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جناب آقای علی صحرایی 
انتصاب شایسته حضرتعالی را به عنوان مدیرعامل شركت بورس اوراق بهادار تهران كه بی شك به دلیل سوابق موثر 
و تجربیات گرانقدر جنابعالی در بخش های اقتصادی كشور به ویژه بازار سرمایه می باشد، صمیمانه تبریك می گوییم. 

انشاءاهلل در سایه تاییدات الهی در حوزه بالندگی و مقاوم سازی اقتصاد كشور، موفق و سربلند باشید.
 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه  اقتصاد و بیمه

هنوز كه هنوز است در آكادمی های برجسته دنیا و برای دانشجویان پزشکی كه در پی تکمیل تحصیالت خود هستند 
از كتاب قانون ابن سینا و مجموعه مقاالت او كه پیرامون پزشکی به تحریر آمده است استفاده می شود. گزافه نباشد اگر 
بگوییم كه در زادگاه بو علی سینا می توانیم مفتخر باشیم به آنچه كه از گیاه و داروی گیاهی تا ثمر گیاهان مفید برای 
سالمت تجلی یافته امروز در یک بسته بندی مدرن محصولی نو آورانه و با كیفیت ارائه می شود. داشتن كیفیت ، محصول 
خالقانه و گستره توزیع جهانی همه و همه تجلی شركتیست  سترگ با مدیرانی بی همتا كه توانسته اند نام ایران را در 
پنج قاره جهان نام آور سازند. مهندس عبدالرسول خان تركمانی از جمله مدیرانیست كه نشان داده در هر َكشتی ای كه به 
ناخدایی نشیند ، تنوع بخشی و توجه به مقوله بازاریابی آن را مورد توجه خاص قرار می دهد. توزیع این محصوالت متنوع 
در جای جای جهان هستی از كانادا و آمریکا گرفته تا چین و ماچین و از استرالیا گرفته تا قلب قفسه های اروپا با محصوالتی 
نو آورانه و بی بدیل كه در عصر صنعت دارویی و پسا ُمدرن مورد توجهی خاص قرارگرفته و البته كه این محصوالت از آن 
شركت ریشمک بوده كه در بهترین فراسوها چشم ها را به سوی خود می كشاند.با تدبیر این مردان و زنان خدوم كارساز 
شده است.مهندس تركمانی با دكترین تبدیل شعار كیفیت محصول و توجه به نیاز مشتریان و تبدیل این شعار به یک 
شعور توانست در رگ و پی مجموعه چیدمانی را برپاسازد كه از برف و باران گزندش نباشد. بی شک و بی شک حمایت 
از این مدیران بخش خصوصی كه خالصانه و خاضعانه و بی ادعا با تکیه بر دانش خود و پتانسیل مجموعه كه برنامه های 
مدون مدیریتی را در آن جاری و ساری می سازند باعث موفقیت روزافزون كشور، شركت ها و مجموعه خواهند شد. بلی 
حمایت از این مدیران خوش فکر و آبدیده كه موی خود را در صنعت و اقتصاد این كشور سپید كرده و از چالش ها و نقاط 
ضعف به همان اندازه آگاهانه اطالع دارند كه از نقاط قوت و مزیت ، می تواند راهگشای ایرانی آباد و آزاد و رو به رونق باشند.

جناب آقای امین احمدیان
انتصاب شایسته حضرتعالی را به عنوان معاون جدید بازاریابی و فروش بیمه ملت تبریك می گوییم و از خداوند متعال 

توفیق روزافزون جنابعالی را خواستاریم.
 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه  اقتصاد و بیمه

جناب آقای محمد حیدری
انتصاب ارزشمند جنابعالی به عنوان مدیرعامل بیمه كارآفرین را صمیمانه تبریك می گوییم. امیدواریم با مدیریت 

هوشمندانه شما پیشرفت و توسعه بیش از پیش تحقق یابد.
 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه  اقتصاد و بیمه

در حوزه ي كاری وزارت كشــور در اســتان مركزی یك شهر هســت كه نامش را زرندیه گذارده اند. بقول 
اســتاد چراغی، عضو فرهیختگان منطقه، این نام بر این شهر همان است كه مثل به كچل، زلف علي گویند. 
ما را با نام گذاری كاری نیست كه زین خبري دیگر به نام فرهیخته خوبمان رفتیم كه شریكمان باشد در تائید 
گفتار ذیل .فرماندار شهر دكتر هادي فدایي و بخشداری به نام لطفی، این دو چنان فعال اند كه باور شهرنشین و 
روستانشین شده كه باید به این بار مردم نمره بدهند به عملكرد این دو و البته كه درج در مطبوع و رسانه ها گردد. 
بی اغراق بخشدارمان را هر روز در كنار ساخت و ساز روستاها می بینی . امینی می گفت: بنا در حال چیدن بلوک بود تا 
بخود آمد دید آنكه بدستش بلوک سیمانی می دهد بخشدار است و فرماندار عالوه بر وظایف با كشاورز و با صنعت گر و 
با دامدار و با هیات های مذهبی همراه. روایت گر مطمئن چنین نقل می كرد: وانت نیسان بار محصول به بازار در راه خاكی 
مزرعه دچار مشكل شده بود كه فرماندار و نفر همراهش به یاری آمدند و شروع انتقال بار از وانتی به وانت دیگر، این كار 
از فرمانداری اگر سمبلیك هم باشد كه نیست باز برای روستانشین ساده مسئله است و كاركرد عمل او مسئله دیگری .
البتــه  كــه مردمی بــودن به یــاری آمــدن و حل مشــكل كردن بســان ایشــان بی ادعا اســت.
ایــن نمونه ها عاملی بود تــا مردم نمره عالی بــه این دو مدیــر و زیر مجموعه مخلــص مردمی بدهند.

از فردای حادثه عمل تروریســتی اهواز بیمه كوثر در كنار مردم حادثه دیده 
نشســت و هر آنچه كه بایدش در كف اخالص گذار این خدمت را ما از این 
رو تحســین می كنیم كه در حیات هشتاد ســال تاسیس صنعت بیمه در 
ایــران هیچگاه این فوریت را ندیده بودیــم. با اینکه در زلزله بوئین زهرا، بم، 
طبس، آذربایجان، بوشــهر، كرمانشــاه و به روز سیل و خشک سالی و سایر 
حوادث طبیعی و دیگر مســائل صنعت بیمه آخرین مسافر بوده در حالیکه 
در این مســئله اهواز بیمه كوثر اولین مسافر شد، خسته نباشید یاران یاور.

به فرماندار و بخشدار زرندیه
این بار مردم نمره 20 می دهند

امسال نیز با شــعار »الحسین یجمعنا« زائر 
الحرمین  رســیده بر عمود 1452 و بیــن 
هستیم و ســالم داریم بر ســید و ساالر 
شــهیدان حســین ابن علی و راه حریت 
و آزادگــی او كه با خون خــود و اهل بیت 
مطهــرش آن را طریقی ســاخت جاودانه

قبول خدمت باشد جناب مدیرعامل بیمه کوثر
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را      ِول کن رونالدو    
را بچسب یر غضنفر 

ردب
ن س

سخ

خسرو اميرحسيني

مشــکالت عدیــده اقتصــادی گریبان همــه را گرفتــه و آنچه تعــادل بود 
در بــده بســتان در هــم ریخته و نیازی به شــاهد نیســت همه مــی دانیم 
ولــی در ایــن گذر مواظــب باشــیم كرامــت انســانها را حرمــت گذاریم.
مثلــی اســت در والیت ما كــه می گویند یک مشــت خرمــن جلیک دادی 
بــرم توت خشــک بخرم چــرا از من تمکین مــی خواهی برای یــک عمر؟!!

مدرســه مکان مقدس اســت كه نونهاالن مان محل اجتماعــی بیرون خانواده 
را اولیــن بار تجربه می كنند و ذهن پرســش گریشــان را بی واســطه عرضه 
مــی دارند. ایــن فضا را به وجیه الملــه بودن با فرهنگ پوپولیســتی نیاالئیم 
كه آن مشــت خرمن جلیک بــرای تمکین یا وجیه المله شــدن برای تعادل 
درتــرازو نمی دارد . بچه مدرســه نرفته كه روز اول بداند پدرش ندار اســت.

 بگذاریــد كهن خرقه خویش آراســتن به از جامعه عاریت خواســتن باشــد. 
بگذارید بچه بیاموزد كه من اینم و تو آنی، هر دو خود باشیم نه بزک شده مهر پوپولیستی.

بگذارید این مراحل جایزه دادن های الکی توسط مدیریت مدرسه به بهائی به دانش 
آموز بدهد تا او احساس غرور كند كه تالشش بهایی دارد نه سرافکندگی همه دورانش.

 این عبارت در بین فوتبالیســت ها خیلی رایج اســت و به این معنی اســت 
كه گاهی، الزم نیســت خط حمله تیم مقابل را مراقبت كنیم بلکه بهتر اســت 
مواظــب گل به خودی باشــیم . یعنی به جای اینکــه بخواهیم جلوی رونالدو 

را بگیریم بهتر اســت مواظب غضنفر باشــیم كه به خودمان گل نزند.
این روزهــا در مورد اتفاقاتی كه در ایران می افتد تحلیل های بســیار 
زیــادی وجود دارد، یکی از نظرات این هســت كه دیدید ترامپ با چه 
هنر اقتصادی ما را تحت فشــار قــرار داد، چون او یک بیزینس من و 
یک اقتصاددان اســت و خوب بلد است جهان را اداره كند، در مقابل 

نیز عده ای هم معتقدند او یک فرد وحشی و جنگ طلب است و با 
قلدری كار خود را پیش می برد، اما تحلیل ســومی هم وجود 

دارد كه بد نیســت به آن اشاره كنیم،  این تحلیل دقیقا 
چیزی است شبیه عبارت »رونالدو را ول كن غضنفر 

را بچســب«  به عبارت دیگر برای فلج شــدن 
اقتصاد و یا فرهنگ و سایر بخش های یک 

جامعه، بطور كلی و جامعه ما بطور خاص، 
خیلی نیاز به حمله های رونالدی نیست 

بلکه انقدر گل به خودی  زن ، وجود 
دارد كــه بهتر اســت جلوی این 

گل هــا را بگیریم، البته به این 
معنی نیســت كه رونالدو را 

رهــا كنیم كه هر كاری می خواهد بکند، اما باید بدانیم ضربه های كاری، قطعاً 
ریشــه های خودی تر می تواند داشته باشــد، از جمله این غضنفر ها ، در یک 
طرف ، كســانی هستند كه با بی شرمی تمام حقوق ملت را در ارقام بسیار زیاد 
اختــالس و كالهبرداری و ضایع میکند و در طرف دیگر نیز، مردمی قرار دارند 
كه این روزها همچون مورچه های كارگر با ســرعت بسیار باال در حال ذخیره 
سازی هستند، مثال صدها كیلو برنج ، بطری های فراوان روغن، كیلو كیلو قند، 
ملزومات بهداشتی برای بزرگسال و كودک تا سقف انبار های مسکونی و تجاری 
چیده شده است و كار كاسبی دزد ها هم سکه شده است چون از دالل گرفته تا 
فرهیختگان بالخره چند سکه و مقداری طال و دالر در صندوقچه های خانه ها و 
مغازه ها و شركت ها، نگهداری میکنند برای روز مبادا. بماند كه همچنان كه در 
یک تحلیل قبلی گفته ام به فرض محال كه قحطی هم بیاید چگونه میتوانیم شاهد 
بیچارگی دیگران باشیم و ما ذخیره هایمان را خوش خوشان مصرف كنیم؟ ؟؟

امروز  در تاكســی فردی تعریف میکرد كه فالن دوستم كه مدیرعامل شركتی 
اســت تعریف كرده كه 200 هزار دالر قبل از گرانی خریده و نگه داشته است 
كه خوب كه گران شد بفروشد، راوی میگفت، من به ایشان گفتم این كار شما 
مثل كشــیدن خون امثال من است، اگر شماها اینگونه در خانه هایتان حرص 
و ولــع جمع آوری نکنید كســی مثــل من كه مجبورم بعد از ده ســال  برای 
دیدن فرزندم یک سفر خارجی بروم، ناچار نیستم یورو 
با قیمت چند برابر واقعی تهیه كنم ، مســافر تاكسی 
میگفت كه دوســتم در جوابم گفت بنده خدا، تو هم 
اگر كالهت را محکم چسبیده بودی و اینقدر اخالقی 
بــازی در نمی آوردی االن این وضع و روزت نبود....
در ایــن گفتار قصد تخریب جامعه ایرانی و مردم 
عزیزم  را نــدارم ، اما واقعیت این اســت كه 
مانیز كمک زیــادی به رونالدو می كنیم و 
در صورتی كــه ما واقعا در جبهه مقابل 
ترامپ یــا رونالدو هــای دیگر قرار 
می گرفتیم قدرت آنها در این حد 
نمی توانست فشــار اقتصادی و 
اجتماعــی ایجاد كنــد. این 
را كه  امالک  قیمت  روزها 
اینترنتی  سایت های  در 
چک كنید بی اختیار 
خنده تان می گیرد 
، گاه نمــی توانید 
اول،  لحظــه  در 
متر  هــر  قیمت 
توجه  با  را  مربع 
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اســت، البته مــی دانم به قیمت كل ملک حســاب كنید، چیزی شبیه توهم 
عده ای سودجو ممکن اســت حتی آگهی های اینترنتی را مدیریت كنند ولی 
واقعیت ندارد كه همه این ســود جویان عوامل ترامپ باشــند بلکه اینها همان 
گل بــه خودی زن های خطرناک تر از رونالدو هســتند، پس باید نگاهمان را 
واقعی تر كنیم تا بتوانیم بر مشــکالت بهتر غلبه كنیم، اگر همیشه كمافسابق، 
همه تقصیرها را به گردن خــط حمله تیم مقابل بیاندازیم، خطاهای خودمان 
دیده نخواهد شــد و جهل مركب، عواقب ناخوشایندی خواهد داشت. به امید 
روزی كه مردم و مســولین ایران به یکدیگر اعتماد بیشــتری داشته باشند و 
باهم همراه و در مقابل تیم مقابل باشــند نه تســهیل گــر اقدامات مخرب او.

زن صیغه ای دوم حسن آقا و »جامعه زرد«
نشســته بود روبرویم و خیلی شــیرین و با ولع داشــت در مــورد زن صیغه 
ای دوم حســن آقــا صحبت می كرد. حســن آقا زنش مریض شــده بود و از 
پــا افتاده بــود. مدت ها صبر كــرد. البته به فکر ازدواج مجــدد نبود. اما یک 
روز كــه كركــره مغازه ســبزی فروشــی اش را مــی زند باال دختــری وارد 
مغــازه می شــود و مقــداری نعنا می خواهــد. نیم كیلو نعنا همــان و اینکه 
پونه نشســت پای ســفره عقد حســن آقــا. پونه نــام آن دختر جــوان بود. 
از ســیر تا پیاز ماجرا بــا ماكزیمم جزییات را دوســت داشــت برایم تعریف 
كنــد. یعنــی اگر بهــش فرصت مــی دادم تا رنگ ســفره عقــد را هم می 
خواســت برای مــن تعریف كنــد. صحبتش را كــه تمام كــرد )و به عبارت 
بهتــر صحبتــش را قطع كــردم(. نگاهش افتــاد به كتاب هــای روی میزم. 
دیــد دارم كتــاب هــای تاریخی و نشــریات اقتصاد سیاســی مــی خوانم. 
گفت خســته نمی شــوی این همه می خوانی؟ این ها اســمش رویش هست 
تاریخ كه تمام شده است. حاال اونها هر غلطی كردند، كردند. به ما چه؟ ولشون 
كن. االن رو بچســب! این سیاســت هم كه پدر و مادر نــدارد. در دو جمله و 
كمتر از ســی ثانیه پرونده دو رشته )تاریخ و اقتصادسیاسی( را در هم پیچید. 
احتماال همه ما اســم روزنامه نگاری زرد یا مجله زرد را شنیده ایم. خبرنگاری 

زرد به خبرها و خبرنگارانی اطالق می شــود كه پایشــان را از اصول حرفه ای 
و اخالقی روزنامه نگاری بیرون گذاشــته و در مورد موضوعاتی مانند مســایل 
اخالقی، خانوادگی، رسوایی و تهمت های جنسی، داللی تهمت و شبهه 
وارد كردن به دیگران یا دست آویز كردن موضوعات احساسی برای سوء 

استفاده بردن از آنها و افزایش تیراژ و میزان فروش، اطالق می گردد.
روزنامه های زرد در همه كشــورها هســتند. نگرانی آنجاست كه ما با 
جامعه زرد روبرو باشیم. این جامعه زرد است كه خطرناک است. جامعه 
ای كه برای داســتان های دختر وسطی حســین آقا، پسر شیشه ای 
حاج خانوم طبقه باالیی و ســایز .... فالن سلبریتی وقت بیشتری می 
گذارد تا بررســی صالحیت نمایندگان پارلمان و نمایندگان شورای 
شهر و روســتا و بررسی عملکرد آنان در عمل یک جامعه زرد است. 
جامعه زرد، جامعه ای اســت كــه به موضوعات پیــش پا افتاده، 
مســایل بی اهمیت، می پردازند و از مســایل عمیق در می مانند. 

چه می توان كرد؟
به نسبت یک قرن پیش، اكنون جامعه به بسیار بسیار با تحصیالت تر شده است. 
میزان كسانی كه تحصیالت تکمیلی دارند به وضوح چندین برابر شده است. اما 
مشکل آنجاست كه با همان نرخ این تحصیالت )مدرک رسمی( به سواد )فهم و 
درک عمیق( تبدیل نشده است. مشکل آن جاست كه من تخصصم تاریخ است 
و تو تخصص ات علوم سیاسی. تو به زبان تخصصی و در محدوده خاص خودت 
حرف می زنی و من نه آن را جذاب می یابم و نه آن را می فهمم. من نیز همین. 
وظیفه ماست سعی كنیم در هر جمعی كه می توانیم و در هر سطحی كه می 
شود، فهم و درک به جامعه تزریق كنیم به زبان ساده و كاربردی در مورد مهم 
ترین مسایل )و نه مساله نماها و شبه مساله ها(. اگر علوم سیاسی خوانده ایم 
بگوییم كه چرا حزب در بلندمدت از نان شــب هم واجب تر است. اگر اقتصاد 
خوانده ایم به زبان ســاده توضیــح دهیم كه وقتی همه ما چه دولتمردان، چه 
نماینــدگان مجلس و چه مردم كوچــه و بازار نگاه قلکی بــه بانک داریم در 
بلندمــدت چه بالیی ســر جامعه می آید. اگر جامعه شناســی خوانده ایم در 
مورد بروز و ظهور یقه طالیی ها صحبت كنیم. اگر حقوق خوانده ایم به مردم 
در مورد حقوق اساســی شــان آگاهی دهیم. اگر تاریخ خوانده ایم تذكر دهیم 
كه دقیقا 5، 10، 50 یا 100 ســال پیش همیــن موضوع پیش آمد، آن موقع 
واكنش نخبگان و جامعه چنین بود و ما دیگر چنین اشــتباهی را تکرار نکنیم.  
اگر این »دانش رســمی فردی« )تحصیالت( را به »فهم عمیق جمعی« تبدیل 
كنیم آنگاه از دل همین جامعه شــهردار بی ســواد، نماینده بی سواد، وزیر بی 
ســواد بر مسند قدرت خواهد نشست. چرا كه شهرداران، نمایندگان، وزیران از 
دل همین جامعه انتخاب می شوند.  از دل همین جامعه ای كه زن دوم صیغه 
ای حســن آقا را بیشتر از دســتاوردها، و دلنگرانی های امیركبیر می شناسد. 
شاید به خاطر همین باشد كه كسی گفته بود: ما ستم  را نشانه  گرفته  بودیم، اي  
كاش نخست  جهل  را نشانه می گرفتیم . مبارزه با فقر و فساد و تبعیض بدون فهم 
و سواد، منجر به بازتولید فقر و فساد و تبعیض به شیوه ای جدید خواهد شد.

خبرها به سرعت در فضای مجازی می گردد، چندین مدیر از فالن وزارت خانه، فالن سازمان ترک میز مقام می كنند 
و به شهرداری زنجان می روند. ما هم كه نه گور داریم و نه كفن، انگشت به هر در و پنجره می زنیم تا بیشتر در این 
فضا حقیقت را بیاییم. در والیت جمعیت احیاگران آینده خرقان یک ســری جلســات هم اندیشی، دست و پا كرده و 
تاكنون پنج جلسه تشکیل داده و اصل و اساس را گذارده بر این باور كه اتاق فکر مقامات بخشی، شهری و استانی باشند.
پنجمین نشست در مسجد الویر یکی از روستاهای بخش خرقان شهرستان زرندیه استان مركزی برقرار شد و پُرشمار عزیزان، 
به دعوت این جمعیت لبیک گفته و حضور یافتند. بر ما مسجل این گونه نشست ها كه هیچ قوه و ضمانت اجرایی ندارد ره به 
جایی نبرد و امروزه هم كه كسی به علم تجربه و حکم صدق بها نمی دهد پس برای انتخاباتیان محلی فرصت ایده عالی 
می باشد كه وعده به خواسته ها دهند و همین كه بر كرسی نشستند تو گویی نبودست هیچ آشنایی. 
بگذریم، مقامات شهری و استانی تشریف داشتند و نماینده مجلس هم خود را رساند...  چه گفتند 
بماند و چه شنیدند را هم ما بازگو نمی كنیم ولی یکی از خواسته ها این بود كه فرماندار زرندیه 
و بخشدار خرقان در حیات كاریشان نشان دادند قابلیت واال و باالیی دارند. پیشنهاد كردند، 
آزموده ایم كه این می گوئیم. فرماندار پُركار و تحصیل كرده و آشنا به زیر و بم استان را به جای 
بازنشسته نشانید و بخشدار مهربان و امینمان را در مقام فرمانداری. این پیشنهاد به عرض 
جناب كه رسید فرمودند پس من كجا نشینم؟! تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل
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خیلی ســال پیشتر جلوی آشپزخانه ما یک بوته شیرین بیان بود كه آرام در پای 
دیوار باغچه آرمیده و نه كردویی گرفته و نه با رشــدش مزاحم دیگر بوته ها می 
شــود و جالب آنکه این درختچه ها هیچگاه درو نمی شــد و به انبار برای علوفه 
نمی رفت. این بوته مشــتری پروپا قرصی می داشت بنام مسمه ننه. مشارالیها از 
برگ، ســاقه، ریشه گیاه برداشــته و تركیبی را درست می كرد كه عالج دردهای 
دردمندان روستای ما بود و آوازه دواجات مسمه ننه به اطراف پیچیده بود، هر چند 
هیچگاه ما دقیقا متوجه اعجازهای این گیاه نشــدیم. به روز صادركنندگان نمونه 
ســال در تاالر شــیک و آبرومند صدا و سیما جناب دكتر مجتبی تقی پور چونان 
همیشــه سر به زیر و غور در اندیشه برداشــت از گفتار دردمندان و مانع گذاران 
در راه تولید صادرات به لطف، حقیر را پذیرفت و اشــارت فرمودند دوربین به روی 
مهندس عبدالرسول تركمانی نشانه گیر كه توانسته ارمغانی خوش و محصوالتی 
بی همتا از كتاب های خوب بوعلی ســینا و علم فارابی و دكه عطار نیشــابوری را 
از میان تاریخ بیرون كشــد ودر ریشــمک محقق كند. امتثال امر كردم و بافتم.

عالمی خواهی از این عالم بدر
تا به كام دل كند سیر دگر 

عبدالرســول خان چه كردی تبارک اهلل. یک تنه به مصاف پرشــمار رقبا رفتی و 
به شــهادت مردم ســرزمین بوعلی پیروز آمدی كه این صدا از آرامش دردمندی 
شــنیدم. از یاد نبریم با بی خردی آنچه خود داشــتیم زبیگانه تمنا می كردیم و 
كنون به همت تو مجموعه ات ســهم ما از این صنعت به توان صد رســیده است. 
صنعت دارو كمتر از پتروشــیمی مواد اولیه تهیه می كند ســهم دارو از گیاه به 
افزون شــد به همت تو و البته پُرشــمار تقدیر و لوح تشــکر بدین شاهکارت در 

هر ســال شــمرده می شــود. بود درتاالر صدا و سیما
همزمــان بــا روز ملــي صــادرات در آیین بیســت و 

دومین ســالروز ملی صــادرات  كه با حضور دكتر 
اســحاق جهانگیری معــاون اول رییس جمهور 
و تعــدادي از مقامات كشــوري  در تهران ، مركز 
همایش های بین المللی صداو ســیما برگزار شد 

، شركت شــركت تولید و صادرات ریشــمک به  عنوان 

صادر كننده نمونه كشــوری معرفی شدو نشــان صادراتي، لوح سپاس و تندیس 
ویژه بــه مهندس عبدالرســول تركمانی مدیرعامل این شــركت اهــدا گردید.
ریشــمک اســب تیزتکی كه این روزها گوی چوگان را ربوده و طاق فلک را نشان 
كرده، آرام، دست زیر چانه در میان برگزیده ها نظاره گر رفت و آمدها و گفت ها. 
او می داند كه از یک من آرد، چه مقدار نان آید چون در این میدان كار اســت از 
زمین روزی می یابد . جوان برگزیده بازار ســرمایه انگشت اشاره بدو كرد و گفت 
تمثیــل این مــرد كار را بگیر و من در امتثال امر آنی كــردم كه فرموده بود. ولی 
مــرد كار مرد عاشــق كاری كند كه وزیر و وكیل بدو تحســین كنند. خدا قوت.

محصوالت صادراتی : پودر عصاره شیرین بیان * عصاره قالبی شیرین بیان
معرفی شركت:

 شــركت تولید و صادرات ریشمک در سال 1970 میالدی تاسیس شد. بعد از آن 
محصوالت متنوعی از شیرین بیان شامل پودر عصاره شیرین بیان و عصاره قالبی 
شــیرین بیان به كشورهایی از جمله، چین،  مصر، آلمان، فرانسه و ایاالت متحده 
آمریــکا صادر گردید. محصوالت تولیدی این شــركت صد در صد طبیعی بوده و 
این شــركت در سال های اخیر چندین بار به عنوان صادركننده ملی و یا استانی 
انتخاب گردیده است. توجه به مبانی علمی در خرید مواد اولیه طبیعی با بهترین 
كیفیت و فرآیند مطابق اصول استاندارد از جمله علل موفقیت این شركت می باشد.

شــركت تولیــد و صــادرات ریشــمک )ســهامي عــام( در تاریــخ 1348 در 
تهــران بــه ثبــت رســیده و در ســال 1350 پس از انتقــال دفتر شــركت از 
تهــران بــه شــیراز در اداره ثبت شــركتهاي شــیراز به ثبت رســیده اســت.

فعالیت اصلی شركت
ایجاد،تاســیس و تصدي واحدهــاي تولیدي،صنعتي،بازرگاني و خدماتي 
مرتبط با انــواع ،فرآورده هــاي گیاهي،غذایي و دارویــي و نیز مبادرت 
بــه هرگونــه عملیــات مالي،بازرگاني و نیــز خرید 
و فــروش كاال در داخــل و خــارج از كشــور.

اهداف شركت 
- افزایش تولید و توســعه و تنوع آن با توجه 
به ظرفیت كارخانه و حفظ كیفیت محصول

مهندس عبدالرسول ترکمانی ریشمک را به رخ صادرات 
کشید و کاربرد درمانی داروهای گیاهی به میان گذارد

تولید و صادرات ریشمك
مدیرعامل: عبدالرسول تركمانی

سال تاسیس:
 1348 

محصوالت صادراتی : 
پودر عصاره شیرین بیان * عصاره قالبی شیرین بیان

برندهای ثبت شده :
 ریشمك

گواهینامه های اخذ شده :
 استاندارد ملی تشویقی ایران
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بد نیست مصاحبه خواندنی مدیرعامل ریشمک كه در 26 امین نشست یک دیدار 
یک عرضه، در شــركت فرابورس ایران در خصوص عملکرد این شركت در جمع 
خبرنگاران و فعاالن بازار سرمایه توضیحاتی را ارائه داد را باری دیگر بخوانیم و بیاموزیم.

عبدالرســول تركمانی در ابتدای جلسه در خصوص معنی نام این شركت گفت: 
ریشــمک از تركیب ریش به معنی ریشــه و مک به معنی شیرین بیان تشکیل 

شــده اســت و تخصص این شــركت در زمینه 
تولید پودر و عصاره جامد شــیرین بیان است. 
وی ادامــه داد: ایــن محصول در تولیــد انواع 
شیرینی و شکالت، نوشــابه و تركیبات دارویی 
و آرایشــی كاربــرد دارد و عمــده تولیــدات 
مــا صادراتی اســت. تركمانی گفت: شــركت 
زرقــان زیر مجموعه ریشــمک هم بــه تولید 
عصاره و پودر شــیرین بیان مشــغول اســت.

او ادامــه داد: همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه شــركت اصلــی در مركــز 
كار  دســتور  در  كارخانــه  انتقــال  برنامــه  دارد،  قــرار  شــیراز  شــهر 
اســت و واحــد جدیــد در دهــه فجر ســال جــاری افتتــاح خواهد شــد.

بــه مســاحت 11 هکتــار  ادامــه داد: كارخانــه جدیــد در زمینــی  وی 
تولیــد  ظرفیــت  و  اســت  واقــع  شــیراز  شــهر  كیلومتــری   40 در 
ســاالنه 3000 تــن در قالــب دو خــط تولیــدی فعــال خواهــد شــد.
او گفت: یک خط تولید مجموعه با ماشین آالت جدید خواهد بود و پس از راه اندازی 
این خط، خط فعلی به محل جدید منتقل خواهد شــد، خط فعلی با تکنولوژی 

آمریکا و ماشین آالت هلندی است و محصوالت با كیفیت بسیار خوبی تولید می 
كند، كیفیت تولیدات مجموعه ریشــمک در بازار های جهانی مورد تایید است.

مدیــر عامل ریشــمک گفت: تاكنــون 18 میلیارد تومان بــرای احداث واحد 
جدید ســرمایه گذاری شــده و محل تامین اعتبار هم فــروش كارخانه فعلی 
اســت، به ارزش 50 میلیارد تومان كه به ســهامدار عمده واگذار شــده است.

وی در خصــوص توقــف احتمالــی تولید در 
هنگام جابجایی هم گفــت: در درجه اول واحد 
زرقان تولید خواهد داشــت و ضمنا تولید واحد 
اول تا زمــان راه اندازی تولیــد كارهانه جدید 
ادامــه خواهد داشــت و در ســال مالی جاری 
تاكنــون 1000 تن تولید محقق شــده اســت 
و نگرانــی ای از بابــت تحقق بودجــه نداریم.

خصــوص  در  ریشــمک  عامــل  مدیــر 
علــت واردات ریشــه شــیرین بیان هــم گفت: تولید این ریشــه بیشــتر در 
اســتان فــارس اســت و برای آنکــه دالالن بــازار خرید مــاده اولیــه را داغ 
نکننــد اقدام بــه واردات می كنیــم تا هزینه هــای تولید ما افزایــش نیابد.  
تركمانی همچنین در خصوص برنامه افزایش سرمایه و مقاصد صادراتی هم گفت: برای 
افزایش سرمایه برنامه داریم و پس از اخذ مجوز های الزم این كارعملیاتی خواهد شد. 
وی تصریح كرد: تولیدات ما به كشور های اروپایی از جمله آلمان ، ایتالیا، انگلیس و 
... صادر می شود و تقریبا تمام تولید مجموعه صادراتی است، تولیدات ما ابتدا به دبی 
صادر و پس از تغییراتی در بسته بندی به مقاصد صادراتی مد نظر منتقل می شود.

تمام تولید مجموعه ما صادراتی است
هیچ نگرانی بابت تحقق بودجه نداریم

افزایش سرمایه هم می دهیم 

- تالش و كوشش در جهت افزایش قیمت فروش محصول 
- صرفه جویي و كاهش آن دسته از هزینه هایي كه امر تولید را مواجه با اشکال نمي سازند
- واردات مــاده اولیــه از خــارج از كشــور در صــورت مقرون بــه صرفه بودن

چشم انداز های آتی شركت : 
به نظر این شركت با توجه به عوامل موثری كه در سطح اقتصاد كالن شركت رخ 
داده از جمله جابجایی و انتقال كارخانه به محل جدید خارج از شهر شیراز، برنامه 
افزایش تولید و صادرات شــركت و استفاده از ماشین آالت جدید و بهتر ، شرایط 
مطلوبی برای این دوره پیش بینی می گردد. هیات مدیره شركت بر اساس چشم انداز 
5 ساله ، چشم انداز شركت را در دوره آتی تدوین كه اهم آن به شرح زیر می باشد:
- تکمیل و به بهره برداری رساندن كارخانه جدید در لپویی ) خارج از شهر شیراز(

-  انتقال و جابجایی از شیراز به لپویی

-  رسوخ در بازار و افزایش سهم از بازار شیرین بیان
-  حفظ پیشتازی كیفیت در بازار شیرین بیان 

-  كاهش ریسک با افزایش تنوع تولیدات شركت
-  مدیریت بهای تمام شده و افزایش حاشیه فروش

- جذب و به كارگیری نیروی انسانی برخوردار از دانش روز
ICT افزایش كنترل های هوشمند با استفاده از روش های نوین كاربردی -

- آموزش مستمر و ارتقاء مسئولیت پذیری كاركنان
- تنوع بخشی به خریداران محصوالت

- رشد فروش و ارزآوری
- رشد سودآوری

- وصول مطالبات و پایین آوردن دوره وصول مطالبات
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هدف کسب سود نیست
افزایش صادرات غیرنفتی راهبرد  اگزیم بانک توسعه صادرات

دكتــر علی صالح آبــادی مدیرعامل بانک توســعه صــادرات ایران اولویــت اول این باک 
را بــه عنوان تنهــا بانک تخصصی حامی صادركنندگان در كشــور، هماننــد دیگر اگزیم 
بانــک های جهان افزایش ســطح صادرات غیرنفتی كشــور عنوان كرد و گفــت: در واقع 
وجــه تمایز اگزیم بانــک از بانک هــای تجاری ، همین امر اســت . بانک هــای تجاری 
در پی كســب ســود هســتند، اما در اگزیم بانک ها، كسب ســود هدف محوری نیست.
به بهانه فرارســیدن روز ملی صادرات با یکی از برترین مدیران بانکی كشــور كفت و گویی 
در خصوص صادرات غیرنفتی انجام داده ایم كه متن گفت و گو به شــرح ذیل می باشــد:

فلسفه شكل گیری بانك توسعه صادرات به عنوان اگزیم بانك ایران چیست؟
بانک توســعه صــادرات ایــران یک بانــک دولتی و در عیــن حال تخصصی و توســعه 
ای اســت. اگزیــم بانکهــا در دنیــا به عنوان پشــتیبانی كننــده از صــادرات و واردات و 
حامی سیاســتهای دولــت در زمینه تحقق اهداف تجــارت خارجی تعریف می شــوند.
بانک توسعه صادرات ایران هم بعنوان اگزیم بانک ایران با هدف توسعه صادرات غیرنفتی ایجاد و با ارائه 
خدمات بانکی تخصصی ریالی و ارزی نظیر اعطای تسهیالت، اعتبارات اسنادی، نقل و انتقاالت ارزی، 
روابط كارگزاری، ضمانت نامه ها و غیره موجبات تسهیل در روند صادرات كاال و خدمات شده است.

زمینه های تخصصی بانك توسعه صادرات و بازارهای هدف را تشریح بفرمایید.
بانک توسعه صادراتایران با توجه به بازارهای هدف صادرات خدمات ایران در كشورهای آسیایی 
)عمدتا كشورهای همسایه(، آفریقایی و آمریکای جنوبی نسبت به ارائه تسهیالت و مشاوره 
های تخصصی در زمینه خدمات فنی مهندســی در بخش های سد و نیروگاه، محصوالت 
صنعتی، راه ســازی، تجهیزات بــرق، آب و فاضالب، تجهیزات نیروگاه گازی، بهداشــت و 
ورزش، تجهیزات ذخیره ســازی غالت و انرژی اقدام نموده كه نمونه ای از آن را می توان به 
احداث سد و نیروگاه در تاجیکستان، بازسازی و نوسازی جاده هرات- ترفندی در افغانستان 
، احداث خط انتقال برق 2220 كیلو ولت در پاكســتان و غیره اشــاره كرد. در مجموع می 
توان گفت بالغ بر 90 طرح در بیش از 30 كشــور توســط این بانک تامین مالی شده است.

قراردادهایی هم بانكهای خارجی در قلب فاینانس و ریفاینانس منعقد كردید؟
بلی ، پیرو مذاكرات و پیگیریهای انجام شده با بانکهای مختلف خارجی و همچنین هماهنگی 
با بانک مركزی جمهوری اســالمی ایران، در ســال گذشــته قراردادهای دریافت خطوط 
اعتبــاری ریفاینانس )كوتاه مدت( به منظور تامین مالــی و واردات كاالها و خدمات با دوره 
بازپرداخت حداكثر یک ســال مورد استفاده قرار می گیرد. براساس سیاستهای ابالغی بانک 
مركزی جمهوری اســالمی ایــران این خطوط برای تامین مالی واردات كاالهای اساســی، 
مواداولیه، دارو و تجهیزات پزشکی و با اخذ مجوز از وزارتخانه ذیربط وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی برای دارو و تجهیزات پزشــکی، وزارت جهاد كشاورزی برای محصوالت 
مرتبــط با كشــاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ســایر كاالها امکان پذیر می 
باشــد. همچنین قــرارداد با بانکهایی چون بانک تجارت پاریس بــه مبلغ 25 میلیون یورو 
اگزیم بانک كره جنوبی 100میلیون دالر با ابراز پرداخت اعتبار اســنادی منعقد شده است.
همچنین قرارداد ریفاینانس با اكوبانک تركیه به مبلغ 25 میلیون یورو امضاء شــده اســت. 
بعــالوه دریافت خطوط اعتبار كوتاه مدت از بانکهای اگزیم بانک روســیه، میربیزنس بانک 
مســکو، ملت ســئول نیز در برنامه كار بانک قرار دارد. خطوط اعتباری ریفاینانس با در نظر 
گرفتن این امر كه نرخ سودشــان نســبت به نرخ سود تسهیالت داخل كشور)ریالی( بسیار 
كمتر اســت . میتوانند كمک موثری برای تجار جهت كاهش هزینه ای تمام شــده باشند.

