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برای موفق شدن در بحث صنعت و تولید از مدیران توانمند و کارُکشته باید استفاده کرد.حجم درخواست های 
کاریابی و میزان تقاضاهای کارخواهان تحصیل کرده در کشور و حجم بیکاری موجود،که متاسفانه تناسبی در آن 
دیده نمی شود.بیانگر مشکالت اشتغال در کشور و ریشه نارضایتی های اصلی مردم می باشد و باید به شدت در پی 
اشتغال زایی برای مردم باشیم که این امر با رونق تولید و افزایش ظرفیت بخش صنعت و خدمات، امکان پذیر است.
مدیری که با جمع بندی کامل از اقدامات ستاد تسهیل و رفع موانع، تولید را به سرانجام می رساند مدیریست به نام 
دکتر علیرضا اسدپور کفاش.این لیزینگ با تسهیالتی که در اختیار تولیدگران قرار داده و برای حمایت از تولید و رونق 
بخشی به اقتصاد کشور نقشی بی بدیل را ایفا می کند، سکان داری حاذق آن را ناخدا است. دکتر علیرضا اسدپور 
 کفاش مدیرعامل لیزینگ صنعت و معدن به واقع یک مدیر جهادگر می باشد که فعل خواستن را صرف می کند.

دكتر علیرضا اسدپور كفاش
نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل لیزینگ صنعت و معدن )شرکت سهامی عام(

عضو هیأت مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران
سوابق تحصیلی

MBA در رشته فاینانس  ، لیسانس مهندسی متالورژی دانشگاه علم و صنعت 
سوابق اجرایی 

عضو هیأت مدیره شرکت رایان سایپا ، عضو هیأت مدیره شرکت نساجی بابکان ، عضو هیأت مدیره شرکت نخ خمین، 
عضو هیأت مدیره شرکت نساجی غرب ، عضو هیأت مدیره شرکت ناز پری ، عضو هیأت مدیره شرکت ایران و فرانسه، 
عضو هیأت مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران ، نایب رئیس هیأت مدیره کانون شرکت های لیزینگ ایران ، مدیر 
مسول فصلنامه ره آورد لیزینگ - تنها فصلنامه تخصصی صنعت لیزینگ ایران  ، عضو کمیته مشاوران موسسه بین 
المللی IFLA(International Leasing and Finance Association(  ، معاون اجرایی شرکت لیزینگ 
صنعت و معدن ، قائم مقام مدیرعامل شرکت صنایع ساختمانی ایران ، قائم مقام مدیر عامل شرکت ایران رول ، قائم 
مقام مدیرعامل شرکت پخش وسایل دریایی ، مدیر امور اداری  شرکت آتیه دماوند ، مدیر پروژه کولرگازی کوهرنگ، 
مدیرعامل شرکت ریخته گری دقیق ایران ، مدیر تحقیقات شرکت شیشه و گاز، مدیر تولید شرکت پمپ پارس 

افتخارات:
- دریافت نشان ملی نبوغ و مدیریت ایرانی در صنعت لیزینگ در سال 1396

- مدیر نخبه جهادی کشور در سال 1396
- اخذ نشــان برند شایســته ملی کشــور به عنوان مدیرعامل شــرکت لیزینگ صنعت و معدن در سال 1396
- دریافت مدال ویژه پنج ستاره ملی بعنوان باالترین سطح نشان رضایتمندی و اعتماد مشتریان در سال 1396
- انتخاب شرکت لیزینگ صنعت و معدن بعنوان یکی از 500 بنگاه اقتصادی برتر و بزرگ ایران)IMI-100( در سال 1396
- کسب رتبه نخست توسط شرکت تحت امر)لیزینگ صنعت و معدن( در بین صد شرکت پنجم بزرگ اقتصادی 

ایران)IMI-100( از نظر بیشترین سودآوری و بیشترین بازده فروش در سال 1396
- دریافت استاندارد و جایزه بین المللی)FCS-Leasing Services Award 2017( شهرت، اعتبار و خدمات 

برتر در صنعت لیزینگ از سوی اتحادیه اروپا 
- دریافت نشان طالیی برترین ارائه دهنده تسهیالت ویژه و حامی تولیدات داخلی توسط شرکت لیزینگ صنعت 

و معدن در سال 1396
مقاالت: 

- نقش لیزینگ در تحقق برنامه های اقتصادی دولت دوازدهم- فصلنامه ره آورد لیزینگ شماره 14
- لیزینگ و چالش قوانین و مقررات - فصلنامه ره آورد لیزینگ شماره 12
- نقش لیزینگ در توسعه SME’s  - فصلنامه ره آورد لیزینگ شماره 11

دكتر علیرضا اسدپور كفاش  مدیرعامل »  لیزینگ صنعت و معدن «
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از جوانمردی ها شنیده و خوانده ایم ، موالی متقیان که 
سرآمد همه است ، شاه نعمت اهلل ولی، داش آُکل، لوطی 

صالح، نسیم عیار.
صالح در همین پامنار تهران وقتی از کوچه بیرون شد 
چشمش به پای زنی افتاد که در جوی لباس می شست 

و دست کرد چشم خود را بیرون کشید و گفت: 
چشمی که در اختیار نباشد بهتر که بیرون شود.

داش آُکل وقتی تَرک تازی غالم ســیاه محله را دید در 
حفظ ناموس و امانت تا پای جان ایستاد.

 موالی متقیان آنگاه که دشمن اسالم به روی مبارکش 
... کرد از ســینه دشمن بپا خاست و بازگشت و فرمود 

آنگاه نمی خواستم اسیر خشمم شوم.
شــاه نعمت اهلل به حافظ می نویسد، ما خاک را به نظر 

کیمیا کنیم...
ایــن مختصــر گفتیم تا راه کــه به دیــار جوانمردان 
مــی رســد نیــز مثالــي و نمونــه اي بازگوییــم.

در خبرها آمد  که یکی از شعبات موسسه اعتباری کوثر 
مورد دســتبرد قرار گرفته است . در روز مجمع ساالنه 

کــه دو روز بعد از این حادثــه بود کلیپی از نحوه ورود 
آقا دزِد مســلح و عملکرد او را که دوربین مدار بســته 
شــعبه ضبط کرده بود به نمایش گذاشته شد . آرامش 
کارکنان شعبه بخصوص رئیس بانک که اسلحه دزد به 
سرش نشانه رفته و خانمی از کارکنان که با خونسردی 
تمام کیســه دزد را از پول ُخرد پر کرده و پول درشتها 
را در سطل آشــغال می ریخت و ... آخرش فرار دزد با 
کیسه پول از شــعبه بدون انکه کسي اسیب ببینید . 
مدیربه سرعت در پِي دزد و شماره اتومبیل حامل دزد 
را برداشته و تحویل پلیس می دهد . لَختي بعد پلیس 
به مخفیگاه دزد پِي برده حادثه به پایان می رسد. وقتی 
دکتر عیسی رضایی نقل حدیث می کرد در ادامه فرمود 
به بچه ها گفتم بروید و از خانواده دزد عیادت کنید واگر 
مستحق کمک هستند کمک کنید .مجازات عمل دزد 
را قانون تعیین می کند ولی خانواده که شب عید نباید...
پای ایستادن نداشــتم و دو شب است که نخوابیده ام 
مردی از تبار نیکان به فکر خانواده مردم است و مجرم را 
به عدالت می سپارد و نان بر سفر آن خانواده را جایگزین 
می کنــد. چه تدبیری باالتر از این مرام با صفای دکتر 
عیســی رضایی که چون عیســی )ع( روی خود را از

سیلی زن بازنگرداند تا یکي دیگر بزند و خوشحال شود و 
سیلی زن خجل و از کرده خود پشیمان.

کار بزرگانی چون دکتر عیســی رضایی ِکشت محبت 
اســت که زین عمل درس نیکو به فهم می برد . ادیبی 
می گفت: از التی تا لوطی یک موی اســت که زان باید 

گذر کرد تا صالح شوی، داش آُکل شوی .
و تا محل از ناپاکان پاک شود ، چنین بادا ...

اهلل رک  تبا یی  ضا ر عیســی  کتر  د
را گریزپای  آورد طفل  بــه مکتب  * جمعه  محبتی   مه  مز ز د  بــو گر  معلم  درس 
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هیچ چیز بد نیست؛
نیم... بدا ا  ر ر  کا ه  ا ر گر   ا

بسیاری گفته اند و ما نشنیده ایم !!
این گفتار نیکی بوده است که » در پس هر شری، خیری نهفته است«

گفته اند: پشت میزنشین، خادم است.
 در حالیکه می بینیم او خود را خدایگان می داند.

گفته اند: دولت خدمت گذار ملت است ولی ما کور شویم و الل بمیریم اگر چنین 
خصلتی ز آن ها دیده باشیم.

گفته اند کاشتند و بخوریم پس بکاریم تا بخورند
ولی ما آنچه دیدم راه براه کاشته را خورده و هیچ نکاشته ایم که فقط می خورند!

وقتی نیاز به رای ما در پای صندوق هست مسند نشینان بر خدمت! به چاپلوسان 
چلوپلو می دهند و تا همین که نام مبارک از صندوق برون شــد حکایتشان با 

مردم و رسانه و همه همان مثال جن و بسم اهلل است.
بگذاریــم همه بدانند این تفاخر تا کجا و تا به کی مثــل خوره از داخل آنان را 
خواهد خــورد چرا که آنها مطیع می خواهند برای جان فدا کردن.گفتیم هیچ 
چیز به خودی خود بد نیســت اگر راه کار را بدانیم و آن را از تهدید به فرصت 
تبدیل ســازیم. برای مثال همین زلزله که خانمان سوز شده و بالی طبیعی نام 
گرفته فواید علمی بســیاری دارد که آن را در علم زلزله شناسی می شناسیم و 

پاسخ آن را پیدا می کنیم.
زلزله اتفاقی طبیعی - ترسناک- خانمان برانداز و دردآور است

این اتفاق طبیعی برای انسانها همیشه بعنوان فاجعه تلقی می شود ولی از دیگاه 
علمی و حتی عملی زلزله از نظر دانشــمندان دارای فواید زیادی نیز هســت. 
دانشــمندان معتقدند اگر انسانها برای این حادثه طبیعی آماده باشند خسارات 
آن چندان نخواهد بود. کما اینکه در ژاپن زلزله هایی به بزرگی 7 یا 8 ریشــتر 
می آید ولی آمار گشته شدگان به 10 نفر هم نمی رسد . در همین راستا دکتر 
علی رضا عســگری یک آمار علمی منتشــر کرده اند که مطالعه آن جال است: 

آیا زلزله داری فوایدی علمی است یا یك بالی طبیعی مضر است؟
موسسات تحقیقاتی بسیاری در زمینه زلزله و عواقب و مضرات وشاید فواید آن 
  Piranchr تحقیق و مطالعات فراوانی انجام داده اند. اما چند موسسه تحقیقاتی
نتیجه جالبی از تحقیقات خود را در مورد 450زلزله در سراسر دنیا منتشر کردند. 
این موسسات چند ملیتی فواید زلزله را برای کشورها در 29مورد بیان داشته که 

چند مورد آن را عنوان می نماییم.
فواید زلزله در قوانین طبیعی و اثرات مفید آن:

زلزله سال 1969 در االسكا:
ســبب شد مسیر رودخانه به معدن طالیی زیر زمینی هدایت و طالی شستشو 
شــده با رودخانه در سطح زمین جاری شود که از آن سال االسکا مرکز کشف 

طال در دنیا گشت.
زلزله سال 199۲چین:

به علت این زلزله شــیب زمین به سمت دشت خشک تینهان گشت و سیالب 
رودخانه خاک غنی شستشو شده کوهها را در دشتی وسیع ته نشین کرد که در 

حال حاضر جزو زمینهای بسیار حاصلخیز دنیاست.
 زلزله سال 199۵چاد:

این زلزله سبب شد هجوم 38میلیون ملخ در صحرای افریقا و تخریب هکتارها زمین 
کشاورزی در شمال افریقا پایان یابد با این زلزله ملخ ها با امواج فراصوتی زمینگیر 
شدند و قادر به  پرواز نبودند و به سبب گرسنگی هم خواری کرده و کال از زبین رفتند.

 زلزله سال 183۴شیلی:
این زلزله سبب شد صخره های ساحلی 13متر نشست کنند و  این باعث هجوم 
میلیونها ماهی برای تخم گذاری و صید هزاران تن ماهی گشت.)خلیج فنتاگواس(

 زلزله سال 1893 كلمبیا:

ایــن زلزلــه ســبب شــد کــه رودخانــه اروادگیــا تغییــر مســیر داده 
کننــد. شناســایی  را  13معــدن  مادکیــا  منطقــه  بــه  نفــوذ  بــا  و 

 زلزله سال 199۰ ژاپن:
ایــن زلزله ســبب شــد جزیــره فکودیمــو ظاهر و یکــی از آب هــای گرم 
اقیانوســی بســمت جزایــر آمــد و رونق بســیارماهیگیری راســبب شــد.

 زلزله سال 199۴ مغولستان:
این زلزله ســبب شد دشت خشک مغولستان صاحب تغییر سفره های آب زیر 
زمینی و جهت مسیر در زیر گسل شود و عمق دست یابی به 7 متر کاهش یابد.

 زلزله سال 1993 هند:
این زلزله سبب شد 12غار زیبای آهکی نمایان و دو  معدن بزرگ هند کشف گردد.

 زلزله سال 199۴ نیوزلند:
ایــن زلزلــه ســبب شــد کــه ارتفاع ســطح کــوه والیالنــدر این کشــور 
20ســانتی متــر کاهش و ســبب عبور مــه اقیانوســی و ایجــاد جزیره مه 
بــا ظرفیــت پذیــرش ســاالنه 6 میلیون گردشــگر در این کشــور شــود.

ایران
زلزله سال 1369 رودبار و 138۲بم:

ســبب شد 340 معدن با ارزش زیر زمینی در ایران توسط ماهواره ها ردیابی و 
8 حوزه بزرگ نفتی و 12 حوزه وســیع گازی نیز بر اثر جابجایی سطوح زیرین 

زمین قابل بهره برداری شود.
این موسسه معتقد است با این دو زلزله منابع آب زیر زمینی به سمت سطح و با 
شیب مالیم بسمت کویر مرکزی حرکت کند. یعنی افزایش منبع آب در خشک 

ترین منطقه ایران.
زلزله یکی از قوانین طبیعی طبیعت است که با رعایت نکردن اصول پیشگیری 

تبدیل به مصیب و فاجعه می گردد.
این موسسه معتقد است زلزله ها در ایران گرچه تلفات و خسارات بسیار داشته )که 
آن هم مقصر ایرانی ها هستند( ولی باعث شده است که ایرانی ها بتوانند از انرژی 
گرمایی زمین بر اثر جابجایی گسل ها انرژی پاک بدست آورند )مانند مشکین شهر(
نیوزلند توانســته از همین انرژی گرمایی زمین روشــنایی 50 شــهر را تامین 
کند ولی متاســفانه ایرانی ها نتوانستند هیچ استفاده گسترده ای از آن نمایند.
این مثال بدان آوردم تا بدانیم که آوای عید آمد و ما لُختیم را مسئولین محترم و 
معظم له بشنوند و بدانند که در جاییکه شتر بُود به یک غاز ... مسئولین بلندمرتبه 
عاج نشــین خوش مشرب آیا در میان آحاد مردم از فرهنگیان و نویسندگان تا 
صحابه قلم و جامعه خبر را هیچ خبرشــان شده؟هست؟می گیرند؟که اصحاب 
خبر چگونه خجل از درآمد کم و امنیت شــغلی صفر و چتر حمایتی سوراخ و 
کمک ناپایدار در سختی و تنگنا هستند.سالم! سالم به وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی ،دو صد سالم بی منت به این لطف بی حد به نشریات که ممنونیم. به 
قول ظریفی که تو سالمشان می کنی لکن این نه آن سالم است که ... بگذریم 

و بماند.
اگر کرم علی خان سانسورچی ما را به فلک نبندد و انشاء اهلل سالی دیگر با این 
شکم گرسنه در عرصه انتشار فرهنگ بمانیم که می مانیم باز هم خواهیم نوشت 
و خواهیم بود که برای ایران آباد و آزاد ما بر همان قسم اول استواریم که با کار 

، تالش ، مجاهدت و از خودگذشتگی و هزینه در راه اعتالی فرهنگ و سواد 
بصری این مردم می توان در جایگاه برترین ها از دید تعالی انســانی 

نشســت. خدا رحمت کند اســتاد یغمایی را که در آخر عمر با 
اِشکنه که نانش را از خور و بیابانک و کشک آن از کرمان 

می آمد با آن قوت الیموت می کرد و عمر گران می 
گذراند و مجله وزین یغما را منتشر می کرد 

و آنقدر ماند و ماند تا روح از جســمش 
پرواز کرد ولی ماند یغمای یغمایی 

که در نشر است و در قفسه 
همه  از  کشــور  علم 

باالترین.
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آنانکه چون حقیر موی ســپید می دارند و بقول معروف موی در آســیاب سفید 
نکرده اند این گفته ی حاج محمود الجوردی موســس پُرشــمار کارخانه های 
ریســندگی و بافندگی ، شوینده، قندو شکر ، روغن نباتی، صنعت بسته بندی و 
... را خوب بیاد دارند: کشور سربلند، زنان و مردان کار می خواهد. و به سابقه نیم 
قرن کار مطبوعاتی از خبرنگاری و تا دبیر سرویسی تا مدیرمسئولی و سردبیری 
نشــریات اقتصادی و شــناختی که از هزاران مدیر در این 50 سال کاری داشته 
ام شــهادت می دهم که دکتر شریفی مدیرعامل بهپاک چکیده این پیام است؛

دکتر خوبمان آنگاه که سکان قو می داشت، قو خوش می خرامید و از روزیکه قدم 
در مجموعه توسعه صنعتی بهشهر نهاد، آبادگر بود و مشتری مدار. نهال ِکشته ی 
حاج محمود در خط تولید و اشتغال زایی هنوز رتبه باور مداری دارد در بین اهل 
کار که نمونه آن به روز نهم اسفند و روزملی حمایت از مصرف کننده دیدیم که به 
پاس داشت مقام واالی او وزیر و وکیل و مدیران جامعه صنعتی به پا خواسته و با 
طنین صلوات فضای تاالر صدا و سیمای را عطرآگین کردند. دکتر شریفی خدا قوت 
که کارت شده در بهپاک نماد مدیریت نوین و خودباوری، نماد برنامه ریزی کارآمد.
 شركت بهپاک موفق به دریافت » تندیس طالیی رعایت حقوق مصرف 
كنندگان« در هفدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان شد. 
هفدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، در نهم اســفند، 
با حضور محمد شــریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسعود پزشکیان 
نایب رییس اول مجلس شورای اسالمی، سیدمحمود نوابی رییس سازمان حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان و جمعی از برترین صاحبان صنایع و فعاالن اقتصادی در 
مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد.در این همایش که با هدف افزایش انگیزه 
در تولیدکننــدگان و ارائه دهندگان خدمات برای رعایت حقوق مصرف کنندگان، 
افزایش اعتماد و ترغیب مصرف کنندگان به استفاده از کاالها و خدمات واحدهای 
دارای گواهینامه و تندیس و افزایش رقابت سازنده بین تولیدکنندگان و ارائه دهندگان 
خدمات در جهت ارائه محصوالت مرغوب و با کیفیت در روز ملی حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان برگزار می شــود، و دكتر شریفی مدیرعامل شركت بهپاک 
موفــق به دریافت » تندیس طالیی رعایت حقوق مصرف كنندگان« شــد.

بر اســاس این گــزارش، فرآینــد ارزیابی بنگاه هــای اقتصادی بــرای دریافت 
ایــن گواهینامــه بر اســاس چهار شــاخص کلــی قیمت، کیفیــت، خدمات 
پــس از فــروش و رضایت مشــتری و بــا حضور مدیــران ذی ربط ســازمان 
حمایــت و همچنیــن نماینــدگان نهادهای مربوطــه صورت گرفته اســت.

در ممیزی به عمل آمده توســط ســازمان حمایت از حقــوق مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان، 793 شــرکت و بنگاه برای حضور در ایــن همایش ثبت نام 
کردند. همچنین 478 شــرکت در کمیته های کارشناســی در شــاخص های 
قیمــت و کیفیت، رضایت مندی مشــتریان و خدمات فــروش و پس از فروش 
مورد ارزیابی قــرار گرفتند که در نهایت، 62 واحد برای دریافت تندیس طالیی، 
نقــره ای و برنزی ارزیابی شــد که 28 بنــگاه تندیس طالیــی دریافت کردند 

و بــرای 70 واحــد نیز گواهینامه رعایــت حقوق مصرف کنندگان صادر شــد. 
بنا به این گزارش، این جایزه معتبرترین جایزه ملی برای رتبه بندی شــرکت های 
تولیدی و خدماتی کشور است که هر ساله پس از ممیزی سازمان حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت اهدا می شود.

درباره بهپاک
شرکت صنعتی بهپاک )ســهامی عام( در تاریخ 1347/06/09 به صورت شرکت 
سهامی خاص تاســیس و تحت شــماره 84 مورخ 1347/06/14 در اداره ثبت 
شــرکتهای شهرستان بهشهر به ثبت رسید که متعاقبا بر اساس تصمیم مجمع 
عمومی فوق العاده صاحبان ســهام مورخ 1347/12/18 مرکز اصلی شــرکت به 
تهران منتقل گردیده و تحت شــماره 13190 در اداره ثبت شــرکتها و مالکیت 
صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شــرکت در تاریخ 1373/12/21 به شرکت 
سهامی عام تبدیل و از تاریخ 1374/03/21 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته 
شــده است. در سال 1388 به دلیل عدم احراز معیارهای حضور )عمدتا به دلیل 
زیاندهی شرکت در سنوات گذشته(، سهام شرکت از فهرست شرکتهای پذیرفته 
شده در بورس اوراق بهادار حذف گردیده است که متعاقبا در تاریخ 1392/07/21 
با شماره 11184 در فهرست شرکت های ثبت شده در سازمان بورس درج گردید 
و نماد این شــرکت در تاری1393/01/25 در بازار توافقی فرابورس گشایش و از 
آن تاریخ به بعد معامالت ســهام )خرید و فروش( در بازار مذکور انجام می گیرد.

بهپاک نماد مدیریت و صنعت
باز هم تندیس طالیی در دستان دکتر شریفی
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لیزینگ صنعت و معدن شفافیت را تعریف کرد
دکتر اسدپور کفاش، مدیری که اقتصاد مقاومتی را شناخت

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

 رهبر معظم انقالب سال 1396 را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام نهادند 
و برای رســیدن به این هدف به ترسیم و تبیین نقاط مطلوب و شاخص هایی 
پرداختند. پیرو آن سرفصل هایی تعیین گردیده و برنامه هایی تنظیم و مدیران 
کشور کمر به خدمت بسته و تالش آغازیدن گردید . هر مدیری بر مسندی که 
بــود یا که یافت با تِز کاری خود پیش رفت و ... تا اینکه قرار به انتخاب برترین 
مدیران ســال گرفته شــد و با یک ارزیابی دقیق و کار کارشناسی قوی توسط 
نهادهای مالی، امنیتی، نظارتی، مدیرانی برگزیده و جهادگر یک به یک معرفی 
شــدند و در ایــن میانه یک مدیر از صنعت لیزینگ بود که توانســت عالوه بر 
موفقیت های عملکردی و شفافیت مالی ، فرهنگ لیزینگ را در کشور همگانی 
نموده و معنایی تازه از این صنعت بر باور مردم این کشور ببخشد. دکتر علیرضا 
اسدپور کفاش یکی از آن مدیران فرهیخته است که با درک درست از مقتضیات 
روز بازار و انتخــاب دکترین کاری در انعطاف پذیری برنامه های مدیریتی اش 
توانست توانمندی های شرکت را ارتقاء ببخشد. باور به کار تیمی و نیاز به یک 

بدنه کارشناسی قدرتمند برای کشف و حضور موفق 
در بازارهای جدید و البته و البته شفافیت در کارکرد 
باعث آن شد که مدیر توانمند این مجموعه درسال 
1396به عنوان مدیر برتر کشور انتخاب گردد. درک 
صنعت لیزینگ همــان حلقه مفقوده ای بود که نه 
صنعتگر و تولیدگر آن را خوب می شــناخت و نه 
بازار ســرمایه که چطور بایــد از آن حمایت کند و 
یاری رساند. تا قبل از همگانی شدن صنعت لیزینگ، 
تولیدگران همیشه یا باید در صف کارهای بانکی می 
ماندند و یا در بوروکراســی اداری که نه فریادرسی 
بود و نه یاری رسانی. اما با رشد در صنعت لیزینگ 
و باوری که یک مدیر پاکدســت در خدمت گذاری 
صادقانه به توسعه اقتصادی این مرز و بوم معنا کرد 
صنعت لیزینگ در ایــران جلوه ای تازه پیدا نماید. 
صنعت لیزینگ از پیش از انقالب نیزدر بانک های 

صنعت و معدن و تجارت صاحب دفتری و شرکتی ... شده بودند و این معنایی 
به واقع برای مردمان نداشتند. حتی پس از انقالب و تصویب قانون مالی بانکی 
جدید که در آن صنعت لیزینگ به عنوان یک فعالیت سودمند اقتصادی شناخته 
می شد که نه دغدغه ربا را به ذهن می آورد و نه قید همیشه مغروض بودن را این 
فعالیت و صنعت جدی نگرفته شد. در این عقود که جنبه قرارداد بین المللی هم 
دارد به محض پرداخت آخرین قسط اجاره ، شرط تملیک خود به خود به اجرا 
درمی آید. و این یعنی توان دادن به تالشگری که می خواهد از تولید و حرکت 

برای رونق بخشی اقتصاد باز همت کند.
این تفکر و نگرش را کسی نتوانســته بود برای تالشگر، صنعتگر، کارخانه دار، 
شرکت دار، کشاورز، دامدار و حتی یک شهروند معمولی ایرانی خوب معنا کند 
که لیزینگ حامی خاص اقشار متوســط و فعالیت های ُخرد و میانه اقتصادی 
کشــور باشد. حمایتی که اگر درست درک و شناخته شود چرخ های زنگ زده 
صنعت را نو نوار کرده و گردان می سازد. مدیریت دکترکفاش در لیزینگ صنعت 
و معدن به عنوان تنها شرکت لیزینگی که دارای استاندارد جهانی ISO بوده و 
3 نشان و استاندارد برتر ملی و بین المللی در هشتمین اجالس آیِتک را کسب 
کرده نشــان داده این مدیر مدبر پیشــرو بودن و تنوع بخشی هر چه بیشتر در 
ارائه خدمات مشــتریان و کســب حداکثری رضایتمندی را آنچنان در رگ و 
پِی شــرکت جاری ســاخته که این درخت تنومند از برف و باران گزند نبینند.

دکتر کفاش مدیری است برخاسته از بهترین آکادمی ها که با علم و عمل اثبات کرد 
یک مدیر می تواند بعد از نیم قرن یک صنعت را دوباره برای مردمش تعریفی نو نمود.

خالصه مجمع این بود؛ قرائت گزارش یک عملکرد درخشان مدیریتی در سال 
سخت اقتصادی با یک بازده مناسب، استماع گزارش حسابهای بدون بند مهم 
حسابرســی که این روزها در میان عملکرد دیگر شرکتهای بازار سرمایه ُحکم 
کیمیــا پیدا کرده و یک مجمع پُرو پیمان که مدیریت آن تحســین همگان را 
برانگیخت. به راستی برای نسل ما که نیم قرن فراز و فرود سیاست و اقتصاد را 
در فرهنگ واجتماع به عینه دیده و لمس کرده ایم و دل در گرو راست قامتان 
نهاده و تا پای جان بر عهد خود برای تجلی ایرانی سربلند و آزاد و آباد ایستاده 
ایم. تالش و کار در معرفی برترین های خدمت و حمایت از تالشگران و کاردان 
ها بعد هفتاد ســال سن، قسم مان همان قســم روز اول است. آنجا که خوش 
نشیند، خســتگی نیم قرن کار مطبوعاتی از تن برون رود و شهادت که به روز 
28 بهمن ســال 1396 ساعت ده صبح آن دیده گشت که در حسرتش بودیم.
مجمع ساالنه لیزینگ صنعت و معدن در هتل ارم برگزار شده و بر مسندآن دکتر 
نجارزاده، جوانی از تبار نیک اندیشان و خوش نامان نشسته و چنان 93 درصد 
سهام دار را مدیریت می کند که همگان شش دانگ 
حواسشــان به  گزارش مجمع ساالنه که تو مپرس. 
عملکرد عالی ســاالنه مدیریت شرکت و حسابهای 
شفاف و بدون بند حســابرس و آورده ی خوب سود 
و ارزش آفرینی توأمان و ســرانجام در مقام تقدیراز 
این خادمان کشور و تصویب صورتهای مالی، طنین 
صلوات پی در پی رضایت سهام داران بود که  فضای 
ســالن را عطرآگین گرداند و من گذشته از هفتاد و 
اندی سال عمر شاهد عملکردی آنچنانی از  جوانان 
قدکشــیده در مکتب انقالب بودم که پویا و آبدیده، 
فرمان در دســت صنعــت را رو به جلو رهنمون می 
ســازد . دســت مریزاد برای مدیرانی بی ادعا که به 
دیدنشــان سر از پا نمی شناسم و هر چه عنان اسب 
قلم را می کشم هیهات و هیهات ... این لیزینگ رام 
شدنی نیست که خادمانی یافته که چون آنها نادرند.
مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت لیزینگ صنعت و معدن )سهامی عام( 
در تاریخ 1396/11/28 در مرکز همایشــهای هتل بزرگ ارم تشــکیل گردید. 
در این مجمع کــه با حضور 92/08 درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی ، 
اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقــای ابوالفضل نجارزاده بود، که 
جنابان رضا رفیعا و امان اله اســمعیلی در مقام نظار اول و دوم و آقای علیرضا 
اســدپور کفاش به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند. درادامه با قرائت گزارش 
هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیت های صورت پذیرفته طی سال مالی 
منتهی به 1396/9/30 و پس از اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشــینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورت های مالی و تنفیذ 
معامالت مشــمول ماده 129 و با تقســیم ســود 219 ریالی به ازای هر سهم 
به کار خود پایان دادند. همچنین ســازمان حسابرســی به عنوان حسابرس و 
بازرس قانونی اصلی برای ســال مالی منتهی به 1397/09/30 انتخاب گردید.

پیام هیات مدیره
حمد و سپاس خداوند را که توفیق داد تا در خدمت سهامداران گرامي شرکت 
باشیم. هیات مدیره، مدیران و کارکنان اعتماد کلیه سهامداران را سپاس گفته و 

قدرداني خود را ابراز مي نماید.
در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل هیات مدیره تمامي توان خود را در جهت 
حفظ منافع سهامداران محترم و در راستاي تحقق منافع شرکت و ایران اسالمي 

به کار گرفته است. 
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تاریخچه صنعت لیزینگ در ایران
صنعت لیزینگ در ایران با تاسیس دو شرکت »لیزینگ ایران« در سال 1354 و 
شرکت »لیزینگ صنعت و معدن« )با نام »آریا لیزینگ« که متعاقبا در سال 1361 
به شرکت »پی خرید« و سپس در سال 1381 به لیزینگ صنعت و معدن تغییر 
نام یافت( در سال 1356 که به ترتیب تحت مدیریت بانک های تجارت و صنعت و 
معدن فعالیت می نمایند، پایه گذاری گردیده است. فعالیت آغازین هر دو شرکت 
با اتکاء بر دانش و مدیریت و تجربه فرانسویان در ایران آغاز گردید، لیکن به دلیل 
عدم توسعه فرهنگ و بستر صنعت لیزینگ در کشور و نیز تحوالت ایجاد شده در 
ساختار اقتصادی کشور ناشی از پیروزی انقالب، این صنعت تا اوایل سال 1380 از 
رشد و توسعه بسیار کندی برخوردار بود. در طول بیش از سه دهه سابقه فعالیت 
لیزینگ و از بدو تاسیس اولین هسته آن، تنها یک شرکت توسط بخش خصوصی 
در سال 1370 که فعالیت عملی خود را در سال 1373 آغاز نموده، تاسیس گردید. 
لیکن از اوایل سال 1380 تاکنون تعداد شرکت های لیزینگ تاسیس شده رو به 
فزونی نهاده است. افزایش چشمگیر شرکت های لیزینگ در ایران نشانگر توجه به 
اهمیت و ضرورت حضور این صنعت در بین موسسات اقتصادی کشور می باشد.

زمینه های فعالیت های شركت
شرکت در سال 1396 در زمینه های زیر فعالیت داشته است:

- اعطای تسهیالت به بخش حمل و نقل )متقاضیان خرید خودروهای کار سبک 
و سنگین(

- اعطای تسهیالت به بخش تجهیزات و ماشین آالت
كمیته های تخصصی هیات مدیره:

با توجه به مصوبات هیات مدیره، شرکت دارای کمیته های تخصصی به شرح ذیل 
می باشد:

- شورای معاونین
- کمیته اعتبارات

- کمیته وصول مطالبات
- کمیته منابع انسانی

- کمیته معامالت
- کمیته حسابرسی

- معرفی مدیر تحقیق و توسعه به نهادهای ذیربط بعنوان نماینده پولشوئی شرکت
- مصوبات کلیه کمیته ها پس از تنفیذ مدیرعامل و حسب مورد تصویب هیات 

مدیره، جهت اجرا و اقدام به واحدهای ذیربط ابالغ می گردد.
مطالعه سیر تكاملی لیزینگ در كشورهای پیشرفته و بومی سازی آنها

- اشاعه فرهنگ لیزینگ در جامعه و اشنا ساختن اذهان با این واژه 
- ارائه آموزشهای دائمی و ادواری به کارکنان بمنظور ارتقاء توان علمی و اجرائی آنها
- برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی برای آموزش نیروهای کاردان و متخصص.

- مطالعه فرصتهای جدید سرمایه گذاری
- بررسی و ارائه راهکارها و روشهای جدید برای لیزینگ مطابق با الگوهای جامعه ایرانی

- بررسی و معرفی اثرات لیزینگ در توسعه اقتصادی کشور
- مطالعه تطبیقی زمینه های مختلف صنعت لیزینگ در جهت تدوین استراتژی مناسب

- بررسی و طراحی مدل و ارزیابی ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک
- مطالعه علمی بازارهای موجود و تعیین سهم بازار

- بررسی موانع قانونی فرآوری توسعه لیزینگ در ایران
- مطالعه و بررســی زمینه های فعالیت متناسب با نرخ سود تعیین شده و الزام 
در رعایت آن و نوع تضامین قابل اخذ به منظور کنترل ریسک اعتباری منجمله 
ریســک عدم وصول مطالبات در سررســید، الوصول شدن اقســاط و ... مطالعه 
روشهای جایگزین به منظور حفظ منافع سهامداران توام با رعایت قوانین موضوعه.
- پیگیری سیســتماتیک وصــول مطالبات بــا توجه به شــاخصهای مربوطه

- انتشار و توزیع فصلنامه تخصصی ره آورد لیزینگ
وضعیت معامالت و قیمت سهام

شــرکت در تاریــخ 1383/10/7 در بــورس اوراق بهــادار تهران در گــروه )نام 
صنعت( ســایر واســطه گری های مالــی با نماد ولصنم درج شــده وســهام 
آن بــرای اولین بــار در تاریــخ 1383/12/25 مورد معامله قرار گرفته اســت.

زمینه های فعالیت های شركت:
شــرکت در ســال 1396 در زمینــه هــای زیــر فعالیــت داشــته اســت:

اعطای تسهیالت به بخش حمل و نقل )متقاضیان خرید خودروهای کار سبک و سنگین(
اعطای تسهیالت به بخش تجهیزات و ماشین آالت.

سایر برنامه های آتی
- هیات مدیره در سال 1397 سعی در تحقق موارد ذیل دارد:

- حفظ سهم بازار موجود و سعی در توسعه آن
- بازنگری در برنامه ریزی استراتژیک و تدوین سند توسعه و طرح تجاری شرکت

- افزایش راندمان و کارائی
- تجهیز منابع مالی از طرق گوناگون

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

- تجهیز نیروی انسانی سازمان به منظور ورود به فعالیت های جدید
برنامه های آینده شركت

- پیش بینی میزان تسهیالت اعطایی و طرق تامین منابع مالی
- میزان تســهیالت قابل پرداخت برای سال 1397 در حدود 650 میلیارد ریال 

پیش بینی شده است.
- وصول اقساط و اقدامات نظارتی

- شرکت همواره ضمن توسعه حجم فعالیت های خود و پیگیری وصول مطالبات 
معوق، ســعی بر آن داشته که با استفاده از توان و مشاوره های کارشناسان بتواند 
ضمن کاهش در زمان جوابگویی به متقاضیان و مشتریان، اعتبارسنجی مناسب و 
قابل قبولی از مشتری داشته، تا ریسک غیرسیستماتیک و قابل کنترل سبد خود را 

به اقل ممکن کاهش داده و کنترل نماید.
- بودجه سال آتی

- بودجه سال مالی منتهی به 1397/9/30 شرکت با سرمایه 2/000 میلیارد ریال 
معادل 211 ریال پیش بینی EPS به سازمان بورس اوراق بهادار ارائه شده و توسط 

حسابرس و بازرس قانونی مورد حسابرسی قرار گرفته است.
رتبه كیفیت افشاء اطالعات و نقدشوندگی سهام

وضعیت رتبه بندی شــرکت از لحاظ نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء در سال 
مالی منتهی به 1396/9/30 براساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح 

زیر بوده است:

رتبه در شرح
تاریخ 

1396/9/3۰

رتبه در 
تاریخ 

139۵/9/3۰

2982کیفیت افشا و اطالع رسانی 

227205تعداد روزهای گشایش نماد

227205تعداد روزهای معامالتی

نســبت حجم معامالت بــه میانگین 
9/826/9موزون سرمایه
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گــزارش تصویــری
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استاد ابوالقاسم هنرمند همراهش چسب قطره ای داشت! چنان جذب می کرد 
که تو تسلیم بالشرط او می شدی. با اینکه نمی دانستم در چه مسندی است و 
چه مقامی دارد ولی چهره بشاش او و جاذبه اش میخکوبم کرد. سالمش کردم 
و تا آخر جلسه در خدمتش بودم و خجل از اینکه بپرسم کیستی و چه داری که 
چنین شایسته ای. چندی زآن روز بگذشت خبرنگار نشریه عکس آورد که اوست 
در هتل پردیسان ارائه دهنده خدمات گردشگری. ناخودگاه عنان اسب قلم را 
کشیدم و گفتم صنعت گردشگری خوش نگین مدیریتی یافته، مبارکش باد.
هتل پردیســان موفق به دریافــت » گواهینامه رعایت حقوق مصرف 
كنندگان« در هفدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
شــد. هفدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، در نهم 
اسفند، با حضور محمد شــریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسعود 

پزشکیان نایب رییس اول 
اسالمی،  شورای  مجلس 
سیدمحمود نوابی رییس 
سازمان حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان و جمعی 
از برترین صاحبان صنایع 
و فعــاالن اقتصــادی در 
مرکــز همایش های صدا 
و ســیما برگزار شــد.در 
با هدف  این همایش که 

افزایش انگیزه در تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات برای رعایت حقوق 
مصرف کنندگان، افزایش اعتماد و ترغیب مصرف کنندگان به استفاده از کاالها 
و خدمات واحدهای دارای گواهینامه و تندیس و افزایش رقابت ســازنده بین 
تولیدکننــدگان و ارائه دهندگان خدمات در جهــت ارائه محصوالت مرغوب 
و بــا کیفیت در روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان برگزار می شــود، 
شــرکت های برتر تندیس ها و گواهینامه های خود را از وزیر صنعت، معدن و 
تجارت دریافت کردند و مهندس ابوالقاسم هنرمند مدیركل هتل پردیسان 
موفــق به دریافــت » گواهینامه رعایت حقوق مصرف كنندگان« شــد.

بر اســاس این گزارش، فرآیند ارزیابــی بنگاه های اقتصــادی برای دریافت 
ایــن گواهینامه بر اســاس چهار شــاخص کلــی قیمت، کیفیــت، خدمات 
پــس از فــروش و رضایت مشــتری و با حضــور مدیران ذی ربط ســازمان 
حمایــت و همچنین نماینــدگان نهادهــای مربوطه صورت گرفته اســت.

در ممیزی به عمل آمده توســط ســازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، 793 شــرکت و بنگاه بــرای حضور در این همایش ثبت نام 
کردند. همچنین 478 شــرکت در کمیته های کارشناســی در شاخص های 
قیمــت و کیفیت، رضایت مندی مشــتریان و خدمات فروش و پس از فروش 
مورد ارزیابی قرار گرفتند که در نهایت، 62 واحد برای دریافت تندیس طالیی، 
نقره ای و برنزی ارزیابی شــد که 28 بنگاه تندیــس طالیی دریافت کردند و 
بــرای 70 واحد نیز گواهینامــه رعایت حقوق مصرف کنندگان صادر شــد. 
بنا به این گزارش، این جایزه معتبرترین جایزه ملی برای رتبه بندی شرکت های 

تولیدی و خدماتی کشور است که هر ساله پس از ممیزی سازمان حمایت از 
حقوق مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان با محوریت وزارت صنعت، معدن و 

تجارت اهدا می شود.
درباره هتل پردیسان

هتل بزرگ پردیسان یکی از برترین و بزرگترین هتل های کشور است که در 
بهترین منطقه آب و هوایی پایتخت معنوی کشــور واقع شده است. این هتل 
با برخورداری از فضای سبزی کم نظیر دور از هرگونه آلودگی جوی، صوتی و 
ترافیکی در سال 1380 به بهره برداری رسید. هتل پردیسان با در نظر داشتن 
ایــن اصل که میهمان در فرهنگ دینی و ملی مــا از کرامتی ویژه برخوردار 
اســت، توانسته با بکار گیری نهایت توان خود در خدمت رسانی به میهمانان 
خود، روزهای خوبی را از ســفر به مشــهد مقدس برای آنها به یادگار بگذارد.

هتل پردیســان به جهت 
داشــتن فضایی مطوب و 
کیفیت برتر در قســمت 
به  توانسته  مختلف  های 
میهمانان  اهداف  از  یکی 
جهت ســفر به مشــهد 
شــود. تبدیل  مقــدس 

این هتل با مساحتی بالغ 
بــر 33000 متر مربع در 
پنــج طبقه و زیــر بنای 
24000 متــر مربع برخوردار از خدمات و تجهیزات پیشــرفته می باشــد. از 
ویژگی های منحصر به فرد این هتل داشــتن فضای سبزی بی نظیر است که 
فضایی آکنده از طراوت، شــادابی و آرامش را به میهمانان پردیسان هدیه می 
کند.در این هتل با طراحی 160 واحد اقامتی ؛ انواع اتاق های امپریال، رویال، 
کانکت، سوئیت دوبلکس، دبل و سینگل با دکوراسیونی زیبا که با چشم انداز 
باغ هتل همراه شده، خاطره ای ماندگار را در طول اقامت برای میهمانان خود 

برجای می گذارد.
هتل پردیسان با بهره گیری از رســتوران های متعدد، کافی شاپ ها، فست 
فود و ســفره خانه ســنتی همراه با منوهای مختلف ســنتی، انواع غذاهای 
ایرانــی و بیــن المللی فضا های متفــاوت و به یاد ماندنــی را جهت رعایت 
هر چه بیشــتر اصل میهمــان نوازی و کرامت به میهمان مهیا کرده اســت.

ســالن هــای همایــش، ســمینار و آنفــی تئاتر مجلــل هتل پردیســان 
بــا دکوراســیونی متفــاوت و پیشــرفته تریــن سیســتم هــای صوتی و 
تصویــری توانســته بــه قطبــی جهــت برگــزاری همایش هــای جامعه 
پزشــکی، بازرگانــی و دانشــگاهی کشــوری و بیــن المللی تبدیل شــود.

هتــل بزرگ پردیســان با فراهــم آوردن امکانات رفاهــی از قبیل مجموعه 
آبی اســتخر، سونا، جکوزی، حمام ترکی، انواع ماســاژ ، سالن بیلیارد، مرکز 
فیتنس، زمین بازی کودکان، آژانس مســافرتی، تاکســی سرویس، خدمات 
الندری، پارکینگ، ترانســفر فرودگاهی ، ترانسفر به حرم مطهر امام رضا و.... 
توانســته تا اســباب آســایش، آرامش و رضایت میمانان گرامی را مهیا کند.

هتل پردیسان حامی حقوق مصرف کننده
مهندس ابوالقاسم هنرمند  برگزیده شد
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گلتاش ُگل کاشت آن هم در حد اللیگا
حسابهای شفاف و سهام ارزش افزون و سود عالی با مدیریت مهندس همدانی

مجمع نشــین محترم ، ســهامدار خاص عزیز حضورت را محترم می شمارم 
و این حضور اســت که مــرا وامیدارد تا بگویم ، من از تو ِگله دارم. شــرکت 
گلتــاش به مجمع ســاالنه نشســته و به دســت پُر مهــرت نمونه محصول 
گذارده و به جیب تشــنه تو را با ســود هر ســهم 700 ریال سیراب گردانده 
و قیمت ســهمت افزون از گذشــته و حسابها شــفاف و بدون بند حسابرس 
. ایــن مدیریــت نباید تشــویق وتقدیر تو و من را بیشــتر می داشــت؟؟؟ 
تو که نمی خواهی حتی 30 ریال از ســود کســب شــده به سال دیگر برای 
گشــایش این چرخ تولید بماند چگونه این کارنامه درخشــان را با یک تشکر 

خشــک و خالی جواب ندادی آن هــم در روزگاری 
که بزرگترین بانک های کشــور از مــرز ماده 141 
گذشــته و با ســیلی روی ســرخ می دارند و حال 
کــه یکی هم پُر و پیمان کار به میدان کارزار ســود 
آورد، تفاوتت نباشــد! هموطن مــن از تو گله دارم.

