
پتروشیمی پارس زنگ بورس را نواخت

سالمتی ملتی در دستان پُرتوان تولید داخل
شفا دارو با دکتر سمیعی به تعالی ایران می اندیشد

E g h t e s a d - o - B i m e h  M o n t h l y  M a g a z i n e

ماهـــنامه اقتصـــــاد    و بیمــــه   |  شمـــــاره    92 

مرداد   مـــاه     1397 |    قـــیمت   :    1500 تومــان

رتبه دوم نشریات بیمه ای کشور بر اساس ارزیابی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد

پُرتیراژترین نشریه اقتصادی کشور









شرح عكس جلد   

ماهنامه اقتصاد  و بیمه
شماره 92 - مرداد ماه 1397

صاحب امتیاز و مد   یرمسوول: آناهیتا خلج  امیرحسینی
سرد   بیر: خسرو  امیرحسینی

مد   یر بازرگانی و د   بیر مجامع: صد   یقه سرخوش لَر
مد   یر اجرایی: مهران امیر حسینی

د   بیر تحریریه: مهد   ی خلج
صفحه آرا: حسام رستمعلی

ویراستار: توماج راد
ناظر چاپ: مهد   ی خلج

 وبسایت: حسام رستمعلی
چاپ: بامشاد    سبز

توزیع: نوآوران پارسیان
د   سترسي اختصاصي به فایل نشریه د   ر بانك 

magiran.com نشریات كشور

دكتر منصور سمیعی - مدیرعامل شركت سرمایه گذاری شفا دارو

امیر ســرتیپ عباس شریعت،  همكاران این شماره: 
د   كـترد   اوود    قـاسمي، آتوسا خلج، مـهران امیرحسینی، 
صـد   یقه ســـرخوش لَر، آبتین جاویدی نژاد، اوژن زرگرباشی، 

مریم السادات شریف، افشار و مهد   ی خلج.

آد   رس تحریریــه: خیابــان طالقانی،بعــد    از چهار راه 
ولیعصر،جنب هتل انقالب،كوچه مسعود   ، پالک 4، طبقه اول

كد   پستی: 55164 - 11358
تلفن:  88851564-66704387-66754655

تلفكس:  88926311
Berand3090@yahoo.com : ایمیل سردبیر
Website : Www.Eghtesadobimeh.ir
Email : Eghtesadobimeh@yahoo.com

به ما بپیوندید ، سهامداران همه اینجا جمعند
Www.EghtesadoBimeh.ir

جناب آقای دکتر غالمرضا سلیمانی 
بدین وسلیه انتصاب به جا و شایسته حضرتعالی را به عنوان رئیس بیمه مركزی جمهوری اسالمی ایران كه مبین مراتب 
تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده تان می باشد صمیمانه تبریك و تهنیت عرض می نمایم، امیدوارم همچون گذشته در 

راستای تحقق اهداف ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسالمی همواره موفق و موید باشید.
 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه  اقتصاد و بیمه

جناب آقای دکتر عبدالناصر همتی
انتصاب به جا و شایسته جنابعالی را به ریاست بانك مركزی جمهوری اسالمی ایران كه بیانگر تعهد ،كارآمدی ،لیاقت و 
شایستگی  های بر جسته آن برادر گرامی در صحنه های خدمت صادقانه به نظام و میهن اسالمی  است تبریك عرض 

نموده ، موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.
 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه  اقتصاد و بیمه

در شــماره مرداد ماه كه بچه های نشــریه دست بازتر بودند و پوشش پُرشمار مجامع سال مالی 1396/12/29 را پشت 
ســر گذاردند و فراز و فرود شركتها را با دقت و وسواســی در گزارش بازرس و حسابرس قانونی و گزارش های عملکرد 
هیات مدیره در ســال گذشته بررســی كردند سه چهار گزینه برای نشستن به روی جلد كاندید بود كه تیم تحریره با 
دلیل و مدرک محکم، دكتر منصور سمیعی را برگزید. یک پشتوانه فنی و نام معتبر در خاندان باورمدار سمیعی و ورود 
به بازار سرمایه و از همه مهمتر برنامه های آتی كه این مدیر مدبر برای دستیابی به افق روشن -مثل روز ملی گل - دارد

باعث شد ایشان برگزیده برای این شمارگان باشند. در باب دكتر منصور سمیعی با یک دو جین سبقه مدیریتی در شركت 
ها، موسسات و سازمان های كشور - كه در هر سنگر خدمت جزو ممتازین بوده - همین بس، كه دكترای مدیریتش 
در هر مجموعه ای باعث توسعه و پیشرفت آن مجموعه به طوری گردید كه این موفقیت قائم به شخص نگشت و این 
فرایند موفقیت به صورت یکپارچه در رگ و پِی مجموعه ها شکل گرفتند. مدیری كه با نصب العین قرار دادن تدابیر مقام 
معظم رهبری و شناخت تهدیدها و فرصت های موجود در صنعت دارویی كشور می تواند طرحی نو دراندازد. براستی 
كه امروز و در این شرایط حساس و با وجود همه معضالت و تهدیداتی كه اقتصاد و كشور عزیزمان را هدف ناجوانمردانه 
ترین تحریم ها قرار داده اند می طلبد كه از این همت مدیران دلسوز ُملک و مملکت كه فارغ از جناح بندی های سیاسی، 
كمر به خدمت بسته اند حمایتی در خور صورت پذیرد . مدیریتی كه باورش است منابع انسانی ارزشمند ترین دارایی 
های یک ســازمان هســتند  و این باورش در مجموعه او بجای شعار به شعور تبدیل شده، می داند كه باید برای حفظ 
و جذب و نگهداری و به روز كردن منابع انســانی خود  بیشــترین تالش صورت پذیرد و آموزش و دانش به طور روتین 
برای كاركنان متخصص برهان گردد تا به فن آوری روز مسلح گردند. و جمله آخر آنکه دكترای این مدیریت در توجه 
به فرداها و شــناخت آنچه فردا مشــتری به آن نیاز دارد، برگ برنده ای است كه شفا دارو -و شما بخوانید دم مسیحای 
شفاخانه ها- برای موفقیت نیاز دارد.  مدیریتی كه این شعور و باور را در مجموعه تجلی می سازد كه تحقیق و توسعه 
و اســتفاده از دانش تخصصی  روز در صنعت دارو به منظور كســب جایگاه راهبردی در صنعت دارو می تواند شاه كلید 
موفقیت و ثبات و سودآوری پایدار باشد و در این راه همه اجزاء را به تالش و فرصت دو چندان و جهاد می خواند. مدیریت 
نواندیش كه علم و عمل به كار گیرد كم داریم، مدیرانی پاک دســت، متخصص و متعهد كه برای فرداها برنامه داشــته 
باشند و تمهیدات خود را از اكنون به كار بسته باشند كم داریم، پس بر ماست كه حرمتشان را بیش از پیش پاس بداریم.

جناب آقای دکتر پرویز اخوان 
انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان سرپرســت گروه صنعتی بارز تبریك عرض می نماییم.  موفقیت و توفیق 

روزافزونتان را از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.

 امیرحسینی
مدیر مسئول و سرد   بیر نشریه  اقتصاد    و بیمه

سوابق تحصیلی :
* فارغ التحصیل رشته داروسازی دانشکده داروسازی 

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
* فارغ التحصیل دوره ششــم MBA ) فوق لیسانس 

مدیریت اجرایی ( سازمان مدیریت صنعتی
سوابق كاری :
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* موسس درمانگاه شبانه روزی كسری
* موســس داروخانه شبانه روزی والیت ) نازی آباد (
* معــاون اجرایی اداره كل نظارت بر امور دارو و مواد 

مخدر وزارت بهداشت،درمان آموزش پزشکی
* عضو غیر موظف هیئت مدیره شــركت ســهامی 

دارویی كشور ) وابسته به وزارت بهداشت و درمان (
* رئیس دفتر برنامه ریــزی دارویی اداره كل نظارت 

بر امور دارو و موادمخدر ) وزارت بهداشت ودرمان (
* قائم مقام مدیر عامل شركت ایران دارو

* مدیر آزمایشــگاه شــیمی و میکروبیولوژی و مدیر 
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خسرو اميرحسيني

چند كوزه خیاری بزرگ جا خوش كرده در سایه ی دیوار یخچال سر كنگچال و 
بعدها جا خوش كرده زیر درخت بادام َدم خولوی باغچه عبداهلل خان، محلی بود 
كه كوزه های آب پرشده از آب بوالغ خانلوق را افروز ننه و تاج بیگم در سایه ای می 
گذاشتند و از آنجا توسط تُنگ های كوچک به خرمن ها برده می شد تا به وسیله 
آن به خرمن كوب ها، آب سرد برای نوش جان كردن بدهند و صدای خسته ی این 
دو زن كهنسال كه بوم بوز سو » سرد سرد آب« ایچین لعن ایله یزیده »بنوشید و 
لعنت كنید بر یزید«. در طول خرمن كوبی این شغل مشارالیه ها می بود و برای 
مزد در هر َدج خرمن، چند مشت گندم به پاس سقایی بر آنها اعطاء می گردید.

خوشــه جمع كردن بخش دیگری از منبع درآمــد آنها بود كه محل جغرافیایی 
خوشه چینی از احمدآباد باغ شیخ تا زرند و حتی ورامین وسعت می گرفت ) به 

این مقال در فرصت دیگر خواهیم پرداخت ( در كنار یخچال و كوره ها؛
»قبال در حاشیه كنگچال ساختمان یخچال »سردخانه« بود كه زمستان به آن آب 
می بستند والیه، الیه به روی آن كاه می ریختن و حاصل، آب یخ بسته ی بلوری 

كه تا آخرین روز برداشت خرمنها در تابستان می ماند.«
»كوره آجرپزی و كوره آهک پزی نیز دوبنای دیگر كه به شکل استوانه ساختمان 

بود برای ساخت و ساز در كنگچال و محل خرمن ها ».
افروز ننه و تاج بیگم شــیرزنانی كهنســال بودند كه خرمــن داران را خوب می 
شناختند. تجربه چندین دهه كار بدانها آموخته بود كه جوان خام است و پیر با 

تجربه و البته كه دود از كنده بر می خیزد. 
به یادم آمد وصیت دانای پدر در هنگام مرگ به فرزندان:

 آخرین حرفم با شــما این اســت كه همواره به تنه درخت بچسبید و بدانید كه 
شاخه ها مقاوم نیستند.

آب تُنِگ بوم بوز »ســرد ســرد« برای زنان و مردان خرمن كوب آن هم در آن 
گرمای طاقت فرســا، گوارایی بود بهشتین كه به شکرانه اش چند ُمشت گندم از 
َدج خرمن انبانشان پُر و در كندوی زمستان ایشان ذخیره می گردید. این روزها 
كه طبل ُرستم ُكشی، گوش فلک را َكر كرده و بندهای زندان، پُر از فرصت طلبانی 
كه نمادشــان بابک زنجانی و محمدرضا مظلومیان »پیشتر شهرام جزایری و ...« 
گشته یعنی جوانک های سی و اندی ساله كه همه سهرابان زمانند. سهراب هایی 
كه نمی دانند چقدر آب به آردشــان برای خمیر نان بریزند تا نان برای خوردن 
خودشــان پخت گردد بدون پشــت میله بودن و تنها آب ُخنک خوردن! زنان و 
مردان بازنشسته ی امروز، ماندگاران از خدمت، از نماز قیطریه آغاز كردند و در زیر 
آفتاب سوزان مهران و دهلران و هورالعظیم و حلبچه جان دادند و جان به در بردن 
و تن علیل را به روزگار سپردن...  این قبیله جان بركف گذاره، جدای از آن قشری 
بودند كه به دنبال پُست و مدرک و مقام رفتند. خدا به رئیس اسبق دانشگاه آزاد 
و برخی معاونینش، بویژه معاون پارلمانی اش جزای خیر دهد! كه صدها نفر را از 
وزرا و مدیران و مسئولین دستگاه های مختلف و حتی نمایندهای و وكالی خاصه 
با مدرک سیکل و اول و دوم دبیرستان داخل كادر مدیریت را دكتر و مهندس كرد 
و به آمار دكترهای و مهندس های كشورمان افزود؟ حرف از وزرا و مداركشان كه 
بماند، اساسا یکی از ویژگی ها و معجزات صندلی های سبز و قرمز و برخی پست 
های مهم و پرمشغله در این است كه هر ُكندذهنی كه در دوره جوانی با داشتن 
فراغ بال و فرصت مطالعاتی كافی قادر به رقابت با متقاضیان ورود به دانشگاه ها 
و موسسات عالی و اخذ لیسانس نگشته بود در دوره میانسالی و حتی كهنسالی و 
پس از ورود به مجلس، وزارت خانه ها و یا احراز مشاغل مهم به جمع تیزهوشان 
پیوســته و سلولهای خاكستری مغزشان به شــکل خارق العاده ای رشد كرده و 
فعال گشــته و ضریب هوشی اش نیز بســرعت نور فزون یافته و در چشم برهم 
زدنی لیسانس، فوق لیسانس و دكترای خود را یکی پس از دیگری می ستاندند.
مقال فوق به دنبال اصالح قانون »ممنوعیت به كارگیری بازنشستگان« است كه 
در آن برخی ســمت ها از این منع اســتثنا شــده بودند و همین مسئله بستری 
فراهم كــرده بود كه بســیاری از مدیران آبدیــده، همچنان بــه فعالیت ادامه 

بدهنــد و بتوانند به مدد تجربه و درایت این موســپید كــرده ها كه در حیات 
عمریشــان فراز و فرودها را با پوســت و گوشــت خود حس كرده اند، رو به جلو 
و پیشــرفت حركت كنیم كه ... این اســتثناها هم حرف از برداشــتن آن است.

مســلماً برای كشــوری كه بخش عمده ای از جمعیت آن در ســن جوانی قرار 
داشــته و تحصیالت عالی دارند و فقدان سابقه مدیریت ارشد جوان در آن بیداد 
مــی كند این اقــدام با عقالنیت معتدل حتما مفید به فایده می باشــد. چرا كه 
جوانان از انرژی باالتر و نیروی بیشتر برخوردار هستند و در مدیریت مشروط بر 
اینکه از بین آنها شایســتگانی انتخاب شوند كه با درک بهتر از مقتضیات امروز 
ایران و جهان، بهره وری و كارایی بیشــتری را حاصل داشــته باشند به افق های 
ایران اباد و آزاد زودتر دســت می یازیم ولیکن در این مســئله مهم به یک نکته 
كلیــدی نیز باید توجه كرد كه این اصالحیــه روند گزینش مدیران و منتخبین 
جدید حتما در كنار یک ســامانه كارآمد در ساختار اداره كشور می تواند معنای 
الزم را بدهد. بایســت استخدام از شایسته ســاالری باشد نه امتیاز دهی كه می 
دانیم از چه و كه می گوئیم، این درد اول مدیریت اســت كه شــرایط كشــور را 
بــه  مراتب بد و بدتــر می تواند بکند. جوانی كه فقط ژن آن خوب باشــد خوب 
نیســت! پس بی راه نیســت اگر بگوئیم صرفا با اصالح قانــون منع به كارگیری 
بازنشســتگان، مشکل مدیریتی كشــور حل نخواهد شد و با تزریق نیروی جوان 
كار مــا همه ســامان نمی یابد كه برای موفقیت وجود مــرد كهن و گاونر از دل 
ضرب المثل ها و واقعیت الزم است پس دور نباشد اگر كمی تدبیر بیشتر كنیم.

متأســفانه قوانین ایران تکه تکه بوده و كمتر ارتبــاط ارگانیکی با یکدیگر دارند. 
سیســتم اداری و اســتخدامی كشــور نیازمند آن اســت كه به شــکل سلسله 
 مراتبــی كاركنان دســتگاه ها ارتقا یابــد و متخصصین به تدریج بــه رأس هرم 
مدیریتــی برســند. اما در ســازمان های اداری معمــوال ارتبــاط دقیقی میان 
بدنــه و رأس وجــود ندارد و تغییــر رأس یک وزارتخانه یا دســتگاه حاكمیتی 
سبب می شــود افراد به شکل اتوبوســی از ســازمان قبلی آن مدیر به سازمان 
جدیــد نقل مکان كننــد این دمل چركین بعد رفتــن آن مدیر می تركد و می 
شــود منابع انســانی ای كه بعدها جزء رســوبات همان سیســتم خواهند بود.
این عارضه به دلیل بها ندادن به تخصص و شایســتگی در دهه های گذشته، كار 
را به نقطه ای رســانده كه امروز ناگزیر از تصویــب قانون ممنوعیت به كارگیری 
بازنشســتگان گشــته ایم؛ در صورتی كه در یک ســامانه پویا، به شکل طبیعی 
این جایگزینی ها بصورت سیســتماتیک و منطقی می بایست صورت می گرفت.

با پیشی گرفتن برخی معیارهای من درآوردی بر تخصص، عمال سیستم كارشناسی 
كنار می رود و به طور طبیعی افرادی تصور می كنند می توانند همواره در مسئولیت 
باقی بمانند. اگر سامانه مدیریتی كشور به شیوه انتخاب اصلح از میان كارشناسان 
همان مجموعه كه سلســله مراتب تخصصی را طی كرده و وابسته به فالن جریان 
و باند مالی نباشــند، عمل كند، افزوده شــدن امتیاز جوانی می تواند كامل كننده 
این حلقه باشــد. فقط در این صورت اســت كه می توان از حضور افرادی كه به 
اسم مدیران جوان وابسته به یک جریان خاص اتفاقا عالقه مند به رفتن یک  شبه 
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ره صدســاله و كســب منافع اقتصادی آنچنانی جلوگیری كــرد كه در غیر این 
صورت حتی حضور فالن مدیر سالخورده متخلف بر جایش به مصلحت تر باشد.

پســت های مدیریتی یعنی فرصت و فرصت طلبان به شدت دنبال به دست آوردن 
آن هســتند و در بین جوانان نیز از این گونه افراد بســیار وجود دارند. مدیریت 
جوانــان حتما بركات فراوانی دارد اما بــرای این صفت جوانی، صفت هایی چون 
شایســتگی نیز نیاز است تا در كنار درک درســت جوانان كارشناس و شایسته 
از اقتضائات روز جهان، جامعه با حضور این جوانان، بانشــاط شــود. مهم است، 
مهم اســت و مهم اســت كه فراموش نکنیم مطالبه جامعــه ما فقط جوانگرایی 
نیســت بلکه مهم تر شایسته ساالری است.خوشبختانه و متاسفانه باید بگویم كه 
از دانشــگاهی معروف استاد دانشگاهی به نام می گفت: متأسفانه در بین برخی 
دانشــجویان خود، با افرادی مواجه می شوم كه عالقه مند هستند به ریا هم كه 
شــده خود را به یک طیف خاص منتســب می كنند. وقتی دلیل آن را ســؤال 
می كنم، پاسخ می دهند فقط در این صورت است كه می توانند امیدوار به كسب 
مدارج مدیریتی و استفاده از مواهب آن باشند. باید بر حال خود و كشور گریست 
كه شایســتگان در این منظومه فکری، منافع ملی و توسعه كشور هیچ جایگاهی 
ندارد. پیشــنهاد نگارنده این اســت كه در كنار اصالح این نوع قوانین، مجلس و 
ســازمان امور اداری و استخدامی، معیارهایی برای استفاده از شایستگان، فارغ از 
جنس و سن و نژاد و قوم و فرهنگ شان تدوین و به طور جدی آنها را اعمال كرد. 
در غیر این صورت ممکن اســت به جای نیروی كارآمد یا بازنشستگان ناكارآمد، 
جوانان فرصت طلبی بر ســر كار بیایند كه بدون طی كردن مراحل كارشناسی و 
سلسله مراتب مدیریتی با این نابلدی و ناكارآمدی ، فاجعه وار، تهدیدهای تازه ای را 
متوجه سیستم اداره كشور گردانند. نمونه آن، دولت فخیمه اعالم كرد بیائید سکه 
پیش خرید كنید و یک فردی دو تُن ســکه خرید در فاصله 26 فروردین تا 16 
اردیبهشت كه به این ندای، بقیه هم ریختن دم بانکهای عامل و صرافی ها و بازار 
آتی و هفت میلیون قطعه ســکه بهار آزادی به وزن 57 تن پیش فروش گردید.

 ایــن آمار بانک مركزی اســت و این پرســش مای روزنامه نــگار اقتصادی كه 
آیا این قدر پول دســت مردم اســت؟ ما كه می دانیم تنهــا پانزده هزار میلیارد 
تومان نقدینگی كشــور پول و شــبه پــول از این رقم 185 هــزار میلیارد پول 
دســت مردم بوده و 120 هزار میلیارد ســپرده در بانک ها كه البد! مردم دیدن 
ســکه گران اســت و پول آوردن و پیش خرید كردند! حــال آمار چه می گوید.
اگر براساس آمار اعالمی بخواهیم اظهار نظر كنیم80 درصد پول كشور در دست 
دولت و 20 درصد در بخش خصوصی می باشــد كه در یک حساب سرانگشتی 
بخش خصوصی با رقم 185 هزار میلیارد دارائی پول و شبه پول خود اگر تقسیم 
به نسبت جمعیت كشور شود هر كس می تواند به اندازه ی ده میلیون تومان سکه 
بخرد كه چنین چیزی نشده و نه امکانش برای آحاد مردم هست و می ماند آن 
سهم بزرگ نقدینگی دولتی كه خرید اتفاقا آنجا اتفاق افتاده یعنی توسط بانکها و 
موسسات مالی - اعتباری و علی الخص شركت های دولتی و نیمه دولتی كه زیر 
نظارت دولت در همان تاریخ اعالم فروش سکه اقدام كرده اند و جالب آنکه دولت 
اعــالم می دارد 15 میلیارد دالر در پنجاه روز طرح، اختصاص پیدا كرده اســت.
روزگار گذشته به خاطره تبدیل شد چون عصر این فرصت طلبان شد، ایشان همواره 
مانع هر تحولی گشتند و تنها برای خود هیزم كندن آموختند و از سبوی بوم بوز، 
افروز ننه و تاج بیگم ننوشیدند و در نتیجه بركت از خانه و خرمن رفت و آن شد 
كه امروز دیگر خرمن نداریم و نان خشک و میوه از صدها كیلومتر آن طرف تر و 
آب در بطری پالستیکی از شهر به روستا می بریم تا در سایه درخت نیمه خشک 
جا مانده از خون دل پدرها و خون سرخ سیاوش ها دمی بیاساییم. وقتی مهندس 
حاج حســین اكبرلو در زیر آفتاب تابســتانی و این روزهای گرم با جمع یاران و 
خانواده در دشت و دمن، پالستیک و مشمع را از سر بوته های جا مانده از چپاول 
آن ســایه قنوده های درخت ها و بوته ها جمع می كند تا به قدر و همت خود 

طبیعت به یغما رفته را مرهمی باشد در زیر قیر و پالستیک و دوده و آهک و سیمان 
بخود باید نگریست كه ما هم هوایی برای نفس كشیدن می خواهیم پس یاعلی.

دیگــر نــه صدای نی مجتبی زیبــا و نه صدای زنگ دام كمنــد و نه دریچه ای 
به آســمان مانده تا هوای تازه به مردم رســد. برای امثال اكبر لوها به قدر این 
جهــادش یک خدا قوت هم نمی گوئیم كه مهندس و یارانت خســته نباشــید. 
از طرف دیگر مدیریت، كشور را رها كرده در خنکای اتاق دست روی دست گذارده 
و از وظیفه خود بدور افتاده و دست در جیب ملت می برند و خط فقر جدید درست 
می كنند، حال چه باید كرد؟ این دو مقال تبدیل تهدید به فرصت و خدا قوت به 
آنکه در خدمت هوای پاک، در ظل آفتاب زمین را از بالیای انسانی محفوظ می سازد 
موضوعاتی است كه باید به آن توجه ویژه كرد و طرحی نو در هر دو جبهه جاانداخت...
ما از در و دیوار و از داشــته ها و  آن روزها و نداشته های حال گفتیم و می رویم 
به ســمت این سوال بی پاسخ كه تجربه و ایثار این مردان و زنان غیور كه ُگل بر 
لوله سربازان و تفنگ گذاران ارتش خودی آنروز و تیغ برگردن دشمنان آنروز می 
گذاشتند چرا باید اینگونه باشد؟ و در آخر این پرسش هست برمن كه امروز ثروت 
مندترین مرد جهان مگر بازنشسته یا كارمند دولت است؟ بیل گیتس و یا رئیس 
جمهور ابرقدرت جهان، مگر از لحاظ مالک ما بازنشسته نیستند؟؟؟؟ پسری كه 
جوانی و ناپختگی او در كسب دانش، این همه هزینه را بر ما تحمیل می كند پاسخ 
دهد چرا با تعجیل رستم می كشید تا سهراب بپرورانید، این داوری را به كجا باید 
سپرد تا قضاوتی صحیح داشته باشیم. تجمیع و در كنار هم قرار دادن نیروی جوان 
و تدبیر كهن راهکار تعالیســت. باور بداریم امروز مقامات را گر به جرم كهنسالی 
به خانه بفرســتیم با این هدف كه جا برای جوانان باز شــود و بیکاری ریشه كن 
آیا تمام مسائل حل می شود؟؟؟ مگر نمی دانیم جمله دریافتی بازنشسته، پائین 
خط فقر است و برای رها شدن از این فقر و بجرم آنکه از صندلی اش كندید برای 
تامین و امرار معاش به بازار بخش خصوصی باز می گردد و ...چند بار باید ببینید 
تــا بیاموزید. مگرتجربه نکردید، آنانکه از علم بانک داری فهمی داشــتند همین 
كه بازنشسته شان كردید به ســرعت جذب بخش خصوصی شدند و نااهالنشان 
كاسپین درســت كردند و امثال ثامن الحجج باز و باز و ... باز هم عالمت بدهم . 
همه كه نشــدند پاسارگاد و پارسیان ... یک نکته از معنی گفتیم تا همین باشد.

تمام رنگی هستیم
به ســرقطار لوازم خانگی كه خدایش عمــر طوالنی دهد و ما مدیون الطاف 
مشــارالیه هستیم و هر چه هست به لطف اوســت خبر دادیم كه ما هم در 
امتثال اوامر رهبری معظم، آماده یاری رساندن از طریق جریده كثیراالنتشار 
با مهر و امضاء وزارت فخیمه فرهنگ و ارشــاد اســالمی برای خرید جنس 
ایرانی می باشــیم شــما هم یاریمان كنید كه از اولین شماره تا اكنون كه 
به شــمارگان صد نزدیک می شــویم، یعنی یکصد ماه پــی در پی نام برند 
لــوازم خانگــی را در لوگوی صفحــه اول و صفحات داخــل درج كرده ایم 
بدون هیچ چشــم داشتی و ...جواب در پاســخ همان نامه ارسالی خودمان 
آمد كه ما كمرنگیم!!! در حالیکه نشــریه ما چهار رنگ و تمام صفحه است.

كوتاه و گویا 
رفتیــم والیــت و با قــوم و خویش در یــک جا جمع، تــا به جبر 
درگیــری هــای روزانه كه نمی گــذارد برای صله رحــم، خانه به 
خانــه برای بازدید اقوام برویــم در اینجا زیارت اقربا یکجا شــود. 
خبر رســید كه به جمع ما نماینده شــهرمان در مجلس شــورای 
اســالمی افزوده خواهد شــد و بدین مژده، ریش ســفیدان ایل به 
اســتقبال رفته و نماینده را درصدر نشــاندند و جنــاب نماینده از 
كوشــش ها و تالشــهای آبادگرانه، ازاحداث جاده و ترمیم قنوات، 
از تکمیــل درمانگاه تا برقراری امنیت ســخن گفت و البته كه این 
ســخنان، تحســین بزرگان و كهنســاالن ایل را در پی داشت . اما 
چون مایی كه می بایســت كوتــاه و گویا مطلــب تهیه كنیم یک 
ســوال به ذهنمان نشست كه شــما نماینده ما در مجلس شورای 
اســالمی برای تهیه قوانین و نظارت بر عملکرد احسن امور هستید 
و بــر این قــرار رای از مردم گرفتــه اید. ولی آنچــه فرمودید در 
حیطه وظایف اجرایی اســت كه از اســتاندار، فرماندار، بخشــدار 
و دهیار توضیح آن و گزارشــش باید شــنید. البته شــنیده ام كه 
دخالت در وظایف قوا جایز نمی باشــد.... باشــد كه فلکمان نکنند.
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شفا دارو همان نفس شفاخانه است 
دکتر منصور سمیعی مدیریتی بازار شناس و خدوم در صنعت داروی کشور

مجمع عمومی عادی ســالیانه شــركت ســرمایه گذاری شــفا دارو)سهامی عام( 
مــورخ 1397/04/23 در محــل حوزه هنری ســازمان تبلیغات اســالمی - تاالر 
اندیشــه تشــکیل گردید.  در این مجمع كه با حضور 96/21 درصد ســهامداران 
حقیقــی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 
حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهــده آقای مهدی 
قربانــی بود، كه جنابان ســید وحیــد وحیدی و نعیــم جهانگیــر در مقام نظار 
اول و دوم و آقــای منصــور ســمیعی به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی سال مالی منتهی به 1396/12/29 و پس از 
استماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع 
نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای 
مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم 
سود 650 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

مدیرعامل شــركت در ابتدای گزارش جامع خود به 
مجمع عنوان داشــت از مجموعه مدیریت ارشد تا 
كاركنان كارخانه در سال جاری سعی وافر گردید تا 
با نصب العین قرار دادن تدابیر مقام معظم رهبری در 
چارچوب حمایت از كاالی ایراني، مجموعه شفادارو با 
جذب و نگهداری منابع انساني متعهد، متخصص و 
كارآمد و همچنین تحقیق وتوسعه )استفاده از دانش 
تخصصي روز در صنعت دارو( به منظوركسب جایگاه 
راهبردی در صنعــت دارو بتواند در جهت یکپارچه 
سازی فرآیندها در مسیر توسعه صنعتي كشور یکی 
از اثرگذارترین شركت های دارویی باشد. در گزارش 
منصور سمیعی مدیرعامل نخبه و فرهیخته ایران زمین 
با اشاره به این نکته كه نظارت موثر بر عملکرد ماهانه 
شــركتهای سرمایه پذیر، بمنظور صیانت از سرمایه 
گذاریهای انجام شده از طریق ایفای نقش نظارتی و 
كنترلی و  برقراری ارتباط موثر و تعامل با شركتهای 
سرمایه گذار در سطوح مدیریتی به منظور هماهنگی 
هرچه مطلوبتر در پیشبرد اهداف مجموعه صورت 
پذیرفته اســت اضافه نمود در نتیجه این تالش ها 
باعث شد انجام كلیه اقدامات مورد نیاز جهت پذیرش 
شركت در بورس اوراق بهادار صورت پذیرد و منتج 
به عرضه سهام در تاریخ 16 اسفند ماه 1396 بگردد.

ســکاندار این كشــتی ســالمت در ادامه با اعالم 
اینکــه پرتفوی شــركت شــفا دارو شــامل مبلغ 
1,607 میلیارد ریال شــركت های بورســی و 430 
میلیارد ریال شــركت های غیر بورســی می باشد 
تصریــح نمــود در بخش شــركت های بورســی 
می توان به ســهامداری 61 درصــدی دجابر، 65 
درصدی داســوه و 54 درصدی دكیمی اشاره كرد.
بــه گفته دكتــر ســمیعی درآمدهــای عملیاتی 
و ســود خالص شــركت در ســال 96 بــه ترتیب 
معــادل 23,474 و 830 میلیــارد ریــال بوده كه 
ســود عملیاتــی 11 درصــد و ســود خالص 62 
درصد نســبت به ســال قبل رشد داشــته است.

مدیر توانمند شركت در ادامه ارتقاء GMP و بازسازی 

خطوط تولید، مکانیزاسیون انبار مركزی پخش رازی، مشاركت با شریک خارجی جهت 
راه اندازی شركتی به منظور تامین مواد اولیه، تولید شیشه ویال، تولید پوكه كپسول، 
تولید رابر- استاپر، تولید پوكه آمپول، تولید قطره چشمی Single dose و تولید سرم 
و آب مقطر را  از جمله دستاوردهای حاصل شده شركت در سال مورد گزارش برشمرد.

وی همچنین تولیدات تحت لیسانس شركت از تولید ویال های آنتی بیوتیکی تزریقی 
شــركت آلمانی Elbert ، داروهای ضد سرطان شــامل داروهای شیمیایی و گروه 
Mab ها، تولید محصوالت شــركت لهستانی LeKam، تولید مکمل های شركت 
 Medicare تولید اســپری پودری و گازی شركت یونانی ،NHS Labs آمریکایی
و تولیــد محصوالت هومانا را از دیگر دســتاوردها و 
افتخارات كسب شــده مجموعه شفا دارو اعالم كرد 
. به گفته این مدیر خــوش فکر برای رفع انحصار و 
صرفه و صالح مجموعه، ســرمایه گذاری شفا دارو 
به شــركت های زیر مجموعه اعالم كــرده كه 30 
درصــد از فروش را به شــركت پخش غیر از پخش 
رازی )شــركت همگروه( داده و با سایر شركت های 
پخش نیز كار كنند. مدیرعامل شــفادارو همچنین 
اعالم داشت شــركت در پایان سال 96 معادل 632 
میلیارد ریال از شركت پخش توسعه دارویی رسا طلب 
دارد كه شــركت در این مورد تمام اقدامات قانونی را 
انجام داده و بحمداله به نتایج رســیده و مدیر عامل 
پخش رســا را بازداشــت كرده اند و همین جدیت و 
ادامه مســیر را برای رســیدن به دیگر مطالباتمان 
استمرار داده و از هیچ كوششی دریغ نخواهیم كرد.

دكتر منصور سمیعی كه رزومه درخشان او در صنعت 
دارو او را از بــزرگان و متولیان این صنعت ســاخته 
در مورد افزایش دوره وصول مطالبات شــركت اعالم 
داشــت در سال قبل برای از دست ندادن سهم بازار، 
شــركت مجبور به اعطای تخفیفات به داروخانه ها و 
شركت های پخش شد و برای آنها مقرر شده بود كه 
هزینه مالی نباید بیش از 8 درصد فروششــان باشد 
كه با نظارت و رصــد دقیق اعالم می دارم این مورد 
رعایت شده است. وی افزود اما برای سال جاری تقریبا 
تســهیالت را به صفر می رســانیم و برنامه داریم در 
داروخانه های خصوصی محصوالت را عرضه كنیم، زیرا 
بخش دولتی در پرداخت مطالبات دچار مشکل است. 
دكتر سمیعی البته یادآور گردید كه بخشی از تولیدات 
شــفادارو كه محصوالت انحصاری هستند و شركت 
مجبور است كه آنها را در بیمارستان های دولتی عرضه 
نماید كما فی السابق روند توزیع ادامه خواهد داشت.
مدیر ارشــد مجموعه همچنین در مورد پروژه قطره 
چشمی تولیدی گفت: این قطره تحت لیسانس یک 
شركت آلمانی تولید می شــود و قیمت آن نزدیک 
بــه قیمت داخلی خواهد بود و شــركت برای اینکه 
بتواند محصوالت خــود را صادر نمایــد با یک كار 
كارشناســی دقیق و تحلیل و رصد بازار با موفقیت 
توانست با یک شــركت آلمانی قرارداد منعقد سازد.
پایــان بخش گزارش این مدیر موفق اعالم این نکته 
بود كه با توجه به تغییرات مدیریتی كه در این شركت 

دكتر منصور ســمیعی چه بــه آن روز كــه در جبهه های 
جنوب و در جنگ 8 ســاله تحمیلی، ســال و مــاه و روزی 
نبود كه از منطقه و خط مقدم عقب بنشــیند و چه این كه 
در این ســنگر مدیریتی در صف اول خدمت به ملت حضور 
داشته باشــد نه باكش بوده از جانبازی و شهادت و نه باكش 
باشد از تهدید و تطمیع ســوء استفاده گران و... كه جانبازان 
مقدس این مرز و بوم پیشــترها هم جــان و تن و مال و آبرو 
ارزانی كرده اند در پی آرمان هایشــان بــرای ایران آباد و آزاد. 
پس با این كریمان در مجموعه ها اگر یکسویی باشد در اندک 
زمان شــركت به جهش در موفقیت ها نائل خواهد گشــت.
نوشــتن از مردی، مدیری كه در جبهه های حق علیه باطل 
و در صــف مقدم به جان ها نفس امید داده و به مرزها ثبات 
بخشیده و در سنگرهای خدمتی سازمانی، وزارتی و شركتی 
نشان داده كه با دكترین و دیسیپلین خاصی می تواند با تاكید 
بر تخصص و تعهد منابع انسانی به عنوان ارزشمند ترین دارایی 
ها یک مجموعه و تدوین برنامه های مدون مدیریتی و اجرای 
آن نقطه عطف و تحولی را در شــركت های تحت امرش رقم 
بزند كه دوست و دشمن بر موفقیت او شهادت و گواهی می 
دهند بسیار سخت و آسان است. سخت و آسان از آن جهت 
كه كارنامه او در ســنگرهای خدمت و جانی كه او در خدمت 
از خود عرضه می كند در قالب تعریف و تشبیه نگنجد. دكتر 
منصور سمیعی مدیری است متخصص، متعهد كه با درایت و 
تدبیر چه در سال های اقتصاد مقاومتی و چه در امسال با عنوان 
حمایت از تولید داخلی- كاالی ایرانی نشان داده كه می تواند 
از تهدیدها فرصت بسازد. به مدیرانی اینچنین توانمند، حاذق و 
سکان دار كشتی به ساحل رسانده در طوفان، این روزها سخت 
نیازمندیم كه این  درایت در مدیریت همان حلقه گمشده ایست 
كه می تواند برای مردم ایران زمین رونق و پیشرفت و دلشادی 
به ارمغان بیاورد . خدایتان قوت و دستتان پر توان یا علی مدد .
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اتفاق افتاده مدیریت جدید در حال برنامه ریزی برای بازارگردانی است  كه این مهم 
می تواند در بازارگردانی و باال نگه داشتن nav شركت نقشی درخور و مهم ایفاء كند 
و باعث افزایش ارزش آفرینی و رشد سودآوری برای سهامداران و ذینفعان خود شود.

پیام هیات مدیره
بانــام و یاد خداوند متعال و صلوات بر محمد و آل محمــد )ص( و با درورد بیکران 
بر ارواح طیبه شــهیدان و بنیان گذار جمهوری اسالمي ایران و با آرزوی سالمتي و 
طول عمر رهبر معظم انقالب اسالمي حضرت آیت العظمي خامنه ای مدظله العالي، 
هیات مدیره شركت به نمایندگي از طرف كلیه مدیران و كاركنان مجموعه شفادارو 
ضمن خیرمقدم به سهامداران محترم به استحضار مي رساند ما بعنوان امین و حافظ 
منافع سهامداران ارجمند در راســتای حفظ و حراست و ارتقاء كارایي و اثربخشي 
ســرمایه های مالي و انســاني گروه با تمامي استعداد، نهایت تالش و همت خود را 
معطوف به دستیابي به اهداف مجموعه شفا دارو در چارچوب برنامه های راهبردی 
و بودجــه های مصوب نموده و انتظار داریم با اســتعانت از الطاف الهي و حمایت و 
هدایت اعضاء محترم مجمع و سعي و تالش فزاینده، بتوانیم در چارچوب اصول اقتصاد 
مقاومتي،تولید و اشتغال پایدار سهمي مناسب در عرصه اقتصاد كشور داشته باشیم 
. بدین منظور محور برنامه ریزی كالن و اجرای عملیات به شرح زیر تقدیم میشود
جلب رضایتمندی جامعه در بهبود و سالمتي با ارتقاء سطح كیفي محصوالت تولیدی.

ایجاد آرامش و اطمینان برای ســهامداران محترم نسبت به كارگیری بهینه منابع 
سرمایه ای شركت با هدف ثبات و سودآوری مناسب

نگاهي اجمالي به صنعت دارو در ساختار اقتصادی كشور
صنعت دارو از جمله صنایع باالدستي بوده كه در حوزه سالمت جامعه نقش بي بدیلي 
را بر عهده داشته و همراه و بي وقفه حفظ و پایداری سالمت انسانها را به عنوان هدفي 
متعالي مورد توجه قرار داده است این صنعت بدلیل دانش بنیان بودن و تکنولوژی 
پیشرفته و پیچیده و مزیتهای نسبي رقابت و هزینه های بروز آوری استانداردها در 
بین صنایع از وضعیتي متمایز برخوردار مي باشد. صنعت دارو صنعتي آینده محور 
بوده به بیان دیگر هدف اصلي این صنعت توجه ویژه به دورنمایي آینده یا پیدا نمودن 
پاسخ به نیازها و چالشهای سالمت جامعه میباشد. همچنین درصد تطبیق با زمان 
در این صنعت نســبت به سایر صنایع فزوني داشته بهمین لحاظ انجام هزینه های 
سرمایه ای و تحقیق و توســعه در این صنعت دارای اهمیت ویژه و شاهراه ورود به 
بازارهای جهاني میباشــد، در ایران با توجه به قالب های فرهنگي و اصول و مباني 
الهي و اخالقي این صنعت از دیرباز دارای قدمت و اثربخشي در سالمت جامعه بوده 
و پس از پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمي با اتخاذ تدابیر و سیاستهای بنیادین و 
تحول عمیقي در تولید داروهای ژنریک به وقوع پیوسته است لیکن با توجه به گستره 
به روزآوری صنعت دارو برداشــت گامهای اثربخش مســتمر در تولید و خودكفایي 
نیاز دارویي كشــور نیاز حمایتهــای راهبردی و كمک به اصــالح و بهینه نمودن 
چرخه تولید و توزیع با فرصت اســتفاده از ابزارهای عالي نوین مورد تاكید میباشد.

اهم اقدامات صورت پذیرفته طي سال مالي مورد گزارش :
1- پرداخت بدهی به شــركتهای ســرمایه گذار بابت مطالبات سود سهام به مبلغ 

649,075 میلیون ریال.
2- افزایش سرمایه برخی از شركتهای گروه بمنظور تامین منابع الزم جهت حفظ 
موقعیت شــركت ها در صنعت با توجه به لزوم اصالح استانداردهای صنعت دارو ) 

GMP ( و طرحهای توسعه ای.

3- انعقاد تفاهم نامه با شــركتهای دارویی و مشاوره ای منتخب خارجی به منظور 
تولید تحت لیسانس داروهای تخصصی )از جمله داروهای ضد سرطان( و مکمل ها و 
انواع اسپری های استنشاقی به صورت گاز و پودر و همچنین بهسازی خطوط تولید 
شركت های زیر مجموعه به منظور ارتقاء GMP خطوط تولید جهت گرفتن تاییدیه 

های بین المللی.
4- شروع فعالیت شركت دارو آفرین شفا در زمینه بازرگانی، تامین مواد اولیه مورد نیاز 
گروه، مذاكره و انجام پروژه های مهندسی و باز سازی خطوط در شركت های گروه.
5- بهسازی و بازسازی خطوط تولید به منظور افزایش كیفیت تولید و بهره وری و 

 GMP لزوم رعایت استانداردهای
6- تکمیل واحد تولید شیشه ویال جامدات غیر آنتی بیوتیک در شركتهای گروه .
7- آغــاز اجــرای پروژه هــای تولید پوكــه كپســول و محلول هــای تزریقی.

8 - راه اندازی سیستم های GPS خودروها ، Data logger آنالین و تکمیل ناوگان 
حمل و نقل پخش
برنامه های آتي :

برنامه ریزی به منظور برخورداری از توانمندی رقابتي در زمینه تولید محصوالت بایوتک.
انجام مطالعات اقتصادی و ایجاد هماهنگي های الزم بین شركتهای گروه در زمینه 
تامین مواد اولیه ، ادغام و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود به منظور هم افزایي و 
بهره وری بیشتر با استقرار كمیته های تخصصي از جمله كمیته صادرات و بازرگاني.
تعامل با وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکي در خصوص اخذ پروانه ساخت 
اقالم دارویي سودآور و مورد نیاز جامعه و جایگزیني و تکمیل ظرفیتهای موجود در 

شركتهای گروه.
ادامه روند پي گیری نظارتي و كنترلي موثر بر فعالیت و عملکرد شركتهای گروه توسط 
واحد حسابرســي داخلي با برنامه ریزی های انجام شده توسط كمیته حسابرسي.

برنامه ریزی در جهت افزایش سهم صادرات گروه.
 فراهم نمودن زمینه انجام افزایش سرمایه شركت با توجه به افزایش سرمایه شركتهای 

گروه .
 توسعه سبد محصوالت جدید در زمینه آنکولوژی، قلب و عروق، پنم های تزریقي و 
محصوالت با تکنولوژی باال و جامدات غیر آنتي بیوتیکي و ویال های تزریقي بیمارستاني.
تکمیل و راه اندازی خطوط تولید جدید به منظور تولید محصوالت دارویي سافت ژل 
ویژه، قطره های سینگل دوز، آنتي بیوتیک های تزریقي تحت لیسانس و به صورت 

مشاركتي.
 مکانیــزه كردن انبارهای مراكز توزیع بــا توجه به مذاكرات مقدماتي بعمل آمده با 

شركتهای اروپایي و آسیایي.
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افزایش فروش و رشد سودآوری
پتروشیمی پارس بورس را خوشحال کرد

مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام شركت پتروشیمی پارس)سهامی عام( 
مورخ 1397/4/31 در محل ضلع غربی ورزشــگاه آزادی، سالن ایرانیان برگزار گردید.

در این مجمع كه با حضور بیش از 94/67 درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء 
هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای افشار سركانیان كه جنابان مرتضی رحیمیان و سیدجعفر علوی 
معلم در مقام نظار اول و دوم و آقای مسعود حسنی 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 و با تقسیم سود 4,750 ریال به كار خود پایان دادند.

در ابتدا مجمع مهندس حسنی، مدیرعامل »پارس« به تشریح عملکرد سال گذشته این 
مجموعه پرداخت و گفت: باتوجه به برخی عوامل از قبیل عدم تامین به موقع یوتیلیتی از 
سوی پتروشیمی مبین، تغییر آنالیز خوراک و تعمیرات برخی پاالیشگاه های باالدستی، 
تولید سال گذشته سه میلیون و 896 هزار تن بود بود كه تحقق 93 درصدی تولید بودجه 
شده را نشان می دهد. اما با برنامه ریزی های دقیق و پیاده سازی اهداف از پیش تعیین شده 
تالش داریم كه سال 97 را با تولید چهار میلیون و 481 هزار تنی محصول به پایان برسانیم.

