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عیســی اســحاقی از روزنامه نگاران با تجربه بوده و دارای ۱۵ سال ســابقه مطبوعاتی در روزنامه های کثیر االنتشار 
و صاحب امتیاز و مدیرمســئول روزنامه ورزشی-  اقتصادی »افتخار« اســت. وی دارای سوابقی همچون مدیر روابط 
عمومی شهرداری منطقه ۸ تهران، معاون فرهنگی -  اجتماعی شهرداری منطقه ۱۴ تهران، مشاور، سخنگو و مدیرکل 
بین الملل و روابط عمومی سازمان تربیت بدنی، رئیس فدراسیون گلف و هم اکنون عضو هیات مدیره و قائم مقام شرکت 
داروگر )وابسته به بنیاد شهید انقالب اسالمی( است. وی مدیرکل نمونه تربیت بدنی بوده و عنوان مدیرکل برتر روابط 
عمومی های کشــور را در سوابق اجرایی خود دارد. نام ایرانول و صنعت روانکار از دیرباز با یکدیگر آمیخته بوده و این 
محصوالت ، سالهای متمادی، راه توسعه را پیموده اند. شرکت نفت ایرانول با برند بین المللی در سه بخش پاالیشگاه 
روغن سازی تهران، پاالیشگاه روغن سازی آبادان و مجتمع ظرف سازی و بسته بندی فعالیت کرده و انواع روغن های 
روانکار تولید و عرضه می کند.این مجموعه عظیم در نظر دارد در افق ۱۴0۴ ســرآمد عرصه تولید و تامین روانکار و 
محصوالت مرتبط در سراسر ایران و منطقه و منطبق بر استانداردهای ملی و بین المللی باشد.ا ز سوی دیگر تبدیل شدن 
به شرکتی پیشرو در صنعت روانکار با تاکید بر حفظ منافع ذینفعان به ویژه سهامداران و مشتریان در چشم انداز توسعه 
این مجموعه قرار دارد. مهندس عیسی اسحاقی، مدیرعامل شرکت نفت ایرانول که در طول سه سال حضور خود در 
شرکت توانست گامهای بزرگی در راستای اقتصاد مقاومتی بردارد. تولید و عرضه روغن موتور تترا، ایجاد پایانه صادراتی 
با مخزن 2۵ هزار تنی، صادرات محصوالت نهایی و کاهش خام فروشی، نصب فیلترهای واحد موم زدایی به منظور 
کاهش روغن اسلک واکس و افزایش روغن پایه تولیدی را از مهمترین اقدامات این شرکت در طی سه سال گذشته 
می توان دانست که به درایت و سر پنجه تدبیر این مدیر برجسته کشوری و خوش فکر توانست ایرانول را در مسیری 
از توسعه قرار دهد که کمتر کسی به آن فکر می کرد. بدون شک شاهکار مدیریتی و اجرایی مهندس عیسی اسحاقی 
در شکستن رکوردهای تولید، فروش داخلی و خارجی ، تنوع بخشی و عرضه محصوالت جدید از آن برنامه های مدونی 
است که باید سرمشق دیگر مدیران قرار گیرد. دعای ملتی خداجوی بدرقه راهتان که افتخار و چشم و چراغ یک ملتید.

مهندس عیسی اسحاقی مدیرعامل » نفت ایرانول«
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انتخاب شایسته جنابعالی را به عنوان مدیرعامل شركت بریجستون ایران تبریك عرض نموده ، از درگاه خداوند 
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مجمع عمومی عادی ساالنه بطور فوق العاده شرکت 
گسترش صنایع انرژی آذرآب در مورخه ۱396/3/2۵ با 
حضور اکثریت سهامداران برگزار گردید. در این مجمع 
که ریاست آن بر عهده آقای محمد جابری بود، جنابان 
سید مرتضی فالح چای و مصطفی داوریان در مقام 
نظار اول و دوم و جناب سید مهدی بهاری به عنوان 
دبیر مجمع ایشان را در اداره جلسه یاری میرساندند.

پــس از قرائت گزارش هیات مدیره توســط مهندس اخزری و اســتماع گزارش حســابرس ، مجمع نشــینان با 
اکثریــت اراء ضمن تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱39۵/۱2/29 ، و تنفیذ معامالت مشــمول ماده ۱29 قانون 
تجارت و انتخاب بازرس و حســابرس برای ســال مالی آتی و تصویب ســایر دســتورات به کار خــود پایان دادند.
در گزارش مجمع شرکت گسترش صنایع آذراب در شماره پیشین مجله به اشتباه به جای اسم مهندس اخزری مدیر 
ارشد شرکت که گزارش مجمع ساالنه را قرائت نمودند نام مدیرعامل شرکت درج شده بود و همچنین در فرازی گزارش 
پیرامون خروج شرکت از ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت نقل قول ناصحیحی از مدیرمالی شرکت جناب سید مهدی بهاری 
صورت پذیرفته بود که بدینوسیله ضمن پوزش از آن شرکت معظم و مدیران متعهد و محترم موارد فوق اصالح می گردد.

مدیریت محترم روابط عمومی بانک بانک ایران زمین
كسب رتبه برتر در بخش كتاب و سرمقاله و رتبه دوم در بخش اپلیكیشن و پوستر  دوازدهمین جشنواره انتشارات 
روابط عمومی را به مدیران با برنامه بانك ایران زمین تبریك گفته و آرزوی موفقیت های روزافزون شما را از درگاه 

خداوند متعال مسئلت داریم  .
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خبر رسید مهندس جبرئیلی كه در صنعت از به نام ها بوده و در خودروسازی مدیریست شناخته شده ، بر مسند 
مدیرعاملی شركت تكین كوی جلوس كرده و با جناب حسنی در مقام معاونت مالی رختی نو بر مدیریت تكین 

كوی پوشانده اند.خدا قوت

 امیرحسینی
مدیر مسئول و سرد   بیر نشریه  اقتصاد    و بیمه
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شیــــخ  ه  گا ر کا ه  د ز ا و د ز  ا
ت  ر و ضـــــر تــا  ب  شــها
بیمــه صنعــت  ر  د ل  تحــو

بســته های ارسالی پســت را بازگشایی می کردم که چشــمم به عقل سرخ شیخ شهاب 
الدین ســهروردی افتاد و در اولین پاورقی بــه این جمله برخوردم: آنکه نداند چنین پندارد 
که در جهان همان یک ســیمرغ بوده که فرزند ســام را به زیر پر گرفته و حیات بخشــد.
: آمــده  چنیــن  کــه  برخــوردم  کارگاه  دوازده  مقولــه  بــه  خوانــدم.  بیشــتر 

ســیمرغ از طوبی سوی دوازده کارگاه می رود. گفتم ای پیر این دوازده کارگاه چه چیزست؟ 
گفت: اول بدان حاکم ما چون خواست که ملک خویش آبادان کند اول والیت ما آبادان کرد 
پــس مــا را در کار انداخت و دوازده کارگاه را بنیاد فرمود و در هر کارگاهی شــاگردی چند 
بنشاند. پس آن شاگردان را در کار انداخت تا زیر آن دوازده کارگاه، کارگاهی دیگر پیدا گشت 
و اســتادی را درین کارگاه بنشــاند. پس آن استاد را بکار فرو داشــت، تا زیرا آن کارگاه اول 
کارگاهی دیگر پدید آمد. آنگه اســتاد دوم را همچنان کار فرمود، تا زیر کارگاه دوم کارگاهی 
و اســتادی دگر، و همچنان تا هفت کارگاه و در هر کارگاهی استادی معین گشت. آنگه آن 
شــاگردان را که در دوازده خانه بودند هر یکی را خلعتی داد. پس آن اســتاد اول را همچنان 
خلعت داد و دو کارگاه از آن دوازده کارگاه باالی بوی ســپرد و دوم استاد را همچنان خلعت 
داد واز ان دوازده کارگاه دیگر دو بدو ســپرد و ســوم را نیز همچنان و چهارم استاد را خلعت 
کســوتی زیباتر از همه ، و او را یک کارگاه داد از آن دوازده، کارگاه باال، اما فرمود تا بر دوازده 
نظر دارند، پنجم و ششــم را همچنانک اول را و دوم و ســوم راداده بود هــم بر آن قرار داد.

چون نوبت به هفتم رسید ازآن دوازده، یک کارگاه مانده بود به وی داد و او را هیچ خلعت نداد. 
استاد هفتم فریاد برآورد که هر استادی را دو کارگاه باشد و مرا یک کارگاه و همه را خلعت باشد 
و مرا نبود. بفرمود تا زیر کارگاه او دو کارگاه بنیاد کنند و حکمش به دست وی دهند وزیر همه 
کارگاه ها مزرعه اساس افکند بدو عاملی آن مزرعه هم به استاد هفتم دادند و برآن قرار دادند که از 
کسوت زیبا استاد چهارم پیوسته نیمچه براتی بدیت استاد هفتم دهند و کسوت ایشان هر زمان 
از نو یکی دیگر بود. همچو شرح سیمرغ که دادیم. گفتم ای پیر در این کارگاه ها چه ببافند؟ گفت 
بیشتر دیبا بافند و از هر چیزی که فهم کس بدان برسد و زره داودی نیز هم درین کارگاه ها بافند.

گفتــم ای پیــر زره داودی چــه باشــد؟ گفــت زره داودی این بندهای مختلف اســت 
کــه بر تو نهــاده اند. گفتــم این چگونــه می کننــد؟ گفت در هــر ســه کارگاه از آن 
دوازده کارگاه بــاال یــک حلقــه کننــده بــدان دوازده در چهار حلقه ناتمــام کنند پس 
آن چهــار حلقــه را برین اســتاد هفتم عــرض دهند تا هــر یکی بــر وری عملی کند.

چون بدســت هفتمین اســتاد افتد ســوی مزرعــه فرســتند و مدتها ناتمــام بمانند، 
آنگــه چهــار حلقــه در یک حلقــه اندازنــد و حلقه ها جمله ســفته بــود. پس همچو 
تــو بــازی اســیر کننــد و آن زره در گــردن وی اندازنــد تا در گــردن وی تمام شــود.

از ببر پرسیدم که هر زرهی چند حلقه بود؟ گفت اگر بتوان که عمان چند قطره باشد، پس بتوان 
شمردن که هر زرهی را چند حلقه باشد. گفتم این زره بچه شاید از خود دور کردن؟ گفت به تیغ بالرک.

گفتم تیغ بالرک کجا به دست آید؟ گفت در والیت ما جالدی است آن تیغ در دست وی است و 
معین است که هر زرهی که چند مدتت وفا کند، چون مدت به آخر رسد آن جالد تیغ بالرک چنان 
زند که جمله حلقها از یکدیگر جدا افتند. پرسیدم پیر را که بپوشنده زره که اسیب رسد تفاوت باشد؟

گفت تفاوت اســت. گفت بعضی را اسیب چنان رسد که اگر کسی را صد سال عمر باشد و 
در اثنا عمر پیوســته آن اندیشــد که گوهر کدام رنج صعبتر بود و هر رنج که ممکن بود در 
خیال ارد، هرگز به آسیب زخم تیغ بالرک خاطرش نرسیده باشد، اما بعضی را آسان تر بود.

گفتــم ای پیــر چه کنم تا آن رنج بر من ســهل بود؟ گفت چشــمه زندگانی به دســت 
آور و از آن چشــمه آب بــر ســر ریــز تا ایــن زره بر تن تو بریــزد و از زخــم تیغ ایمن 
باشــی کــی آن آب ایــن زره را تنگ کند و چــون زره تنگ بــود زخم تیغ آســان بود.

گفتم ای پیر، این چشمه زندگانی کجاســت؟ گفت در ظلمات، اگر آن می طلبی خضروار 
پای افزار در پای کن و راه تو کل پیش گیر تا به ظلمات رســی گفتم راه از کدام جانبست؟

گفت از هر طرف که روی، اگر راه روی راه بری . گفتم نشان ظلمت چیست؟ گفت سیاهی 
و تــو خــود در ظلماتی، اما تو نمی دانــی ، آنکس که این راه رود چون خــود را در تاریکی 
ببیند، بداند که پیش از آن هم در تاریکی بوده اســت و هرگز روشــنایی به چشــم ندیده.

پــس اولین قدم راه روان این اســت و از اینجا ممکن بود که ترقی کند. اکنون اگر کســی 
بدین مقام رســد از اینجــا تواند بود که پیش رود . مدعی چشــمه زندگانــی در تاریکی 
بسیار ســرگردانی بکشد اگر اهل آن چشــمه بود به عاقبت بعد از تاریکی روشنای ببیند، 
پــس او را بی ان روشــنایی نباید گرفتن که آن روشــنایی نوریســت از اســمان بر ســر 
چشــمه زندگانی اگر راه برد و بدان چشــمه غســل برآرد از زخم تیغ بالرک ایمن گشت.

به تیغ عشق شو کشته که تا عمر ابد یابی که از شمشیر تو لختی نشان ندهد کسی احیا هر 
که بدان چشمه غسل کند هرگز محتلم نشود هر که معنی حقیقت یافت بدان چشمه رسد.

چون از چشمه برآمد استمداد یافت، چون روغن بلسان که اگر کف برابر آفتاب بداری و قطره از 
آن روغن بر کف چکانی از پشت دست به در آید. اگر خضر شوی از کوه قاف آسان توانی گذشتن.
صفحات عقل سرخ حضرت شیخ را بستم ، به دنبال مطالب دیگر چشمم به مطلبی خورد که 
استاد دکتر محمدرضا گنجی به رشته تحریر درآورده بود با عنوان ضرورت تحول در صنعت 

بیمه که در روزنامه پول چاپ شد.
دکتر رضا گنجی را در شماره اول اخبار اقتصادی به سال ۱376 دیدم. قدرت جذب او باالست 
همواره به دنبال علم و دانش در سراسر گیتی، بچه مسلمانی است امتحان پس داده که در هر کجای 
دنیا باشد مطالب آموخته و تجربیات  ارزشمند خود را به سمع و نظر خوانندگان عزیز می رساند.     

هركسی را بهر كاری ساختند
در خبرها آمده گرانی بیداد می کند  و نه مجلس و نه دولت هیچ کدام به فکر نیستند، راستی 

این خبر تا کجا راه یافته.
مردمی که نور چشم، جان دل، مقامات در هنگام راهیابی به مسند می شوند حال که در مسند 
نشسته و تکیه بر صندلی نرم ریاست زده پس مردم کجای کارند؟! یک میلیون و دویست هزار 
تومان حقوق بازنشسته، پدر را آبرو می دارد و یک میلیون و سیصد هزار تومان حقوق کارمند 
خانواده را به طرف رفاه می کشاند؟ طناب های اعدام و توضیحات هر روزه پلیس در برنامه های 
صدا و سیما برای توضیح براندازی اراذل و اوباش و نشان دادن صحنه هایی از بگیر و ببند... حاصل 
کار شده از کوچه و داالنی تاریک پر از فساد و فحشا پاتوقی متولد شود به نام پارک، میدانی به 
بزرگی کشور و قربانی آن مظلومین ایرانی، بزرگی گفته چون فقر از دری وارد شود ایمان از دری 
بیرون رود. نگارنده این سطور در خانواده ای پرجمعیت متولد شده و دوران نوجوانی و جوانی 
را در روستا سپری کرده ام. در خانه ریش سفیدی ناظر و شاهد بسیاری از اخبار روستا در آن 
دوران بودم ولی هیچ گاه در روستای چهارصد خانوار شاهد برخورد یدی ناشی از عواملی مانند 
دزدی و مسایل دیگر که امروز باب شده نبوده ام. روند روستا براساس همیاری، همکاری و اتحاد 
بود و این عوامل، میدان دوستی را درمی نوردید. تقسیم کار در میان آحاد مردم از گرفتن شیر 
تا نوبت آبیاری از کار تخم و شخم تا دامداری و حاصل کندوی پُر برای همه اهالی. آن که دو بز 
داشت پنجاه روز شیر خود را به امانت نزد دیگر دامداران می برد و یک شب ۵0 دامدار امانت 
باز می گرداندند و صاحب دو بز با داشتن شیر صد بز هم ماست، هم پنیر سال هم کشک و هم 
روغن زرد سال را به انبار می گذارد و به قول معروف زیر سرش را از محصول لبنی برای یک سال 
پر می کرد. همین طور بود چرای آن دو بز، صاحب دو بز یک روز کاری سیصد راس را به چرا 
می برد وبه پاس آن  ۱۵0 روز خود را از چراندن معاف می داشت این تقسیم بندی و اتحاد کار 
و همکاری عاملی بود بر استواری عدل و جایی که عدل باشد ظلم نیست که از میدان ظلم اراذل 
و اوباش می روید. در سال های اخیر خیزش کمک رسانی به جمعیت آسیب پذیر، اولین کار 
آن شده که اتحاد روستا در هم شکند، به پیرمرد که تا دیروز می توانست در سایه درخت کنار 
جوی آب روان حضور خود را برای آسیب نرسیدن به باغ اعالم دارد اکنون در ورودی ده نشته تا 
کی مامور کمک فالن کمیته برایش قند و چای بیاورد. مختصر گفتم و می گذرم... چند صباحی 
است خبر می دهند همکاری و همیاری در قالب تعاونی و شورا تعریف شده و در اساسنامه با 
ماده و تبصره به روستا آمده به منظور بازیافت آنچه از دست داده ایم. ما این عمل را به فال نیک 
می گیریم که اگر فرهنگ تعاون را همان روز اول به بهای ارزان نمی فروختیم و بزرگان را با 
چرب خانی و فئودالی میزدیم این نمی شد حاصل. درمقدمه نام ریش سفید آوردم. در اجماع 
کســی به مقام ریش سفیدی می رسد که نام نیک و امانتداری اش بر مردم در طول حیات 
ملموس می گشت و اما تعاونی که با اساسنامه و ماده تبصره آمده می باید فهم و دانش در پی 
آن باشد تا به یک بنگاه اقتصادی پویا مبدل شود و موتور محرک روستا شود برای ترویج آبادانی 
و رونق اقتصادی. متاسفانه روستا آنقدر خراب شده که به جز با همیاری و همدستی و همدلی 
آباد نمی شود که در تعاونی می باید آن را دید و به عمل بست. فرهنگ روستایی که با تعاون 
متولد شده و رشد کرده مشکل گشاست نه دستورالعمل وزارت و اداره تعاون، این عمل اگر به 
سالمت بینجامد دیگر تملقات پست طلبان و وعده های جاه طلبان ره به جایی نخواهد برد و 
بساط عدل و داشتن به اندازه نیاز برای همه میسر می گردد. وکیل و وزیر کجایند تا خجلت پیر 
کار را به دلیل نداشتن، بر سر سفره داماد و عروس ببیند. مسندنشینان کجایند تا ببینند خجلت 
فرزند از اینکه نمی تواند پدر و مادر پیرش را به دارو و دکتر ببرد. آیا نیاز یک شهر و روستا در 
داخل چند گونی با سه خط نامه و در یک سفر یک روزه معنی و مفهومش می یابد؟ مگر ما 
کیستیم که منت بر مردم می گذاریم. سمبلیک روی یک روستایی را می بوسیم. بابا بوسه لذت 
خود را دارد گرسنه نان می خواهد. مریضی دارو و درمان . خبر دارید چند میلیون بازنشسته 
یک خط در میان دعا به جان مقامات می کنند؟؟ اگر خبر دارید به ما هم بگویید این یعنی جان 
کالم... در هر تریبون و هر جایی که شعار اتحاد درون جوش با حرف های دلربا در روی کاغذ 
سفید گفته و نشسته ولی آن چیزی که از روستا رخت بربسته و در پارک های کالن شهرها 
روییده نشان می دهد که خراب کردید پایه ها و ستونها را زدید و در روستا دیگر خیمه گاه و 
تکیه گاهی نماند که بیرقی نو تن کند برای محافظت مردم یکروز خان، یکروز فئودال، یک روز 
زمین خوار و ... بد کردید و بد... نا اهالن بروید پی کار خودتان که هر کسی را بهر کاری ساختند.
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مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت توســعه اقتصــادی آرین)ســهامی عام( 
مــورخ ۱396/0۴/۱3در مرکــز همایــش هــای هتل ســیمرغ برگــزار گردید. 
در این مجمع که با حضور 7۴/3۴ درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای بهروز زارع بود، که جنابان منصور ارجمندی و عبدالمجید 
کتانی در مقام نظار اول و دوم و آقای حامد یامی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی سال مالی منتهی به ۱39۵/۱2/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشــمول ماده ۱29 با تقسیم سود 70 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
همچنین موسســه حسابرســی دایا رهیافت به عنــوان بازرس اصلی و موسســه 
حسابرســی و خدمــات مدیریت رهبین به عنــوان بازرس علی البدل برای ســال 

مالــی منتهــی بــه ۱396/۱2/29 انتخــاب گردیدند.
اشخاص ذیل به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب شدند:
- شرکت سهم یاسان بهداد )سهامی خاص(
- شرکت توسعه ابنیه حافظ )سهامی خاص(

- شرکت توسعه تجارت داتام )سهامی خاص(
- شرکت آرین گستر تابان سبز )سهامی خاص(

- شرکت امین رهیافت کوشا )سهامی خاص(
مهندس علی اصغر یامی مدیر مدبر شرکت در ابتدای گزارش 
جامع خود به مجمع با اشاره به شرایط سخت اقتصادی که 

کشور در سالهای پیشین از جمله تورم باال، کسری بودجه، کاهش درآمد نفتی، کمبود 
نقدینگی و دیگر عواملی که با آن رو برو بود و باعث شده بود حال و اوضاع بنگاه های تولیدی 
، فنی، خدماتی، سرمایه گذاری و ... خوب نباشد و نتوانند با ظرفیت کامل کار کنند یادآور 
گردید این عوامل باعث شد که بطور جدی ریسک تولید و سرمایه گذاری بسیار باال برود.

مدیر خوش فکر شــرکت در ادامه با تشریح شرایط حاضر حال بازار سرمایه و اتفاقات 
خوش یمن پس از توافق برجام ابراز امیدواری کرد بارقه های امیدی که به تدبیر سرپنجه 
دولتمردان حاصل شده، اقتصاد کشور این دوران رکود را پشت سر گذاشته و بتواند با 
رشدی باالتر از رشد کنونی، ایران عزیز را در مسیر پیشرفت قرار دهد تا جبران مافات گردد.

مهنــدس یامی با اعالم اینکه اجرای راهبردهای مناســب و قابل انطباق با شــرایط 
مقطعــی اقتصاد و بازار ســرمایه، توجه مدیریت ریســک شــرکت، تالش مجدانه 
در اجــرای بروزرســانی در ســبد دارائــی ها با لحــاظ دیدگاه های کارشناســی.

ورود به شــرکت آرن تل از مهمترین دســتاوردهای تیم مدیریت در سال مالی مورد 
گزارش می باشــد بر این نکته تاکید داشت که تبلور اثرات واقع این تغییرات مثبت 
در صورت های مالی و ترازها نیاز به زمان بیشــتری دارد و این نکته ای است که اهل 
فن و صاحبنظران خبره می دانند عین ثواب اســت و این حرف مدیری که به زنجیره 
تعالی و ارزش آوری بیش از ســود مقطعی می اندیشــد را باید به آب طال نوشــت.

مهندس یامی که در مدیریت بازار سرمایه به نواندیشی و تجربه مندی عمل کردن شهره 
است، اصالح سبد دارائی ها، افزایش حجم سرمایه گذاری های کارشناسی شده و استفاده 
بهینه از فرصت های سرمایه گذاری را از رئوس عملکرد مجموعه توسعه اقتصادی آرین برای 
سال مالی آتی در جهت رشد و پویایی شرکت برشمرد و اضافه کرد با حمایتی که اعضای 
هیات مدیره از برنامه هایمان داشته اند با پشت گرمی بیشتر و تالش دوچندان به جد دنبال 
آن هستیم پیش بینی های صورت پذیرفته را محقق سازیم. باور بداریم که این مدیر و این 
مجموعه که به ارزش آفرینی و سود مستمر قطعی می اندیشند باید بیش از پیش توجه داشت.

مهندس یامی در پایان گزارش خود با اعالم اینکه نظر به ماهیت وجودی شرکت توسعه 
اقتصادی آرین، غالب فعالیت این شرکت در بخش خرید و فروش دارائی های مالی متمرکز 
است و بهینه سازی سرمایه گذاری به صورت یک فرآیند مستمر همیشه در دستور کار قرار 

دارد افزود در سال 9۵ بواسطه افت شاخص و پیش بینی هایی که داشتیم حجم سرمایه گذاری 
خود را در بورس کاهش داده و برحجم سرمایه گذاری های در سهام خارج از بورس افزودیم.

شــایان ذکر است در ترکیب سبد دارائی ها شــرکت به تفکیک صنعت بانک ها و 
موسســات مالی، محصوالت شیمیایی و پتروشیمیایی، سرمایه گذاری ها ، خودرو و 
ساخت قطعات بیشترین سهم را به خود تعلق داده اند. در آخر تشکر فراوان از مدیریتی 
کــه حرمت نون والقلم و مایســطرون دارد و اهل مطبوع را خــارج از گود نمی داند.   

پیام هیات مدیره    
بــا نام خــدا و اهدای ســالم و خیر مقدم به حضــور یکا یک ســهامداران محترم 
نتایــج اقدامــات و عملکــرد هیات مدیــره و همکاران محترم شــرکت توســعه 
اقتصادی آرین در ســال مالی منتهی بــه ۱39۵/۱2/30 تقدیم حضــور می گردد.
در سالی که گذشت هیات مدیره شرکت ضمن حفظ و حراست از امانتی که در دست 
داشت، تمام سعی و تالش خود را جهت استفاده از امکانات و شرایط موجود در حوزه 
های مختلف سرمایه گذاری به نفع سهامداران انجام داد.

همانطور که ســهامداران محترم اطالع دارند در سالهای 
اخیر اقتصاد کشور با مشــکالت متعددی از جمله تورم، 
افزایــش بیکاری، کاهش درآمد نفتی ، کســری بودجه، 
کمبود نقدینگــی و ... مواجه بوده کــه در کل اقتصاد را 
دچار رکود تورمی نموده اســت. در چنین شــرایطی با 
اجرای قطعی برجام بازار ســهام در اواخر سال9۴ از رکود 
طوالنی مدت خارج شــد و روند رو به رشــد را آغاز کرد. 
بورس تهران شاهد رکورد زنی های مثبت بود اما این روند 
کوتاه مدت بود و در ســال ۱39۵ شــاخص بورس با افت 
هایــی مواجــه شــد و تــا حــدی موجــب رکــود در بــازار بــورس گردیــد. 
علی رغم شــرایط نامطلوب حاکم بر بازار سرمایه تالش شــرکت در راستای اجرای 
راهبردهای مناســب و قابل انطباق با شــرایط مقطعــی اقتصاد و بازار ســرمایه ، 
توجه مدیریت ریســک شــرکت، تالش بی وقفه در اجرای بروز رســانی در ســبد 
دارایی ها با در نظر گرفتن دیدگاه های مناســب ســرمایه گذاری ، ورود به شــرکت 
آریــن تل از جمله اقدامات مهم شــرکت در ســال مالی مورد گزارش بوده اســت. 
با این حال،تبلور اثرات واقعی تغییرات مثبت اقتصادی در صورت های مالی و گزارشات 
شرکت ها نیازمندگذشت زمان بیشتری بوده و صبوری و تحمل سرمایه گذاران وصاحبان 
محترم سهام را می طلبد. در خاتمه هیات مدیره و مدیریت شرکت توسعه اقتصادی آرین 
معتقد است که امانتدار سهامداران محترم بوده و در راستای حفظ و ارتقاء امانت واگذار شده 
به آنها وظیفه خود می داند که از انجام هیچ تالش و کوششی دریغ نورزد و در جهت تحقق 
این امر با اعتقادی راسخ به ادامه روند رشد و پویایی و موفقیت هر چه بیشتر این شرکت در 
سال مالی مورد گزارش در مسیر اصالح سبد دارایی ها و نیز افزودن حجم سرمایه گذاری ها و 
استفاده بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه اقدامات مناسب را به عمل آورد.

برنامه ریزی جهت نیل به اهداف فوق بر مبنای رضایت مندی سهامداران عزیز از نتیجه 
اقدامات اجرائی صورت می پذیرد که این مهم محقق نمی گردد مگر با حمایت های بی 
دریغ و همیشگی سهامداران محترم و تعامل مطلوب و استفاده از نظرات و انتقادات سازنده 
آنان و لذا هیات مدیره و مدیریت اجرائی شرکت بر خود الزم می داند که طبق وظایف خود 
در هر زمان ، پذیرا و پاسخگوی سهامداران محترم بوده و مقدم پر برکتشان را گرامی دارد

برنامه های آینده شركت
۱- به روز رســانی ســبد دارایی ها با در نظر گرفتن دیدگاه های مناســب سرمایه 
گــذاری ،کاهش ریســک، افزایش بازده ســرمایه گــذاری ها، تنــوع در پرتفوی
2- بررسی امالک و مستغالت به منظور اجرای تاسیس شرکت ساختمانی سود آور

3- فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت با بازده انتظاری اندک و با نقدشوندگی کم و تبدیل 
وجوه حاصل به سرمایه گذاری های  مناسب تر در صنعت پیشرو و استفاده از فرصت های بازار

اهم اقدامات صورت پذیرفته طی سال مالی مورد گزارش
۱- خرید و فروش سهام شرکت های بورسی

2- مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر
3- اصالح و بهبود مستمر سبد دارایی ها در راستای رسیدن به گردش مناسب سبد 

سهام 
۴- تهیه گزارشات و مدارک مورد نیاز جهت خروج از بازار پایه توافقی

۵- انعقاد قراردادهای مضاربه ای 
6- فروش شرکت اندیشه تجارت حافظ )شرکت زیرمجموعه( که در پی آن صورت های 

مالی تلفیقی ارائه نمی گردد.

برنامه های مدون مهندس یامی برای ارزش آفرینی
توسعه اقتصادی آرین؛ پیش به سوی موفقیت

ش
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دکتر علی صالح آبادی به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد تاسیس بانک توسعه صادرات 
، به ارائه گزارشی پیرامون ظرفیت ها و استعدادهای  اگزیم بانک ایران پرداخته و تاکید 
کرد : این بانک به عنوان یک بانک دولتی متولی حمایت مالی از صادرکنندگان کشور در 
کنار بهینه سازی سبد خدمات مالی و اعتباری خود با اعطا یا دریافت خطوط اعتباری 
تاکنون توانسته است در جهت تامین امنیت اقتصادی کشور گام های ارزنده ای بردارد.

وی افزود : در سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی عالوه بر تاکید بر درون زا بودن 
اقتصاد بر برون نگر بودن آن تاکید شده است. اقتصاد برون گرا از تمام فرصت ها ی مولد 
و ارزش آفرین بهره مند است و با تمام فضای بین المللی با رعایت اصل تناسب و توازن 
مراوده دارد. اقتصاد منعطف و پایدار مورد نظر سیاست های اقتصاد مقاومتی به دنبال آن 
است که ضمن حفظ حد محصوالت استراتژیک محصوالت کشاورزی و صنعتی تراز 
تجاری کشور را از طریق تعامل با کشورهای منطقه و بازار 370 میلیونی آن مثبت کند.

صالــح آبادی اظهار داشــت : اقتصادی که مولفه هــای کارآفرینی، خطرپذیری و 
نوآوری دارد در برابر تحریم های بیرونی پایداری بیشــتری از خود نشان می دهد. 
چون تجربه تاریخی نشان داده است که کشورهای با صادرات تک محصولی در برابر 
فشــارهای بیرونی آســیب پذیر بوده و به راحتی در صورت بروز مناقشات و جنگ 
های اقتصادی با سایر تولید کنندگان جایگزین می شوند.از طرفی کشورهایی که 
دارای منافع درهم تنیده اقتصادی هســتند به تنش هــای نظامی طوالنی مدت 
تمایل نشــان نمی دهند. صاحبنظران در برآورد نقش امنیت در فرآیند توســعه 
کشــورها تا آن جا پیش رفته اند که توســعه و امنیت را معــادل با هم می دانند. 
وی تاکید کرد : در تاریخ تجارت هم بر کسی پوشیده نیست که میان تجارت خارجی و 
امنیت اقتصادی و به تبع آن امنیت سیاسی و اجتماعی ارتباط تعیین کننده ای وجود 
دارد. افزایش تعامل با سایر کشورها مخصوصا کشورهای منطقه و سایر مناطقی که واجد 
اهمیت استراتژیک از منظر امنیت ملی و امنیت اقتصادی هستند در پیشبرد اهداف 
توسعه کشور، افزایش رفاه، کاهش تنش های سیاسی و نظامی و جلوگیری از سیاست 
های یکجانبه گرایانه موثر است. اختالف یا اتحاد بین دولت ها و موافقت نامه های 
اقتصادی و تجاری بین آنها بر سطح امنیت اقتصادی و روند تجارت با آنها تاثیرگذار است.

مدیرعامــل بانک توســعه صادرات گفــت : اما حضور بیشــتر در بازارهای هدف 
نیاز به افزایش ســطح تعامل های اقتصــادی و تجاری دوجانبه با این کشــورها 
را در کوتاه مدت نشــان می دهد. با رصد مداوم همگرایی و واگرایی های سیاســی 
این کشــورها و عضویت آنها در برخی معاهده های تجاری چندجانبه که کشورما 
در آنها عضو نیســت حایز اهمیت است. تجربه افزایش سطح همکاری اقتصادی با 
روســیه نمونه بارزی از لزوم این تعامالت دوجانبه اســت. بســیاری از کشورها به 
دلیل مالحظات امنیت ملــی خود از روابط و معاهدات تجاری خارج می شــوند. 
صالح ابادی معتقد است : نظام حقوق بین الملل درخصوص برقراری روابط اقتصادی 
الزامی را برای کشورها تعیین نکرده اســت ولی وجود صادرات پایدار در چارچوب 
توافق نامه های اقتصادی و تجاری به این کشــورها موجب می شــود که منازعات 
سیاســی مانع در پیش گرفتن سیاســت های یکجانبه گرایانه توســط آنها شود.

وی افزود : از طرف دیگر چون امنیت اقتصادی در کنار امنیت سیاسی و اجتماعی 
هم به عنوان یکی از اضالع امنیت ملی تعریف می شــود دولتها و نهادهای مرتبط 

با اقتصــاد این وظیفه را بر عهــده دارند که از طرفی با تامیــن محیط الزم برای 
گســترش بخش های مختلف اقتصادی سیاست های حمایتی را در پیش بگیرند 
و هم با راهبرد آزادســازی اقتصاد و تجارت، واگذاری آن به مردم و بخش خصوص 
واقعی را دنبال کنند. رشــد اقتصادی ناشی از اقتصاد تک محصولی تاثیر زیادی بر 
معضل اشــتغال ندارد و نمی تواند از مزیت افزایش افزایش 2۵ برابری دانشجویان 
ایرانی در طی 30ســال گذشــته اســتفاده کند ولی افزایش رقابت پذیری کاال و 
خدمات ایرانی در ســطح منطقه ای و بین المللی در صورتی که همراه با جابجایی 
نیــروی کار و اســتفاده از مهارت های فنی و دانش نیروی انســانی صورت پذیرد 
تاثیر شــگرفی بر وضعیت ارزآوری و اشــتغال و امنیت اجتماعی و سیاسی دارد.
مدیرعامل بانک توســعه صادرات گفت: بنابراین افزایش صادرات غیرنفتی کشور 
و پرهیــز از صــادرات تک محصولی ضمن آن که می تواند با افزایش رفاه و رشــد 
درآمــد ســرانه ناخالص ملی با افزایش اشــتغال منجر به افزایش ســطح امنیت 
اجتماعی شــود در صورتی که از طریق پیوستن ایران به پیمان ها، توافقنامه های 
تجاری دو و یا چند جانبه در ســطح جهانی و منطقه ای صورت پذیرد نقش تایید 
شــده ای در امنیت اقتصادی و ملی کشور از منظر تهدیدات خارجی ایفا می کند. 
وی افــزود : افزایــش صادرات غیرنفتی به کشــورهای همســایه و کشــورهایی 
کــه همگرایــی فرهنگی و سیاســی با ایــران دارنــد در صورتی کــه از خالل 
تعهــدات و الزامــات معاهده هــا و توافق نامه هــای تجــاری و اعطای خطوط 
اعتبــاری صورت پذیرد تعهــد طرفین را برای اســتمرار آنها قوت می بخشــد.
صالح ابادی گفت : افزایش صادرات غیرنفتی کشور مخصوصا صادرات خدمات فنی 
و مهندسی، صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی تبدیلی و صادرات انرژی 
به کشورهای همســایه به تحقق شعار »توسعه امنیت می آورد و امنیت، توسعه« 
کمک شایانی خواهد کرد. بانک توســعه صادرات ایران به عنوان یک بانک دولتی 
متولی حمایت مالی از صادرکنندگان کشور در کنار بهینه سازی سبد خدمات مالی و 
اعتباری خود با اعطا یا دریافت خطوط اعتباری تاکنون توانسته است در جهت تامین 
امنیت اقتصادی کشور گام های ارزنده ای بردارد. ولی ضرورت دارد بستر الزم برای 
تقویت روابط دیپلماتیک ایران با کشورهای همسایه نسبت به گذشته بیش از پیش 
فراهم شود تا منافع مشترک کشورها آنها را برای تامین امنیت دوجانبه مصمم تر کند.

تقویت بانك توســعه صادرات ، راهكاری میان بر برای جهش صادراتی
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت : برای توسعه صادرات به گسترش 
روش های تأمین مالی نیاز داریم که بانک توســعه صادرات  نقش افرینی می کند.
مدیرعامــل صندوق ضمانت صادرات ایران با تأکید بر این که موتور محرکه اقتصاد 
هر کشــوری صادرات است گفت: هر کشوری که سیاست های اقتصادی خود را بر 
پایه حمایت از صادرات پایه ریزی کرده باشد توان اقتصادی خود را ارتقا داده است.
وی افزود : در واقع اگر حوزه صادرات روان و درست عمل کند باعث گردش چرخ های 
اقتصاد در بخشهای مختلف خواهد شد و این واقعیت در همه دنیا پذیرفته شده است و 
اقتصادهای برتر بدون تردید توجه خاص به حمایت از صادرات و تولید صادرات محور دارند.
به گفته سید کمال سیدعلی از طرفی با کاهش جمعیت و باال رفتن تولید ناخالص 
داخلی کشــورها نیاز به انتقال تولید مازاد به خارج از کشور و نیز اشتغالزایی پدید 
آمده است به گفته وی بیست و پنج سال قبل بانک مرکزی حساسیت خود را برای 
تاسیس بانکی تخصصی در زمینه صادرات نشان داد و نتیجه آن شروع به فعالیت 
بانک توســعه صادرات ایران شد. وی ادامه داد: آمار صادراتی نشان می دهد حضور 
این بانک نقش موثری در توســعه صادرات کشور داشــته است و آن انتظاری که 
وجود داشت با وجود شرایط فرساینده و سخت تحریمها تا حد زیادی برآورده شده 

به بهانه بیست و پنجمین سالگرد تأسیس بانک توسعه صادرات ایران
امنیت پایدار اقتصادی در گرو توسعه پایدار صادرات 
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اســت. بعنوان مثال ما در سال ۸0  ســه میلیارد  دالر صادرات غیر نفتی داشتیم. 
قبل از ســال های مثال تا 69 بین 2 تا 9 درصد صادرات کشــور ما غیر نفتی بود.

سیدعلی ادامه داد: امروز به هر حال ما به جایی رسیدیم که ۴0 میلیارد دالر صادرات 
غیر نفتی داریم و این به معنی فراهم آمدن امکان درآمد ارزی خوبی است که می 
تواند در بازار ارز تعادل ایجاد کند. قطعا حمایت های بانک توســعه صادرات و سایر 
ارگانهای حمایتی صادرات محور در دستیابی به این موفقیت بی تاثیر نبوده است.

به عقیده مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات امروزه تسهیالت بانک توسعه صادرات با 
نرخ حدود ۱۵ درصد ارائه می شود حال آنکه نرخ بازار پول باالتر از 23-2۴ درصد در 
سیستم بانکی ما اعمال می شود. در واقع بنا به هدف گذاری های انجام شده اولویت 
بانک توسعه صادرات افزایش صادرات کشور است و مساله سود و زیان به آن معنا که در 
سیستم بانکی وجود دارد مطرح نیست. در تمامی بخشهای ارائه خدمات و تسهیالت 
شرایط تا حد امکان برای صادرکننده تسهیل می شود. دولت در این زمینه توانسته  فضایی 
ایجاد کند که صادرکننده در مقایسه با سایر نهادهای مالی شرایط بهتری را تجربه کند.

وی با اشــاره به ایــن که امروزه در حوزه صــادرات دو موضوع باید مورد توجه قرار 
بگیرد افزود: یکی تأمین مالی است که توسط بانک توسعه صادرات انجام می شود 
و دیگری پوشش ریسک ها که توســط صندوق ضمانت صادرات انجام می شود. 
بــا این دو بال می تــوان به صادرات کمک کرد و اهــداف صادراتی را محقق کرد.

وی ادامــه داد: طبــق برنامه ریزیهای انجام شــده و هــدف گذاریهای اقتصادی 
صادرات اولویت برنامه های اقتصادی دولت اســت. بنابراین برای تحقق آنها نباید 
در مورد ســود و زیان بانک های تخصصی چون بانک توسعه صادرات حساسیت 
بــه خرج داد. ممکن اســت فرض کنید مثال 20 میلیون دالر حتی ضرر داشــته 
باشــیم ولی وقتی که صادرات کشــور از سه میلیارد دالر ســال ۸0 به باالی ۴0 
میلیارد دالر در ســال 96-9۵ می رســد یعنی در مسیر درست حرکت کرده ایم 
و اهداف سیستم محقق شــده است. ضمن اینکه باز هم فضا برای کار وجود دارد.

سیدعلی گفت: شرایط بین المللی ما به شکلی است که نیاز به افزایش سرمایه، افزایش 
تعداد شعب و طراحی خدمات و محصوالت جدید در بانک توسعه صادرات ضروری به 
نظر می رسد. رسیدن از سه میلیارد صادرات به چهل میلیارد و توسعه آن به شصت 
میلیارد نیازمند ارتقا توان نهادهای حمایتی چون بانک توسعه صادرات ایران  است.

وی افزود: افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات باید از اولویت های برنامه های دولت 
به این منظور باشــد. به هر حال بانکی که می تواند با نرخ های ۱۵-۱6 درصد می 
تواند خودش را در اختیار صادرکنندگان قرار دهد خود به یک نحوی به این اقتصاد 
کشــور کمک شایانی می کند. لذا به نظرمن حتما  باید این اتفاق بیفتد با تجهیز 
بانک توســعه صادرات  به منابع انسانی متخصص و سرمایه بیشتر یقینا می توان 
امیدوار بود که صادرات جهش چشــم گیری را در سالهای آتی تجربه خواهد کرد.
رشــد ۵۵ درصــدی تســهیالت در قالــب ســرمایه در گــردش بنــگاه هــا

در مدت چهار ســال گذشــته منابعی که بانک توســعه صادرات ایران به عنوان 
ســرمایه در گــردش اختصاص داده با رشــد ۵۵ درصدی روبرو شــده اســت.

