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از ساخت مسجد اعظم قم که پا دوی حضرت آیت اهلل العظمی بروجردی بود تا ساختن مدرسه و حسینیه . 
خــود کارگرمیشــد و خــود مســتخدم چــه بــراي اوســتا قلــی وســمقی و چــه براي 
عمــارت  در  هــا  پــروژه  متصدیــان  خادمــي  و  میزبانــي  از   . تیربــرق  گــذاری  کار 
خــودش تــا برپایــي تعزیــه وشــبیه خواني بــراي عاشــقان مکتــب حریــت و ازادگي .
در راه بسط سامت از اصل چهار تا خانه بهداشت در جلوي صف و... هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق 

براستي که 
خدمت سرمشق زندگیش بود

خدایش بیامرزد

برایش کشوری آباد و مردمانی آزاد در دامن اسالم خواهیم ساخت .
تو گفتی 

جنگ را با بیست ساله ها بردیم، اقتصاد را با شصت ساله ها باختیم . 
تو گفتی

آقا زاده ها پراید سوار می شوند ؟ 
تو برای گفتن ، سخنها داری

سالمت باد

جناب آقای محمود افشاری
انتصاب شایسته حضرتعالی را به عنوان مدیر منابع انسانی بیمه آسیا تبریك عرض نموده و 

توفیق روزافزون جنابعالی را از درگاه حضرت احدیت خواهانیم.
 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه  اقتصاد و بیمه

سرکار خانم قلی زاده دوست و همکار عزیز
مصیبت وارده به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمایم. و از خداوند متعال آرامش 

ابدی و طلب مغفرت برای آن مرحوم مسئلت می نماییم.

 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه  اقتصاد و بیمه

جناب آقای دکتر اسماعیل دلفراز
عضویت شما را در هیات مدیره بیمه معلم که نشانگر شایستگی و حسن انتخاب حضرتعالی می باشد 

تبریك و تهنیت عرض می کنم.
 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه  اقتصاد و بیمه

جناب آقای دکتراردشیر سعد محمدی
مدیریت محترم عامل شرکت ملی صنایع مس ایران

انتصاب شایســته حضرتعالی به سمت مدیرعامل آن شــرکت که بیانگر تعهد، توانمندی و 
شایستگی جنابعالی می باشد را تبریك عرض نموده و از درگاه ایزد منان ، سربلندی و توفیق 

روزافزون شما را آرزومندیم.
 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه  اقتصاد و بیمه

حاج روح اله خان 
او را چنین می شناسند؛خادمی در میدان کار 

به مناســبت فرارســیدن روز روابط عمومــی فرصت را مغتنم شــمرده، این روز 
را گرامــی داشــته و به تمامی فعــاالن این عرصــه تبریک عرض مــی نماییم.

بی شک این روز تداعی گر اهمیت و نقش روز افزون صنعت روابط عمومی در دنیای 
ارتباطات اســت که امروزه به قلب تپنده مجموعه های مختلف تبدیل شده است.

این مدیران الیق چراغ راهی بودند به عنوان حامی برای ما تا بازنشر اخبار بازار سرمایه 
را به سمع و نظر مخاطبان پُرشمار خود برسانیم،اجازت میخواهیم به پاس من لم 
یشکر مخلوق از این مدیران خدوم روابط عمومی نهایت تقدیر و تشکر را داشته باشیم.
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لطفا گرانش کنید   !
یکی به داد سیمان برسد
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سیمان را در ساخت و ساز بکار می برند از چاه نفت در اعماق زمین تا برجهای سر به آسمان 
کشیده ، از زیرگذرها تا روگذرها ، از پشت قوری بندزن تا ترمیم دور طیان خزینه حمام 
. عاقان بدین باورند که قیمت سیمان در بستر فوالد است وهر آنچه فوالد قیمت خورد 
قیمت سیمان یک هفتم آن بایدش . این مختصر گفتیم تا عیان شود از چه می گوئیم .
کشفیات باستان شناسی و پژوهش های انجام گرفته نشان می دهد که رومیان نخستین 
کســانی بودند که از ارزش کاربرد سیمان به مفهوم گیرش و سخت شدن آگاهی پیدا 
کردند.  27قرن پیش از میاد مســیح و تا اواســط قرن هجدهم عــاوه بر گل رس و 
گچ، ماده چســبنده ی دیگری به نام آهک پخته به طور مصنوعی تهیه می شــد که به 
آهک زنده  موسوم بود واز طریق پاشیدن آب، آن را به آهک شکفته تبدیل می نمودند.
رومیــان با گذشــت زمان مــاده ای را که پــوزوالن نامیده می شــد به گــرد آهک 
شــکفته افزودنــد و بــا آب، ماتی ســاختند که پــس از گیرش توانســت در هوا و 
در زیــر آب به حالت ســخت باقــی بماند. درآن عصــر، محصولی را کــه از اختاط 
پــوزوالن و آهــک بــه دســت آمــد، ســیمان یــا »CAEMENTE »  نامیدند.
نخستین مراحل کاربرد سیمان در ایران به منظور مصرف در اماکن و تاسیسات بیگانگان 
مقیم کشور بوده است که آنها از سیمان وارداتی در ساخت کلیساها، سفارتخانه ها و بنادر 
تجارتی و نظایر آن استفاده کرده اند اما تحوالت اجتماعی و حرکات صنعتی شدن کشور، 
لزوم تهیه ســیمان را روز به روز بیشتر نمود و از زمانی که احداث ساختمان های بزرگ 
همچون ســاختمان راه آهن دولتی، پل ها، تونل ها و ایستگاه ها آغاز شد سیمان نیز در 
گروه اقام وارداتی کشــور قرار گرفت و از این رو دولت تصمیم گرفت ماشین آالت الزم 
را برای احداث کارخانه کوچکی با ظرفیت تولیدی یکصد تن سیمان در روز خریداری 
نماید و در سال 1310 در هفت کیلومتری جنوب تهران نزدیک به کوه های بی بی شهر 
بانو و کوه سرســره، احداث اولین کارخانه سیمان ایران آغاز شد.پس از انقاب، تحوالت 
عمده ای در بیشــتر رشته های صنعتی و معدنی ایران رخ داده و به هر رشته صنعتی و 
معدنی و تولیدی ایران که نیم نگاهی می اندازیم، این موضوع کاما روشــن است. یکی 
از این صنایع بسیار مهم و پرشتاب صنعت سیمان بود که یکی از مهم ترین صنایع موثر 
در توســعه و رشد صنعتی هر کشور بوده و امروزه به عنوان یکی از شاخص های توسعه 
صنعتی مورد توجه قرار گرفته و مصرف سرانه آن می تواند به عنوان یکی از معیارهای رشد 
صنعتی در نظر گرفته شود. صنعت سیمان کشور از زمان بهره برداری از اولین کارخانه 
ســیمان ایران در 8 دی ماه 1312 با ظرفیت 100 تن در روز )30000 تن در سال( در 
شرکت سیمان ری تاکنون گام های بسیار بلندی را در جهت ارتقای جایگاه این صنعت 
در جهان برداشته است؛ به گونه ای که ظرفیت تولید از 8 میلیون تن در سال 1357به 
بیش 70 میلیون تن در سال 1391 رسیده  و با طی یک دوره فعال توسعه ای در کمتر 
از 10 ســال با همت و تاشــی مثال زدنی از رتبه 16 جهانی در سال 2000 به جایگاه 
چهارم جهان و اول منطقه در ســال 2012 از منظر تولیــد و از منظر صادرات با 13/8 
میلیون تن در این سال به رتبه اول جهان دست یافتیم که مطابق با چشم انداز جمهوری 
اسامی ایران بود. تعداد کارخانه ها نیز از 15 کارخانه در سال 57 به 36 کارخانه در سال 
80 و 69 کارخانه در ســال 91 و هم اکنون در ایران 75 کارخانه تولید کننده ســیمان 
مشغول به فعالیت هستند و ایران با ظرفیت تولید 85/3 میلیون تن سیمان از نظر ظرفیت 
چهارمین رتبه را در کشورهای جهان بعد از چین و هند و آمریکا در اختیار دارد در سال 
2017 میادی ایران با حدود 56 میلیون تن تولید ســیمان رتبه یازدهم جهانی را به 
خود اختصاص داد، رکود در ساخت و ساز داخلی و کاهش بودجه عمرانی و محدودیت 
های بوجود آمده در صادرات باعث شد تا ایران نتواند از بخش عمده ای از ظرفیت تولید 
خود اســتفاده نماید، با این حال پیش بینی می شــود ظرفیت تولید، به دلیل تکمیل 
کارخانجات در دســت احداث تا پایان ســال 1398 به حدود 91 میلیون تن بالغ شود.

پژوهش های انجام گرفته نشان می دهد  مصرف سیمان داخل کشور در سال گذشته به 
حدود 50 میلیون تن رسید و در حدود 6 میلیون تن سیمان نیز عمدتاًً به کشورهای منطقه 
و همسایه صادر گردید در همین حدود نیز کلینکر  صادر شد. و به نظر می رسد امسال نیز 
تولید سیمان با رشد اندکی نسبت به سال گذشته به حدود 52 میلیون تن بالغ گردد، صادرات 

نیز به دلیل رشد قیمت ارز می تواند به اهدافی مانند 15 میلیون تن در سال 97 دست یابد.
ســود شرکت های سیمانی حاضر در بورس که در سال 1392 جمعاً به 1434 میلیارد 
تومان رسیده بود به دلیل کاهش مصرف داخلی و افزایش عرضه و بالتبع کاهش قیمت 
فروش به تدریج کاهش یافت و به 196 میلیارد تومان در سال 95 رسید که با تمهیداتی 
که انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در نظر گرفت و همکاری کارخانجات سیمان 
در کنترل عرضه از طریق ســهمیه بندی تولید و کنترل قیمت این ســود در سال 96 
اندکی بهبود یافت و به رقم 275 میلیارد تومان بالغ شد، با این حال خطری که کماکان 
سود آوری این صنعت را تهدید می کند عدم تناسب رشد نهاده های تولید با قیمت فروش 
است که متاسفانه کماکان به صورت دستوری کنترل می شود.میزان تولید سیمان از 8 
میلیون تن در سال 1357 به 26/6 میلیون تن در سال 80 و 70 میلیون تن در سال 91 
و میانگین سرانه تولید نیز از 227/9 کیلو در سال 57 به 415کیلو در سال 80 و 940 
کیلوگرم در سال 91 رسیده است که 163 درصد رشد تولید سیمان را در 11 سال اخیر 
شاهد هستیم. قیمت گذاری سیمان در ایران دارای مقاطع گوناگونی بوده است تا اینکه 
در سال 71 قیمت گذاری سیمان به صورت مشروط آزاد اعام شد و مقرر شد کارخانه ها 
سیمان را با قیمت تعادلی ارائه کنند پس از آن در سال 76 با هدف ایجاد انگیزه و رقابت 
قیمت سیمان با مسوولیت و نظارت وزارت صنایع و معادن با شرایط خاصی آزاد اعام شد. 
در سال 78 مسوولیت نظارت بر تنظیم بازار سیمان به وزارت صنایع محول شد. در سال 
1380 نیز براساس مصوبه هیات دولت، سیمان در زمره کاالهای بخش دوم گروه اول سبد 
حمایتی قرار گرفت که در آن زمان 27 میلیون تن تولید را در کشور برای این کاال شاهد 
بودیم. متعاقب این مصوبه، کمیسیون تنظیم بازار، طرح جامع سیمان را در سال 1381 به 
تصویب رساند و در این سال ما با رشد انبوه سیمان رو به رو شدیم. البته براساس ماده 14، 
طرح جامع سیمان برای مدت سه سال تنظیم شده بود که این طرح به دلیل مشکات 
اجرایی به درستی اجرا نشد. در نهایت در سال 1383 بر اساس مصوبه هیات دولت، سیمان 
از زمره کاالهای گروه اول سبد حمایتی خارج شد. سپس در سال 1384 مصوبه قبلی 
لغو و دوباره سیمان در سبد حمایتی قرار گرفت. بهبود در بخش خصوصی در تفاهم نامه 
سه جانبه ای که میان سازمان توسعه تجارت، معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت 
و انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان امضا شد، بخشی از وظایف مدیریتی و راهبردی 
تنظیم بازار داخلی و صادرات سیمان کشور به این انجمن واگذار شد.اتخاذ تدابیر الزم در 
جهت مدیریت و تدوین استراتژی و ارائه برنامه تامین، توزیع و تنظیم بازار داخلی سیمان 
و کلینکر در سطح ملی و منطقه ای و صادرات سیمان و کلینکر در راستای سیاست ها و 
برنامه های وزارت صنعت به منظور فراهم کردن اهداف کان این بخش، ایجاد طرح های 
توسعه ای و ظرفیت های جدید تولید متناسب با جایگاه صنعت سیمان کشور در منطقه و 
جهان در دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت براساس مزیت های جغرافیایی تولید 
و الگوی تقاضای داخلی و خارجی از جمله محورهای این تفاهم نامه می باشد. همچنین 
بر این اساس انجمن صنفی مجاز است حسب ضرورت با توجه به هزینه های مرتبط و در 
نظر داشتن شرایط رقابتی و ایجاد تعادل و مدیریت در بازارهای داخلی نسبت به تعیین 
و اباغ قیمت فروش انواع سیمان و کلینکر به صورت ملی و منطقه ای بدون وارد شدن 
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شوک شدید به بازار اقدام کند. انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در صورت بروز 
هرگونه مشکل کمبود و نوسانات غیر منطقی قیمت در بازار سیمان در استان های کشور 
انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان باید با هماهنگی کارخانه های سیمان نسبت به 
رفع مشکل در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام کند. همکاری در تعیین قیمت های پایه فروش 
صادراتی در مرزهای خروجی و نظارت بر نحوه رعایت قیمت ها در سطح بازارهای صادراتی 
به تفکیک بازارهای هدف و اتخاذ تدابیر الزم در جهت حفظ و صیانت از منافع ملی کشور و 
همچنین منافع شرکت ها و بنگاه های تولیدی در جهت جلوگیری و پرهیز از هرگونه رفتار 
ساختار شکن و رقابت منفی و مخرب از دیگر محورهای این توافق است و با همین فرمول 
درست می باشد که در هر مکانی و در هر زمانی و به هر میزانی که نیاز به سیمان وجود 
داشته باشد در اختیار بوده به راحتی می توان این محصول را در بازار تهیه کرد. همچنین 
نکته مهم اینجاست که دیگر پروژه های کشور طوالنی و توسعه دچار وقفه نمی شوند. به 
قول جناب اتابکی از بزرگان صنعت سیمان کشور اگر بخواهیم عمیق تر به این صنعت نگاه 
کنیم خواهیم دید که صنعتگران داخل کشور در تولید خمیر مایه توسعه توانسته اند به این 
موقعیت دست بیابند که سازندگان و همچنین پروژه های عمرانی را معطل سیمان نگذارند.
اگر به گذشته نگاه کنیم خواهید دید که بسیاری از پروژ ه های دولتی مهم که زمان اتمام 
داشتند به خاطر نبود سیمان معطل می ماندند؛ اما اکنون نه تنها با وفور سیمان رو به رو 
هستیم، بلکه این صنعت در تمام زمینه ها با رشد قابل ماحظه ای رو به رو بوده است . لکن 
قیمت پایین این محصول به عنوان ارزانترین محصول فراوری شده در میهن عزیزمان 
و ایضاً شــرایط منطقه ای منجر به کاهش صادرات، باعث پدید آمدن شرایط سخت در 
استمرار چرخه تولید شرکت های سیمانی شده است. قابل تامل آنکه که ارزان ترین نرخ 
سیمان دنیا در بازار داخلی ایران معامله می شود و سیمان به دلیل حجم باال و خاصیت 

فیزیکی خود قابلیت صادرات به نقاط دور دست 
را ندارد. حضور چند ساله داعش در عراق و وضع 
عوارض وارداتی بر سیمان ایران در این کشور بعد 
آن باعث شده تا شرکت های سیمانی در حاشیه 
غربی کشور نیز با مشکل صادرات مواجه باشند. 
از طرف دیگر حضور پاکســتان به عنوان رقیبی 
قدرتمند در شــرق و پوشــش بخش اعظم بازار 

افغانستان، باعث می شود تا ایران تنها در چند نقطه ی محدود افغانستان حضور داشته باشد. 
در شمال کشور، همسایگان اقدام به راه اندازی واحد های جدید تولیدی سیمان نموده اند 
و این نیز تا حدی بر صادرات سیمان از طریق شهر های شمالی کشور تاثیر گذاشته است.

درد است که محصول کانی که مواد اولیه اش و دانش فنی اش و تولید روزانه اش به دست 
خود خودمان میباشدو نیاز جهان به این داشته چه بسیار لکن نمی توانیم صادر کنیم چون 
بازار جهانی به دست اربابان سیاست مدار به رویمان بسته شده است . از طرف دیگر نه صواب 
است نه ثواب چونکه نمی توانیم تولید نکنیم که گر چنین شود میلیاردها سرمایه ودستگاه 
سوخت شده و هزاران اشتغال روی دستمان می ماند و این یعنی معامله هر دو سر زیان .
 پــس باید چه کرد؟به قول افروز ننه مرحوم بایســت پیچ دولــت را چرخاند و ما هم 
آمدیم تا پیچ دولتیان را بچرخانیم که ایها المســئولین ریز و درشت یکی بداد سیمان 
برســد. امروز که گرانی از ســر روی آفتابه- لگن تا ســرخی فلفــل و زردی زردچوبه 
سر به آســمان کشــیده چرا این ارزانی جبری به صنعت ســیمان تحمیل میشود؟

از عاقلی پرسیدیم درد چیست و درمان کجاست؟
خندید و گفت برو قبرستان ببین زیر و روی و پهلوی قبر مرده هم با سیمان کار شده است ...
گفتم من کاربرد ســیمان را نپرســیدم عــاج برون رفت از این مخمصه چیســت؟ 
گفت: مازاد عرضه بر تقاضا به علت رکود)کاهش اعتبارات عمرانی- ساخت و سازها( متاثر 
از کاهش درآمد ناخالص ملی )GDP( ، افزایش نرخ ارز و محدودیت های نقل و انتقال ارز 
ناشی از تشدید تحریم ها، عدم همراهی تعداد محدودی از کارخانجات در طرح مدیریت بازار 

و افزایش توان تولید سیمانهای آمیخته، جایگزینی کاالهایی جدید و ابر رقابتی شدن بازار 
سیمان با کاهش 18 درصدی صادرات سیمان رخدادهای سال 1397 بوده واین موضوعات 
بر فعالیت شرکت های سیمان تاثیر گذاشته و با توجه به کاهش فروش محصول و کاهش 
نقدینگی وضعیت اقتصادی شرکت ها را با مشکل مواجه نمود که متاسفانه شرکتهای سیمان 
جهت ترغیب و جذب مشتریان ناچار به اعطای تخفیفات)جنگ قیمتی ( شده اند بطوریکه 
حاشیه سود بسیاری از شرکتهای سیمانی شدیدا کاهش یافته . و این کاهش همراه با 
کاهش نقدینگی توام بوده است هر چند با اقدامات انجام شده در پایان سال در جهت حذف 
تخفیفات و تداوم آن افزایش سود آوری و رشد شرکتهای سیمانی مورد انتظار می باشد.

همچنین با توجه بــه افزایش قابل ماحظه ی نرخ کرایه کامیون ها و افزایش نرخ ارز، 
هزینه های تولید و توزیع بسیاری از کارخانجات را افزایش قابل ماحظه ای داده است 
و به علت اینکه ســیمان کاالی حجیمی می باشــد، نقش کرایــه ی حمل در قیمت 
تمام شــده مصرف کننده بسیار پررنگ می باشــد به همین دلیل الزم است با جهت 
گیریهای مناســب و سیاست های تشــویقی ، ســاز و کاری جهت کاهش و یا الاقل 
تثبیت قیمت ها که یکی از راه های برون رفت از بحران فعلی می باشد اندیشیده شود.

راهکارهــای دیگر برون رفــت از بحران فعلی، ارتقا کیفیت و حذف نوســانات کیفی 
محصوالت، تنوع تولید، کاهش هزینه های تولید، ارتقاء شــاخص های موثر در صنعت 
ســیمان و کاهش قیمت تمام شده محصول است همراه با تمایز محصوالت و خدمات 
فروش و پس از فروش که با ایجاد فکر و نگرشــی نو در مجموعه عملیاتی خواهد شد.  
همچنین دولت محترم مي تواند تسهیات ارزان قیمت بانکي برای نوسازی و بازسازی 
بافتهای فرسوده و تسهیل در امور صادرات به کشورهای دیگر بخصوص همسایه نسبت 
بــه تحریک تقاضا اقدام نماید و از طرف دیگر تســهیات ارزان قیمت را جهت تغییر 
مکانیزم تولید، افزایش بهــره وري و نیز کاهش 
مصــرف انرژي از طریق تغییر تکنولوژي به بنگاه 
هاي کارآفرین را اختصاص داده و زیر ساختهای 
الزم و اولیه از جمله دسترســی به راه و گسترش 
حمل و نقل ریلی و دریایی مناســب ، مواد اولیه 
مناســب و تامین حاملهای انرژی را ایجاد نماید.

گفتم همه اینها را مدیران ارشــد خود در گزارش 
ها دارند، گفته اند ، شــنیده شده اســت!خندید و گفت پس بشنو که درمان، مرحله 
مرحله دارد و اولین مرحله درمان این درد واقعی شــدن قیمت با یک شــیب مناسب 
است.گفتم پس این بار ما نیز همزبان شماییم در محضر وکیل و وزیر که گرانش کنید.

مخلص کام اینکه سیمان مظلومترین فرآورده کانی در میدان عرضه و افتخار افرین در 
پویایی زیرساخت های کشورمیباشد که اگر نبود این مظلومیت برای سخن گفتن آنقدر 
موضوع بود که نشستگان اگاهی آن می طلبیدند ولی مجامع پی در پی شرکتهای سیمان 
چه در هلدینگ بنیاد و تامین وچه مابقی مجموعه ها و حاصل عملکرد و فرصت ها و 
تهدیدهای مرتبط با این صنعت مارا بر آن داشت که کوتاه ولو به اشارت سخن گوئیم که 
دیدگاه و بینش اســتادان بُد، مهندس حیدری، دکتر فاطمی و مدیران دلسوز دیگر نیز 
وجود درد قیمت نازل  را تایید میفرمود... . چاره آن باشد که دست اندرکاران دولت برای 
عرضه و قیمت گذاری سیمان سیاست نکنند، بانکها تسهیات به آسانی بدهند و ارزش 
دالر ، یورو که داد برآورده به عدالت بازستانند. دالری که با هزار تومان به چرخه صنعت 
امده چگونه امروز در این وانفسا به چندین برابر ،تا چهارده برابر، بازستانند؟!! عجبا که برای 
مقاومت کنندگان اصاح قیمت ها چرخه صنعت با گرمایش مطبخ غذا تفاوت نمی دارد؟!! 
مدیری می گفت: مقداری ارز ستانده و در صنعت سیمان بکار برده ام  ولی امروز با عودت 
همه سرمایه و کارکرد چند سال گذشته ام  بدون هیچ هزینه نتوانم زین معادله بیرون 
شــوم و دست دارم به دعا که یکی به داد سیمان برسد . سیمان را ابتدا مسکن اصاح 
قیمت دهید و پس آن برای مداوا الزم ، به گفته بهارستان نشینان ، به خارج بفرستید.

در میان این همه اخبار نا امید کننده و فضای بد، بحمداهلل شــاهد این هستیم که بارقه ای ا ز امید 
به وجود آمده و با آمدن مدیرانی کاردان و کاربلد این صنعت قدمی بلند جهت ســود آوری و ارزش 
آفرینی برای ذی نفعان خود برداشــته اســت. وجود مهندس هوشــیاری که از با تجربه ها و روزمه 
دارهای صنعت کانی کشــور بــوده در کنار مهندس مرتضــی داداش به عنوان ســکان داران دو 
غول ســیمانی کشور توانسته اند با رایزنی های صورت پذیرفته و تمهیدات پیش بینی شده کمک 
بزرگی نمایند تا این ارزانترین محصول فرآوری کشــور به قیمت اصلی خود نزدیک شود و شرکت 
های ســیمانی بتوانند در کنار حفظ اشــتغال زایی و ارزآوری و تامین نیازهای داخلی کشــور در 
جهت رونق اقتصادی و توســعه و پیشــرفت ایران اسامی بیش از پیش نقشی در خور ایفا نمایند.
مهندس هوشیاری و جناب مهندس مرتضی داداش به عنوان برگزیده ها و منتخب 
بازار ســرمایه و صنعت کشور هر ساله در همایش ها و جشــنواره های تقدیر از 
مدیران برتر ، جهادی و صادق در برگزیده گی صادر کننده و منتخب مردم و حامی 
مصرف کننده و ... در صف افتخار بوده و باعث فخر و مباحات صنعت کشور گردند.

 آنچه در حال حاضر بیش از همه صنعت سیمان را در معرض 
خطر قرار داده و آنرا به سمت شرایط نامناسب سوق می دهد، 
انباشت محصول و یا کاهش مقدار فروش نیست بلكه در واقع نرخ 
بسیار پایین سیمان در داخل کشور  وعدم فروش خارجی باعث 
شده تا صنعت مزبور از حاشیه سود مناسبی برخوردار نباشد .
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مهندس زمانی برای اهل صنعت به عنوان مدیری با رزومه کاری درخشان معرف و معروف می 
باشد که در هر سنگری منشاء خدمات گسترده بوده و باعث تعالی آن مجموعه گشته است. 
به قول قمی ها  که شهر علم است و فقه و پژوهش بسیار باید جست تا خوب یافت و 
مصداق این ضرب المثل آنکه مهندس رضوان فر و دیگر مدیران ارشد شستا آنقدر گشتند 
و جستند تا خوب و خوش را برای سکانداری تاصیکو پیدا کردند. مجموعه تاصیکو 
مدیری می خواســت مدبر و بازارشناس که بتواند این شرکت بزرگ را در تهدیدها و 
فرصت ها به شایستگی سکانداری کند و بالحق که یکی از شایسته ترین و با تدبیرترین 
مدیر پاکدست و توانمند کشور بر مسند آن نشست. ترسیم و تدوین برنامه های کوتاه 
مدت، میان مدت و بلندمدت مهندس زمانی برای شرکت نویدبخش آن است که یک 
بنگاه اقتصادی موفق و پیشرو در آتیه بازار بورس اوراق بهادار ایران تابان خواهد درخشید.

به روز نشســت خبری عرضه اولیه تاصیکو و در میان پُرشمار صدای فلش دوربین و 
پلی دکمه رکوردر و اجازه اجازه خبرنگاران برای طرح سوال ، این روی سپید صنعت 
کشور حق احترام به موی سپید مطبوعات کشور را درس مشقی کرد تا جوانان این 

مــرز و بوم بیاموزند حرمت و حریــت را. وقتی آبروی 
گذاشــته و عمل و علم مهنــدس را در ترازوی قیاس 
عقلی می گذاری می بینی این مدیر الیق از هم عصران 
خود در کمر همت بســتن برای تعالی میهن یک گام 
پیش است. باشد که معرفت وجودی این دردانه های 
علم مدیریت کشور برای نســل جوان مدیران کشور 
مسیری می باشــد پایدار وسبز تا همگان خدمت بی 
منت برای داشتن ایرانی آباد و آزاد را که بنیان و الزمه 
مردم داری و پیشــرفت است را یاد گرفته و بیاموزند.

آغــوش بــاز او بــرای اهل قلــم نشــان از معرفت 
وجودیش به رســانه بود و این عمــل نیکو با علم او از 
صنعــت جوهره ای اســت که مهندس زمانــی را در 
بین هم قطــاران خود ممتاز ســاخته اســت.یاحق

روز دوشنبه مورخ 9 اردیبهشت ماه، تعداد دو میلیارد 
سهم معادل 10 درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری 
صــدر تامین با نماد)تاصیکو( به روش ثبت ســفارش 
در بــورس تهران عرضه اولیه و کشــف قیمت شــد. 
دوشنبه مورخ 9 اردیبهشت ماه 98، تعداد دو میلیارد 
سهم معادل 10 درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری 

صدر تامین با نماد)تاصیکو( به روش ثبت ســفارش به قیمت هر سهم 2200 ریال 
در بورس تهران کشــف قیمت و معامله شد. همچنین با عرضه اولیه این شرکت در 
بورس تهران تعداد شــرکت های فعال در بورس به 327 شــرکت رسید و به ارزش 
بازار 44000 میلیارد ریال افزوده شــد. بدین ترتیب با تعداد دو میلیارد سهم معادل 
10 درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به عنوان پانصدوسی و دومین 
شــرکت پذیرفته شــده برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام شرکت در فهرست 
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش »استخراج کانه های 
فلزی« و گروه و طبقه » اســتخراج سایر کانه های فلزی » در فهرست نرخ های بازار 
دوم و در نماد »تاصیکو« به شــیوه ثبت سفارش کشــف قیمت و عرضه اولیه شد.

