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رسم است كه در شرح عکس روی جلد نشریه سبقه ، رزومه و تحصیالت مدیر را به خطوط اول می نوشتیم ولی این 
بار طرحی نو می طلبد چرا كه این مدیر از جنس دیگر است. روزی در مجلس از مبارز ، چریک ، آزادیخواه ، دكتر 
شهید چمران در كنارم پرسیدند برای پست مدیریت تعهد مهم تر است یا متخصص -آن روزها این بحث بین چپ ها 
و انقالبی ها بسیار بود- دكتر در مقام پاسخ در آمد و گفت هیچ متعهدی مدیریت جایی كه تخصص آن را ندارد نمی 
پذیرد. هرگاه مهندس مرتضی داداش را می بینم این جمله ی هم رزم شهیدم به عینه در برابر دیدگانم رژه می رود 
و چه خوب بود اگر به تعداد انگشتان دست از این مدیران متخصص و متعهد می داشتیم.مدیری متعهد، متخصص 
و دلسوز كه می داند برای رسیدن به قله و فتح آن پله پله ، گام به گام با صالبت و با برنامه باید گام برداشت و رو به 
جلو حركت كرد. مهندس مرتضی داداش از جمله مدیرانی است كه نشان داده بِرند مدیریت بودن یعنی چه. مردی 
كه برای رسیدن به كمال و موفقیت پله پله، با صبر و حوصله برنامه ریزی می كند و به اجرایش اصرار و استمرار می 
بخشد. مدیری بی ادعا كه نشان داد چه سکاندار در صنعت لطیف آرایشی بهداشتی باشد و چه در صنعت زمخت 
كانی )مدیرعامل اسبق شركت توسعه صنایع بهشهر ، مدیرعامل شركت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان( ، 
چه در شركت های بزرگ سرمایه گذاری و چه در هلدینگ ها همیشه و همیشه از دل تهدیدها فرصت می سازد 
و عملکردی را برای ذینفعان رقم می زند كه دوســت و دشــمن برای هنر و تدبیر مدیریت او تمام قد ایستاده و دو 
دســت بر هم زده و به احترام كاله بر می دارند. مرتضی داداش مدیریست جهادی كه در سالهای اقتصاد مقاومتی 
نشان داد شاگرد اول بودن در صنعت با مدیرانی الیق میسر است. ایده های نو و خالقانه وی در كنار صرف كردن 
چندین باره فعل خواستن همراه با كوشش و تالش از وی مدیری ساخته است كاردان و كاربلد كه خدایش قوت.

کجایي َمشتي؟؟
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: ز   ا ست  ا پُر  ن  ا یر ا مین  ز ســر یخ  ر تا

اندیشی، خردورزی باورمداری، پذیرش نیک 
است: مدعا  ین  ا گویای  فردوســی  لقاسم  بوا ا چکامه 

داشتیم ما خرد  اگر  یزدان  به 
داشتیم می  این سرانجام  کجا 
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پیش ترها در روســتای زادگاه من ، كار به دست كاردان 
سپرده شده بود و زین  عملکرد نه گرگی بره می درید و 
نــه دزدی به باغ می رفت كه گردو زآن باغ به یغما برد.

یــاد دارم فردای ســیزده بدر، قرار شــد كورپه )به بره 
بزغاله تا شــش ماهگی گویند( را تقی پسر اصغر صنوبر 
نچرانــد و یک بنــده خدایی دیگر وظیفــه چوپانی را 
این بار عهــده دار شــود، چند نفر از گوســفند داران 
آمدند پیش كدخدا »من خود شــاهد بودم« و گفتند:
حاجــی خان، تقــی كورپه چرانــی را می دانــد، زبان 
ایــن بچه ها گوســفندها را می فهمــد و آداب در گله 
بودن یادشــان مــی دهدكه بزغالــه و بره پــروار می 
شــوند.این فهــم تقی كجــا و آن چوپــان دگر كجا؟ 
با این اُنس میان تقی و كورپه همگان آشنایند و... ...چوپان 
جدید این كار را بلد نیست، بدهید نره خر بچراند... این 
گفتمان هفتاد سال است ملکه ذهنم شده و امروز كه سخن 
سردبیر قرار است منقش شود و خانم سرخوش با آن آداب 
كاریش و جناب مهدی خان، سرسلسله نشریه، به اشارت 
صد سخن می گویند كه سخن سردبیر دیر شد و مجله 
دارد می رود چاپخانه و ...كاش اما یکی می گفت: در این 
قطعی های برق مکرر، بی آبی، گرمای سوزان، بی مهری 
مسئوالن و... من زخم دار از دهها درد و مسائل پیچیده 
در هم چه نویســم كه درخور صفحه باشد و فلک نشوم

بگذارید سوالی كنم و بعد جوابی و ....
- یکی از كم ارزش ترین پولهای دنیا را كدام كشور دارد؟
- كشــوری كــه دومیــن منابــع گاز جهــان را دارد.
- كشــوری كه ســومین منابــع نفت جهــان را دارد.
- كشوری كه یک ششم از ذخایر سنگهای قیمتی جهان را دارد.

- كشوری كه از لحاظ دارا بودن ذخایر زیرزمینی ومعادن 
و دارا بودن انواع فلزات و كانی در جهان رتبه دوم را دارد.

- كشوری كه بهترین فرش جهان را دارد.
- كشوری كه بهترین خاویار جهان را صادر میکند.

- كشوری كه بهترین پسته جهان را دارد.
- كشوری كه یکی از بهترین تولید كنندگان زعفران است.
- كشوری كه یکی از بزرگترین صادركنندگان آب و برق 

منطقه است.
- كشــوری كه 15درصد از آثار باستانی و تاریخی ثبت 

شده در یونسکو را دارد.
كشــوری كه تنوع طبیعی بی نظیرش باعث شــده با 
یکســاعت پرواز از مناطق ســرد با 20درجه زیر صفر 
)شــرایط اســکی روی برف( به مناطق گــرم با دمای 
35درجه )شرایط اسکی روی آب( دسترسی داشته باشد.
- كشــوری كــه درآمد زیــادی از اماكن دینــی دارد.
- كشوری كه یکی از مرغوبترین برنج های جهان دارد.
- كشــوری كه یکی از بهترین چای هــای دنیا را دارد.

- كشور زیبایی كه به دلیل تنوع ذخایر معدنی به بهشت 
معدن شناسان مشهور است.

و مهمتر از تمام اینها
 همــان كشــوری كه ســاالنه 150 تا 180 هــزار نفر 
تحصیلکــرده از آن بــه خارج فــرار میکنند!كه حدود 
5درصــد از آنهــا از نوابغ جهان محســوب میشــوند.
این كشــور صاحب كــم ارزش ترین پول دنیا اســت 

از مردمــش  از 30 درصــد  بیــش  كشــوری كــه 
زیــر خــط فقــر و محــروم از امکانــات زندگــی 
ســالم هســتند در ایــن تفکــرات غــرق بــودم كه.
جنابان ســرخوش لر و مهندس خلج با بیتی از حافظ 

هدایتم كردند؛
به می سجاده رنگین كن گرت پیرمغان گوید
كه سالك بی خبر نبود زراه رسم منزل ها

در روستا چرخ تحول بخوبی می چرخد چون مهندسی 
آبیاریش، حق آبش را محترم می دارد. بسان عقربه های 
ســاعت تخم و شخم ، داشــت و برداشت در پی هم در 
حركتند. بخشدار، ناله های اهل ده را می شنود كه كوه 
سارانم شده معدن پودر ســنگی . دیگر صدای كبک و 
بلبالن به گوش نمی رسد ولی تا دلت بخواهد انفجار تی 
ان تی و ارابه های سنگ بُر بَر دشتم در حال غرش است. 
منابع طبیعی و چشم سارانم شده تفریح گاه شهر نشینان و 
جوجه هایمان به سوغات آفت  شهری ها به پائیز نمی رسد. 
فرماندار این قصه پُر غصه را می خواند و اســتاندار این 
نجوا را كه از بن دندان روســتا است را می شناسد. خدا 
می داند تا این حاشــیه نوشته طبق مقررات پاسخ داده 
شــودجایگاه به دیگری سپرده شــده و روستا از نو می 
آغازد تــا بتواند در آرامش دهات خود را ســامان دهد!.
این قصه پُر غصه را آوردم تا نشان شود از آنچه ما داریم نمی 
داریم! امیركبیر به قبله عالم می نویسد مملکت را نمی شود 
با سفارش خاله و عمه اداره كرد و ... خطاكار در هر مقام و 
منصب باید در ترازوی نشیند و عدل و حکم بر او اجرا گردد.
اســتاد دولت آبادی مــی گوید: یاد بگیریــم به پدران 
ننازیم بلکه به فرزندان خود چگونــه بودن را بیاموزیم.
برویم اما بــه اصل مطلب و حاج عرب نجار كه خدایش 

رحمت كند، می گفت:
بذر و تخم دارم و بنیه و وســیله شــخم دارم و مهمتر 
اینکه قدرت كشــت خدا بمــن داده و دارم، از مرزكش 
پانی تا ماله صاف كنــی گردو،همه را خود حریفم پس 
چرا كندوله را پُرنداشــته باشم؟ چرا از شیر میش روغن 
زرد نســازم؟ علف ســیالک، آب مرجومک، سایه مغار 
و یاطاق قاش كلب یوســف از شــیر، كــره، روغن زرد، 
كشــک، پنیر، ماست، دوغ، گوشــت شیشک و اتلیک 
به حرمت امام زاده قاســم در این والیت به حد نیازمان 
هســت .به بركت نان حالل این دنیا و بهشــت زالل و 
حوری در اون دنیا. بیا كه بزنیم و برقصیم و بخوریم .... .
در شهر گوش به خبر رادیو و چشم به خبر سیما كه دالر 
گران شد و طال گرانتر. تخم مرغ پیدا نمی شود و آب در 
شهرها برای خوردن یا نیست یا اگر وجودیتی به اسم آب 
دارد فارغ از رنگش آنقدر شور است كه نپرس؟؟؟راستی 
مــی دانی من همه نیازهای خود را دارم و آنچه ندارم به 

دردم نمی خورد. دالر به چکارمان آید؟ صفرعلی وسمقی 
كه با خر، مایحتاج  ما را بار می كند و گردو و بادام نخود و 
لوبیا با پارچه و كفش و كاله، پایاپای مبادله می كند دالر 
نمی شناسد. علی قلی كفاش زبردستی كه با چرم احمد 
همدانی دورگیو نواری می زند كه كفش نو شده مثل كفش 
نوی عیدی می شود یا اوستا میرزا كه آرخالوقی می دوزد 
كه از مکتب تا دامادی برایت می ماند یا  اوستا عباسعلی 
كه سر را برای سال می تراشد و یا علیرضا و حسین قلی 
در حمام گرم و تمیز كه صدای اهلل اكبر شیخ ابراهیم را 
در صبحگاهــان به آن و كوه می پیچد و دو بیتی هایش 
آدمی را مســت می كند دوبیتی هایی كه  وصف والیت 
خداســت، بله اینجا روستاست دست به پَِركارش نزنید 
حرمت شیخ و  ریش سفید بجاست در حمام و سلمانی، 
در عروســی و عزا بی منت به یاری صاحب می شتابند. 
آوای اهلل اكبر های در آخرین روز درو و چاله بکت )عقب 
افتاده( و دیگ آب گوشت صلح خواهی به جوش كه همه 
مهمانان اش را درچاله بکت میخواند تا دست و روی هم را 
ببوسند تا نباشد كه در درو گندم بی حرمتی از كسی به 
كسی رفته باشد. دست اتحاد و دوستی به هم داده برای 
خرمن كوبی یا علی گفتن و یاری رساندن به كسانی كه 
طناب و االغ ندارند برای تهیه هیزم وزمستان و گرمایش.

حاصل هر دو روز دوش شــیر به خانه سیدین و سیده 
بردن، و شوالیه های خوش پوش و خوش سوار آراسته بر 
پاالنهای با زینت راهی به اطراف برای دعوت به عروسی 
وهاالی و هاالی زن و مرد، دســت بر دست هم با نوای 
شــبان الال و شبان حسین قلی، شب نشینی های پای 
كرسی و قصه های ناب اسماعیل ُچپیش ، اصغر صنوبر 
و مشهد حســین رضا اصفهانگی و ُقمری خوانی حسن 
عباسلو و امیرارســالن خانی حاجی خان از شش دانگ 
حواسی ابوالفضل موال از  شاه اسماعیل تا كوراوغلی عاشق 
از خســته قاسم »علیه رحمه« و تعزیه هفتاد و دو تن تا 
قصه حضرت یوسف و غزوات بدر و اُحد و خندق و مراسم 
كوســه گردی و.... روستا را غرق در شادی و كار مقدس 
می داشــت و از راه حالل ،لذت بخشی پاشیده می شد. 
امروز بر در و دیوار روســتا وقف هــای واقعی و مجازی 
كالمتی مثل فودال، بورژوا، خان مالک، ســرمایه دار زالو 
صفت نشســته و دیگر آواز خروس ســحر بر اذان شیخ 
ابراهیم ســبقت نمی گیرد. ریش سفید اعتبار پیشین 
ندارد و دولت شده بابای بی در آمد و بی پول و ما شدیم 
بچه نُُنــر بی مدعا مانده ایم در میان ســنت و مدرنیته 
بخوانید زنجیره اشــتباهات دولت تا جایی كه تکرار می 
شود. مشکالت مالی در تاریخ ایران پدیده جدیدی نبود. 
بــا این همه تا پیش از ورود مدرنیته به كشــور و بر هم 
خوردن توازن اقتصاد ســنتی، كار ویژه ای درون همان 
اقتصاد پاسخگوی نیازهای كشور بود اما با ورود مدرنیته 
و نهادهای مدرن این وضعیت دگرگون شد و دولت دیگر 
قادر به كنترل شرایط اقتصادی كشور نبود. به این ترتیب 
اصالحاتی متناسب با وضعیت جدید ضروری می نمود.

یکی از نخستین اصالحات در حوزه مالیه توسط امیركبیر 
صورت گرفت. او در یک اقدام اولیه به این منظور كوشید 
تا مشــکل كمبود عایدات نسبت به هزینه های كشور را 
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جبران كند. در نخستین اقدام تالش شد از هزینه هایدولت 
و دربار بکاهد. این اصالحات تا آنجا پیش رفت كه حتی 
برای شاه كه تا پیش از آن بی حساب از خزانه سهم می برد 
مقرری تعیین شد. اوضاع مالیاتی وضعیت دیگری بود كه 
ساماندهی به آن در اولویت اصالح قرار گرفت. در نخستین 
گام تالش شد مالیات حکام والیات را كه تا پیش از آن 
از پرداختمالیات ســرباز می زنند، وصــول كند تا از این 
گذر كمبود بودجه جبران شود. به عالوه با رسم دیرپای 
رشوه گیری كه در ساختار اداری ایران معمول بود مقابله 
كــرد. به این ترتیب در میان هفت وزارتخانه ای كه برای 
این دوره تعریف شده بود، وزارت مالیه نقش مهمی داشت 
و اصالحات صورت گرفته در چارچوب آن بخش مهمی 
از فعالیت های اصالحی دوران امیركبیر را شامل می شد.

منابع درآمد دولت
در این زمان منابع عمده در آمد دولت شامل مالیات های 
مستقیم از جمله مالیات بر اراضی مزروعی، احشام و اغنام، 
كســبه و اهل حرفه و مالیات بر معادن می شد. نکته ای 
كه در مورد مالیات ها اوضاع را پیچیده می كرد، یکسان 
نبودن منشــأ مالیات ها و نحوه وصول آنها بود. البته این 
امر تا حدود زیادی ناشــی از وضعیت معیشتی، اوضاع 
جوی و استعدادهای اقتصادی حاكم بر مناطق مختلف 
كشور بود. در مناطق شهری مالیات برای كسبه و تجار 
وضع می شــد. در نواحی روســتایی زمین محلی برای 
دریافت مالیات بود و در میان ایالت و عشــایر، احشــام 
و اغنام منبع عمده اخذ مالیات به حســاب می آمدند. در 
بســیاری از موارد این انصاف حکام محلی بود كه میزان 
آن را تعییــن می كرد و حتی ســهم دولت نیز تا حدود 
زیادی بســتگی با همکاری آنها با دولت مركزی داشت.
درآمد عمده دیگری كه دولت می توانست انتظار تامین 
بودجه را از منبع آن داشــته باشد، »عایدات گمركی« 
بود. این بخش از درآمد اما به طور مستقیم توسط دولت 
وصول نمی شد بلکه تا سال 1278ه.ش دولت گمركات 
را به اشــخاص كه عمدتا از ایالت مناطق مرزی بودند، 
اجاره می داد و سهمی از آن را دریافت می كرد. با این حال 
گمرک نیز به زودی در زمره امتیازات این عصر به بیگانگان 
سپرده شد و در ابتدا روسیه و سپس انگلیس موفق شدند 
سهم كمتری را برای كاالهای وارداتی خود پرداخت كنند 
كه این امر به زودی باعث به هم خوردن توازن در بازار و 
غیرقابل رقابت شدن كاالهای ایرانی در برابر اجناس خارجی 
شد. ورود نوز بلژیکی به مجموعه گمرک ایران و ریاست او 
نیز نه تنها كار را آسان تر نکرد بلکه بر پیچیدگی امور افزود.
پســت و تلگراف منبع درآمد دیگری بود كه آن نیز به 
یک هیات اتریشی واگذار شد و از این رهگذر نیز مبالغی 
از درآمد بــه دولت تعلق می گرفت. ضرابخانه دولتی در 
اختیار وزارت مالیه قرار داشــت. پس از تاســیس بانک 
شاهنشــاهی این بانک متولی ضرابخانه شد و در دوره 
مظفری اداره آن به وزارت داخله واگذار شــد. ضرابخانه 
نیز برای مدتی به بلژیکی ها سپرده شد و بخشی از در آمد 
آن در اختیــار دولت قرار می گرفت. خالصه جات از دیگر 
منابع اصلی درآمدهای دولت ها در ایران به شمار می رفت 
و در دوره های مختلف بسته به میزان اقتدار و حوزه نفوذ 
دولت ها، میزان خالصه جات نیز متفاوت بود. كار تصاحب 
زمین ها به عنوان خالصه در دوره قاجار نیز ادامه داشت و 
حاصل این زمین ها یکی از منابع درآمد به شمار می رفت.
معادن ایران در این زمان چندان قابلیت استفاده نداشتند. 
نخســت آنکه وسایل مناســب به منظور حفاری وجود 
نداشــت و گذشته از آن حتی اگر كسانی امکان حفاری 
پیدا می كردند، به جهت فقدان راه های ارتباطی مناسب 
كار حمل ونقل آنها با دشواری مواجه بود. به عالوه چون 
در ایران صنایع چندانی برای بهره برداری از معادن وجود 
نداشــت، همین مقدار كشف و حمل شــده را نیز باید 
به صورت خام به فروش می رساندند. به این ترتیب اگرچه 
معادن بســیاری در خاک ایران وجود داشت اما در آمد 
آن چندان قابل توجه نبود. گذشــته از این منابع، دولت 

از طریق پاره ای از امور اداری نیز كســب درآمد می كرد. 
صــدور تذكره عبور و مــرور و جواز برای 

مسافران از جمله این درآمدها بود. به 
مرور امتیازات نیز در زمره درآمدهای 
اصلی دولت قرار گرفت كه هم به صورت 

داخلی به شماری از رجال و شاهزادگان و 
هم به كشــورهای خارجی اعطا می شد.

چالش های نظام مالی ایران
زمانی كه كشــوری بــر ســر راه ارتباطی 

غرب به شــرق قــرار دارد، بایــد از وضعیت 
ممتاز اقتصادی برخوردار باشــد. یعنی دست كم 

رونقتجارت می توانســت اوضاع اقتصاد ایران را سامان 
دهد اما فقــدان مدیریت موجب شــد چنین فرصتی 
خود زمینه ســاز بحران شود. از یکسو توجهات سیاسی 
از طرف قدرت هــای جهانی را افزایش داد و از ســوی 
دیگر تجارت در این محدوده كــه آزادی رفت و آمد را 
در پی داشــت، موجب نوعی آزادی پولی نیز شد. وضع 
به گونه ای بود كه كاروان های شرقی با پول های آسیایی 
و قافله های غربی با مسکوكات مناطق اطراف مدیترانه 
مایحتاج خود را در ایران تهیه می كردند. به این ترتیب 
پول های مختلفی در كشــور رواج داشــت و سیستم 
خاصی در جهت كنترل نوع معامالت وجود نداشــت.

1( بحران پولی
در طول قرن نوزدهم پول ایران روندی نزولی را ســپری 
می كرد. به این ترتیب قیمت ها باال می رفت و در نتیجه 
آن نه تنها مردم قدرت خرید خود را از دست می دادند، 
بلکه دولت نیز نمی توانســت هزینه ها و مخارج خود را 
كنترل كند و به این ترتیب روزبه روز مقروض تر می شد 
و دست به دامان خارجی ها به منظور استقراض می شد. 
درست در همین میانه كه مصلحان ایرانی می كوشیدند 
شاه را با تحوالت دنیای جدید آشنا كنند، خزانه خالی 
بود و این امر نیز دلیل دیگری برای وام های خارجی شد.

كاهش ارزش پول ایران علل گوناگونی داشــت. در این 
زمان پول ایران عمدتا مبتنی بر نقره با پشتوانه طال بود. با 
كاهش قیمت جهانی نقره، همه كشورهایی كه پول رایج 
آنها وابسته به نقره بود، الجرم با كاهش ارزش پول خود 
مواجه شدند اما در مورد ایران عامل دیگری نیز در كنار 
این امر وجود داشت و آن وزن و عیار سکه های داخل ایران 
بود كه با كیفیت مرغوبی ضرب نمی شد. چراكه سیستم 
مركزی نظارت مركزی بر اوزان وجود نداشــت و در هر 
والیتــی به گونه ای جداگانه بر این امر نظارت می كردند. 
البتــه این كار با رعایت امانت صورت نمی گرفت چراكه 
حکام محلی با دستکاری در ضرب سکه سود سرشاری 
به جیب می زدند. نکته دیگری كه كیفیت پول ایران را 
در برابر ارزهای خارجی نازل كرد، هم شکل نبودن آن به 
جهت همان مشکل فقدان نظارت مركزی بود. تا زمانی 
كه قیمت جهانی طال و نقره دگرگون نشده بود این امر 
چندان به چشم نمی آمد. تغییر این نرخ برابری و تفاوتی 
كه نســبت به نرخ برابری آنها در خارج از كشور وجود 
داشت، موجب شد كه سکه طال مورد تجارت قرار بگیرد.

به این ترتیب افراد ســکه های طال را از كشــور خارج 
می كردند و می توانستند مقدار و درصد بیشتری نسبت 
به ایران سکه نقره وارد كند و از این رهگذر سود كالنی 
به دست آورند. در این شرایط مقدار طال به عنوان پشتوانه 
پول به شــکل قابل مالحظه ای كاهــش یافت و البته 
مشــکل به اینجا ختم نمی شد. دخالت دولت به منظور 
حل مشــکل، اوضاع را حادتر كرد. یعنی دولت به جای 
تالش در تغییر نرخ برابری مسکوكات، اقدام به جمع آوری 
سکه های طال كرد كه این امر به احتکار هرچه بیشتر طال 
و نایاب شــدن آن انجامید. ورود دستگاه ضرب سکه و 
ضرب پول سیاه و سکه مسی برای امور روزمره نیز كاری 
از پیش نبرد. با افزایش نرخ جهانی مس، نرخ برابری پول 
سیاه در برابر قران نقره افزایش پیدا كرد البته در آن زمان 
گفته می شد كه این تغییر برابری در نرخ ها از سوی دربار 

دنبال می شــود 
تا بــه موجــب آن ســودی به 
دســت آورده و كمبــود بودجه خود را جبــران كند.

2( بحران تجاری
راه حل دیگری كه از سوی دولت ایران برای جبران نقصان 
مالی دنبال شد، باز كردن درهای كشور به منظور ورود 
ســرمایه های خارجی بود ولی چون در شــرایط ضعف 
با قدرت های خارجی مواجه می شــد اغلــب قراردادها 
به صورت امتیاز بود و ماهیت اســتعماری داشت. ایران 
به  رغم موقعیت سوق الجیشی مناسبی كه داشت، فاقد 
راه های ارتباطی برای تســهیل عبور و مرور بود و برای 
نیل به ســایر مقاصد كشــورهای خارجی ناچار بودند 
ابتدا راه های ارتباطی را در ایران تســهیل كنند. به این 
ترتیب ماهیت اغلب قراردادهــای خارجی در دوره اول 
واگذاری امتیازات، مربوط به راه های شوســه و راه آهن 
شمال و جنوب بود كه به روسیه و انگلستان واگذار شد.

در زمینه تجارت نیز ایران نمی توانست چندان دست باال را 
داشته باشد چون یک جامعه كشاورزی چیز چندانی برای 
صادرات نداشت. در كنار محصوالت كشاورزی، مقداری 
مواد خام نیز به كشورهای اطراف، روسیه و انگلستان صادر 
می شد. در مقابل نه در داخل ایران اعالم نیازی برای ورود 
صنایع وجود داشت و نه كشورهای خارجی مایل بودند از 
سود سرشار واردات كاالهای مصرفی به ایران صرف نظر 
كنند. در چنین شرایطی امتیازات گمركی از یک سو و 
صنعتی بودن اجناس غربی كه منجر به كاهش قیمت آنها 
می شد، محصوالت ایرانی را به طور كامل به حاشیه راند.

3( بحران مالیات ها
اقدام بعدی دولت افزایش میزان مالیات ها بود كه به نظر 
نمی رسید تصمیم درستی باشد چراكه در شرایطی كه 
دولت در تنگنا به سر می برد، مردم نیز با تورم فزاینده و 
افزایش چهار تا هشت برابری نرخ كاالها مواجه بودند. در 
این زمان مالیات نه به زمین و نه به مالک تعلق می گرفت 
بلکــه بر محصولی بود كه از زمین حاصل می شــد كه 
معموال یک دهم كل محصول را شامل می شد. با افزایش 
نرخ مالیات ها این رقم تا حدود 30 تا 40 درصد افزایش 
پیدا كرد. حتی دولت به زمین دارانی كه قبال مالیات خود 
را در قالب سهمی از محصول پرداخت می كردند، فشار 
وارد می كــرد تا آن را به صورت نقــدی پرداخت كنند.

از ایالت نیز مالیاتی مبتنی بر شمار احشام دریافت می شد 
اما در مقایســه با زارعان در فشار كمتری قرار داشتند. 
از امــوال تجار معموال مالیات دریافت نمی كردند و آنها 
بیشــتر درگیر عوارض گمركی بودند، با این همه برای 
این گروه نیز امنیت كافی در سایه حکومت استبدادی 
وجود نداشــت. ایــن جمعیت گاه ناچار می شــدند به 
تقاضای دولت پولی را به دولت قرض بدهند كه معموال 
بالعوض بود و حتی بســیار پیش می آمــد كه دولت 
اموال آنها را بدون هیچ ضوابط قانونی تصاحب می كرد.
هیچ كدام از این روش ها نتوانست كسری بودجه را جبران 
كند و دولت ناتوان تر از همیشه با فشارهای اقتصادی دست 
به گریبان بود. فشارهایی كه باید آن را در كنار دیگر عوامل 
از دالیل اصلی انقالب مشروطه ارزیابی كنیم. متعاقب این 
انقالب با تشــکیل مجلس شورای ملی بخش عمده ای 
از توجهات مجلس مصروف رفع مشــکالت اقتصادی 
شــد و در این مســیر برخی از چاره اندیشی ها از جمله 
استخدام مستشاران خارجی در دستور كار قرار گرفت.
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ژاپن و کره شدن کاری نداشت اگر 
چون مهندس مرتضی داداش چندین نفر می داشتیم

بیش از نیم قرن اســت در بازار ســرمایه، سیاست 
و فرهنگ با اســب قلم ِســیر می كنم، از مدیران و 
نخست وزیران سیزده ساله تا دولتمردان امروزی و 
از ابتدای انقالب و آغاز جنگ تحمیلی تا فصل های 
سازندگی و گفتگوی بین تمدنی، از خلوت سازان تا 
مدیران منصوب، از آقــازاده ها و ژن خوب تا عربده 
كش ها و گروه فشــار، از منم منــم ها تا بگم بگم 
ها، از كهریزک ها تا برج ســازها، از مسافر مغضوب 
كانادا تا همین تركیه محبوب بغل گوشــیها و ...می 
خواهم بگویم بگذریم ولی پیشتر كه فکر می كنم و 
در بُعد اعتماد به توانمندی و پتانسیل مدیران صف 
كه بیشتر غور و تفکر می كنم دو صد بیشترافسوس 
می خورم كه ژاپن و ُكره شدن برایمان كاری نداشت 
اگر چون مهندس مرتضی داداش به تعداد انگستان 
دو دســت می داشتیم و با ارج و قرب، دیسیپلین و 
دكترین كاریشان را الگو قرار داده و همت آغازیدن 
می كردیم. مگر نه این است كه كشورهای پیش رفته 
امروز با پول منابع طبیعی به این درجات نرسیده اند 
و همه چیز پول نیست و منابع انسانی - بخوانید مدیر 
متخصص- ارزشــمندترین دارائی های یک جامعه 
محســوب نمی شوند. مگر همین كشورهای حاشیه 
خلیج فارس كه پولشان از پارو باال می رود توانستند 
یک المپ َسرَدرخانه شان را تولید كنند؟ یا مگر در 
آفریقای به آن بزرگی و یا آمریکای جنوبی وســیع، 
كم منابع طبیعی هست؟ در همین و نزوئال مگر نفت 
فوران نمی كند، معادن و دریا و جنگل مگر ندارد؟!! 
پس چرا مردم از گرسنگی پشت نانوائیها زنبیل می 
گذارند؟؟؟ مسئله فقدان مدیرانی كارآمد بوده است و   
كشورداری را مدیریت صحیح الزم است كه كشور را 
مدیر می سازد و ملت آنگاه پیرنواز است كه كاروانش 
را، ساربان ره پیموده و منزل شناس هدایت گر باشد.

حاج مرتضی از ســنگر بسیج آبدیده شــده و از پَر 
قنداق، نوای حســینیه ارشــاد را شنیده و در جمع 
دكترین شــریعتی، مطهری و استاد میناچی درس 
عمل و علم آموخته و به میدان كار، از ســنگر آمده 
است. مردی و مدیری اخالق مدار، مودب و كاردان 
در بازار ســرمایه كه با تدبیر و هنرش نگذاشــت در 
این روزهای سخت اقتصادی احدی از كار بی كار، یا 
حقوقی عقب افتاده یا در شركتی، برندی خدشه دار 
شــود كه ارج و قرب این سیاست ورزی صادقانه در 
نوک كاری باورش بوده است. به روز مجمع، مهندس 
مرتضــی داداش ایــن مدیر محقق و خبره، پشــت 
تریبون هتل ارم، گزارش عملکرد سیدكو را به سمع 
و نظر سهامداران رساند كه هم سود خوبی آورده بود 
و هم دعای خیر كه بدرقه راهش شــد، این عمل و 
علم هر ساله كاریش است كه هم سود می آورد و هم 
دعای خیر می خرد و هم ارزش آفرینی می ســازد.

مجمــع عمومــی عادی ســالیانه صاحبان ســهام 
شركت ســرمایه گذاری و توســعه صنایع سیمان 
)سهامی عام( روز شــنبه مورخ 97/03/29 در محل 

هتل بــزرگ ارم واقــع در تهران تشــکیل گردید:
در ایــن مجمــع كه بــا حضــور 97/06 درصدی 
ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده 
آقــای عباس نعیمی بود، كه آقــای مهدی ثامتی و 
خانم مستوره اسدزاده در مقام نظار اول و دوم و آقای 
علیرضا فاطمی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه بــا قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمع 
مربــوط به اهم فعالیتهای صــورت 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 با تقسیم سود             
145 ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
ضمن عرض ســالم و احترام حضور سروران گرامی 
و ســهامداران محترم، خداوند متعال را شــاكریم 

كه بار دیگر در ســایه الطاف بــی دریغش، توفیق 
خدمتگذاری را به ما عطا فرمود تا تمام توان خویش 
را در طبــق اخالص نهاده و در راســتای توســعه 
و شــکوفایی ایران عزیزمان، در ســایه حمایتهای 
ســهامداران محتــرم، گامهای بزرگــی را برداریم.

آرمان شــركت در نیل به اهداف و رســالت اخالقی 
و اجتماعــی، همواره بر ارزش افزایی منافع صاحبان 
سهام استوار بوده و كلیه مدیران و كاركنان مجموعه 
با نگاه بر نوآوری، رشــد و بهبود مستمر فعالیتها و 
كسب عایدات بیشــتر ماموریت یافته اند. عملکرد 
و دســتاوردهای شركت در طول ســالهای فعالیت 
و همچنیــن موفقیــت هــای حاصل شــده، خود 

دلیلی بر این مدعاســت كه شركت سرمایه گذاری 
و توســعه صنایع سیمان)ســهامی عام( از جایگاه 
مناســبی در صنعت ســیمان برخوردار می باشد. 
در سالی كه گذشت، شركت سرمایه گذاری و توسعه 
صنایع سیمان با توكل بر خداوند متعال، كار تیمی، 
مسئولیت پذیری و انجام درست كار درست و در سایه 
همراهی سهامداران محترم، ضمن كنترل و رعایت 
سهمیه های توزیع مصوب انجمن صنفی كارفرمایان 
صنعت سیمان،كاهش و كنترل هزینه های تولید در 
مجموعه و مدیریت منابع انسانی، همچون سالهای 
گذشــته موفق گردید تا به اهداف مالی و عملیاتی 
شــركت در قالب بودجه تدوین شــده، دســتیابی 
نموده و رضایت ســهامداران محترم را جلب نماید.
اینک ضمن تشکر از سهامداران محترم كه با اعتماد 
و همراهی خود، دستیابی به اهداف شركت را در سال 
گذشته میسر ساختند، تالش خواهیم نمود تا در سال 
1397 تیز با تکیه بر الطاف الهی و با پشتوانه نیروهای 
مدیریتی در مجموعه، امین اعتماد همگان بوده و در 
ســایه تعهد و تالش ، شاهد ادامه مسیر رو به رشد 
شركت و تامین منافع و رضایتمندی ذینفعان باشیم.

با امید اینکه در سال حمایت از كاالی ایرانی، شاهد 
توفیق در آن صنعت ملی و زیربنایی كشــور باشیم. 
سیمان به عنوان یکی از اصلی ترین تامین كنندگان 
نیازهای اساسی فعالیتهای سازه ای است، بطوریکه 
از یک ســو در بخش ســاختمان از مصالح اصلی به 
شــمار می رود و از سوی دیگر در اجرای پروژه های 
عمرانی و زیربنایی، راه ســازی، ســد سازی، كانال 
كشــی و رویه های بتنی، نقشی تعیین كننده دارد. 
از طرف دیگر، صنعت سیمان یکی از صنایعی است 
كه به سرمایه باالیی نیاز دارد و بازگشت سرمایه آن 
طوالنی مدت و مصرف انرژی نیز در آن بســیار باال 
می باشد، بطوریکه برای تولید هر تن سیمان به 60 
تا 130 كیلوگرم از سوخت فسیلی یا مشابه آن و نیز 
100 تا 110 كیلووات برق نیاز است. به دلیل هزینه 
باالی حمل و نقل ســیمان، معموال تولید و مصرف 
آن به صورت منطقه ای می باشــد. تقاضای سیمان 
رابطه نزدیکی با ســطح توســعه اقتصادی كشــور 
یا منطقــه و جایگاه آن در چرخــه اقتصادی دارد.
طبق برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
صنایع سیمان، خودرو، فوالد، نساجی و پوشاک، تایر 
و تیوب، لوازم خانگی و كاشــی و ســرامیک هفت 
صنعت منتخب اســتراتژیک هســتند كه بیشترین 
نقش را در شــاخص های منتخب از جمله ســهم 
ارزش افزوده، اشــتغال زایی، صادرات، سهم از بازار، 
مزیت نســبی و زنجیره تامین )به عنوان مواد اولیه 
یا كاالی نهایی( و ســطح دانــش و فناوری دارند و 
در روند توســعه صنعتــی به آنها تکیه می شــود. 

چشم انداز
حضور به عنوان برترین هلدینگ سیمانی در منطقه 
و خاورمیانــه و یکــی از پیشــگامان اصلی صنعت 

تــالش خواهیم نمــود تا در ســال 1397 
نیز بــا تکیه بر الطــاف الهی و با پشــتوانه 
نیروهای مدیریتی در مجموعه، امین اعتماد 
همــگان بوده و در ســایه تعهــد و تالش ، 
شــاهد ادامه مســیر رو به رشــد شركت و 
تامین منافع و رضایتمندی ذینفعان باشــیم.
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ســیمان در عرصه جهانی تامین و توزیع محصوالت 
 )World Class( ســیمانی با عملکــرد جهانــی
با برخــورداری از كارآمدترین ابزارهــا و توانمندی 
هــای مدیریتی، تکنولوژیکی و ســرمایه انســانی.

ماموریت
حداكثر ســازی ســود پایدار و بلندمدت شــركت 
ســرمایه گــذاری گروه توســعه ملــی در صنعت 
ســیمان و ایجــاد ارزش پایــدار بــرای ذینفعان

اهداف
- مدیریت ســرمایه گــذاری و دارایی ها در صنعت 
سیمان و خروج شــركت های زیان ده، كم بازده و 

غیرمرتبط از مجموعه 
- مدیریت اصالح و پرتفوی ســهام شــركت ها به 

منظور افزایش سهم بازار
- التزام شركت به عملکردهای زیست محیطی پایدار 
و پیشروبودن در زمینه مســئولیت های اجتماعی

- برنامه ریزی و پیاده ســازی استراتژی های نوین 
بازاریابــی و مهندســی فروش با رویکــرد حفظ و 
توســعه بازارهای داخلــی و صادراتی در راســتای 
افزایش و رشد سهم موثر بازار در شركت های تابعه

- افزایش و رشد سهم تولید، فروش داخلی و صادراتی 
نسبت به سایر رقبا در كشور و ایجاد مزیت های رقابتی

- ماموریت وارتقاء ظرفیت، كیفیت و تنوع محصول با 
توجه به مزیت های رقابتی موجود در شركت های تابعه
- مدیریت و ارتقاء شــاخص های بهره وری، قابلیت 
های ســازمانی و توسعه كمی و كیفی منابع انسانی 

در شركت های تابعه 
- اصالح ساختارها و روش های مدیریتی در شركت 

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

- ایجاد و گسترش ظرفیت های تکنولوژیکی، علمی 
و مدیریتی در شركت های تابعه

- تدوین نظام اطالعاتی به روز و كارآمد با ایجاد تحول 
سیســتماتیک و نرم افزاری در شــركت های تابعه
- مدیریــت منابــع مالی شــركت هــای تابعه با 
اســتفاده از ابزارها و اســتراتژی هــای نوین مالی

- ایجــاد هم افزایــی و مدیریت زنجیــره ارزش در 
شركت های تابعه

- مدیریت سوخت و انرژی در جهت كاهش سهم انرژی 
در بهای تمام شده محصوالت در شركت های تابعه 

برنامه هاي آینده
برنامه ساالنه فعالیت كمیته حسابرسي براي سال مالي 
منتهي به 29 اسفندماه 1397 براساس نظرات كمیته 
حسابرسي و دغدعه هاي هیات مدیره تهیه و اهداف 
و مســئولیت هاي كمیته حسابرسي را در چارچوب 
اختیارات آن طبق منشور مصوب كمیته حسابرسي 
پوشــش مي دهند و مشــتمل بر موارد خواهد بود:

- ارتقاي نرم افزاري سطح كیفي كنترلهاي داخلي و 
مستندسازي آنها

ارتقای سطح كیفی گزارشــات كنترلهای داخلی و 
مستندسازی نرم افزاری آنها

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

- نظارت مستمر بر اجراي برنامه كمیته حسابرسي  
و حسابرسی داخلی

- نظارت مستمر بر هماهنگي و تشکیل كمیته هاي 
حسابرسي شركتهاي فرعي

در پایان ضمن تشکر و قدرداني در خصوص پیگیري 
گروهي و تیمــي امور كمیته هاي حسابرســي، به 
منظــور ارتقاي فرهنگ مســئولیت پذیري و انجام 
درست كارهاي درست، امید است با توكل بر خداوند 
متعال این بازوي توانمند هیات مدیره و ابزار كارآمد 
تحقق شعار شــركت بیش از پیش مورد حمایت و 
پشــتیباني بوده و موجبات موفقیت بیشتر و توفیق 

روزفزون را فراهم آورد.
سهم شركتهای تابعه و وابسته CIDCO از صنعت 

در سال 96

سهم شركت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان 
)ســهامی عام( از تولید كلینکر و سیمان كشور در 
12 ماهه ســال 96 با توجه به درصد ســهام خود 
در شــركتهای تابعه و وابســته )شــركتهای تابعه 
100 درصد و ســایر شركتها بر اساس میزان درصد 
سهامداری سیدكو( نزدیک به 6.6 میلیون تن كلینکر 
و 5/9 میلیون تن ســیمان بوده است كه به ترتیب 
معادل 11/4 و 10/7 درصد از كل تولید كشور است. 
مجموع ســیمان توزیع شــده توســط كارخانجات 
كشور طی ســال 1396 نزدیک به 55 میلیون تن 
میباشد كه 5/9 میلیون تن آن متعلق به شركتهای 
زیرمجموعه CIDCO میباشــد كه در واقع سهم 
CIDCO برابــر 10/8 درصد كل توزیع ســیمان 
ســال 1396 بوده اســت. همچنین ســهم شركت 
ســرمایه گذاری و توســعه صنایع سیمان )سهامی 

عام( از صادرات كلینکر و ســیمان كشــور در سال 
96 بــه ترتیــب 29/8 و 8/4 درصــد بوده اســت.

عملکرد صادراتی مجموعه شركتهای تابعه و وابسته 
شركتهای تابعه و وابسته CIDCO را می توان به 
دو گروه اصلی تقسیم نمود. گروه اول شركت هایی 
مانند شركت سیمان شمال، شركت تولیدی سیمان 
فیروزكوه، شــركت ســیمان فراز فیروزكوه و گروه 
صنایع ســیمان كرمان را در برمــی گیرد. موقعیت 
جغرافیایی این گروه شركتها به گونه ای است كه جز 
در مورد سیمان های خاص، مزیت ویژه ای در حوزه 
صادرات ندارند و لذا تمركز خود را به كســب سهم 
بازار داخلی معطوف كرده اند. گروه دوم شركت های 
صادراتی مجموعه را تشــکیل میدهند. در این گروه 
شركت بین المللی ســاروج بوشهر )به عنوان اصلی 
ترین شــركت صادراتی( عمدتــاً بازارهای صادراتی 
جنوب كشور )كشورهای حاشــیه خلیج فارس( را 
هدف گرفته و نیم نگاهی نیز به بازارهای دورتر دارد. 
شــركت ســیمان مازندران نیز در بازارهای شمالی 
كشور به ویژه آذربابجان، روسیه و تركمنستان مزیت 
صادراتی دارد. سیمان قائن در بازارهای شرق و شمال 
شرق كشور شامل كشورهای افغانستان، تاجیکستان 
و تركمنســتان، فعال اســت و ســیمان اردبیل نیز 
حضوری تثبیت شــده در بــازار آذربایجــان دارد.

شركت های سیمان مازندران- سیمان ممتاز كرمان 
- بین المللی ساروج بوشهر - سیمان آرتا اردبیل - 
سیمان قاین - سیمان شمال - گروه صنایع سیمان 
كرمان - ســیمان فراز فیروز كوه- سیمان نیزار قم- 
سیمان غرب- سیمان داراب- تولیدی سیمان فیروزكوه 
مجموعه شــركتهای فوق در سال 1396 نزدیک به 
1/2میلیون تن ســیمان و 2/1 میلیون تن كلینکر 
صادر كرده اند) ارقام مورد اشاره بدون لحاظ نمودن 
درصد ســهامداری CIDCO در شركتهای مذكور 
بــوده و خالص صادرات در شــركتها می باشــد(. 
قابل توجه اســت كه صادرات ســیمان در مجموعه 
شركتهای باال در ســال 96 نسبت به سال 1395 
حدوداً 2 درصد كاهش و صادرات كلینکر 18 درصد 
افزایش یافته اســت. درآمد حاصــل از صادرات نیز 
در ســال مورد گزارش در شــركتهای تابعه نسبت 
به سال گذشــته افزایش 44 درصدی داشته است.

توکل بر خدا
کار تیمی

مسئولیت پذیری
انجام درست کار درست
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مهندس گزین برندی در مدیریت و صنف این كشور 
است مدیری كه توانست در بحران این سال ها شركت 
را سر و سامان داده و برای جهش مطلوب آن را آماده 
ســازد. تفکر خالق و مدیریت راهبردی او نوید بخش 
آن اســت كه با تنوع بخشــی در محصوالت ، نوآوری 
، كســب دانش فنی روز و البته كیفیت و اعتبار باالی 
نیرو ترانسی بر این باورمان بیشتر عینیت می بخشد 
كه در پس این برنامه ریزی كوتاه مدت - میان مدت 
و بلندمــدت مدال افتخار ملی و برنــدی خوش آوازه 
كه ســودی شــیرین می آورد در یک شیب صعودی 
مناسب اتفاقی اســت نزدیک و نزدیک تر،. خدا قوت. 
مجمع عمومی عادی ســالیانه شــركت نیروترانس 
)ســهامی عام( مورخ 4/6/ 1397 در محل شــركت 
واقع در شــیراز كیلومتر 3 جاده تركان برگزار گردید.
در این مجمع كه با حضور 92 درصدی ســهامداران 
حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان 

بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی 
برگزار گردید، ریاســت مجمع بــر عهده آقای 
خلیل پارســا بود كــه جنابان علــی فریمان و 
عین اله صالحــی در مقام نظار اول و دوم و آقای 
اكبر گزین به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
در ادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع 
مربوط به اهم فعالیت هــای صورت پذیرفته در 
طی ســال مالی منتهی به 1396/12/29 و پس 
از استماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشــینان با طنین صلــوات خود ضمن 
تصویب صورت هــای مالی و تنفیــذ معامالت 
مشمول ماده 129 با تقســیم سود 150 ریالی 
بــه ازای هر ســهم بــه كار خود پایــان دادند.

پیام هیات مدیره
خداي را ســپاس كــه بار دیگر توفیــق آن یافتیم تا 
كارنامه هیات مدیره شــركت را پس از گذشــت یک 
ســال به ســمع و نظر ســهامداران محترم برسانیم 
تا ضمن بررســی و نگرشــی كلی بر عوامل موثر در 
نتایــج به دســت آمده در عملکرد ســال مالی مورد 
گــزارش، برنامه های آتی شــركت را تشــریح نماید.

هیات مدیره و مدیریت شــركت معتقد است موفقیت 
های كسب شده در سایه الطاف خداوند متعال و حمایت 
سهامداران محترم حاصل شده است. تعامل مطلوب و 
استفاده از نظرات و انتقادات سازنده سهامداران محترم بی 
تردید چراغ راه نیل به اهداف ما در آینده نیز خواهد بود.

هیــات مدیره با بهره مندی از تــالش و همکاری بی 
دریغ تمامی مدیران و كاركنان شــركت در سال مورد 
گــزارش اهتمام خود را معطوف به بهره برداری بهینه 
از ظرفیت های شــركت، سرمایه سهامداران و توسعه 
فعالیت های خود نموده و به فعالیت ها تداوم بخشیده و 
زمینه مساعدی برای ادامه فعالیت و رقابت فراهم آورد.  
امید اســت با اجــراي اهــداف و برنامه های ســال 
و   1396 ســال  برنامه هــای  تکمیــل  و   1397
پیگیــري برنامه هــای بلندمــدت خــود شــرایط 

مطلوب تــری نســبت بــه گذشــته ایجاد شــود.
هیات مدیــره امیدوار اســت كه در ســال جــاري با 
اســتعانت از ایزد منــان، تالش كاركنــان و اعتماد 
ســهامداران محترم بتواند در صیانت از منابع شركت 
و منافــع ســهامداران گام هــای مؤثری را بــردارد.

آنچــه توانســتیم لطــف خدا بــوده اســت و آنچه 

پیــش رو داریم بــا امید به عنایت بــه او خواهد بود.
مرور كلي بر وضعیت و تحوالت صنعت مربوط در 

سال مالي مورد گزارش
در ســال مالي مورد گزارش شركت توانست علي رغم 
مشکالت ناشــي از تحریم های بین المللی، مشکالت 
نقدینگي مشــتریان، فروش محصوالت را به گونه ای 
مدیریت نماید كه به فروش مناســبي دســت یافته و 
همچنین با مدیریــت بر منابع نقدینگــي، عالوه بر 
انجام عملیات جاري، پروژه های خــود را انجام دهد.

شركت با تنوع بخشی در سبد محصوالت و زمینه های 
موضوع فعالیت ســعی دارد موقعیت كلی را در فضای 
كســب و كار حفظ نماید و آنرا بــه روز آوری نماید.
مرور كلي بر جایگاه شركت در صنعت و وضعیت 

رقابتي آن در سال مالي مورد گزارش
در بازار محصول به دلیل امکان واردات، رقباي خارجي 
وجود دارد كه تاكنون با اعمال روش های گوناگون ازجمله 
حفظ و ارتقای سطح كیفي محصول، كنترل قیمت ها، 
تنوع بخشــی به محصوالت، خدمات پس از فروش و 
حمایت های تعرفه ای دولت محترم از ســاخت داخل، 
به خوبی ســهم اصلي را در بازارهاي داخلي داشته ایم.

شركت نیروترانس با تکیه بر سابقه فعالیت طوالني در 

كشور ازلحاظ جایگاه و اعتبار، حائز موقعیت ممتازي 
اســت. عوامل موثــر بر موفقیت شــركت را می توان 

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

ب- كیفیــت مطلوب محصــوالت و ارائــه خدمات 
پشتیباني مناسب

ج- تنوع بخشی به محصوالت
د- برخورداري از دانش فني روز جهاني

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

در امر صادرات تبیین و اجرا می گردد.
بیان برنامه ها و چشــم انداز وضعیت 

شركت برای سال مالی آتی
شركت نیروترانس به بهبود، بهینه سازی و 
توسعه محصوالت موجود و گسترش بازار و 
توسعه مشاركت در سایر شركت ها می پردازد. 
شركت در بازار داخلی پیشرو خواهد بود و 
به گســترش صادرات توجه خاص خواهد 
داشــت و تالش می نماید كه همکاری های 
متقابل با شــركت های صاحــب فناوری و 
صاحب نــام در عرصه جهانی را گســترش 
داده و بــا توســعه فناوری هــای موردنیاز 
در شــركت به اعتبار جهانی دســت یابد.