بانک های صادرات و واردات در سراسر دنیا معموالً منابع الزم را برای صادرکنندگان 
و ســرمایه گذاران برای حضور در بازارهای خارجی فراهم می کنند. عالوه بر آن این 

گونه بانکها خدمات مشتمل بر اعطای وام های مستقیم 
بلندمدت به خریــداران خارجی را برای فروش 

عمده تجهیزات نیــز عرضه می کنند 
، صاحبنظران  صــادرات به عنوان 

نیروی محرکه رشــد اقتصادی و 
ایجاد اشتغال عنوان می کنند.
از طرفی تاســیس بنگاههای 
صادراتی که قابلیت رقابت در 

عرصه جهانی را 

دارا باشند نیازمند برنامه ریزی و حمایتهای همه جانبه و از همه مهم تر پشتیبانی مالی 
است. توسعه بنگاه های تولیدی جدید با محوریت صادرات در توسعه اشتغال و رفع معضل 
بیکاری به عنوان یک راهکار کلیدی و اساسی مورد توجه سیاستگذاران و مسئولین 
اقتصادی قرار دارد، بطوریکه بخش قابل توجهی از منابع دولتها جهت حمایت از صادرات 
بصورت متمرکز در اختیار موسسات و بانکهای تخصصی بخش صادرات قرار می گیرد.

پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، بانک توسعه صادرات ایران به عنوان بازوی 
تامین مالی دولت جهت فراهم آوردن امکانات الزم جهت توسعه »صادرات غیرنفتی« 
و مبادالت تجاری و اقتصادی با دیگر کشورها تأسیس شد و در سال ۱37۱ فعالیت 
خــود را به عنوان تنها بانک دولتی و تخصصی صادرات و واردات کشــور آغاز کرد.

از آن زمان تاکنون این بانک در جهت اهداف در نظر گرفته شده و طبق اساسنامه 
خود، در خدمت صادرات کشــور می باشــد. این بانک با سرمایه اولیه ۵0 میلیارد 
ریال فعالیت خود را آغاز نمود. دولت در سال ۱3۸6 افزایش سرمایه قابل توجهی، 
معادل ۱.۵ میلیارد دالر در این بانک داشــته اســت. در حال حاضر نیز ســرمایه 
ثبت شــده بانک توســعه صادرات ایران، بالغ بر 3۵۱67 میلیارد ریال شده است.

بانک توسعه صادرات که نقش یک اگزیم بانک )بانک صادرات- واردات( را در ایران بر عهده 
دارد با تمرکز بر مزیتهای صادراتی کشور و توجه به حوزه های جدید محصوالت صادراتی 
و همچنین شناسایی فرصتهای جدید صادراتی و سرمایه گذاری در بازارهای جدید، در 
جهت حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و واردات منتج به صادرات گام برمی دارد.

رشــد و جهش قابل توجه صادرات غیرنفتی کشور طی سالهای اخیر با امعان نظر 
به تهدیدات بیرونی فضای صادرات و تجارت خارجی کشور، حاکی از تالش موفق 
متولیان این امر دارد. بی شک این موفقیت مرهون تالش صادرکنندگان، سیاستگذاران، 

نهادهای دولتی متولی صادرات و تأمین کنندگان مالی این فرایند است.
تسهیالت اعطایی بانک با هدف گسترش و توسعه صادرات غیرنفتی در بخشهای 
صنعتی و معدنی شامل بخش انرژی )نیروگاهی(، فوالد، حمل و نقل دریایی، تجهیزات 
و تاسیسات کشاورزی، صدور خدمات فنی و مهندسی، گسترش صنایع پیشرفته 
نفتی از جمله صنایع پتروشیمی و میعانات نفتی به منظور کاهش خام فروشی 
نفت به عنوان ثروت ملی پرداخت شده است. این تسهیالت در قالب تأمین مالی 
ایجاد طرحهای بزرگ صادراتی و همچنین سرمایه در گردش اعطا شده است.

بانک توســعه صادرات ایران با تمرکز بر توسعه صادرات غیرنفتی، تامین مالی 
بنگاههای اقتصادی در بخشــهای صادرات، صنعت و معــدن، صدور خدمات 
فنی و مهندســی و تســهیالت به خریداران خارجی  موسوم به اعتبار خریدار 
و همچنیــن خدمــات و بازرگانی منتج به صادرات را برعهده داشــته اســت. 
عالوه بر این، بانک توســعه صــادرات ایران، به عنوان تنهــا بانک تخصصی و 
توسعه ای و مجری امین سیاست های دولت در امر تأمین مالی و تسهیل صادرات 
کشور و گسترش مبادالت تجاری بین المللی، با اتکاء به نیروی انسانی متعهد و 
متخصص، استفاده از سرمایه دولت و سایر منابع مالی و بهره گیری از استانداردها، 
روش ها و فناوری های نوین بانکــداری، انواع خدمات بانکی 
بــه صادرکنندگان کاالها و خدمــات ارایه می دهد.
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مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت پتروشیمی مارون )ســهامی عام( مورخ 
۱396/0۴/2۴ برگزار گردید. 

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی سال مالی منتهی به ۱39۵/۱2/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشمول ماده ۱29 با تقسیم سود ۴6۵0 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
موسســه حسابرسی هشیار بهمند به  عنوان حســابرس و بازرس اصلی و موسسه 
حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی9۵ انتخاب 

شدند
اعضاي هیات مدیره به شرح ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند:

اعضاي اصلی:
شرکت سرمایه گذاري عدالت استان اصفهان

شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا
شرکت سرمایه گذاري اهداف

شرکت سرمایه گذاري نفت، گاز و پتروشیمی تامین)تاپیکو(
سازمان تامین اجتماعی نیروهاي مسلح

اعضاي علی البدل:
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان

مدیرعامل توانمند و پرتالش شرکت در ابتدای گزارش جامع خود به مجمع با اشاره به 
تشریح فضای اقتصادی کشور و جهان در سال منتهی به گزارش که در خارج تالطمات 
بسیار و در داخل رکود را شاهد بودیم اضافه نمود بحمداله توانستیم موفق عمل کرده و 
روند یک دهه اخیر خود را در افزایش مقداری تولیدی محصوالت استمرار ببخشیم.

مهندس رحیم شریف موسوی با بیان اینکه در سال گذشته شرکت تامین کننده 
خــوراک مصرفی کمتر از 90 درصد از خــوراک مورد نیاز را تامین کرد افزود ما در 
ســال گذشــته با 90 درصد در تولید روندی رو به رشدی داشتیم و مفتخرم اعالم 
کنم از ابتدای ســال ۱396 طی یک بازه زمانی ۱۱6 روزه با یک رشد ۱6 درصدی 
نسبت به سال گذشــته به ظرفیت 97 درصدی از ظرفیت اسمی تولید رسیدیم.
مدیر رزومه دار شــرکت که بیش از دو دهه است در بزرگترین شرکت های نفتی، 
پتروشیمی سکانداری می کند در ادامه پیرامون باال بردن بهره وری و راندمان کاری 
شرکت اضافه نمود: درخصوص بهینه کردن مصرف انرژی اقدامات بسیار خوبی صورت 
پذیرفته که کاهش شاخص مصرف انرژی یکی از مهمترین نتایج آن می باشد. مهندس 
موسوی در مورد توجه و اهتمام شرکت به مقوله محیط زیست نیز متذکر شد در 
مقوله HSE در حوزه بهداشت و زیست محیطی کارهای بسیارخوبی در سال 9۵ 
در شرکت صورت پذیرفت و شاهد بودیم این رویکرد در بهسوزی فلزهای مجتمع و 
رعایت آالینده های جوی بسیار موثر بود. عضو هیات مدیره شرکت در بخش دیگری 

از صحبتهای خود با اشاره به اینکه در حوزه افزایش ظرفیت و به روزآوری واحدهای 
تولیدی شرکت نیز برنامه های مهمی به اجرا درآمده، در این خصوص افزود در  واحدهای 
الفین و C2R )استحصال خوراک( کارهای خوبی انجام شده و به کمک شرکت طراح 
از کشور آلمان قراردادی منعقد شده است. عالوه بر این، به دلیل کمبود پروپیلن تمرکز 
اصلی بر تولید این ماده گذاشته شده تا بیشترین مقدار پس از اجرای قرارداد تولید 
شود. همچنین می توان به اقدامات انجام شده در واحد HD  و EG  اشاره کرد که 
در واحد EG  فرمت قرارداد تهیه شده و با شرکت Shell قرارداد منعقد شده است.

مدیرخوش فکر شرکت در ادامه با برشمردن نقاط قوت مجموعه پتروشیمی مارون از 
جمله شهرت و خوش نامی شرکت، موقعیت جغرافیایی مناسب و دسترسی به آب 
های آزاد جهت صادرات، سودآور بودن شرکت و موقعیت محکم مالی، برخورداری 
از زیرساخت ها و امکانات مناسب تکنولوژی پیشرفته و به روز و از همه مهمتر منابع 
انسانی ارزشمند شرکت به عنوان نیروهای جوان و مستعدی که در کنار مدیران با 
تجربه به افتخار آفرینی می اندیشند متذکر گردید در کنار این نقاط قوت نقاط ضعفی 
هر چند کم در مجموعه وجود دارد که باید برای برطرف کردن آنها نیز توجه جدی 
داشته باشیم که تدوین برنامه های آموزشی برای ارتقاء دانش پرسنل و راهکارهای 
جذب و نگهداشــت نیروهای متخصص و بهبود علمی فرآیندهــا از آن جمله اند.
مهندس موسوی در بخش دیگری از گزارش مفصل خود پروژه های مدیریتی تامین 
خوراک جهت پتروشیمی مارون را در سه بخش کوتاه مدت، میان مدت، و بلندمدت 
دسته بندی کرده و در این مورد بیان داشت: با خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه 
کمپرسور و استفاده از گازهای مازاد NGLهای 700 و ۸00 توانستیم حدود هشت 
درصد به خوراک شرکت بیافزاییم و در همین راستا با توجه به مقدار گاز قابل تحویل 
نیاز به یک دستگاه کمپرسور دوم وجود داشت که جهت تامین آن هم اقدام شده است.
 NGL عــالوه بر این، انجام کارهای مهندســی پــروژه طرح دریافت خــوراک از
۵00 بر اســاس مصوب هیات مدیره شــرکت ملی نفت ایــران در مرحله توافق 
نهایــی و دریافــت مجوز از شــرکت مذکور جهت شــروع به کار اجــرای پروژه 
اســت که با اتجــام آن حدود ۱7 درصد به خوراک شــرکت اضافه خواهد شــد.
همچنیــن پیگیــری جهــت دریافت مجــوز منابع جدیــد خــوراک از جمله 
NGL  هــای ۱۸00 و 2۴00 جهــت تامین کمبود خــوراک واحدهای موجود 
و طرح های توســعه ای جدید شــرکت و همچنین شناســایی و پیگیری سایر 
منابــع خــوراک از جملــه طرح های بلنــد مدت “مارون” به شــمار مــی رود.
مدیر ارشد مجموعه افتخار آفرین پتروشیمی مارون در ادامه با اشاره به طرح های توسعه 
ای در دست اجرای مجموعه توضیح اجمالی در خصوص مراحل اجرای آن ارایه کرد.
مهندس موســوی طرح تولید 36 هزار تن اتیلن اکساید در سال به عنوان  خوراک 
واحد اتوکسیالت، تولید 6۱ هزار تن اتوکسیالت در سال )ماده اولیه شوینده(،  واحد 
کامپاندینگ، مطالعه و بررسی استفاده از اتیلن مازاد تولیدی را از جمله این طرح ها نام برد.

ش
خو

سر
قه 

دی
ص

اهتمام جدی مدیریت به تعالی سازمانی
پتروشیمی مارون، پیشتاز در بهینه سازی و زنجیره ارزش
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طرح های توسعه ای Utility  مستقل شامل طرح تولید آب، برق و تولید همزمان 
بخار و نیز پروژه کمپرسور سوم واحد تولید C2R  اهواز می باشد که اجرای آن ها با 
توجه به مصرف باالی آب از اهمیت زیادی برخوردار است. چراکه تامین آب مصرفی از 
پتروشیمی فجر هزینه های زیادی معادل ماهانه 30 میلیارد تومان را بر شرکت تحمیل 
می کند و اجرای طرح های مذکور سبب کاهش هزینه ها خواهد شد. مدیرعامل 
شرکت در تکمیل صحبتهای این بخش خود افزود: در کنار آن واحد تصفیه پساب 
MBR(( در مرحله راه اندازی است و امیدواریم تا در آینده نزدیک به بهره برداری برسد 
تا بتوانیم در زمره شرکتهای پتروشیمی پیشرو در اهتمام به مقوله صنعت سبز باشیم.

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شــرکت در خصوص قیمت گــذاری نرخ خوراک 
مصرفی شرکت پتروشیمی مارون و رایزنی های متعدد صورت پذیرفته افزود: جلسات 
متعددی در این خصوص برگزار شــده و تاکنون فرمول قطعی تعیین نشده است 
ولــی باز امیدواریم تا بزودی این امر انجام شــود. وی همچنین در خصوص تبعات 
ناشــی از اجرای طرح برجام نیز باید به این نکته اشاره کرد که اگرچه برای برخی 

از مواد مصرفی همچون کاتالیســت ها موفق به خرید از کشورهای خارجی شده 
ایم اما تاکنون کانال های مالی برقرار نشــده و هنوز مسیرهای بانکی گشوده نشده 
اســت و بسیار امیدوار و خوش بینیم که با برطرف شدن این محدودیت های مالی 
بتوانیم در تبادالت بانکی راحت تر و ســهل تر، عملیات بانکی خود را انجام دهیم 
که مســلما اثرات بسیار مثبتی به ســود و عملکرد مالی شرکت خواهد گذاشت.

مهندس رحیم شریف موسوی که در پتروشیمی بندر امام، پتروشیمی اراک»شازند« 
و پتروشــیمی اروند حضور و رویکردهای توســعه ای او بســیار موفــق و کارآمد 
نشــان داده اســت دارای دیدگاه های خالقانه و با برنامه برای ایجاد شــرکت های 
جدید در توسعه پایین دســتی مجموعه در واحدهای کامپاندینگ، اتیل اکساید، 
اوکســیالت، تصفیه پساب و ... قائل بوده که باعث استفاده از جوایز و معافیت های 
مالیاتــی و بهره مندی از تخفیف های پلکانی خوراک در زنجیره تولید می باشــد.

 عالوه بر این، با توجه به مواردی همچون ورود شرکت به زنجیره های تولید در بخش 
های پلیمری و شیمیایی با استفاده از محصوالت شرکت،  Utility  مستقل، افزایش 
ظرفیت و بروزآوری واحدها، استفاده از اتیلن مازاد در طرح PE سبک، دارا بودن واحد 
باالدستی  C2R  و واحد OL  و ...   نشان داده به درایت مدیران ارشد مجموعه، شرکت 
پتروشیمی مارون در حال تبدیل شدن به یک مجموعه یکپارچه است و به کمک 
همین تجربه و توانمندی، طرح هاب پتروشیمی را در دست مطالعه و پیگیری دارد.

همچنین با توجه به ســرمایه گذاری های بلند مدت شــرکت تــا امروز به مبلغ 
بیش از ۱200 میلیارد تومان خوشــبختانه بهره برداری تدریجی از آن ها شــروع 

شــده و در آینده نزدیک اثرات بیشــتر اقتصادی در شرکت مشاهده خواهد شد.
شایان ذکر اســت هرچند در سال مالی گذشته مقطعی به علت قطع موقت برق 
تحویلی از طرف شرکت پتروشیمی فجر و توقف تولید ناشی از آن، تعمیرات اساسی 
واحدهای فرآیندی شرکت، تغییر نرخ ها و ... از عواملی بود که پتروشیمی مارون را 
در عملکــرد تحت تاثیر قرار دهد اما مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در دکترین 
کاری مجموعه و حمایتی که اعضای هیات مدیره تمام قد از مدیر ارشد خود دارند 
نشان داده که با توجه به پتانسیل باالی شرکت و منابع انسانی ارزشمند و موقعیت 
جغرافیایی خاص آن،برند پرآوازه و مدیریتی نوگرا که به توسعه همه جانبه می اندیشد 
در ســال 96 یکی از بهترین عملکردها را در تاریخ پرافتخــار خود ورق خواهد زد.

اجــازه می خواهیــم از بچه های خــوب روابط عمومی و ســهام کــه به گرمی 
پذیــرای اهــل مطبــوع بــوده و لطــف بزرگــواران دکتــر باقــری و مهندس 
ســرمدی در حق این خبرنگار قدیمی نهایت لطف و تشــکر را داشــته باشــید.

برخي از افتخارات شركت در سال 1395
- انتخاب شرکت به عنوان صادر کننده نمونه استان خوزستان براي چهارمین سال 

پیاپي
- انتخــاب شــرکت به عنــوان شــرکت نمونــه در گــروه پتروشــیمی ها در 
خصــوص اخــذ گواهینامــه حمایــت از مصــرف کننــدگان در ســطح ملی

- اخذ رتبه 3۴ ام در بین یکصد شرکت برتر کشور به انتخاب سازمان مدیریت صنعتي 
با یک رتبه صعود

- کســب رتبــه ســوم در رتبه بندي شــرکتهاي برتر کشــور از نظر شــاخص 
بازدهــی فــروش ۴6درصــد )هادینگ( به انتخــاب ســازمان مدیریت صنعتي 
- کسب رتبه سوم شــاخص باالترین ارزش بازار )۱3۸۵۴0 میلیارد ریال( در بین 

شرکتهاي برتر کشور 
- کســب رتبه ۵ام از نظر فروش ۴۸630/9 میلیارد ریــال در گروه های زیر گروه 

پتروشیمی
- کسب رتبه ی دوم از نظر صادرکننده برتر کشور در شاخه ی پلیمر در گروه پتروشیمی 
- کســب مقام دوم در بین شرکت هاي پتروشیمي بصورت تجمعی در هفتمین 

جشنواره بهره وري
- کســب لوح تقدیر در تجربیــات موفق بهره وري در کلیــه صنایع و معرفي به 
عنوان یکي از 20 شــرکت برتر در ســطح ایــران و ارتقــاء ۱00 درصدی کمی 
نظــام پیشــنهادات در نرم افــزار در ســال 9۵ با ثبت بیش از ۱200 پیشــنهاد
- حضور در همایش جایزه تعالی صنعت پتروشیمی وکسب تقدیرنامه ۵ ستاره برای 
شرکت پتروشیمی مارون با چندین پله صعود نسبت به سال های پیش در حوزه 

های مختلف.
- انجام ممیزی مراقبتی ســالیانه خارجی در تاریخ های ۱۵ الی 9۵/۱2/۱7 توسط 
 ISO۱۴00۱ - 900۱ ISO و تمدید موفقیت آمیز گواهینامه های AGS شرکت
- ISO3۱000 - 2700۱ ISO - ۵000۱ ISO - ۱۸00۱ OHSAS بــرای یک 

سال آینده.
- اخذ اســتاندارد مدیریت ریســک  ISO3۱000 و اســتاندارد امنیت اطالعات 

ISO۱60۱702۵ و استاندارد کیفیت آزمایشگاه  ISO2700۱

صادر کننده نمونه 
خــوزستـــــان
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روزنامه ها تیتر زدند: متاســفانه مریم میرزخانی را از دست دادیم. مریم میرزاخانی از میان ما 
رفت. اما اگر درســت و دقیق بنگریم بیش از ۱۵ ســال است که ما مریم را از دست داده ایم 
و کک مان هم نگزید. ما مریم را زمانی از دســت دادیم که وی به آمریکا مهاجرت کرد و ما 
بهره مان از او این شد که مریم روزی جایزه ای جهانی گرفت و ما مثل همیشه بسیار خرسند 
شدیم که یک ایرانی جایزه گرفت و البته جایزه اش برای دانشگاه آمریکایی اعتبار آورد و نه 
ما )هرچند که او چون شهروند آمریکا نبود، جایزه اش به نام یک ایرانی ثبت شد(. امروز که 
او به آن جهان رحلت کرده همه پیام تسلیت می نویسند به ویژه سیاسیون! ولی آن روز که 
وی به آن سوی جهان مهاجرت کرد کسی حتی نفهمید چه برسد به این که تسلیت بگوید. 
به گفته دکتر مجتبی لشــکربلوکی ، زمانی در دانشــگاه صنعتی شــریف با دو المپیادی 
کــه هر دو مدال طال داشــتند هــم اتاق بودم. به وضــوح می دیدم که آنان عــالوه بر نبوغ 
شــان، منافع بســیاری برای جامعه دارند. مهم تر از تولید، بازتولید و انتشــار علمی که انجام 
مــی دهند، مایــه دلگرمی و الهام دیگرانند. دیگران به آنان به چشــم یک پیشــرو، یک الگو و 
یک قهرمان نگاه می کردند و وجودشــان چقدر مغتنم و دلگــرم کننده بود و همین المپیادی 
هــا، همین نخبه ها، همیــن باهوش ها وقتی فــارغ التحصیل می شــوند و وارد کار، صنعت، 
دولت و یا کســوتی دانشــگاهی می شــوند چقدر می توانند گره از کار فروبسته ما بگشایند.
روزی روزگاری می گفتیم موج مهاجرت نخبگان اکنون کار به »سونامی فرار نخبگان« رسیده 
است. در گذشته تا مقطِع کارشناسی براي جهان اول نیرو تربیت می کردیم و آن را دو دستی به 
همان غربی تحویل می دادیم که بر علیه شان شعار مرگ بر می دهیم یعنی سرمایه گذاری بی 
بازگشت. اکنون کار به جایی رسیده است که ارشد و دکترا صادر می کنیم و این یعنی تاراج.
به همین خاطر است که دچار بیماری »رقیق شدگی هوش ملی« شده ایم. بگذارید 
ساده تر توضیح دهم: فرض کنید که هر کدام از ما یک میزان هوش داریم. هوش 
تمام ایرانیان را اگر با هم جمع کنیم و تقسیم بر ۸0 میلیون ایرانی کنیم می شود 
هوش متوســط ایرانیان. حال اگر در طول 30 سال پیاپی، باهوش ها و نخبگان 
از کشور مهاجرت کنند به تدریج متوسط هوش ما کاهش پیدا می کند به این 
می گویند رقیق شدگی متوسط هوش جامعه. رفتن نخبگان از یک طرف باعث 
ترقیق هوشی می شود یک تاثیر بد دیگر هم دارد: کاهش انباره ژنتیکی. یعنی 
چه؟ وقتی یک نخبه می رود با خودش ژن نخبگی دخترش، پســرش و نسل 
آتــی اش را هم می برد. یعنی باهوش بعدی دیگر در ایران متولد نمی شــود! 

فرعی تشخیص دهد، کامیاب نخواهد شد. اولین کار همه ما این است که مساله هر سیستم اقتصادی-اجتماعی که نتواند مسایل مهم اش را از مسایل 
مهاجرت نخبگان را مانند ثروت ملی، برجسته و تبدیل به یک مساله ملی کنیم. اگر خاطرتان باشد دکلی نفتی در دولت قبلی گم شده بود. بیش از هزار بار در رسانه ها توسط 
مسوولین تکرار شد. سوال من این است، آیا نخبگانی که رفتند به اندازه یک دکل نفتی ارزش نداشتند؟ می خواهم تاکید کنم آن چه مرا متاثر می کند مهاجرت نخبگان نیست، 
مهاجرت بی بازگشت و بی بازده نخبگان است. این موضوع را باید آنقدر تکرار کرد که به یک تقاضای اجتماعی تبدیل شود. دست کم به اندازه یکی از کشورهای جنوب شرقی آسیا 
عمل کنیم که یک پایگاه اطالعاتی و دسترسی شبانه روزی به نخبگان خارج از کشور دارد و در هر موضوعی که الزم است مشورت یا خدمت می گیرد و بسیار نیز راهگشا بوده است.
حاال فرض کنید که نخبگان ماندند یا نخبگان بازگشتتد، همین کافیست؟ آنچه ما با آن روبرو هستیم فقط مساله مهاجرت نخبگان نیست. »فرسایش نخبگان« نیز 
مطرح است. حاال ممکن است بگویید چرا این قدر باید لی به الالی نخبگان گذاشت. از زمانی که پروفسور سمیعی به ایران آمده است منشا خدمات و برکات بسیاری 

آمد می توانست بسیار بیشتر برای کشور خلق شده است، اگر او زودتر و بیشتر به ایران می 
توان چنین طوفانی بپا کند، فکرش را بکنید ارزش کند. وقتی یک پروفسور سمیعی می 
بازگردند )نه حتی تمام سال( چه می شود؟که هزاران نخبه ثروت و معرفت اگر به کشور 
گفته اند از این که فرار مغز ها در چند سال اخیر عددهای بسیاری در مورد مهاجرت نخبگان 
صدمه زده اســت. چون همه این ها تخمین 300 برابر جنگ ایران و عراق به اقتصاد ایران 
را می گویم و تمام: خداوند فرمود اگر شکرگذار است به آن ها استناد نمی کنم. فقط یک نکته 

نعمت ها باشیم، افزون خواهد شد و اگر نه عذابش شدید خواهد بود. رقیق شدن هوش ملی، عذابی شدید نیست؟ حیف است این سرزمین هزاران پزشک و مدیر و مهندس و 
متخصص داشته باشد اما سالمت، مدیریت، صنعت و تجارت ما به سامان نباشد. اگر برای نخبگان این سرزمین بیش از دکل نفتی ارزش قائل شویم، آینده ای بهتر در انتظار ماست.
خبر درگذشــت خانم میرزاخانی ، ریاضیدان برجســته ایرانی تکان دهنده و تاســف آور بود . خاموشــی زودهنگام این ســتاره خوش درخشــیده را به خانواده ی 
محترم ایشــان و عموم ایرانیان عزیز تســلیت گفته و امیدواریم هرچه بیشتر قدراســتعدادهای ایران عزیز را بدانیم. مریم میرزاخانی ، ریاضیدان نابغه ایرانی و استاد 
دانشــگاه اســتانفورد متولد ۱3 اردیبهشت ۱3۵6 در شــهر تهران اســت . میرزاخانی پس از پایان دوره کارشناســی برای ادامه تحصیل به دانشگاه هاروارد آمریکا 
رفت . وی در ســال ۱999 میالدی زمانی که در دانشــگاه پرینســتون به تحقیق و تدریس اشــتغال داشت موفق شــد راه حلی برای یک مشکل ریاضی پیدا کند 
. ریاضیدانــان مــدت های طوالنی بود که به دنبال یافتن راه عملی برای محاســبه حجم رمزهای جایگزین فرم های هندســی هذلولی بودنــد و در این میان مریم 
میرزاخانی جوان در دانشــگاه پرینســتون نشــان داد با استفاده از ریاضیات شــاید بتوان بهترین راه را به سوی دست یافتن به راه حلی روشــن در اختیار داشت . 
وی در ســال 20۱۴ بــه خاطر کار بر »دینامیک و هندســه ســطوح ریمانی و فضاهــای پیمانه ای آنها « برنده مدال فیلدز شــد که باالترین جایــزه در ریاضیات 
اســت . وی نخســتین زن و نخســتین ایرانی برنده مدال فیلدز اســت . میرزا خانی به دلیل بیماری ســرطان در یکی از بیمارســتان های آمریکا بســتری بود .
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رقیق شــدگی هوش  اجتماعــی  بیمــاری 
اشتباه  مساله  بر  تژیک  اســترا تمرکز  و  نیان  یرا ا
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مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه بهمن )ســهامی عام( روز دوشنبه مورخ 
96/0۴/۱9 در محل سالن همایش های بین المللی هتل المپیک تشکیل شد. در این 
مجمع که با حضور بیش از 73/76 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست 
مجمع برعهده جناب حمیدرضا منجی بود که جنابان احمدرضا سپه وند و مجتبی کامل 
نیا در مقام نظار اول و دوم و خانم زهرا قربانی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند. 
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط مدیرعامل شرکت مربوط به اهم 
فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به ۱39۵/۱2/30 و پس از استماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده ۱29 با تقسیم سود 200 ریالی به ازای هر 
سهم به کار خود پایان دادند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر  به عنوان حسابرس 
و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل 

برای سال مالی منتهی به پایان اسفندماه ۱396 انتخاب گردیدند.
اندکی دیر شد ولی درگرمای ۴2 درجه تهران افتان و خیزان خودرا به هتل المپیک 
رساندم یا به تعبیر اصحاب خبر هتل ورزش.جلسه مجمع گروه بهمن در تاالر هتل برگزار 
بود. بچه های قدیمی لطف دارند و می شناختند ولی حوالت به عزیزی شد که گفتند 
مسئولیت نیروی انسانی را در شرکت می دارند. سالم و ادب کردم و رخصت حضور 
طلبیدیم، همینکه گفتند   خبرنگارند حضورمان به اما و اگر رسید، عرض شد سهام دار 
هم هستم. از این باب هم فرمودند بفرمائید که دست خالی هستیم. فرمودند ما 3۵0 
بسته داشتیم که تمام شد. با لطف بچه های قدیم به ردیف دوم هدایت شدم و عینک 
را به چشم زدم، که این هم شده سوغاتی نیم قرن کار مطبوعاتی و نوشتن و خواندن. 
در مسند مجمع گروهی را دیدم که احساس کردم بهمن رخت نو پوشیده تا در جشن 
با اعتباری که برازنده نامش است خودنمایی کند و دل ببرد. جناب منصور پور زرین که 
ریز و درشت کا را در بدنه خودروسازی و مدیریت تحول گرا آموخته و خوب هم آموخته 
و در میدان کاری نشان داده که چه هوشمندانه و با تفکر درایت و تدبیر می کند به اهم 

اقدامات و دستاوردهای گروه بهمن در سال 9۵ می پرداخت از جمله:
- دســتیابی بــه ســود ۱3۴0 میلیــارد ریالی و تحقق هــدف ســودآوري پایدار
- کســب ســهم حــدود 3۵ درصــد از کل بــازار خودروهــاي تجــاري بــاري 
- حفظ جایگاه نخســت ســهم بــازار بیــش از ۴۸ درصد خودروهــای کامیونت

- قرار گرفتن در جمع ۱00 شرکت برتر با رتبه ۸6 در سال ۱39۵
- بهسازی سالن ها و خطوط تولید شرکت بهمن موتور

- ارتقا سطح کیفی سواری مزدا 3 از سه ستاره به چهار ستاره و قرار گرفتن در جایگاه 
اول گروه خودروهای سبک

- کسب باالترین رتبه رضایت مشتریان در حوزه کیفیت / فروش/ خدمات پس از فروش 
در شرکت بهمن دیزل

- اجــرای پروژه های توســعه محصول در حوزه ســواری در شــرکت بهمن موتور
- توسعه فضای فیزیکی کارخانه بهمن دیزل با خرید ملک مجاور کارخانه در شهرک 

صنعتی قزوین
 J6 ایجاد خط ساخت کابین کشنده -

- تولید ازمایشی محصول کشنده ۴2۵0 مدل 20۱6
- تمرکز واححدهای ستادی گروه بهمن

- کاهش نمره منفی اکثر محصوالت 
- جابجایی سازمان فروش شرکت بهمن موتور

- کاهش زمان امدادرسانی به خودروها از ۴۱ دقیقه به 3۸ دقیقه
- احداث زیرگذر راه آهن جهت تسهیل حمل و نقل

بر باورم هست که این مدیریت صف می تواند با اجرائی کردن برنامه های مدون خود 
در تداوم یک ســوددهی پایدار و ارزش آفرینی توامان آینده ای برای شرکت رقم بزند 
که تمام سهامداران و ذینفعان از بودن در این مجموعه بخود و داشته هایشان ببالند.

حسابهای شفاف که حاصل کار مدیران مالی آگاه و مورد قبول نشان از آن می داد که 
بهمن نو شده است.
پیام هیات مدیره

در سالی که گذشت رکود صنعت خودرو شکسته شده و فضاي کسب و کار در این 

صنعت رقابتی تر گردید ؛ که منجر به افزایش تنوع و حق انتخاب براي مشتریان و شکل 
گیري شرایط رقابتی تر در زمینه فروش و تسهیل شرایط فروش اقساطی و... شد؛ سال 
9۵ را می توان سال جهش دوباره صنعت خودرو ایران نامید، سالی که با اجرایی شدن 
برجام و رفع محدودیت هاي بین المللی، تفاهم نامه ها و قرار دادهاي مهمی در صنعت 
خودرو ایران نهایی شــدند و تیراژ تولید صنعت خودرو ایران هم در حدود 3۸ درصد 
افزایش یافت . در این سال تغییرات صنعت خودرو جهان به سمت تولید خودروهاي پاک 
و هوشمند حرکت نمود؛که نقطه عطفی در این صنعت محسوب می گردد و ورود آنها 
به کشور می تواند به عنوان فرصتی راهبردي مورد توجه خودروسازان داخلی قرار گیرد.
گروه بهمن به عنوان یکی از هولدینگ هاي برتر با محوریت کســب و کار خودرو (

خودروهاي سواري، کار و تجاري) مطرح می باشد.  ظرفیت اسمی تولید این شرکت 
۱۱0 هزار دستگاه انواع خودرو بوده که با داشتن زیرساخت هاي مناسب تولیدي و نیروي 
هاي متخصص و توانمند به عنوان بازیگر مهم صنعت خودرو محسوب می گردد. در 
سالی که گذشت این شرکت با چالش هایی از جمله محدودیت هایی نظیر ادامه بخشی 
از تحریم هاي بین المللی در زمینه مالی و نقل و انتقاالت پولی، رکود اقتصادي، پایین 
بودن تقاضا، دشواري تامین سرمایه در گردش و افزایش هزینه هاي جذب نشده مواجه 
بود؛ لیکن با راهبرد توسعه و تنوع محصوالت به ویژه در بخش خودروهاي تجاري عالوه بر 
افزایش تیراژ تولید و دستیابی به سود پیش بینی شده، توانست با ارایه محصوالت متنوع و 
در طبقات قیمتی مختلف در جهت افزایش رضایت مشتریان گام بردارد. هدف عالیه گروه 
بهمن تبدیل شدن به ارکان صنعت خودروسازي کشور می باشد؛ در این راستا اهداف ذیل 
تعیین گردیده است؛ که یقین داریم تحقق این اهداف با تالش پرسنل خدوم گروه بهمن 
و بهبود فضاي کسب و کار می تواند موجبات رضایت مندي شما عزیزان را فراهم آورد.

- تمرکز بر کسب و کار خودرو به عنوان کسب و کار محوري 
- اصالح سبد دارایی هاي گروه با ادغام یا فروش شرکت هاي زیان ده، کم بازده و فروش 

امالک مازاد 
- توســعه ســبد محصوالت خودرویی با رویکرد تولید انبوه و توسعه زیرساخت ها 

- برنامه افزایش تولید در جهت دستیابی به ظرفیت اسمی 
- جذب شــرکاي تجاري خارجی معتبر و توســعه مشــارکت با شــرکاي فعلی 

- اصالح ساختار ستاد و شرکت هاي تابعه گروه بهمن 
- انتقــال فنــاوري هــاي روز جهــت بهبــود زیرســاخت هاي تولیــدي فعلی 

- ارتقاي بهره وري در کلیه سطوح سازمانی 
- اصالح و بازنگري زنجیره ارزش خودرویی گروه بهمن 

- اصــالح و بهبــود روش هــاي فــروش محصــوالت و خدمات پــس از فروش 
- عمق بخشی به ساخت داخل محصوالت 

- دستیابی به سهم 20 درصدي بازار تولید وانت 
- حفــظ رهبــري بــازار تولیــد خودروهــاي تجــاري ســبک )کامیونــت(
- قــرار گرفتن در بین 3 تامین کننده اصلی خودروهاي تجاري سنگین)کشــنده(
- قرار گرفتن در بین 3 تامین کننده اصلی خودروهاي مسافري جمعی)مینی بوس(
- عرضــه محصــوالت ســواري جدیــد در بخش ســواري متوســط خانوادگی 

SUV عرضه محصوالت متنوع -
با مدیریت جدید و بکارگیري سیاست هاي پیشروي ذیل به عنوان خط مشی هاي 
راهبردي، می توانیم نســبت به تحقق اهداف عالیه در گروه بهمن امیدوار باشــیم :

- تمرکز در فرآیندهاي تصمیم گیري 
- اصالح ساختار مالی

حفظ جایگاه نخست، تحقق سودآوری پایدار و ارتقاء کیفیت
هم سود داد 20 تومان هم یک سهم جایزه ؛ گروه بهمن رخت نو پوشید
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مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شــرکت نفت ایرانول )سهامی عام( 
مــورخ ۱396/0۴/03در مجموعــه فرهنگــی ورزشــی تــالش برگــزار گردید. 
در این مجمع که با حضور 9۴/6۵  سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای بهروز خالق ویردی بود، که جنابان علی پرتوی و حمید دیانت پی 
در مقام نظار اول و دوم و آقای علی رحیمی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیــره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفته در طی ســال مالی منتهی بــه ۱39۵/۱2/30 و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهــای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده ۱29 با تقســیم ســود ۱۸00 

ریالی به ازای هر ســهم به کار خــود پایان دادند.
همچنین موسســه حسابرسی هوشــیار بهمند 
به عنــوان بازرس اصلی و موسســه حسابرســی 
هوشــیار ممیز بــه عنوان بــازرس علــی البدل 
بــرای مــدت یــک ســال انتخــاب گردیدند.

برای نخستین بار شــرکت نفت ایرانول موفق شد 
بیشترین رشد سوددهی  عملیاتی با ۱۴درصد و سود 
خالص با 39 درصد افزایش را در بین شــرکت های  
روانکار نسبت به سال ۱39۴ به خود اختصاص دهد.

مدیر مدبر شرکت نفت ایرانول پیرامون عملکرد شرکت 
طی دو سال گذشته گفت: رشد سوددهی، اجرای 
پروژه های اساسی و اصالح ساختار، توجه به نیروی 

انسانی، کاهش 3 درصدی بهای تمام شده محصوالت، صرفه جویی و کاهش هزینه ها، 
افزایش سهم بازار و کاهش خام فروشی و تدوین استراتژی بلندمدت برای این شرکت 
از مهم ترین رویدادهای شرکت بوده است. مهندس عیسی اسحاقی افزود: طی سه سال 
گذشته رکورد تولید و فروش مقداری و مبلغی محصول نهایی، سوددهی و مقدار صادرات 
به خصوص محصول نهایی را شکسته و سهم بازار ایرانول را حدود ۴ درصد افزایش داده ایم.

مدیری که فرمایشات مقام معظم رهبری را در اقتصاد مقاومتی و یکی از قطب های 
کارکردی آن یعنی ارتقاء زنجیره فروش و ارزش افزوده را نصب العین خود قرارداده در 
ادامه گزارش خود افزود: در این مدت خام فروشی را 30 درصد کاهش و فروش مقداری 
محصول نهایی را 30 درصد افزایش داده ایم. مدیرعامل شرکت مهندس اسحاقی از 
بهره برداری پایانه صادراتی ایرانول، برج خنک کننده پاالیشگاه آبادان و خط ریلی حمل 

خبر داد و گفت: استراتژی ایرانول برای محصوالت صادراتی ظرف سه ماه آینده 
می شود که بر اساس این برنامه سال ۱۴0۴ به زودی نهایی و تصویب 
طی هشت سال خام فروشی ایرانول 

دکترین به طور تقریبی به صفر می رسد. و این 
که همان تجلی اقتصاد مقاومتی است 
یعنی خام فروشی ممنوع، زنجیره 

ارزشی بســازید. وی از 

تهیه حدود ۱2 پروژه به همراه برنامه زمانبندی شده ظرف پنج سال آینده در این شرکت 
خبر داد. و اضافه کرد: سود ایرانول از ۱۴۵ میلیارد تومان در سال 9۴ به 203 میلیارد 
تومان در سال 9۵ افزایش یافته که ناشی از کاهش اساسی هزینه های مالی و بهای تمام 
شده فروش، تغییر در سیاست های فروش و فروش ساختمان مازاد شرکت است. در 
مجمع فوق العاده نیز که برای افزایش سرمایه بعد از مجمع عادی برگزار شد، سهامداران 
بعد از ۱0 ســال با ۱۵0 میلیارد تومان افزایش سرمایه در دو مرحله موافقت کردند.

برای درک درستی از آنچه مرد علم و تجربه مهندس اسحاقی و بچه های خوب ایرانول 
در سال 9۵ رقم زدند و از تولید  روغن گیاهی موتور گرفته تا افزایش سهم از بازار و 
حضور درخشان در نمایشگاه ها و کسب جوائز و تندیس های گوناگون که نشان دهنده 
تالش جهادگونه آنهااست کافی است نگاهی به آمار عملکرد بچه های خوب و زحمتکس 
ایرانول و مدیــر الیق این مجموعه فخرآور انداخت.
مهمترین دستاوردهای شركت در سال 95 به 

شرح زیر بوده است:
کســب مقــام اول در خــام فروشــی )۴۵0000 
تن روغــن پایه( و کســب مقــام دوم در صادرات 
و فــروش محصول نهایــی در بین شــرکت های 
تولیــد کننده روغن و روانکار )شــرکت نفت بهران 
بیشــترین فروش محصول نهایی را دارا می باشد(
کاهش هزینه های شــرکت به میزان ساالنه 700 
میلیون تومان با جذب نیروهای پیمانی و انعقاد قرارداد 
مســتقیم با آن ها. پیشرفت فیزیکی ساخت پایانه 
صادراتی ایرانول به میزان 9۵ درصد و افتتاح و بهره 
برداری در مرداد ماه سال جاری استفاده از فیلترهای تازه خریداری شده که موجب 
می گردد روغن موجود در slagvax به ۱0 درصد کاهش یابد. اتصال به خط راه آهن 
و کاهش هزینه های حمل و نقل مذاکره با شرکت CCP کانادا جهت تولید روغن 
های نوع 2 و 3 در پاالیشگاه ابادان )در حال حاضر هیچ شرکت داخلی این روغن ها را 
تولید نمی کند و ساالنه ۱00 هزار تن واردات روغنهای نوع 2 و 3 صورت می گیرد.( 
مذاکره با شرکت لوکول جهت تولید تحت لیسانس روغن های دریایی )ساالنه ۱0 
میلیون لیتر واردات روغن دریایی به کشور صورت می گیرد( کاهش ۵0 درصد خام 
فروشی در 3 ماهه بهار 96 نسبت به سال گذشته افزایش 3 درصد - ۴ درصد سهم 
بازار صادرات 30 میلیارد تومانی محصول نهایی در سال 9۵ و پیش بینی صادرات 60 

میلیارد تومانی برای سال 96
تــالش بــرای افزایــش فــروش محصول نهایــی به جــای فروش روغــن پایه

قرارداد با شرکت پتروناس ایتالیا جهت تولید تحت لیسانس روغن و فروش در بازارهای 
پیش  بینی سود 203 میلیارد تومانی حاصل از فروش نهایی در اروپا 

سال 96.
فزایش  سرمایه شرکت از ۱00 میلیارد تومان ا

به 2۵0 میلیارد تومان طی 
دو مرحلــه )۱00 

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

ندای جهادگونه ایجاد زنجیره ارزش بجای خام فروشی
سود آفرینی مستمر ایرانول با شاهکار مدیریتی مهندس اسحاقی
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میلیارد تومان قطعی و ۵0 میلیارد تومان در اختیار هیات مدیره( از محل مطالبات حال 
شده و آورده سهامداران.