اضافه شدن ۴۵0 هزار سهامدار جدید به تاصیكو
در جریان عرضه اولیه تاصیکو« نشست خبری این شرکت با حضور مدیران این شرکت 
برپا شد؛ در این مراســم از ورود 450 هزار سهامدار جدید به »تاصیکو« خبر دادند.

روح اهلل حسینی مقدم معاون ناشران بورس تهران در این نشست گفت:  پیش بینی برای عرضه 
اولیه »تاصیکو« اضافه شدن 450 هزار سهامدار جدید بوده و طبق اعام گذشته، 10درصد 
از سهام این شرکت با قیمت پیشنهادی 4400 ریال برای هر سهم عرضه اولیه می گردد.
وی افزود: این مجموعه دارای شرکت های معروف بورسی و غیربورسی در پرتفوی خود 
بوده و امیدواریم با ورود این شرکت، شرکت های بورسی دیگر برای عرضه اولیه اقدام کنند.
مهنــدس احمد زمانی مدیرعامل صدر تامین نیز در ادامه این نشســت گفت: صدر 
تامین سال هاست که در بحث شفافیت مالی برای بورس و گزارش دهی و فعالیت های 
خوبی انجام داده و در تمام مجامع خود از حضور مدیران بازار ســرمایه استفاده کرد.
وی ادامه داد: شــرکت های حاضر در پرتفوی صدرتامین همگــی جزو بزرگان بازار 
ســرمایه هستند و بیش از 90درصد پرتفوی شرکت ما را به خود اختصاص داده اند.

زمانــی ادامــه داد: تمامــی شــرکت های حاضر در پرتفــوی صدر تامیــن دارای 
ســود آوری روشــن و بازارهــای صادراتی غیــر از عراق و افغانســتان هســتند. 
یعنــی بازارهــای اروپایــی و آســیایی در دســتان شــرکت های ما قــرار دارند.

امیــدواری کــرد: صدرتامیــن می توانــد  ابــزار  وی 
یکــی از خوب هــای بازار ســرمایه باشــد و هیچگونه 
ابهامــی نیز در شــفافیت شــرکت مــا وجود نــدارد.
خالــق مدیرعامل ســرمایه گذاری شســتا بــه عنوان 
نماینــده هلدینــگ باالدســتی شــرکت صدرتامین 
باتوجه به سیاســت های مدیران دولتی و مدیران ارشد 
شســتا برای واگذاری شــرکت ها در بازار سرمایه گفت: 
مجموعه پرتفوی شســتا در حوزه پتروشیمی، صنعت 
دارو، ســیمان، ابزار مالی و تلفن همراه فعال هســتند.
وی افزود:بحث پرتفوی شستا در 4حالت آماده بازنگری 
اســت. مجموعه پرتفوی شســتا یا عرضه اولیه خواهند 
شــد، برای برخی از شــرکت ها ادغــام را در نظر گرفته 
ایــم و البته شــرکت هایی که فعالیت تجــاری و کاری 
ندارند منحل خواهند شــد و در حالــت چهارم فروش 
برخی از شــرکت ها در دســتور کار قرار خواهد گرفت
مهندس احمد زمانی با دست پُر به عرضه اولیه نشست

گفتنی است شــرکت سرمایه گذاری صدر تأمین بیشتر 
در حوزه هــای معدنــی، کانی های فلــزی و غیر فلزی 
و زنجیــره وابســته فعال اســت و در حــال حاضر این 
شــرکت دارای 12 درصد پرتفوی غیربورســی و 88 درصد پرتفوی بورســی است.
90 درصد از پرتفوي ما بورسي است و باقي مانده پرتفوي ما نیز سرمایه گذاري هاي بسیار 
خوبي است که ارزش روز آنها به نسبت قیمت تمام شده رشد بسیار قابل توجهي داشته است.
به گفتــه مهنــدس زمانی مجموعــه دارای شــرکت هایي مــی برند کــه بازار 
هــاي فروش محکمــي دارند و هــدف صادراتي آنها کشــورهاي معتبــر اروپایي 
و آمریــکاي شــمالي اســت و این یــک امتیاز بــرای همه مجموعه می باشــد.
مهندس احمد زمانی گندمانی مدیرعامل شرکت همچنین با اعام آماری از ارزش روز 
این شرکت گفت : بهای تمام شده شرکت های بورسی »تاصیکو« دو هزار و 327 میلیارد 
تومان و ارزش روز آن به حدود 6 هزار 969 میلیارد تومان می رسد. همچنین بهای تمام 
شده سبد غیر بورسی شرکت هم 742 میلیارد تومان ارزیابی شده است . در مجموع 
ارزش روز سرمایه گذاری های شرکت به 7 هزار و 712 میلیارد تومان بالغ می شود .

وی با مقایسه سود سال قبل با سال جدید ، توضیح داد : پایان سال مالی شرکت 31 

مهندس احمد زمانی با دست پُر به عرضه اولیه نشست و اعالم داشت :
سهام ما با قیمت بسیار شیریني عرضه اولیه شده است

صدر تامین سال هاســت کــه در بحث 
شــفافیت مالی برای بورس و گزارش دهی و 
فعالیت های خوبی انجام داده و در تمام مجامع 
خود از حضور مدیران بازار سرمایه استفاده کرد.
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اردیبهشت هر سال  است که در سال مالی منتهی به اردیبهشت سال قبل، 227 میلیارد 
تومان سود محقق شد و پیش بینی سال مالی جاری هم 645 میلیارد تومان است. بخش 
عمده فروش تلفیقی سهام شرکت های مدیریتی را مس شهید باهنر تشکیل داده و شرکت 
های خاک چینی و معدنی اماح ایران و پشم شیشه از زیرمجموعه های مهم هستند .

این مقام مسئول پروژه های مهم در شرکت های تابعه را شامل احداث کارخانه تولید 
بلوک و پانل بتنی سبک گازی و مات خشک AAC در شرکت خاک چینی ، طرح 
تولید سولفات پتاسیم و کلرور کلسیم گرانوله در شرکت معدنی اماح ایران، استریپ 
کستینگ، ریخته گری پیوسته و طرح تولید مقاطع مسی و باسبار به روش کانفورم و 
افزایش ظرفیت سکه زنی در شرکت مس باهنر، انتقال کارخانه پشم شیشه در شرکت 
پشم شیشه ایران ، اکتشاف معادن پلی متال در شرکت پارس تامین، طرح اکتشاف 
و بهره برداری از معدن طای قلقله در شــرکت طای کردستان، طرح فرآوری مواد 
اولیه جمبزه در شرکت فراورده های نسوز ایران و بازسازی و افزایش ظرفیت کوره 32 
تن در شرکت لعابیران را از طرح های توسعه شرکت های تابعه تاصیکو اعام کرد .

مهندس زمانی درباره مشــخصات معادن طای شــرکت در کردستان و سیستان 
هم گفــت: معادن طا با ذخیره بیــش از دو تن توجیه اقتصــادی دارد که معدن 
طای کردســتان با ذخیره قطعی 17 تن از معادن بزرگ و ســودده شرکت است. 
معادن سیســتان هم در مرحله اکتشــافات بوده و نمی توان ذخیــره دقیق آن را 
اعام کرد که عاوه بر طا دارای مواد پلی متال ، مس و ســرب و روی می باشــند.

شرکت »تاصیكو«:
- سرمایه شرکت 2000 میلیارد تومان است که 90 درصد آن متعلق به شستا و 10 
درصد متعلق به صبا تامین اســت . صبا تامین یکی دیگر از 7 مجموعه تخصصی از 

هلدینگ شستا است .
- »تاصیکو« در 3 حوزه کاشــی و سرامیک و صنایع وابسته ، کانی های غیر فلزی و 

کانی های فلزی فعالیت دارد .
- در حوزه کاشــی و سرامیک 2 درصد کاشی و سرامیک و 12.7 درصد لعاب کشور 

را تولید می کند .
- در حوزه کانی های غیر فلزی 68.2 درصد کائولن فرآوری شده ، 87 درصد سولفات 
سدیم ، 18.6درصد نمک خوراکی ، 61.5 درصد پشم شیشه و 5 درصد ایزوگام و 17 

درصد نسوز کشور را تولید می کند .
- در کانی های فلزی 43.1 درصد مس نورد و اکستروژن و 47 درصد کنسانتره زغال 

کک شو کشور را تولید می کند .
- طبق چشــم انداز اعامی، دسترســی به 15 درصد بازار رده اول و دوم در بخش 
معادن و فرآوری سنگ آهن و تولید فوالد، رده اول و دوم در بخش معادن و فرآوری 
مس ، طا، ذغالســنگ، باریت و ســرب و روی، اکســید منیزیم از طریق سرمایه 
گذاری در صنایع معدنی و فلزی حداقل به 10 هزار میلیارد تومان طی ســال های 
94-97 اســت به نحوی که ارزش بهای تمام شده سرمایه گذاری 10 هزار میلیارد 
تومانی و ارزش روز سرمایه گذاری در پایان دوره به 31.5 هزار میلیارد تومان برسد.

تحقق این چشــم انداز بســتگی به عوامل مهمــی همچون رونق بازار ســرمایه، 
تامیــن منابــع مالی مورد نیاز بــرای طرحها وپروژه هــای توســعه ای و . . . دارد.

- ســود انباشته شــرکت در 30 آبان سال گذشــته به 969 میلیارد تومان بالغ می 
شــود که با ســرمایه 2 هزار میلیارد تومانی حدود 48 تومان هر ســهم خواهد بود.
- عمده بهای تمام شــده شــرکتهای غیر بورســی شــرکت زغال ســنگ پرورده 
طبس اســت کــه 590 میلیــارد تومــان از 742 میلیارد تومان بهای تمام شــده 
غیر بورســی را تشــکیل می دهد . 68 درصد این شــرکت متعلــق به »تاصیکو« 
اســت و به تنهایی 47 درصد زغال کشــور را تولید می کند . این شرکت با شرکت 
بورســی فرآوری زغال ســنگ پروده طبس با نماد »کپرور« ، تشــابه اسمی دارد .

- فوالد اکســین خوزستان ، لوله ســازی اهواز ، لوله سازی ماهشهر ، معادن  طای 
کردســتان ، صنایع ســرم آرا ، توســعه معادن پارس تامین از سایر شرکتهای مهم 
خارج بورســی هســتند که در آینده می توانند در ســود آوری شرکت موثر باشند.

صدر تامین  با تولید 1میلیون 360 هزار تن زغال سنگ سهم 47 درصدي در تولید 
این ماده در کشور دارد. 

صدر تامین ساالنه  31 هزار تن تولید مي نورد و اکستروزن دارد و سهم 43 درصدي 

تولید کشور را در اختیار دارد.
این شــرکت سهم 88 درصدي تولید سولفات سدیم، سهم 62 درصدي تولید پشم 

شیشه کشور را در اختیار دارد.
همچنین 28 درصد از سهام ملي مس، 22 درصد ومعادن، 11 درصد فوالد مبارکه را 
در اختیار دارد و 88 درصد از پرتفوي سرمایه گذاري »تاصیکو« بورسي و 12 درصد 
غیر بورســي اســت. ارزش روز پرتفوي صدر تامین نیز 56752 میلیارد ریال است.

چشم انداز :
دسترسی به 15 درصد بازار رده اول و دوم فوالد ، رده اول و دوم مس و رده اول طا 
در طی 5 ســال آتی )393 - 1397(  از طریق ســرمایه گذاری در صنایع معدنی و 
فلزی حداقل به میزان 105،000 میلیارد ریال در طی 5 سال ) 1393- 1397 ( به 
نحوی که ارزش روز ســرمایه گذاری در پایان دوره به 315،000 میلیارد ریال برسد.

ماموریت :
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین )سهامی عام( ماموریت خود را ارزش آفرینی برای 
کلیه ذی نفعان و ارتقاء ارزش بلند مدت دارایی سهامداران از طریق اداره شرکت ها 
در حوزه تخصصی صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی؛ و از طریق ایجاد، مالک شــدن و 
اداره شرکت های دارای پتانسیل قوی در خلق ارزش در حوزه پی جویی، شناسایی، 
اکتشاف، استخراج و فرآوری کانی های فلزی و غیر فلزی و صنایع وابسته و بهره گیری 
از کلیه امکانات وتوانمندی های هلدینگ به منظور سرآمدکردن شرکت ها در صنعت 
مرتبط می داند. برای این منظور هلدینگ صدرتامین در 5 سال ) 1393 - 1397 ( 
آتی اقدام   به ســرمایه گذاری جدید به میزان 105،000 میلیارد ریال خواهد نمود.

راهبردهای اصلی شرکت :
با عنایت به توســعه فعالیت های شــرکت ســرمایه گذاری صدر تامین در بخش 
صنایــع معدنی، جهت گیری های اصلــی همچون حفظ و ارتقاء، توانمندســازی 
و توســعه ای در ارائه راهبردها در نظر گرفته شــده اســت. شــایان ذکر اســت از 
آنجائیکه مقرر اســت شــرکت به صورت تخصصی در فعالیــت های بخش معدن 
و صنایع معدنی حضور داشــته باشــد، در نظر دارد در طی برنامه 5 ســاله، زنجیره 
ارزش فعالیــت هــای خویــش را در این حــوزه تکمیل نماید. بر همین اســاس 
راهبردهای اصلی شــرکت در چهار رویکرد بازنگری شــده زیر ارائه شــده اســت.

توسعه سرمایه گذاری در حوزه های جذاب صنعت ) در مقیاس مناسب (
ارتقاء و بهینه سازی سبد سرمایه گذاری ) فعلی ( با تاکید بر توان خلق ارزش

ارتقاء بازدهی با بهره گیری از توسعه زنجیره ارزش و ابزارهای مالی
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شرکت فوالد خوزستان در راستای حمایت هر چه بیشتر از سیل زدگان، 280 میلیارد 
ریال برای ترمیم مسیرهای ارتباطی، اسکان ساکنان مناطق خسارت دیده، مسائل 
درمانی، آموزشی و فرهنگی، تامین اقام اساسی و مورد نیاز این خانوارها هزینه نمود.

محمــد کشــانی، مدیرعامل فوالد خوزســتان با اعــام این مطلب افــزود: مردم 
خطه ی جنوب در مقابله با مشــکات بزرگ، ترجمانی زیبــا از جاودانگی، صبر و 
استقامت اند و خوزستان قلب همیشه تپنده ی جمهوری اسامی باقی خواهند ماند.
کشانی با اشــاره به بروز سیاب اخیر و تاش مردم استان در مقابله با این بحران، 
صبر و اســتقامت آنان را مثال زدنی توصیف کرد و گفت: علیرغم خسارات هایی که 
سیاب بوجود آورد، نکته قابل توجه همدلی، ایثار و از خود گذشتگی مردمی بود که 
به یاری یکدیگر شتافتند و برگ زرینی بر افتخارات پایتخت جنگ تحمیلی افزودند.

کشــانی افــزود: افتخــار مــا ایــن اســت که بــا جــان و دل بــه ایــن مردم 
شــریف خدمــت کنیــم و در بــروز چنیــن مشــکاتی در کنارشــان باشــیم.

مدیرعامــل فوالد خوزســتان اظهار داشــت: تمــام تجهیزات، امکانات، ماشــین 
آالت و نیروی انســانی را برای امدادرســانی به مناطق ســیل زده بســیج کردیم 
و تــا آبادانــی کامل مناطق خســارت دیــده لحظــه ای درنگ نخواهیــم کرد.

وی تاکید کرد: فوالد خوزستان در کنار تولید پایدار و اشتغال زایی برای جوانان منطقه، 
ســعی نموده در حوزه مسئولیت های اجتماعی نیز سازمان سرآمد باشد، امروز نیز 
بهترین تکلیف در این حوزه، خدمت صادقانه به مردم سیل زده و خسارت دیده می باشد.

کشانی در ادامه افزود: از بدو این حادثه با تشکیل ستاد بحران شرکت، اقدامات ضروری 
برای شهروندان توسط یک تیم تخصصی، بررسی و شناسایی شد و در همین راستا بیش 
از هزار چادر مسافرتی برای اسکان موقت مردم و بیست هزار تُن سرباره جهت احداث و 
استحکام سازی سیل بندها و جلوگیری از طغیان آب رودخانه به مناطق ارسال نمودیم.

وی تصریح نمود: در کنار تامین کلیه اقام ضروری و مورد نیاز شــهروندان، موکب 
شهدای فوالد خوزســتان و مهمانسرای باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد را به صورت 
شبانه روزی فعال نمودیم تا با طبخ غذای گرم به تعداد بیش از ده هزار پرس در روز به 

یاری شهروندان عزیز سیل زده بشتابیم و گوشه ای از فداکاری آنان را پاسخگو باشیم.
کشانی تاکید داشت: در کنار این اقدامات، مساله ای که برای ما حائز اهمیت بود موضوع 
بهداشت و درمان ساکنان مناطق سیل زده بود و در همین راستا تیم  های تخصصی 
پزشکی را در قالب گروه های جهادی به این مناطق اعزام نمودیم و با ویزیت رایگان و 
تامین دارو، گام مثبتی جهت حفظ سامت شهروندان و بهداشت محیط برداشته شد.

وی ادامــه داد: در حوزه فرهنگی و آموزشــی نیز با اجــرای برنامه های متنوع در 
مناطق و روســتاهای ســیل زده ســعی در حفظ روحیه و ایجاد نشــاط و امید به 
زندگی در ســاکنان داریم، همچنین بــا تامین ده ها چادر ویــژه برگزاری کاس 
درس دانش آمــوزان، دغدغــه معلمان عزیز مناطق ســیل زده نیز رفع می شــود.
مدیرعامل فوالد خوزستان در پایان سخنان خود گفت: همانطور که از نام فوالد خوزستان 
پیداست، این مجموعه متعلق به تمام مردم استان می باشد و در امدادرسانی سعی 
نمودیم تمام شهرستان ها را تحت پوشش خدمات خود قرار دهیم و این اطمینان را به 
مردم شریف خوزستان می دهیم که تا رفع مشکات بوجود آمده در کنارشان هستیم.

در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی انجام شد؛

کمک ۲۸۰ میلیارد ریالی
 فوالد خوزستان به مناطق سیل زده
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مجمــع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام بــرای ســال)دوره( مالی منتهــی به 29 
اســفندماه 97 شرکت ســیمان شــاهرود با حضور بیش از 91/60 درصد ســهامداران  این 
شــرکت یکشــنبه 5  خرداد 98 برگزار شــد. بر پایه این اطاع، سود خالص شرکت سیمان 
شــاهرود با وجود افزایش شــدید هزینه ها، مشــابه ســال قبل و 169 میلیــارد ریال  بود. 

مصوبات مجمع 
پس از قرائت گزارش عملکرد توســط مدیرعامل شــرکت سیمان شاهرود گزارش حسابرس 

مستقل موسسه حسابرسی در سال 97 به استماع حضار رسید.
موسســه حسابرســی » فراز مشــاور ، دیلمی پور » به عنوان حســابرس مستقل قانونی در 
ســال مالی 98 معرفی و روزنامه اطاعات نیز به عنوان روزنامه کثیر االنتشــار انتخاب شــد.

سود تقسیمی به ازای هر سهم نیز  ۲00ریال مصوب شد.
به گفته مهندس محمد فتوگرافی مدیرعامل با تجربه صنعت کانی کشور، مجموعه کارخانجات 
سیمان شاهرود با دارا بودن دو خط تولید و ظرفیت روزانه 6500 تن سیمان خاکستري در انواع 
مختلف به عنوان یکي از صنایع مهم در منطقه شمال شرق کشور و از تولید کنندگان بنام سیمان 
در کشور محسوب مي گردد. به گفته وی وجود مواد مرغوب در جوار کارخانه و آزمایشگاههاي 
مجهز و بهره مندي از نیروهاي متخصص و با تجربه، کیفیت تولیدات شرکت سیمان شاهرود را 
تضمین کرده است و در همین راستا  شرکت سیمان شاهرود که تولید کلینکر و انواع سیمان 
پرتلند خاکستري را به صورت فله اي و پاکتي به عنوان رسالت سازمان برگزیده است مصمم است 
با یاري خداوند منعال و با تکیه بر تاش، همت و مشــارکت کلیه کارکنان و با اجرا و برقراري 
سیســتم هاي مدیریت کیفیت ISO 9001. 2008 زیست محیطي ISO 14001.2004 و 

 2007 .18001 OHSASایمني و بهداشــت حرفــه اي
عملکرد خود را در مسیر توسعه پایدار و در کلیه زمینه هاي 
کاري به صورت مســتمر بهبود بخشــد. مهندس محمد 
فتوگرافی در ادامه  با اعــام اینکه بهره مندي از نیروهاي 
متخصص و با تجربه، وجود مواد مرغوب در جوار کارخانه، 
آزمایشگاه هاي مجهز و نزدیکی به خط راه آهن تهران-مشهد 
از مزیت هاي نسبي سیمان شاهرود می باشد اضافه کرد انواع 
محصوالت شــرکت به صورت سیمان و کلینکر به غیر از 
فروش توسط شبکه گسترده اي از عامان فروش  از طریق 
حمل و نقل ریلي، دریایي و زمیني به کشورهایي همچون:  
روســیه، آذربایجان، تاجیکســتان، قزاقستان، گرجستان، 
ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، عراق، امارات متحده عربي، 

قطر، کویت، یمن، سومالي و سودان صادر گردیده است. شایان ذکر است ، سود خالص شرکت 
سیمان شاهرود با وجود افزایش شدید هزینه ها، مشابه سال قبل و 169 میلیارد ریال  بوده است

پیام هیئت مدیره  
- شــرکت سیمان شــاهرود در حالی هجدهمین ســال بهره برداری از کارخانه را پشت سر 
گذاشــت که تداوم رکود در اقتصاد ایران به ویژه در بخش مسکن و پروژه های عمرانی، رقابت 
تولیدکنندگان، کاهش چشــمگیر صادرات به دلیل مشــکات اقتصادی، امنیتی و سیاسی 
کشورهای همسایه، عدم گشایش محسوس در کار بانک ها و مراودات پولی و تداوم ارائه تسهیات 
گران قیمت توسط بانک ها همچنان شرایط را برای واحدهای تولیدی سخت نمود. در این اوضاع 
تاش مدیران و کارگران پرتاش شرکت به حفظ و پایداری آن، جلوگیری از وارد شدن زیان، 
حفظ بازار، چابک نگه داشتن شرکت، کاهش هزینه ها و استفاده از فرصت ها معطوف گشت.

- در بخش فروش ضمن حفظ بازارهای داخلی تاش شد در چارچوب طرح مدیریت بازار سیمان 
انجمن صنفی با رعایت سهمیه های توزیع، در راستای ارتقای نرخ ها و افزایش کیفیت فروش 
اقدام شود که خوشبختانه آثار مثبتی نیز برای این شرکت و کل صنعت سیمان دربر داشت.

- بخش تولید در سال 1397 تاش نمود با ارائه تولید باکیفیت و بهینه، هزینه های مربوطه را 
کاهش دهد تا توان رقابت پذیری شرکت افزایش یابد.

- ایجاد درآمدهای غیرعملیاتی با مدیریت منابع مالی و فروش اقام ضایعاتی موجب افزایش 
سود آوری بهتر شرکت گردید.

- ارتقاء سطح کنترل های داخلی با فعالیت بیشتر کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی 
شــرکت، برابر آیین نامه ها و منشورهای مربوطه و انجام تکالیف مجمع سال پیش از اقدامات 

شرکت طی سال مالی مورد گزارش بوده است.
- ساماندهی و ارتقای منابع انسانی با بهره گیری از بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور، جذب نیروهای 
تحصیل کرده و جوان، برگزاری دوره های آموزشی، ارتقای سطح تحصیلی، انجام برنامه های ورزشی 
و امور رفاهی جهت حفظ سامت و شادابی این عزیزان از اقدامات شرکت طی سال گذشته می باشد.

- بر خود واجب می دانیم از ســهامداران گران قدر به دلیل حمایت بی دریغ و اطمینانی که به 

مدیران شرکت نموده اند و کمبودها و کاستی ها که نشات گرفته از شرایط سخت اقتصادی ایران 
اســت را تحمل نموده اند سپاسگزاری نموده، به تمامی ذی نفعان و سهامداران عزیز اطمینان 
می دهیم با تاش مضاعف و ممارست بیش ازپیش پرسنل و مدیران در جهت ارتقای جایگاه و 

سود آوری شرکت در سال جاری اقدام خواهیم نمود.
- اینــک در راســتای اجــرای مفاد مــاده 232 الیحــه قانون اصــاح قســمتی از قانون 
تجــارت مصوبــه اســفند 1374، چکیــده فعالیت های شــرکت در ســال مالــی منتهی 
بــه 1397/12/29 بــه مجمــع عمومــی محتــرم صاحبــان ســهام تقدیــم می گردد. 
مروري بر وضعیت صنعت سیمان وجایگاه شرکت سیمان شاهرود درصنعت درسال 

مالی منتهی به 1397/1۲/۲9
 صنعت سیمان ایران سال 1397 را با 54213286 تن فروش سیمان و بدون تغییر محسوسی 

نسبت به سال 1396 به پایان رساند.
از 5575264 تن صادرات انواع ســیمان به خارج کشــور ، 33058 تن ســیمان توسط این 
شــرکت به کشورهاي پاکستان، افغانســتان ،ترکمنستان ،روســیه و قزاقستان صادرگردید 
که نشــان میدهد حدود 0/6 درصد کل صادرات کشــور توسط این شرکت انجام شده است
میزان عرضه داخلی توسط شرکتهاي سیمانی به 48638022 تن رسید که میزان 1089496 
تن از آن سهم فـرو ش داخلی شرکت سیمان شاهرود بود 2/2 درصد از آن را تشکیل می دهد. 
درحال حاضر شــرکت سیمان شاهرود ســهم 2/2 درصدي از ظرفیت اسمی صنعت سیمان 
را داراست . علیـــرغم راه انـدازي کارخانجات جدید تولید سیمان ، کاهش تقاضا وعدم رشد 
مورد نظر در ســاخت وساز و مصرف ســیمان که موجب عدم تعادل بین عرضه وتقاضا شده 
، این شــرکت توانســته با شناســایی مشــتریان جدید 
صادراتــی و تقویت بازارهاي ســـنتی خـــود ، ســـهم 
فــروش خــود در کل فــروش کشــوررا حفــظ نماید.