مهندس حسنی مدیر مدبر و كاربلد شركت در ادامه به میزان فروش و روند سودآوری 
شــركت اشاره كرد و گفت: مجموعا در سال گذشته بالغ بر شش هزار و 665 میلیارد 
تومان )ســه میلیون و 437 هزار تن( فروش خالص محصوالت داشتیم كه  این رقم 
افزایش 20 درصدی نسبت به سال 95 را نشان می دهد. حسنی این نکته را نیز یادآور 
شــد كه باوجود كاهش اندک تولید نسبت به ســال 95 اما با رشد فروش توانستیم 
ســودآوری مجموعه را از دو هزار و 484 میلیارد تومان در ســال 95 به سه هزار و 50 
میلیارد تومان در سال 96 برسانیم كه این رقم حتی فراتر از میزان پیش بینی ها )در 
ابتدای ســال 96 شركت پیش بینی كرده بود در سال مذكور بالغ بر یک هزار و 941 
میلیارد تومان ســود خالص كسب كند( بود. وی اضافه كرد در مجموع سال 96 سود 
عملیاتی با رشــد 22 درصدی، سود غیرعملیاتی با رشد 24 درصدی، سود خالص با 
افزایش 23 درصدی و ناخالص با رشد 16 درصدی همراه شد. البته الزم به ذكر است 
كه پتروشیمی پارس با تولید 40 درصد از گاز LPG  و 80 درصد تولید منومر استایرن 
بزرگترین صادر كننده LPG كشــور است كه این امر شركت را تا سال 1402 معاف 
از مالیات كرده اســت. سکاندار شركت پتروشــیمی پارس كه نشان داده چه حاذق و 
كاركشــته در بازار سرمایه می باشــد با اعالم اینکه شركت آریا ساسول؛ یک شریک 
ســودآور برای مجمع می باشــد اضافه نمود از آن جا كه پتروشیمی پارس شریک و 
سهامدار 50 درصدی آریا ساسول است و این شركت سود دو هزار و 41 میلیارد تومانی 
حاصل كرده، كه به این ترتیب در ســال گذشــته بیش از هزار میلیارد تومان از سود 
آن شركت به مجموعه پارس تعلق گرفته است. همچنین گفتنی است روند شركت 
پتروشیمی آریا ساسول در سال 96 با افزایش 25 درصدی سود خالص همراه بوده است.

پــس از اتمام بخــش گزارش عملکــرد فعالیت هیات مدیره در ســال گذشــته، 
مهندس حســنی به دو نکته مهم نیز اشــاره كرد: نخســت، تاب آوری در شــرایط 
جدیــد اقتصادی و ســپس تامین قطعات و تجهیــزات الزم برای ســال های آتی.

در این بین مدیرعامل »پارس« به مسئله تحریم ا و شرایط جدید اقتصادی كشور گریزی 
زد و گفت: یکی از مســائل با اهمیت، افزایش تاب آوری هر شــركت در مقابل شرایط 
از پیش تعیین نشــده است. از این رو در این مجموعه نیز سعی كردیم با هم اندیشی، 
تدابیری در خصوص حفظ ثبات سودآوری و مقابله با تحریم های احتمالی بی اندیشیم. 
یکی از راهکارهای پیش رو، تنوع بخشــی به مشــتریان در عرصه بین الملل است.

وی همچنیــن در خصوص پاســخ به ســوال یکی از ســهامداران در مــورد نحوه 
مواجه شــركت با شــرایط تحریم، گفت: باتوجه به تجربیات اندوخته شــده از سال 

هــای 91 و 92، كارگــروه خاصی در شــركت ایجاد نموده و در حال تنظیم ســند 
ویژه ای بــرای آماده ســازی راهکارهای مختلف برای پوشــش ریســک حاصل از 
تحریــم و آثار آن در حوزه های مالــی و نقل وانتقال پول و همچنین تولید و فروش 
هســتیم و برای تمام ریســک های موجود، برنامه مدون خاصی تنظیم شده است.
وی البته بــه نکته دیگری در خصوص مواجه با تحریم ها اشــاره كرد و گفت: برای 
مقابله با آثار احتمالی تحریم ها، كارگزارن فروش تعیین نموده ایم كه البته ضمانت ها 
و وثایق محکمی از این كارگزارن اخذ نموده ایم. مورد دیگر اینکه، به جهت حفظ ثبات 
در فرآیند عملیات شــركت، در سال گذشته اقدام به خرید تجهزات و قطعات یدكی 
مورد نیاز برای ســه سال آینده كردیم كه از بابت تامین قطعه نگرانی خاصی نداریم.

خالصه عملكرد شركت پتروشیمی پارس در سال 1396
شركت پتروشیمی پارس در سال 1396 جمعاً موفق به تولید 3/898/263 تن محصول 
گردیده اســت كه 2/817/204 تن در واحد استحصال اتان)شامل اتان،پروپان، بوتان 
وگســولین( و 1/081/059 تن درواحدهاي اتیل بنزن و اســتایرن منومرمی باشــد. 
مجموع كل فروش این شركت 3/437/105  تن می باشد كه به شرح ذیل تفکیک میگردد:
 C2 مجموع فروش داخلی جمعاً 1/916/360 تن بوده كه شامل 1/610/912 تن سهم واحد
)اتان ، پروپان ، بوتان و گسولین( و  305/448 تن سهم واحد SM )استایرن منومر( می باشد. 
مجموع فروش صادراتی جمعاً 1/520/745 تن بوده كه شامل 1/274/596 تن سهم 
واحد C2 )پروپان و بوتان( و 246/149 تن سهم واحد SM )استایرن منومر( می باشد.

از دیگر اقدامات برجسته اي است كه شركت پتروشیمی پارس در سال 1396 موفق به 
انجام آنها گردید به شرح ذیل می باشد: 

-  بزرگترین صادر كننده دریایی محصوالت گاز مایع )LPG ( و استایرن منومر
-  بزرگترین تولید كننده محصوالت مختلف شامل : اتان ، پروپان ، بوتان ، گسولین ، 

اتیل بنزن و استایرن منومر 
- كسب نشان زرین بلوغ و مدیریت ایرانی در صنعت پتروشیمی در هشتمین اجالس 

مدیران و روساي شركت هاي بزرگ تولیدي و خدماتی
- كســب مجدد عنوان شــركت برتر صادرات گرا در بین پانصد شــركت برتر ایران
- دریافت لوح تقدیرســرآمدان اقتصاد ایران از اجالس سرآمدان اقتصاد ایران )1396(

- كســب رتبه اول از نظر بهره وري كل عوامل در گروه فــراورده هاي نفتی ایران در 
نوزدهمین سال رتبه بندي سازمان مدیریت صنعتی ایران )1395(

- دریافت تندیس بلورین در اولین دوره جایزه سرآمدي و بهبود مستمر صنعت نفت 
- اخذ تندیس بلورین براي دومین مرتبه از پانزدهمین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی 
- اخذ تندیس بلورین براي چهارمین سال پیاپی در هشتمین دوره جایزه تعالی صنعت 

پتروشیمی )سال 1396(
- دریافت تندیس سیمین از نوزدهمین همایش ملی واحد هاي صنعتی و خدماتی سبز 
- كسب رتبه اول بهره وري كل عوامل در گروه فرآورده هاي نفتی، كسب رتبه 32 از 
نظر شاخص فروش)سال مالی 1395( و كسب رتبه  اول از نظر شاخص بازده فروش در 

گروه فرآورده هاي نفتی در رتبه بندي 500 شركت برتر ایران
برنامه هیأت مدیره براي آینده :

-1 افزایش راندمان كار و ارتقاء سطح بهره وري در راستاي استفاده بهینه از منابع موجود 
بمنظور افزایش صرفه اقتصادي

-2 برنامه ریزي جهت افزایش سودآوري شركت با توجه به روند رو به رشد سال 1397
-3 برنامه ریزي جهت افزایش میزان تولید و تحقق برنامه تولید

-4 برنامه ریزي جهت كم نمودن فاصله تولید واقعی نسبت به ظرفیت اسمی
-5 افزایش سطح دانش و تخصص علمی كاركنان

-6 استقرار سیستمهاي نوین مدیریتی و استانداردهاي بین المللی و ارتقاء تداوم روند 
جایگاه شركت در بهره وري و تعالی سازمانی
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تلفیق تولید و تجارت ؛ راهکار مدیریت دانا 
تاثیر تحریم ها ، التهاب ارزی و دالیل افزایش فروش

بهپاک یکی از شركت های فعال در حوزه تولید مواد غذایی است این شركت با وجود تحریم 
های احتمالی و شرایط حاكم بر كلیت اقتصاد توانسته كمترین ریسک را داشته باشد و در 
برخی موارد حتی تحریم های احتمالی را به فرصت تبدیل كرده است. صنعت روغنکشی 
با وجودی كه در دنیا با حاشیه سود زیادی روبرو نیست اما بهپاک توانسته با تلفیق تولید و 
تجارت سود خوبی از بابت عملیات خود محقق كند. دكتر علیرضا شریفی مدیر عامل شركت 
صنعتی بهپاک از عملکرد و برنامه های شركت تا پایان سال مالی جاری سخن گفته است.
*آیا روند افزایش فروش كه در كدال اعالم شده است ادامه دار خواهد بود؟*

اگر عملکرد 10 ساله راببینید تقریبا همواره صعودی بوده است و شاخصه های اصلی 
و كالن عملکردی تقریبا یک روند رو به رشد داشته است. امسال هم بهتر از گذشته 
چشم انداز ترسیم شده و 962 میلیارد تومان فروش آخرین بودجه ماست و هر تغییری 
كه متصور باشیم به بازار ارسال خواهیم كرد. تعدیل قابل توجهی برای EPS داشتیم و 
عملکرد 7 ماهه هم تایید می كند در 7 ماهه گذشته 450 میلیارد تومان فروش واقعی 
داشتیم. معموال نیمه دوم سال شرایط بهتر می شود البته با توجه به اینکه سال مالی 
بهپاک سال مالی پایان دی ماه است، این بهبود شرایط در صورت های سه ماهه اول سال 
مالی بعد ما ثبت می شود. تاكنون پیش بینی سود هر سهم را در دو مرحله تعدیل كرده 
ایم. در مرحله اول از 534 ریال به 591 ریال و در مرحله دوم به 868ریال و در مجموع 
تا كنون 62 درصد تعدیل مثبت در پیش بینی داشته ایم. 29 درصد در فروش افزایش 
پیش بینی داریم و 57 درصد در سود خالص قبل از كسر مالیات، پیش بینی می كنیم 
سود ما به 35 میلیارد تومان برسد و بر همین مبنا ای پی اس 86 تومان را اعالم كردیم 
، كه در 6 ماه اول 423 ریال ودر 7 ماهه 455 ریال ریال محقق شده است.تقریبا دو برابر 
این میزان تا پایان سال مالی محقق خواهد شد. در بحث سود آوری در سال مالی گذشته 
سود عملیاتی بیش از 50 میلیارد تومان داشتیم كه با توجه به هزینه های مالی این سود 
قدری كاهش داشت امسال هم هزینه های مالی ما افزایشی است اما خوشبختانه در 

مقابل بیش از این افزایش هزینه مالی افزایش فروش وسود ناویژه خواهیم داشت.
در سال مالی فعلی حدود 50 میلیارد تومان اعم از هزینه بهره بانک ها و هزینه بهره 
ری فاینانس و هزینه های ناشــی از تسعیر ارز را داریم و امسال هم پیش بینی نشان 
می دهد عملکرد خوبی داشــته باشــیم، از حیث فروش و شاخص های عملکردی

*آیا تحریم ها مجموعه را با مشكلی روبرو نخواهد كرد؟*
به نظر من شرایط پیش رو برای ما تهدید نیست ممکن است فرصت نباشد اما تهدید هم نیست 
ما تمام این سال ها را تجربه كرده ایم در سخت ترین شرایط تحریم از ایاالت متحده بار آوردیم

خوشــبختانه »OFAK license« را داریم و همین االن یک كشــتی دانه سویا از 
لوییزیانا آمریکا بارگیری شــده است به مقصد ایران، بنابراین احساس خطر از حیث 
تامین منابع و انتقال پــول نداریم.دولت هم از این صنعت و تامین مایحتاج ضروری 
مــردم حمایت های الزم را داد. جلســات متعدد برای این موضوع برگزار می شــود.

*نرخ تسعیر ارز برای مجموعه شما با چه قیمتی است؟ *
تالش داریم انتظار سهامداران و دیگر ذی نفعان را با تجمیع تجارت و تولید محقق كنیم 
و طبق قولی كه دولت داده است هزینه دالر برای ما 3800 محاسبه می شود. اگر بنابر 
پرداخت مابه التفاوتی باشد قاعدتا پرداخت این مابه التفاوت را نمی توان گفت در عملکرد بی 
تاثیر است ، اما اگر حتی به هر دلیلی این مهم عملیاتی نشود بازما به اهداف خود می رسیم.
*علت این كه چندان از بابت عدم پرداخت یارانه ارزی نگران نیستید ، چیست؟ *
یکــی از مــواردی كه منشــا بركــت برای مــا بــوده اســت و امیدواریــم ادامه 
دار هــم باشــد افزایــش تولیــد و افزایــش فــروش هــای اعتبــاری اســت.

این دوعامل منجر به بهبود عملکرد شــده است ما در اثر فروش های اعتباری یعنی 
گذار از فروش های نقدی به اعتباری عمال ســود ناویژه بیشــتری را محقق كردیم.

كل حاشــیه ســود روغن كشــی حدود 1 تا 2 درصد اســت در حالی كه در فروش 
های اعتباری می توانیم درآمد بیشــتری داشــته باشــیم چون با هزینه های بهره 
نازل تامین مالی می كنیم. البته ریســک می كنیم برای تامین مالی و ری فاینانس 
از ای آی اچ هامبــورگ و تجــارت پاریس اما تاكنون ریســک ما بــرای تغییر نرخ 
ارز مثبت بوده اســت و حســاب شــده و با مطالعه این اقدامات صــورت می گیرد.

تغییر نرخ ارز یا كاهش ارزش ریال بین نرخ روز معامله اسناد و یک سال پس از معامله اسناد 
كه سر رسید تسویه حساب با تجارت پاریس یا ای آی اچ هامبورگ است این تغییر كمتر 
است از نرخی كه در فروش های اعتباری اعمال می كنیم تقاضل بین نرخ فروش های 
نسیه ما و تامین مالی سود خوبی ایجاد می كند و حاشیه سود شركت را افزایش می دهد.
شــركت افزایش تولید داشــت و امســال بیش از 24 درصد افزایــش تولید داریم 
و هــر چه تولید افزایــش یابد با توجه به اینکــه هزینه های ثابت را پوشــش می 
دهیم  وارد حاشــیه ســود بیشــتری می شــویم. باید به این مســاله توجه داشت 
كــه به ما قــول دالر با نــرخ 3800 تومــان را داده اند كه امیدواریم محقق شــود.

*آیا افزایش فروش های اعتباری منجر به ســوخت مطالبات نمی شود؟ *
فــروش هــای اعتباری در كنــار اخذ تضامین بســیار معتبر اســت و تاكنون یک 
ریال پول ما ســوخت نشــده اســت چون تضامین بســیار معتبر داریم و ضعیف 
ترین تضمینی كه اخــذ می كنیم وثیقه ملکی چهار برابر بدهی اســت. همچنین 
ضمانــت نامــه های بانکی بانک های و ال ســی هــای معتبر از بانک هــا را داریم

مهمتریــن نگرانی موجــود در صنعت ما كمبود نقدینگی اســت این مشــکل را 
برطرف كردیم و نه تنها كمبود نقدینگی نداشــتیم كه تزریق منابع هم داشتیم،در 
كنــار افزایش تولیــد پیش بینی هــای صورت گرفتــه را محقــق خواهیم كرد.

*آیا افزایش نرخ خواهید داشت؟ *
بعید اســت دولت اجازه افزایش نرخ كنجاله ســویا را بدهــد در حال حاضر این نرخ 
2200 تومــان اســت، ضمن اینکه حتی اگر دولــت از فردا قیمــت را ازاد كند بازار 
جاذبــه بیش از این نرخ هــا را ندارد، این قیمت رقم منصفانه ای اســت و دولت در 
صنعت ما رفتار عرضه و تقاضا را به رســمیت شناخته است، كنجاله از سال گذشته 
تا كنون 600 تومان افزایش نرخ داشــته و اعداد امروز اعداد خوبی است . در گذشته 
حاشــیه ســود روغم كشــی به گونه ای بود كه حتی پول دانه هم در نمی آمد ولی 
االن قیمت هادر شــرایط خوبی اســت.در همه جای دنیا حاشیه سود 0/5 درصد و 1 
درصد است ولی حاشیه ســود ما به خاطر تلفیق تجارت و تولید ارقام باالتری است.

*طرح توسعه به كجا رسید؟ *
این طرح برای افزابش ظرفیت تولید پروتیئن بود كه با توجه به كارشناسی های صورت 
گرفته فعال مسکوت مانده و ماشین آالت اكسترودر بولر از خارج خریدار نشده اما در 
برنامه داریم تا ماشــین آالت اكسترودر داخلی را جایگزین كنیم. ضمنا در این بخش 
االن هم از 100 درصد ظرفیت اســتفاده نمی شود و با 90 درصد ظرفیت تولید می 
كنیم. خوشبختانه امسال پروتئین ما فروش قابل توجهی دارد. زمانی كه كنجاله گران 
می شود تولید پروتئین كاهشی می شود چون ماده اولیه رقبا كنجاله است اما چون 
ماده اولیه ما در تولید پروتئین بلغور اســت ما با روند كاهش تولید روبرو نمی شویم.
با توجه به این شرایط مجموعه با ظرفیت كامل برای تولید پروتئین سویا فعال است.

*ال سی ها با چه ارزی باز می شود؟*
پیشــتر بــا یــورو بــوده ولــی اخیــرا لیــر و روبــل را نیــز وارد مــدار كردیم. 
ممکــن اســت تحریــم ها قــدری راه را دشــوار كند اما مشــکل ســاز نیســت 
حــدس مــی زنیم كــه مشــکل خاصی صنعــت مــا را تهدیــد نخواهــد كرد.

*در بحث روغن مشكل تولید ندارید؟ *
اخیرا ثبت سفارش روغن خام با مشکالتی روبرو بود اما این اتفاق برای ما فرصت است چون 
تولید روغن خام داریم. اما برای صنعت تصفیه روغن ممکن است مشکالتی را ایجاد كند. 
ظاهرا این مشکل در حال رفع شدن است و قیمت روغن خام در این 5-6 ماه از 3300 
تومان به 3800 تومان رسیده است و حدود 400 تومان باال رفته، اما عنصر استراتژیک 
در سبد تولیدات ما كنجاله است نه روغن خام چون كنجاله سهم بیشتری در گردش 
عملیات ما دارد ولی در هر حال شرایط قیمت های روغن خام هم شرایط خوبی است.
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گروه توسعه ملی؛ غرور آفرین برای یک ملت 
مهندس خداداد غریب پور نشان داد که می تواند

روزی كه در مسند فرمانداری نشسته بود بخوبی یافت كه خدمت و سرمایه دو بال 
پرواز پیشرفت می باشند و می بایست چگونه باید به كجا سامان یابند. اندک اندک كه 
دایره كاری را طی می كرد این اندیشه خدمت قوت بیشتری در او می گرفت و این 
مدیر متخصص و متعهد آبدیده تر و با تجربه تر گردید. در مراحل كاری به پتروشیمی 
شازند كه سکاندار پیشتر بود تحول در اندیشه وعلم و عمل در كنار هم بودن  را آغازید 
و چنان تحولی در آن شركت به وجود آورد كه تا آن روز نبود. و ِخشت ِخشت بنایی 
ساخت ماندگار از یک شركت دانش بنیان كه یک نسل بدان كار باید نهاد... همین 
كرده ها و كارنامه ها بود كه در این كشور برندی نو در دكترین مدیریت تدوین ساخت.
خبر ســکانداری شركت ســرمایه گذاری گروه توسعه ملی )سهامی عام( جبهه ی 
دیگری برای آن اندیشــه های خدمت بی منــت و بی ادعا بود. پس دوباره دكترین 
خود را پیاده ســاخت و مهره های صفحه را چید، پیاده نظام را با پشتوانه محکم به 
صف كشید و هر یک در كار، كارنامه ای عرضه كردند كه تحسین همگان را به همراه 
داشت. كاتب این سطور برای این شهادت، در تمامی مجامع شركت های زیرمجموعه 
شخصا حضور یافتم و به سبقه نیم قرن سردبیری و مدیرمسئولی بیش از 30 روزنامه 

و نشــریه و ... شــهادت می دهم كه جناب مهندس خداداد عزیزی آن چنان ناب، 
چیدمان كردی و خوش، عرضه كار شد كه دلها شاد و دعاگوی بسیار ایجاب و مملکت 
زین خدمت خادمان سربلند... مردان كار به روز كار، خود می شوند و به یاد فرموده 
سکان دار انقالب كه فرمود ما می توانیم و شما تجلی كردید كه خواستن توانستن 
است و طنین صلواتی كه پخش شد در ســالن به تایید دستاوردهای درخشانتان.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شــركت سرمایه گذاری گروه توسعه 
ملی )سهامی عام( مورخ 1397/04/24در محل تهران حوزه هنری سازمان تبلیغات 
اسالمی برگزار گردید. در این مجمع كه با حضور 81/13 درصد سهامداران حقیقی 
و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای علی شیخی بود، كه آقای 
نعیم جهانگیر و خانم معصومه رضایی در مقام نظار اول و دوم و آقای كوروش امانی 
به عنــوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند. درادامه با قرائــت گزارش هیات مدیره به 
مجمع مربوط به اهم فعالیتهای 478صورت پذیرفته در طی ســال مالی منتهی به 
1396/12/29 و پس از اســتماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان 
با طنیــن صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول 
ماده 129 با تقســیم ســود 500 ریال به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.

)EPS( سود هر سهم

ســود واقعی هر سهم برای ســال مالی 1396 مبلغ 578 ریال بوده كه این رقم در 
اولین پیش بینی حسابرســی شــده شــركت در تاریخ 1395/12/24 ، مبلغ 520 
ریال اعالم گردیده بود. پس از آن نیز مراتب تغییر در ســود پیش بینی شــده در 
مقاطــع مختلف و در زمان مقرر از طریق اعالم به ســازمان بــورس و اوراق بهادار 
تهران به اطالع عمومی رســیده اســت الزم به ذكر اســت كه از مبلغ 578 ریال 
ســود واقعی هر ســهم ســال جاری، مبلغ 82 ریال به ازای هر ســهم به اندوخته 
ســرمایه ای و 29 ریال به حســاب اندوخته قانونی منتقل می گردد و مابقی قابل 
تقســیم بین ســهامداران و یا قابل انتقال به حســاب ســود انباشــته می باشد.

خالص ارزش دارایی ها به ازای هر سهم
به طوریکه ســهامدارن محترم اســتحضار دارند NAV معیاری اســت كه ارزش 
ســهام شــركت های ســرمایه گذاری معموال براســاس درصدی از آن مشخص 
می گردد لیکن با احتســاب ســایر عوامل موثر، نرخ نهایی ســهام بــازار تعیین و 
مــورد ارزیابی قار می گیرد. ارزش مذكور براســاس قیمت بازار ســهام شــركت 
های ســرمایه پذیر در بورس و ارزش دفتری شــركت های غیربورســی در تاریخ 

1396/12/29 رقم 2/985 ریال به ازای هر ســهم بوده كه در مقایسه با رقم ابتدای 
ســال )2/841 ریال( مبلغ 144 ریال معادل 5/06 درصد افزایش داشــته اســت.

پیام هیات مدیره
اعضای هیات مدیره به نمایندگی از طرف كلیه كاركنان مجموعه ی شركت سرمایه 
گذاری گروه توسعه ملی، اعتماد ایشان را سپاس گفته و مراتب قدردانی خود را ابراز 
می نمایند. عملکرد سال گذشته شركت نشان می دهد علی رغم ركود نسبی حاكم 
بر فضای اقتصادی كشــور، مساعی كاركنان و مدیران شركت موجب شده است در 
كنار اصالح ساختارهای مالی و عملیاتی و توجه به ارتقاء بهره وری ، افزایش كارآیی 
و شاخص های اقتصاد مقاومتی ، گروه توسعه ملی بتواند در تحقق و پیشبرد موثر 
پروژه های سرمایه ای خود موفق و با اصالح سبدهای سرمایه گذاری شركت های زیر 
مجموعه ، در جهت كسب منافع اقتصادی بلند مدت ، كاهش ریسک و افزایش ارزش 

بازار گام های بزرگی بردارد .
هیات مدیره شركت معتقد است كه امانت دار سهامداران محترم بوده و به منظور حفظ 
و حراست امانت واگذار شده ، وظیفه خود می داندكه از هیچ كوشش و تالشی دریغ 
نورزیده و در راستای تحقق این هدف و به منظور ادامه روند پویایی و موفقیت شركت و 
استفاده بهینه از موقعیت های بازار سرمایه و همچنین بازار گردانی سهام گروه و افزودن 
حجم سرمایه گذاری ها، اقدامات اساسی الزم را به عمل آورده و برنامه ریزی های خود 
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را بر اســاس رضایتمندی ، حفظ و ارتقای منافع و ثروت سهامداران بنا نهاده است .
هیــات مدیره شــركت معتقد اســت تمامی افتخــارات و موفقیت های كســب 
شــده در ســایه حمایت بی دریغ و به پشــتوانه ســهامداران محترم حاصل شده 
اســت . در همین راســتا تعامل مطلوب و بیان انتقادات ســازنده شما سهامداران 
محتــرم مطمئنا راه موفقیت هرچه بیشــتر مــا را در آینده همــوار خواهد نمود .

امید اســت با توكل بــه ذات باری تعالی ،كار تیمی، مســئولیت پذیــری و انجام 
درســت كار درســت و با كوشش مســتمر كلیه مدیران و كاركنان ، شاهد رشد و 
شــکوفایی روز افزون شركت و افزایش ثروت ســهامداران در سال های آتی باشیم

استراتژی های آتی و برنامه های عملیاتی
اهــم اســتراتژی هــای شــركت ســرمایه گــذاری گــروه توســعه ملــی
1- ســرمایه گذاری و مشــاركت در طر ح هــا و پروژه های صنعــت نفت، گاز و 
پتروشــیمی و صنایع پایین دســتی از جمله ســرمایه گذاری در طرح شــركت 
صنایع پتروشــیمی بین الملل قشــم و ایجاد هلدینگ تخصصــی در این صنعت.

2- تالش برای فروش شــركت ها به صورت اقتصادی و حفظ منافع سهامداران در 
راستای اجرای قوانین مربوطه

3- توســعه سرمایه گذاری در شركت ها و فعالیت های دانش بنیان توسط شركت 
كارآفرینان سبز خلیج فارس با تمركز بر حوزه های كسب وكار گروه در راستای كمک 

به تحقق اقتصاد دانش بنیان.
4- ورود بــه عرصــه بازرگانــی و تجارت های كالن با تقویت شــركت توســعه 
بیــن الملل تجــارت ملی بــه منظور گســترش فعالیت هــای تجــاری گروه.
5- تداوم حضور در صنعت سیمان و تالش برای افزایش تأثیرگذاری بر بازار سیمان كشور.
6- تداوم حضور مؤثر در بورس و اوراق بهادار از طریق شركت سرمایه گذاری توسعه 
ملی و نقش فعال در صنعت سرمایه گذاری و واسطه گری مالی از قبیل تأسیس صندو 

قهای سرمایه گذاری.
7- بهینه سازی، بررسی سیســتماتیک و دائمی شركت های موجود در پرتفوی و 

واگذاری برخی شركت های مدیریتی و بلوكی گروه.
8- طراحی نظام جامع مدیریت بهره ور شركت های تابعه.

9- ارتقــاء بهره وری شــركت های تابعــه و افزایش بازدهی دارایی هــا از طریق:
- اصالح، بروزرسانی و بهینه سازی روش های تولید و كاهش بهای تمام شده محصوالت.

- بهبــود روش هــای بازاریابی، تنــوع روش های فــروش و ارتقاء جایــگاه برند. 
- افزایش سهم فناوری و نوآوری از ارزش افزوده كل

10- ارتقاء توانمندی های فناورانه و توسعه كسب وكارهای جدید در راستای تکمیل 
زنجیره ارزش محصوالت با مالحظات:

انســانی. هــای  ســرمایه  ارتقــاء  و  توانمندســازی  نخبــگان،  جــذب   -

- پیاده سازی نظام مشاركت متخصصان داخلی شركت ها و تأمین زیرساخت های الزم.
- طراحــی نظام نوآوری بــاز در هلدینگ های زیرمجموعه بــا هدف بهره مندی 
حداكثری از توانمندی های فناورانه و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری محیطی.

- مشاركت با بخش خصوصی خو ش نام، باسابقه و حرفه ای در توسعه پروژه های 
كسب وكار جدید. 

11- طراحی و پیاده سازی نظام حکم رانی خوب جهت ارتقاء كیفیت راهبری شركت 
های تابعه با مالحظات زیر:

- به حداقل رساندن موانع كسب وكار و رشد شركت ها. 
- كاهــش تکانه های مخرب فضای كالن كســب وكار و ایجاد فرصتهای رشــد. 

- برقراری ارتباط سریع، پویا و باكیفیت. 
- افزایش شفافیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی در شركت ها.

- استقرار و پیاده سازی سیستم هوش تجاری. 
12- خلق فرصت های جدید از طریق هم افزایی كســب به كســب در شركتهای 
تابعه و بهره مندی از تعامالت، هماهنگی ها و منافع مشــترک گروه در حوزه های:

- تعامالت فناورانه و بهره مندی از تجربیات، دانش ها و توانمندی های فنی- مدیریتی 
یکدیگر. 

- تجمیــع خدمات مشــترک و ارتقاء توان چانه زنی در جهــت كاهش هزینه ها. 

- مبادالت تجاری درون گروهی. 
- اخذ تسهیالت مالی مناسب به پشتوانه جریانات نقدی شركت ها یا تجمیع آن ها. 
- طراحی سازوكار مناسب برای ایجاد تضامین بانکی مبتنی بر جریانات نقدی و دارایی 

های شركت ها. 
13- بهــره منــدی از رو ش هــای نوین تأمیــن مالی برای تجهیــز منابع طرح 
های توســعه در شــركت هــای زیرمجموعــه و ســرمایه گذاری هــای جدید.

بیانیه ماموریت
ارزش آفرینی حداكثری برای سهامداران در چارچوب قوانین و برنامه های توسعه ای 
كشور از طریق مدیریت بهینه و بهره ور پرتفوی سرمایه گذاری، آماده سازی شركت ها 
برای فروش و كمک به توسعه اقتصادی كشور با نقش آفرینی در توسعه اقتصادی پایدار.

ارز شهای محوری
-  توكل به خدا.

- انجام درست كار درست.
-  كار تیمی.

-  مسئولیت پذیری و پاسخگویی در مقابل عملکرد.
- یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر.
چشم انداز در افق ایران 1400

ارزش آفرینــی هــر چــه بیشــتر بــرای ســهامداران شــركت یا تولیــد ثروت 
بصــورت مســتمر و پایــدار از طریــق تقویــت موقعیــت و ارتقــاء آن و بهبود 
رقابــت پذیری در ســطح منطقه در چارچوب ســند چشــم انــداز و برنامه های 
كالن توســعه اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی نظــام جمهوری اســالمی ایران.

اهداف كالن در افق ایران 1400
1-  واگذاری دارایی ها در راستای اجرای قوانین.

2-  اجرایی سازی و تکمیل پروژه های اصلی در دست اجرا در شركت های تابعه.
3-  ارتقاء توانمندی مغزافزاری ، نرم افزاری و ســخت افزاری جهت رقابت با برترین 

شركت های چندرشته ای صنعتی.
4-  برخورداری از توانایی كارشناسی و قابلیت های الزم جهت خلق ثروت بین شركت 

های چندرشته ای صنعتی
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خوش مزه و خوش نام همچون مهرام
گنج های خوشمزه، همه دوستشان داریم

مجمع عمومی عادی سالیانه شركت مهرام )سهامی عام( 
مورخ 1397/04/25 در محل ســالن همایش اتاق 
بازرگانــی و صنایع و معادن ایران تشــکیل گردید. 
در این مجمع كه با حضور 84/10 درصد سهامداران 
حقیقی و حقوقــی ، اعضاء هیات مدیــره، نماینده 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای 
فرخ صمدیان بود، كه جنابان امیرمحمد تقی گنجی 
و پیروز ملک زاده در مقام نظار اول و دوم و آقای بیژن 
فتــح اهلل پور 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 مشــمول ماده 129 با تقسیم سود 
300 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

بنا به گزارش جامعی كه به ســمع و نظر سهامداران 
رســید شركت مهرام در بین شــركت های فعال در 
این صنعــت با حجم فــروش 2/127/916 میلیون 
ریال در ســال 96 جزو شركت های پیشرو در زمینه 
تولید و فروش سس مایونز، كچاپ، ترشی و خیار شور 
بوده است شــایان ذكر است گروه تولیدی مهرام در 
صنعت غذا و در بخش تولید انواع سس های مایونز و 
كچاپ، رب، مربا، زیتون و نظایر آن فعالیت می كند.
همچنین سهم فروش گروه محصوالت مختلف این 
شــركت از كل بازار داخلی به شــرح زیر می باشد:
گــروه مایونــز بــا فــروش 1/242/697 میلیــون 
از  درصــد   25 تقریبــی  ســهم  دارای  ریــال 
اســت. بــازار  ایــن  رهبــر  و  می باشــد  بــازار 

گروه كچاپ با فروش 436/526 میلیون ریال دارای 
سهم تقریبی 20 درصد از بازار می باشد و در كنار رقیب 
اصلی خود در این بازار رتبه اول و بعضا دوم را دارد.

گروه ترشی و خیار شور با فروش 183/724 میلیون 
ریال دارای ســهم تقریبی 5 درصد از بازار می باشد.
گروه عسل با فروش 44/383 میلیون ریال دارای سهم 
تقریبی 3 درصد از بازار و گروه مربا با فروش 39/639 
میلیون ریال دارنده سهم بازار تقریبی 3 درصد است.

گــروه كنســرو با فــروش 46/204 میلیــون ریال 
دارای ســهم كمتــر از 1 درصد از بازار می باشــد. 
)مبلــغ ســایر فــروش 134/743 میلیــون ریال(

این موفقیت ها حاصل نمی شــد جز در سایه تدبیر 
مدیران ارشــد و كارُكشــته ای كه با تنوع بخشی به 
محصوالت، خرید به موقع مواد اولیه، بازارشناسی و 

تبلیغات موثــر و برپایی خطوط تولید جدید آن هم 
در این وضعیت اقتصادی كشــور ، نشــان دادند اگر 
مرد میدان باشی و هنر مدیریت را از پرقنداق داشته 
باشــی می توانی در هر كجا گنجی باشــی ماندگار.

پیام هیات مدیره
خداونــد منان را ســپاس فــراوان داریم كه فرصت 
مجددی را در اختیار ما قرارداد تا با كمال خرسندی 
در محضر شــما سهامداران محترم و سروران گرامی 
در مجمع عمومی عادی ســالیانه باشــیم و خالصه 
ای از یک ســال تالش مدیران، كاركنان و كارگران 
شریف شركت را به سمع و نظر شما عزیزان برسانیم.
هیــات مدیــره شــركت بــه نمایندگــی از كلیه 
ســهامداران عمده و خرد در ســال 1396 همچون 
گذشــته ســعی كرده اســت پیش برنده اقداماتی 
برای پایدارســازی ســود و ایجاد توازن بین منافع 

ذینفعان كلیدی از جمله ســهامداران باشــد چنان 
كه عــالوه بر تامین ســود ســالیانه قابــل انتظار، 
زیرســاخت های ادامه ی راه شــركت برای رشد و 
تعالی بیشتر و تامین منافع سهامداران را هموار كند.
شركت مهرام در سال 1396 با عنایت به زیرساخت 
هایی كه ایجاد نموده، توانســت تا پایان اسفند 96 
به رشــد خود ادامه دهد چنانکه رشد وزنی تولیدات 
حدودا 9 درصد و رشد مبلغی نیز معادل 24 درصد 
بوده است. این مهم در حالی است كه در سال 1396 
وضعیت ركود در بازار به همراه كاهش قدرت خرید 
مردم و كاهش نسبی حجم بازار مصرف محصوالت 
غذایی به غیر از اقالم ضروری و غیرقابل جایگزین را 
شــاهدیم. در چنین شرایطی شركت مهرام با ایجاد 
تنوع قابل قبول در سبد محصوالت، رصد دقیق قیمت 

های مواد اولیــه و تصمیم گیری به موقع در تامین 
مواد اولیه مصرفی ، مدیریت صحیح منابع و مصارف 
و بهره بــردرای از خطوط جدیــد تولید و تبلیغات 
موثر و مفید توانســته است موقعیت كلی شركت در 
این صنعت و همچنیــن در اذهان مصرف كنندگان 
را حفظ نماید و به رشــد و بالندگی آن كمک كند.

این مســیر رشد و چشم انداز آن برای آینده شركت 
بــا توجه بــه رخ دادهای پس از برجــام در ایران با 
جدیت در حال پیگیری اســت و رســیدن به آینده 
ی نویــد بخــش و ایجاد رشــد و توســعه نیازمند 
تالش وافر و تعامل با ســایر رقبــا، و تولیدكنندگان 
و از طرفــی تامیــن كنندگان مواد اولیه و ماشــین 
آالت و حمایــت از تولیدكنندگان داخلی توســط 
بانــک ها جهــت تامین بخشــی از نیازمندی های 
مالــی اعم از ریالــی و ارزی در قالب تســهیالت و 
همچنین حمایت ســازمانها و دستگاه های دولتی 
منجمله ســازمان امــور مالیاتی، ســازمان تامین 
اجتماعی شــهرداری ها و ... می باشد كه امیدواریم 
بــا زمزمه هــای تحریمی كه از اواخر ســال 1396 
شــروع شده، این اقدامات دچار تعلل و توقف نگردد.

بیان برنامه ها در راستای اهداف چشم انداز
عمده برنامه های شركت به شرح زیر است:

- حفــظ تولید مســتمر به منظور بهــره مندی از 
حداكثــر ظرفیــت تولید و محقق ظرفیت اســمی 
و همچنیــن حفــظ كیفیــت محصــول مطابــق 
شــرایط طراحــی و اســتانداردهای بیــن المللی
- بهبــود مســتمر كیفیت فرآیندهای ســازمان به 
منظور افزایش بهــره وری منابع و قابلیت اطمینان 
تجهیــزات، كاهــش هزینه هــا و افزایــش درآمد.
- حفظ، آموزش و توسعه قابلیت های سرمایه های انسانی
- اســتقرار نگهــداری و ارتقــاء سیســتم هــای 
مدیریتی و زیرســاخت های اطالعاتــی و ارتباطی 
در شــركت وری  بهــره  تحصیــل  منظــور  بــه 
- شناســایی، ارزیابــی حــذف یا كنتــرل عوامل 
زیــان آور در زمینه های فنی، بهداشــت و محیط 
زیســت و رعایت الزامات و اســتانداردهای مربوطه
- شناســایی، مطالعــه و تجزیه و تحلیل فهرســت 
هــای رشــد و توســعه شــركت و اجــرای طرح 
هــای توســعه دارای توجیــح فنــی و اقتصــادی 
- تعامل با ذینفعان سازمان )سهامداران، مشتریان، 
تامیــن كنندگان، كاركنان، جامعه و ســازمان ها و 
نهادهای دولتی و نظارتی( به منظور شناسایی نیازمندی 
ها و پاسخگویی به آن ها با هدف جلب رضایت ایشان 
و نهادینه نمودن فرهنگ پاســخگویی در شــركت
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- حضــور فعال تــر در بازارهــای بیــن المللی و 
گســترش حوزه نفــوذ شــركت در بازارهای هدف
مرور كلی بر عملكرد شركت، میزان دستیابی 
به اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم در 

سال مالی مورد گزارش:
فــروش محصــوالت بــه عنــوان منبــع اصلــی 
درآمدهــای شــركت مهــرام علی رغم نوســانات 
اقتصــادی و ركــود حاكــم بــر بــازار و تمامــی 
محدودیــت ها و فشــارها بر كشــور و نوســانات 
قیمت هــا، روند معمول خود را طی نموده اســت.

ایــن مهــم از طریــق حفــظ و كنتــرل تولید و 
پاســخگویی به تقاضای موجــود و رعایت كیفیت 
و احتــرام بــه مشــتری عملــی گردیده اســت.

از سوی دیگر اجرای طرح های مختلف جهت كاهش 
مصرف انرژی وكنترل مصرف مواد و قطعات یدكی و 
اجرای سرویس های به منظور پیشگیری از خرابی و 
توقف تولید در این موفقیت نقش بسزایی داشته است.

در نتیجــه این اقدامــات و نیز مدیریت مناســب 
نقدینگی و سرمایه گذاری مناسب آن، سود خالص 
شــركت معادل مبلغ 68/828 میلیون محقق شد.

همچنین تولید شركت در سال مورد گزارش معادل 
32000 تــن محقق گردیده كه نســبت به ســال 
گذشــته نزدیک به 9 درصد رشــد نشان می دهد.

در بخــش فــروش نیز جمــع كل فــروش معادل 
31/989 تــن بــوده اســت و از طرفــی حاصل  از 
فــروش ایــن محصــوالت بــه ارزش 2/127/916 
میلیون را تحقق یافت كه این مبلغ نســبت به سال 
قبــل نزدیک به 24 درصد رشــد نشــان می دهد.

بیان استراتژی شركت:
با عنایت به چشــم انداز سیاسی و اقتصادی كشور و 
در صورت رفع تحریم ها و كاهش هیجانات نامعقول 
در ســطح جامعــه و ایجاد ثبات نســبی اقتصادی، 
اســتراتژی شــركت در ســال 1397 و همچنین 
چشم انداز آن برای ســال های بعد عبارت است از:
1- تولید انبوه و با كیفیت با تمركز بر تنوع محصول جدید

2- اخذ سهم بازار بیشتر از رقبای داخلی و خارجی 
و ورود به بازارهای هدف جدید

3- افزایــش بهــره وری و راندمــان كاری در اثــر 
اعتمادســازی ، شــادابی، توانمندســازی و روحیه 

همکاری و مشاركت آنان
4- تالش جهت حضور در بازارهای خارجی و معتبر 

بین المللی

تاریخچه :
گروه تولیدی مهرام در ســال 1349 تاسیس شد و 
به بهره برداری رسید. تنوع تولیدات در ابتدا به شش 
نوع محصول خالصه می شد كه در میان آن ها سس 
مایونز توانست جایگاه ارزنده ای را در كشور به دست 
آورد. مهــرام به مــرور زمان و طی ســالیان طوالنی 
فعالیت، سبد كاالیی خود را گسترده تر كرده و تعداد 
محصوالت تولیدشده در مهرام هم اكنون بالغ بر 72 
نوع اســت كه در گروه سس های ســرد شامل انواع 
مایونز و سس های ساالد، گروه سس های گرم شامل 
انواع كچاپ ســاده و تند، ترشیجات، چاشنی جات، 
مرباجات و كنســروهای غیرگوشتی قرار می گیرند. 
گروه تولیدی مهــرام با تولید و ارایه ی محصوالت با 
كیفیت و مطابق با استانداردهای روز دنیا همواره در 
پی رعایت اصول مشــتری مداری بوده كه استقبال 
عموم مــردم و رضایت مندی آنان، نشــان دهنده ی 
موفقیــت در اجرای این اســتراتژی اســت. این نام 
كه در ایران و جهان شــناخته شــده است، عالوه بر 
فعالیت های تولیدی در فعالیت های فرهنگی، ورزشی، 
پژوهشی و علمی نیز مشــاركت ویژه ای دارد كه از 
جمله می توان به تاسیس دانشگاه علمی و كاربردی 

مهرام، درخشش باشگاه فرهنگی و ورزشی مهرام - 
كه پرافتخارترین باشــگاه خصوصی ایران و آسیا به 
شمار می آید - و افتخار كســب عنوان »آزمایشگاه 
همکار« توسط اداره ی اســتاندارد ایران اشاره كرد.

چشم انداز
مهرام، ســفیر مزه های نو مهرام همیشه می كوشد تا 
فراتر از تولیــد محصول، در زندگی مصرف كنندگان 
و مخاطبــان خود با آن ها همراه باشــد و آن ها را به 
تجربه های تازه دعوت كنــد. مهرام همواره خواهان 
حركت بیش تر به سوی جست وجو و كاوش چیزهای 
جدیــد در زندگــی، و گره زدن زندگــی روزمره به 
ماجراجویی و كشــف و نوآوری است. مهرام دوست 
دارد همگان با دنیاهای جدید آشــنا شوند، ذائقه ای 
برتر و گسترده تر داشته باشند و به حداقل ها رضایت 
ندهند. مهرام از یک طرف با شناختی كه از فرهنگ 
غذایی گوشه وكنار جهان دارد و هم چنین با سابقه ی 
خود در تهیه و عرضه ی مواد غذایی متنوع، فرصتی 
برای تجربه ی دستور غذاهای بین المللی و طعم های 
مختلف در اختیار همه قرار می دهد و از طرف دیگر، 
با درک دقیق خود از ســلیقه ی ایرانیان، محصوالتی 
ارایــه می كند كه با ذائقه ی آن ها ســازگار باشــد.
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قدم در تاریخ
سال حمایت از تولید داخلی با همراه 60 ساله ما

گروه صنعتی ملی، همان کفش ملی خودمان

بعــد آن همــه تالش وقتــی كتاب 50 تالشــگران بــه همت اتــاق بازرگانی 
چاپ شــد و چــه اســتقبال فراوانی دید در چــاپ مجدد آنچه بیــش از پنج 
بــار قبل و بعد چاپ خواندم حکایت و داســتان كفش ملی و تالشــگرش بود.
چه قدر انتظاری كه  كشیدم تا روز مجمع ساالنه برسد بماند برای فرصت دیگر 
ولی همین كه به روز مجمع به ســالن وارد شــدم تو گویی به سنگ قالب زمان 
و گذشــته پرتاب شــدم. در خود شــدم و در ذهن ورق ورق تاریخش را قدم به 
قــدم رفتم. بگذارید از باب نماد و برندشناســی اولیه بگویم كه همان نماد فیل 
كفش ملی در فضا پیامی می داشــت بسیار جهان شــمول كه در كوه و مزرعه 
از شــیردوش تا كارگر كنار كوره ذوب این تجســم داشــتن كفش ملی بود كه 
حافظ گامهای تالشــگران آن صنف برای درامان ماندن پاهای شــما می باشد.