و برای شناخت بهتر از آنچه مدیران الیق و آزموده شرکت برای آینده در نظر دارند و در دکترین 
کاری خود برای اجرای آن اصول اصرار دارند نگاهی داشته باشیم به پروژه های در دست اقدام:

- ساخت پروژه مخازن بندر امام با پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصد و نیاز به سرمایه گذاری ۴۴ 
میلیارد ریالی و با بازگشت سرمایه دوساله. )ساالنه ۱0 میلیارد تومان بابت اجاره مخازن 
مورد نیاز به شرکت نفت بهران پرداخت می گردد با بهره برداری از این پروژه عالوه بر کاهش 
هزینه ها درآمد 30 میلیارد تومان در سال ناشی از اجاره مخازن عاید شرکت می گردد(

- احداث پروژه واحد موم گیری )فاز 
اول( با ســرمایه گذاری ۱9 میلیارد 
تومانی و پیشرفت فیزیکی ۵۵ درصد 
)بازگشت سرمایه طی 2 سال( با بهره 
برداری از این پروژه ۱۱ میلیون لیتر 
روغن پایه از slgvax استحصال می 
 ۵۴0 slagvax گردد. )قیمت فروش
دالر در هر تن و قیمت فروش روغن 
پایه 6۸0 دالر در هر تن می باشــد(

- احــداث پروژه واحد موم گیــری )فاز دو( 
از آذرماه ســال جاری با سرمایه گذاری ۵۵ 
میلیارد تومان )بازگشت سرمایه طی دو سال 
( که با بهره برداری از این پروژه روغن موجود 
در slagvax به زیر 3 درصد خواهد رسید.

- پروژه تامین یوتیلیتی مورد نیاز با سرمایه 
گذاری 36 میلیارد تومان )بازگشت سرمایه 

طی دو سال(
و در آخــر نه به عنوان یک ســهامدار و یا یک پیر مطبوعاتــی و خبرنگار بلکه به 
عنوان یک ایرانی آزاده فقط ســجده شکر به زمین گذارم بدین بشارت های خوش 
که این مدیران خدوم بر دل ها جاری ساختند. چون ایرانی آباد آرزویمان باشد این 
مســلم می شــود در پناه حمایت از مردان کار چون مهندس اسحاقی. خدا قوت.

پیام هیات مدیره
خداونــد متعال را شــاکریم که توانســتیم پس از یک ســال تالش و کوشــش 
مجموعه شــرکت نفت ایرانول، مجــدداً« گردهم آییم تا بار دیگر بر مســئولیت 
اصلــی خــود کــه همانا پاســخگویی بــه محضــر شــما ســهامداران گرامی 
کــه همــواره حمایت خــود را بــا حضورتان اعــالم کــرده اید، تاکیــد نماییم.

شــرکت نفت ایرانول، از شــرکتهای پیشــگام در تولید انــواع روانــکار در ایران 
می باشــد که در جهت کســب ســهم بازار در رقابت با سایر شــرکتهای روغن 
ســازی و از طریــق افزایش تنوع محصــول و با کیفیت باال فعالیــت می نماید.

تالش مجموعه بر این اســت تا با تمرکز بر استراتژی تنوع بخشی به محصوالت ، 
بهینه ســازی فرایندهای تولیدی و نیز نوآوری در حوزه بازاریابی و فروش از طریق 
آگاهی از نیازها و خواسته های بازار و مشتریان در صنعت روانکاری سرآمد باشد، در 
همین راستا در جهت برآورده نمودن انتظارات مشتریان دربازار رقابتی با بکارگیری 
اخرین اســتانداردها و بازسازی زیرســاختها و خطوط تولیدی حرکت می نماید.

با توجه به نامگذاری ســال پیش رو از ســوی مقام معظم رهبری به » سال اقتصاد 
مقاومتی ، تولید و اشتغال« هدف گذاری شرکت نفت ایرانول کمک به اشتغال زایی 
در کشور و کاهش خام فروشی و تولید هر چه بیشتر محصوالت نهایی می باشد که 
افزایش فروش محصوالت نهایی 
صادراتی در سال ۱39۵ نسبت 
به سال ۱39۴ موید این موضوع 
است. شــایان ذکر است جهت 
تحقق این هدف، با اســتفاده از 
دانش و تجربــات متخصصان 
ایرانی تــا پایان ســال ۱39۵، 
بخش عظیمی از پروژه مخازن 
در بندر امام خمینی و نیز تولید 
روغن نهایی در پاالیشگاه روغن سازی 
آبادان پس از 36 ســال، از محل منابع 
موجود در داخلکشور به انجام رسیده و 
با اتکا به خداوند متعال در ســال ۱396 
به بهــره برداری کامل خواهد رســید.

در پایان امیدواریم در سایه عنایات الهی 
و بهره مندی از دانش و همفکری تمامی 
کارکنان شرکت که شایسته تشکر و قدردانی هستند و استفاده از رهنمودهای سهامداران 
گرامی بر مشکالت و موانع متعدد پیش روی مجموعه شرکت نفت ایرانول فائق آییم 
و در جهت رشــد و تعالی شرکت و ایران اسالمی عزیزمان گام های اساسی برداریم.

چشم انداز شركت:
مــا برآنیــم با اتــکا بــه توانمنــدی در تولید انــواع روغــن و تنوع بخشــی به 
محصــوالت ویژهــف عرصــه صنعــت روانــکاری در منطقه ســرآمد باشــیم.

استراتژی های شركت نفت ایرانول:
۱- توسعه سهم بازار در کلیه محصوالت از طریق افزایش توان رقابتی و مشتری مداری 

با تاکید بر شبکه توزیع و برند
2- ارتقاء بهره وری مالی و عملیاتی سازمان از طریق تقویت زیرساخت های تولیدی، 

دانشی و مالی
3- توسعه بهره وری منابع انسانی )توانمند سازی ، تخصصی، دانش محوری و تناسب 

ساختاری( 

فروشی و کاهش چشمگیر خام  با محصوالت جدید  ر  بازا افزایش ســهم    
روانکار بین شرکت های  در  رشد سوددهی  بیشترین 
یرانول ا نفت  در  اسحاقی  شــاهکار مدیریتی مهندس 
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کارنامه درخشان رایان سایپا
بهبود و بازنگری مستمر  فرآیندها و سیستم ها

مجمع عمومی عادی سالیانه لیزینگ شرکت رایان 
سایپا )ســهامی عام( مورخ ۱396/0۴/۱0در محل 
سالن   همایش بین المللی هتل المپیک برگزار گردید. 
در ایــن مجمع که بــا حضور بیــش از 69 درصد 
ســهامداران حقیقــی و حقوقــی ، اعضــاء هیات 
مدیــره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 
حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای ابوالقاســم جمشیدی بود، که 
جنابــان علیرضا بادکوبهء هــزاوهء و ناصر آخوندی 
در مقام نظار اول و دوم و آقای ســیروس شجاعی 
برجوئــی به عنوان دبیر مجمــع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمع 
مربوط به اهم فعالیتهای صــورت پذیرفته در طی 
سال مالی منتهی به ۱39۵/۱2/30 و پس از استماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و 
تنفیذ معامالت مشــمول ماده ۱29 با تقسیم سود 
200 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

عنــوان  بــه  حسابرســی  ســازمان  همچنیــن 
شــرکت  قانونــی  بــازرس  و  حســابرس 
نمــود. انتخــاب   ۱396 مالــی  ســال  بــرای 

این روزها که بازار مجامع داغ اســت و حضور بچه 
هــای خبر اقتصاد و بیمه در مجامع بازار بورســی 
پررنگ  و پرشمار، تجربه کاری مدیران میانه کشور 
را بخوبی می توان بواســطه کارنامه و عملکردشان 
رصــد کرد و در مجمع رایان ســایپا بقول ٌخبرگان 
بــازار ســرمایه کارنامه درخشــان با نمــره الف.

رایان ســایپا با تصویب صورتهــای مالی و آنگاه که 
نوبت تقسیم سود رسید پیشــنهاد هیات مدیره و 
پانل مجمع آنی بود که ســهامداران حقیقی بدان 
خــوش نبودند و آنگاه نامی پیشــنهادی در صحن 
پیچیدکه با طنین صلــوات فضا را عطرآگین کرد .

جناب دکتر مهدی جمالی مدیر هلدینگ ســایپا 
پیشنهاد بیست تومان سود را داد و این نظر به تائید 
همگان رسید و من بیاد آوردم همواره مردان و زنان 
کار، در روزی به داد می رسند که نام اربعین بر آن 
می گذارند. چله سخت رایان سایپا گذشت و پتانسیل 
باالی آن در کنار مدیری مدبر و کارکشته در مسند 
مدیرعاملی نوید آن دارد که ســال پیش رو یکی از 
بهترین ســالهای عملکردی مجموعه ای باشد که 
چشم و چراغ مجموعه سایپا در صنعت لیزینگ است.

پیام هیات مدیره
حمد و سپاس خداوند را که به ما توفیق داد تا سال 
دیگری را در شرکت لیزینگ رایان سایپا با موفقیت 
و سودآوری سپری کنیم و از او یاری می طلبیم تا در 
ســال جدید نیز همواره رهنما و راهگشای ما باشد.

هیــات مدیــره، مدیــران و کارکنــان شــرکت، 
اعتمــاد کلیــه ســهامداران گرامــی را ارج نهاده 
دارد. ارزو  آنــان  بــرای  را  پرســودی  ســال  و 

بررسی وضعیت صنعت لیزینگ در كشور

لیزینگ یک فعالیت اعتباری کامال تخصصی است 
و در حقیقــت مجموعه ای از مبــادالت اقتصادی 
مبنــی بــر خرید اجــاره و فروش هر نــوع کاال یا 
ابزار ســرمایه ای می باشــد. در این روش شرکت 
لیزینــگ بعنــوان موجــر و متقاضی اســتفاده از 
تسهیالت لیزینگ بعنوان مستاجر نامیده می شود.

ویژگی های خاص صنعت لیزینگ
۱-تخصص  2- ســرعت عمل  3- تمرکز فعالیت  
۴- انعطاف پذیری  ۵- محدودیت های اعتباری  6- 

صوری نبودن عملیات لیزینگ
برنامه های جاری و آینده شركت

- بهبود ساختار مالی شرکت
- بهبــود و بازنگــری فرآیندهــای خدمات پس 
از فــروش بــدون مراجعــه حضوری مشــتریان

- استفاده از درگاه فروشگاهی در محل نمایندگان 
فروش

- بازنگــری و بازنویســی سیســتم هــای تحت 
وب وکال و نماینــدگان فــروش جهت اســتفاده 
بهینــه شــرکاء در ارتبــاط بــا وصول اقســاط

- بروز رسانی سیستم های سخت افزار شرکت
- تسهیل سیســتمهای امور نمایندگان جهت ارائه 

خدمات بهتر به مشتریان
- تقویت ارتباط سیستمی بین دفتر مرکزی شرکت 

با اداره فروش سایپا 
- بهبــود فرآیندهــای کســب و کار و اهتمــام 
بــه ارزیابــی، اثربخشــی و کارآیــی فرایندهــا

- تقویت شبکه وکال و بخش حقوقی شرکت
سایر برنامه های آتی

هیات مدیره در ســال ۱396 سعی در تحقق موارد 
ذیل دارد:

- حفظ ســهم بازار و سعی در توسعه آن و تنوع در 
لیزینگ محصوالت مختلف

- تجهیــز و توســعه نیــروی انســانی ســازمان 
جدیــد فعالیتهــای  بــه  ورود  منظــور  بــه 

- بازنگری در برنامه ریزی استراتژیک
- بهبود و ارتقای سیستم های نرم افزاری

- بهبود وضعیت وصول مطالبات
- طراحی خدمت مطابق با نیاز مشتری

- تجهیز منابع مالی از طرق گوناگون
- بهینه سازی هزینه های اجرایی سازمان

- افزایش سطح کیفیت ارائه خدمات به مشتریان
چشم انداز

شرکت لیزینگ رایان سایپا عبارتست از: پیشتاز در 
صنعت لیزینگ

ماموریت شركت لیزینگ رایان سایپا
به عنــوان ســازمانی یادگیرنــده، ارائــه خدمات 
متنــوع و متمایز لیزینگ در کشــور با بهره گیری 
از ابزارهای مناســب بازار پول و سرمایه می باشد.
سایپا  رایان  لیزینگ  شــركت  كالن  اهداف 

عبارتست از:
۱- رشد سودآوری

2- افزایش سهم بازار لیزینگ
استراتژی های شرکت لیزینگ رایان سایپا)سهامی عام(

- افزایش درآمد
- کاهش هزینه ها

- توســعه برون ســپاری فعالیت های سازمان به 
نمایندگی ها

- توسعه تجارت الکترونیک
- تنوع در ارائه خدمات
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جلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه صاحبان 
ســهام شــرکت داده پردازی ایران )سهامی عام( 
روز سه شــنبه مورخ ۱396.03.30 در محل هتل 
انقــالب واقع در خیابان طالقانی تشــکیل شــد.

در ایــن مجمع که بــا حضور اکثریــت صاحبان 
ســهام و  ســهامداران حقیقی و حقوقــی ، اعضاء 
هیات مدیــره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار، حســابرس و بازرس قانونــی برگزار گردید، 
ریاســت مجمع برعهده آقای غالمحســین عرب 
حســن خانی بود، که جنابان مهدی راعی و احمد 
صالحی فر در مقــام نظار اول و دوم و آقای مهرداد 
مهرپور بــه عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمع 
مربــوط به اهم فعالیت های صورت پذیرفته در طی 
سال مالی منتهی به ۱39۵/۱2/30 و پس از استماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و 
تنفیذ معامالت مشــمول ماده ۱29 با تقسیم سود   

200 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
همچنین موسسه حسابرسی هشیار بهمند به سمت 
حســابرس و بازرس اصلی و موسســه حسابرسی 
بهمند به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 

۱396 انتخاب گردیدند.
شوق رفتن به مجمع ساالنه دو عامل داشت بر من 
پیرمرد، یک دیدار سید ذبیح اهلل فیض آبادی ثانی 
که دلم برای آن ســخنرانیهای آتشــین دهه 60-

70 در جمع دانشــجویان دانشگاه شریف و کنگره 
دانشجویان سراسری کشور و باورمداریش به انقالب 
اسالمی تنگ شــده بود و دوم عملکرد شرکتی که 
در ایران اولین است . حال و هوای این روزها مرا به 
یاد اولین ســال ورود شرکت برای رتق و فتق اولین 
آمارگیری و سرشماری برد و یادآوری دوباره آخرین 
سرشماری سال ۱39۵. لطف خداوندشامل حالم شد 
و به هر دو منظور رسیدم. سید را با همان صالبت سی 
سال پیش و مصمم تر بر کار و شرکت را موفق تر در 
عملکرد. که تا بوده داده پردازی ایران اولین بوده است.

همه بچه های خوب شــرکت حرمت قلم می دارند 
و در تراز مالی و به شــهادت حسابرســی، حسابها 
شفاف که نشان از پاکدســتی و صداقت مجموعه 
می داشت. جناب دکتر علیرضا فراهانی این دانش 
آموخته دانشــگاه تهران، علم و عمــل را بخدمت 
گرفته و آن شــد که دکتر عباســی هشــی، کار 
کشته ترین حسابرس کشور بر صحت آن و سالمت 
کار او مهر تائیدی نهادند. به حرمت من لم یشــکر 
المخلوق من لم یشکر الخالق به بانگ بلند می گویم 
شاکریم بر عملکرد شایسته و بایسته تان، خداقوت. 

پیام هیات مدیره
ماموریت:

شــرکت داده پردازی ایران )سهامی عام(، به عنوان 
بنیانگــذار صنعت فناوری اطالعات کشــور، تالش 
نموده تا ضمن حفظ جایگاه ویژه خود در بهره مندی 
از میراث کیفیت و اعتبار شــرکتی آی بی ام ایران 
با دیرینه ی  بیــش از نیم قرن، از طریق همگامی با 
پیشروان این صنعت در حوزه های متنوعی همچون 
تامین و تجهیز زیرســاخت ها، توســعه سامانه ها و 
نرم افزارهای کاربردی پایه، ارایه راه حل های جامع، 
و نیز تجویز و اشاعه کاربست مدل های کسب و کار 
نوآورانه در سطوح بنگاهی و فرابنگاهی فعالیت نماید.

چشم انداز:
معتمد شــرکت ها در سازماندهی و مدیریت داده ها 
و همیاری  کننده سازمان ها در اخذ ارزش افزوده از 
ســرمایه گذاری در فناوری اطالعات در حوزه های 
متنوع صنعتی در ســطح کشور و منطقه از طریق 
تعالی بخشی به سرمایه های انسانی شرکت، نهادینه 
ســازی فرایند تحقیق و توســعه بر پایه نیازهای 
سرویس محور مشتریان، ارتقای مداوم بلوغ سازمانی 
در مدیریت پروژه، نوآوری خالق و مدیریت مشارکتی 
در اکوسیســتم محصوالت و خدمــات نرم افزاری.

 شعار اصلی شركت:
بازآفرینی خدمات

برنامه های آینده شركت:
۱. حضور فعال در طرح ها و 
حاکمیتی و  ملی  پروژه های 

2. ســرمایه گــذاری و راه 
بــا   MVNO انــدازی 
تمرکز بــر خدمــات حوزه 
ســالمت و تامین اجتماعی

3. ارائــه خدمــات در حوزه 
ارتباطات داده با اســتفاده از 
مجوز SERVCO با تمرکز 
بــر ارائه خدمــات IOT و 
Big Data بــه مشــتریان

۴. تــالش در جهت ارتقــای دانــش مدیریتی و 
اســتفاده از تجربیات حاصــل از پروژه های بزرگ

۵. متناســب سازی دانش فنی کارشناسان با انجام 
پروژه های روز فناوری اطالعات

6. بهینه سازی و استفاده از نیروی کارشناسی خبره 
در انجام پروژه ها

7. اســتفاده از فناوری های روز در ارائه راه حل های 
انفورماتیکی به مشتریان

۸. ارائه خدمات به سیستم های بانکی با تکمیل سبد 
محصوالت شرکت

9. به روزرسانی و توسعه تجهیزات مرکز داده و استفاده 
از فناوری Cloud در ارایه خدمات به مشــتریان

 Help Deskمرکــز از  بــرداری  بهــره   .۱0
شــرکت در راســتای ســرویس دهی به پروژه ها
۱۱. جوابگویی به نیازهای توســعه یافته مشتریان 
Data Center امکانــات  ارائــه  زمینــه  در 

۱2. یافتن منابع جدید تامین تجهیزات در خارج از 
کشور جهت ارائه خدمات جامع تر و مورد نیاز مشتریان

۱3. مطالعه و افزایش دانش فنی جهت اســتفاده از 
سیســتم های رایانش ابری در سیستم های بانکی و 

غیربانکی کشور
۱۴. استمرار سیاست کاهش دوره وصول مطالبات

۱۵. استمرار سیاست متناسب سازی حجم سرمایه 
در گردش نسبت به حجم فعالیت ها با مدیریت وجوه 

نقدی شرکت
۱6. احیای ســند زمین های متعلق به شــرکت و 
ساخت ابنیه اداری متناسب در تهران و شهرستان ها
۱7. ادامــه سیاســت نوســازی و بهینه ســازی 
تاسیســات فنی و ســاختمانی شــرکت در جهت 
افزایــش کارایــی و صرفــه جویــی اقتصــادی

۱۸. استمرار سیاست نظام متمرکز کنترل منابع و 
پروژه ها

۱9. به روزرســانی و بهبــود روش هــای انجام کار 
برای پاسخگویی سریع به نیازمندی های مشتریان
20. ادامه فعالیت های زیربنایی حاصل از تجربیات 
شــرکت در امر تامین و پشــتیبانی سیستم های 
بــزرگ و متوســط و نــرم افزارهــای مــورد نیاز

2۱. بازنگری اطالعات الکترونیکی شرکت و استفاده 
از فناوری های روز جهت تسهیل در ارائه خدمات و 

مسئولیت ها
آموزشــی،  تســهیالت  و  امکانــات  ایجــاد   .22
ورزشــی، فرهنگــی و ســیاحتی برای پرســنل

23. استمرار سیاست تقویت به کارگیری سیستم های 
مکانیزه در جهت افزایش توان مدیریتی و بهره وری

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

داده پردازی ایران ؛ پیشتاز فناوری اطالعات در ایران
 خدمت پایدار- مشتری ماندگار
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مجمــع عمومــی عادی بطــور فــوق العاده شــرکت ســیمان هرمزگان 
)ســیمان عــام( مــورخ ۱396/0۴/03 در محل هتل ارم برگــزار گردید.

در این مجمع که با حضور اکثریت صاحبان ســهام و سهامداران حقیقی و 
حقوقی ، اعضاء هیات مدیره نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع بر عهده آقای حمیدرضا بهزادی 
پور بود که جنابان محمدجواد ساده وند و شهرام بابالویان در مقام نظار اول 
و دوم و آقــای جعفر رحمان زاده به عنــوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

در ادامــه بــا قرائت گــزارش هیــات مدیره بــه مجمع مربــوط به اهم 
فعالیتهــای صورت پذیرفته در طی ســال مالی و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بــازرس قانونــی ، مجمع نشــینان با طنین صلــوات خود 
ضمــن تصویب صورتهــای مالی و تنفیــذ معامالت مشــمول ماده ۱29 
با تقســیم ســود 600 ریالی به ازای هر ســهم به کار خــود پایان دادند.

همچنین موسســه حسابرســی رایمند و همکاران به عنوان حســابرس و 
بازرس اصلی و موسســه حسابرســی هوشیار 
ممیز به عنــوان بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال انتخاب گردیدند.
همچنیــن با برگزاری انتخابــات اعضاء هیات 
مدیره حقوقی شــرکت به مدت دو ســال به 

ترتیب زیر معرفی شدند.
- شرکت مدیریت سرایه گذاری امید )سهامی عام(
- شرکت سرمایه گذاری ســپه )سهامی عام(
- شــرکت لیزینــگ امیــد )ســهامی خاص(
- شــرکت چاپ نشــر سپه )ســهامی خاص(

- شــرکت بازرگانــی و تولیــدی مرجان کار 
)سهامی خاص(

از روزیکه براي صادرات ،سیمان وکاني ،حمل 
و نقل دریایی ره نوین اغازیدبــرای بارانداز و جابجایی محصوالت ،مدیران 
سیمان هرمزگان با آشــنایی و درک صحیح از این مقوله تمام تالش خود 
را بکار بردند تا ســیمان هرمزگان لَک ســر قطار صنعت کانی شــود چرا 
کــه نــاوگان دریایی آنجا لنگر مــی انداخت. بروز مجمع ســاالنه همگان 
شــاهد وناظر مردان کار ومدیران خدومي بودندکه از دل بدترین شــرایط 
جوي وســختترین روزهاي اقتصادي ســود برایشــان ارمغان اورده بودند.

درشــرکت مدیرعاملــی توانمندوخوشــفکر به نام مهنــدس رحمان زاده  
ســکاندار گردیده که در انجام کار با صالبت قدم محکم برداشته و در این 
ناخدایي با ســیمان هرمزگان ،دعای ملتــی خداجوی را بدرقه خود بدارد.

مهنــدس  جعفــر رحمــان زاده در فرازی از گــزارش خود با اشــاره به 
دســتاوردهای مجموعــه در تولیــد و فروش انــواع ســیمان پوزوالني و 
پرتلنــد و کلینکــر و داشــتن پتانســیل باالی شــرکت از جملــه ذخایر 
فــراوان و مناســب مــارل و ســنگ آهنــک و نیــروی انســانی ماهــر

ابراز امیدواری کرد در فضای پس از رکود که باعث شکوفایی اقتصاد و تسریع 
در ساخت و سازها و افزایش پروژه های عمرانی می گردد و همچنین با فراهم 
شدن و بهبود شرایط در کشورهای هدف صادراتی، شرکت سیمان هرمزگان 
بتواند در سال آتی بسیار بهتر و موفق تر از سالهای گذشته و جلوتر از پیش 
بینی ها مســیر خود را به ســوی موفقیت و پیشرفت طی سازد.به شهادت 
اخبار اعالن شده و ســایر گزارشات اعالمي و به گفته مدیر دلسوز شرکت
افتتاح شــرکت سیمان هرمز النور، ایفای شایســته مسئولیتهای اجتماعی 
، توجه جدی به مقوله محیط زیســت و صنعت سبز، دریافت تقدیرنامه 3 
ســتاره جایزه ملی مدیریت مالی، شــرکت موفق در نمایشگاه های متعدد 
داخلــی و بین المللــی ، تمدید گواهینامه های بین المللی سیســتم های 
مدیریتی، اجرای پروژه آب شــیرین کن در ســیمان هرمزگان و تشــکیل 
کمیته های تخصصی و هم اندیشــی از مهم تریــن اتفاقات خوش و خرم 
مجموعه پرافتخار ســیمان هرمزگان درسال مالی مورد گزارش بوده است.
فعالیــت هــای انجام شــده طی ســال مالی 
مشــتمل بر تولید ۱/9۵۴/339 تــن کلینکر 
و تولیــد ۱/۵07/۱6۸ تــن ســیمان و فروش 
ســیمان ۴96/3۱۴ تن کلینکر و ۱/۵۱077۸ 
تن ســیمان از نوع خاکستری و گزارش سایر 
اقدامات انجام شده به صورت مشروح به سمع 

و نظر مجمع رسید.
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

گزارش حســابرس مســتقل و بازرس قانونی 
موسســه حسابرسی  محترم  نماینده  توســط 
کوشــامنش قرائــت گردیده و پــس از ارائه 
تصمیمات  توسط مســئولین،  توضیحات الزم 
مقتضــی بــه شــرح ذیــل اتخــاذ گردیــد.

بند ۵ - گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
درخصوص بند ۵ مقرر شــد اقدامات الزم درخصوص پیگیری پرونده های 
مالیاتی به عمل آمده و در صورت قطعیت، ذخیره کافی در حسابها منظور 
و نتیجه اقدامات به شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید گزارش شود.

بند 6 - گزارش حسابرسی و بازرس قانونی
مجمع تکلیــف نمود مفاد مــاده 2۴0 قانون اصالحیه قانــون تجارت در 

پرداخت سود سهام رعایت گردد.
بند ۸ - گزارش حسابرسی و بازرس قانونی:

درخصوص بند ۸ گزارش حســابرس و بازرس قانونی مقرر شد در خصوص 
مــوارد مندرج در این بنــد پیگیری از طرف مجمع انجــام کلیه معامالت 
مشــمول مــاده ۱29 اصالحیه قانــون تجارت مورد تصویــب قرار گرفت.

بند ۱0- گزارش حسابرس و بازرس قانونی:
مقرر گردید مفاد بند 6 ماده 7 دســتورالعمل اجرایی و افشــای اطالعات 
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برنامه های مدون مهندس رحمان زاده برای افزایش راندمان
سیمان هرمزگان َلک سرقطار صنعت کانی
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شــرکت های بورســی در رابطــه با ارائــه اطالعــات برنامه هــای آتی 
مدیریــت و پیش بینی عملکرد ســاالنه شــرکت برای ســال مالی ۱396 
به ســازمان بــورس در مقاطــع زمانی پیش بینی شــده رعایــت گردد.

برنامه ها و چشم انداز شركت برای سال مالی آتی 
۱- تالش جهت دستیابی کامل به بودجه مصوب

2- برنامه ریــزی و مطالعــه بــرای افزایــش ظرفیــت تولیــد کارخانــه
3- اجرا و تکمیل طرح های توسعه و افزایش ظرفیت تولید سیمان و کلینکر 

۴- سرمایه گذاری بهینه منابع در فعالیت هاي سودآور
۵- حضور موثر و افزایش سهم شرکت در بازارهای خارجی

6- اجرای طرح های بهینه سازی مصارف انرژی
7- بهــره گیري از متدهــاي علمي در فرایندهــاي اجرایي و مدیریتي در 

تمامي حوزه ها
۸- تامین آب مورد نیاز کارخانه از طریق ایجاد تاسیســات آب شیرین کن
MIS 9- ادامه برنامه های یکپارچه ســازی اطالعات و اســتقرار سیستم
۱0- بررســی و امکان ســنجی اســتقرار روش های نوین محاســبه بهای 

 ABC تمام شده نظیر هزینه یتبی بر مبنای هدف و
۱۱- افزایش ســطح ارتباط و تعامل با مشــتریان از طریق پیاده ســازی 

 CRM نرم افزارهای ارتباط با مشتریان
۱2- پیگیــری و اجرای طرح مشــارکت خارجی احداث کارخانه آســیاب 

سیمان در یکی از کشورهای منطقه
تاریخچه و مشخصات شركت :

شــرکت ســیمان هرمزگان ) ســهامی عام ( درتاریخ 27 دی ماه ۱36۱ 
به صورت شــرکت ســهامی خاص تاسیس شــده و تحت شماره ۴6۴۱2 
در اداره ثبــت شــرکتها ومالکیت صنعتی تهران به ثبت رســیده اســت. 
شــخصیت حقوقی شــرکت بر اســاس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ۱37۸/0۴/26 از )ســهامی خاص( به )ســهامی عام ( تبدیل شده و 
مرکز اصلی شــرکت در تاریــخ ۱6 تیرماه ۱379 از تهــران به بندرعباس 
انتقال یافت . بــه موجب مصوبه مورخ ۱3۸۴/03/30  مجمع عمومی فوق 
العاده صاحبان ســهام ، سال مالی شــرکت از اول آذر ماه هر سال آغاز و 
در آخر آبان ماه ســال بعد به پایان می رســد . ضمناً طبق مصو به مجمع 
مذکــور محل اصلی شــرکت مجدداً از بندرعباس به تهــران انتقال یافت.

فعالیت اصلی شركت:
موضوع فعالیت شــرکت طبق ماده 3 اساســنامه عبارت اســت از ایجاد و 
تاسیس کارخانجات تولید سیمان و صنایع جنبی وابسته به آن و همچنین 
اکتشاف ، استخراج و بهره برداری از کلیه معادن مورد نیاز این صنعت می 
باشد . به موجب پروانه بهره برداری شماره ۱00۱۱ مورخ ۴ آذر ماه ۱3۸۱ 

که توسط سازمان صنایع و معادن استان هرمزگان صادر شده، ظرفیت تولید 
سالیانه معادل ۱/۸00/000 تن انواع سیمان درسه شیفت کاری می باشد.

بیان استراتژی های شركت:
- حفظ و پایداری و افزایش تولید محصول

- حفظ و توســعه سهم بازار و فروش محصوالت ، تکریم مشتریان ، برنامه 
ریــزی هدفمند بازاریابی و پایداری و توســعه صادرات محصوالت تولیدی 
- رشــد، توسعه و اعتالی منابع انســانی، افزایش سطح دانش و مهارتهای 
کارکنان، حفظ و ارتقاء ســالمت و ایمنــی و افزایش انگیزه و بهره وری و 

مشارکت کارکنان در تصمیم گیری
- پایداری و توســعه صادرات محصوالت از طریق توســعه روابط عمومی و 

امور بین الملل و حضور در بازارهای جهانی
- حفــظ و افزایش کیفیت محصوالت و کاهش نوســانات کیفی و توجه و 

رعایت الزامات زیست محیطی
- اســتقرار زیر ســاختهای فناوری اطالعات و ارتقاء سیستم های موجود

- مدیریت هزینه ها و بهای تمام شــده محصوالت و کاهش مصارف انرژی 
و مواد، افزایش بهره وری ماشــین آالت و کاهــش هزینه های تعمیرات و 
توقفات تولید، بازبینی فراینــد عملیات تولید، مدیریت هزینه حمل و نقل

- مطالعه و برنامه ریزیهای الزم جهت ارتقاء تکنولوژی ماشین آالت و افزایش 
توان و ظرفیت تولید و اجرای طرحهای توسعه و تکمیل ظرفیتهای موجود 
- حفظ و تداوم سودآوری از طریق بازنگری در فرایندها، استفاده از فرصت 
های سودآوری و بهره برداری بهینه از نقدینگی، جلوگیری از انباشت مطالبات 
با پیگیریهای مســتمر، شناسایی و جلوگیری از صرف مخارج غیرضروری، 
اصالح ساختار مالی، اســتقرار سیستم های مکانیزه اموال و دارائیها، بهای 
تمام شده محصوالت، تدوین نظام بودجه بندی و کنترل و بازبینی مستمر آن
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دکتر فتحی پور، برندی در مدیریت کشور
ادامه برنامه بومی سازی و تولید محصوالت نوین در ایران ترانسفو

مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه شــرکت ایران 
ترانسفو)ســهامی عام( مــورخ ۱396/0۴/۱۱در محل 
ســالن  باشــگاه توانیر )طرشت( تشــکیل گردید. 
در این مجمع که با حضور ۸6/27 درصد ســهامداران 
حقیقــی و حقوقــی ، اعضاء هیات مدیــره، نماینده 
ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقای 
عباس نعیمی بود، که جنابان شهاب الدین علیشاهی 
و حســین کرمی در مقــام نظــار اول و دوم و آقای 
رامین جعفری به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گــزارش هیات مدیــره به مجمع 
مربوط بــه اهم فعالیتهای صــورت پذیرفته در طی 
ســال مالی منتهی به ۱39۵/۱2/30 و پس از استماع 
گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان 
با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی 
و تنفیذ معامالت مشــمول ماده ۱29 با تقسیم سود 
620 ریالی به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.

همچنین موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به عنوان 
حسابرس وبازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان و 
همکاران به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک 
سال مالی منتهی به ۱396/۱2/29 انتخاب گردیدند.
شــرح  بــه  شــرکت  مدیــره  هیــات  اعضــای 
شــدند:  انتخــاب  ســال  دو  مــدت  بــه  زیــر 

- شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
- شرکت صنعت و تجارت آداک

- شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
- شرکت امین توان آفرین ساز
- شرکت گسترش اتیه آرمان 

در فضای پاک و خوش آب  هوای باغ آلســتوم در تاالر 
زیرزمین مجموعه ، مجمع ساالنه شرکت ایران ترانسفو 
برقرار است و چه مجمعی بهتر از این. صنعت برق پس 
از آورده امین الضرب تاکنون تحولی چنینی ندیده که در 
هر بخش آن با آخرین تکنیک روز مجهز باشد و آنچه ما 
سال گذشته از این عملکرد شرکت ایران ترانسفو دیدیم 
درفشی بود کاویانی که خوش به مجمع نشست. با آمدن 
دکتر فتحی پور که از بزرگترین مدیران کشور بوده و 
سالها وکیلی ملت در رزومه درخشان خود دارد ایران 
ترانسفو جان تازه گرفت و در بهره وری و راندمان کاری 
برنامه های تنوع بخشی و صادرات محوری سرآمد گردید. 
گزارش ارائه شــده توســط مدیریــت محترم عامل 
جنــاب آقای دکتــر فتحی پور شــامل مــوارد زیر 
بــوده که خود شــاهدی اســت بر آنکــه مجموعه 
چــه خــوش خرامــان مــی رود، از آن جمله انــد:

۱. ایجــاد فضــای آرامــش و امیــد در فضــای 
کارگــری و تولیــدی و ارتقــاء امنیــت شــغلی

2. وصول چشم گیر مطالبات ارزی و ریالی )اخذ اوراق 
مشارکت و خزانه اسالمی و مبالغ ارزی برای خرید مواد اولیه(

3. عــدم اســتفاده از هرگونــه تســهیالت بانکــی 
جدیــد در راســتای کاهــش هزینــه هــای مالی
۴. تهاتر مالیات های شــرکت با مطالبــات از دولت

۵. فعالیت روبه رشد شرکت منجر به ایجاد جذابیت در 
بازار سرمایه گردیده 

6. ایجــاد افزایــش قــدرت رقابت پذیری شــرکت 
در تولیــد ترانســفورماتور با هدفمنــدی هزینه ها

7. کاهش نرخ سود بانکی تسهیالت دریافتی با نرخ باال 
به حدود ۱۸ درصد و حتی در برخی موارد ۱6 درصد

۸. افزایش 9 درصدی مبلغ فروش در ســال ۱39۵با 
توجــه بــه افزایش در حجــم فروش ســال ۱39۴

9. افزایــش 9۱ درصــدی ارزش صادرات در ســال 
۱39۵نسبت به صادرات در سال ۱39۴

۱0. رشــد ۱۱ درصدی سود هر سهم شرکت در سال 
۱39۵ نسبت به سود هر سهم در سال ۱39۴

۱۱. کاهش حوادث کارخانه از ۱6 مورد در سال 9۴ به 
۵ مورد در سال ۱39۵

۱2. ادامه برنامه بومی سازی و تولید محصوالت نوین و 
جدید در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 

پیام هیات مدیره
مرور كلی بر وضعیت و تحوالت صنعت مربوطه
شرکت ایران ترانسفو در سال های قبل همچون سایر 
شــرکت های تولیدی فعال در کشــور با چالش های 
ناشی از شــرایط اقتصادی کشور و مشکالت صنعت 
خود مواجــه بود کــه از اهم آنها می تــوان به عدم 
اجرای کامل رفع تحریم هــای بین المللی در برخی 
از کشــورها و مشــکالت نقل و انتقال پول و تامین 
نقدینگی شــرکت اشــاره کرد. علی رغم مشــکالت 
مذکور، تالش های مدیران و کارکنان شرکت متمرکز 
بر رفع این مشــکالت و بهبود عملکرد شــرکت در 
حوزه های مختلف از قبیل تولید، کیفیت و ... می باشد. 
برخی از مهم ترین چالش های شرکت در سال قبل به 

شرح زیر است: 
- ادامه مشــکالت نقدینگی مشــتریان و تاخیر در 
وصول مطالبات شرکت مخصوصا شرکت های دولتی

- تعرفه پایین واردات ترانسفورماتور
- عدم وجود استاندارد و مقررات سخت گیرانه کیفی در 
ارزیابی فنی کاالهای ارزان قیمت و کم کیفیت وارداتی

- مسائل و مشکالت ناشی از عدم اجرای کامل رفع تحریم 
های بین المللی در برخی از کشورها که سخت شدن 
شرایط خرید مواد و کاال را برای شرکت ایجاد کرده است.

- تاکید شرکت های صنعتی خصوصی داخلی به خرید 
محصــوالت با قیمت پایین بــدون توجه به کیفیت
- نگاه دوگانه مشتریان به ایران ترانسفو و سازندگان خارجی

- عدم وجود قوانین شفاف با ضمانت اجرایی در حمایت 
از تولید داخلی

- ادامه مشــکالت نقدینگی مشــتریان و تاخیر در 

وصول مطالبات شرکت مخصوصا شرکت های دولتی
- استمرار مشکالت ناشــی از کمبود نقدینگی و در 
نتیجه عدم امکان تامین به موقع مواد و قطعات مورد نیاز
- رقابتی تر شــدن فضای بــازار با توجــه به حضور 
پررنگ  تــر برخی از رقبای چینی در مناقصات داخلی

- کاهش نیاز بازار داخلی و ضرورت توجه جدی تر به 
بازارهای صادراتی

استراتژی شركت
استراتژی اصلی شرکت عبارتست از » تولید محصول 
با کیفیت باال و قیمت تمام شــده مناسب « و در این 
راستا پنج موضوع اصلی استراتژیک شرکت عبارتند از:
۱- توســعه بازارهــای صادراتــی 2- کاهش زمان 
تحویل و تولیــد کیفی محصوالت 3- کاهش قیمت 
تمام شــده ۴- مدیریت نقدینگی ۵- تنوع محصول
ماموریــت شــرکت: مشــارکت در تامیــن انرژی 
الکتریکی پایدار با تکیه بر تولید انواع ترانســفورماتور
چشــم انداز شــركت: رســیدن به جایگاه ۱0 
شــرکت برتر دنیا در صنعت ترانسفورماتورســازی
جایگاه شركت: شــرکت ایران ترانســفو در سال 
پرچالش ۱39۵علی رغم اســتمرار کمبود نقدینگی 
و ســختی تامین مواد اولیه و قطعــات به دلیل عدم 
اجرای کامل رفع تحریم های جهانی در برخی کشورها 
مخصوصا از جهت بانکی )نقل و انتقال پول(، فعالیت 
خود را ادامه داده اســت و توانســت همچنان جایگاه 
بزرگ  تریــن تولیدکننده ترانســفورماتورهای قدرت 
و فــوق توزیع را در منطقه و جایــگاه دارنده باالترین 
ســهم بازارهای داخلی ترانســفورماتور را حفظ کند.

برنامه های آینده شركت
- سازماندهی وضعیت شرکتهای زیرمجموعه ایران ترانسفو
- امکان سرمایه گذاری مشترک با شرکتهای صاحب 

نام خارجی
- تحقــق پیش بینی فروش ال ۱396 که نیمی از آن 

قرارداد شده است.
- افزایش فروش صادراتی با توسعه بازارهای منطقه ای 

و حوزه آفریقا
- بررســی و مطالعــه پیرامــون امــکان انجــام 
ســرمایه گذاری هــای مشــترک با هــدف ایجاد 
کارخانــه در ســایر کشــورهای هــدف صادراتــی
- تمرکــز بــر بازارهــای صنایع مختلــف از جمله 
نفت و گاز و پتروشــیمی، ســیمان، فــوالد و مس
بــه  ترانســفو  ایــران  توانمندیهــای  معرفــی   -
فعــاالن صنعــت نفــت و گاز و پتروشــیمی بــا 
توجــه بــه فعال شــدن پــروژه هــای ایــن حوزه
- توسعه سبد محصوالت و برخورداری از کارشناسان 
مجرب در واحدهای فنی و مهندســی جهت طراحی 
محصوالت جدید و بهینه ســازی طرحهای تولیدی.
- کاهــش قیمــت تمام شــده، افزایــش کیفیت، 
توســعه مناســب تکنولــوژی و افزایــش تنــوع 
تولیــدات و تــوان رقابتــی، اتخــاذ شــده اســت.
- شناســایی منابع بیشــتر تامین مــواد و قطعات
- پیگیری ساخت داخل نمودن قطعات و تجهیزات مورد نیاز
- تامین منابع مالی ارزان تر برای رفع مشکل کمبود نقدینگی
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است ز  پیشتا ورزش  ز  ا حمایت  در  کوثر  عتباری  ا موسســه 
مشارکت  و  حمایت  با  قم  ســتان  ا دگی  نوا خا روی  ده  پیا همایش  بیســتمین 

کوثر عتباری  ا موسسه 

اعتباری کوثر نوآوری موسسه  و   سلسله نشست های رشد 

همایش پیاده روی خانوادگی استان قم که به مناسبت 
دهه کرامت و میالد با سعادت حضرت معصومه )س( 
در روز جمعه در مسیر بلوار معنوی پیامبر اعظم )ص( 
برگزار شد، شرکت کنندگان مسیرحرم مطهر کریمه 
اهل )س( تا مسجد مقدس جمکران را پیاده طی کردند.

این همایش به منظور توسعه ورزش همگانی، توجه به 
فرمایشات مقام معظم رهبری، افزایش شور، نشاط و 
امید در بین جوانان و با همکاری کوثر، اداره کل ورزش و 
جوانان استان قم و هیئت ورزش های همگانی انجام شد.

بر اســاس این گزارش؛ حســن عابــدی مدیر کل 
ورزش و جوانــان اســتان قــم در این مراســم که 
مســجد مقدس جمکران میزبان آن بود با تقدیر از 
حمایت های موسسه اعتباری کوثر گفت: الحمداهلل 
حمایت و همراهی های این موسســه در امر ورزش 
بســیار گره گشــا بوده و کمک بسیار شــایانی در 
توســعه ورزش همگانی اســتان قم داشــته است.

عابدی با اشــاره به لزوم توجــه و حمایت از ورزش 
همگانی و ورزش قهرمانی بیان داشــت: موسســه 
اعتبــاری کوثر در زمینه حمایت از ورزش پیشــتاز 
بوده و اجــرای طرح کوثر کارت ورزش اســتان قم 

جهت ارتقا ورزش همگانی و قهرمانی شایسته تقدیر 
اســت و مسئولین ورزش اســتان به صورت ویژه از 
حمایت های موسسه اعتباری کوثر تشکر می نمایند.