برنامه های سال آتی شرکت
برنامه های ســال آتی شــرکت با توجه به بودجه مصوب 
ســال 98 و استراتژی شــرکت به شــرح ذیل می باشد:

- تقویت ناوگان حمل ونقل محصوالت شرکت با تقویت ناوگان 
ریلی در داخل و صادرات و با کاهش هزینه های حمل ریلی 
- بهینه سازی خط تولید و مصرف انرژی با اجرای پروژه های 
بهینه ســازی، افزایش راندمان آســیاب ســیمان خط 1
به منظــور  زیســت محیطی  برنامه هــای  اجــرای   -
جلوگیــري از جریمه هــای آالیندگــي محیط  زیســت
- حفــظ بازارهــای فروش محصوالت در اســتان های تهران و گلســتان و ســمنان و ورود 
بیشــتر به بازارهای صادراتی در کشــورهای روسیه، قزاقستان و ترکمنســتان و افغانستان
- تولید و معرفی محصوالت جدید و بسته بندی متنوع تولید و فروش بتن آماده و قطعات بتني

- نصب و راه اندازي پروژه افزایش ظرفیت آسیاب سیمان خط 1
- مدیریت هزینه های مالی با بهره گیری از تسهیات ارزان قیمت

- مدیریت هزینه ها به منظور افزایش توان رقابتی بیشتر
- تــاش در جهت تقویت کیفی فروش با اســتفاده از هماهنگی با شــرکت های ســیمانی 
تولیدکننده ســیمان در قالب طرح انجمن صنفی صنعت سیمان و هلدینگ سیمان تامین
- اجرای برنامه های آموزشی برای پرسنل با توجه به بازنشسته شدن تعداد زیادی از کارکنان 
و مدیران و شــمول قوانین سخت و زیان آور به شــرکت در راستای جانشین پروری کارکنان

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

- بهسازي الکتروفیلتر خط 1
- آناین نمودن تصفیه خانه مرکزي و گازهاي خروجی دودکش هاي اصلی

- اطفاء حریق و ارتقاء شبکه هیدرانت سراسري کارخانه
- مدیریت مصرف در هواي فشرده شرکت

- راه اندازي سیستم کویل حرارتی و آبگرمکن خورشیدي اداري 
- توزین کلینکر باند آموند

- امکان سنجی و اجراي راهکارهاي کاهش شدت مصرف انرژي الکتریکی در حوزه روشنایی معابر
- راه اندازي آسانسور خط یک

- مطالعه و اصاح ساختار داکت باي پاس خط 2 
- امکان سنجی مصرف سرباره 

- امکان سنجی تولید پودرهاي میکرونیزه از ذخایر معدنی در شعاع اقتصادي شرکت
- امکان سنجی مصرف غبار باي پاس

سیمان شاهرود کیفیتی برتر در محیطی پاک و ایمن
تقسیم سود ۲۰۰ ریالی به ازای هر سهم

گزارش کامل در وبسایت اقتصاد و بیمه >
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شــرکت معدنی اماح از جمله شــرکتهای کانی و بی حاشیه بازار ســرمایه بوده که برای ذی 
نفعان خود همواره سهمی ارزشمند و پُر پتانسیل می باشد. گنجینه ای از مدیران صف، مردان 
کار و بچــه های خوب و اخاق مــدار، در کامی دیگر جمعی از کاربلدان و متخصصین که با 
این داشــته ها است اولین در ایران و خاورمیانه باشند. دکتر علی رستمی مدیرعامل فرهیخته 
شرکت حرمت قلم را می داند و چهره خندان مشارالیه همباره خیر مقدم به صحابه خبر است. 
بزرگترین تولید کننده نمک تصفیه شــده تبلور مجدد در ایــران دریافت لوح و تندیس واحد 
نمونه صنعتی اســتان،دریافت لوح و تندیس واحد نمونه استاندارد، آغاز عملیات اجرایی طرح 
های توســعه ی شــرکت بازدید معاون رئیس جمهور ، استانداران و نمایندگان مجلس و سایر 
مقامات طراز اول کشور از این مجموعه بی نظیر  و اذعان این مدیران طراز اول کشور به افتخار 
و  ارزش آفرینی مدیران و مجموعه از مهمترین اخبار شــرکت در طی سال گذشته بوده است.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت معدنی اماح ایران )سهامی  عام( در تاریخ 98/02/15 در محل 
مجموعه فرهنگي ورزشي تاش تشکیل شد.  در این مجمع که با حضور 84/47 درصدی سهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی 
برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای محمدرضا درخشنده بود، که جنابان حسین کریمایی و 
حسین سعیدي در مقام نظار اول و دوم و آقای دکتر علی رستمی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامــه با قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهــای صورت پذیرفته 
در طی ســال مالــی منتهی به 1397/12/29 و پس از اســتماع گزارش حســابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات 
مشــمول ماده 129 و با تقسیم ســود 4400 ریالی به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.

نكات مهم مجمع :
*برنامه افزایش ســرمایه شــرکت تقریبا نهایی شــده اســت. تــا دو ماه دیگــر مجمع این 
افزایش ســرمایه برگزار خواهد شــد. میزان افزایش ســرمایه بالغ بــر 100 درصد خواهد بود.

* در حال حاضر تمرکز اصلی شرکت بر روی توسعه معادن می باشد. بیش از 24 حوزه معدنی 
و اکتشافی به نام شرکت ثبت شده است. مجوز اکتشاف 8 محدوده اکتشافی صادر شده است.

* حدود 3 سال است که در فصول گرم سال و مشکات برق موجود تولیدات شرکت با اخال 
مواجه شده است. به همین منظور دو دستگاه دیزل ژنراتور 2 مگاواتی خریداری گردیده است.
*ذخیــره مــاده معــدی میقــان 30 میلیــون تــن می باشــد. ذخیــره مــاده معدنــی 
معــدن گرمــاب از 55 هــزار تن بــه 1 میلیــون و 100 هــزار تن رســیده اســت. با این 
اکتشــاف انجــام شــده این معــدن تــا 5 ســال مــاده اولیــه الزم را تولید خواهــد کرد.

* فرایند استخراج و برداشت ماده اولیه معدن میقان اراک از خرداد تا مهر صورت می گیرد. فاصله 
معدن تا کارخانه 8 کیلومتر می باشد. از ابتدای مهر تا اسفند نیز استخراج از معدن گرمسار شروع 
می شود که فاصله بیشتری تا کارخانه دارد. همچنین مقداری از ماده اولیه از اراک تا گرمسار حمل 
می شود. به همین خاطر هزینه حمل و نقل و بهای تمام شده در نیمه دوم سال افزایش می یابد.

*شــرکت ســالیانه 1 میلیــون تــن مــاده اولیــه و محصول جا یــه جا می کند. ریســک 
مســائل مربــوط بــه حمــل و نقــل بــر روی فعالیت شــرکت تاثیر جــدی میگــذارد.

* هر ســاله پس از برداشــت ماده اولیــه از معدن میقان، باطله موجــود در کنار کارخانه دپو 
می شــود. به علت مسائل محیط زیســتی، شــرکت باید این مواد باطله را به معدن بازگرداند. 
با خرید پمپ انتقال گل باطله )که امســال نصب خواهد شــد(، این مواد به معدن بازگردانده 
خواهد شــد. در سال گذشته 1 میلیون تن باطله به وســیله کامیون به معدن بازگشته است.

* در ســال 97 در حوزه بازرگانی 28 هزار تن صادرات نمک به کشــورهای عراق، ارمنســتان، 
افغانســتان، امارات و ترکمنستان انجام شده اســت. از طرفی با فعالیت های بازاریابی شرکت 
فروش فله ای نمک، به فروش با بســته بندی ریز با ارزش افزوده بیشــتر تبدیل شــده است.

* در ســال گذشــته مصــرف آب مجتمع هــای تولیدی به خصــوص کارخانه گرمســار 
کاهش چشــمگیری داشــته اســت. مصــرف آب بــه ازای هر تــن تولیــد 15 متر مکعب 
بــوده کــه با اقدامــات انجام شــده بــه 6/5 متر مکعــب در هر تــن کاهش یافته اســت.

* در ســال جــاری 170 هــزار تــن مــاده اولیــه از معــادن گرمــاب و میقــان دپــو 
شــده اســت کــه ســطح ریســک شــرکت را در جایــگاه معقولــی قــرار داده اســت.

طرح تولید سولفات پتاسیم:
*آخرین طرحی که در دستور کار شرکت قرار دارد مربوط به ساخت کارخانه تولید سولفات پتاسیم 

با ظرفیت اسمی40 هزار تن تا سال 1399 می باشد.

* از دیگر برنامه های شــرکت طرح توسعه 100 هزار تنی سولفات سدیم اراک می باشد. موانع 
احداث این طرح توسعه رفع شده است.

* سیاست توزیع و فروش شرکت در سال آینده به گونه ای خواهد بود که سولفات سدیم تولیدی 
خود را در بورس کاال عرضه کند.

پیام هیات مدیره :
فعالیت هاي تولیدي شرکت معدني اماح ایران در دو زمینه سولفات سدیم و نمک خوراکي مي 
باشد. مصرف عمده پودر سولفات سدیم در صنایع تولید پودرهاي شوینده است و از آنجایي که 
هنوز مصرف پودرهاي شوینده در ایران بسیار کمتر از متوسط جهاني است لذا مي توان انتظار 
داشت که با بهبود شرایط اقتصادي و افزایش سطح درآمد و رفاه مردم ، مصرف داخلي و هم چنین 
صادرات آن افزایش یابد . در حال حاضر تولید داخلي سولفات سدیم پاسخگوي مصارف داخلي 
و صادرات پودرهاي شوینده نیست و نیاز به احداث طرحهاي توسعه در این زمینه وجود دارد . 
در زمینه تولید نمک خوراکي، افزایش مستمر تمایل مردم به مصرف نمک خوراکي استاندارد و تصفیه 
شده از یک سو و تقلبات روزافزون در این صنعت از سوی دیگر، لزوم برخورد فعال و شدید با متقلبین 
را یادآور می گردد اما متاسفانه حتي در صورت برخورد و جریمه واحدهاي متخلف ، از آنجائیکه قانون 
مبارزه با جرائم تقلب در مواد غذایي هنوز قانون مصوب سال 46 بوده و به روز رساني نشده است جریمه 
هاي مالي آن بسیار کم و ناچیز بوده و همین ضعف قانوني راه را براي متقلبین کاماً باز گذاشته است .
ب - جایــگاه شــرکت در صنعــت و عملکــرد شــرکت در ســال مالــي مــورد گــزارش 
شــرکت معدنــی اماح ایران در ســال 97 بــا تولید 185/320 تن ســولفات ســدیم که 3 
درصد بیشــتر ازبودجه پیش بینی شــده بود توانســت قریب به 90 درصد سهم بازار داخلی 
را به دســت آورد. این میزان تولید علیرغم مشــکات متعددی به دســت آمده اســت که از 
ســوی محیط زیســت اســتان مرکزی در رابطه با بهره برداری از معدن میقان ایجاد شــد و 
خوشــبختانه احکام قضایی دادگاه هــا در این زمینه تماماً به نفع این شــرکت صادر گردید. 
شــایان ذکر اســت این شــرکت بزرگترین تولید کننده سولفات ســدیم در خاورمیانه بوده 
وهمچنین تنها شــرکت دارنده مجوز اســتاندارد ملی ســولفات ســدیم در ایران میباشــد. 
درزمینــه تولید نمک خوراکی، این شــرکت توانســت علیرغم تحریم کشــورهای اروپایی و 
عــدم ارائه دانش فنــی، واحد جدید تولید نمک بــه روش هیدرومیل خود را در ســال 95 با 
تکیه بر طراحی توســط کارشناســان شرکت و اســتفاده از امکانات و توانمندیهای سازندگان 
داخلــی راه اندازی نماید. این واحد در ســال 97 با رفع اشــکاالت فرآینــدی، انجام عملیات 
هــای بهبود و افزایش تولید توانســت مجموعــاً 79/157 تن نمک خوراکــی تولید نماید و 
بدین ترتیــب بتواند جایگاه بزرگترین تولیــد- کننده داخلی نمک خوراکی را کســب کند.
مقــدار 21/906  تــن نمــک خوراکی که معــادل 28 درصد از محصول فروش رفته اســت، 
صادر شــد. قســمت عمده صادرات نمک خوراکی از تولیدات نمک هیدرومیل بوده اســت و 
بعبارت دیگر در بخش نمک هیدرومیل بیش از49 درصد تولیدات صادر شــده اســت . شایان 
ذکر اســت مجموع فروش ریالی ســولفات ســدیم و نمک خوراکی در ســال 97 معادل 55 
درصد بیشــتر از بودجه پیش بینی شده این ســال و 65 درصد بیش از سال ماقبل بوده است.

برنامه های آینده شرکت:
1- برنامه ریزی اکتشاف تفصیلی در معدن گرماب

2- پیگیری اخذ مجوز طرح توسعه سولفات سدیم در مجتمع اراک
3- برنامه افزایش سرمایه در شرکت

4- اجرای پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی در مورد استخراج معدن میقان اراک
5- اخذ مجوز GMP برای تولید نمک دارویی در مجتمع گرمسار

6- 55 هکتار بوته کاری ساالنه در اراضی کویری
7- انتقال ساالنه مواد باطله به محل برداشت در معدن میقان اراک

8- انتقال کل از کارخانه به 5 کیلومتر پایین تر با پمپ و تجهیزات مجتمع گرمسار
9- روکش آسفالت مشترک کارخانه گرمسار 

10- ساخت ساختمان جدید پرسنل تولیدی شرکت در محل مجتمع گرمسار
11- گسترش اقدامات مربوط به مسئولیتهای اجتماعي شرکت

12- مشارکت در بهسازی بخشي از روکش آسفالت جاده مسیر کارخانه اراک به شهر
13- برنامه ریزی در خصوص اعتای برندینگ شرکت

14- ایجاد کانال توزیع اختصاصي شرکت

طرح های توسعه ای دکتر رستمی برای شرکت معدنی امالح ایران
چهره های خندان سهامداران

معدنی امالح با سود 44۰۰ ریال
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مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان دورود )سهامی  عام( در تاریخ 98/02/21  در محل 
سالن آمفی تئاتر شرکت بین المللی بازرسی کاالی تجاری )IGI( تشکیل شد.  در این مجمع 
که با حضور 50/48 درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای سعید 
حیدری بود، که جنابان محســن کاه کج و حسین عرب علي دوستي در مقام نظار اول و دوم 
و آقای اســحق جمال امیدی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند. درادامه با قرائت گزارش 
هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال مالی منتهی به 
1397/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات 
خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 به کار خود پایان دادند.

قبل گزارش امســال قید کنیم که در ســال گذشــته نوشــتیم ســال 97 ســخت و برای 
ســیمان دورود ســخت تر اســت ولی این مدیران می توانند و حال آفتاب آمد دلیل آفتاب.

مهنــدس نیمــا خواجه محمدی در ابتــدای گزارش جامع خود با اشــاره به اینکه ســیمان 
دورود با شــش دهه ســابقه از قدیمی های صنعت کانی می باشــد که بــا دارا بودن 3 واحد 
مجزای تولید ســیمان توانسته است سهمی درخور در ابادانی کشــور داشته باشد افزود علی 
رغم تمام ســختی هایی که کارخانه در سالهای گذشته دچار آن شــده و به مرز زیان دهی و 
ماده 141 رســیده بود اما خرســندم اعام کنم توانستیم در این دوره هر چند موسپید گردیم 
اما روی ســفید شــویم پیش ذی نفعان. مدیر مدبر شــرکت که پس از آمدن وی شــرکت با 
پیــش گرفتن برنامه های کوتاه مــدت - میان مدت و بلندمدت توانســت طلوعی مجدد در 
فعالیت هایش داشــته باشد در ادامه دستاوردهای شرکت در ســال 97 را به قرار زیر برشمرد:
- راه انــدازی مجــدد واحد یــک کارخانه پس از حدود چهار ســال توقــف و تولید 42121 

تــن کلینکــر در شــش ماهــه دوم ســال 97 بــدون 
اســتخدام نیــروی جدید و اســتفاده از پرســنل موجود.

- افزایش تولید و فروش 17 درصدی نسبت به سال قبل، علیرغم 
حدود 34 روز اعتصاب سراسری رانندگان و افت شدید تحویل
- شروع پروژه حذف برج قدیمی واحد 3 و تبدیل فیلتر الکش 

جدید به هیبرید.
- تشــکیل هیات اجرائی فــاز 4 ، تهیــه مطالعات امکان 
ســنجی جدیــد )Feasibility Study( ، رفــع موانــع 
اخــذ تســهیات بــرای ســیمان دورود و متعاقبــا اخذ 

مصوبه بانک، آغاز عملیات ژئوتکنیک ، شناســائی و انتخاب مشاور ساختمانی و تجهیز کارگاه.

- مطالعات و شروع عملیات ایجاد جبهه کار جدید در معدن آهک از طریق انتخاب مشاور و پیمانکار مناسب.
راه اندازی سیستم PM و مدیریت تعمیرات خطوط تولید جهت برنامه ریزی و کنترل توقفات ناخواسته

- تعیین تکلیف بدهی های سنواتی تامین اجتماعی )جمع اوری حدود 260 پرونده مشتمل بر 
25 عدد زونکن( که پس از تایید در کمیته استانی )اسفندماه 1397( جهت اجرا به هیات تجدید 
نظر شعبه دورود اباغ گردید.مبلغ کل پرونده 152/608 م ریال )از سال 82 لغایت 92( 10 سال 
- بــه روز نمــودن پرداخــت حقــوق و مزایــای پرســنل و تســویه مطالبــات ســنوات 
قبــل آنها ومــن جملــه مطالبــات غیرنقــدی و معوق جهــت ارتقــاء انگیــزه کارکنان

- جمع آوری و واریز چکهای برگشــتی به مبلغ حدود 400 میلیون ریال و اخذ دســته چک 
جدیــد و همچنین تعییــن تکلیف بدهی های مالیات ســنواتی شــرکت و رفع محدودیت 
مــاده 186 قانــون مالیاتهای مســتقیم با برنامــه ریــزی و پیگیریهای جــدی واحد مالی

- مهنــدس مهمــدی در فرازی دیگــر از گزارش خود با اعــام اینکه در ســال 97 بیش از 
765 هزار تن ســیمان کارخانه تولید داشــته اســت ابراز امیدواری کرد براساس پیش بینی 
ها و برنامه ریزی های صورت پذیرفته این رقم در ســال 98 به مقدار 840 هزار تن ســیمان 
در کنــار تولید 800 هزار تن کلینکر برســد. حســن ختام صحبتهای مدیرعامل شــرکت 
پیش بینی ســود دهی شــیرین شــرکت در ســال پیش رو بود که با توجه بــه تمهیدات 
اندیشه شــده این مدیرتوانمند و پتانســیل های مجموعه بسان ســحری نزدیک می باشد.

تایید صورتهای مالی دقیق و شــفاف مدیر پاکدســت مالی مجموعه جناب اســحاق جمال 
امیدی توســط حسابرسی و بازرســی قانونی و البته تائید رئیس مجمع و روی گشاده مدیران 
ارشــد مجموعه برای پاســخگویی به ســواالت و ابهامات ســهامداران و خبرنگاران از نکات 
برجســته این مجمع سراســر از امید و نگرش مثبت به کار مدیران ابادگر و بازار شــناس بود.

شایان ذکر است شرکت سیمان دورود از مرز زیان دهی مبلغ 167/994 میلیونی سال 94 توانست به 
ساحل سوددهی 49/705 میلیونی سال 97 برسد که این از یک رشد اعجاب انگیز 361 درصدی حکایت 
دارد و پیش بینی شرکت برای سال مالی منتهی به 98/12/29 سوددهی 66/383 میلیونی می باشد.

ادامه رشد تناژ تولید و تحویل سیمان کلینکر د رکارخانه و افزایش نرخ فروش در کنار توجه به 

کاهش هزینه های تولید از برنامه هایی بوده است که این مدیریت به عنوان مثلث سودآفرینی از 
آن به خوبی بهره برده است.

تاریخچه
فعالیــت اصلی شــرکت طبق ماده 2 اساســنامه ، تولید ســیمان تیپ 1 و 2 و 5 میباشــد
به موجب مجوزهاي صادره بهره برداري ازکوره واحدیک شرکت باظرفیت روزانه 400 تن درسال 
1337 آغازشده است ودر اجراي سیاستهاي توسعه وافزایش ظرفیت ،کوره واحد دو در سال 1348 
باظرفیت روزانه 1000 تن ودرسال 1359 ،کوره واحدسه باظرفیت 2500 تن درروز ظرفیت اولیه 
افزوده شد .به موجب پروانه بهره برداري شماره 11849 مورخه 1387/07/29 ظرفیت کوره سه 
بــه 1800 تن در روز کاهش و ظرفیت تولید مجموع کوره ها به 3200 تن در روز تغییر یافت.

بیان سیاستهاي تأمین مالي وسیاست اعتباري شرکت :
منابع اصلی شرکت عمدتاًً ازطریق فروش محصوالت بوده که درصورت نیاز ازتسهیات بانکی 
استفاده خواهد گردید. شایان ذکر است در سال مالی مورد گزارش تسهیات کوتاه مدت دریافتنی 
در ســنوات قبل تماماً تسویه و جهت عملیات جاری نیز تسهیات جدید اخذ نگردیده است.

عملكرد واحد مالی 
پیگیری پرونده بدهی 152 میلیارد ریالی حسابرسی سنوات 92-82 تأمین اجتماعی ، با توجه 
به تبصره  -ماده 16 با تاش پرسنل واحد مالی تعداد 287 پرونده مشتمل بر مفاصا حسابهای 
مربوطه ( 25 زونکن) به همراه سه عدد زونکن حاوی مدارک قراردادهای خرید که مشمول ماده 
38 تأمین اجتماعی نمی شود تهیه نموده که متعاقب پیگیرهای مکرر و جلسات متعدد در تاریخ 
97/12/04  پس از تأیید در کیمته استانی جهت اعمال به هیأت تجدید نظر ارجاع گردیده است.
2- تعیین تکلیف و رفع اثر 32 فقره چک برگشتی سنواتی ) به مبلغ حدوداً 400 میلیارد ریال( 
3- تعییــن تکلیف بدهی مالیات بر ارزش افزوده شــرکت 
تا پایان ســال 97 و ارائه برنامــه زمانبندی پرداخت جهت 
بدهی موصوف و اخذ گواهی مــاده 186 اداره امور مالیاتی.
4- تســویه مالیات حقوق شرکت در ســال 95 و گرفتن 

بخشودگی جرایم مربوطه. -
5- اصــاح و ثبــت معامات شــرکت در ســامانه 169 
و پیگیــری جهــت اخذ بخشــودگی جرائــم مربوطه. -
6- پیاده سازی و اجرای سیستم بهای تمام شده به همت پرسنل 
امور مالی و شرکت مهندسی رایورز. 7- اصاح حساب فروش 
و حذف تخفیفات فروش که موجبات صرفه جویی مالیاتی به مبلغ چندین میلیارد گردیده است.
8- برنامــه ریــزی و تســویه تمامــی تســهیات کوتــاه مــدت شــرکت )ســرمایه در 
گــردش و خرید دیــن( پرداخت معوقات و بروزرســانی حقوق پرســنل و تســویه ســایر 
دیــون معوق شــرکت به بــازار ، تامیــن کننــدگان و پیمانکاران بــدون اخــذ وام جدید.
9- ارائه و اجرای راهکارهای مناسب مطابق با استانداردهای حسابداری جهت خروج شرکت از 

ماده 141 اصاحیه قانون تجارت.
10- کاهش پرسنل از طریق بازنشســتگی و چابک سازی سیستم از طریق آموزش و ارتقای 

سیستم های موجود.
11- برنامــه ریــزی و رعایــت تمامی الزامات بورس انتشــار بــه موقع اطاعــات در کدال
اقدامات انجام شده واحد مطالعات راهبردی و بهبود سیستمهای شرکت سیمان دورود 

در سال 1397
1- تهیه گزارش عملکرد واحد مطالعات راهبردی یک ساله 1397

2- بازنگری ســند راهبردی شرکت )سیمان دورود 1400 ( و اخذ مصوبه هیات مدیره محترم
3- راه انداز و اجرای سیستم pm در شرکت سیمان دورود

4- طراحی، طرح تفسیری و توجیهی و اجرای اتاق سرور، بهینه سازی سرورها و فیبرنوری شرکت 
 IT در واحد

5- مطالعه و امکان سنجی و اجرای نرم افزاریهای تمام شده
گزارش عملكرد یكساله واحد مهندسی و برنامه ریزی ، در سال 97

فعالیت های واحد مهندســی و برنامه ریزی در ســه بخش که با ایجاد هماهنگی بین ســایر 
واحدهــا اعم از فنــی- تولید- برق و ابــزار دقیــق - بازرگانی و انبار کل در بهبود مســتمر 
سیســتم، کاهش هزینه هــا، کم کردن زمــان و تعداد توقفات، پیشــگیری و ... میباشــد.

این واحد در سه بخش فعالیت می کند:
الف( واحد برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات )نت(.

ب( واحد سفارشات ساخت.
ج( واحد تعمیراتی اساسی و نوسازی.

سیمان دورود 
و  روزهای خوش ارزش آفرینی

گزارش کامل در وبسایت اقتصاد و بیمه >
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با تمام توان برای رونق تولید
طرح های سرمایه گذاری امید برای پیشبرد طرح های توسعه کشور
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شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به عنوان یکی از اثربخش ترین مجموعه 
های اقتصادی در سطح ملی و بین المللی، ماحصل تدبیر مدیریتی برای هم افزایی 

اقتصاد مالی در اقتصاد حقیقی است. 
این تفکر استراتژیک که با مشارکت حقوقی در دهه 1370 در صنایع راهبردی کشور در 
بانک سپه آغاز شد، با تأسیس شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید در سال 1380 
و ورود به بازار بورس اوراق بهادار تهران در سال 1386 جان تازه ای گرفت و همچنان 
اعتقاد راهبردی شرکت بر سرمایه گذاری مالی در اقتصاد حقیقی و کمک به اقتصاد 
کشور می باشد که برکات آن در جامعه و صورت های مالی شرکت کاماً مشهود است.

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شرکت مدیریت ســرمایه گذاری 
امید)سهامی عام( مورخ 1398/2/31 در محل مجتمع فرهنگي - ورزشي تاش برگزار 
گردید. در این مجمع که با حضور 96/25 درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی ، 
اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی 
برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای مصطفي پرتو افکنان  بود، که خانم مریم 
زمانی فریزهندی و آقای سعید نخستین در مقام نظار اول و دوم و آقای حسنعلي 

قنبــري ممان  به عنوان دبیر مجمــع انتخاب گردیدند.
درادامــه بــا قرائــت گزارش هیــات مدیره بــه مجمع 
مربــوط به اهــم فعالیتهای صــورت پذیرفتــه در طی 
ســال مالی منتهی به 1397/10/30 و پس از اســتماع 
گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با 
طنین صلوات خــود ضمن  تصویــب صورتهای مالی و 
تنفیذ معامات مشــمول ماده 129 و با تقســیم ســود 
300 ریــال به ازای هر ســهم به کار خــود پایان دادند.

به گفته  دکتر قنبری  مدیرعامل گروه ، پرتفوی تولیدی 
و مولد در امور راهبردی کشور نظیر نفت، انرژی، معادن، 
صنایع ســیمانی، الســتیک و... در کنار بهــره مندی از 
ظرفیت های بازار سرمایه باعث پویایی، بالندگی، کارایی 
و در نهایــت ارزش آفرینی بلندمدت مورد انتظار را برای 
همه ذی نفعان ســرمایه گذاری امید فراهم کرده اســت.

بنا به اعام ســکاندار دانشمند مجموعه کارکنان ساعی 
گروه امید، تدبیر بهبود در کسب و کار را در تحقق مبانی 
حاکمیت شــرکتی در سطوح مختلف و کلیه ذی نفعان، 
اخــاق مداری، حمایت از تولید ملــی و صادرات محور، 
خلق ارزش افزوده، توســعه بازار، افزایش سود آوری و ... 
قرار داده اند تا با اســتعانت از باری تعالی، تاش و همت 
مضاعف، بسیج کلیه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، 
ایجاد نوآوری و خاقیت در مدیریت امور مختلف شرکت، 
هوشمندی در ایجاد نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری 

کارآمد، نهادینه کردن بسترهای مدیریت مشارکتی، بهره گیری از فناوری های نوین 
به ویژه فناوری اطاعات، بهبــود امور نظارتی برای افزایش کارایی و ... زمینه های 
افزایش سهم بازاری و در نهایت تحقق پیشرفت اقتصادی ایران اسامی را فراهم آورند.

دکتر قنبری با اعام اینکه هدایت منابع بازار سرمایه به اقتصاد حقیقی برای تحقق 
منویات مقام معظــم رهبری با ترکیب دانش و تجربه کلیه مدیران و کارکنان این 
مجموعه بزرگ اقتصادی ایجاد شده است اضافه کرد اطمینان داریم این سرمایه عظیم 
انسانی، پیشران حاکمیت و راهبری گروه برای تحقق اهداف استراتژیک می باشد .

شــایان ذکر اســت مدیر عامل بانک سپه و دیگر ســهامداران عمده در مصاحبه 
هــا و بیــان نقطه نظرات خود بارهــا و بارها از درایت _ کاردانــی و تدوین برنامه 
هــای نویــن مدیریتی توســط دکتر قنبــری حمایت و پشــتیبانی کــرده اند.

نكات خواندنی مطرح شده در مجمع
1-  پیش بینی شرکت از رشد اقتصادی دنیا در سال 2019 و 2020 حدود 3/5 درصد است

2-  53 درصــد ســرمایه گــذاری شــرکت در حوزه ســنگ آهن و فــوالد بوده 
اســت که در حــال حاضر 87 درصد از ارزش پرتفوی شــرکت را دارا می باشــد

3-  شــرکت پتروامید آسیا که کاما برای سرمایه گذاری امید می باشد گنجایش 
ذخیره 20 میلیون بشکه نفت دارد که این رقم در سال های قبل 6 میلیون بشکه بود
4-  شرکت در نظر دارد دو شرکت پتروامید آسیا و سرمایه گذاری ساختمانی سپه 

را وارد بورس کند.
5-  از طرح های توسعه ای شرکت می توان به میلگرد سازی چادرملو، فوالد سازی گل گهر، 
گندله سازی گهر زمین و انتقال آب از خلیج فارس به شرکتهای معدنی خود اشاره کرد.