بگذریم، در كنار بچه های حراســت و در باغی كه یاد همه داشــته ها بود قدم 
زنان به تاالر شــیک اجتماعات رســیدم. گفتمان درباب عملکرد ساالنه شركت 
بــود و مدیران مودب و موقر كه كمر خدمت بســته اند و بی ادعا كار می كنند 
و تــالش به نیکی دارند به گرمی پذیرای اهل قلم بودند ولی من هنوز غوطه ور 
در یادگار آغازین این صنعت بودم، از دوره ســپاه دانشــی. كفش ملی به غیرت 
مدیرانی كاربلد به سوی سکوی داشته های نو می تازد اگر چنبره و بوروكراسی 
اداری اعم از مالیات ، امور اجتماعی، تســهیالت بانکــی و قوانین من درآوردی 
كه نه ســرمایه در آن دخیل اســت و نه ســرمایه گذار، بگذارد. بقولی آن پشت 
میزنشــینان زیر كولر گازی در برج های تصمیم گری، حرمت اشــتغال را كجا 
دانند، حال آنکه الیحه ها و بخشــنامه ها مصوب ایشان بوده اند.الخص توصیه و 
وصیت این پیرمطبوعاتی آنکه مسئولین باالتری، دلسوز باشید چون این مدیران 
و چون این تالشگران و كاركنان این شركت، شریف باشید و مثل این زحمتکشان 
برای ایران آباد و آزاد دســت در دســت هم دهید به مهركه فردایی هم هست.
مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــركت ســرمایه گذاری گروه 
صنعتی ملی )ســهامی عام( مورخ 1397/04/30در محل قانونی شــركت گروه 
صنعتــی ملی برگــزار گردید.  در ایــن مجمع كه با حضــور اكثریت صاحبان 
ســهام 97/48 درصد ســهامداران حقیقــی و حقوقی ، اعضاء هیــات مدیره، 
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاســت مجمع برعهده آقای كمال الدین پیرموذن بود، كه جنابان جواد عشقی 
نژاد و حســین پورخدایی در مقــام نظار اول و دوم و خانم شــهره احمدپور به 
عنــوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند. درادامه بــا قرائت گزارش هیات مدیره به 
مجمــع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال 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 تقســیم ســود 2  ریال به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
گروه صنعتی ملی و شركت كفش ملی به عنوان یکی از شركتهای مهم گروه از 
نمادهــای اصیل و قدیمی تولید ملی و در صورت موفقیت پیش رو در راســتای 
اقتصاد مقاومتی اســت، ظرفیت های بالقوه ایــن مجموعه برغم بی مهری ها و 
مشــکالت آن به حدی زیاد و چشــمگیر اســت كه در صورت همت مدیران و 
پرسنل و همراهی و حمایت كلیه ذینفعان به ویژه سهامداران محترم و راهبری 

صحیح، به جایگاه شایســته خود در صنعت و تجترت كشور دست خواهد یافت.
برای دستیابی به جایگاه اصلی گروه صنعتی ملی باید وضعیت موجود و مشکالت 
را به دقت شناسایی كرد و براساس موقعیت فعلی مجموعه، برنامه ریز و اقدامات 

كارساز در دستور كار قرار گیرد.
مهمترین و اصلی ترین شــعار ما سالمت، صداقت و شفافیت است و تمام تالش 
گروه صنعتی ملی در چندماه اخیر این بوده اســت كه وضعیت موجود را اسیب 
شناســی نمایدو در نهایت شفافیت و صراحت، كلیه مشکالت و معضالت و بعضا 
بحران ها را به ذینفعان به ویژه ســهام داران منعکس نموده و ســپس با كمک 
ایشان در جهت اصالح و بهبود فرآیندها ورفع بحران ها و مشکالت اقدام نماید.
هــر چند كه خود را بــی نقص نمی انگاریم اما صداقت را اصلی ترین ســرمایه 
خود می دانیم كه خواهد توانســت هر ســازمانی را به سر منزل مقصود برساند 
چرا كه ما ابتدا باید بپذیریم مشــکالتی هســت تا در جهت رفع آن اقدام كنیم.
در همین راســتا تالش شــده اســت تا زیســاختهای مناســب بــرای نیل به 
شــفافیت در مجموعــه فراهم شــود پیاده ســازی نــرم افزارهــای یکپارچه 
مدیریتــی، شــناخت و اصــالح فرآیندهــا و همچنیــن انبارگردانــی دقیق 
در سراســر مناطــق كشــور گامهای موثــری در این مســیر بوده اسســت.

به غیر از شفافیت سازی خصوصا در حوزه های مالی كه برنامه اصلی ماست براساس 
بررسی ها و اسیب شناسی  و اولویت بندی های انجام شده سه هدف اصلی دیگر 
برای ســال آتی تعیین شده است توانمندسازی و توسعه منابع انسانی- استقرار 
مشــتری مداری و بهبود وضعیت كسب و كار و فروش با مطالعات و روش های 
علمی - پیاده سازی و استقرار سیستم های نوین برنامه ریزی و كنترل مدیریت.

در راســتای اهداف پیش گفته همچنین فعالیتهای كالن زیر نیز در برنامه های 
آتی برای بهبودوضعیت شركت موثر خواهد بود.

- برنامه ریزی برای به حداقل رساندن و در مواردی حذف كاالهای رسوب شده 
در انبار شركت

- ایجــاد و افزایش انگیزه در تامین كنندگان جدید برای همکاری با كفش ملی 
و ارایه مدل های به روز با قیمت رقابتی از طریق بازنگری در ســاختار قراردادها

- ارتقای زیر ساخت نرم افزاری در شركت جهت تدقیق گزارشات
- اعمــال كنترل دقیق تر بر منابع و مصارف به منظور ممانعت از ایجاد تعهدات 

جدید و برنامه ریزی برای سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای
- استقرار واحد مهندسی خرید جهت بهینه كردن قیمت محصول و نیز ایجاد واحد 
تحقیقات بازاریابی جهت مطالعه قیمت بهینه فروش به منظور افزایش سودآوری
- سرمایه گذاری در زمینه پروژه احیای برند به عنوان ارزنده ترین دارایی این شركت 
- مطالعه و امکان ســنجی توسعه فعالیتها به منظور افزایش سودآوری و رقابت 

پذیری شركت
- اجرای پروژه ارتقای سرمایه های انسانی به عنوان یکی از موثرترین عوامل در 

رشد شركت و ارتقای فروش
- تشکیل تیم تخصصی مدیریت سهام شركت به منظور برنامه ریزی برای ارتقای 

ارزش سهام شركت
- استقرار تیم مجرب برنامه ریزی

امید اســت كه با توكل به خداوند مهربان و حمایت ســهامداران محترم، از این 

16



پُرتیراژترین نشریه اقتصادی کشور | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  92 | مرداد   مــاه  1397| 

مســیر پرفراز و نشیب و خطیر با ســربلندی و موفقیت عبور نموده و با فعالیت 
مستمر كلیه كاركنان و برنامه ریزی های اصولی ، شاهد اجرای دقیق برنامه های 

تعیین شده برای سال مالی آینده باشیم. 
برنامه های آینده شركت

گروه صنعتی ملی شــركتی است پیشــرو، یادگیرنده رشدیابنده، مشاركت جو، 
مرجــع و معتبر ، دســت یافته به جایــگاه ممتاز در صنعت كفش و پوشــاک 
ایران، شــناخته شــده در منطقه، برخوردار از وجــدان كاری ، انضباط، روحیه 
تعاون و ســازگاری اجتماعی، دارای فرهنگ مشتری مداری و نظام پایش مدام 
كیفیت، متعهد به نظام اســالمی و شــکوفایی ایران و متعهد به شــمار مترقی 
توجه به اشــتغال و تولید ملی و دارای ســهم مناســب و رو به رشد در پوشاک 
داخلــی و بازار كفــش با هدف ارتقا در رتبه صنعت كفش و پوشــاک اســت.
در این راســتا و پس از بررسی و مطالعه گروه معاونت راهبردی، استراتژی های 

زیر به هیات مدیره گروه پیشنهاد شد:
استراتژیهای گروه صنعتی ملی به شرح زیر می باشد:

1- توسعه سهم بازار
1-1(استراتژی های افزایش توان رقابتی

- ارتقا ظرفیت شبکه فروشگاهها
- راه اندازی خطوط تولید

- توانمندسازی بخش مدیریت فروش سازمانی و عمده
- تقویت برند

1-2( استراتژی های بهبود مشتری مداری
- بهبود ســبد كاالیی و سفارشی ســازی آن با تاكید بر شناسایی نیازمندیهای 

مشتریان در مناطق مختلف كشور
- شناسایی و حفظ ارتباط با مشتریان وفادار

- درک نیاز مشتریهای سازمانی و ارائه محصوالت مطابق نیاز آنها
2- ارتقاء بهره وری عملیاتی

- استراتژی های بهینه سازی زنجیره تامین
- استراتِز اصالح ســاختار و رویه های مالی و حسابداری جهت نیل به شفافیت 

حداكثری
- استراتژی های به روز آوری زیرساختها
3- توسعه بهره وری سرمایه های انسانی

- استراتژی های بهبود كیفی سرمایه های انسانی
- استراتژی های بهبود و تقویت انگیزه

- استراتژی ایجاد امنیت شغلی
تاریخچه

شــركت ســرمایه گذاری صنعتی ملی)ســهامی عام( در تاریــخ 1348/9/22 
تحت شــماره 13584 بنام شــركت گــروه صنعتی ملی با مســئولیت محدود 
به ثبت رســید. به موجــب آگهی مندرج در روزنامه رســمی شــماره 7485 
مــورخ 1394/7/22 نام و نوع به شــركت گروه صنعتی ملی )ســهامی خاص( 
تغییــر یافتــه و متعاقبا طی آگهی مندرج در روزنامه رســمی شــماره 8128 
مورخ 1351/9/26 نوع شــركت به ســهامی عام تبدیل و نهایتا بموجب آگهی 
مندرج در روزنامه رســمی شــماره 8861 مورخ 1354/3/18 نام شــركت به 
شــركت ســرمایه گذاری گروه صنعتی ملی )ســهامی عام( تغییر یافته است.

)Vision( چشم انداز
گروه صنعتی ملی در افق سال 1400 شمسی، شركتی است پیشرو، یادگیرنده، 
رشد یابنده، مشاركت جو، مرجع و معتبر، دست یافته به جایگاه ممتاز در صنعت 
كفش و پوشــاک ایران، شــناخته شــده در منطقه، برخوردار از وجدان كاری، 
انضباط، روحیه  ی تعاون و ســازگاری اجتماعی، دارای فرهنگ مشتری مداری و 
نظام پایش مدام كیفیت، متعهد به نظام اســالمی و شکوفایی ایران و مفتخر به 
ایرانی بودن. دارای سهم برتر 16 درصدی )ریالی( در بازار كفش و سهم مناسب و 
رو به رشد در پوشاک داخلی، با هدف ارتقا در رتبه صنعت كفش و پوشاک است.

)Mission( بیانیه ماموریت
گروه صنعتی ملی، یک شــركت پرســابقه و بزرگ با ساختار هلدینگ در زمینه 
تولید و تجارت كفش و پوشــاک و كاالهای وابســته اســت كه خود را متعهد 
به نقش آفرینی ســازنده، دانش بنیان، خالقانه، مشــتری مدارانه و ســود آور در 
صنعت كفش، پوشــاک و محصوالت وابســته می  داند. مأموریــت آن، افزایش 
ارزش شــركت و محصوالت آن نزد مشــتریان، ســهام داران و كاركنان است. 
برای این مهم، با انجام مطالعات بازار و فضای كســب و كار داخلی و بین المللی، 
به كارگیری شــیوه های نوین و كارآمد مدیریتی، بهــره  وری باال، تکنولوژی  های 
روزآمد، مشــاركت بــا تولیدكننــدگان و عرضه كننــدگان ســرآمد و ممتاز، 
محصوالتی با كیفیت، مناســب و مطابق نیاز و سلیقه مشتریان عرضه می كند.
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مهندس محمود علیمحمدی و برنامه هایش برای تکمیل زنجیره فروش
عملکرد ساالنه معادن بافق، تولید بیشتر و فروش باالتر و سود فزونتر

لج
 خ
دی

مه

مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی شركت معادن بافق )سهامی عام( در تاریخ 97/04/17  
در محل هتل پارسیان كوثر تشکیل شد. در این مجمع كه با حضور 79/28 درصد سهامداران 
حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای یوسف محمدی بود كه جنابان اكبر تفضلی و 
غالمرضا میرابی در مقام نظار اول و دوم و آقای رضا بیات متقاعدی به عنوان دبیر مجمع انتخاب 
گردیدند. درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی ســال مالی منتهی به 1396/12/29 توســط مدیریت خدوم شركت 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 500 ریال به كار خود پایان دادند.

مدیریت عامل شــركت در گزارش جامع خود به مجمع افزایش سود خالص شركت از مبلغ 
283/101 میلیاردی به مبلغ 582/466 میلیاردی و اقدامات مهم انجام شده در راستای كاهش 
بهای مصرف محصول استخراج شده ، توجه جدی به وضعیت معیشتی كاركنان بعنوان بزرگترین 
سرمایه های شركت، بازسازی و نوسازی دستگاه های موجود بطور مستمر، برگزاری دوره های 
مستمر آموزش در جهت تعالی سازمانی و ارتقاءی سطح دانش كاركنان و ... را از اهم فعالیت ها 
و دستاوردهای مجموعه در طی سال مالی مورد گزارش برشمرد. مهندس محمود علیمحمدی 
در ادامه با اعالم فروش خالص 933/577/101/726 در ســال مالی مورد گزارش كه نســبت 

به فروش پارســال حدودا افزون بر 40 درصد 
شــده است و توانسته با كسب سود هر سهم 
2/876 ریالی در مقابل ســود 1/398 ریالی 
سال 95 نقشی مثبت و درخور در امر ارزش 
آفرینی و سودآوری درمنطقه و كشور را ایفاء 
كند اضافه كرد این روند و شیب صعودی را با 
تمام توان سعی خواهیم كرد استمرار ببخشیم.   
مدیــر مدبــر و توانمند شــركت، مهندس 
محمودعلیمحمــدی، كــه هم خــود و هم 
خاندان معظم اش از اســتون هــا و بزرگان 
و مدیریت صنعت كانی كشــور می باشــند. 

در بخش دیگری از گزارش خود به مجمع نشــینان و پیرامون مشکالت تامین آب مجموعه 
و اســتمرار اجازه اســتحصال و بهره بــرداری از معادن موجــود افزود با توجــه به اولویتی 
كــه دولت و وزارت خانه در تامین آب شــرب نســبت به تامین آب بــرای صنایع دارند ما 
نیز متناســبا مشــکل تامین آب داریم و مثل پارسال قســمتی از نیاز خود را از چاه های در 
اختیار تامین می نمائیم ولی برای این معضل هم تمهیداتی خوب اندیشــیده شــده است از 
جمله این یک طرح دانشــگاهی برای بهینه كردن بازیافت آب در دســت اجرا داریم چرا كه 
بــا توجه به عیار و نوع كیفیت ســنگ ها كه تا 60 درصد بازگشــت آب داریم هر چند این 
آب از لحاظ شــیمیایی بودن و بازیافتی مجدد مشــکل دار اســت تالش داریم تا از این فتح 
باب و كار علمی ضمن صرفه جویی در بحران آب همراه و همدل مســئوالن و مردم باشــیم. 
با تاكید بر اینکه به جد دنبال پی گیری تکمیل زنجیره فروش برای جلوگیری از حتی یک گرم 
خام فروشــی علی رغم قانونی بودن آن هستیم اضافه كرد، طرح های اكتشافی و استخراجی 
اعالمی ما برای آینده و اســتمرار فعالیت شــركت بعنوان یک بهره دار فنی در سطح عالی از 
لحاظ توان فنی - مهندســی - دانشــگاهی اجرا گردیده و نامه نگاری های الزم جهت تداوم 
اســتفاده  بهره برداری از معدن با وزارت خانه ها و سازمان های ذیربط صورت پذیرفته است.

محمود علیمحمدی در بخش پایانی صحبتهای خود به تبیین موضوع فروش خارجی شركت 
پرداخــت و افزود صادرات محور بودن و توجه جــدی به بازارهای هدف خارجی كه حضور و 
كسب سهم بازار آنها بسیار تخصصی - پیچیده است افزود بخاطر همین امر صادرات محصوالت 
خود را به یک شــركت تخصصی صادراتی آلیاژی ســپرده كه بــا دریافت اندک حق العمل 
كاری و اخذ تضمین های الزم جهت دریافت وجه حاصل از فروش، شــركت معادن بافق امر 
صادرات و تحویل محصوالت خود و دریافت درآمد حاصله را به آن شركت محول كرده است.

مرد شماره یک مالی شركت جناب رضا بیات كه بسان خود مهندس علیمحمدی ها و خاندان 
او موهای خود را در این صنعت و این شركت سپید كرده است و پاكدستی و شفافیت حسابهای 
مالی او در مجمع ساالنه نیز مورد تایید حسابرس و بازرس قانونی شركت قرار گرفته بود در پاسخ 
به سواالت و ابهامات سهامداران با صداقت به ارائه توضیحاتی پرداخت از جمله اینکه شركت در 
طرح دعوایی حقوقی از امور مالیاتی شهرستان بافق حدود 2 میلیارد از بابت ارزش افزوده طلب كار 
می باشد و در همین حدود هم سازمان محیط زیست به خاطر مشکالت زیست محیطی جریمه 
مان كرده كه با درایت صرفه و صالح سهامداران و ذینفعان در حال رایزنی و مذاكره می باشیم، 
تا با رسیدن به یک توافق سازنده این رقم را تعدیل نماییم. جناب بیات تاكیدی هم داشت بر این 

نکته كه به علت صادرات محور بودن شركت معادن بافق، ما از دادن مالیات های كالن و گزاف 
تحمیلی معاف می باشیم.از نکات خواندنی مجمع نیز می توان به خبر های خوب و صحبتهای 
جناب یوسف محمدی نماینده سهامدار عمده و رئیس مجمع اشاره كرد كه بیان كرد با توجه به 
تمهیدات اندیشیده شده و باور مدیران ارشد مجموعه به امر تکمیل زنجیره فروش در حال خرید 
یک شركت و كارخانه بزرگ و فرآوری مواد كانی می باشیم كه قسمتی از آن پول و سرمایه مورد 
نظر آن از طریق محل سود انباشته و قسمتی از آورده نقدی سهامداران تامین خواهد شد و در حال 
مقدمات برگزاری مجمع فوق العاده در راستای تایید طرح توجیهی و افزایش سرمایه می باشیم. 

پیام هیات مدیره
با عرض سالم و احترام به كلیه سهامداران محترم و سپاس از خداوند مّنان كه عنایت فرمود 
تا شركت معادن بافق با قدمتی قریب به 6 دهه فعالیت با هدف تولید كنستانتره سرب و روي 
همچنان تداوم داشــته باشد و ما فرصتي مجدد داشته باشیم تا از جایگاه و نقش انکار ناپذیر 
سهامداران در تحقق این مهم قدرداني نماییم و همچنین از همکاري صادقانه پرسنل مجموعه 
نسبت به انجام وظیفه، با رعایت آخرین نکات ایمني و استاندارد هاي تولیدي كه در تحقق اهداف 
این مجموعه نقش اصلي را ایفا مینمایند سپاسگزاریم، الزم به ذكر است در راستاي اثبات تعهد 
خویش بر حفظ منافع سهامداران گرامي یادآور شویم كه با الطاف پروردگار متعال و زحمات بي 
دریغ پرسنل متخصص و همچنین هدایت مستمر و صحیح هیأت مدیره محترم در سال مورد 
گزارش ، علیرغم اینکه در ابتداي ســال قیمت 
هاي جهاني سرب و روي و شاخص بهاي فلزات 
روندي نزولي داشــت و نازلترین قیمت جهاني 
را شــاهد بودیم، اما در طي سال با روند افزایش 
LME سرب و روي و كاهش هزینه هاي مواد 
مصرفي و هزینه هاي تولید، ســود هر سهم در 
بودجه پیش بیني شده از مبلغ 2/210 ریال به 
مبلغ 2/876 ریال افزایش یافت ، در پایان خالصه 
اي از عملکرد و تالش هیأت مدیره را به شــرح 
ذیل به استحضار سهامداران محترم میرسانیم: 
1- توسعه خطوط كارخانه فلوتاسیون با تمام فراز 
و نشــیب هاي اجرائي مراحل ســاخت و نصب را پشت سر گذاشته و در حال تست و مراحل 

اجرائي تولید میباشد
2- اجراي طرح اصالح و بازنگري طبقه بندي مشاغل در راستاي بهینه سازي عملکرد منابع 

انساني و به منظور بهبود وضعیت معیشتي كاركنان
3- بازسازي نسبي و سعي بر نوسازي تجهیزات فرسوده با هدف افزایش عمر كارخانجات و ماشین آالت

4- ایجاد اشتغال پایدار در نتیجه توسعه خطوط تولید
5- اقدامــات موثر در راســتاي ایجاد صنعت ســبز بــا اجراي پروژه هاي زیســت محیطي

6- برگزاري دوره هاي آموزشي به جهت ارتقا سطح آگاهي پرسنل. 
امید است با تالش موثر همکاران و سهامداران گرامي شاهد تعالي وضعیت موجود بیش از پیش در عرصه 
اقتصاد مقاومتي و جلب رضایت سهامداران گرامي بوده و به آنچه شایسته این شركت است دست یابیم.

برنامه های آینده شركت
1- استقرار سیستم یکپارچه تولید و سهام و اتوماسیون اداري كه 20 درصد پیشرفت داشته است
2- حفظ وضعیت تولید و بهبود استخراج از معادن روباز كه 80 درصد در وضعیت تولید پیشرفت 

حاصل شده است
3-  طراحي و شروع عملیات روباز نمودن معادن زیر زمینیکه مراحل پیشرفت آن حدود 30 

درصد می باشد.
4- ارتقاء میزان تولید از طریق بازســازي و تجهیز خطوط تولید فعلي و ایجاد خطوط تولید 
كنســانترهجدید كه حدودا با توجه به چشــم انداز برنامه 90 درصد پیشرفت داشته است.

5-  افزایش سرمایه از طریق آورده نقدي و مطالبات و سود انباشته
6-  سرمایه گذاري در جهت كاهش عوامل سخت و زیان آور و عوامل زیست محیطي كه در این 

راستا برنامه ریزی جامعهی صورت گرفته است.
7- ســرمایه گــذاري در جهــت افزایــش آب رســاني به خطــوط تولید و فضاي ســبز 
و بــا توجــه به مجــوز محدود 5 لیتــر بر ثانیه ســازمان آب روســتایی شهرســتان بافق

8- سرمایه گذاري در جهت آب آشامیدني لوله كشي به داخل مجتمع معدني كه صد درصد 
اجرایی گردیده است.

9- تداوم عملیات اكتشاف در محدوده هاي متعلق به شركت و گسترش آن به خارج از شركت. 
10- خرید و احداث واحد سنگ شکن بمنظور تامین خوراک كارخانه فلوتاسیون كه پیشرفت 

50  درصدداشته است.
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داروسازی فارابی ، لیدر بازار آنتی بیوتیک ایران
استراتژی های جدید با دکتر محمدنادری برای رسیدن به موفقیت

مجمــع عمومی عــادی ســالیانه شــركت 
مــورخ  فارابی)ســهامی عام(  داروســازی 
1397/04/20 در محــل مركــز مطالعــات 
و بهــره وری منابع انســانی تشــکیل گردید. 
در ایــن مجمع كــه با حضــور 96/88 درصد 
ســهامداران حقیقی و حقوقــی ، اعضاء هیات 
مدیــره، نماینــده ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار، حســابرس و بــازرس قانونــی برگزار 
گردید، ریاســت مجمع برعهــده آقای محمد 

رضوانــی فر بــود، كه جنابان علــی اصغری و ســید مهدی رضــوی در مقام نظــار اول 
و دوم و آقــای علیرضــا جعفــری نســب بــه عنــوان دبیر مجمــع انتخــاب گردیدند.
درادامــه بــا قرائت گــزارش هیات مدیــره به مجمع مربــوط به اهم فعالیتهــای صورت 
پذیرفتــه در طی ســال مالــی منتهــی بــه 1396/12/29 و پــس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بــازرس قانونــی، مجمع نشــینان با طنیــن صلوات خود ضمــن  تصویب 
صورتهــای مالــی و تنفیــذ معامالت مشــمول مــاده 129 به كار خــود پایــان دادند.

در ابتدای گزارش مبسوط تیم جدید مدیریت شركت كه توسط دكتر محمد نادری علیزاده 
مدیرعامل داروسازی فارابی به سمع و نظر سهامداران رسید، مدیریت ارشد با تبیین سیاست 
ها واســتراتژی جدید تدوین شــده و در حال اجرا گفت: من و تیم مدیریتم از روز نخست با 
تالش دوچندان تمام توجه خود را به این معطوف ساختیم تا شركت به مسیر اصلی برگشته 
و در ادامــه خط ســیر ریل گذاری رو به مثبت خود قرار گیــرد. وی با یادآوری این نکته كه 
پیشــتر به علت نبود مواد اولیه و عدم تمهیدات الزم مدیریتی ، داروســازی فارابی در تامین 

مواد اولیه خود در تنگنا و مضیغه قرار گرفته بود و تنها با یک 
شــیفت كار و حداقل ظرفیت كار می كرد اضافه كرد: ما باور 
داشتیم كه سیاستهای پیشین باید باز تعریف شود و كاركردها 
تحول یابند و به همین تدبیر بود كه با یک بازنگری كلی و البته 
با تالش تمام مجموعه و حمایت ســهامداران عمده توانستیم 
كنون با افتخار حامل این خبر باشــیم كــه هم اینک كنون 
شــركت در 3 شــیفت كاری و با حداكثر ظرفیت در حال كار 
می باشــد. مدیر خوش فکر مجموعه با تاكید بر این نکته كه 
ما اعتقاد راسخ داریم كه خرید خوب مواد اولیه، تولید و فروش 
محصوالت دارویی با حاشــیه سود باال باید جزو اصول ابتدایی 
دكترین كاری مان باشد اضافه كرد با همین باور و به عنوان لیدر 
تولیدكننده داروهای آنتی بیوتیک در كشور ما نیازی به اعمال 

تخفیفات آنچنانی نداریم. وی افزود در همین راستا اكثریت جوایز 
و تخفیفات خود را حذف یا به كمترین رســانده ایم بدون آنکه 
ســهم خود را از بازار كمتر ببینیم و این میسر نبود جز در سایه 

همت دوچندان تک تک اركان مجموعه كه همینجا از تالش مجاهدگونه آنها نهایت تقدیر و 
تشکر را دارم. دكتر نادری كه پیشتر در كسوت مدیرعاملی شركت آنتی بیوتیک ایران توانسته 
بود معجزه وار آن شــركت را سرو سامانی تازه ببخشد و هنر موفق مدیریت در بحران خود را 
به رخ دیگر مدیران بکشــاند در ادامه با اعالم اینکه شركت در خرداد ماه امسال با مشغولیت 
ســه شیفت كاری تاكنون 24 میلیارد توانسته سود بیافزایند افزود با یک بازاریابی مناسب و 
ماركتینگ خوب در حال تکمیل یک ســبد فروش آنتی بیوتیک هستیم تا بتوانیم در كنار 
تولید بیشتر، فروش بهتر هم داشته باشیم كه متضمن سودآوری و ارزش آفرینی خواهد بود.
مدیــر مدبر شــركت با اعــالم اینکه برند خــوش نام فارابــی و برنامه هایی كــه ما داریم 
و در حــال اجرائــی كردن می باشــیم نوید بخش آن اســت كه شــركت ســهم خود را 
از بــازار بیشــتر می ســازد ادامــه داد در بــاب تولید ظروف هــم در حال یــک بازنگری 
كلی هســتیم تــا بــا رعایت صرفــه و صالح شــركت بهتریــن تصمیم را اخــذ كنیم.
دكتر نادری در بخش دیگری از گزارش خود با تبیین فضای حاكم تحریمی بر كشور اعالم كرد 
سعی كردیم تا با خرید از چند منبع خارجی مطمئن و خارج شدن از خرید انحصاری مواد اولیه 
مورد نیاز برای تولید از یک شركت خاص بتوانیم این انحصار را شکسته و هم در خرید با قیمت 
پایین تر و هم دســت باال داشتن درقراردادها و مذاكرات وارد جلسات و عقد قراردادها شویم. 
یوسف جعفری نسب مرد شماره یک مالی شركت و معاونت مالی مجموعه كه دبیری مجمع 
را نیز عهده دار بود نیز در مقام توضیحات پیرامون تســهیالت جدید اخذ شده اعالم كرد: با 
هماهنگی مدیریتی و رایزنی های فراوان موفق به اخذ توافقات و دریافت وام های با بهره كمتر 

گردیدیم كه توانستیم با آنها وام های با سود و 
بهره باالتر را تســویه كنیم كه این مهم باعث 
شد در ســرفصل های صورتهای مالی و بدهی 
های شركت تغییرات محسوسی اتفاق بیافتد.

اســتفاده از اخذ تســهیالت ارزان قیمت برای 
تامین نقدینگی جهت خریدهای جاری شركت 
جهت تولید محصول، افزایش تعامل با شركت 
های گروه و تســویه وام های با بهره باال با اخذ 
وام هــای با بهره پایین تر، فــروش اموال مازاد 
غیر مولد و كاهش هزینه های مالی از نقاط مشــترک سخنان مدیرعامل و معاون پاكدست 
مالی و اقتصادی داروســازی فارابی بود كه خوب دل و كام ســهامداران را شــیرین ساخت.

دكتر رضوانی فر كه از مدیریت ســرمایه گذاری البرز به مدیرعاملی تاپیکو رســیده و به باور 
صاحبنظران از سرمایه های وزارتی فردای ایران می باشد در پایان مجمع با تاكید بر این نکته 
كه باور داریم ، دكتر نادری از جنس مدیران صف و جهادگر می باشــد افزود: این مدیرت از 
دل تهدیدها فرصت می سازد، كاردان و كاربلد است و مطمئنا می تواند با درایت و تدبیرش 
نقطه عطفی در تاریخ حیات این شــركت از سال تاســیس در 1374 را تا به امروز رقم بزند.
اجازه می خواهیم از حرمت دهی به اهل قلم در حد كمال ، رعایت صبر و متانت مدیران ارشد در مقابل 
خاصه سهامداران پرهیاهوی و میزبانی شایسته مردان و زنان شركت در مجمع هم گفته باشیم كه می 
دانیم سال بعد و بعدتر از این شركت خبرهایی بسیار خوب ، خوب و خوبتر خواهیم شنید. خدا قوت...

مرور كلی بر جایگاه شركت در صنعت
شركت با توجه به پیشینه خود، شاخص ترین شركت گروه سرمایه گذاری دارویی تامین به 
جهت تولید داروهای آنتی بیوتیک بوده و از جایگاه بسیار مهم 
و شناخته شــده ای برخوردار می باشد. لیکن در طی سنوات 
اخیر وضعیت رقابتی ناسالم در صنعت و مشکالت مربوط به تهیه 
مواد اولیه بدلیل كمبود نقدینگی ناشی از افزایش دوره وصول 
مطالبات موجبات كاهش فروش شــركت را رقم زده است. مع 
الوصف با توجه به پتانســیل موجود در این شــركت كه عمال 
به صورت یک هلدینگ كوچک فعالیت می نماید و ســهامدار 
شركت هایی نظیر ژالتین كپسول و پخش هجرت می باشد، 
انتظار می رود اســتحقاق جایگاه رفیع تر برای آن امری بسیار 
عادی باشــد. لذا مدیریت جدید در این راستا تالش مضاعف 
خواهد نمود تا فارابی در جایگاه و منزلت واقعی خود قرار گیرد.
اهداف و راهبردهای اتی مدیریت درخصوص تولید و فروش محصوالت

در راستای تامین نیازهای دارویی بیماران جامعه و ضرورت قطع 
وابستگی كشور به واردات اقالم دارویی جدید و محصوالت استراتژیک 
دارویی و مورد نیاز در شرایط حساس كنونی، استراتژی شركت

- حضور به موقع و فعال در بازار دارویی كشور
- گســترش بازارهای فروش محصوالت و ایجاد تنوع در شیوه های فروش و توجه بیشتر به 

گسترش بازار صادرات
- مشاركت و سرمایه گذاری در طرح های دارویی كشور

- تحقیق و توسعه درخصوص تولید محصوالت جدید
- دستیابی به اهداف كیفی در راستای ارتقای كیفیت محصوالت فعلی و تولید محصوالت جدید 
از طریق بهینه سازی تجهیزات وسالن های تولید و رعایت بهتر استانداردهای بین المللی تولید 

و جلب همکاری با شركتهای برتر دارویی
- اصالح ساختار مالی از طریق كنترل تسهیالت مالی و كاهش دوره وصول مطالبات 
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یوسف شرکت توسعه صنایع بهشهر باز آمد 
هلدینگی بزرگ با مدیرانی بزرگ

وقتی به تاالر پژوهشــکده نفت رسیدم ناخودآگاه به یاد شعر حضرت حافظ افتادم
یوسف گم گشته بازآید به كنعان غم مخور
جنس كاریم در حوزه اقتصاد است ولی
من به سرمنزل عنقا نه بخود بردم راه
قطع این مرحله با مرغ سلیمان كردم

مثل است كه فرضا اگر فردی هم تنها راهی رفته و بی استاد چیزی یافته باشد آن را 
هم از افواه رجال گرفته ولی چون از شاهراه نرفته بین القران هنوز خام و ناتمام است.

گلی كه تربیت از دست باغبان نگرفت
اگر زچشمه خورشید سرزند خودروست

زین مطالب بگذریم كه اهل دل داند چه باشد مقصود... بریم بیش از نیم قرن پیش به 
بازار و سرای حافظ نشین، مردی با صالبت با آن پالتو و ماهوت كاله شابگاه مخملی 
مشــکی، روی یک صندلی فلزی ارج كه نیمه پوســتی بر آن پهن كرده و یک میز 
فلزی از آن جنس، حاجی قلمی در میان انگشتان خود می چرخاند. جوانی بودم كه 
جان از زلزله بدر برده و به ســفارش پدر به آن حجره رفته بودم و به رسم روستاایم 
ســالمی كردم و دست بر سینه ایستادم. او برخواست و دستهای مرا از سینه پائین 
كشــید و گفت من چون تو از ده به محله گلچه خانه كاشــان آمدم و زآنجا به این 

حجره. جوان رعنا راست ایستاده و راست تر حرفت را بزن.
این جــدای زتفکــر ارباب رعیتــی و ادب روســتازاده 
ای بــود كه من از آن بــودم. گفتم پدرم مــرا به پیش 
شــما فرســتاده »عین كلمه بــکار رفته« تــا كار كنم. 
خانــه مــان را زلزلــه بوییــن زهــرا -1341-  خراب 
كرده و چشــمه ســارانمان خشــکیده و دیگــر هیچ.

 گفت: درس هم می خوانی ، گفتم بلی، ســری با لبخند 
تــکان داد و دوباره از من پرســید: ســربازی رفته ای ؟ 
گفتم 17 ســالمه و دو ســال هم بخاطر آنکه از منطقه 
زلزلــه زده ام معــاف از خدمتم. گفت: بــرو جاده كرج 
پیش مهندس پالرام و مشــغول كار شــو و عروس را راه 
انــداز و من هنوز هم كه بیش از نیــم قرن زآن مالقات 
می گــذرد باز نفهمیــدم آن جمله چه بــود . ولی زآن 

روز برای عروس كه صابونی بود تازه در بســته بندی این جمله تبلیغاتی و شــعار 
فــروش را ســاختم كه هنوز در ردیــف بهترینها و اثرگذارترین ها یاد می شــود:

»یا گنهش پاک كن *** یا بزنش دست بند«
غریــب به 2 ســال آنجا بودم و بعــداً به خدمت مقدس ســربازی راهی شــدم. 
این گذشــت بر مــن و آن مرد بزرگ كه حاج محمود الجــوردی خوانندش، یاد و 
خاطــره اش و كســانی كه راه او را ادامه می دهند گرامــی باد. چون خبر برگزاری 
مجمع بهشهر را می شــنوم آن روز برایم روزكاریست فراموش ناشدنی چرا كه هر 
كس برمســند این مجموعه نشــیند بر من منت دارد و حرمتش می دارم و حال 
كه در رفت و آمد مدیران در یک دهه به تعداد انگشــتان دســت یافتم كه یوسف 
گم گشــته باز آید به كنعان غم مخور.. كلبه الحان شــود روزی گلستان غم مخور.
و اما مروری بر روش تدوین برنامه اســتراتژیک شــركت توسعه صنایع بهشهر كه

 امروزه كشورهاي درحال توسعه و نوظهور صنعتي میکوشند تا با استفاده از مزیت 
هاي نســبي و رقابتي در هر رشته فعالیت، سیاســت هاي روشن و اثربخشي را در 
مسیر توسعه اتخاذ كنند كه سیاستهاي اقتصادي كشورهاي موفق مبتني بر تولید 
با ارزش افزوده باال اســت. به طور یقین میتوان ادعا كرد كه شركت توسعه صنایع 
بهشــهر نیز با داشتن مزیت هاي نسبي مناسب در منابع و سرمایه هاي فیزیکي و 
انساني میتواند با الگویي اثربخش در مسیر توسعه حركت كرده و در ردیف شركت 
هاي نوظهور صنعتي قرار گیرد. مدیریت شركت توسعه صنایع بهشهر با رویکرد حل 
مسئله و تجزیه وتحلیل وضعیت موجود كشــور در برنامه ریزي استراتژیک سعي 
نموده با به كارگیري روشــهاي علمي، انجام مطالعات تطبیقي و استفاده از تجربه 

هاي پیشین، سند برنامه ریزي استراتژیک خود را تدوین نماید. این سند در راستاي 
اهداف و سیاست هاي كالن كشور، تحقق اسناد فرادستي، )قانون برنامه اول تا ششم 
توســعه( سیاســت هاي ابالغي اقتصاد مقاومتي و حمایت از تولید كاالي ایراني و 
برنامه اســتراتژیک گروه توسعه ملي و برنامه استراتژیک شركت هاي تابعه، تنظیم 
شــده است. در این سند براي شركتهاي تابعه تکلیف دستوري تعیین نشده است . 
نکته مهم اینکه در این روش، میدان دار اصلي، توسعه نگرش بخش خصوصي است 
و ســازمانهاي حاكمیتي فقط نقش توانمند ساز و پشتیباني كننده را دارند. فرآیند 
برنامه ریزي استراتژیک شركت توسعه صنایع بهشهر در 
دو ســطح طرح ریزي شده است. سطح اول همان سطح 
كالن اســت كه به جهت گیري اصلي میپردازد. در این 
سطح به مؤلفه هایي نظیر مأموریت، خط مشي و سیاست 
هاي كلي، چشم انداز، اهداف، راهبردها، رشته فعالیتهاي 
اولویت دار در بخش و صنعت و تجارت پرداخته شــده و 
در ادامــه این فرآیند به برنامه ریزي رشــته فعالیت ها و 
صنایع منتخــب و تدوین برنامه هــاي عملیاتي آنها با 
توجه به تحلیل هاي صورت گرفته پرداخته شــده است.

مجمع عمومی عادی ســاالنه شــركت توســعه صنایع 
1397/04/30در  مــورخ  عــام(  )ســهامی  بهشــهر 
محــل ســالن آزادگان واقــع در مركــز همایش های 
بین المللی پژوهشــگاه صنعــت نفت برگــزار گردید. 
در این مجمــع كه با حضور اكثریت صاحبان ســهام 81/66 درصد ســهامداران 
حقیقــی و حقوقــی ، اعضاء هیــات مدیــره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقای 
عبــاس نعیمی بــود، كه جنابان بهــزاد گودرزیــان و مهرداد فصیحــی در مقام 
نظــار اول و دوم و آقــای علــی ملکی به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی سال مالی منتهی به 1396/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشمول ماده 129 با تقسیم سود   150 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

در ابتدای این جلسه، آقای دكتر جعفریوسفی مدیر عامل محترم شركت توسعه صنایع 
بهشهر ضمن عرض خیر مقدم به سهامداران محترم ، اعضای هیأت مدیره و  مدیران 
عامل شركتهای تابعه،    چکیده ای از عملکرد یکسال گذشته شركت را ارائه نمودند.
در ادامه آقای جعفر یوسفی ارتقاء جایگاه شركت در بازار سرمایه )بلند مدت و میان مدت( 
، ارتقاء جایگاه شركت در بازار پول )كوتاه مدت( و همچنین ارتقاء ارزشهای سازمانی 
شركت را به عنوان اهداف كالن استراتژیک شركت تا پایان سال 1400عنوان نمودند.

پیام هیات مدیره
مرور كلی بر وضعیت و تحوالت صنعت و جایگاه شركت در صنعت در سال 1396
شــركت توســعه صنایع بهشــهر به عنوان یکي از قدیمي تریــن و بزرگ ترین 
مجموعه هاي تولیدي و خدماتي، كمک به توســعه كشــور را در كنار ســودآوري 
مطلوب، رســالت خود قرار داده و به حضوري قدرتمند در عرصه كســب وكار مي 
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اندیشــد. اگرچه رونق و ركود در اقتصــاد امري اجتناب ناپذیر بوده و حضور رقباي 
جدي در بازار طي ســال هاي اخیر، تهدیداتي را متوجه مجموعه نموده است، لکن 
شــركت توسعه صنایع بهشهر سعي نموده تا با آگاهي و تکیه بر مزیت هاي نسبي 
صنایع خود، تالش نماید تا كارایي و بهره وري شــركت هاي عضو گروه را افزایش 
و بدینوســیله چشــم انداز مثبتي به لحاظ قدرت رقابت پذیري براي شركت هاي 
مجموعه و به تبع آن بازدهي مناســبي براي ســهامداران محترمش تأمین نماید.
مرور كلی بر جایگاه شركت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مالی 1396
در حال حاضر شركت توسعه صنایع بهشهر از لحاظ طبقه بندی بورس یک شركت 
هلدینگ صنایع غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر شناخته می شود. با این حال 
از لحاظ فعالیت، این شــركت یک شــركت هلدینگ سرمایه گذاری بوده كه عمده 
ســرمایه گذاری های آن بر شــركت های صنایع غذایی، شوینده و خدمات متمركز 
اســت. در حال حاضر شركت توسعه صنایع بهشــهر از لحاظ سرمایه و ارزش بازار 
جزو شركت های بزرگ فعال در بورس اوراق بهادار می باشد. طبق آخرین رتبه بندي 
شركت هاي بزرگ ایران توسط ســازمان مدیریت صنعتي، شركت توسعه صنایع 
بهشهر با دو رتبه بهبود حائز رتبه چهل و هفتمین شركت بزرگ ایران گردیده است.
بیانیه سیاســت های راهبردی شركت توســعه صنایع بهشهر )سهامی عام( بیانیه 
سیاســت های راهبردی یک شركت، نقشه راه طوالنی مدت و خط مشی سیاست 
های كالن را تعیین می كند ، این بیانیه یک جهت و طرح مشــخص برای فعالیت 
های شركت در سال های آینده را به ارمان می آورد و اجزای اصلی آن عبارتند از :

چشم انداز
براساس سند چشم انداز، شركت می خواهد به عنوان یکی از شركت های سرمایه گذاری 
برتر از لحاظ ارزش بازار مطرح باشد و با جذب و مدیریت سرمایه در صنایع و خدمات 
سودآور كه دارای مزیت رقابتی با اولویت پخش و توزیع، صنایع پایه ، خدمات مالی، 
صنایع غذایی و بهداشتی، باالترین ارزش ها را برای سهامداران خود به ارمغان آورد.

بیانیه ماموریت
شركت توسعه صنایع بهشهر، یک هلدینگ چند رشته ای است كه با جذب و مدیریت 
مطلوب سرمایه ها، به كارگیری شیوه های ارزش آفرین، افزایش بهره وری و بازدهی 
دارایی شركت های عضو گروه، مدیریت پرتفوی، و تقویت مزیت رقابتی شركت ها در 
بخش های خدماتی و تولیدی به همراه توسعه و تحول سرمایه های انسانی خود، و 
داشتن سازمانی یادگیرنده و منعطف، با به كارگیری تمام استعدادها، باهدف خلق ارزش 
و بهبود كارآفرینی در جامعه، و رشد پایدار بازده حقوق صاحبان سهام، فعالیت می كند.

اهداف كالن استراتژیك تا پایان سال 1400
- ارتقا جایگاه شركت در بازار سرمایه )بلندمدت و میان مدت(

- ارتقا جایگاه شركت در بازار پول )كوتاه مدت(
- ارتقا ارزش های شركت

 )BSC( استراتژی ها براساس چهارمنظر كارت امتیازی متوازن
-  مالی

- بهینه سازی مدیریت منابع و مصارف
- تأمین منابع مالی ) برای تملک دارایی های با مزیت رقابتی (

-  مشتری و ذینفعان
- ارتقا و توسعه خدمات به مشتریان و ذینفعان
- حفظ و صیانت از سرمایه مشتریان و ذینفعان

-  داخلی
- توسعه نگرش مدیریت فرایند گرا )آینده نگر(

- تدوین و پیاده سازی استراتژی هدایتی هلدینگ )افزایش توانمندی شركت مادر 
درزمینه مدیریت فرصت های سرمایه گذاری، واگذاری، ادغام و مشاركت های راهبردی(

- تدوین و پیاده سازی استراتژی سرپرستی
- ارتقا برند

- ایجاد و توسعه زنجیره ارزش
- مدیریت پرتفوی

- بهبود مستمر سیستم ها و روش ها از طریق راهبردهای زیرساختی
- دانش، رشد و یادگیری

- توسعه توانایی های مدیریتی در هلدینگ و شركت های تابعه
- بهبود فرهنگ سازمانی

تاریخچه
شركت توسعه صنایع بهشهر )ســهامي عام ( در سال 1349 تحت شماره 14393 
در اداره ثبت شركت ها و مالکیت صنعتي تهران به ثبت رسیده و از سال 1353 در 
سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده است. این شركت اولین شركتي مي باشد 
كه سهام آن در راستاي سیاست خصوصي سازي، از سوي دولت جمهوري اسالمي 
ایران به عموم مردم واگذار گردید. بدین جهت عالوه بر اهمیت نسبي آن به عنوان 
یکي از بزرگ ترین قطب هاي صنعتي كشــور، موفقیت آن به عنوان اولین تجربه 
در امر خصوصي ســازي، از اهمیت بسیاري برخوردار بوده است. موضوع شركت بر 
طبق اساسنامه، سرمایه گذاري در سهام شركت ها از طریق خریدوفروش سهام آن 
ها ، خریدوفروش اوراق بهادار و مشــاركت در بانک ها و سایر شركت ها مي باشد. 
در حال حاضر این شركت به سبب حضور موفق و بلندمدت در صنعت محصوالت 
غذایــي و همچنین توانمندي محــوري خود یعني توزیــع و پخش محصوالت، 
ســرمایه گذاري هاي خود را در صنعت روغن خوراكي، صنایع شــیر، صنعت قند 
و صنعت شــوینده و بهداشتي متمركز نموده است كه جمعا فروش سالیانه اي در 
حدود 36 هزار میلیارد ریال را در برمي گیرد. عالوه بر صنایع فوق این شــركت بر 
اســاس ظرفیت هاي مدیریتي و تخصصي موجود، در پرتفوي سرمایه گذاري هاي 
بلندمدت خود طبق اســتراتژي دیرینه و در راستاي ایجاد جریان درآمدي بادوام ، 
نسبت به سرمایه گذار ي در صنایعي چون بانکداري، بیمه، ساختمان و شركت هاي 
سرمایه گذاري به عنوان مکمل زنجیره تأمین فعالیت هاي موجود اقدام نموده است.
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کسب بیشترین میزان سود در تاریخ فعالیت شرکت
دستاوردهای درخشان و روشن مهندس سید جواد سلیمانی در پتروشیمی امیرکبیر

مجمــع عمومی عادی ســاالنه شــركت پتروشــیمی امیركبیر)ســهامی عام( مورخ 
1397/04/20 در محل ســالن همایش هــای بین المللی نیایش تشــکیل گردید. 
در ایــن مجمــع كه بــا حضــور 95/89 درصــد ســهامداران حقیقــی و حقوقی 
، اعضــاء هیــات مدیــره، نماینــده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بــازرس قانونــی برگــزار گردید، ریاســت مجمع برعهــده آقای رحیم اســماعیلی 
دانــا بود، كه جنابان ســید محمد حســینی و علــی اصغر حمیــدی در مقام نظار 
اول و دوم و خانــم ســمیرا راک خــواه بــه عنوان دبیــر مجمع انتخــاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی سال مالی منتهی به 1396/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشمول ماده 129 با تقسیم سود 1340 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
در این مجمع 509 میلیارد تومان سود خالص شركت شناسایی و به تصویب رسید و 
مقرر شد 1340 ریال سود به ازای هر سهم برای تقسیم بین سهامداران در سال مالی 
1396 در نظر گرفته شود.مدیرعامل شركت پتروشیمی امیركبیر در این جلسه با تشریح 

عملکرد سال 96 شركت به سواالت سهامداران پاسخ داد. 
مهندس سیدجواد سلیمانی با اشاره به تولید بیش از یک 
میلیون و 333 هزار تن محصول در پتروشیمی امیركبیر 
در ســال قبل گفت: علیرغم تمام مشکالت و معضالتی 
كه كل اقتصاد و بالطبع شــركتها را متوجه خود ساخته 
بود این شــركت موفق شــد 87 درصد از بودجه تولید 
محصوالت خود را در ســال 1396 پوشش دهد.وی در 
زمینه دریافت خوراک افزود: شــركت با دریافت بیش از 
یک میلیون تن خوراک توانست معادل 88 درصد بودجه 
خوراک دریافتی در ســال 1396 را محقق ســازد.وی با 
اشاره به دریافت 113هزار و 198 تن خوراک اتان تصریح 
كرد: بر این اســاس شركت توانست بیش از 100 درصد 

از بودجه خوراک اتان خود را محقق كند كه این مقدار از خوراک دریافت شــده، 50 
درصد مقدار طراحی شده است. وی ادامه داد: همچنین شركت با دریافت 772 هزار و 
525 تن خوراک های مایع، 88 درصد از بودجه دریافت خوراک های مایع و با دریافت 
195هــزار و 191 تن خوراک اتیلن، معادل 84 درصد از بودجه خوراک اتیلن خود را 
پوشــش داد.مدیرعامل پتروشیمی امیركبیر در زمینه فروش كل محصوالت گفت: در 
ســال 96 شــركت با افزایش 27 درصدی از لحاظ مبلغی و 7 درصد در مقدار فروش 
نســبت به سال 95، موفق شــد 920 هزار و 677 تن از محصوالت خود را به فروش 
برســاند و بر این اســاس با افزایش 13 درصدی در مبلغ فروش خود نسبت به بودجه 
سال 96 فروش شركت به بیش از 33 هزار میلیارد ریال رسید. مهندس سلیمانی مدیر 
مدبر و برجسته كشور در صنعت و اقتصاد همچنین درباره فروش داخلی شركت گفت: 
فروش داخلی از نظر مقداری 615 هزار و 388 تن معادل 85 درصد بودجه سال 96 و 
از نظر ریالی 19 هزار و 438 میلیارد و 532 میلیون ریال بوده كه بیش از 100 درصد 
بودجه ریالی خود را در ســال 96 پوشش داده است. به گفته مدیرعامل و عضو هیات 
مدیره شركت فروش صادراتی شركت بالغ بر 305 هزار و289 تن بوده است كه: براساس 
این حجم صادرات امیركبیر موفق شد 11 درصد باالتر از بودجه سال 96 را به فروش 
برســاند كه نسبت به سال قبل افزایش 50 درصدی را نشان می دهد.وی همچنین با 
اشــاره به مبلغ 13 هزار و 880 میلیارد و 50 میلیون ریال فروش صادراتی افزود: این 
رقم 36 درصد باالتر از بودجه ســال 96 بود و نسبت به سال قبل رشد 64 درصدی را 
تجربه كرد. مهندس ســلیمانی سود عملیاتی شركت در سال 96 را بیش از 4 هزار و 
912 میلیارد ریال و سود خالص شركت را بیش از 5 هزار و 92 میلیارد ریال اعالم كرد 
كه هر یک به ترتیب افزایش 15 و 18 درصدی را نسبت به بودجه داشته اند. و جمله 
آخر آنکه به واسطه تدبیر مدیران، تالش كارگران و كارمندان و كارشناسان و خدمت 
جهادگونه آنها می توان سود خالص سال 96 را بیشترین میزان سود در تاریخ فعالیت 
شــركت دانست كه نسبت به سال گذشته رشد 20 درصدی را هم در بر داشته است.