از ســوی دیگر خطوط دریافتی میــان و بلندمدت با فاینانس نیز بــه منظور تامین مالی 
واردات كاالهای ســرمایه ایو خدمات و با اجرای طرح در كشــور با دوره بازپرداخت بیش از 
یک ســال مورد اســتفاده قرار می گیرد كه این تسهیالت معموال با محوریت بانک مركزی 
جمهوری اســالمی ایران، با تضمین دولتی و با مشــاركت ســایر بانکها اعطــاء می گردد. 
قراردادهای منعقده بانک توســعه صــادرات در این زمینه شــامل اگزیم بانک كره جنوبی 
)میان و بلندمدت( به مبلغ 8 یورو، موسســه تامین مالی چیــن CIT - Trust IC )میان 
و بلندمــدت( به مبلغ 10 میلیارد یورو، بانک اوبر اتریش Ober Bank )میان و بلندمدت( 
به مبلغ 1 میلیارد یورو است. همچنین قرارداد بدون سقف با اگزیم بانک روسیه را می توان 
اشاره نمود. نرخ سود و دوره بازپرداخت بصورت موردی در هر قرارداد فرعی تعیین می شود.
این بانك برخالف سایر بانكها یك بانك شعبه محور نیست. یعنی سپرده گذاران 
سهم كمی در تامین منابع دارند. منابع بانك توسعه صادرات از كجا تامین می شود؟

ایــن بانک بــا اســتفاده از منابــع دولتی نظیــر منابع صندوق توســعه ملــی، خطوط 

اعتبــاری بانــک مركزی و خطــوط اعتباری بین المللی و اســتفاده از شــیوه های نوین 
خدمــات بانکی نظیــر بانکداری شــركتی به ارائــه خدمات به مشــتریان می پــردازد.

دگیر منابع عمده درآمدی بانک توسعه صادرات ایران شامل سود دریافتی از محل پرداخت 
تســهیالت صادراتی )ریالی و ارزی(، ســود حاصل از ارائه خدمات و دریافت كارمزد اســت.

اولویت اول بانک توســعه صادرات ایران به عنوان تنها بانک تخصصی حامی صادركنندگان 
در كشــور همانند دیگر اگزیم بانک های جهان، افزایش ســطح صادرات غیرنفتی كشــور 
اســت. در واقع وجــه تمایز اگزیم بانک از بانک های تجاری، همین امر اســت ، بانک های 
تجاری در پی كســب سود هستند. اما در اگزیم بانک ها كسب سود هدف محوری نیست.
با توجه به آنکه تامین مالی صادركنندگان غیرنفتی، مهمترین وظیفه بانک توسعه صادرات ایران 
است. اعطای تسهبات ریالی و ارزی ، مهمترین خدمت این بانک است. در همین راستا نیز مهمترین 
منبع درآمدی بانک، سود دریافتی از محل ارائه خدمات و تسهیالت به صادركنندگان است.

درباره وضعیت مراودات بین المللی بانك توسعه صادرات صحبت كنید.
اصوال برقراری و توســعه روابط كارگزاری با بانکهای دنیا تحت تاثیر مستقیم روابط سیاسی 
كشــورهای ذیربط اســت. لذا با توجه به باقی ماندن تحریم های آمریکا علیه ایران و خروج 
آمریکا از برجام و نیز سایر چالشهای بین المللی، سخت گیری بانکها در رعایت قوانینی مانند 
مبارزه با پولشویی و در مجموع تطبیق ، قانون FATCA و احتیاط و اجتناب بانکهای بزرگ 
و سایر بانکهای وابسته آنها به همکاری با ایران، برنامه های توسعه روابط بین الملل بانکهای 
ایرانی و از جمله این بانک با محدودیت هایی مواجه اســت ولی در چارچوب محدودیتهای 
مورد اشــاره حداكثر تالش در راســتای حفظ نگهداری و توســعه روابط مطلوب و پایدار با 
كارگــزاران فعلی بانک بوده ضمن اینکه برنامه ریزی الزم جهت برقراری روابط كارگزاری در 
كشورهای هدف بانک و خالصه در كشرهای هدف بسته صادرات غیرنفتی انجام پذیرفته است.
وضعیت تامین اعتبار بانك توسعه صادرات به طور مقایسه ای با سال گذشته چگونه است؟
در حال حاضر آمار تســهیالت بانک توســعه صادرات ایران تاثیر عمده ای از نوسانات ارزی 
نپذیرفته است. كل تســهیالت اعطایی ریالی و ارزی در پایان اسفند ماه بیش از 195 هزار 
میلیارد ریال بوده كه این رقم در پایان شــهریور 97 بالغ بر 209 هزار میلیارد ریال اســت.
تسهیالت اعطایی ارزی پرداخت شده در شهریور از ابتدای سال تاكنون نزدیک به 126 هزار میلیارد ریال 
بوده است. در حالیکه این رقم در پایان اسفند 96 قریب به 116 هزار میلیارد ریال محاسبه شده است.
در حال حاضر مشكالت بانك توسعه صادرات در تامین مالی ارزی صادركنندگان چیست؟
باید اذعان داشت نوسانات نرخ ارز از عوامل مهم تاثیرگذار برفعالیت بانکهاست و به عنوان یک منشا 
ریسک می تواند از جنبه های مختلف، بسیاری از تعامالت ارزی بانک همچون اعطای تسهیالت، 
وثایق ماخوذه و نحوه ارائهخدمات از سوی بانکها را تحت الشعاع قرار دهد. بطوریکه اهمیت مدیریت 
مطلوب منابع ارزی و ریسکهای مترتبه را بیش از پیش نمایان می سازد. زمانی كه صادركنندگان 
می خواهند تسهیالت ارزی را به بانک بازپرداخت كنند ممکن است نرخ ارز تفاوت قابل مالحظه 
ای پیدا كند یعنی زمانی كه از ارز استفاده كردند نرخ عدد خاصی بوده و زمانی كه می خواند 
تسهیالت ارزی را بازپرداخت كنند نرخ ارز عدد دیگری را نشان می دهد از طرفی دیگر یکی 
از محدودیت های سرمایه گذاری خارجی در كشور هم، مکانیزم پوشش ریسک نرخ ارز است.
قوانین و اسناد باالدستی هم برای بانك توسعه صادرات برنامه هایی را تعیین كرده 

است، مهمترین این برنامه ها كدامند؟
بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب قوانین و اسناد باالدستی )سند چشم انداز 20 ساله 
كشــور، برنامه جامع اصالح نظام اداری مصوبه هیات وزیران، قانون برنامه پنج ســاله ششم 
توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اســالمی ایران، قانون مدیریت خدمات 
كشوری و ...( یکســری اهداف ، برنامه ها و اقدامات اجرایی برای واحدهای مختلف خود در 
سال 1397 مشــخص نموده است. از جمله برنامه های بانک در حوزه امور اعتباری تمدید 
و اخــذ خطوط اعتبــاری ارزی برای حمایت از صادرات كاال و خدمات فنی و مهندســی و 
افزایش سهم تسهیالت اعطایی بانک از محل صندوق توسعه ملی )ارزی و ریالی( می باشد 
كه بدین منظور دســتیابی به الگوی بهینه تخصیص منابع با بررسی توزیع بخشی پرتفوی 
بانک در دســتوركار قرار دارد. همچنین در حوزه امور بین الملل و همکاری خارجی، تداوم 
انعقــاد قراردادهای اعتبار خریدار و اجرایی ســاختن فاینانس ها و ریفاینانس های خارجی 
اخذ شــده )از كشــورهای اروپایی، چین، كــره و ...( از مهمترین برنامه هــای بانک بوده و 
خدمات بانکی نظیر اعتبارات اســنادی صادراتی و وارداتی، بروات، ضمانت نامه های ارزی و 
ریالــی در حداقل زمان ممکن و با بهترین كیفیت نیز در ســال 97 مد نظر قرار می گیرد.

قابل ذكر اســت برای تحقق برنامــه های فوق وجود 
بســترهای نرم افزاری و ســخت افزاری در حوزه 
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و بانکــداری 
الکترونیک الزم اســت كه در این حوزه پیاده 
سازی و اخذ گواهینامه مدیریت امنیت اطالعات 
)ISMS( و همچنین نصب و راه اندازی سامانه 
جامــع مانیتورینگ و نظــارت غیرحضوری 

بازرســی، از دیگر برنامه های بانک خواهد بود.
در نهایــت ، پیگیــری برای وصــول مطالبات 
معوق و همچنین افزایش سرمایه بانک از دیگر 

برنامه ها و اقدامات بانک برای ســال 97 می باشــد.
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بشناسیم مهندس  احمد بدیعی را
به همت این بزرگ مرد است که زعفران ایران در بازار جهان سهمی درخور دارد

بازرگانی بدیعی
مدیرعامل: احمد بدیعی

سال تاسیس:
 1368 

محصوالت صادراتی : 
زعفران

برندهای ثبت شده :
badiee -بدیعی - زرنما- ثناء - وزرا

گواهینامه های اخذ شده :
ایزو 9001  - 2015 و ایزو 22000 - 2005

همزمــان بــا روز ملي صــادرات در آیین بیســت و دومین ســالروز ملی 
صــادرات  كــه با حضــور دكتر اســحاق جهانگیــری معــاون اول رییس 
جمهــور و تعــدادي از مقامات كشــوري  در تهران ، مركــز همایش های 
بین المللی صداو ســیما  برگزار شــد ، شــركت زعفــران بدیعی به  عنوان 
صادر كننده نمونه كشــوری معرفی شــدو نشــان صادراتي ، لوح سپاس و 
تندیس ویژه به  مهندس  احمد بدیعی مدیرعامل این شــركت اهدا گردید

شركت: معرفی 
شــركت زعفران بدیعی در ســال 1369 توســط احمد بدیعــی به منظور 
هدف قــراردادن بازارهای بین المللــی با تضمین كیفیتــی عالی بنا نهاده 
شــد. زعفران بدیعی با داشــتن دفاتری  در مشــهد، قائــن، تربت و دیگر 
شــهرهای جنوب خراســان و همچنین با در اختیار داشــتن مزارع زعفران 
در این شــهرها توانســته عالوه بر پوشــش نیازهای بــازار داخلی به دیگر 
كشــورهای جهان نیــز محصول خــود را بهتریــن كیفیت صــادر نماید. 
زعفــران بدیعــی بــا تضمیــن كیفیت محصــوالت خــود و دادن خدمات 
عالی به مشــتریان دارای اعتبــاری بین المللی در عرصــه صادرات زعفران 
به بیش از 30 كشــور می باشــد كه محصوالت این شــركت بــا برندهای 
بدیعــی ، زرنمــا، وزرا و ثنــا به دیگر كشــورهای جهان صــادر می گردد.

انواع زعفران بدیعی
نگین زعفران سوپر 

در ایــن نوع زعفران ســه رشــته كالله به هم متصل اســت، كــه این امر 
باعث می شــود رشــته های كالله داخل هم كالف می شــوند و از زیباتر 
به نظر بیایند و حجم بیشــتری داشــته باشــند. به همیــن دلیل این نوع 
زعفران نســبت به ســایر انواع از بازار پســندی بیشــتری برخوردار است 
و در نتیجــه قیمــت بیشــتری دارد. این نوع زعفران در دســته پوشــالی 
قــرار مــی گیــرد. اكولــوژی منطقــه كشــت، داشــت)آبیاری و كود( و 
برداشــت مناســب، روش خشــک كردن در تهیه و دســتیابی به زعفران 
ســوپرنگین )زعفــران قلمــدار( از عوامل اساســی و تعیین كننده اســت.

نگین زعفران 
در ایــن نوع زعفــران هم دقیقــا مانند زعفران ســوپرنگین رشــته های 
كاللــه به هــم متصل اســت. تنهــا تفــاوت آنها در رشــته هاســت. در 
زعفــران نگیــن رشــته ها كوتــاه تــر و ظریف تــر اســت و در نتیجه از 
نظــر كیفیــت و قیمــت بعــد از زعفــران ســوپرنگین قــرار مــی گیرد.

زعفران سرگل
در ایــن زعفران، خامه ها كال حذف می شــوند و زعفــران خالص حاصل 
مــی شــود. این نوع زعفــران را ســرگل، ســرقلم، سرریشــه وممتاز می 
نامند )زعفران رشــتهای بریده(. شکســتگی دربین رشــته هــا دیده نمی 
شــود. معــادل زعفــران coupe در نامگــذاری بیــن المللی می باشــد.

دیگر زعفران های ارایه شده در شركت بدیعی:
پوشال زعفران 
زعفران دسته
یا سفید كنج 
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نقل خوش هلدینگی كه غریب به 45 درصد بازار سیمان را می دارد و آشناهایی بر مسند 
نشانده كه براستی حقیقت جو و صفاكیش می باشند نقلی است خوش و دلربا.

ســیمان فارس و خوزستان نامی به اعتبار كشــور و ملتی می باشد كه توانسته عالوه بر 
خودكفایی در این حاصل كانی در بازارهای جهانی جایی بر خود باز كند. در جمع هلدینگ 
حاضرین از قدیمی ترین صنعت ســیمان تا یافته های نوین دانش فنی جهانی با چسب 
محکم خرد جمعی باعث شــده كه دانش ایرانی به جهان آكادمی نشیند و این دكترین، 
ایران را صادركننده اول سازد. جا دارد از كاركنان و مدیران تالشگر این صنعت بخصوص 
مدیران ارشد تقدیر و تشکر نماییم كه در این بازار وانفسا در صنعت كانی برای شركت ها 
راهبردهایی را معین ساخته اند تا در كنار حفظ اشتغال زایی ها و مولدسازی در رضایت از 

كیفیت محصول و كمیت حضور در بازار، زیر مجموعه ها افتخار حاصل سازند.
مجمع عمومی عادی سالیانه شركت سیمان فارس و خوزستان)سهامی عام( مورخ 1397/06/10 
در محل سالن آزادگان مركز همایش هاي بین المللي پژوهشگاه صنعت نفت تشکیل گردید. 
در ایــن مجمع كه با حضور 72/18 درصد ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاســت مجمع برعهــده آقای بهروز خالق ویــردي بود، كه جنابان ســعید حیدري و 

امیــر قرنلــي در مقــام نظــار اول و دوم و آقــای عباس 
صفاكیش بــه عنــوان دبیر مجمــع انتخــاب گردیدند.
درادامه با قرائت گــزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 
1396/12/29 و پس از اســتماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم 
ســود 70 ریال به ازای هر ســهم به كار خــود پایان دادند.

مدیرعامل هلدینگ سیمان فارس وخوزستان با اشاره به ظرفیت 
مازاد 50 درصدی صنعت سیمان كشور گفت:در شرایط بلوغ و 
رشد كنونی صنعت سیمان و ظرفیت باالی تولید كارخانجات 
سیمان، قیمت گذاری سیمان بی مفهوم بوده و ضروری است 
سیمان از بند قیمت گذاری و اسارت هرچه زودتر آزاد شود.
مهندس عباس صفاكیش در مجمع عمومی ساالنه سفارس 
افزود:با كنترل موثر بر تعداد 12 شركت سیمان خاكستری 
و ســفید، به عنوان یکی از شــركت های مطــرح در تولید 
سیمان فعالیت كرده و باالترین ســهم بازار را در بین سایر 
گروه های تولید سیمان كشور به خود اختصاص داده است.
وی گفت: شركت همواره استراتژی حفظ و افزایش سهم خود 
در بازار سیمان و اقدامات اساسی برای افزایش ارزش خالص 
داراییهای شركت )N.A.V( در بازار سرمایه و استفاده بهینه از 
فرصت های موجود بازار را مدنظر قرار داده و با ظرفیت اسمی 
18 میلیون تن معادل 20 درصد تولید كشور را در اختیار دارد.
نایب رییس انجمن صنفی كارفرمایان صنعت سیمان كشور 

بیان كرد: به رغم مشــکالت اقتصادی بســیاری كه به صورت سیستماتیک در سال های 
گذشــته بر این صنعت اثر گذاشته كه عمده آن در چالش های كالن اقتصادی و شرایط 
حاكم بر كســب و كار و ســودآوری بنگاه های ســرمایه پذیر خالصه میشود، ركود بخش 
مسکن، كاهش پروژه های عمرانی، فقدان بازارهای هدف صادراتی، توانسته است با اعمال 
كنترل در اداره شركت های تابعه زیرمجموعه در سال 96 جمعا 11.5 میلیون تن تولید و 
تحویل داشــته باشد كه مقدار 90/4 درصد آن در بازار داخل، 9/6 درصد بقیه صادر شده 
و مقدار 20/5 درصد سیمان تولید و تحویل شده كشور را از آن این هلدینگ بوده است.

صفاكیــش ادامه داد: امید آن میرود كه با تداوم فعالیت شــركت در مســیر برنامه های 
راهبردی، ســال مالــی جدید برای ســهامداران همراه با توفیق و خیر و بركت باشــد.
وی به چشــم انداز مجموعه اشــاره كرد و گفت :این هلدینگ به عنوان برترین هلدینگ 
تخصصی ســیمان و محصوالت جانبی در كشــور، با توســعه روزافــزون فعالیت های 
بین المللی و محبوب ذی نفعان به ویژه ســهامداران، مشتریان و كاركنان همواره در بهبود 
فرآیندها ، ارزش آفرینی ، اعمال نوآوری و توســعه پایدار پیشتازو  پیشاهنگ بوده است.
مهنــدس صفاكیش افزود :ما یک هلدینگ تخصصی در صنعت ســیمان و محصوالت 

جانبی هستیم كه فلسفه وجودی ما، سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی و باالدستی، 
تولید و مدیریت زنجیره ارزش در صنعت ســیمان، ارزش آفرینی در شــركت های تابعه 
اســت و در زمینه های سرمایه گذاری، ســرمایه پذیری، انتقال تکنولوژی در زمینه تولید 
انواع ســیمان و محصوالت جانبی ؛ توسعه و بهینه ســازی پورتفوی سرمایه گذاری ها در 
صنعت ســیمان ، تولید ســیمان و محصوالت جانبی و ارائه خدمات مهندسی و فنی به 
مشــتریان و مصرف كنندگان فعالیت میکنیم. وی همچنین مشتری مداری ، كار تیمی 
،اخالق حرفه ای )تجاری( ، توســعه پایدار )حفظ محیط زیســت( و  پاســخگویی  را از 
مهمترین ارزشــهای محوری هلدینگ فارس و خوزســتان و ســیمان تامین برشمرد.

مهندس صفاكیش با اشاره برنامه های مدون هیات مدیره بخصوص مدیریت و ساماندهی 
پورتفوی هلدینگ تصریح كرد: بهره مندی از تجارت ســیمان، سرمایه گذاری و مشاركت 
در توسعه كسب و كارهای مرتبط و تکمیل زنجیره ارزش ،  شناسایی و توسعه زمینه های 
هم افزایی مثل خرید مشترک، انبار مجازی ، نهادینه سازی فرآیندهای ارزش آفرینی مانند 
الگوبرداری داخلی و بیرونی و اعمال نظارت های موثر ،  ایجاد و ارتقای قابلیت های جدید 
در ســتاد ، بهبود و تقویت فرهنگ سازمانی ، تقویت جایگاه رقابتی و ارزش پیشنهادی 
با مشــتریان مثل برندســازی و تقویت طرح شمس و  توســعه مدیران، استعدادیابی و 
جانشــین پروری، افزایش فعالیت های بین المللی و توسعه 
صادرات، فــروش دارایی های غیرمولد مثل زمین در برخی 
شركت های تابعه از مهمترین راهبرهای این هلدینگ است .
مدیرعامل هلدینگ فارس و خوزستان ، بازنگری برنامه های 
استراتژیک شركت های تابعه براساس شاخص های راهبردی و 
مدل BSC با استفاده از جداول TLR. و تشکیل كارگروه های 
هم اندیشی وجلسات بررسی عملکرد میان دوره ای سه ماهه، 
شش ماهه، نه ماهه و بودجه ساالنه شركت های گروه ، اعمال 
مدیریت بر تولید و فروش در شركت های تحت پوشش،  تاكید 
بر تولید سیمان های پوزوالنی و آمیخته به منظور كاهش بهای 
تمام شــده ، پیگیری فروش دارایی های غیرمولد و مازاد بر 
نیازبه منظور تامین بخشی از نیازهای مالی ، ایجاد هم افزایی، 
به عنوان یکی از استراتژی های اصلی، به منظور ایجاد ارزش 
افزوده ،  رسیدگی به وضعیت تامین مواد اولیه اصلی تولید 
شركت های تابعه و پیگیری جهت رفع مشکالت آنها جهت 
استمرار تولید در بلندمدت شركت ها و ارتقای كیفیت  كاهش 
قیمت تمام شــده ،  ممیزی هــای كنترل كیفیت، فرآیند 
دركارخانه های سیمان و فیلتراسیون در شركت های تابعه از 
اهم اقدامات مالی این هلدینگ در سال مالی گذشته عنوان كرد. 
مهندس صفا كیش به جایگاه هلدینگ در صنعت سیمان 
اشــاره كرد و افزود :شركت سیمان فارس و خوزستان یک 
بنگاه اقتصادی اســت كه با مشاركت در سهام شركت های 
ســیمانی درآمد خود را ازطریق ســهم سود از شركت های 
سرمایه پذیر تامین می كند و میزان فروش سیمان و كلینکر 
شركت های تابعه در سال 1396 جمعا بالغ بر 13/2 میلیون تن بوده كه نسبت به مدت 
مشــابه ســال قبل حدود 0/9 درصد افزایش داشته اســت.وی گفت : سهم بازار داخلی 
هلدینگ در ســال 1396 با مبلغ فروش 11.457 میلیارد ریال حدود 20/5 درصد بوده 
كه نســبت به سایر شركت های سرمایه گذاری در صنعت ســیمان در رده اول قرار دارد.
مدیرعامل هلدینگ فارس و خوزستان تصریح كرد: استمرار شرایط ركود اقتصادی در كشور، 
ركود در بخش مسکن، ركود در فعالیت های عمرانی و عدم شروع پروژه ها و طرح های جدید، 
رقابت شدید بین عرضه كنندگان سیمان در كشور، اجرای سیاست توقف تولید برای كاهش 
میزان انباشت محصول و جلوگیری از محصول فاقد كیفیت به بازار، باال بودن ریسک در 
كشورهای همسایه و ضعف شدید در ناوگان حملونقل باعث شده است كه سهم هلدینگ 
نسبت به سال قبل كاهش یابد و صادرات سیمان و كلینکر شركت های تابعه در سال 1396 
به میزان 2/7 میلیون تن شامل مقدار 1/1 تن سیمان و مقدار 1/5 تن كلینکر بوده است.
نایب رییس انجمن صنفی كارفرمایان صنعت ســیمان كشــور گفت:با به ثمر رسیدن 
ســرمایه گذاری های انجام شــده در صنعت سیمان و پیشــی گرفتن عرضه نسبت به 
تقاضا از ســال 1387 به تدریج صادرات سیمان آزاد شــد و در سال 1396 به رغم مقدار 

سیمان فارس و خوزستان نامی به اعتبار کشور و ملت
دکترین مهندس صفاکیش برای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی
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این هلدینگ به عنــوان برترین هلدینگ 
تخصصی ســیمان و محصوالت جانبی در 
كشــور، با توســعه روزافزون فعالیت های 
بین المللــی و محبوب ذی نفعــان به ویژه 
سهامداران، مشتریان و كاركنان همواره در 
بهبود فرآیندها ، ارزش آفرینی ، اعمال نوآوری 
و توسعه پایدار پیشتاز و پیشاهنگ بوده است.
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12 میلیون تن صادرات ســیمان و كلینکر كه معادل 19/3 درصد تولید كشــور اســت 
كارخانه های ســیمانی با مقدار 14/7 میلیون تن انباشــت مجموع ســیمان و كلینکر 
مواجه بوده اند و در ســال مذكور تعداد زیادی از كارخانه هــا برنامه ریزی برای اعمال دو 
دوره توقف كردند. در فصل تابســتان همزمان با افزایش مصرف برق در كشــور با توقف 
بخش تولید كلینکر و مراعات ســاعات پیک از مشــوق های وزارت نیرو اســتفاده كرده 
و در فصل ســرما همزمان با قطع گاز از مصرف ســوخت جایگزین )مــازوت( به دلیل 
تحمیل هزینه حمل از مراكز تامین تا كارخانه ها نیز كه از اوایل آذر تا اســفند نسبت به 
توقف تولید كلینکر اقدام كردند به عبارت دیگر در ســال مورد گزارش صنعت ســیمان 
پتانسیلی معادل 31 میلیون تن توان تولید بیش از تقاضای داخل كشور را داشته است.

وی افزود:تولید ســیمان در شــركت های تابعه در ســال 1396 بالغ بــر 11.477.503 
تن كه در مقایســه با میزان تولید كشــور به میزان 55/7 میلیون تن ســیمان ســهم 
شــركت از تولیــد كل كشــور 20/6 درصد وتحویل ســیمان توســط شــركت های 
تابعه در ســال 1396 بالغ بــر 11.495.305 تــن بوده كه در مقایســه با تحویل كل 
بــه میــزان 56.131.367 تن، ســهم بازار شــركت حــدود 20/5 درصد بوده اســت.
مهنــدس صفاكیــش به طرح هــای توســعه ای هلدینگ اشــاره كرد و گفــت: پروژه 
انتقــال ســیمان فارس به منطقــه خرامه با اصــالح ظرفیت تولید به میــزان 3.300 
تن كلینکر روزانه و طرح احداث آســیاب ســیمان خاكســتری به ظرفیــت 100 تن 
ســیمان در ساعت در شهر العماره استان میســان عراق مهمترین این طرحها هستند.
مدیرعامل هلدینگ فارس و خوزســتان هماهنگی با انجمن صنفی كارفرمایان صنعت 
سیمان و شركت های گروه و همچنین با سایرهلدینگ ها در جهت اصالح قیمت های فروش 
داخلــی و صادراتی در قالب طرح جامع تولید و تحویل انجمن ، اصالح ســاختار مالی از 
طریق اصالح ساختار سرمایه شركت های فرعی گروه ، اصالح ساختار سازمانی به منظور 
سهولت و بهبود جریان اطالعات، انعطاف پذیری و چابکی و چرخش سریع اطالعات ، رعایت 
انضباط مالی ،  تقویت سیســتم كنترل های داخلی و شناسایی ریسک های شركت های 
تابعه وبررسی و بازنگری فرآیندهای تولید در شركت های تابعه جهت كاهش هزینه ها و 
افزایش راندمان با رویکرد مهندســی مجددرا از برنامه های مهم آتی هلدینگ اعالم كرد.

پیام هیات مدیره 
با حمد و سپاس خداوند كه توفیق داد تا در خدمت سهامداران گرامي باشیم، هیات مدیره 
ضمن تشکر از حضور سهامداران محترم در مجمع عمومي عادي سـالیانه شـركت، بر خود 
الزم میداند اعتماد كلیه سـهامداران محترم را سـپاس گفته و قدرداني خود را ابراز نماید. 
طــي دوره مالــي مــورد گــزارش با كنتــرل مؤثر بــر تعداد 12 شــركت ســیمان 
خاكســتري و ســفید، همچنین تعداد 13 شــركت مرتبط با شــركتهاي ســیماني 
بعنــوان یکي از شــركتهاي مطرح در تولید ســیمان فعالیت نموده و باالترین ســهم 
بازار را در بین ســایر گروه هاي تولید ســیمان كشــور به خود اختصاص داده اســت. 
شـركت همواره اسـتراتژي حفظ و افزایش سـهم خود در بازار سـیمان و اقدامات اسـاسـي 
جهت افزایش ارزش خالص دارائیهاي شركت ) V.A.N( در بازار سرمایه و استفاده بهینه 
از فرصت هاي موجود بازار را مدنظر قرار داده و با ظرفیت اسمي 18 میلیون تن معادل 20 
درصد توان تولید كشور را در اختیار دارد و علیرغم بسیاري از مشکالت اقتصادي كه بصورت 
سیستماتیک در سالهاي گذشته بر این صنعت اثر گذاشته كه عمده آن در چالش هاي كالن 
اقتصادي و شرایط حاكم بر كسب و كار و سودآوري بنگاه هاي سرمایه پذیر خالصه مي شود، 
ركود بخش مسکن، كاهش پروژه هاي عمراني، فقدان بازارهاي هدف صادراتي، توانسته است 
با اعمال كنترل در اداره شركتهاي تابعه زیر مجموعه در سال 1396 جمعا 11/5 میلیون 
تن تولید و تحویل داشته باشد كه مقدار 90/4 درصد آن در بازار داخل، 9/6 درصد بقیه 
صادر شده است كه مقدار 20/5 درصد سیمان تولید و تحویل شده كشور را شامل مي شود.. 
امید آن مي رود كه با تداوم فعالیت شــــركت در مســیر برنامه هاي راهبردي ، ســال 
مالي جدید براي ســــهامداران محتــرم همراه با توفیق و خیر و بركت باشــد . هیات 
مدیره امیدوار اســت ضمن تأئید و تصویب صورتهاي مالي و عملکرد شــركت ، بتواند از 
رهنمودهاي ســازنده سهامداران محترم براي نیل به اهداف واالتر شركت استفاده نماید.

برنامه هاي آتي هلدینگ
برنامه هاي آینده شركت به شرح زیر میباشد :

1- هماهنگــي بــا انجمــن صنفــي كارفرمایــان صنعــت ســیمان و شــركتهاي 
گــروه و همچنیــن بــا هلدینــگ هــاي ســیمان در جهــت ا صالح قیمــت هاي 
فــروش داخلــي و صادراتــي در قالــب طــرح جامــع تولیــد و تحویــل انجمــن.
2- اصــالح ســاختار مالي از طریق اصالح ســاختار ســرمایه شــركتهاي فرعي گروه.
3- اصالح ساختار سازماني به منظور سهولت و بهبود جریان اطالعات، انعطاف پذیري و 

چابکي و چرخش سریع اطالعات.
4- رعایت انضباط مالي در شركتهاي تابعه .

5- تقویــت سیســتم كنترلهاي داخلي و شناســائي ریســک هاي شــركتهاي تابعه.
6- بررسي و بازنگري فرآیندهاي تولید در شركتهاي تابعه جهت كاهش هزینه ها و افزایش 

راندمان با رویکرد مهندسي مجدد.
7- افزایش بهره وري در شركت هاي تابعه بمنظور افزایش درآمد و تأمین منافع سهامداران، 

كاركنان و سایر ذینفعان.
8- عرضـــه سـهام شـــركتهاي غیر بورســـي در بورس یا فرابورس بمنظور اسـتفاده 
از ارزش افــزوده و همچنیــن نقــد شـــوندگي آنها در صــورت بهبود شــرایط بازار.

9- اجــراي پــروژه هاي بهبود در شــركتهاي تابعــه و اندازه گیري در صد پیشــرفت 
آنهــا بــر اســاس جــدول TLR  و همچنین انــدازه گیــري نتایج حاصــل از انجام 
. BSC پــروژه هاي بهبــود بر شــاخص هاي تعیین شــده از چهــار منظر جــدول
10- بهره مندي از طرح هوش تجاري )BI ( در شركت اصلي و شركتهاي تابعه بمنظور 

تبادل اطالعات بموقع.
11- تــالش در جهت یافتــن بازارهاي جدید و توســعه بازارهاي داخلــي و خارجي.

12- بهره برداري و توسعه پورتال فروش الکترونیکي .
13- برنامه ریزي جهت تامین زیرســاختهاي الزم جهت اســتفاده از برند تجاري توسط 
شركتهاي ســیماني تابعه و تشــکیل كارگروه معدن وكنترل كیفیت براي این منظور.

14- تأكید بر تنوع محصول )توسعه محصول( شركتهاي تابعه از جمله تولید سیمانهاي 
آمیخته و سیمان هاي ویژه .

15- ارائه خدمات مشاوره اي در زمینه مسائل زیست محیطي، مالیاتي، منابع انساني،كار و 
تأمین اجتماعي به شركتهاي تابعه.

16- سیاست فروش دارائیهاي راكد یا كم بازده و مازاد بر نیاز در جهت استفاده بهینه از منابع.

17- اســتقرار و بــروزآوري ســامانه هاي مدیریتــي موثر در كلیه شــركتهاي تابعه .
18- اســتفاده بهینــه از انرژیهــاي الکتریکــي و حرارتي بمنظور مدیریــت هزینه ها 
 50001 ISO و تاكیــد بر اســتقرار سیســتم مدیریت انــرژي بر اســاس اســتاندارد
19- كنتــرل هزینــه هــا و افزایش بهــره وري به منظــور اعمال مدیریــت بر هزینه 
هــا و حفــظ و افزایش ســودآوري و انتشــار تجربیات موفق در شــركت هــاي تابعه.

20- برنامه ریزي جهت كنترل اقدامات انجام شــده در خصوص رفع اشــکاالت ناشــي 
از انجام QC تو ســط شــركت تحقیق و توسعه صنعت ســیمان در شركتهاي تابعه.

21- پیگیــري مســایل معــادن شــركتهاي تابعــه در گروههــاي تعییــن شــده 
آنهــا. از  و سیســتماتیک  علمــي  بــرداري  بهــره  و  اشــکاالت  رفــع  بمنظــور 
22- بهــره گیــري از توان حداكثري تخصصي كاركنان در شــركت هاي فرعي گروه با 
تشــکیل كارگروه هاي تخصصي بیــن واحدي و ایجاد و ارتقــاء رویکردهاي بنچمارک.
23- اصــالح ســاختار منابع انســاني شــركت هــاي فرعي گــروه با بهــره گیري از 
قوانیــن كار خصوصــا قانون بازنشســتگي مشــاغل ســخت و زیــان آور و همچنین 
ارزیابــي كار و زمــان در دپارتمان هاي مختلف و ایجاد ســاختار نوین منابع انســاني.
24- ادامــه انجام ممیــزي آب در كارخانجات بــا توجه به محدود بــودن منابع آبي .

مرور كلي بر عملكرد هلدینگ در سال مالي مورد گزارش
- بازنگري بر نامه اســـــتراتژ یک در كمیته راهبردي هلدینگ و تصـــویب توســـط 
هیات مدیره و تشـــــکیل كارگروه هاي هم اندیشي جهت تهیه برنامه هاي عملیاتي.
- تشــکیل جلســات با شــركتهاي تابعه بمنظــور بررســي برنامه هاي اســتراتژیک 
شــركتهاي تابعــه و میــزان د ســت یابي بــه اهــداف اســتراتژیک آنها بر اســاس 
.TLR جــداول  از  اســتفاده  بــا   BSC مــدل  و  راهبــردي  هــاي  شــاخص 

- تشکیل جلســات بررسي عملکرد میاندوره اي سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و بودجه 
سالیانه شركتهاي گروه.

- انجام مراقبتهاي ویژه دركارخانه ها جهت اعمال مدیریت بر تولید و فروش در شركتهاي تابعه.
- تأكید بر تولید ســیمانهاي پوزوالني و آمیخته بمنظور كاهش بهاي تمام شــده كه در 

اكثر شــركتهاي تابعه تحقق یافته است.
- پیگیري فروش دارائیهاي غیر مولد و مازاد بر نیاز شركتهاي تابعه بمنظور تأمین بخشي 

از نیازهاي مالي.
- تأكید بر ایجاد هم افزائي، بعنوان یکي از استراتژي هاي اصلي، بمنظور ایجاد ارزش افزوده .

- رســیدگي به وضــعیت تامین مواد اولیه اصــلي تولید شــركتهاي تابعه و پیگیري جهت رفع 
مشــکالت آنها جهت استمرار تولید دربلند مدت شركتها وارتقاء كیفیت و كاهش قیمت تمام شده .

- بررســـي كلیه معادن مربوط به شـــركت هاي تابعه ، و طبقه بندي شـــركت ها از نظر 
موقعیت معادن آن ها و برنامه ریزي جهت اداره معادن و بهره برداري از آنها بصورت علمي.
- برگزاري جلسات مستمر كارگروه معادن و آزمایشگاههاي كنترل كیفیت شركتهاي تابعه.
- انجام ممیزي كنترل كیفیت، ممیزي فرایند در كارخانجات سیمان و همچنین ممیزي 

فیلتراسیون در شركتهاي تابعه
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همزمان با روز ملي صادرات در آیین بیست و دومین سالروز ملی صادرات  كه با حضور دكتر 
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور و تعدادي از مقامات كشوري  در تهران ، مركز 
همایش های بین المللی صداو سیما  برگزار شد ، شركت تک ماكارون به عنوان صادركننده نمونه 
كشوری معرفی شد و نشان صادراتي ، لوح سپاس و تندیس ویژه به آقای كاشانی اهدا گردید.

معرفی شركت:
شــركت تولیدی تک ماكارون با تکیه بر دو دهه فعالیت و تجربه در صنعت ماكارونی 
كشور و با بهره گیری از فن آوری روز دنیا و نیروهای انسانی متخصص در زمینه تولید 
انواع ماكارونی و پاستا ... محصوالت مغذی و سالم خود را به دنیا عرضه می نماید. كیفیت 
مطلوب محصوالت مختلف ماكارونی ، بسته بندی زیبا و طراحی های جذاب به كارگرفته 
شــده، كشــورهای مختلفی را به گروه مصرف كنندگان ماكارونی اضافه نموده است.

كشورهای هدف : افغانستان، عراق و كشورهای آفریقایی
شــركت تولیدی تک ماكارون بــا راه اندازی همزمان 2 خط تولیــد انواع محصوالت 
كوتــاه و بلند و فراهم آوری شــرایط مطلوبی همچون ســالن هــای بزرگ منطبق با 
اســتانداردهای جهانی، امکانات و تاسیسات حرارتی و برودتی، سیستم های پیشرفته 
تصفیــه آب و فاضالب و سیســتم كامپیوتری و مدرن نگهــداری و فرآوری و اختالط 
مواد اولیه، توانســت محصوالت متنوع خود را در اختیار مصــرف كنندگان قرار دهد.

محصوالت این شــركت معظــم در مهرماه 1377 با تنوعی بالغ بر 5 محصول رشــته 
ای و 10 محصــول فرمــی و بصورت انبوه در كلیه نقاط كشــور توزیــع و در اختیار 
مصــرف كنندگان قرار گرفــت . كیفیت منحصر بفرد محصــوالت ، ارزش تغذیه ای 
باال ، بســته بندی زیبا و جذاب باعث شــد تــا محصوالت تک مــاكارون منطبق با 
اكثریت ســلیقه ها و ذائقه ها قرار گرفته و اقبال عمومی را به همراه داشــته باشــد.

پس از تکمیل ظرفیت خطوط شــركت تولیدی تک مــاكارون در قالب طراحی جامع 
و از قبل برنامه ریزی شــده طرحهای تحقیقاتی و توســعه ای خود را بصورت افزایش 
همزمــان ظرفیت و تنوع محصوالت )در دو مرحله، اول 81-80 و ســپس در ســال 
87-86( در پیش گرفت . بطوریکه هم اكنون این شــركت با 6 خط تولید محصوالت 
ماكارونــی قادر اســت بیــش از 450 تن محصوالت مختلــف را به بــازار ارایه نماید.