پیام هیات مدیره
هیات مدیره و مدیریت شرکت، معتقد است که امانتدار سهامداران محترم بوده و به 
منظور حفظ و حراســت امانت واگذار شده، وظیفة خود میداند که از هیچ کوشش 
و تاشی دریغ نورزیده و در راستای تحقق این هدف و به منظور ادامه روند پویایی 
و موفقیت شرکت، در سال مالی مورد گزارش در جهت اصاحات اساسی و متنوع 
سازی پرتفوی و افزودن حجم سرمایه گذاریها واستفاده ی بهینه ازموقعیت های بازار 
سرمایه و همچنین بازار گردانی سهام گروه، اقدامات اساسی 
الزم را به عمل آورده و برنامه ریزی های خود را بر اساس 
رضایتمندی، حفظ و ارتقای منافع و ثروت ســهامداران 
بنانهاده است. گزارش حاضر دربرگیرنده ی اهم فعالیتهای 
شــرکت در جهت نیل به اهداف و استراتژی های مصوب 
در قالب ســند راهبردی مصوب هیات مدیره ی شرکت 
میباشد. هیات مدیره شرکت معتقد است تمامی افتخارات 
و موفقیت های کســب شده در سایه حمایت بی دریغ و 
به پشتوانه ســهامداران محترم حاصل شده است. تعامل 
مطلوب و بیان انتقادات سازنده ی شما سهامداران محترم 
مطمئناً چراغ راه موفقیت هرچه بیشتر ما در آینده خواهد 
بود. در این راستا، بهره مندی از نظرات و رهنمودهای شما 
عزیزان را ارج نهاده و آن را بســتری مناسب جهت بهبود 
فرآیندهای تصمیم گیــری و برنامه ریزی خود میدانیم. 
در پایــان الزم میدانیم از تمامی ســهامداران محترم که 
در این مجمع حضور به هم رســانده اند صمیمانه تشکر 
و قدردانی نماییم. مدیریت شــرکت بر طبق رســالت و 
وظایــف خود در هر زمان با افتخار، پذیرا و پاســخ گوی 
ســهامداران محترم بوده و مقدم شما عزیزان را که بدون 
شک موجب خیروبرکت و دلگرمی است، گرامی میدارد.

پیام مدیرعامل
شــرکت گروه مدیریت ســرمایه گذاري امید به عنوان 
یکــی از اثربخــش تریــن مجموعه هاي اقتصــادي در 
ســطح ملی و بین المللی، ماحصل تدبیر مدیریتی براي هــم افزایی اقتصاد مالی 
در اقتصاد حقیقی اســت. این تفکر اســتراتژیک که با مشــارکت حقوقی در دهه 
1370 در صنایع راهبردي کشــور در بانک ســپه آغاز شــد، با تأســیس شرکت 
گروه مدیریت ســرمایه گذاري امید در ســال 1380 و ورود به بــازار بورس اوراق 
بهــادار تهران در ســال 1386 جان تــازه اي گرفت و همچنــان اعتقاد راهبردي 
شــرکت بر ســرمایه گذاري مالی در اقتصاد حقیقی و کمک به اقتصاد کشور می 
باشــد که برکات آن در جامعه و صورت هاي مالی شــرکت کاماً مشــهود است. 
اقتصاد جهانی در ســال 2018 با افت شتاب رشــد اقتصادي مواجه بوده است. به 
طوري که بر اســاس آخرین آمار صندوق بین المللی پول نرخ رشد تولید ناخالص 
جهــان با توجه بــه، چالش هایی از قبیل بروز تنش هاي تجــاري بین دو اقتصاد 
بزرگ جهان )آمریکا و چین( و کاهش نرخ رشد بسیاري از اقتصادهاي نوظهور، 3.6 
درصد اعام شــده است. روند نزولی قیمت جهانی نفت خام، کامودیتی ها از جمله 

سرمایه گذاري امید با اتخاذ تدابیر مدیریتی 
و هماهنگی در سطوح کان در مجموعه، 
توانست علیرغم شاخصه هاي منفی به سود 
عملیاتی و سود خالص 25.321 و 14.858 
میلیارد ریال به ترتیب با رشد 149 و 44 
درصد نسبت به سال مالی قبل دست یابد
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شمش، سنگ آهن، و فلزات اساسی در پایان فصل سوم و ابتداي فصل چهارم سال 
میادي، منجر به نوسانات منفی در بازار سرمایه کشور گردید. بنابراین شرکت گروه 
مدیریت ســرمایه گذاري امید با تأثیرپذیري از این فرآیند، با اتخاذ تدابیر مدیریتی 
و هماهنگی در ســطوح کان در مجموعه، توانست علیرغم شاخصه هاي منفی به 
ســود عملیاتی و ســود خالص 25.321 و 14.858 میلیارد ریال به ترتیب با رشد 
149 و 44 درصد نسبت به سال مالی قبل دست یابد. با توجه به شکل گیري رشد 
قیمت کامودیتی ها بر اســاس توافقات اولیه دو کشور آمریکا و چین، این شرکت 
دســتیابی به اهداف واالتر را در صدر برنامه هاي اســتراتژیک خود قرارداده است. 
کارکنان ساعی گروه امید، تدبیر بهبود در کسب و کار را در تحقق مبانی حاکمیت 
شــرکتی در ســطوح مختلف و کلیه ذی نفعان، اخاق داري، حمایت از تولید ملی 
و صادرات محور، خلق ارزش افزوده، توســعه بازار، افزایش ســودآوري و... قرار داده 
اســت تا با اســتعانت از باري تعالی، تاش و همت مضاعف، بســیج کلیه امکانات 
ســخت افزاري و نرم افــزاري، ایجاد نوآوري و خالقیــت در مدیریت امور مختلف 
شــرکت، هوشمندي در ایجاد نظام تصمیم سازي و تصمیم گیري کارآمد، نهادینه 
کردن بســترهاي مدیریت مشــارکتی، بهره گیري از فناوري هــاي نوین به ویژه 
فناوري اطاعات، بهبود امور نظارتی بــراي افزایش کارایی و... زمینه هاي افزایش 
ســهم بازاري و در نهایت تحقق پیشــرفت اقتصادي ایران اسامی را فراهم آورند.

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

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

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

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

-  توسعه ظرفیت و تنوع محصول در کسب وکار الستیک
-  اهتمام به بازســازی و نوســازی خطوط و ماشــین آالت در شرکت های تابعه

-  پیاده سازی سیستم جامع اطاعات مدیریت در شرکت
-  پیاده سازی نظام ارزیابی عملکرد جامع در شرکت

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

-   پایبنــدی بــه اصــول منشــور اخاقــی را در هر شــرایط مقــدم میداریم 
-  رعایت شــئونات، ارزش های اسامی و کرامت انسانی را سرلوحه تعامات فردی 

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

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

سامت رفتار سازمانی میدانیم
-  امانتداری، حفظ اسرار و محرمانه بودن اطاعات سازمانی از مقدمات وظایف خود 

تلقی می نماییم
-  دارایــی هــا و منافــع ســهامداران و ذی نفعــان را صیانــت مــی نماییــم
-  رعایت موازین اخاق حرفه ای و شفافیت اطاع رسانی، اعتبار خود و اعتماد دیگران می دانیم

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

-  رعایت مقررات ایمنی، بهداشت و محیط زیست به منظور حفظ سامت خود و 
دیگران به کار می بندیم

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

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

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

-  در راســتای کسب آموزش و دانش حرفه ای به منظور ارتقا کیفی فعالیت ها از 
هیچ کوششی دریغ نمی نماییم

-  در وفاداری به اهداف سازمانی، خود را الگو می دانیم.
 شعار ما، اولین در اعتماد و شفافیت اطاعات
شرکت از منظر بورس اوراق بهادار تهران

شــرکت در تاریــخ 1386/10/16 بــه عنــوان چهارصــد و ســی و هشــتمین 
شــرکت پذیرفته شــده در بــورس اوراق بهــادار تهــران و درگروه شــرکتهاي 
چند رشــته اي صنعتی با نماد »وامید« درج شــد و ســهام آن براي اولین بار در 

تاریــخ مذکور به قیمت هر ســهم 3/700 ریــال مورد معامله قرارگرفته اســت.
جایگاه شرکت در صنعت 

شــرکت گروه مدیریت ســرمایه گــذاري امید طبق گروه بندي صنایع شــرکت 
هاي بورســی در صنعت چند رشــته اي صنعتــی فعالیت میکنــد. الزم به ذکر 
اســت ارزش بــازار شــرکت هاي مورد نظــر در تاریخ فــوق الذکــر )524 هزار 
میلیــارد ریــال( معادل 8 درصــد از کل بازار ســرمایه را تشــکیل مــی دهد.

-  به لحاظ ارزش بازار، شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاري امید با ارزش بازاري معادل 
132.750 میلیارد ریال در بین شرکتهاي هلدینگ چند رشته اي، رتبه دوم را دارا میباشد. 
-   بــه لحــاظ ســرمایه ثبت شــده، شــرکت گــروه مدیریت ســرمایه گذاري 
امیــد بــا ســرمایه اي معــادل 30.000 میلیارد ریال در رتبه ســوم قــرار دارد. 
-   بــه لحــاظ دارایــی، شــرکت گــروه مدیریــت ســرمایه گــذاري امیــد 
دارد.  قــرار  دوم  رتبــه  در  ریــال  میلیــارد  معــادل 106.990  دارایــی  بــا 
-   به لحاظ نسبت P/E ، گروه مدیریت سرمایه گذاري امید داراي رتبه دوم در میان 

شرکت هاي هلدینگ چند رشته اي است.
رتبــه گــروه مدیریت ســرمایه گذاری امیــد در بین 100شــرکت برتــر ایران 
در بیســت و یکمین همایش معرفی شرکت هاي برتر ایران، شرکت گروه مدیریت 
ســرمایه گذاري امید با قرار گرفتن در رتبه 51 شاخص فروش، جزء 100 شرکت 
برتر ایران شــناخته شد. همچنین بر اساس شــاخص بهره وري کل عوامل تولید) 
)TFP رتبه اول و بر اســاس شــاخص بازده فروش رتبه ســوم در بین هلدینگ 
هاي چند رشــته اي کشور به شرکت گروه مدیریت ســرمایه گذاري امید رسید.

برنامه های آتی شرکت
 - اصاح ساختار مالی و افزایش سرمایه هلدینگ امید 

- برنامه ریزی اســـاسی و پیگیری جدی جهت رعایت مفــاد ماده 16 قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در راستای سیاستهای بانک سپه

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

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

- اصاح مســتمر پرتفوی سهام و خروج از ســرمایه گذاری های راکد و کم بازده
- تخصصــی نمــودن فعالیتهای شــرکت هــای تابعــه و جلوگیــری از موازی 
کاری و تداخــل فعالیــت هــا و ادغــام یــا انحــال شــرکت هــای مــوازی

- اســتفاده از فرصتهای ناشــی از اجرای اصل 44 قانون اساسی در واگذاری سهام 
شرکتهای دولتی

 - پیگیری جدی برای وصول مطالبات و سود سهام دریافتنی از شرکتهای سرمایه 
پذیر و اخذ بخشی از آن.

 - بسترسازی و اقدامات الزم جهت تأمین مالی پروژه های گروه از طریق منابع مالی خارجی
 - نظــارت در تکمیل پروژه هــای در حال اجرا بر اســــاس برنامه زمان بندی و 
پرهیز از ورود به پروژه های  جدید که فاقد ارزش آفرینی برای شــرکت می باشند

. - پیاده سازی سیستم جامع نظارت بر شرکت های تابعه
 - شناســایی فرصت های سرمایه گذاری شرکت های فعال در حوزه های صنعت 

برق، و نفت و گاز و پتروشیمی 
- تشکیل کمیته های تخصصی سرمایه گذاری برای شناسایی راهکارهای توسعه در 

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

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

- اخذ و کنترل اهداف کمی صادرات شرکتهای تابعه
- پیگیری و دریافت برنامه های راهبردی و عملیاتی سه ساله آتی از شرکتهای تابعه 
- بازارگردانــی و حمایــت از ســهام شــرکتهای بورســی و فرابورســی گــروه.

-پیگیری جدی بــرای تکمیل خط لوله انتقال آب خلیج فارس به شــرکت های 
چادرملــو و گل گهر و اتمــام احداث پروژه مخازن نفتی جاســک در موعد مقرر. 
 -تکمیل زنجیره تولید در صنعت سنگ آهن و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در زنجیره تولید.

گزارش کامل در وبسایت اقتصاد و بیمه >
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شش سال است بر مسند پتروشیمی زاگرس تکیه زده و هر سال بهتر از سال پیش . سخن از مهندس 
محمدرضا میراحمدی مدیرعامل فرهیخته شرکت است که راه کارش در تعالی مسئولیتش است 
و چه خوب زآن نتیجه گرفته . در تاالر اجتماعات بیمارستان قلب شهید رجایی حضور سهامداران 
پُرشــمار حقیقی نشان از آن می داشت که خبرهای خوشــی در برنامه عملکرد ساالنه هست.
مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شرکت پتروشــیمی زاگرس )سهامی عام( مورخ 
1398/02/15 در محل ســالن احمدي نیا- مرکز همایش و هتل قلب بیمارستان رجائي برگزار 
گردید.  در این مجمع که با حضور 91/02 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای مرتضی عزیزی بود، که جنابان محمود مجیب و قاسم منظر توکلي در مقام نظار اول و 
دوم و آقای حسین کرمي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.در ادامه با قرائت گزارش هیئت مدیره 
به مجمع مربوط به اهم فعالیت های صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 1397/12/29 و 
پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورت های مالی و تنفیذ معامات مشــمول ماده 129 با تقسیم سود 14/600 ریالی به ازای هر 
سهم به کار خود پایان دادند. جلسه به ریاست مرتضی عزیزی تشکیل و با دعوت از دیگر اعضای 
هیأت رئیسه از سوی ایشان با توجه به درصد سهامداران حاضر در مجمع به طور رسمی آغاز گردید.  
در ادامه محمدرضا میراحمدی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی زاگرس، گزارش عملکرد شرکت در 
سال مالی منتهی به 1397/12/29 شامل: تولید، فروش، حمل، اقدامات مالی و دیگر اقدامات مهم 
صورت گرفته سال مالی فوق و همچنین برنامه های شرکت و چالش های پیش رو در سال 1398 
را به مجمع ارائه نمود. وی سال 1397 را سالی همراه با تغییرات مثبت و ثبت رکورد باالترین میزان 
فروش در طول دوران بهره برداری این شرکت خواند. پتروشیمی زاگرس با سرمایه 240 میلیارد 
تومانی خود در سال 97 مبلغ هفت هزار و 384 میلیارد تومان درآمد عملیاتی، چهار هزار و 401 
میلیارد تومان سود ناخالص، سه هزار و 749 میلیارد تومان سود عملیاتی، سه هزار و 730 میلیارد 
تومان سود خالص و 15 هزار و 542 ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کرده است. مقایسه عملکرد 
شرکت در سال 97 نسبت به سال 96 نشان می دهد، درآمد عملیاتی شرکت از چهار هزار و 433 
میلیارد تومان در سال 96 با رشد 67 درصدی به هفت هزار و 384 میلیارد تومان در سال 97 رسیده 
است. هزینه عملیاتی شرکت از هزار و 893 میلیارد تومان در سال 96 با رشد 58 درصدی به دو 
هزار و 983 میلیارد تومان رسیده است. اما برآیند افزایش در درآمد و هزینه عملیاتی شرکت، افزایش 
73 درصدی در سود ناخالص شرکت بوده است. سود عملیاتی شرکت از دو هزار و 541 میلیارد 
تومان در سال 96 به چهار هزار و 401 میلیارد تومان در سال 97 رسیده است. افزایش سود آوری 
پتروشیمی زاگرس موجب شده است سود به ازای هر سهم این شرکت از  هشت هزار و 124 ریال 
در ســال 96 به 15 هزار و 542 ریال در سال 97 برسد که رشد چشمگیری می باشد. شرکت در 
سال مالی 96، بیش از پنج میلیون تن محصول در بازار داخل به فروش رسانده است. در واقع 58 
درصد از فروش محصول در بازار صادراتی بوده است که از پنج میلیون تن محصول، دو میلیون و 
950 هزار تن محصول صادر شده است اما با توجه به اینکه نرخ گذاری در محصول صادراتی براساس 
نرخ های جهانی می باشد، 58 درصد از کل تناژ فروش، 94 درصد از کل مبلغ فروش شرکت در سال 
96 را در برگرفته است. چرا که متانول در بازار داخل براساس نرخ های تعیین شده از سوی دولت 
انجام می گیرد. اما در سال 97 مقدار فروش شرکت کاهش 4 درصدی )معادل 217 هزار تن( داشته 
است. اما به دلیل افزایش نرخ فروش محصوالت مبلغ فروش شرکت رشد داشته است. به طوری 
که شرکت در سال مالی 96 مبلغ چهار هزار و 433 میلیارد تومان فروش داشته است و با رشد 66 
درصدی به هفت هزار و 384 میلیارد تومان رسیده است. همانطور که گفته شد، بازار صادراتی نقش 
اصلی را در مبلغ فروش دارد، که در سال 97 به دلیل رشد نرخ جهانی متانول و افزایش قیمت دالر 
در بازار داخل علی رغم کاهش چهار درصدی مقدار فروش، مبلغ فروش شرکت رشد داشته است.
زاگرس در سال 97 بیشترین سود را در میان سهامداران تقسیم نمود در تیر ماه سال 97 مجمع 
ســال مالی 96 توسط زاگرس برگزار شد و در این مجمع بیشترین سود تقسیمی به هر سهم را 
شناسایی نمود. با توجه به ارزنده بودن این سهم و تقسیم سود قابل توجه در سال گذشته انتظار 

می رود در سال جاری نیز این تقسیم سود تکرار شود. همانطور که شرکت در گزارش مالی سال 
97 خود ارائه نموده است به ازای هر سهم 15 هزار و 542 ریال سود خالص تعلق می گیرد که این 
میزان نسبت به مبلغ سال گذشته افزایش 91 درصدی داشته است. با توجه به اینکه، شرکت های 
با سال مالی منتهی به اسفند ماه، نهایتاً تا پایان تیرماه برای تشکیل مجمع مهلت دارند، انتظار 
می رود شاهد افزایش تقاضا سهم زاگرس باشیم که میتواند به رشد قیمتی این سهم کمک کند.

قیمت هر سهم زاگرس 70 درصد بازدهی داشت
قیمت هر سهم زاگرس در ابتدای سال 97، به قیمت 35.992 ریال معامله شد. طی سال جاری به 
دلیل افزایش قیمت دالر، شاهد افزایش قیمت همه سهم های بازار بوده ایم. از این میان شرکت های 
صادرات محور از اقبال بیشتری برخوردار بوده اند. این امر در کنار توجه به قدرت زاگرس در سودسازی 

موجب شده است قیمت هر سهم شرکت با رشد 70 درصدی به 61.344 ریال برسد.
میانگین رشد درآمد زاگرس ۲3 درصد می باشد

بررسی روند شــش ساله درآمد و فروش شرکت نشــان می دهد، همواره درآمد و فروش با یک 
شکاف مشــخص روند صعودی را طی می کنند. میانگین نرخ رشد فروش زاگرس طی سال 23 
درصد و میانگین نرخ رشــد هزینه های شرکت 47 درصد می باشــد. درآمد شرکت از دو هزار و 
406 میلیارد تومان در سال 1392 به درآمد هفت هزار و 385 میلیارد تومان در سال 97 رسیده 
اســت، همچنین هزینه شرکت از 504 میلیارد تومان در ســال 1392 به هزینه دو هزار و 983 
میلیارد تومانی رســیده است. شرکت در برآورد ســال مالی 98 خود درآمد 8 هزار و 73 میلیارد 
میلیارد تومانی را پیش بینی کرده است. که از میانگین نرخ رشد سالیانه 23 درصدی فاصله زیادی 
دارد. که می توان ریســک های موجود در صنعت، شرکت و روابط تجاری و اقتصاد کان دانست.

ریسك تحریم و اثرات آن بر پتروشیمی زاگرس
پتروشیمی ها از صنایع ارزآور در اقتصاد داخلی به شمار می روند، که جهت تأمین بازار ارز، حفظ 
ثبات در صادرات این کشورها ضروری می باشد. تشدید تحریم نفتی در سال 98 موجب شده است 
پیش بینی ها به سمت صادراتی حداقلی نفت سوق پیدا کند و این امر شرایط را برای اقتصاد داخلی 
سخت تر می کند. اما در این میان همراه با افزایش تحریم های نفتی و عدم تمدید معافیت های نفتی، 
شنیده ها حاکی از ان است که دور بعد تحریم ها، شدن گرفتن تحریم پتروشیمی ها می باشد که این 
امر می تواند ریسک باالیی برای پتروشیمی ها به شمار رود و با توجه به اینکه بیش از 90 درصد بودجه 
پتروشیمی زاگرس، بازار صادراتی می باشد، عملکرد این شرکت را در سال 98 تحت تأثیر قرار دهد.

پیام هیئت مدیره
با ســپاس فــراوان از حضــور و همراهــی ســهامداران و اعضــای محترم مجمــع عمومی 
عادي ســالیانه شــرکت پتروشــیمی زاگرس، گزارش فعالیت هیئت مدیره بــراي دوره مالی 
یک ســاله منتهــی بــه 1397/12/29 کــه حاصل تــاش و فعالیت یک ســال مدیــران و 
کارکنان این شــرکت می باشــد را به مجمع عمومی عادي صاحبان ســهام تقدیــم می دارد.

چشم انداز
» برترین صادر کننده تولید متانول با تعهد به توسعه پایدماموریت«

ماموریت
تولید محصول با کیفیت، جهت ساختن دنیایی سالم

اهداف کالن
* دستیابی به ظرفیت تولید 3/300/000 تن در سال *  بهینه سازي مصرف انرژي * کاهش ریسک حوادث 
و افزایش ایمنی *  احداث واحد تولید اکسیژن و سرویسهاي جانبی * بهبود عملکرد زیست محیطی

برنامه های آینده شرکت
- اطاعات مربوط به برنامه های سال آتی شرکت در خصوص

الف ( گسترش بازارهاي فروش محصوالت و تنوع بخشی شیوه های فروش :
حضوردربازارهــاي جهانی و افزایش صادرات متانــول و ورود به بازارهاي کشــورهاي اروپایی .
ب ( شــیوه های تامین مالی : وجوه ریالی وارزي موردنیاز از محل فروش محصوالت داخلی و 

صادراتی و استفاده از تسهیات ریالی تامین می گردد.
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دکترین مدیریت برای حفظ و ارتقای کیفیت محصول
پتروشیمی زاگرس آمد با 146۰۰ ریال سود برای هر سهم
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در صنعت ســیمان دکتر احمد شــریفی نامیست آشــنا آنها که در صنعت کانی نام آورند در 
کشــور تعدادشــان از انگشــتان دســت تجاوز نمی کند که علم و عمل را در خدمت گرفته و 
آن کنند که برای کیفیت کاریشــان مشــتری به صف بنشــیند و خواهان بسیار داشته باشد 
و این شــهادت دوســت و دشمن اســت که دکتر شــریفی مدیرانی کاردان زآن قبیله باشد. 
نظــم مجامع در گروه فارس خوزســتان زبان زد اســت چــون جناب دکتر حیــدری مدیر 
امــور مجامع هلدینگ فارس خوزســتان آگاه و عالم به کار و مدیران ارشــد پاســخگو و حی 
و حاضر که این ســازماندهی و کیفیت کار جمله ســهام داران را به شوق و تحسین می کشاند.    
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان فارس نو )سهامی عام( مورخ 1398/02/22 
در محل سالن اجتماعات شرکت بازرسی کاالهای تجاری )IGI( واقع در تهران تشکیل گردید.

در این مجمع که با حضور 87/54 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیئت مدیره، 
نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار و حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت 
مجمع بر عهده آقای ســعید حیدری بود که جنابان حســین عرب علي دوســتي  و محسن 
کاه کــج در مقــام نظار اول و دوم و آقای رامیــن راهب به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

در ادامــه با قرائت گــزارش هیئت مدیره به مجمع مربوط به اهــم فعالیت های صورت پذیرفته 
در طی ســال مالی منتهی بــه 1397/12/29 و پس از اســتماع گزارش حســابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب صورت های مالی و تنفیذ معامات 
مشــمول ماده 129 با تقســیم ســود 1/300 ریالی به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.

بنا به گزارش جامع مهندس شریفی پیرامون تاریخچه -اهم فعالیت ها و دستاوردهای  مجموعه 
سیمان فارس نو »سیمان فارس نو« در مهر 1388 با سرمایه 35 میلیارد توماني وارد بورس شد و 
پس از 9 سال حضور، در اسفند سال گذشته افزایش سرمایه به میزان 15 میلیارد تومان )حدود 
43 درصد از مطالبات و آورده نقدي( را اعام کرد تا ســرمایه اش به 50 میلیارد تومان برســد.

مدیرعامــل شــرکت در ادامه با اعام اینکه: تولید کلینکر در شــرکت ســیمان فارس نو طی 
ســال مالی 97 معادل 1،108،696 تن و تحویل کلینکر و ســیمان در این شرکت هر کدام به 
ترتیب معادل 282،023 تن و 871،521 تن بوده اســت. افزود همچنین میزان تحویل سیمان 
صادراتی شرکت در سال 97 معادل 98،555 تن و کلینکر صادراتی نیز282،023 تن بوده است.
مدیــر عامل شــرکت در بخش پایانی صحبت های خود افزود: رضایت مشــتریان، توســعه و 

توانمندسازی نیروی انســانی، حفظ ظرفیت عملی تولید 
و فروش محصول، مدیریت هزینه ها و افزایش ســود آوری 
شرکت، بهبود مستمر ســازمان و افزایش بهره وری عوامل 
تولیــد و پشــتیبانی و رعایــت الزامات زیســت محیطی 
از اهــداف کان شــرکت بــرای ســال جــاری اســت.

پیام هیئت مدیره
موجــب افتخار اســت که گــزارش عملکرد یک ســال 
گذشــته خود را به شما ســهامداران محترم تقدیم داریم.

ســالی که گذشت سالی پرفرازونشــیب برای فعالیت های 
اقتصادی بود. در این ســال شــاهد نوسان قیمت ارز و طا، 
نوسانات شاخص بورس اوراق بهادار و جنب و جوش نسبی 
در بازار ســرمایه، همچنین رکود بازار مسکن و ساخت وساز 
بودیم. ادامه رکود در بخش پروژه های عمرانی، تقاضاي بخش 
دولتي براي سیمان را بیش ازپیش کاهش داد. کاهش تقاضا 
با افزایش عرضه رقبا نیز همراه شــد؛ لیکن علي رغم تمامي 
مشکات کوچک و بزرگ موجود، فارس نو سال 1397 را هم 
با کارنامه ای رضایت بخش نسبت به رقبا پشت سر گذاشت و 

همچنان آماده است با دریافت رهنمودهاي سودمند کماکان در خدمت شما سهامداران عزیز باشد.
هیئت مدیره و کارکنان سپاس خود را از سهامداران محترم که همواره در کنار و حامی شرکت بوده اند 
ابراز و به منظور روشن ساختن وضعیت عمومی شرکت موارد قابل توجه را در ادامه به اطاع می رساند.
امید است مجموعه اطاعات فراهم شده نیازهای اطاعاتی سهامداران را برآورده و درک روشنی از 

وضعیت شرکت سیمان فارس نو ارائه دهد.
برنامه ها و چشم انداز شرکت در سال 1398

شــرکت در ســال 1398 1/060/000 تن کلینکر و 800/000 تن ســیمان تولید خواهد کرد. 
740/000 تن ســیمان در بازار داخلی و 60/000 تن سیمان به همراه 350/000 تن کلینکر در 

بازارهای صادراتی به فروش خواهد رساند.
قابل ذکر است شرکت ســیمان فارس نو از ابتداي بهره برداري در اسفند ماه 1384 از 10 سال 

معافیت مالیاتي موضوع ماده 132 قانون مالیاتهاي مستقیم برخوردار بوده است که این معافیت 
در اسفند ماه سال 1394 به پایان رسید ولي بر اساس تصویب نامه شماره 139189/ت053209 
مورخ 1396/11/03هیات وزیران و به موجب بند »ب« ماده 159 قانون برنامه پنجســاله پنجم 
توســعه و اصاحیه ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي که بیانگر افزایش 
معافیت مالیاتي از 10 به 20 سال مي باشد، با پیگیري هاي انجام شده راي هیات حل اختاف 
مالیاتي مبني بر اینکه شرکت سیمان فارس نو مشمول قانون مذکور مي باشد، صادر و به موجب 
آن تا پایان سال 1404 معاف از مالیات عملکرد موضوع ماده 132 قانون مالیاتهاي مستقیم است.

با توجه به افزایش هزینه ها در سال طي شده و سال پیش رو، مدیریت انرژي و مدیریت هزینه با 
جدیت تعقیب خواهند شد.

تکمیل پروژه هاي استراتژیک برنامه ریزي شده و احتماالً بعضي از پروژه هاي در دست مطالعه، به 
روزرساني استراتژي هاي منتخب، تمدید و ارتقاء گواهینامه ها و استانداردها، راه اندازي سیستم مهندسي 
ارزش، راه اندازي نظام مدیریت ریسک، توسعه سیستم هاي کامپیوتري و مخابراتي، ادامه تامین قطعات 
یدکي الزم و ... سایر برنامه هائي هستند که در دستور کار شرکت براي سال 1389 پیش بیني شده اند.

