 ریال به مجمع نشست
کیست که نداند در گرمای 50 درجه کار یعنی چه؟

وقتی چهره ســوخته مهنــدس شــریفی خیرآبادی را در تاالر مجمع ســاالنه 
دیدم، بیشــتر متوجه شدم برای بچه های سنگر بســیج كه آبدیده شده اند تولید 
برای ساخت كشــوری آباد گرمای ســوزان بهبهان یا ســرمای استخوان تركان 
آذربایجان تفاوتی نمی كند. دســتش پُر بود؛ حســاب های شــفاف، سود خوب 
و برنامــه عالــی كه تحســین برانگیز اســت، مدیریــت مالی كه توانســته این 
شــفافیت را به حساب ها بدهد با طنین صلوات ســهامداران پاداش نیکو گرفت.

مهندس احمد شریفی در ابتدای گزارش خود به مجمع با تشریح معضالت اقتصادی 
كشور ازجمله توقف پروژه های عمرانی، مشکالت صادراتی و تولید بیش از نیاز در 

صف ســیمان پرداخت و پیرامون مهم ترین دستاوردهای 
شركت در سال 95 گفت درحالی كه تولید كلینکر كشور 
از سال 93 لغایت 95 از 70 میلیون تن به 57 میلیون تن 
و تولید سیمان از 66/5 میلیون تن به 55/2 میلیون تن و 
مصرف سیمان از 66/3 به 55/1 میلیون تن كاهش یافته 
است؛ اما میزان تولید و فروش كلینکر شركت از سال 93 
لغایت 95 از 5/8 میلیون تن به 5/7 میلیون تن و سیمان از 
11/3 میلیون تن به 7/3 میلیون تن كاهش یافته كه نشان 
می دهد شركت از میانگین كاهش معدلش باالتر و بهتر بوده 
و توانسته با درایت، سهم خود را در بازار پر از رقابت ناسالم 
حفظ كند. مهندس شریفی كه مدیریت وی و عملکردش 
در مســندهای قبلی نیز صادرات محور بوده با اشــاره به 
صادرات شــركت گفت از ســال 93 لغایت 95 صادرات 
كلینکر از صفر به 335 هزار تن افزایش یافته و در سیمان 
از 403 هزار تن بــه 1600 تن كاهش یافته، اعالم كرد با 

انتخاب بازارهای هدف در پی بازاریابی جدید برای محصوالت صادراتی خود هستیم.
مدیــر توانمند شــركت در ادامــه پیرامون زوایــای دیگر صــادرات ازجمله به 
قاره ســیاه گفت بــه دلیل نوع حمل ســیمان به قاره آفریقا و نوع بســته بندی 
متفاوت هزینه آن باالتر خواهد بود. الزم به ذكر اســت كه قیمت خرید ســیمان 
در كشــورهای هــدف آفریقایی 40 دالر اســت. مضافا باید ایــن نکته را مدنظر 
قــرار داد كه صادرات به آفریقا و فروش ســیمان به صورت نقد نخواهد بود و باید 
ســازوكارهای گشــایش اعتبار اســنادی و ورود ارز به كشــور را بررســی كرد.
معاون مالی شركت نیز كه حساب های شفاف او به تایید حسابرسی و بازرس اصلی رسیده 
بود نیز در حاشیه مجمع عنوان داشت كه آسیاب نصب شده در استان عماره عراق كه 
شركت در آن سرمایه گذاری نموده است توان تولید ساالنه 600 تا 700 هزار تن سیمان 
دارد كه تا پایان سال 96 به بهره برداری خواهد رسید كه این نیز توفیقی دیگر از حضور 
زحمتکشان سیمان بهبهان برای بهره یابی مضاعف ذی نفعان صورت پذیرفته است.

مجمع عمومی عادی سالیانه شركت سیمان بهبهان )سهامی  عام( در تاریخ 96/03/94 در 
محل سالن كنفرانس شركت بازرسی كاالهای تجاری )IGI( واقع در تهران تشکیل شد.
در این مجمع كه با حضور 80 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست 
مجمع بر عهده آقای سیدابراهیم مهدویان بود كه جنابان بیژن جواهری و محمدرضا 
عزیزی در مقام نظار اول و دوم و آقای مهران امینی به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.

در ادامــه بــا قرائت گزارش هیات مدیــره به مجمع مربوط بــه اهم فعالیت های 
صورت پذیرفتــه طی ســال مالی منتهی بــه 1395/12/30 و پس از اســتماع 
گــزارش حســابرس و بــازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلــوات خود 
ضمــن تصویــب صورت هــای مالــی و تنفیذ معامالت مشــمول مــاده 129 
بــا تقســیم ســود 1/850 ریالی به ازای هر ســهم بــه كار خود پایــان دادند.

همچنین موسسه حسابرسی كاربرد ارقام به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی 
و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 

منتهی به 29 اسفند 1396 انتخاب گردیدند.
پیام هیات مدیره:

بررسي روند چند سال گذشته صنعت سیمان حاكي از كاهش تقاضا به علت ركود 
در بخش مسکن و پروژه های عمراني بوده و همچنین ساخت و راه اندازی كارخانجات 
ســیمان جدید نشــان از افزایش عرضه در این زمینــه دارد. با توجه به موقعیت 
جغرافیایي شركت سیمان بهبهان گسترش بازارهاي صادراتي، كسب حداكثري 
سهم از بازارهاي داخل، تنوع تولید متناسب با نیاز بازارهاي داخلي و صادراتي، انجام 
پروژه های بهینه سازی مصوب انرژي در جهت افزایش راندمان تولید و كاهش مصرف 
انرژي )كاهش بهاي تمام شده)، توجه جدي به مسائل زیست محیطی، چابک سازي 
سازمان با بازنگري در چارت سازماني، استفاده از نیروهاي متخصص جایگزین پرسنل 
بازنشسته می تواند این شركت را در بازار فعلي قابل رقابت با سایر شركت ها حفظ نماید.
مرور كلي بر جایگاه شركت در صنعت و وضعیت رقابتي آن در سال مالي مورد گزارش؛

با توجه به موقعیت جغرافیایي استان خوزستان و حضور نوزده شركت سیماني در 
بازار اســتان، این شركت با تنوع تولید )تولید سیمان های تیپ پنج، دو و یک ( و 
ارتقای كیفي محصوالت موفق به افزایش تحویل سیمان 
داخلي بــه میزان 62000 تن )دوازده درصد( نســبت به 
ســال 94 گردید. همچنین این شركت با توجه به توقف 
صادرات ســیمان از مرزهاي جنوبي به كشور عراق اقدام 
بــه صادرات كلینکر به میزان 336000 تن در ســال 95 
نمود كه به عنوان یک برند صادراتي خــود را در بازارهاي 
هــدف )عراق، كویت و قطر( معرفــي نمود. همچنین در 
سال 96 این شــركت جهت افزایش سهم داخلي حداقل 
به میــزان ده درصد و حفظ صادرات به میزان ســال 95 
كه مجموع تحویل ســال 96 معــادل صد درصد تولید را 
شامل می شود، برنامه ریزی گسترده ای را انجام داده است.

بیان استراتژی های شركت؛
شركت سیمان بهبهان با عنایت به نگراني ها و چالش هاي 
ذكرشده و به جهت دستیابي به موقعیت مطلوب و ارتقای 
همه جانبــه و تثبیت منزلــت خود از تاریــخ 89/11/23 
اقدام به تدوین اســتراتژی های خود به صورتي موثر و پیش برنده نمود كه تدوین 
این پروژه در تاریخ 90/9/5 با طراحی كارت BSC و تشــکیل كمیته كام به پایان 
رســید و سند راهبردي این شركت براي افق 1395 تدوین گردید. در این فرایند 
از ورودي هاي متعــددي چون داده هاي حاصل از مصاحبه بــا مدیران و گزارش 
بازخورد خودارزیابی شركت با استفاده از مدل EFQM، سند »محیط، ارتباطات 
و رقابت ویرایش 15 و 7« و... اســتفاده گردید. به منظور اجتناب از بروز مشکالت 
ذكرشده، كمیته راهبردي رویکردي كامال مشاركتي اتخاذ نمود به طوری كه كلیه 
مدیران و مســئولین ذی ربط در فرایند تدوین و اجرا دخیل باشند. اعضای كمیته 
راهبردي متشکل از مدیران شركت مي باشد. استراتژی های چهارگانه شركت شامل

2- توسعه  1- افزایش بهره وری 
4- ارزش آفرینی براي ذي نفعان 3- كیفیت 
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البرزبالک با دکتر ناصری به فردای بازار می اندیشد
قرائت گزارش حسابرس بدون بند مهم

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــركت تولید مواد اولیه 
دارویی البرزبالک )ســهامی عــام( مورخ 1396/3/22 در محل دانشــگاه 
تهران، ســاختمان جدید دانشکده داروسازی، ســالن رازی برگزار گردید.

در ایــن مجمــع كه بــا حضور اكثریــت صاحبان ســهام و ســهامداران 
حقیقــی و حقوقــی، اعضــای هیات مدیــره، نماینده ســازمان بورس و 
اوراق بهــادار و حســابرس و بــازرس قانونــی برگــزار گردید، ریاســت 
مجمــع بــر عهــده آقــای دكتــر محمــد رضوانی فر بــود كــه جنابان 
محمدعلــی میرزاكوچک شــیرازی و مهــدی گودرزی در مقــام نظار اول 
و دوم و آقــای مهدی الرابــی به عنوان دبیــر مجمع انتخــاب گردیدند.

در ادامــه با قرائت گــزارش هیات مدیره به مجمع 
مربوط به اهــم 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 
120 ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
همچنین موسســه حسابرسی مفید راهبر به عنوان 
حســابرس مســتقل و بــازرس قانونــی اصلی و 
علی البدل بــرای مدت یک ســال انتخاب گردید.