برنامه های آینده شركت؛
- رئــوس فعالیت های عمــده برنامه های 

شركت در سال 1397 به شرح زیر است؛
1- دستیابی به میزان فروش محصوالت بالغ بر 1/397 

میلیارد ریال
2- احداث و بهره برداری از نیروگاه 2 مگاواتی خورشیدی
3- بهره برداری از خط تولید 4 مگاواتی فاز سوم نیروگاه 
گازی در شركت فرعی توســعه نیروی آرمان شریف
4- پیگیــري پروژه هــاي توســعه اي و مطالعاتــي

5- بهره برداری از سیستم پروسس و روغن زنی خازن 
های اصالح ضریب قدرت

6- حمل و نصب و بهره بردرای سیستم ریخته گری 
رزین برای جایگزینی خط قدیمی

7- تولید و تایپ تســت محصول جدید ترانس های 
جریان 400 كیلو ولت با مقره ســیلیکون رابر تحت 

ABB لیسانس شركت
8- فروش پست های GIS برای اولین بار در كشور

9- آبی نمودن كوره های برقی خط قدیمی تولید ترانس 
های فشار متوسط بمنظور كاهش مصرف انرژی برق

10-انجام فرایند افزایش سرمایه شركت فرعی تامین 
قطعات و تجهیزات ســرو نیرو شــیراز به مبلغ 150 

میلیارد ریال.

ش
خو

سر
قه 

دی
ص

برنامه های مدون مدیریتی مهندس اکبر گزین در نیرو ترانس
تنوع بخشی به محصوالت و حفظ کیفیت با برخورداری از دانش فنی و روز جهانی
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مراســم نمادین زنگ معامالت پنجمین ســالروز اولیه 
سهام سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین در 
بورس تهران روز سه شنبه 19 تیرماه برگزار شد. مراسم 
اعطای لوح این شــركت و همچنین نشســت خبری 
با حضور مدیران ارشــد مالی این شــركت برگزار شد .

دكتر مخدومی در این نشســت خبری نشــان داد كه 
عالوه بر عالمی در میدان عمل یک ســروگردن باالتر از 
همه اســت.حرمت به قلم و اصحاب رسانه در این مدیر 
برجسته نهادینه است و از استون های این فرزانه ماست.

بازگشــایی معامالت روز سه شــنبه 19 تیرماه بورس 
تهران، در قالب مراســمی نمادیــن و با حضور مدیران 
ســرمایه گذاری نفت گاز و پتروشیمی تأمین )تاپیکو( 
برگزار شــد و زنــگ آغاز معامــالت به صــدا درآمد.

 در مراســمی نمادین پنجمین ســالروز عرضه سهام 
ســرمایه گذاری نفت گاز و پتروشیمی تأمین در بورس 
اوراق بهــادار تهران، به محمــود مخدومی مدیرعامل 
تاپیکو ســپرده شــد تا بــا نواختن زنــگ معامالت، 
دادوستد ســهام در بورس اوراق بهادار تهران آغاز شود.

ســرمایه گذاری نفــت گاز و پتروشــیمی تامیــن با 
ســرمایه به مبلغ 81 هزار و 500 میلیارد ریال، یکی از 
50 شــركت برتر در بــورس اوراق بهادار تهران اســت.

همچنین تاپیکو كســب عنوان برترین شركت بورسی 
را براساس ســرمایه ثبتی به خود اختصاص داده است.

ســرمایه گذاری نفت گاز و پتروشــیمی تامین در بین 
ناشــران بورســی، جایگاه پنجمین شــركت به لحاظ 
بیشــترین ارزش بازار بــه نام خود ثبت كرده اســت.

 اعضای هیات مدیره سرمایه گذاری نفت گاز و پتروشیمی 
تامین شامل محمدحسن پیوندی رئیس هیأت مدیره 
)غیرموظف(، جواد داوری آشتیانی نایب رئیس هیأت مدیره 
)غیرموظف(، محمود مخدومی مدیرعامل و عضو هیأت 
مدیره و اسالم خسروی عضو هیئت مدیره )موظف( است.

در حاشــیه این مراســم محمود خدومــی مدیرعامل 
ســرمایه گذاری نفت گاز و پتروشیمی تامین ، به بیان 
شــمای كلی از وضعیت و عملکرد تاپیکــو پرداخت. 
وی بــه ســواالت مطرح شــده توســط خبرنــگاران 
حاضــر در نشســت مطبوعاتــی مربوط به ســالروز 
عرضه ســهام تاپیکو به طور مبســوط پاســخ گفت.

ایــن مراســم نمادین كــه در بــورس هــای مطرح 
دنیــا نیز مرســوم اســت، در روزها و مناســبت های 
خــاص به ناشــران و اعضــای بورس اجــازه می دهد 
تــا در بازگشــایی بازار مشــاركت داشــته باشــند.

بــورس اوراق بهادار تهران نیز با هدف تعامل بیشــتر با 
ناشــران پذیرفته شده و یادآوری ارتباط و تعامل ناشر با 
بازار ســرمایه اقدام به برگزاری این مراســم كرده است.
خاطرنشان می شود در این مراسم لوح یادبود سالروز عرضه 

سهام در بورس به سرمایه گذاری نفت گاز و پتروشیمی 
تامین اهدا شد.  شایان ذكر است شركت سرمایه گذاری 
نفت و گاز و پتروشیمی تامین ابتدا با نام شركت پاالیش 
روغن آبادان )سهامی خاص( تحت شماره 2246 مورخ 
چهارم دی ماه 1381 در اداره ثبت شركت ها و مالکیت 
صنعتی آبادان به ثبت رسیده است. در ادامه به موجب 
صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده اول آبان 1382 

به شركت سرمایه گذاری شیمیایی و سلولزی تامین تغییر 
نام داده و مركز اصلی شــركت از آبادان به تهران منتقل 
شد. به استناد مصوبات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
20فروردین1383 نام شركت از سرمایه گذاری شیمیایی 
و سلولزی تامین به سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی 
و شــیمیایی تامین تغییر، نوع شــركت به سهامی عام 

تبدیل و ســال مالی آن پایان اردیبهشت ماه شد. پیرو 
اجرای سیاســت های شستا، شركت ســرمایه گذاری 
صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین با شركت سرمایه 
گذاری نفت و گاز تامین ادغام شد و طبق مصوبات مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 17 بهمن 1390 نام شركت به 
سرمای گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین تغییر یافت.

این شــركت در تاریخ 17 اردیبهشت 1392 به عنوان 
چهارصد و هفتاد و پنجمین شــركت پذیرفته شــده 
در بــورس اوراق بهادار تهران با نمــاد »تاپیکو« درج و 
در تاریــخ 18تیر 1392 ســهام آن عرضه اولیه شــد.
شركت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین )تاپیکو(

شركت ســرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 
)تاپیکو(، یکی از شركت های وابسته به شركت سرمایه 
گذاری تامین اجتماعی )شســتا( است كه در یک دوره 
16 ســاله، بسیاری از مراحل رشد و توسعه را به سرعت 
پشت سر گذارده است. سنگ بنای اولیه این شركت در 
بدو تاسیس گذارده شده است و اكنون جمع ارزش روز 
دارایی های آن بیش از 200 هزار میلیارد ریال می باشد. 
تاپیکو با در اختیار داشتن 16 شركت مدیریتی وابسته 
اصلی در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، الستیک و سلولزی، 
سهم قابل توجهی در تولید و اشتغال كشور دارد و تنوع 
باالی محصوالت تولیدی در شركت های گروه بخصوص 
تولید 10 از 12 محصول پتروشیمی در شاخص جهانی 
محصوالت پتروشیمی )آیپکس(، این شركت را در رده 
یکی از شركت های متنوع در سطح جهان قرار داده است.

با اتکا به ذخایر عظیم نفت و گاز و نیروی انسانی متخصص 
در كشور، رویکرد هیات مدیره تاپیکو توسعه سرمایه گذاری 
ها د حوزه های جذاب زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز 
و پتروشیمی بوده و این شركت از گسترش روابط موثر و 
برد برد با شركت های معتبر داخلی و بین المللی در حوزه 
سرمایه گذاری های مشترک ، تامین مالی و سایر پیشنهادات 
ارزشــمند و همکاری های موثر اســتقبال می نماید.

بیانیه چشم انداز :
تبدیل شدن به شركتی جهانی با قابلیت رقابت پذیری 
بین المللی و تامین بیشــترین ارزش بــرای ذینفعان

ماموریت ها:
تاپیکو بر آن است تا در چارچوب سیاست های شركت 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی، از طریق سرمایه گذاری 
داخلی و خارجی در صنایع نفت، گاز و پتروشــیمی  و 
سرمایه گذاری راهبردی تخصصی در شركتهای تابعه، 
ارزش سرمایه سهامداران را بصورت بلندمدت افزایش داده 
و سودآوری آن را استمرار بخشد. تاپیکو در این مسیر به 
دستیابی به اهداف تمامی ذینفعان، رعایت اصول علمی 
مدیریت، الزامات و قوانین زیست محیطی، ایمنی و بهداشت 
حرفه ای و سایر قوانین حاكم بر كشور، اعتقاد قلبی دارد.

اعطای لوح سازمان بورس به مهندس مخدومی
زنگ بورس در پنجمین سالروز عرضه سهام سرمایه گذاری نفت ، گاز و پتروشیمی

مهنــدس محمود مخدومی آنچنــان رزومه 
درخشانی دارد كه از این پژوهشگر، مدیر و استاد 
دانشگاه شخصی بی بدیل در مدیریت صنعت 
ساخته است.دارای لیسانس مهندسی برق با 
گرایش قدرت از دانشگاه شریف و فوق لیسانس 
مهندس برق از دانشكده فنی دانشگاه تهران 
وی بیش از این به عنوان مدیرعامل هلدینگ 
انرژی شركت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
در این مجموعه بــزرگ اقتصادی به خدمت 
رسانی مشغول بوده است. نفت و گاز و معاونت 
تولید شركت مهندسی گروه مپنا)مونتكو ایران( 
اندازی  مدیرعامل شركت مشاورساخت و راه 
نیروگاه اتمی بوشهر )افق هسته ای( پیمانكار 
ســاخت و راه اندازی نیــروگاه اتمی رئیس 
پژوهشگاه كنترل مدیریت شبكه پژوهشگاه 
نیرو و كارشــناس فنی شــركت قدس نیرو، 
چاپ و ارائه 15 مقاله در نشــریات و كنفرانس 
های داخلی و بین المللی را انتخاب به عنوان 
پژوهشگر نمونه كشــور در حوزه وزارت نیرو، 
پذیــرش در دوره دكترای مهنــدس برق .
بورس كشور فرانســه و دبیری كمیته علمی 
  PSC تخصــص كنفرانس بین المللــی برق
طی 18 ســال گذشــته از جمله بخشی از 
ســوابق علمی و اجرایی او به شمار می آید.
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تولید بیشتر از ظرفیت و سود بیش از دو برابری 
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو ُگل سرخ کویر

توزیع مبلغ ۳۳۰ریال سود خالص به ازای هر سهم برای سهامداران

باورم نمی شــد كه در كویر ُگل سرخ ببینم و نسیم 
خنکای درختان را استشمام كنم . نه من كه  حتی 
جهانگرد نام آشــنایی چون ماركوپلو هم در این باب 
و آرزو و شــگفتی های جاده ابریشــم بسیار سخن 
رانده اســت . شــركت معدنی و صنعتی چادرملو با 
دســت یازی به علم كشف و برداشت از دل طبیعت 
توانســته طرحی نو در انداخته و باور تاریخ را بدین 
منظور برگرداند. مهندس محمود نوریان كاری كرده 
كارســتان، او با باور به قدرت اتحاد با تمام وجود با 
عالمین و دل ســوزان ُملــک و مملکت یدی قوی و 
مشت آهنین ســاخته كه از منتهاعلیه زمین كویر 
آن درو كند كه كردگار طبیعت آن را ِكشــته است. 
بــه روز مجمع در تــاالر تالش، بچه هــای متحد 
و تالشــگر چنان عمــل كردند كــه از باغبان های 
گل ســرخ كویر انتظــار می رود، صبــور و متین و 
فرهیخته. به همه احســن و بــه همه خدا قوت و به 
همه شــماها كه فعل خواستن را صرف كردید و در 
طول بیش از ربع قرن در حاشــیه كویر توانســتید 
به آن دســت یازید و آن چنان كنید كه تحســین 
عالمــان به علــم صنعت كانــی ابرانیــان را در پِی 
عملکرد ساالنه تان هر ساله می شنویم. یا علی مدد.

جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه شركت معدنی و 
صنعتی چادرملو راس ساعت 16:00 روز چهارشنبه 
مورخ 23/ 03/ 1397 درمحل مجموعه فرهنگی ورزشی 
وزارت كار و امور اجتماعی ســالن تالش برگزار شد.

در این مجمع كه با حضور 92/96 درصدی سهامداران 
حقیقی و حقوقــی ، اعضاء هیات مدیــره، نماینده 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای 
محمدرضا خورسندی بود، كه جنابان مهرداد نعمتی 
و مرتضی علی اكبری در مقام نظار اول و دوم و آقای 
محمود نوریان به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه بــا قرائت گزارش هیات مدیــره به مجمع 
مربــوط به اهم فعالیتهای صــورت 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 
330 ریال به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.

مهندس محمود نوریان در ابتدای این مجمع به عنوان 
مدیرعامل شــركت گزارشــی مبســوط و جامع از 
عملکرد و برنامه های اجرایی شامل عملیات استخراج، 
تولیــد و فروش محصــوالت و پیشــرفت فیزیکی 
طرح های در دســت اجرا را به اطالع حضار رســاند. 
مدیر توانمند و خوش فکر شركت و در ادامه گزارش 
عملکرد هیات مدیره در سال 1396 به مجمع نشینان 
حاضر، دســتیابی به اهداف فراتر از برنامه و موفقیت 
حاصل شده را نتیجه تالش تمامی كاركنان، رهنمودها 

و همراهی صاحبان سهام و سیاست های گرفته شده 
توسط هیات مدیره دانسته و ضمن تقدیر از حمایت 
و تالش علیه اركان مجموعه گزارشــی از طرح های 
مورد بهره برداری قرار گرفته و طرح های آتی شركت 
از جمله موارد زیر را به اطالع ســهامداران رســاند:
برای  راهبردهای مدیریتی  و  اهداف مدیریت   

دستیابی به اهداف:
- اهداف كوتاه مدت پیش بینی و محقق شــده برای 

سال 1396:
- ادامــه روند اجــرای برنامه های تولید كنســانتره 
سنگ آهن، باالتر از ظرفیت اسمی )مشابه سال های 
گذشته( و تولید محصوالت ســنگ آهن دانه بندی 
شــده، گندله، فوالد )و نورد میلگرد در شركت فوالد 
ســرمد ابركوه( طبــق برنامه مصوب ســال 1396.

- آغــاز تولیــد تجــاری 300 هزار تــن محصول 
فــوالد چادرملــو. كارخانــه  در  فــوالد  شــمش 

ادامه عملیات اجرایی نصب تجهیزات و ماشین آالت 
پروژه احداث كارخانه احیای مستقیم با ظرفیت ساالنه 
1.550.000 تن آهن اسفنجی، در جوار كارخانه فوالد 
و گندله سازی و حصول به پیشرفت فیزیکی مناسب 
و شــروع راه اندازی آزمایشی در تیر ماه سال 1397.
طــرح  در  میلگــرد  تــن  هــزار  تولیــد 300   -
شــركت صنایــع آهــن و فــوالد َســرمد اَبركوه.

- نهایــی كــردن عملیــات طــرح تامیــن آب از 
محــل اجرای شــبکه فاضالب شهرســتان اردكان 
و انتقــال آب به مجتمــع گندله ســازی اردكان و 
بهره بــرداری كامــل از طرح فوق در ســال 1396.

اهداف بلندمدت:
پیش بینی اجرای طرح های آتی:

در مورد طرح های و برنامه های آتی این شــركت در 
دورنمای 5 سال آینده، 3 طرح مهم در دست مطالعه 

و برنامه ریزی است:
- طــرح احداث 2 واحد نورد به ظرفیت ســاالنه 2/ 
1 میلیون تن میلگرد، در جوار كارخانه فوالد سازی 
واقع در مجتمع صنعتی چادرملو و با سرمایه گذاری 
3.000 میلیارد ریال )اســتفاده از فاینانس خارجی(
- احــداث كارخانــه گندلــه ســازی جدیــد بــا 
ظرفیــت تولیدســاالنه 4 میلیون تــن در مجتمع 
صنعتــی چادرملــو و بــا ســرمایه گذاری 9.000 
میلیــارد ریــال )اســتفاده از فاینانــس خارجی)
- برنامه برای دستیابی به معادن جدید برای بهره برداری.

شركت توانسته است 108 درصد برنامه سال 1396 
را پوشش دهد.

بر همین اساس عملکرد فعالیت های اصلی شركت در 
سال مالی منتهی به 29/ 12/ 1396 نسبت به سال مالی 
قبل از افزایشی به میزان 123 درصد برخوردار است.

و حســن ختام گزارش ما فقط توجه به این نکته كه 
با توجه بــه تغییرات در قیمت های فروش و احجام 

مقــداری فروش و تغییرات بهای تمام شــده كاالی 
فروش رفته موجب شــده كه ســود خالص از مبلغ 
7/654 میلیارد ریال در سال 1359 به مبلغ 12/584 
میلیارد ریال در سال 1396، به میزان 164/41 درصد 
افزایش یابد كه این در كنار شفافیت اطالع رسانی و 
پاكدستی مدیران مالی و ارشد مجموعه توانسته ُگل 
سرسبد بازار سهام امسال را در بازار برای سهامداران 
و ذینفعــان  اش خــوش رنگتر از همیشــه ســازد.
عملكرد تولیدات سال 1396 شركت معدنی و 

صنعتی چادرملو
شركت در سال 1396 در تداوم برنامه های افزایش 
تولید خود باالتــر از ظرفیت اســمی، مقدار 9/39 
میلیون تن كنسانتره ســنگ آهن مرطوب، معادل 
8/52 میلیــون تن كنســانتره تولید نموده اســت.
ایــن مقــدار تولیــد حــدود 25 درصــد فراتر از 
ظرفیت اســمی پنج خط تولید كنســانتره )سالیانه 
7/5 میلیــون تــن كنســانتره مرطوب بــر مبنای 
ســنگ آهــن های خــام موجــود معدن بــا عیار 
متوســط 54-53 درصــد = Fe ( بــوده اســت.
در حالی كه طبق برنامه و عملکرد سال های گذشته 
تولید مقدار 10/5 میلیون تن كنسانتره سنگ آهن 
مرطوب امکان پذیر بوده، با توجه به تعمیرات اساسی 
یکی از خطوط تولید كنسانتره برنامه تولید در سال 
1396 به میزان 9/3 میلیون تن تعدیل شــده است.
تولید ســنگ آهن دانه بندی در سال 1396 بمقدار 
515/3 هزار تن، شــامل 209 هزار تن درشت دانه 
 Fine و 92/1 هــزار تــن ریزدانــه Lume Ore
Ore با عیار مناســب حــدود 61- 60 درصد قابل 
مصــرف در صنایع فــوالد به روش كــوه بلند بوده 
اســت. و ضمنا مقدار 214/2 هزار تن ســنگ آهن 
ریزدانــه با عیار پائین حــدود 53-52 درصد تولید 
كــه در صــورت وجود خریــدار به فروش رســیده 
و در غیــر این صــورت جهــت تولید كنســانتره 
ســنگ آهن به كارخانه فــرآوری تغذیه می گردد.
در رابطه با تولید ســنگ آهن دانه بندی )به عنوان 
محصول جانبی شركت( ذكر این نکته ضروری است 
كه ظرفیت كارخانه موجود پیمانکار تولید ســالیانه 
1/5 - 2-1 میلیون تن محصول می باشــد، لیکن به 
علت عدم نیاز فوالد ســازان داخلی )در حال حاضر 
فقــط 15 درصد تولید فوالد كشــور به روش كوره 
بلند می باشــد كه مصرف كننده ســنگ آهن دانه 
بندی می باشــد( و انباشــت و ذخیره حدود 1/24 
میلیــون تن در انبارهای معدن، برنامه تولید ســال 
1396 بــه مقدار 500 هزار تــن كاهش ، و عملکرد 
تولید در حد 103 درصد برنامه اجرا گردید. توضیح 
آنکه در ســال 1397 مقدار 1/3 میلیون تن از محل 
تولیدات ســال و موجودیها به فروش رسیده است.
ظرفیت عملیاتی كارخانه گندله ســازی در ســال 
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1396 به میزان 3/6 میلیون تن )شامل 3/4 میلیون 
تــن ظرفیت اولیه و 200 هزار تن اســتفاده از طرح 
افزایش ظرفیت( پیش بینی شــده بود. مقدار تولید 
گندله در سال 1396 معادل 3/52 میلیون تن بوده 
و این تولید به میزان 98 درصد برنامه سال را پوشش 
داده است. برنامه پیش بینی شده برای تولید شمش 
فوالد در ســال 1396 به میزان 300 هزار تن )دوره 
تولید تجاری ( و عملکرد تولید محصول معادل 330 

هزار تن )پوشش 110 درصد برنامه ( بوده است.
كل تولیــد محصــول شــمش فــوالد در ســال 
تولیــد  دوره  و  آزمایشــی  تولیــد  )دوره   1396
تجــاری ( به میــزان 429 هــزار تن بوده اســت.

مــرور كلــی بــر جایــگاه شــركت در صنعــت و 
وضعیــت رقابتــی آن در ســال مــورد گــزارش

1- جایگاه شركت در صنعت فوالد
تولید و مصرف ســنگ آهن می بایست براساس نوع 
فرآیند تولید فوالد انجام گیرد . صنایع فوالد به روش 
احیاء مستقیم نیاز به كنســتانتره سنگ آهن نرمه 
با عیــار آهن بیش از 67 درصد بــرای تولید گندله 
)pellet( دارنــد و در ادامه فرآیند تولید، گندله در 
كوره احیاء مستقیم تبدیل به آهناسفنجی می گردد.

در صنایع فوالد به روش كوره بلند ســنگ آهن دانه 
بندی شده به صورت درشت دانه )lump ore( و ریز 
دانــه )fine ore( پس از تبدیل به اگلومره یا گندله 
مصــرف می گردد. در این فرآیند ســنگ آهن دانه 
بندی با عیار حداقل 61 درصد قابل مصرف می باشد.

در شــركت معدنی و صنعتی چادرملو هدف اصلی، 
تولید كنسانتره سنگ آهن با مشخصات فوق بوده و 
در حال حاضر این شركت یکی از بزرگترین تولدی 
كننده های كنســانتره نرمه در كشــور می باشــد.
جهــت اســتفاده از مزیت ارزش افزوده كنســانتره 
تولیدی این شــركت طرح احــداث كارخانه گندله 
ســازی اردكان را از ســال 1383 اجراء و در ســال 
1387 بــه بهــره برداری تجاری رســانده اســت.
از طرفــی به منظور اســتفاده از ســنگ اهن خام 
استخراجی با عیار )fe( حدود 60-61 درصد، تولید 
آهــن دانه بندی شــده را كه با هزینــه كمتری در 
مقایسه با محصول كنسانتره انجام می گردد به عنوان 
محصوالت جانبی در برنامه های خود قرار داده است.

در ســال 1396 این شــركت تامین ســنگ آهن 
و گندلــه مصرفی صنایــع فوالد كشــور را مطابق 
برنامه ریزی پیش بینی شــده محقق نموده اســت.

در ســال مزبور مقدار 5/797 میلیون تن كنسانتره 
ســنگ آهن مرطوب، )معــادل 5/274 میلیون تن 
كنســانتره خشــک كه مبنای فروش می باشد( و 
3/461 میلیون تن گندله توســط شــركت معدنی 
و صنعتــی چادرملــو به شــركتهای فوالد ســازی 
كشــور تحویل شــده اســت. ضمنا مقدار 66  هزار 
تن كنســانتره آپاتیت خشــک كه محصول فرعی 
می باشــد به خریداران آن تحویل داده شده است.

همچنیــن از تولیــدات ســنگ آهن دانــه بندی 
شــده، به مقــدار 1/303 هزار تن پــس از حصول 
اطمینــان از مازاد بر تامین نیازهــای صنایع فوالد 
كشــور )از طریــق برگــزاری مزایــده عمومــی و 
تحویــل در محل معدن( به ســایر خریــداران در 

محل معــدن تحویل و به فروش رســانده اســت.
 3/46 مقــدار   1396 ســال  در  آنکــه  توضیــح 
میلیــون تن كنســانتره ســنگ آهــن مرطوب به 
كارخانــه گندلــه ســازی ارســال گردیده اســت.

مزیت هــای اقتصادی مصرف كنســانتره ســنگ 
و گندلــه شــركت چادرملــو در كشــور آهــن 
الف( كاهش قیمت تمام شــده محصوالت فوالدی

صنایع فوالد كشــور كــه با روش احیاء مســتقیم 
)DIRECT REDUCTION( تولید می نماید ، 
در سال 1396، حدود 5/274 میلیون تن سنگ آهن 
كنسانتره خشک و 3/461 میلیون تن گندله تولیدی 
چادرملو را خریداری نموده اند. متوسط قیمت خرید 
كنسانتره سنگ آهن در محل مجتمع معدنی، هر تن 
2/420/707 ریال و متوســط خرید گندله در محل 
مجتمع صنعتی ، هر تن 3/806/432 ریال بوده است.
لذا مصرف محصــوالت تولیــدی چادرملوف نقش 
عمــده ای در كاهش قیمت تمام شــده محصوالت 
اســت. داشــته  فــوالدی  شــركتهای  تولیــدی 

ب( كاهش هزینه حمل و نقــل و مصرف انرژی در 
ناوگان حمل و نقل ریلی كشور

ج( صرفه جوئی ارزی
صرفه جویی ناشــی از عــدم واردات ســنگ آهن 
كنســانتره و گندله در ســال 1396 توسط مجتمع 
هــای فــوالدی كشــور بــه مبلــغ 880 میلیون 
دالر در مبــادی ورودی بنادر كشــور بوده اســت.

عدم واردات محصوالت ســنگ آهن مورد نیاز و به 
میزان ســنگ آهن فروخته شــده توســط شركت 
معدنــی و صنعتــی چادرملو بــه متقاضیان داخلی 
از شــروع عملیات بهــره بردرای در ســال 1377 

تا ســال 1396 )با محاســبه متوســط قیمت های 
جهانــی CFبنادر ایــران طی ســالهای مزبور( بالغ 
بــر مبلغ 15/069 میلیــارد دالر صرفه جویی ارزی 
برای شــركتهای فوالدی را به دنبال داشــته است، 
این در حالی اســت كه كل ســرمایه گذاری ارزش 
طرح های شــركت در بخش تولیدات سنگ آهن و 
گندله تاكنون كمتر از یک میلیارد دالر بوده اســت.

2- وضعیت رقابتی
- محدود بودن تولیدكنندگان و مصرف كنندگان در 

كشور
 )FE( كیفیت متفاوت محصوالت از نظر میزان عیار -

و اندازه خردایش
- مصرف كنندگان فعلی كنسانتره سنگ آهن در كشور
- قیمت فروش كنســانتره ســنگ آهن و گندله به 

مجتمع های فوالد سازی كشور
بیان برنامه ها و چشــم انداز وضعیت شركت 

برای سال مالی 1397
1- ادامــه روند اجــرای برنامه هــای افزایش تولید 
كنسانتره سنگ آهن، باالتر از ظرفیت اسمی )مشابه 
سالهای گذشته( و تولید محصوالت سنگ آهن دانه 
بندی شده و گندله، فوالد )و نورد میلگرد در شركت 
فوالد سرمد ابركوه( طبق برنامه مصوب سال 1397
2- ادامه عملیات اجرایی نصب تجهیزات و ماشین االت 
پروژه احداث كارخانه احیاء مستقیم با ظرفیت سالیانه 
1/550/000 تن آهن اسفنجی، در مجتمع صنعتی 
چادر ملو و حصول به پیشرفت فیزیکی 100 درصد 
در نیمه اول سال 1397 و شروع ران اندازی آزمایشی.

3- تولیــد 400 هــزار تــن میلگــرد در طــرح 
شــركت های صنایــع آهن و فوالد ســرمد و ابركوه                                                                                         
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حصول افتخار ملی با مهندس حسین هاشمی 
سرعت به کار ریل سیر کوثر جا گشود

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

بــه روزگاران جوانی ما ســرعت حداكثری اتومبیل ها 
70 كیلومتردر ســاعت بود كه در آن جاده های بدون 
زیرســازی با نصف این هم طی راه نمی شــد كرد ولی 
امروزه به بركت وجود اتوبانهای شــش تا هشت بانده و 
اتول های ساخت وطن، این حداكثر سرعت مجاز به 120 
كیلومتر در ساعت رسیده است و البته قابل تغییر! آخر 
با اتول ســوزوكی، بنز، بــی ام و ، فیات یا ولوو، كه صفر 
تا صد آن- بخوانید شتاب- در سرعت كوتاه به ثانیه ها 
جور دیگر است باید به سرعت نظری دیگر داشت و اما 
ریل گستر، كه از درون آغازیدن عملیات راه آهن جنوب 
به شمال سال  1316 برون گردیده كه حاصل دو ریال 
اضافه بر قیمت قند شکر بود كه هزینه راه آهن جنوب - 
شمال را تامین كرد و اكنون می رود تا مسیرهای جدید 
ریلی، كویرو حاشیه آن را به آستان مقدس حضرت رضا 
)ع( و كالن شــهرهای تهران، یــزد و بندرعباس پیوند 
زند و آن را بقولی به هم برســاند، آن هم چه رساندنی.

دیگر از ســاربانان حامل ماركوپلوهای جهانگرد و امثال 
اسکندر شاهسون احمدلو و مسافرانی از طایفه امام محمد 
غزالی و یا راهزنان گردنه دره دزدان خبری نیست بالی 
آسمانی و طوفان و گرما و سرما را باكی نباشد كه مسافر 
دركوپه راحت تکیه داده و بارها از اسکله توسط جرثقیل 
های تایدواتر به كفه واگن نشسته و یا قیمتی های از معادن 
كشف شده از كویر و یا محصوالت فرآوری آن از ذوب آهن 
و فوالد سازها و شركتهای كانی و دهها دیگر از بندر به 
مقصد رهنمون كه با ریل گستر جوان و پویا ره به سهولت 
و سادگی می گشایند. رسیدن به سود خالص 89/965 
میلیاردی در سال 96 در حالی كه میزان سود شركت در 
سال 1395 مبلغ 45/829 میلیارد بوده است خود نشان 
از موفقیت و تدبیر این مدیران هنرمند و كاربلد اســت.

كاركنــان خــدوم و مدیرعامــل فهیم و دانــای كار 
و هیــات مدیــره یــار و همــکار و دانــا كــه برازنده 
نامشــان نام نامی هاشــمی مــی باشــد، خداقوت.

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شركت 
ریل ســیر كوثر)ســهامی عام( مورخ 1397/04/02 در 
محل بزرگراه نیایش به سمت شرق-سالن همایش های 

كردستان برگزار گردید. 
در ایــن مجمع كه با حضور 66 درصدی ســهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاست مجمع برعهده آقای ابوالقاسم سعیدی 
بــود، كه جنابان حمیــد عزت آبادی و ســید محمد 
هاشــمی در مقام نظار اول و دوم و آقای سید حسین 

هاشــمی به عنوان دبیــر مجمع انتخــاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال مالی 
منتهــی به 1396/12/29 توســط مهندس حســین 
هاشــمی مدیریت خدوم و محقق شــركت و پس از 
اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع 
نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای 
مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقسیم 
سود 20 ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
با ســپاس فراوان از حضور سهام داران محترم و فهیم و 
نماینـدگان معـزز صـاحبان سـهام در جلسـه مجمع 
عمومي عادي ساالنه شــركت ریل سیر كوثر)سهامي 
عام( بدینوسیله گزارش هیات مـــدیره بـه مجمع به 
شرح فصول آتي به استحضار مي رساند.به نظر اینجانبان 

اطالعات منـدرج در ایـن گـزارش كه درباره عملیات و 
وضع عمومي شركت میباشد، با تاكید بر ارائـه منصـفانه 
نتـایج عملکـــرد هیات مدیره و در جهت حفظ منافع 
شركت و انطباق با مقررات قانوني و اساسـنامه شـركت 
تهیـه و ارائـــه گردیده است. این اطالعات هماهنگ با 
واقعیتهاي موجود بــوده و اثرات آنها در آینده تا حدي 
كه در موقعیت فعلي مي توان پیش بیني نمود، به نحو 
درست و كافي در این گـــزارش ارائـه گردیـده و هـیچ 
موضوعي كه عدم آگاهي از آن موجب گمراهي استفاده 
كنندگان میشود، از گزارش حـــذف نگردیـده است.
مرور كلي بر وضعیت و تحوالت صنعت مربوط در 

سال هاي مورد گزارش
در دوره اخیر از حمــل و نقل و ارتباطات و در كنار آن 
توجه به محیط زیست به عنوان ستون هاي توسعه پایدار 
یاد مي شود به همین علت دولتمردان و سیاستگذاران در 

سراسر دنیا همواره به این امور توجه ویژه اي داشته اند. در 
این بین نقطه تمركز مي توان از صنعت حمل و نقل ریلي 
كه از آن به عنوان صنعت سبز هم یاد مي شود بهره برد.

بیان استراتژي شركت : 
بــا توجــه به وضعیــت رقابتــي و محیــط داخلي و 
خارجي شــركت موارد زیر به عنوان اســتراتژي هاي 
ریل ســیر كوثر در پنج ســال آتي انتخاب شده است. 

حمل بار در مسیر هاي طوالني تر 
ایجاد توسعه حمل و نقل تركیبي 

توسعه ناوگان ریلي 
افزایــش در تعــداد و تنوع نــاوگان ریلي متناســب 
كشــور  در  صنعتــي  توســعه  هــاي  طــرح  بــا 
مرور كلي بر عملكرد شركت و دستاورد هاي مهم 

در سال 1396 
ورود 4 دستگاه واگن مسافري 6 تخته به ناوگان مسافري 

در سال96 
اخذ مجوز صدور بارنامه 

انجام تعمیرات اساسي و نو سازي ناوگان باري و مسافري 
تحویل 10 دستگاه واگن مســافري دسته دوم جهت 
شــروع عملیات بازســازي و توســعه ناوگان مسافري 
حمل بار معدني توســط واگنهاي لبه دار استیجاري از 

شركت بهتاش سپاهان 
عملکرد عملیاتي و قرارداد هاي شركت ریل سیر كوثر 

در سال 1396:
انعقاد قرارداد اجاره 100 واگن مخزن دار و توسعه ناوگان باري 
انعقــاد قــرارداد250 واگــن لبــه دار جهــت درامد 
زایــي حمــل بــار از ســیرجان بــه بنــدر عباس
برنامه ها و چشم انداز وضعیت شركت براي سال 1397
1- توسعه ناوگان باري و مسافري و افزایش سهم شركت 

در صنعت ریلي كشور . 
2- برنامه ریزي توسعه كمي ناوگان باري شركت از طریق 

مشاركت یا جذب سرمایه گذاران
3- جذب منابع مالي ارزان از بازارهاي سرمایه از طریق 
روش هاي جدید تامین مالي مانند انتشار اوراق صکوک
4- برنامه ریزي و توسعه بازاریابي جهت توسعه ناوگان باري 
و ورود به بازارهاي بین المللي از جمله كشورهاي حوزه

5- ارتقاء سیستم اداري و پشتیباني و بازرگاني و بازاریابي 
در خصوص بار و مسافر

6- مطالعه و برنامه ریزي جهت پیشگیري از خرابیهاي زودرس 
بوژي واگن هاي مسافري و اصالح روش هاي تعمیراتي 
7- مطالعه، بررسي و مذاكره با شركت هاي خارجي در 
جهت جذب منابع به منظور افزایش ناوگان مسافري و باري 
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مشدی حسین رضا اصفهانکی، درب دكان حاج عرب نجار نشسته و به ُكنده چوبی كه از باغ 
حاج روح اهلل خان آورده نگاه می كند تا حاج عرب و اسماعیل نجار با اره دو سركشی خود یک 
كاسه درب جدا كنند و نوبت كار او شود. حاج عرب، عرق صورت را پاک كرده و به اسماعیل نجار 
می گوید برو یک كاسه آب ُخنک از چشمه خانی بیار تا رنده گی جام درب را شروع كنیم و در 
همین حال پاسخ مشدی حسین رضا كه خدا قوت داده بود را داد كه مانده نبی. حاج عرب، َكنده 
آورده مشدی را خوب ورانداز كرد و گفت: این كه خوبه ولی اگر اوجار می خواهی درست كنی 
برو باغ جنگل، یک تیرچه داالنقو از درخت بگیر تا یک اوجار درست كنم مثل خیش تراكتور. 
مشدی حسین رضا با تعجب گفت: خیش تراكتور چیه؟ !! حاج عرب گفت: قاسم ونبی وتقی 
نیکوكار در مردآباد یک تراكتور فرگسون گرفته اند كه روزی چهار هکتار یعنی چهارتا شانزده 
جریب شخم می زند »گاو در بهترین حالت روزی یک جریب شخم می زند« ... مشد حسین 
رضا با تعجب بیشترپرسید این كه گفتی ماشین است ؟ حاج عرب پاسخ داد: بله، ماشین است 
آن هم چه ماشینی. مش حسین رضا دوباره پرسیدیعنی توی شخم؟ مگه ماشین می توانه راه 
بره تو شخم؟ و دوباره پاسخ شنید بله و حسین رضا كه وقت آبش بود و باید از سركوچه فراخ 
بند را ببندد به باغان، فرصت فکر كردن و تامل بیشتر نداشت تا آنچه شنیده هضم و درک كند.

سالها گذشت و تراكتور ساخت ایران به وفور آمد و گاوآهن و اوجار به فراموشی رفت و دیگر زمین 
میان دره گوو دوشک و چشمه نبی و سیالک به دلیل كمی سطح كاشت و نبود توجیه اقتصادی 
مناسب  به كشت نرفت چرا كه تراكتور میدان كاری هکتار می خواهد و گردش در زمین چند 
قفیس و یک جریب و آن هم در مزرعه خرده شریک كه كاشت و داشت و برداشت آنچنانی از 
آن بر نمی آید دیگر به صرفه نیست. مشد حسین رضاها به كندوله شدن و در طویله كار پر از 
دام و طیوركه امروز شده گاراژ تراكتور و از بشکه نفت و بنزین تا قطعات شکسته و الستیک كهنه 
به وفور فصل گردش ما از انقالب كشاورزی به صنعتی را در جلوی دیدگانت به تصویر می كشد.

تراكتور اولین ابزار بود در انقالب كشاورزی دنیا و عامل خیر و بركت كه به سرپَنجه تدبیر و هنر 
مدیریت و استواری و صالبت و مردانگی ابوالفتح خان ابراهیمی تراكتور ایران از آمریکای جنوبی 
به زیر كشت زیرین رود تا بستر رودخانه نیل و دشت های فرات و از رود البه تا دلتای سند زیر 
كشت محصول ساخت ایران رفته و  8 میلیارد سود در این وانفسای تحریم و ركود و ...حاصل 
سازد كه  قوت و خدا قوت جانانه می طلبد كه یاشاسین مردان خطه دالورخیز ایران، یاشاسین.  
مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه شــركت تراكتورســازی ایــران )ســهامی  عــام( در 
تاریــخ 1397/04/03 در محــل بلــوار پژوهــش  واقــع در تهــران تشــکیل شــد.
در ایــن مجمع كه بــا 87/19 درصد ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضــاء هیات مدیره، 
نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت 
مجمــع برعهــده آقای مصطفی وحیدزاده بود، كه جنابان علی افشــین و بهــزاد قنبری در 
مقام نظار اول و دوم و آقای حســن گردشــی ممقانی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط مدیرعامل شركت 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 با تقسیم سود 400 ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

اقتصــاد مقاومتــي تولیــد و اشــتغال، نامــي بــود كــه رهبــر معظــم انقــالب براي 
ســال 96 انتخــاب كردنــد و انتظــار میرفــت بــا توجــه بــه نامگــذاري ســال، همه 
اقدامــات و سیاســتگذاري هــاي اقتصــادي كشــور درایــن خصــوص انجــام گیــرد.
براي پیشــبرد اهداف ســال تولید و اشتغال، ســه قوه مجریه، مقننه و قضاییه دخیل بوده و 
هر كدام به نوعي   فعالیتها میتوانســتند ایفاي نقش كنند. بخش قانونگذاري كه در مجلس 
انجام میشــود، بخش برخورد و نظــارت بر فعالیت ها به عهده قوه قضاییــه و بخش اجرا با 
دولت یا قوه مجریه اســت و این قوه بیشــتر از همه باید در مورد عملکرد خود پاسخگو باشد.

به اعتقادكارشناســان اقتصادي و صنعتي كشــور؛ دولت در زمینه تولید و اشتغال اقداماتي 
انجــام داد، امــا كار زیادي در این حوزه صورت نگرفته اســت. برخي كارشناســان عملکرد 
دولــت در زمینه تولید و اشــتغال و همچنین اجــراي اقتصاد  مقاومتي را مــورد انتقاد قرار 
دادنــد و تصریح كردند با توجه به این كه دولت یک نقشــه راه مشــخص و روشــن به نام 
اقتصاد مقاومتي داشــت باز هــم عملکرد قابل دفاعــي در زمینه تولید و اشــتغال ندارد  . 
انتظار میرفت در این سال بازار سرمایه به عنوان یک نهاد تأمین كننده منابع مالي براي سرمایه 
گذاري، با همه كاســتي هایي كه دارد، گام هاي بلندي براي تأمین مالي بنگاه هاي تولیدي 
بردارد كه چنین نشــد با توجه به این كه ابزارهاي مختلفي در بازار سرمایه براي تأمین مالي 
بنگاه هاي بزرگ طراحي شــده است، اما در بهترین حالت سهم بازار سرمایه در تأمین منابع 
مالي ســرمایه گذاري هاي جدید حدود 4 یا 5 درصد برآورد میشود، در حالي كه این نسبت 
در كشــورهاي صنعتي بین 55 تا 60 درصد است. از دیگر مشکالت موجود در زمینه تولید و 
اشــتغال (   بعنوان شعار سال ) عدم تناسب بین اشــتغال و آموزش مي باشد، بدین صورت 
كه از نظر اشــتغال وارد دوره فرا صنعتي شــدیم، اما سیستم آموزشي ما تغییر نکرده است و 
همین موضوع باعث میشود امکان افزایش اشتغال سخت باشد سیستمهاي نوین باید جایگزین 
سیستمهاي قدیمي شود، اما براي چرخش به این سمت، دولت باید تمهیداتي در نظر بگیرد 
كه فعالً در این زمینه اتفاقي را شاهد نیستیم. آموزش نیروهاي ماهر فني كار دیگري بود كه 
وزارت تعــاون، كار و رفــاه اجتماعي آغاز كرد،  اما نتوانســت آن را به صورت كامل اجرا كند.   
براساس گزارش اعالمي وزارت صنعت، معدن و تجارت؛در سال 1396 ، تعداد 5831 فقره پروانه 
بهره برداري برای واحدهاي صنعتي با اشتغالي در حدود 102994 نفر و سرمایه گذاري بیش از 29 
هزار میلیارد تومان صادر شده كه 3/2 درصد نسبت به سال 1395 رشد داشته است تعداد 20767 

فقره جواز تأسیس صنعتي صادر شده كه نسبت به سال قبل 22/2 درصد رشد نشان مي دهد.
ایــن ســال تنها در شــهرک هــاي صنعتــي بیــش از 2500 واحد صنعتــي نیمه فعال 
و تعطیــل، احیــاء و بــه فعالیــت تولیدي بیــش از 50 درصــد ظرفیت رســیده و بیش 
از 36هــزار شــغل صنعتــي احیــاء و ثبــت شــده اســت   . همچنیــن در پایان ســال 
96 ، تعــداد 49916 طــرح صنعتــي در مراحــل مختلف اجرا در ســطح كشــور اســت

در ســال گذشــته طی 12 مــاه 88 طرح ســرمایه گــذاری خارجی با مجموع ســرمایه 
گــذاری 3/5 میلیــارد دالر بــه تصویــب هیــات ســرمایه گــذاري خارجي رســیده و 
عملیــات اجرایــي آن بــه صورت ســرمایه گذاري مســتقیم خارجي آغاز شــده اســت.

علــي رغــم اعالم ایــن آمــار و ارقــام توســط منابع رســمي كشــور، ولیکن بــه زعم 
كارشناســان و صاحبنظــران اقتصــادي؛ عملکرد دولــت در زمینه تولید و اشــتغال قابل 
دفــاع نیســت اقدامات انجام شــده زمینه اصالح نظام بانکــی و مبارزه با فســاد اقتصادي 
كافــي نبــوده و گرایــش به ســمت بازارهاي داللــي نمــودي از این نقصان بوده اســت.
در یک كالم ســال 96 ، اقتصاد دچار تناقض بود، از این حیث كه با نگاهي به شــاخص هاي 
كالن اقتصادي، وضعیت ناامیدكننده اي نبود. اما آمار رشد اقتصادي قابل قبول بود. آمار تورم 
نیز فارغ از نرخ رشــد ارز در ماههاي آخر ســال )كه به دالیل پاره اي از مشــکالت به وجود 
آمده( قابل تأمل بود. یعني از نظر كلي خیلي ضعیف تر از عملکرد سال هاي گذشته نبودیم، 
اما به جهت اطمینان نداشــتن و پیش بیني یکســري مخاطرات در آینده، ســرمایه گذاري 
ضعیف بــود. نگاه به بخش خصوصي و ســرمایه گذاران كوتاه مدت بــود و مجموع اقتصاد 
كشــور به ویژه در تولید ســال خوبي را پشت سر نگذاشتند متأسفانه بدعهدي هاي امریکا و 
گشــایش نیافتن هایي كه فکر میکردیم برجام براي ما فضاي مناســب تري ایجاد مي كند، 
در سال 96 محقق نشد، بنابراین سال خوبي براي اقتصاد كشور ترسیم نکرد، اگر در گذشته 
مي توانســتیم از طریق مناسبات بانکي یا صرافي ها نیازهاي بانکي بین المللي خود را انجام 
بدهیم، در این ســال بدتر شد. به عالوه نوسانات شدید ارزي نیز تأثیر بسیار منفي در كسب 
وكار گذاشــت و عــدم اجراي تعهدات در فضای بین المللي از ســوي كشــورهاي دیگر در 
مجمــوع باقي ماندن در ركود را رقم زد و كل فضاي كســب و كار را تحت الشــعاع قرار داد.

علي ایحال بررسي آمار اعالمي وزارت صنعت ، معدن و تجارت ایران ) ماخذ: دفتر آمار و فرآوري 
داده هاي وزارت صنعت ، معدن و تجارت ( براي 11 ماه سال 96 ، حاكي از افزایش تولید برخي از 
كاالهاي منتخب صنعتي كشور به نسبت دوره مشابه سال 95 بوده است بطوریکه در حوزه تولید 
ماشین آالت و تجهیزات بغیر از تولید وانت سواري كه با كاهش 4 درصدي مواجه شده است؛ 
تمامي بخش ها داراي رشد تولید بوده است؛ كه از آن جمله مي توان به موارد زیر اشاره نمود: 
رشد 15.8  درصد تولید تراكتور؛ رشد 105.9  درصد در تولید كمباین ؛ افزایش تولید در حوزه 
ساخت كامیون كشنده و اتوبوس، میني بوس و ون بترتیب برابر 12.8  درصد و 66.4  درصد و 
در بخش تولید انواع سواري رشدي معادل 15.4  درصد به نسبت سال 95 . همچنین در حوزه 

تجارت خارجي؛ در 11 ماهه سال 96 میزان صادرات 
كاالهاي غیر نفتي كشــور ) به استثناي نفت خام، 
نفت كوره ، نفت ســفید و همچنین بدون صادرات 
از محل تجارت چمدانــي( 117959 هزار تن و به 
ارزش 41690 میلیون دالر بوده است كه در مقایسه 

با مدت مشابه سال گذشته بترتیب از نظر وزن 
و ارزش 0.8 و 5 درصد رشد 
داشته است. همچنین میزان 
واردات كشــور در این مدت 
با افزایــش 12.9 درصد در 

وزن و 23.6 درصــد 
درارزش در مقایسه 
مشــابه  دوره  بــا 
ســال قبل به ارقام 

33933 و ارزش 47657 
میلیون دالر رســیده اســت.

ابوالفتح ابراهیمی سکاندار نگین صنعت سنگین کشور
تراکتور اولین ابزار انقالب کشاورزی
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بیمه پاسارگاد؛آرامش شما هدف ما
شفاف ترین ناشر فرابورسی به مجمع نشست

لج
 خ
دی

مه

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شركت بیمه 
پاسارگاد)سهامی عام( مورخ 1397/03/29 در محل دانشگاه 
خاتم برگزار گردید.  در این مجمع كه با حضور 98/21 درصدی 
ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاست مجمع برعهده آقای دكتر مجید قاسمی بود، 
كه جنابان عباس كفافی و علی اكبر امین تفرشی در مقام نظار 
اول و دوم و خانم صدیقه نعیمیان 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 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 130 ریال به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.
شــفاف ترین شــركت فرابورســی و رشــد دو برابری حق 
بیمه تولیدی نســبت به میانگین رشد ضریب صنعت بیمه 
،كسب عنوان شفاف ترین ناشــر فرابورسی با توجه به احراز 
باالتریــن امتیاز در شــاخص اطالع رســانی در ســال 96 .

كســب جایگاه برتر از نظر شــاخص فروش از منظر سازمان 
مدیریــت صنعتی و شــركت برتر از لحاظ رشــد ســریع ، 
حامی حقوق مصرف كننده و چندین رتبه و ســکوی افتخار 
دیگر تنهــا گوشــه ای از افتخاراتی بود كه در ســال مالی 
مورد گزارش، بیمه پاســارگاد بعنوان مجموعه ای منسجم 
از مدیــران پاكدســت و كاردان و كارشناســان متخصص 
توانســتند برای ســهامداران و ذینفعان خود حاصل سازند.

