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در سوگ یاران
یاران کوي ولي آباد از تختي تا ناصر ،یك به یك رفتند.
خبــردردآور بــود وســخت جانــكاه کــه  ناصــر 
ملــك مطیعی هــم از میان ما  چشــم فرو بســت.

او را این گونه دیدم؛
در خانی آباد کوچه ولی آباد که مرحوم فالح االســالم 
خانه داشت. در همانجا جناب زارع، آقا شجاع وسمقی 
،مرحوم تختی و حاج باقر که پسرش دختر از ویدر گرفت 
))منظور همون اکبر آقااســت (( ،حسین خاله »ذغال 
فروش«  برادران خلج و خانواده ما که در آن محل خانه 
اجاره داشــتیم ،جمعی وهم محلی هایی بود ماندگار.

پســران فالح السالم ؛حســین ،اکبر و عمران با ناصر 
دوســت صمیمی بودند و رفت آمدنشان بسیار گرم .

 تابستون 
باالخانه آقای  فالح در »ســر قیا« ویــدر پاتوق آنها 
بود تا اینكه حســین و اکبر و عمــران رفتند آمریكا .

اما ناصر خان ملك مطیعی
کاله مخملی اول سینمای ایران

لوطی وار و بامرام
بــاز  در کمــال معروفیــت ویــدر می آمــد و می 
رفــت کــه هم والیتی هــای ها خــوب یــاد دارند

آن دوره آن افــراد ، دوســتان خانــي ابــاد و قنات 
آبــاد ،میدون اعــدام , بازار،کوچه ولــی آباد معروف

یادش بخیر...
کوچه ولی آباد محل گروه موتلفه بود .

تو همون راســته حسین نفتی شــعبه نفت ،حسین 
خاله -ذغال فروشــی وحاج باقر کوره پزخانه داشتند. 
از دوســتان مشترکمان با ناصر در ویدر و پس از کوچ 

به خارج 
 بعدتر حسین فالح در نقاشی هنرمندی جهانی گشت 
و عمران در هالیوود و فیلمهای آمریكایی ایفاگر نقش 

بازیگر
عمران چندی قبلتر برایــم نقل میكرد که در آمریكا 
ودر بــاغ وعمارتــش، باغراخان درســت کــرده ام

خدابیامرز اکبر آقا هم که آمد ایران و دو سال پیش به 
رحمت ایزدی پیوست

ناصر خان در عروسی بنده بود ولطفی مستمر به حقیر 
داشت 

از نقــش ایشــان درامیرکبیر که با پیــروزی انقالب 
هــم زمان شــد و مانــد تاآخرین نقــش او در فیلم 
نقش نگار کــه ماندش ماندگار))که از ابتداي شــرح 
طــرح وعقد قــرارداد تا اخذ مجوزهــا در دفتر حقیر 
شــاهد وناظر بودم تا روزی که پــس از پخش برنامه 
پیــش مهران مدیری تنگ نظری مدیري بد ســلیقه 
بــرای پخــش آن از صدا و ســیما که چه ســخت 
وگران گذشــت منع انتشــار آن (( این مرد از اصول 
اخالقی ،مردمداری و نفی چابلوســی دست برنداشت
نــه از ایــران رفــت و نــه بر خشــم و یاس اســیر

که
او رفت

مردانه رفت
در دل همــه هســت حتــی آنــان که به ســینما 
نرفتــه و فقــط در یــك قــاب تلویزیــون دیدنش
این کوتاه با دســت لرزان وچشــم گریان بنوشــتم 

که از کوچه ولی آباد 
تختی اش رفت 
 ناصر اش رفت

و ما ماندیم
مرد لوطی و با مرام

به رسم زور خانه شیر خدا  
یا حق
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خدا رحمت کند اسماعیل چپش، چوپان ده را که روزی به همراه حسنعلی گاو گل چران، سر 
ظهری در کنار چشمه چاه بلكه در کنار رف رفك نشسته بقول مادهاتی ها یاتاق بود اسماعیل به 
حسنعلی می گوید چپق را درآر تا دود و دمی راه بیندازیم و کیسه توتون خودش را به حسنعلی 
می دهد. حسنعلی هم که خدایش بیامرزد از آن شیرین زبان ها بودقبول کرده و اقدام شد که هر 
چه سر چپق را به ته کیسه کشید توتونی بیش از غبار نیامد. والخص یك الیك به اسماعیل نشان 
داده و می گوید چخماق بكش تا آتشی سازیم و بر این کرده نهیم دودی و هوا کنیم . اسماعیل 
داشت عملیات چخماق را برای جرقه زدن پی می گرفت که بادی آمد و آن یك ذره گرد توتون سر 
چپق را هم برد. اسماعیل چپش کیسه توتون را زمین کوفت و گفت: بیا این لعنتی را تَرک کنیم !!! 
حسنعلی نگاهی از روی تعجب کرد و گفت تَرک چه داریم ؟؟! وقتی نداریم تَرک چه کنیم؟ نیست 
دیگه؟! این نقل را پیش کشیدم تا به حال روز خودهمی به صداقت بگوئیم شما هم گر گوش شنوا 
هست بشنوید که در جیب ملت دیگر چیزی نمانده است و  کارد به استخوان رسیده است بخوانید: 
این روزها که التهاب ارزی در ملت اول و دوم سال همه چشمها را به سوی خود کشید و یكی آنرا به 
تحریم های مدنظر دولتمرد جدید آمریكا و بعضی به سیاستهای نادرست دولتی نسبت می دهند.

استاد ارجمند و دوست گرانمایه دکتر پویا ناظران پیرامون نظریه افزایش نرخ ارز، »دست در جیب مردم 
کردن توسط دولت است« یا مثال »دزدی قانونی دولت از مردم است«و این گونه تحلیل افزایش نرخ ارز که 
جزئیات اقتصادی مهمی را از قلم می اندازد به چالش کشیده که پرداختن به آنها هدف این نوشته است. 

1- آیا درست است كه با گران كردن ارز، دولت قصد درآمدزایی دارد؟ 
سیاستی که موجب کاهش قدرت خرید مردم شود، انتقال ثروت از مردم به دولت را رقم می زند، 
عین مالیات. چون ایجاد تورم قدرت خرید مردم را به نفع دولت کاهش می دهد، به آن »مالیات 
تورمی« نیز گفته می شود. منتها تثبیت قیمت ارز، راه اجتناب از مالیات تورمی نیست. به تعبیر دیگر، 
جهش ارزی ماه های اخیر، علت ریشه ای مشكالت پولی-ارزی نیست، بلكه یكی از عوارض آن است.

۲- ریشه مشكالت پولی-ارزی چیست؟
چــاپ پول ازســوی دولت، تورم ایجاد می کنــد. از ابتدای دولت یازدهم تــا کنون، پولی که 
توســط بانك مرکــزی چاپ و به اقتصاد تزریق شــده از »80هزار میلیارد تومــان« به »210 
هزار میلیارد تومان« رســیده. در نتیجه این اقدام و سیاســت بانكــی دولت یازدهم، مجموع 
کل پول اشــخاص حقیقی و حقوقی، در کیف پول ها، گاوصندوق ها و ســپرده های بانكی، از 
»نیم میلیون میلیارد تومان« به »یك و نیم میلیون میلیارد تومان« رسیده. اما در همین دوره 
پنج ســاله، تولید ســاالنه کاال و خدمات ایرانی، افزایش اندکی داشته. به عبارت ساده تر، پول 
موجود در کارت های بانكی زیاد شــده، اما کاال و خدمات ایرانی بیشتری برای خریدن نیست.
3- وقتی كه پول موجود در كارت های بانكی، سریع تر از كاال و خدمات موجود در بازار 

افزایش پیدا می كند، چه آثار اقتصادی دارد؟
تورم! افزایش ســریع پول در کارت های بانكی ناشــی از چاپ پول با ســرعتی نامتناســب با 
رشــد اقتصادی است و به همین دلیل چاپ بی رویه پول خوانده می شود. این گونه چاپ پول، 
»بی رویه« اســت چراکه در نهایت قدرت خرید ریال را کاهش می دهد و آنچه قدرت خرید را 
کاهش می دهد، عمال دست در جیب مردم کرده و ثروت واقعی شان را به دولت منتقل می کند. 
پس این درست است که بگوییم »چاپ بی رویه پول، دست در جیب مردم کردن است«. منتها 
دولت یازدهم، با به کار بردن یك ترفند بانكی و یك ترفند ارزی، احســاس خالی شدن جیب 
مردم را چند ســال عقب انداخت. منتها، عمال عقب انداختن تورم بیش از پنج تا شــش سال 
میسر نیست؛ بنابراین حاال در حال نزدیك شدن به زمان احساس خالی شدن جیب هستیم.

۴- چه نیازی به این دو ترفند از سوی دولت بود؟
چاپ بی رویه پول منجر به تورم می شود و تورم، یك مالیات اجباری  است که ثروت را از آنهایی که 
سكه، ارز و امالک ندارند، به دولت منتقل می کند. آنهایی که سكه، ارز و امالک ندارند، محرومان 
جامعه هستند. یعنی تورم یك مالیات ظالمانه  است که از محرومین اخذ می شود. دولت می خواست 
»مالیات تورمی« را اخذ کند، منتها نه از جیب محرومین، بنابراین دو ترفند بانكی و ارزی به کار 
برد. منتها در عمل، این دو ترفند فقط احساس »خالی شدن  جیب « را به آینده موکول کردند.

۵- ترفند بانكی دولت چه بود؟
دولت با افزایش نرخ سود سپرده بانكی بلندمدت، سرعت گردش پول در بخش تولیدی اقتصاد 
را کاهش داد تا اثر پول های چاپ شده خنثی شود و چاپ پول تا مدتی تبدیل به تورم نشود.

۶- ترفند ارزی دولت چه بود؟
دولت با تثبیت نرخ دالر در سطحی بین 3500 تا 3700 تومان، میزان کاالی خارجی در بازار را 
افزایش داد تا عدم افزایش تولید کاالی ایرانی در این سال ها را جبران کرده باشد. به این ترتیب، 
دولت ســطح قیمت کاالهای اساسی را که همگی قابل واردکردن هستند، حفظ کرد تا رشد 
تورم را باز بیشتر عقب بیندازد. منتها، با تثبیت قیمت دالر، به جای آنكه ثروت آنهایی که سكه، 
ارز و امالک ندارند به دولت منتقل شود، ثروت کشاورز و صنعتگر ایرانی به دولت منتقل شد.

7- دولت با ثروت كشاورز و صنعتگر ایرانی چه كار می كند؟

دولت در عمل ثروت کشــاورز و صنعتگر ایرانی را به کشاورز و صنعتگر خارجی می دهد و در 
ازای آن غذا و سایر کاالهای اساسی خارجی را به کشور وارد می کند تا ما مصرف کنیم. البته به 
دلیل کاهش درآمد کشاورز و صنعتگر ایرانی، بیشتر کاالی وارداتی توسط کارمندان شهرنشین 
خریداری می شــود. یعنی در واقع، تثبیت نرخ ارز، هزینه مالیات تورمی را به دوش کشــاورز و 
صنعتگر می اندازد و نفعش بین تولید کنندگان خارجی و کارمندان شهرنشین توزیع می شود.
8- به دولت چه ارتباطی دارد كه ثروت را از كشاورز و صنعتگر، به كارمند شهرنشین 

منتقل كند؟
حفظ ثبات قیمتی کاالهای اساسی، همزمان با تامین نیازها از طریق چاپ پول، به اسم عدالت 
و حمایت از محرومین صورت می پذیرد، اما یا ناشی از مالحظات سیاسی-انتخاباتی  است که 
به آن اقتصاد سیاســی می گویند، یا ناشی از عدم اشراف سیاســت گذار بر علم اقتصاد است.
9- اگر قصد دولت انتقال »مالیات تورمی« از محرومین به كشاورزان و صنعتگران 
بود، پس چرا با افزایش نرخ دالر، همه نگران گران شدن كاالهای اساسی و افزایش 

هزینه های همه مردم هستند؟
با تثبیت قیمت ارز، دولت فشار »مالیات تورمی« را جابه جا می کند، ولی این سیاست نهایتا پنج، 
شش سال قابل تداوم است. بعد از این مدت، با جهش نرخ ارز، تورم محقق می شود تا محرومین 
تمامی »مالیات تورمی« ناشی از چاپ بی رویه پول را یكجا پرداخت کنند. اداره کشور با چاپ 
بی رویه پول، حكایت آن مجرمی  است که هم پیاز را خورد، هم شالق را خورد و هم جریمه نقدی 
را پرداخت. خالصه اینكه به موجب چاپ بی رویه پول و تثبیت ارزی، دولت ابتدا دست در جیب 
کشاورز و صنعتگر می کند که منجر به تعطیلی مزارع و کارگاه ها می شود. اما، نهایتا بعد از چند سال 
نرخ ارز می جهد و تورم ایجاد می شود تا محرومین هم »مالیات تورمی« را بپردازند، ولی کشاورز و 
صنعتگر سابق دیگر زمین و کارگاهی ندارند تا از افزایش نرخ ارز بهره مند شوند. بازسازی ظرفیت های 
تولیدی کشور هم زمان بر است. به همین دلیل است که اقتصاددانان یك صدا مخالف اداره کشور 
با پول چاپی هستند. اما وقتی بی توجه به سیاست گذاری علمی، برای اداره کشور پول چاپ شده 
است، اقتصاددانان تثبیت نرخ ارز را نه تنها بی فایده که برای ظرفیت های تولیدی کشور مضر هم 
می دانند. شرایط کنونی کشور حاصل بی اعتمادی دولت ها به علم اقتصاد در سه  دهه گذشته  است.
1۰- چرا دولت با چاپ بی رویه پول، این همه هزینه بر اقتصاد تحمیل می كند؟ مگر 

مالیاتی كه دولت از حقوق ما كسر می كند، كافی نیست؟
عدم تناسب دخل و خرج به حدی  است که نه تنها بودجه عمرانی دولت کاهش یافته، بلكه دولت 
ناچار است با توسل به چاپ بی رویه پول، از طریق مالیات تورمی، هزینه های خود را جبران کند.

11- آیا دولت با چاپ پول دست در جیب ما كرده و ثروت مان را به بانكدار می دهد؟
بله! سال گذشته، سپرده گذاران موسسات مالی غیرمجاز، روبه روی بانك مرکزی تجمع کرده، 
شــعار داده و سپرده خود را از بانك مرکزی طلب می کردند. مسوولیت سپرده آنان با مدیران و 
مالكان آن موسسات مالی بود، اما نهایتا تحت فشار سیاسی، بانك مرکزی خسارت سپرده گذاران 
را جبران کرد. بانك مرکزی که از خود پولی ندارد، بنابراین خسارت سپرده گذاران را با پول چاپی 
جبران کــرد. با توجه به خاصیت تورمی پول چاپی، در واقع اتفاقی که افتاد این بود که تحت 
فشار معترضان، همه ما یك مالیات هنگفت پرداخت کرده و خسارت سپرده گذاران موسسات 
مالی غیرمجاز را جبران کردیم، تا مدیران و مالكان موسسات مالی که از فعالیت غیرمجاز منتفع 
شده بودند، هزینه ای نپردازند. در عمل، آنچه رخ داد انتقال ثروت از ما به مدیران موسسات مالی 
غیرمجاز بود. با توجه به زیان دهی فعلی نظام بانكداری، این انتقال ثروت هنوز ادامه دارد و ذیل 
عنوان مبهم »اضافه برداشت از بانك مرکزی« صورت می پذیرد. »اضافه برداشت از بانك مرکزی« 
یك چاپ بی رویه پول اســت که موجــب انتقال ثروت واقعی از مردم به بانكدارها می شــود.
نتیجه: این احساس که دولت دست در جیب مردم می کند احساس درستی  است، منتها این اتفاق 
با چاپ پول رخ می دهد، نه با افزایش نرخ دالر؛ ولو اینكه پس از افزایش نرخ دالر حضور دست 
دولت در جیب مان محسوس  تر شود. افزایش یا عدم افزایش نرخ دالر، فقط در انتخاب آن قشری 
که دست دولت عمیق تر در جیبش فرو می رود اثر دارد. اگر نرخ دالر افزایش نیابد، دست دولت در 
جیب کشاورز و صنعتگر ایرانی می رود و اگر نرخ دالر افزایش یابد، دست دولت در جیب آنهایی 
می رود که سكه، ارز و امالک ندارند. توصیه اقتصاددانان این است که به جای جلوگیری از افزایش 
نرخ ارز، به معضل تورم در سرچشمه رسیدگی شود. سرچشمه مشكل تورم، عدم تناسب دخل و 
خرج دولت و عدم تناسب دخل و خرج نظام بانكداری کشور است. جهش ارزی اخیر، صرفا عارضه 
مریضی بودجه و نظام بانكداری  است. بیماری که به خاطر عفونت تب کرده را در حوض یخ انداختن 
درمان نمی کند، بلكه رفع عفونت وی را درمان می کند. به جای عارضه، باید بر علت متمرکز شد. 
علت ریشه ای تورم، بی انضباطی مالی در بودجه و نظام بانكداری  است، نه در جهش ارزی. مولفه های 
مختلف سیاست گذاری دولت، اعم از یارانه هدفمند، بنزین 1000 تومانی، مدیریت قیمت کاالهای 
اساسی، ارز مسافرتی، پرداخت سود باال به سپرده بانكی و... از محل چاپ بی رویه پول و دست در 
جیب مردم کردن است. رفاهی که از محل این یارانه ها و قیمت های تعزیراتی حاصل می شود، 
حكایت »شادی آمد غصه ها از دل برفت، خر برفت و خر برفت و خر برفت« است. این خرِ خود 
ماست که به اســم یارانه و کاالهای اساسِی ارزان، به ما می دهند. انضباط مالی در بودجه و در 
بانكداری، در این دوره »فراپسابرجام،«  بیش از هر زمان دیگری مهم است. انضباط مالی الزمه عبور 
از این دوره پرخطر است. الزمه انضباط، تراز کردن بودجه دولت و ترازنامه نظام بانكی  است. دوره 
»فراپسابرجام« را دوره »انضباط مالی« کنیم.حال با این استخوان بندی که در گفتار و نوشتار چون 
رودخانه جاری و ساری بود می رسیم به همان دهات و گفتمان اسماعیل و حسنعلی که ، درویش 
علی، ببر حریفش نیست! با این هر روزه درست که جیب ملت کردن چه مشكل از این ِملك و ملت 
گشوده شده است تو بگو . مالك همان فئودال و بورژورا، مقام یعنی دکل دزد، ریش سفید یعنی پیر 
در محاق بازنشسته یعنی گرسنه یعنی خجالت سر به زیر فرو رفته بگو لشكر بیكاران انبوه و توده 
فقیر بسیار ، بگو جیبمان خالی گشته و تارعنكبوت نشسته و در ان قاب بازی می کنند ... دیگر هیچ.
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عبدالرحیم همایون پور مدیرعامل سرمایه گذاري سپه که از با سابقه ترین مدیران 
بازار سرمایه به شمار مي رود، از روزی که مدیریت هلدینگ سپه را برعهده گرفت 
برنامه های مدون مدیریتی ای برای اعتال جایگاه هلدینگ تعریف و تبیین و اجرایی 
نمود. همایون پور که از ســابقه اي 30ساله در حوزه هاي بازار سرمایه برخوردار 
است به غیر از عضویت در هیات مدیره سرمایه گذاري شاهد و مدیرعاملي شرکت 
ســرمایه گذاري سعدي، مدیرعامل شــرکت بوعلي، عضویت در هیات مدیره و 
معاونت سرمایه گذاري گروه کوثر را نیز برعهده داشته است. همایون پور در دوره 
مدیریت خود در »وسپه« تغییراتي اساسي را در این شرکت به وجود آورده است.

شرکت گلتاش فعال در گروه شیمیایی، شرکت های فعال در بخش غذایی همچون 
بهشــهر و بهپاک و نیز شرکت های پتروشــیمی مبین و فجر و نیز دو مجموعه 

داروسازی سبحان و فارابی و ... به عالوه برخی از تك سهم 
ها پرتفوی ســرمایه گذاری »وسپه« را تشكیل می دهند 
که البته حدود 25 درصد از ســبد بورســی این مجموعه 
ســرمایه گذاری به صنعت ســنگ آهن اختصاص دارد.

بیشترین وزن پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری سپه 
به صنایعی همچون سنگ آهن شامل سه شرکت معدنی 
و صنعتی گل گهر، چادرملو و سرمایه گذاری امید در کنار 
صنایع پترشیمی غذایی، شیمیایی و دارویی اختصاص دارد. 
استراتژی همیشگی شرکت سرمایه گذاری در صنایع برتر بنا 
نهاده شده است و برخی از سرمایه گذاری ها استراتژیك بوده 
و ورود و خروج آن بر اساس شرایط بازار سرمایه می باشد.

تاریخچه شركت
  شرکت سرمایه  گذاری سپه )سهامی عام( در تاریخ 70/6/2  
به صورت سهامی عام تأسیس و از مهرماه همان سال فعالیت 

رسمی خود را آغاز نمود. شرکت در تاریخ 1371/10/19 در بورس اوراق بهادار تهران 
پذیرفته و اولین بار سهام آن در تاریخ 1371/12/26 به مبلغ 1300 ریال معامله 
گردید. مرکز اصلی شرکت در تهران، خیابان آفریقا، خیابان آناهیتا، پالک 18می باشد.

موضوع فعالیت
موضوع فعالیت شرکت طبق مفاد ماده 2 اساسنامه عبارت است از:

الف- موضوعات فعالیت اصلی عبارت اســت از خرید، فروش و سرمایه گذاری در 
اوراق بهادار با رعایت مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف کسب 

انتقاع بدون قصد کنترل عملیات شرکت سرمایه پذیر
ب- موضوعات فعالیت فرعی عبارت است از:

1- ســرمایه گذاری در ســایر موارد از جمله دارایی های فیزیكــی، پروژه های 
تولیدی،پــروژه هــای ســاختمانی، فلزات گران بهــا، گواهی ســپرده بانكی و 
ســپرده های ســرمایه گذاری نزد بانكها و موسســات مالــی و اعتباری معتبر

2- ارائــه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار و نهادهای مالی پس از تائید یاصدور 
مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله:

1( پذیرش سمت در صندوقهای سرمایه گذاری، صندوق های زمین و ساختمان، 
صندوقهای پرمخاطره و سایر نهادهای مالی

2( تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار
3( مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار

4( تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار
3- ســرمایه گذاری و مشارکت در تأســیس نهادهای مالی، بورس ها و بازارهای 

خارج ازبورس
 چشم انداز شركت

1- اصالح ساختار و ترکیب پرتفوي: در جهت افزایش بازدهي و کاهش ریسك سبد 
سهام شرکت، نسبت به بررسي و بازنگري پرتفوي شرکت با هدف افزایش مشارکت 
در صنایع برتر و پیشرو که داراي مزیت نسبي بیشتري هستند و جایگزیني آن با 
صنایع کم بازده اقدام شده است و امید می رود که طي یك برنامه بلند مدت بهبود 
کلي در این امر حاصل شــده و افزایش ارزش بیشــتري را در سبد سهام بورسي 

شرکت شاهد باشیم.
2- در جهت نیل به اهداف فوق و افزایش مشارکت در صنایع و سهام شرکت هاي هدف، 
تامین نقدینگي از منابع ارزان قیمت و همچنین افزایش سرمایه در دستور کار قراردارد. 
در همین راستا بررسی هاي الزم جهت نحوه و میزان افزایش سرمایه، انجام شده است.
3- ارائه خدمات و تسهیالت بیشتر به سهامداران محترم جهت دریافت سود سهام 
و یا دسترسي به آمار و اطالعات مورد نیاز از شرکت و همچنین تسریع و شفافیت 

بیشتر در اطالع رساني به بازار سرمایه.
4- کاهش ریسك های غیر سیستماتیك شرکتهای سرمایه پذیر موجود در پرتفوی 
باالخص شرکتهای فعال در صنایع معدنی و پتروشیمی همراه با متنوع سازی پرتفوی.

5- تالش هر چه بیشــتر برای کاهش دوره وصول مطالبات ناشی از سود سرمایه 
گذاری شرکتهای سرمایه پذیر.

منشور اخالقی شركت سرمایه گذاری سپه )سهامی عام(
ما خدمتگزاران  ، مدیران و کارکنان شرکت سرمایه گذاری سپه)سهامی عام( به 
منظور تكریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع که همانا رضایت خالق یكتااست بر 

باورهای زیر هم پیمان و استوار خواهیم شد :
1- حضور به موقع در محل کار و رعایت وقت شناسی در 

برخورد با همكاران و ارباب و رجوع
2- خوش رویی و متانت نسبت به همكاران و مراجعان

3- راهنمایــی به موقع و ارائه اطالعات الزم به مراجعان و 
جلوگیری از سرگردانی آنها

4- فراهم نمودن فضای مراودت به گونه ای که مراجعان به 
مسئوالن و کارکنان اطمینان کامل داشته باشند

5- ارائه خدمات به ارباب و رجوع بارعایت عدالت و انصاف 
و بدون تبعیض )قومی ، جنسی ، خویشاوند ، مذهبی و ...(

6- توجه به صحبتها و خواســته های مراجعان و حداکثر 
تالش در پاسخگویی و ارائه خدمات به آنها

7- ارائه اطالعات الزم به همكاران به منظور انجام خدمات 
بهینه و تسریع در اجرای امور به نحو مطلوب

8- انجام وظایف به صورت مؤثر و کارآمدهمراه با ســرعت و منطبق با قوانین و 
مقررات شرکت

9- زمان گذاری فعالیت ها براساس روش مستند و مشخص ، نه براساس سلیقه 
کارکنان و مدیران

10- پرهیز از شایعه سازی ، تهمت ،غیبت ، خبرچینی و هر اقدامی که صمیمیت 
و اعتماد کارکنان را تضعیف می کند

11- رازداری و خودداری از افشای اسنادمحرمانه
12- استفاده از پوشش مناسب با عرف وفرهنگ جامعه اسالمی

13- استقرار تجهیزات و اشیاء به صورت دقیق و منظم به نحوی که در زمان نظر 
به راحتی در دسترس باشد

14- استفاده مطلوب از وسایل ایمنی حسب مورد و جلوگیری از اسراف و مصرف 
بیهوده امكانات و اموال شرکت

15- برگزاری توازن و اعتدال بین زندگی شغلی و خانوادگی
16- استفاده صحیح از اختیارات و قدرت سازمانی و احساس مسئولیت نسبت به 

حرفه و شرکت متبوع خود
17- درک صحیح اهداف شرکت و تالش به منظور همسویی اهداف فردی با آن

18- رعایت قوانین و مقررات شرکت به طور دقیق
19- خودداری از تسلیم مدارک و اسنادبه اشخاصی که حق دریافت آنها را ندارد
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دکتر احمد ابراهیمی با دست پُر به مجمع ساالنه امید نشست
اولین در اعتماد و شفافیت اطالعات

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شــرکت مدیریت سرمایه گذاری 
امید)سهامی عام( مورخ 1397/2/31 در محل سازمان مدیریت صنعتی برگزار گردید. 
در ایــن مجمع که بــا حضــور 96/61 درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی 
، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس 
قانونــی برگــزار گردید، ریاســت مجمع برعهــده آقای حامد هیئــت داودیان 
بود، کــه خانم مریم زمانی فریزهندی و آقای ســعید نخســتین در مقام نظار 
اول و دوم و آقــای احمــد ابراهیمی 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 1396/12/29 و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 و با تقسیم سود 280 ریال 
به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند. ســازمان حسابرسی به عنوان بازرس 
قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی البدل انتخاب گردید. 
با اینكه در بازار سرمایه جناب دکتر احمد ابراهیمی خودش و کارنامه کاریش چهره 
شناخته شده ای می باشد و از محیط آکادمیك و دانشگاهی تا محاط هلدینگ ها 
و بازار ســرمایه برندی است در مدیریت، ولی جلوس او بر مسند شرکت مدیریت 

سرمایه گذاری امید )سهامی عام( و اظهار نظر و تامل 
و تعمق در مورد آن الزم به حضور کنكاش بیشتر بود. 
آنچه در تاالر بهره وری از عملكرد او به سمع و نظر بیش 
از نود درصد ســهامدار و مدیران برجسته بازار سرمایه 
رســید ُحكم بر این بود که او موفق و شایسته، بهترین 
به ارمغان آورده و طنین صلوات پی در پی از زبان روزه 
داران حاضر در جلسه مجمع که تاالر را عطرآگین کرده 
بود خود بهترین گواه و شــاهد این مدعای. کاتب این 
ســطور با موی سپید و هفتاد و اندی سال و با نیم قرن 
سابقه خبری و در بیش از 17 مطبوع در مقام سردبیری 
و مدیرمسئولی و صاحب امتیازی در روزنامه ها و جراید 
و نشــریات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی کشور و در 
سالهای قبل و بعد از انقالب گرچه مورد کم لطفی جوانی 
که می فرمود تازه در منصب روابط عمومی نشسته قرار 
گرفت لكن ما بر دل نگرفتیم که بیش از دو دهه است 

رابطه ای دوستانه و تنگاتنگ با سرمایه گذاری امید و بانك سپه و هلدینگ به عنوان 
یك خادم در همه دوران حضور مدیران پیشین میسر و فراهم بوده و هست ولی ... 
بگذریم.پیشتر نیز به نگارش درآمده بود که نه به عنوان اهل مطبوع و رسانه و نه در 
مقام یك سهامدار که به عنوان یك ایرانی دوستدار مرزو بوم خود افتخارم آن است 
که تالشگران امید به دنبال آنند که از یك ناممكن ممكن ساخته و آب بر کویر از 
خلیج فارس بیاورند که این کار مردانی اســت که عملكرد و نامشان بر برگ برگ 
تاریخ چون خورشید بی فروغ خواهد نشست و در بازگشت این بیت حافظ شیراز 

را زمزمه می کردم.
در بیابان گر به شوق كعبه خواهی زد قدم 
سرزنشها گر كند خار مغیالن غم مخور

امید با دکتر احمد ابراهیمی دست پر داشت و تحسین سهام داران بهای آن بود. 
پیشــتر نیز و در دیدار نوروزی اعضای هیات مدیره بانك ســپه با مدیران عامل و 
اعضای هیات مدیره این مدیر خوش فكر به ارائه گزارش عملكرد مجموعه تحت 
مدیریتی پرداخته بود که تقدیر و تحسین مدیرعامل بانك و دیگر مدیران حاضر 
در آن نشست را در پی داشت، دکتر ابراهیمی در این مجمع به ارائه گزارش سال 
پیشــین مجموعه پرداخت و افزود: در سال 96 بازدهی سهام شرکت امید معادل 
36 درصد بوده که این رقم در مقایسه با سود دهی بازارهای پول و سرمایه باالتر 
بوده است. ایشان افزودند: شرکت امید در بین 50 شرکت فعال بورس رتبه 20 و 
در بین صد شــرکت برتر ایران رتبه 66 را دارد و بر اســاس بازده فروش رتبه دوم 

در بین هلدینگ های چند رشــته ای کشور را به خود اختصاص داده است. مدیر 
عامل شرکت سرمایه گذاری امید با اشاره به افزایش سرمایه این شرکت در آینده 
نزدیك اظهار داشــت: سرمایه شــرکت در حال حاضر 30 هزار میلیارد ریال می 
باشد که با حمایت بانك سپه و موافقت اصولی مسئوالن وزارت اقتصادی و دارایی 
بــه زودی به 75 هزار میلیارد ریال افزایش می یابد و موانع مهم در تكمیل پروژه 
های صنعتی و عمرانی گروه مرتفع خواهد شــد. آقــای ابراهیمی در ادامه با ارائه 
گزارش از شرکت های زیر مجموعه در بخش های آهن و فوالد، ساختمان، نفت و 
برق و انرژی اظهار داشت: در راستای رعایت مفاد ماده 16 قانون رفع موانع تولید 
شــرکت امید در سال 96 بیش از 3 هزار و 550 میلیارد ریال از سهام موجود در 
پرتفوی خود را به فروش رســاند که عمدتاً مربوط به فروش ســهام شرکت های 
توســعه صنایع معدنی امید و فروشــگاه زنجیره ای رفاه بوده است و در نظر دارد 
در 3 ماهه اول ســال 97 حدود 5 هزار و 600 میلیارد ریال از سهام شرکت های 
سرمایه گذاری خود را از طریق عرضه عمومی و مزایده به فروش برساند. مدیر عامل 
شرکت سرمایه گذاری امید حجم سرمایه گذاری های انجام شده در طی 3 سال 
گذشته توسط شرکت های زیر مجموعه و پروژه های شرکت های تابعه را معادل 
105 هزار میلیارد ریال عنوان کرد و خاطر نشان کرد: به منظور تكمیل طرح های 
آتی شرکت های مذکور به 150 هزار میلیارد ریال منابع 
مالی نیاز است که انتظار می رود با پیگیری و اقدامات 
مؤثر پروژه هــای مذکور در موعد مقرر به بهره برداری 
برسد. در پایان این دیدار، مدیران و اعضای هیئت مدیره 
شرکت های زیر مجموعه گروه امید به ارائه گزارشی از 
وضعیت عملكرد شــرکت های متبوع خود پرداختند.
شایان ذکر است در بهمن ماه سال 96 نیز و در بیستمین 
همایش معرفی شرکت های برتر ایران با حضور مقامات 
عالی کشور و به همت سازمان مدیریت صنعتی کشور 
برگزار شد. که شــرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری 
امید با قرار گرفتن جزء 100 شرکت برتر ایران شناخته 
شد و همچنین بر اساس شاخص بهره وری کل عوامل 
تولید )TFP( رتبه اول و بر اساس شاخص بازده فروش 
رتبه دوم در بین هلدینگ های چند رشــته ای کشور 
به شرکت گروه مدیریت ســرمایه گذاری امید رسید.

پیام هیات مدیره
هیات مدیره و مدیریت شــرکت، معتقد است که امانتدار سهامداران محترم بوده 
و به منظور حفظ و حراســت امانت واگذار شــده، وظیفة خود میداند که از هیچ 
کوشش و تالشــی دریغ نورزیده و در راستای تحقق این هدف و به منظور ادامه 
روند پویایی و موفقیت شــرکت، در ســال مالی مورد گزارش در جهت اصالحات 
اساسی و متنوع سازی پرتفوی و افزودن حجم سرمایه گذاریها واستفاده ی بهینه 
ازموقعیت های بازار سرمایه و همچنین بازار گردانی سهام گروه، اقدامات اساسی 
الزم را به عمل آورده و برنامه ریزی های خود را بر اســاس رضایتمندی، حفظ و 
ارتقای منافع و ثروت سهامداران بنانهاده است. گزارش حاضر دربرگیرنده ی اهم 
فعالیتهای شرکت در جهت نیل به اهداف و استراتژی های مصوب در قالب سند 
راهبردی مصوب هیات مدیره ی شرکت میباشد. هیات مدیره شرکت معتقد است 
تمامی افتخارات و موفقیت های کسب شده در سایه حمایت بیدریغ و به پشتوانه 
سهامداران محترم حاصل شده است. تعامل مطلوب و بیان انتقادات سازنده ی شما 
سهامداران محترم مطمئناً چراغ راه موفقیت هرچه بیشتر ما در آینده خواهد بود. 
در این راستا، بهره مندی از نظرات و رهنمودهای شما عزیزان را ارج نهاده و آن را 
بستری مناسب جهت بهبود فرآیندهای تصمیم گیری و برنامه ریزی خود میدانیم. 
-  در پایان الزم میدانیم از تمامی سهامداران محترم که در این مجمع حضور به 
هم رسانده اند صمیمانه تشكر و قدردانی نماییم. مدیریت شرکت بر طبق رسالت و 
وظایف خود در هر زمان با افتخار، پذیرا و پاسخ گوی سهامداران محترم بوده و مقدم 
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شما عزیزان را که بدون شك موجب خیروبرکت و دلگرمی است، گرامی میدارد.
اهداف استراتژیك شركت

اســتراتژیهای محــوری شــرکت بــه شــرح زیــر تدویــن شــده اســت: 
- حفظ و توسعه سهم بازار و سرمایه گذاری شرکت امید در صنعت سنگ آهن، حمل 
ونقل به ویژه در حمل ونقل ریلی، صنعت برق، خدمات مالی و نفت، گاز و پتروشیمی

- افزایش قدرت رقابت پذیری از طریق کاهش قیمت تمام شــده تولید، تنوع در 
تولید و افزایش کیفیت

- توسعه صادرات و سرمایه گذاری مشترک در بخشهای جذاب در داخل و خارج از کشور
- توسعه منابع انسانی شرکت با توسعه آموزش و تقویت نیروی کارشناسی ستاد

- اصالح ساختار سازمانی ستاد شرکت 
- اصالح ساختار مالی شــرکتهای تابعه و خروج از سرمایه گذاری های کم بازده

- توسعه ظرفیت و تنوع محصول در کسب وکار الستیك
- اهتمام به بازسازی و نوسازی خطوط و ماشین آالت در شرکت های تابعه

- پیاده سازی سیستم جامع اطالعات مدیریت در شرکت
- پیاده سازی نظام ارزیابی عملكرد جامع در شرکت

منشور اخالقی سازمانی
- در جهت کسب رضایت حق تعالی گام برمیداریم و خداوند را ناظر بر اعمال خود میدانیم

-  پایبنــدی بــه اصــول منشــور اخالقــی را در هر شــرایط مقــدم میداریم 
- رعایت شئونات، ارزش های اسالمی و کرامت انسانی را سرلوحه تعامالت فردی 

و سازمانی قرار میدهیم.
- اجرای صحیح قوانین و مقررات و نیز همكاری و رعایت نظم و انضباط سازمانی را 

رکن اساسی فعالیت ها میدانیم
- درک و استفاده صحیح از اختیارات و قدرت سازمانی را در کلیه سطوح، سرمنشأ 

سالمت رفتار سازمانی میدانیم
- امانتداری، حفظ اسرار و محرمانه بودن اطالعات سازمانی از مقدمات وظایف خود 

تلقی مینماییم
- دارایی ها و منافع سهامداران و ذینفعان را صیانت مینماییم

- رعایت موازین اخالق حرفه ای و شــفافیت اطالع رسانی، اعتبار خود و اعتماد 
دیگران میدانیم

- مسئولیت پذیری، وجدان کاری و فرهنگ پاسخگویی در مشاغل و امور محوله 
را تعهد خود میدانیم

- رعایت مقررات ایمنی، بهداشت و محیط زیست به منظور حفظ سالمت خود و 
دیگران به کار میبندیم

- عدم اســتفاده شــخصی غیرمجاز از دارایی ها و اموال شرکت را معیار دیانت و 
صداقت خود میدانیم. 

- حفظ و ارتقا نیروهای انسانی کارآمد را به عنوان عالی ترین سرمایه های سازمانی، 
رمز موفقیت خود میدانیم

- از نظرات و پیشنهادهای سازنده در راستای رشد و تعالی سازمانی و ارتقا فرهنگ 
انتقادپذیری استقبال مینماییم

- در راستای کسب آموزش و دانش حرفه ای به منظور ارتقا کیفی فعالیتها از هیچ 
کوششی دریغ نمینماییم

- در وفاداری به اهداف سازمانی، خود را الگو میدانیم.

 شعار ما، اولین در اعتماد و شفافیت اطالعات
برنامه های آتی شركت

- اصالح ساختار مالی و افزایش سرمایه هلدینگ امید 
- برنامه ریزی اســـاسی و پیگیری جدی جهت رعایت مفاد ماده 16 قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در راستای سیاستهای بانك سپه

- مشـارکت در افزایش سـرمایه شرکت های سرمایه پذیر و به کارگیری ابزارهای 
مالی جدید جهت تأمین مالی شرکت های تابعه

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

- اصالح مستمر پرتفوی ســهام و خروج از سرمایه گذاری های راکد و کم بازده
- تخصصی نمودن فعالیتهای شرکت های تابعه و جلوگیری از موازی کاری و تداخل 

فعالیتها و ادغام یا انحالل شرکت های موازی
- استفاده از فرصتهای ناشــی از اجرای اصل 44 قانون اساسی در واگذاری سهام 

شرکتهای دولتی
- بسترسازی و اقدامات الزم جهت تأمین مالی پروژه های گروه از طریق منابع مالی خارجی

- نظــارت در تكمیل پــروژه های در حال اجرا بر اســــاس برنامه زمان بندی و 
پرهیز از ورود به پروژه های  جدید که فاقد ارزش آفرینی برای شــرکت میباشند

- پیاده سازی سیستم جامع نظارت بر شرکت های تابعه
- شناسایی فرصت های سرمایه گذاری شرکت های فعال در حوزه های حمل ونقل 

ریلی، صنعت برق، و نفت و گاز و پتروشیمی 
- تشكیل کارگروه تخصصی تأمین مواد اولیه به منظور شناسایی راهكارهای تأمین 

سنگ آهن 
- تشكیل کمیته های تخصصی سرمایه گذاری برای شناسایی راهكارهای توسعه در 

شرکتهای تابعه و حوزه های جدید
- اخذ گزارش مهندســی ارزش یا راهكارهای کاهش هزینه از شرکت های تابعه

- پیگیری و دریافت گزارشــهای مستمر افزایش کیفیت محصوالت از شرکتهای 
تابعه و وابسته 

- اخذ و کنترل اهداف کمی صادرات شرکتهای تابعه
- پیگیری و دریافت برنامه های راهبردی و عملیاتی سه ساله آتی از شرکتهای تابعه 
- اهم طرحهای در دســت اجرای شرکتهای تابعه و وابسته به شرح زیر میباشد:

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو ، شرکت گهر 
زمین ، شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور ، شرکت سیمان هرمزگان ، شرکت 

کویر تایر ، شرکت انتقال آب خلیج فارس
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رفتن و حضور در مجمع ساالنه همراه اول از آن رو بر این پیر هفتاد و چهار ساله واجب است چرا 
که از ابتدای آغازیدن و اجرائی کردن درون اندیشه زنان و مردان این مرز پرگهر و برون شد و 
حاصل خوبتر آن را با پوست و گوشت لمس کرده و ... کجا دانند حال ما سبكباالن محمل ها...

خیلی ســال پیش در خیابان نوباوگان به دو ســاختمان اولی ایز ایران و دومی صا ایران 
که در کنار هم قرار داشــتند رهنمون و با لطف مدیرعامل وقت صا ایران برای نشــر خبر 
اول ســال پیش کاندید و منتخب شــدم.  اولین بار به سالن ساخت گوشی همراه رفتیم 
و در آنجا بود که یافتم قدمی محكم برای اندیشــه واالی دســت یازی به فرهنگ آی تی 
برداشــته شده است. در بعد تسهیل امور بانكی - مالی ثمین کارت قدم اول دیگر بود که 
تا آن روز در ایران اثری از کارت بانك نبود و به راســتی که چهارســتون پدر بانك نوین 
ایران مهندس جراحی و پوررنجبر و جناب مهندس صدوقی و گلستانه می باشند که امروز 
کارگشای صنعت بانك داری گردیده و کار دیگر جناب صدوقی که از مسئولیت در شیراز 
و اصفهــان به تهران آمد و با طلــوع و تولدی دوباره برای همــراه اول آغازید و خرامید و 
خوش راه از دل سنگ خارا بیرون کشید تا بزرگترین شرکتهای جهانی و اپراتورهای بین 
المللی دیگر بروند در پشــت صف. و این میراث گرانبها کنون در دســتان مدیری آبدیده 
خــالق و نواندیش که شایســته ترین فرد بود برای این منصب چون فكــر نو دارد و مرد 
عمل اســت.جناب دکتر حمید فرهنگ سكاندار و ناخدای امروز همراه اول به سخن آمد...
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ارتباطات سیارایران )سهامی عام( مورخ 1397/02/09 
در محل پژوهشگاه نیرو )سالن خلیج فارس( واقع در تهران برگزار گردید.  در این مجمع که 
با حضور 93/72 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای 
علی بقائی بود، که جنابان کمال بیگدلی و همایون رمضانی در مقام نظار اول و دوم و آقای 
فتح اله زرگر 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 1396/12/29 و 
پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  
تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 و با تقسیم سود 3/180 ریال به 
ازای هر سهم به کار خود پایان دادند. همچنین سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل 
و بازرس قانونی اصلی شرکت برای دوره سال مالی منتهی به 1397/12/29( انتخاب گردیدند.

