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بازرگانی ایران و یونان
دکتر حمیدرضا خلیلی جوانی است از تبار نیکان و نام آوران که با دانش آموختگی در بهترین آکادمی و آنهم با برترین نمرات نشان 
داده چون علم و عمل در هم آمیزد حاصل و نتیجه اش می شد دستاوردهایی آنچنان درخشان که تاللو نور آن به تمامی زوایای 
تاریک روشنایی می بخشد. نفت پارس اولین شرکت و پاالیش خصوصی کشور بود که تا همین یکی دو سال پیش در سایه دیگر 
شــرکتها و کارخانه های تولید کننده روغن های خام، روانکاوی ، روانســازی و ... می رفت که از او فقط یک نام بماند همانطوری 
که از آبســال و قو و آزمایش تنها یک نام می ماند و دیگر هیچ. اما دکتر خلیلی نشــان داده چه خوش فکر و چه محققانه فضای 
کار خود را تجزیه و تحلیل کرده و به بهترین شکل رصد بازار می کند تا بتواند با بهره گرفتن  از فرصت های پیش آمده به دل 
تهدید بتازاند و از آن ها مزیت رقابتی بسازد. نمونه اش همین به دنبال اسم و برند جدید رفتن براي محصوالت جدید قابل عرضه 
نفــت پارس. بــرای مدیری که رکوردهای تولید ، فروش و صادرات را در اندک زمان حضور خود در مجموعه ای آن هم از جنس 
نفت این طالی سیاه و آن هم در این برهه خاص که کشور دچار رکود ،تحریم و معضالت اقتصادی فراوان است شکسته و رکورد 
شکن بوده، عملکردش شاهکاری بوده از آمیزش علم و عمل در وجوه یک مدیر متخصص. دکتر خلیلی در مسندها و سنگرهای 
قبلی خدمت هم نشان داده است که بقول ما جبهه رفته ها از خاکریز بیرون زده، دنبال صِف شکستِن ترس و یاس است که بقول 
ایلیاتي ها شهامت راس الخیمه سیاه چادر  یک متعهد و متخصص است که به میدان عمل پای گذارده و از هیچ گزندش نباشد. 
مدیرعاملي نفت پارس مقدمه ای است برای این مدیر مدبر که در سالیان آتی پیشتر و بیشتر از او خواهیم شنید و باور داریم به 
وقوع پیوستن این حرفهای درگوشی را که شایستگی و بایستگی اش برای معاونت تا مشاوری وزیر؛ یکی از آن اتفاقهای می تواند 
باشــد که این صنعت را در یک تحول تاریخی قرار می دهد. ما این شــهادت و گواه را از عملکرد ساالنه اش گواه می گیریم که او 
منشاء خدمات زیاد در بازه زمانی کم با هنر مدیریت خاص و ناب جهادی خود گردیده است. دست حق یار و نگهدارت مدیر برازنده.
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جناب آقای مهدی بازرگان 
انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان مدیر عامل شركت سرمایه گذاری غدیر كه نشان دهنده  لیاقت و توانمندی 
شماست ، صمیمانه تبریك عرض مینمائیم.  موفقیت و توفیق روزافزونتان را از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.

 امیرحسینی
مدیر مسئول و سرد   بیر نشریه  اقتصاد    و بیمه

استاد بزرگوارم جناب آقای تاجگردون 
با سالم انتخاب مجدد جنابعالی به عنوان رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی باعث افتخار است 

انشاهلل همواره سربلند باشید.

 امیرحسینی
مدیر مسئول و سرد   بیر نشریه  اقتصاد    و بیمه

جناب آقای دکتر شهید زاده
رئیس محترم هیات عامل صندوق توسعه ملی

 مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده گرامی تان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه آمرزش 
و برای بازماندگان صبر جزیل آرزومندیم.

 امیرحسینی
مدیر مسئول و سرد   بیر نشریه  اقتصاد    و بیمه

جناب آقای مهندس لطفی فر 
بخشدار تالشگر و متعهد خرقان

با كمال تاسف و تاثر مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، براي آن عزیز سفر كرده 
علو درجات وبراي بازماندگان صبري جمیل  مسالت می نماییم.

 امیرحسینی
مدیر مسئول و سرد   بیر نشریه  اقتصاد    و بیمه

خوش بر كسی كه سفره نشین خدا بود
از هرچه غیر خواسته ی او گر ، جدا بود
درب كالس درس خدا چون گشوده شد
خوش بر مطلبی كه قبول انتها بود
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در کشور ترکیه خانواده ای متمول وجود دارد به نام خانواده کووچ که بخش قابل مالحظه ای از پیشرفت 
صنایع و توسعه کسب و کار و رونق اقتصاد درکشور پیشروی همسایه مرهون اقدامات این خانواده است. 
وقتی که تغییر قدرت در ترکیه رقم خورد و ســکوالرهای تند به حاشیه رفته و اصالح گرایانی از جنس 
رجب طیب اردوغان و عبداهلل گل در عرصه سیاست و قدرت حضور پیدا کردند، خانواده کووچ نسبت به 
برخورد دولت با دارایی هایشان و نحوه مراجعه با این منابع دچار نگرانی جدی شدند. ولی نکته جالبی که 
رقم خورد این بود که آقای رجب طیب اردوغان در یکی از اولین جلسه های خصوصی خود از آقای کووچ 
دعوت شخصی کرده و در کمال ناباوری و در جلسه تنها درخواستی را که به آقای کووچ مطرح می کند 
این نکته است، که ما چه کنیم که دارایی خانواده کووچ دو برابر شود! چرا که باور دارم دو برابر شدن دارایی 
خانواده کووچ به معنی اضافه شدن یک میلیون نفر به جمعیت شاغلین ترکیه می باشد چرا که باور داریم.

ما چه كردیم!
در جامعه ای که اولین دانشــجویانش آن به شماره کمتر از 1000 نفرمی رسید و در سال 1319 هجری 
شمسی فارغ التحصیل شدند، عمدتا در خدمت سازمان های دولتی درآمدند. در کشوری که دانشکده مدیریت 
، سازمان بورس -  استاندارد و پژوهشکده های تحقیقات علمی و صنعتی و بهره وری در آن در دهه چهل شکل 
گرفت، چگونه از کار آفرینش می خواهد توانایی های بین المللی درحد جنرال موتورز، توشیبا، نستله، نوکیا، 
اپل، کروند یک، ولوو و ... داشته و عرضه کند؟ نوآوری و خالقیت در تولید کامال رقابتی تر و پیش گرفتن از 
شرکت های بزرگ کشورهای توسعه یافته بسیار سخت تر بود آسان تر از تولید نظریه و اندیشه تازه در زمینه 
های مختلف علوم انسانی باشد. به تعبیر مارکس در کتاب هجدهم برومرلویی بناپارت» انسان ها تاریخ خود را 
می سازند اما نه آن چنان که دلخواهشان است. آنان این کار را نه در وضعیتی که خود انتخاب کرده اند بلکه 
در شرایطی که با آن مواجه شده اند و از گذشته به آن تحویل داده شده است انجام می دهند...« در تمامی دنیا 
از شرق تا غرب و از جنوب تا شمال فعاالن اقتصادی در کنار این که می خواستند خود بزرگ شوند به رفاه 
مملکت خویش کمک کردند، و البته که بدون پیشداوری و قضاوت تک بعدی می توان گفت که بعضی از آنان 
در تصمیم های اقتصادی و اجتماعی خود عاری از خطا نبوده اند. انتظار الگوی معلم اخالق بودن از آنها ها نباید 
داشت. لیکن ایشان نقش موثری در گسترش صنعت و بهبود زندگی جامعه خویش و در اینجا بخوانید کشور 
عزیزمان ایران در طی بیش از سه دهه داشته اند . تعدادی از این فعاالن اقتصادی که از آسیب های اخالقی 
فردی، اجتماعی و مسئولیت ناپذیری در تولید یا توزیع در امان نبودند به روابط و پیوند با اصحاب قدرت به 
جای ظرفیت سازی در درون بنگاه های اقتصادی خود و تحول تدریجی و جایگزینی فن آوری روز در آنها 
روی آوردند. هر چند نمی شود همه را با یک چوب زد چرا که به عینه دیدم که همه آنان در نحوه کسب و کار 
و در رعایت قوانین عرفی، اداری و همسویی با قدرت مندان به یک نحو رفتار سیاست پیشه نکردند می بایست. 
از سوی دیگر به عنوان رهیافت تاریخی مورد توجه قرار گیرد . چرا که باید با یک رویکرد صحیح عقالنی در 
راستای ایجاد نگاه مثبت و سازنده نسبت به مقوله ثروت، سرمایه وار، سرمایه گذاری وسرمایه مولد در میان 
افکار عمومی مردم کار جدی تر در زمینه فرهنگ  و رسانه به عرصه و میدان بیاید.  با بررسی دقیق و عمیق 
در تجربه کارآفرینی و رشد صنعتی در پنج دهه اخیر کشورمان در می یابیم که از دالیل عدم دستیابی به 
رشد اقتصادی مانا و پایدار، عدم فرهنگ سازی مناسب در سطوح مختلف جامعه است. چرا که همواره فرهنگ 
برخورد صحیح و درست با سرمایه و سرمایه داری در کشور مغفول مانده و برای اقشار مختلف مردم به درستی 
تبیین نشده است. مردم باید بدانند که یک سرمایه و صنعت مولد، باعث رشد و توسعه اقتصادی و منجر به 
ارتقای سطح رفاه و زندگی مطلوب برای همه آن ها خواهد شد. در این رهگذر، رشد اقتصادی بوجود آمده در 
اوایل سال های دهه چهل خورشیدی نخستین دیکته ای بود که در عرصه توسعه صنعتی کشور به تحریر 
درآمد، دیکته ای که قطعا عاری از غلط و اشتباه نبود و اگر بیست و نوزده که اقلکم نمره سطح اول داشت، 
بسیار ناراحت کننده است که اعالم داریم فقدان فرهنگ و درک عمومی از سرمایه مولد کارخانه و سرمایه دار 
کارآفرین و کارآفرینی در میان آحاد مردم یک عامل جدی و اساسی گذشته از دیگر عوامل در برخورد با دارایی 
برخی فعاالن اقتصادی در اواخر دهه پنجاه چه حسران و ضرر مالی برای کشور حاصل ساخت. محدودیت و 
ظرفیت فعاالن و نهادهای اثرگذار یا مغفول مانده در این چهار دهه در تاریخ اقتصادی ایران هنوز به جد مورد 
بررسی قرار نگرفته و هنوز احکام کلی درباره فعالیت آن ها صادر می شود. احکامی که اغلب از نظریه های 
مارکسیستی و مکتب وابستگی و نظریات نیومارکسیستی سرچشمه گرفته است. باید خوب بدانیم و هر روزه 
گوشزد به اهلش شود که مسئله کلیدی این است که سرمایه و صاحب سرمایه برای رشد و توسعه کسب و 
کار به یک فضای امن و ایمن ، نیاز دارد تا بتواند به راحتی به توسعه کسب و کار خود بپردازد. که مسلما این 
باعث رونق و شکوفایی وضعیت اقتصادی کشور می گردد. باید قبول کنیم که اگر چنانچه افراط و تفریط و 
تندروی نسبت به اشتباهات صورت گرفته در روند رفتار با یک صاحب سرمایه صورت گیرد ، در نهایت همه 
متضرر خواهیم شد. و آخر آنکه با صدای بلند بگویم اگر طبقه کارآفرین ما مثل سایر اقشار اجتماعی دچار یک 
اشتباه و خطا شدند ، کار بردن سرمایه دار بر چوبه دار نیست تسهیالت راه کاری برای مساعدت بر کارآفرینی 
است و این تسهیالت چرخ دنده ها را روان می کند تا اشتغال امنیت داشته باشد این روند اشتباه و نادرست 
و نامیمون درمدیریت است که گرانبهاترین را به چوبه فلک می بندیم که این نبود رسم درویشی و عیاری.  

استان مركزی به خود می بالد
با یك تیم هم آهنگ و قدر در خدمت

در های و هوی بگیر و ببند در شهر و کورس صندلی نشینی طالبان قدرت ما را خسته و بی حوصله در تعطیالت 
به زادگاهم کشید. تالشگران در مزرعه و گردش چرخهای صنعت و شکستن سکوت دشت در صدای بره ها و 
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کار  و  توسعه کسب 
امن  به یک فضای 
دارد نیاز  ایمــن  و 

چراغ روشن سیاه چادرها بی حوصلگی و خستگی را به کنجی کشانده روحیه ای سرشار از انرژی را ببخشید . 
آنچه بیشتر به چشم آمد خدمت در ارکان اداری از بخش تا شهر تا استان مشهود و طنین صلوات و شادی در 
شکرانه به پاس خدمت بدون منت . بیش از نیم قرن است که در چاله چوله های کار مطبوعاتی گرفتار و به 
یمن تجربه چند کالس سواد آن هم از مکتب مرحوم مال اسماعیل و مدرسه غالمحسین خان تا مدرسه پازند 
در رشته بازرگانی کنون می توان ره رو واقعی را به خوبی شناخت که کاروان جانان به مقصد ره رو در دست 
کاروان ساالر است. به یادم آمد که مرحوم شیخ اسماعیل در مکتب می فرمود می دانید ساربان به لک سرقطار 
دو سهم نواله می دهد به پاس یاری لک سرقطار به ساربان. در مسیرساربان باالپوش خود را، مشک آب و سفره 
نان به گردن شتر سر قافله می اندازد و سر در گردن لک، گذارده چرت قیلوله را در مسیر همراه لک ساربان 
ونوله دوم پاداش این یاریست. تعطیالت چند روزه پای به دیار گذارده و در جای جای دیار دور از چشم ها و 
های و هوی منم منم ها در میان کوههای کاسی یو، دو شاخ تا اینجی قارا خدمت را دیدم. بخشداری که گیوه 
از پا در نمی آورد، فرمانداری که شبان و روزان نمی شناسد و استانداری که برای بازدید و یاری رساندن راه دور 
و نزدیک برایش مهم نیست و فرقی نمی کند. نام نامیان استان مرکزی مساوی با خدمت خادمان است از قائم 
مقام فراهانی تا میرزا تقی خان امیرکبیر از دکتر حسابی تا سردار امیر ناصر خلج که نشان داده اند خدمت را نه 
به هوای مقام خواسته اند نه به ادای عرض که جان بر راه خدمت به خلق و ملک و ملت نهاده اند. این مختصر را 
اشارتی رفت تا آنچه در تیم مدیریتی استان مرکزی دیده و مردمانش حس کرده بازگو کنم تا در صفحه تاریخ 
مطبوع بماند یادگار. اسب خدمت در استان داری به زین است و چشمهای فرماندار زرندیه باز و مطلع و بخشدار 
خرقان که جملگی خدمت را معنی می کنند و از جاده سازی تا احیاء قنوات از ترمیم جوی آبرسانی تا پویایی 
معادن و کشت و داشت و اشتغال زائی و ... ذهن و فکر و شب و روز این تالشگران را مشغول خود ساخته است 
و به عنوان مثال در میدان است که به عشق این خادمان خنده به چهره وزیر جهاد کشاورزی می نشاند آنگاه 
که دست حاج احمد فصیح کشاورز خود ساخته و نامی را می فشارد و می گوید چطوری دوست ارجمند من .
حاج احمد نیم قرن است که لوح خدمت هر سال به گردن آویزد و دیوار خانه مزرعه او پُر است با سکه ها و 
نشان های طالی یادبودی که به پاس عملکردش هر ساله به او ارزانی شده است باور کنید دیوار پُر از سکه 
هایی می باشد که به پاداش سالیان خدمت به او هدیه شده است حسین فصیح می گوید ما یازده فرزند 
حاجی یک طرف و دیوار افتخارات حاجی که نه در قاب است و نه شکل شمایل تابلو افتخارات طرف دیگر. 
چون کاله شابگاهی او ، چون گیوه های او ، چون دست پُرپینه او ، چون چهره سوخته در کشت سرخی 
حاصل شده هویت و عشق و افتخارهایی که برای تک تک آنان عمر و جانش را داده است. حسین می گفت: 
هر دو برای حاجی عزیزیم و ما به این عزیزی افتخار می کنیم. خدمت در هر قواره به کشور قدردانی می 
طلبد و خسته نباشید بایدش گفت. جناب استاندار خدا قوت ، فرماندار بی غل و غش دست مریزاد، علی یارت 
باشد بخشدار دوست داشتنی که ما تشنه خدمتیم و حرمت آنرا خوبتر از هر کسی می داریم و می دانیم.

برق ما را گرفت آن هم چه برقی!!!
یک هفته پیش دو نفر که لباس کار با پشت نویس مامور اداره برق به تن کرده آمدند به داخل منزل مسکونی 
و از ته اتاق خواب تا زیر کاسه دستشویی را کنترل کردند و سر آخر کنتور برق را از جا کنده بردند و روز بعد 
آوردند یک کنتور جدید نصب کردند و روز دیگر تلفن زدند که زود زود بیائید میدان فیاض بخش و یک 
میلیون و هفتصد و اندی هزار تومان پول رایج کشور جریمه شده اید که باید با خود بیاورید. با هفتاد و اندی 
سال سن و قلب شکافته و با این تن علیل، لنگان لنگان به خواستگاه رفتم. مرا به بازرسی هدایت کردند ، 
پشت پیشخوان دو خانم در طرفین و یک آقا وسط به پشت پیشخوان بنده خدای پشت پیشخوان، گوشی 
تلفن همراهش را باز کرده و داشت تمیز می کرد یا تعمیر بماند...که من تا تکیه به دیواره حضرت آقا داده را 
مشاهده نمود همان طور که با دقت محتوای بیرون ریخته تلفن را داشت بررسی می کرد پرسید کارت چیه؟

عرض کردم که شما مرا احضار کرده اید.
گفت: نامتان را بگوئید؟

گفتم: این نام و شهرتم و پرسمان گردیدم که چقدر زمانی بعد می توانم توضیح کار خواهم؟!
گفت: کارت چیست؟!؟

گفتم: فرموده اند خطا کرده ایم و جریمه شده ایم به این مبلغ.
گفت :خب بروید همین بغل بانک تجارت بپردازید و فیش آنرا بیاورید.

گفتم: حضرت آقا لطف کنید سر از آن گوشی در هم ریخته بردارید و در ساعت کار حداقل بعرض بنده توجه بفرمائید.
جریمه را قبول دارم ولی علت آنرا نمی دانم و شرح حال واقعه آن دو مامور را گفتم.

فرمودند: مامور که حق داخل خانه آمدن را ندارد.
عرض كردم: این را بمن نباید بگوئید بل به مامورتان بگوئید که این فعل زشت را کرده و دیگر آن که؛ به بای 

ذنب قتلت بکدامین جرم باید جریمه شویم و او خواند:
اشکال در سیستم برقی یک میلیون و سیصد و اضافه برق چهارصد ...؟؟؟

عرض کردم من چرا باید اشــکال در برق ایجاد کنم 76 ســالمه تا بحال یک المپ برق نبسته ام و عیال 
هم در همین ســن و ســال روی هم 140 سال داریم ما را چه به اشــکال تراشی در برق !!! یا بوالعجائب. 
ادامه دادم، مملکتی که متعلق به امام زمان اســت خطایش در دوجا حســاب می شود یک در این دنیا و 
دیگــر در آن دنیا، آن هم تا ذره و مثقال آخر چه خیری باشــد و چه بــدی جزائی خواهیم دید در خور 
آن. در این مملکت امن و امان خدارو شــکر نه دســت کجی هســت و نه کم خدمتی در ارکان دولتی نه 
کاالی قاچاق وارد می شــود و نه دزدی از کشور فرار می کندمی ماند یک مشکل آن هم من که برای رد 
شــدن از خیابان باید دو سر آیه بخوانم و از دیگری کمک بخواهم و باید عینک ته استکانی به چشم زنم 
اینجا و آنان کجا  دانند حال ما ســبکباالن محفل ها... همه اینها را گفتم که عرض کنم من آن جریمه 
زورکی را دادم ولی آن بنده خدا هنوز ســر از محتوای تلفن همراه برنداشــته بود و من اتهام تفهیم نشده 
جریمه پرداخت کردیم تا بقول آنها که برق امام نمی گیرند مطهر باشــیم. در بدو ورود عیال به تشــر و 
نیشــخند گفت برق کشــور هم تو ی خبرنگار را گرفت . گفتم: آری برق ما را گرفت، آن هم چه برقی!!!
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ابتدا بر این باور بودم که دکتر حجت اهلل صیدی را بردند 
بانک صادرات تا بسوزانند، این رسم منفی گرچه با وقوع 
انقالب منسوخ شد ولی رفته رفته آنان که درد انقالب در 
وجودشان نبود، به این رسم منسوخ شده که به شهادت 
تاریخ چشم از فرزند گرفت و خون برادر بر بام ریخت تا یا 
بدست خودکامه خود نگاه دارد یا دیگری که نمونه های آن 
را در بزرگترین بانک کشور شاهد بودیم به چشم همگان 
آمد . حجت اهلل خدمت در بازار سرمایه و پولی مدیریت 
را معنایی تازه کرده و بر آن سامان پیشترهر چه گذشته 
او فــارغ از آن گرداب ها آنجا را برخیزانده. دیروزها تنگ 
نظرها چنان کردند که سحر گذشت ولی کنون مدیریتی 
آگاه و آینده نگر می داند با برنامه ریزی و دیسیپلین چه 
پیاده سازد. در تاریخ پنجاه کنشگر اقتصاد ایران به خوبی 
می شــود لمس کرد آنچه که به یغما رفت حاج محمد 
تقی برخوردار، خسروشاهی، الجوردی، خیامی، ایروانی 
و دهها نام دیگر که توانســته بودنــد صنعت نوین را در 
کشــور محق کنند و هزاران اشتغال و ابتکار از صنعت 
دارو تــا کفش از مواد غذائی تا صنعت خــودرو و... را در 
این مرز و بوم به منصه ظهور ســازند. با آنها چه کردیم؟

به عنوان مثال حاج برخوردار با بیماری در یک آپارتمان 60 
متری هدیه دوست در تنهایی جان به جان آفرین تسلیم کرد.

همین تنگ نظری عاملی شــد کــه جنگ تحمیلی 
و صــدام را بــه تَــرک تازی کشــید. چون بــه ذهنم 
نقــش دگر بود دلم می ســوخت که دکتــر صیدی را 
هم به چــاه برادر کنــده افکنده تا دســتمان کوتاه و 
میدان نبرد از رســتم خالــی گردد که مبــادا این روز.

روزیکه در تاالر شیشه ای رو در روی جناب دکتر نشستیم 
همین پرسیدم که آورده اند تا شما را بسوزانند. و او خندید 
و گفت: به بانک صادرات آمده ام تا خدمت کنم، به یادم 
آمد در کرخه، شوش در کنار چغا زنبیل یک نوجوان آمد 
و از من راه پرســید. گفتم : برای چه آمده ای؟ او گفت: 
آمــده ام که خدمت کنم تا زمین از کفر بســتانم و من 
باورم شــد که ما پیروزیم و شب هنگام در پایگاه دزفول 
به فرمانده گفتم: پیروزی از ان ماســت. چون این پیام را 
دوباره به روز حضور در برابر دکتر صیدی شنیدم دوباره 
همان رسیدن به پیروزی بعد یک عملیات سخت در ذهنم 
جاری گشت ... زین مقدمه بگذریم و به خبر آن روز برسیم. 
مدیرعامل بانک صادرات ایران در نشست خبری نهمین 
ســالروز عرضه اولیه ســهام این بانک گفت: شفافیت و 
افشــاء حرف اول را در بازار سرمایه می زند و این موضوع 
برای نظــام بانکی اهمیــت به مراتب بیشــتری دارد.

دکتر حجت اله صیدی در آیین گرامیداشت سالروز عرضه 
اولیه »وبصادر« در جمع خبرنگاران شفافیت مالی را مورد 
توجه قــرار داد و از تالش های صورت گرفته برای اعالم 
به موقع صورت های مالی میاندوره ای بانک به ســازمان 
بورس خبر داد و در توضیح شرایط عمومی اقتصاد کشور 
و تاثیر آن بر پیش بینی ها از شــفافیت شرکت  ها گفت: 
برخی عدم تعادل ها در اقتصاد، پیچیدگی های موجود 
در نظــام بانکی و نااطمینانی حاکم بــر گروهی از تیم 
های اقتصادی، مالی و پولی، امکان پیش بینی دقیق از 
آینده و لذا شــفافیت در سطوح باالتر افشا را نمی دهد. 
مدیرعامل بانک صادرات ایران در این مراسم در تشریح 
عملکرد و اهداف موردنظر بانک طی ماه های اخیر، گفت: بر 

اساس یک برنامه ریزی کوتاه مدت تالش کردیم نماد بانک 
باز شود که اسفند ماه سال گذشته نماد بانک باز شد و طبیعی 
بود که قیمت سهم پس از وقفه چند ماهه با کاهش روبرو 
باشد. وی گفت: به دلیل شرایط ساختاری در نظام بانکی 
مثل نرخ سود سپرده با نااطمینانی های مواجه هستیم.

وی ادامــه داد: بحث مطالبات معوق از بنگاه های کالن، 
خرد و دولت و نیز اشخاص حقیقی از دیگر مشکالت پیش 
روی بانک ها است که در همین راستا با بدهکاران بزرگ 
جلسات متعدد گذاشتیم و در حال رسیدن به توافقات 
خوبی هستیم. دکتر صیدی با بیان اینکه مشکل بانک 
صادرات ایران مانند بسیاری از بانک های دیگر بیشتر ناشی 
از عوامل کالن و برون سازمانی بود، تاکید کرد که با یک 
برنامه مدون در پایان سال گذشته و هفته های آغازین سال 
جاری در حال عبور از این مشکالت هستیم. مدیرعامل 
بانک صادرات ایران تصریح کرد: مهمترین موضوع این 
است که روند افزایش زیان در بانک صادرات ایران متوقف 
شده و زیاندهی بانک سیر نزولی پیدا کرده است. در حال 
حاضر منابع بانک صادرات ایران به 154 هزار میلیاردتومان 

و دارایی های آن به بیش از 180 هزار میلیاردتومان رسیده 
است. دکتر صیدی مطالبات بانک را نیز مورد اشاره قرار داد 
و گفت: مطالبه مهمی از دولت داریم که تالش می کنیم 
برای تعیین تکلیف آن هم از ظرفیت های بودجه سال 
97 استفاده کنیم. وی در بخش دیگری از سخنان خود 
گفت: ظرف چند روز آینده صورت های مالی سال 96 را 
به بورس اوراق بهادار ارائه خواهیم کرد.  دکتر صیدی در 
ادامه گفت: در بحث افزایش عملیات بانکی و کارمزدها و 
نیز پتانسیل عملیات ارزی امیدواریم بتوانیم زیان را به سود 
برسانیم و سال 98 وارد منطقه سود شویم. وی همچنین 
گفت: قرار است برای مهمترین شرکت زیرمجموعه بانک 
صادرات ایران که گروه مالی سپهر صادرات است، شرایط 
پذیــرش در بورس را اخذ نماییم. صیــدی درباره تداوم 
حضور بانک صادرات در بازار سرمایه گفت: ما بانکی 66 
ساله هســتیم که بارها تاب آوری خود را برابر فشارهای 
مختلف نشان داده ایم و سربلند از مشکالت خارج شده ایم؛ 
ما بیش از 22 هزار کارمند و 45 میلیون صاحب حساب 
داریم. مدیرعامل بانک صادرات اصالح ساختار سرمایه و 
ترکیب دارایی ها و بدهی ها را یکی از مهم ترین عوامل در 
ســوددهی این بانک عنوان کرد و افزود: برای رسیدن به 
سودآوری پایدار باید این اصالحات را انجام دهیم. صیدی 
در بخش دیگری از این نشست حجم منابع بانک صادرات 
ایران را 154 هزار میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: میزان 
دارایی های بانک صادرات به 178 هزار میلیارد تومان یا 40 
میلیارد دالر رسیده است. وی درباره بدهی های دولت به 
بانک صادرات گفت: مطالبه مهمی از دولت در این زمینه 
داریم؛ هم از ظرفیت های در نظر گرفته شده در بودجه 97 
در حال استفاده هستیم و هم مذاکرات مورد به موردی را 
پیگیری می کنیم. مدیرعامل بانک صادرات تصریح کرد: 
ما بدهکاران ثروتمندی مانند شرکت مترو داریم، اما آنها 
پول نقد برای پرداخت بدهی خود ندارند. صیدی از محقق 
شــدن روند توقف زیان دهی بانک صادرات در سال 97 
خبر داد و گفت: در ســال 96 هر روزی که می گذشت 
زیان بیشتری به خاطر ســود سپرده ها و جریمه اضافه 
برداشت از بانک مرکزی می پرداختیم، اما این روند متوقف 
شده است. وی از انتشار صورت های مالی بانک صادرات 
ظرف روزهــای آینده خبر داد و افزود: یکی از مهم ترین 
هزینه های سال گذشــته ما مربوط به اضافه برداشت از 
منابع بانک مرکزی می شود، اما با برنامه ریزی های انجام 
شــده در ســال جاری نه تنها اضافه برداشت و وام شبانه 
نداریم، بلکه وام شبانه به سایر بانک ها پرداخت می کنیم.

به بانک صادرات آمده ام تا خدمت کنم
مدیرعامل بانک صادرات ایران در نهمین سالروز عرضه »وبصادر«:

در سال ٩٨ به سوددهی خواهیم رسید
نی

سی
رح

امی
رو 

س
خ
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نفت پارس با دکتر خلیلی رکورد تولید و صادرات خود را شکست
طرح های توسعه و برنامه های خالقانه برای بازاریابی و کسب سهم بیشتر از بازار

جوانی که فعل خواستن را صرف می کند

وقتی به تاالر بهره وری رســیدم بچه های امور سهام دکان ورچیده و حتی یک گزارش 
خالی هم به من نرســیده، قبال به مجمع خبرنگار ارشــدم را اعزام کرده بودم ولی در 
قد و قواره یک ســهام دار ُخرد بر آن شــدم تا از برنامه های دکتر حمیدرضا خلیلی که 
خیلی دوســتش می دارم و در دوره دانشجویی دکترا با پسر دوم من هم کالس است و 
عملکرد او را در همین نفت پارس در ســطوح مختلف زیر نظر می داشــتم و در حضور 
پُربرکت یار قدیمی و استاد عزیز جناب دکتر سلیمانی مدیر با تجربه در سرمایه گذاری 
غدیر- که خبر رســیده آن است بر صندلی پُر کاری این روزها خواهد نشست- که هم 
اکنون ریاســت هیات مدیره نفت پارس را می دارد به شوق جویای حال و احوال شدن 
ها رهســپار تاالر بهره وری گردیدم. به روز مجمع با زبان روزه که این روزها تن علیل را 
رنج بیشــمار می آورد در کنجی نشستم و آن شــنیدم که باید، آن دیدم که باید و آن 
شــد که باید . چون سکان به دست ناخدای حاذقی می باشد از طوفان نمی هراسد که 
کشــتی را به ســاحل نجات رهنمون می کند . ما آموخته ایم هر کجا میدان به جوانی 
دادیم بُرده ایم و از دوران جبهه گرفته تا فصل سازندگی از جهادگران تا بهره وران ، این 

جوانان هستند که می توانند به هوش و گوش فزون تر زما 
در راس باشند. یادمان باشد که فرمانفرانیان در تاسیس این 
بنا چه گفت: به همت شما جوانان نفت را معنی می کنیم. 
این گفته هنوز بگوشــم هســت و ســریال وار هر روز به 
ذهنم چســبناکتر نشســته. چه ها که در ســینه دارم . 
امــروز دکترحمیدرضــا خلیلــی جوانی از تبــار خوبان ، 
مودب موقر و حرمــت به قلم دار، کاروان ســاالر کاروانی 
اســت که همه نفتی ها در آن میــدان داری می کنند . به 
روز مجمع با اینکه بعنوان ســهام دار در کنجی نشســته 
بــودم ولی ادب و حرمــت به قلم مرا به کســوت خبریم 
کشــاند. باشــد که از نعمت نون والقلم ومایسطرون بهره 
بــری و دیگــران از ایــن بی منــت خــادم درس گیرند.
شــرکت نفــت پــارس، و پاالیشــگاه پارس نخســتین 
پاالیشــگاه و شــرکت نفــت خصوصــی ایــران اســت. 
همچنین این پاالیشــگاه، قدیمی ترین پاالیشــگاه تولید 

روغــن موتور و روانســاز، در ایران و خاورمیانه اســت. این پاالیشــگاه در کیلومتر19 
بزرگراه شــهید لشــگری و همچنیــن در محــدوده شهرســتان قدس قــرار دارد.
مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شــرکت نفت پارس)سهامی عام( مورخ 

1397/03/20 در محل مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی برگزار گردید. 
در این مجمع که با حضور 90/3 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای غالمرضا سلیمانی امیری بود، که جنابان جعفر قادری و حسن سروری 
در مقام نظار اول و دوم و آقای حمیدرضا خلیلی 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 نشــینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشمول ماده 129 و با تقسیم سود 750 ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
تولید بیش از 70 میلیون لیتر روغن پایه و حدود 92 میلیون لیتر انواع محصول نهایی روغن 
- شما بخوانید زنجیره ارزش آفرینی - که رکورد تولید وصادرات شرکت را شکست تنها 
گوشه ای از افتخاری بود که این مدیر الیق یعنی جناب مهندس خلیلی و تیم مدیریت او در 
سال مالی مورد گزارش به آن دست یازیدند. افزایش درآمد خالص ، سود عملیاتی - افزایش 
قیمت سهم و ... باعث شد که در پایان سال 96 از سکوهای برپا شده برای صادرکننده نمونه 
تا حامی مصرف کننده، از همایش های انتخاب مدیران برتر تا شرکت های بهره ور این 
شرکت نفت پارس باشد که اولین گردد در صنعت روغن و روانکاوها در کشور و در مدیریت. 
نگاه نو مدیریتی و خالقانه مهندس خلیلی که هم به افزایش تولید و فروش و ســرمایه 
گذاری برای فزودن ظرفیت تولید از یک سو و توسعه بازار برند و تنوع محصول با بازاریابی 
نوین از ســوی دیگر که توجه خاص دارد باعث شــده که صاحبنظران بازار ســرمایه و 

کارشناسان جملگی تاییدی داشته باشند بر یک مدیریت شایسته و الگووار. مدیریتی که 
می تواند دکترین کاریش در نوع تحول بخشی به یک سازمان و در سطح تعالی سازمانی 
حتی در آکادمی ها تدریس گردد. نه اینکه این حرف گزاف باشد چرا که با  سابقه چندین 
ساله کار مطبوعاتی اقتصادی در خبرگزاری، نشریات و روزنامه های این کشور عزیز و تلمذ 
در کنار اساتید برجسته اقتصادی و ارتباطات در دانشگاه های کشور و شناخت و آشنایی با 
مدیران با تجربه و جوان من را به این باور رسانده که آنان می توانند در مدیریت برتر باشند 
که با شمشیر تدبیر و نوآوری نه مصلحت کنند و نه از کار تیمی و کارشناسی دریغ که 
دکترین خود را با یک برنامه های مدون مدیریتی همسو در رگ و پِی شرکت جاری می 
سازند تا با دمیدن خونی تازه در کالبد شرکت، مجموعه جانی تازه گرفته و قدعلم کند.

نمودارها خوب با سهامداران حرف می زدند. از نمودار روغن تا پارافین و اکستراکت که چه 
رشدی داشته شرکت در تولید که معنایش می شود اشتغالزایی، سود بیشتر و سهم فزونتر از بازار.

حفــظ مشــتریان قدیمی و جــذب مشــتریان جدید، ارائــه محصــوالت متنوع و 
جدیــد، دریافــت تاییدیه های بیــن المللی جدید اخذ شــده و تمدیــدی از جمله

 WIN تاییدیه کیفی روغن پارس اقیانوس 5070 از شرکت -
GD ســازنده موتورهاي دوزمانه کشتی شرکت وارتسیال.

- تمدید تاییدیــه کیفی روغن موتورهــاي دیزلی پارس 
.VOLVO پایــدار و پــارس ســوپر پایــدار از شــرکت

 10W40 4-CL بــرای محصــول MAN تاییدیــه -
- تمدیــد تاییدیــه کیفــی محصــول پــارس انتقــال 
آلمــان   Turbo Voith شــرکت  از   II اتومانیــک 
و تاییدیه هاي در دست اقدام : - تاییدیه روغن موتور پارس 
سوپرپایا 10W40 ویژه ایران خودرو - تاییدیه نهایی روغن 
گیربکس III SP از شرکت پارس خودرو - تاییدیه توربین 
32 ویژه نیروگاه رامین. EPS75W80 ویژه ایران خودرو-  
 .ZF از شرکت III و II تاییدیه محصول پارس انتقال اتوماتیک
از کیفیــت محصــوالت  رضایــت منــدي مشــتریان 
تولیــدي: - اخــذ رضایتمنــدي کیفیت محصــوالت از 
شــرکت فــوالد مبارکه جهــت کلیه محصــوالت مورد 
قرارداد - اخــذ رضایتمندي کیفیت روغن پارس توربین 32 از شــرکت پاالیش نفت 
شــازند تنها گوشه ای دیگر از دســتاوردهای پررنگ این مجموعه پرافتخار بوده است. 
همچنین، حمایت و پشــتیبانی از فعالیتهاي بازاریابی از طریق شرکت در نمایشگاهها 
و ســمینارها ،تهیه بروشــور و کاتالوگ و ... اخذ اطالعات بازار و نیاز مشتریان در جهت 
سفارشــی سازي محصوالت براي فروش به تامین نیازهاي صنایع خاص ، ارائه خدمات 
پس از فروش به مشــتریان، دریافت نیاز مشــتریان و تطابق انها بــا امکانات تولیدي 
شــرکت در جهت تولیــد محصول جدید ،دریافت پیشــنهادات مشــتریان در جهت 
حفظ و رضایتمندي مشــتریان از طریق واحد CRM، ارائه ســمینارهاي آموزشــی 
و... از جملــه مهمتریــن فعالیت هاي واحد مهندســی فروش مجموعه بوده اســت.

به اینها اضافه کنید تاکید ویژه مدیر پژوهشگر شرکت را که اعالم می دارد برای تبلیغات و 
معرفی یک محصول جدید با نامی نو، درصدد تعیین یک زمان مناسب هستیم تا پُر قدرت 
سهمی درخور از بازار کسب کرده و ارزش آفرینی برای ذینفعان شرکت حاصل سازیم.

اما در بخش صادرات که یکی از بخش های موفق و پیشــرو در مجموعه بوده اســت و 
نمی توان از درایت مدیران ارشــد و ســکاندار حاذق و حمایت همه جانبه هیات مدیره 
از تیم واحد صادرات که توانســتند در کنار رایزنی ها و مذاکرات فشــرده این مدیران 
طراز اول به انعقاد قراردادهای مهمی دست یابند اشارتی حداقلی نداشت که میخوانیم:

از آنجائیکــه وظیفه واحد صادرات در شــرکتهاي تولیدي فروش در عرصه بین المللی 
و در نتیجه رشــد و توســعه اقتصادي شرکتها می باشــد ، بخش صادرات نفت پارس 
وظیفه بازاریابی و فروش محصوالت جانبی و نهائی شــامل اکســتراکت و اســالک ، 
پارافین و روغن پایه و محصوالت نهایی شامل انواع روغنهاي موتور و روغنهاي صنعتی 
در بازارهــاي صادراتــی و در کنــار آن تامین نیاز محصوالت جانبــی تولید کنندگان 
داخل کشــور را بعهده دارد. درســال 96 اقدامات ذیل توسط واحد صادرات انجام شده 
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اســت: - پوشــش 105 درصداز کل بودجه مقداري و 138 درصــداز کل بودجه ارزي
- افزایش 71 درصدارز حاصل از فروش صادراتی سال 1396 در مقایسه با سال مالی قبل
- افزایش قابل توجه فروش محصوالت نهایی باالي 600 درصد در مقایسه با سال 1395 

- رشد سهم بازار صادراتی محصول گریس
- توســعه بازارهاي صادراتی و افزایش تنوع کشورهاي هدف از جمله کشورهاي اروپاي 

غربی و شرقی
- فروش نقدي محصوالت و تامین نقدینگی شرکت

 - کاهش هزینه هاي بازرســی و ترخیص کاالهاي صادراتی با استفاده از آموزش نفرات 
داخلی و حذف پیمانکاران

- افزایش قابل توجه صادرات روغن پایه
- تنوع در بسته بندي فروش محصوالت جانبی

- افزایش ظرفیت مخزن روغن پایه صادراتی در بندرعباس
- پیشنهاد و اجراي طرح تا انعقاد قراداد مخازن اکسترکت صادراتی در پایانه بندرعباس

- افزایش قابل توجه تعداد مشتریان صادراتی
شایان ذکر است در حاشیه مجمع جناب علی کرامتی مرد شماره یک مالی شرکت که در 
صفت میان حسابداران و معاونین مالی شرکت های خودرویی و پتروشیمی یک برند صداقت 
و پاکدستی شمرده می شود و معاونت و اداری نفت پارس را دارا است اعالم داشت با توجه 
به اتخاذ سیاست هاي جدید فروش در 6 ماهه دوم سال 1396 و انجام فروش نقدي به 
عاملین و کاهش اعتبار برخی از عاملین فروش و انجام فروش بیشتر به صنایع )با بازاریابی 
هاي انجام شده و شرکت در مناقصات صنایع بزرگ( و کاهش ریسک وصول مطالبات و 
همچنین فروش صادراتی بیشتر به صورت نقدي نسبت هاي مالی شرکت نسبت به سال 
مالی قبل وضعیت مطلوب تري داشته و نشان از روند رو به رشد شرکت دارد. براي مثال 
دوره وصول مطالبات شــرکت از حدود 145 روز به حدود 120 روز کاهش داشته است.
به اینها اضافه کنید اقدامات انجام شده در بخش حفظ محیط زیست و صیانت از طبیعت 
و اقدامات رفاهی و بهداشتی برای کارکنان شرکت از دستاوردهای مهم دیگری بود که 
هم نفس پاک به هموطن هایمان می بخشید و هم دعای خیر بدرقه این مدیران خدوم 
می ســازد . این را گفتیم چون ســهامدار ُخردی که در کنارمان بود و پدر یک کارگری 
از محیط داخل شــرکت می گفت که این مدیر را همه دوست دارند چون در اتاق او باز 
اســت، میان کارکنان و کارگران می آید و به درد دل آنها گوش می کند، صبور است و 
ســرویس دهی به کارگران به بهترین شکل انجام می شــود ازایاب و ذهاب دادن وام تا 
حمایت و پاداش ها وحقوق سروقت و ... بگذریم که صدق گفتار او را می توانند آنها که 
در مجمع بودند و صبوری و متانت این مدیر را در پاسخگویی خود و تیم مدیریتیش به 
تک تک سواالت و ابهامات سهامداران خوب پُرسمان بودند شهادت دهند.حیفمان آمد 
در گزارش از اهتمام مدیران به امر آموزش و ارتقاء سطح دانش در مجموعه نفت پارس 
نگوییم که این شــرکت با تاسیس دانشگاه علمی و کاربردي در سال 1391 گام مهمی 
در جهت رشد علمـی کا رکنـان برداشته است و در فروردین ماه سال 95 موفق به اخذ 
مصوبه ایجاد رشته » کاردانی فنی روانکاري ماشین آالت« از شوراي برنامه ریزي آموزشی 
دانشگاه جامع علمی کاربردي و نهایتا وزارت علوم و برگزاري انحصاري این دوره در ایران 
شــده است .این رشته براي اولین بار در خاورمیانه توسط نفت پارس تالیف شده است.
و در کنار آن اداره آموزش در راستاي پیشبرد اهداف شرکت و همچنین ارتقاء سطح آگاهی 
و توانمندي پرســنل در سال 96 ،دوره هاي آموزشی متنوعی را در زمینه هاي عمومی، 
فنی و تخصصی، سمینارها و بازدیدها بر اساس نیازسنجی واحدهاي مختلف پاالیشگاه 
و دفتر مرکزي در تمامی ســطوح سازمانی در داخل و خارج شرکت اجراء نموده است.
ُحسن ختام گزارش مدیرکاربلد مهندس خلیلی اعالم طرح های توسعه شرکت به قرار زیر بود.
پروژه های پایان یافته در سال 96 به شرح ذیل خالصه می گردد: 1- مخزن ذخیره 
هوای فشرده قوطی سازی 2- پروژه استقرار نظام آراستگی 3- سایه بان فضایی شرق انبار 
شماره 10 4- مبدلهای خنک کن اکترکت خروجی واحد 5- مکانیزه نمودن خطوط پرکنی 
 30-Tو بسته بندی روغنی 6- پروژه بهسازی سالن پرکنی چلیک 7- پروژه ساخت مخزن

پروژه هاي در دست اقدام شامل موارد ذیل است:
1 -پروژه فیلتراســیون مرحله ســوم )Oiling-De( 2- پروژه بویلر یدکی 3- پروژه 
خرید سیســتم تولیــد گاز خنثی 4- پــروژه انحالل ادتیو 5- پروژه توســعه تانکفارم 
6- پــروژه تصفیــه آب HTDS خروجی از پاالیشــگاه 7- بهینه ســازي واحدهاي 
فورفورال 8- بهینه ســازي مصــرف آب و حاملهاي انرژي 9- پروژه بهســازي و ارتقا 
سیســتم کنترل مرکزي پاالیشــگاه )DCS( 10- پروژه اســتقرار سیستم مدیریت 
انــرژي )ایــزو 50001 ( 11- مانیتورینــگ مخــازن 12- سیســتم اطفــا آمونیاک 
13- سیســتم اعــالم واطفا حریــق ســاختمانها و واحدهــاي پروسســی و انبارها

و جملــه آخــر اینکه در این مجمع ادب و حرمت به اهل قلم را از مدیران پنل نشــین 
گرفته تا کارکنان ســهام و روابط عمومی به کمال دیدم و جناب ایپک لو مدیر دوست 
داشــتنی روابط عمومی که به تالش دوچندان یاری رســان اهــل مطبوع برای تهیه 
گزارش و خبر بود خدا قوتی و دســت مریزاد بر مدیران بی ادعا و ســکاندار به نامش.