به گفته مهندس همدانی این مدیر منتخب کشــور 
در عرصه صنعت که هر ســاله به ســکوهای افتخار 
از صادرکننــده نمونه تا حمایــت از مصرف کننده 
، مدیر برتــر جهادی تا مدیر بهــره ور حضور دارد،

شرکت گلتاش در بین شرکت های فعال این صنعت 
با حجم فروشــی معادل مبلــغ 1845 میلیارد ریال 
در گروه هــای محصولی شــامپو، خمیردندان، مایع 
دستشویی و صابون به ترتیب در رده 3، 1، 3 و 1 قرار 
دارد )رتبه صابون مربوط به دو شرکت پاکسان و گلتاش 
می باشــد که 22 درصد در گلتاش تولید می گردد(.
به اینها اضافه کنید این نکته را که شــرکت از نظر 
وضعیــت تکنولوژی در تولیــد خمیردندان، صابون، 
شــامپو و مایع دستشــویی جزو شــرکت های برتر 
کشور قرار دارد. با جمع این دو بال تدبیر و پتانسیل 

حاصل می شــود پرواز به ســوی اوج.  مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان 
ســهام شرکت گلتاش )شــرکت ســهامی عام( مورخ 1396/12/06 در محل 
ســالن کاسپین پژوهشــگاه صنعت نفت واقع در تهران برگزار گردید. در این 
مجمــع که با حضور 87/84 درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء 
هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی 
برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای اسامه آیت اللهی بود، که جنابان 
داراب وکیلــی و علی فراهانی در مقام نظار اول و دوم و آقای حبیب همدانی 
رجــا به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدنــد. درادامه با قرائت گزارش هیات 
مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال مالی 
منتهی به 1396/09/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشــینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامالت مشــمول ماده 129و با تقســیم ســود به ازاء هر سهم 700  ریال 
به کار خود پایان دادند. همچنین موسســه حسابرســی آگاه تدبیر به سمت 
حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق 
به ســمت بازرس علی البدل شــرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

پیام هیات مدیره
خداوند یکتا را سپاس که توفیق خدمت در عرصه کار و تالش و ایجاد اشتغال 
در کشور عزیزمان ایران را براي یک سال دیگر به ما ارزانی داشت و امیدواریم 

که نتیجه یک ســال تالش هیات مدیره، مدیران و کارکنان صدیق و تالشگر 
شرکت گلتاش مورد رضایت پروردگار و شما سهامداران ارجمند قرار گیرد. در 
سال مورد گزارش، هر چند وضعیت اقتصادي کشور از ثبات نسبی برخوردار 
بود، لیکن به دلیل رقابت شدید در بازار محصوالت بهداشتی داخلی و حضور 
فزاینده محصوالت خارجی، شــرایط ویژه اي در بازار حاکم بود به نحوي که 
شرکت براي حفظ سهم بازار خود با تقویت حضور در فروشگاههاي زنجیره اي و 
استفاده از طرحهاي ترویج فروش و همچنین اعطاي تخفیفات بیشتر در سطح 
بازار عمده فروشی که البته منجر به کاهش حاشیه سود گردید مبادرت نمود. 
استفاده بهینه از منابع و ارتقاء شاخص هاي بهره 
وري از یکســو و ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از 
طرح هاي توسعه اي ) تولید مواد اولیه و لوازم بسته 
بندي ( سنوات قبل از دیگر سو موجب گردید که به 
لطف خدا و به مدد تالش تمامی همکاران ارجمند 
و پر تالشمان، شرکت گلتاش بتواند تعهدات مالی 
خود به همه ذینفعان را در حد مطلوب انجام دهد . 
اخذ لوح تقدیر از نهمین جشنواره ملی بهره وري 
در گروه محصوالت شــوینده بــه دلیل عملکرد 
شایســته طی ســالهاي 1390 الی 1395 براي 
چندمین سال متوالی و حفظ سودآوري مطلوب در 
شرایط سخت و رقابتی کنونی از دیگر دستاوردهاي 
ســال مالی گذشــته این شــرکت می باشــد . 
در سال مورد گزارش، تولید محصوالت بهداشتی با 
0/8 درصد کاهش به میزان 40529 تن و فروش 
مقــداري با 0/15 درصد کاهش به میزان 40431 
تن و فروش ریالی با 2 درصد افزایش به مبلغ 1845 
میلیارد ریال نسبت به سال مالی قبل تحقق یافت. 
در پایان، بار دیگر تالش مجدانه و دلسوزانه تمامی 
همکارانمان در ســطوح مختلف به عنوان بزرگترین سرمایه شرکت گلتاش را 
ارج می نهیم و از درگاه ایزد یکتا تندرستی و شادکامی همگان را خواستاریم.

اهم پروژه هاي اجرا شده طی سال 
- بهسازي و نوسازي واحد ساخت و بسته بندي شامپو 

- خریــد مخازن پلی اتیلن، دي اتانول و ســود مربوط بــه پروژه محصوالت 
صنعتی 

- ساخت پلت فرم در سالن تولید ادوات بسته بندي
- کف سازي و بتون ریزي محوطه انبارها 

- سرویس کلیه خطوط ساخت و بسته بندي
- تست هیدرواستاتیک و ضخامت سنجی دیگهاي بخار و مخازن تحت فشار

- بهسازي تابلو برق قدرت و فرمان واحدهاي تولید شامپو و صابون
- ساماندهی تاسیسات الکتریکی واحد تصفیه خانه 

- نصب و راه اندازي دستگاه RO جدید 
- ساخت و تعمیر باکس پالت هاي فلزي 

- بازسازي واحد خدمات اداري
دریافت لوح تقدیر:

شــرکت گلتــاش طــی ســالهاي اخیــر موفق بــه دریافــت لــوح تقدیر 
از وزارتخانه هــا و ســازمان هاي مختلــف بــه شــرح زیــر شــده اســت:

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ
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سال 139۴
- لوح تقدیر و تندیس واحد نمونه صنعت سال 1393 از سوي سازمان صنعت 

معدن و تجارت
- لوح تقدیر و تندیس هفتمین جشنواره ملی بهره وري
- لوح تقدیر و سپاس از ششمین همایش دندانپزشکی

- لوح سپاس از کنفرانس دندانپزشکی ایران
سال 139۵

- لوح تقدیر و تندیس صادرکننده استان اصفهان سال 1395 از سوي سازمان 
صنعت معدن و تجارت استان اصفهان

- واحد تولیدي نمونه از سوي استاندارد استان اصفهان
HSE واحد صنعتی برگزیده با عملکرد مثبت در زمینه -

سال 1396
- لوح تقدیر نامه اشــتهار به کیفیت از سزدهمین دوره ارزیابی ملی کیفیت 

ایران از طرف اداره استاندار ملی 
- لوح سپاس اجالس استقامت ملی در تولید و خدمات 

- واحد صنعتی برگزیده اجالس استقامت ملی در تولید و خدمات 
- دریافــت لوح تقدیر جشــنواره ملی بهره وري در بخش هــاي بهره وري، 

سودآوري و انرژي
تولید محصوالت جدید در سال 1396: 

- کرم مرطوب کننده سیو ·
-  خمیردندان گیاهی نسیم ·

-  مایعات دستشویی 10و20لیتري سیب گل بو · 
- مایع دستشویی 10لیتري موز گل بو
- کوکوآمیدوپروپیل بتائین )ماده اولیه(
گزارش عملكرد اجتماعی شركت 

- کاهش میزان مصارف انرژي ) گاز، برق و آب(
- انجــام آزمون هاي خود اظهاري محیط زیســت ) ســنجش آلودگی هاي 

خروجی از کارخانه (
- تصفیه پساب تولید شــده در واحد هاي شرکت در حد استاندارد آب هاي 

جاري و استفاده از آن براي آبیاري فضاي سبز
- قبول کارآموز از دانشگاه هاي کشور و بازدیدهاي دانشجویی و دانش آموزي

- اهداء محصوالت به مراکز توانبخشی و مدارس 
- کمک به موسسات خیریه

تاریخچه
شــرکت گلتاش ) ســهامی عام ( درتاریــخ 10 مردادماه 1361 بنام شــرکت 
آرایشــی و بهداشــتی گلتاش به صورت شرکت با مســوولیت محدود تاسیس 
و طـــی شــماره 3601 در اداره ثبت شـرکتهـــا و مالکیت صنعتی اصفهان به 
ثـــبت رسیـده است. براســـاس مـصوبه مـجامع عمومی فـــوق العاده مـورخ 
1361/07/24 و 1378/10/20 نوع شــرکت ابتدا به » سهامی خاص » و سپس 
به » ســهامی عام » تبدیل گردید و بر اســاس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده 
مــورخ 1378/10/20 نام آن به شــرکت گلتاش تغییر یافته اســت و در تاریخ 
1380/04/02 در بورس اوراق بهادار )در گروه محصوالت شیمیایی( پذیرفته شده 
است. درحال حاضر شرکـــت گلتاش ) ســهامی عام ( جزء شرکت هاي وابسته 
شرکت مدیریت صنعت شــوینده توسعه صنایع بهشهر)سهامی عام( می باشد .

موضوع شركت
موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه، تولید و تهیه انواع مواد و محصوالت 
شوینده و پاک کننده بهداشتی و آرایشی و مواد صنعتی مرتبط، انجام کلیه امور 
خدمات بازرگانی و انجام امور صادرات و واردات کاالهاي موضوع شرکت، سرمایه 
گذاري در سایر شرکتها و ایجاد شرکتهاي جدید، انجام امور مربوط به تامین مالی در 
چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و در جهت منافع شرکت و همچنین انجام خدمات 
فنی و آزمایشگاهی است. به موجب پروانه بهره برداري شماره 17624/1313344 
مــورخ 1396/03/10 صادره توســط وزارت صنعت، معــدن و تجارت، ظرفیت 
تولیدي شرکت حدودا به میزان 65 هزار تن محصول و ادوات بسته بندي میباشد.

شركت از دو منظر بورس و اوراق بهادر
وضعیت معامالت و قیمت سهام

بهــادار  اوراق  و  بــورس  ســازمان  در   1380/04/02 تاریــخ  در  شــرکت 
تهــران در گــروه مواد شــیمیایی با نماد شــکل پذیرفته شــده و ســهام آن 
بــراي اولیــن بــار در تاریــخ 1380/04/16مورد معاملــه قرار گرفته اســت.
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بیاد دارم در دهه هفتاد شمســی به دفتر مدیر ارشــد کربن 
در چهــارراه جهان کــودک رفتم و طی نشســتی آماری در 
اختیارم قرار گرفت که به محض انتشــار آن، جامعه ی در بی 
خبری از این ُرکن فرآورده را به تکاپو کشــاند... مدیر ارشــد 
کربن گفــت دو درصد بازار جهانی را داریــم و می توانیم تا 
پنج درصد هم برســیم، اگر بوروکراسی و فرصت طلبان مانع 
مان نشــوند و دســت و پایمان را با قوانین نامناسب نگیرند. 
گفتم: به چاره ســاز بگو! گفت: ای کاش می شــد...، بگذریم.

روز نهم اســفند در سرسرای صدا و ســیما آنگاه که مجری 
برنامه نام جناب مهندس شكورشــمس را برای دریافــت جایزه حمایت 

از حقــوق مصرف کننده برای آمدن به ســن خواند باورم شــد که این علف 
هــرز بوروکراســی در حال وجین اســت و دســت یازیدن بــه آن توان دو 
چنــدان مدیریت می خواهــد که مرد کهن و مدیر بــا تجربه ای می خواهد 
چون مهندس شــکور شمس که نشــان داده در طول دو دهه مدیریت خود 
صرف فعل خواســتن یعنی چه؟ مدیری که از دل تهدیدها فرصت می سازد.
 شــركت كربن موفق به دریافت »گواهینامــه رعایت حقوق مصرف 
كنندگان« در هفدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
شــد. هفدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، در نهم 
اسفند، با حضور محمد شــریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسعود 
پزشکیان نایب رییس اول مجلس شــورای اسالمی، سیدمحمود نوابی رییس 
سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و جمعی از برترین صاحبان صنایع و 
فعاالن اقتصادی در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد.در این همایش که 
با هدف افزایش انگیزه در تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات برای رعایت 
حقوق مصرف کنندگان، افزایش اعتماد و ترغیب مصرف کنندگان به اســتفاده 
از کاالها و خدمــات واحدهای دارای گواهینامه و تندیــس و افزایش رقابت 
سازنده بین تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات در جهت ارائه محصوالت 
مرغــوب و با کیفیــت در روز ملی حمایت از حقــوق مصرف کنندگان برگزار 
می شود، شــرکت های برتر تندیس ها و گواهینامه های خود را از وزیر صنعت، 
معدن و تجارت دریافت کردند و مهندس شكور شمس مدیرعامل شركت 
كربن موفق به دریافت » گواهینامه رعایت حقوق مصرف كنندگان« شد.

بر اســاس این گــزارش، فرآیند ارزیابــی بنگاه های اقتصادی بــرای دریافت 
ایــن گواهینامه بر اســاس چهار شــاخص کلــی قیمت، کیفیــت، خدمات 
پــس از فــروش و رضایت مشــتری و با حضــور مدیران ذی ربط ســازمان 
حمایــت و همچنین نماینــدگان نهادهــای مربوطه صورت گرفته اســت.

در ممیزی به عمل آمده توســط ســازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، 793 شــرکت و بنگاه بــرای حضور در این همایش ثبت نام 
کردند. همچنین 478 شرکت در کمیته های کارشناسی در شاخص های قیمت 
و کیفیت، رضایت مندی مشــتریان و خدمات فروش و پــس از فروش مورد 
ارزیابی قــرار گرفتند که در نهایت، 62 واحد بــرای دریافت تندیس طالیی، 
نقره ای و برنزی ارزیابی شــد که 28 بنگاه تندیــس طالیی دریافت کردند و 
برای 70 واحــد نیز گواهینامــه رعایت حقوق مصرف کنندگان صادر شــد. 
بنــا به این گــزارش، این جایــزه معتبرتریــن جایزه ملی بــرای رتبه بندی 

شــرکت های تولیــدی و خدماتــی کشــور اســت که هــر ســاله پس از 
ممیــزی ســازمان حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان 
می شــود. اهــدا  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزارت  محوریــت  بــا 

تاریخچه شركت
- پــس از مطالعاتــي که در جهت تأمیــن نیاز دوده صنعتــي مورد مصرف 
کارخانجات الستیک سازي بعمل آمد مشخص گردید ایجاد کارخانه کربن در 
کشور الزم و مقرون بصرفه میباشد . به همین مـنظورشرکـــت ملـي صنایـع 

پتروشیمي بـا مشارکـت بـانـک تـوسعـه صنعـت و معـدن بـا یـکي از صاحب 
نـام تـریـن کـارخـانـجـات تـولیـد کننده دوده صنعـتي آمـریـکـا یـعنـي 
شـرکـت کـابـــوت     Cabot Corporation ( ( قراردادي منعقد نمود .
- عملیات ســاختماني با نظارت مهندســین شــرکت ایراني و یک شــرکت 
آمریکایي بنام ســیمون کاروز در ســال 1351 در اهواز آغاز گردید که پس 
از اتمــام کار ســاختماني و نصــب ماشــین آالت در دي مــاه 1353 تولید 
خــود را با ظرفیت ســالیانه 14 هــزار تن آغاز نمود . در بــدو تولید با توجه 
بــه کیفیت خــوب و مرغوبیت محصول ، خیلي ســریع توانســت بازارهاي 
داخلــي کــه عمده تریــن آن کارخانجات تایرســازي بود را جــذب نماید .
- به موازات پیشــرفت و توســعه ســریع در ایجاد کارخانجات تایرســازي ، 
الزم گردیــد کارخانه کربن توســعه یابــد و بهمین منظور در ســال 1356 
کلیــه مراحــل براي افزایــش تولید از میــزان 14 هزار تن بــه 16 هزار تن 
در ســال انجــام و شــروع به خریــداري ماشــین آالت مورد نیــاز گردید .

کربن محصولی که بازار جهان طالبش است
تندیس حمایت در دستان مهندس شکور شمس 
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شركت بیمه دی در پانزدهمین همایش تعالی ســازمانی که در روز 7 اسفند 
1396 توسط سازمان مدیریت صنعتی در مرکز همایش های بین المللی صدا و 
سیمای جمهوری اسالمی ایران برگزار شد به عنوان تنها شرکت بیمه ای، موفق 
به کســب »تقدیرنامه دوستاره« از جایزه ملی تعالی سازمانی گردید. شرکت 
بیمه دی پس از ثبت نام، تدوین و ارســال اظهارنامه تعالی سازمانی در روزهای 
17 و 18 بهمن ماه مورد ارزیابی نهایی قرار گرفت و در نهایت در بین 25 شرکت 
در ســطح تقدیرنامه به عنوان تنها شرکت بیمه ای موفق به کسب تقدیرنامه دو 
ستاره تعالی ســازمانی از پانزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی شد. بیمه دی 
پس از ماه ها تالش و با انســجام ســازمانی توانست مراحل اولیه مؤلفه های یک 
سازمان متعالی را در شرکت پیاده ســازی کند و با اعتقاد راسخ به این موارد در 
مســیر تعالی گام بر داشــته و موفق به کسب نشان دو ستاره شود. گفتنی است 
جایزه ملی تعالی ســازمانی از ســال 1382 و با نام جایزه ملی بهره وری و تعالی 
سازمانی برای سازمان های تولیدی و صنعتی کار خود را آغاز کرد و در سال های 
بعد مورد استقبال ســایر بخش های اقتصادی اعم از خدمات، آموزش، سالمت 
و بخــش عمومی قرار گرفت و هم اکنون با نام »جایزه ملی تعالی ســازمانی« از 
اعتبار باالیی نزد بنگاه های اقتصادی و سازمان های عمومی کشورمان برخوردار 
است. این جایزه در سه سطح تندیس، تقدیرنامه و گواهینامه به متقاضیان حائز 
شــرایط اهدا می شود و ســازمان ها را در دســتیابی به تعالی متمایز می کند.
مهندس بختیاری و تیم قدرتمند شركت محبوب بیمه دی ، چهارم اسفند 
1396 ورود به چهاردهمین سال خدمت رسانی به جامعه را جشن گرفتند

دکتر بختیاری مدیرعامل موفق شرکت در همین راستا گفت : کوله باری از تجربیات 
ریز و درشت ،تلخ و شیرین و همت بلند کارکنان و نمایندگان سالم، حرفه ای و منسجم 
، همراه با برنامه هایی دقیق ، افق روشنی را برای آینده شرکت نمایان می کند . 
شرکت بیمه دی سخت به چشم انداز خود برای تبدیل شدن به »پدیده صنعت 
بیمه« باور داشــته و به تمام آنچه که طبق مقررات ، برنامه ها و اسناد باال دستی 
متعهد اســت و البته فراتر از آنها به مســئولیت های اجتماعی ، پایبند اســت .

دســتاوردهای ارزشــمند شــرکت پیش از هرچیز نتیجه توکل برخدا و اهتمام 
جدی به اصول و ارزشــهای بنیادین »ســالمت« ، »حرفه ای گری« و »انسجام 
ســازمانی« است . چهارم اسفند 96 شــروعی دوباره ، برای شرکتی است که می 
خواهد برای جامعه خود »مفید و مؤثر« باشــد. سالروز تأسیس شرکت ، مجالی 
ارزشــمند است برای تشکر از کوشــش تک تک کارکنان، مدیران ، نمایندگان ، 
شــرکای تجــاری و همچنین همراهی و حمایــت ســهامداران گرامی و کلیه 
ذینفعان که قطعاً بخش مهمی از توفیقات مدیون کمک و همراهی آنها اســت . 
ایــن رخداد خوب را به تک تک آنها تبریک و شــادباش عرض نموده و از خدای 
بزرگ سالمت ، سعادت و توفیق در »مفید و مؤثر بودن« را برای همه خواستارم .

بیمه دی در یك نگاه
شرکت بیمه دی ) سهامی عام ( در سال 1383 با اخذ مجوز رسمی از بیمه مرکزی 
ایران و شورای عالی بیمه ، با شماره ثبت 241511 در ادراه ثبت شرکتهای تهران به 
منظور ارایه خدمات بیمه ای در رشته های مختلف به ثبت رسید. این شرکت با بهره 
مندی از کارشناسان متخصص و متبحر صنعت بیمه و همچنین گسترش شبکه 
فروش خود در تمامی نقاط کشور با سرلوحه قراردادن شعار تعهد ،تخصص و نوآوری به 
طور مستمر سعی در ارایه خدمات بهینه و مطلوب به بیمه گذاران خود را نموده است.

بیانیه ماموریت
مــا به عنوان یک شــرکت بیمه، متعهد شــده ایــم که بــا درک مخاطرات و 
نیازهای مشــتریانمان در ســطح ملی و منطقه ای، منابع خود را برای توســعه 
خدمــات مورد نیــاز آنها با رویکــردی متمایز بــه کار گرفتــه و حفظ منافع 
همه ذینفعان و حداکثرســازی رضایت آنها را ســرلوحه کار خــود قرار دهیم.

خط مشی كیفی
توسعه بازارهای داخلی

بهبود مستمر فرآیند و ترکیب سرمایه گذاری
بهبود فرآیند سودآوری با تمرکز بر سود محوری

توسعه سیستم کیفیت و تعالی سازمان
توسعه مشارکت ها در داخل و خارج

توسعه و بهبود شبکه فروش
طراحی محصوالت جدید بیمه ای

توسعه نقش فنآوری اطالعات
بهبود موقعیت شرکت در رده بندی بیمه مرکزی ایران

حضور در بازارهای جهانی
توسعه کیفی منابع انسانی

توسعه برون سپاری فعالیتها

بیمه دی برنده جایزه تعالی سازمانی
مدیریت مهندس بختیاری تعالی را معنا بخشید
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منت خدای را عز و جل که راه طاعتش موجب قرب است و به شکرانه اش مزید نعمت . خداوند منان 
را سپاسگذاریم که بعد از 90 شماره در طول 8 سال فعالیت حرفه ای نشریه به جایگاهی رسیدیم 
که در آخرین رتبه بندی وزارت ارشاد که در سطح گسترده مطرح شد   با کسب مقام های اول و 
دوم در حوزه های بورس ، بانک و بیمه به عنوان نشریه ممتاز خصوصی کشور انتخاب گردیدیم. 
در سالهای آخرین دهه هشتاد شمسی و در ایام اهلل دهه فجر، این نعمت که به امامت خمینی 
کبیر به ایرانیان ارزانی گشت، توفیقی حاصل شد که با چاپ و توزیع ماهنامه اقتصاد و بیمه در 
فضای مطبوعاتی کشور حاضر باشیم. میراث گرانبهایی که امام راحل و شهدای گلگون کفن ما 
در 8 ســال جنگ تحمیلی از خود برای مان یادگار گذاشته اند و حضور پرخیز و برکت جوانان 
غیور این مرز و بوم در کنار رهبری حکیمانه مقام معظم والیت حضرت آیت اهلل خامنه ای فرصتی 
در این برهه زمانی مهیا ساخته تا با توسعه کارهای فرهنگی و علمی کشور در مسیر چشم اندازی 
خود در ایران 1400 که شکوفایی بیش از بیش در همه درجه ها در منطقه و جهان می باشد، گامی 
سزاوار برداریم آن هم برای صنعت کشور که اکنون و با توجه به فضای پسا تحریم و سرمایه گذاری داخلی 
و خارجی انجام شده نیاز به چتر حمایتی و نیاز به سایبان آرامش بیش از بیش مورد توجه قرار گرفت که این 
یکی از آن بخشهایی است که متاسفانه در کشور به طور تخصصی کمتر مورد ارزیابی و اطالع رسانی قرار گرفته است. 
سیاستگزاران نشریه اقتصاد و بیمه به عنوان یک نشریه خصوصی اختصاصی برای صنعت و اقتصاد و بیمه کشور بر آن باورند 
که در سالهایی که باهم دست به دست داده ایم برای سربلندی کشور اسالمی خویش؛ می بایست بیش از بیش در جهت توسعه و ترویج فرهنگ و دانش اقتصادی و بیمه 
ای در کشور عزیزمان خبر، مصاحبه، مقاله و گزارش چاپ و نشر گردد تا با شناخت تهدیدها از دل آن فرصت ها ساخت این مهم. با شناخت ظرفیت های صنعت کشور، 
مقایسه استاندارهای صنعتی بین صنایع داخلی و خارجی، پرداختن به موضوعات اقتصادی و بیمه ای تخصصی، مقاالت و مصاحبه های اختصاصی با متولیان دست اندرکاران 
صنعت و اقتصاد کشور از جمله شرکت های بیمه ، بانک ها و صنعت گران این مرز و بوم حاصل می گردید که بحمداهلل توسط سردبیر و مدیرمسئول به عنوان سیاستگذاران 
اصلی نشریه که هر کدام در مدیریت و صنعت و مطبوع از برترین ها هستند و سیاست ها و برنامه های تدوین شده برای استمرار فعالیت نشریه را با پایبندی کامل بر اصول 
اخالقی-حرفه ای پیاده ساختند تا به نتیجه ای درخشان در عملکرد حرفه ای مطبوعاتی برسانند. بر خود وظیفه می دانیم اکنون که این موفقیت حاصل گردیده ، از تمامی 
دست اندرکاران، متولیان، بزرگان، صاحبنظران، خوانندگان و عالقه مندان صنعت و اقتصاد و بیمه کشور که با مطالعه و ارائه نظرات و پیشنهادات خود در پُربار تر شدن 
محتوای نشریه مارا یاری می رسانند کمال تشکر را داشته باشیم. ماه نامه اقتصاد و بیمه نشریه ای است نو آور که با پرداختن به مشکالت و موضوعات اقتصادی، ریشه یابی 
و ارائه راهکار و پیشنهاد می کوشد تا در فردای ایرانی آباد و آزاد نقشی سازنده ایفا کرده و در این راه مهم چون همیشه منتظر یاری تک تک عزیزان مخاطب می باشیم.
نشــریه اقتصــاد و بیمــه افتخار دارد به عنــوان اولین و پر تیراژتریــن ماهنامه اقتصادی کشــور در حوزه های اطالع رســانی اقتصاد، بانک، بیمه و شــرکت های 
بورســی و فرابورســی و ... در بخــش خصوصی منتشــر و در گســتره میهن عزیزمان و کشــورهای فارســی زبــان به طور مســتمر و ماهانه توزیــع می گردد.
نشــریه اقتصاد و بیمه با مســئولیت آقای خسرو امیرحسینی چهره آشــنا مطبوعات در چهار دهه اخیر و با کوله باری از تجربه با دارا بودن کادري مجرب در تیراژی 
باال در ماه به زینت طبع آراســته و هر ســاله با حضور چشــمگیر خود در همایش ها، بزرگداشــت های ملی و خصوصی و دیگر مراســم هاي تجلیل از شرکتهاي 
برتر خصوصي کشــور توانسته است ســهم کوچکي در معرض و شناساندن شرکتهاي موفق و پیشــرو و مدیران خدوم آن را در عرصه اقتصادي کشور داشته باشد.

اقتصــادی کشــور برتــر  نشــریه 
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امســال در صنعــت بیمه دو نام چشــم نواز بــود یک دکتــر امرالهی، بیمه 
شــناس و مدرس بیمه و دوم بیمــه رازی، خوش خبرتریــن بنگاه صنعتی. 
بنیانگــذار بیمه را به روز نهم اســفند در تاالر اجتماعات صدا و ســیما دیدم 
بــا اینکه ایــن ناز پرورده او به هر دلیل دور از اوســت ولی این باغبان نهالش 
را دیــد که به باور همــگان، بیمه رازی فعل خواســتن را صــرف می کند.

دکتر امرالهی این مدیر صدیق و پاکدست را در سرسرای تاالر دیدم، عرض ادب 
کــردم و او به لطف دامان پٌرمهر پرورش یافته در خانواده ای فرهنگ پرور و به 
حرمت قلم پاسخ به نیکویی داد. خدا قوت گفتم و دست مریزاد که َچنته ای پُر از 
خبرهای خوش برای اصحاب خبر می داشت که در شمارگان آینده بدان خواهیم 
پرداخت. ختم کالم آنکه برای داشتن مشتریان وفادار باید بسان بیمه رازی در 
کوتاه ترین زمان، بهترین خدمات و پشتیبانی را ایفا نمود تا بشوی اولین شرکت 
بیمه ای دریافت کننده تندیس طالیی بیمه ای حمایت از حقوق مصرف کننده.
بیمــه رازی موفق به دریافت » تندیــس طالیی رعایت حقوق مصرف 
كنندگان« در هفدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
شــد. هفدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، در نهم 
اسفند، با حضور محمد شــریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسعود 
پزشکیان نایب رییس اول مجلس شــورای اسالمی، سیدمحمود نوابی رییس 
ســازمان حمایــت از حقوق مصرف کننــدگان و جمعــی از برترین صاحبان 
صنایع و فعاالن اقتصادی در مرکز همایش های صدا و ســیما برگزار شــد.در 
این همایش که بــا هدف افزایش انگیزه در تولیدکننــدگان و ارائه دهندگان 
خدمــات برای رعایــت حقوق مصرف کننــدگان، افزایش اعتمــاد و ترغیب 
مصرف کنندگان به اســتفاده از کاالها و خدمــات واحدهای دارای گواهینامه 
و تندیــس و افزایش رقابت ســازنده بیــن تولیدکننــدگان و ارائه دهندگان 
خدمــات در جهت ارائه محصوالت مرغوب و بــا کیفیت در روز ملی حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان برگزار می شــود، شــرکت های برتــر تندیس ها و 
گواهینامه هــای خود را از وزیر صنعت، معدن و تجارت دریافت کردند و بیمه 
رازی موفق به دریافت » تندیس طالیی رعایت حقوق مصرف کنندگان« شد.
گفتنی است تندیس فوق توسط دكتر محمود امراللهی، مدیرعامل شركت 
بیمه رازی دریافت شد. حضور بیمه رازی در این همایش به سال 89 باز می 
گردد. بیمه رازی ســال های 89 و 90 موفق به دریافت گواهینامه، سال های 
91 و 92 موفق به کســب تندیس برنز و ســال های 93 ، 94 و 95 به عنوان 
اولین و تنها شــرکت بیمه ای موفق به دریافت تندیس طالیی شــد.  امسال 
نیز برای چهارمین ســال متوالی و با حمایت مشــتریان همیشه رازی، بیمه 
رازی تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را در 
صنعت بیمه کشور دریافت کرد. بر اساس این گزارش، فرآیند ارزیابی بنگاه های 
اقتصادی برای دریافت این گواهینامه بر اســاس چهار شــاخص کلی قیمت، 
کیفیت، خدمات پس از فروش و رضایت مشــتری و با حضور مدیران ذی ربط 

سازمان حمایت و همچنین نمایندگان نهادهای مربوطه صورت گرفته است.
در ممیزی به عمل آمده توســط ســازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، 793 شــرکت و بنگاه بــرای حضور در این همایش ثبت نام 
کردند. همچنین 478 شرکت در کمیته های کارشناسی در شاخص های قیمت 

و کیفیت، رضایت مندی مشــتریان و خدمات فروش و پــس از فروش مورد 
ارزیابی قــرار گرفتند که در نهایت، 62 واحد بــرای دریافت تندیس طالیی، 
نقره ای و برنزی ارزیابی شــد که 28 بنگاه تندیــس طالیی دریافت کردند و 
برای 70 واحــد نیز گواهینامــه رعایت حقوق مصرف کنندگان صادر شــد. 
بنا به این گزارش، این جایزه معتبرترین جایزه ملی برای رتبه بندی شرکت های 
تولیدی و خدماتی کشــور است که هر ســاله پس از ممیزی سازمان حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با محوریت وزارت صنعت، معدن و 

تجارت اهدا می شود.
تاریخچه

شــرکت بیمه رازي بر اســاس قانون تاســیس موسســات بیمه غیر دولتي 
مصوب ششــم شــهریور 1380 مجلس شــوراي اســالمي و مجوز شــماره 
5194 مــورخ 1382/02/28 بیمــه مرکــزي جمهوري اســالمي ایران، با 
هدف توســعه فرهنــگ بیمه، ارتقــاء کیفیت خدمات بیمه اي و گســترش 

فضــاي رقابتي در صنعت بیمــه فعالیت خود را بعنوان اولین شــرکت بیمه 
خصوصي در ایران، از اوایل ســال 1382 با ســرمایه 140،000میلیون ریال 
آغــاز نمود که در ســال1393 و پس از آخرین مرحله افزایش ســرمایه این 
رقم به دو هزارمیلیارد ریال رســیده اســت. در ســال92 ترکیب سهامداران 
تغییــر یافتــه و در حال حاضــر مجموعه اي از اشــخاص حقیقي و حقوقي 
بعنوان ســهامدار شرکت بیمه رازي) سهامي عام( در حال فعالیت مي باشند.
از آن تاریخ تا امروز، شرکت بیمه رازي توانسته است با استخدام بیش از 600 
نفر همکار توانمند و مجرب و دایر ساختن 42 شعبه و 1040 نمایندگي عمومي، 
482 نمایندگــي بیمه هاي عمر و همکاري بــا بیش از 414 کارگزاري بیمه، 
خدمات خود را به سراسر ایران توسعه داده و خود را بعنوان یک شرکت بیمه 
اي صاحب اعتبار نزد عموم هم میهنان و نیز در قبال وزارتخانه ها و سازمان هاي 
بزرگ دولتي و نهادهاي عمومي و شرکت ها و بنگاه هاي خصوصي معرفي نماید .
همچنین شرکت بیمه ي رازي براي تضمین تعهدات خود توانسته است از طریق 
 TRUST INTERNATIONAL- CCR ALGERIA -  شرکت هاي
GIC و FAIR POOL پوشــش اتکایي مطمئني را براي خود فراهم نماید.

در طی 12 سال فعالیت این شرکت تعداد بیمه گذاران از مرز 8 میلیون نفر گذشته و 
حدود 500 هزار نفر اشخاص حقیقی و حقوقی تا کنون خسارت دریافت داشته اند.

دکتر امرالهی بر سکوی افتخار 
بیمه رازی فعل خواستن صرف می کند
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بانک کارآفرین به مجمع نشست
دانش جهانی ، راه حل ایرانی

کوثر برگ برنده بازار سرمایه
راه روشن کارآفرینی

مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده موسســه اعتباری کوثر)سهامی عام( 
مورخ 1396/12/20 در محل هتل ســیمرغ تشکیل گردید. در این مجمع که با 
حضور64 درصد از ســهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست مجمع 
برعهــده آقای محمدرضا جهانی بود که جنابان مجید عابدی  و حســین کرمی 
درمقــام نظار اول و دوم و آقای محمدرضا علی پور به عنوان دبیر مجمع انتخاب 
شــدند. درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای 
صورت پذیرفته در طی ســال مالی منتهی به 1395/12/30 و پس از اســتماع 
گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  

تصویــب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول 
ماده 129و با تقســیم ســود به کار خود پایان دادند.

امروزه تغییرات سریع و شتابان محیط های اقتصادی 
و اجتماعی در ســطح ملی و بیــن المللی ، تحوالت 
روز افزون فضای کســب و کار، دگرگونی سریع بازارها 
و افزایش رقابت پذیری ســبب شــده اســت تا بیش 
از گذشــته نقش کارآفرینان به عنــوان موتور محرک 
رشد و توسعه اقتصادی اهمیت یابد. تدوین راهبردها، 
سیاســت ها و برنامه های الزم برای گسترش روحیه و 
رفتار کارآفرینانه و ایجاد فضای مناسب تر برای فعالیت 
مدیران کارآفرین در کشورهای پیشرفته و اقتصادهای 
رو به رشد بویژه در دهه های اخیر حاکی از همین نقش 
روزافزون آنان در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی است.

در کشــور ما طی سنوات اخیر سیاست ها و نگاه ها به 
سوی کارآفرینان و کارآفرینی معطوف گردیده و اقداماتی 
نیز صورت پذیرفته است. اما با این حال هنوز حمایت از 
کارآفرینان بسیار محدود بوده و آنان با تمام مشکالت و 

تالش در جهت تبدیل ایده به محصول بایستی شخصا تمام ریسک سرمایه گذاری 
را عهده دار باشــند. در واقع کارآفرینان بدون حمایت و پشتیبانی جدی از سوی 
نهادهای ذیربط و با سرمایه محدود خود و نیز دریافت مقداری وام وارد یک فعالیت 
اقتصادی و صنعتی می شوند و طرح های کارآفرینی خود را به نتیجه می رسانند. 
بنابراین انتظار می رود که با نگاهی سیستمی و فراگیر به ظرفیت های کارآفرینان و 
با بهره گیری از تمامی ظرفیت های موجود و نهفته، و تقسیم وظایف و مسئولیت ها 
در سطح ملی توام با همگرایی و همدلی بین تمامی دست اندرکاران در بخش های 
دولیت و خصوص و پرهیز از نگاه های جزیره ای، محدودیت ها و مشکالت فرا روی 
کارآفرینان از میان برداشته شود تا آنان بتوانند همچون همتایان خود در کورهای 
پیشرفته و رو به رشد موجبات ارتقای تولید ناخالص ملی، انباشت سرمایه و افزایش 
بهره وری اقتصاد ملی همراه با به فعل درآوردن امکانات بخش های مختلف اقتصاد 

بویژه بخش صنعت به عنوان پیشران توسعه اقتصاد کشور را فراهم آورند. این موضوع 
از آن رو بسیار مهم است که میهن عزیزمان امکان عظیمی برای پیشرفت و توسعه 
دارد. کشور ما با پیشینه تاریخی و تمدنی پرسابقه، وحدت و یکپارچگی سرزمینی و 
شوق پیشرفت ملی، تنوع اقلیمی و گستردگی جغرافیایی، موقعیت ممتاز منطقه ای 
به لحاظ تسهیل در روابط اقتصادی و تجاری بین دو قاره اروپا و آسیا و برخورداری 
از آب هــای آزاد جهان، صنایع و ذخایر غنی انرژی و مواد معدنی، امکان تولیدات 
متنوع کشاورزی و صنعتی، زیرساختارهای نسبتا مناسب فیزیکی، وجود بازار با 
مقیاس مناسب اقتصادی ، گسترش زیربناهای اجتماعی مثل دانشگاه ها، رشدزنان 
و آگاهی جوانان، تجربه بیش از پنج دهه تولید و سرمایه گذاری صنعتی، و مهم 
تر از همه اینها برخوردار از مزیت نیروی انســانی جوان، 
تحصیلکرده ، خالق و مبتکر است اما علیرغم قابلیت ها 
و مزیت های فوق شاخص های اقتصادی بیانگر عملکرد 
نه چندان مناسب اقتصاد کشور طی دهه های اخیر است.
دکتــر عیســی رضایی مــردی از تبار راســت قامتان و 
سلحشــوران ســرزمین مرد پرور ایران زمین می باشد 
که توانســته کوثــر را برگ برنــده بازار ســرمایه کند.
کوثر چنان ســربلند گردید که بزرگانی با خدمت باالتر 
از نیــم قرن در گرداب افتاده ولی ناخدای کشــتی کوثر 
چنــان هدایت گری کرده که دوســت و دشــمن برای 
تعریف عملکردش زبان به تحسین گشوده اند. خداقوت 
مرد ســربلند میدان کار و اندیشه که کارآفرینی و امین 
صادق بر مردم بودن مثل تــو الگوی همگان باید گردد. 

پیام هیات مدیره
ســهامداران ارجمند با عنایــات خداوند متعــال و ابراز 
خرســندي از خدمتگذاري شــما عزیزان ،خالصه اي از 
عملکرد ســال 1395 موسسه تقدیم حضورتان میگردد: 
موسسه اعتباري کوثر با استعانت از خداوند متعال و تمسک به نام مقدس کوثر با 
تکیه بر تعهد و تخصص همکاران ساعی و اعتماد مشتریان ارزشمند خود ،تعهد 
خلق ارزش براي ســهامداران و جلب رضایت مشــتریان محترم را سرلوحه خود 
قرارداده است. تحقق شعار آینده از آن ماست جز با همراهی سهامداران و مشتریان 
ارزشمند امکان پذیر نمی باشد و الزمه آن ارائه راهکارهاي نوآورانه و ایجاد تمایز 
در ارائه خدمات قابل اتکاء به منظور خلق ارزش مستمر براي سهامداران، می باشد

عملكرد سال 9۵:
1- مدیریت و کنترل مستمر عملکرد موسسه

2- مدیریت و برنامه ریزی در راستای تحقق اهداف تعیین شده
3- افزایش سطح رضایتمندی مشتریان از طریق ارائه خدمات متمایز و قابل اتکاء

4- نظارت بر حسن اجرای کلیه ضوابط و بخشنامه های بانک مرکزی ج.ا.ا
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5- تدوین خط مشی مناسب جهت ارتقاء سطح و عملکرد مدیریت ریسک موسسه
6- حرکت در راستای کاهش قیمت تمام شده منابع

7- برنامه ریزی و اقــدام الزم در خصوص خروج از بنگاه داری و واگذاری دارایی 
های غیرمولد

8- طاحی و پیاده ســازی طرح های اعتباری در راستای مدیریت بهینه مصارف
9- تمرکــز بر بانکــداری دیجیتــال و راه اندازی نرم افزارهــای کاربردی بانکی
10- افزایش سطح آگاهی و تخصص پرسنل با اتخاذ سیاست های آموزشی هدفمند

برنامه هاي آتی هیات مدیره:
1- بهبود و توسعه مدل کسب وکار

2- طراحی و پیاده سازي مدل بهینه سیستماتیک ترکیب منابع و مصارف
3- اقدام در راستاي بهینه سازي ساختار مالی

4- بهبود شاخص هاي عملکردي و کارایی
5- مدیریت بهینه و کاراي دارائیهاي مولد موسسه

تملیکــی امــوال  و  مولــد  غیــر  هــاي  دارائــی  فــروش  مدیریــت   -6
7- مدیریت مســتمر هزینه ها در راستاي کاهش هزینه هاي عملیاتی و ستادي
8- توســعه خدمات الکترونیک نظیر موبایل بانــک، تلفن بانک و اینترنت بانک

افتخارات كسب شده در سال 9۵  
1- کسب رتبه 46در بین 100 شرکت برتر اقتصادي

2- کسب نشان پژوهشگر منتخب توسط کارشناس فناوري اطالعات از پژوهشکده 
پولی و بانکی 

3- کسب عنوان رهبر دیجیتالی در جایزه ملی تحول دیجیتالی
4- کسب تقدیرنامه دوستاره براي تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی در جایزه 

ملی تعالی و آموزش توسعه منابع انسانی
5- دریافت تندیس سیزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران در بخش 

تبلیغات به عنوان روابط عمومی برگزیده
6- برگزاري دومین جشنواره رشد، یادگیري و موفقیت هاي پایدار کوثر 

7- تقدیر از دکتر عیسی رضایی مدیرعامل موسسه اعتباري کوثر به عنوان مدیر 
پژوهشی منتخب نظام بانکی در پنجمین مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوري

8- تقدیر معاون رئیس جمهور از حمایت کوثر در حفاظت از محیطزیست و منابع 
طبیعی

9- حمایت کوثر از سوپر مغز ایران در مسابقات دوساالنه جهانی محاسبات ذهنی 
آلمان2016 و در بخش هاي Surprise در تقسیم اعداد توان دار رتبه سوم و حل 

معادله درجه 3 رتبه چهارم را کسب گردید
10- کسب نشان عالی برترین مدیریت ســرآمد در صنعت بانکداري، استاندارد 
و جایــزه بیــن المللــی )Supporter of customer welfare( حامی رفاه 
مشــتریان در خدمات بانکداري از ســوي کشــور آلمان و نشــان ملی برترین 
روابــط عمومی دانش محــور و کارآمد در صنعت بانکــداري در اجالس آیتک
11- کســب رتبه ملی روابط عمومی کوثر در جشنواره انتشارات روابط عمومی

12- تجلیل از رئیس شعبه موفق موسسه اعتباري کوثر در هفتمین گردهمایی 
رؤساي موفق نظام بانکی کشور

تاریخچه 
موسســه اعتبــاري کوثــر در تاریخ1388/9/2موفق به اخذ موافقــت اصولی از 
بانک مرکــزي جمهوري اســالمی ایران شــد و فعالیت اقتصادي خــود را در 
چارچــوب موازین شــرع مقدس به صورت رســمی از بهمن مــاه 1389 آغاز 
نمــود و مفتخر به ارائه خدمات در 350شــعبه در سراســر کشــور میباشــد . 
توفیقات این موسســه در بازار رقابتی بانکها و ســایر مؤسسات اعتباري باسابقه 
و حرکت در مســیر سیاســت هاي بانک مرکزي سبب اخذ مجوز پذیره نویسی 
ســهام موسسه از سوي بانک مرکزي در بازار بورس اوراق بهادار تهران در مورخه 
1390/11/17 همزمان با مبعث حضرت رسول اکرم ) ص( گردید . در این راستا 
پذیره نویسی 450 میلیارد ریال سهام شرکت مالی و اعتباري کوثر ) سهامی عام 
در شرف تأسیس ( در تاریخ 1391/5/21 تماماً از طریق شبکه کارگزاري فرابورس 
ایران انجام و با توجه به استقبال بی نظیر سهامداران ، پذیره نویسی در روز نخست 
عرضه به پایان رســید . همچنین بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران در تاریخ 
1391/9/26 برگزاري مجامع شــرکت مالی و اعتباري کوثر بالمانع اعالم نمود و 
درخواســت آگهی دعوت به مجمع مؤسس این شــرکت و درج در روزنامه هاي 

کثیراالنتشار در تاریخ 1391/10/6 از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار تائید گردید . 
همچنین به استناد مجوز شماره 91/94277 بانک مرکزي ، شرکت مالی و اعتباري 
کوثر مرکزي )ســهامی عام ) با شماره 434259 در تاریخ 1391/11/16 به ثبت 
رسید و نماد موسسه نیز تحت عنوان » و کوثر« در تاریخ 1391/12/9در فرابورس 
در گروه واسطه گري هاي مالی و پولی درج گردید . در مجمع عمومی فوق العاده 
صاحبان سهام شرکت مالی و اعتباري کوثر مرکزي نیز افزایش سرمایه شرکت از 
مبلغ 1500میلیارد ریال به مبلغ 4000 میلیارد ریال ) از محل مطالبات حاصل 
شــده و آورده نقدي ســهامداران ) طی یک یا چند مرحله و پس از اخذ مجوز از 
ســازمان بورس و اوراق بهادار تصویب گردید . همچنین با تغییر عنوان شــرکت 
مالی و اعتباري کوثر مرکزي به شــرکت اعتباري کوثر مرکزي موافقت شد . در 
این راســتا با مجوز ســازمان بورس و اوراق بهادار افزایش سرمایه از طریق حق 
تقــدم در خرید ســهام جدید با دو ماه مهلت انجام و در تاریــخ 28 آبان ماه 95 
درصد آن محقق گردید . در ادامه بانک مرکزي طی نامه شماره 311120 مورخ  
1392/10/23 انتشار عمومی حق تقدم هاي استفاده نشده موسسه اعتباري کوثر 
را در فرآیند افزایش ســرمایه از مبلغ 1500 میلیارد ریال به مبلغ 3000میلیارد 
ریال در چارچوب کلیه قوانین و مقررات مربوط بالمانع اعالم نمود و پذیره نویسی 
در مهلت 10 روزه قانونی پایان یافت و پس از تایید اداره ثبت شرکت ها همزمان 
با ایام ااهلل دهه فجر در تاریخ 1392/11/14 از مجموع هشــت بانک و موسسه در 
شرف تأسیس ، به عنوان اولین موسسه اعتباري ، مجوز رسمی فعالیت خود را از 
بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران دریافت نمود و به شبکه بانکی کشور پیوست.