گزارش عملکرد ساالنه بیمه پاسارگاد در سال منتهی به گزارش 
را آقای پیروز باستانی عضو هیات مدیره و معاون مالی و اداری 
به ســمع و نظر سهامدارانی رساند كه خوشحال و خرسند از 
دستاوردهای مدیرانی فرهیخته و بازار شناس، شانه به شانه هم 
در ردیف سالن اجالس صندلی های دانشگاه خاتم جلوس كرده 
بودند . در این گزارش مبسوط مجمع نشینان مطلع گشتند ؛

بر اســاس آمار، 27/7 درصد پرتفوی شركت مربوط به بیمه  
های اتومبیــل، 64/7 درصد بیمه های اشــخاص، 2 درصد 
بیمه آتش ســوزی، 0/8 درصد بیمه باربری، 3/6 درصد بیمه 
های مسئولیت و 1/2 درصد مربوط به بیمه های مهندسی، 
انرژی و ســایر بیمه ها است و اینکه ضریب خسارت شركت 
نیز )بدون احتســاب بیمه های عمر و تأمین آتیه( در ســال 
1396 حدود 82/5 درصد بوده اســت. این در حالی اســت 
كه به استناد سالنامه آماری ســـال 1395 صنعت بیمه كه 
توسط بیمه مركزی جمهوری اســالمی ایران منتشر شده، 
ضریب خســارت بازار بیمه كشور در سال مذكور برای بیمه 
های غیرزندگی، معادل 83/6 درصد بوده اســت  كه همین 
مقایســه آماری نیز نشان از فعالیت ها و عملکرد شایسته تر 
مجموعه بیمه پاسارگاد نسبت به بیمه های دیگر می باشد.

به گفته مدیر ارشــد مجموعه شــاهد افزایش 43 درصدی 
حــق بیمه تولیدی در شــركت پاســارگاد طی  ســال 96 
بوده ایــم كه در مقام مقایســه میانگین ضریــب افزایش در 
بیمه كشــور كه حدود 21 درصد رشــد بوده خود نشــان 
دهنده آن است كه بیمه پاســارگاد بیش از دو برابر فقط در 
حــق بیمه تولیــدی از میانگین صنعت جلوتر بوده اســت.

به گفته معاونت مالی شــركت هر چند پرتفوی بازار بیمه در 
سال مالی مورد گزارش براساس آمار منتشره با سال گذشته 
تفاوت محسوســی نداشته اســت ولی در بیمه پاسارگاد با 
توجه به رویکرد مدیران ارشد و علی الخصوص مدیرعامل ما 

شــاهد هســتیم كه بیمه های ثالث  و درمان كه جزو رشته 
های با حاشــیه سود پایین و یا زیان ده محسوب می گردند 
در این مجموعه، در كل ســهمی بیش از یک سوم پرتفوی 
نداشته و بیش از 56/5 درصد پرتفوی شركت در رشته های 
بیمه عمر-  تامین آتیه  - ســرمایه گذاری و ... می باشــد و 
این در حالی اســت كه میانگین این رشــته های بیمه ای با 
حاشیه سود باال در صنعت بیمه كشــور حدود 13 درصد از 
كل پرتفوی می باشد. در كنار موارد فوق به این نکته مهم هم 
می شود اشاره كرد كه در بیمه پاسارگاد ضریب خسارت در 
حدود 66 درصد می باشد كه با توجه به ضریب 72 درصدی 
خسارت در صنعت بیمه خود شــاهدی دیگر به كاركرد بی 
بدیل تیم مدیریتی یکدســت ، توانمند و متخصص از هیات 
مدیره تا معاونین و كارشناســان و نمایندگان و ... می باشد.

در یــک كالم و به گفته كارشناســان حاضر در مجمع كه از 
بزرگان بازار سرمایه كشور كم هم نبودند و از هر جریان سیاسی 
و تفکری در آن یافت می شد ، رشد حق بیمه و شیب مناسب 

آن نسبت به پرداخت خسارت و ضریب خسارت در قیاس تراز 
و عملکرد نموداری نسبت به دیگر بیمه های خصوصی حتی 
با سابقه بیشتر  بسیار خوب بوده و نشان از سیاست گذاری و 
هدف گذاری درست مدیرانی بوده است كه هم خوب بازار را 
رصد كرده و هم تهدیدها و هم فرصت ها را شناسایی كرده اند.

پایان بخش گزارش عضو هیات مدیره شركت به تشریح كمی و 
كیفی اهداف مدنظر مدیران برای سال 97 گشت كه دستیابی 
به سود مشخص، دعوت به همکاری از متخصصان و كارشناسان 
ُخبره، افزایش تعداد نمایندگان فروش در تهران و شهرستانها 
و ... از مهمتریــن آن ها بــود و در پایان قرائت بیتی زیبا كه : 

خدایا جهان پادشاهی تو راست
زما خدمت آید خدایی تو راست 

در ادامــه مجمع و پــس از قرائت گزارش هیــات مدیره به 
مجمع و اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، دكتر 
معصوم ضمیــری مدیرعامــل و عضو هیــات مدیره بیمه 
پاســارگاد به پشــت میز پنل هیات ریســه مجمع آمد ودر 
سخنانی كوتاه ضمن خوشــامدگویی به سهامداران حاضر و 
تقدیر و تشــکر از سهامداران عمده كه با حمایت خود از تیم 
مدیریت وی باعث شــدند دل و كام سهام داران این شركت 
بیمه ای پیشــرو چنین شــاد و خندان گردد اعالم داشت:
این دستاوردها ممکن و میسر نبود جز در سایه مدیرانی با تجربه 
و كاردان ، كارشناســانی جوان و محقق و نمایندگانی دلسوز 

و ســختکوش كه همگی دست در دست هم و كنار یکدیگر 
توانســتند كارنامه ای را برای شــما صاحبان شركت حاصل 
سازند كه امروز عملکرد ساالنه شان را همگی به عنوان یکی از 
برترین وبهترین عملکردهای مالی- سرمایه گذاری، حمایتی و... 
شاهد مثال كار بی منت و بزرگ در صنعت بیمه می شناسند.

دكتر ضمیری با اعالم اینکه سهم بیمه پاسارگاد از بازار كل صنعت 
بیمه كشور به 4/7 درصد رسیده است اضافه كرد این روند رو به 
رشد و افزایش خود در كسب سهم بیشتر از بازار و حصول سود 
و منفعت فزونتر را در سال آتی نیز به جد پیگیر خواهیم بود.
مدیرعامل شركت در ادامه با تبیین این مسئله كه به خاطر 
همین توانمندی ها بوده اســت كه بیمه پاســارگاد بعنوان 
یکی از 4 شــركت بیمه ای كشــور در ســال 97 اجازه حق 
بیمــه اتکایی را از بیمه مركزی ج.ا.ا. اخذ كرده اســت یادآور 
گردید این مهم بواســطه داشــتن كادر فنی قــوی ، واجد 
شرایط و متخصص، داشتن سرمایه متناسب و توانگری مالی 
مناســب برای شركت بیمه پاسارگاد میســر گردیده است.

دكتر ضمیــری در ادامه با یــادآوری این نکته كــه اگر در 
نمودارها و ترازهای مالی دقت شود مالحظه می گردد كه از 
پایان سال 92 تا سال 96 شــركت یک رشد 555 درصدی 
فروش حق بیمه را بدســت آورده و ایــن تنها یک نمونه از 
دوراندیشــی و خرد دوزی تیم مدیریتی بیمه پاسارگاد بوده 
اســت، اضافه كرد ما تاكنون یک ریال بدهی معوق به نیروی 
انتظامی  - وزارت بهداشت و تمام دستگاه های ذیربط نداشته 
ایم و یا اگر حداقلی در جایی وجود داشته باشد از تمام بیمه 
های كوچکتر هم این مبلغ ناچیز تــر بوده كه آنها را هم در 
حال تصفیه می باشــیم. مدیر موفق مجموعه با اعالم اینکه 
بیمه مركزی با بیمه های خصوصی و دولتی در طول ســال 
طی دو یا چند مرحله تســویه می نمایند افزود: بحمداله در 
بیمه پاســارگاد بعنوان خادم شما ســهامداران خرسندم كه 
بــا افتخار اعالم دارم ما جزو خوش حســابترین ها بوده ایم.
دكتر ضمیری پاالیش مســتمر نمایندگان و عملکردشان، 
دادن قدرت تصمیم گیری بیشتر به نمایندگان معتبر برای 
كسب سهم بیشتر از بازار و افزایش فروش تعداد بیمه نامه ها 
و حق بیمه صادر شــده ، بروز رسانی و ارتقاء سطوح مختلف 
كنترل و نظارت و ... را از رئوس كاری بیمه پاسارگاد در سال 
96 برشــمرد كه در سال 97 نیز این دكترین بصورت روتین 
مورد پاالیش و استمرار قرار خواهد گرفت و با تداوم آن بقولی 
بیمه پاســارگاد اسب خود را زین كرده كه در این اول بودن و 
گوی سبقت ربودن در رشد همگی رقبا را پشت سر بگذارد.
از نــکات خواندنی مجمع هم می توان بــه حضور بزرگان و 
متولیان درجه یک صنعت بانکــداری ، بیمه و بورس در این 
مجمع اشــاره كرد كه خــود نشــان از ارج و قرب و منزلت 
بیمه پاســارگاد و مدیران آن در بین اهل بازار ســرمایه دارد.
از روسا و رئیس سندیکا و اتحادیه تا مدیران ارشد بانکها و بیمه 
ها از دكتر قاســمی و امین تفرشی و جناب رفیعی تا جنابان 

علیپور و اسوده و ...
اجــازه می خواهیم از لطــف ، مســاعدت و بزرگواری بچه 
های خــوب روابط عمومــی و مدیریت آن جنــاب جاذبی 
كه به گرمی پذیــرای اهل مطبوع بــوده و درنهایت تواضع 
و بزرگــواری یاری دهنده و  كمک رســان خبرنگاران برای 
تهیه گزارش بودند نهایت قدردانی و تشــکر را داشته باشیم.
و حسن ختام اینکه پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی و دیدن چهره بشاش همه مجمع نشینان برایت یک 
معنی بیشتر تداعی نمی گشت و آن هم خرسندی و خشنودی 
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مردمی بود كه بیش از چندین ماه است به خاطر شرایط سخت 
اقتصادی و حتی غیر شفاف دلمرده و غمزده بودند. تصویب 
صورت های مالی سال 1396، رشد 42/3 درصدی پرتفوی و 
تركیب همگون آن، ضریب خسارت مناسب، مدیریت آگاهانه 
بر تركیب پرتفوی بیمه ای شركت از طریق حضور در بازارهای 
جدید، بررسی ریسک های پیشنهادی و قبول آن ها براساس 
اصــول بیمه گری و مدیریت ریســک، حضور مؤثر در بخش 
های مختلف بیمه های زندگــی و غیرزندگی با اتکا به توان 
فنی شــركت و رعایت اصول بیمه گری در انتخاب ریسک، 
كوشش برای گسترش بیمه های اشخاص )به ویژه بیمه های 
زندگی( و افزایش سهم این بخش در تولید شركت، بازنگری در 
قراردادهای اتکایی به منظور افزایش ظرفیت نگهداری از یک 
طرف و رعایت صرفه و صالح شركت از طرف دیگر، فراهم آوردن 
تسهیالت در پرداخت حق بیمه برای بیمه گذاران و در عین 
حال تأكید بر وصول به موقع حق بیمه ها و مطالبات تجاری 
شركت، مدیریت مؤثر بر وجوه نقد شركت به منظور پرداخت به 
موقع خسارت ها و بدهی ها، خرید دارایی ها و تجهیزات مورد 
نیاز و انجام سرمایه گذاری در بخش های سودآور و درآمدساز 
و هزاری دیگر، عملکرد بسیار شفاف، سودآور و ارزش آفرین 
مجموعه بیمه پاسارگاد را نشان می دهد.  برای مجموعه ای 
كه با شفافیت و سودرســانی مطلوب در این شرایط سخت 
اقتصادی و فضای كســب و كار دشوار كه لبخند رضایت را با 
طنین صلوات به لبان سهامداران نشاندند دست مریزاد و خدا 
قوت جانانه و آخر جمله آنکه به احترامتان تمام قد می ایستیم 
مدیرانی بی ادعا كه خدمت را شــما معنایی تازه بخشیدید.

پیام هیات مدیره
با عرض سالم و خیرمقدم، هیأت مدیره بیمه پاسارگاد )شركت 
ســهامی عام(  در اجراي تکالیف موضوع مــواد 138 و 232 
قانون تجارت، ضمن ارائه صورتهاي مالی مربوط به سال مالی 
منتهی به 1396/12/29 ، گزارش خود در خصوص فعالیت ها 
و وضع عمومی شركت طی سال مالی مذكور را كه به منظور 
دستیابی به اهداف پیش بینی شده و در چارچوب اساسنامه 
صورت پذیرفته است ، به شرح ذیل به استحضار می رساند.

امید است سهامداران گرامی با تصویب عملکرد سال مالی مورد 
گزارش و پیشنهادهاي ارائه شده ، انگیزه و تالش بیشتر مدیران 
و همکاران شركت را براي نیل به اهداف تعیین شده فراهم آورند.
صنعت بیمه یکی از اركان توســعه اقتصادي كشورهاســت 
و به عنوان بخشــی از اقتصاد كشور الجرم متأثر از سیاست 
ها و راهبردهاي كالن اقتصادي كشــور می باشد.  توسعه و 
گســترش بیمه می توانــد در تأمین ســالمت افراد جامعه 
و افزایــش پــس اندازها و در نتیجه رشــد بازار ســرمایه و 
همچنین گســترش امنیت اقتصادي و حفــظ و نگهداري 
ثروت ملی و تشــویق و به كارگیري سرمایه توسط سرمایه 
گــذاران به عنــوان یک عامل بی بدیل ایفــاي نقش نماید.

ساختار بازار پولی و مالی كشــور و محدودیت هاي سرمایه 
گذاري موجود فضاي رشد صنعت بیمه را تحت تأثیر قرار داده 
است ؛ صنعت بیمه براي رشد و تعالی تنها نمی تواند با دریافت 
حق بیمه بقاي خود را تضمین نماید در حقیقت حق بیمه هاي 
دریافتی توسط این صنعت منبع اصلی براي سرمایه گذاري و 
ایجاد درآمد محسوب می شود، بنابراین نه تنها در ایران بلکه در 
اغلب كشورها، صنعت بیمه سود اندكی از محل عملیات بیمه 
گري خود به دســت می آورد و تنها با سرمایه گذاري مبالغ 
حاصل از عملیات بیمه گري می تواند سود مؤثري ایجاد نماید.

بیمــه پاســارگاد بــر مبنــاي برنامه ریــزي هــاي انجام 
شــده بــراي ســال 1396 ، اقداماتی را به منظور توســعه 
همــه جانبه فعالیت هــا و اســتمرار آن در ســالهاي بعد 
انجــام داده اســت كه اهــم آنها به شــرح زیر میباشــد:
- تولیــد حق بیمه به مبلــغ 16/205/676 میلیون ریال كه 

در مقایســه با تولید ســال 1395 به میزان 11/388/798 
میلیون ریال، رشــدی معادل 42/3درصد را نشان می دهد ؛
- آمــوزش و جــذب 484/ 7 نماینــده جدیــد در زمینه 
فــروش بیمــه هــاي عمومــی و بیمــه هــاي عمــر ؛ ·
- كســب افتخــارات متعــدد در ســال 1396 از جمله : ·
- طبــق ارزیابــی صورت هــاي مالی مصوب ســال 1395 
توســط بیمــه مركزي جمهوري اســالمی ایران، شــركت 
بیمه پاســارگاد موفق به كسب ســطح یک توانگري مالی 
مؤسســات بیمه با نســبت توانگري 129 درصد شده است؛
- در بیســتمین ســال تدوین فهرست شــركت هاي برتر 
كــه توســط ســازمان مدیریت صنعتــی بــراي عملکرد 
ســال  1395 شــركت هاي بزرگ ایران صــورت گرفت ، 
بیمه پاســارگاد با 21 پلــه ارتقاء رتبه 81 را كســب نمود؛
- كســب عنوان شــفاف ترین ناشــر فرابورســی با توجه 
به احــراز باالتریــن امتیاز در شــاخص اطالع رســانی در 
ســال 1396 از ســوي ســازمان بــورس و اوراق بهــادار؛

- دریافــت تندیــس كیفیــت از ســوي انجمــن حامیان 
استاندارد و كیفیت در ســومین همایش سراسري كیفیت 
بــه پاس تعهــد به كیفیــت در ارائــه خدمات شایســته؛
- به استناد سالنامه آماري سال 1395 صنعت بیمه كه توسط 
بیمه مركزي جمهوري اسالمی ایران در سال 1396منتشر شده 
است، بیمه پاسارگاد در دهمین سال فعالیت خود ) 1395( در 
بین 32 شركت فعال بلحاظ تعداد شعب و نمایندگان عمومی 
بعد از شركت هاي بیمه ایران و آسیا، رتبه سوم و به لحاظ تعداد 
نمایندگان فروش بیمه هاي عمر، رتبه اول را كسب نموده است .
- برگــزاري اولین همایش بیمه عمــر و تامین آتیه با هدف 
بررســی تجارب، چالش ها و راهکارهاي توســعه بیمه هاي 
زندگی از منظر شــبکه فروش با حضــور رئیس كل محترم 
بیمــه مركزي ج.ا.ا و معاونین ایشــان و جمعــی از مدیران 
عامل شــركت هاي بیمه و مسئولین شركت به همراه جمع 
كثیري از مدیران ارشــد، مدیران فروش و نمایندگان فروش

- بیمه هاي عمر
- شــركت بیمــه پاســارگاد در پایان ســال 1395 در بین 
32 شــركت فعــال در بازار بیمه،1 رتبه ششــم را به لحاظ 
میزان پرتفوي تولیدي كســب نموده و ســهم بازار آن 4/1 
درصــد بوده اســت . با عنایت به گفتــه رئیس كل محترم 
بیمه مركــزي ج.ا.ا در یازدهمین نمایشــگاه بورس، بانک و 
بیمه كه در فروردین ماه ســال 1397 برگزار شده بود، رشد 
حق بیمه در ســال 1396 حدود 21 درصد بوده اســت. كه 
با توجه به رشــد 42 درصدي حق بیمه شــركت در ســال 
1396 نســبت به ســال 1395 ، می توان سهم بازار شركت 
را حــدوداً معــادل 5 درصد براي ســال 1396 برآورد نمود.

- مدیریت آگاهانه بر تركیب پرتفوي بیمه اي شركت از طریق 
حضور در بازارهاي جدید، بررســی ریسک هاي پیشنهادي 
و قبول آنها براســاس اصول بیمه گري و مدیریت ریســک؛
- حضــور موثــر در بخشــهاي مختلــف بیمــه هــاي 
زندگــی و غیرزندگــی بــا اتــکا به تــوان فنی شــركت 
و رعایــت اصــول بیمــه گــري در انتخــاب ریســک؛
- كوشــش براي گسترش بیمه هاي اشخاص ( به ویژه بیمه 
هاي زندگی ) و افزایش ســهم این بخش در تولید شركت؛ ·
- بازنگــري در قراردادهاي اتکایی به منظور افزایش ظرفیت 
نگهداري از یک طرف و رعایت صرفه و صالح شركت از طرف دیگر؛

- فراهــم آوردن تســهیالت در پرداخــت حــق بیمــه 
بــراي بیمــه گــذاران و در عین حــال تأكید بــر وصول 
بــه موقــع حق بیمــه هــا و مطالبــات تجاري شــركت؛

- مدیریت مؤثر بر وجوه نقد شركت به منظور پرداخت به موقع 
خســارتها و بدهی ها، خرید دارایی ها و تجهیزات مورد نیاز 
و انجام ســرمایه گذاري در بخش هاي سود آور و درآمدساز.

برنامه هاي آینده شركت
- دستیابی به تولید حداقل 21/036 میلیارد ریال حق بیمه در 
انواع رشته هاي بیمه زندگی و غیر زندگی با تأكید بر طراحی 
و عرضــه محصوالت جدید بیمه اي و ورود به بازارهاي نوین؛
- افزایــش ظرفیــت و ارتقاء كیفیت خدمات شــعبه هاي 
فعلــی و راه انــدازي شــعبه هــاي جدید مورد نیــاز براي 
رســیدن به حداقل 86 شــعبه فعال در پایان ســال 1397
- اعطــاي نمایندگــی و اجــازه فعالیــت بــه حــدود 
· شهرســتانها؛  و  تهــران  در  جدیــد  نماینــده   4/661
- دعوت به همکاري از بیش از 65 نفر همکار كارآزموده و جوان؛ ·
- برگزاري دوره هاي آموزشــی بــراي همکاران، نمایندگان 
و بازاریابــان حداقــل به میــزان 310/000 نفر ســاعت؛ ·
- بررســی و امکان ســنجی براي افزایش سرمایه به منظور 
حفظ نســبت توانگري مالی شــركت پس از اخذ مجوزهاي 
الزم از ســازمان بورس و اوراق بهادار و بیمــه مركزي ج.ا.ا ؛
- برنامه ریزي و مدرن سازي سیستم هاي نرم افزاري جهت 

یکپارچه سازي سیستم هاي غیر بیمه گري ؛ ·
- طراحی و برنامه نویسی صدور احکام جهت راه اندازي طرح 

طبقه بندي مشاغل؛ ·
- راه انــدازي نــرم افزار جامع آموزشــی جهــت مدیریت 
هدفمند و بهینه دوره هاي آموزشی براساس شرح مشاغل؛ ·
- ایجاد مركز مجازي مدیریت دانش جهت حفظ و نشر دانش 

درون سازمانی؛ ·
- ایجــاد تنــوع بیشــتر در ســبد ســرمایه گــذاري به 
منظور ســرمایه گــذاري در بخــش هاي مختلــف براي 
دســتیابی به بازدهی مناســب جهت ایفاي تعهــدات آتی.
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مدیران پخش البرز بازار مویرگی را خوب می شناسند

بگذاریــد بــه مناســبت همزمانــی روزهــای جــام جهانــی 2018 روســیه َمثــل 
و نســبت فوتبالــی بــه تیــم شــركت پخــش البــرز بدهیم باشــد كــه قبــول افتد.

تیــم پخش البــرز، بودن در زمیــن بازی توزیــع و بــازار مویرگی را خوب می شناســد. 
مدیــران ارشــد كوچ و مربی گری می كننــد و بازیکنان توانمند - بخوانید از كارشناســان 
تــا كارمنــدان و بازاریابــان گل می زننــد و حاصل كار می شــود بردی شــیرین. هر چه 
مدیریت چیدمان درســت تر داشــته باشد بُرد پُر گل تر و دلچســب تر می شود ... بگذریم.

شركت پخش البرز در توزیع محصوالت بهداشتی - آرایشی سر كاروان مجموعه سرمایه گذاری 
البرز است و كنون به فکر طرح هایی نو در عرضه خدمت است.  شركتی كه در تاالر دانشکده 
داروسازی دانشگاه تهران مجمع می گذارد و گزارش خود را به سمع و نظر سهامدار و ذینفع 
رسانده و یه كارگاه علمی - عملی برای دانشجویان كنجکاو در سالن می سازد خود سیاستی در 
پی این تفکراتش نهفته كه آن ساختن آتیه سازانی است از بین همین جامعه دانشگاهی كه پیوند 
این كار علمی درمانی و سودآوری بازرگانی می تواند جذابیتی دوچندان برای هر رهرویی باشد.
پخــش البرز و تیم كاردان آن چنان كرده اســت كه از داروخانــه ای دورافتاده در چابهار تا 
داروخانــه معتبــر 13 آبان تهران، از داروخانه های مرزی پیرانشــهر تا شــفاخانه های زابل 
همــه و همه نقــش داروهای حیات بخش را در قفســه های خود شــاهد حضور باشــند.

خدمتی كه این سفیران بهداشت برای اشاعه سالمت دارند نقشی است بی بدیل كه با پنجاه 
سال سن كسوت روزنامه نگاری به حرمت تک تک این عزیزان تمام قد ایستاده و ادای احترام 
می كنم. بند 4 گزارش حســابرس مســتقل و بازرس قانونی كه بیان می داشت تمام تراز و 
عملکرد و صورتهای مالی شركت طبق استانداردهای حســابداری شفاف و پاک بوده ، خود 
شــهادتی است از پاكدستی مدیرانی صادق و دقیق كه با تمام سختگیری ها سعی كرده اند 
ذره ای از صرفه و صالح برای شركت كوتاه نیایند. بگذارید نقلی كنم؛ تلفن شد كه برای هزینه 
شد مطبوع به حساب نشریه و چنته خالی، رقمی فزون و مشابه واریز گردیده است! صداقت 
در گفتار آنچنان بود كه به نیمه شب مدیرمالی احضار كرده و به پی او گیشه بانک رفته و ...
خــدا قــوت مدیریت به بچه هــای خوب مالــی ، امور ســهام، حراســت و روابط عمومی 
كــه به حرمت پذیــرای اهل قلــم بودید و بــه خدمت تالشــگر در طول ســال فعالیت.
مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــركت پخــش البرز)ســهامی عام( مورخ 
1397/3/31 در محل ساختمان شماره 2- سازمان مدیریت صنعتی آمفی تئاتر برگزار گردید. 
در این مجمع كه با حضور اكثریت سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده 
آقای دكتر محمد علی میرزا كوچک شــیرازی بود، كه جنابان ســید مهدی رضوی و جالل 
بهارستان در مقام نظار اول و دوم و آقای محمد امیری به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط بــه اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی ســال مالی منتهی به 1396/12/29 و پس از اســتماع گزارش حســابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشــمول ماده 129 و با تقســیم ســود 68 ریال به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.

وی افــزود امیدواریــم كــه بــا تدویــن برنامه هــای مدیریتــی در ســال 1397 بتوانیم 
موفقیــت هــای بســیاری نائــل گردیــم كــه هــم در بعــد ســودآوری و و ارزش 
آفرینــی بتوانیــم بــرای ذینفعــان خــود دســتاوردهایی بزرگــی را حاصــل ســازیم.  

-شرایط اقتصادی سال 1396 
1- تحت تاثیر هشت سال اقتصاد نابسامان 

به نظر اهل فن )اســاتید علم اقتصاد(، سال 1396 در شــرایطی آغاز شد كه فقط 3 سال از 
دوران هشت ساله فروپاشــی اقتصاد ایران )1384-1392 (می گذشت و تمام اصالحات سه 
ســال گذشته فقط بخشی از این ســقوط بی نظیر در تاریخ اقتصادی معاصر ایران را، جبران 
كرده بود؛ این اصالحات، در مقابل عظمت ضایعات هشــت ســال مذكور، بســیار كوچک و 
كم اثر بود. زیر ســاخت ها و گلوگاه های معیوب و ضعیف اقتصادی به جا مانده از ســالهای 
گذشــته، بخش مهمی از انرژی های صرف شــده و تالش های به عمل آمده را، بی اثر یا كم 
اثر كرده است. سرمایه گذاری های فاقد توجیه اقتصادی ، موجب شده است كه شهرک های 
صنعتی به گورستان ماشین آالت تبدیل شود؛ ســرمایه گذاران خارجی، هنوز برای ورود به 
ایران، احتیاط می كنند، بانکهای ایران، فارغ از محدودیت های ناشی از تحریم، به دلیل عدم 
رعایت استانداردهای جهانی، قادر به ارتباط و تعامل با بانکهای جهان نمی باشند. از مهمترین 
استانداردهای جهانی در رابطه با بانکها، شاخص های كملز )CAMELS (است كه به موجب 
آن، عوامل ... ســرمایه، كیفیت دارایی، توانایی مدیریت، سودآوری، نقدینگی و حساسیت به 
ریســک بازار، در بانکهای ایران، ضعیف یا خیلی ضعیف ارزیابی شــده و لذا كشورهای دنیا، 
ارتباطات بانکی خود را با بانکهای ایران به شدت كاهش داده اند. ضمنا ایران در سالهای اخیر، 
همواره پر خطرترین كشــور دنیا در رابطه با پولشویی و تامین تروریسم شناخته شده است.

2- پدیده ركود تورمی 
برنامه های آتی 

بــی تردیــد برنامــه ها و چشــم انــداز آتی شــركت نیــز كمــاكان در ادامــه و همان 

مســیر ســال هــای گذشــته و در چارچــوب برنامــه پنــج ســاله دوم و بــا دو هدف 
كوتــاه مــدت و بلندمــدت تنظیــم شــده كــه به شــرح زیــر تشــریح می گــردد :

تداوم رشد كمی 
امید اســت در پایان ســال 1397 ، فروش شــركت از مرز 500،16 میلیارد ریال عبور كرده 
و مســیر تحقق برنامه 5 ســاله را به ســرعت طی نماید . شــایان ذكر اســت كه در برنامه 
5 ســاله دوم ، اهداف و ســود آوری شركت تا پایان ســال 1400 پیش بینی گردیده است

تداوم تحكیم بنیادهای سازمان 
برنامه های آغاز شده در سال های گذشته برای تحکیم بنیادهای شركت و ساخت سازمانی برای 
فردا ، یک جریان كوتاه مدت و پایان پذیر نبوده، بلکه رسالتی است كه پخش البرز می بایست 
هر ساله آن را بازنگری و به روزآوری كرده و آینده دورتری را برای حضورقدرتمند دربازار، تصویر 
و تصور نمایند طی سال 1396 و سال های بعد ، انجام این مهم مستلزم آموزش های جدید ، 
اجرای پروژه های سخت افزاری و نرم افزاری جدید ، به روزآوری و تمدید گواهینامه های شركت 
، افزایش حجم سرمایه گذاری های لجستیکی و پیشبرد سازمان به سوی دانائی محوری ، ضمن 
اصالح تركیب نیروی انسانی و پرداختن به قابلیت ها و شایستگی های محوری مجموعه می باشد . 
ســرمایه گذاری های پیش بینی شــده در برنامه 5 ســاله دوم - عمدتاً شــامل انبارهای 
كرمانشــاه ) شــروع بهره برداری از اول تیرماه 1337 (، شــیراز ) تصویب افزایش ســرمایه 
و اجــرای مراحل ثبت آن ( ، مركزی )تهیه نقشــه های طرح توســط مشــاور خارجی ( و 
ارومیه و ســنندج بوده كه با هدف ارتقاء مزیت های رقابتی ســازمان صورت گرفته اســت .

تدوین برنامه پنج ساله دوم 
در ســال 1396 برنامــه پنجســاله دوم شــركت ) 1396 الــی 1400( تدویــن گردیده 
كــه پیــش بینی می شــود در چارچوب سیاســت هــای كالن گــروه ، پخــش البرز را 
در ســالهای پایانــی برنامه به یکــی از بزرگتریــن پخش های كشــور با برخــورداری از 
تکنولــوژی روز و بــا قابلیت تامیــن حداكثری رضایت منــدی ذینفعان تبدیــل نماید .

تحكیم بنیادهای سازمان برای فردا
ایجاد و ارتقاء مزیت های رقابتی برای حضور فعال در سال های آینده ، مستلزم فراهم نمودن زیر 
ساخت های متناسب با هر دوره است. در راستای تحقق این هدف، شركت هر ساله بخشی از 
منابع خود را به این مهم اختصاص داده است. اجرای دهها پروژه سخت افزاری و نرم افزاری و در 
راس آنها ERP، ایجاد تغییرات وسیع در سطح مدیران، اصالح تركیب نیروی انسانی، برونسپاری 
فعالیت های غیرمحوری، آموزش مستمر، اخذ معتبرترین گواهی نامه ها از مراجع رسمی، استقرار 
سیستم مدیریت كیفیت )ISO9001-2008( در تمام مراكز توزیع، سرمایه گذاری های برنامه 
ریزی شده در بخش لجستیک و تصویب چارت كالن سازمانی شركت، بخشی از عملکرد هیات 
مدیره در سال مالی مورد گزارش د رجهت آماده سازی سازمان برای حضور موفق در بازار فرداست. 
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مجمع عمومی عادی ســالیانه شركت سیمان شاهرود 
)سهامی  عام( مورخ 1397/2/29 در پژوهشگاه صنعت 
نفت برگزار شــد. در این مجمع كــه با حضور بیش از 
62/59 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای 
هیات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 
حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست مجمع بر 
عهده آقای سعید حیدری بود كه جنابان حسین فاتح 
و امین غزالی در مقام نظار اول و دوم و آقای محمدرضا 
بازوی-بیدستانی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند. 
در ادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
به اهم فعالیت های صورت پذیرفته طی سال مالی منتهی 
به 1396/12/29 توســط مهندس موسوی ترشــیزی 
مدیرعامل فرهیخته و توانمند شركت و پس از استماع 
گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با 
طنین صلوات خــود ضمن تصویب صورت های مالی و 
تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 به كار خود پایان 
دادند. همچنین موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران 
به عنوان بازرس قانونی و حســابرس شركت و موسسه 
حسابرسی حافظ گام بازرس علی البدل انتخاب گردید.

پیام هیات مدیره  
-  شركت سیمان شــاهرود در حالی هجدهمین سال 
بهره برداری از كارخانه را پشــت سر گذاشت كه تداوم 
ركود در اقتصاد ایران به ویژه در بخش مسکن و پروژه های 
عمرانی، رقابت تولیدكنندگان، كاهش چشمگیر صادرات 
به دلیل مشکالت اقتصادی، امنیتی و سیاسی كشورهای 
همســایه، عدم گشایش محســوس در كار بانک ها و 
مراودات پولی و تداوم ارائه تسهیالت گران قیمت توسط 
بانک ها همچنان شــرایط را بــرای واحدهای تولیدی 
ســخت نمود. در این اوضاع تــالش مدیران و كارگران 
پرتالش شــركت به حفظ و پایداری آن، جلوگیری از 
وارد شدن زیان، حفظ بازار، چابک نگه داشتن شركت، 
كاهش هزینه ها و استفاده از فرصت ها معطوف گشت.
-  در بخــش فروش ضمــن حفظ بازارهــای داخلی 
تالش شــد در چارچوب طرح مدیریت بازار ســیمان 
انجمــن صنفی بــا رعایــت ســهمیه های توزیع، در 
راســتای ارتقــای نرخ هــا و افزایش كیفیــت فروش 
اقدام شــود كــه خوشــبختانه آثار مثبتــی نیز برای 
ایــن شــركت و كل صنعت ســیمان دربر داشــت.

-  بخــش تولید در ســال 1396 تالش نمــود با ارائه 
تولید باكیفیت و بهینــه، هزینه های مربوطه را كاهش 
دهــد تا تــوان رقابت پذیری شــركت افزایــش یابد.
-  ایجــاد درآمدهــای غیرعملیاتــی بــا مدیریــت 
منابــع مالــی، فــروش امــوال مــازاد و ضایعاتــی 
موجــب افزایــش ســودآوری بهتر شــركت گردید.

-  ارتقــای ســطح كنترل هــای داخلی بــا فعالیت 
بیشــتر كمیته حسابرســی و واحد حسابرسی داخلی 
شــركت، برابــر آیین نامه هــا و منشــورهای مربوطه 
و انجــام تکالیــف مجمــع ســال پیــش از اقدامات 
شــركت طی ســال مالی مــورد گزارش بوده اســت.
-  ســاماندهی و ارتقای منابع انســانی با بهره گیری از 
بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور، جذب نیروهای 
تحصیل كرده و جــوان، برگزاری دوره های آموزشــی، 

ارتقای ســطح تحصیلــی، انجام برنامه های ورزشــی 
و امــور رفاهی جهت حفظ ســالمت و شــادابی این 
عزیزان از اقدامات شــركت طی سال گذشته می باشد.
-  بــر خود واجب می دانیم از ســهامداران گران قدر به 
دلیل حمایت بی دریغ و اطمینانی كه به مدیران شركت 
نموده اند و كمبودها و كاســتی ها كه نشــات گرفته از 
شــرایط سخت اقتصادی ایران است را تحمل نموده اند 
سپاســگزاری نموده، به تمامی ذی نفعان و سهامداران 
عزیز اطمینان می دهیم با تالش مضاعف و ممارســت 
بیش ازپیش پرسنل و مدیران در جهت ارتقای جایگاه 

و سودآوری شركت در سال جاری اقدام خواهیم نمود.
-  اینــک در راســتای اجرای مفاد مــاده 232 الیحه 
قانــون اصــالح قســمتی از قانــون تجــارت مصوبه 
اســفند 1374، چکیــده فعالیت هــای شــركت در 
ســال مالی منتهــی بــه 1396/12/29 بــه مجمع 
عمومی محتــرم صاحبان ســهام تقدیــم می گردد. 
مروري بر وضعیت صنعت سیمان وجایگاه شركت 
سیمان شاهرود درصنعت درسال مالی منتهی به 

1396/12/29
 صنعت ســیمان ایران ســال 1396 را با 54297415 
تن فروش ســیمان و حدود 1/5 درصد كاهش نسبت 
به ســال 1395 به پایان رســاند در این سال شاهد 1 
درصــد افزایــش تحویــل در بازارهاي داخلــی و 22 
درصد كاهش در بخـــش صـــادرات ســیمان بودیم.
 از 5979767 تــن صــادرات انواع ســیمان به خارج 
كشــور ، 162398 تن سیمان توســط این شركت به 
كشورهاي افغانستان ،تركمنستان ،روسیه و قزاقستان 
صادرگردیدكه نشــان میدهد حــدود 2/7 درصد كل 
صادرات كشــور توسط این شــركت انجام شده است
میــزان عرضه داخلی توســط شــركتهاي ســیمانی 
بــه 48317648 تن رســید كه میــزان 1017788 
تن از آن ســهم فـــرو ش داخلی شــركت ســیمان 
شــاهرود بــود 2/1 درصد از آن را تشــکیل می دهد. 
درحال حاضر شــركت ســیمان شــاهرود سهم 2/1 
درصدي از ظرفیت اســمی صنعت سیمان را داراست . 
علیـرغم راه انـــدازي كارخانجات جدید تولید سیمان 
، كاهش تقاضا وعدم رشــد مورد نظر در ساخت وساز 
و مصرف ســیمان كه موجب عدم تعــادل بین عرضه 
وتقاضا شده ، این شركت توانسته با شناسایی مشتریان 
جدیــد صادراتی و تقویت بازارهاي ســـنتی خـــود ، 
ســـهم فروش خود در كل فروش كشوررا حفظ نماید.
برنامه ها و چشم انداز وضعیت شركت برای سال 

مالی 1397
با عنایت بــه بودجه ارسال شــده به ســازمان بورس 
اوراق بهــادار و تولیــد و فــروش و ســود هر ســهم 
پیش بینــی شــده، به شــرح ذیــل آورده می شــود:

-  تولیــد ســیمان بــه مقــدار 1/267/000 تــن و 
تولیــد كلینکــر 1018000 تن پیش بینی می شــود.

-  فــروش محصــوالت بــه مقــدار 1287000 تن 
خواهد بود كه از این مقــدار 300000 تن صادراتی و 
987000 تــن در بازار داخل به فروش خواهد رســید.
از فروش هــای داخلــی مقــدار 394000 تــن    -
به صــورت فلــه و 593000 تــن پاكتی می باشــد.

-  از فروش هــای صادراتــی مقــدار 76000 تن فله و 
204000 تن پاكتی و 20000 تن كلینکر مي باشــد.
-  سود خالص هر سهم 159 ریال پیش بینی شده است.

برنامه های آتی سیمان شاهرود
برنامه های ســال آتی شركت با توجه به بودجه مصوب 
ســال 96 و استراتژی شركت به شــرح ذیل می باشد:
محصــوالت  حمل ونقــل  نــاوگان  تقویــت    -
شــركت بــا تقویــت نــاوگان ریلــی در داخــل و 
صــادرات و بــا كاهــش هزینه هــای حمــل ریلــی 
-  اجــرای طــرح جامــع اعــالم و اطفــاء حریــق

-  بهینه سازی خط تولید و مصرف انرژی با اجرای پروژه های 
بهینه ســازی، افزایش راندمان آســیاب سیمان خط 1
-  اجــرای برنامه هــای زیســت محیطی به منظــور 
جلوگیــري از جریمه هــای آالیندگي محیط زیســت
در  محصــوالت  فــروش  بازارهــای  حفــظ    -
اســتان های تهــران و گلســتان و ســمنان و ورود 
بیشــتر به بازارهای صادراتی در كشــورهای روسیه، 
قزاقســتان و آذربایجان و تركمنســتان و افغانســتان
-  تولیــد و معرفــی محصوالت جدید و بســته بندی 
متنــوع تولیــد و فروش بتــن آمــاده و قطعات بتني

-  كاهش سطح موجودی كلینکر
-  مدیریت هزینه های مالی با بهره گیری از تســهیالت 

ارزان قیمت
-  مدیریــت هزینه هــا به منظــور كاهــش قیمــت 
تمام شــده به منظــور افزایش تــوان رقابتی بیشــتر

-  تالش در جهت تقویت كیفی فروش با اســتفاده از 
هماهنگی با شركت های سیمانی تولیدكننده سیمان 
در قالب طرح انجمن صنفی صنعت سیمان و هلدینگ 

سیمان تامین
-  اجــرای برنامه هــای آموزشــی بــرای پرســنل با 
توجه به بازنشســته شــدن تعداد زیــادی از كاركنان 
و مدیــران مشــمول قوانیــن ســخت و زیــان آور به 
كاركنــان جانشــین پروری  راســتای  در  شــركت 

-  احداث نمونه گیر خط 2
-  تکمیل نصب و راه اندازی سیستم های نرم افزاری جامع 

رایورز
PM تکمیــل تامیــن و راه اندازی نرم افــزار جدید  -
-  احداث مخزن جدید ذخیره آب و ســوله جامبوبگ 

بارگیرخانه

شناسایی مشتریان جدید صادراتی و تقویت بازارهای سنتی 
تدابیر مهندس موسوی ترشیزی در سیمان شاهرود
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تحسین همگان را برانگیخت 
چون مهندس ولدخانی تعریف دیگری از پتروشیمی داشت

داشــت پتروشــیمی  از  دیگــری  تعریــف  ولدخانــی 
در پتروشــیمی شــازند باور كنید این شــركت بزرگ در 
اســتان مركزی و در خود اراک لوح صنعت پاک گرفت و 
به ســرپنجه هنر و ایران و تالشگران هر آنچه در انبار می 
داشت به خط تولید كشید و افزون از پیش بینی عملکرد 
داشت وسودعملیاتی فزونتر از هر سال دیگر حاصل كرد.

مهنــدس ولدخانی كــه در صنعت برق نامی داشــت و 
نشــانی و برندی در این بازار مدیریت، آنگاه كه بر مسند 
پتروشــیمی شازند نشســت و تبریک منصب گفتیم و از 
خبرهای خوشــی كه در راه خواهد بود، ولی آنانکه كمتر 
باور داشتند و آینده را تا نوک بینی خود می دیدند نگران 
شدند اما مهندس خدادادغریب پور خوب می دانست كه 
چه مدیر شایسته و الیقی بر این كشتی ناخدایی می كند.، 
مدیــری مدبــر و آگاه به زمان و مــکان. مدیری و مردی 
بی ادعــا كه چون مدیریت روز را می شناســد، تهدیدها 
را بــه فرصت ها تبدیل می كند. علــم گرا و عمل گرایی 
در كارنامه كاریش نشــان داده كه به راستی افتخار دار و 
میراث دار مدیریت جهادی می باشد.مهندس ولدخانی و 
تیم مدیریت متخصص و پاكدست وی كارشان را به بهای 
پــاداش دنیوی انجام نمی دهند كه مــی دانند نهال این 
مرز و بوم با خون شــهیدان جان بر كف آبیاری شــده و 
این باورمداری در كارشــان به منصه ظهور در آمده است 
كه گردش كاری و عملکرد موفق و دســتاوردهای حاصل 
شــهادت خدمت بی منت این مریــدان صف را می دهد

مجمع عمومی عادی سالیانه شــركت پتروشیمی شازند 
)ســهامی  عام( روز چهارشــنبه مورخ 1397/03/30 در 
محل حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی، تشکیل شد.

در ایــن مجمع كه با حضور اكثریت ســهامداران حقیقی 
و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و 
اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست 
مجمع بر عهده آقای عباس نعیمی بود كه آقایان امیرمهدی 
صبائی و محمدنادر خمجانی در مقام نظار اول و دوم و آقای 
محمدعلــی اكبری به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

در ادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توســط 
مدیرعامل شركت مربوط به اهم فعالیت های صورت پذیرفته 
طی ســال مالی منتهی به 1396/12/29 و پس از استماع 
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 
600 ریالــی به ازای هر ســهم به كار خــود پایان دادند.
در ابتدای جلســه مهنــدس ولدخانی ضمــن خیرمقدم 
بــه ســهامداران و تقدیــر و تشــکر از حمایــت هــای 
مدیــران شــركت هــای ســهامدار بــه دســتاوردها و 
موفقیت های شــركت در ســال 96 اشــاره نمودند كه 
برخــی از ایــن دســتاوردها به شــرح ذیل می باشــد:

. تولیــد محصول جدیــد PE100 در دو گرید مختلف و 
استقبال بازار صادراتی از این محصول. همچنین استفاده از 
.PE100 كربن بلک موجود در انبارهای مجتمع جهت تولید

. تولید محصول A95 در شركت كه امیدواریم با برداشته شدن 
موانع صادراتی شاهد افزایش صادرات این محصول باشیم.

. تعویــض كاتالیســت و تعمیــرات اساســی واحدهای 

EOEG و 2EH بــرای اســتفاده از ظرفیــت كامــل 
ایــن واحدها كه با ایــن افزایش ظرفیــت واحدهای یاد 
شــده بودجه پیش بینی شــده شــركت محقق گردید.
. تعویض و به روزرســانی سیســتم های كنترلی و ایمنی 
.DCS به سیســتم هوشــمند PBR و BD واحدهــای
. افزایــش ســود عملیاتــی شــركت بــه میــزان 45 
درصــد و افزایــش میزان فــروش محصــوالت تولیدی 
شــركت بالــغ بــر 2 هــزار و 900 میلیــارد تومــان.
. افزایش صادرات محصوالت تولیدی شــركت به بیش از 

300 میلیون دالر در سال.
. تهیــه اقــالم مورد نیــاز واحدهای تولیــدی مجتمع از 
منابع اصلی كه به دلیل تحریم های بین المللی ســالیان 
متمــادی امکان خریــد از ایــن منابع وجود نداشــت. 
. انجــام موفقیــت آمیــز پروژه پیــگ رانی هوشــمند 
خــط لولــه نفتــا از مجتمــع تــا پاالیشــگاه اصفهان.
. اســتفاده از 3 توربیــن بــه جــای 4 توربیــن بــرای 
و  تولیــدی  واحدهــای  نیــاز  مــورد  بــرق  تولیــد 

مجتمــع. مصرفــی  گاز  میــزان  چشــمگیر  كاهــش 
. استفاده از توانمندی و تخصص همکاران شركت و فعال 
سازی مهندسی معکوس و توجه ویژه به ساخت داخل كه 
صرفه جویی ارزی قابل توجهی به همراه خواهد داشــت.
. اســتفاده از 15 هزار تن پروپیلن پاالیشگاه امام خمینی 
شازند برای اســتفاده از ظرفیت خالی واحد PP مجتمع.

. كنتــرل  و نظــارت بــر برنامــه تولیــدی مجتمع به 
صــورت ماهیانه كه با این نظارت توقــف های واحدهای 
مجتمــع و به تبــع آن فلرینــگ خوراک ایــن واحدها 
كاهــش یافتــه اســت و بالــغ بــر 14 میلیــارد تومان 
صرفــه جویــی برای شــركت حاصــل گردیده اســت.
. اقدامات موثر در زمینه پرونده های حقوقی شركت كه در 

چند فقره از این پرونده ها رای به نفع شركت صادر شده است 
و مبالغ قابل توجهی در حساب شركت تثبیت شده است.

همچنیــن مهنــدس ولدخانی بــه اقدامات در دســت 
اجــرای شــركت در ســال جــاری اشــاره كردنــد كه 
از آن جملــه مــی تــوان بــه موارد ذیــل اشــاره كرد:
. اجــرای طــرح جامــع آب و پســاب در مجتمــع و 
اســتفاده از مشــاوران خارجی برای اجرای آن و كاهش 
بهــره بــرداری از منابــع آبــی زیرزمینی. ضمــن این 
كــه به دنبــال مذاكره بــا مســئولین وزارت نیرو جهت 
اســتفاده از پســاب شــهرهای شــازند و مهاجران برای 
اســتفاده در بخش هــای صنعتی مجتمع می باشــیم.
. پیگیری و مذاكره با مســئولین شــركت های پاالیش و 
پخش فــراورده های نفتی جهت عقد قــرارداد بلندمدت 
بــرای اســتخراج 40 هــزار تــن از OFF GAS ایــن 
پاالیشــگاه ، كه در صــورت تحقق می تــوان یک واحد 
30 هــزار تنی به واحدهای پلیمری شــركت اضافه نمود.
مدیرعامــل در ادامــه افزود  برخــی از افراد بــه دنبال 
فضاسازی علیه شركت پتروشیمی شازند و آالینده نشان 
دادن این شــركت و كســب عوارض آالیندگی هســتند 
كه خوشــبختانه بــا اقدامــات موثر در زمینــه حفاظت 
محیط زیســت و همچنین پایش آنالین مجتمع توســط 
ســازمان حفاظت محیط زیســت، شــركت پتروشیمی 
شــازند از لیســت صنایع آالینده خارج و به صنعتی سبز 
تبدیل شــده اســت كه امیدواریم این رونــد ادامه یابد.
مهندس ولدخانی در پایان سخنان خود یادآور شدند پس 
از تک نرخی شدن ارز مشکالت فراوانی برای شركت های 
پتروشیمی كشور و دیگر صنایع ایجاد گشت و سو استفاده 
دالل ها از شرایط ایجاد شده بسیار افزایش یافته است كه 
با قول مســاعدت مسئولین دولتی از جمله كاهش قیمت 
خوراک و اختصاص بخشی از ارز حاصل شده از فروش به 
شركت ها امیدواریم شــرایط بهبود یابد، بتوانیم همچون 
امســال با حصول سودی شــیرین و كارنامه ای درخشان 
از شركت پتروشیمی شــازند در خدمت شما سهامداران 
محترم باشــیم .پس از سخنان مهندس ولدخانی گزارش 
عملکرد هیئت مدیره شركت پتروشیمی شازند به صورت 
گزارش مصــور به مجمع ارائه شــد و حاضرین جلســه 
از صــورت های مالی و فعالیت های شــركت در ســال 
مالی منتهی به 29 اســفند 96 آگاهــی یافتند. در ادامه، 
گزارش حســابرس و بازرس شــركت قرائت و توضیحات 
الزم توســط مسئولین به سمع و نظر حاضرین در مجمع 
رسیده، سپس سهامداران محترم پرسش های خود را در 
زمینه هــای مختلف مطرح كردند و جناب آقای مهندس 
ولدخانی و جناب آقای نعیمی به ســواالت ســهامداران 
محترم پاســخ دادند.اجازه می خواهیم از بچه های خوب 
امورمالی، حراست،سهام و روابط عمومی و همچنین استاد 
مســلم روابط عمومی و رســانه جناب رجبی كه پرتالش 
و دلســوز ، خنده رو و با تواضع همیشــه یــار و یاور اهل 
مطبوع بود نهایت قدردانی و تشــکر را داشــته باشــیم. 