پیام هیات مدیره
 ضمن عرض ســالم خدمت سهامداران گرامی ، به اســتحضار میرساند سال 1396 از 
لحاظ اقتصادي ســالی پر فراز و فرود بود به گونه اي که رقابت شــدید در بازار، افزایش 
قیمت جهانی نفت و به تبع آن افزایش قیمت مواد اولیه، شرکت را با چالش هاي بسیار 

جدي مواجه نمود. با این وجود افزایش قابل توجه مقدار فروش نسبت به سال گذشته، 
سیاستهاي جدید فروش، کمک خداوند متعال و خرد جمعی مدیران و پرسنل شرکت 
و حمایت هاي ســهامداران گرامی، نه تنها منجر به حفظ شرایط سودآوري شده، بلکه 
ســرمایه گذاري ارزشمندي نیز توسط شرکت انجام شــد و سیر رشد و تعالی شرکت 
کماکان ادامه یافت و بودجه اعالم شــده به ســازمان بورس در سال 96 محقق گردید.

اهم اقدامات انجام شده در سال 1396: 
1- تولید بیش از 70 میلیون لیتر روغن پایه و حدود92 میلیون لیتر انواع محصول نهائی 
روغن جمعا به میزان بیش از 162 میلیون لیتر که باالترین میزان تولید شرکت نفت پارس 
از بدو تاسیس تاکنون بوده است و تحقق صادرات بیش از 68 میلیون دالر در سال 96
2- خرید 20 درصد از سهام شرکت پاالیش پارسیان سپهر )پروژه تولید اتان ( که طبق 
برآورد زمان بهره برداري اواخر سال 1398 خواهد بود و با توجه به طرح مطالعاتی پروژه ، 
سودآوري آن بعد از بهره برداري درآمد غیر عملیاتی قابل توجهی را نصیب شرکت خواهد کرد

3- اخذ تاییدیه داخلی و خارجی محصوالت موتوري و دریایی
4- برگزاري ســمینار جهت اتوسرویسها به منظور معرفی محصوالت به مصرف کننده 

نهائی و اعطاي جوایز به در قالب جشنواره
5- اجراي پروژه افزایش راندمان تولید. 

6- انجام تعمیرات اساسی و به روز رسانی ماشین آالت و تجهیزات تولیدي و فرآیندي
7- خرید 4 دستگاه ماشین االت بسته بندي جدید و نصب و راه اندازي آن

8- توسعه محصوالت جدید. 
9- مکانیزه کردن سیستم هاي تدارکات داخلی و ایجاد لیست تامین کنندگان

10- تسویه اوراق صکوک در اردیبهشت ماه سال 96 به ارزش 1,040,000 میلیون ریال 
که در سال 92 اخذ شده بود.

 اهداف مهم شرکت در سال 1397 که با تالش و همکاري کلیه کارکنان امید تحقق آن را دارد: 
الف- افزایش تولید و فروش نسبت به سال قبل

ب- سرمایه گذاري در افزایش ظرفیت هاي جدید. 
ج- ســرمایه گــذاري در بخــش روانکارهاي بنزینــی و دیزلی با ســطح کیفیت باال

د-اجراي پروژه هاي deoiling ، گاز خنثی ، بویلر جدید و کوره هاي جدید
ه- توسعه بازار با عرضه محصوالت جدید و افزایش ظرفیت به منظور افزایش سهم بازار.

و- توسعه بازارهاي صادراتی براي محصوالت نهایی از جمله انواع گریس.
ز- اصالح خطوط پرکن و بسته بندي محصوالت.

ح- تدوین برنامه مناســب جهت بازاریابی و تبلیغات به منظور تقویت برند نفت پارس
تاریخچه

این شرکت در اول آذرماه 1337 با سرمایه 150 میلیون ریال توسط عبدالعلی فرمانفرمائیان 
تأسیس شــد. اعضای هیئت مدیره شرکت نیز همگی از خانواده فرمانفرمائیان بوده اند. 
شرکت بصورت سهامی عام ثبت شد و از سال 1341 سهام آن در بورس تهران عرضه شد. 
پاالیشگاه آن در سال 1339 در کیلومتر 19 بزرگراه شهید لشگری آغاز به کار نمود. در 
سال 1341 طی قراردادی محصوالت شرکت تحت لیسانس شرکت نفت شل قرار گرفت.
نشــانه تجاری شــرکت، نشان گرافیکی شــیر بال دار نشسته ای اســت که سر مردی 
را دارد. این نشــانه برگرفته از تصاویر و نقش برجســته های تخت جمشید است. نشانه 
نفت پارس با تلفیقی از عناصر شــیر با دســتهایی پرصالبت، بال در حال پرواز، ســر و 
کاله مرد، مفاهیمی همچون خرد، تفکر و تعقل، ســرآمد حرکت و چابکی و خستگی 
ناپذیری همراه با اراده، فکر و قانونمداری، ترقی و هوشیاری را به بیننده منتقل می کند.
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صادرات مینوی ایران به بازارهای افغانستانی و پاکستانی
مینو شرق سرآمد در نوآوری و خوشمزگی با مهندس لطفیان

تقسیم سود 20 ریالی به ازای هر سهم 

مجمع عمومی عادی ســالیانه شرکت صنایع غذایی 
مینو شــرق )ســهامی عام( مــورخ 97/03/06 در 
محل ســالن ورزشی شرکت پارس مینو تشکیل شد.

در ایــن مجمع کــه با حضور بیــش از 90 درصدی 
ســهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، 
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید. ریاســت مجمع بر عهده 
آقــای غالمعباس درفشــی که جنابــان رحمت اله 
علیجانی و علی ابراهیمی در مقام نظار اول و دوم و آقای 
اکبر لطفیــان به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند. 
در ادامــه با قرائــت گزارش هیات مدیــره به مجمع 
مربوط به اهم فعالیت های صورت پذیرفته طی ســال 
مالــی منتهی بــه 1396/12/29 و پس از اســتماع 
گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنین صلوات خــود ضمن تصویب صورت های مالی 
و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقسیم سود 
200 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

همچنین موسســه حسابرســی حساب گســتر پویا 
به عنوان بازرس قانونی و اصلی و موسسه حسابرسی 
شــهود امین به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای 

مدت یک سال انتخاب گردیدند. 
اعضــاء حقوقی هیات مدیره برای دو ســال آینده به 

شرح ذیل انتخاب گردیدند:
- شرکت بازرگانی پارس گستر مینو

- شرکت صنعتی مینو
- شرکت قاسم ایران

- شــرکت خدمات مالی و مدیریــت معین آزادگان
آزادگان خودکفایــی  و  اقتصــادی  شــرکت   -

در ابتــدای مجمع مهنــدس لطفیــان، مدیرعامل 
فرهیخته شــرکت به ارایه گزارش فعالیت یکســاله 
هیــات مدیره پرداخت و پیرامــون تولید محصوالت 
و میزان فروش داخلی و خارجی به تشــریح عملکرد 
ســاالنه مجموعه پُــر افتخار مینو شــرق پرداخت.

مدیر مدبر شــرکت پــس از آن به بیان اســتراتژی 
هــای شــرکت پرداختــه و اعالم کرد که شــرکت 
تمــام تالش خود را جهت کاهش بهای تمام شــده 
و هزینه ها به کار خواهد بســت و بــه امر نوآوری و 
خالقیت در بازار محصول اعتقاد راسخ خواهد داشت.

وی ریسک های مهم مرتبط با شرکت را اینگونه اعالم 
کرد:افزایــش نرخ مواد اولیه و بســته بندی، افزایش 
نرخ قطعــات کمکی، باال بودن هزینه مــواد اولیه و 
افزایــش نرخ ارزکه بر مواد اولیــه و قطعات مصرفی 
تاثیر گذاراست از جمله ریسک های تاثیر گذار است.

مهندس لطفیــان مدیر کاربلــد و کاردان مجموعه 
در همین باب افزایــش قیمت های مواد اولیه گفت: 

از ابتدای ســال تاکنون قیمت روغــن مصرفی 15 
درصد افزایش یافته اســت و قیمت آرد وابســته به 
نــرخ تضمینی خریــد گندم از گندمــکاران خواهد 
بــود اما بدلیــل افزایش قیمت محصــوالت در بلند 
مدت تغییری در ســود شــرکت ایجاد نمی شــود.

الزم بذکــر اســت دولــت اعــالم کــرده اســت 
بــا توجــه بــه فراوانــی گنــدم، امســال نــرخ 
خریــد تضمینــی گنــدم تغییــر نخواهــد کرد.

مدیــر عامل شــرکت در مورد میــزان صادرات طی 
ســال گذشــته اعالم کرد: 8-10 از فروش شرکت 

صادراتی اســت که به افغانســتان و پاکستان صادر 
مــی شــود و دولت اجازه داده اســت کــه بصورت 
ریالی با کشــورهای مذکور معامله کنیــم و انتظار 
افزایش این نســبت طی ســال های آینده می رود.

پیام هیات مدیره:
اســتراتژی های شــرکت به شــرح ذیل می باشــد:

- مدیریــت قیمــت بهــای تمام شــده و کاهــش 
هزینه هــا به عنــوان موثرتریــن عامل برتــری در 
بــازار رقابــت و دســتیابی بــه اهداف ســازمانی 
- خالقیت و نوآوری در فعالیت ها و توسعه محصوالت 
جدید و ارائه آن به مصرف کننده در تمام نقاط کشور

- اصــالح ســاختار مالی و نیروی انســانی از طریق 
افزایش سرمایه و عدم اخذ تسهیالت از سیستم بانکی 

ریسک های شرکت به شرح ذیل می باشد:
- افزایش نرخ مواد اولیه و بسته بندی

- افزایش نرخ قطعات یدکی
- بــاال بــودن درصد مــواد اولیــه از بهــای تولید

- عدم افزایش نرخ فروش متناسب با افزایش قیمت 
تمام شده از طرف ســازمان حمایت از مصرف کننده

- افزایــش نــرخ ارز در خصــوص مــواد اولیــه و 
قطعات موردنیاز که خارج از کشــور تهیه می شــود

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

- افزایش بهره وری عوامل تولید

- دستیابی و پاسخگویی به نیازهای جدید بازار
- تولید محصوالت فرسودمند

- توسعه خط تولید
- اصالح ســاختار عوامل تولید بر اســاس بررسی ها 
و تصمیم هــای کاری در جهــت افزایــش تولیــد، 
بهــره وری، کاهــش هزینه هــا و قیمت تمام شــده
- تالش جهت ایجاد محصوالتی که می توان به سایر 

کشورها صادر نمود
اهم فعالیت های انجام شده در سال 1396

1- اقدام به خرید دستگاه بسته بندی تافی دو سر پیچ
بــاال  بــرای  آمــوزش پرســنل  بــر  2- تمرکــز 
بــردن ســطح دانــش فنــی آن هــا و درنهایــت 
ارتقــای کیفــی محصــوالت و افزایش بهــره وری
س- ارتقا امتیاز prps کلیه کارگاه ها تولیدی به رتبه 
a )بهینه سازی محیط کار در راستای سالمت محیط(
4- خرید یک دســتگاه میکســر z به منظور کاهش 
توقفات در اثر افزایش ســرعت خطــوط و درنتیجه 

افزایش راندمان تولید
5- مذاکره با مدیران بازارچه های مرزی جهت افزایش 

و توسعه مویرگی صادرات
6- جایگزینــی نیروی جوان با حداقل دســتمزد با 
نیروهای قدیمی با حقوق باال و کاهش تعداد نیروی 
انسانی از 240 نفر به 233 نفر جهت کاهش دستمزد
7- انتخاب شــرکت به عنوان صادرکننده و تالشگر 
نمونه توســط ســازمان صنعــت و معدن اســتان
8- همکاری در جهت پیاده سازی سیستم مدیریت 
کیفیت )iso9001( با هدف افزایش ســرعت تولید، 
بهبود کیفیت تولیدات و محصوالت، بهبود فرآیندها و 
روشهای کاری و در نتیجه افزایش رضایت مشتریان 
 )iso22000( و سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی
با هــدف ایجــاد ایمنــی در زنجیره مــواد غذایی.
9- نصب فیدر در خط تولید شماره دو برای باال بردن 
کیفیت و کاهش نیروی انســانی، اجرای عایق کاری 
موتورخانه مرکزی جهت افزایش راندمان دیگ های آب 
گرم و جلوگیری از هدر رفت گرما و کاهش مصرف انرژی 
10- تولیــد انبــوه محصول پفک ســین بیوتیک و 
بیسکویت خانواده در جهت ارائه محصوالت فراسودمند
11- دریافــت لوح تقدیــر و تندیــس صادرکننده 
نمونه ســال 96 از ســازمان صنعت، معدن و تجارت
12- میانگین نفر ساعت تولید بیسکویت از 32 کیلوگرم 
سال گذشــته به 37 کیلوگرم و تافی از 16 کیلوگرم 
ســال گذشته به 17 کیلوگرم و پفک از 23 کیلوگرم 
ســال گذشــته به 25 کیلوگرم افزایش یافته است.

همچنین میانگین ضایعــات قابل مصرف تولید 2/5 
درصد بوده که نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
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شاخص های آماری نشان می دهد که در همین تهران 
خودمان 34 درصد پِرت آب داریم و کارشناسان بدین 
باورند بخش عمده ی آن از مشکل لوله کشی آب است 
که عمر مفیدش مدتهاست به پایان رسیده و می توان 
هرز آب از مخزن به دست مصرف کننده را با عدد 34 
درصد شــاهد بود که در بسیاری از کشورها 4 درصد 
آن را بحران می دانند و این مشــکل اگر کنون چاره 
اندیشیده نشود و مدیریت نشود واویالیی خواهد شد 
که ... . به نظر کارشناســان 50 سال کار شبانه روزی 
الزم تا که به حداقل های استانداردهای جهانی برسیم. 
ما در کشوری و منطقه ای هستیم که بالیای طبیعی از 
سر و رویمان می بارد کم آبی، زلزله، خشکسالی، حتی 
آتش سوزی در اقیانوس آب و بخوانید بی نهایت بال که 
خدا رحممان کند. تاریخ 50 تالشــگران و کارآفرینی 
برتر یک صد سال اخیر کشور را که می خوانی یکی از 
آنها مهندس رضایی بود که صنعت لوله ماشین سازی 
را از صفر به صد رساند تا با هدایت گری آب، نفت، گاز 
بتواند از صنعت کشاورزی تا پاالیشگاهی ما را به علم 
روز مجهز سازد که او را پس زدیم و مانند 49 نفر دیگر 
کارآفرینان برتر کشور راندیمش و ماند روی دست ما 
یک مشت ابزار که الزمه روزانه بود برای تولید ولی تا 
رســیدیم به آن درصد قبلی جا مانده بودیم از رقبا و 
بازار و ... بگذریم. به روز مجمع ساالنه گزارش عملکرد 
ساالنه را دیده و طرح برنامه ها را بخوبی شنیدم و آنالیز 
کردم و بدین نتیجه رســیدم که لوله ماشین سازی با 
این مدیر می تواند جبران مافات کند گر باورش داریم و 
حمایت الزم از این مدیر خوش فکر و با برنامه به عمل 
آید.این مدیر با رزومه ای که در صنعت دارد با تدبیرش 
برای مجموعه خبرهای خوشی در راه خواهد داشت. 
مجمــع عمومی عــادی ســالیانه صاحبان ســهام 
شــرکت لوله ماشــین ســازی ایران)ســهامی عام( 
مــورخ 1397/03/09 در محــل ســاختمان جدید 
دانشــکده داروســازی - ســالن رازی برگزار گردید. 
در ایــن مجمــع که با حضــور بیــش از 58 درصد 
ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده 
آقای محمدرضا سروش بود، که جنابان علیرضا مرادی 
و وحید اوضح در مقام نظار اول و دوم و آقای قاســم 
شریفی نیسیانی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال مالی 

منتهی بــه 1396/12/29 و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلوات خود ضمن تصویــب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامالت مشــمول ماده 129 به کار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
در ســال مالی مورد گــزارش علیرغــم محدودیت 
های حاکــم بر محیــط اقتصادی کشــور، به حول 
و قــوه الهی و با تــالش عموم همــکاران و مدیران 
ســخت کــوش، ســال پــر خیــر و برکتــی برای 
شــرکت و مجموعه ســهامداران عزیز بوده اســت.

در آغاز سال 1396 شرکت با کمبود شدید نقدینگی، 
مانده بدهی های بانکی، بدهی به اشــخاص و الجرم 
قرار گرفتن در لیســت بدهکاران بانکی، کمبود مواد 
اولیــه، حقوق معوق کارکنان و ... مواجه بود. مدیریت 
جدید شرکت با اتخاذ سیاست جلب مشارکت عموم 
کارکنان در داخل و تعامل ســازنده با سایر ذینفعان 
و شــرکای تجاری در خــارج از ســازمان، موفق به 
مدیریت شــرایط پیچیده شــرکت و در نهایت زدن 

رکورد تولید و فروش شرکت طی 5 سال اخیر گردید.
مفتخر است به استحضار ســهامداران گرامی برساند 
عملکرد شــرکت در ســال مالی مورد گزارش فراتر 
از تعهدات و بودجه مصوب شــرکت بوده و این مهم 
بدون عنایت حضــرت حق و حمایت و پشــتیبانی 
ســهامداران، تالش و پیگیری هــای تیم مدیریتی و 
جانفشــانی عموم کارکنان و همراهی و مســاعدت 
تمامی شــرکای تجاری شــرکت، به دست نمی آمد.
اهم فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در سال 

1396 به شرح ذیل اعالم می گردد:
1- تعامل با شــبکه بانکی کشــور در بروز رســانی 
تســهیالت معوق دریافتی، خروج شرکت از سرفصل 
بدهــکاران بانکــی، توافق جهت اخذ تســهیالت با 
نــرخ پایین تر بوده اســت.در این راســتا مدیرعامل 
محترم شــرکت از اعضاء هیات مدیــره بانک تجارت 
و همینطــور اعضــاء هیــات مدیره بانک توســعه 
صادرات، ملی، ســپه، دی، رفاه کارگــران، صادرات و 
ملــت دعوت به عمل آورده از کارخانه های شــرکت 
بازدید داشــته و تفاهمات خوبی با ایشان بعمل آمد.

2- تعامل با شــرکت های آب و فاضالب و خریداران 

بخش خصوصی جهت توسعه بازار عقد قرارداد فروش 
به مبلغ 3/600 میلیارد ریال.

3- تولید بیش از 34/000 تن انواع محصول که 4/000 
تن بیش از بودجه مصوب سال 1396 صورت گرفت.

4- افزایــش ســودآوری عملکــرد، باعــث جبران 
گردیــد. شــرکت  ســوددهی  و  ســنواتی  زیــان 
5- آغاز مجدد صادرات دیگ شوفاژ به کشور یونان و لبنان.

اهم برنامه ها و اهداف سال 1397:
- برنامــه ریزی تولیــد و فــروش 36/000 تن انواع 
محصــوالت شــامل لولــه هــای چــدن داکتیل و 
شــوفاژ و دیگ و انواع شــیرآالت و اتصــاالت چدن.

- راه انــدازی خطــوط تولیــد لولــه هــای قطــر 
2000 میلیمتر جهــت پروژه های خطــوط انتقال 
آب و ذخیــره آب بــرای زمــان هــای اضطــراری.

- برنامه ریزی صادرات محصوالت به میزان 20 درصد 
از تولید سال 1397

- شــروع اجرای عملیات انتقال کارخانه تپه سفید به 
شمس آباد

- تامین ماشــین آالت تکمیلی کارخانه شمس آباد
- تسویه حساب منابع صندوق همیاری

- فروش زمین کارخانه تپه سفید
- اصالح ساختار مالی شرکت از طریق افزایش سرمایه 
از محل بخشــی از منابع حاصل از فروش دارائی های 

مازاد )زمین و ...(
در پایــان امیــدوارم اقدامــات صــورت گرفته مورد 
قبــول و رضایــت حضــرت حــق و آن مجمــع 
محتــرم قــرار گرفتــه و برنامــه ســال جــاری با 
حمایت شــما عزیزان به ســرانجام مقصود برســد.

چشم انداز
شرکت لوله و ماشین ســازی ایران در سطح منطقه 
خاورمیانه فعالیت می نماید. مردم، مشتریان سهامداران 
و شرکتهای رقیب آنرا به عنوان یک سازمان موفق می 
شناســند. ما همواره تالش می کنیم تا با بهره گیری 
از توانائیهای خود بعنــوان بهترین و بزرگترین تولید 
کننده لوله و اتصــاالت و قطعات ریختگی در منطقه 
خاورمیانــه و بعنوان یک ســازمان متعالی در حوزه 
کســب و کار شناســائی شــویم. بدیهی است منافع 
دراز مــدت کلیــه ذینفعان در این امر نهفته اســت.

لوله و ماشین سازی می تواند
شرکتی که فرامرزی عمل می کند
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تکین کو آن بود که باید
بهبود بهینه سازی، توسعه خدمات بازرس و گسترش بازار هدف با مهندس جبرئیلی

تقسیم سود ۵0تومانی »رتکو« در مجمع ساالنه

درآمدزایی 60میلیارد تومانی با 1۴0 پروژه
افزایش 11میلیارد تومانی سرمایه شركت طی 6ماه سال جاری

مجمع ســاالنه این واحد مهندســی ابزار در هتل المپیک برگزار شــد، افطار که 
زحمات جناب حســینی این یار مطبوعات و مدیر خوب روابط عمومی عامل بود.

سهامداران مجمع ساالنه، پشت میز مدیرعامل کسی را می بینند که صنعت خودرو 
به او مدیون اســت. با یک فهم مهندس ابزار و عالم علم اندوخته در آکادمی های 
معتبر، پشتوانه ای شد که تکین کو آن بَود که باید . همچون جناب مهندس جبرئیلی 
اندوخته دانش علمی و تجربه عملی در تکنیک و فن آوری در کشور نمونه به تعداد 
انگشتان دست بیش نداریم که در صداقت گفتار او همین بس که اعالم کرد روزی 
که این شرکت را تحویل گرفتم پنج ماه حقوق کارکنان به تاخیر افتاده بود و مجموع 
بدهی شرکت ارقام باالیی بود ولی با همت و همیت توانستم آن را حل کنیم. با بیمه 
و مالیات و غیره مشکل داشتیم و در کنار آن کار با بازرسان خارج از کشور هم خالی 

از مشکل نبود ولی ما با تالش و همت یاران و 
دست در دســت هم تحولی نو شکل داده و با 
خرید تجهیزات و مکانیزه کردن امور توانستیم 
همگی آنالین در خدمت باشیم و این عملکرد را 
با تمام دشواریهای ُمعرف، برایتان حاصل سازیم.

مدیرعامــل مدبر که خوب و خــوب به ارقام و 
اعداد مسلط بود و چنان عرضه می کرد که مورد 
تقدیر و تشــویق سهام داران قرار گرفت والبته 
مدیریت مالی جناب حســن پوربا حسابهای 
شــفاف و تحســین برانگیــز و روابط عمومی 
پاسخگو و آگاه مثلث برنده ای هستند که در آن 
شرکت رو به تعالی می رود یا علی و خداقوت 
مردان و مدیران آبدیده و افتخار این مرز و بوم.

مجمــع عمومی عــادی ســالیانه شــرکت 
بازرســی فنی و کنتــرل خوردگی تکین کوی 
)سهامی عام( روز دوشــنبه مورخ 97/03/07 

در محل هتل المپیک تشــکیل شــد. در این مجمع که با حضور 70/72 درصدی 
ســهامداران حقیقی و حقوقــی، اعضای هیات مدیــره، نماینده ســازمان بورس 
و اوراق بهــادار و حســابرس و بازرس قانونــی برگزار گردید، ریاســت مجمع بر 
عهــده آقای حمیــد دیانت و آقای یاســر بذرگــر و روح اله شــریفیان در مقام 
نظــار اول و دوم و محمدعلــی جبرئیلی به عنوان دبیر مجمــع انتخاب گردیدند.

در ادامــه با قرائت گــزارش هیات مدیره بــه مجمع مربوط به اهــم فعالیت های 
صورت پذیرفتــه در طــی ســال مالــی منتهــی بــه 1396/12/29 و پــس از 
اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان بــا طنین صلوات 
خــود ضمــن تصویــب صورت هــای مالــی و تنفیذ معامــالت مشــمول ماده 
129 با تقســیم ســود 500 ریالــی به ازای هر ســهم به کار خود پایــان دادند.

 مجمع عمومی عادی ســالینه شــرکت بازرســی فنی و کنتــرل خوردگی تکین 
کو )رتکو( برگزار شــد.  به گزارش خبرنگار اقتصــاد و بیمه، محمد علی جبرئیلی 
مدیرعامل شــرکت بازرســی فنی و کنترل خوردگی تکین کو )رتکو( با تشــریح 
گزارش عملکرد هیات مدیره گفت: این شــرکت درسال 97 برنده دو پروژه بزرگ 
عســلویه و خوزستان شــده که عملیات اجرایی آن از تیرماه آغاز به کار می شود.

 وی با بیان اینکه شرکت تکین کو 140 پروژه دردست اقدام برای سال جاری دارد،گفت: 
40پروژه به مبلغ 430 میلیارد ریال و 100 پروژه نیز 170 میلیارد ریال درآمد دارند. 
مهندس جبرئیلی با اشاره به اینکه این شرکت برنامه ای برای تحقق درآمدهای پیش 

بینی شده از افزایش فعالیت های بازرسی موجود و حضور در حوزه های جدید را در 
نظر دارد، افزود: بهبود کیفیت منابع انسانی با حفظ پرسنل کارآزموده و متخصص و 
جذب بهترین نیروها در صورت لزوم از دیگر برنامه های این شرکت محسوب می شود.
 وی با اشاره به اینکه افزایش سرمایه جز الزامات شرکت بوده و سازمان بورس دستور 
اجرای آن را صادر کرده، گفت: مطالعه و تهیه طرح توجیهی افزایش سرمایه و نیز 
طرح هایی جهت اســتفاده از ابزار بازار سرمایه در دستور کار این شرکت قرار دارد.
 این استاد دانشگاه و کارشناسی بازار سرمایه تصریح کرد: در 6 ماه ابتدای سال جاری 
باید افزایش ســرمایه ای از محل مطالبات انجام شــده داشته باشیم که به موجب 
آن ســرمایه این شرکت از 9 میلیارد تومان به 20 میلیارد تومان افزایش می باید.

ایشان همچنین دستیابی به درآمد حدود 516 میلیارد ریال، دستیابی به سود خالص 
حدود 58 میلیارد ریال، اشتغالزایی جدید و حفظ اشتغال ایجاد شده در سال های 
گذشته، پرداخت بخشی از سود سهامداران، خرید تجهیزات جدید بازرسی پیشرفته، 
تکمیل بخش های دیگیری از سیستم مکانیزه 
نرم افزاری یکپارچه اطالعات و اخذ گواهینامه 
سه ســتاره از جایزه تعالی پتروشــیمی را از 
اقدامات مهم شرکت در سال 1396 برشمردند.

در ادامــه مجمع مطرح شــد، شــرکت بند 
حسابرســی با اهمیتی نداشته است و صورت 
های مالی تایید مجمع را کســب می کند. و 
مؤسسه حسابرسی کوشا منش به عنوان بازرس 
اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت 
آزموده کاران به عنوان بازرس علی البدل انتخاب 
گردید. شــرکت در ســال 96 ، 516 میلیارد 
درآمد داشــته است و توانسته بوسیله سیستم 
مکانیزه توانسته در خدمات آنالین باشد. شرکت 
نزدیک به 140 پروژه داردو با شرکت هایی در 
کشــورهای آلمانف ترکیه و چین تفاهم نامه 
امضاء کرده اســت. اینها باعث شد که رئیس 
مجمع در یک جمله اعالم کند که تکین کو یک شرکت تمام عیار و یک برند است.

پیام هیات مدیره
خدای را ســپاس که بار دیگــر توفیق آن یافتیم تا کارنامه هیات مدیره شــرکت 
را پــس از گذشــت یک ســال به ســمع و نظر ســهامداران محترم برســانیم.
هیات مدیــره بــا بهره منــدی از تــالش و همــکاری بی دریغ تمامــی مدیران و 
کارکنان شــرکت اهتمام خــود را معطوف به بهره برداری بهینــه از ظرفیت های 
شــرکت، ســرمایه ســهامداران و توســعه فعالیت هــای خــود نموده اســت.
امید است با اجرای اهداف و برنامه های سال 1397 و تکمیل برنامه های سال 1396 و 
پیگیری چشم انداز و برنامه های بلندمدت شرایط مطلوب تری نسبت به گذشته ایجاد شود.

آنچه توانسته ایم لطف خدا بوده است
 و آنچه پیش روی داریم با عنایت او خواهد بود.

مرور كلی بر عملكرد شركت؛
- دستیابی به درآمد حدود 516 میلیارد ریال

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

- پرداخت بخشی از سود سهام سهامداران
- خرید تجهیزات جدید بازرسی پیشرفته

- تکمیل بخش های دیگری از سیستم مکانیزه نرم افزاری یکپارچه اطالعات

 دستیابی به درآمد حدود 516 میلیارد ریال
 دستیابی به سود خالص حدود 59 میلیارد ریال

 اشتغال زایی جدید و حفظ اشتغال های ایجادشده از قبل
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از جایزه تعالی پتروشیمی- اخذ گواهینامه سه ستاره 
و  برنامه ها  چشم انداز وضعیت بیان 
برای  آتی؛شــركت  مالی  ســال 

تکین کــوی  بهینه ســازی، شــرکت  بهبــود  به 
بازرســی  خدمات  موجــود و گســترش بــازار توســعه 

هــدف می پــردازد، در بازار داخلی پیشــرو خواهــد بود، به گســترش صادرات 
خدمات توجه خاص خواهد داشــت و تالش می نمایــد که همکاری های متقابل 
با شــرکت های صاحــب فنــاوری و صاحب نــام در عرصه جهانی را گســترش 
داده و با توســعه فناوری های موردنیاز در شــرکت به اعتبار جهانی دســت یابد.

گزارش عملكرد اجتماعی شركت؛
با توجه به نحوه فعالیت شرکت که عمدتا از منابع نیروی انسانی متخصص خود استفاده 
می نماید خوشبختانه اثر زیانباری بر شاخه های زیست محیطی درزمینه استفاده از 
منابع انرژی ندارد، درعین حال شرکت با اخذ استانداردهای ایزو 14001 و 18000 
ohsas تعهد خود را در این زمینه به منصه ظهور رسانده است و از طرفی با ایجاد امکانات 
استفاده از بیمه تکمیلی و معاینات دوره ای کارکنان و ایجاد رده های آموزشی تالش 
بی وقفه ای در جهت افزایش سطح رفاهی و بهداشتی آموزش کارکنان خود داشته است.

اطالعات طرح های توسعه و برنامه های آتی شركت؛
شرکت در سال 1397 اهداف زیر را دنبال می نماید؛

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

- بهبود کیفیت منابع انسانی با حفظ پرسنل کلیدی و متخصص و جذب بهترین 
نفرات در صورت لزوم

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

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

لیست گواهینامه ها و مجوزها و عضویت های شرکت تکین کو
- پروانــه بازرســی از موسســه اســتاندارد در زمینه محصوالت، پتروشــیمی، 
شیمیایی،معدنی، نساجی، غذایی، کشــاورزی، تجهیزات و ماشین آالت صنعتی، 

ساختمانی، برقی،مکانیکی، لوازم خانگی برقی، صادراتی و وارداتی.
- گواهینامه تائید صالحیت بازرســی فنی از موسسه استاندارد در زمینه بازرسی 

جرثقیل های ثقفی،متحرک و لیفتراک.
- گواهینامه تائید صالحیت بازرســی فنی از موسســه استاندارد در زمینه کنترل 

خوردگی تاسیسات و تجهیزات صنعتی.
- گواهینامه تائید صالحیت بازرسی فنی از موسسه استاندارد در زمینه دستگاهها و 

تجهیزات گرمایشی، مبدلهای حرارتی و سرمایشی.
-  گواهینامــه تائید صالحیت از موسســه اســتاندارد در زمینه بازرســی جوش 
و آزمایــش هــای غیر مخــرب در ســازه های فلــزی ســاختمانی و صنعتی .
- گواهینامه تائید صالحیت بازرسی فنی از موسسه استاندارد در زمینه بازرسی آسانسور
- دارای پروانه اشــتغال از ســازمان انرژی اتمی جهــت انجام پرتونگاری صنعتی.

- دارای مجوز بانک مرکزی.

- دارای پروانــه عضویت از انجمن صنفی کارفرمائی شــرکتهای بازرســی فنی و 
آزمایشهای غیرمخرب ایران.

- دارای گواهینامــه صالحیــت خدمــات آزمایشــهای غیرمخــرب از انجمــن 
صنفــی کارفرمائی شــرکتهای بازرســی فنی و آزمایشــهای غیرمخــرب ایران.
IWNT.دارای پروانه عضویت از انجمن جوشــکاری و تستهای غیرمخرب ایران -

- دارای گواهینامه عضویت از انجمن خوردگی ایران.
AWS.دارای گواهینامه عضویت از انجمن جوشکاری آمریکا -
- دارای گواهینامه عضویت از جامعه ممیزی و بازرسی ایران.
.IQNET از شرکت ISO 9001:2008 دارای گواهینامه -

.DQS از شرکت ISO 9001:2008 دارای گواهینامه -
.DQS 18001:2007 از شرکت BA OHSAS دارای گواهینامه -

. IQNET 18001:2007 از شرکت BA OHSAS دارای گواهینامه -
.IQNET از شرکت ISO 14001:2004 دارای گواهینامه -

.DQS از شرکت ISO 14001:2004 دارای گواهینامه -
.IMS دارای گواهینامه -

- دارای گواهینامه تائید صالحیت خدمات بازرسی فنی مکانیک از شرکت مهندسی 
و توسعه گاز ایران.

- دارای گواهینامه تائید صالحیت خدمات بازرســی کاال در داخل کشور از شرکت 
مهندسی و توسعه گاز ایران.

- دارای گواهینامه تائید صالحیت جهت بازرسی سیستمهای حفاظت کاتدیک،کنترل 
و پایش خوردگی و عایقهای حفاظتی از شــرکت مهندســی و توســعه گاز ایران.

- دارای گواهینامه تائید صالحیت خدمات بازرسی ،رادیوگرافی صنعتی،آزمایشات 
غیرمخرب و تفسیر فیلم از شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران.

- دارای گواهینامه تائید صالحیت خدمات بازرسی فنی برق و ابزار دقیق از شرکت 
مهندسی و توسعه گاز ایران.

- دارای گواهینامه عضویت از مرکز ملی مقاوم سازی ایران.
- دارای مجوز فعالیت در زمینه بازرسی فنی از وزارت صنایع و معادن.

- دارای گواهینامه عضویت از انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن.
- دارای گواهینامه در زمینه 
حفاظت کاتدیک از شرکت 

تام ایران خودرو.
- دارای گواهینامه صالحیت 
خدمات مشــاوره در زمینه 
بازرسی فنی از معاونت برنامه 
راهبردی  نظــارت  و  ریزی 
ریاست جمهوری )رتبه بندی(

13



| پُرتیراژترین نشریه اقتصادی کشور | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  90 | خرداد  ماه  1397

جلســه مجمع عمومی عادی ساالنه شــرکت کربن ایران)سهامی عام( مورخ 
1397/3/21 در محل ســالن تــالش، مجموعه فرهنگــی وزارت کار و امور 
اجتماعی تشکیل شد.در این مجمع که با حضور 60/83 درصدی سهامداران 
حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار 
و حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمــع بر عهده آقای 
حمید دیانت بود که جنابان یاســر بذرگر و روح اله شــریفیان در مقام نظار 
اول و دوم و آقای شــکور شــمس به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

در ادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمــع مربوط به اهم فعالیت های 
صورت پذیرفتــه در طــی ســال مالی منتهــی بــه 1395/12/30 و پس از 
اســتماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات 
خود ضمــن تصویب صورت های مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 
و با تقســیم ســود 640 ریــال به ازای هر ســهم به کار خود پایــان دادند.

در ابتــدای ایــن مجمــع مهندس شــکور شــمس مدیر مدبر شــرکت به 
ارائــه توضیحاتــی کامــل پیرامــون وضعیــت صنعــت کربــن و عملکرد 
شــرکت در طــی ســال مالــی گــزارش پرداخــت . وی بــا بیــان اینکه 

تولید تایر در سال 96 معادل 262 هزار تن بوده 
اســت افزود: پیش بینی می شــود با به ظرفیت 
رسیدن الستیک بارز کردستان مقدار 294 هزار 
تن تایر تولید شــود. وی میزان واردات تایر در 
سال 96 را نیز معادل 113 هزار و 512 تن اعالم 
کرد که نســبت به ســال 95 حدود 10 درصد 
رشد داشته اســت. این مدیر توانمند وشناخته 
شــده صنعت کشــور در ادامه اضافه کرد میزان 
تولید کربن بلک در کشــور در سال 96 معادل 
129 هــزار و 246 تن بوده که شــرکت کربن 
ایران با تولید 37,728 تن، سهم 29 درصدی از 
مقدار تولید کل کشــور داشته است. مدیرعامل 
و عضو هیات مدیره شرکت میزان واردات دوده 
صنعتی در ســال 95 و 96 را به ترتیب 2200 و 
3300 تن و صادرات کربن در سال 95 و 96 را 
به ترتیــب 18,800 و 42,000 تن اعالم نمود.

بنا به اعالم مدیر ارشــد مجموعه، شرکت برای 
سال 97 مقدار تولید و فروش را 38,000 تن و فروش داخلی و صادراتی را به 
ترتیب 27,000 و 11,000 تن پیش بینی کرده اســت و مبلغ فروش داخلی 
و صادراتــی نیز به ترتیب 1,247,400 و 496,320 میلیون ریال پیش بینی 
شــده که این به این معناست که شــرکت نرخ فروش دوده صنعتی داخلی و 
صادراتی را به ترتیب 46,2 و 45,1 میلیون ریال پیش بینی کرده است. شایان 
ذکر است مقاصد صادراتی شرکت عمدتا ترکیه، هند، امارات و پاکستان است.

مهندس شــکور شــمس در بخش دیگــری از گزارش خود با اعــالم اینکه 
باالتــر از ظرفیــت پیش بینی شــده توانســتیم کار کنیم افــزود: ظرفیت 
تولید شــرکت 36 هزار تن اســت، ولی ظرفیت متاثــر از کیفیت مواد اولیه 
مــی باشــد.وی اضافه کــرد در حال حاضــر ضریب مصرف شــرکت 1,84 
اســت که از نــرم جهانی کمــی باالتر اســت و این به دلیل این اســت که

CFO تولیدی در کشــور کافی نیست و شــرکت مجبور است از مواد اولیه 
دیگــری خوراک تامیــن کند. الزم به ذکر اســت بهترین مــواد اولیه مورد 
مصرف شــرکت به ترتیب قطران و CFO اســت و قابل توجه تر آنکه تولید 
شــرکت تا 39 هزار تن نیز قابل دسترس اســت اما بازار کشش آن را ندارد.

از نکات خواندنی مجمع می توان به حرمت تیمی در حد اعالء به سهامداران 
از سوی روابط عمومی و امور سهام ، حسابداری شفاف و پاک تیم مالی و علی 

الخصوص مرد شــماره یک مالی شــرکت جناب آقای فروزان فر که معماری 
هنرمندانه اش در حســابهای دقیق در ســیمان خوزســتان از الگوها در امر 
حسابرسی گردیده و البته تشویق جانانه مجمع نشینان پس از قرائت گزارش 
هیات مدیره توســط مهندس شــکور شمس به نشــانه تقدیر و تشکر از این 
مدیران خدوم اشــاره کرد. اجازه می خواهیم از جناب تقدیســی مدیر روابط 
عمومی و یار دیرین اهل رسانه که بیشترین تعامل را با اصحاب خبر داشته و ما 
را در تهیه این گزارش یاری رساندند نهایت تشکر و قدردانی را داشته باشیم.

پیام هیات مدیره
افتخار داریم اعالم نمائیم در ســایه توجهات حق تعالی و تالش و کوشــش 
کارکنان با پوشــش 106 درصدی نسبت به آخرین پیش بینی تولید، فروش 
و ســودآوری، همچنان در مســیر ارتقاء با عملکرد با رویکرد افزایش تولید و 
کیفیت محصوالت و مشــتری مداری نســبت به کسب سهم بیشتری از بازار 
داخلی و صادرات قدم برداریم. بدون شــک کســب افتخــار افزایش تولید و 
فروش و ســودآوری شــرکت در ســال 1396 نسبت به ســال قبل در سایه 
حمایت و اعتماد و همراهی شــما ســهامداران گرامی حاصل گردیده است.
هیــات مدیــره و مدیریت شــرکت اعتقاد دارد 
امانتدار ســهامداران محترم بــوده و به منظور 
حفاظــت و صیانت از این امانــت از انجام هیچ 
تالش و کوششــی دریغ نورزیده، در راســتای 
تحقق اهداف استراتژیک وبا اعتقاد راسخ و تکیه 
به تالش و دانــش کارکنان خود به روند پویایی 
و موفقیت شــرکت با افزایش تولید رقابت پذیر 
ادامه داده، تعامل مطلوب و اســتفاده از نظرات 
و انتقادات ســازنده و رهنمودهای ســهامداران 
محترم را ارج نهاده و در راستای بهبود فرآیندهای 
تصمیــم گیری و برنامه ریزی خــود می دانیم.

مرور كلی بر وضعیت و تحوالت صنعت
صنعــت کربن بالک در ایــران متاثر از عملکرد 
چهار شــرکت تولیدکننــده دوده صنعتی یعنی 
ایــران، شــرکت دوده صنعتی  شــرکت کربن 
پارس و شــرکت ســیمرغ که عمده سهامداران 
آن تایرســازان داخلــی می باشــند و شــرکت 
صنعتی دوده فام اســت. در ســال های گذشــته شــرکت کربن ایــران تنها 
تولیدکننــده داخلی در این صنعت بود که تمامی ســهم بــازار داخلی را در 
اختیار داشــت. به واسطه ورود شــرکت دوده صنعتی پارس در سال 1374 
بــا 15000 تــن ظرفیت تولیــد و افزایش ظرفیت به 30000 تن در ســال 
1385 و ورود شــرکت ســیمرغ و شــرکت صنعتی دوده فام به عرصه تولید 
ســهم بازار هر شرکت متاثر از برنامه و اســتراتژی تولید و فروش )داخلی و 
صادراتــی(، مزیت های رقابتی از جمله کیفیــت محصوالت تولیدی،موقعیت 
جغرافیایــی و دسترســی به منابع مــواد اولیه و مقاصــد مصرف محصوالت 
وســایر موارد می باشــد. در این راســتا تــالش برای صــادرات محصوالت 
مــازاد بر بازار بــر نیاز داخلــی از جمله اهداف مهم شــرکت بوده اســت.