پنجــاه  عنــوان  بــه   1394/6/2 تاریــخ  از  کوثــر  اعتبــاري  موسســه 
گردیــد.  درج  ایــران  فرابــورس  دوم  بــازار  در  شــرکت  هشــتمین  و 
بر اســاس مصوبــه مجمع عمومی فــوق العــاده 1393/12/21 ، مصوبه هیأت 
مدیره مورخ 1394/2/27 ، مجوز شماره 294741  مـــورخ 1393/11/5 بانـک 
مرکـزي جمهـــوري اسـالمی ایـران و مجـوز شـــماره 121/311973 مـورخ 
1394/12/15 سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردیـــد سـرمایه شـرکت بـا 
سـلب حـــق تقـدم خریـد ســـهام از سهامداران فعلی و صدور سهام جدید از 
مبلغ 3/000 میلیارد ریال به مبلغ 6/000 میلیارد ریال افزایش یابـــد . بـا اخذ 
مجــوز شــماره 139430400901042332 مــورخ 1394/4/31 از اداره ثبت 
شرکتها اعالمیـه پـــذ یره نویســـی چاپ گردید . که از تاریخ 1394/5/10 به 
مدت 30 روز پذیره نویسی صـورت پـذیرفت . در تـاریخ 1394/11/12 همزمان 
با ایام ااهلل دهه فجر افزایش ســرمایه در اداره ثبت شــرکت ها به ثبت رســید 
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بیمه نوین تا دو ســه سال پیش حال و روز خوبی نداشت و با زیان انباشته وسهم 
حداقلی از بازار برای آن افقی روشن در آینده قابل تصور نبود و کمتر کسی در بازار 
سرمایه وصنعت بیمه باور داشت که بیمه نوین زخم دار و پرالتهاب را بتوان رام کرد. 
و آنگاه ورق برگشت که تیم مدیریتی کاردان و کاربلد که با یک عملکرد و رزومه 
درخشــان در دیگر شرکتهای بیمه ای خط شکنی و نواندیشی در صنعت بیمه را 
معنایی نوی کرده بودند به مسند مدیریت بیمه نوین نشستند. همانروزها که نوشتیم 
با مهندس کریم خان زند و تیم همراه بیمه نوین و با یک ایده نوین این بیمه نوین 
بازارها را درخواهد نوردید بسیار ُخرده بر ما گرفته شد که چنان و چنان و بحمداله که 
شاهدیم ققنوس وار شرکت با تدبیر مهندس کریم خان زند در مقام ناخدای کشتی 
بیمه نوین و سکانداری به نام آرام رشیدی در کسوت مرد شماره یک مالی شرکت و 
پاسخگویی و روابط تعاملی و دوطرفه مطلوب جناب شمسایی در مقام مدیریت روابط 
عمومی با اهل رسانه باعث شده که کشتی در طوفان مانده شرکت به ساحل ارامش 
نزدیک و نزدیکتر شود .امروزه دوست و دشمن بر شاهکار مدیریتی و عملکردی این 

هنروران شهادت دهند که این مدیران کارُکشته آن کردند که کسی باورش نداشت.
مدیران ارشد بیمه نوین نشان دادند با شایسته ساالری، دیسیپلین کاری و انضباط مالی 
در کنار یک برنامه مدون برای تعالی می توان همه سایه های سیاه را با قلموی خوش 
رنگ تالش مجاهدگونه به بهترین الوان درآورد. مردان و مدیران بی ادعا و توانمند ، 
شما الیق ترین برای کسب این تندیس بودیدکه داوران واقعی و ممیزان راستین آن 
مردمان عزیز این مرز پرگهر می باشند. براستی که تفکری جدید در بیمه نوین باعث 
شد در صنعت بیمه نگرشی نو شکل بگیرد برای اعتالی این صنعت 80 ساله کشور.    
شــركت بیمه نویــن در هفدهمین همایــش ملــی حمایــت از حقوق 
مصرف کنندگان موفق به دریافت تندیس طالیی حقوق مصرف كنندگان شد.

پس از ارزیابی های صورت گرفته توسط کمیته های تخصصی و فنی سازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، شرکت بیمه نوین موفق به دریافت تندیس طالیی 
هفدهمین دوره از جایزه ملی رعایت حقوق مصرف کننده شد و وزیر صنعت، معدن و 
تجارت این جایزه را به آرام رشیدی؛ معاون پشتیبانی و امور اقتصادی بیمه نوین اعطا کرد.

شــرکت بیمه نوین از ســال 1387 به طور مداوم در شــاخص هــای مورد نظر 
ســازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکننــدگان در حوزه قیمت، 
کیفیت، خدمــات پس از فروش و رضایت مشــتریان مورد ارزیابی و ســنجش 

قرار گرفته اســت و به عنوان نخســتین شــرکت بیمه ای دارنــده جایزه ملی 
رعایت حقوق مصرف کنندگان، امســال نیز تندیس طالیــی را از آِن خود کرد.
هفدهمیــن همایــش روز ملــی حمایت از حقــوق مصرف کننــدگان با هدف 
افزایــش انگیــزه و حساســیت در تولیدکننــدگان و ارائه دهنــدگان خدمات 
بــرای رعایت حقوق مصرف کنندگان، امروز نهم اســفند مــاه با حضور محمد 
شــریعتمداری؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسعود پزشکیان؛ نایب رئیس اول 
مجلس شورای اسالمی، ســیدمحمود نوابی؛ رئیس ســازمان حمایت از حقوق 
مصرف کننــدگان، نیره فیروزبخت؛ رئیس ســازمان ملی اســتاندارد و صاحبان 
صنایــع و فعــاالن اقتصــادی در مرکز همایش های صدا و ســیما برگزار شــد.

در این همایش که با هدف افزایش انگیزه در تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات 
برای رعایت حقوق مصرف کننــدگان، افزایش اعتماد و ترغیب مصرف کنندگان 
به اســتفاده از کاالها و خدمات واحدهــای دارای گواهینامه و تندیس و افزایش 
رقابت ســازنده بیــن تولیدکننــدگان و ارائه دهندگان خدمــات در جهت ارائه 
محصــوالت مرغوب و با کیفیت در روز ملی حمایــت از حقوق مصرف کنندگان 
برگزار می شــود، وآقای  آرام رشــیدی به نمایندگی از شــرکت بیمه نوین 
موفق به دریافت » تندیس طالیی رعایت حقوق مصرف كنندگان« شــد.

بر اســاس این گــزارش، فرآینــد ارزیابی بنگاه هــای اقتصادی بــرای دریافت 
ایــن گواهینامــه بر اســاس چهار شــاخص کلی قیمــت، کیفیــت، خدمات 
پــس از فــروش و رضایت مشــتری و بــا حضور مدیــران ذی ربط ســازمان 
حمایــت و همچنیــن نماینــدگان نهادهــای مربوطــه صورت گرفته اســت.
در ممیزی به عمل آمده توســط ســازمان حمایت از حقــوق مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، 793 شــرکت و بنــگاه برای حضور در ایــن همایش ثبت نام 
کردنــد. همچنین 478 شــرکت در کمیته های کارشناســی در شــاخص های 
قیمــت و کیفیت، رضایت مندی مشــتریان و خدمات فروش و پــس از فروش 
مورد ارزیابی قرار گرفتند که در نهایــت، 62 واحد برای دریافت تندیس طالیی، 
نقــره ای و برنــزی ارزیابی شــد که 28 بنــگاه تندیس طالیــی دریافت کردند 
و بــرای 70 واحد نیــز گواهینامه رعایــت حقوق مصرف کنندگان صادر شــد. 
بنا به این گزارش، این جایزه معتبرترین جایزه ملی برای رتبه بندی شــرکت های 
تولیدی و خدماتی کشور است که هر ساله پس از ممیزی سازمان حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت اهدا می شود.

تاریخ تأسیس
شــرکت بیمه نوین بــه عنوان هجدهمین شــرکت بیمه در کشــور جمهوری 
اســالمی ایــران در تاریــخ 1384/10/20 تحت شــماره 263461 در اداره ثبت 
شــرکت های تهران به ثبت رســیده و پس از اخذ مجوز فعالیت از بیمه مرکزی 
ایران )به شــماره 30881 مورخ 1384/12/14( فعالیت خود را آغاز نموده است.

مؤسسان شركت
مؤسسان شرکت شامل سه گروه:

- بانکی و مالی )بانک اقتصاد نوین و شرکت های وابسته(
- صنعتی )شرکت توسعه صنایع بهشهر و شرکت های وابسته(

- ساختمانی )شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران و شرکت های وابسته، شرکت 
پیمانکاری بین المللی استراتوس و شرکت های وابسته( هستند.

بیمه نوین با مدیریتی دانا
ثمرات تفکر و نگرش نوی مدیریتی در یک بنگاه اقتصادی
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» شفا   « سهم  هر  یالی  4ر  150 قیمت  کشــف  شد:  نجام  ا ن  تهرا بورس  در   96 ســال  ولیه  ا عرضه  هفتمین 

روز چهار شنبه مورخ 16 اسفند ماه ، تعداد 117 میلیون سهم، معادل 10 درصد 
از سهام شرکت ســرمایه گذاری شفادارو  با نماد)شفا( به روش ثبت سفارش 
به قیمت هر ســهم 4150 ریال در بورس تهران کشــف قیمت و معامله شد.
همچنین با عرضه اولیه این شرکت در بورس  تهران تعداد شرکت های فعال 
در بورس به 326 عدد رســید و به ارزش بازار 4890 میلیارد ریال افزوده شد.
شــرکت » شــفا » به عنوان پانصدوشانزدهمین شــرکت پذیرفته شده  در 
بورس تهران می باشــد و در عرضه اولیه امروز، تعداد 832 ســهم به هر کد 
معامالتی حقیقی و حقوقی تخصیص یافت.شــایان ذکر است نشست خبری 
با حضور مدیران ارشــد بورس تهران و به همراهی اصحاب رســانه برگزار شد 
و به ســواالت خبرنگاران به طور مبســوط پاسخ داده شــد.الزم به ذکر است 
روز چهار شــنبه مورخ16 /12 /1396، تعداد 117943000  سهم معادل 10 
درصد از ســهام شرک سرمایه گذاری شــفادارو به عنوان پانصدوشانزدهمین 
شــرکت پذیرفته شــده برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام شــرکت در 
فهرســت شرکت های پذیرفته شــده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش » 
ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی «گروه » ساخت سایر محصوالت 
شیمیایی « و طبقه » ساخت محصوالت دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده 
در داروســازی و محصوالت دارویی گیاهی « در فهرست نرخ های بازار دوم و 
در نماد »شــفا« به شیوه ثبت ســفارش جهت کشف قیمت عرضه اولیه شد.

یادآوری می شــود در ســالجاری هفت شــرکت هــای وب، تولیدی چدن 
ســازان، بــه پرداخت ملت، فــوالد کاوه جنوب کیش، تامین ســرمایه امید، 
مدیریت صنعت شوینده توســعه صنایع بهشهر و شفادارو عرضه اولیه شدند.

همچنین اوراق بدهی صکوک اجاره سایپا 143 و 403، اوراق مشارکت شهرداری 
شیراز و گچساران، صکوک اجاره صنعتی و معدنی گل گهر)صگل 411، صگل 
1411(، و بزرگترین تامین مالی بخش خصوصی  با صکوک مرابحه ایران خودرو 
)صخود412، صخود 1412، صخود 0012( در بورس تهران درج و معامله شدند.
صنــدوق های پذیرش شــده و معامله شــده در ســال 96 شــامل صندوق 
قابــل معاملــه در اوراق بادرآمــد ثابــت کمند و فیروزه آســیا می باشــد.

تاریخچه
شــرکت سرمایه گذاری شــفادارو   بصورت ســهامی خاص در تاریخ 6دیماه 
1383 و تحت شماره 237561 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری 
تهران به ثبت رســیده است. شرکت سرمایه گذاری شفادارو در قالب موضوع 
فعالیت اصلی خود در حال حاضر با ســرمایه گذاری در شــرکت های دارویی 
عهده دار مسئولیت نظارت و اداره بر هفت شرکت در صنعت داروسازی کشور 
بوده که در زمینــه های مختلف تولید محصوالت دارویی فعالیت می نمایند.

در راســتای افزایش بهره وری اقتصادی و استفاده کارآ و حداکثری از منابع و 
سرمایه های در اختیار، شرکت سرمایه گذاری شفادارو )سهامی خاص( در سال 

1383 به منظور برنامه ریزی متمرکز و دســتیابی به فرصت های پیش رو در 
صنعت و بازار دارویی کشور با سرمایه اولیه 3 میلیارد ریال تاسیس و متعاقب آن 
سرمایه شرکت به مبلغ 391 میلیارد ریال و نهایتاً در سال 1391 سرمایه شرکت 
به مبلغ 1179 میلیارد ریال افزایش یافته است. به موجب مصوبه سازمان بورس 
اوراق بهادار شرکت سرمایه گذاری شفادارو )سهامی خاص( جزء نهادهای مالی 
و تحت نظارت سازمان مذکور قرار گرفته است. شرکت سرمایه گذاری شفادارو 
)سهامی خاص( دارای 7 شــرکت تابعه ، در صنعت دارویی کشور می باشد .

چشم انداز شركت
ایجاد ارزش آفرین ترین شرکت سرمایه گذاری دارویی در ایران با بهره مندی از برترین 
توان مدیریتی و منابع انسانی و فناوری نوین از طریق شرکت و شرکت های تابعه

ماموریت و رسالت شركت
حرکت به سمت برخورداری از تکنولوژی های نوین در صنعت دارویی و تولید 
محصوالت جدید با ارزش افزوده بیشــتر در شــرکتهای گروه بکارگیری تمام 
تالش و توان و ایجاد شایســته ســاالری در شــرکت و گروه به منظور بهبود 
و ارتقای منابع در اختیار با بهره گیری از خالقیت همکاران شــرکت و گروه.

افزایــش بهره وری کمی و حفظ و افزایش ســطح کیفی محصوالت تولیدی 
گروه به منظور فراهم نمودن رضایتمندی اقشار نیازمند به محصوالت شرکت 
های گروه و رضایتمندی ایشــان و بهبود ســالمتی در سطح عمومی جامعه.

ارتقای بهره وری و افزایش درآمد شــرکت در قالــب فعالیت های اقتصادی 
و در نتیجــه ایجاد ســودآوری برای شــرکت هــای گروه به منظــور ایجاد 
ارزش افــزوده در داراییها و ســرمایه های در جریان، متعلق به ســهامدارن.
بهــره گیــری از فرصــت هــای جــذب منابــع از بازار پــول و ســرمایه.
تاکیــد بر نخبــه گرایی، اشــتغال بهره ور و مشــارکت جویی عــزم آفرین.

ارزش های شركت
ما به ایجاد زمینه خالقیت و نوآوری تاکید داشــته و به مشارکت جدی توجه 

خاص می نماییم.
ما یک سازمان یادگیرنده هستیم و از تجربیات و دانش یکدیگر کمال استفاده 

را می نماییم.
ما به ارزش های انسانی، عزت نفس، وسعت دید، کمال در اندیشه، صراحت در 

گفتار و صداقت در عمل می اندیشیم.
ما به اســتفاده از شــیوه های نوین مدیریتی برای نیل به آرمان های شرکت 

اعتقاد داریم.
نوآوری و خلق ایده جدید رمز ماندگاری ماست.

هم افزایی گروهی در بین شــرکت های تابعه و پرهیز از رقابت درون گروهی، 
اعتقاد به تعامل صادقانه و پاسخگویی متقابل بین هلدینگ و شرکت های تابعه  

اصول اعتقادی ماست.
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مهندس علی صفوی نژاد با دست پُر آمده بود 
پاکســان هم آورده اصل چهارترومن و هم پیروز و پیشرو  میدان در عرصه سالمت

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شرکت پاکسان )سهامی عام( مورخ 
1396/12/15 در محل سالن همایش هاي بین المللي هتل المپیک  برگزار گردید.  
در این مجمع که با حضور 76/59 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاســت مجمع برعهده آقای اسامه آیت الهي بود، که آقایان امیر شفیعي و داراب 
وکیلي در مقام نظار اول و دوم و آقای علي صفوي نژاد 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 1396/09/30 و پس از استماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129و با تقسیم سود به ازاء هر سهم 
410 ریال به کار خود پایان دادند. همچنین موسسه حسابرسی سخن حق به سمت 
حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به سمت 
بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 1397/09/30 انتخاب شدند.
در خیابان استاد معین امروز و زمینهای طرشت آن روزها، چند دیگ جوش، صابون 

تولید می کرد که اراده مردی از محله گلچخانه کاشان با 
آن پالتو ماهوت و کاله شابگاه معروف و اراده مصمم دیگ 
جوشان از آن محل برداشت و کارخانه صابون سازی گلنار 
را بپا کرد. کاتب این ســطور در دهه های چهل و پنجاه 
شمســی در خدمت آن بزرگوار و شرکت بودم که هنوز 
رپرتاژ و آگهی های معرفی محصول آن برهه و دهه بعد و 
الگوهایی هستند که در مدیریت تبلیغات امروزه در آکادمی 
های کشور تدریس می گردد. صحبت از شرکتی توانمند 
و به روز که در سه شیفت کاری با مجهزترین وسایل روز 
جهان هیچگاه محصولش انبار نمی شد به اقصی نقاط 
کشور گشته تا ز ریشه بِکند بنیاد افریت دشمن سالمتی را،
صحبت از پاکسان است و مدیریت به نامش.پاکسان آمد 
و عرضه شد تا اصل چهارترومن از صحنه سالمت ایران 
رخت بر بندد. و این قصه پر فراز و فرود بود تا که امروز بر 
مسندش مدیری نشسته که دل و جان و عقل و هوش 

را سالهاســت در طبق اخالص گذارده تا پاکسان همان شود که می بایست بود و 
بنیان گذارش حاج محمود الجوردی این بچه گلچخانه کاشان می خواست که بشود.

پیام هیات مدیره
ســپاس خداونــد یکتــا را که بار دیگــر توفیق ارائــه عملکرد یک ســاله هیات  
مدیــره را به ســهامداران محتــرم، بر ما ارزانی داشــت و امید آنکــه تالش این 
مجموعــه مورد رضایت شــما قرار گیرد. اطمینان داریم که شــما ســهامداران 
گرامــی بــر اوضاع فعلی اقتصادی کشــور و مشــکالت و معضــالت پیش روی 
صنعت بــه خوبی آگاهید؛ لــذا مواردی را به اختصار به اســتحضار می رســانیم:
1 - مرور كلی بر وضعیت و تحوالت این صنعت در سال مالی مورد گزارش
در سالی که گذشت اتفاقات متعددي در بازارهاي هدف داخلی و صادراتی شرکت 

پاکسان رخ دادند که بر کسب و کار این شرکت تأثیرگذار بودند.
در بازارهاي صادراتی عمده اتفاقات عبارت بودند از:

الف ( انتخاب پاکسان بعنوان صادرکننده نمونه
ب ( افزایش 4 درصد فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل

ج ( فرصت حضور فعال تر در منطقه قفقاز و کشورهاي CIS باتوجه به کم شدن 
فعالیت ترکیه بدلیل مشکالت سیاسی

در بازارهاي داخلی چالش هاي عمده اتفاقات عبارت بودند از:
الف( ورود جدي رقباي خارجی به صورت تولید کننده و وارد کننده در محصوالت 

مختلف شوینده

ب ( کاهش قدرت خرید خانوارها
ج ( افزایش حاشیه سود توزیع شده رقبا در سطح عاملین فروش براي حفظ سهم بازار

د ( توسعه شبکه فروشگاه هاي زنجیر ه اي در کشور
و ( افزایش تعرفه برخی از ملزومات وارداتی

م (  ارائه تخفیفات گسترده به مصرف کننده براي جلب رضایت مصرف کنندگان در بازار
ه ( افزایــش فشــار تبلیغاتی رقباي بزرگ در تمامی ســطوح بــراي کنترل بازار
۲- مرور كلی بر جایگاه شــركت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال 

مالی مورد گزارش
براساس تناژ فروش کل، شرکت پاکسان در مقایسه با رقبا در رتبه سوم قرار گرفته است.

3- بیان استراتژی شركت
رهبری صنعت شوینده، ارزش آفرینی برای مشتریان ، بهبود مستمر در محصوالت 

و خدمات خواهد بود.
۴- مرور كلی بر عملكرد شركت و میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و 

دستاوردهاي مهم در سال مالی مورد گزارش
مهم ترین دستاوردها در بازار داخلی عبارتند از: 

الــف ( تحقق 98 درصدي فــروش در بخش مصرفی و 
تحقق 104 درصدي اهداف فروش در بخش صنعتی
ب ( تمرکز بر بسترسازی با رویکرد در بازاریابی محور

ج ( برنامه ریزي براي برندسازي در الیه هاي مختلف بازار
د ( طراحــی و تولیــد پــودر با فرموالســیون خاص
ه ( وجه به فروشگاههاي زنجیره اي به عنوان کانال توزیع آینده
عمده دستاوردهاي حاصله در حوزة صادرات به 

قرار زیر بوده است:
الف ( افزایش 11 درصد فروش تناژي ســال 96 نسبت 

به سال 95
ب ( مذاکــره و رایزنــی درخصــوص بازارهاي جدید
درسال مالی مورد گزارش، اهداف و برنامه تعیین شده در 
ارتباط با EPS با پوشــش 98 درصد میزان پیش بینی 
تحقق یافت ودر رابطه با بودجه مقداري تولید 99 درصد 
ومبلغ فروش 99 درصد محقق گردید. ضمنا دررابطه با صادرات مقدار 34,928 تن انواع 
محصوالت با پوشش 102 درصد از بودجه ارزي و 109 درصد از بودجه ریالی محقق گردید.

۵- بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شركت براي سال مالی آتی
دستیابی حداکثر سهم بازار داخلی با محصوالت نوآورانه و انگیزش تقاضاي مصرف 

کنندگان با تکیه بر برنامه ریزي مشخص، تبلیغات و روابط عمومی خواهد بود.
تاریخچه

شــرکت تولیدی پاکسان در مورخه ششــم دی ماه 1341 تحت شماره 8493 در 
اداره ثبت شــرکت ها و مالکیت صنعتی شــهر تهران با نام )پاک کن با مسئولیت 
محدود( به ثبت رســیده اســت. طبق صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العاده 
مورخ 21 تیرماه 1342 نام و نوع شــرکت به )شــرکت سهامی پاک کن( و سپس 
بنا بر تصمیــم مجمع عمومی فوق العــاده مورخ 30 مهر ماه 1349 به شــرکت 
)ســهامی خاص پاکســان( تغییر یافته است. همچنین به موجب تصمیم مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1373/06/30 نوع شــرکت از ســهامی خاص به )سهامی 
عام( تبدیل شــده و در تاریخ 1373/11/04 سهام آن در سازمان بورس اوراق بهادار 
تهران پذیرفته شده است. مرکز اصلی شرکت در تهران واقع شده و با توجه به اینکه 
بیش از 51 درصد ســهام آن به طور غیرمستقیم به شرکت توسعه صنایع بهشهر 
تعلق دارد، شرکت پاکسان از جمله شرکت های گروه توسعه صنایع بهشهر است.

موضوع فعالیت اصلی شــرکت طبق ماده 3 اساسنامه، عبارت از تهیه و تولید انواع 
مواد شــوینده و پاک کننده، محصوالت بهداشــتی و آرایشــی، کارهاي تولیدي و 
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بازرگانی، سرمایه گذاري، صادرات، واردات و انجام هر نوع عملیات و معامالتی است 
که به صورت مســتقیم یا غیرمســتقیم مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد .

به موجب پروانه های بهره برداري شماره 2/2/4/62/11259 مورخ 1343/3/17، 45666 
مورخ 1348/8/13، 72270 مورخ 1/5/30239/1349،20/3/13/د مورخ 1379/10/17 
واصالحیه هاي بعدي که توسط وزارت صنایع صادر شده است، با ظرفیت اسمی تولید 
بالغ بر 247 هزار تن انواع محصوالت شوینده و بهداشتی و پاک کننده فعالیت می نماید.

جایگاه شركت در صنعت
شرکت در صنعت تولید محصوالت شوینده و بهداشتی فعالیت می کند و شرکت 
در بین شــرکتهاي فعال در این صنعت با حجم فروش معادل مبلغ 3/789/065 
میلیــون ریال در رابطه با صابــون و کفشــوي در رده اول، در رابطه با محصوالت 
صنعتــی در رده دوم و دررابطــه با پودرهاي شــوینده در رده ششــم قــرار دارد.

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

باتوجه به اینکه بخشــی از منابع مالی شرکت از طریق تســهیالت ریالی و ارزي 
ازسیســتم بانکی تامین شده لذا ســود و کارمزد مربوط به تسهیالت ریالی مزبور 
در چارچوب هزینه هاي شــرکت لحــاظ گردیده و فروش محصوالت پوشــش 
هزینــه هــاي مزبور را می دهد لذا شــرکت در این ارتباط با توجــه به ثبات نرخ 
ســود وکارمزد تســهیالت اعطایی فاقد ریسک ناشی از نوســانات نرخ بهره می 
باشــد. لیکن در رابطه با تسهیالت ارزي داراي ریسک نوســان نرخ ارز می باشد.

۲- ریسك كیفیت محصول 
باتوجه به اینکه محصوالت شــرکت توســط واحد کنترل کیفیت شرکت به طور 
مرتــب مورد کنتــرل قرار می گیرد و همچنیــن به طور ادواري توســط مراجع 
ذیربط قانونی کنترل می شود لذا شرکت فاقد ریسک کیفیت محصول می باشد.

3- ریسك ناشی از نوسانات نرخ ارز
 باتوجــه بــه اینکــه بخش قابــل مالحظــه اي از خریدهــاي شــرکت ) مواد 
اولیــه و قطعات لــوازم یدکی( به صــورت وارداتــی و ارزي بوده لــذا در صورت 
تغییــر در نــرخ برابري ارز نســبت به ریال شــرکت داراي ریســک می باشــد.

۴- ریسك قیمت نهاده هاي تولید 
بــا توجــه بــه نوســانات نــرخ ارز و تورم شــرکت داراي ریســک می باشــد.

۵- ریسك كاهش قیمت محصوالت 
ریســک کاهــش قیمت توســط رقبــا بصــورت ارائــه تخفیف مطرح اســت
6- ریســك مربوط به عوامل بین المللی و یــا تغییرات مقررات دولتی 
بــا توجه به اینکه شــرکت جهــت تولید محصوالت خــود نیاز بــه خرید مواد 
اولیــه خارجــی دارد که امکان تامیــن آن در داخــل وجود نداشــته و ازطرف 
بخشــی از فروش شــرکت بصورت صادرات می باشــد لذا درصــورت تغییرات 
اساســی در روابــط وعوامــل بین المللی، شــرکت داراي ریســک می باشــد.

7- ریسك تجاري 
باتوجه به بند باال ونوع صنعت شرکت و وضعیت اقتصادي حاکم بر جامعه ، شرکت 

داراي ریسک تجاري می باشد.
8- ریسك اقبال مشتریان به محصوالت جایگزین

علیرغــم اینکه محصوالت خارجی جایگزین براي بخشــی از تولیدات شــرکت 
وجــود داشــته واز طرف دیگر مقــداري محصــوالت وارداتی مشــابه از طریق 
مبادي غیر رســمی وارد کشــور می شــود ولیکن در طی ســنوات اخیر شرکت 
از اقبــال عمومی جهت محصوالت خود برخوردار بوده لذا شــرکت امیدواراســت 
که ریســک ناشــی از اقبال مشــتریان به محصوالت جایگزین درحداقل باشد.

9- ریسك نقدینگی 

باتوجه به نحوه وصول مطالبات از مشتریان ) عمدتاً شرکت به پخش( با توجه به سقف 
تسهیالت اخذ شده از سیستم بانکی، درصورت تداوم روند پرداخت تسیهالت توسط 
بانک ها، شرکت در این زمینه داراي ریسک قابل مالحظه اي در تامین به موقع منابع 

مالی نخواهد بود.
دستاورد هاي مهم در سال مالی منتهی به 96/9/3۰ : 

- تمرکــز براي بســتر ســازي بــاز تعریف بنــگاه با رویکــرد بازاریابــی محور
- برنامه ریزي براي پیاده ســازي الگوي برند ســازي در الیــه هاي مختلف بازار
اهــم تقدیرنامــه هــا و گواهینامــه هــای اهدایــی  بــه شــرکت پاکســان

- تندیس و تقدیرنامه صادرکننده ممتاز سال 1396
- تندیــس و گواهینامــه صادرکننــده نمونــه ســال 1395 اســتان تهــران

- نشان برتر کیفیت در سال 1395
- تندیس زرین همایش حمایت از مصرف کنندگان در سال 1394

- تندیس و گواهینامه صادرکننده نمونه سال 1394 استان تهران
- گواهینامه و تندیس نقره ای رعایت از حقوق مصرف کنندگان در سال 1393

- گواهی یکصد برند ارزشمند ایران - برند پاکسان در سال 1393
- گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان استان تهران در سال 1393 تندیس و 

گواهینامه صادرکننده ممتاز سال 1393 
- لوح و تندیس، واحد تولیدی نمونه در سال 1392

- لوح و تندیس، پیشتاز بازار در حوزه بهداشتی شوینده و پاک کننده در سال 1392
- گواهینامه 100 شرکت برتر کشور در سال 1391

- تندیس اجالس جهانی مدیریت برند در سال 1391
- گواهینامه و تندیس همایش استاندارد کیفیت و تولیدات صادرات محور در سال 1391

- گواهینامه و تندیس حلقه های کنترل کیفیت در سال 1391
- گواهینامه و تندیس سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع 

شوینده در سال 1391
- گواهینامه و تندیس شرکت برتر جشنواره برترین شرکتهای ایران در سال 1391
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مجمــع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام 
شرکت سرمایه گذاری سپه )ســهامی عام( مورخ 
1396/12/20 در محل مرکز همایش بین المللي 
دانشگاه الزهرا )س( برگزار گردید.  در این مجمع 
کــه با حضــور 81 درصدی ســهامداران حقیقی 
و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان 
بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی 
برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای دکتر 
ناصر آخوندی بود، که آقایــان حمیدرضا بهزادی 
پــور و دکتر مهرداد نعمتی به ترتیب در مقام نظار 
اول و دوم و آقــای دکتر همایونپور به عنوان دبیر 
مجمــع انتخاب گردیدند. درادامه با قرائت گزارش 
هیات مدیره به مجمع مربــوط به اهم فعالیتهای 
صــورت پذیرفته در طی ســال مالــی منتهی به 
1396/09/30 و پس از استماع گزارش حسابرس 
و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات 
خــود ضمن  تصویــب صورتهای مالــی و تنفیذ 
معامالت مشمول ماده 129و با تقسیم سود 220 
ریالی به کار خود پایان دادند. همچنین موسســه 
حسابرسی کوشــامنش به سمت حسابرس مستقل 
و بازرس قانونی اصلی و موسســه حسابرسی هادی 
حساب تهران به سمت بازرس علی البدل شرکت برای 
ســال مالی منتهی به 1397/09/30 انتخاب شدند.
تاالر بزرگ دانشــگاه الزهرا شاهد حضور اکثریتی 
ســهام داران ســرمایه گذاری ســپه بود. مجمع 
نشینان خبر سود 220 ریالی هر سهم ، حسابهای 
شفاف و بدون بند حسابرســی و ترسیم و تبیین 
و اجرای برنامه هــای مدون در بازارهای جهانی و 
ایران و نقش سرمایه گذاری در آن را از زبان دکتر 
همایون پور که یکی از نخبه های بازار ســرمایه و 
از بچه مســلمان های آبدیده در ســنگر مسجد و 
بسیج و خانواده معظم شهدا می باشد می شنیدند 
و حظش را می بردند.عملکردی شایسته و بایسته 
از مدیری آبدیده که با صداقت کاری و یاران مطلع 
در خدمت سهام داران تحسین همگان را با طنین 
صلوات پــی در پی با خود همــراه می کرد.دکتر 
فرهیخته و خــوش ذوق و تیم مدیریت همراه، ما 
باور داریم که شما هر کدام اُستونی هستید بر پایه 

چادر بزرگ صنعت این کشور برای رونق و پیشرفت 
اقتصاد و بهبــود وضعیت معیشــت عموم مردم.

پیام هیات مدیره
هیأت مدیره امانتدار ســهامداران محترم بوده و به 
منظور حراســت و ارتقاء امانت واگذار شده وظیفه 
خود می داند که از انجام هیچ کوشــش و تالشی 
در این راه دریغ نورزد. مدیریت شرکت در راستای 
تحقق این هدف و با اعتقادی راسخ به منظور ادامه 
روند پویایی و موفقیت شرکت؛ در سال مالی مورد 
گزارش در جهت اصالح و کاهش ریسک پرتفوی 

و اســتفاده بهینه از موقعیت های بازار ســرمایه، 
اقدامات اساسی به عمل آورده و برنامه ریزی های 
خود را بر اســاس رضایت منــدی و حفظ و ارتقاء 
منافع کلیه ذینفعان بنا نهاده است. گزارش حاضر 
در برگیرنده اهم فعالیتهای شــرکت در جهت نیل 
به اهداف و استراتژی های شرکت می باشد. هیأت 
مدیره و مدیریت شرکت معتقد است موفقیتهای 
کسب شده در سایه الطاف خداوند متعال و حمایت 
بیدریغ ســهامداران محترم حاصل شــده است. 
تعامل مطلوب و اســتفاده از نظــرات و انتقادات 
سازنده شما ســهامداران محترم، بی تردید چراغ 
راه نیــل به اهــداف ما در آینده نیــز خواهد بود. 
در این راســتا بهره مندی از نظرات و رهنمودهای 
شــما عزیزان را ارج نهاده و آن را بستری مناسب 
جهت بهبود فرآیندهای تصمیــم گیری و برنامه 

ریزی خــود می دانیم. در خاتمه الزم می دانیم از 
تمامی ســهامداران محترمی که مّنت نهاده، قدم 
رنجه کرده و در این مجمع حضور به هم رســانده 
اند صمیمانه تشــکر و قدردانــی نماییم. مدیریت 
شرکت طبق رسالت و وظایف خود در هر زمان با 
افتخار پذیرا و پاسخگوی سهامداران محترم بوده و 
مقدم شــما عزیزان را که بدون شک همراه با خیر 
و برکت برای شــرکت می باشد، گرامی می دارد.

برنامه های آتی شركت
برنامه ها و فعالیت های آتی شــرکت در راستای 
اهداف کالن شــرکت در زمینه های ذیل طراحی 

گردیده است:
- تداوم اصالح مســتمر پرتفوی ســهام با هدف 

کاهش ریسک و افزایش بازدهی سرمایه گذاریها.
مالــی. نویــن  ابزارهــای  از  بهره گیــری   -

- آماده سازی و فروش داراییهای راکد یا کم بازده 
در جهت تقویت ســودآوری و نقدینگی شــرکت.
- ارائه خدمات الکترونیکی مطلوب به سهامداران 
و ســایر ذینفعان شــرکت با هدف افزایش میزان 
آنــان. اطالعــات  بهره منــدی  و  رضایتمنــدی 
- پیگیری جــدی وصول مطالبات معوقه از طریق 
اشخاص حقیقی و حقوقی و با استفاده از حمایت اداره 
حقوقی بانک سپه از گذر راهکارهای قانونی و اجرایی.
- اقدامات جدی جهت تعیین تکلیف زمین لواسان 
و برنامــه ریزی جهت فروش تعــدادی از قطعات.
- تقویت بدنه کارشناسی شرکت و استفاده هر چه 
بیشتر از سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری.
تجزیه و تحلیل ریسک پرتفوی سرمایه گذاری ها
از منظر محیط قانونی، شــرکت از بدو تاســیس 
در چارچــوب قوانین و مقررات عمومی کشــور، 
قانــون تجـــارت و آیین نامه ها و دســتورالعمل 
هـــای مصـــوب ســـازمان بـــورس و هیـأت 
مـــدیره فعالیـت نمـوده اســـت و ماننـد سـایر 
شــرکتهای ســرمایه گذاری در این صنعت ناچار 
به مواجهه با انواع ریســک ها به شرح ذیل است:
ریسک سیســتماتیک: یا ریسک بازار، آن ریسکی 
است کـه کلّیـت بـازار سـرمایه را تحـت الشـعاع 
قـرار داده؛غیرقابل پیش بینی و اجتناب ناپذیر است 

مجمع نشینان به خود بالیدند
سرمایه گذاری سپه با دکتر همایون پور حرفی خوش برای سهامداران داشت
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و با متنوع ســازی پرتفوی نیز قابل حذف نیست.

ریســک ناشــی از تغییرات نرخ بهــره و نرخ ارز.
ریســـک قیمـــت گـــذاری و قـــانون گـذاری 
هـــا در تعیـین نـرخ هـای خریـــد مـواد اولیـه 
یـــا فـــروش محصـــوالت در صنایــع مختلف.
اهم اقدامات انجام شده در سال مالی مورد گزارش

- تهیه گزارشــات کارشناسی در خصوص تحلیل 
اقتصــاد جهانی، اقتصاد کالن کشــور، مســائل 
روز صنایــع مختلــف، ابزارهای مالــی مختلف و 
همچنین وضعیت ســودآوری شــرکتها به عنوان 
منبع اصلی تصمیم گیری های مدیریت شــرکت.

- شرکت در جلسات کارشناســی با هدف تبادل 
نظر در خصوص بررســی اثرات سیاستهای کالن 
اقتصادی کشور و عملکرد و برنامه های شرکتهای 

بورسی.
- حضــور در مجامــع عمومــی عــادی و فــوق 
العــاده شــرکتهای ســرمایه پذیــر در جهــت 
صیانــت از ســرمایه گــذاری های انجام شــده 
مدیریتــی. و  کنترلــی  نقشــهای  ایفــای  و 

- پایش و اصالح روزانه ترکیب پرتفوی ســرمایه 
گذاری ها در راســتای رسیدن به پرتفوی هدف از 
طریق گردش دارایی ها و ارتقای ارزش خالص آنها.

- خروج تدریجی از صنایع کم بازده و اســتفاده از 
فرصتهای بازار سرمایه علی الخصوص عرضه های 
اولیه و ورود به صنایع پربازده و دارای ریسک متناسب.

- برگــزاری مجمع عمومی فوق العاده با دســتور 
جلسه افزایش سرمایه

- تهیــه، تدوین و ارائه بودجه شــرکت در مقاطع 
ســه ماهه، شــش ماهــه، نــه ماهه و ســالیانه.

- تهیه و ارســال به موقع اطالعات، گزارشــات و 
صورتهای مالی به نهادهای نظارتی و سهامدار عمده

- برنامــه ریزی تامین مالــی و مدیریت نقدینگی 
به منظور اســتفاده از فرصت های سرمایه گذاری
- پیگیری وصول مطالبات از شرکتهای سرمایه پذیر

هــای  معافیــت  و  هــا  مشــوق  شناســایی   -
آن از  گیــری  بهــره  راهکارهــای  و  مالیاتــی 

- پیگیری رفع مشکالت سرمایه گذاری در زمین 
لواسان

- تهیه صورت تطبیق مانده تعداد ســهام هر یک 
از ســهامداران با شرکت ســپرده گذاری مرکزی

پیشینه فعالیت
شــرکت ســرمایه گذاری ســپه )ســهامی عام( 
در تاریــخ 1370/06/02 توســط بانک ســپه به 
صورت ســهامی عام تأســیس و از مهرماه همان 
ســال فعالیت رســمی خود را آغاز نمود. شرکت 
در تاریــخ 1371/10/19 در بــورس اوراق بهادار 
تهــران پذیرفتــه و اولین بار ســهام آن در تاریخ 
1371/12/26 مــورد معاملــه قرار گرفته اســت. 

موضوع فعالیت
بــه طور خالصــه موضوع فعالیت شــرکت طبق 
مفــاد مــاده )3( اساســنامه عبــارت اســت از:
- ســرمایه گذاری در ســهام، واحدهای سرمایه 
گــذاری صنــدوق هــا یــا ســایر اوراق بهــادار

- ســرمایه گذاری در مســکوکات، فلزات گرانبها، 
گواهی ســپرده بانکی و ســپرده های ســرمایه 
گذاری نزد بانکها و موسســات مالی اعتباری مجاز

- ســرمایه گذاری در ســایر دارایی هــا از جمله 
دارایی هــای فیزیکی، پروژه های تولیدی و امالک

- ارائــه خدمــات مرتبط بــا بــازار اوراق بهادار 
صندوقهــای  در  ســمت  پذیــرش  همچــون 

بــازار و  مالــی  تامیــن  گــذاری  ســرمایه 
- گردانی اوراق بهادار، مشــارکت در تعهد پذیره 

نویسی و تضمین نقدشوندگی
تغییرات سرمایه

سرمایه شــرکت در بدو تاسیس مبلغ 20 میلیارد 
ریال )شامل بیســت میلیون سهم، 1/000 ریالی 
بــا نام( بوده که طی چند مرحله به شــرح زیر به 
مبلــغ 6/691 میلیارد ریال افزایش یافته اســت. 
افزایش سرمایه از 5/382 میلیارد ریال به 6/691 
میلیــارد ریــال در شــرف انجام بــوده و افزایش 
ســرمایه به منظور رســیدن ســرمایه شرکت به 
مبلغ 8/000 میلیارد ریال میلیارد ریال در اختیار 
هیات مدیره قرار گرفته اســت تــا حداکثر ظرف 
مدت دو ســال پس از اخذ مجوز، اقــدام نمایند.

اقتصاد جهان
بذر امیدی که در اواخر سال 2016 جوانه زده بود 
از نیمه دوم ســال 2017 به بار نشست و سالی که 
گذشت شــاهد بهبود کلی شاخص های اقتصادی 
و افزایش قیمت کاالهای اساسـی بـودیم. گرچـه 
چـالش هـای بلندمـدت همچـون نابرابری توزیع 
ثروت، پایین بودن نــرخ بهره کوتاه مدت و حجم 
روزافزون بدهی های دولت ها بر ســر جای خود 
بـاقی هستند ولی در سالی که پشت سر گذاشتیم، 
رشــدها و صعودهای ایجاد شــده، بر بیش از 75 
 GDP درصد کشـورهای دنیـا (بر اساس شاخص
(اثرگــذار بوده و ردی از خود به جای نهاده اند. در 
این میان، کشـــورهای کـم درآمـد کـه عمومــا 
صــــادرکننده انــرژی و یــا درگیــر منازعــات 
سیاســــی داخلــی و منطقــــه ای هســتند و 
عمــوم ایــن کشــورها آسیب پذیری زیادی نیز 
در مواجه با مخاطرات ناشی از تغییرات جوی کره 
زمین دارند، چشم امید به جذب سرمایه و استفاده 
از فرصت های کوتاه مدت ایجاد شده، دوخته اند.
وضعیت سهام شركت در بورس اوراق بهادار

تـــاریخ  شــرکت ســرمایه گــذاری ســپه در 
1371/10/19 در بـــورس اوراق بهـــادار تهـران 
در گـروه واسـطه گـری مالی )سرمایه گذاری( با 

نماد وسـپــه درج شده و سهام 
آن برای اولـــین بـار در تـاریخ 
1371/12/26 مـــورد معاملــه 
قرار گرفته است. در تاریخ تهیه 
گزارش تعداد 16 شرکت سرمایه 
گــذاری در بــورس اوراق بهادار 
قالب صنعت سرمایه  تهـران در 
گذاری ها به ثبت رسیده اند که 
در مجموع با در اختیار داشــتن 
بـیش 81 هـــزار میلیـارد ریال 
بازار، حـــدود 2 درصـد  ارزش 
از کـــل ارزش بـــازار بـــورس 

را تشـــکیل داده انـــد. در حـال حاضـر شـرکت 
ســرمایه گذاری سپه به لحاظ ســرمایه و ارزش 
بازار در رتبه چهارم این صنعت قرار گرفته اســت.

 شرکت ســرمایه  گذاری سپه )ســهامی عام( در 
تاریخ 70/6/2  به صورت ســهامی عام تأسیس و 
از مهرماه همان ســال فعالیت رسمی خود را آغاز 
نمود. شــرکت در تاریخ 1371/10/19 در بورس 
اوراق بهادار تهران پذیرفته و اولین بار ســهام آن 
در تاریــخ 1371/12/26 بــه مبلــغ 1300 ریال 
معاملــه گردیــد. مرکز اصلی شــرکت در تهران، 
خیابان آفریقا، خیابان آناهیتا، پالک 18می باشــد.