عمده فعالیت های انجام شده و دستاوردهای محقق شده در سال 1396
1- افزایش 20 درصدی EPS شركت نسبت به سال قبل

2-   تعمیر و بازسازی TLEهای كوره ها و جلوگیری از توقف واحدها و حفظ استمرار تولید

LPG 3- اجرای پروژه جایگاه دریافت خوراک
4- توسعه برنامه CMMS و استقرار كامل آن در سطح مجتمع و راه اندازی بخش های 
PM  )تعمیرات پیشگیرانه( و CBM )تعمیرات مبتنی بر پایش وضعیت( به صورت 

CMMS سیستمی در
5- پیگیری تهیه اتیلن از سایر شركت های منطقه و خارج از منطقه برای افزایش تولید 

واحدهای پایین دست
BI 6- بازنگری در اركان جهت ساز و استراتژی های سازمان به موازات استقرار و راه اندازی پروژه

7- بهبود نظام جامع فرآیندهای سازمان به منظور یکپارچه سازی فرآیندهای مذكور با 
ERP مجموعه نرم افزار

.NGL 8- انجام مذاكرات احداث كارخانه
  اخــذ مجوز تاســیس كارخانه NGL 2300 از ســازمان صنعــت، معدن و تجارت 
اســتان خوزســتان و اخــذ موافقت اصولــی از معاونــت برنامه ریــزی وزارت نفت

  هماهنگی با معاونت وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیر كل سرمایه گذاری و كمک های 
اقتصادی و فنی ایران به منظور فراهم سازی شرایط استفاده از فاینانس خطوط اعتباری

  تشــکیل كمیتــه اجرایــی درون ســازمانی در جهت 
NGL 2300 برنامه ریزی اجرای طرح

  مذاكره با كنسرسیوم های داخلی و بین المللی به منظور 
تامین فاینانــس پروژه در چارچــوب EPC+F با روش 
تامین مالــی با اعتبار شــركت پتروشــیمی امیركبیر
  تکمیــل مطالعات زیســت محیطــی )EIA( اجرای 
طــرح NGL 2300 و ارائــه آن بــه اداره حفاظــت 
محیط زیســت استان خوزســتان برای اخذ مجوز الزم.

  اتمــام موفقیت آمیز پروژه مشــکی كردن پودر گرید 3 
Ex با استفاده از مستر بچ و قابل قبول بودن نتایج آنالیز 
كیفی محصول گرانول مشکی تولیدشده و همچنین تولید 
پایپ از آن به منظور انجام تســت های هیدروســتاتیک.
گواهینامه ها و عمده اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت سیستم ها و ایمنی
 كســب گواهینامــه 5 ســتاره تعالی ســازمانی از جایزه تعالی صنعت پتروشــیمی 
براســاس مــدل EFQM و ارتقــای امتیــاز شــركت از 404 بــه 465 امتیــاز
  كسب رتبه 52 در فرآیند IMI 100 صد شركت برتر كشور از لحاظ شاخص های فروش و مالی

  انجــام ممیــزی مراقبتــی و تمهیــدات گواهینامــه اســتاندارد ایــزو 2015: 
انــرژی مدیریــت  ایــزو 50001  و   18001 OHSAS ،14001 :2015 ،9001
  آغاز طرح ریزی و استقرار استاندارد ISMS )مدیریت امنیت اطالعات( مبتنی بر ایزو 27001

 رعایت الزامــات پدافند غیرعامل، برگزاری مدون جلســات، كمیته بحران و تدارک 
HSE مانورهای مبتنی بر سناریوهای محتمل با رویکرد

  توســعه پروفایل شایستگی مدیران، اجرای پروژه جانشین پروری و ارزیابی عملکرد 
كاركنان از طریق كانون های ارزیابی

اهم برنامه ها و اقدامات در سال1397
- پیگیــری اقدامات جهت اخذ فاینانس از شــركت های معتبر داخلی و بین المللی و 
 NGL 2300 همچنین دریافت مجوزهای الزم از مراجع ذی صالح برای اجرای پروژه
HDPE در واحد BCE-H 100 باكاتالیست CRP 100 تولیدآزمایشی محصول -

- ادامه اجــرای عملیات پروژه تعویض و افزایش ظرفیت خطوط بســته بندی جهت 
KJ كاهش ضایعات محصــوالت تولیدی و همچنین تولید و بســته بندی گریدهای
3C+ و LPG ،پیگیــری اجــرای پــروژه احــداث تانک هــای اتیلــن، اتــان -
- اورهال واحدهای الفین، CF و BD و تعمیر اساسی كمپرسور كرک و توربین 8001
- استفاده از كاتالیست SDX جهت افزایش راندمان تولید و كاهش هزینه مواد شیمیایی
- اخــذ گواهینامه هــای Food Contact بــرای محصــوالت جدیــد پلیمــری

- مدیریــت دارایی های فیزیکی، كنترل موجودی انبارهای كاال و محصوالت در جهت 
جلوگیری از اتالف سرمایه شركت

- توســعه زیرســاخت های فناوری اطالعات، ارتقای امنیت اطالعــات و ارتباطات و 
IT بهینه سازی، پایش و توسعه سرویس های

- بهینه ســازی و تکمیل اطالعاتBI )هوش تجاری( جهت دسترسی سریع و جامع 
مدیریت سازمان به اطالعات به روز شركت.
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با کریمان ها آسان شود

اندیشه نوین، راهی نوین با عملکردی جدید از مدیران بیمه نوین
مجمــع عمومي عادي ســالیانه صاحبان ســهام شــركت بیمــه نوین)ســهامی عام( 
مــورخ 1397/4/31 در محــل ســاختمان مركــزی بیمــه نویــن برگــزار گردیــد.
در این مجمع كه با حضور بیش از 93/44 درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای محمدهادی افشاری كه جنابان محمد بدیعی جاریانی و امیر شفیعی در 
مقام نظار اول و دوم و سركار خانم شقایق دیلمی پور به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توســط مدیرعامل شــركت 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 به كار خود پایان دادند
به همین شفافیت

در ابتــدای مجمع پس از تالوت آیاتــی از قرآن كریم و پخش 
سرود مقدس جمهوری اســالمی ایران جناب آقای شمسایی 
مدیر روابط عمومی به پشــت تریبون آمده و ضمن خوش آمد 
گویی به حضــار و تبریک هفته كرامت از جناب افشــاری به 
عنوان ریاست مجمع دعوت كردتا به پشت پنل هیئت رئیسه 
بیایــد. در ادامه با دعوت رئیس مجمــع از نظار و جناب كریم 
خان زند برای حضور در پشــت پنل هیات رئیســه و حضور 
بیش از 93 درصد ســهامداران رســمیت مجمع اعالم گردید.
در ادامه مهندس كریم خان زند با تشریح تاریخچه و اهم فعالیت 
های صورت پذیرفته در طی ســال مالی مورد گزارش براساس 
چشــم انداز ترسیم شركت، اســتفاده بهینه از منابع انسانی، 

ارتقاء، ســطح فنی كاركنان، وفاداری، وفاداری مشتریان و رضایتمندی، افزایش تنوع و سبد 
ســهام؛ پرتفویی با حاشیه سود باال از رشته های بیمه ای مورد نظر؛ استفاده و هم گام بودن 

با تکنولوژی روز )اپلیکیشــن های به روز بیمه ای ( را از اهم دستاوردهای مجموعه در سال 
مالی مورد گزارش اعالم نمود. مدیریت عامل شركت كه به روز آمدنش به بیمه نوین نوشتیم 
در كنار كریم خان و جناب آقای آرام رشیدی این شركت می تواند ققنوس وار برخیزد و به 
راستی كه با چیدمان درست مدیریتی جناب كریم خان زند از معاونت مالی پشتیبانی تا روابط 
عمومی و امور سهام، مدیریت بیمه نوین در كوتاه مدت توانست آن كند كه كمتر كسی باور به 
اجرایی كردن آن داشــت به روز مجمع و ارایه عملکرد نشان داد كه آن كرده كه می بایست.
كسب باالترین بازده از سرمایه گذاری ها، تنوع در سرفصل های سرمایه گذاری ها، شفافیت 
مالی، اعمال ذخایر كافی، روابط عمومی پاسخگو و جذب حداكثری رضایت مندی مشتریان از 
جمله دستاوردهایی بوده است كه در كنار حمایت هیات مدیره، تالش كارشناسان  متخصص 
و كوشش گران، نمایندگان فروش و غیره حاصل گردیده است. شیرین ترین بخش گزارش 
اعالمی ســکان دار شركت، گزارشات مالی بود كه در آن بنا به تایید بیمه مركزی جمهوری 
اسالمی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی شركت تاكید بر این نکته 
بود كه درعین شفافیت و صداقت مالی شركت تنوانسته است در زمینه كسب سودآفرینی و 
ارزش آفرینی دست آورد ها و توفیقات بزرگی را برای ذینفعان و سهامداران خود حاصل سازد.
در ادامه مجمع حسین كریم خان زند؛ اعالم داشت كه بیمه نوین رشد 21 درصدی پرتفوی در 
سال گذشته را داشته است دیگر بطوری كه سال گذشته بیمه نوین بیشترین رشد را از زمان 
تاسیس تجربه كرد و با كاهش 19 درصدی خسارت كه نتیجه پاالیش بیمه نامه های تحت 
پوشش در شركت بود و موفق به تحقق 99 درصدی بودجه مصوب هیات مدیره گردیده است.
مدیرعامل شركت با اشاره به تغییر رویکرد شركت از پرتفوی محوری ِصرف به سمت مدیریت ریسک 
و بینش خدمت رسانی شایسته تصریح كرد: ما در سال گذشته عالوه بر برنامه ریزی و اجرای پاالیش 
پرتفوی شركت، ارتقای كیفی و كمی خدمات را در دستور كار قرار دادیم كه همین امر به رشد 40 
درصدی در صدور بیمه های بدنه با تحول نگرش در خدمت رسانی با ارائه محصول اتوپالس شد.

پس از ارائه گزارش هیات مدیره، گزارش حسابرس و بازرس قانونی شركت قرائت و پس از ارائه 
پاسخ های الزم در مورد بندهای گزارش حسابرس و بازرس، در نهایت با شناسایی سود 14/9 تومانی، 
صورت های سال مالی 1396 شركت و عملکرد هیات مدیره به تصویب مجمع عادی ساالنه رسید.
همچنین موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس اصلی شركت و 
موسسه حسابرسی بهمند نیز به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال دیگر انتخاب شدند. 
در پایان نیز اعضای هیات مدیره جدید بیمه نوین پس از رای گیری در مجمع عمومی عادی 

ساالنه انتخاب و بر این اساس بانک اقتصاد نوین، شركت توسعه صنایع بهشهر، شركت بین المللی 
پیمانکاری استراتوس، شــركت تامین آتیه درخشان نوین و شركت آرین گستر تابان سبز 
به عنوان اعضای اصلی و شــركت های سرمایه گذاری ساختمان 
ایران و سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به عنوان اعضای 
علی البدل هیات مدیره بیمه نوین انتخاب شدند. اجازت میخواهیم 
از عنایت و حمایت ویژه مدیران حرمت قلم شــناس و دستگیر 
اهل قلم در این مجموعه بیمه ای كه نشان دادند با كریمان كارها 
چه آسان میشود و همواره حمایت حداكثری ایشان از اهل قلم و 
حرمت نهی به آنان بر كسی پوشیده نبوده كمال تقدیر و تشکر 
را داشته باشیم علی الخصوص بچه های خوب روابط عمومی و 
امور ســهام و مدیریت آنها كه به گرمی پذیرای خبرنگاران بوده 
و در تهیــه و تنظیم این گزارش، فروتنانه ما را یاری رســاندند. 

پیام هیات مدیره
با عرض سالم و خیرمقدم، هیأت مدیره شركت بیمه نوین مفتخر 
اســت بار دیگر به لطف و یــاری خداوند متعال و حمایت های 
ارزشمند سهامداران گرامی پس از یک سال تالش، گزارشی از عملکرد و فعالیت های خود را در 
حوزه های مخلتف طی سال 1396 در سیزدهمین مجمع عمومی عادی ساالنه به سمع و نظر 
شما سروران گرامی برساند: شركت در سال 1396 با سپری نمودن دوره اصاح تركیب پرتفوی 
ناموزون و نامناسب بیمه ای و پرداخت به موقع و بدون وقفه خسارت های سنگین سنوات 
گذشــته، روند سوددهی خود را كه از سال 1395 آغاز گردیده، ادامه داده و موفق شده است 
با رشد 221 درصدی سود خالص نسبت به سال قبل و همچنین كاهش 38 درصدی زیان 
انباشته در قالب برنامه پیش بینی شده و حفظ كیفیت مناسب پرتفوی بیمه ای، روند رو به رشد 
خود را ادامه دهد. حفظ سطح توانگری مالی شركت در رتبه یک به مفهوم افزایش توان شركت 
در زمینه فعالیت های بیمه ای و ایفای تعهدات آن بوده و مطمئناً افزایش اعتماد مشتریان را به 
دنبال داشته و نوید آینده ای روشن را برای شركت می دهد. كاهش نسبت خسارت شركت طی 
سال 1396 ، حاكی از انتخاب مناسب ریسک، پاالیش بیمه نامه های تحت پوشش و همچنین 
نتیجه بخش بودن سیاست اصالح پرتفوی شركت است. نسبت خسارت شركت در سال 1396 
به میزان 19 درصد در مقایسه با سال قبل كاهش یافته است. در این گزارش سعی شده است 
كه كلیه حقایق موجود، در اختیار سهامداران محترم و نمایندگان ایشان قرار داده شود تا با توجه 
به حق مسلم ایشان بر اشراف كامل به مسائل شركت، با ارائه رهنمودهای خود، اعضای هیأت 
مدیره و كاركنان شركت را در پیشبرد هرچه بهتر امور یاری دهند. امید است باتالش روزافزون 
مدیران و كاركنان شركت و فراهم شدن زمینه های اقتصادی مناسب درسال جاری و سنوات 
آتی با بهره گیری از تجربیات گذشته، شاهد رشد هرچه بیشتر شركت بیمه نوین در تمامی 
زمینه ها و همچنین كسب بازده مناسب در قبال سرمایه گذاری سهامداران گرامی باشیم.

بیانیه چشم انداز
چشم انداز شركت بیمه نوین كه نمایانگر آینده مطلوب و آرمانی شركت می باشد، عبارت است از:
سرآمد شركت های بیمه در تعالی سازمانی و یکی از پنج شركت برتر غیر دولتی صنعت بیمه از 

نظر تولید حق بیمه و سودآوری
بیانیه ماموریت

مأموریت شــركت بیمه نوین كه در واقع فلســفه وجودی شركت می باشد، عبارت است از:
ارائه خدمات بیمه ای متنوع و با كیفیت، به منظور ایجاد امنیت مالی و آرامش برای آحاد جامعه

برنامه های آتی شركت
CRM طراحی و پیاده سازی سیستم -

- پیاده سازی پایگاه داده هوش رقابتی
- راه اندازی شبکه جمع آوری اطالعات عملکردی رقبا در كل كشور

- طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت دانش
- پیاده سازی نظام جامع مطالعه و پژوهش در شركت

- طراحی و پیاده سازی نظام جامع ارزیابی رضایت نمایندگان
- شناسایی چالش های فروش شركت در بازار

- راه اندازی مركز نوآوری كسب و كار در شركت
- راهکارهای افزایش سرعت پرداخت خسارت درمان در مقایسه با شركت های رقیب

- پیاده سازی نظام كنترل و نظارت شعب بر نمایندگان
- ارائه طرح های نوین بیمه ای
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پتروشیمی فن آوران، جایگاه نام آوران
افزایش 109 درصدی سود نسبت به سال گذشته

مجمع عمومی عادی ســالیانه شــركت پتروشــیمی فــن آوران)ســهامی عام( 
گردیــد.  تشــکیل  ارم   بــزرگ  هتــل  محــل  در   1397/04/30 مــورخ 
در ایــن مجمع كه با حضــور 93/88 درصدی ســهامداران حقیقــی و حقوقی 
، اعضــاء هیات مدیــره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بــازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای محمدرضا پاشــائی 
بــود، كه جنابان مهــرداد فصیحی و محمد ایمــان رحیمی در مقــام نظار اول 
و دوم و آقــای فرشــاد اســفندیاری به عنوان دبیــر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامــه بــا قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمــع مربوط به اهــم فعالیتهای 
صــورت پذیرفتــه در طــی ســال مالــی منتهــی بــه 1396/12/29 و پس از 
اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان بــا طنین صلوات 
خود ضمــن  تصویب صورتهــای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول مــاده 129 
بــا تقســیم ســود 5000 ریال بــه ازای هر ســهم به كار خــود پایــان دادند.

پخش یک كلیپ اثرگذار از فعالیت های جهادگونه 
بچه های خونگرم و تالشــگر مجموعه در گرمای 
بــاالی 50 درجــه برای بازســازی ، نوســازی و 
اســتمرار فعالیت ها در كنار تولیــد محوری در 
مجموعه فن آوران، خود بهترین گواه می باشدكه 
با چــه همیتی و جدیتی تمام اركان شــركت از 
مدیران برجســته، جنابان اسفندیاری و جبرئیلی 
و جبــارزاده گرفته تــا بچه های تالشــگر خود 
پتروشــیمی چگونه جانانه كمر خدمت بسته اند.

آخرینش همین كه در كمترین زمان و با حداقل 
هزینه و با بهترین كیفیت ، واحد اتان جدید را این 
غیور مردان در اردیبهشت 97 به مدار تولید رساندند.

فعالیت های درخشــان با توجه به حجم تولید و 
فروش و در نظر گرفتن مشکالت حاكم بر حال و 
اوضاع وضعیت اقتصادی فعلی كشور و با این برگ 
برنده كه كمترین آلودگی را برای محیط زیســت 
بوجود می آورد باعث شــده فــن آوران را جایگاه 
نــام آوران بدانیم. نام آورانی با تدبیر از مدیرعامل 

و مالیه گرفته تا امور سهام و روابط عمومی پاسخگو و كاركنانی شریف و تالشگر.
اعالم افزایش ســود خالص 109 درصدی نســبت به سال گذشته برای مجموعه 
ای كــه بــا بهترین قیمت بــا كیفیت ترین محصــول اســتراتژیک را تولید می 
كنــد و ارائه طرح ها بهبود فرایند و ارتقای ظرفیــت، افزایش تولید واحد متانول 
و افزایــش تولید واحد منوكســید كربــن و تعمیرات اساســی واحدهای تعیین 
شــده  كه برای یــک جهش كاری الــزام انجام داشــت از دیگر دســتاوردهای 
اعالم شــده پتروشــیمی فن آوران در ســال مالی مورد گزارش بود كه به سمع و 
نظر ســهامداران خوشــحال و خرســند از موفقیت های مجموعه شــان رسید.

اجــازه می خواهیــم از مدیران ارشــد مجموعه  كه در حق اصحــاب قلم لطف 
داشــته و از بچــه هــای خوب روابــط عمومــی و مدیریت آن جناب شــریفی 
كــه بالحــق و النصاف در تعامــل و یاری با خبرنــگاران كم نگذاشــتند و یاری 
رســان ما در تهیه گــزارش بودند كمال قدردانی و تشــکر را داشــته باشــیم.   

پیام هیات مدیره
ضمن عرض سالم و خیرمقدم، گزاررش عملکرد شركت پتروشیمی فن آوران برای 
سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396، كه در نتیجه برنامه ریزی واقع بینانه به همراه 
نظارت دقیق هیات مدیره و مدیریت شركت و با تالش مداوم مدیران و مسئولین اجرایی 
در كنار همت و تعصب كاری كلیه كاركنان صدیق و پرتوان در راستای اهداف عالیه 
شركت انجام گردیده-، را به مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام تقدیم می داریم.

چشم انداز:
سرآمد و پیشرو در صنعت پتروشیمی به عنوان برترین تولیدكننده متانول و اسید 

استیک در كشور
ماموریت:

شــركت پتروشــیمی فن آوران به عنــوان تولیدكننده مطرح متانول و اســید 
اســتیک با حفظ و توســعه ظرفیت تولید ، نقش محوری را در توســعه صنعت 
پتروشیمی كشــور ایفا می كند. شركت پتروشــیمی فن آوران با تکیه بر نیروی 
انســانی متخصص و جوان، سیســتم های مدیریتی نوین، فن آوری پیشــرفته 
و بهره وری باال در جهت دســتیابی به حداكثر ســود و تحقق انتظارات ذینفعان 
محصــوالت خــود را در داخل كشــور و بازارهــای صادراتی عرضه مــی نماید.
مرور كلی بر وضعیت و تحوالت صنعت مربوط در سال مالی مورد گزارش

در ســال 1396 برابر با 2017 میالدی ظرفیت اسمی تولید معادل 138 میلیون و 
دویست و دوازده هزار تن و میزان عررضه جهانی 
بابر با 91 میلیون و پانصد و چهل دو هزار تن بوده 
است كه نرخ بهره برداری از واحدهای تولیدی در 
مقیاس جهانی برابر با 66 درصد نشــان می دهد. 
طرح های توســعه این ســال عبارت بودند از 40 
هزار تن در كانادا، 9 میلیون و چهارصد و بیست و 
پنج هزار تن در چین، 2 میلیون و سیصد هزار تن 
متانول كاوه ایران )كه فعال نگردید( و 1 میلیون و 
ششصد و پنجاه هزار تن در آمریکا، شاخص ترین 
تحوالت این صنعت در ســال مورد اشاره عدم راه 
اندازی و تولید طرح های توســعه ای به ظرفیت 
مجموع 2300 هزار تن برای 1396 قابل اشــاره 
است. ســایر طرح های مرجان و بوشهر نیز برای 
سال 1397 و 1398 در وضعیت مشابه هستند در 
حالی كه این شرایط برای كاوه همچنان پابرجاست.
مــرور كلی بــر جایــگاه شــركت در صنعت و 
وضعیت رقابتی آن در ســال مالــی مورد گزارش
ارزیابــی جایگاه شــركت های صنعتــی در كنار 
ســایر رقبا با توجه به تفاوت ها و ویژگی های ســاختاری متفاوتی كه با یکدیگر 
دارند در بررســی ها چندان ســودمند نیســت. از جمله این ویژگی ها می توان 
بــه ظرفیت های متفاوت تولید، نقطه اســتقرار ، تکالیف محول در سیاســتهای 
فروش ، تکنولوژی تولید و ... اشــاره نمود كه همگی از كنترل مســئولین شركت 
ها خارج هســتند و بر این اســاس برخی شــركتها به فراخور ویژگی های مورد 
اشــاره دائما« در رتبه های نخســت قرار می گیرند. در این راســتا شــركت فن 
آوران در میــان تولیدكننــدگان متانول ایران و منطقــه در جایگاه یک پله مانده 
به آخر قبل از خارک )بغیر از شــیراز( قرار دارد كه الجرم غیرقابل تغییر اســت.
ولــی در حوزه درصد فعالیت و نرخ بهره بــرداری در وضعیت مطلول و همگام با 
سایر تولیدكنندگان منطقه در نرخ مناسب باالی 84 درصد در حال تولید بوده كه 
در ســال 1397 با توجه به اورهال بعمل آمده و تعویض كاتالیست تولید به باالی 
90 درصد ارتقاء خواهد یافت و از این حیث در رتبه های نخســت قرار می گیرد.
مرور كلی بر عملكرد شــركت، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و 

دستاوردهای مهم در سال مالی مورد گزارش:
در ســال 1396 تولید متانول به میزان 868 هزار تن رســید كه نسبت به برنامه 
مصوب 94 درصد می باشــد. میزان صادرات متانول 614 هزار تن، در سال مذكور 
بوده است و نسبت به برنامه مصوب 86 درصد می باشد. صادرات متانول درصد از 

كل فروش را در سال 1396 تشکیل می دهد.
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در سال 1396 تولید اسید استیک به میزان 80 هزار تن رسید كه برنامه مصوب را 
8 درصد پوشش داده اشت. میزان صادرات اسید استیک 8 هزار تن در سال 1396 

بوده است و نسبت به برنامه مصوب 28 درصد می باشد.
در ســال 1396 تولید مونوكسید كربن به میزان 71 هزار تن رسید كه نسبت به 

برنامه مصوب 75 درصد می باشد. 
برنامه های آینده

اطالعات مربوط به برنامه های سال آتی شركت در خصوص:
گسترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع بخشی شیوه های فروش

در حال حاضر شركت فن آوران در هر دوبازار اصلی متانول )چین و هند( می باشد. 
لذا تغییر رویه فعلی فروش )نیل به توسعه بازار و كسب سهم بازار در سایر بازارهای 
متانول( ممکن است در مقایسه با بازارهای اصلی از حاشیه سود كمتری برخوردار 
باشند. الزم به ذكر است از نقطه نظر بازارگانی )با توجه به تغییرات عرضه و تقاضا در 
آینده ای نه چندان دور( موضوع آینده نگری، حفظ و گسترش سهم بازار، اولویت 
باالتری نسبت به تمركز شركت صرفا بر كسب باالترین حاشیه سود خواهد داشت.
الزم به توضیح است كه مذاكره در زمینه فروش محصول به بازارهایی نظیر ژاپن، كره، 
تایوان، جنوب شرق آسیا و اروپا طی یک سال گذشته تا به امروز انجام شده است.

با این حال با توجه به تحوالت اخیر و در شــرایط سیاســی فعلی )خروج آمریکا 
از برجــام( موضــوع فروش بــه برخی از مناطــق همچون ژاپن، كــره جنوبی و 
اروپــا با ابهامات اساســی روبرو شــده و تاثیر آن بــر مراودات مالــی/ تجاری و 
بخش لجســتیک بــا بازارهای صادراتــی فعلی نیــز دور از ذهــن نخواهد بود.

موضوع مهم دیگر در این رابطه نگرانی بابت حفظ ســهم فعلی بازارهای اصلی در 
زمان ورود رقبا )پتروشــیمی كاوه، مرجان و بوشــهر( به بازار است كه با توجه به 
رویه فعلی فروش شركت فن آوران )صد در صد اسپات( مهمترین چالش و نگرانی 
این بخش محســوب می گردد كه یکی از راهکارهای مناســب در این رابطه می 
تواند عقد قراردادهای بلندمدت فروش باشد. همچنین در اثر ورود رقبای جدید به 
بازار، افزایش چانه زنی خریداران نسبت به سالهای قبل بسیار محتمل خواهد بود.

تاریخچه
شركت پتروشیمی فن آوران)ســهامی عام( در تاریخ 77/2/8 تاسیس و با شماره 
139602 در اداره كل ثبت شــركت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رســیده است 
فعالیت این شركت در زمینه احداث ، راه اندازی و بهره برداری واحدهای متانول ، 
اسید استیک و منواكسید كربن به منظور صادرات، استفاده در صنعت پتروشیمی 
و صنایع پایین دســتی بوده و منطبق با اهداف و سیاستهای كالن بخش صنعت 
در رابطه با صادرات ، ایجاد اشتغال ، انتقال دانش فنی ، تربیت نیروی متخصص و 
تولید محصوالت پتروشــیمی با ارزش افزوده باال از گاز طبیعی می باشد . شركت 
پتروشیمی فن آوران در جنوب غربی ایران واقع در ساحل خلیج فارس، بندر امام 
خمینی)ره( ، منطقه ویژه اقتصادی در زمینی به مساحت 25 هکتار واقع شده است .

بیانیه چشم انداز:
سرآمد و پیشرو در صنعت پتروشیمی به عنوان برترین تولیدكننده متانول و اسید 

استیک در كشور
ارزش های سازمان

خالقیت و نوآوری
شفافیت عملکرد و پاسخگویی 

استفاده از خرد جمعی و كار تیمی 
مسئولیت پذیری در كار و اجتماع 

شایسته ساالری
منشور اخالقی
قانون مداری

ما صیانت از قانون و سازگار ساختن اندیشه و عمل به آن را سر لوحه كار خود قرار 
می دهیم و حركت در مسیر قانون را تحت هر شرایط وظیفه خود می دانیم.

پاسخگویی
ما خدمت به جامعه و پاسخگویی را وظیفه قانونی و انسانی خود می دانیم تا از این 
راه گامی هر چند كوچک در مسیر شفاف ساز ی، آسایش و شادكامی آنان برداریم.

امانت داری
ما معتقدیم آنچه در اختیار ماست امانت الهی است بنابراین حفظ و استفاده مناسب 
از آنها در چارچوب انصاف و رعایت  شایسته ســاالری بر مبنای عدالت همیشه سر 

لوحه كار ماست.
صرفه جویی

ما در راســتای ترویج فرهنگ اســتفاده بهینه از منابع، از طریق پرهیز از اسراف و 
اختیار الگوی بهینه، در برابر همه نعمت ها و خوبی ها شکرگزار خداوند بوده و تالش 
می كنیم سهم خود را در ارتقای بهره وری منابع كشور و حفظ و حراست آن برای 

نسل های آینده ادا كنیم.
بهره وری و بهبود مستمر

بهبود مستمر و ارتقای بهره وری را سرلوحه فکر و اندیشه خود قرارداده تا از این راه 
در همه كوشش هاپیشرفت و كامیابی تدریجی ولی پیوسته پدید آید

كارگروهی
ما از مسئولیت خطیر خود در برابر اعتالی جامعه خویش آگاهیم و حفظ وحدت، 
تمسک به خرد جمعی، مشاركت همگانی در سایه تالش بدون وقفه و هوشیاری در 
فضای سرشار از اعتماد را منشا ارتقاء و رشد آگاهی نسل حاضر و نسل آیتده می دانیم.

دانش مداری و نوآوری
همــواره جهت افزایــش آموخته ها، بهبود نگرش و پــرورش مهارت های خویش 
می كوشــیم و در همه زمینه ها خالقیت و نوآوری را سرلوحه اندیشه و عمل خود 

قرار می دهیم.
احترام و فروتنی

تالش می كنیم در برابر دیگران بخصوص همکاران و ارباب رجوع، صمیمی و فروتن بوده 
و با انجام وظایف و تعهدات خود، حقوق و نیازهای آنان را محترم شماریم و با احساس 
مسئولیت و تعهد كاری در انجام وظایف جهت تعالی و توسعه صنعت حركت نمائیم.
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سکانداری بی بدیل
حسینا با دکتر دلگشایی و تثبیت حضور در چهاربندر اصلی کشور

تقسیم سود 1230 ریالی به ازای هر سهم شرکت خدمات دریایی بندری سینا

مجمع عمومی عادی ســالیانه  شــركت توســعه 
خدمات دریایی و بندری ســینا )سهامی عام( مورخ 
1397/04/23 در محل هتل پارســیان اوین سالن 
كوه نــور برگزار گردید.  در این مجمع كه با حضور 
بیش از88 درصد ســهامداران حقیقی و حقوقی ، 
اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق 
بهادار، حســابرس و بازرس قانونــی برگزار گردید، 
ریاســت مجمع برعهده آقــای محمدرضا بیگدلی 
بود، كه جنابــان عباس ناظمی و امیــر آهنگریان 
ابهــری در مقــام نظــار اول و دوم و آقای مجتبی 
دلگشایی به عنوان منشی مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه بــا قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمع 
مربــوط به اهــم فعالیتهــای صــورت پذیرفته در 
طی ســال مالی منتهی بــه 1396/12/29 و پس 
از اســتماع گزارش حســابرس و بــازرس قانونی، 
مجمــع نشــینان با طنیــن صلوات خــود ضمن  
تصویــب صورتهای مالی با تقســیم ســود 1230 
ریــال به ازای هر ســهم به كار خــود پایان دادند.

دكتــر دلگشــایی مدیر مدبر شــركت در فرازی از 
گزارش خود به پروژه نگین كه طی آن شركت 30 
ســال بهره برداری از آن خواهد داشت اشاره كرد و 
گفت در حال تکمیل ســاخت و سازها هستیم و در 
كنارش مذاكرات فشــرده برای افزایش مدت زمان 
این بهره برداری سی ساله كه می تواند بعنوان یک 
منبع درآمد سودآورپایدار در شركت روند رو به رشد 
ما را تضمین دوچندان باشد را پی گیری می كنیم.

مدیرعامــل موفق شــركت در ادامه گــزارش خود 
پیرامــون پــروژه ترمینال شــهید رجایــی كه در 
یک زمین 15 هکتاری جهت داشــتن یک اســکله 
اختصاصی برای شــركت اســت افــزود این پروژه 
نیز بیش از 75 درصد پیشــرفت فیزیکی داشــته 
كه توانســته ایم وارد مدار بهره بــرداری و توامان 
ســاخت و ســاز در پروژه های تفکیکی آن باشیم.

سکاندار شركت حسینا با بیان اینکه شركت در طی 
شــش مرحله افزایش سرمایه به میزان سرمایه 50 
میلیارد تومانی رسیده است اضافه كرد بعنوان یک 
شــركت موفق و برندی پیشرو در چهار بندر اصلی 

كشــور از شمال در نوشهر تا سه بندر اصلی جنوب 
كشــور حضوری اثرگــذار و پویا داریــم. وی افزود 
افزایش ســهم بازار ، افزایش تــوان رقابتی و حفظ 
جایگاه پیشرو بودن، افزایش بهره وری منابع انسانی 
و ارتقای ســطح رضایتمندی از اصــول و دكترین 
كاری ما در شركت طی سال مالی گزارش بوده كه 
در ســال پیش رو نیز به جد پیگیر آن خواهیم بود.

دكتر دلگشایی با تشریح دیدگاه مدیریتی مجموعه 

مبنی بر مشاركت با شركتهای خارجی افزود جایگاه 
شــركت در ترافیک كانتینری كل كشور رتبه اول 
می باشــد.مدیرعامل و عضو هیات مدیره شركت با 
بیان اینکه سرمایه گذاری انجام شده كل شركت در 
سال 96 مبلغ 46 میلیارد تومان بوده اظهار داشت 
عمده این سرمایه گذاری ها در بندر شهید رجایی، 
پروژه جزیره نگین بندر بوشــهر بوده اســت. دكتر 
دلگشــایی همکاری با دانشگاه صنعتی شریف برای 
برگزاری دوره هــای مدیریتی آموزش جهت ارتقاء 
ســطح دانش در جهت تعالی سازمانی مجموعه را 
از دیگر دستاوردهای مجموعه در سال 96 برشمرد 
و تاكید كرد كه منابع انســانی ارزشــمند در قالب 

متخصصین كاربلد و ارزشــمند می تواند حضور ما 
را در بنادر مهمی كه تثبیت كردیم استمرار ببخشد.

مدیربرجسته كشور در بخش های دیگری از گزارش 
خود با اشــاره به رفــع تحریم هــای ناجوانمردانه 
علیه میهن عزیزمان اظهار داشــت هــر چند این 
دشــواری هایی را در پی خواهد داشــت ولی ما را 
متوقف نخواهد كرد و خواهیم توانســت با تکنیک 
ها و راهبردهای مدیریتی بر مشــکالت فائق آئیم.
مشــاركت با شــریک خارجی كه به عنوان یکی از 
ده اپراتــور اول جهــان در این صنعت محســوب 
می گردد بــرای ارتقاء بهره وری كــه با خریداری 
تجهیزات ســخت افزاری و نرم افزاری هوشــمند 
و مجهــز بــه فــن آوری روز برای بــه روز كردن 
كاركردهای تخلیه، كیفیت، بازرســی، برنامه ریزی، 
انبار و ... از دیگر برنامــه های اعالمی مدیریت بود 
كه اظهار داشــت با این پیشبرد می توانیم در رشد 
و ســودآوری ارزش آفرینی شــركت مسیر را روی 
ریل رو به موفقیت قــرار دهیم كه در حال آخرین 
مذاكرات و بررســی های كارشناسی هستیم . یکی 
دیگــر از مطالبی كه مدیرعامل شــركت اعالم كرد 
ایــن موضوع بود كــه در بندر امــام خمینی برای 
تســهیل انتقال نفت و پتروشیمی كه بواسطه رفع 
شدن مشــکالت الیروبی و ... حاصل گشت شركت 
سینا توانســت در موضوع انتقال مایعات از مخازن 
به كشــتی ها توسط مسیر بندری سینا سود خوبی 
را حاصل شركت گرداند كه بسیار روی این مسیر و 
سودآوری آن امیدواریم و آن را اینده دار می دانیم.
پایان بخش گزارش مبســوط مدیر موفق شــركت 
اعالم برنامه های آتی شــركت برای بهینه سازی و 
نوسازی ماشــین آالت و تجهیزات، تکمیل و بهره 
بــردرای از طرح ها و پروژه های در دســت اقدام و 
افزایش ســهم عملیات شــركت بود كه با تشویق 
ســهامداران حاضــر در مجمــع رو به رو گشــت.

پیام هیات مدیره
خداوند منان را شــاكریم كه در سال مورد گزارش 
كه بــر پایه فرمایش مقام معظــم رهبری مزین به 
ســال »اقتصاد مقاومتی، تولید اشتغال«بود، توفیق 
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خدمتگــذاری به شــما نیــکان را عنایــت فرمود. 
همچنین مفتخریم تمامي كوشــش های مجموعه 
همکاران اعم از مدیران ، مهندســین ، كارشناسان 
و كلیه كاركنان زحمتکش درحد وســع و توان به 
رغم تمامي شرایط رقابت پیراموني در محیط كسب 
و كار، فضــای ركود در اثر شــرایط اقتصادی و فراز 
و نشــیب های سپری شده در كشــور را با جدیت 
و تالش در ســایه الطاف حضرت حق پشــت ســر 
نهاده و عملکرد یک ســاله شركت توسعه خدمات 
دریایي و بندری ســینا را در مجمع عمومي عادی 
سالیانه به محضر سهامداران محترم تقدیم نمائیم.
هیات مدیره و مدیریت شــركت مفتخر اســت كه 
امانتدار ســهامداران محترم بوده و به منظور حفظ 
و حراســت از این امانت گرانبها كه مسئولیت آن را 
به عهده دارد، از انجام هیچ تالش و كوششی دریغ 
نورزیــده و با همدلی و مشــاركت عمومی خانواده 
معظم شركت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا 
با اعتقاد راسخ، تالش خستگی ناپذیر و بهره مندی 
از اندیشــه های تمامی همــکاران، با نظم و انضباط 
ســازمانی در تحقق اهداف ســازمان كوشــا باشد.
-اقدامات برنامه ریزی شــده برای توسعه سیستم 

های مدیریتی در سال آتی:
- ورود بــه پــروژه های جدید ســرمایه گذاری در 
توسعه فعالیت های خدمات بندری در بنادر كشور 

مانند ساخت ترمینال های اختصاصی.
- پیگیری بمنظور ایجاد مشاركت با یکی از اپراتورهای 
مطــرح جهان برای ســرمایه گذاری مشــترک در 
توسعه فعالیت های كانتینری در بندر شهید رجایی.

- پیشــبرد اجــرای عملیــات ســاخت ترمینــال 
اختصاصــی كانتینــر در جزیــره نگین بوشــهر.
- بهره برداری از پایانه كانتینری در اراضی پشتیبانی 

بندر شهید رجایی.
- برنامه ریزی برای توسعه دانش كاركنان از طریق 
آموزش های تخصصی خدمات بندری با مشــاركت 
دانشگاه ها و مراكز اموزشی معتبر داخلی و خارجی.

مالي:
- اســتفاده از معافیت دریافــت و پرداخت مالیات 

ارزش افزوده
- استمرار آموزش پرسنل در خصوص تهیه صورت 

IFRS های مالی بر مبنای
- تامین منابع مالی بمنظور اجرای طرح های توسعه 

در شركت
-  همــکاری نزدیک با امور تداركات بمنظور بهبود 
و كاهش زمان تأمین قطعات یدكی بعنوان شــارژ 
انبار در راســتای آمــاده به كاری ماشــین آالت.

- ارزیابــی پیمانکاران و حضــور در فرآیند انتخاب 
پیمانکاران.

- مبلغ درآمد عملیاتی شــركت در سال 96 معادل 
4/109/436 میلیون ریال، ســود عملیاتی به مبلغ 

917/937 میلیــون ریــال ) 22/3 درصــد مبلغ 
درآمد عملیاتی ( و ســود خالص به مبلغ 643/668 
میلیون ریال ) 15/7 درصد مبلغ درآمد عملیاتی(.

- دریافت تسهیالت مالی به مبلغ 200/000 میلیون 
ریال در سال 1396.

برنامه های آینده شركت
-  تکمیل و بهره برداري طرح ها و پرو ژه هاي در دست اقدام
-  بهینه ســازی و بازسازی ماشین آالت و تجهیزات

-  افزایش ســهم عملیات شــركت توسعه خدمات 
دریایي و بندري سینا

-  حفظ و گســترش برند تجاری شــركت توسعه 
خدمات دریایي و بندري سینا

-  تالش در جهت افزایش سطح تحصیالت، آموزش 
منابع انســانی، افزایش انگیزه در كاركنان و جذب 

نیروی انسانی متخصص
-  كنترل هزینه ها و افزایــش بهره وری به منظور 

حفظ و افزایش سودآوری
-  حفظ و نگهداشت و ارتقای استانداردها، افزایش 
كیفیت خدمات ارائه شده و افزایش بهره وری انرژی 

و سوخت هاي فسیلي
مجوزها و گواهینامه ها

 دریافت گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست
.18001:2007 OHSAS

گواهینامــه ISO 14001:2004 و نظــام جامــع 
HSE در شــركت نشــان دهنده توجه بــه ارتقاء 
ســطح ایمنی عملیات، كاهش حــوادث و بیماری 
هــای ناشــی از كار، پیشــگیری از آلودگی های 
زیســت محیطــی و نیــز وارد آمدن خســارت به 
اموال و دارایی های ســازمان و مشتریان می باشد.

عضویت در مجامع LAPH )ســازمان بین المللی 
بنــادر و لنگرگاه ها( انجمن كشــتیرانی و خدمات 
وابســته ، انجمن پایانه داران بنادر ایران و ســایر 

مجامع تخصصی و صنفی.
ایجاد و بهبود ســامانه های نرم افزاری عملیاتی در 

 BCTS بنادر با قابلیت بهبود و توســعه تحت نام
)بنیاد كانتینر سیســتم( در بنادر بوشهر و ترمینال 

دو شهید رجایی بندر عباس.
چشم انداز

برترین برند در سطح كشور، معتبر در جهان و یکي 
از سه برند برتر منطقه و ورود به بورس اوراق بهادار 

خواهد بود.
ماموریت

ارایــه خدمــات متمایــز، بــا كیفیــت و مطمئن 
در زمینــه تخلیــه، بارگیــري، انبارداري و ســایر 
خدمــات بندري به مشــتریان داخلــي و خارجي 
شــركت با بهــره گیــري از فنــاوري روز در بنادر 
كشــور در راســتاي تأمیــن رضایــت مشــتریان

ایجــاد فضاي كاري امن، مطمئن و با نشــاط براي 
پرسنل و همکاران خود

تأمین منافع ســهامداران و كمک به توسعه بنادر و 
رشد و شکوفایي اقتصاد كشور

استراتژی
توسعه بازار

مشاركت با شركت های خارجی
استقرار استاندارد مدیریت كیفیت اطالعات

بهینه سازی كمی و كیفی نیروی انسانی
تهیه زیر ساخت های فعالیت های كانتینری

بهبود بازدهی اقتصادی به مقیاس با تأ كید بر آنالیز 
قیمتت تمام شده

واگذاری خدمات به پیمانکاران
اهداف

افزایش سهم بازارو رسوخ به بازارهای جدید
افزایش سودآوری

حفظ جایگاه شركت به عنوان برترین برند خدمات 
بندری كشور

افزایش توان رقابت پإیری شــركت و ارتقاء جایگاه 
آن در بین رقبا

افزایش بهره وری منابع انسانی
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وقتی سخن از اتول است زامیاد آخرشه
مدیربرجسته برای رتبه اول خودروهای تجاری کشور

افزایش تولید و توسعه سبد محصول برای تجلی حمایت از کاالی ایرانی

با تاریخ اتول ما را سخن نیست ولی حکایت ماشین مش ممدعلی همیشه نقل حرف 
دیگریست كه هنر استفاده از این راهور را بیان می دارد. برای حصول حمل و نقل 
زمینی از ورودی مرزها تا داخل كشور و از فرآورهای بدست آمده توسط تالشگران علم 
و تجربه و از برداشت های صاحب مزرعه و ... تا الخص رسیدن به سر سفره من و شما 
این شركت زامیاد است كه نقش اول می دارد و عروس این مسیر تولید زامیاد باشد كه 
هدایت گران آن می سرایند در خطوط چند صد هزار كیلومتری و این وسعت بزرگ 
جغرافیایی این محصوالت زامیاد است كه چون عروس در جاده ها طنازانه می خرامد.