حجت االسالم و المسلمین یزدی رئیس هیئت ورزش 
های همگانی استان قم نیز از حمایت موسسه اعتباری 
کوثر در ترویج ورزش همگانی تقدیر و تشکر کرد و 
اظهار داشت: کوثر توانسته است الگوی مناسبی جهت 
حمایت ارزشــی و کارآمد بــرای ورزش قرار گیرد.

وی افزود : طرح کوثر کارت ورزش اســتان با هدف 
حمایت از رشته های ورزشــی توسط این موسسه 
طراحی شده است که در راستای دیگر اقدامات مثبت 
کوثر به ارتقا و گسترش ورزش کمک شایانی خواهد 
نمود و از این طریق ورزش دوستان نیز    می توانند 
بدون دغدغــه حامی ورزش محبوب خود باشــند.

مسعود اقدسی مدیر شعب استان قم موسسه اعتباری 
کوثر نیز گفت: همین نگاه باعث شده است موسسه 
با راه اندازی کارت های هــواداری، عالوه بر تضمین 
منابع دارندگان حســاب هواداری، باشگاه ها، هیئت 
های ورزشــی را نیز از گردش مالی هــواداران خود 
بهــره مند نماید بدون آنکه مبلغی از منابع صاحبان 

حســاب کســر یا هزینه ای به آنها تحمیل گردد.
اقدســی افزود: در واقع مــردم و هــواداران ورزش 
و تیــم های ورزشــی می توانند با افتتاح حســاب 
و دریافــت کوثــرکارت در هر یک از3۵۱ شــعبه 
کوثر در سراســر کشــور ضمــن اســتفاده از تمام 
مزایای بانکی از تیــم محبوب خود حمایت نمایند.

وی در ادامــه با بیان اینکه راه انــدازی کوثر کارت 
ورزش اســتان قم نمونه اســتانی حمایت مادی و 
معنوی موسســه اعتباری کوثر از امــر ورزش می 
باشد، به تشــریح این طرح پرداخت و اظهار داشت: 
ان شــاءاهلل بــا حمایــت اداره کل ورزش و جوانان 
استان قم و سایر مسئولین استان، هواداران و ورزش 
دوســتان گرامی می توانند با تجمیع حساب های 
خود در این موسســه به توســعه ورزش همگانی و 
قهرمانی کمک نمایند ودر این امر مقدس که باعث 
سالمتی جامعه و خانواده ها گردیده و اوقات فراغت 
جوانان و نوجوانان را پربار می نماید، اثر گذار باشند.

در ایــن همایش کــه خانواده های معظم شــهدا و 
ایثارگران نیز حضور داشتند، از دو فرزند شهید مدافع 
حرم از طرف موسســه اعتباری کوثر تجلیل شــد.

نخســتین جلســه از سلســله نشســت های رشد 
و نــوآوری موسســه اعتبــاری کوثر با حضــور جواد 
فهیمی پور قائم مقام مدیرعامل، قاســم شــیرکوند 
مدیر شــعب اســتان تهــران، مصطفــی امجدیان 
رئیس مرکــز تحول اســتراتژیک و کارشناســان و 
متصدیان فناوری اطالعات اســتان تهران برگزار شد.

جوادفهیمی پور قائم مقام مدیرعامل موسســه در این 
جلسه با بیان اینکه سازمان ها با رسالت و هدف خاصی 
تشکیل می شــوند که ماندگاری آنها در گرو موفقیت 
های کسب شده است، گفت: هر چند برخی سازمان ها 
همچون بانک ها  و موسسات اعتباری با اهداف از پیش 
تعیین شده و تعاریف مشخص شده تشکیل می شوند 
ولی پس از آغاز فعالیت به منظور پاسخگویی به نیازها 
و توسعه کسب و کار،  اهداف بسیارِ دیگری را برای خود 
تعیین می کنند که باید در جهت تحقق آنها گام بردارند.

قائم مقام مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر افزود: تعیین 
هدف شــرایطی دارد که گاهی اوقات می بایســت از 
قبل، در شــرایط مکانی و زمانی خاص و در بُعد خرد 
و کالن مدنظــر قرار گیرد. البته این موضوع را نیز باید 
در نظر داشــت که هر هدفی را نمی توان انتخاب کرد 

و باید ابزار الزم برای رســیدن به هدف در اختیار باشد 
و آمادگی الزم را نیز برای دســتیابی آن کســب نمود.

عضــو هیئت مدیره موسســه اعتبــاری کوثر ضمن 
برشمردن انواع سرمایه های شناسایی شده در سازمان 
ها، اظهار داشــت: نیروی انسانی کارآمد، جزو برترین و 
بهترین سرمایه هایی است که تا کنون شناسایی شده 
و سرمایه عظیمی است که اگر از آن به خوبی استفاده 
نشود، سازمان ها دچار مشکالت عدیده ای خواهند شد.

 وی با اشــاره به سرعت شتابان پیشرفت تکنولوژی و 
اهمیت خالقیت و نوآوری برای ســازمان هــا در بازار 
رقابتی تاکید کرد: نیروی انســانی تحصیلکرده، جوان 
و آشــنا به دانــش روز، با ارائه آمــوزش های پیش و 
بدو خدمت باید به سمتی ســوق داده شود که بتواند 
حداکثر اســتفاده و بهره بــرداری را از توانمندی های 
خود در جهت تحقق اهداف ســازمانی داشــته باشد.

 فهیمی پور خاطرنشان کرد: در خلق نوآوری ها، کارکنان 
می بایســت پیش قدم شوند و با تجهیز خود به دانش 
روز، به سمت اهداف از پیش تعیین شده و تحقق شعار 
» آینده از آن ماســت « که در حال حرکت به سمت 
آن هســتیم، با تالش و همت مضاعــف گام بردارند.

مصطفی امجدیــان رئیس مرکز تحول اســتراتژیک 
موسســه اعتباری کوثر نیز در ادامه ضمن برشمردن 
اهداف برگزاری سلسله نشست های رشد و نوآوری در 
سطح موسسه گفت: هدف اصلی تشکیل این نشست 
ها، بهره برداری از ســرمایه های فکری سازمان است.

وی با بیان اینکه تالش شما عزیزان است که می تواند 
هم سازمان را متحول نماید خاطرنشان ساخت: الزمه 
این مهم این است که بیش از گذشته به یکدیگر اعتماد 
کنیم و تالش مضاعفی داشته باشیم و فکر نکنیم کار 
رشد و تحول باید حتما از خارج سازمان تزریق شود، بلکه 
با تاکید بر داشته های خود، ظرفیت های خود بشناسیم.

قاســم شیرکوند مدیر شــعب اســتان اظهار داشت: 
مرکز تحول اســتراتژیک موسســه در نظــر دارد از 
طریــق برگزاری این نشســت ها، در گام نخســت از 
ظرفیت بالقوه و ایده های همکاران در بحث بانکداری 
الکترونیک و بهره برداری از فین تک ها استفاده کند.

شــیرکوند تصریــح کــرد: فین  تــک اشــاره  ای به 
اپلیکیشن های جدید، فرایندها، محصوالت و مدل های 
کســب  وکار جدید در صنعت خدمات مالی است که 
موجب تحولی عظیم در حوزه بانکداری شــده است.
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تجلی ِخرد جمعی 
گروه دارویی برکت پرچم سالمِت داروی گیاهی را برافراشت

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

مجمع عمومی عادی ســالیانه  شــرکت گــروه دارویی برکت )ســهامی عام( 
گردیــد.  برگــزار  ارم  بــزرگ  هتــل  محــل  در   ۱396/0۴/۱۱ مــورخ 
در ایــن مجمــع که با حضــور اکثریــت ســهامداران حقیقــی و حقوقی ، 
اعضــاء هیات مدیــره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس 
و بــازرس قانونی برگــزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقــای علی بقائی 
بــود، کــه جنابان محمــد رضوانی فــر و مجتبی تقــی پور در مقــام نظار 
اول و دوم و آقــای بهمــن زندیه به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمع مربوط بــه اهم فعالیتهای 
صــورت پذیرفتــه در طی ســال مالی منتهــی بــه ۱39۵/۱2/30 و پس از 
اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات 
خــود ضمن  تصویــب صورتهــای مالی و تنفیــذ معامالت مشــمول ماده 
۱29 با تقســیم ســود 2۱2 ریالی به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.

همچنین موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل 
ســال مالی منتهی به ۱396/۱2/29 انتخاب گردید.
در تاالر شیشه ای بورس آنگاه که دکتر محمدرضوانی 
فر در میــان اصحاب خبر گفت، بر آن شــدیم که 
صنعت داروسازی را به سمت سوی داروهای گیاهی 
ببریم و »برکت« که نام معتبر کالمی اســت بر آن 
نهادیم و پس از نیم قرن کار خبری و پژوهشــی در 
تاریــخ به گوش جان می شــنیدم و می کاویدم در 
ذهن از بزرگانی چون ابوعلی ســینا، رازی ، فارابی، 
جابرابــن حیان، عطار و پرتعداد در صفحات تاریخ از 
ایــن نام آوران بزرگ دیگر. ابتدا برآن شــدم به ربع 
رشــیدی در تبریز بپردازم و آنچه در آن آکادمی بود 
به اســب قلم کشــم ولی در ترازوی قضا آن شد که 
بیرون از شــرکت گروه دارویی برکت پا نگذارم. در 
تیــم کاری چهره هایی دیدم کــه هریک خود یک 

آموخته ارشــد ربع رشــیدی اند. نصراله فتحیان مدیری توانمند با کوله باری 
از علم و تجربه، محمد رضوانی فر اســتاد دانشــگاه و مرادی که فعل خواستن 
صرف می کند، حمیدرضا جمشــیدی افتخار داروسازی کشور و حاج مصطفی 
شهریاری معمار مالیه و عدد شناسی زبده و جناب مهدی ناصری مدیری کاربلد 
و کاردان که بنام کاریشان باید کاله از سر برداشت . در گروه پرافتخاران آنچه 
نام پرافتخاری می دارد تیم حســابداری و مالی که صادق در کار و شــفاف در 
عملکرد ، تحســین برانگیز در عرضه کار به ســهام داران و ذینفعان بوده اند.

آنچــه در مجمــع گذشــت نشــان داد که برکــت برازنــده نام ایــن گروه 
اســت و بخــود می بالیم که کشــورمان بخصــوص گروه دارویــی برکت در 
جهــان اولیــن گروه اســت که پرچــم ســالمت داروگیاهی را برافراشــت.

پیام هیات مدیره
 صنعت داروسازی نیز مانند بسیاری از صنایع دیگر در سال ۱39۵ با مشکالت 
و چالش های عدیده ای روبرو بود. برخی از این مشکالت و چالش ها زیرساختی 
بوده و به ســاختار کلی اقتصاد کشــور مربوط اســت اما بسیاری از چالش ها 
نیز اختصاص به صنعت داروســازی کشــور دارد. از مهمترین موانع و چالش 
های عمومی موثر بر محیط کســب وکار به صورت عام و کســب وکار دارو به 
صورت خاص در کشــور می توان به نبود منابع تامین مالی، عدم اســتفاده از 
روش های نوین تامین مالی، بی ثباتی و عدم شــفافیت در سیاســت گذاری 
ها و مقررات بوروکراســی های ناکارآمد اداری، نبــود ظرفیت های الزم برای 

نوآوری و ... اشــاره نمود. اما جدا از چالش های عمومی فضای کسب وکار در 
ایران، ســاختار و مختصات خاص صنعت دارویی کشور نیز برخی محدودیت 
هــا و موانع را پیش روی شــرکت های دارویی قــرار داده و موجبات کاهش 
رقابت پذیری این صنعت را در اقتصاد کشور فراهم آورده است. نقش آفرینی و 
سیاست گذاری مستقیم و عمودی دولت در بخش دارو، ، مقیاس پائین تولیدی 
شــرکت های دارویی، وارداتی بودن نیمی از مواد اولیه مورد نیاز بخش دارویی 
کشــور، به روز نبودن تجهیزات و ماشــین آالت شرکت های دارویی و ناتوانی 
ســازمان های بیمه گر در پرداخت مطالبات، عــدم رعایت اصول بهینه تولید 
در بسیاری از شــرکت ها، تعامالت بین المللی اندک و ... بخشی از مهمترین 
چالش های اختصاصی صنعت دارو در کشور می باشد که شرکت های دارویی 
کشــور در سال ۱39۵ نیز همانند سالیان گذشته از آنها رنج کشیدند.  در این 
میــان افزایش دوره وصول مطالبات و نبود منابع تامیــن مالی را می توان به 
نوعی اصلی ترین چالش پیش روی شرکت های دارویی داخلی در سال ۱39۵ 
عنوان نمود. به دلیل ناتوانی سازمان های بیمه گر در 
پرداخت مطالبات داروخانه ها و شــرکت های پخش 
و در نتیجه ناتوانی شــرکت هــای پخش در پرداخت 
مطالبات شرکت های دارویی، بسیاری از این شرکت 
ها با مشــکالت ســرمایه در گردش مواجه ساخت. از 
طرف دیگر هزینه های ثابت بسیار باال، نیاز به فناوری 
و ماشــین آالت خودکار بسیار پیشرفته ای که عمدتاً 
وارداتی هســتند، نیاز به منابع مالی را در این صنعت 
بســیار زیاد کرده است. به دلیل نبود زیرساخت های 
تامین مالی مناسب و کارآمد در کشور ، امکان تامین 
منابع مالی ارزان و بلندمدت در کشــور وجود ندارد و 
به همین دلیل بیشتر شــرکت ها برای تامین منابع 
مالی مورد نیاز خود به ســمت منابع مالی کوتاه مدت 
با هزینه های گزاف تامین مالی )با نرخ سود تسهیالت 
باال( روی آورده اند. این مســئله همچنین از آنجا تشدید می شود که به علت 
فقدان فضای کســب و کار مناســب و عدم وجود ســاز و کارهــای اجرایی و 
همچنیــن تحریم ها، هنوز امکان جذب ســرمایه گذاران خارجی وجود ندارد. 
عالوه بر موارد مذکور، اشباع بازار داخلی و شدت گرفتن رقابت بر سر بسیاری 
از محصوالت دارویی و شــروع جنگ های قیمتی و بازاریابی های نامتعارف و 
کاهش حاشیه ســود این محصوالت، شرکت های دارویی را ملزم به در پیش 
گرفتن اســتراتژی های جدید برای بقا و رشد نموده است. گروه دارویی برکت 
نیز از این موضوع مستثنی نبوده و بر این مبنا حوزه های کسب وکاری جدیدی 
بــا توجه به جهت گیری های نظام ســالمت و صنعــت دارو در دنیا عالوه بر 
کسب وکارهای موجود در برنامه راهبردی پنج ساله دوم هدفگیری شده است.
توسعه ســرمایه گذاری در حوزه های کســب وکاری جدید مانند راه اندازی 
شرکت بیوسان فارمد )شامل ســه پروژه تولید داروهای بیوسیمیالر، پپتید و 
واکسن(، راه اندازی شرکت سل تک فارمد )تولید فراورده های سلولی مولکولی( 
و همچنین راه اندازی شــرکت هربی فارمــد )تولید داروهای گیاهی( از جمله 
مهمترین سرمایه گذاری هایی است که به عنوان موتورهای رشد دارویی برکت 
در یک دهه آینده ایفای نقش خواهند نمود. هدفگیری حوزه های کسب وکاری 
جدید اما موجب غفلت از ســبد کسب وکاری موجود نشده و برنامه های ویژه 
ای نیز به منظور بهینه ســازی سبد محصوالت، ارتقاء کیفیت خطوط تولیدی 
شــرکت های زیرمجموعه، ورود جدی تر به بازار کشــورهای منطقه و توسعه 
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صادرات )ثبت تعداد ۱6۵ دارو در کشــورهای منطقه( و بهینه ســازی ســبد 
محصوالت آنها در برنامه راهبردی ۵ ساله دوم گروه دارویی برکت توسعه داده 

شده است.
گــروه دارویی برکت در ســال 9۵ ســومین تولیدکننده داروی کشــور بوده 
اســت و ســهم ۱۴ درصدی را در اختیار دارد. این شرکت اولین دارنده سایت 
داروهای تزریقی آنکولوژی در منطقه، اولین وتنها ســایت تولید فرمنتاسیون 
در منطقه و اولین و تنها دارنده ســایت ســلول درمانی در منطقه می باشــد.

به گفته دكتر حمیدرضا جمشیدی
عملکرد ۵ ساله گذشــته گروه دارویی برکت رشد 23۵ درصدی فروش، رشد 
337 درصدی سود خالص، اخذ بیش از ۱۸ گواهی GMP برای خطوط تولید 
شرکتهای زیرمجموعه، عرضه 223 محصول جدید در سبد فروش شرکتهای 
زیرمجموعه و عرضه بیش از ۵0 محصول جدید برای اولین بار در کشور بوده است.

مدیر ارشد شرکت در توضیحاتی پیرامون طرح 
های گروه گفت : شرکت بیوسان فارمد در چهار 
فاز در حال راه اندازی می باشــد.فاز اول مربوط 
به مــواد اولیه داروهای پپتیدی می باشــد که  
۱00 درصد تکمیل شــده است و تولید داروی 
پپتیدی ایتیفییاتید برای اولین بار در کشور آغاز 
شده اســت . فاز دوم مربوط به تولید محصول 

نهایی می باشد که طراحی و خرید تجهیزات آناز معتبرترین شرکتهای اروپایی 
خریداری شده و در حال حاضر دارای پیشرفت ۴6 درصدی می باشد. فاز سوم 
تولید واکســن پنتوواالن و واکســن HPV ضد سرطان دهانه رحم می باشد. 
فرموالســیون ادجوانت واکسن انجام شده اســت و تولید اولین پچ واکسن از 
آنتی ژنهای داخلی برای اولین بار در کشــور صورت پدیرفته است. محصوالت 
شــرکت بیوسان فارمد سانریف، اپتی فیباتاید، بورتزومیب، پنتاواالن و واکسن 
HPV می باشد. همچنین فاز چهارم پروژه داروهای بیوسیمیالر می باشد که 
در حــال حاضر بخش فیزیکی ۵0 درصد و بخش انتقال دانش فنی 70 درصد 
پیشرفت دارد. این بخش باهدفگذاری برای بازار با محصوالت به ارزش 2000 
میلیارد تومان واردات و تولید بیش از ۱۱ فرآورده دارویی طراحی شــده است.

مدیــر خــوش فکــر و شایســته شــرکت در ادامه با اعــالم اینکــه در پی 
اســتراتژی گــروه دارویی برکــت درخصوص مشــارکت با ســرمایه گذاران 
بــه نــام و مطرح خارجی، 6۵ درصد از ســهام شــرکت آنی فارمد از ســوی 
شــرکت ســرمایه گذاری البرز به شــرکت کمو ســوئیس واگذار شــد. در 
حــال حاضــر IRC برای ۱۱ محصــول از وزارت بهداشــت دریافت شــده 
اســت و تولید دو محصول دروســبلین و دروسبال آغاز شــده است. وی افزود

در شــرکت هربی فارمــد که هدف تولید صنعتی داروهای گیاهی می باشــد 

۵ محصــول جدید هربی لورم، هربــی کالم، هربی لیــور، هربی ریفالکس و 
هربیس در کشــور ثبت شــده اســت و پیشــرفت کل پروژه 6۱ درصد می 
باشــد. همچنین یک پروژه تحقیقاتی برای درمان دیابت انجام شــده اســت 
و فــاز آزمایشــگاهی آن به اتمام رســیده اســت و در حال انجــام مطالعات 
بالینــی می باشــد. که نتایج اولیه بســیار موفقیــت آمیز بوده اســت. دارو 
کامــال منشــا گیاهی داشــته و عوارض جانبی آن بســیار اندک می باشــد.
دکتر جمشیدی با اعالم اینکه در راستای توسعه همکاریها و مشارکتهای بین المللی، 
تفاهم نامه اولیه با شرکت سانوفی فرانسه برای ایجاد یک جوینت ونچر بین سانوفی 
و گروه دارویی برکت و شرکت سرمایه گذاری البرز برای تولید داروی پن انسولین 
به امضاء رسیده است که امیدواریم در سال جاری به قرارداد نهایی منجر شود.

همچنین شرکت ســل تک فارمد با هدف ایجاد مشــارکت با موسسه رویان 
بــه منظور تجاری ســازی دانش ۱2 محصول برای ســلول درمانی با ظرفیت 
۴000 بیمار در ســال با پیشرفت فیزیکی 
90 درصــدی در حال تکمیل می باشــد.

وی افــزود مفتخریم اعــالم کنیم که ثبت 
اولین فــرآورده دارویی ســلول درمانی در 
کشــور انجام شــده اســت و همچنین ۴ 
فــرآورده جدیــد در حال ثبــت و گرفتن 
مجوز توسط ســازمان غذا و دارو می باشد.

شــایان ذکر اســت در مجموع برای شــرکتهای زیرمجموعه به جز ســرمایه 
گذاری البرز یعنی شــهرک دارویی برکت، بیوســان فارمد ، هربی فارمد، سل 
تــک فارمد میزان کل ســرمایه گذاری مبلغ 770 میلیارد تومان می باشــد.

شــهرک دارویی برکــت اولین شــهرک تخصصــی صنعت داروی کشــور 
مــی باشــد و 96 درصــد پیشــرفت دارد. واگــذاری بیــش از 2۸ هکتار از 
زمینهــای شــهرک بــه ۱9 شــرکت داخلی و ۴ شــرکت خارجــی محقق 
شــده و مذاکــره برای نهایی شــدن ۴ شــرکت دیگر در حال انجام اســت.

برکت است سالمتی 
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صنعت افتخار ملی
شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی

مجمــع عمومی عــادی ســالیانه صاحبان ســهام شــرکت گســترش صنایع 
و خدمــات کشــاورزی )ســهامی عام( در تاریــخ 96/0۴/۱۸ تشــکیل شــد. 
در این مجمع که با حضور 6۸ درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای کاظم اکبری بود، که جنابان باقر میالنی شیروان و محمدحسن قوسیان مقدم 
در مقام نظار اول و دوم و آقای رحیم پرســتو به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی سال مالی منتهی به ۱39۵/۱2/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشمول ماده ۱29 با تقسیم سود ۱۱0 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

موسســه حسابرســی مفید راهبر به عنوان حســابرس و بازرس اصلی و موسســه 
حسابرســی هوشــیار بهمند به عنوان بــازرس علی البــدل انتخــاب گردیدند.

آنگاه که کمند چوپان، گله را به گرمای ظهر در چاله بوربرگ یاتاق می کرد، زنان و مردان 
سطل، مشک و طناب به دست به طرف گله می رفتند. سر حیوان را با سر دیگر در یک 
بند به قطار می بستند و یک حلقه زنجیر از دام برای دوشیدن. کاتب این سطور شاهد آن 
در دوران نوجوانی بوده ام، شیرِچارپا از دوشیدن پستان حیوان به سطل و تا اجاق برای گرم 
کردن و ماست درست کردن و در خیک ریختن و آوای لیالنه خواندن با خیک تا ماست 
َکره دهد و ... امروز به همت سرفرازان جهادگر، آن شدیم و آن کردیم که الیقش بودیم. 
دام در چتر حمایت دانش و فرآوری زیرنظر متخصصین برجسته که نمونه آنرا در صنعت 
افتخار ملی شاهد بودیم. شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی، بواسطه قرائت 
عملکرد درخشانش،  مجموعه ای پرافتخار بوده و به عینه دیده شده  آن هم در این سالهای 
سخت و دشوار گریبانگیر اقتصاد کشور عزیزمان. مدیران و مردان بی ادعا یا علی مدد.

پیام هیات مدیره
مفتخریم که با همراهي و تالش بي وقفه در تولید ماشین آالت و تجهیزات باکیفیت 
و همــگام با تکنولوژي روز دنیا در جهت تامین نیازهاي صنعت دام و طیور کشــور 
سهمي در ارتقای سالمت جامعه ایفا مي نماییم. لذا در سالي که به تدبیر مقام معظم 
رهبري)مدظله العالــي( به نام » اقتصاد مقاومتي، اقــدام و عمل« نامگذاري گردید، 
شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزي تالش کرد تا همچون سایر بخش هاي 
اقتصادي بتواند با جلب اعتماد و ارائه خدمات مطلوب به دامداران و پرورش دهندگان 
طیور، نقش مؤثري را جهت چشم انداز مذکور و منویات مقام معظم رهبري ایفا نماید.
در این راستا شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزي با سابقه حدود سی سال فعالیت 
در زمینه تولید ماشین آالت و تجهیزات کشاورزي و دامپروري، تالش نموده است تا ضمن 
حفظ جایگاه اجتماعي خود در جهت ارتقای کمي و کیفي محصوالت کشاورزي و دامپروري 
و پرورش طیور، عالوه بر رضایتمندي مشتریان، منافع سهامداران خود را به حداکثر ممکن 
برساند و در این راستا ضمن پایبندي به اصول زیر آن را جزو وظایف اصلي خود قرار داده است:

۱. پاسخگویي به نیاز مشتریان و ارائه خدمات مطلوب به ایشان.
2. بهبود مستمر در کیفیت محصوالت تولیدي.

3. نوآوري، تولید و عرضه محصوالت جدید.
۴. متعهد به مسئولیت هاي اجتماعي و زیست محیطي.

۵. ارتباط مستمر و اثربخش با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتي.

6. جذب و پرورش منابع انساني کارآمد و خالق.
به اعتقاد و باور هیأت مدیره، توجه به اصول فوق موجب رشــد و شکوفایي روزافزون 
تعالي ســازماني در شرکت و منافع حداکثري براي شما سهامداران عزیز خواهد بود.
ضمن اینکه در ســالجاري که ســال »اقتصاد مقاومتي، تولید و اشتغال« نامگذاري 
شــده اســت نیز امیدوارم بــا اســتعانت از درگاه خداوند متعال، بــا امید به تالش 
جــدي همکارانمان و به برکــت روز افــزون آگاهي و افزایش تخصــص دامداران و 
فعالیــن بخش طیور، ایــن صنعت به جایــگاه راهبردي خویــش در اقتصاد ملي

برسد. انشااهلل
مرور كلي جایگاه شركت در صنعت و وضعیت رقابتي آن و چشم انداز وضعیت 

صنعت در سال های  آتي:
با توجه به نقش و جایگاه میزان سرانه مصرف شیر و گوشت سفید در سالمت آحاد 
جامعه و نسل آینده و همچنین تاثیر آن در کاهش انواع بیماري ها و هزینه هاي درماني 
ناشــي از آن که ســاالنه منجر به خروج میلیون ها دالر جهت تامین دارو می گردد و 
سیاستگذاري بعمل آمده در برنامه توسعه اقتصادي پنج ساله پنجم و ششم، جهت 
افزایش سرانه مصرف شیر از ۱00 به ۱۵0 لیتر و همچنین افزایش سرانه مصرف گوشت 
مرغ از 2۴ به 30 کیلو، مشخص می گردد که بازار بالقوه فروش محصوالت شرکت در 
جهت ایجاد واحدهاي جدید گاوداري و تولید گوشت مرغ حدوداً دو برابر خواهد شد 
که ضمن تضمین تداوم و توسعه فعالیت، بیانگر جایگاه اجتماعي مهم شرکت می باشد.

الزم به ذکر است که در حال حاضر حدود 6۱ درصد بازار در بخش ماشین هاي شیردوش 
و حدود 27 درصد بازار در بخش ماشین هاي جوجه کشي متعلق به شرکت می باشد.

برنامه هاي آینده شركت
تولید و معرفي محصوالت جدید:

۱-۱- در اواخر سال مالی مورد گزارش به منظور بهره برداري کامل از ظرفیت تولیدي کارخانه 
زنجان به خریداري یک دستگاه ماشین لوله خم کن جهت تولید انواع فریم ماشین هاي 
شیردوش ثابت و فرس استال دامداری ها اقدام گردید. الزم بذکر است طی سال مالی مورد 
گزارش بخشي از تولید این محصول را با استفاده از خدمات پیمانکاري به انجام رسیده است.
۱-2- شــرکت در نظر دارد به موجب مذاکرات بعمل آمده با یکي از شرکاي خارجي 
خود در خصوص انتقال تکنولوژي و ســاخت ماشین های جوجه کشي با تکنولوژي 
روز اروپا به خرید ۴00 دســتگاه در ســال اقدام کند.  طی ســال مالی قبل شرکت 
نســبت به ثبت عالمت تجاری HOMATECH برای تولید انواع ماشین جوجه 
کشــی اقدام نموده است و همچنین با توجه به شــرایط بوجود آمده ناشی از برجام 
با چند شرکت معتبر اروپایی در این خصوص مذاکره نموده است.لیکن تا زمان تهیه 
ایــن گزارش منابع تامین قطعات مورد نیاز تولیــد این محصول، بصورت مطمئن و 
پایــدار ایجاد نگردیده و اقدامــات الزم در این خصوص در حال پیگیری می باشــد.

شیوه هاي تامین مالي
۱-2- اســتفاده از تســهیالت سیســتم بانکي بــراي تامین ســرمایه در گردش.
2-2- اســتفاده از ســود انباشته شرکت براي تامین بخشي از ســرمایه در گردش.
3-2- افزایش ســرمایه از مبلغ ۱09/9۵7میلیون ریــال به مبلغ 200/000 میلیون 
ریــال از محــل آورده نقدي و مطالبات حال شــده ســهامداران به مبلــغ90/0۴3 
میلیون ریال، جزء برنامه های کاری هیات مدیره در ســال مالــی ۱396 خواهد بود.
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مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت پارس ســویچ )ســهامی  عــام( مورخ 
۱396/۴/۱۱ در محــل ســالن آمفــی تئاتــر هتــل ســیمرغ برگــزار شــد.
در این مجمع که با حضور96/۱3 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، 
ریاست مجمع برعهده آقای علی اکبر یاوری بود که جنابان داود عابدی و عادل افخمی 
در مقام نظار اول و دوم و آقای ولی اهلل بیات 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 ۱39۵/۱2/30 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 ۱29 با تقسیم سود 2/۴00ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
همچنین موسســه حسابرســی آزمــون پرداز ایران مشــهود به عنــوان بازرس 
اصلــی و حســابرس مســتقل و موسســه حسابرســی دش و همــکاران بــه 
عنــوان بــازرس علی البــدل به مــدت یک ســال مالــی انتخــاب گردیدند.

مردان بزرگ تاریخ معاصر از امیرکبیر گرفته تا حاج امین 
الضرب نامی اگر در تاریخ می دارند بواســطه عملکرد و 
حضور اثرگذارشان بوده اســت و یکی از آورده هایشان 
در دارالفنــون و ناصریه همین ورود صنعت برق به ایران 
اســت که به پیامدش انقالب صنعتی آغازیدن گرفت. 
در روز مجمع پارس ســویچ در اندیشه آن بودم که این 
جناب بیات خودمان چکیده این صنعت در این روزگار 
اســت و چگونه با کارنامه ای درخشان توانسته نامی به 
اعتبار باشد و عملکرد پربار او در سالی که همه وانفسا می 
نامندش دست پٌرمی داشت .مدیری که هم تهدیدها را 
بخوبی رصد می کند و هم فرصت ها را به وقت کارسازی. 

پیام هیات مدیره
مرور کلي بر وضعیت صنعت مربوط در سال مالي مورد گزارش و سال جاري

محصوالت برنامه ریزي شــده شــرکت در ســال مورد گزارش نیز همانند سال 
گذشــته به موازات تردید در تحقق تقاضا، از چند ناحیه با چالش جدید مواجه بود.
- تداوم محدودیت ها در تامین نیازهاي وارداتي، علی رغم اجراء برجام و گشایش نسبی.
- علیرغم کاهش محدودیت ها در تامین نیازهای وارداتی، فرایندها با شرایط قبل از 

تحریم تفاوت جدی دارد.
- ضرورت خریدهای نقدي و بعضاً پرداخت معادل تا 30 درصد ارزش اقالم وارداتي، 
مشکالت هزینه اضافي در حواله پول از طریق صرافي ها و نداشتن حساب در بانک 

مورد تایید فروشندگان.
- مشکل دریافت مطالبات از مشتریان، در کنار ضرورت انجام تعهدات پرداختي به 

سیستم هاي بانکي و دولتي.
- ایجــاد و امــکان انــواع تهاتر توســط دولت کــه در کنار آن ریســک فروش 
مطالبــات.  محــل  از  درصــدی  ده  از  بیــش  هزینــه  و  جایگزیــن  کاالی 
- نگراني جدیدتر ناشي از انگیزه دولت براي اجرای پروژه هاي صنعت برق از طریق 

فاینانس خارجی است.
- نگرانی از تاکید فاینانس کننده در واردات کاال از کشور خارجی برای فاینانس پروژه ها 

)علی رغم تولید تجهیزات مورد نیاز پروژه ها در داخل(.
- تمایل ضعیف به استفاده از تجهیزات ساخت داخل به بهانه های مختلف از طرف 

مشاوران و کارشناسان.
- در مقابــل مــوارد فــوق، بــا اجــراء برجام، هیــچ را شــناخته شــده ای با 
تصمیمــات اتی کشــورهای خارجی مســدود نمی گــردد وب بلکــه راه های 
جدیدتر و ســهل تر بــرای ارتباط با خارجیــان و انتقال پول فراهــم می گردد.

- و در نهایت امیدواری به بهبود گرایشات به سمت استفاده از کاالی تولید داخل در 
سال ۱396 

مرور كلي بر جایگاه شركت در صنعت و وضعیت رقابتي آن در سال مالي 
مورد گزارش و سال جاري

همچنان که در ســال هاي گذشته هم به عرض رسیده شــرکت پارس سویچ در 
مقایسه با تولیدکنندگان محصوالت مشــابه داخلي، با اتکا به ساخت داخل قابل 
قبول، بي  رقیب می باشــد و عمده رقیبان شرکت واردکنندگان محصول هستند.

اســتمرار فعالیت هاي تولیدي شــرکت با اتکا به توان ساخت داخل و برنامه ریزي 
تامین مواد در شــرایط تحریم، بیانگر صحیح بودن رویکرد حمایت از تولید داخلي 
توسط مسئوالن عالي نظام می باشد، مقاوم بودن صنعت در روزهاي سخت تحریم و 
محدودیت ها بیانگر صحت این موضوع می باشد و گرایش شرکت در هرچه بیشتر تالش 
نمودن براي کاهش وابستگي و افزایش توان ساخت داخلي، همسویي سیاست هاي 
تولیدي شــرکت با سیاســت هاي کلي نظام و اقتصاد مقاومتی را تایید مي نماید.

دانش بنیان شناخته شدن بخش قابل توجهی از تولیدات، امید به حمایت های قانونی 
را جدی تر می نماید.

مرور کلي برعملکرد شرکت، میزان دستیابي به اهداف 
تعیین شده و دستاوردهاي مهم در سال مالي مورد گزارش

در ســال مورد گــزارش شــرکت موفــق گردید که 
میزان EPSبرنامه ریزي شــده اولیه خــود را با افزایش 
قابل پوشــش دهد. اهم اقدامات به شــرح زیر اســت:

الف- توفیق در مناقصات و توافق با مشتریان براي به دست 
آوردن حجم قابل قبولي از بازار در سال ۱39۵

ب - استمرار ارتقای بهره وري
ج - شناســایي منابــع مطمئن خرید از کشــورهاي 
آســیایي کــه از محدودیــت تحریــم )ضعیف تــر( 
باشــند. مــی  برخــوردار  مناســب تري  قیمــت  و 
د-  تالش در حل مشکالت واردات مواد اولیه و قطعات وارداتي
تامیــن  فنــي  مشــکالت  کــردن  برطــرف  و  راهنمایــي  در  تــالش  ه- 
کننــدگان جدیــد کــه اغلب از کشــورهاي آســیایي و بــا تجربــه محدودتر 
بودنــد تــا اســتمرار خطــوط تولیــد بــه صــورت نســبي حفــظ گــردد.

و- مدیریت پرسنلي به نحوي که همکاران در جایگاه هاي تخصصي و به صورت بهینه 
انجام وظیفه نمایند.

برنامه های آینده شركت
- اطالعــات مربــوط بــه برنامه هــاي ســال آتــي شــرکت درخصوص :
الف( گســترش بازارهاي فروش محصوالت و تنوع بخشــي به انواع تولیدات:

در صورت عدم تاثیر محدودیت ها، گســترش بازارهاي فــروش صادراتي در 
بازارهاي مختلف مانند ترکمنستان، ارمنســتان، عراق و ... برنامه ریزي شده 
و در برخــي کشــورها نیز به صــورت اعطاء نمایندگي عمل گردیده اســت.

امید است تاثیر شرایط اقتصادي و تحریم، مانع از تحقق برنامه پیش بیني  شده نگردد 
و تغییر سیاست هاي اقتصادي دولت آینده در تحقق بازارهاي صادراتي موثر باشد.

ب( تولید محصوالت و معرفي محصوالت جدید:
محصوالت جدیدي که امیدواریم در سال ۱396 به بازار معرفي و عرضه گردند 

به قرار زیر است:
 KV2۴ و KA2۵ ۱- کلید خأل 2۵00 آمپر با قدرت قطع

2- استمرار تولید کلید گازيKV63 با قدرت قطع KA۴0 که در اواخر سال 92 به 
تولید انبوه رسیده و تعدادی تحویل مشتری گردید.

3- استمرار تولید کلید گازيKV ۱۴۵ با قطعات تولیدی
۴- آغاز تولید انبوه کلید گازيKV۴20 با قطعات تولیدی

ج( مشارکت ها و سرمایه گذاری ها
د( شیوه های تامین مالی

ه( اجرای دستورالعمل سازمان بورس اوراق بهادار
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جمع عمومی عادی ســاالنه شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو با حضور بیش از 
9۴/09 درصد از ســهامداران شرکت درمحل مجموعه فرهنگي ورزشي وزارت کار 
و امور اجتماعي ســالن تالش، برگزار شد.این جلسه به ریاست آقای علی عسکری 
و نظارت آقایان مرتضی علی اکبری و همایون آزادی و دبیری آقای شهرام بابالویان 
تشکیل شد. در ابتدای این مجمع آقای مهندس محمود نوریان، مدیرعامل شرکت 
ضمن ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره به ســواالت اکثر سهامداران پاسخ گفت.

ســپس صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۱39۵/۱2/30 
به تصویب حضار رســید.همچنین در این جلســه پس از تصویــب صورت های 
مالی از ســوی سهامداران تقســیم مبلغ 200 ریال ســود به ازای هر سهم مورد 
تاییــد حاضــران قرار گرفت. انتخــاب روزنامه هــای اطالعات و دنیــای اقتصاد 
به عنوان روزنامه های کثیراالنتشــار شــرکت و موسســه حسابرســي رایمند و 
همــکاران  به عنــوان بازرس قانونی و حســابرس شــرکت و  دش و همکاران  به 
 عنــوان بازرس علی البدل برای ســال مالی 96 از دیگر مصوبــات این مجمع بود. 
بر اســاس تصمیمات مجمع، اعضای هیئت مدیره به مدت 2 سال به شرح ذیل به 

عنوان اعضای هیئت مدیره جدید انتخاب شدند:
 شرکت سرمایه  گذاری امید
شرکت سرمایه گذاری سپه

 شرکت سرمایه گذاری استان گیالن)سهام عدالت(
 شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

شرکت فوالد مبارکه
به روز مجمع در خیابان پرترافیک ولیعصر در تقاطع 
ورودی به صدا و سیما با لطف همیشگی بچه های 
حراســت جایی برای توقف پیدا شد. در البی تاالر 
جناب امیر غالمی که ماشــااهلل چون قالی کرمان 
هر روز بهتر از روز پیش می شود خوش آمدگویی 

داشت و با لطف سرکار خانم فرنودی به داخل سالن هدایت شدیم. جناب محمودخان 
سیدی چون همیشه به اهل قلم لطف داشته، محلی را به اصحاب جراید نشان داد. 
بچه های مودب و با کمال شرکت که خود باغ گلستان در کویرند؛ جنابان حصرنژاد، 
محمد برقی، محمدرضا سلطانی، سعیدخان ذاکرزاده، خسروخان شعبانی، هادی 
بشیرزاد، و حسین طالبی نشان دادند که وظیفه خود را بخوبی می شناسند و سید 
محمود سیدی و دیگر یاران حاجی نوریان که با کارنامه ای شفاف و عملکردی عالی در 
کنار صدها تالشگر دیگر که یکی از یکی بهتر در تعالی سازمان کوشا بوده اند به خیل 

سهامداران و ذینفعان خوش آمد می گفتند.
تــاالر تالش مجموعه فرهنگی وزارت کار تعاونی در روز مجمع شــرکت معدنی و 
صنعتی چادرملو پر بود از سهامداران حقیقی و حقوقی. در صف اول چهره خندان 
استاد همایون پور و دکتر عسکری و حاج محمود نوریان و دیگر چهره های آشنا که 
فالش دوربین های خبری را پرتالش کرده بود. وقتی عملکرد غرورآفرین یک مجموعه 
پرافتخار در ســالی که همه اهل فن حال و اوضاع اقتصادی آن را چالش برانگیز و 
پرریســک می دانند به سمع و نظر سهامداران می رسید، کاتب این سطور بر این 
تفکر بود که به عزیزان جلوس کرده در خنکای تاالر تالش و باد به غبغب انداخته 
که ســود افزون می طلبند چه باید گفت و چگونه باید تاکید کرد و به یادشان آورد 
مشقات و سختی های کار در صنعت کانی و طرح این سوال که آیا می دانند در کویر 
روزگار چگونه است؟! این مختصر از آن باب تحریر گشت تا یاد آور این ضرب المثل 
ماندگار شود که قدر زر زرگر بداند و قدر گوهر گوهری. خسته نباشید مدیران آگاه. 

مهندس نوریان مرد کارٌکشــته صنعت و مدیریت کشور طرح احداث واحد نورد و 
کارخانه گندله سازی را از اهم برنامه های آتی خود بر شمرد و پیرامون برنامه ها و 
چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی ۱396 گفت رئوس کاری است که در سال 

96 به جد دنبال آن هستیم به این قرار می باشد:
۱- ادامه روند اجرای برنامه های افزایش تولید کنسانتره سنگ آهن، باالتر از ظرفیت 
اسمی )مشابه سالهای گذشته( و تولید محصوالت سنگ آهن دانه بندی شده و گندله، 
فوالد )و نورد میلگرد در شرکت فوالد سرمد ابرکوه( طبق برنامه مصوب سال ۱396
2- تکمیل عملیات راه اندازی ، تولید آزمایشی و تولید 300 هزار تن محصول تجاری 

کارخانه فوالد چادرملو
3- ادامه عملیات اجرایی نصب تجهیزات و ماشــین االت پــروژه احداث کارخانه 
احیاء مستقیم با ظرفیت سالیانه ۱/۵۵0/000 تن آهن اسفنجی، در جوار کارخانه 
فوالد و گندله سازی و حصول به پیشرفت فیزیکی ۱00 درصد تا پایان سال طبق 
برنامه های پیش بینی شــده و شروع راه اندازی ازمایشی در اسفند ماه سال ۱396.
۴- تولید 300 هزار تن میلگرد در طرح شرکت های صنایع آهن و فوالد سرمد و ابرکوه.

۵- ادامه عملیــات اجرائی و تکمیلی طرح تامین 
اب از محل اجرای شــبکه فاضالب شهرســتان 
اردکان و انتقال آب به مجتمع گندله سازی اردکان 
و بهــره بــردرای از طرح در تیرماه ســال ۱396.