موضوع فعالیت
موضوع فعالیت شرکت طبق مفاد ماده 2 اساسنامه 

عبارت است از:
الــف- موضوعات فعالیــت اصلی عبارت اســت 
از خریــد، فــروش و ســرمایه گــذاری در اوراق 
بهادار بــا رعایت مقررات مصوب ســازمان بورس 
و اوراق بهــادار بــا هدف کســب انتقــاع بدون 
قصــد کنتــرل عملیات شــرکت ســرمایه پذیر
ب- موضوعــات فعالیــت فرعی عبارت اســت از:

1-  ســرمایه گــذاری در ســایر مــوارد از جمله 
دارایــی های فیزیکی، پروژه هــای تولیدی،پروژه 
هــای ســاختمانی، فلزات گــران بهــا، گواهی 
ســپرده بانکی و ســپرده های ســرمایه گذاری 
نــزد بانکها و موسســات مالی و اعتبــاری معتبر

2-    ارائــه خدمات مرتبط با بــازار اوراق بهادار و 
نهادهای مالی پس از تائید یاصدور مجوز توســط 

سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله:
1( پذیرش ســمت در صندوقهای سرمایه گذاری، 
صنــدوق های زمیــن و ســاختمان، صندوقهای 

پرمخاطره و سایر نهادهای مالی
بهــادار اوراق  بازارگردانــی  مالــی  تأمیــن   )2
3( مشــارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار

4( تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق 
بهادار

3-    ســرمایه گذاری و مشــارکت در تأســیس 
نهادهای مالی، بورس ها و بازارهای خارج ازبورس
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نیم قرن حضور پر افتخار در بازار این کشــور ، پنجاه ســال نقش آفرینی موثر 
بر صنعت و کشــاورزی، از شــرکت گیاه و اســتاد محمد خصوصــی و خانواده 
فرهیخته وی نقشــی بی بدیل ســاخته که هر چه بگوییم توان آن نباشــد که 
بــه کمال و درســتی از این مرد کارآفرین و قهرمان صنعــت ایران که در میان 
نــام ها نام او و مجموعه و خانواده اش نامدارترین اســت حق مطلب ادا شــود.

شركت گیاه موفق به دریافت » گواهینامه رعایت حقوق مصرف كنندگان« 
در هفدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان شد. هفدهمین 
همایــش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، در نهم اســفند، با حضور 
محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسعود پزشکیان نایب رییس 
اول مجلس شورای اسالمی، سیدمحمود نوابی رییس سازمان حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان و جمعی از برترین صاحبان صنایع و فعاالن اقتصادی در مرکز 
همایش های صدا و سیما برگزار شد.در این همایش که با هدف افزایش انگیزه در 
تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات برای رعایت حقوق مصرف کنندگان، افزایش 
اعتماد و ترغیب مصرف کنندگان به استفاده از کاالها و خدمات واحدهای دارای 
گواهینامه و تندیس و افزایش رقابت سازنده بین تولیدکنندگان و ارائه دهندگان 
خدمات در جهت ارائه محصوالت مرغوب و با کیفیت در روز ملی حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان برگزار می شود، شرکت های برتر تندیس ها و گواهینامه های خود 

را از وزیــر صنعــت، معــدن 
و تجــارت دریافــت کردنــد 
و ســركار خانــم تابنده 
از  نمایندگی  بــه  خصوصی 
شركت گیاه موفق به دریافت 
» گواهینامه رعایت حقوق 
مصرف كننــدگان« شــد.

بر اساس این گزارش، فرآیند 
اقتصادی  بنگاه هــای  ارزیابی 
برای دریافــت این گواهینامه 
بر اســاس چهار شاخص کلی 

قیمت، کیفیت، خدمات پس از فروش و رضایت مشتری و با حضور مدیران ذی ربط 
ســازمان حمایت و همچنین نمایندگان نهادهای مربوطه صورت گرفته است.

در ممیزی به عمل آمده توســط ســازمان حمایت از حقــوق مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان، 793 شــرکت و بنگاه برای حضــور در این همایش ثبت نام 
کردند. همچنین 478 شــرکت در کمیته های کارشناســی در شــاخص های 
قیمــت و کیفیت، رضایت مندی مشــتریان و خدمات فــروش و پس از فروش 
مــورد ارزیابی قرار گرفتنــد که در نهایــت، 62 واحد بــرای دریافت تندیس 
طالیی، نقــره ای و برنزی ارزیابی شــد که 28 بنگاه تندیــس طالیی دریافت 
کردند و برای 70 واحد نیز گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان صادر شد. 
بنا به این گزارش، این جایزه معتبرترین جایزه ملی برای رتبه بندی شرکت های 
تولیدی و خدماتی کشور است که هر ساله پس از ممیزی سازمان حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت اهدا می شود.

تاریخچه شركت گیاه
شــرکت گیاه با بیش از پنجاه سال ســابقه در امر تولید نهاده هاي کشاورزي، 
کودهاي شیمیائي و سموم دفع آفات نباتي اولین تولید کننده کودهاي شیمیائي 
کامل و مرکب و بزرگترین تولید کننده سموم دفع آفات نباتي با 30000 تن در 
یک شیفت در ایران میباشــد. واحد تحقیق و توسعه شرکت گیاه اولین دارنده 
گواهــي R&D از وزارت صنایع و معادن در زمینه تولید کودهاي شــیمیایي و 

ســموم دفع آفات نباتي در ایران است. این شرکت با بهره گیري از آزمایشگاه و 
کارخانه بسیار مجهز و کامل خود و همچنین برخورداري از اطالعات روز دنیا و 
ارتبــاط با مراکز علمي و تحقیقاتي دنیا با کنترل دقیق بر روي کلیه محصوالت 
تولیدي، تولیدات خود را بر اساس استانداردهاي FAO و IFA عرضه مینماید.

محصوالت تولیدي این شركت عبارتند از:
1- سموم دفع آفات و بیماریهاي نباتي: حشره کشها، قارچ کشها، علف کشها، کنه 
کشها، نماتدکشها، حلزون کش و دور کننده جوندگان )با کلیه فرموالسیونهاي 

مختلف موجود در دنیا(.
2- روغن امولسیون شونده: روغن امولسیون شونده سوپر اویل که در سمپاشي 
زمستاني و تابستاني براي مبارزه با تخم و پوره کنه ها و شپشکها با اثر پوششي 

کامل سبب از بین رفتن آنها خواهد شد.
3- کودهــاي شــیمیائي کامــل و مرکب به نام هــاي قطره طــال و میکرو با 
فرموالسیونهاي مختلف به صورت پودري، گرانول و مایع سوسپانسیون که قابل 

استفاده براي کلیه گیاهان زراعي و باغي میباشد.
4- مواد افزودني 

5- حشره کش هاي خانگي
6- مواد باغباني

شــرکت گیاه قادر به تولید هر 
نوع فرموالســیون سم و کود 
جامد، پــودري یا مایع خواهد 
بود لذا چنانچه براي کشــت 
و زراعتي خاص فرموالســیون 
توصیــه کــودي خاصــي  و 
مد نظر باشــد این شــرکت 
قــادر به تولید آن مي باشــد.
ظرفیــت  بزرگتریــن  داراي 
تولید نهاده هاي کشــاورزي، 
دامــي و بهداشــتي در ایران
داراي مجهزترین آزمایشگاه سنتز و کنترل کیفیت سموم دفع آفات و بیماریهاي 

نباتي و نهاده هاي کشاورزي در ایران
داراي آزمایشگاه سنتز کودها و سموم بیولوژیک

داراي پروانه R&D )تحقیق و توسعه( از وزرات صنایع و معادن
عضو رسمي و سهامدار انجمن تحقیق و توسعه ایران

داراي بزرگترین کتابخانه در رابطه با ســموم و کودهاي شیمیایي، بیولوژیک و 
بهداشت محیط

داراي بیش از 100 مقاله داخلي و خارجي در رابطه با ســموم دفع آفات نباتي، 
تغذیه گیاه و حشره کشهاي خانگي

داراي پروانــه هــاي متعــدد ثبــت شــده ســموم و کودهــاي شــیمیایي 
و صــادرات رســمي آنهــا بــه کشــورهاي خاورمیانــه و شــمال افریقــا
برنده تندیس کارآفرین برتر از ســومین جشنواره قهرمانان صنعت ایران 1386

واحد نمونه کشوري در سال 1387
قهرمان قهرمانان صنعت و اقتصاد ایران در چهارمین جشنواره قهرمانان صنعت 

واقتصاد در سال 1387
برگزیده به عنوان یکي از مدیران برتر در سال 1387

برگزیده به عنوان پیشکسوت صنعت شیمیایي ایران در روز صنعت ومعدن 1388
برنده تندیس رعایت حقوق مصرف کننده در سال 1388

شرکت گیاه اولین و برترین
دکتر تابنده خصوصی برگزیده هفدهمین همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کننده  
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البرز دارو
با دکتر علی مرتضوی در سکوی افتخار 

کاتب این ســطور لطف اصل چهار ترومن برای سالمت جامعه را دیده و خود با 
پوســت و گوشت لمس کرده است من فرزندان درد کشیده بعد از جنگ جهانی 
دوم و فقر بهداشــت در ســطح گسترده و سفیران سالمت گســیل شده برای 
تراخوم،کچلــی، وبا، حصبه، و ... بخوان هر آنچه ســفیر مرگ بود را خوب به یاد 
دارم، بیش در گذشــته فرو نرویم که امروزش را باید دید . و امروز روز شــرکت 
البرزدارو در ســکوی افتخار به برکت وجود جوانانی که فرزندان راستین بوعلی، 
فارابی و جابرابن حیان در بســط گسترش ســالمت همگانی هستند و به یُمن 
داشــتن این مدیران جوان و محقق به دانش فنی روز صنعت دارو دســت یازیده 
و امروز در رتبه ششــم جهانی در علم داروشناســی و داروسازی قرار گرفته ایم. 
َمخلص کالم آنکه البرز دارو و جوان ســرفرازش دکترعلی مرتضوی تبریزی یک 
پاتک به اهریمن درد است که به تدبیر درمانگری درد را از صحنه روزگار محو می 
کنند و مردم به پاس این خدمت لوح زرین به آن عطا کرده اند مبارک است این 
لوح و تندیس که دهنده آن مردمان این ســرزمین کهن و قدرشناس می باشند.
شــركت البرزدارو موفق به دریافــت » گواهینامه رعایت حقوق مصرف 
كنندگان« در هفدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان شد. 
هفدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، در نهم اســفند، 
با حضور محمد شــریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسعود پزشکیان 
نایب رییس اول مجلس شورای اسالمی، سیدمحمود نوابی رییس سازمان حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان و جمعی از برترین صاحبان صنایع و فعاالن اقتصادی در 
مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد.در این همایش که با هدف افزایش انگیزه 
در تولیدکننــدگان و ارائه دهندگان خدمات برای رعایت حقوق مصرف کنندگان، 
افزایش اعتماد و ترغیب مصرف کنندگان به استفاده از کاالها و خدمات واحدهای 
دارای گواهینامه و تندیس و افزایش رقابت سازنده بین تولیدکنندگان و ارائه دهندگان 
خدمات در جهت ارائه محصوالت مرغوب و با کیفیت در روز ملی حمایت از حقوق 
مصرف کننــدگان برگزار می شــود، و دكتر علی مرتضوی مدیرعامل شركت 
البرزدارو موفق به دریافت » گواهینامه رعایت حقوق مصرف كنندگان« شد.

بر اســاس این گزارش، فرآینــد ارزیابی بنگاه های اقتصادی بــرای دریافت این 
گواهینامه بر اساس چهار شــاخص کلی قیمت، کیفیت، خدمات پس از فروش 

و رضایت مشتری و با حضور مدیران ذی ربط سازمان حمایت 
و همچنین نمایندگان نهادهای مربوطه صورت گرفته است.

در ممیزی به عمل آمده توســط ســازمان حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 793 شرکت و بنگاه برای 
حضور در این همایش ثبت نام کردند. همچنین 478 شرکت 
در کمیته های کارشناسی در شاخص های قیمت و کیفیت، 
رضایت مندی مشتریان و خدمات فروش و پس از فروش مورد 
ارزیابی قرار گرفتند که در نهایت، 62 واحد برای دریافت تندیس 
طالیی، نقره ای و برنزی ارزیابی شد که 28 بنگاه تندیس طالیی 

دریافت کردند و برای 70 واحد نیز گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان صادر شد. 
بنا به این گزارش، این جایزه معتبرترین جایزه ملی برای رتبه بندی شــرکت های 
تولیدی و خدماتی کشور است که هر ساله پس از ممیزی سازمان حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت اهدا می شود.

تاریخچه شركت :
شــرکت البرز دارو )ســهامی عام( در تاریخ 1355/5/11 بصورت شرکت سهامی 
خــاص تأســیس و طــی شــماره 25828 مورخــه 1355/5/11 در اداره ثبت 
شــرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. شرکت در تاریخ 1375/9/25 
به شــرکت ســهامی عام تبدیل و در تاریخ 1375/11/24 در بورس اوراق بهادار 
تهــران پذیرفته شــد. در حال حاضر، شــرکت البرز دارو )ســهامی عام(، جزء 
واحدهای تجاری فرعی گروه دارویی ســبحان و شــرکت ســرمایه گذاری البرز 
می باشــد . مرکز اصلی شرکت  در تهران و نیز کارخانه آن در قزوین واقع است.

زمینه های فعالیت :
موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه به موجب تصمیم مجمع فوق العاده 
مورخ 1386/4/13، تأســیس هر قسم کارخانه یا مؤسسه برای ساخت و فروش 
هر گونه محصوالت داروئی، غذائی، مواد شیمیایی و آرایشی و تجهیزات پزشکی، 
وارد کردن محصوالت ســاخته شــده دارویی، غذایی، مواد شیمیایی و آرایشی و 
بهداشتی، ملزومات و تجهیزات پزشکی و توزیع آن، وارد کردن ماشین آالت مربوط 
بــه تولید و اصالح و یا تغییر صنعتی مواد، همچنیــن وارد کردن مواد اولیه خام 
یا نیمه ســاخته و لوازم بسته بندی مورد استفاده در محصوالت فوق الذکر و انجام 
عملیات تحقیقاتی و معامالت بازرگانی در حدود موضوع شــرکت و مشــارکت 

در شــرکت های دیگر و خرید و فروش سهام آنها می باشد. به موجب پروانه بهره-
برداری شــماره 323044 مورخ 1368/5/8 که توسط وزارت صنایع صادر شده، 
بهره برداری از کارخانه با ظرفیت ســاالنه 290 میلیون عدد قرص، 17 میلیون 
شیشه شربت و سوسپانسیون و 17 میلیون پوکه آمپول در سال 1362 آغاز شده 
اســت و بر اساس پروانه بهره برداری شــماره 127/16621 مورخ 1384/10/18 
به 733 میلیون عدد قرص، 19 میلیون عدد شیشــه شــربت و سوسپانســیون 
و 45 میلیون پوکه آمپول تغییر یافته اســت.قابل ذکر اســت که در حال حاضر 
توان تولید شرکت بیش از 1/3 میلیارد عدد قرص ، سی میلیون شیشه شربت و 
65 میلیون پوکه آمپول ، 5 میلیون عدد سرنگ آماده تزریق پریفیلد می باشد .

محصوالت تولیدی شركت البرز دارو :
ســبد محصوالت تولیدی البرزدارو در ســه گروه دارویی به شرح  زیر می باشد :

مایعات )شربت - سوسپانسیون - ساشه(
جامدات )قرص ، ویال و کپسول(  

فرآورده های تزریقی و استریل ) آمپول ، سرنگهای آماده تزریق ، پودرهای تزریقی (
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سیمان کرمان برند شایسته ملی بین صنایع سیمانی کشور
به همت تدبیر مدیری الیق سیمان کرمان به پا خاست

برنامه های مدون مدیریتی مهندس رحمانی برای پیشرفت و اعتالی سیمان کرمان

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان کرمان )سهامی عام( 
مورخ 1396/12/13 در محل ســالن نگین هتل بــزرگ ارم برگزار گردید.  در این 
مجمع که با حضور 83/25 درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بــازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای علیرضا فاطمي بود، که ســرکار خانم الهام 
خلیلي و آقــای حمیدرضا گنجي به ترتیب در مقام نظــار اول و دوم و آقای داود 
خاني اجاقکندي به عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند. درادامه با قرائت گزارش 
هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی 
منتهی به 1396/09/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع 
نشــینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویــب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشــمول ماده 129و با تقسیم سود به ازاء هر ســهم 340 ریال به کار خود پایان 
دادند. همچنین ســازمان حسابرسي به سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی 
اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 1397/09/30 انتخاب گردید. 
مهندس رحمانی با دســت پُر به مجمع آمده بود و از هر چه رقم سخن می رفت 
او عدد باالتر رو می کرد. شــفافیت حســابها، رتبه برترین کسب سود 340 ریالی 
و توجه به اهل مشــتری مداری همه و همه نشــان از آن می داشت که مهندس 
رحمانی که در صنعت ســیمان نامی آشناست خوب عنان کار را به دست گرفته و 
خوب می تازاند. مدیر رزومه دار شــرکت گزارش عملکرد کوتاه مدت حضور خود 
را داد که تحســین همگان را در پی داشت. با نیم قرن تجربه مطبوعاتی و پُرشمار 
کارنامه مدیریتی که به رشــته تحریر کشــیده ام اکنون به استاد رحمانی عرض 
می کنم آنچه در مجموعه می باشــد از دهه چهل مانده و نیاز اساسی به نوسازی 
دارد حتی دفتــر تهران که برخورد با ارباب قلــم را از حوزه قدرت نگاه می کنند.

ســیمان کرمان پس از دوره کوتاه مدت شــش ماه حضور جنــاب احمدزاد اصل 
در مقــام مدیرعامل بــا تصمیم اعضای هیــات مدیره و حمایت مدیران ارشــد 
ســیدکو و ســهامداران عمده بقولی رختــی نو در تن لبــاس مدیریت خود کرد 
و در پیامــد آن اولین قــدم در احیای مجدد قلب تپنده عمران و آبادانی اســتان 
یعنی ســیمان کرمان با بازنگــری مدیریت جدیــد در تمام شــئون کاری بود.

مهندس رحمانی از روز قبول تصدی مدیریت عامل با یک عزم راسخ و با تعیین یک 
تیم مدیریت یک دست ، همسو، توانمند و کوشا از رئیس کارخانه، مدیر بازرگانی و 
مدیر مالی و اقتصادی و... تالش نمود که با معرفی هر چه بیشتر محصوالت جدید 
از جمله ســیمان سفید و بازاریابی موثر از یک سو و از سوی دیگر با ایفای صحیح 
مسئولیت اجتماعی خود در قبال جامعه از جمله در نظر گرفتن تسهیالت ویژه برای 
تامین سیمان جهت بازسازی مناطق زلزله زده در کرمان و شهرستان کوهبندان و 
توابع و ... بتواند عملکردی شایسته را تقدیم ذینفعان سازد که هم سودآفرینی و ارزش 
آوری را نشان برود و هم اعتالی جایگاه برند خوش نام شرکت را در بین دیگر رقبا.

بگفته مدیر خوش فکر و الیق شرکت جناب مهندس رحمانی که در دو دهه گذشته 
در یک دوجین شرکت های کانی و سیمانی از کارشناسی و مشاوره تا مدیریت ارشد 
قبول پســت کرده و بی منت خدمت را معنا کرده است در شرکت سیمان کرمان 
به عنوان بزرگترین مجموعه تولیدی سیمان جنوب شرق کشور و به عنوان یکی از 
سرمایه های بی بدیل منطقه ای در افق پیش روی مدیریتی خود که با دقت تنظیم 
گردیده است ارتقاء روزافزون توان کیفی و کمی تولیدات ، سطح باالی تنوع محصوالت 
را بعنوان استراتژی خود قرار داده است تا بتواند سهم خود را در بازار حفظ و ارتقا دهد.

بدون شک پتانسیل باالی منابع انسانی ، بدنه کارشناسی و مدیریت علمی و با تجربه، 
مواد اولیه مرغوب و در دســترس، توانمندی های باالی پژوهشی و  تحقیقاتی در 

کنار این مدیران ارزشــمند که ســر قافله ای چون مهندس رحمانی آن را کاروان 
ســاالر می باشد نوید بخش آن اســت که با گذر از دوران سخت اقتصادی و رکود 
حاکم بر کشــور که از ساخت و ســاز تا پروژه های عمرانی سیمان را دچار مشکل 
گردانده، سیمان کرمان با این مدیران شایسته به جایگاه بایسته ای که ترسیم کرده 
و در آن خط مســیر گام بر می دارد زودتر از هر شــرکت سیمانی دست می یابد.
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به باور 
خود و مجموعه تحت مدیریتیش بر حرکت شرکت بر مدار صنعت سبز افزود: بهره 
برداری از 2 پروژه عظیم فیلتراسیون در راستای حمایت از محیط زیست، همکاری موثر 
و مورد تقدیر شرکت سیمان کرمان با آموزش و پرورش و حمایت از تالشهای کارگری 
در قالب برنامه های ورزشی و رفاهی باعث گردید که شرکت در کنار برگزیده صنعت سبز 
به عنوان واحد فرهنگی نمونه در سطح استان و کشوری مورد تقدیر و تفقد قرار بگیرد.
کسب نشان درجه یک شرکت منتخب ملی و برند  شایسته ملی در بین صنایع کشور 
و توجه به بزرگترین نقطه رقابتی در این بازار که همان کاهش بهای تمام شده محصول 
می باشد خود بهترین گواه است که مهندس رحمانی مدیر مدبر شرکت دست در 
دست مهندس فرود عزیزی »رئیس کارخانه« سیاوش بزرگی »مدیرمالی و اقتصادی« 
محمدرضا صالحی »مدیر بازرگانی« و ... تا امور سهام و روابط عمومی به دنبال آن اند که 
برای ذینفعان و سهامداران خود یک ارزش آفرینی مستمر و سود پایدار برای سالیان آتی 
به ارمغان بیاورند و بنایی از عملکرد بسازند که از باد باران و رقبای نرخ شکن و ناجوانمرد 
در بازار سرمایه و قوانین دست و پا گیر گزندی نبیند و نتوانند بر این ُدردانه صنعت 
سیمان سخت بگذرانند که این است هنر تدبیر مدیران خالق و آگاه به شرایط روز بازار.
تفکرات مهندس رحمانی از سیمان هرمزگان تا سیمان داراب، از سیمان درود و قاین 
تا سیمان یاسوج و اردستان، از سیمان قشم تا سیمان صوفیان و در هر شرکتی که 
در طول بیش از این دو دهه مدیریت و حضور خود در صنعت کانی کشــور داشته 
همواره باعث منشاء تحولی عظیم در کارنامه کاری آن شرکت و کارخانه گردیده است.
بهتر اســت در آخر این نکته را یادآور شــویم که به روز تنفیذ حکم مدیریت ارشد 
مهندس رحمانی، جناب مهندس داداش »مدیرعامل سیدکو« که خود جزو برندترین 
و بزرگترین مدیران این کشور در صنعت و جزو 10 تای اول مدیران بازار سرمایه ایران 
می باشد و خود طالیی ترین دوران حضور مدیریتی را در سیمان کرمان در کارنامه دارد 
در توصیف این مدیریت گفت : حضور مهندس رحمانی که مدیری از جرگه ی خانواده 
بزرگ صنعت سیمان بوده و بواسطه این سالها در بدنه صنعت سیمان بودن و شناخت 
کافی از فرصت ها و تهدیدهایی که صنعت سیمان را متوجه خود کرده است می تواند 
به عنوان نسخه شفابخش و تحول گرا برای دیگر مدیران کشوری و هلدینگ نحوه 
کارکرد و عملکردش مورد الگو قرار گیرد. و مهندس رحمانی در حاشیه این مجمع نیز 
با اشاره به اینکه سیمان کرمان نیم قرن از عمر خود را سپری نموده است و به عنوان 
یک وزنه تاثیرگذار در جریان ساخت و ساز کالن شهرها، شهرها، سدها و شبکه های 
راههای شرق و جنوب شرق کشور به حساب میآید اما آنطور که باید و شاید مورد توجه 
قرار نگرفته و در شرایطی که کارخانجات کم و سال تر از آن تاکنون چندین مرحله 
به روز رسانی و تجدید خطوط تولید داشته اند این صنعت کرمان از اینگونه توجهات 
بی بهره مانده است ابراز امیدواری کرد با حمایت همه جانبه سهامداران عمده و تالش 
دوچندان در ســیمان کرمان شرکت بتواند روند رو به رشد خود را استمرار بخشد.
به گفته مدیر ارشد شرکت جمله تکلیف عمده ی که به حول و قوه ی الهی و مدد همکاران 
سیمان کرمان قصد بر عملیاتی نمودن آن دارند جوان سازی و تحول اساسی در کلیه 
ی سطوح ستادی و تولیدی، ماشین آالت و سیستمهای تکنولوژی می باشد که شرط 
الزم برای تحقیق آن استفاده ی بهینه از بدنه ی مدیریتی کارشناسی و کارگری کارخانه 
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و همراهی و همگامی کلیه پرسنل می باشد تا سیمان کرمان بعنوان یک صنعت پویا 
و با کیفیت موجب حصول رضایت مشتریان و ذینفعان و صاحبان سرمایه خود گردد.

پایان بخش گزارش مجمع ســاالنه اعــالم خالصه ای از طــرح های آتی بهینه 
ســازی ، ترمیــم و اصالح تکنولوژی و تنوع بخشــی هر چه بیشــتر به محصول 
و برنامه های تدوین شــده مدیریت ارشــد برای کسب سهم بیشــتر از بازار بود 
که با اجرائی شــدن بخشــی از آن شاهد بودیم که شــرکت در شاخص صنعت 
صاحــب تندیس برند برتر ســیمانی گردید و این مســیر روشــن ادامــه دارد.

دکتر پور ابراهیمی نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی چندی پیش در این 
کارخانه، میهمان بود برای یک جلسه پیرامون اهتمام به امر توسعه و رونق بخش 
به شــرکت های تولیدی که در پایان جلسه بیان داشت: آنچه بعنوان برآیند کلی 
این جلسه نمود داشت اوال جدیت اعضا هیات مدیره و مدیرعامل محترم در اجرایی 
و به ثمر نشســتن تحوالت و بهینه سازی خطوط تولید و ثانیا همدلی و همراهی 
کلیه مدیران ، سرپرستان و پرسنل کارخانه در عملیاتی و اجرایی شدن طرحها بود 
که به عنوان یک عضو کمیســیون اقتصادی مجلس و وکیل و نماینده مردم ایران 
ضمن تقدیر از مدیران جهادگر و تالشــگران بی ادعا، قول می دهم در کنار دیگر 
نمایندگان با تالش وافر و جدیت به دنبال آن خواهیم بود که در مقام حامی صنعت 
کشور و علی الخصوص شرکت سیمان کرمان به عنوان نماد صنعت استان کرمان 
و الیق بهترین جایگاه در موقعیت در صنعت سیمان کشور را با حمایت های همه 
جانبه، سیستم قانون گذاری اقتصادی کشور از طرح های علمی و کارشناسی شده 
توسعه و ترمیم تکنولوژی سیمان، را یاری رسان باشیم تا با تسریع در عملیاتهای 
مدنظر مدیران ارشــد ، مسیر مجموعه به ســوی موفقیت روزافزون هموار گردد. 

پیام هیات مدیره
ضمن عرض ســالم و خیــر مقدم، حضور کلیة ســهامداران محترم و نمایندگان 
ایشــان، حســابرس مســتقل و بــازرس قانوني شــرکت و همچنیــن نمایندة 
محتــرم ســازمان بــورس و اوراق بهادار تهــران ، را در جلســة مجمع عمومي 
عادي ســالیانه گــروه صنایع ســیمان کرمان )ســهامي عام( گرامــي میدارد. 
خداوند مّنان را شاکریم که بار دیگر در سایة الطاف بیدریغش، توفیق خدمتگذاري را به 
ما عطا فرمود تا تمام توان خود را در طبق اخالص گذاشته و در راستاي توسعه و شکوفایي 
اقتصاد ایران عزیزمان، با اتکا به حمایتهاي شما سهامداران محترم، گام هاي بزرگي را برداریم. 
سیمان به عنوان یکي از اصلی ترین تامین کنندگان نیازهای اساسی فعالیت های سازه 
ای است. به طوری که از یک سو در بخش ساختمان جزو مصالح اصلی به شمار می 
رود و از ســوی دیگر در اجرای پروژه های عمرانی و زیربنایی، راه سازی، سدسازی، 
کانال کشی و رویه های بتونی )به جای آسفالت( نقش تعیین کننده ای دارد. و از آنجا 
که مهمترین عامل رقابت در این صنعت قیمت تمام شده است که از طریق کاهش 
هزینه هاي تولید امکان پذیر است شرکت به منظور احراز این شرط و کسب شرایط 
برتر در رقابت با اجراي طرح هاي استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود اقدام به 
تدوین برنامه هاي مناســب در جهت ارتقاء بازدهي و افزایش کیفیت محصوالت و 
خدمات، کاهش مستمر بهاي تمام شده و برنامه ریزي در جهت رضایت مشتریان و 
رفع تنگناها نموده است که امید است با پشتیباني و رهنمود سهامداران محترم شاهد 

نتایج بهتر در سالهاي آینده باشیم.
چشم انداز صنعت سیمان در جهان و ایران : 

ســیمان یکي از پرمصرف ترین فرآورده هاي صنعتي در دنیاست و باالترین میزان 
تولیــد را در میان محصوالت صنعتي جهان دارد، به طوري که گســتردگي دامنه 
تولید و مصرف آن یکي از شــاخص هاي رشد و توسعه هر کشور به شمار مي آید. 
سیمان فرآورده اي است حجیم که ارزش آن نسبت به فضایي که اشغال مي کند 
بسیار پایین اســت. این امر سبب شده تا عواملي نظیر مسافت و یا هزینه ترابري 
و بهاي ســوخت در فروش و صادرات سیمان بســیار تاثیر گذار باشد. ماد ة اصلي 
بتن سیمان اســت. بتن از نظر وزن و حجم دومین کاالي پرمصرف پس از آب در 
جهان مي باشد. در میان فرآورده هاي صنعتي از نظر حجم، سیمان بیشترین میزان 
تولید را دارا مي باشــد. انرژي مصرفي در صنعت ســیمان به دو صورت الکتریکي 

)حدود20 درصد( و حرارتي )حدود 80  درصد( است به و طور متوسط براي تولید 
هر تن ســیمان 110 کیلو وات برق و 100 لیتر مــازوت )گاز (مصرف مي گردد. 

بیانیه ماموریت گروه صنایع سیمان كرمان
 ماموریت ما، مدیریت یک شــرکت تولیدي سیمان سود آور در منطقه جغرافیاي 
مان است.  این شرکت به منظور برآورده نمودن نیازهاي مشتریان خود، سهامداران 
و کارکنان با ارائه محصوالت و خدمات با کیفیت در یک محیط امن و ســالم خود 
را به استفاده بهینه از منابع طبیعي و دانش فني متعهد مي داند. تا با توسعه همه 
جانبه و رشد بالنده بتواند محصول خود را با قیمت هاي رقابتي به بازار عرضه نماید. 
ما براي افزایش بازده ســرمایه ي سهامداران خود به ارائه اطالعات دقیق، صحیح و 

شفاف عملکرد خود مقید هستیم. 
کارکنان سرمایه هاي اصلي شرکت هستند و مسئولیت اجتماعي ما حکم مي کند 
تا با برنامه هاي مدون زمینه هاي رشد، آموزش ، سالمت و خالقیت کارکنانمان را 
جهت ارتقا انگیزه ها و تداوم خدمت متخصصان با ایجاد شرایط مناسب فراهم آوریم. 
ما با رعایت مقررات زیست محیطي با استفاده از آخرین فناوري هاي صنعت ، خود 

را مقید مي دانیم. 
فلسفه وجودي شرکت ، مشارکت در عمران، آباداني و بهبود استحکام ابنیه در کشور 

و توسعه اقتصادي منطقه جغرافیاي مان است.
برنامة استراتژیك 

گــروه صنایع ســیمان کرمان تولیدکننــدة تعدادي از با کیفیت ترین ســیمان 
هــاي حال حاضر کشــور میباشــد؛ لیکــن به دالیلــي که مهمتریــن آنها در 
ادامه ذکر شــده اســت، با رقابت فشــرده و فزاینده در بازار مواجه شــده اســت.

- در چنیــن شــرایطي با توجه به واحدهــاي درحال احداث ســیمان، به زودي 
ظرفیت تولید ســیمان بــه حدود 120 میلیــون تن افزایش پیــدا خواهد کرد.

- بــه دلیل پایین بودن بهاي واحد حجم ســیمان، حساســیت بــه هزینه هاي 
حمل یکي از ویژگیهاي ذاتي این محصول محســوب میگــردد؛ لذا برد اقتصادي 
پوشــش بازار مصرف درحــدود 250 کیلومتر اطراف محل تولید تعریف شــده و 
درنتیجه رقابت محصوالت ســیمان کرمان در بازارهاي صادراتي دشوار مینماید. 
- مجموعة شــرایط فوق، ویژگیهاي ذاتي این صنعت و ارادة شرکت براي دستیابي 
به ســود پایدار براي ســهامداران و توســعة پایدار صنعت، منجر به تعیین جهت 
گیریهاي کالن زیر به عنوان جهت گیري هاي اســتراتژیک شرکت گردیده است :

-  ارتقاء ارزش افزودة سبد محصوالت قابل عرضه 
- اعمال مدیریت هزینه جهت دستیابي به حداقل قیمت تمام شده 

- رعایت کامل موضوعات HSEو ممانعت از بروز حوادث غیر مترقبه، ترویج فرهنگ 
حفظ محیط زیست و سالمت انسانها 

-  ارتقاء کارکرد، بهبود بهره وري، سیستم مدیریت یکپارچه و مدیریت اطالعات و عملیات. 
 اهداف و برنامه های تدوین شــده برای سال مالی منتهی به 1397/9/3۰

با توجه به سیاست شرکت که برگرفته از سیاستهای کالن هلدینگ )سیدکو( می باشد 
موارد ذیل ارائه می گردد: 

- ارتقا منابع انسانی:
- کنترل کیفی محصول:

- بازاریابی و فروش
- بهره وری و بهبود
- ایمنی و بهداشت

- سیاستهای مالی و اقتصادی سازمان
جایگاه شركت در صنعت سیمان و وضعیت رقابتي آن 

گروه صنایع سیمان کرمان در سال مالي منتهي به 30آذر ماه 1396 با وجود شرایط 
رکود تورمي و تبعات حاصل از تحریم درکشور، با بهره گیري از سه خط تولید موجود 
و اتکا به برند خوشنام و سرمایه هاي انساني ارزشمند خود، توانست با تولید 987,219 
تن سیمان و 815000 تن کلینکر ضمن پاسخگویي به نیازهاي متنوع هموطنان و 
مشتریان، همچون گذشته جایگاه ممتاز و ارزند ة خود را در استان و کشور تداوم بخشد.
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مهندس شهرام شکوری یک سر و گردن باالتر بود . وقتی از درب تاالر صدا و سیما 
وارد محوطه شــدم همراهم مهندس شهرام خان شکوری بود. در این مواقع یک 
لبخند و یک خوش و بش ســاده را گویند کفایت باشد ، ولی برای من که جهت 
تهیه خبر و گزارش رفته و حضور ارباب صنعت در هر رشته را شاهد، این مهندس 
خوبمان با عملکردش دلی خوش تر و لبی خندان تر ما را بخشید. شهرام خان خیلی 
مودب و موقر نشان از آن می داشت که این ادب و حرمت نهی را از پر قنداق می 
دارد، این مدیر خوش فکر مجموعه تولید کننده نرم افزارهایی با هوش باال در گروه 
شرکت های طرفه نگار که معنای واقعی تولید خالقانه و خدمات هوشمندانه را در 
ایران معنایی تازه نمودند. به خود بالیدم که در جوار جوانی بودم که در جهان امروز 
هنر مدیریتش خوب عیار گرفته و رنگ خوش یافته و به منصه ظهور رسیده است.

همزمان با نهم اسفندماه، روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، هفدهمین 
دوره همایــش »حمایــت از حقوق مصــرف کنندگان« با حضــور وزیر محترم 
وزارت صنعــت معدن و تجــارت و جناب آقای پزشــکیان نائب رئیس مجلس 
شورای اســالمی  و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی ، مدیران ارشد 
بخش صنعت، معدن و تجارت کشــور و نیز دست اندرکاران بخش های مختلف 
اقتصادی در محل ســالن همایش های بین المللی صداوســیما برگزار گردید.

در این همایش که با هدف افزایش انگیزه در تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات 
برای رعایت حقوق مصرف کنندگان، افزایش اعتماد و ترغیب مصرف کنندگان به 

استفاده از کاالها و خدمات واحدهای دارای گواهینامه و تندیس و افزایش رقابت 
ســازنده بین تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمــات در جهت ارائه محصوالت 
مرغوب و با کیفیت در روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان برگزار می شود، 
شرکت های برتر تندیس ها و گواهینامه های خود را از وزیر صنعت، معدن و تجارت 
دریافت کردند و آقای مهندس شهرام شكوری مدیرعامل شركت طرفه نگار 

موفق به دریافت » تندیس طالیی رعایت حقوق مصرف كنندگان« شد.
تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرف كنندگان

ســازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان در فرآیندی که نزدیک به یک سال 
به طول می انجامد بنگاههای تولیدی ، صنعتی و خدماتی رعایت کننده حقوق 
مصرف کنندگان را شناســایی، ارزیابی و در روز نهم اسفند ماه هرسال، به عموم 
مردم معرفی می نماید. نشــان حمایت از حقوق مصرف کنندگان می تواند این 
اطمینــان خاطر را برای مصرف کنندگان بوجــود آورد که بنگاه اقتصادی دارای 
این نشــان در حوزه مرتبط با حقوق مصرف کننده از قابلیت مناسبی برخوردار 
بوده چرا که توســط دهها دستگاه ارزیاب مانند سازمان حمایت، وزارتخانه های 
صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، جهادکشاورزی، تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، ســازمان ملی استاندارد ایران، بانک مرکزی ، اتاق بازرگانی، 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشــور و انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف  
کنندگان در شاخص های تخصصی توانسته است ارزیابی و تایید آنها را اخذ نماید.
دهه طالیــی طرفه نگار در مســیر تعالی حمایت از حقــوق مصرف کنندگان

گروه شرکت های طرفه نگار، تولیدکننده نرم افزارهای مالی، اداری و حسابداری 
هلــو و اســپاد، اولین و تنها دارنــده تندیس طالیی حمایــت از حقوق مصرف 
کننــدگان در صنعت نــرم افزار، در دهمین ســال حضور خــود در این رویداد 
بــا تکیه بر دانش به روز، نیروهای متخصص بومی و ارزش های ســازمانی خود، 
همچنین با شعار »تولید خالقانه،خدمات هوشمندانه« موفق به دریافت تندیس 

طالیی حمایت از حقوق مصرف کنندگان برای ششــمین ســال متوالی گردید.
حمایت از حقوق مصرف کنندگان از جمله اهدافی است که گروه شرکت های طرفه نگار 
طی دو دهه فعالیت خود، با ارائه محصوالت نرم افزاری باکیفیت ، برقراری قیمت عادالنه 
، ارائه خدمات پس از فروش و افزایش اعتماد مشتریان، همواره به آن توجه داشته است.

تاریخچه
گروه شرکت های طرفه نگار از سال 1377 فعالیت خود را در حوزه تولید نرم افزارهای 
مالی و حسابداری آغاز نمود و در حال حاضر به عنوان یکی از شرکت های پیشرو 
در صنعت نرم افزارکشور شناخته می شود. مهم ترین هدف طرفه  نگار نهادینه  کردن 
ابزارهای نوین فن آورانه در کسب و کارهای فروشگاهی، کوچک و متوسط است. 
چشم  انداز گروه، ارایه خدمات هوشمند و خالقانه به جامعه ی ذی ربطان است و نوآوری 
و تنوع از رویکردهای محوری شرکت محسوب می شود. گروه شرکت های طرفه نگار، 
طیف وسیعی از سرویس های ارزش افزوده را در اختیار مشتریان خودقرار می دهد:

o شبکه جامع خدمات پشتیبانی و فنی نرم افزار هلو
o تولید نرم افزارهای سفارشی

o توسعه صادرات نرم افزار
o تأمین تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز اصناف

o تأمین صندوق های فروشگاهی
o خدمات توسعه وب و اپلیکیشن

o ارایه راه حل های جامع سازمانی و آموزش های کاربردی و مکّمل در حوزه مالی، 
حسابداری و سازمانی

این مجموعه، تنهــا دارنده ی گواهی نامه، لوح و تندیس طالیی حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان در صنعت نرم افزار کشور طی نُه سال پیاپی می باشد. همچنین 
با مشــارکت کارکنان موفق به دریافت، پیاده ســازی و بهبود مســتمر الزامات 
ســه گواهی نامه ایزو 9001، 10002 و 10004 شــده اســت. احــراز رتبه یک 
تولیِد نرم افزار از ســوی شــورای عالی انفورماتیک ایران، تندیس مشتری مداری، 
کارآفرین برتر کشــور در ســال 88، گواهی نامه بین المللــی دایموند خالقیت 
و نــوآوری در ســال 2012، کارآفرین برگزیده اســتارت آپ گرایند ســال 94 و 
کارآفرین برگزیده اســتارت آپ ویکند سال 94 از جمله موفقیت هایی است که با 
تالش گروهی به دســت آمده است. طرفه نگار با برخورداری از شبکه نیم میلیون 
مشــتری و 500 نمایندگی، بزرگ ترین خانواده نر م افزاری ایران به شمار می رود.

توســعه، غنی ســازی، رضایت شــغلی و تداوم روابط همکاری با منابع انسانی، 
شفاف سازی و مسؤلیت پذیری، مسؤلیت های اجتماعی و توجه به محیط زیست از 
جمله ارزش هایی است که در گروه طرفه نگار و شرکت های تابعه پایدارسازی می شود.

طرفه نگار در اوج دهه طالیی
مهندس شهرام شکوری باز هم با تندیس طالیی
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» گردشــگری دردنیــای امروز به  عنــوان یک ابزار کارآمد برای توســعه 
شــناخته شــده اما این که چگونه تــوان بالقوه این صنعــت غیرمتمرکز، 
بین بخشــی و ناهمگــن را به نیروی محرکه ای برای رشــد فراگیر و پایدار 
با تأثیر مثبت بر اقتصادهای محلی تبدیل کنیم چالشــی اســت که امروزه 
مورد توجه قرار گرفته اســت« این جمله رئیس ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری نشــان از آن دارد که این صنعت نیازمند توجه 
حرفه ای می باشــد و در همین راستا شرکت مهراب گشت سبز با مدیریت 

خالق و کارآمدش مسیری را ترسیم نموده که 
در صنعت گردشــگری برای مردمان عزیزمان 
جز خدمت نیســت و گامیســت با توجه ویژه 
به مصــرف کننده.خدمات بــی عیب و نقص 
این شــرکت در زمینه هــای تورهای داخلی، 
خارجــی، تهیه بلیــط و ... ســبب گردید که 
حامی حقــوق مصرف کننده بودن را به خوبی 
نشــان دهد.حقوقــی که در ایــن صنعت نیاز 
اصلــی بوده و عامل پیشــرفت شــرکت های 
خدمات مســافرتی و گردشــگری اســت که 
مهراب گشت ســبز آن را دراولویت خود قرار 
داده و بی شــک به خوبی بــه آن پرداخته و 
در جایــگاه تقدیر مردمی قرار گرفته اســت. 
شركت خدمات مســافرتی و گردشگری 
مهراب گشــت ســبز موفق بــه دریافت 

»گواهینامه رعایت حقوق مصــرف كنندگان« در هفدهمین همایش 
روز ملــی حمایت از حقوق مصرف کنندگان شــد. هفدهمین همایش روز 
ملی حمایــت از حقوق مصرف کنندگان، در نهم اســفند، با حضور محمد 
شــریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسعود پزشکیان نایب رییس 
اول مجلس شــورای اســالمی، ســیدمحمود نوابی رییس سازمان حمایت 
از حقــوق مصرف کننــدگان و جمعی از برترین صاحبــان صنایع و فعاالن 
اقتصادی در مرکز همایش های صدا و ســیما برگزار شــد.در این همایش 
که با هدف افزایش انگیزه در تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات برای 
رعایت حقوق مصرف کنندگان، افزایش اعتماد و ترغیب مصرف کنندگان به 
استفاده از کاالها و خدمات واحدهای دارای گواهینامه و تندیس و افزایش 
رقابت ســازنده بین تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات در جهت ارائه 
محصوالت مرغوب و با کیفیت در روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
برگزار می شود، شرکت های برتر تندیس ها و گواهینامه های خود را از وزیر 
صنعت، معدن و تجارت دریافت کردند و ســركار خانم مریم اردستانی 

و گردشگری مهراب  شركت خدمات مســافرتی  مدیرعامل  باالیی 
گشت سبز موفــق به دریافت »گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان« 
شد. بر اساس این گزارش، فرآیند ارزیابی بنگاه های اقتصادی برای دریافت 
ایــن گواهینامه بر اســاس چهار شــاخص کلی قیمــت، کیفیت، خدمات 
پــس از فروش و رضایت مشــتری و بــا حضور مدیران ذی ربط ســازمان 
حمایــت و همچنین نماینــدگان نهادهای مربوطه صورت گرفته اســت.

در ممیزی به عمل آمده توســط سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، 793 شــرکت و بنگاه برای 
حضور در این همایش ثبت نام کردند. همچنین 
478 شــرکت در کمیته های کارشناســی در 
رضایت مندی  کیفیت،  و  قیمت  شــاخص های 
مشــتریان و خدمات فــروش و پس از فروش 
مورد ارزیابی قرار گرفتنــد که در نهایت، 62 
واحد برای دریافــت تندیس طالیی، نقره ای و 
برنزی ارزیابی شد که 28 بنگاه تندیس طالیی 
دریافت کردند و برای 70 واحد نیز گواهینامه 
رعایت حقوق مصرف کنندگان صادر شد. بنا به 
این گزارش، این جایزه معتبرترین جایزه ملی 
برای رتبه بندی شرکت های تولیدی و خدماتی 
کشــور اســت که هر ســاله پــس از ممیزی 
ســازمان حمایت از حقــوق مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان با محوریــت وزارت صنعت، 

معدن و تجارت اهدا می شود.
درباره مهراب گشت سبز

شــرکت خدمــات مســافرتی و جهانگردی مهراب گشــت ســبز از دهه 
هفتــاد بــا دریافت مجوز هــای بند »ب« از ســازمان میــراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری، بند »الف« از ســازمان هواپیمایی جمهوری 
اســالمی ایران، عضویت »یاتــا« در خصوص صدور بلیــت اعم از داخلی 
و خارجــی بــرای کلیه خطــوط هوایــی و همچنین تورهــای ورودی و 
خروجــی و دریافــت مجوز از راه آهن سراســری جمهوری اســالمی، به 
منظــور ارائــه خدمات به مســافران فعالیت خــود را آغاز نموده اســت.