دکتر حمید فرهنگ مدیرعامل توانمند و جدید شرکت که پیش تر هم عضو هیئت مدیره 
اپراتور ســوم کشور )رایتل( بوده در بخشــی از گزارش جامع خود با اعالم این که شرکت 
ارتباطات سیار ایران با بیش از 89 میلیون سیم کارت واگذارشده در 1245 شهر )100 درصد 
شــهرها( و 43 هزار روستا )86.9 درصد روستاها( و بیش از 70 هزار کیلومتر از جاده های 

کشور، 96.5 درصد جمعیتی کشور را زیرپوشش دارد افزود:
ضریب نفوذ اپراتور اول 84.2 درصد و ارتباط رومینگ بین الملل آن با 270 اپراتور در 112 کشور 
جهان برقرار است چرا که همراه اول، عالوه بر اینكه پیشتاز عرضه سیم کارت در کشور بوده است، 
با نوسازی مداوم شبكه خود، به روزترین تجهیزات شبكه تلفن همراه کشور را نیز دارا بوده است.
به گفته این مدیر رزومه دار صنعت آی تی و مخابرات کشور در سال 1393 همراه اول مجوز 
ارتقاء پروانه ارائه خدمات تلفن همراه به نسل 3 و باالتر را دریافت کرد و حاال پس از گذشت 
کمتر از ســه سال، 1042 شهر و 970 روستا به شبكه نسل 3 پیوسته اند و 710 شهر زیر 
پوشش شبكه نسل 4 و 4.5 همراه اول قرار دارند. وی اضافه کرد اپراتور اول در چهار سال 
گذشته، بر اساس ارزیابی رسمی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی )رگوالتوری( 
بر اســاس استاندارد EFQM، رتبه اول اپراتورهای تلفن همراه کشور را حفظ کرده است.
در ادامــه حمید فرهنگ مدیرعامل شــرکت درباره بدهی های ارزی این شــرکت گفت: 
هفته گذشــته جلسه ای با بانك مرکزی داشتیم و قول دادند که بدهی های ارزی را با دالر 
4200 تومان پرداخت کنند. البته در هر صورت تهدید بازار ارز به همه صنایع می رســد.
وی در پاســخ به سهامداران پیرامون مقدار و سوددهی شــرکت گفت: صورت های مالی 
حسابرســی شده و ســازمان حسابرسی این ســود ما را تایید کردند و اینكه فكر شود ما 
کارمان آســان اســت باید عرض کنم خیر این طور نیســت چرا که فضای و زمانه عوض 
شــده و دیگر مانند ســالیان قبل نیســت و در حال حاضر رقبای ما قدرتمند شــده اند 
و ما بســختی برای کســب ســهم بازار خود با آنها رقابت می کنیم و این در رقابت با تیم 
کارشناســی خود هر روز در کنار حفظ سهم کنونی باز با برنامه های تدوین شده بدنبال 
کسب ســهم بیشــتر و البته درآمد و منفعت بیشتر از همین مشــتریان خود هستیم.

مدیرعامل شــرکت ارتباطات ســیار ایران درباره افزایش هزینه های این شرکت نیز گفت: 
اجاره دکل یكی از چالش های مهم در تهران است با توجه به بحث هایی که مورد سالمتی 
دربــاره دکل ها مطرح و نگرانی ها در این زمینه، کمتر کســی به راحتی حاضر می شــود 
که در ســاختمانش دکل نصب کند. این دســت موضوعات هزینه ها را باال برده اســت.

دکتــر فرهنگ دربــاره ســرمایه گذاری های همراه اول نیــز اضافه کرد: مــا در بنگاه ها 
ســرمایه گذاری می کنیم و امســال هشــت درصد از متوسط بورس بیشــتر سوددهی 
داشــتیم. فكــر می کنم در فضای کســب و کار امروز این مبلغ مقدار مناســبی باشــد.

در نهایت در مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شرکت ارتباطات سیار ایران در سالن 
خلیج فارس پژوهشگاه نیرو برگزار شد و اعضای هیات مدیره این شرکت و سهامداران عمده 
در مجمع حاضر شدند.در این مجمع مشخص شد که مبلغ کل سود قابل تقسیم مربوط به 
سال مالی 1396، 3150 میلیارد تومان است که هر سهم حدود 328 تومان می شود. با توجه 
به تصمیمات مجمع 318 تومان از این سود بین سهامداران تقسیم شد. همچنین در مجمع 
قرار بر این شد که 1000 میلیارد تومان از سودی که به سهامدار عمده می رسد، تا فرآیند 
افزایش سرمایه پرداخت نشود و در مجمع فوق العاده در مورد این مبلغ تصمیم گیری شود.

اعضای هیات مدیره ای که در این مجمع تصویب شــده اند، شرکت مخابرات ایران، شرکت 
مهر اقتصاد، گســترش الكترونیك مبیــن، مدیریت امالک و خدمات کاراشــاپ بودند.
با اینكه عالقه خاصی به دو شرکت مخابرات و همراه اول بخصوص به دومی می دارم و منت 
خدا عز وجل هیچگاه از خان نعمت او برخوردار نبوده و هر ساله بی چشم داشت در تمام 
نشریات مجموعه و پایگاههای خبری با چاپ و نشر دهها خبر و گزارش او را همراهی می 
کنم و او ما را کمتر دوست می دارد ولی این فرزند سرفراز ملكم را چون جان دوست می 
دارم. باشد که دوستان همواره چوب یاران را خورده اند و خدا کند روابط عمومی همراه اول 
قدر بانیان و یاران روزهای آغاز همراه اول را با ره رسیده های بی رنج امروز تشخیص دهند 
که همانطورکه دکتر صدوقی رفت این قطار در هر منزل مسافر پیاده و سوار می کند و بقول 

مال اسماعیل مكتب دار که در محضرش تلمذ کرده ام: نام نیكو گر بماند زآدمی به زدنیا به 
کزو ماند سرای زرنگار... و امروز تیم مدیریتی جدید بر مجمع نشسته بود و حاصلی را که 
داشت به سمع و نظر سهام داران می رساند و ما همچنان یار هستیم شما هم ما را یار باشید. 
بحمدالــه که با حضور مدیــری متعهد ، متخصص که بیش از دو دهه ســابقه مدیریتی 
کالن موفــق در کارنامه خود داشــته و با در یایی از ایده هــای و خالقیت و نوآوری آمده 
تا شــرکت را در مســیر رشد خود اســتوار و با صالبت حفظ کند که این مهم با توکل به 
خــدا و داشــتن نیروهایــی آبدیده چــون دکتر فرهنگ ها میســر گردد . خــدا قوت.

پیام مدیرعامل
آغـــاز بهـار و تحـول در طبیعـت بـــرای مـا ایرانیـان همـواره پیـام نـو شـدن و تغییـر 
دارد، تغییـری کـه نویـد بخـش تحـول در ابعـاد مختلـف زندگـي اسـت.  از سـال 1373 
تـا کنـون کـه بیـش از دو دهـه از عرضـه ی خدمـات ارتباطـی بـر بسـتر تلفـن همـراه 
در ایـــران مي گـذرد، همـراه اول در تحولـي مـــداوم، توانسـته اسـت همسـو بـا رونـد 
تغییـرات فنـاوری، خدماتـی مطلـوب و گسـترده را بـرای هموطنـان عزیـز در سرتاسـر 
میهـن اسـالمی فراهـم نمایـد و روز بـه روز در جهـت ارتقاء کیفی ایـن خدمات و فراگیر 
شـدن آن بـرای آحـاد مختلـف جامعـه تـالش نماید.  در سـال 1396 نیـز کـه از سـوی 
مقـام معظـم رهبـری سـال »اقتصـاد مقاومتـی، تولیـد و اشـتغال« نـام گرفـت، شـرکت 
ارتباطـــات سـیار ایـران مفتخـر اسـت اعـالم نمایـد بـا اجـرای برنامـه ای منسـجم در 
توسـعه ی شـبكه ارتباطی خـود ضمن حفـظ پوشـش شـبكه در بیـش از 96 درصد  از 
گسـتره ی جمعیتـی کشـور، توانسـت پوشـش شـبكه ی بانـد پهـن خـود مبتنـی بـر 
فنـاوری نسـل چهـار و چهارونیـم خـــود را بـه 1246 شـهر )پوشـش 100 درصـدی( 
افزایـش دهـد، و همسـو بـا اجـرای منویـات مقـام معظـم رهبـری، حـدود یكصدهـزار 
شـغل بـه طـور مسـتقیم و غیـر مسـتقیم ایجـاد کند.  از طـرف دیگـر توسـعه کمـی و 
کیفـی خدمـات ارتباطـی بـه مشـترکین و صـرف هزینه هـای مربوطـه سـبب نشـد تـا  
تعهداتمـان بـه سـهامداران محتـرم، کـه نمـاد »همـراه« را یكـی از معتبرتریـن نمادهـای 
بـازار سـرمایه می داننـد مغفـول واقــع شــود. همــراه اول در ســال 1396 توانســت 
عــــالوه بــر پوشــش صــد درصــدی EPS  پیش بینــی شــده، از نظــر شـفافیت 
اطالعـات نیـز رتبـه ی دوم را در بیـن 302 شـرکت بورسـی کسـب نمایـد و در آخریـن 
ارزیابـــی 100 شـرکت برتـر ایـران رتبـــه ی دوم باالتریـن ارزش بـازار، رتبـه ی سـوم 
بیشـترین سـودآوری و رتبـه ی هشـتم باالتریـن ارزش افـزوده را از آن خـود نمایـد.  مـا 
سـال 1397 را بـا اجـرای اولیـن مرحلـه از برنامـه راهبـرد 5 سـاله ی دوم آغـاز خواهیـم 
کـرد. راهبـردی کـه شـرکت ارتباطــات ســیار ایــران را بــه همــراه ســایر شــرکتهای 
زیرمجموعــه، بــه عنــوان پیشــرو در توانمندســازی بازیگــران اکوسیسـتم دیجیتـال 
و در پیشـانی تحـول دیجیتـال کشـور قـرار خواهـد داد. ایـن البتـه آرمانـی اسـت بـس 
بلنـد، امـا اعتقـاد راسـخ دارم کـه بـا تـوکل بـر حضـرت حـق و تكیـه بـر دانـش و همـت 
کارکنـــان و مدیـران مجموعـه شـرکتهای گـــروه، ایـن هـدف دسـت یافتنـی اسـت. 

مدیری خالق با ایده های نو در مسند مدیریت بزرگترین اپراتور کشور
فرهنگ با همراه اول به مجمع نشست
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باید علم و هنر روابط عمومی به کمك سازمانها بیاید و اینجاست که حوزه هایی مانند تبلیغات و بازاریابی 
باید فعالیت های خود را همسو با روابط عمومی پیش ببرند تا در خم کوچه شعار تبلیغاتی باقی نمانند.

 روابــط عمومــی ها را شــاید بتوانیــم نقطه تالقی علــم ، فرهنــگ و هنر بدانیــم. جاییكه هم 
دانــش الزم دارد هــم اخــالق و هنرمندی مــی خواهد تا موفقیت یك ســازمان را شــكل دهد.

جایــگاه روابط عمومی و دیدگاه هر ســازمان به حــوزه روابط عمومی تا حد زیادی نشــان دهنده 
دیدگاه آن ســازمان به مشــتریان ، خریداران ، تعامل کنندگان و در مجموع مخاطبان آن سازمان 
اســت. شــاید گاهی ســازمان ها با شــعارهای جالب و دهان پرکن می خواهند به مشتریان خود 
بگوینــد که به آنهــا اهمیت می دهند اما مادامیكه این ســازمانها یك روابــط عمومی حرفه ای و 
توانمند نداشــته باشند تا این شعارها را سازماندهی و مدیریت کند و به عمل نزدیك نماید هیچگاه 
از قالب یك شــعار فراتر نمی روند و چه بسا به زودی مخاطبانشان هم به این نتیجه خواهند رسید 
که فالن ســازمان فقط شــعار می دهد و در عمل به مشــتریان و مخاطبان خــود توجهی ندارد.

اینجاســت کــه باید علــم و هنــر روابــط عمومی بــه کمــك ســازمانها بیاید و اینجاســت 
کــه حــوزه هایــی ماننــد تبلیغــات و بازاریابی بایــد فعالیت هــای خود را همســو با 

روابــط عمومــی پیش ببرنــد تا در خــم کوچــه شــعار تبلیغاتی باقــی نمانند.
از آغاز شــكل گیری فعالیت های روابط عمومی در ســازمان ها همواره به حجم 

این فعالیت ها افزوده شــده و اهمیت آن بیشتر نمایان شده است تا جاییكه 
گاهی ســازمانهایی که در فعالیت خود به بن بست رسیده اند با یك طرح 

حرفه ای خالقانه روابط عمومی از این بن بســت خارج شــده و فعالیت 
را از ســر گرفته اند نمونه های این مــوارد در دنیای تجارت و اقتصاد 
فراوان اســت و مــی توان بــا مراجعه به تاریخچــه فعالیت برخی 

شــرکت هــا ی بزرگ این نمونه هــا را به وضوح مشــاهده کرد .
اصوالً فضای ارتباطات و روابط عمومی که فضایی تعاملی و دوسویه 
است بدون حضور هردو طرف ارتباط به اهداف خود نما یابد و یك 
روابط عمومی توانمند نمی تواند بدون دخالت دادن ایده ، عالیق 
و سالیق مخاطب خود یك برنامه مناشسب را برای سازمانش اجرا 
نماید. اخالق مداری حفظ حرمت انســانها باید همواره سرلوحه 
کار روابط عمومی ها باشد و نهایت دلسوزی ، احترام و اهمیت به 
مخاطب )مشتری( الزمه شروع فعالیت و تداوم یك روابط عمومی 
حرفه ای است. برخالف تبلیغات که همواره هزینه در بر دارد و در 

صف اول هزینه های سازمان ها است اتفاقاً روابط عمومی کم هزینه 
ترین راه معرفی و شناساندن خدمات ، محصوالت و در مجموع فعالیت 

های سازمان ها است چرا که با ارتباط خوب با رسانه ها و خبرنگاران با 
داستان گویی و گزارش نویسی در مطبوعات و رسانه های الكترونیكی و 

انتشار مقاله و مصاحبه و برگزاری کنفرانس های خبری بدون هیچ هزینه ای به 
معرفی سازمان خود می پردازد و به صورت کامالً شفاف با مردم سخن می گوید .

وظیفــه اصلــی روابــط عمومی هــا که اســاتید این حــوزه همیشــه بر آن 
تأکیــد داشــته اند انتقــال اطالعــات ، عالیق و نظــرات از بیرون ســازمان ) مردم 

و مخاطبــان ( بــه درون ســازمان و دخالــت دادن ایــن اطالعات در تصمیــم گیری ها 
و رونــد فعالیــت و همچنین ارائه تصویری شــفاف ، کامل و همــراه با صداقت از ســازمان خود به 

مخاطبان اســت و اولین راه اســت که اعتماد جلب می شــود و شما همواره مشتریانی وفادار خواهید داشت که اهمیت و احترام شما را به خودشان احساس می کنند.
روابط عمومی باید زبان گویا سازمان و مخاطب به صورت دوطرفه باشد تا نظرها را به خود جلب کند و شاید بخشی از فعالیت های روابط عمومی بایستی به این موضوع 
اختصاص یابد که جایگاه خود را در سازمان تثبیت بخشد و اعتماد مدیران رده های باال را جلب کن تا از این راه بتواند بهترین خدمات خود را به مخاطبان ارائه نماید.

امــروزه دیگــر کمتر شــاهد اســتراتژی و برنامــه بازاریابی هســتیم کــه در آن جایگاهــی ویژه بــرای فعالیت هــای ارتباطــی وروابط عمومی تعریف نشــده 
باشــد و اصــوالً ســازمان هــای توانمند بــدون جایــگاه ویژه روابــط عمومی برنامــه تبلیغاتی و اســتراتژی فروش مناســبی برای خــود متصور نخواهند شــد.

در مجموع انتقال احســاس ســازمان نســبت به مشــتری بــه گونه ای مشــتری این احســاس را به خوبــی درک نماید وظیفــه روابط عمومی اســت و هرچه 
روابط عمومی احســاس مثبت ، توأم با احترام و ارزش برای مشــتری بهتر منتقل نماید مشــتری هم وفادرتر خواهد بود و این احترام را متقابالً پاســخ خواهد داد و 
اگــر ایــن وظیفه روابط عمومی به خوبی انجام نگیرد چه بســا تمــام فعالیت ها و تالش های یك ســازمان نتیجه معكوس دهد و هرگز به موفقیت منجر نشــود .
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هنــر روابط عمومــی در هدایت 
از شعارگرائی به عملگرائی سازمان 
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در تاالر بزرگ هتل المپیك همه مدیران و کارشناسان و مسئولین گروه صنایع بهشهر 
جمع و جمع بودند تا تبادل نظر در باب برنامه های فروش، توزیع و برندینگ در آینده 
جهت افزایش فروش و پخش بهتر محصول داشته باشند.آنگاه که یك کارشناس از استان 
زنجان سینه شهامت را شكافت و گفت اگر در شهر من محصول تولید شده این هلدینگ 
سفیر سالمت کمتر دیده می شود از آن روست که تبلیغات را ما کمتر بهش بها داده ایم 
و مدیر ارشد هلدینگ به این نكته اتفاق نظر و تاکید داشت با آنكه جلسه از پیش تعیین 

شده ای داشــتم اما عنان اختیار رفتن از من ستانده شد. 
چون این حرف و ســخن وزین گفته از مردان کار شنیدم 
پای از رفتن بازماند تا پاسخ و تدبیر مدیری دور از وزن کشی 
ناصــواب و ناثواب در میدان تبادل را ببینم که می دانم هر 
آنچه را بگوید و باورش باشد عمل می کند بی تامل. در این 
روزها که طاقتمان تمام شده و دائم به دعاییم که پای چوبین 
ما بشكند زان رو که همه باورشان شده بهتر بلدند و تنها باید 
دیــدگاه آن ها را باور کرد!!مدیرانی که حرف حق می زنند 
کمیابند. بگذریم، ولی دکتر دلشادی و گفته و عملكردش 
را باید جور دیگر باور داشت که چنین نمی اندیشد و خرد 
جمعی را سرلوحه کارش قرار داده و به باور و صراحت می 
گوید تبلیغات هزینه نیست، بلكه سرمایه گذاری است برای 
آینده و حال وقتی می گوید کار تیمی کنید و خاله زنك 
بازی ها را از شــرکت ها دور ســازید ، این درگوشی ها را 
رها کرده و با هم دست اتحاد بدهید تا تنها به اعتالی برند 
خودمان فكر کنیم و بتوانیم پیشرو و پیش قراول سالمت و 
سفیر بهداشت باشیم بیشتر باور میداریم که هم مرد عمل و 
است و هم علم. مهندس دلشادی در ادامه از درد و دل های 
خود گفت از جمله اینكه برای من و هلدینگ و مجموعه این 
خجالت آور است که ثبت برند رسمی به تعداد محصوالت 
تولیدی نداریم و بانك سهام دارم نیش خند می زند که کو و 
...من باید بروم از خاک قبر مرحوم الجوردی آدرس بگیرم که 
... وی اضافه کرد که همین پانل مربوط به هلدینگ صنعت 
شوینده است مگر باورش نداریم که نام دیگر بر آن گذارده 
ایم که اگر به توزیع مویرگی باورمان هست باید به پخش را 
تجهیز کنیم و معرفی بیشتر و تبلیغات بهتر که فالن مارک 
روغن از آن ماست فالن محصول شوینده - بهداشتی و ...
مدیر ارشــد هلدینــگ رو به حضار گفت: با من ســخن 
بگوئید هر چند چالشــی باشد که از آن استقبال می کنم 
چون سبقه کار من خود از جنس نظارتی بوده است پس 
در کنار اهداف اولیه در تولید با کیفیت و عرضه به وقت و 
فــروش با صرفه نظارت بر کار را از اولویت ها تعریف کرده 
ایم. وی اضافه کرد با اینكار برای شــناخت ســبد خانوار، 
هزینــه اش را با علم و عمل مدیریت و برنامه ریزی هدف 
گــذاری می کنیم چرا کــه ما باور داریــم که می توانیم 
سهم بیشــتری در بازار داشته باشیم چون شناخت خوب 
از کیفیت محصوالتمان که استاندارد جهانی دارد و مورد 
استقبال همه ی داریم. مدیر توانمند و کار کشته ادامه داد 
مدیران کاربلد را بر امور گماشته ایم به مصداق همین جناب 
مهندس صفری که از میان خود شما انتخاب کردم با اینكه 
چندین مدیر سفارشــی در صف نشسته بودند یا حمایت 
همه جانبه از مهندس عمرانی و دکتر شریفی که از جنس 

خود مجموعه و مدیران طراز اول کشــوری هستند. در همین راستا بوده است چرا 
که ما به لیاقت کاری مدیران و کارشناســان و مســئولین خودمان بــاور داریم و بر 
این باور پای هر ســرزنش نشسته ایم که در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم 

سرزنش ها گر كند خار مغیالن غم مخور 
دلشادی مدیرعامل توسعه صنایع بهشهر:

با تبلیغات هدفمند می توان در بازار به موفقیت دست یافت
همایش تبیین سیاســت های فروش شرکت های گروه 
هلدینگ صنعت شوینده و مدیران و کارشناسان شرکت به 
پخش 25 اردیبهشت در هتل المپیك تهران برگزار شد.
در این همایش که به منظور همگرایی و افزایش تعامل بین 
مدیران شرکت های عضو هلدینگ صنعت شوینده، مدیران 
و کارشناسان فروش شرکت به پخش از سراسر کشور و به 
همت شرکت پاکسان در هتل المپیك تهران برگزارگردید.
مدیرعامل هلدینگ بزرگ توسعه صنایع بهشهر، مدیرعامل 
هلدینگ صنعت شوینده، مدیرعامل شرکت های شوینده 
عضو خانواده بزرگ توســعه صنایع بهشهر و سایر شرکت 
هاو مدیران شــرکت به پخش و کارشناسان و نمایندگان 
فروش این شــرکت از سراســر کشــور حضور داشتند.

تبلیغات هزینه نیست سرمایه گذاریست
در این مراســم غالمرضا دلشــادی مدیرعامل شــرکت 
توســعه صنایع بهشــهر با تاکید به برگــزاری دوره ای 
این مراســم گفــت: با برگــذاری چنین جلســاتی می 
توان همگرایی بین شــرکت های گــروه را افزایش داده 
و به چشــم انــداز واحدی برای توســعه دســت یافت

دکتر دلشادی با اشــاره به تبلیغات به عنوان ابزاری برای 
افزایش فــروش افزود: با افزایش تبلیغــات اثربخش می 
توان به تشــویق مشتریان پرداخت به همین دلیل تبلیغ 
بســتری برای فروش محصول اســت که مــی توان به 
عنوان ابزاری برای پیروزی در بازار رقابت از آن ســود برد

مدیرعامل هلدینگ بزرگ توسعه صنایع بهشهر ضمن تاکید 
بر این نكته که تبلیغات هزینه کرد نیست خاطرنشان کرد: 
تبلیغات سرمایه گذاری است و هزینه ای که دیگر شرکت های 
رقیب برای تبلیغات می پردازند قابل قیاس با هزینه تبلیغات 
کل شرکت های عضو خانواده هلدینگ صنعت شوینده نیست

وی در ادامه ســخنانش به آمار گروه تحقیق بازار شرکت 
پاکســان در ماه های اخیــر و بعــد از افزایش تبلیغات 
هدفمند اشــاره کرد و یادآورشد: خوشبختانه در ماه های 
جاری مایع ظرفشــویی گلی +، پودر لباسشویی سپید5 
و.... افزایش فروش چشــمگیری داشــته و این گویای اثر 
بخش بودن و هدفمند بودن تبلیغات صورت گرفته است

دلشادی مشــكل عمده پخش محصوالت شوینده را کم 
توجهی به پخش به توزیع مویرگی عنوان نمود و تاکیدکرد: 
باید به مســئله پخش مویرگی توجه بیشتری شود چرا 
که در پخش به شــیوه فعلی برخی از فروشــگاه ها اقبال 
کمتری برای عرضه محصوالت پاکســان می یابند و این 
مســئله نه به نفع ما و منافع ما و نه به نفع به پخش است

مدیرعامل شرکت توسعه صنایع بهشهر در خاتمه سخنانش 
با برشمردن نقاط قوت شــرکت های شوینده عضو گروه 

دکتر دلشادی را باید باور کرد
برنامه ای برای اعتالی برند و افزایش سهم بازار

امروز به  تا  روز  آن  ز  ا دلشــادی  غالمرضا  با 
به موفقیت برسیم تا  داریم  نیاز  ای  استراتژی هوشمندانه 

مهندس دلشادی مدیری است توانمند که دیسیپلین 
و رصــد و تجزیه وتحلیل دقیق از بــازار و باورش به 
خرد جمعی و مدیران الیق درون شــرکتی آن کرده 
که همگان از بدو ورودش به مجموعه به نوع تدوین و 
اجرائی کردن برنامه های مدون او مهم تایید درستی 
و راستی بزنند. اوبا این نگرش و تفكر جزو برترین های 
کشور قرار گرفته است از همان روزهای اول دانشگاه 
شهید بهشتی در رشته مدیریت دولتی که فوق لیسانس 
گرفت تا پست معاونت مالی اداری سازمان بازنشستگی 
از سازمان ایرانگردی و جهانگردی تا سازمان بازرسی 
کشور و مســئولیت های در دستگاه های نظارتی ... 
قضایی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سنگرهای 
خدمت وی بوده و آخرین هم مدیرعامل  هلدینگ 
صنعتی بهشهر که سنگر دیگری بر سنگرهای خدمت 
او افزون کرده تا در کنار ش دیگران آبدیده تر شوند.
ششم فروردین ماه ســال 1396 بود که در جایگاه 
مدیرعاملی نشست و دکتر غریب در معارفه او گفت 
امسال سال اقتصاد مقاومتی به دستور مقام معظم 
رهبری است و ما در امتثال امر رهبر فرزانه با تجدید 
قوای بیشتر و مدیران جدید برای فتح قله های افتخار 
و قســم خورده ایم و برای اجرایی شدن این خواسته 
مهم دست در دست هم می سپاریم به مهر و شك 
نداریم موفقیت دوچندان دور از دســترس نیست.
مدیری که در یك هلدینگ با 29 شــرکت تابعه و 
سرمایه 8/250/00 میلیاردی از شرکت های تولیدی 
بهداشتی تا آرایشی از پاکسان ایران و ایروان تا گلتاش 
از شرکت های روغنی بهپاک و مارگارین تا شكر قند 
شاهرود از شرکت به پخش تا صنایع بسته بندی ایران، 
از شرکت ساینا تا سرمایه گذاری ها و با طرح و برنامه 
هایی نو برای کســب سهم بیشتر از بازار آمده است.
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هلدینگ صنعت شــوینده گفت: ما در قبال بیش از 90هزار نفر سهامدار داریم که 
در قبال آنها مســئولیم و باید پاسخ گوی اعتماد آنها به مدیران این مجموعه باشیم

باید حلقه مفقوده بین تولید و توزیع شناسایی شود
مهندس صفوی نژاد مدیرعامل شرکت پاکسان نیز ضمن تبریك حلول ماه مبارک رمضان 
و با اشاره به نشست های پیشین شرکت های عضو هلدینگ صنعت شوینده و شرکت به 
پخش گفت: در همایش پیشین ما در خصوص هم اندیشی و استمرار چنین نشست هایی 
صحبت کردیم و این نشست نیز در حقیقت در جهت بهبود کار تیمی بین بخش هاست
وی ضمن اشــاره به وضعیــت فعلی بازار کســب و کار افزود: با توجه به شــرایط 
پیــش آمده مســئله تولیــد و فعالیــت در بازار بــه کار پیچیده ای مبدل شــده 
و تنهــا بــا برنامه ریــزی می تــوان در فضــای رقابتی امــروز عرض انــدام کرد
مدیرعامل شــرکت پاکســان رقابت در بازار امروز را به جنگی همه جانبه تشــبیه 
کرد و یادآورشــد: برای پیــروزی در بازار نابرابــر امروز به ابزارهایی نیاز اســت که 
بایــد یك به یــك آن ها را فراهــم نموده تا بتــوان به موفقیت دســت پیدا کرد
صفوی نژاد ضمن اشاره به جایگاه شرکت پاکسان در بین سایر شرکت های تولیدکننده 
محصوالت شوینده خاطرنشان کرد: جایگاهی که شرکت پاکسان از آن برخوردار است 
به گستردگی کل کشور اســت و محصوالت ما در این گستره جغرافیایی وسیع در 
حال توزیع اســت و مقادیر قابل توجهی صادرات به دیگر کشورهای منطقه داریم و 
این گستردگی و دامنه فعالیت عالوه بر اینكه مسئولیت زیادی را در قبال مشتریان 
برای ما به دنبال می آورد نیاز به تیمی منســجم جهت نظم دهی به همه امور برای 
موفقیت نیز ضروری خواهد بود تا بتوانیم موفق عمل کنیم و به همه امور نظم بدهیم
وی در ادامه سخنانش ابراز امیدواری کرد با همیاری و همكاری شرکت به پخش ضمن شناسایي 

موانع موجود، در مسیر هرچه بهتر توزیع محصوالت حرکت و شناسایی نمودو از آن عبور کرد
صفوی نــژاد در بخش دیگری از ســخنان خود به رقابت تنگاتنگ شــرکت های 
تولیدکننده داخلی در کنار شــرکت های خارجی اشــاره کرد و افزود: ما در بازار با 
شــرکت های بزرگ خارجی مواجه هستیم که با حضور قوی در تبلیغات داخلی و 
اســتفاده از ظرفیت های تبلیغات خارجی توانسته اند بخش قابل توجهی از بازار را 
به خود اختصاص دهند و باید به کمك به پخش و با برنامه ریزی در جهت هدفمند 
ســازی توزیع نقاط ضعف خود در پخش را شناســایي کنیم و آن را برطرف سازیم

مدیرعامل پاکســان به حضور محصوالت این شرکت با برند ارکید در الین 2 توزیع 
خبر داد و گفت: با قرار دادن محصوالت ارکید در الین 2 تالش داریم منســجم تر 
از گذشــته عمل کرده و از رقابت در ســطح ســازمان و گــروه ها جلوگیری کنیم
وی در ادامــه بــا گلــه از وضعیــت کاهــش پخــش مویرگــی در کشــور 
خاطرنشــان کــرد: مجموعــه پاکســان و بــه پخــش از یــك مشــكل مزمن 
واحــد رنــج مــی بــرد و آن کاهــش میــزان پخش در ســطح کشــور اســت
صفوی نژاد با تاکید بر برنامه ریزی منسجم خاطرنشان کرد: باید با مجموعه به پخش 
همراه باشیم و گلوگاه ها و مشكالت پخش در حوزه های مختلف و نقاط گوناگون کشور 
را بشناسیم تا از فضای کسب و کار و توزیع دور نشویم و بتوانیم امتیازات بیشتری را 
در رقابت با ســایر شرکت های خارج از گروه هلدینگ صنعت شوینده کسب کنیم
مدیرعامل پاکسان ضمن اشاره به تغییرات در برخی از محصوالت گفت: برای اینكه 
بتوانیم خود را با انتظارات مشــتریان مان وفق دهیمبا تغییر در بسته بندی صابون 
عروس محصولی مطابق با ذائقه مشــتری عرضه کنیم تا بتوانیم سهم خود در بازار 
صابون را کماکان حفظ کنیم و برای حفظ این سهم با سایر شرکت ها رقابت کنیم
وی بــا تاکیــد بــر کار تیمی به عنوان مزیت رقابتی شــرکت پاکســان با ســایر 
شــرکت ها افــزود: باید تالش کنیم تا ایــن مجموعه خوش نام و با ســابقه که از 
گذشــتگان به ما رســیده را با دانش فنی پیشــرفته ای که امروزه به آن دســت 
یافتــه ایم و بومی ســازی کرده ایم بــه آیندگان به عنوان ثروتی ملــی ارائه دهیم
مهنــدس صفوی نژاد با تشــریح وضعیت کنونی بازار و تنگناهای ارزی و ســرمایه 
گذاری یادآورشــد: در عصری که کار رقابت بســیار تنگاتنگ است، فعالیت در بازار 
بســیار کار سخت و پیچیده ای است که نیاز به هوش، توانمندی و اطالع از ظرافت 
هــای رقابتی دارد و خصوصا اینكه بازار از لحاظ نقدینگی وضعیت بســامانی ندارد
مدیرعامل شــرکت پاکســان در ادامه ســخنانش در همایش تبیین سیاست های 

فــروش و مدیران مرتبط با فروش محصوالت پاکســان تاکید کــرد: باید فعالیت 
هوشمندانه تری نسبت به گذشته داشته باشیم و نگذاریم سكته و وقفه ای در فرایند 
تولیــد و تامین محصوالت ما رخ بدهد و بیش از گذشــته به این اصل توجه کنیم
وی در خاتمه سخنانش با اشاره به وضعیت پیش آمده در روزهای اخیر در خصوص از 
سرگیری تحریم ها افزود: امسال سال سختی را پیش رو خواهیم داشت و برای مقابله 
با شرایط جدید باید سیاست هایمان را تغییر دهیم و با سیاست های جدید شكاف 
موجود را پرکنیم و حلقه مفقوده تولید و فروش را باید کشف کنیم و آنرا بر طرف کنیم

به هوشمندی استراتژی نیاز داریم
دکتر امیر خطیبی معاون بازاریابی و فروش شــرکت پاکســان به عنوان ســخنران 
بعــدی این همایش و در جمع کارشناســان فروش محصوالت پاکســان و ســایر 
شــرکت های زیرمجموعه هلدینگ صنعت شــوینده با تشــریح اســتراتژی های 
فــروش افزود: ما در بازار شــوینده با هدف گذاری دقیق و تبلیغــات در حوزه های 
مختلف تالش داریم تا بتوانیم ســهم بیشــتری از بــازار را به خود اختصاص دهیم
وی با اشاره به استراتژی های فروش شرکت پاکسان و سه شرکت دیگر عضو هلدینگ 
صنعت شوینده خاطرنشان کرد: امروزه برای موفقیت در بازار به برنامه ریزی بلند مدت 
استراتژی نیاز نداریم بلكه به استراتژی هوشمندانه ای نیاز داریم تا به موفقیت برسیم
درادامــه پنج نفر از نماینــدگان فروش محصوالت پاکســان و دو شــرکت دیگر 
هلدینگ صنعت شــوینده انتقــادات و نقطه نظرات خود را بــرای بهبود و افزایش 
فــروش اعالم کردنــد و دکتر خطیبی و دکتــر مالجعفری مشــاور مدیرعامل و 
عضو هیئت مدیره شــرکت پاکسان به سواالت و مســائل مطرح شده پاسخ دادند
همچنین در خاتمه جلسه پرسش و پاسخ با حضور مهندس علی صفوی نژاد مدیرعامل 

شرکت پاکسان، ســیامك ربیعی مدیرعامل شرکت به پخش، حبیب همدانی رجا 
مدیرعامل گلتاش و یزدان کرمی مدیرعامل شرکت ساینا برگزار گردید که استقبال 
بســیار مناسبی از این مراسم و مباحث معلوم شده و راهكارهای ارائه گشته از سوی 
مدیران ، معاونین و کارشناسان شرکت های جامعه و هلدینگ از آن صورت پذیرفت. 
و جمله آخر آنكه این قبیل همایش های تبیین سیاســت های فروش وقتی هدف 
گذاری صحیح می نماید و مدیران ارشد گوش شنوا و چشمان باز د رکنار مشاوران و 
معاونین و نمایندگان نشان می نشیند بهترین راهكارها ورهنمودها از دلی این جلسات 
بیرون می آید چرا که هم ضعف ها و چالش و نقاط تحریك کمتر به آن توجه شده 
در معرض دید اهل خرد و تصمیم قرار می گیرد و هم نقاط قوت و مزیت های رقابتی.
دکتر دلشادی با باور راستین به خرد جمعی، اهتمام به حمایت از مدیران پاکدست و 
کاربلد که تولید حداکثری و تنوع بخشی به محصول را سرلوحه قرار داده اند و توجه 
خاص به امر توزیع و پخش کاالهای تولیدی که مكمل تولید و تنوع با کیفیت محصول 
می باشد و البته توجه و دقت نظر باالیش لحظه بحظه عملكرد مجموعه ای با بیش 
از 90 هزار سهامدار حقیقی و حقوقی نشان داده که سكاناری حاذق است که خوب 
کشتی هلدینگ را ناخدایی می کند و خوب می داند کدام بادبان را باید به کمك گرفت 
و کدام لنگر را کجای باید از آب برکشی یا انداخت. دکتر دلشادی مدیری است رشد 
کرده از مكتب بسیج و سازندگی مسجد که مدیریت جهادی را در پیشانی و رئوس 
برنامه های خود قرار داده و سعی کرده با نظارت و پاالیش مسائل هر چه بهتر و بیشتر 
در جهت هم افزایی و هم دلی کلیه شــرکت ها و مدیران زیر مجموعه تالش شود و 
از دل هر تهدیدی فرصتی برای اعتالی برند و جایگاه این سفیران سالمت پیدا سازد. 
جایگاهی واال آنچنان که شایسته این مردان و زنان تالشگر است که محوالتشان شاید 
از نظر بُعد تبلیغات عقب باشند ولی از لحاظ کیفیت و شمولیت در جای جای کشور 
و بازارهای صادراتی حاضر هستند. در باور این مدیر ارشد و دیگر مدیرانش این منش 
و بینش خوش نشســته که باید همتی نو آغاز کرد و سیاســت های نو را با صالبت 
و اســتوار ادامه داد و نیاســود و ارامش نگرفت تا از مسئولین فروش و مدیران ارشد 
تا کارگران تالشــگر و زحمتكش و پرسنل سیستم توزیع دست در دست هم پشت 
هم و مشــت هم بتوانند در این بازار شلوغ و بی هویت عرضه محصوالت بی کیفیت 
خارجی و بعضا رنگ و لعابدار مجموعه بتواند جایگاه بی بدیل خود را در امر بســط 
بهداشت و سالمت ارتقاء مجلسند و سهم بیشتر از بازار را کسب کند که هم ارزش 
آفرینی و اعتالی برند در آن مســتقر اســت و هم سودآوری و افتخار آفرینی آشكار.
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بیست و ســومین نمایشــگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی ایران 
16 الی 19 اردیبهشــت ماه 1397 در محل دائمی نمایشــگاه بین المللی تهران 
برگزار شــد. نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی ایران به عنوان 
بزرگترین رخداد صنعتی و تجاری ایران در این حوزه که ســاالنه با حضور جمع 
کثیری از شرکتهای توانمند داخلی و خارجی در زمینه صنعت نفت، گاز، پاالیش 
و پتروشــیمی برپا می گردد، فرصت بسیار مغتنمی است تا شرکتهای فعال در 
این صنعت دســتاوردها و محصوالت خود را در معرض بازدید دســت اندرکاران 
و متخصصــان این صنعت قرار دهند و با در نظر گرفتــن روند تقاضای بازارها و 
سمت و سوی رشد این صنعت، فعالیتها و نوآوری های آتی خود راهدایت نمایند.

محور های مهم این نمایشگاه شامل :
1- ارائــه آخریــن دســتاوردهای فــن آوری روز در حوزه صنعت نفــت و گاز.
2- گسترش تعامل با سایر کشورها و نیز رقابت با شرکتهای نفتی مشابه در سطح جهان.
3- کمــك بــه تقویت توان ســاخت داخلــی از طریق تبــادل اطالعات فنی.
4- آشنایی صنعتگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی نسبت به دستاوردهای نوین صنعت.
5- عقد قراردادهــای بازرگانی در زمینه مبادلــه کاال، خدمات و اطالعات فنی.

6- توسعه اشتغال در عرصه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی.
7- حضــور تجار و صنعتگــران بین المللی از 
سراســر جهان در نمایشــگاه جهت کمك به 

توسعه صادرات تولیدات داخلی.
8- کمــك به ایجاد بازارهــای جدید خارج از 
کشور جمهوری اسالمی ایران در راستای توسعه 

بازارهای هدف.
9- برگــزاری ســمینارهای مختلــف برای 
تســهیل در نیــل به اهــداف تعیین شــده.

10- معطوف نمودن توجه مدیران تصمیم گیر 
در سطح کالن در راستای رسیدن به اهداف برنامه پنج ساله پنجم توسعه و چشم 
انداز 20 ســاله توسعه اقتصادی کشــور در بخش نفت، گاز، پاالیشو پتروشیمی.
جهــان. و  منطقــه  در  نمایشــگاه  موقعیــت  و  جایــگاه  ارتقــای   -11

12- ایجاد انگیزه جهت سرمایه گذاری بخش های مختلف خصوصی ، تعاونی و 
دولتی ، داخلی و خارجی در صنایع نفت و گاز.

13- ایجــاد حــس خود بــاوری و خود اتكایــی ملــی در نیروهای متخصص 
و مدیــران و ســرمایه گــذاران داخلی جهت انجــام مطالعــات و تحقیقات در 
زمینــه های اکتشــاف، اســتخراج، فــراوری و توزیــع و صــادرات محصوالت

پیام مدیرعامل پتروشیمی مارون
مهمترین عامل، در کســب هر موفقیتی، تدوین و مشخص کردن دقیق اهداف 
می باشد. هدفگذاری مهمترین عامل حرکت و خلق آینده است، هدفها هستند 
که مقصد و مســیر زندگی فردی و سازمانی را روشن می کنند . هدف گذاری به 

مثابه ترسیم جاده ای برای آینده است تالشی ارزشمند است که معطوف به هدف 
باشد، تالش بی هدف پرتاب تیر در تاریكی است یكی از موانع بسیار مهم موفقیت 
و کامیابی، ناتوانی افراد و سازمانها در تدوین اهداف می باشد. آنهایی که رویایی در 
ذهن و هدفی بر روی کاغذ نداشته باشند مقصدشان ناکجا آباد خواهد بود . امروزه 
اهداف بشری، در جوامع، سازمانها، گروهها و واحدهای مختلف سازمان تجلی پیدا 
کرده و هریك از این مجموعه های انسانی سعی دارند با هماهنگی و همكاری درونی 
، در سایه تداوم زندگی و حیات بشری، بعدی از ابعاد انسان را تحقق بخشند. هر یك 
از این مجموعه های انسانی که در بستر زندگی بشری فعالیت می کنند، جملگی 
دارای اهداف و ماموریتهایی هســتند که فلسفه وجودی آنها را توجیه می کند. 
رسیدن به کمال و توسعه همه جانبه حیات، از جمله اهداف آرمانی و کلی تمامی این 
مجموعه های انسانی است که در قالب مفاهیم و اصطالحات مختلف در سازمانهای 
مختلف بروز پیدا می کند . ماموریتها و اهداف سازمانی در هر مجموعه ای برای 
هدایت عمومی فعالیتهای سازمان به سمت و سوی مورد نظر سازمان است. معموالً 
اینگونه اهداف، در سطح رسالتها، ماموریتها و در سطح عملیاتی و کاربردی توسط 
هدف گذاران که در هر سازمانی متناسب با فرهنگ و سبك مدیریت سازمانی می 
تواند متغیر باشند، تعریف می گردند. چگونگی و نحوه تعیین اهداف و ماموریتهای 
ســازمان و سطح اهداف فردی کارکنان از 
جمله مسائل مهمی است که می تواند نقش 
بسیار عمده ای را در تحقق اهداف سازمانی 
و در نهایت، موفقیت سازمان ایفا می کند. 
در همین راستا شرکت پتروشیمی مارون 
در جهت حرکت در مسیر پیشرفت و تعالی 
و بهبود عملكردهای سازمانی اهداف سال 
1391را تدوین و تمامی تالش و همت خود را 
در رسیدن به قله های متصور شده می نماید.

شركت پتروشیمی مارون
شــرکت پتروشــیمی مارون در تاریخ 1377/11/01 بــرای اجرای الفین هفتم 
تاســیس گردید. با اجرای این طرح که یا ظرفیت تولید سالیانه 1/1 میلیون تن 
پلــی اتیلن در زمره بزرگترین الفین ها در جهان می باشــد، بــرای اولین بار در 
کشــور +2C ) اتان ( از گاز طبیعی اســتحصال شــده، طی فرآیندهایی به مواد 
الفینی، فرآورده های پلیمری و شــیمیایی تبدیل می شــود . در سال 1385 به 
بهره برداری رســید و در ســال 1387 به بخش خصوصی واگذار شــد. شرکت 
پتروشیمی مارون با دارا بودن کارخانه بازیابی اتان ، با بازیافت اتان از گاز طبیعی 
آن را برای تولید محصوالت شــیمیایی و پلیمری به کار می برد. این شــرکت با 
توانایی تولید ســاالنه 1100000تن اتیلن، 200000 تــن پروپیلن، 300000 
تن پلی اتیلن ســنگین، 300000 تن پلی پروپیلن و بیش از 443000تن انواع 
گالیكول یكی از بزرگترین شــرکت های پتروشیمی در ایران و جهان می باشد.