شركت های گروه سرمایه گذاری البرز )سهامی عام(، 
گروه دارویی سبحان )سهامی عام(، سرمایه گذاری 
اعتــالء البــرز )ســهامی عــام(، ســرمایه گذاری 
فرهنگیان )ســهامی خاص( و البرزدارو )ســهامی 

عــام( به عنوان اعضــای هیات مدیره برای مدت 2 ســال انتخاب گردیدند.
مدیرعامــل شــركت در فــرازی از گزارش خود پیرامون ســال ســخت 
اقتصادی گذشــته و شــرایط موثر بر كاركرد و فعالیت شــركت در ســال 
مالی مورد گزارش گفت در ســال مالی گذشــته ســازمان غــذا و دارو به 
برخی مــواد اولیه فقط به صورت تولید بیشــتر مجــوز داد؛ با محدودیت 
ایجادشــده فروش دو محصول ازجمله متفورمین از ســبد شــركت خارج 
شد. از ســوی دیگر عمده مواد اولیه شــركت از چین )73 درصد( و هند 
)23 درصد( تامین می شــود كه در ســال مالی گذشته مشکالتی درزمینه 
تامین رویه برای خرید مواد اولیه از هند وجود داشــت و شركت نتوانست 
مــواد اولیه موردنیاز خود را وارد نماید و بخشــی از بازار فروش شــركت 
از دســت رفت. این عوامل باعث شــد سهم بازار شــركت از بازار داخلی 
مواد اولیه 13 درصد شــود درحالی كه این عدد در ســال 94 بیش از 31 
درصد بوده اســت. بیشــترین كاهش ریالی در گروه داروهای عمومی بود.

دكتر ناصری مدیر ارشــد شــركت در ادامــه پیرامون فــروش البرزبالک 
در ســال 95 افزود در ســال مالی گذشــته بیشــترین فروش شــركت 
مربوط به داروی آتورواســتاتین بــه مبلغ 14 میلیارد تومان بوده اســت 
كه ســهم 27 درصدی در ســبد فــروش شــركت دارد. دومین محصول 
نیز سفیکســیم با فروش 12 میلیارد تومانی و ســهم 22 درصدی اســت.

سکاندار شركت در بخش دیگری از گزارش خود پیرامون برنامه های شركت 
برای ســال 96 اضافه كرد شــركت در حال مذاكره بــرای اخذ نمایندگی 
 ،AIFIEIMU. SINOPHARM چندین شــركت چینــی ازجملــه
 SCANDIGNOSIT. ACURALAB. شــركت های هندی از قبیل
ماننــد  اروپایــی  شــركت های  و   HALCYON
 POLPHARMA و  هلنــد   OFICHEM
لهســتان اســت. در صورت قطعی شــدن دو، سه 
درصــد كارمــزد حق العملــکاری از مبلــغ فروش 
دریافت خواهد شد. همچنین شركت در شرف عقد 
قرارداد فــروش به مبلغ 89 میلیارد تومان اســت 
كه بخشــی از آثار مالی این قرارداد در ســال مالی 
جاری و مابقی در ســنوات آتی محقق خواهد شد.
دكتر ســیدمحمد ناصری در ادامــه اضافه كرد كه 
یــک مولکول جدید درزمینــه بیماری های قلبی و 
عروقی )والســارتان( در ســال مالی جاری به سبد 
فروش شــركت اضافه خواهد شد كه باعث افزایش 
7 میلیارد تومانی فروش شــركت خواهد شد و آثار 
بســیار مثبتی در تراز مالی شــركت در سال آتی 
خواهد داشــت، امری كه باعث دلگرمی و خشــنودی سهامداران می شود.

در حاشــیه این مجمع جناب الرابی كه حساب های پاک و شفاف او بدون 
بند حسابرســی قابل توجه به تایید بازرســی قانونی رســیده بود پیرامون 
دوره متوســط مطالبات شــركت گفت متوســط دوره وصــول مطالبات 
شــركت از 208 روز در ســال قبل به 343 روز در ســال 95 رســیده و 
در شــركت های هم گروه از 221 روز در ســال به 429 روز رسیده است.
معمار تراز و عملکرد مالی البرزبالک در بخش دیگری با اشــاره به عملکرد 
واقعی فروش شــركت تا نیمه خردادماه كــه در حدود 30 درصد باالتر از 
بودجه بوده است ابراز امیدواری كرد با تداوم این روند رو به رشد و اجرایی 
شــدن برنامه های از پیش تعیین شده در ســطح كالن مجموعه، شاهد آن 
باشیم كه البرزبالک كه به تازگی با افزایش سرمایه در جهت اصالح ساختار 
مالی و تامین نقدینگی گام برداشــته مســیر پیش رو را با صالبت و برای 
حصول افتخار و اهداف از پیش تعیین شــده طی كند و با درایت و تدبیری 
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كه در این مجموعه خدوم وجود دارد، این هدف به آســانی حاصل می شود.
پیام هیات مدیره شركت

حمــد و ثنا خداونــد را كه توفیق انجام مســئولیت محوله را عطا فرمود و 
بی شک اقدامات انجام شــده تالشی است در حد بضاعت در جهت پیشبرد 
اهداف تجاری و بلندمدت شــركت، امید اســت تــالش صورت گرفته در 
راستای تامین مواد اولیه اساسی دارویی و رفع نیاز تولیدكنندگان داخلی، 
موردعنایت واقع گردد. وجود اطالعات مالی شــفاف یکی از الزامات كارایی 
بازار ســرمایه اســت؛ اگرچه اطالعات مالی منــدرج در صورت های مالی 
اساسی به عنوان یکی از منابع عمده اطالعات مالی برای بازار سرمایه تلقی 
می شود، ولی گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام می تواند 
اطالعات مهــم و بااهمیتی را در تکمیل اطالعــات مندرج در صورت های 
مالی فراهــم آورد. از طرف دیگر گزارش هیات مدیــره به مجمع می تواند 
به عنــوان فرصتی بــرای هیات مدیره در جهت اطالع رســانی در خصوص 
جنبه های مهم عملکرد خود به ســهامداران باشد. گزارش زیر در راستای 
رعایت مفاد ماده 232 قانون تجارت مصوب 1347 )هیات-مدیره شــركت 
باید پس از انقضای ســال مالی صورت دارایی و دیون شــركت را در پایان 
سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شركت را 
به ضمیمه گزارش درباره فعالیت وضع عمومی شركت طی سال مالی مزبور 
تنظیم نماید. اســناد مذكور در این ماده باید اقال بیست روز قبل از تاریخ 
مجمع عمومی ســاالنه در اختیار بازرسان شــركت گذاشته شوند(، تهیه و 

تقدیم گردیده است.
 مرور وضعیت و تحوالت صنعت دارو، جایگاه و عملكرد شركت در 

دوره مالی مورد گزارش
بــا توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقالب كه ســال 1395 را ســال » 
اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل « نام گذاری نموده بودند؛ لذا سیاست گذاری 
و برنامه ریزی های اقتصادی شــركت بر مبنای پیاده ســازی سازوكارهایی 
پیشرو، ترسیم فضای نوین كسب وكار در جهت خنثی سازی كارشکنی های 
دشــمنان نظام و انقالب، به بار نشــاندن ظرفیت های بالاســتفاده تولید، 
بهره گیری از ظرفیت های موجود، رشــد فرصت های شــغلی، تثبیت نظام 
اقتصادی كشــور و همســویی و هماهنگی با اهداف و انتظارات مدیران و 
برنامه ریزان شــركت گروه ســرمایه گذاری البرز پایه ریزی و پیاده ســازی 
گردید. در ســال جاری با تدابیر مدیران و تصمیم ســازان شــركت گروه 
سرمایه گذاری البرز و تالش بی شــائبه مسئوالن و مدیران اجرایی شركت 
البرز بالک، ســازوكارهایی در راستای دســتیابی به اهداف تعیین شده در 
پیش گرفته شــد. این فعالیت ها در حوزه های كالن به شــرح زیر تدوین و 

اجرایی گردیده است؛
- تاكید و تمركز بر استراتژی سودآوری

- توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
- توسعه مدیریت منابع انسانی

- تقویت حاكمیت شركتی
- توسعه همکاری های بین المللی

- افزایش سرمایه شركت
- زمینه سازی برای توسعه پایدار شركت درزمینه فروش 

و سودآوری
- حفاظت از خطوط تولید موجود و افزایش راندمان تولید

- گرایش به توسعه سبد محصوالت با نگاه بازارمحور
- كاهــش قیمت خریــد و باال بردن قــدرت چانه زنی با 

فروشندگان
- اخذ نمایندگی از فروشندگان و تولیدكنندگان خارجی

تامیــن  جهــت  ارزان قیمــت  تســهیالت  اخــذ   -
اولیــه مــواد  خریــد  و  تولیــد  هزینه هــای 

مطالبــات  وصــول  فراینــد  نمــودن  بهینــه   -
مطالبــات وصــول  دوره  كاهــش  متعاقبــا  و 

- توســعه جغرافیایــی بازار )توســعه داخلی و توســعه 
صادراتی(

بــا مشــاركت متخصصیــن  انتقــال دانــش فنــی   -
خارجــی معتبــر  شــركت های  و  داخلــی 

اهم برنامه های آینده شركت؛
اطالعات مربوط به برنامه های شــركت در سال مالی جاری و سال آینده به 

شرح زیر می باشد؛
-  دست یافتن به میزان فروش 645 میلیارد ریال

- ارائه محصوالت جدید به بازار دارویی كشور و تکمیل سبد محصوالت كشور
B تکمیل و راه اندازی پروژه پلنت -

- دست یابی به بازارهای جدید و تولید محصوالت جدید
- توســعه همکاری هــای بین المللی و اخــذ نمایندگی از فروشــندگان و 

خارجی تولیدكنندگان 
- توسعه سبد محصوالت با نگاه بازارمحور

- دریافت دانش فنــی تولید مولکول های جدید با مشــاركت متخصصین 
داخلی و شركت های معتبر خارجی

- بهینه نمودن فرایند وصول مطالبات و متعاقبا كاهش دوره وصول مطالبات
- اخذ تسهیالت ارزان قیمت جهت تامین هزینه های تولید و خرید مواد اولیه
- حفاظــت از خطــوط تولیــد موجــود و افزایــش راندمــان تولیــد
- زمینه ســازی برای توســعه پایدار شــركت درزمینه فروش و سودآوری
- توســعه جغرافیایــی بــازار )توســعه داخلــی و توســعه صادراتــی(

37



لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  79 | تیر  ماه  1396| 

اصــوالً زلزلــه بــا تکان هــای بــی موقع زمیــن كه مقــدار یا 
شــدت آن موجــب درجــه بنــدی ریشــتر از یــک الــی 10 
طبقــه بنــدی شــده از دو منشــاء ریشــه نشــات می گیــرد.