برنامه ها و چشم انداز وضعیت شركت براي سال مالی آتی 
1- اجراي پروژه جابجایی کارخانه

ASTM 2- تولید و فروش 38000 تن محصول )داخلی و صادراتی( مطابق استاندارد
3- بهبود فرایندها ، بهینه ســازي منابع و توانمند سازي آنها در راستاي افزایش 

بهره وري
4- آموزش مستمر و ارتقاء آگاهی و صالحیت کارکنان و توسعه منابع انسانی 

شایسته به عنوان ابزار اصلی پیشبرد شرکت

شرکت کربن ایران
خالق محوري، مشتري مداری و دانایی محوری

 باالتر از ظرفیت پیش بینی شده توانستیم کار کنیم
لج

 خ
دی

مه
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ارزش هاي محوري 
اخالق محوري، مشتري محوري، دانایی محوري، مسئولیت پذیري اجتماعی.

راهبردهاي شركت 
حفظ ســهم بــازار داخلــی و نفوذ در بازارهاي جهانی در راســتاي چشــم 
انداز ســازمان با شــعارکربن ایران، پیشــرو درمنطقه، نقش آفرین درجهان.

ریسك هاي عمده شركت 
باتوجه به قرار گرفتن کارخانه شــرکت کربن ایران در محدوده شــهر اهواز و 
تاکید محیط زیست مبنی بر خروج صنایع از محدوده شهري ، تصمیم گیري 
در ارتباط با جابجایی کارخانه ضروري اســت. همچنین اثرات نوسانات قیمت 

مشتقات نفتی، تغییرات نرخ ارز، وضعیت مالی شرکتهاي مصرف 
کننده عمده دوده، غیر قابل پیش بینی، اثرات ناشی از 

مذاکرات هســته اي بر فضاي کسب و کار مرتبط 
با صنعت و ظرفیــت تولید خودرو و نیاز تایر 

و دوده و بخصوص تاثیر مســتقیم و ایجاد 
محدودیت در صادرات محصوالت اســت.
مروركلی برجایگاه شركت درصنعت 

و وضعیت رقابتی آن
شــرکت کربن ایران به عنــوان قدیمی 
صنعتی  دوده  تولیدکننده  شرکت  ترین 
، با وجود برخی مشکالت در این صنعت 
همچــون تعرفــه پاییــن واردات دوده 

و واردات بــی رویه تایر به کشــور، همه 
ســاله با داشتن بیشترین ســهم از تولید و 

فروش در بازار داخلی با اهمیت ترین شرکت 
تولیدکننده میباشــد. لکن درســالهاي 86 الی 

88 با افتتاح کارخانه تولید دوده صنعتی ســیمرغ 
و بهره برداري از فاز دوم شرکت دوده صنعتی پارس از 

طرفی وکاهش ظرفیت تولید کارخانه هاي تایرسازي به دلیل 
واردات تایر به کشور شرایط فروش شرکت کامال رقابتی شده که علی 

رغم این شــرایط در سال 1396 نیز شرکت کربن ایران داراي بیشترین سهم 
از تولید و فروش داخلی بوده اســت . در خصــوص صادرات، با صادرات 23 
درصد از تولید ســال 1396 به بیش از 5 کشور جهان توانسته است عالوه بر 

افزایش صادرات نســبت 
بــه ســال قبــل جایگاه 
بازارهــاي  در  را  خــود 
دهــد ارتقــاء  مصــرف 
بیان استراتژي شركت :
حفظ سهم بازار داخلی و 
جهانی  بازارهاي  در  نفوذ 
بــا تحقــق شــعارکربن 
ایران، پیشــرو درمنطقه، 
آفریــن درجهان نقــش 
برعملكرد  مروركلــی 

شركت، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهاي مهم:
1- پیگیــري و انجام مقدمات اجراي برنامه پروژه جابجایی کارخانه.

2- اهتمام و کســب موفقیت در راستاي کاهش قیمت تمام شده محصول با 
افزایش ظرفیت تولید.

3- تمدیــد گواهینامه سیســتم مدیریت کیفیت بر اســاس 2015- 9001: 
ISO/IEC

4- تمدید گواهینامه سیســتم مدیریت محیط زیست بر اساس 
ISO/IEC :14001/2015

5- تمدید گواهینامه نظام مدیریت ایمنی و بهداشت 
ISO 18001/2007 شغلی

6- تمدیــد گواهینامــه نظام تأییــد صالحیت 
 ISO/IEC: 17025/2005 آزمایشگاه

7- تمدید گواهینامه سیستم مدیریت انرژي 
ISO/IEC  : بــر اســاس 50001/2011 
8- تمدیــد گواهینامــه کاربــرد عالمــت 
اســتاندارد تشویقی جهت محصوالت کربن 

بالک از سازمان ملی استاندارد
9- دریافــت گواهینامه ملــی رعایت حقوق 

مصرف کنندگان
برنامه های آینده شركت

1- اجرای پروژه جابه جایی کارخانه
2- توسعه بازارهاي صادراتی

3- تولید به میزان 38000 تن محصول مطابق استاندارد 
ASTM

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

5- تمدید گواهینامه های سیستمهای مدیریتی جاری در سازمان
6- تمرکز بر توسعه منابع انسانی شایسته به عنوان ابزار اصلی پیشبرد شرکت
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شوکو پارس سود آورد شیرین
۵6 سال فعالیت در صنعت شیرینی و غذایی با افتخار و خوشمزه

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

شرکت شوکوپارس در صنعت شیرینی جات یک برند 
است و نام این شرکت در پشت هر محصول که نشیند 
آن محصول، مجلس آراست. مهندس پارسی مدیرعامل 
آشنا و چهره ماندگار صنعت غذایی در گزارش عملکرد 
خود عالوه بر تشریح فعالیت یکساله مجموعه اضافه کرد 
مشتری همه مواد اولیه و بازار فروش را با خود آورده تا ما 
فرآوری کنیم و در این راه 500 میلیون هم سود حاصل 
می شــود و برای افزون کار هم دستگاه آورده و هم دو 
برابر ســال پیش ثبت سفارش دارد و به حق و انصاف 
اهل بازار سرمایه خوب می فهمند در این بحث تعامل 
و بازاریابی یعنی چه...فقط دســت مریزاد و خدا قوت.

حسابهای شرکت شفاف و پاک نشان از آن می داشت 
که مدیر مالی شرکت خیلی خوب بکارش مسلط است و 
تحسین برانگیز که عملیات ساالنه در گزارش بدون بند 
حسابرس و بازرس قانونی شاهد مدعای این گزارش .

مهندس پارســی در فرازی از گزارش خود گفت: رعد 
و بــرق تهدید و بازار ســرمایه را ما در شــش ماه اول 
ســال 1396 شنیدیم و نشســتیم به برنامه ریزی که 
تاثیر کمتری از آسیب ها در سال مالی داشته باشیم.

وی گفــت: از هیات مدیره خودکفایی تشــکر فراوان 
دارم که به ما آن اختیار را دادند تا بیرون از دو شرکت 
توزیع باشیم و توانستیم محصول را به کیفیت سرآمد 
برسانیم که در پیامدش مشتری آمد و ماده اولیه را آورد 
و توانستیم از این قرار دادها سود خوبی ببریم که نشان 
می دهد افق روشــنی در همین راستا در جهت دهی 
مثبت حرکت شــرکت قابل مشاهده و ملموس است.

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شرکت 
در   1397/3/6 مــورخ  شوکوپارس)ســهامی عام( 
محل ســالن ورزشــی شــرکت پارس مینو واقع در 
کیلومتــر 10 جــاده مخصوص کرج برگــزار گردید. 
در این مجمع که با حضور بیش از 68 درصد صاحبان 
سهام و ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس 
و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده 
آقای ایرج اولیائی بود، که جنابان غالمعباس درفشــی 
و رحمــت اله علیجانی در مقام نظار اول و دوم و آقای 
محمد پارسی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گــزارش هیات مدیــره به مجمع 
مربوط به اهــم فعالیتهای صــورت پذیرفته در طی 
ســال مالی منتهی به 1396/12/29 و پس از استماع 
گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان 
با طنین صلوات خــود ضمن تصویب صورتهای مالی 
و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقسیم سود 
30 ریالی به ازای هر ســهم به کار خــود پایان دادند.
همچنین موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود 
به عنوان حســابرس و بازرس قانونی و موسسه شهود 
امین به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکســال 

انتخاب گردیدند.
پیام هیات مدیره:

خدا را شاکریم که شرکت شوکوپارس در سال حمایت 
از کاالی ایرانی وارد پنجاه و ششمین سال فعالیت خود 

می گردد و به رغم چالش ها، مشکالت و زخم هایی که 
در طول سالیان بر پیکر این صنعت وارد آمده توانسته در 
سایه حمایت بی دریغ و با پشتوانه سهامداران محترم، 
با امید به آینده ای پر رونق در این حوزه به تولید ادامه 
داده تــا از تنگناها گذر نماید و اســتوار به پیش رود.

هیات مدیره بر آن است تا با توجه خاص به کرامت انسانی 
و صیانت از سرمایه های انسانی ، به منظور بهبود کارایی 
و افزایش بهره وری در جهت ارتقاء شرکت فراخور نام و 
سابقه شرکت، مسیر پیش رو را بهتر از گذشته بپیماید.
 استراتژی های شــركت به شرح ذیل می باشد:
- مدیریــت قیمت تمام شــده و مدیریــت هزینه ها 
به منظور افزایش ســودآوری و حفظ منافع سهامداران

- خالقیت و نوآوری در فعالیت ها و توسعه و تولید محصوالت 
جدید و ســالمت به منظور جلب رضایت مشــتریان
- بهبود وضعیت معیشتی پرسنل و کارکنان شرکت که 
یکی از ســرمایه های اصلی شرکت محسوب می گردد.

- توســعه دامنه فــروش از طریــق بازاریابی و جذب 
مشتریان جدید.

1- ریسک های شرکت به شرح ذیل است:
- وجود نوسانات و افزایش در نرخ مواد اولیه و بسته بندی 

و قطعات یدکی
- محدودیت ها و وجود عدم تناســب افزایش نرخ مواد 

اولیه به نسبت افزایش نرخ محصوالت
- تاثیرگذاری بیش ازحد عوامل بیرونی اعم از اقتصادی 
و سیاســی بــر تصمیم گیری هــا و پارامترهای تولید

اهداف و برنامه های شركت
1- توســعه فعالیت های شــرکت با توجه به ظرفیت
2- تعمیر اساســی و اورهال کردن دستگاه تمپرینگ
3- تولید و بازاریابی محصــوالت جدید از قبیل انواع 
شــکالت تخته ای ، مغزی، روکش و پودر دسر فوری

4- تالش در جهت کسب بازار مناسب برای محصوالت 
و معرفی محصوالت جدید به بازار از قبیل عقد قرارداد 
با شرکت های تولیدی دیگر و در صورت امکان بصورت 

مشارکت
5- تــالش در جذب بازارهای برون مرزی منطقه ای و 
فرامنطقه ای به منظور افزایش صادرات محصوالت شرکت

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

بیشتر
خالصه فعالیت های شركت طی سال 1396:

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

2- اخــذ موافقت و مجوزهای الزم در رابطه با افزایش 
نرخ محصوالت

3- اخذ گواهینامه حــالل جهت محصوالت تولیدی
4- عقد قــرارداد بــا پیمانکار خصوصــی در ارتباط 
بــا تولید انواع شــربت پودری تحت عنوان آلوینســا
5- اجرای طرح افزایش کیفیت محصوالت شــرکت 
به منظور پایداری در بــازار رقابتی و با توجه به حضور 

پررنگ محصوالت رقبای خارجی
6- اضافه نمودن محصول شــرکت دو رنگ به ســبد 

محصوالت شرکت
7- مطالعــه بازارهــای بــرون مرزی منطقــه ای و 
فرا منطقه ای و تشــکیل جلســات بــا تجار خارجی 
بــه منظــور افزایش صــادرات محصوالت شــرکت.
و  ایمنــی  آمــوزش  نیازهــای  شناســایی   -8
بهداشــتی کارکنــان و ارایــه دوره های آموزشــی
9- انجام معاینات شغلی دوره ای پرسنل و اخذ کارت 

بهداشت سالمت
10- شناسایی و رفع نقاط حادثه خیز در محیط شرکت 
و رفع ایرادات به منظور پیشگیری از حوادث احتمالی.
11- تشکیل تیم ایمنی در شرکت و تحقق رویکرد مدیریت 
یکپارچه تایمنی جهت ارتقاء تخصصی ایمنی پرسنل
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جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بوعلی 
)سهامی عام( برای سال مالی منتهی به 1396/11/30در تاریخ 1397/3/1 در سالن 
همایش های مجتمع نیکوکاری رعد با حضور بیش از 92/87 درصد سهامداران برگزار 
شد. این جلسه به ریاست دکتر حسنعلی قنبری ممان و نظارت آقایان عبداللهیان 
و عقیلی به ترتیب به نمایندگی از بانک دی و شرکت توسعه دیدار ایرانیان و دبیری 
آقای دکتر سعید باقرزاده، مدیرعامل شرکت )به عنوان اعضای هیات رئیسه مجمع( 
و با حضور نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده موسســه حسابرسی 
هشــیار بهمند تشــکیل و به ازای هر سهم 200 ریال ســود نقدی تقسیم شد.

دکتر سعید باقرزاده، مدیرعامل شــرکت سرمایه گذاری بوعلی در مجمع ساالنه 
این شــرکت برای ســال مالی منتهی به 1396/11/30، ابتدا بــا مروری بر اهم 
تحوالت اقتصاد جهان و ایران در ســال گذشــته، به میــزان تاثیرپذیری صنایع 
بورســی از روند قیمت های جهانی کاالها و فلزات پایه از جمله نفت، فوالد، مس، 
سنگ آهن، سرب و روی و ... اشاره کرد و شرایط متفاوت حاکم بر بازار سرمایه را 
در دو مقطع زمانی جداگانه رکود )03/11-96/95( و رونق )96/04-96/11( بازار 
مورد تشــریح قرار داد. وی در ادامه بعد از اشــاره به رویدادهای مهم بازار سرمایه 
در ســال 1396، به تشــریح اهم فعالیت ها و اقدامات انجام شده شرکت در سال 
مالی 1396 و نتایج حاصله پرداخت که اهم این اقدامات و نتایج عبارت بودند از:

1- تکمیل عملیات اجرایی پروژه ساختمانی تندیس در منطقه سعادت آباد تهران و 
فروش آن به صورت یکجا با شرایط پرداخت مطلوب

2- بازنگری اساسی در ساختار سبد سرمایه گذاری های بورسی شرکت و حرکت 
به ســمت انطباق وزن صنایع در سبد ســهام با وزن صنایع موجود در بورس با 

انتخاب های بهینه در هر صنعت
3- شناسایی صنایع دارای مزیت نسبی برای سرمایه گذاری

4- هدایت ساختار سودآوری شرکت در جهت کسب منافع بیشتر از سود حاصل از 
سرمایه گذاری ها که عمال در سال مالی 1396 منجر به افزایش 24 درصدی درآمد 

حاصل از سرمایه گذاری های بورسی شرکت شد.
5- نظارت و کنترل مستمر کمی و کیفی بر سرمایه گذاری های انجام شده از طریق 

حضور فعال در مجامع شرکت های سرمایه پذیر
6- هدایت، راهبری و نظارت موثر بر فعالیت ها و عملکرد شــرکت تابعه در جهت 
اهداف شرکت اصلی و بررسی و پیگیری اجرای قوانین مربوط به حاکمیت شرکتی 

و استانداردهای حسابداری در مجامع آن
7- پیگیری موثر وصول مطالبات ناشی از تقسیم سود سهام شرکت های سرمایه پذیر
8- صرفه جویــی و کنترل موثر بر هزینه های شــرکت در جهت کاهش و حذف 

هزینه های اداری و عمومی غیر ضروری
9- آموزش پرسنل به منظور به روز رسانی سطح دانش آنها

10- کســب 470 میلیارد ریال )به ازای هر ســهم 294 ریال( ســود خالص در 
ســال مالی 1396 و رشــد بیش از 55 درصدی سود خالص نسبت به سال قبل
11- پرداخــت بیــش از 99درصــد از مبلــغ 256 میلیارد ریال ســود مصوب 
عملکــرد ســال مالــی 1395 بــه صاحبــان ســهام در موعد مقــرر قانونی

12- کســب عنوان شفاف ترین ناشــر بورســی با توجه به احراز باالترین امتیاز 
در شــاخص اطالع رسانی در سال 1396 از ســازمان بورس و اوراق بهادار تهران

بهینه سازی ساختار سرمایه گذاری های شركت
مدیر عامل شــرکت ســرمایه گذاری بوعلی با اشاره به الزامات ســازمان بورس و 
اوراق بهــادار در خصوص تخصیــص حداقل 80 درصد منابــع بلندمدت مالی 
شرکت های ســرمایه گذاری به ســرمایه گذاری در سهام شــرکت های پذیرفته 
شــده در بورس و اوراق مشارکت و ســپرده های بانکی، سهم هریک از حوزه های 

ســرمایه گذاری را به شــرح نمودار زیر بیان کرد. با توجه به اطالعات ارائه شــده 
سهم سرمایه گذاری های بورسی و سپرده های بانکی از کل سرمایه گذاری ها از 82 
درصد در سال مالی 1395 به 94 درصد در سال مالی 1396 افزایش یافته است.

سرمایه گذاری بوعلی در مسیر ثبات و استمرار درآمدهای عملیاتی
دکتر باقرزاده با ارائه آمارها و نمودارهایی از ترکیب منابع درآمدی شرکت در سال های 
گذشــته، به تشریح تغییر روند درآمدی شرکت به سمت فعالیت های عملیاتی و 
مستمر پرداخته و با اشاره به باثبات شدن روند سودآوری شرکت در سال های اخیر، 
افزایش سهم درآمدهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار از کل منابع درآمدی را مورد 
تاکید قرار داد. وی درخصوص سرمایه گذاری های بورسی با اشاره به تالش های به 
عمل آمده در خصوص خروج از سرمایه گذاری های کم بازده و مقابله با تنوع بیش از 
حد پرتفوی، درآمد حاصل از سرمایه گذاری های بورسی شرکت را 7/166 میلیارد 
ریال عنوان کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 24 درصدی را نشان می داد.
كسب عنوان شفاف ترین ناشر بورسی در بین شركت های سرمایه گذاری

حفظ انضباط مالی، گزارشــگری به موقع و شــفاف به بــازار و مراجع ذی ربط و 
سهامداران ارجمند، رعایت دقیق قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت های شرکت، 
دریافت گزارش مقبول از حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای ششمین 
سال متوالی، به روز و شفاف بودن پرونده های مالیاتی شرکت و تعامل سازنده با سایر 
ذی نفعان از جمله اقدامات مهم دیگر شرکت در سال مالی مورد گزارش بوده است 
که در نهایت سود مناسب و نتایج مالی بهتر در مقایسه با شرکت های مشابه را برای 
سهامداران به ارمغان آورده است. در این بین، کسب عنوان شفاف ترین ناشر بورسی 
در بین شــرکت های ســرمایه گذاری با توجه به احراز باالترین امتیاز در شاخص 
اطالع رسانی در سال 1396 از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران برگ زرین دیگری 
بود که به افتخارات شرکت سرمایه گذاری بوعلی در سال مالی 1396 افزوده شد.
رشــد 55 درصــدی ســود خالص ســال 1396 نســبت به ســال مالی قبل
مدیر عامل ســرمایه گذاری بوعلــی نتیجه برنامه ریزی ها، اقدامــات و تالش های 
ساالنه را کسب 470 میلیارد ریال ســود خالص )به ازای هر سهم 294 ریال( از 
ســوی شرکت در سال مالی منتهی به 30 بهمن ماه 1396 اعالم کرد که نسبت 
به ســود خالص ســال مالی قبل )1395( بیش از 55 درصد رشد داشته است.  

و در پایان ...
مجمع شرکت از تالش ها و خدمات مدیرعامل و پرسنل شرکت در کسب نتایج و 
تحقق اهداف پیش بینی شده تقدیر و تشکر کرد. در ادامه، مجمع سرمایه گذاری 
بوعلی پس از اســتماع گزارش فعالیت هیات مدیره و گزارش مقبول حســابرس 
مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد و صورت های مالی سال مالی منتهی 
بــه 30 بهمن 1396، به اتفــاق آرای عملکرد هیات مدیــره و صورت های مالی 
شــرکت و گروه تلفیق برای ســال مالی مورد گزارش را تصویب کرد. همچنین، 
معامالت مشــمول ماده 129 اصالحیــه قانون تجارت طی ســال مالی 1396 
شرکت به اتفاق رای سهامداران حقیقی و حقوقی مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

در ادامه مجمع، موسســه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان حسابرس و بازرس 
قانونی شرکت برای سال مالی 1397، موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس 
علی البدل در سال مالی 1397 انتخاب شدند. در خاتمه، درباره با تقسیم سود برای 
سهامداران، ضمن تاکید مدیرعامل شرکت بر غیرمستمر بودن و تکرار شونده نبودن 
بخش قابل توجهی از سود کسب شده سال 1396 در سال آتی و سال های پیش رو 
و پیشنهاد تقسیم سود کمتر به مجمع به منظور تقویت عملیات شرکت در سال 
جاری و کمک به استمرار درآمدهای عملیاتی شرکت در سال های آتی، هیات رئیسه 
مجمع و سهامدار عمده شرکت )بانک دی( با درخواست سهامداران حقیقی مبنی 
بر تقسیم سود باال موافقت کرد و به ازای هر سهم 200 ریال سود نقدی تقسیم شد.

رشد ۵۵ درصدی سود خالص سرمایه گذاری بوعلی در سال ۱۳٩6
تقسیم سود 200 ریالی به ازای هر سهم
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و آنگاه که دکتر فاطمی مدیر شایسته و خوش اخالق در جایگاه ریاست مجمع ساالنه 
کالسیمین جلوس کرد و ناظرین ، دبیر مجمع، حسابرس و نماینده بورس اوراق بهادار را 
به پانل فراخواند همینکه به نام مهندس امیر رحیمی مدیرعامل موفق کالسیمین رسید 
و وی را به پشــت تریبون فراخواند، تاالر بزرگ اتاق بازرگانی از تشویق پُرشمار سهامدار 
بر خود لرزید. تشــویقی پُر ســر و صدا که رئیس مجمع نیز آنرا مهر تاییدی دانست بر 
دوســت داشــتنی بودن این مدیر الیق. چندین دهه است که ره به مجامع می سپارم.
باورم اســت مدیریت در ســطوح میانه وصف از صغارت خبری می بایست برون شوند 
و آحاد مردم می بایســت بدانند که دل ســوختگان خدمت از انفجــار معدن تا کوره 
حــداد و از گردش مالی در بازار ســرمایه تا گرداندن چــرخ دنده صنعت این مرز و بوم 
و شــبان روزان لحظه ای نیاســوده و نمی آرامند و جهاد بی منت می کنند تا خدمت 
به خلق را معنایی تازه ببخشــند آن هم علیرغم همه سختی ها، کمبودها و معضالت.
مدیری که توانسته در دل سهام دار نشیند و خدمت را بایسته معنی نماید که این چنین شوق 

و کار و تالش ساالنه را باید دو صد  ُشکر بگویم 
که  من لم یشکر المخلوق و لم یشکرالخالق.
کاتب این ســطور با هفتاد ســال سن و نیم 
قرن کسوت سردبیری مطبوع های اقتصادی 
کشــور از تالش کارکنان شرکت کالسیمین 
، محققین، تکنســین ها، کارکنان پرتالش و 
کارمندان دلســوز و متعهد تقدیر تشکر ویژه 
دارد که نشــان دادند حرمت را می شناسند و 
یک تذکر دوســتانه به بعضی از جوانان که در 
برابر ســهام داران سال خورده می ایستند که 
بدانندکهنساالن یک کمی از حصول داشتن 
حوصله و حرفهای بی نتیجه با توجه به  شرایط 
سنی دور هســتند ، پس مالیمت باید کردو 
دیگــر آنکه ارباب خبر در کــوران کاری برای 
انعکاس خبر نظم شــرکتیش با نظم مجمع 
متفاوت اســت. در مجمع صاحبان شــرکت 
در رفت و آمد هســتند و هر تصمیم مجمع 
آنی بر بال خبر می نشــیند و مرزها را در می 

نــوردد، گفتیــم به اشــارت تــا انشــاءاهلل از دعای خیر حقیــر را فراموش نســازند.
و ُحســن ختام آنکه حســابهای شــفاف و ســالمت در امانــت داری، قلــه ی بلند 
گزارشــی بــود که باید به تیــم مالی بخصوص مدیر ارشــد و پاکدســت آن تبریک 
جانانــه گفت. مجمع شــرکت کالســیمین در روز یکشــنبه مورخ 6 خــرداد 97 در 
محــل ســالن اجتماعات اتــاق بازرگانــی، صنایع و معــادن ایران تشــکیل گردید.
در این مجمع که با حضور 64/67 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای علیرضا فاطمی بود، که جنابان رضا منفرد و رامتین قسمتی در 
مقام نظار اول و دوم و آقای امیر رحیمی قاضی کالیه 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 600 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند
مهندس امیر رحیمی، مدیرعامل شرکت کالسیمین با اشاره به این مطلب که صنعت 
روی مانند ســایر صنایع گروه فلزی ســالی پررونق را در سال 96 گذراند، تصریح کرد: 
تقاضــا برای این فلز افزایش یافته و موجودی انبارهای بزرگ ترین بورس فلزات دنیا در 
لندن به پایین ترین سطح خود در چند سال اخیر رسیده است و این وضعیت منجر به 
رشد غیرمنتظره قیمت ها شد. رحیمی در این گزارش به قیمت هر تن شمش روی که 
در ابتدای ســال 1396 )21 مارس 2017( بالغ بر 2.857 دالر بود اشاره کرد و گفت: در 

پایان سال 1396 )20 مارس 2018( قیمت هر تن شمش به مبلغ 3 هزار و 243 دالر 
رســید تا بتواند طی 253 روز معامالتی در ســال 1396 میانگین قیمتی 3042 دالررا 
برای هر تن شــمش روی به ثبت برساند که نسبت به میانگین قیمت در مدت مشابه 
در ســال 1395 )2.337 دالر (رشــد 30 درصدی را برای این فلز کم عرضه رقم بزند.
وی افزود: شرکت کالسیمین هم به عنوان یکی از تولیدکنندگان خوشنام و دارای برند در 
تولید شمش روی، با فهم صحیح از شرایط پررونق بازار، افزایش تولید و فروش شمش 
روی را برای خود هدف گذاری کرد و موفق شد با تالشی مضاعف رکورد تولید 37 هزار 
و 754 تن شــمش روی را به ثبت برساند که در مقایســه با میزان تولید سال 1395 
)33.879 تن( رشد 5/ 11 درصدی تولید را نشان می دهد. مدیر ارشد شرکت  خاطرنشان 
کرد: شرکت با اتخاذ سیاست های اصولی در حوزه فروش، از شرایط مطلوب بازار نهایت 
اســتفاده را برد و با فروش 35.681 تن شــمش روی در ســال 1396 )سال 1395-
29.523 تن( موفق به ثبت رکورد رشــد 21 درصدی مقدار فروش در یک ســال شد.

مدیر موفق شــرکت همچنین افزود: عملکرد 
ســال 1396 و امیدواری ها به استمرار شرایط 
رونق در بازار فروش محصوالت، شــرکت را بر 
آن داشــت تا فروش 37 هزار تن شمش روی 
را برای سال 1397 هدف گذاری کند. مهندس 
رحیمی اظهار داشــت : این امر در شــرایطی 
محقق خواهد شد که شرکت بتواند با تامین به 
موقع ماده معدنی نسبت به حفظ سطح تولید 
سال گذشــته و در صورت امکان افزایش آن 
اقدام کند. مدیرعامل کالسیمین در این میان 
بهره برداری کامــل از کارخانه تولید BZS را 
بسیار ضروری خواند؛ چراکه پیش بینی می شود 
عمده  ترین ریسک شرکت در سال آینده تامین 
خاک مرغوب و مناسب تولید باشد. با توجه به 
اقدامــات به عمل آمده و تجهیز تمامی منابع 
و امکانات موردنیــاز، تحقق این هدف به نظر 
مدیریت شرکت میسر خواهد بود. مدیرعامل 
شــرکت کالسیمین با اشاره به این مطلب که 
فروش ســال 96 این شرکت نسبت به سال 95 با 76 درصد رشد همراه است، تصریح 
کرد: اقداماتی که درخصوص صرفه جویی مصرف انرژی و بهره برداری از باطله ها و افزایش 
بهره وری صورت گرفت عالوه بر رشد قیمت های جهانی سبب شد تا فروش سال 96 با 
رشد مواجه شود. مدیر خوش فکر مجموعه به رشد 136 درصدی سود عملیاتی و 141 
درصدی سود خالص در گزارش هیات مدیره اشاره کرد و افزود: سود عملیاتی در سال 95 
معادل 1015 میلیارد و 119 میلیون ریال بود که در سال 96 به 2 هزار و 394میلیارد و 
174 میلیون ریال رسید، همچنین سود خالص کالسیمین از 996 میلیارد و 544 میلیون 
ریال به 2 هزار و 397 میلیارد و 317 میلیون ریال افزایش یافت. عالوه بر این سود هر 
سهم »فاسمین« رشد 141 درصدی را در سال 96 در مقایسه با سال مالی 95 تجربه کرد.
وی به عبور ارزش بازار ســهام شــرکت برای اولین بار، در تاریخ 02/ 10/ 1396 از مرز 
هزار میلیارد تومان اشــاره کرد و گفت: نماد »فاســمین« در کمتر از 40 روز موفق به 
ثبت رکورد 1.479 میلیارد تومان شــد تا برای ســهامداران وفادار شــرکت بازده 154 
درصدی را طی 8 ماه عاید کند. مدیرعامل کالســیمین از رشــد 11 درصدی در تولید 
شمش روی و 10 درصدی کنسانتره سرب در سال 96 نسبت به سال قبل آن خبر داد.

در گــزارش تفصیلــی و جامعــی کــه مدیرعامــل مجموعه کالســیمین مهندس 
رحیمــی بــه    مجمــع نشــینان ارائــه کردند بــه مطالب مهم زیر اشــاره شــد:

از  بیــش  شــرکت  فــروش  مبلــغ  مشــابه،  دوره  بــه  نســبت  ســال 96  در 
70 درصــد و ســود خالــص نیــز بیــش از 100 درصــد رشــد داشــته اســت.
ارزش شرکت کالسیمین در دی ماه 96، برای اولین بار از مرز 1000 میلیارد تومان عبور 

ستاره درخشان صنعت کانی
بازدهی ۱۵4 درصدی طی ٨ ماه برای سهامداران وفادار

رکورد شکنی در تولید و فروش کالسیمین با مهندس امیر رحیمی
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شــركت كالســیمین هم به عنوان یكی از تولیدكنندگان خوشنام و 
دارای برند در تولید شــمش روی، با فهم صحیح از شــرایط پررونق 
بازار، افزایش تولید و فروش شــمش روی را بــرای خود هدف گذاری 
كرد و موفق شــد با تالشــی مضاعف ركورد تولید 37 هزار و 75۴ تن 
شــمش روی را به ثبت برســاند كه در مقایســه با میزان تولید سال 
1395 )33.۸79 تن( رشــد 5/ 11 درصدی تولید را نشــان می دهد.
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کرده اســت.  تولید شرکت نسبت به ســال 95، در حدود 11 درصد رشد داشته است.
درحــال حاضر متوســط عیار محصوالت شــرکت در حــدود 16,5 درصد اســت و 
انتظــار می رود در ســال 97، عیار محصــوالت در بازه 16-18 درصد نوســان کند.
با وجود کاهش عیار محصوالت در سال 96 نسبت به سال 95، ضریب مصرف محصوالت 
افزایش نیافته و حتی در برخی موارد کاهش نیز داشته است. در سه ماهه چهارم سال 96، با 
اقدامات زیست محیطی صورت گرفته، شرکت از فهرست شرکتهای آالینده خارج شده است.
پیرامون برنامه های آتی نیز این مدیر برجسته کشور و صنعت کانی کشور اضافه کرد:
شــرکت احداث دو کارخانه تولید پودر و اسید ســولفوریک را در دستور کار خود دارد.
شــرکت قصد احداث نیــروگاه تولید برق با ظرفیــت 50 مگاوات را نیز در دســتور 
کار دارد کــه مــی تواند در حدود 10 مــگاوات برق تولیدی این نیروگاه را بفروشــد.

درحــال حاضر شــرکت با تمام ظرفیت خــود تولید میکند و ریســک فعلی مربوط 
به ترانســهای شرکت اســت که در صورت بروز مشــکل برای یکی از آنها، حدود 30 
درصد از تولید شــرکت دچار مشکل خواهد شــد. شرکت در حال عیب یابی و تعمیر 
ترانسفورماتور Um برای جلوگیری از این مشکل است. شایان ذکر است مالکیت زمین 
15 هزار متری مربوط به شرکت تولید روی بندرعباس نیز به شرکت بازگشته است که 
این نیز از اهم تالشــهای گرانقدر تیم مدیریتی یکدست و توانمند مجموعه بوده است.
شــرکت کالســیمین در ســال مالــی 96، افزایــش 100 درصــد در حاشــیه 
ســود ناخالص داشــته اســت کــه ناشــی از افزایش مقدار فــروش و نــرخ فروش 
محصوالت این شــرکت بوده اســت. مقدار تولید شــمش روی در ســال 96 نسبت 
به ســال قبــل 3,875 تــن و کنســانتره ســرب 784 تــن افزایش یافته اســت.
نکته الزم به ذکر در مورد خاک مصرفی که از انگوران می گیرد این است که طی چند سال 
اخیر عیار این خاک کاهشی بوده به طوریکه عیار آن از 26/47 در سال 1390 به 18,35 
در سال 1396 رسیده است. عیار این خاک در فروردین سال جاری 16,88 درصد بوده 
است. با این وجود تولید روزانه ورق روی طی 3 سال اخیر افزایشی بوده است و از 67 تن 
تولید ورق روی در روز به 87 تن تولید این محصول در سال 96 رسیده است و در فروردین 
ماه تولید روزانه این محصول به 97 تن در روز رسیده است و این رویه ادامه دار خواهد بود.

عمده دلیل رشد تولید با وجود کاهش عیار خاک، این است که با توجه به قدیمی بودن 
تجهیزات کارخانه، اقدام به تعمیرات در نقاط کلیدی خط تولید و بهسازی آن ها شد و این 
کار باعث شد راندمان تولید در سال 96 از 94 درصد به 97 درصد برسد. ضرایب مصرف 
شرکت در مصرف کنسانتره روی خام، اسید سولفوریک و برق مصرفی کاهش یابد. همچنین 
درصد روی موجود در کیک روی ایجاد شــده، از 7 درصد به 5,7 درصد رســیده است.
شــرکت کالســیمین در حال حاضر 71 درصد از خاک مصرفی خود را از انگوران و 29 
درصد آن را از ترکیه تامین می کند اما شــرکت برنامه دارد که ســال جاری، 50000 
تن خاک از ترکیه وارد کند این در حالی اســت که پارسال 29 هزار تن خاک از ترکیه 
وارد کرده اســت. این خاک براساس نرخ های LME و عیار آن قیمت گذاری می شود.
شــرکت در رابطه با کاهش حاشــیه ســود ناخالص شــرکت در ســه ماهه چهارم 
ســال 96، توضیح داد که بــا توجه به کاهش عیار خاک انگوران نســبت های تامین 
خاک دچار نوســان شــد و به همین دلیل حاشــیه ســود کمتری داشــته اســت.
الزم به ذکر است که طرح BZS کارخانه روی زنجان از تیر ماه مورد بهره برداری پیوسته 
قرار خواهد گرفت. در صورت بهره برداری از این طرح، کیک های تولیدی کارخانه روی 
زنجان به کنســانتره روی 22 درصد تبدیل می شود و قابلیت 1850 تن فلز محتوی با 
سود سالیانه 23 میلیارد ریال محقق خواهد شد. تا به االن کیک های تولیدی کارخانه 
روی زنجان در کارخانه سرب و روی تبدیل به BZS می شدند. با توجه به کاهش عیار 
خاک دریافتی اســتفاده از BZS الزامی شده است. این طرح در سال 96 نیز مورد بهره 
برداری آزمایشی قرار گرفت اما ایراداتی داشت که قادر به تولید مقدار مورد نظر به صورت 
تولید پیوسته نبود، اما با رفع اشکاالت آن ، از تیرماه به طور پیوسته می تواند تولید کند.

پیام هیات مدیره:
صنعت روی به مانند سایر صنایع گروه فلزی سالی پر رونق را گذراند، هم پای رشد اقتصادی 
مطلوب در اقتصادهای بزرگ دنیا، تقاضا برای این فلز نیز به شدت افزایش یافت و موجودی 
انبارهای بزرگترین بورس فلزات دنیا در لندن )London Metal Exchange( به پایین 
ترین سطح خود در چند سال اخیر رسید و این وضعیت منجر به رشد غیر منتظره قیمت 
ها شــد. به نحوی که قیمت هر تن شــمش روی که در ابتدای سال 1396 )21 مارس 
2017( بالغ بر 2/857 دالر بود در پایان سال 1396 )20 مارس 2018( به مبلغ 3/243 
دالر رسید تا بتواند طی 253 روز معامالتی در سال 1396 میانگین قیمتی 3/042 دالر 
را برای هر تن شمش روی به ثبت برساند که نسبت به میانگین قیمت در مدت مشابه 
در ســال 1395 )2/337 دالر( رشــد 30 درصدی را برای این فلز کم عرضه رقم بزند.
شــرکت کالسیمین هم به عنوان یکی از تولیدکنندگان خوشنام و دارای برند در تولید 
شمش روی، با فهم صحیح از شرایط پر رونق بازار، افزایش تولید و فروش شمش روی 

را برای خــود هدف گذاری 
نمود و موفق شد با تالشی 
مضاعــف رکــورد تولیــد 
37/754 تن شــمش روی 
را بــه ثبت برســاند که در 
مقایسه با میزان تولید سال 
1395 )33/879 تن ( رشد 
11/5 درصدی تولید را نشان 
می دهد. همچنین شرکت با 
اتخاذ سیاست های اصولی در 

حوزه فروش ، از شرایط مطلوب بازار نهایت استفاده را برد و با فروش 35/681 تن شمش 
روی در سال 1396 )سال 1395- 29/523 تن( موفق به ثبت رکورد رشد 21 درصدی 
مقدار فروش در یک سال شد. عملکرد سال 1396 و امیدواری ها به استمرار شرایط رونق 
در بازار فروش محصوالت، شــرکت را بر آن داشت تا فروش 37 هزار تن شمش روی را 
برای سال 1397 هدف گذاری نماید. این امر در شرایطی محقق خواهد شد که شرکت 
بتواند با تامین به موقع ماده معدنی نسبت به حفظ سطح تولید سال گذشته و در صورت 
امکان افزایش آن اقدام نماید. در این میان بهره برداری کامل از کارخانه تولید BZS بسیار 
ضروری خواهد بود چرا که پیش بینی می شود عمده ترین ریسک شرکت در سال آینده 
تامین خاک مرغوب و مناسب تولید باشد. با توجه به اقدامات به عمل آمده و تجهیز کلیه 
منابع و امکانات مورد نیاز، تحقق این هدف به نظر مدیریت شــرکت میسر خواهد بود.

تقدیرنامه ها و گواهینامه های دریافتی
1- تمدید گواهینامه های بین المللی سیستم مدیریت یکپارچه IMS شرکت کالسیمین 

)شامل سه کارخانه(
- گواهینامــه های بین المللــی ISO 14001 :2007 ، ISO 9001 :2008 و 2007: 

ISO 18001 از طرف شرکت IMQ ایتالیا
- گواهینامــه بیــن المللــی ISO 50001 : 2011 از شــرکت تــوف نــورد آلمان

2- کسب صادرات نمونه استان زنجان در سال 96  
افتخارات کسب شده توسط شرکت کالسیمین

 9001ISO :2015 گواهینامه -
ISO 14001 :2015 گواهینامه -
ISO 45001 :2018 گواهینامه -
ISO 50001 :2011 گواهینامه -

- صادرکننده نمونه کشوری در سال 1388
- صادرکننده نمونه استانی در سال 1389

- کارفرمای نمونه در جشنواره حامی کارگر در سال 1389
- کسب جایزه ملی بهره وری ایران در سال 1389

- کسب تندیس صادرکننده نمونه کشوری در سال 1390
- کسب گواهینامه رتبه زرین طرح ملی رتبه بندی کارت های بازرگانی از ااق بازرگانی، 

صنایع، معادن و کشاورزی در سال 1391
- کسب تندیس تعالی کسب و کار

- کسب تندیس قهرمان صنعت
- کســب ســپاس نامــه ارتقــاء بهــره وری در چهارمیــن جشــنواره ملــی بهره 
وری ســال 1392 توســط اتــاق بازرگانــی صنایــع، تعــاون و کشــاورزی ایــران
- کســب عنوان صادرکننده نمونه اســتانی در سال 1392 از ســازمان ملی استاندارد
- واحــد تولیدی نمونه اســتانی ســال 1392 از اداره کل اســتاندارد اســتان زنجان
- اخذ تندیس زرین اجالس جهانی حامیان زمین )محیط زیســت( در ســال 1392
آذربایجــان منطقــه  شــرکتهای  در   1392 شــرکت  برتریــن  اول  مقــام   -
- اخذ لوح سپاس در نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسالمی ایران در سال 1392

- انتخاب واحد کیفی برتر استانی از اداره کل استاندارد استان زنجان 1392
- کسب صادرکننده نمونه ملی در سال 1395

- صادرکننده نمونه استانی در سال 1396
- دریافت سومین نشان عالی مدیر سال 1396

- دریافت نشــان حمایت از کاال و خدمات ایرانی و رضایتمندی مشتری در سال 1396

قدرتی برپایه خدمت
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سیمان دورود با مدیری از جنس صنعت کانی پیش به سوی افقی نو
طرح جایگزینی شرکت در مراحل پایانی اخذ مجوزها و اجرائی شدن

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان دورود )سهامی  عام( در تاریخ 97/03/02 در محل 
سالن آمفی تئاتر شرکت بین المللی بازرسی کاال تشکیل شد.  در این مجمع که با حضور 60/25 
درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، 
حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای سعید حیدری بود، که جنابان 
بیژن جواهری و حسین فاتح در مقام نظار اول و دوم و آقای اسحق جمال امیدی به عنوان دبیر 
مجمع انتخاب گردیدند. درادامه 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 استماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع 
نشــینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب صورتهای مالی 
و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 به کار خود پایان دادند.
مهندس نیما خواجه مهمدی مدیرعامل شــرکت در ابتدای 
تشریح عملکرد شرکت طی ســال مالی مورد گزارش گفت: 
معضالت ناشی از رکود و عدم ثبات اقتصادی که باعث تعطیلی 
صنعت ساخت و ساز و کم شــدن پروژه های عمرانی گشت 
از یک طرف و مشــکالتی که در صادرات برای شــرکت های 
سیمانی طی سال های گذشته با تعرفه های باالی کشورهای 
همسایه و تداوم تحریم های بین المللی ایجاب شد باعث گشت 
که صنعت سیمان در سخت ترین سالهای کاری خود به سر 
برده و در فروش محصول خود دچار چالش های جدی گردد. 
مدیر مدبر و جدید شــرکت که مدیری از جنس خود صنعت 
کانــی بــوده و بقولی طبیب بــر بالین رفته بیمــار ، حکیم 

درد شناســی است که پیشتر نیز در همین شرکت در سنگر مدیر کارخانه خدمت می نموده 
اســت در ادامه با اعالم این نکته که موقعیت جغرافیایی خاص ســیمان دورود، وجود کارخانه 
ها و شــرکت های سیمانی زیاد در استان و منطقه که متاســفانه تعدادی با دامپینگ و ارزان 
فروشــی بی منطق منافع این صنعت را به خطر می اندازند و قدیمی بودن تکنولوژی کارخانه 
از تهدیدهایی هســتند که این شرکت را در ســودآوری تهدید می سازد. وی افزود سعی داریم 
بــا ارتقاء بهره وری و باال بــردن راندمان کاری و پیدا کردن بازارهــای صادراتی خوب بتوانیم 
برای ســه دوره کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برنامه ریزی کرده تا بتوانیم شــرکت را در 
امر ارزش آفرینی، ســودآوری و اعتبار بخشــی به برند به سوی افق هایی تازه رهنمون سازیم.