ر د ون  ر ما پتروشــیمی  تمند  قدر و  قوی  ر  حضو
پتروشیمی  ، ز  گا  ، نفت  لمللی  ا بین  ه  یشــگا نما ســومین  و  بیست 
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خیلی جوان بودم که به همراه مقامات کشوری وقت برای بازدید دانشگاه در مامازند رفتیم. 
در اطراف چمن پُربیننده ای حضور می داشــت، همینكه بالگرد نشســت و ما از آن پیاده 
شــدیم کودکی به ســن اول و دوم دبستان از میان جمعیت به چمن فراز آمد و دست مرا 
گرفت بازگشته در میان جمعیت فریاد می زد این آقا همشهری خودمانه این آقا مال والیت 
خودمانه و ... بگذریم من پس از نیم قرن این داستان و احساس را در مجمع دوده صنعتی در 
هتل المپیك دوباره گویا طی کردم که این صنعت مال شهر خودمانه، مال والیت خودمانه.

صنعتــی  دوده  شــرکت  ســهام  صاحبــان  ســالیانه  عــادی  عمومــی  مجمــع 
پارس)ســهامی عام( مــورخ 1397/2/25 در محــل هتــل المپیــك برگــزار گردیــد. 
در این مجمع که با حضور 81/30 درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای حمید دیانت پی بود، که آقای یاسر بذرگر و خانم معصومه مالصالحی 
در مقــام نظار اول و دوم و آقــای یزدان نادری به عنوان دبیر مجمــع انتخاب گردیدند.

درادامــه بــا قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمــع مربوط به اهــم فعالیتهای صورت 
پذیرفتــه در طی ســال مالــی منتهــی بــه 1396/12/29 و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بــازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنیــن صلوات خــود ضمن  تصویب 
صورتهــای مالــی و تنفیذ معامالت مشــمول مــاده 129 بــه کار خود پایــان دادند.
همچنیــن موسســه حسابرســی فریــوران راهبرد به ســمت حســابرس مســتقل و 
بــازرس قانونــی اصلــی و موسســه حسابرســی و خدمات مدیریــت داریــا روش به 
ســمت بازرس قانونــی علی البدل شــرکت برای مدت یك ســال  انتخــاب گردیدند.
اعضــاء هیات مدیره شــرکت بــرای مدت دو ســال به شــرح ذیل انتخــاب گردیدند:

- شرکت توسعه صنایع بهشهر )سهامی عام(
- شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران )سهامی عام(

- شرکت صنعتی بهپاک )سهامی عام(
- شرکت قند نیشابور )سهامی عام(

- شرکت به پخش )سهامی عام(
مهندس یزدان نادری در ابتدای گزارش مبسوط خود به مجمع با ارائه عملكرد در سال مالی 
مورد گزارش میزان تولید و فروش شرکت در سال 96 را بیش از 25 هزار و 200 تن محصول 
اعالم کرد که این رقم 43 درصد افزایش نســبت به ســال 95 را نشان می دهد. مهندس 
نادری بازگشت مشــتریان اصلی شرکت و تایرسازان بزرگ به چرخه مشتریان و استفاده 
از ظرفیت های تولید به منظور به حداقل رســاندن هزینه های جذب نشده را از مهم ترین 
دستاوردهای نائل شده مدیریت شرکت در سال قبل برشمرد. وی تصریح کرد: با وجود سه 
شرکت رقیب، توانستیم سهم بازار داخلی شرکت را از 19 درصد در سال 95 به حدود 31 
درصد در سال 96 ارتقا دهیم که عملكردی بسیار درخشان در کسب سهم بیش تر آن هم 
در بازار شدید رقابتی بوده است. مدیرعامل موفق شرکت همچنین ابراز امیدواری کرد: سطح 
تولیدات شرکت در سال 97 با 15 درصد افزایش به 28 هزار تن افزایش یابد. مهندس نادری 
در ادامه با اشــاره به زیان ناشی از عملكرد سال 95 شرکت یادآور شد که  در سال 1396 
استراتژی جدیدی را در شرکت پیش گرفتیم تا حجم زیان را کاهش دهیم و این برنامه را در 
سال 97 نیز به جد پی گیر خواهیم بود که یكی از رئوس برنامه های ما طرح تجدید ارزیابی 
می باشد تا شرکت از ذیل ماده 141 قانون تجارت خارج شود.به گفته مدیرعامل شرکت با 
اشاره به اینكه شرکت دوده صنعتی پارس یكی از 4 شرکت تولیدکننده انواع دوده صنعتی 
در کشور بوده و مجموع دوده تولیدی 4 شرکت ساالنه بالغ بر حدود یكصد هزار تن است 
در حالی که تقاضای داخلی چیزی حدود 80 هزار تن برآورد می شــود و به همین دلیل 
شرکت ها در زمینه تصاحب بازار، رقابت ویژه ای دارند و در همین راستا شرکت ها به بازار 
تولید دوده با گریدهای خاص وارد شده اند و سعی در افزایش سهم خود در این بازار دارند و 
این ها در حالی است که دوده صنعتی پارس به دلیل کیفیت مناسب تولید انواع گریدهای 
بخش قابل قبولی از بازار هدف خود را به صنعت تولید قطعات الستیكی اختصاص داده است.

به گفته مهندس یزدان نادری در همین راستا فروش شرکت در سال 96 به دو برابر مبلغ 
فروش سال 95 رسید که علت این افزایش، باال رفتن میزان تولید و نرخ فروش بوده است.

و همچنین برای طرح توسعه شرکت با حجم سرمایه گذاری 7/5 میلیون یورو و نرخ بازده 
داخلی 40 درصد و نرخ بازگشت سرمایه 2/5 ساله تخمین زده شده است که این طرح جهت 
تولید 20 هزار تن می باشد و بسیار طرحی روشن و اعتالبخش و حیاتی برای مجموعه می باشد.
برنامه آتی شــرکت، طرح تجدید ارزیابی شرکت از محل مازاد دارایی ثابت به همراه زمین 
شــرکت و زمین دفتر می باشــد و انتظار می رود که ســرمایه شرکت پس از این تجدید 
ارزیابی به 30 میلیارد تومان برســد و تا 6 ماه آتی این اتفاق انشــاءاله صورت می گیرد.

بنا به گفته مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت بودجه فروش شرکت برای سال 97 حدود 

28 هزار تن است که از این میزان با فرض هزار تن صادرات در ماه انتظار می رود شرکت 18 
هزار تن فروش داخلی داشته باشد و نرخ تقریبی مورد نظر جهت فروش داخلی حدود 5200 
تومان می باشد. مهندس نادری از عقد قراردادی خوب با مشتریان متعدد در سال گذشته خبر 
داد و گفت: در سال گذشته قراردادی جهت فروش به بازار تنظیم شده که براساس آن قیمت 
فروش 4550 تومان بوده است و این قرارداد در انتهای فروردین به اتمام رسید. با تنظیم قرارداد 
جدید این قیمت به 5100 رسید که سررسید آن ابان ماه سال جاری است و در قرارداد قید 
شده که مالک قیمت نوسانات قیمت CFO می باشد و مقدار قرارداد 12 هزار تن می باشد.
 مدیرعامــل شــرکت در انتهــا ابــراز امیــدواری کــرد بــا اســتمرار ایــن رونــد 
مدیریتــی شــرکت بتوانــد بــا اجرائی کــردن هر چــه بهتر رئــوس تعیین شــده، 
ذینفعــان خــود را بــا کســب ســودآوری و ارزش آفرینــی توامان شــادمان ســازد.
شایان ذکر است مدیریت خوش فكر شرکت پیشتر در مصاحبه ای به تفضیل به عملكرد 
مجموعه پرداخته و با اعالم و تاکید بر اینكه تكنولوژی ماشین آالت خط تولید شرکت مربوط 
به سال 1960 و بسیار قدیمی هستند و مصرف باالی مواد اولیه برای تولید هر تن دوده از 
اثرات جانبی قدیمی بودن خطوط تولید است افزوده بود: در خطوط تولید جدید به ازای هر 
تن تولید دوده 1/7 تن مواد مصرف می شود حال آنكه با وضعیت موجود برای تولید هر تن 
دوده حدود 2/1 تن مواد اولیه مصرف می کنیم که قیمت تمام شده تولید را افزایش می دهد 
به نحوی که در شرایط فعلی نقطه سر به سر تولید شرکت به حدود 22 هزار تن می رسد. وی 
با اشاره به اینكه اولویت شرکت در میان مدت ارتقای تكنولوژی خطوط تولید است، افزود : به 
همین منظور طرح توجیهی افزایش سرمایه 35 میلیارد تومانی تهیه شده که درحال بررسی 
اســت. 20 میلیارد تومان از این میزان افزایش سرمایه به نوسازی خطوط تولید اختصاص 
یافته که در این زمینه )با شرکت های اروپایی برای خرید ماشین آالت مذاکراتی انجام شده 
اســت( همچنین 15 میلیارد تومان هم برای سرمایه در گردش شرکت اختصاص خواهد 
یافت. نادری همچنین انتشار صكوک را از دیگر راه های ورود سرمایه به شرکت دانست و 
گفت: برای انجام این کار در ابتدا دو مشكل بر سر راه شرکت وجود دارد که باید رفع شود.

مدیرعامــل دوده صنعتــی پارس حضور واســطه هــا را یكی از بزرگترین مشــكالت 
تولیدکنندگان دانســته و گفت: یكی از برنامه های اصلی شــرکت در ســال 96، حذف 
نقش واســطه ها در امر خریــد و فروش و عقد قرارداد مســتقیم بــا مصرف کنندگان 
اصلــی دوده بود تــا یكی از برنامه های اصلی برای حذف واســطه هــای فروش صورت 
بپذیــرد کــه بحمداله اثــرات آن بســیار در کارنامه کاری مان قابل مشــاهده اســت.

پیام هیات مدیره
علیرغم تمامی مشــكالت موجود در بخش صنعت و نبود نقدینگی الزم در ســال 1396 
بــا توکل به ایزد متعال و بهره گیری از تالش، تجربه، تخصص و همت مدیران و کارکنان 
عزیز شــرکت، شــاهد اســتمرار فعالیت و تولید شــرکت دوده صنعتی پارس بوده ایم.
فعالیت در فضای رقابتی شدید بازار دودهف مستلزم اهتمام به مشتری مداری، دستیابی به 
بهای تمام شــده مناسب، توسعه مداوم سبد محصوالت و ارایه قیمت های رقابتی در بازار 
می باشد که برای رسیدن به این امر مهم تمامی برنامه ریزی ها، تالش و اولویت های الزم 
را جهت یافتن ترکیب مناسب خوراک اصلی به منظور بهبود در ضریب مصرف مواد اولیه، 
کاهــش ضریب مصرف حامل های انرژی، توجه ویژه به کیفیت و نوع محصوالت تولیدی 
بر حسب نیاز و ســلیقه مصرف کنندگان، توسعه سبد محصوالت جهت دستیابی سهم 
بیشتر بازار و همچنین توجه ویژه به مشتری مداری و جلب رضایت آنان بكار گمارده ایم.
تولیــد و فروش بیــش از 25200 تن محصول در ســال 96 )43 درصد باالتر از ســال 
1395( و بازگشــت مشــتریان اصلی شرکت و تایر ســازان بزرگ به چرخه مشتریان، از 
جمله مهم ترین بخشــهای عملكردی شرکت در ســال 96 بوده است. سهم بازار داخلی 
شــرکت از 19 درصد در ســال 95 به حدود 31 درصد در ســال 96 ارتقاء یافته اســت.

هیات مدیره شــرکت دوده صنعتی پارس، اعتقاد دارد در سال 1397 با ایجاد محیطی با 
ثبات در کسب و کار فضای اقتصادی کشور و اجرای سریعتر طرح های توسعه ای صنایع 
تایر سازی و قطعه سازی، تقاضای دوده در بازار داخلی افزایش یافته و دستیابی به اهداف 
برنامه و بودجه میسر خواهد شد. همچنین تقاضای دوده در بخش صادرات بدلیل شرایط 
منطقه ای رو به افزایش است که نوید بخش انجام فرآیند صادرات در سال 1397 خواهد 
بود. در این ارتباط نیازمند مســاعدت، همراهی و توجه بیشتر ســهامداران خواهیم بود.
هیات مدیره شرکت صنعتی پارس مصمم اســت در سال 1397 طبق نامگذاری مبارک 
رهبر معظم انقالب به سال » حمایت از کاالی ایرانی« سطح تولیدات خود را نسبت به سال 
قبل حدود 15 درصد افزایش داده و تولیدات خود را از 25200 تن در سال 1396 به بیش 
از 28/000 تن در سال 1397 برساند و با عنایت به رقابت سخت تولیدکنندگان دوده در 
داخل کشور، در جهت حفظ و دستیابی به سهم بیشتر بازار داخلی و خارجی اقدام نماید.

برنامه های مهندس یزدانی برای اعتالی برند شرکت
اجرای طرح تجدید ارزیابی دوده صنعتی پارس

لج
 خ
سا
آتو
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خسروی خوبان شرق نشینان کشور
قدرتی بر پایه قدمت

مدیریت خسرو مجامعی در سیمان خاش هر روز موفق تر از دیروز

لج
 خ
دی

مه

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان خاش)سهامی عام( مورخ 
1397/02/18 در محل سالن شرکت بین المللی بازرسی کاالی تجاری برگزار گردید. 
در ایــن مجمع کــه با حضــور 91/93 درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی 
، اعضــاء هیــات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بــازرس قانونی برگــزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای ســعید حیدری 
بــود، کــه جنابان شــهرام بابالویــان و محمدرضا عزیــزی در مقام نظــار اول 
و دوم و آقــای خســرو جامعــی به عنــوان دبیر مجمــع انتخــاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گــزارش هیات مدیــره به مجمع مربوط بــه اهم فعالیتهای 
صــورت پذیرفتــه در طی ســال مالــی منتهــی بــه 1396/12/29 و پس از 
اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات 
خــود ضمن  تصویــب صورتهای مالــی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 
و بــا تقســیم ســود 1600 ریال به ازای هر ســهم بــه کار خود پایــان دادند.

همچنین دایا رهیافت به ســمت حســابرس مســتقل و بازرس قانونی اصلی و 
موسسه حسابرســی دیلمی پور و همكاران به 
سمت بازرس قانونی علی البدل شرکت انتخاب 

گردیدند.
1- ســیمان خاش واحد نمونه شــرکت های 

هلدینگ فارس و خوزستان
2- شــرکت برتر در چهارمین جشنواره رتبه 

بندی شرکت های تابعه شستا
3- کســب تندیس واحد نمونه اســتاندارد و 

صادرکننده نمونه در استان 
4- ســیمان خاش اولین تولیدکننده سیمان 

525-1 در شرق ایران
5- دریافت تندیس و لوح افتخار سیمان خاش 

بعنوان صنعت سبز نمونه کشور
6-   انتخــاب به عنوان یكی از 10 صنعت برتر 
کشور توســط وزارت صنعت و معدن و تجارت

این ها گوشه ای از افتخارات مدیری و شرکتی در 
سال 1396است که بزرگ و کوچك در صنعت 
کانی، صاحبنظر و مدیر و کارشناس بر توانمندی 

و پتانسیل باال و مدیریت با تدبیرش شهادت می دهند. مجموعه ای پرافتخار در 
محروم ترین استان کشور که نه تنها با سودآوری و ارزش آفرینی دل مردمان ساده 
دل و دوست داشتنی زابل و سیستان و بلوچ که با اعتبار سازی و اشتغال زائی دل 
کل یك مملكت با تمدن بی مثال را شــادتر و شادتر می سازد و ما  به خود می 
بالیم که با امثال مهندس خسرو جامعی ها و پاکدستانی در مالیه شرکت از جنس 
جنابان طالبی و سلیمانی موفق ترین شرکت سیمان کشور که نمره 20 از شستا 
و هلدینگ فارس و خوزســتان می گیرد را در باالترین جوالنگاه پرواز می بینیم. 
دکترین این تیم یك دست مدیریت از سكاندار ارشد تا امور سهام و مالی و اداری 
و دفتر مدیریت و مدیر کارخانه و پرسنل زحمتكش و حرمت گذار به اهل قلم و 

اندیشه های نو و سهامدار خرد بانی و باعث شده که برای حضور در مجمع ساالنه 
اش از سهامدار تا خبرنگار دست و پا بشكنند و از یكدیگر برای حضور در مجمع 
 اش از هم سبقت بگیرند. کسب گواهینامه های متعدد سیستم مدیریت کیفیت 
-  سیستم مدیریت زیست محیطی - سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای- 
مدیریت انرژی - سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه - سیستم مدیریت رضایت و 
شكایت مشتریان - استاندارد بین المللی محصول )CE( که نشان از تفكر و نگرش 
مدیریت در اعمال سیاستهای خود می باشد، رشد چشمگیر در تولید و صادرات 
آن هم با توجه به شــرایط سخت سال اقتصادی 96که همه شرکتهای سیمانی 
را تا مرز تولید نصف یا حداکثر ســر به سری برای بقاء می جنگیدند این شرکت 
و مدیریت مثال زدنی اش توانســت رکود صادرات و تقسیم سودآوری را نسبت 
به سال گذشته پشت ســر گذارده و جلوتراز پیش بینی ها به این دستاوردهای 
درخشان و عملكرد موفق برسد. خدا قوت مردان و زنان تالشگر و مدیران خدوم در 
صف. و اما گزارش مهندس خسرو جامعی اینگونه در باب شرکت سخن آغازید که 
ماموریت سیمان خاش اینگونه تعریف شده که :
- فعالیت شرکت تولید انواع سیمان خاکستری و 
پوزوالنی با کیفیت ممتاز مطابق با استانداردهای 

رایج ملی و بین المللی می باشد.
- یكی از اهداف اصلی شرکت حضور برجسته 
و زیربنایی در توسعه اقتصادی و بالندگی استان 

سیستان و بلوچستان است.
- مــا برای تامین نیاز منطقه به انواع ســیمان 
مرغــوب، توســعه بازارهای جدیــد مصرف و 
گســترش بازار هدف در اســتانهای همجوار، 
کشورهای همسایه و بازارهای صادراتی اهتمام 

جدی داریم.
- افزایــش روزافزون بازده ســرمایه گذاری و 
ارائه اطالعات شــفاف و دقیق به ســهامداران 
اولویــت شــرکت محســوب مــی گــردد.
- ما با افزایش رضایتمندی و خشنودی مشتریان 
به عنــوان ذینفعان کلیدی شــرکت از طریق 
تثبیت و ارتقاء کیفیت، افزایش تنوع محصوالت 

تولیدی و با بهای مناسب و رقابتی می کوشیم. 
- منابع انســانی، ســرمایه اصلی شــرکت محســوب می گردند. ما با احترام و 
ارج نهادن به شــان و ارزشــهای واالی انسانی ایشــان، افزایش انگیزش، دانش، 
مهارت و نــوآوری و در نتیجه تداوم همكاری متخصصان را فراهم می ســازیم.
- در اهتمام به رعایت استانداردهای زیست محیطی و توجه به آبادانی و حفاظت از 
محیط زیست انسانی، حفظ و ارتقاء کیفی و فضای سبز یكی از اولویت های اصلی 

شرکت است.
- در راســتای عمــل بــه تعهــدات اجتماعی و بــه منظور حفاظــت از بافت 
گیاهــی و گونــه هــای جانــوری بومــی و منطقــه و همچنین در راســتای 

ســیمان خاش در ســال مالی 96 با عملكرد مناسب خود 
توانســت به رغم کاهش شــدید اعتبارات عمرانی و کاهش 
تخصیص اعتبارات عمرانی سال گذشته ، سهم بازار داخلی 
خود را افزایش دهد. سهام شرکت سیمان خاش در سال مالی 
96 نسبت به ابتدای دوره به رغم رکود حاکم بر بازار افزایش 
بیش از 50 درصدی داشت که اطمینان خاطر سهامداران از 
عملكرد این شرکت و مدیریت درخشانش را دو چندان کرد.

16



لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  89 | اردیبهشت  ماه  1397| 

کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــه ای؛ ایجــاد الگــوی مصرف بهینــه آب و 
اســتفاده از انرژیهــای پاک از اهم اهداف شــرکت ســیمان خاش می باشــد.

- بــا بهره گیری از جدیدترین اســتانداردهای معتبــر و رویكردهای مدیریتی، 
همــواره تالش مــی کنیم تا شــرکت ســیمان خاش بــه عنوان ســازمانی 
یادگیرنــده، چابــك و انعطاف پذیــر از اعتبــاری روز افزون برخــوردار گردد. 
که بحمداله با حمایت شــما ســهامداران و اســتمرار تالش مضاعف و تدوین و 
اجرائی کردن برنامه های مدون در چشــم انداز بر آن نائل شویم شرکت سیمان 
خاش در نظر دارد تا با تالش مســتمر و برنامه ریزی شــده و با اتكا به ســرمایه 
های انسانی و معادن غنی خود و بكارگیری شیوه ها و رویكردهای نوین مدیریتی 
به عنوان برترین واحد صنعت در منطقه پیشــگام در کســب رضایت ذینفعان، 
پیشرو در توســعه سرمایه های انسانی، پیشتاز در کیفیت محصوالت، پایبند به 
ارزشــهای سازمانی و معیارهای اخالقی به شمار می آید. از این رو گزینه مناسب 
و ارزشــمندی برای ســهامداران محل اعتماد برای جامعه برخــوردار از منزلت 
و شــان اجتماعی و محل رشــد و بالندگی برای کارکنان محســوب می شود.

مدیرعامل خوش فكر و با تجربه شــرکت که در یكی دو جین شرکت سیمانی و 
کانی ســابقه مدیرعامل و نفر اول مجموعه دارد در ادامه با اعالم اینكه در نقشــه 
استراتژی ها با اعمال و اجرای فرآیندهای پیشرو در زمینه های مدیریت عملیات 
، مدیریت مشــتری، فرآیندهای نوآوری و مدیریت مسئولیت اجتماعی و زیست 
محیطــی در منظر فرآیندهای داخلی و تالش کردیم به یك مرحله ای برســیم 
که از منظر مشــتری و ذینفعان و بازار ســرمایه به عنوان شرکتی که همواره به 
کیفیت برتر ، تنوع محصول ، خدمات جامع و توســعه برند توجه داشــته دارد 
شناخته شــود و با یك توســعه پایدار و تولید متوازن و مقرون به صرفه فروش 
داخلی و خارجی خوب بتوانیم با تثبیت میزان فروش محصوالت و کسب درآمد 
از فروش محصوالت جدید در کنار افزایش درآمد با مدیریت بهای تمام شــده و 
افزایش بهره مندی منابع در امر مدیریت بهره وری نیز پیشــگام و پیشرو باشیم 
بطوری که در منظر مالی و ســودآوری برترین شرکت سیمانی در کشور که این 
مهم میسر نبود مگر در سایه تالش بی وقفه و خالصانه تك تك ارکان از کارگران 
زحمتكش، تالشــگر تا مدیران و معاونین و کارکنان در کارخانه و شــرکت و ...

بگفته این مدیر رزومه دار که در مجمع ساالنه شرکت تحت مدیریت او و به حرمت 
عملكردش و حسن ادبش اکثر بزرگان و متولیان صنعت سیمان و کانی کشور حضور 
داشتند مشارکت با شریك پاکستانی برای تولید سیمان و افزایش صادرات به کشورهای 
همسایه از جمله افغانستان از برنامه های اصلی شرکت برای سال مالی آتی می باشد.

اجازه می خواهیم در آخر از مجموعه عوامل زحمتكش مجموعه سیمان خاش که 
خالصانه در برگزاری  مجمع و پذیرایی سهامداران سنگ تمام گذاشتند و... نهایت 
تشــكر را داشته باشیم و تقدیر از بچه های خوب دفتر مدیریت گرفته تا مدیران 
صادق با حسابهای شفاف در بخش مالی و جنابان جواهری، فاتح، بنیادی، حریری و 
مهندس دوست داشتتنی خسرو خان جامعی که هم اسم سردبیر ما است و به همان 
خوش اخالقی و با همان روحیه خستگی ناپذیر خدمت در سنگر بی منت کردن که 
همگی حرمت به اهل مطبوع و اهل قلم گذاردند به کمال که این رسم بزرگان است.

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

بیســت و دومین سال فعالیت تولیدی شرکت ســیمان خاش را در سالی که به 
نام اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال مزین بود با اتمام سال 96 به پایان رساندیم. 
علی  رغم ســایه افكنی رکود بر اقتصاد و تولید سیمان کشور، دست اندرکاران این 
شرکت با برنامه ریزی و همت پرسنل پرتالش و حمایت سهامداران بزرگوار توانستند 
از این گذرگاه ســخت نیز عبور کرده و به موفقیت های چشمگیری دست یابند.
از عمده موفقیت های کسب شــده در ســال 96 می توان به شــرح زیر یاد کرد:

1- دریافت لوح افتخار و تندیس واحد صنعتی نمونه بعنوان یكی از 10 شــرکت 

برتر کشور از معاون محترم ریاست جمهوری و وزیرمحترم صنعت، معدن و تجارت
2- دریافت لوح تقدیر شرکت برتر از چهارمین جشنواره رتبه بندی شرکتهای تابعه 
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا( و انتخاب بعنوان شرکت اول در هلدینگ 
فارس و خوزستان و سیمان تامین و همچنین شرکت برتر شستا برای سومین سال پیاپی
3- دریافت تندیس و لوح تقدیر بعنوان واحد نمونه از ســوی اداره کل استاندارد 

استان سیستان بلوچستان
4- دریافت تندیس و لوح تقدیر بعنوان واحد نمونه و برتر صادراتی استان از سوی 

سازمان صنعت معدن و تجارت سیستان و بلوچستان
5- دریافت تندیس و لوح تقدیر بعنوان واحد تولیدی برتر حامی حقوق از سوی سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان سیستان و بلوچستان برای ششمین سال متوالی

6- تقدیر از تالشهای شرکت سیمان خاش در راستای ارتقاء سطح ایمن، بهداشات، 
محیط  زیست و انرژی ) HSEE (از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

سیستان و بلوچستان
7- انتخاب بعنوان برترین واحد تولید ســیمان کشور در سال 96 و دریافت لوح 

تقدیر از انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور
8- ثبت مرکز کارآموزی بین کارگاهی شــرکت سیمان خاش طی حكم با امضاء 
جناب آقای دکتر سازگارنژاد، معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماع و رئیس سازمان 

آموزش فنی و حرفه ای کشور
9- افزایش به ترتیب 15 و 10 درصدی در سود عملیاتی و سود خالص سال 1396 

در مقایسه با عملكرد سال مالی قبل
همچنین توجه ویژه به امر بازاریابی و فروش با توجه به محدودیت بیش ازپیش بازار، 
مخاطرات فراوان منطقه ای، نفوذ رقبای ســایر استان ها و بعضا رقابت های ناسالم 
حاکم بر بازار داخلی و صادرات، پایش مستمر و بازاریابی گسترده را ایجاب می کرد. 
حفظ و بعضا توسعه سهم بازار داخلی به ویژه تحویل سیمان به پروژه های استراتژیك 
منطقه از قبیل راه آهن زاهدان-چابهار، سد کهیر و... علی رغم کاهش مصرف سیمان 
در ســال 96 و تشكیل سبد صادراتی از برنامه های اجراشده این شرکت می باشد.

توزیع 961 هزار تن انواع محصوالت که حاکی از پوشش کامل ظرفیت می باشد، 
همچنین صادرات حدود 257 هزار تن انواع محصوالت و کنترل قیمت تمام شده 
با رشــد 6 درصد نسبت به ســال ماقبل آن از شاخصه های ارتقاء کمی و کیفی 
عملكرد می باشد که اثرات آن در ارزش بازار سهم شرکت کامال مشهود می باشد. 
تحقق کامل بودجه شــرکت در سال 96 و نیل به کلیه اهداف تعیین شده، ناشی 
از عملكرد مطلوب شــرکت در این سال مالی بوده و علی رغم مشكالت حاکم بر 
بازار ســرمایه، ارزش سهام شرکت در ســال 96 از ثبات مطلوبی برخوردار بوده و 
انتظار می رود شاهد رشد بیش ازپیش و خشنودی بیشتر سهامداران عزیز باشیم.

طی سال 1396 علی رغم مشكالت نقدینگی حاکم بر کلیه واحدهای تولیدی، با بهره گیری 
مناسب از تسهیالت بانكی، مدیریت منابع مالی و تبدیل دارایی های غیرمولد در کنار 
عملكرد اجرایی مناسب، برنامه های شرکت به طور کامل عملیاتی و اجرا گردیده است.
اهتمام و اقدام شرکت در پیاده سازی و یا تمدید گواهینامه ها و سیستم های مدیریتی 
بویژه مبتنی بر استانداردهای بین الملل) ISO ( در زمینه های منتلف از قبیل مدیریت 
انرژی،مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای،مدیریت کیفیت آزمایشگاه ، مدیریت ارتباط 
و رضایت مشتریان و ثبت و پاسخگویی به شكایت مشتریان ، پیاده سازی و اجرای 
کامل سند راهبردی جدید شرکت با رویكرد حفظ و توسعه بازار در افق پنجساله 
آتی 1396 تا 1400 و بازنگری اهداف راهبردی، پروژه های بهبود و شــاخصهای 
عملكردی در پایان دوره یكســاله از اقدامات صورت گرفته در سال 96 می باشد.
الزم است در حضور شما بزرگواران از کلیه مدیران، کارشناسان، کارکنان و کارگران 
عزیز شــرکت به واسطه عملكرد مناسب در سال 1396 تشكر و قدردانی شده، از 
سهامداران گران قدر نیز به واسطه حمایت بی دریغ و اطمینانی که به مدیران شرکت 
داشته اند سپاسگزاری نموده، به تمامی ذی نفعان و سهامداران عزیز برای تداوم روند 
بهبود و ارتقاء روزافزون جایگاه شــرکت در سال جاری اطمینان خاطر بخشیم.
گزارش کامل این مجمع در وبســایت اقتصاد و بيمه ...

17



لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  89 | اردیبهشت  ماه  1397| 

بیست و ســومین نمایشــگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی ایران 
16 الی 19 اردیبهشــت ماه 1397 در محل دائمی نمایشــگاه بین المللی تهران 
برگزار شــد. نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی ایران به عنوان 
بزرگترین رخداد صنعتی و تجاری ایران در این حوزه که ســاالنه با حضور جمع 
کثیری از شرکتهای توانمند داخلی و خارجی در زمینه صنعت نفت، گاز، پاالیش 
و پتروشــیمی برپا می گردد، فرصت بسیار مغتنمی است تا شرکتهای فعال در 
این صنعت دســتاوردها و محصوالت خود را در معرض بازدید دســت اندرکاران 
و متخصصــان این صنعت قرار دهند و با در نظر گرفتــن روند تقاضای بازارها و 
سمت و سوی رشد این صنعت، فعالیتها و نوآوری های آتی خود راهدایت نمایند.

محور های مهم این نمایشگاه شامل :
1- ارائــه آخریــن دســتاوردهای فــن آوری روز در حوزه صنعت نفــت و گاز.
2- گسترش تعامل با سایر کشورها و نیز رقابت با شرکتهای نفتی مشابه در سطح جهان.
3- کمــك بــه تقویت توان ســاخت داخلــی از طریق تبــادل اطالعات فنی.
4- آشنایی صنعتگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی نسبت به دستاوردهای نوین صنعت.
5- عقد قراردادهــای بازرگانی در زمینه مبادلــه کاال، خدمات و اطالعات فنی.

6- توسعه اشتغال در عرصه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی.
7- حضور تجار و صنعتگران بین المللی از سراسر جهان در نمایشگاه جهت کمك 

به توسعه صادرات تولیدات داخلی.
8- کمك به ایجاد بازارهای جدید خارج از کشــور جمهوری اســالمی ایران در 

راستای توسعه بازارهای هدف.
9- برگزاری ســمینارهای مختلف برای تســهیل در نیل به اهداف تعیین شده.

10- معطوف نمودن توجه مدیران تصمیم گیر در سطح کالن در راستای رسیدن 
به اهداف برنامه پنج ساله پنجم توسعه و چشم انداز 20 ساله توسعه اقتصادی کشور 

در بخش نفت، گاز، پاالیشو پتروشیمی.
11- ارتقای جایگاه و موقعیت نمایشگاه در منطقه و جهان.

12- ایجاد انگیزه جهت سرمایه گذاری بخش های مختلف خصوصی ، تعاونی و 
دولتی ، داخلی و خارجی در صنایع نفت و گاز.

13- ایجــاد حس خود باوری و خود اتكایی ملی در نیروهای متخصص و مدیران 
و سرمایه گذاران داخلی جهت انجام مطالعات و تحقیقات در زمینه های اکتشاف، 

استخراج، فراوری و توزیع و صادرات محصوالت.
اهداف كالن شركت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

ارتقاء رضایتمندی و وفاداری ذینفعات
 توسعه سرمایه گذاری و شراکت های داخلی و خارجی

 افزایش کمی و کیفی سبد سرمایه
 افزایش سهم بازار

 دستیابی به سازمانی یادگیرنده و دانش بنیان
 توسعه زنجیره ارزش با صیانت از محیط زیست

جایگاه هلدینگ در بین شركت های برتر ایران
ســازمان مدیریت صنعتی هر ساله رتبه بندی شــرکت های برتر ایران را تهیه و 
منتشــر نموده و با فراهم نمودن آمار و ارائه اطالعات شفاف و مفید در خصوص 
بنگاه های اقتصادی کشــور، فضای روشــن تری از کســب وکار اقتصادی کشور 
ارائه می دهد و به ســرمایه گذاران، مدیران، سیاســت گذاران و پژوهشگران یاری 
می رســاند تا شــناخت و درک دقیق تری از مقیاس، ســاختار مالی و اقتصادی 
صنایع و بنگاه های اقتصادی بزرگ کشــور بیابند. این ســازمان رتبه بندی سال 
1394 شــرکت های برتر ایران )بر اســاس اطالعات ســال مالی 1393( را برای 
هجدهمین ســال متوالی در بهمن ماه ســال 1394 منتشــر نمود که شرکت 
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس در اکثر شــاخص های اعالم شــده رتبه ی برتر 
را از آن خــود نمود. از جمله این شــاخص ها می توان به موارد زیر اشــاره نمود:
- سودآورترین شرکت ایرانی، با 71،340 میلیارد ریال سود )قبل از کسر مالیات(

- باالترین ارزش بازار، با 260،702 میلیارد ریال ارزش
- رتبه اول صادرات، با 3،989 میلیون دالر صادرات

- رتبه اول در گروه شرکتهای پتروشیمی
- رتبه اول فروش و درآمد، با 308،425 میلیارد ریال فروش/درآمد

-رتبــه اول در باالتریــن ارزش افزوده بــا ارزش افــزوده 83،845 میلیارد ریال

ر د و  پیشر و  قدرت  پُر  رس  فا خلیج  پتروشــیمی  ر  حضو
پتروشیمی  ، ز  گا  ، نفت  لمللی  ا بین  ه  یشــگا نما ســومین  و  بیست 

سودآورترین هلدینگ كشور با اعتبار جهانی
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مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شــرکت البرزدارو)سهامی عام( مورخ 
1397/2/18 در محل ساختمان جدید دانشكده داروسازی، سالن رازی برگزار گردید. 
در ایــن مجمع کــه با حضور اکثریــت نمایندگان و ســهامداران حقیقی و حقوقی 
، اعضــاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقــای دکترمحمدعلی میرزا کوچك 
شــیرازی بود، که جنابان جالل بهارســتان و عقیل آرین نــژاد فیض آبادی در مقام 
نظــار اول و دوم و آقــای الیاس کهــزادی به عنوان دبیر مجمــع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی سال مالی منتهی به 1396/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشمول ماده 129 و با تقسیم سود 1/350 ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
همچنین موسسه حسابرسی مفید راهبر به سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی 

اصلی برای مدت یك سال انتخاب گردید.
سلسله جبال البرز در تاریخ کتابت و اسطوره های ایران جایگاهی در خور و فهم باوری 
ناب می دارد و انتخاب این نام مبارک بر شــرکت داروسازی نشان از فهمی درست و 
شایسته می بود و هســت که صد آفرین دانشگاه تهران در تاالر دانشكده داروسازی 
و مجمع ســاالنه البرزدارو و حضور ســهام داران خرد و کالن در میان دانشــجویان 
علــم دارو و کمیاگــران بر آالم درد و فضای آکادمیكی حاکم و چهره آشــنای دکتر 

مرتضوی در صنعــت دارو که رزومــه و تدبیرش بر کارها 
نیــاز به بازگویی دوباره ندارد و پیر روشــن ضمیر کار نه به 
ســن که به دانشــی چون جناب کهزادی، من را برد به یاد 
روزگارانی که چه اســم و نام ها از دانشجو و استاد و چهره 
شناخته شده از این مكان به اولین آکادمیهای علمی جهان 
از ناســا تا انجمن علمی سلطنتی بریتانیا برای عالج درد از 
اعماق اقیانوسها تا کهكشانهای علم رشد و نمو کرده اند و ....
البــرز دارو آمــده تــا بــا عملكــرد ســاالنه به دســت 
راســت قامتــان متعهدیــن خــود بگوید که هم ســود 
آورده ام و هــم در جبهــه و دانــش دارو بــه فتــح های 

جدیــد و ســنگرهای جدید خدمت رســانی دســت یازیده ام. خســته نباشــید 
زنــان و مردان در ســنگر البــرزدارو که برفــراز الوند ســپید پوش نشســته اید.

جایگاه شركت در صنعت:
حجم عملیات صنعت د ارو در ایران و جایگاه این شرکت در صنعت دارو در سال 1395 
در بین شرکت های تولیدکننده رتبه هفتم و در کل صنعت دارو رتبه یازدهم می باشد.
افزایش 19/64 درصدی فروش و درآمد حاصل از ارائه خدمات باعث شد که شرکت با کسب 
سود خالص 1/304/116 میلیاردی نسبت به سال گذشته شاهد رشد 13 درصدی باشد.
انواع آمپول، قص، کپسول، شربت و ... با بهترین کیفیت و مطابق بابرترین استانداردهای 
جهانی محصوالت تولیدی عمده شرکت در سه بخش محصوالت جامدات، مایعات و 

محصوالت تزریقی را شامل می شود. 
برگزاری مســتمر جلســات کمیته حسابرســی داخلــی و کمیته مدیریت رشــد 
و ... در جهــت رصد هر لحظه بــازار و پیدا کردن بهترین راهــكار ادامه فعالیت در 
کنار حفظ شــفافیت انضباط مالــی و تراز کاری در کنار ایفای مســئولیت عملكرد 
اجتماعــی از تولیــد ،تامیــن و عرضه فــراورده هاي دارویي انســاني براي پاســخ 
گویي به نیازهاي دارویي کشــور و ارتقاء ســالمت تا برنامه ســال آینده در خصوص 
مسئولیت اجتماعي ؛حفظ وضعیت موجـــود، بهبـــود و اســـتم رارآن همچنـین 
توجـــه شـــرکت بـــه مســـئولیتهاي اجتماعي در راســتاي چشــم انداز آتي.

از اقدامــات انجــام شــده در خصــوص محیط زیســت: 1- فیلترا ســیون ورودي 
و خروجــي هــاي هــوا 2- مـــدیریت پســـماند ؛ 3- اصالح و نصــب تجهیزات 
کافــي جهــت صرفــه جوئــي در مصــرف آب و برق 4- گســترش فضاي ســبز
اقدامات انجام شــده درخصوص کارکنان: 1- ایمني محیط کار : برگزاري دوره هاي 
آموزشي ایمني و بهداشــت 2- بیمه کارکنان)درمان،تكمیلي،عمر و... ( 3- ورزش و 
سالمت کارکنان 5- عدالت محوري در جذب، تداوم خدمت و ارتقاء کارکنان؛ جذب 
پرسـنل شـرکت 6- رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تاکید بر عملكرد ؛

اقدامات انجام شده در بعد اقتصادي : 
1- مالیات پرداختي شامل مالیات عملكرد به مبلغ 280/757 میلیون ریـال ، مالیـات ارزش 
افـزوده بـه مبلـغ 28/094 میلیـون ریـال و مالیات حقوق به مبلغ 10/666 میلیون ریال

2-  بكارگیــري تكنولــوژي برتر بــه مبلــغ 101/735 میلیون ریــال بابت خرید 
ماشــین آالت تولیــدي و تجهیــزات ، بابــت بازســازي و نوســازي خـــط تولید 
مایعــات و آزمایشــگاه میكروبي هزینــه اي معادل 1/884 میلیون ریــال و از بابت 
انبار طبقاتي که در حال ســـاخت مـــي باشـــد مبلـــغ 44/049 میلیون ریال .
3-  کاهش هزینه هاي غیر ضرور و صرفه جویي هاي انجام شده ؛ تغییر نحوه پرداخت 
سود سهام از طریق حساب سپرده روز شمار قابل پرداخت در سراسرکشور بجاي واریز 

حساب سهامداران. 
4-  افزایش مقدار تولید محصول و ارائه خدمات.

5-  افزایــش بهــره وري ؛ افزایش بهره وري از طریق سیســتم پــاداش کارکنان.
6- اشتغال زایي و ایجاد شغل از طریق افزایش ظرفیتهاي تولید بطور سیستم افزایش 

کارگران و بطور غیر مستقیم براي ذینفعان بـرون سازماني.
و کمــك هاي اجتماعــي در غالب  1- حمایت از همایش هــاي علمي و تخصصي 
2- کمك به موسسات خیریه از این مدیریت و شرکت برای من و امثال من که خون 
دلها خورده ایم تا ایران ایران شود بهترین مژده ات بر آنكه بگویم کار دست کاردان ها 

قرار گرفته و کار به سامان است.
پیام هیأت مدیره

 خدا را شكر مي کنیم که توجه و نظر او موفقیت این سال 
مالي را نیز به ما هدیه داد ، هیأت مدیره از زحمـات پرسنل و 
مدیران شرکت که با تالش و کوشش خود، ما را در جهت نیل 
به اهداف پیش بینـي شـده یـاري نمودنـد تشكر مي نماید .

سند چشم انداز شرکت البرز دارو ) سهامي عام ( سر لوحه 
ماموریت داده شــده به هیأت مدیره بوده که با اســتعانت 
از خداونــد متعــال و تكیه بر دانش و کوشــش کارکنان و 
اســتفاده از تجهیزات و فناوري روز دنیــا در زمینه تولید ، 
تأمین و عرضه فرآورده هاي دارویي به جهت پاســخگویي 
به نیازهاي دارویي جامعه و ارتقاي ســطح ســـالمت ، برنامـــه خـــود را درمسیر 
رشد ، تعالي و رضایتمندي ذینفعان قرارداده اســـت . دغدغـــه اخـــذ آخـــرین 
اســـتانداردهاي روز صـنعت دارو )GMP(عالوه بر ایجاد پایداري و کمك به رسوخ 
بیشتر در بازار ) علي رغم وجود مخـــاطرات نقـــدینگي و ریسـك هاي موجود اعم 
از ، نرخ بهره ، نوســانات نرخ ارز و ... ( همواره با هیأت مدیره شــرکت بوده اســت .
در این راستا با حمایت سهامداران محترم ، نوسازي و تجهیز خط تولیـــد جامـدات 
بـا موفقیـت انجـام شـده اســـت و نوسازي و تجهیز انبارها و سایر خطوط تولیدي 
)مایعات و آمپول( در مرحله انجام است .بي شك تحقق سند چشم انداز و آینده روشن 

البرز دارو )سهامي عام( نتیجه صبر و حوصله سهامداران محترم مي باشد .
برنامه هاي آینده شركت : 

1- پروژه احداث واحد مایعات 2- پروژه احداث آزمایشگاه میكروبیولوژي
 3- پروژه احداث انبار جدید ) محصول و ملزومات بسته بندي ( و ساختمان هاي وابسته 

تاریخچه فعالیت شركت 
شرکــت البرز دارو ) سهـامي عام ( در تـاریخ 11/ 05/ 1355 به صــــورت شرکت 
سهامي خاص تأسیـــس شده و طي شماره25828 مــورخ 05/11 /1355 در اداره 
ثبت شرکتها و مالكیت صنعتي تهران به ثبت رسیده است. شرکت در تـاریخ 09/25 
/1375 به شرکت سهامي عـــام تبـــدیل و در تـــاریخ 24/ 11 /1375 در بــورس 
اوراق بهــادار تهــران پذیرفتـــــه شده اســـت. در حـال حاضر، شرکت البرز دارو 
)سهـامي عام( ، جــزء واحدهاي تـجــــاري فرعي گروه داروئي سبحان میباشـد و 
واحد تجاري اصلي نهائي گروه ستــــــاد اجرائي فرمان حضـرت امام )ره ( اســت. 

شركت از منظر بورس اوراق بهادار : 
شرکت در تاریخ 24/ 11/ 1375 در بورس اوراق بهادار تهران در گروه صنایع شیمیایي 
با نمـاد دالبـر درج شـده و سـهام آن بـراي اولین بار در تاریخ 21/ 12/ 1375مورد 

معامله قرار گرفته است. 
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پتروشیمی زاگرس )سهامی عام( 
مورخ 1397/02/25 در محل سالن مجتمع فرهنگی ورزشی تالش برگزار گردید. 
در این مجمع کــه با حضور 93/14 درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی 
، اعضــاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بــازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهــده آقای مرتضی عزیزی 
بــود، که جنابان علی کریمی و هوشــنگ آل نوری فروشــانی در مقام نظار 
اول و دوم و خانــم صدیقه نعیمیان به عنوان دبیــر مجمع انتخاب گردیدند.

در ادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمــع مربوط به اهم فعالیت های 
صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 1396/12/29 و پس از استماع گزارش 
حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورت های مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقسیم سود 7400 

ریالی به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.
همچنین موسسه حسابرسی تدوین و همكاران 
به عنوان حســابرس مســتقل و بازرس اصلی و 
موسســه حسابرســی دش و همكاران به عنوان 

بازرس قانونی علی البدل انتخاب گردیدند.
مجمع پتروشیمی زاگرس و سخنان مطرح شده 
مدیران یك کالس آکادمی در ســطوح باال برای 
اهل بازار ســرمایه بود. باورم شــد وقتی کاردان 
در پانل هیات رئیســه نشســته باشد و مستمع 
آگاه به راز و رمز کار باشــد آن وقت گفتمان به 

افزایش اطالعات طرفین منجر می شــود. و حاصل این تعامل اعتالی کارکرد 
و عملكرد و برند مجموعه بود می گردد که فرموده حضرت دوســت به عینه 
مشــهود بود.استاد گرانقدرم مهندس مرتضی عزیزی به عنوان ریاست مجمع 
مدیر آبدیده ای که همه ســنگرهای پتروشــیمی را در نوردیده و با شناخت 
صحیح، بــازار محصول را یافته و علم صادرات محور را بكار بســته و حاصل 
این شده که مجموعه های ســودآور پتروشیمی به یكدیگر طعنه می زنند ... 
جــا دارد از ایــن مهم هــم بگویم که مدیرعامل فرهیخته شــرکت اســتاد 
میراحمــدی در تمام زمان مجمع و بعد آن پاســخگوی ســواالت و ابهامات 
ســهامداران از خــرد و کالنش بــود و در آخــر عارضیم کــه کار نیكو زان 
شــود که حســابهای شــفاف و دقیق به معمــاری مدیر مالــی الیق جناب 
بنایــی ایــن تــالش و پاکدســتی را در مجموعــه معنایــی تازه مــی داد.

مهنــدس میراحمــدی در گــزارش خــود بــه مجمــع نشــینان پیرامون 
در خصــوص  توضیحاتــی  مدیــره  هیــات  یكســاله  فعالیــت  گــزارش 
تولیــد، عملكــرد مالــی و وضعیت بــازار برق ارائه کــرد از جملــه اینكه :

ظرفیت اســمی تولید متانول جهان در ســال 96 با رشــد 5/7 میلیون تنی 
بــه 132 میلیون تن رســید و تولید واقعی متانول نیز بــه 93/4 میلیون تن 

در ســال رسید. به گفته مدیرعامل شــرکت تولید زاگرس در سال 96 حدود 
80 هزار تن کمتر از 95 بوده که علت آن قطع اکســیژن و آب شــرکت بوده 
اســت. که در همین راســتا و برای اینكه چنین مشــكالتی را نداشته باشیم 
تمهیداتی اندیشــیده ایم و به همین اســاس برنامه تولید 3150 هزار تنی را 
برای ســال 97 هدف گــذاری کرده ایم. مهندس میراحمــدی با اعالم اینكه  
در این مجمع احداث واحد یوتیلتی تفویض شــد  اضافه کرد ارزش ســرمایه 
گذاری این طرح حدود 460 میلیون یورو است که ساالنه 560میلیارد تومان 
از هزینه ها خواهد کاســت. وی افزود در حال حاضر نرخ اکســیژن دریافتی 
از مبین 10/7 ســنت است که نرخ درخواســتی ) که نرخ جهانی نیز هست( 
معادل 5 سنت اســت و نرخ بازده داخلی پروژه باالتر از 20 درصد اعالم شد.

همچنین نــرخ حمل متانول در ســال 96 به 34 دالر رســید که به عقیده 
مدیر عامل کمترین ســطح ممكن برای شرکت 
اســت. مجموع هزینــه حمل شــرکت حدود 
101 میلیــون دالر در ســال 96 بوده اســت.

مدیر موفق مجموعه همچنین اعالم کرد اورهال 
شرکت تقریبا به پایان رسیده و اورهال واحد دیگر 
سال آینده انجام خواهد شد. برنامه تولید شرکت 
نیز معادل 3150هزار تن در ســال 97 اســت.
بنــا به اعــالم مدیریت شــرکت پتروشــیمی 
زاگرس احــداث واحــد MTO با نــرخ های 
فعلــی بــه صرفه نخواهــد بود )هر تــن الفین 
حــدود 2/5 تن متانول نیــاز دارد که نرخ های بیــش از 250 دالری، صرفه 
اقتصــادی ایجــاد نخواهد کــرد( و هزینه احــداث نیز بالغ بــر 1/2 میلیارد 
دالر اعــالم می باشــد که هنوز شــرکت در خصوص توســعه زنجیره ارزش 
تصمیمــی اتخــاذ نكرده اســت امــا مطالعات آن صــورت پذیرفته اســت.
در خصــوص نــرخ دالر نیز همان رقم 4200 تومانی اعالم شــد که مدیریت 
شــرکت خود را ملزم به تبعیــت و رعایت این نرخ در عامالت و تســعیر ارز 
خود مالک می داند. همچنین مدیریت شــرکت نرخ بــاالی متانول در حال 
حاضر را اورهال شــرکت های ایرانی دانســت و نســبت بــه افزایش تولید 
3/5 میلیــون تنــی در 97 ابراز نگرانی کرد چرا که ایــن افزایش اگر با تدبیر 
نــرخ گذاری مناســب نباشــد می تواند موجــب کاهش نرخ متانول شــود.
شــایان ذکر اســت بنا به اعــالم مدیریت ارشــد مجموعه عمــده بازارهای 
صادراتی شــرکت که ســهم مراکزی را تشــكیل می دهند دو کشور روسیه 
و چیــن می باشــند که بالطبــع در این روزهای ســخت پســابرجامی می 
تواننــد مطمئنا بهترین شــریك هــا و بازارها برای فروش خارجی باشــند 

پیام هیات مدیره
با ســپاس فراوان از حضــور و همراهی ســهامداران و اعضای محترم مجمع 

مهندس میراحمدی بر بلندای زاگرس با تیمی خبره از مدیران
تقسیم سود 740 تومانی برای هر سهم پتروشیمی زاگرس
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عمومی عادي سالیانه شرکت پتروشیمی زاگرس، گزارش فعالیت هیات مدیره 
براي دوره مالی یك ساله منتهی به 1396/12/29 که حاصل تالش و فعالیت 
یك ســال مدیران و کارکنان این شرکت می باشد را به مجمع عمومی عادي 

صاحبان سهام تقدیم می دارد.
چشم انداز

جذاب ترین سهم بازار بورس ایران در گروه محصوالت شیمیایی
ماموریت

تولید محصول با کیفیت، جهت ساختن دنیایی سالم
اهداف كالن

- دستیابی به ظرفیت تولید 3/300/000 تن در سال 
- سرمایه گذاري در صنایع پایین دستی 

- بهینه سازي مصرف انرژي 
- کاهش ریسك حوادث و افزایش ایمنی 

- احداث واحد تولید اکسیژن و سرویسهاي جانبی 
- ارتقاي رضایتمندي مشتریان

مرور كلی بر عملكرد و دستاوردهاي مهم شركت در سال مالی مورد 
گزارش

در ســال مالی مورد گزارش، شــرکت پتروشــیمی زاگرس به منظور حضور 
تاثیرگذار در صنعت پتروشیمی کشور، اقدامات موثري انجام داده است. 

اهم دستاوردهاي حاصل شده از این اقدامات به شرح ذیل می باشد:
- در ســال مالــی 95 میــزان تولیــد متانــول 3/118/778 تــن بــوده 
کــه نســبت به ســال مالــی قبــل کاهــش 3 درصــد را نشــان می دهد.

- فــروش کل و صــادرات کل )وزنــی( در ســال 96 بــه ترتیــب برابــر 
بــه  نســبت  کــه  می باشــد  تــن   2/950/861 و  تــن   3/106/130
ســال قبــل بــه ترتیبكاهــش 3 درصــد و 4 درصــد را نشــان می دهد.
د میزان کل فروش صادراتی در ســال مالی 96 معادل 42/021/406 میلیون 
ریال می باشد که نسبت به سال مالی قبل افزایش 37 درصد را نشان می دهد.
- میزان کل ســود خالص در ســال مالــی 96 برابــر 19/497/320 میلیون 
ریال می باشــد که 104 درصد نســبت به ســال قبل افزایش نشان می دهد.

- کســب رتبــه 46 در رتبه بنــدی ســال صــد شــرکت برتــر ایــران. 
- کســب مقام شــرکت برتر صادرات گرا به انتخاب سازمان مدیریت صنعتی

- تمدید گواهینامه های مدیریتی 
 ,H SE - M S , I S O1 4 0 0 1 ,I S O1 7 0 2 5 ,I S O9 0 0 1 : 2 0 1 5

OHSAS180001
بــا  ارتبــاط  در  مفیــد  و  الزم  روش هــای  و  سیاســت ها  اتخــاذ   -
نحــوه فــروش محصــوالت و نحــوه انتقــال ارز از خــارج از کشــور .

- اقــدام به خریــد قطعات یدکی اساســی تجهیــزات، کاتالیســت و مواد 
شــیمیایی موردنیاز ســال هاي آتی با توجه به شــرایط خــاص بین المللی.

برنامه های آینده شركت
- اطالعــات مربــوط بــه برنامه هــای ســال آتــی شــرکت در خصــوص
الف ( گســترش بازارهاي فروش محصوالت و تنوع بخشی شیوه های فروش :

حضوردربازارهــاي جهانــی و افزایش صــادرات متانول و ورود بــه بازارهاي 
کشورهاي اروپایی .

ب ( مشارکت ها و سرمایه گذاری ها:
در صــورت تایید ســهامداران عمده اقدامات الزم به منظور ســرمایه گذاري 
در خرید کشــتی و احداث واحد یوتیلیتی در دســتور کار قرار خواهد گرفت

ج( شیوه های تامین مالی :
وجــوه ریالــی وارزي موردنیــاز از محــل فــروش محصــوالت داخلــی 
می گــردد. تامیــن  ریالــی  تســهیالت  از  اســتفاده  و  صادراتــی  و 

جایگاه شركت در صنعت
طبق آمار موجود منتشره توسط موسسه ي MMSA ،درسال 2017 ،ظرفیت 
اســمی تولید متانول جهان بالغ بر 132/78 میلیون تن بوده است. در شرایط 

فعلی کشور ، توان تولید متانول 5 میلیون تن است که 3/8درصد کل ظرفیت 
اسمی متانول جهان را پوشش می دهد. شرکت پتروشیمی زاگرس توانایی تولید 
قریب به 66 درصد متانول ایران و 2/5 درصد متانول جهان را دارا می باشــد.
پتروشــیمی زاگرس در بین شرکتهاي فعال درزمینه تولید متانول درکشور ، 
بــا حجم فروش صادراتی معادل مبلغ 406،021،42 میلیون ریال در رده اول 

قرار دارد. 
فرصتهاي صنعت
- ارزش افزوده باال

- وجود نیروهاي متخصص و توانمند
- دسترسی به خوراک فراوان

-  دسترسی به آبهاي آزاد بین المللی ) سهولت صادرات، کاهش هزینه هاي حمل و نقل(
-هزینه هاي مناسب نیروي انسانی

-موقعیت جغرافیایی ممتاز ایران
- رضایت مشتریان از کیفیت محصول

تهدیدهاي صنعت
-محدودیت هاي ایجاد شده ناشی از تحریم

- مشكل مربوط به انتقال وجوه ارزي
- مشــكالت مربــوط بــه تامیــن قطعــات یدکــی و مــواد شــیمیایی
- مشــكالت مربــوط به محدودیــت هاي ایجــاد شــده در بازارهاي هدف

- عدم چشم انداز روشن از قیمت گاز خوراک
- کاهش قیمت جهانی نفت ، تولید نفت و گاز شیل و در نتیجه آن کاهش قیمت متانول

- عدم رشد صنایع پایین دستی متانول در کشور
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تفکری نو در سیمان فارس نو با مهندس شریفی
واحد نمونه صنعتی ، پیشرو در نوآوری

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شرکت ســیمان فارس نو )سهامی 
عام( مورخ 1397/02/23 در محل سالن اجتماعات شرکت بازرسی کاالهای ایران 
)IGI( واقع در تهران تشكیل گردید. در این مجمع که با حضور 92/94 درصدی 
سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق 
بهادار و حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع بر عهده آقای سعید 
حیدری بود که جنابان بیژن جواهری و حسین فاتح در مقام نظار اول و دوم و آقای 

محمد تابش به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
در ادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
به اهم فعالیت های صورت پذیرفته در طی سال مالی 
منتهی به 1396/12/29 و پس از اســتماع گزارش 
حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلوات خود ضمن تصویب صورت های مالی و تنفیذ 
معامالت مشــمول ماده 129 با تقسیم سود 500 
ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند. اعضاء 

هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال از تاریخ مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:
1- شــرکت سهامی عام ســیمان فارس و خوزستان 2- شــرکت سیمان فارس 
)ســهامی عام( 3- شرکت سیمان بهبهان )سهامی عام( 4- شرکت صنایع سیمان 
غرب )ســهامی عام( 5- شــرکت ســاخت و نصب صنعتی البرز )سهامی خاص(
همچنین موسسه حسابرسی مختار و همكاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس 
اصلی و موسسه حسابرســی نوین نگر مانا به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای 
ســال مالی منتهی به 1397/12/29  انتخــاب گردید. همدلی و هم افزایی، تنوع 
بخشــی در امر تولید و صادرات و مدیریت دقیق بازار برای تولید انواع ســیمان با 
کیفیت باال و حاصل، کسب نشان های متعدد از استانداردهای بین المللی تا جوایز 
تندیس طالیی صادرکننده ، تولیدکننده ، حامی حقوق مصرف کننده ، واحد نمونه 
صنعتی ، حافظ محیط زیســت )صنعت ســبز( تنها گوشه ای از عملكرد شایسته 
شرکت ســیمان فارس نو و مدیریت آن جناب مهندس احمد شریفی بوده است.
مهندس شــریفی مدیرعامل جوان و موفق شرکت در ابتدای گزارش خود با اشاره 
به اینكه چشــم انداز شرکت پیشتازي در صنعت ســیمان کشور از طریق تولید 
سیمانهاي متنوع و با کیفیت برتر و عرضه آن در بازارهاي داخل و خارج کشور با 
تاکید بر جلب رضایت مشتریان ، ذینفعان ، جامعه و کارکنان با مد نظر قرار دادن 
و توجه به شرایط زیست محیطي تعریف شده است اظهار داشت رسالت ما تولید 
و عرضه انواع سیمان در جهت برآورده سازي نیاز عامه مردم و پروژه هاي عمراني 
میباشــد . وی اضافــه کرد ما با بهره گیري از رویكردهــاي نوین ، تفكرات نو و با 
استفاده از تكنولوژي کارخانه اي و نوع مهندسي ساده ، محصوالت خود را تولید و 
به بازار داخل و خارج کشور عرضه مي نمائیم و از این طریق در مسیر توسعه کشور 
عزیزمان گام بر مي داریم. وی اظهار داشــت فلسفه وجودی ما سودآوري مطلوب 
و مطمئن براي خود و کلیه ذینفعانمان اســت که با کمك بزرگترین سرمایه هاي 
ســازمان که همانا پرسنل توانمند و همسو با ارزش هاي محوري مي باشند ، آنرا 
محقق خواهیم ســاخت که در این راه در کنار کسب سودآوری و ارزش آفرینی ما 
مســئولیت هاي اجتماعي خود را پذیرفته و در قبال کاهش آالیندگي ها ، حفظ 
محیط زیست ، ایمني و سالمت کارکنان خود را متعهد مي دانیم . مدیرعامل شرکت 
افزود ما با افزایش بهره وري ، تالش مي کنیم اســتفاده بهینه از منابع اقتصادي 
جامعه و بویژه منابع انرژي داشته باشیم و البته که در این مسیر ما رعایت قوانین 
و الزامات مرتبط با صنعت سیمان را در سرلوحه کار خود قرارداده ایم. مدیرعامل 
شرکت عوامل عمده موفقیت را بهینه سازی خطوط تولید، افزایش ظرفیت، کاهش 
مصرف انرژی و ارتقاء مستمر بهره وری برشمرد و اضافه کرد این چهار رکن را در 
اتخاذ تصمیم های خود در سال مالی مورد گزارش به جدیت دنبال کرده ایم. بگفته 
مهندس شریفی که در سیمان بهبهان و نی ریز شاهد دیسیپلین کاری و موفقیت 
روزافزون مجموعه تحت مدیریتش با اجرای اندیشه های حاصل از نواندیشی وی 
بوده ایم با اعالم اینكه سیستم مدیریت یكپارچه IMS و استقرار مدل های تعالی 
ســازمانی جزو آیتم هایی هســتند که در این مجموعه وجود داشته و باعث نقاط 
قوت شرکت می باشد وی اضافه کرد از اواسط سال گذشته که مدیرعامل شرکت 
را پذیرفتم سعی کردیم با یك برنامه ریزی مناسب با شناخت نقاط ضعف و چالش 
ها در شرکت به فرصت ها و نقاط قوت بیشتر پرداخته و کاستی ها را پوشش دهیم.

عملكرد فارس نو در سال 139۶
 مهندس احمد شــریفی گفت: در سالی که شاهد نوســان های مختلفی ازجمله 
قیمت ارز و طال، نوســانات شاخص بورس و اوراق بهادار و عدم جنب و جوش در 
بازار سرمایه،  رکود بازار مسكن و ساخت وساز، کاهش پروژه های عمرانی وکاهش 
تقاضای بخش دولتی برای سیمان بودیم، توانستیم با کارنامه ای رضایت بخش رقبا 
را پشت ســر بگذاریم.  وی افزود:  اکثر کارخانه های ســیمان کشور طی سال 96، 

کمتر از ظرفیت اســمی خود فعالیت کردند که خوشبختانه شرکت سیمان فارس 
نو در ســال 1396 ضمن تولید با 100 درصد ظرفیت عملی با برنامه ریزی جامع 
برای تحویل سیمان در داخل و صادرات موفق به تحویل 817.842 تن سیمان در 
داخل و 84.000 تن سیمان صادراتی و 605.561 تن کلینكر صادراتی با مجموع 
1.507.612 تن تحویل ســیمان و کلینكر شد که در مقایسه با سال 1395 با 34 
در صد افزایش، رکود بی ســابقه ای را در کل تحویل و صادرات به جا گذاشته است.

شــریفی بیان کرد:  درآمد های عملیاتی شرکت در 
سال 1396 با 44/ 39 درصد افزایش نسبت به سال 
1395 به مبلغ 1.557.818 میلیون ریال رسید و سود 
عملیاتی شرکت نیز با 28 درصد افزایش نسبت به 
سال 1395 مبلغ 292.399 میلیون ریال بوده است.
وی ادامه داد: ســود خالص شــرکت در سال مالی 
1396 با 5/4 درصد افزایش نسبت به سال 1395 
مبلغ 207.515میلیون ریال بود که با تصمیم مجمع 
عمومع شــرکت مقرر شد، در کل مبلغ 175.000 میلیون ریال سود تقسیم شود.

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت سیمان فارس نو اظهار کرد:  سود عملیاتی شرکت 
در سال 96 نسبت به سال 95 با افزایش 20/99 درصدی همراه بوده که حاکی از عملكرد 
چشمگیر مدیریت و پرسنل سخت کوش این شرکت خوشنام در بازار سرمایه است.

پروژه های استراتژیك شركت سیمان فارس نو در سال 1397
ســیمان،  تنــی   3000 ســیلوی  احــداث  گفــت:  شــریفی  مهنــدس 
بازیافــت  نیــروگاه  احــداث  و  کــوره  فیلتراســیون  سیســتم  ارتقــای 
اســت. اقــدام  و  بــرق WHRPG در حــال مطالعــه  تولیــد  و  حرارتــی 

پروژه های در دست اجرای سیمان فارس نو
مهندس شــریفی در ادامه گفت:  WHR تولید بــرق از بازیافت انرژی حرارتی 
اتالفی از پیش گرمكن،  تغییر فیلتر موجود به بگ هاوس به منظور ارتقای شرایط 
زیســت محیطی و کاهــش آب مصرفی در برج خنك کن و  نصــب و راه اندازی 
سیلوی سوم جهت تولید حداقل یك محصول جدید عالوه بر سیمان تیپ دو و یك 
525-1 از پروژه های در دست اجرای شرکت سیمان فارس نو در سال 97  است.

پیام هیات مدیره
سالی که گذشت سالی پرفرازونشیب برای فعالیت های اقتصادی بود. در این سال 
شــاهد نوسان قیمت ارز و طال، نوسانات شاخص بورس اوراق بهادار و عدم رونق و 
جنب و جوش در بازار ســرمایه، همچنین رکود بازار مسكن و ساخت وساز بودیم. 
ادامه رکــود در بخش پروژه های عمرانی، تقاضاي بخش دولتي براي ســیمان را 
بیش ازپیــش کاهش داد. کاهــش تقاضا با افزایش عرضه رقبا همراه شــد؛ لیكن 
علي رغم تمامي مشــكالت کوچك و بزرگ موجود، فارس نو سال 1396 را هم با 
کارنامه ای رضایت بخش نســبت به رقبا پشت سر گذاشت و همچنان آماده است 
با دریافت رهنمودهاي ســودمند کماکان در خدمت شــما سهامداران عزیز باشد.
هیات مدیــره و کارکنــان ســپاس خــود را از ســهامداران محترم کــه همواره 
در کنــار و حامی شــرکت بوده انــد ابراز و به منظور روشــن ســاختن وضعیت 
عمومــی شــرکت مــوارد قابل توجــه را در ادامــه بــه اطــالع می رســاند.

امیــد اســت مجموعه اطالعات فراهم شــده نیازهــای اطالعاتی ســهامداران را 
بــرآورده و درک روشــنی از وضعیت شــرکت ســیمان فــارس نو ارائــه دهد.

طرح های توسعه و برنامه های آینده شركت
قابل ذکر است پروژه های در دست اقدام که در پایان سال 1396 تعریف شده و در 

دست مطالعه و بررسی است، به شرح زیر است:
- پروژه بهبود و ارتقای سطح برند سیمان فارس نو در سطح کشور

- پیاده سازی سیستم مدیریت پایانه باربری شرکت
)WHRPG( احداث نیروگاه بازیافت حرارتی و تولید برق -

- ارتقای سیستم فیلتراسیون کوره
برخی افتخارات شركت سیمان فارس نو در سال 1397:

- انتخــاب به عنــوان کارفرمــای نمونــه اســتان از ســوی تامین اجتماعــی 
اســتان فــارس در ششــمین جشــنواره مقاومت اقتصــادی )تیرمــاه 1396(.
- واحد صنعتی نمونه از سوی اداره صنعت، معدن و تجارت استان فارس )تیرماه 1396(
- صادرکننده نمونه ســال 1396 از ســوی اتاق بازرگانی شیراز )آبان ماه 1396(

- تحسین شده از سوی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور در زمینه 
بهینه سازی مصرف انرژی و بهبود شــاخص های زیست محیطی )دی ماه 1396(

- برگزیده واحد صنعت ســبز کشــور در سال 1396 از ســوی سازمان حفاظت 
محیط زیست )بهمن ماه 1396(

- کسب تندیس طالیی هفتمین جشنواره تقدیر از حقوق مصرف کنندگان استان 
فارس از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس )اسفند ماه 1396(

گزارش کامل این مجمع در وبســایت اقتصاد و بيمه ...
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اســتان زنجان راباید خزانه معدنی کشــور دانســت و معدن انگوران صندوق. تاالر 
مدیریت تهران شــاهد فراز کاری عملكرد ســاالنه فرآوری مواد معدنی ایران بود و بر 
ایــن کار تایید ســهام داران با طنین صلوات و عطرآگین کــردن تاالر حی و حاضر.
و براســتی که مدیرعامل فرهیخته شــرکت و مدیرمالی شرکت نشان دادند که فعل 

خواستن را صرف می کنند.
مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــرکت فرآوری مواد معدنی ایران 
)ســهامی عام( مورخ 97/2/26 در محل سازمان مدیریت صنعتی ایران تشكیل شد.
در این مجمع که با حضور بیش از 70/12 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای 
هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، 
ریاست مجمع بر عهده رضا منفرد بود که جنابان رامتین قسمتی و نوروز لقمانی شهمیری 
در مقام نظار اول و دوم و آقای حمید عالماتی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

در ادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیت های صورت پذیرفته 
در طی ســال مالــی منتهی بــه 1396/12/29 و پس از 
استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان 
بــا طنین صلوات خود ضمن  تصویــب صورت های مالی 
و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 و با تقســیم سود 
1/100 ریال به ازای هر ســهم به کار خــود پایان دادند.
همچنین موسسه حسابرسي بهمند به عنوان بازرس اصلی و 
موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس علی البدل 
برای مدت یك ســال انتخاب گردیدند. مهندس عالماتی 
مدیرعامل شرکت در تشریح عملكرد ساالنه مجموعه گفت:  
در ســال جاری مقدار فروش شمش روی 7153 تن بوده 
که در مقایســه با مدت مشابه در ســال گذشته معادل 
484 تن کاهش فروش داشــته است ولی شرکت برنامه 

دارد که تولید خود را به 10 هزار تن در ســال افزایش دهد.که با یك کار کارشناسی 
دقیق درصدد هر چه زودتر اجرائی کردن برنامه های مدون مدیریتی خود هســتیم.
مدیر ارشــد مجمع مبلغ فروش در ســال جاری به میــزان 866،631 میلیون ریال 
را اعالم کرد که نســبت به مدت مشــابه در گذشــته 28 درصد افزایش یافته است. 
از دیگر نكات خواندنی مجمع می توان به اشارت سكانداران مجمع که این موضوع بود که 
شرکت در سال جاری برنامه افزایش سرمایه از محل سود انباشته و آورده نقدی را دارد 
اشاره کرد. شایان ذکر است، نماینده سازمان توضیح داد که شرکت در صورتی می تواند 
افزایش ســرمایه خود را محقق کند که طرح توسعه ای داشته باشد. در این خصوص 
مدیرعامل شرکت توضیح داد که شرکت طرحی برای افزایش سرمایه دارد که در مرحله 
مطالعات اولیه می باشــد و در 6ماهه دوم سال 1397 می تواند طرح خود را ارائه دهد.

مهندس حمید عالماتی مدیرعامل توانمند و کاربلد شرکت چالش پیش رو شرکت را 
اینگونه اعالم کرد که فرآور با مشكل کاهش عیار مواد مصرفی و کاهش عیار پسماند از 
7 درصد به 3 درصد روبرو است  و خبر خوب آنكه شرکت دو پروژه توسعه ای دارد.1- 
تولید شمش روی به روش SX ) از مواد اولیه کم عیار پایین تر از 3 درصد(، فرآور روی 
پروژه کار کرده اســت و گزارش اولیه را آماده کرده است.2- پروژه دوم :تولید کنسانتره 
سرب به صورت مشترک با کالسمین و توسعه معادن روی ایران از طریق پسماند است.
در مجموع می توان گفت کمتر سهامداری بود که قانع از جواب های مهندس و مدیران 
برجسته شرکت نشده باشد و این به عینه در چهره آگاهان بازار سرمایه حاضر در مجمع 
نمایان بود که این تجربه نیم قرن کار مطبوعاتی اقتصادی حقیر در بازار سرمایه می باشد.

پیام هیات مدیره
حمد و سپاس خداوند یكتا را که با عنایت الطاف بیكرانش در سال 1396 این توفیق 
را بــه ما عطا فرمود تــا  با تكیه بر عزم مدیران، کارشناســان، کارکنان و پیمانكاران 
بتوانیم در عرصه تولید خدمتگزار جامعه و ســهامداران خود باشیم. لذا ضمن تشكر 
و قدردانــی از کلیــه عزیزانی که هیات مدیــره را در انجام مســئولیت های خویش 
یــاری داده اند، افتخار داریم گزارش یك ســال فعالیت و برنامه هــای هیات مدیره را 
تقدیم ســهامداران محترم نماییم. هــدف اعضای هیات مدیره بر این اســاس بوده 
که شــرکت را به عنوان بنگاه اقتصادی معتبر در ســطح ایران معرفــی نموده  تا با 
برنامه ریزی درســت در فضای رقابتی به جایگاه و شایســته در این صنعت برســد.

در همین راســتا اهم اقدامات انجام شده در سال 1396 و برخي برنامه های شرکت در 
سال 97 به شرح زیر است:

1( اعمال سیاست مدیریت هزینه ها با هدف گذاری در کنترل مواد اولیه کمكی شیمیایی
2( انجــام پــروژه و طرح هــای تحقیقاتی زیســت محیطی با همكاری موسســات 
آمــوزش عالــی و دانشــگاهی بــرای اولین بــار در صنعت ســرب و روی کشــور

 3( اجــرای پروژه هــای کنترل مصــارف بارز انــرژی به منظور تعدیل ســهم انرژی 
در قیمت تمام شــده محصول و ارائه مــدل بهینه و کارآمد برای اصالح اســتاندارد 
ملــی مصرف انــرژی در صنعت ســرب و روی کشــور بــه مراکــز تصمیم گیری

4( بازیافت پســماندها و افزایش ظرفیت تولید هیدروکسید به منظور تامین بخشی 
از ماده اولیه موردنیاز و کاهش ســهم مواد اولیه اصلی در قیمت تمام شــده محصول

5( تجهیز و نوسازی کتابخانه مدارس روستاهای منطقه در راستای تحقق مسئولیت های 
اجتماعی شرکت 

6( بازســازی و نوســازی خطوط تولید به منظور ارتقای 
کیفیت و کمیت محصول

7( استفاده حداکثری از ظرفیت خردایش و جلوگیری از 
هزینه های برون سپاری در این واحد

هیات مدیره آرزو دارد که در ســال جاری با اســتعانت از 
ایــزد منان، تالش کارکنان و اعتماد ســهامداران محترم 
بتواند در صیانت از منابع شــرکت و منافع ســهامداران، 
گام های موثری را بردارد. آنچه توانســتیم لطف خدا بوده 
است و آنچه پیش رو داریم با امید به عنایت او خواهد بود.

تاریخچه
شرکت فرآوری مواد معدنی ایران در تاریخ 1370/07/30 
به صورت شــرکت ســهامی خــاص و با ســرمایه اولیه 
5/000/000 ریال تاســیس و تحت شماره 86319 در اداره ثبت شرکت ها و مالكیت 
صنعتی تهران به ثبت رســیده اســت . در تاریخ 1379/10/1 شرکت به سهامی عام 
تبدیل و در تاریخ 1381/2/11 به عنوان سیصد و بیست و دومین عضو سازمان بورس 
اوراق بهادار تهران، در گروه ســاخت فلزات اساســی پذیرفته شده است. مرکز اصلی 
شــرکت شهرستان زنجان و محل کارخانه آن در شهرستان دندی استان زنجان واقع 
گردیده اســت. ضمنا با توجه به ترکیب سهامداران، شرکت فراوری مواد معدنی ایران 
ازجمله شرکت های فرعی شرکت توســعه معادن روی ایران )سهامی عام( می باشد.

موضوع فعالیت شركت
موضوع فعالیت شــرکت طبق ماده 2 اساسنامه، فرآوری انواع کانی ها ، بهره برداری از 
معادن و تاسیس کارخانه مربوطه و انجام کلیه امور بازرگانی مرتبط، مشارکت با سایر 
شــرکت ها و ارائه خدمات فنی و مهندسی به سایر شرکت ها در زمینه های مربوط به 
موضوع شــرکت می باشد که به تفصیل در ماده 2 اساســنامه درج گردیده است. اهم 
فعالیت شــرکت در ارتباط با تولید شــمش و ورق روی بر مبنای پروانه بهره برداری 
شــماره 118/39440 مورخ 1391/12/9 و تولید ســولفات روی بــر مبنای پروانه 
بهره برداری شــماره 187622 مورخ 1379/10/10 می باشــد. ظرفیت کارخانه طبق 
پروانه هــای مذکور برای تولید شــمش و ورق روی با درصد خلــوص 99/96 درصد 
در ســه شــیفت کاری معادل 16/000 تن در ســال و برای ســولفات روی در یك 
شــیفت کاری معادل6،000 تن در سال می باشــد. با توجه به افزایش ظرفیت های 
انجام شــده در ســنوات گذشــته ظرفیت عملی کارخانه شــمش روی برای تولید 
ســاالنه محصول مزبور در سه شــیفت کاری با خاک پرعیار 18/000 تن می باشد.

شركت از منظر بورس اوراق بهادار
شــرکت در تاریــخ 1381/02/11 بــه عنــوان ســیصد و بیســت و دومین عضو 
ســازمان بورس اوراق بهادار تهران در گروه فلزات اساســی با نماد فرآور درج شده و 
ســهام آن بــرای اولین بار در تاریــخ 1381/03/25 مورد معامله قرار گرفته اســت.

جایگاه شركت در صنعت
شــرکت فرآوری معدنی ایران در صنعت فلزات اساســی فعالیــت می کند. افزایش 
فــروش صنعــت مذکور در ســال جاری نســبت به ســال قبل به دلیــل افزایش 
قیمــت های جهانــی به تبــع آن افزایــش در تولیــدات این صنعت می باشــد.

عملکرد ساالنه فرآوری مواد معدنی ایران
نشان داد که می شود با تدبیر بهترین بود
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ایــران  امــالح  معدنــی  عــادی ســالیانه شــرکت  عمومــی  مجمــع 
)ســهامی  عــام( در تاریخ 97/02/15 در محل شــرکت تشــكیل شــد. 
در این مجمع که با حضور 87/57 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی 
، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس 
و بــازرس قانونی برگــزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای ســعید 
عبودی بود، که جنابان شــكراله فائز و حســین کریمایــی در مقام نظار 
اول و دوم و آقای علی رســتمی به عنــوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای 
صــورت پذیرفته در طی ســال مالی منتهی بــه 1396/12/29 و پس از 
استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات 
خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 
و با تقسیم ســود 1800 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

وقتی در برنامه داشــتم که در مجمع ســاالنه شرکت معدنی امالح ایران 
حضور یابم اســب سفر زین کرده و به شوق دیدار زنان و مردانی که فعل 
خواستن پس توانســتن را صرف می کنند راهی شدم دیگر نه سر باالیی 
خیابان اســد جمالی و نــه پای لنگ خبری این روزها مانع مان نشــد و 
چهره شاد و لب خندان سهامداران وصف مدیران الیق و شایسته را دیدم 
که توانســته اند مقام اول را در منطقه بخود اختصاص دهند و هم اعتبار 
و برند شــرکت را ارتقاء بخشــیده و هم سودی شــیرین در چنته داشته 
باشند. امسال شرکت در قامت خود مدیران جدید دیده و در همین سال 
اســت که لیاقت و کاردانی بر ســهامداران و بازار ســرمایه ثابت می کند 
تیم کاری و اندیشــه های نو که تحسین همگان را برمی انگیزد مدیرانی 
فرهیختــه و کاربلداز جنابــان مهندس علی رســتمی مدیرعامل و نایب 
رئیــس هیات مدیــره، جناب دکتر محمد محمدیــان اردی رئیس هیات 
مدیره و جناب لطیفی عضو هیات مدیره، اســتاد محمد مهدی قاسم زاده 
عضــو هیات مدیره و معاونت فنی و جناب علی اکبر ســاداتی عضو هیات 
مدیره که هر کدام اســتونی هستند در مدیریت و صنعت کشور و معنای 
خرد جمعی در اداره یك مجموعه موفق به روز مجمع مردانی را دیدم که 
منسجم و یك دل و افزون از سال پیش سود آورده بودند . دست مریزاد.
بــه گفته مدیر ارشــد مجموعــه پیرامــون جایگاه شــرکت در صنعت؛

شــرکت معدني امالح ایــران در زمینه تولید ســولفات ســدیم و نمك 
خوراکــي فعالیت مي نماید. عمده مصرف ســـولفات ســـدیم در تولید 
پودرهاي شوینده، تولید شیشـــه و صـــنایع نســـاجي و کاغذســـازي 
مي باشـــد. ایـــن شـــرکت بزرگتـــرین تولیدکننـــده سولفات سدیم 

در کشــور و منطقــه خاورمیانه مي باشــد. همچنین این شــرکت یكي 
از بزرگتریــن تولیدکنندگان نمـــك خـــوراکي در کشــور مي باشــد 
و باتوجــه به حجــم فروش نمــك خوراکي این شــرکت جایــگاه اول 
را در کشــور دارا مي باشــد. جایگاه شــرکت در زمینه فروش ســولفات 
ســدیم و نمــك خوراکــي در ســطح کشــور در رده اول قــرار دارد.
مهندس رستمی در حاشــیه مجمع با اعالم اینكه کارخانه هاي سولفات 
ســدیم و نمك خوراکي شــرکت در مقایســه با کشــورهاي پیشــرفته 
صنعتــي با فن آوري پیشــرفته روز دنیـــا احداث شــده اند و ماشــین 
آالت و تجهیــزات آن مطابــق اســتانداردهاي روز کشــورهاي اروپائي 
اســت  اضافه کــرد در ســال 96 در تولید کلی حدود ســه درصد و در 
فــروش داخلی حدود 3/5 و در فروش خارجی و صادراتی 557 رشــد را 
نسبت به سال گذشــته توانسته ایم کسب نماییم. اســتقرار کمیته های 
تخصصــی- توجه به نظرات کارشناســی و خلق فرصت هــا و اهتمام به 
آمــوزش ورودی خود دیگر از برنامه های مدیریت در کنار بهینه ســازی 
و افزایــش کارآئــی و راندمان ها در طول ســال مالی مــورد گزارش در 
همه بخش ها بوده اســت. اجرای طرح تولید ســولفات پتاسیم و اجرای 
طرح تولید کلرور کلســیم گرانوله و طرح تولید اســید ســولفوریك جزو 
طرحهای توســعه شــرکت و گســترش بازار و برنامه واحد فروش برای 
ســال 97 از دیگر رئــوس برنامه های مدیریت اعــالم گردید. اجازه می 
خواهیم از مرد دوســت داشــتنی، مدیریت محترم روابط عمومی شرکت 
و بچه های خوب شــرکت که به گرمــی پذیرای این اهل قلم بودند و در 
تهیه گزارش ما را یاری رســان نهایت قدردانی و تشــكر را داشته باشیم.

پیام هیات مدیره :
بــا حمــد و ســپاس خداونــد متعــال و عــرض خیــر مقــدم خدمت 
ســهامداران عزیــز و تشــكر و قدردانــی از اعتمــاد کلیه ســهامداران 
مفتخریــم که گــزارش اهــم رویدادهــا و وضعیت کلی شــرکت را در 
مجمــع عمومی ســالیانه به اســتحضار ســهامداران محترم برســانیم.
گــزارش  مــورد  مالــي  ســال  در  صنعــت  تحــوالت  و  وضعیــت 
فعالیت هاي تولیدي شــرکت معدني امالح ایران در دو زمینه ســولفات 
ســدیم و نمك خوراکي مي باشــد. مصرف عمده پودر سولفات سدیم در 
صنایع تولید پودرهاي شوینده است و از آنجایي که هنوز مصرف پودرهاي 
شــوینده در ایران بسیار کمتر از متوسط جهاني است لذا مي توان انتظار 
داشــت که با بهبود شرایط اقتصادي و افزایش سطح درآمد و رفاه مردم ، 
مصرف داخلي و هم چنین صادرات آن افزایش یابد . در حال حاضر تولید 

شرکت معدنی امالح ایران
اولین در ایران و خاورمیانه
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داخلي سولفات ســدیم پاســخگوي مصارف داخلي و صادرات پودرهاي 
شوینده نیست و نیاز به احداث طرحهاي توسعه در این زمینه وجود دارد . 
در زمینه تولید نمك خوراکي از یكســو تمایل و روآوردن مردم به نمك 
خوراکي اســتاندارد و تصفیه شده روز به روز افزایش مي یابد و از سوي 
دیگر تقلبات در این صنعت کماکان انجام مي گیرد و حتي رو به افزایش 
اســت و در این زمینه نیاز به برخورد فعال و شدید با این متقلبین وجود 
دارد ولي متاســفانه حتي در صورت برخورد و جریمه واحدهاي متخلف ، 
از آنجائیكه قانون مبارزه با جرائم تقلب در مواد غذایي هنوز قانون مصوب 
سال 46 است و به روز رساني نشده است جریمه هاي مالي آن بسیار کم و 
ناچیز است و همین ضعف قانوني راه را براي متقلبین کاماًل باز مي نماید .

برنامه ها و چشم انداز شركت براي سال مالی آتی:
چشم انداز شركت : 

ما مــي خواهیــم انتخاب اول مشــتریان ســولفات ســدیم، ســولفات 
پتاســیم و نمــك خوراکــي در ایران و در منطقه باشــیم و با اســتفاده 
از دانــش و فــن آوري هاي برتــر محصوالتمان را با بهتریــن کیفیت و 
بــا قیمتــي رقابتي، براي تامیــن منافع همــه ذینفعان، تولیــد نماییم. 
در سایه این چشم انداز ، استراتژیهاي اتخاذي شرکت براي سال 97 عبارتند از:

الف - »گســترش حضور پایدار در بازار« که براي این منظور اجراي طرح 
توسعه ســولفات سدیم در اراک مستمًرا پیگیري مي گردد ولي متاسفانه 
علیرغــم موافقت وزارت صنعت ، معدن و تجارت در این زمینه و ارســال 
نامه هاي متعدد از سوي وزیر محترم این وزارتخانه مبني بر لزوم اجراي 
این طرح ، ســازمان حفاظت محیط زیســت به بهانه هــاي واهي و غیر 
واقعــي کماکان از صدور مجوز اجراي این طرح خودداري نموده اســت.
اقدام دیگر در این زمینه گســترش بازار نمــك هیدرومیل براي حفاري 

چاه نفت و سایر 
صنایع وابســته در داخل و صادرات آن مي باشــد که پیگیرانه در دست 
اقدام اســت . شــایان ذکر اســت که این شــرکت اولین و تنها شرکت 
دارنــده اســتاندارد ملي ایران بــراي نمك حفاري چاه نفت مي باشــد . 
ب- »افزایش بهره وري - اثر بخشي و کارایي« که براي این منظور شرکت 
قصد اجراي دو طرح تولیدي شامل تولید سولفات پتاسیم )کود شیمیایي( 
به ظرفیت 000ر40 تن در سال بعنوان محصول اصلي و طرح تولید کلرور 
کلســیم قابل مصرف در صنایع غذایي و حفــاري چاه نفت و زمینه قوي 
صادراتي به ظرفیت 000ر15 تن در ســال به عنوان محصول فرعي دارد.
براي تولید سولفات پتاسیم نیاز به 000ر30 تن اسید سولفوریك بعنوان 
مــاده اولیه وجــود دارد که طرح تولید آن در داخــل مجموعه به عنوان 
طرح ســوم در دست بررسی است. شــایان ذکراست که اسید سولفوریك 
در استان سمنان و در شــهرک صنعتي نزدیك مجتمع گرمسار نیزتولید 
مي گــردد و تولید آن در داخــل مجموعه فقط جهــت احتراز از حمل 
و نقــل آن و اســتفاده از انــرژي حرارتــي حاصل از احتــراق گوگرد و 
اطمینــان کامل از کیفیت مطلوب آن مي تواند مورد بررســي و تصمیم 
گیــري قرار گیــرد . احداث طرحهاي جدید براي اســتفاده حداکثري از 
امكانــات و تاسیســات زیر بنایي موجــود مجتمع گرمســار )آب - برق 
- گاز( مي باشــد و خوشــبختانه بــا پیگیریهاي بعمل آمــده درماههاي 
پایاني ســال 96 بــا واگذاري ده هكتــار زمین جدید در جــوار مجتمع 
موجود گرمســار براي اجراي طرحهاي توســعه موافقت گردیده اســت .