تولید انبوه با بهترین كیفیت و ارزش تغذیه ای باال همواره سیاست راهبردی شركت تک 
ماكارون بوده است . با توجه به اینکه بیش از ده ها شركت در اقصی نقاط جهان به كار ساخت 
خطوط تولید محصوالت ماكارونی اشتغال دارند، شركت بولر سوئیس و فاوا ایتالیا در امر 

تولید خطوط ماكارونی انتخاب گردید. شركت بولر 
ارائه دهنده تکنولوژی منحصر به فرد پلی ماتیک 
)حذف مخلوط كن های متعدد ( و انطباق كامل 
خطوط بولر با آردهای ویژه ماكارونی می باشــد.
همزمان با راه اندازی واحد مدرن آردسازی آردداران 
در سال 1382 با گندم نرم و همچنین دستیابی 
به تکنولوژی مدرن آسیابانی گندم دوروم در سال 
1384 و راه اندازی و بهــره برداری واحد دوروم، 
دست یابی به كیفیت مطلوب ماكارونی سمولینا 
همتراز با كشورهای نام آشنای ماكارونی در ایتالیا 
سرلوحه كار شركت تک ماكارون قرارگرفت، از این 
رو خطوط 5 و 6 با ظرفیت باالتر )200 تن در روز(

با هدف دستیابی به بازارهای صادرات از شركت فاوا خریداری و نصب و راه اندازی شد.
چشم انداز

همیشه در اوج خواهیم بود
ا ...... الگــوی برتر كیفیت در میان صنایع غذایی كشــور با تکیه بر اصول ســرآمدی،
الزامــات خــاص صنایــع غذایــی و در نظر گرفتــن نیازهــا و انتظارات مشــتریان
آفریقایــی و  آســیایی  بازارهــای  از  فراتــر  بازارهــای جهانــی  بــه  ورود   ...... و 
ج ...... جایــگاه رهبــری بــازار داخلــی بــا تمركز ویژه بــر اصول تغذیه و ســالمت

ارزش های اخالقی
* رعایت اصول اخالق حرفه ای كسب وكار در رقابت

* وجدان كاری، صداقت، اعتماد و ارتباط متقابل و مسئولیت پذیری در قبال ذینفعان
* ایجاد فرصت های برابر ، شایســته ساالری، توانمندسازی كاركنان و تامین سالمت و 

امنیت شغلی ایشان
مأموریت

شركت تک  ماكارون با تکیه بر نزدیک به دو دهه تجربه و بهره گیری از فنآوری روز دنیا و 
نیروی انسانی متخصص و با درنظر گرفتن اصول و قوانین حاكم بر صنعت غذا، در زمینه 
تولید انواع ماكارونی فعالیت می نماید. این شركت محصوالت مغذی و سالم خود را در 
ســطح ملی و جهانی با هدف تأمین بخشی از نیازهای غذایی جامعه عرضه می نماید.

تک ماکارون با طعم هاي مختلف براي سلیقه هاي متفاوت

مهندس مهرداد نوری فعل خواستن را صرف می کند

تك ماكارون
مدیرعامل: مهرداد نوری

سال تاسیس:
 1373 

محصوالت صادراتی : 
ماكارونی

برندهای ثبت شده :
 تك ماكارون

گواهینامه های اخذ شده :
 OHSAS ایزو 9001  و ایــزو 22000 - 2005 گواهینامه

18001 : 2007 و ایزو 14001
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شرکت شیشه همدان؛ نامی پرافتخار در سپهر صنعت کشور
خسروی خوبان همدان؛ کارآفرین و ماندگار

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

مجمع عمومی عادی ســالیانه شركت شیشه همدان)ســهامی عام( مورخ 1397/07/18 
در محل هتل ســیمرغ تشــکیل گردید. در این مجمع كه با حضــور اكثریت صاحبان 
ســهام و  ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس 
و اوراق بهــادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای  
بهــروز وقتي بود، كه جنابان بهزاد گل كار و احمد رضا ضرابیــه در مقام نظار اول و دوم 
و آقــای محمد تقي طهرانچي به عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند. درادامه با قرائت 
گــزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال 
مالی منتهــی به 1397/03/31 و پس از اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشــینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشــمول ماده 129 با تقسیم ســود 150 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
از نکات خواندنی گزارش مجمع می توان به خبرهای خوش مهندس خسرو فخیم هاشمی 
مدیرعامل اشاره كرد كه دل و كام سهامداران را شیرین كرد از جمله توجه و تاكید براستمرار 
استفاده بهینه از منابع موجود ، برنامه های طرح توسعه ، رایزنی و مذاكره های فراوان جهت 
اخذ ال سی )lc( و اعتبارات كه البته بخش قابل توجهی از آنها تا پایان سال 96 برای خرید 

كاالها انجام شده و بسیاری از كاالها خریداری گردیده و در حال 
حمل به كشور است و بعضی در گمرک و اما بعضی آنها مثل كوره 
و ماشین آالت كه در تبادل مالی آنها دچار مشکل شده ولی نهایت 
تالش گردیده تا مشــکل آنها را نیز در اسرع وقت با تدبیر حل 
شوند و در این راه از استاندار همدان تا مدیران ارشد گروه و بانک 
ملی و سامان، یار و یاور و همراه ما وشما و شركت شیشه همدان 
هستند. به گفته مهندس خسرو فخیم هاشمی در كارخانه با تدبیر 
مدیریت و تالش كاركنان و كارگران در میزان استفاده از كوره های 
1 و 2 و شرایط خود كوره ها محصول با كیفیت تولید می شود 
تا كوره 3 تاســیس شود . به گفته سکاندار مجموعه این كوره 3 
اكثر تولیداتش صادراتی می باشد و بالطبع سودآفرینی آن فزون تر.

پیشکســوت و نامدار صنعت و مدیریت كشور در ادامه با اعالم اینکه ما باور قلبی و قبلی 
به امربســته بندی با صنعت شیشه بواسطه بهداشــتی بودن داریم اضافه نمود عالوه بر 
تقاضای باالی داخلی ما از آســیای میانه تا افغانستان مشتری داشته و به آنجاها صادرات 
داریم و برای افزایش این مهم هم برنامه های خوبی از پیشــتر داشــته و داریم. به گفته 
ی مهندس فخیم هاشــمی، هر چند با توجه به دســتورات دولتی و تامین نیاز داخلی 
كشــور به علت نوسانات ارز و گران شدن پالستیک و قوطی های فلزی برای بسته بندی 
محصوالت غذایی، شــركت بخشــی از صادرات خود را برای رفع نیاز داخلی صنعتگران 
دیگــر و مردم عزیزمان اختصاص به بازار داخل قرار داد ولی برای توســعه صادرات خرد 
شــركت برنامه ای خوب دارد. به گفته مدیرعامل موفق شركت هر چند باال رفتن قیمت 
مواد اولیه، افزایش دســتمزدها، اعتصاب همگانی رانندگان وسایل حمل و نقل باری و ... 
باعث شــد كه در بهای تمام شــده، بهای تولید محصوالت شركت مقداری باالتر از سال 
گذشــته شود اما با رایزنی ها و اخذ موفقیت برای 20 درصد افزایش محصوالت می توان 
پاســخی خوب برای این گذر از تنگناها و ســختی ها علی رغم همه مشــکالت داشت.
مدیر ارشد مجموعه در ادامه گفت: در گزینش هایمان ما بهترین ماركها و برندها را انتخاب 
كرده ایم تا با كیفیت برند، محصوالت تولیدی خود را ارتقاء بدهیم. وی افزود در مقام اینکه 
منابع انسانی ارزشمندترین دارائی های سازمان می باشند اعالم می دارم كه نیروهای جوان 
زبده، متخصص ، متعهد و كاربلد ما در كنار مدیران آبدیده و با تجربه نقطه تمایز و قوت 
شــركت می باشند و همگی جمع در یک كشتی كه به سوی ساحل موفقیت می روند. 
البته به اینها باید اضافه كرد سکانداری مدبرانه و مرد مو سپید كرده صنعت و مدیر نمونه 
كشــور جناب مهندس خسرو فخیم هاشمی كه خود ســر قطار و ناخدایی حاذق است.
در باب هنر سکانداری این مرد آبدیده همین بس كه توجه و تاكید تیم مدیریت از سالها پیش 
تر بر عدم سالمت ظروف پالستیکی كه منشاء وجود هزاران بیماری بوده است كه در این راستا 
پیرامون ایفای مسئولیت اجتماعی، شركت سرقطار سالمت در صنعت بسته بندی گردیده 
است. اجرای واحد 3 كارخانه، طرح و نوسازی و بازسازی و افزایش ظرفیت كوره و ماشین 
آالت و باالبردن راندمان و افزایش ظرفیت كوره از دیگر رئوس اعالم شده مدیریت ارشد برای 
سال 97 بود كه به سمع و نظر سهامداران رسید. شایان ذكر است گزارش فعالیت عملکرد 

ساالنه شركت توسط مرد شماره یک مالی شركت جناب سعید خان صانعی كه شفافیت كاری 
و مالی و صورتهای دقیق وی به تائید بازرس و حسابرس مستقل رسیده بود قرائت گردید.

پیام هیأت مدیره
شركت شیشه همدان )سهامی عام( به عنوان یک بنگاه اقتصادی و در راستای منافع ملی 
و با بهره گیری از دانش روز و نیروهای متعهد ومتخصص بعنوان یک شــركت پیشرو در 
تولید شیشه بســته بندی مواد غذایی و نوشابه سازی سعی دارد با حفظ كرامت انسانی 
به عنوان بزرگترین ســرمایه، توجه به كیفیت و به كارگیری روشــهای جدید و تکیه بر 
اصول مشــتری مداری و كســب رضایت ذینفعان، مأموریت خود را در جهت حركت به 
ســمت تعالی سازمانی و رشد و شکوفائی اقتصاد كشــور به نحو احسن به انجام رساند.

جایگاه شركت در صنعت
شركت در صنعت تولید انواع ظروف شیشه ای بطری و جار برای بسته بندی محصوالت 
صنایع مواد غذایی و نوشابه سازی فعالیت میکند. به دلیل عدم حضور بسیاری از شركت 
های فعال این صنعت در بورس اوراق بهادار، اطالعات شــركت های یاد شده در دسترس 
و قابل اتکا نمی باشــد. لیکن بر مبنای تحقیقات بازار، شركت در بین شركتهای فعال در 
این صنعت با حجم فــروش معادل مبلغ 884 میلیارد ریال، یکی 
از بزرگترین شــركت های فعال در صنعت به شمار رفته و در حال 
حاضر بیــش از 20 درصد تولیدات داخلــی را به خود اختصاص 
داده، همچنین مجهز به ماشین آالت پیشرفته جهت تولید ظروف 
شیشه بســته بندی صنایع مواد غذایی و نوشابه سازی می باشد.

انجام افزایش سرمایه : 
طي دوره مورد گزارش به استناد مصوب مجمع عمومي فوق العاده 
مــورخ 1396/10/17 و مجوز شــماره 066-376985/964 مورخ 
1396/9/18ســازمان بورس اوراق بهادار مصوب گردید ســرمایه 
شــركت از مبلغ 288/000 میلیـــون ریال به مبلغ 1/152/000 
میلیون ریال از محــل مطالبات و آورده نقــدي مبلغ 115/200 
میلیـــون ریال و سود انباشته مبلغ 748/800 میلیــون ریال ، به منظور اصالح ساختار 
مالي ، جبران مخارج ســرمایه گذاري انجام شــده ، تکمیل و اجراي طرح توسعه واحد 
)3 (افزایــش یابد . در همین ارتباط پس از انجام تشــریفات قانوني مطابق قانون تجارت 
و دســتورالعملهاي ســازمان بورس اوراق بهادار ، سرمایه شــركت از مبلغ 288 میلیارد 
ریال به مبلغ 1/152 میلیارد ریال افزایش و در تاریخ 1397/5/3 به ثبت رســیده اســت.

سایر موارد :
- پیگیــري و رفــع موانــع موجــود جهــت دریافت تســهیالت از صندوق توســعه 
ملــي كه نهایتــاً با تأدیــه 10 درصد مبالــغ پروفرماها بــه عنوان پیــش پرداخت به 
مبلــغ 3/359/557 یــورو ده فقــره اعتبــارات اســنادي مربوط به تحصیل ماشــین 
آالت و تجهیــزات توســط بانــک ملي در اواخر ســال 1396 گشــایش یافته اســت

- تشکیل جلسات بررسي عملکرد میان دوره اي سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و بودجه 
سالیانه شركت

-  مدیریت هزینه ها و بهاي تمام شده محصوالت - انجام امور پژوهشي
- شركت در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللي صنایع كشاورزي ، مواد غذایي ، ماشین 
آالت و صنایع وابســته وشركت در نمایشگاه توانمندیهاي صنایع كوچک استان همدان

اهم برنامه ها وچشم انداز شركت برای سال مالی آتی :
1- ادامــه عملیات اجرایی طرح توســعه واحد )3( كارخانه كه در صورت ورود ماشــین 
آالت و تجهیــزات عملیات نصب و راه انــدازي آن از جمله مهمترین اقدامات خواهد بود
2- مطالعــه و برنامه ریزی جهــت ارتقاء تکنولوژی تجهیزات و ما شــین آالت موجود 
، افزایــش بهــره وری و تــوان ظرفیــت تولید و ارتقــاء كیفیت محصــوالت تولیدی
3-  ورود بــه تابلو اصلی بازار اول بورس اوراق بهادار و تثبیت موقعیت خود در آن جایگاه

4- تالش جهت دستیابی كامل به اهداف پیش بینی شده
استراتژی ها و چشم انداز شركت :

1-  تالش جهت دستیابی به ظرفیت اسمی در تمامی دپارتمان های تولید به منظور افزایش 
توان رقابت پذیری در سطح بین المللی

2- سرمایه گذاری بهینه منابع درجهت تکمیل زنجیره ارزش
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خــط تولیــد ســخت افزارهای بانکی و پرداخت شــركت توســن تکنو با شــعار 
»تولیــدی بــرای ایــران« در شــهرک صنعتــی كاســپین قزوین افتتاح شــد.

مراســم افتتاح رسمی سایت تولید شركت توسن تکنو با حضور عبدالمحمد زاهدی 
استاندار قزوین، داوود محمدی رئیس كمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی، 
حمیدرضا خانپور مدیرعامل شركت شهرک های صنعتی استان قزوین، علی پرزحمت 
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت این اســتان، محمد مظاهری مدیرعامل 

شــركت توســن تکنو، حمیــد همتی 
قائم مقام مدیرعامل و جمعی از مدیران 
و كارشناسان این شــركت برگزار شد.

سخنان مدیرعامل توسن تكنو
در ابتــدای مراســم افتتاحیــه، محمد 
مظاهری مدیرعامل شركت توسن تکنو 
در سخنانی با اشــاره به اهداف تاسیس 
ســایت تولید تصریــح كــرد: »ایجاد 
اشــتغال زایی، انتقال فناوری از خارج به 
داخل و توســعه دانش فنی متخصصان 
داخلی در بلند مدت، از جمله مهم ترین 
اهــداف ما برای تاســیس این ســایت 
تولید بود. همچنین سیاســت های كلی 
كشــور در چند ســال اخیر به گونه ای 

اســت كه باید صنعتگــران و فعاالن اقتصادی تمام تالش خــود را برای حمایت از 
تولید داخلی انجام دهند.« وی با بیان اینکه در حال حاضر محصوالت توســن تکنو 
 ATM Recycler تحت الیســنس تولید می شــود، افزود: »هم اكنون محصــول
توســن تکنو تــا  58 درصد بومی ســازی شــده و قصد داریم در ســال های پیش 
رو نیــز تا حدی كــه امکان دارد، دانش و فناوری تولیــد این قبیل محصوالت را از 
خارج كشــور به داخل منتقل و درصد بیشــتری از محصول را بومی سازی كنیم«.

مدیرعامل شــركت توســن تکنو ادامه داد: »به طور حتم انتقــال دانش و فناوری و 
نیز همکاری با شــركت های پیشــرو و مطرح در صنعت فنــاوری اطالعات بانکی 
و پرداخت جهان، به خلق محصوالت جدیــد، كاربردی و فناورانه كمک می كند.«
مظاهری با بیان اینکه این سایت ظرفیت تولید یک هزار تا یک هزار و 500 دستگاه 
خودپرداز/ خوددریافتATM Recycler(  یا )CRS و بیش از 200 هزار دستگاه 
كارتخوان )POS( در سال را دارد، گفت: »چنانچه دولت برای تولیدكنندگان سیاست های 
تشویقی مناسب در نظر بگیرد و تعرفه های واردات مواد اولیه را برای این بخش ساماندهی 
كند، می توانیم ظرفیت تولید دستگاه كارتخوان )POS(  را تا 500 هزار افزایش دهیم.«

وی افزود: »از اردیبهشــت ماه ســال جاری تاكنون 15 هزار دســتگاه كارتخوان در 
دو مدل و 30 دســتگاه خودپرداز/  خوددریافت در این ســایت تولید شده است.«

مدیرعامل شركت توسن تکنو همچنین با طرح پرسشی با این مضمون كه آیا می توان در 
تولید، بهای تمام شده را نسبت به فعالیت های بازرگانی كاهش داد یکی از مباحث مهم در 
امر تولید را پاسخ به این سوال دانست: »معتقدم چنانچه سیاست های كلی به سمتی نرود 

كه صنعتگر و تولیدكننده به این نتیجه برسند كه تولید بهتر و به صرفه تر از فعالیت های 
بازرگانی است، توجیه اقتصادی تولیِد محصول در داخل كشور زیر سوال خواهد رفت.«
مظاهری ادامه داد: »البته در ایران هنوز برخی فاكتورها مانند نیروی كار ارزان، باعث 
می شود فعالیت در اقتصاد ایران برای تولیدكنندگان تا حدی جذاب باشد. به عنوان مثال 
یکی از شركای تجاری ما كه یک شركت كره ای است، به همین دلیل یعنی نیروی كار 
ارزان تر در ایران تصمیم گرفت بخش بزرگی از كارهای عملیاتی در داخل ایران انجام شود.«

وی در واكنش به این سوال كه با توجه به افزایش فشارهای بین المللی بر اقتصاد ایران 
و تحریم های اقتصادی آمریکا، چه راهکاری را برای تداوم همکاری با شركای خارجی 
خود پیش بینی كردید، تصریح كرد: »معتقدم بخش خصوصی نمی تواند به تنهایی 
تمام مسیر تولید را طی كند؛ زیرا سیاست های كالن كشور بسیار بر روابط اقتصادی 
تاثیرگذار اســت. به عنوان مثال زمانی دولت چین الزامی برای شركت های تولیدی 
خارجی خصوصا ژاپنی ها ایجاد كرد كه چنانچه تمایل دارند در چین فعالیت كنند 
و نمایندگی داشته باشند، این حضور همراه با تولید محصول مشترک با شركت های 
چینی باشد و شركت های خارجی فقط یک نمایندگی ساده در چین نداشته باشند.«

مدیرعامل شــركت توســن تکنو ادامــه داد: »چنانچه روابــط بین المللی و بانکی 
ما با كشــورهای مختلف جهان دچار تنش باشــد، بخش خصوصــی برای انتقال 
فنــاوری و به ویژه تامیــن محصوالت های تــک )High Tech( مانند CPU كه 
دانش تولید آن در اختیار كشــورهایی خاص اســت، با چالشی بسیار جدی روبه رو 
 ATM Recycler  خواهــد بــود.« مظاهری با بیان اینکــه هم اكنون محصــول
شركت توســن تکنو دارای عمق تولید داخل 58 درصد اســت، گفت: »امیدواریم 
بــا برنامه ریزی هایــی كه انجــام دادیم، ســاالنه این میــزان را افزایــش دهیم.«

وی افزود: »راه اندازی ســایت تولید كه امروز برای افتتاح رســمی آن دورهم جمع 
شــدیم، حاصل تالش 2 ســاله خانواده 
توســن تکنو اســت. امیدواریم به عنوان 
بخش خصوصی همواره مطابق با شعار 
»تولیدی برای ایران «، در جهت توسعه و 
آبادانی كشور عزیزمان ایران گام برداریم.«

سخنان قائم مقام مدیرعامل
پس از اتمام ســخنان محمد مظاهری، 
مدیرعامل شــركت توسن تکنو، حمید 
همتی، قائم مقــام مدیرعامل نیز درباره 
ســبد محصــوالت توســن تکنو گفت: 
»محصوالتــی كــه در ســایت تولید 
شــركت در شــهرک صنعتی كاسپین 
قزوین تولید می شــوند، دســتگاه های 
 ATM خودپرداز/ خوددریافت یا همان
Recycler اســت كه برای نخستین بار در ایران توسط شركت توسن تکنو عرضه 
می شــود. تا پیش از این دســتگاه های خودپرداز در ایــران در كنار خدمات جانبی 
نظیر پرداخت قبض و... تنها امکان ارائه  پول به مشــتریان بانک ها را داشــتند، اما 
اكنون دستگاه های خودپرداز/ خوددریافت در كنار این خدمات می توانند اسکناس 
را از كاربــر دریافــت كــرده و آن را به حســاب های بانکی مربوطــه واریز كنند.«
وی افــزود: »در حــوزه پرداخــت )Payment( نیــز شــركت توســن تکنو در 
حوزه پایانه های پرداخت ســیار، دســتاوردهای بســیار چشــمگیری داشته كه 
دســتگاه های D920S .210 و A 920از جملــه مهم تریــن آنهــا هســتند.«

معرفی محصوالت
قائم مقــام مدیرعامل شــركت توســن تکنو ادامــه داد: »صندوق های هوشــمند 
فروشــگاهی E 500 و 800E محصوالت دیگر شــركت در حوزه  پرداخت هستند 
كه در كســب وكارهای خرد كاربرد داشــته و به پذیرندگان این امکان را می دهند 
كه در قالب سیستم  هوشمند فروشگاهی یکپارچه مبتنی بر سیستم عامل اندروید، 
كســب وكار یا فروشگاه خود را مدیریت كنند. این دســتگاه ها نیز در برنامه تولید 
توســن تکنو قرار دارند و به زودی شــاهد تولید آنها در این ســایت خواهیم بود.«

وی درخصــوص تامیــن ارز و مــواد اولیــه بــرای تولیــد محصول اعــالم كرد: 
»همــان طــور كه می دانیــد تامیــن ارز تابعــی از وضعیت كلی اقتصاد كشــور 
اســت. در حال حاضــر با ارز بــازار ثانویه مــواد اولیه خود را تامیــن می كنیم.«
قائم مقام مدیرعامل شــركت توســن تکنو در پاسخ به این ســوال كه با افتتاح این 
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تولیدی برای ایران
گزارش از مراسم »افتتاح رسمی خط تولید سخت افزارهای بانکی و پرداخت شرکت توسن تکنو«
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ســایت تولید چه میزان اشــتغال زایی ایجاد شــده اســت، گفت: »هــم اكنون با 
افتتاح این ســایت تولید در اســتان قزوین، 50 نفر اشــتغال زایی مستقیم ایجاد 
كرده ایم. همچنین اشــتغال زایی غیرمســتقیمی كه با افتتاح این مجموعه انجام 
شــده، حدود 20 تا 25 نفر اســت. هم اكنون شــركت هایی در داخل كشــور در 
زنجیــره تامین مــواد اولیه مورد نیاز شــركت توســن تکنو مشــاركت دارند كه 
ایــن خود زمینه  اشــتغال افرادی را به صورت غیرمســتقیم فراهم كرده اســت.«
همتی با اشــاره به مشــکالتی كه بر ســر راه تولیــد در ایران وجــود دارد، گفت: 
»مســائل مربوط بــه نرخ ارز، نوســانات شــدید قیمت، عــدم ثبــات بازارهای 
مختلــف، مشــکالت مربوط به ترخیــص كاالهــا از گمرک و... همگــی مواردی 
هســتند كه ادامه و توســعه فعالیت بــرای تولیدكنندگان را دشــوار می كنند.«
  ســخنان رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان قزویــن

بنا بر این گزارش، در ادامه این مراسم علی پرزحمت، رئیس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان قزوین، با اشاره به جایگاه این استان در بین استان های صنعتی ایران گفت: 
»همان طور كه می دانید قزوین یکی از نخستین استان هایی است كه در سال 1346 با 
افتتاح شهرک صنعتی البرز، به جمع استان های صنعتی كشور پیوست. نزدیکی این استان 
به پایتخت كشور موجب شده، سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری و تاسیس واحدهای 
تولیدی و صنعتی خود، استقبال خوبی از مراكز و شهرک های صنعتی قزوین كنند.«

وی بــا بیان اینکه در حــال حاضر 3 هزار و 500 واحد صنعتی در اســتان قزوین 
فعال اســت، افزود: »حدود 40 واحد از این تعداد در پنج ماه نخســت سال جاری 
راه اندازی شــده اســت. این موضوع نشــان می دهد چراغ تولیــد در ایران حتی با 
وجود تحریم و فشــارهای اقتصادی بین المللی، همچنان روشــن و تابان اســت.«

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین درباره تسهیل فرآیند ترخیص كاال 
و مواد اولیه از گمركات كشور گفت: »مشکالت مربوط به ترخیص كاالها از گمرک، به 
دلیل مباحث مربوط به پرداخت مابه التفاوت ارز 4 هزار و 200 تومانی با نرخ ارز در بازار 
ثانویه است. با پیگیری های انجام شده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و 
استاندار قزوین، این مشکل به طور كامل برطرف و به زودی این روند تسهیل خواهد شد.«

بر اســاس این گزارش، عبدالمحمد زاهدی اســتاندار قزوین با بازدید از سالن های 
مختلف ســایت تولید توســن تکنو، از نزدیک با روند تولید دستگاه های كارتخوان 
)POS( و خودپرداز/ خوددریافت )ATM Recycler(  این شــركت آشــنا شد.

سخنان استاندار قزوین
وی در حاشــیه این بازدید در گفت وگویی با خبرنــگار »دنیای اقتصاد« گفت: »به 
جرات می توانیم بگوییم سایت تولید شــركت توسن تکنو، امروز یکی از به روزترین 
واحدهــای تولید ســخت افزارهای بانکی و پرداخت در كشــور اســت. همان طور 
كه می دانید دســتگاه های عابربانک جدید كه در این ســایت تولید می شــود، هم 
خودپرداز و هم خوددریافت هســتند. یکــی از قابلیت های ویــژه و كاربردی این 
دســتگاه ها تشــخیص اســکناس های جعلی از اســکناس های اصل است كه این 
مورد كمک بســیار بزرگی به افزایش سالمتدر سیســتم پول رسانی خواهد كرد.«

اســتاندار قزوین همچنین با اشــاره به تحریم های اعمال شــده از ســوی ایاالت 
متحــده آمریکا علیــه اقتصاد ایران گفت: »بســیار خوشــحالیم كــه در چنین 
وضعیتی بــا وجود فشــارهای بین المللی بر اقتصاد كشــور، واحدهــای تولیدی 
و فعــاالن اقتصــادی همواره بــا تالش فــراوان به كار خــود ادامــه می دهند.«

زاهــدی در ادامه به بیان برخی مشــکالت واحدهای تولیــدی از جمله تامین ارز 
مــورد نیاز برای تامین مواد اولیه پرداخت و گفت: »در ماه های گذشــته واحدهای 
تولیدی هم برای انجام مبادالت بانکی و هم برای تامین مواد اولیه، با مشــکالت و 
چالش هایی روبه رو بودند كه بخشی از این معضالت با كمک دولت و مجلس شورای 
اسالمی حل و فصل شده و امیدواریم بقیه آنها نیز در ماه های آینده برطرف شوند.«

وی افزود: »در طول مدتی كه با صنعتگران و فعاالن اقتصادی استان قزوین گفت وگو 
داشتیم، هر انتقاد یا پیشنهادی را كه به منظور رفع موانع تولید و توسعه كسب وكار آنها 
به استانداری ارجاع شده پیگیری كردیم. به عنوان مثال دو هفته پیش تصمیم گرفته 
شد تا تولیدكنندگانی كه به منظور تامین مواد اولیه خود با ارز 4 هزار و 200 تومانی 
كاال وارد كردنــد، پس از تصمیم جدید دولت مبنی بر اختصاص ارز 4 هزار و 200 
تومانی به كاالهای اساسی، مابه التفاوت این نرخ با نرخ ارز در بازار ثانویه را به دولت 
بپردازنــد؛ پس از پیگیری و نامه نگاری های فراوان با معاون اول رئیس جمهور، آقای 
جهانگیری، این مشکل برطرف شد. بنابراین دیگر نیازی نیست كه واحدهای تولیدی 
كه با ارز 4 هزار و 200 تومانی واردات انجام داده اند، مابه التفاوتی به دولت بپردازند.«

اســتاندار قزوین با بیان اینکه مشــکالت واحدهای صنعتی بابــت ترخیص كاال از 
گمــرک را پیگیری خواهم كرد، ادامه داد: »راهــکاری كه در حال حاضر برای حل 
مشــکل ترخیص كاالها از گمرک پیش بینی شده اســت، تعهد مدیران شركت ها 
به گمرک و ترخیص موقت كاال اســت. پیش تر نیز چنــدی از واحدهای صنعتی 
اســتان با این مشــکل مواجه بودند كه تمامــی آنها را با كمک و همــکاری اداره 
گمرک حل وفصل كردیم و امیدواریم بقیه مشــکالت نیز به زودی برطرف شوند.«

بر اساس این گزارش، توسن تکنو پرچمدار و بزرگ ترین  تامین كننده  راهکار های بانکی 
و پرداخت برای بانک ها و شــركت های پرداخت ایرانی است. توسن تکنو تجهیزات 
پایانه  EFT-POS، ســوئیچ پرداخت، نرم افزارهای كاربردی از جمله نرم افزارهای 
پرداخت و سیستم TMS را تامین كرده و دستیابی به سیستم های مدیریتی را فراهم 
 ،)ATM( می كند. از راهکارهای بانکی توسن تکنو می توان به دستگاه های خودپرداز
دســتگاه های خودپرداز/ خوددریافت )ATM Recycler(، دستگاه های خودبانک 
 )Cashless( پایانه های غیرنقدی ،)Cash In( دستگاه های خوددریافت ،)VTM(
و نرم افزارهای كاربردی مرتبط با آنها نظیر سیستم پایش و نظارت ATM اشاره كرد.
توسن تکنو تاكنون نزدیک به 2 میلیون دستگاه كارتخوان )POS(، بیش از 2 هزار 
دستگاه خودپرداز )ATM(، حدود 200 دستگاه خودبانک )VTM( و بیش از 500 
دستگاه خودپرداز/ خوددریافت )ATM Recycler(  در كشور نصب و راه اندازی كرده 
است. این دستگاه ها در بسیاری از بانک های مطرح و بزرگ كشور در حال خدمات دهی 
هستند و دستگاه های كارتخوان )POS( توسن تکنو نیز در مدل های مختلف از طریق 
شركت های بزرگ و شناخته شــده  ارائه كننده  خدمات پرداخت در كشور در اختیار 
صاحبان مشاغل و كسب وكارهای خرد قرار گرفته و در حال خدمت رسانی هستند.
بنا بر این گزارش، توســن تکنو اولین شــركت در ایران اســت كه دســتگاه های 
اولیــن  و  كــرده  نصــب  ایرانــی  بانک هــای  در  را   )VTM( خودبانــک 
ســرویس پرداخــت مبتنــی بــر QR Code را در ایران توســعه داده اســت.
توســن تکنو در حال حاضــر ایجاد پلت فرم یکپارچــه بانکداری دیجیتــال را در 
برنامــه داشــته و در این راســتا خدمــات بانکــداری ویدئویــی را در كانال های 
خودبانــک و موبایل به صــورت پایلوت اجرا كرده اســت. این شــركت در تالش 
اســت ضمن ارتقای توان تولید محصــوالت بانکی و پرداخت خــود در دو بخش 
ســخت افزاری و نرم افزاری، بانک های كشــور را در فرآیند تغییر به ســمت بانک 
دیجیتال كه شــیوه نویــن بانکداری در جهان به شــمار مــی رود، همراهی كند.
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بازدهی 94 درصدی سهام در سال مالی گذشته
با یک برنامه مدون هم سود آورده بود هم برنامه آتی روشن

خلق زنجیره ارزش با مهندس جعفر ربیعی
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دهه اول آبان كاتب این ســطور 73 ســاله می شود و این اســب قلم بیش از پنجاه و 
پنج ســال اســت كه در میان انگشــتهای حقیر بر صفحه كاغذ می تازد. این مقدمه 
گفتــم تــا آنچه در ذیل مــی آید دیده ها و لمس وقایع باشــد و شــاهدش زنده آن.
وقتی ســازمان اوپک به رهبری ایران پای محکم به زمیــن زد چه لرزه ها كه به اندام 
كارتل ها انداخت و تاخت و تاز اســتعمارگران بیشــتر و بیشــتر شد ولی پیام مدیران 
صنعت نفت در ایران این بود؛ شــما كه یک ساندویچ را دو برابر قیمت یک بشکه نفت 
به ما می فروشــید از ما نخواهید كه قیمت یک برابر ساندویچ هم نفتمان را نکنیم و... 
ادیبی می گفت این نفت بیش از هفتاد مشتقات دارد كه هر كدام بره ی پروار است. بگذریم 
آمد و آمد تا در سال 1354 یک مهندسی ژاپنی مسئولیت ساخت پاالیشگاه پتروشیمی 
را بعهده گرفت تا یکی از مشتقات را محقق كند و با انقالب اسالمی در سال 1357 ترک 
كار كرد تا نیمه كاره بقول یکی از بچه های آن روز ول شود بعد آن. ندای لزوم زنجیره 

ارزش آفرینی و درک مشتقات به گوش جان بچه های دلیر و 
دل سوخته كه رسید با ذكر جمله ما می توانیم به لبیک كاروان 
ســاالر انقالب، اراده را دو چنــدان آغازیدند برای جهاد و كار.

چهل سال بعد اســت و كنون در سال 1397 تن خسته را به 
بلندای برج میالد كه نماد ایران آزاد و مدرن اســت كشــیدم 
و به تاالر بســیار زیبای اصلی برج رســیدم. بچه های خوب و 
مودب شــركت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با خوش رویی 
پذیرا و به صف نشســته ها رهنمونمون ســاختند... و ناظرم 
مهندس جعفر ربیعی مدیری الیق، وقت شناس و خوش اخالق 
كه در ســرموعد منتظر نشسته تا یاران رسند. مهندس وقتی 
در قاب تصویر لنز نشســت با خنده گفت فالش دوربین را به 
روی مردم بزن من یک خدمتگزار بیش نیستم این فروتنی از 
مدیر بزرگترین بنگاه اقتصادی كشور قابل تحسین ویژه است.
مهنــدس ربیعی مرد كار و از قبیله جوانان متعهد و متخصص 
است كه همرزم و هموالیتی شهیدمان دكتر چمران آرزویشان 
را داشــت. از آن قوم كه فعل خواستن پس توانستن را به امر 
پیشــوای فرزانه مان به بهترین شــکل تجلی بخشید و با رمز 
ما می توانیم در هر ســنگری كه الزم شد نشسته و سنگر به 
سنگر به پیروزی وموفقیت نزدیک تر گشته و آنگاه كه تصویر 
عملکرد، رشد و توانمندی مستمر و رو به تعالی گردید به سنگر 
خدمت دیگر به تدبیر دیگر می رود. ســر از پا نمی شناسم كه 
من نفت را می شناســم و نوع مدیریــت آن را، و عملکرد این 
مدیــر را. خالصانه و خاضعانه می گویــم دلیر مرد، خدا قوت. 
و دو صد باورم هســت كه درمان درد جامعه ما تدبیر مدیریت 
اســت كه مدیران آبدیده چون به كار گمارده شــوند بی شک 
ما شــاهد این گونه موفقیت ها و تــرک تازی ها خواهیم بود.
بچه های بی ادعای پتروشــیمی در كاركرد شاهکار كردید و 
قلب ملتی را خوشــحال. بدانید كه امروز بازار و جهان نیازمند 
بودن با شماســت نــه همکاری با چند مرد ناپخته سیاســی 

آمریــکا كه این روزها نیز بگذرد پس دوچندان تالش، كوشــش و همت باید داشــت.
َوأَْن لَْیَس لِْلِنَْســاِن إاَِلّ َما َســَعی َوأَنَّ َســْعَیُه َســْوَف یَُری. و نیست از برای انسان مگر 
كوششی و تالشی كه انجام داده است و قطعا ثمره كوشش و تالش خود را خواهد دید.

و در آخر فقط شمردن چندتایی از افتخارات حاصله این تیم مدیریت و كاركنان پرتالش: 
- كسب رتبه اول از نظر شاخص ارزش افزوده

- كسب رتبه اول بیشترین صادرات
- كسب رتبه اول از نظر بیشترین سودآوری

- كسب رتبه اول باالترین ارزش بازار
- كسب رتبه اول در گروه شركت های پتروشیمی

- كسب رتبه برتر شركت های صادرات گرا
- كسب رتبه دوم از نظر شاخص فروش میان 500 شركت برتر كشور 

در ابتدای این مجمع مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس گزارشی از عملکرد زیرمجموعه خود 
را برای سهامداران خواند. ربیعی در سخنان خود گفت: در حال حاضر 42 درصد از كل ارزش 
صادرات و 38 درصد از كل مقدار صادرات كشور مربوط به هلدینگ خلیج فارس است.

وی بــا اعــالم این مطلــب كه 50 كشــور دنیا جــزء بازارهای صادراتی ما هســتند 
افزود: طی ســال مالی گذشــته بازدهی ســهام فــارس 94 درصد بــوده و پارس كه 
تنهــا 100 روز از عرضه اولیه آن می گذرد حدود 100 درصد بازدهی داشــته اســت.
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس تصریح كرد: در سال جاری 3200 میلیارد تومان از مغایرت 
های عمده با صنایع ملی پتروشیمی و2200 میلیارد تومان نیز مربوط به پتروشیمی بندر امام بود.
وی خاطرنشــان كرد: حــدود 5500 میلیارد تومان از بدهی های ســنواتی شــركت 
هــای پتروشــیمی نــوری و بوعلی ســینا تقســیط شــده 
اســت و همچنین با اســتفاده از ســود انباشــته، ســرمایه 
هلدینــگ بــه 9150 میلیــارد تومــان افزایــش یافــت.

ربیعــی از اصــالح زنجیــره ارزش و بازنگــری در طــرح ها 
و برنامــه هــای هلدینــگ خلیج فــارس خبــر داد و افزود: 
در برنامــه ریــزی جدید، دیگر بــه هیچ عنــوان وارد پروژه 
های كــم بازده نمی شــویم و فرصت های ســرمایه گذاری 
داخلــی و خارجی را مورد بــورس مجدد قــرار خواهیم داد.

وی از آمادگــی شــركت هــای پتروشــیمی بنــدر امــام، 
نــوری، بوعلی ســینا و آریاساســول بــرای ورود بــه بورس 
خبــر داد و افــزود: تــا پایــان ســال جــاری پتروشــیمی 
بنــدر امام یــا بوعلی ســینا در بــورس عرضه می شــوند.

مدیرعامل هلدینــگ خلیج فارس تأكید كــرد: در خصوص 
عرضه شــركت پتروشــیمی آریاساســول به عنوان سهامدار 
50 درصــدی بــرای انجام این مهــم، آمادگی كامــل داریم 
و در حــال رایزنــی بــا ســهامدار عمــده دیگر هســتیم.

وی افــزود: در ســال آینده با بهــره برداری از پتروشــیمی 
ایــالم، لــردگان و بید بلنــد خلیــج فــارس، 5/4 میلیارد 
دالر از ســرمایه گــذاری ها به ســوددهی خواهند رســید.