عملكرد فارس نو در سال 1397
شرکت در سال 1397 مقدار1/108/696 تن کلینکر و  872/119 تن سیمان تولید کرد که نسبت به 
عملکرد سال گذشته افزایش3 درصد در تولید کلینکر و 3 درصد کاهش در تولید سیمان را نشان مي دهد.

طرح های توسعه و برنامه های آینده شرکت
پس از اتمام پروژه های سنوات گذشته در سال 1395، سیمان فارس نو در سال های 1396 و 1397 
پروژه ای را اجرا ننموده است. قابل ذکر است پروژه های در دست اقدام که در پایان سال 1397 تعریف 

شده و در دست مطالعه و بررسی است، به شرح زیر است:
)WHRPG( احداث نیروگاه بازیافت حرارتی و تولید برق -

این پروژه با سرمایه گذاري شرکت افق تامین انرژي پارس که از زیر مجموعه هلدینگ انرژي و 
 BEDESCHI شرکت سرمایه گذاري تامین اجتماعي مي باشد با پیمانکاري شرکت ایتالیایي
طرح ریزي گردیده است. مراحل تامین سرمایه مورد نیاز که مبلغ 500 میلیارد ریال )12/000/000 
یــورو( برآورد مي گردد از طریق فاینانــس از بانک MPS ایتالیا به عاملیت بانک ملت در حال 
انجام بوده و قرارداد خرید تضمیني برق PPA (( به امضاء رســیده است. پیش بیني مي گردد 
امضاء قــرارداد نهایي و عملیات اجرایي در صورت عملیاتي 
شــدن بســته حمایتي اروپا در ســال 1398 انجام پذیرد.

- ارتقای سیستم فیلتراسیون کوره
این پروژه نیز در قالب اســتفاده از فاینانــس پروژه احداث 
نیــروگاه بازیافــت حرارتي تامیــن مالي گردیــده و مورد 
توافق با شــرکت افق تامین انرژي پارســه نیز مي باشــد. 
شــروع و انجام پــروژه همزمان بــا اجراي پــروژه نیروگاه 
بازیافــت حرارتي و تولیــد برق صورت خواهــد پذیرفت.

- احداث سیلوی سوم سیمان
ایــن پروژه با توجه به افزایش رقابت در بازار در جهت حفظ 
ســهم بازار و ارائه محصوالت جدید و متنوع ضروري به نظر 
مي رســد قابل ذکر است با توجه به شــرایط موجود، این 
شــرکت اجرا یا عدم اجراي پروژه هاي خود در سال 1398 
را به بعد از شــش ماهه اول سال موکول نموده تا در صورت 
بهبود شرایط اقتصادي در این خصوص تصمیم گیري نماید.

جایگاه شرکت در صنعت
شــرکت در صنعــت ســیمان فعالیت مي کنــد. فروش 
صنعت ســیمان در سال 1397 نسبت به سال قبل اندکي کاهش یافته است. سیمان فارس نو 
به تبع بازار با کاهش مقدار فروش ســیمان و کلینکر روبــرو گردید اما با مدیریت نرخ فروش و 
اتفــاق افتادن افزایش نرخ ارز، توانســت درآمد حاصل از فروش خود را نســبت به ســال قبل 
10 درصد افزایش دهد. در این صنعت 67 شــرکت فعال هســتند و سیمان فارس نو با فروش 
1/153/546 تن ســیمان و کلینکر معادل 2/2 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داده است.
شرکت که در سال 1384 به بهره برداري رسیده، از تکنولوژي مناسب و کارکنان جوان و با تجربه 

استفاده مي کند.
در ســالیان گذشــته فارس نو در میان تولیدکنندگان ســیمان همیشــه در رده هاي باالي 
کارکرد نســبت به ظرفیــت بوده و با توجه بــه اینکه یکي از معدود تولیدکنندگان ســیمان 
تیــپ 1-525 (عالــي تریــن درجه کیفــي) بــوده، موقعیتي اســتثنائي در صنعــت دارد

رشد 16۰درصدی سود خالص هر سهم شرکت سیمان فارس نو
سیمان فارس نو پیشرو در کیفیت و صادرات
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برنامه های مهندس صدیقی برای فزونی صادرات
سیمان بجنورد و افزایش فروش

داد مدیــران صنعت ســیمان درآمده که دفتر حســاب و کتابشــان به ســامان نیســت 
.شــرکتهای ســیمانی به هر قــواره در تولید گله مند هســتند. ازهزینه های کمرشــکن 
فزونــی یافته اســتخراج و تامین مواد اولیه کانی تا هزینه های حمــل و نقل  و حامل های 
انــرژی و افزایــش حق و حقوق کارگــران بدون انکه اجازه افزایش نرخ داشــته باشــند  .

کارشناســی می گفت در تمام دنیا  قیمت ســیمان با فوالد تناسب دارد و  یک هفتم قیمت 
فوالد برابر شــود با قیمت ســیمان ولی کو و کجا است این معادله کارشناسی در این کشور.

درد بســیار اما در این روزهای ســخت دردمندی اســت که هنر ناب مدیریت بیشتر تجلی 
مــی یابد. از خراســان آمده بودند با چهره های خندان و دســت پُر ســخن ازتیم مدیریت 
مهندس کمال صدیقی اســت مرد خســتگی ناپذیــر، کاردان و کاربلد در صنعت کشــور 
بــا تیم مالی شــفاف و پاک بدون هیچ بند حسابرســی مهم و البته یادی کنیم  از اســتاد 
کریمی کارشــناس عدد شــناس ، صدیق و آهنین اراده  که به قول ســهامدار خوش ذوق 
چون این کادر دســت در دســت دارند پس راه موفقیت باز اســت و در اخر صلوات پی در 
پی ســهامداران به پاس قدردانی از مجاهدت مدیران صف در خدمت بایســته و شایســته .

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان بجنورد )ســهامی عام(در تاریخ 1398/02/30 
در محل ســالن تاش تشکیل شــد . در این مجمع که با حضور 94/49 درصد از سهامداران 
حقیقــی و حقوقی، اعضای هیئت مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس 

و بــازرس قانونــی برگزار گردید، ریاســت مجمــع بر عهده 
آقای ســعید حیدری بود کــه جنابان حســین ابراهیمي  و 
خانــم  غزالــه تیما در مقــام نظــار اول و دوم و آقای مهدي 
کریمي شــهربابک به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.
در ادامه بــا قرائت گزارش هیئت مدیره بــه مجمع مربوط به 
اهم فعالیت های صورت پذیرفته در طی ســال مالی منتهی به 
1397/12/29 و پس از اســتماع گزارش حســابرس و بازرس 
قانونی، مجمع-نشــینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورت های مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 با تقسیم 
ســود  630 ریالی به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.
به گفته ســکاندار مجموعه شرکت سیمان بجنورد با ظرفیت 
روزانــه5300 تن کلینکر و حدوداً 1/69 میلیون تن ســیمان 
در ســال و واقع شــدن در منطقة شــمال شــرق کشــور و 
وضعیــت عرضه و تقاضــا در این منطقه، مواجهــه با یکي از 

شــدیدترین بازارهاي رقابتي مي باشد . در چنین شرایطي ، شرکت سیمان بجنورد با توجه 
به اعتماد مشــتریان نســبت به شــرکت که داراي وجه تمایز کیفیت مطلوب و تنوع تولید 
مي باشــد توانســته ، ســهم خود در بازار رقابتي را حفظ کرده و مطابق برنامه عمل نماید .

مهنــدس کمــال صدیقــی مدیرمدبر مجموعــه در ابتدای گــزارش خود با اعــام اینکه 
شرکت خوشــبختانه در سال ســخت اقتصادی گذشــته ســال  یک میلیون و198 هزار 
و 603 تــن ســیمان تولید و تحویل مشــتریان داخلــی و خارجی خود داده اســت اضافه 
کردایــن مقدار نســبت بــه دوره مشــابه ، از رشــد 74 درصــدی برخوردار بوده اســت.
به گفته مدیرعامل شرکت به لحاظ موقعیت جغرافیایی کارخانه و به دلیل پایین بودن سرانه 
استفاده سیمان در استان خراسان شــمالی، بیش از 65 درصد سیمان تولیدی توسط سایر 
اســتان ها مصرف می شود و در همین راستا ودرجهت سود آوری مناسب مجموع 189.252 
تن سیمان به چهار کشور ترکمنستان، تاجیکستان، افغانستان و ازبکستان صادر گردیده است. 
مهندس صدیقی تنوع محصول، کیفیت باال، کادر متعهد و مجرب، وجود تجهیزات آزمایشگاهی 
پیشرفته و بهره گیری از اســتانداردهای بین المللی مدیریت کیفیت IMS را از مزیت های 
شرکت برشمرد و اضافه نمود  استقرار سیستم مدیریت ریسک و سیستم مدیریت دانش که در 
خدمت کار تیمی سیمان بجنورد است از دیگر  نقاط قوت و برجسته این مجموعه موفق میباشد. 
 مهندس صدیقی، افزایش رضایت مشتریان، توجه به درخواست های ذی نفعان باتداوم و پایدارسازی 
کسب و کار و سود آوری شرکت، مدیریت هزینه ها، مدیریت مصرف انرژی، افزایش بازدهی تولید و 
فرایندهای داخلی، پیشگیری از آلودگی محیط زیست و جلوگیری از وقوع رویدادهای ناشی از کار 
به عنوان بخشی از مسئولیت های اجتماعی را از اهم اهداف راهبردی سیمان بجنورد عنوان کرد.

پیام هیات مدیره
با یاري خداوند سبحان و تاش مدیران و کارکنان متعهد، توانمند و با انگیزه شرکت و پیگیري برنامه 
ها و اهداف استراتژیک و اعمال مدیریت هزینه ها و کاهش قیمت تمام شده، اجراي پروژه هاي 
بهبود، افزایش سهم بازار و افزایش سود آوري، سال مالي منتهي به 1397/12/29 به پایان رسید.
امید اســت با استفاده از رهنمودهاي ســهامداران محترم و با همت کارکنان پرتاش و بهره 
گیري از توانایي آنها، شرکت با افزایش میزان صادرات و افزایش سهم بازار، با توجه به کیفیت 

مطلوب و تنوع محصوالت و اعمال مدیریت انرژي، مدیریت منابع مالي، افزایش درآمد و کاهش 
هزینه ها و ارزش افزوده بیشــتر موفق به افزایش ســودآوري شــرکت در سال 1398 گردد.
همچنیــن امید اســت بــا کار و تاش بیشــتر و توجــه به همــه عوامل موثــر درون و 
برون ســازماني، بــه اهداف مــورد نظر، مطابــق برنامه راهبردي شــرکت نایــل گردیم.
مــرور کلی بر جایگاه شــرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در ســال مالی مورد گزارش
شرکت سیمان بجنورد با ظرفیت روزانه5300 تن کلینکر و حدوداً 1/69 میلیون تن سیمان 
در ســال و واقع شدن در منطقة شمال شرق کشور و وضعیت عرضه و تقاضا در این منطقه، 
مواجهه با یکي از شدیدترین بازارهاي رقابتي مي باشد . در چنین شرایطي ، شرکت سیمان 
بجنورد با توجه به اعتماد مشتریان نسبت به شرکت که داراي وجه تمایز کیفیت مطلوب و تنوع 
تولید مي باشد توانسته ، سهم خود در بازار رقابتي را حفظ کرده و مطابق برنامه عمل نماید .

بیان استراتژی شرکت:
در راســتاي سیاســت هاي هلدینگ ،شــرکت ســیمان بجنورد پس از انجــام مطالعات 
الزم و بــا همــکاري دفتــر مدیریــت و برنامه ریــزي و مطالعــات راهبــردي هلدینگ ، 
اقــدام به تهیه ســند راهبردي و تدوین اســتراتژي هاي خود به شــرح زیر نموده اســت:
- حفظ و افزایش سهم بازار داخلي و صادرات)حفظ کیفیت و بهبود آن ،تنوع تولید ،مهندسي 

فروش ،توسعه بازارهاي صادراتي و...(
- مدیریــت هزینه هــا و کاهش قیمت تمام شــده )افزایش 
راندمان تجهیزات ،کاهش توقفات ،بهینه سازي مصرف انرژي 
،تولید و فروش سیمان هاي آمیخته، مدیریت منابع مالي و ...(
- توجه به مســائل زیست محیطي و ایمني و بهداشت محیط

- توســعه ســرمایه انســاني و بهــره گیــري از نیروهــاي 
توانمنــد ،متعهــد و کاري ،توجــه بــه امــر آمــوزش و 
مشــارکت کارکنــان و ایجــاد ســامانه هــاي مدیریتــي

مرور کلي بر عملكرد شرکت :
شرکت در سال 1397 تقریباً به اهداف تعیین شدة خود دست 
یافته اســت و با جلب اعتماد مشــتریان و عرضة محصول با 
کیفیت ، موفق به تولید 1/172/430 تن کلینکر و 1/197/340  
تن ســیمان و فروش 1/192/584 تن ســیمان شــده است .
بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت براي سال مالي آتي :
پــس از تدوین ســند راهبــردي چشــم انداز، شــرکت در 
نظر دارد پس از طي مســیر تعالي ، در ســال 1400 به بهترین ســازمان از نظر اســتفاده 
بهینــه از منابع در اختیار در جهت حداکثر ســود آوري و در نتیجــه پایداري و خوش نامي 
در ســطح کشــور تبدیل گردد که در همین راســتا برنامة شرکت در ســال 1398 تولید 
و فــروش حــدوداً 1/150 میلیون تــن ســیمان در بازارهاي داخلي و خارجي مي باشــد.

برنامه هاي آینده شرکت
گسترش بازارهاي فروش محصوالت:

 برنامة شرکت در ســال 1398 تولید و فروش حدوداً 1/020میلیون تن سیمان در بازارهاي 
داخلي و خارجي و حرکت در راستاي اهداف ، برنامه ها و استراتژي تعریف شده خود مي باشد

بودجه سال مالي 1398 :
بودجه سال مالي 1398 شرکت با تولید 950 هزار تن کلینکر و 1/020هزار تن سیمان تنظیم 
گردیده است که پیش بیني مي شود 900 هزار تن سیمان در بازار داخلي و 120 هزار تن به 

خارج از کشور عرضه شود .
درآمــد حاصل از صــادرات رقمي بالغ بــر 175/326  میلیون ریال برآورد گردیده اســت.
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دوده صنعتی پُرتالش
پایدار در بازار جهانی ، افتخار سرزمین آریایی

نی
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رو 
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هنــر نــاب مدیریــت در گــذراز طوفــان زیان دهی و رســیدن به ســاحل ســوددهی                                                                                                                                           
وقتــی بــه تاالر هتل هما رســیدم از شــوق تاشــگران برای تعالی شــرکت دســت به 
دعا گشــودم نــه برای چند ســهم خود بل بــرای پایداری شــرکتی که هــم کارآفرین 
اســت و هــم چرخه صنعــت را به گــردش در می آورد. تیــم مدیریت ارشــد مجموعه 
درایــت و عقانیت را به کار بســته و آن عرضه کرده اند که شــوق تقدیــر از آنها با طنین 
صلوات پرشــمار مجمع نشــینان دوچندان فضــای تاالر را عطراگین ســاخت. خدا قوت.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت دوده صنعتی پارس)سهامی عام( مورخ 
1398/2/22 در محل هتل هما تهران برگزار گردید.  در این مجمع که با حضور 80/58 درصدی 
سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس 
و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای محمد علي ترحمي امیري بود، که 
جنابان یاسر بذرگر و سلیمان سلطاني در مقام نظار اول و دوم و آقای  علیرضا نبئي به عنوان 
دبیر مجمع انتخاب گردیدند. درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم 
فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 1397/12/29 و پس از استماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای 
مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 و با تقسیم سود 50 ریال به کار خود پایان دادند.

علیرضا نبئی مدیر توانمند و کاربلد شرکت در ابتدای گزارش جامع خود با اعام اینکه دوده 
صنعتی پارس با داشتن حدود 29 درصد سهم بازار داخلی ، با کیفیت ترین دوده صنعتی برای 
صنایع الستیک سازی ، قطعه سازی و سایر صنایع مرتبط را تولید می نمایدافزود در سال 
مالی مورد گزارش به طبع حال و روز اقتصادی کشور شرکت نیز دچار سختی ها و معضاتی 
در تولید و فروش محصوالت خود گردید هرچند با اتخاذ تدابیر موثر مدیریتی سعی کردیم 
حداقل مشکات بر کارمان تاثیر بگذارد که این مهم را مدیون تاش خستگی ناپذیر تمام ارکان 
مجموعه از کازگران زحمتکش خطوط تولیدی تا درایت و حمایت اعضای هیات مدیره و نهاد 
های باال دستی بوده و هستیم . به گفته این مدیر خوش فکر با توجه به مشکات فعالیت های 
این شرکت در نیمسال اول ، در نیمسال دوم سال 97 با تغییر در شیوه تامین مواد اولیه وخرید 
از شرکتهای تولیدی وبرنامه ریزی دقیق جهت  تامین قطعات و انجام به موقع اورهال سالیانه ، 
شــرکت توانست  مشکات تولید را برطرف و خطوط تولید خود را در دوفاز وارد مدار کند .

سکاندار مجموعه  در ادامه با اشاره به اصاح شیوه قیمت گذاری ، خریدمواد اولیه و  فروش 
محصوالت اضافه نمود و تصریح کرد که این شرکت با انجام این اصاحات جهت شفاف سازی 
هر چه بیشتر، طبق سیاست های هلدینگ شستا و piic  گام برداشته و درتحقق  این وظیفه  

تاش خواهد نمود .
مهندس علیرضا نبئی همچنین با اشــاره به رشــد سود آوری شــرکت در سال مالی مورد 
گزارش اضافه کرد شــرکت در ســال گذشته توانست ضمن افزایش ســرمایه حدود 300 
درصــدی ، زیان انباشــت خود را جبران وســود قابل توجهی برای ســهامداران کســب 
نمایــد . بــه گفته وی اهتمــام جدی مدیریت ارشــد به مقوله صیانت از محیط زیســت 
نیز باعث شــد شــرکت در باب صنعت سبز جزو پیشرو و پیشــگامان در این عرصه باشد.

مدیر عامل شرکت دوده صنعتی پارس در انتهای مجمع ساالنه با تاکید بر رعایت اصل  شفافیت 
و قانونمندی شرکت و همدلی وتاش همکاران خود در واحد های مختلف و استفاده از  ظرفیت 
ها ی داخلی افزود با توجه به پتانسیل باال و نقاط قوت و تمایز، دوده صنعتی پارس به جهت تامین 
منافع سهامداران ، باتولیدات کیفی خود و تامین مواد اولیه صنایع الستیکی داخلی و  صنایع 
قطعه سازی  در راستای  و تحقق شعار سال 98 »رونق تولید«بیش از پیش گام خواهد برداشت.

نكات مهم مجمع دوده صنعتی
*در سال 97 به ازای تولید هر واحد دوده، 2/5 روز ذخیره روغن وجود داشت که این میزان 

در سال 98 به 25 روز ذخیره روغن افزایش یافته است.
*در ســال گذشــته 21 میلیارد از بدهی های شرکت پرداخت شــد. 20 میلیارد از بدهی 
مذکــور در 6 ماهه دوم ســال پرداخــت گردید. از این میزان بدهــی 5 میلیارد آن متعلق 
به شــرکت های برق و گاز بود که در مقاطعی باعث قطعی برق کارخانه نیز شــده بود. با 
کاهش سطح بدهی ها، شرکت آمادگی دریافت تسهیات با نرخ حدود 18 درصد می باشد.

*موجودی کاالی پایان سال 96، 10 میلیارد تومان و موجودی کاالی در پایان سال 97، 25 میلیارد 
تومان بوده است. در واقع بخشی از خریدهای مواد اولیه در سال جاری در سال گذشته اتفاق افتاده است.

*استراتژی فروش شرکت در نیمه دوم سال جاری که شامل حذف قرارداد با قیمت فیکس 
محصول و جایگزینی آن با استراتژی فروش محصول به قیمت روز باعث شد اثرات تورمی و اثر 
افزایش نرخ دالر به سود شرکت لحاظ گردد. این استراتژی در سال 98 نیز باپرجا خواهد بود.

پیام هیات مدیره
در ســال 97 علیرغم تمامی مشکات موجود در بخش صنعت شامل عدم وجود نقدینگی 
کافی، نوسانات نرخ ارز و مواد اولیه، بدهی چندمیلیاردی، قطع برق و سایر موارد، با توکل بر 
ایزد متعال و بهره گیری از تاش، تجربه، تخصص و همت مدیران و کارکنان عزیز شــرکت 
شاهد استمرار تولید و رشد سود آوری شرکت بوده ایم. فعالیت در فضای رقابتی شدید بازار 
دوده مســتلزم اهتمام به مشتری مداری، دستیابی به بهای تمام شده مناسب و ارایه قیمت 
های رقابتی در بازار می باشد که برای رسیدن به این امر مهم ، دانش و تجربه همه پرسنل و 
تمامی برنامه ریزی ها را جهت یافتن ترکیب مناسب خوراک اصلی به منظور بهبود در ضریب 
مصرف مواد اولیه، کاهش ضریب مصرف حامل های انرژی و توجه ویژه به کیفیت محصوالت، 
جهت دستیابی به سهم بیشتر بازار و همچنین توجه ویژه به مشتری مداری بکار گمارده ایم.
تولید بالغ بر 25000 تن محصول )همانند سال 96(، استفاده از ظرفیت های تولید جهت کاهش 
هزینه های جذب نشده ، افزایش حاشیه سود و تبدیل زیان انباشته به سودف افزایش سرمایه 
295 درصدی از محل تجدید ارزیابی داراییها، خارج شدن شرکت از شمول ماده 141 قانون 
تجارت و بهبود ساختار ترازنامه و حقوق صاحبان سهام از جمله مهمترین بخشهای عملکردی 
شرکت در سال 97 بوده که عمده این دستاوردها در شش ماهه دوم سال 97 محقق شده است. 
هیات مدیره شــرکت دوده صنعتی پارس اعتقاد دارد در ســال 1398 با ایجاد محیطی با 
ثبــات در کســب و کار و اجرای طــرح های توســعه ای از ظرفیت های ایجاد شــده در 
صنایع تایر و قطعه ســازی در جهت پیشــبرد اهداف برنامه و بودجه استفاده نماید که در 
این مورد نیازمند مســاعدت، همراهی و توحه بیشــتر ســهامداران محترم خواهیم شــد. 
هیات مدیره شــرکت مصمم است در ســال 1398 که رهبر معظم انقاب آن را سال رونق 
تولیــد داخل نامگذاری کــرده اند، تولید خود را با افزایش حــدود 11 درصدی به 28000 
تن برســاند و در جهت حفظ و دستیابی به سهم بیشتر بازار داخلی و خارجی اقدام نماید.
شفاف سازی بیشتر فرایند خرید مواد اولیه و فروش محصوالت، مدیریت هزینه ها در همه 
بخش ها و استفاده بهینه از سرمایه انسانی و نیز تجهیزات و منابع مالی از دیگر محورهای 
اصلی شــرکت دوده صنعتی در سال 98 می باشــد که امیدواریم به یاری خداوند متعال و 
تاش و کوشش همکاران ارجمند و همراهی همه سهامداران محترم محقق گردد. انشااهلل.

اهم برنامه های شرکت در سال 1397 بشرح ذیل می باشد:
1- استمرار حضور شرکت در بازار داخلی و تاش در جهت افزایش سهم بازار با توجه به روند 

رشد سهم بازار شرکت در سال 1398
2- انعقاد قرارداد و همکاری مستمر با مشتریان به منظور تداوم تولید و بهبود در محصوالت 
تولیــدی مطابق با اســتانداردهای بین المللی جهت صنایع تایرســازی و قطعه ســازی .
3- همکاری با واحدهای دانشگاهی جهت بهینه سازی فعالیت های شرکت و محصوالت تولیدی.
4- مطالعــات وتحقیقات الزم جهت رســیدن بــه ترکیب ایــده آل و ارزان خوراک اصلی 
مصرف جهت رســیدن به بهای تمام شده مناســب با حداکثر کیفیت محصوالت تولیدی.

5- اجرای برنامه الزم در جهت کاهش شاخص مصرف حاملهای انرژی.
6- ارائــه خدمات قبل و پس از فروش به منظور ارتقاء ســطح کمی و کیفی تولید مصرف 

کنندگان و اخذ رضایت آنان.
7- انجــام ممیزی هــای دوره ای توســط مشــتریان )تایرســاز و قطعه ســاز( و توجه 
به خواســته هــا و موارد بهبــود عنوان شــده از طرف آنــان و رعایت مشــتری مداری.
8- شرکت در نمایشگاه های تخصصی در طول سال 1398 و عرضه محصوالت تولیدی و فروش.
9- افزایــش تولیــد محصــوالت مرغوب برای مشــتریان حســاس قطعه ســازی با نام 
)N-550 P-TYPE( کــه مــورد اســتقبال مشــتریان قطعه ســاز قرار گرفته اســت.
10- حذف تدریجی واســطه ها از بازار دوده از طریق فروش مســتقیم به تولیدکنندگان.
11- تاش جهت تامین مواد اولیه از تولیدکنندگان و مراکز اصلی بطور مستقیم و تامین اعتبار آن
12- توجه به بازارهای صادراتی و انجام صادرات بخشــی از محصوالت تولیدی به بازارهای 

هند، ترکیه واروپا.
13- اجــرای پروژه های اســتراتژیک در زمینه ارتقاء تکنولــوژی راکتورها، بهبود کیفیت 

محصوالت هارد و سافت و بازیافت انرژهای حرارتی.
14- پیگیری طرح واردات مواد اولیه )CVFS( با قیمت و حجم مناسب.

15- انجام ممیزی های سیستم های IMS توسط شرکت های CB معتبر.
16- استقرار سیستم مدیریت انرژی بر مبنای 50001ISO -2011 و اخذ گواهی نامه از CB معتبر.
17- افزایش مقدار تولید ســالنامه محصوالت از 25135 تن به 28000 تن در سال 1398.
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آهن و فوالد ارفع؛سبقت از پیش بیني ها
شاهکار مهندس خیاط در روزهاي سخت جنگ اقتصادي

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت آهن و فوالد ارفع)سهامی عام( 
مورخ 1398/2/25 در محل مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی، 
سالن تاش برگزار گردید. در این مجمع که با حضور 93/18 درصدی سهامداران 
حقیقــی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 
حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقای مرتضی 
علــی اکبری بود، که جنابان غامرضا عظیم نژاد ومحمد جمالي حســن جاني در 
مقام نظار اول و دوم و آقای علیرضا خیاط به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه بــا قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمــع مربوط به اهــم فعالیتهای 
صــورت پذیرفته در طی ســال مالی منتهی به 1397/12/29 و پس از اســتماع 
گــزارش حســابرس و بــازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلــوات خود 
ضمــن  تصویب صورتهــای مالی و تنفیذ معامات مشــمول مــاده زططز129 
و بــا تقســیم ســود 1000 ریالی به ازای هر ســهم بــه کار خود پایــان دادند.

بنــا به گزارش مهنــدس خیاط ســکاندار مجموعه آهن و فــوالد ارفع محصول 
اصلی تولیدی شــرکت، شــمش فوالد است که طی ســال 96، 802 هزار تن از 
ایــن محصول تولید کرد و برای ســال مالی 97 این مقدار را بــه 853 هزار تن)6 
درصد از تولید کشــور(  افزایش داده اســت . محصول دیگر که به عنوان محصول 
میانی جهت تولید شــمش فوالد مصرف می کند، آهن اســفنجی )DI( اســت.

در حالی که ظرفیت اسمی »ارفع« برای تولید این محصول سالیانه 800 هزار تن 
است در ســال قبل 850 هزار تن از این محصول تولید کرد و برای سال مالی 97 
این مقدار را به 866 هزار تن )3 درصد تولید کشــور( افزایش داد. از ســوی دیگر، 
برای ســال 99 پیش بینی شده با اتمام پروژه ها، مقدار تولید آهن اسفنجی را به 
1/2 میلیون تن و مقدار تولید شــمش فوالدی را به یک میلیون تن افزایش دهد.
در مبحث فروش نیز در گزارش ها قید گردیده است که مجموع مبلغ فروش شرکت 
در ســال مالی 96 حدود 1.34 هزار میلیارد تومان بوده که برای سال مالی 97 به 

2.62 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
کنترل هزینه های تولید، بهینه سازی امور، سیاست ورزی صحیح در ترکیب فروش 
داخلی و خارجی از دیگر نکات برجسته و دستاوردهای شرکت در سال گذشته بوده است.