آینده شركت: برنامه های 
1- پیگیری اخذ مجوز طرح توســعه سولفات سدیم در مجتمع اراک

2- حفاری اکتشافی در معدن گرماب
3- برنامه افزایش سرمایه در شرکت

4- اجــرای پروژه های تحقیقاتی و پژوهشــی در مورد اســتخراج معدن 
اراک میقان 

5- اخذ مجوز GMP برای تولید نمك دارویی
6- 55 هكتار بوته کاری ســاالنه در اراضی کویری

7- انتقال ســاالنه مواد باطله به محل برداشت در معدن میقان
8- تكمیــل انبار محصول برای واحد نمك هیدرومیل

تاریخچه
شــرکت معدنی امالح ایران در ســال 1363 باهدف اکتشاف، استخراج و 
فرآوری نمكهای صنعتی بخصوص ســولفات سدیم و کلرور سدیم تاسیس 
شــد.این شرکت در ســال 1375 در ســازمان بورس اوراق بهادار تهران 
پذیرفته شــد و به شــرکت ســهامی عام تبدیل گردید.این شرکت یكی 
از اعضــای انجمن صنفی تولیــد کنندگان نمك تصفیه ایران میباشــد.
این شرکت در حال حاضر دارای سیستم مدیریت یكپارچه )IMS( شامل :

ISO -1 9001:2008 در زمینه مدیریت کیفیت
ISO -2 14001:2004 در زمینه مدیریت محیط زیست

ISO -3 18001:2007 در زمینه مدیریت ایمنی و بهداشــت حرفه ای
از شــرکت ACS انگلســتان در هــر دو مجتمــع گرمســار و اراک می 
باشد.شــرکت معدنی امــالح ایــران همچنیــن دارای گواهینامه ایمنی 
از   )22000:2005  HACCP, ISO( غذایــی  مــواد  بهداشــت  و 
همان شــرکت ACS انگلســتان می باشد. شــرکت معدنی امالح ایران 
در ســال 1385 از طــرف وزارت صنایــع و معادن بعنــوان واحد نمونه 
صنعتــی و در ســالهای 1386 و 1388 از طــرف ســازمان اســتاندارد 
و تحقیقــات صنعتی ایــران بعنوان واحــد نمونه کیفی در ســطح ملی 
شــناخته شــد.این شــرکت حال حاضر دارای گواهینامه تایید صالحیت 
آزمایشــگاه در سطح کشــور در زمینه آزمایشات مختلف نمك و سولفات 
ســدیم از طرف ســازمان اســتاندارد و تحقیقات صنعتی ایران میباشد.
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رونمایی از محصولی جدید در بیمه دی
رونمایی از 7 بیمه جدید

لج
 خ
دی

مه

تمرکز بیمه دی بر محصوالت عمر کوتاه مدت است که در 
بازار بیمه ایران کمتر بدان توجه شــده اســت در این راستا 
بازار هدف ما اغلب تمرکز بر مشــتریان خرد اســت ضمن 
اینكه محصوالت جدید بیمه عمر دی برای بازه های زمانی 
کوتاه مدت تر نسبت به سایر محصوالت مشابه طراحی شده 
و این محصوالت عمدتا از جنس ســرمایه گذاری نیســت.

سه شنبه 97/2/21 مراسم رونمایی از محصوالت جدید سامانه 
جامع بیمه عمر زندگی شرکت بیمه دی با حضور مدیر عامل 
،اعضای هیات مدیره ،مدیران ارشد رشته بیمه عمر و  خیل 
عظیم خبرنگاران حوزه صنعت بیمه  برگزار گردید . در ابتدادی 
این مراسم جناب هادی مهدی مدیر روابط عمومی شرکت 
بــا خوش آمد گویی به خبرنــگاران و تبریك میالد منجی 
عالم بشــریت از مهندس مجید بختیاری مدیریت شرکت 
درخواست نمود که پیرامون عملكرد ســال 96 و رونمایی 
محصول جدید بیمه ای شرکت به ایراد توضیحاتی بپردازند .

در ابتدای این نشست خبری مهندس بختیاری مدیرعامل موفق 
بیمه دی با اعالم اینكه با باالبردن بهره وری وراندمان کاری موفق 
شدیم سال گذشته به عنوان تنها شرکت بیمه ای در ارزیابی 
ها موفق به کسب جایزه ی تعالی سازمانی شویم اضافه کرد 
در کنار کسب تقدیر نامه ها وجوایز متعدد  توانستیم با رایزنی 
های گسترده ومذاکرات فشرده قرارداد بیمه ی درمانی تكمیلی 
جامعه ی ایثارگری را منعقد کنیم که این یكی از بزرگترین 
قراردادها ودستاوردهایی بود که در سال 96 حاصل شد که 
پرتفوی  شرکت را به نسبت قابل مالحظه ای افزایش بخشید. 
وی افــزود در بیمه دی همــه ارکان از صدر تا ذیل در تمام 
شــئون از حوزه ی فنی و مالی  و مدیریت ریسك تا شعب 
ونمایندگی ها از سرمایه گذاری وامور سهام گرفته تا روابط 
عمومی و مدیران ،معاونین وکارشناسان هر رشته بیمه ای 
بسیار در سال 96 تالش کردند تا عملكردی شایسته ای رقم 
زنند که  همینجا بار دیگر در محضر شما ارباب جراید اعالم 
میدارم در رسیدن به موفقیت ها این حمایت ها و نقدهای شما 
خبرنگاران دلسوز ومتعهد بسیار راهگشا بود تا بتوانیم بهترین 
مسیر را انتخاب کنیم . مهندس بختیاری در ادامه سخنان 
خود با یاداوری آنكه از روزی که در سال 93 به شرکت بیمه ی 
دی آمدیم رویكرد مدیریتی خود را اینگونه تعریف کردیم که 
با تدوین و اجرایی کردن برنامه های مدون مدیریتی  بتوانیم 
در سه بخش برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت 
به افقی که تعیین کرده ایم در پایان هر ســه فصل برسیم و 
بحمداهلل با شــروع اجرایی کردن این برنامه ها از ســال 93 
توانســتیم با مهار مشكالت در مقطع اول که فصل نجات از 
بحران بود با موفقیت از مسیری سخت به سالمت عبور کنیم  
و بتوانیم در سایه حمایت همه جانبه تیم هیات مدیره و دانش 
پذیری وتخصص بدنه کارشناسی شرکت به فصل دوم برنامه 
های خود که همان مرحله تثبیت بود برسیم .در طول سال 
ها بعد 1394 وگذر از دوره بحران با اصالح رویكردها در تمام 
شئون توانستیم مرحله تثبیت را به خوبی رد کرده و با کسب 
رتبه توان گری مالی مناسب و کسب سهم بیشتری از بازار 
بیمه این را در بازده مالی خود و تراز عملكردی نشان دهیم 
که مسیری را  انتخاب کرده ایم که روندی رو به رشد را برای 

سهام داران و ذینفعان حاصل می سازد . به گفته وی بر همین 
اساس بود که در شاخص های آماری و تراز عملكرد توانستیم 
در امر سودآوری و ارزش آفرینی جزء موفق ترین شرکت های 
بیمه باشیم ، مهندس بختیاری در ادامه با یادآوری این نكته 
که ضریب نفوذ بیمه در ایران بسیار پایین می باشد اضافه کرد 
این ضریب نفوذ در رشته های بیمه حوادث، خودرو ، باربری 
، مهندسی ، مسئولیت آتش سوزی و عمر بسیار با آمارهای 
جهانــی فاصله ی معنا داری دارد  متذکر گردید که در بین 
این رشــته ها به روی بیمه عمر بیشتر از همه باید در ایران 
کارکرد چون پتانسیل خوبی برای فروش این بیمه وجود دارد 

میتوان درکنار اطمینان بخشیدن به آحاد جامعه برای پوشش 
های مناسب پیش بینی شده در این رشته بیمه ای که باعث 
باالرفتن ضریب اعتماد و ارتقائ امنیت اقتصادی بیمه گزار 
در شرایط حاد میباشد می تواند برای شرکت های بیمه ای 
یك پرتفوی درخشان به ارمغان بیاورد و در این افزایش سطح 
آگاهی مردم وشــناخت از این پوشش های بیمه ای در کنار 
برگزاری جشنواره ها وتبلیغ آن به شما سفیران پیام چشم یاری 
داریم تا با اطالع رسانی دقیق از این پوشش ها ومحصوالت 
نواورانه چه در بخش حادثه وچه بیمه عمر های با بازه های 
زمانی تعریف شــده جدید وچه در بخش حمایت از دانش 
اموزان مثل همیشه بیمه دی را یار ویاور و یاری رسان باشید.
. مدیر عامل شرکت در ادامه با اعالم اینكه سعی وافر گردید 
در مرحله پوســت اندازی شــرکت در گذر از فصل تثبیت 
ورسیدن به فصل شكوفایی با تالش مجدانه در ارائه بهترین 
کیفیت خدمات و نوآوری وخالقیت در خلق محصوالت جدید 
بیمه ای با پوشش های مناسب که بتواند طیف گسترده ای 
از توده مردم کشور عزیزمان را در بر بگیرد اضافه کرد با همن 

دکترین فكری و برنامه ایجاد بیمه های خالقانه و رایزنی با 
بیمه گزاران بزرگ کشوری بود که توانستیم در کنار کسب 
ســهمی بیشــتر از بازار و اعتالی جایگاه برند بیمه دی در 
امر ارزش آفرینی وپیشرو بودن جزو منتخبین و برترین ها 
گردیم. وی در جمع خبرنگاران وعكسان حاضر در نشست 
صمیمی خبــری اضافه کرد قول ما همان قول ســال اول 
حضورمان هســت و بر همان میثاق اول هستیم که تكریم 
مشتری و ارائه خدمات در کمترین زمان با بهترین خدمات 
و پشتیبانی می تواند برای مجموعه بهترین تبلیغ باشد  و بر 
همین مبنا بود که برای تكریم مشتریان و جذب حداکثری 
خریداران جدید بیمه ، سیســتم های جدید و برنامه های 
بسیار حرفه ای را که وقت بسیار کمی از مشتری گرفته می 
شود حمایت کردیم تا بتوانیم با فروش آن سهم بیشتری را از 
بیمه عمر در پرتفوی خود داشــته باشیم و در این راه چشم 
امید به شــما رسانه ها داریم که یاری و کمك کنید تا همه 
مردم بیشتر با این رشته ی بیمه ای  وخدماتش آشنا شوند .
مهندس بختیاری در بخــش دیگری از صحبت های خود 
با اعالم اینكه ســعی گردید بــا مدیریت تحول دیجیتال و 
فراهم کردن بســتر برای رشد بیشتر بتوانیم طرحی نو در 
ارائه خدمات به مشتریان فراهم کنیم اضافه کرد نشان داده 
ایم که شــعار نمی دهیم و قول های خود را بعد از انجام کار 
اعالم می کنیم این کارشناس و پژوهشگر برجسته صنعت 
بیمه در ادامه با اعالم اینكه استراتژی شرکت رصد خود بازار 
و شناخت وضعیت اقتصادی خانوارها بوده تا بتواند محصول 
جدیدی را طراحی ومعرفی نماید که با توجه به درکی درست 
و دقیق از سطح قدرت خرید خانواده ها وچتر حمایتی الزم 
برای آتیه خود،خانواده وفرزاندشان  با صرف کمترین هزینه 
در کوتاه ترین مدت بتواند مشتری را قانع سازد که با خرید 
آن عالوه بر قرارگرفتن در زیر چتر حمایتی خود را با حداقل 
بهای تمام شده در برابر تندبادهای زندگی به زیر سایبان مورد 
حمایت قرار دهد و ضریب نفوذ بیمه را در کشور افزایش دهد 
.وی متذکر گردید که این دغدغه اصلی ماست یعنی افزایش 
ضریب نفوذ بیمه در کل کشور  و علی الخصوص رشد ضریب 
نفوذ بیمه عمر دربین80 میلیون ایرانی چرا که این رشته در 
بین دیگر رشــته های بیمه ای در ایران بسیار مهجور مانده 
است و برای رسیدن به این مهم با برگزاری مستمر جشنواره 
ها و استفاده از مشاوره های قوی در بیمه دی سعی خواهیم 
کرد با تالیف،تبیین وتعریف محصول های مناسب ، انتخاب 
یك شعار مطلوب و اطمینان بخشی به اینكه منابع دریافتی از 
بیمه عمر را در رشته های دیگر سرمایه گذاری نخواهیم کرد، 
بتوانیم خریداران بیمه ی عمر را به سوی خرید محصوالت 
بیمه ای عمر از بیمه ی دی ترغیب ســازیم . در بخشی از 
این نشست سواالت خبرنگاران از مهندس بختیاری پیرامون 
عملكرد و برنامه های آتی شــرکت برای سال 97 پرسمان 
شــد که ایشان افزودند ما ســعی کرده ایم با یك مكانیزم 
طراحی شــده ی قوی در ارزیابی  عملكرد شــعب خود به 
عنوان یكی از بیمه های خصوصی کشور که دارای بیشترین 
شعب و نمایندگی می باشــد آنان را مورد بررسی قرار داده 
و ســعی در بهینه سازی و بهره ور کردن آنها داشته باشیم.
 پایان بخش جمالت مهندس بختیاری پرســش و پاسخ 
خبرنگار این مطبوع در مورد ایفای مسئولیت اجتماعی بیمه 
دی در ســال 96 بود که ایشان پاســخ دادند ما بدون آنكه 
بخواهیم زیاد این موضوع هارا بازتاب آنچنانی دهیم به مسیری 
که باور قلبی و قبلی همكارانم _ مبنی بر در بوق نكردن و اعالن 
عمومی ننمودن چندباره کار خیرکه از اجردنیوی واخروی آن 
میكاهد _ بوده وهست ادامه خواهیم داد ولی با توجه به سوال 
مطرح شده با افتخار اعالم میكنم با توجه به نگرش وتفكری 
که در مجموعــه ی بیمه دی مبنی بر خدمت بی منت به 
مردم ایران تعریف شده سعی کردیم این موضوع را زیاد رسانه 
ای نكنیم ولی توجه به محیط زیســت و حمایت از آن و در 
نظر گرفتن هزینه برای تاسیس دانش سرا و مدارس در نقاط 
محروم اســتان تهران از اهم برنامه هایی بود که ما در پایان 
سال 96 آن را انجام دادیم . در بخش دیگری از مراسم دکتر 
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مدیر  شــكوری 
دی  هــای  بیمــه 

شــرکت ، در مراســم 
رونمایــی از محصــوالت 

جدید بیمــه ای عمر عنوان 
کرد پس از بررســی بازار بیمه در 

جهان و ایران و شناخت فرصت های 
موجود در کشور در مبحث بیمه ی عمر 

از سال1393 تحقیقات خود را شروع کرده 
و از 94/9/17 به طور جدی فاز 2 تعریف شــدو 

اکنون خوشحالم اعالم کنم فاز اول تمام گشته و در 
مرحله ی آغازین فاز 2 با ارائه محصوالت جدید و نصب 

سیستم های مورد نظر برای پشتیبانی آن می باشیم . وی ادامه 
داد مجوزهای اخذ شده از بیمه مرکزی در سامانه ی جدید از 
جمله عمر زمانی طــرح مانا ، طرح رویان ، کمك هزینه ی 
تحصیلی الفبا واندیشه ، عمر زمانی با برگشت حق بیمه پژواک 
، عمر زمانی با برگشت حق بیمه طرح موج ، عمرمانده بدهكار 
،مستمری حادثه ، تمام عمر ، عمر سال های زمانی ، عمر با 
سرمایه گذاری گروهی ، 9 محصول جدید معرفی شده در این 
رشته می باشد که در ادامه جزئیات هر کدام از این طرح ها 
که اکثرا عملیات اجرائی شده به طور مناسب اطالع رسانی 
خواهد گردید . وی یكی از ویژگی های این بیمه عمرها را بیمه 
عمر ساده یك ساله نام برد و اضافه کرد در عمر مانده بدهكار 
نیز با یك نوآوری ســعی کردیم در این مبحث که اگرکسی  
وام میگیرد و پــس از فوت او خانواده ی او برای پرداخت آن 
دچار مشكل می شوند راهكاری پیش بینی کنیم تا بتوانیم در 
این بخش نیز برای هموطنان پوششی باشیم از حمایت برای 
روزهای سخت . وی عالوه بر شمردن بیمه ی مستمری حادثه 
و خدمات بیمه ی تمام عمر در محدوده های زمانی 5 تا 20 
سال با یك پوشش  برای تمام مدت عمر وجود دارد از بیمه 
مســتمری حادثه که اگر در آن چنانچه فرد دچار حادثه ای 
شود که باعث فوت گردد بازماندگان بتوانند مستمری دریافت 
کننــد و آن هم به انتخاب ذینفع و در بازه انتخابی 5  تا 20 
سال با امكان انتخاب افزایش سالیانه ، طراحی دو بیمه نامه 
ی پــژواک و موج و بیمه های کمك      هزینه ی تحصیلی 
الفبا با مدت زمانی از 12 سال تا 15 سال و کمك هزینه ی 
تحصیلی اندیشه با مدت زمانی 20 تا 25 سال برای پرداخت 
هزینه های بیمه تحصیلی و... از طرح های نو برشمرد که در 
نتیجه 2 سال کار سخت 52 نفر کارشناس تولید گشته که 
عالوه بر مزیت رقابتی در فروش نسبت به شرکت های دیگر 
با توجه به قیمت پایین تر ، ســرعت پشتیبانی بهتر ، انجام 
مراحل اخذ بیمه ، فروش الكترونیك و ارائه محصوالت بیمه 
یكســاله عمر و در نتیجه حمایت مدیریت ارشد  مجموعه 
حاصل گردیده است . آنچه در این نشست صمیمی بیشتر به 
چشم آمد فضای گفتمان مبتنی بر صداقت و شفافیت و ارائه 
محصوالت نوین بیمه ای توسط متخصصانی جوان بود که می 
توان از آن به عنوان شیرینی بیمه ی دی به صنعت بازار بیمه 
ی کشور و مردم ایران در اعیاد مبارک شعبانیه سخن گفت .    

رونمایی از 7 بیمه جدید
طرح های جدید بیمه دی از جمله بیمه عمر ســاده زمانی 
، بیمه عمر مانده بدهــكار، بیمه عمر تلفیقی، بیمه عمر و 
سرمایه گذاری ، مستمری حادثی، کمك هزینه تحصیلی 
فرزنــدان با حضــور مدیر عامل شــرکت رونمایی شــد .

مجید بختیاری،مدیر عامل بیمه دی در مراســم رونمایی از 
محصوالت جدید بیمه ای عمر این شرکت گفت: مجوز همه 
این طرحها از بیمه مرکزی دریافت شــده است و به منظور 

تحقق برنامه اســتراتژی سال جاری بیمه دی فروش 
خرد بیمه های عمر را در دستور کار قرارداده است .
بختیــاری در ادامه با معرفی طرح های جدید 
این شرکت از جمله بیمه عمر ساده زمانی 
، بیمه عمــر مانده بدهكار، بیمه عمر 
تلفیقــی، بیمه عمر و ســرمایه 
گذاری ، مستمری حادثی، 
کمك هزینه تحصیلی 
از  فرزنــدان 

جمله 
های  طرح 

جدیــد بیمه ای 
عمر، تصریح کرد: برخی از 

این طرح ها در صنعت بیمه جدید 
نیست اما تا پیش از این در بیمه دی وجود نداشته است.

وی در بخــش دیگــری از ســخنان خود کمــك هزینه 
تحصیلــی فرزنــدان و بیمــه عمــر حادثــی را از جمله 
طــرح هــای جدید بیمــه ای عنــوان کرد که بــا توجه 
بــه نیازهای جدیــد بــازار امروز طراحی شــده اســت .
مدیر عامل بیمه دی در پاســخ به این پرســش که در سال 
گذشــته چه تعداد بیمه عمر صادر شده است گفت: بیمه 
دی در ســال گذشته 20هزار فقره بیمه نامه صادر کرده که 
به نســبت تعداد ناچیزی است و با اســتراتژی که در سال 
97 در دســتور کار داریم امیدواریم این تعداد افزایش یابد.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینكه با توجه به حرکت 
های جدید در این خصوص آیا حساب های بیمه عمر این شرکت 
از سایر حساب ها جدا می شود افزود: حساب ها جدا شده است 
و منابع بیمه های عمر را برای سایر رشته ها هزینه نمی کنیم
.وی ادامه داد : استاندارهای جدید مالی نیز بر این مسئله تاکید 
دارد و برای ایجاد ساختاری شفاف حساب ها را تفكیك می کنیم .
وی بــا بیان اینكه محصوالت جدید این شــرکت برای بازه 
هــای زمانی کوتاه مدت تر نســبت به ســایر محصوالت 
مشــابه طراحی شــده اســت عنــوان می کند کــه این 
محصــوالت عمدتــا از جنس ســرمایه گذاری نیســت.
در ادامه مرتضی شكوری، مدیر بیمه های عمر انفرادی بیمه 
دی به ارایه توضیح بیشتر در باره محصوالت جدید بیمه دی 
پرداخت و گفت: محصوالتی جدید بیمه عمر بیمه دی که 
امروز رونمایی شد عمدتا بیمه نامه عمر کوتاه مدت هستند 
و این نوع بیمه نامه ها برای اقشار کم درآمدی طراحی شده 
که پوشش بیمه ای برایشــان در اولویت قرار دارد و یا اینكه 
توان ســرمایه گذاری در خارج از شرکت های بیمه را دارند 
و بیشتر هدفشــان از خرید بیمه نامه های عمر بحث های 
پوشــش های بیمه ای است و این محصوالت با این رویكرد 
طراحی شده اند وچند بیمه نامه عمر که توسط این شرکت 
رونمایی شد برای نخستین بار طراحی و راهی بازار شده است.

شــكوری در ادامه به معرفی محصوالت 
بیمه عمر بیمه دی پرداخت و گفت: بیمه 
عمر ساده زمانی که سرمایه این بیمه نامه 
ثابت و افزایش است و مدت زمان بیمه نامه 
یك تا 10 سال می باشد و پوشش های 

اضافی آن شامل فوت حادثی، نقص 
عضو حادثی،هزینه پزشكی حادثی 

و امــراض خاص می باشــد.
وی محصــول دیگر را 

تمام  بیمه 

عمر اعالم کرد و افزود : این بیمه نامه ارایه پوشش فوت برای 
تمام طول عمرکه سرمایه آن ثابت و امكان پرداخت حق بیمه 
برای 5 تا 20 ســالو یا یكجا می باشــدو دارای شرایط سنی 
حداقل سن ورود 20 و حداکثر سن ورود 65 سال می باشد 
و همچنین فاقد پوشش های بیمه ای ازجمله فوت حادثی، 
نقص عضو حادثی،هزینه پزشكی حادثی و امراض خاص است.

به گزارش ایستانیوز ، مدیر بیمه های عمر انفرادی بیمه دی در 
ادامه به به بیمه نامه مستمری حادثی اشاره کرد و افزود:مدعت 
این نوع بیمه نامه یكساله، مدت دریافت مستمری 5 تا 20به 
انتخاب ذینفع با امكان انتخاب افزایش سالیانه و همچنین 
پوشش های بیمه ای فوت حادثی، نقص عضو حادثی،هزینه 

پزشكی حادثی بجز امراض خاص را دارد.
شــكوری ســپس به دوطرح بیمه ای موج و پزواک اشاره 
کــرد و گفت : مدت بیمه نامه های عمــر موج و پژواک هر 
دو ســه ،پنج و یا هفت سال با سرمایه فوت ثابت وپرداخت 
حــق بیمهبه صورت یكجا و فاقد پوشــش هــا اضافی که 
البته با این تفــاوت که در بیمه نامه پــژواک فوت حادثی 
شــامل پوشــش اضافی اســت و همچنین در بیمه نامه 
پژواک نیاز به انجام آزمایشــات و معاینات پزشكی نیست.
وی آخریــن محصول این بیمــه دی را طرح کمك هزینه 
تحصیلی معرفی کرد و افزود : این طرح خود شــامل طرح 
الفبا و اندیشــه است که در طرح الفبا مدت زمان بیمه نامه 
12 و 15 ســال با پرداخت سرمایه حیات 3 بار ) 20درصد، 
20 درصد و 60درصد (و درطرح اندیشه نیز مدت بیمه نامه 
20 سال با پرداخت سرمایه حیات 4بار )20درصد، 20 درصد 
، 20 درصد و 40درصد( و 25 سال با پرداخت سرمایه حیات 
5 بار )20درصد، 20 درصد ، 20 درصد و 20درصد( اســت.

وی گفت: امیدواریم با ارایه محصوالت جدید و وجود بازاربكری 
کــه در حوزه بیمه عمر وجود دارد بتوانیم ضریب نفوذ بیمه 
های عمر این شــرکت را در صنعت بیمــه افزایش دهیم.
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برنامه های مدیریت برای ارائه محصوالت جدید و گسترش سهم بازار
سیمان فارس، حامی حقوق مصرف کننده و محیط زیست

تقسیم سود 380 ریالی به ازای هر سهم

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان فارس)سهامی عام( 
مــورخ 1397/2/24 در محل اجتماعات شــرکت بین المللی بازرســی کاالی 
تجــاری برگزار گردید. در ایــن مجمع که با حضور 100 درصدی ســهامداران 
حقیقــی و حقوقــی ، اعضاء هیــات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای 
ســعید حیدری بود، که جنابان حســین فاتح و بیژن جواهــری در مقام نظار 
اول و دوم و آقــای بهنام خوشــكالم بــه عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گــزارش هیات مدیــره به مجمع مربوط بــه اهم فعالیتهای 
صــورت پذیرفتــه در طی ســال مالــی منتهــی بــه 1396/12/29 و پس از 
اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات 
خــود ضمن  تصویــب صورتهای مالــی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 
و با تقســیم ســود 380 ریــال به ازای هر ســهم بــه کار خود پایــان دادند.

همچنیــن موسســه حسابرســی آزمــون پــرداز ایران مشــهود بــه عنوان 
حســابرس مســتقل و بــازرس قانونــی اصلــی و حسابرســی مختــار و 
همــكاران بــه ســمت بــازرس قانونــی علــی البــدل انتخــاب گردیدنــد.

بعد از تالوت قرآن کریم و پخش ســرود مقدس کشورمان، مطلع مجمع ساالنه 
خیرمقدم مرد ارزشی و دوســت داشتنی اهل مطبوع جناب بنیادی مدیرروابط 
عمومی هلدینگ فارس و خوزســتان به مجمع نشــینان بود و دعوت از جناب 
حیدری بــرای حضور در پنل هیات رئیســه اعالم 100 درصدی ســهامداران 
و ناظــری جنابان فاتــح و جواهری اعضای هیات رئیســه انتخاب جناب خوش 
کالم مدیر متواضع و پاکدســت مالی شرکت در کسوت منشی به مجمع سنت 
هر ســاله این امكان را فراهم کرد تا مهندس بســتانیان با طیب خاطر به ادای 
توضیحات و عملكرد شرکت در سال 96 و برنامه های آن برای سال 97 بپردازد.
آخرین خبری که در سال 96 از شرکت داشتیم این بود که در جشنواره تقدیر از حقوق 
حامیان مصرف کنندگان فارس تندیس نقره ای این جشنواره توسط دکتر سّید محمود 
نوابی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان به مهندس علیرضا بستانیان مدیر عامل شرکت سیمان فارس 
اهداء گردیده و شرکت توانسته در رعایت ضوابط تعیین و اعالم قیمت، درج و اعالم 
قیمت به صورت کامال شفاف، کاهش قیمت تمام شده و انرژی مصرفی، دارا بودن 
شرایط کیفی کاال و خدمات مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی، بسته بندی 
بهداشتی و مناسب، تنوع و نوآوری، فعال بودن واحد طرح و توسعه، دارا بودن واحد 
رسیدگی به شكایات مشتریان، جبران خسارت احتمالی برای مصرف کنندگان، 
داشــتن واحد اندازه گیری رضایتمندی مشــتریان جزو برترین ها و اولین های 
استانی و کشور گردد و اما گزارش عملكرد شرکت در سال منتهی به 96/12/29 :
مهندس بســتانیان که در سیمان فارس چند ســال است به تجربه و هنرمندی 
شرکت را سرپا نگه داشته و با تدابیر هنرمندانه توانسته برای ذینفعان سود آن هم 
در این شــرایط سخت رقابتی مهیا کند در ابتدای گزارش خود با یادآور شدن به 
این نكته که از ســال 1393 روند تولید، فروش، تحویل و صادرات سیمان در کل 
کشور یك روند نزولی بوده اضافه کرد خوشبختانه در سال 96 شاهد آن بودیم که 

با تحرکی که در فضای اقتصادی کشور ایجاب گشت و شاهد رشد اقتصادی باالی 
6 درصدی شدیم و بالطبع آن شاهد افزایش دوباره تولید ، تحویل و توزیع سیمان 
در بین شــرکتها باشیم که امیدواریم این روند در سال 97 نیز استمرار پیدا کند.

مدیرعامل شرکت در بحث دامپینگ، اصرار برای فروش های اعتباری ، مشكالت 
بوجود آمده در امر صادرات ســیمان به عراق ناشی از ناامنی در آن کشور گرفته 
تــا اخذ مبالغ کالن تحت عنوان تعرفه ، وجود کارخانه های متعدد ســیمان در 
اســتان را مهمترین چالش های پیش روی شــرکت و افزایــش ریالی نرخ ارز 
با توجه به برنامه های شــرکت برای امر صادرات بیشــتر به کشــورهای هدف 
صادراتی و سیاســت در نظر گرفته مدیریت ارشــد مجموعه برای فروش بیشتر 
ســیمان فله ای بجای سیمان پاکتی با توجه به اینكه هم شاهد کاهش ساخت 
و ســازهای کوچك در کل کشــور هســتیم و هم باعث صرفه جویی در خرید 
پاکت می شــود را از نقاط قوت شــرکت و قابل توجه برای ســال 97 برشمرد.

شــایان ذکر است به گفته ی مدیر ارشد شرکت ، افزایش تولید و تحویل سیمان 
و کلینكر و تالشــی که کلیت مجموعه برای موفقیت داشته، باعث شد بیشتر از 
آنچه انجمن صنفی تعیین کرده بود شرکت بتواند تولید،  توزیع و تحویل محصول 
داشــته باشد که حاصل آن کسب ســود حدود 90 میلیاردی برای سهامداران و 
ذینفعان ســیمان فارس بوده است. این رشــد 41 درصدی سود نسبت به سال 
گذشته نیز چندعامل مهم داشته اســت که عبارتند از افزایش کیفیت، افزایش 
قیمت ، افزایش تولید و البته مدیریت صحیح که توانسته در سخت ترین سالهای 
حاکم بر اقتصاد کشور و آن هم در زمانی که قیمت هیچ محصول فرآوری شده در 
کشور کمتر از سیمان نیست در میان رقبایی که در استان با تكنولوژی و فنآوری 
روز به امر تولید ســیمان مشغول هستند و مزیت رقابتی بهتر نسبت به سیمان 
فارس دارند، نقش شرکت را به عنوان پیشرو صنعت کانی استان پررنگ تر سازد.
مذاکرات فشرده و رایزنی با شهرداری در جهت رسیدن به یك توافق اصول بر پایه 
رعایت صرفه و صالح حداکثری ســهامداران و ذینفعان شرکت در موضوع پروژه 
انتقال کارخانه به شهرستان خرامه و اخذ تاییدیه های تغییر کاربری زمین فعلی 
کارخانه داخل شهر، کاهش معنادار میانگین قیمت تمام شده محصول علی رغم 
افزایش تمام نهادهای تولیدی »از دستمزد و حقوق تا تامین انرژی و مواد اولیه« 
نسبت به سال های گذشته و باال بردن راندمان کاری با توجه بیشتر به امر بهره وری 
نیروها و پرسنل- یعنی با توجه به عمر زیاد دستگاه ها و عنوان دستگاه های به روز 
که الزم وجود نیروی انسانی بیشتر برای کار کردن است ولی شرکت توانسته این 
مهم را علی رغم بازنشسته شدن نیروهای قدیمی و عدم جذب نیروهای جدید به 
خوبی مدیریت کرده و به سامان برساند . افزایش راندمان آسیابهای سیمان ،استمرار 
سیستم مدیریت ریسك، کاهش میزان صرف روانكاوها تا 15 درصد ، اهتمام ویژه 
به امر محیط زیست و راه اندازی فیلتراسیون های جدید و کارآمد در شرکت در 
همین باب و البته حفظ کیفیت خوب و مثال زدنی تولیدات که باعث شده محصول 
شرکت چه در فروش فله ای و چه در فروش کیسه ای باالترین قیمت را داشته باشد 
مهمترین دستاوردهای مدیریت مجموعه در سال مالی مورد گزارش بوده است.
مدیرعامل با سابقه شرکت در توضیحاتی پیرامون پروژه انتقال کارخانه داخل شهر 
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به منطقه خرامه هم افزود: در 3 فاز این جابجایی تعریف گردید که متاسفانه با عدم 
در اختیار قراردادن منابع ارزی و ریالی مورد نظر توســط بانكها و صندوق توسعه 
و حتی عدم حمایت های الزم دولتی ما در زمانبندی از پیش تعیین شــده دچار 
مشكل گشتیم ولی با رفع موانع که در نتیجه مذاکرات و جلسات مستمر مدیران 
ارشد هلدینگ ، شرکت و دولت حاصل گردید امیدوارم بتوانیم این پروژه را زودتر 
به اتمام برسانیم کما اینكه اقدامات بسیار خوبی در سال 96 در آن انجام شد که به 
اتمام رسیدن کارهای اجرائی بتن ریزی و تاسیس ساختمان های اصلی ، به اتمام 
رسیدن بخش های کوره، دپارتمان خنك کن و سیلوی نگهداری مواد خام از آن 
جمله اند. به گفته مدیر ارشد شرکت سیمان فارس وسعت 100 هكتاری زمین 
کارخانه خرامه ، قرار گرفتن معادن غنی و با خلوص باال در نزدیكی محل کارخانه 
جدید و امكان توجه بیشتر به امر صنعت سبز که امكان  اخذ پروانه ها و مجوزهای 
زیست محیطی را فراهم می کند و امكان فروش زمین های داخل شهر با تغییر 
کاربرهای اخذ شده که نقدینگی الزم و خوبی را برای مجموعه به ارمغان می آورد 
و... باعث شــده که مدیریت اهتمام جدی تر برای این پروژه انتقال داشته باشند.

مهندس بســتانیان در پایان صحبت های خود با اعالم اینكه امیدواریم در پایان 
ســال 1397 نیز بتوانیم بیــش از ظرفیت و پیش بینی هــای صورت پذیرفته 
شــرکت بتواند محصوالت خود را به بازار عرضه کند اضافه کرد مهمترین اهداف 
شــرکت برای ســال مال آتی به قرار زیر است. 1- مدیریت هزینه ها 2- افزایش 
تولید و تحویل ســیمان 3- ارتقاء سیســتم  DM4- تولید سیمان تیپ 5 در 
راستای تنوع بخشی به محصوالت شــرکت 5- برنامه ریزی برای افزایش حجم 
صادرات به کشورهای هدف 6- رسیدن به پیشرفت فیزیكی حدود 50 درصدی 
در پــروژه خرامه 7- تهیه و تدوین و تصویب برنامه توجیهی افزایش ســرمایه ...

شــایان ذکر اســت در پایان و با رای اکثریت حاضرین در مجمع شــرکت های 
ســیمان فارس و خوزســتان، خدمات مهندســی ســیمان فارس و خوزستان، 
ســیمان بهبهان، ســیمان فارس نــو و گچ ماشــین فارس به عنــوان اعضای 
هیات مدیره برای 2 ســال آن انتخاب گردیدنــد. اجازه می خواهیم از بچه های 
خوب، مودب و موقر امور ســهام و روابط عمومی شــرکت که به گرمی پذیرای 
ســهامداران و اهل مطبوع بودند نهایت قدردانی و تشــكر را داشــته باشــیم.

پیام هیات مدیره
مــرور کلي بر وضعیت و تحوالت صنعت مربوط در ســال مالــي مورد گزارش: 
بررســی روند چند سال گذشته صنعت ســیمان حاکی از کاهش تقاضا به علت 
رکود در بخش مســكن و پروژه های عمرانی بوده و همچنین ساخت و راه اندازی 
کارخانجات ســیمان جدید نشان از افزایش عرضه در این زمینه دارد. با توجه به 
موقعیت جغرافیایی شــرکت ســیمان فارس و افزایش روزافزون محدودیت های 
زیست محیطی، همچنین بودن تكنولوژی و نهایتا نبود توجیه اقتصادی، لزوم تسریع 
در تامین منابع و اتمام هرچه سریع تر پروژه خرامه ضروری به نظر می رسد، به عالوه 
توجه بیشتر به مقوله صادرات، اجرای مداوم طرح مدیریت بازار توسط انجمن صنفی 
و همچنین عرضه متناســب با تقاضا می تواند باعث بهبود وضعیت حاضر گردد.
مرور كلي بر جایگاه شركت در صنعت و وضعیت رقابتي آن در سال مالي 

مورد گزارش: 
با توجه به تعدد کارخانجات ســیمان در اســتان فارس و شروع به بهره برداری از 
واحدهای جدیداالحداث در اســتان کــه به  صورت انتحاری وارد بازار شــده اند 
شــاهد وضعیت رقابتی بسیار سخت تری نسبت به ســال قبل بوده ایم که لزوم 
انجام تغییرات مســتمر در امر بازاریابی و کســب اطالعات موردنیاز جهت این 
امر در دســتور کار قرار داشــته و ســعی و تالش گردیده که در جلسات کمیته 
فروش اســتانی جهت حفــظ و افزایش نرخ فروش ســیمان با هماهنگ کردن 
ســایر رقبا نســبت به کنترل هرچه بهتر عرضــه، اقدام موثری صــورت گیرد.

بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شركت برای سال مالی آتی:
- استمرار عملیات اجرای پروژه انتقال سیمان به سایت خرامه

- ارتقا و به روزآوری فرایند فروش 
- بهینه سازی سیستم آسیاب های مواد خام و افزایش تولید آسیاب 200 تنی

- بهسازی سیستم آسیاب های سیمان
- ارتقا و به روزآوری فرایند کنترل کیفیت و آزمایشگاه

 PM ارتقای سیستم -
- بهسازی سیستم ایمنی و بهداشت

- اجرای پروژه مدیریت مصرف آب و سایر منابع
- به روزرسانی سامانه آنالین خروجی دودکش الكتروفیلتر کوره 2

- افزایش تحویل سیمان با حداکثر نرخ فروش 
- تداوم درختكاری معدن سایت خرامه و مكانیزه کردن سیستم آبیاری فضای سبز

برنامه های آینده شركت 
- الف( گسترش بازارهاي فروش محصوالت و تنوع بخشی شیوه های فروش: 

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

- با توجه به اخذ گواهینامه و مجوزات الزم نسبت به تولید و تحویل همزمان چهار 
نوع محصول )شامل تیپ یك ، دو ، پنج و پوزوالني( به درخواست مشتري اقدام 

خواهد پذیرفت.
- ج( مشارکت ها و سرمایه گذاری ها: 

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

- فروش اراضي موجود شرکت جهت تامین مالي طرح کارخانه جدید 3300 تني 
در منطقه خرامه

- تامین مالي از محل افزایش ســرمایه جهت اجراي کارخانه جدید 3300 تني 
خرامه )از 223 میلیارد ریال سرمایه فعلي به 1/050 میلیارد ریال طی چند مرحله 

براساس پیشرفت پروژه(
- اخذ تسهیالت ارزي از صندوق توسعه ملي به مبلغ 21 میلیون یورو با عاملیت 

بانك صنعت و معدن 
- اخذ تسهیالت ریالی از بانك رفاه به مبلغ 1/200 میلیون ریال

دستاوردها
1- دستاوردهای مهم شرکت سیمان فارس

- کمترین نیروی انســانی موجود در هلدینگ فارس و خوزستان به رغم قدیمی 
بودن و تعدد خطوط تولیدی به دلیل عدم جذب نیروی انسانی جایگزین با توجه 

به بازنشستگی صورت گرفت طی 3 سال اخیر
- کاهش هزینه تعمیر و نگهداری، کاهش موجودی های شرکت و کاهش خرید 
دارایی های ثابت با استفاده از سیستم PM به رغم قدمت و تعدد خطوط تولیدی.

- کاهش نرخ مواد اولیه مصرفی برای 3 سال اخیر
- کاهش هزینه های مالی ناشی از عدم دریافت تسهیالت بانكی سرمایه در گردش 

به دلیل اجرای انضباط مالی
- حفظ و افزایش سود عملیایتی شرکت به رغم رکود اقتصادی حاکم در نتیجه 
کنترل هزینه ها و افزایش کیفیت محصول فله ای و در نهایت کسب سهم بیشتر 

در بازار منطقه است.
- اجرا فاز یك ســازه های صنعتی پروژه انتقال سیمان به سایت خرامه به ارزش 

200 میلیارد ریال
- کاهش و کنترل مستمر خروجی های دودکش های الكتروفیلتر شرکت به نحوی 

که آالیندگی آن در حداقل صنعت سیمان ایران است
2- حفظ ســرمایه، مدیریــت کاهش هزینه 

هاف بهــره وری دارایی ها، بهبود 
 ،ICT های  زیرساخت 

نــت موثر و 
وری  بهــره 

انــرژی از 
دســتاوردهای 

اثربخش  مدیریت 
سیمان فارس است.

گزارش کامل این مجمع در وبســایت اقتصاد و بيمه ...
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پتروشیمی مبین)سهامی عام( 
مورخ 1397/2/19 در سالن آزادگان مرکز همایشهای بین المللی پژوهشگاه صنعت 
نفت برگزار گردید.  در این مجمع که با حضور اکثریت سهامداران حقیقی و حقوقی 
، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی 
برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای حكیم کرمی بود، که جنابان افشار سرکانیان 
و سیدعلی حســینی در مقام نظار اول و دوم و آقای علیرضا شمیم 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 1396/12/29 و پس از استماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129و با تقسیم سود 1050 ریال به 
ازای هر سهم به کار خود پایان دادند. همچنین موسسه حسابرسی دش و همكاران به 
سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همكاران 
به سمت بازرس قانونی علی البدل شرکت برای سال مالی 1397 انتخاب گردیدند.

ما اصحاب خبر به راستی گوسفند حنا بسته به کاکل هستیم که هم به نقاط قوت ره 
می داریم و هم به خط های ضعف راهی و چون عرق ملی داریم از نوع شدید به روزیكه 
شاهد هنرنمایی مدیران سرفراز در ارائه عملكرد ساالنه شان می شویم پای کوبان و دست 
افشان دوان سوی اتاق خبر و سوار بر اسب قلم که ... پتروشیمی مبین و عملكردش 
زآن رو بر ما خوش نشست که شفافیت کار و انضباط حاکم بر کارکردها نشان از لیاقت 
مدیران هیات مدیره و بخصوص تدبیر مدیرعامل و پاکدستی معاون مالی می داشت. 
و آنــگاه که طنین صلوات جمع ســهامداران به پاداش نیكــوکاری تیم مدیریتی 
پتروشیمی مبین فضا را عطرآگین کرد، پژوهشكده نشینان لبخند بر لب داشتند و به 
عینه دیدم که این پاداش نیكوکاری بود که مدیرانی متعهد برای مردم شان رقم زدند.   
در ابتدای مجمع مهندس شمیم؛ مدیرعامل شرکت که از اسفند ماه سال گذشته 
سكانداری مجموعه را بر عهده گرفته است، در ارایه گزارش هیات مدیره گفت: مجتمع 
پتروشیمی مبین در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس قرار گرفته است. به گفته این 
مدیر توانمند در منطقه عسلویه به دلیل اجرای طرح های متعدد پتروشیمی، احداث 
واحد سرویس های جانبی آن هم با دستگاه های ذخیره در هر مجتمع پتروشیمی موجب 
افزایش هزینه ها و طوالنی شدن زمان راه اندازی هر مجتمع می شد، لذا شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی با تجربه قبلی خود از منطقه ویژه ماهشهر اقدام به تاسیس شرکت 
پتروشیمی مبین جهت ارائه سرویس های جانبی به همه مجتمع های منطقه کرد و 
ماحصل اینكه این شرکت در پنج بخش مجزا و مساحت 74 هكتار ساخته شده است.
این مدیر با ســابقه و توانمند صنعت پتروشیمی کشــور در تشریح اهم اقدامات و 
دســتاوردهای مالی در ســال 1396 اعالم کرد: استفاده از معافیت مالیاتی مربوط 
به پروانه بهره برداری جدید برای کل ســال 1395 و اخذ و تســویه برگ قطعی و 
امكان استفاده از مزایای تبصره 7 ماده 105، دریافت تاییدیه عدم آالیندگی و صرفه 
جویی 360 میلیارد ریالی ســاالنه در این زمینه، وصول وجوه سرویس های جانبی 

از مشتریان بصورت منظم و کاهش دوره وصول مطالبات، پرداخت منظم و تسویه 
کامل بهای گاز سوخت مصرفی، پیگیری و دریافت تاییدیه بابت کارمزد یك در هزار 
و ســه در هزار سهم اتاق بازرگانی، پیگیری معافیت های ارزش افزوده گاز و عوارض 
گاز مصرفــی در دیوان عدالت اداری، دریافت تخفیف های ویژه از ســازمان منطقه 
ویژه اقتصادی بابت ســهم تعرفه خدمات و تعدیل نرخ برداشــت از آب دریا از اهم 
مواردی بود که در سال مالی مورد گزارش موفق به کسب آن شرکت گردیده است. 
مهندس شمیم همچنین اضافه کرد: مشتریان عمده شرکت عبارتند از پتروشیمی زاگرس، 
پردیس، جم، برزویه، پارس، آریاساسول، کاویان، مروارید، مهر، مجتمع گاز پارس جنوبی، 
پایانه ها و مخازن پتروشیمی، سرمایه گذاری اهتمام جم و عملیات غیر صنعتی پازارگاد.
مدیرعامل شــرکت درباره پروژه های بهبود تداوم یافته در سال 1397 هم تصریح 
نمود: در سال مورد گزارش یك دستگاه بویلر کمكی 350 تنی خرید و نصب شده، 
ظرفیت تولید آب Desalination افزایش داشــته است. آب Desalination از 
آب سرویس واحد پســاب به روش R.O استحصال شده و زیر ساخت های ارسال 
utility به شرکت پارسیان سپهر احداث شده است. همچنین خط پشتیبان تامین 
گاز سوخت نیروگاه اجرا شده و آزمایشگاه جدید با تجهیزات بروز احداث گردیده است. 
متریــال Spool های آب دریای مبدل ها از C.S به GRP تغییر یافت و خط لوله 
جدید جهت پشتیبانی آب دریای مبدل های ASU II اجرا گردیده است. پمپ های 
آب کولینگ ASU II تكمیل و راه اندازی گشته و ظرفیت تولید آب DM افزایش 
یافته است، طراحی خرید و اجرای مبدل های محیطی جهت تولید نیتروژن صورت 
گرفته و مطالعات فنی و اقتصادی تولید برق و بخار و اکسیژن انجام شده و همچنین 
لوله های شــبكه آب آتشنشــانی و افزایش ظرفیت ایستگاه ها تعویض شده است.
در توضیحات دیگری مدیریت مالی معمار تراز و عملكرد مالی شرکت جناب قنواتی 
در خبری خوش هم اعالم کرد که معافیت مالیاتی شرکت به مدت 10 سال دیگر 
تمدید شده است. همچنین در مورد نرخ دالر جدید و افزایش نرخ های پتروشیمی 
مبین سوال شد که مدیران ارشد مجموعه اعالم کردند نرخ های دالری هیچ افزایشی 
نداشــته، اما چون نرخ فروش با دالر مبادله ای محاسبه می شود، طبیعتا رشد دالر 
مبادله ای از 3800 به 4200 تومان، قیمت های فروش مبین را افزایش خواهد داد.