ربیعی اظهار داشت: با بهره برداری از این سه شركت، حدود 6 
میلیون تن به حجم تولیدات هلدینگ افزوده خواهد شد و ساالنه 
600 میلیون دالر به سود خالص هلدینگ اضافه می شود. این 
ســه طرح تا سال 98 به بهره برداری می رسند و برای آن 8/3 
میلیارد یورو و 38299 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

وی از اضافــه شــدن اوره بــه تولیــدات هلدینــگ خلیــج 
فــارس خبر داد و گفــت: نتیجه بهره برداری از پتروشــیمی 
های ایــالم، لردگان و بیــد بلند خلیج فارس افزوده شــدن 
ظرفیــت جدید تولید اوره به ظرفیت قبلی شــركت اســت.

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس در پایان با اشــاره به آخرین 
و جدیدترین قرارداد مجموعه با شــركت ملی نفت در تابســتان 97 گفت: قرارداد در 
خصوص جمع آوری گازهای مشــعل اســت و در قالب 24 پروژه در مناطق نفت خیز 
با ســرمایه گذاری 875 میلیون یورو انجام شــده؛ نتیجه حاصل از این قرارداد دریافت 
روزانــه 510 میلیــون فوت مکعــب خوراک برای مجتمع های پتروشــیمی اســت.

شایان ذكر است در حاشیه این مجمع نیز مدیریت عامل به ارائه توضیحاتی پرداخت. وی 
گفت: حوزه اقتصاد یکی از مهم ترین مسائل اشتغال و درآمد ارزی است كه پتروشیمی 
در هر دو موضوع پیشــتاز است اما متاســفانه طی چند سال گذشته با روی كار آمدن 
دولت جدید در آمریکا و خروج آنها در برجام با یک جنگ اقتصادی اعالم شــده مواجه 
هستیم. بنابراین به حوزه اشتغال و تولید و ارزآوری و صادرات باید با دید بهتری نگاه شود.

گازهای همراه  اجرای طرح جمع آوری  با 
مشــعل های نفتی در استان خوزستان 
و مناطق نفت خیــز جنوب این گازها به 
تبدیل  پتروشیمی  های  مجتمع  خوراک 
می شود. با اجرای این طرح 1.2 میلیارد 
دالری، روزانــه 20 میلیــون مترمكعب 
ها  پتروشــیمی  برای  غنی  گاز  خوراک 
جمع آوری می شــود. با این كار هم به 
محیط زسیت خوزســتان كمك كردیم 
. هم شــركت نفت  مــاده ای  را كه می 
ســوخت به عنوان خوراک بــه ما می 
به عنوان  فروشــد و هم پتروشــیمی 
خوراک از این مواد اســتفاده می كند .
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وی افزود: اگر قبول داریم كه در جنگ اقتصادی به ســر می بریم نیاز به ســرباز، لشگر 
و افســر داریم كه همین كارگران شاغل در شــركت های تولیدی و صادراتی سربازان 
این عرصه هســتند. یکی از خواســت ها این بود كه متناســب با نقش این ســربازان 
از آنها حمایت شــود. آنها نیاز به پشــتیبانی دارند چرا كه همــه همت خود را صرفه 
جنگ با دشــمن می كنند. دشــمنانی كه می خواهند صادرات و ارز كشور ما كم شود، 
التهاب به وجود آید و كاال كمیاب شــود و مردم در معیشــت مشــکل داشته باشند.

ربیعی خاطرنشان كرد:  اگر صنعت پتروشیمی یکی 
از بزرگترین لشگرها است الزم است از تصمیم گیران 
تا مردم این موضوع را درک كرده و از آن حمایت 
كنند تا بتوانیم از این صحنه سربلند بیرون بیاییم.

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس در ادامه با بیان 
اینکه امروز سرمایه هلدینگ از 5 هزار میلیارد تومان 
به 9 هزار میلیارد و 150 میلیون تومان رســیده 
اســت افزود: یعنی سهامداران میزان سهم شان از 
هر صد ســهم به 183 ســهم تبدیل شده است.

وی گفــت: طــی چند مــاه گذشــته در ادامه 
تالش های ســال گذشته سعی كردیم كه ارتباط 
با بازار سرمایه را عمق ببخشیم. بنابراین اكنون ما 

بزرگترین شركت بورسی كشور هستیم و از نظر حجم بازار با فوالد مباركه رقابت داریم.
وی ادامــه داد: در چند ماه گذشــته بازارگردانی هلدینگ شــمایل بهتری پیدا كرده 
و روند نقدشــوندگی بهبود یافته اســت و قیمت ســهام رشــد خوبی داشته است. به 
طوری كه كســانی كه ســهام خلیج فارس را خریده اند ســود قابل توجهی داشته اند. 
مثالً در تیرماه یکی از ســودآورترین پتروشــیمی ها وارد بازار سرمایه شد. كسانی كه 
سهم این پتروشــیمی را خریدند صددرصد بازدهی داشــتند و این نشان می دهد كه 
ما پتانســیل داریم شــركت های جدیدی را وارد بازار كرده تا عمق بیشتری پیدا كند 
و اكنون این پتروشــیمی )پارس( 180 هزار نفر ســهامدار دارد و ایــن راه ادامه دارد.
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس با بیان اینکه حجم مالی در دســت اجرای توسعه این 
هلدینگ اكنون 8.5 میلیارد دالر است یادآور شد: تالش می شود براساس برنامه ریزی و 
اولیت بندی روی پروژه هایی كه پیشرفت زیادی دارد تمركز شود تا زودتر به بهره برداری 
برسد كه از بین آنها سه پروژه لردگان، الفین ایالم و گاز بیدبلند كه ظرف یک سال مالی 
آینده به بهره برداری می رســند برای این ســه پروژه چهار میلیارد دالر سرمایه گذاری 
شــده به این معنا كــه 4 میلیارد دالر ظرفیت جدید وارد پتروشــیمی خواهد شــد.

هلدینگ رتبه 9 دنیا در زمینه سرمایه گذاری را دارد
وی همچنین به رتبه بندی پتروشیمی ها از سوی یک موسسه معتبر بین المللی اشاره و 
اظهار داشت: هلدینگ در حوزه فروش رتبه 38 دنیا و در خاورمیانه دوم است در زمینه 
ســرمایه گذاری نیز رتبه نهم دنیا را داریم و در عین حال به دنبال توسعه هم هستیم.
وی ادامه داد: بنده ادعا می كنم رابطه دولت و هلدینگ پتروشیمی هم در زمینه تامین خوراک، 
نرخ خوراک و هم در زمینه فروش ارز در سطح خوبی بوده و بهتر از هرزمان دیگری است

پیام هیات مدیره
سهام داران عزیز و گرامی شركت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بـه لطـف خداونـد منـان 
همـراه بـا شـما سـروران ارجمنـد گـرد هـم آمدیـم تـا نتایـج تـالش و فعالیـت های 
یـک سـاله مدیـران و كاركنـان شـركت صنایـع پتروشـیمی خلیـج فـارس را در مجمـع 
محتـرم عمومـی عـادی سـالیانه صاحبـان گرامـی سـهام تقدیـم حضورتـان نماییـم. 
شــــركت صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس همچــــون گذشــته در جهــت 
دســتیابی بــه اهــداف كمــی و كیفـی خـــود تـالش نمـوده از كلیـه امکانـات و 
توانمندی هـای موجـود بـه نحـــو شایسـته اسـتفاده كـرده و تاثیرگـذاری تغییـر و 
تحـوالت محیطـی و آشـــفتگی های موجـود در فضـای كسـب و كار را بـه حداقـل 
رســـانده و عملکـرد خـود را بـه نحـو مطلـوب مدیریـــت نمایـد، بـه گونـه ای كـه 
ایـن شـــركت توانسـته اسـت رتبـه سـی هشـتم شـــركتهای شـیمیایی دنیـا بـر 
اســـاس رتبـه بنـدی ســـال 2018 موسسـه معتبـر ICIS  و پنـــج رتبـه اول در 
شـــاخص هـای بیشـترین سـودآوری، بیشـترین ارزش افـزوده، بیشـترین صـادرات، 
باالتریـــن ارزش بـازار، رتبـــه اول در گـروه پتروشـــیمی و رتبـه برتـر شـركتهای 
صـــادرات گـرا و رتبـه دوم در میـزان فـــروش را دركشـور بـر اسـاس رتبـه بنـدی 

IMI - 100 سـازمان مدیریـت صنعتـی در سـال 1396 بـه خـود اختصـاص دهـد. 
در ادامـه برخـی دسـتاوردها و اقدامـات انجـام شـده كـه منجـر بـه كسـب رتبـه هـای 
ذكـر شـده در سـطح ملـی و بیـن المللـی شـده اسـت را بـه حضورتـان تقدیـم میکنیـم. 
- تولیــد 20/4 میلیــون تــن و افزایش 4 درصد تولید نســبت به ســال گذشــته 
- انجـــام اقدامـات مـورد نیـاز جهـت افزایـش سـرمایه شـــركت از مبلـغ 50/000 

میلیـارد ریـال بـه مبلـغ 91/500 میلیـارد ریـال 
- اصالح سـبد دارائی هـــا بـا پذیرش و عرضه 
شـــركت پتروشیمی پارس در بـازار سـرمایه و 

ادامـه رونـد در سـال های آتـی 
- تنـــوع بخشـی بـــه منابـع تامیـــن مالـی 
بـــا جـــذب مبلـــغ 1/2 میلیـــارد دالر وام 
ارزی از صنـــدوق توســـعه ملـــی و تامیـن 
مالـــی شـــركتهای تابعـــه از طریـــق اوراق 
ارزش  زنجیــــره  تکمیــــل  و  توســــعه   -
بــــا پیگیــــری و پیشــــبرد طرح هــــای 
یــادآوران  بیدبلند)پیشــــرفت 84/4 درصد(، 
)پیشــــرفت 42/10 درصــد ( و گچســــاران 

)پیشــرفت 55/6 درصد( 
در پایـان بـر خـود الزم مـی دانیـم بـه پـاس حمایـت هـای بی دریـغ تمامی سـهامداران، 
مدیـــران، اعضای هیات مدیره قبلی وكاركنان كه ســـرمایه های معنوی و انســـانی 
شـركت صنایع پتروشـیمی خلیج فارس می باشـند صمیمانه تشـکر و قدردانی نماییم.

جایگاه در بین شركت های برتر ایران
ســازمان مدیریت صنعتی هر ساله رتبه بندی شركت های برتر ایران را تهیه و منتشر 
نمــوده و با فراهــم نمودن آمار و ارائه اطالعات شــفاف و مفید در خصوص بنگاه های 
اقتصادی كشــور، فضای روشن تری از كســب وكار اقتصادی كشور ارائه می دهد و به 
سرمایه گذاران، مدیران، سیاستگذاران و پژوهشگران یاری می رساند تا شناخت دقیق 
تری از مقیاس، ســاختار مالی و اقتصادی صنایع و بنگاه های اقتصادی بزرگ كشــور 
بیابند. این سازمان، رتبه بندی سال 1396 شركت های برتر ایران ( بر اساس اطالعات 
سال مالی 1395 )را برای بیستمین سال متوالی در بهمن ماه سال 1396 منتشر نمود 
كه شــركت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در برخی شاخص های اعالم شده رتبه ی 
برتــر را از آن خود نمود. از جمله این شــاخص ها می توان به موارد زیر اشــاره نمود:

-رتبه اول در شاخص باالترین ارزش افزوده با ارزش 100،296 میلیارد ریال
-رتبه اول بیشترین صادرات با 3،998،068 هزار دالر

-رتبه اول در بیشترین سود آوری به مبلغ 68،525 میلیارد ریال
-رتبه اول در باالترین ارزش بازار به مبلغ 213،950 میلیارد ریال

-رتبه اول در گروه شركت های پتروشیمی
-رتبه دوم در میزان فروش به مبلغ 265،091 میلیارد ریال

-رتبه برتر شركت صادرات گرا
معرفی طر حهای مستقیم شركت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

- پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس
- پاالیش گاز یادآوران خلیج فارس

- پتروشیمی هنگام
- پتروشیمی آپادانا خلیج فارس
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مدیر عامل شــركت كشــت و صنعت دامپروری پارس در نشســت عرضه اولیه 
این شــركت عنوان كــرد: مركز اصلی این شــركت در شهرســتان پارس آباد 
اردبیل واقع شــده و قســمتی دیگر از اراضی هم در شهرستان بیله سوار است. 
18 هــزار هکتار اراضــی زراعی، 7550 لیتــر حقابه، 14 مــگاوات برق، 600 
هکتار جنگل ســوزنی بــرگ و 700 هکتار بــاغ در حال توســعه و یک واحد 
دامپــروری شــیری بــا 2300 راس دام و 1200 راس گاو شــیری كه توانایی 
تولید روزانه 42 تن شــیر را دارند، از مهم ترین  ســرمایه های »زپارس« اســت.

ارســالن كاظم پــور مدیرعامل فهیم شــركت پیرامون مجموعــه تصریح كرد: 
شــركت ملی كشــت و صنعت و دامپــروری پارس عالوه بــر تولید محصوالت 
اســتراتژیک شــامل گندم، جو، ســویا، كلزا، به صــورت انحصــاری بذر ذرت 
رقــم 704 را تولیــد می كنــد و به مدت دو ســال بــرای تولید بــذر كلزای 
زمســتانه با شــركت اورالیس فرانســه به عنوان تنها تولید كننده همکاری دارد.

وی تصریح كرد: به این ترتیب بر اســاس تفاهم نامه منعقد شــده با وزارت جهاد 
كشاورزی، طی 2 سال آتی باید 1000 تن بذر هیبرید كلزای زمستانه توسط این 
شركت تولید شود. با محقق شدن این امر كل نیاز كشور به این بذر پوشش داده خواهد 
شد و از این طریق بیشتر از 30 میلیارد تومان در سال گردش مالی ایجاد می شود.
كاظم پــور در پاســخ به ســوالی درخصــوص میــزان اثرگــذاری تحریم ها بر 
فعالیــت »زپــارس« عنوان كــرد: همان طور كه بارها از ســوی فرانســه مورد 
تاكیــد قرار گرفته اســت، در شــرایط كنونــی تحریم ها اثری بــر فعالیت این 
كشــور با ما نخواهد داشــت. همچنین با در نظر گرفتن راه حــل اتحادیه اروپا 
برای تســهیل تبادالت مالی، این مورد نیز مشــکل و محدودیت نخواهد داشت.

مدیــر عامل »زپــارس« همچنین از برنامه این شــركت بــرای تبدیل 4200 
هکتــار اراضی دیم به آبی با اســتفاده از 89 میلیارد تومان تســهیالت بالعوض 
جهاد كشــاورزی خبر داد و اظهــار كرد: از این طریق طی دو ســال تجهیزات 
آبیاری تحت فشــار، توســط دولــت در اختیار مــا قرار می گیــرد. همچنین 
تمامــی ماشــین آالت و تجهیزات مورد اســتفاده به روزرســانی خواهد شــد.

وی ادامــه داد: در شــرایط فعلــی در حال اجــرای طرحی برای توســعه 700 
هکتار باغ محصوالت هســته دار و خشــکبار هســتیم. همچنین تالش می شود 
عملکرد در واحد ســطح طی5 ســال آتی بــه 35 تا 40 درصــد افزایش یابد. 
تولیــد بذر، الین، والدین محصوالت كشــاورزی و اخذ امتیاز جهاد كشــاورزی 
برای تولید بذر ســویا و همچنین تلیســه از جمله طرح های در دســت اجرای 
»زپارس« اســت. انتظار می رود بیشــترین ارزش افزوده از تلیســه كسب شود.

كاظم پور همچنین درخصوص بازارهای صادراتی این كشور گفت: »زپارس« از دو 
سال گذشته شروع به صادرات محصوالت خود كرده است. در این راستا سال گذشته 
ذرت تولیدی شركت به جمهوری آذربایجان و در سال جاری به قزاقستان و عراق 
صادر شد. وی تصریح كرد: برای صادرات بیشتر دنبال دریافت گواهی ایستا و او ای 

سی هستیم كه گواهی های بین المللی را اخذ كنیم و بتوانیم در بازار نفوذ بیشتری 
داشته باشیم.باید توجه داشت نیاز كشورهای CIS بیش از این است و ما در تالش 
هســتیم با دریافت گواهی های بین المللــی جدی تر در این عرصه فعالیت كنیم.

در ادامه این نشست، حسام الدین جعفری معاون كارگزاری بانک ملی اظهار كرد: 
رســالت ما این است كه شركت ها را به بخش خصوصی واگذار كنیم. بهترین راه 
برای رســیدن به این هدف واگذاری در بورس اســت. ما باید شفافیت شركت را 
افزایــش دهیم. به این ترتیب عالوه بر اینکه امکان واگذاری فراهم می شــود، به 
دلیل نظارتی كه بازار روی كار شركت دارد به مدیریت شركت نیز كمک می شود.
وی یادآور شد: در حال حاضر كمبود آب، كشور را تهدید می كند. در این شرایط 
امنیت غذایی اولویت استراتژیک كشــور در سال های آینده خواهد بود. شركت 
دامپروری پارس در دشت مغان فعال است كه یکی از بهترین دشت های كشور از 
نظر آبی است و در یک موقعیت آب و هوایی خزری قرار دارد. در این منطقه تنش آبی 
تا 30 سال آینده جدی نخواهد بود. آب این منطقه از پایداری برخوردار است چون 
از رود ارس تامین می شود و بخشی از حقابه ارس از آن این شركت است. بنابراین 
شركت كشت و صنعت و دامپروری پارس بخشی از آینده غذایی كشور خواهد بود.
معــاون كارگــزاری بانک ملی اضافه كــرد: واگذاری حــدود 89 میلیارد تومان 
تســهیالت بالعوض )بــه ازای هر ســهم حــدود 300 تا 350 تومــان( برای 
خریداری تجهیزات آبیاری تحت فشــار از ســوی دولت به شركت ملی كشت و 
صنعت و دامپروری پارس آغاز شــده اســت كه طی دو سال كامل خواهد شد.
جعفری درخصوص تغییر شــیوه كار در اراضی دیم نیز اظهــار كرد: در آبیاری 
دیــم محصول به دســت آمده از هر هکتار كمتر اســت. با آبیاری تحت فشــار 
اما تا پنج برابر افزایش محصول خواهیم داشــت. به ایــن ترتیب پس از تبدیل 
آبیاری دیم به آبیاری پرفشــار میزان بازدهی افزایش چشمگیری خواهد داشت.
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر 30 درصــد از درآمد شــركت از محل فروش 
بذر اســت كه در صورت های مالی نیز لحاظ شــده اســت. قیمــت بذر با خود 
محصــول تفاوت بســیاری دارد. به عنــوان نمونه در حال حاضــر قیمت الین 
هیبریــد ذرت كیلویی یک میلیون تومان اســت. این در حالی اســت كه ذرت 
دانــه ای، كیلویــی هزار تومــان و ذرت بــذری كیلویی 12 هزار تومان اســت. 
یعنــی قیمت بــذر حدود 1000 تــا 1500 برابر قیمت همان محصول اســت.

تاریخچه فعالیت شركت
دشــت مغان دشــتي اســت وســیع و بســیار حاصلخیز . حدود 30 درصد از 
آن در ایــران و در شــمال اســتان اردبیل و 70 درصــد آن در خاک جمهوري 
آذربایجــان قــرار دارد و بوســیلة رود ارس خط مرزي ایــران و آذربایجان جدا 
شده اســت. مســاحت آن حدود 300 - 350 هزار هکتار برآورد گردیده است.

قســمت شمالی جلگه وســیع و حاصلخیز دشت مغان ، شهرســتان پارس آباد 
می باشدكه از جنوب جلگه واقع در دامنه های شمالی كوههای خروسلو و صلوات 

ارسالن خان کاظم پور، کمر بسته به تولید از زمین ، دام تا فرآوری صنایع کشاورزی
نگاهی به برنامه های توسعه ای »زپارس«
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)نواحی كوهستانی سبالن( شروع گردیده و تا سواحل رود ارس در شمال بصورت 
سرزمینی نسبتا هموار باشیب مالیمی گسترده شده است. بطور كلی چهره طبیعی 
منطقه را می توان به سه قسمت كوهستانی - كوهپایه ای و جلگه ای تقسیم نمود.

 ســوابق حاكي از آن است كه در ســال 1347 قانون تشکیل واحدهاي كشت 
و صنعت و متعاقب آن در ســال 1353 تأســیس شــركت ســهامي كشــت و 
صنعت و دامپروري مغان در مجلســین شــوراي ملي و سناي سابق به تصویب 
رســید و به دولت ابالغ گردید. شــركت كشــت و صنعت و دامپروري مغان با 
63400 هکتــار از زمینهــاي خالصه یــا ملي منطقه كه تحت شــماره 2978 
در اداره ثبت اســناد شهرســتان گرمي به نام دولت ثبت و پس از تهیه نقشــه 
ثبتــي و تعییــن دقیق حدود اربعه آن ســند صــادر گردید، آغاز بــکار نمود.

براي توســعه و عمران دشــت مغــان ، ســرمایه گذاریهاي قابــل مالحظه اي 
از منابــع مالي كشــور انجام شــده اســت كــه عمدتــاً مصروف عملیـــات 
احــداث ســد مخزنــي قــزل قشــالق ، ســد انحرافــي اصالندوز ، شــبکه 
آبـــرساني ، قطعه بنــدي ، تســطیح ، شــبکة زهکشــي و ... شــده اســت.

 بمنظور بهره برداري مطلوب از ســرمایه گذاریهاي بعمل  آمده و بازگشت اصولي 
آن از طریــق افزایش تولیــدات زراعي و دامي و محصوالت صنایع وابســته ، از 
90هزار هکتار اراضي زیر شــبکه حدود 63 هزار هکتار بعهدة شــركت كشت و 
صنعت و دامپروري مغان گذارده شــد. بیش از 18000هکتار از اراضي فوق الذكر 
كــه در جنوب شــبکه اصلي قرار داشــت، مي بایســتي از طریق پمپــاژ آب از 
كانال و توزیع آن در اراضي باالدســت با اســتفاده ازتکنولــوژي نوین كه اجباراً 
نیاز به ســرمایه گذاري و تأمین منابع مالي داشــت به زیركشــت برده مي شد.    
لذا پس از انقالب شکوهمند اسالمي  ضرورت تأسیس شركت  ملي  كشت  و صنعت 
و دامپروري پارس بعنوان راه حل مناسب و ضروري )با استفاده ازسرمایه هاي غیر 
دولتي( براي بهره برداري از اراضي عمران نشده كشت و صنعت مغان انتخاب گردید.

بر این اساس :
این شركت در اواخر سال 1366 با مشاركت بانک ملي ایران با نسبت 51 درصد 
سهام و شـركت سهامي كشت و صنعت و دامپــروري مغـان با 49 درصد سهام و با 
سرمایه اولیه حدود 53 میلیارد ریال }27 میلیارد  ریال بصورت آورده نقدي بانک 
ملي ایران و 26 میلیارد ریال دیگر بصورت آورده غیر نقدي »ارزش زمین« توسط 
شركت مغان{ فعالیت خود را در مساحت 18064 هکتار با اهـداف زیر آغاز نمود:

 1 - عمران اراضي از طریق تأمین ، انتقال و توزیع آب
 2 - اجراي پروژه هاي تولید محصوالت و نهاده هاي كشاورزي

 3 - اجراي پروژه هاي تبدیل و تکمیل محصوالت زراعي و دامي
 4 - باالبــردن میــزان اشــتغال مفیــد و مولــد در ایــن منطقــه محــروم.
5 - اســتفاده از ســرمایه هاي مردمي بانکهاي كشــور بجاي منابع صرفاً دولتي

پیام مدیر عامل
منت خداوند عز و جل كه فرصت خدمت به عرصه تالش و تولید كشــور عزیز را 
برای اینجانب و همکاران تالشگر در شركت ملی كشت و صنعت و دامپروری پارس 
فراهم كرده است. كشاورزی به عنوان كهنترین فعالیت تولیدی، مهم ترین فعالیت 
اقتصادی همه كشــورهای جهان از سالیان گذشته تاكنون بوده است ، به طوری 
كه رشد و توسعه اقتصادی كشورها ارتباط بسیار تنگاتنگی با توسعه كلی بخش 
كشاورزی آنها دارد. براین اساس مأموریت شركت با بیانیه زیر تدوین شده است:
افزایش تولیــد محصوالت راهبردی كشــاورزی و ایجاد ســودآوری حداكثری 
برای ســهامداران، تالش در افزایش ســطح زیر كشــت اراضی آبی با استفاده از 
سیســتم های نوین آبیاری تحت فشــار و اجرای طرح های توســعه ای، افزایش 
تولید در واحد ســطح با اســتفاده از تکنولوژیهای نوین زراعی از جمله مصرف 
بهینه كــود و آب و عملیات مناســب خاک ورزی و كاهش هزینه های ســربار 
تولیــد، ایجاد صنایــع تبدیلی و تکمیلی و فرآوری محصــوالت زراعی و دامی و 
باغی و ایجاد رونق در اقتصاد منطقه و كشــور با همکاری شــركتهای بینالمللی 
در ابعــاد مختلف تأمین مالــی و ایجاد ســرمایه گذاری مشــترک و تمركز بر 
صــادرات و اســتفاده از تکنولوژیهــای جدیــد در جهت تولید بــذور هیبرید.

ما بر این باوریم كه تمامی دستاوردهای كسب شده در سایه الطاف بی كران الهی بوده 
و حمایت های بی دریغ و دلسوزانه مسئوالن محترم كشور و سهامداران محترم نیز 
در ادامه همراه ما خواهد بود. شركت ملی كشت و صنعت و دامپروری پارس از بدو 
تاسیس با سرمایه گذاری  های هوشمندانه و استراتژیک در پروژه های مختلف از جمله :

-  عمران اراضي از طریق تأمین ، انتقال و توزیع آب
-  اجراي پروژههاي تولید محصوالت و نهادههاي كشاورزي

-  اجراي پروژههاي تبدیل و تکمیل محصوالت زراعي و دامي
-  باالبردن میزان اشتغال مفید و مولد در این منطقه محروم

-  اســتفاده از ســرمایههاي مردمي بانکهاي كشــور بجاي منابــع صرفاً دولتي
نقش مؤثری در توســعه همــه جانبه ایران اســالمی ایفا نموده اســت. بدون 
شــک موفقیت، حاصــل توكل بــر خــدا، كار تیمــی، مســئولیت پذیری و 
انجــام درســت كار درســت می باشــد و بر این اســاس ما برای رســیدن به 
قلــه هــای موفقیت تمام تالش خــود را در همین راســتا بــه كار می بندیم.
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دکتر رضوانی فر هم حسابهای شفاف داشت و هم برنامه های روشن
افزایش سود با برنامه ریزی هدفمند

بــاور كنیم كــه توی این بچه هــای خودمان مدیرانی داریــم در حد اللیــگا و آنقدر به كار 
مســلط كه باورشــان باید. یکــی از آنها دكتر محمــد رضوانی فر، چنان گــزارش عملکرد 
بــه مجمــع ارائه كرد كــه از مرد پخته و ســرد و گرم چشــیده ای چــون مهندس لطفی 
خوشــحال و خــرم ابراز رضایت كــرد تا خردترین ســهامداران حاضر و مدعــی در مجمع.  
دكتر افق كاری را از كشــور به جهان كشــید و سهم بازار خود را با دلیل مستند و به شاخص 
آمار نشــاند كه در صنعت دارو جهان كم داشــت و در بازار كشــور نیاز فوری. معاونت مالی 
مکمــل عملکرد دكتر بــود در كارزار چگونه برنده بودن با حســابهای شــفاف و بدون بند و 
تحســین برانگیز. با اینکه بقول این مدیــر با تواضع هنوز در مقطع دكتــرا زمان می گذراند 
ولی كار دانســتن پیشه او بود و نتیجه آن شــد كه چون حسابرس و بازرس قانونی حسابها را 
مطلوب اعالم كرد و با طنین صلوات پی در پی مجمع نشــینان و عطرآگینی فضا، شــیرینی 
دل و كام نصیب ســهامداران و ذینفعان گشــت از این ارزش آفرینی و ســودآوری مطمئن.
مجمع عمومی عادی ســالیانه شــركت ســرمایه گذاری دارویی تامین)ســهامی عام( مورخ 
1397/06/21 در محــل ســالن اصلی مركز همایش های بین المللی رازی تشــکیل گردید.
در این مجمع كه با حضور 78/72 درصد ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهــده آقای بهــروز خالق ویردی بود، كه جنابان ســید حمیدرضا موســوی و علی آبانگاه 
در مقــام نظــار اول و دوم و آقای محمد رضوانی فر به عنــوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گــزارش هیات مدیره به مجمع 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 نشــینان بــا طنین صلوات خود ضمــن  تصویب صورتهای مالــی و تنفیذ معامالت 
مشــمول ماده 129 با تقســیم ســود 1000 ریال به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره 
شــركت ســرمایه گذاري دارویي تامین)TPICO( به عنــوان بزرگترین مجموعه تخصصي 
دارویــي كشــور و منطقه نقش بي بدیلي در حفظ و ارتقاي ســالمت جامعــه ایفا مي كند . 

این مجموعه با در اختیار داشتن كلیه اجزاي 
زنجیره ارزش دارویي اعم از تولید مواد اولیه 
، تولید محصول نهایي دارویي ، شبکه هاي 
سراسري پخش دارو و فن آوري هاي نوین 
توانسته است جایگاه خود را به عنوان رهبر 
بازار دارویي كشور تثبیت و در جهت خدمت 
رساني به آحاد مردم تالش نماید . شركت 
سرمایه گذاري دارویي تامین به عنوان یک 
بنگاه اقتصادي بالنده وظیفه خود میداند 
كه تامین نیازهــاي دارویي بخش درمان 
سازمان تامین اجتماعي و خدمت به بیش 
از 30 میلیون نفر بیمه شدگان عزیز سازمان 
را در سرلوحه فعالیت ها و اقدامات خود قرار دهد . 

این شركت با بهره گیري ازنظامات نوین مدیریتي وبه كارگیري نیروهاي با تجربه و خبره در حوزه 
هاي مختلف درصدد است با جذب 10 درصد از كل سرمایه گذاري هاي شركت سرمایه گذاري 
تامین اجتماعي به حداكثر سازي نرخ هاي بازدهي و سودآوري دست یابد و از این منظر هم بتواند در 
قالب یک نهاد اقتصادي از دارایي هاي بیمه شدگان سازمان به صورتي مولد و بهره ور صیانت نماید . 
هیات مدیره شــركت با ترسیم نقشــه اســتراتژیک حركت مجموعه در چارچوب سیاست 
هاي ابالغي شــركت ســرمایه گذاري تامین اجتماعي به ســوي عرصه هاي نوین داروسازي 
و تکنولوژي هاي پیشــگام در این زمینه حركت نمود و با بهره وري مجموعه شــركت هاي 
تابعــه از طریق هماهنگي و هم افزایــي درون گروهي واصالحات ســاختاري با نگاه چابکي 
ســازماني بنــا دارد این مجموعه مهم را در نیل به اهداف اصلــي آن هدایت و راهبري نماید . 
امید اســت در ســال جاري كــه با فرمایشــات مقام معظــم رهبري به نام ســال حمایت 
از كاالي ایرانــي نــام گرفتــه اســت بتوانیــم بــا همدلــي و همراهــي كلیه مدیــران و 
كاركنــان خــدوم مجموعه كــه همانا ســرمایه هــاي ارزشــمند و اصلي گروه هســتند 
تحــت توجهــات حضرت ولــي عصر )عج( در راســتاي تحقق ایــن اهداف موفق شــویم .

بیانیه چشم انداز و ماموریت هلدینگ
 ارزش آفریــن، نــوآور بــا جایــگاه شایســته جهانــي؛ در زنجیــره ارزش دارو و نظــام 
ســالمت؛ در راســتاي بهبــود كیفیــت زندگــي با تمركــز بر ایــن مضامیــن راهبردي:

- كسب و كار در تراز جهاني
- خلق ارزش افزوده پایدار

- هم افزایي و نوآوري در راه حل ها
ارزش هاي محوري هلدینگ

ارزش هاي محوري هلدینگ شــامل مــواردي بر مبناي ذینفعان، اصــول اخالقي، كیفیت 
محصــوالت و خدمــات و همچنین پاســخگویي و شــفافیت براي مشــتریان مي باشــد.

حوزه زنجیره تامین: 
در بخشــهاي مختلــف زنجیره تأمین، افزایــش هماهنگي در تمامي ســطوح، منجر به هم 
افزایي در ســازمان مي گردد. سطوح مختلف زنجیره، شــامل تأمین، تولید و توزیع میباشد:

- خرید راهبردي 

- مواد اولیه 
- داروخانه هاي متعلق به سازمان

- هم افزایي تحقیقات - تولید مواد اولیه - تولید محصول )گالتیرامر، فینگولیمود، ...(
- هم افزایي تولید و توزیع

- سهم پخش هاي گروه از فروش شركت هاي تولیدي گروه )66( درصد
- سهم شركت هاي تولیدي گروه از فروش شركت هاي پخش گروه )38) درصد

- منع فروش محصوالت داراي تولید كننده در گروه از شركت هاي خارج گروه
- هم افزایي شركت هاي توزیعي: استفاده از نرم افزارهاي فروش و انبارهاي یکدیگر

- هم افزایي شركت هاي تولید كننده محصول
- تولید قراردادي

- محصوالت مشترک
- پلت فرم مشترک: مکان یابي در استان تهران و انتخاب دو منطقه در شرق و غرب جهت طراحي 
و احداث دو پلت فرم براي تولید فراورده هاي دارویي و انتقال مجموعه هاي قدیمي و فرسوده 
تابعه در سطح تهران و حومه و یکي هم براي تولید اینترمدیت هاي دارویي از محصوالت تاپیکو.

برنامه ها و سیاست هاي آتي هلدینگ:
سیاست ها و برنامه هاي گروه در بخش فروش: 

- مدیریت كاال از طریق كوتاه تر شــدن زمان گردش موجــودي در انبار و افزایش جذب كاال
- كنتــرل ارائــه تخفیف بــدون برنامه و 
سوق ســرمایه گذاري در توسعه بازاریابي
- ارتقا كیفیت فروش و نحوه وصول مطالبات 
با هدف افزایش برگشت نقدینگي به مجموعه
- اعتبارسنجي مشتریان و كنترل نقدینگي 

در زنجیره تامین درون گروه 
- افزایش ســهم از فروش شــركت هاي 
گــروه در پخــش هاي تیپیکــو )حداقل 
75  درصدفــروش در پخــش هاي گروه(

- هدف گذاري بــراي فروش محصوالت 
تولیــد داخــل در پخــش هــاي گروه
سیاست ها و برنامه هاي گروه در بخش صادرات:
- ایجاد هم افزایي در شركت هاي گروه به 

منظور رقابت مناسب در بازارهاي خارجي
- ارزیابي بازارهاي صادراتي در جهت افزایش سهم محصوالت گروه 

- كاهش هزینه هاي ثبت و بازاریابي
- برون سپاري پرونده هاي دارویي با همکاري سه جانبه شركت تحقیقاتي گروه، هلدینگ و یک 

شركت علمي - تخصصي در بخش خصوصي
- حضور در نمایشگاه هاي تخصصي بین المللي با هدف بازاریابي خارجي

- ارزیابي نمایندگان و سرمایه گذاران خارجي در راستاي جذب سرمایه گذاري مشترک به منظور 
احداث خطوط تولید و انتقال دانش فني

سیاست ها و برنامه هاي گروه در بخش بهاي تمام شده : 
- توجه به تركیب بهاي تمام شده براي كنترل و كاهش آن

- تنوع دهي به منابع تامین كننده و به صفر رساندن مواد تک منبعي
- ایجاد برنامه خرید بي واسطه و برگزاري مناقصات خرید
- تمركز بر خرید داخلي در موادي كه تولید داخلي دارد

- برنامه ریزي براي كاهش 3 درصدي بهاي تمام شده از طریق اصالح خریدها
- راه اندازي سامانه جامع خریدهاي داخلي و خارجي

سیاستها و برنامه هاي گروه در بخش كنترل هزینه هاي مالي : 
- كاهش هزینه مالي از طریق تبدیل تسهیالت قدیمي به تسهیالت ارزان

- كنترل سقف تسهیالت شركتهاي تابعه 
- تنوع بخشي به نحوه تامین مالي براي كاهش وابستگي به نظام بانکي

- فروش دارایي هاي مازاد و تزریق آن به چرخه سرمایه در گردش شركت
- استفاده از ظرفیت هاي قانون بودجه براي تهاتر مالیات و بدهي بانکي

سیاست ها و برنامه هاي گروه در بخش مدیریت پروژه ها :
  BI سیستم جامع مدیریت پروژه  - فرآیند ارزیابي طرها در بستر -

- بانک اطالعات پیمانکاران، مشاوران و تأمین كنندگان
- بانک اطالعات نخبگان پروژه - نظام انتقادات و پیشنهادات در حوزه پروژه ها

- آموزش مدیریت پروژه
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همت بلند بازارشناسی سعید ودودخواه
بود که او را به سکوی برترین ها برد

بازرگانی پایا بردیای ایرانیان
مدیرعامل: سعید ودودخواه

سال تاسیس:
 1385 

محصوالت صادراتی : 
كاالهای غیرنفتی از جمله زعفران و سنگ ساختمانی

برندهای ثبت شده :
پایا

كشورهای هدف صادرات:
 اســپانیا، امارات متحده عربی، بلغارستان، انگلستان، 

عرق، تركیه، ایتالیا.

همزمان با روز ملي صادرات در آیین بیست و دومین سالروز ملی صادرات  كه با حضور دكتر 
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور و تعدادي از مقامات كشوري  در تهران ، مركز 
همایش های بین المللی صداو سیما  برگزار شد ، شركت بازرگانی پایا بردیای ایرانیان به عنوان 
صادركننده نمونه كشوری معرفی شد و نشان صادراتي ، لوح سپاس و تندیس ویژه به آقای 
سعید ودودخواه اهدا گردید. مصاحبه ای با این مدیر موفق و توانمند داشته ایم كه بخش های 

از آن در سایت و نشریه به زیور قلم آراسته شد :
لطفا شركت خود را معرفی كنید:

شركت بازرگانی پایا بردیای ایرانیان با 10 سال سابقه در زمینه صادرات و فروش مهمترین 
كاالهای غیرنفتی از جمله زعفران و سنگ ساختمانی با استفاده از روش SVK و همچنین 
مشــاوره در خصوص اكتشاف معادن و كاشت زعفران از طریق جدیدترین متد مهندسی 
كشاورزی و واردات كاالی مورد نیاز و ارائه خدمات حمل و نقل به روش CRM از مناطق 
مرزی به سراسر كشور به واسطه دفتر مركزی در اصفهان و شعب های تهران ، استانبول و 

دبی قادر به ارائه خدمات می باشد.
این شركت در چه سالی شروع به كار كرد؟

شركت بازرگانی پایا بردیای ایرانیان در سال 1385 به منظور فعالیت بازرگانی تاسیس شده 
و فراز و نشیب رشد و پیشرفت در این عرصه را به منظور كسب تجربه و خدمت به پیشرفت 

كشور با همراهی متخصصین این رشته پیموده است.
این شركت با نامهای دكوراتور پایانما، شركت ساختمانی پایا ساخت، معدن سنگ پایا استون 
اراک، شركت بازرگانی پایانمای اصفهان و در حال حاضر با نام شركت بازرگانی پایابردیای 

ایرانیان با ده سال سابقه درخشان در خدمت هموطنان عزیز می باشد.
فعالیت كلی شركت شما در چه زمینه هایی می باشد؟

این شركت با كادر مجرب خود آماده ارائه خدمات زیر می باشد:
واحد بازرگانی:

واحد بازرگانی این شركت در 18 كشور دنیا آماده خدمات دهی در زمینه صادرات، واردات، 
سرویس های كانتینری ، سرویس های FCL و LCL و انجام خدمات به صادركنندگان و 

تجار می باشد.
حمل و نقل:

با استفاده از شیوه های اصولی مدیریت به صورت ریلی، هوایی، دریایی، زمینی و ترانزیت 

همچنین به پشتوانه عملکرد صحیح و موفق پرسنل مجرب و كارآمد و بهره مندی از فعالیت 
گسترده نمایندگی های خود در مناطق مرزی آماده ارائه كلیه خدمات حمل و نقل می باشیم.