پیام هیات مدیره 
خدا را شــاكریم كه پس از یک ســال تالش و كوشش به 
یاري و عنایات خداونـــد متعـال، مجـالی دوبـاره یـافتیم 

در پی عملكرد بســیار موفق شــركت 
در ســال گذشــته و برگــزاری موفق 
مجمع عمومی شــركت، دكتر مشایخی 
ریاســت محتــرم هیئــت مدیره طی 
پیامی از طــرف خود و ســایر اعضای 
هیئت مدیــره از تالش هــا و زحمات 
خالصانه تك تــك كاركنان و مدیران و 
مدیریت  ولدخانی  مهندس  آقای  جناب 
نمودند. تشــكر  و  تقدیر  عامل  محترم 
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تـا كارنامـه تالشگران شركت پتروشیمی شازند را تقدیم 
حضورتان كنیم. 

بسیار خرسندیم اعالم نماییم كه با اتکال به خداوند بزرگ 
و همراهی شــما سهامداران گران قدر و بهره گیري از اراده 
استوار و تالش جمعی، ضمن حضور فعال در عرصه اقتصاد 
كشــور، ارزش آفرینی را براي همه ذی نفعان، از اندیشه به 
عمل برسانیم و شرایطی را مهیا نمـــاییم تـــا بتوان در 
راســتاي برنامه های شركت قدم برداشــته و با تخصص، 
همدلی و درک مناسب مدیران و كاركنان در سال موسوم 
به »اقتصاد مقاومتی: تولید - اشــتغال«، با كســب 302 
میلیون دالر درآمد ارزی موفق به افتخارات و دستاوردهاي 
جدیدي به شــرح زیر در ســال مـــالی 1396 شــویم:
1- پوشش 108 درصدي بودجه تولید نسبت به برنامه مدون
 EH2 و EO/EC 2- تهیه و تعویض كاتالیست واحدهای
3- خریــد بیــش از 15/350  تــن پروپیلن از شــركت 
پاالیش نفت امام خمیني)ره( شــازند با قیمتي مناســب 
به منظور استفاده از ظرفیت بالاستفاده واحد پلی پروپیلن
  92-A 4- تولید و صادرات حدود 242 هزار تن محصول

و A80 به كشور افغانستان 
5- تعویــض سیســتم كنتــرل عملیاتــی و سیســتم 
 BD/PBR واحدهــای )DCS/ESD( كنتــرل ایمنــی
بــدون توقــف حتی یــک روز در تولیــد واحدهای فوق 
6- پیگ رانی هوشمند خط لوله و انتقال نفتا از پاالیشگاه 
اصفهان به مجتمع پتروشــیمی شــازند جهت شناسایی 
آسیب های احتمالی و حصول اطمینان از مقاومت مکانیکی 
خطوط برای اولیــن بار از زمان ســاخت خطوط مذكور

بــه  اتوكســیالت  تحقیقاتــی  راكتــور  ســاخت   -7
منظــور شناســایی گریدهــای بــا ارزش افــزوده باالتر

 Refrigration 8- رفع مشــکل قــراردادی و حقوقــی
Untie جدیــد واحد LLDPE بــه منظور ایجاد قابلیت 
تولید گریــد Hexen-1 با ارزش افزوده باال در این واحد
9- حل و فصل مشــکل حقوقی با شــركتهای : بایگانی 
بــه ارزش 2/700/000 دالر و 5/844 میلیــون ریــال، 
دانــگ النگ و صبا بــه ارزش 12/5 میلیون دالر، اجرایی 
ســازمان تامیــن اجتماعــی بــه ارزش 320 میلیــارد 
ریــال ئ پترو صنعــت بــه ارزش 250 میلیــارد ریال
10- اخــذ پروانه بهــره بردرای برای واحد اتوكســیالت

11- اخذ گواهینامه مدیریــت امنیت اطالعات مبتنی بر 
ممیزی و تایید انطباق سیستم مدیریت امنیت اطالعات پیاده 
 ISIRI- ISO/IEC27001 سازی شده بر اساس استاندارد
12- بهبــود شــاخص هــای درآمــد بــه ســودآوری 
عملیاتــی و نقدینگــی شــركت نســبت به ســال قبل 
»فــروش 11 درصــد و ســود خالــص 45 درصــد«
لذا بــه ســهامداران گران قــدر اطمینــان می دهیم كه 
این شــركت همــواره خــود را مفتخر و متعهــد و ملزم 
بــه رعایــت، حفظ و صیانــت منافع همه افــراد ذی نفع 
می دانــد و ایــن مهــم را با جدیــت ادامه خواهــد داد. 
افتخار ما تحقق خواســته هاي به حق مشتریان، كاركنان 
و ســهامداران می باشــد، بی تردیــد رشــد و بالندگــی 
روزافــزون شــركت و كســب موفقیت هاي فــوق بدون 
در نظــر گرفتن منافــع ذی نفعان میســر نخواهد بود .

اعتقاد داریم توجه سهامداران به عملکرد این دوره و ارائه 
نقطه نظرات ارزشمندشان در بهبود هر چه بیشتر و بهتر 
عملکرد دوره آتی موثــر خواهد بود و انتظار داریم با ارائه 

پیشنهادهای ســازنده خود، این مجموعه را یاري نمایند.
 امید است با حمایت ها و راهنمایی سهامداران محترم و با 
تکیه بر الطاف خداوند متعال، هیات مدیره بتواند گام هاي 
موثر و مفیدتري براي رشــد و ارتقا برداشــته و آنچه كه 
براي آینده برنامه ریزی شــده، به واقعیــت تبدیل نماید.

رسالت شركت
- تعالــی عملیاتــی و تولیــدي از طریــق دســتیابی به 

استانداردهاي جهانی
- بلوغ و تکامل ســرمایه هاي انســانی از طریق تمركز بر 

یادگیري، خالقیت، نوآوري و همسویی
- دستیابی به بازارهاي جدید و افزایش سهم در بازارهاي 

عمومی و رضایت مشتریان
- دستیابی به نتایج مطلوب مالی

استراتژي هاي اصلی شركت
- تثبیت موقعیت رقابتی
- توسعه بازار و محصول

- ایجاد سیستم یکپارچه اطالعاتی مبتنی بر فناوري اطالعات
- افزایش ثروت سهامداران

برنامه های عملیاتی شركت پتروشیمی شازند
- تهیه و تدوین سیســتم هوشــمند برنامــه ریزی تولید 

سالیانه و ماهیانه براساس نیازهای فعلی و آتی بازار
- بازنگری مستمر فرایندهای تولیدی و مهندسی مجدد آنها
- اجرای طرح های توسعه ای جهت مدیریت منابع انرژی 
، آب و پســاب و جلوگیری از هــدر رفت منابع و آلودگی 

های محیط زیست
- ساخت دو دستگاه مخازن كروی جهت افزایش ظرفیت 
دریافت خوراكیهای گازی و مدیریت سبد خوراک در طی سال
- اســتفاده از كاتالیســتهای نســل جدیــد در واحدها 
بــه منظــور افزایــش بازدهــی و كاهــش ضایعــات
- استفاده از جریانهای متنوع گازی در پاالیشگاه امام خمینی 
)ره( شازند در راســتای تامین بخشی از خوراک مجتمع 
- ســاخت راكتور تحقیقاتی واحد اتوكســیالت به منظور 
ایجــاد قابلیت تولیــد گریدهایی با ارزش افزوده بیشــتر
- بکارگیری برنامه های عملیاتی و اجرای دقیق و هدفمند 
آنها جهت نیل به اهداف مالی، تجاری و عملیاتی شــركت 

براساس بودجه سال مالی
- بازنگری و بهبود سیستم مدیریت عملکرد و فرآیندهای 

سرمایه های انسانی
- بهبود سیســتم جبران خدمــات و بکارگیری آن برای 

سطوح مختلف شغلی
 CRM طراحی سیســتم مدیریت ارتباط با مشــتریان -

جهت تحقق ارزش مشتری مداری
- شناسایی، طراحی و تولید محصوالت جدید براساس نیاز 

مشتری و امکان تولید
- تدویــن نظام راهبری فنــاوری اطالعــات و ارتباطات 
Governance IT شركت برگرفته از طرح ریزی ایجاد 
نظام یکپارچه فناوری اطالعات و توسعه سیستم های نرم 

افزاری یکپارچه
اهم فعالیت های درنظرگرفته شده براي سال 1396

جدیــد بازارهــاي  بــه  دســتیابي  بــراي  تــالش   -  
-  تصویب سامانه نرم افزاری مدیریت ارتباط با مشتری در 
شورای معاونین به عنوان یکی از پروژه های استراتژیک شركت

-  بازاریابي محصوالت جدید جهت افزایش ارزش افزوده و 
شناسایي بازارهاي بالقوه

-  حضــور فعال و موثر در بازارهاي كشــورهاي اروپایي، 
همسایه و آسیاي دور

-  افزایــش ســهم حمل ریلي و همچنیــن حمل فله اي 
محموله هاي داخلي و صادراتي به منظور كاهش  

   هزینه حمل ونقل
-  افزایش ســهم فروش گریدهاي خــاص پلی پروپیلن، 

پلی اتیلن و دیگر گریدهاي سفارشي براي 
   مشتریان با توجه به مزیت توانایي تولید این محصوالت
-همراهي و هماهنگي كامل با سیاست های اجرایي دولت 
در خصوص تولید و فروش محصوالت خاص و استراتژیک 
به منظور تامیــن بازار داخلي و نیازهــاي حیاتي ازجمله 

گریدهاي بهداشتي و پزشکي
 -تجهیز و توســعه بخــش تحقیقات بازار و مهندســي 
فــروش به منظــور شناســایي بازارهاي هــدف جدید، 
  بررســي و تجزیه وتحلیل نیاز آن ها و پیش بینی تحوالت 
آتي بازار و قیمت های جهاني و منطقه ای محصوالت و تهیه 

گزارشات تحلیلي
-توسعه ارتباطات با مشتریان با توجه به میزان اهمیت آن ها

برنامه هاي آتی شركت 
- حضور فعال در بازارهاي منطقه ای و كشورهاي هم جوار 
ازجمله كشــور تركیه، افغانســتان و كشــورهاي واقع در 

حاشیه دریاي خـزر و اروپا

- انجام تحقیقات بازار در راســتاي برنامه های استراتژیک 
شــركت، در چارچوب تیم های پژوهش، تکنولوژي و بازار
- بازنگري اســتراتژي فروش محصــوالت خاص به منظور 
افزایش ســود در بازارهــاي خاص منطقــه ای و جهانی
- تعییــن اهداف كالن ســازمان )حفــظ و ارتقاي ارزش 
بلندمدت ســهام، رضایــت ذی نفعان كلیــدي، افزایش 
ســهم بازارهاي هدف جدیـــد، تولید محصوالت جدید(
- تعریف پروژه هایی در حــوزه مدیریت فناوري اطالعات 
و ارتباطــات به منظــور بهبـــود عملکـــرد و افـــزایش 
بهره وری در راســـتاي استراتژي ها و اولویت هاي سازمانی
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ني ما ز سا ینان  فر آ ر کا زي  ســا نمند  ا تو موزشــي  آ ه  ر و د لین  و ا میه  ختتا ا
شد ر  ا گز بر ثر  کو ري  عتبا ا موسســه   

مراسم اختتامیه اولین دوره آموزشی توانمند سازی كارآفرینان سازمانی موسسه اعتباری 
كوثر با حضور حســین كرمی معــاون اعتبارات و بازاریابــی، مصطفی امجدیان رییس 
مركز مطالعات و نوآوری و مهندس ســبحان مدیر باشگاه كارآفرینی تیوان برگزار شد.

حســین كرمی معــاون اعتبــارات و بازاریابی موسســه اعتباری كوثر در این مراســم 
گفت: در هر ســازمانی بــرای ادامه حیات و فعالیت می بایســت بدانیــم به كجا می 
خواهیــم برویــم تا برای مســیر و حركــت خود برنامه ای هدفمند داشــته باشــیم.

كرمی با اشــاره بــه برنامه های موسســه در حــوزه توانمند ســازی كاركنان گفت: 
هدف از برگــزاری دوره های توانمند ســازی بیداری و خودبــاوری جوانان متخصص 
و خــالق اســت. وی خطــاب به فراگیــران اولیــن دوره آموزشــی توانمند ســازی 
كارآفرینــان ســازمانی گفت: ما در حال برگــزاری آئین اختتامیه یک دوره آموزشــی 
هســتیم و ایــن پایان راه نیســت بلکه مســئولیت و وظیفه اصلی شــما از امروز آغاز 
خواهد شــد و اینجاســت كه جمله خواســتن توانســتن اســت معنا پیــدا می كند.

معــاون اعتبــارات و بازاریابی موسســه اعتباری كوثر با بیان اینکه شــما باید ســفیر 
دانــش در تمام ســطوح ســازمان باشــید، اظهار داشــت: این دانش می بایســت در 

تمــام ســطوح ســازمان جریان پیــدا كند. چرا كــه با به ثمر نشســتن ایــده های 
خالقانه شــما ضمــن توجه به خودباوری موجــود، آینده ســازمان تضمین می گردد.
رییــس مركز مطالعــات و نوآوری ضمن تشــریح فرآیند اجرایی اولین دوره بورســیه 
علمی كاركنان موسســه اعتباری كوثر گفت: تصمیم گیری برای برگزاری چنین دوره 
هایی تصمیمی جســورانه است كه توســط مدیران عالی ســازمان گرفته شده است.

امجدیــان افــزود: مــا بایــد بپذیریــم بــرای آنکــه ســازمان خــود را به ســمت 
آینــده ســوق دهیــم مــی بایســت چنیــن ریســک هایــی را پذیــرا باشــیم.
وی اظهار داشت: نباید به دنبال مدینه فاضله باشیم تا تمامی امکانات سازمان بعد از این 
آموزش ها در اختیار این تیم قرار گیرد، بلکه از امروز باید به دنبال بهره برداری بود و شما جوانان 
می بایست با تالش و پشتکار كارهایی را ارائه دهید كه سازمان از اعتماد به شما بر خود ببالد.

خاطر نشــان می سازد؛ اولین دوره آموزشی توانمند سازی كارآفرینان سازمانی موسسه 
اعتبــاری كوثر با حضور 32 نفر از كاركنان منتخب سراســر كشــور بــا موضوعاتی از 
قبیل آشــنایی با مدل كسب و كارها، آشــنایی با مفهوم زنجیره ارزش، محاسبه جریان 
نقدینگی كســب و كار و غیره در پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف برگزار گردید.

شــد یي  نما و ر ثر  کو رت  کا ن  پهلوا
همزمان با آئین گرامیداشــت روز ملی فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای، با حضور دكتر 
عبدالحمیــد احمدی معــاون ورزش همگانی و فرهنگــی وزارت ورزش و جوانان، مجتبی 
جوهری رئیس فدراســیون پهلوانی و زورخانه ای، حسین كرمی معاون اعتبارات و بازاریابی 
موسسه اعتباری كوثر،  مسئوالن و پیشکسوتان این رشته از پهلوان كارت كوثر رونمایی شد.

مجتبــی جوهــری در این مراســم ورزش پهلوانــی و زورخانــه ای را یکــی از منحصر 
بــه فرد تریــن ورزش هــا در دنیا دانســت كه بــه نام ایران ثبت جهانی شــده اســت.

جوهری اظهار داشت: ثبت هفته پهلوانی در تقویم رسمی كشور فرصت مناسبی است تا در 
این ایام برنامه های ویژه ای در راســتای ترویج و رشــد و ارتقای این فرهنگ برگزار گردد.

وی افزود: به دنبال آن هســتیم ورزش زورخانــه ای را در رده پایه ترویج داده و نوجوانان را 
با فرهنگ پهلوانی و زورخانه ای آشــنا كنیم. در همین راســتا برنامه چهار ساله ای تدوین 
شــده اســت كه رونمایی از پهلوان كارت كوثر نیز در جهت تحقق این برنامه می باشــد.
معاون اعتبــارات و بازاریابی موسســه اعتباری كوثر با بیان اینکه ایجاد نشــاط اجتماعی 
و اقتصادی می تواند مزایای متعددی را برای جامعه ورزشــی كشــور در بر داشــته باشد، 
گفــت: طرح كوثر كارت هواداری حمایت از ورزش حرفه ای را مورد توجه قرار داده اســت.
وی ورزش پهلوانــی و زورخانــه ای را ورزش ملــی و مذهبــی ایرانیان دانســت كه با روح 

مردم و جوانان جامعه اســالمی عجین شــده و عالقه مندان بی شــماری در كشــور دارد.
طــرح  در  داشــت:  اظهــار  هــواداری  طــرح  مزایــای  بــه  اشــاره  بــا  كرمــی 
باشــد. مــی  اجتماعــی  نشــاط  ارتقــاء  گــذاری  هــدف  هــواداری  كارت  كوثــر 
وی افزود: هدف كوثر كارت هواداری پیروز شدن است، كه سه برنده آن در طرح پهلوان كارت به 
ترتیب فدراسیون، كوثر به عنوان حامی و پشتیبانی كننده و پهلوانان و هواداران هستند. این طرح 
به نحوی برنامه ریزی شده است كه هر سه جریان از این برنامه به صورت مناسب منتفع شوند.
خاطر نشــان می سازد در پایان این مراسم از طرح پهلوان كارت كوثر و تمبر یادبود پهلوان 
شــهید ابراهیم هادی رونمایی و از حســین كرمی معاون اعتبارات و بازاریابی موسســه به 
نمایندگی از موسسه اعتباری كوثر در راستای حمایت از ورزش پهلوانی تجلیل به عمل آمد.

شد فتتاح  ا ثر  کو نکي  با ن  ا پژوهشــگر ه  باشگا
اولین سمینار تخصصی پژوهش موسسه اعتباری كوثر به صورت آنالین و حضوری برگزار  و 

در حاشیه آن باشگاه پژوهشگران افتتاح شد.
نخستین سمینار تخصصی پژوهش كوثر با عنوان ضرورت نگاه پژوهش محور در حل مسایل 
ســازمان به صورت حضوری و آنالین، با شــركت بیش از 600 نفر از معاونین، مدیران و 

كارشناسان كوثر برگزار گردید.
مصطفی امجدیان مدیر مركز مطالعات و نوآوری موسسه اعتباری كوثر محورهای این همایش 
را معرفی باشگاه پژوهشگران بانکی كوثر، نظام مند نمودن فرآیند پژوهش در موسسه، لزوم 
انجام پژوهش در راستای نیاز سازمان و فرآیند بهبود كیفیت پژوهش در سازمان اعالم نمود.
مدیر مركز مطالعات و نوآوری موسسه اعتباری كوثر با اشاره به معرفی باشگاه پژوهشگران 
بانکی كوثر و نقشــه راه پژوهش در ســال 1397گفت: ارتقای كیفیت پژوهش منطبق با 
نیازســنجی موسســه ، هدایت كاركنان با تحصیالت كارشناسی ارشــد و دكتری در امر 
پژوهش های نیازسنجی شده، تشکیل باشگاه پژوهشــگران و جذب كاركنان و تعامل با 
دانشگاه ها و پژوهشکده پولی بانکی و جذب و عضویت پژوهشگران برتر كشور در حوزه های 
مرتبط از جمله اهداف درون و برون سازمانی پژوهشی باشگاه پژوهشگران كوثر می باشد.
مهرداد ســپه وند مدیر گروه پژوهشی بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مركزی در 
این ســمینار ضمن بیان مفهوم پژوهش بانکی، ضرورت و اهدف آن اظهار داشت: پژوهش 
در مفهوم عام، بررســی روشــمند برای افزایش آگاهی درباره یک موضوع است. بانکداری 
یک كسب و كار اطالعات-محور است كه به شدت در معرض انقالب دیجیتالی می باشد 

و ایــن تحول، بانک هایی را كه با تکنولوژی همراه نشــوند از صحنــه خارج خواهد كرد.
مدیر گروه پژوهشی بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مركزی افزود: صنعت بانکداری 
به سرعت در حال تحول است و بانک ها برای همراهی با این تحوالت نیاز به آن دارند كه به 
یک سازمان یادگیرنده تبدیل شوند و برای تداوم فعالیت خود نیازمند پژوهش های رسانه 
ای. حرفه ای و علمی هستند و در گیر شدن در پژوهش به عنوان یک فرآیند روشمند نیاز 
به یک بستر سازمانی دارد كه باشگاه پژوهشگران می تواند پاسخ مناسبی به این نیاز باشد. 
محمد رضا معتدل عضو هیئت علمی واحد تهران مركز دانشگاه آزاد اسالمی در نخستین 
سمینار تخصصی پژوهش موسسه اعتباری كوثر گفت: سازمان ها می توانند دارای سیستم 
های بســته و سیســتم های باز در برخورد با محیط باشند. سیســتم های باز سعی در 
یادگیری برای حل مشــکالت دارند و سیستم های بسته آنتروپی مثبت ایجاد می كنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی بقاء و توسعه را مسائل اساسی سازمانها بیان نمود 
و تصریح داشت: سازمان های امروزی به دلیل وجود بستری رقابتی دارای محیطی متغیر 
هســتند بنابراین نیازمند شناسایی حل مســایل برای حفظ جایگاه فعلی و توسعه اند .
عباس طلوعی استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد در 
پایان این همایش با اشاره به اهمیت علم گفت: علم داده ها و اطالعاتی است كه بر اساس 
تجربیات ، كاوش ها و آزمون و خطاهای متعدد انسانی و از روی اندیشه، تعقل، احساسات 
و خالقیت های انســان براساس نیازها و درخواست های او با هدف ادراک و فهم بیشتر از 
محیط پیرامونی و معنای زندگی، برای آسان تر و بهتر زندگی كردن نامگذاری می شود .
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مجمع ساالنه پتروشیمی آبادان در تاالر تالش برقرار بود. در 
بدو ورود، دو بنر از دو شهید كه دو روز قبل از مجمع و حین 
خدمت در آتش زبانه كشیده جان به جان آفرین تسلیم 
كرده بودند خودنمایی می كرد. از آنها بسیار داشته ایم از جان 
بركفانی كه نیاسودند و گامی به عقب نهادند تا پتروشیمی 
آبادان این اولین در اولین و جان جانانشــان برقرار بماند.

به راســتی برای آنان كه این چنین بهایــی دادن برای 
پایداری و سرفرازی مجموعه ای كه ارزش جان سپاری 
می دارد بهشت برین جایگاه است، اما ما چه كرده ایم...
پتروشیمی آبادان در دل خود خاطرات و حوادث بسیاری می 
دارد كه هر كدام قصه پر غصه ای گشته ولی امروز مدیری 
برای ققنوس ساختن او طرحی و برنامه ای تازه ریخته است.

كاتب این سطور شاهد و ناظر بوده كه خفاشان اهریمنان بر 
كوره نفت ما آتش می ریختند و چه مظلومانه سر می بریدند و 
چه ناجوانمردانه انگشت بر ماشه كشیدند و آبادان شد آتش 
در هنرش در صنعتش در لوله های مواسالت نفتی اش در 
خشکی كارونش در دریا و ماهی اش در خروشی دوباره و ...
آبادان این دردها را می دارد.آنوقت ســهامدار- به تعداد 
انگشــت شــماری- نشســته بر ُخنکای تاالر تالش، 
طلبکارانــه از مدیــران و مجموعــه آبادان ســود می 
خواهد؟! در تــرازوی انصاف گذاریم آنــان كه در آتش 
دیروز ســوختند و آنان كه امروز برای ریالی بیش چانه 
مــی زنند كجا داننــد حال ما ســبکباالن محمل ها...

جناب جبرائیلی، جناب مکوندی خسته نباشید و خدا 
قوت. نتوانستیم تا انتها بنشینیم چون غم آبادان چهل سال 
است در سینه می داریم. شما مدیران صف و جهادگر و 
مدیران بی ادعای خدمت هستید. شما ُدردانه های تدبیر 
و درایت هســتید ما به شما و برنامه هایتان باور و ایمان 
داریم. شــک نداریم كه با نوسازی و بازسازی، طرح های 
توسعه و اجرای برنامه های مدون مدیران ارشد این شکوه 
پابرجا دوباره همه چشم ها را به سوی خود خواهد كشید.

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شركت 
پتروشیمی آبادان)ســهامی عام( مورخ 1397/04/09 در 
محل مجموعه فرهنگی ورزشــی تالش برگزار گردید. 
در این مجمع كه با حضور 80  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، كه جنابان حمید 
دیانت پی و مهرداد فصیحی در مقام نظار اول و دوم و آقای 
مسعود جبرائیلی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
بــه اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال مالی 
منتهــی بــه 1396/12/29 و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین 
صلــوات خود ضمن  تصویــب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامالت مشــمول ماده 129 به كار خــود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
با درود به روح پرفتوح بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و 
شهدای انقالب اسالمی و دفاع مقدس و آرزوی سالمتی 
و طول عمر رهبر معظم انقالب و توفیقات مســئولین و 
خدمتگزاران كشور عزیزمان و عرض سالم و احترام،  هیات 
مدیره شركت پتروشیمی آبادان در راستای برنامه های 

اصالحی و تعمیراتی و بازسازی های موثر و ضروری دو 
ســال اخیر، طرح افزایش سرمایه را در قالب برنامه های 
اصالح ساختارهای نیروی انسانی و فنی، و در ادامه فعالیت 
های اصالحی تهیه و تدوین و تقدیم نموده اســت. تمام 
آیتم های پیش بینی شده در طرح افزایش سرمایه، برنامه 
های عملیاتی بوده و با اجرای آنها، فعالیت عملیاتی شركت 
برای پنج ســال تثبیت خواهد گردید. در بخش اصالح 
ساختار نیروی انسانی مهمترین مشکل مجموعه تركیب 
نامناسب نیروی انسانی و كمبود نیروهای فنی و متخصص 
و عملیاتــی و از طرفی مازاد نیرو های فاقد تخصص می 
باشد. در سال مورد گزارش مطالعه خوبی در بخش نیروی 
انسانی با انجام كارسنجی عمل آمده است و برنامه ریزی ها 
بر اساس یافته های مطالعات صورت گرفته و تجارب عملی 
موجود انجام شده است. با كاهش قابل توجه نیروی انسانی 
در دو سال اخیر و البته در كنار آن، جذب نیروهای فنی و 
متخصص و جوان تا حدودی مشکل این بخش را كاهش 
داده است اما الزم است در قالب طرح افزایش سرمایه ادامه 
اصالحات مورد نظر انجام و ثبات الزم در این بخش ایجاد 
شود. همانگونه كه بارها تاكید گردیده است با حمایتهای 
مؤثر تاپیکو و شستا و تالشهای ارزشمند كلیه همکارانمان 

در تمام سطوح شركت، طی دو سال اخیر، اتفاقات بسیار 
مثبت و اثر بخش در روند عملیاتی مجموعه صورت گرفته 
و تهدید بســیار جدی تعطیلی و بروز بحرانهای عمیق 
شركت از بین رفته است. به یقین اگر تالشهای شبانه روزی 
همکارانمان در مجموعه و حمایتهای تاپیکو نبود قطعاً در 
این دو ســال اثری از تداوم فعالیت شركت پتروشیمی 
آبادان وجود نداشت. به لطف خداوند اكنون این شركت 
در جایگاه و شرایط بسیار بهتر از موقعیت آخر سال 94 
قرار داشته و اطمینان میدهد با اجرای برنامه های اصالحی 
پیش بینی شده در طرح افزایش سرمایه و پتانسیل های 
ارزشمند موجود در شركت پتروشیمی آبادان و مزیتهای 
فــوق العاده اثر بخش منطقه آزاد اروند، این مجموعه به 
سودآوری پایدار خواهد رسید و بعد از آن نیز با بهرهمندی 
از درآمدهای خود و استفاده از منابع مالی صندوق توسعه 
ملی و اعتبارات ارزی و ریالی، طرح های توسعه ای و مهم 
خود را اجرا خواهد نمود. شركت پتروشیمی آبادان جزء 
معدود مجموعه های پتروشیمی میباشد كه پتانسیل های 
فراوانی در اجرای طرح های توســعه بزرگ و سودآور در 
تمام زمینه ها دارد. گذر از مرحله فعلی و تثبیت شرایط 
تولید و عملیات موجود و توانمند شدن مجموعه در تامین 
كلیه هزینه های جاری، پیش نیاز ورود به مرحله بعدی و 
اجرای طرح های كالن و سودآور می باشد. حمایت كامل 
سهامداران محترم و مشاركت در افزایش سرمایه ارائه شده 
در مجمع فوق العاده، به یقین آثار بسیار مثبت بر دارایی 
های ارزشمند سهامداران محترم دارد. ارزش ذاتی دارایی 

های شما در این شركت بسیار فراتر از ارزش اسمی فعلی 
بوده و چنین وضعیتی در كمتر مجموعه صنعتی وجود 
دارد. خوشبختانه معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل 
تجدید ارزیابی ها نیز برای سال 97 به تصویب مجلس 
شورای اسالمی رسیده و جهت اجراء ابالغ شده است. با 
عنایت به انجام كارشناسی های تجدید ارزیابی زمین ها 
و ثبت آنها در حسابهای اندوخته و براساس برنامه ریزی 
های انجام شده بالفاصله بعد از انجام افزایش سرمایه ارائه 
شــده از محل مطالبات و آورده نقدی، با انجام اصالحیه 
الزم در حساب ها، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی 
زمین ها نیز ارائه خواهد شد. لذا با عنایت به محدودیت 
زمانی، توجه ویژه سهامداران محترم را در این خصوص 
جلب و درخواست تسریع در اتخاذ تصمیم نهائی را دارد.

در خاتمه ضمن تشکر از صبر و حوصله سهامداران محترم، 
هیات مدیره شركت پتروشیمی آبادان به عنوان امانتدار 
شما سهامداران محترم، تاكید می نماید با تداوم اجرای 
برنامه های اصالحی در ساختارهای فنی و نیروی انسانی 
در قالب طرح افزایش سرمایه طی ســال جاری، تداوم 
فعالیت مثبت مجموعه تضمین و شركت در سنوات بعد به 
سودآوری مناسب خواهد رسید و در صورت توقف برنامه 
های فوق، ادامه فعالیت موثر شركت میسر نخواهد بود. 
سالمتی و طول عمر با عزت سهامداران محترم و كلیه 
همکاران عزیزمان را از خداوند متعال مسئلت مینماییم.

تاریخچه برنامه ریزی استراتژیك :
اســتراتژی شــركت پتروشــیمی آبــادان در آذر ماه 
1386 تدویــن و به تصویب رســید و پــس از آن در 
ســال 1388 بازنگری و درســه ماهه دوم سال 1396 
قرارداد تدوین مجدد اســتراتژی شركت منعقد گردید 
وخالصه اقدامات انجام شــده بشــرح زیر می باشــد

بیانیه ماموریت پتروشیمی آبادان : 
پتروشــیمی آبادان مولد ســودآوری پایدار و جذاب از 
ســرمایه های ســهامداران با ارائه پلیمرها، كامپاندها، 
محصوالت جانبی و پایین دســتی متنوع پتروشیمی 
با ویژگی و كاربردهای خاص نوآورانه ســازگار با محیط 
زیســت و ارزش افــزوده برای مشــتریان می باشــد. 

چشم انداز شركت پتروشیمی آبادان: 
شركت پتروشیمی آبادان در افق 1404 شركتی چابک و 
نوآور و دارای كامل ترین زنجیره ارزش در تولید محصوالت 
متنوع پلیمری و پایین دســتی در راســتای سودآوری 
پایدار ســهامداران خواهد بود. محورهای چشــم انداز: 

1- چابکی  2- سبد متنوع محصول  
3- نوآوری 4- زنجیره ارزش

 ارزش ها و باورها :
1- اجرای امور با صحت و دقت مسئوالنه 

2- ایمنی و سالمت كاركنان
3- صیانــت از محیــط زیســت و منابــع انــرژی
4- متعهد به ذینفعان تجاری و مسئولیت های اجتماعی

اهداف كالن
1- بهینــه ســازی كارخانــه هــای پایین دســتی
2- دستیابی به فناوری تولید محصوالت با ویژگی خاص
3- حداكثر تولید پلیمرها از خــوراک4- افزایش بهره 
وری با فاوا 5- بهینه ســازی سازماندهی نیروی انسانی

پتروشیمی آبادان ، شکوه پا برجا 
برنامه های مدون مدیریتی دکتر جبرائیلی برای تعالی سازمانی
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باور به خرد جمعی و کار تیمی با مدیران متخصص و متعهد
 رشد ۳۶ درصدی سود و تحقق ۱۱۶ درصدی بودجه در همکاران سیستم

وقتی به تاالر ســاختمان بهره وری رســیدم و ازدحام و بنر بزرگ مجمــع را دیدم از 
خوشحالی مشت به آســمان پرتاب كردم كه كجا دانند حال ما سبکباالن محمل ها... 
با گذر از مرز هفتاد ســالگی و دیدن بســیار فراز و فرود از جنگ در شهر تا  جنگ در 
ســنگرها و خاكریزها و از عقب نشــینی ها تا فائق آمدن ها ، از حدیث خرمشهر دادن 
و خونین شــهر گرفتن ها تا حال كه تنگه باب المندب آژیر حضورمان را می كشــد... 
بگذریم؛ حضور در مجمعی كه توانســته از پس تاریخ و جذب خط ســیاق و حسابهای 
چرتکه به اندیشــه پرواز با امواج آن هم در سطح باال به مدد جوانان متخصص این مرز 
و بوم برســد چه بهتر مژده ای باشد برای من پیر با 50 سال سابقه سردبیری نشریات 
اقتصادی كشور كه مشت خوشحالی به آسمان پرتاب برایش كنم كه دست مریزاد. خدا 
رحمت كند حاجی روح اهلل خان را كه در بستر و در آخرین روزهای حیاتش می گفت 
من كاشتم و داشتم و شما برداشت كنید كه بحمداله دارید و یادآوریم پیام مرحوم حاج 
حســن خسروشاهی به فرزندانش كه دانش بیاموزید و آنگاه به كارش دست یازیدو من 
در جمع سکونشــینان همکاران سیســتم آن دیدم كه باید در عرضه می برد، همه در 
اخالص، همه در خدمت فرهنگ و همه در میدان كار برای سربلندی ایرانی آباد و آزاد 
كه باید از روی دســت این مدیران سرمشــق بردارند و الگوی خود سازند. تئوری ها و 
برنامه هایشان را درپژوهشکده و همایش های بین المللی به همگان معرفی كرد و البته 
صداقت و با شــفافیت در گردش مالی و بدون بند حسابرس كه این روزها حکم كیمیا 
پیدا كرده و نادر اســت و بدین باب اســت كه می گویم خدا قوت خداجویان بی ادعا.

و اما اهم نكات مطرح شده در مجمع:
   نرم افزار راهکاران سیستم مهم ترین محصول شركت می باشد و بیشتر از 2500 مشتری 
از این محصول استفاده كرده اند و هر سال به ماژول های این نرم افزار اضافه می شود.
   راهــکاران ابــری جــزو محصــوالت جدیــد شــركت می باشــد و در ســال 96 
ســهمی 1 درصد در فروش شــركت داشــته و در ســال 97 برآورد شــركت رشــد 
فــروش ایــن نرم افزار بــه 3 درصد از فــروش معــادل 3 میلیارد تومان می باشــد.

   شــركت به دنبال سرمایه گذاری در استارت آپ های مرتبط با حوزه ی كسب و كار 
خود به صورت CVC )Corporate venture capital( می باشد و به همین منظور 
شركت دانه را در سال 1396 به ثبت رسانده است. در حال حاضر این شركت در استارت 
آپ »دلینو« سرمایه گذاری 1،9 میلیارد تومانی داشته و مالک 30 درصد از »دلینو« می 
باشد. )دلینو اســتارت آپ سفارش آنالین غذا شبیه اسنپ فود و ریحون و غیره است(
   شــركت قصد عرضه ی »سپیدار سیستم آســیا« در بازار فرابورس را دارد و فرابورس 
پیشــنهاد عرضه ی این شــركت را در بازار SME داده است كه مورد موافقت شركت 
قرار نگرفته اســت و شــركت در حال مذاكره به منظور برقراری شــرایط عرضه است.

   تابستان سال 1397 اولین نسخه ی محصوالت صنفی شركت عرضه می شود. از دیگر محصوالتی 
كه در تابستان عرضه می شود می توان به قرار دادن سیستم اتوماسیون روی موبایل اشاره كرد.
   موبایل هوشــمند راهکاران با شبکه های اجتماعی در آینده integrate خواهد شد.
   این شركت در نیمه ی دوم سال 1395 به عنوان شركت دانش بنیان شناخته شد و 
معافیت مالیاتی داشت و از سال 97 تبدیل به شركت دانش بنیان صنعتی نوع دوم شده و 
معافیت مالیاتی آن حذف شده است. در این دوره بسیاری از شركت های آی تی نبدیل به 
دانش بنیان صنعتی نوع دوم شده و همکاران نیز مستثنی نبوده است. در سال 96 معافیت 
مالیاتی راهکاران 4،5 میلیارد تومان بوده و در سال 97 برآورد می شود هزینه ی مالیات 
شركت 5 میلیارد تومان باشد. بودجه ی 97 شركت با فرض پرداخت مالیات بسته شده است.
   در محصــول »دشــت همــکاران سیســتم« رقابــت قابــل توجهــی بــا ســایر 
شــركت هــای مشــابه دارنــد و در محصــول »راهــکاران« لیــدر بازار هســتند.
   شــركت در گذشــته ایجــاد نمایندگــی در عــراق داشــته اســت و بــه دلیــل 
رواج نــرم افزارهــای بــا قفــل شکســته در ایــن كشــور، موفــق نبــوده انــد.
سیســتم های ERP محلــی در اطــراف ایران وجود نــدارد و شــركت های حاضر 
در منطقــه عمدتــا شــركت هــای بیــن المللی معــروف یــا هندی می باشــند.
   شركت قصد افزایش سرمایه 25 میلیارد تومانی از محل سود انباشته را در سال 97 دارد.
به علت تغییر ســاختار در بخش پشــتیبانی، حاشیه سود این بخش بیشتر شده است
در مجمع عمومی همکاران سیســتم كه در تاریخ 8 خرداد 1397، در مركز مطالعات 
و بهره وری منابع انســانی برگزار شــد، این شــركت از پوشــش كامل ســود خالص 

پیش بینی شده ی خود خبر داد.

در این جلســه كــه با حضــور 88.4 درصد از صاحبان ســهام، نمایندگان ســازمان 
بورس و موسســه حسابرســی نوین نگر مانا برگزار شد، پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر 
توزیع 450 ریال ســود نقدی به ازای هر ســهم به تصویب رسید .در این برنامه، عالوه 
بر ارائه ی مدیرعامل، اعضاء هیات مدیره همکاران سیســتم پاســخ گوی پرســش های 
ســهامداران در خصــوص اقدامــات انجام شــده  و چشــم  انداز آتی شــركت بودند.
مهندس مهدی امیری مدیرعامل شــركت در بخش نخســت ارائــه ی گزارش خود به 
سهام داران، به بیان خالصه ای از عملکرد همکاران سیستم از زمان ورود به بازار سرمایه 
پرداخته و پیرامون تشریح دســتاوردهای تازه همکاران سیستم در بازار نرم افزار گفت: 
با اشــاره به اینکه هم اكنون بیش از 46هزار شركت و ســازمان از راهکارهای همکاران 
سیستم بهره می برند، گفت: »یکی از مزیت های رقابتی همکاران سیستم، گستردگی بازار 
و پوشــش بخش های مختلف آن با راهکارهای نرم افزاری متنوع است. این مزیت سبب 
می شود همکاران سیستم عالوه بر پایداری، پتانسیل توسعه و رشد مناسبی داشته باشد.«

مسیر روبه رشد توسعه ی ERP راهكاران
امیری با اشاره به رشد 25 درصدی درآمد فروش نرم افزار نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 
افزود: »با سرمایه گذاری های انجام شده در بخش تولید و تکمیل سبد محصوالت راهکاران، 
امکان ارائه ی راهکار جامع تر برای صنایع هدف فراهم شده است. انتظار می رود با ادامه ی 
روند طی شده، شاهد رشد درآمد شركت و افزایش سهم از بازار در سال های آینده باشیم«.
امیــری با اعــالم عبور تعداد مشــتریان راهکاران از مــرز 2500 مشــتری، به تداوم 
موفقیت های همکاران سیستم در مدیریت پروژه های بزرگ اشاره كرد. به گفته ی امیری 
همکاران سیستم سال گذشــته 46 پروژه  در ابعاد بزرگ را با موفقیت اجرا كرده است.

او در بخــش بعدی صحبت های خود، به اســتقبال مشــتریان همکاران سیســتم از 
به روزآوری سیســتم های خود به »راهکاران« اشــاره و تاكید كرد در ســال جاری نیز 
زمینه ی  ارتقای بخش گســترده تری از مشتریان به ERP راهکاران فراهم خواهد شد.

راهكاران ابری؛ ERP ویژه ی كسب وكارهای متوسط
 ERP مدیرعامل همکاران سیستم در ادامه به تشریح عرضه ی راهکاران ابری، نخستین
بربستر ابر در ایران پرداخت و گفت: »این محصول شركت های متوسط را قادر می سازد 
تا با صرف هزینه ای اندک و بدون نیاز به خرید سرور و سخت افزار، از طریق اینترنت و در 
بستری امن، از یک راهکار نرم افزاری حرفه ای كه مورداستفاده ی كسب وكارهای مطرح 
كشور است، بهره مند شوند.« به گفته ی امیری راهکاران ابری تاكنون توانسته است در 
بیش از 100 شركت ارزش افزوده ایجاد كند. در سال 1397 نیز همکاران سیستم به دنبال 
توســعه ی نقش خود به عنوان رهبر بازار رایانش  ابری در حوزه راهکارهای ERP است.

سودآوری و عملكرد موفق در بازار كسب وكارهای كوچك
امیــری در بخش دیگری از صحبت های خود به جذب بیش از 5000 مشــتری جدید 
در حوزه كســب و كارهای كوچک توســط محصول »ســپیدار« اشــاره كرد و افزود: 
»موفقیت سپیدار در بازار كســب وكارهای كوچک، عالوه بر سودآوری مناسب، حضور 
قدرتمند همکاران سیســتم در بخش های بزرگی از بازار را به همراه داشــته اســت«.

مدیریت فرایندهای كسب وكار با »فرایار راهكاران«
مهندس امیری با اشاره به عزم شركت برای ایجاد بستری قدرتمند برای متناسب سازی 
راهکاران و ابزار مدیریت فرایندهای كســب وكار كه با برند »فرایــار راهکاران« به بازار 
معرفی شــده است، افزود: »این ابزارها، امکان پاسخ گویی به نیازهای خاص مشتریان و 
یکپارچه سازی فرایندها در بخش های مختلف ســازمان را برای آنان فراهم می آورد«.
وی هم چنیــن افزود: »یکــی از مهم ترین موفقیت های راهکاران همکاران سیســتم، 
تکمیل زیرساختی است كه مسیر توسعه ی محصوالت راهکاران را با كمک كارشناسان 
مســتقل نرم افزار خارج از شركت و همکاری با شــركت های فعال در صنعت فناوری 
اطالعات میســر می ســازد. این زیرســاخت می تواند ایــن امکان را برای مشــتریان 
همکاران سیســتم فراهم  ســازد تا با كمک تیم های مجاز توســعه دهنده بر بســتر 
راهکاران محصوالت ویژه خود را تولید و با سیســتم های راهــکاران یکپارچه كنند«.

پیام هیئت مدیره به سهامداران
شركای عزیز و عالقه مندان به همكاران سیستم

صاحبان صنایع و تحلیلگران بازار ســرمایه اذعان دارند كه در شــرایط اقتصادِی سال 
1396، كسب دستاوردهای درخشــان، امری تصادفی نیست. همانگونه كه در گزارش 
هیئت مدیره به مجمع مالحظه می  كنید، علی  رغم این شــرایط، همکاران سیســتم از 

24



پُرتیراژترین نشریه اقتصادی کشور | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  91 | تیـــر   مـــاه  1397| 

نظر عملکرد، یکی از موفق  ترین ســال  های خود را پشــت ســر گذاشته است و در حد 
قابل   توجهی بیش از برآوردهای قبلی، ســودآوری داشــته است. ما باور داریم كه ایجاد 
چنین كارنامه  ای، به واسطه وجود زیرساخت  های مستحکم همکاران سیستم بوده است.

موفقیت گروه همکاران سیســتم، متکی به دانش فنی به روز و اســتفاده از برنامه  های 
پیشــرفته اســت. كاركنان این ســازمان كه به دقت از میان جوانان با انگیزه و مستعد 
دانشــگاه های كشــور برگزیده شــده  اند، با روحیــه  ای بــاال و پرانگیزه و در بســتر 
فرهنگ ســازمانی ویژه شركت، مســیر رشد فردی و حرفه  ای شــان را طی می  كنند.

از سوی دیگر، دستاوردهای ارزنده گروه در طی بیش از سی  سال فعالیت و وجود جمع ارزشمند 
و عظیم مشتریان كه همکاران سیستم را به عنوان بخشی از سازمان خود می  دانند، برند 
شركت را در جایگاهی قرار داده كه خود موتور قدرتمندی برای موفقیت سال  های آتی است.
تیم جوان مدیریتی كه نسل دوم مدیران شركت را تشکیل می  دهد، ثروتی است كه در طول 
سال های اخیر و با مراقبت های مداوم، از بین مستعدترین و هوشمندترین متخصصان و 
كارشناسان، انتخاب شده و پرورش یافته اند. تشکیل این تیم مدیریتی و همراهی تجربه باالی 
مؤسسین شركت، نویدبخش تداوم و توسعه موفقیت  های شركت در سال  های آتی خواهد بود.
در ســال گذشــته موفق شــدیم ســبد محصولی راهــکاران را كه نه تنها ســرآمد 
محصوالت شــركت است، بلکه می  تواند به عنوان یک دســتاورد ملی، مورد توجه قرار 
گیــرد، كامل  تر كنیم. دســتاورد تولید و تکمیــل این خط محصولی، زمانی آشــکار 
می  شــود كه بدانیم از مجموع 10000 مشــتری بزرگ و متوســط، بیــش از 2500 
شــركت مهم و برندهای معروف كشــور از محصــوالت راهکاران اســتفاده می  كنند 
و اینERP ایرانی توانســته اســت، برند موفقی را در بازار صنایع كلیدی بدست آورد.
یکی از مهم ترین موفقیت های همکاران سیســتم در حوزه محصول راهکاران، تکمیل 
زیر ساختی است كه مسیر توسعه محصوالت راهکاران را با كمک كارشناسان مستقل 
نرم افزاری بیرون از محیط شــركت، امکان پذیر می  ســازد. چنین زیرساختی می تواند 
مشــتریان همکاران سیستم را قادر سازد تا به كمک تیم نرم افزاری داخلی، محصوالت 
ویژه خود را تولید و آن ها را به صورت بنیادی با محصوالت راهکاران متصل و یکپارچه 
نمایند. از ســوی دیگر متخصصین نرم افزاری با اســتفاده از زیرســاخت ایجاد شــده، 
می توانند به توســعه محصوالت برای بازار بزرگ مشتریان همکاران سیستم بپردازند.
تحول حاصــل از عمومی  شــدن این ســکوی تولیــد نرم افزارهای كاربــردی، كه با 
نــام »فرایار راهکاران« عرضه خواهد شــد، شــبکه  ای بزرگ از كارشناســان نرم  افزار 
را در كنــار همکاران سیســتم قــرار خواهــد داد. با پیشــبرد موفق ایــن فعالیت، 
برآورد می  شــود كه میزان ســودآوری ســال  های آتــی، هم به لحاظ توســعه فروش 
راهــکاران از طریــق این زیرســاخت و هم فروش ایــن ابزار، تحت تأثیر قــرار گیرد.
موفقیت عمده دیگر راهکاران، تولید سیستم خرده فروشی است كه طراحی آن بر اساس 
نیاز فروشگاه های زنجیره  ای بزرگ جهت اداره عملیات و صندوق  های فروش آنها انجام شده 
است. بنا به آنکه از چند سال پیش سیستم پخش نیز به مجموعه راهکاران اضافه شده است 
و پروژه  های موفقی را با كمک این سیستم به نتیجه رسانده  ایم، انتظار می  رود كه سیستم 
خرده  فروشی و پخش به اتفاق، توسعه قابل توجهی را در بازار راهکاران به ارمغان بیاورند.
شــروع عرضه و توســعه راهکاران ابری )Cloud(، نخســتین گام همکاران سیستم 
در پهنــه رو به رشــد نرم افزارهای مبتنی بر تکنولوژی ابری در جهان اســت. با توجه 

بــه تأثیر این محصــول در كاهــش هزینه مشــتریان و افزایش ســرعت و كیفیت 
اتصال شــبکه كشــوری، آینده خوبی بــرای این كســب  و  كار پیش  بینی می  شــود. 
ســال 96، دستاورد مناســبی برای معرفی عمیق تر   این كســب  و    كار حاصل گردیده، 
ضمن اینکه برای ســال جاری نیز برنامه  های توســعه بازار آن تعریف شــده اســت.

تصمیم مهم ما در ایجاد محصول سپیدار كه برای شركت  های كوچک تدارک شده است، 
موفقیت  های زیادی را در سال گذشته كسب كرده است. این خط محصولی در مجموع 
23000 مشتری دارد و تنها در سال گذشته توانسته است 5500 مشتری جدید را جذب 
نماید. موفقیت این محصول و توسعه شبکه نمایندگان، پایگاه حضور همکاران سیستم را 
در بخش  های بزرگی از بازار میسر كرده و سودآوری باالیی را نیز به همراه داشته است.