1- آتشفشانی
2- تکتونیکی

زلزله هایی كه منشــاء آتشــفانی یا از مــواد مذاب زمیــن حاصل می گردد 
تعداد و مقدار آن در ســطح زمین حدوداً 10درصد از كل می باشــد بعنوان 
مثال این زلزله ها در حواشــی كوههای آتشفشــانی یا آذرین اتفاق می افتد.

زلزله هایی كه منشــاء تکتونیکی یا گســلی دارند 90 درصد 
زلزله  ها را شــامل می گردد بنابر آمار اســتخراجی بیشترین 
زلزله های اتفاق افتاده در ایران نیز از این نوع زلزله می باشــد.
محققان بــر این باورند كــه در مورد زلزله هایی كه منشــاء 
تکتونیکی دارند می بایستی به مطالعه گسلها پرداخت. زیرا هر 
چقدر گسل طول گسلش بیشتری و از نظر زمان جدیدترباشد 

اثــرات مخــرب آن به همان انــدازه ویران گــر می گردد.
البتــه ناگفتــه نمانــد خــود گســل یــا شکســتگی 
دارد. نیــز  شــاخص  ســطح  اختــالف  بــا  زمیــن 

الف: در مناطق گسلش اغلب مواد مذاب درونی كه فرصت پیدا 
می كنند به سطح زمین برسند و حاوی مواد معدنی از قبیل، آهن، سرب ، 
طال، نقره و غیره بوده كه به محلی جهت پی جویی معدنی تبدیل می شوند.

ب- معموالً و حتی عمدتاً در امتداد گســلها كه زمین شکسته و یا به 
اصطالح زمین خرد شده، باعث ایجاب رودخانه هایا چشمه یا مسیر آبهای 
زیرزمینی و در نهایت باعث ساكن شدن انسانها در منطقه حیاتی می گردد.

و اما منطقه مورد اشــاره این مقاله آبادی ویدر می باشد كه الزم است 
در مورد وضعیت زمین و الیه های تشــکیل دهنده زمین و گســلهای 

موجود با توجه به مطالعاتی كه تاكنون شــده اظهار نظرهائی بیان گردد؛
اساساً ویدر و حواشی آن زمینش از سه نوع جنس جدید به قدیم تشکیل گردیده است 

1- آبرفتهــا یــا واریزه ها كــه از طریق رودخانــه معروف ویــدر با تخریب 
ارتفاعــات و هــم واریزه هــا از ارتفاعات كوه های شــمالی و جنــوب ویدر در 
دو طــرف رودخانــه رســوب گردیــده و حاوی آبهــای زیرزمینی می شــود.
2- ســنگ های آهکــی كه بلندی های شــمالی و جنوبی ویدر را تشــکیل 

می گــردد و در آن توســط آبهــای زیرزمینی غارهای متعددی تشــکیل 
یافتــه و امــکان وجــود آبهــای كارســتگی دور از انتظــار نیســت.

3- ســنگهای ولکانیکــی یا آذرین كــه قدیمی ترین الیه های ســنگی 
بــوده و غیرقابــل نفوذ و رنگ آنهــا تیره رنگ و با اســتحکام باال بوده كه 
بنابراین ســطح آب زیرزمینی حداكثر در مرز این دو الیه ســنگی است.
و اما موضوع زلزله همانطوری كه اشاره گردید منشاء اكثر زلزله ها از شکستگی 
الیه های زمین یا گسل ایجاد می گردد و عمده گسل در نزدیکی ویدر یکی در 
شمال ویدر در 2 كیلومتری شمال آن واقع و از نوع گسل و آن دیگری در جنوب 
ویدر و در 2 كیلومتر آن در مرز بین دو نوع سنگ آهگی و ولکانیکی قرار دارد.

البته شــایان توجه بوده این دو گســل با در نظر گرفتــن طول آن كه 
كوتاه تــر از 10 كیلومتر اســت چندان فعــال نبــوده و فعالیت آن به 
گســلهای اطراف روســتا مثالً گسل وابسته می باشــد كه چنانچه آن 
گســل فعال گردد قطعاً اثرات آن بر این دو گســل اجتناب ناپذیر است.
ولی در ســاخت ســازه ها كه خوشــبختانه ویدر از این مورد در شمایل 
یک شــهرک نمایان شــده با توجه به نزدیکی به گسل بزرگ  و بوئین 
زهرا الزم اســت در احداث ســاختمانها بخصوص در دامنه كوه  ها 
از ســاخت ســازه های  بلند مرتبه و ســنگین اجتناب گردد. زیرا 
شــدت امواج زلزله در زمین ســنگهای سنگی تشــدید می گردد.

معادن موجود در حواشی ویدر
1- باریت در محدوده بندامیر

2- مس در امامزاده باقر
3- مس و آهن در زاغی رومانی بصورت رگه نمایان است.

نگه کرد کوهی خروشنده دید ؛ زمین زیر او دیگ جوشیده دید
بررسی وضعیت روستای ویدر و حواشی آن از دیدگاه زلزله
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نیروترانس یادگار اولین ها
مهنــدس گزین مرا به یاد یادهــا می برد؛ به یاد كارهای حاج محمدحســن 
امین الضرب می افتم. با نوآوری هم دســت به دعا هستم كه از آفت دولت دور 
مانده هم غصه می خورم كه مدیری چون او در یادهاست. مهندس گزین مایه 
هر تركیب و در صنعت برق نام آور و ســرآمد است. صداقت كاری و شفافیت 
حســاب هایش شــهره اســت و ســروش به آن با نگاه تیزبین نظاره می كند.

مجمع عمومی عادی ســالیانه شركت نیروترانس )سهامی عام( مورخ 03/11/ 
1396 در محل شــركت واقع در شیراز كیلومتر 3 جاده تركان برگزار گردید.
در ایــن مجمع كــه با حضور 89 درصدی ســهامداران حقیقــی و حقوقی، 
اعضــای هیات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس 
و بــازرس قانونــی برگــزار گردید، ریاســت مجمــع بر عهده آقــای خلیل 
پارســا بــود كــه جنابــان داود عابــدی و عین الــه صالحی در مقــام نظار 
اول و دوم و آقــای اكبــر گزیــن به عنوان دبیــر مجمع انتخــاب گردیدند.

در ادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمــع مربوط به اهم فعالیت های 
صورت پذیرفتــه در طــی ســال مالی منتهــی بــه 1395/12/30 و پس از 
اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات 
خــود ضمــن تصویب صورت هــای مالی و تنفیــذ معامالت مشــمول ماده 
129 با تقســیم ســود 500 ریالی به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.
 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت كاربرد تحقیق به عنوان بازرس قانونی 
و حســابرس اصلی شركت و موسسه حسابرســی امجد تراز به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پیام هیات مدیره

خداي را ســپاس كه بار دیگر توفیق آن یافتیم تا كارنامه هیات مدیره شركت 
را پس از گذشــت یک ســال به سمع و نظر ســهامداران محترم برسانیم تا 
ضمن بررســی و نگرشــی كلی بر عوامل موثــر در نتایج به دســت آمده در 
عملکرد ســال مالی مورد گزارش، برنامه های آتی شــركت را تشــریح نماید.

هیات مدیره با بهره مندی از تالش و همکاري بی دریغ تمامي مدیران و كاركنان 
شــركت در سال مورد گزارش اهتمام خود را معطوف به بهره برداری بهینه از 
ظرفیت های شركت، سرمایه سهامداران و توسعه فعالیت های خود نموده و به 
فعالیت ها تداوم بخشیده و زمینه مساعدي براي ادامه فعالیت و رقابت فراهم آورد.

امید است با اجراي اهداف و برنامه های سال 1396 و تکمیل برنامه های سال 1395 و 
پیگیري برنامه های بلندمدت خود شرایط مطلوب تری نسبت به گذشته ایجاد شود.

هیات مدیــره امیــدوار اســت كــه در ســال جــاري بــا اســتعانت از ایزد 
منــان، تالش كاركنــان و اعتماد ســهامداران محتــرم بتوانــد در صیانت 
از منابــع شــركت و منافــع ســهامداران گام هــای مؤثــری را بــردارد.
آنچه توانستیم لطف خدا بوده است و آنچه پیش رو داریم با امید به عنایت به او خواهد بود.
مــرور كلي بر وضعیت و تحوالت صنعت مربوط در ســال مالي مورد گزارش

در سال مالي مورد گزارش شركت توانست علي رغم مشکالت ناشي از تحریم های 
بین المللی، نوسانات نرخ ارز و مشکالت نقدینگي مشتریان، فروش محصوالت را 
به گونه ای مدیریت نماید كه به فروش مناسبي دست یافته و همچنین با مدیریت 

بر منابع نقدینگي، عالوه بر انجام عملیات جاري، پروژه های خود را انجام دهد.
مرور كلي بر جایگاه شركت در صنعت و وضعیت رقابتي آن در سال مالي مورد گزارش

در بازار محصول به دلیل امکان واردات، رقباي خارجي وجود دارد كه تاكنون با 
اعمال روش های گوناگون ازجمله حفظ و ارتقای سطح كیفي محصول، كنترل 
قیمت ها، تنوع بخشی به محصوالت، خدمات پس از فروش و حمایت های تعرفه ای 
دولت محترم از ساخت داخل، به خوبی سهم اصلي را در بازارهاي داخلي داشته ایم.
شركت نیروترانس با تکیه بر سابقه فعالیت طوالني در كشور ازلحاظ جایگاه و 
اعتبار، حائز موقعیت ممتازي است. عوامل موثر بر موفقیت شركت را می توان 