فروش سنگ:
فروش انواع سنگ های ساختمانی با شرایط ویژه و ارسال به كلیه نقاط جهان

فروش نقد و اقساط
مشاوره فروش سنگ صادراتی

فروش با عقد قرارداد و تضمین تحویل
فروش سنگ به صورت بریده شده و كوپ

تهاتر سنگ با امالک مسکونی، تجاری ، اداری، باغ، ویال و ...
خرید و مشاركت درخصوص اكتشاف و استخراج، مشاوره صادرات سنگ و زعفران به صورت 

تخصصی.
مشاركت در پروژه بازرگانی و طراحی و اجرای پروژه های تخصصی و حمل و نقل محموله 

های پروژه ای و ترافیکی با خدمات بیمه كاال
آیا شما در خارج از كشور شعبه و یا نمایندگی دارید؟

بله در كشور تركیه و امارات متحده عربی قصد ایجاد شعبه در كشورهای مبدا صادراتی دیگر 
نیز در حال بررسی می باشد.

صادرات شما عمدتا به كدام كشورها می باشد؟
كشورهای اسپانیا، امارات متحده عربی، بلغارستان، انگلستان، عرق، تركیه، ایتالیا.

برنامه های آتی توسعه شما چیست؟
داشتن نمایندگی در كشورهای مختلف از جمله اسپانیا كه شركت پایابردیا به نمایندگی از 
كشور ایران ارزش افزوده ای كه با بسته بندی زعفران عاید آنها می شود را بدست گرفته و 

به اقتصاد داخلی كمک شود.
برای گسترش فعالیت های آینده شركت خود چه برنامه هایی دارید؟

با توجه به كم بود اب و خشکسالی های پیش رو استفاده از ماشین آالت پیشرفته كشاورزی 
و برنامه ریزی كشت زعفران به عنوان محصول اولیه از الویت های مهم شركت می باشد.

شاخصه مهم شركت شما چیست؟
صادرات و واردات با روش SVK و ارتباط های مستقیم با كارخانه ها و دستیابی راحت به 

محصوالت طبق سفارشات مشتریان عزیز. 

عضویت در ســازمان جهانی كار كشــورهای اسالمی 
 Mikimoto شناســایی  كارت  دریافــت   iciol.com
ژاپن دریافــت اعتبار نامه مدیریــت ورق طال به همراه 
دریافت  ژاپن   Mikimoto دانشــگاه  از  نامــه  گواهی 
گواهی نامه مالی مدیریت از مركز مدیریت جزیره كیش

مدیریت  افتخاری  دكترای  جایزه  دریافت 
از دست رئیس دانشگاه Mikimoto ژاپن 

دریافت جایزه بین المللی )IPC( براساس 
گزارش ممیزی الماس 

دریافت سه بار پرچم بنیاد اروپایی مدیریت 

دریافت تندیس زریــن مدیریت در تراز 
جهانی با لوگو بنیاد اروپایی مدیریت 

دریافت لوح ســوگند نامه بنیاد اروپایی 
مدیریت با عنوان تعهد به توسعه و رشد
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مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه شــركت بیمه 
آرمان)ســهامی عام( مــورخ 1397/07/03 در محــل 
ســالن اجتماعــات بیمــه آرمــان تشــکیل گردید. 
در این مجمع كه با حضور 74/63 درصد ســهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقای  حســن رضا 
دلیري بود، كــه جنابان كامبیز پیــکار جو  و محمد 
پرهــام در مقام نظــار اول و دوم و آقــای محمدرضا 
مجدرضایي به عنوان دبیر مجمــع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال مالی 
منتهی بــه 1396/12/29 و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین 
صلوات خود ضمن  تصویــب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامالت مشــمول ماده 129 به كار خود پایان دادند.
در این مجمع مدیر موفق و فرهیخته صنعت بیمه كشور 
دكترعلیرضا بیانیان مدیرعامل شــركت گزارش هیات 
مدیره از عملکرد سال مالی منتهی به 1396 را ارائه كرد.
بر اساس این گزارش، بیمه آرمان در سال 96 بیش از سه 
هزار میلیارد ریال حق بیمه تولید كرده كه در مقایسه با 
سال قبل از آن 35 درصد رشد داشته است. همچنین 
مجموع خسارت پرداختی این شركت در سال 96 بیش 
از دو هزار و 154 میلیارد ریال اســت كه در مقایسه با 
سال قبل از آن، 43 درصد رشد داشته كه  وقوع دو مورد 
خسارت زلزله استان های كرمانشاه و خراسان شمالی 
علت این افزایش عنوان شده است. نسبت خسارت سال 
96 نیز معادل 72 درصد است  كه در مقایسه با سال قبل 
از آن چهار واحد رشد داشته است.مدیر عامل بیمه آرمان 
همچنین در این گزارش، استقرار نظام جامع مالی و فنی 
با رعایت اصول حرفه ای، ایجاد پرتفوی بهینه و اصالح 
تركیب پرتفوی، تعیین تکلیف و پرداخت بخش عمده 
ای از تعهدات معوق زیاندیدگان رشته ثالث و درمان و 
بدهی های مالیاتی شــركت و عوارض قانونی را از اهم 
اقدامات و فعالیت های این شركت در سال 96 برشمرد. 
پایان بخش گزارش مدیر پاكدست و سکاندار شركت بیمه 
آرمان تبیین دكترین مدیریت برای سال مالی آتی و تشریح 
برنامه های آن بود كه به سمع و نظر سهامداران رسید.
جــادارد در همین مقــال از مدیران خــدوم و كاربلد 
از هیــات مدیره گرفته تــا مدیران مالــی و كاركنان 
شــركت كه خالصانه و خاضعانــه در جهت پیش برد 
اعتالی ایــران و ایرانــی گام نهاده و رشــدی چنین 
درخور داشــته اند تقدیر و تشکری ویژه داشته باشیم.

پیام هیات مدیره
ضمن خیر مقدم، هیات مدیره بیمه آرمان )ســهامي 
عام( در اجراي تکالیف موضوع موارد 138 و 232 قانون 
تجارت، ضمن ارائه صورتهاي مالي مربوط به سال مالي 
منتهي به 29 اسفند 1396 گزارشي از عملکرد و اقدامات 
شركت طي سال 1396 و نیز برنامه هاي آتي آن را كه 
اهم آن به شــرح ذیل اســت را به استحضار میرساند. 
تولید حق بیمه به مبلغ 3/002/613 میلیون ریال كه در 
مقایسه با حق بیمه تولیدي سال قبل به میزان 2/229/803 
میلیون ریال، معادل 35 درصد رشــد داشــته است. 
پرداخت خســارت به مبلغ 2/154/289 میلیون ریال 
كه نســبت به دوره مشــابه قبل به مبلغ 1/506/335 

دکترین موفق علیرضا بیانیان در مجموعه ای بی بدیل
رشد 35 درصدی در حق تولیدی بیمه نسبت به سال گذشته
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میلیون ریال، معادل43 درصد رشــد داشته كه دلیل 
عمده آن وقوع 2 مورد خســارت زلزله در اســتانهاي 
كرمانشــاه و خراســان شــمالي بوده كه بــه حمدا.. 
باتالش خــوب مدیــران و كارشناســان و حضور به 
موقــع در محل و كارشناســي و پرداخت توانســتیم 
بخش ناچیــزي از آالم هموطنان را تســکین دهیم. 
تنظیم بخش هاي مختلف شــركت و اســتقرار نظام 
جامع مالــي و فني با رعایت اصول حرفــه اي با انجام 
اقدامات متعــدد در كلیه حوزه هاي كاري شــركت.

حركت در مسیر ایجاد پرتفوي بهینه و اصالح تركیب 
پرتفوي ســنوات قبل، برگــزاري مجمع عمومي فوق 
العــاده افزایش ســرمایه در مــورخ 96/12/28 كه با 
حمایت سهامداران محترم در حال انجام است. كسب 
سطح 1 توانگري مالي شركت با نسبت توانگري 115 
درصد بر اســاس ارزیابي صورتهاي مالي سال 1395( 
تعیین تکلیـف و پرداخت بخـش عمده اي از تعهدات 
معوق زیان دیـــدگان رشــته ثالث و درمان )مـــراكز 
درماني( و بدهي هاي مالیاتي شركت و عوارض قانوني، 
وصول بخشــي از مطالبات معوق شركت از شركتهاي 
خودروســاز و شفاف شــدن حســابهاي في مابین با 
بیمه گــذاران بزرگ كه این پي گیري هــا در آینده نیز 
به صورت مســتمر انجام خواهد شــد، امید است در 
ســال 1397 با تالش و كوشــش همکاران و حمایت 
ســهامداران محترم، ثبت افزایش سرمایه انجام شده 
و با اجراي بخش هایــي از برنامه راهبردي در خصوص 
تقویت زیرساختهاي فن آوري اطالعات شفافیت مالي 
موثرتر، گسترش شــبکه فروش و چابک سازي هرچه 
بیشتر شعب و نمایندگي ها و ورود به عرصه هاي جدید 
بیمه گري حضور موثرتري در بازار بیمه داشته باشیم.

گزیده افتخارات و دستاوردهای سال 1396
 - كسب تقدیرنامه از استانداري كرمانشاه و وزارت ارشاد 
و فرهنگ اسالمي بابت ارائه سریع خدمات بیمه اي به 

زیان دیدگان
 - حضور در همایش سازمان حمایت از مصرف كنندگان 
و تولیدكنندگان و دریافت گواهــي نامه، لوح تقدیر و 

تندیس رعایت حقوق مصرف كننده 
- حضور دركنگره نشان عالي تولید ملي و دریافت لوح 

تقدیر و تندیس نشان عالي تولید ملي 
- كسب سطح یک توانگري مالي در ارزیابي بیمه مركزي 

جمهوري اسالمي ایران
- جایزه ملي مدیریت مالي ایران 

- تقدیرنامه مدیریت وزارت صنعت معدن و تجارت
- اصالت نامه كنگره و نشان عالي تولید ملي مدیرعامل 

محترم شركت
- گواهینامه حضور شركت بیمه آرمان بین 500 شركت 

بزرگ ایران
- تندیس اعتبارنامه مدیر شایسته ملي

- تندیس نخستین همایش ملي آموزش و ترویج سالمت 
اداري

- گواهینامه ایزو 26000 در حوزه مسئولیت اجتماعي
- عضویت بیمه آرمان در سامانه بستر یکپارچه تبادل 

اطالعات اقتصادي كشور
طــرح هــا و برنامه هــای آینده شــركت 
- ایجــاد واحد بودجــه و گزارشــات در حوزه معاونت 
مالي و ســرمایه گذاري و تدویــن بودجه به تفکیک 
شــعب و رشــته هــاي بیمــه اي در ســال 1397 
- تدویــن و تصویــب چــارت ســازماني شــركت 
مطابقــت بــا الزامات صنعــت و اســتقرار حاكمیت 
شــركتي به همــراه راه اندازي كمیته هــاي مربوطه

- تقویــت و بهبود سیســتم مالي و ترمیم ســاختار 
و اســتقرار سیســتم جامــع مالي به منظــور اصالح 

حســابها)جایگزیني راهکاران به جاي برهان سیستم(
- پیگیري افزایش سرمایه و ثبت سرمایه جدید شركت
- درج بــه موقع اطالعات به منظور افزایش شــفافیت 
مالــي در ســامانه اطــالع رســاني بــورس ) كدال(

- تعامل هرچه بیشــتر با بیمــه مركزي به جهت رفع 
مغایرات احتمالي در حسابهاي في مابین سنوات قبل 

و همچنین حضور فعال در دادگاه ها
- تقویت واحد حقوقي و به كارگیري وكالء زبده و مسلط 
به صنعت بیمه به جهت استیفاء حقوق شركت در قبال 
مطالبات سنوات قبل و همچنین حضور فعال در دادگاه ها
- تکمیل ســایت شــركت و درج كامــل اطالعات بر 
اســاس مفاد آیین نامــه مصوب شــوراي عالي بیمه
- تمركــز بــر روي توســعه فــروش و طراحي بیمه 
هــاي نوین عمــر و ســرمایه گــذاري بــا توجه به 
مفــاد آیین نامــه هــاي 54 شــوراي عالــي بیمه
- تهیه صورت تطبیق با شركتهاي بیمه اي و بیمه گذاران بزرگ
- افزایش درآمد بیمه گري از طریق ایجاد پرتفوي متنوع 

بیمه اي با ریسک مناسب
- كاهــش بهــاي تمــام شــده عملیــات بیمــه 
از طریــق كاهــش تعــداد  گــري و محصــوالت 
شــعب و بهبــود فرآیندهــاي اجــراي عملیــات 
- افزایش توانگري مالي به جهت امکان رقابت با ســایر 
شــركتهاي بیمه اي و ورود به عرصه ریسکهاي بزرگ

-   تقویــت حــوزه ســرمایه گــذاري و بازنگري در 
پرتفوي ســرمایه گــذاري انجام شــده در ســنوات 
قبــل بــه منظــور ایجــاد ارزش افــزوده مناســب

-   تشــکیل كمیته سرمایه گذاري با حضور مشاورین 
صاحب نام و خبره بازار سرمایه 

-  بهینــه ســازي امــالک و مســتغالت شــركت
-   تهیه و ارائه گزارشات مربوط به واحد سرمایه گذاري به 
سازمان ها، بیمه مركزي، حسابرس و بازرسان قانوني شركت

-  جذب نمایندگان توانمند و متعهد و توسعه كمي و 
كیفي شبکه فروش

-   ادامه تعامل با موسســات بیمه اي اتکایي داخلي و 
خارجي در راستاي توزیع مناسب ریسک هاي بیمه اي
-   افزایش توانایي و مهارت هاي حرفه اي نیروي انساني 
از طریق برگزاري دوره هاي آموزشي مناسب و هدفمند
- اصــالح و بهبود سیســتم هــاي منابع انســاني و 
طراحي و تدوین نظام نامه ارزشیابي عملکرد كاركنان 
و اتصــال پرداخــت كارانه به بودجه فروش شــركت

- پیاده ســازي نرم افزار هوش تجاري BI (( و ارزیابي 
عملکرد توسط داشــبورد مدیریت و سیستم مدیریت 

ISMS  امنیت اطالعات
-   ایجــاد اداره بازیافــت در حــوزه معاونــت فنــي
-  ارائــه طــرح فروش كیلومتــري بیمــه نامه بدنه
-   پیگیري و راه اندازي فروش بیمه هاي بین المللي ) بیمه سبز(
- تهیه برنامه نرم افزاري جهت تنظیم و محاسبه صورت 
هزینه هاي درماني در بخش بیمارستاني و دندانپزشکي

-   تهیه و تدوین شناسنامه شعب 
- راه انــدازي اداره ي آمــار و داده كاوي و اداره ي 
تشــکیالت و روش هــا در واحــد تحقیق و توســعه 
-  پیگیري اســتقرار مدیریت اســتراتژیک در سازمان
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به بار نشاند مهندس منصور یزدی زاده
آرزوی ایرانیان از پیدایش آهن تاکنون

ذوب آهن اصفهان
مدیرعامل: منصور یزدی زاده

سال تاسیس:
 1350 

محصوالت صادراتی : 
تیرآهن های I . H ، میلگرد، كالف ساختمانی و صنعتی، 
ریل، شمش چدن، آهن اسفنجی و محصوالت جانبی

گواهینامه های اخذ شده :
ایزو 9001 - 2008 گواهینامه OHSAS 18001 : 2007 و 

TUV ایزو 14001-2004 و

همزمان با روز ملي صادرات در آیین بیست و دومین سالروز ملی صادرات  كه با حضور 
دكتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور و تعدادي از مقامات كشوري  در 
تهران ، مركز همایش های بین المللی صداو سیما  برگزار شد ، ذوب آهن اصفهان 
به  عنوان صادر كننده نمونه كشوری معرفی شدو نشان صادراتي ، لوح سپاس و 
تندیس ویژه به  مهندس  منصور یزدی زاده مدیرعامل این شــركت اهدا گردید

در ســال جاری ذوب آهن اصفهان تنها شركتی اســت كه در گروه محصوالت 
فــوالدی به عنــوان صادر كننده نمونه كشــوری انتخاب شــد . این شــركت 
تاكنون شش بار در ســالهاي 1380- 1385- 1388- 1391- 1392- 1395 
صادركننده نمونه ملي كشور و در سال 1393 صادركننده ممتاز كشور شده بود. 
مهندس منصور یــزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در گفتگو با خبرنگار 
ما عوامل انتخاب این شركت به عنوان صادر كننده نمونه كشوری را بدین شرح 
بیان نمود : تداوم رشــد صادرات این شــركت در طي ســالهای اخیر ، افزایش 
تعداد بازارهاي هدف صادراتي ، توجه خاص به صادرات محصوالت به كشورهای 
آفریقایی ، آسیای جنوب شرقی و كشورهای اروپایی ، صادرات محصوالت فوالدي 
با ارزش افزوده باالتر ، تنوع در روشهاي پرداخت ، حفظ كیفیت برتر محصوالت ، 
همکاري نزدیک با مؤسسات مالي و اعتباري نظیر صندوق ضمانت صادرات ایران 
، ثبت جهاني برند و لوگوي ذوب آهن اصفهان ESCO ، ZOBESCO  حضور 
موفق و پررنگ در همایشها و سمینارهاي تخصصي بین المللي و ایراد سخنراني 
، اســتفاده بهینه از قوانین مرتبط بر واردات و صــادرات كاال بویژه در ارتباط با 
استرداد حقوق ورودي و رفع تعهد از پروانه هاي كاالهاي وارداتي از محل صادرات  
الزم  هــای  گواهینامــه  از  برخــورداری  بــا  شــركت  ایــن   : افــزود  وی 
صادراتــی از جملــه گواهینامــه كــرز ، قــادر بــه صــادرات محصــوالت 
خــود بــه چهــار قــاره جهــان از جملــه كشــورهای اروپایی می باشــد . 
مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان كشــورهایی همچون افغانســتان ، عراق ، قطر ، 
امــارات متحــده عربی ، برمه ، تایلنــد ، اندونزی ، مصر ،  عمان ، انگلســتان ، 
ســودان ، بلژیک ، تایلند ، پاكستان ، كویت ، اردن ، تركمنستان ، تاجیکستان و 
چند كشــور دیگر را از جمله كشورهای هدف صادراتی این شركت عنوان نمود.  

شایان ذكر است انتخاب صادر كننده نمونه ملي در پي بررسي هاي دقیق كارشناسي 
؛ توسط كمیته ای متشکل از:  سازمان توسعه تجارت ایران ) مسئول كمیته ( - 
معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري - اتاق بازرگاني صنایع 
معادن كشــاورزي ایران - اتاق تعاون مركزي جمهوري اسالمي ایران - سازمان 
اســتاندارد و تحقیقات صنعتی ایران - گمرک جمهوري اســالمي ایران - بانک 
مركزي جمهوري اسالمي ایران - امور صنایع و اقتصادي وزارت صنعت ، معدن و 
تجارت - وزارت جهاد كشاورزي - تشکیل صادراتي گروه كاالیي صورت گرفت.

معرفی شركت:
شــركت ذوب آهــن اصفهان اولیــن و بزرگتریــن تولیدكننــده مقاطع فوالد 
ســاختمانی در ایــران می باشــد. این مجموعه در ســال 1350 آغــاز به كار 
نموده و از ســال 1370 محصوالت اصلی از جمله تیرآهن، میلگردهای ســاده 
و آجــدار، ناودانی، نبشــی، مفتــول و محصوالت فرعی را بــه بازارهای جهانی 
صادر كرده اســت. در شــهریور ماه 1395 طرح تولید ملی ریل در این شركت 
بــا موفقیت به بهره برداری رســید و تولید انواع ریل و تیرآهن های ســنگین 
تا 700 میلیمتر براســاس اســتانداردهای روز دنیا در این شــركت آغاز گردید.
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شد بررسی  ثر  کو شــمیم  مه  ماهنا ه  ر شما ششمین  و  بیست  ر  د نکی  با ر  ســاختا اصالح 

حسینی بعین  ر ا ن  ا ئر ا ز به  ثر  کو موسســه  های  موکب  نی  رســا خدمت 

کوثر عتباری  ا موسسه  به همت  کلهر  عباس  الثر  جاویدا شــهید  مدرســه  فتتاح  ا

خراسان پدیده  فوتبال  تیم  بازیکنان  و  فني  کادر  ســوي  ز  ا ري  دا هوا فتتاح حســاب  ا

جدیدترین شــماره ماهنامه خبری، آموزشی» شمیم كوثر « در با محوریت اصالح 
ساختار بانکی منتشر شد.

اســتقالل بانــک مركزی، باید ها و نباید ها عنوان گزارش ویژه شــماره بیســت و 
شــش ماهنامه شــمیم كوثر اســت كه عالوه بر بررســی ضرورت استقالل بانک 
مركــزی، اصالح ســاختار بانکی و قانــون بانکــداری را زیر ذره بین برده اســت.

این شــماره شــمیم كوثر دربرگیرنده ی مطالب گوناگونی از خصوصی سازی نظام 

بانکی، صنعت بانکداری در آلمان، بانک های دولتی و خصوصی انگلستان، بانکداری 
شــركتی و مطالب خواندنی دیگر تا بررســی بزرگترین رویداد جهان اسالم است.
مطالبی مانند تاثیر یادگیری بر عملکرد فردی سازمانی و مالی و مدیریت ریسک اعتباری 
نیز به صورت مقاله در این شماره گنجانده شده اند. همچنین در بخش مصاحبه، گفت و 
گوهایی خواندنی با مهندس عبدی سرپرست معاونت پشتیبانی و مهندسی، حسن بازدار 
مدیر شعب استان هرمزگان و محمد جواد رستگار رئیس شعبه كیش انجام شده است.

موسسه اعتباری كوثر با برپایی سه موكب به زائران اربعین حسینی خدمات ارائه می 

كند. خدمات رسانی در استان های كرمانشاه و خوزستان از ابتدای مهرماه سال جاری در 
دستور كار كمیته اربعین حسینی موسسه كوثر قرار گرفت و برنامه ریزی برپایی موكب 
های آب رسانی در مرزهای شلمچه، چذابه و مهران برای خدمت به زائران سید و ساالر 
شهیدان انجام شد.بر اساس این گزارش؛ همزمان با حركت عظیم فرهنگی پیاده روی 
اربعین حسینی، موسسه اعتباری كوثر در پنجمین سال متوالی با برپایی موكب های 
آبرسانی به زائران از 28 مهر ماه توزیع صدها هزار بطری آب معدنی را آغاز نموده است.
ایــن گزارش مــی افزایــد: پیــاده روی اربعیــن و خدمت بــه زوار سیدالشــهدا 
)علیــه الســالم( توفیــق الهــی اســت و داوطلبــان كوثــری در ایــن حركــت 
خداپســندانه ســعی در ارائــه بهتریــن خدمــات بــه زائریــن محتــرم را دارند.

با همت كاركنان موسسه اعتباری كوثر، دانش آموزان روستای زلزله زده مله دیزگه در شهرستان 
سرپل ذهاب همزمان با اول مهر و بازگشایی مدارس در كالس درس جدید خود حاضر شدند .
دكتر عیسی رضایی عضو هیات مدیره موسسه اعتباری كوثر ضمن گرامیداشت هفته دفاع 
مقدس در مراســم افتتاح این مدرسه كه به همت خانواده بزرگ كوثر ساخته شده است، 
گفت: كودكان و نوجوانانی كه قرار اســت در مدرســه تازه تاسیس شده شهید جاویداالثر 
ابوالفضل)عباس( كلهر به تحصیل مشغول شوند، در حقیقت سربازان بعدی كشور و ادامه دهنده 
راه شهداء هستند و این مراسم به افتخار وجود این آینده سازان عزیز تدارک دیده شده است . 
دكتــر رضایی با اشــاره به خاطــرات دوران دفاع مقدی در منطقه كرمانشــاه و ســرپل 
ذهــاب افــزود: رزمندگان دفــاع مقدس در ایــن روســتاها و در اوج گرما، شناســایی 
هــای مختلفــی را از منطقه انجام دادنــد . در حال حاضر و بعد از گذشــت دوران دفاع 
مقدس این مدرســه به همــت رزمندگان و كاركنان موسســه اعتباری كوثر ســاخته 
شــده اســت كــه امیدواریم بتوانیــم پرچمدار خوبــی برای ادامه راه شــهدا باشــیم .

وی بیــان داشــت: امیــدوارم كــودكان و نواجوانانــی كــه در ایــن مدرســه بــه 
تحصیــل مشــغول خواهند شــد بــه مــدارج عالی علمــی دســت یابند. چــرا كه 

ایــن هــا آینده ســازان ایــن مــرز و بــوم و ادامه دهنــده راه و یاد شــهدا هســتند.
جواد فهیمی پور قائم مقام مدیرعامل موسسه اعتباری كوثر با اشاره به مسئولیت اجتماعی 
و فردی آحاد جامعه در شرایط سخت و وقوع بالیای طبیعی تصریح كرد:  اینکه كاركنان 
یک مجموعه اقتصادی به صورت خودجوش در مسیر اعتالي علمي كشور اقدام به ساخت و 
تجهیز مدرسه مناطق زلزله زده و كمک به هموطنان خود نموده اند قابل تقدیر و تشکر است. 
محبــت جمالــی نیا فرماندار ســرپل ذهاب ضمن طلــب مغفرت برای جــان باختگان 
زلزله كرمانشــاه و آرزوی صحت و ســالمتی برای بازماندگان آن گفت: از دكتر عیســی 
رضایی و كاركنان موسســه اعتباری كوثر تشــکر می كنیم، در ایامی كه مصادف شــده 
اســت با ایام ســوگواری سرور و ســاالر شــهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( وهفته 
گرامیداشــت دفاع مقدس توانســتید با همت عالی كاركنان به مردم شریف روستای مله 
دیزگه خدمت كنید و با ســاخت مدرســه برای نوجوانان و تعالی فرزندان این مرز و بوم، 
زنجیــره خدمت به مــردم را از دوران دفاع مقدس تا كنون حفظ نمائیــد و ادامه دهید .

بر اساس این گزارش: كاركنان موسسه اعتباری كوثر در حركتی خیرخواهانه و همزمان با افتتاح این 
مدرسه، نسبت به تهیه و اهداء لوازم التحریر مورد نیاز این دانش آموزان مناطق زلزله زده اقدام نمودند.

بازیکنان تیم فوتبال پدیده خراسان با حضور در شعبه بلوار خیام مشهد موسسه اعتباری 
كوثر ضمن افتتاح حساب كوثر كارت هواداری ، كارت هواداری خود را دریافت كردند.
بــه گــزارش روابــط عمومی موسســه اعتبــاری كوثــر؛ عصــر امــروز بازیکنان و 
كادر فنــی باشــگاه فوتبــال پدیــده خراســان ضمن افتتاح حســاب در موسســه 
كوثــر، كارت هــواداری خــود را بــا لوگــوی تیــم پدیــده دریافــت نمودنــد.

محمد رحیم گلبداغی مدیر شــعب اســتان های خراســان رضوی و شمالی موسسه 
اعتبــاری كوثر با تشــریح طــرح كوثر كارت هــواداری گفت: كوثــر كارت هواداری 

طــرح منحصــر به فردی اســت كه بــا اجرایی شــدن این طــرح همه برنــده اند.
گلبداغــی بیان داشــت: هــواداران تیم فوتبال پدیــده می توانند  با افتتاح حســاب 
شــتابی در موســه كوثــر، كارت بانکی خــود را با لوگــوی تیم مورد عالقه شــان 
دریافــت كننــد و بالفاصله بعد از فعال شــدن كارت  از مزایای آن بهره مند شــوند .
مجتبی سرآســیایی مدیر تیم فوتبال بزرگســاالن پدیده ضمن تقدیر از حمایت های 
موسســه اعتبــاری كوثر تصریح كرد: بایــد از مجموعه پرتالش كوثر تشــکر ویژه ای 
داشته باشــیم، در شــرایطی كه به ورزش و تاثیرات مهم آن بر جامعه به خصوص بر 
نسل جوان توجه كمتری می شود، شاهد حمایت ویژه ای از سوی این موسسه هستیم.
سرآســیایی با اشــاره به اهمیت حضور و فعالیت هــواداران در این طــرح گفت: به 
حضور گســترده هــواداران خونگرم تیــم فوتبال پدیــده در طرح هواداری بســیار 
نیــاز داریم. یکــی از بزرگ ترین عواملی كــه می تواند به مــا در این خصوص كمک 
كند، افتتاح حســاب و انجام روزانــه فعالیت های بانکی و افزایش موجودی  اســت.

بر اســاس این گــزارش؛ دریافت كارتهای هواداری به ســادگی میســر خواهد بود و 
تمام هواداران می توانند با مراجعه به 352 شــعبه موسســه اعتباری كوثر، نسبت به 
افتتاح حســاب و دریافت كارت هواداری خــود در كمترین زمان ممکن اقدام نمایند.
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ققنوسی دوباره پرواز می کند
شرکت گسترش صنایع آذرآب؛ حرکت با تدبیر در مسیر درست

برنامه های مدون مدیریت نواندیش برای ارتقاء جایگاه شرکت

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

خداوند بزرگ را سپاســگزارم كه توفیق 
خدمتگــزاری در این مدت اندک به بنده 
اعطا نمود تا در شــرایط دشوار شركت، 
با تمام تــوان و ظرفیتهای خود به همراه 
كاركنان فهیم و صدیق برای ســربلندی 
كشور و رشــد و شكوفایی شركت انرژی 
آذر آب از هیچ تالش و كوششــی دریغ 
افتخار مرهون  ایــن  . بی تردید  ننمایم 
سعی و كوشــش تمام كسانی است كه با 
همت واال و پشــتیبانی خود سنگ بنای 
هستی شركت را مستحكم تر نموده اند.

مجمع عمومی عادی ســالیانه شركت گســترش صنایع آذرآب)سهامی عام( مورخ 
1397/07/24 در محل سالن بهره وری تشکیل گردید. 

در این مجمع كه با حضور 86/53 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای محمد جابری بود، كه جنابان جواد صفاپور و قاسم خانی در 
مقام نظار اول و دوم و آقای محمد هاشم ستمی 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 1397/03/31 توسط مدیریت عامل 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 به كار خود پایان دادند.

مهندس مهریار مدیرعامل شــركت در ابتدای گزارش 
خود با اعالم این نکته كه علی رغم تمام مشــکالت و 
معضالت حاكم بر صنعت و وضعیت اقتصادی كشور و 
بالطبع آن شركت گسترش صنایع آذرآب تیم مدیریتی 
جدید با یک رویکرد جدید به دنبال آن است تا جایگاه 
شــركت را به عنوان یک پیمانکار شــناخته شده بین 
المللــی و یک شــركت دارای اعتبار و برنــد دوباره به 
مسیر موفقیت هدایت ســازند اضافه كرد: ما دنبال آن 
هستیم كه بجای گله گذاری از كم كاریها دنبال راهکار 
باشیم مثالً برای اخذ تســهیالت ارزان قیمت با بانک 
ها رایزنی و تعامل خود را به جدیت اســتمرار بخشیده 
ایم . وی افزود: هر چند بخاطر دیركرد و عدم پرداخت 
به موقع و مشــکالتی كه گریبان شركت و بالطبع آن 
تسویه حساب با بانکها گردیده دچار مشکالتی متعدد 
می باشــیم ولی باز دنبال رفع این مشــکل و بازكردن 
گره این كار هم هســتیم، هرچند این مشکالت به ارث 
مانده ولی خود را مستعد می دانیم كه پُرقدرت به دنبال 
رسیدن به سوی هدف های تعیین شده حركت كنیم.
مهندس هاشم مهریار با اعالم اینکه ما دنبال عقد قرارداد 
برای پروژه های خوب از وزارت نیرو و راه و شهرســازی 
تا  كارفرمایان دیگر در داخل كشور و پروژه های خارجی 
با رعایت صرفه و صالح سهامداران و ذینفعان می باشیم 

ادامه داد با توجه به پتانسیل شركت به عنوان یک پیمانکار بین المللی و یک سازنده 
معتبر به دنبال تجدید اعتبار پیشین خود هستیم و برای برنامه های كوتاه مدت ، 
میان مدت و بلندمدت تدوین كرده و در حال عملیاتی كردن هر سه آنها می باشیم.

بــه گفته ایــن مدیــر فرهیختــه، شــركت صنایــع آذرآب متاســفانه ریزش 
نیروهــای فــراوان داشــته و مدیریت بــا این باور كه منابع انســانی ارزشــمند 
مجموعه می باشــند در حال تکمیــل نیروهای متخصــص و همچنین آموزش 
مســتمر پرســنل حاضر بوده چرا كــه مدیریت ارشــد مجموعه باور راســتین 
دارد ارتقــاء ســطح دانش برگ برنــده هر مجموعــه ای در آینــده خواهد بود.

شــایان ذكر است پیرامون پروژه ســوریه، مدیرعامل مجدانه و مدبرانه درخواست 

داشــت كه با دعــوت از وكیل ســوری و دریافت آخرین گزارش هــا برای پروژه 
بهترین تصمیم موجود اخذ می گردد. به گفته این مدیریت خوش فکر و دلســوز، 
شــركت با ریزبینی در عملکرد شركت های تابعه ســعی كرده و می كند تا سازو 
كارهای مالی قانونی را برای بهبود ترازهای مالی اتخاذ ســازند كه در همین راستا 
بــرای انحالل 4 شــركت غیرمولد تصمیــم و اقدامات الزم انجام گردیده اســت.
پایان بخش سخنان مدیرعامل اعالم این نکته بود كه درمان این درد امروزه حاكم 
بر شركت با همدلی و وحدت در تمام اركان از هیات مدیره تا كاركنان میسر است 
چرا كه با ریشــه یابی آن و طی مراحل درمان و نقاهت شركت با این تدابیر دوباره 
رو به تعالــی خواهد رفت ... اخــذ توضیحات تکمیلی 
توســط آقای جابری و تائید او مبنــی بر ایده های نو و 
پشــتکار مهندس مهریار و شــفافیت مالی و صداقت 
ســركار خانم رجبی به عنوان معمار پاكدســت مالیه 
شــركت و طنین صلوات ســهامدارانی كه بــا امید به 
آینده و فرداهایی روشن مجمع را با طنین صلوات خود 
عطرآگین ساختند ختم جلسه ی این مجمع ساالنه بود.

پیام مدیرعامل
شركت گســترش صنایع انرژی آذرآب یکی از شركت 
های زیرمجموعه شــركت صنایع آذر آب می باشــد و 
با شــماره 358578 در مورخ 72/12/24 در اداره ثبت 
شركتها به ثبت رسیده است ، كه بالغ بر25 سال تجربه 
در صنعت كشور ، مهمترین شركت پیمانکاری عمومی 
GC (( و نصب و راه اندازی) )C جمهوری اسالمی ایران 
است كه مســئولیت اجرای پروژه های صنعتی كشور از 
قبیل اجرای انواع نیروگاه ها، تجهیزات پاالیشــگاهی، 
نفت، گاز، پتروشیمی، مخازن و ... را عهده دار می باشد. 
اینجانــب خداونــد بزرگ را سپاســگزارم كــه توفیق 
خدمتگزاری در این مدت اندک به بنده اعطا نمود تا در 
شرایط دشوار شركت، با تمام توان و ظرفیتهای خود به 
همراه كاركنان فهیم و صدیق برای ســربلندی كشور و 
رشــد و شکوفایی شركت انرژی آذر آب از هیچ تالش و 
كوششی دریغ ننمایم . بی تردید این افتخار مرهون سعی 
و كوشش تمام كسانی است كه با همت واال و پشتیبانی 
خود سنگ بنای هستی شركت را مستحکم تر نموده اند. 
در این راســتا سیســتم مدیریت یکپارچه IMS (( بر اساس استانداردهای 2015 
:ISO ،  OHSAS18001 14001 ، ISO 9001 در شركت مستقر شده است و 
انتظار دارم تا كلیه همکاران متعهد و دلسوز همچون گذشته ضمن تالش برای ایجاد 
محیطی هماهنگ بر اساس اصول اخالقی، دوستی و برادری با مشاركت فعال و اجرای 
مؤثر سیســتم در جهت اجرای خط مشی با تمام توان تالش خود كوشش نمایند. 
اكنون از سهامداران گرامی و بزرگوار كه به عنوان عضوی از این خانواده در صنعت 
كشور می باشند انتظار میرود كه با ارج نهادن به گذشته شركت و امید به آینده و 
فردایی روشن كه قطعاً دور از ذهن نمی باشد در مسیر بهبودی و شکوفایی رو به رشد 
گام مؤثر برداشته و به سهم خویش موجب رشد و شکوفایی روزافزون شركت باشند.
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پیام هیات مدیره
امروزه صنعت در جهان با سرعت روزافزون به حركت خود ادامه میدهد و رشد آن به 
یک راهبرد اساسی دولت ها تبدیل گردیده است. در این خصوص یکی از مهمترین 
نیازهای توسعه صنعت بخش انرژی و نیروی برق می باشد . با توجه به حركت رو به 
رشد كشورهای پیشرفته و در حال توسعه نیاز آنها به این صنعت بیشتر مشاهده می 
شود. به نوعی كه این نیازها بطور مستمرفزونی یافته و تقاضا برای آن شتاب بیشتری 
به خود می گیرد كه به تبع آن موجب گردیده تا سرمایه گذاری در بخش دولتی و 
شــركت هــای خصوصــی در صنایعــی از قبیل احــداث انــواع نیــروگاه ها، 
صنایــع نفــت و گاز و پتروشــیمی، پاالیشــگاهی، مخــازن و... بــا همیاری و 
شــراكت بــا بنگاه هــای اقتصــادی معتبــر جهانی شــتاب بیشــتری بگیرد. 
اكنون پس از گذشــت حدود 25 ســال از منفک شدن این شركت از شركت مادر 
)صنایع آذر آب( و علیرغم تمام مسائل و مشکالت ناشی از انحصاری برخی شركتهای 
رقیب و همچنیــن وضعیت بی ثبات اقتصاد جهانی كه به خصوص با تحریم های 
بین المللی علیه كشور همراه بود و با كلیه فراز و نشیبها توانست موجودیت خود را 
به شــکل یک بنگاه اقتصادی حفظ نماید و به فعالیت خود ادامه دهد. شایان ذكر 
است با شروع رفع تحریم ها و تعهدات كشورهای جهان برای حل و فصل مسائل و 
مشکالت فیمابین ناشی از وضع تحریم ها انتظار میرود گامهای مؤثری برداشته شود. 
هدف از تهیه این گزارش شفافیت در اطالع رسانی وایجاد شرایط مناسب تر می باشد 
كه تصویری بهتر از وضعیت شركت در همه ابعاد به سهامداران محترم ارائه گردد.
شركت گسترش صنایع انرژی آذر آب در طول عمر چندین ساله خود در صنعت زیربنایی 
كشور نقش عمده ای ایفا نموده و توان آن را داشته و دارد كه در زمینه های زیر فعالیت نماید

 B.O.O ،B.O.T ،EPC :  انواع پروژه های نیروگاهی به صورت -
-  تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
-  انواع مخازن ثابت، كروی، سقف شناور 

- سازه های بتنی و فلزی
- تعمیرات و بازسازی انواع بویلرهای نیروگاهی، صنعتی و... در داخل و خارج از كشور 

)سوریه( ، كشتیهای نفتکش
- نصب و راه اندازی بیش از 80 پروژه انواع نیروگاه ها، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، 

مخازن و...... 
اینــک با پایــان یافتــن ســال مالــی 1396 گــزارش عملکرد هیــات مدیره 
بــه مجمــع عمومــی صاحبــان ســهام جهــت تصویب تقدیــم می گــردد. 
در خاتمه امیدواریم با رفع تحریم ها و ســپری شــدن مشکالت موجود با حول و 
قوه الهی و در نهایت ضمن پشــتیبانی سهامداران گرامی با تمامی تالش، سعی و 
كوشش مدیریت سازمان و پرسنل سخت كوش و مسئولیت پذیر، این شركت در افق 
روشن گام برداریم و در این راستا توفیق روزافزون سهامداران محترم را آرزومندیم.