مهندس محمد زارع پور نامی در صنعت خودرو آشنا و امتحان به نحو احسن داده می 
باشد كه از آن  منشاء خدمت، هزاران سفره رنگین شده و اسبابی مهیا كه از حاصل 
دیگران برای رفع احتیاج به خانه های مردم اجناس برده شود. جمله ای معروف بین 
راننده های اتول تجاری در بارگیرها می باشد كه می گوید بار بزن برم. پس برویم...

به روز مجمع در پژوهشــکده نفت تهران بچه های مودب و حرمت دار حراست، به 
پاس قلم، هر یاری كه الزم بود با اخالص به جا آوردند و مقامات شــركت از جناب 
علیرضا خان بادكوبه هزاوهء تا اردشــیر امینی و جناب فرزاد غزائی و حاج حسین 
هشترودی محمودی، از بچه های مالی پرتالش تا واحد سهام پركوشش از حراست 
پركار تا روابط عمومی مردمی و بی حد لطف به اهل صحابه قلم كه جا دارد بدین 
ارزش گذاری كه مقامی است در مرتبه دانش ارج نهادن سخن بگویم و خدا قوت به 
مدیری كه در كسوت مدیرعاملی دكترین صنعت خود رو تجاری را از او می داریم. 
خســته نباشید و یا علی مدد.می دانیم كه شــما مردان روزهای سخت و تدبیرید 

و اما ماحصل نتایج بدســت آمده از 
این تدبیر مدیران اینکه این شــركت 
با تولیــد 31 درصــد از خودروهای 
تجاری كشور و باال بودن ظرفیت باال 
در صنعت خودرو كشور كه نیاز است 
به منظور دستیابی و بهره وری باالتر 
با هدف سودآوری و اطمینان از تداوم 
آن و برای دستیابی به چنین امری، در 
كنار حمایت مسئولین از برنامه های 
اجرائی مدیریت ارشد انتظار می رود 

كه عوامل زیر، به عنوان پشــتوانه اصلی ارزیابی مدیریت شركت مورد توجه خاص 
تر قرار گیرند:

- افزایش جریانات نقدی در عملیات روزانه شركت
- بهبود در وضعیت اقتصادی در راستای اهداف كالن و تحقق چشم انداز.

- تامیــن مالی از طریق قرارداد مرابحه، كه در این راســتا عمده عملیات ارزیابی و 
كارشناسی به اتمام رسده است

- كاهش زمان وصول مطالبات با بهره گیری از سیستم های مکانیزه موجود
- افزایش فروش نقدی و كاهش فروش اعتباری

- افزایش تنوع محصوالت تولیدی كه البته در این راســتا یک نوع محصول )وانت 
ریچ( در 3 ماهه آخر سال به سبد محصوالت شركت افزوده شد.

- با توجه به نوســازی حمل و نقل جاده ای كشــور، تولید مینی بوس، اتوبوس و 
خودروهای سنگین و همچنین تولید خودروهای جدید وانت سبک در برنامه های 

تولید و فروش سال 97 این شركت می باشد.
- توسعه سالن رنگ و ارتقاء موتور محصوالت تولیدی.

- افزایش تولید انواع محصوالت سبک و سنگین در سال 97
- كاهش هزینه در راستای مدیریت هزینه ها

- جلــب اعتماد و رضایت مندی مشــتریان از طریق تولید محصوالت با كیفیت و 
خدمات پس از فروش

- بدیهی اســت ریســک ها و نااطمینانی های ناشــناخته، مانند افزایش رقابت، 
فشــارهای مــداوم برای كاهــش قیمت فــروش و عدم عرضه محصــوالت، می 
توانــد انتظــارات قبلــی درخصوص افزایــش فــروش را تحت تاثیر قــرار دهد.  
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شركت زامیاد ) سهامی عام ( مورخ 1397/4/21 
در محل همایش های بین المللی پژوهشــگاه نفت، ســالن آزادگان برگزار شــد.
در این مجمع كه با حضور اكثریت صاحبان سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای مهدی محمدرضایی بود، كه جنابان یوسف ندیلی و كامران 
كریمی در مقام نظار اول و دوم و آقای علیرضا بیاتی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفته در طی ســال مالی منتهــی به 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 ماده 129 به كار خــود پایان دادند. 

پیام هیأت مدیره:
با یــاد خدا و ســپاس از الطاف بیکــران خداوند منان، ضمن تشــکر و قدردانی 
از همراهی و پشــتیبانی تمامی شــما عزیزان، گزارشــی خالصــه از فعالیتهای 
انجام شــده در شــركت زامیــاد در ســال 1396 را به اســتحضار می رســاند:
- مجموعــه اقدامات صــورت گرفته 
در ســال 1396 در شــركت زامیاد 
، منجــر به تولید 29045 دســتگاه 
انواع خودروهای تجــاری گردید كه 
نشــان دهنده افزایــش 4 درصدی 
تولید نســبت به ســال 1395 می 
باشد. در این سال، ســهم زامیاد در 
تولید انواع خودروهای تجاری كشور 
بیــش از 30 درصد بوده اســت. به 
این ترتیب ، زامیاد در ســال 1396 
همچنــان ، رتبــه اول تولیــد خودروهــای تجــاری كشــور را حفــظ نمــود.

- زامیاد در جهت استمرار حضور در بازار، به منظور رعایت استانداردهای ابالغی از سوی 
مراجع قانونی و همچنین در راستای حمایت از مصرف كنندگان، پروژه های ارتقای پلتفرم 
محصول اصلی را با اتکاء به ظرفیت های موجود در دستور كار قرارداده است. در این راستا:
- توســعه قوای محركــه وانت ها بنزینی و دوگانه ســوز زامیاد، جهت پوشــش 
اســتاندارد آالیندگــی یــورو 5 و همچنین معیار مصرف ســوخت، در دســتور 
كار قــرار گرفــت. در این طرح، عــالوه بر ارتقــای تکنولــوژی محصول، حفظ 
زنجیــره تامین مرتبط با تولید قــوای محركه وانت زامیــاد )و به تبع آن، كنترل 
میــزان ارزبری محصــول و همچنین حمایت از اشــتغال( مورد نظر می باشــد.
- در همیــن بخش تایید نوع )TA( موتور دیزل یورو EEV 5 اخذ شــد و فرایند 
تامین اقــالم، جهت تولید انبوه محصول در ســال 97 در دســتور كار قرار دارد.

- همچنیــن پــس از بررســی های كارشناســی درخصــوص اســتانداردهای 
وانــت  مشــمول  مــوارد  جهــت  الزم  هــای  پــروژه  جدیــد  گانــه   85
... در دســتور كار قــرار گرفتــه اســت. از جملــه ESC و  هــای زامیــاد 
- با هدف توسعه سبد محصوالت و همچنین بهبود بهره وری ، با مساعدت مدیریت محترم 
عامل گروه سایپا، در سال 96، تولید وانت ریچ، از شركت پارس خودرو به زامیاد انتقال یافت.
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- در راستای طرح دولت در خصوص نوسازی ناوگان فرسوده كشور، شركت زامیاد، 
آمادگی خود را برای حضور فعال در این طرح اعالم نموده است. همچنین مذاكره با شركای 
جدید تجاری اروپایی برای تولید اتوبوس شهری نیز در دستور كار قرار گرفته است.

- اجــرای پــروژه بهبــود و اصــالح خــط رنــگ، به منظــور رفع مانــع اصلی 
توســعه محصــوالت جدید و ... ضروری تشــخیص داده شــد. كلیــات طرح به 
تائیــد كمیته ســرمایه گذاری گروه ســایپا رســیده اســت. به مــوازات ، آماده 
ســازی محل مــورد نظــر جت تحویــل به پیمانــکار در حــال انجام اســت.

بــا توجه به نامگذاری ســال 1397 با نــام حمایت از كاالی ایرانی توســط مقام 
معظم رهبــری، مجموعه مدیریــت و كاركنان زامیاد، امیــد دارند كه با تکمیل 
برنامه های فوق ، از طریق بهبود كیفیت محصوالت تولیدی، از منافع مشــتریان، 
صیانــت نمایند. همچنیــن از طریق حفظ زنجیره تامین داخل كشــور ، از تداوم 
تولیــد كاالی ایرانی )با كیفیتی باالتــر( حمایت نمایند. امیدواریم با اســتعانت 
از خداونــد متعــال و با همیاری وهمراهی ســهامداران و ذینفعان عزیــز، در راه 
رسیدن به اهداف ســازمان در سال پیش رو، قدمهای مفیدتر و موثرتری برداریم. 

ماموریت شركت زامیاد
تامیــن نیازهــای ناوگان حمــل و نقل بار و مســافر در داخل و خارج از كشــور 
از طریــق تولیــد و عرضه خودروهــای تجــاری و محصــوالت دارای پلت فرم 
مشــترک بــا كیفیت برتــر و فنــاوری روز دنیــا در ســازمانی خــالق و نوآور

چشم انداز شركت زامیاد
خودروساز تجاری محصوالت سبک و سنگین در ایران كه با شناسایی فرصت های 
بــازار، نیازهای حال و آینده مشــتریان را برآورده كرده و با اســتفاده از طراحی و 
نوآوری در محصوالت با كیفیت ، با ارائه خدمات حرفه ای فروش و پس از فروش، 
همکاری هــای راهبردی، نیروی انســانی كارآمد و فرآیندهــای رقابتی، جایگاه 
خــود را در منطقه ارتقاء داده و ایجاد ســود پایدار برای ســهام داران می نماید. 
مهمتریــن اهــداف كلیــدی اســتراتژیک صــورت گرفتــه در ســال 1396

1- نهایی نمودن طرح تجاری و اخذ مصوبه توسعه خط رنگ شركت زامیاد مجهز 
 PT&ED به تکنولوژی

2- تعامل سازنده با وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص مشاركت زامیاد در 
طرح نوسازی ناوگان فرسودی حمل بار و مسافر

3- مشاركت در خصوص تکوین خودروهای سفارشی با كابین ایمن
4- انتقال خط تولید وانت ریچ از شركت پارس خودرو به شركت زامیاد

اهم برنامه های آینده شركت
جهت گیریهای استراتژیك شركت زامیاد

شیوه های تامین مالی در آینده:
افزایش حد اعتباری بانکها و افزایش حجم فعالیت جهت وصول چکهای برگشتی 
مشــتریان و بدهی نمایندگان و انجــام مذاكره با بانکها جهــت اخذ وامهای كم 
بهره و تسویه تسهیالت اخذ شــده با نرخ بهره باال و مذاكره با شركتهای لیزینگ 
جهت افزایش فروش محصوالت شــركت و برنامه ریزی جهت وارد نمودن قطعات 

خودروهای سنگین و تولید و فروش آنها.
اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن:

شركت زامیاد )سهامی عام( با بهره گیری از حداكثر ظرفیت در توسعه راهکارهای 
تامین مالی در جهت افزایش بهره وری در راستای اهداف چشم انداز گام برداشته و با 
ایجاد ارزش افزوده برای سهامداران و كسب حداكثر رضایت سهامداران محترم با تکیه 

بر كاركنان خالق را همواره دنبال می كند. به این منظور هیات مدیره شركت اهداف 
و استراتژی هایی برای شركت به شرح ذیل تدوین و ارائه نموده است كه عبارتند از:

- افزایش درآمد و كاهش هزینه های عملیاتی
- افزایش تنوع محصوالت و واردات محصوالت سنگین

- مذاكره و گشایش بازارهای جدید جهت عرضه محصوالت 
- تدوین و راه اندازی سیستم نگهداری اموال و دارایی های ثابت

- استراتژی كاهش در سرمایه گذاری های بلندمدت با هدف رعایت دستورالعمل 
بانک مركزی 

- بهینه سازی فرآیندهای شركت
- توانمندسازی منابع انسانی

- اجرای سراسری و جامع اندازه گیری رضایت مشتریان
- طراحی سیستم جامع پیگیری وصول مطالبات

- دوره های اموزشی ضمن خدمت كاركنان
نام زامیاد

نام زامیاد بر گرفته از اساطیر ایرانیان باستان است؛ بر این اساس، هر روز را فرشته اي 
نگهبان زمین بوده است؛ ایرانیان باستان، بیست وهشتم هرماه خورشیدی را به نام زامیاد 
فرشته پاكی ها و نگهبان پاكیزگي كه زمین را در برابر آلودگي ها حفظ مي كند نام نهاده اند.

ژئوپلتیك
كشور ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایي خاص خود، متصل كننده آسیا به اروپا است 
به صورتي كه بکارگیري از حمل و نقل جاده اي براي انتقال و تبادل كاال در این حوزه 
بیش از ســایر بخش هاي دیگر در این منطقه حائز اهمیت است؛ از این رو زامیاد با 
اندوخته ای بیش از نیم قرن تجربه و با شــناخت كامل بازار خودروهاي تجاري، از 
انگشت شمارترین شركت هاي خودرسازي كشور است كه از سال هاي دور تمركز خود 
را بر تولید و عرضه خودروهای تجاري به بازار داخلي و منطقه معطوف كرده است.

زامیاد در گروه سایپا
درحال حاضر زامیاد یکی از شــركت های بزرگ گروه خودروسازی سایپا می باشد 
كه به واســطه اندوخته تجربه بیش از نیم قرن فعالیت تولید خودروهای تجاری، 
می توان اذعان داشت كه این شركت، تا حدودی بسیار زیادی به چشم انداز خویش 
در مسیر رشد و توسعه دست یافته است به صورتی كه، زامیاد بازوی توانمند گروه 
خودروسازی سایپا در حوزه تولید و عرضه انواع خودروهای تجاری محسوب می شود.

شركای تجاری زامیاد
ایویکــو - Industrial Vehicle Corporation شــركت زامیــاد در تولیــد 
خودروهاي تجاري ســنگین خود با شــركت ایویکو همکاري مي كند. ایویکو، یک 
شركت خودروســازي ایتالیایي اســت كه در زمینه تولید انواع كشنده، كامیون، 
اتوبــوس و موتورهاي دیزل فعالیت مي كند و دفتر مركــزي و كارخانه اصلي آن، 
در شــهر تورین، ایتالیا قرار دارند. این شــركت، شــاخه اي از شركت صنایع سي 
 ان  اچ محســوب مي شــود و از مشاركت و ســرمایه گذاري چند شركت اروپایي از 
جمله فیات، النچیا و افیســینه مکانیکه، یونیک و ماگیروس تشــکیل شده است. 
امروزه شــركت ایویکو نقش بســزایي را در بازار خودروهاي تجــاري و موتورهاي 
دیزلي بازي مي كند. بیشــترین فروش این شــركت را خودروهاي حمل مســافر، 
وســایل نقلیه ســبک، نیمه سنگین و ســنگین تجاري، ماشــین آالت نظامي و 
كامیون هاي 3,5 تني، تشــکیل مي دهند. نام شــركت ایوكو سال تاسیس 1975 
دفتر مركــزي تورین، ایتالیا محصــوالت خودروهای تجــاري، موتورهاي دیزلي.
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سفر آب از دریا به دل کویر
چشم انداز مدیریتی روشن در سایه تدبیر و تعهد

ومعادن، سرمایه گذاری برای خلق ثروت با مزیت رقابتی

شــركت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات برگ زرین تاریخ را می نگارد. حمایت 
و ســرمایه گذاری شركتها در طرح های توســعه و پروژه های جدید كه باعث رونق 
و شــکوفایی هر چه بیشتر فضای اقتصادی كشــور بطور عام و ذینفعان خود بطور 
خاص می شــود همان برگ زرینی اســت كه بعدها بیشــتر از آن خواهند نوشت.

در بازار سرمایه نام مهندس عزیزاله عصاری با اعتبار و باور مداری عجین است. كار شبانه 
روزیش و تصمیمات عقالنیش این منصب و اعتبار را به او داده و از روزیکه بر صندلی 
مدیریت شركت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات تکیه كرد همت دو چندان را آغاز 
نموده و كمر به خدمت، شایسته ترین شده است. مصداقش همین پی گیری مستمر او 
در پروژه انتقال آب از خلیج فارس به دل كویر كه نمونه بارز همان باور مداری است كه 
پیشتر صحبتش رفت. به روز مجمع وقتی به تاالر مجمع رسیدم چهره خندان استاد علی 
اكبری چنان جلبم كرد كه گویی چون آب در بیابان بر تشنه ای ببارد. او مدیریست توانمند، 
پاكدست، متخصص و مدبر كه دراین روزها حکم كیمیا پیدا كرده اند و اما گزارش مجمع:

مجمــع عمومی عادی ســالیانه شــركت ســرمایه 
گذاری توســعه معادن و فلزات)ســهامی عام( مورخ 
1397/04/17 در محل مجموعه فرهنگی و ورزشــی 
وزارت كار و امور اجتماعی، سالن تالش تشکیل گردید. 
در این مجمع كه با حضور 82/39 درصد ســهامداران 
حقیقــی و حقوقــی ، اعضاء هیات مدیــره، نماینده 
ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقای 
علی رســتمی بود، كه جنابان حمیــد مردانی و یاور 
میرعباســی در مقام نظــار اول و دوم و آقای مرتضی 
علی اكبری به عنــوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گــزارش هیات مدیــره 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 سود 200 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
عزیزاهلل عصاری، مدیرعامل شركت در این جلسه ضمن ارائه گزارش عملکرد سال 96 
تبدیل شدن به بزرگ ترین شركت سرمایه گذاری تخصصی تا افق 1404 را چشم انداز 
»ومعادن« دانست. وی گفت: شركت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با رویکرد 
ســرمایه گذاری و بنگاهداری، حفظ و ارتقای ثروت سهامداران را مهم ترین اصل برای 
خود می داند و می كوشد تا ضمن استفاده بهینه از سرمایه های انسانی و منابع مالی، 
در زنجیره ارزش صنایعی كه دارای مزیت رقابتی است، سرمایه گذاری كند تا با خلق 
ارزش در قالب تركیب سود یا افزایش ارزش سرمایه گذاری ها، رضایتمندی ذی نفعان 
و سهامداران را محقق سازد. به گفته مهندس عصاری رشد ساالنه حداقل یک درصد 
در نســبت بازدهی دارایی ها، رشد ســاالنه حداقل 2 درصد در نسبت بازدهی حقوق 
صاحبان سهام، رشد ساالنه حداقل 5 درصد در ارزش بازار شركت، دستیابی به جایگاه 
5 شركت با ارزش بازار باالتر در میان شركت های بورس اوراق بهادار، دستیابی به جایگاه 
5 شــركت برتر از منظر شاخص نقدشوندگی سهام در میان شركت های بورس اوراق 
بهادار تهران، كسب بیشترین ارزش افزوده و بازدهی ساالنه از سرمایه گذاری ها در میان 
شركت های سرمایه گذاری كشور و باالترین سهم در رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی 
كشور در میان شركت های سرمایه گذاری كشور از اهداف سرمایه گذاری معادن و فلزات 
است. مدیرعامل »ومعادن« همچنین شفافیت، مسوولیت پذیری و پاسخگویی، نظارت 
و كنترل، عدالت محوری، آینده نگری، تخصص گرایی، آموزش مستمر و توانمندسازی 
سرمایه های انسانی و حفظ كرامت انسانی را از ارزش های محوری شركت برشمرد و 

اظهار امیدواری نمود در سال پیش رو و در سایه حمایت اعضای هیات مدیره و تالش 
مجموعهه شركت بتواتد نسبت به سال گذشته دستاوردهای بیشتری را برای ذینفعان 

خود حاصل سازد.
پیام هیات مدیره

مقام معظم رهبری :
» تا چشم انداز را برای خود تعریف نکنیم، هیچ كار درستی صورت نخواهد گرفت - همه 
اش روز مرگی است- بعد از آن تعریف كردیم. اگر برنامه ریزی نکنیم، كار بی برنامه به سامان 
نخواهد رسید. بعد از آن كه برنامه ریزی كردیم، اگر همت نکنیم، حركت نکنیم، ذهن و 
عضالت خود را به تعجب نیندازیم و راه نیفتیم، به مقصد نخواهیم رسید: اینها الزم است.«
مروري اجمالي بر اهم فعالیتهاي شركت درسال 1396 جهت رسیدن به اهداف تعیین شده: 
- شــركت درسال مورد گزارش علیرغم تنگناهاي اقتصادي كشور و مشکالت شدید 
نقدینگي توانسته سرمایه گذاري هاي خود را افزایش دهد كه عمدتاً شامل ادامه روند 
اجراي طرحهاي توسعه شركت سنگ آهن گل گهر 
، اجرا و ثبت افزایش ســرمایه قبلــي و انجام افزایش 
سرمایه جدید ؛ استمرار روند اجرایي طرحهاي توسعه 
شــركت چادرملو، ادامه اجــراي طرحهاي مجتمع 
فوالدخراسان ازجمله گندله ســازي و فوالدسازي و 
طرح 2/5 میلیون تني كنســانتره تهیه و تولید مواد 
معدني شــرق فوالد خراســان ، ادامه اجــراي طرح 
توسعه فوالد ســرمد ابركوه به ظرفیت 600 هزارتن 
شــمش و افزایش سرمایه گذاریها در سایر شركتهاي 
ســرمایه پذیر، ادامه اجراي طرح توسعه گندله سازي 
گهرزمین، شروع طرح گندله ســازي 920 هزار تني 
شركت توسعه معدني و صنعتي صبانور، اجراي طرح 
شركت مدیریت حمل و نقل جاده ریل دریا، در جریان 
خریــد 51  درصــد نیــروگاه ســمنان و ایجــاد هلدینــگ انــرژي مي باشــد.

- مشاركت در افزایش سرمایه شركتهاي تابعه و وابسته ؛ كه در راستاي تقویت حفظ 
عضویت در هیات مدیره و یا افزایش ارزش سرمایه گذاري ها جهت تقویت سودآوري با 

رعایت صرف و صالح شركت ها بوده است. 
- كسب رتبه 17 در هلدینگ ها از نظر كیفیت افشا و اطالع رساني.

- پیگیري در مورد شناسایي و ثبت محدوده هاي معدني جدید از طریق شركت هاي 
زیرمجموعه)صبانور، چادرملو و گل گهر(

- پیگیري موارد حقوقي له یا علیه شركت از طریق وكیل حقوقي و همچنین پیگیري 
موارد حقوقي شركتهاي تابعه.

- در جهت شفاف سازي حسابها، ذخیره مورد نیاز درحسابهاي تلفیقي شركت منظور شده است.
- درسال مورد گزارش شركت باحضور درمجامع عمومي شركتها درتعیین خط مشي و 
سیاست گذاري و یا رفع مشکالت وكاستیها مشاركت داشته وبا عضویت درهیات مدیره 

شركتهاي تابعه و وابسته دراجراي برنامه ها نظارت داشته است. 
- بررسي بودجه ومطابقت باعملکرد شركتهاي تابعه و وابسته و پیگیري موارد مغایرت 

جهت رسیدن به اهداف مورد نظر. 
- پیگیري واجراي قوانین مقررات سازمان بورس اوراق بهادار و تهیه انواع گزارشات ماهانه، 
فصلي، شش ماهه و سایر گزارشات مورد لزوم دراین رابطه و تهیه و ارسال بودجه حسابرسي 
شده ساالنه، 6 ماهه و تلفیقي و گزارش تفسیري مدیریت به سازمان بورس و اوراق بهادار.
- تشکیل جلسات شوراي عالي مدیران با حضور مدیران عامل شركت هاي سرمایه پذیر تابعه

- ادامه فعالیت صندوق اختصاصي بازارگرداني معادن وفلزات آرمان با همکاري مشترک 
تامین سرمایه تمدن و در صدد افزایش اندازه صندوق مزبور.
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- بازارسازي سهام شركتهاي تابعه و وابسته بورسي در شرایط كمبود شدید نقدینگي 
و درحد توان شــامل چادرملو - گل گهر - كارخانجات تولیدي شهید قندي- فوالد 
صبانور- فوالدخراسان- آهن و فوالد ارفع و توسعه معادن وفلزات )از طریق شركتهاي 
تابعه( و پیگیري ، بررسي و كنترل روند ارزش سهام شركت در بازار بورس و فرابورس.

- پیگیري موارد مالیاتي شركت و حل مسایل مربوطه
- ثبت افزایش سرمایه ازمبلغ 27/944 میلیارد ریال به 31/000 میلیاردریال از محل 

مطالبات و آورده نقدي
- همکاري با كانون نهادهاي سرمایه گذاري درخصوص موضوعات مطروحه و شركت 
درنشست ها و همایشهاي برگزار شده درخصوص بازارسرمایه و شركتهاي سرمایه گذاري

- دعوت مستمر از مدیران شــركتهاي سرمایه پذیر جهت بررسي عملکرد و برنامه 
هاي آنان در هیات مدیره و بررســي صورتهاي مالي وگزارشات پایان سال مالي آنان 
- بررسي و پیگیــــري تکــالیف مجامع عمومي شــــركتهاي سرمــایه پذیــر و 

برگــزاري مجامع عمومي شركتها. 
- .اصالح مشــخصات تعداد 933 نفر از سهامداران از طریق مکاتبه با شركت سپرده 
گذاري مركزي اوراق بهادار و انجام انتقاالت قهري سهام مربوط به 269 نفر از سهامداران 
فوتي و همچنین پاســخ به اســتعالمهاي متعدد ادارات و سازمانها در این خصوص
-  تهیــه گزارشــات ارزیابــي ســهام هــاي خریــداري شــده و فــروش رفتــه
-  تهیه گزارش توجیهي افزایش سرمایه بمبلغ 3/11 میلیارد ریال)از مبلغ 31/000 
میلیارد ریال به مبلغ 34/118 میلیارد ریال( و اخذ گزارش حسابرس و بازرس قانوني 
و اخذ مجوز از ســازمان بورس و برگزاري مجمع فوق العاده در 28 اسفند ماه 1396 
- تعهد و ظهرنویسي مدارک اخذ تسهیالت دریافتي براي تعدادي ازشركتهاي تابعه و 

وابسته از بانکها پس از اخذ تضامین الزم
- بررسي در جهت توانمندسازي شركتهاي تابعه جهت تسریع در مبادالت پولي با خارج 

از كشور و تولیدات صادراتي و تبادالت بازرگاني
- اســتمرار پیگیري انتقال ســند مالکیت ســاختمان آرش از طریــق قوه قضاییه
- فعالیت بیش از پیش و مستمر كمیته حسابرسی داخل براساس ضوابط و مقررات سازمان بورس

- تهیه گزارش درخصوص نقشه راه مدیریت استراتژیک
- فروش 10درصد سهام شركت پامیدكو به شركت چادرملو

- خرید 10درصد سهام شركت كارگزاری سی ولکس
- همکاری جهت رفع مشکالت شركت فوالد سدید ماهان

- تالش برای فروش دارایی های مازاد شركت و سایر شركت های تابعه
- تامین منابع جهت تکمیل و راه اندازی كک طبس

- تکمیل تنظیم آیین نامه های شركت و شركت های تابعه
- بازدید مکرر از شــركت های تابعه و برگزاری جلسات متعدد برای اتمام پروژه كک 

طبس، صبانور و كاتالیست و سایر شركت های تابعه و وابسته
- پیگیری موضوع مشاركت در پروژه كالرآباد

- پیگیــری فــروش و تغییر كاربــری زمین شــركت در منطقه اســتاندارد كرج
- تالش جهت فروش ســهام شــركت های كم بازده، انحالل یا فروش شــركت های 

زیرمجموعه شركت های تابعه
- تهیه گزارش روزانه و ماهانه تحلیل بازار سرمایه برای شركت و مدیران
- تهیه گزارش های دوره ای وضعیت اقتصادی كشور و صنعت و بازار پول

- تهیه گزارش های بررسی طرح ها و شركت های جدید برای سرمایه گذاری
- تشکیل جلسات مستمر و تقویت زمینه های همکاری با شركت های تامین سرمایه در 

راستای تامین مالی پروژه های شركت های زیرمجموعه
- اقدامات الزم جهت انتشار اوراق اختیار فروش تبعی و تامین مالی از طریق ابزارهای 

نوین مالی در سه مرحله طی سال 96
- تفکیک نیروگاه سمنان از سیرجان به صورت دو شركت مجزا و سپس اخذ قیمت 

كارشناسی جهت خرید 51درصد سهام نیروگاه سمنان
- ارزش گذاری بنیادین سهام شركت های زیرمجموعه )بورسی و غیربورسی( و تهیه 

گزارش های خاص مدیریتی
- تدوین یا اصالح آیین نامه های رفاهی كاركنان

- بازنگری و اصالح در پرداخت پرسنلی
- تکمیــل پرونده هــای الکترونیکی برای تمامی اســناد و مدارک مثبته شــركت
- تکمیل سوابق كامل پرسنل از طریق بیمه تامین اجتماعی و ضبط در پرونده و تکمیل 

پرونده پرسنلی
- تکمیل سیستم اتوماسیون اداری به منظور افزایش شفاف سازی امور و كاهش مکاتبات كاغذی

- راه اندازی سیستم حضور و غیاب آنالین
برنامه سال آتي شركت 

1- اصالح ساختار سرمایه گذاریهاي شركت جهت بهینه سازي پرتفوي و به تبع آن 
افزایش سودآوري

2- حتي المقدور اســتفاده از عرضه هاي بلوكي سهام شركتهاي اصل 44 و واگذاري 
هاي بانک ها و سازمانها

3- بررسي ابزارهاي تامین مالي متناسب با نیاز طرحها و سرمایه گذاري هاي جدید
4- تکمیل برنامه افزایش سرمایه در جریان

5- پرداخت به موقع بدهي ها
6- پیگیري سرمایه گذاري در صنعت حمل و نقل و انرژي

مرور كلی بر جایگاه شركت در صنعت سنگ آهن و فوالد كشور
شــركت ســرمایه گذاری توســعه معادن و فلزات یکی از بزرگ ترین هلدینگ های 
صنایع معدنی و فلزی به ویژه در بخش ســنگ آهن و فوالد نقش موثر و بســزایی را 
در ســرمایه گذاری بخش های توسعه ای و افزایش ظرفیت شــركت های موجود در 
صنعت ســنگ آهن و فوالد ایفا كرده و همچنین با حمایت و افزایش نقدشــوندگی 
سهام شركت های مزبور در بورس اوراق بهادار، سعی در باال بردن ارزش پرتفوی خود 
دارد. در این راســتا شركت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با در اختیار داشتن 
سهم مناســبی از دوقلوهای ســنگ آهنی )چادرملو و گل گهر( به عنوان بزرگ ترین 
تولیدكنندگان سنگ آهن كشور، مجتمع فوالد خراسان به عنوان قطب چهارم تولید 
فوالد كشور، ملی صنایع مس به عنوان تنها تولیدكننده مس و محصوالت مرتبط با آن 
در ایران و همچنین بسیاری از شركت های واقع در حوزه های تولیدی، خدمات دهنده 
فوالدی، بازرگانی، كارگزاری و... عالوه بر ایجاد پتانســیل سودآوری باال، نقش موثر و 
حائز اهمیتی به لحاظ مدیریتی و تامین منابع مالی الزم برای شركت های زیرمجموعه 
خود داراســت. قطعا با پیشرفت و توسعه چنین صنایع بااهمیتی )به عنوان شاخص 
توسعه یافتگی هر كشور( موجبات توسعه و ترقی در اقتصاد كالن كشور فراهم می آید.

چشم انداز:
تبدیل شدن به برترین شركت سرمایه گذاري تخصصي تا افق 1404

اهداف :
1( رشد ساالنه حداقل 1 درصد در نسبت بازدهي دارایي ها

2( رشد ساالنه حداقل 2 درصد در نسبت بازدهي حقوق صاحبان سهام
3( رشد ساالنه حداقل 5 درصد در ارزش بازار شركت

4( دستیابي به جایگاه 5 شركت با ارزش بازار باالتر در میان شركت هاي بورس اوراق 
بهادار تهران

5( دســتیابي به جایگاه 5 شركت برتر از منظر شاخص نقدشوندگي سهام در میان 
شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران

 6( كسب بیشترین ارزش افزوده و بازدهي ساالنه از سرمایه گذاري ها در میان شركت 
هاي سرمایه گذاري كشور

 7( باالترین ســهم در رشد ساالنه تولید ناخالص داخلي كشور در میان شركت هاي 
سرمایه گذاري كشور
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مجمع عمومی عادی ســالیانه شــركت بیمه سرمد)ســهامی عام( مورخ 1397/04/31 
در محــل تهــران خیابــان شــیخ بهایــی جنوبی ســالن پویــش تشــکیل گردید. 
در این مجمع كه با حضور 89/33 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای پرویز مقدسی بود، كه جنابان محمدرضا فرهادی پور و علی جوانمردی وزیری در 
مقام نظار اول و دوم و آقای سید روح اهلل علی پور یزدی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در 
طی سال مالی منتهی به 1396/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشــینان با طنین صلوات خود ضمــن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشــمول ماده 129 با تقسیم ســود 130 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
جناب كاتب مدیریت ارشد مجموعه در ارائه گزارش مقایسه ای وضعیت تحق اهداف كمی 
كالن در ســال 1396 با سند برنامه استراتژیک شركت گفت: با اعتقاد بنیادین به برنامه 
محوری، شركت بیمه سرمد مبادرت به تدوین سند برنامه استراتژیک در افق زمانی 94-96 
نموده است كه بنا بر نیاز ، مستمرا و با رویکرد برنامه ریزی غلتان مورد بازبینی قرار می 
گیرد. قســمتی از این برنامه اهداف كمی كالن شركت می باشد كه بمنظور اطمینان از 
حركت شركت در مسیر برنامه ریزی شده است. مدیریت بیمه سرمد همچنین بیان كرد 
كه سهم از بازار بیمه كشور در سال 1396 بصورت رسمی از سوی بیمه مركزی اعالم و ارائه 
نشده است ولی بصورت غیررسمی سهم از بازار شركت به 1/1 از كل صنعت رسیده است 
و توانسته 96 درصد تحقق هدف داشته باشد. دكتر مجتبی كاتب همچنین اعالم داشت 

درصد تحقق سهم فروش نوآورانه محصوالت 
و خدمات از كل فروش شركت از منظر حق 
بیمه تولیدی 4 درصد می باشد و از منظر 
تعداد بیمه نامه صادره 318درصد می باشد، 
چرا كه 19 درصد از بیمه نامه های صادره 
شركت مختص فروش نوآورانه محصوالت 
و خدمات بوده اســت و الزم به ذكر اســت 
در ســال 1397 بیمه سرمد با آماده سازی 

محصوالت بیمه ای جدید سهم بیشتری را به خود اختصاص خواهد داد. حضور پربركت 
استاد پرویز مقدسی با تجربه و بازار شناس و دكتر كاتب خالق و نواندیش می تواندهمان 
دو بال پروازی باشد كه بیمه سرمد برای بال گشودن با تدبیر به آن نیاز دارد. ما بر این پیوند 
اندیشه پیشکسوتان و پتانسیل جوانان باور راستین داریم كه ناممکن ها را ممکن می سازند. 
اجازه می خواهیم از بچه های خوب روابط عمومی و مدیریت دلسوز آن كه به گرمی پذیرای 
اهل مطبوع بوده و در تهیه گزارش ما را یاری رساندند كمال  قدردانی و تشکر را دارا باشیم.

ماموریت ، چشم انداز و اهداف كالن كیفی سرمد
بیمــه ســرمد در محیطــی پویــا، حرفــه ای و دانــش بنیان، بــا شناســایی جنبه 
هــای پیــدا و پنهــان زندگــی، بهتریــن راه حــل هــای بیمــه ای را ارائــه مــی 
نمایــد و در ایــن مســیر ، خــود را مســئول امنیــت مالــی مشــتریان مــی داند. 

بیانیه چشم انداز شركت بیمه سرمد به شرح ذیل می باشد:
مــی خواهیم بــه برنــدی معتبر و قابــل اعتمــاد تبدیل شــویم، بگونــه ای كه هر 
خانــواده ایرانــی در هر زمان، یک پوشــش بیمه ای از بیمه ســرمد داشــته باشــد.

اهداف كالن كیفی شركت بیمه سرمد عبارتند از:
- پایدارسازی جریان ارزش اقتصادی شركت

- توسعه ی سرمایه های انسانی
- ارتقــاء كیفیت از طریق بهبود میزان تطابق عملکرد شــركت با انتظارات مشــتریان

بــه گفتــه مدیرعامل و عضــو هیات مدیره شــركت تعداد شــبکه فــروش و خدمت 
رســانی در ســال 1395 گســترش پیدا نمود، تعــداد نمایندگان جنرال بــه بیش از 
31023 نماینــده فعــال، نماینــدگان عمر بــه حــدود 10011 نماینــده فعال )كل 
نماینــدگان بیمه به بیــش از 41034 نماینده فعــال تعداد كارگــزاران بیمه به حدود 
640 كارگــزاری فعال و تعداد ارزیابان خســارت به 199 ارزیاب فعال رســیده اســت.

شــعب شــركت هــای بیمه نیــز از تعــداد 1069 شــعبه به تعــداد 1115 شــعبه 
در ســال 1395 افزایــش یافــت كــه در اقصــی نقــاط كشــور پراكنده شــده اند.
مدیرعامــل جــوان و محقق شــركت با اعــالم اینکه بــا نگاهی به این شــاخص های 
عملکردی در ســرمد، می تواند تصویری روشــن و رو به رشــد را در آن مشــاهده كرد.

سرفصل اهم فعالیت های انجام شده شركت در سال 1396
منظر مشــتری، منظر فرآیندهای داخلی كســب و كار ، منظر رشد، نوآوری و یادگیری 

سازمانی ، منظر مالی

دستاوردهای ویژه در سال 1396
- تحقق هدف فروش شركت به میزان تقریبی 3/130 میلیارد ریال با تركیب متوازن حق 

بیمه در كل پرتفوی شركت
- شركت بیمه سرمد توانست با 95 درصد رشد حق بیمه تولیدی نسبت به سال 1395 ، 

121 درصد از اهداف برنامه ریزی شده را محقق نماید.
- افزایــش ظرفیت پذیرش اتوماتیک ریســک شــركت از 360 میلیــارد ریال ظرفیت 
نگهداری مجاز خالص شــركت بــه حدود 1100 میلیــارد ریال در رشــته های آتش 
ســوزی، مهندســی و پروژه های انرژی و نیز حدود 550 میلیارد ریال در رشــته های 
باربری و پول در گردش از طریق انعقاد قراردادهای اتکایی در رشــته های فوق االشــاره
 SCR Morrocco، انعقاد قرارداد اتکایی با ســه بیمه گر اتکایی بین المللی از جمله -

Arab Re و GIC Re
- اخذ موافقت اولیه شــركت بیمه گــر اروپایی تراز اول فرانســه Partner Re جهت 
مشــاركت در قراردادهای اتکایی ســال آتی با توجه به تغییر تركیب سهامداری شركت
- رشته بیمه ای عمر گروهی )زمانی و عمرمانده بدهکار( توانست 295 درصد از هدف طرح 

ریزی شده برای این رشته را محقق نماید.
- تاسیس وراه اندازی 5 شعبه جدید در مراكز استانی و افزایش تعداد شعب به 20 واحد سرپرستی
- پرداخــت خســارت بــزرگ به شــركت خطــوط لولــه و مخابــرات نفــت ایران، 
انعقــاد قراردادهــای اتکایــی با بیمــه گــران داخلی با توجــه به مدیریت ریســک 
شــركت و پرداخــت خســارت آســیب دیــدگان زلزلــه اســتان كرمانشــاه و ایالم 
- ایفــای نقش راهبر به موجب قراردادهای 
بیمه مشترک )كنسرســیوم( دربیمه نامه 
های بزرگ با دیگر شركت های بیمه گر در 
رشــته های بیمه مهندسی و نفت و انرژی
اهداف كمی و رئوس برنامه های شركت 
BSC در ســال 1397 بر مبنای مدل

با عنایت به تدوین برنامه اســتراتژیک سه 
ساله شركت )97-99( و در راستای تحقق 

: BSC اهداف پیش بینی شده، رئوس برنامه های شركت در سال 1397 بر مبنای مدل
منظر مشتری

- توسعه قابلیت های وب سایت تخصصی بیمه های زندگی به منظور ایجاد قابلیت مشاهده 
ســالیانه لحظه ای اطالعات بیمه های زندگی مشتریان )اقساط قابل پرداخت، حق بیمه 

پرداختی، ذخیره ریاضی بیمه های زندگی و ...(
- طراحی سیستم مدیریت مشتریان VIP/CIP  )مدیران پاسخگو به مشتریان طالیی،نقره 

ای،برنزی(
- توســعه نــرم افــزار موبایــل ســرمد جهت امــکان پرداخت اقســاط حــق بیمه و 
امــکان صــدور معرفی نامه درمــان، راه انــدازی ثبت و ارســال پیشــنهاد بیمه نامه
- برقراری ارتباط مکانیزه بین مركز تماس و سامانه همراه سرمد برای دریافت پیشنهادات و انتقادات

- راه اندازی و ایجاد نمایندگی در خارج از كشور)افغانستان و عراق(
- ارائه تسهیالت جدید با بهبود قرارداد فعلی كاركنان بانک صادرات ایران در رشته اتومبیل
- افتتــاح حداقــل 10 شــعبه جدید در مركز اســتان هــا فعال شــدن 783 نماینده 
جنرال تا پایان ســال طبق ظرفیــت مجاز پذیرش نماینده از طرف بیمــه مركزی ج.ا.ا

منظر فرآیندهای داخلی كسب و كار
- توسعه و راه اندازی سامانه های نظام پیشنهادات و انتقادات، نظرسنجی، نرخ و شرایط 
برقراری ارتباط برای پاسخ به مشاورین و داشبورد گزارشات مدیریتی در پورتال داخلی شركت
- پیاده سازی سیستم های مدیریت كیفیت ISO 9001 :2015 و 31000ISO در سطح شركت
- تدوین سند برنامه استراتژیک در افق 99-97 كه در حال حاضر 90 درصد پیشرفت نموده است.
- ارائه طرح توجیهی تاسیس یک شركت زیرمجموعه مستقل و تخصی در حوزه بیمه های زندگی

- اقدام جهت طراحی كمپین تبلیغاتی به منظور كسب سهم از بازار و حفظ و گسترش آن، 
تداوم حضور و یادآوری، معرفی الگوهای مصرف و عادات جدید و ساختن یک جایگاه متفاوت 

پیشرو و سرآمد همچون بیمه سرمد
برنامه های مدیریتی پیشرو
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آفرینت آفرین
تولید و فروش بیشتر در شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر

از کسب تندیس حامی مصرف کننده تا صادرکننده برتر
در صنعت تایر، شركت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر از جمله شركت هایی است كه از الف 
آغازین تا یای آخرین به دست با كفایت دكتر رضا گنجی و بچه های ناب ایرانی و بخصوص 
اردبیل قهرمان بنا شده و حاصلش شده یک آكادمی عملی در تولید محوری و حصول 
افتخار ملی . تولیدكنندگان صنعت تایر از اقیانوسیه تا هند آنجا كه طعنه به جهان صنعت 
می زنند سفیر آمده؛ دانشجو و دانش پژوه آمده تا در آرتاویل دانش آموزد و مشق و درس 

خالقیت و نوآوری و تولید محوری فراگیرد...
منشاء خدمات دكتر رضا گنجی در خانواده 
پرخیر و بركت جنــاب تقی گنجی بزرگ 
یک چهره ماندگار اســت و درباب عملکرد 
شــركت همین بس كه از مهندس انصاری 
مدیرعامل گرفته تا تیم مدیریت و معاونین 
و كارشناســان و كاركنان در ســایه تالش 
دوچندان توانستند جلوتر از پیش بینی های 
اولیه هم در تولید و هم سودآوری دل و كام 
سهامداران و ذینفعان را شاد سازند.خدایتان 
قوت و دســتان توانمندتان پرقدرت تر. به 
گفته مدیران مجموعه در ســال مالی مورد 
گزارش مواد اولیه تا 50 درصد افزایش قیمت 
داشــته و لکن شركت از نگاه تولید محوری 
خــود عدول نکــرده و با حضــور در چهار 
نمایشگاه بین المللی و نمایشگاه های متعدد 
داخلی و انجام رایزنی های و مذاكرات فشرده 
در حضور رقبایی كه یا سوبسید می گیرند 
یا حمایت دولتی دارنــد مجموعه آرتاویل 
توانســته بواســطه كیفیت برتر برای خود 
سهمی فزونتر كســب كند. داشتن مدیران 
و كارشناسان متخصص، دستگاه های با فن 
آوری روز، كیفیت و تنوع محصوالت و دیگر 

داشته های این گنج تایری، همان برگ برنده ای است كه دیگر تایرسازان آرزویش را دارند.   
مجمع عمومی عادی ســالیانه شــركت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر )ســهامی عام( 
مــورخ 1397/4/26   در محــل خیابان گاندی خیابان یکم پــالک 14 برگزار گردید. 
در این مجمع كه با حضور 97/33 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای مجمدرضا تقی گنجی بود، كه جنابان مهدی سعید نقی گنجی و علیرضا 
انصاری در مقام نظار اول و دوم و خانم میخک درمنش به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی سال مالی منتهی به 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 ســود 33 ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
در ســال مالی مورد گزارش براســاس آمار و اطالعات انجمن صنفی صنعت تایر كه از 
طریق گمركات كشور استخراج شد متاســفانه انواع تایرهای رادیال سواری مخصوصا 
رینگ هــای پرمصرف 13 و 14 و 15 وارد شــد در حالیکه كارخانه های تولیدكننده 
داخلی قادر به تامین كل نیاز كشور بوده اند. از طرفی شركت های خودروساز نیز اقدام 
بــه واردات تایر نمودند كه پیرو آن بدلیل عدم نیاز خودرســازان به تایر داخلی موجب 
عدم تحویل تایرهای ارســالی و عدم پرداخت دیون سررسید شده توسط خودروسازان 
به تولیدكنندگان تایر باعث مشــکالت كمبود نقدینگی و كاهش ســرمایه در گردش 
صنعت تایر منجمله آرتاویل تایــر گردید. از طرفی با افزایش قیمت جهانی نفت، مواد 
اولیه داخلی و خارجی مرتبط با مواد نفتی روند افزایشی داشته تا جایی كه محصوالت 
پتروشــیمی تا صد در صد و كائوچو طبیعی تا پنجــاه درصد افزایش یافتند كه باعث 
افزایش قیمت تمام شده گردید در حالیکه نرخ فروش محصوالت در سال مالی 1396 
كماكان با آخرین نرخ مصوب آبان ماه 1393 بوده اســت. با توجه به مشــکالت فوق با 
برنامه ریزی و تمهیدات به عمل آمده و كنترل شرایط فوق و افزایش بهره وری و برنامه 
ریزی در جهت توسعه تولید تایر رادیال از طرق جایگزینی با سایزهای بایاس كه قیمت 
تمام شــده باالتری داشته اند، ســود 387/161 میلیون ریال عاید شركت شده است.  

خالصه فعالیت واحدها
خالصه فعالیت فروش

در ســال 1396 فروش وزنی شركت نسبت به سال قبل 21/8 درصد و از لحاظ مبلغی 

26 درصد افزایش یافته اســت این افزایش نتیجه رویکرد تولید تایرهای رادیال بجای 
تولید تایرهای بایاس و تولید سایزهای پر مصرف مورد نیاز بازار و خودروسازان بوده است.

خدمات پس از فروش
در سال 1396 موفق به دریافت لوح و تندیس رعایت حقوق مصرف كنندگان از سازمان 
حمایت تولیدكنندگان شــدیم . به منظور ارائه خدمات بهتر به مصرف كنندگان جمع 
آوری انبار شوش و ایجاد دو مركز خدمات 
پــس از فــروش در غرب و شــرق تهران 
و آمــوزش تعداد 30 نماینــده منتخب از 
سراسر كشــور در جهت ارائه خدمات پس 
از فروش و رســیدگی به شکایت مشتریان 
از اقدامــات این واحد بود. پاســخگویی به 
شکایات خودروســازان و مصرف كنندگان 
از طریــق واحد خدمات پــس از فروش و 
نمایندگان منتخب در شهرســتانها نیز از 
دیگــر فعالیت های این واحد بوده اســت.