شــایان ذکر است شرکت آهن و فوالد ارفع که در سال مالی منتهی به اسفند 96 
با ســرمایه 300 میلیارد تومانی به ازای هر ســهم 893 ریال سود داشت، در سال 
مالی 97 و با ســرمایه 600 میلیارد تومانی موفق شــده 1110 ریال سود به ازای 
هر ســهم محقق کند)افزایش 149 درصدی سود خالص نسبت به سال مالی 96(. 
از مهمترین دالیل افزایش سود این شرکت در سال مالی 97 می توان به رشد 96 
درصــدی مبلغ فروش در مقابل افزایش 82 درصدی بهای تمام شــده که موجب 
شده سود ناخالص برای سال مالی 97 با افزایش 138 درصدی نسبت به سال 96 
همراه شود، رشد 82 درصدی سایر درآمدهای عملیاتی نسبت به سال مالی 96 و 
رشــد 60 درصدی درآمدهای ســرمایه گذاری نسبت به سال مالی 96 اشاره کرد.
به گفته مهندس خیاط از جمله طرح های توســعه شــرکت تولیــد واحد آهن 
اســفنجی به میزان 1/2 میلیون تن با هزینه پیش بینی شــده 26 میلیون یورو و 
تولید شــمش فوالد به میزان 1/050 تن با هزینه پیش بینی شده 9 میلیون یورو 
می باشد که شرکت پیش بینی می کند این طرح تا دو سال آینده به نتیجه برسد. 
شــرکت در ســال 97 الکترود گرافیتی الزم را خریداری کرده است و در سال 98 
مشکل موجودی نخواهد داشت.و همچنین شــرکت برنامه افزایش سرمایه 100 

درصد را در سال 98 در نظر دارد.

شــرکت )ارفع( باتوجه به پتانسیل باالي خود و تدبیر مدیران کاربلدش جزو 100 
شرکت برتر کشور بوده  و در مقام ششمین مجتمع تولیدکننده  آهن و فوالد کشور 
در سال مالي مورد گزارش خود علیرغم همه معضات از شرایط تحریم و صادرات 
گرفته تا مشکات ارزي و قراردادي  توانسته با یک دست پُر و عملکرد مالي فزونتر 
از پیش بیني و برنامه ها ي از پیش تعیین شــده برگ زریني را در تاریخ فعالیت 
هاي شرکت رقم بزند. شایان ذکر است در سال مالي مورد گزارش با تولید 20درصد 
فراتر از ظرفیت نامي براي نخستین بار در تاریخ شرکت ارفع به باالترین میزان تولید 
ماهیانه شمش فوالدي دست یافت . استقرار ، تکمیل و بهبود فرایندهاي کسب وکار 
سازمان به طور روتین و مستمر در جهت بهینه سازي امور از استراتژي هاي اصلي 
تیم مدیریت مهندس خیاط در طول سکانداریش در مجموعه بوده که منشاء تحوالت 
مثبت و کســب افتخارات متعدد براي مجموعه و این مدیر خوشــفکر بوده است.
بررســی نسبت های ســود آوری فوالد ارفع نشان می دهد حاشــیه سود ناخالص 
شــرکت از 24 درصد در ســال 96 به 29 درصد و حاشیه ســود عملیاتی از 24 
درصد به 25 درصد و در نهایت ســود خالص شــرکت از 20 درصد به 25 درصد 
افزایش پیدا کرده اســت کــه در واقع نشــان می دهد در ســال 96، معادل 20 
درصد از فروش شــرکت ســود خالص بوده اما در ســال 97، با رشــد قابل توجه 
حاشیه ســود خالص، 25 درصد از فروش شرکت را سود خالص تشکیل می دهد.
فــوالد ارفع با فروش شــمش فــوالدی در بازار داخلــی و خارج فعالیــت دارد.
تولیــدات ارفــع از یک میلیون و 652 هزار تن تولید در ســال 96 با رشــد چهار 
درصــدی تولیدات شــرکت را بــه یک میلیون و 718 هزار تن رســانده اســت.

میزان فروش فوالد ارفع نیز از 782 هزار تن در ســال 96 به 909 هزار تن در سال 
97 رسیده است.

عــاوه بر مقدار تولید و فروش، نرخ فروش شــرکت با رشــد 68 درصدی همراه 
بوده اســت که نتیجه این موضوع افزایش 96 درصدی درآمد شــرکت بوده است.
با توجه به شرایط تحریمی در صورت کند شدن روند صادرات و بخش فروش صادراتی 
شرکت با مشکل مواجه خواهد شد، از طرفی تنش های بین چین و آمریکا در روزهای 
اخیر علی رغم مذاکرات خوش بینانه انجام گرفته نمایی تیره و تار به خود گرفته که همه 
این عوامل می تواند چشم انداز فروش و نرخ فروش در فوالد را با مشکل مواجه کند.

پیام هیات مدیره 
هیــات مدیره و کارکنان شــرکت ضمن خوشــامدگویي و خیر مقــدم به کلیه 
ســهامداران محترم و نمایندگان ایشان و نماینده محترم ســازمان بورس و اوراق 
بهادر ، بازرس محترم قانوني و کلیه مهمانان عزیز ســپاس خود را از ســهامداران 
محتــرم که همواره در کنار و حامي شــرکت بــوده اند ابراز و به منظور روشــن 
ساختن وضعیت عمومي شرکت موارد قابل توجه را در ادامه به اطاع مي رساند .

بیان استراتژي شرکت 
چشم انداز و ماموریت: 

بــا اســتعانت از خداونــد متعال و تکیه بــر منابع انســاني کار آمــد، ماموریت 
اصلــي شــرکت و همچنین چشــم انداز ســال آتي به شــرح ذیل می باشــد:

- تولید 880 هزار تن شمش فوالدي برای سال 98
- اهتمام برای پیشبرد برنامه های توسعه ای شرکت تا بیش از دو برابر ظرفیت فعلی 

و در دو فاز مجزا:
- فــاز اول: افزایش ظرفیت تولید آهن اســفنجی و شــمش فوالدی زیر ســقف 
تا عبور از تولید 1 میلیون تن شــمش با عنوان اســتراتژی میان مدیت توســعه.

18



 پُرتیراژترین نشریه اقتصادی کشور | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  101 | اردیبهشت   مــاه  1398 |19

- فاز دوم: افزایش ظرفیت تولید شرکت با توجه به پتانسیلهای موجود از طریق ایجاد 
یک واحد تولیدی جدید به عنوان برنامه بلند مدت توسعه .

در کنار آن حفظ اصول اخاقي وکرامت انساني،کار آمدي، مشتري مداري و بهبود مستمر 
سرلوحه امور شرکت خواهد بود. با رعایت اصول اساسي یاد شده ، تامین نیاز واحدهاي 
نورد و ایجاد ارزش پایدار براي سهامداران و افزایش بهره وري در تولید و افزایش انگیزه 
کارکنان در جهت پیشبرد اهداف عالیه سازمان از دیگر ماموریتهاي شرکت مي باشد. 

مرور کلي بر عملكرد شرکت و دستاوردهاي مهم در سال1397 
در ســال مــورد گزارش شــرکت آهن و فــوالد ارفع بــه منظور حضــور موثر 
در صنعــت فــوالد اقدامــات بســزایي انجــام داده اســت که دســتاوردهاي 
حاصــل بــه شــرح زیــر بــه اســتحضار ســهامداران محتــرم مــي رســد : 
-  گذر از ظرفیت اســمي و دستیابي به تولید 853/309 هزار تن در تولید شمش 

فوالدي در سال 1397
-  فروش 909/002 تن شمش فوالدي )صادراتی 173/656 تن، داخلی 735/345 تن(
- گذر از ظرفیت اسمی تولید آهن اسفنجی با تولید 865/974 تن به منظور استفاده 
بیشتر از آهن اسفنجی داخلی برای کاهش هر چه بیشتر قیمت تمام شده محصول نهایی.

- تعییــن تکلیف بدهــي ارزي شــرکت از طریق تنظیــم تفاهم نامــه با بانک 
صنعــت و معــدن و تســویه نهایــی بدهــي ارزی بــا یــوروی 27000 ریالی
- افزایش تولید در طول سال و حرکت به سمت دستیابي به ظرفیت باالتر از ظرفیت 

اسمي تولید
- اجــرا و تدویــن پــروژه شناســایي و مــدل ســازي فرایندهــاي شــرکت 
- کاهش هزینه هاي بهره برداري با تشکیل دفتر فني وبرنامه ریزی تولید و نظارت 

مستمر بر روند فعالیتها
- انجام تعمیرات اساسی دوره ای واحد احیائ مستقیم و فوالد سازی و کاهش در توقفات

- تامیــن مواد اولیه ، قطعات یدکــي و رزرو براي تجهیزات اصلي مورد نیاز جهت 
اطمینان و تثبیت تولید

- بهره برداری از تصفیه خانه پساب فوالد سازي جهت جلوگیري از آلودگي محیط زیست و 
همچنین تداوم اقدامات الزم برای صرفه جویي در مصرف آب از طریق بازیافت آب مصرفي

- ممیزي گواهینامه هاي استاندارد و ایزوهاي موجود جهت حفظ و ارتقاي شرایط 
شامل استانداردهاي ایزو 9001 در خصوص فرایندهاي سازماني و ایزو 14001 در 
خصوص ایمني و بهداشت و ایزو 18001 در خصوص مسائل زیست محیطي و اخذ 

گواهینامه  مدیریت جامع اچ اس ای
- ادامه عملیات اجرایي پیاده ســازي سیستمهاي یکپارچه ( عملیاتی و مدیریتی( 
در کلیه بخشــهاي شــرکت اعم از برنامه ریــزي تولید، تعمیرات ، سفارشــات 
و انبارهــا ، خریــد و تــدارکات ، فروش و بخشــهاي مختلف مالــي و اقتصادي
- تولیدفوالد هاي کیفي و کم آلیاژی جهت افزایش بهره وری و ســود آوری بیشتر

برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت براي سال مالي آتي 
تامین و تدارك بهینه خرید و سفارشات

-   تامین گندله مصرفي به میزان حدود 1/16 میلیون تن از گندله سازي چادرملو 
و عندالزوم از واحدهاي مشابه دیگر. 

-  تامین آهن اسفنجي مورد نیاز کارخانه از واحدهاي تولیدي مجاور جهت دستیابي 
به ظرفیت اسمي و گذر از ظرفیت اسمي تولید شمش

- آمادگــي بــراي تامیــن قراضــه آهن فرآوري شــده تا ســقف 37 هــزار تن
- برنامه ریزي خرید و سفارش به هنگام الکترود ، فروآلیاژها و سایر مواد مورد نیاز تولید

افزایش توان تولید عملي کارخانه
- حفــظ تولید بــاالي آهــن اســفنجي و تولید آهن اســفنجي کیفــي مورد 
نیــاز واحــد فوالدســازي جهــت کاهــش مصــرف انــرژي و ایجاد ســرباره
- افزایــش ظرفیــت تولید آهن اســفنجی به میــزان 1/2 میلیون تن در ســال
- افزایــش ظرفیــت تولید واحد فوالدســازي تا میزان یک میلیون تن در ســال

ارتقاي سیاست هاي فروش و بازاریابی
- فروش یک میلیون تن شمش فوالدي تولیدي

- ارائــه خدمــات آزمایشــگاهی و فــروش مــازاد تولیــد محصــوالت جانبی
- تــداوم حضــور در بازارهــاي خارجــی جهــت راهیابــی بــه بازار صــادرات 
باثبــات بــا توجــه بــه تحــرک ایجــاد شــده در بازارهــاي بیــن المللــی

تكمیل و راه اندازي بخشهاي تكمیلی خطوط تولیدي
- وارد کردن آب اســتحصالی از چاههاي حفر شــده و تاسیســات ایجاد شــده 
در دشــت ســیاهکوه به عنوان منبع دوم تامین آب مورد نیاز واحد فوالدســازي

- تکمیــل زنجیــره انتقــال مــواد اولیــه و محصــول از طریــق نــوار نقالــه 
-  اصاح بخشهاي سرباره و ایجاد اصاحاتی در واحد احیاء و فوالدسازي جهت افزایش 
ظرفیت تولید واحد احیاء به میزان 1/2 میلیون تن و واحد فوالد به میزان یک میلیون تن 
-  بازیابی سرباره و خرسکها و ضایعات حاصل از عملیات تولیدجهت کاهش خرید 

قراضه مورد نیاز
برنامه هاي آینده شرکت

-  افزایش تولید جهت رســیدن به ظرفیت 1/2 میلیون تن در واحد احیاء و یک 
میلیون تن در واحد فوالد سازي

-  کاهــش هزینه هاي تولیــد از طریق خریدهاي اقتصــادي از تامین کنندگان 
اصلــي و کاهش مصارف مواد اولیه از طریق بکارگیري روشــهاي تولید مناســب
- ارتقــاي کیفیــت محصــوالت ، بهبــود مســتمر و تولید فوالدهــاي کیفي

- اهتمام به تولید پاک و حفظ محیط زیست 
-  بهــره برداري از بخش هاي تکمیل شــده از جمله خط انتقال آب ســیاهکوه

-  تــداوم افزایــش بهــره وري و کاهــش هزینه ها در قســمت هــاي مختلف 
- تــداوم حضور بیشــتر در بازارهاي خارجي جهت فروش محصوالت به ســبب 

جستجوي بازارهاي باثبات
- اصاح ساختار مالي از طریق افزایش سرمایه 

-  حفــظ نیروي انســاني ماهــر و آموزش دیــده و اســتفاده از نیروهاي موجود
-  ارتقاي دانش فني و حرفه اي کارکنان
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پیشرو در کیفیت و کمیت فروش
سیمان سفید نی ریز برگزیده صنعت سبز

لج
 خ
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مه

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان سفید نی ریز)سهامی عام( مورخ 
1398/02/18 در محل سالن آمفی تئاتر شرکت بین المللی بازرسی کاالی تجاری برگزار گردید. 
در ایــن مجمع که با حضور 95/05 درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای ســعید حیدری بود، که جنابان محســن کاه کج و کیاوش صافی در 
مقام نظار اول و دوم و آقای ســید علیرضا حمیدي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گــزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی ســال مالی منتهی به 1397/12/29 و پس از اســتماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات 
مشــمول ماده 129 و با تقسیم ســود 920 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
مهندس داود اکبري مدیر عامل شــرکت سیمان ســفید ني ریز ،در ایتدای گزارش خود 
به مجمع با اشــاره به سابقه 23 ساله شــرکت تولید و فروش سیمان سفید افزود: در سال 
گذشــته ، 42 درصد سیمان تولیدی این شــرکت به قطر،23 درصد به امارات ، 15 درصد 
به عراق ، 8 درصد به کره جنوبی و مابقی به 12 کشور دیگر صادر شد. وی ادامه داد: سال 
گذشــته عاوه بر پرداخت سود سهام مصوب مجمع 96 به ســهامداران جزء ، 80 درصد 
مبلغ سود ســهامداران عمده که از ســال 1393 تا 1396 پرداخت نشــده بود، از طریق 

افزایش ســرمایه و آورده نقدی توسط شرکت پرداخت شد. 
وی  افزایش سرمایه از 50 میلیارد ریال به 100 میلیارد ریال از 
محل مطالبات حال شده و آورده نقدی را جزء مهم ترین اقدام 
انجام شده در ســال 97برشمرد و خاطرنشان کرد: در زمینه 
فروش صادراتی و داخلی علی رغم حضور رقبا و تولیدکنندگان 
جدید و همچنین مشکات موجود در بخش حمل و نقل ، در 
سال 97 صادرات سیمان و کلینکر به 16 کشور صورت پذیرفت.

مدیر توانمند و با سابقه شرکت با اشاره به افزایش 62 درصدی نرخ 
حمل و نقل در 3 مقطع سال 97 افزود: در سال 98 بهینه سازی 
و مدیریت اثر بخش هزینه ها در دستور کار قرار گرفته است.

پیام هیات مدیره
بیست و سومین ســال فعالیت شرکت سیمان سفید نی ریز 
را در ســالی که بــه نامحمایت از کاالی ایرانــی مزین بود با 
موفقیت به پایان رسید. در این سال تحویل سیمان و کلینکر 
با توجه به شرایط بازار نسبت به سال 96 به میزان 17 درصد 
کاهش یافت و در بخش اشتغال نیز با عنایت به بازنشستگی 

10 نفر از همکاران، نیــروي جدید با توجه به 
چارت ســازماني و نیاز شــرکت جذب گردید.
مدیران شــرکت با برنامه ریزي دقیق و همت 
و تاش کارگران، تکنســین ها، کارشناســان 
و مدیران مجموعه توانســتند ســال موفقی را 
پشت ســر بگذرانند و عملکرد قابل قبولی ارائه 
نمایند درایــن موفقیت حمایت ســهامداران 

گرامی نقش موثري داشــته اســت. در این ســال دو سیاســت مهم و اصولی مورد تاکید 
هیــات مدیره قرار گرفت و همکاران ما در جهت اجــرای آن برنامه ریزي و تاش نمودند.

1- باال بردن کیفیت و کمیت فروش
2- کاهش بهاي تمام شده

در بخش فــروش داخلی و صادراتي علیرغم حضور رقبا و تولیدکنندگان جدید ســیمان 
ســفید و همچنین مشکات موجود در بخش حمل و نقل با برگزاري جلسات و هماهنگي 
هاي انجام شــده با رقبا ، قیمت ســیمان داخلي در اواســط آذر مــاه افزایش و در بخش 
صــادرات نیز قیمــت هاي صادرات مدیریــت گردید و صادرات ســیمان و کلینکر نیز به 
چهارده کشــور صورت گرفت. در مجموع علیرغم کاهش تناژ تحویل سیمان و کلینکر به 
میزان 17 درصد نســبت به ســال 96 ، درآمد حاصل از فــروش 2 درصد افزایش یافت .

مدیریت زمان تعمیرات اساسي با زمان پیک مصرف برق که باعث اخد تخفیف از شرکت برق 
منطقه اي بمیزان 564 ریال گردیده است . اخد تسهیات ارزان قیمت از بانک توسعه صادرات 
در جهــت کاهش هزینه هاي مالي . مدیریت نقدینگي شــرکت بنحوي که مجبور به اخد 
تسهیات گران قیمت نشویم. عاوه بر پرداخت سود سهام مصوب مجمع 96 به سهامدران 
جزء ، 60 درصد مبلغ ســود ســهام سهامداران عمده نیز تا پایان سال 97 پرداخت گردید.
در سال 97 نیز استراتژي شرکت مورد بازبیني قرار گرفت که درآن موارد مهمي همچون مدیریت

اثربخش هزینه ها ، ارتقا کیفیت ، گسترش بارارهاي صادراتي ، کاهش مصرف انرژي ، کاهش 
مصرف آب مورد تاکید قرار گرفته است.

بــر خود الزم مــی دانم در حضور ســهامداران محتــرم از کلیه مدیران ، کارشناســان ، 
کارکنان و کارگران عزیز شــرکت به دلیل عملکرد مطلوب در ســال 97 تشکر و قدردانی 
نماییم و از ســهامداران گرانقدر به دلیل حمایـــت بی دریغ و اطمینانــی که به مدیران 
شــرکت داشته اند سپاسگذاري نموده و به تمامی ذی نفعان و سهامداران عزیز درخصوص 
تــداوم رونــد بهبود و ارتقائ روز افزون شــرکت در ســال 98 اطمینان خاطر بخشــیم.

برنامه هاي آتي شرکت :
- بهینه ســازي ظرفیت آســیاب مواد خام با تصحیح شارژ و تعویض الینر * خرید ونصب 
گار آناالیزر جهت ســیکلون 5 *  اصاح و تقویت اســتراکچر الکتروفیلتر اصلي *  انجام 
کارهاي اکتشــافي بر روي معدن کائولن بشــنه به وسعت حداقل 2 هکتار *  بهینه ساري 
داکتینگ تهویه هواي زیر سیلوي مواد خام *  نصب گرافیت بر روي کفگردهاي کوره و کولر 
*  طراحي ،ســاخت و نصب اســتراکچر باالنسیر نوار نقاله 1018 *  خرید ونصب سیستم 
توزین کلینکر *  طراحي،ساخت ونصب درب کشویي جهت سوله بارگیري صادرات * تجهیز 
انبار پاکت به سیستم اطفاي حریق * تجهیز سیستم نرم افزاري همکاران سیستم به دستگاه 
چاپ بارکد و اسکنر بارکد * مرتفع نمودن سقف قسمت روغن ها و گریس هاي انبار مرکزي
* نصب دوربین در اتاقها و پســت هاي برق *  تعویض اتاق 
و بهســازي وضعیت خودروي آمبوالنس * تجهیز ساختمان 
) IT اداري به سیســتم اعان حریق ) حداقل اتاق ســرور و
* ترمیم و عایق کاري بدنه کاندیشن تاور به علت پوسیدگي 
*  تعویض مخروطــي کولر وغلطک ایســتگاه ورودي کولر 
*  تعویــض تیوپ دســت اه X-Ray *  تولید مات رنگي
*  نصب سیســتم آناین مانیتورینگ گازها بر روي دودکش 
اصلي)تحقق اســتاندارد خروجي دودکش ها و پایش آناین 
مانیتورینگ( *  تغییر سیســتم هواي گرم مقره هاي الکترو 
فیلتر اصلي در جهت ایجاد فشــار مثبت *  بهسازي سیستم 
آبیاري قطره اي در بخش فضاي سبز * ارتقاي سطح فرهنگ 
زیســت محیطي جامعه در راستاي ایفاي نقش مسئولیتهاي 
اجتماعي( فرهنگ ســازي در مناســبتهاي مختلف زیست 
محیطــي به صورت نصب بنر ، چاپ آگهي ، ارســال پیامک 
انبوه ،زبرگزاري ســمینار ها و...( * ترمیم ســتون هاي بتني 
فونداســیون کوره * اصاح مســیر ورودي کارخانه با توجه 
به قرار گرفتــن بلوار در جــاده اصلي * بهینه 
ســازي و اصاح ســاختار الکتروفیلتر کولر * 
خریــداري و نصب San Storage جهت بهینه 
ســازي اســتفاده از حافظه و باال بردن امنیت 
نگهداري از اطاعات * بروز رســاني تجهیزات 
تابلوهاي توزیع برق داخلي * تکمیل سیســتم 
ارت کارخانــه * خریــد و تعویــض سیســتم 
کنترل اتاقچه شــماره 1 الکترو فیلتر *  تغییــر PLC و مانیتورینگ بارگیر خانه) تغییر 
PLC زیمنسS 5 به S7 * خرید و نصب FC 32 براي فن ســیرکوله ســیمان * توسعه 
 CE تجهیزات حفاظت فیزیکي ) دوربین هاي مدار بسته و فنس کشي ( * اخد استاندارد
محصول * مشــاوره ، آمورش ، استقرار و پیاده سازي ،تدوین مستندات و انجام ممیزي و 
اخذ گواهي نامه اســتاندارد ISO 10002 *  مشــاوره ، آموزش ، اســتقرار و پیاده سازي 
،تدوین مســتندات و انجام ممیزي و اخذ گواهي نامه اســتاندارد ISO 10004 * مشاوره 
، آموزش ، اســتقرار و پیاده ســازي ،تدوین مســتندات و انجام ممیزي و اخذ گواهي نامه 
اســتاندارد ISO 10015 *  مشاوره ، آموزش ، استقرار و پیاده سازي ،تدوین مستندات و 
انجام ممیزي و اخذ گواهي نامه اســتاندارد ISO 50001 *  مشاوره ، آموزش ، استقرار و 
45001 ISO پیاده ســازي ،تدوین مستندات و انجام ممیزي و اخذ گواهي نامه استاندارد

تقدیرنامه :
- دریافت لوح تقدیر و تندیس واحد نمونه صادرات از سازمان صنعت، معدن تجارت استان فارس

- دریافت لوح تقدیر و تندیس واحد نمونه صادرات کشوري از سوي انجمن صنفي
- دریافت لوح تقدیر و تندیس طائی رعایت حقوق مصرف کننده در استان فارس

- واحد برگزیده کیفیت صنعت سبز کشور در سال 1397
- واحد نمونه استاندارد استانی سال 1397

20



 پُرتیراژترین نشریه اقتصادی کشور | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  101 | اردیبهشت   مــاه  1398 |21

در مجمع ،به پرداخت ملت، که هم گزارش خوب و هم سود خوبی داد ،این تفاوت فاحش در رفتار 
اقتصادي عموم که در حیات همچون منی رخ داده نکته اي داشت که حیفم آمد اشارت نکنم.
پــول دیروز در مجیری ومتکا و چنته و امروز با دانش فنی الکترونیکی و به کمک فناوري به 
چرخه گردش امده است که اگر بتوانیم چون دیگر جوامع آن را به سمت تولید بکشیم در اندک 
زمان هم مشکل کسر نقدینگي آنها حل مي شود وهم شاهد راستین رونق تولید خواهیم بود . 
به راستی که با همت مدیران ارزشمند از مهندس جراح و کارت ثمین که افتخار اول نشر آن 
در مطبوعات وخبرگزاري داخلي وخارجي داشتم تا مدیران خوشفکر امروزي ما می توانیم در 
یک دهه چهار صد میلیون کارت بانک به چرخه بیاوریم و در افق پیشرو تعالي را تجلي سازیم .
بــرای همچو منی کــه هیچگاه گذر به باال باالهای شــهر نمی دارم و شــانس و شــناس 
آن را هــم ندارم پیداکردن آدرس درپاســداران شــمالی.، فرمانیه و باشــگاه بانک بســیار 
ســخت اســت نه ایــن رنگ و تــاالر و معمــاری که اگــر بلد هم نباشــی کــه خدا می 
دانــد از کجا ســر دربیــاوری. الحمدهلل خدا را شــکرکه ما رفتیــم و رفتیم تا رســیدیم.

بله عالمی خواهم از این عالم بدر   تا بكام دل کنم سیر دیگر
باشگاه نگو مهمان سرایی که هوش از سر هر عوامی می برد. لکن من موسپید کرده با نیم قرن 
سابقه کار مطبوعاتی هوش و حواسم را تواضع، ادب و تخصص مردان وزنان جوان و ارزشمندی 
بوده کــه در میزبانی و گزارش دهی به ســهامداران و ذی نفعان مجموعه ممتازترین بودند. 
با لطف خانم کریمی کارشــناس روابط عمومی به تاالر هدایت شــدیم، پشت تریبون جوانی 
آراســته و کاردان، سخنوری چیره دســت و مطلع از کار، در اعداد و نمودارها سخن می راند. 
ســاده گویی و فهم گویی و فهیم شناســی این جوان در کســوت مدیرعاملی من پدر را که 
بدین ســن و ســال به تعداد انگشت های یک دست فرزند اســتاد دانشگاه و مولف می دارم 
ســجده سر به آســمان برد و بدین نعمت شکرگزار شــدم که این جوانان پرگهر مرز و بومم 
می توانند عرق وطن دوســتی ما قدیمی تر ها را از زمزمه به زلزله بکشانند. دشمن زبون باد.

مــا با فهم این جوانــان از تهدیدهــا و فرصت های بازار ســرمایه می توانیــم همان گونه 
که قافله ســاالرمان فرمود فعل خواســتن پس توانســتن رابه بهترین نحــو صرف نماییم . 
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت به پرداخت ملت)سهامی عام( مورخ 1398/02/17 در محل 
مجموعه رفاهي بانک ملت  تشکیل گردید. در این مجمع که با حضور 97/64 درصد سهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای داریوش روحي بود، که جنابان  اسداهلل همتي 
و علي گلزاري در مقام نظار اول و دوم و آقای  امید صباغ  به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط بــه اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی ســال مالی منتهی به 1397/12/29 و پس از اســتماع گزارش حســابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات 
مشــمول ماده 129 با تقسیم ســود 1/355 ریال به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.
در ابتدای این جلســه مهندس خلیلی مدیرعامل شــرکت اعام داشــت که این شرکت با 
برخورداری از دانش و تخصص روز دنیا، به عنوان یک گروه توانمند در ارائه خدمات الکترونیکی 
به صورت تخصصی در زمینه های ارائه خدمات پرداخت از طریق پایانه های فروشــگاهی ) 
)EFT-POS، شبکه پرداخت اینترنت IPG، ســامانه پاسخ صوتی محاوره ای )IVR(، کد 
دســتوری )*741# (، برنامه موبایلی )Mobile App(، دستگاه خودپرداز )ATM(، پایانه 
غیر نقدی )Cashless ATM(، پوز شــعبه )PINPAD( و بهای ســوخت را برعهده دارد.