برنامه های آینده شركت 
پیش بینی فعالیتهای آتی شركت سال 1397

1- حفظ و گســترش بازار و تالش بــه جهت افزایش رضایتمنــدی كارفرمایان
2- انجام اقدامات مقتضی درخصوص ارتقاء جایگاه ســهم شركت در بورس اوراق 
بهادار از طریق اطالع رســانی بموقع و مناسب برنامه ها و نتایج عملکرد شركت به 

صاحبان محترم سهام و فعاالن بازار سرمایه 
3- پیگیری مجدانه پروژه های سنواتی از جمله بانیاس و بیستون

4- رفع مشکالت ساختاری و در نهایت تجدید ارزیابی و خروج از شمول ماده 141 
قانون تجارت.

5- اخذ رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه

6- پیگیری و حل و فصل مسائل مالی سنواتی با شركت آذرآب 
7- پیگیری صورت وضعیت های رســیدگی نشده نزد كارفرمایان تا حصول نتیجه 
8- پیگیری خسارات وارده ناشی از تطویل مدت زمان تامین مصالح و سایر تعهدات 

تا حصول نتیجه.
9- تمدید گواهینامه های منقضی شده از جمله ایزو 

10- اجرای برنامه توانمندسازی نیروی انسانی از طریق حضور در دوره های آموزشی.
عرصه فعالیت های شركت گسترش صنایع انرژی آذر آب

 فعالیت های شــركت گســترش صنایع انرژی آذر آب با دارا بودن نیروی انسانی 
متخصص در قالب یک بنگاه اقتصادی در ســطح كشور به عنوان پیمانکار عمومی 
GC ((و اجرایــی C ((نصب و راه اندازی به شــرح زیر فعالیــت می نماید : الف: 
صنایع برق )نیروگاهی(اعم از حرارتی، گازی، آبی، سیکل تركیبی، صنعتی و غیره

  ب: صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پاالیشگاهی و سایر تأسیسات صنایع مذكور
 ج: همکاری و مشــاركت با شركت های بین المللی در راستای تأمین و تجهیزات 

EPC پروژههای
اقدامات انجام شده منتهی به سال مالی 1396: 

صورت وضعیت قطعی پروژه، برای مشــاور )شركت قدس نیرو( و كارفرمای ارسال 
و جلســات رســیدگی در این خصوص ادامه دارد. از جمله فرصت های پیش روی 
این پــروژه در صورت حصول نتیجه مطلوب به موارد ذیل می توان اشــاره نمود: 

الف( امکان انعقاد قرارداد بیستون 2. 
ب( امکان دریافت مبلغی معادل دست كم 10 میلیارد تومان در صورت توافق. 

ج( آزاد سازی ضمانتنامه ها و پیشگیری از هزینه های تمدید ماهانه آن. 
شــایان ذكر است نحوه هزینه كرد و نیز بدهی شــركت ارگ انر گوستروی نیز از 

تهدیدهای این پروژه می باشد.
فعالیت های مربوط به خدمات پس از فروش 

رویکردهای شــركت گســترش صنایع انرژی آذرآب جهــت ارائه خدمات بهتر به 
مشتریان در سال مورد گزارش شامل: 

- ایجاد سیســتم های یکپارچه ای از كارفرمایان، مجریان، پیمانکاران حرفه ای و 
جزء، تأمین كنندگان

- توانمندســازی پرسنل پروژه و شفاف سازی فرایندها تا جایی كه هر یک از اعضا 
بتواند وضعیت پروژه را ببیند. 

- شناخت عوامل خارجی )انتظارات مشتریان(
- شناخت عوامل داخلی

- شناسایی اهداف و سیاستهای مدیریتی 
- تدوین خط مشی و اهداف كیفی

- تبدیل شدن به یک سازمان یادگیرنده از طریق عکس العمل قاطع و بهبود مستمر
- توجه به خودشناسی برای درک همواره موقعیت شركت 

- یکنواخت ساختن ظرفیت های كاری 
-  ایجاد یک جریان فرایندی پیوسته برای نمایان ساختن شفاف مشکالت اجرایی
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گردهمایی اعضای انجمن صنفی كارگزاران صنعت بیمه با مدیران ارشد بیمه سامان 
در محیطی دوستانه و صمیمی در هتل سیمرغ تهران برگزار گردید. در این همایش 
با شــکوه كه به میزبانی شایسته مدیریت امور ســهام و روابط عمومی برگزار گردید.

مدیرعامل توانمند شركت بیمه با سالم و خیر مقدم و اعالم این نکته كه شما كارگزارن 
صدیق و موفق  بازنمای فعالیت شــركت در بیرون و ویترین كار ما هســتید افزود به 
همت شــما و كاركنان دلسوز خود مجموعه بوده كه توانسته ایم در كلیه رشته های 
بیمــه ای جــزو موفق ترین ها و منتخب ها قرار گیریــم و با همین رویکرد در كلیه 
رشته های بیمه ای می خواهیم بطور مستمر پرتفوی خود را ارتقاء و بهبود ببخشیم .

دكتر ضرابیه با اعالم اینکه در بیمه سامان یک مغز متفکر اقتصادی منسجم متشکل از 
خرد جمعی استوار است اعالم داشت كه بابت مدیریت ریسک آی تی، بازاریابی و ارزیابی 
خسارت دنبال برون سپاری هستیم و چابک سازی چرا كه به تعالی سازمانی باور راستین 

داریم و البته به تخصص و توانمندی موسســات طرف 
قرارداد از جمله  ارزیابان خسارت، بازاریابان و بازار شناسان 
و بازارسازان. مدیر ارشد مجموعه در ادامه با تبیین اینکه 
تیم اجرایی و كادر معاونین ، مدیران و كارشناسان بیمه 
سامان از متخصص ها و بهترین ها در حوزه خود هستند 
بر این نکته تاكید نمود كه در این مقام باز هم از شــما 
سرقطاران فروش استدعا دارم ما را با راهنمایی های خود و 
اعالم نقطه نظرات یاری رسانید به سوی موفقیت روزافزون 
ما و خودتان. چشم انداز و ماموریت سازمان، ارائه خدمات 
متنوع و با كیفیت به اشخاص حقیقی و حقوقی در منطقه 
خاورمیانه و كشورهای مشترک المنافع )CIS( با رویکرد 
نوآورانه از دیگر رئوس مطالب ارائه شده توسط مدیرعامل 
بود كه پیرو آن این مدیر الیق اظهار داشت ما به كیفیت 
كار بسیار اهمیت می دهیم یعنی به مدیریت ریسک و 
كنترل ضریب خســارت به گفته دكتر ضرابیه البته كه 
در بیمه سامان به اشاعه و گسترش خدمت بیمه ای به 
خارج از مرزهای ج.ا.ا توجه خاص گشته و در این مسیر 
ریل گــذاری دقیقی برای نیل به اهداف از پیش تعیین 
شده مشخص گردیده و در حال پیاده سازی آن هستیم. 
همچنیــن در ادامه جناب الماســی معــاون اجرایی 

شــركت به پشــت تریبون آمد و با اعالم این نکته كه طبق آمارهای موجود، ســهم 
فــروش صنعت بیمــه از طریق كارگزاری هــا باالی 8 درصــد در حجم فروش می 
باشــد اضافه نمود البتــه در كنار این فروش مهمتر خدماتی اســت كه كارگزاران به 
جامعه و شــركت بیمه گر خود می دهند منجمله مدیریت ریســک، در نرخ دهی، 
لحــاظ كردن میزان ذخایر الزم در نظر گرفته شــده بــرای تعهدات كنترل ضریب 
خســارت و ... كه در این راه نشان داده اند تا چه میزانی می توانند به عنوان یک لیدر 
كمک حال بیمه گر و بیمه گذار برای توســعه و تعالی جامعه آرمانی خود باشــند.

وی با اشاره به بیانیه شركت كه ارائه خدمات بیمه ای مطلوب را مد نظر مسئولین و 
دســت اندركاران مجموعه تعیین كرده تا با ارائه خدمات مطلوب، وفاداری حداكثری 
مشــتریان قدیمی خــود را ایفاء نماید اضافه كرد این پاســخگویی، دقت، ســرعت 
و كارآمدی مجموعه را نشــان داده و حتی نیازهای مشــتریان جدید را به خود جلب 
می نماید كه این مهم در اهداف و چشــم انداز ســال 1400 برایش پیش بینی های 
الزم جهت توســعه هر چه بیشتر مجموعه به خوبی و روشنی صورت پذیرفته است.

معاون اجرائی شــركت، كسب و كارهای جدید بیمه سامان را كه جهت چابک سازی 
و تســهیل امور در ســال جاری كمک رســان خواهند بود به قرار زیر معرفی نمود،

1- شركت سرمایه گذاری سرآمد اندوخته سازان فردا

2- شركت خدمت رسان TPA شركت الوند اتحاد و تیم خسارت سیار اتومبیل
3- شركت فناوری اطالعات شركت توبان  4- شركت نواندیش آتی توبان

به گفته دكتر داود الماســی هر كدام از این شركت ها با توجه به نوع فعالیت تمرینی 
و كاركرد مالی كه برای آنها مشــخص شــده در طی حیات شــركت مددرســان و 
به نوعــی بازوهای كمکی بــرای راهبردی كردن و تســهیل بهتر امور می باشــد.

در بــاب ایجــاد هســته های تخصصــی B2B این مدیر ارشــد اعالم داشــت كه 
تاســیس و بهره برداری از 1- شــعبه تخصصی گردشــگری 2- شــعبه مشتریان 
شــركتی 3- شعبه تخصصی بیمه های عمر 4- شــعبه تخصصی توسعه كانالهای 
فــروش از مهمترین برنامه هــای این بخش تعریف شــده كه در كنــار آن برنامه 
هــای بیشــتری در حال مطالعات كارشناســی بــا حمایت مدیرعامل می باشــد.

معــاون متخصص مجموعه بــا اعالم اینکه مفتخریــم اعالم داریم كــه 35 درصد 
پرتفوی ما مربوط به بیمه عمر می باشــد اضافه نمود چون پیشــتر با درایت مدیران 
ارشدزیرســاخت ها مهیا گشته و شــعبات تخصصی بیمه ای این مهم الزم و فراهم 
شده بود ما این كار را با قدرت شروع كردیم تا این گونه نتایج درخشان حاصل گردید.

وی پیرامــون مبحث ماركتینــگ نیز ادامه داد مدیریت ارشــد مجموعه دكترینش 
برای اصل اســتوار است كه دنبال پارتنر و شركای مطلوب باشد كه با مشاركت خود 
این شــریک ها دنبال ارزش آفرینی و سودآوری بیشــتر برای ذینفعان خود باشیم.
پایان بخش صحبتهای  دكتر الماســی اعالن این گفتمان بــود كه در چارت جدید 
بیمه ســامان مدیران فنی و مدیران شعب، سرپرستان مناطق را یاری رسان خواهند 
بود و برای فروش حداكثری و خوب پرتفوی مناســب از معــاون رئیس اداره فروش 
تا سرپرســت و كارشــناس و عامل فروش برایشــان 
وظایف جدید و بهینه تعریف و تبیین شــده اســت.
در پارت دوم صحبتهای ســکاندار شركت برای حضار
دكتــر ضرابیــه توجه بــه خالقیــت و نــوآوری در 
ارائــه محصول، جــذب مشــتریان و ارائــه خدمات 
مطلــوب بــه مشــتریان را ســه مقصود اصلــی در 
چشــم انداز بیمه ســامان اعــالم نمــود و اضافه كرد 
حفظ مشــتریان قدیمی و جلب وفــاداری آنها باعث 
جذب رضایت مشتریان جدید بالقوه می شود كه دلیل 
اصلی آن ایجاد حس اعتماد و ارائه خدمات شایســته 
به صنعت بیمه كشــور می باشد كه در طبع آن جامعه 
این حس خوشبختی از ایفای تعهدات بیمه را با حس 
مطلوب پذیرا می شــوند كه در این آرمان بیمه سامان 
نشــان داده یکی از پیشــروها و اولین ها می باشــد. 
منجمله آنکه سرپرست منطقه تمامی پشتیبانی های 
الزم را به صــورت یک پکیج در اختیار فروشــندگان 
و نمایندگان منطقه و شــعبه قرار مــی دهند و دیگر 
از خدمــات در بازاریابی تا نــرخ دهی را نماینده فروش 
بر عهده خواهد داشــت كه خوشــبختانه این رویکرد 
بــا بهترین كمیــت در حال ســاماندهی می باشــد.

شــایان ذكر اســت شــبکه فروش شــركت بیمه ســامان به عنوان یکی از پیشرو 
تریــن و موفــق ترین بیمــه های كشــور با تعــداد 20 شــعبه، 4 باجــه ، 894 
نماینــده فعــال بیمه و تعــداد 55 نماینــده بیمه در كنــار 67 كارگــزار فعال در 
بهینه كشــور عزیزمــان به خدمت رســانی به عموم هــم وطنانمان می پــردازد. 
همچنین قابل ذكر است محصوالت استراتژیک شركت متشکل است از 1- بیمه عمر و 
تشکیل سرمایه »یک بیمه مطمئن« 2- بیمه درمان »تکمیلی« و 3- بیمه آتش سوزی كه 
البته به گفته دكتر ضرابیه و دیگر مدیران ارشد با توجه به حاشیه سود باال می شود در رشته 
های بیمه های عمر، درمان انفرادی و آتش سوزی كامال حساب كرده و تمركز خاصی بر 
آن معطوف نمود. هرچند پیشتر دكتر ضرابیه در مصاحبه ای نیز تاكید كرده بود كه از بیمه 
درمان تکمیلی گروهی به عنوان دروازه ای برای ورود به شركت ها و سازمانهای بزرگ توجه 
خاص تر می گردد كه البته نکته بسیار صحیح و كارشناسی به گواه صاحبنظران می باشد.

بانک گردشــگری، سازمان راهداری، شركت پســت ج.ا.ا. ، شركتهای حفاری - فوالد 
اكســین - سرمایه گذاری مس سرچشمه - الســتیک بارز - سام الکتریک فردیس 
البرز- كیســون - كرمان موتور - توزیع داروپخش و OTC و چندین شــركت نفتی 
را مــی تــوان از جمله بزرگترین و خوش نام تریــن مجموعه های تولیدی، صنعتی 
و دانش بنیان دانســت كه با بیمه سامان بعنوان بیمه ای پیشرو، با كیفیت و خوش 
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گروه مالی سامان یک تیم واحد موفق برای کل ایران
بیمه سامان با دکتر ضرابیه پیش قراول بیمه های خصوصی در سودآوری و ارزش آفرینی

توجه به خالقیت و نوآوری در ارائه محصول، 
جذب مشــتریان و ارائه خدمات مطلوب به 

مشتریان مقصود اصلی در چشم انداز 
بیمه سامان می باشد
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آوازه در حال همکاری مستمر و توام با رضایت حداكثری می باشند. پایان بخش این 
گردهمایی و نشست اعالم و معرفی اسامی مدیران و معاونین دلسوز مجموعه پیشرو 
بیمه ســامان بود از جمله معرفی جنابان آقای مهدی فالح معاونت فنی با 25 ســال 
ســابقه درخشــان در بخش های مختلف شــركت بیمه دانا و در بخش های مالی ، 
اتکایی امور بین الملــل ، جناب فرهاد خرمی معاون مالی با مدرک MBA از آمریکا 
و رئیس حســابداری بیمه آریا وبعدتر ناظر مالی گروه بعد از انقالب، همچنین ایشان 
بعنوان مدیرحسابداری اتکایی در بیمه مركزی سبقه حضوری درخشان داشته است،

آقای مهندس حجت جاهد »معاون توسعه و كسب و كار« با 17 سال سابقه در حوزه آی 
تی  ، بانک و بیمه كارهای برون كشوری - مدیرعاملی شركت فناوری بانک اقتصاد نوین، 

دكتر داوود الماسی »معاون اجرایی«
علی احسان بنی ریاح »رئیس شورای فنی«

دكتر شیما آرا »مدیر بیمه های عمر و حادثه« 
آقای فرهاد اسکندری »معاون اداره خسارت درمان«

فریبا تقی پور »مدیر بیمه های آتش سوزی «
محمدرضا اقاجانی »مدیر بیمه های مهندسی«

علی طرفی »مدیر بیمه های مسئولیت«
رایموند تردسیان »مدیر مشتریان شركتی«

بهزاد گلخو»مدیر بیمه های باربری«
هامرز كریمی »مدیر پشتیبانی«

فرهاد برخی »مدیر مالی«
مختار ناصری ، مدیر امور شعب نمایندگان با 14 سال سابقه و سابقه حضور در سندیکای 

بیمه گران،
جناب محسن عسگری ، مدیر امور مشتریان و دارای دكتری مدیریت استراتژیک

دكتر امیر مهدی ابراهیمیان كارشناس ارشد MBA بازاریابی استراتژیک 
دكترای حرفه ای از دانشگاه بورد و فرانسه و فوق دكترای كسب و كارهای بین المللی

و در آخر كه بالحق و باید اذعان داشــت كه در كنار این مدیران كاربلد و كاردان دیگر 
بچه های خوب بازاریابی و روابط عمومی نشان دادند شناخت ماركتینگ و بازار شناسی 
و بازاریابی و تعامل با اهل مطبوع به راســتین و بــا صداقت برای خدمت یعنی چه...

بعد از معرفی مدیران ارشــد مجموعه و بیان نقطه نظرات كارشناسان و خبرگان بازار 
سرمایه حاضر در جلسه جناب دكتر ضرابیه به عنوان سکاندار مجموعه تاكیدی دوباره 
داشت بر اینکه بیمه سامان باید مثل یک شهرک صنعتی پویا باشد كه با شناسایی و 
تمركز به مشتریان خود و با توجه به نیازهایشان، خدمات سخت افزاری و نرم افزاری 
را از ابتدا تا انتهای آن ارائه دهد كه در این باب می توان گفت فی المثل در هر ماه 38 
هزار تماس با شركت برقرار می شود كه آنها مورد بررسی و پی گیری مجدانه قرار می 
گیرد و این باید به صورت یک امر روتین و روزانه و متنوع تداوم و استمرار یابد. یعنی 
همیشه خود را در دسترس قرار داده، نیازها را پاسخگو باشیم و پی گیری نماییم كه 
خدمات ما توانسته باشد رضایت مشتریانمان را حاصل سازد. عضو هیات مدیره در بخش 
دیگری از صحبتهای خود در این جلســه هم اندیشی اذعان داشت كه با رویکردی نو 
مبتنی بر اصل تمركز زدایی ناكارآ برای اولین بار در صنعت بیمه به این وسعت و حجم 
از كار در بیمه سامان تفویض اختیارات شده و سرپرست های فروش با اختیارات كافی 
معرفی و منتخب گردیده اند كه بالطبع این سرپرست ها با تفویض اختیارات تا حدود 
90 درصدی وظیفه شان هدایت نمایندگان برای نیل به اهداف مورد نظر كالن مدیریت 
مجموعه خواهد بود. به گفته مدیرعامل خوش فکر بیمه سامان در جهت سهولت كار 
وبا یک برنامه ریزی دقیق صورت پذیرفته، سرپرست ها رویکردی را جا می اندازند كه 
كارها در اولین زمان ممکن با قیمت مناسب و بهترین پوشش صحیح و مطلوب منعقد 
گردد. بنا به اعالم دكتر ضرابیه، این مدیر جوان و فرهیخته، نرم افزاری جامع و خالقانه 

طراحی شده كه كارگزاران داخل آن و خارج از قید و بندهای دموكراسی اداری كاری 
می توانند با بارگذاری اطالعات كامل، نرخ مناســب را در حداقل زمان دریافت سازند.

پاسخگویی دقیق به تک تک ســواالت و ابهامات كارگزاران موفق حاضر در محیطی 
صمیمی و دوســتانه و توجه و اهتمام به رفع معضل های موجود با موشکافی و تامل 
نظر در آنها توسط جانب مدیرعامل و معاونین وی كه در یک جبهه همه برای تعالی و 
موفقیت بیمه سامان لحظه ای از تالش غافل نمی شوند از جالبترین و بارزترین نکات این 
گردهمایی بود كه در كمتر نشست و هم اندیشی بین مدیران و كارگزاران صنعت بیمه 
تا بحال شاهد بوده ایم آن هم در روزهایی كه می بینیم در بین شركت های بیمه از یک 
طرف و كارگزاران از طرف دیگر چه جبهه بندی و اتهام زنی هایی بَرپا و پُرهیاهو می باشد.
دكتر ضرابیه در حاشیه این نشست و در یک گفتمان و مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما 
پیرامون این رشد و پیشرفت چشمگیر بیمه سامان در اندک زمان گذشته از زمان تاسیس 
شركت تا امروز اینگونه توضیح داد: ما بصورت یک مجموعه  تخصصی و مادر در غالب 
یک هلدینگ قرار گرفته ایم كه تمامی خدمات حوزه ای را بصورت حرفه ای تخصصی 
ارائه می دهیم از مشاوره تا صدور ، نرخ دهی، تهیه نرم افزار و ...كه همین عملکرد مالی 
و منســجم باعث شــده هر روز موفق تر از روز قب استقبال در عملکرد داشته باشیم 
مدیرعامل بیمه سامان بر این موضوع هم تاكید ویژه داشت كه برای شتاب به كسب و 
كار به نمایندگان، كارگزاران و ... بسیار نگاه و توجه ویژه ای در بیمه سامان معطوف شده 
است چرا كه با اعتماد به این تیم خود و اطمینانی كه از صداقت و شفافیت مالی و انضباط 
كاری آنها داریم راه تعالی را مشاركت دهی موثر همه اركان در كاركرد مجموعه می دانیم. 
ارائه محصوالت جدید بواسطه یک تیم قوی خبره و متخصص كه با درک صحیح بازار 
و شرایط، بهترین محصول جدید را ارائه می دهند و این پکیج یا بستر انحصارا حداقل 
تا 3 ســال آیند در اختیار خود شركت بیمه سامان قرار می گیرد از دیگر مزیت های 
رقابتی شركت نسبت به بیمه ای دیگر می باشد كه سکاندار مجموعه به آن نیز اشارتی 
داشت. وی همچنین بیان داشت كه بیمه سامان در جذب نیرو نیز با یک كار كمیته 
ای قوی و نظارت شخصی و با دقت انتخاب و با این باور كه با ارزش ترین سرمایه یک 
سازمان منابع انسانی آن هستند كه باعث پویایی و رشد شركت می شوند نیروهای خود 
را گلچین نموده است و در كنارش با در نظر گرفتن شاخص های عملکردی و ارزیابی 
از باالترین تا پایین ترین ســطوح و از سقف تا كف مجموعه را بطور منظم بازرسی و 
بررســی كارشناسانه می نماییم و نتایج آن را در كمیته های تعیین شده به گفتمان 
گذاشته تا با یک تعامل و خرد جمعی به نتیجه و راهکار بهتری برسیم. دكتر ضرابیه 
همچنین بیان داشت بیمه سامان قرار است در فروش بیمه ها، سهم بیشترین فروش 
عمرنسبت به دیگر رقباء را با در نظر گرفتن بهترین كارمزد ممکن برای نمایندگان رقم 
بزند كه این كار از اول سال 97 شركت بسیار جدی تر كلید زده است. وی افزود برای 
این برنامه كمپین ها و كارهای خوبی كرده و در حال استمرار آن می باشیم. به گفته 
این مدیر برجسته صنعت بیمه و بانکداری كشور در پاسخ به یکی از كارگزاران مبنی بر 
آینده نگری وضعیت بازار و میزان اعتماد مدیریت به زیر مجموعه وی اعالم نمود هدف 
بیمه سامان پیشرو بودن در كنار ارائه محصوالت نوین با فناوری روز بوده و اصال به دنبال 
كاهش هزینه ها از طریق  فروش نبوده و نیستیم چرا كه به تالش و صداقت و پشتکار 
نمایندگان و كارگران و عوامل فروش ایمان كافی و وافی داریم ومی دانیم كه پتانسیل 
منابع انسانی ما بسیار ارزشمند بوده و می تواند از دل هر تهدیدی یک فرصت بسازد.

مخلــص كالم آنکــه بر خــورد حرفــه ای مدیران بیمه ســامان هم مــورد توجه 
خــاص همه حضار بــود و هم موجبات تقدیر و تشــکر این یار و یــاوران در جذب 
پرتفــوی و ســودآوری و ارزش آفرینــی كه حیفمــان آمد ازآن هم یــادی نکنیم .

اجازت مــی خواهیم در پایان از جناب ابراهیمیان و ســركار خانــم زمردیان كه به 
گرمی پذیرای اهل مطبوع بوده و در تهیه و تنظیم این گزارش بیشــترین مساعدت 
و همــکاری را با اهل مطبوع داشــته نهایت قدردانی و تشــکر را داشــته باشــیم.
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افزایش سرمایه آهن و فوالد ارفع مصوب مجمع گرفت
افزایش سرمایه از 4000 به 6000 میلیارد و تایید برنامه های مدون مدیریتی مهندس علیرضا خیاط

بسیار مدیران را در توجیه افزایش سرمایه در حیات كاریم دیده ام و گزارش آنها به 
زیور طبع آراسته گشته اســت. اما جنس حرف ها و تدبیر مهندس علیرضا خیاط 
نشان مدیری دیگر بود مدیری كه خوب می داند ریال به ریال افزایش سرمایه جایش 
كجاســت و هدف از آورده اش چیست و البته كه این مدیر برجسته و دانشمندمان 
حوصله ایوب دارد. از ابتدای جلسه مجمع در مقام پرسشگری، یک مدعی سهام دار 
خرد برآمد و مهندس كاردان هم بدون آنکه لختی از مسیر كاریش و آنچه در ذهن 
برای به ســمع و نظر رساندن برنامه های خود و سهامداران دارد، اندكی دور شود به 
تمام سواالت او و تمام پرسیده های او هم جواب داشت مهندس خیاط ها را جامعه 
سرمایه و صنعت هم خوب می شناسد و هم ارزشش را نیک تر می داند و هم فراوان 
فراوان الزمش دارد. این مختصر بنوشتیم تا بگوئیم از ارزش های یک مدیر ارزشی كه 
در همه ابعاد دل در گروی ساختن ایرانی آباد و تولیدگر دارد كم نخواهد شد با غوغای 

چند سهم خواه و مدعی ... بماند . انچه مهم بود 
طنین صلوات و عطراگین فضای پیرامون بود 
در تائید برنامه های این مدیر موفق و تصویب 
این افزایش ســرمایه كه بدون شک شناختی 
فراوان تر اعتالی عملکرد مجموعه خواهد بود.

مجمع عمومی فوق العاده شركت آهن و فوالد 
ارفع)ســهامی عام( مــورخ 1397/07/16 در 
محل مجموعه فرهنگی ورزشــی وزارت كار و 
امور اجتماعی، ســالن تالش تشکیل گردید.

در این مجمع كه با حضــور 91/32 درصد از 
ســهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات 

مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست 
مجمع برعهده آقای سید محمود سیدی بود كه جنابان محمدحسین قائمی راد و غالمرضا 
عظیم نژاد درمقام نظار اول و دوم و آقای علیرضا خیاط به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.

در ادامــه و بــا قرائت گــزارش توجیهــی هیات مدیــره مبنی بر لــزوم افزایش 
ســرمایه توســط مدیرعامــل محتــرم و پــس از اســتماع گزارش حســابرس 
و بــازرس قانونــی مجمــع نشــینان با طنیــن صلــوات خود ضمــن تصویب 
افزایش ســرمایه شــركت به تغییر بنــد اساســنامه مربوطه رای مثبــت دادند.
گزارش بازرس قانوني درباره گــزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص 

افزایش سرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت آهن و فوالد ارفع)سهامي عام(
در اجــراي مفاد تبصــره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب ســال 1347
1- گزارش توجیهی مورخ 28 مرداد ماه 1397 هیات مدیره شركت آهن و فوالد ارفع 
)سهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ 4/000 میلیارد ریال به 
مبلغ 6/000میلیارد ریال )جمعا معادل 2/000 میلیارد ریال افزایش سرمایه(كه توسط 
هیات مدیره شركت ارایه گردیده، مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت 
گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شــركت اســت.

2- گــزارش مزبور در اجراي تبصره 2 مــاده 161اصالحیه قانون تجارت و با هدف 
توجیه افزایش سرمایه شركت از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران، تهیه شده 
است. بخشی از این گزارش توجیهی بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی 
درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شــده است كه انتظار نمی رود لزوما 
به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده كنندگان توجه داده می شود كه این گزارش 
توجیهی ممکن اســت برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.

مالحظات
3- دلیل اصلی عنوان شده در گزارش هیات مدیره برای افزایش سرمایه مورد نظرف 
بازپرداخت حصه جاری تسهیالت بانک صنعت و معدن، بازپرداخت مانده تسهیالت 
ارزی تبدیل شــده به ریال واحدهای احیای مســتقیم و فوالد سازی )طبق قانون 

رفع موانع تولید(، بازپرداخت بخشــی از مانده تسهیالت پست برق و صرفه جویی 
در هزینه های مالی می باشــد. به این لحاظ این افزایش سرمایه به حز هزینه های 
مالی دوره های آتی بر روی ســایر اقالم حسابها و فعالیتهای شركت تاثیری ندارد.
4- همانگونه كه در مفروضات تهیه اطالعات مالی اتی عنوان شده است كلیه پیش 
بینی ها از جمله فروش، هزینه ها ، دارایی های ارزی و همچنین جریانات نقدی آتی 
بر مبنای هر دالر معادل 42/00 ریال با فرض سالی 8 درصد افزایش نرخ )و حسب 
مورد ارزهای دیگر بر مبنای برابری با همین نرخ دالر( انجام شده است. بدیهی است 
در شرایط فعلی بازار ارز و با توجه به دستورالعمل ها و قوانین مرتبط از جمله مصوبه 
مــورخ 16 مرداد 1397 هیات وزیران، تحقق پیش بینی مزبور موكول به مقررات و 
وضعیت بازار در آینده خواهد بود. همچنین هزینه های سالهای آتی بر مبنای نرخ تورم 
اعالمی از سوی بانک مركزی با فرض ساالنه 10 درصد رشد پیش بینی شده است 
كه نتایج واقعی 5 ماهه اول ســال 97، تورمی 
باالتر از این پیش بینی ها را نشــان می دهد. 
هــر چند این عوامل در دو حالت انجام و عدم 
انجام افزایش سرمایه یکسان بوده و تاثیری در 
نتایج مقایسه ای حاصل از انجام و عدم انجام 
افزایش سرمایه نداشته است، لیکن باید توجه 
داشت كه در سودو زیان پیش بینی شده سال 
جاری و ســنوات بعد می تواند تاثیر بگذارد.
5- براســاس رسیدگي به شــواهد پشتوانه 
مفروضات، ضمن جلــب توجه به مالحظات 
مندرج در بندهای 3 و 4، این موسسه به مواردی 
برخورد نکرده است كه متقاعد شود مفروضات مزبور مبنایي معقول براي تهیه گزارش 
توجیهي فراهم نمي كند. به عالوه، به نظر این موسسه گزارش توجیهی یاد شده براساس 
مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده است.
6- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده طبق مفروضات ذهني توصیف شده در باال رخ 
دهد، نتایج واقعي احتماال متفاوت با پیش بیني ها خواهد بود. زیرا رویدادهاي پیش بیني 
شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شركت آهن و فوالد ارفع سهامی عام، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، 

به شرح زیر می باشد.
1- بازپرداخت حصه جاری تســهیالت 2،000 میلیارد ریالی بانک صنعت و معدن؛
2- بازپرداخــت مانــده تســهیالت ارزی تبدیــل شــده بــه ریالــی واحدهای 
تولیــد(؛ موانــع  رفــع  قانــون  )طبــق  فوالدســازی  و  مســتقیم  احیــای 
3- بازپرداخــت بخشــی از مانده تســهیالت پســت بــرق 400/230 كیلوولت.

شركت آهن و فوالد ارفع )سهامی عام(، در نظر دارد به منظور اصالح ساختار سرمایه 
و بازپرداخت تسهیالت، سرمایه خود را از 4/000/000 میلیون ریال، به 6.000.000 
میلیون ریال از محل مطالبات حال شــده و سهامداران و آورده نقدی افزایش دهد.
هدف از انجام این افزایش سرمایه، جلوگیری از خروج نقدینگی ناشی از بازپرداخت 
مانده تســهیالت اســت. در صورت عدم انجام افزایش ســرمایه، شــركت آهن و 
فــوالد ارفع با فقدان نقدینگی كافی جهت پیشــبرد عملیات خــود مواجه خواهد 
بود. بــه منظور تأمین نیازهای نقدینگی، شــركت ناچار به اخذ تســهیالت مالی 
جدید خواهد بود كه این امر ســودآوری شــركت را دستخوش تغییر خواهد نمود.

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تامین آن
بــا توجه به برنامه ارائه شــده شــركت آهن و فــوالد ارفع در نظر دارد ســرمایه 
خــود را از مبلــغ 4/000/000 میلیــون ریــال بــه مبلــغ 6/000/000 میلیون 
ریــال ، از محل مطالبات و آورده نقدی ســهامداران به شــرح زیــر افزایش دهد.
- 2/000/000 میلیــون ریال )معــادل 50 درصد ( از محل مطالبات و آورده نقدی.
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چون الیق بود
لوح تقدیر صادرکننده سال در دستان احمدخان تحسیری

كاالی خانه پایا پارس
مدیرعامل: احمد تحسیری

سال تاسیس:
 1379 

محصوالت صادراتی : 
فالسك چای - سرویس ادویه آشپزخانه

برندهای ثبت شده :
احمد - ون پارس - ناردونه - رمانتیك 

كشورهای هدف :
كردستان عراق، جنوب عراق، افغانستان، تركمنستان، 

تاجیكستان، ازبكستان، سوری، شرق افریقا

همزمان با روز ملي صادرات در آیین بیست و دومین سالروز ملی صادرات  كه با حضور 
دكتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور و تعدادي از مقامات كشوري  در 
تهران ، مركز همایش های بین المللی صداو سیما  برگزار شد ، شركت كاالی خانه 
پایا پارس به عنوان صادركننده نمونه كشوری معرفی شد و نشان صادراتي ، لوح 
سپاس و تندیس ویژه به مهندس احمد تحسیری مدیرعامل این شركت اهدا گردید.

گواهینامه های اخذ شده: ایزو SGS - CE - 9001 - بالتیک كنترل - گواهی 
 EFQM كیفیت بــا اســتاندارد 17025 - كیفیت و گواهی تعالی ســازمانی

معرفی شركت:
شــركت كاالی خانــه پایاپارس )عالی نام زینده رود ســابق( در ســال 1379 
در اداره ثبت شــركت های اســتان اصفهان به شــماره ثبت 16620 و سهامی 
خاص به ثبت رســید. سرمایه ثبت شده شــركت چهار میلیارد ریال و با تعداد 
یکصد و پنجاه پرســنل در ســه شــیفت كاری مشــغول به فعالیت می باشد. 
فالســک چای از اصلی ترین محصوالت و اولین محصول این شــركت اســت. 
ظرفیت تولید این شــركت چهار میلیون فالســک چای در سال و به كشورهای 
همســایه ایران از قبیل عراق، افغانستان، ارمنســتان، اذربایجان و تركمنستان 
صادرات دارد. در حال حاضر هفتاد درصد تولید فالســک چای كشــور ایران در 
اختیار این شــركت اســت. این ركت برای محصول فالسک چای كامال توانایی 
رقابــت با كشــور چین در كیفیت و قیمــت و تعداد تولید را دارا می باشــد. از 
محصــوالت صادراتی شــركت، فالســک چای یــک لیتری، یک و ســه دهم 
لیتری و دوقلوی دولیتری، دو شــش دهم لیتری و ســرویس ادویه می باشــد.

ماموریت ون پارس
شــركت ون پارس با محوریت حفظ و ارتقای رضایت مشــتریان ماموریت های 

مهمی را برای خود تعریف نموده.
تولید لوازم خانگی با كیفیت

تولید لوازم خانگی با كیفیت، متنوع و قابل اعتماد در راستای افزایش رضایت و 
وفادار نمودن مشتریان.

مشتری گرایی و شناخت كامل بازار
اشاره به مشتری گرایی و شناخت كامل بازار كه این مساله باعث اتخاذ استراژی مناسب در 
بخش فروش و بازرایابی شده است كه نتیجه آن كسب سهم 70 درصد بازار بوده است.