خدمات مهراب گشت سبز
- چارترهای داخلی و خارجی

-تورهای خارجی
-تور های داخلی

-بلیت قطار

مهراب گشت سبز
مسیری می نماید که جز حمایت از مصرف کننده نیست
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سیمان ساروج بوشهر با دکتر دیزبند شاگرد اول اقتصاد مقاومتی
با ُهنر مدیران و طلوعی دوباره

نی
سی

رح
امی
ن 
هرا

م

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــرکت بین المللی ســاروج 
بوشهر)ســهامی عام( مورخ 1396/12/05 در محل هتل بزرگ ارم برگزار گردید. 
در ایــن مجمع کــه با حضــور 83/01 درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی 
، اعضــاء هیــات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بــازرس قانونی برگــزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقــای علیرضا فاطمی 
بود، که آقای حمیدرضا گنجی و خانم ژیال ســماواتی در مقــام نظار اول و دوم 
و آقای امیرمســعود امیر ارجمندی بــه عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفته در طی ســال مالی منتهی به 1396/09/30 و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129و با تقسیم سود به ازاء هر سهم 
45 ریال به کار خود پایان دادند. همچنین موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت 
آرمان اندیش آگاه به ســمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه 

حسابرســی آزمون پــرداز ایران 
مشهود به سمت بازرس علی البدل 
شرکت برای سال مالی منتهی به 
1397/09/30 انتخــاب شــدند.

شرکت بین المللی ساروج بوشهر از 
جمله شرکتهای سیمانی است که 
با تو جه به رکود صنعت ســاخت 
و ساز، ایجاد مشکالت متعدد در 
امر صادرات ، پایین بودن نرخ این 

محصول فرآوری شده و عدم برنامه ریزی صحیح در آن باعث شد که در سال های 
ســخت اقتصادی از مسیر اصلی خود خارج شده و نتواند عملکردی در خور برای 
سهامداران و ذینفعان حاصل سازد و نتیجه آن شد که به تدبیر سهامداران عمده 
و با شــهامت یک مدیر شــجاع در قبول پست مدیریت ارشد کلید تغییر در این 
شرکت بین المللی زده شود. برای طلوع دوباره این شرکت بین المللی باید مردانی 
از دل کار و از جنس خود شرکت سکان را به دست می گرفتند تا با شناختی که 
از تهدیدهای درون و فرصتهای برون هست نسخه ای پیچیده و برنامه های نوین 
نوشته تا شرکت قدعلم کند.  به سرپنجه هنر مدیریت و تدبیر دکتر هانی دیزبند 
که ربع قرن سابقه خدمت و مدیریت ارشد در صنعت کانی کشور دارد و در کنار 
یارانی چون مهندس روح افزا و ســالم در کارخانه و جناب ارجمندی و روحانی و  
در معاونت های مالی و اداری و ... که دوست و دشمن به سالمت کار و پاکدستی 
آنها شــهادت می دهند سیمان کنگان و ساروج بوشهر را چون دوبال همسان به 
سوی پرواز رهنمون گردیدند. شرکتی که با زیان انباشته مواجه شده بود و کمتر 
کسی از صاحبنظران و اهل بازار سرمایه امید آن داشت که در سه یا پهار سال مالی 
بتواند به نقطه َسر به َسر برسد توانست با یک مدیریت کاربلد و کارآمد یک سری 
برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلندمدت را برای شــرکت تدوین و اجرایی 
سازد تا ارمغان آن شود سودآفرینی و ارزش آوری مثال زدنی. تشکیل کمیته های 
حسابرســی، فروش و اهتمام جدی در امر صــادرات، موفقیت در امر بهره وری و 
کاهش بهای تمام شده توسعه بازاریابی باعث شد که شرکت با ثبت رکود در فروش 
و درآمد به فروش 2/023/607 میلیونی و سود 271 ریالی برای سهم، لبی خندان 
و دلی شاد برای سهامداران خود به مجمع بیاورد پیشی گرفتن از تمام پیش بینی 
ها و افزایش 21 درصدی در درآمد حاصل از فروش و 183 درصدی در میزان سود 
نسبت به سال مالی گذشته نشان داد که برای رسیدن به افق و چشم اندازی روشن 
در همه امور باید کار را به آن سپرد که دلسوز است و متعهد و متخصص. عملکرد 

بخش مالی جناب امیر مسعود خان امیر ارجمندی در ارائه تجزیه و تحلیل دقیق و 
کارشناسی شده اطالعات مالی ، تهیه بستر و فضایی که اطالعات مالی قابلیت اتکا 
و به موقع و قابل استناد باشند. مشاوره با مدیریت عامل برای تصمیم گیری های 
راهبردی ، تهیه بودجه سالیانه با همکاری کامل با حسابرسی، مدیریت نقدینگی 
و بــاال بردن کنترل های داخلی از یــک طرف و توان دوچندان بخش بازرگانی و 
بخش تولیدی در تامین و تهیه به موقع مواد اولیه با پایین ترین قیمت و بهترین 
کیفیت و رعایت منطق بهتر، ارزانتر و ســریعتر با رعایت صرفه و صالح شرکت و 
ایجاد رقابت کارساز بین تامین کنندگان کاال و تالش زحمتکشان بخش تولید و 
عملکرد درخشان بخش فروش و صادرات آن حاصلش شد که مدیریتی خدوم و 
ارزشمند به نام دکتر هانی دیزبند با افتخار در گزارش کارنامه مدیران و عملکرد 
مجموعه تحت مدیریتش اعالم دارد این نقطه پایان عملکرد شایسته مدیران من 
نخواهد بود و به عنوان مدیریت ارشــد باور دارم که این مجموعه به عنوان برندی 
معتبر در صنعت کانی و دروازه صادرات مواد معدنی در جنوب کشور در راستای 
منویات مقام معظم رهبری، مبنی 
بر افزایش صادرات غیر نفتی و عدم 
خام فروشی که از راهبردهای اصلی 
اقتصاد مقاومتی می باشند. بیشترین 
حرکت را در این مسیر داشته است 
و من خــود را در این موفقیت ها 
دارای کمترین ســهم و نقش می 
بینم و البته که ایــن نکته را باید 
از تواضع مدیریت دانســت چرا که 
بازدیدهای معاونین وزیر و نمایندگان مجلس، روســا و مدیران ارشد هلدینگ ها 
از جمله نماینده بوشــهر دکتر غریب پور و مهنــدس داداش و ... همه دلیل آن 
اســت که این شــرکت با مدیریت الیقش خط شکنی کرده در اقتصاد مقاومتی.
دکتر هانی دیزبند مدیر عامل موفق شرکت در فرازی از گزارش خود با تشریح نقاط 
قوت و پتانسیل مجموعه از جمله مزایای محل احداث کارخانه سیمان کنگان همچون :
1- استقرار کارخانه در ساحل نیلگون خلیج فارس با فاصله ای کمتر از 2 کیلومتر 
از دریا و وجود بارانداز اختصاصی ساروج به منظور صادرات محصول به کشورهای 

حوزه خلیج فارس و سایر کشورهای منطقه.
2- نزدیکی محل احداث کارخانه به بازار کشــورهای عربی که صادرات محصول 

کارخانه را تسهیل خواهد نمود.
3- مجاورت با معادن غنی ســنگ آهک و مارل تنگ زندان با گستره حدود 33 

کیلومتر مربع.
4- اســتقرار در منطقه ی ویژه ی اقتصادی انــرژی پارس با وجود طرح های در 
حال احداث منطقه که می تواند بعنوان بازار مناســبی برای سیمان تلقی شود.
و اینکه داشتن اسکله های اختصاصی، بارگیری به روش های متنوع و با سرعت زیاد 
»نوار نقاله« کیفیت عالی ، تجهیزات پیشرفته، ماشین آالت بافن آوری روز دسترسی 
به مواد اولیه و منابع که در محیط کارخانه و با مالکیت خاص مجموعه می باشد، 
باعث گردیده در برنامه های سال بعد با ظرفیت 6000 تنی خود به افزایش سهم 
صادرات به بیش از 15 کشور آسیایی و آفریقایی و سودآفرینی و اعتالی برند خود 
بسیار خوش بین تر باشــیم تا بتوانیم در سال مالی آتی عملکردی درخشانتر را 
نسبت به سال گذشته مالی به عنوان خادمین شما سهامداران تقدیم تان سازیم.

آیین افتتاح خط انتقال کلینکر که در ســال 96 و دکترین کاری تعریف شــده 
بــرای افزایش تولید و فــروش داخلی و خارجی باعث گردیــده که هدف غایی 
شــرکتی که در سال 1377 تاسیس و در ســال 80 پروانه تولید دریافت کرده و 
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با 5/500 تن به تولید پرداخت و در سال 88 و همزمان با جشن ملی خودکفایی 
تولید ســیمان در کشــور ســیمان کنگان آن به بهره بردرای رسید. هدفی در 
دسترس باشــد آن هم بزودی. هدفی شیرین و افتخار آفرین برای ایران و ایرانی 
یعنی دســتیابی بــه بازارهای جهانی با یک محصول با کیفیــت و برندی عالی.

دکتر دیزبند در بخش دیگری از گزارش خود با اعالم محدودیت و تهدیدهایی که 
پیش روی شرکت در سال مالی اتی می باشد از جمله :

- فشار روزافزون بانکها برای بازپرداخت بدهی ها
- رکود اقتصادی حاکم که فروش و صادرات شرکت را تحت تاثیر قرار داده است

- کمبود مواد اولیه مناسب برای باال بردن کیفیت 
- مشــکالت گشایش اعتبار اسنادی به منظور تهیه قطعات یدکی و پشتیبانی از 

خط تولید
- کمبود نیروی انسانی متخصص و با تجربه

- وجود قوانین نامناســب ، متعــارض و متغیر که در برخــی مواقع ضد تولید 
عمــل می کنند اعالم نمود باید در نظر داشــت عواملی نیز می تواند تاثیر قابل 
توجهی بر میزان ســودآوری و شــرایط نقدینگی شــرکت داشته باشد از جمله 
ریســک ناشــی از کاهش قیمت کلینکر و ســیمان متاثر از رقابت کارخانجات 
تولیدکننــده داخلی به ویــژه کارخانجات همجــوار و ضمنا ورود کشــورهای 
خارجــی در بازار صادراتی که از جمله ریســک های آتی می باشــد و ســعی 
کــرده ایــم با رایزنی های در ســطوح بــاال از این خطرات نیــز فاصله بگیریم.
پایان بخش گزارش مدیریت توانمند شرکت اعالم پروژه های انجام شده به قرار زیر بود:
1- آماده ســازی جبهه کارهای ویژه آهک دانه بندی شــده به منظور صادرات

2- نصب و راه اندازی سیستم جامبو بگ
3- تکمیل رمب اصلی جاده معدن آهک

4- بازگرداندن مواد جمع آوری شده توسط مکنده و جاروی صنعتی به چرخه تولید
5- ایجاد پوشش بر روی هاپرهای شارژ آسیابهای مواد خام و سیمان و سقف کانال 

انتقال مازوت 
6- محوطه سازی کارخانه

7- افتتاحیه پروژه انتقال کلینکر
در حاشیه این مجمع مدیران ارشد به سواالت و ابهامات سهامداران با رویی گشاده 
پاســخگو بودند که بقول دکتر فاطمی این رویه باید الگویی برای دیگران مدیران 
قرار گیرد. اما مهم پاســخ های ارائه شــده، تبدیل بخش بزرگی از وام های ارزی 
به ریالی با انجام رایزنی های گســترده و پی گیــری هیات مدیره و بخش مالی 
شرکت، شکستن رکود صادرات کلینکر و اینکه شرکت برای تحول و توسعه فعالیت 
خود به دنبال افزایش ســرمایه می باشد که مدیران ارشد در حال تهیه و تکمیل 
طرح توجیهی افزایش سرمایه برای ارائه به سهامداران و سازمان بورس می باشند. 
و نمی خواســتیم گزارشی بنویسیم که ارزش آفرینی های شرکت خود بهترین 
گواه عملکرد بود ولی نشــد که کار کرده ی یک ساله ی شایسته ها را ننویسیم. 

اطالعات مربوط به حسابرسی مستقل و بازرس قانونی
حســابرس شرکت موسسه حسابرسی آرمان اندیش آگاه است که توسط مجمع 

انتخاب شده است
بازرس علی البدل برای سال مالی 1396 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
ارزش آفرینی هایی که در سال مالی 1396 انجام گرفته است بشرح ذیل می باشد:

1- ترکیب هزینه های شــرکت با احتساب هزینه های مالی بصورت 45 درصد 
ثابت و 55 درصد متغیر می باشــد در این شرایط منطق اقتصادی حکم می کند 
میزان تولید و تحویل در جهت کاهش قیمت تمام شده و متناسب با بازار بالقوه 
مدیریت شــود در این راســتا با برنامه ریزی انجام شده تولید کلینکر شرکت در 
سال 96 معادل 1/754/980 تن و تولید سیمان معادل 404/090 تن بوده است.

2- کاهــش دپوی کلینکر از 560 هزار تن در ابتدای ســال مالی به 84 هزار تن 

در پایان ســال مالــی با تولید 
صــد در صد ظرفیت ســاالنه

3- ثبت رکورد فروش دســت 
در  تــن  نیافتنــی 343/850 
آبان مــاه 1396 که در صنعت 
سیمان کشــور بی نظیر و بی 
همتاســت. در آبان ماه فروش 
شرکت نســبت به بودجه 219 
درصد و نســبت به ماه مشابهه 
ســال قبل 252 درصد رشــد 

داشــته که این میزان در طول ســابقه فروش شــرکت یک رکورد محسوب می 
گردد باید توجه داشــت با توجه به ظرفیت اسمی شــرکت یعنی 1/750/000 
در ســال ایــن میزان بــه مقــدار 20 درصد کل ظرفیت ســاالنه می باشــد.

4- افتتاحیه پروژه انتقال کلینکر توسط نوار نقاله از زیر سیلوهای صادراتی تا اسکله و کشتی و 
ثبت رکورد بارگیری روزانه 20 هزار تن که در منطقه خاورمیانه منحصر به فرد می باشد.

5- رکوردبارگیری طوالنی ترین کشتی به طول 210 متر)با ظرفیت تقریبی 60 
هزار تن(

6- یکی از دغدغه های عمده شرکتهای سیمانی در زمینه صادرات قیمت آن بوده 
که متاسفانه در سالهای اخیر به شدت افول نموده شرکت بین المللی سازوج بوشهر با 
تقویت بخش صادرات و بازاریابی بصورت حرفه ای موفق به افزایش نرخ فروش صادرات 
کلینکر گردیده است که این قدم اول در افزایش قدرت نقدینگی شرکت می باشد.

7- همانطور که مســتحضرید در ســنوات قب مشتریان شــرکت محدود به دو 
مشتری عمده می شدند که این حالت انحصاری در باز فروش محصوالت صادراتی 
ایجاد کرده بود با تالش مدیریت ارشــد شــرکت و همچنیــن بکارگیری از تیم 
بازاریابی مجرب این تعداد مشــتریان به پانزده مشتری افزایش پیدا کرده است.

8- در ســال جدیــد مالــی عــالوه بر تقویــت بازارهــای گذشــته بازارهای 
جدیــد بــه زمــره مشــتریان محصــوالت شــرکت اضافــه گردیده اســت.

9- پیگیــری و رفع جریمه 30 میلیارد ریالی محیط زیســت از صنایع آالینده و 
همچنین پیگیری استرداد 35 میلیارد ریال مالیات ارزش افزوده قطعی شده که در 

مرحله پرداخت می باشد.
10- در جهــت کاهــش قیمت تمام شــده و ایجــاد ارزش افــزوده از آنجا که 
هزینــه های انــرژی الکتریکی رقم عمده ای را در قیمت تمام شــده تشــکیل 
داده همچنان سیاســت راهبردی شــرکت کــه از آذر ماه 90 بــه مرحله اجرا 
درآمــده )اســترداد موقت 8 مــگا وات بــرق( ادامه که باعث کاهش مســتمر 
مبلــغ 5/500 میلیــون ریــال ســاالنه ناشــی از بهای دیماند شــده اســت.

11- در سال 1396 عالوه بر صادرات کلینکر و سیمان و سنگ آهک دانه بندی 
شــده ســنگ گچ دانه بندی نیز در برنامه صادرات شرکت قرار گرفته که مقدار 
11/067 تن با ارزش افزوده صادر و امید اســت که در ســال 97 هم ادامه یابد.
12- طی ســال مالی 96 کنترلهای داخلی شرکت تقویت به گونه ای که هزینه 
های دوباره کاری و خطا در همه بخشهای شرکت کاهش و چابکی شرکت افزایش 

یافته است.
13- پرداخــت 325/702 میلیــون ریال تســهیالت در ســال مالــی 1396
14- پیگیری استفاده از معادن جم به دلیل امکان استفاده از مارن جم و در نتیجه 
کاهش 3 درصدی ســیلیس با حفظ LSF 97 درصد و در نتیجه صرفی جویی 

ساالنه به میزان ده میلیاردی ریال
15- پیگیری و رفع جریمه 30 میلیارد ریالی محیط زیســت از صنایع آالینده و 
همچنین پیگیری استرداد 35 میلیارد ریال مالیات ارزش افزوده قطعی شده که در 

مرحله پرداخت می باشد.
برنامه های آتی 

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

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

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

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

- اتمام پروژه انتقال کلینکر از سیلوها به اسکله بوسیله نوار نقاله
-  بهینه سازی مصارف انرژی الکتریکی
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امروزه شرکت صنعتی بهشهر بر تارک صنعت روغن کشور نشسته و ِکشته ی پر 
افتخار و با ثمر خانواده محترم الجوردی از خطه کاشان امروز به همت دکتر شه 
رضایی در این صنعت باالترین سهم بازار و رتبه نخست در انتخاب مشتریان را 
دارا می باشد.در چشم اندازش محصوالت آن در سفره هر ایرانی که خوش نشسته 
جای خود در بازارهای همسایه و هدف هم سهمی درخور از بازار به خود اختصاص 
داده است و در این افق شرکت گام به سوی هدف خرامان خرامان بر می دارد.

جــوان مودب و حرمت قلــم بدان که با چهره خندان و شــوق دو چندان به 
کار بــا یــاران خود شــاهکاری کــرده در جلب 
رضایت که بــه روز افتخار آفرینی اش در حمایت 
از حقوق مصرف کننده همــه حاضرین »بخوانید 
مصرف کنندگان محصوالت شــرکت« تشویقش 
می داشــتند. این مدیر الیق در مراســم به گرمی 
دست کاتب این ســطور بفشرد که به حرمت قلم 
بود و معرفت این جوان محقق در جایگاه مدیریت 
و توجــه به صحابه خبر که جــای دارد در آخرین 
روزهای سال یاد آوریم هستند خادمانی از جنس 
مــردم که معتقدنــد ادب مرد به زدولت اوســت.

شــركت صنعتی بهشــهر موفق به دریافت 
مصرف  حقــوق  رعایت  طالیــی  »تندیس 
كننــدگان« در هفدهمیــن همایــش روز ملی 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان شد. هفدهمین 
همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، 
در نهم اســفند، بــا حضور محمد شــریعتمداری 
وزیر صنعت، معدن و تجارت، مســعود پزشکیان 

نایب رییس اول مجلس شــورای اسالمی، ســیدمحمود نوابی رییس سازمان 
حمایــت از حقوق مصرف کننــدگان و جمعی از برتریــن صاحبان صنایع و 
فعاالن اقتصادی در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد.در این همایش 
کــه با هدف افزایش انگیزه در تولیدکننــدگان و ارائه دهندگان خدمات برای 
رعایت حقوق مصرف کنندگان، افزایــش اعتماد و ترغیب مصرف کنندگان به 
اســتفاده از کاالها و خدمات واحدهــای دارای گواهینامه و تندیس و افزایش 
رقابت ســازنده بیــن تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمــات در جهت ارائه 
محصوالت مرغوب و با کیفیت در روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
برگزار می شــود، شــرکت های برتر تندیس ها و گواهینامه های خود را از وزیر 
صنعــت، معدن و تجارت دریافت کردند و شــركت صنعتی بهشهر موفق 
بــه دریافت » تندیس طالیــی رعایت حقوق مصرف كنندگان« شــد.

بر اســاس این گــزارش، فرآیند ارزیابــی بنگاه های اقتصادی بــرای دریافت 
ایــن گواهینامه بر اســاس چهار شــاخص کلــی قیمت، کیفیــت، خدمات 
پــس از فــروش و رضایت مشــتری و با حضــور مدیران ذی ربط ســازمان 
حمایــت و همچنین نماینــدگان نهادهــای مربوطه صورت گرفته اســت.
در ممیزی به عمل آمده توســط ســازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، 793 شــرکت و بنگاه بــرای حضور در این همایش ثبت نام 
کردند. همچنین 478 شــرکت در کمیته های کارشناســی در شاخص های 
قیمت و کیفیت، رضایت مندی مشتریان و خدمات 
فروش و پس از فــروش مورد ارزیابی قرار گرفتند 
کــه در نهایــت، 62 واحد بــرای دریافت تندیس 
طالیی، نقره ای و برنزی ارزیابی شــد که 28 بنگاه 
تندیس طالیی دریافت کردند و برای 70 واحد نیز 
گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان صادر شد. 
بنا به این گزارش، این جایزه معتبرترین جایزه ملی 
برای رتبه بندی شرکت های تولیدی و خدماتی کشور 
است که هر ساله پس از ممیزی سازمان حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با محوریت 
وزارت صنعــت، معــدن و تجارت اهدا می شــود.

تاریخچه صنعتی بهشهر
شرکت صنعتی بهشهر ، بزرگترین و قدیمی ترین 
واحد تولیــد کننده انواع روغــن گیاهی خوراکی 
)هیدروژنــه، نیمه هیدروژنه، مایع،ســرخ کردنی، 
قنادی و پخت و پز( در ایران اســت که در ســال 
1330 تاســیس گردید.این شــرکت بــا توجه به 
افزایش میزان تقاضا در بازار های داخلی و خارجی در چند نوبت در ســالهای 
گذشته اقدام به توسعه و نوسازی تاسیسات زیربنایی و تولیدی خود نموده است.
بــه این ترتیب ظرفیت تولیدی شــرکت در ســال 1348 از 170 تن در روز 
به 250 تن و ســپس در ســال 1356 به 400 تن در روز رسید.شــرکتهای 
صنعتی بهشــهر و مارگارین پس از پیوســتن به شــرکت صافوال شرکتی با 
نام صافوال بهشــهر را بنیانگذاری نمودند. شــرکت صنعتی بهشــهر با اجرای 
طرح ســوم توسعه و نوســازی خود در ســالهای اخیر با تولید روزانه بالغ بر 
1200 تن در روز توانســته اســت حدود40 درصد از بازار کل روغن گیاهی 
برای مصارف خانگی و صنفی را به خود اختصاص دهد. این شــرکت در حال 
حاضر محصوالت خود را با نامهای تجاری« الدن،الدن طالیی،بهار،نسترن،ترد 
ســرخ، شــاه پســند، عافیت،مینوال و مــارال« تولیــد و عرضه مــی نماید.

شرکت صنعتی بهشهر پیوسته موفق و پیروز
دکتر محمود شه رضایی نامی آشنا درمدیریت صنعت
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به همت َخیری فرزانه، کارآفرینی شــناخته شده و بازرگانی زبده عالوه بر 
مفروش شدن هتل ها و آپارتمان ها کنون در مساجد و حسینیه ها وقتی 
حضور پیدا می کنی قطار فرش یک دست و یک رنگ که زمین را به برکت 
گلهای زیبایش چون بهشت برین گردانده و بر تارک نامش نام نامی خاطره 
کویر حک گردیده اســت، که عقل و جــان و دین و هوش از تو می برد.

سالهاســت این مرد ستبر صنعت و شیک پوش را در سکوهای افتخار می 
بینم با آن چهره خندان و قد و قواره یک کویری چون ســرو ایستاده. در 

ویترین دفترمدیریتش ده ها لوح نشســته که هر یک گوشه ای، نمادی از 
تالش بی پایانش اســت. به حرمت اشک های ریخته شده به شوق کمک 
های رســیده از او و به برکت ســجده شکر قدرشناســان در درگاه حق 
تعالی، این مخلص ترین و زاهدترین در شــب زنــده داریها، برکتی یافته 
و دیگران هم در ســکوهای افتخار بخود می بالند که در پیشــاپیش خود 
خادمــی را می بینند از دیار کویر و از دیار خیران و از نســبی بزرگ به 
نام خاندان صادقیان که می بالیم از داشتنشــان به عنوان ایرانیان آزاده.
شــركت خاطره كویر موفــق به دریافت » تندیــس طالیی رعایت 
حقوق مصرف كننــدگان« در هفدهمین همایــش روز ملی حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان شــد. هفدهمین همایــش روز ملی حمایت از 

حقــوق مصرف کنندگان، در نهم اســفند، با حضور محمد شــریعتمداری 
وزیر صنعت، معدن و تجارت، مســعود پزشــکیان نایب رییس اول مجلس 
شورای اســالمی، ســیدمحمود نوابی رییس ســازمان حمایت از حقوق 
مصرف کننــدگان و جمعی از برترین صاحبــان صنایع و فعاالن اقتصادی 
در مرکــز همایش های صدا و ســیما برگزار شــد.در ایــن همایش که با 
هدف افزایش انگیــزه در تولیدکنندگان و ارائه دهنــدگان خدمات برای 
رعایت حقــوق مصرف کنندگان، افزایش اعتماد و ترغیب مصرف کنندگان 
به اســتفاده از کاالهــا و خدمات واحدهــای دارای گواهینامه و تندیس 
و افزایش رقابت ســازنده بیــن تولیدکننــدگان و ارائه دهندگان خدمات 
در جهــت ارائه محصــوالت مرغوب و با کیفیــت در روز ملی حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان برگزار می شــود شــرکت های برتــر تندیس ها و 
گواهینامه های خود را از وزیــر صنعت، معدن و تجارت دریافت کردند و 
مهندس احمد صادقیان مدیرعامل شركت فرش خاطره كویر موفق 
به دریافــت »تندیس طالیی رعایت حقوق مصرف كنندگان« شــد.
بر اســاس این گزارش، فرآیند ارزیابــی بنگاه های اقتصادی برای دریافت 
این گواهینامه بر اســاس چهار شــاخص کلی قیمــت، کیفیت، خدمات 
پــس از فروش و رضایت مشــتری و با حضور مدیران ذی ربط ســازمان 
حمایــت و همچنین نماینــدگان نهادهای مربوطه صورت گرفته اســت.

در ممیــزی بــه عمــل آمــده توســط ســازمان حمایــت از حقــوق 
مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان، 793 شــرکت و بنــگاه برای حضور 
در ایــن همایش ثبت نــام کردند. همچنین 478 شــرکت در کمیته های 
کارشناســی در شــاخص های قیمت و کیفیت، رضایت مندی مشــتریان 
و خدمــات فــروش و پس از فروش مــورد ارزیابی قــرار گرفتند که در 
نهایــت، 62 واحد بــرای دریافــت تندیس طالیــی، نقــره ای و برنزی 
ارزیابی شــد کــه 28 بنــگاه تندیس طالیــی دریافت کردنــد و برای 
70 واحــد نیز گواهینامــه رعایت حقــوق مصرف کنندگان صادر شــد. 
بنــا به این گزارش، این جایــزه معتبرترین جایزه ملــی برای رتبه بندی 
شــرکت های تولیــدی و خدماتی کشــور اســت کــه هر ســاله پس از 
ممیــزی ســازمان حمایت از حقــوق مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان 
می شــود. اهــدا  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزارت  محوریــت  بــا 

مهندس احمد صادقیان برگزیده مردم ایران زمین
تجلی بهشت با فرش خاطره کویر در مساجد و حسینیه ها
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مهندس احسان وحیدی فر خوش به مجمع نشست
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر همیشه قدرتمند

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــرکت ســرمایه گذاری گروه 
صنایع بهشهر )ســهامی عام( مورخ 1396/12/14 در محل شرکت برگزار گردید. 
در ایــن مجمع که با حضــور 87/7 درصدی ســهامداران حقیقــی و حقوقی 
، اعضــاء هیــات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بــازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای اســامه آیت اللهي 
بــود، کــه آقایان امیــر شــفیعي و محمدنادر خمجانــي در مقام نظــار اول و 
دوم و آقای احســان وحیــدي فرد به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفته در طی ســال مالی منتهی به 1396/09/30 و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129و با تقسیم سود به ازاء هر سهم 
100 ریال به کار خود پایان دادند. همچنین موسســه حسابرسی رازدار به سمت 
حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به سمت 
بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 1397/09/30 انتخاب شدند.

در بدو ورود به تاالر مجمع درابتدا جناب آیت الهی را دیدم 
که چون همیشه مودب و موقر به طرف سکوی هیات 
رئیسه روان بود و بسان همیشه لطف به اصحاب قلم را بجا 
آورد شایسته در تاالر جناب مهندس احسان وحیدی فر 
در تالش تا بهترین خدمت به ذینفع و سهامدار عرضه 
شود. روز پیش در یک گفتمان دوستانه با همایون خان 
دارابی هر دو براین باور بودیم که مهندس احسان خوب 
علم و عمل با هم دارد و خوبتر این درس را  می آموزد و 
من به عینه دیدم که هر لحظه از مشاورت دست بر نمی 
دارد که این باورمداریش، خرد جمعی را نشان می دهد.

گرچه در لحظــات اندک تا مجمع نشســتن مجمع 
ساالنه سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران عملکرد 
ســال مالی را مرور می کــردم ولی از قبــل تر باورم 
هســت با این درایت مدیر مدبر آسان شود مشکل ها...

پیام هیأت مدیره
هیأت مدیره و مدیریت شرکت معتقد است که امانتدار سهامداران محترم بوده و 
به منظور حراســت و ارتقای امنیت امانت واگذار شده به آنها، وظیفه خود میداند 
که از انجام هیچ تالش و کوششــی در این راه دریغ نورزد. مدیریت شــرکت در 
راستای تحقق این هدف و با اعتقادی راسخ به ادامه روند پویایی و موفقیت شرکت، 
در ســال مالی مورد گزارش در جهت اصالح ترکیب پرتفوی و نیز افزودن حجم 
سرمایه گذاری ها و استفاده بهینه از موقعیتهای بازار سرمایه، اقدامات اساسی به 
عمل آورده و برنامه ریزی های خود را مبنای رضایت مندی سهامداران، حفظ و 
ارتقای منافع و ثروت آنها بنا نهاده است. بر این اساس گزارش حاضر در برگیرنده 
اهم فعالیتهای شرکت در جهت نیل به اهداف و استراتژی های شرکت می باشد.

هیأت مدیره و مدیریت شــرکت معتقد اســت تمامی افتخارات و موفقیت های 
کسب شده در سایه حمایت های بیدریغ و با پشتوانه سهامداران محترم حاصل 
شده است. تعامل مطلوب و استفاده از نظرات و انتقادات سازنده شما سهامداران 
محترم بی شــک چراغ راه گذشته، حال و آینده بوده و خواهد بود. در این راستا 
بهره مندی از نظرات و رهنمودهای شــما عزیزان را ارج نهاده و آن را بســتری 

مناسب در راستای بهبود فرآیندهای تصمیم گیری و برنامه ریزی خود میدانیم.
در پایان شایان ذکر است مدیریت شرکت بر خود فرض میداند طبق رسالت و وظایف 
خود در هر زمان با افتخار، پذیرا و پاسخگوی سهامداران محترم بوده و مقدم سهامداران 
محترم را که بی شک همراه با خیر و برکت برای شرکت خواهند بود گرامی میداریم.

معرفی شركت
شــرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشــهر ایران در 14 تیر 1375 به صورت 
ســهامی خاص تاســیس و تحت شــماره 122763 در اداره ثبت شــرکتها و 
مالکیت صنعتی تهران به ثبت رســید. در ســال 1382 براساس مصوبه مجمع 
عمومــی فوق العــاده 9 تیر 1382 شــرکت به ســهامی عام تبدیــل گردید، 
و در تاریــخ 27 بهمــن 1382 در بــورس اوراق بهــادار تهران پذیرفته شــد.

موضوع فعالیت اصلی
1-  سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا 
سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت ها، موسسات یا صندوقهای سرمایه گذاری 
با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل 
شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر 
را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل مالحظه ای نیابد.
2-  ســرمایه گذاری در ســایر اوراق بهادار که به طور 
معمــول دارای حق رأی نیســت و توانایــی انتخاب 
مدیر یا کنترل ناشــر را به مالک اوراق بهادار نمیدهد.

موضوع فعالیت فرعی
1- ســرمایه گذاری در مســکوکات، فلــزات گرانبها، 
گواهــی ســپرده بانکــی و ســپرده های ســرمایه 
گذاری نزد بانکها و مؤسســات مالــی اعتباری مجاز.
2-  سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای 
سرمایه گذاری صندوق ها یا ســایر اوراق بهادار دارای 
حق رأی شــرکتها، موسســات یا صندوقهای سرمایه 
گذاری با هدف کســب انتفاع به طوری که به تنهایی 
یا به همراه اشــخاص وابســته خود، کنترل شرکت، 
موسســه یا صنــدوق را در اختیار گرفته یا در آن نفــوذ قابل مالحظه ای بیابد.
3- ســرمایه گــذاری در ســایر دارایی هــا از جملــه دارایی هــای فیزیکی، 
پــروژه هــای تولیــدی و پــروژه های ســاختمانی با هــدف کســب انتفاع.
4- ارائــه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله پذیرش ســمت در صندوق 
های ســرمایه گذاری، تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار، مشــارکت در تعهد 
پذیره نویسی اوراق بهادار، تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار.
5- شــرکت میتواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود 
مقررات و مفاد اساســنامه اقدام به اخذ تسهیالت مالی یا تحصیل دارایی نماید یا 
اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کاال بپردازد و امور گمرکی 
مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای 
فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشد و انجام آنها در مقررات منع نشده باشد.

اقتصاد ایران در سال گذشته و چشم انداز آینده 
بنابر گزارش دورنمــای صندوق بین المللی پول، در ســال 1395 اقتصاد ایران 
توانســت به پشــتوانه افزایش قیمت نفت و صادرات خود که به واســطه تعلیق 
تحریم های بین المللی به دســت آمده بود، احیا شــود؛ با این وجود در ســال 
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1396 مجددا شــاهد کند شدن روند رشــد اقتصادی بود. نرخ بیکاری همچنان 
باال و بخش غیرنفتی رشــد قابل توجهی نداشت. همانگونه که قابل پیش بینی 
بود، در فقدان دسترســی به خدمــات مالی بین المللی و عدم یکپارچگی بخش 
بانکی ایران با بانکهای جهانی، جریان سرمایه گذاری خارجی به این کشور برقرار 
نشــد. عالوه بر این عدم اطمینان ناشــی از اجرایی شدن کامل برجام دلیل مهم 
دیگری بود که از رشــد اقتصادی این کشــور جلوگیری نمود. مشکالت بخش 
بانکی نیز که از سال 1395 آشکار شده بود نه تنها در سال 1396 کاهش نیافت 
بلکه با تعمیم دامنه آن به صندوق های بازنشســتگی ابعاد جدیدی یافته است.

برنامه های آینده شركت
برنامه های عملیاتی 

برنامه عملیاتی شــرکت در ســال مالی جاری در سه حوزه ســاختار، سازمان و 
فرآیندهای داخلی، استراتژیهای سرمایه- گذاری، توسعه سرمایه اجتماعی به شرح 

ذیل خواهد بود.
الف( ساختار، سازمان و فرآیندهای داخلی:

- مهندسی مجدد ساختار سازمانی متناسب با استراتژی های شرکت 
- تعریف فرآیندهای کلیدی و روان سازی جریان اطالعات باال به پایین و پایین به 

باال در سطوح سازمانی
- توانمندسازی نیروی انسانی با تفویض مسئولیت و تشویق به آموزش و یادگیری 

مداوم 
- توسعه و تقویت مجاری ارتباط با سهامداران به عنوان ذی نفعان اصلی شرکت

ب( استراتژیهای سرمایه گذاری 
شــرکت در ســال مالی جاری با هدف کاهش ســهم صنعت بانکداری در سبد 
ســرمایه گذاریهای شرکت، تنوع بخشی به عرصه های ســرمایه گذاری و ورود 
بــه کالس های جدید دارایی، در چارچوب قوانین ذیل، بازارها، صنایع و ســهام 
مختلف در بازار ســهام کشــور را رصد، بررســی و بین آنها جابجا خواهد شــد:

ویژگی صنعت یا سهم 
نقد شوندگی سرمایه گذاری مطلوب باشد. 

فروش ارزی داشته باشد. 
خدماتی باشد و در حوزه IT یا فن آوریهای نوین فعالیت داشته باشد. 

شرکت یا صنعت دسترسی آسان و ارزان به مواد اولیه داشته باشد. 
صنعت یا شرکت تقاضای پایدار و روبه رشد داشته باشد. 

شرکت طرح توسعه توسعه داشته باشد.
ج( توسعه سرمایه اجتماعی 

- توســعه شــرکای استراتژیک شــرکت در بازار پول و ســرمایه و صنایع نوین 
- گسترش تعامل و ارتباط با شرکای استراتژیک و شرکتهای همگروه 

- گسترش و توسعه تعامل و ارتباط با شرکتهای کارگزاری، شرکتهای مشاور سرمایه گذاری
-  توسعه و تقویت ارتباط و تعامل با ناشران بازار سرمایه

سرمایه و تركیب سهامداران 
سرمایه شرکت در بدو تأســیس مبلغ 1/000 میلیون ریال،(شامل یک میلیون 
سهم، به ارزش اسمی هر ســهم1/000 ریال) بوده که طی چند مرحله به مبلغ 
1/300/000 میلیون ریال (شامل هزاروسیصد میلیون سهم، به ارزش اسمی هر 
سهم 1/000 ریال( در پایان سال مالی منتهی به1394/9/30 افزایش یافته است.

تجزیه و تحلیل ریسك شركت
ریسك نوسانات نرخ بهره

نوســانات نرخ بهره موجب افزایش یــا کاهش نرخ بازده مــورد انتظار، کاهش 
یا افزایش قیمتها در بازار ســهام، میزان جذابیت ســایر بازارهــا و ورود و خروج 
وجــوه از بورس اوراق بهــادار می گردد که بر ارزش بازار شــرکت های پذیرفته 
شــده در بــورس و به تبــع آن پرتفوی و خالــص ارزش دارایی های شــرکت 
ســرمایه گذاری گروه صنایع بهشــهر ایــران و ارزش بازار آن تأثیرگذار اســت.

ریسك نوسانات نرخ ارز
به لحاظ ماهیت فعالیت شــرکت، بخش عمده درآمدها از محل ســود تقسیمی 
سهام شــرکتهای سرمایه پذیر میباشــد و لذا، تغییر نرخ ارز بر بهای تمام شده 
شــرکت های وارد کننده مواد اولیه و فروش شرکت های صادر کننده محصول 
و ســود ویژه شرکت هایی که ســبب اجرای طرحهای توسعه، بدهی ارزی دارند 
به میزان قابل توجهی اثرگذار اســت. به عالوه، تغییرات نــرخ ارز بر مبلغ وجوه 
پرداختی بابت اقســاط وام دریافتی شــرکت اصلی و زیرمجموعه تأثیر میگذارد.

ریسك نوسان قیمت نهاده های تولید و محصوالت
ریسک نوســان قیمت نهاده های تولید و محصوالت بر درآمد حاصل از سرمایه 
گذاری های شرکت به واسطه تغییر بهای تمام شده و فروش شرکتهای سرمایه 
پذیر اثرگذارند. از مهمترین تحوالتی که میتواند قیمت نهاده های تولید شرکتهای 
سرمایه پذیر را دستخوش تغییر قرار دهد، طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش حقوق 

و دستمزد بر اساس قوانین مربوط میباشد.
ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی

برخــی محدودیت های بین المللــی موجب اختالل در کســب و کار گردیده 
و فعالیــت شــرکتها را تحت تأثیر قرار میدهد لیکن پیش بینی نمی شــود که 
چنیــن محدودیت هایــی باعث توقف فعالیت کســب و کار گــردد. تغییرات 
جهانــی قیمــت کاالها و خدمــات و تغییرات قیمت محصوالتی که مشــمول 
قیمت گذاری دولتی هســتند بر ســود ویژه و ارزش بازار شرکتهای موجود در 
پرتفوی شرکت ســرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر اثر داشته و برخی مقررات 
دولتی مــن جمله تعرفه های صادرات و واردات حایز اهمیت به شــمار میروند.

ریسك نقدینگی
عدم کفایت وجوه برای تداوم و ایفای تعهدات، سازمانها را با ریسک نقدینگی مواجه 

میسازد. محدودیتهای تأمین
نقدینگی الزم از طریق مختلف نظیر فروش ســهام، دریافت ســود از شرکتهای 
سرمایه پذیر، افزایش سرمایه، انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی در شرایط 
رکودی بازار از مخاطراتی است که شرکتهای سرمایه گذاری را تهدید می نماید.

سیاستهای تأمین مالی و اعتباری شركت
کلیه تأمین مالی و نقدینگی شرکت از منابع ذیل حاصل میگردد:

- سود حاصل از سرمایه گذاری ها 
- فروش سرمایه گذاریها

- افزایش سرمایه
- ابزارهای بدهی و تسهیالت دریافتی از بانکها
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در باب بیمه آرمان و مدیریت توانمندش دکتر بیانیان همین بس که در ایفای تعهدات 
خود در زلزله کرمانشاه در کنار تمام هجمه های ناجوانمردانه آنچنان توانستند به یاری 
بیایند و با پرداخت خسارت دستی باشند برای دست گیری که ستودنیست. مشتری 
مداری و رضایتمندی بیمه شده اصلیست که در این دکترین مدیریت بیمه اولین  و 
مهمترین اصل می باشد و براستی که با بیمه آرمان آینده را امروز بسازیم. شركت 
بیمه آرمان در هفدهمین همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، برای 
دومین سال متوالی مفتخر به دریافت گواهینامة رعایت حقوق مصرف کنندگان شد.

سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان بر اساس ارزیابی شاخص های مختلف، 
بیمه آرمان را در سالجاری شایسته دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان 
دانســت و علیرضا بیانیان مدیرعامل این شرکت امروز این جایزه را دریافت کرد.

رعایت حقوق مشــتری، تکریم ارباب رجوع، ارتقــای کیفیت خدمات و افزایش 
ســطح ایمنی و اطمینان مصرف کننــدگان از فاکتورهای اعطــای گواهینامه 
و تندیــس ملی اســت که پــس از ارزیابی های انجام شــده، بیمــه آرمان در 
بخش خدمــات بیمه در ســالجاری شایســته دریافت گواهینامه اعالم شــد.

ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در روز نهم اســفند هرسال 
کــه به عنــوان روز ملی حمایت ازحقــوق مصرف کنندگان نام گرفته اســت؛ 
بنگاه هــای اقتصادی حامی حقــوق مصرف کننده را طی مراســمی با حضور 
مســئوالن کشــوری و مدیران بنگاه های اقتصادی منتخب، معرفی و با اعطای 
گواهینامــه و تندیس رعایت حقــوق مصرف کنندگان از آنهــا تقدیر می کند.

هفدهمیــن همایــش روز ملی حمایــت از حقوق مصرف کننــدگان با حضور 
محمــد شــریعتمداری وزیر صنعت، معــدن و تجارت و دکتر پزشــکیان نائب 
رئیس مجلس شــورای اســالمی در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما 
برگزار شــد.  در این همایش کــه با هدف افزایش انگیــزه در تولیدکنندگان و 
ارائه دهنــدگان خدمات برای رعایت حقوق مصرف کننــدگان، افزایش اعتماد و 
ترغیب مصرف کنندگان به استفاده از کاالها و خدمات واحدهای دارای گواهینامه 
و تندیس و افزایش رقابت ســازنده بین تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات 
در جهــت ارائه محصوالت مرغــوب و با کیفیت در روز ملــی حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان برگزار می شــود، شــرکت های برتر تندیس ها و گواهینامه های 
خــود را از وزیــر صنعت، معــدن و تجــارت دریافت کردنــد و آقای علیرضا 
بیانیان موفق به دریافت » گواهینامه رعایت حقوق مصرف كنندگان« شد.

بر اســاس این گــزارش، فرآینــد ارزیابی بنگاه هــای اقتصادی بــرای دریافت 
ایــن گواهینامــه بر اســاس چهار شــاخص کلــی قیمت، کیفیــت، خدمات 
پــس از فــروش و رضایت مشــتری و بــا حضور مدیــران ذی ربط ســازمان 
حمایــت و همچنیــن نماینــدگان نهادهای مربوطــه صورت گرفته اســت.

در ممیزی به عمل آمده توســط ســازمان حمایت از حقــوق مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان، 793 شــرکت و بنگاه برای حضور در ایــن همایش ثبت نام 
کردند. همچنین 478 شــرکت در کمیته های کارشناســی در شــاخص های 
قیمــت و کیفیت، رضایت مندی مشــتریان و خدمات فــروش و پس از فروش 
مورد ارزیابی قرار گرفتنــد که در نهایت، 62 واحد برای دریافت تندیس طالیی، 
نقــره ای و برنزی ارزیابی شــد که 28 بنــگاه تندیس طالیــی دریافت کردند 
و بــرای 70 واحــد نیز گواهینامه رعایــت حقوق مصرف کنندگان صادر شــد. 
بنا به این گزارش، این جایزه معتبرترین جایزه ملی برای رتبه بندی شــرکت های 
تولیدی و خدماتی کشور است که هر ساله پس از ممیزی سازمان حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت اهدا می شود.