آمــوزش كاركنــان، مشــتریان و دانش  آموختگان دانشــگاه  ها، فراتر از نگاه توســعه 
كســب  وكار و به عنوان یک مسئولیت اجتماعی نیز مورد توجه همکاران سیستم بوده 
است. ســرمایه  گذاری در این زمینه، ارتباط محکمی با مراكز علمی و دانشگاهی ایجاد 
نموده و موجب پرآوازه شــدن نام همکاران سیســتم در محیط  های علمی شده است.

كلیات برنامه  های سال جاری، برگرفته از افقی است كه از چند سال قبل برای همکاران 
سیستم 1400 تعریف كردیم و با بررسی مستمر وضعیت صنایع و بازارهای هدف برای 
هر سال و متناسب با شرایط حاكم، با برنامه ریزی عملیاتی معینی آن را پیش می بریم.
همکاران سیستم در حال طی كردن مسیری است تا در سال 1400 ظرفیتی را ایجاد 
نماید كه براساس اصلی  ترین شاخص  های ارزیابی، بتواند سرآمد شركت  های نرم  افزاری در 
منطقه باشد. حتی اگر ما با محدودیت هایی برای حضور مستقیم در بازارهای بین المللی 
مواجه شــویم، كســب این قابلیت  ها در ســال 1400 به دقت هدف گذاری شده است.

پیش  بینی می شود كه شرایط اقتصادی پیِش رو با مشخصه  های متفاوتی شکل خواهد گرفت 
و در چنین وضعیتی، به اتکای نقاط قوت گروه، سازوكاری را فراهم خواهیم كرد تا نه تنها تحت 
تأثیر شرایط منفی جدید قرار نگیریم، بلکه با تأثیرگذاری بر بهبود شیوه مدیریت كسب وكار 
مشتریان، جایگاه خود را در بازار مستحکم  تر نموده و كارنامه اقتصادی درخشانی ارائه كنیم.
ســرفصل برنامه های ســال جاری شــامل تمركز بیشــتر بر محصــوالت راهکاران، 
پاســخگویی تخصصی به طیف بیشــتری از صنایع،  توســعه برون  ســپاری برخی از 
فعالیت  هایــی كه می توان دانش فنــی آن را به تیم  های بیرونی منتقــل كرد و ایجاد 
شبکه  هایی از كارشناسان مستقل و شركت  های فعال در زمینه فعالیت فعلی، می  باشد.

نگاه توســعه  ای به كســب وكار، در قالب برنامه های مشخصی تدارک شــده تا ما را به 
جهتی رهنمون نمایــد كه هم زمان بتوانیم مدیریت مؤثری بر هزینه ها را اعمال نموده 
و نهایتاً ســهم هزینه های بخش متغیر نســبت به هزینه های ثابت متناســب تر شود.

خوشــبختانه حمایت مشــتریان و جامعه حرفه ای از دســتاوردهای گروه در دو دهه 
گذشــته كه اندازه اقتصادی شركت در ســطحی بوده كه در معرض توجه قرار گیرد، 
مشــوق ما در كسب پیشرفت های اخیر بوده اســت. در طی شش سال حضور در بازار 
سرمایه، ســهامداران، كارشناسان بازار سرمایه و عالقمندان به گروه همکاران سیستم، 
همواره مشــوق و راهنمای مــا بوده اند. با وجود چنین محیط مثبتی از كســب وكار و 
براســاس تمهیدات و برنامه های تدارک شــده، اراده تیم مدیریتی گروه بر این اســت 
كه دســتاوردها و عملکرد ســال جاری را به آنچنان نتیجه ای برساند كه عملکرد سال 
97 بــه عنوان نقطــه عطفی برای فعالیت های گروه همکاران سیســتم تلقی شــود.
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سیمان خزر نفس و نقش سازندگی دارد 
برنامه های مهندس خلفوندی برای اعتالی برند شرکت

تقسیم سود ۱7۰ ریالی به ازای هر سهم

مجمــع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــركت 
سیمان خزر)سهامی عام( مورخ 1397/2/30 در محل سالن 
آمفی تئاتر شــركت بازرســی كاالی تجاری برگزار گردید. 
در این مجمع كه با حضور 100 درصدی سهامداران حقیقی 
و حقوقــی ، اعضاء هیــات مدیره، نماینده ســازمان بورس 
و اوراق بهــادار، حســابرس و بازرس قانونــی برگزار گردید، 
ریاســت مجمع برعهده آقای حســین فاتح بود، كه جنابان 
مسعود غالم زاده و ســعید حیدری در مقام نظار اول و دوم 
و آقای علیرضا قادری 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 170 ریالی به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.

همچنین موسسه حسابرســی آرمان آروین پارس به عنوان 
حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی 
رازدار به ســمت بازرس قانونی علی البدل انتخاب گردیدند.

در این جلسه سیدهوشنگ خلفوندی؛ مدیرعامل شركت در 
تشــریح گزارش فعالیت یکساله هیات مدیره گفت: با توجه 
به كاهش مصرف ســیمان در كشور شاهد رقابت بیشتر در 
بین تولیدكنندگان سیمان در كشــور بودیم كه این رقابت 
موجب گردید تا تولیدكنندگان محصوالت خود را با نرخ های 
پاییــن تر از مصوب و بازار به فروش برســانند كه در نهایت 
موجب ضرر برای بســیاری از تولیدكنندگان شــده است.
وی ادامه داد: در پی هماهنگی هایی كه با تولیدكنندگان این 
صنعت صورت گرفت قرار شد میزان تخفیف های اعمال شده را 
كاهش دهیم تا بیش از این منجر به شکسته شدن قیمت ها نشود.

مهندس خلفوندی در تشریح مشکالت سال96 به موارد زیر 
اشاره كرد:

* مشکالت و افزایش هزینه حمل و نقل
* معضالت معادن موجود شركت

* راكد شدن بازار داخلی و عدم تقاضا در بازار كشور
* نرخ شکنی ها

وی در مورد پیش بینی سال97 گفت:
* افزایش صادرات

* ادامه صادرات سیمان به قزاقستان
* ادامه صادرات به روسیه

* تداوم صادرات كلینکر به گرجستان و آذربایجان
* بهینه سازی و بازسازی تجهیزات خط تولید، برای افزایش 

ظرفیت تولید
* تاكید بر تقویت تیم فروش برای بازاریابی داخلی و خارجی
كیفــی نوســانات  خدمــات  و  كیفیــت  ارتقــای   *
ارتقــای برنــد و نــام تجــاری شــركت * تقویــت و 
* توســعه و تنوع در محصوالت به خصوص ســیمان های 

آمیخته
* افزایش درآمد و رشد سودآوری از طریق تولید محصوالت 

ممتاز
)PM( برنامه تعمیرات پیشگیرانه *

* تولید كلینکر و ســیمان با كیفیت مطلــوب و مطابق با 
CE و EN استاندارد های ملی ایران و

رشــد درآمدهای عملیاتی، افزایش ســود خالص و ناخالص 
و حفظ روند صعودی ســود انباشــته در شركت طی سال 
96 نســبت به عملکرد ســال 95 نشــان از آن دارد كه این 

شــركت ســیمانی خرامان خرامان می رود تا منطقه ای از 
نعمت داشــتن آن بخود بیشتر و بیشــتر ببالند. مجموعه 
ای در منطقــه ای محروم كه اشــتغالزایی، عــزت مندی و 
افتخارآفرینــی را برای كشــورمان به ارمغان آورده اســت.

در سخت ترین شــرایط كاری و دشوارترین محیط، مردان 
بی ادعا و مدیران كاربلد دســت در دســت هم تالشــگر و 
خســتگی ناپذیر از دل خاک و ســنگ و كوره و آســیاب، 
محصولــی فــرآوری می كنند كه می شــود خشــت اول 
صنعت ســاخت و ســاز ، گام اول پروژه هــای عمرانی و ...
ســیمان خزر برای ســهامدار و ذینفع و مدیران و كاركنان 
بــا غیرتش همه و همه غروراســت و افتخــار. وقتی به روز 
مجمع مدیرعامل توانمند خبرخوشــی می دهد كه ســند 
تک برگی زمین 14 هکتاری روبــه روی كارخانه را باالخره 
دریافــت كردیــم همه دل شــاد و لبخند دار می شــوند.
با وجــود معرفت بچه های خوب میزبــان ، حرمت به اهل 

مطبوع از ســوی مهندس خلفوندی كه در ســیمان دورود 
و شــركتهای كانی دیگر ســبقه مدیریتــی دارد و معرفت 
پیشکســوتان و متولیــان صنعــت كانی كشــور و بزرگان 
هلدینگ سیمان فارس و خوزســتان در احترام به خبرنگار 
و البته حســابهای شــفاف جناب قادری كه حســابرس و 
بازرس قانونی شــركت هــم قرار گرفت، هیــچ كالم دیگر 
نمی ماند برای این مجمع جز خدا توفیق و خســته نباشید. 
از نــکات قابل توجه در صورتهای مالی می توان به موارد زیر 

اشاره كرد:
-  موجودی ارزی نزد بانکها شامل مبلغ 32551/39 یورو نزد 
بانک توسعه صادرات ایران و 922/21. 18 دالر نزد بانک ملی 
ایران می باشد كه با نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر گردیده 

است. )نرخ دالر 42/000 ریال و نرخ یورو 51/450 ریال(.
- مبلغ 5/949 میلیون ریال سود بانکی در طی سال مالی عاید 

شركت شده است.
- مبلغ 871 میلیون ریال ســود سرمایه گذاری های كوتاه 
مدت و بلندمدت در ســال 1396 عاید شــركت شده است 
از نکات مهم گزارش مالی می باشــد. همچنین كاهش تناژ 
فروش بمیزان 11 درصدنســبت به سال قبل ناشی از ركود 
بر بازار می باشد. همچنین علت عمده افزایش مبلغ فروش 
كاهش تخفیفات اعطایی به مشتریان براساس دستورالعمل 
انجمن صنفی كارفرمایان صنعت سیمان و افزایش نرخ فروش 
محصول در ســال 1396 می باشد. به گفته مدیریت ارشد 
شركت افزایش سود ناخالص به فروش به میزان 27 درصد كه 
از سال 95 بیشتر بوده است و برنامه افزایش تولید از 611 هزار 
تن به 700 هزار تن برای سال 97 پیش بینی شده تا باالنس 
بهتری در تولید، عرضه و فروش شركت حاصل شود كه باعث 
كاهش بهای تمام شده و افزایش سهم بازار فعلی خواهد شد 
در كنار ارتقاء كیفیت محصول از رئوس برنامه های شركت 
برای سال مالی آتی خواهد بود همچنین مدیریت شركت در 
راستای فروش مواد زائد و بالاستفاده چندین بار برای فروش 

یک دستگاه آسیاب مواد اقالم برپایی مزایده كرده برپایی مزایده 
كرده بود كه نهایتا در میانه اردیبهشت سال 97 و پس از رایزنی 
های فراوان یک خریدار عراقی آن را خریداری كرد. شــایان 
ذكر است با اكثریت آرای حاضرین در مجمع اعضای حقوقی 
هیات مدیره برای دو ســال آتی در سمت خود ابقاء شدند.

پیام هیات مدیره
بدینوسیله از كلیه عزیزانی كه هیات مدیره را در سال مالی 
مورد گزارش در انجام مسئولیت های خویش یاری داده اند، 
سپاســگزاری نموده و توفیق روزافزون آنها را در خدمت به 
صنعت ایران اسالمی از درگاه خدای بزرگ مسئلت می نماید.
آرزو دارد در ســال 1397 با استعانت از ایزد منان و با عنایت 
سهامداران محترم و همچنین تالش مدیران و كاركنان مجموعه 
بتواند گام های موثرتری در جهت بهبود و ارتقاء شركت بردارد.

اینک گزارش حاوی چکیــده ای از فعالیت ها و برنامه های 
هیات مدیره و گزارش حســابرس مستقل و بازرس قانونی و 
خالصه ای از صورتهای مالی به پیوست تقدیم می گردد. امید 
است این گزارش بتواند تصویری شفاف از وضعیت عملیات 
و فعالیت های شركت را به ســهامداران محترم ارائه نماید. 

بررسی كلی بر وضعیت و تحوالت صنعت
مازاد عرضه بر تقاضا به علت ركود)كاهش اعتبارات عمرانی- 
 )GDP( متاثر از كاهش درآمد ناخالص ملی )ساخت و سازها
، بهره بــرداری از كارخانجات جدید، عــدم همراهی تعداد 
محدودی از كارخانجات در طرح مدیریت بازار و افزایش توان 
تولید سیمانهای آمیخته، جایگزینی كاالهایی جدید و ابر رقابتی 
شدن بازار ســیمان با كاهش 17 درصدی صادرات سیمان 
رخدادهای سال 1396 بوده واین موضوعات بر فعالیت شركت 
های سیمان تاثیر گذاشته و با توجه به كاهش فروش محصول 
و كاهش نقدینگی وضعیت اقتصادی شــركت را با مشکل 
مواجه نموده كه متاسفانه شركتهای سیمان جهت ترغیب و 
جذب مشتریان ناچار به اعطای تخفیفات)جنگ قیمتی ( شده 
اند بطوریکه حاشیه سود بسیاری از شركتهای سیمانی شدیدا 
كاهش یافت . و این كاهش همراه با كاهش نقدینگی توام بوده 
كه نهایتا فعالیت كارخانجات را شــدیدا تهدید كرده است .

برنامه های آینده شركت
الف- گسترش بازارهای فروش محصوالت

هم اكنون محصوالت شركت در استانهای گیالن، مازندران، 
البرز، تهران و ... توزیع می گردد. و درصدد جلب رضایت مشتریان 
)مشتری مداری( و تالش در جهت وفادار نمودن مشتریان و 
توجه به عاملین عمده و افراد دارای خرید اعتباری می باشیم.
در توســعه ی بازار در استان های همجوار و جذب مشتریان 
جدید داخلی و كشورهای همسایه و... ) توسعه بازار با توجه 
ویژه به امر صادرات( از جمله صادرات به كشــورهای روسیه 
)داغستان و آستاراخان( و تركمنستان ، آذربایجان و قزاقستان.

ب -  تولید محصوالت :
بودجه ســال مالی 1397 شــركت با تولید 700/000  تن 
كلینکــر و 781/000  تن ســیمان و تحویل 781/000 تن 
ســیمان و 18/000 تن كلینکر صادراتی تنظیم شده است.

ج -  مشاركت در سرمایه گذاریها
شركت در سال آتی برنامه ای برای مشاركت در سرمایه گذاریها 

ندارد.
د -  شیوه های تامین مالی :

تامین مالــی عمدتــا از محل فروش محصوالت شــركت 
تامیــن خواهد شــد و در صــورت نیاز از سیســتم بانکی 
تســهیالت )بانکهــای دولتــی( دریافــت خواهــد شــد.
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سالمتی برکت است ؛ برکت را باور کنید
در دهه پیشرفت و عدالت

مجمع ساالنه شــركت داروئی بركت در هتل ارم در حال 
برگزاری و حضور پُرشور سهام داران پرتالش و مدیران مطلع 
بر گرمای این نشست افزوده بود، بطور كلی می توان گفت 
همه اركان سرمایه گذاری البرز امسال در سطوح مدیریت 
كاری كرده اند كارستان. به خرد و باور مدیران ارشد ،جوانان 
عالم و فهیم در كنار مدیران با تجربه بر مسند مسند نشانده 
و این مدیران جوان بی ادعا آنچنان خستگی ناپذیرنشان داده 
اند كه جمله امام انقالبمان را بخوبی در این روزهای سخت 
تحریم بهتر تجلی می سازد كه مردم ایران شما می توانید.
مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه صاحبــان ســهام 
شــركت گــروه دارویــی بركت)ســهامی عام( مــورخ 
1397/04/11 در محــل هتــل ارم برگــزار گردیــد. 
در این مجمع كه با حضور اكثریت ســهامداران حقیقی و 
حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق 
بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهــده آقای علی بقائی بود، كه جنابان محمدعلی میرزا 
كوچک شیرازی و مجتبی تقی پور در مقام نظار اول و دوم 
و آقای بهمن زندیه به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامــه 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 مشــمول ماده 129 و با 
تقسیم سود 110 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

دكتر حمیدرضا جمشــیدی مدیر برجســته و با سابقه 
صنعت دارو و از اســاتید به نام دانشگاهی در گزارش خود 
كه شامل توضیحاتی در خصوص عملکرد مالی و فعالیت 
كاركردن مجموعه و دســتاوردهای حاصل بود مهمترین 
مطالب ذكر شده به سمع و نظر سهامداران به قرار زیر بود:

1- اهتمام جدی مدیریت بر توسعه كسب و كار های بین المللی 
و همکاری با اروپایی ها در زمینه تولید محصوالت بیولوژیک، 
هورمونی و... كه تا یکــی دو ماه آینده كلید خواهد خورد.
2- انجام مذاكرات و توافقات برای افزایش نرخ در سال97 كه 
این افزایش  4-9 درصد می باشد كه نسبت به سال گذشته 
در مجمع صادرات افزایش خوبی را در آمار شاهد هستیم.
3- صــادرات بیــش از 210میلیــارد ریالی به كشــور 
هــای عــراق ،ســوریه، در ســال 96 بــوده اســت.
4- پــروژه بیوســان فارمــد تا پایــان ســال 97 از نظر 
ســخت افزاری تکمیل شده و در ســال 98 وارد بازار می 
شــودبه گفته مدیرعامــل و عضو هیات مدیره شــركت
5- از دیگر پروژه های شركت می توان به پروژه دارویی پلی 
پیل، پروژه تولید قرص اوروسیترا، پروژه واكسن پنتاواالن، 
پروژه واكسن اچ پی وی و پروژه تجهیزات پزشکی اشاره كرد 
وی افزود پروژه واكسن اچ پی وی حدود 65 درصد تکمیل 
شده و تکنولوژی تولید این واكسن در شركت بیوسان فارمد 
توســعه یافته و همچنین نمونه آزمایشگاهی تولید شده 
اســت كه آماده انجام مطالعات بالینی است. و در آخر در 
دل این مدیر بازارشــناس و خردمند كه صادقانه بیان كرد 

پیام هیات مدیره
صنعت دارو مانند بســیاری از صنایع دیگر در سال 1396 
با مشکالت و چالش های متعددی مواجه بود كه برخی از 
آن ها مربوط به ســاختار كلی اقتصاد كشور بوده و برخی 
مختص به صنعت داروسازی می باشد. نحوه قیمت گذاری 
دارو، مقیاس پائین تولیدی شــرک تهای دارویی، وارداتی 
بودن بیش از نیمی از مــواد اولیه مورد نیاز بخش دارویی 

كشور، به روز نبودن تجهیزات و ماشین آالت شركت های 
دارویی، ناتوانی سازمان های بیمه گر در پرداخت مطالبات، 
عدم رعایت اصول بهینه تولید منطبق با اســتانداردهای 
جهانی در بســیاری از شــركت ها، تعامالت بین المللی 
اندک تنها بخشــی از مهم ترین چالشــهای اختصاصی 
صنعت دارو در كشور است كه عملیات شركت های فعال 
تولیدی را در ســال گذشته با مشکل مواجه ساخته است.
افزایش دوره وصول مطالبات به بیش از یک سال منجر به 
افزایش مطالبات حوزه دارو و تجهیزات پزشــکی به بیش 
از40 هــزار میلیارد ریال گردیده اســت كه این امر باعث 
ایجاد محدودیت ســرمایه در گــردش و بحران نقدینگی 
در شــركت ها گردیده و رویکرد مالی شركت ها باالجبار 
به دریافت تســهیالت مالی با نرخ بهره بیش از 18 درصد 
تغییــر یافته و این موضوع تا جایی پیش رفته اســت كه 
بیــش از 15 درصد از فروش و نزدیک به نیمی از ســود 
عملیاتی شــركت های دارویی صرف پرداخت هزینه های 
مالی و در نهایت كاهش حاشــیه سود صنعت شده است.
در خصوص شــركت هــای تولیــدی زیرمجموعه گروه 

دارویــی بركت نیز این موضوع صــادق بوده و هزینه های 
مالی و سود عملیاتی شركت را تحت تأثیر قرار داده است.

از طــرف دیگر و به دلیل وجــود ظرفیت مازاد در صنعت 
در بخــش مولکول های كوچک و اشــباع بــازار داخلی، 
پیچیدگی فراینــد و فراهم نبودن زیرســاخت های الزم 
بــرای صادرات دارو به بازارهای خارجی، شــدت رقابت در 
بســیاری از بخش های این صنعت فزونی گرفته و منجر 
به شــکل گیری جنگ های قیمتــی و اعطای تخفیف 
های نامعقول گشته اســت و این موضوع نیز به نوبه خود 
موجبات كاهش ســودآوری صنعت را در پی داشته است. 
با این حال و علی رغم وضعیت نامناسب صنعت داروسازی، 
گروه دارویی بركت به عنــوان یکی از مهمترین بازیگران 
صنعت داروسازی كشــور و با در اختیار داشتن واحدهای 
كسب وكاری مختلف در تمامی حلقه های زنجیره ارزش 
صنعت از تولید مواد اولیه، تا تولید فرآورده نهایی و توزیع، با
اســتمرار بر اتخاذ اســتراتژی های مناســب و ســرمایه 
گــذاری در فرصت های جــذاب، نوآورانــه، آینده نگارانه 
و دارای پتانســیل هــای رشــد فــوق العــاده، آتیه ای 
امیدبخش را پیــش روی ســهامداران قرار داده اســت.
بر این مبنا حوزه های كســب وكاری جدیدی با توجه به 
جهت گیری های نظام ســالمت و صنعت دارو در دنیا، بار 
بیمار ی ها و علل اصلی مرگ و میر در كشور، عالوه بر كسب 
وكارهای موجود در برنامه راهبردی پنج ســاله دوم هدف 
گیری شده است. توسعه سرمایه گذاری در حوزه های كسب 
وكاری جدید مانند راه اندازی شركت بیوسان فارمد (مشتمل 
بر سه پروژه تولید داروهای بیوسیمیالر، پپتید و واكسن)، 
راه اندازی شركت سل تک فارمد(تولید فرآورده های سلول 

درمانی) از جمله مهمترین سرمایه گذاری هایی است كه به 
عنوان موتورهای رشد دارویی بركت در یک دهه آینده ایفای 
نقش خواهند نمود. ورود به حوزه تجهیزات پزشکی و سرمایه 
گذاری در حوزه درمان های پیشرفته (پروژه كارتی سل و 
سرمایه گذاری در فناوری آلوژن به منظور افزایش ظرفیت 
كارخانه سلول درمانی) نیز از دیگر مسیرهای انتخابی برای 
ورود به بخش های جذابتر و دارای پتانسیل رشد آتی است.

عالوه بر هــدف گیری حوزه های كســب وكاری جدید، 
برنامــه های ویژه ای نیز به منظور بهینه ســازی ســبد 
محصوالت، ارتقای كیفیت خطوط تولیدی شــركت های 
زیرمجموعــه، ورود جدی تر به بازار كشــورهای منطقه و 
توسعه صادرات (ثبت یکصد محصول در كشورهای منطقه) 
و بهینه ســازی سبد محصوالت آنها در برنامه راهبردی 5 
ســاله دوم گروه دارویی بركت توســعه داده شــده است.
در سالی كه گذشت این مجموعه توانست اولین ثمره از سبد 
سرمایه گذاری های جدید را برداشت نماید و با عنایت الهی 
و پس از تالش های شبانه روزی متخصصین و سرمایه های 
انســانی زیرمجموعه در نهایت و پس از 4 سال، پروژه سل 
تک فارمد به بهر ه برداری رســید و اولین كارخانه سلول 
درمانی ایران و منطقه به صورت رسمی وارد فاز تولید گردید.

در پایــان هیات مدیــره گــروه دارویی بركــت از كلیه 
سهامداران حقیقی و حقوقی كه با حمایت های همیشگی 
و بیدریغ خود این گروه را بخصوص در شــرایط ســخت 
كنونی همراهــی نمودند، به ویژه ســهامداران حقیقی و 
مجموعه ســتاد اجرایی فرمان حضرت امــام (ره) و گروه 
توســعه اقتصادی تدبیر كمال تشــکر و قدردانی را دارد.
6- تشکیل كمیته های تخصصی حسابرسی، پولشویی، 
انتصابات، فنی و پژوهشــی، ریسک، تعامالت بین الملل 
و صــادرات، روابط عمومی و تبلیغــات، اقتصاد مقاومتی، 
تامین و تجهیز منابع مالی گروه، شورای معاونین و مدیران 
اجرایــی با حضور متخصصین كاربلدان از مهمترین تقاط 
قوت این مجموعه می باشــد كــه در آن خرد جمعی كار 
تیمی و تعالی سازمانی به امری روتین تبدیل گشته است.

گروه دارویی بركت به منظور حفظ سودآوری و توسعه پایدار 
خود در صنعت رو به رشد دارو، به اجرای طرح های توسعه 
ای و به روز نمودن خطوط تولیدی خود پرداخته اســت.

همچنین شهرک صنعتی دارویی بركت ایجاد زیرساخت 
شــهرک صنعتی دارویی بركــت 100 درصد از جمله در 
شركتهای بیوسان فارمد : تولید فرآورده های پپتیدی 65 
درصد، تولید فرآورده های بیوسیمیالر65 درصد، تحقیق و 
توسعه تولید واكسن HPV 64 درصد، معرفی اجمالی پروژه 
های توســعه كسب و كار از جمله پروژه های : كارتی سل 
- پروژه اولین محصول سلول درمانی آلوژن - پروژه داروی 
پلی پیل - پروژه تولید قرص اوروســیترا - پروژه واكســن 
پنتاواالن - پروژه واكسن HPV - پروژه تجهیزات پزشکی - 

برنامه های آتی
- بهینه سازی سبد محصوالت

- توسعه صادرات
- تمركز بر تکمیل پروژه های در حال اجرا

- ارتقاء GMP خطوط
- برنامه ریزی برای ورود به حوزه های كسب وكاری جدید 

هدفگیری شده
- توسعه همکار یهای بین المللی

- افزایش هم افزایی و مشاركتهای درون گروهی
- تمركز بر تکمیل پروژ ه های در حال اجرا
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کارخانجات تولیدی شهید قندی
اعتبار صنعت و تکنولوژی کشور

مجمع عمومی عادی سالیانه شــركت كارخانجات تولیدی 
شهید قندی)سهامی عام( مورخ 1397/03/9در محل  سالن 
آمفی تئاتر كارخانه واقع در شهرســتان یزد تشکیل گردید. 
در این مجمع كه با حضور 76/22 درصد سهامداران حقیقی 
و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق 
بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای محمدحسین قائمی راد بود، كه جنابان ذكریا 
بهزاد پور و محمد گلشنی در مقام نظار اول و دوم و آقای سید 
جالل الدین رضوانی نژاد به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گــزارش هیات مدیره بــه مجمع مربوط 
بــه اهم فعالیتهــای صــورت پذیرفته در طی ســال مالی 
منتهــی بــه 1396/12/29 و پــس از اســتماع گــزارش 
حســابرس و بــازرس قانونــی، مجمع نشــینان با طنین 
صلــوات خود ضمــن  تصویــب صورتهای مالــی و تنفیذ 
معامالت مشــمول مــاده 129 بــه كار خود پایــان دادند.
در ابتدای این مجمع با اعالم اینکه ماموریت شــركت ایجاد 
ارزش برای صاحبان ســهام، مشتریان و كاركنان و تکیه بر 
نیروی انسانی توانمند، نو آوری، تکنولوژی برتر و برند معتبر 
و تالش برای عرضه محصوالت و خدماتی با كیفیت متمایز، 
مرتبط با صنایع مخابرات و انرژی به بازارهای ملی و بین المللی 
می باشد مدیریت ارشد مجموعه اذعان داشت ، در بخش های 
بازرگانی ، توسعه و مهندسی ، مالی و اداری و مدیریت كارخانه 
بهتریــن تصمیم ها با رعایت صرفه و صالح شــركت انجام 
پذیرفت تا بتوانیم در امربازاریابی و صادرات موفق عمل كنیم. 
مدیریت ارشد مجموعه در بخشی دیگر از سخنان خود اشاره 
نمود با توجه به برنامه های تببین شده برای كوتاه مدت و بلند 
مدت امیدواریم كه بتوانیم سهمی در خور از بازار كسب كرده 
و برای ذینفعان خود سودآوری و ارزش آفرینی حاصل سازیم.

در كنار عقد قراردادهای خوب و طرح های توسعه مشاركتی 
فراوان می توان  از طرح مهم مجموعه تفریحی ارگ یزد كه 
شــركت در صدد اجرایی كردن آن است نام برد كه شركت 
در طراحــی و اجرای آن نقشــی بی بدیل ایفــا می نماید. 
از كابل شــهید قنــدی یزد و مجموعه ای پــر تالش كه به 
عنوان نگین صنعت اســتان یزد شناخته می شود هر ساله 
با اشــتغالزایی و تولید محوری حصــول افتخار ملی تجلی 
مــی گردد كه هر ایرانــی آزاده ای بــه آن افتخار می كند.

مجموعه ای عظیم در دل اســتانی مركزی كه به واســطه 
مدیران با تجربه، كارشناسان متخصص و جوان و كاركنانی 
تــالش گر توانســته در بــازار ســرمایه كشــور و صنعت 
برندی باشــد پُر آوازه كه به داشــتن آن افتخار می ورزیم. 

معرفی اجمالی 
شركت كارخانجات تولیدی شهید قندی در تاریخ 1363/8/29 
بصورت شركت سهامی خاص تأسیس و در تاریخ 1382/10/28 
به شركت ســهامی عام تبدیل و در تاریخ 1382/11/27 در 
سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و اولین معامله 
ســهام آن در تاالر بورس در تاریخ 1383/7/7 انجام گردید.

موضوع شركت
موضوعات اصلی: 

-  تأســیس و ایجــاد كارخانه جهــت تولید انواع ســیم، 
كابــل، كلیه وســایل، تجهیــزات و مــواد اولیــه صنایع 
مخابراتــی و فناوری اطالعــات و ارتباطات، بــرق، كنترل 
و همچنیــن تولیــد فیبــر نــوری و بــرق خورشــیدی.

موضوعات فرعی: 
-  انجام هرگونه خدمات فنی و مهندســی شــامل مشاوره، 
طراحــی، تهیه و تأمین ماشــین آالت و تجهیزات، نصب و 
راه انــدازی، بهره برداری، نگهداری و آموزش و پشــتیبانی.
-  انجام كلیه امور بازرگانی، از جمله واردات كلیه مواد اولیه، 
ماشین آالت و تجهیزات مربوط به موضوع شركت و فروش و 

صادرات محصوالت تولیدی و سایر معامالت بازرگانی مجاز.
-   انجام سرمایه گذاری مشترک و جلب سرمایه های خارجی 
و داخلی، ایجاد كنسرسیوم با سایر شركتهای داخلی و خارجی 

و تأسیس شركتهای اقماری.
-  أخذ مجوز و یا نمایندگی از شــركتهای داخلی و خارجی 
و اعطای مجوز و یا نمایندگی به اشخاص حقوقی و حقیقی 

داخلی یا خارجی. 
- تهیه و یا مشاوره در تهیه طرحهای جامع و تفضیلی مرتبط 

با فعالیتهای شركت.
فعالیت شركت 

فعالیت اصلی شــركت عبارتست از تأسیس و ایجاد كارخانه 
و كارگاههــای الزم برای تولید انواع كابلهای مخابراتی، تهیه 
و تأمین مــواد اولیه برای تولید محصــول، فروش و عرضه 
محصوالت در داخل و خارج از كشور، جذب و جلب سرمایه 
های داخلی و خارجی برای توســعه و پیشــبرد فعالیتهای 
شــركت، انجام كلیه فعالیتهای مالی و یا مشاركت و سرمایه 
گذاری در سایر شركتها و مؤسسات )اعم از داخلی و یا خارجی(

شركتهای تابعه
- شــركت شبکه ســازان كیهان؛ طراحی، ساخت، مشاوره، 

نظارت، اجرا، نگهداری كلیه پروژه ها و تجهیزات مخابراتی؛ 
- شــركت برق آفتابی؛ تولید و نصب پنل های خورشیدی؛
-  شركت ایساتیس ارتباطات قندی؛استحصال مس از كابلهای 

ضایعاتی؛ 
- شركت پلیمر ابركوه؛ تولید انواع پلیمرهای مورد نیاز صنعت 

كابل سازی؛
چشم انداز

بزرگترین و بهترین شركت تولیدكننده محصوالت مخابراتی و 
برقی در خاورمیانه و آفریقا؛

اهداف 
حداكثری ســود بــا تکیه بــر كاهش قیمت تمام شــده؛ 

توسعه و پایداری در بازار؛ 
راهبرد 

كیفیت مورد انتظار؛
رهبری قیمت؛

تمایز؛ 
تکمیل زنجیره تأمین و تولید؛ 

استفاده از سکوی مشترک؛ 
مدیریت منابع مالی، تولیدی، انسانی و بهرهوری بیشتر؛ 

مأموریت 
1-  افزایش حجم تولید مطابق با اســتانداردهای كیفیت و 

استفاده از ظرفیتهای خالی؛
2-نفوذ و افزایش ســهم بازارهای داخلی و خارجی، شناخته 

و ناشناخته؛
3-  توجه خاص به مشتریان عمده منجمله دولت، مخابرات و...؛

4-مدیریت بهینه منابع و دارائی ها و مولد نمودن دارائی های 
راكد؛ 

5-  مدیریت بهینه درآمدها و هزینه ها و نقدینگی و بدهی 
شركت؛

6-  توجه خاص به فعالیتهای جدید و یا تکمیل فعالیتهای 
تولیدی منطبق بر امکان ســنجی و توجیه فنی اقتصادی؛
7-  افزایش امتیاز و اعتماد شركت در سطح بازارهای مورد نظر؛
8-  اســتفاده از فنــآوری جدیــد بــر اســاس ضــرورت؛
9-  ایجــاد روحیه تعاون و همکاری در ســطح كاركنان و 
مدیران و افزایش تعلق ســازمانی از طریق نظام مشــاركت؛
10-  انجــام فعالیت ها از طریــق افراد متعهد و متخصص 
در كمیته های كاری و رعایت سیســتم شایســته ساالری؛

11- نگهداری و ارتقاء نظام كیفی و اســتانداردهای كیفیت 
ISO-EFQM؛

12-  تعیین استراتژی و مزیت رقابتی شركت؛
تاریخچه

شركت كارخانجات تولیدی شــهید قندی در آبان ماه سال 
1363 با هدف تولید انواع كابلهای مخابراتی مسی وكابلهای 
مخابراتی نوری ، توســعه ارتباطات و ایجاد تحول در شبکه 
عظیم مخابراتی كشــور ، تحت پوشــش وزارت پســت و 
تلگراف و تلفن وقت درشــهر یزد درزمینی به وســعت یک 
میلیون مترمربع و بازیربنایی معادل دویســت هزارمترمربع 
همــگام باآخرین فناوری روزجهان وبــه عنوان پدیده ای نو 
درعرصه تولیدكابلهای مخابراتی تاســیس گردید. شــروع 
بهــره برداری از این مجتمع عظیم صنعتی ، مقارن با افتتاح 
ســالن تولید كابلهای مخابراتی نوری بود كه برای اولین بار 
دركشــور، درســال 1367 محقق گردید. در سال 1369 با 
تولید كابلهای مخابراتی مســی آغاز شد و به منظور افزایش 
ظرفیت تولید ، خودكفایی صنعتــی و تامین نیاز روزافزون 
كشــور، تا ســال 1384 طی ســه مرحله توســعه یافت.
در ســال 1368 شــركت فیبر نوری و ســلول خورشیدی 
با هــدف تولید فیبر نوری و پانلهای خورشــیدی در تهران 
راه انــدازی و در ســال 1378 دراین شــركت ادغام گردید.
این شركت در ســال1375 جزء نخستین شركتهای ایرانی 
بــوده كه موفق به اخــذ گواهینامــه ISO 9001گردید و 
درسال 1381 گواهینامه كیفیت ISO 9001ویرایش 2000 
واســتاندارد زیســت محیطی ISO 14001 را اخذ نمود .
بر مبنای روح حاكم براین استانداردها است كه هدف اصلی 
شركت ، حفظ كیفیت درحداستانداردهای جهانی وبرآورده 
ســاختن انتظارات مشــتریان ، تعالی صنعتــی واقتصادی 
وحذف وابستگی و حضور موثر در بازارهای جهانی میباشد .
اصل مشتری ســاالری وبهبود مســتمركیفیت و خدمات 
، باور قطعی و تثبیت شــده مدیران و كاركنان این شركت 
می باشــد تا در انجــام به موقع تعهــدات و در نظر گرفتن 
نیازهــا و خواســته هــای مشــتریان و تضمیــن كیفیت 
محصوالت تولیدی نهایت دقــت و تالش را مبذول نمایند.
در راستای برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی 
وسیاســتهای خصوصی ســازی دولت جمهوری اســالمی 
ایران در ســال 1383 شــركت كارخانجات تولیدی شهید 
قندی از ســهامی خاص به سهامی عام تبدیل و نام شركت 
از »شركت كابلهای مخابراتی شهید قندی« در سال 1387 
به »شركت كارخانجات تولیدی شهید قندی« تغییر گردید.

28



پُرتیراژترین نشریه اقتصادی کشور | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  91 | تیـــر   مـــاه  1397| 

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

فرمانده ســخن می گوید

تلفن همراه زنگ زد و آن ســو از من خواســتند به روز ســه شنبه در نشست خبری 
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان زرندیه حضور بهم رسانم و من از اینکه به زادگاهم 
برای درج گزارش نیروی انتظامی دعوت گشته بودم سر از پا نمی شناختم. روز موعود 
رسید و افتان و خیزان از تهران و پایتخت ره پیمودم تا زرندیه . منی كه در بدن چون 
اتوبوس استاد حسین هدایت بیش از وزن خرد بخیه خورده بر قلب و دست و پا دارم 
با بسته ی داروی همیشه همراه و قند و فشار همیشه باال با هفتاد اندی درد و 76 سال 
ســن حركت و رفتن در گرمای منطقه زرندیه جز در سایه ی عشق بکار و خدمت به 
زنان و مردان خســتگی ناپذیر نیروی انتظامی چیز دیگری نبوده و نیست و محلی از 
اعراب نداشت و با این باور كه باید خدمت این جان بركفان را ارج نهاد با خواندن شعر 
و خداقوت گفتن ا زمزمه كنان طی طریق كردم ، كه اوســت نگهبان جان و مال من 
آنگاه كه دور از آنم. آمدیم تا نقش این عزیزان و همکارانش را در عرصه به اســب قلم 
سپارم و مقام خدمت او را شایسته و بایسته عیان كنم كه چون از عصر حاضر است و 
قابل اثرگذاری، خدمتش امنیت می بخشد و این تحت تاثیر قرار گرفتن را در تمامی 
شــئون زندگی و شخصیت هائی مثل او كه تاریخی می شوند به خوبی در هر عصر و 
دوره ای مالحظــه كرده ایم كه چطور و چگونه رویدادهای زمان همانطور كه رخ داده 
به رشته تحریر تاریخ درآمده اند یا مثالً در سروده های شاعری هم موثر واقع شده اند.
آنجا كه روند زندگی مان می بایست مستند و تاریخ شود »شاهنامه« به قلم فردوسی و 
نامدار متولد می گردد و یا می بینیم در قرارداد اقتصادی عصری هم كه براساس غارت 
امــوال عمومی منعقد می گردید، فتوای كوتــاه مجتهدی چون آیه اهلل العظمی حاج 
میرزاحسن شیرازی در تحریم تنباكو چه اثر طوفانی می گذارد و تاریخ سازی می كند.
 در معنــا اگر ارتباطات حاكمان هر عصر و زمانی نوشــته و تاریخ می گردد، مداخله 
شخصیت های مذهبی ، سیاســی، اقتصادی و علمی خود شکلی از آن تاریخ شده و 
مانند مشــاطه ای كه عروس را آرایش می دهدخود زمان و مکان وقایع را با برخوردها 
و بازخوردهای خود شــکل می دهند و تاریخ زندگی آن دوره می شود و لذا برخورد یا 
عمل كرد شخصیت های هر دوره ای با این كه حتی منحصر به یک طبقه مخصوص 
عصر خود بوده باشــند، در تمامی ادوار و در حالی كه از لحاظ موقعیت یکی است  در 
شکل گیری و عملکرد یک نواخت نبوده و نیست. مثالً پیشوایان مذهبی با این كه از 
یک طبقه اجتماع محسوب می شــوند و دارای یک مسئولیت و وظیفه اند، چون در 
هر دوره ای به وظیفه خود عمل كرده اند، ســیره زندگیشــان در صورتی كه بر پایه و 
اساس یک دستورالعمل و قانون و قاعده بوده، لکن هیچ شباهتی به هم نداشته است. 
زیــرا هر كــدام بنا بر اقتضای رویدادهای زمان خود عمل كرده اند و تاریخ شــده اند.
و این را به خوبی می توانیم در زندگی امامان شیعه مالحظه كنیم. آنجا كه یک شخصیت 
آسمانی مانند علی بن ابیطالب » سالم اهلل علیهما « با یک وظیفه و قانون با فرد در جامعه 
مواجه است، در مقابل هر رویدادی همان گونه برخورد می كند كه غیب ملهم می شود و 
وظیفه اش جز آن نیست ، در مقابل طرح شوم غضب والیت ، آنگاه كه از خالفت كنار 
گذاشته می شود، به جای جنگیدن، چون خیبر ، خندق، احد و بدر و ... چنان سکوتی می 
كنند كه دختر وصی، فاطمه بنت الرسول، صلوات اهلل علیه را به حیرت وا می دارد. آیا این 
روش و شیوه با آنچه در صفین، نهروان و جمل، شجاعانه شمشیر زده است یکی است.
روبروی من فرمانده ای توانمند نشســته است كه خیلی راحت سخن می گفت آمار 
از كشــفیات می داد و  علم پلیس را در حفظ امنیت و دســت گیری آنان كه ظلمی 
یا تعدی به آنها شــده بود به شــهادت عملکردش بیان می كرد... تواضع و  افتادگی 
و صمیمیت او مرا به یاد مردمانی كشــید كه نسل اندر نســل در كنار هم زیسته  و 
تعاون و یاری به یکدیگر رســانده اند و درغم و شــادی هم همدل و همزبان و همرای 
بودند. در میان این مردم بودن و حرمت داشــتن باید از پَر قنداق داشــته باشــی كه 
فرمانــده نیــروی انتظامی زرندیه ، شــجاع در كار و محترم در جمــع و دانا در علم 
پلیس را اینگونه دیدم، خدایش قوت. با هفتاد و اندی ســال ســن و بیش از نیم قرن 
در كســوت ســردبیری ، صاحب امتیازی، مدیرمســئولی و ... شهادت می دهم. بچه 
های همکارش تیمی یک دل و یک دســت و تحســین برانگیز بودند كه در نیم قرن 
حیــات كاری كمتر فرمانده ای  بدیــن قواره دیده و آوازه نیکویش را شــنیده بودم.

امــروز كه نام شــهر به هــر جا می گذارنــد و فکر می كنند خود بــه خود فرهنگ 

شــهری به آن  تزریق می شــود ما مانده ایم كه با این ســنت قدیمی هم زیستی و 
آن جایــگاه بــزرگ و كوچکــی و آن نــام كه ابــرو می خواننــد و آن بــاور یاری 
رســاندن بــه یک دیگــر در این مکان ها چــه خوب بود بــدون پاســبان و ... بود.

پلیس نامی مقدس و یار مظلومان
در روســتائی كه از هفت پشــت گذشــته های دور بــا قصه های دل نشــین و از 
آرزوهــای برآمــده از باران و ســبزی بیابان و از ســیری احشــام و دج خرمن ها  و 
داغی تنورها تا خویشــاوندی نســل اندر نسل كه زیســت مان و زندگی مان تعریف 
دیگــری دارد و از اتحاد و یاریان كه در شــهر غریب اســت اینجا طور دیگر معنا می 
یابــد  البته كــه در واقعیت مظلوم تعریف دیگــری دارد و ظالم هــم تعریف دیگر.
در این مکان پلیس با آگاهی زین فرهنگ آن باید شــود كه درصدر مهربانی نشیند. 
عباس پدر نداشــت چنــد تخم مرغ در دامن، در كوچه ها می گشــت تا بفروشــد 
و زآن درآمــد حاصلــه دردی را دوا كنــد كه غــالم رضا دوچرخه ســوار در كوچه 
تنــگ به عبــاس می خورد و چند تخم مــرغ به زمین افتاده و می شــکند . عباس 
شــکوه و شکایت خود به شهربانی می برد و ریاست شــهربانی هزینه تخم مرغ را از 
جیب می دهد و عباس و غالم رضا كه امروز یکی اســتاد دانشــگاه و دیگری امیری 
بازنشســته هــر دو از خیــر خدمت آن رئیس هنــوز قصه های فــراوان می گویند.
روبــروی اصحــاب خبر فرمانده نیــروی انتظامی شهرســتان زرندیه نشســته و از 
عملکرد نیروهایش در شهرســتان تحت فرماندهیش سخن می گوید و نسبت های 
آماری نشــان از آن می دارد كه تیم كاری او آنچنان بیدار و هوشــیار هســتند كه : 
گر بر ســر خاشــاک یکی پشــه بجنبد ...    جنبیدن آن پّشــه عیان در نظر ماست

این بیداری و هوشیاری به شهادت ویالنشینان روستاها در بخش خرقان و روستانشینان 
والیت ها كه در امنیت و آرامش زندگی داشــته و دارند به یُمن خدمت بی منت این 

مردان بی ادعا حاصل گشته است.
خاطــره ای به ذهنم تداعی كرد كه جا دارد مختصر ولی در تائید كاركرد درســت و 

پسندیده و اخالقی پلیس به نگارم.
سالها پیش در 1992 میالدی غریب به 26 سال پیش در عید به برداشتن دیوار برلین و 
در قیل و قال پیوست ویکی شدن اتحاد آلمان غربی و شرقی سفری به هلند ، اتریش و 
بعد آن به آلمان داشتم.  در آلمان كه بودم در مسیر جنوب به شمال ناغافل  یک ایستگاه 
زودتر بجای هامبورگ در حاشیه شهر هامبورگ پیاده شدم و منتظر تا دوستم بیاید و به 
مقصد برای سخنرانی و نشست برویم ساعت شش بعد از ظهر بود تا هشت شب در یک 
ایستگاه مخروبه و در سرمای 18 درجه زیر صفر تنها با یک كت و پیراهن طاقتم برید و 
بر آن شدم تا به مقصد بروم. جالب اینکه تنها یک شماره تلفن می داشتم و آنهم به زبان 
فارسی . به تاكسی مراجعه كردم و خواهش با زبان بین المللی كه مرا به آدرسی كه از 
تلفن می گیرید ببرید و راننده تاكسی نگاهی كرده نیش خنده ای زد و گفت به پلیس 
مراجعه كن و این فالش رنگی خط پلیس است و من در باورهای جهان سومی بر این باور 
بودم چرا پلیس؟ من كه خالفی نکرده ام و... خالصه حاصل اینکه در مسیر خط به پلیس 
رسیدم. پلیس توامانیه و با احترام و با تامل نگاهی به شماره كرد و گفت من این خط را 
نمی شناسم. دست به گوشم گذاردم و با همان زبان بین المللی شماره تلفن او بالفاصله 
اعداد را یکی ، یکی به التین بازگردانده صفرهای پیش و پس را انداخت و خالصه آنکه با 
حوصله تمام شماره كشف شد. او با تلفن شخصی خودش تماس گرفت و از من خواست 
تا در ماشین او بنشینم پس او مرا 45 كیلومتر با خود برد تا به مقصد برساند و جالب 
آن كه حتی یک تشــکر از من نپذیرفت و گفت این وظیفه بود و تشکر الزم نیست .
 این مثال بدان آوردم كه نقش پلیس در جامعه را یادآور شدم. فرمانده نشسته روبروی 
من شیرین سخن بود و نشان می داد كه ادب كالمیش و حرمت نهیش از پَرقنداق و 
خاندان پُرمهرش است . هوای گرم زرندیه و سالن بدون خنکای آن و حال كهن سالی 
چون من كه هم قندخون دارم هم سینه شکافته برای ترمیم قلب مدام تشر می زد كه 
به جان خود رحم كرده حركت كن ولی آنقدر شیرین برنامه ای بود كه پای فرار خبرنگار 
از مصاحبه گرفته بود. اجازه می خواهم از بچه های خوب پاک و صادق و مردمدار نیروی 
انتظامی از كارآگاهی تا معاونت اجتماعی از روابط عمومی تا فرماندهی كه حق قلم را بجا 
می داشتند و در شمارگان بعد بدان بیشتر خواهیم پرداخت تشکر ویژه ای داشته باشم.

كیست این پنهان مرادر جان و تن
كز زبان من همی گوید سخن؟

این كه گوید از لب من راز كیست
بنگرید این صاحب آواز كیست؟
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لبی خندان و دلی شیرین با محصوالت شرکت صنعتی مینو
استراتژی توسعه بازار و کاهش بهای تمام شده رئوس کار مدیریت

مجمع عمومی عادی ســالیانه شــركت سهامی عام 
صنعتی مینو مــورخ 1397/04/09در محل مجموعه  
ورزشــی شــركت صنعتی پارس مینو برگزار گردید. 
در این مجمع كه با حضور 97/24 درصدی سهامداران 
حقیقــی و حقوقی ، اعضــاء هیات مدیــره، نماینده 
ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقای 
مجیــد غالث بود، كه جنابان علــی ابراهیمی و پرویز 
امانــی در مقــام نظــار اول و دوم و آقای محمدتقی 
قلندرلکی بــه عنوان دبیر مجمع انتخــاب 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 صلــوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی 
و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقسیم سود 
250 ریالی به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.