مهندس مهمدی با اعالم اینکه در کوتاه مدت ســعی کردیم با راه اندازی مجدد خط یک، هر 
چند تکنولوژی آن بسیار قدیمی بوده ولی بگونه ای که با بازنگری در چارت کاری و مسئولیت 
پذیری بیشتر کارکنان با حداقل نیرو به امر تولید محصول با همان میزان تولید قبلی و با همان 
کیفیت برســیم که خود باعث ایجاد تحولی مثبت در امر سودآفرینی و تولید محوری گردید.

در برنامه های میان مدت و بلندمدت نیز با اخذ مجوزهای الزم و رایزنی های گسترده با شهرداری 
برای تغییر کاربری زمین های مشخص شده ، مذاکرات فشرده و توافقات اولیه با یک کنسرسیوم 
بانکی متشکل از بانک های رفاه ، توسعه صادرات و بانک صنعت و معدن برای اخذ وام و تسهیالت 
با بهره های مناسب و کسب حمایت های الزم از سوی هلدینگ فارس و خوزستان و شستا به 
عنوان سهامداران عمده در صدد هستیم هر چه زودتر طرح جایگزینی سیمان دورود را کلید بزنم.

مدیر ارشد در بخش پایانی گزارش خود با مطرح کردن این قضیه که در یک پاالیش مستمر و 
جایگزین چیدمان درست در چارت کارخانه سعی می کنیم راندمان کاری را ارتقاء بخشیم اضافه 
کرد در افق دید ما رعایت حفاظت از محیط زیست جایگاهی ویژه داشته و سعی می کنیم با اخذ 
تمام مجوزهای الزم زیست محیطی و صنعت سبز در آتیه در این زمینه پیشرو باشیم. مهندس 
مهمدی اضافه کرد؛ دارا بودن معادن غنی و در دســترس از نقاط بســیار حیاتی و مثبت برای 
مجموعه بوده که در طرح توسعه یا جایگزین در جانمایی درستی که هست بسیار موثر در عملکرد 
کلی مجموعه خواهد بود.اسحق جمال امیدی معاونت مالی و اداری شرکت نیز در پایان قرائت 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی که حسابهای شفاف و پاک وی در بند 4 گزارش حسابرسی 
مورد تائید قرار گرفته بود در پاسخ به سواالت و ابهامات سهامداران پیرامون برنامه های شرکت 
به ارائه توضیحاتی پرداخت از جمله اینکه مدیریت شرکت به جد دنبال طرح جایگزین بوده و 
تمام توافقات اولیه مالی با بانکهای عامل عقد گردیده است . مرد شماره یک مالی شرکت پیرامون 
افزایش سرمایه هم اضافه کرد که این در اولویت های برنامه های مدیریت بوده وطرح توجیهی 

آن در مراحل پایانی خود می باشد که این مورد تائید حسین فاتح ناظر مجمع و نماینده سهامدار 
عمده نیز قرار گرفت. شایان ذکر است در پایان مجمع با اکثریت آراء اعضای حقوقی هیات مدیره 

به ترتیب زیر برای دو سال معرفی گردیدند: 
شرکت سیمان غرب )سهامی عام(

شرکت سیمان فارس و خوزستان )سهامی عام(
شرکت سیمان خزر )سهامی عام(

شرکت سیمان بهبهان )سهامی عام(
شرکت سیمان ارومیه )سهامی عام(

 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و 
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بازرس علی البدل انتخاب گردید

پیام هیات مدیره
با ســپاس فراوان از حضور و همراهی سهامداران و اعضاء محترم 
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان دورود )سهامی عام( ، 
گزارش فعالیت هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1396/12/29 
که حاصل تالش و فعالیت یکسال کارکنان و مدیران این شرکت 
می باشد را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تقدیم می دارد.

تاریخچه
شرکت سیمان دورود در تاریخ 1379/04/01 به صورت شرکت 
سهامی خاص تاســیس شد و طی شــماره ثبت 469 مورخه 
1379/04/14 در اداره ثبت شــرکت ها و مالکیت صنعتی اداره 
ثبت اســناد و امالک شهرستان دورود به ثبت رسید. شرکت تا 
قبل 1379/04/14 به صورت واحد تابعه شــرکت ســهامی عام 
ســیمان فارس و خوزســتان بوده اســت و در حال حاضر جزء 
شــرکت های فرعی و وابسته شرکت سهامی عام سیمان فارس 
و خوزستان است. فعالیت اصلی شرکت طبق ماده 2 اساسنامه 
، تولید ســیمان تیپ 1 و 2 و 5 میباشــد به موجب مجوزهاي 
صادره بهره برداري ازکوره واحدیک شــرکت باظرفیت روزانه 400 تن درسال 1337 آغازشده 
اســت ودر اجراي سیاستهاي توسعه وافزایش ظرفیت ،کوره واحد دو در سال 1348 باظرفیت 
روزانه 1000 تن ودرسال 1359 ،کوره واحدسه باظرفیت 2500 تن درروز ظرفیت اولیه افزوده 
شد .به موجب پروانه بهره برداري شــماره 11849 مورخه 1387/07/29 ظرفیت کوره سه به 
1800 تــن در روز کاهش و ظرفیت تولید مجموع کوره ها بــه 3200 تن در روز تغییر یافت.
اقدامات انجام شده واحد مطالعات راهبردی و بهبود سیستمهای شركت سیمان دورود 

در سال 1396
1- تهیه گزارش عملکرد واحد مطالعات راهبردی در سال 1396

2- راه اندازی و اجرای سیستم pm در شرکت سیمان دورود
3- طراحی طرح تفصیلی و توجیهی اتاق ســرور، بهینه سازی سرورها و فیبر نوری شرکت در 

واحد فناوری اطالعات
4- تهیه و تدوین مدیریت ریسک در واحد فناوری اطالعات

5- بازنگری سند راهبردی
ISO 9001 - 200۸ : فعالیت های مرتبط با سیستم مدیریت كیفیت

- برنامه ریزی جهت اجرای تعمیرات دوره ای واحدهای سه گانه تا آخر سال 96 با توجه به نظریات 
مشتریان و برخی مشکالت زیست محیطی صورت گرفته است

- برنامه ریزی و ایجاد زمینه ای مناسب جهت انجام ممیزی داخلی شماره 23 در مهرماه 96 و 
برنامه ریزی جهت رفع عدم انطباق های احتمالی و ممارست روی نکات قابل بهبود 

- تهیه و تدارک مقدمات الزم جهت ممیزی مراقبتی شرکت گواهی دهنده تا پایان بهمن ماه 96
- برنامه ریزی و اجرای فعالیت های مورد نیاز جهت کاهش انحراف از پیش بینی فروش ضمن 
تعیین استراتژی های فروش در ارتباط با نوسانات بازار انجام نظر سنجی از مشتریان به صورت 

ماهیانه و تحلیل نظرات مشتریان و ارائه به مدیریت شرکت جهت تصمیم گیری
- جلوگیری از توقفات اضطراری احتمالی ناشی از خرابی تجهیزات بر روی تولید سیمان واحدهای سه گانه
- اجرای فعالیت های مورد نیاز جهت کنترل علل افزایش انحراف از پیش بینی تولید کلینکرو 

سیمان در واحدهای سه گانه
- کنترل قابلیت اطمینان و زمان توقفات اضطراری در هر سه واحد مناسب و دستیابی به اهداف 

این واحدها نیز امکان پذیر شده است.
- تهیه گزارشات تحلیل و پایش فرآیندهای سیستم یکپارچه

- تهیه لیست فاکتورهای سنجش بصورت ماهیانه
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مس باهنر را محصول هنر دانید
سهم بیش از 40 درصدی فباهنر از بازار لوله کشور

سالهاست که گزارش ساالنه شرکت مس باهنر را به اسب 
قلم می سپارم چون عاشــق مس و کاربردهای این فلز 
هستم. از صدای چکش های بازار مسگرها که موالنا را به 
سماع می کشد تا طبخ غذا در مس که ثابت شده ملکه 
سالمتی است. خدایش رحمت کند استاد محمد مسگر 
والیت ما را که در تابش و سابش مس چنان می سرود که 
شن ماسه ها در ته ابزار به وجد می آمدند و جهاز دختران 
آنگاه کامل بود که کاسه مس و دیگ در آن جا خوش می 
کرد و بر طاق بر باالی ســر جهاز بر می نشست. در هتل 
ارم بچه های مودب و موقر مس باهنر به حرمت قلم قد 
راست کردند و جای نشان دادند . مدیرعامل فرهیخته و 
مدیر مالی دانشمند چنان در وظیفه خود عملکردی داشتند 
که طنین صلوات سهامداران در مجمع پاداش نیکویی بود 
به زحمات آنها.مهنــدس امینی مدیری مدبر و جوان در 
مسند شرکتی قدیمی با ایده هایی نو برای افزایش تولیدات 
با حاشیه سود باال تمرکز کرده است.خدایش قوت دهد.  
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع مس شهید 
باهنر)سهامی عام( مورخ 1397/03/07در محل هتل بزرگ 
ارم برگزار گردید.  در این مجمع که با حضور 78/32 درصد 
سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی 
برگزار گردید؛ ریاست مجمع بر عهده آقای سعید عبودی 
بود که جنابان جمال لطیفی و محمدرضا درخشنده در مقام 
نظار اول و دوم و آقای علی اکبر امینی کافی آباد به عنوان دبیر 
مجمع انتخاب گردیدند. در ادامه با قرائت گزارش هیات مدیره 
به مجمــع مربوط به اهم فعالیت هــای صورت 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 ضمــن تصویب صورت های مالی 
و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقســیم سود 
620 ریالی به ازای هر ســهم به کار خــود پایان دادند.

مجتمع صنایع مس شهید باهنر مشتمل بر 5 واحد اصلی 
تولید بشرح کارخانه ذوب و ریخته گری، کارخانه نورد، کارخانه 
اکستروژن، کارخانه لوله مسی، کارخانه مطلس می باشد.

کارخانــه ذوب و ریخته گــری 39,182تــن در ســال 
1396 تولیــد کرد و نســبت به ســال مالی گذشــته 
خــود 15 درصــد کاهــش در تولید داشــته اســت.

میزان تولید در کارخانه نورد و ســکه زنی در سال 1396 
مقدار 18,479 تن انواع محصوالت مسی و برنجی بوده است 
که نسبت به سال گذشته آن 14 درصد افت کرده است.

تولید کارخانه اکستروژن در سال 1396 به مقدار 11,616 
تن انواع محصوالت مسی و برنجی بوده ولی تمرکز برروی 
تولید محصوالت با حاشیه سود باال یکی از استراتژی های 
این کارخانه بوده اســت. به گفته مدیر ارشد مجموعه از 
مسائلی که بایددرصدد حل آن برآمد یکی همین واحد لوله 
سازی می باشد چرا که با توجه به اینکه واحد لوله سازی 
در سال 93-94 به تولید رسیده است و فباهنر ماشین االت 
را خریداری کرده است اما دانش فنی آن را هیچ شرکتی 
حاضر نیست به فباهنر بفروشد و شایان ذکراست، این واحد 
رقبای زیادی دارد . محصول نهایی لوله ســازی، لوله به 

صورت کویل است که برای مراکز صنعتی استفاده می شود 
و لوله هایی که در بازار مصرف می شود به صورت شاخه 
اســت و تجهیزات آن در کارخانه قدیم است . فباهنر 40 
درصد سهم بازار لوله در داخل را دارد. شرکت برنامه دارد که 
واحد لوله سازی را یا تعطیل کند و یا سهم بازار آن را بهبود 
ببخشد. شرکت همچنین برنامه واگذاری آن را نیز دارد و 
پیشنهادهایی هم دارد و از طرفی می تواند پایگاه صادراتی در 
عمان و قطر ایجاد کند و بخشی از فرآیند تولید) عایق کاری( 
را در آنجا انجام دهد و با برند محصوالت عمان آن را بفروشد.

پروژه ها، طرحها و برنامه های توسعه:
افزایش ظرفیت کارخانه سکه زنی که 100 درصد پیشرفت 

فیزیکی داشته است.
تولید مقاطع مسی وباســبار به روش کانفورم 72 درصد 

پیشرفت فیزیکی داشته است.
مدیر الیق شــرکت فباهنر در فــرازی از گزارش خود با 
اعالم اینکه شرکت دو نوع درامد دارد که یکی به صورت 
دستمزدی است و دیگری هم از محل تولید محصول که 
به  همین دلیل نمی توان تولید سالیان مختلف را مقایسه 
کرد. اضافه کرد عالوه بر این نرخ دستمزد شرکت بر روی 
محصوالت مختلف متفاوت می باشد و فباهنر می تواند 
مقاطع مسی و برنجی تولید کند که دستمزد آنها پایین 
است و همچنین می تواند لوله آلیاژی که مربوط به نیروگاه 
است تولید کند که دستمزد آن باالست ولی در گزارشات 
شرکت تناژ این دو محصول یکسان در نظر گرفته می شود 
ولی ما همان تولید سود باال را راس کار خود قرار داده ایم.

مهندس امینی در ادامه با اعالم این نکته که صنایع دفاع 
در سال مالی گذشته دچار مشکالت نقدینگی شده است و 
8000 تن درخواست محصول آنها به 2,300 تن کاهش پیدا 
کرده است افزود امیدواریم با رونق بخشی در اقتصاد کشور 
و گذر از دوران سخت رکود بتوانیم قراردادهای خوبی دوباره 
هم با این مجموعه و هم با مجموعه های دیگر منعقد کنیم.

و خبرهای خوش آنکه ظرفیت واحد مطلس شــرکت با 
سرمایه گذاری 8میلیارد و 700 میلیون تومانی ، دو برابر 
شده است و اینکه در سال جاری با توجه به نوسانات دالر 
و طال ، بانک مرکزی با توجه به پیش فروشهای سکه طال، 
ضرب سکه طال خود را افزایش داده است وبانک مرکزی از 
ذخایر ســکه خود استفاده کرده است که در حال حاضر 

برآورد شــرکت 3000 تن سکه در ســال مالی 1397 
اســت. نکته دیگر آن که فباهنر برنامه صادرات مطلس 
را دارد و بــه همین منظور مذاکراتی را با یک شــرکت 
انگلیســی انجام داده است و همچنین برنامه صادرات به 
عراق و سوریه را نیز در دســتور کار خود قرار داده است.

همچنین شرکت در خصوص نرخهای فروش محصوالت 
خود سعی می کند نرخها را بگونه ای تعیین کند که از نرخهای 
وارداتی کمتر باشد تا سهم بازار خود را حفظ و ارتقاء بخشد. 
در حال حاضر مواد اولیه در بورس کاال عرضه می شــود و 
نرخهای ملی مس به عنوان تامین کننده مواد اولیه در بورس 
کاال افزایش یافته است و به طور معمول شرکت مجبور 
می شود با رقابت در بورس کاال محصوالت خود را بخرد.

آخر گــزارش به گفته مدیر ارشــد و پاکدســت مالی 
شــرکت برای ســال مالی 1397 مقــدار 33500 تن 
فروش پیش بینی کرده اســت و فباهنــر توانایی تولید 
3000 کــد محصــول را دارد و در حال حاضر در تالش 
اســت که بتواند 2000 کــد محصــول را تولید کند.
از جمله مهم ترین دستاوردهایی كه در سال 1396 

محقق گردید عبارتند از:
- دستیابی فروش با ارزش بالغ بر 6/144/224 میلیون ریال
- کســب ســود عملیاتی 1/004/134 میلیــون ریال

- تولید 30/095 تن در سال 1396 
- کســب رتبه زرین دو ســتاره از مرکز رتبه بندی اتاق 
بازرگانی ایران و همچنین کسب جایگاه سوم در گروه فلزات 

اساسی و فوالدی
-  دریافت لوح تقدیر از چهارمین جشــنواره رتبه بندی 

شرکت های تابعه شستا
- ســرمایه گذاری برای تولیدات با ارزش افزوده باال مانند 
پروژه تولید ورق و پروژه تولید باســبار به روش کانفورم

- نصــب و راه انــدازی کامــل خط دوم تولید ســکه و 
افزایش ظرفیت تولید ســکه از 2500 تن به 5000 تن
- انتخاب شــرکت از طرف اســتانداری به عنوان معین 
اقتصادی بخــش راین و انجــام اقدامــات مطالعاتی و 
اجرایی در راستای برنامه های توسعه ای و اشتغال زایی
- تامین به موقع نقدینگی مورد نیاز جهت خرید مواد اولیه

- گشــایش اعتبارات اســنادی از بانک هــای تجارت و 
رفــاه با شــرایط حداقل کارمزد مصــوب بانک مرکزی 
- رشد 17 درصد تناژ صادراتی در سال 96 نسبت به سال 95
- ارتقاء سطح گزارشگری مالی و رعایت دستورالعمل های 
سازمان بورس و اوراق بهادار تهران جهت اخذ گزارشات مطلوب 
و ارائه به موقع این گزارشات به سازمان بورس و اوراق بهادار
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روندی رو به رشد و صعودی با برنامه های مهندس منصور نجفی
سیمان صوفیان از کسب لوح تقدیر نشــان عالی مدیریت و تولید ملی تا اخذ تندیس صنعت سبز

در ابتدای این مجمع مهندس منصور نجفی؛ مدیرعامل شرکت که از مدیران موفق و قدیمی 
صنعت کانی کشور بوده و در سکانداری شرکتهای کانی سابق، عملکرد درخشان او همواره مثال 
زدنی بوده است به تشریح گزارش فعالیت یکساله هیات مدیره پرداخته و گفت: شرکت برای 
پیشرفت و قرار گرفتن در جایگاه برتر صنعت سیمان، با استفاده از تمامی منابع و امکانات و با 
تکیه بر کارکنان توانمند خود اقدام به تدوین برنامه های مناسب جهت ارتقای بهره وری، ارتقای 
کیفیت محصوالت تولیدی، کاهش زمان واکنش به نیاز ذی نفعان و در نهایت تالش برای بهبود 
مستمر عملکرد شــرکت و خلق ارزش برای سهامداران در محیطی پاک و ایمن نموده است. 
مدیر توانمند شــرکت افزود: با توجه به رکود حاکم بر بازار سرمایه و صنعت ساخت و ساز در 
داخل کشــور و عدم امکان صادرات محصول به کشورهای همسایه به دلیل وضع تعرفه های 
گمرکــی باال کاهش تقاضا و از ســوی دیگر ایجاد، راه انــدازی و افزایش ظرفیت کارخانه های 
تولید سیمان خاکستری در منطقه شمال غرب و همچنین افزایش عرضه در کنار اجرای طرح 
هدفمندی یارانه ها که موجب دامپینگ گردید و ســبب شد که صنعت سیمان در سال های 
اخیر چالش های سختی را تجربه کند. مهندس نجفی اختالف قیمت داخلی و جهانی سیمان 

و عدم افزایش نرخ این محصول به تناسب هزینه های ساالنه را دلیل اصلی 
بازدهی اندک این صنعت دانسته و اضافه کرد: بهبود وضعیت فعلی بازار این 
صنعت مســتلزم بازنگری موضوع توسط مسوولین امر در این حوزه است 
چرا که ما در کشور هیچ محصول فرآوری شده با این قیمت نازل را نداریم. 
مدیرعامل شرکت اظهار داشــت: شرکت های تولید کننده، که در اجرای 
طرح ها و پروژه های بهبود قدم گذاشته اند از جمله پروژه های محیط زیستی، 
تصفیــه آب و حفظ منابع زیرزمینی، ارتقای تکنولوژی و ... موفق بوده اند 
و بقا و تدوام فعالیت این شــرکت ها با مشکل جدی مواجه نخواهند شد.

وی درباره فعالیت شرکت سیمان صوفیان گفت: شرکت با توجه به اجرای 
طرح بهینه ســازی و افزایش ظرفیت کوره های 3و 1 و بهره برداری از آن از 
سال 1390 توانست ظرفیت تولید خود را از 3هزار تن به 7هزار تن در هر روز 
به عنوان تنها تولید کننده سیمان خاکستری در آذربایجان شرقی ارتقا دهد.

مهنــدس نجفی مدیر مدبر مجموعه ســیمان صوفیــان در مورد رکود 
اقتصــادی از ابتدای ســال 1394 را دلیل کاهش ســود دهی شــرکت 

اعــالم کرد و افزود: فروش شــرکت در ســال 1393معــادل یک میلیــون و 989هزار تن 
بــوده که این میزان در ســال 1394 به یک میلیون و 562هزار تن کاهش یافته و در ســال 
1395به یک میلیون و 279تن و در ســال 1396 به یک میلیون و 259تن رســیده اســت.
بــه گفته این مدیر ارشــد شــرکت در ســال1396 اقــدام به بــروزآوری و تدویــن اهداف 
اســتراتژیک و کنتــرل کلیه فعالیتهــای عملیاتی درقالــب جداول TLR و BSC داشــته 
و همچنیــن اقــدام به ارتقای اســتانداردهای ایــزو 9001 و 14001 خود بــه ورژن 2015 
کرده اســت و در ســال 1397 جهت اصالح ساختار ســرمایه خود اقدام به افزایش سرمایه 
از محــل مطالبــات و آورده نقــدی پــس از طــی مراحل و الزامــات قانونــی خواهد کرد.

در بخــش پایانی گزارش مهنــدس منصور نجفی پیرامون بازارهای صادراتی شــرکت گفت: 
برای ســال جــاری پیش بینی فــروش 200هزار تن کلینکــر داریم که بــه بازارهای هدف 
شــامل روســیه، ارمنستان، گرجســتان، کریمه، ســوریه و شمال عراق را شــامل می شود 
که الزم به ذکر اســت تا کنون 20 تا 23هزار تن کلینکر صادر شــده اســت که ارز دریافتی 
در عــراق و ســوریه دینار بــوده و مبلغ دریافتی از صادرات به افعانســتان نیز ریالی اســت.

عباس خوش امید مدیرمالی شرکت که حسابهای شفاف این مدیر پاکدست در بند 4 گزارش 
بازرس قانونی مورد تائید قرار گرفته بود نیز در بخشی از پاسخ به سواالت سهامداران از برنامه 
های مدیریت از جمله تعیین تکلیف پرونده های حقوقی و تعزیراتی در 3 ماه پایانی سال گذشته 
با رعایت صرفه و صالح ذینفعان وشرکت، توجه جدی تر به فعالیت های سیمان زنجان و البته 
موضوع افزایش سرمایه جهت اصالح ساختار مالی و خروج از شمول ماده 141 قانون تجارت که 
در حال پی گیری جدی آن می باشند و ... به ارائه توضیحاتی رداخت و حسن ختام آن که بقول 
جناب حیدری رئیس مجمع و نماینده سهامدار عمده این شرکت با پتانسیل موجود و وجود 
مدیرانی از دل این صنعت که درایت آنها برای اهل بازار سرمایه اثبات شده است نویدبخش آن 
است که در سال پیش رو یکی از بهترین سالهای عملکردی سیمان صوفیان را شاهد باشیم. 
اجازه می خواهیم از استاد حیدری ، مهندس نجفی و بچه های خوب امور سهام و مالی و روابط 
عمومی که به گرمی پذیرای اهل مطبوع و قلم بودند نهایت قدردانی و تشکر را داشته باشیم.

لوح و تندیس صنعت ســبز برای 20 سال متوالی و شــرکت در نمایشگاه داخلی و خارجی، 
برگزاری ســمینارهای مختلف و کســب لوح تقدیر نشــان عالی و تولید ملی و صنعت سبز 
و مدیر برتر در کنار پتانســیل باالیی به نام منابع انســانی که در آن نیروهای شرکت بیشتر 
تحصیلکره هســتند و در مقیاس با دیگر سیمانی ها برگ برنده شــرکت می باشد، استقرار 
استاندارد 1005ISO برای سیســتم مدیریت آموزش استاندارد و تولید و صادرات دو برابری 

محصوالت ســیمان پرتلند مرکب، تمدید گواهینامه ها و اخذ مجوزهای مطلوب برای تولید 
کیفیت بی همتای و درخور برند معتبر سیمان صوفیان که با درخواست متولیان توام شده تا 
که تامین سیمان مجموعه پروژه های بزرگ دولتی و ... را به پایان برسانند . اقدامات ارزشمند 
بازرگانــی و تدارکات که خرید با کیفیت و اعتباری و کنترل کاهش هزینه ها را با اســتفاده 
از تعرفه های مناســب و تامین اقالم مورد نیــاز را از طریق تهاتر که مدیرت خریدی بهینه و 
عالی بوده و ... همه نشــان دارد که این روند رو به رشــد و بهینه ســازی امور در کلیه ارکان 
مجموعه اســتمرار خواهد یافت و از نقاط عطف عملکرد شــرکت در سال 97 هم خواهد بود. 
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کارخانجات سیمان صوفیان)سهامی عام( 
مورخ 1397/03/05 در محل ســاختمان شرکت بین المللی بازرســی کاالی تجاری برگزار 
گردیــد. در این مجمع که با حضور 88/4 درصدی ســهامداران حقیقــی و حقوقی ، اعضاء 
هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای ســعید حیدری بود، که جنابان حسین فاتح و مهدی شهریاری 
در مقــام نظــار اول و دوم و آقای عباس خوش امید 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 تقســیم ســود 140 ریال به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.

پیام هیأت مدیره 
شرکت جهت نیل به جایگاه برتر در صنعت ، با استفاده از تمامي منابع و 
امکانات در اختیار و با تکیه بر کارکنان توانمند خود اقدام به تدوین برنامه هاي 
مناسب جهت ارتقاء بهره وري ، ارتقاء کیفیت محصوالت تولیدي ، کاهش زمان 
واکنش به نیاز ذینفعان و در نهایت تالش براي بهبود مستمر عملکرد شرکت 
و خلق ارزش براي سهامداران در محیطي پاک و ایمن نموده است و امید 
آن را داریم با پشتیباني و رهنمود سهامداران محترم شاهد نتایج آن باشیم.

رکود حاکم بر صنعت سیمان در داخل کشور و عدم امکان صادرات محصول 
به کشورهاي همسایه به دلیل وضع تعرفه هاي گمرکي از یک سو ) کاهش 
تقاضا ( و ایجاد ، راه اندازي و افزایش ظرفیت کارخانه هاي تولید سیمان خاکستري در منطقه 
شــمال غرب از طرف دیگر ) افزایش عرضه ( در کنار اجراي طرح هدفمندي یارانه ها موجب 
گردید که صنعت ســیمان در سالهاي اخیر چالشهاي سختي را تجربه نماید. اختالف قیمت 
داخلي و جهاني سیمان و عدم افزایش نرخ این محصول به تناسب هزینه هاي ساالنه و قیمتهاي 
جهاني ، این صنعت را با بازدهي ســرمایه کم مواجه نموده است که این امر مستلزم بازنگري 
موضوع توسط مسئولین امر در این حوزه مي باشد. کما اینکه در سایر صنایع از جمله فلزات 
قیمت فروش محصوالت تابعي از قیمتهاي جهاني مي باشد. عدم افزایش قیمت محصوالت عالوه 
بر کاهش سود شرکتهاي تولید کننده ، آنان را در اجراي طرحها و پروژه هاي بهبود ) از جمله 
پروژه هاي محیط زیستي ، تصفیه آب و حفظ منابع زیر زمیني ، ارتقاء تکنولوژي و ... ( که در 
دنیاي امروزي جهت بقاء و تدوام فعالیت شرکتها امري ضروري است ، با مشکل جدي مواجه 
خواهد نمود و این صنعت در ســالهاي اخیر به شدت نیازمند توجه از طرف مسئولین امر مي 
باشد. شرکت سیمان صوفیان با توجه به اجراي طرح بهینه سازي و افزایش ظرفیت کوره هاي 
3و4 و بهره برداري از آن از ســال 1390 توانست ظرفیت تولید خود را از 3000 تن به 7000 
تن در هر روز به عنوان تنها تولید کننده ســیمان خاکستري در آذربایجان شرقي ارتقاء دهد. 
رکود اقتصادي از ابتداي سال 4321 در عملکرد شرکت کامال محسوس مي باشد فروش شرکت 
در ســال 1393 معادل 1/989/256 تن بوده که این میزان در سال 1394 به 1/562/097 تن 
کاهش یافته و در سال 1395 به 1/279/780 تن و در سال 1396 به 1/259/369 تن رسیده 
است. مدیریت شرکت در سالهاي اخیر تمام تالش خود را در استراتژي رهبري هزینه معطوف 
نموده تا با توجه به کاهش درآمد فروش خود بتواند از بروز زیان براي شرکت ممانعت بعمل آورد. 
کاهش تخفیف شرکتهاي تولید کننده سیمان در سال 1396 و مدیریت موضوع توسط انجمن 
صنفي کارفرمایان صنعت سیمان و همچنین هلدینگ هاي سیماني موجب افزایش سود شرکتهاي 
تولید کننده گردید. با توجه به ادامه رکود حاکم بر صنعت سیمان ، افزایش نرخ براي محصوالت 
جهت ادامه و حفظ روند فعلي امري ضروري مي باشد. انتظار میرود در سال 97 با توجه به برند 
محصوالت این شرکت در استان سهم فروش داخلي شرکت حفظ و نسبت به افزایش سهم فروش 
سیمان هاي آمیخته و همچنین افزایش صادرات محصوالت اقدامات موثري بعمل آید. شرکت 
در سال 1396 اقدام به بروزآوري و تدوین اهداف استراتژیک و کنترل کلیه فعالیتهاي عملیاتي 
درقالب جداول TLR و BSC نموده و همچنین اقدام به ارتقاء استانداردهاي ایزو 9001 و 14001 
خود به ورژن 2015 کرده اســت و در سال 1397 جهت اصالح ساختار سرمایه خود اقدام به 
افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدي پس از طي مراحل و الزامات قانوني خواهد نمود.
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تولید دارو برگی از تاریخ نوین ایران
تیم مدیریتی جوان و یکدست و کاربلد در صنعت دارویی کشور می تازد

وقتی چهره بشاش و خوش اخالق جناب مهندس حامد صابونی را دیدم با اینکه به حقیر 
لطف دارد که من کمترین ام و البته به حرمت قلم است که رتبه دارم و روحیه ای دارم که 
مپرس... بگذریم. به سنگ قالب زمان پرتاب شدم و به بازار تبریز 1290 شمسی آنجا که 
حاج حسن خسروشاهی با درجه اجتهاد و مرجعی برای حل و فصل اختالفات معامالتی 
در بین تجار، حجره حاج آقا و دو برادرش در سرای میانه بازار تبریز قرار داشت. در طبقه 
دوم دو برادر حاجی، آقا غفار و حسین و یک کارمند شروع به تجارت کردند . خانواده 
خسروشاهی برای کسب دانش به اقصی نقاط دنیا سفر کردند و علم فراوان آموخته و 
بناهای بسیار به پا کردند و آنچه امروز مرا واداشت تا از تولیددارو بگویم و برگی از تاریخ 
نوین ایران سخن سرایم. این پیام مدیرعامل یا پدر به فرزندان که همان کارکنان بوده می 
باشد؛ کارگران و کارمندان عزیر، فرزندان من، کارگاهی که در آن کار می کنید، مثل خانه 
شما است؛ بکوشید خانه خود را خوب نگه دارید و نظم و ترتیب را در آن رعایت کنید . 
آن چه را که برای خود نمی پسندید، برای دیگران روا ندارید. نتیجه کوشش شما و ما در 
این موسسه، درمان بیماران و تسکین آالم دردمندان می باشد. راز موفقیت 1- ایمان به 
خداوند 2- رازداری، احساس مسئولیت، صمیمیت و دلسوزی در کار است که با اعتماد 
به نفس و هوشیاری، می توان استعداد خدادادی را آشکار و همگان را به خود عالقمند 
نمود. 3- راستی، امانت، نظم و ترتیب، پاکیزگی در کار، مهربانی با زیردستان، فرمانبرداری 
و احترام به کارفرمایان از علل موفقیت می باشد. تولید دارو امروز در هلدینگ سرمایه 
گذاری البرز خوش به صف اول نشسته و می رود با این تیم جوان مدیریت در هلدینگ 
بخصوص در تولید فزونتر بال گشوده گردد برای پرواز در اوج.  بخود بالیدم بعنوان یک 
پدر که حاصل عمرش پنج فرزند در سطوح باالی علمی  با درجه دکترا و فوق لیسانس 
از دانشگاه های معتبر تهران وعالمه شهید بهشتی می باشد و اکنون  می بیند که در 

سرمایه گذاری البرز و در تمام سطوح مدیریتی خود از جوانان شایسته به کار می آیند آن 
هم به بهترین بازدهی که آن در همین جناب مهندس حامد صابونی تجلی عینی داشت 
که این جوان برومند دارای تحصیالت عالی آکادمی و تجربه کاری عالی تر همان حلقه 
مفقوده داشتن مدیران خالق و تازه نفس برای رسیدن به ایرانی پویا و قدرتمند است..

حــاج عباس جمالی کــه خدمات ارزنــده مشــارالیه در صنعت خــودرو به یادها 
مانــده در نقش مدیر ارشــد مالی و عضو هیات مدیره، حســابهای شــفاف و بدون 
بند حســابرس بــه مجمع آمده بود که خســته نباشــید بر این مدیر پاکدســت.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت داروسازی تولید دارو)سهامی عام( 
مورخ 1397/03/09 در محل ســاختمان جدید دانشکده داروســازی - سالن رازی 
برگــزار گردید.  در این مجمع که بــا حضور 85/63 درصدی ســهامداران حقیقی 
و حقوقــی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس 
و بــازرس قانونی برگــزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقــای دکتر محمدعلی 
میــرزا کوچک شــیرازی، که جنابان عقیل آریــن نژاد و جالل بهارســتان در مقام 
نظــار اول و دوم و آقــای عباس جمالی بــه عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی سال مالی منتهی به 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 200 ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
هیأت مدیره و مدیریت شرکت بر این باور است که امانتدار سهامداران محترم بوده و به 
منظور حراست و ارتقاء امانت واگذار شده به آنها, وظیفه خود میداند که از انجام هیچ تالش 
و کوششی دریغ نورزد. مدیریت شرکت در راستای تحقق این هدف و با اعتقادی راسخ به 
ادامه روند پویایی و موفقیت شرکت, در سال مالی مورد گزارش در جهت استفاده بهینه از 
منابع شرکت , اقدامات اساسی به عمل آورده و برنامه ریزیهای خود را بر مبنای رضایتمندی 
سهامداران و حفظ و ارتقای منافع ایشان بنا نهاده است. بر این اساس گزارش حاضر در 

برگیرنده اهم فعالیتهای شرکت در جهت نیل به اهداف و استراتژی های شرکت است. 
شرکت داروسازی تولیددارو همانند سایر صنایع و شرکتهای داروئی در سال 1396 با 

مشکالت عدیده ای به شرح ذیل مواجه بوده است:
- تولید مازاد بر نیاز کشور توسط شرکتهای داروسازی به منظور پوشش بودجه و تحصیل 
سود بیشتر جهت جبران هزینه ها و استفاده از ظرفیتهای خالی و کسب سهم تولید سایر 
شرکتها باعث به وجود آمدن شرایط رقابتی غیر سالم و اعطای جوایز غیر متعارف به پخشها و 
داروخانه ها کماکان ادامه دارد که کاهش نرخ سودآوری برای تولید کننده را بوجود آورده است.

- افزایش دوره وصول مطالبات باعث گردیده که شرکت جهت جبران کسری سرمایه 
در گردش, به اخذ تسهیالت روی آورده که این موضوع هزینه مالی قابل توجهی را به 

شرکت تحمیل می نماید
- نوسانات قیمت مواد اولیه و بسته بندی در سال های اخیر باعث افزایش قیمت تمام 

شده محصوالت گردید.
- عــدم افزایش قیمت فــروش داروهای تولیدی علیرغم افزایــش بهای تولید (مواد 
اولیه و دســتمزد) باعث کاهش نرخ ســودآوری برای شــرکت را بوجود آورده است. 
هیات مدیره شرکت افتخار دارد که با استعانت از خداوند متعال و با کمک و همراهی 
شرکت محترم سرمایه گذاری البرز )بعنوان سهامدار عمده شرکت( , همکاری خالصانه 
ی مدیران و کارکنان زحمت کش شــرکت، اعالم نماید شرکت داروسازی تولیددارو 
در ســال مالی مورد گزارش توانســته است به موفقیت های چشمگیری دست یابد. 
هیأت مدیره و مدیریت شــرکت معتقد اســت تمامی افتخارات و موفقیتهای کسب 
شده, در سایه حمایت های بی دریغ و با پشتوانه سهامداران محترم حاصل شده است. 
شرکت طی سال مالی مورد گزارش با کسب مبلغ 114 میلیارد ریال سود خالص )53 

درصد کاهش نســبت به سال مالی قبل)، 95 درصد بودجه را پوشش داده است. هم 
چنین فروش شــرکت در سال مذکور به مبلغ 1/216 میلیارد ریال )8 درصد کاهش 
نسبت به سال مالی قبل( رسیده اســت که 118 درصد بودجه را پوشش داده است.

برنامه های آینده شركت:
- اقدامات عملی مناسب جهت کاهش دوره وصول مطالبات.

- حفظ سهم بازار و رشد آن.
- رسیدن به اهداف بودجه بلحاظ فروش, سود و کسب درآمد.

- بهینه سازی سبد تولیدی داروها
) GMP( حفظ و نگاهداری خطوط تولید و اســتاندارد های صنعت داروســازی -
- افزایش منابع خرید مواد موثر بر اســاس الزامات وزارت بهداشــت به منظور ایجاد 
رقابت در ســازندگان و بهینه ســازی فرمول و کاهش قیمت تمام شــده محصول

- ارتقاء کیفیت تولید داروها
- نوآوری وعرضه داروهای جدید

- بهینه سازی روشهای ساخت و فرموالسیون داروها
- کنترل و مدیریت سفارشات خرید

- تأمین مواد اولیه کافی جهت استفاده از کل ظرفیت تولید و موقعیت ایجاد شده برای فروش
- برگزاری دوره های عمومی و تخصصی طبق تقویم آموزشی بازبینی شده متناسب با 

اهداف شرکت
- جذب نیروهای متخصص و کارآمد

IMS انجام ممیزیهای مراقبتی سیستم مدیریت یکپارچه -
- اخذ پروانه ساخت دائم محصوالت جدید دارویی ,گیاهی و مکمل 20 مورد

- تمدید پروانه ساخت محصوالت دارویی 36 مورد
 GMP تدوین واصالح مستندات بر اساس الزامات وزارت بهداشت ورفع مغایرهای -
بخش های مایعات , جامدات و نیمه جامدات و اخذ تأییدیه GMP خطوط تولیدی مذکور
- پیشبرد اجرا آزمایشات بیواکی واالنسی محصوالت دارویی بر اساس الزامات وزارت بهداشت
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با کریمان کارها آسان شود 
 بارز پیشرو در صنعت تایرسازی ایران با مهندس عباس ابیانه

ضرب المثلی اســت در عشایر که می گویند میشی خوب است که پسر بچراند و 
مادر بدوشد. وقتی آمار وسایل نقلیه را نگاه می کنی و به عدد 17 میلیون راهور بر 
می خوری که سهم بارز از این عدد بخوانید 35 تا 37 درصد سهم بازار است. دقیقاً 
مصداق همان ضرب المثل فوق برای من ایلیاتی تداعی می شود . مهندس عباس 
عباسی ابیانه مرد کار است و این را با عملکردش ثابت کرده است که از کرمان بارز 
آورده و به کرمان زیره نبرده است. شاه نعمت اله ولی می فرمایند، پهلوان آن است 
که از التی به لوطی بودن برسد واز میان قلندران و عیاران گوی سبقت برباید و من 
این بچه دروازه خراســان و هیئت نشین منتظر آقا امام زمان را در بلندای مقامی 
دیدم که این مرتبه را یافته که زین خط هم در سنگر خدمت یک قدم جلوتر باشد.  
مجمع عمومی عادی سالیانه گروه صنعتی بارز )پکرمان( در تاریخ 1397/03/12 در 
هتل ارم برگزار گردید. در این مجمع که با حضور 88/09 درصدی سهامداران حقیقی 
و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای محمدرضا پاشایی بود، که جنابان 

علی ملکی و رضا توکلی در مقام نظار اول و دوم و آقای 
عباس عباسی ابیانه به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه بــا قرائت گــزارش هیات مدیــره به مجمع 
مربــوط به اهــم فعالیتهای صــورت پذیرفته در طی 
ســال مالی منتهی به 1396/12/29 و پس از استماع 
گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان 
با طنین صلوات خود ضمــن تصویب صورتهای مالی 
و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 و با تقسیم سود 
400 ریال به ازای هر ســهم به کار خــود پایان دادند.