مرور كلی بر وضعیت و تحوالت صنعت در سال 139۶:
 آمار تولید محصوالت پتروشیمي نشان میدهد که در سال 1396 به طور متوسط تقریبا 
هر ماه معادل 4/46 میلیون تن محصوالت پتروشیمي در ایران تولید شده است. این 
در حــالي است که میزان تولید محصوالت پتروشیمي در سال 1396 نسبت به سال 
1395 تقریباً معادل 7 درصد رشد داشته است. افزایش تولیدات امسال ناشي ازشروع 
به تولید واحدهاي جدید پتروشیمي و افتتاح طرحهاي توسعه اي نیز بوده اســت.
مرور كلی بر جایگاه شركت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال 139۶:
 با توجه به ماهیت فعالیت شرکت، محصوالت شرکت در فرآیند تولید شرکتهاي 
پتروشیمي منطقه نقـــــش اساسي دارد و میزان تولید به رونق بازار محصوالت 

پتروشیمی مبین با برنامه برای سال 97
با این مدیریت موفقیت در دسترس است

تقسیم سود 958 ریالی به ازای هر سهم
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پتروشیمي بستگي دارد.
شرکت پتروشیمي مبین تامین کننده ي اصلي یوتیلیتي مورد نیاز شرکتهاي پتروشیمي 
فاز یك منطقه ي ویژه ي اقتصادي انرژي پارس مي باشد. در حال حاضر دو شرکت 
پتروشیمي دماوند و شرکت تولید برق مپنا عسلویه در منــطقه ي ویـژه ي اقتصادي 
پارس به عنوان رقیب اصلي شــرکت پتروشیمي مبین به شمار میروند اما فعالیت 
این شرکتها تهــدیدي بـراي فعالیت شرکت پتروشیمي مبین محسوب نمیشود.

شــرکت پتروشیمي دماوند مستقر در فاز دو منطقه ي پتروشیمي عسلویه بوده و 
در حال احداث میباشد و شرکت تولید برق عسلویه مپنا تنها تولیدکننده ي برق 
بوده و محصول تولیدي خـود را به شبكه ي سراسري برق به فروش میرساند . با در 
نظر گرفتن طرح هاي در دســت اجرا در منطقه ي ویژه ي اقتصادي پارس، برآورد 
میگردد که سالیانه به حجم تقاضاي محصوالت شرکت پتروشیمي مبین افزوده گردد 
و تا زمان احـــــداث کامل از طرح پتروشیمي دماوند، تقاضا براي محصوالت این 
شرکت روند صعودي داشته باشد. به طور متوسط پتروشیمي مبین 45  درصداز کل 
محصوالت پتروشیمي کشور را که در منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس - عسلویه 
تولید شده را پشتیباني کرده و سرویس هاي جانبي مورد نیاز آنها را تآمین کرده است .

استراتژی كلی شركت: 
سودآوري پایدار با مدیریت علمي

:)) BSC استراتژی های شرکت پتروشیمی مبین در پنج منظر روش ارزیابی متوازن
 روش ارزیابي متوازن به عنوان یكي از ابزارهاي جاري سازي استراتژي و مبناي نظام 

مدیریت استراتژیك شرکت است.
ـ منظر مالي: سود آوري پایدار

ـ منظر مشتري: مشتري مداري
ـ منظر فرآیندهاي داخلي : توسعه و بهبود فرآیندها

ـ منظر رشد و یادگیري: توسعه مدیریت علمي
- منظر مسئولیت هاي اجتماعي: توسعه مسئولیت پذیري اجتماعي

اهداف کالن شرکت پتروشیمی مبین :
ـ ارتقاء بهره وري و افزایش بازده اقتصادي

ـ توسعه کمي و کیفي تولیدات
ـ دستیابي به استانداردهاي جهاني ایمني، بهداشت و محیط زیست و کیفیت

ـ توانمندسازي منابع انساني
ـ افزایش سطح رضایتمندي مشتریان

خط مشی سیستم های نوین مدیریتی
 شــرکت پتروشیمي مبین واقع در مــنطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس- عسلویه 
، به عنوان بزرگتــرین مجتمع متمرکز تولید کــننده سرویس هاي جانبي کشور 
و تأمین کننـــده آب ، برق ، بخار ، اکسـیژن ، نیــتروژن ، هواي فشرده و خدمات 
تــــصفیه پسابهاي صنـــعتي شرکت هاي پتروشیمي منطقه ، به یاري خداوند 
متعال و با تكیه بر دانش و توانمندي کارکنان کوشا و متعهد خویش ضمن رعایت 
الزامــات قانوني ، بمنظور افزایش رضایتمندي کارکنان و مشــتریان و جامعه ، در 
راستاي ارتقاء سطح کیفیت فرآیندهاي تولیدي و عملكرد ایمني ، بهداشت حرفه 
اي و محیط زیســت، بهینه نمودن مصرف انرژي ، بهبود سطح امنیت اطالعات و 
ساماندهي محیط کار، در نظر دارد با استقرار و حفظ سیستم هاي نوین مدیریتي 
ضمن در نظر گرفتن اهداف راهبردي به شرح زیر در مسیر سرآمدي رهسپار گردد: 
1- پیشگیري ، کنترل و کاهش آلودگي هاي زیست محیطي ناشي از فرآیندها و 
تالش در راستاي توسعه فعالیتها و ارتباطات موثر زیـست محیطي و کاهش ریسكهاي 

مرتبط 
2- گسترش فرهنگ مشارکت و افزایش دانش کارکنان بمنظور ارتقاء سطح بهره وري 

و کیفیت در فرآیندهاي مجتمع
3-  بهبود شرایط ایمني و بهداشت حرفه اي بمنظور کنترل ، پیشگیري و کاهش 

ریسكهاي مربوط به محیط ، تجهیزات و نیروي انساني
4-  مدیریت مناسب تغییرات با هدف بهبود مستمر اثربخش در عملكرد فرآیند ها 

ضمن در نظر گرفتن یكپارچگي منابع و سرمایه ها
5-  افزایش سطح رضایتمندي ذینفعان در راستاي دســتیابي به توسعه پایدار از طریق 

تعامل با ایشان و اهمــیت به نـظرات ایشان بمنظور رهسپاري در مسیر سرآمدي
6-  اجراي مدیریت انرژي و کاهش هدر روي حامل هاي انرژي از طریق توســعه و 
ارتقاء سطح آموزش ، انگیزشي ، فرهنگي و مدیریتي منابع انساني شرکت و بكارگیري 
همیاري و مشارکت گروهي آنان در بخش مدیریت انرژي و بررسي امــكان ارتقاء و 

جایــگزین نمودن وضعیت موجود تجهیزات انرژي بر به شرایط باصرفه تر اقتصادي
7- حفاظت از محرمانگي اطالعات براي جلوگیري از افشاي غیرمجاز آن ها،رعایت 
یكپــارچگي و صحــت اطالعات به منظور پیشگیري از تغییرات غیرمجاز و تسهیل 
دسترس پذیري اطالعات جهت دسترسي سریع و آسان مراجع مجاز به اطالعات در 

مواقع لزوم
8-  گسترش فرهنگ نظام مند در اجراي سیستم ساماندهي محیط کار s5 از طریق 

ارتقاء سطح آموزش و انگیزش کارکنان

برنامه های آینده شركت 
-اطالعات مربوط به برنامه های سال آتی شرکت در خصوص: 

الف( گسترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع بخشی شیوه های فروش
 -ارائه ســایر محصوالت منجمله برق و آب بدون امالح به بازارهاي داخل کشــور

 د( شیوه های تامین مالی
 -تامین مالي شــرکت تنها از محل فروش سرویســهاي جانبي صورت مي پذیرد

بودجه پیش بینی شده سال مالی آتی: 
بودجه شــرکت پتروشــیمي مبین ) ســهامي عام ( براي ســال مالي منتهي به 
1396/12/29 براساس بررسي مصارف شرکتهاي مصرف کننده سرویسهاي جانبي 
پیش بیني شده است . سود خالص براي سال آتي مبلغ 16/843/090 میلیون ریال و 
سود سهام شرکت براي هر سهم )EPS ( نیز 1/182 ریال براساس 252ر14 میلیارد 

ریال سرمایه پیش بیني شده است . 
عوامل ریسك شركت طی سال 139۶:

1-نرخ سرویسهاي جانبي و ارز 
با توجه به اعمال نرخ ارز در صورتحسابهاي فروش سرویسهاي جانبي و همچنین نرخ 
فروش سرویسهاي جانبي ، شرکت با ریسك ناشي از نوسانات نرخ سرویسهاي جانبي 

و ارز جهت ثبت درآمدها برخوردار است .
2- نرخ گاز 

با توجه به اینكه احتمال دارد نرخ گاز بر اساس قیمت جهاني محاسبه گردد لذا هزینه ي 
خرید گاز این شرکت مستقیماً تحت تأثیر ریسك ناشي از تغییرات نرخ مي باشد که بهاي 
تمام شدهي کلیه ي محصوالت شرکت و متعاقباً آن سود شرکت را متأثر خواهد نمود.

3- کاهش مصرف مشتریان 
با توجه به اینكه تولیدات شرکت پتروشیمي مبین ارتباط تنگاتنگ با درخواست مشتریان 
این شرکت دارد، لذا در صورتیكه مشتریان نتوانند از تولیدات استفاده نمایند ، سود و 
درآمد شرکت پتروشیمي مبین نیز تحت تأثیر کاهش مصرف ایشان قرار خواهد گرفت .
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کرد ستعفا  ا خود  ســمت  ز  ا ثر  کو ري  عتبا ا موسســه  عامل  مدیر  یي  رضا عیســي  دکتر 
رفت؟ و  ا ا  چر ؛  یه  ما سر ر  ا ز با ن  ســما پُر

ست ا ن  ما ز ســا فت  پیشــر مز  ر چگي  ر یکپا و  لي  همد

خبر مثل برق و باید پیچید و بازار سرمایه انگشت حیرت به دندان گزید. دکتر عیسی 
رضایی مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر استعفا داد!همه اهل خبر به یك سخن پرسان 
ز هم که چرا؟؟؟ موسسه اعتباری ای که امروز سرآمد شفافیت و اعتبار در بازار سرمایه 
در کوتاه حیات خود گشــته است و توانسته از صفر تا صد خود را با بكارگیری هزاران 
جوان تحصیل کرده و متعهد از سطوح باالی علمی و دانش آکادمی و مدیران عمل گرا و 
متخصص با صدها شعبه پُر و پیمان با باالترین تعداد سهام دار در بازار سرمایه و با اندک 
سرمایه اولیه که به عدد، به حقوق همین کارمندان هم کفاف نمی داد و به همت مدیری 
مدبر و کاربلد که سنگر جهادی جنگ تحمیلی را  با برادر شهیدش پشت سر گذارده و 
توانست آرام آرام یكی از معتبرترین بنگاه های مالی کشور را به کمال برساند. حال می 

رود!!! چرا؟؟؟ 
چرا رفت پرسشی است که پرشمار بی پاسخ مانده است.

به هنگام تنظیم این متن، خبر یافتیم که هم سنگر دکتر عیسی رضایی، جناب استاد 
فهیمی پور ُسكان را به دست گرفته که طیب خاطری گشت چرا که اینان مردان آبدیده بسیج و سنگر و جبهه اند. اینان جانبازان و جانثاران این مرز پرگهر و اسالم عالمتابش 

می باشند. یا علی همسنگران. 
در نود و هفتمین جلســه هیات مدیره موسســه اعتباری کوثر موضوع اســتعفای عیسی رضایی به دلیل اختالف با برخی از ســهامداران، مطرح و با وجود اصرار اعضای 
هیئت مدیره بر ادامه فعالیت و امتناع وی از ادامه خدمت؛ با استعفای وی موافقت نمودند. در جلسه روز شنبه مورخ 1397/02/29عیسی رضایی استفعای خود را قرائت 
و تقدیم رییس هیئت مدیره نمود. بر اســاس این گزارش، پس از رای گیری و موافقت با اســتعفای عیســی رضایی طبق ماده 88 اساســنامه این موسسه جواد فهیمی 
پور قائم مقام مدیرعامل تا انتخاب مدیرعامل جدید عهده دار مســئولیت وی گردید. این گزارش می افزاید: عیســی رضایی از ســال 1389 تا کنون  به عنوان موســس، 
مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره موسســه اعتباری کوثر توانســت راه اندازی 352 شعبه در سراسر کشور، اخذ تاییدیه ثبت موسســه از اداره ثبت شرکت ها، اخذ 
مجوز رســمی فعالیت موسسه اعتباری کوثر از ســوی بانك مرکزی و اتصال به شبكه شتاب، ادغام صندوق جوانان خیر، افزایش سرمایه موسسه کوثر به 6000 میلیارد 
ریــال و درج نماد»وکوثــر« در تابلــوی فرابورس را رقم زند. وی معاون مالی و برنامه ریزی بانك انصار، بازرس قانونی موسســه مالی و اعتباری قوامین، عضو هیأت مدیره 
و معاون اقتصادی و ســرمایه گذاری موسســه مالی و اعتباری مهر، مدیر عامل شــرکت ســرمایه گذاری ایرانیان، رییس هیات مدیره ونیران و عضو هیات مدیره شرکت 
های تاید واتر، تراکتور ســازی ایران، توســعه معادن روی، توســعه صنعتی ایران، ایرالكو، بنیاد تعاون وزارت دفاع، سازمان اتكا و ســرمایه گذاری غدیر را در کارنامه دارد.

جلسه هیات عامل موسسه اعتباری کوثر عصر روز یكشنبه 30 اردیبهشت ماه با 
ریاست جواد فهیمی پور برگزار شد. جواد فهیمی عضو هیئت مدیره و قائم مقام 
مدیر عامل با تبریك ماه ضیافت الهی گفت: روزه خودنگهداری از حرام های الهی 
و تزکیه نفس اســت. وی با اشاره به استعفای مدیر عامل موسسه اعتباری کوثر 
افزود: بر خالف میل و عالقه باطنی اعضای هیات مدیره و در راستای حفظ منافع 
موسسه و رعایت حقوق سهامداران با استعفای دکتر رضایی از مدیر عاملی موسسه 
موافقت به عمل آورد. فهیمی پور تصریح کرد: عیسی رضایی همچنان عضویت و 
نایب رییسی هیئت مدیره موسسه اعتباری کوثر را بر عهده دارد. وی اظهارداشت: تا 
انتخاب مدیر عامل جدید از سوی هیئت مدیره؛ تمامی امور، وظایف محوله و کاری 

کارکنان طبق روال گذشته و بر اساس سلسله مراتب سازمانی و دستورالعمل های 
صادره ادامه خواهد یافت. سرپرست موسسه اعتباری کوثر اظهارداشت: امید است با 
تالش بیش از پیش و تكیه بر توان همكاران جوان ، خالق و پیشرو همانند سنوات 
گذشته و با تكیه بر شعار »آینده از آن ماست« به قله های موفقیت دست یابیم. 
وی خاطرنشــان ساخت: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان »سال 
حمایت از کاالی ایرانی« نام گذار شده است باید با همدلی و یكپارچگی نسبت به 
ارتقا جایگاه موسسه اعتباری کوثر در نظام بانكی اهتمام داشته باشیم. گفتنی است 
، در این جلســه که با حضور تمام معاونین و مدیران حوزه مرکزی برگزار گردید 
همگی بر تعهد انجام امور اجرایی در راستای تحقق اهداف سازمانی تاکید نمودند.

مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر به همراه برخی از معاونین و مدیران حوزه مرکزی با حضور 
در پژوهشكده علوم و فناوری انرژی شریف از روند برگزاری اولین دوره آموزشی توانمند سازی 
کارآفرینان سازمانی موسسه بازدید نمود. دکتر رضایی مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر در 
این بازدید خطاب به کارکنان حاضر در دوره گفت: شما جوانان کانون جرقه های کارآفرینی 
و کسب و کار هستید و می بایست با فكر و ایده خود مشكالت سازمان را مسئله یابی نموده 
و افكار و ایده های نو را به مدیران ارائه دهید. وی خطاب به فراگیران این دوره گفت: شما 
جوانان خالق می بایست بلند فكر کنید تا صدای ایده های خالقانه شما را نظام بانكی بشنود 
و اجرایی نماید. مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر با اشاره به مسئله سود و زیان در نظام بانكی 
اظهار داشت: با آموزش و برنامه ریزی صحیح و استفاده از نیروهای جوان و فعال که شما 
نمونه ای از جمعیت 3000 نفری شاغل در موسسه هستید، می توانید به صورت مستمر 
در حال طراحی محصول باشید و در دوره های زمانی مشخص محصولی جدید و به فراخور 
زمان به مشتریان ارائه دهیم. دکتر رضایی با اشاره به بحث جانشین پروری و نحوه صحیح 
استفاده همكاران از امكانات و زمان در اختیار آنها اذعان داشت: مطالعه، تحقیق و پرسشگری 
جزء الینفك پیشرفت است و پرورش میل جاه طلبی سازمانی صحیح در جوانان نخبه سبب 
ارائه افكار و ایده های نو در راستای ارتقاء جایگاه و سازمان خواهد شد. وی با آرزوی توفیق 
روز افزون برای شرکت کنندگان در اولین دوره آموزشی توانمند سازی کارآفرینان سازمانی 

موسسه افزود: امیدوارم این برنامه ها سر منشاء خدمات موثر و مناسبی برای نظام بانكی، 
مجموعه کوثر و شما جوانان باشد. مصطفی امجدیان رییس مرکز مطالعات و نوآوری نیز در 
تشریح فرآیند اجرایی اولین دوره آموزشی توانمند سازی کارآفرینان سازمانی کوثر گفت: در 
این دوره آموزشی فراگیران با انواع مدل کسب و کارها، مفاهیم زنجیره ارزش، محاسبه جریان 
نقدینگی کسب و کار و غیره آشنا می شوند، وی افزود : با برنامه ریزی های صورت گرفته 
دومین دوره این آموزش ها بعد از ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شــد. امجدیان تصریح 
کرد: فراگیران این دوره ها جوانان پیشــرو در موسسه اعتباری کوثر هستند که امیدوارم 
به زودی اولین محصول طراحی شده توسط این فراگیران به مشتریان محترم ارائه گردد.
خاطر نشــان می سازد در ابتدای این بازدید تعدادی از فراگیران به ارائه ایده های خود در 

خصوص طراحی محصوالت 
جدیــد با رویكرد کســب 
سود و کاهش هزینه ها در 
بخش های تسهیالت، مالی 
و غیــره پرداختند که مورد 
توجه مدیرعامل موسســه 
اعتباری کوثــر قرار گرفت.

کار هستند و  و کســب  کارآفریني  کانون جرقه هاي  جوانان 
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تکنولوژی کیفیت و سفیدی برتر در سیمان سفید نی ریز

تقسیم سود 850 ریالی به ازای هر سهم

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان سفید نی ریز)سهامی عام( مورخ 
1397/02/19 در محل سالن آمفی تئاتر شرکت بین المللی بازرسی کاالی تجاری برگزار گردید. 
در این مجمع که با حضور 98/34 درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای سعید حیدری بود، که جنابان حسین فاتح و کیاوش صافی 
در مقــام نظــار اول و دوم و آقای رامین راهب به عنــوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی 
سال مالی منتهی به 1396/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع 
نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 
129 و با تقسیم سود 850 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند. همچنین موسسه 
حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان به سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی 
و موسسه حسابرسی فراز مشاور به سمت بازرس قانونی علی البدل شرکت انتخاب گردیدند. 
وقتی کار دســت کاردان باشــد و تیم مدیریتی برنامه های مدون و خوبی را پیشه کرده 
باشد دیگر جلو زدن از پیش بینی های برنامه کار سختی نیست و این همان است که در 
این شرکت تجلی گشت. در شایسته سكانداری مهندس ماشااله کامكار در سیمان نی ریز 
همین بس که از 461 ریال پیش بینی شده در اول به 659 و بعدتر به در سی ام مهرماه 
به 670 و در آخرین پیش بینی اسفند با 929 ریال سود و ... تو بخوان حدیث مفصل زین 

مجمل. ســود خالص 14/246/097/683 ریالی سال 95 می 
شود با یك جهش معنادار به سود 46/702/205/509 ریالی 
یعنی یك شــاهكار. تولید با کیفیت و مرغوب برای مصرف 
داخل با مشتریان وفادار یك طرف و صادرات به 14 کشور که 
حجم عمده آن را قطر و امارات و کره تشكیل می دهند طرف 
دیگر، مدیریت شرکت توانست با درک درست از فرصت ها و 
تدبیری ماهرانه و در مجموعه اختالف اولیه امارات و قطر با عقد 

قراردادهای صادراتی خوب یك برگ برنده رو کند باعث شد شرکتی که پارسال کارشناسان 
به اصالح مطلع حاضر در مجمع برایش روزگار خوب صادراتی نمی دیدند ساکت در گوشه 

ای حاضر و شاهد این عملكرد شایسته باشند.
مهندس کامكار پیرامون مشكل موضوع صادرات به عربستان اظهار داشت علی رغم تنش 
های سیاســی موجود در فضای کشــور که اقتصاد را هم تحت تاثیر خود قرار داده و ما و 
طرف قرارمان را هم در تصفیه دچار مشــكل ساخته ولی با رعایت صرفه و صالح شرکت 
در حال حل و فصل آن با رایزنی و تعامل هســتیم. به گفته مدیر ارشد مجموعه شرکت 
برای سال مالی آتی برنامه توجیهی افزایش سرمایه در حال تهیه دارد که شرکت در حال 
اخذ مجوزهای آن از بورس و ســازمانهای ذیربط می باشــد تا آن را امسال اجرائی نماید.

رئیس مجمع نیز در پایان با تشكر از سهامداران و خبرنگاران اعالم نمود تدابیر مهندس 
کامكار در ســاختن فرصت از دل تهدیدها و هوش مدیریتی عالی باعث شــد در سیمان 
سفید نی ریز عملكردی موفق را شاهد باشیم که باید از مدیریت کاربلد و قوی مدیرعامل 
و حســابهای دقیق و کارکرد فوق العاده بخش مالی مجموعه تجلیل کرد و من به عنوان 
نماینده سهامدار عمده و نماینده تمام شما سهامداران در این مجمع تقدیر ی ویژه از این 
مدیریت دارم. اجازه می خواهیم از عنایت استاد حیدری ، مهندس کامكار و جناب راهب 
مدیر ارشد مالی شرکت که به گرمی پذیرای اهل قلم بوده و از سعه صدر کارکنان شرکت 
که با تمام نامهربانی سهامداران پذیرای مجمع نشینان بودند کمال امتنان را داشته باشیم.    

پیام هیات مدیره
تشریف فرمایی سهامداران محترم را در مجمع عمومی سالیانه گرامی داشته، سالمتی و سعادت

روزافزون شما بزرگواران را از ایزد منان خواستارم.
بیســت و دومین ســال فعالیت شرکت سیمان ســفید نی ریز را در ســالی که به نام 
اقتصاد مقاومتی - تولید و اشــتغال مزین بود با موفقیت به پایان رســید. در این ســال 
تولید ســیمان نسبت به ســال 95 به میزان 25 درصد افزایش یافت و در بخش اشتغال 
نیز با توجه به بازنشســتگی 40 نفر از همكاران به همان تعداد نیروی جدید جذب شد.

مدیران شــرکت با برنامه ریزي دقیق و همت و تالش کارگران، تكنسین ها، کارشناسان 
و مدیران مجموعه توانســتند سال موفقی را پشــت سر بگذرانند و عملكرد قابل قبولی 
ارائــه نمایند دراین موفقیت حمایت ســهامداران گرامی نقش موثري داشــته اســت.

در این سال دو سیاست مهم و اصولی مورد تاکید هیات مدیره قرار گرفت و همكاران ما در 

جهت اجرای آن برنامه ریزي و تالش نمودند:
1- باال بردن کیفیت و کمیت فروش

2- کاهش بهاي تمام شده
در بخش فروش داخلی با هماهنگی با سایر تولید کنندگان رقابت هاي منفی مدیریت شد ضمن 
اینكه از اوایل تیر ماه افزایش قیمت هفت درصدي اعمال شد که این امر باعث شد علی رغـم 
کـاهش فـروش داخلـی بمیزان چهار درصد حجم ریالی فروش معادل دوازده درصد افزایش یابد.

در بخش فروش صادراتی ، صادرات سیمان و کلینكر به چهارده کشور صورت گرفـت ودر 
مجمـوع تنـاژ سیمان وکلینكر صادراتی نسبت به سال 95 با افزایش 55 درصدي همراه بوده است 
وحجم ریالی فـروش نسبت به سال قبل 62 درصد افزایش یافته است.با توجه به اطالعات فوق 
در بخش فروش داخلی به دلیل باالبردن کیفیت فروش درآمد خوبی نصیب شرکت شده است 
و در بخش صادرات با توجه به بـاال بـودن کمیت وکیفیت فروش درآمد قابل قبولی داشته ایم.

در رابطه با کاهش هزینه ها اقدامات موثري انجام شده است که بعضی موارد مهـــم آن 
عبارتنـد از خریـد مواد اولیه شامل کائولن و گچ با قیمت پایین تر از شش ماهه دوم سال 
95 که با توجه به مدیریت زمـان حمل صرفه جویی قابل مالحظه اي در کرایه حمل مواد 
اولیه صورت گرفته اســت . مدیریت زمان تعمیرات اساسی با زمان پیك مصرف برق که 
باعث اخذ تخفیف از شرکت برق منطقـه اي بمیـزان بـیش از یـك میلیارد ریال گردیده 
است . اخذ تسهیالت ارزان قیمت از بانك توسعه صادرات در جهت کـــاهش هزینـــه 
هاي مالی . مدیریت نقدینگی شرکت بنحوي که مجبور به 
اخذ تســهیالت گران قیمت نشویم. ضمن اینكه سود سهام 
پرداختی نســبت به ســال 95 بیش از 110 درصد افزایش 
یافته است.  در سال 96 استراتژي جدید شرکت تدوین شد 
که درآن موارد مهمی همچون کاهش قیمت تمـــام شـده 
ارتقا کیفیت ، گســترش بازارهاي صادراتی ، کاهش مصرف 
انرژي ، کاهش مصـرف آب مـورد تاکیـد قـرار گرفته است.

بــر خــود الزم می دانم در حضور ســهامداران محتــرم از کلیه مدیران ، کارشناســان 
، کارکنان و کارگران عزیز شــرکت بدلیل عملكرد مطلوب در سال 96 تشكر و قدردانی 
نمایــم و از ســهامداران گرانقدر بدلیل حمایـــت بی دریغ و اطمینانــی که به مدیران 
شــرکت داشته اند سپاســگذاري نموده ، به تمامی ذینفعان و ســهامداران عزیز به امر 
تــداوم روند بهبود و ارتقائ روز افزون شــرکت در ســال 97 اطمینان خاطر بخشــم.

 برنامه هاي آتي شركت :
اطالعات مربوط به برنامه هاي سال آتي شرکت در خصوص:
- تولید و عرضه سیمان سفید در کیسه هاي 5 و 10 کیلویی

- تعویض قطعه مخروطی و زیررینگ ورودي کولر
- سنگ زنی رینگ و غلطك ایستگاه هاي کوره

- توسعه انبار نسوز
- بهینه سازي و اصالح ساختار الكتروفیلتر کولر

- احداث حوضچه هاي جدید ذخیره آبهاي سطحی
- تكمیل سیستم ارتینگ و برق گیر در سطح کارخانه

- اجراء سیستم اعالم حریق در پستهاي برق و موتورخانه ها
- تكمیل و راه اندازي گاز آناالیزر پري هیتر

- ساماندهی و بهبود وضعیت کپسولها و تجهیزات آتش نشانی
- تثبیت و توسعه بازارهاي داخلی و صادراتی

- راه اندازي دوربین هاي مدار بسته فاز 2
IT بهبود زیر ساختهاي -

- اجراء آموزشهاي زیست محیطی و فرهنگ سازي
- بهره برداري از سیستم هواي گرم بدنه کوره جهت تامین هواي ثانویه مشعل اصلی در 

جهت کاهش انرژي حرارتی مصرفی
- تداوم اســتفاده از مواد افزودنی در جهت کاهش شدت انرژي مصرفی و بهاء تمام شده

تقدیرنامه :
- دریافت لوح تقدیر و تندیس واحد نمونه صنعتی از سازمان صنعت، معدن تجارت استان فارس
- دریافــت لوح تقدیر و تندیس نقره اي رعایت حقوق مصرف کننده در اســتان فارس
- واحد برگزیده کیفیت از ســوي اداره کل اســتاندارد و تحقیقات صنعتی استان فارس
گزارش کامل این مجمع در وبســایت اقتصاد و بيمه ...
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الستیک سهند راهواری آهسته و پیوسته
تولید بیشتر، افزایش فروش، سود افزون

ارمغان مدیران کاربلد و کاردان ؛ صنایع الستیکی سهند و روندی رو به رشد

تســمه نقاله های الستیك ســهند چنان در کارآئی، کیفیت و روانی بازار را 
فراگرفت که بســیاری بدین افزایش سهم از بازار صف سهمیه و نوبت سرمایه 
گذاری گذاشتند. کیفیت و عالمی به بازار مردان و مدیران بی ادعا، میدان این 
تقاضاها را پوشــش داد. کاتب این سطور چون شاهد این تالش خدمتگزاران 
شریف مرز و مردم بوده ام. در هتل هما مجمع ساالنه شرکت الستیك سهند 
برپــا بود به لطف بچه هــای روابط عمومی و امور ســهام داران ره به مجمع 
یافتم ادب پانل هیات رئیســه مرا شــیفته خود و منششــان کرد و خستگی 
را از تنــم بیــرون. در روز مجمع مــی بینی که به راســتی ادب در جمع به 
کمال اســت و این را باید باور کرد که در الســتیك ســهند از مدیرعامل تا 
هیــات مدیره از مدیران ارشــد مالی تا کارمندان خــدوم نه تنها این پیر قلم 
را شیفته که جمله ســهامداران را به تشویق و تحسین پرداخت و از عملكرد 
ســاالنه شان لب خندان و دل شاد به همه بخشــید. دست مریزاد خدا قوت.

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــرکت صنایع الســتیكی 
سهند)ســهامی عام( مــورخ 1397/2/26 در محل هتل همــا برگزار گردید. 
در این مجمع کــه با حضور 78/34 درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی 

، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و 
اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار 
گردیــد، ریاســت مجمع برعهــده آقای حمید 
دیانت بود، که جنابان روح اله شــریفیان و یاسر 
بذرگــر در مقــام نظــار اول و دوم و آقای داود 
رحمانی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع 
مربوط بــه اهم فعالیتهای صــورت پذیرفته در 
طی ســال مالی منتهی به 1396/12/29 و پس 
از اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشــینان با طنین صلــوات خود ضمن  
تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول 

ماده 129 و با تقسیم وسود 40 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
همچنیــن موسســه حسابرســی و خدمــات مدیریــت داریــا روش بــه 
ســمت حســابرس مســتقل و بازرس قانونی اصلی و موسســه حسابرسی 
هوشــیار ممیز به ســمت بــازرس قانونی علی البــدل انتخــاب گردیدند.

بعــد از اســتماع گــزارش هیــات مدیــره  و تصویــب صورت هــای مالی 
ســال مالی منتهی بــه 29 اســفند 96، اعضــای هیات مدیره بــه ترتیب 
ســرمایه گــذاری هامــون کیــش ، ســرمایه گــذاری توســعه صنایــع 
پتروشــیمی، گســترش تجــارت هامــون و کربن ایــران انتخاب شــدند.
خــود گــزارش  ابتــدای  در  شــرکت  مدیرعامــل  رحمانــی  مهنــدس 

به تشریح عملكرد و بیان آمار تولید و فروش سال گذشته شرکت پرداخت افزود: 
در مجموع تولیدات شــرکت به رقم 2025 تن رسید که افزایش 21 درصدی 
را نســبت به سال 95 نشان می دهد که آماری درخشان محسوب می گردد..

مهندس رحمانی در ادامه یادآور شــد که در مقدار و مبلغ فروش نیز رشــد 
قابل توجهی را به ثبت رســانده ایم. در ســال مالی گذشته مجموعا یك هزار 
و 197 تــن انواع محصول را به قیمت 21 میلیــارد و 246 میلیون تومان به 
فروش رســانده ایم که رشد 25 درصدی نسبت به سال 95 را نشان می دهد.
از دیگــر نكاتی که مدیر مدبر صنایع الســتیكی ســهند به آن اشــاره کرد 

اقدامــات انجام شــده در خصــوص هم افزایــی در مجموعه شــرکت بود.
ایــن مدیر توانمند گفــت: با خرید مواد اولیه از شــرکت هــای کربن ایران 
، نفــت ایرانول و ســرمایه گذاری توســعه صنایع الســتیك تــالش کردیم 
عــالوه بر جلوگیری از خــروج ارز، هم افزایی در دیگــر زنجیرهای مجموعه 
را نیز داشــته باشــیم و خود را در برابر ریسك نوســانات نرخ ارز بیمه کنیم.

مدیرعامــل و عضــو هیات مدیره شــرکت در خصوص چشــم انــداز تولید 
برای ســال جاری هم اعــالم کرد که: طبــق برنامه ها و طــرح های پیش 
بینــی شــده امیدواریــم ظرفیت تولید ســال 97 به رقم 2500 تن برســد 
کــه می تواند در نهایت ســود قابل توجهی را برای مجموعــه به همراه آورد.
ایــن مدیر خوش فكر همچنین در خصوص تاثیر نوســانات نــرخ ارز و چاره 
اندیشــی پیرامون فائق آمدن بر این مسله گفت: به منظور جلوگیری از بروز 
مشكل مالی، تمام تالش خود را داشته ایم که مواد اولیه را از داخل تهیه کنیم 
و ضرورت کمتری برای تامین مواد از خارج و نتیجتا خروج ارز داشــته باشیم.
یكی دیگر از موارد طرح شده از سوی مدیرعامل که توسط مدیر پاکدست مالی 
شــرکت هم تائید شد ادامه برنامه معافیت مالیاتی مجموعه بود که این طرح 
از ســال 95 آغاز شده و به مدت 10 سال ادامه 
دارد. معاونت مالی مجموعه همچنین اضافه کرد:  
خوشبختانه شرکت بدهی سنواتی مالیاتی ندارد.
مهندس رحمانی در ادامه پیرامون افق وســیع 
صادرات در صنایع الســتیكی ســهند به دیگر 
کشــورها به ارائه توضیحاتــی پرداخت و افزود 
در خصوص صادرات محصول به کشــور ترکیه 
مذاکراتی داشتیم و طبق مذاکرات صورت گرفته 
با طرف ترکیه ای آماده ایم تا بعد از عقد قرارداد 
صــادرات خود را به این کشــور شــروع کنیم.
از نــكات خواندنی مجمع می تــوان به تواضع 
مدیــران فروتن و پاکدســت و خالق شــرکت 
اشــاره کرد که به صبوری و منش بزرگوارانه پاســخگوی تك تك سواالت و 
ابهامات ســهامداران بودند چه خرد و چه کالنــش که از مدیر الیق مهندس 
رحمانی و جناب عابدزاده مرد شــماره یك مالی شرکت که بقول حسابداران 
خبــره معمار خوش تــراز برای عدد و رقم اســت جز این انتظــار نمی رود.

پیام هیات مدیره
حمد و ســپاس خداوند یكتا را که با عنایت الطاف بیكرانش در ســال 1396 
این توفیق را به ما عطا فرمود تا با تكیه بر عزم مدیران، کارشناسان، کارکنان 
و تامین کنندگان بتوانیم در عرصه تولید خدمتگزار جامعه و ســهامداران خود 
باشــیم. ما ضمن تشكر و ســپاس از کلیه عزیزانی که هیات مدیره را در انجام 
مســئولیت های خویش یــاری داده اند، مفتخریم گزارش یك ســال فعالیت 
و برنامه هــای هیات مدیره را تقدیم ســهامداران محترم نماییم. هدف اعضای 
هیات مدیره بر این اســاس بوده که شرکت را به عنوان بنگاه اقتصادی معتبر با 
مدیرانی جوان که فردای روشــن را برایمان ارمغان می آورند در ســطح ایران 
معرفی نموده تا با برنامه ریزی درســت در فضای رقابتی به جایگاه بایســته و 
شایســته در این صنعت برساند. در همین راســتا اهم اقدامات انجام شده در 
ســال 1396 و برخی برنامه های شرکت در ســال 1397 به شرح زیر است:

1- افزایش تولید و فروش محصوالت گروه قطعات فنی از قبیل قطعات خودرو 
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و کامپاند الستیكی
2- انعقاد قرارداد 55 میلیارد ریال فروش تسمه نقاله برای اولین بار در شرکت
3- تولید تسمه نقاله با عرض 200 سانتی متر برای اولین بار در کشور و مناقصه

4- تولید تسمه و نقاله فوق سنگین با ضخامت 30 میلی متر 
5- کاهش قابل توجه مطالبات اول دوره به طوری که مبلغ 102 میلیارد ریال 

از مطالبات اول دوره 96 در سال 1396 دریافت گردید.
6- پی گیری جهت افزایش تعرفه واردات تسمه نقاله

7- پی گیری جهت جلوگیری از واردات تســمه نقالــه بدون رعایت مقررات 
کیفی استاندارد ملی تسمه نقاله

8- پی گیری جهت اخذ مصوبه هیات وزیران مبنی بر ممنوعیت خرید خارجی 
کاالی تسمه نقاله

9- اجرای سیســتم مدیریت یكپارچه IMS و اخذ 
گواهینامه هــای ISO 9001 - 2015 و 2015 - 

 ISO 14001
10- انجام بازاریابی های مستمر جهت فروش مستقیم 
محصوالت به مصرف کنندگان اصلی تســمه نقاله از 
قبیل معادن و شرکت های تولیدکننده فوالد کشور 
و  تاسیســاتی  در طــرح جامــع  بازنگــری   -11
اجرای سیســتم پایپینگ ســاختمان خمیرسازی 
و همچنیــن نصب میكســر 270 لیتــری، افزایش 
میــزان تولید و فــروش، ورود بــه بازارهای جهانی 
جهت صــادرات محصــوالت، افزایش ســهم بازار 

شــرکت در خصوص تســمه نقالــه و اخــذ نمایندگی فروش تســمه نقاله 
ســیمی از تولیدکنندگان معتبر اروپایی و فروش آن در کشــور در سال 97 
هیات مدیــره آرزو دارد کــه در ســال جاری و با اســتعانت از ایــزد منان، 
تــالش کارکنان و اعتماد ســهامداران بتوانــد در صیانت از منابع شــرکت 
و منافــع ســهامداران، گام های موثــری را بــردارد. آنچه توانســتیم لطف 
خــدا بــوده و آنچه پیــش رو داریــم با امیــد به عنایــت او خواهــد بود. 

بیانیه چشم انداز و ماموریت شركت
چشم انداز: برترین تولیدکننده داخلی و صادرکننده تسمه نقاله منجیددار و سیمی

ماموریت: تولید انواع تســمه نقاله صنعتی حمل مواد و کاال و ســایر قطعات 
الستیكی موردنیاز صنایع

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

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

برنامه های آتی شركت
- اتمام عملیات ساختمانی ساختمان توزین و خمیرسازی
- اجرای سیستم پایپینگ ساختمان توزین و خمیرسازی

- نصب مخازن روغن و دوده در سالن انبارها و توزین مواد اولیه
- اتمام عملیات ساختمانی سالن انبارها

- نصب مابقی ماشــین آالت خریداری شــده از قبیل میكســر 270 لیتری و 
غلطك ها

- خرید دســتگاه پرس جدید جهت تولید تســمه نقاله های سیمی به ارزش 
تقریبی شش میلیون یورو

- خریــد و نصب دو دســتگاه جرثقیــل 8 و 25 تن جهت ســالن تولید 3 و 
ساختمان خمیرسازی

- افزایش ظرفیت تولید قطعات به میزان 150 درصد
- گسترش بازارهای فروش محصوالت در داخل و خارج کشور حداقل به میزان 

20 درصد نسبت به سال قبل
- گسترش نمایندگی های فروش در مرکز استان ها در سراسر کشور

- افزایش کیفیت محصوالت به ســوی استانداردهای 
جهانی

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

- بهبود فرایند خدمات پس از فروش
- تنوع سبد محصوالت از قبل تولید گسكت

- بهبود فرایند بازاریابی و تبلیغات
- آموزش های خودکنترلی

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

- خرید ساختمان دفتر مرکزی شرکت
سهند در یك نگاه

قله ای که اکنون بر آن ایســتاده ایم را به ســختی در گذر زمان با بكار بردن 
همت ، ســخت کوشــی فراوان، خالقیت و همدلی تمامی همكاران و پرسنل 
زحمت کش و شــاغل ، بازنشســته و آنها که در میان ما خاطره ای شــدند ، 

مدیونیم .
تاریخچه

شرکت صنایع الستیكی سهند در سال 1338 در زمینی به مساحت 18000 
متر مربع با هدف تولید انواع کفپوش و قطعات و نوارهای الستیكی در نزدیكی 
تهران تاســیس و راه اندازی شــد و با گذشت کمتر از ســه دهه به اولین و 
بزرگتریــن تولید کن تســمه نقاله ، کفپوش های ورزشــی ،وانواع ورقه ها و 
قطعات الستیكی ،و تنها مجری آستر کردن سطوح با ورقه های مات الستیكی 
در ایران تبدیل شــد و به عنوان تامین کننده نیازمندی های صنایع سبك و 

سنگین کشور مسئولیت شگرفی را بر عهده گرفت .
چشم انداز

 گسترش بازارهای فروش محصوالت در داخل و خارج کشور حداقل به میزان 
20 درصد نسبت به سال قبل

 افزایش مستمر کیفیت محصوالت در جهت رقابت با بازار جهانی
 بهبود فرایند خدمات پس از فروش

 تنوع سبد محصوالت
 بهبود فرایند بازاریابی و تبلیغات داخلی و خارجی

3535لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  89 | اردیبهشت  ماه  1397| 



لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  89 | اردیبهشت  ماه  1397| 

لج
 خ
دی

مه

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان قاین)سهامی عام( 
مورخ 1397/02/22 در خیابان مطهری ســالن شرکت بازرسی برگزار گردید. 
در این مجمع که بــا حضور 96/26 درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی 
، اعضــاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس 
و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای ســعید حیدری 
بود، که جنابان رضا اســماعیلی و حســین فاتح در مقام نظــار اول و دوم و 
آقای ســید محمــد میردهقان بــه عنوان دبیــر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گــزارش هیات مدیره به مجمع مربــوط به اهم فعالیتهای 
صــورت پذیرفتــه در طی ســال مالی منتهــی بــه 1396/12/29 و پس از 
اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات 
خــود ضمن  تصویــب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 
و با تقســیم ســود 2700 ریال به ازای هر ســهم به کار خــود پایان دادند.