صادرات
كســب عنوان صادركننده ممتاز اســتان 
تهــران و اردبیل از افتخارات این مجتمع و 
افزایــش صادرات تایرهای رادیال ســواری 
و تایر وانتی و كشــاورزی به كشــورهای 
افغانستان، عراق، سوریه، عمان، پاكستان از 
فعالیت این واحد در سال 1396 بوده است.

شــركت در نمایشــگاه اختصاصی ایران و 
روســیه )كازان( و نمایشــگاه بین المللی 
عراق در جهت توســعه و تعدد در بازارهای 
صادراتی از فعالیت این واحدها بوده است. 

برنامه ریزی
برنامه ریزی جهت تولید تایرهای مورد نیاز 
خودروسازان و بازار مصرف با تغییرات سایزها و با در نظر گرفتن امکانات و تجهیزات، همچنین 
ارائه میزان مصارف مواد اولیه و باالنس موارد سفارش مواد اولیه مصرفی داخلی و خارجی 
و همچنین سفارش قالب و تجهیزات از فعالیت برنامه ریزی در سال 1396 بوده است.

تولید
- بهره برداری از 3 دستگاه ماشین هانج، یونی استیج و آموزش و به ظرفیتاسمی رساندن 

این سه ماشین در كوتاه ترین 
- افزایش سیکل پخت برای هر پرس از 26 سیکل به 32 سیکل

- افزایش ظرفیت ماشین تایرسازی
- ســاخت بالدر ماشــین های هانچ برای اولین بار كه قبال از چین خریداری می شد 
و تجهیز ماشــین آالت خــط تولید و همچنیــن برنامه ریزی و تجهیز در قســمت 
واینداپ بیدســازی به منظور حذف بید تیپ در بیدســازی جهــت كاهش هزینه ها.

- افزایش تولید تایر رادیال علیرغم بازنشستگی تعداد زیادی از نیروهای تولید از 750 به 
575 نفر در اواخر سال 1396

- پروژه طرح توسعه تولید تایرهای تمام سیمی باری و اتوبوسی
دستاوردها:

ممیزی خارجی شركتهای گواهی دهنده و ادیت خودروسازان
پیشتاز در انجام ممیزی و صدور گواهینامه IAFT :2016 و ISO 2015:9001 برای 

اولین بار در بین كلیه كارخانه های تایرسازی داخلی
10015ISO انجــام ممیزی و صدور گواهینامه سیســتم مدیریت آموزش براســاس
10002ISO انجام ممیزی و صدور گواهینامه مدیریت شــکایت مشــتریان براساس
50001ISO انجام ممیزی و صــدور گواهینامه مدیریت انرژی براســاس گواهینامه
10004ISO انجام ممیزی و صدور گواهینامه مدیریت ارزیابی رضایت مشتریان براساس
10668ISO انجام ممیزی و صدور گواهینامه مدیریت سیســتم ارزیابی برند براساس

اجــرای برنامــه خودارزیابــی و تدویــن اظهارنامــه و شــركت در جایــزه ملــی 
كیفیــت صنعــت خــودرو و دریافــت گوهینامه اشــتهار بــه كیفیت دو ســتاره

واحد نمونه كیفی برای هفتمین سال متوالی در استان
واحد نمونه ملی بعنوان كارآفرین

دریافــت لــوح و تندیــس رعایــت حقوق مصــرف كننــدگان از ســازمان حمایت
واحد نمونه ممتاز صادراتی در استان تهران

واحــد نمونه ایمنــی و بهداشــت HSE )منتخب وزارت صنعت و معــدن و تجارت(
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صنایع شیمیایی سینا
گذر از موانع را خوب می شناسد 

مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام شركت صنایع شیمیایی سینا)سهامی 
عام( در مورخه 1397/4/24 در محل تهران - خیابان شــهید بهشتی 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 محسن عسکری آزاد كه جنابان ارسالن رازقی و فریدون مجلسی 
در مقام نظار اول و دوم و آقای حسین افشارپور به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توســط 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 به كار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
همانگونه كه سهامداران محترم اســتحضار دارند بزرگترین چالش شركت صنایع 
شیمیایی سینا بحث نقدینگی و سرمایه گذاری در جهت توسعه كارخانه می باشد. 
متاسفانه به دلیل عدم تامین مالی مناسب و اجرای مصوبات مجامع عمومی سالهای 94 
و 95 مبنی به افزایش سرمایه شركت، مشکالت كماكان باقی است كه بطور خالصه 

مواردی را به شــرح بندهای آتی به استحضار می رساند:
1- از انجــا كه پروژه طرح توســعه شــركت با ظرفیت 
جدیــد نصب شــده برای تولیــد 5000 تــن )2 واحد( 
پارافرمالدئید در پایان ســال 95 راه اندازی شــد. لیکن 
بدلیل مشــکل نقدینگــی در تامین خرید مــواد اولیه 
متانول نتوانســت در ســال 96 مورد بهره برداری كامل 
قرار گیرد و سرمایه گذاری صورت گرفته به بازدهی الزم 
نرسید و مشــکالت نقدینگی و بدهی حاصل از سرمایه 
گــذاری به صورت معضل و تاثیرگذاری منفی بر عملکرد 

تولیدی شــركت شــد بطوریکه موجب افزایش بدهی به پتروشیمی شیراز و عدم 
توانایی در بازپرداخت تســهیالت دریافتی از بانک توســعه صادرات شیراز گردید.

چشــم انداز آتی شركت برای بهر گیری از این ظرفیت و تالش در تامین نقدینگی 
به منظور خرید متانول و تولید و 
بهره برداری از واحد دوم فرمالین 
و فروش فرمالین مازاد می باشد 

)كه اكنون متوقف است(
2- از آنجــا كه پرونده شــماره 
37/27/91 مورخ 1391/12/20 
تعزیرات در اواخر ســال 95 و 

سال 96 در مرحله اجرای احکام قرار گرفته است. لذا فشارهای روانی و اقدامات قاضی 
اجرای احکام بــرای دریافت مبلغ جریمه بالغ بر 70 میلیارد ریال به مرحله حادی 
رســیده به طوریکه در دی ماه 96 دستور بر توقف صادرات كاالی شركت و هرگونه 
تبادل كاالیی به گمركات كشور گردید. با پیگیری های صورت گرفته و پیرو مکاتبات 
متعدد گذشته با وزیران محترم دادگستری و سایر روسای محترم سازمان تعزیرات 
حکومتی، شركت موفق شد در مورخ 96/11/16 توقف حکم مذكور را اخذ و اوضاع 
بطور عادی ادامه یافت. متاسفانه این چرونده در سال 97 مجددا به جریان افتاده كه 
باید بطور نهایی اخذ تصمیم گردد. پرداخت مبالغ اعالمی توســط سازمان تعزیرات 
شاید تیر خالصی به فعالیت جاری شركت تلقی گردد و با پرداخت مبلغ 7 میلیارد 

تومان، مقدار ناچیز سرمایه در گردش شركت را از بین خواهد برد.
چشــم انداز آتــی امید به قبــول تجدیــد و دادرســی از ســوی وزارت محترم 
دادگســتری می باشــد كه در صورت تاكیــد بر حکم فعلی و لــزوم پرداخت 70 
میلیارد ریال مود درخواســت فعالیت جاری شركت به كلی متوقف خواهد گردید.
3- همانطور كه اشاره شد از سال 94 به دلیل مشکالت كمبود نقدینگی بازپرداخت 
وام ها و تسهیالت دریافتی از بانک توسعه صادرات در موعدهای سررسید پرداخت 
دیون انجام نگرددیده و به مرحله جریمه رسیده بود كه پس از مذاكرات متعددد با 
روســالی بانک توسعه صادرات شیراز و مسئولین محترم بانک در تهران، موافقنامه 
پرداخت بخشی از بدهی با فروش دفتر مركزی كه در وثیقه بود در زمستان 96 رد 
و بدل گردید و پیرو موافقتنامه بانک برای بازپرداخت باقیمانده وام طی 24 قسط با 
نرخ برهه گذشــته اقدام شد. كه در پایان تسویه كل بدهی جرایم بخشیده خواهد 
شــد. در این راستا دفتر مركزی با هماهنگی بانک فروخته شد و حدودا 73 میلیارد 
ریال از بدهی شــركت به بانک تسویه گردید. امید اســت در سال جاری با رایزنی 
با بانک اقدام به تســهیالت جدید گردد ولیکن در این مورد بانک توســعه صادرات 
خواهان افزایش ســرمایه شــركت و باالتر رفتن نســبت مالکانه داراییها می باشد.
4- از آنجا كه شركت پتروشیمی شیراز اصلی ترین تامین 
كننده مواد اولیه شركت از هرگونه فروش متانول و آمونیاک 
بصورت اعتباری به دلیل عدم دریافت طلب آن شركت به مبلغ 
حدود یکصد میلیارد ریال به این شركت خودداری می كند.
شركت توانست در نیمه دوم سال 96 طی مذاكرات متعدد 
با مدیرعامل محترم پتروشیمی شیراز و حضور در چندین 
جلســه كمیته رفع موانع تولید كه بــا حضور مقامات و 
مسئولین استان تشکیل گردید موافقت آن شركت را برای 
فروش نقدی جلب نماید و موانع تحویل مواد اولیه را رفع 
نماید و بخشی از بدهی سررسیده شده را نیز پرداخت نماید. لیکن درخصوص رفع سوء 
اثر از چک های برگشتی تالشها ادامه داشته و چشم انداز آتی استمهال و بازپرداخت 
دیون به صورت بلندمدت می باشــد. كه متاسفانه در این خصوص هنوز موفقیتی 
به دست نیامده اســت و ابهام 
بدهی  بازپرداخت  چگونگی  در 
یکصد میلیاردی آن شركت فشار 
مضاعف بر گردش نقدینگی این 
شــركت در آینده خواهد بود. 
برنامه و راهبردهای سال 97

مالــی  ســاختار  اصــالح   -1
شــركت از طریق دعــوت مجمع عمومــی فوق العــاده جهت افزایش ســرمایه
2- اصالح ساختار فنی بخصوص در زیر تکنولوژی تولید فرمالین و افزایش بهره وری 

تولید
3- ادامه فعالیت و رایزنی در زمینه رفع مشــکالت به وجود آمده در رای ســازمان 

تعزیرات حکومتی
4- ادامه مذاكره و فعالیت در زمینه بدهی 100 میلیاردی به شركت پتروشیمی شیراز

5- بهره برداری حداكثری از پروژه تولید پارافرمالدئید
6- راه اندازی و تولید و بهره برداری از واحد دوم فرمالین

7- توسعه صادرات محصوالت
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اعــالم كــرد:  فــوالد خوزســتان طــی گفتگویــی  عامــل  محمدكشــانی مدیــر 
وقتــی بــازار فــوالد بصــورت یــک نیمــه پنهــان و یــک نیمــه آشــکار عملیاتی 
مــی شــود، ســرانجامی بجــز تبلــور رانــت هــای خودســاخته نخواهــد بــود.

وی افــزود: در حالی كه انتظار بود سیاســت های اتخاذ شــده ی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت بتواند شرایط عمومی بازار فوالد را به عنوان یک كاالی استراتژیک در همه مقاطع 
تولید اعم از ســنگ آهن - فــوالد خام و محصوالت نوردی به ســمت توجیه منطقی و 
اقتصادی هدایت نماید، فشــار مضاعف و غیــر قابل توجیه بر تولیدكنندگان فوالد خام و 
از ســوی دیگر رها نمودن دست های پنهان در قیمت گذاری محصوالت نوردی، تناقضی 

معنــی دار را در شــرایط تحریک آمیز 
كشورمان به بازار تحمیل نموده است.
كشــانی با تاكید بر حضور دالالن در 
بازار فوالد تصریح كــرد: تداوم چنین 
رفتــاری فقــط می تواند به توســعه 
فرهنــگ داللی و بازرگانی بی ریشــه 
و بــدون هر گونه زحمــت، بیانجامد. 
وی افــزود از یک ســو تولیدكنندگان 
فوالد خام باالجبــار در صفوف بورس 
كاال كاالی خویــش را به بهای 2340 
تومان عرضه می نماینــد، اما از دیگر 
سو با رســیدن قیمت میلگرد در بازار 
آزاد به بیش از 4 هــزار تومان تفاوت 

معناداری معادل 60 درصد را تحت عنوان ارزش افزوده به بخش داللی، هدایت می نماید.
مدیر عامل شــركت فوالد خوزستان تاكید نمود: مراكز مطالعات اقتصادی وزارتخانه های 
مختلف دولت به راســتی توانایی تشــخیص مراحل شــکل گیری نهاده هــای تولید از 
بســتر كنســتانتره ســنگ آهن تا محصولی مثل میلگرد و ســایر محصــوالت نوردی 
را ندارنــد كــه این گونه گرایــش معناداری در حوزه تولید فوالد حادث شــده اســت؟
وی افــزود: به راســتی اگــر مفهوم نظــارت عمومی دولت بــر اقتصاد ملــی این گونه 
اســت، از شــرایط عدم تســلط دولت بر بــازار پس چه انتظــاری می توان داشــت؟
مدیر عامل فوالد خوزســتان با اشاره به ضرورت حضور بیشــتر سازمان بورس در توزیع 
همه محصــوالت فوالدی در بازار تصریح 
كرد: در فرآیندی كه ســازمان بورس به 
عنوان یــک نهاد حافــظ منافع عمومی 
مصرف كننــده نتواند بــر كاالهایی كه 
بــه مصــرف نهایــی میرســند، نظارت 
نداشــته باشد، به زیر سوال خواهد رفت، 
مکانیســمی كه در فلســفه وجودی آن 
نظم و انضبــاط و حمایت از حلقه نهایی 
مصرف و جلوگیــری از حباب  قیمت مد 
نظر قرار گرفتــه اما وقتی بازار به صورت 
یــک نیمه پنهــان و یک نیمه آشــکار 
عملیاتی  شود، ســرانجامی به جز تبلور 
رانت هــای خــود ســاخته، نخواهد بود.

فوالد خوزستان نیمی از فروش سال 139۷ را در چهار ماه محقق کرد
علیرغم خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم ها ،شركت فوالد خوزستان بزرگترین عرضه 
كننده شــمش فوالد كشور توانست طی چهار ماه از ســال 1397 پنجاه درصد از برنامه 
صادرات شــمش و فروش امسال خود را محقق ســازد. محمد كشانی مدیر عامل شركت 
فوالد خوزســتان این خبر را در پیام تبریکی به مناسبت 17 مرداد روز خبرنگار،خطاب به 
روابط عمومی شــركت و خبرنگاران عالم نمود. كشانی تصریح كرد، برنامه صادرات شمش 
فوالد خوزستان برای كل سال 1397 دو میلیون تن پیش بینی و برنامه ریزی شده اما تا 
پایان تیر ماه یعنی فقط ظرف چهارماه از سال، بیش از پنجاه درصد آن یعنی یک میلیون 
و هشــتاد و نه هزار تن محقق گشته است. او دستیابی به این ركورد را یک موفقیت عالی 
در مدیریت بحران و فروش صادراتی شركت در شرایط تشدید تحریم ها توصیف نمود. در 
پیام تصویری كه به مناســبت 17 مرداد،روز ملی خبرنگار، بر روی صفحه رسمی شركت 
فوالد خوزستان در اینترنت و شبکه های اجتماعی داخلی قرار گرفته است، محمد كشانی 
خطاب به خبرنگاران كشور افزود:علیرغم اینکه همه تحریم ها علیه كشورمان تشدید شده 
و از ابتدای امســال با خروج آمریکا از برجام تصور این بود كه مشــکالت جدی در صنعت 
و تولید فوالد رخ دهد، ما در فوالد خوزســتان نگرانی نداریم چرا كه طی 40 سال گذشته 
بحران های سخت تر از این را هم پشت سر گذاشته ایم. همکاران قدیمی تر فوالد خوزستان 
بخوبی تجربه های ارزشــمندی از ایستادگی و مقاومت به یاد دارند كه چگونه طی 8 سال 
دفاع مقدس و پس از آن، در برابر مشــکالت، تحریم ها و محدودیت ها ایســتادگی كرده 
ایم. كشــانی تولید 4 ماهه شــركت را یک میلیون و چهارصد و چهل و چهار هزار تن و 
فروش را یک میلیون و پانصد و ســه هزار تن اعالم نمود. مدیرعامل فوالد خوزستان ادامه 
داد: از همــان ابتدایی كــه آقای ترامپ گزارش خود را در خــروج از برجام اعالم كرد، در 
اینجا تیم ماهر و مســتعد واحد فروش فوالدخوزســتان، اقدامات ویژه خود را برای مقابله 
با سیاســتهای زورمدارانه و عیر انســانی آنها در عرصه تقویت اقتصاد مقاومتی آغاز نمود. 
محمد كشــانی خطاب به كاركنان شركت نیز ادامه داد: اقدامات كارگروه مقابله با تحریم 
ها در شركت فوالد خوزستان به گونه ای است كه توانسته ایم به  نسبت سال گذشته در 
همین مدت، نیمی از اهداف ســال 1397 را در فروش داخل و صادرات به اجرا در آوریم. 
لذا تاكید مینمایم كه هیچ گونه نگرانی از بابت خروج آمریکا برای عزیزان خط تولید نباید 
ایجاد شــود و تنها دغدغه  كاركنان عزیز و تالشگر شركت، باید حفظ روند فزاینده تولید 

باشد. كشــانی تهیه گزارشات هفتگی  و برنامه ریزی خرید اقالم استراتژیک را از اقدامات 
ســتاد مقابله با تحریم ها در فوالد خوزستان بر شــمرد و اظهار داشت: در زمینه خرید و 
تامین اقالم اســتراتژیک مورد نیاز فوالد، از جمله الکترود و دیگر موارد، تدابیر الزم دیده 
شده و تدارک آنها تا پایان سال 1398 نیز برنامه ریزی گشته است.  البته در همین راستا 
، موضوع بومی ســازی نیز سر لوحه كار ســتاد یاد شده قرار دارد. وی گفت: از پیمانکاران 
داخلی خواســته ایم حداكثر تالش خود را بنماینــد و حتی از بابت تامین مالی طرحهای 
خوداتکایی برنامه ریزی های الزم صورت گرفته و نگرانی از این بابت وجود ندارد. كشــانی 
تاكید نمود: به یاری خداوند متعال،  بومی سازی فوالد را تا قطع وابستگی از واردات اقالم 
مورد نیاز در این بخش ادامه خواهیم داد. مدیر عامل شركت فوالد خوزستان در ادامه پیام 
خود با اشــاره به شرایط ویژه مقابله با تحریم ها در كشــور گفت: برای حمایت از صنایع 
پایین دستی نیز، فوالد خوزستان برنامه های مفصلی در دستور كار خود دارد، كه از جمله 
آنها، افزایش فروش داخل و اولویت تامین شمش نوردهای داخلی است كه در دستور كار 
ستاد مربوطه میباشد. وی از فوالد اكسین،گروه نورد و كاویان به عنوان كارخانجات نوردی 
یاد كرد كه فوالد خوزســتان به عنوان تامین كننده شــمش، آنها را تحت حمایت دارد.

كشــانی تصریح كرد در 4 ماه امســال فروش داخل فوالد خوزســتان به 2 برابر نســبت 
به مدت مشــابه ســال گذشــته افزایش یافته كه بیانگر اراده این شــركت در حمایت از 
كارخانجات نورد داخلی اســت. مدیرعامل فوالد خوزســتان همچنیــن اقدامات مالی در 
كاهش قیمت تمام شــده شــمش را در روند افزایش تولید شــركت مورد تاكید قرار داد.
محمد كشــانی در بحث توسعه شــركت و برنامه های آتی فوالد خوزستان در این زمینه 
اظهار داشــت: طرح افزایش ظرفیت زیر سقفی از ســه میلیون و هفتصد هزار تن كنونی 
به پنج میلیون و دویســت هزار تن، با حداكثر تالش در فوالد خوزســتان دنبال می شود. 
وی همچنین ابراز امیدواری نمود كه در آتیه نزدیک، مگا مدول احیا مستقیم یک میلیون و 
هشتصد هزار تنی جدید این شركت كه مناقصه آن در اهواز بتازگی برگزار شده، عملیات اجرایی 
خود را آغار نماید. مدیرعامل شركت فوالد خوزستان در پایان پیام خود، خطاب به كاركنان 
شركت تصریح نمود: در شرایط كنونی،فوالد خوزستان امانتی در دست ماست كه باید با تالش 
و همدلی آن را به بهترین شکل حفظ كنیم و توسعه دهیم تا در آینده آن را به نسل های آتی 
تحویل دهیم كه در كنار این صنعت، همچنان اشتغال مفید و سازنده داشته و زندگی نمایند.

نیمه پنهان و نیمه آشکار حباب های قیمت در بازار فوالد!
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بیمه تعاون؛ آرامش را انتخاب کنید
رشد پرتفوی و افزایش 116 درصدی سود نسبت به سال گذشته

مجمــع عمومی عادی ســاالنه بیمه تعــاون عصر روز یکشــنبه 31 تیرماه 97 
در محــل هتل آكادمی بــا حضور بیــش از 93 درصد ســهامداران حقیقی و 
حقوقی جهت بررســی عملکرد ســال مالی منتهی به 96/12/29 برگزار شــد.

در ابتــدای مراســم پــس از قرائت آیاتــی از كالم اهلل مجید و قرائت دســتور 
جلســه توســط مجــری ، جنــاب آقای دكتــر ذوالفقــاری ریاســت محترم 
هیئــت مدیره ضمــن خوش امــد گویی بــه حاضریــن گزارشــی از برخی 
اقدامــات بعمل امده در ســال 96 را به اطالع ســهامداران محترم رســاندند .

در ادامــه جلســه ، جنــاب آقای ابهــری به عنــوان رئیس مجمــع و آقایان 
تاجیــک و یوســفی بــه عنــوان ناظریــن و آقای دكتــر مظلومی بــه عنوان 
منشــی مجمــع با رای اكثریت نســبی حاضریــن انتخاب گردیدنــد . در این 
جلســه نماینده محتــرم وزارت تعــاون ، نماینــده بیمه مركــزی جمهوری 
اســالمی ایران و نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار نیز حضور داشــتند .

پــس از انتخابــات هیــات رئیســه ، مدیرعامل محترم شــركت بیمــه تعاون 
جنــاب آقای دكتــر مظلومی بــه ارائه گــزارش هیــات مدیــره پرداختند .

ایشان افزودند : افزایش پرتفوی شركت با 
رشدی معادل 46 درصد در سال 96 كه 
همراه با توزیع مناسب پرتفو در رشته های 
مختلف و ســودآور بیمه ای بوده است. 
ایشــان بیان داشتند : افزایش چشمگیر 
سود شركت با رشد معادل  115 درصد 
در سال 96 نشــان از جذب پرتفوهای 
سودآور و مدیریت منطقی هزینه ها دارد.

تشــکیل كمیتــه وصــول مطالبــات 
بــه صــورت ماهانه با حضور شــخص 
مدیرعامــل و ســایر مدیــران اعــم از 
فنی و پشــتیبانی كه بــا پیگیری های 
مکــرر، منجــر بــه وصــول و تعیین 

تکلیــف مبلغــی در حــدود 30،000،000،000 ریال از بدهی های سررســید 
شــده منقضی شــده شــركت گردید از دیگر اقدامــات مهــم و حائز اهمیت 
شــركت بیمــه تعــاون در طی ســال مالی مــورد گزارش برشــمرده شــد .
به روز رسانی ثبت تمامی صورتجلسات مجامع و تصمیمات هیئت مدیره شركت 
و نیز برگزاری منظم جلســات هیات مدیره ، برگزاری دوره های آموزشی فنی-

كاربردی كاركنان از جمله كارشناســان شعب سراسر كشور به صورت مستمر و 
برنامه ریزی شده و به عنوان یکی از استراتژی های مهم شركت در توانمندسازی 
كاركنــان ، به كارگیری نیروهای توانمند و مجرب و مورد تأیید بیمه مركزی در 
سمت های كلیدی با توجه به دریافت تذكرات مکرر از سوی بیمه مركزی به دلیل 
خالی بودن تصدی آن ها، تشــکیل كمیته تدوین استراتژی جهت تعیین چشم 
انداز، مأموریت و اســتراتژی شركت ، تالش در جهت استانداردسازی اقدامات و 
فعالیت های شركت از طریق تصمیم به استقرار سیستم های ISO )مدیریت كیفیت، 
رضایت مشــتری، شکایت مشتری( كه مسلماً رشد بهره وری را به دنبال خواهد 
داشت و از هر گونه اقدام سلیقه ای توسط واحدها جلوگیری خواهد كرد.طراحی و 
تدوین نظام نامه ارزشیابی عملکرد كاركنان در جهت اتصال نظام پرداخت پاداش 
به كاركنان )كارانه( با نحوه و میزان عملکرد ایشان به ویژه نقش واحدها در تحقق 
هدف )بودجه فروش شركت( مصوب هیات مدیره محترم در سال 96 ، تالش و 
اقدام به استقرار سیستم كارت امتیازی متوازن )BSC( به منظور اندازه گیری و 
ارزشیابی علمی و منطقی عملکرد واحدها و اتصال آن به سیستم پرداخت پاداش 
از دیگر اقدامات مهم هیئت مدیره و مدیرعامل شركت بیمه تعاون در سال 96 بود.
پس از ارائه گزارش هیأت مدیره، گزارش حســابرس و بازرس قانونی شــركت 

قرائــت و پس از ارائه پاســخ هــای الزم در مورد بندهای گزارش حســابرس 
و بازرس توســط مدیرعامــل و مدیر مالی، با شناســایی ســود 87 ریالی ، به 
ازای هر ســهم برای ســهامداران 50 ریال به عنوان ســود نقدی تقسیم شد .

صورت های ســال مالی 1396 شــركت بیمه تعاون و عملکرد هیأت مدیره به 
تصویب مجمع عمومی عادی ســاالنه رســید. مؤسســه حسابرســی شاخص 
اندیشــان به عنوان حســابرس مســتقل و بــازرس اصلی و قانونی شــركت و 
مؤسســه حسابرســی و خدمــات مدیریت دایــا رهیافت به عنوان حســابرس 
و بــازرس علــی البــدل با اكثریت نســبی آرای ســهامداران برای یک ســال 
دیگــر و روزنامه اطالعات نیــز به عنوان روزنامه كثیراالنتشــار انتخاب شــد.

در پایان مراســم، اعضای هیأت مدیــره جدید بیمه تعاون پــس از رأی گیری 
در مجمع عمومی عادی ســاالنه انتخاب و براین اســاس شــركت بانک توسعه 
تعاون، شــركت اعتباری ملل ، شركت اقتصاد گستران قرن 21، اتحادیه تعاونی 
مصرف فرهنگیان كشــور و شــركت سرمایه گذاری سیســتان و بلوچستان به 
عنوان اعضای حقوقی اصلی و شركت ســرمایه گذاری پیشگامان كار و سرمایه 
هوشــمند به عنوان عضو علــی البدل 
هیأت مدیره بیمه تعاون انتخاب شدند.
به روز آمدن دكتر مظلومی به بیمه تعاون 
با توجه به پاكدســتی و سابقه كاری و 
تحصیالت مرتبط و تجربیات درخشانش 
نوشتیم كه بیمه تعاون گمشده ی خود 
را پیدا كرد و به زودی این سهم كمتر از 
0/4 درصدی از بازار صنعت بیمه كشور 
خواهد توانست مدارج ترقی و پیشرفت 
و توســعه را دوتایکی طی كند. استقرار 
سیستم های متفاوت و راهبردی و اخذ 
استاندارد و گواهینامه های متعدد و البته 
رشــد اعجاب برانگیز 115 درصدی در 
كسب سود از رشته های بیمه ای و سرمایه گذاریهای مطلوب با حاشیه سود باال، خود 
بهترین گواه مدعای حرفهای دیروز ما بود. خدا قوت و دست مریزاد مدیران مدبر.
اجازه می خواهیم از دكتر مظلومی و بچه های خوب مالی، روابط عمومی و امور 
سهام كه به گرمی پذیرای اهل مطبوع بودند نهایت قدردانی و تشکر را داشته باشیم.

 مقام معظم رهبری
تعاون در كشور ما می تواند، سرانگشت گره گشایی باشد 

پیام هیات مدیره
خداوند منان را سپاسگزاریم كه برای بار پنجم، بعد از تاسیس شركت بیمه تعاون 
به عنوان اولین شركت تعاونی بیمه كشور و یکی از دست آوردهای سیاست كلی 
اصل 44 قانون اساســی، به مجموعه خدمتگــزاران آن توفیق عنایت فرمود كه 
پذیرای مقدم پر بركت شما سهامداران محترم در مجمع عمومی شركت باشیم.

شرایط حاكم بر صنعت بیمه طی سال 1396 همانند سال های اخیر تحت تاثیر 
فضای ناســالم رقابتی و شرایط اقتصادی كشــور بوده است عالوه بر آن تحمیل 
هزینه های همچون عوارض وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و عوارض 
نیروی انتظامی و همچنین هزینه های گســترش و توسعه سودآوری شركت را 
به شــركت تحت تاثیر خود قرار داده است ولیکن شركت بیمه تعاون علی رغم 
شرایط وجود و به لطف الهی و تالش همکاران و شبکه فروش خود توانسته است 
ضمن رعایت اصول بیمه و حرفه ای به اهداف خود شامل رشد 47 درصدی بیمه 
نسبت به ســال قبل و همچنین كسب سطح توانگری دو در سال 1396 برسد.

تالش تیم مدیریتی شــركت در انتخاب ریسک ها و ارائه قیمت به بیمه گذاران 
با در نظر گرفتن منافع و مصالح شركت و شرایط بازار رقابتی و ورود به مناقصه 
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های بزرگ بیمه ای، موجب گردید امکان ورود به بازار بیمه های سنگین از قبیل 
انرژی، هواپیما، كشــتی، حمل و نقل و مناطــق آزاد اقتصادی، تجاری و ... مهیا 
گشته و بیمه تعاون توانایی های خود را علی رغم نوپا بودن آن بروز دهد. برگزاری 
نشســت های متعدد با اعضای اتحادیه هــا، تعاونی ها و اتاق های تعاونی جهت 
معرفی خدمات شركت و جلب همکاری آنان موجب گردید توافقنامه های اجرائی 
فی ما بین منعقد گردد و بستر ورود به بازار بزرگ بیمه ای بخش تعاون را هموار 
نماید كه امید است این سرمایه گذاری ها به تدریج به بار نشسته و در آینده ای 
نه چندان دور شاهد انجام امور بخش تعاون از طریق شركت بیمه تعاون باشیم.

  طرح ها و برنامه های آتی:
- افزایش شــعب شركت در استانها بر حسب برنامه پیش بینی شده با تاكید بر 

نفوذ بیمه در كشور
- افزایش شبکه فروش شركت با جذب نمایندگان توانمند و متعهد

- توسعه كمی و كیفی شبکه فروش )نمایندگان و بازاریابان(
- افزایش میزان پرتفوی تولیدی شركت با تاكید بر جذب بازار بیمه ای بخش تعاونی

- مدیریت تركیب سبد پرتفوی نمایندگان براساس سیاست گذاری شركت
- توســعه محصوالت و همچنین طراحی محصوالت جدید بیمه ای با شناسایی 

نیاز مشتریان و ایجاد مزیت رقابتی در بازار
- تقویب سیستم آموزش جهت ارتقاء سطح دانش و معلومات كاركنان و نمایندگان

- تقویت و بهبود سیستم مالی
- اصالح و بهبود سیستم های منابع انسانی

- فعال نمودن مدیریت ســرمایه گذاری با ایجاد شركت سرمایه گذاری و برنامه 
ریزی برای تحقق تركیب سودآور سرمایه گذاری از محل ذخایر و درآمدها

- تالش برای ارائه ســرویس های متمایز به مشــتریان و افزایش میزان رضایت 
مندی به ایشان

- راه اندازی CRM به منظور هدفمندسازی ارتباط با مشتریان
- راه اندازی شبکه فروش عمر و نمایندگان ایین نامه 54

- تبیین و تدوین برنامه جامع و مدرن در راســتای تبلیغات هدفمند رسانه ای، 
محیطی و ...

- بهره گیری از ظرفیت ظرفیت ســهامداران شــركت در جهت توسعه خدمات 
رسانی و همکاریهای دو جانبه 

- تسهیل در دسترســی آسان مشــتریان و بیمه گزاران به خدمات شركت در 
سراسر كشور از جمله عملیاتی نمودن فروش الکترونیکی بیمه نامه

- پیگیری و عملیاتی نمودن طرح افزایش سرمایه شركت برای افزایش توانگری 
شركت و ورود به عرصه ریسکهای بزرگ

- افزایش توانائی و مهارتهای حرفه ای نیروی انســانی به عنوان ارزشمند ترین 
سرمایه شركت

- تعامل با شركتها و موسسات بیمه ای اتکائی داخلی و خارجی درخصوص توزیع 
ریسکهای بیمه نامه های بزرگ

- برندسازی بیمه تعاون با بهره گیری از شیوه های كارآمد و مناسب
- كاهش هزینه ارایه خدمت از طریق برون سپاری در راستای افزایش بهره وری

ماموریت  و چشم انداز شركت: 
تامیــن منافــع ذینفعان از طریــق ارائه خدمــات بیمه ای و ســرمایه گذاری 
بهینــه و حضــور پایــدار و موثر در بــازار بیمه كشــور به ویژه بخــش تعاون

اهداف
شــركت بیمه تعاون با هدف ارائه خدمات نوین بیمــه ای با پایبندی به اصول 
اخالق حرفه ای و تامین رضایت ذینفعان و ایجاد بســتری برای سرمایه گذاری 
آحاد جامعه و برخورداری از مزایای بیمه برای عموم با تاكید بر موارد ذیل شروع 

به فعالیت نموده است.
- توسعه و ترویج فرهنگ بیمه در جامعه به ویژه در بخش تعاون

- گسترش چتر حمایتی بیمه در تعاون و سایر بخش های اقتصادی
- افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد و صنعت بیمه كشور

- حفظ و ارتقای وضعیت توانگری )پشتوانه مالی و تخصصی حرفه ای( و ماندگاری
- انتخاب الگو مشتری مداری ضمن حفظ حداكثر بازدهی

- تنوع بخشی به پوششهای بیمه ای و ایجاد آمادگی در جهت اجرای آن
- حضور فعال در بازار رقابتی بیمه و پرهیز از رقابت ناســالم غیرمنطقی با رقبا

- بهبود و افزایش مداوم بهره وری منافع
- ایجاد صدها فرصت شغلی جدید

- در این راســتا شــركت بیمه تعــاون تالش نموده منابع انســانی شایســته 
را بــه كار گیــرد و به صورت مــداوم آن ها را تحت آموزش هــای حرفه ای و 
تخصصی قرار دهد و با گســترش شــبکه فروش، ضریب دسترسی افرادجامعه 
بــه خدمــات را افزایش دهد و ســریعترین شــیوه هــای خدمت رســانی و 
اســتفاده از فن آوری هــای نوین در ارائه خدمات به مشــتریان را به كار گیرد 
تــا عالوه بر تحقــق هدف كالن مشــتری مــداری ، به انتظار مــردم اهمیت 
داده و مســئولیت اجتماعــی و فرهنگی خــود را در قبال جامعــه انجام دهد.

تاریخچه شكل گیری بیمه تعاون ) تعاونی سهامی عام(:
شــركت بیمه تعاون با هدف ورود بخش تعاونــی به عرصه فعالیت بانک و بیمه 
و راهیابــی به بازارهای پولی و مالی كشــور و تحّقق سیاســت های كلی اصل 
44 از ســال 1386 آغاز به كار نموده و شــکل عملیاتی به خود گرفته اســت.
این شــركت پــس از اخــذ موافقــت اصولــی از بیمــه مركــزی جمهوری 
اســالمی ایــران و وزارت تعــاون، كار و رفــاه امــور اجتماعــی و همچنیــن 
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار بــا انجــام پذیــره نویســی از طریــق بازار 
بــورس در تاریــخ 06/10/1391 تحــت شــماره 433049 به ثبت رســید.
شــركت بیمه تعاون )تعاونی سهامی عام( بر اســاس »قانون تأسیس مؤسسات 
بیمه غیــر دولتی« و »قانون تأســیس بیمه مركزی جمهوری اســالمی ایران 
و بیمــه گــری« و تأیید شــورای عالی بیمــه و تصویب مجمــع عمومی بیمه 
مركــزی جمهوری اســالمی ایــران در تاریــخ 20/04/1392 پروانــه فعالیت 
خــود را در انواع رشــته های بیمه اموال، مســئولیت، و اشــخاص اخذ نمود.

خدمت رسانی صادقانه آرمان اصلی شركت بیمه تعاون:
شركت بیمه تعاون تالش دارد با به كارگیری از مدیران و كارشناسان متخّصص 
و ممتاز صنعت بیمه كشــور و فراهم كردن بستر ارائه خدمات فنی، تخّصصی و 
تجربی و با در نظر گرفتن معیار های مشــتری مداری، گام های استواری را در 
این صنعت برداشته و همواره با ارائه خدمات مطلوب خدمتگزار مردم عزیز باشد.

همچنین شــركت بیمه تعــاون عالوه بر بیمه هــای رایج، توان ارائه مشــاوره 
هــای الزم در راســتای انواع پوشــش های بیمــه ای مورد نیــاز بیمه گذاران 
محتــرم و به تبــع آن طراحــی و عرضه محصــوالت بیمه ای نویــن را دارد.
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باز آفرینی خدمات 
داده پردازی آوای چکاچک اندیشه نو

انتقال دستاوردهای جدید و دانش فناوری اطالعات

در یاد گذشــته ام و حجره ی میرزاها با آن قلــم دان و دوات پُر از مركب و دانه های 
چوبی چرتکه و آن خطوط سیاق و حساب و كتاب كاروانیان بار آورده در كاروان سراها 
و نشسته در دكان ها را به یادها می آورم كه این میرزا یا آن دفتر اگر به دست عیاری 
می افتاد شیون اندرونی حاجی آقا به آسمان می رسید.اصل سن شركت به همین سن 
و سال كاتب این سطور است كه ای بی ام كه امروزش داده پردازی خوانند به ما رسید. 
اول در وزارت جنگ و بعد در وزارت دارائی اندک اندک بکار گرفته شــد. گوی رقابت 
با میرزاها زیاد طول نکشید تا میدان تماماً در اختیار اندیشه نو قرار گرفت و امروزش 
داده پردازی پیشــرو بوده و آوای چکاچک اندیشه نو شده و به عام و خاص ره گشوده 
تا مانعی برای یافتن نبینند و تاریخ را به صحنه آورده و آینده را پیش بینی می كند.

بر آن شــده ایم تا دهکده جهانی را بازتعریف كنیم و همین كه داده پردازی توانسته 
بماند و خدمت شایســته و بایســته كند به همت ســید ذبیح اهلل فیض آبادی ثانی 
و یاران هم دلش بوده اســت آن هم از زنان و مردان پركار و تالشــگری كه خالصانه 
خدمت كرده اند بخصوص هیات مدیره فهیم جنابان سید حمید سیدی، ضیاءالدین 
حجاری، مهرداد غالمزاده، هوشــنگ عمرانی، صابر مجذوب كه براســتی معجونی 
عالیســت از پیوســتگی در عرض بین دو نسل جوان و میانســال كه خداقوتتان باد.

جلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــركت داده پردازی ایران 
)ســهامی عــام( مــورخ 1397/04/17 در محــل هتل الله تهران تشــکیل شــد.

در این مجمع كه با 83/87 درصد سهامداران حقیقی 
و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس 
و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای رحیم اسماعیلی دانا بود، 
كه جنابان ســید محمد حسینی بهشــتیان و احمد 
صالحــی فر در مقــام نظــار اول و دوم و آقای مهرداد 
مهرپور دارستانی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه بــا قرائــت گــزارش هیــات مدیــره بــه 
مجمــع مربوط به اهم فعالیت هــای صورت پذیرفته در طی ســال مالی منتهی به 
1395/12/30 و پس از اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان 
بــا طنین صلوات خــود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول 
ماده 129 با تقســیم ســود   325 ریال به ازای هر ســهم به كار خــود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
ماموریت:

شــركت داده پردازی ایران )سهامی عام(، به عنوان بنیانگذار صنعت فناوری اطالعات 
كشور، تالش نموده تا ضمن حفظ جایگاه ویژه خود در بهره مندی از میراث كیفیت 
و اعتبار شــركتی آی بی ام ایــران با دیرینه ی  بیش از نیم قــرن، از طریق همگامی 
با پیشــروان این صنعت در حوزه های متنوعی همچون تامین و تجهیز زیرساخت ها، 
توسعه سامانه ها و نرم افزارهای كاربردی پایه، ارایه راه حل های جامع، و نیز تجویز و اشاعه 
كاربست مدل های كسب و كار نوآورانه در سطوح بنگاهی و فرابنگاهی فعالیت نماید.

عملكرد شركت و میزان دستیابي به اهداف تعیین شده
 شــركت داده پردازي ایران در ســال مالــي 1396 با توجه به اهــداف برنامه ریزي 
شــده در بخشــهاي مختلف، موفق به انجـــام مطلوب عمده قراردادها و پروژه هاي 
خود شده است. در این خصوص حوزه هاي عملیـــاتي، فنـي و تخصصـي از جملـه 
بخشــهاي سیستم هاي كامپیوتري بزرگ و متوسط، شــبکه هاي ارتباطي و اطالع 
رساني، پشتیباني مهندسي ســـخت افـــزار و نرم افزار و سیستم هاي نرم افزارهاي 
راهبردي هر كدام در حوزه مسئولیت خود به نحو احسن فعالیت نموده و موفـــق به 
كســب تأیید عملکرد خود از مشتریان شــده اند. در این راستا بخش هاي پرسنلي، 
مالي و اداري، بازرگاني و آموزشي نیز بر طبق برنامه هاي عملیاتي خود راهکارهـــا و 
فعالیت هاي ســتادي الزم جهت دستیابي به اهداف شركت تعیین و اجرا نموده اند. 