حاشیه مجمع
کشور ما دارای معادن بسیار با حدود ۵7میلیارد تن 
ذخایر معدنی است بخشی از توسعه اقتصادی ایران 
متکی به  همین بخش است، اما باید توجه داشته 
باشیم  بهره برداری از این منابع خدادادی بدون اتکا 
و توجه به نیروی انسانی ماهر و تکنولوژی های مدرن 
و سرمایه گذاری مناسب امکان پذیر نخواهد بود .
هرچنــد ایــران بــه لحــاظ نیــروی انســانی متخصــص از قابلیــت باالیی 
برخــوردار اســت امــا این شــرط بــه تنهایــی کافی نیســت، بلکه توســعه 
فضــای کســب و کار  مســتلزم ســرمایه گــذاری هــای زیــر بنای اســت .
مدیر عامل چادرملو افزود : ذخایر معدنی ایران و منابع سرشار انرژی، ظرفیت باالیی برای 
توسعه و قرار گرفتن در ردیف کشورهای صنعتی جهان را برای ما فراهم کرده است که می 
توان با برنامه ریزی و حمایت های قانونی قوای سه گانه، امکان رشد و توسعه آنرا تسهیل کرد.
از طرفی قرار گرفتن ایران در جمع کشــورهای عضو ECO و منطقه خاورمیانه با 
جمعیتی بالغ بر ۴60میلیون نفر، این امکان را برای ما فراهم نموده اســت که  هر 
چه بیشتر به توسعه صنایع معدنی و تکمیل زنجیره تولید برای صدور محصوالت 
نهایی اتکاء کنیم . مهندس نوریان با تاکیدبر اینکه اگر ما بتوانیم از ظرفیت سنگ 
آهن و فوالد کشــور اســتفاده نمائیم می توانیم به یک صادرکننده قوی فوالد در 
منطقه تبدیل شویم اضافه کرد امروزه کشورهای موفق در رشد صنعتی، متکی به 
روشــهای نوین مدیریت و بکارگیری علم مدیریت صحیح می باشند که متاسفانه 
حلقه مفقوده بسیاری از بخش های صنعتی و اقتصاد دولتی ماست ولی با این حال 
تجربه نشان داده در صنعت ایران بخش خصوصی بسیار موفقتر از بخش های دولتی 
عمــل کــرده و بهره وری و راندمان تولید در این بخش ها به مراتب باالتر اســت .
وی با اشاره به اینکه اگر بدنبال تحقق اقتصاد مقاومتي و توسعه فراگیر هستیم باید شرایط 
آنرا فراهم کنیم افزود : دستیابی به این هدف مستلزم برخورداری از یکسری مولفه های 
ضروری است وی ثبات سیاسی و اقتصادی و وضع قوانین حمایتی از سرمایه گذاران و 

کویر زرخیز است این را حاج محمود نوریان باوردارد
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو ؛ نگاه ویژه به توانمندی متخصصین داخلی و شرکت های دانش بنیان
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فعاالن حوزه معدن و صنایع معدنی را نخستین و اصلی ترین شرط  را برای سرمایه گذاران 
برشمرد چرا که هر سرمایه گذاری ابتدا به امنیت می اندیشد سپس به درآمد و سود .

مهندس نوریان یــادآور گردید ارزش ذخائر مواد معدنــی ایران طبق اعالم مرکز 
پژوهش های مجلس شــورای اسالمی 770 میلیارد دالر و به گفته سازمان توسعه 
و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ۱۴00 میلیارد دالر است، اما اینکه چه میزان 
ســرمایه گذاری برای برخورداری از این منبع اقتصادی کرده ایم جای سوال دارد. 
وی افــزود : طبق آمار موجود تنها حدود 7درصد از ســرمایه گذاري هاي خارجي 
تا پایان ســال 93 در بخش معادن ایران بوده، در حالي که در اســترالیا در حدود 
69درصد ســرمایه گذاري خارجي در معادن انجام شــده اســت . وی گفت : عده 
ای تصور می کنند جلب ســرمایه گذاری خارجی  به معنــی غارت کردن منابع 
داخلی اســت در حالی که دســتاورد اولیه ســرمایه گذار خارجی برخورداری از 
تکنولوژی و دانش نوین اکتشــاف و استخراج و فرآوری محصوالت معدنی است .

مدیر عامل چادرملو افزود: متاســفانه بخش معدن کشور  فاقد برنامه استراتژیک 
اســت و هر ســال شــاهد تصمیم گیری های جدید برای این بخــش از اقتصاد 
کشــور هســتیم و با وجود قانون معادن بي برنامگي روشنی به چشم می خورد .

کنترل فرآیند تولید یکی از مهم ترین اقداماتی است که شرکت های تولیدی برای بهبود 
خطوط تولید خود پیوسته صورت می دهند. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که 
عالوه بر پیشــگیری از حوادث ناگوار و ارتقاء ایمنی  به دلیل نظارت مستمر  و نظم 
بخشیدن به پروسه عملیات استخراج ،  بهره وری و میزان تولید را نیز افزایش می دهد .

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو که  همواره با نگاه به توانمندی متخصصین داخلی 
و توانمندی مراکز دانش بنیان بســیاری از نیازهای فنی و تخصصی خود را تامین 
کرده است این بار نیز در پی پیاده سازی سیستم کنترل هوشمند) دیسپچینگ( 
در معــدن چادرملــو بود موفق شــد با همــکاری گروهی از دانشــجویان یزدی 
فارغ التحصیل دانشگاه تهران و امیرکبیر زیر نظر شرکت دانش بنیان بیستون کویر 
یزد، با اعالم طراحی بومی این سیستم، آن را در معدن چادرملو مورد آزمایش قرار 
دهد و در نهایت نتایج بسیار ارزشمندی از نصب این سیستم عاید این معدن شد.

پیام هیات مدیره
مــرور کلی بر وضعیــت و تحوالت صنعت مربوط در ســال های مــورد گزارش 
مقدمه : سنگ آهن یکی از فراوان ترین عناصر فلزی موجود در زمین است که طبق 
بررسی های به عمل آمده اکسید آن حدود ۵ درصد از پوسته زمین را تشکیل می دهد.

این ماده معدنی، به عنوان ماده اولیه اصلی تولید فوالد بوده و بیشترین سهم هزینه را 
در قیمت تمام شده فوالد دارد. 

طبق اطالعاتی مکســوبه ، در کشــور چین حدود 39 درصد، کشورهاي اروپائی 

3۱ درصد و در ایران بطور متوســط ۴3 درصد قیمت تمام شــده تولید فوالد را ، 
هزینۀ تأمین ســنگ آهن تشــکیل می دهد. به عبارت دیگر سهم هزینه سنگ 
آهــن از کّل مــواد اولیۀ مصرفی در تولید اســلب در مجتمع هاي فوالدســازي 
کشــور )مبارکه، خوزســتان، هرمــزگان( حــدود ۸7 - ۸0 درصد می باشــد.

به همین دلیل یکی از مزیتهاي مهم اقتصادي براي مجتمع هاي فوالد سازي کشور، 
استفاده از سنگ آهن داخلی می باشد ، زیرا این استفاده نقش عمده اي در کاهش 
قیمت تمام شــده و هم چنین صرفه جویی ارزي در تولید فوالد را به دنبال دارد.

از طرفــی با توجــه به حجم زیاد مصرف ســنگ آهــن ، عدم اتکاء بــه واردات 
ایــن مادة اولیۀ معدنی همــواره کشــور را از بروز بحرانهاي جهانــی در عرضه و 
تقاضا، نوســانات قیمت ها، مشــکالت حمل و نقــل دریائی، توقــف فروش آن 
توســط کشــورهاي صادر کننده و در نهایت حربه تحریم، مصــون نگه می دارد.

الف( نقش سنگ آهن در تولید فوالد
ب( ذخائر سنگ آهن در جهان و ایران

پ( وضعیت جهانی و تحوالت سنگ آهن
ج( تولید سنگ آهن در جهان در سال 20۱6

د( تولیدات سنگ آهن در ایران
ه( برنامه های آینده تولید سنگ آهن در ایران

براساس مطالعات انجام شده در طرح جامع فوالد کشور، توسط شرکت مهندسی بین 
المللی فوالد تکنیک  ظرفیت تولید فوالد در سند چشم انداز سال ۱۴0۴، به مقدار ۵۵ 
میلیون تن در سال پیش بینی گردیده است. جهت تامین سنگ آهن مصرفی و حصول 
به برنامه فوق، الزم است. طرحهای جدید توسعه و افزایش ظرفیت معادن اجراء تا تولید 
سنگ آهن به مقدار ۸7 میلیون تن مطابق پیش بینی های انجام شده افزایش یابد.

 از ایــن مقدار تولید ۸0 میلیون تن کنســانتره ســنگ اهن )پــس از تبدیل به 
۸0 کیلیون تن گندله( و 7 میلیون تن بصورت ســنگ آهن دانه بندی می باشد.

ضمنا جهت حصول به تولید فوق می بایست برنامه ریزی جهت استخراج حدود ۱۵۴ 
میلیون تن سنگ آهن خام از معادن شود.  

پیش بینی اجرای طرح های آتی:
در مــورد طــرح هــاي و برنامــه هــاي آتــی ایــن شــرکت در دورنمــاي ۵ 
ســال آینــده، 2 طرح مهــم در دســت مطالعــه و برنامــه ریزي می باشــد:
۱- طــرح احــداث 2 واحــد نــورد بــه ظرفیــت ســالیانه ۱/2 میلیــون تن 
میلگــرد، در جــوار کارخانه فوالد ســازي واقــع در مجتمع صنعتــی چادرملو.

2- احداث کارخانه گندله ســازي جدید با ظرفیت تولیدسالیانه ۴ میلیون تن در 
مجتمع صنعتی چادرملو.
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مجمع عمومی عادی ســالیانه شرکت پتروشیمی 
جم)ســهامی عام( مــورخ ۱396/0۴/۱۸در محــل 
خیابان ازادی ســازمان حج و زیارت تشــکیل شد. 
در این مجمع که با حضور بش از 90 درصد صاحبان 
ســهام و سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس 
و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده 
آقای محمود شهشهانی بود، که جنابان علی پرتوی و 
حمید دیانت در مقام نظار اول و دوم و آقای سیدحسین 
میرافضلی  به عنــوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی 
منتهی به ۱39۵/۱2/30 و پس از اســتماع گزارش 
حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامالت مشــمول ماده ۱29 با تقسیم سود۱۵70 
ریالــی به ازای هر ســهم به کار خود پایــان دادند.

همچنین سازمان حسابرســی به عنوان حسابرس 
مستقل و بازرس قانونی )اصلی و علی البدل( شرکت 
برای سال مالی منتهی به ۱396/۱2/29 انتخاب گردید.
روز یک شنبه هیجدهم تیرماه سال ۱396 ساعت ده 
صبح اســت که به حیاط سازمان حج رسیدم و ناظر 
که سهامداران حقیقی و حقوقی اندک اندک به تاالر 
بزرگ سازمان می پیوستند. چهره خندان سیدحسین 
میرافضلی که آنهم سفیر خوش آمدگویی و خیرمقدم 
بودقلب و قبل مان را شــیرین کــرد از مدیری بس 
افتخارآفرین.یکی از خصوصیات بچه مسلمانها چهره 
خندان و بشاش آنهاست که سید ما به کمال به این 
آراسته است. فالش دوربین خبری بر چهره او نشست 

و او به حرمت قلم به شــیوه 
سنگرنشینان مسجد و بسیج 
تشکر کرد ومن در بازگشت 
بر این بــاورم که خدمت این 
مدیران به صنعت، بخصوص 
در صنعــت پتروشــیمی را 
در نیــم قرن حیــات کاری 
مطبوعاتی خود کمتر به این 
قدر قدرتی دیده ایم. آنروزها 
کــه چنــد ژاپنــی از اولین 
پتروشــیمی ما رفتند چقدر 
در مضیقــه بودیــم تا اینکه 
آراستگان به خدمت از دانشگاه 
و موسسات آموزش عالی ایران 
و جهان به ســنگر سازندگی 
کشاندیم و امروزدر سراسر دنیا و در عمق اقیانوسها 
با علم افزون از نیاز، ماخود صاحب کرســی عرضه به 
اکادمیهای جهان شدیم و کنون گرهستیم از اولین ها 
به یٌمن سیدحسین ماست که از آن قبیله نشانی دارد.

در حاشیه مجمع

مهندس میرافضلی با اعالم اینکه شرکت پتروشیمی 
جم با ظرفیت تولیــد ۱.320.000 تن اتیلن ، 306 
هزار تن پروپیلین و 600 هــزار تن انواع پلی اتیلن 
یکی از بزرگترین مجتمع های پتروشیمی در دنیا می 
باشد اضافه نمود بحمداله در سال گذشته شرکت با 
مجموع تولید 2.۴ میلیون تن انواع محصوالت ، رکورد 
بیشترین میزان تولید را ثبت کرد. به گفته این مدیر 
توانمند در ســال پیش با رایزنی های صورت گرفته 
در خصوص مالکیت خط آنان که مشکالتی برای آن 
بوجود آمده بود و شــرکت حتی سهیمه خود را هم 
دریافت نمی کرد این مشــکل رفع و مالکیت حفظ 

و تثبیت شــد و اکنون این خط در اختیار شــرکت 
می باشد و بقیه شرکت های پتروشیمی از این خط 
خوراک دریافت می کنند. تولید گریدهای درب بطری 
و باک خودرو و با کسب استاندارد برند خودروهای بین 
الملی )پژو و رنو( که حاشیه سود بهتری دارند و ساالنه 
22 میلیارد ریال ســود آوری بیشتر نسبت به تولید 
سایر گریدها برای شرکت دارد از جمله برنامه های این 
مدیر خوش فکر در سال گذشته و سال و جاری برای 
استمرار ســوددهی پتروشیمی اعالم گردید. مهدی 
میرافضلی در حاشــیه مجمع با اعالم اینکه با تغییر 
کاتالیست واحد پلی اتیلن سبک، ساالنه 6۵ میلیون 
دالر صرفه جویی ارزی صورت می گیرد اضافه کرد با 
این تغییر عالوه بر سودآوری ۱۴ میلیون دالری ساالنه 
برای شــرکت ، از توقف طوالنی مدت خطوط تولید 
جلوگیری شــده و با مصرف کمتر کونومتر بازدهی 
بیشتری برای این خط به دست می آید. عضو هیات 
مدیره شرکت پیرامون پروژه ABS/Rubber که به 
دلیل عدم همکاری الیسنسور 6 سال بود متوقف شده 
بود و کال 23 درصد پیشــرفت داشت متذکر گردید 
که با یک شرکت اسپانیایی به عنوان الیسنسور توافق 
شده اســت و همچنین با بانک های مختلفی برای 
تامین فاینانس این طرح صحبت شده است که اولین 
مورد در اسفند ماه سال گذشته محقق شده است و 
در حال حاضر پیشرفت این پروژه بیش از ۴9 درصد 
می باشد، فاز اول این پروژه امسال راه اندازی می شود 
و کل پروژه تا پایان سال 97 به بهره بردای کامل می 
رسد. همچنین برای پروژه خط تولید PDH/PP که 
تولید پروپیلن از پروپان می باشد با نماینده انگلیسی 
یک شرکت الیسنســور آمریکایی االصل مذاکرات 
صورت گرفته اســت. همچنین برای تامین هزینه 
700 میلیون دالری پروژه ، شرکت در حال مذاکره 
با کشورهای مختلف برای تامین فاینانس می باشد.

پیام هیات مدیره
هیات مدیره شــرکت پتروشــیمي جم )ســهامي 
عام(به عنوان امانت دار شــما ســهامداران محترم 
و به نمایندگي از شــما؛ در طول ســال۱39۵ این 
شــرکت را اداره نموده است و اینک گزارش عملکرد 
خود را براي ســال مالي منتهي به 30 اســفند ماه 
ســال ۱39۵ ؛ تقدیم شــما بزرگــواران مي نماید.

ایــن گزارش ضمــن اینکــه در برگیرنــده اجراي 
مصوبات مجمع عمومي سال گذشته است ؛ بخوبي 
نشان مي دهد که شــرکت پتروشیمي جم چگونه 
در راســتاي چشــم انداز و اهداف استراتژیک خود 
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پتروشیمی جم یادی از بهترین نشان ها
برنامه های مهندس میر افضلی برای توسعه روابط راهبردی و ارزش آفرینی

جهانی 
متمایز
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حرکت کرده اســت. این گــزارش عملکرد در قالب 
ضوابط شــرکت هاي بورســي و به رســم معمول 
مجامع عمومي به زبان مالي تقدیم مي گردد با این 
حال چکیده اي از فعالیت هــاي اثر بخش و اقدامات
برجسته شرکت در ابعاد مختلف نیز ارایه شده است 
که بیانگر روند تعالي همه جانبه شــرکت اســت .

خداوند منان را سپاســگزاریم که بــه ما توقیق داد 
با تــالش همــکاران توانمند و صمیمــي خود در 
مســیر ســودآوري پایدار شــرکت و تامین منافع 
ســهامداران ارجمنــد گام هاي بلنــدي برداریم .

اهداف كالن پتروشیمي جم 
۱- توســعه و تکمیل زنجیره ارزش تولید مواد پایه 

الفین.
2- افزایــش انعطــاف پذیــري و ایجــاد تنــوع 
بــازار. نیازهــاي  بــا  متناســب  محصــوالت 

3- توســعه روابط راهبردي و مشــارکت با شرکتها 
در جهــت ارزش آفرینــي بیشــتر براي شــرکت.

۴- بهبود مستمر ساختارها ، سیستم ها ، فرآیندها و 
رویه هاي مدیریتي بمنظور افزایش بهره وري شرکت.

۵- طراحــي و عملیاتــي کــردن سیســتم هاي 
یکپارچــه اطالعات مدیریــت و مدیریــت دانش.

6- بهره گیري از آخرین دستاوردهاي علمي و فناوري 
بین المللي بــه منظور یادگیري و تعالي ســازماني.
7- ارزش آفرینــي فزآینــده بــراي مشــتریان و 
تقویت مزیت هــاي رقابتي در ســطح بین الملل.

۸- نهادینه کردن و بهبود مستمر روابط با مشتریان 
و سایر ذینفعان.

و  اخالقــي  هــاي  ارزش  مســتمر  تقویــت   -9
توجــه فزاینده بــه مســئولیت هــاي اجتماعي. 
۱0- جذب و حفظ، توســعه و بهره گیری از سرمایه 
های انسانی متناســب با الزامات راهبردی شرکت.

اهم اقدامات و فعالیتهاي طي سال :
- استقرار شــرکت پلیمر پاد جم و فعالیت بصورت 

مستقل 
- محاســبه، بــرآورد و انتقال مانده حســاب هاي 
مربوط بــه پــروژه  ABS-Rubber از شــرکت 
پتروشــیمي جــم بــه شــرکت پلیمر پــاد جم

- حــل و فصل مباحث مربوط به شــرکت ناوگان و 

الیسنسور)ورسالیس( 
- اقدام جهت تکمیل تیم اجرائي شرکت پلیمر پاد جم 
- تهیــه اســناد، شــرح کار و برگــزاري مناقصه 
)FS  انتخاب مشــاور طــرح توجیهي (بازنگــري

- برگزاري کمیته هاي ارزیابي سازندگان و پیمانکاران 
- صدور 3۱ مصوبه توســط کمیســیون معامالت و 
تشکیل 22 جلسه توســط کمیسیون معامالت در 

شش ماه گذشته 
- تهیه اسناد و شرح کار و برگزاري مناقصه انتخاب 
پیمانکار آزمایشگاه و همچنین انتخاب مشاور بازرسي 

فني 
- تهیه و تنظیم کلیه آیین نامه ها و دستورالعمل هاي 
مــورد نیاز شــرکت از جمله آیین نامــه معامالت 
متوســط، آیین نامه انضباطي، دســتورالعمل ثبت 

و پــالک کوبي اموال، آیین نامه مســکن کارکنان، 
دســتور العمل انبار گرداني، دستورالعمل ماموریت 
خارجــي و آییــن نامه فــروش محصــوالت و ...

معرفی اجمالی شركتهای گروه
۱- شرکت خدمات مهندسي نصب و ساختمان جم 

صنعت کاران تهران )سهامي خاص(
2- شرکت پلي پروپیلن جم )سهامي خاص(

3- شرکت توسعه انرژي پاد کیش )سهامي خاص(
۴- شرکت توسعه پلیمري پادجم )سهامي خاص(

۵- شرکت پتروشمیران)سهامي خاص(
جایگاه شركت در صنعت

پتروشــیمي جــم به لحــاظ طراحــي و ظرفیت 

پنجمیــن تولید کننده بزرگ صنعت پتروشــیمي 
کشــور مي باشد. در همین راســتا برخي از ویژگیها 
و برجســتگي هاي مجتمع به شــرح زیر مي باشد : 
۱- واحد الفین مجتمع پتروشــیمي جم با ظرفیت 
۱/320/000 تــن اتیلن و 306 هزار تن پروپیلن در 
سال بعنوان یکي از بزرگترین واحدهاي الفین کشور 
و جهان مي باشــد که در ساخت آن از تکنولوژیهاي 
روز و انتخاب ظرفیتها در مقیاس جهاني استفاده شده 
است. از خصوصیات منحصر بفرد واحد الفین مجتمع 
پتروشیمي جم نسبت به دیگر واحدها ظرفیت باالي 
تولید و امکان بهره وري از کوره هاي Flexible  است 
که قادر به اســتفاده از خوراک مایع و گاز مي باشد. 
2- واحــد HDPE  شــرکت پتر وشــیمي جم با 
تولیــد ســاالنه 300/000 تن محصــول، یکي از 
بزرگتریــن واحدهاي پلیمري در ایران مي باشــد. 
ایــن واحد قابلیت تولید 26 گریــد اصلي و توانایي 
تولیــد گرید هــاي مشــکي، زرد، آبــي و نرمال را 
دارد و در داخل کشــور این قابلیت تنها منحصر به 
پتروشیمي جم بوده و در جهان کم نظیر مي باشد. 
3- واحد LLDPE  پتروشیمي جم با تولید ساالنه 
300/000 تن محصول، یکي از بزرگترین واحدهاي 
پلیمري در ایران مي باشــد. ظرفیت اکسترو در این 
واحد ۴2 تن در ســاعت بــوده و توانایي تولید بیش 
از ۵۴ گریــد متفاوت محصــول را دارا مي باشــد. 
۴- واحد بوتادین با ظرفیت تولید ۱۱۵/000 تن در 
سال از نظر تولید ، درجه خلوص و کیفیت محصول 
یک واحد نمونه در ســطح کشــور مي باشد. و جزء 
واحدهاي بســیار با ارزش پتروشیمي جم مي باشد. 
۵- واحد یــک بوتن با ظرفیــت ۱00/000 تن در 
ســال با درجه خلــوص باال براي تولیــد گریدهاي 
مهندســي LLDPE  بــه منظــور ایجــاد ارزش 
افــزوده باالتــر طراحي وبــه اجرا در آمده اســت. 
6- با تولیــد 300/000 تن پروپیلن در واحد الفین 
تامین کننده خــوراک واحد جم پلــي پروپیلن با 
ظرفیــت 300/000 تن پلي پروپیلن مي باشــیم. 
7- شــروع مجدد پروژه ABS/Rubber با ظرفیت 
 Rubber و 60/000 تــن ABS 200/000 تــن
که در ســال 20۱۸ به بهره برداری خواهد رســید.
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مجمــع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــرکت تجــارت الکترونیک 
پارسیان)سهامی عام( مورخ ۱396/0۴/03در محل سالن همایش موسسه مطالعات 
بهره وری و منابع انســانی سازمان گسترش ونوســازی صنایع ایران برگزار گردید. 
در ایــن مجمــع که بــا حضــور ۸۸/6۱ درصد ســهامداران حقیقــی و حقوقی 
، اعضــاء هیــات مدیره، نماینــده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بــازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقای مظفــر پور رنجبر 
بــود، که جنابان مســعود بیرمی و حبیب الــه فدائی مولودی در مقــام نظار اول 
و دوم و آقــای زین العابدین گندم کار ابیانه به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی سال مالی منتهی به ۱39۵/۱2/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشمول ماده ۱29 با تقسیم سود ۴00 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
همچنین موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس وبازرس اصلی و موسسه 
حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند.
اعضــای هیــات مدیره بــه مدت 2 ســال به شــرح ذیــل انتخــاب گردیدند:

- بانک پارسیان )سهامی عام(
- بانک تجارت )سهامی عام(

- شرکت گروه داده پردازی بانک پارسیان )سهامی خاص(
- شــرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش )سهامی 

خاص(
- شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین 

)سهامی خاص(
مهندس عبدالعظیم قنبریان مدیرعامل شرکت در ابتدای 
گزارش خود با اشــاره به معرفی و ماموریت شرکت که 
ایجاد زنجیره امن پرداخت الکترونیکی با ارائه راهکارهای 
خالق و برای پاسخ سریع و اسان به نیازهای مشتریان با 

بهینه ترین هزینه ها می باشد یادآور گردید کسب بیشترین سهم از بازار پرداخت 
الکترونیکی چشم اندازی است که برای پککو ترسیم شده و تمام ارکان مجموعه با 
تالش و کوشــش در پی آن هســتند این افق دوســت داشتنی را تجلی ببخشند.

مدیرعامل موفق شرکت در ادامه به تشریح عملکرد و برنامه های شرکت در سال مالی مورد 
گزارش پرداخت و پیرامون تامین و توسعه ابزارهای پذیرش افزود در پایان سال 9۵ مجموع 
کارتخوان های فروشگاهی به ۸30/203 دستگاه است که ۸2/۵6۵ آن از نوع کارتخوان 
های قابل حمل بوده افزایش پیدا کرده که براساس گزارش منتشر شده از سوی بانک 
مرکزی از مجموع کارتخوان های فروشگاهی دارای تراکنش شبکه پرداخت اکترونیکی 
در کشور در پایان سال ۱39۵ ، شرکت پککو از سهم ۱۴/2۸ درصدی برخوردار بوده است.

مهندس قنبریان شبکه گسترده پشتیبانی به موقع و راه حل های نوآورانه را از اصول 
برنامه های خود و مجموعه برشــمرد و پیرامون سامانه پرداخت اینترنتی و سازمان 
هــای پرداخت از طریق تلفن همراه گفت: فراهم آوردن امکان پرداخت الکترونیکی 
برای فروشــگاه های اینترنتی با رعایت تمامی استانداردهای امنیتی مربوط به آن، 
از جمله اقدامات مســتمر و موفق شرکت بوده که باعث شده مجموع فروشگاه ها و 
سازمان هایی که در پایان ســال 9۵ و با استفاده از سامانه پرداخت اینترنتی پککو 
اقدام به عرضه کاالها و خدمات خود نموده اند با یک رشــد 3۱ درصدی نســبت به 
ســال قبل روبرو شود که نشــان دهنده باور مشتریان ما به شعارمان یعنی خریدن 
آســان ، پرداختی ایمن می باشد. عضو هیات مدیره شرکت در ادامه با اشاره سامانه 
پرداخت همراه #70۸* که بر روی اپراتورهای همراه اول و ایرانســل امکان استفاده 
از یک ســرویس ســریع، رایــگان، امن و قابل اســتفاده را می دهد افــزود در این 

بخش نیز اقدامات بســیار خالقانه و مفیدی در ســال مالی گذشته اجرائی گشت.
مدیر توانمند شــرکت همچنین از سامانه پرداخت همراه تاپ سخن گفت که این 
روزها نقل ســخن بسیاری است و تبلیغات آن گوناگون رویت می شود که شما هم 
با ســرویس تاپ همراه باشید، در تعریف آن باید گفت تاپ برنامه ای است کاربردی 
با قابلیت نصب بر روی سیستم عامل هایی چون Android و IOS و به گونه ای 
طراحی شده که تمامی قابلیت های مجاز شبکه پرداخت کشور را دارا بوده و مشتری 
با نصب و به کارگیری این برنامه کاربردی بی نیاز از هر برنامه دیگری می شــود از 
امکان خرید بســته های اینترنتی تا پرداخت جریمه خودرو، از امکان خرید مجوز 
طرح ترافیک تا شارژ سیم کارت و پرداخت قبض و خرید کاال و کمک به خیریه و ...
مهندس قنبریان در ادامه پیرامون تامین و توســعه ابزارهای پرداخت در شــرکت 
تجارت الکترونیک پارســیان گفت: شــرکت پککو در ســال 9۵ موفق به انعقاد با 
بیش از ۱02 ســازمان جدید گردید که در همین راســتا فــروش انواع کارت های 
اعتباری و پیش پرداخت صادره توســط شرکت با رشــد ۱2/۵ در مقایسه با سال 
9۴ به حــدود ۱7/600/000 کارت »اعتباری خرید - هزینه« بالغ گردیده اســت.

مدیرعامل شرکت در همین راســتا متذکر گردید که براساس آخرین آمار اعالمی 
بانک مرکزی در سال 9۵، شرکت پککو با صدرو نزدیک 
به ۱7/۴00/000 کارت برای بانک پارسیان از سهم ۱2/۴ 
درصــدی برخوردار بوده و از این حیث ، بانک پارســیان 
جایگاه سوم را در بین شبکه بانکی به خود اختصاص داده 
است. وی همچنین از رشد ۱0 درصدی میزان شارژ کارت 
های خرید و هدیه در ســال 9۵ نسبت به سال گذشته 
خبرداد که به شهادت آمار عملکرد در هر بخش و قسمتی 
که ارائه می شد آمار مستمرا رشد و افزایش داشته است 
و این همان نکته ای اســت که ســال گذشته نوشتیم و 
تاکید کردیم که اینجا هنر مدیریت معنا پیدا کرده است.
مدیر برگزیده کشوری در ادامه پیرامون جذب تراکنش های 
پرداخت الکترونیکی شرکت نیز افزود : شرکت با جذب ۱/۵۱7/22۴/۱۱۸ تراکنش در 
سال 9۵ موفق گردید سهم خود را از ۱2/0۸ درصد در فروردین 9۵ به ۱3/69 درصد در 
انتهای سال 9۵ برساند که این افزایش تعداد تراکنش در مبلغ کلی تراکنش شده توسط 
پککو نیز خود افزایش ۸/۸6 درصدی مبلغ تراکنش را از ابتدای سال 9۵ تا انتهای سال 
نشان می دهد که این جمله موفقیت ها حاصل نمی شد اگر همکاران و یاران ما در این 
مجموعه و سایر نقاط کشور خالصانه خدمت نمی کردند و صادقانه عمل نمی نمودند. 
وی افزود تمام همراهان و همکاران من از بخش پشتیبانی و روابط عمومی کرفته تا 
مهندسین و تکنسین ها و مدیران لحظه ای در سال سخت 9۵ از نواندیشی، کار منسجم 
و هم افزایی و حمایت از مجموعه غافل نشدند تا بتوانند کارنامه ای قابل دفاع برای شما 
ذینفعان حاصل سازند که بحول و قوت الهی و حمایت هیات مدیره این مهم حاصل شد.
در بخش دیگری از گزارش جامع مهندس قنبریان، مدیر ارشــد شــرکت به مرکز 
پاسخگویی متمرکز به مشــتریان شبکه پککو اشــارت کرد که توسعه این مرکز 
باعــث گردیده تا علیرغــم تعداد قابل توجه تماس مشــتریان و رشــد روزافزون 
تراکنش های تبادل شــده از طریق شــبکه پرداخت الکترونیکی شرکت، کیفیت 
پاســخگویی مشــتریان به نحو محسوســی افزایش یابد که جلب رضایت بسیار 
خوبــی ایجاد گشــته و این کالمــی بود که گواهــان آن درمجمع بســیار بودند.
برگزاری دوره های مســتمر آموزشی برای کارکنان که نسبت به سال گذشته رشد 
30 درصدی داشته و سرانه آموزش را نسبت به سال گذشته دارای رشد ۱۵ درصدی 
کرده خود گواهی دیگر است بر این که این مدیریت به بازارهای نو و فردایی روشن ، 
روشن می نگرد، برنامه ریزی می کند و اجرایی می سازد و حسن ختام گزارش جامع 

شبکه گسترده، پشتیبانی به موقع، راه حل های نوآورانه
پککو با مهندس عبدالعظیم قنبریان هر روز پیشرو و موفق تر از سال گذشته
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و مبسوط مهندس قنبریان تشــریح طرح علمی توسعه شرکت بود به شرح ذیل :
* نوسازی و توسعه ناوگان پایانه های فروشگاهی

* تجهیز مراکز فروشگاهی به ســرویس های ارزش افزوده نظیر خدمات بیمه ای، 
سرویس اینترنت پرسرعت، صندوق فروشگاهی، چتر وای فای، ترازوی دیجیتال، پایه 

کارتخوان و ....
MPL پیاده سازی سرویس پرداخت درون برنامه ای *

* توسعه اپلیکیشن تاپ
* راه اندازی پرتال ملی خیریه و پرتال ملی قبوض

* ارائه کیف پول الکترونیک و راهکارهای مرتبط با آن
Gift Card Mall فروش کارت هدیه از طریق *

* اجــرای طــر حهــای وفــاداری و پیاده ســازی باشــگاه وفاداری مشــتریان
* پیــاده ســازی پــروژه حامــی کارت در زنــدان هــای سراســر کشــور

* برگــزاری جشــنواره هــای فصلی و محلــی ویــژه پذیرندگان فروشــگاهی 
... و  جانــذار  جایزتــو  جشــنواره  و   کیــش  جشــنواره  نظیــر  شــرکت 
* توسعه همکاری با شرکت های خارجی برای ارائه سرویس های مشارکتی در داخل و

خارج از کشور
* استقرار نظام یکپارچه معماری جامع امنیت اطالعات

* طراحی و اســتقرار ســامانه های نرم افزاری مورد نیاز برای بهره برداری از هوش 
تجاری و پیاده ســازی سامانه یکپارچه مدیریت و مانیتورینگ درگاه های پرداخت
* اخــذ مجــوز اپراتور مجازی از ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطــات رادیویی

* توسعه زیرساخت های مخابراتی و ارتباطی
* طراحی وا ستقرار سوئیچ و درگاه های دوم پذیرش به منظور باالبردن ضریب اطمینان 

سرویس
* توسعه و بهینه سازی سایت مرکزی

* ایجاد مدیریت یکپارچه مانیتورینگ محیطی مراکز استان
* ساماندهی و سازماندهی مجدد نمایندگی های شرکت

* پیاده سازی سامانه مانیتورینگ و پایش عملکرد پذیرندگان

* پیاده سازی سامانه چرخه زیست کارتخوان های فروشگاهی شرکت
* طراحی و استقرار نظام مدیریت عملکرد شرکت

اجازه می خواهیم از لطف تمام ارکان مجموعه پککو از جناب گندم کار در راس مالیه 
گرفته تا جناب علیزاده در بخش روابط عمومی که به حرمت پذیرای اهل مطبوع بودند 

کمال قدردانی و تشکر را داشته باشیم.     
پیام هیات مدیره

شــرکت تجارت الکترونیک پارسیان با گذشــت نزدیک به دو دهه از آغاز فعالیت 
های خود منشــأ خدمات و نوآوری های متعــددی در صنعت پرداخت الکترونیک 
کشــور بوده کــه تحقق این مهــم در کنار حفــظ کیفیت بــاالی محصوالت و 
خدمــات و تالش بی وقفه در راســتای افزایش رضایت ذینفعــان با تکیه بر دانش 
مجموعه کارکنان شــرکت و با حمایت ســهامداران محترم حاصل شــده است.

شکرگزاریم که باردیگر خداوند منان در سایۀ الطاف بي دریغش، توفیق خدمتگزاري 
را به ما عطا فرمود، تا تمام توان خود را در طبق اخالص گذاشته و در راستاي توسعه 
صنعت پرداخت الکترونیک کشور و شکوفائي اقتصاد ایران عزیزمان، با اتکاء به حمایت 
هاي شما سهامداران محترم، گام هاي بزرگي را برداریم و اینک فرصت ارائه گزارش 
عملکرد و اقدامات شــرکت در سال 9۵ به شما سهامداران محترم را داشته باشیم.
اســتقرار نظام یکپارچه معماری جامع امنیت اطالعات، نوســازی و توسعه ناوگان 
کارتخوان های فروشــگاهی شرکت و تجهیز آن به سرویس های ارزش افزوده، اخذ 
مجوز اپراتوری مجازی تلفن همراه در کشــور )MVNO( ، قرارگیري در جمع ۵ 
شــرکت برتر بازار اول بورس اوراق بهادار تهران از نظر کیفیت افشــا و اطالع رساني 
مناســب و ... تنها بخشی از اقدامات و دستاوردهای شــرکت در سال9۵ بوده است.

بدون شک حمایت بي دریغ سهامداران محترم از برنامه ها و سیاست هاي شرکت در 
این سال، نقشي اساسي در به ثمر رسیدن این تالش ها داشته است. اینک با تشکر از 
سهامداراني که با اعتماد و پشتیبانی خود نیل به موفقیت هاي سال گذشته را میسر 
ساختند، تالش خواهیم نمود در سال 96 نیز با تکیه بر الطاف خداوند منان و با پشتوانه 
عظیم مردمي، بار خطیر مسئولیت را به بهترین نحو ممکن به دوش کشیم و در سایه تعهد 
و تالش کارکنان، شاهد ادامه مسیر رو به رشد شرکت و تأمین رضایت ذینفعان باشیم.
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مجمــع عمومی عــادی ســالیانه شــرکت حفاری شــمال )ســهامی عام( 
در تاریــخ 96/0۴/2۴  در محــل ســالن هتــل المپیــک تشــکیل شــد. 
در ایــن مجمع که با حضور93/۱2 درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی ، 
اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونــی برگزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقای رحمــت اله صادقیان 
بــود، که جنابان محمدحســن توالئی و بهروز خالق ویردیــدر مقام نظار اول 
و دوم و آقــای مرتضــی محمدی به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گــزارش هیات مدیره به مجمع مربوط بــه اهم فعالیتهای 
صــورت پذیرفتــه در طی ســال مالی منتهــی بــه ۱39۵/۱2/30 و پس از 
اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات 
خــود ضمن  تصویــب صورتهــای مالی و تنفیــذ معامالت مشــمول ماده 
۱29 با تقســیم ســود 70 ریالی به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.

ســازمان حسابرسی به عنوان حســابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل 
شرکت انتخاب گردید.  

باور کنیم که می توانیم و این است فهم انقالبی ما و نمونه آن در شرکت حفاری 
شــمال که توانســته در حوزه عملکرد جغرافیای حضور از تپه ســیاه تا عمق 
اقیانوسها برود. آنگاه که مدیرعامل فرهیخته شرکت در مجمع ساالنه اعالم کرد 
شرکت حفاری شمال به عنوان تنها شرکت بین المللی صنعت حفاری ایران در 
زمینه انجام عملیات حفاری در خشکی و دریا و ارائه خدمات فنی و مهندسی 
و سرویس های جانبی در داخل و خارج از کشور توانسته با استفاده حداکثری 
از ظرفیت ها و منابع خود حضور پررنگی در بازارهای داخلی و بین المللی داشته 
باشــد.به عنوان یک ایرانی به خود و داشته هایمان که مدیرانی هستند آینده 
نگــر که غرور ملی برایمان ارمغان می آوردند می بالم. مدیریت توانمند نشــان 
داده کــه این شــرکت در کنار تمرکز بر بازارهای داخلــی و در صورت امکان 
توســعه آن، تمرکز خود را نیز بر توســعه حضور خود در بازارهای بین المللی 
در ســال های اخیر قرار داده است کاتب این سطور که شاهد ملی شدن نفت 
در ده های بیست و سی بوده بخود می بالم که بچه های فهیم حفاری شمال به 
سالح اندیشه و تکنولوژی برای کار و حفاری به دل اقیانوسها رفته و بزرگترین 
شرکتهای جهانی دست نیاز بدو دراز کرده اند تا از دانش و داشته های آنها بهره 
ببرند. یاد دارم نقلی که در آن روزها ملی شدن نفت دهان به دهان می گشت:

قصه سیاه نفت
حســنعلی چاروا داری از طایفه هفت لنگ بختیاری ، همیشه دو خرکی لجن 
سیاه با خود داشت. حسنعلی لجن سیاه را که تنها درمان زخم ناسور خرهای 
طایفه. هفت لنگ بختیاری بود از تپه »سیا«ی مسجد سلیمان می آورد. معجونی 
از لجن و قیر و نفت و البته ان روزها کســی نفت را به نام نفت نمی شــناخت.

»دارســی« انگلیسی که به »تپه سیا« آمد و شروع کرد به حفر چاه مشتریان 
حســنعلی گفتند: دولت فخیمــه بریتانیای کبیر چقدر خــر زخمی دارد که 
»مســتر دارسی« کل »تپه ســیا« را می خواهد بار کند و با خود به انگلستان 
ببــرد. حرف های درگوشــی کــه باال گرفت دولــت مرکزی قــوای تا دندان 
مســلح به مسجد سلیمان گسیل داشــت و »تپه سیا« منطقه ممنوعه شد و 
حسنعلی دیگر لجن ســیا نیاورد. »مستر دارسی« قراردادهای محکم با دولت 
مرکزی ایران بســت و خرهای طایفه هفت لنگ از عفونت زخم هاشان مردند.

این قصه را که مثل خود واقعیت تلخ اســت تمام طایفه هفت لنگ بختیاری 
می دانند.

قصــه نفت، قصه تلخ و ســیاهی بوده بــرای این ملت. تا نفــت را به نام نفت 
نمی شــناختیم. مرهمی بود بر زخم خرها که هیزم تنور را بار می کشــیدند .

پیام هیات مدیره
حمدد و ســپاس خداوند یکتا را که جمیع ترفیعات در ید قدرت اوست و این 

فرصت بزرگ را ایجاد نمود تا در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری سال 
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام گرفته است، در حد توان و با اتکا به توانمندی 
های داخلی و بومی کشور، با وجود مشکالت و چالش های بسیار و شرایط سخت 
اقتصادی، قدردان حسن اعتماد کلیه سهامداران و ذینفعان محترم شرکت باشیم.
در ســال های اخیر صنعت نفت و گاز در دنیا با چالش های متعددی از قبیل 
کاهش قیمت، کاهش جذابیت و عدم اطمینان جهت ســرمایه گذاری روبرو 
بوده و دســتخوش تغییرات بنیادی در حــوزه های مختلف خود گردیده و بر 
اســاس مبانی اقتصاد ســنجی، دچار شکست های ســاختاری شده است. از 
این رو متغیرهای تاثیر گذار بر روی این منابع ارزشــمند تغییر نموده و باعث 
گردیــده تحوالت عظیمی در بخش هــای مختلف بمنظور کاهش بهای تمام 
شــده، ارتقای تکنولوژی، افزایش ســودآوری و جذابیت صنعت، ایجاد گردد.
به تبع آن صنایع باالدســتی نفت و گاز ، بالخــص صنعت حفاری که ارتباط 
مســتقیم با قیمت نفت و گاز را داشته و از صنایع پر هزینه و گران در زنجیره 
ارزش صنعت می باشد نیز دچار تحوالت اساسی گردیده است که از مهمترین 
آن ها می توان به کاهش حجم عملیات، کاهش نرخ اجاره دستگاه ها، ترخیص
دکل های حفاری، اشاره کرد و شرکت ها را ملزم به کاهش بهای تمام شده عملیات و 
بهبود عملکرد و سرعت عملیات حفاری با استفاده از تکنولوژی های نوین نموده است.
صنعــت حفاری در ایــران نیز متاثر ایــن تغییرات بوده ولیکــن با توجه به 
شــرایط اقتصادی و سیاســی کشــور و نیاز بــه افزایش تولید نفــت و گاز، 
می تواند برای شــرکت های فعال در حوزه های مختلــدف که بتواند برنامه 
ریزی های مناســبی داشــته باشــند، فرصت های بســیاری را ایجاد نماید.
شرکت حفاری شمال نیز با چالشهای بســیاری روبرو گردیدند و موجب شد 
مشکالت اساسی از قبیل طوالنی شدن دوره وصول مطالبات و پرداخت بدهی 
ها، کاهش نرخ قراردادها و اجاره دســتگاه هــای حفاری و به تبع آن کاهش 
درآمد،افزایش بدهی ها و مطالبات و در نهایت کاهش شدید نقدینگی گریبان
گیر شــرکت شــود. با این وجود مددیریت کالن شرکت سعی نموده با برنامه 
ریزی مناســب در جهت اســتفاده حداکنری از منابع و ظرفیت های خود، از 
فرصــت های پیش رو و با افزایش قددرت چانه زنی خود، نهایت اســتفاده را 
نماید و با اخذ پروژه های مختلف در سال های ۱39۴ و ۱39۵ تمامی ناوگان 
خود را در مدار عملیات قرار دهد. در کنار تمرکز بر حفظ و افزایش سهم بازار 
حفاری در داخل و خارج از کشور، بر اساس اهداف تعیین شده ، برنامه ریزی 
مدونی نیز در جهدت اصالح ســاختارها و فرآیندهای شــرکت در حوزه های 
مختلف سازمانی، مالی، منابع انســانی و بازرگانی، بمنظور کاهش بهای تمام 
شــده و ایجاد چابکی در ســازمان تدوین گردید که انتظار می رود با اجرای 
صحیح آن ها بتوانیم به اهداف تعیین شده در مدت زمان مشخص دست یابیم.
امید است شرکت حفاری شمال با استعانت از خداوند متعال ، تالش و همدلی 
مدیران و کارکنان و همچنین حمایت ســهامداران خود بتواند مســیر رشد و 
شــکوفایی خود را ادامه دهد و افتخارات دیگری را برای صنایع باالدستی نفت 
و گاز کســب نماید و به نحو شایســته جوابگوی اعتماد ذینفعان خود باشد.