مدیرعامل فرهیخته شــركت در ادامه مجمع با اعالم 
توضیحاتی پیرامون اهم دستاوردهای شركت در سال 
مالی مورد گزارش و برنامه های آتی گفت: اســتمرار 
شیب صعودی تولید محصوالت با حاشیه سود مناسب، 
كاهش بهای مصرف تمام شده و استراتژی های كسب 
سهم بیشتر از بازار با حفظ كیفیت محصوالت از رئوس 
كاری ما در سال 1396 بوده كه در سال پیش رو نیز به 
جد پیگیر آن خواهیم بود. از نقاط خواندنی دیگر مجمع 
می توان به شهادت بازرس شركت پیرامون استاندارد 
بودن حسابهای مالی مدیران پاک دست مجموعه اشارت 
داشت. اجازه می خواهیم از مدیرعاملی كه حرمت به 
اهل قلم به كمال داشت و بچه های خوب مینو كه در 
میزبانی برترین بودند خسته نباشید بگوییم كه دل ما 
از كرده شما هر سال مفتخر می گردد به لبی خندان و 
دلی شیرین با محصوالت شركت صنعتی مینو داشتن.

پیام هیات مدیره
مرور كلی بر وضعیت و تحوالت صنعت مربوطه در 

سال مالی مورد گزارش :
هیات مدیره شركت صنعتی مینو برنامه های خود را با 
رعایت منافع كلیه ذینفعان تدوین می نماید و اجرای آن 
توسط بزرگترین سرمایه شركت كه همانا نیروی انسانی 
ماهر اهم از كارگران، كارمندان و مدیران می باشد، انجام 
می شود. و همچنین خود را امانتدار كلیه سهامداران 
محترم دانســته و كلیه تالش های خــود را در زمینه 
حفظ منافع و حقوق ســهامداران به انجام می رساند. 
در دنیای امروزی رمز موفقیت هر شــركت، احترام به 
رضایت مشتری بوده و این شركت نیز كلیه برنامه های 

الزم جهت باال بردن فاكتورهای كیفی و حفظ سالمت 
مشــتری را مد نظر داشــته و آنرا به اجرا می رساند.

جهــت انجام موارد فوق یک نظام پایدار با هدف ارتقاء 
كیفــی و كمی تولیدات و توســعه بازار در شــركت 
اســتقرار یافته و انجام آن مطابق برنامه، كنترل گردد. 
مدیرعامــل فرهیختــه شــركت در ادامــه مجمع با 
اعالم توضیحاتی پیرامون اهم دســتاوردهای شركت 
در ســال مالــی گــزارش و برنامه هــای آتی گفت:

اســتمرار شیب ســعودی تولید محصوالت با حاشیه 
ســود مناســب ، كاهش بهای مصرف تمام شــده و 
اســتراتژی های كسب سهم بیشــتر از بازار با حفظ 
كیفیت محصــوالت از رئوس كاری ما می باشــد كه 
در ســال پیش رو نیز به جد پیگیــر آن خواهیم بود.

استراتژیهای شركت:
چهار اســتراتژی شــركت به شــرح زیر می باشــد:

1-استراتژی رشد و توســعه پایدار از طریق خالقیت 
و نــوآوری در كلیــه فعالیتهــا اعــم از روش هــای 
جدید انجام امــور تولید، توســعه محصوالت جدید 
و ارائــه آن بــه مصرف كننده در اقصی نقاط كشــور
2- استراتژی استمرار در حفظ و ارتقاء مدیریت كیفیت 
و مرغوبیت تولید محصول و بهبود مســتمر فرآیندها.
3- دستیابی به رهبری بازار و افزایش رضایت مشتریان.
4- اســتراتژی مدیریت هزینه ها و كاهش بهای تمام 

شده محصوالت
بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شركت برای 

سال مالی آتی:
با بررسی شرایط محیطی و وضعیت تولید بازار شیرینی 
و شــکالت در كشور و بررسی ریســک های موجود، 
این شــركت سرمایه گذاری بلندمدت بر روی خطوط 
بیسکویت را آغاز نموده و در برنامه سال 1397 تکمیل 
و بهره بردرای از یک خط تولید را در برنامه دارد تا بتواند 
رهبری خود را در این بازار تداوم نماید. همچنین جهت 
ارتقاء سطح كیفی بهسازی و توسعه خطوط تولید تافی و 
شیرینی را در برنامه های سال 97 خود، گنجانده است.

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

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

- كاهــش قــدرت خرید مصــرف كننده بــا توجه 
بــه اینکــه محصــوالت شــركت در ســبد كاالی 
خانــوار بعنوان نیــاز اولیه محســوب نمــی گردد.
- عدم امکان افزایش نرخ و روش متناســب با افزایش 
بهــای تولید با عنایــت به تخفیف هــای كالن رقبا.
)اجرای اســتراتژی تهاجمی قیمت و حاشــیه سود(
- كندی روند برگشــت وجه نقد حاصــل از فروش از 
شــركت پخش كننده با عنایت به شرایط اقتصادی.

- صدور بخشنامه های متعدد و تغییر سیاستهای كالن 
اقتصادی و ایجاد شوک های اقتصادی.)افزایش نرخ ارز(

پروژه های انجام شده جدید:
- راه اندازی خط تولید تافی مغزدار

- تولید بیسکویت ساقه طالیی با آرد جو و شهد توت
- تولیــد بیســکویت ســاقه طالیــی بدون شــکر
- تولیــد بیســکویت آی رول خــط پــای كیــک

- تولید كیک دوقلوی قلبی و ارائه به بازار
- تولید بستنی زمستانی میوه ای
- تولید آبنبات میوه ای دو رنگ

- افزایش تناژ بیسکویت شکالتی از 20 تن به 30 تن روزانه
- تولید آزمایشی ابنبات تمرهندی

- تولید آزمایشی پفک فلفی
- تولید آزمایشــی بیســکویت بدون سبوس میوه ای
- تولیــد ازمایشــی آبنبات شــیری با طعــم قهوه

- تولید آزمایشی پفک با طعم پنیر ناچو
- تولید آزمایشی ابنبات كپل ترش

- تولید آزمایشــی ابنبات بدون شــکر بــا قند خرما
- تولید آزمایشی تافی كره ای زنجبیلی
- تولید آزمایشی تافی كره ای دارچینی

- تولید آزمایشی تافی كره ای زنجبیلی - دارچینی
- تولید آزمایشی ویفر كاكائویی دو رنگ

- تولید آزمایشی تافی مغزدار با طعم نارگیل
- تولید ازمایشی تافی مغزدار با طعم بادام زمینی

- تولید آزمایشی تافی مغزدار با طعم قهوه
- تولید آزمایشی شیرینی نارگیلی

- تولید آزمایشــی بیســکویت كرمدار بــادام زمینی
- تولید آزمایشی ویفر كاكائویی دو رنگ با روكش شکالت
- تولید آزمایشی بیســکویت كرمدار با طعم زعفران

- خرید سه دیگ پخت تافی
- خرید یک دستگاه بسته بندی تافی مغزدار

- خرید یک دستگاه بسته بندی پلی پک برای ویفر
- خرید یک دستگاه روغن پاش جهت كیک فنجانی

- خرید دو دستگاه بسته بندی تافی كره ای
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حداكثر تعداد سهامی كه هر شخص حقیقی و حقوقی 
در عرضه اولیه ســهام پتروشــیمی مجــاز به خرید 
آن بود تعداد 2 هزار و 600 ســهم اعالم شــد كه با 
مشــاركت بیش از 146 هزار نفری خریداران، به هر 
كد معامالتی تنها تا سقف 886 سهم تخصیص یافت.
نخستین عرضه اولیه امسال فرابورس ایران امروز با عرضه 
10 درصد از سهام شركت پتروشیمی غدیر در بازار اول 
فرابورس رقم خورد كه طی آن هر ســهم این شركت 
در پی استقبال خریداران در سقف دامنه قیمتی ثبت 
سفارش یعنی یک هزار و 700 ریال كشف قیمت شد.

به گزارش ....، امروز چهارشنبه 13 تیرماه تعداد 130 
میلیون ســهم از یک میلیارد و 300 میلیون ســهم 
پتروشــیمی غدیر در نماد »شــغدیر« به خریداران 
عرضه شــد كه دامنــه قیمت در ایــن عرضه كه به 
روش ثبت ســفارش صــورت گرفــت از یک هزار و 
650 ریال تا یک هزار و 700 ریال تعیین شــده بود.
در این میان حداكثر تعداد سهامی نیز كه هر شخص 
حقیقــی و حقوقــی در عرضه اولیه مجــاز به خرید 
آن بود تعداد 2 هزار و 600 ســهم اعالم شــد كه با 
مشــاركت بیش از 146 هزار نفری خریداران، به هر 
كد معامالتی تنها تا سقف 886 سهم تخصیص یافت.
مدیرعامل شركت پتروشیمی غدیر با بیان اینکه این 
شركت یکی از 4 شركت تولیدكننده PVC در كشور 
اســت عنوان كرد: طی 2 سال گذشته با استقرار تیم 
مدیریتی فعلی و  آماده ســازی شركت برای افزایش 
تولید كه شامل نوســازی ماشین آالت و تجهیزات و 
تعمیرات بنیادین كارخانــه بود و از آنجا كه ظرفیت 
اسمی این كارخانه تولید 120 هزار تن PVC در سال 
است، میزان تولید پتروشیمی غدیر نه  تنها به این رقم 
رسید بلکه از آن نیز عبور كرد و این شركت با تکیه بر 
توان و تخصص نیروهای جوان خود و استراتژی تیم 
مدیریتی از لیست شركت های زیان ده شستا خارج 
شــده و در لیست شركت های ســود ده قرار گرفت.
دكتر بیانک از افزایش قابل توجه ظرفیت تولید كارخانه 
خبر داد و اظهار كرد: ما از ابتدای استقرار در كارخانه 
نوســازی و بهسازی تجهیزات و قطعات شركت غدیر 
را در دستور كار قرار دادیم و با تعویض دو خط بسته 
بندی و تعریف و اجرای 11 طرح زیست مجیطی در 
كارخانه، به زودی شــركت غدیر را در لیست صنعت 
سبز كشور قرار خواهیم داد و در حوزه افزایش تولید 
محصول نیز با تغییراتــی كه در تجهیزات كارخانه و 
تعداد راكتورها و كوره ها خواهیم داد، به نوعی كارخانه 
ای جدید را تحویل صنعت كشور می دهیم و ظرفیت 
تولید نیز به میزان قابل توجهی افزایش پیدا خواهد كرد. 
بیانــک در ادامه با تاكید بر اینکه هدف اصلی ما قرار 
 PVC گرفتن و تثبیت در فهرست برترین شركت های
در منطقه است، گفت: حدود 50 تا 60 درصد از كل 
فروش شركت، مازاد بر نیاز و مصرف بازار داخل است  
و طبق برنامه  ریزی های صورت گرفته این مازاد تولید 
در بازار خارج عرضه می شــود و بــه علت دارا بودن 
كیفیت و مرغوبیت ویژه، در بــازار خارجی نیز مورد 
استقبال ویژه مصرف كنندگان خارجی قرار می گیرد.

 PVC مدیرعامل شركت پتروشیمی غدیر میزان تولید
برای ســه ماهه اول سال 1397 را 34 هزار و 500 تن 
اعالم و بیان كرد: این میزان تولید در طول 3 ماهه اول 
ســال، نوید یک سال بسیار خوب را برای پتروشیمی 

غدیر می دهد؛ چراكه در سال های گذشته در همین 
بازه زمانی حداكثر تولید پتروشــیمی غدیر بین 26 
تا 27 هــزار تن بود و در حال حاضر شــركت غدیر 
با تولید بیش از 120 هــزار تن، بعنوان نقطه تعادل 
بازار PVC در ایران و منطقه نقش آفرینی می كند.

وی بــا اعالم اینکــه بازارهای صادراتی پتروشــیمی 
غدیر شــامل كشــورهای حوزه CIS، هند، تركیه، 
برخی كشــورهای آفریقایی، افغانســتان و به صورت 
خاص عــراق اســت خاطرنشــان كرد: بازگشــت 
احتمالــی تحریم ها، بــر صنایع و شــركت هایی كه 
در بازارهــای صادراتی فعال هســتند تاثیرات منفی 
خواهد گذاشت اما مجموعه مدیریت غدیر، راه كارها 
و اســتراتژی ویــژه ای بــرای عبور از این شــرایط 
پیش بینی كرده اســت و به این ترتیب مشــکلی در 
زمینــه صادرات به بازارهای هدف نخواهیم داشــت.

آنطور كه بیانک درباره روند سودآوری شركت در سال 
1396 اظهار كرده، »شــغدیر« در 6 ماه ابتدایی سال 
گذشــته 30 میلیارد ریال، 9 ماهه 70 میلیارد ریال 
و 12 ماهه 210 میلیارد ریال ســود شناسایی كرده 
كه نشان از روند صعودی سودآوری این شركت است.
بیانک گفت: شــركت غدیر در دو سال گذشته برای 
اولین بار از تاریخ تأســیس كارخانه از ظرفیت اسمی 
تولید خود عبور نموده است كه این موفقیت در اثر توجه 
ویژه بخش فنی شركت به توصیه های طراح كارخانه و 
در برخی موارد حتی ارتقاء آنها صورت گرفته اســت. 
وی با اشــاره به فرصت های ویژه حضور در بازار سهام  
اظهار داشت: بعد از حضور در فرابورس سعی می كنیم تا 
عالوه بر تامین مالی بهینه در این بازار، شفاف سازی های 
مســتمر و با كیفیتی را ارائه كنیم تا ســهامداران با 
اطمینان كامل نســبت به سرمایه گذاری اقدام كنند

بدین ترتیب روز جاری این شركت از گروه محصوالت 

شــیمیایی با ســرمایه یک  هزار و 300 میلیارد ریال 
عرضه اولیه شــد تا از شــنبه هفته آتــی به گردونه 
معامالت سهام در بازار اول فرابورس ایران وارد شود.
استقبال بی نظیر از عرضه اولیه سهام شركت 

پتروشیمی غدیر در فرابورس
تقدیر مدیران فرابورس از مدیر عامل محترم

متقاضیان ســهام غدیر بیش از  سه برابر پیش بینی 
كارشناسان این حوزه بود.

مدیر با ســابقه و رزومه دار برای شــركت در مجمع 
ساالنه كه معاونین ارشد و مدیرانش از روابط عمومی 
پاســخگو تا اعضای هیات مدیره هر كدام اســتونی 
شناخته شده در صنعت پتروشــیمی با اعالم اینکه 
من از این مدیران توانمند شركت نیروهای متخصصی 
داخل شــركت بهترین بهره را خواهد برد اضافه كرد 
عدم تعلیل نیرو، برون سپاری كارها بوده كه از رئوس 
كارهایی بــوده كه اهم فعالیت های ما مورد بازنگری 
قــرار گرفته اســت. وی در مجمع ســاالنه با اعالم 
اینکه در ســایه حمایتهای همه جانبه اعضای هیات 
مدیره تالش متخصصان و فعالیت خســتگی ناپذیر 
مدیــران و معاونان و كاركنان زحمتکش در طی این 
دوسال توانستیم به آنچنان موفقیتهایی دست یابیم 
كه كمتر كســی به آن فکر می كــرد. دكتر بیانک با 
اعالم اینکه هیچ گاه تسلیم تهدید تطمیع نگردیدیم 
و ســعی كردیم همه امور خود را بــا رعایت صرفه و 
صالح شــركت افزود ما با باور قلبی و قبلی كه ایرانی 
باید از جنس كاالهای ایرانی با كیفیت اســتفاده كند 
ســعی كردیم تا جای ممکن از وســایل و تجهیزات 
ایرانی كه كیفیت مناسب داشته است استفاده كنیم.

وی افــزود به مدد همیــن تصمیمــات برنامه ها و 
اجرایی كردن عملیات و فرآیندها بود كه توانســتیم 
با بیــش از  105 ظرفیت اســمی خــود كار كنیم 
بطوری كــه اكنون به جای آرزوی آنکه در شــركت 
تــا 30 تن محصــول تولید شــود از ایــن مدیران 
متعهــد و متخصص تا كف 40 تن نیــز انتظار دارد.

مدیر با ســابقه برای شــركت در مجمع ســاالنه كه 
معاونین ارشــد و مدیرانش از روابط عمومی پاسخگو 
تا اعضای هیات مدیره هر كدام استونی شناخته شده 
در صنعت پتروشیمی با اعالم اینکه من از این مدیران 
توانمند شــركت نیروهای متخصصی داخل شركت 
بهترین بهره را خواهد برد اضافه كرد عدم تعدیل نیرو، 
برون سپاری كارها بوده كه از رئوس كارهایی بوده كه 
اهم فعالیت های ما مورد بازنگری قرار گرفته اســت.

در نخستین عرضه اولیه امسال فرابورس ایران رقم خورد
استقبال بی نظیر خریداران سهام از عرضه اولیه سهام شرکت پتروشیمی غدیر
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باما خوش به مجمع نشست
تقسیم سود ۱۰۰۰ ریالی به ازای هر سهم

باما خوش به مجمع نشســت چون حســابها شفاف 
و عملکــرد عالی بــود و چهره خندان ســهام دار كه 
حاصل عملکرد ســال پُرتالش بچــه های خوب یک 
دســت شــركت باما بود. پرســش گران ســهام دار 
حقیقی و حقوقی از پاســخ های مســتدل و مستند 
جناب مهندس یحیی آبادی دل شاد و قدردان بودند.

شركت باما هشتاد و چهارمین سال تولدش را جشن 
گرفت و امروز با اكتشــاف، استخراج و بهره برداری از 
معادن ایران با فــروش و صادرات محصوالت معدنی، 
ســرآمد و ارزش آفرین و بــه معنی واقعی یک معدن 
ثروت از منابع انسانی و طبیعی كه با همت بچه های 
خوب و تالشــگر از عمق معدن تا پشت میز یک دل 
و متحد بــا تعهد و به تدبیــر هنرمندانه  مدیرعامل 
فرهیختــه و با فرهنگ خود جناب مهندس حســن 
اســالمی قانع، تركتازی می كننــد در دل ذینفعان 
سهامداران و اهل بازار سرمایه. دست مریزاد و خداقوت

مجمع عمومی عادی ســاالنه شــركت باما )سهامی 
عــام( مــورخ 1396/3/30 در طبقــه دهــم اتــاق 
بازرگانــی صنایــع و معــادن ایران تشــکیل شــد.

در این مجمع كه با حضور 78/83 درصدی سهامداران 
حقیقی و حقوقــی، اعضای هیات مدیــره و مدیران 
ارشــد، نماینده بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بازرس قانونی شــركت و جمعی از بــزرگان صنعت 
كانی كشــور برگزار شــد، ریاســت مجمع بر عهده 
آقای بهنام حســین زاده كه جنابان عطا اله موسوی 
كلشــانی و ســید فرهنگ حســینی در مقام نظار 
اول و دوم و آقــای حســن اســالمی قانع مدیرعامل 
شــركت باما به عنوان دبیر مجمــع انتخاب گردیدند.

در ادامــه با قرائت گــزارش هیات مدیــره به مجمع 
مربوط بــه اهم فعالیت هــای صورت پذیرفته در طی 
ســال مالی منتهی به 1396/12/29 و پس از استماع 
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 
1000 ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

مهندس اسالمی مدیرعامل رزومه دار و با تجربه شركت 
در ابتدای مجمع به ارائه گزارش فعالیت و دستاوردهای 
شركت در طی ســال مالی مورد گزارش پرداخت كه 
شــامل توضیحاتی در خصوص عملکرد مالی شركت، 
میزان تولید، فــروش و درآمد بود. مهمترین مطالب 
ذكر شده توســط این مدیر ارشد اعالم این موارد بود:

* افزایش 2،5 برابری حفاری اكتشــافی در سال 96 
) از 7800 متر به 17323 متر در ســال 96( و برنامه 

30هزار متر حفاری در سال 97،

* در ســال 96 تمام معادن زیر زمینی شده و مقدار 
استخراج رشد قابل توجهی داشته و از 370هزار تن به 
500هزار تن رسیده و تنها مشکل كاهش عیار بوده است.

* بخشی از فروش در دو ماهه 97 به كشور هلند بوده 
و فرستادن گمانه به هلند باعث تاخیر در حمل شده 
و در نتیجه فروش در دو ماهه اول كاهش یافته است.
* برنامه استخراج برای سال 97 برابر با 508هزار تن است 
و پیش بینی عیار برای سرب 1،24)كاهش عیار نسبت 
به 96( و روی 3،45)افزایش عیار نسبت به 96( است 
، بنابراین امسال تولید كنسانتره سرب كاهش می یابد.
* كل فروش شركت شاهین روی اصفهان به صورت 
داخلی اســت و 25 درصد فروش شــمش ذوب روی 
اصفهان به صورت داخلی و مابقی آن به صورت صادراتی 
است. فروش كنســانتره سرب تولیدی شركت باما به 
صورت صادراتی و كنسانتره روی به صورت كارمزدی 
توسط شــركت بافق به شمش روی تبدیل می شود.

* مشــکالت آب برای تمام شــركت های اصفهانی 
جدی اســت اما شــركت باما با اجــرای طرح فیلتر 
پرس برای بازگشــت آب كارخانه هــا از 50درصد به 
80 درصد، با مشــکالت كم آبی مقابله كرده اســت.
* شركت از سال 95 خرید ماشین آالت خود را شروع 
كرده و قسمتی ازآن دریافت شده و بعید است تحریم ها 
درشركت اصلی برای خرید مابقی آن ها مشکلی ایجاد كند.

* برنده مناقصه معدن مهــدی آباد طبق قرارداد می 
بایست كنسانتره و شــمش تولید كند كه بر شركت 
ذوب و روی اصفهان اثرگذار اســت ولی بر شركت باما 
كه خود تولید كننده كنســانتره است تاثیری ندارد. 
ایــن معدن در ســال 98 به بهره برداری می رســد.
* عمــر مفیــد معادن شــركت تــا 5 ســال آینده 
اســت و مقــدار اســتخراج شــده از معــادن روباز 
شــركت در ســال 95، 30 درصــد بــوده درحالی 
كــه در ســال96 تقریبــا به صفر رســیده اســت.

* خــاک معدنــی مورد نیــاز شــركت ذوب و روی 
اصفهــان از تركیــه وارد مــی شــود و در حــال 
حاضــر نمونــه 500 تنــی آن وارد شــده اســت.

از  مرحلــه  دو  در  شــركت  ســرمایه  افزایــش   *
از  ریــال  میلیــارد  بــه 150  ریــال  50میلیــارد 
محــل مطالبــات و آورده نقــدی تصویــب شــد.

پیام هیات مدیره
با ســالم حضور كلیه سهامداران محترم، ارائه گزارش 
پیش رو دستاورد تجربه و توانمندی كاركنان متعهدی 
بوده، كه توانســته اند با تالش روزافزون مجموعه ای با 
بیش از 65 ســال قدمت را همچنان به عنوان یکی از 
معادن و صنایع تولیدی مطرح در كشور معرفی نمایند.

 مدیران و كاركنان شــركت به صورت یک بدنه واحد 
موفــق به اداره و اجــرای كلیه امــور از ابتدایی ترین 
مراحل شــامل اكتشافات، طراحی، استخراج، ساخت، 
تعمیر، نگهداري و تولید گردیده اند و تداوم پیشرفت و 
ارتقای سطح كیفیت همچنان در دستور كار قرار دارد.

در سال گذشته ضمن اجرای برنامه عملیاتی، نسبت 
به اجرای طرح توســعه تولیــد )راه اندازی خط تولید 
هوی مدیا(، معدن )تجهیزات اســتخراج و اكتشافی( 
و اجرای پروژه های زیســت محیطــی اقدام گردید و 
با تالش بیشــتر پروژه های مربوطه دنبال می گردد و 
امید است در سال پیش رو این شركت برنامه تولید و 
برنامه های توسعه خود و شركت های تابعه را اجرا نماید.

هیات مدیره خود را مکلف به برنامه ریزی صحیح جهت 
حفظ و توســعه سهم بازار و حضور در بازارهای هدف 
دانسته و تمام تالش خود را در این راستا به كار می گیرد.

امید است تداوم حمایت های بی دریغ شما همچنان موجب 
دلگرمی و انسجام هر چه بیشتر ما در سال پیش رو گردد.
وضعیت و تحوالت صنعت در ســال مــورد گزارش
* افزایــش میانگیــن نــرخ برابــری ارز بــه میزان 
11/4 درصــد نســبت بــه میانگیــن ســال قبل
* افزایــش تــورم و افزایــش هزینه ها برای ســال 
1396 )طبــق اعــالم بانــک مركــزی 9/6 درصد(
* افزایــش میانگیــن نرخ بــازار جهانی بــرای روی 
بــه میــزان 30 درصــد و برای ســرب بــه میزان 
19/6 درصــد نســبت بــه میانگیــن ســال قبــل
* بهبود شــرایط فروش صادراتی در ســال گذشته
 جایگاه شركت در صنعت و وضعیت رقابتی در 

سال مورد گزارش
* شركت باما یکی از صادركنندگان كنسانتره روی و 
سرب و شمش روی به خارج از كشور بوده و به لحاظ 
كیفیت محصوالت قابل رقابت با مشابه خارجی است.

* انتخاب شركت به عنوان صادركننده نمونه در چند 
سال اخیر

 استراتژی شركت
* توسعه فرایند اكتشاف، استخراج و فرآوری و افزایش 
ظرفیــت طبق طرح هــای مصوب در این شــركت و 

شركت های تابعه
جایگاه شركت در صنعت

شــركت باما اولین تولیدكننده كنســانتره ســولفور 
روی و ســرب در كشــور و بزرگ ترین معدن روی و 
ســرب در استان اصفهان است. شــركت باما در بین 
شــركت های فعــال در این صنعت بــا حجم فروش 
معادل 1795 میلیــارد ریــال در رده دوم قرار دارد.

  تكنولوژی مورداستفاده
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* عملیات اكتشــاف در این شركت شامل شناسایی، 
پی جویی، تهیه نقشه های زمین شناسی با مقیاس های 
مختلــف، مطالعــات ژئوشــیمیایی، تعریــف نقاط 
حفــاری، حفاری واگــن دریل و مغزه گیری اســت.

 OPEN روش مورداســتفاده در معــدن روبــاز *
PIT )پلکانی روباز( می باشــد كه این فرایند شــامل 
حفاری، آتشــباری، دپــو، بارگیری و حمل اســت.

 SUB روش مورداســتفاده در معــدن زیرزمینی *
LEVELStoping )اســتخراج طبقــات فرعی( و 
Slope Room  and  Pillar )اســتخراج اتــاق 
و پایه در شــیب( می باشــد؛ فرآیند مذكور شــامل 
حفاری توســط دســتگاه های جامبو دریل و سیمبا 
دریل و آتشــباری با الگوی تونلی و بارگیری )توسط 
لودرهــای زیرزمینــی و روبــاز( و حمل می باشــد.

* فراینــد تولیــد شــامل مراحــل سنگ شــکن، 
آســیاب و واحــد كانه آرایــی به روش فلوتاســیون 
)شناورســازی( می باشــد و در صورت نیــاز به تولید 
خــاک اكســید روی از واحد كلسیناســیون جهت 
تبدیــل كربنــات بــه اكســید اســتفاده می گردد.

* آزمایشگاه با اســتفاده از دستگاه های جذب اتمی 
و تیتراســیون جهــت تعیین عناصر ســرب، روی و 
ســایر تركیبات با دقت كم نظیر در حال كار می باشد.   
اهــم اقدامــات انجــام شــده در خطــوط تولیــد:

طراحی ، نصب و راه اندازی سیســتم آماده ســازی و 
تزریــق مواد شــیمیایی در كارخانــه 1 و 2 و جمع 
آوری سیســتم قدیــم و كنتــرل بهینه سیســتم

نرمــه  خــط  فلوتاســیون  فرآینــد  انــدازی  راه 
هــوی مدیــا بــا توجــه بــه مشــکالتی كــه در 
ســال 95 جهــت راه انــدازی آن وجــود داشــت

ساخت حوض و خشــک كن برای بخش شستشوی 
هوی مدیا به منظور مستقل نمودن سیستم هوی مدیا 

یا از كارخانجات قدیم
ساخت حوض و خشــک كن جدید جهت كنسانتره 

سولفور سرب
تغییرات در سیســتم فرآوری روی خــط 2 كارخانه 
كاله دروازه جهــت افزایــش راندمــان، به نحوی كه 
خــط مــوازی قدیم تبدیــل به خط ســری گردید.

نصب یک دستگاه ســلول طراحی و ساخته شده در 
شركت در انتهای خط روی به عنوان اسکونجر جهت 

كاهش عیار باطله
طراحی آسیای جدید جهت رفع مشکالت مربوط به 

خرابی آسیاهای قدیم
ســاخت سوله و پوشش برای سنگ شکن های 1 و 2 

كارخانه قدیم و كارخانه گوشفیل
ســاخت و نصــب سیســتم فیلتــر جهــت جمع 
آوری گــرد و غبــار داخل لوله های ســنگ شــکن

انجــام 120218 آنالیــز بــر روی 60800 نمونــه 
 ، اكتشــافات  تولیــد،  فرآینــد  از  شــده  گرفتــه 
اســتخراج و خــاک معدنــی وارده بــه شــركت

انجام پروژه های برق رسانی به معادن، سایت های حفاری 
، تعویض و بهبود خطوط برق و تعویض تابلوهای فرسوده 

اكتشاف و استخراج 
الف(عملکرد واحد اكتشافات:

- در طی سال 1396 مجموع 17327 متر حفاری مغزه 
گیری شامل 148 گمانه كه 14299 متر حفاری سطحی 

و 3028 متر حفاری غیر سطحی بوده را در بر می گیرد.
- تهیه 15826 نمونه، شامل مغزه های حفاری، نمونه 
های ســطحی و نمونه ها از معادن در حال استخراج

- تحلیل اطالعات و به روز رســانی مدل ســه بعدی 
معدن زون 5 رومرمر

- تحلیل اطالعات و مدل سازی و تخمین ذخیره معدن 
تپه سرخ 4

- تحلیل اطالعات و مدل سازی و تخمین ذخیره معدن 
زون یک گوشفیل

- فاز نخست مدلسازی و تخمین ذخیره زون 4 رومرمر
- بروز رسانی مدل ذخیره ی معدن گوشفیل

- عملیات ژئوفیزیک شامل قرائت 13504 نقطه حاصل 
از 6 پروفیل

ب( عملکرد واحد استخراج
- بازگشایی معدن زون یک گوشفیل

- بازگشایی معدن تپه سرخ 4
- بازگشایی تپه سرخ 1 در اواخر سال 1396

- شروع استخراج مجدد معدن تپه 3 از دی ماه سال 1396
- برداشت صحرایی ناپیوســتگی های معدن زون 5 
رومرمر جهت تحلیل پایداری كارگاه های اســتخراج 

توسط شركت مشاور
گزارش بــازرس قانوني درباره گزارش توجیهی 

هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان ســهام 

شركت باما)سهامي عام(
در اجــراي مفاد تبصره 2 مــاده 161 اصالحیه قانون 

تجارت مصوب سال 1347
1- گزارش توجیهی مورخ 27 اسفند ماه 1396 هیات 
مدیره شركت باما )ســهامي عام( درخصوص افزایش 
سرمایه آن شركت از مبلغ 500 میلیارد ریال به مبلغ 
1/500 میلیارد ریــال از محل مطالبات حال و آورده 
نقدی سهامداران به مبلغ 1/000 میلیارد ریال با صدور 
اوراق سهام جدید مشتمل بر اطالعات مالی فرضی كه 
پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی »رسیدگی  
به اطالعات مالی آتی« مورد رســیدگی این موسسه 
قرار گرفته اســت. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و 
مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شركت است.

2- گــزارش مزبــور در اجــراي تبصــره 2 مــاده 
161اصالحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش 
ســرمایه شــركت به منظور اجرای طرح و توســعه 
جهت خرید تجهیزات و ماشین آالت، تامین سرمایه 
در گردش جهت ســرمایه گذاریهای جدید و جبران 

مخارج ســرمایه گذاریهای صــورت پذیرفته طی 2 
مرحله در ســالهای 1397 و 1398 تهیه شده است. 
این گزارش توجیهی بر اســاس مفروضاتی مشــتمل 
بر مفروضات ذهنــی درباره رویدادهای آتی و اقدامات 
مدیریت تهیه شــده است كه انتظار نمی رود لزوما به 
وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده كنندگان توجه داده 
می شــود كه این گزارش توجیهی ممکن است برای 
هدفهایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.

3- براساس رسیدگي به شــواهد پشتوانه مفروضات 
، این موسســه به مــواردی برخورد نکرده اســت كه 
متقاعد شــود مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي 
تهیه گــزارش توجیهي فراهم نمي كنــد. به عالوه، 
به نظر این موسســه، گزارش توجیهی یاد شــده در 
باال براســاس مفروضــات به گونه ای مناســب تهیه 
و طبق اســتانداردهای حســابداری ارائه شده است.

4- بخشــی از افزایش سرمایه از محل مطالبات حال 
شده ســهامداران پیش بینی شــده، هرچند افزایش 
سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامدارانموجب 
ورود وجه نقد به شــركت نمی شــود، لیکن موجب 
جلوگیری از خــروج وجه نقد از شــركت می گردد.
5- حتــي اگــر رویدادهاي پیش بیني شــده طبق 
مفروضات ذهني توصیف شــده در باال رخ دهد، نتایج 
واقعي احتماال متفاوت با پیش بیني ها خواهد بود. زیرا 
رویدادهاي پیش بیني شده اغلب به گونه اي مورد انتظار 
رخ نمي دهد وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شركت باما سهامی عام، از افزایش سرمایه موضوع 

این بیانیه ثبت ، به شرح زیر می باشد:
1- خرید تجهیزات و ماشــین آالت جهت راه اندازی 

كوره تغلیظ، لیچ نمکی و نیکل
2- نیازهای سرمایه ای بخش معدن

3- جایگزینی ماشین آالت تولید
4- اصالح ساختار مالی
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او می تواند 
نام دکترامیر هامونی را بیاد داشته باشید

در باغ مدرسه عالی دختران تاسیس شده توسط دكتر 
فاطمی كه امروزش دانشــگاه الزهرا)س( می خوانند از 
جلوكارهای صنعتی می گذرم، نیم قرن پیش در جوار 
وزیر علوم وقت،دكتر مجید رهنما ، زین مکان بازدید كرده 
بودیم. ناظر بودم كه دختران تالشگر در كسوت دانشجو 
چنان در قلب كارند كه تو گویی در برابر چشمان آنان  
همه آمال و آرزوهایشان نشسته است. بیاد سخن حکیم 
ســبزواری افتادم كه در پاسخ سفیر شاه كه بدو گفت:
ای كســانی كه ایمــان آورده اید! اطاعــت كنید خدا 
را! و اطاعــت كنیــد پیامبر خــدا و اولــی األمرش را.

حکیم ســبزواری در پاســخ مــی فرماینــد: چنان 
اطیعوالرســول  از  كــه  ورم  غوطــه  اطیعــواهلل  در 
غافــل چــه رســد بــه اطیعــو اولــی االمركــم. 
ُســوَل   َوأَِطیُعوا الَرّ )یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا أَِطیُعوا الَلّ
وُه  َوأُولِي الْْمِر ِمْنُكْم ( َفإِْن تََناَزْعُتْم ِفي َشْيءٍ َفُرُدّ
 َوالَْیْوِم اْلِخِر  ُسوِل إِْن ُكْنُتْم تُْؤِمُنوَن بِالَلّ  َوالَرّ إِلَی الَلّ
َذلَِك َخْیٌر َوأَْحَسُن تَأِْویاًل)سوره ی نساء-آیه 59(

- ای كســانی كــه ایمــان آورده اید خــدا را اطاعت 
كنیــد و پیامبر و اولیــای امر خــود را اطاعت كنید. 
پس هــر گاه در امــری اختالف نظر یافتیــد اگر به 
خــدا و روز بازپســین ایمــان دارید آن را بــه خدا و 
پیامبر عرضــه بدارید این بهتر و نیکفرجام تر اســت.

گفتم اشارتی و آهسته گذر كردم كه بقول سهراب سپهری 
آب را ِگل نکنیم. به تاالر دانشگاه رسیدم، مجمع به هنگام 
جمع آوری رای بود و به وظیفه خبری دوربین از غالف 
بیرون كشیده و به جایگاه نزدیک سکو نشینان صدر و 
پنل هیات رئیسه ایستاده و به دلیل سبقه كاری كه كم 
و بیش لطف دارند و كامل جواب سالمم را می دهند با 
عذر و تقصیر عکس خبری خود را گرفتم. در همین های 
و هوی رای بدهید و رای جمع كنید، سالمی مرا بخود 
كشید روی باز گرداندم تا مخاطب را ببینم متوجه شدم 
دكتر امیر هامون بود. مدیرعامل فرابورس ایران مدیری 
جوان، دانش پژوه و خالق، تالشگری كه امروز در مدیران 
میانه وصف یک سر و گردن از بقیه بی تعارف باالتر است.

دكتر و اما در بخش مالی این شــركت و مدیریت او در 
پاكدســتی همین بس كه امیرخان هامون ما از جمله 
مدیرانی است كه فرمان به فهم كاری می دهد و گردش 
مالی مشتریان را چنان سامان می دهد كه تو گویی ره 
در دســت ساربان منزل طی كرده است.بخوانید رزومه 
او را: كارشناس ارشد اقتصاد- مدیرعامل فرابورس ایران 
- عضو هیات مدیره فدراســیون بورس های اروپایی - 
 )FEAS( نایب رئیس كمیته كاری - )FEAS( آسیایی
- عضو غیرموظــف هیات مدیره مركز مالــی ایران - 
مدیرعامل بازار فرابورس ایران - كارشناس امور بورس 
ها و بازارهای ســازمان بورس و اوراق بهادار- كارشناس 

برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی وزارت كشــور.
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی چنین گزارش 
می كند: از نظر این موسسه و صورتهای مالی یاد شده 
در باال، وضعیت مالی مجموعه و شركت فرابورس ایران 
ســهامی عام در تاریخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد 
مالــی و جریانهای نقدی مجموعه و شــركت را برای 
سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با 
همیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب 
نشان می دهد. طنین صلوات سهام داران به پاس این 
شــفافیت و عملکرد صادقانه مدیریت فضــای تاالر را 

عطرآگین می ســازد و شرح فعالیت كه بطور مبسوط 
، جامع و گویــا در پیام هیات مدیره آمــده و گزارش 
عملکرد موفق سال گذشته و اعالم مسیر پیشروی در 
سال 97 كه چه خوی و ملموس، مشهود و عیان است.

مجمــع عمومی عــادی ســالیانه صاحبان ســهام 
مــورخ  ایران)ســهامی عام(  فرابــورس  شــركت 
1397/04/04 در محــل ســالن نــور مركز همایش 
های بیــن المللی دانشــگاه الزهــرا برگــزار گردید. 
در ایــن مجمع كه با حضــور بیــش از 70 درصدی 
ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضــاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای علیرضا 
عسکری مارانی بود، كه جنابان ملک محمد یحیائیان و 
حسن محمدتبار كاسگری در مقام نظار اول و دوم و آقای 
ابوالفضل متین به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه 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 نشینان با 
طنین صلــوات خود ضمن  تصویــب صورتهای مالی 
و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 و با تقسیم سود 
150 ریال به ازای هر ســهم بــه كار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
 تالش برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با تاكید بر 

نقش دانش و نوآوری
 فراسهامداران گران قدر 

اقتصاد ایران در سال 96 كه سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید-
اشتغال نام گذاری شــده بود رشد حدود 4/6 درصدی 
را به ثبت رســاند و همزمان ســالی پر افت و خیز و با 
نوسانات محسوس در متغیرهای اقتصادی، سیاسی و 
اجتماعی را پشت سر گذاشت. افزایش رویکرد تهاجمی 
در اقتصاد سیاســی جهان نیز در این ســال نوسانات 
زیادی را به اقتصاد كشــورها تحمیل كرد. در داخل اما 
با ادامه تالش دولت برای ساماندهی به بدهی های خود، 
زمینه های مساعدی برای گسترش بازار بدهی به مدد 
تالش هایی كه در بازار سرمایه انجام شد، شکل گرفت. 
در این ســال فرابورس ایران توانست با تکیه بر تالش 
بلندمدت و برنامه ریزی شــده خود در زمینه توسعه و 
تنوع بخشی به ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه ایران 
رشد قابل توجهی را در زمینه تامین مالی تجربه كند به 
طوری كه در سال 96 تنها از طریق اوراق با درآمد ثابت 
رشد چشــمگیر 188 درصدی را به عنوان یک ركورد 
ثبت كرد و ســازمانهای بین المللی مانند صندوق بین 
المللی پول در تحلیل هــای خود درباره ایران به نقش 
فرابورس در مدیریت بدهی های دولت اشــاره كردند. 
عالوه بر این در مســیر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، 
فرابورس ایران برای تداوم نــوآوری در صنعت مالی با 
عزم اصالح و بهبود زیرســاخت بازار ســرمایه كشور و 
رونق بخشی به اقتصاد دانش بنیان، اقدامات موثری را 
مانند پذیرش و تامین مالی كسب وكارهای كوچک و 
متوسط، زمینه سازی برای ارتقای مدیریت استارت آپ 
ها با پذیرش صندوق های ســرمایه گذاری جسورانه و 
برگزاری رویداد فین اســتارز انجام داد كه امیدواریم در 
ادامه این مسیر نیز بتوانیم با سرعتی بیشتر به ماموریت 
خود در توســعه بازار ســرمایه جامه عمل بپوشانیم. 
مــروری بــر فعالیــت هــا در ســالی كه گذشــت
 نگاهی به عملکرد فرابورس نشان میدهد در پایان سال 
1396 ارزش كل بازار فرابورس ایران نسبت به آخرین 
روز معامالتی ســال 1395 ،رشد 40 درصدی را تجربه 
كرده و ارزش كل معامالت در بازارهای فرابورس نیز با 

طی این سال اقدامات توسعه ای در زمینه 
پذیرش سایر صكوک اعم از اجاره، مرابحه، 
منفعت و مشاركت دولتی ادامه یافت تا گام 
موثر دیگری در راستای تامین مالی و تسویه 
بدهی های دولت به پیمانكاران بخش خصوصی 
و توسعه بازار بدهی در كشور برداشته شود و 
هم اكنون سهم قابل توجهی از بازار بدهی 
بازار سرمایه در اختیار فرابورس ایران است. 
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افزایش 29 درصدی روبه رو شــده است. همچنین در 
سال 96 شــاهد پذیرش 21 شركت در بازارهای اول و 
دوم و 8 شــركت در بازار شركتهای كوچک و متوسط 
بودیم، ضمن آنکه عرضه اولیه سهام 13 شركت در بازار 
اول و دوم و 2 شركت در بازار SME به روش های حراج 
و ثبــت دفتری نیز در فرابورس ایران صورت گرفت كه 
نشان دهنده وضعیت قابل قبولی در زمینه میزبانی برای 
ورود شــركت های جدید به بازار سرمایه است. انجام 5 
معامله یک جا در بازار سوم، 16 پذیره نویسی، انجام 4 
معامله در بازار دارایی فکری به ارزشی بالغ بر 20 میلیارد 
ریال و تداوم ثبت دارایی های فکری تا تعداد 251 دارایی 
در فهرست عرضه این بازار، پذیرش 21 فقره اسناد خزانه 
اســالمی، پذیرش22 فقره صکــوک و اعطای موافقت 
اصولی تاسیس به 10 صندوق متقاضی از طریق كمیته 
بررسی صندوق های جسورانه از دیگر عناوین عملکردی 
قابــل ارائــه فرابورس ایران در ســال 96 بوده اســت. 
معرفی اوراق منفعت برای نخستین بار به بازار سرمایه ایران 
سال 96 در راستای توسعه ابزارهای مالی، مدل جدیدی 
از صکــوک به نام اوراق منفعت توســط دولت در بازار 
ابزارهای نوین مالی عرضه شــد. اوراق بهادار منفعت از 
جمله ابزارهای تامین مالی مبتنی بر بدهی است كه با 
هدف كمک به توســعه بخش خدمات و توسعه كمی 
و كیفی بازار ســرمایه اسالمی طراحی شده است. ورق 
منفعت سند مالی بهاداری است كه بیانگر مالکیت دارنده 
آن بر مقدار معین خدمات یا منافع آینده از یک دارایی 
بادوام است كه در ازای پرداخت مبلغ معینی به وی منتقل 
شده است. امکان استفاده از این اوراق برای طیف گسترده 
ای از شــركت ها وجود دارد و شركت هایی كه دارایی 
فیزیکی كمتری دارند و در مقابل به واسطه نوع عملیات 
خود دارای مطالبات بلندمدت یا منافع بلندمدت هستند، 
می توانند از اوراق منفعت برای تامین مالی استفاده كنند.
میزبانی فرابورس از عرضه نخستین اوراق اجاره مبتنی بر سهام

در الگوی رایج انتشار اوراق اجاره، دارایی های فیزیکی 
مبنای انتشــار اوراق اجاره قرار میگیرند، اما در الگوی 
جدیــد انتشــار اوراق اجاره برخــی از داراییهای مالی 
همچون ســهام نیز می تواند مبنای انتشار اوراق اجاره 
قرار گیرند. این الگوی جدید انتشار اوراق اجاره میتواند 
زمینه را برای توسعه ابزارهای تامین مالی چه در بخش 
دولتی و چه در بخش خصوصی فراهم ســازد. از آنجا 
كه سهام هر شركت بیانگر مالکیت مشاع دارنده سهام 
از دارایی های شــركت است، سهام تحت مالکیت بانی 
بر اســاس قرارداد اجاره به شرط تملیک به نهاد واسط 
منتقل و در سررســید اوراق با تسویه اصل و سود اوراق 
توسط بانی مالکیت آن مجددا به وی باز خواهد گشت. 

انتشار اوراق بهادار با توثیق سهام 
در راستای تسهیل انتشار اوراق بهادار، افزایش ظرفیت 
انتشار اوراق بهادار با رویکرد توسعه تامین مالی در بازار 
اولیه، امکان تضمین پرداخت اصل و سود اوراق، عالوه بر 
ضمانت بانک ها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از 
بانک مركزی جمهوری اسالمی با وثیقه سهام نیز میسر 
شده است. از این رو در سال 1396 پیرو انتشار اوراق اجاره 
مبتنی بر سهام، بخشی از تضامین پرداخت اصل و سود 
اوراق با توثیق سهام تحت مالکیت بانی صورت پذیرفت.
راه اندازی سامانه معامالت قراردادهای اختیار معامله »واچار«

 »واچــار« راه كاری جامــع و منعطف دارای هســته 
معامالتی با ســرعت باال اســت كه با برخــورداری از 
امکانــات مدیریت ریســک نوین، سیســتم مدیریت 
درخواســت منعطف و توزیع كننــده داده های بازار، 
امکان پیاده ســازی با زمان و هزینه مناســب را فراهم 
می كند. این ســامانه می تواند نیازهای بازارهای اوراق 
بهادار را بدون هیچ محدودیتی در مورد نوع دارایی ها، 
ابعاد بازار یا مدل بازار آن تامین كند. ســامانه »واچار« 

قابلیت ها و انعطاف الزم را برای پشتیبانی از بازارهای 
جدید و مقررات و نیازمندی های آنان داراست و زمان 
ارائه محصــوالت جدید مالی را به بازار كاهش میدهد. 
رشد چشمگیر تامین مالی دولت از طریق انتشار 

انواع اوراق بدهی
در كنار پذیرش و معامله پذیر كردن اسناد خزانه اسالمی 
با سررسید یکساله، در سال 96 برای نخستین بار اسناد 
خزانه اســالمی با سررسید بیشتر از یک سال پذیرفته 
شــد و عالوه بر آن در راســتای اجرای مفاد قانون رفع 
موانــع تولید رقابت پذیر و قانــون احکام دائمی برنامه 
های توسعه، تمامی اوراق بهادار دولتی كه در بازارهای 
غیرمتشکل و با نرخهای تنزیل غیرمتعارف معامله می 
شدند)اسناد خزانه اسالمی بانکی موسوم به »سخاب« 
و اوراق مشــاركت طرح های انتفاعی دولت مربوط به 
قانون بودجه سالهای 1394 و 1395 ( در فرابورس ایران 
پذیرفته و قابل معامله شدند. همچنین طی این سال 
اقدامات توسعه ای در زمینه پذیرش سایر صکوک اعم از 
اجاره، مرابحه، منفعت و مشاركت دولتی ادامه یافت تا گام 
موثر دیگری در راستای تامین مالی و تسویه بدهی های 
دولت به پیمانکاران بخش خصوصی و توسعه بازار بدهی 
در كشور برداشته شود و هم اكنون سهم قابل توجهی از 
بازار بدهی بازار سرمایه در اختیار فرابورس ایران است. 

مسیر پیش رو در سال 97 
طی سالهای اخیر توسط فرابورس ایران تالشهای گسترده 
ای به منظور رشد و توسعه انواع روش های تامین مالی و 
ارائه ابزارهای جدید مالی صورت گرفته است كه بخشی 
از ثمره این تالشها در گزارش عملکردی فرابورس برای 
ســال 96 منعکس شده اســت و در آینده نیز شاهد 
ظهور و بروز ســایر نتایج درخشان این تالشها هستیم.

در ســال 97 فرابورس ایران ضمن تالش بیشتر در این 
مسیر كه با هدف تنوع بخشی به ذی نفعان بازار سرمایه 
صورت می گیرد تمركز بیشتری نیز بر نظام مندسازی 
خدمات و پیاده ســازی و توسعه و به روزرسانی سامانه 
های مبتنی بر فناوری اطالعات خواهد داشت. فرابورس 
ایران به عنوان یکی از بازیگران اصلی بازار سرمایه كشور 
انجام بررســی های كارشناسانه نظری و عملیاتی را به 
منظور بهبود و ارتقای سطح كارایی بازار سرمایه ادامه 
خواهد داد. این شركت در سال پیش رو، عالوه بر موارد 
یاد شده نظام مندسازی حوزه نظارت را به صورت ویژه 
در دستور كار خود قرار داده است تا از این طریق، بهبود 
محسوسی در شفافیت، كارایی و سالمت بازار حاصل شود.

فرابورس ایران همچنین به منظور پایش، توسعه و بهبود 
اقدامات پیشین خود در زمینه های مختلف اقدام به بهبود 
فرآیندهای كاری داخلی و ساماندهی پروژه ها و افزایش 
همراستایی اقدامات شــركت با اولویتهای استراتژیک 
خواهد كــرد و در تمامی اقدامــات مذكور، حمایت از 
اقتصاد كشور و ارتقای نقش و خدمات بازار سرمایه در 
این عرصه را وجهه همت خود قرار خواهد داد. فرابورس 
ایران برای تحقق همه آنچه گذشت بعد از لطف خدای 
متعال، متکی به حمایت شما سهامداران گرانقدر است.