به صورت زیر خالصه نمود؛
الف- اعتبار باال در بازار داخلي

ب- كیفیت مطلوب محصوالت و ارائه خدمات پشتیباني مناسب
ج- تنوع محصوالت

د- برخورداري از دانش فني روز جهاني
بیان استراتژي شركت

استراتژي شركت بر اساس افزایش سهم بازار با توسعه محصوالت و مشتریان، 
افزایش بهره وری فرایندهاي داخلي، بهینه سازی و توسعه استعدادهاي منابع 
انساني، نوآوري و توسعه فناوری، كنترل بهاي تمام شده، تامین منافع و رضایت 
كلیه ذي نفعان اعم از ســهامداران و مشــتریان، اتخاذ راهبردها و برنامه های 

اجرایي مناسب در امر صادرات تبیین و اجرا می گردد.
بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شركت برای سال مالی آتی

شــركت نیروترانس به بهبود، بهینه ســازی و توســعه محصــوالت موجود و 
گســترش بازار و توســعه مشاركت در ســایر شــركت ها می پردازد. شركت 
در بــازار داخلــی پیشــرو خواهد بود و به گســترش صــادرات توجه خاص 
خواهد داشــت و تالش می نماید كــه همکاری های متقابل با شــركت های 
صاحــب فنــاوری و صاحب نــام در عرصــه جهانــی را گســترش داده و با 
توســعه فناوری هــای موردنیاز در شــركت بــه اعتبار جهانی دســت یابد.

برنامه های آینده شركت؛
- رئوس فعالیت های عمده برنامه های شركت در سال 1395 به شرح زیر است؛
1-  دســتیابی به میــزان فروش محصــوالت بالغ بــر 1/016 میلیارد ریال

2- بهره بــرداری از خط تولید 4 مگاواتی فاز دوم شــركت فرعی نیروگاه برق 
مقیاس كوچک و افزایش ظرفیت آن به میزان 4 مگاوات جدید برای فاز سوم

3- احداث و بهره برداری از نیروگاه خورشیدی در شركت فرعی توسعه نیروی 
آرمان شریف

4- پیگیري پروژه هاي توسعه اي و مطالعاتي
5- انجام تدریجي تایپ تست محصوالت

6- انتقال تکنولوژی تولید GIS در شــركت فرعی تامین قطعات و تجهیزات 
سرو نیرو شیراز

7- انجام مراحل افزایش سرمایه به منظور شركت در سرمایه گذاری شركت های 
فرعی به میزان 200 میلیارد ریال
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اخبار بانک و بیمه

حضور مدیرعامل بانك كشــاورزی در بیست و 
هفتمین همایش ساالنه سیاست های پولی و ارزی 

دكتــر مرتضــی شــهیدزاده رئیــس هیــات مدیره و 
مدیرعامل بانک كشــاورزی و هیات همراه، روز شــنبه 
10 تیر در مراســم افتتاحیه بیست و هفتمین همایش 
ســاالنه سیاســت¬های پولی و ارزی حضــور یافتند.

در نخســتین روز از این همایش كه با شعار ثبات مالی، 
بستر رشد اقتصادی پایدار به مدت دو روز در محل مركز 
همایش بین المللی صدا و ســیما برگزار می شود، دكتر 
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، دكتر علی 
طیب نیا مدیر امور اقتصادی و دارایی و دكتر ولی اله سیف 
رئیس كل بانک مركزی به ایراد ســخنرانی پرداختند. 
شــایان ذكر اســت این همایش به همت بانک مركزی 
جمهوری اســالمی ایران و پژوهشــکده پولی و بانکی 
كشــور در موضوعات تخصصی از جملــه رفتار ترازنامه 
نظــام بانکی در خلق نقدینگی، نرخ ســود و متغیرهای 
كالن اقتصــادی، ثبــات مالــی، تــورم پایین و رشــد 
اقتصادی، سیاســت ارزی در راستای حفظ ثبات مالی 
و رشــد اقتصادی، سیاســت های پولی و مالی و نقش 
آن هــا در ایجاد ثبات مالــی، مدیریت تنگنای اعتباری 
و نقش بانک مركــزی، مطالبات غیرجاری، دارایی های 
منجمد و راه كارهای اصالح ترازنامه بانک ها، ســنجش 
شاخص های سالمت نظام بانکی و ارتقای نظام نظارت 
بر بانک ها تــا روز 11 تیر به كار خود ادامه خواهد داد. 
رشــد 140درصدی حق بیمه تولیدی در بیمه های 

مسئولیت كوثر 

حق بیمه تولیدی شــركت بیمه كوثر در رشته بیمه های 
مسئولیت در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت 
مشابه در سال گذشته رشدی بالغ بر 140درصد داشته است. 
تعامل و همکاری میان شــبکه فروش و ســتاد مركزی 
و همچنیــن تالش كاركنان ســتاد و سرپرســتی ها و 
نیز شــبکه فــروش در سراســر كشــور از عوامل مهم 
و كلیــدی افزایــش فــروش در مدیریــت بیمه هــای 
مســئولیت در سه ماهه نخست ســال جاری بوده است.
پیــام درگاهی با بیــان اینکه با همکاری كارشناســان 
و شــبکه فــروش در ســه ماهه نخســت ســال جاری 
بیــش از دو برابــر برنامه تعیین شــده، محقق شــد، 
افزود: امید اســت، بــا اجرایی شــدن طرح های جدید 
و افزایــش خدمــات نوین بیمــه ای، ســهم بیمه های 
مســئولیت در بیمه كوثر و صنعت بیمــه افزایش یابد.
وی با اشــاره به كاهش محســوس شــاخص نســبت 
خســارت در رشــته بیمه های مســئولیت در سه ماهه 

نخست ســال جاری نســبت به مدت مشــابه در سال 
گذشــته، خاطرنشــان كرد: ایــن امر به دلیــل افزایش 
محســوس در فــروش اســت، ضمــن آن كــه كنترل 
دقیــق در روند پرداخت خســارت ها انجام می شــود. 
عملكرد بانك مسكن در سال 95 نشان می دهد

رشد 371 درصدی جذب منابع صندوق پس انداز 
مسكن یكم 

بانــک مســکن در 12 ماهــه 1395 ، توانســت بــا 
جــذب مبلــغ 26هــزار و 597 میلیارد ریال ســپرده 
صندوق پــس انداز مســکن یکم، ركــورد 371درصد 
رشــد در جــذب منابــع این صنــدوق را ثبــت كند. 
مســعود ایــزدی، مدیــر امــور ارتباطــات و بازاریابی 
بانک مســکن دربــاره عملکرد این بانــک در صندوق
پس انداز مســکن در ســال 1395 گفــت: مانده این 
ســپرده ها از مبلغ هفت هــزار و 167 میلیارد ریال در 
پایان ســال 1394 بــه مبلغ33 هــزار و 764 میلیارد 
ریــال در پایــان ســال 1395 افزایــش یافته اســت.

وی افزود: جذب منابع این صندوق در 12 ماهه 1395 
نسبت به دوره مشابه سال 1394 معادل 371 درصد به 
ارزش 26 هزار و 597 میلیارد ریال افزایش نشان می دهد. 
بــه صادركنندگان،  ارزی  انواع خدمــات  ارایه 

تولیدكنندگان و واردكنندگان در بانك پاسارگاد
بــه  كمــک  جهــت  دارد  آمادگــی  بانک پاســارگاد 
صادركننــدگان، تولیدكننــدگان و واردكنندگان و در 
راستای توســعه اقتصادی، گسترش صادرات غیرنفتی، 
ایجاد اشــتغال، افزایش توان رقابت صادركنندگان كاال 
و خدمات فنی و مهندســی قابل صدور آنی در بازارهای 
هــدف صادراتــی، انــواع خدمــات ارزی را ارایه كند.

خسرو رفیعی مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی این 
بانک با اعالم این خبر گفت: بانک پاسارگاد با بهره مندی از 
سرمایه انسانی متخصص و توانمند، به ارایه انواع خدمات 
مشــاوره حقوقی برای انعقاد قرارداد و همچنین صدور 
پیش فاكتور می پردازد. این بانک همچنین خدماتی مانند 
صدور انواع ضمانتنامه های ارزی در حوزه صادرات كاال و 
خدمات فنی و مهندسی، پذیرش ضمانتنامه های مرتبط، 
پذیرش و ابالغ انواع اعتبارات اســنادی صادراتی، انجام 
اقدامــات در خصوص انواع بــروات وصولی و حواله های 
وارده حاصل از صادرات كاال و خدمت را نیز ارایه می دهد. 
مدیرعامل  امراللهی  محمود  دكتر  معارفه  مراسم 

بیمه رازی برگزار شد 
بــا حضــور هیــات مدیــره، مدیــران و مشــاوران 
یــزدی علیپــور  محمــد  ســید  رازی،  بیمــه 
دبیركل سندیکای بیمه گران ایران، سید محمد آسوده 
مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان و آقایان میهن یار و پوستین 
چی اعضای هیات مدیره و همچنین جمعی از كاركنان 
بیمه رازی، مراسم معارفه مدیر عامل جدید بیمه رازی در 
سالن اجتماعات ستاد مركزی این شركت برگزار گردید.