استفاده از ابزارهای نوین مدیریتی
رویکرد مدیریت به سمت اســتفاده از ابزارهای نوین مدیریتی از قبیل مدیریت 

استراتژیک و مدیریت فرآیندهای سازمان.
اهداف شركت

از اهداف داخلی شــركت در زمینه رشد و یادگیری و توسعه سازمانی می توان 
به جاری ســازی تفکر اســتراتژیک در شركت اشاره داشــت یکی از اركان این 
مساله توســعه و توانمندی مدیران و كاركنان شــركت در این راستا می باشد. 
طبیعتــا آموزش و یادگیری از الزامات این مســاله بوده و می باشــد و كاركنان 
دوره های مختلف عمومی و تخصصی آموزش های الزم را می بینند تا شــركت 
در ســطح مناسب و مســیر تعالی و توسعه قرار گیرد.اســتمرار در رهبری بازار 
داخل در محصول فالســک ، توســعه صادرات و دســتیابی به ســایر بازارهای 
هدف بــا توجه بــه مزیت رقابتــی از دیگر اهــداف این مجموعه می باشــد.
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نماد مدیریت خرد جمعی
جام دارو جان مدیریتی دارد

افزایش بهره وری و توسعه کمی و کیفی محصوالت

نی
سی

رح
امی
رو 

س
مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــركت جــام دارو )ســهامی عام( خ

مــورخ 1397/04/23در محــل تهــران گــروه صنعتــی رازی برگــزار گردیــد. 
در این مجمع كه با حضور 81/13 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای مجید حاجی ابراهیم زرگر بود، كه جنابان محمدرضا تقی گنجی و اسمعیل 
ملکی در مقام نظار اول و دوم و آقای رامین میزانی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 

در طی ســال مالی منتهــی بــه 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 
200 ریال به ازای هر ســهم به كار خــود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
توجه به رســالت و اهمیت مســئولیت محوله به هیات 
مدیره برای پیش برد اهداف شركت كه از سوی مجمع 
عمومی صاحبان ســهام تفویض گردیــده همچون بار 
سنگین امانتی است كه برای پاسداری و حفاظت از آن 
نیاز به تالش و كوشــش مجدانه و پیگیرانه ای دارد به 
ویژه آن كه در طی ســال های گذشته شرایط خاصی بر 
اقتصاد كشــور و به تبع آن بر شركت حاكم بوده است. 
مواجهه با آثار و تبعات جنگ تحمیلی در طی هشــت 
ســال دفاع مقدس و ســال های بعد از آن، تحریم های 
ظالمانه همه جانبه و سایر اقدامات مخرب دشمنان كه 

موجب تضعیف اركان اقتصادی و صنعتی كشــور گردیده انجام وظیفه و تحقق اهداف 
و برنامــه ها را با چالش های ســخت و جدی مواجه كرده و هیــات مدیره همواره بر 
این باور بوده اســت كه بــا اتکال به یاری خداوند و به كارگیــری همه توش و توان و 
اســتفاده حداكثری از قابلیت ها و ظرفیت های موجود علیرغم كاستی هاو مشکالت 
فراوان، شــركت را بــا قانون مــداری و رعایت وظایف اجتماعی و اخالقی به ســوی 
اهداف مورد نظر پیش برد كه خوشــبختانه این مهم در ســال 96 نیز محقق گردید. 
هیات مدیره با درک اهمیت و سرنوشت ساز بودن توفیقات اقتصادی همواره حفظ و توسعه 
اشتغال و افزایش بهره وری را سرلوحه اهداف خود قرار داده و با عنایت به آن كه كاربرد 
محصوالت شركت عموماً در زمینه بهداشت و سالمت و تغذیه آحاد مردم می باشد كار و 
وظیفه بر عهده گرفته شده را امری مقدس و موثر به شمار آورده و بر آن مباهات می نماید.

هیات مدیره هم جهت با رشــد و توسعه كمی و كیفی محصوالت و حفظ و نگهداری 
ماشین آالت و تجهیزات همواره تالش همه جانبه ای برای رشد فرهنگی و تجربی و دانش 
كار كاركنان و مراقبت از سالمت جسمی و روانی و توجه به نیازهای اقتصادی و تامین 
معاش آنان داشته است چرا كه اعتقاد داشته و داریم كه تنها در صورت توجه و ارزش 
گذاری به كرامت های انسانی می توانیم به یک جامعه با رفاه و رشد یافته دست یابیم.

هیات مدیره همواره اســتفاده حداكثری از امکانــات و منابع داخلی اعم از بهره گیری 
از توانمنــدی های درون ســازمانی و یا بــه كارگیری ظرفیت های فنــی و اجرایی 
ســایر واحدهای تولیدی و یا اشــخاص قابل را مدنظر داشــته و تالش نموده اســت 
كــه تا حد ممکن از وابســتگی به خارج در تامین مواد اولیــه و تجهیزات و قالب ها و 
حتی ماشــین آالت بکاهد و بر این راه و روش هر چند كه مشــکالت و سختی های 
فراوانی وجود دارد لکن به لحاظ آثار ســودمند بلندمدت آن پافشــاری نموده اســت.
الزم به یادآوری و تاكید است كه با پشت سرگذاشتن بیش از پنج دهه فعالیت شركت 
علیرغم اقدامات انجام گرفته برای خرید ماشــین آالت جدید به ویژه در بخش تیوب 
لمینیت و پالستیک سازی و دیزل ژنراتور برق و كمپرسورهای هوای فشرده متاسفانه به 
لحاظ محدودیت منابع و شرایط موجود در بخش تولید تیوب آلومینیوم كه اهم محصوالت 
شركت را شامل می گردد با استفاده دائمی و پیوسته از ماشین آالت شاهد فرسودگی و 
افت توان تولید و افزایش توقفات می باشیم و توجه سهامداران محترم را بر اتخاذ تدابیری 

در جهت افزایش سرمایه و تامین منابع و سرمایه گذاری برای ماشین آالت نو و یا حداقل 
جایگزینی با ماشین آالت دست دوم كه در شرایط مناسبی قرار داشته باشند جلب می نماید.

مرور و بررسی آمار و اطاعات حاصل از عملکرد فعالیت های سال مورد گزارش مبین آن است 
كه روند فعالیت ها هر چند در برخی موارد نسبت به سال 95 افت نسبی داشته است لکن 
با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و محدودیت های موجود از شرایط قابل قبولی برخوردار 
بوده و امیدواریم با بهره مندی از خردجمعی و وحدت و توانمندی های موجود بتوانیم 
در سال 97 و بعد از آن نیز شاهد فعالیت اثربخش شركت باشیم و در خاتمه این بخش 
از گزارش مصرانه از همه عزیزان و به ویژه سهامداران محترم 
تقاضا می نماییم كه با ارائه پیشنهادات و انتقادات و راهنمایی 
های خود هیات مدیره را در انجام بهتر وظایف یاری فرمایند 
برنامه های آینده و پیشنهادی به مجمع عادی صاحبان سهام

بــا توجه بــه ارزیابی  های موجود از وضعیــت جاری و به 
منظور ترســیم آینده مناســب تری برای شــركت موارد 
ذیل پیشــنهاد و امید است كه مورد امعان نظر قرار گیرد:

1- ذخیره بخشی از سود دوره عملکرد سال 1396 به عنوان 
سود انباشته به منظور افزایش سرمایه تا سقف حداقل تعیین 
شده توسط سازمان بورس و با هدف كاستن از كمبود فشار 

نقدینگی موجود
2- ســرمایه گــذاری بــرای خریــد ماشــین آالت نو 
یــا حداقــل دســت دوم در بخــش تیــوب آلومینیوم

3- اجــرای طــرح های توســعه اقمــاری بــرای تولید 
محصــوالت مرتبــط نظیــر رنــگ مــو، چســب و ...

4- تالش در جهت افزایش بهره وری فردی و سازمانی
5- ارتقاء سطح كیفی محصوالت و جلب رضایت خریداران

6- تکمیــل اقدامــات مربوط بــه دریافــت تاییدیــه GMP از وزارت بهداشــت
در خاتمه از ســهامداران محترم و همچنین مدیران و مسئولین سازمان بورس اوراق 
بهادار و مدیران و كاركنان موسســه حسابرســی هدف همکاران و همچنین یکایک 
پرســنل شریف و زحمتکش شركت در سطوح مختلف كه با كار و تالش شبانه روزی 
موجبات رشد و تداوم فعالیت های شركت را فراهم آورده اند تشکر و قدردانی نموده و 
امید است همه بزرگواران كاستی های موجود را بر هیات مدیره بخشیده و ما را با ارائه 
راهنمایی ها و پیشــنهادات سازنده خود و تعیین مشی و ترمیم خطوط كلی اقدامات 
آینده یاری فرمایند و امیدورایم شــاهد روزهایی آكنده از موفقیت در شركت باشیم و 
از فرصت سود جسته برای همه آحاد ملت ایران آرزوی سالمتی و بهروزی می نماییم.

شركت از منظر بورس اوراق بهادار:
در ســال 1370 پس از انجام بررســی های كارشناســی نام شــركت در فهرســت 
ســهام پذیرفته شــده در بــورس اوراق بهادار تهــران در گروه محصــوالت فلزی با 
نمــاد فجام قرار گرفت و ســهام شــركت برای اولین بــار در تاریــخ 1370/09/09 
بــا عرضــه از ســوی ســازمان صنایــع ملی ایــران مــورد معاملــه قــرار گرفت.

با سالم و عرض ادب و احترام خدمت شما
ما اعضای شورای اسالمی كار شركت صنعتی جام دارو به نمایندگی از تمام كارگران كه 
شبانه روز مشغول تالش و كوشش هستند تا این شركت همچنان گذشته بتواند در عرصه 
صنعت و تولید با رقبا از لحاظ كیفیت و كمیت رقابت بنماید و موفق باشد، البته الزم به 
ذكر است در این خصوص از تالش ها و راهنمایی های به جا و حمایت های هیات مدیره 
محترم كمال تشکر را داشته باشیم، در سال گذشته ما و تمامی همکاران شاهد بودیم كه 
مدیریتی شركت جام دارو چگونه تالشمی كردند تا این شركت از لحاظ مشکالت مالی و 
دریافت سفارشات گوناگون و ابقاء نشانهای ایزو جی ام پی و استاندارد دچار تزلزل نشود و 
همچنان مقتدرانه به كار و تولید خود در اوضاع و شرایط نا به سامان اقتصادی ادامه بدهد. 
ما امیدواریم برای فرداهای بهتر برنامه ریزی های مدبرانه و خالقانه اتخاذ شود و ما هم 
متعهد می شویم تا درعرصه كار و تولید به نوبه خود از هیچگونه تالشی فروگذار نباشیم.

به امید توجهات بیشتر به قشر كارگری
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همه گفتند او شجاعت را بمنزله ظهور رساند
چنان گفت که دیگران را جرائت این گفتار نبود

تحقیقاتی و تولیدی سیناژن
مدیرعامل: دكتر هاله حامدی فر

سال تاسیس:
 1373 

محصوالت صادراتی : 
سینافكت، سیناپویتین، سینال اف، پگاژن و سینوپار

كشورهای هدف :
پاكستان،آذربایجان،روسیه، سوریه، قزاقستان و ارمنستان

گواهینامه های اخذ شده :
 OHSAS ،14001:2015 ISO ،9001:2015 )IMS( ISO 
 10015:1999 ISO ،10002:2014 ISO ،18001:2007

همزمان با روز ملي صادرات در آیین بیست و دومین سالروز ملی صادرات  كه با حضور 
دكتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور و تعدادي از مقامات كشوري  در تهران 
، مركز همایش های بین المللی صداو سیما  برگزار شد ، شركت تحقیقاتی و تولیدی 
سیناژن به عنوان صادركننده نمونه كشوری معرفی شد و نشان صادراتي ، لوح سپاس 
و تندیس ویژه به سركار خانم دكتر هاله حامدی فر مدیرعامل این شركت اهدا گردید.

جناب آقای دكتر جهانگیری 
معاون اول محترم رئیس جمهور

سالم و عرض ادب و احترام
همانطور كه شــخص مقام معظــم رهبری، رئیس جمهور محتــرم و جنابعالی اخیراً 
بارها اشــاره كرده اید، تنها راه گذر از شرایط بحرانی كنونی امید و است و دیگر هیچ.
به یقین و بی هیچ تردیدی امیدوارترین و امیدآفرین ترین قشر جامعه در حال حاضر 
كارآفرینان هستند والغیر. دلســوختگانی كه بی ادعا حساس ترین نیازهای كشور را 
تامیــن می كنند و عجبا كه همواره چماق واردات باالی سرشــان در حركت اســت.

از ایــن میــان تولیدكننــدگان دارو و از میــان آنهــا تولیدكننــدگان داروهــای 
بیمــاران خــاص وظیفــه و مســئولیتی صدچنــدان دارنــد چــرا كــه محصول 
ســیناژن در ذات بــذر امیــد اســت در دل بیمــاران و خانــواده هــای آنهــا.
پشــتیبانی  و  از حمایــت  تشــکر  دكتــر جهانگیــری ضمــن  آقــای  جنــاب 
صمــت  وزارت  و  آوری  فــن  و  علمــی  معاونــت  درمــان،  و  بهداشــت  وزارت 
خواهشــمندم بــه اهم مشــکالت كمر شــکن ایــن روزهای مــا توجــه فرمایید:
1- در حالیکه هنوز سیستم های بانکی دنیا بر روی شركت های ایرانی بسته می باشد و 
كل صادرات دارویی كشور شوربختانه كمتر از 100 میلیون دالر در سال است، این روزها 
متعهد به برگرداندن ارز صادراتی در كمتر از 2 ماه به كشور می شویم تا صادرات متوقف 
نشود، اما می دانیم كه قادر به انجام تعهدمان نیستیم چون صادرات داروی بیماران خاص 
تحت مناقصه های دولتی انجام شده و هرگز وجوه صادراتی در كمتر از 6 ماه وصول نمی 
شود. از طرفی در حالیکه از دریافت هرگونه ارز جهانگیری و نیمایی برای خرید خدمات دانش 
بنیان محروم هستیم لزوم برگرداندن این ارز ناچیز ناشی از صادرات بر ما مشخص نیست.
2- در شرایطی كه تامین اقالم خطوط تولید واقعا دشوار است دلیل تغییر ضوابط هر روزه در 

سامانه های صمت و گمركات قابل درک نیست و مصداق اصطالح رایج تحریم داخلی است. 
اگر این تغییرات به منظور جلوگیری از سوء استفاده به انجام می رسد كه فهرست دریافت 
كنندگان ارز دارو و ترخیص مواد از گمركات نشان می دهد سوء استفاده كنندگان به اندازه 
 OVER INVOICE ی مصرف 5 سال كشور ارز را به بهانه ی واردات مواد اولیه به شکل
خارج كرده اند و باز هم آنکه كالهش پس معركه مانده است تولیدكننده ی واقعی است.
3- تولیدكننــدگان دارو بــا چرخه ی نقدینگی متوقف شــده و عمــق بدهی بیش 
از 18 مــاه همچنان بــی ادعا به تولید مشــغولند و عالوه بر ایــن تابوی جلوگیری 
از افزایــش قیمت دارو فقط گریبان آنها را گرفته و صنعت را زمین گیر كرده اســت.
آقــای دكتــر قیمــت داروی تولید داخــل در ایران واقعی نیســت، بــا این قیمت 
صنعــت خــوار و ذلیــل خواهــد ماند نــه قــدرت ارتقای كیفیــت دارد، نــه بروز 
رســانی خطوط تولیــد، نه بازاریابــی صحیح و نه ســرمایه گذاری بــرای صادرات.

سختی دوچندان كار در شرایط بحران بر دوش تولیدكننده ی واقعی است و فرصت ماهیگیری 
از آب گل آلود برای تولید نمایان و سوداگران، الاقل این روزها بیشتر قدر كارآفرینان را 
بدانیم و هوشیارانه تر و بسیار هوشیارانه تر دست تولید نمایان را از ذخایر كشور كوتاه كنیم.

كارآفرینان ایرانی بار اشتغال ، تامین ارز، تامین نقدینگی، كیفیت، ارزآوری، تامین دارو و 
جلوگیری از خروج ارز را به دوش می كشند و تنها خواهان كمک واقعی هستند نه وعده و وعید.
بیش از دو سال است كه صنعت دارو با معضل نقدینگی دست به گریبان است و هر چند 
ماه با وعده ی برنامه ای برای حل آن دلخوش بوده ایم و نهایتاً آنچه با منت در كفمان 
گذاشتند اوراق مرابحه ای است كه نرخ تنزیل آن از حاشیه سود تخصیصی برای قیمت 

گذاری دارو افزون است.
ما مفتخریم كه امروزه پزشــکان متخصص و بیماران خــاص نه تنها در ایران بلکه در 
بسیاری از كشورها به محصوالت گروه دارویی سیناژن اعتماد دارند و كیفیت و قیمت 
آن زبانزد اســت اما بیم آن داریم كه از این باالنشــینی در كیفیت در نوآوری و عرضه  
خدمات الجرم اســتخوانمان سخت تر بشــکند وضع دوران بنگر ساغر عشرت بر گیر

كه به هر حالتی این است بهین اوضاع
طره شاهد دنیی همه بند است و فریب

عارفان بر سر این رشته نجویند نزاع

35



| پُرتیراژترین نشریه اقتصادی کشور | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  94 | مهـــــر   مــاه  1397

مهندس هانی دیزبند
در صنعت کانی نامی برازنده به ساروج بوشهر داد

شركت بین المللی ساروج بوشهر
مدیرعامل: هانی دیزبند

سال تاسیس:
 1377 

محصوالت صادراتی : 
سیمان ، كلینكر 
كشورهای هدف :

 كویت، بنگالدش، قطر، عربستان سعودی، عمان، 
عراق، مصر، هند

گواهینامه های اخذ شده :
 ISO - 18001 OHSAS - 14001 ISO - 9001 ISO -

CE - 17025 ISO - 50001

توسط معاون اول رئیس جمهوری در تاالر صدا و سیما برترین نشان صادركننده 
به دست مهندس هانی دیزبند مدیرعامل شركت بین المللی ساروج بوشهر رسید.

به مناســبت بیست و دومین ســالروز صادرات ، مراسم تجلیل از صادركنندگان 
برتر كشور با شعار صادرات تجلی حمایت از كاالی ایرانی و با حضور آقای دكتر 
جهانگیری، معاون اول ریاســت جمهوری در روز یکشنبه 29 مهر 1397 برگزار 
شــد و در آن مراسم، شركت بین المللی ساروج بوشهر )كارخانه سیمان كنگان 
( بــه عنوان صادر كننده نمونه ملی در ســال 1397 معرفــی و با اهدای لوح و 
تندیس به مدیرعامل این شركت آقای دكتر دیزبند، از این مجموعه تجلیل شد.
كارخانــه ســیمان كنــگان بــا ظرفیت تولیــد 6000 تــن كلینکــر در روز 
بــا دارا بــودن اســکله اختصاصــی صــادرات مــواد معدنــی، بزرگتریــن 
باشــد. مــی  كشــور  جنــوب  در  ســیمان  و  كلینکــر  كننــده  صــادر 

معرفی شركت:
شرک بین المللی ســیمان كنگان با تکیه بر ویژگی هایی منحصر بفرد و اعلب 
انحصاری، در منطقه ای استراتژیک تاسیس شد و با تکیه بر این مزیت ها در مدت 
نسبتا كوتاهی توانســت موقعیت ممتاز خود را در میان انبوه رقبای ایرانی خود 
تثبیت نماید. گواه این مدعا كسب عنوان صادركننده نمونه طی سال های متوالی 
اخیر اســت. برخی از مهم ترین مزایای رقابتی این شــركت عبارتند از: تملکدو 
اسکله اختصاصی و امکان بهره برداری از اسکله مجاور كارخانه برای بارگیری انواع 
 Ship Loader محصوالت- سرعت بارگیری باالی كلینکر از طریق نوار نقاله و
قابلیت بارگیری سیمان فله، پاكتی و Jumbo bag دسترسی مستقیم به آب های 
آزاد - كیفیت باالی محصوالت مستند به گواهی نامه های بین المللی - استقرار 
سیســتم های مختلف مدیریتی در شركت مستند به تاییدیه های رسمی بهره 
گیری از تکنولوژی روز و ماشین االت آلمانی در فرآیند تولید و بارگیری - دسترسی 
به مواد اولیه مرغوب و نزدیک به محل كارخانه از معادن تحت مالکیت شــركت. 

سخن مدیرعامل
شــركت بین المللی ســیمان كنگان با تکیه بر ویژگی هایی منحصر بفرد و اغلب 
انحصاری، در منطقه ای اســتراتژیک تأسیس شــد و با تکیه بر این مزیت ها در 

مدت نســبتاً كوتاهی توانست موقعیت ممتاز خود را در میان انبوه رقبای ایرانی 
خود تثبیت نماید. گواه این مدعا كســب عنوان صادركنندة نمونه طی سال های 
متوالی اخیر اســت. برخی از مهم ترین مزایای رقابتی این شــركت عبارتند از:

- تملّک دو اسکلة اختصاصی و امکان بهره برداری از اسکلة مجاور كارخانه برای 
بارگیری انواع محصوالت

Ship Loader سرعت بارگیری باال ناشی از وجود نوار نقاله و -
Jumbo bag قابلیت بارگیری سیمان فلّه، پاكتی و -

- دسترســی مســتقیم به آب های آزاد- كیفیت باالی محصوالت مســتند به 
گواهی نامه های بین المللی

-  استقرار سیستم های مختلف مدیریتی در شركت مستند به تأییدیه های رسمی
- بهره گیری از تکنولوژی روز و ماشــین آالت آلمانی در فرآیند تولید و بارگیری
- دسترسی به مواد اولیة مرغوب و نزدیک به محل كارخانه از معادن تحت مالکیت شركت
با توجه به مأموریت  تعریف شده برای این شركت كه »تأمین انواع سیمان و كلینکر 
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با تمركز بر بازارهای صادراتی و ســپس تأمین نیاز بازار محلی« می باشد، توسعة 
پایدار بازارهای صادراتی در دستور كار شركت قرار دارد. بر این اساس حضور پر 
اقتدار در رویدادهای تجاری بازارهای هدف و تعریف الگوهای كارآمد با طرف های 
تجــاری خارجی و داخلی در این راســتا از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود.  
همچنیــن ارتقــاء توان رقابت پذیری شــركت بــا تکیه بر برنامة اســتراتژیک 
مــدون را از مهم تریــن ابزارهــای حفــظ و ارتقــاء ســهم در بازارهای هدف 
می دانیم و مانند گذشــته در اجرای اثربخش این برنامه ها كوشــا خواهیم بود.

بــر این اســاس بــاور داریــم ایــن شــركت در آینــده ای نزدیک بــه قیف 
صــادرات انــواع ســیمان و كلینکــر از مرزهــای جنوبــی ایــران و یکی از 
تأمین كننــدگان برتــر ایــن محصــوالت در منطقــه تبدیــل خواهد شــد.

بیانیه خط مشی
شــركت بین المللی ساروج بوشــهر )ســیمان كنگان( به عنوان یکی از برترین 
شــركت های تولیدكننــده ی كلینکــر و ســیمان در كشــور، فعالیت هــای 
حرفــه ای خود را بر مبنای ارزش هــای زیر، با التزام به برآورده شــدن الزامات 
پذیرفتــه شــده ی ســازمان و در جهت دســت یابی بــه اهداف و چشــم انداز 
تعریف شــده منطبق با سیاســت های كلــی اقتصاد مقاومتــی، ادامه می دهد.

ارزش های محوری سازمان
- توكل به خدا - مسئولیت پذیری - كاِر تیمی - انجام درسِت كاِر درست

الزامات پذیرفته شده توسط سازمان
- الزامات تبیین شده در استاندارد ISO 14001 جهت التزام به حفظ محیط زیست

- الزامات تبیین شــده در استاندارد ISO 50001 جهت ارتقاء عملکرد سازمان 
در حوزه ی انرژی

- الزامات تبیین شده در استاندارد ISO 9001 جهت رعایت كیفیت در اجرای 
فرآیندهای سازمان

جهــت   OHSAS  18001 اســتاندارد  در  شــده  تبییــن  الزامــات   -
شناســایی و مدیریــت مخاطــرات شــغلی و مســائل بهداشــتی كاركنــان

بــر  حاكــم  باالدســتِی  و  درون ســازمانی  قوانیــن  و  الزامــات  ســایر   -
فعالیــت شــركت )تصریــح شــده در مســتندات فرآیند هــای ســازمان(

هدف سازمان
- تأمیــن و ارتقاء ســود پایــدار به نفــع ســهام داران و همــکاران از طریق:

- افزایــش درآمدها )با تمركز بر افزایش مقــدار و نرخ مؤثر فروش محصوالت(
- توجه به حفظ و اعتالی كاركنان از طریق ارتقاء آگاهی، توانمندی و كیفیت زندگی ایشان
- توجه به تعهدات اجتماعی به ویژه در قبال جامعة محلی )شهر كنگان و استان بوشهر(
- مدیریت و كاهش هزینه ها )با تمركز بر هزینه های مالی، حامل های انرژی، مواد 

اولیه و حمل و نقل(
- توجه به منافع متقابل شركای تجاری )تأمین كنندگان و مشتریان( و برقراری 

رابطه بالنده و پایدار با ایشان
چشم انداز سازمان

- درحوزه ی بازار داخلی شــركت بین المللی ســاروج بوشــهر تا ســال 1400 
گســترده ترین و چابک ترین شــبکه ی فروش و توزیع را در حوزه ی جغرافیایی 

تحت پوشش خود خواهد داشت.
- درحوزه ی بازار صادراتی شــركت بین المللی ســاروج بوشهر تا سال 1400 به 
قیف صادرات كلینکر ســیمان از مرزهای آبی جنوب ایران تبدیل خواهد شــد.

- مدیریت ارشد سازمان خود را متعهد می داند با تعیین و پایش اهداف مناسب از 
طریق توسعة سیستم پایش عملکرد، تأمین منابع الزم و توسعه ی آگاهی ذینفعان، 
در جهت تحقق مفاد این بیانیه ساعی و كوشا بوده و از هیچگونه تالشی دریغ ننماید.
شركت بین المللی سیمان كنگان تا كنون موفق به اخذ گواهی نامه های زیر گردیده است:

50001 ISO - 18001 OHSAS - 14001 ISO - 9001 ISO -
CE - 17025 ISO -

- گواهــی نامة انطبــاق معیار مصرف انرژی از ســازمان ملی اســتاندارد ایران
- گواهی نامة استاندارد برای سیمان تیپ )1-425(، تیپ )1-525(، تیپ )2( از 

سازمان ملی استاندارد ایران
بازارهای هدف و روش های فروش

مناطق جغرافیایی اصلی تمركز فعالیت های بازاریابی و فروش صادراتی شــركت 
عبارتند از:

- كشورهای حوزة خلیج فارس - كشورهای شرق آفریقا
- بنگالدش، هند - كشورهای جنوب شرقی آسیا

این شــركت تا كنون به بیش از 13 كشور صادرات داشته كه برخی از مهم ترین 
این كشورها عبارتند از:

1. كویت 2. بنگالدش 3. قطر 4. عربستان سعودی 5. عمان 6. عراق 7. مصر 8. هند
مهم تریــن روش های فــروش معمــول در این شــركت برای صــادرات انواع 
محصــوالت، تحویــل روی عرشــة كشــتی )FOB( و تحویــل در بنــدر 
خریــدار )C&F( می باشــد )بدیهــی اســت جزئیــات روش فروش و ســایر 
روش هــای فــروش در طــی مذاكرات قابــل بحث و بررســی خواهــد بود(.
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صادرکننده  نمونه کشور
مهاب قدس با مدیریت فهیمش در سکوی افتخار

مهندسی مشاور مهاب قدس
مدیرعامل: ناصر تركش دوز

سال تاسیس:
 1362 

محصوالت صادراتی : 
خدمات فنی و مهندسی

گواهینامه های اخذ شده :
 2015 :9001 ISO

NACI - 2015 :9001 ISO

صادركننده نمونه ملی هوش، استعداد و تخصص برتر ایرانی برای سومین سال پیاپی در صدور خدمات 
فنی و مهندسی 1395 - 1396 - 1397

همزمــان با روز ملــي صادرات در آیین بیســت و دومین ســالروز ملی صــادرات  كه با حضور 
دكتــر اســحاق جهانگیــری معــاون اول رییس جمهــور و تعــدادي از مقامات كشــوري  در 
تهران ، مركز همایش های بین المللی صداو ســیما  برگزار شــد ، شــركت مهندســی مشــاور 
مهــاب قــدس به عنــوان صادركننده نمونه كشــوری معرفی شــد و نشــان صادراتــي ، لوح 
ســپاس و تندیــس ویژه بــه مهندس ناصر تركــش دوز مدیرعامل این شــركت اهــدا گردید.

شركت مهندسی مشــاور مهاب قدس در سومین دهه از فعالیت خود با وجود ویژگی های بسیار 
ممتــاز و توانمندی های انکار ناپذیر و با افتخار و ســربلندی، می تواند از نقش كارســاز در انجام 
موفق بیش از 2000 پروژه عظیم ســخن به میان آورد. این شــركت با داشــتن ساختار مدیریت 
مهندســی، ســالمت كاری، تضمین كیفیت بی نظیر و برخورداری از ســرمایه ی عظیم 2500 
نیروی خبره و نخبه با ضریب ماندگاری بیش از 19 ســال شــرایط مساعدی ایجاد كرده است به 
نحــوی كه می توان مهــاب قدس را مهندس مشــاوری كم نظیر در جهان بشــمار آورد كه در 
جایگاه 10 شــركت صاحب نام مشــاوره ی خدمات مهندسی آب و سد ســازی جهان قرار دارد.
عــالوه بــر موفقیــت هــای فــوق الذكــر شــركت مهــاب قدس طــی همــه این ســالها
1- بــدون هیچگونــه اســتفاده از بودجــه عمومــی و دولتی و فقــط با تالش های پرســنل 
و صرفــا از طریــق انجــام پــروژه های خــود كســب درآمــد و متعاقبــا هزنه كرده اســت

2- افتخــار دارد علیرغم ســال های ســخت اقتصادی در طی ده ســال گذشــته تا بــه امروز 
حقــوق و مزایــای پرســنل را به موقــع و حتی بــدون یک روز تاخیــر پرداخت كرده اســت .
3- هیچگونــه بدهی به سیســتم بانکی، سیســتم هــای كارفرمایی و پرســنل خــود ندارد.

مــا اعتقاد داریم كه موفقیت »مهاب قــدس« در زمینه ی صدور تخصص و هوش ایرانی در عرصه 
هــای جهانی، باعث تقویت و افزایش میزان عالقمنــدی و گرایش رنگ باخته ی جوانان ایرانی به 
رشــته ای فنی مهندســی ، با توجه به نیاز شــدید دنیای امروز به این رشــته ها خواهد شــد.

شركت مهاب قدس با تکیه بر تجارب گرانبهایش و نیروهای فنی و نخبه و گسترده اش در مناقصات بین 
المللی و در رقابت با ابر شركتهای آمریکایی و اروپایی توانسته است در بیش از 130 مناقصه در بیست 
كوتاه كارفرمای آنها قرار گرفته و در 32 مناقصه برنده نهایی گردیده و تاكنون بیش از 15 پروژه را با 
موفقیت به پایان رسانده است. از این رو مهاب قدس مهندس مشاوری كم نظیر در جهان بشمار می آید 
كه در جایگاه 10 شركت صاحب نام مشاوره ی خدمات مهندسی آب و سد سازی جهان می درخشد.

برخی از پروژه های خارج از كشور:
- طراحــی و نظــارت بــر اجــرای بلندترین شــفت انتقــال آب نیروگاهــی به ارتفــاع 630 

متــر و حفــاری و نصــب منحصــر بــه فــرد پوشــش فلــزی )Steel Lining( در دنیــا 
در پــروژه ســد و نیــروگاه و انتقــال آب حوضــه بــه حوضــه اومااویــا - كشــور ســریالنکا
- مطالعات امکان سنجی و طراحی پروژه های آبیاری بزرگ مقیاس در اطراف منطقه ی الگون كشور اوگاندا و ...
- مطالعات امکان سنجی، طراحی تفصیلی، بازنگری طراحی و نظارت بر ساخت هفت سد مهم در كشور عمان
- خدمات مشاوره ای بازنگری طراحی و نظارت مهندسی پروژه تامین اب و ابرسانی منطقه اوسان 

كشور نیجریه و پروژه های دیگر
عملكردزیر مجموعه های شركت مهاب قدس در یك نگاه

امور سد و نیروگاه و تاسیسات زیربنایی 
- طراحی و نظارت بر ســاخت حدود 17000 مگاوات نیروگاه برق - آبی و تلمبه ای و ذخیره ای

- طراحی و نظارت بر ســاخت بیش از 200 سد بزرگ كه از این تعداد حدود 60 سد در حال بهره 
برداری و مابقی در حال ساخت در داخل و خارج از كشور است.

امور آبیاری، زهكشی و كشاورزی
- مطالعه، طراحی و نظارت بر اجرای شبکه های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی با هدف توسعه و 

بهبود اراضی كشاورزی در سطحی معادل 4 میلیون هکتار 
- مطالعه ، طراحی و نظارت بر اجرای 60 پروژه مهندســی و ساماندهی ، تعیین حد بستر و حریم 

رودخانه ها و كنترل سیالب
امور آب و فاضالب و خطوط انتقال سیاالت

- مطالعات و نظارت بر اجرای حدود 7000 كیلومتر طرح آبرسانی )آبرسانی به شهرهای حاشیه خلیج 
فارس، تبریز و ...(

- طراحی و نظارت بر ساخت بیش از 70 تصفیه خانه آب و فاضالب
- مطالعه و نظارت بر اجرای شبکه ی فاضالب شهری برای حدود 30 میلیون نفر )فاضالب تهران، تبریز، شیراز و ....(

امور ژئوماتیك
- تهیه نقشه های مبنایی برای انجام پروژه های زیربنایی كشور با روش های نقشه برداری زمینی، 

فتوگرامتری و سنجش از دور )به مساحت 4/7 میلیون هکتار تا سال 1396(
IWRM امــور مطالعــات یكپارچــه منابــع آب ، خــاک و محیــط زیســت
- بهینه نمودن همزمان منابع و مصارف و تخصیص بهینه منابع با توجه به ارزش های اقتصادی ، 

سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی
- مطالعات مدیریت یکپارچه توسعه منابع اب و خاک

- مطالعات طرح جامع عظیم سیروان و گرمسیری 
- مطالعات یکپارچه منابع آب حوضه های داخلی استان های گیالن، مازندران و كهکیلویه و بویراحمد
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هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق
و آنگاه که کشور به خودکفائی گندم رسید حاج احمد کاله مخملی از سر برداشت و گفت:

 این بود آرزوی من
در تعریــف عقل گویند؛ در اعیان غور تفکر 
كردن و در تعریف عشــق گویند؛ اعیان بر 

عاشق شرح حال كنند.
این دو تعریــف را در آغاز مقالــه اوردم تا 
بعرض برســانم كه ما از شخصی سخن به 
میان می آوریم كه دلش زنده شد به عشق. 
از حاج احمد فصیح سخن می رانیم، هفته 
پیش به ملکوت اعال پیوســت و در همان 
مکان دفن شــد. وزرای كشاورزی از دكتر 
عباس شــیبانی در اول انقالب تا به امروز هر یک به محل زندگی و ِكشــت حاج 
احمد آمدند و دوســت من سالم را از او شــنیدند چرا كه براستی او انقالب را از 
آب و خاک شــروع كرد. خشکرود آنجا كه در مثال هست كه جانعلی جان قهوه 
چی می گفت به مشــتری تو چه بخواهی از شیر شتر تا نیم رو من دارم. مشتری 
به ســلیقه خود انتخابی می داشت و جواب جانعلی جان این بود: همه چی دارم 
غیر از این و مشــتری هر چه بعد آن انتخاب می كرد جانعلی جان می گفت ای 
دادبی داد آن هم نیست. آخر سر مشتری می گفت: پس چه داری؟ جانعلی جان 

می گفت: این نداشــته. خشکرود مردی 
داشت كه عاشــق بود، عاشق آب و خاک 
گفتم كه به عاشــق اعیان شرح حال می 
كنند، احمد این بشــنید و با دست خالی 
و یک زن كــه یارش بــود در كارها ودو 
بچه های در قنداق به كاوید در زیر سایه 
بانی كه با دست خود ساخته بود سکونت 
گزید. چند بز می داشــت. با آوای شنیده 
شده از معشــوق دهه 1340 را پشت سر 
گذارد. بلــه، این زن و مرد عاشــق آوای 
شنیده شده از معشــوق را بردند به آنجا 
كه باید. دیگر كندو نبود، ســیلو جایش 

نشســته بــود، َمِن خروار به تُن تبدیل شــده بود و آن ســایه بــان چند تیرک 
چوبــی به فرودگاه تبدیل شــده بــود و احمد با همــت، به زیارت یار رســید.

حاج احمد فرزند به یازده رسید كه هر یک در كشت، داشت و برداشت آوای تراكتورها 
و كمپانی لختی خاموش نمی شدند. تریلرهای ده چرخ، هجده چرخ در بردن گندم، 
جو و... به سیلوها آن هم در هزاران تن كه حاج احمد تا سالها ركوردشکن شد. جلوتر 
كه رفت در میزان برداشت گندم در هکتار و در برداشت گلزار از هر هکتار، ركورد 
جهانی فرانسه را او شکست. بله دیگر كشت زار حاج احمد شده بود محل رفت و 
آمد كشت گران جهانی از آمریکای جنوبی تا اروپا و از مصر تا هند، از چین تا آمریکا.

بگذاریم خاطره ای بگویم، در تیم ریاســت جمهوری وقت یکی از پســران حاج 
احمد حضور داشــت، وقتی در آمریــکای جنوبی همراهان ریاســت جمهوری 

بــه میــان معرفی می شــدند آنگاه كه نام غالمرضا فصیح پســر  دوم 

آمد، طرف مقابل پرســید هنوز ركورد برداشــت در گندم و جو و گلزار را دارید؟
برگزدیم، حــاج احمد در كنجی از مزرعه دفتری بنا كرد تا ســایه بان نمادی از 
ســایه بان اولیه باشد و در جوار این دفتر نقش گور خود را هم كشید و درون آن 
دفتر به تمام درو دیوارش جوائز اهدائی جهانی و كشــوری از سکه برترین كشاورز 
كشــور تا هدایای پرشــمار را بر دیوار و طاقچه نشاند بدون حاجب و دربان. حاج 
احمد بنا نداشت وسیله ای كه روزی در خدمت بوده به غیر سپارد كه هر یک در 
مکانی و اعتباری سخت حاصل گردیده است. حاج احمد ما آنگاه كه خبر شنید به 
همت و درایت چون حنانه ای مثل او كشــور به خودكفایی در گندم رسیده كاله 
مخمل شابکو از ســر برداشت و سجده شکر بجا آورد و گفت این بود آرزوی من.  
او به روز چهارشــنبه 1397/7/17به دیار باقی شتافت و نام نیک او در میان آحاد 
مردم ماندگار خواهد بود. پُرشــمار زن و مردی كه او را به آرامســتان بردند و در 
مســجد خشکرود حضور می داشتند مرا به یاد این بیت حضرت سعدی انداخت:
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شــد به عشق   ثبت اســت در جریده عالم نظام ما

حاج احمد معتقد بود مدرســه، پایه گذار تحول بهینه آینده اســت و این باورش 
را در مدارس ســاخته شده به كمک او میتوان دید، بماند كه كمک های مردمی 
او را بایــد به مثنوی نوشــت. احمد به مکتب هم نرفــت و علم دفتری نیاموخت 
ولی مدرســی شــد كه جهانی بــه این 
داشته ســر تعظیم فرود آورد. حاج احمد 
خیــری بود بی همتــا و عالمی بــا تقوا.