مهمترین اقدامات سال 1396 
توسعه بازار 

- بررسی اولیه درخواست 76 شركت متقاضی پذیرش 
بازار اول و دوم 

- برگزاری 165 جلسه با شركتهای متقاضی پذیرش بازار 
اول و دوم

- برگزاری 20 جلسه هیات پذیرش و طرح درخواست 
پذیرش 35 شركت در آن

- موافقت با پذیرش 21 شــركت در بــازار اول و دوم 
)3 شــركت در بازار اول و 18 شــركت در بــازار دوم)
- درج 11 شــركت در بــازار دوم فرابــورس ایــران
- درج 14 شــركت متقاضی در بــازار پایه )درج یک 

شركت در بازار الف )سپرده گذاری مركزی اوراق بهادار 
و تسویه وجوه(، درج یک شركت در بازار ب و درج 12 

شركت در بازار پایه ج(
- تهیه گــزارش قیمــت گــذاری در زمــان عرضه 
هــای اولیه ســهام شــركت هــای بــازار اول و دوم
- بررسی اولیه درخواست 17 شركت متقاضی پذیرش 

  SME در بازار
- برگزاری 35 جلسه با شركتهای متقاضی پذیرش در 

 SME بازار
- برگزاری 7 جلســه هیات پذیرش و طرح درخواست 

  SME پذیرش 11 شركت در بازار
- موافقت با پذیرش 8 شــركت در بازار شــركت های 
كوچک و متوسط )6 شركت در تابلو رشد و 2 شركت 

در تابلو دانش بنیان(
- درج 5 شركت )4 شركت در تابلو رشد و یک شركت 

در تابلو دانش بنیان(
-  برگزاری 5 كمیته بررســی صندوق های جسورانه 
- اعطــای موافقت اصولی تاســیس بــه 10 صندوق 
متقاضی از طریق كمیته بررسی صندوقهای جسورانه

-  پذیــره نویســی یک صنــدوق ســرمایه گذاری 
جســورانه در بــازار ابزارهــای نوین مالــی فرابورس
-  قطعیت معامله اولین عالمت تجاری در بازار دارایی فکری
فکــری دارایــی  بــازار  در  معاملــه  انجــام 4    -

- انتشــار اولین صکوک منفعت در بازار سرمایه ایران 
- انتشــار اولین اوراق اجاره سهام در بازار سرمایه ایران

- انتشار اولین اوراق تامین مالی به پشتوانه وثیقه سهام 
در بازار سرمایه ایران

- پذیرش اوراق مشــاركت طرح های عمرانی انتفاعی 
دولت موضوع قانون بودجه سنوات قبل

- پذیرش 21 مرحله اسناد خزانه اسالمی درچارچوب 
قانون بودجه ســال 1395 و 1396 طی ســال 1396 
- ایجاد فرایند منظم و ساختارمند به منظور تخصیص و 
سپرده كردن اسناد خزانه اسالمی در كد معامالتی پیمانکاران

-  طراحی، پیاده ســازی سامانه و جمع آوری اطالعات 
پایه نمادهای فرابورســی كه در ســامانه های شركت 

فناوری اطالعات موجود نیستند
- بررســی درخواستهای انتشار اوراق گواهی حق تقدم 
استفاده از تسهیالت چندین بانک و انجام هماهنگی های 

اولیه با آنها
- پذیرش اوراق تســهیالت مسکن بانک ملی ایران در 

نماد »تملی«
-  ترویــج و توســعه بازارگردانــی مبتنی بــر حراج

- تهیه و به روزرسانی پایگاه داده اسناد خزانه اسالمی، 
صندوق های سرمایه گذاری و اوراق تسهیالت مسکن
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سرمایه گذاری البرز سفیر سالمت جامعه
 تقسیم سود ۳7۰ ریالی به ازای هر سهم

وقتی به اســم سهم شركت های سبد سرمایه گذاری 
البرز چشــم می دوزید صف دانایــان تاریخ طبابت و 
كتابت از جراح نیشابور تا بوعلی سینا همدانی از فارابی 
تــا جابرابن حیان از لقمان تا حتــی علم امروز دكتر 
سمیعی در برابرت رژه می رود تا درمان درد كنند. از 
پیشرفته ترین البراتوارها و آزمایشگاه ها برای آرامش 
بیمار تا درد در ســاک بسته و مرخص شده از تخت 
بیمارستان كه این مســیر نقاهت پیمودن را  هموار 
ساختن فقط از این یک گروه می توانی طلب كنی كه 
می توانند. سرمایه گذاری البرز را مردان و زنان سخت 
كوش تالشــگر و آگاه به زمان و مکان هدایت گر می 
باشند و امسال در هر رده مدیریت جوانی تحصیل كرده 
و آشنا به علم روز آنچنان حاضر است كه هر دلسوزی 
را به تقدیر و تشــویق وا مــی دارد. چند روز پیش به 
یاران بازمانده از دوره خسروشــاهی عرض كردم البرز 
در این چندین ســال توانسته از نسل جوان سود برد 
و این همان خواسته بنیان گذار او بود كه چنین بادا.

وقتی جناب دكتر شافعی و وزیر و سفیر سابق و رئیس 
و مدیر انقالبی را دیدم و این خبر را از ایشان پرسیدم 
كه با جوانان كار چون اســت؟ گفــت: راه نجاتند اگر 
كابینه را از جنــس این جوانان متخصص و متعهد و 
آگاه تشکیل دهی چون بر هر مشکالتی فائق خواهی 
آمد. خســته نباشــید جناب دكتر محمدعلی میرزا 
كوچک شیرازی و جناب مهدی ابوترابی فرد، سرورم 
بهمن زندیه و اســتادم دكتــر عبدالحمید چراغعلی. 
مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شركت 
گــروه ســرمایه گــذاری البرز)ســهامی عام( مورخ 
1397/04/09 در محل ســالن شــماره یــک بازار 
چارســو واقع در خیابــان جمهوری برگــزار گردید. 
در این مجمع كه با حضور 87/45 درصدی سهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای دكتر حمیدرضا 
جمشیدی بود، كه جنابان جالل بهارستان و مسعود 
غــالم زاده در مقام نظــار اول و دوم و آقای علیرضا 
خســروانی به عنوان دبیر مجمع انتخــاب 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 نشینان با 
طنیــن صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و 
تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 و با تقسیم سود 
370 ریال به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
سپاس حی سبحان را كه فیض ادای خدمت و ایفای 
تعهدات كه با بضاعت اندک در تعهد داشتیم ، را نصیبمان 
ساخت و توفیق حفظ و حراست از بار امانت و مسئولیتی 

كه بر ذمه داشتیم را عنایت فرمود. از پیشگاه خداوند 
متعال توانی دوچندان و توفیقی مضاعف برای حركت 
در مسیر تعالی در سال های پیش رو را مسئلت داریم.

در ســالیان گذشــته با پیروی از اندیشــه های رهبر 
فرزانه انقالب با  »همــت و كار مضاعف« زمینه های 
تبلور«جهــاد اقتصــادی« و »اقتصــاد مقاومتی« را 
فراهــم نمودیم و با نصب العین قرار دادن دغدغه های 
معظــم لــه، اقتصاد مقاومتــی را درعرصــه جهاد و 
جنــگ تحمیلــی اقتصادی كــه بدخواهــان ایران 
اســالمی آتش آن را افروخته اند، در پیش گرفته ایم. 
دراین میان در ســال تبلور »حمایت از كاالی ایرانی« 
ســعی بر آن داشتیم تا در عرصه اقتصادی و خصوصا 

صنعــت دارو بتوانیم با اقدامی شایســته و تالش در 
جهت تولید داروهای وارداتی و تکمیل سبد محصوالت 
تولیدی به امر مهم عمل نماییم. اثرات سیاست های 
انقباظی پولی و مالی دولت بر صنعت دارو بهمراه افزایش 
تنش های ارزی، در كنار یکی از برزترین مشخصه های 
صنعت دارویی، یعنی رقابت شدید و اتکای مضاعف آن 
بر دانش و فناوری روز تصمیم گیری و سیاست گذاری 
در این عرصه را به مراتــب پیچیده تر از پیش نموده 
است. با وجود این، هیات مدیره شركت در سایه الطاف 
الهی و حمایت ســهامداران گرامــی و با اتخاذ تدابیر 
نوآورانه توانســت مجموعه شركت های گروه را تا حد 
امکان با وضعیت موجود هماهنگ ساخته، نقاط ضعف 
شركت ها را شناسایی و رفع، نقاط آسیب پذیر را تقویت 
و نقاط قوت را حفظ نماید. در سال مالی 1396 نیز با 
توجه به استراتژی های بلندمدت شركت، بهینه سازی 
پورتفوی سرمایه گذاری ها، حركت در جهت نوآوری 
و ارائه محصوالت جدید، تســریع در انجام پروژه های 
توســعه ای، حركت در جهت اصالح خطوط تولیدی 
مطابق استانداردهای داخلی و بین المللی، هماهنگی 
فعالیت هــا و تحقق هم افزایی عملیــات تداوم یافت 

برنامه های آتی
1- ورود بــه بــازار محصــوالت جدیــد دارویی در 
راســتای تکمیل بیشتر ســبد محصوالت مجموعه

2- تدوین راهکارها و استراتژی های عملیاتی همراه 

با افزایش سهم صادرات در فروش شركت های گروه
3- ادامه اجرای اصالحات GMP در شــركت های 

دارویی گروه البرز
4- تمركــز بر اجرای پروژه های شــركت های تابعه
5- افزایش سرمایه شركت های گروه در سال 1397

6- بهره برداری از كارخانه شركت البرز زاگرس بصورت 
سرمایه گذاری مشترک

7- تمركز بیشــتر بر همــکاری های بیــن المللی
8- مشاركت با شركت های داخلی در جهت تکمیل 
سبد محصوالت و بهره گیری از ظرفیت های داخلی 
بــا توجه به ظرفیت شــركت های تابعه گــروه البرز 
در تولیــد گروه هــای مختلف محصــوالت دارویی، 
سعی بر آن شده اســت تا قرارداد همکاری با شركت 
های داخلــی كه نمایندگی شــركت هــای معتبر 
جهانــی را دارا بوده و یا مجوز تولید تحت لیســانس 
شــركت های مزبــور را دارا می باشــند، امضا گردد.

همچنین ، با توجه به نام گذاری سال 1397 به حمایت 
از كاالی ایرانی و با توجه به خروج آمریکا از برجام سعی 
بر آن است تا در برنامه ریزی تهیه مواد اولیه دارویی و 
تولید داروی نهایی بر ظرفیت های داخلی تکیه گردد.

صادرات محصوالت
در سالی كه گذشت شركت های گروه سرمایه گذاری 
البرز علیرغم انواع تحریم ها و مشکالت مربوط به نقل و 
انتقال پول در مجموع توانسته اند فروشی بالغ بر 210 
میلیارد ریال در حوزه صادرات كسب نمایند. فعالیت 
های صورت گرفته در این خصوص نوید بخش افزایش 
قابل توجه صادرات در سال های آتی خواهد بود. اهم 
فعالیت های انجام گرفته در قالب این بخش عبارتند از:
1- تدوین برنامه جامع صادراتی گروه سرمایه گذاری 

البرز با طی مراحل به شرح ذیل:
- تشکیل جلســات متعدد با مدیریت محترم برنامه 
ریزی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( با حضور 
مدیرعامل و مدیران گروه سرمایه گذاری البرز جهت 
تدوین چارچــوب اولیه بــا برنامه جامــع صادراتی
- تنظیــم فرمــت نهایــی برنامــه جامــع در قالب 
اكســل پــس از جلســات مکــرر و تبــادل نظرات
- ارســال فرمت برنامــه جامع برای شــركت هایی 
گــروه ســرمایه گذاری البــرز جهت تکمیــل اولیه
- تشــکیل كار گروه تدوین برنامــه جامع صادراتی 
در گــروه ســرمایه گــذاری البــرز جهــت نهایی 
نمــودن فایــل اكســل تکمیل شــده شــركت ها
- تهیــه و تنظیم گــزارش جامع صادراتی توســط 
كمیتــه صــادرات گــروه ســرمایه گــذاری البرز

- ارســال برنامه جامع صادراتی نهایی برای شــركت 
ها جهــت تایید مدیــران عامل محترم شــركت ها
- تدویــن نهایــی برنامــه جامع صادراتی شــركت 
های گروه ســرمایه گذاری البــرز در قالب فعلی آن
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حصول افتخار ملی
مهندس محمد ابراهیمی مدیرعامل نفت سپاهان چه کرده که همه خوشحالند و دعاگو 

کسب رکورد باالترین مقدار فروش، صادرات محوری

وقتی به هتل المپیک رسیدم در بدو ورود  فضای آمد و رفت سهام 
داران كه هر یک كیسه ای هدیه در دست وخندان سرحال بودند 
توجه ام را به دستاوردهای مجموعه بیشتر به خود جلب كرد. علت 
را از دو ســه تایی كه خبره بازار و بورس اند پرسیدم، . پاسخ دادند 
برو ببین مهندس ابراهیمی چه كرده كه این خنده را به صورت ما 
نشانده است. درب ورودی طبق معمول می باید پاسخ این پرسش 
ها را می دادم، كیســتی ؟ از كجا آمده ای؟ آمدنت بهر چه است؟ 
در همین حال جناب اتراكی دوست و همکار و رئیس سابق كاتب 
این سطور سر رسید و معلوم شد در مسندمدیریت روابط عمومی 
نشسته است به این باور شدم نخست اتفاق ، این انتصاب مبارک و 
میمون میباشد كه سهامداران خوشحالند و این ارزش گذاری به قلم 
می باشد كه نفت سپاهان را بدین مقام رسانده است مختصری به 
عقب برگردیم آن روزها كه مرتضی عزیزی بر مسند شركت بود 
در خانه ثابت پاسال در همین خیابان وزراء نشسته و چند قوطی 
كبریت روی میز چیده و در ذهن برنامه های چگونگی  حمل روغن 
از اصفهان به بندر را نقشــه می كشید به یک آن رو بمن كرده و 
گفت آن كنم، كه نفت سپاهان بایدش. با اینکه نوع و سختی های 
صنعت حمل و نقل را در ایران و پیچ و خم جاده ها و پیچیدگی 
این عرضه و تقاضا را پوشش و كاوردادن را كم و بیش می شناختم 
لَختی َشکم برد ولی صاحب سخن، مدیر پخته ای بود كه معادالتش 
و پیش بینی هایش بقولی مو  الیش نمی رفت. تا مرتضی خان رفت 
مهندس سرابی آمد و به حقیر ماموریت داد كه صفحات مطبوعات 
از چپ و راســت پُر كن از تصویر و خبر روغن سپاهان و اسپیدی 
كه این رفتار تبلیغاتی - اطالعاتی- ارتباطی در مقابل یک روان كار 
دیگر كه مستطیل سبز و تیم ملی را به كار گرفته بود رفتاری نو 
و ابتکاری تر بود و ما با هزینه 290 میلیون تومان اســپیدی را به 
مقام اول سهم گیری از بازار با توجه به ظرفیت تولیدی نشاندیم. 
زین خاطره بگذریم ، امروز یک خرده باالتر از خانه ثابت پاســال، 
تابلوی افتخارآفرین اسپیدی به چشم می خورد و می بینیم كه به 
سرپنجه ی هنر مدیری كاربلد و كاردان و عملکرد مدیر یتی شایسته 
و بایسته  سود خوب به ارمغان آورده برای ذینفعان خود، سودی كه 
سهامدار حقیقی این روزها سخت بدان نیازمند است. خسته نباشید 
جناب محمدخان رحیمی ، خدا قوت جناب مدیرمالی پاكدست و 
دقیق و همه بچه های خوش دست تیم سپاهان و سرفراز باد این 
همتتان، غیرتتان، كار بی منتتان . در سالی كه صنعت داخل می 
باید با كیفیت برترش رقبای بازاریش از خاور دوری تا اروپای غربی و 
آمریکایی و ... را بیرون كند كه اسپیدی با این مدیریت یکدست و خرد 
جمعی و سکانداری حاذق به آن دست می یابد، ما باورتان داریم..

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــركت نفت 
سپاهان)ســهامی عام( مــورخ 1397/04/04 در محل ســالن 
همایــش هــای بین المللــی هتل المپیــک برگــزار گردید. 
در این مجمع كه با حضور 93/69 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی 
، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس 
و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای عباس بنی 
شریف بود، كه خانم ویدا بیگدلی و علی كریمی در مقام نظار اول و 
دوم و آقای مهران خسروی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه بــا قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمــع مربوط به 
اهم فعالیتهــای صورت پذیرفته در طی ســال مالی منتهی به 
1396/12/29 و پــس از اســتماع گزارش حســابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلــوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 و با تقسیم 
ســود 2000 ریــال به ازای هر ســهم به كار خود پایــان دادند.

- شــركت در ســال 96، ركورد باالترین مبلغ فروش طی 4سال 
گذشته را داشته و به 1720 میلیارد تومان رسیده است. شركت 
در این ســال، هم افزایش نرخ محصوالت و هم افزایش مقداری 

فروش محصوالت را داشــته است. الزم به ذكر است كه قسمت 
عمــده فروش شــركت صادراتی بــوده و شــركت افزایش نرخ 
محصوالت در بازار صادراتی را داشته است اما نرخ محصوالتی كه 
در بازار داخلی به فروش میروند توسط سازمان حمایت از مصرف 
كننده تعیین میشــود لذا در ســال 96 افزایش نرخی در مورد 
فروش داخلی رخ نداده اســت لذا مزیت نفت سپاهان نسبت به 
رقبا، باال بودن درصد صادرات محصوالت از كل تناژ فروش است.
- یکی از مهمترین تغییرات در اســتراتژی فروش شركت نفت 
سپاهان، تغییر سیاســت فروش محصوالت صادراتی از اعتباری 
به نقدی اســت بــه طوریکه در حــال حاضر فــروش اعتباری 
شــركت در حد بسیار پایینی است و حتی در فروش داخلی نیز 
نسبت به رقبا بیشــترین نســبت فروش نقدی را داشته است.
- شــركت نفت ســپاهان هر ســال تخفیفاتی را بــه عاملین 
فــروش مــی داد كــه در ســال 96 در جهــت ســودآوری 
شــركت اقــدام بــه كاهــش ایــن تخفیفــات كرده اســت.

- در ســال گذشــته این شــركت به عنــوان اولین شــركت 
در صنعــت روانــکار، ریســک عرضــه كاال در بــورس كاال را 
پذیرفت و بخشــی از فــروش داخلی را از این طریــق انجام داد.
- میزان تولید و فروش شركت در سه ماهه سال جاری نسبت به 
دروره مشابه قبل مقداری كاهش داشته است. همچنین در 4 ماه 
اخیر ارتباط روند قیمت محصوالت روانکار با قیمت نفت معکوس شده 
است و باوجود رشد قیمت نفت، قیمت محصوالت كاهشی بوده است.
- ارز حاصــل از فــروش صادراتی پارافین مشــمول فروش در 
ســامانه نیما نمی شــود در حالی كه ارز حاصل از فروش اسلپ 
وكس باید در نیما فروخته شــود، شركت در حال بررسی كاهش 
محصوالتی مانند اسلپ وكس و افزایش فروش محصولی همون 
پارافین اســت اما این مســئله یک امر بلند مدت است. شركت 
حتی در حال بررســی فروش به عراق و افغانســتان نیز هست.
- در ســال گذشــته خرید مواد اولیه افزودنی مصرفی در روغن 
گــروه 2 و 3 بــرای ســال 97، با توجه به رشــد نــرخ ارز اقدام 
مثبتــی در جهت كاهش هزینه ســال جاری محســوب می 
شــود چرا كه این مواد با نرخ ارز مبادله ای خریداری شده است.
- اصالح فرموالســیون تولید در سال مورد گزارش باعث كاهش 
هزینه های تولید و تنوع بخشــی به سبد محصوالت شده است.
- تغییر قرارداد حمل محصوالت صادراتی شــركت از پیمانکاری 
به حق العمــل باعث كاهش هزینه های حمل شــده اســت.

- نفت سپاهان در زمینه بدهی ها و تسهیالت خو نیز اقدامات شایان 
توجهی را انجام داده است. شركت به دلیل فروش نقدی و بهبود 
وضعیت نقدینگی 170 میلیارد تومان تسهیالت بانکی را تسویه 
نموده و همچنین تسهیالت ارزی به مبلغ 32 میلیون درهم را نیز 
تسویه نموده است و در حال حاضر تسهیالت قابل توجهی ندارد.
- ماده اولیه اصلی شــركت، لوب كات است كه از شركت پاالیش 
نفــت اصفهان دریافت می كند. این ماده اولیه در ســال 96، 42 
درصد رشد داشــته و در سه ماهه اول سال جاری نیز 37 درصد 
رشد داشته است. شسپا همچنین یوتیلیتی خود )آب مصرفی( 
را از پاالیش نفت اصفهان میگیرد و در صورتی كه این شــركت 
با بحران كمبود آب مواجه شــود قطعا به شسپا نیز منتقل می 

شــود و ناچار به توقف تولید برای یک یا دو ماه می شود.پاالیش 
نفت اصفهان پســاب شاهین شــهر را می گیرد اما آن، نداشتن 
تصفیه خانه اســت كه طبق پیگیری های شسپا، تصفیه خانه 
شــپنا تا دو الی ســه ماه آینده مورد بهره برداری قرار می گیرد.
- نفت سپاهان در سال گذشته به مدت یک ماه اورهال داشته است 
و حدود یک ماه هم طول كشیده تا تولید به ظرفیت اسمی برسد. 
جمعا شركت حدود یک ماه و نیم تولید معمول خود را نداشته است.
دســتاوردهای كلیدی شــركت نفت سپاهان در ســال 1396

-  اجــرای پــروژه تعمیــرات اساســی )اورهــال( و تامیــن 
بــه موقــع بیــش از 600 قلــم كاالی مــورد نیــاز اورهــال 
بــه صورتــی كــه خللــی در امــر اورهــال صــورت نگیرد. 
-  نصب و راه اندازی ماشــین آالت پركنی پیشــرفته اتوماتیک 
بــه جــای خطــوط دســتی و قدیمــی پركنــی محصوالت 
مظــروف درســالنی بــه مســاحت تقریبــی 8000 مترمربع

-  ثبــت ركوردی جدید در حجم تولید طی 6 ســال گذشــته 
، علی رغم توقــف یک ماهه به منظور اجــرای عملیات اورهال
- ثبت ركورد باالترین مبلغ فروش در تمام ادوار شركت نفت سپاهان
- صرفــه جویــی ریالــی در قراردادهــای حمــل ناشــی از 
تغییــر نوع قــرارداد حمــل از پیمانکاری بــه مدیریت پیمان
- خرید ساالنه نیاز ادتیو و روغن پایه سال 1397 به صورت یکجا

- بهره برداری از فیلتراسیون مرحله چهارم واحد مومگیری و تولید واكس 
دو درصد و ایجاد توانمندی جهت تولید واكس با كمتراز دو درصد روغن
- كاهش مصرف آیزوریســایکل نســبت به ســال قبــل و به 
طبــع آن افزایش كیفیــت روغن پایه تولیــدی خصوصاً روغن 
مورد اســتفاده در واحد فرآورش جهــت تولید محصول نهایی
- تولید روغن SN150 طی اقدامی برنامه ریزی شده درسال 96 

- كاهش قیمت تمام شده محصوالت نهایی با استفاده از روغن پایه 
HVI SN500 بجای HVI SN600 و همچنین اصالح فرمول 

ساخت محصوالت نهایی
- فــروش حــدوداً 400 تــن رافینیــت درســال 96 بــه 
فورفــورال واحــد  خالــی  ظرفیــت  از  اســتفاده  منظــور 
- وصول مطالبات ارزش افزوده بالغ بر 1/000میلیارد ریال از سازمان 

امورمالیاتی
- تســویه مبلــغ 1/704/680 میلیــون ریــال تســهیالت و 
كاهــش 333/624 میلیــون ریــال هزینه های مالی شــركت
برظرفیــت مــازاد  هــای  كشــتی  دوفرونــد  فــروش   -

-  انحالل شركت های آریاسوالر و گلدن دراپ )شركت های زیان 
ده)

-  تخصیــص كل ارز مبادله ای جهت واردات مواد اولیه و افزودنی 
مورد نیاز سال 1397

- تغییر روش فــروش محصوالت داخلــی از اعتباری به نقدی
- عرضه اســالک وكس و روغن پایه از طری بورس كاال و افزایش 

سودآوری شركت
-  افزایش ارزش شركت و رشد قیمت سهام

پیام هیات مدیره
 با عنایت و لطف پروردگار ، تالش و كوشش روزافزون و همچنین 
توجهات سهامداران شركت نفت سپاهان )سهامی عام(، این فرصت 
بدست آمد تا صفحه ای دیگر از افتخارات را در تاریخ این شركت 
رقم زنیم. بدینوسیله گزارش عملکرد هیات مدیره بر اساس فعالیت 
های واحدهای مختلف شركت در سال 1396 ،به مجمع محترم، 
ســهامداران و سایر استفاده كنندگان از اطالت تقدیم می گردد. 
امید اســت تا با عنایت مجدد حضرت باری تعالی، سال 1397 و 
سال های آتی فعالیت این شركت نیز با تالش و كوشش نیروهای 
متعهد آن، سرشار از موفقیت و مملو از دستاوردهای تاثیرگذار بر 
ارزشــهای واالی ایران اسالمی و صنعت وزین نفت كشور باشد.
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ارزش مدیریت یعنی از کویر گل گهر داشتن 
طپش شهر صنعتی -  معدنی عظیم در قلب ایران

بخود می بالیم، سر به آسمان می سائیم و كاله و پالتو 
بــه دوش می گیریم چون مدیــری داریم كه در برگه 
كاریش و عملکرد ســاالنه اش همگان را به تحســین 
وامیدارد. اعتبار گل گهر با  ارزش مندی مدیریت یعنی 
از كویر ،كانی كشــف كردن و ســود حاصل ساختن.

در خیابــان دكتر فاطمی تهران آنان كه پشــت چراغ 
قرمز خیابان حجاب می ایســتند بــا افتخار به نمای 
ســر در شــركت گل گهر نگاه می كنند و این نگاه به 
جان و تنشــان می نشــیند وبه خود می بااند كه این 
ســرو خرامان از آن دیار ماست و چه ها كه دربردارد؟
با این پرســش، اسب قلم را به تاختیم تا بدین پرسش 
پاسخ دهیم و چه كسی بهتر از خاک خورده و میدان 
در نوردیده این عرصــه جز جناب مهندس ناصرخان 
تقی زاده شایســته تر می باشــد كه مــی فرمایند:

منطقه گلگهر یکی از مناطقی اســت كه دارای ذخایر 
غنی از سنگ آهن است. وجود معادن و ذخایر معدنی 
در هر كشوری مزیتی اســت كه اگر به درستی از آن 
بهره برده شود، زمینه رشد اقتصادی را فراهم می كند 
و البته كه مدیریت شحاعانه و مدبرانه بر شركت های 
بزرگ صنعتی و معدنی كشــور، بر اهمیت پیشرفت 
صنایع و معادن در مســیر واقعی خود افزوده و باعث 
شــکوفایی و رونق اقتصاد كشــور عزیزمان می شود.
شــركت معدنی و صنعتی گل گهر بعنوان بزرگترین 
تولیدكننــده مــواد اولیه فــوالدی كشــور در حال 
فعالیت بوده و در حال حاضر حــدود 20 هزار نفر در 
كلیه خطوط تولیــدی منطقه گل گهر اعم از خطوط 
كنسانتره و گندله، طرحهای توسعه، شركتهای تابعه، 
پیمانکاران، پــروژه های مســئولیت اجتماعی مانند 
فاضالب سیرجان و بیمارستان، انتقال آب خلیج فارس 
و ... بصورت مستقیم در حال كار می باشند كه از این 
تعداد نیرو حدود 7 هزار نفر فقط در طی چهار ســال 
اخیر جذب و مشغول بکار شده اند. در كنار این تعداد 
نیروی مســتقیم، اگر تعداد فرصت های شغلی ایجاد 
شده بصورت غیرمستقیم را نیز مدنظر داشته باشیم، 
به نقش بی بدیل مجموعه گل گهر در اشــتغال زایی 
استان كرمان و حتی كل كشور و اثرگذاری و اثربخشی 
مثبــت آن در پیشــرفت میهن مان پی مــی بریم.

جناب محمودخان زیدابادی در مقام مدیر ارشد مالی 
كه حســابهای شــفاف و صداقت كاریش كه به تائید 
حسابرسی و بازرســی قانونی رسیده بود پیرامون اهم 
دستاورد مالی وجودی این شركت عظیم كانی می گوید:

شــركت مطابق با استراتژی تدوین شــده طی سال 
گذشته، افزایش سرمایه 18000 میلیارد ریال طی دو 
ســال را در دستور كار قرار داد و طبق برنامه در تاریخ 
1396/12/14 موفق به دریافت مجوز 18000 میلیارد 

ریالی افزایش سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار شد.
در مجمع فوق العاده ای كه در تاریخ 1396/12/28 برگزار 
شد، مقرر شد طی 3 مرحله افزایش سرمایه مذكور انجام 
شود كه اولین مرحله آن به میزان6000 میلیارد ریال 
در همان مجمع اجرایی و مصوب شد كه در حال حاضر 
در جریان می باشد تا تاریخ 97/4/11 انجام می شود . 
مراحل بعدی بالفاصله بعد از تاریخ مذكور اجرا می شود.

با افزایش ســرمایه مذكور و دقیق شدن سهام، شاهد 
افزایش ارزش بازاری در شــركت و در نتیجه افزایش 
بازده سهامداران بودیم به گونه ای كه به ارزش بازاری 
شركت در تازیخ مجمع فوق العاده 109/500 میلیارد 
ریال بــود و در حال حاضــر به بیــش از 181/764 

میلیارد رســیده كه در واقع منعکس كننده بازده 66 
درصدی ســهامداران طی 3 ماه  می باشــد. مجمع 
عمومی عادی ســالیانه شــركت معدنــی و صنعتی 
گل گهر)ســهامی عام( مورخ 1397/04/07 درمحل 
ســالن غدیرمركز همایشهای وزارت كشور برگزار شد.
در این مجمع كه با حضور بیــش از 91/63 درصدی 
ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضــاء هیات مدیره، 
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده 
آقای میرعلی یاری بود، كــه جنابان ناصر آخوندی و 
مرتضــی علی اكبری در مقام نظــار اول و دوم و آقای 
ناصر تقی زاده 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 صلــوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی 
و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقسیم سود 
650 ریالی به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.
ناصر تقــی زاده مدیر عامل گل گهر در این جلســه 
گــزارش عملکــرد خوبــی را در بین شــركت های 
معدنــی ارائــه داد ، تا جایی كه گل گهــر را با توجه 
بــه توضیحات مدیــر عامل می توان بــه عنوان یک 
شــهر صنعتی-معدنــی عظیــم فعال تلقــی كرد.

مدیــر مدبــر شــركت درتوضیح عملکرد ســال 96 
این شــركت گفــت : شــركت گل گهر ســهم 37 
درصــدی در تولیــد كنســانتره كل كشــور دارد و 
حــدود 13.5 میلیــون تن تولید در ســال 96 را رقم 
زد كــه با رشــد 10.3 درصــدی روبرو بوده اســت.
وی ادامه داد: ســهم تولید گل گهر در گندله نیز 35 
درصد است و به نسبت ســال قبل رشد 50 درصدی 
تولید كنســانتره داشــته ایم، مجموع تولید شركت 
در ســال 96معــادل 24 میلیون تن اســت كه این 
رقم در ســال ماقبــل 19.5 میلیون تن بوده اســت.

این مقام اجرایی به طرح های توســعه ای گروه اشاره 
داشت و گفت: كارخانه 1.8 میلیون تنی آهن اسفنجی 
كوثر به تولید رسیده است، همچنین پروژه 3 میلیون 
تنی ورق هم در شركت توسعه آهن و فوالد در دست 
اجراست و بخش های مختلف در حال پیشرفت است.
مدیرعامل شركت همچنین در اشاراتی گویا و روشن 
اضافه كرد : واحد كنسانتره شماره 7 شركت با ظرفیت 
2 میلیون تن در حال تولید است، كارخانه بریکت سرد 
تا آبان ماه وارد مدار خواهد شد، واحد 1 میلیون تن ذوب 
ریخته گری جهان فوالد هم در شهریور ماه وارد مدار 
می شود، راه اندازی خط 1.2 میلیون تن آهن اسفنجی 
در جهان فوالد در برنامه است وفاز بخار 150 مگاوات 
نیروگاه تا پایان امســال به بهره برداری خواهد شد و 
احداث یک نیروگاه 500 مگاوات هم در دست اجراست.
همچنین شركت ده ها پروژه دیگر هم در دست اجرا دارد.
مدیر خــوش فکر شــركت در ادامه گفــت: در حال 
افزایــش ظرفیــت از طریق اجرای پروژه زیر ســقف 
هستیم و چشم انداز امسال در پروژه اصالح زیر سقف 
سه خط كنسانتره 5-6-7 افزایش تولید از 2 میلیون 
به 2.7 میلیون تن اســت و گندله سازی 10 میلیون 
تن به 14 میلیون تن كه اجرای این طرح به نســبت 
ســاخت خط تولید جدید هزینه بسیار كمتری دارد.
مهندس تقی زاده به موضوع اكتشــاف هم اشاره كرد 
و گفت: در بحث اكتشــاف اخبار بسیار خوبی داریم و 
با ایمیدرو تفاهم كردیم و به نتایج خوبی هم رسیدیم.

در بین معادن گل گهر، در كویر مركزی 4 دســتگاه 
حفــاری داریم و به شــدت امیدواریم و .همچنین در 
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جنوب بم هم مشغول اكتشــافیم. مهندس تقی زاده 
گفت: كنسرسیومی با حضور سه شركت چادر ملو، گل 
گهر و فوالد مباركه تشکیل شده و برای احداث واحد 
10 میلیون تنی فوالد اقدام خواهیم كرد، این طرح در 
مرحله انتخاب زمین ومشاور و بررسی های اجرایی است.

مدیر عامل گل گهر عملکرد ســه ماهه سال جاری را 
هــم از نظر گذراند و گفت: در ســه ماهه 7 میلیون و 
352 هــزار تن تولید داشــتیم كه این رقم در ســال 
گذشــته 5 میلیون و 384 هزار تن بوده است و بیش 
از 1700 میلیارد تومان فروش داشــتیم. ما امیدواریم 
فروش امســال به 30 میلیون تن برســد و خط لوله 
انتقال آب اوایل یا اواســط سال آتی به سیرجان برسد.

وی در خصوص تامین خوراک هم گفت: قاعدتا كمبود 
داریم ، اما اكتشــافات زیادی را در دست اقدام داریم و 
از گهر زمین خریــد داریم و با فعالیت هایی كه انجام 
دادیم فعال مشــکلی برای تامین مــواد اولیه نداریم.

مهندس تقــی زاده گفــت: در تمام پهنه هــا اقدام 
به اكتشــاف می كنیم و در حــال حاضر قریب به 20 
هزار میلیارد تومان پروژه در دســت اجــرا داریم.وی 
همچنین در حاشــیه مجمع و پیرامون وضع تحریم 
های ناجوانمردانه جدید علیه ایران اسالمی اعالم داشت:

دامنه شــمول تحریم هاو برخورد اروپا با تحریم ها را 
هنــوز نمی دانیم و به زودی مشــخص خواهد شــد، 
در صورتــی كه تولید فــوالد در داخــل كاهش یابد 
و در فروش با كاهش تقاضا روبرو شــویم به ســمت 
صــادرات خواهیم رفــت و در عمان انبــار در اختیار 
مــی گیریم و یا اقدامــات دیگری انجــام می دهیم.

در پایان مجمع شركت گل گهر از 750 ریال سود تحقق 
یافته در صورت های مالی تلفیقی 650 ریال معادل 87 
درصد را تقسیم كرد.حال آن كه در صورت های مالی 
شركت اصلی سود تحقق یافته شركت 704 ریال بود ، 
یعنی بر مبنای صورت های مالی شركت اصلی مجمع 
گل گهر 92 درصد ســود خود را تقســیم كرده است.

مدیرعامل گل گهر در پایان برگزاری این مجمع اعالم كرد 
كه سود سهامداران حقیقی از شنبه هفته پیش رو واریز 
می شود ، اما سهامدارانی كه مایل هستند می توانند از 
محل سود نقدی امروز در افزایش سرمایه شركت كنند 
، چون هنوز سرمایه 3600 میلیاردی ثبت نشده است.

گفتنی اســت ، گل گهــر در پایان ســال 96 بیش 
از 2000 میلیــارد تومــان ســود محقق كــرده بود 
و بــرای ســال جــاری بیــش از 3000 میلیــارد 
تومــان تحقــق ســود ، پیش بینی شــده اســت.

پیام هیات مدیره
ضمن عرض ســالم و خیرمقدم هیات مدیره شركت، 
حضور كلیه ســهامداران محترم و نمایندگان ایشان، 
نماینده محترم حســابرس مســتقل و بازرس قانوني 
شركت و همچنین نماینده محترم سازمان بورس و اوراق 
بهادار را در جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه شركت 
معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( گرامي مي دارد.

شــکرگزاریم كــه بار دیگــر خداوند منان در ســایه 
الطاف بــي دریغش، توفیــق خدمتگــزاري را به ما 
عطــا فرمود، تا تمــام توان خــود را در طبق اخالص 
گذاشــته و در راســتاي توســعه صنعــت و معدن و 
شکوفایي اقتصاد ایران عزیزمان، با اتکا به حمایت هاي 
شــما ســهامداران محترم، گام هاي بزرگــي برداریم.

در ســالي كه گذشــت توانســتیم با وجود با افزایش 
تولیــد، تولید محصوالت بــا ارزش افزوده باال، كاهش 
و مدیریت بهینه هزینه هــا و باالبردن راندمان و بهره 
وری، ضمن كســب ركوردي تازه در تولید محصوالت 
نهایي شركت، پیشــرفت هاي بسیار مطلوبي در پروژه 
های پایه ای مجموعه گل گهر داشــته ایم، از جمله:

* بهــره بــرداری از خط تولید كنســانتره شــماره 

7 و بــا  ظرفیــت اســمی 2 میلیون تن در ســال.
* كســب ركــورد در تولیــد محصــوالت نهایــی 
شــــركت بــــه گونـه ای كـــه میـــزان تولیـد از 
19/5میلیـون تـــن در ســـال 1395 بــه بیــش 
از 24/5 میلیــــون تــن در ســــال 1396 رسـید 
)افزایـــش 10 درصـدی تولیـد كنسـانتره و افزایـش 
51 درصـدی در تولیـد گندلـه و در مجمـوع افزایـش 
25/4 درصــدی در تولیــد محصــوالت شــركت(
* افزایــــش 67 درصــــدی در »درآمــد حاصــل 
از فــــروش محصـوالت شـــركت« و ثبـت ركـورد 
در فـــروش )بـه میـــزان 50/882 میلیــارد ریــال 
در ســــال 1396 ( و افزایــــش 88 درصــــدی 
در »درآمــــد حاصــــل از فــــروش تلفیقــی«،

* افزایـــش 109 درصـــدی در »ســـود خالـــص 
شـــركت« و كســـب بیـــش از 21/134 میلیـارد 
ریـال سـود خالـص در شـــركت در ســال 1396 و 
افزایــش 96 درصــدی »ســود خالــص تلفیقـی«،

* ادامــه عملیــات اجرایــــی احــداث كارخانــه 
گندله ســازی شــركت ســنگ آهــن گهــر زمیــن 

بــا پیشــرفت 72/19 درصــدی، 
* ادامـــه عملیـات اجرایـی خـط 3 تولید كنسـانتره 
در شـــركت سـنگ آهـن گهـر زمیـن بـا پیشـرفت 

17/5درصدی،
 * كســـب پیشـــرفت 91 درصـــدی در احـداث 
كارخانـه1/850 میلیـون تنـی آهـن اسـفنجی )كوثـر( 
درفـاز دوم و برنامـه ریــزی جهــت بهــره بــرداری 
از كارخانــه مذكــور در ســال جــاری در شــركت 

توســعه آهــن و فــوالد گل گهــر ،
 * انجـام Early Work پـروژه سـه میلیـون تنـی 
فوالدسـازی و نــورد گــرم پیوســته بــا تکنولــوژی 
ESP  در شــركت توســعه آهــن و فــوالد گل گهــر،

 * ادامـه عملیـات اجرایـی كارخانـه تولیـد بریکـت 
سـرد بـه ظرفیـت 500 هـزار تـن در شـركت توسـعه 
آهـــن و فـوالد گل گهـر بـا پیشـرفت 30 درصـدی، 
* كسـب پیشـرفت 82 درصـدی در احـداث مجتمـع 
صنعتـی ذوب و ریختـه گـری فـوالد بـه ظرفیـت یـک 
میلیـون تـن شـمش فـــوالدی در شـركت جهـان 

فـوالد سـیرجان،
 * برنامــه ریــزی جهــت آغــاز عملیــات اجرایــی 
پــروژه 960 هزارتنـی احیـاء مسـتقیم فـاز دوم بـه 
صـورت EPCF در شـركت جهــان فــوالد سـیرجان،

 * كسـب پیشـرفت 83/2 درصـدی در پـروژه احـداث 
نیـروگاه 1000 مگاواتــی شــهید كاظمــی ســیرجان 
)گهــران(- بلــوک یــک در شــركت گهــر انــرژی 
ســیرجان بــه گونــه ای كــه واحدهــای یــک و 
دو گازی ایــن نیــروگاه در ســال 1396 بــه بهــره 

بــرداری رســید،
 * ادامــه اجــرای عملیــات فــاز اول طــرح انتقــال 
آب خلیــــج فــارس در قطعــات اول تــا ســوم در 
شــركت انتقــــال آب خلیـج فـارس، بـا پیشـرفت 
55/7 درصـدی پـــروژه )تامیـن و اجــرای قطعــه 

اول( و پیشــرفت 20/66 درصــدی پــروژه احــداث 
مجتمــع آب شــیرین كــن بندرعبــاس،

لذا بدینوســیله هیأت مدیره شركت مراتب قدرداني و 
تشکر خود را از شما سهامداران محترم و دست اندركاران 
عرصه صنعت و معدن و تمامي كاركنان شركت معدني و 
صنعتي گل گهر و شركتهای زیرمجموعه اعالم میدارد.
اینک در اجراي تکالیف منــدرج در ماده 232 الیحه 
قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت، مصوب اسفند 
ماه 1347 ، گزارش عملکرد شركت معدني و صنعتي 
گل گهر (سهامي عام) مشتمل بر گزارش فعالیت هیأت 
مدیره به مجمع عمومي عادي ســاالنه صاحبان سهام 
همراه با گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني نسبت 
به صورتهاي مالي شركت براي سال مالي منتهي به 29 
اسفند ماه 1396 خدمت شما گرامیان تقدیم مي گردد.

برنامه های آینده شركت
هیــــأت مدیــره شــركت بــــر آن اســت تــا در 
راســتاي نیــل بــه توســعه و پیشــرفت روز افــزون 
و اعتــاي میهــن، بــا رهنمودهــا و حمایتهـاي شـما 
سـهامداران محتـرم، ضمـن حفـظ و ارتقـاء ارزشـهاي 
بنیـادي شـركت، بـه اسـتراتژي هـاي هـدف گذاري 

شـده بشـرح زیـر دسـت یابـد:
- تکمیل زنجیــره ارزش گل گهر با اجراي طرحهاي 

توسعه مصوب در شركتهای تابعه
-  كاهش قیمت تمام شــده محصوالت در راســتاي 

افزایش سودآوري و بازده حقوق صاحبان سهام
- بهره برداري كارآمد از حداكثر ظرفیت خطوط تولید 

- تســریع در تکمیل زیرساختهاي موردنیاز طرحهاي 
توسعه 

- حضور فعال در بازارهاي صادراتي با تمركز بر فروش 
محصوالت مازاد بر نیاز داخل 

- بهینه سازي خطوط تولید با هدف افزایش ظرفیت با 
تمركز بر محصول استراتژیک
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هرگاه اســب قلم را زین می كنیــم و قصد تاخت می كنم 
اگــر موضوع از صنعت برند باشــد دو شــخصیت تاریخی 
بــی بدیل در برابر چشــمانم حاضر و ناظر می شــوند یک 
میــرزا تقی خان امیركبیــر و دوم حاج آقــا امین الضرب .
از آن روز كه چراغچی باشی در گردون آن شبانه خاص خود 
برای آخرین بار، با یک چوب دوشــاخ، چراغ دســتی گذر را 
پائین كشید و به گردون حملش آویخت و یک جمله معروف 
بکار برد كه چراغ دســتی برو به انبار بنشــین چون المپ 
امین الضرب جای تو نشســت و ... و گذشــت تا در مدرسه 
دارالفنون امیركبیر، علم برق را شــروع به تدریس كردند كه 
دیری نگذشت دربار ناصری و حسودان به نامردی خونش را 
به حمام فین ریختند. از پله های پیچ در پیچ باغ بزرگ برق 
الستون با این كمردرد، پایین رفته و به تاالر اجتماعات رسیدم. 
بر مســند دكتر فتحی پور را دیدم و در اولین كنش به این 
دیدن یار قدیمی و اســتاد برجسته به یاد موسس دارالفنون 
فاتحه ای خواندم.دكتر فتحی پور را خیلی پیشتر از نمایندگی 
در مجلس می شناســم، مدیری مردم دار، آگاه، فرهیخته و 
كاردان. مدیری كه چون می شــناختیم و دیده بودیم توان 
و عملکردش را به روز آمدنش به شــركت گفتیم، برندی در 
مدیریت در یک برند نشست. و حال این شهادت عملکرد یک 
ساله است كه سهامدارانت می گوید: خسته نباشید دكتر و 
تالشگران صنعت، خداقوت معاونت خوب مالی و صادق و همه 
بچه هایی كه به قلم حرمت گذاردند و به ادب نشان دادند كه 
از مدیر طراز اول خود مشــق مردمداری خوب یادگرفته اند.

و اما آنچه از زبان سکاندار شركت به عنوان مهم ترین مطالب 
و دستاوردهای شــركت در طول سال مالی مورد گزارش به 
ســمع و نظر سهامداران رسید از جمله آنکه شركت در سال 
96 با پیگیری های مســتمر مدیریت ارشد شركت از جهت 
تامین نقدینگی در شــرایط خوبی قرار گرفت، به طوری كه 
با تامین به موقع مواد اولیه موفق به رشــد تولید با نســبت 
20 درصد در مقایسه با سال 95 شد و این موضوع منجر به 
كاهش هزینه های ثابت شركت شد. شركت توانسته علیرغم 
تحریم ها جایگاه بزرگترین تولید كننده ترانسفورماتورهای 
قــدرت و فوق توزیــع را در منطقه در كشــور حفظ نماید.

و ایــن نکته كــه از مهم ترین چالش های شــركت می توان 
به مشــکالت به وجود آمده در بازارهــای صادراتی عراق و 
ســوریه و تعرفه پایین واردات ترانسفورماتور و اعطای تعرفه 
ترجیحــی به برخی كشــورها از جمله تركیه اشــاره كرد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شركت ایران ترانسفو)سهامی عام( 
مورخ 1397/03/28در محل  ســالن همایش برق آلســتوم 
طرشت تشــکیل گردید.  در این مجمع كه با حضور بیش 
از84 درصد ســهامداران حقیقی و حقوقــی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس 
و بــازرس قانونی برگــزار گردید، ریاســت مجمع برعهده 
آقــای یعقــوب كارگرزاده بــود، كه جنابان شــهاب الدین 
علیشــاهی و حســین كرمی در مقام نظار اول و دوم و آقای 
رامیــن جعفری به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب 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 با تقسیم 
ســود 250 ریالی به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.

گزارش عملکرد شــركت توســط جناب اقای دكتر فتحی 
پــور عضو هیات مدیــره و مدیرعامل محتــرم ارائه گردید 
و توجه ســهامداران محترم را به مــوارد زیر جلب نمودند.

1- شــفاف بودن عملکرد شــركت و باالبودن سطح امنیت 
ســرمایه گذاری و تواما پایین بودن ریسک سرمایه گذاری 

2- جلوگیری از فعالیت های غیرحرفه ای و نامتعارف در شركت
3- ایجاد نقدینگی مناسب در سال 1396 كه منجر به رشد 
تولید و فروش شــده و در نهایت كسب رضایت سهامداران 
محترم در جهت پرداخت ســود سهام سنواتی و جاری آنها
4- اهمیت محصول شــركت ایران ترانسفو از جهت دانش و 

تکنولوژی و كاربری ملی
5- خودكفایی در دانش تولید با حضور دانشــمندان داخلی
پس از ارائه گزارش مدیریت محترم عامل، عملکرد مالی شركت 
ایران ترانسفو توسط معاونت محترم مالی ارائه و شاخص های 
مربوطه كه اكثراً در سطح مطلوبی نسبت به سال قبل بودند 
مورد توجه سهامداران محترم قرار گرفت و این مهم حاصل 
زحمات مجموعه كاركنان گروه صنعتی ایران ترانسفو، علی 
الخصوص هیات مدیره محترم و مدیرعامل محترم می باشد.