موسسه حسابرسی »راز دار« به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی 
و موسسه »نوین نگر مانا« به عنوان بازرس قانونی علی البدل انتخاب گردیدند.

مهندس حمید اقبالیان: مدیرعامل این شرکت درباره تولید کلینكر، سیمان و 
تحویل سیمان افزود: ظرفیت اسمی تولید سیمان 812هزار و 500تن و ظرفیت 
معمول آن 810هزار تن در ســال است. تولید سیمان شرکت در سال1396 
با توجه به محدودیت های فروش انبار به میزان 80هزار و 19تن بوده اســت.

اقبالیان درباره فروش دارایی های شــرکت گفت: هیات مدیره در نظر دارد با 
رعایت صرفه و صالح شرکت و سهامداران زمین و ساختمان خود را به فروش 
برساند که تاکنون معامله ای صورت نگرفته است. گفتی است که درآمد حاصل 
از فروش دارایی های شــرکت در صورت های مالی 1397 درج خواهد شــد.

مهندس اقبالیان با برشــمردن چالش های موجــود در منطقه اضافه کرد: در 
منطقه شرق کشــور بیش از 12کارخانه تولید سیمان وجود دارد که با توجه 
به رکود ســاخت و ســاز در این منطقه رقابت باال بوده و سوددهی شرکت ها 
پایین اســت. وی یادآور شــد البته با تمهیدات مدیریتی در این بین سیمان 
قاین با سیاســت نقد فروشــی توانســته مقدار زیــادی از درآمدهای خود را 
ظرف مدت زمان بســیار پایینی کسب کند و ما این مسیر نقد فروش و حفظ 
کیفیت را به جد در برنامه های ســال پیش رو بســط و استمرار خواهیم داد.

مدیرعامل شــرکت درباره صادرات ســیمان گفت: در ســال مــورد گزارش 
صادرات تقویت شــده و نسبت به دوره مشابه سال1395 با رشد 18درصدی 
بوده و همچنین نســبت به دوره مشابه 7درصد نسبت به بودجه جلو هستیم.

وی در ادامه افزود: درست است که سیمان قاین محصوالت خود را به صورت نقد به 
کشورهای هدف صادراتی خارجی افغانستان و پاکستان صادر می کند و هرچند 

در سال آتی با توجه به تحریم ها در بازگشت پول از کشورهای هدف صادراتی 
دچار مشكالتی خواهیم شد ولی برای آن هم راهكارهایی اندیشیده شده است.
مدیــر و قطعــا افزایــش نــرخ ارز تاثیر بســزایی بــر درآمد شــرکت دارد 
کــه در صــورت هــای مالــی لحــاظ خواهد شــد و اثــرات آن در ســال 
آتی بــرای شــرکت ذینفعان ســودی شــیرین به ارمغــان خواهــد آورد.
وی دربــاره وضعیــت افزایش ســرمایه شــرکت اظهار داشــت: شــرکت 
در برنامــه خــود افزایــش ســرمایه را دیــده امــا ایــن افزایش ســرمایه 
منــوط به افزایش ســرمایه هلدینگ اســت و بعد آن اســت کــه با تامین 
منابــع الزم شــرکت ســیمان قایــن هــم افزایش ســرمایه خواهــد داد. 
مهنــدس حمید اقبالیان؛ مدیرارشــد شــرکت در این مجمــع پیرامون اهم 
فعالیت های شــرکت در ســال مالی مورد گــزارش گفت: در ســال1396 
در واحدهــای تولیــد که شــامل معــادن آهك عاشــقان و مــارن دره کی 
هــی به ترتیــب 73هزار و 648و یــك میلیون و 18هــزا رو 576تن و مواد 
اولیــه خریداری شــده شــامل ســنگ آهن بیــش از 42هزار تن، ســنگ 
بوکســیت بیش از 75هزار تن و ســنگ گچ بیش از 29هزار تن بوده اســت.

مدیرعامل شــرکت اضافه کرد: ســیلوی ســیمان شــماره 2 برای بازسازی، 
تعمیرات و رفع مشــكالت جهت بهــره برداری تخلیه کامل شــد. عالوه بر 
این شــرایط الزم بــرای اندازه گیری های مورد نیــاز CFD مدلینگ جهت 
کاهش فراهم شــد و همچنین با حضور کارشــناس های شرکت های میمو 
و FCT اســترالیا مصــرف مازوت کاهــش و در برخی از موارد حذف شــد.
مهنــدس اقبالیــان دربــاره واحد آســیاب مواد اعــالم کرد: آســیاب مواد 
کارخانــه با ظرفیت اســمی 200تن در ســاعت اســت که در ســال1396 
کارکــرد آن بــه یــك میلیــون و 275هــزار و 468تــن رســیده اســت.
وی ادامــه داد: در ســال مــورد گــزارش دپارتمــان پخــت 787هــزار و 
912تــن کلینكــر تولیــد کــرده و 20میلیــون و 192هزار لیتــر مازوت 
و 59میلیــون و 871هــزار مترمكعــب گازطبیعــی مصرف شــده اســت.
در ادامه این جلسه حســابرس و بازرس قانونی شرکت در گزارش حسابرسی 
خود به موضوع میزان ســهام شــناور شرکت اشاره داشــت که هیات رییسه 
مجمع در پاســخ گفت: قصد داریم در صورت مساعد شدن بازار سهام شناور 
شــرکت را حداقل به 10درصد برســانیم. جناب حیدری که در مقام ریاست 
مجمع و ســهامدار عمده حضور در مجمع داشــت در انتهای مجمع با تشكر 
از درایــت و تدبیر مهندس اقبالیان و تیم مدیریت که در شــرایط ســخت و 
دشــواری که صنعت کانی و شرکت های سیمان شــرق کشور بیشتر به آن 
روبه رو هســتند اعالم کرد که این تیم مدیریــت از حمایت جدی هلدینگ 

رشد ۱8درصدی صادرات در سیمان قاین با مهندس اقبالیان
تقسیم سود 2700 ریالی به ازای هر سهم

طالی سرخ و سیمان خاکستری سوغات صادراتی قاین
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برخوردار می باشــد چرا که باور داریم این مدیر مدیر توانســتن هاســت و با 
مدیریتش نشــان داده که با درک درســت از مقتضیات بازار سرمایه و توجه 
جــدی به امر بهــره وری و باال بردن راندمان ســخت ترین شــرایط هم در 
جهت ارزش آفرینی و ســودآوری لحظه ای را بدون برنامه پیش نخواهد برد. 
شــاهد گفتــار جناب حیــدری همین بس کــه در امر بهــره وری و بهینه 
ســازی میزان اســتفاده انرژی به  791 کیلو کالری رســیده که نســبت به 
ســال گذشــته حدود 50 کالری کمتر شــده اســت. شــایان ذکر است در 
شــرق کشور 12 شــرکت ســیمانی داریم که با توجه به بازار محدود استان 
خراســان و پراکندگی زیاد دکترین مدیریت شــرکت به امر صادرات ، فروش 
داخلــی نقدی، ارتقاء کیفیت، شناســایی بازارهای هدف قرار گرفته اســت.

و به همین اســاس اســت که شــرکت در امــر صادرات 24 درصد نســبت 
بــه پیــش بینی افزایش داشــته و نســبت به ســال قبل 18 درصد رشــد 
داشــته اســت و در کل با تحویــل 805 هزار تن ســیمان کــه از باالترین 
رکوردهای 20 ســاله اخیر می باشــد نســبت به بودجه 7 درصد و نســبت 
بــه پیش بینی 27 درصد باالتر ســود حاصــل کرده اســت آن هم در این 

بازار شــدید رقابتی با بیشــترین حجم صادرات به افغانســتان و پاکستان.
چابكســازی مجموعه با بازنشســته کردن نیروهای قدیمی و باالبودن 

بهــره وری نیروهای موجود و حذف مســئولیت هایــی که زائد و 
بالفایده بودند برای ســهامداران و ذینفعــان این خبر خوش 

را داشــت که شــرکت با این تعداد نیــرو این عملكرد در 
مقام مقایســه با سایر شرکتها نشــان خوب می دهد 

کــه چگونه به امر بهره وری توجه ویژه کرده اســت.
و حاصل شــده است رسیدن به ســود 1900 ریالی 

ســال 1396 نسبت به ســال 1395 که شرکت سود 
1600 ریالی کســب کرده بود. یك سودآوری با رشد عالی 

آن هــم در این شــرایط کاری در کنار لب خندان و دل شــاد 
ســهامداران و خبرنگار و کارشان حاضر از 
مجمع سیمان قاین که امری روتین گشته 
می توان از حضور بزرگان و متولیان صنعت 
کانی از جمله مهنــدس عباس صفاکیش، 
فاتح، جواهری، بنیــادی و ... دیگر مدیران 
ارشد صنعت ســیمان یاد کرد که نشان از 
ارج و قــرب و منزلت مهنــدس اقبالیان و 
ســیمان قاین و ســربداران تالشگرش بود.

در انتهــای این مجمــع با اکثریت اراء شــرکت ســیمان قاین - شــرکت 
ســیمان فارس و خوزســتان - شــرکت ســیمان ارومیه- شــرکت سیمان 
شــمال- شــرکت ســرمایه گــذاری توســعه صنعــت ســیمان بعنــوان 
اعضــای حقوقی هیــات مدیره برای ســال مالــی آتی انتخــاب گردیدند.

چشم انداز شركت سیمان قاین:
صنعــت  در  پیشــتاز  و  کشــور  شــرق  صنعتــی  واحــد  متعالی تریــن 
ســیمان از طریــق تولیــد انــواع ســیمان بــا کیفیــت برتــر و تكیه بر 
ســرمایه های انســانی در جهــت توســعه پایــدار و حصول افتخــار ملی

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

ا: اعتماد و احترام متقابل
ی: یكپارچگی و تعالی سازمانی

ن: نشاط و پویایی ذی نفعان

برنامه های پیش بینی شده برای سال 1397:
- با توجه به برنامه های اعالم شــده از طرف هولدینگ، وضعیت تولید در سال 

آینده به صورت زیر پیش بینی شده است:
کارکرد دوره 306   روز

تولید کلینكر 000 /710   تن
تولید سیمان 750/000   تن

- به منظور حفظ بازار در مناطق جغرافیایی توزیعی و همچنین توســعه بازار 
واحد فروش موظف به اجرای برنامه ذیل در سال مورد نظر گردید:

مقدار تحویل 750/000   تن
توزیع داخلی 337/500   تن

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

- استان سیستان و بلوچستان 4درصد
- توزیع صادراتی 412/500   تن

- افغانستان 382/500  تن
- پاکستان 30/000    تن

- انجام دو نوبت تعمیرات اساســی در راســتای نگهــداری تجهیزات و 
استمرار تولید مطابق برنامه بودجه
 PM بهبود مستمر سیستم -

- انجام پروژه ها طبق استراتژی مدون شامل:
- فروش دارایی های غیرمولد
- سنجش رضایت مشتریان

- تالش در جهت استفاده از افزودنی ها و کمك سایش 
در آسیاب های سیمان برای افزایش تولید سیمان و کاهش 
قیمت تمام شــده با حفظ کیفیت و رضایت مندی مشتری.

- اجرای CFD مدلینگ در راستای کاهش و حذف مصرف مازوت 
با جابجایــی محل نازل های ســوخت گاز

- بررســی شــرایط افراد متقاضی از قانون 
سخت و زیان آور

- پیاده سازی S5 در قسمتهای مختلف کارخانه
- راه اندازی آزمایشگاه بتن

HSEE واحــد  ســاختمان  بهســازی   -
- تعویض گلوگاه آسیاب ها

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

- ادامه اقدامات مربوط به تبدیل الكتروفیلترهای آسیابهای سیمان تا اجرای کامل آن.

گزارش کامل این مجمع در وبســایت اقتصاد و بيمه ...
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مهندس علیرضا خیاط مدیرعاملی که کاوه را بیاد می آورد
عملکرد خیره کننده و رکورد زنی شرکت آهن و فوالد ارفع

مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه صاحبان ســهام شــرکت آهــن و فوالد 
فرهنگــی  مجموعــه  محــل  در   1397/2/31 مــورخ  ارفع)ســهامی عام( 
ورزشــی وزارت کار و امــور اجتماعــی، ســالن تــالش برگــزار گردیــد. 
در ایــن مجمع کــه با حضــور 90/57 درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی 
، اعضــاء هیــات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بــازرس قانونــی برگزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقــای مرتضی علی 
اکبــری بود، که جنابان خســرو شــعبانی و غالمرضا عظیم نــژاد در مقام نظار 
اول و دوم و آقــای علیرضــا خیاط به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گــزارش هیات مدیــره به مجمع مربوط بــه اهم فعالیتهای 
صورت پذیرفته در طی ســال مالی منتهی به 1396/12/29 و پس از اســتماع 
گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  
تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 و با تقســیم سود 

900 ریالی به ازای هر ســهم بــه کار خود پایان دادند.
موسسه حسابرسی رایمند و همكاران به عنوان بازرس 
قانونی و حســابرس شــرکت و موسســه حسابرسی 
هوشــیار ممیز بازرس علــی البدل انتخــاب گردید. 
مجمع ساالنه شــرکت آهن و فوالد ارفع عاملی بود که 
ســحر نخورده با زبان روزه از تحریریه نشریه تا به تاالر 
تالش ره بپیماییم تا مهندس علیرضا خیاط مدیرعاملی 
که همتــش یاد کاوه آهنگــر را به ذهنم مــی آورد و 
مدیریتش یك کالس کاری ...... که با تیم مدیریت خود 
چگونه این ســال سخت اقتصادی را پشت سر گذاردند. 
من زخود بی خود شــده به تعمق می روم که این روزها 
که متعلق به حكیم طوسی است چه شهادتی مهمتر از 

غیرت تالشگران شرکت آهن و فوالد ارفع به آهن گر و اسطوره کتاب شاهنامه. در 
پانل هیات رئیسه مجمع نخبگان بازار سرمایه بخصوص مدیر بنام آشنا جناب علی 
اکبری و آنگاه که بند چهار گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی اعالم کرد:

4- به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده در باال ، وضعیت مالی شرکت آهن 
و فوالد ارفع )سهامی عام( در تاریخ 29 اسفند ماه 1396 و عملكرد مالی و جریانهای 
نقدی شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، 
طبق اســتانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد. تاالر به پاس این 
شــفافیت مالی و این تالش مدیر ارشد مالی، با طنین صلوات عطرآگین گردید.

این شرکت در حالی مجمع پایان سال مالی خود را برگزار کرد که با تحقق سود 
خالص 276 میلیارد تومانی رشد 150 درصدی در کسب سود برای سال مالی 96 

به نسبت سال مالی 95 را تجربه کرده است.
سال 96 عملكرد فوالد ارفع خیره کننده بوده است این را دوست و دشمن گواهی 
می دهند و این چگونه مسیر رشد پیمودن را مهندس علیرضا خیابان مدیر خوش 
فكر شــرکت در گزاش جامع خود به تشــریح پرداخت که اهم آن موارد زیر بود:

- دستیابی به ظرفیت اسمی تولید مجتمع و تحقق ظرفیت تولید 801 هزار تن 
در واحد فوالدسازی

- عبور از ظرفیت اســمی تولید برای چهارمین ســال در واحد احیاء مســتقیم
- فروش بیش از 783 هزار تن شمش فوالد

- استفاده بیشتر از آهن اسفنجی واحد احیا بعنوان نهاده ارزانتر و مطمئن تر از نظر 
دسترسی و همچنین تامین نیازهای شرکت از طریق بازار به منظور فراهم آمدن 

شرایط تولید 801 هزار تنی

- تولید فوالدهای کیفی و LOW ALLOY جهت رقابت با محصوالت خارجی
- اتمــام عملیــات اجرایی ســاخت تصفیه خانه پســاب فوالدســازی جهت 
جلوگیــری از آلودگــی محیــط زیســت و صرفــه جویــی در مصــرف آب
مدیر بازارشــناس و برجسته کشور در ادامه افزود شــرکت آهن و فوالد ارفع در 
ســال گذشته با تولید 850 هزار تن آهن اسفنجی حدود 4 درصد آهن اسفنجی 
تولید شــده در کشــور را به خود اختصاص داده اســت که این مبلغ کل فروش 
ســال بیش بالغ بــر یك هزار و 339 میلیــارد تومانی را حاصل کرد که رشــد 
49 درصدی نســبت به ســال 95 را در بر داشت. از ســوی دیگر با تالش فراوان 
توانستیم هزینه های مالی شــرکت که بر گرفته از تسهیالت اخذ شده در سال 
هــای پیش بود را 6 درصد کاهش دهیــم و همچنین هزینه های عملیاتی نیز 
به میزان 95 درصد کاهش داشــته که مجموع این فعالیت ها رشد 150 درصد 
ســود خالص به میــزان 267 میلیارد تومان در پایان ســال را بــه ارمغان آورد.

در خصوص تولیدات نیز دو محصول عمده شمش فوالدی 
و بریكت هر کدام با رشد 11 و 7 درصدی مواجه شدند 
و گفتنی اســت افزایش تولید و فروش شمش فوالدی 
عمدتا به علت افزایش بهره وری تولید و بكارگیری روش 
های خاص از طریق انتخاب مواد اولیه مناسب در حین 
کاهش مصرف انرژی و آب در طول سال گذشته است.
مدیرعامــل و عضو هیات مدیره شــرکت در خصوص 
بدهــی هــای ارزی به بانــك صنعت و معــدن نیز به 
ارائــه توضیحاتــی پرداخت از جمله اینكــه به منظور 
اصالح ســاختار مالی شــرکت و تعیین تكلیف بدهی 
ارزی بــه بانك صنعــت و معدن که همــواره صورت 
های مالی را دســتخوش نوســانات شــدید می کرد 
در ســال 96 تفاهم نامه ویژه مشــمولین ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت 
پذیر با بانك مذکور منعقد و با تقســیط بازپرداخــت بدهی مذکور در چارچوب 
ریالی شــدن تســهیالت، بهبود قابل توجهی در ساختار مالی شرکت ایجاد شد.
شــایان ذکر اســت کاهش قابل توجه در وجه نقد طی دوره در ســال 96 ناشی 
از موضــوع اخیــر و پرداخــت مبلغ 182 میلیــارد تومان بابت تســویه بدهی 
تســهیالت مالی شرکت اســت که عمدتا در پایان ســال صورت پذیرفته است.
در ادامه مجمع مهندس خیاط به تشــریح چشم انداز مجموعه پرداخته و اضافه 
کــرد: افزایش صادرات به میزان 50 درصد و کوتاه نمودن مدت اخذ سفارشــات 
از مهمترین امور پیش روی شــرکت اســت. از ســوی دیگر ایجاد مكانیزم های 
جدیــد اخذ وجــه از محل صــادرات و روش های جدید عقد قرارداد براســاس 
صرف و صالح شــرکت و ذینفعان حضور مســتمر و حفظ سهمیه در بازارهای 
داخلــی و خارجــی می تواند از چشــم اندازهای روشــن این مجموعه باشــد.
مدیر مدبر شرکت همچنین یك خبر خوش در خصوص افزایش تولید و فروش شمش 
فوالد برای سال آتی داشت؛ با اقدامات و تالش های صورت گرفته در مجموعه پیش 
بینی می کنیم برای سال 97 رکورد فروش سال گذشته را پشت سر بگذاریم و به 
فروش 1/2 میلیون تنی در واحد احیا و یك میلیون تنی در واحد فوالدسازی برسیم.
دیگــر برنامــه ها و اهــداف مجموعه ارفع در ســال آتی به شــرح زیر اســت:
- تامین گندله مصرفی به میزان حدود 1/5 میلیون تن از گندله سازی چادرملو
- تامیــن اهن اســفنجی مــورد نیــاز کارخانــه از واحدهای تولیــدی مجاور 
جهت دســتیابی به ظرفیت اســمی و گذر از ظرفیت اســمی تولید شــمش
- آمادگــی بــرای تامیــن قزاضه آهن فرآوری شــده تا ســقف 98 هــزار تن
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گزارش مقبول حسابرس
در ادامــه جلســه مجمع نوبــت به اســتماع گزارش حســابرس رســید و از 
آنجــا کــه گزارش صــورت های مالی شــرکت در ســطح کیفی باالیــی بود، 
حسابرســی بنــدی را در خصــوص ایــرادات حسابرســی وجــود نداشــت.

در پایان پس از استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس قانونی شرکت، نوبت به 
تقسیم سود و تصویب صورت های مالی رسید. در این قسمت نیز رئیس مجمع با 
اعالم رقم سود 300 میلیارد تومانی با احتساب سود انباشته نظر به تقسیم سود 
بیش ازرقم 894 ریالی برای هر سهم در سال 96 داشت. از این رو نهایتا با تقسیم 
ســود 900 ریالی که عددی بیشتر از حد انتظار بود کام سهامداران شیرین شد.

پیام هیات مدیره 
هیات مدیره و کارکنان شرکت ضمن خوشامدگویي و خیر مقدم به نماینده محترم 
سازمان بورس و اوراق بهادر ، بازرس محترم قانوني و کلیه مهمانان عزیز سپاس خود را 
از سهامداران محترم که همواره در کنار و حامي شرکت بوده اند ابراز و به منظور روشن 
ساختن وضعیت عمومي شرکت موارد قابل توجه را در ادامه به اطالع مي رساند .

بیان استراتژي 
شركت چشم انداز و ماموریت: 

با استعانت از خداوند متعال و تكیه بر منابع انساني کار آمد، ماموریت اصلي شرکت 
و همچنین چشم انداز سال آتي تولید 850 هزار تن شمش فوالدي با کیفیت بر 
اساس اســتانداردهاي ملي و بین المللي است ، در کنار آن حفظ اصول اخالقي 
وکرامت انساني،کار آمدي، مشتري مداري و بهبود مستمر سرلوحه امور شرکت 
خواهد بود. با رعایت اصول اساســي یاد شده ، تامین نیاز واحدهاي نورد و ایجاد 
ارزش پایدار براي سهامداران و افزایش بهره وري در تولید و افزایش انگیزه کارکنان 
در جهت پیشــبرد اهداف عالیه ســازمان از دیگر ماموریتهاي شرکت مي باشد. 
در این راســتا باال بردن ظرفیت عملي تولید شمش فوالدي در ظرفیت باالتر از 
میزان اسمي در کنار حفظ و ارتقاي ظرفیت واحد احیاء مستقیم و بهینه سازي 
مصرف مواد اولیه و حامل هاي انرژي در روند تولید مد نظر شــرکت خواهد بود.

مرور كلي بر عملكرد شركت و دستاوردهاي مهم در سال139۶ 
در سال مورد گزارش شرکت آهن و فوالد ارفع به منظور حضور موثر در صنعت فوالد 
اقدامات بسزایي انجام داده است که دستاورد هاي حاصل به شرح زیر مي باشد : 
-  گذر از ظرفیت اسمي و دستیابي به تولید 801 هزار تن در تولید شمش فوالدي 

در سال 1396
-  فروش 783 هزار تني شمش فوالدي

-  استفاده بیشتر از آهن اسفنجي واحد احیا بعنوان نهاده ارزانتر و مطمئن تر از 
نظر دسترسي و همچنین تامین نیازهاي شرکت از طریق بازار بمنظور فراهم آمدن 

شرایط دسترسي به ظرفیت 801 هزار تن
- افزایش تولید در طول ســال و حرکت به ســمت دستیابي به ظرفیت باالتر از 

ظرفیت اسمي تولید
- تامیــن مواد اولیه ، قطعات یدکي و رزرو براي تجهیزات اصلي مورد نیاز جهت 

اطمینان و تثبیت تولید
- اتمام عملیات اجرایي ساخت تصفیه خانه پساب فوالد سازي جهت جلوگیري 
از آلودگي محیط زیست و همچنین صرفه جویي در مصرف آب از طریق بازیافت 

آب مصرفي

-  تولیدفــوالد هاي کیفــي وLow Alloy  جهت رقابت با محصوالت خارجي. 
- ممیــزي گواهینامه هاي اســتاندارد و ایزوهاي موجــود جهت حفظ و ارتقاي 
شــرایط شــامل اســتانداردهاي ایزو 9001 در خصوص فرایندهاي ســازماني 
و ایــزو 14001 در خصــوص ایمني و بهداشــت و ایــزو 18001 در خصوص 
HSE Management System مســائل زیســت محیطي و اخذ گواهینامه

- شــروع پروژه شناســایي و مدل سازي فرایندهاي شــرکت و تكمیل فرمهاي 
فرآیندهاي شرکت

-  ادامه عملیات اجرایي در جهت پیاده ســازي سیستمهاي یكپارچه )MIS (در 
کلیه بخشــهاي شرکت اعم از برنامه ریزي تولید، تعمیرات ، سفارشات و انبارها ، 

خرید و تدارکات ، فروش و بخشهاي مختلف مالي و اقتصادي
-  تسویه حساب با پیمانكاران دوره ساخت

-  کاهش هزینه هاي بهره برداري با تشكیل دفتر فني وسیعتر و نظارت مستمر 
براي بهبود

-  انجام تعمیرات اساسي دوره اي واحد احیاء
-  تعیین تكلیف بدهي ارزي شرکت از طریق تنظیم تفاهم نامه با بانك صنعت و 

معدن و تسویه قسمت عمده این بدهي
 برنامه ها و چشم انداز وضعیت شركت براي سال مالي آتي 

تامین و تدارک بهینه خرید و سفارشات
-   تامین گندله مصرفي به میزان حدود 1/5 میلیون تن از گندله سازي چادرملو و 

عندالزوم از واحدهاي مشابه دیگر. 
-  تامیــن آهن اســفنجي مورد نیــاز کارخانــه از واحدهاي تولیــدي مجاور 
جهت دســتیابي به ظرفیت اســمي و گذر از ظرفیت اســمي تولید شــمش
- آمادگــي بــراي تامیــن قراضه آهن فرآوري شــده تا ســقف 98هــزار تن
- برنامه ریزي خرید و سفارش به هنگام الكترود ، فروآلیاژها و سایر مواد مورد نیاز تولید

افزایش توان تولید عملي کارخانه
- حفــظ تولید بــاالي آهن اســفنجي و تولید آهن اســفنجي کیفــي مورد 
نیــاز واحــد فوالدســازي جهت کاهــش مصــارف انــرژي و ایجاد ســرباره

برنامه هاي آینده شركت
-  افزایش تولید جهت رســیدن به ظرفیت 1/2 میلیون تن در واحد احیاء و یك 

میلیون تن در واحد فوالد سازي
-  کاهش هزینــه هاي تولید از طریق خریدهاي اقتصــادي از تامین کنندگان 
اصلي و کاهش مصارف مواد اولیه از طریق بكارگیري روشــهاي تولید مناســب
- ارتقــاي کیفیت محصــوالت ، بهبــود مســتمر و تولید فوالدهــاي کیفي

- اهتمام به تولید پاک و حفظ محیط زیست 
-  بهره برداري از بخش هاي تكمیل شــده از جمله خط انتقال آب ســیاهكوه
-  تداوم افزایش بهره وري و کاهش هزینه ها در قسمت هاي مختلف از جمله بهبود 

مصرف آب ، برق و گاز 
-  تداوم حضور بیشــتر در بازارهاي خارجي جهت فروش محصوالت به ســبب 

جستجوي بازارهاي باثبات
- اصالح ساختار مالي از طریق افزایش سرمایه و بازپرداخت اقساط 

-  حفظ نیروي انساني ماهر و آموزش دیده و استفاده از نیروهاي موجود
-  ارتقاي دانش فني و حرفه اي کارکنان
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دکتر علی سنگینیان جوان عالم به عمل
در سمگا هم سود داشت هم برنامه

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

برای کهن ســالی چون من که بیش از نیم قرن است در پرسه زدن به  کوچه 
باغهای بازار ســرمایه و سیاست مشغول هستم کافیست که کوچكترین اثری 
را چون دید، به ذات و درون آن فكر نكرده، نیاندیشــیده و پی نبرده قضاوت 
نكنم که کجا دانند حال ما ســبكباالن محمل ها . مجمع ساالنه شرکت گروه 
ســرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران در هتل بین المللی واقع 
در فرودگاه امام خمینی آن هم ســاعت نه صبح برای همچو منی که نه پای 
رفتن می دارد و نه اســب راهوار اجازه سفر دار که آنهم به لطف معاون قطار 
سوز شهرداری تهران که تنها عدم اختصاص سهمیه طرح ترافیك خبرنگاران 
شــد قوز باالقوز! پس می ماند خط یازده ایســتگاه تا رودخانه شور وزآنجا به 
فــرودگاه و پس آن به هتل. در ســالن هتل، میز کاری واحد بورس شــرکت 
مســتقر بود که من خسته چون دیر رســیدم فرمودند لیست بسته شده و نه 
حرمت موی ســپید نگه داشتند و نه معرفت ســهام داری اثری و نه در این 
ســامان شناخت به اهل قلم حرمتی که خدای عزوجل فرمود نون والقلم و ما 
یسطرون ... بهر حال در بسته روبرو به لطف سهام داری باز و راه تاالر گشوده 
شــد و پانل هیات رئیســه که در آن پیش کســوتان بازار سرمایه و مدرسان 
دانشــگاهی بر مســند بودند حدود 82 درصدســهام دار در صندلیهای تاالر 
تك و توک ســراپا گوش به گزارش عملكرد مدیر جوان و فرهیخته شــرکت 
سخت مشغول. دیدن مدیر جوان و آشنا به دانش روز و عملكرد نیكو و دارای 
برنامه مدون مدیریتی برای آینده همه خســتگی راه و کم لطفی ارباب کار در 
برخورد را از تن برون کرد که باورم هست که یك مرد جنگی به از صد هزار .

اســتاد دکتر طاهری که هر چه دانش از علم و عدد دارم از اوســت و افتخار 
شــاگردیش را در دوره پیش از انقالب می داشــتم، جناب هاشمی از مدیران 
و عالمــان بانكی که کوله باری از تجربه و علم بازار ســرمایه و صنعت بانكی 
در چنتــه مــی دارد و جوان نیكو ســیرت و عالم به علم و عمل در کســوت 
مدیرعاملی و نایب رئیســی هیات مدیره و آنچه بر من صفای روز شد آن بود 
که مابقی بهانه ای بیش نبود که جمع خرد جمعی در اینجا معنایی تازه دارد.

گله کوچك حقیر در بند انتخاب روزنامه لطف پانل نشینان را در پی داشت و قول 
دکتر علی سنگینیان بر حل مشكل اهل مطبوع که رقص کنان در ذهن بازگشتم 
واین گزارش آن است که عرض شود هم سود دارند و هم برنامه برای اعتالی برند 
و جایگاه شرکت سمگا. توانا بود ذهن و دست و بخت تان مدیران آبدیده کشور.  
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری 
میــراث فرهنگی و گردشــگری ایران )ســهامی عام( مــورخ 1397/02/24 
در محــل هتل هــای بین المللی فرودگاه امام خمینی )ره( تشــكیل شــد.

در ایــن مجمع که با حضور 80/23 درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی، 
اعضــای هیات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بازرس قانونی برگزار شــد، ریاســت مجمــع بر عهده آقای ســیدبهاءالدین 
حسینی هاشمی بود که جنابان محمدصادق طاهری و عباس صمیمی در مقام 
نظار اول و دوم و خانم ســاره محبعلی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

در ادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمــع مربوط به اهم فعالیت های 

صورت پذیرفته طی ســال مالی منتهــی به 1396/9/30 و پس از اســتماع 
گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنیــن صلوات خود 
ضمــن  تصویب صورت هــای مالی و تنفیــذ معامالت مشــمول ماده 129 
با تقســیم ســود 150 ریالی به ازای هر ســهم بــه کار خود پایــان دادند.

اشــخاص زیر به عنوان اعضای هیات مدیره یك شــرکت برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند:

اعضای اصلی
1- شرکت فراز عمران آریانا )سهامی خاص( - عضو اصلی

2- شرکت طلوع مروارید کیش )سهامی خاص( - عضو اصلی
3- شرکت طرح سازه تنیان )سهامی خاص( - عضو اصلی

4- شرکت پاتین بین الملل پردیس )سهامی خاص( - عضو اصلی
5- شرکت توسعه امید افق گردشگری)سهامی خاص( - عضو اصلی

6- شرکت توسعه امید مبین )سهامی خاص( - عضو علی البدل
7- شرکت سكانداران تجارت پرشیا )سهامی خاص( - عضو علی البدل

پیام هیات مدیره
آمارهــای رســمی از گــزارش مالی بیــش از 800 میلیــارد دالری صنعت 
گردشــگری در ســال 2016 حكایــت دارد و بر این اســاس اقتصاد برخی 
کشــورها عمدتا بر صنعت گردشــگری و گردش مالی آن اســتوار است . اما 
ایران به رغم برخورداری از جاذبه های طبیعی و تاریخی ســهمی بسیار اندک 
از ایــن گردش مالی در اختیــار دارد و این موضوع نشــان می دهد، صنعت 
گردشــگری نتوانسته اســت نقش خود را به عنوان پیشران مهم اقتصادی در 
کشــور ایفا کند که دلیل اصلی آن به اشــكاالت و کاســتی های موجود در 
ایــن زمینه از جمله کمبــود امكانات رفاهی، بی توجهی به ســرمایه گذاری 
در زیر ســاخت های گردشــگری، بی توجهی به آثــار و ابنیه تاریخی و عدم 
وجود سیاســت کارآمده و هماهنگ برای توســعه ایــن صنعت بر می گردد.
از این رو، سمگا تالش می کند با تسهیل جذب سرمایه در این بخش، تا حد امكان 
، بخشی از کمبود زیرساخت های رفاهی در کشور را جبران کرده و از این طریق 
با توســعه صنعت گردشگری، ارزش مناسبی برای سهامداران خود خلق کند.
سمگا به طور مســتقیم و همچنین از طریق شرکت های زیرمجموعه، پروژه 
های متعددی در ســطح کشور در دســت اجرا دارد که از آن جمله می توان 
به پروژه اداری، تجاری و وهتلی اق نیایش، پروژه تجاری و اقامتی ســیرجان، 
مرمت و بازســازی گرانــد هتل قزوین و کاروانســروای کرمان اشــاره کرد.
عالوه بر این ، ســمگا ورود جدیدی تر به بازار ســرمایه و سرمایه گذاری در 
این بازار را در دســتور کار خود دارد. بر همین اســاس، تكمیل زنجیره ارزش 
فعالیت در بازار ســرمایه از طریق تاســیس یا تملیك نهادهای مالی فعال در 
بازار از جمله شــرکت کارگزاری، سبدگردانی و تامین سرمایه مورد توجه قرار 
گرفته اســت که در تاریخ تهیه گزارش، ســهام یك شرکت کارگزاری و یك 
شرکت ســبدگردانی به تملك سمگا درآمده است که در اینده از خدمات آن 
ها برای گروه استفاده خواهد شد. سرمایه گذاری در پرتفوی سهام و همچنین 
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برنامه ریزی برای خرید ســهام مدیریتی شــرکت های با قابلیت سودآوری با 
دوام نیز از برنامه های دیگری اســت که در این حوزه پیگیری خواهد شــد.

با توجه به گسترش روزافزون کسب و کارهای نوپا و حوزه فن آوری اطالعات، 
سرمایه گذاری در استارت آپ ها و ورود به عرصه سرمایه گذاری مخاطره پذیر 
نیز سیاست دیگری است که توسط سمگا به نمایندگی از گروه مالی گردشگری 
تعریف شــده است. براین اساس، عالوه بر تجهیز تیم کارشناسی، فرصت های 
مناســب ســرمایه گذاری در این حوزه به صورت مداوم پایش می شود که تا 
ایــن تاریخ در 2 مورد با کارآفرینان برتر به توافق اصولی هم رســیده اســت.

تامین مالی پروژه های در دست اجرا و استفاده از همه ظرفیت های بازار مالی 
از جمله بازار سرمایه و منابع صندوق توسعه ملی هم اقدام دیگری بوده است  
که در این دوره مورد توجه قرار گرفته اســت. با توجه به مشكالت نظام بانكی 
کشور، به نظر می رسد تكمیل پروژه های بزرگ بدون استفاده از همه ظرفیت 
های بازار مالی به سختی ممكن است؛ از این رو، انتشار اوراق بدهی و استفاده 
از ســایر ابزارهای بازار سرمایه و همچنین استفاده از منابع ترجیحی صندوق 
توسعه ملی در دســتور کار قرار دارد که بخشی از آن به نتیجه رسیده است.

هیــات مدیره در پایــان از همراهی همــه ســهامداران و ذی نفعان محترم 
تشــكر مــی کنــد و امیدوار اســت بــا تكمیل برنامــه های تدوین شــده 
روز بــه روز شاهدتوســعه فعالیت ها و افزایش ســودآوری ســمگا باشــیم.     

برنامه هاي آینده شركت
با توجه به برنامه ریزي هاي انجام شــده براي ســال آتي، عــالوه بر پیگیري و 
بهبود فعالیت هاي گذشــته، شرکت ســمگا به دنبال پیشبرد موارد زیر است:

1-تســریع در مرمت و شــروع بهره برداری از پروژه های گراند هتل قزوین و 
کاروانسرای وکیل کرمان.

2- نظارت بــر بهره برداری کاراتــر پروژه هاي موجود شــامل بهره برداری از 
هتل هاي بین المللي فرودگاه امام خمیني)ره(

3- واگذاري بخشی از ســهام شرکت هاي نگین افق نیایش، توسعه اقتصادی 
نگین گردشــگری ایرانیان و توسعه گردشگري آریا زیگورات مطابق با بودجه 

پیش بیني شده سال مالي منتهي به 1397/9/30.
4- پیگیري تاسیس تامین سرمایه ثمین

5- خرید و بهره برداری هتل هاي 4 و 5 ستاره در راستاي توسعه زیرساخت هاي 

گردشگري
6- شناسایي و بررسي فرصت هاي سرمایه گذاري جدید

7- گسترش فعالیت در بازار ســرمایه از طریق تكمیل ذخیره ارزش و خرید 
سهام شرکت های کارگزاری و سبدگردانی

8-تامین مالي پروژه ها با استفاده از ابزارهاي نوین بازار سرمایه ازجمله انتشار 
صكوک منفعت، صكوک استصناع، اجاره و ...

9- تكمیل پروژه های در دست اجرا
ارزش های بنیادین سمگا:

1- مدیریت بر مبنای علم
2-  پیشرو بودن

3-  کیفیت خدمات
4-  مشتری مداری
5-  کرامت انسانی

6- ارتقاء فرهنگ و هنر ایرانی
بیانیه ماموریت سمگا:

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

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

بر مبنای برنامه استراتژیك ســمگا، حوزه خدمات آتی سمگا شامل خدمات 
ســرمایه گذاری، مدیریت ســرمایه گذاری و مدیریت بهره برداری خواهد بود.

واحدهای استراتژیك كسب وكار در سمگا:
بر اساس مطالعات صورت گرفته واحدهای استراتژیك کسب وکار در سمگا 5 

حوزه به قرار زیر را شامل می شود:
- خدمات گردشگری

- تأسیسات اقامتی، هتل، متل و کمپینگ داخلی
- مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی 

- مجتمع های تفریحی
- زیرساخت های فناوری اطالعات
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اخبار بانک و بیمه

تحكیم همكاری های بانك تجارت و شركت 
ملی نفت

روز  واپســین  دوشــنبه  کــه  دیــدار  ایــن  در 
اردیبهشــت ماه در محل وزارت نفت برگزار شد، 
دولت آبــادی با اشــاره به همكاری های پیشــین 
بانك تجــارت و وزارت نفت، به بررســی آخرین 
وضعیــت مالی حاصــل از این روابــط پرداخت.

مدیرعامــل بانك تجــارت با بیان اینكه اســاس 
خدمت رســانی ما به مجموعه وزارت نفت، تامین 
بهینــه نیازهای مالــی و بانكی ایــن مجموعه و 
دســتیابی به روابط برد - برد اســت افزود: بانك 
تجارت طــی ماه های اخیر با انجام بررســی های 
میدانــی، طرح صندوق پروژه هــای وزارت نفت را 
پیشــنهاد داده و با کســب تایید مراجع ذیصالح 
از جملــه وزارت اقتصاد و بانك مرکزی، توانســته 
ضمــن ایجاد راهــكاری مناســب بــرای تامین 
منابع ارزی طرح توســعه پروژه های وزارت نفت، 
مســیر را برای ســامان دهی ارزهای ســرگردان 
و پیشــگیری از ایجــاد حباب در نــرخ ارز فراهم 
آورد که بر اســاس نظرات کارشناســان خبره این 
حــوزه با عملیاتی شــدن این طرح شــاهد اثرات 
مثبت فعالیت صندوق های مذکــور خواهیم بود.

بیلكار مدیر مالی شرکت ملی نفت ایران نیز با اشاره 
به قدمت همكاری های دو طرف و بیان توانمندی 
های بانك تجــارت در بخش بانكداری بین الملل 
و خدمات ارزی بر توســعه همكاری ها تاکید کرد.
: مشاركت  رییس سندیكای فوالد كشــور 
پارس فوالد ســبزوار  پارســیان در  بانك 
موفقیــت این طــرح را تضمیــن می كند

رییس ســندیكای فوالد ، گفت: مشــارکت بانك 
پارسیان به عنوان نماینده بخش خصوصی در طرح 
پارس فوالد سبزوار و استفاده از مدیران و مهندسین 
متخصص و توانمند داخلــی ازمهم ترین عواملی 
اســت که پیشــرفت این طرح را تسریع می کند.

او با اشــاره به دولتی بودن برخــی طرح ها بیان 
کرد: حضــور بخش خصوصی بــه خصوص بانك 
پارسیان درســرمایه گذاری این طرح ها به منزله 
کیفیــت و موفقیت طــرح اســت و ورود نكردن 
بخش دولتــی و حضور پررنگ بخش خصوصی به 
عنوان بارقه امیدی در اقتصاد کشــور می باشــد. 
عبداللهی تاکید کرد: طرح فوالد ســبزوار ازجمله 
طرح هایی اســت که جدا از بحث اســفنجی قرار 
است تا مرحله شمش و محصول نهایی ادامه یابد و 
سرمایه گذاری بانك پارسیان درطرح فوالد سبزوار 
سودآوری خوبی برای این بانك و مصالح اقتصادی 
کشور به همراه خواهد داشت و به جرات می توان 
گفت این طرح یكی از بهترین طرح هایی اســت 
که تا انجــام محصول نهایی پیــش خواهد رفت. 
از مزایای  بهره مندی ۲۰ هزار زوج جــوان، 
وام قرض الحســنه ازدواج بانــك آینــده

هم زمــان بــا 27 اردیبهشــت ماه و در ســومین 

ســال روز اتصال بانــك آینده به ســامانه ازدواج 
بانك مرکــزی ج.ا.ایران، تعــداد زوج های جوانی 
کــه از وام ازدواج ایــن بانــك، بهره مند شــدند؛ 
از مــرز 20 )بیســت( هــزار نفــر، عبــور کرد.

با گذشت سه ســال از فعالیت بانك آینده در این 
حوزه، تعداد واجدان شرایط تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج که بانك آینده را بدین منظور انتخاب کرده 
و در کوتاه تریــن زمان ممكن و بــدون حضور در 
صف انتظار از مزایای این تسهیالت، در مجموع به 
ارزش تقریبی 2 )دو( هزار میلیارد ریال، بهره مند 
شــدند؛ به بیش از 20 )بیســت(  هزار نفر رسید.

شایان ذکر است؛ بر اســاس سهمیه ابالغی بانك 
محترم مرکــزی ج.ا.ایران، پیش بینی می شــود؛ 
تا پایان ســال، بیش از  8 )هشــت ( هــزار نفر از 
جوانان عزیز نیز مشــمول دریافــت وام ازدواج از 
بانك آینده شــوند که بدین منظور، 140 شعبه از 
مجموع 197 شــعبه بانك آینده در سراسر کشور، 
بــا کمال افتخار و با نهایت ســرعت و ســهولت، 
آمــاده ارائه خدمات به این عزیــزان خواهند بود.
 تامیــن مالــی 13۰ میلیــون یورویــی 
بانــك صنعــت و معــدن بــرای تولید 
مــواد اولیه بخــش فــوالد در بندرعباس
طــرح فــوالد مادکــوش بــا تســهیالت ارزی 
130 میلیــون یورویــی بانك صنعــت و معدن 
ملــی در  توســعه  منابــع صنــدوق  از محــل 
شهرســتان بندرعبــاس در حــال اجرا اســت.

بــا بهره بــرداری از طرح یاد شــده کــه مراحل 
پایانی نصب ماشــین آالت و تجهیزات را ســپری 
میكنــد امكان تولیــد ســالیانه دو و نیم میلیون 
تن مــواد اولیه زنجیــره تولید فــوالد )گندله( و 
اشــتغال مســتقیم 360 نفــر فراهم می شــود.