 شــاخص فعالیتهــاي عمده در رســیدن به اهداف فوق به شــرح ذیل میباشــد:
- شناسایي و مدیریت ریسک ها و مخاطرات شركت و ایجاد راهکار مناسب مقابله با آنها
- برنامه ریزي جهت حفظ جایگاه شركت در رتبه یک صنعت انفورماتیک در زمینه هاي 

فعالیت بر اساس ارزیابي جدید شوراي عالي انفورماتیک
- حفظ نیروهاي خبره با تغییر در روشهاي جذب و نگهداشت

- اجراي آیین نامه ي مصوب معامالت از طریق كمیته معامالت 
- گسترش نظام الکترونیکي مکاتبات، انبارها، پرسنلي، اطالع رساني و چابک سازي درون 

سازماني و همچنین پاسخگویي سریعتر به مشتریان
- پیگیري مستمر مصوبات هیات مدیره و كمیته هاي تخصصي

- پیگیري اجراي مدیریت دانش در شركت با همکاري مدیران و كارشناسان خبره
- پیگیري و تدوین ارزیابي عملکرد كاركنان بر اساس شاخص هاي تخصصي متناسب 

با مسئولیت محوله 
 SERVCO دریافت مجوز -

- اتمام پروژه تحقیقات بازار و توسعه كسب و كار شركت
- دریافت پروانه بهره برداري تولید فناوري اطالعات )تولید نرم افزار(

سیاستهاي كلي و راهبردي شركت داده پردازي ایران
 - تاكید بر استقالل مالي و سودآوري در هر یک از زمینه هاي كالن فعالیت و شناسایي 
فعالیتهاي جدید در جهت جایگزیني با فعالیتهاي كم بازده
 - بــه كارگیــري تــوان و تخصــص فنــي موجود 
صنعــت ایــن  در  فعــال  هــاي  شــركت  در 

 - توسعه كمي و كیفي خدمات و سرعت در پاسخگویي 
به نیاز مشتریان

 - اســتمرار سیاســت كنترل هزینه ها و جهت دهي 
نقدینگي به سمت ســرمایه گذاري با بازده مناسب و 

بلندمدت
 - افزایش سطح حضور در بانکها از طریق شناخت نیازهاي پایه سیستم هاي بانکي
 - برنامــه محوري و حركت بر مبناي برنامه ریزي مبتني بر توســعه اســتراتژیک

 - بازبیني و چابک سازي فرآیندهاي داخلي شركت
 - بهینه ســازي ســاختار سازماني شــركت و انسجام روشــهاي اداري و مدیریتي
 - بررســي و یافتن شــركاي خارجــي و داخلي در زمینه ي فعالیــت هاي جدید

 - بررسي و یافتن تأمین كنندگان داخلي و خارجي و انتخاب بر اساس قابلیت اعتماد 
و سطح دسترسي باال

 - افزایش ظرفیت ها و توانمندسازي مشتریان از طریق انتقال دستاوردهاي جدید و 
دانش فناوري اطالعات

 - جلب مشاركت و ایجاد اعتماد بیشتر سهامداران عمده و خرد در كسب حمایتهاي الزم 
جهت تقویت و گسترش حضور در بازارهاي هدف
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توسعه محصول، کاهش دوره وصول مطالبات و خرید بر صرفه 
البرز بالک حرمت قلم دانست

در بدو ورود به تاالر اجتماعات دانشکده داروسازی دانشگاه تهران مدیر ارشد و پاكدست مالی 
شركت به استقبال آمد و تا جلوس به صندلی همراهی كرده كه این طریق برخورد تبدیل 
به سنت شده در شركت با اهل قلم، نشان از آن می دارد كه البرز بالک حرمت قلم می دارد 
به كمال. در فضای مجمع ساالنه آنچه بیشتر مورد توجه قرار داشت ردیف اول نشسته كه 
تركیبی از جوانان محقق و فرهیخته متولد بعد از انقالب بودند در كنار مدیران با تجربه كه 
ما در شمارگان پیش بدان اشارت داشته ایم كه سرمایه گذاری البرز انقالب مدیریت كرده و 

عنان كار به جوانان سپرده و چه خوب عملکرد داشته اند بقول شاعركه :
باش تا صبح دولتت بدمد *** كاین هنوز از نتایج سحر است

در ابتدای گزارش فعالیت یک ساله شركت دكتر حسین عطار؛ مدیرعامل شركت به ارایه 
توضیحاتی پیرامون دستاوردهای شركت البرز بالک پرداخت و اعالم كرد: شركت توانست 
در سال مالی مذكور GMP خط اصلی شركت كه مربوط به داروهای عمومی است را اخذ 
كند. طبق اعالم این مدیر مدبر، شركت همچنین تاكید و تمركز خود را بر استراتژی فروش 
طبق بودجه مصوب داشته است. وی اضافه كرد: در سالی كه گذشت توانستیم محصوالت 
خود را توسعه دهیم و افزایش سرمایه شركت را ثبت كنیم و از سوی دیگر قیمت خرید مواد 
را كاهش داده و قدرت چانه زنی با فروشندگان را افزایش دهیم. مدیر ارشد مجموعه درباره 

وصول مطالبات شركت نیزگفت: فرآیند وصول مطالبات و دوره 
وصول آن كاهش یافته است. دكترعطار در تشریح برنامه های 
سال جاری شركت گفت: برنامه هیات مدیره شركت دست یابی 
به افزایش میزان فروش به 715میلیارد ریال است كه با ارایه 
محصوالت جدید و با حاشیه سود باالتر به بازار دارویی كشور و 
تکمیل سبد محوالت این امر محقق می شود.  جناب شیرازی 
نیز در پایان این مجمع با اشــاره به خرید زمین و ساختمان 
شركت توسط سهامدار عمده تصریح كرد: با توجه به اقدام های 
در دست هیات مدیره قرار است پروژه ای به اجرا درآید كه بتوانیم 

از تمام پتانسیل های شركت استفاده كنیم و در این زمینه هیات مدیره توانسته تامین مالی 
11میلیارد تومانی را برای این كار اختصاص دهد و مطمئنم با این مدیران یکدل و پاكدست 
و برنامه های روشن و شفافی كه مدیران ارشد شركت دارند و بستر و ظرفیت مناسبی كه 
در مجموعه وجود دارد البرزبالک خیلی زود به افق و چشم انداز ترسیمی خود دست یازد.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت تولید مواد اولیه دارویی البرزبالک 
)ســهامی عام( مورخ 1397/04/20 در محل دانشگاه تهران، ساختمان جدید دانشکده 
داروسازی، سالن رازی برگزار گردید. در این مجمع كه با حضور 94/64 سهامداران حقیقی 
و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع بر عهده آقای محمدعلی میرزا كوچک شیرازی بود كه 
جنابان جالل بهارســتان و مهدی گودرزی در مقام نظار اول و دوم و آقای مهدی الرابی 
به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند. در ادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
به اهم فعالیت های صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 1396/12/29 و پس از 
استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن 
تصویب صورت های مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 به كار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
حمد و ثنا خداوند را كه توفیق انجام مسئولیت محوله را عطا فرمود و بی شک اقدامات 
انجام شده تالشی است در حد بضاعت در جهت پیشبرد اهداف تجاری و بلندمدت شركت، 
امید است تالش صورت گرفته در راستای تامین مواد اولیه اساسی دارویی و رفع نیاز داخلی، 

موردعنایت واقع گردد.
مرور وضعیت و تحوالت صنعت دارو، جایگاه و عملكرد شركت در دوره مالی 

مورد گزارش
با توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقالب كه ســال 1396 را سال » اقتصاد مقاومتی؛ 
اقدام و عمل « نام گذاری نموده بودند؛ لذا سیاســت گذاری و برنامه ریزی های اقتصادی 
شركت بر مبنای پیاده سازی سازوكارهایی پیشرو، ترسیم فضای نوین كسب وكار در جهت 
خنثی سازی كارشکنی های دشمنان نظام و انقالب، به بار نشاندن ظرفیت های بالاستفاده 
تولید، بهره گیری از ظرفیت های موجود، رشد فرصت های شغلی، تثبیت نظام اقتصادی 
كشــور و همسویی و هماهنگی با اهداف و انتظارات مدیران و برنامه ریزان شركت گروه 

ســرمایه گذاری البرز، پایه ریزی و پیاده ســازی گردید. در سال جاری با تدابیر مدیران و 
تصمیم سازان شركت گروه سرمایه گذاری البرز و تالش بی شائبه مسئوالن و مدیران اجرایی 
شركت البرز بالک، سازوكارهایی در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده در پیش گرفته 

شد. این فعالیت ها در حوزه های كالن به شرح زیر تدوین و اجرایی گردیده است؛
- اخذ GMP خط اصلی شركت )تولید داروهای عمومی(

- تاكید و تمركز بر استراتژی فروش طبق بودجه مصوب
- توسعه محصوالت جدید

- اصالح ساختار حقوق و دستمزد و تدوین آیین نامه ذیربط
- انجام اصالحات در جهت شفافیت صورتهای مالی

- ثبت افزایش سرمایه شركت
- كاهش قیمت خرید و باال بردن قدرت چانه زنی با فروشندگان

- پیگیــری قانونــی و حقوقــی مربوط بــه پرونده تفاوت نــرخ ارز بانــک كارآفرین
- بهینــه نمودن فراینــد وصول مطالبات و متعاقبــا كاهــش دوره وصول مطالبات

تعالی سازمانی
 * شــركت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک در دومین ســال جهت ســطح اشتهار 
)گواهی نامه) شــركت نموده اســت و جلســه ارزیابی آن 
نیز دوم اسفند ماه ســال جاری با حضور ارزیابان دبیرخانه 
تعالی ســازمانی، مدیر عامل و مدیران شركت برگزار گردید

اهم برنامه های آینده شركت
اطالعات مربوط به برنامه های شركت در سال مالی جاری و 

سال آینده به شرح زیر می باشد:
-  دست یافتن به میزان فروش 715 میلیارد ریال

- ارائه محصوالت جدید با حاشیه سود باالتر به بازار دارویی 
كشور و تکمیل سبد محصوالت كشور

- بروز رســانی پلنت های C و اخذ تأییدیه GMP این ســایت از ســازمان غذا و دارو
- تقویت سیستمهای كنترل داخلی

- نظــارت وكنتــرل برفراینــد تولیــد برای كاهــش ضایعــات وافزایــش راندمان
- دریافت دانش فنی تولید مولکول های جدید با مشاركت متخصصین داخلی و شركتهای 

معتبر خارجی
- بهینه نمودن فرایند وصول مطالبات و متعاقبا كاهش دوره وصول مطالبات
- اخذ تسهیالت ارزان قیمت جهت تامین هزینه های تولید و خرید مواد اولیه

- بهینه سازی خطوط تولید و افزایش راندمان تولید
- زمینه ســازی بــرای توســعه پایــدار شــركت درزمینــه فــروش و ســودآوری

- توسعه جغرافیایی بازار )توسعه داخلی و توسعه صادراتی(
- راه اندازی واحد تحقیقات در تهران به منظور استفاده از توانایی نیروهای متخصص و نخبه 

دانشگاهی در سنتز مواد مؤثره دارویی جدید و سودآور
- تکمیــل زنجیــره تولیــد از مــاده مؤثــره دارویی تــا مرحله تولیــد محصوالت 
دارویــی تمــام شــده )Finished Products( بــه منظــور افزایش ســود آوری
- خرید بدون واسطه از شركتهای تولید كننده مواد اینترمدیت به منظور كاهش هزینه 

مواد اولیه و افزایش سو
- ایجاد واحد حقوقی برای كاهش ریسک ناشی از فعالیتهای شركت

- پیگیری حقوقی پرونده بانک كارافرین مربوط به تفاوت نرخ ارز
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اخبار بانک و بیمه
در نشست هم اندیشی شبكه فروش بیمه سرمد در 

استان البرز مطرح شد:
رشد نزدیك به 250 درصدی پورتفوی شعبه البرز 

با هدف بهبود تعامالت با نمایندگان استان البرز و خدمت رسانی 
بهتر به مشتریان بیمه سرمد در این استان، نشستی با حضور 
مدیر، معاون و همچنین نمایندگان جنرال این شعبه برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، كوروش حسین زاده، مدیر استان البرز، 
ضمن عرض خیر مقدم به حاضران، اهداف و برنامه های طرح 
شده شركت بیمه ســرمد در این استان را تشریح و بر لزوم 
تالش مضاعف در راستای تحقق اهداف و همچنین افزایش 
انسجام ســازمانی در این مدیریت تاكید كرد. حسین زاده با 
قدردانی از مســاعدت ها و حمایت های مدیران ستادی بیمه 
سرمد و همچنین همکاری مدیران و كاركنان بانک صادرات 
ایران در این استان، اجرای طرح های بانک-بیمه ای را فرصتی 
مغتنم برای آشــنایی عموم افراد با برند »سرمد« برشمرد.

مدیر استان البرز بیمه سرمد با اشاره به نشست برگزار شده 
با مدیران شهرداری شهرستان اندیشه گفت:«نهادهایی چون 
شــهرداری ها كه با عموم افراد اجتماع در ارتباط هســتند، 
توانایی تاثیرگذاری بر فرهنگ عمومی را داشــته و می توانند 
گام های موثــری را در جهت ارتقا فرهنــگ بیمه بردارند.« 
حســین زاده در پایــان با اشــاره پتانســیل های موجود در 
شهرداری ها، بر لزوم همکاری نزدیک این نهادهای تاثیرگذار 
با شــركت های فعال در صنعت بیمــه تاكید و در خصوص 
افزایــش ضریب نفوذ بیمه در كشــور در صــورت حمایت 
همه جانبه نهادهای عمومی از این صنعت ابراز امیدواری كرد.
صــدور  اپلیكیشــن  نخســتین  از  رونمایــی 
بیمه نامــه بدنــه كوثــر در نمایشــگاه الكامپ
شركت بیمه كوثر با عرضه اولین بیمه نامه هوشمند، این امکان 
را فراهم كرد تا دارندگان خودرو به طور مستقیم و از طریق 
اپلیکیشــن، بیمه نامه های كوتاه مدت بدنه خریداری كنند.

روز گذشــته در نمایشــگاه الکامپ از این اپلیکیشن كه از 
نوآوری های بیمه كوثر است، رونمایی شد.به این ترتیب از این 
پس دارندگان خودرو بدون مراجعه به بیمه گر و بدون حضور 
كارشناسان بیمه، می توانند از طریق این برنامه برای خودروی 
خود بیمه نامه كوتاه مدت تهیه كنند. نرخ حق بیمه بیمه نامه 
بدنه هوشمند متناسب با مسیر، شرایط جوی، نقاط حادثه خیز 
جاده ای، سابقه تصادفات راننده و مدت سفر تعیین می شود. 
بنابراین بیمه بدنه هوشمند خودرو برای مسیرهای كم خطر 
در شــرایط خوب آب و هوایی و رانندگان كم ریسک نسبت 
به سایرین ارزان تر محاسبه می شــود. براساس این گزارش، 
این اپلیکیشــن باحضور جانشــین مدیرعامل ساتا، اعضای 
هیات مدیره شركت بیمه كوثر و اصحاب رسانه رونمایی شد. 
مشعلی چی، مدیرعامل بیمه كوثر، با اشاره به رونمایی از این 
نرم افزار گفت: بیمه كوثر با برگزاری نوآوردگاه بیمه و حمایت 
از استارت آپ های برتر بیمه ای توانست این اپلیکیشن بدیع را 
طراحی كند.مشعل چی با بیان اینکه این بیمه نامه در فاز اول 
فقط جاده های داخل ایران را پوشش می دهد و دركمترین زمان 
صادر و نسخه الکترونیکی و فیزیکی آن برای متقاضیان ارسال 
می شود، افزود: این پروژه گامی نوین در صنعت بیمه است و 
آحاد جامعه می توانند با استفاده از این اپلیکیشن به صورت 
غیرحضوری و سریع بیمه نامه هوشمند بدنه خودروی خود 
را برای مدت كوتاهی برای طول یک ســفر خریداری كنند.
حضور كارشناســان بیمه »ما« در نمایشگاه الكامپ
بیمــه »ما« در كنار بانک ملت به صورت فعال در بیســت و 
چهارمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، كامپیوتر و تجارت 
الکترونیک )الکامپ( حضور یافته اســت .بــه گزارش روابط 
عمومی بیمه »ما«، این شــركت با برپایی غرفه ای در سالن 
38B نمایشــگاه الکامپ، انواع خدمات و محصوالت بیمه ای 
خود را در معرض دید بازدیدكنندگان قرار داده است.براساس 
این گزارش، كارشناســان فنی این شركت در محل دائمی 

نمایشگاه  های بین المللی تهران، حضور داشته و اقدام به معرفی 
خدمات بیمه ای و مشاوره ای به بازدیدكنندگان خواهند كرد.

مدیرعامل بانك قرض الحسنه مهر ایران:
اثرگذاری بسته ارزی بانك مركزی در سیاست تنظیم 

ارز بازار ثانویه
دكتــر مرتضــی اكبری مدیرعامــل بانک قرض الحســنه 
مهــر ایران گفــت: بســته جدیــد ارزي در كنــار نظم و 
انضبــاط مالي حوزه هــاي مختلف اجتماعــي و اقتصادي 
بــه تســهیل در عبــور از تحریــم هــا كمک مــي كند.
دكتر اكبری با اشاره به بســته ارزی ارائه شده توسط دولت 

و بانک مركــزي و همچنین تاثیرات نوســانات ارزي اخیر 
در بــازار، بیان داشــت: التهابات ارزي در روزهاي گذشــته 
منجــر به تشــویش بــازار و دغدغه اذهان عمومي شــده 
اســت و براي مقابله بــا وضعیت پیش آمده ارائه بســته و 
سیاســت جدیــد ارزي امري ضــروري به نظر مي رســد.

وی در رابطه با ویژگی های این بسته پیشنهادي تصریح كرد: 
قاعدتاً در سیاست جدید ارزي اتخاذ شده تمامي نیازهاي كشو 
اعم از دانشجویي تا فعالیت هاي تولیدي و مولد دیده شده است.
مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران در رابطه با نحوه 
قیمت گذاری ارز با توجه به شــرایط موجود خاطرنشــان 
ســاخت: بخشــي از قیمت گذاري جدید بایــد به صورت 
حمایتي باشد تا دولت بتواند بر كنترل نرخ آن نظارت كند، 
اما قسمت اعظم آن باید در بازار ثانویه تنظیم و تعدیل شود.
پیام دكتر پرویزیان، رییس كانون بانك ها و موسسات 
اعتباری خصوصی و مدیر عامل بانك پارســیان به 

مناسبت روز خبرنگار
قســم به قلــم و آنچه می نویســد، اقتضای جــان چو ای 
دل آگهــی اســت/ هركه آگه تــر بود جانش قوی اســت.
بی شــک رســانه ها نقشی شگرف در شــکل دهی به افکار 
عمومــی دارند و به عنوان بازویی توانمند در كنار ســازمان 
ها می تواننــد، در رونق و توســعه جامعه اثرگذار باشــند.

آنچه كه مشــهود است؛ رسانه ها نســبت به اطالع رسانی 
موثــر و آگاهی بخشــی در جهت تحقق شــعار امســال 
»حمایت از كاالی ایرانی« اهتمام ویژه ای داشــته و بخشی 
از تالش ها برای تحقق شــعار امســال را بر عهده گرفته اند 
و در تالشــند اهمیت تولید ملی و نقــش آن را در بهبود و 
رونــق اقتصاد، اشــتغالزایی و  .. برای مــردم تببیین كنند.
خبرنگاران به راستی تجسم امانت داری، مسئولیت پذیری، 
تعهد، دلســوزی و وظیفه اند. خبرنگاران وجدان آگاه و زبان 
گویای جامعه و مهندسان افکار عمومی امروز و سازندگان باید ها 
و نبایدهای ذهن فردای جامعه هستند. از این جهت كه همواره 
در عمق جامعه زندگی می كنند و سالمت فرهنگی، فکری و 
اقتصادی هر نسلی، مرهون تالش های شبانه روزی آنهاست.
از این كه در یک ســال گذشــته، اصحاب محترم رســانه 
در نقد منصفانه سیاســت هــا و عملکردها، تــالش برای 
شــفاف ســازی و مقابله بــا شــایعات، و به ویــژه دفاع از 
كاركنان مــورد اعتمــاد مــردم در نظام بانکــی، رفتاری 
متعهدانــه و مســئوالنه داشــتند، قدردانــی مــی نمایم.
اینجانــب، بــه نمایندگــی از خانــواده بزرگ بانــک ها و 
موسســات اعتباری خصوصی، 17مرداد ماه »روز خبرنگار« 
روز باشــکوه تالشــگران این عرصه را تبریک عرض نموده 
و ضمن پاسداشــت خاطره شــهدای اصحاب رسانه،تالش 
وهمت شــما عزیزان را در برافروختن چراغ اطالع رســانی 
ارج می نهم و امیدوارم در ســایه توســل به حق و همکاری 
گســترده تر و عمیق تــر نظام بانکی و اصحاب رســانه، در 
مسیر خدمت رسانی به ملت سرافراز ایران، ثابت قدم باشیم.
پیــام مدیركل روابــط عمومی بانــك ملت در پی 
درگذشــت بنیان گذار انجمن روابط عمومی ایران

علی اكبــر صابریان مدیركل روابط عمومــی بانک ملت در 
پیامی، درگذشت اســتاد میرزابابا مطهری نژاد را به خانواده 

و همکاران وی و جامعه روابط عمومی كشور تسلیت گفت.
صابریــان در این پیــام از میرزابابا مطهری نــژاد به عنوان 
چهــره ای ماندگار و اثرگــذار در حوزه ارتباطــات و روابط 
عمومــی كشــور یــاد كــرد و درگذشــت وی را ضایعــه 
ای بــرای فعــاالن روابــط عمومی كشــور توصیــف كرد.
مدیر روابــط عمومی بانک ملت با تجلیــل از خدمات این 
پیشکســوت فقید در حوزه روابط عمومی، برای آن مرحوم 
از درگاه الهــی غفران و برای بازماندگان وی صبر طلب كرد.

براســاس این گزارش، میرزابابا مطهری نژاد از موسســان و 
رییس هیات  مدیره انجمن روابط عمومی ایران بود كه پس 
از طی یک دوره بیماری ســرطان به رحمت ایزدی پیوست.
پیام مدیرعامل بانك صنعت و معدن به مناسبت روز 

خبرنگار
علي اشــرف افخمي رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک 
صنعت و معدن به مناســبت روز خبرنگار پیامي صادر كرد.
به گزارش پایگاه اطالع رساني بانک صنعت و معدن ، وي در 

این پیام آورده است:
نقش خبرنگاران در عصري كه به عنوان دوران تسلط آگاهي و 
فرهنگ شناخته شده است بر كسي پوشیده نیست ، عصري 
كه افکار عمومي نقشــي تعیین كننده در همه ابعاد جوامع 
بشــري دارد و مي تواند در سرنوشت آن ها تاثیر گذار باشد.
خبرنگاران با تعهد نسبت به مردم و به منظور آشکار ساختن 

سخت  در  حقایق 
ترین شــریط گام 
مــي گذارند و تن 
به خطر مي دهند 
و از ایــن مســیر 
به  را  خود  رسالت 
پیشگامان  عنوان 

عرصه پیشــرفت و توســعه جامعه به انجام مي رســانند.
امــروز و در شــرایط كنوني كشــورمان بیــش از هر زمان 
دیگر در مســیر دســتیابي به آرمان هاي مقــدس نظام و 
تحقق اهــداف اقتصاد مقاومتي نیازمند حضور گســترده و 
فعال خبرنگاران و فعاالن عرصه اطالع رســاني هســتیم .
اینجانب ضمن گرامیداشت 17 مرداد ، روز خبرنگار و قدرداني 
از تالشــگران عرصه خبر موفقیت و بهــروزي عزیزان را در 
مسیر انجام این مسئولیت خطیر از خداي متعال خواستارم.

امكانی دیگر برای واردات كاالهای اساسی:
قرارداد ریفاینانس بانك توسعه صادرات با میربیزینس 

بانك مسكو
بانک توســعه صادرات ایــران با انعقاد قــرارداد تامین مالی 
كوتاه مدت )ریفاینانس( با میربیزنس بانک مســکو امکانی 
دیگــر را بــرای واردات كاالهــای اساســی را مهیــا كرد.
 از طریــق این قرارداد 10 میلیون یورویی امکان تامین مالی 
واردات كاالهای اساســی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی 
و همچنین مواد اولیه واحدهای تولیدی فراهم خواهد شــد.
نرخ سود تسهیالت یورویی پرداختی به میربیزنس بانک مسکو، 
برای دوره های ریفاینانس یاد شده 2,5 درصد در سال است.
براساس این گزارش دوره های بازپرداخت 6 ماهه و یک ساله 
بوده و بر اســاس جدول خدمات تعرفه ارزی، نرخ كارمزد 2 
درصد بانک عامل به هزینه های وارد كننده افزوده خواهد شد.

همچنین بر اساس قوانین و مقررات حاكم، تامین مالی واردات 
تحت قــرارداد منعقده منحصراً برای واردات از روســیه و یا 
كشورهای مشترک المنافع )CIS( به مقصد سرزمین اصلی 
و مشروط به اخذ تاییدیه از وزارتخانه ذیربط امکان پذیر است.
مدیرعامــل بیمــه نوین در آســتانه گشــایش 
نمــاد »نوین« در بــازار دوم فرابــورس اعالم كرد

مدیرعامل بیمه نوین از رشــد 221 درصدی ســود خالص 
در ســال 96 نســبت به ســال قبل و همچنین كاهش   38 
درصدی زیان انباشــته در قالب برنامه پیش بینی شــده و 
حفظ كیفیت مناسب پرتفوی بیمه ای این شركت خبر داد.

40



پُرتیراژترین نشریه اقتصادی کشور | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  92 | مرداد   مــاه  1397| 

اخبار بانک و بیمه

بانک کشاورزی در رده بندی 
با  برتــر جهان،  بانک   1000
نخست  رتبه   ، پله صعود   314
بیشترین پیشرفت درخاورمیانه 
و رتبه دوم جهان را کسب کرد

در نشست خبری كه در آستانه گشایش این شركت به عنوان 
پنجمین نماد بیمه ای بازار فرابورس كه با حضور خبرنگاران 
برگزار شــد، حســین كریم خان زند ضمن اشاره به روند رو 
به رشــد شركت گفت: نسبت خســارت بیمه نوین در سال 
96 به میزان 19 درصد در مقایسه با سال قبل كاهش یافته 
اســت، این كاهش نسبت خســارت نتیجه انتخاب مناسب 
ریســک، پاالیش بیمه نامه های تحت پوشــش و همچنین 
نتیجه بخش بودن سیاست اصالح پرتفوی شركت بوده است.

وی در ادامــه تصریح كرد: در ســه ماهه نخســت ســال 
جــاری بیمــه نویــن 34.6 درصد رشــد در پرتفــوی را 
تجربــه كرده اســت و رشــد بیمه هــای عمر و ســرمایه 
گــذاری شــركت نیــز بیــش از 28 درصــد بوده اســت.
پیام مدیرعامل بانك سینا به مناسبت روز خبرنگار

مدیرعامل بانک ســینا در پیامی، فرا رسیدن هفدهم مرداد، 
روز خبرنــگار را بــه تمامــی روزنامه نــگاران، خبرنگاران، 
صاحبان اندیشه و فعاالن عرصه اطالع رسانی تبریک گفت.

به گزارش روابط عمومی بانک سینا، در پیام مهندس پیشرو 
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی خبرنگار 
شجاع و متعهد آمده است: امروزه نقش فعاالن عرصه اطالع 
رسانی در انتشار به موقع، صحیح و دقیق اخبار، به ویژه با توسعه 
شبکه های اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار است. قطعا 
در این شرایط، رسالت فعاالن عرصه اطالع رسانی برای آگاهی 
بخشی به جامعه و تبیین حقیقت، سنگین تر از همیشه است. 
مدیرعامل بانک سینا خاطرنشان كرده است: فرصت را غنیمت 
شمرده و از تالشها و زحمات خستگی ناپذیر همه خبرنگاران، 
روزنامه نگاران، صاحبان اندیشه و فعاالن عرصه قلم در انعکاس 
مطلوب رویدادها و اخبار جامعه و بانک سینا قدردانی می كنم 
و امیدوارم با تداوم همکاری ها و تعامالت سازنده شاهد ایفای 
نقش موثرتر این بانک درعرصه اقتصاد كشور باشیم. توفیق و 
سالمتی تمامی عزیزان را از درگاه ایزد متعال مسئلت دارم.

برگزاری همایش فصلی مدیران بیمه دی

در این همایش دو روزه ســیدمجید بختیــاری مدیرعامل 
شــركت بیمــه دی با اشــاره بــه موفقیت بیمــه دی در 
اجــرای طرح خدمت رســانی بــه خانواده معظم شــهدا و 
ایثارگران تحت عنــوان »طــرح جبران«تصریح كرد: مهم 
ترین امــری كه این موفقیــت را رقم زد ارزشــمند ترین 
دارایــی این شــركت یعنی یکپارچگی و انســجام اســت.

مهندس بختیاری با اشاره به اصل حرفه ای گری اظهاركرد: 
باید در بیمه دی همواره حرف نو داشته باشیم تا بتوانیم یک 
اثر خوب خلق كنیم. خوشبختانه شركت بیمه دی در مسیر 
رشد و تعالی قرار دارد كه این مهم مرهون تالش ها و فضای 
صمیمانه و در عین حال حرفه ای همکاران بیمه دی است.

در این همایش تمــام ابعاد »طرح جبران« با حضور مدیران 
ســتادی و استانی شــركت بیمه دی مورد بررسی و گفتگو 
قــرار گرفت و تجربیات ارزنده مدیران شــعب به اشــتراک 
گذاشــته شــد. همچنین مدیر بیمه های عمر نیز با اشاره 
بــه 8 محصول منحصر به فرد بیمــه دی كه به تازگی روانه 
بازار شــده اســت ابراز امیدواری كرد كه شركت بیمه دی 
در آینده نزدیک در بیمه های عمر رشــد داشــته باشــد.
حضور فعال بانك مسكن در هجدهمین نمایشگاه بین 

المللی صنعت ساختمان
بانک مســکن در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت 
ســاختمان، امکان بهره برداری از محصوالت بانکی توسط 
فعاالن ساختمانی در كمترین زمان ممکن را فراهم می كند.
مهدی احمدی رییس اداره كل روابط عمومی بانک مسکن، 
اعالم كرد: بانک مسکن از امروز هم زمان با مراسم افتتاحیه 

بانک كشــاورزی در آخرین 
برتر  بانک  رده بندی 1000 
جهان بــا 314 پله صعود ، 
موفق شــد در جدول بانک 
های دارای بیشترین پیشرفت 
در خاورمیانه، رتبه اول و در 
جــدول جهانــی  25 بانک 
پیشرفت  بیشــترین  دارای 
، رتبه دوم را كســب كند.

ارزیابی هــای  براســاس 
نشــریه تخصصی The Banker كه هر ســاله در شماره 
ماه جوالی این نشــریه به چاپ می رسد، سرمایه الیه  اول 
بانک كشــاورزی در ســال 2017 افزایشــی 157 درصدی 
داشــته است و این موفقیت سبب شــده تا بانک كشاورزی 
 World 1000 Top در جــدول 1000 بانک برتر جهــان
Bank از رتبه 910 ســال گذشته به رتبه  596 صعود كند.
این گزارش می افزاید، بانک كشاورزی با این درصد افزایش 
در ســرمایه الیه اول موفق شده اســت در جدول بیشترین 
پیشرفت بانک های خاورمیانه، رتبه اول و در جدول جهانی  
25 بانک دارای بیشــترین پیشــرفت حائز رتبه دوم شود.

بر اساس این گزارش، در ارزیابی 1000 بانک برتر جهان بنکر، 
كه به عنوان یک منبع قابل استناد درباره قدرت و سودآوری 
بانک های جهــان و مالک تصمیم گیری و ارزیابی بانک ها 
و سرمایه گذاران خارجی شناخته می شود، عالوه بر سرمایه 
الیه اول )به عنوان شاخص نمایش انسجام و توانایی هر بانک 
برای پاسخگویی به استانداردهای كمیته بال( ، شاخص های 
كلیدی عملکرد بانک ها و نســبت های مالی از جمله میزان 
دارایی بانک ها، سودآوری، نسبت ســرمایه به دارایی، بازده 
دارایی، نســبت مطالبات غیر جاری به تسهیالت پرداختی، 
نسبت تسهیالت به دارایی ها، نسبت هزینه به درآمد و نسبت 
دارایی های موزون شــده بر حسب ریسک به كل دارایی ها 
نیز مورد بررســی و ارزیابی قرار گرفته اســت و حضور بانک 
كشــاورزی در این رده بندی نشان از صحت و سالمت ذاتی 
بانک، نقش آفرینی موثر این بانک در توســعه ملی و رعایت 
اســتانداردهای بین المللی در تهیه صورت های مالی دارد. 

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، در این 
گردهمایی تخصصی حضور پیدا می كند و در طول برگزاری 
نمایشگاه پذیرای همه ی مشتریان بانک مسکن خواهد بود.
وی اظهار داشت: غرفه ی بانک مسکن با حضور سه شركت 
تامین سرمایه بانک مسکن، واسپاری مسکن و شركت گروه 
سرمایه گذاری مسکن، در هجدهمین نمایشگاه بین المللی 
صنعت ســاختمان ، به شــماره ی 3521 ، در ســالن 35 ، 
دایر می باشــد و كارشناسان حوزه های مختلف بانک اهم از 
اعتباری، تسهیالتی و ...در طول برگزاری نمایشگاه در غرفه 
ی بانک مسکن آماده ی پاسخگویی به مشتریان خواهد بود.
رییس اداره كل روابط عمومی بانک مسکن، در ادامه تاكید كرد: 
مدیران بانک مسکن نیز در این گردهمایی شركت می كنند و در 
بحث و مذاكرات تخصصی انبوه سازان، شركت های ساختمانی 
و سایر فعاالن این حوزه به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.

بیمه پارسیان به مجمع نشست

مجمع عمومی عادی ساالنه شركت بیمه پارسیان با حضور اكثریت 
سهامداران برگزار شد. این شركت به عنوان یک شركت بزرگ بیمه 
بورسی امسال نیز مجمع عمومی عادی ساالنه خود را برگزار كرد 
و مفاد دســتور جلسه ذكر شده در آگهی دعوت به مجمع را كه 
در جراید به چاپ رسیده بود به تصویب سهامداران رساند. در این 
مراســم پس از قرائت آیاتی چند از كالم اهلل مجید و پخش سرود 
جمهوری اسالمی ایران ابتدا نسبت به انتخاب رئیس مجمع، نّظار 
و منشی جلسه اقدام شد و پس از استقرار هیات رئیسه مجمع و 
نمایندگان بیمه مركزی جمهوری اسالمی ایران و سازمان بورس و 
اوراق بهادار در قسمت هیات رئیسه، گزارش فعالیت های شركت كه 
نشانگر رشد مناسب و تركیب بهینه پرتفوی، ایفای تعهدات قانونی 
و آیین نامه ای و همچنین شفافیت صورت های مالی در سال 96 بود 
ازسوی آقای اویارحسین نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ارائه 
شد. در ادامه، گزارش حسابرس و بازرس قانونی شركت قرائت و پس 
از ارائه پاسخ  های الزم در مورد بندهای گزارش حسابرس و بازرس 
و سواالت مطرح شده، صورت های مالی عملکرد منتهی به 29/ 12/ 
96 به تصویب رسید و به ازای هر سهم معادل 150ریال سود نقدی 
تقسیم شد، موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس و 
بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به عنوان 
حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی 96 تعیین گردید. 
بیمه پارسیان كه در سال گذشته موفق به انعقاد دو قرارداد با شركت 
های معتبر بین المللی مانند آلیانز و مونیخ ری شده است این روزها 
در زمره شركت های بیمه ای جا دارد كه قیمت سهامش مانند سایر 
بیمه ها با افت مواجه نیست . پارسیان امیدوار است در سال جاری با 
ایجاد محصول جدید بیمه ای مطابق با نیاز بازار به منظور نفوذ بیشتر 
در بازار و سودآوری باالتر حركت كند و فروش را در رشته های سودآور 
از طریق ارایه طرحهای مناسبتی گسترش دهد. تهیه صورتهاي مالي 
بر مبناي استاندار دهاي بین المللي IFRS و بهبود امنیت سیستم 
های اطالعاتی، تکمیل سایت پشتیبان چیتگر و راه اندازی سایت 
پشتیبان سمنان از دیگر اقدامات این شركت است . اجرای درجه 
بندي نمایندگان حقیقي و حقوقی و ارتقای فروش اینترنتی از طریق 
تکمیل سرویس های اپلیکیشن چتر همراه، استفاده از استار تآپها 
قطعا پارسیان را در گروه شركتهای پیش رو بازار حفظ خواهد كرد.

پیام هیات مدیره
بسیار خرســندیم كه فرصت ارایه گزارشي از عملکرد و اقدامات 
شركت طي سال 1396 و نیز برنامه هاي آتي شركت فراهم شده 
است تا با بهره گیري از حمایت و همراهي ارزشمندتان، فصلي نوین 
از حركت به سمت تعالي هر چه بیشتر را آغاز نماییم. شركت بیمه 
پارســیان )سهامي عام( در سال 1396 به منظور بهبود شاخص 
هاي مالي و عملکردي خود و در نتیجه، افزایش سودآوري براي 
سهامداران محترم، تالش نمود با رویکردي نوین به حفظ مشتریان 
فعلي و جذب مشــتریان جدید بپردازد. شركت بیمه پارسیان 
توانست با اعمال سیاست هاي مناسب و بهره گیري از نیروهاي 
مجرب و كارآزموده صنعت بیمه در كنار نیروهاي تحصیل كرده، با 
سربلندي و افتخار سال 1396 را سپري نماید و به كسب پورتفوي 
20/000 میلیارد ریال نایل گردد كه حدود 40 درصد آن مربوط 
به رشته بیمه شــخص ثالث و مازاد و حوادث راننده و حدود 60 
درصد آن مربوط به سایر رشته هاي بیمه اي میباشد. همچنین 
شركت بیمه پارسیان در این بازه زماني موفق به دریافت جوایز و 
گواهینامه هاي مختلفي شد كه مهمترین آنها انتخاب به عنوان 
یکی از 100 شــركت برتر ایران در رتبه بندی انجام شده توسط 
سازمان مدیریت صنعتی، دریافت رتبه اعتباری بین المللی و داخلی 
از اتحادیه اروپا، انتخاب به عنوان سودآورترین شركت بیمه در نهمین 
جشنواره ملی بهره وری، دریافت تندیس زرین برند محبوب در 
چهارمین جشنواره ملي برندهاي برتر محبوب مصرف كنندگان 
و كســب رتبه اول مدیریت سالمت اداری در حوزه پولی و بانکی 
میباشد. عملکرد و دستاوردها نشانگر آن است كه بیمه پارسیان 
از جایگاه مناسبي در  صنعت بیمه و اذهان عموم مردم برخوردار 
است. از جمله عوامل موثر بر موفقیت شركت را میتوان كیفیت 
مطلوب خدمات، تنوع محصوالت، ارایه مناسب خدمات الکترونیکي 
و شــبکه گسترده فروش و ارایه خدمات در سطح كشور دانست.

گزارش كامل در وبسایت اقتصاد و بیمه
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با این تدبیر ققنوس پتروشیمی فارابی پرخواهد گشود 
مدیری از جنس خود صنعت در پتروشیمی فارابی

ناخدایی که کشتی را به ساحل آرامش می رساند

لج
 خ
دی

مه

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شركت پتروشیمی فارابی) سهامی عام ( مورخ 
1397/04/26درمحل سالن های همایش صدرا- سالن الله برگزار شد. در این مجمع 
كه با 94/03 درصد ســهامداران حقیقی و حقوقــی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت 
مجمع برعهده آقای محمدرضا پاشــایی بود، كه جنابان جعفر جبارزاده تبریزی و 
علــی ریاحی در مقام نظار اول و دوم و آقــای علی حیدرنژاد به عنوان دبیر مجمع 
انتخــاب گردیدند. درادامه با قرائت گزارش هیات مدیــره به مجمع مربوط به اهم 
فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال مالی منتهی بــه 1396/12/29 و پس از 
استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  
تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 به كار خود پایان دادند.

پس از تالوت آیاتی از قرآن كریم و پخش سرود مقدس جمهوری اسالمی ایران جناب 
دكتر طرفی مدیریت دلسوز و محترم روابط عمومی ضمن خوش آمد گویی به حضار 
و تبریک هفته كرامت از جناب آقای پاشــایی ریاست مجمع درخواست كرد جهت 
رسمیت بخشیدن و اعالم اسامی پنل هیئت رئیسه به پشت تریبون تشریف بیاورند. 
پس از اســتقرار هیات رئیســه و اعالم حضور اكثریت سهامداران و رسمیت جلسه 
مهندس حیدر نژاد مدیر عامل مدبر شركت كه پیشتر از این نیز در سنگر مدیریت 
كارخانه نشان داده بود كه از چه توان مضاعف و تدبیری در شناسایی چالش ها، نقاط 
ضعف و برطرف كردن آنها و یافتن نقاط قوت برخوردار است به تشریح وضعیت كلی 

شركت و وضعیت صنعت 
پتروشــیمی پرداخــت 
و گفــت : همانطور كه 
ذینفعان و ســهامداران 
محترم شركت می دانند 
حادث  متعدد  مشکالت 
شده سالهای گذشته بر 
بازار ســرمایه  اقتصاد و 
و  عــام  طور  كشــوربه 
كه  ای  عدیده  معضالت 

برای پتروشیمی فارابی به طور خاص تحمیل گشت باعث شد شركت از سال 1394 
در ضرر و زیان به ســر برده و هر روز بر زیان انباشــته آن افــزوده گردد. وی افزود 
خوشبختانه در سال مالی 1395 توانستیم در سایه تالش مجاهد گونه كلیه اركان 
مجموعه از مدیران و معاونین گرفته تا كارگران زحمت كش با افزایش تولید و تامین 
بــه موقع خوراک بخش قابل توجهی از ایــن زیان را جبران كرده و برطرف نماییم. 
مهندس حیدرنژاد مدیر توانمند شركت با اعالم اینکه در سال مالی گذشته به دلیل 
كمبود خوراک كه آن هم ناشی از حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی بود شركت 
نتوانســت به میزان اهداف پیش بینی شــده خود دست یابد اضافه كرد عدم وجود 
نقدینگی الزمه در شركت برای تامین خوراک مورد نیاز از خارج از كشور نیز توامان 
در كنار این حادثه ی عدم تامین مواد اولیه شركت از داخل باعث شد كه علناً در سال 
96 با حدود یک پنجم ظرفیت خود كاركنیم . مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شركت 
با اعالم اینکه خوشبختانه به علت بازرسی و بازبینی مستمر واحد های تولید میتوانیم 
اعالم كنیم اگر خوراک به  هر نحوی به طور كامل تامین گردد شركت برای رسیدن به 
ظرفیت كامل و پوشش آن هیچ مشکلی نخواهد داشت اضافه كرد در همین راستا در 
جهت تامین نقدینگی الزم با حمایت اعضای هیئت مدیره و سهامداران عمده تعامالت 
خوبی صورت پذیرفته است كه بسیار به آن امیدواریم. مهندس حیدرنژاد با تبین این 
نکته كه چالش های اصلی شركت همین عدم وجود نقدینگی مورد نیاز و شمولیت در 
ماده 141 قانون تجارت میباشد اضافه كرد افزایش سرمایه و تزریق نقدینگی و دریافت 
تســهیالت با بهره مناسب می تواند در كنار حمایت های تاپیکو و دیگر سهامداران 
عمده ما را در شیب مناسب رو به صعود قرار دهد . مدیریت ارشد شركت با اعالم اینکه 
در ماه های پایانی سال گذشته و ماه های ابتدایی امسال تمام هم و غم  تالش مدیریت 

بر این قرار گرفت تا با ریل گذاری مسیر به سوی موفقیت شركت بتواند افق و آینده ای 
روشن را برای سهامداران خود ترسیم سازد اضافه نمود برای رسیدن به این مهم تمام 
تالش خود را صرف كرده و لحظه ای از مذاكره، جلسه، رایزنی و ... برای رسیدن به 
نتایج مطلوب غافل نشده ایم. از نکات مهم قابل اشاره عملکرد سال مالی مورد گزارش 
نیز می توان به پرداخت مالیات سال های قبل كه هم برای شركت هم برای مدیران 
فعلی و قبلی مشــکالت متعددی را فراهم كرده بود اشارت كرد همچنین از اجرای 
پروژه های بهبود برای مدیریت هزینه ها، افزایش ظرفیت، باال بردن راندمان و فزودن 
بــر بهره وری مجموعه بعنوان  اهم برنامه های این مدیر و تیم همراهش در جهت 
افزایش تولید- فروش و صادرات برای سال مالی آتی سخن رفت. مهندس حیدرنژاد 
در بخش دیگری از سخنان خود با اعالم اینکه در كنار چالش های پیش رو، شركت 
پتانسیل بسیار باالیی برای پیشــرفت دارد یادآور گردید كه بیش از 40 سال است 
در شركت محصوالت استراتژیکی تولید میکنیم و در همین بازه سه ماهه اول سال 
نشان دادیم كه اگر حمایت الزم  باشد می توانیم در تمام تراز و آمارهای عملکردی 
و درصدی موفق شده و اثرات مثبت، و سودآوری، ارزش آفرینی و تعالی برند را عاید 
سهامداران و ذینفعان خود سازیم. مخلص كالم آنکه با توجه به شناختی كه از جایگاه 
بی بدیل پتروشیمی فارابی در امر ارزش آفرینی؛ اشتغال زایی؛ و اعتبار مندی و منابع 
انسانی متخصص و متعهد كه در آن وجود دارد می طلبد حمایتی قوی تر و جدی تر 
از این مجموعه به عمل آید . كارگران، معاونین و مدیرانی كه در دمای باالی 50 درجه 
برای ســرآمدی و پیش 
تازی شركت و مجموعه و 
ایران اسالمیمان جان بر 
كف نهاده و در دل آتش 
و میان نفت و گاز برایمان 
ارزش و اعتبار و سود می 
آفرینند البته كه توجهی 
ویژه تر مــی طلبند كه 
امیدواریم در این سالهای 
دولت  اقتصادی،  سخت 
مردان و مسئولین بسیار بسیار قوی تر از گذشته در صحنه حاضر شده و دست یاری 
رساندن به سوی این مدیران و مردان و زنان جهاد گر دراز كرده و آنها را به آینده دلگرم 
سازند. تولید محصوالت جدید، پروژه های بهبود محصول و كاهش بهای تمام شده سه 
اصلی بود كه سکاندار جدید شركت به  عنوان دكترین كاری خود برای طول فعالیتش 
در شركت به آن اشارت كرد و تاكید ویژه بر این نکته كه این سرو خرامان دوباره به 
روزهای اوج خود باز خواهد گشــت و با گذر از مرز زیان بر ساحل سود می نشیند. 
اجازت میخواهیم در پایان گزارش و در این شرایط شدید جنگ اقتصادی كشورمان 
از این مدیران جهادگر،پاک دست، محیط پاک دوست، توانمند و پاسخگو از مدیریت 
عامل تا روابط عمومی كه نشان داده اند كه ناممکن ها را ممکن میسازند و با تالش 
خود بخش عمده ای از زیان انباشته شركت خاص صادر كننده محصوالت پتروشیمی 
و دریافت كننده نفت كشور را پوشش داده اند تقدیری ویژه داشته باشیم و ای كاش 
مثل شما دلسوزان به تعداد یک انگشتان دست در هر شركتی عظیم و بزرگی بود كه ...

پیام هیات مدیره
1- هیات مدیره شركت خود را ملزم دانسته كه فعالیت های شركت را براساس استاندارهای 
مدیریتی و خط مشــی ذیل را جهت حفظ و ارتقاء موقعیت شــركت دنبال نماید :
2- بهبود مستمر سیستم مدیریت كیفیت برای كسب رضایت روز افزون مشتریان 
، صاحبان ســهام و سایر ذینفعان از طریق بکارگیری استانداردهای جهانی كیفیت

3- دستیابی به معیارهای برتر در كسب و كار
4- تولیــد محصول بــا باالترین كیفیت و بهبــود مســتمر در فرآیندهای تولید
5- توســعه ســبد محصول و ایجاد طرح توسعه درراســتای بقاء پایداری شركت

6- انتقال تکنولوژی جدید در تولید
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7- پیوند بازار با تولید
8- حفاظت از محیط زیست و پیشگیری از آلودگی آن و شناسایی و كنترل آثار و 

جنبه های زیست محیطی در روند فعالیت شركت
9- اهتمام برسالمت و ایمنی پرسنل و همچنین بهداشت حرفه ای ایشان.

10- انطبــاق بــا كلیــه قوانیــن و مقــررات و اســتانداردهای حاكــم بــر 
فعالیتهــای شــركت و ســایرالزامات مرتبــط و معتبــر ملــی و بیــن المللــی

11- ملزم نمودن پیمانکاران جهت رعایت اصول و مقررات ایمنی ، بهداشت و محیط 
زیست در تمامی فعالیتها در برنامه استراتژیک شركت جهت نیل به اهداف عالیه شركت.
12- مدیریت شــركت مصمم اســت كه پایبندی به اصول فوق و همچنین تأمین 
و توســعه منابع الزم به این اعتماد ارج نهــاده و اطمینان دهد كه كلیه كاركنان و 
تأمین كننــدگان محترم شــركت اهداف مذكــور را درک نموده و بــا همدلی ، 
همفکری و مشــاركت تکالیف و وظایف محوله را به نحو احســن انجام خواهد داد.
گواهینامه های ذیل برای نخستین بار توسط پتروشیمی فارابی كسب گردیده اند:
ISO 10002 : 2014 1- گواهینامه سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتریان
2- گواهینامه سیستم مدیریت سیستم مدیریت پایش واندازه گیری رضایت مندی مشتریان

ISO 10004 : 2012
 ISO  50001  :  2011 انــرژی  مدیریــت  هــای  سیســتم  گواهینامــه   -3
17025ISO  4- دریافــت گواهینامه مدیریت كیفیــت خدمات آزمایشــگاهی

5- سایرجوایزوتقدیرنامه ها:
6- كســب عنــوان واحدنمونــه صنعتــی اســتان خوزســتان درســال 1395

7- كسب تقدیرنامه 4 ستاره تعالی سازمانی صنعت پتروشیمی
8- كسب گواهینامه سیمین 3 ستاره از اتاق بازرگانی

 , 14001:2004 ISO , 180012:2007 OHSAS 9- تمدیــد گواهینامه هــای
 29001:2010 HSE-MS , ISO/TS 9001:2008 ISO

مروری بر برنامه راهبردی شركت
1- چابکســازی فرایند تصمیم گیری در شركت در راستای ارتقای قابلیت انعطاف 
پذیری و رقابتی بــودن قیمت در كوتاهترین زمان ممکن و بهره برداری از این امر.

2- استفاده و شناسایی فرصتهای بالقوه شركت، هلدینگ و سایر ذینفعان جهت تامین 
خوراک، نقدینگی، تسهیالت و ... .

3- شناسایی مصرف كننده های نهایی شركت در نقاط مختلف جغرافیایی كشور و 
كشور های مجاور و خاور میانه انجام معامالت به صورت مستقیم با آنها.

3- ارائه راهکار بهینه در خصوص حمل و نقل محصوالت شركت.
4- اصالح وتعمیر و بازسازی دستگاه ها وتجهیزات فرایند تولید.
5- اصالح وتعمیر و بازسازی دستگاه ها وتجهیزات فرایند تولید.

6- اصالح وتعمیر و بازســازی كولینگ تاور )برج خنک كننده ( باتغییرات عمده و 
اساسی مجدد. و از آنجا كه سرمایه گذاری قبلی بدون بازگشت ضررهای بسیار زیاد 
و هزینه های ســنگین به شركت شده بود. این امر كمک شایانی دربهبود و افزایش 

ظرفیت تولید بازی خواهد كرد.
7- پیاده سازی وانعقاد قرارداد در رابطه با پروژه های مختلف اصالحی جهت ایجاد 

واحد جدید و محصوالت جدید.
8- با توجه به توقف پتروشیمی بوعلی به عنوان بزرگترین تامین كننده در مجاورت این 
شركت و بدون هزینه حمل و به هم خوردن توازن میزان نیاز مصرف كنندگان درمقابل 
تولید كنندگان تولید سال 1395 نسبت به سال قبل تنها 13 درصد كاهش یافته است.
9- تولید PAF ســال 1396 نســبت به ســال 1395 30 درصد كاهش داشــته 
،تولید DOP ســال 1396 نسبت به ســال 1395 64 درصد كاهش داشته است 
و فروشPA  نسبت به ســال 1395 میزان 28 درصد كاهش را تجربه كرده است.