مراسم تقدیر و تشکر از آقای فرهاد خالقی و معارفه جناب 
آقای دكتر محمود امراللهی روز دوشنبه 12 تیرماه سال 
جاری در ســاختمان مركزی بیمه رازی برگزار گردید.
 آقای بهمن یزدخواستی، رئیس هیات مدیره بیمه رازی 
در مراسم فوق ضمن خوش آمدگویی به حضار و تقدیر و 

سپاس از جناب خالقی گفت: با توجه به اهداف بلند مدتی 
كه برای شــركت بیمه رازی در نظر داشتیم وهمچنین 
بررســی گزینه های متعدد برای سمت مدیرعاملی این 
شركت، دكتر امراللهی را مناسب ترین فرد برای تصدی 
این جایگاه دیدیم. می توان از آقای امراللهی با توجه به 
برخورداری از سوابقی كه در حوزه های بیمه ای و مالی 
در دســتگاه های اجرایی دولتی و خصوصی و همچنین 
تحصیــالت تکمیلی مرتبطی كه دارنــد به عنوان دایره 
المعارف صنعت بیمه نام برد و بدین جهت ایشــان می 
توانند به بهترین شکل ممکن در این جایگاه قرار گیرند.
وی افــزود: از ویژگــی های خاص ایشــان می توان به 
افکار نوگرایانه ای كه در صنعت بیمه دارند اشــاره كرد 
و همچنین گفت: ایشــان اقدام به ترجمه چندین مقاله 
تخصصی در این زمینه نموده اند. ویژگی خاص دیگری 
كه در ایشان مشاهده می شود تدین و تعهد می باشد. با 
توجه به این ویژگی مهم ایشان و صداقتی كه در امانت 
قائل می شوند و همچنین رعایت حق و عدالت برای كلیه 
ذینفعان و تالشی كه كاركنان بیمه رازی برای استفاده از 
پتانســیل های فراوان این شركت دارند، میتوانیم شاهد 
شــکوفایی وپیشرفت هرچه بیشــتر بیمه رازی باشیم.
پس از سخنان ریاست هیئت مدیره، آقای خالقی، ضمن 
قدردانی از هئیت مدیره شــركت بیمــه رازی به خاطر 
اعتمادی كه در این مدت به ایشــان داشــتند، گزارشی 
را مبنی بر فعالیت های چند ماه اخیر خود ارائه نمودند.
سپس دكتر امراللهی با دریافت حکم رسمی مدیر عاملی، 
با درود و ســالم به میهمانان از شــروع همکاری خود با 

شركت بیمه رازی ابراز خشنودی نمودند و از این شركت 
به عنوان شركتی جوان، پویا، چابک و تحول گرا یاد كردند.
دكتــر امراللهــی افزود: تأكیــد بنده بر خــرد جمعی 
و كارگروهــی می باشــد و امیــدوارم با كمک شــما 
عزیــزان بــه پیاده ســازی ســریع اهداف شــركت و 
تحولــی عظیم در صنعت بیمه كشــور دســت یابیم.  
گفتنی است، دكتر محمود امراللهی دارای مدارک دكترای 
مدیریت اجرائی )DBA( و كارشناســی ارشــد معارف 
اسالمی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق)ع( می باشد. 
ایشان دارای ســوابق متعددی در دستگاه های اجرایی 
مختلف هستند، كه از ســوابق و مسئولیت های ایشان 
می توان به عضویت در هیئت عامل و معاونت توســعه 
مدیریت و منابع بیمه مركزي، مدیریت سرمایه گذاری 
بیمــه مركــزی، مدیریت عامــل بیمه ایــران، مدییت 
عامل شــركت ســرمایه گذاري صنعت بیمه، مدیریت 
عامــل صنــدوق تأمین خســارت هاي بدنــي و دبیر 
هیات مركزی گزینش شــركت های بیمه اشاره نمود.
پس از هماهنگی بانك آینده با استان های مربوط

مدارس »امید آینده«، هم زمان با عید سعید قربان 
در سراسر كشور افتتاح می شوند

ساخت مدارس »امید آینده«، كه سال پیش در دستور 
كار بانــک آینده قرار گرفته بــود، مطابق با برنامه ریزی 
صورت پذیرفته، امســال به صورت هم زمان و مصادف با 
عید ســعید قربان در سراسر كشور افتتاح خواهند شد.
بانــک آینــده در ســال 1395، در راســتای عمل به 
مســؤولیت اجتماعی خود، ســاخت 8 باب مدرســه با 
هدف تسهیل شرایط ادامه تحصیل كودكان و نوجوانان 
مســتعد در مناطق كم تر برخوردار كشور را در دستور 
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كار خود قرار داد. ساخت این مدارس كه كلنگ احداث 
آن ها روز 21 شــهریور ماه سال گذشته، هم زمان با عید 
سعید قربان و توســط تعدادی از مردم منطقه، اعضای 
هیأت مدیره، معاونان و مدیران بانک آینده، مســؤوالن 
ســازمان نوسازی مدارس و اســتانداری ها به زمین زده 
شــد، در استان های: هرمزگان، بوشهر، خراسان جنوبی، 
كهگیلویه و بویراحمد، كردستان، سیستان و بلوچستان، 
كرمــان و ایالم در دســت انجــام و پی گیری اســت.
مجمــع عمومــي بیمــه البــرز برگزار شــد

مجمــع عمومي عادي ســالیانه شــركت بیمــه البرز 
بــراي ســال مالي منتهــي بــه 30 اســفند 1395، 
 روز شــنبه 10 تیــر 1396 برگــزار و بــه ازاي هــر 
ســهم 55 ریال ســود بین ســهامداران تقســیم شد.

در مجمــع عمومي عادي ســالیانه این شــركت كه به 
ریاســت محمد رضا تقوایي، رییــس هیات مدیره بیمه 
البرز و با حضور سیدرســول تاجدار،  مدیرعامل و نایب 
رییس هیات مدیــره، علي جعفــري، مدیركل نظارت 
مالي بیمه مركزي جمهوري اسالمي ایران و نمایندگان 
ســازمان بورس و اوراق بهادار و ســازمان حسابرسي و 
بیش از 89 درصد از ســهامداران این شــركت، برگزار 
شــد، عملکرد هیات مدیــره و صورت هــاي مالي این 
شــركت در ســال مالي منتهي به 30 اسفند 1395 از 
ســوي صاحبان ســهام حاضر در جلســه تصویب شد.
همچنین در این مجمع، ســود خالص این شــركت در 
ســال مالي منتهي به 30 اسفندماه سال 1395 با رشد 
پنج درصد نســبت به ســال ما قبل آن، 559 میلیارد و 
884 میلیون ریال اعالم شد كه بر اساس تصمیم مجمع، 
55 ریال به ازاي هر ســهم بین ســهامداران توزیع شد.
بر اســاس گزارش هیات مدیره، شــركت بیمه البرز در 
ســال گذشــته 18 هزار و 878میلیارد و 990 میلیون 
ریــال حق بیمه تولید كــرده و 13 هزار و 539 میلیارد 
و 305 میلیــون ریال خســارت پرداخت كرده اســت.
پیام تبریك مهندس صفــدری مدیرعامل بیمه 
»ما« به مناسبت سالروز تاسیس شركت بیمه »ما«

روز سیزدهم تیرماه، ششــمین سالروز تاسیس شركت 
ســهامی بیمه »مــا« را خدمت اعضــای محترم هیات 
مدیــره، معاونیــن، مدیران و روســای محترم شــعب 
سراســر كشــور، كارشناســان عزیز و همــه همکاران 
محترم ، نمایندگان گرانقدر شــبکه فروش، كارگزاران 
گرامــی بیمه »ما«، ســهامداران ارجمنــد و همچنین 
مشــتریان ارزشــمند تبریــک عــرض مــی نمایــم.

شــركت بیمــه »ما« طی این ســا ل ها همواره مســیر 
رشــد و تعالــی را پیمــوده و خدمــات ارزشــمند و 
تحســین برانگیزی  را برای آحاد جامعه در بخش های 
مختلــف صنعــت، تولید و خدمــات فراهــم آورده و 
توانســته اســت در جهت ایجاد اطمینــان، آرامش و 

امنیــت روانــی و مالی هموطنــان عزیــز گام بردارد.
این شــركت با به كارگیري نیروي انســاني كارآمد، كه 
باالترین ســرمایه اوســت و بهره گیري از كارشناسان 
متخصص، توانسته به جایگاه خوبي در میان شركت هاي 
بیمه دســت یابد و افتخارات ارزشمندی را كسب نماید.

  و در حــال حاضــر با 43 شــعبه و 1000 نماینده در 
سراسر كشــور در انواع رشته هاي بیمه فعالیت مي كند 
و آماده خدمت رساني به بیمه گزاران و همه آحاد جامعه 
می باشــد و هدف اصلی و سرلوحه كارمان فراهم سازی 
امنیت مالی جهت فعالیت های اقتصادی می باشــد تا 
انشااهلل همواره ایرانی آباد و سربلند و پایدار داشته باشیم .
اكنون ضمــن تبریک این روز بــزرگ، مراتب قدردانی 
و تشــکر خود را از تالش عموم همــکاران، نمایندگان 
و كارگزاران در سراســر كشــور ابراز داشــته، سعادت، 
سالمت، دوام و كامیابی شما عزیزان را از خداوند متعال 
آرزومنــدم و این بار نیز در ادامه این مســیر پرامید می 
كوشــیم تا در كنار همدیگر با اتحــاد ، همدلی و وفاق 
میثــاق ببندیم تا لحظه اي از خدمــت و تالش صادقانه 
به مردم شــریف و مشــتریان گرانقدر دست بر نداریم.
و  اقتصــاد  وزارت  بیمــه  و  بانــك  معــاون 
دارایی:هرســاله بایــد تدابیر بودجــه ای الزم 
برای بانك های توســعه ای درنظر گرفته شــود

حســین قضاوی، معاون بانک و بیمــه وزارت اقتصاد و 
دارایــی در گفتگو با پایگاه اطالع رســانی بانک صنعت 
و معــدن درخصوص افزایش ســرمایه این بانک گفت: 
امیدواریــم با تدابیر بودجه ای دولت، افزایش ســرمایه 
بانک صنعت و معدن در اولویت قرار بگیرد. معموال بانک 
های توســعه ای در دنیا منابع ســپرده ای كمی دارند 
چراكه بانک هایی نیســتند كه به دنبال حداكثری سود 
باشــند و برای اینکه نقش توســعه ای خود را به خوبی 
ایفا كنند، نیازمند تامین مالی از ســوی دولت هستند. 
وی افــزود: بانک های توســعه ای به دنبال تامین مالی 
برای زیرســاخت های اقتصاد هســتند و نیاز است كه 
دولت ها هرســاله تدابیــر بودجــه ای الزم را در نظر 
بگیرنــد، بانک های توســعه ای چندملیتی مانند بانک 
توسعه اســالمی صندوق بین المللی پول، بانک جهانی 
و بانک توســعه ای حاشــیه دریای ســیاه معموال در 
اساسنامه خود هر 5 سال یکبار افزایش سرمایه را دارند.

معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی خاطرنشــان 
كرد: اكثر بانکهای توسعه ای چندملیتی منطقه ای عمده 
ترین منبعــی كه برای تامین مالی خــود دارند همین 
ســرمایه ای است كه دولت در اختیار آنها قرار می دهد.

قضــاوی در پایــان عنوان داشــت: امیــدوارم بودجه 
دولــت به گونه ای باشــد كــه بانک هــای تخصصی 
و توســعه ای كشــور خصوصا بانک صنعــت و معدن 
تامین سرمایه كافی داشــته باشند تا بتوانند در اجرای 
وظیفــه ملی خود بهترین عملکرد را داشــته باشــند.
باحمایــت  بهداشــت:  وزیــر  معــاون 
از  بســیاری  پارســیان  موثربانــك  مالــی 
مشــكالت انجمــن آلزایمــر ایران حل شــد 
معــاون وزیر بهداشــت در مراســم افتتاح ســاختمان 
جدیــد انجمــن آلزایمر گفــت : با كمــک موثر بانک 
پارســیان، بســیاری از مشــکالت انجمن آلزایمر ایران 

ازجمله اتمام ســاختمان نیمه تمام برطرف شد و مورد 
بهــره برداری بیمــاران قرار گرفت و امیدداریم شــاهد 
مشــاركت دیگر ســازمان های مردم نهاد نیز باشــیم.
با حضــور دكتر دربیکــی مدیر روابــط عمومی بانک 
پارســیان ، دكتر ایازی معاونت اجتماعی وزیر بهداشت، 
دكتر مهدی نژاد معاونت اجتماعی و توانبخشی سازمان 
بهزیستی، مهندس اسدی شــهردار منطق 5 و و دیگر 
مسئولین اســتانی و محلی، ســاختمان جدید انجمن 
آلزایمر بــا حمایت مالی بانک پارســیان افتتاح شــد.
دكتــر ایازی، معــاون اجتماعــی وزیر بهداشــت  نیز 
در این مراســم گفــت: انجمن آلزایمر كه توانســته از 
ظرفیــت های دولتــی وخصوصی اســتفاده كند وكار 
خــود را توســعه دهــد بنابرایــن الزم اســت رویکرد 
مشــاركت جویانه مــردم را بــا جدیت دنبــال كنیم.

دكتر ایازی ادامه داد: در چارچوب مســئولیت اجتماعی 
دســتگاه ها و بنگاه های اقتصادی باید از ظرفیت های 
آنان به نفع سالمت مردم استفاده كنیم تا بتوان بخشی 
از مشــکالت مردم رسیدگی شود.در این راستا با كمک 
قابل توجه و موثر بانک پارسیان به انجمن آلزایمر ایران 
، یک انجمن مردم نهاد اســت ،موفق به حل بســیاری 
از مشکالت ازجمله اتمام ســاختمان نیمه تمام شدیم 
كه مورد بهره برداری بیماران قــرار گرفته و امیدواریم 
شاهد مشاركت دیگر سازمان های مردم نهاد نیز باشیم.

اخبار بانک و بیمه

ر  و صد ي  صد ر د  2 7 شــد  ر
نــک  با ي  ر عتبــا ا ت  ر کا
ن  یــا پا ر  د یــن  نو د قتصا ا

9 6 د  ا د خر

بــه منظور افزایش توان خریــد و با هدف افزایش 
رضایت مندي مشــتریان صدور كارت هاي اعتباري 
بر اساس دستورالعمل هاي بانک مركزي جمهوري 
اســالمي ایران در بانک اقتصادنوین در دستور كار 
قــرار دارد كه این خدمت با اســتقبال مشــتریان 
این بانک در سراســر كشــور مواجه شــده است.
به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوین، در این 
راستا تعداد كارت هاي اعتباري صادره این بانک در 
پایان خرداد ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل از آن 27 درصد رشــد نشان مي دهد.
بانک،  تلفــن  همچنین تعــداد كاربــران خدمات 
اینترنت بانــک، پیام كوتاه بانکــي و موبایل بانک 
اقتصادنویــن در پایــان خرداد از مــرز 4 میلیون 
300 هــزار نفــر گذشــت كه نســبت بــه تعداد 
كاربــران ایــن چهار خدمت در پایــان خرداد 95 
بیش از 15 درصد رشــد نشــان مي دهد. عالوه بر 
اقتصادنوین  بانک  فعــال  تعداد خودپردازهاي  این 
در پایان خرداد به یک هزار و 87 دســتگاه رســید 
كــه با توجــه به تعداد شــعب این بانــک، بخش 
عمــده اي از این دســتگاه ها در خارج از شــعب 
بانــک اقتصادنوین قرار دارد و خدمــات متنوعي 
به دارندگان كارت ها شــبکه شــتاب ارایه مي كند.
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حاصل عملکرد چشمگیر مدیریت و پرسنل سختکوش در بهمن لیزینگ
خوش نامی رشد سود درآمدها و افزایش اعتبار شرکت ره آورد دکتر قنبری

مجمــع عمومــی عادی ســالیانه شــركت بهمــن لیزینــگ )ســهامی عام( 
مــورخ 1396/03/17 در محــل مركــز همایش هــای بین المللــی دانشــگاه 
شــهید بهشــتی، طبقــه اول، تــاالر عالمــه طباطبایــی برگــزار گردیــد.

در این مجمع كه با حضور 92/96 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع بر عهده آقای منصور پورزرین بود كه جنابان حمیدرضا منجی و مجتبی كامل نیا 
در مقام نظار اول و دوم و آقای مهدی جعفری 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 كار خود پایان دادند.

 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به عنوان بازرس قانونی و حسابرس اصلی 
شركت و موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.

دكتــر بهزاد قنبری در فرازی از گزارش جامع خود به مجمع با اشــاره به عملکرد 
شركت در سال مالی مورد گزارش اعالم كرد درآمدهای عملیاتی شركت با افزایش 
22174 درصدی از 1499 ریال در سال 94 به 1840 میلیارد در سال رسیده است 
و ســود عملیاتی شركت در سال 95 نسبت به ســال 94 افزایش 10/33 را شاهد 
بوده اســت. او اضافه كرد شــركت در همین سال مالی توانست شاهد رشد 16/62 
درصدی در كسب سود ناخالص و پیشرو در لیزینگ كشوری باشد. شایان ذكر است 
علی رغم مشکالت فراوان صنعت در سال گذشته كه اهل بازار و سرمایه به خوبی بر 
آن واقف هستند شركت به تدبیر مدیران آبدیده خود و در راس آن ها دكتر قنبری 
توانست سود خالص خود را به 294 میلیارد برساند كه نسبت به كسب سود 270 
میلیاردی در ســال قبل تر، گواه این است كه مدیران با چه هنری توانسته اند سود 
شركت را حدود 9 درصد ارتقاء دهند كه در این برهه و در این بازار كاری سترگ است.

مدیر پرتالش شــركت در ادامه از رشــد 14/95 جمع دارایی های شركت، افزایش 
25/45 درصدی ســود انباشته و افزایش 10/11 درصدی حقوق صاحبان سهام از 
مبلغ 1151 میلیارد ریال به مبلغ 1267 میلیارد ســخن گفت و اضافه كرد رشد 
سود خالص شركت و استمرار روند رشد میسر نبود؛ مگر با رهنمودهای هیات مدیره، 
حمایت سهامداران عمده و تالش دوچندان پرسنل سخت كوش شركت كه اجازه 
می خواهم به عنوان یک روزنامه نگار اقتصادی كه بیش از دو دهه اســت در مجامع 
شــركت ها تنفس كرده و در این باره قلم می زنم، عارض گردم كه این مجمع بدون 
سکانداری آشــنا به رموز سرمایه، به این موفقیت نمی رسید. بله، اگر نبود مدیری 
مدبر چون دكتر قنبری كه در این ســال های مدیریت با رزومه و عملکردش نشان 
داده كه تهدید را چگونه باید شناســایی و آن را تبدیل و فرمت كرد، این موفقیت 
و روند رو به رشــد برای شــركت بهمن لیزینگ و مجموعــه بهمن ممکن نبود.

گواه سخنان ما همین بس كه در ســال 94 از 378 ریال سود واقعی محقق شده، 
مبلغ 250 ریال معادل 6/14 درصد بین ســهامداران تقسیم و در سال 95 از 389 
ریال ســود واقعی محقق شــده، مبلغ 300 ریال معــادل 77/13 بین ذی نفعان و 
سهامداران تدوین گردید كه این نشان از تداوم و استمرار روند رو به رشد شركت دارد.