به گفته مهندس خلیلی شــرکت به پرداخت ملت مســئولیت ایجاد و پشــتیبانی شــبکه 
پایانه های فروش و ســایر ابزارهای پرداخت با هدف گســترش نظــام پرداخت الکترونیک 
به شــبکه بانکی و بازارهای مالی کشــور را عهده دار می باشد و در ســه حوزه ابزار بانکی با 
5000 خودپرداز، پایانه شــعب 6500 و کاربران ســامانه موبایلی رمز یکبار مصرف 4000در 
حال فعالیت است. همچنین این شــرکت در حوزه خدمات پرداختی 900000پایانه فروش 
و 8500پایانه اینترنتی دارد و 3میلیون دانلود نرم افزار موبایلی سکه در سال 97 داشته است.

بــه گفته مهنــدس خلیلی: ســال 97 بــرای به پرداخــت ملت، ســالی توام بــا توفیق، 
درخشــش و پیشــگامی بــود، آنچنانکــه این ســرآمدی منحصــر به صنعــت پرداخت 

کشــور نبــوده و نام پــرآوازه آن توانســت در ســطح ملی و بیــن المللی فراگیر شــود.
مدیــر مدبــر مجموعه با اعام اینکه شــرکت به کســب و کارهای بزرگ فکــر می کند و 
ایــن جزیی از فعالیت های ســال 98اســت، تصریح کــرد: از اتفاقات خوب ســال 97ارتقا 
47 رتبــه ای بــه پرداخت در بین 500شــرکت برتر و ایســتادن در جایگاه 88براســاس 
اعام ســازمان مدیریت صنعتی ایران اســت. همچنیــن از دیگر اتفاقات خوب ســال 97، 
انجــام 466میلیــون تراکنش ، ارتقاء 4 پله ای از رتبه بیســتم به رتبــه 16 جهانی و حفظ 
جایگاه نخســت در خاورمیانه از درخشــش های این شرکت طی ســال مالی گذشته بود.
وی افزود: اهم اقدامات شــرکت در ســال 97 تغییر هویت بصری شــرکت و ســکه، تعیین 
لیست کوتاه از ســامانه های کارت پرداخت بین المللی برای اتصال به آنها در حوزه بانکی و 
پرداخت، توسعه سرویس های اپلیکیشن موبایلی سکه، خرید پایانه های فروشگاهی، برگزاری 
کمپین های تشــویقی مانند کیمیا و نصب ســکه، بهینه ســازی نرم افزار و سخت افزار در 
حوزه پایگاه داده و پردازنده تراکنش و کســب نشان همکاری در صنعت سوخت بوده است.
وی ادامه داد: دانش بنیان شــدن شــرکت به پرداخت ملت، کســب رتبه نخســت در بین 
شــرکت های داخلی ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک در کشور )PSP(، کسب رتبه 
نخســت خاورمیانه در بین شــرکت های ارائه دهنده خدمات الکترونیک )PSP( کسب رتبه 
 )PSP( 16 در عرصــه بین الملل بین 150 شــرکت بزرگ ارائه دهنده خدمــات پرداخت
کســب گواهی نامه رتبه بندی و احراز صاحیت شــرکت های انفورماتیکی از شورای عالی 
انفورماتیک کشور، - کسب رتبه یکم در زمینه های تولید و پشتیبانی نرم افزار های سفارش 
و خدمات پشــتیبانی از شورای عالی انفورماتیک کشور، - کســب پروانه بهره برداری وزارت 
صنعــت ، معدن و تجارت جهت تولید فناوری اطاعات ) تولید نرم افزار(، - کســب گواهی 
نامه انجمن انفورماتیک ایران، اخذ مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای، کسب رتبه 
نخست در حوزه پایانه های فروشگاهی با داشتن بیشترین سهم تراکنش و پذیرنده در کشور 
، کسب تندیس برند محبوب ســال 96 و کسب تندیس و لوح افتخار از ششمین کنفرانس 
یکپارچه سازی برند و بازاریابی به عنوان برند برتر در سال 97 از افتخارات این شرکت است.

پیام مدیریت عامل
ســال 97 بــرای بــه پرداخــت ملت ســالی تــوام بــا توفیق، درخشــش و پیشــگامی 
بــود، آن چنــان کــه ایــن ســرآمدی منحصــر بــه صنعــت پرداخــت کشــور نبوده 
و نــام پــرآوازه آن توانســت در ســطح ملــی و بیــن المللــی چشــم نــوازی کنــد.
ارتقاء 47 رتبه ای و کســب عنوان سومیتن شرکت پیشــرو در ارتقاء رتبه و ورود به باشگاه 
100 شــرکت برتر اقتصاد ایران )گزارش ســازمان مدیریت صنعتی( و نیز ارتقاء 4 پله ای از 
رتبه بیســتم به رتبه شــانزدهم جهانی )گزارش نیلســون ریپورت( و حفظ جایگاه نخست 
در خاورمیانه تنها بخشــی از این درخشــش های پایان ناپذیر این شــرکت خوشــنام بود.
همچنین این شرکت با استفاده از امتیاز دانش بنیان خود اقدام به شناسایی طرح ها و ایده های 
نوآورانه در صنعت پرداخت الکترونیک و حمایت از آنها پرداخته و هم راستا با آن با تاکید بر 
مسئولیت اجتماعی خود در جهت پرورش استعدادهای نهفته جوانان این مرز و بوم تاش نمود.
قطعا دســتاوردهای این ســال جزء سلســله سیاســت های شــکت به پرداخــت ملت و 
مقدمــه اهداف ســال 98 به شــمار مــی رود که تحقق آن بــی تردید مرهــون همدلی 
، یکرنگی، تشــریک مســاعی یکایک شــما همراهــان و همــکاران گرامــی خواهد بود.
امید اســت در ســال جدید با اتکاء به ذات اقدس باری تعالی و با پشتوانه توانمندی و اهتمام 
شــما همکاران عزیز راهــی را که به اتفاق برای ســربلندی میهن عزیز و پیشــگامی ارائه 
برتریــن خدمات در عرصه پرداخت در پیش گرفته ایم، منتهی به ســرمنزل مقصود گردد.

پیشگام و درخشان با مدیران کاردان
به پرداخت ملت خوش درخشید
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ِخرد مدیریت ارشد در تبدیل تهدیدها به فرصت
فرآوری مواد معدنی، پیشرو و پیشگام در سود آوری و ارزش آفرینی
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مجمــع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــرکت 
فرآوری مواد معدنی ایران )ســهامی عام( مورخ 1398/2/28 
در محــل ســازمان مدیریت صنعتی ایران تشــکیل شــد.

در این مجمع که با حضور بیش از 54/08 درصدی سهامداران 
حقیقی و حقوقــی، اعضای هیئت مدیره، نماینده ســازمان 
بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار شد، 
ریاست مجمع بر عهده آقای مسعود ساالري توسه سرا بود که 
جنابان رضا منفرد و رامتین قسمتی در مقام نظار اول و دوم 
و آقای حمید عاماتی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
در ادامــه با قرائت گــزارش هیئت مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیت های صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 
1397/12/29 و پس از اســتماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورت های مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 و با تقسیم 
ســود 1/000 ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
در ابتــدای مجمع مهنــدس حمید عاماتــی ضمن بیان 
تاریخچــه و اهم فعالیت های شــرکت در طی ســال مالی 
گــزارش به تشــریح دســتاوردهای مجموعه در ســال 97 
پرداخت . به گفته این مدیر توانمند علیرغم شــرایط سخت 
اقتصادی و معضات حاکم بر بازار ســرمایه، شرکت توانست 
با یــک برنامه ریزی مناســب درآمد خود را ارتقاء بخشــد.

به گفته مهندس عاماتی رشــد مبلغ فــروش و درآمدزایی 
شرکت از سال 1395 دارای شیب مناسب بوده که با توجه به 
برنامه های پیش بینی شده این افزایش در سال آتی نیز رقم 
خواهد خورد. مدیرعامل شرکت با اعام اینکه با کمک و یاری 
مشاورین و کارشناسان و ارکان مجموعه خود توانستیم تهدیدها 
را به فرصت تبدیل سازیم اضافه کرد سود 263/361 میلیونی 
ســال 96 به رقم 483/362 میلیون در سال 97 رسید که در 
این میان شاهد هستیم با یک تناژ مناسب بیش از 54 درصد 
محصول ما به واسطه کیفیت خوب و داشتن مشتریان خارجی 
به کشورهای هدف صادرات گردیده است چرا که اقبال مشتریان 
خارجی به خاطر کیفیت مرغوب محصوالت عیار باال رفته است.

مهندس عاماتی در ادامه مهمترین برنامه های شرکت را برای 
سال آتی برشــمرد و ابراز امیدواری کرد با بهتر شدن اوضاع 
اقتصادی کشور و تدبیر مدیران ارشد کشور، شرکت های بزرگ 
تولیدی کشور بتوانند در سال رونق تولید بیش از پیش برای آبادانی 
ایران اسامی و ارزش آفرینی برای ذی نفعان خود گام بردارند.

پیرامون شــرکت باید گفت هر چند در ســال مورد گزارش 
مقایســه کل تناژ فروش نسبت به ســال گذشته به خاطر 
محدودیت ها آمده اســت لکن شاهدهســتیم که مبلغ کل 
فروش از سال 95 دارای یک شیب افزایش بوده است و سود 
از 263/261 میلیونی سال 96 به 483/362 میلیونی در سال 
97 رسیده است. مبلغ فروش سال جاری در مقایسه با سال 

قبل معادل 44 درصد افزایش یافته که دلیل 
این امر ناشــی از کاهــش در مقدار فروش 
محصول به میــزان 27 درصد و افزایش در 
نرخ فروش به میزان 98 درصد بوده اســت.

وی به افزایش 44 درصدی فروش شــرکت 
در سال مالی 97 اشاره کرد و افزود: فروش 
شرکت در سال گذشته از رقم 873 میلیارد 
و 131 میلیون ریال به رقم یک هزار و 258 
میلیارد و 654 میلیون ریال رسید که این 
افزایش فروش به دلیل افزایش قیمت های 

جهانی و به دنبال آن افزایش در تولیدات این صنعت اســت.
حمید عاماتــی ادامــه داد: درآمدهای عملیاتی شــرکت 
از 873 میلیــارد ریــال در ســال 96 به بیــش از یک هزار 
و 258 میلیــارد ریــال در ســال 97 رســید کــه معادل 
44 درصــد افزایش داشــته اســت. بر این اســاس ســود 
ناخالص شــرکت رشــد 89 درصدی را تجربه کرده اســت.
وی بیان کرد: سود عملیاتی شرکت در سال 97 نسبت به سال 
96 با افزایش 93 درصدی همراه بود و از رقم 264 میلیارد ریال 
در ســال 96 به رقم 509 میلیارد ریال در سال 97 رسید که 
این امر نشان از عملکرد چشمگیر مدیریت و پرسنل سختکوش 
این شرکت خوشنام در بازار سرمایه دارد. عاماتی تصریح کرد: 
سود خالص شرکت فرآوری مواد معدنی ایران به رغم مشکات 
گوناگون صنعت از مبلغ 263 میلیارد ریال به بیش از 483 میلیارد 

ریال در سال 97 رسید که معادل84 درصد رشد داشته است. 
مهندس عاماتی در فرازی دیگر از گزارش خود اعمال سیاست 
مدیریت هزینه ها با هدف گذاری در کنترل مواد اولیه کمکی 
شیمیایی،  بازسازی و نوسازی خطوط تولید به منظور ارتقای 
کیفیــت و کمیت محصول را از مهمتریــن برنامه های اجرا 
شده در ســال 97 برشمرد و اضافه کرد بازیافت پسماندها و 
افزایش ظرفیت تولید هیدروکســید به منظور تامین بخشی 
از ماده اولیه موردنیاز و کاهش ســهم مــواد اولیه اصلی در 
قیمت تمام شده محصول از دیگر سرفصل فعالیت هایی بود 
که در ســال گذشــته به قوت و قدرت به آن پرداخته شــد.
در آخر گزارش اجازت می خواهیم از مدیرمدبر جناب عاماتی 
و جناب دواجی مرد شــماره یک مالی شرکت و دیگر عزیزان 
میزبان از امور سهام و روابط عمومی و ... که به گرمی پذیرای  
ســهامداران و اهل مطبوع بــوده و در تهیه و تنظیم گزارش 
ما را یاری رســانده نهایت تشــکر و قدردانی را داشته باشیم.

پیام هیئت مدیره
حمد و ســپاس خداوند یکتا را که با عنایت الطاف بیکرانش 
در ســال 1397 این توفیق را به ما عطا فرمود تا  با تکیه بر 
عزم مدیران، کارشناســان، کارکنان و پیمانکاران بتوانیم در 
عرصه تولید خدمتگزار جامعه و ســهامداران خود باشــیم. 
لذا ضمن تشــکر و قدردانی از کلیه عزیزانی که هیئت مدیره 

را در انجــام مســئولیت های خویش یــاری داده اند، افتخار 
داریم گزارش یک ســال فعالیت و برنامه های هیئت مدیره را 
تقدیم سهامداران محترم نماییم. هدف اعضای هیئت مدیره 
بر این اســاس بوده که شــرکت را به عنوان بنگاه اقتصادی 
معتبر در ســطح ایران معرفی نموده  تا با برنامه ریزی درست 
در فضای رقابتی به جایگاه و شایســته در این صنعت برسد.
در همین راســتا اهم اقدامات انجام شــده در سال 1397 و 
برخي برنامه های شــرکت در ســال 98 به شــرح زیر است:

1( اعمال سیاست مدیریت هزینه ها با هدف گذاری در کنترل 
مواد اولیه کمکی شیمیایی

2( انجام پروژه و طرح های تحقیقاتی زیست محیطی با همکاری 
موسسات آموزش عالی و دانشگاهی برای اولین بار در صنعت 

سرب و روی کشور
 3( اجــرای پروژه های کنترل مصارف بــارز انرژی به منظور 
تعدیل ســهم انرژی در قیمت تمام شــده محصــول و ارائه 
مــدل بهینه و کارآمــد برای اصاح اســتاندارد ملی مصرف 
انرژی در صنعت ســرب و روی کشور به مراکز تصمیم گیری

4( بازیافت پســماندها و افزایش ظرفیت تولید هیدروکسید 
به منظور تامین بخشــی از مــاده اولیه موردنیــاز و کاهش 
ســهم مواد اولیــه اصلی در قیمــت تمام شــده محصول

5( تجهیز و نوســازی کتابخانه مدارس روســتاهای منطقه 
در راســتای تحقــق مســئولیت های اجتماعی شــرکت 
6( بازسازی و نوسازی خطوط مختلف تولید به منظور ارتقای 

کیفیت و کمیت محصول
7( بهســازی ســالن های خردایش قدیم و جهت استفاده 
بهینــه از فضای مذکــور برای نگهداری مــواد اولیه کمکی
هیئت مدیــره آرزو دارد که در ســال جاری با اســتعانت از 
ایزد منــان، تاش کارکنــان و اعتماد ســهامداران محترم 
بتوانــد در صیانت از منابع شــرکت و منافع ســهامداران، 
گام های موثــری را بردارد. آنچه توانســتیم لطف خدا بوده 
اســت و آنچه پیش رو داریم با امید به عنایت او خواهد بود.

افتخارات و مسئولیت اجتماعی:
- کســب رتبــه صادرکننده نمونه اســتانی در ســال 97

- کســب رتبه اول در گروه اســتخراج و فــرآوری کانه های 
فلزی در بین بنگاههای اقتصادی غرب و شمالغرب کشور در 
ششمین دوره طرح ایران تک توسط سازمان مدیریت صنعتی
- استفاده از دستگاه گاز آنالیزور برای کنترل راندمان احتراق 
مشــعل و ارتقای راندمان بویلرها به میزان 8 درصد به عنوان 
تجربه موفق و برتر بین شرکتهای گروه توسعه معادن روی ایران 
- کسب نشــان عالی مدیر سال از سومین اجاس سراسری 

نشان مدیر سال
- برگزاری مراســم تقدیر و تشــویق از 13 نفــر از کارگران 
و سرپرســتان نمونه شرکت به مناســبت دهه مبارک فجر
- دریافــت مجــدد گواهــی نامــه اســتقرار سیســتم 
مدیریــت انــرژی ایــزو 50001 بــرای ســه ســاله دوم 
- همکاری با ســازمان ملی استاندارد و انجمن صنایع معادن 
سرب و روی ایران در اساح استاندارد معیار مصرف انرژی در 

صنعت سرب و روی کشور
پروژه ها:

بهسازی کامل انبارهای مواد اولیه شامل خاکبرداری، مخلوط 
ریزی، آماتور گــذاری بتن ریزی کف، دیوار چینی و تعویض 
کامل پوشش دیواره و ســقف به مساحت 1400 متر مربع.
افزایش 3 تعــداد فیلتر پــرس های 80 
در 80 بــا احداث ســوله جدید به منظور 
ارتقای ظرفیت فیلتراسیون واحد بازیافت
درون  آموزشــی  دوره   20 برگــزاری 
کارکنــان  بــرای  ســازمانی  بــرون  و 
ســاعت  - نفــر   536 مشــارکت  بــا 
احداث یک حلقه چاه مانیتورینگ باالدست 
به منظور پایش اب های زیززمینی منطقه 
استقرار کارخانه با هدف تبعیت از الزامات 
قانونی ســازمان حفاظت محیط زیست.

< گزارش کامل در وبسایت اقتصاد و بیمه

فروش شرکت در ســال گذشته از رقم 873 
میلیــارد و 131 میلیون ریال به رقم یك هزار 
و ۲۵8 میلیارد و 6۵۴ میلیون ریال رسید که 
این افزایش فروش ۴۴ درصدی نسبت به سال 
گذشته به دلیل افزایش قیمت های جهانی و به 
دنبال آن افزایش در تولیدات این صنعت است.
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تیتر گزارش مرا برد به طوس و سخن سرای جاودان، مرد دستار بند خراسان و آنکه دل تنگش می سرود:
بــه یــزدان که گر مــا خرد داشــتیم * کجــا  این ســر انجام بد داشــتیم
یــا آنجــا کــه بلنــد مــی ســراید :     *مبــادا کــه ایــران ویــران شــود
چنــان در اســطوره هــا غرق که تــو گوئی در ســایه ســار باغ طــوس در جــوار آرامگاه 
حکیــم در النــه عقــاب بــه همــراه زال و نریمــان و ســام، یــا کــه گویی ناظر رســتم 
در لشــکر ســپه ســاالر ایــران یــا در مســیر چــاه بیژن یــا در کنــان خون ســیاوش.

در البســه ســرزمین نام آوران از زمانه گذر و به خدمت عیان شدم و دست پُرمهرشان را بوسه 
زدم که آنها نشــان از آشــنا داشــتند. در تاالر جناب مهندس کامکار را به لطف یافتم، مردی 
آگاه بــه کار و خوش برخورد با اصحاب خبر، دل ســوز و نقــاد او خوب می داند خاش کجای 
ایران اســت و در باورها در چه مســندی می باشــد. از مدیریت گروه فارس خوزســتان باید 
شــاکرش بود که درانتخاب از خبرها بهره برده. وکامکاری برگزیده تا صادرات معنی پیدا کند.

مجمع عمومی عادی ســالیانه شرکت ســیمان خاش )ســهامی عام( مورخ 1398/02/17 در 
محل ســالن بین المللي بازرسي کاالي تجاري تشــکیل گردید.  در این مجمع که با حضور 

95/84 درصــد ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضــاء هیات مدیره، 
نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و بــازرس قانونی 
برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای ســعید حیدري  بود، که 
جنابان شــهرام بابالویان و محمد جواد راضي ونــد در مقام نظار اول و 
دوم و آقــای ماشــااله کامکار 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 1397/12/29 و پس از 
استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات 
خود ضمن تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 
با تقسیم ســود 1400 ریال به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.

پیام هیئت مدیره:
حضور سهامداران گرامی را در مجمع عادی 
ســالیانه گرامی داشته، سامتی و سعادت 
شــما بزرگواران را از ایزد منان خواستاریم.

بیست و ســومین ســال فعالیت تولیدی 
شــرکت ســیمان خاش را در ســالی که به نام حمایــت از کاالی ایرانی مزین بــود با اتمام 
ســال 97 به پایان رســاندیم. علی  رغم ســایه افکنی رکود بر اقتصاد و تولید ســیمان کشور، 
دست اندرکاران این شرکت با برنامه ریزی و همت پرسنل پرتاش و حمایت سهامداران بزرگوار 
توانســتند از این گذرگاه ســخت نیز عبور کرده و به موفقیت های چشــمگیری دست یابند.
از عمــده موفقیت هــای کسب شــده در ســال 97 می تــوان بــه شــرح زیــر یــاد کرد:
1- دریافت لوح افتخار و تندیس زرین صنعت برگزیده سبز کشور از حفاظت از محیط زیست 

کشور در بیستمین همایش ملی صنعت و خدمات سبز
2- دریافــت لوح تقدیر از چهارمیــن دوره جایزه ملی مدیریت انرژی در اولین ســال حضور

3- دریافت لوح سپاس و نشان تولید ملی از خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در شانزدهمین 
جشنواره تولید ملی- افتخار ملی

4- دریافت تندیس و لوح تقدیر به عنوان واحد نمونه از سوی اداره کل استاندارد استان سیستان بلوچستان
5- دریافت تندیس و لوح تقدیر به عنوان واحد نمونه و برتر صادراتی استان از سوی سازمان صنعت 

معدن و تجارت سیستان و بلوچستان
6- -افزایش به ترتیب 23 و 26 درصدی در سود عملیاتی و سود خالص سال 1397 در مقایسه 

با عملکرد سال مالی قبل.
همچنین توجه ویژه به امر بازاریابی و فروش با توجه به محدودیت بیش ازپیش بازار، مخاطرات فراوان 
منطقه ای، نفوذ رقبای سایر استان ها و بعضاً رقابت های ناسالم حاکم بر بازار داخلی و صادرات، پایش 
مستمر و بازاریابی گسترده را ایجاب می کرد. حفظ و بعضا توسعه سهم بازار داخلی به ویژه تحویل 
سیمان به پروژه های استراتژیک منطقه از قبیل راه آهن زاهدان-چابهار، سد کهیر و... علی رغم کاهش 
مصرف سیمان در سال 97 و تشکیل سبد صادراتی از برنامه های اجراشده این شرکت می باشد.
توزیع 865 هزار تن انواع محصوالت که حاکی از پوشــش کامل ظرفیت می باشد، همچنین 
صــادرات حدود 121 هزار تن انواع محصوالت و کنترل قیمت تمام شــده با رشــد 7 درصد 
نســبت به سال ماقبل آن از شــاخصه های ارتقاء کمی و کیفی عملکرد می باشد که اثرات آن 
در ارزش بازار ســهم شرکت کاما مشهود می باشــد. تحقق کامل بودجه شرکت در سال 97 

و نیل به کلیه اهداف تعیین شــده، ناشی از عملکرد مطلوب شــرکت در این سال مالی بوده و 
علی رغم مشــکات حاکم بر بازار سرمایه، ارزش سهام شــرکت در سال 97 از ثبات مطلوبی 
برخوردار بوده و انتظار می رود شاهد رشد بیش ازپیش و خشنودی بیشتر سهامداران عزیز باشیم.
طی ســال 1397 علی رغم مشکات نقدینگی حاکم بر کلیه واحدهای تولیدی، با بهره گیری 
مناســب از تســهیات بانکی، مدیریت منابع مالــی و تبدیل دارایی هــای غیرمولد در کنار 
عملکرد اجرایی مناســب، برنامه های شــرکت به طــور کامل عملیاتی و اجرا گردیده اســت.

اهتمام و اقدام شــرکت در پیاده ســازی و یا تمدید گواهی نامه ها و سیســتم های مدیریتی 
به ویژه مبتنی بر اســتانداردهای بین الملل) ISO ( در زمینه های مختلف از قبیل مدیریت 
کیفیت،مدیریت زیست محیطی، مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای،مدیریت انرژی، مدیریت 
ریســک، مدیریت کیفیت آزمایشگاه ، مدیریت ارتباط و رضایت مشتریان و ثبت و پاسخگویی 
به شــکایت مشتریان ، پیاده سازی و اجرای کامل و بروزآوری سند راهبردی شرکت با رویکرد 
حفظ و توسعه بازار در افق پنجساله تا سال 1400 و بازنگری اهداف راهبردی، پروژه های بهبود 
و شــاخصهای عملکردی در پایان دوره یکساله از اقدامات صورت گرفته در سال 97 می باشد.

الزم است در حضور شما بزرگواران از کلیه مدیران، کارشناسان، کارکنان 
و کارگران عزیز شــرکت به واســطه عملکرد مناســب در سال 1397 
تشــکر و قدردانی شده، از سهامداران گران قدر نیز به واسطه حمایت بی 
دریغ و اطمینانی که به مدیران شــرکت داشته اند سپاسگزاری نموده، 
به تمامی ذی نفعان و ســهامداران عزیز برای تــداوم روند بهبود و ارتقاء 
روزافزون جایگاه شــرکت در ســال جاری اطمینان خاطر بخشــیم.

گزارش عملكرد مدیریت مالی 
اهم اقدامات انجام شــده این حوزه در ســال 1397 به شرح زیر است :
1- شناسایی و رفع نقاط ضعف کنترلهای داخلی در کلیه بخشهای مرتبط 
2- ادامــه پرداخــت ســود ســهام ســهامداران حقیقــی از طریق 
بانکهــا بــدون هیچگونــه کارمــزد و با رضایــت کامل ســهامداران
3-  راه اندازی سیستم فروش آناین از طریق 
سامانه شمس و پورتال فروش و لینک آن با 

نرم افزار فروش
4-  استفاده بهینه از منابع مالی شرکت در 
سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها که منجر به شناسایی مطلوب درآمدهای غیرعملیاتی گردیده است.
5- تعیین تکلیف حســابهای راکد و ســنواتی در ســرفصل های پیش پرداختها و بدهکاران

6- برنامــه ریــزی جهــت اســتفاده از تســهیات معافیــت هــای مالیاتــی در خصوص 
هزینــه هــای ورزشــی موضــوع تبصــره 2 مــاده 38 قانــون مالیــات بــر ارزش افزوده 

7- ساماندهی فروشهای اعتباری با حضور مستمر در کمیته فروش
8-  برگــزاری منظم کمیته های مدیریت هزینه و قیمت تمام شــده جهــت بهره گیری از 
گزارشــات در راستای کاهش هزینه ها و افزایش ســود که در همین راستا با وجود نرخ تورم 
باال در کشــور قیمت تمام شــده سال 97 نسبت به ســال 96 افزایش 7درصدی داشته است

9- همکاری در پیاده سازی و اجرای نرم افزار پرتال فروش به صورت جامع و مرتبط با نرم افزارهای 
حسابداری فروش

10-  تعیین تکلیف اغلب پرونده های مالیاتی معوق به نحویکه اغلب پرونده های مالیاتی تعیین تکلیف و 
جرائم مالیاتی مرتبط نیز به صورت حداکثری مشمول بخشودگی قرار گرفته است پرونده مالیاتی سال 
87 نیز با پیگیری های انجام شده منجر به ابطال برگ قطعی به موجب رأی شورای عالی مالیاتی گردید

11- دریافــت تســهیات از بانــک توســعه صــادرات و تجــارت بــه صــورت ســقف 
اعتبــاری صرفــاً با تضمین یکــی از شــرکتهای تابعه هلدینــگ )حذف ســفته و وثیقه( 
12- تدویــن و عملیاتــی نمودن و بروزرســانی آئین نامــه وام کارکنان و منازل مســکونی

13- ارسال به موقع و قابل اتکای اطات مالی به بورس
14- رعایت قانون و دستورالعمل های مبارزه با پولشویی

15- پیگیری و انجام اقدامات اولیه جهت عرضه سیمان در بورس کاال
16- همکاری در جهت عقد قرارداد خرید برق از بورس کاال

17- همکاری در کمیته ریســک و شناســایی ریســک های مالی و ارائه به کمیته ریســک
18- تعیین تکلیف حسابرسی بیمه سال 95 با کمترین هزینه و مختومه نمودن پرونده مذکور 

19- پیگیری پرونده های ارزش افزوده سال های 88 لغایت 95
20- حضور در هیات های حل اختاف پرونده های عملکرد و ارزش افزوده سال های 87 لغایت 95

سیمان خاش؛ یاد فرداها و اسطوره ها
تولید پایدار، کیفیت برتر، توسعه همه جانبه و محل اطمینان برای سرمایه گذاران

گزارش کامل در وبسایت اقتصاد و بیمه >

با افزایش یك تنی در فروش خارجی از پیشتازان فروش صادراتی در کشور بوده ایم.
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همزمــان بــا آغاز هفتــه کار و کارگر، شــرکت تراکتورســازي ایران ) تبریــز ( به عنوان واحــد نمونه در ایجــاد خدمات رفاهــي براي کارگران، معرفي شــد .
در آســتانة روز جهاني کارگر و آغازهفته کارگر در کشــور، کمیته کارگري اســتان آذربایجان شــرقي، تراکتورســازي ایران را به عنوان واحد نمونه در امر ایجاد 
خدمــات رفاهــي براي کارگران معرفي نمود . در این راســتا ، حســیني مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعي اســتان آذربایجان شــرقي با اهــداي لوح تقدیر به 
ابوالفتح ابراهیمي ، مدیر عامل گروه صنعتي تراکتورســازي ایران ، از تاشــها و خدمات رفاهي انجام یافته براي کارگران این واحد تولیدي ، تقدیر به عمل آورد .
 گروه صنعتي تراکتورسازي ایران با نیم قرن سابقه صنعتي ، حدود 5 هزار نفر کارگر در آن مشغول به کار بوده و به عنوان بزرگترین واحد کارگري شمال غرب کشور شناخته مي شود .
این واحد صنعتي داراي 7 شرکت اقماري در تبریز ، دو شرکت در کردستان ) سنندج ( و آذربایجان غربي ) ارومیه ( ودو شرکت سرمایه گذاري در تاجیکستان و ونزوئا دارد .
تراکتورســازي ایــران علیرغــم تحریــم و مشــکات اقتصادي ، با تاش مدیران و پرســنل ســخت کــوش خود ، تاکنون توانســته اســت با زیر پاگذاشــتن 
تحریــم هــا ، بیــش از 90 درصــد قطعات تراکتــور را در داخل کشــور تولید نمــوده و عاوه بر اشــتغال پایدار براي پرســنل گــروه ، صدهــا کارخانه قطعه 
ســازي در کشــور را نیــز ، تحت پوشــش قــرار داده و از ایــن راه ، هزاران نفر را بــه صورت غیر مســتقیم ، در زیر چتر اشــتغال وکارآفریني خــود قرار دهد .