10- باتوجه به افزایش هزینه های تولید دررابطه باهزینه های خوراک وهزینه های 
تورم ، در سال مالی منتهی به 1396/12/29 قیمت تمام شده هر تنDOP  9 درصد 
كاهش داشته است كه بیانگر كنترل هزینه های ثابت و متغییر شركت می باشد .

11- حفــظ كیفیت محصــوالت وعملکردتولید با حفظ ضریب مصــرف در واحد 
انیدریدفتالیــک بدون كاهــش و در محدوده 90 درصد باقی مانده اســت بطوری 
كــه بــه ازای 90 كیلوگرم خــوراک 100 كیلوگرم محصول تولیدشــده اســت.

12- باتوجــه بــه گــزارش واحدهــا ازعملکردشــركت پتروشــیمی فارابــی 
وارقــام خودگویــای نتایــج بســیارمثبت ازایــن رونــد رشــد مــی باشــند .
13- اصــالح وتعمیــر وبازســازی دســتگاه هــا وتجهیــزات فراینــد تولیــد.

14-اصالح وتعمیر وبازسازی كولینگ تاور )برج خنک كننده( باتغییرات عمده واساسی 
مجدد بدون اســتفاده از نیروهای خارج از شركت. و ازآنجا كه سرمایه گذاری قبلی 
بدون بازگشت و بودجه با ضررهای بسیار زیاد وهزینه های سنگین به شركت شده 
بود. این تغییرات اخیر كمک شایانی دربهبود وافزایش ظرفیت تولید بازی نموده است.

برنامه های آتی شركت
1- برنامه كوتاه مدت

الف: فروش اموال منقول و غیرمنقول غیرضروری
ب: تعامل با طلبکاران و ساماندهی پرداخت بدهی های گذشته و تدوین برنامه ای با 
كمک سهامداران در مواردی كه ادامه كار شركت را با تهدید جدی مواجه می نماید.

2- برنامه های میان مدت
 HSE الف: تســریع در اجرای پروژه  بهسازی و ایمنی مخازن و رفع اشکال و ارتقاء

مخازن و استفاده از حداكثر ظرفیت مخازن
ب: پروژه افزایش ظرفیت تولید PAF با رفع مشــکالت سیســتم بارگیری و اضافه 

نمودن یک فلیکر
ج: اجرای پروژه بازیافت پساب واحد انیدرید فتالیک و تولید فوماریک اسید كه بعهده 
تعویق افتاده كه سالیانه 16-8 میلیون ریال متناسب با میزان تولید جریمه به شركت 

تحمیل می نماید.
د: اصالح ساختار سازمانی همراه با ارتقاء سطح دانش و هوشمندی متناسب با شرایط روز

ه: بهبود تکنولوژی و اصالح فرآیند تولید همراه با افزایش بهره وری كه منجر به كاهش 
قیمت تمام شده می گردد.

و: بررسی توسعه سبد محصول با استفاده از امکانات موجود و بروز آوری تکنولوژی 
تولید DOP و تولید سایر نرم كننده های پالستیک

ز: افزایش فعالیت های بازرگانی و هماهنگی و فروش محصوالت سایر شركت های هم گروه
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جمع خرد جمعی در فوالد کاوه جنوب کیش
برنامه های مدیریتی پیشرو

نی
سی
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مجمع عمومی عادی ســالیانه شــركت فــوالد كاوه جنــوب كیش)ســهامی عام( مورخ 
1397/04/20 در محل مركز همایشهای پژوهشگاه نیرو سالن خلیج فارس تشکیل گردید. 
در ایــن مجمــع كه با حضور 93/62 درصد ســهامداران حقیقی و حقوقــی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونــی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای عبدالمجید شریفی بود، كه جنابان عبدالمجید شورابی و وحید 
پاافشــار در مقام نظار اول و دوم و آقای علی دهاقین به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربــوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی ســال مالی منتهی به 1396/12/29 و پس از اســتماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشــمول ماده 129 با تقســیم ســود 145 ریال به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.
به گفته مدیرعامل مدبر و سکاندار مجموعه، شركت فوالد كاوه جنوب كیش یکی از بزرگترین 
ســرمایه گذاری های بنیاد مســتضعفان انقالب اسالمی در بخش صنایع است كه به عنوان 
زیرمجموعه هلدینگ گسترش صنایع معدنی كاوه پارس تولید محصول آهن اسفنجی خود 
را از ســال 1390 و تولید شــمش بیلت را از سال 1395 اغاز كرده و با دارا بودن دو كارخانه 
احیاء مستقیم ظرفیت تولید بیش از یک میلیون و 800 هزار تن محصول آهن اسفنجی را 
داراســت. این مجموعه دو فاز فوالد سازی را در دستور كار خود قرار داده كه فاز نخست آن 
ســال 1395 تولید خود را آغاز نموده و فاز دیگر نیز پیشرفت بیش از 54 درصد را به همراه 
داشــته وامید می رود در سال 1398 شاهد بهره برداری از فاز دوم فوالد سازی نیز باشیم. تا 
ظرفیت تولید شمش این شركت از یک میلیون و 200 هزار تن در سال به 2 میلیون و 400 
هزار تن در سال برسد. مدیر ارشد شركت با اعالم اینکه این شركت در 27 مهر ماه 1396 با 
عرضه اولیه 5 درصد سهام خود وارد بورس اوراق بهادار تهران شد و اكنون با گذشت كمتر از 
یکسال سهام شناور این مجموعه نزدیک به 10 درصد رسیده است افزود افزایش قابل توجه 
ارزش هر سهم در كمتر از یکسال یکی از دالیل استقبال بازار سرمایه به این شركت بوده است.

به گفته مهندس دهاقین مدیر مدبر مجموعه پیرامون اهم دستاوردهای شركت می توان به 
صادرات حدود 88 درصد از محصوالت كارخانه، افزایش 55 درصدی مقدار تولید آهن اسفنجی و 
افزایش 47 درصدی مقدار تولید شمش و افزایش 46 درصدی مقدار فروش نسبت به سال قبل 
و همچنین پیشرفت موفق فیزیکی پروژه فاز یک فوالد سازی اشاره كرد. اجازه می خواهیم از 
عنایت و توجه دكتر شریفی و مهندس دهاقین در حق اصحاب قلم و كمکی كه جناب تقی زاده 
در مقام ریاست روابط عمومی برای تهیه این گزارش داشتند نهایت تقدیر و تشکر را داشته باشیم.  

پیام هیات مدیره
هیات مدیره شــركت فوالد جنوب كیش ضمن خیرمقدم به سهامداران، حسابرس و بازرس 
قانونی، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار، تشریف فرمایی آنان را به جلسه مجمع عمومی 
عادی ســاالنه صاحبان سهام شركت فوالد كاوه جنوب كیش)سهامی عام ( گرامی می دارد.
خداوند متعال را شاكریم كه در سایه الطاف بی كرانش، فرصت خدمتگزاری را به ما عطا فرمود 
تا در سال 1396 كه مزین به شعار »اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال« بود، به لطف خدا، شاهد 
روزهای غرور آفرین و پرافتخاری برای خانواده بزرگ شركت فوالد كاوه جنوب كیش باشیم، 
واضح و مبرهن است كه تحقق این موفقیت ها ماحصل وجود پربركت مدیران و كاركنان با انگیزه، 
تالشگر، متخصص و كارآمد بود. همدلی و همزبانی تمامی سرمایه های انسانی شركت موجب 
شد تا در سال 1396 عالوه بر ثبت ركورد جدید در تولید آهن اسفنجی ، ظرفیت ماهیانه فاز 
نخست فوالدسازی نیز محقق شود. در این سال شركت فوالد كاوه جنوب كیش با اتخاذ راهبرد 
برنامه محور و رویکرد صادراتی توانست، با صادرات عمده محصوالت تولیدی به بازارهای بین 
المللی، برگ زرین دیگری در كارنامه درخشان خود ثبت نماید، ورود موفق و بی نظیر شركت 
در بورس اوراق بهادار با ثبت ركورد تخصیص بیش از 151 هزار كد معامالتی در عرضه اولیه، 
مدیریت موثر هزینه، پیشرفت مناسب طرح های توسعه، اهتمام در استقرار فاز نخست سیستم 
های جامع و یکپارچه اطالعات مدیریت از دیگر افتخارات شركت در سال مورد گزارش می باشد.
امید اســت با استعانت از قادر متعال، برخورداری از حمایت های سشما سهامداران محترم، 
عزم اســتوار و اراده فوالدین ســرمایه های انســانی و سیســتم های اطالعات مدیریت در 
ســال 1397 كه به فموده مقام معظم رهبری ســال »حمایت از كاالی ایرانی« می باشــد، 
با افزایش و تثبیت تولید كافی و حفظ رویکرد صادراتی، در راســتای توســعه صنعت فوالد 
كشــور و شکوفایی اقتصاد ایران اســالمی، كاهش هزینه ها، تخصیص بهینه منابع و نهایتا 
تحقق اهداف عالیه شــركت و تامین انتظارات ســهامداران عزیز گامهای موثری را برداریم.

دســتاوردهاي شــركت فــوالد كاوه جنــوب كیــش )ســهامي عــام( در ســال 1396
مهندس علي دهاقین، مدیرعامل شــركت فوالد كاوه جنوب كیش )سهامي عام( با اشاره به 
اهم دستاوردهاي شركت در سال 1396 اذعان داشت: افزایش 55 درصدي مقدار تولید آهن 
اســفنجي نسبت به سال 1395 )1581 هزار تن در مقایسه با 1018 هزار تن( ، افزایش 47 
درصدي مقدار تولید شــمش نسبت به ســال 1395 )917 هزار تن در مقایسه با 624 هزار 
تن( ، افزایش 44درصدي مقدار فروش آهن اســفنجي نسبت به سال 1395 )417 هزار تن 
در مقایسه با 290 هزار تن( ، افزایش 46 درصدي مقدار فروش شمش نسبت به سال 1395 
)908 هزار تن در مقایسه با 620 هزار تن( ، صادرات 60هزار تن آهن اسفنجي و 806 هزار 
تن بیلت )حدود 88درصد تولید( به ارزش 372 میلیون دالر، راه اندازي و بهره برداري از واحد 
تولید اكسیژن، نیتروژن و آرگون)ASP( فاز یک فوالد سازي، مبادله تفاهم نامه امکان اشتراک 
گذاري تاسیسات آبي با شركت فوالد هرمزگان كه منجر به افزایش اطمینان در تولید، انتقال و 
شبکه توزیع آبرساني گردیده است. و همچنین مذاكره و مبادله قرارداد با هلدینگ صبا انرژي 
كه هم افزایي بین ســازماني و تامین انرژي برق با نرخ پایین تر را به همراه داشته است. وي 
از دیگر فعالیت هاي مهم ســال گذشته نیز سخن به میان آورد و ادامه داد: مدیریت مصرف 
برق و دریافت لوح تقدیر از برق منطقه اي اســتان هرمزگان، اخذ گواهینامههاي استاندارد 
سیســتم مدیریت یکپارچه )IMS(، عرضه 5 درصد ســهام شــركت )معادل 350 میلیون 
ســهم( به عموم و ثبت بیش از 151 هزار سفارش خرید ســهام شركت فوالد كاوه جنوب 
كیش)سهامي عام(، رعایت كامل دستوالعمل افشاي اطالعات سازمان بورس اوراق بهادار شامل 
عملکرد ماهانه، ارائه گزارش تفسیري، افشاي اطالعات صورت هاي مالي در بازه هاي زماني 
مختلف، ایجاد و راه اندازي سیستم نرم افزار سهام به همراه پرتال سهام، گشایش چهار فقره 
اعتبار اسنادي داخلي از بانک توسعه صادرات به مبلغ یک هزار میلیارد ریال به نفع شركت 
گل گهر، اخذ 12میلیون یورو تســهیالت صندوق توسعه ملي بابت 15پارت از تجهیزات فاز 
2فوالد سازي، اخذ 2.2میلیون یورو تسهیالت صندوق توسعه ملي بابت 2پارت از تجهیزات 
آبشیرین كن 30هزار مترمکعبي، تشکیل كمیته حسابرسي، پیشرفت فیزیکي 13درصدي 
پروژه فاز 2 فوالد ســازي از جمله عناویني مهمي است كه ماحصل یکسال تالش مجموعه 
مدیریتي و كاركنان پرتالش مجموعه فوالدكاوه جنوب كیش )ســهامي عام( بوده اســت.

موفقیت هاي شركت در سال 1396
وي در ادامــه به موفقیــت هاي افتخارآفرین شــركت فوالد كاوه جنوب كیش )ســهامي 
عام( در ســال 96 نیز اشــاره كرد و تصریح كرد: ثبت ركورد تاریخي تولید آهن اسفنجي با 
عبــور از 1.550 هزار تن در ســال از ابتــداي راه اندازي، تحقق ظرفیــت ماهیانه فاز یک 
فوالد ســازي با تولید بیش از 101هزارتن شــمش فوالدي در دي ماه ســال 1396، كسب 
پیشــرفت فیزیکي 3.9 درصدي در اســفند مــاه 1396 در فــاز دوم پروژه فوالدســازي، 
ثبت ركورد تاریخي صادرات 806 هزار تن شــمش فوالدي و گســترش بازارهاي صادراتي 
بــا حضور موفق در بازارهاي هدف، كســب مقام نخســت صادرات بین شــركتهاي بنیاد 
مســتضعفان انقالب اسالمي از دســتاوردهاي قابل مالحظه این شــركت در سال 96 بوده 
اســت كه این نیز محقق نمیشــد مگر با تالش كاركنان جــوان و متخصص این مجموعه.

ماموریت هاي هیات مدیره در سال آتي
مدیریت مجموعه به ماموریت هاي هیئت مدیره براي ســال 1397 نیز اشــاره كرد و افزود: 
تولید یک میلیون و 300 هزار تن آهن اســفنجي مالکیتي و 200هزار تن آهن اســفنجي 
كارمزدي، تولید 900 هزارتن شــمش معادل 75درصد ظرفیت فاز یک فوالدسازي، تکمیل 
مابقي بخش هاي فاز یک فوالدســازي، پیشــبرد پروژه فاز 2 فوالدسازي به منظور رسیدن 
به پیشــرفت مناســب در قالب برنامه ریزي هاي به عمل آمــده، برنامه ریزي جهت انعقاد 
قرارداد اجراي عملیات گندله ســازي از طریق فاینانس، تالش براي جذب نقدینگي جهت 
تکمیــل و ادامه عملیات پروژه ها، برنامه ریزي جهــت افزایش كیفیت و بهره وري تولید و 
كاهش ضایعات به منظور كاهش بهاي تمام شــده تولید، ادامه روند تبدیل تسهیالت بانکي 
گران قیمت به تســهیالت بانکي ارزان قیمت جهت كاهش هزینههاي مالي، آموزش نیروي 
انســاني به منظور توانمندســازي كاركنان، بهبود مستمر سیســتم هاي مکانیزه و تالش 
در حوزه IT به منظور ارتقاء ســطح كیفي اطالعات، مطالعات امکان ســنجي در خصوص 
احداث اســکله اختصاصي، بررســي و برنامه ریزي جهت افزایش ظرفیت تولید واحد احیاء 
به روش تزریق اكســیژن به كوره ها، برنامهریزي جهت اجراي پروژه هاي بریکت ســازي و 
ناگت ســازي از جمله عناوین دســتور كار هیئت مدیره براي سال 1397 به شمار مي رود.
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پارس توشه با توشه ای از تجربه برای سربلندی میهن
مدیری که تولید ملی را معنا می بخشد

مجمــع عمومی عادی ســالیانه شــركت ســرمایه گــذاری توســعه معادن و 
فلزات)ســهامی عام( مــورخ 1397/05/11 در محل شــركت تشــکیل گردید. 
در ایــن مجمــع كه با حضــور 72/83 درصد ســهامداران حقیقــی و حقوقی 
، اعضــاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بــازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقای حســین ماهرو 
بــود، كه جنابــان ارســالن رزاقی و قاســم زند در مقــام نظــار اول و دوم و 
آقای ســیامک رحیمــی میدانی بــه عنوان دبیــر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفته در طی ســال مالی منتهی به 1396/12/29 و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم سود 180 ریال به 
ازای هر سهم به كار خود پایان دادند. آرمان نوین رسیدگي  به عنوان بازرس قانونی 
و حسابرس شــركت و   كاربرد ارقام  به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید. 

جایگاه شركت در صنعت سرمایه گذاریهای بورسی
شركت ســرمایه گذاری پارس توشه با توجه به چشم 
انداز و ماموریت خود همواره كوشــیده است كه عالوه 
بــر در نظــر گرفتن منافــع كوتاه مدت ســهامداران، 
بیشــترین بازدهی را در بلندمدت نصیب ســهامداران 
سازد. مقایسه عملکرد شــركت سرمایه گذاری پارس 
توشــه در ســال 1396 با بنگاه های اقتصادی مشابه و 
بازار موید این مطلب اســت كه این شركت در زمینه 
نســبت قیمت به درآمد هر سهم )E/P( دارای جایگاه 
مطلوبی در بین شركت های سرمایه گذاری و بنگاه های 
اقتصادی مشــابه می باشــد و بدین لحاظ سهامداران 
ریسک كمتری در خرید این سهم متحمل می شوند.

راهبردهای سرمایه گذاری
خاســتگاه و هــدف اصلی و نهائی شــركت ســرمایه گــذاری پارس توشــه 
كوشــش در بدســت آوردن افزایــش ثــروت و پایــداری ســودآوری بــرای 
ســهامداران همراه با رعایت تعهدات در تامین منابع ســایر ذینفعان می باشد.

در این راســتا شــركت در مســیر تخصیــص منابــع در اختیار به ســرمایه 
گــذاری هایی كــه متضمن افزایش حداكثــری ثروت ســهامداران با كمترین 
ریســک گام برداشــته تــا بتواند با پیوســتگی و پایــداری در حفــظ منافع 
ذینفعــان به ویــژه ســهامداران، پاســخگوی اعتماد ارزشــمند آنان باشــد.

توشــه  پــارس  راهبردهــای شــركت ســرمایه گــذاری  مبنــا  برهمیــن 
در زمینــه ســرمایه گــذاری عــالوه بــر اداره هــر چــه بهتر شــركت های 
تابعــه، در زمینــه ســبدگردانی شــركت های بورســی عبــارت  اســت از:
1- مدیریــت ریســک و بازده از طریق اســتراتژی ســرمایه گــذاری متوازن

2- افزایش درصد سهام شركت های دارای مزیت نسبی
3- متنوع سازی پرتفوی بورسی شركت

4- استفاده از منابع مالی ارزان قیمت وسرمایه گذاری در بخش های پربازده در 
راستای چشم انداز شركت و منافع سهامداران
روش های تامین مالی و اعتباری شركت :

1- استفاده از تسهیالت مالی بانکی با حداقل هزینه مالی 
2- استفاده متقابل از سبد سپرده و تسهیالت بانکی باخدف حداكثر سازی سود 

و پرداخت حداقل هزینه مالی
3- استفاده از منابع داخلی شركت

برنامه های آتی شركت
شــركت سرمایه گذاری پارس توشه تحقق ماموریت زیر را سرلوحه فعالیت های 

خود قرار داده است:
»جذب ســرمایه از منابع مختلف و مدیریت و هدایت آن به سمت فعالیت های 
اقتصــادی و مشــاركت در توســعه صنعتی كشــور 
بــا تاكیــد بر دســتیابی به مناســب تریــن تركیب 
ممکــن از بازدهــی و ریســک ســرمایه گذاری ها.«

در اجرا و تحقق ماموریت فوق اهم استراتژی ها و سیاست 
های زیر مورد تاكید هیات مدیره شــركت می باشد:
1- تحقق سود و EPS پیش بینی شده برای سال مالی 1397
2- تقویب ســاختار و نظام های برنامه ریزی و كنترلی

3- حاكمیــت اثربخش بر شــركت های تابعه با هدف 
ارتقای عملکرد آنان

4- حضور در بازار ســرمایه با هدف بهینه سازی سبد 
سهام شركت از نظر بازدهی و ریسک سرمایه گذاری ها
5- جست وجو برای تامین منابع مالی جدید و مناسب تر

6- شناسایی و بهره برداری از فرصت های اقتصادی در 
حال تحول و پیدایش

فعالیت های شركتهای سرمایه پذیر مدیریتی
شركت ســرمایه گذاری پارس توشــه در دو بخش ، شركت سهامدار تخصصی 
)Holding Company( و شركت سرمایه گذاری، فعالیت می كند. از این رو 
كوشــش می نماید تا از سویی، با هدایتگری، پشتیبانی و ارایه خدمات مدیریتی 
تخصصی برای شــركت های زیر مجموعه خود موجب، ایجاد بیشــترین ارزش 
آفرینی و مزیت رقابتی در شیوه »پدر - مادری )Parenting (« برای هر یک از 
شــركت های گروه گردیده، هم زمان با استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های 
ایجاد شده در شركت ها، موجب هم افزایی و افزایش بازده كل گروه گردد. از سویی 
دیگر، با تشکیل سبد بهینه سرمایه گذاری )غیرمدیریتی( در شركت های پربازده، 
كم ریســک و فعالیت های سودآور ، بیشترین استفاده از دارایی های در اختیار 
به منظور تامین پیوســتگی در سودآوری و رشد پایدار شركت را به دست آورد.
عمده ترین فعالیت های شركت در سه گروه زیر طبقه بندی می شود كه عبارتند از:

- صنعت لوازم خانگی 
- صنعت روشنایی
- صنعت شیمیایی
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زنجیره کامل ارزش با مهندس عبدالمجید محمدی 
پتروشیمی مارون ؛ شرکتی که بداشتن آن می بالیم

مجمع به ازای هرسهم 4۷0تومان سود تقسیم کرد

مجمع عمومی عادی ســالیانه شــركت پتروشیمی مارون )ســهامی عام( مورخ 
1397/04/30 در محــل مركز همایش های بین المللی نیایش تشــکیل گردید. 
در ایــن مجمع كــه با حضــور 98/52 درصد ســهامداران حقیقــی و حقوقی 
، اعضــاء هیات مدیــره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بــازرس قانونــی برگزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقــای مصطفی امید 
قائمی بود، كه جنابان محســن علم بیگی و حســین پناهیــان در مقام نظار اول 
و دوم و آقــای مصطفــی احمــدزاده به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامــه بــا قرائت گــزارش هیات مدیره بــه مجمع مربوط به اهــم فعالیتهای 
صــورت پذیرفتــه در طی ســال مالــی منتهــی بــه 1396/12/29 و پس از 
اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات 
خــود ضمن  تصویب صورتهــای مالی و تنفیــذ معامالت مشــمول ماده 129 
بــا تقســیم ســود 4700 ریال بــه ازای هر ســهم بــه كار خود پایــان دادند.

مهندس عبدالمجید محمدی كه نزدیک 
به شش ماه است در این شركت سکاندار 
گردیــده و پیشــتر نشــان داده كه در 
سنگرهای قبلی خدمت و مدیریت خود 
همواره از خوش نــام و خوش فکرترین 
مدیران صنعت نفت و پتروشیمی كشور 
می باشــد در ابتــدای گــزارش خود با 
اعالم اینکه تولید پتروشیمی مارون 8/2 
درصد از تولید پتروشــیمی كل كشــور 
اســت اضافه نمود این رقــم، 13 درصد 
از میانگین تولید صنعت پتروشــیمی به 
ظرفیت در ســال 96 بیشــتر می باشد. 
وی همچنین پیرامون دو طرح  توسعه ای 
شركت شــامل طرح تولید 36 هزار تن 

اتیلن اكساید در ســال به عنوان خوراک واحد اتوكسیالت و طرح تولید 61 هزار 
تن اتوكســیالت در سال به عنوان ماده اولیه شــوینده ها، در مرحله پیشنهادات 
فنی و مالی از صاحب دانش فنی ســخن گفت و افزود: همچنین شــركت، پروژه 
شــیرین ســازی آب دریا را در نظر دارد كه مطالعات اولیه آن انجام شــده است.
مدیرعامل موفق مجموعه در مورد پتروشــیمی بوشهر شركت توضیح داد كه این 
پروژه در دو فاز تعریف شده است كه فاز اول شامل شیرین سازی، بازیابی اتان و تولید 
متانول اســت كه 95 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و طبق برنامه ها 31 شهریور 
سال جاری به اتمام می رسد، و فاز دیگری فاز كه دو ماه راه اندازی آن طول خواهد 
كشــید. همچنین بیان این موضوع كه این شركت با سرمایه گذاری سهامداران و 
فاینانس چین به مبلغ 1/9 میلیارد یورو ســاخته شده است كه تاكنون 50 درصد 
مبلغ جذب شده و طبق تمهیدات شده روی آن عملیات و موافقت های انجام شده 
اواخر ســال 98 یا اوایل سال 99 مابقی مبلغ نیز جذب خواهد شد. به گفته مدیر 
ارشد مجموعه این شركت 7 واحد پروسسی و یک واحد یوتیلیتی دارد كه شامل 

زنجیره كامل تولید می شــود. در این پروژه گاز ترش از فازهای 6 و 7 و 8 گرفته و 
شیرین سازی انجام می  گیرد. شایان ذكر است ظرفیت تولید متانول یک میلیون و 
650 هزار تن است و كل 3 فاز شركت در 80 هکتار زمین قرار دارد. كه سایت های 
اول و دوم در فاز یک عسلویه و سایت 3 در پارس جنوبی واقع می باشد. مهندس 
محمدی در بخش دیگر از گزارش جامع خود كه این خبر كام و دل سهامداران و 
ذینفعان را شاد و خشنود می ساخت اعالم داشت با نرخ امروز یورو این طرح در حال 
حاضر 20 هزار میلیارد تومان ارزش دارد كه بیشتر قطعات مورد نیاز طرح خریداری 
شــده و در صورت اعمال تحریم ها مشکلی آنچنانی نخواهد داشت، زیرا مابقی آن 
نیز از چین باید خریداری شودكه تنها مشکل انتقال پول هست. پیرامون مشاركت 
و بهــره فاینانس پروژه نیز مدیرالیق مجموعه اضافه كردبهره فاینانس 4/5 درصد 
است كه با احتساب بیمه و سایر هزینه ها حدود 8 الی 9 درصد محاسبه می شود. 
الزم به ذكر است 40 درصد طرح در اختیار مارون و 60 درصد آن در اختیار ساتا 
است. بازپرداخت فاینانس نیز باید بصورت 
ارزی با نرخ ارز بانک مركزی انجام شود.
در بخش پایانی و پاســخ به ســواالت و 
برجسته  مدیرعامل  سهامداران،  ابهامات 
و مدیرمالی پاكدســت مجموعه به این 
موارد تاكید داشــت كه اختالف حساب 
شــركت پتروشــیمی مارون با شركت 
نفت، بابت خوراک دریافتی شــركت می 
باشد كه شركت نفت ضریب استحصال را 
81 درصد در نظر گرفته كه باالتر از سایر 
شركت ها است كه در حال مذاكره برای 
كم كردن این ضریب هستیم. چرا كه به 
ازای هر 5 درصد كه ضریب اســتحصال 
كاهــش یابد، 110 میلیارد تومان به نفع 
شركت خواهد شد و در این راستا اقدامات و مذاكرات موثری در حال انجام می باشد.

به گفته معاونت مالی شركت بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی طبق مصوبه 
هیات وزیران حکم بند ب ماده 159 قانون برنامه 5 ساله پنجم، به واحدهای صنعتی 
و معدنی كه قبل از سال 1390 برای آن ها پروانه بهره برداری صادر و قرارداد استخراج 
و فروش منعقد شده باشد این قانون نیز تسری پیدا می كند )معافیت های مالیاتی 
20 ساله( كه متاسفانه شركت مالیات آن را در نظر نگرفته است. همچنین عنوان 
شد كه یک افزایش سرمایه 100 درصدی از محل سود انباشته نیز در دستور كار 
دارد. انجام تعمیرات اساسی در پتروشیمی مارون كه از اول اردیبهشت آغاز گشت 
»دور مالی« در جهت باال بودن بهره وری و بهینه سازی امور كه با توجه به روابط 
خوب با شركت های معتبر بین المللی و نیز الیسانسورهای مجتمع ها روند تعمیر 
اساسی شركت ها در سطحی بسیار خوب قرار دارد، پرده جدید مشاركت » مارون « 
با لینده كه به منظور افزایش ظرفیت دریافت خوراک اتان و افزایش ظرفیت تولید 
اتیلن قراردادی با لینده در دو بخش خرید الیسنس و انجام مهندسی امضا گردید.
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زمان تولید كامپاند در  » مارون »با افتتاح نخستین واحد كامپاندینگ پتروشیمی مارون 
افزون بر تامین نیاز داخل این محصول می تواند به كشور های دیگر نیز صادر شود. 
1- اجرای دقیق برنامه های راهبری و عملیاتی شركت و بهبود و ارتقا برنامه های 

پیش بینی شده
2- اعمال دقیق سیاست ها و الزامات ابالغی به شركت در قالب برنامه و بودجه مصوب
3- رعایت صرفه و صالح شركت با تأكید بر الزامات قانون تجارت، اساسنامه شركت 

و منافع صاحبان سهام در اتخاذ تصمیمات
4- انجام فرآیندهای ارزیابی عملکرد ادواری شــركت و همچنین ارائه كامل و به 

موقع مستندات و گزارش های مرتبط
5- انجــام ســیر وظایف، مطابــق با قانون تجــارت و قوانین و مقــررات ناظر بر 
فعالیــت های بنگاه های اقتصــادی و قوانین مرتبط با موضوع فعالیت شــركت
6- اســتقرار، حفــظ، بهبــود و ارتقا نظام های نظارتی و حسابرســی شــركت

7-انجام تکالیف مجامع عمومی صاحبان ســهام شــركت و اجرا و تحقق برنامه و 
بودجه ساالنه شركت از دیگر موارد مطرح شده بود.

مهمترین عامل، در كسب هر موفقیتی، تدوین و مشخص كردن دقیق اهداف می 
باشد. هدفگذاری مهمترین عامل حركت و خلق آینده است، هدفها هستند كه مقصد 
و مسیر زندگی فردی و سازمانی را روشن می كنند . هدف گذاری به مثابه ترسیم 
جاده ای برای آینده است تالشی ارزشمند است كه معطوف به هدف باشد، تالش بی 
هدف پرتاب تیر در تاریکی است یکی از موانع بسیار مهم موفقیت و كامیابی، ناتوانی 
افراد و سازمانها در تدوین اهداف می باشد. آنهایی كه رویایی در ذهن و هدفی بر 
روی كاغذ نداشته باشند مقصدشان ناكجا آباد خواهد بود . امروزه اهداف بشری، در 
جوامع، سازمانها، گروهها و واحدهای مختلف سازمان تجلی پیدا كرده و هریک از 
این مجموعه های انسانی سعی دارند با هماهنگی و همکاری درونی ، در سایه تداوم 
زندگی و حیات بشری، بعدی از ابعاد انسان را تحقق بخشند. هر یک از این مجموعه 
های انسانی كه در بستر زندگی بشری فعالیت می كنند، جملگی دارای اهداف و 
ماموریتهایی هستند كه فلسفه وجودی آنها را توجیه می كند. رسیدن به كمال و 
توسعه همه جانبه حیات، از جمله اهداف آرمانی و كلی تمامی این مجموعه های 
انسانی است كه در قالب مفاهیم و اصطالحات مختلف در سازمانهای مختلف بروز 
پیدا می كند . ماموریتها و اهداف سازمانی در هر مجموعه ای برای هدایت عمومی 
فعالیتهای سازمان به سمت و سوی مورد نظر سازمان است. معموالً اینگونه اهداف، 
در ســطح رسالتها، ماموریتها و در سطح عملیاتی و كاربردی توسط هدف گذاران 
كه در هر ســازمانی متناسب با فرهنگ و سبک مدیریت سازمانی می تواند متغیر 
باشند، تعریف می گردند. چگونگی و نحوه تعیین اهداف و ماموریتهای سازمان و 
سطح اهداف فردی كاركنان از جمله مسائل مهمی است كه می تواند نقش بسیار 
عمده ای را در تحقق اهداف ســازمانی و در نهایت، موفقیت سازمان ایفا می كند. 
در همیــن راســتا شــركت پتروشــیمی مــارون در جهت حركت در مســیر 
پیشــرفت و تعالی و بهبود عملکردهای ســازمانی اهداف ســال 1391را تدوین 
و تمامی تالش و همت خود را در رســیدن به قله های متصور شــده می نماید.
عبدالمجید محمدی

قابل توجه آنکه به روز مســند گرفتن مهندس عبدالمجیــد محمدی كه دارای 
ســبقه و كارنامه درخشــان عملکــردی بیــش از دو دهه از باالترین ســطوح 
مدیریتی كشــور می باشــد. از مهمترین ســرفصل ها و رئــوس كاری این مدیر 
توانمنــد گفتیم كه با تدبیــر و درایت در این كوتاه زمــان مدیریت می تواند آن 
را به بهترین نحو ســامان ببخشــد و به ذینفعان اعالم كردیم كه بحمداله شاهد 
توفیقات و دســتاوردهای درخشــان این مدیریت آبدیده بیش از پیش هستیم.

ماموریت 
ایفاي نقش موثر با خلق ارزش افزوده از طریق بهبود مستمر كمي و كیفي و توسعه پایدار 
شركت در راستاي تامین نیازهاي آینده صنعت پتروشیمي در داخل و خارج از كشور 

چشم انداز 
تحول آفرین در صنعت پتروشیمي ایران با بیشترین سهم بازار و متنوع ترین سبد محصول

ارزش هاي سازماني 
- افزایش خوشنامي و اعتبار برند

- حفظ كرامت انساني مقدم بر سایر فعالیت ها
- تقویت سالمت سازماني در ارتباط با كلیه ذینفعان ) دروني و بیروني (

- تالش براي احیاء محیط زیست
- محوریت توسعه پایدار

عملكرد شركت در سال مورد گزارش :
مهمترین اقدامــات صورت گرفته به منظور بهره وري و افزایش ظرفیت تولید در 

واحدهاي تولیدي مجتمع عبارتند از :
1- خرید كمپرسور پنجم جهت سایت اهواز

2- اتیلن اكساید و اتوكسیالت :
Removal Co2 : 3- و

EO/ EG هاي برج هاي Packing 4- تعویض
:Side- OFF 5- پشتیبان گیري

6- استفاده مجدد از دورریز واحد RO با استفاده از سامانه نمک زدایي خودجوش
 FLAKER و خرید WAX RECOVERY 7- پروژه

8- سیستم اعالم و اطفاء حریق
 HDPE TOP COAT 9- پروژه طراحي گرید
 )MBR( 10-  بهره برداري از پروژه تصفیه پساب

11- پروژه طراحي محصول PP پر شده با كربنات كلسیم و طراحي محصول گرید 
پلي پروپیلن با مقاومت ضربه باال

12- پیگیري جهت اخذ پروانه بهداشتي صنعتي جهت محصوالت پلیمري
HDPE 13- بهبود خواص و ارتقاي كیفیت گرید فیلم واحد

14- به روز رساني واحد تفکیک هواـ  ازت
EO/EG در واحد COD 15- كاهش

16- حمایت از پروژه هاي دانشجویي مرتبط با صنعت پتروشیمي
17- فعالیتهاي انجام شده توسط واحد تضمین كیفیت:

برخی از افتخارات شركت در سال 1396:
- انتخاب شركت به عنوان صادر كننده نمونه استان خوزستان براي پنچمین سال 

پیاپی
- كســب باالترین میزان تولید با 97  درصد ظرفیت اسمی شركت بالغ بر 4/405 

هزار تن
- اخذ رتبه 34 ام در بین یکصد شركت برتر كشور به انتخاب سازمان مدیریت صنعتی

- كســب رتبه سوم شاخص باالترین ارزش بازار )125/204 میلیارد ریال( در بین 
شركتهاي برتر كشور

- كســب رتبه 5 ام از نظر فروش 47/615 میلیارد ریال در گروه هاي صنعتی زیر 
گروه پتروشیمی

- انتخاب شركت به عنوان واحد نمونه صنعتی در استان خوزستان
- كسب جایزه تندیس بلورین در هشتمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی 

 )EFQM ( مدل
- شــركت در هشتمین جشــنواره بهره وري در بین شركتهاي گروه پتروشیمی 

)10شركت برتر(
- انجــام ممیزي مراقبتی ســالیانه خارجــی در تاریخ هاي 21 الــی 96/12/23 
 - 9001 ISO-  و تمدید موفقیت آمیز گواهینامه های AGS توســط شــركت
 ISO - 50001 ISO - 10002 ISO - 18001 OHSAS - ISO14001
ISO- ISO - 27001 10001 هاي گواهینامه ISO10004  براي یک سال آینده.

- انجام ممیزي مراقبتی ســالیانه خارجی در تاریخ 1396/06/15 توسط شركت 
تــرک آر و تمدید موفیقت آمیز گواهینامه ISO17025  براي یک ســال آینده.
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جعفر اخوان فرزند رضا در ســال 1289 در تهران متولد شد نام اخوان با مونتاژ اولین ماشین 
های جیپ در اواخر دهه 30 شمسی گره خورده است. هفت سال پیش از تولد وی مظفرالدین 
شــاه، اولین ماشــین را از راه انزلی وارد ایران كرد و در حالی كه در ایران ، جاده و نیروی فنی 
ماهر برای نگهداری از آن وجود نداشــت ولی جاذبه قــدرت آن برای توانگران به گونه ای بود 
كه، اقدام به خرید و وارد كردن آن نمودند. ماشــین ، وســیله ای بود كه زندگی جهانیان را 
دگرگون كرد؛ پس از آن، صدها حرفه، مثل مركز آموزش رانندگی، تعمیر اتومبیل، چاپ آیین 
نامه رانندگی، تنظیم قوانین مالیاتی و بیمه متناســب با خودرو سواری ، حمل و نقل عمومی 
و باری در سرتاســر دنیا برای سازندگان و مصرف كنندگان این صنعت، اشتغال، كارآفرینی و 
درآمدزایی پدید آورد. با ورود ماشین در ایران تنها نظام اشتغال و سبک زندگی ما تغییر نکرد؛ 
بلکه صدها واژه مربوط به این صنعت نیز به دایره زبان فارسی وارد شد. ماشین ، اولین طلیعه 
برای تغییر زندگی ما توســط تمدن مدرن نبود؛ پیش از آن ، اسلحه آتشین، كشتی، تلگراف، 
تلفن، گاز، برق، آموزش و بهداشــت نوین نیز زندگی مادی، فرهنگی و زبانی ما را تغییر داده 
بود. هر كس كه به اندک افق روشنی در زندگی اعتقاد داشت، مشاركت در خانواده جهانی را 
همراه با مسئولیت پذیری برای تغییر زندگی، ضروری می دانست. راهی به غایت سخت، كه در 
طی بیش از صد ســال ، اندک كشورهایی در آن امکان گذار به صنعتی شدن را داشتند. و در 
ایران خودمان با تاسیس كارخانه جیپ در سال 1338 )یازده سال پیش از تاسیس ذوب آهن 
و 59 ســال پس از ورود اولین خودرو به ایران( مونتاژ اولین ماشین در كشور ما شکل گرفت.

این پیش قراولی است از داستان امروزی كه نام جعفر اخوان تا قاسم جهرودی آغازگران تحول 
صنعت در كشــور در آن درج گردیدند. كاتب این سطور به ســال 1346 در یک آزمون فنی 
مورد قبول شــركت شــدم و هرگاه زمنزل گاه پارس خودرو می گذرم یاد و حال جوانی خود 

را می بینم . زمان اندكی آنجا بودم ولی بخود 
می بالم كه آچاركشی، چک كردن و ... تالش 
جهادگونه یک كارگر را آموختم.پارس خودرو 
در غم بنیان گذارش خمید و دل ســوخت تا 
اینکه زنان و مردان كار، آستین همت باالزده و 
شبان و روزان نیاسودند و جلسه پشت جلسه 
گذاشتند، تدبیر كردند ، اندیشه كردند و برنامه 
تدوین نمودند و برای اجرای آن همدل و همیار 

شــدند تا پارس خودرو را به مسیر روشن داشته بازگرداندند و موفق و با صالبت می روند كه 
بــه آن بیافزایند. پارس خودرو با اخوان، گران ترین و بهترین اتول در ایران را تولید می كرد و 
امروز با همت جناب جهرودی و یار همدلش جناب آقا محمدی همواره سعی در حفظ عنوان 
با كیفیت ترین خودرو ساز داخلی و افزایش سطح رضایت مشتریان داشته و در این راستا موفق 
به كســب 4 ســتاره كیفی برای خودروهای پارس تندرو ساندرو گردیده است و این استمرار، 
یعنی میزان رضایتمندی مشتریان نیز نسبت به سال پیش با رشد همراه بوده است. خدا قوت 
و دست حق همراهتان تالشگران این اولین و سرفراز باد بچه های مالی كه حسابهای شفاف 
و مطلوب به مجمع آوردید. بچه های خوب روابط عمومی و امور ســهام و  بورس و حراست و 
... كه با همه مهربانی شــاكر لطف آنهاییم. باشــد كه با اسب قلم ماهیچگاه زین شركت هیچ 
نبوده و نداشــته آشــنایی ولی باورمان است كه باید خسته نباشید به آنها گفت كه سرفرازی 
ملتی را با خدمتشان و كارشان در صنعت خودرو برای حصول افتخار ملی تجلی می بخشند.  
جلســه مجمــع عمومی عادی ســالیانه شــركت پــارس خودرو) ســهامی عــام ( مورخ 
1397/04/26درمحل ســالن هتل المپیک برگزار شــد. در این مجمع كه با حضور اكثریت 
صاحبان ســهام و  سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس 
و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای مهدی 
محمد رضائی بود، كه جنابان یوســف ندیلی و كامران كریمی در مقام نظار اول و دوم و آقای 
علیرضا بیاتی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند. درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به 
مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال مالی منتهی به 1396/12/29 
و پس از اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود 
ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 به كار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره:
مرور كلی بر وضعیت و تحوالت صنعت خودرو در سال 1396:

پس از توافق ایران با گروه 1+5 بر سر مسائل هسته ای معروف برجام و برداشته شدن بسیاری 
از تحریم ها، نرخ رشد اقتصادی به مدار مثبت بازگشت و متاثر از آن صنعت و علی الخصوص 

صنعت خودرو كشور توانست مجددا روند گسترش و نوسازی را اغاز نماید. در این راستا عالوه 
بر افزایش تیراژ محصوالت فعلی، قراردادهای متعددی نیز بین خودروسازان خارجی و داخلی به 
امضا رسید كه مواردی از این قراردادها نیز به مرحله اجرا و به بهره برداری رسیده و یا بزودی به 
سبد محصوالت خودروسازان اضافه خواهد شد. از سوی دیگر فرایند طراحی و تولید خودروهای 
جدید داخلی بر پایه پلتفرمهای فعلــی ویا جدید نیز برای اعتال و خوداتکایی صنعت خودرو 
در دســتور كار خودروســازان قرار گرفت كه نتایج آن به تدریج در حال ورود به بازار هستند.
با عنایت به آمارها و اطالعات نشر یافته، اقتصاد ایران طی سال های 93 لغایت 96 به ترتیب رشد 

اقتصادی 3 و 1 و 8/3 درصد را به ثبت رسانده است 
شــركت پارس خودرو در ســال 95 با رشــد 76 درصدی تولید از 115/898 دســتگاه در 
ســال 94 بــه 515، 200 دســتگاه در ســال 95 و در ســال 96 با رشــد 21 درصدی به 
242/242 دســتگاه توانسته به رشــدی بسیار باالتر از متوســط صنعت خودرو دست یابد.
در ســال 1396 شركت پارس خودرو پیرو سیاست ها و برنامه های اتخاذ شده كه به مرحله 
اجرا درآمد توانســت روند سود دهی دو ســال اخیر خود را ادامه دهد. بطوری كه شركت در 
ســال 95 و پس از 4 ســال زیان پی در پی توانســت با خروج از زیان، ســودی بالغ بر 242 
میلیارد ریال و در ســال 96 با ادامه این روند ســودی معادل 440 میلیارد ریال كسب نماید.
شــركت پارس خودرو در راســتای توســعه و تنوع محصوالت تولیدی خود از ابتدای ســال 
96 عرضــه مــدل 230H و 220H و در ادامه برلیانس كراس را معرفــی و روانه بازار نمود.

همچنین در راستای سیاست ها و اهداف مشترک گروه سایپا اقدام به انتقال خط تولید محصول 
وانت ریچ به شــركت زامیاد نمود و ازســوی دیگر در زمستان 96 خط مونتاژ ون هایس را در 
سایت شمالی شركت راه اندازی نمود و با تولید ون شخصی و تاكسی نیاز بازار را تامین نمود.
مدیران شــركت پارس خودرو با ایمان به شــعار 
» پــارس خودرو پیشــرو در كیفیــت » همواره 
تــالش می كنند تا این شــعار را زنده نگه دارند.

برنامه های آینده شركت :
*اجرای برنامه های توسعه محصول

* افزایش رضایتمندی مشتریان
* حفظ و افزایش سهم بازار

* افزایش كیفیت محصوالت
اهم برنامه ها برای تحقق چشم انداز، دستیابی به اهداف كالن و تحقق برنامه بودجه 

شركت در سال 97
-  بکار گیری روش های جایگزین تامین مالی مانند یوزانس و اوراق صکوک و اجاره

-  حفظ و افزایش سهم بازار و اجرای برنامه های افزایش رضایت مشتری از فروش، خدمات پس 
از فروش و كیفیت محصوالت.

- افزایش ســاخت داخل محصــوالت برلیانس به منظور كاهش تعرفــه و افزایش ظرفیت.

-  تداوم برنامه های مدیریت هزینه، وصول مطالبات، بهبود ساختارها و بهینه سازی مصرف انرژی.

-  بازنگری و بهبود فرآیند ها، رویه ها و روش های سازمان و سعی در یکپارچه سازی فرایند ها.

-  برنامــه هــای افزایــش رضایت كاركنــان و افزایش بهــره وری و ارتقاء نیروی انســانی.
-  بازنگری روش ها و تکنیک های سیستم تولید و بهبود و گسترش نظام های مدیریت كیفیت 

و سایر استانداردهای مدیریتی.
تولید 

رشــد تولید شركت در سال 96 نیز همچنان ادامه داشــته بطوریکه از 200/515 دستگاه در 
ســال 95 به 242/242 دستگاه در سال 96 رسید. شایان توجه اینکه تولید محصوالت اصلی 
شركت بدون احتساب پراید از ســال 95 به سال 96 با رشدی 47 درصدی همراه بوده است.

فروش تعدادی 
رشد تقاضای بازار داخلی از یک سو و افزایش تنوع سبد محصوالت شركت و تامین خواسته 
های مشتریان از سوی دیگر موجب گردید تا فروش تعدادی و ریالی شركت پارس خودرو )بدون 
احتساب محصول پراید( در سال 96 نسبت به سال 95 به ترتیب با رشد 48 درصدی و 56 درصدی 
مواجه شود و در این زمان سهم بازار خودروهای سوازی تولید داخل به میزان 16 درصد رسید.

كیفیت
شركت پارس خودروهمواره سعی در حفظ عنوان با كیفیت ترین خودرو ساز داخلی و افزایش سطح 
رضایت مشتریان بوده در این راستا موفق به كسب 4 ستاره كیفی برای خودروهای پارس تندر و 
ساندرو گردید. همچنین میزان رضایتمندی مشتریان نیز نسبت به سال 95 با رشد همراه بوده است.

از مهندس جعفر اخوان تا مهندس قاسم جهرودی َبرَفر پارس خودرو
پارس خودرو پیشرو در کیفیت

با کیفیت ترین خودروساز داخلی و کسب حداکثری رضایتمندی مشتریان
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