مدیر خوش فکر شركت در ادامه به كسب رتبه 259 از بین 500 شركت بزرگ ایران 
ازنظر شــاخص فروش در سال مالی مورد گزارش توسط سازمان مدیریت صنعتی 
و كســب رتبه اول در فرابورس ازنظر كیفیت افشاء و اطالع رسانی مناسب را از اعم 
توفیقات دیگر در سال 95 برشمرد و افزود در جهت دستیابی به استراتژی های شركت 
برنامه های مدیریتی مدون تهیه گردیده كه در سه بحث كلی برنامه های كوتاه مدت، 
میان مدت و بلندمدت به طور جدی پیگیر اجرا و حصول آن هستیم تا با حفظ و ارتقای 
عملکرد فعلی مجموعه با یک شیب مطمئن و قابل توجه در مسیر رشد تولید، افزایش 
فروش، كســب حداكثری سود و ارزش آفرینی قدم های خود را استوارتر طی كنیم. 
خط سیری كه با توجه به عنوان مدیریت دكتر قنبری و بازوان اجرایی مدیریتی او در 

معاونت های مالی، سهام و... دست یافتنی تر از هر برنامه ای رخ می نماید.
مرد شــماره یک مالی شــركت نیز كه حساب های شــفاف و پاک او مورد تایید 
حســابرس و بازرس قانونی قرار گرفت در حاشــیه این مجمــع پیرامون آخرین 
افزایش ســرمایه اعالم كرد بر اســاس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
94/10/22 افزایش ســرمایه شــركت از مبلغ 600/000 میلیــون ریال به مبلغ 
800/000 میلیــون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی ســاالنه از تاریخ نوزدهم 
خرداد ســال 95 در طرح ثبت شــركت ها به ثبت رسمی رسیده است و شركت با 
این افزایش سرمایه توانســت عالوه بر تامین نقدینگی الزم جهت اصالح ساختار 
مالی خــود حركت های بســیار خوب و تاثیرگــذاری را در شــركت خلق كند.

پیام هیات مدیره
پس از حمد خدای متعال، با استعانت از درگاه احدیت این توفیق بزرگ حاصل گردید 
تا طی سال گذشته علی رغم شرایط خاص به لحاظ آثار تحریم های تحمیلی به كشور 
با تحقق اهداف بلند شركت، قدردان حسن اعتماد كلیه سهامداران عزیز باشیم. این 
شركت مفتخر است اعالم نماید با عنایت به حضرت حق تعالی و جدیت و تالش مجموعه 
همکاران به اهدافی كه در برنامه راهبردی و بودجه ســال 1395 ترسیم شده بود،

دســت یافتیم و باشد كه در ســال 96 نیز موفقیت ها و پیشــرفتی فراتر جهت 
برداشتن گام های بلندتر و دسترســی به اهدافی واالتر كه در شان نام این شركت 
باشــد دســت یابیم و دین و امانتی را كه به وســیله اطمینان و اعتماد سهامداران 
محترم بر عهده ما گذاشــته شده اســت، صادقانه پاس بداریم و مجدانه ادا كنیم.

مرور كلی بر صنعت لیزینگ در ایران
در كشــور ما روند تحوالت اقتصادي و رشــد صنعت خودروسازي منجر به رقابت 
بین شــركت های تولیدكننده خودرو در فروش محصوالت خود و همچنین تغییر 
رفتار مصرف كنندگان و شــکل گیری شركت های لیزینگ گردید. در همین راستا 
شركت لیزینگ ایران به عنوان اولین شركت لیزینگ در سال 1354 تاسیس گردید.
روند روبه رشــد این صنعت كه بیانگر شــرایط رقابتي شــدید در آن می باشــد 
به گونه ای اســت كه تعداد 63 شــركت ثبت شده در پایان ســال 1382 در پایان 
ســال 1386 با 186 درصد رشــد به 180 شــركت ثبت شــده افزایش یافته بود.
لیزینــگ در قانــون عملیــات بانکي بــدون ربا ایــران مصوب دی مــاه 1362 
تحت عنوان اجاره به شــرط تملیک كــه نوعي از عملیات لیزینگ مالي اســت، 
مشــروعیت یافــت و دســتورالعمل هاي اجرایــي آن تدویــن و ابــالغ گردید.

حجــم فعالیت لیزینگ در ایران بالغ بر 90 درصد مربوط به خودروهاي ســواري و 
كار اســت؛ به همین دلیل صنعت لیزینگ به شدت وابسته به حمل ونقل می باشد. 
جایگاه شركت بهمن لیزینگ در طی سال های اخیر و با توجه به آمار شركت های 
برتر كشور توسط سازمان مدیریت صنعتی در بین 500 شركت برتر كشور می باشد.
بخشــی از برنامه هــای شــركت بهمــن لیزینــگ بــرای ســال مالــی 96

- ارزش آفرینی و تامین منافع سهامداران
- انعقاد قرارداد همکاري با ســایر خودروسازان تجاري به منظور افزایش واگذاري و 

تنوع محصول
- ارائه روش های نوین و كاهش آهنگ رشد مطالبات معوق در حوزه وصول مطالبات

- ارتقــای مدیریــت وجــوه نقــد به منظــور اســتفاده از منابع مالــي موجود 
و ایجــاد تعامل بیشــتر بــا بانک ها در جهــت اخذ منابــع مالــي ارزان قیمت
- افزایــش ســهم بازار شــركت بــا تکیه بر رشــد فــروش و ســودآوری باالتر
بهبود فرایندهای كســب وكار و اهتمــام به ارزیابی اثربخشــی و كارایی فرایندها

دستاورد شركت در سال مالی 1395
- كســب رتبه اول در فرابورس ازنظر كیفیت افشــاء و اطالع رســانی مناســب
- كسب رتبه 259 از بین 500 شركت بزرگ ایران ازنظر شاخص فروش در سال مالی 1394
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شیمیایی سینا آهسته و پیوسته به سوی تعالی
مهندس بیات بازمانده از دوره پاره سنگی

مجمع ســاالنه شیمیایی ســینا در همان محل شــركت برگزار شد. طبق عادت 
ساالنه با این ســن و سال دهه هفتاد، هشتاد بی افتان وخیزان بدان جا كه رسیدم 
توانم دوچندان شــد آنگاه كه بر مسند جناب اســتاد جلیل میهن دوست را دیدم؛ 
مدیری پاک، پرتوان و آگاه به صنعت بانکی در شــیمیایی ســینا مهندس بیات 
خوش نشســته و حســاس ترین صنعت را به خوبی هدایت كرده كه همگان بدان 
شــهادت می دهند، آهســته و پیوسته به ســوی تعالی رفتن هنر این مدیر است.

مجمــع عمومی عادی ســالیانه شــركت صنایع شــیمیایی ســینا )ســهامی  
عــام( در تاریــخ 96/03/22 در محــل دفتر مركزی شــركت تشــکیل شــد.

در این مجمع كه با حضور اكثریت سهامداران حقیقی 
و حقوقــی، اعضــای هیات مدیــره، نماینده ســازمان 
بــورس و اوراق بهادار و حســابرس و بــازرس قانونی 
برگــزار گردید، ریاســت مجمع بر عهــده آقای جلیل 
میهن دوســت بود كه جنابان محســن عســکری آزاد 
و فریدون مجلســی در مقــام نظــار اول و دوم و آقای 
احســان اله بیات 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 خود ضمن تصویــب صورت های مالی و تنفیذ 
معامالت مشــمول ماده 129 به كار خــود پایان دادند.

اعضای هیات مدیره شــركت برای مدت 2 سال به شرح 
ذیل انتخاب گردیدند؛

- شركت سرمایه گذاری پارس توشه )سهامی عام(
- شركت كوشاپیشه )سهامی خاص(

- شركت بازرگانی پارس شید )سهامی خاص(
- آقای عباس منصوریان
- آقای علي مهرپورالیقي

پیام هیات مدیره
ســهامداران محترم اســتحضار دارند كه چالش اصلی دولت و ســایر مشمولین 
مملکتی مســائل و مشــکالت اقتصــادی و یافتن راه حــل بــرای برون رفت از 
آن ها بوده اســت. شــركت صنایع شــیمیایی ســینا نیــز به عنوان یــک بنگاه 
اقتصــادی از تبعات این چالش ها به دور نبوده كه اهم موارد مشــترک با ســایر 
بنگاه هــا در كالن اقتصاد و نیز مشــکالت داخلی به شــرح زیر بیــان می گردد؛

1- بعد از اجرایی شدن برجام در طی سال گذشته مشکل حمل ونقل محموله های 
صادراتی با حضور خطوط كشــتیرانی خارجی و ایجاد رقابت تا حد زیادی مرتفع 
گردیده ولی قطع ارتباطات بانکی به دالیل مختلف همچنان به قوت خود باقی است.

2- بــا نصب واحدهای جدید فرمالین توســط رقبا ظرفیــت تولید این محصول 
به حدود ششــصدهزار تن در ســال رســیده كــه در بهترین حالت نیــاز بازار 
داخل كمتر از ســیصد هــزار تن معادل 50درصد ظرفیت نصب شــده اســت. 
ایــن مــازاد عرضه به ایجــاد رقابت بســیار فشــرده منجر و فــروش فرمالین 
با حاشــیه ســود بســیار پایین صرفا بــرای حفظ بــازار انجام پذیرفته اســت.

3- در ارتباط با بند 2 تمامی شركت های رقیب كه در سال های اخیر وارد بازار تولید 
گردیده اند با استفاده از تکنولوژی مدرن و با راندمان باالتر به تولید اشتغال دارند. مصرف 
ماده اولیه متانول برای تبدیل به فرمالین در تکنولوژی جدید با ضریب تبدیل 43درصد 
بجای 50درصد كه در شركت سینا صورت می گیرد، عمال 7درصد در مصرف متانول 
صرفه جویی به عمل می آید. با فرض قیمت متوسط هر كیلو متانول به مبلغ 9000 
ریال در سال 1395 این صرفه جویی در هر كیلو 630 ریال بالغ می شود. اگر مصرف 
سالیانه متانول در شركت ســینا را 30/000 تن در سال فرض كنیم، هزینه عدم 
كارایی فرایند تولید رقمی معادل نوزده میلیارد ریال در سال خواهد شد كه به صورت 
مستقیم به شركت تحمیل می شود و عالوه بر آن قدرت 
رقابت در بازارهــا را نیز به صورت موثر كاهش می دهد.

4- واحدهای پشــتیبانی كننده تولید شامل مولدهای 
بخار، كمپرسورهای هوادهی و سایر مولدهای انرژی در 
تکنولوژی های جدید با كارایی باال و با هزینه نگهداری 
بسیار پایین تر در حال بهره برداری می باشند. این موضوع 
تاثیر مستقیم بر قیمت تمام شده محصوالت خواهد داشت.
5- مدیریت شــركت با توجه به مطالب فوق به دنبال 
یافتن راه حل و انجام اصالحــات روی واحدهای فعلی 
به منظور افزایش راندمان برآمد و در دو سال قبل با عقد 
قرارداد با یک شــركت هندی به مبلغ بیست میلیارد 
ریال و زمــان اجرای 5 ماه موافقت به عمل آورد؛ لیکن 
به دلیل فقدان نقدینگی اقدامی صورت نگرفت و سالیانه 
زیان قابل توجهی از این رهگذر به شــركت وارد می آید.