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

بیمه آرمان برگزیده شد
علیرضا بیانیان بیمه آرمان طالیی را به ارمغان آورد
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چه مدیرعامل خوبی در سیمان مازندران
جوان ترین مدیرعامل سیمانی با دست پُر به مجمع نشست

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان مازندران )سهامی عام( مورخ 1396/12/12 
در محل ســالن نگین هتل بزرگ ارم برگزار گردید.  در این مجمــع که با حضور 88/87 درصدی 
سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای علیرضا فاطمي بود، که آقایان حسین فاتح 
و مجید امدادي به ترتیب در مقام نظار اول و دوم و آقای رضا عزیزي به عنوان دبیر مجمع انتخاب 
گردیدند. درادامه با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی برلزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل 
خدوم و با دانش شرکت و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلوات پی در پی خود ضمن تصویب افزایش سرمایه به تغییر ماده مربوطه اصالح نامه رای مثبت دادند.

دکتر علی حسین پور مدیرعامل جوان سیمان مازندران با دست پر به مجمع ساالنه سیمان مازندران 
نشست . ســود هر سهم سیصد ریال افزایش ســرمایه صد در صد گزارش ساالنه مالی بدون بند 
حســابرس مهم و شــفاف به یک طرف فرآوری پس آب ها و به کارگیری مجد دهها هکتار فضای 
سبز افزون داشته ها طرف دیگری یعنی یک نگاه جامع مدیریتی و دیسیپلین نظام راهگشا. پرداخت 
همه بدهی های معوقه و ده ها خبر دیگر و آنگاه که گزارش حســابرس به بند چهار رسید و اعالم 
کرد که همه حسابها شفاف و مطلوب، پیر کار ُکشته ای چون دکتر فاطمی به تحسین گفت: چه 
مدیرعامل خوبی. در نیم قرن پرسه در بازار سرمایه و فضای مطبوعات اقتصادی کشور کمتر جوانی 

را دیده ام که به افتادگی، فروتنی و کاربلدی چون دکتر علی حسین 
پور باشد. گر چه همه خوبند ولی او از تبار دیگریست مدیریت مالی 
شــرکت کم گفت ولی چه نیکو که سهام داری را به عنوان سرمایه 
گذاری بلند مدت ببینیم و به جای آنکه دنبال آخر باشــیم هر روز 
یک ماهی به ما بدهند ماهیگیری یاد بگیریم. به روز باشیم و به روز...

دکتر علی حسین پور در ابتدای مجمع با اشاره به اینکه: شرکت سیمان 
مازندران از شــرکت های باتجربه در تولید سیمان در صنعت کشور 
میباشد که با تولید 2 میلیون و 277هزار و 600 تن سیمان در سال 
جزء پنج شرکت برتر تولیدکننده کشور محسوب میگردد ، اضافه کرد.

با توجه به وضعیت جغرافیایی و توجه به حفاظت محیط زیســت 
و بهینه ســازی مصرف انرژی این شــرکت با نصب پیشرفته ترین 

سیســتم های فیلتراسیون و تجهیزات غبارگیر، غبارســنج آنالین، تصفیه کننده یکپارچه پساب 
بهداشــتی، صرفه جویی در ســوخت های فســیلی و برق موجب شــده تا موفق به گرفتن لوح 
صنعت برگزیده ســبز و اســتاندارد انطباق معیار مصرف انرژی در صنعت سیمان در کشور شود.

مدیرعامل شرکت سیمان مازندران تصریح کرد: شرکت سیمان مازندران با سرلوحه قراردادن شعار 
»توکل بر خدا، کار تیمی، مسؤولیت پذیری، انجام درست کاردرست«، تخصص و تجربه مهندسان 
پرســنل و کارگران متعهد، موفق به ایجاد یک برند معتبر قابل اعتماد و موفق در صنعت سیمان 
شــده است و گام های موثری در مورد رشد و رونق اقتصادی خود بردارد که گواه این مدعی  کسب  
لوح و تندیس  افتخار و تقدیر نامه و گواهینامه و استانداردهای ملی و بین المللی ازجمله استاندارد 
محصول اروپا )CE(، نشان ملی استاندارد ایران، استاندارد گوست روسیه، گواهینامه سیستم مدیریت 
یکپارچه IMS  شامل سیستم های مدیریت کیفیت ،ISO 9001 سیستم مدیریت زیست محیطی 
ISO 14001، سیستم مدیریت ایمنی بهداشت OHSAS 18001، گواهینامه سیستم مدیریت 
انــرژی ISO 50001، گواهینامه 17025  سیســتم تایید صالحیت آزمایشــگاه هایی آزمون و 
کالیبراســیون و اخذ لوح و تندیس بهره وری، بهینه کاوی و  کسب ده ها نشان دیگرگردیده  است.

مدیر توانمنتد شصنعت کانی کشور با اشاره به اینکه شرکت سیمان مازندران در بازار هدف داخلی با 
توجه به رعایت  اصل مشتری مداری و همچنین تولید با کیفیت برتر  مفتخر به کسب متوالی تندیس 
گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان و واحد نمونه صنعتی شده است، افزود: بازارهای صادراتی 
هدف سیمان مازندران کشورهای حوزه CIS   شامل آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و روسیه است 
که این شرکت موفق به اخذ لوح تندیس صادرکننده برتر استانیو کشوری در سالیان پیش گردیده است.

دکتر حســین پور یادآور شد: در ســال 1396 که طبق فرمایش مقام معظم رهبری مزین به شعار 
»اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال« است، شرکت سیمان مازندران به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
حدودا 900 نفر اشــتغال زایی داشته است. وی اظهار کرد: با توجه به وضعیت رکود صنعت سیمان 
و همچنین مشکالت پیش آمده در صنایع که منجر به کاهش تولید و  تعدیل نیروها شده است،  
شرکت سیمان مازندران با هدف دست یابی، تحقق  منویات رهبری و توجه به اصل اشتغال زایی و 
بهبود کســب و کار تمام توان خود را بر این قرار داده که از جمله پرداخت به موقع حقوق و مزایا و 
همچنین طرح طبقه بندی مشاغل  و سعی در حفظ و حمایت از تولید ملی دارد. مدیرعامل شرکت 
سیمان مازندران درباره روند افزایشی اشتغال زایی در سال جاری، گفتند: با توجه به بازنشستگی پرسنل 
رسمی استخدام نیروهای جوان و متعهد کاری صورت پذیرفته است لکن این امر منوط به وضعیت 
صنعت سیمان در آینده دارد در شرایط فعلی حفظ نیروی انسانی موجود به عنوان اولویت و برنامه 
اصلی شرکت است. مدیریت عامل خدوم شرکت با اعالم اینکه پیرامون کاهش های تمام شده محول 
و افزایش نرخ فروش اقدامات بسیار خوبی در سال مالی مورد گزارش صورت پذیرفته اضافه کرد سلسله 

اقدامات انجام شده جهت بهینه سازی باعث گردید یک راندمان بسیار خوب را در شرکت شاهد باشیم. 
پایان بخش مجمع نیز تشریح برنامه های آتی بود از جمله حضور فعال در نمایشگاه های هدف اعم 
از داخلی و بین المللی، حفظ ســهم بازار و افزایش فروش در داخل و خارج، تعامل با رقبا ، کاهش 
هزینه های غیرضروری تولید و خدمات، مدیریت صحیح به نقدینگی، ساماندهی ضایعات که با هدف 
تبدیل به ارزشی کردن آنها و گسترش بازارهای فروش و ارتقای سیستم مدیریت ارتباط با مشتری که 
جزو اهداف اصلی و آتی دکتر حسین پور و مجموعه تحت مدیریتش در سالهای آتی برشمرده شد.

پیام هیات مدیره
با یاد حضرت احدیت و عرض ادب وســالم و خیر مقدم به سهامداران گرامي و نمایندگان محترم 
آنها، از آنجائیکه ســیمان اهمیت و جایگاهي در اقتصاد و سازندگي کشــور دارد لذا میزان تولید و 
مصرف سرانه آن یکي از شاخص هاي رشد و توسعه در هر کشور است. هیات مدیره شرکت سیمان 
مازندران توانست با توجه به رکود بازار سیمان با تالش و کوشش مدیران و پرسنل شرکت و استفاده 
از رهنمودهاي بموقع ســهامداران، تحویل مناسبی برای عملکرد ســال مورد گزارش داشته باشد.

مالی
علت افزایش سود خالص دوره مالی مورد گزارش نسبت به دوره مالی 9 ماهه قبل ناشی از افزایش 
نرخ فروش محصوالت و کاهش هزینه ا بوده اســت. در این رابطه متوســط نرخ فروش محصوالت 
)ســیمان و کلینکر ( در دوره مالی مورد گزارش نســبت به ســال 
مالی قبل برای هر تن مبلغ 141/134 ریال افزایش داشــته اســت. 
)ســال مالی جاری 1/018/179 ریال و ســال قبل 887/045 ریال(

برنامه های آتی هیات مدیره
- حفظ سهم بازار و مطالعه وشناسایی فضای خالی بازار جهت کسب آن.
- تاکید بیشتر بر نظام ارتباط با مشتریان و مراجعه حضوری در شهرهای 

مختلف.
- ارائه کمکهای فنی و آموزشی مداوم به مشتراین بزرگ و اصلی )مانند 
صنایع سیمانبر( و بازدیدهای دوره ای از کارخانه و آشنایی با فرایند تولید
- تعامل با رقبا در بازارهای هدف و جلوگیری از ایجاد رقابت ناسالم و 

کاهش قیمت از طریق مدیران ارشد.
- ایجاد امکان فروش اینترنتی

- گسترش بازار فروش داخلی )استان مازندران و استانهای همجوار(
- گسترش بازار صادرات به آذربایجان و اخذ سهم بازار سایر کشورها در این کشور
- افزایش نسبت صادرات سیمان به کلینکر با توجه به ارزش افزوده باالتر سیمان

- حضور فعال در نمایشگاه های مرتبط با صنعت سیمان در بازارهای هدف صادراتی اعم از داخلی و خارجی
- کاهش هزینه های غیرضروری در امر تولید و خدمات

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

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

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

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

- حضور مستمر و فعال در نمایشگاه های مرتبط با صنعت سیمان در بازارهای هدف
  )EMP , EMS( پیگیری جهت تدوین برنامه جامع مدیریت زیست محیطی کارخانه و معدن -

- پیگیری نصب آنالین گاز بر روی دودکش اصلی کارخانه
- انجام بخشی از آبیاری قطره ای فضای سبز کارخانه

- استفاده مجدد از پساب حاصل از تصفیه فاضالب برای ابیاری فضای سبز
- فروش ضایعات فلزی کارخانه جهت مدیریت و ساماندهی ضایعات و پسماند

- احداث فضای سبز کارخانه )حداقل به متراژ 1/5 هکتار(
- کاهش ســایز سنگ آهک خروجی سنگ شــکن 2 که ورودی آسیاب مواد خام 2 و 3 می باشد. 
درصورت انجام، با نصب Precrasher اســتهالک کاهش و بار خور آسیاب مواد افزایش می یابد.
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مهندس یزدانی کرمی، مدیری خوش فکر که در اسفند ماه سال گذشته 
سکانداری شرکت را پذیرفت و در بدو ورود ارتقاء سطح کیفی محصوالت 
و افزایش سهم بازار را از مهمترین اهداف خود برشمرد در ابتدای مجمع 
با اعالم اینکه تحقیق و توسعه با مطالعه بر روی خلق و تولید محصوالت 
جدیــد و مورد نیاز مصــرف کنندگان از برنامه هــا و اولویت های ما در 
طول ســال مالی مورد گزارش بود که در این مسیر بخوبی حرکت کرده 
و توانستیم در این شــرایط سخت اقتصادی حاکم بر بازار سرمایه کشور 

بتوانیم حداقل بازده مورد انتظار ســهامداران و 
ذینفعان را حاصل ســازیم.وی افزود این ُمیسر 
نبود جز در سایه تالش تک تک عوامل مجموعه 
که به عنوان مدیریت ارشد از این عزیزان تالشگر 
کــه در همه ارکان از تولید تا فروش و بازاریابی 
و مالی و ســهام و ... که خالصانه خدمت کردند 
و افتخار آفریدند قدردانی و تشــکر ویژه دارم.
به گفته مدیر ُمدبر شرکت، توسعه تکنولوژیک 
در راســتای تولیــد اقتصــادی و منطبــق با 
استانداردهای جهانی و طرح ریزی شیوه های 
جدید در بازاریابی باعث شــد که شــرکت در 
رسیدن به سهم بیشتر از بازار داخلی و خارجی 
بســیار استوار و مستمر به ســوی افقی روشن 
حرکت داشته باشد، مسیری رو به موفقیت و رو 
به رشد که از دل برنامه های مدون مدیریتی- 

استراتژیکی میآید که برای تدوین و اجرایی کردن آن کار کارشناسی دقیق 
و رصد کامل بازار صورت پذیرفته است.

کاهش زمان تولید و هزینه حمل و نقل در کنار به پایین رساندن حداقل 
صدمات ناشــی از خطای انسانی از نقاط قوت در امر بهره وری و باالبردن 
راندمان کاری بوده که بواسطه تکنولوژی برتر و فن آوری روز در شرکت و 
کارخانه اجرائی گشته و با یک باور راستین در مدیریت ارشد، شرکت ساینا 
می رود تا در تولید مایعات ظرفشویی برای سالیان متوالی جزو اولین ها گردد 
که این چشم اندازی است دست یافتنی در کوتاه زمان با این پتانسیل باالی 
شرکت و تدبیر مدیریتی که در صنعت شوینده و بهداشتی خود بِرندی است 
معتبر و خوش نام در امر ارزش آفرینی و سودآوری. مدیران الیق خدا قوت.  
مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه صاحبان ســهام شــرکت صنایع 
بهداشــتی ســاینا )ســهامی عام( مورخ 1396/12/07 در محل ســالن 
کاســپین مرکز همایش های پژوهشــگاه صنعت نفت برگــزار گردید. 
در این مجمع که با حضور 69/74 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی 
، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس 
و بــازرس قانونــی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای اســامه 
آیت اللهی بــود، که جنابان داراب وکیلی و امیر شــفیعی در مقام نظار 

اول و دوم و آقــای یزدان کرمی بــه عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای 
صورت پذیرفته در طی ســال مالی منتهی بــه 1396/09/30 و پس از 
استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات 
خــود ضمن  تصویب صورتهــای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 
129و با تقســیم سود به ازاء هر سهم 300 ریال به کار خود پایان دادند.

همچنین موسسه حسابرسی بهمند به سمت حسابرس مستقل و بازرس 
قانونی اصلی و موسسه حسابرسی هشیاربهمند 
به ســمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت 

یک سال انتخاب شدند.
اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره شــرکت 
برای مدت دو ســال به شــرح ذیــل انتخاب 

گردیدند:
اعضاء اصلی:

- شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع 
بهشهر)سهامی عام(

- شرکت پاکسان )سهامی عام(
- شرکت گلتاش )سهامی عام(

- شرکت مروارید هامون)سهامی خاص(
- شرکت آلی شیمی قم )سهامی خاص(

اعضاء علی البدل:
- شرکت توسعه صنایع بهشهر)سهامی عام(

- شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر)سهامی عام(
پیام هیات مدیره

حمــد ســپاس خداونــد متعــال که بــه مــا فرصتــي دوبــاره داد 
شــرکت  در  صادقانــه  کســانیکه  همــه  عملکــرد  کارنامــه  تــا   ،
ســاینا فعالیــت دارنــد را یــک بار دیگــر تقدیــم حضورتــان کنیم.

بسیار خوشــحالیم اعالم نماییم که با وجود محدودیتها و شرایط خاص 
حاکم بر اقتصاد کشــور عزیزمان توانســتیم حداقل بــازده مورد انتظار 
ســهامداران محتــرم را بــرآورده نموده و بــا اتکاء به خداونــد بزرگ و 
همراهي شــما ســهامداران گرانقدر و بهره گیري از اراده استوار گروهي 
و با تالش جمعي ، ضمن حضور فعال در عرصه اقتصادي کشــور، ارزش 
آفریني براي همه ذینفعان را از اندیشــه به عمل برســانیم و شرایطي را 
مهیا نماییم تا بتوان در راســتاي برنامه هاي اســتراتژیک شــرکت قدم 
برداشــته و با تخصص، انعطاف پذیري و درک مناســب مدیران اجرائي 
شرکت ســاینا به دستاوردهاي جدیدي در ســال مالي آتي نائل شویم.
سال گذشته با توجه به شرایط پیچیده ومبهم موجود در اقتصاد جامعه و روندي 
که منجر به افزایش حضور رقباي جدید در این صنعت گشت، ما در تداوم 
استراتژي 5 ساله ، حول سه محور ذیل ، مجموعه شرکت را هدایت نموده ایم:

ساینا با مهندس یزدانی به دنبال کسب سهم حداکثری از بازار
انتخاب راهبرد مناسب و مطابق با فضای اقتصادی جامعه در صنعت شوینده و بهداشتی

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ
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الــف)  نــوآوري و افزایــش کیفیــت جهت ارائــه مــداوم ،محصوالت 
متنــوع و بــا کیفیــت و مطابق با نیــاز در حــال تغییر بــازار مصرف
ب)  توســعه تکنولوژیــک در راســتاي تولیــد اقتصــادي و مطابــق 
بــا اســتانداردهاي جهانــي براي حفــظ وحتــي افزایش ســهم بازار
ج)  طرح ریزي شــیوه هاي نوین در بازاریابي وعرضه محصوالت شرکت .
بــي گمان ایــن فراگرد ،نبرد ســازنده و بــي پایــان در عرصه تجاري 
بــراي زندگــي در ایــن بیکــران هســتي مــي توانــد تلقــي گردد.
هیات مدیره شرکت ساینا ایمان راسخ دارد که انتخاب راهبرد مناسب و 
مطابق بافضاي اقتصادي جامعه در صنعت شوینده و بهداشتي ،ساختار هم 
آهنگ و همدلي موثر بین تمام دست اندرکاران ،نوید بخش سال هاي بهتر 
و سرشــار از موفقیت و سرور براي این مجموعه پویا و جوان خواهد بود.

طرح هاي توسعه شركت
فرآیند تکنولوژیک در شــرکت ســاینا با محوریت اتوماسیون و کاهش 

عملیات دستي همراه مي باشد
که مبین موارد ذیل هست:

الــف( در واقع طــرح ریــزي فرآیند براین اســاس صدمات ناشــي از 
خطاي انســاني را بــه حداقل مي رســاند و شــرایط الزم را بر تدوین 
دقیــق تر و اجــراي اســتانداردهاي تولیــد و فني ممکن مــي نماید.

ب( تکمیل فرآیند تولید محصوالت به ویژه در حلقه ظروف حجیم ،حفظ 
کیفیت و کاهش زمان تولید و هزینه حمل و نقل عنصر تعیین کننده در بهره 
وري و توسعه کنترل کیفیت جامع و مدیریت کنترل کیفیت جامع میباشد.

الف: اهم پروژه هاي انجام شده :
1- نصب و راه اندازي دستگاه 4 لیتري پلي اتیلن

2- جابجایي و انتقال دستگاه پت اوکرایني
3- نوسازي مخازن پاک کننده ها

4- توسعه تجهیزات واحد آزمایشگاه
5- اتوماسیون پرکن خط 4 لیتري

ب:پروژه هاي در مرحله طرح ریزي 
1- تکمیل تجهیزات ســاخت و توسعه تکنولوژیک واحد پاک کننده ها 

)مخازن ساخت,(
2- پروژه بهبود افزایش ظرفیت سپتیک پساب و انتقال فاضالب انساني به سپتیک
3- پــروژه افزایش ضریــب اطمینان و ایمني کارخانــه در مواقع بحران

4- تکمیل فضاي عمومي محوطه کارخانه و تکمیل و نوسازي و آسفالت 
بخش انتهایي

5- توسعه و تکمیل فرآیند انتقال محصول سالن شوینده
)خطوط کانوایر و سیستم ربوتیک انتقال محصول(

6- پروژه بهینه ســازي مصرف بخار و هواي فشــرده و جلوگیري از هدر 
رفتن بخار و هواي فشرده تولیدشده

جایگاه شركت در صنعت
شرکت در صنعت شــوینده و مواد شیمایي فعالیت میکند و محصوالت 
خود را از طریق شــرکت عظیم به پخش )سهامي عام( عرضه مي نماید . 
و شرکت در بین شرکت هاي فعال در این صنعت با حجم فروش معادل 

مبلغ 617/733 میلیون ریال
- در گروه مایعات ظرفشویي در رتبه چهارم

- و در گروه مایعات البسه دردسته بندي گروه لباسشویي 
رتبه چهارم

- و دسته بندي گروه نرم کننده هاي البسه در رتبه پنجم
- و در گروه لکه برها و پاک کننده ها ، رتبه نهم را کسب 

نموده است.
در تکنولوژي تولید مایعات ظرفشویي فرایند آن از خطوط 
تمام اتوماتیک شرکت ساینا در 4 گروه محصول فعالیت 

دارد که شرایط تکنولوژیک آن به شرح ذیل مي باشد.
1- از مرحله بطري گذاري تا بسته بندي محصول توسط 

ماشین آالت مدرن بهره مند میباشد
2- در تکنولوژي تولید مایعات البســه خط تولید از طریق ماشین آالت 

مدرن و کنترل دقیق حجم استفاده میشود .
3- در تولید محصوالت پاک کننده ها با ماشین آالت بسیار مدرن که به 
طور انحصاري در این مجموعه نصب گردیده اســت فرآیند تولید صورت 

میگیرد.
4- در تولید محصوالت اســپري خطوط تمــام اتوماتیک کلیه مراحل را 

پوشش مي دهد.
تاریخچه

شرکت درتاریخ 1380/08/12 تاســیس ودرتاریخ 1380/10/02 تحت 
شماره 181802 در اداره ثبت شرکتهاي تهران به ثبت رسیده است شرکت 
به موجب صورت جلســه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1394/02/07 
به سهامي عام تبدیل شــد که مراتب آن درتاریخ 1394/04/07 دراداره 
ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است و در تاریخ 1394/05/11 درفرابورس 
اوراق بهادارپذیرفته شده اســت .درحال حاضر شرکت صنایع بهداشتي 
ساینا جزء شرکتهاي فرعي شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع 
بهشــهر و واحد تجاري نهایي آن شرکت توسعه صنایع بهشهرمي باشد

موضوع شركت:
الف - موضوعات اصلي

1- تهیــه وتولیــد انــواع مواد شــوینده وپــاک کننــده ؛ محصوالت 
بهداشــتي ؛ آرایشي وشــیمیائي ومواد صنعتي مرتبط وانواع آیروسل ها

2- انجام کلیه امورخدمات بازرگاني موضوع شرکت ونیزانجام امورصادرات 
و واردات کاالهاي موضوع شرکت .

ب - موضوعات فرعي
1- سرمایه گذاري درسایرشرکتها وایجاد شرکتهاي جدید.

2- انجام کلیه امورمربــوط به تامین مالي درچهارچوب قوانین ومقررات 
مربوطه ودرجهت منافع شرکت .

3- انجام خدمات فني وآزمایشگاهي .
4- انجام کلیه اموربه نحوي که باموضوع شــرکت ارتباط داشــته باشد 
ودرچهارچوب قوانین و مقررات موضوع کشــور جمهوري اسالمي ایران 

باشد 0
گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

- رعایت کلیه قوانین حاکم بر فضاي کسب و کار
- توجه به رعایت مصرف کنندگان و ذینفعان

- بهبود مستمر در کاهش مصرف انرژي
- رعایت استانداردهاي محیط زیست

- توجه به مسئولیت هاي اجتماعي
- تولید محصوالت و خدمات سالمت محور

- استفاده از بیمه هاي تکمیل درمان، حوادث عمر براي پرسنل شرکت
- انعقاد قراردادهاي مربوط به خدمات ورزشي

- انجام منظم معاینات ادواري پرسنل
- تقویت سیستم بهره وري شرکت به جهت افزایش همیت شغلي کارکنان
- حفظ سیستم حقوق و دستمزد به جهت توسعه نظام شایسته ساالري
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از دست توانای تالشــگران معدن تا مردان کوره آتش کاری و کارشناسان زبده و 
مدیران آبدیده و یک برند خوشنام جهانی باعث شده که نام نامی فوالد مبارکه در 
بزرگترین بازارهای جهان از لندن و آمستردام گرفته تا نیویورک و شانگهای بر بلندای 
نشیند. دکتر سبحانی مدیری که از آب و آتش و انفجار چنان آبدیده و صیقل یافته 
که دوست و دشمن به حرمت دانش مدیریت و کالس کاری او کاله از سر برمی دارند 
و به زیر پایش فرش قرمز پهن می کنند. کار نیکوی این مدیر و یاران تالشگرش و 
پیروزیهای پی در پی  در سنگرهای مختلف افتخار آفرین تولید و صادرات آن هم در 
سخت ترین شرایط تحریمی حاکم بر ایران شاهکاری بود از جنس مدیرانی جهادی 
و ارزشی که در جبهه رقابت و خاکریز فروش می دانند که میدان مین گذاری تحریم 
و تعرفه نابجا را چگونه باید پشت ســر گذارد و به سالمت رهید و این باورمداری 
ایستاده بر سکوی افتخار حمایت از حقوق مصرف کننده ثابت کرد که مردان بی 
ادعا و مدیران توانمند دست 
حق یارتان که بر ســکوی 
افتخاری می رود که داوران 
آن مردمان این کشور کهن 
و باستان می باشند قدردان 
و جهادتان هستیم. تالش 
 شــركت فوالد مباركه 
اصفهان موفق به دریافت 
طالیــی  تندیــس   «

مصرف  حقوق  رعایت 
كنندگان« در هفدهمین 
همایش روز ملی حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان 
همایش  هفدهمین  شد. 
روز ملی حمایت از حقوق 
نهم  در  مصرف کنندگان، 
اســفند، با حضور محمد 

شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسعود پزشکیان نایب رییس اول مجلس 
شورای اسالمی، سیدمحمود نوابی رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
و جمعــی از برترین صاحبان صنایع و فعاالن اقتصادی در مرکز همایش های صدا 
و ســیما برگزار شد.در این همایش که با هدف افزایش انگیزه در تولیدکنندگان و 
ارائه دهندگان خدمات برای رعایت حقوق مصرف کنندگان، افزایش اعتماد و ترغیب 
مصرف کنندگان به استفاده از کاالها و خدمات واحدهای دارای گواهینامه و تندیس 
و افزایش رقابت سازنده بین تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات در جهت ارائه 
محصوالت مرغوب و با کیفیت در روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان برگزار 
می شود، شرکت های برتر تندیس ها و گواهینامه های خود را از وزیر صنعت، معدن 
و تجارت دریافت کردند و دكتر بهرام سبحانی مدیرعامل شركت فوالد مباركه 

اصفهان موفق به دریافت » تندیس طالیی رعایت حقوق مصرف كنندگان« شد.
بر اســاس این گــزارش، فرآینــد ارزیابی بنگاه هــای اقتصادی بــرای دریافت 
ایــن گواهینامــه بر اســاس چهار شــاخص کلی قیمــت، کیفیــت، خدمات 
پــس از فــروش و رضایــت مشــتری و بــا حضور مدیــران ذی ربط ســازمان 
حمایــت و همچنیــن نماینــدگان نهادهــای مربوطــه صورت گرفته اســت.
در ممیزی به عمل آمده توســط ســازمان حمایت از حقــوق مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، 793 شــرکت و بنــگاه برای حضور در ایــن همایش ثبت نام 
کردنــد. همچنین 478 شــرکت در کمیته های کارشناســی در شــاخص های 
قیمت و کیفیــت، رضایت مندی مشــتریان و خدمات فروش و پــس از فروش 
مــورد ارزیابی قرار گرفتند که در نهایــت، 62 واحد برای دریافت تندیس طالیی، 
نقــره ای و برنــزی ارزیابی شــد که 28 بنــگاه تندیس طالیــی دریافت کردند 
و بــرای 70 واحد نیــز گواهینامه رعایــت حقوق مصرف کنندگان صادر شــد. 
بنا به این گزارش، این جایزه معتبرترین جایزه ملی برای رتبه بندی شــرکت های 
تولیدی و خدماتی کشور است که هر ساله پس از ممیزی سازمان حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت اهدا می شود.

تاریخچه
شــرکت فوالد مبارکه که اکنون یکــي از بزرگترین واحدهاي صنعتي جمهوري 
اســالمي ایــران اســت در زمیني به مســاحت 35  کیلومتر مربــع در نزدیکي 
شــهر مبارکه و در 75 کیلومتري جنوب غربي شــهر اصفهان واقع شــده است.

عملیات اجرایي این مجتمع در سال 1360 آغاز گردید ودر دوران جنگ تحمیلي 
و زیر حمالت هوایي جنگنده هاي دشمن بدست تواناي سربازان پر افتخار جبهه 
صنعت ادامه یافت فعالیتهاي ســاختماني و فني اجرا شــده در دوران ســاخت 
ایــن مجتمع در خاورمیانه کم نظیر بــوده و به عنوان مثال نزدیک به 18میلیون 
و 700 هــزار متر مکعب خاک بــرداري و بالغ بر یک میلیــون و 845 هزار متر 
مکعب بتن ریزي، یک میلیــون و 800 هزار متر مربع قالب بندي و 80 هزار تن 
آرماتور ، حدود 150 هزار تن اســکلت فلزي، یک میلیون متر مربع نصب پوشش 
و بالــغ بــر 500 هزار تن تجهیزات و ماشــین آالت در آن نصب گردیده اســت.
اولیــن کوره قــوس الکتریکي واحد فوالدســازي این مجتمع در مهر ماه ســال 
1370 راه اندازي شــد و در 23 دیماه ســال 1372 خطــوط تولید این کارخانه 
بزرگ توســط رئیس جمهور وقت افتتاح گردید،  با ورود محصوالت فوالدي این 
شــرکت به بازار و افزایش تدریجي تولید تا ســقف ظرفیت اســمي 2/4 میلیون 
تــن بخش عمده اي از نیاز کشــور به این کاالي اســتراتژیک بــر طرف گردید.

این شرکت در سالهاي پس از رسیدن به ظرفیت اسمي با کسب تجربه و توانمندي 
اقتصادي براي پاسخگویي به نیاز روز افزون بازار داخلي و خارجي و استفاده بهینه 
از تجهیزات و ماشین آالت تولیدي موجود اقدام به برنامه ریزي براي افزایش تولید 
در قالب طرح هاي توسعه نمود و با استفاده از منابع مالي حاصل از فروش داخلي 
و ارزي شــرکت و استفاده از اعتبارات مالي، ریالي و ارزي  اولین مرحله طرحهاي 
توسعه را اجرا نمود به نحوي که با اجراي این طرح ها، تولید شرکت براي رسیدن به 
میزان حداقل 11/3میلیون تن مذاب برنامه ریزي گردیده و در حال انجام مي باشند.

 دکتر بهرام سبحانی برگزیده همایش
شرکت فوالد مبارکه افتخار صنعت ایران
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در بیسـتـمین همـایش شرکتهای برتر ایران )IMI100( شرکت فوالد مبارکه 
توانست رتبه دوازدهم در بین صد شرکت برتر و در گــــروه فلزات اساسی رتبة 
نخســت و در شــاخص های ارزش افزوده و اشتغالزایی رتبة پنجم را کسب کند.

در پــی کســب ایــن موفقیــت وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا 
اهــــدای لــوح تقدیــر بــه دکتــر بهــرام ســبحانی مدیرعامــل شــرکت 
فوالدمبارکــه از عملکــرد مدیریــت و کارکنــان این شــرکت قدردانــی کرد.

به گزارش خبرنگار فوالد، در این آئین که در سالن همایشهای صداوسیما برگزار شد، 
دکتر شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اقدامات سازمان مدیریت صنعتی 
در معرفی شرکت های برتر ایران را مثبت ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه این همایش 
توانســته نتایج ارزشمندی ارائه کند و جایگاه مناسبی هم در اختیار داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه باید با ابتکار و الگوبرداری از جوامع توسعه یافته و شرکتهای 
پیشــرو در جهان، به برنامه های مدون و اثربخش تری دســت یابیم، افزود: این 
کار باعث می شــود شــرکتهای داخلی نیز بتوانند از این فرصت اســتفاده کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به روند روبه رشد بخش صنعت در سالهای 
گذشته افزود: حرکت ما به سمت جلو است و کشور در وضعیت مطلوبی به سر می 
برد؛ با وجود این، هنوز عده ای اصرار دارند یأس و ناامیدی را در کشور رواج دهند.

شــریعتمداری گفت: قطار اقتصادی کشور به حرکت درآمده است و از 10درصد 
رشد منفی صنعتی کشور در سالهای گذشته به 5 تا 5/6 درصد رسیده و این یعنی 
قطاری که روی ریل قرارگرفته است و باید با سرعت بیشتری به سمت مقصد خود 
حرکت کند و این مهم نیز به همراهی اندیشمندان و صنعتگران ایرانی نیازمند است.

وی با اشــاره به شــرایط مثبت پســابرجام در بخش صنعت، معــدن و تجارت 
گفت: ســرمایه گذاری های خارجی رشد زیادی داشــته تا جایی که 7/9میلیارد 
دالر ســرمایه گذاری مســتقیم صورت گرفته و از این مقدار بالغ بر 2میلیارد دالر 
در بخش صنعت هدف گذاری شــده اســت. در این راســتا در حدود 224 واحد 
توانسته ازطریق ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی جواز تأسیس دریافت کند 
که 50 درصد از همین واحدها در پســابرجام به بهره برداری نیز رســیده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به اقدامات مثبت صورت گرفته در بخش 
عمرانی افزود: پیش از این تمام سرمایه گذاری عمرانی 10هزار میلیارد تومان بود؛ 
در صورتی که در دولت های یازدهم و دوازدهم این مقدار 3 برابر شده و به 30هزار 
میلیارد تومان رسیده است. در بودجة 97 نیز افزون بر 40هزار میلیارد تومان سرمایه 
گذاری عمرانی، برای توسعه با مشارکت بخش خصوصی برنامه ریزی شده و این 
امر باعث رشد فعالیتهای عمرانی در ســال 97 تا میزان 360 درصد خواهد شد.

شریعتمداری با اشاره به اقتصاد تک محصولی گفت: حضور شرکتهای برتر در امر 
صادرات باید قوت بگیرد. در ارزیابی شرکتهای برتر نیز باید معیار صادرات و سهم 
ارزش گذاری جهانی بیشتر در نظر گرفته شود. اینکه شرکتهای ایرانی تولیدات خود را 
در عرصة ملی ارائه کنند کافی نیست و باید به سمت فتح بازارهای جهانی نیز پیش بروند.

وی خاطرنشــان کرد: توجه جدی به صادرات و کســب ســهم بیشتر نسبت به 
رقبا، توجه جدی تر به توســعة بازارهای صادراتی و تنــوع در عرضة محصوالت 
صادراتی ازجمله مواردی اســت که شرکتهای برتر باید به آن بیشتر دقت کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در حال حاضر 17درصد از صادرات کشور 
به صادرات صنعتی مربوط است، اظهار کرد این میزان تا 35درصد نیز قابل رشد است.

وی افزایش بهره وری در صنعت را مهم خواند و افزود: در ایران با محدودیت منابع آبی 
مواجهیم؛ اما درنهایت استفاده از انرژی در کشور ما ارزانتر از دیگر نقاط جهان است.

شــریعتمداری تصریــح کرد: در بخش صنعت، شــرکتها باید به ســمت ادغام 
و بــزرگ شــدن پیش بروند تا به بهره وری بیشــتری دســت یابنــد. فقط در 
این صورت اســت که شــرکتهای کوچک می توانند با اســتفاده از ظرفیتهای 
شرکتهای بزرگ و تقویت تشــکلهای صادراتی فراگیر راه خود را هموارتر کنند.

وی با تأکید بر اینکه بر اساس آمار، 53درصد صادرات غیرنفتی کشور در اختیار 100 
شــرکت برتر این همایش است، خواستار توجه جدی تر به صادرات غیرنفتی شد.

به گزارش خبرنگار فوالد، در این همایش دکتر بهرام سبحانی، مدیرعامل شرکت 
فوالدمبارکه، پس از دریافت لوح تقدیر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هرسال به 
همت سازمان مدیریت صنعتی، تالش و کوشش تمام مدیران و کارکنان شرکتهای 
ایرانی بر اساس شاخصهای از پیش تعیین شده بررسی می شود تا وضعیت شرکتهایی 
که در عرصة اقتصاد ایران اســالمی صاحب نام هستند، به نمایش گذاشته شود.

ســبحانی افزود: در بیســتمین همایش رتبه بندی 100 شرکت برتر ایرانی نیز 
شــاخص هایی از قبیل فروش و درآمد، ارزش افزوده، صادرات و اشــتغالزایی و... 
بررســی شــد و فوالد مبارکه به عنوان بزرگترین تولیدکنندة فوالد در کشــور و 
منطقة خاورمیانه، توانست در بین 100 شرکت برتر، رتبة اول را در بخش فلزات 
اساســی از آن خود کند. ازنظر ارزش افزوده نیز با کســب رتبة پنجم به موفقیت 
دیگری دســت یافت. این امر نشــان دهندة این نکته است که فوالدمبارکه با در 
اختیار داشتن تمام زنجیرة تولید فوالد میتواند ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند.

سبحانی در همین خصوص افــزود: گروه فوالدمبارکه مجموعه ای توانمند در تولید 
فوالد است که از ابتدا تا انتهای حلقه های زنجیرة تولید را در خود دارد؛ در حقیقت 
ایجاد ارزش افزوده در این زنجیره ها از ســنگ آهن تا محصول نهایی باعث می 
شــود بیشترین ارزش افزوده برای سهامداران و ذینفعان این شرکت حاصل شود.

وی با تأکید بر اینکه سال گذشته فوالد مبارکه در شاخص ایجاد ارزش افزوده رتبة دهم 
را داشت و امسال با پنج پله صعود به رتبة پنجم دست یافته است اضافه کرد: عالوه 
بر این، فوالدمبارکه در بخش فروش هم در قسمت فلزات اساسی با بیش از 13هزار 
میلیارد تومان، جایگاه نخست را در بین شرکتهای فوالدی به خود اختصاص داده است.

مدیرعامــل فوالدمبارکــه با اشــاره به هدفگــذاری تولیــد فــوالد در برنامة 
ششــم و جایــگاه فوالدمبارکــه در ایــن برنامه افــزود: فوالدمبارکــه در حال 
حاضــر ظرفیــت 10میلیــون و 300هزار تــن فوالد خــام را در گــروه خود، 
شــامل واحدهــای فوالدمبارکه، فــوالد ســبا و فوالدهرمــزگان، برنامه ریزی 
کــرده اســت و امیدواریم تــا پایان ســال 1398 به 8/12میلیون تن برســیم.
وی تصریح کرد: راه اندازی فوالد سپیددشــت در استان چهارمحال و بختیاری و 
توسعة 5/1میلیون تنی فوالدهرمزگان ازجمله اقداماتی است که به همین منظور 
برنامه ریزی شده است. سبحانی گفت: در افق 1404 تولید 55میلیون تن فوالد 
در نظر گرفته شــده اســت. فوالدمبارکه نیز تصمیم دارد با تولید 25میلیون تن 
فوالد، ســهم 50درصدی خود را حفظ کند. در همین راســتا برخی از طرحهای 
توســعه مشخص شده و ظرف سه ســال آینده به بهره برداری می رسد؛ در عین 
حال برخی از طرحها نیز در مراحل مقدماتی اســت.وی خاطرنشــان کرد: محل 
طرح های توسعه عمدتاً در جنوب کشور در چابهار یا بندرعباس تعیین شده است.
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ســالیان پیــش بــه درب یک دفتــر معتبــر در صنعت بســته بنــدی برای 
تهیــه خبــر رفته بــودم که جنــاب مهنــدس مظفر عبــداهلل ایــن کارآفرین 
نمونــه و بــازرگان برجســته را بــرای اولیــن بــار، ســعادت زیارتــش یافتم.

در همان مالقات کوتاه گفت در دوران سازندگی به سنگر جهاد کشاورزی خدمت می 
کنم و در ادامه گفتمان حقیر را به سالن تولید محصولش در محمدشهر کرج دعوت 
کرد. روز بعد به همراه عکاس مطبوع به سالن تولید رفتیم، کار برای خانواده به فراخور 
حال و توان تقسیم شده بود وبه اندک سالیان نکشیده آن نهال جوان به درختی ستبر 
تبدیل شدکه با تدبیر مدیریت و خون دل خوردن ها نام روژین تاک نامی شد آشنا 
در میان بهترین ها. در همین کوتاه زمان کیفیت محصوالت و شهرت این برند نوپا از 
پس نام کارخانه های ایتالیا، آلمان تا اسپانیا گذر کرده همگان را به تعجب واداشت و 
دو سال بعد برندی شد نامی تر از همه رقبایی که در سالها با صدها نیرو و مهندس و 
سرمایه در میانه میدان مثال میدان داری می کردند که یک َمرد جنگی به ز صد هزار ....

عبداهلل خان ما اهل نشســتن نیســت و با تالش جهادگونه بدون َخدم و حشم از 
دیــار دیگر به دیــار دیگر برد محصوالتــش را و به 
آن مقــدار از مرز برون رفــت و ارز آوری نمود که به 
درستی و در ســکوی صادرکننده نمونه لوح گرفت 
و بــه روز انتخاب لوح کیفیت و مشــتری مداریش 
دوباره بر ســکوی افتخار نشست که این هنر مردان 
کار اســت . روژین تاک نامی است به اعتبار جهانی 
از ِکشت، داشت، برداشــت تا سفره مصرف کننده. 
 شركت روژین تاک موفق به دریافت » تندیس 
طالیی رعایت حقوق مصــرف كنندگان« در 
هفدهمیــن همایــش روز ملی حمایــت از حقوق 
مصرف کنندگان 9 اســفند ماه 96 با حضور محمد 
شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسعود 
پزشــکیان نایب رییس اول مجلس شورای اسالمی، 

سیدمحمود نوابی رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و جمعی از برترین 
صاحبان صنایع و فعاالن اقتصادی در مرکز همایش های صدا و ســیما برگزار شد.

در این همایش که با هدف افزایش انگیزه در تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات 
بــرای رعایت حقوق مصرف کنندگان، افزایش اعتماد و ترغیب مصرف کنندگان به 
اســتفاده از کاالها و خدمات واحدهای دارای گواهینامه و تندیس و افزایش رقابت 
ســازنده بین تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمــات در جهت ارائه محصوالت 
مرغوب و با کیفیت در روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان برگزار می شود، 
شــرکت های برتر تندیس ها و گواهینامه هــای خود را از وزیــر صنعت، معدن و 
تجارت دریافت کردند و مهندس مظفرعبداهلل مدیرعامل شركت روژین تاک 
موفق به دریافــت » تندیس طالیی رعایت حقوق مصرف كنندگان« شــد.
بر اســاس ایــن گــزارش، فرآیند ارزیابــی بنگاه هــای اقتصادی بــرای دریافت 
ایــن گواهینامــه بر اســاس چهار شــاخص کلی قیمــت، کیفیــت، خدمات 
پــس از فــروش و رضایــت مشــتری و با حضــور مدیــران ذی ربط ســازمان 
حمایــت و همچنیــن نماینــدگان نهادهــای مربوطــه صورت گرفته اســت.

در ممیزی به عمل آمده توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 
793 شرکت و بنگاه برای حضور در این همایش ثبت نام کردند. همچنین 478 شرکت 
در کمیته های کارشناسی در شاخص های قیمت و کیفیت، رضایت مندی مشتریان 
و خدمات فروش و پس از فروش مورد ارزیابی قرار گرفتند که در نهایت، 62 واحد 

برای دریافت تندیس طالیی، نقره ای و برنزی ارزیابی شد که 28 بنگاه تندیس طالیی 
دریافت کردند و برای 70 واحد نیز گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان صادر شد. 
بنا به این گزارش، این جایزه معتبرترین جایزه ملی برای رتبه بندی شــرکت های 
تولیدی و خدماتی کشور است که هر ساله پس از ممیزی سازمان حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت اهدا می شود.

كشت و صنعت روژین تاک
مجتمع کشــت و صنعت روژین تاک در ســال 1380 با ســرمایه گذاری بخش 
خصوصی تأسیس گردید و با پشتوانه قوی مدیریتی به سرعت مراحل طراحی، خرید، 
نصب و راه اندازی را پشــت سر گذاشت و در ســال 1382 به بهره برداری رسید.