حاج محمود، حاج غالمرضا، حسین و سایر 
بــرادران و خواهران، عروس و دامادها باور 
بدارید كــه حاج احمد متعلق به همه بود 
كه اشــک مظلومانه و بی دریغ آن دانش 
آموز ها از دختر و پســر شاهد این مدعا. 
نام او بر تارک صنعت كشاورزی نشست و 
جمله معروف او چگونه ای دوستم در گوش 
طنین اندازتا ابد. خشــکرودم نخشکید... .

بــرای  جهادگونــه  احمــد  حــاج 
شکســتن ركــورد برداشــت پســته همــت آغازیدن كــرد كه انشــاءاهلل بچه 
هــای خوبــش بــدان خواهند رســید. آخــر آنکه نام خشــکرود بــدون حاج 
احمــد فصیــح معنــای دیگــری دارد. خداحافظ فرزنــد برومند خشــکرود. 
حــاج احمد خردورزی كه توانســت همه اندیشــه های یک كشــاورز نمونه را 
محقق كند، كاری كه دیگران با همه امکانات داشــته و بســیج شــده نتوانستند 
به آن دســت یازند. حاج احمد مدرســی كــه آموزاند و با صالبــت گفت، وزیر 
بمــن و فرزنــدان و اهل والیتم ببال كه ســیلو پر كــرده ام و میــدان از میوه 
هــا، هفت رنگ آراســته ام و ســفره پهن زمین خــدا را رنگین تر ســاخته ام 
 حــاج احمــد، خدایــت رحمــت كنــد كــه جســمت رفــت ولــی كارت، 
مرامــت و مــردم داریــت شــد درس معلــم فهــم دانــش آمــوزان كویــر.
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اخبار بانک و بیمه

مجمــع عمومــی عادی ســالیانه شــركت بانك 
سینا)سهامی عام( مورخ 1397/07/18 در محل هتل 

پارسیان انقالب تشكیل گردید. 
در این مجمع كه با حضور 86/87 درصد سهامداران حقیقی 
و حقوقی ، اعضــاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و 
اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمــع برعهده آقای رحمت اهلل صادقیــان بود، كه جنابان 
همایون دارابي و وحید پاافشــار در مقام نظــار اول و دوم و 
آقای مجتبي دهقاندار  به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

براســاس تصمیمــات مجمــع اعضــای هیــات مدیــره 
جدید به شــرح زیــر به مدت 2 ســال انتخــاب گردیدند.

آقای محمدرضا پیشرو عضو حقیقی - اصلی
اقای غالمعباس نعمت اللهی عضو حقیقی - اصلی

آقای محمدرضا ساروخانی عضو حقیقی - اصلی
آقای قربان دانیالی عضو حقیقی - اصلی

آقای علیرضا تقدیری عضو اصلی - حقیقی
»كشاورز« مدیرعامل بیمه دی شد

با حکــم رئیس هیات مدیره شــركت بیمــه دی، مهندس 
محمدرضا كشاورز مدیرعامل بیمه دی شد.به گزارش روابط 
عمومی و امور بین الملل بیمه دی، محمدرضا كشاورز متولد سال 
1355، دارای فوق لیسانس حسابداری از دانشگاه شهید بهشتی 
تهــران، در بیمه دی به عنوان معــاون فنی و معاون فروش و 
توسعه بازار فعالیت كرده است.از مهم ترین مسوولیت ها و سوابق 
مدیریتی وی می توان به حضور در شركت بیمه ایران به مدت 
10 سال از رده كارشناسی تا ریاست اداره كل در سطح شعب 
و ســتاد، مدیرعامل و عضو هیات مدیره لیزینگ آمیکو، عضو 
هیات مدیره شركت های گروه آمیکو، عضو هیات مدیره شركت 
آراز محركه و تدریس در دانشگاه عالمه طباطبایی اشاره كرد.
اقدام و برنامه جدید انگیزشی مدیرعامل بانك كشاورزی 

برای ارتباط مستقیم با روسای شعب این بانك

توجه به نیازها و مطالبات ســرمایه انســانی و برطرف كردن 
مشکالت آن ها، از الزامات مدیریت این منابع ارزشمند است 
و مدیرعامل بانک كشاورزی در راستای مدیریت منابع انسانی 
این بانک، اقدام انگیزشــی جدیدی را برنامه ریزی كرده و به 
اجرا گذاشــته است كه طی آن هر هفته با چندتفر از روسای 
شــعب این بانک به صــورت تلفنی گفت و گــو می كند.

روح الــه خدارحمــی رئیس هیات مدیــره و مدیرعامل این 
بانک با هدف آگاهی از مشــکالت و نیازهای روســای شعب 
این بانک، نظارت بیشــتر، ایجاد انگیــزه و افزایش همدلی و 
هم افزایی در ســطوح مختلف سازمانی، هر هفته به صورت 
تصادفی با چند نفر از روســای شــعب این بانک به صورت 
تلفنــی گفت و گو می كنــد تا ضمن قدردانــی از خدمات 
آن هــا، در جریــان موانع و مشــکالت موجود قــرار گیرد.

بر اساس این گزارش، برنامه ارتباط مستقیم تلفنی با روسای 
شعب بانک برای نخستین بار توسط خدارحمی اجرا می شود و 
با توجه به پراكندگی شعب بانک كشاورزی در مناطق دورافتاده 
كشــور، این اقدام می تواند در همدلی و انســجام كاركنان با 
مدیران ارشد بانک، افزایش رضایتمندی و به تبع آن، خدمت 
رسانی بهتر و شایسته تر به هموطنان نقش موثری داشته باشد.

آیین نامه 68 نیازمند بازنگری است
مدیرعامــل بیمه پاســارگاد گفــت: برخــی آیین نامه های 
شــورای عالی بیمه از جمله آیین نامه 68 مربوط به بیمه های 
زندگی و مســتمری نیاز به بازنگــری دارد و باید یک برنامه 
جامع بیمه های زندگی برای همه شــركت ها تدوین شــود.

 معصوم ضمیری در سمینار تخصصی توسعه بیمه های زندگی 
با بیان اینکه بســیاری از محصوالت تولید شــده در داخل 
كشور ابتدا به مرحله تولید می رسند و بعد بازار عرضه در آن 

مشخص می شود، اما در صنعت بیمه ما باید اول نیاز جامعه 
را مشخص كرده و براساس آن محصول طراحی كنیم و بازار 
فــروش ما بتواند آن را در اختیار مــردم قرار دهد.وی با بیان 
اینکه یکی دیگر از الزامات توســعه بیمه های زندگی سازمان 
فروش تخصصی در شركت های بیمه  است، اظهار كرد: فروش 
بیمه زندگی نیاز به معرفی چهره به چهره این محصول دارد و 
نمی توان به صورت مجــازی یا روش های دیگر آن را فروخت.
اهدای مدال و لوح قهرمان كاراته آسیا به مدیرعامل 

بانك ملت

جلیل درویش قهرمان مسابقات كاراته پیشکسوتان آسیا مدال 
قهرمانی خود در مسابقات آسیایی را به مدیرعامل بانک ملت 

اهدا كرد.
جلیــل درویــش قهرمــان كاراته كشــور و آســیا، یکی از 
كاركنان شــركت آرشــیا در خراســان رضوی است كه این 
شــركت از حمایت های بانک ملت برخوردار شــده اســت.
دكتــر نبی مدیرعامل شــركت آرشــیا ضمــن قدردانی از 
مدیرعامــل و كاركنان بانــک ملت، اهدای مدال از ســوی 
درویش قهرمان آســیا و یکــی از كاركنان این شــركت را 
نشــانی از سپاســگزاری از بانکی دانســت كه به مسوولیت 
هــای اجتماعــی خود بــه شایســتگی عمل مــی كند.

دكتر بیگدلی مدیرعامل بانک ملت نیز ضمن تقدیر از قهرمان 
شایســته آسیا، از مدیرعامل شركت آرشیا نیز به دلیل ایجاد 
اشتغال برای مجموعه ای از افراد آسیب پذیر جامعه قدردانی كرد.
دكتر بیگدلی گفت: بانک ملت وظیفه خود می داند تا از افرادی كه 
عاشقانه وارد خدمت شده و كار تولید انجام می دهند حمایت كند.
وی با قدردانی از حركت زیبای قهرمان آســیا اظهار داشت: 
ایــن مایه افتخار اســت كه یک قهرمان ملــی مدال طالی 
آســیایی خود را تقدیم بانک ملت می كند و این مدال نماد 
افتخاری اســت كه باید نزد این ورزشکار پهلوان باقی بماند.

براساس این گزارش گروه كارخانجات آرشیا با هدف حمایت 
از اشتغال افراد آسیب دیده، زندانیان آزاد شده، زنان سرپرست 
خانوار و معتادان بهبود یافته در خراسان رضوی فعالیت می كند.
گفتنی اســت این مــدال در جریــان برگــزاری همایش 
حضــور  بــا  مشــهد  در  انســانی  ســرمایه  سراســری 
مدیــران ارشــد بانک ملــت به دكتــر بیگدلی اهدا شــد.

تصویب صورت های مالی بانك صنعت ومعدن
صورت های مالی مربوط به ســال مالی منتهی به پایان سال 
96 بانک صنعت و معدن تصویب شد. نشست مجمع عمومی 
عادی ســاالنه این بانک صنعت و معدن بــا حضور اعضای 
این مجمع برگزار شــد.اعضای مجمع عمومی بانک صنعت 
و معدن در این نشســت از نقش بانــک صنعت و معدن در 
تامین مالی طرح های صنعتی كه موجب ایجاد اشــتغال در 
كشور شده قدردانی و صورت های مالی بانک را مصوب كردند.

با هدف حمایت از كاالی ایرانی صورت گرفت؛
رشــد 144 درصدی اعطای تسهیالت بانك آینده در 

نیمه نخست سال 1397
اعطای 21.000 فقره تسهیالت ُخرد

پرداخت تســهیالت ُخرد بانک آینده به متقاضیان در نیمه 
نخســت سال 1397، نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، 
از نظر تعداد 144 )یک صــد و  چهل و  چهار( درصد افزایش 

داشته است.
بانک آینده، به منظور مشــاركت فعاالنه در كمک به افزایش 
تولید داخلی و حمایت از كاالهای ایرانی، برای تأمین احتیاجات 
ضروری مردم، در 6 ماهه نخست سال 1397، بیش از 21.000 
)بیست و یک هزار( فقره تسهیالت ُخرد به متقاضیان پرداخت 
كرده است كه این تعداد تسهیالت در مقایسه با 6 ماهه نخست 
ســال 1396، رشد 144 )یک صد و چهل و  چهار( درصدی را 

نشان می دهد.

میزان تسهیالت ُخرد بانک آینده تا پایان شهریورماه سال جاری، 
10.550 )ده هزار و پانصدوپنجاه( میلیارد ریال بوده است كه این 
مبلغ تسهیالت پرداختی نسبت به همین بازه زمانی در سال 
1396، بیانگر رشد 131 )یک صد و سی و یک( درصدی است.
مجمــع عمومی عادی ســالیانه شــركت اقتصاد 
نوین)سهامی عام( مورخ 1397/07/03 در محل سالن 

همایش های صدرا تشكیل گردید. 
در این مجمع كه با حضور 92/76 درصد سهامداران حقیقی 
و حقوقی ، اعضــاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و 
اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای ســیامک دولتي بود، كه جنابان محمد 
بدیعي جاریاني و وحید منتي در مقام نظار اول و دوم و آقای 
آریو صدر اصفهاني به عنــوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیــره به مجمع 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 مشمول ماده 129 به كار خود پایان دادند.
مدیرعامل بیمه پارسیان: صنعت بیمه نیازمند تبلیغات 

یكپارچه و صدای واحد است
مدیرعامل بیمه پارسیان با تأكید بر ضرورت رویکرد تبلیغات 
یکپارچه اعالم كرد اقدامات مشــترک و هماهنگ در اطالع 
رســانی و برنامه های فرهنگی و تبلیغی شــركت های بیمه 
ایجــاب می كند تــا برای تولیــد صدای واحــد در صنعت 
بیمه در پی اجرای سیاســت تبلیغات مشــاركتی باشــیم.
مدیرعامل بیمه پارسیان با تأكید بر ضرورت رویکرد تبلیغات 
یکپارچه اعالم كرد اقدامات مشــترک و هماهنگ در اطالع 
رســانی و برنامه های فرهنگی و تبلیغی شــركت های بیمه 
ایجــاب می كند تــا برای تولیــد صدای واحــد در صنعت 
بیمه در پی اجرای سیاســت تبلیغات مشــاركتی باشــیم.
هادی اویارحســین كه در نشست شورای هماهنگی مدیران 
روابط عمومی بیمه در شركت پارسیان سخن می گفت، افزود: 
تبلیغات در بسیاری از موارد اگرچه از طرف یک شركت بیمه 
انجام می شــود، اما نتایج آن تنها برای یک شركت نیست و 
الزم است سیاست تبلیغات یکپارچه و جنرال را دنبال كنیم.
وی افزود:  فعالیت های تبلیغی روابط عمومی شــركت ها در 
قالب طرح های مشــاركتی و هماهنگ قطعاً دارای جامعیت 
اجرایی خواهد بود، زیرا كارهای بیمه دارای جامعیت اســت 
و از آنجــا كه محتوا عمدتاً عمومی اســت، شــیوه تبلیغات 
و اطــالع  رســانی نیــز می تواند بــه همین صورت باشــد.
اخذ گواهینامه مدیریت دریافت شكایت مشتری توسط 

بیمه سامان
شركت بیمه ســامان موفق شد با فراهم ســازی زیرساخت 
مناســب برای مدیریت رسیدگی به شــکایات مشتریان و 
 ISO پیگیری تا حصول نتیجه شکایت، گواهی نامه استاندارد
10002 دریافت كند.به گزارش روابط عمومی بیمه ســامان، 
اســتاندارد ISO 10002 به بررســی اثربخشی و كارآمدی 
فرآیند رسیدگی به شکایات مشتریان، عارضه یابی، علل وقوع 
و نهایتا به اقدامات اصالحی و پیشــگیرانه بــا ایجاد فرآیند 
اثربخش در حذف یا كاهش هر شکایتی در سازمان می پردازد.
 این استاندارد بعد از اخذ تاییدیه های مورد نظر، به سازمان ها 
تعلــق می گیرد.هدف اصلی این اســتاندارد افزایش رضایت 
مشتریان و كلیه طرف های ذی نفع سازمان است، به طوری كه 
هر یک از این گروه ها بتوانند در مواقع لزوم انتقاد، نارضایتی و 
شــکایت های احتمالی خود را مطرح كرده و با دریافت پاسخ 
مناسب و قانع كننده موجبات رضایت ایشان جلب شود.عالوه 
بر این، اســتاندارد ISO 10002 به سازمان ها كمک می كند 
تا با به كارگیری روش های مختلــف زمینه را برای دریافت و 
مدیریت شکایت های احتمالی مشتریان فراهم كنند؛ چراكه 
این استاندارد به دلیل برخورداری از رویکرد نظام مند به بررسی 
ابعاد اجرایی و فرآیند های شــکایت در سازمان ها می پردازد.
تندیس طالیی روابط عمومــی ایران به روابط عمومی 

بانك صادرات ایران اعطا شد
همزمان با برپایی مراســم افتتاحیــه پانزدهمین كنفرانس 
بین المللــی روابط عمومی ایران و شــانزدهمین جشــنواره 
ملــی روابط عمومی ایــران، تندیس طالیی این جشــنواره 
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اخبار بانک و بیمه

جوایز قرعه کشی جشنواره
 »بابای همیشه قهرمان« به برندگان اهدا شد

بــه اداره كل روابط عمومــی بانک صادرات ایران اعطا شــد.
هیــات داوران ایــن جشــنواره، به دلیل اجــرای »كمپین 
اعتمــاد« بــا موضــوع »صمیمیــت، صداقــت، صیانت و 
صالبت« در حوزه خدمات متنــوع این بانک، روابط عمومی 
ایــن بانــک را شایســته دریافــت جایزه طالیی دانســت.

بنا براین گزارش، در این مراســم كــه از 10 روابط عمومی 
فعال، خالق و مسئولیت پذیر سازمان ها و شركت های بزرگ 
كشــور تجلیل شــد، روابط عمومی بانک صادرات ایران به 
عنوان تنها بانک خصوصی كشــور مــورد تقدیر قرار گرفت.

بر اســاس این گزارش، این بانک به مناســبت آغاز شصت و 
هفتمین سالروز تاسیسش به پاس سال ها اعتماد مردم ایران 
زمین، كمپین »اعتماد« را از طریق ابزارهای ارتباطی و تبلیغاتی 
مختلف به اجرا گذاشــت كه بازخوردهای دریافتی حاكی از 
رضایت و خرســندی مخاطبان و جامعه هدف آن بوده است.
همكاری بیشتر بانك مسكن با دولت در بافت فرسوده

مدیــر عامــل بانک مســکن، توافقنامــه صبح امــروز در 
ســازمان برنامــه و بودجه با موضــوع تامیــن منابع مورد 
نیاز بازآفرینی شــهری را حركــت رو به جلو در نوســازی 
بافــت هــای فرســوده سراســر كشــور توصیــف كرد.

ابوالقاســم رحیمی اناركــی در گفت و گو بــا پایگاه خبری 
بانک مســکن-هیبنا، اعالم كرد: صبــح امروز یک توافقنامه 
میان ســازمان برنامه و بودجه، صندوق توسعه ملی و وزارت 
راه و شهرســازی برای تخصیص منابع ویــژه به پروژه های 
زیرمجموعه برنامه ملی بازآفرینی شــهری به امضاء رســید 
كه بر اساس آن، مقرر شــد برای تغییر چهره محدوده های 
فرسوده درون شــهرها و همچنین ســاماندهی بافت های 
ناپایدار و حاشــیه نشــینی، اقدامات مالی الزم انجام بگیرد.

مدیر عامل بانک مســکن با بیان اینکه دولت براساس برنامه 
ملی بازآفرینی شــهری،  سه هدف را در دستور كار خود دارد 
گفت: هدف اول جلب مشاركت اجتماعی ساكنان بافت های 
فرســوده برای همراهی با پروژه های ذیل بازآفرینی شهری 
است و هدف دوم كه حلقه بعدی كار به حساب می آید ورود 
سرمایه گذاران و توسعه گرها به بافت های فرسوده برای شروع 
پروژه های نوســازی است. سومین هدف پیش بینی شده در 
این برنامه ملی تامین ســرانه هــای خدماتی و كاهش فقر و 
آسیب های اجتماعی در بافت های فرسوده است كه با اجرای 
پروژه های دربرگیرنده این ســه هدف، تالش می شود چهره 
شهر و شاخص های شهری و سکونتی در بافت های فرسوده 
و مناطق محروم شــهرها به سطح استاندارد ارتقاء پیدا كند.
حضور شــركت بیمه تعاون در پنجمین نمایشــگاه 
بورس بانك ، بیمه و خصوصی ســازی جزیره كیش

شــركت بیمه تعاون در پنجمین نمایشــگاه بورس ، بانک ، 
بیمه و خصوصی ســازی حضور قدرتمند خواهد داشــت .

امســال نیزهمانند سال های گذشته پنجمین نمایشگاه بین 
المللــی بورس، بانــک، بیمه و خصوصی ســازی و دهمین 
نمایشــگاه معرفی فرصت های ســرمایه گذاری كشــوربا 
حضور فعــاالن عرصه اقتصادی كشــور درمركزنمایشــگاه 
هــای بیــن المللــی جزیــره كیــش برگزارمــی شــود.
بیمه تعاون هم امسال حضوری فعال دراین نمایشگاه داشته و 
در سالن B غرفه 38 مركز نمایشگاههای بین المللی كیش به 
ارایه آخرین دستاوردها وخدمات بیمه ای توسط كارشناسان 
فنــی و مجرب خود به بازدیدكنندگان می پــردازد. ودرواقع 
حضور گسترده نهادهای پولی و مالی كشور در كنار شركای 
احتمالی خارجی، عالوه بر معرفی توانمندی ها و دستاورها، 
بــه انتقال تجربیات و دانش بین المللی نیزمنجر می شــود.

در این مراسم كه با حضور مهندس محمدرضا كشاورز مدیرعامل، 
عباسعلی بنی صفار رئیس هیات مدیره و كاركنان ستادی بیمه دی 
برگزار شد، مهندس كشاورز ضمن تبریک به برندگان این جشنواره 
گفت: برگزاری جشنواره های فروش محصوالت بیمه ای باعث رشد 
آگاهی جامعه نسبت به صنعت بیمه و رشد ضریب نفوذ آن خواهد شد.

در پایــان ایــن مراســم دو دســتگاه خــودروی رنو ســاندرو 
توســط مدیرعامل شــركت بیمه دی بــه دو برنده جشــنواره 
» بابــای همیشــه قهرمــان « خانم فریبــا ولــی زاده صوفی 
حســن و آقــای علــی طاهــری ورنوســفادرانی اهــدا شــد.

مجمع عمومی فوق العاده و عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( صاحبان ســهام شــركت بیمه رازی 
جهت تغییر اعضای هیأت مدیره و اصالح اساســنامه شركت،  در روز دوشــنبه، دوم مهر ماه سال جاری،  با 
حضور 94 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی در سالن چند منظوره ساختمان مركزی بیمه رازی برگزار شد.

آقای محمدحسین صدیقی، یکی از سهامداران به عنوان رئیس مجمع انتخاب شد و آقایان مهدی ملکی و خسرو پناهی به عنوان 
ناظرین و همچنین خانم حکیمه انصاری، مدیر حقوقی شركت به 
عنوان دبیرمجمع، آقای صدیقی را در برگزاری جلسه یاری كردند.
گفتنی است در جلســه فوق پس از اخذ آراء توسط سهامداران 
حقیقــی و حقوقــی شــركت، در حضور نماینــدگان محترم 
سازمان بورس و بیمه مركزی جمهوری اسالمی ایران،  اعضای 
هیأت مدیره شــركت بیمه رازی، با اكثریت آرا انتخاب شــدند.
  براســاس آرا به دســت آمده آقایان دكترطهماسب مظاهری، 
مهنــدس امیررضا واعظی آشــتیانی و مهندس ســید مجید 
بختیاری بــه ترتیب به عنــوان اعضای اصلــی و آقایان دكتر 
مهــران رضوانی و جالل ایراندوســت به عنــوان اعضای علی 
البــدل هیــأت مدیره شــركت بیمــه رازی برگزیده شــدند.

ضمنأ اساســنامه جدید شــركت بیمه رازی پس از اصالحاتی 
با اكثریت آراء در مجمع عمومی فوق العاده به تصویب رســید.

مهندس بختیاری بیمه رازی را به باور نشاند

شــركت بیمه  كوثر با تالش همکاران و تعامل بین  بخشی توانست 
در مدت هشــت ســال به موفقیت قابــل توجهی دســت یابد. 
مدیرعامل شركت در نشســت خبری هشتمین سالگرد تاسیس 
بیمه كوثر كه باحضور اصحاب رسانه برگزار شد، ضمن بیان مطلب 
فوق، تصریح كرد: مسئوالن بیمه مركزی، پژوهشکده بیمه، مدیران 
عامل، معاونان، مدیران، كارشناســان و شبکه فروش شركت های 
بیمــه و همچنین اصحــاب رســانه می توانند با ســازوكارهای 
مناسب تری برای گسترش صنعت بیمه نقش بهتری را ایفا كنند.
مجید مشــعلچی فیروزآبــادی ارایــه طرح های نویــن، توجه به 
موضوع های زیرساختی و ســاختاری و نیز اشاعه فرهنگ بیمه را 
ازجمله عوامل موثر در افزایش ضریب نفوذ بیمه در جامعه دانست 
و بیان كرد: شــركت های بیمه با بهره منــدی از خالقیت و نواوری، 
فن اوری های نوین، كاركنان و شــبکه فــروش توانا و نقش افرینی 
اصحاب رسانه می توانند كسب وكار بیمه را در كشور تقویت كنند.

وی  با بیان اینکه بیمه كوثر یکی از شركت های تاثیرگذار در بورس 
است، خاطرنشان كرد:  سود سرمایه گذاری شركت در بورس از سال 
95 تا كنون رشد خوبی داشته است به طوری كه از 5 میلیارد تومان 
در سال 94 به 65 میلیارد تومان در سال گذشته رسید. امسال هم 
قرار بود این سود را به 80 میلیارد تومان برسانیم كه تا امروز چیزی 
در حدود 180 میلیارد تومان سود سرمایه گذاری را محقق كرده ایم.
مدیرعامل بیمه كوثر با اشاره به اینکه عدم كفایت ذخایر و زیان بیمه گری دو 
مشکل عمده شركت های بیمه است، گفت: شركت های بیمه با افزایش 
سود در زمینه سرمایه گذاری می توانند مسایل یادشده را پوشش دهند.

مجید مشــعلچی فیروزآبادی درباره طراحی پازل راهبردی شركت 

اظهاركرد: در سال 95 مطالعات راهبردی در شركت صورت گرفت و  
سیاست های كالن تدوین و اجرایی شد. در سال96 سیاست های بخشی 
طرح ریزی و امسال هم سیاست های موضوعی براساس 47شاخص در 
صنعت بیمه شناسایی و بررسی و از پازل راهبردی شركت رونمایی شد.

وی درخصوص تجمیع شــركت های بیمه گفت: سیاست تجمیع 
مبتنی بر انسجام، همگنی، هم افزایی و یکپارچگی باعث رشد صنعت 
بیمه خواهد شــد كه در ابتدا باید ســازوكارهای آن فراهم شــود.        
وی شــركت بیمه كوثر را از لحاظ ســنی كاركنان جزو جوان ترین 
شركت های بیمه دانست و اظهاركرد: اصالح تركیب پرتفو، كاهش 
ســهم رشته شــخص ثالث و سرنشــین، افزایش سهم بیمه های 
زندگی، كســب باالترین سطح توانگری مالی در صنعت بیمه برای 
ســومین سال متوالی، قرار گرفتن در بین 100 شركت برتر كشور، 
كسب رتبه ســوم در صنعت بیمه از لحاظ بازده فروش و رتبه اول 
در صنعت بیمه از لحاظ بهره وری سرمایه انسانی، رشد درآمدهای 
حاصل از ســرمایه گذاری در بورس، كاهش مطالبات سررســید 
شــده شــركت از مبلغ 980میلیــارد ریال در ســال95 به مبلغ 
860میلیارد ریال در ســال96 علی رغم افزایش 12درصدی فروش 
از اهم اقدامات و دســتاوردهای شركت در سال گذشته بوده است.

مدیرعامل شركت افزود: افزایش سهم از بازار، ارزش سهام و سوداوری 
شــركت، ارتقای رتبه سوداوری، افزایش حق بیمه تولیدی، استمرار 
كسب سطح یک توانگری مالی در صنعت بیمه، ارتقای جایگاه شركت 
در بین 100 شــركت برتر ایران، توجه و بهبود فرایندهای توسعه و 
نگه داشــت منابع انســانی و ارتقای جایگاه بهره وری نیروی انسانی، 
راه انداری نرم افزار جدید بیمه گری از برنامه های آتی شــركت است.

هشت سال موفقیت مستمر بیمه کوثر 
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شركت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(
مدیرعامل: محمدرضا سروش

سال تاسیس:
 1346 

محصوالت صادراتی : 
تیبا -  سایپا 131 - سایپا 151
تیبا 2 - سایپا 132 - ساینا

سایپا براي نهمین بار صادركننده نمونه كشور شد

در بیست و دومین همایش روز ملي صادرات كه باشعار » صادرات، تجلي حمایت 
از كاالي ایراني« باحضور اسحاق جهانگیري معاون اول رئیس جمهور، رضا رحماني 
سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا ســروش مدیرعامل گروه 
خودروســازي سایپا و جمعي دیگر از مدیران و دست اندركاران صنعت و اقتصاد 
كشور و همچنین جمعي از فعاالن حوزه صادرات برگزار شد، گروه خودروسازي 
ســایپا براي نهمین بــار عنوان صادركننــده نمونه كشــور را از آن خود كرد.

در این همایش محمدرضا ســروش مدیرعامل گروه خودروسازي سایپا تندیس 
صادركننده نمونه كشــوري را از دســت معاون اول رئیس جمهور دریافت كرد.

گروه خودروســازی ســایپا از ســال 1389 رتبــه اول فروش خودرو ســواری 
در بــازار عراق را به دســت آورد و تــا كنون این رتبه را حفظ كرده و پیشــتر 
نیــز 2 بــار به عنــوان صــادر كننده ممتاز كشــوری انتخاب شــده اســت.

ارزش كل صادرات گروه خودروسازی سایپا تا كنون نزدیک به یک میلیارد و 200 میلیون 
دالر بوده و تا كنون 235 هزار دستگاه خودرو به حدود 40 بازار هدف صادر شده است. 
گروه خودروسازی سایپا در 6 ماهه ابتدایی سال 97 از نظر تعدادی به میزان 43 درصد و 
از نظر ارزشی 65 درصد رشد صادرات نسبت به دوره مشابه سال گذشته داشته است .  

معرفی شركت:
شركت سایپا سال 1346 تاسیس و به عنوان شركت مادر گروه خودروسازی سایپا 
بیش از 80 شركت فعال در زمینه صنعت خودرو را تحت پوشش دارد و طیف كاملی 
از خودروهای سواری تا تجاری را تولید و خدمات پس از فروش ارائه می نماید. 
این گروه خودروسازی بیش از 43درصد از سهم بازار داخلی خودروهای سواری را 
در اختیار دارد. محصوالت شركت سایپا شامل خودروهای خانواده 100X و 200 
X از جمله سایپا و كوئیک اتوماتیک و همچنین خودروهای آریو، 35CS و سراتو 
است. محصول جدید رهام از خانواده 100SP دارای استانداردهای روز دنیا می 
باشد و یزودی به سبد محصوالت سایپا اضافه می شود. میزان تولید محصوالت 
سایپا در ســال 1396 تعداد 460000 دستگاه بوده است. شركت سایپا با تکیه 
بــر مزایای رقابتی محصوالت خود مانند مصرف پائین ســوخت، قیمت رقابتی، 
خدمات پس از فروش گسترده و در دسترس بودن قطعات یدكی، موفق گردیده 
تولیدات خود را تحت نام برند سایپا به بازارهای هدف صادراتی از جمله سوریه، 

عراق، الجزایر، مصر، لبنان، ونزوئال، غنا و آذربایجان صادر و در برخی از كشورها 
مانند ســوریه، ونزوئال و عراق خطوط تولید محصوالت خود را راه اندازی نماید.

مأموریت گروه خودروسازي سایپا
تولیــد و عرضه انواع خودروي ســواري و تجاري و ســایر فعالیت هاي مرتبط با 
قابلیت كســب بازار جهاني و با بیشــترین انطباق با نیاز مشــتریان بازار ایران.

چشم انداز
چشم  انداز گروه سایپا، تبدیل شدن به یک خودروساز بین المللي است. این چشم  
انداز از طریق مالکیت برند اختصاصي، مدیریت محصول و پلتفرم، مدیریت شبکه 
فــروش و خدمات پس از فروش، حضور فعال در بازارهاي داخلي و بین المللي، 
توان رقابتي در كیفیت و قیمت و بازیگري اصلي در بازار ایران محقق خواهد شد.

مالک برند اختصاصي
بازیگري اصلي در بازار ایران

توان رقابتي در كیفیت و قیمت
حضور فعال در بازارهاي داخلي و بین المللي

مدیریت شبکه فروش و خدمات پس از فروش
مدیریت محصول و پلتفرم

برند برتر ایراني
گروه خودروســازی ســایپا از طریق ایجاد یک نام تجاري با هویت ویژه و  خلق 
ارزش خاص براي مشــتریان داخلی كه به ســادگي توســط رقبــا قابل تقلید 
نیســت، برند خود را در بازار داخلی ارتقا داده اســت و جهت شــناخته شدن 

بــه عنوان برند برتــر ایرانی موضوعات 
زیر را مورد توجه قرارداده اســت:

با  طراحی محصــول منطبق 
نیاز مشتریان

ارایــه خدمــات متمایز به 
مشتریان

بــه مســئولیت های  توجه 
اجتماعی و زیست محیطی

سروش آمد تا همه دانش تجربه اش را بکار 
گیرد تا برخیزد افتاده ای
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نماد معامالتی بیمه نوین 
فرابورس  دوم  بازار  به 
ایــران ارتقــا یافت

بــازار دوم  بــه  ارتقــا  از  پــس  نویــن  بیمــه  معامالتــی شــركت  نمــاد 
فرابــورس ایــران بــا قیمــت هــر ســهم 1299 ریــال گشــایش یافــت.

شركت بیمه نوین به عنوان پنجمین نماد بیمه ای در بازار فرابورس و نخستین نماد 
معامالتی كه در سال جاری در این بازار گشایش می یابد در گروه »بیمه و صندوق 
بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی« و زیرگروه »فعالیت های مالی و اجرایی« قرار 
دارد در جریان گشایش نماد میزبان جابه جایی 44 میلیون و 56 هزار سهم به ارزش 
معامالتی 57 میلیارد و 229 هزار ریال قرار گرفت كه سهامداران حقیقی مشاركت 
51.4 درصدی در سمت خرید و 4.6 درصدی در سمت فروش این سهام داشتند.

این شــركت پــس از احراز تمامی شــرایط الزم بــرای پذیــرش از تاریخ 21 
خردادمــاه ســال جاری به عنــوان یکصد و هفتــاد و نهمین نمــاد معامالتی 
)یکصدمین شــركت در بازار دوم( در فهرست نرخ های فرابورس ایران درج شد.
یادآور می شــود در نشست خبری مربوط به تشــریح ظرفیت های این شركت 
پیــش از گشــایش نمــاد در تاریخ 14 مردادماه امســال برگزار شــد، طی آن 

وضعیــت عملکردهای مالی و عملیاتی بیمه نوین در ســال 96 و مقایســه آن 
با ســال 95، عملکرد شــركت از نظر فروش، برنامه های توســعه ای و در دست 
اقدام و در نهایت چشــم انداز فعالیت های آتی »نوین« مورد بررسی قرار گرفت.

حســین كریم خــان زنــد؛ مدیرعامل بیمــه نوین، ســرمایه اولیه شــركت 
را مبلــغ 140 میلیــارد ریال منقســم بــه 140 میلیون ســهم هــزار ریالي 
عنــوان كــرد كه بــا 971 درصــد افزایش از محــل مطالبــات و آورده نقدي 
در پنــج مرحلــه بــه مبلــغ 1،500 میلیــارد ریــال افزایــش یافته اســت.

در ایــن میــان برنامه هایی ماننــد آموزش و توانمندســازی نماینــدگان برتر، 
طراحــی و پیاده ســازی حداقــل دو طرح بیمــه ای متناســب با نیــاز بازار، 
بازســازی زیرســاخت ارتباطی موجود جهت بهبود عملکــرد و افزایش امنیت، 
كنتــرل عملکرد چرخه هــای فروش و خریــد كاال و خدمات در حــوزه مالی، 
توســعه شــعب و شــبکه فروش و ... از جملــه برنامه های عملیاتی در دســت 
اقــدام ســال 97 بیمه نوین اســت كه از ســوی كریــم خان زند اعالم شــد.

از سوی بیمه مركزی ج.ا.ا سطح یک توانگری مالی شركت بیمه نوین برای سال 1397 با نسبت 172 درصد اعالم و تأیید شد.
آرام رشیدی؛ معاون پشتیبانی و امور اقتصادی بیمه نوین با اعالم این خبر تصریح كرد: در راستای اجرا و پیاده سازی 
ماده 6 آیین نامه 69 شورای عالی بیمه، طبق بررسی های انجام شده از سوی بیمه مركزی ج.ا.ا و براساس صورت های 
مالی شركت در سال 96، نسبت توانگری شركت برای سال 97 معادل 172 درصد و سطح یک اعالم و تأیید شده است.
وی در ادامه خاطرنشــان كرد: ســال گذشته نیز توانگری شــركت با 122 درصد در سطح یک معرفی شده بود 
كه این حفظ رتبه و البته ارتقای توان ســرمایه ای شــركت حاكی از وضعیت پایدار و قابل قبول بیمه نوین در 
پذیرش ریســک های متنوع و برخورداری از اعتبار در پرداخت خســارات و ایفای تعهدات به بیمه گذاران است.

رشــیدی همچنین ابراز امیدواری كرد كه عملکرد بیمه نوین در سال جاری عالوه بر سودآوری پایدار، متضمن 
افزایش ارزش ذاتی سهام این شركت در جهت تأمین منافع و انتظارات تمام ذی نفعان شود.

ســطح یک توانگری مالی بیمه نوین با نســبت ١٧٢ درصد تمدید شد

معــاون پشــتیبانی و امــور اقتصــادی بیمــه نویــن: 120 میلیــارد ریال از ســود خالص اعالم شــده 
در صــورت هــای مالــی شــش ماهــه اول ســال 1397 بیمــه نویــن، حاصــل تســعیر ارز اســت.
آرام رشــیدی؛ معــاون پشــتیبانی و امــور اقتصــادی ایــن شــركت بــا اعــالم ایــن خبر افــزود: از 
ســود خالــص اعــالم شــده در شــش ماهــه اول ســال 1397 بیمــه نویــن، مبلــغ 120 میلیــارد 
ریــال حاصــل تســعیر ارز بــوده و انتظــار نمی رود كــه در نیمه دوم ســال این ســود تکرار شــود.

وی در ادامــه خاطرنشــان كــرد: بــا توجــه بــه اینکــه اخیــراً وضعیــت نــرخ ارز پــس از تغییرات 
ناگهانــی و پرفشــار نیمه نخســت ســال، بــه یکپارچگی نســبی رســیده، بعیــد به نظر می رســد با 
نوســان جــدی نــرخ در این بخــش مواجه شــویم؛ كــه در نتیجه آن شــركت هــا بتواننــد در نیمه 
دوم ســال هم، ســود چشــم گیری را در صــورت های مالــی نیمه دوم ســال خود شناســایی كنند.

رشیدی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به وضعیت فعلی صنعت بیمه و شركت بیمه نوین یادآور 
شد: صنعت بیمه مانند دیگر بخش های اقتصاد كشور سال 97 را در شرایط متالطم و مبهم مالی شروع كرد. اما 
شركت بیمه نوین از ابتدای سال برنامه ریزی و هدف گذاری خود را روی ارتقای سهم بازار و حفظ توازن پرتفوی 
و همچنین كنترل و مدیریت فعاالنه ریسک در بخش های فنی و منابع سرمایه گذاری متمركز كرده است.

معاون پشتیبانی و امور اقتصادی بیمه نوین

تسعیر ارز، نمی تواند سود فعلی را در نیمه دوم سال تکرار کند
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