نماد اقتدار علمی ایران در صنعت حفاری
این است فهم انقالبی ما نمونه آن در حفاری شمال از تپه سیاه تا عمق اقیانوسها

نی
سی

رح
امی
و  
سر

خ

30



لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  80 | مرداد  ماه  1396| 

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

پتروشیمی آبادان افتخار ایران در صنعت نفت

مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت پتروشیمی آبادان)ســهامی عام( مورخ 
۱396/۴/۱9 در محــل مجموعــه فرهنگــی ورزشــی تالش برگــزار گردید. 
در ایــن مجمــع که بــا حضور بیــش از ۸۱ درصــدی ســهامداران حقیقی 
و حقوقــی ، اعضــاء هیات مدیــره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 
حســابرس و بــازرس قانونی برگــزار گردید، ریاســت مجمع برعهــده آقای 
بهــروز خالق ویــردی بود، که جنابان حمید دیانت پــی و علی پرتوی در مقام 
نظــار اول و دوم و آقای علی مکوندی به عنــوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفته در طی ســال مالی منتهی به ۱39۵/۱2/30 و پس از استماع گزارش 
حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول مــاده ۱29 به کار خود پایان دادند.
همچنیــن موسســه حسابرســی و خدمــات مدیریــت رهبیــن به عنــوان 
بــازرس قانونی و حســابرس مســتقل اصلی و موسســه حسابرســی آزموده 
کاران بــه عنوان بــازرس علی البدل ســال مالــی ۱396 انتخــاب گردیدند.
اعضای هیات مدیره شــرکت برای مدت 2 سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
- شــرکت ســرمایه گذاري نفــت و گاز و پتروشــیمي تامین )ســهامی عام(

- شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین
- شرکت پتروسینا

- شرکت تولید پلیمرهای صنعتی پولیکا نوین
- شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا

اولین است نام آبادان که با نفت اجین شده و آنگاه که فوران نفت در مسجد سلیمان 
را دارسی دید، آبادان اولین ایستگاه این پدیده به جهان شد و اگر امروز زخم در 
تنش از آتش، ما را هم می سوزاند ولی سرداران جان بکف برای بقای این یادگار 
هر چه دارند در طبق اخالص و خدمت نهاده اند. پتروشیمی آبادان مرا به یاد یک 
مقالی انداخت که چندین سال پیش آنرا مکتوب کرده بودم. و اکنون در سال ۱396 
بسیار امید که در فضای پساتحریم ، به تدبیر و درایت مدیران خدوم آبادان را آباد و 
سرزنده ببینیم ، که حمایت می طلبند این مردان مرد برای گذر از دوران سخت.

پیام هیات مدیره :
عنایــت و توجه پــروردگار متعــال موجب گردیــد تا خدمتگزاران شــما در 
شــرکت پتروشــیمی آبادان بــا تالش و همت خــود فرصتی دوبــاره یافته و 
حاصل تــالش کارکنان و مدیران را در ســال ۱39۵ تقدیم حضورتان نماییم.

همانطور که مستحضر هســتید استفاده نامناســب از خوراک غیر استاندارد، 
اثرات بســیار نامناسبی بر دســتگاهها و ماشــین آالت تولید گذاشته و باعث 
از کار افتــادن و خرابــی مکرر اکثر دســتگاههای ثابــت و دوار در واحدهای 
عملیاتــی گردیــده بــود بصورتی که این امر ســبب کاهــش تولید محصول 
اصلــی روزانه به مرز روزانه حداکثر۸0 تن PVC رســیده بــود) این در حالی 
اســت که حداقــل تولید روزانه در شــرایط نرمال باالی ۱۸0 تن می باشــد(.
با توجه به شرایط فوق الذکر جهت رفع خرابی ها، انجام اورهال و انجام تعمیرات 
اساسی در بخش ماشــین االت دوار و ثابت، در ابتدای سال 9۵ برآوردی انجام 
گرفت که طبق آن می بایســت تمامی واحدها به مدت 9 ماه کامل از سرویس 
خارج می شــدند و با صرف هزینه ای بالغ بر 2۵0 میلیارد تومان (جهت تامین 
متریال برای تعمیرات و هزینه دســتمزد) اورهال می شــدند. از آنجا که چنین 
شــرایطی مهیا نگردید، تصمیم بر آن شــد که انجام تعمیرات در حین تولید و 
سرویس بودن واحدها گرفته شــد عالوه بر اینکه ادامه تولید با شرایط موجود 
کاری بســیار سخت و طاقت فرســا بوده و زمان بسیار زیادی را جهت بازگشت 

به شرایط نرمال به مجتمع پتروشــیمی آبادان تحمیل کرده است اما تعمیر و 
اورهــال در زمان بهره برداری از دســتگاهها، نیازمند همدلی و همکاری ادارات 
مختلف را در پتروشــیمی آبادان می طلبید که این امــر با انگیزه و دلگرمی و 
تــالش همکاران در ادارات تعمیرات و نگهداری، خدمــات فنی، بهره برداری و 
ایمنی و ســایر همکاران پشــتیبانی از اول ســال شــروع گردید و انجام شد.

به سهامدارن ارجمند اطمینان می دهیم که این شرکت همواره خود را متعهد و 
ملزم به رعایت، حفظ و

افزایش ثروت سهامداران می داند و این مهم را با همت و کوشش ادامه می دهد 
. افتخار شرکت تحقق

انتظارات مشتریان ، کارکنان و سهامداران می باشد . بدون شک دستیابی به اهداف 
پیش بینی شده بدون در نظر گرفتن منافع ذینفعان شرکت امکان پذیر نخواهد بود.

بــاور داریم توجه ســهامداران به عملکــرد دوره و ارایه نقطه نظــرات خود در 
بهبود هرچه بیشــتر و بهتر عملکرد دوره آتی موثر خواهــد بود و انتظار داریم 
با ارایه پیشــنهادات ســازنده خود، این مجموعه را یاری نمایند . امید است با 
حمایتهــا و راهنمایی ســهامداران محترم و با تکیه بر الطــاف خداوند متعال 
، هیــات مدیــره بتوانــد گام هــای موثرتری برای رشــد و ارتقای شــرکت 
برداشــته و آنچه که برای آینده برنامه ریزی شــده به واقعیت تبدیل نمایند .

چشم انداز شركت پتروشیمی آبادان:
مــا بــر آنیم کــه با اتــکا بــر دانــش، تجربــه و منابع، شــرکتی باشــیم: 
یاددهنــده و یادگیرنــده، بهــره ور در تولید و دارای حســن شــهرت در بازار

بیانیه ماموریت پتروشیمی آبادان:
شرکت پتروشیمی آبادان با تولید محصوالت پلی وینیل کلراید، دو دسیل بنزن و سود 
سوزآور با رعایت استاندارهای کیفی و محیط زیستی و عرضه به صنایع داخلی و بازارهای 
هدف منطقه به عنوان یکی از بازیگران اصلی صنعت پتروشیمی مطرح می باشد.

شــرکت پتروشــیمی آبادان با تکیه بر دانش فنی روزآمد، قدمت شرکت، تنوع 
و کیفیــت محصول و نیروی انســانی وفادار و متعهد، ضمــن اهتمام به رفاه و 
توســعه پایدار حوزه های همجوار به حداکثرســازی ثروت ســهامداران، بهینه 
ســازی کمی وکیفی تولید، بهای تمام شده و توسعۀ سهم بازار توجه ویژه دارد.
مــرور کلــی بــر جایــگاه شــرکت در صنعــت و وضعیــت رقابتــی آن :
تولیــد P.V.C بر اســاس نیاز بــازار و در گریدهای مربوطــه انجام می گیرد 
. فرایند تولید P.V.C می بایســت بر اســاس نوع فرایند و خوراک دریافتی از 
صنایع باال دســتی انجام گیرد ، پتروشــیمی آبادان بر مبنای خوراک تحویلی 
از پاالیشــگاه آبادان طراحی و ســاماندهی شده اســت. با عنایت به موارد فوق 
در تهیه مــواد اولیه مقرون به صرفه دچار انحصار عرضه هســتیم که با اضافه 
شدن تولید کنندگان جدید (پتروشیمی غدیر و پتروشیمی اروند)  و همچنین 
پتروشیمی بندر امام با تکنولوژی به روز و دسترسی راحت به مواد اولیه نسبت 
به پتروشــیمی آبادان موضوع رقابت پذیری به نحو چشمگیری خود را نمایان

ســاخته اســت . فرســوده بودن واحدهــای تولیدی ، محدودیت دسترســی 
بــه مــواد اولیه و تعــدد نیروی انســانی مــازاد باعــث عدم رقابــت پذیری 
شــرکت پتروشــیمی آبــادان با ســایر شــرکت هــا گردیــده اســت . اما 
بــا این وجــود مزیت هــای ذیل نســبت به ســایر رقبــا نیز وجــود دارد:

۱- کیفیت قابل اطمینان محصوالت پتروشیمی آبادان .
2- نیروی انسانی توانمند

3- توان تولید گریدهای مختلف P.V.C که دیگر برای سایر رقبا تولید آنها صرفه 
اقتصادی ندارد.
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توســعه خدمــات دریایــی  مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه  شــرکت 
گردیــد.  برگــزار   ۱396/0۴/2۵ مــورخ  )ســهامی عام(  ســینا  بنــدری  و 
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی سال مالی منتهی به ۱39۵/۱2/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشمول ماده ۱29 با تقسیم سود 9۵0 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

ســازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال 
انتخاب گردیدند.

وقتی به تاالر هتل رسیدم تا گزارش مجمع ساالنه دریابندر سینا را به اسب قلم سپارم 
چهره آشنای دریا را در صف اول دیدم چنان به شوق امدم که دست از تالش دوربین 
برنداشتم تا سوار اسب قلم شوم. آخر دریا هزار راز و رمز دارد و آنکه این راز را می داند 
چهره سوخته و موی فر بایدش و ناخدای صرف کننده فعل خواستن و آن چه را که 

دیــدم این در مدیریت و تیــم کاری به وفور بود 
نزدیک به ۵0 سال است که در حرفه خبری هستم 
از ویتنام پیروز تا برچیدن دیوار برلین از فروپاشی 
کرملین تا آزادی خرمشهر هریک خاطره ای، ولی 
دریابندر یکی زان داشــته ها که ب بسمه اهلل تا 
ت تبت از آن خودمان است مدیرش تالشگرانش 
وســایل کاریش همــه و همــه از آن خودمان و 
حاصل کار بچه های توانمند خودمان، خودمان.

کاهــش حجــم صــادرات و واردات در ســال 
گذشــته، همچنین کاهش امنیــت منطقه در 
عــراق و به دنبــال آن کاهــش حجم خطوط 
ترانزیتی عراق سبب شد تا شــش ماه اول سال 
گذشــته یکی از سخت ترین ســال های عمر 
شرکت باشــد که به تدبیر مدیران آگاه در شش 

ماهــه دوم بــا اتخــاذ تدابیــر مدیریتی رونــد مثبتی برای شــرکت پدیــد آمد .
از جمله اهم فعالیت ها در سال مالی گذشته :

- افزایش سرمایه شرکت در سال گذشته از ۱67،000میلیون ریال به ۵00،000 میلیون 
ریال؛

- تخلیه و بارگیری TEU ۱،372۵79 کانتینر در سال ۱39۵ که معادل ۵2 درصد حجم 
کانتینر کل کشور می باشد.

در حال حاضر مجموع کل تخلیه و بارگیری کانتینر TEUدر سال ۱39۵ در کلیه بنادر 
کشور TEU 2،6۵۸،693 میباشد که نسبت به سال گذشته 27 درصد رشد داشته است.

- انبارداری 220،777TEU کانتینر در سال ۱39۵
- انبارداری ۱23،033 متریک تن مواد نفتی در سال ۱39۵

- تخلیه و بارگیری 2۵۸،203 متریک تن مواد نفتی در سال ۱39۵
- حمل، تخلیه و بارگیری ۴،3۵۵،990 تن کاالی عمومی در سال ۱39۵

- انبارداری ۱،۸6۸،233 تن کاالی عمومی در سال مذکور.
از جمله مهمترین اهداف استراتژیک شرکت در سال مالی آتی نیز به گفته مدیر عامل 
محترم، افزایش سهم بازار شرکت همچنین رسوخ در بازارهای جدید و همچنین افزایش 
سود آوری خواهد بود.در خصوص بازار فروش شرکت سینا با توجه به داده های مربوطه 
در صورت های مالی شرکت فروش از سال ۱3۸۸ تا ۱392 روند صعودی با ثباتی را دنبال 
نموده است پس از حضور در بندر شهید رجائی در سال ۱393 نسبت به سال مالی ماقبل 
آن افزایش قابل مالحظه ایی را دارا بوده است. پس از آن نیز تا کنون شرکت روند فروش با 
ثباتی را دنبال نموده است شایان ذکر است که مبلغ فروش شرکت مذکور در سال جاری 
برابر 3،36۴،۸9۸ میلیون ریال دیده شده است. نسبت بهای تمام شده به فروش نیز در 
سنوات مورد گزارش از روندی منطقی برخوردار بوده است همچنین نکته قابل ذکر در 

خصوص بهای تمام شده شرکت سینا که عمدتا شامل هزینه های بندری ماشین آالت و 
نیروی انسانی است و در صورت عدم فعالیت نیز در محل وجود دارد لذا بالغ بر 7۵ درصد 
این هزینه ثابت در نظر گرفته میشود.آنچه در صورت های مالی شرکت در حوزه فروش 
چشمگیر است روند رشدی قابل مالحظه کانتینری از دی ماه سال مالی گذشته تاکنون 
در بندرهای شهید رجائی و بوشهر میباشد. به گفته این مدیر توانمند بنادری که شرکت 
سینا در ان اقدام به فعالیت مینماید شامل بندر نوشهر، بندر شهید رجائی، بندر بوشهر 
میباشد، که از جمله عواملی که سبب ارتقا و بهبود وضعیت و عملکرد بندر بوشهر مربوط 
به پروژه های شرکت سینا بوده است میتوان به کانتینری شدن این بندر اشاره نمود لذا 
بندر بوشهر دومین بندر کانتینری کشور میباشد. همچنین در خصوص بندر نوشهر نیز 

شرکت موفق شد با انجام پروژه ای ظرفیت این بندر را ارتقا داده و ۱0 کانتینری نماید.
پروژه های شركت:

به گفته هیئت مدیره محترم این شــرکت، حسینا تنها شرکتی است که با سازمان 
بنادر به طور مســتقیم قرار داد داشــته و نقش 
عمــده ای در گســترش فعالیت هــای بندر و 
همچنین افزایش بهره وری بنادر دارا میباشــد.

پروژه فاز اول مجتمع بندری نگین بوشهر:
حجم سرمایه گذاری:۱،730 میلیارد ریال

شروع عملیات اجرایی: شهریور ۱39۵
شروع بهره برداری : پایان سال ۱397

پیشرفت فیزیکی تا کنون : بیش از ۱9 درصد
این پروژه شــامل احداث یک پســت اســکله 
بــه همــراه ۵ هکتــار محوطــه کانتینــری و 
خرید تجهیــزات اســتراتژیک بندر میباشــد.
قرارداد بندر بوشهر با سازمان بنادر منطقه بوشهر 2۵ 
ساله با بازنگری ۵ساله تدوین شده بوده بود، علت 
اصلی برنامه ریزی شرکت برای پروژه جزیره نگین، 
بندی در قرارداد بندر بوشهر میباشد که در صورتیکه ظرفیت مورد استفاده بندر بوشهر به 
70 درصد برسد، شرکت حسینا برای حفظ ظرفیت خود باید وارد مرحله توسعه گردد، در 
سال ۱39۴ بیش از 200 میلیون TEU در بندر بوشهر عملیات انجام شده که ظرفیت این 
بندر نزدیک به 300 میلیون TEU بوده است. لذا با توجه به اینکه فضای توسعه در بندر 
بوشهر موجود نبوده و ظرفیت مازاد تا کنون به 20کیلومتری این بندر در منطقه ویژه دو 
منتقل میشد و به ازا هر کانتینر 2۵0 هزار تومان نیز برای شرکت هزینه داشت، لذا شرکت 
نزدیکترین فضا را برای توسعه بندر بوشهر در جزیره نگین در نظر گرفت که به علت عدم 
دسترسی شهری، این مکان عاری از مشکالت ترافیکی شهری می باشد. همچنین با توجه به 
اینکه در سال ششم قرارداد فی مابین قرار داریم لذا بازنگری ها صورت گرفته و سهم حسینا 
از بندر بوشهر از 90 درصد به 70 درصد تقلیل یافته و مابقی سهم سازمان بنادر میباشد.

پیام هیات مدیره
خداوند منان را شاکریم که در سال مورد گزارش که بر پایه فرمایش مقام معظم رهبری 
مزین به سال »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل«بود، توفیق خدمتگذاری به شما نیکان را 
عنایت فرمود. همچنین مفتخریم تمامي کوشش های مجموعه همکاران اعم از مدیران 
، مهندسین ، کارشناسان و کلیه کارکنان زحمتکش درحد وسع و توان به رغم تمامي 
شرایط رقابت پیراموني در محیط کسب و کار، فضای رکود در اثر شرایط اقتصادی و 
فراز و نشــیب های سپری شده در کشور را با جدیت و تالش در سایه الطاف حضرت 
حق پشــت سر نهاده و عملکرد یک ساله شرکت توســعه خدمات دریایي و بندری 
ســینا را در مجمع عمومي عادی سالیانه به محضر سهامداران محترم تقدیم نمائیم.

هیات مدیره و مدیریت شرکت مفتخر است که امانتدار سهامداران محترم بوده و به منظور 
حفظ و حراســت از این امانت گرانبها که مسئولیت آن را به عهده دارد، از انجام هیچ 
تالش و کوششی دریغ نورزیده و با همدلی و مشارکت عمومی خانواده معظم شرکت 
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سکان داری شایسته ناخدای با تجربه
دریایی و بندری سینا پیشگام و خوش نام با مهندس دلگشا
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توسعه خدمات دریایی و بندری سینا با اعتقاد راسخ، تالش خستگی ناپذیر و بهره مندی از 
اندیشه های تمامی همکاران، با نظم و انضباط سازمانی در تحقق اهداف سازمان کوشا باشد.

چشم انداز
- حفــظ جایــگاه خود بعنــوان برتریــن برند خدمات بندری در ســطح کشــور
- تالش جهت دریافت اعتبار جهانی و تبدیل شدن به یکی از سه برند معتبر در منطقه

- ارائه خدمات بندری با توجه به استانداردهای بین المللی و تکنولوژی های پیشرفته دنیا 
با همکاری منابع انسانی، توانا، خالق، با انگیزه و کارآمد، جهت افزایش رضایت مشتری.

ماموریت
-  ارائــه خدمــات متمایــز، با کیفیــت و مطمئــن در زمینه تخلیــه، بارگیري، 
انبــارداري و ســایر خدمــات بندري بــه مشــتریان داخلي و خارجي شــرکت با 
بهــره گیري از فناوري روز در بنادر کشــور در راســتاي تامین رضایت مشــتریان
-  ایجــاد فضــاي کاري امن، مطمئن و بانشــاط براي پرســنل و همــکاران خود
-  تامین منافع ســهامداران و کمک به توسعه بنادر و رشد و شکوفایي اقتصاد کشور

اهداف كالن:
- افزایش سهم بازار و رسوخ به بازارهای جدید

-  افزایش سودآوري
- حفظ جایگاه شرکت به عنوان برترین برند خدمات بندری کشور

-  افزایش توان رقابت پذیري شرکت و ارتقای جایگاه آن در بین رقبا
-  افزایش بهره وري منابع انساني

-  ارتقای سطح فناوري  
- توسعه و بهبود سرمایه گذاری ها با توجه به نیاز مشتریان

استراتژی های شركت :
-  توسعه بازار -  مشارکت با شرکت هاي خارجي -  استقرار استاندارد مدیریت کیفیت 
اطالعات - بهینه سازی کمی و کیفی نیروی انسانی -  تهیه زیرساختارهاي فعالیت هاي 
کانتینري - بهبود بازدهی اقتصادی به مقیاس با تاکید بر آنالیز قیمت تمام شده -  واگذاري 

خدمات به پیمانکاران 
ریسك های عمده شركت :

- ریسک رکود اقتصادی - ریسک تجاری  - ریسک تکنولوژی - ریسک نوسانات نرخ 
بهره - ریسک نوسانات نرخ ارز 
 برنامه های آینده شركت :

-  تکمیل و بهره برداري طرح ها و پرو ژه هاي در دست اقدام
-  بهینه سازی و بازسازی ماشین آالت و تجهیزات

-  افزایــش ســهم عملیات شــرکت توســعه خدمــات دریایي و بندري ســینا
-  حفظ و گســترش برند تجاری شــرکت توســعه خدمات دریایي و بندري سینا
-  تــالش در جهــت افزایــش ســطح تحصیــالت، آمــوزش منابــع انســانی، 
متخصــص انســانی  نیــروی  جــذب  و  کارکنــان  در  انگیــزه  افزایــش 
-  کنتــرل هزینه هــا و افزایش بهــره وری به منظــور حفظ و افزایش ســودآوری

-  حفظ و نگهداشت و ارتقای استانداردها، افزایش کیفیت خدمات ارائه شده و افزایش بهره 
وری انرژی و سوخت هاي فسیلي  

اهم فعالیتهای شركت طی سال مالی موردگزارش:
عملکرد ســال مالی ۱39۵ که خالصه ای از آن در این گزارش باســتحضار می رسد، 
گویای این مطلب اســت که شرکت توســعه خدمات دریایی و بندری سینا علیرغم 
تمام محدودیت های موجود، توانسته به نتایج رضایت بخشی دسترسی پیدا نماید. 

اهم فعالیتها عبارتند از :
الف- عملیات:

- تخلیه و بارگیری TEU ۱/372/۵79 کانتینر در ســال ۱39۵ که معادل ۵2 درصد 

حجم کانتینر کل کشور می باشد.
- انبارداری TEU 220/777 کانتینر در سال ۱39۵

- انبارداری ۱23/033 متر یک تن مواد نفتی در سال ۱39۵
- تخلیه و بارگیری 2۵۸/203 متر یک تن مکواد نفتی در سال ۱39۵

- حمل، تخلیه و بارگیری ۴/3۵۵/990 تن کاالی عمومی در سال ۱39۵
- انبارداری ۱/۸6۸/233 تن کاالی عمومی در سال ۱39۵

ب- مدیریت :
اقدامات انجام شــده در زمینه توســعه سیســتم هــای مدیریتی در ســال ۱39۵

۱-برگزاری دوره MBA با گرایش مدیریت خدمات بندری تحت نظارت و مشارکت 
دانشگاه صنعتی شریف

2- بــه کار گیری و پیاده ســازی سیســتم مدیریت ایمنی و بهداشــت شــغلی
۱۸00۱:2007 OHSAS تمدید گواهینامه سیســتم مدیریت محیط زیســت -
- تمدید گواهینامه ISO ۱۴00۱:200۴ و نظام جامع HSE در شرکت نشان دهنده توجه 
به ارتقاء سطح ایمنی عملیات ، کاهش حوادث و بیماری های ناشی از کار، پیشگیری از آلودگی 
های زیست محیطی و نیز وارد آمدن خسارت به اموال و دارایی های سازمان و مشتریان می باشد.

- تمدیــد عضویــت در مجامــع LAPH )ســازمان بین المللی بنــادر و لنگرگاه 
ها( انجمن کشــتیرانی و خدمات وابســته، انجمــن پایانه داران بنادر ایران و ســایر 
مجامــع تخصصی و صنفــی که در پیشــبرد اهداف ســازمانی موثر می باشــد.
- تســریع در ارائــه خدمات با ارتقاء سیســتم های نــرم افزاری و ســخت افزاری

- توســعه روز افــزون فعالیــت هــای عملیاتــی بــا انجــام پــروژه هــای 
ســرمایه گــذاری جدیــد در زیــر ســاخت هــا و رو بناهــا در بنــادر مختلف.

- استفاده حداکثری از ظرفیت های بخش خصوصی در پیشبرد اهداف عملیاتی و برون 
سپاری خدمات غیر تخصصی.

3-اقدامات برنامه ریزی شــده برای توســعه سیســتم های مدیریتی در سال آتی:
- ورود بــه پــروژه هــای جدیــد ســرمایه گــذاری در توســعه فعالیــت های 
خدمــات بنــدری در بنادر کشــور مانند ســاخت ترمینــال هــای اختصاصی.

- پیگیــری بمنظور ایجاد مشــارکت بــا یکــی از اپراتورهای مطرح جهــان برای 
ســرمایه گذاری مشترک در توســعه فعالیت های کانتینری در بندر شهید رجایی.

- پیشبرد اجرای عملیات ساخت ترمینال اختصاصی کانتینر در جزیره نگین بوشهر.
- اجرای عملیات احداث پایانه کانتینری در اراضی پشــتیبانی بندر شــهید رجایی.

- برنامــه ریــزی برای توســعه دانش کارکنــان از طریق آمــوزش های تخصصی 
خدمات بندری با مشــارکت دانشگاه ها و مراکز اموزشــی معتبر داخلی و خارجی.

ج- مالي:
- استفاده از معافیت دریافت و پرداخت مالیات ارزش افزوده

IFRS اســتمرار آموزش پرســنل در خصوص تهیه صورت های مالــی بر مبنای -
- تامیــن منابــع مالــی بمنظــور اجــرای طــرح هــای توســعه در شــرکت

-  همــکاری نزدیــک با امــور تــدارکات بمنظور بهبــود و کاهش زمــان تأمین 
قطعــات یدکی بعنوان شــارژ انبــار در راســتای آماده بــه کاری ماشــین آالت.
- ارزیابــی پیمانــکاران و حضــور در فرآینــد انتخــاب پیمانــکاران شــرکت.

- مبلــغ درآمد عملیاتی شــرکت در ســال 9۵ معــادل 3/36۴/۸9۸ میلیون ریال، 
ســود عملیاتی به مبلغ 7۴۴/۱60 میلیون ریــال ) 22 درصد مبلغ درآمد عملیاتی 
( و ســود خالص به مبلغ ۴۴۱/۵۵0 میلیون ریال ) ۱3 درصد مبلغ درآمد عملیاتی(.
- دریافــت تســهیالت مالی بــه مبلــغ ۵6۸/960 میلیــون ریال در ســال 9۵.

د- منابع انسانی
و- بازاریابی

ز- واحد برنامه ریزی استراتژیك و تحلیل اقتصادی
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افزایش سرمایه سیمان شمال مصوب مجمع گرفت

مجمع عمومی فوق العاده شرکت سیمان شمال )سهامی عام( راس ساعت 9 صبح 
مورخ ۱396/0۴/0۴ در محل سالن اجتماعات انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان 

تشکیل گردید.
در این مجمع که با حضور79/۸3 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست 
مجمع برعهده آقای علیرضا فاطمی بود که آقای رضا اسماعیلی و خانم شهال صفابخش 
درمقام نظار اول و دوم و آقای علی اکبر صفریان نودهی به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.

پس از استماع  گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط مدیریت 
ارشد شرکت و استماع گزارش حسابرس قانونی ، مجمع نشینان با طنین صلوات خود این 
افزایش سرمایه را مصوب مجمع نمودند. مدیر مدبر شرکت در تشریح این افزایش سرمایه 
و وضع شرکت به طور جامع و مفصل توضیحاتی را ارایه نمود که اهم آنها به شرح زیر است: 
ایــن مجموعــه بــه منظــور اجــرای طــرح توســعه، اصــالح ســاختار مالی 
و جبــران مخــارج ســرمایه ای، بــا توجــه بــه روش هــای مختلــف تامین 
مالــی و بــا در نظــر گرفتن تمامــی جوانــب، افزایش ســرمایه را ترتیــب داد.

موضوع افزایش ظرفیت سیمان شمال، چندین سال است که پیگیری می شود، افزایش 
ظرفیت شرکت تا مرز ۴ هزار تن جزو برنامه های مجموعه 
سیمان شمال بوده که با اقدامات هیات مدیره و پیگیری 
های به عمل آمده در حال حاضر این نتیجه مهم گرفته 
شده و این طرح به بهره برداری رسیده و اجرایی شده است.

مسئله آالیندگی یکی دیگر از مسائل مطرح برای شرکت 
سیمان شمال بود که این شرکت با آن رو به رو بود، با تالش 
های هیئت مدیره و سیاست های پیش رو، این موضوع نیز 
طی مذاکرات با محیط زیست رفع شد و شرکت سیمان 
شمال شرکت توانست از لیســت آالینده ها خارج شود.

در سال های گذشته شرکت با مشکالت نقدینگی  زیادی رو به 
رو بود و مسئولین به دنبال وام و ایجاد هزینه مالی برای شرکت 

بودند. اما در حال حاضر شرکت با طرح افزایش ظرفیت و افزایش سرمایه توانست بر مشکالت 
نقدینگی فائق آید و اکنون شرکت سیمان شمال با کمبود یا عدم نقدینگی رو به رو نیست.

استمرار تولید پایدار ۴00 تن کلینکر در روز، کاهش آالیندگی، حفظ بازار محصوالت، 
حفظ و افزایش کیفیت محصوالت، جبران مخارج سرمایه ای، اصالح ساختار سرمایه 
و افزایش ســودآوری از جمله اهداف شــرکت سیمان شــمال محسوب می شود.
گزارش بازرس قانوني درباره گــزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص 
افزایش سرمایه  به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت سیمان 

شمال)سهامي عام(
در اجراي مفاد تبصره 2 ماده ۱6۱ اصالحیه قانون تجارت مصوب سال ۱3۴7

۱- گزارش توجیهی مورخ 6 دی ماه ۱39۵ هیات مدیره شرکت سیمان شمال )سهامي 
عام( درخصوص افزایش سرمایه آن شرکت از مبلغ ۸27 میلیارد ریال به مبلغ ۱/07۵ 
میلیارد ریال، مشتمل بر صورت سود و زیان فرضی که پیوست می باشد، طبق استاندارد 
حسابرسی »رسیدگی  به اطالعات مالی آتی« مورد رسیدگی این سازمان قرار گرفته است. 
مسئولیت گزارش توجیهی و مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.
2- گــزارش مزبــور در اجراي مفاد تبصره 2 ماده ۱6۱اصالحیــه قانون تجارت و با 
هدف توجیه افزایش ســرمایه شــرکت از محل مطالبات حال شــده و آورده نقدی 
ســهامداران، جهت اجرای طرحهای توســعه ای مربوط به رفع گلوگاه های تولید و 
کاهش آالیندگی محیط زیســت و اصالح ســاختار مالی شرکت، تهیه شده است. 
این گزارش توجیهی بر اســاس مفروضاتی مشــتمل بر مفروضــات ذهنی درباره 
رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شــده اســت که انتظار نمــی رود لزوما به 

وقوع بپیوندد. در نتیجه، به اســتفاده کنندگان توجه داده می شــود که این گزارش 
توجیهی ممکن اســت برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.
3- براســاس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، این سازمان به مواردی برخورد 
نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي تهیه گزارش توجیهي 
فراهم نمي کند. به عالوه، به نظر این ســازمان، گزارش توجیهی یاد شــده براساس 
مفروضات به گونه اي مناسب تهیه و طبق استانداردهاي حسابداري ارائه شده است.
۴- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده طبق مفروضات ذهني توصیف شده در باال رخ 
دهد، نتایج واقعي احتماال متفاوت با پیش بیني ها خواهد بود، زیرا رویدادهاي پیش بیني 
شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شرکت ســیمان شمال)سهامی عام(، از افزایش ســرمایه موضوع این بیانیه 
ثبت، اصالح ســاختار مالی و انجام مخارج ســرمایه اي برنامه ریزي شده می باشد.

سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تامین آن
مبلغ کل سرمایه گذاري مورد نیاز جهت تحقق اهداف یاد شده فوق،مبلغ 2۸0/000 
میلیون ریال است که با توجه به ساختار مالی فعلی شرکت تامین آن از سایر منابع 
از قبیل اخذ تسهیالت مالی و یا فروش سایر دارایی هاي 
شرکت در شرایط حاضر بازدهی شرکت را کاهش می دهد.
مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تامین آن 

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت سیمان شمال )سهامی 
عــام(، در نظر دارد ســرمایه خود را از مبلــغ ۸26/97۸ 
میلیــون ریال به مبلــغ ۱/07۵/07۱ میلیــون ریال از 
محل مطالبات و آورده نقدي ســهامداران افزایش دهد.

تشریح جزئیات طرح
جزییات طرح موضوع افزایش ســرمایه پیشنهادي به 

شرح زیر می باشد :
زمان بهره برداري

با توجه به برنامه بهسازي شرکت سیمان شمال، مفروض است در صورت اجراي طرح 
افزایش سرمایه، بهینه سازي تجهیزات خطوط تولید تا پایان سال ۱396 به بهره برداري 

برسد.
برنامه زمان بندي تامین منابع و مصارف مالی طرح

شرکت سیمان شمال )سهامی عام(، در نظر دارد مطابق برنامه زمان بندي نسبت به 
تامین منابع و مصارف مالی اقدام نماید

عوامل ریسك
ســرمایه گــذاری در طــرح موضــوع افزایــش ســرمایه پیشــنهادی و فعالیت 
شــرکت سیمان شــمال با ریســک های با اهمیتی همراه است. ســرمایه گذاران 
بایــد پیــش از تصمیم گیــری درخصوص ســرمایه گــذاری در این شــرکت، 
عوامــل مطرح شــده را مدنظر قــرار دهند. این عوامل به شــرح زیر می باشــد:

وضعیت فعلی صنعت
صنعت سیمان به عنوان یکی از صنایع پایه، نقش اساسی در توسعه زیربناهاي کشور 
بر عهده دارد. در کشور ما به دالیل متعددي از قبیل رشد جمعیت، مستهلک شدن 
برخی خطوط تولید کارخانجات قدیمی، بازسازي پس از دوران جنگ، وفور منابع مواد 
اولیه مورد نیاز تولید سیمان در داخل کشور، صادرات و... ضرورت سرمایه گذاري در این 
صنعت را نمایان می سازد. توجه به سود سهام شرکت هاي تولید کننده سیمان در 
گذشته و تحلیل روند آن، تا حدودي سرمایه گذار را در انتخاب یاري می کند. از این رو،
پس از مقایســه میانگین بازده صنعت سیمان با میانگین بازده بازار و بررسی رابطه 
ریســک و بازده در این صنعت، نتایج بدست آمده حاکی از آن است که طی سنوات 
گذشــته میانگین بازده سرمایه در صنعت سیمان از میانگین بازده بازار بیشتر بوده 
است و بنابراین در زمره صنایع برتر در امر سرمایه گذاري می باشد. همین طور بین 
ریســک و بازده در صنعت ســیمان ارتباط معنادار و مستقیمی وجود داشته است.
در ســالهاي اخیر کاهش تقاضا )رکود ساخت و ساز در مسکن و پروژه هاي عمرانی، 
کاهش صادرات به دلیل جنگ هاي منطقه اي( و افزایش عرضه سیمان)بهره برداري 
از کارخانه هاي جدید تولیدي سیمان( و افزایش تخفیفات غیر متعارف و همچنین 
افزایش هزینه هاي تولید موجب پایین آمدن ســود سهام در این صنعت شده است.
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صنعتی مینو اولین در فهم دبستانی ها
مجمــع عمومی عــادی ســالیانه شــرکت ســهامی عام صنعتی مینــو مورخ 
گردیــد.  برگــزار  مینــو  پــارس  ورزشــی  ســالن  محــل  ۱396/0۴/07در 
در ایــن مجمع که با حضــور 9۸/2۸ درصدی ســهامداران حقیقــی و حقوقی 
، اعضــاء هیــات مدیــره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بــازرس قانونی برگــزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای مجیــد غالث بود، 
کــه جنابــان فریبرز خوب نــژاد و محمدرضا صادقــی مقدم در مقــام نظار اول 
و دوم و آقــای محمدتقــی قلندرلکی بــه عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی سال مالی منتهی به ۱39۵/۱2/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشمول ماده ۱29 با تقسیم سود 2۵0 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
همچنین موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی و موسسه 
حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱396 انتخاب گردیدند.
همچنین اعضای حقوقی هیات مدیره برای دو سال اینده به شرح زیر انتخاب گردیدند:

شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان
شرکت خدمات مالی و مدیریت معین ازادگان

شرکت صنعتی پارس مینو
شرکت رهاورد سازندگی آزادگان

موسسه فرهنگی پیام آزادگان
خدایش رحمت کند موسس صنعتی مینو را، به روزی که در جمع بچه های دبستانی 
به بازدید از کارخانه مینو رفته بودم از خوش شانسی من جناب مهندس خسروشاهی 
در کارخانه پفک بود و من خبرنگار جوان از شوق این دیدار سر از پا نمی شناختم.

پرسیدم: مهندس این بازدیدبه چه کار این طفالن آید؟؟ با تومانینه و خنده گفت: 
فرزندم، این بچه ها از مدرسه آمده اند تا چرخش صنعت را برای اولین بار ببینند و 

در فهم دبستانی آنها بنشیند 
تا در دبیرســتان و دانشگاه 
بیاموزند و صیقل بخورند تا 
ما را ســرانجام یار می شوند 
و آن روز اســت که ما به قله 
های صنعت دست می یابیم. 
چند روز پیش بــرای انجام 
کاری به دفتر دکتر محمدی 

یکی از مدیران ارشد صنعتی مینو گذرم افتاد و آن باور را دیدم که چهل سال پیش 
دیده بودم. باوری برای شــیرین کردن دهان مشــتریان و چرخاندن چرخ صنعت 
و اشــتغال زایی و زایش کار و ثروت. بچه های خوب مینو، خدا قوت که اندیشــه 
بزرگان صنعت در اولین روزها، امروز به وفور در اندیشــه های شما یافت می شود.

پیام هیات مدیره
مــرور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت مربوطه در ســال مالی مــورد گزارش :

هیات مدیره شرکت صنعتی مینو پیشــرفت و تحقق برنامه های خود را مرهون 
تالش، اندیشــه و مشارکت کلیه کارگران، کارمندان، مدیران و دعای خیر آزادگان 
معزز و سرافراز می داند و خود را امانتدار سهامداران محترم دانسته و به منظور صیانت 
و ارتقاء منافع ایشــان وظیفه خود می داند که از انجام هیچ تالشــی دریغ نورزد از 
طرف دیگر رضایتمندی مشتریان را برای خود یک اصل دانسته و با تکیه بر شعار 
مشــتری محوری، همواره جهت نیل به اصل ارتقاء کیفی و حفظ سالمت مصرف 
کنندگان تالش داشــته و این شــعار راهبردی را نصب العین خود قرار داده است.

هیات مدیره با اعتقادی راسخ به روند پویا و موفقیت امیز شرکت برخود وظیفه می داند 
تا با برقراری یک نظام پایدار با ارتقاء کیفی و کمی تولیدات،ضمن حفظاعتماد مصرف 
کنندگان با حصول سود مناسب هدف رضایتمندی سهامداران عزیز را نیز محقق سازد.

استراتژیهای شركت:
سه استراتژی شرکت به شرح زیر می باشد:

۱-اســتراتژی رشــد و توســعه پایــدار از طریــق خالقیــت و نــوآوری در 
کلیــه فعالیتهــا اعــم از روش هــای جدیــد انجــام امــور تولیــد، توســعه 
محصــوالت جدیــد و ارائــه آن بــه مصــرف کننــده در اقصی نقاط کشــور

استراتژی استمرار در حفظ و ارتقاء مدیریت کیفیت و مرغوبیت تولید محصول و بهبود 
مستمر فرآیندها.

دستیابی به رهبری بازار و افزایش رضایت مشتریان.
اســتراتژی مدیریــت هزینــه هــا و کاهــش بهــای تمــام شــده محصوالت
بیــان برنامــه هــا و چشــم انــداز وضعیت شــرکت برای ســال مالــی آتی:

روی برخی از بنگاههای اقتصادی قرار خواهد گرفت، با عنایت به موضوع فوق شرکت 
برخی از فعالیتها و اســتراتژیهای توسعه ای که متضمن رشد و بقاء پایدار خواهد 
بود را در دســتور کار قرار داده اســت، از اینرو سرمایه گذاری بلندمدت خط جدید 
بیسکویت در ســال ۱396 با هدف حفظ و استمرار جایگاه رهبری بازار همچنین 
افزایش ظرفیت تولید از محل ســایر خطوط فعلی تولید با رویکرد سرمایه گذاری 
های کوتاه مدت با نرخ بازده باال را مورد توجه ویژه قرار خواهد داد همچنین شرکت 
تنوع تولید با اســتفاده از خطوط موجود را در برنامه کاری خود قرار داده اســت.

بیان ریسكهای عمده شركت:
- افزایش نرخ مواد اولیه و بسته بندی

- افزایش نرخ قطعات و لوازم یدکی
- افزایش نرخ حامل های انرژی

- کاهش قدرت خرید مصرف کننده با توجه به اینکه محصوالت شرکت در سبد 
کاالی خانوار بعنوان نیاز اولیه محسوب نمی گردد.