اعضاء هیات مدیره شــرکت برای مدت دو سال به شرح 
ذیل انتخاب گردیدند:

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

- شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی )سهامی عام(
- شرکت ســرمایه گذاری توســعه ملی )سهامی عام(

- شرکت پتروشیمی آبادان )سهامی عام(
- گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین )سهامی خاص(

گزارش عملكرد شركت
در ســال 1394 به علت انباشــت تایر وارداتی، صنعت 
تایــر ایران با مشــکالتی مواجــه گردید .امــا با اعمال 
قوانیــن جدیــد بازدارنــده واردات به تدریــج فروش 
تولیدکنندگان داخلی بهبود یافــت، بطوری که تقریبا 
تمام تایرسازان توانســتند تولید خود را نسبت به سال 
1394 افزایــش دهند. تولید تایر در ســال 1396 صرفا 

5 درصد نســبت به 1395 افزایش یافــت، اما ترکیب محصول تولیدی تغییرات 
معناداری داشــت بطوریکه تولید گروه ســواری رادیال 18 درصد افزایش، گروه 
بــاری رادیال 12 درصد افزایش و گروه وانتی و باری بایاس 9 درصدکاهش یافت.
 و اما بارزترین نکات گزارش ساالنه مجمع منتهی به 96/12/29 گروه صنعتی بارز؛
توســعه تولیــد در بــارز کردســتان )تولیــد 7 هــزار تــن در ســال 1396(
افزایــش فــروش بــه خودروســاز )رشــد 18 درصد نســبت به ســال قبل(

طراحــی 12 محصــول جدید، رشــد صــادرات )43 درصدرشــد( و اخذ تایید 
پژوی فرانســه بعنوان تنها تامین کننده تایر پــژوه 301 از افتخارات عملکردی 
مدیریت شایســته شرکت بارز در ســال مورد گزارش بوده است مرد اول صنعت 
تایر کشــور مهندس عباس عباســی ابیانه همچنین در مصاحبــه ای از افزایش 
ظرفیــت تولید پکرمان در بخش تایرهای باری-اتوبوســی ســخن راند و گفت: 

براســاس پیش بینی های کارشناســان تا 10ســال آینده نیاز بازار به تایرهای 
رادیال باری-اتوبوســی از یک میلیــون و600 هزارحلقه در ســال تجاوز می کند.
وی اضافــه کرددر همین راســتا، گــروه  صنعتی بارز به عنــوان تنها تولیدکننده 
تایرهای باری-اتوبوســی درایران،  ظرفیت تولید خــود را به یک میلیون حلقه در 
ســال افزایش می دهد. مهندس عباس عباسی ابیانه همچنین از افزایش ظرفیت 
تولید این شــرکت در بخش تایرهای باری-اتوبوســی خبــر داد و گفت: در  حال  
حاضــر گروه  صنعتی  بارز به عنــوان تنها تولیدکننده تایرهــای TBR در ایران،  
ساالنه 400هزارحلقه از نیاز کشــور به تایرهای باری-اتوبوسی را تامین می کند.
وی با تاکید بر اینکه در شــرایط فعلی بازار به شدت به واردات وابسته است،گفت: 
بر همین اساس پیشــنهاد پروژه افزایش ظرفیت تولید برای این گروه از تایرها به 
ســهامداران اصلی پیشنهاد شده است. در این پروژه که البته تایید اولیه آن نیز از 
سوی سهامداران گرفته شده،  ظرفیت تولید تایرهای باری-اتوبوسی از 400هزارحلقه 
به یک میلیون حلقه در ســال افزایش خواهد یافــت. مدیرعامل گروه صنعتی بارز 
همچنین با اشاره به افزایش دو تا سه درصدی نیاز کشور 
در ســال به این دسته از تایرها افزود: بر همین اساس تا 
10سال آینده نیاز بازار به تایرهای رادیال باری-اتوبوسی 
از یک میلیون و600 هزارحلقه در سال تجاوز می کند و 
به رقمی بیش از یک میلیون و800هزارحلقه در سال خواهد 
رسید. به همین دلیل تولیدکنندگان داخلی باید افزایش 
تولید و ظرفیت را در برنامه ســاالنه خود داشته باشند.
مهندس عباســی ابیانه با تاکید بر اینکه در حال حاضر 
تنها گروه صنعتی بارز تکنولوژی ساخت تایرهای رادیال 
باری-اتوبوســی را در اختیــار دارد، ادامه داد: مشــکل 
اصلی تولیدکننــدگان برای تولید تایرهای TBR خرید 
تکنولوژی است که خوشبختانه بارز با در اختیار داشتن 
تکنولوژی تولید مشــکلی در این زمینه نخواهد داشت.
وی همچنین از جایگزینی خطوط تولید تایرهای نخی 
بایاس با رادیال خبر داد و گفت: این جایگزینی به مروز زمان 
و باتوجه به نیاز بازار دردستور کار گروه صنعتی بارز قرار دارد
و اما در حاشیه مجمع که مدیریت به شفافیت پیرامون 

آن اظهار داشت: 
کارخانه کردستان در 5 فروردین 1396 افتتاح شد و ظرفیت 
تولید 44000 تن در روز و یا 5,5 میلیون حلقه تایر را در 
سال دارد. در حال حاضر کردستان 10,000 تن در روز تایر 
تولید می کند . گفتنی است تقاضای بازار 18 تا 17 میلیون 
حلقه در سال است و در صورتی که واردات افزایش نیابد ، 
کردستان در فروش محصوالت خود مشکلی نخواهد داشت.
در ســال مالی گذشــته به دلیل افزایــش نرخ مــواد اولیه ، بهای تمام شــده 
افزایــش پیدا کــرد و انتظار آن اســت که در ســال مالــی جاری مــواد اولیه 
بیشــتر از 23 درصد رشــد نکند و ســودآوری شــرکت به ســال 95 برگردد.
در سال جاری تعرفه تایر سواری 8 درصد و تایر باری 6 درصد افزایش یافته است.
شرکت به دلیل افزایش تقاضا رادیال باری، برنامه دارد که رادیال باری را به 50,000 
تن در روز افزایش دهد . به طور کلی در تایر سواری 16 تا 17 درصد کائوچو طبیعی 
و 35 درصد کائوچو مصنوعی مصرف می شود و در تایر باری 35 درصد طبیعی و 
15 درصد مصنوعی مصرف می شود و جایگزینی کائوچو مصنوعی و طبیعی تنها در 

حد 5 درصد امکان داردو بیش از آن ممکن نیست.
شــرکت در حال حاضــر نزدیک به نرخ مصوب محصوالت خود را می فروشــد و 
اینکه شــرکت در تالش اســت که بتواند 10 درصد افزایش نرخ در ماههای آتی 

گــروه صنعتي بارز با عنایت به زیرســاخت 
هایي که در ســال هاي قبــل ایجاد کرده 
بود، توانست تا پایان اســفند ماه 1396 به 
رشــد خود ادامه دهد چنان که رشد وزني 
تولیدات در گروه صنعتي بارز حدود 4 درصد 
و کل تولید به همراه کارخانه بارز کردستان 
حدود 13 درصد بوده اســت و رشد مبلغي 
نیز در شــرکت اصلي با فروش حدود 920 
میلیارد تومان حدود 3 درصد بوده اســت. 
به نظر این مســیر رشــد باعث میشود بارز 
مطابق با چشــم انداز خود در دو ســه سال 
آینده تبدیل به یک تایرســاز ملي شــود و 
بیش از نیمي از محصوالت موردنیاز کشــور 
را در حــوزه هاي مختلــف تایر تامین کند.
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دریافت کند از آخرین مواردی بود که ســکاندار مجموعه به آن اشــارتی داشت.
و جمله آخر آنکه برای گفتن از مهندس ابیانه شرح اضافه در کالم نیاید که کارنامه 
کاری ساالنه و سوابق او بهترین شاهد برترین بودن او می باشد. یا حق مدیر الیق.

پیام هیات مدیره
هیات مدیره گروه به نمایندگي از کلیه ي ســهامداران عمده و خرد گروه در سال 
1396 همچون گذشته سعي کرده است پیش برنده اقداماتي براي پایدارسازي سود 
گروه صنعتي بارز و ایجاد توازن بین منافع ذینفعان کلیدي از جمله ســهامداران 
باشــد چنان که عالوه بر تامین سود ســالیانه قابل انتظار، زیرساخت هاي ادامه 
ي راه گروه براي رشــد و تعالي بیشتر و تامین منافع ســهامداران را هموار کند.
سال 1396 ، با حضور شرکت هاي خارجي خودروساز پس از برجام در ایران آینده 
ي نویدبخشي به جهت رشد و توسعه در گروه کلید خورده است که نیاز به تالش 
زیاد براي دســتیابي به اهداف همکاري با این خودروســازان دارد که امیدواریم با 
زمزمه هاي تحریمي که از اواخر ســال 1396 شروع شــد از بین نرود. اما جدا از 
مســیرهاي رشــد آتي که به آن خواهیم پرداخت، گروه صنعتي بارز با عنایت به 
زیرســاخت هایي که در ســال هاي قبل ایجاد کرده بود، توانست تا پایان اسفند 
ماه 1396 به رشــد خود ادامه دهد چنان که رشد وزني تولیدات در گروه صنعتي 
بارز حدود 4 درصد و کل تولید به همراه کارخانه بارز کردســتان حدود 13 درصد 
بوده است و رشد مبلغي نیز در شرکت اصلي با فروش حدود 920 میلیارد تومان 
حدود 3 درصد بوده اســت. به نظر این مســیر رشــد باعث میشود بارز مطابق با 
چشــم انداز خود در دو سه ســال آینده تبدیل به یک تایرساز ملي شود و بیش 
از نیمــي از محصوالت موردنیاز کشــور را در حوزه هاي مختلف تایر تامین کند.

از ســوي دیگر حفظ مســیر رشــد و تعالي بارز در آینده، دیگر فقط از مســیر 
فروش داخل تامین نمیشــود، توســعه صادرات مســیر مهمي است که موجب 
میگــردد کیفیت محصــوالت و قیمــت تمام شــده در رقابــت خارجي بهتر 
محک بخورد و حرکت در مســیر بهبود تســریع گردد. هر چند پیشــبرد این 
امــر نگاه تعاملــي و باز در همــکاري با دنیا و کشــورهاي منطقــه را میطلبد.

هیأت مدیره گروه صنعتي بارز )شرکت اصلي( با کمال خوشوقتي در ادامه گزارش کوتاهي 
از عملکرد سال 1396 گروه را که با تحلیلي کوتاه از محیط بیروني و دروني شرکت همراه 
با راهبردهاي آن آغاز میشود، حضور سهامداران و نمایندگان محترم تقدیم می دارد.

برنامه هاي سال 1397 
گروه، پروژه هایي را در جهت تحقق راهبردهاي خود در ســال 1397 اجرا خواهد 

نمود که اهم آن عبارتند از :
- افزایش تولید بارز کردستان 

- توسعه ي صادرات در کشورهاي هدف 
MAKE اجراي مدیریت دانش و شرکت در جایزه -

- بهینه سازي مصرف انرژي 

- بهینه سازي ماشین آالت 
ERP-SAP استقرار -

- اصالح و بازنگري هزینه هاي فرایندي 
- مدیریت ریسک فرایندها

الف( گسترش بازارهاي فروش محصوالت
اقدامــات پیش بینی شــده بــراي ســال 13976 بــه شــرح زیــر می باشــد؛

- بر اســاس هــدف اصلــی فــروش متــوازن )توزیع بر اســاس نیــاز در هر 
اســتان کشــور( در ســال آینده تالش می گــردد پویش هایــی )کمپین هایی( 
بــراي گروه محصــوالت رادیــال ســواري SUV و رادیــال باری اجرا شــود.

- پخش تیزرهای رادیویی و تلویزیونی بارز
- تعداد کشــورهاي هدف صادراتی افزایــش خواهد یافت، همچنین محصوالت 
متنوع تري به کشورهايCIS، ترکیه و شرق آفریقا صادر خواهد شد و ارتقای برند 
از طریق تبلیغات منسجم و هدف دار در کشورهاي هدف نیز برنامه ریزی شده است. 
بعالوه نظر سنجی از نمایندگان صادراتی براساس ایزو 10004 انجام خواهد شد.

- بــا توجــه بــه افزایــش تولید بــارز کردســتان در ســال 1397 بــارز قادر 
خواهــد بود ســهم بــازار خــود را از 22 درصد بــه 27 درصــد افزایش دهد. 

ب ( تولید محصوالت و معرفی محصوالت جدید
برنامه تولید ناخالص گروه در سال 1397 به میزان 104/3 هزار تن پیش بینی شده است.

چرا بارز بازار دارد؟ چون عباس عباسی ابیانه دارد
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کسب  رتبه اول در بین 17 شرکت مورد ارزیابی گروه دارویی برکت در 6 ماهه اول سال 1396 
و تامین حجم عمده واکسن هاي مورد نیاز وزارت بهداشت وحفظ نمایندگی هاي 
قبلی و افزایش میزان همکاري و مشارکت با آنها ، تنها گوشه ای از دستاوردهای دکتر 
صالح و تیم مدیریت وی در سال مالی مورد گزارش بوده است. در مجمع سال گذشته 
نوشــتیم که سالهاست با شرکت کی بی سی آشنا و سالهایی بیشتر است که نوع 
مدیریت و برنامه ریزی دکتر سیدرضا صالح را می شناسیم و باورمان هست که این تیم 
مدیریت نشسته بر سکانداری شرکت، تیم خواستن ها پس توانستن هاست. افزایش، 
فروش و سودآوری آنهم در این شرایط سخت اقتصادی و تحریم بس ناجوانمردانه 
کاری سخت است که از مدیران آبدیده فقط انتظارش می رود. اجازه میخواهیم از 
جنابان بهارستان و شیرازی و دکتر صالح که همیشه به اهل مطبوع حرمت نهاده و 
از مدیریت پاکدست مالی شرکت و بچه های خوب  سهام و مالی و روابط عمومی 
که به گرمی پذیرای جمله خبرنگاران بودند نهایت قدردانی و تشکر را داشته باشیم. 
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کی بی سی)سهامی عام( مورخ 
1397/03/12 در محل ســاختمان جدید دانشکده داروسازی - سالن رازی برگزار 

گردیــد.  در ایــن مجمع که با حضــور 91/4 درصدی 
ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضــاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای دکتر 
محمدعلی میرزا کوچک شیرازی بود، که جنابان عقیل 
آرین نژاد و جالل بهارستان در مقام نظار اول و دوم و آقای 
سید رضا کاظمی 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 
ســود 500 ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
مرور کلي بر وضعیت و تحوالت واردات دارو در ســال مالي 

مورد گزارش:  نوسانات قیمت ارز ، نیاز باال و مستمر به نقدینگی ، عدم امکان برنامه 
ریزي واردات محصوالت به علت نامشــخص بودن زمان تخصیص ارز توسط بانک 
مرکزي از یکسو و مشکالت تحریم و به طبع آن قطع همکاري بانکهاي اروپایی با 
کشور از سوي دیگر و عالوه برآن اعمال سیاست هاي اقتصاد مقاومتی از سوي وزارت 
بهداشت بواسطه کاهش ارز تخصیصی به واردات دارو و تقلیل رقم کل واردات در سال 
مورد گزارش و عدم افزایش نرخ دارو با اعمال کاهش سود واردکنندگان دارو و بخشنامه 
هاي متعدد سازمان غذا و دارو در جهت جلوگیري از ورود داروهایی که مدت ها سابقه 
واردات داشته است و همچنین اخذ سپرده پایه از سوي بانکهاي عامل که منجر به 
افزایش نرخ موثر تسهیالت بانکی به حدود 23 درصدمی گردد ، همگی از مسائل و 
مشکالت سال جاري بوده است.تحوالت درسیستم ثبت و توزیع دارو و ایجاد سیستم 
یکپارچه جدید براي ارتباط بین بانکها ، گمرکات و بازرگانی که هنوز کامل نشده و جا 
نیافتاده است از مشکالت دیگر سال مطروحه می باشد قابل ذکر است مشکالت دو سال 
اخیر متاسفانه شرکتهاي واردکننده دارو را با مشکالت مالی شدید روبرو نموده است .
مرور كلي بر جایگاه شركت در واردات و وضعیت رقابتي آن در سال مالي 

مورد گزارش :
شرکت در زمینه واردات دارو فعالیت داشته و در پایان سال 1395 و برمبناي آخرین 
آمارنامه داروئی منتشر شده سازمان غذا و دارو در بین شرکتهاي فعال در این حرفه ، 
با حجم فروش معادل مبلغ 1/862 میلیارد ریال موفق به کسب رتبه 6 گردیده است.

بیان استراتژی شركت
 این شرکت در راستای مسئولیتهای محوله و در جهت نیل به اهداف تعیین شده 

خود، اقدامات ذیل را دنبال میکند:

- واردات و عرضه به موقع اقالم تحت نمایندگی به بازار با هدف ارتقاء جایگاه شرکت 
در بین واردکنندگان

- مشــارکت در فراخوان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور کمک 
به واردات اقالم یارانه اي مورد نیاز کشور با توجه به اهداف متعالی هلدینگ سرمایه 

گذاري البرز، مبنی بر دارورسانی به بیماران نیازمند. 
- همکاري با نمایندگی هاي داخلی شرکتهاي داروئی به منظور مشارکت در واردات 

دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور . 
- توسعه نمایندگیها ، در راستاي تکمیل و ایجاد تنوع در سبد محصوالت شرکت . 

- حضور فعالتر در عرصه واردات و توزیع تجهیزات پزشکی
- تالش به منظور کاهش هزینه هاي مالی و اخذ تسهیالت ارزان قیمت و افزایش حد 

اعتباري نزد بانکها و تنوع بانکهاي طرف قرارداد. 
- تالش در جهت تمرکز بر واردات کاالهایی که عالوه بر حیاتی بودن درنهایت منتج 

به تولید در کشور گردند.
 مرور كلي بر عملكرد شــركت، میزان دستیابي به اهداف تعیین شده و 
دستاوردهای مهم در ســال مالي مورد گزارش 
فروش و سود خالص شرکت در سال مالی مورد گزارش به 
ترتیب 1/458/241 و 120/378 میلیون ریال است که به 
ترتیب حدود 97 درصد از بودجه فروش و 110 درصد از 
سود پیش بینی شده اولیه و 100 درصد از بودجه فروش 
و 94 درصد از ســود بهنگام شده را پوشش داده است. با 
توجه به عملکرد فوق، دستاوردهای شرکت کي بي سي 
در سال 1396 در حیطه های زیر قابل توجه بوده است : 
- اخــذ نمایندگی هاي جدیــد در زمینه دارو و مکمل.

- اخذ مجوز تامین کننده مجاز تجهیزات پزشکی از اداره 
کل تجهیزات پزشکی 

- افزایش حد ساالنه تسهیالت مشارکت مدنی به 2000 
میلیارد ریال . 

- تمدید و افزایش حد ساالنه گشایش اعتبارات شرکت تا 
مبلغ 1200 میلیارد ریال

- افزایش سرمایه شرکت از 190 میلیارد به 240 میلیارد ریال . 
 TUV Nord . 9001 شرکت توسط شرکت ISO تمدید گواهینامه -

- تکمیــل پــروژه واردات ســه ســاله داروي پنتــاواالن بــا همکاري ســرمایه 
گــذاري البرز و گــروه برکت که انتقال دانش فنی را به کشــور همراه داشــت .
- راه اندازي واحد BD بمنظور بررسی بازارهاي داخلی و خارجی و اخذ نمایندگی هاي جدید.
- ویزیت و بازاریابی از پزشکان ، داروخانه ها و بیمارستان ها در زمینه داروهاي تنفسی 

تحت نمایندگی شرکت.
برنامه های آینده شركت: 

- تالش در جهت واردات داروهاي مورد نیاز کشور با رویکرد انتقال دانش فنی و تولید در کشور.
- افزایش ســهم از بازار واردات دارو و ارتقاء رتبه شــرکت بین واردکنندگان دارو . 

- اقدام درخصوص توسعه فعالیت در عرصه تجهیزات پزشکی . 
- حفظ نمایندگی هاي موجود و اخذ نمایندگی هاي جدید.

- تعامل با شــرکتهاي داخلی بمنظور اخذ تفویض اختیار واردات محصوالت آنان
- همکاري با شرکتهاي معتبر غیر اروپایی بمنظور اخذ نمایندگی به جهت مقابله با تحریم ها

- شرکت فعال در فراخوان وزارت بهداشت جهت واردات داروهاي یارانه اي مورد نیاز کشور. 
- تالش براي دریافت تســهیالت ارزان قیمت مالی و حفظ حد تســهیالت فعلی. 
- افزایش ســرمایه شرکت در راستاي اصالح ساختار مالی طبق روال سنوات قبل. 

- افزایش میزان آموزش پرسنل و توانمندسازي نیروي انسانی. 
-  حفظ و بهره جستن از خدمات سیستمهاي مکانیزه در شرکت. 

-  حضور فعالتر در نمایشگاههاي و سمینارهاي تخصصی دارو و تجهیزات پزشکی. 
- تمدید گواهینامه هاي ایزو .

کی بی سی با دکتر سیدرضا صالح مسیری رو به آینده پیموده است 
افزایش سهم از بازار واردات دارو و ارتقاء رتبه شرکت
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سالن کوچک و شیک باشــگاه تالش پُر بود از سهام داران 
شرکت فرآورده های نسوز ایران. در مسند دو چهره را دیدم 
کــه چکیده این صنعت اند یک؛ جناب مهندس لقمانی در 
جایگاه مدیرعامــل و عضو هیات مدیره و دوم؛ جناب تدین 
در جایگاه ریاســت هیات مدیره . گزارش حسابرس نشان از 
شفافیت عملکرد مالی در طول ســال و شهادت آن در بند 
چهــار که اعالم می دارد: تراز و صورتهای مالی دقیق و پاک 
مورد تایید حسابرســی و بازرس قانونی شرکت است که با 
شناخت از مدیران پاکدست و مرد شماره یک مالی شرکت 
به عنوان معمار این تراز و اعداد و ارقام جز این انتظار نمی رود.

در گــزارش عملکرد ســاالنه که به ســمع و نظر مجمع 
نشینان رسید تشریح شد که ســود حاصل گشته آن هم 
بیشــتر از ســال پیش و خبر خوش دیگر آن که در نهاوند 
هــم شــرکت در معدن داشــته ی دو دهــه ی پیش خود 
شــروع به فرآوری کانی در همانجا کرده اســت که بالطبع 
سودآوری و ارزش آفرینی فزونتر برای سهامداران و اعتالی 
برند شــرکت را بــرای ذینفعان بــه ارمغان خواهــد آورد.

مهندس لقمانی را سخنوری چیره دست و مدیری با برنامه می 
دانم و چون می شناختمش پیشتر از تنگناهای ناشی از تحریم 
ها پرسیدم که به خنده گفت : با مدیریت، تحریم را تحریم کرده 
و انبار از ملزومات پُرپُر کرده ایم . او گفت در کیفیت محصول 
در جهان رتبه اول را داریم و این ویژگی برای محصوالتمان 
بسیاری را مشتاق همکاری با ما کرده و ما در صدد هستیم با 
افزودن به تولید و ظرفیت ها نیازها را پاسخگو باشیم. وی در 
بخشی از صحبت های شیرین و اثر گذار خود گفت : مدیران 
ارشد اقتصادی کشور و دولتمردان کاری کنند تا تسهیالت 
با نرخ پایین که توجیه اقتصادی دارد به صنعت بیاید تا رفع 
مشکل نقدینگی گردد و طرح توسعه های شرکت ها بدرستی 

به سامان برسد که این راه اول نجات شرکت ها برای نوسازی 
و باال بردن بهره وری می باشد. پایان بخش گزارش جامع این 
مدیریت اعالم این نکته بود که این دستاوردها و موفقیت ها 
حاصل نمی گردید مگر با غیرت و مجاهدت خستگی ناپذیر 
تالشگران شرکت از مهندس و مدیر تا کارگر و کارمند که بر 
دستان این زحمتکشان بوسه می زنم چرا که توانستند علیرغم 
افزایش بهای مواد اولیه با باالبردن راندمان و بهره وری، باعث 
شوند هزینه و بار اضافی بر شرکت تحمیل نگردد. نیم قرن 
است در کسوت روزنامه نگاری اقتصادی در بازار سرمایه حضور 
دارم و به صدای رسا می گویم بر این اندیشه و قدرشناسی باید 
تبارک اهلل گفت وخدا قوت فرستاد که در اندک حضورم در 
مجمع یافتم که در فرآوردهای نسوز ایران کار به سامان است.

به تیم مدیریت شــرکت، به تالشــگران بی ادعای شرکت 
و بخصوص به مدیر ارشــد مالی که شــفافیت حسابهایش 
مثال زدنی بود و تحســین همگان را داشت یک خداقوت 
جانانه که دست مریزاد مردان و مدیران شایسته و بایسته .

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــرکت 
فرآورده های نسوز ایران)ســهامی عام( مورخ 1397/03/02 
در محــل مجموعــه ورزشــی تــالش برگــزار گردیــد. 
در این مجمع کــه با حضور 64/94 درصدی ســهامداران 
حقیقــی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاســت مجمع برعهده آقای سعید عبودی بود، که جنابان 
شکراله فائز و محمدرضا درخشنده در مقام نظار اول و دوم 
و آقای سعید لقمانی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گــزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای 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 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول مــاده 129 و با 
تقسیم سود 670 ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
اعضاء هیات مدیره حداکثربرای مدت دو سال به شرح ذیل 

انتخاب گردیدند:
- شرکت سرمایه گذاری صدرتامین 
- شرکت سرمایه گذاری صبا تامین 

- شرکت صنایع مس شهید باهنر
- شرکت صنایع خاک چینی
- شرکت معدنی امالح ایران

پیام هیات مدیره
مرور كلی بر جایگاه شــركت در صنعت و وضعیت 

رقابتی آن در سال 1396 
شــرکت فرآورده هاي نســوز ایــران در ادامه فعالیت هاي 
سالهاي قبل جایگاه ممتاز خود در بین تولید کننـــدگان 
را حفــظ و ادامــه داد، و بــا تکیه بر نقاط قــوت و غلبه بر 
ضعف ها توانســـته بـــه لحـــاظ سفارشـــات دریافـت 
شـــده علیرغم رکود بازار وضعیت ســال قبل را ارتقا دهد. 
وجایگاه رقابتی خــود را در بین رقباي داخلی حفظ نماید.

 بیان استراتژي شركت در سال 1396 
در ابتداي ســال شــرکت با یک بازنگري کلــی در برنامه 
استراتژیک کار خـود را ادامـه داد کـه در ایـن بـازنگري بیانیه 

بصورت زیر تعریف شد. 
شرکت فرآورده هاي نسوز ایران به عنوان یکی از شرکت هـاي 
موفـق در عرصـه تولیـد فـرآورده هـاي نسـوز کشور، همواره 
ارتقاء کیفیت محصوالت، خدمات مرتبط و بهبود مستمر را 
مدنظر داشته است. این شـرکت بـا تولید محصوالت نسوز 
با اســـتانداردهاي جهـانی و نـوآوري، ارائـه خـدمات فنـی 
مـرتبط، برقـراري پیونـد بـــا سرآمدهاي نسوز دنیا و الگو 
برداري از نمونه هـاي موفـق در ایـن صـنعت و بـه کـارگیري 
تـوان و مشـارکت کارکنان خود در رسیدن به اهداف، ارزش 
هاي مورد نظر مشــتریان و ذینفعــان را فراهم می نماید. 
براي ادامه فعالیت هاي شرکت دو سیاست کلی تعریف شد:

1- حفظ و ارتقاء شرایط فعلی
2- توسعه بازار محصوالت 

تحلیل رقبا به عنوان پیش نیاز براي شناســایی نقاط قوت 
و ضعف ، فرصت و تهدید هـــاي سـازمان از فعالیـت هاي 
اصلی در تدوین برنامه می باشد که طی آن مشخص گردید 

ایـن شـــرکت در سـر فصـل هـاي کیفیـت، قیمت تمام 
شده، تکنولوژي و توانایی بهره برداري )تحقق ظرفیت هاي 
اسمی( در بـین رقبـــاي داخلـی حـائز رتبه نخست نمی 
باشد لذا نسبت به شناسایی و تجزیه و تحلیل نقاط قوت و 
ضعف سازمان همچنـین فرصـت ها و تهدید هاي محیطی 
اقدام و از طریق تشکیل ماتریسSWOT ،استراتژي هاي 
کـالن اسـتخراج شـدند که به طور مختصر برمدیریت هزینه 
و کاهش قیمت تمام شده ، بهینه سازي فرآیندهاي تولیـد 
و پشـــتیبانی ، توسعه سهم بازار داخلی ، توسعه کسب و 
کار ، توسعه بازار یابی و فـــروش صـادراتی ، تقویـت نظـام 
راهبـري تمرکز داشت . نهایتاً استراتژي هاي اجرایی شرکت 
توســط 114 ســنجه و بصورت کمی هدف گذاري شدند

مرورکلی برعملکرد شــرکت ومیزان دســتیابی به اهداف 
ودستاوردهاي مهم در سال مالی مورد گزارش: ارزش فروش 
شــرکت فرآورده هاي نسوز ایران نسبت به دوره مالی قبلی 
رشد بـه میـزان 36/4 درصـــد داشـته است. این رشد در 
شرایطی اتفاق افتاده اســت که میزان وزنی فروش شرکت 
در مقایسه بـا دوره ماقبـــل، رشـد8/3 درصد داشته است. 
در حوزه تولید، تولید محصوالت در ســال 1396 نسبت به 
دوره مـــالی ماقبـل بـیش از 18/6 درصد رشد را نشان می 
دهد. تولید انجام شــده در سال 1396 در مقایسه با بودجه 
پیش بینی شده نیـز از کاهش 8/3 درصدي برخورداراست. 
در حال حاضر در حوزه مصارف انرژي فعالیت هاي سـازمان 
یافتـــه اي تحت مدیریت کمیته انرژي شــرکت به انجام 
رسیده اســت و دســتاوردهاي حاصله رضایت بخش می 
باشد بطـــور مشخص مصارف ویژه انرژي شرکت در بخش 
گاز حاصل تغییر نسبت تولید آجر به جرم و نیـــز حـذف 
کـــوره قدیــم و جایگزینی کوره تونلی ریدهامرمیباشــد. 

برنامه هاي آینده شركت در سال جدید :
تامین ، نصب و راه اندازي فاز یک فرآوري مواد اولیه در جمبزه
تکمیل سیستم اطالعات مدیریت چشم انداز شرکت فرآورده 

هاي نسوز ایران
شــرکت فرآورده هاي نســوز ایران بر آن اســت تا با تکیه 
بر فــن آوري هاي نوین از نظر کیفیــت محصوالت ،تنوع 
تولیــد و ارزش فــروش در بین تولید کننــدگان داخلی 
،کشــور هاي همســایه و منطقه خاورمیانه پیشتاز باشد. 

ارزشهاي شرکت فرآورده هاي نسوز ایران
پایبندي به ارزشهاي اسالمی واصول اخالقی

 رعایت حقوق ذینفعان 
مشتري مداري 
تعالی فرآیندها 

سرآمدي نیروي انسانی
اهداف کالن شرکت فرآورده هاي نسوز ایران

1- انتخاب اول مشتریان از نظر کیفیت محصوالت
2- تامین سبد کامل از نیازهاي مشتریان 

3- افزایش ارزش فروش)تناژ× متوسط قیمت فروش(  محصوالت
4- به روز رسانی فناوري محصوالت ، تجهیزات و اطالعات

در فرآورده های نسوز کار دست کاردان بود
نی
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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، همینکه بالگرد نشســت و ما از آن پیاده 
شــدیم کودکی به سن اول و دوم دبســتان 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 المپیک دوباره گویا طی کردم که این صنعت مال شهر خودمانه، مال والیت خودمانه.

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــرکت دوده صنعتی پارس)سهامی عام( 
مــورخ 1397/2/25 در محل هتــل المپیک برگزار گردید.  در ایــن مجمع که با حضور 
81/30 درصدی ســهامداران حقیقــی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان 
بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده 
آقــای حمیــد دیانت پــی بود، که آقای یاســر بذرگــر و خانم معصومــه مالصالحی در 
مقــام نظــار اول و دوم و آقای یــزدان نادری به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در 
طی سال مالی منتهی به 1396/12/29 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 به کار خود پایان دادند. همچنین موسســه حسابرسی 
فریوران راهبرد به سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و 
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به سمت بازرس 
قانونی علی البدل شرکت برای مدت یک سال  انتخاب گردیدند.

مهندس یزدان نادری در ابتدای گزارش مبســوط خود به مجمع 
با ارائه عملکرد در ســال مالی مورد گزارش میزان تولید و فروش 
شــرکت در ســال 96 را بیش از 25 هــزار و 200 تن محصول 
اعالم کرد که این رقم 43 درصد افزایش نســبت به ســال 95 را 
نشــان می دهد. مهندس نادری بازگشت مشتریان اصلی شرکت 
و تایرســازان بزرگ به چرخه مشتریان و استفاده از ظرفیت های 
تولید به منظور به حداقل رســاندن هزینه های جذب نشده را از 
مهم ترین دســتاوردهای 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 ســال 95 به حدود 31 درصد در سال 96 ارتقا دهیم که عملکردی بسیار 
درخشان در کسب سهم بیش تر آن هم در بازار شدید رقابتی بوده است. مدیرعامل موفق 
شــرکت همچنین ابراز امیدواری کرد: ســطح تولیدات شرکت در ســال 97 با 15 درصد 
افزایــش به 28 هزار تن افزایش یابد. مهندس نادری در ادامه با اشــاره به زیان ناشــی از 
عملکرد ســال 95 شرکت یادآور شد که  در ســال 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 یکی از رئوس برنامه های ما طرح تجدید ارزیابی می باشد تا شرکت از ذیل 
ماده 141 قانون تجارت خارج شــود.به گفته مدیرعامل شــرکت با اشاره به اینکه شرکت 
دوده صنعتــی پارس یکی از 4 شــرکت تولیدکننده انواع دوده صنعتی در کشــور بوده و 
مجموع دوده تولیدی 4 شــرکت ســاالنه بالغ بر حدود یکصد 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 راســتا شرکت ها به بازار تولید دوده 
با گریدهای خاص وارد شــده اند و ســعی 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 الســتیکی اختصاص داده اســت.

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 سرمایه شــرکت پس از این تجدید 
ارزیابــی به 30 میلیارد تومان برســد و تا 6 ماه آتی این اتفاق انشــاءاله صورت می گیرد.
بنــا به گفته مدیرعامل و عضو هیات مدیره شــرکت بودجه فروش شــرکت برای ســال 
97 حــدود 28 هزار تن اســت کــه از این میزان با فرض هزار تن صــادرات در ماه انتظار 
می رود شــرکت 18 هزار تن فروش داخلی داشــته باشــد و نرخ تقریبی مورد نظر جهت 
فــروش داخلی حــدود 5200 تومان می باشــد. مهندس نادری از عقد قــراردادی خوب 

با مشــتریان متعدد در سال گذشــته خبر داد و گفت: در سال گذشــته قراردادی جهت 
فــروش به بازار تنظیم شــده که براســاس آن قیمت فروش 4550 تومان بوده اســت و 
ایــن قــرارداد در انتهای فروردین به اتمام رســید. بــا تنظیم قــرارداد جدید این قیمت 
به 5100 رســید که سررســید آن ابان ماه ســال جاری اســت و در قرارداد قید شده که 
مالک قیمت نوســانات قیمت CFO می باشــد و مقدار قرارداد 12 هزار تن می باشــد.

 مدیرعامل شرکت در انتها ابراز امیدواری کرد با استمرار این روند مدیریتی شرکت بتواند با 
اجرائی کردن هر چه بهتر رئوس تعیین شــده، ذینفعان خود را با کسب سودآوری و ارزش 
آفرینی توامان شادمان سازد. شایان ذکر است مدیریت خوش فکر شرکت پیشتر در مصاحبه 
ای به تفضیل به عملکرد مجموعه پرداخته و با اعالم و تاکید بر اینکه تکنولوژی ماشــین 
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 شــود حال آنکه با 
وضعیت موجود برای تولید هر تن دوده حدود 2/1 تن مواد اولیه مصرف می کنیم که قیمت 
تمام شــده تولید را افزایش می دهد به نحوی که در شــرایط فعلی نقطه سر به سر تولید 
شرکت به حدود 22 هزار تن می رسد. وی با اشاره به اینکه اولویت شرکت در میان مدت 
ارتقای تکنولوژی 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 ماشــین آالت مذاکراتی انجام شده است( 
همچنین 15 میلیارد تومان هم برای ســرمایه در گردش شرکت 
اختصاص خواهد یافت. نادری همچنین انتشار صکوک را از دیگر 
راه های ورود سرمایه به شرکت دانست و گفت: برای انجام این کار 
در ابتدا دو مشــکل بر سر راه شرکت وجود دارد که باید رفع شود.
مدیرعامل دوده صنعتی پارس حضور واسطه ها را یکی از بزرگترین 
مشکالت تولیدکنندگان دانسته و گفت: یکی از برنامه های اصلی 
شرکت در سال 96، حذف نقش واسطه ها در امر خرید و فروش و عقد 
قرارداد مستقیم با مصرف کنندگان اصلی دوده بود تا یکی از برنامه های اصلی برای حذف واسطه 
های فروش صورت بپذیرد که بحمداله اثرات آن بسیار در کارنامه کاری مان قابل مشاهده است.

پیام هیات مدیره
علیرغم تمامی مشــکالت موجود در بخش صنعت و نبود نقدینگی الزم در سال 1396 با 
تــوکل به ایزد متعال و بهره گیری از تالش، تجربه، تخصــص و همت مدیران و کارکنان 
عزیز شــرکت، شــاهد اســتمرار فعالیت و تولید شــرکت دوده صنعتی پارس بوده ایم.
فعالیت در فضای رقابتی شــدید بازار دودهف مستلزم اهتمام به مشتری مداری، دستیابی 
به بهای تمام شده 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، 
کاهش ضریب مصرف حامل هــای انرژی، توجه ویژه به کیفیت و نوع محصوالت تولیدی 
بر حســب نیاز و سلیقه مصرف کنندگان، توسعه ســبد محصوالت جهت دستیابی سهم 
بیشتر بازار و همچنین توجه ویژه به مشتری مداری و جلب رضایت آنان بکار گمارده ایم.
تولیــد و فــروش 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 عملکردی 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 ســال 1397 با ایجاد محیطی 
با ثبات در کســب و کار فضای اقتصادی کشــور و اجرای ســریعتر طرح های توسعه ای 
صنایع تایر سازی و قطعه سازی، تقاضای دوده در بازار داخلی افزایش یافته و دستیابی به 
اهداف برنامه و بودجه میســر خواهد شد. همچنین تقاضای دوده در بخش صادرات بدلیل 
شــرایط منطقه ای رو به افزایش است که نوید بخش انجام فرآیند صادرات در سال 1397 
خواهد بود. در این ارتباط نیازمند مساعدت، همراهی و توجه بیشتر سهامداران خواهیم بود.
هیات مدیره شرکت صنعتی پارس مصمم است در سال 1397 طبق نامگذاری مبارک رهبر 
معظم انقالب به سال » حمایت از کاالی ایرانی« سطح تولیدات خود را نسبت به سال قبل 
حــدود 15 درصد افزایش داده و تولیدات خود را از 25200 تن در ســال 1396 به بیش 
از 28/000 تن در ســال 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 یزدان نادری برای اعتالی برند شرکت
اجرای طرح تجدید ارزیابی دوده صنعتی پارس
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گاز لوله با مهندس صادقی سود داد آنهم چه سود خوبی 
برنامه های مدیری  متعهد ، متخصص و خالق برای اعتالی شرکتی قدیمی

گاز لوله ســالهای مشــکل دارش را پشت ســر گذارد و می رود آن شود که بود و 
آنکه باید باشد. شرکت گاز لوله روزی ُگل سرسبد بورس بود و مرز قیمتی سهمش 
در ســطوح باال. با عدم کفایت و بی سیاســتی مدیران پیشین دردی خانمان سوز 
در ایــن دو دهــه چنان خوره وار بر تــن و جان ما افتاد که گاز لولــه به زیان اندر 
زیان رفت و چه کنیم و چه کنیم سهامداران تبدیل شد به چه کردید چه کردید؟

و کنون حاال مدیرانی و با تدبیر و دل سوخته چون مهندس صادقی که آبدیده کار 
اســت و چیدمان صحیح مدیریتیش این دمل چرکین را بیرون کشــانده و درمان 
کرده و حاصل آنکه امروز گاز لوله ســود داد آن هم چه ســود خوبی، 620 ریال به 
ازای هر ســهم. بر شــرکت چون مدارا شــده، مدیر الیق یافته و نقش مدیریت در 
امــر بهــره وری و باال بردن راندمان بدون کتمان و البته که نواندیشــی و خالقیت 
جــاری تا همــگان باور کنند گران ترین ســرمایه، مدیریت درســت می باشــد.

ما می بایســت قدر این داشــته ها را بدانیم و فرش قرمز به پــای این مدیران دانا 
و محقق و نواندیش پهن کنیم و بر ســر نهیم و الگو ســازیم که مدیر الیق، افتاده 

را بــه پا مــی دارد. این مختصــر به اهلش کافی باشــد...
مجمع عمومي عادي سالیانه شرکت تولیدی گازلوله)سهامی 
عام( در مورخه 1397/03/09 در محل مرکز مطالعات بهره 
وری و منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی برگزار گردید. 
در این مجمع که با حضور بیش از 56/19 درصد سهامداران 
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 جنابان یاسر بذرگر 
و روح اله شریفیان در مقام نظار اول و دوم و آقای یداله صادقی 
مرزناکی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند. درادامه با قرائت 
گزارش هیات مدیره به مجمع توسط مدیرعامل شرکت مربوط 

به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 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 به کار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
به اســتحضار می رساند ســال 1396 از لحاظ اقتصادی سالی پر چالش و سخت 
بود به گونه ای که کاهش کشــش تقاضای بــازار به دلیل کاهش حجم مناقصات 
شــرکتهای گاز استانها، تنشهای سیاسی کشورهای همســایه و سخت گیریهای 
سیســتم بانکی در ارائه تســهیالت ضمانتنامــه ای و افزایش ناگهانــی نرخ ارز، 
شــرکت را با مشــکالت جدی مواجه نمود کــه با کمک خداوند متعــال و خرد 
جمعی مدیران و پرســنل شــرکت و حمایت های ســهامداران گرامی توانستیم 
بــر یکایک مشــکالت فائق آمده و مســیر رشــد و تعالی شــرکت ادامــه یابد.

در این ســال نیز ، کلیه کارکنان و مدیران شــرکت با همیاری و همکاری بســیار 
ارزنده در اعتالی هرچه بیشــتر امور محوله و توســعه فعالیتهای شرکت گامهای 
بسیار موثری برداشته و علیرغم مشکالت ساختاری و ورشکستگی، با کمکهای بی 
شائبه اداره تصفیه امور ورشکســتگی تهران  ادامه فعالیت تولیدی شرکت محقق 
گردید و منجر به تغییرات مثبت در شــاخصهای مالی و عملیاتی شــرکت گردید.

شرکت با تنوع بخشیدن به ســبد محصوالت و امکان تولید لوله در محل کارخانه 
شرکت تا سایز630 میلیمتر با بهینه سازی خطوط تولید و همچنین خرید بموقع 
مواد اولیه و تمرکز بیشتر به ســمت پروژه های آبیاری جهاد کشاورزی با توجه به 

کاهش شدید پروژه های گازرسانی، گامهای بلندی جهت حفظ سهم بازار برداشته و 
آنچه که می تواند در بهبود نتایج گامهای برداشته شده کمک شایانی در آینده کند، 
تاثیرات مثبت شــاخصهای کلی اقتصاد، استمرار روند برداشته شدن تحریم ها در 
حوزه تعامالت اقتصادی بین المللی و تسویه کامل با بانکها و اخذ اعاده اعتبار خواهد 
بود و در این راه با اســتعانت از خداوند متعال، چشــم امید به همراهی سهامداران 
محترم و حمایت همه جانبه اداره تصفیه و امور ورشکســتگی تهران دوخته است.

صنعت تولید لوله های پلی اتیلن با توجه به کثرت تولیدکنندگان در سطح کشور، 
در شــرایط کامال رقابتی می باشد. آزاد ســازی نرخ مواد اولیه مصرفی و عرضه آن 
در بورس کاال و نوســانات شدید و غیر قابل پیش بینی قیمت مواد اولیه و نرخ ارز، 
عدم تسهیل در واردات مواد اولیه و همچنین قراردادهای یک طرفه مشتریان دولتی 
منجر به ایجاد چالشــهای اساســی در عرصه تولید لوله های پلی اتیلن شده است. 
حجم باالی بدهی ناشی از وامهای بانکی سبب شده بود هرساله هزینه های سنگینی 
متوجه شرکت شود و با افزایش حجم عملیات تولید و فروش امکان پوشش هزینه 
های مالی فراهم نبود. لذا هیات مدیره شرکت به استناد مواد 
412 و 413 قانــون تجارت و با توجه به اینکه تمام فعالیت 
های اقتصادی و کسب ســود عملیاتی تکافوی بهره و سود 
ناشی از بدهیهای بانکی را نمی نمود و کلیه داراییهای شرکت 
در مقابل بدهیهای سنگین آن رقمی ناچیز بود، جهت تعیین 
تکلیف نهایی بدهیهای بانکی و کاهش آنها در اردیبهشت سال 
1391جهت شرکت اصلی و آبان ماه همان سال جهت شرکت 
تابعه سلسله اب حیات کرمان منضم به پرونده شرکت اصلی، 
دادخواست ورشکستگی به شعبه 19 مجتمع قضایی شعبه 
بهشتی ارائه نمود، تا ضمن دعوت از بانکها در گام نخست نسبت 
به کاهش بدهیها و اصالح ساختار مالی شرکت اقدام گردد.

برنامه های آینده شركت
گروه راهبردی شرکت در جهت بهبود وضعیت عملیاتی و ایجاد سود خالص بیشتر، 

راهکارهای زیر را در دستور کار خود قرار داده است: 
الف( تالش جهت دستیابی به آخرین پتانسیل تولید 

ب( پی گیری مستمر و مداوم جهت کاهش دوره وصول مطالبات از نهادهای دولتی 
و تامین مالی از محل مطالبات 

ج( تالش در جهت توسعه و گسترش فروشهای غیرمناقصه ای
د( توسعه بازار و صادرات

د( تحقق ابطال معامالت باطل در راستای پرونده ورشکستگی شرکت از جمله ابطال 
معامله فروش زمین در شهر صنعتی کاوه - ساوه به پتروشیمی آبادان.

محصوالت گروه گاز لوله عبارتند از :
- لوله های تک جداره ابرسانی براساس استاندارد ملی ایران به شماره 1331 و 8074 

-  DIN اروپا
- لوله های تک جداره گازرسانی براساس استاندارد CEN - 1555 اروپا

- لوله های دو جداره فاضالبی
- پالت پالستیکی
- کیسه سه الیه
- فیلم و شرینگ

- اتصاالت الکتروفیوژن
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مجمع عمومی عادی ســاالنه شرکت صنایع سیمان 
غرب منتهی به پایان اســفند ماه 96 با حضور 97/ 
77 درصد ســهامداران در محل ســالن اجتماعات 
کشــتیرانی واقع در شیان برگزار شــد. این مجمع 
به ریاســت ســعید حیدری، نظارت آقایان حسین 
فاتــح و روح اهلل عســکر شــهبازی و دبیری مجید 
آزرده دســت  )مدیرمالی شــرکت( تشــکیل شد. 
در این جلســه پس از تصویــب صورت های مالی از 
سوی ســهامداران،  تقســیم مبلغ 300 ریال سود 
به ازای هر ســهم مورد تایید حاضــران قرار گرفت.