گفتنــي اســت بــراي 25 طــرح فــوالدي که 
توســط بانــك صنعــت و معــدن تامیــن مالي 
شــده جمعــا 3 میلیــارد و 200 میلیــون یورو 
اختصــاص یافته اســت و با بهره بــرداري کامل 
از آنهــا براي 9900 نفر شــغل ایجاد مي شــود.
اعطای تقدیر نامــه و تندیس دومین دوره 
جایزه ملی تعالی و پیشــرفت به بانك سینا
تقدیرنامه  ســینا  بانك 
دومیــن  تندیــس  و 
ملــی  جایــزه  دوره 
تعالــی و پیشــرفت را 
بــه دلیــل تــالش در 
تعالی  الگوی  اســتقرار 
ســازمانی دریافت کرد.

در مراســمی کــه روز 
اردیبهشت  یكشنبه23 
بــا حضور  ماه جــاری 
مقامــات  از  جمعــی 
در محل دانشــگاه شهید بهشــتی تهران برگزار 
شــد، بانك ســینا به جهــت تالش در اســتقرار 
الگوی تعالی ســازمانی و برنامه ریــزی و اجرای 
آمــوزش، فراینــد خــود ارزیابــی و برنامه های 
بهبود موفــق به دریافت تندیــس و تقدیرنامه از 
دومین دوره جایزه ملی و تعالی پیشــرفت شــد. 
گفتنی است این جایزه پس از طی مراحل ارزیابی 
توسط ارزیابان و بررسی و صحه گذاری در کمیته 

علمی و داوری دبیرخانه  به بانك ســینا اعطا شد.
همزمان با روز ارتباطات و روابط عمومی صورت 
گرفت: رونمایی از شعار روابط عمومی بانك 
ملت در سال 97 با حضور رییس هیات مدیره

همزمــان بــا روز ارتباطات و روابــط عمومی و با 
حضور حســن روســتا، رییس هیات مدیره بانك 
ملت، از شــعار اداره کل دفتــر مدیریت و روابط 
عمومی ایــن بانك در ســال 97 رونمایی شــد.
روابط عمومی پویا و بینا، شعار روابط عمومی بانك 
ملت در ســال جاری خواهد بود و تمامی اهداف و 
برنامه ها با هدف تحقق این شعار تدوین خواهد شد.
حسن روســتا، رییس هیات مدیره بانك ملت در 
مراسم گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی 
بــا تبریك این روز و همچنیــن حلول ماه مبارک 
رمضان به همه دســت انــدرکاران روابط عمومی، 
اظهــار داشــت: امروز شــاهد بهتریــن روزهای 
بانــك ملت هســتیم و بی تردید یكــی از دالیل 
اصلی خوشــنامی، برنــد متعالــی، مقبولیت در 
بیــن اهالی اقتصاد، نقــش آفرینی در بخش های 
مختلــف، ایفای بهینه مســوولیت های اجتماعی 
و گره گشــایی از مشــكالت مــردم، وجود یك 
روابط عمومی قوی و کارآمد در این بانك اســت.

وی بــا اشــاره به ایــن نكته که روابــط عمومی، 
پیشــانی بانك اســت، خطــاب به مســووالن و 
کارکنــان اداره کل دفتر مدیریت و روابط عمومی 
گفت: شــما پرچم بانك را به اهتــزاز درآورده اید 
و می توانید همچنــان آن را در اهتزاز نگه دارید.
روســتا تاکید کرد: حرف و عمل شــما باعث این 
افتخارآفرینی ها شــده اســت و با حضور پررنگ 
تر شــما این پرچم بیشــتر برافراشته خواهد شد.
به  اعطای نشــان عالی مدیر ســال139۶ 

مدیرعامل بانك پاسارگاد

در سومین اجالس مدیران نمونه کشور، نشان عالی 
مدیر ســال، به پاس چهار دهه خدمات برجسته و 
پایدار در نظام بانكداری و اقتصادی، به آقای دکتر 
مجید قاسمی مدیر عامل بانك پاسارگاد اعطا شد.
بزرگترین گردهمایی مدیران نمونه کشــوری در 
ســال حمایت از کاالی ایرانی، با حضور مسؤوالن 
دســتگاه های اجرایی، استادان دانشگاه های معتبر 
داخلی و خارجی، مدیران ارشــد و کارشناســان 
ســازمان ها و نهادهــای دولتی و غیــر دولتی، با 
هدف اشــاعه  فرهنــگ مدیریت ایرانی اســالمی 
و عدالــت اجتماعی در جامعــه و تأکید بر نقش 
مدیریــت در بهبود فضای کســب و کار، در تاریخ 
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اخبار بانک و بیمه

8 اردیبهشــت 1397، در محل مرکز همایش های 
وزارت کشــور برگزار شد. در این مراسم، با اهدای 
لوح و نشان عالی مدیر ســال، به پاس چهار دهه 
خدمات برجســته و پایدار در نظــام بانكداری و 
اقتصادی، از آقای دکتر مجید قاســمی مدیرعامل 
بانك پاســارگاد تقدیر شد. گفتنی است سخنرانی 
مسؤوالن و مقامات عالی کشور در حوزه مدیریت 
اسالمی، ارایه آخرین روش های نوین مدیریتی در 
حوزه اقتصاد مقاومتی و نشســت های تخصصی و 
آموزشــی از دیگــر برنامه های ایــن اجالس بود.
كاهش ریسك همكاریهای كشوری درشرایط 

جدید ضرورت دارد

آقــای حمیدرضا معبودی با اشــاره به رفتار اخیر 
آمریكا و احتمال بروز شــرایط جدید برای کشور 
گفــت: همانطور که دکتر ظریــف در نامه خود به 
سازمان ملل اشاره کردند، آمریكا از ابتدای برجام 
تا امروز هرگز وظایف خود را در قبال برجام انجام 
نداده اســت و به تعبیری که در رســانه ها آمد ما 
در برجام از آمریكا چیزی عایدمان نشــد که حاال 
با خروج این کشــور از برجام از دست داده باشیم.

وی افزود: گرچه این تحریم ها نمی تواند ایران را به 
صورت مستقیم تحت تاثیر قرار دهد اما به صورت 
غیر مستقیم ممكن است بر ریسك همكاری طرف 
های تجاری و بانك های سایر کشورها با بانك های 
ایرانی و شرکای تجاری خود در ایران تاثیر گذار باشد.

مدیــر امور بیــن الملــل بانك توســعه صادرات 
ایــران در ادامه به آثار افزایش ریســك همكاری 
تجاری در کشــور پرداخت و گفت: به دو شــكل 
می توان افزایش ریســك همــكاری های تجاری 
را در کشــور مدیریت کــرد؛ راه اول اخذ تضامین 
الزم از ســوی دولت های طرف تجارت با کشــور 
است؛ به این شــكل که دولت کشور مورد نظر از 
بانــك ها و صاحبان صنعت و تجــارت خود برای 
همــكاری با ایــران حمایت کند؛ ایــن راهكار در 
دســتور کار مقامات سیاســی کشــور قرار دارد.
ایران در  بانك صادرات  مشــاركت ماندگار 
پروژه های بهداشتی و درمانی دومین استان 

پهناور كشور

مشارکت سازنده 544 میلیارد ریالی بانك صادرات 
ایران در بخش های بزرگ بهداشتی، درمانی و منابع 
آب اســتان سیستان و بلوچســتان ثمرات بزرگی 
برای مردم این استان طی سال 96 در پی داشت.

به گــزارش روابط عمومی بانك صــادرات ایران، 

عملكرد مثبت این بانك در حمایت از اجرای طرح 
های زیر بنایی بهداشتی، درمانی، توسعه و تامین 
منابع آب و همچنین بهینه سازی شبكه های آب و 
فاضالب این استان در سال 96 با تسهیالتی بالغ بر 
544 میلیارد ریال، منجر به بهره برداری نهایی از 
بیمارستان 200 تختخوابی دانشگاه علوم پزشكی 
زاهدان، توســعه تصفیه خانه آب شرب این شهر، 
تجهیز واحد های درمانی و بهداشــتی و همچنین 
اجرای پروژه بهینه ســازی شــبكه آب و فاضالب 
استان بوده که نقش مهمی در بهبود شرایط زیست 
محیطی و رفاهی مردم این استان ایفا کرده است.
مدیرعامــل بیمه آرمان عنــوان كرد: عدم 
تعامالت بین المللی، در بلند مدت به صنعت 

بیمه آسیب می زند.

چندی پیش رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص 
عقب نشــینی اروپایی ها نســبت به خرید سهام 
بیمه های ایرانــی به دلیل مواضع ترامپ گفته بود 
که مذاکراتی با چین، هند و روسیه آغاز شده است. 
بنابراین با خروج آمریكا از برجام مشكلی در صنعت 
بیمه و روابط بین المللی ما به وجود نخواهد آمد.

همتی معتقد است که صنعت بیمه ایران ظرفیت 
بســیار باالیی برای توسعه همكاری بین شرکت ها 
و نهادهای اقتصادی اروپایی دارد و ظرف دو سال 
گذشــته مذاکرات نزدیكی را با ســران بیمه های 
اصلی و تعییــن کننده اروپا داشــته و امیدواریم 
ایــن مذاکرات مــا را بــه نتایج بهتری برســاند.

به گفتــه همتی در حال حاضــر مذاکرات خوبی 
با اروپایــی ها داریم تا پــس از برجام، از ظرفیت 
شــرکت های اروپایی برای توســعه پوشش های 
بیمه ای اســتفاده  کنیم؛ در این  زمینه اقداماتی 
آغاز شــده اســت که البته برای ما بسیار ضروری 
بوده و حوزه کشتیرانی و نفتكش را شامل می شود. 
صنعت بیمه با تمهیداتی کــه دارد، این اطمینان 
را مــی دهد که بــا خروج آمریــكا از برجام هیچ 
مجموعه ای در کشــور بدون پوشش باقی نماند.
و  مالی  تخصصی خسارت های  نشست  اولین 
جانی بیمه های اتومبیل با حضور رؤسای شعب 

سراسر كشور
اولین نشست تخصصی آموزشی یكروزه خسارت های 
مالــی و جانی بیمه های اتومبیل با حضور رؤســای 
شعب سراسر کشور و مدیران فنی ستادی در محل 
مرکز آموزش شــرکت بیمه تعاون برگــزار گردید .

در این نشســت که با حضور و سخنرانی مدیر عامل 
محترم شرکت بیمه تعاون جناب آقای دکتر مظلومی 
همراه بود ، ضمن تاکید بر رعایت تمامی مفاد آیین 
نامه هاو ضوابط موجود ، تسهیل در صدور و پرداخت 
خسارت های پیش آمده را از مهمترین وظایف روسای 
شعب به منظور رعایت اصل مشتری مداری برشمردند .

در پایان این نشست ، جلسه هماهنگی پرسش و پاسخ 
مدیران ستادی و رؤسای محترم شعب برقرار و رؤسای 
شعب به بیان دیدگاه ها و مســائل خود پرداختند .

جناب آقای دكتر رحیــم لوی بنیس رئیس 
هیــات مدیره بیمــه میهن بــا مدیران و 

نمایندگان شعبه اصفهان دیدار كردند
جنــاب دکتر رحیم لــوی بنیــس  رئیس هیات 
مدیره بیمه میهن ضمن بازدید از شعبه و جلسه با 
نمایندگان راجع به مشكالت و رفع موانع پیش روی 
شــرکت و شعبه اصفهان بحث و تبادل نظر صورت 
گرفت و راهكارها و نوید روزهای پیش روی بســیار 
خوبی را به نمایندگان و پرســنل سرپرستی دادند

جناب دکتر رحیم لوی بنیس ضمن بازدید از شعبه 
و جلسه با نمایندگان راجع به مشكالت و رفع موانع 
پیش روی شرکت و شعبه اصفهان بحث و تبادل نظر 
صورت گرفت و راهكارها و نوید روزهای پیش روی 
بسیار خوبی را به نمایندگان و پرسنل سرپرستی دادند

ضمنا ایشــان عنوان نمودند ارتقا سطح توانگری و 
مالی شرکت در ماههای آتی, اصالح حدود اختیارت 
و گسترش و توانمند سازی شبكه فروش در جهت 
جذب پرتفوی با اعمال مدیریت ریسك از اهداف و 
اولویت های مهم مدیریت و دیگر عوامل میباشــد.

نرم افــزار بیمه پاســارگاد
شرکت بیمه پاسارگاد با اســتفاده از جدید ترین فناوری 
هــای ارتباط اینترنتــی، “نرم افــزار موبایلــی پرداخت 
اقســاط” بیمه عمر و تأمین آتیه را راه اندازی نموده است.
شرکت بیمه پاسارگاد در راستای حفظ امنیت خاطر بیمه 
گذاران و با تكیه بر نیروی انســانی جوان و مجرب خود و 
بهره گیری از دانش روز بیمه و فناوری اطالعات با بیش از ده 
سال سابقه فعالیت در صنعت بیمه کشور تالش کرده تا با 
راه اندازی نرم افزار موبایلی “همراه بیمه پاسارگاد” در زمان 
پرداخت اقساط بیمه های عمر و تأمین آتیه آرامش خاطر را به 
عنوان مهم ترین دستاورد بیمه، به مشتریان خود هدیه دهد.

در این راســتا، بیمه گذاران مــی توانند حق بیمه خود را 
توســط گوشــی تلفن همراه در زمانی اندک و در امنیت 
کامل با اســتفاده از تمام کارت های بانكی عضو شــبكه 
شــتاب پرداخت نمایند. گفتنی اســت، امكان دسترسی 
هر بیمه گــذار به کلیه بیمــه نامه های عمــر و تأمین 
آتیه ، امكان پرداخت اقســاط تمــام بیمه نامه های عمر 
و تأمیــن آتیه در هر زمان و مكان بدون شناســه قبض و 
شناسه پرداخت، به روزرســانی وضعیت اقساط پرداخت 
شــده حق بیمه، مشــاهده ســوابق پرداخت اقساط حق 
بیمه )با مشــخص بودن پرداخت در سررسید، پرداخت با 
تأخیر و اقســاط معوق( و... از مزایای این نرم افزار اســت.
در این نرم افزار امكان مشاهده تاریخچه پرداخت اقساط بیمه 
های عمر و تأمین آتیه و نیز پرداخت اقساط با انواع کارت 
های شبكه بانكی کشور فراهم شده است. بـرای دریـافـت 
ایـن نـــرم افـزار و نیـز آمـوزش نـحــــوه استـفـاده از آن 

می تـــوانـیـد به لیـنـك کــانـال تـلـگـرامـی
https://t.me/pasargadinsuranceCRM

و یا در اینستاگرام
  https://www.instagram.com/pasargad_apps

مراجعه نمایید.
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به پرداخت ملت؛ سود 2000 ریال حسابها شفاف بدون بند
دکتر ترابیان برندی در مدیریت صنعت آی تی و بانکداری 

صدای زنگ آمدن کاروان مجامع شــرکتهای بورســی نامدار منتهی به سالی مالی 
1396/12/29 بلند اســت و این بار با کاروان ســاالری شــرکت بــه پرداخت ملت 
)ســهامی عام( طنین این زنگ بلندتر بگوش می رسد. افتان و خیزان از دفتر نشریه 
تا فرمانیه کورس به کورس، ســواره و پیاده خود را با 70 سال سن و سابقه 30 ساله 
سردبیری چندین نشریه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و ... رساندم تا لبیكی باشد 
برای شایستگی و بایستگی مدیری که در کنار ســود 2000 ریالی به ازای هر سهم 
با حســابهای شفاف و بدون بند حســابرس و بازرس به میدان ارائه کارکرد آمده بود.
در بدو ورود به باشگاه بانك ملت بواسطه موی سپید و نشست های قبلی با مدیران عامل 
بانك ملت در همین جای بچه های خوب و مودب واحد سهام با ادب به پیشواز آمده و 
خوش آمد گفتند و تكریم بسیار... بیادم افتاد گفته یك مقامی اسبق که نباید اسمش 
برد که نقل می کرد وارد مجلسی شدم و مجری چنان عنان سخن رها کرد که ناباورانه 
می اندیشیدم این منصب ها از آن کیست، به اطراف نگریستم ولی کسی را مخاطب 
ندیدم و بعد متوجه شدم این القاب بمن بسته، بخود گفتم هنوز تملق به مقام دست از 
سر ما نكشیده و بالفاصله پشت تریبون در اولین مقام گفتم آنچه مجری گفت به من 
نبود... بگذریم ولی آنچه حقیر دیدم نه از باب القاب بود و نه رنگ ریا داشت بلكه نمادی 
از رفتار ادب شناسی و حرمت داری  بچه مسلمانهایی در مكتب شیعه رشد کرده بود. 
در اندک زمان هماهنگی ها به عمل و به ســرانجام رسید و ما را به تاالر اجماع سهام 
داران هدایت نمودند. در بدو ورود مشــاهده کردم در پشت تریبون مدیرعامل سخن 
می راند و چون ســخن از دل بر می آمد الجرم بردل می نشســت. سخن شنیدن از 
سكانداری که تهدیدهای پیش روی را می شناسد و هم فرصت ها را هم در بازار رصد 
می کند و هم بر گلوگاه ها و هم بر راهكارها شناخت دارد، که سخن گفتن و شنیدن 
از این مكتب و اهلش برای ما نیوش کردن بر دل و گوش اســت. سه ساعت سخن از 
فعالیت های شرکت و برنامه هاو نقش کاریش در جهان و کشور که عملكرد شرکت 
شهادت از آن می داشت جناب ترابیان بر آستان علم و عمل در سر جاده کار خوش و 
خرمنشسته و شعور را به شعار ترجیح داده و کار از دهان شیر بیرون کشیده و در بازار 
پر رقابت به صدر نشسته است. امروز در فضای کاری آی تی، کاروان ساالری شدن قطعا 
و یقینا دربازه زمانی یكی دو ســاله با دو صد من استخوان که صد من بار بر می دارد 
کاری ناشدنی بود که این تیم قصد آن کرد و آن را به خوبی ناخدایی کرد و در اندک 
زمان به ساحل موفقیت رساند. سابقه نداشت در این نیم قرن کار خبری در محلی با 
چنین فضایی باشــم که بیش از 90 درصد سهام دار سراپا به گوش بودند و به هوش 
و در مقطع پرسش و پاسخ بود که اوج فهم کاری عیان شد پرسشگر نسل جوان که 
از پر قنداق با فضای انفورماتیك رشد کرده و بجای شیشه شیر، گوشی همراه بدست 
گرفته و از زیر و بم هر حرکت چون استاد شطرنج آگاه است و پاسخ گو استادی که 
بدین میدان آمده و کاروان ساالری این قطار را بعهده گرفته و دو پیراهن بیش در این 
باب پاره کرده برای همچو منی که از صفحه بندی سربی تا نمونه گیری از چاپ سعد 
مسعود در همین شاه آباد دیروز و بهارستان امروز و دیجیتالی شدن را شاهد بوده ام 
حكایت آن جوان خام و این مدیر آبدیده در داشــتن اطالعات اولی و پردازش دومی 
بقول امیر ارسالن نامدارعالمی خواهم از این عالم بدر . مدیرعامل فرهیخته و دانشمند 
و تیم مالی بخصوص مدیر ارشد مالی شرکت با حسابهای شفاف و بدون بند و معماری 
خوش نقش در ترازهای شیرین و روابط عمومی پر رنگ و صحابه خبر شناس و مردمی 
و بقیه تیم کاری شرکت »به پرداخت ملت« که به راستی خستگی این مسیر طوالنی از 
تحریره نشریه واقع در طالقانی جنب بنیاد شهید تا فرمانیه جنب نیاوران را از تن بیرون 
گرداند خدا قوتتان دهد و دست مریزاد. کالمی باقی نمی ماند جز من لم یشكر المخلوق 
من لم یشكر الخالق و تشكر از وجود شما مدیران و مردان و زنان خدوم، زحمتكش و 
فرهیخته که برای ایرانی آباد و آزاد و تسهیل امور به صف خدمت بی منت آمده اید.

پیام هیات مدیره
با اســتعانت از درگاه ایزد متعال شــرکت به پرداخت توانســت برای ســیزدهمین 
ســال متوالــی اهداف عالیــه خود را بعنوان شــرکت پیشــروی حــوزه پرداخت 
محقــق نمایــد و بــا افتخــار در یكمیــن مجمــع عمومی عــادی بــه عنوان 
شــرکت بورســی در خدمت ســهامداران محتــرم و هــم میهنان عزیز باشــد.

شــرکت هماره بر آن اســت که نظریات ارزشــمند همه متخصصیــن و ذینفعان 
بخصوص صاحبان سهام را در تدوین برنامه های توسعه و تعالی شرکت به کار گیرد.

در این مقال الزم می دانیم از تالش های بی وقفه و شبانه روزی پرسنل خدوم که نقشی 
اساسی در موفقیت های شرکت داشته و دارند تشكر و قدردانی نمائیم و ضمن افتخار به 
اعتماد مشتریان محترم و با ارزش شرکت به پرداخت ملت، کمال سپاسگذاری را داریم.

چشم انداز شركت به پرداخت ملت : 
با توجه به رشــد فزاینده پرداخت الكترونیكی درایران و جهان و ورود تكنولوژی های 
نوآورانه دراین بخش، مشخصا صنعت پرداخت الكترونیكی در مسیر رشد و تعالی قرار 
دارد. به نظر می رســد در آینده نه چندان دور شــیوه های پرداخت کنونی دگرگون 
شــده و ابزارهای نوین و حتی مجازی جایگزین شــیوه های فعلی گردد، به گونه ای 
که در چند ســال آینده کارت هــای بانكی ابزارهای اصلــی پرداخت نخواهند بود.

افتخارات
- دانش بنیان شدن شرکت به پرداخت ملت.

- کسب رتبه نخست در بین شرکتهای داخلی ارایه دهنده خددمات پرداخت الكترونیك 
.)PSP( در کشور

- کسب رتبه نخست خاورمیانه در بین شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت کارتی 
.)PSP( در دنیا

- کســب رتبه 20 در عرصه بین الملل بین 150 شرکت بزرگ ارایه دهنده خدمات 
.)PSP( پرداخت کارتی در دنیا

- کسب گواهی نامه رتبه بنددی و احراز صالحیت شرکت های انفورماتیكی از شورای 
عالی انفورماتیك کشور.

- کســب رتبه یكم در زمینه های تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش و خدمات 
پشتیبانی از شورای عالی انفورماتیك کشور.

- کسب پروانه بهره برداری وزارت صنعت ، معدن و تجارت جهت تولید فناوری اطالعات 
) تولید نرم افزار(.

-  کسب گواهینامه انجمن انفورماتیك ایران.
- اخذ مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای. 

-  کسب رتبه نخست در حوزه پایانه های فروشگاهی با داشتن بیشترین سهم تراکنش 
و پذیرنده در کشور. 

-  کسب تندیس برند محبوب سال 96
-  کسب تندیس و لوح افتخار از ششمین کنفرانس یكپارچه سازی برند و بازایابی به 

عنوان برند برتر.
اهداف شركت

در راستای دستیابی به اهداف کالن شرکت به پرداخت ملت که حفظ جایگاه رهبری 
بازار در کسب و کار پرداخت الكترونیك و کسب سودآوری بیشتر در این حوزه است.
درســالهای اخیر، صنعت بانكداری الكترونیك شــاهد رقابت شدید توام با فرصتها و 
تهدیدهای زیادی بوده است. به طور مسلم هیچ شرکت PSP  نمیتواند ارائه دهنده 
تمامی خدمات ممكن باشد و در زمینه خدماتی که ارائه می دهد ، بهترین باشد. در 
حال حاضر شرکتهای PSP در یك فضای رقابتی فعالیت می کنند که تنوع خدمات 
ارائه شده در این صنعت روبه افزایش است. اهداف اصلی شرکت بدین گونه می باشد : 
- ارائه خدمات وتوسعه ابزارهای پرداخت الكترونیك مبتنی بر الگوهای نوین و روزآمد 

دنیا با بازنگری مستمر در نگرش ها و عملكردها.
- توسعه کمی و کیفی شبكه پذیرندگان و ایجاد بسترها و زیرساخت های ارتباطی نرم 

افزاری و سخت افزاری. 
-  بهره گیری از استانداردها و جدیدترین تكنولوژی روز دنیا در حوزه پرداخت الكترونیكی
- پاسخگویی به نیازهای آحاد مشتریان در حوزه پرداخت الكترونیك با باالترین امنیت 
و بیشترین سرعت و پذیرش تبدیل شدن به یكی از مطرح ترین شرکت ها در حوزه 
ارائه دهنده خدمات پرداخت الكترونیك در بازار های داخلی، منطقه ای و بین المللی
- تالش در جهت ارتقای کیفیت خدمات، رضایت و تأمین منافع اســتفاده کنندگان 
پرداخت الكترونیك با پیروی از اصول مشــتری مدارانــه و رفتار حرفه ای کارکنان.
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مســئله نشاط و شادی، چیزی اســت که با وجود انسان مالزمه دارد. نشاط و 
شــادی به جنبه عقالنیت انسان بر می گردد، چرا که هر چند حیوان شادی و 
نشــاط می کند ولی آنرا از جنبه عقالنی راهی برای درمان آالرم و دردها و یا 
تزریق امید در خود نمی یابد. انسان یك موجود عقالنی است، موجودی که همه 
مسائل را کامال درک می کند و چون خود نشاط پدیده ی اندیشه گذر است می 
توان تعبیر کرد برای حفظ وحدت و تداوم روحیه شادابی انسان می بایست آن 
اندیشه ای را تعقیب کند که نشاط را برای او پدید می آورد و یا در مرحله واالتر 
خود از بانیان این اســباب بوجود آمدن نشــاط در جامعه شود که خود شادی 
کردن هم پدیده یك ارزشــمند تفكری است چرا که انسان وقتی به آن تفكر و 
اندیشه شادی کردن یا شاد بودن می پردازد بطور ناخودآگاه با نشاط می شود. 
این نشاط بعضی وقت ها با نگاه کردن به یك منظره زیباست و یا بوئیدن یك 
گل زیبا و یا چشیدن طعم غذایی لذیذ و یا خواندن کتابی دلنشین و یا چایی دم 
کرد ریخته در استكان که ... و یا اصال یك زمانی با شنیدن سخن های زیبا بوجود 
می آید. پس اگر اســاس نشاط و شادی مخصوص انسان را هدفمند بشناسیم 

و به اعتبار اینكه انسان موجودی است ذاتاً اندیشمند 
و متفكــر و دارای فكر بنابراین می بینیم این تكنیك 
ساده تزریق نشاط و شادی در جامعه تا چه میزان می 
تواند در پویایی ذهن های خسته از درگیری ها تاثیر 
گذار باشــد و تا چه حد می توانــد یك گروه یا افراد 
را گرد هم جمع ســازد و خوشحال کنند. صحبت از 
بوروکراسی اداری و تامین بودجه و ... نیست که هدف 
تزریق روحیه جوانمردی اســت و نشاط به پیرامون.
قوی و ســینه ســتبر، با طنین صلــوات صدها زن و 
مرد، به میدان خوانده می شــوند و از میان جمعیت 
برخواســته دست به ســینه به رســم ادب به میعاد 
چكاچــك آهن می آینــد. هر کدام به شــگردی و 
تاکتیكی خاص دســتی بــه نرمی بر وزنــه می زند 
قد راســت می کنــد و یا علی می گوید، دســتها را 
به ســوی وزنــه می برد و طنین صلــوات پی در پی 
حضــار عددها را یك به یك می شــمارند و پهلوانی 

به طرف میدان نشــینان دســت بر ســینه و پهلوان دیگر در نوبت که مدیر 
میــدان به کمك هم یارانش همه را هدایت می کنند. این رفت و آمد از طلوع 
خورشــید روز 14 اردیبهشت سال 1397 آغاز و با اذان ظهر به اتمام می رسد.
به ذوق این هم دلی و با یك روحیه ورزشكاری همه مقامات شهر و روستا آمده 
بودن به قلعه خانلوق که ســنت پشت به پشت دارد در سفره داری و میزبانی 
غریبه و آشنا و مامن هر دور و نزدیكی نه حاجبی بود و نه دربانی، از فرماندار و 
بخشدار تا مدیرکل و معاون و اهالی قلم و ورزشكار همه حاضر و مقامات خاکی 
تر از همه در میان مردم به خاک نشسته و ریش سفیدان، گوی میهمان نوازی 
را از هم ربوده و زنان روستانشین و روستایی در تشویق گویی سبقت را از مردان 
گرفته و... که عجب حال و هوایی بود این روز بهشــتین مزه ی اردیبهشــتی. 
این جشــن در کوتاه زمان ســراز دیوارهای بلند ویدر ســر بــرون کرد و در 
آنتن خبر نشســت و فضای مجازی را به تحســین واداشــت. به راســتی که 
همدلی  معجونی اســت کــه مرز نامهربانی ها را در می نــوردد و میدان خبر 
را بخــود جذب می کند و این شــاهد را در نبرد آهــن و آدم به عینه دیدیم.
ویدر بهشــت گم شده در استان مرکزی با قنوات آب شیرین و باغهای مصفی 
و کــوه های پر از گلهــای رنگارنگ و درختچه های بــادام که خانه ی دلهای 
مردمانش با سفره مهر به آرایشهای متنوع خوش آمدید رنگ و لعاب جنتی دارد.

در وصفش سروده اند:
بهشت روی زمین است صفحه ویدر
به شرط آنكه بیایند مردمان دگر

و امــا از ویدر، مردمــان ویدر به زبــان محلی تاتی، ترکی خلجی و فارســی 
تكلــم می کننــد. از نقاط دیدنی و قدیمی آن چشــمه ســاران خانلوق اوباال 
می باشــد که در جویهــای باغها می خرامند و در کنار درختان ســر به فلك 
کشــیده می آرامند. حمام کلبعلی خان خلج و تپه ی خرچران از شناســنامه 
های قدیمی ویدرهســتند که تاریخ قدیمی مستند از آن گفتمان وجود دارد. 
محــالت ویــدر جبیرین ملــه، چاله مله، ســره، بــاالن مله، ســرقیا، قاال و 
کوچــه باغهــای مصفــای آن، پاقوزین، کوچه فــراخ، تخت، ســوراخ بادین، 
جنــگل باغهای خــان و ... امــام زاده، دهنه مشــهد، داداکل، غالت نرمخاک 
در دشــت مصفــی ویــدر از قیزیــل تپــه تــا زرزندل و چشــمه نبــی ....

و بــه رســم میزبانی به همه گوییم کــه آغوش ویدر برای تو عزیز باز اســت 
فقط طلب کن تا پای کوبان و دســت افشان مســت، مست می یار و حضرت 
دوســت در خدمت باشــیم و لذت ببریم از فرهنگ آن که ویدر آنقدر در خود 
فرکلــور دارد که برای نوشــتن آن مثنوی هفتاد من هم کفــاف نخواهد داد.

بگذاریــد در این آخر هم نقلی از گذشــته بیش از 60 - 50 ســال قبل کنم 
که مســیب کرمی خدایش عمر طوالنی دهد جوان 
که بود ســنگ آســیاب جابجا می کرد و در مسابقه 
پرش طول میان رمضان استاد اکبر و حاج آقا محمد 
امامی در روز عیــد جریان برد و باخت هر کدام نقل 
خانه ها بود. حكایت ُکشتی ملك غالم با پهلوان ساوه 
که با فن پا پلنگ ملك غالم ، پهلوان نام آور ســاوه 
که عنوان کشــوری داشــت به زمین  خورد و ضربه 
شد هنوز به یادها مانده و هنوز در یاد چمن خانلوق 
که شــاهد بازی های، تنوره، آالر، آالر، همج و ... بود 
صدای خنده و شادی بلند است و خرسندم و مشعوف 
که دوباره این چمن و این تنور محبت ها داغ داغ بود.

روز جمعه 14 اردیبهشت دوباره شاهد بودم که در قاب 
صفحه قوی ترین مردان شهرستان زرندیه و بخشهای 
زرند، خرقان برای رقابــت و برگزاری این ورزش که 
برای ما حاشــیه بود و متن اصلی در چمن که کیك 
نهال هم دلــی بارورتر کردیم تا با ســرودن جمعی 
ســرود یار دبســتانی من چون اجدادمان حامی تزریق نشاط به روستا گردیم.

ز نیرو بود مرد را راستی
روز جمعــه میــدان قلعــه خانلــوق میزبــان مقامات شــهر زرندیــه بود.

  آقای فرماندار ،بخشدار و همه مقامات  بخش از تربیت بدنی تا جهاد کشاورزی از فرمانده 
پاسگاه تا شورا و خیل مردم مشتاق شاهد برگزاری  مسابقه قوی ترین مردان  بودند.

حضور تعداد زیاد شرکت کننده های عالقه مند از تهران و پرندک گرفته تا زاویه 
و مامونیه و تشــویق کننده ها ،یكروز شاد اردیبهشتی را بهتر معنا ومزه میداد.

فارغ از اول و دوم شدن ها
جدای از عرض و طول ها
و سوای از همه كمبودها
كه البته همه جا هست
نفس عمل و همت عالی

برگزاری این جشنواره ها  که اینبار پهلوانان را میزبان بود ویدر حرکت و فعلی 
بود لذت بخش و زیبا. ویدر بیشتر از هر چیز انسجام ،شادی و حرمت میخواهد 
وجوانان ورزشــكار بایســت بعنوان الگو برای همه معرفــی و حمایت کردند.

آنچــه به تحریر این چند جمله مرا واداشــت نه قول بخشــدار بــود ونه قرار 
فرماندار و نه خود مســابقه  ورزشــی که دیدن چهره های شاد و خندان همه 
ی هم والیتی هــای هایم بود و بس یعنی تزریق نشــاط بــه جامعه،جوان و...
که این پیر قلم را بر آن داشــت که بقول لســان الغیب حضرت حافظ درختی 
دوســتی بنشان که کام دل به بار آرد نهال دشمنی بر کن که رنج بیشمار آرد

همدلی با  هــن  آ چکاچک  ی  ا و آ ر  ید و ن  ا مید ر  د
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ســالها پیش نوشتم در آهنگری تراکتورسازی معنای خرد جمعی را پیدا کنید و هنوز 
برهمان باور هســتم و چه خشــنود که دیگران نیز به این باور رسیدند. استاد قندریز را 
سالهاست می شناسم یكی از خبرگان بازار سرمایه است که آنچه جوان در آینه بیند او 
در خشت خام و مدیریت و دیسیپلین کاری جناب مهندس حیرت انگیز که مثال زدنی 
شده و معماری پاکدست و بنام در مالی بنام جناب زراعتی و از همه بهتر مرد میدان کار 
جناب باویلی بزرگ مدیری بی ادعا و کاربلد که در تمام خاندان او این تالش و همت به 
کار بستن معنایی دیگر دارد. وقتی حضور فرزندان برومند این مدیر را در نقش مهندسانی 
جوان و محقق که برای آبادانی و پیشــرفت ایرانی آباد و آزاد دست ها را باال زده اند باید 
دست به دعا ببریم که هر روز فزونتر گردند از این جوانان و خاندان با برکت برای کشورمان. 
روزی که اســتاد باویلی و در آن روزهای ســخت تحریم به یك نشست کوتاه در هتل 
بلوار اسپیناس کشاورز گفت این شرکت آهنگری تراکتورسازی با پتانسیلی که دارد از 
تمام ســختی ها و بحران ها گذر خواهد کرد و ســر به فلك می کشد کمترصاحبنظر 
و کارشناســی باوراین کالم می کرد چون بازار سرمایه را درست نشناخته و توانمندی 
های این تیم یك دست مدیریت را درک نمی کرد ولی ما باور داشتیم که این مجموعه 
برای خواســتن و توانستن شكل گرفته و مدیریتش خوب سكانداری می کند. فرزندان 
آذربایجان چون نیاکانشان خوب می دانستند برای رسیدن به موفقیت و جهانی شدن 
در این بند و آبگیر کوچك نباید متوقف شد و باید به اقیانوس پیوست و مردانه ایستادند 
و برنامه نوشــتند و اجرائی کردند و از هر مرزی به سالمت با صالبت گذشتند. شما این 
مصداق را بخوانید از اول داســتان برای خاندان باویلی که از دل سرمای سیبری با آورده 
ی گرمای کوه آتش چون فواید آن را می دانستند پای کارافرینی و با علم و عمل تولید 
آغازیدن کردند و فارغ از هر نوع تهدید و تطمیع مردانه و غیرتمندانه ایستادند تا از ماده 
141 گذشــته و بحران را پشت ســر گذارده و در آخر ارمغان آور یك دستاورد شیرین 
و ســود آور گردیدند برای ذینفعان که یاشاســین بیزم بابلی ایكدیمیز.تحفه آن که به 
روز مجمع مقامات اول دولتی در کارخانه بازدید از این مجموعه پر افتخار می داشتند.
مجمــع عمومی فــوق العــاده شــرکت آهنگــری تراکتورســازی ایران)ســهامی 
عــام( مــورخ 1397/02/03 در محــل هتل اســپیناس پــاالس تشــكیل گردید.

در این مجمع که با حضور 90/03 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 عبدالمجید قندریز بود که جنابان پدرام باویلی تبریزی و جالل الدین حیرت انگیز 
درمقام نظار اول و دوم و آقای جواد زراعتی خسروشاهی به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.
در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل 
محترم و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان با طنین صلوات 
خود ضمن تصویب افزایش سرمایه شرکت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.
در چند سال گذشته همگام با بحران جهانی ، خودروسازان در داخل کشور با کاهش تقاضا و 
رکود بازار مواجه شدند از طرفی دیگر فشار بحران جهانی بر خودروسازان بزرگ جهان باعث 
شد تا دامنه رقابت این شرکت ها به کشورهایی که در ایران سرمایه گذاری های بزرگی نموده 
بود کشیده شده و میزان تقاضا برای صادرات این شرکت ها نیز تا حد زیادی کاسته شود این امر 
باعث کاهش نقدینگی شرکت های خودروساز گردید که تاثیرات نامطلوب خود را مستقیما 
بر روی تولیدکنندگان واسطه بر جای گذاشت و باعث گردید شرکت هایی همچون شرکت 
آهنگری تراکتورسازی ایران در وصول به موقع مطالبات خود با مشكالت جدید روبرو گردند.

از طرفی افزایش نرخ تورم به دلیل اعمال سیاست های کالن یارانه ای در همان زمان در 
کشور همراه با اعمال تحریم های جهانی منجر به افزایش نرخ ارز و تورم سه برابری گردید.
اعمال تحریم ها باعث شد تا امكان واردات مواد و قطعات کلیدی به کشور با مشكالتی مواجه 
گردیده و برای تهیه این مواد و قطعات با وجود مشكالت فراوان هزینه های بیشتری متحمل گردد.

عــالوه بر بخش عمده ای از موارد فــوق، موج عدم خرید محصوالت خودرویی از طرف 
مصرف کنندگان نیز باعث کاهش شدید حاصل تمامی موارد مذکور منتج به عدم امكان 
برنامه ریزی الزم برای تهیه مواد اولیه و نهایتا تولید قطعات مورد نیاز در آن ایام گردید.
به گفته مدیرعامل شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران مشكالت عدیده ای که حاصل آن 
نابسامانی در بازار ارزی واراداتی گردیده و نتیجه آن کاهش چشمگیر تولیدات داخلی و عدم 
امكان تحقق برنامه های پیش بینی شده توسط قطعه سازان گردید که شرکت آهنگری 
تراکتورسازی نیز با تمامی این مشكالت روبرو گردیده و مستثنی از این قضایا نبوده است.
اگر چه تامین مواد اولیه فوالد که به عنوان عمده ترین مواد اولیه این صنعت شناخته می 
شود از تنها منبع تامین کشور یعنی شرکت فوالد آلیاژ ایران به علت فروش نقدی شرکت 

مذکور کماکان با مشكالتی مواجه بود که این موضوع یكی از مهم ترین مشكالت پیش 
روی صنعت فورج می باشد ولیكن با باز شدن فضا و امكان تبادالت با دنیای خارج در سال 
1395 که ناشی از رفع تحریم های جهانی بود امكان مبادالت برای تولید کنندگان وباز 
شدن فضای کاری با شرکت های بزرگ جهانی علی الخصوص خودروسازان برتر دنیا برنامه 
ریزی های الزم جهت امكان صادرات قطعات در دستور کار مدیریت ارشد سازمان قرار دارد.

به گفته مدیر ارشد و خدوم شرکت آهنگری با تولید قطعات فورج، موفق به تحقق حداکثری 
درصدی برنامه تولید گردید و با تداوم روند بهبود اقتصادی کشور در سال پیش رو و امكان 
برنامه ریزی دقیق تر، شرکت آهنگری موفق به تولید تناژ بیشتر در قطعات فورج خواهد 
گردید. در حاشیه این مجمع توضیحات مفید، موجز و از سر دانش مهندس باویلی جوان 
جالب و قابل تعمق برای اهل بازار سرمایه بود که با توجه به سابقه و پشتوانه خانواده باویلی 
که از نامبر وان های ایران در امر تولید محوری و اعتالی اسالمی بوده و خوب بازار صنعت و 
مدیریت را می شناسند و به روزهای قبل و بعد مجمع ساالنه شرکت در سرزمین ستارخان 
و باقرخان ها میزبان رئیس جمهور و معاونین و وزرای ایشان بودند، جز این اعتبارگری و 
فهم به کمال انتظار نمی رفت. بگفته مدیرعامل و قائم مقام او توجه به امر صادرات و انعقاد 
قرارداد با شرکتهای متنوع و ... همه در برنامه های سال پیش رو دیده شده است که امید 
است با تصویب این افزایش عالوه بر تسهیل امور و تامین نقدینگی مورد نیاز شرکت آهنگری 
بتواند در پایان سال مثل امسال یك سود شیرین را برای سهامدارانش به ارمغان بیاورد.
گزارش بازرس قانونــي درباره گزارش توجیهی هیــات مدیره درخصوص 
افزایش سرمایه به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت آهنگری 

تراكتورسازی)سهامي عام(
در اجــراي مفاد تبصــره 2 ماده 161 اصالحیــه قانون تجارت مصوب ســال 1347
1- گزارش توجیهی مورخ 2 دی ماه 1396 هیات مدیره شرکت آهنگری تراکتورسازی 
ایران )سهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه آن شرکت از مبلغ 1/461/298 میلیون 
ریال به مبلغ 2/191/947 میلیون ریال مشتمل بر ترازنامه فرضی، صورت سود و زیان 
فرضی، جریانات نقدی فرضی و یادداشتهای توضیحی که پیوست می باشد، طبق استاندارد 
حسابرسی »رسیدگی  به اطالعات مالی آتی« مورد رسیدگی این سازمان قرار گرفته است. 
مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.
2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصالحیه قانون تجارت و با هدف توجیه 
افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده به مبلغ 548/515 میلیون ریالو آورده 
نقدی ســهامداران به مبلغ 182/134 میلیون ریال )جمعا به مبلغ 730/649 میلیون 
ریال( تهیه شده است. این گزارش توجیهی بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات 
ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوما 
به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به اســتفاده کنندگان توجه داده می شــود که این گزارش 
توجیهی ممكن اســت برای هدفهایی جز هدف توصیف شــده در باال مناسب نباشد.

3- براســاس رســیدگي به شــواهد پشــتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات 
ذهنــی مندرج در گــزارش توجیهی مزبور، این ســازمان به مــواردی برخورد نكرده 
اســت که متقاعد شــود مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي تهیه گزارش توجیهي 
فراهم نمي کند. به عالوه، به نظر این ســازمان گزارش توجیهی یاد شــده براســاس 
مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق اســتانداردهای حسابداری ارائه شده است.

4- 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
هدف شــرکت آهنگري تراکتور سازي ایران ســهامي عام ، از افزایش سرمایة موضوع 
این بیانیة ثبت، به شــرح زیر مي باشد. شــرکت آهنگري تراکتور سازي ایران سهامي 
عام با ارزیابي جنبه هاي مختلف ، جهت اصالح وضعیت ســـاختار ســـرمایه مـالي 
شــرکت و تامین ســرمایه در گردش و درنتیجه افزایش میزان تولید و فروش اقدام به 
افـــزایش سـرمایه از محـل آورده نقـــدي و مطالبات حال شده سهامداران مي نماید.

مبلغ افزایش سرمایة پیشنهادي و محل تأمین آن 
با توجه به برنامة ارائـه شـده، شـرکت آهنگـري تراکتـور سـازي ایـران سـهامي عـام در 
نظـر دارد سـرمایة خـود را از مبلـغ 1/461/298 میلیون ریال به مبلغ 2/191/947 میلیون 
ریال، از محل آورده نقدي و مطالبات حال شده سهامداران بـه شـرح زیـر افزایش دهد.

- 730/649 میلیون ریال )معادل 50درصد( از محل مطالبات و آورده نقدي

مردان کار از زیان سود ساختند
افزایش سرمایه آهنگری تراکتورسازی مصوب مجمع گرفت
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