کارخانه این شرکت در استان کرمانشاه در زمینی به مساحت 24 هکتار که 11 هکتار 
آن صنعتی می باشد، بنا شده است و مجهز به پیشرفته ترین ماشین آالت صنایع 
غذایی ساخت شــرکت های Ing.Rossi و Catelli & با ظرفیت دریافت روزانه 
4200 تن گوجه فرنگی می باشد. در انتخاب ماشین آالت همواره تالش بر این بوده 
است تا با حفظ حداکثر خواص مفید گوجه فرنگی به 
ویژه الیکوپن )رنگ دانه قرمز ( و سایر آنتی اکسیدان 
های موجود، محصولی سالم، خوشرنگ، خوش طعم 
و عاری از هر گونه فلزات ســنگین، تولید و بســته 
بندی گردد. خطوط تولید کارخانه مجهز به ماشین 
آالت فرآوری میوه نیز می باشد و پس از پایان فصل 
تولید رب گوجه فرنگی، کارخانه توان دریافت روزانه 
500 تن میوه جهت تبدیل به پوره در بســته بندی 
اسپتیک را دارا می باشد. این شرکت هم اکنون 8000 
هکتار زمین کشاورزی را تحت پوشش دارد و کاشت 
محصوالت کشاورزی با بذر کالیفرنیایی و کانادایی به 
همراه ماشین آالت روز اروپا موجب شده تا محصوالت 
عالوه بر ویسکوزیته و رنگ مناسب، عاری از هر گونه 
فلزات سنگین بوده و طعم اصلی گوجه فرنگی حفظ شود. . ضمناً پروژه کشت و ترویج 
کشــت این شرکت، به عنوان موفق ترین پروژه آسیا در FAO ثبت گردیده است.
با توجه به ظرفیت باالی تولید و فروش داخلی و خارجی رب گوجه فرنگی و نیاز به 
تأمین پایدار درب و قوطی فلزی، شــرکت تصمیم به احداث کارخانه قوطی سازی 
گرفت. در این راســتا مراحل طراحی، خرید و راه اندازی ماشین آالت شامل الک 
زنــی، چاپ، برش، دوخت قوطی و پرس درب قوطی در ســال 90 شــروع گردید 
و در ســال 91 مورد بهره برداری قرار گرفت. خطوط تولید کارخانه قوطی ســازی 
روژین تاک مجهز به تکنولوژی روز دنیا از شــرکت سودرونیک سوئیس میباشد.
شرکت روژین تاک مجهز به خطوط تولید پریفرم در گرماژهای مختلف به منظور 

فروش داخل و صادرات می باشد.
حضور کارشناســان مجــرب در زمینــه تولید ظروف پالســتیکی نظیر پریفرم 
موجب شــد که شرکت روژین تاک اقدام به توســعه در این واحد و تولید ظروف 
پالســتیکی با چاپ درون قالــب )IML( با ظرفیت بیــش از ده میلیون قطعه 
در ســال نموده اســت که در ســال 1392 به بهره برداری کامل رســیده است.
پس از موفقیت های حاصل شده این شرکت در سال 1395 انواع سس گوجه فرنگی 
بدون گلوتن را تولید و به بازار عرضه نموده است که بطری و درب سس گوجه فرنگی در 
قسمت پالستیک مجموعه تولید می گردد. همچنین در راستای تکمیل سبد محصول 
این مجموعه اقدام به تولید انواع سس مایونز و ساالد و انواع کنسروها نموده است.

مهندس مظفر عبداهلل  با روژین تاک طالیی شد
تالشگر صحنه خدمت به خلق ، حاج مظفرخان عبداهلل
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با معجزه سبحان انکولوژی و زنده نگاه داشتن امید
تایید برنامه های آتی دکتر مصطفوی با تصویب افزایش سرمایه

مجمع عمومی فوق العاده شــرکت داروســازی سبحان انکولوژی)ســهامی عام( مورخ 
1396/12/14 در محل گروه سرمایه گذاری البرز تشکیل گردید. در این مجمع که با حضور 
84/84 درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و 
اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای دکترمحمدعلی 
میرزا کوچک شیرازی بود که جنابان عقیل آرین نژاد و جالل بهارستان درمقام نظار اول و 
دوم و آقای ابوالقاسم نوری به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند. در ادامه و با قرائت گزارش 
توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط دکتر مصطفوی و پس از استماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی به مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب 
افزایش سرمایه شرکت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند. مدیرخوش فکر 
کشوری جناب دکترسید حمید مصطفوی در ابتدای گزارش خود با اعالم اینکه سبحان 
انکولوژی با هدف فعالیت در زمینه تحقیق و توسعه و پیشبرد محصوالت دارویی یا شیمیایی 
ضد سرطان در سال 88 افتتاح گردید افزود پس از 6 سال مدیریت در این شرکت توانستیم 
در کنار تالش تمام عوامل و حمایت همه جانبه سهامداران عمده به نقطه ای برسیم که 
به عنوان بزرگترین شرکت تولید کننده داروهای ضدسرطان در خاورمیانه اولین گردیم.
در ادامه در امر توسعه سالمت و بهداشت و مبارزه با دژخیم سرطان و بیماری . مدیرعامل 
موفق شرکت با اعالم اینکه در طول سالهای گذشته والخص سال مالی گذشته تمام سعی 
شده تا از یک طرف با همکاری و استمرار فعالیت با شرکت های معتبر بین المللی از آلمان و 
مجارستان در اروپا گرفته تا کشورهای معتبر آسیایی برای واردات و تولید محصوالت جدید 
تحت لیسانس آنها و از طرف دیگر همکاری و استفاده از توانمندی های شرکت های دانش 
بنیان واقعی از نانو سینا تا توفیق دارو و ...افزود  در تامین مواد اولیه و دانش فنی توانستیم هر 
ساله با معرفی محصوالت و داروهای جدید در راستای بهبود سالمت آحاد جامعه و کسانی 
که دچار بیماری سرطان هستند گام برداریم که افتخاری بزرگ برای من و تمام همکارانم در 
این شرکت می باشد. دکتر حمیدی با اعالم اینکه رویکرد صادرات محوری برای کشورهای 
همسایه و بازارهای هدف با توجه به تولید داروهای حیاتی ضد سرطان در کشور و شرکت 
یکی از رئوس برنامه های ما در سبحان انکولوژی می باشد که ثبت سفارشهایی را نیز با عقد 
قرارداد از طرف این کشورها برای تامین نیازشان داشته ایم اضافه کرد: شاکرم خداوند را که 
اعالم دارم به دست پر قدرت و توان فکر و اندیشه و تالش دوچندان مجموعه پیشرو سبحان 
انکولوژی توانستیم در یک بازه 5 ساله از فروش 90 درصدی واردات دارد و به نقطه فروش 
95 درصدی داروهای تولیدی شرکت در سال 96 برسیم. مدیر بازارشناس و حکیم حاذق 
مدیریت صنعت دارویی کشــور در ادامه با برشمردن چالش های پیش روی از جمله 1- 
افزایش دوره وصول مطالبات ناشی از طرح تحول سالمت که تا بیش از 500 روز هم برگشت 
طلب های شرکت طول می کشد.2- ارائه اوراق مرابحه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 
به جای پرداخت و بهره فروش محصوالت 3- تنزیل اوراق مرابحه وزارت تعاون و کار و رفاه 
اجتماعی و افزایش هزینه های مالی و 4- افزایش هزینه های مالی ناشی از تغییر هیات های 
بانکی در افزایش اخذ ســپرده تسهیالت و ... ابراز امیدواری کرد که با تصویب این افزایش 
سرمایه و استفاده از تسهیالت ارزان قیمت شاهد افزایش ظرفیت های تولید و تشریح در 
عرضه محصوالت جدید و کاهش هزینه های تمام شده محصول از تامین مواد اولیه مناسب 
و مرغوب با قیمت مناسب تا بازپرداخت وام ها باشیم بطوری که نمود عینی این تغییرات در 
سودآفرینی و ارزش آوری صورتهای سال مالی آتی شرکت برای همگان قابل رصد باشد. به 
گفته دکتر مصطفوی این افزایش سرمایه که با هدف اصالح ساختار مالی و افزایش منافع 
دینفهان و سهامداران صورت می پذیرد و می تواند تا حدود بسیار فراوانی معضالت ناشی از 
طرح تحول سالمت که با تحمیل بندهایی از آن به شرکتهای دارویی و عدم تسویه به موقع 
آنها را  دچار مشکل ساخت حل کرد. سیمان انکولوژی بواسطه آنکه بیشتر در تولید داروهای 
سرطانی مشغول به ارائه خدمات بوده هزینه های تامین این داروها سنگین و داروها در اختیار 
بیمارستان می باشد و دوره بازگشت وجه مالی جنس فروخته شده طوالنی می شود با این 
افزایش سرمایه می تواند از این دوره سخت که رکود و ادامه تحریم فضای اقتصادی کشور 
متاثر از آن می باشد به سالمت عبور کند. نوسانات قیمت ارز از دیگر مواردی است که مثل 
طوالنی شدن دوره وصول مطالبات که وزارت بهداشت وبیمارستانهای خرید کننده در آن 
دخیل مستقیم هستند از مواردی برشمرده می شود که خارج از اختیارات مدیریت برای 
اعمال نظر می باشد. پایان بخش این مجمع تقدیر ریاست سرمایه گذاری البرز بود از درایت و 

تدبیر این مدیرعامل برای مدیریتش بر شرکتی که در سرمایه گذاری البرز باالترین پتانسیل 
را از لحاظ رشد دارا می باشد به گفته جناب ابوالقاسم نوری مرد شماره یک مالی مجموعه 
سبحان انکولوژی و معاون مالی و عضو هیات مدیره شرکت این افزایش سرمایه بابت پروژه 
های انجام شده و تامین سرمایه در گردش خواهد بود که با حمایت سهامداران عمده صورت 
می پذیرد تا با قدرت افق ترسیمی خود را ادامه داده و مسیری روشن که با کمک اعضای 
هیات مدیره برای رسیدن به نقطه تعالی از پیش تر برای سبحان انکولوژی ترسیم گشته 
است.  و مخلص کالم آنکه اگر این شرکت توانسته با قطع نیازمان به کشورهای دیگر و با 
خودکفایی و تولید داروهای حیاتی و بیماری سرطان عالوه بر عدم وابستگی کشور به چند 
کشور دیگر باعث و بانی آن شود که در کنار بسط سالمت و بهداشت و کاهش درمان هزینه 
سرطان بتوانیم با افتخار اعالم کنیم که ساالنه بجای خروج میلیون ها  ارز خارجی این شرکت 

توانست بجای ارز بری برای ما ایرانیان ارز آوری حاصل گرداند.
مدیریت کاروان، پتانســیل باالی مجموعه در نیروی انســانی و تجهیزات و وسایل، فن 
آوری روز در تولید باعث شــده که اکثریت شرکت های بین المللی معتبر دنبال آن باشد 
که با ســبحان انکولوژی عهد اخوت بسته و از فرصت های پیش رو بهترین بهره را ببرند 
چرا که همگان به توانمندی این مدیر و مجموعه برند خوش نام آن باور راســتین دارند.

اجازه می خواهیم از اســتاد شیرازی که بسان همیشه حامی اهل مطبوع بوده و از جناب 
نعیم اباد مرد متین و مدیر با دیســیپلین حســابداری که با گرمــی پذیرای خبرنگاران 
بوده و مارا در تهیه این گزارش یاری رســاندند کمال قدردانی و تشــکر را داشته باشیم. 
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت داروسازی سبحان انكولوژی

در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347
1- گزارش توجیهی مورخ 28 شهریور ماه 1396 هیات مدیره شرکت داروسازی سبحان 
انکولوژی )سهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه آن شرکت از مبلغ 451 میلیارد ریال به 
مبلغ 551 میلیارد ریال مشتمل بر اطالعات مالی فرضی که پیوست می باشد، طبق استاندارد 
حسابرسی »رسیدگی  به اطالعات مالی آتی« مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. 
مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.
2- گــزارش مزبــور در اجــراي تبصره 2 مــاده 161اصالحیه قانون تجــارت و با هدف 
توجیه افزایش سرمایه شــرکت از محل مطالبات حال شــده و آورده نقدی سهامداران 
تهیه شــده است. این گزارش توجیهی بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی 
درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شــده اســت که انتظــار نمی رود لزوما 
بــه وقوع بپیوندد. در نتیجه، به اســتفاده کنندگان توجه داده می شــود که این گزارش 
توجیهی ممکن اســت برای هدفهایی جز هدف توصیف شــده در باال مناســب نباشد.

3- براســاس رسیدگي به شــواهد پشتوانه مفروضات، این موسســه به مواردی برخورد 
نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي تهیه گزارش توجیهي 
فراهــم نمي کند. به عالوه، به نظر این موسســه گزارش توجیهی یاد شــده براســاس 
مفروضات به گونه ای مناســب تهیه و طبق استانداردهای حســابداری ارائه شده است.

4- افزایش ســرمایه پیشنهادی شرکت، فاقد طرح توسعه بوده و هدف آن اصالح ساختار 
مالی شرکت می باشد.

5- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده طبق مفروضات ذهني توصیف شده در باال رخ 
دهد، نتایج واقعي احتماال متفاوت از 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
شرکت در نظر دارد به منظور اصالح ساختار سرمایه و افزایش منافع سهامداران و همچنین اصالح 
ساختارمالی و بهبود نسبتهای مالی خود، نسبت به افزایش سرمایه از مبلغ 451/000 میلیون ریال 
به مبلغ 551/000 میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی اقدام کند.

تشریح جزییات طرح افزایش سرمایه :
با توجه به رشد روز افزون سرطان در جهان به خصوص در داخل کشور و همچنین ارزبری 
نسبتاً باالی واردات داروهای ضد سرطانی به داخل کشور که فشار مضاعفی را بر اقتصاد داخلی و 
همچنین )منابع مورد نیاز( شرکت تحمیل می نماید، لذا شرکت سبحان انکولوژی )سهامی عام( 
در نظر دارد به منظور اصالح ساختار سرمایه و کاهش هزینه های تامین مالی و بهبود نسبت های 
مالی و متعاقب آن تعدیل اهرم مالی و کاهش هزینه های ریسک مالی اقدام الزم را بعمل آورد.
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عبــور دادن موفق 
شــرکت در فصول 
بحران  بازارو  رکود 
اقتصــادی  هــای 
در  آمــده  پیــش 
دوران تحریــم کار 
نبود  مدیــری  هر 
که مــرد کهن می 
مدیر  و  خواســت 
آبدیــده. اعطــای 
نبــوغ  گواهــی 
مدیریــت بــه مدیرعامل 
تراکتورســازی، تجلیل از 
مدیریت ارشــد به عنوان 
برتر  شــرکت  مدیرعامل 
ایران، رایزنی های گسترده 
های  شــرکت  مدیران  با 
طــرف قــرارداد و وزراء و 

معاونین مربوطه، حضور پررنگ در نمایشــگاه هــای ملی - منطقه ای - بین 
المللی ، صــادرات محصول به آفریقــا و اروپا، توجه جــدی به مقوله محیط 
زیست و حفظ امنیت اشتغال زایی بخوانیدش عدم تعدیل بی ضابطه نیرو و ... 
در طول ســال 96 نشان از آن می داشــت که این مدیریت و شرکت روزهای 
ســخت و طاقت فرسای گذشــته را که نامش از تحریم های ناجوانمردانه بین 

المللی، رکود بازار، نوسان شدید ارزی، 
معضالت مهم در امر تولید و صادرات 
و ... بوده را با تمام دشواریها پشت سر 
گذارده و کنون برای سال 97 به فکر بال 
گشودنی دوباره برای به اوج رفتن است.

اســتان  دادگســتری  رئیس  بقــول 
آذربایجان شــرقی،  ای کاش در کشور 
بــرای احیــای صنایع دچار مشــکل 
به اندازه تعداد انگشــتان یک دســت 
مدیرانی توانمند و الیق مثل مهندس 
ابوالفتح ابراهیمی داشــتیم تا چرخی 
از صنعــت بازنمانــد و کارگــری بی 

کار نشــود. هنر مدیریت ابوالفتح ابراهیمی انچنان بوده که یاشاســین دالور 
را از زبان دوســت و دشــمن می گیرد به شــهادت صداقت کاریش و جدیت 
مثال زدنی در رســیدن به نقطه های هدف گذاری شــده. در آخرین جشــن 
ملی ســال که به انتخاب مصرف کنندگان، حامیان صنعت و مردم کشــور بر 
ســکوی افتخار می روندنام پرآوازه تراختور و ابوالفتح خــان برای آنان که به 
میراث داران ســتارخان و باقرخان خاصه می نازند نشــانی دیگر بود از افتخار 
آفرینی مجدد در ســنگری دیگــر از آذربایجانی های ایران دوســت و آزاده.  
در تقویم رسمي کشور، نهم اسفندماه به نام »روز ملي حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان« نامگذاري شــده است . هرساله سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
در این روز همایشــي با همین عنوان برگزار و به شــرکت هایي که در زمینه 
رعایت حقوق مصرف کنندگان امتیاز موردنظر را کسب نموده باشند، گواهینامه 
و تندیس اعطا مي نماید. ســازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان هدف از 
برگزاري این همایش را اینچنین عنوان مي نماید: انگیزه و انجام رقابت ســالم 
در جهت ارائه محصوالت و خدمات با کیفیت برتر، ترغیب مصرف کنندگان به 
استفاده از محصوالت واحدهاي تولیدي در قالب کاال و خدمات از جمله اهداف 
شــرکتهاي متقاضي دریافت گواهینامه برتر از این همایش مي باشد. رویکرد 
اصلي برگزاري همایش روز ملي، فرهنگ سازي و ایجاد زمینه الزم براي مصرف 
کنندگان هم از نظر آشنایي با حقوق خود و هم تشویق ایشان به استفاده از کاال 
و خدمات واحدهاي اقتصادي که داراي گواهینامه و نشان برتر در رعایت حقوق 
مصرف کنندگان هستند، مي باشد. همچنین هدف اصلي از برگزاري همایش 
روز ملــي حمایت از حقوق مصرف کنندگان، نهادینه ســازي فرهنگ احترام 

و رعایــت حقــوق مصرف 
کنندگان در بین همه تولید 
کنندگان و فعــاالن عرصه 
شــرکت  اســت.  اقتصادي 
هایي استحقاق دریافت لوح 
و تندیس هــاي حمایت از 
حقوق مصــرف کنندگان را 
دارنــد که در این ســازمان 
تعزیــرات  کل  ادارات  و 
حکومتي سراســر کشــور 
محکومیت قطعي نداشــته 
و فعالیــت آنهــا منطبق با 
انتظار مصــرف کننده و در 
راســتا و اســتیفاي حقوق 
مصرف کنندگان باشــند و 
صحیح  واحدهــاي  قطعا« 
قانوني  العمل مورد حمایت 
ســازمان قرار دارنــد.   در 
این راســتا جلســه کمیته فني ســازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
برگزار  وشــرکت هایي راکه در راســتاي چهارچوب هاي معرفي شده تالش 
هــاي ویژه اي داشــتند درمرکزهمایــش هاي بین المللي صداوســیما مورد 
تجلیل قــرار دادند که تراکتورســازي ایران ازمهمترین این شــرکت ها بود.
 شــرکت تراکتورسازی ایران موفق به دریافت » تندیس نقره ای رعایت حقوق 
مصــرف کننــدگان« در هفدهمیــن 
همایــش روز ملی حمایــت از حقوق 
هفدهمیــن  شــد.  مصرف کننــدگان 
همایــش روز ملی حمایــت از حقوق 
مصرف کنندگان، در نهم اسفند، با حضور 
محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن 
و تجارت، مسعود پزشکیان نایب رییس 
اول مجلس شورای اسالمی، سیدمحمود 
نوابی رییس ســازمان حمایت از حقوق 
مصرف کننــدگان و جمعــی از برترین 
صاحبان صنایع و فعاالن اقتصادی در مرکز 
همایش های صدا و سیما برگزار شد.در 
این همایش که با هدف افزایش انگیزه در تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات 
برای رعایت حقوق مصرف کنندگان، افزایش اعتماد و ترغیب مصرف کنندگان 
به اســتفاده از کاالها و خدمات واحدهای دارای گواهینامه و تندیس و افزایش 
رقابت ســازنده بین تولیدکننــدگان و ارائه دهندگان خدمــات در جهت ارائه 
محصــوالت مرغوب و با کیفیت در روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
برگزار می شــود، و مهندس ابوالفتح ابراهیمی از شــرکت تراکتورسازی ایران 
موفــق به دریافت » تندیــس نقره ای رعایت حقوق مصرف کنندگان« شــد.
بر اســاس این گزارش، فرآیند ارزیابی بنگاه های اقتصــادی برای دریافت این 
گواهینامه بر اساس چهار شاخص کلی قیمت، کیفیت، خدمات پس از فروش 
و رضایت مشــتری و با حضور مدیران ذی ربط ســازمان حمایت و همچنین 
نمایندگان نهادهــای مربوطه صورت گرفته اســت. در ممیزی به عمل آمده 
توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 793 شرکت 
و بنگاه بــرای حضور در این همایش ثبت نام کردند. همچنین 478 شــرکت 
در کمیته های کارشناســی در شــاخص های قیمت و کیفیت، رضایت مندی 
مشــتریان و خدمات فروش و پس از فروش مــورد ارزیابی قرار گرفتند که در 
نهایــت، 62 واحد برای دریافت تندیس طالیی، نقره ای و برنزی ارزیابی شــد 
کــه 28 بنگاه تندیس طالیی دریافت کردند و بــرای 70 واحد نیز گواهینامه 
رعایــت حقــوق مصرف کنندگان صادر شــد.  بنا به این گــزارش، این جایزه 
معتبرترین جایزه ملی برای رتبه بندی شــرکت های تولیدی و خدماتی کشور 
اســت که هر ساله پس از ممیزی ســازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان با محوریــت وزارت صنعت، معدن و تجارت اهدا می شــود

تراکتورسازی ایران بر قله افتخار
ابوالفتح خان ابراهیمی فرزند خلف ستارخان و باقرخان
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وقتی در سال گذشته دكتر ابراهیم پور سکاندار 
شرکت گردید و با یک دکترین و چیدمان صحیح 
مدیریتی مهره ها را در جای خود نشــاند و کمر به 
خدمت راست نمود، نوشــتیم این مدیر خواستن 
هاست و بر سکوی افتخارها می نشیند. بعد تر این 
گزارش و خبر شد عکس روی جلد و بازتاب بسیاری 
در خبرگزاریهــا و پایگاه های خبری کرد که با این 
طرح سوال وقتی بیمه ای با ثبات مدیریت بیش از 
یک دهه ای مدیران سابق نتوانسته سهمی درخور 
از بازار برای خود بدســت آورد، حال چگونه خواهد 
توانســت با یک تیم جدید در کوتاه مدت این مهم 
به سرانجام برساند. گواه و شــاهد ادعای آن روز ما 
امروز روز است که بر هر سکوی افتخاری از شرکت 
برتر بهره ور تا تعالی ســازمانی ، از حمایت مصرف 

کننده تا مدیریت جهادی از روابط عمومی پاســخگو و ممتاز تا نهاد مالی شفاف و 
پاکســت برای دریافت آنچه شایسته عملکرد درخشان هست، این بیمه ملت بوده 
که بر روی سن افتخار رفته و از دست رئیس جمهور و وزیر و وکیل و نماینده لوح 
سپاس و تقدیری می گیرد. مدیران بیمه ملت، بیمه همراه خانواده ایران بودند که 
در آخرین مراسم تجلیل از بهترین ها به روز 9 اسفند منتخب مردم ایران گردیدند. 
به اینها اضافه کنید درخشــش بیمه ملت در هشتمین اجالس مدیران آیتک که 
شرکت توانست 3 نشان ملی استانداردهای روز بین المللی اعتالء اروپا را بدست آورد.

حضور فعال در نمایشــگاه های متعدد از لیزینگ تا صنایــع دریایی، از پرداخت 
الکترونیک تا مشتری مداری و صنعت نفت و انرژی و ... در کنار ایفای صحیح تعهدات 
پرداختی و شــفافیت کاری از نقاط قوت بیمه ملت در سال 96 بوده است. پیشتر 

نیز به دنبال ارزیابی و ممیزی کارشناسان بین المللی و 
انطباق فرآیندهای اجرایی بیمه ملت با اســتانداردهای 
جهانی ، شرکت بار دیگر موفق به اخذ گواهینامه های 
ISO 9001:2015 از مجموعــه گواهینامه های ایزو 
در حوزه های مختلف رعایت حقوق مشتریان گردیده 
بود. بی شــک رشد خیره کننده در حق بیمه تولیدی 
و ســودآفرینی آوری و ارزش آفرینی و مدیریت ریسک 
در کنار این موفقیت های ملی و بین المللی نشــانگر 
آن است که در ســال مالی آتی نقطه عطف این بیمه 
در طول حیات خود را شــاهد خواهیم بود. خدا قوت.  
هفدهمیــن همایــش روز ملــی حمایــت از حقوق 

مصرف کنندگان 9 اسفند ماه 96 با حضور محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن 
و تجارت، مســعود پزشکیان نایب رییس اول مجلس شورای اسالمی، سیدمحمود 
نوابــی رییس ســازمان حمایت از حقــوق مصرف کنندگان و جمعــی از برترین 
صاحبان صنایع و فعاالن اقتصادی در مرکز همایش های صدا و ســیما برگزار شد.

در این همایش که با هدف افزایش انگیزه در تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات برای 
رعایت حقوق مصرف کنندگان، افزایش اعتماد و ترغیب مصرف کنندگان به استفاده 
از کاالها و خدمات واحدهای دارای گواهینامه و تندیس و افزایش رقابت سازنده بین 
تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات در جهت ارائه محصوالت مرغوب و با کیفیت در 
روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان برگزار می شود، شرکت های برتر تندیس ها 
و گواهینامه های خود را از وزیر صنعت، معدن و تجارت دریافت کردند و بیمه ملت 
موفق به دریافت »گواهینامه و تندیس طالیی رعایت حقوق مصرف کنندگان« شد.

بر اســاس ایــن گــزارش، فرآیند ارزیابــی بنگاه هــای اقتصادی بــرای دریافت 
ایــن گواهینامــه بر اســاس چهار شــاخص کلی قیمــت، کیفیــت، خدمات 
پــس از فــروش و رضایــت مشــتری و با حضــور مدیــران ذی ربط ســازمان 
حمایــت و همچنیــن نماینــدگان نهادهــای مربوطــه صورت گرفته اســت.

در ممیزی به عمل آمده توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 
793 شرکت و بنگاه برای حضور در این همایش ثبت نام کردند. همچنین 478 شرکت 
در کمیته های کارشناسی در شاخص های قیمت و کیفیت، رضایت مندی مشتریان 
و خدمات فروش و پس از فروش مورد ارزیابی قرار گرفتند که در نهایت، 62 واحد 
برای دریافت تندیس طالیی، نقره ای و برنزی ارزیابی شد که 28 بنگاه تندیس طالیی 
دریافت کردند و برای 70 واحد نیز گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان صادر شد. 

بنا به این گزارش، این جایزه معتبرترین جایزه ملی برای رتبه بندی شــرکت های 
تولیدی و خدماتی کشور است که هر ساله پس از ممیزی سازمان حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت اهدا می شود.

بیمه ملت در یك نگاه
شــرکت بیمه ملت )ســهامی عــام( با مجوز شــماره 23863 بیمــــه مرکزی 
جمهوری اسالمی ایـــران مورخ 1382/09/04 بر اساس قانون تأسیس بیمه گری 
تـــأسیس شـــد و در تاریخ 1382/08/12 باشــماره 211230 و شناســه ملی 
10102526951 در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید.
ســرمایه اولیه شــرکت در زمان تاســیس 200 میلیارد ریال و ســپس در تاریخ 
1382/04/24 ابتدا به 1200 میلیارد ریال، در شــهریور 1391 به 1500 میلیارد 
ریال، در تاریخ 1392/03/23 به 2000 میلیــارد ریال، در تاریخ  1394/01/26 به 
2600 میلیارد ریال و سپس بر اساس تصمیمات مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1395/10/22 و صورت جلســه 
هیــأت مدیره مــورخ 1395/06/19 و تأییدیه شــماره 
46007/602/95 مــورخ 1395/09/21 بیمــه مرکزی، 
سرمایه شــرکت بیمه ملت از مبلغ 2600 میلیارد ریال 
بــه مبلغ 2850 میلیارد ریال افزایــش یافته و در تاریخ 
1395/10/27 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
بیمه ملت،  دارای توانایی و تجربه بسیار در ارائه محصوالت 
متنوع بیمه ای به اشخاص حقیقی و نیز صاحبان مشاغل 
و اشــخاص حقوقي اســت. تیم مدیریتــی بیمه ملت،  
ســابقه ای 30 ساله در زمینه بیمه و موضوعات فنی در اختیار دارند. کارکنان واحد 
صدور دارای تجربه بسیار در صدور انواع بیمه نامه هستند. تلفیق مجموعه مهارت ها 
و ارتباطات صنعتی باعث ایجاد نظامی پیشــرو و متحول در ارائه خدمات بهینه به 
مشــتریان،  ایجاد رضایت مندي در آنها و کسب استانداردهاي بیمه ای شده است.

بیمه ملت :
 بزرگترین بیمه خصوصی کشور با سرمایه 285 میلیارد تومان

 اولین بیمه الکترونیک کشور
 دارای شبکه فروش و نمایندگی های فعال در گستره وسیع کشور

 برخوردار از پیشرفته ترین تکنولوژی اطالعات
 سازمانی یادگیرنده با دانش، تجربه و نیروهای انسانی کارآمد

 با پیوندی جهانی و همکاران بزرگ بین المللی
 بیمه گری اتکایی برای سایر شرکت های بیمه

بیمه ملت طالیی شد
دکتر ابراهیم پور ملت را شادی بخشید
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کویرتایرباز هم پرقدرت آمد
حضور 100 درصدی ســهامداران نشــان از اعتماد و اطمینانی قلبی دارد

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کویر تایر )سهامی عام( مورخ 
15 /1396/12 در محــل مجتمع فرهنگي پیامبر اعظــم )ص( برگزار گردید. 
در ایــن مجمع که بــا حضور 100 درصدی ســهامداران حقیقــی و حقوقی 
، اعضــاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهــده آقای ناصر آخوندي بود، 
کــه آقایان حمید رضا بهــزادي پور و مهرداد نعمتي در مقــام نظار اول و دوم 
و آقای ســید محمد حســین زینلي به عنوان دبیر مجمــع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفته در طی ســال مالی منتهی به 1396/09/30 و پس از استماع گزارش 
حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 

صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 
129و با تقسیم سود به ازاء هر سهم 457 ریال به 
کار خود پایان دادند. همچنین موسسه حسابرسی 
آرمان آروین پارس به ســمت حسابرس مستقل 
و بــازرس قانونی اصلی و موسســه آرمان نوین 
رسیدگي به سمت بازرس علی البدل شرکت برای 
سال مالی منتهی به 30/ 1397/09 انتخاب شدند.

وقتی به مجمع ساالنه کویرتایر رسیدم و در مسند 
آن استاد زینلی را دیدم که نشان داده یک مدیر 
اگر آبدیده و توانمند و تالشگر باشد می تواند فعل 
خواستن را صرف کرده و با دست خالی توانستن 
را معنــا کند، به خود بالیدم براین داشــته های 
مدیریت.شما بخوانید معماری که با دست خالی 
بنــای کویرتایر را بنا کرد و امروز این مهندســی 
معمار ما، سرآمد صنعت تایر ایران گردیده است.

ما باید قدر این ِکشــت گران صنعت را بیشــتر 
بدانیــم و ارج نهیــم و نام بلند آنهــا را بر تارک 
صنعت خود گذاریم و تز و دکترین کاریشــان را 

برای دانشــجویان صنعت و مهندســی و مدیریت تدریس نماییم. استاد زینلی 
خــوب می داند که هم شــهریش حکیم طوس چگونه گفــت و کرد و چگونه 
حیاتی داشت تا خاطرش در این مرز و بوم ماند به خوبی یادگار.امروز قرنها زآن 
ِکشت حکیم، خوش بگذشته ولی رستم او بر ایران ماند و این سروده حماسی و 
نیروبخش حکیم ابوالقاسم فردوسی هرمرز دار شد که مبادا که ایران ویران شود.

تا هست نهال ِکشت مردان بزرگی چون مهندس زینلی، ما رستم هایی که رسم 
عیاری و جوانمردی و خواهان ایرانی آباد و آزاد هســتند فراوان داریم. خســته 
نباشید و خداقوت که چه نیکو و چه نیکوتر مدیریت و تدبیر می کنی شیرمرد.

پیام هیات مدیره
سال 1396 اقتصاد کشور همچون سال های گذشته با چالش های مختلفی از 
جمله رکود، تحریم بانک ها، واردات تایرهای بی کیفیت و نوسانات نرخ دالر روبرو 
بود که تاثیرات آن برتولید تایر در داخل کشــور و بازار مصرف کامال محسوس 
اســت. در این ســال، واردات بی رویه تایر به داخل کشــور روند تولید و عرضه 
محوصالت داخلی را با مشکل مواجه نمود. در این شرایط با برنامه ریزی و تالش 
مدیران و پرســنل شرکت، کویرتایر توانســت به تمام اهداف برنامه ریزی شده 
در این ســال از جمله )اقدامات الزم برای اضافه کردن یک دســتگاه بیدسازی 
، خط رنگ زنی تایر، نصب و راه اندازی دو دســتگاه تایرســازی تک مرحله ای 

ب هدف بهبود کیفیت و افزایش اتوماســیون انجام پذیرفته و به اتمام رسیده 
اســت و عالوه بر آن با خرید یک دســتگاه یونیفرمتی جدید از کشــور ژاپن و 
نصب راه اندازی آن، ظرفیت انجام آزمون یکنواختی روی تایرهای تولید افزایش 
چشمگیری یافته است. همچنین اقدامات مقتضی برای خرید یک دستگاه جدید 
اختالط مواد و تجهیزات توزین اتوماتیک مواد شیمیایی ، دستگاه کلندر سیمی 
)برای جایگیزینی با دســتگاه های استیل الستیک و دستگاه برش سیمی نیز 
صورت پذیرفته که این ماشین االت در مرحله ساخت توسط سازنده خارجی می 
باشد.( دست یابد. به گونه ای که عالوه بر حفظ شرایط تولید توانست با کمک 
دانش ســازمانی و توان مهندسین و کارشناســان خود برای اولین بار در کشور 
ساخت 8 دستگاه پرس پخت تایرهای سواری رادیال را آغاز و تا پایان سال مالی 
به مرحله بهره برداری برساند. همچنین از طریق 
کاربرد روش مهندسی معکوس و با استفاده از نرم 
افزارهای پیچیده شبیه سازی، برای نخستین بار 
در کشــور موفق به طراحی و تولید انبوه تایرسبز 
در داخل کشور شــود از جمله ویژگی های تایر 
ســبز کاهش وزن تایر، کاهش مقــدار مقاومت 
غلشــتی و به تبــع آن کاهش مصرف ســوخت 
خودرو، کاهش مصرف مواد اولیه، کاهش قیمت 
تمام شده، افزایش کارکرد و طول عمر تایر را نام 
برد. همچنین طراحی و تولید 6 سایز و طرح گل 
جدید تایر و بهینه سازی تکنولوژی تولید ازجمله 
دستاوردهای این دوره عملکرد می باشد. بدیهی 
اســت صیانت از سرمایه های ســرمایه گذاران و 
سهامداران کویرتایر با برنامه ریزی تولید و تصرف 
بخش های بیشتری از بازار تایر کشور مهمترین 
الویت در برنامه ریزی های کالن شــرکت است.
دهــه 40  اوایــل  از  ایــران  در  تایــر  تولیــد 
شــمی بــا ســرمایه گــذاری شــرکت ، »بی 
اف گودریــچ« آمریکا آغاز شــده و در ســالهای بعدی شــرکت هــای ژاپنی 
بریجســتون، آمریکایــی جنــرال تایــر و ایتالیایــی پیرلــی در عرصه های 
گوناگــون تولید و انواع تایر های بایاس و رادیال ســواری نخی فعال شــدند.
تا زمان انقالب اســالمی ایران مجموعا 4 واحد تولیــد تایر خودرو و یک واحد 
تولید تایر دوچرخه و موتور ســیکلت با مشــارکت برندهای معتبر جهانی در 
کشــور احداث و فعالیت می نمودند. پس از انقالب نیز 5 کارخانه تایرســازی 
دیگر تاسیس و راه اندازی شد. هرچند که سرمایه گذاران خارجی با ملی شدن 
کارخانجاتشــان در ایران، کشــور را ترک کردند. اینک 9 برند تولید داخلی در 
کشور مشــغول فعالیت هستند که ظرفیت نصب شــده این کارخانجات برابر 
350 هزار تن در ســال می باشــد ولی به لحاظ قدمت نیمــی از کارخانجات 
کشــور مســتهلک شــدن تجهیزات و از رده خارج شــدن تکنولــوژی مورد 
اســتفاده، میــزان ظرفیت عملی بیش از 250 هزار تن در ســال نمی باشــد.
صنعت تایر در ایران بیش از 50 سال قدمت دارد. اولین کارخانه تولید تایر در ایران، 
شرکت »بی اف گودریچ« نام داشته است که با سرمایه گذاری و پشتوانه فن آوری 
آمریکا پا به عرصه تولید نهاد و تا پیروزی انقالب اسالمی در سال 1357 دو کارخانه 
دیگر راه اندازی شد و ظرفیت تولید تایر به 60/000 تن در سال رسید. پس از انقالب 
اسالمی تا به امروز نیز پنج کارخانه تایر سازی دیگر به بهره برداری رسیده است. 
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 ظرفیــت قابل بهــره برداری صنایــع تایرســازی داخلی حــدود 400 هزار 
تن در ســال می باشــد ولی عمال در چند ســال گذشــتهتولید کارخانجات 
تایرســازی ایــران بیــش از 270 تــا 280 هزار تن در ســال نبوده اســت.

در حال حاضر نیاز کشــور به تایر ســاالنه حدود 340 هزار تن و )بیش از 30 
میلیون حلقه تایر( می باشــد.ظرفیت پروانه بهره برداری شــرکت کویرتایر در 
حال حاضر برابر 26/639 تن انواع تایر و فلپ در ســال می باشــد که با تالش 
و همت مدیران، کارشناســان و کارکنان سخت کوش این مجموعه، تولید سال 
های اخیر آن با راندمان حدود 96 درصد ظرفیت ثابل دســترس ساالنه صورت 
گرفته اســت.  در حال حاضر بیش از 20 درصد نیاز تعداد تایر تولیدی کشــور 
در این کارخانه تولید می گردد. محصوالت این شــرکت بویژه تایرهای رادیال 
استیل بلت از جایگاه ویژه ای دربازار مصرف و بویژه نزد خودروسازان برخوردار 
اســت. به همین دلیل برای افزایش ظرفیت تولید این نوع تایر برنامه ریزی به 
عمل آمده اســت. در ســال مالی مورد بحث، ســهم ارزش ریالی فروش تایر از 
کل فروش شــرکت به خودروسازان 53 درصد و مابقی که حدود 47 درصد می 
باشد به نمایندگان عملین فروش در سراسر نقاط کشور اختصاص داشته ست.

تولید این شــرکت در ســال مــورد گزارش در مقایســه با آخریــن برنامه به 
بودجــه مصوب، به میــزان 92 درصد محقق شــده اســت. همچنین ارزش 
افزوده ریالی ســال مالی ، 101 درصد بودجه مصوب را پوشــش داده اســت. 
میزان دســتیابی به ســود پیش بینی شــده نیز برابر 89 درصد  می باشــد.

چالش های پیش رو
چالــش های متعــددی در زمینه تامیــن ارز مورد نیــاز بــرای واردات مواد 
اولیه و قطعات یدکی وجود داشــته اســت که در ذیل به آنها اشــاره می شود:
- عدم تناســب افزایش قیمت محصوالت به تناسب افزایش هزینه ها و نرخ ارز

و  جهانــی  روز  اســتانداردهای  بــا  تطبیــق  هــای  گواهینامــه  اخــذ   -
مــرد نیــاز جهــت توســعه صــادرات و رقابت بــا ســایر برندهــای معتبر

- محدودیتهای سیاست تحریم بانک های دولتی ایران توسط بانک های خارجی 
که منجر به افزایش زمان انجام مراحل تخصیص ارز و انجام حواله گردیده است.

- تغییرات مستمر در سیاست های اجرایی، تاخیر در تصمیم گیری های مراجع سیاست 
گذار و عدم وجود ارتباط منطقی میان آنان جهت استفاده از ارز اتاق مبادالت ارزی
- عدم ثبات و پیش بینی در سیاستهای ارزی و تاثیر آن بر قیمت تمام شده محصوالت

- تغییر نســل در کارکنان و بانشستگی نیروهای مجرب قدیمی ، لزوم اجرای 
برنامه های جانشین پروری و ارتقای مهارت های نیروی انسانی جدید االستخدام

- محدودیت هــای موجود در ترخیص کاالهایی کــه به دلیل عدم تخصیص 
ارز بانکــی در مواقــع اصظراری با اســتخدام ارز آزاد خریداری گردیده اســت

- عدم وصول به موقع مطالبات از خودروسازان و مشتریان عمده و قدرت باالی 
چانه زنی خودروسازان

- عدم امکان گشــایش اعتبار به دلیل تحریم بانــک مرکزی و قطع همکاری 
بانک هایی که به عنوان واســط برای اعتبارات اسنادی ایران عمل می نمودند.

- ورود و واردات قاچــاق انــواع تایرهــای بــی کیفیــت و ارزان چینــی به 
بــازار و عــدم اجــرای سیاســت هــای حمایــت از تولیدکننــدگان داخلی

- بلوکه و یا برگشــت وجوه بعضی از حواله های ارزی توسط بانک های عامل و 
واسطه خارجی

- حرکت رقبای خارجی به ســمت اجرایی کردن برچســب تایر برای تایرهای 

وارداتی به ایران
- حرکت رقبای خارجی به ســمت اجرایی کردن برچســب تایر برای تایرهای 

وارداتی به ایران
- اجرایی شــدن قانون REACH در صنعت تایر سازی جهانی و متعاقب آن 

باالرفتن هزینه ها برای شرکتهای تایرسازی   
برنامه های آینده شركت

1- گســترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع بخشــی شــیوه های فروش
2- ارتقای ســطح دانش و مهارت های تشخیص و تعیین خسارت نمایندگان 

خدمات پس از فروش 
3- توسعه کمی نمایندگی های ارائه خدمات پس از فروش براساس حوزه های 

جغرافیایی 
4- تغییر دیدگاه تولید تایر از منظر تناژ تولید به تولید تایرهایی که ارزش افزوده 

باالتری دارند
5- توســعه فــروش مویرگــی از طریق جــذب و آموزش نماینــدگان جدید

6- افزایش تعداد نمایندگان فروش و خدمات پس از فروش آموزش دیده و ایجاد 
انگیزش د ر آنها با هدف افزایش میزان رضایت مشــتریان و پاسخ گوئی سریع 

به نیازهای آنان
تولید و معرفی محصوالت جدید:

1- تغییر ترکیب محصوالت تولیدی توجه به تغییر الگوی مصرف و ارضای سطح 
سلیقه مصرف کنندگان

2- تداوم ارتقای ســطح کیفی محصوالت با همکاری دانشگاه ها و مراکز معتبر 
علمی و تحقیقاتی داخلی و بین المللی

3- طراحــی و تولید تایرهای رادیال اســتیل بلت موجود بــا گل های جدید.
شــرکت محصــوالت  در  فرآینــدی  عیــوب  کاهــش  گیــری  پــی   -4

5- طراحی تایرهای رادیال اســتیل بلت وانتی به منظور پاســخگویی به نیاز 
مشــتریانی که از تایرهای الیــه - اریب )بایاس( معادل، اســتفاده می نمایند. 

مشاركت و سرمایه گذاری ها
شــرکت کویرتایر به غیر از اجرای طرح توســعه، برنامه دیگری برای ســرمایه 
گــذاری ندارد ولی با توجه به ســرمایه گذاری های انجام شــده در شــرکت 
هایی که متعلق به صنعت تایر می باشــد از قبیل شــرکت بازرگانی سیمرغ، 
شــرکت کیان کردســا و شــرکت مهندســی و تحقیقات صنایع الستیک، از 
ایــن به بعد نیز در ســرمایه گــذاری و افزایش ســرمایه آنهــا وفق مصوبات 
هیات مدیــره و در جهــت صرفه و صــالح کویرتایر مشــارکت خواهد کرد.

شیوه های تامین مالی
بــا توجه بــه باال بــودن نرخ تســهیالت بانکی، ســعی میشــود احتیاجات 
نقــدی شــرکت از طریــق درآمدهــای حاصــل از فــروش تامیــن گردد.

51



لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  87 | اسفند  ماه  1396| 

گرمای جنوب بر مسند باالترین مقام مردمی نشست و تائید از وکیل و وزیر گرفت 
که این مسند نشینی ، حاصل تالش جناب مهندس محمد ربیع یوسفی مدیر 
کاردان و کاربلد و سرقطار شرکتی است که محصوالت و خدمات آن تائید مصرف 
کننده آن هم از نوع زرین را از مردم ایران گرفته است. حاج محمد خان مبارکت 
باشد که به زیبایی، هنر مدیریتت حمایت از مصرف کننده را معنایی تازه کرده و 
به قولی مردم را به حساب آوردی و چه نیکو پاداش گرفتی.خدا قوتت مرد بزرگ. 
گرمای جنوب موفق به دریافت » تندیــس طالیی و گواهینامه رعایت 
حقوق مصرف كنندگان« در هفدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان شد. هفدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، 
در نهم اسفند، با حضور محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسعود 
پزشــکیان نایب رییس اول مجلس شورای اســالمی، سیدمحمود نوابی رییس 
ســازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و جمعی از برترین صاحبان صنایع 

و فعاالن اقتصادی در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد.در این همایش 
که با هدف افزایش انگیزه در تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات برای رعایت 
حقوق مصرف کنندگان، افزایش اعتماد و ترغیب مصرف کنندگان به استفاده از 
کاالها و خدمات واحدهای دارای گواهینامه و تندیس و افزایش رقابت ســازنده 
بین تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات در جهت ارائه محصوالت مرغوب و با 
کیفیت در روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان برگزار می شود، شرکت های 
برتر تندیس ها و گواهینامه های خود را از وزیر صنعت، معدن و تجارت دریافت 
کردند و مهندس محمدعلی ربیع یوسفی مدیرعامل شرکت گرمای جنوب 
موفق به دریافت » تندیس طالیی رعایت حقوق مصرف كنندگان« شــد.
بر اســاس این گــزارش، فرآیند ارزیابــی بنگاه های اقتصادی بــرای دریافت 
ایــن گواهینامه بر اســاس چهار شــاخص کلــی قیمت، کیفیــت، خدمات 
پــس از فــروش و رضایــت مشــتری و با حضور مدیــران ذی ربط ســازمان 
حمایــت و همچنیــن نماینــدگان نهادهــای مربوطه صورت گرفته اســت.