در ابتــدای ایــن مجمع مهندس حســین مدرس 
خیابانی، مدیرعامل کاربلد شرکت به قرائت گزارش 
عملکرد هیات مدیره برای ســال مالی 96 پرداخته 
و گفت: در سال گذشــته اقدامات موثری در حوزه 
فنی به منظور کنترل توقفات، کاهش انرژی، رعایت 
الزامات زیســت محیطی، حفاظت و ایمنی پرســنل 
انجام گرفت. مدیرعامل خوش فکر مجموعه در ادامه 
افزود: این شرکت در زمینه توسعه صادرات و حفظ 
مزیت رقابتی در بازارهای داخلی در 6 استان غربی 
کشور و همین طور اقلیم کردستان عراق حضور فعال 
دارد. همچنین صادرات کلینکر به سلیمانیه از جمله 
موضوعاتی بــوده که در ســال 1396 کلید خورده 
است. مهندس خیابانی همچنین عنوان کرد :استفاده 
از ظرفیت فنی و مهندسی شرکت، توجه به ساخت و 
تعمیر در کارگاه های داخل کارخانه با تقویت روحیه 
خوداتکایی، حذف برون ســپاری های غیرضروری و 
توجه به نوآوری و خالقیت پرسنل که به صرفه جویی 
و کاهش قیمت تمام شــده محصول منجر شــده، 
مزیت رقابتی شرکت صنایع سیمان غرب را در بازار 
فشــرده و رقابتی غرب کشــور بیش از پیش حفظ 
و تقویت کرده اســت. در ادامه مدیرعامل شــرکت 
گزارش مبســوطی در خصوص اجرای سیاست های 
اقتصــاد مقاومتی و کاهش قابل مالحظه هزینه های 
تعمیرات با آماری دقیق ارائه کرد.حســابهای شفاف 
و پاک مدیر ارشد مالی مجموعه جناب آزرده دست 
که در بند 4  حسابرســی دقت و صحت و درســتی 
آن مورد تایید بازرس قانونی شرکت قرار گرفته بود 
، روحیه جهــادی و مدیریت اقتصاد مقاومتی که از 
راس مجموعه مهندس خیابانی تا پرسنل زحمتکش 
در شــرکت جاری و ســاری کرده اند و بدون چشم 
دل هم میتوان این ســبقت گرفتــن برای خدمت 
را مشــاهده کرد از برجســته ترین نکات خواندنی 
بــود که در این مجمع بیشــتر به چشــم می آمد.

پیام هیات مدیره
شــرکت صنایع ســیمان غرب به عنــوان یکی از 
شرکت های تابعه شرکت ســیمان فارس خوزستان 
بــا ماموریــت »تولیــد و عرضــه انواع ســیمان و 
کلینکــر مطابق با اســتانداردهای محصــول، نیاز 
مشــتری و شــاخص های اقتصادی« تاسیس شده 
و در حال فعالیت اســت. موارد زیــر برای تحقق و 
تامین ماموریت، در دســتور کار شــرکت قرار دارد:

1( مشارکت و پشتیبانی اثربخش از تداوم پایدار تولید 
سیمان کشور با توجه به شاخص های توسعه پایدار
2( مشارکت و ارتقای زنجیره ارزش سازه های بتنی کشور

انعطاف پذیــری  و  پایــداری  در  مشــارکت   )3
بهینــه زنجیــره تامیــن طرح های عمرانــی ملی.

دستاوردهای شركت طی سال مالی 96
پیش بینــی   EPS درصــدی   100 تحقــق   -
شــده شــرکت بــه مبلــغ 3.469 ریــال به رغم 
کاهــش تقاضــا در بــازار فروش شــرق کشــور.

- افزایــش هفــت درصدی فروش ســیمان و 5/ 3 
درصدی تولید کلینکر پیش بینی شده در طی سال.

- مالیات ارزش افزوده تا پایان سال 1395 قطعی و 
تسویه شده است.

- مالیات عملکرد تا پایان ســال مالی 1395 قطعی 
و تسویه شد.

- برنامه ریــزی بــرای کاهــش هزینه هــای تامین 
مالی صفر درصد در طی ســال تحقق یافته اســت.

- اخذ تاییدیه هزینه های قابل قبول محیط زیست تا 
پایان سال 1395.

- تداوم کاهش نیروی انســانی با استفاده از قوانین 
کارهای سخت و زیان آور.

برون ســپاری  عملیــات  موفقیت آمیــز  انجــام   -
دپارتمان های مختلف خط تولید.

- برنامه ریزی و حرکت برای توسعه فرهنگ استفاده از 
بتن در جاده سازی کشور با همکاری و تامین شرایط 
الزم جهت اجرای جاده بیرجند به قائن با تکنولوژی 
جاده سازی به روش رویه بتنی به مسافت 40 کیلومتر.

- اخذ اســناد مالکیت زمین های شــرکت و اصالح 
کاربری ها بــا هدف افزایش ارزش امالک شــرکت.

- فروش دارایی های غیرمولد.
- استقرار نظام پیشنهادات.

مهمترین اقدامات انجام شده شركت در سال 96
1- کمترین نیروی انسانی موجود در هلدینگ فارس 
و خوزســتان به رغم قدیمی بــودن و تعدد خطوط 
تولیدی به دلیل عدم جذب نیروی انسانی جایگزین با 
توجه به بازنشستگی صورت گرفته طی 3 سال اخیر.
2- کاهــش هزینه تعمیــر و نگهــداری و کاهش 
موجودی های شــرکت و کاهــش خرید دارایی های 
ثابت با استفاده از سیستم PM به رغم قدمت و تعدد 

خطوط تولیدی.
3- کاهش نرخ خرید مواد اولیه مصرفی برای 3 سال اخیر.

4- کاهــش هزینه های مالی ناشــی از عدم دریافت 
تســهیالت بانکی سرمایه در گردش به دلیل اجرای 

انضباط مالی.
5- حفظ و افزایش ســود عملیاتی شــرکت به رغم 
رکــود اقتصــادی حاکــم کــه در نتیجــه کنترل 
هزینه هــا و افزایــش کیفیــت محصــول فلــه ای 
و کســب ســهم بیشــتر در بــازار منطقه اســت.
6- اجرای فاز یک ســازه های صنعتی پروژه  انتقال 
سیمان به سایت خرامه به ارزش 200 میلیارد ریال.
خروجی هــای  مســتمر  کنتــرل  و  کاهــش   -7
دودکش های الکتروفیلترهای شــرکت به نحوی که 
آالیندگی آن در حداقل صنعت سیمان ایران است.

افتخارات شركت در سال 1396
1(کسب نشان اســتاندارد برای محصوالت تولیدی 

سیمان تیپ 1، 2 و 5
2( کسب نشان استاندارد برای تولید سیمان تیپ 1- 525
3( گواهینامــه تاییــد صالحیت همکار ســازمان 

استاندارد و تحقیقات صنعتی
4( گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان

5( صادرکننده نمونه استانی
6( تمدید اعتبار نشان CE سیمان های تیپ 425-

1، 2 و 5
7( تمدید سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه 17025: 
ISO/ IEC 2005 از شــرکت ASCB انگلستان.

8( انجــام دو مرحلــه ممیــزی داخلی سیســتم 
مدیریت یکپارچه IMS متشــکل از ســه سیستم:
ISO  9001-2008 کیفیــت  مدیریــت  الــف- 
 ISO 2004 14001 ب- مدیریت زیســت محیطی
 18001 2007OHSAS ج- مدیریت ایمنی و بهداشت
)رفع عدم انطباق ها و تنظیم گزارش جهت مدیریت(

برنامه های آینده شركت
شــرکت صنایع ســیمان غرب با مطالعه و بررسی 
طرح هــای بهینه ســازی و upgrading خــط و 
تجهیزات فنــی چندین پروژه بهبود و نوســازی را 
در ســال 1397 پیگیــری می کنــد از جمله پروژه 
طرح اصــالح و بهینه ســازی برج هــای خنک کن 
)cooling tower( و اصالح سیســتم فیلتراسیون 
براســاس طرح توجیهی شرکت Griin و مطالعات 
کارشناســی انجام گرفته از مهم ترین پروژه های در 
دســت اجرای شرکت است، همچنین طرح تعویض 
الینرهای آسیاب ســیمان و FC موتورهای آسیاب 
مــواد و تجهیز کارگاه های ســاخت و نوســازی و 
همین طــور طرح به ظرفیت رســاندن کوره 4000 
تنــی کارخانه و طرح های کاهــش مصرف انرژی از 
جمله پروژه ها و طرح ها و برنامه های توسعه شرکت 
اســت که با تشــکیالت منظم فنی و کارشناســی 
نسبت به شناســایی نقاط قوت، ضعف، تهدیدات و 
فرصت هایی که به تناسب آنها پروژه های بهبود را در 
ســرفصل های ذیل تهیه و تدوین کرده است. بر این 
اساس 100 پروژه بهبود برای سال 1396 تصویب و 
در قالب فرم کنترل پروژه پس از ابالغ به واحدهای 
مصوب ماهانه پایش و گزارش پیشرفت فیزیکی در 
جلســات هیات مدیره و کمیته های فنی ارائه شــد.

برنامه های مهندس حسین مدرس خیابانی برای تحول
افزایش تولید، فروش و صادرات در دستور کار سیمان غرب
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شرکت ملی سرب و روی ایران به مجمع نشست
کیمیاگرانی که از خاک ارزش می آفرینند

وقتی به طرف جمعی می رویم که در صنعت کانی دستی در آتش دارند و از دل 
سنگ و معدن برایمان ارزش آفرینی می کنند، ناخودآگاه تو فریاد می کشد که 
باید بر دست تالشگرانش بوسه زنی . به یاد دارم سالها پیش برای تهیه خبری به 
جهرم رفته بودم که از قضاء به کنار تپه ای عجیب گذرم افتاد و راهنمایم در توضیح 
گفت این تپه را تپه شداد می گویند. سالها زین سفر گذشت و این بار به دعوت 
مهندس صباغیان به همان تپه شداد رفتم و این بار شاهد دستگاه آسیاب و تسمه 
نقاله و سرندهای بزرگ، پرسیدم این ابزار و ماشین آالت به چکار آید؟ گفتند این 
پس مانده های مس در هزاران سال پیش است که امروز با فرآوری ساینده در بنادر 
و کشتیها بکار می رود و اما آن روز صنعت کانی در ملکه ی ذهن من ماندگارتر 
شد که معدن انگوران را دیدم و علم بچه های کانی را دیدم که کیمیاگران در گم 
نامی اند ولی با سرفرازی فرآوری می کنند برای ایرانی سربلند و آزاد و خودکفا. 
مجمع عمومی عادی ســالیانه شرکت ملی ســرب و روی ایران )سهامی  عام( در 
تاریخ 97/03/02 در محل ســالن همایش سازمان مدیریت صنعتی تشکیل شد. 
در ایــن مجمع که با حضور حدودا 75 درصد از ســهامداران حقیقی و حقوقی، 
اعضای هیات-مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 

قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع بر عهده آقای 
امیــر رحیمی قاضی کالیه بود کــه جنابان رضا 
منفرد و رامتین قسمتی در مقام نظار اول و دوم 
و آقای اسحاق رزاقی 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 

نشــینان با طنین صلوات خود ضمن تصویــب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشمول ماده 129 به کار خود پایان دادند. همچنین موسسه حسابرسی و خدمات 
مالی هوشیارممیز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی 
کوشامنش به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء 
هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال از تاریخ مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- شرکت توسعه معادن روی ایران )سهامی عام(
- شرکت کالسیمین )سهامی عام(

- شرکت فرآوری مواد معدنی ایران )سهامی عام(
- شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران )سهامی خاص(
- شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد )سهامی خاص( 

پیام مدیرعامل:
با ســالم و آرزوی موفقیت و بهروزی برای تمام سهامداران محترم شرکت ملی 
سرب و روی ایران که به حق جایگاهی واال و نقشی انکار ناپذیر در ایجاد و تداوم 
حرکت و فعالیت این شرکت تولید داشته و خواهند داشت بسیار مفتخرم که بار 
دیگر فرصت یافته ام گزارش عملکرد یک ســاله مجمع کارمندان و کارشناسان 
و مدیران مجرب شــرکت ملی ســرب و روی که نتیجه اجرای سیاســت های 
اعضای محترم هیات مدیره بوده اســت خدمت ســهامداران محترم ارائه نماید .

اهم اقدامات انجام شده در سال 1396:
1- تولید و فروش 5950 تن شمش روی

2- تولید و فروش 3871 تن شــمش سرب و 1195 تن شمش سرب خدماتی
3- پــروژه تولیــد ورق روی از محــل 6000 تــن خوراک معدنــی فلوئودار 4 
4- اقدامات توســعه ای تعمیراتی و اصالحی در واحد های ســرب ،فنی و روی 

5- اقدامات شرکت در زمینه مسائل زیست محیطی

اهم برنامه های سال 97
1- اجرای طرح توسعه ی واحد هیدروکسیدروی

2- برنامه ریزی جهت تغییر لنس کوره کالدو به گازی
ISO 50001 3- اجرای سیستم مدیریت انرژی
4- کنترل مضاعف ارتقاء راندمان های تولیدی.

5- کنترل مضاعف مصارف در راستای کاهش بهای تمام شده محصوالت تولیدی
6- مدیریت ضایعات و اقدام متناســب جهت ساماندهی و فروش آن در راستای 

جلوگیری از رکود سرمایه
7- تداوم ساماندهی و فروش پسماندهای ویژه شرکت

 در پایان امیدواریم که با مدیریت کارآمد منابع شرکت و همچنین با بهبود فضای 
کسب و کار در کشور بتوانیم سود دهی مطمئن ، مستمر و قابل رقابتی را برای 

تمامی سهام داران محترم به ارمغان آوریم.
مروری بر عملكرد مالی و عملیاتی شركت در سال جاری:

 قیمت جهانی فلزات گرانبها در سال96 دارای نوسانات قیمتی بوده است بطوریکه 
کمترین قیمت هرتن شمش روی در بازارهای جهانی مبلغ 2434 دالر در خرداد 
ماه سال96 و بیشترین قیمت هر تن شمش روی 
در بازارهای جهانی 3618 دالر در بهمن ماه سال 
96 بوده اســت و همچنین کمترین قیمت هرتن 
شــمش ســرب در بازارهای جهانی مبلغ 2160 
دالر در خرداد ماه سال جاری و بیشترین قیمت 
هر تن شمش سرب در بازارهای جهانی به مبلغ 
2682 دالر در بهمن ماه سال 1396 بوده است. 
نوسانات نرخ ارز در سال 96 کمترین قیمت دالر 

37/270 ریال و بیشترین قیمت دالر 48/990 ریال می باشد.
اهداف كالن شركت ملی سرب و روی در افق 5 ساله: 

1- افزایش سطح کمی و کیفی تولیدات محصوالت 
2- کاهش قیمت تمام شده محصوالت تولیدی

3- نوسازی و بهسازی تجهیزات، ماشین آالت و ابزار آالت
4- ارتقاء عملکرد زیست محیطی و حفظ وضعیت خروج از لیست صنایع آالینده

5- مهندسی فرآیند های اجرایی، افزایش راندمان ها در تمام حوزه های تولیدی 
و ستادی و بهبود سالمت کار و محیط کاری

6- ارتقاء عملکرد شرکت در حوزه مسئولیت های اجتماعی
7- افزایش ســهم صادرات در فروش محصوالت اصلی تولیدی شرکت تا میزان 

90 درصد
8- اســتقرار سیستم مدیریت یکپارچه IMSدر سراسر مجتمع )کارخانه سرب، 

روی، هیدروکسید، اکسیژن و ...( و ارتقاء ویرایش به نسخه 2015 
 ISO 50001 9- استقرار سیستم مدیریت انرژی

10- تغییــر کاربری کوره کالدو جهت تولید از محــل خوراک متنوع برای ارائه 
محصوالت متنوع

11- فعال سازی تجهیز فیلتر پرس الروکس
 ISO 17025 12- استقرار سیستم مدیریت

13- ارتقاء عملکرد شــرکت به لحاظ مســائل تحلیل بازار، تحقیق و توســعه، 
مهندسی صنایع و ... 

14- به کارگیری روش های بروز بازرگانی از قبیل شراکت های تجاری و ... جهت 
تأمین به موقع و اقتصادی مواد اولیه باالخص کمکی و کمک ذوب. 

15- ارتقاء سطح کیفی نیروی انسانی به لحاظ دانشی ، آموزشی و سالمتی
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خســته نباشــید جناب مهندس صادق فرامرزی و یاران به عــدد دوازده تن.
دو عامل ســبب شــد که با این تن خسته در سن بازنشســتگی ره پُر ترافیک 
خیابان ولیعصر را منزل به منزل طی کنم تا به ســالن تالش برسم.و اما این دو 
عامل : اولین نام مهندس فرامرزی بود که معلم اول کاتب این سطور در کیهان 
نیم قرن پیش بود که خدایش رحمت کند صدرالدین الهی را که بنوشــت قلم 
پــدر بُود و به حرمت این نام در تیم مدیریت جــواِن چاالک، به من نهیبی زد 
تا به نشــانی از معبودم پیشش برســم و در برابرش به زانو نشسته و رسم ادب 
کنم و دوم دســتی در پیشینه وجودست کارت اعتباری ایرانی که از اولین های 
انشــاء و انتشار خبرش در کشــور عزیزمان بوده ام، مهندس جراح در صاایران 
و پوررنجبر در ایزایران آســتین همت بــاال زدن و بنای کارت بانکی را با ثمین 
کارت پایه گذاری کردند و حقیر هم در اشــاعه خبر آن اقدام، شــب و روز نمی 
داشتم و اولین خبر برون مرزی توسط بی بی سی با مصاحبه کاتب این سطور 

انجام شد و امروزه آن بنای خورشیدگونه به همت 
جوانانی الیق، درخشانتر و پرنورتر می درخشد. در 
گزارش آوردیم که جناب مهندس صادق فرامرزی 
و دوازده یارش آن کردند که باید می بود برای ملتی 
ســرفراز و پویا و آن جنابان 1- اصغر اطمینان 2- 
پیمان منعم طبری 3- سید قاسم موسوی خمسهء 
4- فرهاد وکیلیان 5- احمد هادی پور 6- محمد 
افشــار منش 7- قاســم رحیم زاده قطب الدینی 
8- رضا احمدی چوبدار 9-احمد قبیتی 10- امیر 
گشتاسب 11- علی یادگار 12- محمدرضا عابدی

مجمــع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام 
شــرکت کارت اعتباری ایران کیش)سهامی عام( 

مــورخ 1397/03/07 در محل ســالن وزارت کار )تالش( برگــزار گردید.  در 
این مجمــع که با حضــور 88/53 درصدی ســهامداران حقیقــی و حقوقی 
، اعضــاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای محســن محمدی 
بود، که آقای عبدالمجید دهقان و ســرکار خانــم مریم ابراهیمی در مقام نظار 
اول و دوم و آقــای صادق فرامــرزی به عنوان دبیر مجمــع انتخاب گردیدند.

درادامه بــا قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمع مربوط بــه اهم فعالیتهای 
صــورت پذیرفته در طی ســال مالــی منتهــی بــه 1396/12/29 و پس از 
اســتماع گــزارش حســابرس و بــازرس قانونــی، مجمع نشــینان با طنین 
صلوات خود ضمــن تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 
129 و با تقســیم ســود 450 ریال به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.

و اما گزارش مجمع... مهندس صادق فرامرزی مدیرعامل ایران کیش در ابتدای 
مراسم به تشریح عملکرد این شرکت در صنعت پرداخت و گفت: این شرکت تا پایان 
اسفندماه 96 با دارا بودن 14.9 درصد از سهم پایانه های پرداخت در صنعت رتبه 
یک را در این میان کسب کرده و به نسبت سال 95 به ارتقا دو رتبه ای نائل شده است.
وی اظهار داشت: این شرکت در دوره مذکور با دارا بودن 14 درصد از سهم مبلغ 
تراکنش های پایانه های فروش در مقام دوم قرار داشــته و همچنین با در دست 
داشتن از 9.4 درصد تعداد تراکنش های این ابزار پرداخت در رتبه پنجم قرار دارد.

مدیر خوش فکر شــرکت مهنــدس فرامرزی یادآور شــد، تعــداد پایانه های 
نصب شــده این شــرکت تا پایان اســفندماه 96 از رشــد 10 درصدی نسبت 
به دوره مشــابه در ســال گذشــته برخوردار بوده اســت. همچنین تعداد کل 
تراکنش های ایران کیش در ســال 96 به نســبت ســال گذشــته با رشد 41 

درصدی، مواجه شــده و ســرانه تعداد کل تراکنش هــای پایانه های فروش در 
اسفندماه 96 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 14 درصد رشد داشته است.
وی یادآور شد: مبلغ کل تراکنش ها نیز در دوره فوق نسبت به سال 95 20 درصد 
رشد داشته و سرانه مبلغ تراکنش ها در این بخش از رشد کمی برخوردار بوده است.
مدیرعامل شــرکت ایران کیش با اشاره به رشــد 92 درصدی تعداد درگاه های 
اینترنتی این شــرکت در اسفندماه 96 به نسبت ســال گذشته، اظهار داشت: 
تعــداد تراکنش های درگاه های اینترنتی این شــرکت نیــز در دوره مذکور به 
نســبت مدت مشابه در سال گذشــته با افزایش 73 درصدی روبرو بوده است.

وی افزود: البته به دلیل فعالیت ســایت های قمار و شــرط بندی از اواخر سال 
گذشــته نظارت های ســخت گیرانه ای در این بخش اعمال شــده که منجر به 
توقف فعالیت برخی درگاه های اینترنتی شــد و در این روند شرکت ایران کیش 
به منظور کنترل بیشتر و شفاف سازی و همکاری با مسئولین امر حتی بسیاری از 
تراکنش های سالم خود را در این روند از دست داد.
مدیرعامل ایــران کیش گفت: حدود 5 هزار پایانه 
هم پــات )MPOS( تا پایان اســفندماه در این 
شرکت نصب و راه اندازی شــده که تاکنون 140 
هــزار تراکنــش از این بخش رقم خورده اســت.
وی با اشــاره به ایــن موضوع که شــرکت ایران 
کیش اولین شــرکتی بود که مجــوز MPOS را 
از شــاپرک گرفت، افزود تا امروز در حدود 7هزار 
دستگاه فروخته و با مالکیت روانه بازار شده است.
مهندس فرامرزی بابیان این که تاکنون اپلیکیشن 
موبایلی این شــرکت با عنوان پــات 1800 دانلود 
داشته است، اضافه کرد بر اساس پیش بینی های ما 
تا پایان سال 97 تعداد کاربران این اپلیکیشن با نرخ رشد خوبی همراه خواهد شد.

وی بــا اشــاره به محصــول CNG شــرکت ایران کیــش، اظهار داشــت: 
در دو مــاه پایــان ســال 9 جایــگاه ســوخت و کیوســک پرداخــت ایــن 
شــرکت نصــب و راه اندازی گردیــد که با اســتقبال خوبی هم همراه شــد.

مدیــر الیق و کاربلد شــرکت مهندس فرامــرزی در پایان اذعــان کرد: پروژه 
آســان خرید یکــی از طرح هــای خوب این شــرکت بود که بــا همکاری و 
ضمانــت بانــک تجارت در ســال 96 کلید خــورد که با توافق فروشــندگان 
و خریــداران، کاالهــای مختلف به صورت اقســاطی به فروش می رســد که 
با رشــد در این بخــش، درآمد خوبی برای شــرکت حاصل خواهــد گردید.

پیام هیات مدیره
 در جهــاِن پر هیاهو و بی درنگ کنونی که کشــاکِش سرســختانه و نزدیک 
در ربایِش ســرمایه و مشــتری و پاس بانی از این دو، هیچ نقص و مکثی را بر 
نمی تابد، بایســته گِی تصمیم گیری های درســت، به جا و راه بردی برای هر 
سازمانی، ارزشمند و حیاتی مینماید. در پیشه ِی پرداخت اما، شتاب پیش رفت 
و دیگرگونی روش ها و راهبردها و در پِی آن بایدِی تندی در ســازگاری با هر 
دگرشــی، دو چندان اســت. چه، ما بر آنیم که در این کسب و کار ویژه، بر لبه 
ی فناوری قرار گرفته ایم. امروز بســیار خرسندیم که با نگاهِ مهرورزِ پروردگار 
بزرگ، در پیش گاهِ ســهامداران ارجمند و گران مایه میتوانیم از ســربلندیها و 
پیروزیهاِی ارزشمند سال 1396 ،به نیکی یاد کنیم که همه گی گواهِ سرافرازی 
و نیک اندیشــِی همه ِی همکاران دانشمند شرکت دانش بنیان کارت اعتباری 
ایران کیش، در گذر از این راهِ پر بیم و ســخت است. سوا از دانش بنیان شدِن 
صنعتی، ما باالترین سطح تندیس بلوغ هوش تجاری ایران را دریافت کرده ایم ... 

پیش قراول فن آوری روز دنیا در ایران
شرکت کارت اعتباری ایران کیش و مهندس فرامرزی در صدر شرکت های آی تی

تقسیم سود 4۵0 ریالی به ازای هر سهم
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در شورای عالی انفورماتیک در رشــته ارایه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری 
حامل محتوا از رتبــه پایه دو، به رتبه یک ارتقا یافته ایم... برگزیده ی منتخب 
بخش سخت افزار و تجهیزات هفتمین جشنواره دکتر نوربخش در همآیش بانک 
داری شــده ایم... در تعالی سازمانی استاندارد EFQM ، شایسته ی تقدیرنامه 
ســه ستاره گشته ایم... برای دومین سال پیاپی، به عنوان شرکت برتر کشوری 
ازنظر رشد سریع درهمآیش شرکت های برتر IMI 100 مفتخر شده ایم... موفق 
به تمدید گواهی نامه های ایزو در زمینه های آموزش، کیفیت، خدمات فناوری 
اطالعات، امنیت اطالعات و رضایت سنجی مشتریان شده ایم... از هشتمین جایزه 
ملی مدیریت مالی ایران، گواهی نامه ی شــفافیت مالی دریافت کرده ایم ... در 
تعــداد پایانه های فروش در کشــور، رتبه ی اول را به دســت آورده ایم... و در 
مســئولیت های اجتماعی، از کمک های چاره ساز به هم وطنان گران قدرمان 
تا آن جا که توانســته ایــم دریغ نکرده ایم... از کانکــس و نیازهای اولیه برای 
زلزله زده گان کرمانشــاه و کوهبنان گرفته تا آموزش کودکان کار در مهرشهر 
کرج... و از کمک به ســال مندان در آسایشــگاه کهریزک و کودکان معلول بی 
سرپرست در آسایشگاه محمدشــهر تا کمک به محیط زیست و درخت کاری 
... این همه گوارایی، شــدنی نبود مگر به همت واالی همکاران ســخت کوش 
و نیک نهاد ما در شــرکت کارت اعتباری ایران کیش و صد البته، اعتماد و باور 
همه ِی سهامداران واالمرتبه که وجودشان برای ما گران بها بوده و خواهد بود.

گواهینامه های اخذ شده
- تمدید گواهینامه 9001 در حوزه کیفیت

- تمدید گواهینامه ایزو 10015 در حوزه آموزش
- تمدید گواهینامه 20000 در حوزه خدمات فناوری اطالعات

- تمدید گواهینامه 27001 در حوزه امنیت اطالعات 
- اخذ گواهینامه 10004 در حوزه رضایت سنجی مشتریان 

جوایز و افتخارات سال 96 
- کسب مجوز شرکتهای دانش بنیان صنعتی )مهر 1396 (

- کسب جایزه باالترین سطح تندیس بلوغ هوش تجاری در مرحله بهره برداری 
در دومین کنفرانس هوش تجاری ایران )آبان 1396(

- ارتقای رتبه شرکت کارت اعتباری ایران کیش در شورای عالی انفورماتیک در 
رشته ارایه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری حامل محتوا از رتبه پایه 2 به رتبه 

یک )آذر 1396(
- برگزیــده منتخب بخش ســخت افزار و تجهیزات هفتمین جشــنواره دکتر 

نوربخش در همایش بانکداری )بهمن 1396(
- تقدیرنامه سه ستاره در حوزه تعالی سازمانی استاندارد EFQM )اسفند 1396(

- انتخاب به عنوان شرکت برتر کشوری ازنظر رشد سریع درهمایش شرکت های 
برترIMI 100 )بهمن 1396(

- دریافت گواهینامه شفافیت مالی در هشتمین جایزه ملی مدیریت مالی ایران 
)بهمن 1396(

- اخذ گواهینامه اهتمام به تعالی آموزش از انجمن علمی آموزش و توسعه منابع 
انسانی )بهمن 1396(

چشم انداز
ما برآنیم تا با ارایه راه حل های مبتنی بر پرداخت الکترونیک، به اتکای گنجینه 
ارزشــی دانش کارکنان خود، ضمن برخورداری از ســود منطقی، ارتقا سطح 
تکنولوژی داخلی، رعایت کامل قوانین و مقررات و بهداشت محیط کار و حفظ 
مسئولیت های اجتماعی در جهت کسب رضایت مشتری، ارایه خدمت نماییم.

ماموریت
ما به عنوان شرکتی سرآمد و مقتدر و با جایگاهی ممتاز ، با وسیع ترین شبکه 
ابزارهای پرداخت، ارایه بهترین محصوالت و ســریع ترین خدمات با ســتادی 
متخصص و بکارگیری کارکنان بهره ور و وفادار در ایران و جهان خواهیم درخشید.

ارزشهای بنیادین
همکاری و همدلی 

نوآوری و خالقیت 
توسعه پایدار 

کیفیت 
تعهد

پروژه ها و اهداف كالن سال 97
- پروژه یکپارچه سازی مرکز تماس

ITSM تکمیل و توسعه پروژه -
- معماری سازمانی

- پروژه مدیریت دانش
NFC پروژه -

- پروژه آسان خرید و برون سپاری سایت آسان خرید
CNG پروژه -

- پروژه بوم رنگ
- اخذ گواهینامه های ذیل

ISO 10002 - رسیدگی به شکایات مشتریان
ISO 18000 - ایمنی و بهداشت

ISO9001 :2015 - مدیریت کیفیت
31000ISO - مدیریت ریسک

- افزایش ســهم بازار از طریق شناخت و بررسی کلیه استارت آپ ها و شرکت 
های کوچک فعال و بالقوه در حوزه پرداخت و امکان ســنجی نحوه همکاری با 

آنان )مشارکت، خرید، غیره)
- تمرکز ســازمان بر ارتقای کیفیت خدمات و محصــوالت قابل ارائه در حوزه 
پرداخت های نویــن مخصوصا پرداخت های موبایلــی و درگاه های اینترنتی

- تمرکــز ســازمان بــر تنــوع خدمــات و محصوالت قابــل ارائــه در حوزه 
پرداخت های نویــن مخصوصا پرداخت های موبایلــی و درگاه های اینترنتی
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جابر؛ نامی ماندگاردر عالم طب
 اعتباری در صنعت دارو

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

مثل هر سال مجمع با ترکیب هیات رئیسه و دو ناظر و دبیر 
مجمع به اضافه نماینده بورس و حسابرس در یک پانل جلوه 
گر بود و دیگر سهامداران در تاالر کوچک ولی شیک نشسته 
و مستمع گزارش مدیرعامل و گزارش بازرس. تا اینجا شرحی 
بود مثل هر ســال وبه ترتیب قانون تجارت. ولی بشنویم از 
گزارش مدیرعاملی که توانســته نام جابرابن حیان، ســتاره 
درخشــان علم، حکمت و فلسفه را که بر سر در این  شرکت 
صنعت دارویی نشسته و حرمت این نام است را با کسب اعتبار 
در تولیــد دارو به افزاید که نمودارهای روند فروش خالص در 
پنج سال اخیر آن نشان می داشت که شاخص سال عملکرد 
1396 بلند باالتر از همه و راس الخیمه شرکت بوده است. در 
مبحث تراز و عملکرد و شــفافیت اطالع رسانی مسائل مالی 
نشان از آن می یافتی که بچه های مالی به خصوص مدیر ارشد 
آن صداقت، شفافیت و درست کاری را آنچنان پیشه کرده اند 
که طنین صلوات سهامداران و حاضر در جلسه پاداش نیکویی 
بود بر تیم مدیریت در آخرین روزهای ماه مبارک رمضان که 
روزه داران حاضــر در مجمع به پاس کارکرد عالی مدیران در 
سال مالی مورد گزارش تشویق خادمین ملک و ملت را در بر 
داشــت. در صنعت دارو و بین سفیران سالمت همگان دکتر 
علی مراد مدیرعامل فرهیخته شرکت را خوب می شناسند 
که چه هنرمندانه و عالمانه تدبیر می کند و اندیشــه به کار 
می آورد تا به اهداف از پیش تعیین شــده زودتر دست یابد.

جــا دارد از بچه های خوب شــرکت بخصوص امور ســهام 
و روابــط عمومی که با چهره خندان شــان پذیــرای  اهل 
قلــم بودند به کمال قدردانی شــود که حرمــت قلم و نون 
والقلم و مایســطرون را خوب می داننــد که از نوع مدیریت 
و تیــم مدیریتی مدیــر خوش فکر صنعت دارو یی کشــور 
و دکتر محمدمســعود علی مراد جز این انتظــار نمی رود. 
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت جابرابن 
حیان)ســهامی عام( مورخ 1397/03/20 در محل شــرکت 
واقــع در کیلومتر 5 جــاده مخصوص کرج برگــزار گردید. 
در این مجمع که با حضور 87/31 درصدی سهامداران حقیقی 
و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق 
بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای بهمن یاغشــنی بود، که خانم مریم زمانی فریز 
هندی و آقای محمد شــیری در مقام نظار اول و دوم و آقای 
محمد مسعود علی مراد به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای 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 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 و با تقسیم 
ســود 975 ریال به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره:
با ســالم و احترام، حضور ســهامداران عزیز و سایر حاضران 
محترم را گرامی داشته و پروردگار متعال را شاکر هستیم که به 
لطف و عنایاتش بار دیگر توانستیم در راستای رسالت سازمان 
و تحقق اهداف ســازمانی گام برداشــته و با تولید داروهای 
باکیفیت و حیات بخش، ســهم به ســزایی در بهبود و حفظ 
سالمت جامعه داشته باشیم. افتخار آن را داریم که با حمایت 
و همراهی ســهامداران، همت و تالش مدیــران و کارکنان 
متخصص و تجهیزات و تکنولــوژی روزآمد و با جهت گیری 
به ســوی بهره وری روزافزون، ضمن تحقق اهداف شرکت به 

لحاظ کمی و کیفی تولیدات و ســودآوری، همواره پاســدار 
منافع کلیه ذی نفعان خود ازجمله ســهامداران، مشتریان، 
کارکنان، تامین کنندگان مواد، دولت و سایر اشخاص باشیم. 
هیات مدیره شــرکت داروســازی جابرابن حیان بــاور دارد 
کــه توجه به منافع همــه ذی نفعــان و ارزش افزایی منافع 
صاحبان ســهام و هدایــت تمامی تالش و همــت در این 
جهت، موجب رشــد و شــکوفایی روزافزون، ظهور نوآوری 
و درنتیجــه تعالی شــرکت خواهد بود، لــذا تمامی تالش 
و اهتمــام خــود را در این راســتا بــه کار خواهــد گرفت.
مرور كلی بر جایگاه شركت در صنعت و وضعیت رقابتی 

آن در سال مالی مورد گزارش:
هم اکنون تقریبا بیش از 145 کارخانه داروســازی در کشور 
فعالیت داشته و اشــکال مختلف دارویی را تولید می کنند. 
داروسازی جابرابن حیان طبق آمارنامه داروئی کشور در بین 
ایــن تولیدکنندگان در 12 ماهه  ابتدای ســال  1395 رتبه 
8 را به خود اختصاص داده اســت. با توجه به اینکه در سال 
1395 نیز مشابه سال قبل شرکت داروسازی جابرابن حیان 
رقبای متعددی داشته و احتمال افزایش آن ها نیز دور از انتظار 

نیست، لذا شــرکت جابر کماکان نوآوری و توسعه محصول 
را در اولویــت برنامه ها و دســتور کار خود قرار داده اســت.

- شناســایی فرصت های بازار ســرمایه در حوزه داروسازی 
بــر پایــه نیازهــای ســه دهــه آینــده کشــور و منطقه
- جلب مشارکت شرکتهای دارویی معتبر جهانی جهت سرمایه 
 )BRAND( گذاری مشترک و تولید داروهایی با نام تجاری

بیانیه ماموریت: 
شرکت داروسازی جابرابن حیان )سهامی عام( به عنوان یکی 
از شرکت های زیرمجموعه هلدینگ شفادارو، درزمینه تولید 
انواع داروهای انسانی با کیفیت استانداردهای ملی و بین المللی 
می باشــد که با تکیه بــر دانش روز، کارکنــان متخصص، 
تجهیــزات و تکنولوژی روزآمد در جهت پاســخ به نیازهای 
دارویی جامعه پزشــکی و بیمــاران، بهبود کیفیت زندگی و 
حفظ و ارتقای ســالمت انســان و جامعه فعالیت می نماید.

بیانیه ارزش های سازمانی 
بهبود كیفیت: افزایش بهبود کیفیت محصوالت و افزایش 

بهره وری در سازمان
سودآوری شركت: رشد مالی شرکت با کار و تالش بیشتر 

و سخت کوشی
رضایت مشــتری: جلب رضایت مردم و همیاری با سایر 

مشتری های شرکت

هدفمندی: داشتن اهداف سازمانی مطلوب و تعیین عملکرد 
فردی و گروهی بر اساس این اهداف

همكاری: کار گروهی مطلوب و داشتن همدلی در انجام امور 
مربوط به سازمان

احترام متقابل: احترام گذاشتن به شخصیت و کار یکدیگر 
و حمایت عاطفی از همکاران در تمامی واحدهای ســازمان
وفاداری: داشتن روحیه وفاداری نسبت به سازمان و عدم ترک آن
انگیزش: داشتن انگیزه کاری همراه با ترقی و رقابت سالم در کار
آموزش: یادگیری از دیگران و آموزش دانش و تجربه خود به دیگران
پاسخگویی: داشتن روحیه پاسخ دهی در خصوص اقدامات 

انجام شده به طور روشن و واضح
مسئولیت های اجتماعی: متعهد به رعایت الزامات اجتماعی، 
زیســت محیطی و قانونــی و صیانت از حقوق شــهروندی
مرور كلی بر عملكرد شركت، میزان دستیابی به اهداف 
تعیین شده و دســتاوردهای مهم در سال مالی مورد 

گزارش:
فروش و سود خالص شــرکت در سال مالی مورد گزارش به 
ترتیب 2/304 میلیارد ریال و 858 میلیارد ریال است که به 
ترتیب حدود 87 درصد از بودجه فروش و 96 درصد از سود 

پیش بینی شده را پوشش داده است.
بیان برنامه ها و وضعیت شركت برای سال مالی آتی:
1- افزایش تنوع بخشی به تولیدات در راستای استراتژی توسعه 

محصوالت
2- پیگیری عملیات اجرایی جهت بازسازی و نوسازی خطوط 
قدیم و رعایت الزامات قانونی همراه با ارتقای GMP فضاهای تولید
3- ورود به بازارهای جدید و ارتقای ســهم بازار فروش کلیه 

محصوالت با در نظر گرفتن سودآوری فرآورده ها
4- ادامه فرایند نوآوری و توسعه محصوالت جدید

5- ارتقای بهره وری از طریق افزایش کارایی منابع انســانی و 
استفاده بهینه از دارایی های شرکت
استراتژی های اصلی سازمان

1- ارتقای بهره وری   2- توسعه محصول
3- تعمیق بازار  4- توسعه بازار
برنامه های آینده شركت

الف( گســترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع بخشی به 
شیوه های فروش

ب( فرآورده های داروئی
ج( سیستم های مدیریت کیفیت

د( سرمایه گذاری ها )طرح های توسعه خطوط تولید(
ح( شیوه های تامین مالی

و( چالش های اساسی و راهکارهای پیشنهادی 
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مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــرکت 
صنعتی پارس مینو)ســهامی عام( مــورخ 1397/03/13 
در محل ســالن هگمتانــه هتل المپیک برگــزار گردید. 
در این مجمع که با حضور 100 درصدی سهامداران حقیقی 
و حقوقــی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و 
اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای حمید رضایی بود، که جنابان محمدتقی 
قلندرلکی و رضا ســلطانزاده در مقام نظار اول و دوم و آقای 
ابوالفضل ساقری چی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائــت 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 مشــمول ماده 129 و با 
تقسیم سود 100 ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
مهندس ابوالفضل ساقری چی مدیرعامل فرهیخته شرکت در 
ابتدای گزارش جامع خود به مجمع به تشریح وضعیت کلی 
صنعت مواد غذایی در سال مالی مورد گزارش پرداخت و اعالم 
کرد: ادامه وضعیت رکود حاکم بر بازار به همراه کاهش قدرت 
خرید مردم سبب کاهش نسبی حجم بازار مصرف محصوالت 
شیرینی و شکالت بغیر از اقالمی که قدرت جایگزینی با غذا 
را دارند، شــده است. در این بین در شرکت صنعتی پارس 
مینــو با ایجاد تنوع قابل قبول در ســبد محصوالت، رصد 
دقیق قیمتهای مواد اولیه و تصمیم گیری بموقع در تامین 
مواد اولیه مصرفی، مدیریت صحیح منابع و مصارف و بهره 
برداری از خطوط جدید و تبلیغات موثر و مفید این موضوع 
تا حد امکان مدیریت شــده است تا موقعیت کلی شرکت 
در صنــف و اذهان مصرف کنندگان حفظ گردد و شــاهد 
رشد و بالندگی مستمر مجموعه در طی سال مالی باشیم.
مهندس ساقرچی در ادامه پیرامون جایگاه شرکت در صنعت 
و صنعت رقابتی آن در سال 1396 گفت: به گزارش شرکت 
بورس ایران که در پایان هر سال منتشر می شود در سال مورد 
گزارش شرکت صنعتی پارس مینو رتبه 94 را به خود اختصاص 
داده است؛ )منبعcodal.ir(، همچنین در صنف تولیدکنندگان 
بیسکویت ، شیرینی و شکالت از حیث تنوع سبد محصول و 
فروش و کیفیت محصوالت، در زمره 3 شرکت برتر قرار دارد.
مدیــر مدبــر شــرکت در مــورد عملکــرد شــرکت و 
میزان دســتیابی بــه اهداف تعیین شــده اضافــه کرد: 
براساس بودجه مصوب شــرکت اصلی در سال مالی مورد 
گــزارش مقــدار 30/685/692 کیلوگرم بــه مبلغ فروش 
3/335/986 میلیون ریال پیش بینی شده بود که در پایان 
ســال 25/755/639 کیلوگرم به مبلغ فروش 2/397/374 
میلیون ریال محقق گردید ، وی افزود اصالح و بهینه سازی 
سیستم بهای تمام شده، تولید و عرضه محصوالت پلت با 
طعم جدید و بر پایه ذرت به منظور بهره برداری بیشــتر از 
ظرفیت خالی خط مذکور، اصالح ساختار در جهت تخصص 
سازی و به حداکثر رســانده بهره وری و همچنین افزایش 
ســرمایه شرکت از 630 میلیون ســهم به 1/260 میلیون 
سهم از محل سود انباشته نیز از دیگر مهمترین دستاوردهای 
کســب شــده شــرکت صنعتی پارس مینو بوده اســت.
پایان بخش گزارش مهندس ساقری چی تبیین برنامه ها 

و چشم انداز شــرکت برای سال مالی آتی بود و تاکید این 
مدیر با ســابقه بر این نکته که: این شــرکت با به کارگیری 
استراتژی های تحول آفرین و تکیه بر اعتبار و اعتماد سهامداران 
عزیز، همراه با پایش و نظارت مستمر بر عملکرد، دستیابی 
به مزیت های رقابتی و پایدار توام با افزایش ســهامداران را 
دنبال می نماید و امیدواریم ارزش های بنیادین شرکت یعنی 
کسب رضایت مشتریان وفادار از طریق ارتباط نزدیک تر با 
بازار و توجه ویژه به خواســت های مصرف کنندگان و ایجاد 
ارزش افزوده با راهکارهای خالقانه، توجه به رشد سرمایه های 
انسانی و مسئولیت پذیری ایشــان، پایبندی به ارزش های 
اخالقی و اســالمی و نیز تعهد و وفاداری نسبت به سازمان 
بیش از گذشته در فرهنگ ســازمانی ما نمود یابد.و پایان 
بخش گــزارش این مدیر مجرب اعالم ایــن نکته بود که
بی شــک حفظ نام پرآوازه مینو و اعتالی هر چه بیشتر آن، 
مستلزم نگرش دقیق و تخصصی و تالش مستمرو همه جانبه با 
اتکا بر خداوند متعال و ظل توجهات خاصه ولی عصر )عج( است.