- عــدم امــکان افزایش نــرخ و روش 
متناسب با افزایش بهای تولید با عنایت به 
تخفیف های کالن رقبا.)اجرای استراتژی 

تهاجمی قیمت و حاشیه و سود(
- کندی روند برگشت وجه نقد حاصل از 
فروش از شرکت پخش کننده با عنایت 

به شرایط اقتصادی.
- صدور بخشنامه های متعدد و تغییر 

سیاستهای کالن اقتصادی و ایجاد شوک های اقتصادی.
پروژه های انجام شده جدید:

- تولید ازمایشی لعاب پفک با عصاره مخمر
- تولید ازمایشی بیسکویت کرمدار کاکائویی 

- تولید آزمایشی ابنبات بلوره پرچمی
- تولید ازمایشی شیرینی دو عددی شکالتی

- تولید ازمایشی بیسکویت با نمک پتاسیم
- تولید آزمایشی ویفر با کرم شکالتی

- تولید آزمایشی ویفر با طعم کره وانیل
- تولید ازمایشی اسنک با طعم کچاب

- تولید ازمایشی شیرینی خرمایی با طعم های جدید )هل، دارچین و نارگیل(  
- تولید ازمایشی بیسکویت نارگیلی

- تولید آزمایشی کوکی با طعم های جدید )نارگیلی، زعفرانی، زنجبیلی، دارچینی(
- تولید آزمایشی ویفر با نان کاکائویی

- تولید آزمایشی ابنبات زنجبیلی
- تولید آزمایشی تافی کنجدی

- تولید ازمایشی تافی با تخمه افتابگردان
- تولید ازمایشی شکالت تلخ ۵۵ درصد با طعم انار و نعناع

- تولید ازمایشی ویفر رنگارنگ با کرم کاکائویی
- تولید ازمایشی ویفر با کنجد و کره بادام زمینی

- تولید آزمایشی بیسکویت کرمدار با طعم توت فرنگی
- تولید ازمایشی بیسکویت ارد جو با طعم هل و زعفران

- تولید ازمایشی پفک در اشکال ماه و ستاره
- تولید آزمایشی زمستانی با طعم توت فرنگی و پرتغال

- تولید ازمایش بیکویت با شهد توت و آرد جو
 c تولید ازمایشی ابنبات نعناعی غنی شده با ویتامین -
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شرکت گل گهر؛ نامی پرافتخار که بر ورق تاریخ ماندگار خواهد شد
رویش باورها در دل کویر

ش
خو

سر
قه 

دی
ص

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر)سهامی عام( مورخ 
۱396/0۴/2۵ درمحل ســالن غدیرمرکز همایشــهای وزارت کشــور برگزار شد.
در این مجمع که با حضور بیش از 9۵/2۴ درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء 
هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای علی عسکری بود، که جنابان مرتضی علی اکبری و حمید 
مردانی در مقام نظار اول و دوم و آقای ناصر تقی زاده به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی سال مالی منتهی به ۱39۵/۱2/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشمول ماده ۱29 با تقسیم سود 220 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

 انتخاب موسســه حسابرســی هشــیار ممیــز به عنــوان حســابرس و بازرس 
اصلــی و موسســه حسابرســی بهراد مشــار بــه عنوان بــازرس علــی البدل 
شــرکت برای ســال مالی منتهی به پایــان اســفند ۱396 انتخــاب گردیدند.
همچنین هیات مدیره با اکثریت قاطع برای مدت دو سال به شرح زیر تعیین گردیدند:

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید )سهامی عام(
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات )سهامی عام(

شرکت سرمایه گذاری سپه )سهامی عام(
شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور )سهامی عام(

شرکت فوالد مبارکه )سهامی عام(
حضور خود در مجمع ســاالنه شرکت گل گهر را واجب می دانم و بدین الزام در روز 
مجمع به تاالر وزارت کشــور، روان شــدم. این روزها به دالیل متعددی که در حوزه 
کار خبری منطقه خاورمیانه هست، و روزنامه نگاران و سردبیران را به خود مشغول، 
اندکی با تاخیر حضور داشــتم که برای حضور در مجمع با لطف روابط عمومی این 
مشــکل حل شد. رفتم تا شاهد عملکرد سالها مالی باشم و رفتم تا پیگیر و شنوای 
آوای خوش طرح آبرســانی از دریا به کویر را و میزان پیش رفت کار را بشــنوم که 
بیش از نیم قرن اســت دل بدان بسته ام یعنی جاری شدن آب دریا در بیابان کویر.

و چــون ایــن ســخن و آرزو از زبــان دل ســوخته ای برآمــد یــادم آمــد 
روزگاران بعــد جنــگ تحمیلــی و در کــوران پس از ســازندگی ندا ســر دادیم 
کــه آنچه ملتــی می خواهــد انجــام می شــود.و کنون رســیده آن مرســوم.

آیا این بار عبرت میگیریم؟
   وقتی چهل و پنج سال پیش طرح ملی احیای دریاچه های کویری ایران از جانب 
برخی کارشناسان و مهندسان مبتکر همچون مهندس هومن فرزاد پیشنهاد شد، 
حکومت وقت آنرا چندان جدی نگرفت. پس از انقالب و پایان جنگ هم، مسئولین 
نظام فعلی آنرا بلند پروازانه و غیر ضروری پنداشتند. برای ایشان مسایل دیگری مانند 
صدور انقالب، نبرد با استکبار جهانی، تبدیل شدن به قدرت نظامی منطقه و اهدافی 
اینچنین در اولویت بود و هست. به این ترتیب هر دو نظام شاهنشاهی و جمهوری 
اسالمی از مهمترین پاشنه آشیل کشور ، یعنی فاجعه ی بزرگ خشکسالی غافل ماندند. 
  من شــخصا حدود بیست سال پیش، بمنظور تحقیق برای نگارش یک فیلمنامه 
داســتانی با تم محیط زیســت، با مهنــدس هومن فرزاد مالقاتــی خصوصی در 
اتــاق کارش واقــع در مرکز پژوهش هــا و ابتکارات و اختراعات داشــتم. او ضمن 
اهــدای کتاب پژوهشــی و گرانقــدرش به من، از بــی اعتنایی هــا و بی تفاوتی 
های مســئولین هر دو نظام با افســوس بســیار گله کرد. مهندس فــرزاد گفت:

در یک روز از سالهای اول دهه ۵0 روی همین صندلی که شما نشسته ای، فریدون 
هویدا نخست وزیر دولت شاه نشسته بود. من طرح را برایش توضیح دادم. ماکت »بامرود 

ها« )ایستگاه های زنجیره ای تلبنبه آب دریای عمان به کویر( را نشانش دادم و گفتم 
اجرای این طرح، حداقل سی سال دیگر به بار می نشیند. به نخست وزیر توضیح دادم 
که حتا آنزمان مردم میتوانند در اسکله های ساحلی قم اسکی روی آب کنند! ... هویدا 
خندید و رفت... . بعد از انقالب و یکی دو سال پیش از خاتمه جنگ، دوباره روی همین 
صندلی که نشسته ای، هاشمی رفسنجانی نشست. من همان توضیحات را دادم، بعالوه 
اینکه گفتم با اتمام جنگ، نیروی جوان بیکار و همچنین ماشین آالت بسیار باقیمانده 
بعد از صلح، میتوانند برای اجرای پروژه مورد استفاده قرار گیرند. هاشمی هم از زمان بهره 
برداری طرح سوال کرد و من گفتم پیش بینی ام برای مرحله ی سرسبز شدن حاشیه 
دریاچه ها، تغییر اتمسفر منطقه و تولید ابر و بارش و باالخره فراهم شدن اسکان حداقل 
یک سوم جمعیت کشور در آنجا، حدود دهه 90 شمسی )یعنی زمان حاضر( است. اما 
سردار سازندگی هم به اهمیت حیاتی طرح احیای دریاچه های کویر پی نبرد که هیچ، 
به توصیه مهندسین مشاور و معتمد خود، پروژه های متعدد ساخت و احداث سدهای 
آبی بزرگ را یکی پس از دیگری افتتاح کرد و در تسریع خشکسالی ملی گام برداشت...
بــه ایــن ترتیــب حتــی آنزمان هــم پیش بینــی رســیدن به نقطــه بحران 
در دهــه حاضــر، دشــوار نبــود ، امــا گــوش شــنوایی هــم در کار نبــود.
اکنون کاهش میزان بارندگی ها و منابع آبی در منطقه خاورمیانه که از ۸0 ســال 
پیش شروع شده، به مرحله بحران رسیده و ممکن است سال به سال کمتر و بدتر 
هم بشــود. اینکه اخیرا مدام از احتمال مهاجرت های گسترده اقلیمی صحبت می 
شــود و صرفا صرفه جویی در مصرف و مدیریت آبهای موجود و کاشــت درخت و 
توســعه فضای سبز را تنها روش های پیشگیری از بحران تلقی کنیم کافی نیست.
مردم و مسئولین کشور باید همه مباحث سیاسی و جناحی و نظامی و حتا اقتصادی 
و امنیتی را در یک طرف بگذارند و مساله آب و حیات در سرزمین ایران را در طرف 
دیگر و فکری اساسی کنند. انجام تغییرات بنیادی در معماری شهرهای بویژه در مناطق 
گرمسیر و ساختن خانه و آپارتمان هایی با طبقات زیر زمینی بسیار، مسقف کردن تمام 
پیاده روها و معابر و اماکن عمومی، الویت دادن به حمل و نقل ریلی و مترو زیرزمینی 
و تردد زیر سطحی گسترده، ساخت پناهگاه های شهری 2۴ ساعته دایمی برای گریز 
از گرمای طاقت فرسا، طوفان شــن و بادهای شدید؛  اجرای طرح های مدرن مهار 
خشکسالی از جمله آبیاری اسمزی )با آبیاری قطره ای اشتباه نشود( با کمترین میزان 
هدر رفتگی، تبخیر، هزینه نگهداری، انسداد منافذ و... تنها بعنوان کمترین اقدامات 
عاجلی هستند که باید به سرعت در دستور کار دولت قرارگیرند. در عین حال اصولی 
ترین و اساسی ترین کار ) به جز پیگیری مجدد طرح احداث کانال آبهای آزاد به کویر 
مرکزی و اجرای سیستم های بزرگ آب شیرین کن در سرتاسر سواحل جنوبی ایران( 
عبارت است از ساخت شهرک های زیر زمینی در مجاورت شهرهای فعلی و سپس 
اسکان تدریجی ساکنین به شهرهای جدید زیر زمینی است. شهرک هایی با سقف های 
شیشه ای، فضای سبز زیر زمینی، تهویه مدار بسته، با کلیه امکانات زندگی شهری اعم از 
فروشگاه، پارک، مراکز تفریحی و غیره تماما در زیر زمین. به نحوی که شاید فقط برای 
سفر از شهری به شهر دیگر آمدن به سطح زمین و فرودگاه و جاده ضرورت داشته باشد.
 اجرای این پروژه های بزرگ، به هیچ وجه تخیلی و بلند پروازانه نیستند و تسریع در مطالعات 
اولیه و تخصیص بودجه الزم برای انجامشان از نان شب واجب ترند. بی توجهی به کالن 
طرح های ملی که ثمره آنرا نسل های آینده باید ببرند، حاال ما را با فاجعه بزرگ رخ به رخ 
کرده است. پس باید از سهل انگاری های ملی درس بگیریم و در فکر و اقدامی اساسی باشیم. 
ســخن از آب دریا به کویر آوردن است تا بشود آنچه تابحال به هر دلیل نشده ولی 
امروز تیم دکتر عســکری در ســرمایه گذاری امید مــی خواهند بدان عمل کنند.
این اتفاق مبارک اگر هر چه زودتر به بهره برداری برسد در رشد منطقه و شکوفایی 
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اقتصاد نقش بســزا خواهد داشــت و گل گهر نیز به عنوان قطب اول صنعت کانی 
در کشــور با برخورداری از این موهبت تاثیری شگرف در رونق بخشی اقتصاد ملی 
خواهد داشــت. دست تالشــگران معدن و تدبیر مدیران برجســته در سال مالی 
مورد گزارش نقشــی ماندگار در ســال ســخت اقتصادی در خود بر جای گذاشت 
وقتی در عملکرد ســه ماهه ابتدایی سال شــرکت دقیق می شویم و میبینیم در 
ســه ماهه ی اول ســال جاری، مقدار تولید شرکت با رشــد 3۸ درصدی و فروش 
ریالی شــرکت با رشــد ۱00 درصدی همراه بوده اســت و بر این اساس 32 درصِد 
بودجه ی شــرکت محقق شده است فقط می شــود گفت بزرگ مردان خداقوت. 

پیام هیات مدیره
ضمن عرض سالم و خیرمقدم هیات مدیره شرکت، حضور کلیه سهامداران محترم 
و نمایندگان ایشان، نماینده محترم حسابرس مســتقل و بازرس قانوني شرکت و 
همچنین نماینده محترم ســازمان بورس و اوراق بهادار را در جلسه مجمع عمومي 
عادي ســالیانه شرکت معدني و صنعتي گل گهر )ســهامي عام( گرامي مي دارد.

شــکرگزاریم که بــار دیگر خداونــد منان در ســایه الطاف بــي دریغش، توفیق 
خدمتگــزاري را به ما عطا فرمــود، تا تمام توان خود را در طبق اخالص گذاشــته 
و در راســتاي توســعه صنعــت و معدن و شــکوفایي اقتصــاد ایــران عزیزمان، 
بــا اتکا بــه حمایت هاي شــما ســهامداران محترم، گام هــاي بزرگــي برداریم.

در ســالي که گذشت توانســتیم با وجود کاهش قابل توجه در قیمت های جهانی 
محصوالت شــرکت و مشــکالت نقدینگی حاصل از این رخداد، با افزایش تولید، 
تولید محصوالت بــا ارزش افزوده باال، کاهش و مدیریت بهینه هزینه ها و باالبردن 
راندمان و بهره وری، ضمن کســب رکوردي تازه در تولید محصوالت نهایي شرکت، 
پیشرفت هاي بسیار مطلوبي در پروژه های پایه ای مجموعه گل گهر داشته ایم، از جمله:

* راه انــدازی و بهــره بــرداری از خــط تولیــد گندلــه 2 بــه گونــه ای کــه 
میــزان تولیــد گندلــه در مجمــوع دو خــط در ســال ۱39۵ بــه بیــش از 
7/3 میلیــون تــن بالــغ گردیــد (افزایــش  3۸ درصــدی در تولیــد گندله)،

* رسیدن تولید کنسانتره در خطوط ۵ و 6 به ظرفیت اسمی به گونه ای که میزان 
تولید کنسانتره در مجموع خطوط 6 گانه در سال ۱39۵ به بیش از ۱2/2میلیون تن 
بالغ گردید ( افزایش ۱3 درصدی در تولید کنسانتره و تولید باالتر از ظرفیت اسمی)،

و   7 شــماره  کنســانتره  تولیــد  خــط  در  درصــدی  پیشــرفت ۸2/3   *
برنامــه ریــزی در جهــت بهــره بــرداری از خــط مذکــور در ســال جــاری

* کســب رکورد در تولید محصوالت نهایی شــرکت به گونه ای که میزان تولید از 
۱6/2میلیون تن در سال

۱39۴ بــه بیــش از ۱9/۵میلیــون تــن در ســال ۱39۵ رســید )افزایــش 
۱3 درصــدی تولیــد کنســانتره و افزایــش 3۸ درصــدی در تولیــد گندلــه 
شــرکت)( محصــوالت  تولیــد  در  درصــدی  افزایــش 20  مجمــوع  در  و 

* افزایش 76 درصدی در »درآمد حاصل از فروش محصوالت شرکت« و ثبت رکورد 
در فروش (به میزان 30/۱96 میلیارد ریال در سال ۱39۵ ) و افزایش 6۱ درصدی در 

درآمد حاصل از فروش تلفیقی،
* افزایش ۱2۵ درصدی در »سود عملیاتی شرکت« و کسب بیش از ۱0/09۴ میلیارد ریال 
سود عملیاتی در شرکت در سال ۱39۵ و افزایش ۱۴2 درصدی در سود عملیاتی تلفیقی،

* افزایش 6۸ درصدی در »ســود خالص شرکت« و کسب بیش از ۱0/097میلیارد 
ریال سود خالص در شرکت درسال ۱39۵ و افزایش 99 درصدی سود خالص تلفیقی،

* تکمیل، راه اندازي، انجام تست تضمین عملکرد و تحویل موقت خط 2 کنسانتره 
شرکت سنگ آهن گهر زمین،

* شروع عملیات اجرایی خط 3 تولید کنسانتره در شرکت سنگ آهن گهر زمین،
* بهره برداری از کارخانه ۱/7میلیون تنی آهن اسفنجی )گوهر ) در شرکت توسعه 
آهن و فوالد گل گهر و تولید بیش از ۵7۵ هزار تن آهن اســفنجی در سال ۱39۵ ،

* کســب پیشــرفت 67 درصــد در احــداث کارخانــه ۱/۸۵0 میلیــون تنــی 
آهــن اســفنجی  (کوثــر)  درفــاز دوم و برنامــه ریزی جهــت بهره بــرداری از 
کارخانــه مذکــور در ســال جاری در شــرکت توســعه آهن و فــوالد گل گهر ،

* امضای موافقتنامه قرارداد سه میلیون تنی فوالدسازی و نورد گرم پیوسته با تکنولوژی 
ESP با قیمت ثابت 7۸9/۱ میلیون یورو و نیز شرایط خصوصی و عمومی قرارداد مابین 
شرکت و کنسرسیوم پرایمتالز و فکور صنعت در شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر،

* شــروع عملیــات اجرایــی کارخانــه تولیــد بریکــت ســرد بــه ظرفیــت 
گهــر، گل  فــوالد  و  آهــن  توســعه  شــرکت  در  تــن  هــزار   ۵00

* رســیدن تولیــد آهــن اســفنجی در کارخانه احیاء مســتقیم - فــاز اول- به 
ظرفیــت اســمی ( 960 هزار تن در ســال)  در شــرکت جهان فوالد ســیرجان،

* کســب پیشــرفت ۴۸/6۱ درصد در احداث مجتمع صنعتی ذوب و ریخته گری 

فوالد به ظرفیت یک میلیون تن شــمش فوالدی در شرکت جهان فوالد سیرجان،
* بهره برداری از کارخانه نورد میلگرد بردســیر به ظرفیت ۵00 هزار تن در شرکت 
جهان فوالد سیرجان در بهمن ماه ۱39۵ و تولید ۱/200 تن میلگرد در سال ۱39۵،

 EPCF امضای موافقتنامه قرارداد 960 هزارتنی احیاء مستقیم فاز دوم به صورت *
در شــرکت جهان فوالد سیرجان و کسب پیشرفت 29/۸ درصدی در سال ۱39۵ ،

* خریــد 2۵ درصــد از ســهام شــرکت صنایــع مفتــول بکســول پــارس 
در راســتای تکمیــل چرخــه تولیــد در شــرکت جهــان فــوالد ســیرجان،

* کسب پیشرفت 77/2 درصد در پروژه احداث نیروگاه ۱000 مگاواتی شهید کاظمی 
سیرجان)گهران(- بلوک یک در شرکت گهر انرژی سیرجان به گونه ای که واحدهای یک و 
دو گازی این نیروگاه در سال ۱39۵ تحویل موقت گردید و در مرحله بهره برداری می باشد،

* کسب پیشرفت ۸3/3 درصد در پروژه احداث خطوط آبرسانی به مصرف کنندگان 
طرح های توسعه مجتمع و تکمیل قرارداد آبرسانی به واحد گندله سازی 2 شرکت 

معدنی و صنعتی گل گهر،
* ادامه اجرای عملیات فاز اول طرح انتقال آب خلیج فارس در قطعات اول تا سوم در 

شرکت انتقال آب خلیج فارس،
* استفاده از پتانسیل های موجود در شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر به گونه 

ای که با خلق بیش
از ۴66 میلیارد سود خالص موفق به افزایش 9۸ درصدی در سود گردید.
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درودی بر تالشگران سیمان دورود
افزایش فروش صادراتی و پیش فروش محصوالت با مهندس خلفوندی

مجمع عمومی عادی ســالیانه شرکت ســیمان دورود )ســهامی  عام( در تاریخ 
96/03/20  در سالن کاسپین مرکز همایشهای پژوهشگاه صنعت نفت تشکیل شد. 
در ایــن مجمع که بــا حضــور ۵۵/9درصد از ســهامداران حقیقــی و حقوقی 
، اعضــاء هیات مدیــره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بــازرس قانونــی برگــزار گردید، ریاســت مجمع برعهــده آقای ســید ابراهیم 
مهدویــان بــود، که آقای بیژن جواهــری و خانم معصومه رضائــی در مقام نظار 
اول و دوم و آقــای ســیاوش بزرگــی به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامه با قرائت گــزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفته در طی سال مالی منتهی به ۱39۵/۱2/30 توسط مدیریت عامل مهندس 
سید هوشنگ خلفوندی که از بزرگان و پیشکسوتان صنعت کشور می باشد و پس از 
استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  
تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده ۱29 به کار خود پایان دادند.
همچنین موسســه حسابرســی و خدمــات مدیریــت آزمــوده کاران به عنوان 
بــازرس قانونــی و حســابرس اصلی و موسســه حسابرســی نویــن نگرمانا به 
عنوان حســابرس علی البدل شــرکت برای ســال مالی 96 انتخــاب گردیدند.
مدیرعامــل توانمند شــرکت پیرامون دســتاوردهای ســیمان درود افــزود : با 
عنایــات و توجهــات حــق تعالی و تــالش شــبانه روزی مدیریــت و کارکنان 
زحمتکش ســیمان دورود دستاوردهای یکساله شــرکت به شرح ذیل می باشد:
- اخــذ گواهینامه و لوح تقدیر اولین جشــنواره ملی کاهش قیمت تمام شــده
- تمدیــد گواهینامــه ایــزو و تضمیــن کیفیت بوســیله ممیــزان بین المللی
- افزایــش تحویــل ســیمان داخــل و صــادرات بــه کشــورهای همســایه

- کسب تندیس صادرکننده نمونه
- کسب رتبه اول صادرات استان لرستان جهت شرکت در همایش صادرکنندگان 

نمونه کشوری
- افزایــش پیــش فــروش ســیمان بــا توجــه بــه رقابــت شــدید بــازار

- افزایش فروش سیمان صادراتی
- افزایش توان بارگیری ریلی به عنوان تنها کارخانه ســیمان موجود در کشــور
- راه اندازی خطوط ریلی بنادر خرمشهر با همکاری ادارات بنادر و راه آهن جنوب

- شرکت در نمایشگاه بین المللی اربیل عراق
قبــل ســنوات  بــه  نســبت  بارگیــری  و  تحویــل  تــوان  افزایــش   -

- عرضه سیمان از طریق بورس کاال به عنوان یکی از بزرگترین شرکتها به اخل و 
خارج از کشور

- افزایش نرخ سیمان صادرات نسبت به کارخانجات رقیب
- تجلیل از مجموعه ســیمان دورود به عنوان واحد تولیدی و نمونه شهرســتان
اســتراتژیک در ســطح شــرکت آمــوزش مدیریــت  و  تدویــن  اجــرا،   -

- پیاده سازی اتوماسیون اداری

تاریخچه
شــرکت ســیمان دورود در تاریخ ۱379/0۴/0۱ به صورت شرکت سهامی خاص 
تاسیس شد و طی شماره ثبت ۴69 مورخه ۱379/0۴/۱۴ در اداره ثبت شرکت ها و 
مالکیت صنعتی اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دورود به ثبت رسید. شرکت تا 
قبل ۱379/0۴/۱۴ به صورت واحد تابعه شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان 
بوده است و در حال حاضر جزء شرکت های فرعی و وابسته شرکت سهامی عام سیمان 
فارس و خوزستان است. در تاریخ ۱379/09/02 شرکت سهامی عام سیمان فارس 
و خوزســتان واحد سیمان دورود را به قیمت تمام شده براساس مبایعه نامه شماره 
۸066 ، کل دارایی ها و بدهی های واحد دورود را تا پایان ۱379/0۸/30 به شــرکت 

سیمان دورود منتقل نمود.
مرکــز اصلــی شــرکت 
دورود  شهرســتان  در 
قــرار دارد و شــرکت در 
تهران دارای دفتر اســت.

شرکت سهامی عام سیمان 
دورود براســاس تصمیــم 
ســازمان  عالی  شــورای 
بــورس و اوراق بهــادار در 
در   ۱3۸۱/۱۱/۱۴ تاریــخ 
ســازمان بــورس و اوراق 
شــد. پذیرفتــه  بهــادار 

فعالیت اصلی شرکت طبق ماده 2 اساسنامه ، تولید سیمان تیپ ۱ و 2 و ۵ میباشد
به موجب مجوزهاي صادره بهره برداري ازکوره واحدیک شــرکت باظرفیت روزانه 
۴00 تن درســال ۱337 آغازشده اســت ودر اجراي سیاستهاي توسعه وافزایش 
ظرفیت ،کوره واحد دو در ســال ۱3۴۸ باظرفیت روزانه ۱000 تن ودرسال ۱3۵9 
،کوره واحدسه باظرفیت 2۵00 تن درروز ظرفیت اولیه افزوده شد .به موجب پروانه 
بهره برداري شماره ۱۱۸۴9 مورخه ۱3۸7/07/29 ظرفیت کوره سه به ۱۸00 تن 
در روز کاهــش و ظرفیت تولید مجمــوع کوره ها به 3200 تن در روز تغییر یافت.

گزارش تجزیه و تحلیل ریسك شركت
1-ریسك نوسانات نرخ بهره :

با توجه به وضعیت نقدینگی شــرکت و ورود مطلوب وجوه حاصل از فعالیت های 
عملیاتی به شرکت ریسک نرخ بهره و ارز موثر بر فعالیت های شرکت وجود ندارد .

2- ریسك كیفیت محصوالت :
کیفیــت و مرغوبیــت ســیمان تولیــدی ایــن شــرکت و برند نام ســیمان 
دورود، در داخــل و خــارج کشــور از اعتبــار مطلوبــی برخــوردار اســت .

3- ریسك كاهش قیمت محصوالت و ریسك تجاری :
به دلیل تاســیس و بهره بــرداری از کارخانجات جدید در منطقه و اســتان های 
همجوار و اعمال تخفیفات در نرخ های فروش توســط آنها، ریسک کاهش قیمت 
محصوالت متوجه شــرکت ســیمان دورود نیز گردیده، از ایــن رو تمهیداتی به 
لحاظ امکان رقابت با دیگر شــرکت های تولیدکننده در منطقه اتخاذ شده است.

4- ریسك مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی :
این ریســک به طورعام هر شرکت تولیدی را تهدید مي کند، از آنجا که مواد اولیه 
شــرکت و بخش اعظم قطعات و لوازم یدکی مــورد نیاز از تولیدکنندگان داخلی 
تامین مي گردد، ریســک یادشــده مخاطرات کمتری بر فعالیت شــرکت دارد.

5- ریسك نقدینگی :
با توجــه به وضعیت مناســب جریان وجــوه حاصل از فعالیت هــای عملیاتی، 
ریســکی از این بابت متوجه شــرکت نمی باشــد. در این راستا شــرکت همواره 
بــه تعهدات خــود در قبــال ســهامداران و اعتباردهندگان پایبند بوده اســت.
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بیشترین آمار تولید در حیات 50 ساله
جام دارو 60 تومان سود آورد

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــرکت جام دارو )ســهامی عام( 
مــورخ ۱396/0۴/2۱در محــل تهــران گــروه صنعتــی رازی برگــزار گردیــد. 
در این مجمع که با حضور ۸۱/۱3 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای دکتر کریم مسعود تقی گنجی بود، که جنابان غالم جنت سرای نمین و محمود 
نوری در مقام نظار اول و دوم و خانم میخک درمنش به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در 
طی سال مالی منتهی به ۱39۵/۱2/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشمول ماده ۱29 با تقسیم سود 600 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

همچنیــن موسســه حسابرســی هــدف همــکاران به عنــوان بــازرس اصلی 
و موسســه حسابرســی نویــن نگر مانــا به عنــوان بــازرس علی البــدل برای 
ســال مالــی منتهی بــه ۱396/۱2/29 بــه مدت یک ســال انتخــاب گردیدند.

شــرکت صنعتی جام دارو به مجمع ساالنه نشست و سود 60 تومانی برای هر سهم 
سهام داران، مصوب مجمع کرد. درباب جام داروهمین بس که تیمی در شرکت کار می 
کند همدل و متدین که متعهد به کار هستند. به روز مجمع از ابتدا تا انتهای نشستم 

در محضــر برادران گنجی کــه هر یک عالم به علم 
و خادم به کشــورند در اندازه برترین های کشور. در 
طول مدیریت دهه های اخیر کاتب این سطور تیمی 
را در مدیریت شرکت دیدم که به واسطه عملکردش 
تحســین برانگیز بودند. جناب رامین خان میزانی، 
ســرورم حاج آقا زرگر که از ســنگ بنای شرکت و 
تولدش حاضر بوده و شرکت را چون جان دوست می 

دارد، جناب جعفرنژادیان و اســتاد واعظی آشتیانی که حقیر بدو چه بسیار بدهی در 
شاگردیش می دارم. حاصل جمعی از برجسته ترین مدیران کشور که هر یک رزومه بلند 
باالیی در خدمت دارند و توانسته اند در کنار ارتقاء رتبه کیفیت و افشاء و اطالع رسانی 
در بورس اوراق بهادار که نشــان از شفافیت کار مالی و اطالعات است در طول حیات 
۵0 سال اخیر شرکت بیشترین آمار تولید را برای ذینفعان به ارمغان بیاورند. خدا قوت.

پیام هیات مدیره
تالش مســتمر و پیگیرانه به همــراه صداقت و اخــالص در کار و تبعیت از قوانین 
و مقــررات و آییــن نامه ها داخلی و تکریــم و وظیفه مندی در قبــال خریداران و 
مصرف کنندگان محصوالت شــرکت به همراه حفظ سالمت و بهداشت آحاد ملت 
ارکان اصلی و افکار و افعال هیات مدیره در مســیر برنامــه ریزی برای فعالیت های 
جاری و ترســیم آینده شرکت قرار داشته و دارد و به یمن این نگاه و با بهره مندی از 
نیروی کار با تجربه و دلســوز توانســته ایم در فضای متحول و پرمخاطره اقتصادی 
کشور گام های مناسبی در جهت ارتقاء فروش و سودآوری برداشته و عنوان بهترین، 
قدیمــی ترین و بزرگترین تولیدکننده تیوب در کشــور را برای خود حفظ نماییم. 
توجه به نیروی انسانی و تالش همه جانبه برای رشد فرهنگی و تجربی و دانش کارکنان 
و مراقبت از سالمت جسمی و روانی آنان نیز به عنوان یکی از اصلی ترین خطوط اجرائی 
شرکت بوده است چرا که باور داریم نهایت آرزو و تالش ما برخورداری از یک جامعه سالم 
و برخوردار از رفاه و شاد و رضایتمند از زندگی است و بدیهی است که کارکنان شرکت 
نزدیک ترین و محقق ترین آحاد جامعه در مسیر تحقق این نگاه و عمل بدان می باشند.

هیات مدیره با درک اهمیت و سرنوشت ساز بودن توفیقات اقتصادی در کشور برای خنثی 
سازی توطئه های دائمی دشمنان مستکبر و بدسگال همواره حفظ و توسعه اشتغال و 
افزایش بهره وری را سرلوحه اهداف خود قرار داده و با عنایت به آن که کاربرد محصوالت 
شرکت عموماً در زمینه بهداشت و سالمت و تغذیه آحاد مردم می باشد کار و وظیفه 

بر عهده گرفته شده را امری مقدس و موثر به شمار آورده و بر آن مباهات می نمائیم.
باور داریم اقدام در جهت ساخت و تامین نیاز به مواد اولیه و قطعات ییدکی و لوازم و 
تجهیزات در داخل شرکت و استفاده از امکانات داخلی کشور و پرهیز حداکثری از توسل به 
خرید خارجی ضمن آن که موجب افزایش توانمندی های فنی می گردد قطعا سبب رشد 
اشتغال و دلگرمی برای صنعت گران و سازندگان گمنام اما توانمند کشور خواهد بود لهذا 
بسیار تالش کرده ایم که عبور از این مسیر مفید و موثر را نیز سرلوحه کار خود قرار دهیم.
در اینجا برخود فرض می دانیم که توجه سهامداران محترم را بر تعریف و ترسیم اهداف 
جدید و اقدام برای تولید محصوالت و فرآورده های جدید جلب نموده و یادآور شویم که 
به لحاظ قدمت ماشین آالت و محدودیت دامنه فعالیت شرکت و افزایش رقبا ضروری 
است که هر چه زودتر در این جهت تصمیم گیری و برای ورود به عرصه های جدید و 
متنوع و مناسب با نیازهای حال و آینده کشور هدف گذاری و با تامین منابع مالی و 
پذیرش سرمایه گذاری های جدید راه حل مشکل اما موثر توسعه را بپیماییم و بدیهی 
اســت که هیات مدیره نیز خود را موظف به پیگیری برای تحقق این اهداف می داند.

تمرکز بر آمار و اطالعات حاصل از فعالیت های شرکت در سال ۱39۵ بیانگر آن است که 
از حیث روند فروش، تولید و سودآوری و ... دوره موفق و پرثمری را پشت سر گذاشته و از 
عملکرد مناسبی برخوردار بوده ایم و امیدواریم در سایه عنایات الهی و بهره مندی از وحدت 
و تالش جمعی در آینده نیز شاهد دوره های موفق و 
اثربخشی بوده و بتوانیم خدمات مفیدی را ارائه نماییم.

و ذکر این نکته ضروری اســت که خود را نیازمند به 
دریافت نظرات و پیشنهادات و انتقادات همه عزیزان، به 
ویژه سهامداران محترم دانسته و براین باوریم که برای 
حفظ و شادابی و روند تولید شرکت و ساخت آینده ای 
روشن تنها با تبعیت و سلوک در این راه ممکن خواهد بود.  
برنامــه هــای آینــده و پیشــنهادی بــه مجمــع عــادی صاحبــان ســهام

با توجه به ارزیابی  های موجود از وضعیت جاری و به منظور ترسیم آینده مناسب تری 
برای شــرکت موارد ذیل پیشــنهاد و امید اســت که مورد امعان نظــر قرار گیرد:
۱- افزایش ســرمایه شــرکت از محل ســود ســال ۱39۵ به میزان پنجاه درصد
2- خرید خط تیوب های چند الیه پالستیکی به منظور ارائه به صنایع آرایشی و بهداشتی

3- تعریف و اجرای موضوعات جدید در کنار فعالیت های جاری نظیر تولید رنگ مو، 
خمیر دندان و ...

۴- ارزیابی سطح درآمد کارکنان و تالش در جهت تامین معیشت آنان متناسب با شرایط 
اقتصادی کشور

۵- اخذ گواهینامه های GMP.ISO 900۱ و برقراری نظامکنترل فرایند تولید و ارتقاء 
مستمر کیفی محصوالت توسط کارکنان و اپراتورها 

6- افزایــش بهــره وری عوامل تولید و کاهش هر چه بیشــتر ضایعــات و توقفات
شركت از منظر بورس اوراق بهادار:

در ســال ۱370 پس از انجام بررســی های کارشناســی نام شــرکت در فهرست 
ســهام پذیرفته شــده در بورس اوراق بهــادار تهران در گروه محصــوالت فلزی با 
نماد فجام قرار گرفت و ســهام شــرکت برای اولین بــار در تاریــخ ۱370/09/09 
بــا عرضــه از ســوی ســازمان صنایع ملــی ایــران مــورد معامله قــرار گرفت.
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عقد قــرارداد ارائه خدمــات بیمه درمان 
تامین  ســازمان  با  اصفهان  شعبه  تكمیلی 

اجتماعی استان اصفهان 

شــعبه اصفهان شــرکت بیمه تعــاون موفق به 
عقد قــرارداد بیمــه درمان تکمیلی با ســازمان 
تامین اجتماعی اداره کل اســتان اصفهان شــد.

به همت شــعبه اصفهان و بر اســاس پیگیریهای 
نمایندگــی 3009 و تالش مدیریــت بیمه های 
اشــخاص کلیه خدمــات بیمه درمــان تکمیلی 
اداره کل تامیــن اجتماعی اســتان اصفهان تحت 
پوشش خدمات شــرکت بیمه تعاون قرار گرفت.

ایــن قــرارداد با ارزشــی بالــغ بر ســی ملیارد 
ریــال و بــرای مــدت یکســال منعقــد گردید.

زمانی رییس شــعبه اصفهان  طــی اظهار نظری 
پیرامــون این قرارداد،اعــالم کرد،برنامه ریزیهای 
الزم و عملیاتــی بــرای ارائه یــک خدمت بهینه 
و متفــاوت در سراســر اســتان اصفهــان برای 
کارکنــان مجموعــه مذکــور بعمل آمــده و در 
عین حــال هماهنگیهای اولیــه جهت یک تعامل 
ســازنده فی مابین دو ســازمان آغاز شده است.

وی افــزود در همین راســتا با شــعب شــرکت 
کمک رســان ایران نیز به منظور افزایش ضریب 
رضایتمنــدی کارکنان ســازمان تامین اجتماعی 
اســتان مذاکرات مثمر ثمری بعمل آمده اســت.
اولین نشســت مقایســه محصوالت بیمه 
بیمه داخلی در رشــته  ای شــركت های 
بیمــه عمر و ســرمایه گذاری بــا حضور 
رازی  بیمه  نمایندگان شركت  و  كارشناسان 
در تهران  بررســی و تجزیه تحلیل شــد.
عباس رنجبــر کلهرودی مدیربیمــه های عمر و 
حوادث بیمــه رازی ضمن اعالم خبر مذکور بیان 
داشــت: بیمه های جامع عمر و ســرمایه گذاری 
که توســط شرکت بیمه رازی و شرکت های بیمه 
دیگر و با نام های تجاری گوناگون از طرف شرکت 
های بیمه عرضه می گردد دارای دو مؤلفه پوشش 
هــای بیمــه ای و پس اندازی اســت که با توجه 
به مزایای متنوع آن مورد اســتقبال بســیارخوب 
هموطنان عزیز قرارگرفته اســت که افزایش سهم 
بیمه های زندگی تا ۱۴ درصد مؤید این امر است. 
مدیر بیمه های عمر و حوادث بیمه رازی افزود: انواع 
طرح های بیمه های عمر و سرمایه گذاری شرکت 
بیمه رازی ازجمله طرح های طلوع، مهتاب، امید 
و بازنشستگی که براساس نیازهای اقشار محتلف 
جامعه طراحی شده اســت؛ ضمن برخورداری از 
پوشش های متنوع و مناسب و متعادل، از بازدهی 
ســرمایه گذاری خوبی نسبت به طرح های مشابه  
برخوردار اســت که در این نشست ضمن مقایسه 
طرح های مشابه و تبیین ویژه گی ها، نکات قوت 
و برجســته طرح های بیمه ای این شرکت توسط 

کارشناســان محترم مورد بررسی قرار می گیرد. 
در ادامــه ایــن نشســت خانــم ناهیــد علی از 
نماینــدگان بیمه رازی ضمن تشــریح ســاختار 
بیمه های عمر و ســرمایه گذاری، مزایا و  پوشش 
هــای بیمه ای بیمه عمر و ســرمایه گذاری بیمه 
رازی و نحوه اســتفاده پوشــش هــای بیمه ای 
از جمله پوشــش بیمــه بیماری هــای خاص را 
در شــرکت های بیمه بــه تفصیل بیــان نمود. 
در بخــش پایانــی نیز خانــم افســانه حاتمی، 
محاســب فنی شــرکت بیمه رازی، بیمه عمر و 
سرمایه گذاری شــرکت فوق را با ۵ شرکت بیمه 
فعال در حوزه بیمه های عمر و ســرمایه گذاری 
در تعدادی از  شــرایط و مزایا از جمله: پوشــش 
های تکمیلی، بازدهی اندوخته ســرمایه گذاری، 
فرایند صــدور و معاینات پزشــکی، کارمزد بیمه 
های عمر و پوشــش های تکمیلی  و .... مقایســه 
نمودنــد و در پایان نیز یکی از نمایندگان صنعت 
بیمــه تجربیــات خــود را درباره فــروش بهینه 
بیمه هــای زندگی برای حاضرین بیــان کردند. 
پرداخت خســارت آتش ســوزی شركت 
پاسارگاد بیمه  توســط  ســامان  رنگرزی 

بیمه پاسارگاد به علت بروز حریق درکارخانه رنگرزی 
سامان کاشان و وارد آمدن خسارت به ساختمان و 
موجودی مواد اولیه و محصوالت این شرکت مبلغ 
بیــش از 9 میلیارد ریال خســارت پرداخت کرد.

بر اساس این گزارش، در پی وقوع حریق به دلیل 
اتصال ســیم برق در انبار مواد اولیه یکی از سوله 
هــای کارخانه رنگرزی ســامان منجر به تخریب 
کامل ســاختمان و مــواد اولیه )عــدل و الیاف( 
این کارخانه شــد و به فعالیت اصلی این کارخانه 
که رنگرزی نخ و پارچه بود خســارت وارد شــد. 
گفتنی اســت، به دلیل نوع فعالیت این شرکت ، 
موجودی مواد اولیه، ساختمان و تأسیسات آن از 
طریق شعبه کاشان تحت پوشش بیمه آتش سوزی 
به مبلغ 26 میلیون و 3۵9 هزار ریال قرار گرفته بود.

 همچنیــن به دلیــل وارد آمدن خســارت، بی 
درنــگ نســبت بــه تشــکیل تیم کارشناســی 
تخصصــی جهت تعییــن علت حریــق و برآورد 
خســارت ســاختمان، موجــودی مــواد اولیه و 
محصوالت کارخانه از ســوی کارشناســان فنی 
و مالــی شــرکت بیمــه پاســارگاد اقدام شــد. 
در این حادثه مبلغ 9 میلیارد و ۱00 میلیون ریال 
خسارت شرکت رنگرزی سامان کاشان که به علت 
آتش سوزی متحمل خسارت شده بود توسط بیمه 

پاسارگاد پرداخت شد.
گام های استوار صنعت بیمه 

گام هــای اســتوار و هماهنــگ صنعــت بیمــه 
کشــور با هم افزایی میان مدیران ارشــد صنعت 
بیمــه و صنایــع خودرویــی در راســتای حفظ 

حقــوق بیمه گــذاران برداشــته شــده اســت. 
مدیرعامل شــرکت بیمه کوثر در جلســه شورای 
راهبــردی مدیــران کــه باحضــور معاونــان و 
مدیران ارشــد شــرکت برگزار شــد، ضمن بیان 
مطلب فــوق، تصریح کــرد: اقدام بیمــه مرکزی 
در هماهنــگ عمل کردن انعقاد قــرارداد صدور 
بیمه نامــه شــخص ثالث بین شــرکت های بیمه 
و خودروســازان بســیار درســت بــوده اســت.
مجیــد مشــعلچی فیروز آبــادی نفع مــردم در 
باالترین ســطح را یکی از نتایــج تقویت ارتباط 
میان دو صنعت بیمه و خودروســازی برشــمرد 

و گفــت: با مدیریــت دکتر عبدالناصــر همتی، 
رییــس بیمه مرکزی جمهوری اســالمی ایران و 
مهندس هاشم یکه زارع، مدیرعامل ایران خودرو، 
نقــش فروش بیمه ها تقویت شــده و با هم افزایی 
مدیران ارشــد دو صنعت کشــور امروز شــاهد 
هستیم که از ابتدای ســال جاری تاکنون تمامی 
شــرکت های بیمــه و صنعت خودرو کشــور در 
مسیر همکاری براساس نفع مردم گام برمی دارند.

وی یاداورشد: در ســال9۵ تقریبا بیشترین سهم 
صدور بیمه نامه خودروهای صفــر کیلومتر ایران 
خودرو متعلق به شــرکت بیمه کوثر بوده اســت 
که در راســتای ایــن هماهنگی ارزشــمند بین 
بیمه مرکزی و شــرکت ایران خــودرو، این روند 
به یک ســازوکار منسجم تر با مشــارکت تمامی 
شــرکت های بیمــه و ایران خودرو تبدیل شــد.