6- ازآنجاكه وضعیت بازار فرمالیــن و عرضه بیش از تقاضا پیش بینی می گردید؛ 
لذا از 4 ســال قبل مدیریت شــركت به دنبال محصول جدیدی كه با اســتفاده 
از فرمالیــن قابل تولیــد بوده و ارزش افزوده بیشــتری به دســت دهــد اقدام به 
افزایــش ظرفیت واحــد پارافرمالدئید به میــزان دو برابر تولید فعلــی از طریق 
مهندســی معکوس نمــود و ظرفیت را بــه 5000 تن در ســال افزایــش داد.
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مهندس اسداله نیکفر كه پیش تر سکانداری وی در دیگر شركت های سیمان كشور، 
كشتی ها را به مقصد مقصود رســانده در فرازی از گزارش خود با اشاره به اینکه در 
سال مالی مورد گزارش ركود، كاهش ساخت وساز و عدم اجرای پروژه های عمرانی 
ســیمانی در كنار تورم شدید كه هزینه های شركت های ســیمانی را افزایش داد 
و بخش بزرگی از ســود متعارف صنعت را به كام خود كشید، یادآور شد متاسفانه 
بــا كاهش فروش كه گریبان شــركت های ســیمانی را گرفت بعضــی به دنبال 
قیمت شکنی و رقابت ناسالم در حوزه فروش داخلی و خارجی بودند كه این عوامل 
باعث شد شركت های سیمانی با كمبود نقدینگی و مشکالت عدیده روبه رو شوند.

مدیــر باتجربه شــركت با اشــاره بــه تنوع محصــوالت و كیفیــت محصوالت 
تولیــدی فارس نــو و وجود نیروهای متخصص شــركت در امر تولیــد، بازاریابی 
و ســهام شــركت و البته آرام شــدن فضای كشــورهای همســایه كه مستعد 
پذیــرش محصوالت ما هســتند، گفت بایــد بتوانیم با توجه به پتانســیل های 
خود در ســال های آتی نقشــی درخورتر در صنعت و اقتصاد كشــور ایفاء كنیم.
مهندس نیکفر با اشاره به قیمت پایین سیمان به عنوان ارزان ترین كاالی فراوری شده 
در كشــور كه جایگزین بسیاری از مصالح ســاختمانی ازجمله فوالد و آجر شده 
اظهار داشت بستری مناسب در صورت تصمیم گیری های صحیح از سوی متولیان 
وجود دارد تا ایران به عنوان بزرگ ترین صادركننده ســیمان جهان نشان دهد كه 
معنای واقعی شــکوفایی اقتصاد در سایه اقتصاد مقاومتی چگونه شکل می گیرد.

مدیر ارشد شركت در تشریح برنامه های شركت افزود در تعقیب برنامه ریزی استراتژیک، 
بودجه بندی اســتراتژیک نیز انجام و نهایتا برنامه ریزی الزم برای اجرای پروژه های 
برگزیده انجام شده و پایش شاخص های استراتژیک بر مبنای مدل BSC در مقاطع 
ماهانه صورت پذیرفته و در سال مالی آتی به جد دنبال مدیریت انرژی و هزینه ها جهت 
باال بردن راندمان كاری و بهینه سازی امور هستیم. امر بهره وری و بهینه سازی حلقه 
گمشده ای است كه در سیمان فارس نو درایت مهندس نیکفر و تیم مدیریت همراه 
را می طلبد. اجازه می خواهم از مرد شماره یک مالی شركت كه حساب های شفاف 
او در بند 4 حسابرس مورد تایید قرار گرفت و لطف بزرگان و پیشکسوتان صنعت 
كانی كشور در حق اصحاب قلم و خبرنگاران در این مجمع نهایت قدردانی را داشته 
باشم كه این رسم ادب و حرمت به اهل مطبوع در مجموعه فارس نو نهادینه است.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت سیمان فارس نو )سهامی عام( با 
حضور 91/77 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار و حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع بر عهده 
آقای سیدابراهیم مهدویان بود كه جنابان بیژن جواهری و حسین عرب علیدوستی در 
مقام نظار اول و دوم و آقای عبدالوهاب كشاورزی 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 1395/12/30 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 520 ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
موجب افتخار است كه گزارش عملکرد یک سال گذشته خود را به شما سهامداران 

محترم تقدیم داریم.
ســالی كه گذشت سالی پرفرازونشیب برای فعالیت های اقتصادی بود. در این سال 
علی رغم ثبات نســبی قیمت ارز و طال، شاهد نوسانات شاخص بورس اوراق بهادار 
و عــدم رونق و جنب وجــوش در بازار ســرمایه، همچنین ركود بازار مســکن و 
ساخت وســاز بودیم و علي رغم تحقق برجام و لغو بخشی از تحریم ها، دسترسي به 
مواد اولیه و تجهیزات و قطعات یدكي براي بســیاري از صنایع با دشــواری همراه 
بــود. ادامه ركود در بخش پروژه های عمرانی، تقاضاي بخش دولتي براي ســیمان 
را بیش ازپیــش كاهش داد. كاهش تقاضا با افزایش عرضه رقبا همراه شــد؛ لیکن 

علي رغم تمامي مشــکالت كوچک و بزرگ موجود، فارس نو سال 1395 را هم با 
كارنامه ای رضایت بخش نســبت به رقبا پشت سر گذاشت و همچنان آماده است با 
دریافت رهنمودهاي ســودمند كماكان در خدمت شــما ســهامداران عزیز باشد.
هیات مدیــره و كاركنــان ســپاس خــود را از ســهامداران محترم كــه همواره 
در كنــار و حامی شــركت بوده انــد ابراز و به منظور روشــن ســاختن وضعیت 
عمومــی شــركت مــوارد قابل توجــه را در ادامــه بــه اطــالع می رســاند.
امید اســت مجموعــه اطالعات فراهم شــده نیازهــای اطالعاتی ســهامداران را 
بــرآورده و درک روشــنی از وضعیت شــركت ســیمان فــارس نو ارائــه دهد.

عملكرد فارس نو در سال 1395
شركت در سال 1395 مقدار 1/081/912 تن كلینکر و 943/256 تن سیمان تولید 
كرد كه نسبت به عملکرد سال گذشته كاهش 7درصد در تولید كلینکر و 14درصد در 

تولید سیمان را نشان می دهد.
برنامه بلندمدت

برنامه بلندمدت شــركت بــا انجام مطالعــات مدیریت راهبردي (اســتراتژیک) 
تعییــن می گــردد. اهــم مــوارد قابل ذكــر در ایــن رابطه بــه شــرح زیرند؛

استراتژی های شركت
- كاهش مصرف انرژي در فرایندهاي تولیدي

- افزایش رضایت مشتریان شركت

- كاهش هزینه ها و افزایش سودآوري شركت
- رشد خالقیت كاركنان و دریافت و عملیاتي كردن ایده های نو

- بهسازي فرایند تولید به منظور كاهش توقفات آن و حفظ كیفیت سیمان تولیدي
- كاهش آلودگي (غبار(

- توسعه بازار و ورود به بازارهاي جدید صادراتي
اهداف كالن

- رضایت مشتریان
- توسعه و توانمندسازي نیروي انساني

- حفظ ظرفیت عملي تولید و فروش محصول
- كاهش هزینه ها و افزایش سودآوري شركت

- بهبود مستمر سازمان و افزایش بهره وری عوامل تولید و پشتیباني
- كاهش آالیندگی های زیست محیطی

برنامه ها
در تعقیب برنامه ریزی استراتژیک، بودجه بندی استراتژیک نیز انجام و نهایتا برنامه ریزی 
الزم براي اجراي پروژه های برگزیده انجام شده است. پایش شاخص های استراتژیک 

بر مبناي مدل BSC در مقاطع ماهانه و با استفاده از 20 شاخص صورت می گیرد.
برنامه ها و چشم انداز شركت در سال 1395

شــركت در ســال 1396، 1/000/000 تن كلینکر و 820/000 تن سیمان تولید 
خواهد كرد؛ 792/000 تن ســیمان در بازار داخلي و 30/000 تن سیمان به همراه 
336/000 تن كلینکر در بازارهاي صادراتي به فروش خواهد رســید و بدون اعمال 
افزایش قیمت نسبت به سال 1395، پیش بینی می شود 1/204/152 میلیون ریال 
از محل فروش ســیمان عاید شود و شــركت نهایتا 196/901 میلیون ریال سود 
خالص پس از كســر مالیات معادل 563 ریال براي هر سهم عاید سهامداران نماید.
قابل ذكر است معافیت مالیاتي 10 ساله شركت كه از ابتداي بهره برداری (اسفندماه 
1384 ) شروع شده بود در اسفندماه 1394 به پایان رسیده و عملکرد شركت از سال 
1395 به بعد مشمول مالیات خواهد بود. با توجه به افزایش شدید هزینه ها در سال 
طي شده و سال پیش رو، مدیریت انرژي و مدیریت هزینه با جدیت تعقیب خواهند شد.

تکمیل پروژه های اســتراتژیک برنامه ریزی شــده و احتماال بعضي از پروژه های در 
دست مطالعه، به روزرسانی استراتژي هاي منتخب، تمدید و ارتقای گواهینامه ها و 
استانداردها، راه اندازی سیستم مهندســي ارزش، راه اندازی نظام مدیریت ریسک، 
توسعه سیستم های كامپیوتري و مخابراتي، ادامه تامین قطعات یدكي الزم و... سایر 
برنامه هایی هســتند كه در دستور كار شركت براي سال 1396 پیش بیني شده اند.
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