پیام هیات مدیره
سپاس و ستایش پروردگار منان را که با عنایات و توجهات 
خود و با اراده و تالش یکایک اعضای هیات مدیره و پرسنل 
ســختکوش و همچنین حمایت و اعتماد سهامداران عزیز 

توانستیم در سالی که از سوی مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
سال »اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال« نامیده شد، افتخار 
خدمت رسانی و تالش در مجموعه شرکت صنعتی پارس 
مینو)سهامی عام( را داشته باشیم. امید است در سال جاری 
که به نام سال »حمایت از کاالی ایرانی« نامگذاری شده است، 
بتوانیم ضمن هدف گذاری مناسب جهت تحقق بخشیدن به 
رسالت اصلی شرکت که همانا افزایش ثروت سهامداران محترم 
است، در راستای اقتصاد مقاومتی به صورت کارا و اثربخش گام 
برداریم و بر منویات مقام معظم رهبری جامه عمل بپوشانیم.
هیات مدیره و مدیریت شــرکت معتقد است موفقیت های 
کسب شده در سایه الطاف خداوند متعال و حمایت بی دریغ 
ســهامداران محترم حاصل شده اســت، تعامل مطلوب و 
استفاده از نظرات و انتقادات سازنده شما سهامداران محترم 
بی تردید چــراغ راه نیل به اهداف مــا در آینده نیز خواهد 
بود. در این راســتا بهره مندی از نظرات و رهنمودهای شما 
عزیزان را ارج نهاده و آن را بســتری مناســب جهت بهبود 
فرایندهــای تصمیم گیری و برنامه ریــزی خود می دانیم.
بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شركت برای سال 

مالی آتی
- پیش بینی افزایش فروش ریالی 76 درصدی نسبت به سال 

دیگر مورد گزارش
- خرید تجهیزات تکمیلی و به ظرفیت رساندن بهره برداری از 

خط بسته بندی آدامس تب گام

- معرفــی والنچ قابل قبولی از محصوالت تب گامدر جهت 
تکمیل سبد محصوالت آدامس بدون قند و فروش عملیاتی 

در سال آتی
- تالش در جهت جلب مشارکت خارجی برای تولید تحت 
لیسانس و یا سفارشی برای به ظرفیت رساندن پروژه های جدید

- آغاز عملیات ساخت و بهره برداری از انبار سوخته شرکت 
جهت راه اندازی پروژه پیتزا

- برنامه ریزی و هدف گذاری برای گرفتن سهم بازار آدامس 
از محصوالت وارداتی

- نصب و راه اندازی پروژه استحصال دانه کاکائو با هدف تکمیل 
زنجیره تامین شکالت 

- ارتقاء جایگاه کلی شرکت و تقویت برند وایت به عنوان اولین 
و برترین محصول آدامس بدون قند تولید داخلی از طریق 

تکمیل سبد محصول
- معرفی و تبلیغ برند »رسیتال« برای محصوالت شکالتی جدید
- تولید و عرضه تنوع باالیی از محصوالت شکالتی با برند رسیتال

در مجمع عمومی فوق العاده درخصوص ثبت شــرکت در 
خارج از کشور تصمیم گیری شد. به گفته ابوالفضل ساقری 
چی، مدیرعامل شرکت صنعتی پارس مینو، نگاه به محصول 
آدامس White این شــرکت فراکشوری و صادراتی است. 
به این ترتیب که تولید در داخل و بســته بندی در خارج از 
کشور انجام شود. برای انجام این کار تغییراتی در اساسنامه 
الزم بود و به همین منظــور در مجمع فوق العاده موضوع 
ثبت شــرکت در خارج از کشــور تصویب شد و اصالحات 
مربوطه باید در اساسنامه صورت گیرد. به گفته مدیرعامل 
شــرکت پروژه تولید پیتزای منجمد آماده مصرف در سال 
96 دوباره شروع شد و سوله پنج هزار مترمربعی آن در حال 
آماده سازی است. یکی از سهامداران با انتقاد از این پروژه به 
از رده خارج شــدن دستگاه آن که 14 سال پیش خریداری 
شده اشــاره کرد. مدیرعامل شرکت در پاسخ به این مساله 
توضیح داد که دســتگاه منقضی و از رده خارج نشده است 
و تجهیزاتی که آن زمان خریداری شــده و هنوز قابل بهره 
برداری است. شــرکت محدودیت های مالی جدی داشت 
اما بدهی های قابل توجهی پرداخت شده است و اکنون در 
حال پیگیری راه اندازی پروژه تولید پیتزای منجمد است که 
به دنبال آن شش هزار پیتزا در یک ساعت تولید می شود.

او در رابطه با پروژه اســتحصال دانه کاکائو نیز اظهار داشت 
که مقدمات فراهم شده است. نقدینگی شرکت اجازه نمی 
داد و فشــار زیادی بر بخش مالی شــرکت وجود داشت اما 
خوشبختانه تامین شد و اکنون این پروژه در حال انجام است.

ساقری چی در رابطه با مطالبات از شرکت قاسم ایران توضیح 
داد که طلب پارس مینو از قاسم ایران در پایان سال 95 حدود 
140 میلیارد تومان و در پایان سال 96 حدود 123 میلیارد 
تومان بوده است. مطالبات از شرکت قاسم ایران در حال پیگیری 
است و آن شرکت برای پرداخت بدهی خود تحت فشار است.

حضور ۱00 درصدی سهامداران نشان اعتماد و اطمینان
شرکت صنعتی پارس مینو به دنبال بازار جهانی 
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دکترین موفق تیم مدیریت سیمان خوزستان
توسعه محصول، رسوخ در بازارهای جدید هدف و کاهش بهای تمام شده

مهندس عبدالمجید نیکنام جهرمی، مدیر عامل موفق سیمان خوزستان در ابتدای 
گزارش جامع خود به مجمع نشــینان گفت: اســتان خوزستان به دلیل موقعیت 
خاص خود در کشــور در زمینه ساخت و سازهای عمرانی و پروژه های نفت و گاز 
یکی از بازارهای مهم جهت عرضه ســیمان برای کارخانجات خارج از استان است.

این مدیر برجسته و شناخته شــده صنعت کانی همچنین اضافه کرد: در همین 
راســتا شــرکت های رقیب اقدام به ارائه محصوالت خود به این استان می کنند، 
اختالف قیمت، حداقل 60 هزار در ســیمان پاکتــی و همچنین 100 هزار ریال 
در ســیمان فله در هر تن اســت و ... تنها گوشه ای از این معضل حفظ مشتریان 

قدیمی و کســب ســهم بیشــتر از بــازار می باشــد.
بــه گفتــه مهنــدس جهرمی فــروش اعتبــاری 4 تا 
6 ماهــه رقبــا یکــی از چالش های مهمی اســت، که 
شــرکت سیمان خوزســتان را در حفظ و افزایش سهم 
بازار ســنتی با مشــکالت زیادی رو به رو کرده اســت.

مدیرکارُکشــته صنعــت کانی افزود: شــرکت نیز برای 
بازار یابی با توســعه محصول، توســعه و رسوخ در بازار، 
کنتــرل قیمت تمام شــده جهت رقابت با ســایر رقبا، 
کنترل و تثبیت ســهم بازار با تدوین برنامه ها و اعمال 
سیاســت های تنظیم بازار با رویکــرد افزایش کیفیت 
محصــول و خدمــات قابل درک توســط مشــتریان و 
مصرف کننــدگان ســعی در حفظ بازار کرده اســت.

به گفته وی، سهم بازار سیمان شرکت در بازار داخلی، از 
روند تثبیتی و افزایشی برخوردار بوده است به طوری که 
سهم بازار بر اساس سرانه مصرف از 35,8 درصد در پایان 
سال 95، به 41 درصد در پایان سال 96 افزایش یافته است.

وی در مورد عملکرد سال گذشته شرکت نیز گفت: تولید 
کلینکر شرکت 2 میلیون و 200 هزار و 131تن بوده و تولید 
سیمان نیز 1 میلیون و 520 هزار و 497 تن سیمان است.
او ادامه داد: همچنین فروش سیمان و کلینکر به میزان 
2 میلیون و 536 هزار و 133میلیون ریال بوده اســت.
مدیر عامل شرکت سیمان خوزستان همچنین در مورد 
مهندسی پروژه این شرکت گفت: پروژه آسیاب سیمان 
العماره عراق، تا تیر ماه امسال به بهره برداری می رسد.

پــروژه 100  ایــن  تولیــد  او ظرفیــت  بــه گفتــه 
تــن ســیمان در هر ســاعت و محصول آن نیز ســیمان خاکســتری اســت.

به گفته مهندس نیکنام در کنار فروش داخلی سیمان و کلینکر، مقصد صادراتی 
کلینکر شرکت، کشور عراق بوده و مقاصد سیمانی نیز به طور عمده کشورهای کویت 
و قطر و بنگالدش بوده است. پایان بخش گزارش این مدیر خوش نام این نکات بود که

طرح ایجاد ســامانه متمرکز فروش سیمان تا دو ماه آینده اجرا می گردد که این 
موضــوع موجب فروش پراکنده خواهد بود و اینکه برنامه افزایش ســرمایه پیش 
بینی شــده، اما جزییات به محض قطعی شــدن در کدال اعــالم خواهد گردید.

منوچهر قائمی، مدیر مالی شرکت و معمار پاکدست تراز و عملکردها نیز در مقام 
پاسخگویی به سواالت و ابهامات سهامداران حاضر در مجمع گفت: دو موضوع بحث 
مالیاتی ماده 251 مالیات بر ارزش افزوده، هنوز برای سال های 94 و 95 حل نشده 
و در دســت بررسی است. وی ادامه داد: امیدواریم این مهم در صورت حل و فصل 
به سود سیمان خوزستان تمام شــده و سود برگردانده شود و ما برای رسیدن به 
نتیجه مطلوب در این کار تمام تالش خود را بکار بسته ایم. به گفته او همچنین در 
مورد مالیات دیگری که مطرح گردید این موضوع حل و فصل گردیده است. اجازه 
می خواهیم از بزرگواری جنابان حیدری، فاتح، مهندس نیکنام و جناب قائمی که 
به حرمت و بزرگواری از اصحاب رسانه به نیکی یاد کرده 
و نشــان دادند که چه مدیران شایسته و بایسته ای در 
این صنعت به عنوان شاگرد اول اقتصاد مقاومتی کشور 
جلوه می کرده اند ، نهایت قدردانی و تشکر داشته باشیم.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان خوزستان 
)ســهامی  عام( در تاریــخ 97/03/06 در محل ســالن 
آمفی تئاتر شــرکت بین المللی بازرسی کاالی تجاری 
)IGI(تشــکیل شــد.  در این مجمع که با حضور بیش 
از 89/75 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای 
هیات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 
حســابرس و بازرس قانونی برگزار شــد، ریاست مجمع 
بر عهده آقای ســعید حیدری بود که آقای حسین فاتح 
و خانم ژیال ســماواتی به عنوان نظــار اول و دوم و آقای 
منوچهر قائمی به عنوان دبیــر مجمع انتخاب گردیدند.

در ادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توســط 
مدیرعامل شرکت مربوط به اهم فعالیت های صورت پذیرفته 
طی سال مالی منتهی به 1396/12/29 و پس از استماع 
گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با 
طنین صلوات خــود ضمن تصویــب صورت های مالی 
و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقســیم سود 
350 ریالی به ازای هر ســهم به کار خــود پایان دادند.

اشــخاص حقوقی زیر به عنوان هیات مدیره به مدت دو 
سال انتخاب گردیدند:

شرکت سشیمان فارس)سهامی عام(
شرکت سیمان آبیک )سهامی عام(

شرکت سیمان فارس و خوزستان )سهامی عام(
شرکت گچ ماشینی فارس)سهامی خاص(

شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر )سهامی عام(
فعالیت اصلي شركت 

- ایجاد و تاسیس کارخانجات تولید سیمان و صنایع جنبي وابسته به آن، تهیه و 
تامین کلیه مواد و وسایل، دستگاه ها و ماشین آالت موردنیاز این صنایع از داخل و 

خارج کشور و بهره برداری از آن

* فروش 2/536/133 میلیون ریال سیمان 
و كلینكر طی ســال مالــی مورد گزارش
* صادرات 1/050/097 تن انواع سیمان و 
كلینكر به ارزش 1/035/63۸ میلیون ریال
* كســب حــدود 307 میلیــارد ریال 
ســود )قبل از كســر مالیات( كه حدودا 
ثبت شــده  ســرمایه  درصد   ۴7 معادل 
شــركت می باشــد. الزم به ذكر اســت 
معادل   1396 عملیاتی ســال  كه ســود 
ریال می باشــد. میلیــارد   ۴27 مبلــغ 
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- اکتشاف و اســتخراج و بهره برداری از کلیه معادن موردنیاز این صنعت از قبیل 
سنگ آهک، خاک رس، سنگ گچ، سنگ آهن، سیلیس و غیره

- تاسیس شرکت های جدید یا سهیم شدن در شرکت های موجود در جهت تعقیب 
اهداف شرکت

- انجــام کلیــه معامالت و عملیــات مجاز صنعتــي و تولیــدي و بازرگاني اعم 
از داخلــي و خارجــي )صــادرات و واردات( ازجملــه صــدور خدمــات فني و 
مهندســي و کاالهــاي تولیــدي کارخانجــات ســیمان و شــرکت هایی که به 
نحوی از انحا در آن ها ســهیم بوده یا مشــارکت داشته باشــد به خارج از کشور
- وارد شــدن در معامــالت ســازمان بــورس، ســرمایه گذاری کوتاه مــدت 
مشــارکت یــا  قرضــه  اوراق  خریدوفــروش  بانک هــا،  نــزد  بلندمــدت  و 
- به طورکلــی شــرکت می توانــد بــه کلیــه عملیــات و معامــالت مالــي و 
تجارتــي و صنعتــي و خدماتــي کــه به طــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم 
بــه تمام یــا هــر یــک از موضوعات فــوق مربــوط باشــد، مبــادرت نماید.

در سال مالی 1396 مقدار 864.662 تن کلینکر و مقدار 687.648 تن سیمان در خط 
I و مقدار 1.335.469 تن کلینکر و 832.849 تن سیمان در خط II تولید شده است.

فعالیت های شركت طی سال مالی مورد گزارش:
- تولید 2/200/131 تن کلینکر طی سال مالی مورد گزارش
- تولید 1/520/497 تن سیمان طی سال مالی مورد گزارش

- تحویل 1/527/535 تن سیمان در طی سال مالی مورد گزارش 
- تحویل 816/261 تن کلینکر در طی سال مالی مورد گزارش 

- فروش 2/536/133 میلیون ریال سیمان و کلینکر طی سال مالی مورد گزارش
- صادرات 1/050/097 تن انواع سیمان و کلینکر به ارزش 1/035/638 میلیون ریال
- کسب حدود 307 میلیارد ریال سود )قبل از کسر مالیات( که حدودا معادل 47 
درصد سرمایه ثبت شده شرکت می باشد. الزم به ذکر است که سود عملیاتی سال 

1396 معادل مبلغ 427 میلیارد ریال می باشد.
- کسب 698 میلیارد ریال سود ناخالص طی سال مالی 1396

- تمدید گواهینامه IMS در ممیزی مراقبتی توسط شرکت توف نورد
- اجــرای برنامه های عملیاتی و پروژه های بهبود منطبق با اســتراتژی ســازمان
- دریافت عنوان واحد نمونه کیفیت از طرف اداره کل استاندارد استان خوزستان

- اقدامات اصالحی روی الکتروفیلترهای خط یک و دو جهت رساندن خروجی غبار 
به پایین تر از سطح استاندارد

عمده ترین برنامه های جاری سیمان خوزستان
- استقرار مدیریت ریسک کسب و کار سازمان

BSC پایش شاخص های استراتژیک بر مبنای مدل -
- تمدید گواهینامه سیســتم مدیریت یکپارچه )IMS( از سوی شرکت توف نورد
TURKAK تمدیــد گواهینامــه مدیریت آزمایشــگاه از ســوی شــرکت -

- اجرای سیستم جانشین پروری
- انجام مطالعات محیطی در حوزه بازاریابی و فروش و تحلیل رقبا

- بهینه سازی سیستم توزین و فروش و یکپارچه سازی سیستم باربری
- اقدام در طراحی نرم افزار سیستم بودجه

- بهبود زیرساخت امنیت اطالعات
- مدیریت قیمت تمام شده

- بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل
- مدیریت اثربخش فرآیندها

- مدیریت نقدینگی
معرفی سیمان خوزستان

کارخانه سیمان خوزستان در جنوب غربی ایران  و شرق استان خوزستان در زمینی 
به مساحت یکصد هکتاردر منطقه ای واقع دردشت دنا22کیلومتری جاده رامهرمزبه 
هفتگل وبه فاصله112کیلومتری ازمرکز استان )اهواز(  و در ارتفاع 387 تا 394 متر 
از سطح دریا احداث شده است. ثبت شرکت  در تاریخ 1368/09/20 و تحت شماره 
77801 در اداره کل ثبت شــرکتها و مالکیت صنعتي تهران و به صورت سهامي 
خاص صورت پذیرفت و با هدف تامین ســیمان مورد نیاز اســتان در سال 1372 
کلنــگ عملیات اجرایي آن به زمین خورد  و این پــروژه در تاریخ 1376/12/15 
با ظرفیت اســمي روزانه 3000 تن کلینکر به بهره برداري رسید . سال 1383 در 
راســتای اجرای اصل  44 ،و با اعمال سیاســت خصوصي سازي 96  درصد سهام 
این شرکت  توسط  هلدینگ فارس و خوزستان از شرکت احداث صنعت خریداري 
گردید که بعنوان بزرگترین معامله خصوصی سازی در آن زمان محسوب مي شود .

چشم انداز
ایجاد ارزش پایدار برای ذینفعان از طریق سرآمدی فرایندهای سازمان  

          

ماموریت
 شرکت سیمان خوزســتان با تولید انواع سیمان بر اساس موقعیت و مزیت های 
رقابتی خود به دنبال خلق ارزش پایدار، ایجاد ثروت و فرصتهای کســب و کار با 

سرمایه انسانی سرآمد برای ذینفعان می باشد.
ارزشها

- مســئولیت  پذیــري     - مشــارکت     - تعلــق ســازماني     - شایســتگي
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اخبار بانک و بیمه
تقدیر وزیر صنعت، معدن و تجارت از بانك صنعت 

و معدن
محمد شریعتمداری 
معدن  صنعت،  وزیر 
بانک  از  تجــارت  و 
معــدن  و  صنعــت 
حمایت  خاطــر  به 
اســتان  از صنایــع 
و  رضوی  خراســان 

کمک به توسعه و رونق صنعت و تولید کشور قدرداني کرد.
بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی بانک صنعت و معدن، 
شــریعتمداري اقدامات این بانــک را در خصوص تامین 
مالي طرح هاي صنعتي استان رضوي ، که نقش بسزایي 
در توســعه صنعتي این اســتان و ایجاد اشتغال داشته 
اســت مهم و و کارآمد خواند و ابــراز امیدواري کرد که 
بانک صنعت و معدن به عنوان یک بانک توســعه اي - 
تخصصي در تامین مالي طرح های زیر ساختي صنعتي 
کشور ، همانند گذشته نقش محوري خود را ایفا نماید.

بنا بــه این گزارش ، طــرح هاي ارزنده اي در اســتان 
خراســان رضوی با عاملیت و یا از منابع این بانک تامین 
مالی شــده که از جمله مي توان به به پروژه های فوالد 
ســبزوار با 226 میلیون یورو، ســیمان غرب آسیا تربت 
جام با 44 میلیون یورو و 99 میلیارد تومان تســهیالت 
اشــاره کرد که هر دو طرح به بهره برداري رســیده اند.

گزارش یاد شــده مي افزاید : طرح های شیشه آذر مینا 
تربت جام با 71 میلیون یورو و 20 میلیارد تومان، نیروگاه 
راشــد تربت حیدریه با 215 میلیون یورو، خیام ســپهر 
فوالد نیشابور با 45 میلیون یورو، کاشی تندیس سرخس 
با 23 میلیون یورو و 18 میلیارد تومان ، ســامان داروی 
هشــتم با 12 میلیون یورو، پترو سرخس ایرانیان با 20 
میلیون یورو و نساجی کاشمر با 13 میلیون یورو نیز در 
این استان توسط بانک صنعت و معدن تامین مالی شده 
که در حال اجرا و یا در مرحله نهایی راه اندازی اســت.
در بخش طــرح های زیربنایی و ملی کشــور می توان 
به پروژه برقی ســازی ، اصالح مســیر و افزایش سرعت 
خط آهن تهران-مشــهد اشــاره کرد که بــه مبلغ 1,5 
میلیارد یورو با عاملیت این بانک تامین مالی شده است. 
در ضمــن از ســال 1394 تاکنون عــالوه بر طرح های 
مذکور 6 طرح پارت پاپیروس، ایمن خودرو شرق، اسرار 
پویای شرق، داروســازی طاها، پارس ســامان ایرانیان 
و آزمایشــگاه تســتا با تســهیالت 118 میلیارد تومانی 
بانــک صنعت و معدن به بهره برداری رســیده اســت.
گفتني اســت صنایع کوچک و متوسط استان خراسان 
رضوي نیز مبلغ 109 میلیارد تومان تســهیالت در قالب 
طرح رونق تولید از بانک صنعت و معدن دریافت کرده اند.

 :CI به گزارش
بیمه پارسیان روند با ثبات و توانمند خود را حفظ 

كرده است
شــرکت کاپیتــال اینتلیجنــس )CI( در جدیدترین 
گزارش خود بیمه پارســیان را همچنان شرکتی توانمند 
و با ثبــات در فعالیت بیمه گری معرفی نموده اســت.
رشــد، توانگــری مالــی و فعالیــت حرفــه ای بیمــه 
گری شــرکت بیمه پارســیان در اقتصاد کشــورمان و 
همچنین صنعــت بیمه با ثبات و مثبت ارزیابی شــده 
و بیمــه پارســیان را همچنان یکی از برترین شــرکت 
هــای صنعت بیمــه کشــورمان معرفی نموده اســت. 
کاپیتال اینتلیجنس یک شرکت بین المللی است که در 
حوزه مطالعه، شــناخت و تحلیل و همچنین رتبه بندی 
بنگاه های اقتصادی در سطح بین المللی فعالیت می نماید.

از روز دوشنبه 2۸ ام خرداد ماه 97؛
افق ملت  ثانویه صندوق سرمایه گذاری  معامالت 

در بورس آغاز شد
معامالت ثانویــه نهمین صندوق ســرمایه گذاری قابل 
معامله بــا عنوان صندوق ســرمایه گــذاری افق ملت 

روز دوشــنبه 28 خــرداد 97 در بــورس آغــاز شــد.
از اول اردیبهشت ماه 97 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 
افق ملت جهت سرمایه گذاری در سهام با نماد “افق ملت 
” در فهرســت نرخ های بازار صندوق های سرمایه گذاری 
قابــل معامله در بــورس اوراق بهادار تهران درج  شــد.

مدیر این صندوق شرکت تامین سرمایه ملت، موسسان 
آن شرکت تامین ســرمایه ملت و کارگزاری بانک ملت 
بوده و متولی صندوق موسســه حسابرســی هوشــیار 
ممیز و بازارگردان آن نیز ســرمایه گذاری توسعه معین 
ملت اســت. ضمن ایــن در تاریخ 5 تا 1 اردیبهشــت 
97 تعــداد 49 میلیون واحد ســرمایه گــذاری عادی 
جهــت پذیره نویســی عرضه شــد و در نهایــت اولین 
معامله ثانویه این صندوق در روز 28 خرداد انجام شــد
صنــدوق ها اتکا الزم را جهت ســرمایه گــذاری دارند

بنابراین گزارش روح اهلل حسینی مقدم، معاون ناشران و 
امور اعضا شرکت بورس با اعالم این نکته که بورس یک 
بازار کامال حرفه ای است، تاکید کرد: بهتر است کسانی که 
اطالعات و مهارت های الزم را برای سرمایه گذاری ندارند، 
وارد معامالت سهام نشــوند. بورس یک فرصت سرمایه 
گذاری بلند مدت است که باید با آگاهی کامل وارد آن شد.

وی خاطــر نشــان کــرد: ســابقه حضور صنــدوق ها 
در بازار ســرمایه از گذشــته وجود داشــته امــا تعداد 
صنــدوق ها بــه ســختی افزایش مــی یابــد. این در 
حالی اســت کــه در برخی کشــورها تعــداد صندوق 
هــا از شــرکت هــای پذیرفته شــده بیشــتر اســت.

حسینی مقدم همچنین خاطر نشان کرد: عملکرد صندوق 
ها تاکنون نشــان داده که صندوق هــا اتکا الزم را برای 
فعالیت در بازار سرمایه داشته و مدیریت حرفه ای برای 
دارایــی صندوق ها وجود داردو مدیر صندوق با توجه به 
امیدنامه ای که ارائه می کند، می داند که در کدام صنایع 
سرمایه گذاری کرده و چه زمانی از یک صنعت خارج شوند.

وی تاکیــد کرد: صندوق هــا ابزار خوبی بــرای بورس 
محسوب می شــوند که نقدشوندگی آن با نقد شوندگی 
ســهام قابل مقایســه نیســت و بازارگردان صندوق به 
موقع از ظرفیت های بازار ســرمایه اســتفاده می کنند.
ســرمایه بــازار  از  هــا  صنــدوق  انــدک  ســهم 

ســلطان زالی مدیرعامل صندوق ســرمایه گذاری افق 

ملــت در اولین روز معامــالت این صنــدوق در جمع 
خبرنگاران با اشــاره به این نکته که نقدینگی می تواند 
در بازار ســرمایه کنترل شــده و صرف توسعه اقتصادی 
کشــور شــود، گفت: نقدینگی در حال حاضر از سمت 
بازارهای غیر مولد به ســمت بازار سرمایه حرکت کرده 
و با هوشــمندی می توان این ســرمایه ها را در جهت 
رشــد تولید و توســعه اقتصــادی کشــور هدایت کرد.

وی همچنیــن تاکید کرد: در شــرایط کنونی ســرمایه 
گــذاری غیــر مســتقیم برای ســرمایه گــذاران خرد 
بیشــتر به صرفه خواهــد بود و صندوق های ســرمایه 
گــذاری از ابــزاری اســت که مــی تواند به ســپرده 
گــذاران کمــک کند کــه بتوانند به ســود برســند.

ســلطان زالی در ادامه به ســهم انــدک صندوق های 
ســرمایه گذاری قابل معامله در بازار سرمایه ایران اشاره 
کــرد و تصریح کرد: تاکنون 8 صندوق ســرمایه گذاری 
OK قابــل معامله در بورس بوده و صنــدوق افق ملت
نهمیــن صنــدوق ETF محســوب می شــود و کل 
ارزش صنــدوق های قابــل معامله در بــورس به 100 
میلیارد تومان رســیده که بسیار ســهم ناچیزی است.

وی بــا تاکیــد به ایــن نکته کــه صندوق ها از ســال 
2003 در بازارهــای ســرمایه دنیــا ظهور پیــدا کرده 

اند، افــزود: با توجه به ایــن که در دنیا نــوآوری های 
زیــادی در این حوزه در طول این ســال هــا به وجود 
آمــده، کشــور ما کمــی از قافلــه عقب مانده اســت.
افزایش حمایت از تولید سیاست بانك ایران زمین

مدیرعامــل بانک ایــران زمین و هیات همــراه با هدف 
بررســی اســتانداردهای ارائه خدمات در شــعب و ارائه 
راهکارهای مناســب در راستای ارتقای سطح توانمندی، 
از شــعب اســتان البرز این بانک بازدیــد کردند.در این 
دیدار عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک ایران زمین، 
ضمن گفت و گوی رودررو با همکاران، عملکرد این استان 
را مورد بررســی قرار داد و مواردی را درخصوص بهبود 
عملکرد شعب اســتان البرز بیان کرد.وی کاهش قیمت 
تمام شــده پول، حمایت از تولیــد، صدور ضمانت نامه و 
تغییر در ترکیب منابع شــعب را مورد اشــاره قرار داد و 
خواستار استفاده بیشتر از ظرفیت های اقتصادی موجود 
در منطقه شــد.در این دیدار ادبی معاون عملیات بانکی، 
حســینی مدیر امور شــعب اســتان ها، فصیحی مدیر 
حوزه مدیرعامل، پســندیده مدیر اســتان البرز و استاد 
مدیــر روابط عمومــی، مدیرعامل را همراهــی کردند.
با كمك 5 میلیارد ریالی در شــب های قدر؛ بانك 
ملت چراغ خانه چندین زندانی را دوباره روشن كرد

همزمــان با شــب هــای معنوی قــدر و در راســتای 
اقدامات انســان  دوســتانه، بانــک ملت پنــج میلیارد 
ریال کمــک نقــدی بــرای آزادی  زندانیان ناشــی از 
جرایــم غیرعمد، به ســازمان زندان هــا پرداخت کرد.
چک این کمک خیرخواهانه از سوی علی اکبر صابریان 
مدیــرکل روابــط عمومی ایــن بانک بــه نمایندگی از 
دکتــر محمد بیگدلــی مدیرعامل بانک ملــت به دکتر 
اصغرجهانگیر رییس سازمان زندان های کشور تقدیم شد.
اقــدام خیرخواهانــه بانک ملت مــورد توجــه برنامه 
تلویزیونی ماه عســل قرار گرفت و این برنامه پرمخاطب 
با پخــش ویدیویی از دیــدار مدیــرکل روابط عمومی 
بانــک ملت و رییس ســازمان زندان هــا و تصویر چک 
صــادره ایــن بانک، به تجلیــل از این اقــدام پرداخت.
مدیر روابط عمومی بانک ملت در این باره اظهار داشت: 
ایــن بانک به نمایندگی از مشــتریان وفادار و همکاران 
مهربان خود این افتخار را دارد که در ادامه مسیر ایفای 
مســوولیت های اجتماعــی، در راه آزادســازی زندانیان 
جرایم غیرعمد، قدم کوچکی بردارد تا انشــاهلل آنان در 
ماه میهمانی خدا، به آغوش خانواده های خود بازگردند.
وی پیشــگیری از آثــار زیانبار زندان بر فــرد، خانواده 
و اجتمــاع را از اهــداف مهــم بانــک ملــت در زمینه 
آزادســازی این نــوع زندانیان ذکر کــرد و تصریح کرد: 
بانک ملــت کماکان این راه و ســنت دیرینــه خود را 
ادامــه خواهــد داد کــه در ایــن زمینه باید از دســت 
 انــدرکاران ایــن حرکت ارزشــمند نیــز قدردانی کرد.

ایــن گزارش حاکی اســت، بانک ملت عــالوه براعطای 
تســهیالت قرض الحســنه برای آزادســازی زندانیان، 
کمک هــای بالعــوض قابــل توجهی در ســال های 
اخیــر بــرای این امــر خیر اختصــاص داده اســت و 
تاکنــون نزدیک به 17 هــزار زندانی با مشــارکت این 
بانــک بــه آغوش خانــواده های خــود بازگشــته اند.
تمدید قرارداد بیمــه دی با حمل و نقل بین المللی 

خراسان رضوی
قــرارداد ســه جانبه شــرکت بیمــه دی بــا انجمــن 
صنفی شــرکت های حمل و نقــل بین المللی خراســان 
رضــوی و گمرک برای پوشــش طرح تامیــن تعهدات 
قبــال  در  بین المللــی  حمل و نقــل  شــرکت های 
گمــرک بــرای چهارمین ســال متوالی تمدید شــد.
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شعب و شبکه فروش مدنظر مســئوالن آن قرار بگیرد.
وی همچنین بر هماهنگی بیــن مدیریت های فنی در 
راســتای ایفای تعهــدات و همچنین وصــول مطالبات 
شرکت تأکید کرد و از تالش های هادی رئیس الذاکرین 
در مدت اندکی که مســئولیت معاونت فنی را بر عهده 
داشــت قدردانی و ابــراز امیدواری کرد کــه روند رو به 
رشد شــرکت با تالش و پشــتکار و احساس مسئولیت 
کارکنان با ســرعت و دقت هرچه بیشــتری ادامه یابد.

علیرضا امیرحســنخانی معاون توسعه و پشتیبانی بیمه 
آرمــان نیز ضمــن خیر مقدم به روح الــه عظیمی ابراز 
امیــدواری کرد که معاونــت فنی با دانــش و علم روز 
دنیا و با برنامه ریــزی و کنترل هزینه ها، نظارت دقیق 
و مســتمر بر زیر مجموعه خود و بخــش های صدور و 
پرداخت شعب داشته باشد و در راستای بازنگری و اصالح 
فرایندها، ایجاد ارتباط تنگاتنگ با واحدهای فنی و سایر 
بخــش ها و وصول مطالبات گام بــردارد و تالش نماید.
كمیته وصول مطالبات بیمه میهن تشــكیل شد
به مصوبه هیات  با توجه 
مدیــره ،کمیتــه وصول 
بیمه  شــرکت  مطالبات 
میهن به منظور پیگیری 
و  مطالبــات  وصــول 
جلوگیری از متورم شدن 
حســاب بدهکاران بیمه 
ای و اســناد دریافتی تشکیل و اعضای آن با حکم مدیر 
عامل محترم و به شــرح ذیل انتخاب و منصوب شدند.

جنــاب آقــای دکتر رحیم لــوی بنیس عضــو محترم 
هیات مدیره شــرکت به عنوان رئیس کمیته و معاونین 
محتــرم فنی،مالــی و اداری و مدیریتهــای محتــرم 
مالــی ،حسابرســی داخلی، امــور شــعب وحقوقی به 
عنوان اعضای ثابــت، این کمیته را تشــکیل میدهند.

کمیته وصول مطالبات در راســتای مدیریت ریســک 
نقدینگی شرکت و به منظور نظارت و کنترل حسابهای 
دریافتــی و وصــول به موقــع مطالبات شــرکت دایر 
شده اســت و مقررشده هر هفته جلســات آن برگزار و 
موضوعات مربوطه مورد بحــث و تبادل نظر قرار گیرد.

اولین جلســه کمیته وصول مطالبات با حضور حد اکثر 
اعضــا در مورخ اول خردادمــاه 97 در دفتر جناب آقای 
دکتر رحیم لوی بنیس تشکیل و جناب آقای مددی مدیر 
حسابرسی داخلی به عنوان دبیر این کمیته انتخاب شدند.
بیمه رازی با عنوان جدید در لیگ برتر كشــتی
تیم کشتی آزاد بیمه رازی جویبار امسال تحت عنوان بیمه 
رازی بابل در مسابقات لیگ برتر کشتی شرکت می کند.

کیومــرث محرابی سرپرســت تیم های ورزشــی بیمه 
رازی در گفتگــوی اختصاصی با خبرنــگار خبرگزاری 
صداوســیما افزود: تیم کشتی آزاد ما ســال گذشته با 
نامه بیمه رازی جویبار در مســابقات لیگ برتر شــرکت 
کرد اما با توجه به حضور عالقمندان بســیار در شــهر 
بابل و رایزنــی هایی که حمید محمد نژاد رئیس هیئت 
کشتی این شــهر انجام داد، مسئوالن باشگاه بیمه رازی 
موافقت کردند تا امســال این تیم بــا عنوان بیمه رازی 
بابــل در رقابت های لیگ برتر کشــتی شــرکت کند.

وی گفت: ســال قبــل مربیگــری این تیم بــر عهده 
غالمرضا محمدی بود ولی امســال تیم بیمه رازی بابل 
با سرمربیگری محسن کاوه و همچنین مربیگری پژمان 
درســتکار و داود رخش خورشــید فعالیت خواهد کرد.

سرپرست تیم های ورزشی بیمه رازی افزود: خوشبختانه 
تیم خوبی در اختیار داریم و برای کسب عنوان قهرمانی 
در لیــگ برتر شــرکت خواهیم کرد. هــم اکنون با 13 
کشتی گیر قرارداد داخلی امضا کرده ایم و تصمیم گرفته 
ایــم تا بهترین های این رشــته را برای حضور موفق در 
لیگ برتر و کســب عنوان قهرمانــی در اختیار بگیریم.

محرابی افزود: عالقمند هســتیم تــا تیم های قدرتمند 
دیگری هــم در لیگ برتر حضور یابند تا شــرایط مالی 

مجید بختیاری، مدیرعامل بیمــه دی در این باره گفت: 
براســاس آیین نامه های شــماره 86 و 89 شورای عالی 
بیمه،امــکان عرضــه بیمه نامــه بــرای تامیــن تعهد 
پرداخت حقــوق ورودی در ترانزیــت داخلی و خارجی 
کاال، به جــای تودیع ضمانت نامه فراهم شــده اســت.
بختیاری با بیــان اینکه در چارچوب ایــن آیین نامه ها، 
شرکت های حمل ونقل بین المللی می توانند گواهی  بیمه 
موردنیــاز خود را تهیه کنند، توضیح داد: این گواهینامه 
در قالب قرارداد سه جانبه ای که در آن شرکت بیمه دی 
به عنوان بیمه گر، انجمن صنفی شــرکت های حمل و نقل 
بین المللی خراســان رضوی به عنوان بیمه گذار و گمرک 
ایــران به عنوان ذی نفع یا بیمه شــده حضور دارند، تهیه 
می شود. بختیاری با بیان اینکه به رغم رقابت در بازار بیمه 
کشور، انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی 
خراسان رضوی برای چهارمین سال با بیمه دی قرارداد 
همکاری بســتند، افزود: بیمه دی نیز به پاس قدردانی 
از بیمه گــذاران خود با تعیین چهار شــاخص وفاداری، 
وصــول مطالبات، میزان پرتفوی و مدیریت ریســک از 
اعضــای این انجمن قدردانی کرده اســت.وی ادامه داد: 
بیمــه دی با دارا بودن شــعب و نمایندگی های فعال در 
سراسر کشــور امیدوار است در چهارمین سال همکاری 
با گمرک مانند گذشته در حوزه حمل و نقل باثبات باشد.

همچنین رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های 
حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی به گفت: بیمه برای 
فعاالن اقتصادی امنیت خاطر می آورد و بیمه دی در سه 
سال گذشته نشان داد می تواند به شرکت های حمل و نقل 
بین المللی خدمات مطلوبی ارائه دهد. احمد زمانیان یزدی 
با بیــان اینکه در حوزه حمل و نقــل دو طرح بیمه ای با 
عنوان بیمه مسوولیت شــرکت های حمل و نقل در قبال 
صاحبان کاال و طرح تضمین مســوولیت شــرکت های 
حمل و نقل در قبــال گمرک داریم، افــزود: اینک 700 
شــرکت حمل و نقل که اعضای انجمن خراســان رضوی 
هستند، از این قرارداد استفاده می کنند و از سرویس دهی 
بیمه دی رضایــت دارند.  وی ادامه داد: به همین خاطر 
انجمن برای چهارمین ســال همکاری خود با بیمه دی 
را تمدیــد کرد.  یادآور می شــود، بیمــه دی در آخرین 
روزهای ماه رمضان با برگزاری ضیافتی در هتل پردیسان 
مشهد از انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی 
خراســان رضــوی و اعضــا قدردانی و براســاس چهار 
شــاخص وفاداری، مطالبات، مدیریت ریسک و پرتفوی 
شرکت های برترحمل و نقل خراسان رضوی را معرفی کرد.
اولویت اول بیمۀ آرمــان وصول مطالبات و ایفای 

تعهدات است

مدیر عامــل بیمه آرمــان در آئین معارفه سرپرســت 
جدیــد معاونــت فنی این شــرکت، اولویــت اول بیمه 
آرمــان را وصول مطالبات و ایفــای تعهدات عنوان کرد.
در این مراســم که امروز با حضــور قائم مقام، معاونان و 
مدیران شــرکت برگزار شد، روح اله عظیمی گل تبه به 
عنوان سرپرست معاونت فنی بیمه آرمان معرفی گردید. 
علیرضا بیانیان در این جلسه بر نقش محوری معاونت فنی 
در شرکت بیمه تأکید کرد و پایش و تحلیل مسائل فنی و 
کمک به هیأت مدیره و سایر معاونت ها در بررسی پرونده 
های خاص را از جمله وظایف مهم این معاونت بر شمرد.
مدیــر عامل بیمــه آرمان معاونــت فنی را بــه عنوان 
قلــب تپنــده شــرکت توصیف کــرد و افــزود تقویت
بخش های مختلف شرکت با استفاده از تکنولوژی های 
روز دنیا برای ادارۀ این معاونت بســیار ضروری اســت و 
الزم اســت هماهنگی و انتقال اطالعــات این حوزه به 

اخبار بانک و بیمه

دکتر صالح آبادی:
انرژی یکی از اهرمهای
 قدرت ما در منطقه است

بهتر برای کشــتی گیران فراهم شود. متاسفانه با وجود 
پتانســیل های بسیاری که در رشته هایی مثل کشتی و 
وزنه برداری وجود دارد ولی رقم قرارداد کشــتی گیران 
و وزنه برداران بســیار پائین اســت و نمــی توان درآمد 
مالی آنها را با والیبالیست ها و یا فوتبالیست ها مقایسه 
کرد. باشــگاه بیمــه رازی با هدف حمایت از ســرمایه 
های ملی در ورزش پا به این عرصه گذاشــته است و تا 
جائیکه امکان داشــته باشد به لحاظ مالی از ورزشکاران 
حاضر در رشــته هــای مختلف حمایــت خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هلدینگ 
خلیــج فارس به نقــل از منطقه ویــژه پارس :
عملیات فلرینگ در پتروشــیمی ها در راستای 

نجات جان انسان 
عملیات فلرینگ پتروشــیمی های جم و آریاساسول در 
راستای نجات جان یکی از غواصان پتروشیمی مبین بوده 
کــه در حین کار در آبگیر این پتروشــیمی دچار حادثه 
شــده بود و حداکثر تا 24 ســاعت آینده ادامه خواهد 
داشت . بر اساس این گزارش با تالش گروه های امداد و 
نجات غواص دچار حادثه شده نجات پیدا کرده و جهت 
مداوا به بیمارستان عسلویه منتقل شده است.همچنین  
تیم های عملیاتی جهت راه اندازی مجدد شــرکت های 
از سرویس خارج شده مشغول فعالیت شده اند و بزودی 
فعالیت این شــرکتها به روال عادی برخواهد گشــت .

دکتــر علی صالــح آبادی در نشســت مشــترک با 
اعضای فدراســیون صادرات انرژی وصنایع وابســته 
ایــران بــا اعالم ایــن مطلب افــزود: مــی توانیم از 
طریــق صادرات انرژی به کشــورهای آســیای میانه 
و همســایه، مبادالت تجــاری خود را ارتقــا دهیم.

وی ضمن توصیه به اعضای این فدراسیون برای ورود به 
پروژه های حوزه انرژی در کشورهای همسایه تصریح کرد: 
برای جذب سهامداران در پروژه ها بهتر است به اهلیت 
و میزان توجه به تعهداتشان دقت شود تا بانک توسعه 
صادرات که یک بانک دولتی است با مشکل مواجه نشود.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات که پیشتر با هدف بررسی 
و حل موضوعات مشترک نمایندگان این بانک را برای 
حضور در کارگروه مشترک با این فدراسیون معرفی کرده 
بود، برپایبندی این بانک برای ادامه همکاریها تاکید کرد.