مدیرعامل شرکت بیمه کوثر تاکید دکتر عبدالناصر 
همتی بر مدیریت ریســک در شرکت های بیمه را 
عامل کاهــش دغدغه و افزایــش آرامش فعاالن 
اقتصادی دانســت و خاطرنشــان کرد: شــرکت 
بیمه کوثر بــا راه اندازی کمیته مدیریت ریســک 
در شــرکت و برگزاری همایش مدیریت ریســک 
در حوزه هــای مختلف و بهره مندی از توان علمی 
نیروهای  متخصص صنعت بیمه کشور توانست در 
راستای کاهش خســارت های شرکت گام بردارد.
ستاد  جلسه  در  كشاورزی  بانك  مدیرعامل 
گلخانه ای استان كرمانشاه : بانك كشاورزی 

در كنار مردم است
دکتر مرتضي شــهیدزاده رئیس هیــات مدیره و 
مدیرعامل بانک کشاورزي در معیت دکتر رضوي 
معــاون وزیر امور اقتصــادی و دارایي و مهندس 
طهماســبي معاون وزیر جهادکشــاورزي روز سه 
شنبه ســوم مرداد در سفر به اســتان کرمانشاه 
در جلســه ســتاد گلخانه ای این اســتان که با 
حضور مدیران ارشــد دســتگاه های ذیربط و به 
میزباني مدیریت شــعب بانک کشــاورزي استان 
کرمانشــاه تشکیل شد، مشــکالت گلخانه داران 
و رفــع موانع موجــود را مورد بررســی قرار داد.
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لــی  ما میــن  تا ی  هــا د ا د ر ا قر
هن  آ ه  ا ر ی  ز ســا قی  بر ه  ژ و پــر
نــک  با بیــن  مشــهد  ن  ا تهــر
نک  با یم  گز ا و  ن  معــد و  صنعت 

شــد له  د مبا چین 

دکتر شــهیدزاده در این جلســه ضمــن تاکید 
بر اهمیت و نقش به ســزای توســعه کشت های 
گلخانه ای در رونق تولید، اشــتغال پایدار، تامین 
امنیت غذایی و بهبود فضای کسب وکار در کشور 

گفت: بانک کشــاورزی با تاســی از رهنمودهای 
مقــام معظم رهبری و در راســتای تحقق اهداف 
اقتصاد مقاومتی، به عنوان سرباز دولت، در خدمت 
دولت و مجری سیاســت های دولت تدبیر و امید 
اســت. وی افزود: توسعه کشــت های گلخانه ای 
از ابتدای فعالیت دولت تدبیــر و امید در اولویت 
برنامه های وزارت جهاد کشــاورزی و به تبع آن 
در دستورکار بانک کشــاورزی قرار داشته است .

شهید زاده تصریح کرد: بانک کشاورزی افتخار می 
کند که در کنار مردم اســت و خــود را از مردم 
جدا نمی داند و برای اجرای سیاســت های دولت 
و حمایت از تولید، خود را موظف می داند ابزارها 
و فناوری های نوین را برای حل مشــکالت تولید 
کنندگان و توســعه اقتصادی کشور به کار گیرد.

وی تاکیــد کرد: بایســتی برای حل مشــکالت 
تولیدکنندگان و بهبود فضای کســب و کار کشور 
، هــم افزایی و تــالش مضاعف معمــول داریم.
درخشش بانك مسكن با كسب 7 رتبه برتر 
انتشارات  ملی  جشــنواره  دوازدهمین  در 

روابط عمومی 
بانک مسکن موفق به کسب 
سه رتبه اول در بخشهای وب 
سایت ، اپلیکیشن و ویژه نامه 
، کسب دو رتبه دوم در بخش 
های رسانه های اجتماعی و 
تیزر و کســب دو رتبه سوم 
اینفوگرافیک  های  بخش  در 
دوازدهمین  در  مصاحبــه  و 
جشــنواره ملی انتشــارات روابط عمومی شــد. 
و  رقابتــی  بخــش  دو  در  جشــنواره  ایــن 
آموزشــی )کارگاه( در تیــر مــاه ســال 96 در 
ســطح ملی و در میان ســازمان ها و دســتگاه 
هــای اجرایــی از سراســر کشــور برگزار شــد.

بر اساس این گزارش ،در بخش رقابتی این جشنواره 
به انتخاب بهترین برنامه انتشاراتی ،انتخاب نشریه 
داخلی برترشامل ســر مقاله ،مقاله ، گزارش خبر 
،صفحــه خوانندگان ،مصاحبــه و صفحه آرایی ، 
انتخاب انتشــارات برتر روابــط عمومی ،انتخاب 
برتریــن ارتباط الکترونیکی ،انتخاب کارشــناس 
برترانتشــارات روابــط عمومی،انتخــاب بهترین 
تبلیغ مکتوب،انتخاب بهترین تحلیل محتوا و در 
نهایت انتخاب بهترین نحوه ارائه آثار مورد بررسی 
قرار گرفت که بانک مســکن همچون دوره های 
گذشــته در بیشــتر حوزه ها حضور فعال داشت.

اقتصاد  سرآمدان  ملی  »جایزه  آینده،  بانك 
ایران« را دریافت كرد

در شانزدهمین اجالس سرآمدان اقتصاد ایران که 
روز دوشنبه، مورخ 26/0۴/۱396 در مرکز همایش-

 های بین  المللی صدا و سیما برگزار شد، بانک آینده، 
موفق به دریافت چهار جایزه و نشــان برتر شــد.

در این همایش که با حضور مقامات، مســئوالن، 
نمایندگان مجلس، برخی مدیران بانک  های کشور 
و شــرکت های برتر تولیدی خدماتی برگزار شد، 
لــوح »ملی ســرآمدان اقتصاد ایــران در صنعت 
بانکداری«، »لوح قابل اعتمادترین و پربازده  ترین 
بانک ایران«، «نشــان »برترین اعتماد، صداقت و 
امانــت داری در صنعت بانکــداری« و همچنین 
»گواهینامــه برتریــن خدمــات الکترونیکی« از 
موسســه ICS آلمان، که این گواهینامه فقط به 
ســازمان  های قابل اعتماد و دارای اســتاندارد باال 
در خدمــات نوین الکترونیکی، از ســوی اتحادیه 
اروپا اعطا می گردد، بــه بانک آینده تعلق گرفت.
شــایان ذکر اســت؛ چندی پیش بانک آینده در 
مسیر تعالی خود از سوی موسسه معتبر یورومانی 
به عنــوان برتریــن بانک تحول ســاز خاورمیانه 
شــناخته شــد و تندیس مربوط را دریافت نمود.
بیمه دی اســتارت آپ های حــوزه بیمه را 

دعوت به همكاری می كند 

بیمــه دی  تحــول  و  ریــزی  برنامــه  معــاون 
اعــالم کــرد منتظــر خبرهای خوش از ســوی 
بیمــه دی در حــوزه اســتارت آپ ها باشــید. 
ســید مهــدی احمدی معــاون برنامــه ریزی و 
تحول این شــرکت در بازدید از نمایشگاه الکامپ 
96 با ارزیابی نمایشگاه امســال ، از فعالیت های 
بیمــه دی در حــوزه اســتارت آپ هــا و برنامه 
ریزی هــای دیجیتالی این شــرکت خبــر داد.

وی اظهار داشت: استارت آپ فرهنگ نوینی برای 
اندیشه های نو و خالقیت، برفراز ایده های موجود 
است که هدف از آن برطرف کردن مشکالت موجود 
در نقاط کلیدی است که خوشبختانه فرصت های 
بکر و جذابی در این زمینه در کشــور وجود دارد.

وی در ادامــه افــزود: شــرکت بیمــه دی جای 
خالی اســتارت آپ هــا در حوزه بیمــه را کاماًل 
حس کرده اســت و ما تالشــمان بر این است که 
با ورود این بخش بــه صنعت بیمه کمک کنیم .

معاون برنامه ریزی و تحول بیمه دی با اشــاره به 
اینکه هم اکنون در حــال برنامه ریزی و مطالعه 
در این حوزه هســتیم ادامه داد: با توجه به اینکه 
طراحی محصول یکــی از عوامل اصلی رقابت در 
صنعت بیمه است، بیمه دی با حدود 26 محصول 
برنامه ریزی شده، ســعی در ورود به بخش های 
مختلــف بــازار بیمه بــا اقدامات نوآورانــه دارد.

طي مراســمي باحضور علي اشرف افخمي رئیس 
هیات مدیــره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن و 
سان پینگ )sun ping(نایب رئیس اگزیم بانک 
چین قرارداد هاي تامین مالي پروژه برقي ســازي 
راه آهن تهران مشــهد بین دو بانک مبادله شــد.
افخمی درابتداي این مراســم که با حضور ســفیر 
چین ، نایب رئیس اگزیم بانک چین ، مدیر عامل 
شرکت CMC ، قائم مقام وزیر راه و شهر سازي ، 
مدیرعامل راه آهن جمهوري اسالمي ایران ، معاون 
ارزي بانک مرکزي و مدیران کل ســازمان سرمایه 
گــذاري و کمک هاي فني و اقتصادي ایران برگزار 
شد گفت : امروز روز بزرگی برای ما است که شاهد 
تحقق یکی از دستاوردهای برجام هستیم. از سوی 
دیگر بسیار خرســندیم که قرارداد طرف مبادله با 
کشور چین است که این همکاری ها موجب تحکیم 
و افزایش ارتباطات و صلح بین دو کشــور اســت.

مدیرعامــل بانک صنعــت و معدن خاطرنشــان 
کرد: برقی ســازی راه آهن تهران- مشــهد برای 
کشــور ما از اهمیت باالیی برخوردار است چراکه 
هر ســاله بیش از 3۵ میلیون نفر به شــهر مشهد 
ســفر می کننــد و بانک صنعت و معــدن در این 
پروژه بــزرگ تامین مالــی عظیمــی را در کنار 
فعالیــت هــای دیگــری در زمینه هــای فوالد، 
سیمان، داروسازی، نســاجی ، صنایع پتروشیمی 
و صنایــع باالدســتی به انجام رســانیده اســت.

افخمــی بیان داشــت: همچنین ایــن بانک طی 
چهار ســال گذشــته با ورود به حوزه زیرساخت 
و ســرعت بخشــی به اجرا و توســعه پروژه های 
نیروگاهی تولید بیــش از 6 هزار مگاوات برق را با 
3 میلیارد دالر تســهیالت راه اندازی کرده است.
رییس هیــات مدیره بانک صنعت و معدن تصریح 
کــرد: قرارداد دیگری بین کشــور ایران و چین با 
۱میلیارد و ۸00 میلیون دالر تامین مالی در حال 
اجراست که مربوط به تامین مالی اولین قطار سریع 
السیر تهران - قم -  اصفهان است. همین طور ناوگان 
هوایی کشور )ایرباس ها(که به کمک بانک مرکزی 
و وزارت راه و شهرســازی تامین مالی شده است.

وی عنوان داشت: این بانک بیش از 3.۸ میلیارد دالر 
در حوزه نفت و گاز تامین مالی کرده و در کنار پروژه 
های بزرگ، حمایت از صنایع کوچک و متوسط نیز 
در دستور کار ما قرار دارد چنانکه ما بیش از 3 هزار 
واحد کوچک ومتوســط را تامیــن مالی کرده ایم.
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مجمــع عمومی عــادی ســالیانه شــرکت بیمه 
پاسارگاد)ســهامی عام( مورخ ۱396/0۴/۱۸ برگزار 
گردید.  دراین مجمع که بــا حضور 9۴/2 درصدی 
ســهامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده 
آقای دکتر معصوم ضمیری  بود، که جنابان مسعود 
صالــح ابادی و عباس کفافی در مقام نظار اول و دوم 
و سرکار خانم صدیقه نعیمیان به عنوان دبیر مجمع 

انتخاب گردیدنــد. درادامه بــا قرائت گزارش 
هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای 
صــورت پذیرفته در طی ســال مالی منتهی 
بــه ۱39۵/۱2/30 و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنین صلــوات خود ضمن  تصویب صورتهای 
مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده ۱29 با 
تقسیم سود ۱۴0 ریالی به ازای هر سهم به کار 
خود پایان دادند. همچنین موسسه حسابرسی 
مختــار و همکاران به عنوان بــازرس اصلی و 
حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آزمون 

پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس علی البدل انتخاب 
شــدند. وقتی به برنامه کاری روزانه و لیست مجامع 
چشــم دوختم، پر تعداد کار و مجمع ساالنه و فوق 
العاده و عادی و غیرعادی بود و آنگاه که به اسم بیمه 
پاسارگاد رسیدم، درنگ نکرده از شوق این نام پاشنه 
گیوه خود را ورکشیده، همچون عقاب طعمه دیده بر 
آن فرود آمدم.  نام نامی پاسارگاد هم در تاریخ کهن 

و هم در صنعت بانــک داری و هم در بیمه گری بر 
ملتی بزرگ هدیه ای الهی و برندی پیشرو و پرافتخار 
که باید به شوق داشتن آن و معرف بودن به این نام 
و برند دست افشانی و پای کوبی کنیم و به مردان و 
زنان بیمه ای در زیر چتر پرچم پاسارگاد خدا قوتی 
بگوییم و برای جناب ضمیری دعای خیر فراوان که 
خدا توان افزونــت دهد که هر آنچه کردی خوش و 
خرم و آنچه عرضه شــد خوشــتر و خرم تر . دست 
مریزاد بر بانیان و مدیران و کارکنان زحمتکش بیمه 

ای جوان، پیشرو و افتخار آفرین که چتر و سایبانی 
اســت برای همه پوشــش های بیمه ای و جبران 
مافات از آتش ســوزی گرفته تا پوشــش خسارات 
بیمه مسئولیت و مهندسی و .... سرمایه گذاری های 
مولد و صحیح ، مدیریت ریســک خسارت، وفاداری 
و جلب رضایت مشتریان خرد و عمده از مهم ترین 
داشــته های این بیمه خوش نام کشوری می باشد.

عملكرد شركت
دکتر ضمیــری با مجموعه مدیران خــود در بیمه 
پاســارگاد بر مبنــاي برنامه ریزیه اي انجام شــده 
براي ســال ۱39۵ ، اقداماتی را به منظور توســعه 
همه جانبه فعالیتها و اســتمرار آن در سالهاي بعد 
انجام داده اســت که اهم آنها به شرح زیر میباشد :
- تولیــد حق بیمه به مبلــغ۱۱/3۸۸/79۸ میلیون 
ریال که در مقایســه با تولید سال ۱39۴ به میزان 
۸/۵۸2/022 میلیــون ریال ، رشــدي معادل 32/7 

درصد را نشان می دهد .
- افزایش ســهم بازار از 3/7 درصد در ســال 

۱39۴ به حدود ۴/۱ درصد در سال ۱39۵.
- مدیریت آگاهانه بر ترکیب پرتفوي بیمه اي 
شــرکت از طریق حضــور در بازارهاي جدید، 
بررسی ریسک هاي پیشــنهادي و قبول آنها 
براساس اصول بیمه گري و مدیریت ریسک .
- بازنگــري در قراردادهــاي اتکایی به منظور 
افزایــش ظرفیــت نگهداري از یــک طرف و 
رعایت صرفه و صالح شــرکت از طرف دیگر.
- فراهم آوردن تسهیالت در پرداخت حق بیمه 
براي بیمه گذاران و در عیــن حال تاکید بر وصول 
بــه موقع حق بیمه ها و مطالبات تجاري شــرکت.
- مدیریــت مؤثر بــر وجوه نقد شــرکت به منظور 
پرداخــت به موقــع خســارتها و بدهیهــا، خرید 
داراییهــا و تجهیزات مــورد نیاز و انجام ســرمایه 
گــذاري در بخــش هاي ســود آور و درآمدســاز.
- آمــوزش و جذب ۴/7۴۸ نماینده جدید در زمینه 
فــروش بیمه هاي عمومــی و بیمه هــاي عمر . ·
- برگــزاري بیــش از ۱7۴/0۴0 نفر ســاعت دوره 
هاي آموزش عمومی و تخصصــی براي همکاران و 

نمایندگان شرکت. ·
- انجــام مرحلــه اول افزایــش ســرمایه و ثبــت 
ســرمایه بــه میــزان 2/۵۵۱/۵ میلیــارد ریــال.

پیام هیات مدیره
به نام خداوند جان و خرد

با عرض ســالم و خیــر مقدم، هیــات مدیره بیمه 
پاسارگاد )شرکت ســهامی عام( در اجرای تکالیف 
موضــوع مــواد ۱3۸ و 232 قانــون تجارت، ضمن 

مدیریت آگاهانه بر ترکیب پرتفوی بیمه ای

ســهم بیمــه های زندگــی در بــازار بیمه 
کشور در ســال 1395 حدود 13/4 درصد 
می باشد ، در حالی که این نسبت در تولید 
بیمــه پاســارگاد بــرای ســال مالــی مورد 
گــزارش معــادل 48/3 درصــد اســت. 
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ارائه صورت های مالی مربوط به ســال مالی منتهی 
بــه ۱39۵/۱2/30، گزارش خود درخصوص فعالیت 
ها و وضع عمومی شــرکت طی ســال مالی مذکور 
را کــه به منظور دســتیابی به اهــداف پیش بینی 
شــده و در چارچوب اساســنامه صــورت پذیرفته 
اســت، به شــرح ذیل به اســتحضار می رســاند:

امید است سهامداران گرامی با تصویب عملکرد سال 
مالی مورد گزارش و پیشــنهادهای 
ارائه شــده، انگیزه و تالش بیشــتر 
مدیران و همکاران شرکت را برای نیل 
به اهداف تعیین شــده فراهم آورند.

تاریخچه
بیمه پاســارگاد به منظــور عرضه 
خدمات بیمه ای در اســتانداردهای 
جهانی، کسب سود متوازن و همسو 
بــا مصالح و منافع ملی و فعالیت در 
زمینه بیمه های زندگی و غیرزندگی 
)به طور مســتقیم و قبولی اتکایی( 
توسط گروه مالی پاسارگاد تاسیس 
شد. شــرکت در تاریخ ۱3۸۵/۱/۱۸ 
در اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران به ثبت رسید و در 
فعالیت  پروانه  تاریخ ۱3۸۵/۱۱/29 
خود را در کلیه رشته های بیمه ای از 
بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
دریافت و در تاریــخ ۱3۸۵/۱2/۱ با 
صدور نخســتین بیمه نامه، فعالیت 
رســمی خود را آغاز کرد. شــرکت 
توانست در تاریخ ۱3۸6/۸/۵ مجوز 
قبولی اتکایی از موسسات بیمه داخلی 
را از بیمه مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران دریافت و با صدور اولین گواهی قبولی در تاریخ 
۱3۸6/9/۱۸ فعالیت خود را در این بخش نیز آغاز کند.
اهداف كمی و رئوس برنامه های شركت در سال 

1396
- دســتیابی به تولیــد حداقــل ۱۴/۱۸0 میلیارد 
ریال حق بیمــه در انواع رشــته ای بیمه زندگی و 
غیرزندگی با تاکید بــر طراحی و عرضه محصوالت 

جدیــد بیمــه ای و ورود بــه بازارهــای نویــن
- افزایش ظرفیت و ارتقای کیفیت خدمات شعبه های 
فعلی و راه اندازی شــعبه های جدید مورد نیاز برای 
رسیدن به حداقل ۸۴ شعبه فعال در پایان سال ۱396
- اعطــای نمایندگی و اجــازه فعالیــت به حدود 
۴/700 نماینــده جدید در تهران و شهرســتان ها

- دعــوت به همــکاری از بیــش از 70 نفر همکار 

کارآزموده و جوان
- برگزاری دوره های آموزشی برای همکاران، نمایندگان 
و بازاریان حداقل به میزان ۱90/000 نفر ســاعت.
- ایجــاد تنــوع بیشــتر و افزایش حجم ســرمایه 
گــذاری های شــرکت و خرید دارایــی های ثابت 
مــورد نیــاز حداقــل بــه مبلــغ ۵/۵00 میلیارد 
ریــال در چارچــوب آییــن نامــه هــای مربوط

- دست یابی به ســود خالص دوره، حداقل به مبلغ 
۸3۴/62۸ میلیون ریــال و در نتیجه ایجاد عایدي 
براي هــر ســهم )EPS( به مبلــغ 327/۱۱ ریال
- انجام اقدامات الزم به منظور طراحی ســاختمان 
مرکزي شرکت و کســب مجوزهاي الزم و انتخاب 

پیمانکاران مربوطه.
- بررسی و طراحی سایت جامع آماری

- ارتقاء و یکپارچه ســازی سیستم 
های فنی شرکت

- توســعه و تکمیل دیتا سنتر )اتاق 
سرورها(

- در نوزدهمیــن ســال تدویــن 
فهرست شرکت های برتر که توسط 
برای  صنعتــی  مدیریت  ســازمان 
عملکرد ســال ۱39۴ شرکت های 
بــزرگ ایران صــورت گرفت، بیمه 
پاســارگاد رتبه ۱02 را کسب نمود.
- طبق ارزیابی صــورت های مالی 
مصوب ســال ۱39۴ توســط بیمه 
مرکــزی جمهوری اســالمی ایران، 
شرکت بیمه پاسارگاد برای پنجمین 
سال متوالی موفق به کسب سطح 
توانگری مالی موسسات بمه با نسبت 
توانگری ۱۱۸ درصد شــده اســت.
- بیمه پاسارگاد در دومین همایش 
سراســری کیفیت با رویکرد نقش 
کیفیت برتر در کسب رضایتمندی 
مشــتری، موفــق بــه دریافــت 
تندیــس انجمن دارندگان نشــان 
اســتاندارد ایــران به پــاس تالش 
مندی  رضایــت  درجهت کســب 
مشــتریان و کسب سهم بازار مناســب شده است.

- شرکت بیمه پاسارگاد به پاس تالش بی شائبه در 
راســتای ایفای تعهدات، اقدامات انسان دوستانه و 
عملکرد مناسب در زمینه مسئولیت های اجتماعی، 
موفق بــه دریافت تقدیرنامه کنفرانس ملی فرهنگ 
سازمانی با رویکرد توسعه و جایزه مسئولیت اجتماعی 
مدیریت از ســوی انجمن مدیریت ایران شده است.
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مجمــع عمومی عادی ســالیانه شــرکت گــروه صنعتی بــارز )ســهامی  عام( 
در تاریــخ 96/03/2۱ در محــل هتل بزرگ ارم، ســالن نگین تشــکیل شــد.

در این مجمع که با حضور ۸۸/0۵ درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای 
هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع بر عهده آقای اسالم خسروی بود که جنابان علی ملکی و امیرمهدی صبائی 
در مقام نظار اول و دوم و آقای عباس عباسی ابیانه به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
در ادامــه با قرائــت گزارش هیات مدیــره به مجمع مربوط بــه اهم فعالیت های 
صورت پذیرفتــه در طــی ســال مالــی منتهــی بــه ۱39۵/۱2/30 و پــس از 
اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع-نشــینان با طنین صلوات 
خــود ضمن تصویــب صورت هــای مالــی و تنفیــذ معامالت مشــمول ماده 
۱29 با تقســیم ســود ۵00 ریالــی به ازای هر ســهم به کار خود پایــان دادند.
همچنین موسســه حسابرســی بهمند به عنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس 

مســتقل شرکت و موسســه حسابرسی هشیار بهمند 
به عنــوان بازرس علی البدل شــرکت برای ســال مالی 
منتهــی بــه ۱396/۱2/29 انتخاب و مقــرر گردیدند.
از گروه صنعتی بارز به عنوان بزرگ ترین شــرکت تولید 
تایر ایران و از مدیریت آن مهندس عباس عباســی ابیانه 
هرقدر گفته شود کم و ناچیز است. در این مسند مدیری 
نشسته که خداوندگار صنعت تایر محسوب می شود. در 
هر تشکل و انجمنی او را بر صدر می نشانند و توصیه هایش 
را می شنوند و هیهات از دولتمردان و فرصت طلبانی که 
با گوش نکردن به توصیه ها و گوشــزدهای پیشکسوت 

مدیریت و صنعت کشور جناب ابیانه، چه هزینه هایی که بر کشور و مردم تحمیل کردند.
در ســخت ترین روزهایی که با کمترین تولید خودرو، اســتفاده کم از تایر توسط 
مصرف کنندگان داخلی، عواقب ناشی از ناامنی در منطقه، به حاشیه بردن صادرات و 
بدتر از همه عدم بستن تعرفه های مقررشده به واردات و بحث قاچاق که دیگر قابل گفتن 
نیست باعث شد شرکت های تایر سازی به نیمی از پیش بینی های خود هم دست 
نیابند . شرکت بارز به کمک برنامه های پیشرو مهندس ابیانه توانست به پیش بینی های 
موردنظر برسد و حاال با رونمایی ای که از بارز کردستان کرده و با بهره برداری از تولید 
و ظرفیت آن  و همگام با تکنولوژی روز و ایجاد تغییرات ساختاری در تنوع بخشی به 
محصوالت سهم بیشتری از بازار داخل و خارج را برای خود و سهامداران حاصل می کند.

پیام هیات مدیره
هیات مدیره گروه به نمایندگی از کلیه ســهامداران عمده و خرد گروه، در ســال 
9۵ همچون گذشــته ســعی کرده اســت عالوه بر منافع کوتاه مدت که شــامل 
ســود ســالیانه اســت، راهبر اقداماتی براي پایدارسازي ســود گروه صنعتی بارز 
باشد که نظر ســهامداران و نیز جامعه را به گروه جلب کنند که همچنان مشوق 
ادامه راه گروه براي رشــد و تعالی بیشتر و تامین منافع سهامداران و جامعه باشد.

ســال 9۵، ســال آغازین پس از برجام بود که گروه صنعتی بارز سعی کرد در حد 
گشــایش هاي ایجادشــده از فضاي مطلوب تر محیط بیرون بهره ببرد که نتیجه 
آن رشــد وزنی تولیدات در حد ۱۴ درصد و رشــد مبلغی در حد 23 درصد بوده 
اســت. عالوه بر اینکه عملیات کارخانه بارز کردستان در انتهاي سال 9۵ به اتمام 
رسید و ظرفیت قابل تولید گروه را آن قدر افزایش داده است که بارز بتواند در آینده

نزدیک نیمی از تولید کشور را تحقق بخشد و مطابق چشم انداز خود تبدیل به یک 
تایرساز ملی شــود و آمادگی براي گام گذاشتن به بازارهاي منطقه اي را پیدا کند.

روند موجود در محیط بیرون نشانگر دو پدیده بعضا متناقض براي رشد آتی گروه 
صنعتی بارز است؛ نخست کاهش هزینه هاي تبادل مالی گروه به دلیل آغاز شدن 

ارتباطــات بانکی و کاهش هزینه هــاي ارتباط از طریق صرافی که از اواخر ســال 
9۵ جدي شــده است، دوم توسعه ارتباطات فناوریک و غیرفناوریک با کشورهاي 
پیشــرو براي رفع عقب ماندگی هایی که بعضا در ســال های گذشته به دلیل دور 
شدن از کشورهاي پیشرو به ما تحمیل شده بود، باعث می شود روندهاي بهبود در 
فرایندهاي گروه و نیز کاهش برخی هزینه ها رخ بدهد. ولی از سوي دیگر فضا براي 
حضور شــرکت های خارجی نیز در بازار داخل تسهیل شده است و این امر سطح 
رقابت درون کشــوري را افزایش می دهد که باعث می شود نیازمند بهبود سریع تر 
کیفیت همراه با مدیریت هزینه ها و نیز افزایش نوآوري در محصوالت گروه باشیم 
که بتوانیم موقعیت خود را حفظ کنیم. اهمیت رشــد استانداردهاي محصوالت و 
کارخانه داري و مسائل زیست محیطی نیز باعث می شود که براي سودآوري پایدار، 
رویکردهاي جدیدي اتخاذ کنیم که بتوانیم منافع درازمدت سهامداران را حفظ کنیم.

از ســوي دیگر حفظ مسیر رشــد و تعالی بارز در آینده دیگر فقط از مسیر فروش 
داخل تامین نمی شود، دو مســیر جدید در گروه مورد 
تاکید هیات مدیره قرار دارد که با حمایت ســهامداران 
سود پایداري را فراهم می کند؛ نخست توسعه همکاري 
با خودروســازان خارجی و دوم توســعه ي صادرات، هر 
دو مــورد منجر به افزایش ســود کوتاه مــدت در گروه 
نخواهد شــد ولی پایداري ســود گروه را در میان مدت 
تضمین خواهد کرد. هرچند پیشــبرد این امر نیازمند 
بهبــود جهت یابی های ملی در زمینه ارتبــاط با دنیا و 
کشورهاي منطقه نیز هســت که امیدواریم همزمان با 
حرکت گروه صنعتی بارز در این جهت حاصل شــود تا 
بتوانیــم آینــده ای نویدبخش تــر را بــراي ســهامداران گرامــی رقــم بزنیم.

برنامه هاي آتی شركت
الف( گسترش بازارهاي فروش محصوالت

اقدامات پیش بینی شده براي سال ۱396 به شرح زیر می باشد؛
بــر اســاس هدف اصلی فــروش متــوازن (توزیع بر اســاس نیاز در هر اســتان 
کشــور )در ســال آینــده تــالش می گــردد پویش هایــی (کمپین هایــی( 
بــراي گــروه محصــوالت رادیــال ســواري SUV و رادیــال باری اجرا شــود.
تعداد کشــورهاي هدف صادراتــی افزایش خواهد یافــت، همچنین محصوالت 
متنوع تري به کشورهاي حوزه خلیج فارس، CIS، ترکیه و شرق آفریقا صادر خواهد 
شــد. عالوه بر این ارتقای برند از طریق تبلیغات منسجم و هدف دار در کشورهاي 
 ISO )هدف نیز برنامه ریزی شده و استقرار سیستم )رسیدگی به شکایات مشتریان
۱0002 و ISO ۱۴000۴ )ســنجش رضایت مشتریان( نیز طرح ریزی شده است.

ب ) تولید محصوالت و معرفی محصوالت جدید
برنامه تولید ناخالص گروه در سال ۱396 به میزان ۸3/۵ هزار تن تنظیم شده است.

ج ( مشارکت و سرمایه گذاری ها
اجراي طرح توسعه تایرهاي رادیال باري و اتوبوسی تمام سیمی در برنامه قرار دارد 
که میزان سرمایه گذاري براي آن در سال ۱396 مقدار 6۴۴ میلیارد ریال پیش بینی 

شده است.
د ( شیوه هاي تامین مالی اقالم سرمایه اي

در جهت تامین بودجه ســرمایه اي موردنیاز شرکت در سال ۱396، شیوه هاي زیر 
موردنظر می باشد؛

- از طریق منابع بلندمدت ارزي و ریالی
- افزایش سرمایه

- منابع داخلی و منابع کوتاه مدت ارزان ارزي و ریالی بانک ها

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

گروه صنعتی بارز؛ بزرگ ترین تولیدکننده تایر ایران
مهندس عباسی و نقشه هایش برای کسب سهم بیشتر از بازار
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بررســی نوآوری در شــرکت های خدماتی با توجه به اهمیت نوآوری در این شرکت ها و 
همچنین اهمیت بخش خدمات در اقتصاد بسیار مهم است. همچنین بسیار واضح است 
که نوآوری اهمیت ویژه ای در گردشــگری دارد. اگرچه وجوه نوآوری در تمامی بخش های 
خدماتی یکسان اســت، اما ایجاد نوآوری نه تنها در شرکت های تولیدی و خدماتی بلکه 
در میان شــرکت های مختلف بخش های خدماتی نیز شــکل های متفاوتی دارد. در این 
مقاله تمرکز اصلی بر بخش خدمات گردشگری و به طور ویژه در صنعت هتلداری است.
به طور کلی و بر اســاس ماهیت صنعت گردشگری، شــرکت های ارائه دهنده خدمات 
گردشــگری و به طور گسترده تر بخش خدمات در این حوزه ویژگی هایی را که بر نوآوری 
اثرگذار هستند به اشتراک می گذارند. صنعت هتلداری نیز به عنوان بخشی از این خدمات، 
شباهت هایی با بخش گردشگری و به همان اندازه شرکت های بخش خدمات دارد. نوآوری 
در دنیای رقابتی گردشــگری امروز با در نظر گرفتن این نکته که رقابت پذیری شرکت در 
بخش گردشگری و در صنعت هتل بستگی به کسب آن دارد، یک نیاز اساسی 
است. بنابراین نوآوری به عنوان عنصری که اثر مثبتی که بر اقتصاد 
دارد نیازمند تحقیقات تجربی و تئوریک بیشتری است.
عامل اساسی برای کسب نوآوری دانش است. این 
دانش هم به صورت 

نــش  ا د
علمی و فنی و هم دانش بخش اختصاصی )دانشی که به طور 

اختصاصی در یک صنعت وجود دارد(، مورد نظر است. دانش 
غیرفنی و نوآوری های غیرفنی برای رقابت پذیری شرکت های 

گردشگری حیاتی است. این نکته به این معنی است که تشخیص 
تفاوت انواع نوآوری ها- فنی و غیرفنی-به این دلیل که نوآوری های مبتنی 
بر دانش بیرونی )دانشــی که از خارج از شرکت کسب می شود( هستند و 
به راحتی توســط رقبا دیده شده و قابل تقلید است، امکان پذیر است. در 

گردشگری نوآوری های فنی به طور معمول در نتیجه فناوری بیرونی، دانش 
فنی بیرونی و دانش علمی دردســترس برای هر شــرکتی در صنعت است.

نوآوری هــای فنی در گردشــگری و صنایع هتلــداری به طور عمده محدود شــده به 
تامین کننــده یا فراهم کننده آن اســت. نوآوری هــای درونی در گردشــگری و صنایع 
هتلداری به طورعمده غیرفنی اســت؛ و همین مســئله بستر مناســب و چالشی برای 
محققــان و عالقمندان صنعت هتلــداری به منظور بررســی این نــوع از نوآوری ها در 
داخــل هتل ایجــاد و فرصت بزرگی را برای پیشــرفت زمینه فنــاوری فراهم می کند.
نوآوری های غیرفنی همچون مدل های کسب و کار و مفاهیم کسب و کار راهی برای نشان دادن 
پتانسیل نوآوری برای شرکت های خدماتی هستند. بررسی های علمی در خصوص نوآوری در 
بخش خدمات بسیار محدود است و این محدودیت در صنعت گردشگری بسیار بیشتر است. 
مطالعات بسیار کمی نیز در صنعت هتلداری وجود دارد که جای تعجب ندارد. ویژگی های خدمات 
در شرکت های گردشگری و هتلداری بسیار روشن است و از این رو ایجاد یک نوآوری به طور شفاف 
و آشکار نشان داده می شود. مشخصه های این نوآوری ها می تواند در قالب فعالیت هایی همچون 
ارتباط نزدیک با مشتری، مفاهیم اطالعات در خدمات و اهمیت عامل نیروی انسانی یافت شود.
هتل ها به عنوان شرکت های فعال خدماتی در حوزه گردشگری ویژگی های منحصر به فردی 
با توجه به نوآوری دارند. بدنه اصلی مشخصه های خدمات هتل شامل: ۱( تولید و مصرف به 
طور هم زمان اتفاق می افتد )خدمت دهنده و خدمت گیرنده هم زمان از نظر فیزیکی در یک 
مکان هستند(. 2( عناصر قابل لمس و غیرقابل لمس )یک اتاق عنصری قابل مشاهده و لمس 
است اما استراحت برای یک شب در سکوت، تمیزی، راحتی و .... برای یک اتاق از جمله عناصر 
غیرقابل لمس است. 3( حمل و ذخیره سازی امکان پذیر نیست )یک اتاق تنها در یک مکان 
و در یک دوره زمانی مشخص قابل دسترس است(. که مشکالت مدیریت عناصر غیرقابل 
مشاهده را افزایش می دهد زیرا عناصر قابل مشاهده و غیرقابل مشاهده به ناچار در تعامل و 
متصل به هم هستند. ۴( تغییرپذیری )شرایط و موقعیت ها نمی تواند به طور دقیق تکرار شود، 
زیرا شرایط، موقعیت ها و منابع تخصیص یافته یا شکل گرفته به طور کامل یکسان نیستند(.
به عالوه مشخصه های متفاوت و مرتبط دیگر شرکت های گردشگری این است که رقابت نه 
تنها در میان شرکت ها در یک منطقه است بلکه در میان شرکت ها در مقاصد مختلف نیز 
متفاوت است. فرایند نوآوری نیازمند تمرکز بر ارتباط نزدیک میان مشتریان و سطح تعهد 
کارمندان است. نوآوری خدمات نیازمند مشارکت مشتریان آینده نگر و همکاری کارمندان 
است. عناصر خدمات قابل مشاهده و غیر قابل مشاهده در صنعت هتلداری متعامل هستند. 
این یعنی مشخصه های غیرقابل مشاهده خدمات همچون خوابی راحت در مکانی زیبا، آرام، 

راحت و تمیز، بستگی به چگونگی مشخصه های فیزیکی و قابل مشاهده آن یعنی هتل و 
اتاق های آن دارد. از سوی دیگر، مشخصه های خدمات بر وجوه قابل مشاهده و غیرقابل مشاهده 
یکپارچه و غیریکپارچه دیگری همچون رفتار کارکنان و سیستم عملیاتی هتل بستگی دارد.

هتل ها فناوری محور یا دانش محور نیستند. همان طور که قبل از این نیز بیان شد الگوی نواوری 
فناوری هتل ها محدود شده به تامین کنندگان است. به طور متعاقب بسیاری از نوآوری ها در 
نتیجه دانش فنی و علمی نهادینه شده در ماشین آالت، تجهیزات، سخت افزار و نرم افزارهایی 
است که یا توسط هتل تهیه شــده یا توسط شرکت های بیرونی تعمیم داده شده است.

نوآوری با توسعه دانش جدید تمام نمی شود بلکه به وسیله کاربرد دانش جدید و با هدف 
پاسخگویی به نیازهای مشتریان به نتیجه می رسد. الگوی نوآوری در شرکت های خدماتی 
و هتل هــا کمی پیچیده تر از الگوی نوآوری غالب اســت که تحت فشــار صرف فناوری 
ایجاد می شــود. در واقع شــرکت های خدماتی و هتل ها به طور عمده با هدف توســعه 
دانش فنی و علمــی جدید نوآوری، نوآوری نمی کنند، در حالــی که برخی از فناوری ها 
در داخل هتل ها توســعه داده شده است که این توسعه از تالقی سه منظر اتفاق می افتد.

۱( جذب و ادغام فناوری بیرونی، دانش علمی و فناوری های جدید.
2( تولید دانش درونی که در بیشتر موارد طبیعتی غیرفنی و غیرعلمی است.

3( ترکیب و کاربرد دانش درونی و دانش بیرونی در مسیرهایی منحصربه فرد و اصلی. 
تجربه ایجاد نوآوری نشان داده است که فرصت های نوآوری به صورت منفرد و تنها، محدود است 
و فرصت های نوآوری در حالت همکاری با دیگر شرکت ها افزایش می یابد.
محققان در حوزه مدیریت بیان کرده اند 
که در زمان تعریف یک مدل کسب 
و کار نیازهای مشتریان و ارزش های 
پیشنهادی برای آنان در نظر گرفته 
شود. بنابراین نوآوری مدل کسب و کار 
متشکل از آنچه شرکت انجام می دهد و چگونگی 
انجام آن و به منظور فراهم کردن ارزش برای مشتریان است.به کالمی 
دیگر این یک سیستم جدید و به طور قابل توجهی بهبود یافته از 
فعالیت های مورد نیاز برای تولید ارزش بیشتر به مشتری است. 
نوآوری در مدل کسب و کار شامل تغییر یا به روز کردنی 
اســت که بر رقابت پذیری شــرکت اثر داشته باشد. 
فهم نــوآوری و نقش آن در فرایند نوآوری نیازمند 
توصیــف ارتباط بین دانش، فنــاوری و نوآوری با 
تاکیــد ویژه بر اهمیت دانش ویژه صنعت اســت. 
هتل هــا دانــش را از عملیات های کنونی شــان و 
از بازارشــان تولید می کنند و به همان انــدازه از منابع 
بیرونی دانش کســب می کنند. اگرچه به منظور جمع آوری و ادغام دانش از منابع بیرونی 
یک ظرفیت جذب موثر مورد نیاز اســت. از ایــن رو نوآوری نتیجه ترکیب انواع مختلف 
دانش-فناورانه و غیرفناورانه، دانش بازار و غیره اســت. اما نوآوری نیازمند خالقیت است. 
ایده هــای جدید از خالقیت نشــات می گیرد و یک ایده جدیــد زمانی تبدیل به نوآوری 
می شــود که اجرا شده و از فرصت بازار استفاده می کند. بنابراین یک ایده جدید از طریق 
ترکیب انواع مختلف از دانش اجرا شــده و به طور متعاقب به بازار معرفی شــده اســت.

طبیعت دانش در هتل ها )دانش آشکار و دانش پنهان(، به طور عمده به کسب و کار آن ها 
مرتبط اســت که می تواند در فرایند نوآوری استفاده کرد. اساسا تجربه راهی برای افزایش 
دانش ویژه صنعت است. نیروی کاری ممکن است دانش ارزشمندی برای دستیابی مزیت 
رقابتی شــرکت داشته باشد. بخش اعظمی از این دانش ناآشکار است و در نتیجه تجربه 
حرفه ای اســت. نوآوری های شرکت های گردشگری بیشتر بر پایه تجربه عملی است. در 
واقع کارمندان در فرایند یادگیری به اندازه فرایند نوآوری حیاتی هستند. عامل انسانی در 
شرکت های گردشگری و هتل ها عاملی کلیدی است که نشان می دهد منابع انسانی نقشی 
پررنگ در تولید دانش، ادغام و کاربرد آن دارد. به همین دلیل داشتن کارمندانی با سطح 
تحصیالت باال، مهارت ها و آموزش های باال، محیطی مستعد برای نوآوری بوجود می آورد. 
دانش ویژه صنعت برای دستیابی به نوآوری های غیرفنی و غیرعلمی به اندازه نوآوری های علمی 
و فنی ضروری است. در این دو دسته نوآوری نقش دانش ویژه صنعت در نوع دوم کمتر از 
نوع اول مورد مالحظه قرار می گیرد، زیرا نوآوری های فنی و علمی بیشتر مرتبط با دانش فنی 
و علمی هستند. نوآوری های فنی و علمی نتایج اجرای دانش علمی و فنی هستند. اگرچه این 
چنین دانش کاربردی شده  در دستیابی به یک نوآوری بستگی به دانش ویژه صنعت دارد.

از آن جایی که نوآوری مدل کسب و کار مقدار قابل توجهی از دانش ویژه صنعت را مستند 
می کند، این نوآوری می تواند به عنوان اساسی برای دستیابی به نوآوری های دیگر با درجات 
متفاوت از نوآوری باشــد. نوآوری مدل کسب و کار به شــرکت این قدرت را می دهد که 
ویژگی هایی بیشــتر از رقابتش اراده دهد. گردشگری شامل بازدید، دیدن و زندگی کردن 
در شرایط گوناگون است، به عبارت دیگر گردشگری تجربه زندگی است. به منظور تغییر 
تجربه زندگی گردشگر یه مدل کسب و کار ضروری است که پیشنهاد خدمات جدیدی 
را ممکن می سازد و ترکیب های ممکن از خدمات را فراهم می کند. می توان این گونه بیان 
کرد که به منظور رســیدن به نوآوری های جدید مدل های جدید کسب و کار نیاز است.

نوآوری و مدل کسب و کار در صنعت هتلداری
نی

سی
رح

امی
ن 
هرا

م

45








	Eghtesad-o-Bimeh-Cover-Small-80
	Eghtesad-o-Bimeh-Pages-Small-80