پیام هیات مدیره
مــرور كلــی بــر وضعیــت و تحــوالت صنعــت مربوطه
شــركت ایران ترانســفو در ســال های قبل همچون سایر 
شــركت های تولیدی فعال در كشــور با چالش های ناشی 
از شــرایط اقتصادی كشور و مشــکالت صنعت خود مواجه 
بــود كه از اهــم آنها می تــوان به عدم اجــرای كامل رفع 

تحریم های بین المللی در برخی از كشورها و مشکالت نقل 
و انتقال پول و تامین نقدینگی شــركت اشاره كرد. علی رغم 
مشــکالت مذكور، تالش های مدیران و كاركنان شــركت 
متمركز بر رفع این مشــکالت و بهبود عملکرد شــركت در 
حوزه های مختلــف از قبیل تولید، كیفیت و ... می باشــد. 
برخی از مهم ترین چالش های شركت در سال قبل به شرح زیر است: 

- تعرفه پایین واردات ترانسفورماتور
- عدم وجود اســتاندارد و مقررات ســخت گیرانه كیفی در 
ارزیابی فنــی كاالهای ارزان قیمت و كــم كیفیت وارداتی

- مســائل و مشکالت ناشی از عدم اجرای كامل رفع تحریم 
های بین المللی در برخی از كشــورها كه ســخت شــدن 
شــرایط خرید مواد و كاال را برای شركت ایجاد كرده است.
- تاكید شــركت های صنعتی خصوصــی داخلی به خرید 

محصوالت با قیمت پایین بدون توجه به كیفیت
- دیدگاه دوگانه مشتریان به ایران ترانسفو و سازندگان خارجی
- عدم وجود قوانین شــفاف با ضمانت اجرایی در حمایت از 

تولید داخلی
- ادامه مشــکالت نقدینگی مشــتریان و تاخیر در وصول 

مطالبات شركت مخصوصا شركت های دولتی
- استمرار مشکالت ناشی از كمبود نقدینگی و در نتیجه عدم 

امکان تامین به موقع مواد و قطعات مورد نیاز
- رقابتی تر شدن فضای بازار با توجه به حضور پررنگ  تر برخی 

از رقبای چینی در مناقصات داخلی
- كاهش نیاز بازار داخلی و ضرورت توجه جدی تر به بازارهای 

صادراتی
استراتژی شركت

اســتراتژی اصلی شــركت عبارتســت از »تولید محصول 
با كیفیــت باال و قیمــت تمام شــده مناســب« و در این 
راســتا پنج موضوع اصلی استراتژیک شــركت عبارتند از:

زمــان  كاهــش   -2 صادراتــی  بازارهــای  توســعه   -1
تحویــل و تولیــد كیفی محصــوالت 3- كاهــش قیمت 
تمام شــده 4- مدیریــت نقدینگــی 5- تنــوع محصــول
ماموریت شركت: مشاركت در تامین انرژی الکتریکی پایدار 

با تکیه بر تولید انواع ترانسفورماتور
چشم انداز شركت: رسیدن به جایگاه 10 شركت برتر دنیا 

در صنعت ترانسفورماتورسازی
جایگاه شركت: شركت ایران ترانسفو در سال پرچالش 1396 
را علی رغم اســتمرار كمبود نقدینگی و سختی تامین مواد 
اولیه و قطعات به دلیل عــدم اجرای كامل رفع تحریم های 
جهانی در برخی كشــورها مخصوصــا از جهت بانکی )نقل 
و انتقال پول(، فعالیت خود را ادامه داده اســت و توانســت 
همچنان جایگاه بزرگ  ترین تولیدكننده ترانسفورماتورهای 
قــدرت و فوق توزیع را در منطقــه و جایگاه دارنده باالترین 
ســهم بازارهــای داخلــی ترانســفورماتور را حفــظ كند.

برنامه های آینده شركت
- سازماندهی وضعیت شركتهای زیرمجموعه ایران ترانسفو
- امکان سرمایه گذاری مشترک با شركتهای صاحب نام خارجی
- تحقق پیش بینی فروش سال 1397 كه نیمی از آن قرارداد 

شده است.
- افزایش فروش صادراتی با توسعه بازارهای منطقه ای و حوزه آفریقا
- بررسی و مطالعه پیرامون امکان انجام سرمایه گذاری های 
مشترک با هدف ایجاد كارخانه در سایر كشورهای هدف صادراتی

- تمركــز بــر بازارهــای صنایــع مختلــف از جملــه 
نفــت و گاز و پتروشــیمی، ســیمان، فــوالد و مــس
- معرفی توانمندیهای ایران ترانسفو به فعاالن صنعت نفت و 
گاز و پتروشیمی با توجه به فعال شدن پروژه های این حوزه
- توســعه ســبد محصوالت و برخورداری از كارشناســان 
مجــرب در واحدهــای فنی و مهندســی جهــت طراحی 
محصــوالت جدیــد و بهینه ســازی طرحهــای تولیدی.
- كاهش قیمت تمام شده، افزایش كیفیت، توسعه مناسب 
تکنولوژی و افزایش تنوع تولیدات و توان رقابتی، اتخاذ شده است.
- شناســایی منابــع بیشــتر تامیــن مــواد و قطعــات
- پیگیری ساخت داخل نمودن قطعات و تجهیزات مورد نیاز
- تامین منابع مالی ارزان تر برای رفع مشکل كمبود نقدینگی

برندی در مدیریت ُگل کاشت
گروه صنعتی ایران ترانسفو با دکتر فتحی پور به مجمع نشست
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طلوعی تازه در راه است
فارسیت اهواز با عقد قرارداهای جدید برای تولید و عرضه لوله های بتنی

لج
 خ
دی

مه

دربــاب مهندس محســن كاله كــج  همین بس كــه از بزرگان و پیشکســوتان 
صنعــت كانی كشــور بوده كــه در مجموعه های ســیمانی ســیدكو و هلدینگ 
فارس و خوزســتان نشــان داده كه با طــرح ریزی و اجــرای برنامه های مدیریتی 
خــاص خود و البته یک دیســیپلین ویژه مــی تواند از ناممکن ما ممکن بســازد.

و اما در مورد شــركت همین بس كه در سالیان پیش چون سیاست و قانون به این 
منوال گردید كه تولید و استفاده از لوله های آزبستی متوقف شود همه شركت های 
تولید كننده لوله های آزبست دچار ورشکستگی و تعطیلی شدند ولی آنها كه ماندند یا 
با تعدیل نیرو یا استفاده از طرح های جایگزین خود را با سیاستهای جدید حاكمیتی 
همراه ساختند كه بهترین مثال این مجموعه ها همین شركت فارسیت اهواز می تواند 
باشد. شركتی كه با این نگرش سهامداران عمده كه باید حفظ شود و بماند با تمام سختی 
ها و نامالیمات ساخت و مبارزه كرد و ماند و ماند. تالشگرانی در كارخانه و مدیریت كه 
خون دلها خورده بودند تا این مجموعه با اشتغال زایی و ارزش آفرینی در كشور، سری 
میان سرها پیدا كندپس از سالها تحمل سختی و تحمیل شرایط دشوار اقتصادی ناشی 
از ركود در صنعت ساخت و ساز و ... سکان شركت را به دست كاردانی سپرده اند كه 
خوب می داند در دوران گذر از پســا آزبست و با ورود به بازار جدید لوله های بتنی، 
دیوارهای پیش ساخته و می تواند به هنر تدبیرش در شركت تحول را معنا ببخشد 

و طلوعی تازه و روشــن را بــرای ذینفعان رقم بزند.
عقد قراردادهای خوب و سنجیده با دستگاه های دولتی 
و خصوصی، انجام رایزنی های گسترده برای پیدا كردن 
بازارهای جدید و تالش دوچندان برای یافتن محصول 
جدیدی كه تولید آن بتواند شركت را در شیب رو به 
صعود محركی باشد از نکات مهمی بود كه مهندس 
محســن كاله كج و مرد شماره یک مالی شركت در 

مورد برنامه ها و طرح های آتی شركت به آن تاكید داشتند. آنان كه سالهاست در بازار 
سرمایه حاضرند و شركتهای بورسی را خوب رصد می كنند در پایان مجمع باورشان 
بود كه این شركت ققنوس وار در سالیان بعد با این تفکر حاكم بال خواهد گشود و به 
سرو سامانی خواهد رسید كه الگوی شركتهای مشمول ماده 141 شده بودند.و جمله 
آخر انکه خبرهای خوشی در راه است چرا كه این تکرار اخبار رونق شركت كه رسانه 
های ملی كشــور به آن پرداختند نشان از آن دارد كه شركت سال تحول رو به رشد 
را به سرعت می پیماید، بازدید مدیران ارشد بانک های مسکن و تجارت - پاسارگاد 
در پیامد رایزنی های گسترده و اخذ توافقات اولیه برای دریافت تسهیالت و حمایت،

تولید لوله چدن شکلی سایز 100DN جهت استفاده در شبکه آبرسانی شهری كه 
مراســم افتتاح خط آن با حضور مقامات كشوری و لشکری و استانی برگزار گردید و 
اینکه شــركت بعنوان واحد صنعتی نمونه سال 96 و اولین و بزرگترین تولید كننده 
لوله های چدن نشکن- اتصاالت و شیرآالت چدنی با بیش از نیم قرن سابقه در تولید 
لوله از قطر 100 تا 2000 میلی متر توانســته پتانســیل شركت را بیش از پیش در 
كانون توجه قرار دهد . شــایان ذكر است پیشــتر هم و در سال مالی مورد گزارش 
پروژه مخازن اضطراری آب مقاوم با هدف تامین آب شــرب ســالم در مواقع بحران 
مثــال زلزله پس از این در محله زرگنده تهران مــورد بهره بردرای قرار گرفت. تولید 
لوله و اتصاالت چدن نشــکن در ســایز 2000 برای اولین بار در خاورمیانه از نوآوری 
های این پروژه و صرفه جویی 11 میلیارد ریالی به ازای هر مخزن از دســتاوردهای 
این پروژه بوده اســت و بدون شک استمرار این روند  می تواند شركت را در سالیان 
آتی به آنی برســاند كه همگان انتظار آن را دارند یعنی ایستادن بر سکوی اولین ها.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت فارسیت اهواز)سهامی عام( مورخ 
1397/03/13 در محل سالن اجتماعات شركت بازرسی كاالی تجاری برگزار گردید. 

در این مجمع كه با حضور 88 درصدی 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، كه جنابان بیژن جواهری و عبدالرضا اسماعیلی 
دانش در مقام نظار اول و دوم و آقای احمد زمانپور به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با 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 صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهــای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول مــاده 129 به كار خود پایــان دادند.

پیام هیات مدیره
هیات مدیره شركت فارسیت اهواز)ســهامی عام( با ارائه گزارش عملکرد سالیانه به 
مجمع عمومی صاحبان ســهام بر آن است تا ضمن بررسی و نگرشی كلی بر عوامل 
موثر در نتایج بدســت آمده حاصل از عملکرد ســال مالی منتهی به 1396/12/29، 
بــا ارائه دالیل و توجیهات الزم در خصوص عملکرد ســال مالی 1396 و نیز اهداف 
و خط مشــی پیش رو در ســال جدید را براي ســهامداران محترم تشــریح نماید.

در این راستا و با عنایت به عملکرد سال مالی مورد اشاره به استحضار كلیه سهامداران 
محترم می رساند كه شركت فارسیت اهواز)سهامی عام( با بهره گیري از كلیه عوامل و با 
استعانت از خداوند متعال طی چند سال اخیرهمچنان 
پر چالش ترین سالهاي فعالیت خود را پشت سر می 
گذارد.  در چنین برهه اي از زمان ، شركت فارسیت 
اهواز سیاســت كلی خود را بر بهره گیري از تالش و 
همکاري بی دریغ تمامی كاركنان ، كارشناســان و 
مدیران متخصص و متعهد خود در امر تولید محصوالت 
بتنی و غیر آزبستی قرارداده است كه علیرغم مشکالت 
موجود جهت تهیه مواد اولیه و ركود حاكم بر بازار توانسته است با جلب رضایت مشتریان 
در تولید و تحویل بموقع محصول و با شناسائی بازارهاي فروش اینگونه از محصوالت، 
جایگاه خود را در بین تولید كنندگان همچنان حفظ نماید و علیرغم كمبود شدید 
نقدینگی و مشکالت اساسی در تامین مواد اولیه و پرداخت هزینه هاي دستمزد و سایر 
هزینه هاي پرسنلی از جمله انواع حق بیمه هاي تامین اجتماعی همچنان با تولید انواع 
محصوالت بتنی از جمله دیوار و سازه هاي بتنی ، آجر و كفپوش بتنی و لوله و محصوالت 
بتنی ، عملکرد قابل قبول و نتیجه رضایت بخشی از نظر كاهش در زیان خالص عملکرد 
در ســال مالی 1396 نسبت به سال 1395 و در جهت جلوگیري از تعطیلی شركت 
و بدنبال آن جلوگیري از تبعات منفی اجتماعی و اقتصادي ناشــی از بر جاي گذارد.

لــذا هیات مدیره شــركت با توجه به شــرایط موجود و محدوده فعلــی و با توكل 
بــر ایزد منــان و در جهت تداوم روند بهبود وضعیت اقتصادي شــركت در ســال 
مالــی جدیــد اهدافی بشــرح خالصه زیــر در دســتور كار خود قرارداده اســت:

1- ارتقاي سطح تولید و فروش انواع محصوالت بتنی و پلی اتیلنی: در این زمینه و با توجه 
به تعهدات ایجاد شده و پیش بینی دربهبود نسبی شرایط بازارهاي داخلی و خارجی و 
تولید محصول مورد نیاز خریداران ، ضمن اقدامات اساسی جهت تامین بموقع مواد اولیه 
، نسبت به بهسازي ماشین آالت اقدام خواهد شد. محصول مذكور عمدتاً دیوار و قطعات 
بتنی ، لوله بتنی ، آجر و كفپوش و محصوالت سمنت پالست و نیز لوله هاي پلی اتیلن 
كه از نیازهاي عمده شهرداري در مناطق مختلف شهرستان اهواز ، شركت نفت و سایر 
شركتها و موسسات دولتی و غیر دولتی وابسته در استان و استان های همجوار بوده است.
2- فروش داراییهای راكد، كم گردش و بالاستفاده شامل موجودیهای كاال، داراییهای ثابت 
بال استفاده و انواع ضایعات به منظور تامین بخشی از نقدینگی كه از طریق ارزیابی توسط 
كارشناس رسمی دادگستری و درج آگهی و فروش به باالترین قیمت صورت خواهد گرفت.
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اخبار بانک و بیمه

نقش بانك مسكن در تسریع جریان نوسازی 
بافت فرسوده

ندا كسری كرمانشــاهی رئیس اداره كل تسهیالت 
تبصره ای بانک مســکن با تاكید بر آنکه از مجموع 
29 هــزار و 196 فقره تســهیالت تکلیفی و تبصره 
ای پرداخت شــده طی ســه ماه ابتدایی سال 97، 
معــادل 2 هــزار و 196 فقره از آن به تســهیالت 
نوســازی بافت های فرســوده و ناكارآمد شــهری 
مربوط می شــود، به پایگاه خبری بانک مســکن-

هیبنــا، گفــت: از ابتــدای ســال جاری تــا پایان 
خردادمــاه، مجموعا رقمی معــادل 158میلیارد و 
888 میلیــون تومان به بخــش بافت های ناكارآمد 
و فرســوده شهری تســهیالت پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه بیشترین سهم تسهیالت پرداختی 
در محدوده بافت های فرسوده شهری به تسهیالت 
فروش اقساطی خارج از طرح مسکن مهر اختصاص 
پیدا كرده است، اظهار كرد: در این بخش، یک هزار 
و 722 واحد مســکونی غیر از طرح مسکن مهر به 
مرحله فروش اقساطی)عملیات احداث این واحدهای 
مسکونی تمام شــده و كارت قسط برای آنها صادر 
شده است( رسیده اند. تسهیالت پرداختی از سوی 
بانک مسکن به این بخش تا پایان سومین ماه سال 
جاری معادل 79 میلیارد و954 میلیون و 512 هزار 
تومان بوده است. كرمانشــاهی همچنین ادامه داد: 
در سه ماه مورد بررســی رقمی معادل 77 میلیارد 
و 232 میلیون تومان تســهیالت مشــاركت مدنی 
)تسهیالت نوســازی( برای واحدهای مسکونی واقع 
در محدوده بافت فرسوده خارج از طرح مسکن مهر 
نیز پرداخت شده است. به طوری كه تعداد تسهیالت 
پرداختی در این بخش به 426 فقره رســیده است. 
رئیس اداره كل تســهیالت تبصره ای بانک مسکن 
در عین حال به ســهم تســهیالت پرداخت شده به 
واحدهای مســکونی كه در قالب طرح مسکن مهر 
به مرحله فروش اقساطی رســیده اند، اشاره كرد و 
افزود: در این بخش نیز معادل 48 فقره تســهیالت 
بــه ارزش یــک میلیــارد و 702 میلیــون و 262 
هزار و 900 تومان فروش اقســاطی شــده اســت.
نایب رئیس هیات مدیره بانك صادرات ایران:
كننده  تضمین  مشتریان  اعتباری  بندی  رتبه 

كاهش مطالبات بانك ها است
نایب رئیــس هیات مدیــره بانک صــادرات ایران 
گفت: وصــول مطالبات بانک ها مــی تواند ضمن 
كاهــش قیمت تمام شــده پــول و تعدیــل نرخ 
تســهیالت، هزینه پول و تامین مالی را برای تولید 
كنندگان كشور به میزان قابل توجهی كاهش دهد.

غالم ســوری بــا تاكید بــر اهمیت حفــظ ارتباط 
مســتمر با مشــتریان و رعایت اصول حرفه ای در 
رتبه بندی آنها گفت: امروزه در نظام بانکی كشــور 
معضل مطالبات معوق پدیده ای فراگیر اســت كه 

فارغ از عوامل فراســازمانی شــکل گیری آن، باید 
اصــول مهمی را بــرای جلوگیری از تبعــات ناگوار 
آن بــه كار بســت تا بخــش های تولیدی كشــور 
دسترسی آســان تری به منابع بانکی داشته باشند.

 نایب رئیس هیات مدیره بانک صادرات ایران با تاكید 
بــر لزوم رتبه بندی اعتباری مشــتریان در بانک ها 
افزود: نظام رتبه بندی اعتباری مشتریان در بانک ها 

از جمله مهمترین عوامل جلوگیری از رشد مطالبات 
غیر جاری است و اگر شاخص های آن رعایت نشود 
تســهیالت به راحتی به مطالبات تبدیل می شوند.
پیام دكتر صالح آبادی به مناسبت بیست و ششمین 
سالگرد تاســیس بانك توسعه صادرات ایران

دكتــر علی صالــح آبادی مدیرعامل بانک توســعه 
صــادرات ایــران در پیامــی بیســت و ششــمین 
ســالگرد تاســیس ایــن بانــک را به همــکاران، 
صادركنندگان و مشــتریان این بانک تبریک گفت.
مشتریان گرامی، صادركنندگان عزیز و همکاران تالشگر 
در آســتانه ورود به بیست و ششمین سال تاسیس 
بانک توســعه صادرات، بانکی كه در فراز و نشــیب 
ســالهای تحریم، لغــو تحریم و عهدشــکنی های 

دشــمنان قســم خورده كشــور، همــاره در كنار 
ســربازان جبهــه اقتصادی بــه دفــاع و حمایت 
تمام قد از صادرات ایســتاده اســت، قــرار داریم.

سالگرد تاســیس بانک بهانه ای است كه ضمن ارج 
گذاری بر همت و تالش بی وقفه همکاران، بر ادامه 
فعالیت صادقانه مبتنی بر سالمت و با اهتمام هرچه 
بیشتر بر تسهیل فرایند خدمت رسانی به مشتریان 
بــه ویژه صادركننــدگان، به عنوان نقــش آفرینان 
اصلی دیپلماســی اقتصادی كشــور، ابــرام ورزیم.

اینجانب به نمایندگی از اعضای محترم هیات مدیره 
و مدیران، فرارسیدن 19 تیرماه سالروز تأسیس این 
بانک را حضور یکایک اعضای خانواده بانک توســعه 
صادرات كه همانا همکاران و صادركنندگان هستند 
تبریک گفته و از درگاه احدیت توان هرچه بیشــتر 
برای ارائه هرچــه افزونتر خدمات در عرصه تجارت 
بین الملل و توســعه اقتصادی كشــور را خواهانم.
پتروشیمی هنگام با تسهیالت بانك صنعت و 

معدن به بهره برداری می رسد
پتروشیمی هنگام با تســهیالت ارزی 240 میلیون 
یورویی بانک صنعت و معدن به بهره برداری می رسد.

طــرح صنعتی مذكور با تولیــد اوره و آمونیاک و با 
40 درصد پیشرفت فیزیکی در استان بوشهر مراحل 
اجرایی خود را طی می كند و پس از اتمام تاثیر قابل 

توجهی بر صنعت پتروشیمی كشور خواهد گذاشت.
بر اساس این گزارش، با بهره برداری از طرح پتروشیمی 
هنگام برای 700 نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد شد.
گفتني است طرح هاي زیربنایي زیادي در سال هاي 
اخیر با تسهیالت بانک صنعت و معدن در استان های 
كشور به اجرا در آمده و موجب ایجاد اشتغال شده است.
تسهیالت بانك ســینا برای توسعه طرح های 
اشتغالزای روستایی در استانهای جنوب شرق كشور

بانــک ســینا در راســتای عمــل به تعهــدات در 
زمینــه مســئولیت هــای اجتماعی، تســهیالت 
متعددی را برای توسعه اشــتغال مناطق روستایی 
اســتانهای جنوب شرق كشــور مصوب كرده است.
در راســتای كمک به توســعه اشــتغال در مناطق 
روســتایی اســتانهای كرمــان، یزد و سیســتان و 
بلوچســتان تا تیرماه جاری تعداد 60  طرح به مبلغ 
605  میلیارد ریال تســهیالت با برآورد اشتغالزایی 
871 نفر مصوب شــده اســت كه از این تعداد 32 
مورد به مبلغ 262 میلیارد ریال با برآورد اشتغالزایی 
445 نفــر به مرحله انعقاد قرارداد رســیده اســت.
رشد 26درصدی حق  بیمه های تولیدی كوثر در 

سه  ماهه اول97 
حجم حق  بیمه های  تولیدی شــركت بیمه كوثر در 
سه ماهه ابتدای سال 1397 با 26درصد رشد نسبت  به 
مدت مشابه سال گذشته بالغ بر 364میلیارد تومان شد. 
هدف گذاری شــركت برای اصالح تركیب پرتفو در 
ســال 97 موجب شد طی این مدت نسبت به مدت 
مشابه سال قبل سهم رشته شخص ثالث و سرنشین 
و درمان از  56 درصد به 49 درصد و سهم بیمه های 
زندگــی از 26 درصــد به 28 درصــد افزایش یابد.
محمدحســین بصیرت خاطرنشان كرد: در این دوره 
رشــته های آتش ســوزی، باربری، حوادث و زندگی 
شركت هر كدام  به ترتیب با رشد 317، 242، 132 و 
36 درصد نسبت  به مدت مشابه سال گذشته بیشترین 
درصد رشد فروش را میان سایر رشته ها داشته  است.
وی اظهاركرد: خســارت پرداختی شركت بیمه  كوثر 
به بیمه گــذاران در ســه ماهه ابتدای ســال1397 
مبلــغ 146میلیــارد تومان بوده اســت كه ســهم 
رشته شــخص ثالث و سرنشــین 42درصد، سهم 
بیمه درمــان 19درصد و ســهم بیمه های زندگی 
20درصد از كل پرداختی خســارت ها بوده اســت. 
همچنین نســبت خســارت شــركت از 46 درصد 
سال گذشــته به 40 درصد كاهش پیدا كرده است.
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اخبار بانک و بیمه

کریم خان زند عضو 
شورای عالی بیمه شد

یك مقام مســوول معاونت رییس جمهوری 
اعالم كرد: بانك ملت، ركــورددار حمایت از 

شركت های دانش بنیان
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری اعالم كرد كه با حمایت 
بانک هــا هیچ دغدغــه ای برای تامیــن منابع مالی 
شركت های دانش بنیان نداریم و بانک ملت ركورددار 
پرداخت تسهیالت به شركت های دانش بنیان است.

دكتر علیرضا دلیــری در جمع خبرنــگاران افزود: 
در شــرایط كنونــی، 3600 شــركت دانش بنیان 
به تاییــد كارگروه احراز صالحیــت معاونت علمی 
رســیده اســت و از ایــن تعــداد 1400 شــركت 
موفــق بــه دریافــت تســهیالت بانکی شــده اند.

وی، میزان تســهیالت اعطایی بانک هــا به 1400 
شركت دانش بنیان را 12 هزار میلیارد تومان خواند 
و پیش بینی كرد كه تا پایان ســال، 5 هزار میلیارد 
تومان تســهیالت بانکی به این شركت ها اعطا شود.
معاون توســعه مدیریت و جذب ســرمایه معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری، یکی از نیازهای 
اصلی شــركت های دانش بنیان، فناوران و صاحبان 
ایــده را تامیــن منابع مالــی عنوان كــرد و افزود: 
شــکل گیری و توســعه فعالیت این شــركت ها بر 
منابع مالی استوار اســت كه بر این اساس دو بستر 
در این زمینه در معاونت علمی ایجاد شــده اســت.

وی منابــع بانکــی در قالــب اعطای تســهیالت و 
سرمایه گذاری از سوی هولدینگ ها و سرمایه گذاران 
را از جمله این دو بستر عنوان كرد و ادامه داد: برخی 
از شركت ها نیاز به سرمایه گذاری دارند كه از همان 
ابتدای فعالیت به آن ها تزریق شود و برخی دیگر نیز 
نیاز به تجربه افراد متخصص در این زمینه دارند كه 
هر دوی این منابع در معاونت علمی ایجاد شده است.

دلیری تاكید كرد: بر این اساس تاكنون بیش از 12 
هزار میلیارد تومان از سوی بانک ها به 1400 شركت 
دانش بنیان اعطا شده است كه این میزان در سال های 
92 و 93 محدود بوده است، ولی با حمایت های انجام 
شده میزان پرداختی ها سال به سال افزایش می یابد.
با مشاركت شركت تجارت الكترونیك پارسیان 
صورت گرفت؛ رونمایی از نسل جدید كارتخوان 

های تاپ در جایگاه های سوخت
نســل جدید كارتخوان های عرضه سوخت با هدف 
اســتفاده از كارت ســوخت خودروها، تســهیل در 
پرداخت هزینه از ســوی مشــتریان، رونمایی شد.

مراسم رونمایی از نســل جدید كارتخوان های تاپ 
درجایگاه سوخت كشــور، روز سه شنبه 19 تیرماه 
با حضورمهنــدس پوررنجبر،مدیرعامــل گروه داده 
پردازی بانک پارسیان؛ مهندس قنبریان، مدیرعامل 
شــركت تاپ؛ مهندس موســوی خواه، مدیرعامل 
شــركت ملی پخش فــراورده های نفتــی ایران و 
مهندس فرقدانی رییس هیــات مدیره پترو ایریک 
درمحل جایگاه ســوخت میدان آزادی برگزار شــد.

پور رنجبــر مدیرعامل گــروه داده پــردازی بانک 
پارســیان دراین مراســم از ایجاد رقابت با افزایش 
ســرعت در پرداخت بوســیله این طــرح خبر داد 
و یادآورشــد: در آینــده تکمیــل پــروژه اینگونه 
خواهــد بــود كه با یک كلیــک فرایند انجــام و یا 
حتــی از قبــل پرداخت صــورت  خواهــد گرفت.

شــایان ذكر اســت؛ ایــن كارتخوان هــای جدید 
قابلیــت پرداخت آنــی هزینه ســوخت  از طریق 
كارت های بانکی عضو شــبکه شتاب بدون دخالت 

نیــروی انســانی را دارنــد و همچنیــن از طریق 
تلفن هــای همراه نیز مــی توان در لحظــه اقدام 
به پرداخــت برخط ) آنالین( هزینه ســوخت كرد.
بانــك دی رتبه اول كمتریــن درصد خطای 

تراكنش های صادركنندگی را كسب كرد

بانک دی موفق به كسب رتبه اول كمترین درصد خطای 
تراكنش های صادركنندگی در شبکه بانکی كشور شد.
محمدعلی بخشــی زاده، معاون فناوری اطالعات و 
بانکداری الکترونیک بانک دی با اعالم خبر كسب رتبه 
اول كمترین درصد خطای تراكنش های صادركنندگی 
در شــبکه بانکی كشــور بر اســتفاده حداكثری از 
ظرفیت های فنــاوری اطالعات بانــک تاكید كرد.

معاون فناوری اطالعات و بانکداری الکترونیک بانک 
دی ضمن اشــاره به اهمیت توسعه زیرساخت های 
فنــاوری گفــت: توســعه زیرســاخت ها و بهبــود 
فرایندهای پــردازش در بانک دی یکــی از اهداف 
كالن این بانک در ســالیان اخیر بوده اســت كه بر 
اســاس آمارهای رسمی، كســب رتبه اول كمترین 
درصد خطای تراكنش های صادركنندگی در شبکه 
بانکی كشور با میزان خطای 0.06 درصد، بهبود 48 
درصدی خطــای صادركنندگی و صعود پنج پله ای 
در رتبه كیفی صادركنندگی نســبت به سال قبل، 
موید حركت موثر بانک به ســمت این هدف است. 
تفاهم نامه همكاری بیمه ای میان بیمه سرمد و 

صندوق اعتباری هنر منعقد شد

به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد، این مراسم روز 
چهارشــنبه 97/4/20 با حضور دكتر مجتبی كاتب 
رییس هیات مدیره، سیدحسین سیدزاده مدیرعامل 
صندوق اعتباری هنر، سید روح اهلل علیپور عضو هیات 
مدیــره و معاونت مالی اداری، اكبر رواقی مدیر بیمه 
های اشخاص، رامتین حامی فرد مدیر روابط عمومی 
و منصور وحیدی فر معاونت این صندوق برگزار شد.

كاتــب در ایــن مراســم با ابــراز خوشــنودی از 
انعقــاد این تفاهــم نامه، گفت: این قــرارداد دارای 
بازار هــدف ویژه ای شــامل هنرمندان اســت كه 
جامعــه فرهنگــی جامعه را تشــکیل می شــوند.

وی لــزوم خدمــت رســانی شایســته و درخور به 
هنرمنــدان را توســط مجموعه این شــركت مورد 
تاكید قــرار داد و گفت: خدمات رســانی به جامعه 
فرهنگی برای بیمه سرمد افتخار بزرگی است و باید 
ارائه خدمات به گونه ای باشد كه رضایتمندی همه 
جانبه را در میان این قشــر فرهیخته جلب نماییم.

در پایــان ایــن مراســم، تفاهــم نامــه توســط 
رییــس هیــات مدیــره بیمــه ســرمد و مدیــر 
عامــل صنــدوق اعتبــاری هنــر به امضا رســید.

بیمه دی، رتبه نخست در بین بیمه گران وزارت نیرو
بیمه دی توانســت با ارائه خدمات مطلوب و بهینه در 
اجرای قرارداد درمان وزارت نیرو در میان شركت های 
ارائه دهنده خدمات در این قراراداد رتبه نخست را كسب 
نماید. آرش شکری مدیر بازاریابی و توسعه كسب و كار 
شركت بیمه دی در این خصوص گفت: با ابالغ معاون 
محترم تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو و با توجه به 
پژوهش صورت گرفته توسط آن معاونت، شركت بیمه 
دی از منظر شاخص »امتیاز عملکرد بیمه گر در قرارداد 
درمان دوره 96-97« با اكتساب نمره 8.1 از مجموع ده 
امتیاز، حائز رتبه نخست در بین كلیه بیمه گران وزارت 
نیرو گردید. وی افزود: این شــركت همچنین از منظر 
شاخص »میزان رضایتمندی بیمه شدگان« نیز در بین 
شركت های بیمه مذكور در جایگاه دوم ایستاد. شکری 
با اشاره به تقویت و گسترش شبکه فروش شركت بیمه 
دی بیان كرد: ضمن تقدیر از شركت های تابعه وزارت 
نیرو كه افتخار خدمت رسانی به آنان را داشته ایم، قابل 
ذكر اســت كه بیمه دی در طول یک سال گذشته در 
جهت تقویت زیرســاخت ها و ارتقاء سطح توانمندی 
فنی و همچنین گســترش قابل مالحظه مراكز طرف 
قرارداد و شبکه خدمت رسانی )به میزان 12000 مرجع 
درمانی در سراســر كشــور( گام برداشته، كه قطعاً در 
كسب این افتخار بی تأثیر نبوده است. روابط عمومی و 
امور بین الملل شركت بیمه دی این موفقیت را به كلیه 
همکاران پرتالش ســتادی و شعب تبریک می گوید.

حسین كریم خان زند كه تنها نامزد عضویت در شورای عالی 
بیمه به نمایندگی از سوی صنعت بیمه بود، با اجماع اعضا و به 
مدت سه سال عضو شورای عالی بیمه شد. پیش از این محمد 
آسوده مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان عهده دار این سمت بود.
رییس كل بیمه مركزی ایران، معاون بانک، بیمه و شــركت 
هــای دولتی وزیر امور اقتصــادی و دارایی، معــاون وزارت 
بازرگانی، معــاون وزارت كار و امور اجتماعی، معاون وزارت 
جهاد كشاورزی، رییس شركت سهامی بیمه ایران، مدیر عامل 
یکی از موسسات بیمه به انتخاب سندیکای بیمه گران ایران، 
یک نفر كارشــناس امور حقوقی به انتخاب مجمع عمومی، 
یک نفر كارشــناس در امور بیمه به انتخاب مجمع عمومی 
و یک نفر مطلع در امور بیمه به انتخاب رییس اتاق بازرگانی 
و صنایع و معادن ایران اعضای شــورای عالی بیمه هستند.
ریاست این شورا برعهده رییس كل بیمه مركزی است. جلسات 
شورای عالی بیمه حداقل ماهی یکبار به دعوت رییس شورای 
عالی بیمه تشکیل خواهد شد. در صورتی كه حداقل چهار نفر از 
اعضا شورای عالی بیمه به طور نوشتاری تقاضای تشکیل جلسه 
را بنمایند رییس شورای عالی بیمه موظف است ظرف یک 
هفته اعضای شورای عالی را برای تشکیل جلسه دعوت كند.
جلســه شورای عالی بیمه با حضور حداقل شش نفر از اعضا 
رســمیت می یابد و تصمیمات با اكثریت پنج رای حاضر در 
جلسه رسمی معتبر و قابل اجرا است. هنگام رسیدگی و اخذ 
رای نسبت به موسسه بیمه ای كه یکی از اعضای شورای عالی به 
نحوی در آن سهیم است آن عضو در رای شركت نخواهد كرد.
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برای هر هم میهن یک بیمه میهن
استراتژی های مهندس بنویدی برای اعتالی جایگاه شرکت

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت بیمه میهن)سهامی عام( مورخ 
1397/04/10 در محل تهران، خیابان شهید خالد اسالمبولی برگزار گردید. 

در این مجمع كه با حضور 85/61 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای عبداله رحیم لوی بنیس بود، كه خانم اعظم هنردوست 
و آقای هادی درفشی در مقام نظار اول و دوم و آقای مسعود محمدی معاونت مالی و 

مرد شماره یک مالی شركت 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 به كار خود پایان دادند.
در ادامه مجمع مهندس بنویدی مدیرعامل شركت كه خود از اعضای فعال و توانمند 
انجمن حسابداران خبره و انجمن حرفه ای صنعت بیمه و مدیران با سابقه صنعت 
بیمه كشور می باشــد با اعالم اینکه در بیمه میهن به علت توانگری پایین و عدم 
افزایش ســرمایه در سالهای گذشته شركت با محدودیت های فراوان روبرو گردیده و 
بخاطر همین پایین بودن رتبه توانگری و عدم پذیرش ریسک ، بسیاری از قراردادهای 
خوب مجموعه از سال 93 به بعد دچار مشکل و لغو گردیده است. وی افزود بحمداهلل 
توانستیم با یک درک و تفاهم عمیق و با كسب موافقت و حمایت سهامداران عمده 
قدم های جدی برای رسیدن به حداقل سرمایه مورد تائید بیمه مركزی را برداریم كه 
مسلما با این افزایش سرمایه بیشتر ، توان ریسک پذیری ما و اعتماد پذیری مشتریان 
بطور بالقوه ای ارتقاء خواهد یافت و می توانیم ســهمی درخور از بازار صنعت بیمه 
كشور را به خود اختصاص دهیم. مدیرعامل شركت در ادامه با اعالم اینکه متاسفانه در 
بحث خسارت شركت در سال 95 بیشترین رقم خسارت را در طول سالهای فعالیت 
خود پرداخت كرده است، اضافه نمود با سیاست توانستیم این رقم را در سال 1396 
كه سال مالی مورد گزارش است به 1600 میلیارد برسانیم كه نسبت به سال گذشته 

كاهش 62 درصدی داشته است. 
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه مبلغ تولید حق بیمه سال 
96 مجموعه 1/318/409 میلیون بوده اســت اعالم نمود در همین بازه زمان نسبت 
خسارت پرداخت شده بیش از 38 درصد نسبت به سال گذشته كاهش داشته است 
و این در حالی است كه بسیاری از خسارت های پرداخت شده نیز ناشی از تعهدات 
بیمه ای قابل پرداختی از ســال 95 در رشته ثالث بوده است بطوری كه این حجم 
خســارت های پرداختی در سال 95 سونامی بود كه حتی تبعات ناگوار آن در سال 
96 و تا حدودی همین اوایل سال 97 را هم دستخوش تغییرات اساسی در عملکرد 

مالی ساخت.
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شركت در بخش دیگری از صحبت های خود بر این 
نکته تاكید داشــت كه بیمه میهن در كنار درک این شرایط سخت بیمه میهن به  
حفظ و ارتقاء سهم خود از رشته درمان بازار بیمه كشور كه به عنوان دروازه ای برای 
جذب بیمه های دیگر سازمانها و موسسات می باشد توجه جدی تری معطوف می 
كند تا بتواند از این دریچه ورود بیمه درمان برای جذب مشتریان جدید و بیمه نامه 

های تازه بابی بگشاید.
مجید بنویدی كه كمتر از 4 ماه است به شركت میهن و در مسند مدیرعاملی قرار 
گرفته با تبیین این نکته كه نسبت جذب حق بیمه و خسارت پرداختی از اوایل دهه 
نود تا سال 96 از فعالیت ها و سیاست های بیمه گری و سرمایه گذاری از سوددهی 
خوب برخوردار بوده است یادآور گردید كه متاسفانه با سونامی پرداخت خسارت بیش 

از ریســک پیش بینی شده در سال 96 باعث شد كه اكثریت شركتهای بیمه دچار 
كمبود منابع الزم و توانگری مدنظر جهت تضمین برای پرداخت تعهدات خود قرار 
بگیرند. وی همچنیــن  از اخذ موافقت اولیه برای طرح توجیهی الزم جهت افزایش 
ســرمایه جدید شركت تا پایان تابستان 97 خبر داد و اضافه كرد فروش امالک مازاد 
و غیرمولد، پرداخت عمده خسارتهای سنواتی، اصالح پرتفوی شركت، طرح های های 
جدید بیمه عمر كه می تواند حق بیمه ای خوب برای شركت جذب سازد از اهم برنامه 

ها برای سال مالی آتی مجموعه خواهد بود.
دكتر رحیم لوی، رئیس هیات مدیره شركت، كه ریاست مجمع را در این جلسه عهده 
دار بود نیز پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی و پس از پاسخگویی به 
ســواالت و ابهامات مربوط در صحبتهایی كوتاه با اعالم اینکه ما به مدیریت جدید و 
صداقت و پاكدســتی و جدیت او در كار باور قلبی و قبلی داریم و می بینیم كه در 
همین بازه كوتاه زمانی برای تعیین تکلیف نمایندگان منفعل و ایجاد سازو كارهای 
قانونمند و شفاف كه ضریب اشتباه ها را بصورت قابل مالحظه ای كاهش بخشیده و 
سوء استفاده ها را به حداقل رسانده است،وی اضافه كرد جناب بنویدی و تیم مدیریتش 
بسیار تالش شبانه روزی كرده اند بطوری كه شاهدیم ارائه گزارش شفاف و قابل اعتماد 
از شركت اكنون از نقاط قوت شركت در بورس می باشد و همانطوری كه مدیر جهادی 
ما جناب بنویدی فرمودند در مقام مقایسه با بیمه های دیگر میزان ذخیره در نظر 
گرفته شده در بیمه میهن برای ذخائر تکلیفی بسیار مناسب و معقول می باشد كه 

این كفایت به تایید بیمه مركزی هم رسیده است.
پیام هیات مدیره

هیات مدیره شركت بیمه میهن )سهامی عام( الزم می داند پیرامون وضعیت صنعت 
بیمه و جایگاه  شركت توضیحات مختصری را به استحضار صاحبان محترم سهام برساند.

سهامداران گرامی: 
ضمن سپاســگذاری از حضورتان در مجمع عمومــی وقدردانی از حمایت هایتان از 
شركت بیمه میهن ، مطمئن هســتیم تصدیق میفرمایند كه شرایط رقابتی بازار 
بیمه ووضعیت فعلی به نحوی است كه میبایســت در سال 1397 وسالهای آینده 
ابتدا مشــکالت را برطرف نموده وهرچه ســریعتر در مسیر رشد وتوسعه قرار گیرد 
كه در نهایت منجر به افزایش ثروت ســهامداران وتامین منافع كلیه ذینفعان گردد 
وقطعا« این موفقیت وتوســعه میسر نخواهد شــد مگر با همت وپشتکار مدیریت 
وكاركنان ونمایندگان شــركت كه نیازمند حمایت های شــما ســهامداران گرامی 
در آینده اســت وهیات مدیره این اطمینان را میدهد كه تمــام تالش خود را برای 
بهبود وضعیت شــركت وهدایت آن به مســیر رشــد وترقی معطوف خواهد نمود.

اهداف مدیریت و راهبردها : 
هیات مدیره مقرر نمودند سند استراتژیک سه ساله به عنوان برنامه ترمیم وضعیت 

مالی تهیه گردد. مهمترین موارد این سند عبارت هستند از: 
- كسب سهم حداقل یک درصدی از صنعت بیمه در پایان برنامه سه ساله تا سال 1399

- افزایش سطح توانگری و حفظ آن 
- جذب مشتریان كم ریسک و حفظ بیمه گذاران فعلی 

- كاهش زیان انباشته و رشد بازده سرمایه گذاری ها 
- سرآمدی در فعالیت های حرفه ای و بیمه گری 

- توسعه سازمانی ، اطالعاتی و سرمایه انسانی
جایگاه شركت در صنعت بیمه كشور 

تولیــد صنعــت بیمــه در ســال مــورد گــزارش مبلــغ 335 هــزار میلیــارد 
ریــال مــی باشــد كــه ســهم شــركت بیمــه میهــن در ســال 1396 از كل 
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بــازار بیمــه كشــور 0/04 درصــد معــادل 1/318 میلیــارد ریال بوده اســت .
عملكرد و اهم فعالیتهای شركت در سال 1396

شــركت بیمه میهن طی سال مورد گزارش در همه رشــته های بیمه ای رایج در 
كشــور فعال بــوده و حق بیمه صــادره ای بالغ بــر 1/318 میلیارد ریال كســب 
و خســارتی بالغ بــر 1/627 میلیارد ریال بــه زیاندیدگان پرداخت نموده اســت.

اهم فعالیتهای شركت به شرح ذیل می باشد :
- مراحل افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران انجام 
و مجمع عمومی فوق العاد افزایش ســرمایه درتاریخ 1396/11/28 برگزار وسهامداران 
باافزایش ســرمایه از مبلغ 802/922 میلیون ریال بــه مبلغ 000،500،1 میلیون ریال 
موافقت وتصویب نموده اند،آگهی پذیره نویسی منتشر ومهلت استفاده از حق تقدم 
خرید ســهام از 1396/12/19 تا تاریخ 18 /1397/12 تعیین شده است.كه بادرخواست 
سهامداران وتصویب هیات مدیره به مدت سی روز تاتاریخ 1397/03/17 تمدید گردید.

-  وصول عمده مطالبات سنواتی:
باتوجه به نیازمبرم به نقدینگی برای تســویه خســارتهای معــوق كمیته وصول 
مطالبــات باحضور معاونین ومدیران ســتادی تشــکیل ومطالبات شــركت كه 
عمدتا« درحســابهای دریافتنی از بیمه گذاران متورم شــده بــود، وصول گردیدد 
از ایــن بابت مبلــغ 438 میلیــارد ریال مطالبات شــركت درســال 1396 وصول 
شــد و راهکارهای الزم برای جلوگیری از متورم شــدن حســاب بدهــکاران بیمه 
ای به شــعب ارائــه گردید ومرتبا«برنحــوه وصول مطالبات شــركت نظارت گردد.

-  پرداخت عمده خسارتهای سنواتی:
پرداخت عمده خسارت ها به ویژه خسارتهای معوق رشته شخص ثالث یکی از مشکالتی 
است كه شركت درسنوات گذشته وسال 1396 با آن درگیر بوده است.درسال 1396 با 
توجه به حجم باالی ادعای خسارت در این رشته واحکام صادره از سوی مراجع قضائی 
سعی گردید خسارتهای بیمه گذاران اولویت بندی شده وبخش عمده ای از آنها در این 
سال پرداخت گرددكه موجبات افزایش نسبت وضریب خسارت رشته شخص ثالث را 
فراهم نموده است در این راستا سعی گردید ضمن پرداخت خسارت در سال 1396 وجلب 
رضایت زیان دیدگان ذخیره خسارت معوق وریسک منقضی نشده كافی در حسابها

برای جبران باقی مانده خسارت زیان دیدگان در حسابهای شركت منظور گردد تا با برنامه 
ریزی وجذب نقدینگی در سال 1397 در مورد پرداخت آنها اقدام شود.پرداخت خسارت 
در سایر رشته های بیمه ای از جمله رشته درمان وزلزله كرمانشاه از دیگر موارد مهم 
خسارتی شركت در سال 1396 است كه منجر به زیان شركت در این سال شده است.

- فروش امالک مازاد:
باتوجه بــه مصوبه هیات مدیره درمــورد تامین نقدینگی از محــل فروش امالک 
مازاد تعدادی از امالک شــركت در تهران وشهرســتانهای مختلــف به فروش رفته 
اســت كه اثرات مالی آن در یادداشــت شــماره 12 صورتهای مالی افشاء شده است

- رونمایی طرح عمر و سرمایه گذاری هما:
باتوجه به نیاز شــركت به توســعه فروش در رشته های بیمه ای پربازده و با ریسک 
بلند مدت شــركت در رشته بیمه های زندگی نسبت به طراحی محصوالت جدید 
بیمــه ای اقدام نمــوده كه یکی از آنها طــرح هما )هم میهن امیدوار (اســت كه 
تركیبی از بیمه های عمر وســرمایه گــذاری وبیمه های درمان تکمیلی اســت.

برنامه های آتی هیات مدیره : 
هیات مدیره شــركت بیمه میهن به عنوان امانت دار سهامداران گرامی وبه منظور 
حفظ وحراســت از ثروت سهامداران از یک سو و با درنظرگرفتن منافع بیمه گذاران 
وسایر ذینفعان از سوی دیگر ، مصمم است نسبت به اصالح وضعیت شركت وامورات 
آن برای توســعه فعالیت وجذب نقدینگی در كنار كسب سود منطقی اقدام نماید.

در این راســتا برنامه هایی برای سال 1397 وسالهای بعدی در نظر گرفته شده است 
كه ضمن توســعه فعالیت بیمه ای وسرمایه گذاری با درنظر گرفتن اصول مدیریت 
ریسک ومنافع ومصالح شركت به نحوی اقدام شود كه ابتدا از تولید زیان جلوگیری 
شــده وبه تدریج زیان انباشته شركت در ســنوات آتی مستهلک گردد .برنامه ها به 
شــرح ذیل از جمله برنامه های محوری هیات مدیره برای ســال آینده هســتند:

- انجام مراحل قانونی افزایش سرمایه 
- اصالح سطح توانگری براساس صورتهای مالی سال 1396

- ارایــه خدمــات ســریع و باكیفیت)ســرعت بخشــیدن بــه فرآینــد هــای 
نقدینگــی ورســوب  افزایــش  منظــور  بــه  پرداخــت خســارت(  و  صــدور 

- بهره گیری از روشهای نوین بازاریابی و تبلیغات اثر بخش در سطح كشور
- پیاده سازی نظام جامع مدیریت ریسک وكنترل داخلی در سطح شعب ونمایندگی 

های كشور 
- مدیریت دانش وآموزش كاركنان ونمایندگان 

-  جــذب نمایندگی در سراســر كشــور وانعقــاد قــرارداد با كارگــزاران بیمه ای 
-  توسعه وتوانمند ســازی شبکه فروش و پرداخت خسارت متوازن در سراسركشور 

-  حضور فعال در كنسرسیوم های بیمه ای 
-  عقد قرارداد با شركتهای اتکایی مطرح 

-  توسعه فروش محصوالت بیمه زندگی 
-  احیای نام تجاری شركت در بازار كسب وكار بیمه 

-  بهینه سازی تركیب پرتفو وجذب بیمه نامه های سود آور 
-  ایجاد انگیزه و وفادار نمودن كاركنان و نمایندگان 

-  ایجادشورای فنی وترویج فرهنگ مدیریت ریسک درشركت وسرلوحه قراردادن منافع 
بیمه ای درمعامالت بیمه ای 

-  اصالح ساختار سازمانی شركت و تفکیک مدیریتهای فنی 
- تهیه و تکمیل آیین نامه های مورد نیاز شــركت در بخش های فنی ومدیریتی 

-  اصالح آیین نامه حدود اختیارات شعب و واحدهای فنی 
-  فعالیت بیشتر كمیته های حاكمیت شركتی موضوع آیین نامه 93 مصوب شورای 

عالی بیمه برای اعمال حاكمیت شركتی مناسب در شركت
-  تهیه برنامه استراتژی سه ساله شركت از سال1397 تا پایان 1399 

-  تقویت واحد حقوقی برای استیفای حقوق شركت 
-  ایجاد اداره طرح و توسعه 

-  ایجاد معاونت بازاریابی و شبکه فروش برای بازاریابی هوشمند واستفاده از فرصتهای 
بازار بیمه 

-  ایجاد اداره كنترل و نظارت فنی معاونت بیمه های غیرزندگی برای نظارت برعملکرد 
واحد های فنی وشعب 

-  تفویض اختیار صدور وخسارت به شعب ونمایندگی برای افزایش چاالكی شركت 
ورقابت موثر در بازار بیمه

چشم انداز: 
نام برتر تجاری در صنعت بیمه به لحاظ خلق ارزش متمایز برای كلیه ذینفعان و ایجاد 

رشد پایدار و مستمر در بازارهای مالی 
بیانیــه ماموریت: شــركت بیمه میهن به عنوان بیمه گری مجرب و باســابقه ، بر 
آن اســت تا با بهره گیری از ســرمایه انسانی و شــبکه فروش شایسته و حرفه ای، 
فناوری به روز ، برنامه ریزی مالی و مدیریت یکپارچه ریســک جهت ارایه محصوالت 
و خدمــات نوآور و متنوع در بازارهــای داخلی و خارجی و در راســتای خلق ارزش 
پایــدار بــرای حفظ و افزایش منافــع كلیه ذینفعــان و آحاد جامعــه گام بردارد.
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