اعضای فدراسیون صادرات انرژی در این جلسه با طرح 
دیدگاههای خود، راهکارهایی را در خصوص چگونگی 
مواجهه با تحریم آمریکا و اســتفاده از پتانسیل دیگر 
کشورهای اروپایی و آسیایی دراین عرصه ارائه کردند.
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پاالیشــگاه آبــادان نماد فرآوری نفت در ایران وپاالیشــگاه تهــران نمادتکنولوژی 
نویــن صنعت نفــت در ایران و اگــر این دو را بــا هم جمع کنــی و یک مخرج 
مشــترک بگیــری از اولیــن و بهترین البتــه کــه زآن ایرانول متولد می شــود.

روغن ایرانول با مهندس اسحاقی می تازد که از کشتیهای اقیانوس پیما تا سواری های 
آقازاده ها از آنان که دغدغه محیط زیست تا حفظ کیفیت قطعات داخل موتور ماشین 
دارند همه در یک صفت مشــترک اند و آن هم مصرف محصوالت ایرانول می باشد 
چون در کیفیت و روان کاری حرف اول را می زند و در صنعت بسته بندی جزو برترین 
ها قرار گرفته است و مدیریت ناب آن و ادب و متانتش از خاک خورده ی تحریریه 
خبری و تحلیلی رسانه ای رشد و نمو یافته است. خبر روز مجمع را در طی ده روز 

گدشته هر روز در سایت کار می کردم که به سهام داران، مژده 
به حضورشان را بدهم. در این شهر پُر ترافیک، افتان خیزان 
با هفتاد و اندی ســال وسبقه 50 ساله کار مطبوعاتی ارشد 
با شــوق به تاالر تالش در خیابان ولیعصر چهارراه پارک وی 
خودم را رساندم. هوای خنکای تاالر، تن خسته و روزه دار را 
به خود می کشید ولی شوق دیدار همکار پیشین و مدیرعامل 
امروز شــرکت نفت ایرانول برایم ارزشمندتر از ان بود که آرام 
بگیرم و او که به حرمت قلم به پا خواســت و با خنده بر لب 
مثل یک بچه مسلمان آبدیده در سنگر مسجد، خوشامدمان 
گفت که همه خستگی و ناالنی از وضعیت اقتصادی را از تن 
و روحمان برون ساخت. به راستی چه گران بهاایست حرمت 
به قلم و چه ارزشمند است آنکه می داند در سنگر خدمت بی 
منت همت آغازیدن کردن یعنی چه و با پاکدستی و خالقیت 
به ارزشمندی و اعال رساندن یک برند با تحول ویک ایده ناب 
چطور می توان نام را نامی ساخت. مهندس اسحاقی با توجه 
به منویات مقام معظم رهبری در امر اهتمام ورزی جدی به 
زنجیره فروش و جلوگیری از خام فروشی و صادرات محوری 
که از اصول اقتصاد مقاومتی تولیدی های با کیفیت ایرانی می 
باشــد از مدیران سرقطار صنعت کاربوده که بایست دکترین 
مدیریتش الگوی دیگران قرار گیرد باشــد که بادا چنین بادا. 
مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت نفت ایرانول در روز 
چهارشــنبه مورخ 23 خرداد ماه سال 1397، با حضور بیش 
از 91 درصد ســهامداران تشکیل شد. در گزارش جامع ارائه 
شده توسط مدیرعامل شرکت، به اهم نکات زیر اشاره گردید:

کــه ایــران 37 درصــد ســهم بــازار خاورمیانــه روانکار 
از  درصــد   27 شــرانل  میــان  ایــن  در  کــه  دارد.  را 
ســهم بــازار داخــل را به خــود اختصــاص داده اســت.

 Base به گفته مهندس اسحاقی در ســال گذشته صادرات
oil به صورت خام بیشترین حاشیه سود و فروش محصوالت 

finished کمترین حاشیه ســود را داشته است. که در راستای جلوگیری از خام 
فروشــی و تشــکیل زنجیره ارزش که از بیانات مقام معظم رهبری و خواست آحاد 
مردم می باشــد. در ســال 1396 شرکت بیشترین فروش محصول نهایی را نسبت 
به ســنوات گذشته داشته اســت که معادل با 160 میلیون لیتر بوده است . شایان 
ذکر اســت در ســال گذشــته 15000 تن صادرات روغن موتور به صورت نقدی 
داشته اســت صادرات محصوالت نهایی به عراق، پاکستان ، آسیای میانه می باشد.
و خبر بهتر آنکه روغن های دریایی در بهمن ماه ســال گذشته در شرکت روانکاران 
احیا تولید شده است همچنین شرکت برنامه دارد طی یک ماه آینده پنج محصول 

جدیــد را روانه بازار کند که چهار نوع آن محصوالت با گرید باال اســت .و تاییدیه 
شرکتهای بنز و رنو را دریافت کرده است موارد زیر از دیگر نکات خواندنی این گزار 
شــفاف و روشن بودند که تحسین دوســت و دشمن را در پی داشت؛ از دیگر اخبار 
خوب این تیم مدیریت یک دســت اعالم این نکته بود کــه پروژه مخازن صادراتی 
شرکت تا دو ماه آینده کامل می شود .ظرفیت این مخازن 25,000 تن است می باشد.

-اســتراتژی شرکت از سال 1395 به ســمت کاهش خام فروشی و افزایش فروش 
محصوالت نهایی است. -درصورتیکه شــرکت دید کوتاه مدت به سودآوری داشته 
باشــد، خام فروشی سود بیشــتری ایجاد می کند اما در نگاه بلندمدت، با حرکت 
به ســمت محصوالت نهایی، هزینه ها کاهش و حاشــیه ســود افزایش می یابد.
-در ســال 96 شرکت رکورد تولید، فروش و صادرات خود را 

شکسته و توانسته سود 212 میلیارد تومانی را محقق کند.
-در سال 96، شرکت ایرانول در میان 4 تولیدکننده داخلی، 
توانســته ســهم بازار خود را دو درصد افزایش داده و به 27 

درصد برساند.
- شرکت از ســال 1393 تاکنون به سمت فروش نقدی در 

بازارهای صادراتی حرکت کرده است. 
- برنامه شرکت برای سال 1404، اتمام خام فروشی است. تا 
به امروز خام فروشی شرکت 34 درصد کاهش داشته است. 
شرکت برای تحقق اهداف خود تا سال 1404 برای اتمام خام 
فروشی، باید ســاالنه 15 درصد خام فروشی را کاهش دهد.

- شــرکت در ســال 96، به برق و گاز شهری متصل شده و 
از این طریق بهای تمام شــده کاهش یافته اســت. اثر این 
کاهش در ســال 1397 مشهود خواهد بود. مخازن 25 هزار 
تنی در بندر ماهشــهر نیز در ســال 96 راه اندازی شده اند.

- از جمله ریسکهایی که متوجه شرکت نفت ایرانول و شرکتهای 
مشابه اســت، بازار رو به رشــد خودروهای هیبریدی است.
- شرکت ایرانول در حال همکاری با شرکت پتروناس مالزی 
است و توانسته با همکاری این شرکت روغن های دریایی تولید 

کند. 
شــده  تمــام  واکــس  اســالک  مالیاتــی  معافیــت   -
اســت و ترجیــح شــرکت بــه فــروش داخلــی اســت.
-کشــور امارات تعرفه 5 درصدی بــرای واردات وضع کرده 
اســت که شــرکت ایرانول در بهمن مــاه 1396 از طریق 
مناطق آزاد توانســته صادرات بدون تعرفه داشــته باشــد.
- تا ســال 1404، 10 پروژه بــرای راه انــدازی وجود دارد 
که بــه علــت افزایش نــرخ دالر و بــه تبــع آن، افزایش 
هزینــه پروژه هــا، اجــرای آنها بــه تعویق افتاده اســت.
- شــرکت از سالهای 91 و 92، حدود 4 میلیارد تومان طلب 

ارزی دارد که این مطالبات در حال پیگیری حقوقی هستند.
- قیمت مواد اولیه شرکت با افزایش قیمت جهانی نفت، رشد داشته است. از طرفی 
شرکت با ریسک تحریمها برای صادرات محصوالت و نیز تحویل ارز به سامانه نیما 

مواجه است.
- نرخهــای فروش داخلی شــرکت با احتمــال زیادی ممکن اســت افزایش یابد 
که پیش بینی شــرکت، افزایش 15 تا 20 درصدی نرخ محصوالت داخلی اســت.
- شرکت احتمال میدهد بتواند برای خرید خوراک خود که عمدتا لوبکات است، مانند 
شرکتهای پتروشیمی از ارز 3800 تومانی استفاده کند. اما این موضوع قطعی نیست.

رکورد تولید ، فروش و صادرات در سال ٩6شکسته شد
برندی خوش نام با سکانداری مدیری به نام

 ایرانول با اسحاقی می تازد

برنامه شركت برای سال 1۴0۴، اتمام 
خام فروشی است. تا به امروز خام 
كاهش  درصد  فروشی شركت 3۴ 
تحقق  برای  شركت  است.  داشته 
برای  تا ســال 1۴0۴  اهداف خود 
اتمام خام فروشی، باید ساالنه 15 
درصد خام فروشی را كاهش دهد.
شــركت در سال 96، به برق و گاز 
شهری متصل شده و از این طریق 
بهای تمام شده كاهش یافته است. 
اثــر این كاهش در ســال 1397 
مشــهود خواهد بود. مخازن 25 
نیز  بندر ماهشــهر  تنی در  هزار 
در ســال 96 راه اندازی شده اند.
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- اگر محصوالت شــرکت در لیست سامانه نیما وجود نداشته باشد، شرکت ترجیح 
میدهد صادرات داشته باشد. در غیراینصورت فروش اکستراکت به بازار داخل برای 

شرکت باصرفه تر است.
در ادامه در پاسخ به سواالت حضار به نکات زیر اشاره شد:

- با اعمال تحریمها، ریســک صادرات برای شــرکت وجــود دارد. با افزایش قیمت 
نفت، بهای تمام شــده شــرکت افزایش می یابد. با کاهش تولیــد خودرو، فروش 
شــرکت کاهش خواهد یافت. برنامه شــرکت حرکت به ســمت روغنهای دریایی 
و محصوالت های گرید اســت تا تمام ریســکهای نام برده شــده را پوشش دهد.

- در حــال حاضــر با وجود رقابــت قیمتی میان شــرکت ایرانول و شــرکتهای 
مشــابه، ایــن شــرکت محصوالت خــود را بــا 8 درصــد تخفیف می فروشــد. 
درصورتیکه افزایش نرخ اعمال نشــود، شــرکت این تخفیف را حذف خواهد کرد.

- اثر تحریمها بر همکاری شرکت پتروناس با شرکت نفت ایرانول قابل چشم پوشی 
نیست. به گفته مدیران شرکت، پتروناس اظهار کرده که طبق قوانین موجود حتی 
با اعمال تحریمها میتواند معادل 5 درصد ســرمایه خود را در این شــرکت سرمایه 
گذاری کنــد. حتی با قطع کامل همــکاری پتروناس، ایرانــول میتواند روغنهای 
تولیدی خود را که تاییدیه شــرکتهای بنز و رنو را دارا هستند، در بازار عرضه کند.

در پایــان ایــن مجمع با طنین صلــوات پی در پی مجمع نشــینان ضمن تقدیر 
و تشــکر از تــالش جهادگونه تیــم مدیریت شــرکت از مدیرعامــل توانمند تا 
مدیریــت مالی پاکدســت ، از امور ســهام و روابط عمومی پاســخگو تا کارکنان 
زحمتکــش، ضمن تصویــب صورت های مالــی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 
129 بــا تقســیم ســود 1000 ریالی به ازای هر ســهم به کار خود پایــان دادند.

پیام هیات مدیره
با استعانت از درگاه پروردگار متعال بار دیگر توفیق آن یافتیم تا کارنامه هیات مدیره 
شــرکت را پس از گذشــت یک سال به سمع و نظر ســهامداران کحترم برسانیم. 
امروز بســیار خرســندیم که با نگاه مهرورز پروردگار بزرگ، در پیشگاه سهامداران 
ارجمند و گران مایه می توانیم از ســربلندی ها و موفقیت های ارزشــمند ســال 
1396، بــه نیکی یــاد کنیم که همگی گواه ســرافرازی و نیک اندیشــی همه ی 
همکاران متخصص شــرکت نفت ایرانول در گذر این راه پرفراز و نشــیب اســت.

امید است با اجرای اهداف و برنامه های سال پیش رو و تکمیل برنامه های سال قبل 
و پیگیری چشم انداز و برنامه های بلندمدت شرکت شرایط مطلوب تری نسبت به 

گذشته ایجاد نمائیم.
چشم انداز شركت:

شــرکت نفت ایرانول قصد دارد در افق 1400 شــرکتی باشــد ســرآمد در عرصه 
تولیــد و تامین روانکار و محصوالت مرتبط در سراســر ایــران و منطقه، منطبق 
بر اســتانداردهای ملی و بین المللی و با توجه به حفظ محیط زیســت و همگام با 
آخرین دستاوردهای تکنولوژیکی ســاخت محصوالت، که دارای باالترین سهم در 
بازار مصرف کشور در محصوالت نهایی را داشته و سودآورترین شرکت نفتی ایرانی 
در بازار روانکار با تاکید بر حفظ منافع ذینفعان بویژه ســهامداران و مشتریان باشد.

استراتژی های شركت نفت ایرانول:
1- توسعه فرآیند بازاریابی و فروش

2- ارتقاء و بهبود بهره وری سازمانی
3- استراتژی تمرکز بمنظور راهبری در بازار

4- تکمیل پروژه ها و توسعه زیر ساخت ها متناسب با نیازها
تاریخچه

شــرکت ملي نفت ایران در راستاي خصوصي ســازي شرکتهاي دولتي و سیاست 
هــاي کالن دولت جمهوری اســالمی ایران مبني بر کاهــش حجم تصدي گري 
دولتي در حوزه غیر انحصاري و واگذاري امور به بخش خصوصي، با هدف توســعه 
مشــارکت این بخش در فعالیتهاي اقتصادي و صنعتــي، بمنظور افزایش کارآیي ، 
واحد های روغن سازی پاالیشگاههای تهران و آبادان را به سازمان تامین اجتماعي، 
صندوق بازنشستگی کشــوری و آســتان قدس رضوي واگذار نموده است که این 
واگذاري منجر به تاســیس شــرکت نفت ایرانول در 11 آذرماه سال 1381 گردید 

تاییدیه ها و گواهینامه ها 
شــرکت نفت ایرانول در راســتای حضور موثر در بازار داخل کشــور و بازارهای 
منطقــه ای و جهانی با فــرآوری و عرضه انواع روانکار مطابق با اســتانداردهای 
بیــن المللی کیفیتی و بهره گیری از دانــش و فن آوری های نوین، حفظ ثبات 
کیفیــت در محصوالت و کســب رضایت مشــتریان، تالش های مســتمری را 
پیگیری می نماید. اســتقرار سیســتم مدیریت یکپارچه و اخذ تاییدیه شرکت 
هــای معتبر جهانــی در زمینه ســاخت تجهیزات و قطعات بــرای روغن های 
خودرو )اعم از بنزینی، دیزلی و روغن دنده خودرو( موید این مطلب می باشــد.

و در بهمن سال 1391 سهام این شرکت در فرابورس پذیرفته و عرضه شد. شرکت 
نفت ایرانول اکنون در ســه بخش پاالیشگاه روغن ســازی تهران ، پاالیشگاه روغن 
ســازی آبادان و مجتمع ظرف سازی و بســته بندی به فعالیت خود ادامه می دهد. 

چشم انداز:
شــرکت نفت ایرانول قصد دارد در افق 1400 شــرکتی باشــد ســرآمد در عرصه 
تولیــد و تامین روانکار و محصوالت مرتبط در سراســر ایــران و منطقه، منطبق بر 
استاندارهای ملی و بین المللی و با توجه به حفظ محیط زیست و همگام با آخرین 
دســتاوردهای تکنولوژیکی ســاخت محصوالت، که دارای باالترین ســهم در بازار 
مصرف کشــور در محصوالت نهایی را داشــته و ســودآورترین شرکت نفتی ایرانی 
در بازار روانکار با تاکید بر حفظ منافع ذینفعان بویژه ســهامداران و مشتریان باشد.

ماموریت:
ما بر آنیم تا با اتکاء به نیروی توانمند داخلی و با استفاده از تکنولوژی روز با تولید، عرضه 
و تجارت انواع محصوالت روانکار در کشــور و منطقه با سودآوری مطلوب در جهت 

دستیابی به اهداف ذینفعان اقدام نماید.
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در کرسی ریاست مجمع یکی نشسته بود که بسیاری یک 
دیپلمات می شناسندش و آنان که چون کاتب این سطور 
موی ســپید به بهای عمر گرفته او را در ســنگر جهادی 
دیده که آثار پر برکتش در سنگر و عرصه صنعت ماندگار 
گردیــد. وقتی به تاالر پژوهشــگاه، دکتر صفری به همراه 
مهندس صدر قدم گذاردند طنین صلوات 92 درصد سهام 
دار فضای تاالر را عطرآگین کرد. بچه های اداری خوب و 
دلســوز مخابرات از روابط عمومی و امور سهام تا حراست 
و امور مالی با لبی خندان هدایت گر سهامداران بودند که 
نشــان از آن داشت این تیم مدیریت هم مشتی پُر دارد و 
هم اخالق مداری و وظیفه شناس را سرلوحه خود قرار داده 
اند. مدیر مودب روابط عمومی شــرکت، خوب اهل قلم را 
می شناخت و خوبتر حرمت می گذارد که حکم کیمیا پیدا 
کرده در بین مدیران دیگر. استاد زارعی محصول کشت و 
کاشته خود را به نیکی می دید با اینکه در مسند معاونت 
انجام وظیفه می کند و مدرس دانشگاه در حوزه ارتباطات 
اســت ولی خدمت بی منت و شفافیت را معنا می کند و 
این مختصر آوردم تا عرض کنم در کجایم و چه کســانی 
ما را در مجمع ســاالنه میزبان بودند. مخابرات بزرگترین 

در بازار معامالت بورسی و برترین در میان صد 
شرکت برتر کشــور آنقدر خدمت درش نهفته 
که مثنوی های هفتاد من خواهد تا نوشت ولی 
مخلص کالم آنکه یــک تیم مدیریتی با دانش 
فنی باال، بخوانید در حد اللیگا و فهم کاری بچه 
مســلمان های آبدیده در سنگر و بسیج که در 
وصف آنها باید نوشت فهم کار بسیار می دارند 
و نبض ارتباطات واقعی، به سرعت و با دقت در 
شرکتی که مخابرات خوانندش به بهترین نحو 
به سرپنجه تدبیر و هنر این مردان و زنان بزرگ 
اجرا می گردد و مخابرات ایران خرامان خرامان 
می رود تا در جهان امروز نامی باشــد نامی تر. 
مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام 

شرکت مخابرات ایران )سهامی عام( مورخ 1397/03/23 
در محل پژوهشگاه نیرو - سالن خلیج فارس برگزار گردید. 
در این مجمع که با حضور 98/43 درصد از ســهامداران 
حقیقــی و حقوقــی، اعضــای هیات مدیــره، نماینــده 
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، حســابرس و بازرس 
قانونــی برگــزار گردید، ریاســت مجمع بر عهــده آقای 
مهــدی صفــری بود کــه جنابــان همایــون رمضانی و 
رضا فاضــل در مقام نظــار اول و دوم و آقای ســیدرضا 
توکلی صبــور به عنوان دبیــر مجمع انتخــاب گردیدند.

در ادامــه بــا قرائــت گــزارش هیات مدیره بــه مجمع 
مربــوط به اهــم فعالیت هــای صورت پذیرفتــه در طی 
ســال مالی منتهی بــه 1396/12/29 و پس از اســتماع 
گزارش حســابرس و بــازرس قانونی، مجمع نشــینان با 
طنین صلــوات خود ضمــن تصویب صورت هــای مالی 
و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقســیم ســود 
400 ریالــی به ازای هر ســهم به کار خــود پایان دادند.

پیام مدیرعامل
افتخـار داریـم یک بـار دیگـر در قالـب گـزارش سـاالنه 

عملکـرد، فعالیت هـا و اقدامـات همـکاران را در شـرکت 
مخابـرات ایـران در معـرض نظـر سـهامداران محتـرم و 
عمـوم شـــهروندان میهـن عزیـز و گرامـی بگذاریـم. بی 
تردیـد، پـس از رســـانه ملـی، شـرکت مخابـرات ایـران 
را بایسـتی یکـــی از پرمخاطب تریـن نهادهـای کشـور 
دانســـت. درعین حـــال کـه خـود رســـانه ملـی نیـز 
بـر بسـتر خدمـــات ایـن شـــرکت فعالیـت می کنـد. 
شــرکت مخابــــرات ایــران به عنــوان قدیمی تریــن، 
مجرب تریــــن و گســــترده ترین اپراتــور مخابراتــی 
ایــــران، ضمــــن خدمات رســــانی در حوزه هــای 
ثابــت، ســیار و دیتــا بــه ده هــا میلیــون مشــترک 
در دورتریــــن نقــــاط میهــن اســــالمی، خــود را 
موظــف بــــه بسترســازی بــرای توســعه ارتباطــات 
مخابراتــی کشــور می دانــد و به رغــم ظهــور رقبــای 
جدیــد، در طــول نزدیــک بــه یــک دهــه از زمــان 
خصوصــــی شــدن، در تعامــل بــــا وزارت ارتباطـات 
و فنـــاوری اطالعـــات و سـازمان تنظیـــم مقـررات و 
ارتباطـــات رادیویـــی کوشـــیده فضـــای همـکاری و 
همدلـی بـا ایـن رقبـــا را گسـترش دهـد، چراکـه ایـن 

فضـا را در جهـت ارائـه خدمـات باکیفیـت بـه مخاطبـان 
و مشـــتریان ســـازنده و مفیـــد ارزیابـــی می کنـد. 
از اول دی مــــاه ســال 1396 ،بــــا شــکل گرفتــن 
ترکیــب هیات مدیــره جدیــد و واگــذاری مســئولیت 
مدیرعاملــی شــرکت بــــه اینجانــب، ضمــن تأکیـد 
بـــر ادامـه برنامـه تحـــول و توسـعه )موســـوم بـه ره 
نگاشـت پنجسـاله( چنـد موضـوع به عنـوان محورهـای 
اصلـــی فعالیـــت در دوره جدیـــد در رأس برنامه هــا 
قــرار گرفــت کــه اهــــم آن هــا عبــارت اســت از 
رســیدگی بــه وضعیــت معیشــتی و ارتقــاء کرامــت 
حرف هــــای کارکنــــان و نیــــز مشــــتری مداری. 
در راســــتای هــــدف نخســت، ســــامان دهی بــه 
وضعیــت کارکنــان، حــذف پســت های تشــریفاتی، 
بازنگــری در نظــام انتصابــــات و در راســتای هـدف 
دوم، برنامه ریـــزی بـــرای ایجـاد تنـــوع در خدمـات، 
افزایـش ســـرعت و کیفیـت خدمـــات و بهبـود نظـام 
پاسـخ دهی بـــه مشـترکین از جملـــه مـوارد مهمـی 
اسـت کـه صـــورت گرفـــت. از دیگـر مســـائلی کـه 

بـا توجـــه بـه شـعار ســـال گذشـته یعنـــی اقتصـاد 
مقاومتـــی در رأس برنامه های شـــرکت قـــرار گرفتـه 
بـود و بـــا تعیین»حمایت از تولیـد داخلـی« به عنـوان 
شـعار سـال جـــاری موردتوجـه جدی تـر قـرار خواهـد 
گرفـت، مسـئله توجـــه بـه ظرفیـت داخلـی در تأمیـن 
نیازهـــای مخابراتی کشـــور اســـت.  افتخـارات کسب 
شـــده در سـال گذشـته، ازجملـه کسـب رتبـه برتـر در 
بیسـتمین رتبه بنـدی صـد شـرکت برتـر ایـران، کسـب 
رتبـــه اول تبلیغـات در ســومین جشــنواره تبلیغــات، 
کســب رتبــه اول اپراتورهــای تلفــن همــراه توســط 
شــــرکت ارتباطــات ســیار، کســب ســتاره طالیــی 
روابــط عمومـی ایـران از چهارمیـن جشـنواره سـتارگان 
روابـط عمومـی ایـران، نشـانگر رونـد روبـه رشـد و ارتقـاء 
کیفـی شـــرکت در ایـن سـال بـوده اسـت. افتتـاح فـاز 
اول اتصـــال فیبـر نـوری بـه منـازل، رونمایـی از شـتاب 
دهنده ملـی شـرکت بـا نـام »شـاما«، راه انـدازی پرتـال 
تجـاری، افتتـاح پـروژه مرکـز نـوآوری فنـاوری اطالعـات 
و آغـاز بـه کار پـروژه سـتاره دیجیتـال، بخشـی از کارنامـه 
زریـن شـــرکت مخابـرات ایران در سـال گذشـته اسـت 
کـه در ایـن گـــزارش به تفصیـل در معـرض 
رؤیـت عزیـزان قـرار دارد.  بـا پیشـکش ایـن 
بـرگ زریـن، ضمـن سـپاسگزاری از زحمـات 
هیات مدیـــره سـابق شـرکت، به ویـژه بـرادر 
ارجمنـد، جنـاب آقــــای دکتــر ســراییان، 
و نیــــز، ضمــن قدردانــی از کوشــش های 
مدیــران، کارشناســان و کارکنــان شــرکت 
در اقصــی نقــاط کشــور، روزهــای پرامیــد 
و پربرکتــــی را در راه خدمت رســــانی بــه 

ملــت شــریف آرزو می کنــم.
وضعیت سهام و سهامداران

شـرکت مخابـرات ایـران بـا در اختیـار داشـتن 
سـهم عمـده ای از بـازار بـورس و بـه عنـوان 
یکـی از شـرکت های فعـال بورسـی و با داشـتن امکانات 
قـــوی، نقش تاثیـرگـذاری درتعییـــن شـاخص وحجم 
معامالت سـهام بورس کشـورایفامی نمایـد وبه عنوان یکـی 
ازبزرگتریـــن اپراتورها درمیـان196کشـــورعضواتحادیه 
بیــن المللــی مخابـــرات درحــوزه تلفن هــای ثابت و 
همـراه در کشـــور و خاورمیانـه فعالیـــت مـی نمایـد.

منافع همگرایی
محوریت فاز سوم ره نگاشت، یکپارچگی همراه و ثابت در 
قالب مفهوم FMC اســت. مزایای متعدد این یکپارچگی 
عملیاتی از میان تجارب بین المللی قابل ذکر اســت. هر 
چند یکپارچگی در عمل می تواند تعابیر مختلفی داشــته 
باشد و به شکل های گوناگونی پیاده شود، اما در این میان 
ما به دنبال حداکثرسازی هم افزایی بین دو بخش ثابت و 
همراه هستیم. ریر ساخت های شبکه و فناوری اطالعات 
، محصوالت یکپارچه و باندل، انواع اپلیکیشن های کسب 
و کار و عملیات، شبکه فروش و شبکه پیمانکاران و شرکا 
از جمله بخش هایی از کســب و کار هستند که به عنوان 
بخش های هم پوشان و هم افزا قابل برنامه ریزی هستند. 

نبض ارتباطات در شرکتی که مخابرات خوانندش
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وضعیت و جایگاه مخابرات ایران 
- برخورداری ازشــبکه تلفن ثابت بابیــش از30میلیون 

مشترک وضریب نفوذ 38,08 درصد
- ضریــب نفــوذ 20/37 درصــد خانــوار دراینترنــت 

)ADSL(پرسرعت
- دارابودن59 درصد ســهم بازار اینترنت پرسرعت کشور

ADSL(( براساس پورت منصوبه
بخــش  روزانــه  ترافیــک  ترابایــت  رکــورد3/700   -
بخــش  روزانــه  ترافیــک  ترابایــت  و2/150  همــراه 
روز( در  معادل5850ترابایــت  )مجموعــه  ثابــت 

- عبورازمــرز31 میلیــون مشــترک باندپهــن موبایل 
 G 4/5 و 18/440 سایت G راه اندازی 16/160 سایت -

3/9 توسط همراه اول 
ره نگاشــت تحول و توســعه شــرکت مخابــرات ایران

ره نگاشــت پنج ساله تحول شرکت مخابرات ایران، برنامه 
ای اســت که پــس از مطالعه و بررســی دقیق وضعیت 
این شــرکت، تحول بزرگی را در الیــه های مختلف این 
مجموعه ترسیم کرد و هدف پیشرو بودن در ارایه خدمات 
یکپارچه دیجیتال و سفارشی سازی شده برساسا خواسته 
مشــتری در کالس جهانی )افق 1400( می باشــد که با 
نقش آفرینی و همیاری تمامی کارکنان شــرکت محقق 
خواهد شــد. در این برنامه مشــتری به عنــوان قلب ره 
نگاشــت بوده و مجموعه مخابرات به دنبال آن می باشد 
کــه با تحلیل رفتار او به درک مشــترکی از نیازمندی ها 
و خواســته های مشتری دست یابد و لزوم تحقق این امر، 
دیجیتالی شــدن ارایه تمامی خدمات به مشــتری است. 
ایران در سال 1396 افتخارات شــركت مخابرات 
- انتخـــاب شـرکت مخابـرات ایـران بـه عنـوان شـرکت 
برتـــر گـروه ارتباطـات و  از ســـوی مدیریـت صنعتـی 
درارزیابـی یکصـد شـرکت برتـــر ایـران در سـال 96 و 

کسـب گواهینامـه
 ISO 10668 کسب استاندارد -

- کسـب اسـتاندارد مدیریـت کیفیـت - خطـوط راهنمـا 
 )10018:2012 ISO( جهـت مشـارکت و شایستگس افراد
- کســب رتبه ی نخســت صد برند برتــر ارزش آفرین 
- کســب رتبه ی اول در سومین جشنواره تبلیغات ایران 
- کسب گواهینامه ی مسئولیت اجتماعی در حوزه محیط 

زیست 
- کســب لــوح تقدیــر طراحــی برنــد و برندینــگ و 

هویــت بصــری ) برنــد تانومــا(
- اخــذ اســتاندارد رســیدگی بــه شــکایات مشــتریان 

)ISO (10002 و تندیــس رضایتمنــدی مشــتری 
- کســب ســتاره طالیــی روابــط عمومــی ایــران از 
چهارمیــن جشــنواره ســتارگان روابــط عمومــی ایــران 
- کسـب تقدیـرنامـه دومیـــن دوره جایـزه مسـئولیت 
اجتماعـی از کنفرانـس ملـی فرهنگ سـازمانی سـال 96
مهم ترین رویدادهای ســال 96 شــرکت مخابرات ایران
- برگزاری نشســت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 
مخابرات ایران و تصویب توزیع سود 333 ریال به ازای هر سهم

- بهره بـــرداری ازپـــروژه اتصـــال فیبـرنـــوری بـــه 
منـازل)تانومـــا( بـا آماده سـازی یک میلیـون و دویسـت 

هـزاراتصـال آمـاده واگـذاری در سراســر کشور 
- کســـب لـوح تقدیـر درنخســـتین جایـزه مسـئولیت 
اجتماعـی بنگاههـای اقتصـــادی بـا توجـه بـه ارزیابـی 

)GRI(مسـئولیت اجتماعـی بـا روش اسـتاندارد اروپـا
- موفقیــت روابــط عمومــی شــرکت مخابــرات ایــران 
بــه دریافــت تندیــس ســتاره طالیــی درچهارمیــن 
جشــــنواره ســــتارگان روابــــط عمومــــی ایــران
- انتخاب شــعار»همراه بامشتری-همگام بافناوری« برای 

سال96شرکت مخابرات ایران 
- رونمایی ازفاز سه شبکه ملی اطالعات و دولت الکترونیک 
با حضــور وزیــر محترم ارتباطــات وفنــاوری اطالعات 
- نام گذاری عنوان »شاما« برای شتاب دهنده ملی شرکت 

مخابرات ایران
- حضورشــرکت مخابــرات ایران در بیســت وســومین 
نمایشــگاه الکامــپ تهــران از30 تیرتــا 2 مــرداد96
- تجمیــــع و یکپارچــه شــــدن کدهــای خدماتــی 
درتمــــام مناطــــق مخابراتــی کشــــورکه تعــداد 
کدهــای خدماتــی از44 کــدبــه 5 کــد خدماتــی در 

کشــور کاهش یافتــه اســت
- آغازتجمیع مراکزمخابراتی مبتنی برفناوری فیبرنوری با 

هدف افزایش کیفیت وارتقاءبهره وری
- حضورفعال شرکت مخابرات ایران درهجدهمین نمایشگاه 
بین المللی صنایع مخابرات واطالع رســانی )تلکام2017) 
- امضـاءچهـارتفاهم نامـــه همـکاری بـــا وزارت ورزش 
وجوانـان-شـرکت ملـی پخـــش فرآورده هـای نفتـی- 
سـازمان لیـگ فوتبـال و شـرکت آریانـا گسـتر اسـپادانا
درنمایشــگاه  ایــران  مخابــرات  حضورشــرکت   -

تلکام2017بوسان کره جنوبی)3تا7مهر96(
- افتتاح مرکزنوآوری اطالعات مخابرات ایران وپروژه ستاره 

دیجیتال
- یکپارچه ســازی سامانه های کسب وکار مناطق استانی
- یکپارچه سازی سامانه های مانیتورینگ ومدیریت شبکه 

و ایجاد ناک مرکزی

- توسعه زیرساختهای فناوری اطالعات و دیتاسنتر 
- راه اندازی مرکزنوآوری فناوری اطالعات

- برگزاری مراسم بهره برداری وآیین آغاز به کارپروژه فیبر 
به منازل

- حضورفعال شرکت مخابرات ایران دریازدهمین نمایشگاه 
بین المللی رسانه های دیجیتال

- برگزاری آیین رونمایی وافتتاح پروژه های فناوری اطالعات 
- اجرای طرح تربیت 110مدیرشایسته

- برگــزاری پنجمیــن جشــنواره روابــط عمومی های 
برترشرکت مخابرات ایران در مشهد مقدس

- افتتـاح فـاز دوم شـبکه ملـی اطالعـات بـاحضـور وزیـر 
محتـرم ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات و آغـاز نخسـتین 

مرحلـه ساده سـازی ارائـه خدمـات در مراکـزمخابراتـی
- تفاهم نامه بادولت، قوه قضاییه،PSPها و...درراســتای 

تسهیل واگذاری ارتباط به این مشتریان
- توافق درخصوص ارائه خدمات بیت اســتریم با FCPها
- توسعه اکوسیستم محتواوارائه خدمات متنوع ارزش افزوده
- ســامانه یکپارچهاطالعات مشــتریان تجاری واپراتوره
- توسعه درالیه های NGN/IMS,IP انتقال ودسترسی 

 ALL-IP درراستای شبکه
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اندیشه بوتان را فراگیر کنید

چه  بوتــان  ببینیــد 
شرکتی است، که بوش 
دو سال وقت گذاشت یک 
قرارداد کم اهمیت را با ما نهایی 
کند!  وقتی نام بوتان می آید اندیشه نو، پشتکار، خالقیت و ابتکار تداعی می شود . بوتان 
از خیابان لختی یا همین خیابان سعدی فعلی در یک مغازه 4×3 آغاز کرد و در سفر، مرد 
میدان کار آبدیده شد و اندوخته سفر را به کار بست و گاز هدر رفت بسوز در هوای گرم 
جنوب را به کپسول کرده و در آشپزخانه ها به خدمت هم وطن آورد. چندی بعد بوتان 
از مرزها بگذشت و با پیشرویی برند لوازم خانگی در ایران، سهم جهانی از بازارهای ایتالیا، 
اسپانیا، آلمان و ... به خود اختصاص داد و کیفیت کار در بوتان نمونه شد بر همه صنعت 
گران تا الگوی کار گیرند از یک خاندان کارآفرین که با همتشان مرزها را در می نوردند برای 
اعتالی نام ایران.. به همین همت واال، اندیشه و تفکر محسن خلیلی عراقی و خاندان رهرو 
مکتبش در دروس دانشگاه و اصول مدیریت نشست و نام ماندگار برازنده قامت اوگشت.

به روز 97/3/8 ســاعت دو بعد از ظهر در کســوت سهام دار در مجمع ساالنه شرکت 
حضور داشــتم و تنها جمله ای که به ذهنم رســید این بود؛ اندیشه بوتان را فراگیر 
کنید. بگذارید دیگر مدیران از این پیشکســوتان و بزرگان درس و الگو بردرای کنند 
تا پیشــرفت حاصل شود. باشــد که چنین بادا.مهندس چنگیزی با تشریح فعالیت 
های یک ســاله شرکت و این نکته که با برون ســپاری و پرداخت حق العمل کاری 
ســعی کردیم قدمی نو در اداره شرکت برداریم افزود : ببینید بوتان چه شرکتیست 
که دو سال که بوش دو سال وقت گذاشت یک قرارداد کم اهمیت را با ما نهایی کند!

مدیریت شرکت با اعالم اینکه تحریم های آمریکا تاثیر آنچنانی بر سود دهی شرکت و 
کارکرد ارزش آفرینی آن نخواهد داشت اعالم کرد: ما نماینده انحصاری تولید، فروش و 
خدمات پس از فروش بوش هستیم و قاعدتا این قرار دادها با دید بلند مدت بوده است 
و ببینید که بوتان چه شرکتی است که بوش دو سال وقت صرف کرد تا قرار دادی به 
این کم اهمیتی به زعم شما نهایی شود.وی افزود در قرارداد با بوش سبد محصول را 
تکمیل کردیم، تا بتواتیم بازار خود را توسعه دهیم. در حال حاضر میزان قراردادی که با 
بوش داریم، خیلی عدد بزرگی نیست. بوش محصول به ما نمی دهد و قطعات می دهد 
و ما با برند بوش تولید می کنیم و ما به ازای خدمات قطعات را ارزان تر تهیه می کنیم.

او ادامه داد: در حال حاضر فعال شوفاژ است و بعد تر به محصوالت اضافه خواهد شد و 
میزان تولید هم در سال اول بیش از 7 هزار و برای امسال 20 هزار دستگاه خواهد بود.

گفتنی اســت، در نهایت بوتان به عنوان صادر کننده نمونه ایران، به ازای هر ســهم 
12 ریال سود تقسیم کرد و پاداش هیات مدیره نیز 25 میلیون تومان مشخص شد. 
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه صنعتی بوتان)سهامی عام( 
مورخ 1397/03/08 در خیابان ســهروردی برگزار گردید.  در این مجمع که با حضور 
70/49 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده 
آقای مهدی چنگیزی آشتیانی بود، که جنابان محمد تقی سمنانی و مسعود ابراهیمی در 
مقام نظار اول و دوم و آقای علیرضا غنجی فشکی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه بــا قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربــوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفتــه در طی ســال مالی منتهی بــه 1396/12/29 و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلــوات خود ضمن تصویب 
صورتهــای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول مــاده 129 به کار خود پایــان دادند.

پیام هیات مدیره
بطور کلی چند سال گذشته را می توان دهه چالش و نوسانات و بی ثباتی برای اقتصاد ایران 
دانست، که عوامل متعددی وضعیت اقتصاد و صنعت ایران را متاثر ساخته و پیامدهای 
متفاوتی نیز برای شرکتها ایجاد کرده است. تحریم های بین المللی سبب گسترش بخش 

های غیرقابل مبادله از قبیل مسکن، خدمات و بازرگانی شد که البته تداوم حیات آنها و 
متکی به تداوم رانت های نفتی بود و در عین حال منجر به شکل گیری حیات در بازار 
دارایی هایی مانند مسکن و مستغالت و سهام شد. تحریم های بین المللی نیز در ابتدا 
سبب وارد شدن یک شوک منفی بزرگ به اقتصاد ایران گردید که نهایتا با افزایش بی 
سابقه هزینه های مواد اولیه و وارداتو نهاده های تولید، منجر به وقوع یکی از شدیدترین 
رکودهای تورمی در تاریخ اقتصاد ایران شد. جریان مذکور با کاهش توان مالی دولت، و 
همچنین رکود تورمی منجر به کاهش هزینه های مصرفی و ایجاد فضای عدم اطمینان شد.
نوســانهای اقتصاد کالن، در بازارهای مختلف از قبیل بازار ارز، بازار مســکن و سهام، 
چالشهای عمده ای را برای سرمایه گذاران ایجاد نموده که روند تولید داخلی را تحت 
تاثیر قرار داد و با افزایش ســطح عمومی قیمتها و نوسانات مذکور، فعاالن اقتصادی 
چالشــهای عدیده ای را در راستای حفظ توان تولید و تعامالت مالی خود داشته اند.

صنعت در سال آینده
صنعت لوازم خانگی مشــابه ســایر صنایع موجود در کشــور، در چند سال گذشته 
تحت تاثیر نوســانات مختلف حاکم بر بــازار اقتصاد ایران بوده اســت. رویکردهای 
ناشــی از عدم امکان تحلیل اقتصادی شــرایط حاکم و همچنین چالشــهای بین 
المللــی از یــک طرف و مولفه هــای اقتصادی از قبیل کاهش تــوان حرید مصرف 
کننــدگان، عدم اطمینان از تامین بــه موقع قطعات و مواد مئــرد نیاز، محدودیت 
در تامین مالی ارزان قیمت، رکود تورمی حاکم بر اقتصاد شــرایط دشــواری را جهت 
تصمیــم گیری بــرای فعاالن بخش مذکور در ســال پیش رو فراهم نموده اســت. 

مرور كلی بر جایگاه شركت در صنعت و وضعیت رقابتی آن
شرکت گروه صنعتی بوتان بر پایه دانش، مهارت، تجارت کسب شده در زمینه تولید 
محصوالت تاسیســاتی و در سایه تالش و اثر بخشــی نیروی انسانی کارآمد، ضمن 
مدیریت چالشهای موجود، کماکان در رده های زیر مو قعیت خود را تثبیت نموده است:
صادرکننده نمونه ســال 1396 از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بار دوم

* سومین تولید کننده بزرگ آب گرمکن دیواری در دنیا
* اولین تولید کننده بزرگ آب گرمکن و شوفاژ دیواری در خاور میانه

* دومین تولید کننده بزرگ رادیاتور آلومینیومی در خاور میانه
* نماینده انحصاری بوش ترمو تکنولوژی در ایران )محصوالت گرمایشی و آب گرم خانگی(
* دارای بزرگتریــن شــبکه خدمــات آمــوزش دیده و مجرب در ســطح کشــور
گروه صنعتی بوتان نیز همانند سایر شرکت های فعال در صنعت تاسیسات از پیامد 
های موانع شمرده شده بی نصیب نبود، ضمن اینکه به دلیل ورود رقبای جدید داخلی 
و خارجی به بازار خود با چالشهای دیگری نیز در عرصه کسب و کار مواجه گردید. در 
نهایت علی رغم بروز موانع یاد شده، در نتیجه انتخاب استراتژی های اثر بخش و تمرکز بر 
نقاط قوت، موفق به بهره برداری از فرصتها و مدیریت اکثر تهدیدهای کسب و کار گردید 
و در اکثر موارد به نتایج در حد انتظاری دست یافت. در سال 1396 شرکت فعالیت های 
توزیع و فروش محصوالت بوش را شروع و در ... خط تولید این محصول را نیز آغاز نمود.

مرور كلی بر عملكرد شركت
میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم

رشد فروش گروه های محصول به شرح ذیل می باشد:
- رشد 6 درصد و 54 درصد فروش آبگرمکن داخلی و صادراتی
- رشد 27 درصد و 80 درصد فروش شوفاژ داخلی و صادراتی

- رشد 30 درصد و 44 درصد فروش رادیاتور داخلی و صادراتی
- رشد 17 درصد فروش قطعات یدکی داخلی

برنامه های آتی شركت:
* افزایش سهم بازار شوفاژ  * افزایش سهم بازار رادیاتور  * حفظ سهم بازار داخلی آبگرمکن  
* افزایش صادرات آبگرمکن  * افزایش صادرات شوفاژ و رادیاتور  * افزایش سود آوری
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کیفیت را با روغن موتورهای ایرانول تجربه کنید
تلفن واحد فروش : 88212999

www.iranol.ir

رشکت نفت اریانول



تایید سطح یک توانگری مالی
بیمه آرمان

از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

باالترین سطح در ایفای تعهدات
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