در ممیزی به عمل آمده توســط ســازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، 793 شــرکت و بنــگاه برای حضور در ایــن همایش ثبت نام 
کردند. همچنین 478 شــرکت در کمیته های کارشناســی در شــاخص های 
قیمت و کیفیت، رضایت مندی مشــتریان و خدمات فــروش و پس از فروش 

مــورد ارزیابی قــرار گرفتند که در نهایــت، 62 واحد بــرای دریافت تندیس 
طالیــی، نقره ای و برنزی ارزیابی شــد که 28 بنگاه تندیــس طالیی دریافت 
کردند و برای 70 واحد نیز گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان صادر شد. 
بنا به این گزارش، این جایزه معتبرترین جایزه ملی برای رتبه بندی شرکت های 
تولیدی و خدماتی کشــور است که هر ســاله پس از ممیزی سازمان حمایت 
از حقــوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با محوریت وزارت صنعت، معدن و 

تجارت اهدا می شود.
خط مشی سیستم یكپارچه

مدیریت و پرســنل شــرکت گرماي جنوب به عنوان یک ســازمان مهندسی 
، ســاخت و مونتــاژ انــواع لــوازم خانگــي  و با اعتقــاد به نظــام کیفیت و 
رعایت الزامات ســری اســتانداردهای بین المللی سیســتم یکپارچه شــامل:
 OHSAS  -14001:2004  ISO  -9001:2008  IMS )ISO  
 )10002:2004 ISO( و نیز اســتاندارد شــکایت مشــتری)18001:2007
و بــه منظور اســتقرار و حفــظ نظام مدیریت نوین، بر آنســت خط مشــی 
زیــر را بر پایه ارتقاء ســطح رضایتمندی مشــتریان و ارائه خدمــات و تولید 
محصــول منطبــق و با کیفیــت ، همــواره ســرلوحه کار خود قــرار دهد:

- بهبود مستمر سازمان
- تحویل به موقع محصوالت ، کاهش زمان های تاخیر و توقفات

- کاهش ضایعات
- ارتقاء سطح علمی پرسنل از طریق آموزش موثر

- افزایش رضایتمندی مشتریان
- پاسخگویی منطقی به شکایات و نظرات رسیده احتمالی

- شناســایی و کنترل کلیه جنبه های مثبت و منفی زیست محیطی و ریسک 
های ایمنی بهداشتی تاثیرگذار با توجه به حیطه عملکردی سازمان

- پیشــگیری از تخریــب محیط زیســت از طریــق برنامه ریــزی و کنترل 
آالینده های زیســت محیطی ســازمان و تالش در جهت حفظ و بهسازی آن

- شناسایی و تحت کنترل بودن سالمت پرسنل سازمان
- شناسایی و کاهش حوادث و بیماری های شغلی کارکنان

- شناسایی و توجه به کلیه قوانین و مقررات زیست محیطی و ایمنی کارکنان 
متناسب با حیطه عملکردی سازمان

گرمای جنوب همچون گذشته پر افتخار
مهندس محمدعلی ربیع یوسفی
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دکتر رضا گنجی مفاخر علم و عمل
گلدستون برگزیده شد

در کنجی آرام نشسته بود و صحنه پر رفت و آمد تاالر را شاهد بود . دکتر رضا گنجی این 
کارآفرین برجسته و مدیربین المللی بازار کسب و کار خود اهل قلم است و میدان ترک 
تازی اسبش در آوای سازندگی به وسعت موسیقی تارهاست. کافیست سرمقاله نشریه 
مانیفیست را بخوانیم، در سبک و سیاق نوشتاری، یادگاری از دکتر باستانی است و در 
گفتمان صنعت از پرشمار تاسیس و عرضه کار از چسب رازی تا جام دارو و از صنعت تایر 
تا لیزینگ و بیمه، صاحب نظر و دارای نگرشی جدید. سرانگشتی حساب کنیم شمارگان 
اشتغال آفرینی او بیش از ده هزار نفر و بقول معاونت سرمایه گذاری وزیر بازرگانی: وقت 
او »دکتر گنجی« وقت هزاران نفر است که باید به او حرمت گذرد و به صدر نشاند. دکتر 
رضا، رفتار و گفتارش مثال واقعی یک بچه مسلمان مخلص، مودب و از خانواده سرداران 
انقالب مشروطه است که باید منشش و رفتارش الگوی جمله مدیران دیگر قرار گیرد.

خانــواده گنجی خادمین ملت و صنعــت در فراز دین باوری و مــردم داری، یکدانه 
و بی همتا و به راســتی که باید بدیشــان حرمت بیش از بیــش گذارد که منتش 
داشــته باشــیم و یاد کنیم هر آن از من لم یشــکر المخلوق من لم یشکر الخالق.
شركت گلدستون موفق به دریافت »گواهینامه و تندیس طالیی رعایت حقوق 
مصرف كنندگان« در هفدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
شد. هفدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، در نهم اسفند، 

با حضور محمد شــریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، مســعود پزشــکیان 
نایب رییس اول مجلس شــورای اسالمی، سیدمحمود نوابی رییس سازمان حمایت 
از حقــوق مصرف کنندگان و جمعی از برترین صاحبان صنایع و فعاالن اقتصادی در 
مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد.در این همایش که با هدف افزایش انگیزه 
در تولیدکننــدگان و ارائه دهندگان خدمات بــرای رعایت حقوق مصرف کنندگان، 
افزایش اعتماد و ترغیب مصرف کنندگان به اســتفاده از کاالها و خدمات واحدهای 
دارای گواهینامه و تندیس و افزایش رقابت سازنده بین تولیدکنندگان و ارائه دهندگان 
خدمــات در جهت ارائه محصوالت مرغوب و با کیفیت در روز ملی حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان برگزار می شود، شرکت های برتر تندیس ها و گواهینامه های خود را از 
وزیر صنعت، معدن و تجارت دریافت کردند و دكتر گنجی به نمایندگی از شركت 
گلدستون موفق به دریافت »گواهینامه رعایت حقوق مصرف كنندگان« شد. بر 
اساس این گزارش، فرآیند ارزیابی بنگاه های اقتصادی برای دریافت این گواهینامه بر 
اساس چهار شاخص کلی قیمت، کیفیت، خدمات پس از فروش و رضایت مشتری و با 
حضور مدیران ذی ربط سازمان حمایت و همچنین نمایندگان نهادهای مربوطه صورت 
گرفته است. در ممیزی به عمل آمده توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، 793 شرکت و بنگاه برای حضور در این همایش ثبت نام کردند. همچنین 
478 شرکت در کمیته های کارشناسی در شاخص های قیمت و کیفیت، رضایت مندی 
مشتریان و خدمات فروش و پس از فروش مورد ارزیابی قرار گرفتند که در نهایت، 62 
واحد برای دریافت تندیس طالیی، نقره ای و برنزی ارزیابی شد که 28 بنگاه تندیس 
طالیی دریافت کردند و برای 70 واحد نیز گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان صادر 
شد.  بنا به این گزارش، این جایزه معتبرترین جایزه ملی برای رتبه بندی شرکت های 
تولیدی و خدماتی کشور است که هر ساله پس از ممیزی سازمان حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت اهدا می شود.

تاریخچه آرتاویل تایر )گلدستون(
شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر به عنوان بزرگترین کارخانه الستیک سازی شمال 
غرب کشور در شش کیلومتری شهر اردبیل احداث و با توجه به اهمیت و نقش تولیدات 
داخلی در افزایش درآمد ملی و همچنین توسعه صادرات غیر نفتی و نیز به منظور نیل 
به خودکفایی در زمینه ساخت تایر با بهره گیری از آخرین تکنولوژی در زمینه ساخت 
انواع تایر از سال 1376 فعالیت تولیدی خود را آغاز نمود و نام تجاری )گلدستون( را برای 
محصوالت خود برگزید.  ظرفیت اولیه شرکت 25000 تن در سال )انواع تایر، تیوپ 
و  نوار فالپ وسایط نقلیه سنگین ( بود که با گذشت مدت زمان کمی به 35000 تن 
در سال ارتقاء یافت.  نام تجاری گلدستون پس از معرفی به بازار دیری نپایید که مورد 
استقبال مصرف کنندگان قرار گرفت و این استقبال مسئولیت سنگین تری را بر دوش 
مدیران سازمان گذاشت. با افزایش تولید، در حال حاضر ظرفیت کارخانه 40000 تن 
در سال میباشد که بیش از 30 سایز تولیدی )الستیک سبک، سنگین و کشاورزی ( را 
نیز در برنامه کاری خود جای داده است و با اتکال به خداوند منان این ظرفیت در آینده 
با اجرای طرح های توسعه افزایش خواهد یا فت .راهبرد مجتمع پیوند با انواع مشتریان 
می باشد که در این راستا تا کنون توانسته است پیوند مناسبی با خودرو سازها از جمله 
ایران خودرو و سایپا که دو شرکت بزرگ تولید کننده خودرو سواری در کشورمی باشند 
)tubeless( برقرار نماید و با افزایش ظرفیت تولیدی جهت تایرهای ســواری رادیال
هم اکنون ســهم قابل مالحظه ای در تامین نیاز خودروســازهای موفق ایرانی دارد.
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شركت فوالد خوزستان با دریافت تندیس طالیی رعایت حقوق مصرف كنندگان 
برای ششمین سال متوالی در رده پیشگامان رضایتمندی مشتری قرار گرفت.

قائــم مقام فوالد خوزســتان روز چهارشــنبه نهم اســفند مــاه در هفدهمین 
آئیــن روز ملی حمایــت از حقوق مصرف کنندگان در تهــران، تندیس طالیی 
یاد شــده را بــه نمایندگی از تمامــی کارکنان پرتالش شــرکت دریافت کرد.

با اهدای این تندیس که علی مسیبی از محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن 
و تجارت دریافت نمود، کارنامه افتخارات دوازده ســاله شــرکت فوالد خوزستان 
دارای 10 گواهینامه و 8 تندیس شــد که تعداد شــش تندیس طالیی مشتری 
مداری، جایگاه درخشــانی برای این شــرکت فوالدســاز بزرگ رقم زده اســت.

این درحالی است که امسال در حوزه کاالهای فلزی و معدنی 52 شرکت پیشرو 
با هم رقابت کرده اند. وزیر صنعت، معدن و تجارت طی سخنانی در این همایش 
گفت: امروز روز تجلیل از پیشگامان رعایت حقوق مصرف کننده است و هر تولیدی 
بدون توجه به نیازهای مشــتری موفق نخواهد بود. لذا بر اســاس تاکیدات مکرر 
رهبر معظم انقالب ، ارتقای سیاســتهای حمایت از مصرف کنندگان و توجه به 
استانداردها مورد تاکید دولت است. به گزارش خبرنگار ما، محمد  شریعتمداری 
ســپس در آیین ویژه اهدای تندیســها به برگزیدگان همایش هفدهم روز ملی 
حمایت از حقــوق مصرف کنندگان ، باتفاق تنی چند از معاونین و مســئوالن 
برگزاری همایش شــرکت کرد. این گزارش حاکیســت در این مراسم همچنین 
مســعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسالمی، سیدمحمود نوابی معاون 
وزیر و رئیس سازمان حمایت و جمعی از مسئولین این سازمان و معاونت بازرسی 
و رســیدگی آن، محسن بهرامی دبیر ستاد تنظیم بازار ، حسین ابراهیمی رئیس 
انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کننــدگان، جمع کثیری از مدیران عامل 
و صاحبان صنایع بخشــهای دولتی و خصوصی و کارشناســان حضور داشتند.

بر اســاس آمارهای اعالم شــده، شرکت فوالد خوزســتان طی سال 96 ضمن 
تامیــن نیاز داخل، بالغ بــر 70 درصد از تولیدات خــود را به صادرات اختصاص 
داده و روانــه بازارهــای بیــن المللــی  در اقصی نقاط جهان ســاخته اســت.

 بر اســاس ایــن گزارش، فرآینــد ارزیابی بنگاه هــای اقتصادی بــرای دریافت 
ایــن گواهینامــه بر اســاس چهار شــاخص کلــی قیمت، کیفیــت، خدمات 
پــس از فــروش و رضایت مشــتری و بــا حضور مدیــران ذی ربط ســازمان 
حمایــت و همچنیــن نماینــدگان نهادهای مربوطــه صورت گرفته اســت.

در ممیزی به عمل آمده توســط ســازمان حمایت از حقــوق مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان، 793 شــرکت و بنگاه برای حضور در ایــن همایش ثبت نام 
کردند. همچنین 478 شــرکت در کمیته های کارشناســی در شــاخص های 
قیمــت و کیفیت، رضایت مندی مشــتریان و خدمات فــروش و پس از فروش 
مورد ارزیابی قرار گرفتنــد که در نهایت، 62 واحد برای دریافت تندیس طالیی، 
نقــره ای و برنزی ارزیابی شــد که 28 بنــگاه تندیس طالیــی دریافت کردند 
و بــرای 70 واحــد نیز گواهینامه رعایــت حقوق مصرف کنندگان صادر شــد. 

بنا به این گزارش، این جایزه معتبرترین جایزه ملی برای رتبه بندی شــرکت های 
تولیدی و خدماتی کشور است که هر ساله پس از ممیزی سازمان حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت اهدا می شود.

 معرفی شركت
بزرگتریــن عرضــه کننــده شــمش فــوالد و دومین قطــب تولیــد فوالد 
خــام در کشــور میباشــد و یکــی از بنــگاه هــای پیشــرو اقتصــادی  که 
در عرصــه هــای ملــی و منطقــه ای صنعــت فوالد حضــوری فعــال دارد.
ایــن شــرکت بــا وســعت 3/8 کیلومتــر مربــع، در مجــاورت شــهر اهواز، 
مرکــز اســتان خوزســتان درجنــوب غربــی کشــور، واقــع شــده اســت.
فوالد خوزســتان اولین مجتمع تولید آهن و فوالد کشور به روش احیاء مستقیم 
و کوره قوس الکتریکی اســت که در 12 فروردین  ســال 1368 به دست مبارک 
مقام معظم رهبری در زمان مســئولیت ریاست جمهوری ایشان افتتاح گردید.             
طی بیســت و هفت ســال تالش کارکنان و متخصصین زبردست این صنعت، 
فــوالد خوزســتان  طرح های توســعه را در فاز اول تا 2/4 و در فــاز دوم تا 3/2 
میلیون تن و هم اکنون باالی سه میلیون و هفتصد هزارتن محقق ساخته است.
در طول این سالها شرکت فوالد خوزستان همواره متعهد به کیفیت و خدمت به 
مشتری بوده و دریافت گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت موید این واقعیت است.

تاریخچه: 
گرچه بلحاظ تاریخی، شــروع عملیات احداث مجتمع اولیه این شرکت به سال 
1353 در زمــان رژیم گذشــته برمی گــردد، اما تا پیروزی انقالب اســالمی و 
اســتقرار نظام مقــدس جمهوری اســالمی، درصد کمــی از کار صورت گرفته 
بود. در حقیقت، عمده عملیات نصب، تکمیــل و راه اندازی واحدها و همچنین 
موفقیت های بدســت آمده در جریان رســیدن به ظرفیت اولیه و توسعه تولید 
در شــرکت را باید مرهون همت بلند و توان فنی چشــمگیر و تالش یکپارچه 
مدیران و کارکنان شرکت پس از پیروزی انقالب اسالمی و دوران جنگ تحمیلی 
دانســت. مردان و زنان تالشــگری که این مجتمع عظیم فوالدی را بدون سابقه 
قبلی بلحاظ وســعت و پیچیدگی فناوری، در طول ده ســال نخســت حکومت 
جمهوری اســالمی ایران، در دوران ســخت تحریم های اقتصادی، برپا نمودند.

طرح این مجتمع در ابتدا شــامل یک چرخه کامل تولید فوالد، از سنگ آهن تا 
شمش بود که در زمینی به مســاحت سه کیلومتر مربع احداث میشد. طراحی 
بگونه ای بودکه در این کارخانجات، ابتدا پودر سنگ آهن به گندله تبدیل گشته 
و در واحدهای احیاء مســتقیم با اســتفاده از گاز احیا کننده حاصل از شکست 
گاز طبیعی، تصفیه شــده و تبدیل به آهن اسفنجی گردد. آهن اسفنجی حاصل 
ســپس راهی کوره های قوس الکتریکی شده، تا پس از تهیه مذاب و پاالیش، به 
روش ریخته گری مداوم در مقاطع بلوم و اســلب ریخته گری گردد. بدین منظور 
مذاکراتی فیمابین شــرکت ملــی صنایع فوالد ایران و شــرکتهای متعدد بین 
المللی در اوایل سال 1351 صورت گرفت که به عقد قراردادهایی نیز منجر شد.

شرکت فوالد خوزستان
و دکترین کاری محمد کشانی برای اعتالی ارزش آفرینی و سودآوری
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فوالد خوزستان ؛ باز هم افتخار
تعالی بخشی هنر مدیریت فوالد خوزستان است

شــرکت فوالد خوزســتان بــا دریافــت تندیــس ســیمین از پانزدهمین 
همایش تعالی ســازمانی که برای ششــمین ســال متوالی این شــرکت را 
در جایگاه برترین ســازمان قرار می دهد، شــرکت ســرآمد کشــور شــد.

مهندس محمد کشانی مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان تندیس سیمین تعالی 
سازمانی را روز دوشنبه 7 اسفند ماه در آیین پانزدهمین همایش تعالی سازمانی 

از معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت دریافت کرد. 
همایش پانزدهم تعالی ســازمانی با حضور مدیران 
و مســئولین وزارت صنعت معدن تجارت، سازمان 
مدیریــت صنعتــی و جمعــی از مدیــران عامل 
بنگاه های پیشرو تعالی کشور در مرکز همایش های 
بین اللملــی صدا ســیما در تهران برگزار شــد.

بــر پایه این گــزارش، محمد کشــانی مدیرعامل 
باتفاق محمدحســن عرفانیان آسیایی عضو هیأت 
مدیره و نیز جمعی از مدیران و کارشناســان فوالد 
خوزستان که مهران عباس زاده دبیرتعالی سازمانی 
در بین ایشان بود، کســب عنوان سازمان سرآمد 
کشور و دریافت تندیس سیمین جایزه ملی تعالی 
ســازمانی را ارج نهادند و ایــن موفقیت بی نظیر 
را به تمامی کارکنان و شــرکت های زیرمجموعه 
گروه فوالد خوزســتان تبریــک و تهنیت گفتند.

در ادامه همایش یاد شده، مدیرعامل شرکت فوالد 
خوزســتان از ســوی مدیریت همایش و سازمان 
مدیریت صنعتی برای حضور در پنل پرسش و پاسخ 
یافت و ضمن تشریح روند روبه رشد این شرکت در 
مســیر تعالی، تجربیات ارزشمند فوالد خوزستان 

در ســالهای اخیر را دراختیار مدیران شرکت ها و سازمان های حاضر قرار داد.
محمــد کشــانی همچنین بــا بیــان اینکه اســتراتژی های شــرکت فوالد 
خوزســتان به عنــوان بنــگاه پیشــگام تعالی ســازمانی یک برنامــه دراز 
مدت را شــامل می شــود اظهار داشــت: تولید امســال فوالد خوزستان به 
3 میلیــون و 750هــزار تن می رســد که از ایــن رقم بیــش از دو میلیون 
650 هــزار تــن شــمش فوالد بــه اقصــی نقاط جهــان صادر می شــود.

کشانی با اشاره به دیدگاه دراز مدت شرکت مبتنی بر چشم انداز افق 1404 تصریح 
کرد: فوالد خوزستان خود را مقید می داند به سهم خود در رسیدن به 55 میلیون 
تن فوالد که 19 میلیون آن صادراتی خواهد بود برسد و این هدف مهم تنها از 
طریق سرآمدی محقق می شود که امروز در فوالد خوزستان شاهد آن هستید.
برپایــه این گزارش دبیرتعالی ســازمانی نیز به خبرنــگار ما گفت: هم اکنون 

شــرکت فوالد خوزســتان نماینده شایســته ای برای حوزه معاون و صنایع 
معدنی اســت که به عنوان سازمان سرآمد کشور  جایگاه منحصر بفردی دارد.

مهــران عبــاس زاده ادامــه داد: بخش مهمــی از اهداف اســتراتژیک فوالد 
خوزســتان در ســال 96 محقق شــده و باعــزم جدی و تــالش کارکنان و 
مدیــران حرکــت رو به جلو و بهبود مســتمر بــا تبعیت از سیاســت های 
اقتصــاد مقاومتــی همچنــان دنبال خواهد شــد.

از میان 16 ســازمان و شــرکت بزرگ که در سطح 
تندیــس در فرآینــد جایــزه ملی تعالی ســازمانی 
شــرکت کــرده بودند، شــرکت فوالد خوزســتان 
در بخش ســاخت و تولیــد، به همراه دو شــرکت 
فراســان و توگا، در بازه امتیــازی باالی 600 موفق 
به کسب تندیس سیمین شــدند و جایگاه سازمان 
ســرآمد کشــور به فوالد خوزســتان تعلق گرفت.

مفقیت تازه شــرکت فوالد خوزستان در پانزدهمین 
همایــش تعالی ســازمانی بازتاب گســترده ای در 
محافل و رســانه های جمعی کشــور و ســایتهای 
اطالع رســانی تخصصی صنعت فوالد داشته است. 
شــبکه خبر سیمای جمهوری اســالمی در حاشیه 
همایــش مصاحبه ای با مهندس محمد کشــانی به 
عنوان مدیرعامل این شــرکت ســرآمد کشور انجام 
داد که در اخبار نیمروزی شــبکه یک منعکس شد. 
آقای کشــانی در این مصاحبه، بر ویژگی مشــتری 
مــداری فوالد خوزســتان تاکید نمــود و گفت: در 
ســال 96 بالغ بر 70 درصد تولیدات شرکت با تکیه 
بر رضایتمندی مشــتری به خارج از کشــور صادر 
گشــته کــه بــه معنــای بــاالی یــک میلیــارد دالر ارزآوری می باشــد.
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اخبار بانک و بیمه

اخذ باالترین رتبه اعتباری ملی از ســوی بانك 
صنعت و معدن

بانک صنعت و معدن به رتبه AA + در سطح ملی که 
نشانگر توانایی مالی بلندمدت و رتبه A1+ برای توانایی 
مالی کوتاه مدت در زمینه توانمندی اعتباری دست یافت.
رئیس اداره بررسی و کنترل ریسک بانک صنعت و معدن 
با بیان این مطلب افزود: این بانک همچنین توانست رتبه 
بین المللی قبلی خود را بدون تغییر نسبت به رتبه سال 
قبل و در باالترین ســطح رتبه کشــوری که حاکی از 
توانایی مالی )چشم انداز مالی و اعتباری پایدار و با ثبات 
و امتیاز حمایتی( است حفظ کند و این در حالی است 
کــه در میان تمامی بانک های ایرانی تنها بانک صنعت 
و معدن موفق به اخذ چنین رتبه حمایتی شــده است.
به گفته امید محمد رحیم نیا، این موفقیت در راستای 
استراتژی توســعه تعامالت بین المللی و برای رسیدن 
به اهداف کالن مصرح در برنامه راهبردی چهارم بانک 
همچون بهبود و تقویت نظام جامع مدیریت ریســک، 
بهبود شــفافیت عملکردی و تطابق با اســتانداردهای 
بانکی بین المللی، گسترش شبکه ارتباطات و تعامالت 
بین المللــی و ارتقای تعامل، جایــگاه و نقش بانک در 
سطح بازیگران توسعه اقتصادی کشور کسب شده است.
رحیم نیا گفت: فراهم کردن زمینه جذب سرمایه از منابع 
خارجی با پایین ترین نرخ ممکن و بدون تضمین دولت 
یا به عبارت دیگر تســهیل دسترسی به منابع مالی در 
بازار سرمایه بین المللی، تنوع بخشی به ابزارهای جذب 
و تجهیز منابع، کاستن از تعهدات غیر ضروری و فراهم 
کــردن منابع تازه برای تامین مالی طرح ها، شــفافیت 
عملکرد بانک و همچنین ارتقای اعتبار بین المللی بانک 
و نظام بانکی کشــور از مزایای این رتبه اعتباری است.
سهم 13 درصدی بانك ســپه از عملیات ارزی
 رئیس هیات مدیره بانک ســپه گفت: براســاس آمار 
دریافتــی از بانک مرکــزی در دوره پســابرجام، بانک 
سپه با 8 میلیارد و 276 میلیون دالر، بهترین عملکرد 
ارزی را در سیســتم بانکی کشــور طی ســال 1395 
و 9 ماه اول ســال 1396 داشــته اســت. محمدکاظم 
چقازردی افزود: سهم بانک سپه از شبکه بانکی کشور 
در حــوزه عملیات ارزی در ســال گذشــته 58/ 12 
درصد و 9 ماه ابتدای ســال جاری 39/ 14 درصد است.
مدیرعامــل بانک ســپه گفت: بانک ســپه بالغ بر 11 
میلیــارد دالر از منابع صندوق توســعه ملی و بخش 
قابل توجهی از منابع داخلی خودرا به بخش های مولد 
اقتصادی کشور تخصیص و تزریق کرده است.وی رقم 
ریالی کل قراردادهای منعقد شــده بین بانک ســپه و 
صندوق توســعه ملی را از ســال 1390 تا پایان بهمن 
ماه سال جاری 70 هزار و 388 میلیارد ریال اعالم کرد 
و افزود: در این مــدت 11 میلیارد و 176 میلیون دالر 
قرارداد ارزی بین صندوق توسعه ملی و بانک سپه منعقد 
شده اســت.چقازردی به رشد 64 درصدی منابع بانک 
ســپه طی دو سال اخیراشاره و تصریح کرد: بانک سپه 
در سال جاری به 41 هزار و 733 بنگاه اقتصادی کوچک 
و متوســط کشورمان تســهیالت پرداخت کرده است.
نمایشگاه موزه لوور با حمایت بانك آینده افتتاح شد

نمایشــگاه موزه لوور در تهران بــا حمایت بانک آینده 

روز گذشــته در موزه ملــی ایران افتتاح شــد.معاون 
پایــش و تحلیل بــازار افزایی بانک آینده در مراســم 
افتتاح لــوور در تهــران گفت: این بانک در راســتای 
مســوولیت اجتماعی خود و با شــعار »بانــک آینده، 
حامی فرهنــگ و تمدن جهانی« از برگــزاری رویداد 
بین المللی نمایشگاه لوور در تهران حمایت کرده است.

آیت حســینی با بیان اینکه این اولین باری نیست که 
بانــک آینده در اجرای مســوولیت های اجتماعی خود 
برنامه های فرهنگی دارد، یادآور شــد: ســاخت یازده 
مدرســه در نقاط محروم کشور و توزیع یک میلیون و 
800 هزار بسته آموزشی برای دانش آموزان این منطقه 
نیز از همین برنامه های حمایتی از موضوع فرهنگ است. 
وی خاطرنشان کرد: در بانک آینده باور داریم با توجه به 
مسائل فرهنگی در توسعه مسائل اقتصادی و اجتماعی 
و خلق آینده ای روشــن گام برمی داریم و بازدید رایگان 
از مــوزه لوور درتهران هدیه نــوروزی به جامعه بزرگ 
آینده است.همچنین جبرئیل نوکنده، مدیر موزه ملی 
ایران با بیان اینکه موزه ها برای اجرای برنامه های خود 
به حمایت های مالی بانک ها و موسسات مالی نیاز دارند، 
گفت: رسالت این موزه را معرفی فرهنگ و تمدن ایران 
کهن به دنیا اعالم کرد و در عین حال گفت: نمایشگاه 
موزه لوور تهران فرصت معرفی آثار دیگر کشورها را به 
مردم ایران فراهم می کند.یادآور می شود: نمایشگاه موزه 
لوور به مدت چهار ماه تــا 18 خرداد 1397 ادامه دارد.
دیدار مدیران خارجی شركت عوجان با مدیرعامل 

بانك كشاورزی

روح الــه خدارحمــی رئیس هیــات مدیــره و مدیر 
عامل بانک کشــاورزی روز ســه شــنبه 15 اســفند 
با مدیــران خارجی شــرکت عوجان  در ســاختمان 
مرکزی بانک کشــاورزی دیــدار و گفــت و گو کرد.
در این جلسه  مدیران شرکت عوجان موفقیت برند رانی 
در ایران  را مرهون شــراکت تجاری با بانک کشاورزی 
دانستند و ابراز خرسندی کردند که این شراکت، عالوه 
بر گســترش تجــارت و بهبود کســب و کار ، افزایش 
اشــتغالزایی در کشــور را نیز به دنبال داشــته است.
بر اســاس این گزارش، خدارحمی در این جلسه اعالم 
کرد بانک کشــاورزی  همچون گذشــته بیشــترین 
حمایــت مالی را از طــرح های توســعه ای و تجاری 
خواهد داشــت و در راستای تحقق اهداف عالیه کشور 
و بانک همیشــه ســبز کشــاورزی گام بر مــی دارد.
شایان ذکر است محمدرضا غفوری مدیر امور مشتریان 
و بانکداری عمومی، معماران کاشــانی رئیس اداره کل 
بانکداری شرکتی و نیکخواه رئیس اداره کل اعتبارات و 
هدایت سرمایه گذاری از دیگر حاضران در این جلسه بودند.
قهرمانی تیم كاراته بانوان بیمه تعاون در مسابقات 

سوپرلیگ كاراته قهرمانی كشور
هفته پایانی ســوپر لیگ کاراته بانوان ، جمعه 4 اسفند 
ماه در سالن شــهید کبگانیان تهران برگزار شد و تیم 
بیمه تعاون با کســب 3 پیروزی دیگر مجموع اندوخته 
خود را به عدد 42 رساند و قهرمان این فصل لیگ شد.

هیــات کاراتــه اصفهان بــا 36 امتیاز در مــکان دوم 
ایســتاد و پیــام نور مرکزی با 27 امتیاز ســوم شــد.

اعضای تیم کاراتــه بیمه تعاون کــه در میان برترین 
کاراتــه کاهــای این فصل لیــگ در دو بخــش کاتا 
و کومیتــه قــرار گرفتــه اند به این شــرح اســت :
کاتای انفرادی: فاطمه صادقی از تیم بیمه تعاون با 270 امتیاز

در وزن 68+ کیلوگرم: محدثه آقایی از تیم بیمه تعاون 
با 291 امتیاز

بهره بــرداری از ســامانه همــراه پالس ملت

با هــدف ارائه خدمــات بانکی از طریــق تلفن همراه 
بــه دارنــدگان کارت هــای بانکــی عضو شتـــاب، 
ســامانه«همراه پــالس ملــت« از روز 7 اســفندماه 
ســال جــاری، مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفت.

ســامانه مذکــور ایــن امــکان را بــه کاربــران می 
دهــد تا بــه تعــدادی از خدمــات پرکاربــرد بانکی 
بــدون نیــاز به ورود بــه نرم افــزار همــراه بانک و با 
ســهولت و ســادگی بیشــتر دسترســی پیدا کنند.

بر اســاس این گزارش، استفاده از سامانه همراه پالس 
ملت منحصر به دارندگان حساب متمرکز نزد بانک ملت 
نیست و تمامی مشتریان دارای کارت شتابی می توانند از 
طریق تلفن همراه از خدمات این سامانه بهره مند شوند.

برای اســتفاده از خدمات همراه پالس کافی است که 
مشــتریان، آخرین نســخه نرم افزار همراه بانک را از 
ســایت اینترنتی همراه بانک ملت دانلود و نصب کنند.

عملیات فعالسازی ســرویس همراه پالس ملت  صرفاً 
در نخســتین مراجعــه مشــتری به این ســامانه و از 
طریق درج شــماره تلفن همراه از ســوی مشــتری و 
ارســال کد فعالســازی پیامکی به وی، انجام می شود.

انتقــال وجه کارت به کارت از مبدأ کارت های ملت )و 
در نسخ آتی از سوی ســایر کارت های شتابی(، خرید 
شارژ برخط، پرداخت قبض، پرداخت قسط، جستجوی 
شعب و خودپرداز ، بایگانی تراکنش ها، مدیریت پروفایل 
مشتری و کیف پول الکترونیک ملت، از جمله خدمات 
قابل ارایه از طریق ســامانه همراه پالس ملت اســت.
مراسم تقدیر از بیمه گذاران و نمایندگان برتر بیمه 

پارسیان برگزار شد
در مراســمی از بیمه گذاران و نماینــدگان برتر بیمه 

پارسیان در سال 96 قدرانی شد.
در مراســمی که روز 13 اســفند ماه بــا حضور آقایان 
علیپور دبیرکل ســندیکای بیمه گران ، میرزایی عضو 
هیات عامل و معاون نظارت بیمه مرکزی، اعضای هیأت 
مدیره، اعضای انجمن صنفی نمایندگان بیمه پارسیان و 
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اخبار بانک و بیمه

آموزش صکوک
انتشارصکوک: لزامات  ا و  ارکان 

شركت مدیریت دارایی مركزی بازار سرمایه: 
نهاد مالی اســت کــه به موجب دســتورالعمل فعالیت 
نهادهای واسط مصوب 11/5/1389 شورای عالی بورس 
و اوراق بهادار تأسیس شده است و به عنوان یکی از ارکان 
انتشــار اوراق بهادار اسالمی)ُصکوک(، وظیفه تأسیس و 
راهبــری نهادهای واســط را در بازار ســرمایه ی ایران 
عهده دار می باشد. در واقع این شرکت نقش امین را دارد 
که جهت حفظ منافع دارندگان اوراق بهادار اســالمی و 
حصــول اطمینان از صحت عملیات ناشــر، نســبت به 
مصرف وجوه، نحوه ی نگهداری حساب ها و صورت های 
مالی و عملکرد اجرایی به صورت مســتمر، رسیدگی و 
اظهار نظر می نماید. از دیگر وظایف این شــرکت انجام 
کلیــه ی امور اداری، مالی، مدیریتــی، حقوقی و قانونی 
نهاد واسط و هم چنین نگهداری حساب ها و دفاتر مالی 
نهاد واســط و رد آن پس از اتمام مدت قرارداد اســت.
الزم بــه ذکر اســت که تاکنــون 33 مــورد صکوک 
اجــاره، 14 مــورد صکــوک مرابحه، 1 مــورد صکوک 
رهنــی و 1 مــورد صکــوک اســتصناع مجموعــا به 
مبلــغ 167 هزار میلیارد ریال توســط شــرکت های 
واســط مالی در بازار ســرمایه منتشــر شــده اســت.

چشم انداز صكوک جهانی در سال ۲۰18
در سال 2017 مجموعاً 97,9 میلیارد دالر تامین مالی از 
طریق ابزارهای مالی اسالمی در جهان صورت گرفته است.
بازار صکوک جهانی در سال گذشته عملکرد چشمگیری 
داشت اما تکرار آن برای ســال آتی در هاله ای از ابهام 

است. بر اساس گزارش موسسه استاندارد اند پورز، حجم 
صکوک منتشره در جهان در سال 2017 با افزایش 45,3 
درصدی نســبت به 67,4 میلیارد دالر ســال 2016 به 
97,9 میلیارد دالر رسید که در این بین، کشورهای عضو 
شورای همکاری خلیج فارس نقش بسزایی داشتند. در 
سال 2017 شاهد انتشارهای عظیمی توسط کشورهای 
عضو شــورای همکاری خلیج فارس بودیم بطوریکه 46 
درصد از حجم کل صکوک منتشره در جهان را به خود 
اختصاص دادند؛ بطور مثال، بزرگترین انتشار صکوک با 
حجم 9 میلیارد دالر که توسط عربستان سعودی صورت 
پذیرفت. بازار صکوک، کشــورهای غیر مسلمانی نظیر 
هنگ کنگ را به خود جذب کرده اســت که در ســال 
2017 برای سومین بار اوراق مالی اسالمی منتشر نمود. 
از سوی دیگر برخی کشورها نظیر نیجریه برای اولین بار 
صکوک منتشر کردند. همچنین خبرها حاکی از آن است 
که مراکش و تونس نیز برای اولین بار در ســال 2018 
وارد این بازار خواهند شد و انگلستان نیز پس از سررسید 
شدن صکوک منتشره پیشین خود قصد دارد مجدداً در 
ســال 2019 از طریق این ابزارهــا اقدام به تامین مالی 
بنماید. با این حال، موسسه اس اند پی پیش بینی کرده 
است که با توجه به افزایش ریسک های ژئوپولیتیکی در 
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و روند کند 
استاندارد سازی محصوالت صکوک، حجم کل صکوک 
منتشره در جهان در سال 2018 نسبت به سال گذشته 
کاهش داشته باشــد و به 70 تا 80 میلیارد دالر برسد.

تهران در  لوور  موزه  ز  ا رایگان  بازدید 
آینده بانک  به مشتریان  نوروزی   هدیه 

معاونان و مدیران این شرکت برگزار شد از بیمه گذاران 
و نماینــدگان برتر در ســال 96 قدردانی به عمل آمد.

در این مراســم هادی اویارحســین عضو هیأت مدیره 
و مدیرعامل با اشــاره به برگزاری چنین مراســمی در 
پایان هر ســال آن را نمادی از قدردانی بیمه پارسیان 

از کل مشــتریان خــود و همچنیــن شــبکه فروش 
گســترده این شرکت دانســت و ابراز امیدواری کرد با 
تالش بیشــتر تمامی دســت اندرکاران در سال جدید 
بیمــه پارســیان بتواند بــه تمام اهداف خود دســت 
یابــد و در صنعت بیمه کشــور همچنان بدرخشــد.
ارس بانك اســپانیا خواستار گسترش تعامالت 

تجاری با اگزیم بانك ایران شد
مدیرعامل ارس بانک اســپانیا به منظور توسعه روابط 
بیــن بانکی بــا دکتر علــی صالح آبــادی مدیرعامل 
بانک توســعه صــادرات ایران دیدار کــرد و از آمادگی 
اعطــای خط اعتبــاری ریفاینانس به ایــران خبر داد.
آقای لوییس کاسادو ) Luis casado ( مدیرعامل ارس 
بانک اسپانیا Bank( )Aresکه به همراه مدیرتجاری این 
بانک به منظور توسعه روابط کارگزاری با بانکهای کشورمان 
به ایران سفر کرده است، ایجاد فضای همکاری و گسترش 
تعامالت تجاری با اگزیم بانک ایران را خواســتار شــد.
دکتــر صالــح آبادی در این نشســت ضمن تشــریح 
خدمات بانک توســعه صادرات ایــران و ظرفیت های 
بیــن دو کشــور در اســتفاده از خطــوط ریفاینانس 
به منظــور تامیــن مالــی کوتــاه مــدت پرداخت.
مدیرعامل بانک توســعه صادرات همچنین نســبت 
بــه فعالیت مشــترک در حوزه بانکــداری بین الملل 
و توســعه تعامــالت بیــن دو بانــک تاکیــد کــرد.

دکتر صالح آبادی با اشــاره به اســتفاده بانک توسعه 
صادرات از تســهیالت صندوق توســعه ملی به تبیین 
نقش این صندوق در راســتای اعطــای خط اعتباری 
به بانکها به منظور کمک بــه صادرکنندگان پرداخت.
مدیرعامل ارس بانک با اشاره به اینکه این سفر چهارمین 
سفر وی به ایران است، گفت: روابط تجاری بانک اسپانیایی 
ارس با ایران و ســایر کشــورهای حوزه منا )خاورمیانه 
و شــمال آفریقــا( از اهمیت فراوانی برخوردار اســت.
وی نسبت به ادامه همکاریها در زمینه هایی چون نقل 
و انتقال وجوه،  اعتبارات اســنادی و ضمانتنامه ها میان 
مشتریان دو بانک در ایران و اسپانیا اعالم آمادگی کرد.
آقــای لوییس ضمن ابــراز تمایل بانــک متبوعش به 
منظــور اعطای خط اعتبــاری ریفاینانــس به اگزیم 
بانــک ایران بــرای کمک بــه صادرکننــدگان کاال و 
خدمــات خواســتار مذاکرات آتی در این زمینه شــد.

بانــک آینــده، بازدید رایــگان از نمایشــگاه »لــوور در تهــران« را به عنوان هدیــه نوروزی به مشــتریان 
خــود اهــدا می کنــد. مشــتریان ایــن بانــک می تواننــد؛ در ایــام نمایشــگاه بــا مراجعــه بــه غرفــه 
بانــک آینــده مســتقر در محــل نمایشــگاه، بلیط رایــگان بــرای خــود و همراهــان دریافــت نمایند.

تارگاه اختصاصی لوور در تهران، به نشانی اینترنتی: www.louvreintehran.com نیز برای دریافت بلیط رایگان 
در نظر گرفته شده است. این نمایشگاه، از 15 اسفندماه 1396 تا 18 خردادماه 1397 در محل موزه ملّی ایران واقع در 
تهران، خیابان امام خمینی )ره(، خیابان سی تیر، خیابان پروفسور رولن، شماره یک، پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.
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حضور دكتر محمدرضاشمس مدیر ارشد مارگارین در سکوی افتخار حمایت 
از حقوق مصرف کننده نشان از آن می داشت که این جوان صنعت، خوب بازار 
را شناخته و مبحث ســالمت جامعه را خوبتر که چه گسترده آحاد مردم آنرا 
تعقیــب و خرید خود را منطبق بر آن نیاز، انجام می دهند. خبرهای خوش از 
شرکت مارگارین می رسد که بازار، اقبال خوبی بدان نشان داده و سهم بیشتری 
مشــتریان طلب می کند و انتخاب مارگارین به عنوان شرکت حامی از حقوق 
مصرف کنند خود بهترین نشان از این مدعاست. در اتاق خبر همایش نقل یک 
خبرنگار کار ُکشته دهان به دهان در میان اصحاب خبر پیچید که دکتر شمس در 

اولین جمله مصاحبه خود گفت: صحابه 
خبر سفیران سالمت کار ما هستند و 
من سالمشــان دارم که از این مدیران 
حرمت شــناس قلم چه کــم داریم...  
 شركت مارگارین  موفق به دریافت 
» گواهینامه رعایت حقوق مصرف 
كنندگان« در هفدهمین همایش روز 
ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
شد. هفدهمین همایش روز ملی حمایت 
از حقــوق مصرف کننــدگان، در نهم 
اســفند، با حضور محمد شریعتمداری 
وزیر صنعت، معدن و تجارت، مســعود 
مجلس  اول  نایب رییــس  پزشــکیان 
شــورای اسالمی، ســیدمحمود نوابی 

رییس ســازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و جمعی از برترین صاحبان 
صنایع و فعاالن اقتصادی در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد.در این 
همایــش که با هدف افزایش انگیزه در تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات 
برای رعایت حقوق مصرف کنندگان، افزایش اعتماد و ترغیب مصرف کنندگان به 
استفاده از کاالها و خدمات واحدهای دارای گواهینامه و تندیس و افزایش رقابت 
ســازنده بین تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات در جهت ارائه محصوالت 
مرغوب و با کیفیت در روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان برگزار می شود، 
شــرکت های برتر تندیس ها و گواهینامه های خــود را از وزیر صنعت، معدن و 
تجارت دریافت کردند و دكتر محمدرضا شمس مدیرعامل شركت مارگارین 
موفق بــه دریافــت » گواهینامه رعایت حقوق مصرف كنندگان« شــد.
بر اســاس این گــزارش، فرآیند ارزیابــی بنگاه های اقتصادی بــرای دریافت 
ایــن گواهینامه بر اســاس چهار شــاخص کلــی قیمت، کیفیــت، خدمات 
پــس از فــروش و رضایت مشــتری و با حضــور مدیران ذی ربط ســازمان 
حمایــت و همچنیــن نماینــدگان نهادهــای مربوطه صورت گرفته اســت.

در ممیزی به عمل آمده توســط ســازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، 793 شــرکت و بنگاه برای حضــور در این همایش ثبت نام 
کردند. همچنین 478 شــرکت در کمیته های کارشناســی در شــاخص های 
قیمت و کیفیت، رضایت مندی مشــتریان و خدمات فــروش و پس از فروش 
مــورد ارزیابی قــرار گرفتند کــه در نهایت، 62 واحد بــرای دریافت تندیس 
طالیــی، نقره ای و برنزی ارزیابی شــد که 28 بنــگاه تندیس طالیی دریافت 
کردند و برای 70 واحد نیز گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان صادر شد. 
بنا به این گزارش، این جایزه معتبرترین جایزه ملی برای رتبه بندی شرکت های 
تولیدی و خدماتی کشــور است که هر 
ساله پس از ممیزی سازمان حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
با محوریــت وزارت صنعــت، معدن و 

تجارت اهدا می شود.
درباره مارگارین

مارگارین اولین شــرکت تولید کننده 
روغــن گیاهــي در ایران اســت که با 
برندهــای خــروس، آفتــاب و آفتاب 
طالیي  در بین مردم شــناخته شــده 
است. این شــرکت که در دی ماه سال 
1332 با ظرفیــت تصفیه 8 تن روغن 
گیاهــي در روز پــا بــه عرصه صنعت 
گذاشت و اکنون با همکاري کارشناسان 
روز،  در  تــن   1000 تولیــدي  ظرفیــت  بــا  اســت  توانســته  مجــرب 
میهمــان بســیاری ازخانــواده هــا و صنایــع مختلــف کشــور باشــد.
 این مجموعه همواره ســعي می نماید محصوالتی بــا کیفیت برتر و منطبق 
با نیاز مشــتریان طراحی و تولید نماید. هم اکنــون  38 نوع  محصول متنوع 
 )B2C( و مصارف خانــوار )B2B( روغنــي در دو بخش صنــف و صنعــت
در ایــن شــرکت تولید می شــود که عالوه بــر مطابقت با ضوابط موسســه 
اســتاندارد و تحقیقات صنعتی ایــران و معاونت غذا و دارو وزارت بهداشــت، 
با اســتاندارد های بین المللی نظیر CODEX از شــرکت SGS سوئیس نیز 
انطباق داده شــده است، به همین ســبب اینک محصوالت مارگارین در بازار 
اغلب کشــورهای خاورمیانه و حتی کشــورهای اروپایی به چشــم می خورد.
ماموریــت مجموعــه مارگارین فراتــر از خواســته های مشــتریان و آنچه 
بــه اختصار بیان شــده می باشــد. مدیران و مهندســان شــرکت مارگارین 
همــواره با مشــتریان و مصرف کننــدگان محصوالت خود، همراه هســتند 
ودر جهــت رضایت و کســب اعتماد آنان از هیچ تالشــی فروگذار نیســتند

مارگارین می تازد
دکترین بازاریابی جدید و به روز دکتر محمدرضاشمس
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