ابوالفتــح ابراهیمــي مدیــر عامــل گــروه صنعتــي تراکتورســازي ایــران پیشــتر و در نهمیــن دوره انتخابــات اتــاق بازرگانــی -صنایــع و معــادن 
وکشــاورزی تبریــز بــا احــراز رأي قابــل توجــه به عنــوان یکــي از 15 نفــر ،وارد ایــن حــوزه مدیریــت تصــادي در پارلمان بخــش خصوصــي گردید .

شــایان ذکــر اســت مدیــر عامــل تراکتورســازي ایــران کــه بــراي ســومین دوره، اعتمــاد فعاالن عرصــه تجــارت و صنعــت را جلــب نمــوده ، قبل از 
ایــن نیــز بــه عنــوان صــادر کننــده نمونه کشــوري و مدیــر یکي از صــد شــرکت برتــر و همچنیــن تولید کننــده نمونــه ملّي انتخــاب گردیــده بود.
همجنیــن اهتمــام جــدی به مقوله محیط زیســت و توجه به الزامات زیســت محیطــی از جملــه راهبردها و برنامه های مدیریت ارشــد مجموعه بوده اســت 
کــه مهندس ابراهیمی قبل تر ودر مصاحبه ای که بعد از انتخاب شــرکت تراکتور ســازی به عنوان واحد صنعتی برگزیده ســبز کشــور انجــام داده بود با اعام 
اینکه این افتخار برای اولین بار توســط مجموعه حاصل  گردیده اســت اضافه کرده بود اســتقرار سیســتم هاي تصفیه فاضابهاي بهداشــتي و صنعتي ، سیستم 
هــاي تهویه صنعتي در کارگاهها، سیســتم پایش آالینده ها و سیســتم هاي بازیافت، همچنین توســعه فضاي ســبز، مصرف بهینه انــرژي و اقدامات مربوط به 
صرفه جوئي و کاهش مصرف انرژي، ازشــاخص هایي بودند که در انتخاب این شــرکت به عنوان واحد صنعتي برگزیده ســبز کشــوري نقش اساســي داشته اند.
مدیرعامل گروه صنعتي تراکتورسازي ایران همچنین  خاطرنشان ساخت که استقرار سیستم پایش لحظه اي آالینده ها و ایجاد دفاتر  HSE و ارتقاي دانش محیط 
زیســتي کارکنان و داشــتن گواهي ایزو  1400از دیگر شاخصهاي انتخاب  گروه صنعتي تراکتورسازي ایران به عنوان واحد صنعتي برگزیده  سبز کشور بوده است.
مهندس ابراهیمی قبل تر ودر مصاحبه ای که بعد از انتخاب شــرکت تراکتور ســازی به عنوان واحد صنعتی برگزیده ســبز کشــور انجام داده بود با اعام اینکه 
این افتخار برای اولین بار توســط مجموعه حاصل  گردیده اســت اضافه کرده بود اســتقرار سیســتم هاي تصفیه فاضابهاي بهداشــتي و صنعتي ، سیستم هاي 
تهویــه صنعتي در کارگاه ها، سیســتم پایش آالینده ها و سیســتم هاي بازیافت، همچنین توســعه فضاي ســبز، مصرف بهینه انرژي و اقدامــات مربوط به صرفه 
جوئــي و کاهــش مصرف انرژي، ازشــاخص هایي بودند که در انتخاب این شــرکت به عنوان واحد صنعتي برگزیده ســبز کشــوري نقش اساســي داشــته اند.

مدیرعامل گروه صنعتي تراکتورسازي ایران همچنین  خاطرنشان ساخت که استقرار سیستم پایش لحظه اي آالینده ها و ایجاد  دفاتر HSE و ارتقاي دانش محیط 
زیســتي کارکنان و داشــتن گواهي ایزو  1400از دیگر شاخصهاي انتخاب  گروه صنعتي تراکتورسازي ایران به عنوان واحد صنعتي برگزیده  سبز کشور بوده است.

انتخاب تراکتورسازي تبریز به عنوان واحد نمونه
» در ایجاد خدمات رفاهي به کارگران «
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سیمان ایالم و استفاده از فرصت های تجاری
با دوام چون سیمان ایالم

تاالر شیک و آبرومند سیمان تهران که یادگار مهربانانی و ماندگاری ابرمدیران بازمانده از تاریخ نوین 
صنعت شدن ایران میباشند برای همچومنی که شاهد و ناظر طلوع تا غروب کوچه ارباب جمشید 
نماد هنر سیما و تصویر و صحنه بود ه ام در سن هفتاد و اندی سال به سنگ قاب خاطره پرتاب میکند.

مجمع ساالنه ســیمان ایام بر مسندخود استاد بُد و دکتر رستمی را می بیند ویک دفتر از 
مشــکات در پیش رو ، گزارش حسابرس نشان از شــفافیت داشت ولی آنقدر در پیچ های 
مشکات گذشته اثری مانده که اگر نبود آگاهی استاد بُد و دانش و درایت دکتر رستمی می 

باید این گزارش را بگونه دیگر نوشت.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان ایام)سهامی عام( مورخ 1398/02/30 در محل 
ســالن  اجتماعات شرکت سیمان تهران تشــکیل گردید.در این مجمع که با حضور 96/03 
درصد ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق 
بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای علي محمد بُد 
بود، که جنابان شــهرام بابالویان و محسن رســتمي در مقام نظار اول و دوم و آقای حسین 
اکبــري به عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند. درادامه با قرائت گــزارش هیات مدیره به 
مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال مالی منتهی به 1397/10/30 
و پس از اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود 
ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشــمول ماده 129 به کار خود پایان دادند. 

بــه گفته مهنــدس اکبری ، 
مدیرعامل بازارشناس ،مجموعه 
شرکت ســیمان ایام همواره 
یکی از شرکت های برتر تولید 
کننــده و صادر کننــده انواع 
ســیمان و فرآوردهای جانبی 
آن درکشور و منطقه بوده و با 
توجه به اینکه سهم عمده ای از 
محصوالت تولیدی این شرکت 

به کشورهای همســایه صادر می گردد اخذ معافیت مالیاتی از مهمترین رئوس برنامه های 
مدیریت ارشد می باشد که در همین خصوص مجموعه به نتایج قابل توجهی دست یافته است. 
مدیرمدبر صنعت کانی کشور با اعام اینکه  تمهیدات اندیشیده شده جهت افزایش سرمایه 
در کنار تصفیه و جایگزینی تسهیات بانکی دارای بهره باال  و توجه اساسی به حفظ و ارتقای 
کیفیت محصوالت تولیدی از مهمترین رئوسی است که در سال پیش رو نیز مجدانه توسط ارکان 
شرکت پیگیری خواهد گردید اضافه نمود حرکت رو به جلو برای پشت سر گذاشتن شرایط 
فعلی و رسیدن به شرایط مطلوب و متناسب با ظرفیتهای موجود شرکت سیمان ایام بسیار 
حائز اهیمت بوده و در این مسیر چشم امید به حمایت شما ذی نفعان و سهامداران به عنوان 
مالکین اصلی شرکت داریم تا بتوانیم نقطه عطف و تحولی در طول حیات مجموعه رقم بزنیم.

پیام هیات مدیره
شرکت سیمان ایام جهت نیل به جایگاه برتر در صنعت، با استفاده از تمام منابع و امکانات 
دراختیار و با تکیه بر کارکنان توانمند خود اقدام به تدوین برنامه های مناســب جهت ارتقاء 
بهــره وری و ارتقاء کیفیت محصــوالت تولیدی، کاهش هزینه های تولید و ارتقاء ســطح 
رضایتمندی تمامی ذی نفعان و در نهایت تاش برای بهبود مســتمر عملکرد شرکت و خلق 
ارزش برای ســهامداران در محیطی پاک و ایمن نموده اســت . هیــات مدیره تاش نموده 
اســت کارنامه قابل قبولی را حضور ســهامداران محترم تقدیم نماید. در این رابطه گزارش 
فعالیتهای انجام شــده و دستاوردهای ســال مالی مورد گزارش به شــرح زیر و به تفکیک 
بخشــهای مختلف تقدیم می گردد. انتظار می رود سهامداران محترم، با رهنمودهای ارزنده 
خود هیات مدیره را جهت نیل به اهداف شــرکت و ارایه خدمات مورد انتظار یاری فرمایند .

برنامه های آینده شرکت 
تولید محصوالت و معرفی محصوالت جدید : 

شرکت سیمان ایام دارای دو خط تولید کلینکر با ظرفیت 5300 تن در روز می باشد که انواع 
سیمان های نوع 1/5 را تولید می نماید .با توجه به اینکه سهم عمده ای از محصوالت این کشور 
صادر می گردد واحد کنترل کیفی شرکت همواره تاش نموده است که محصوالت این شرکت 
در زمره با کیفیت ترین سیمانهای تولیدی باشد. با توجه به نیازهای فعلی بازارهای داخلی و 
صادراتی در حال حاضر تولید محصول جدید در برنامه سال آتی شرکت قرارندارد . با توجه به 
ســرمایه گذاری های انجام شده در شرکت های صنایع سیمان گیان سبز، سیمان نهاوند و 
سیمان هگمتان، شرکت سرمایه گذاری جدیدی را در دستور کار نداشته و صرفا در افزایش 

سرمایه های احتمالی شرکتهای مزبور پس از بررسی و تایید هیات مدیره مشارکت خواهد نمود
اخذ معافیت مالیاتی کاالهای صادراتی 

با توجه به اینکه سهم عمده ای از محصوالت تولیدی این شرکت به کشورهای همسایه صادر 
می گردد. شرکت به منظور حفظ منافع سهامداران محترم همواره تاش نموده است تا ازکلیه 
معافیت های مالیاتی پیش بینی شده در قانون استفاده نماید. کلیه مالیات های عملکرد شرکت 
تا پایان سال منتهی به 1393/10/30 ضمن برخورداری از معافیت های فوق مورد رسیدگی و 
نهایی گردیده و مالیات برارزش افزوده تا پایان سال مالی منتهی به 1395/10/30 مورد بررسی 

قرارگرفته و پس از برخورداری از معافیت های فوق نهایی گردیده است.
برنامه برون رفت از وضعیت فعلی 

-  بــا توجــه بــه اینکه نــرخ بهــره تســهیات اقتصاد نویــن باال بــوده ، شــرکت در 
نظــر دارد کــه نســبت بــه تقســیط جهــت بازپرداخــت و تســویه آن اقــدام نماید.
-  شرکت در سالهای گذشته از تسهیات ارزی ) صندوق ذخیره ارزی( استفاده نموده و جهت 
بهره مندی از ماده 20 قانون رفع موانع تولید بایســتی 75 درصد تتمه اقساط معوقه تا پایان 
خرداد 98 را پرداخت نماید که هماهنگی های الزم با سهامداران در حال انجام می باشد و مقرر 
گردیده بخشی از طریق فروش سهام و تتمه نیز از سود سهامداران تامین گردد و در صورت 
اجرایی شده تتمه اقساط ارزی شرکت تبدیل به تسهیات ریالی با شرایط جدید خواهد شد.
-  افزایــش ســرمایه از محل 
مطالبات ســود ســهام ) در 

صورت تصویب در مجمع(
-  برنامه کاهش نیروی انسانی 
به تعداد 100 نفر و بازنشسته 

نمودن آنها.
انداز شــرکت سیمان  چشم 
ایام : شــرکت سیمان ایام 
همواره یکی از شــرکت های 
برتر تولید کننده و صادر کننده انواع سیمان و فرآوردهای جانبی آن درکشور و منطقه همانند 

سال های گذشته خواهد بود بیانیه ماموریت شرکت سیمان ایام : 
شــرکت سیمان ایام به منظور تولید انواع سیمان مورد نیاز صنایع مختلف در مقیاس های 
اقتصادی تاسیس شده است تولیدات شرکت سیمان ایام عمدتاً سیمان مورد مصرف در صنایع 
مختلف بوده و محصول اصلی ما عبارت است از انواع سیمان با توجه به منافع اقتصادی سازمان 

و متناسب با خواسته های مشتریان . 
مشتریان و مخاطبان اصلی ما کلیه مشتریانی هستند که سیمان یکی از مواد مورد مصرف آنها 
اســت . ما بر این باوریم که پیش از هر چیز در برابر مشتریانی که از محصوالت و خدمات ما 

استفاده میکنند ، مسئولیت داریم . 
شــرکت سیمان ایام همواره میکوشــد محصوالت با کیفیت برتر را برای مشتریان تامین و 
ارائه نماید . کوشــش ما همواره این اســت که تولیــدات خود را با اســتفاده از امکانات نرم 
افزاری و ســخت افزاری و تکنولوژی روز به مشــتریان عرضه نماییم ، بگونه ای که کیفیت 
محصوالت تولیدی ما همواره موجب رضایت مشــتریان را فراهــم آورد . اگر چه حیطه کار 
و رقابت اصلی ما نخســت بازارهای داخلی اســت لیکن می کوشیم که همواره فرصت های 
تجاری پیش آمده در سراســر جهان را به دست آوریم . شرکت سیمان ایام متعهد است که 
در مدت 3 سال آینده ، به اتکائ منابع نیروی خاق و سازنده خود جهش های قابل توجهی 
در بازار رقابت به دست آورده و همگان را در حیطه و قلمرو خود نسبت به نام و نشان شرکت 
خود آشــنا سازد . شناســایی ، آموزش ، ایجاد انگیزه و حفظ و نگهداری کارکنانی که از نظر 
توانایی و اخاق دارای ویژگی ممتاز هســتند باور راســخ ما بوده و لذا بستر سازی مناسب ، 
رهبری قوی، جبران خدمت بر مبنای عملکرد و اجرای برنامه های متناســب و دادن فرصت 
مناسب جهت رشد و تامین امنیت شــغلی کارکنان از اهم ماموریت های این شرکت است. 
کانــون توجه ما هــدف گذاری و حفظ متــوازن و همزمان موارد زیر در ســازمان اســت:

ایجاد عملکرد مناسب و راضی کننده مالی در شرکت.
 رضایت و خشنودی مداوم کلیه ذی نفعان شرکت )شامل : مشتریان ، سهام داران ، کارکنان ، 
تامین کنندگان ، محیط زیست و دولت ( آموزش و رشد مستمر کارکنان به عنوان اصلی ترین 

سرمایه های شرکت.
انجام صحیح و اصولی کلیه فرآیندهای داخلی. 

استفاده از داراییها به عنوان یک ابزار ایجاد شایستگی کلیدی و ایجاد کننده مزیت رقابتی در شرکت.

گزارش کامل در وبسایت اقتصاد و بیمه >
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مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت سیمان غرب 
)ســهامی عام( مــورخ 1398/2/25 در محل شــرکت 
بازرگانی بین المللی و بازرســی کاالی تجاری  تشکیل 
گردیــد. در این مجمع کــه با حضــور 76/88 درصد 
ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیــات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای  سعید 
حیــدري بود، که جنابان حســین ابراهیمــي و کیوان 
قاصدي دیزجي در مقام نظــار اول و دوم و آقای مجید 
آزرده دســت به عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 
1397/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 با تقسیم 
سود 635 ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
به گفته مهندس اقبالیان کارخانه سیمان غرب در سال 
1356 با ظرفیت 2000 تن تولید در روز در کرمانشاه به 
بهره برداری رســید. و با اجراي پروژه افزایش ظرفیت در 
سال 1386 ظرفیت کارخانه به 4000 تن افزایش یافت 
.این کارخانه با استفاده از معادن بسیار غنی مواد اولیه و 
با بهره گیری از دانش وتخصص مهندسان و کارکنان با 
تجربه و ماشــین آالت پیشرفته خط تولید خود و وجود 
آزمایشگاهای مجهز)آزمایشگاه فیزیک ،شیمی،آزمایشگاه 
تخصصي بتــن و...( با بهره گیری از توان تخصصی گروه 
کنتــرل کیفی قادر به تولید محصوالتــی با عالی ترین 
کیفیت در سطح کشــور می باشداین شــرکت عاوه 
برتامین نیاز داخلی ، نسبت به صادرات انواع سیمانهای 
تیپ 2 ،تیپ 5  و ســیمان 425-1 نیز به خارج از کشور 
اقدام مــی نمایید. کلیه محصوالت این شــرکت طبق 
استانداردهای جهانی تولید و عرضه می شود و قابل توجه 
آنکه درپنجمین جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف 
کنندگان استان کرمانشــاه شرکت صنایع سیمان غرب 
برای پنجمین سال متوالی موفق به دریافت لوح سپاس و 
تندیس طایی این جشنواره شد ..این موفقیت عظیم به 
دنبال احراز عنوان صادر کننده برتر و نمونه درسال گذشته 
به عنوان برگ زرین دیگری از دســتاوردها و موفقیت ها 
مجموعه بوده است .در این میان  شرکت سیمان غرب در 
سال 1397 برای هر سهم 846 ریال سود محقق کرد که 
افزایش 50درصدی درآمدهای عملیاتی و رسیدن به مبلغ 
1198میلیاردی در مســیر رشد خود حکایت ازاقدامات 
ارزنده سکانداران تاشگر مجموعه بوده است. ایستگاه  راه 
آهن کرمانشاه و سد های تنگ حمام -داریان و سلیمانشاه 
از بزرگترین پروژه هایی هســتند که به عنوان مشتریان 
مطرح بزرگ کشــوری ســیمان غرب مطرح میباشد .

پیام هیئت مدیره
شــرکت صنایــع ســیمان غرب بــه عنــوان یکی از 

شــرکت های تابعه شــرکت ســیمان فارس خوزستان 
با ماموریت زیر تاســیس گردیــده و فعالیت می نماید:
»تولید و عرضه انواع سیمان و کلینکر مطابق با استانداردهای 
محصول، نیــاز مشــتری و شــاخص های اقتصادی« 
در جهت تحقق و تامین ماموریت، موارد زیر در دســتور 

کار قرار دارد:
1( مشــارکت و پشتیبانی اثربخش از تداوم پایدار تولید 
سیمان کشــور با توجه به شــاخص های توسعه پایدار
2( مشارکت و ارتقای زنجیره ارزش سازه های بتنی کشور

3( مشــارکت در پایداری و انعطاف پذیری بهینه زنجیره 
تامین طرح های عمرانی ملی.

افتخارات شرکت در سال 1396
1( گواهی نامه تایید صاحیت همکار سازمان استاندارد و 

تحقیقات صنعتی
2( لوح واحد نمونه استانی

3( لوح حمایت از کاالی ایرانی
4( تمدید اعتبار نشان CE سیمان های تیپ 425-1، 2 و 5
5( تمدید سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه 17025: 
انگلســتان.  ASCB از شــرکت ISO/ IEC 2005
6( گواهی نامه ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه 

IMS متشکل از سه سیستم:
تعالي سازماني

یکــی از تعهــدات و ارزش هــاي ســازمانی مجموعه 
سیمان غرب تعالی ســازمانی و توسعه پایدار می باشد 
از ایــن رو بــا اهتمام کلیــه کارکنــان مجموعه موفق 
به پیاده ســازي مدل تعالی ســازمانی گردیده اســت.

بر نامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت
هرچند کاهش بودجه هاي عمرانی و ساخت و ساز در کشور 
روند رو به رشدي از مصرف سیمان براي سال آینده برآورد 
نمی کند لیکن زمینه رشد صادرات به کشور عراق و سوریه 
با توجه به ایجاد امنیت و شروع سازندگی در این دو کشور 
امکان رشد تقاضاي محصول صادراتی را به همراه شروع 
روند ساخت و ساز در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه 
براي سال آینده فراهم می کند. همچنین با اجراي برنامه 
هاي بازاریابی منطقه اي و توجه به بخش هاي مختلف 
بازار، شناسایی مشتریان جدید و بازارهاي داخلی جدید 

در اســتان هاي غرب از جمله کردستان، ایام، همدان و 
خوزستان در زمره برنامه هاي شرکت در سال 1397 است 
که چشم انداز شرکت در افق 3 ساله به شرح زیر است :
1- جایــگاه اقتصادي برتر در بین شــرکتهاي منطقه و 
شــرکتهاي تابعة هلدینگ فارس و خوزستان به تناسب 

ظرفیت تولید
2- جایگاه برتر برند سازمان در بین رقبا در منطقه داخل 

و خارج کشور
3- جایگاه برتر مشتري مداري و کسب رضایت مشتري 

در بین رقبا
4- جایگاه برتر انعطاف پذیري مطابق نیاز بازار و مشتري

مدیریت استراتژیك
با توجه به اهمیت مشخص بودن استراتژي هاي سازمان 
در تصمیــم گیري هاي کوتاه مدت و بلند مدت، صنایع 
ســیمان غرب در ســال 1391 مبادرت به تدوین سند 
راهبردي شــرکت نمود و با شناســایی تمامی جوانب 
تصمیم گیــري منجمله محیط، نقاط قــوت و ضعف 
ســازمان ، فرصت هــا و تهدید ها، ذي نفعان و ســایر 
امکانات شرکت استراتژیک هاي سازمان تعریف گردیده 
و همچنین نقشه استراتژیک هاي شرکت ترسیم گردیده 
است. در همین راســتا براي اجراي اثر بخش این طرح 
و پیشــبرد استراتژیک هاي ســازمان پروژه هاي بهبود 
ساالنه تعریف می گردند و در مقاطع سه ماهه وضعیت 
 )KPI( ســازمان توسط 91 شــاخص کلیدي عملکرد
توســط جداول TLRو BSC  انــدازه گیري می گردد.

برنامه های آینده شرکت
براساس برنامه ریزي استراتژیک شرکت و تحلیل عوامل 
محیط داخل و خارج سازمان اهدافی در قالب یک برنامه 
مدون توسط مدیریت مورد بررسی و تصمیم گیري قرار 
گرفته است که مشــخص کننده استراتژي، برنامه ها و 
سیاستهاي خرد و کان شرکت در چند سال آینده می باشد.

- پروژه ها، طرح ها و برنامه های رشد
- سیاستهای عملیاتی فروش

- سیاستهای سازمان در زمینه رضایت مشتری
- سیاستهای عملیاتی تولید

- سیاستهای سازمان در زمینه کیفیت
- سیاستهای سازمان در زمینه کاهش هزینه ها

- سیاستهای سازمان در زمینه نیروی انسانی
- سیاستهای سازمان در زمینه افزایش سطح ایمنی

- سیاستهای مالی و اقتصادی سازمان
معرفی سیمان غرب

کارخانه سیمان غرب در سال 1356 با ظرفیت 2000 تن 
تولید در روز در کرمانشاه به بهره برداری رسید. و با اجراي 
پروژه افزایش ظرفیت در سال 1386 ظرفیت کارخانه به 
4000 تن افزایش یافت .این کارخانه با استفاده از معادن 
بسیار غنی مواد اولیه و با بهره گیری از دانش وتخصص 
مهندسان و کارکنان با تجربه و ماشین آالت پیشرفته خط 
تولید خود و وجود آزمایشگاهای مجهز)آزمایشگاه فیزیک 
،شیمی،آزمایشگاه تخصصي بتن و...( با بهره گیری از توان 
تخصصی گــروه کنترل کیفی قادر به تولید محصوالتی 
با عالی ترین کیفیت در ســطح کشــور می باشــداین 
شــرکت عاوه برتامین نیاز داخلی ، نسبت به صادرات 
انواع ســیمانهای تیپ 2 ،تیپ 5  و سیمان 425-1 نیز 
به خارج از کشور اقدام می نمایید. کلیه محصوالت این 
شرکت طبق استانداردهای جهانی تولید و عرضه می شود.

شرکت سیمان غرب به صالبت  بیستون 
صادرکننده برتر، حامی مصرف کننده ، کیفیت ارزنده

افزایش 5۰ درصدی درآمدهای عملیاتی

26< گزارش کامل در وبسایت اقتصاد و بیمه
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سالها پیش که اسب قلم این کاتب روان تر بود روزی جناب دکتر گلستانی که یادش بخیر 
از حقیر خواست تا لختی در خدمت دکتر حسن زاده باشیم. افتان و خیزان به پشت بانک 
مرکزی در میرداماد به یک ســالن زیر ایرانیت هدایت شــدیم در مسیر دیش های بزرگ 
که حکایت از یک روند جدید داشــت و به قول معروف آن روزها بود که به پیشانی تاریخ 
صنعت بانکداری و خدمات انفورماتیک نشســت و به عبارت ساده تر حاکی از آن بود که 
آی تــی در خدمت صنعت بانکداری خواهد آمد. ما فرمان گرفتیم که این مولود جدید را 
رسانه ای کنیم و نزدیک به شش ماه تیترهای اول مطبوعاتی اکثریت با این موضوع بسته 
می شــدند که طرحی نو درافتاده است. سالها بگذشــت و به روز 1398/2/23 ساعت ده 
صبح در هتل ارم با اندک ســهم به مجمع ســاالنه شرکت نشستم. موی سپید مهندس 
صدوقی که خدمت در سنگرهای همراه اول و خدمات الکترونیکی در شیراز اصفهان بهایی 
اســت که بدو بخشــیده را دیدم و در آینه دیگر موی ســپید خود را که جوانان امروز آن 
کهنساالن را نمی شناسند، بگذریم ... . بر بلندای هدایت شرکت مدیرعامل فرهیخته ای را 
دیدم که الیق و برازنده این خدمت در شرکت بود برای دانش و بینش ، خدا قوتتان دهد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خدمات انفورماتیک)سهامی عام( مورخ 1398/02/24 
در محل هتل بزرگ ارم تشکیل گردید. در این مجمع که با حضور 97/74 درصد سهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس 
و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای محمدحسن انتظاري بود، که 
جنابــان  ســیدرضا ناصري نیک  و علي اکبر کاظمي نیا در مقام نظــار اول و دوم و آقای 

عبدالرضا شــاکري به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند. 
درادامــه با قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 
1397/12/29 و پس از اســتماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 با تقسیم 
ســود 1000 ریال به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.
در این جلسه ابتدا مهندس »سید ابوطالب نجفی« مدیرعامل 
شرکت خدمات انفورماتیک، گزارشي از عملکرد سال 97 ارائه 
کرد و در آن، روند فعالیت هاي شــرکت را رو به رشد خواند و 
تداوم موفقیت شرکت را منوط به ماحظه روندهای فناوری، 
نگاه نوآورانه به صنعت و سرمایه گذاری در تحقیقات ذکر کرد.
مهندس نجفي به طراحی، تولیــد، راه اندازی و مدیریت 43 
ســامانه حاکمیتی و 58 سامانه رقابتی اشاره کرد و افزود: در 
ســال گذشــته 82 میلیارد تراکنش در سامانه های شتاب، 

شاپرک، چکاوک، ساتنا، پایا و صیاد با پایداری 99.9 درصد مدیریت شد؛ این در حالی است 
که تعداد تراکنش های مبادله شده در کر بانک های طرف قرارداد نیز 22 میلیارد تراکنش بود.

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک در بخش حاکمیتی به راه اندازی »سامانه های کنترل 
برخط تراکنش های شتاب و شاپرک بر اساس کد ملی«، »استفاده از کارت بانکی به عنوان 
کارت سوخت و گوشت«، »سامانه پرداختهای نظام مند دوره ای-سپند« و »نظام هویت سنجی 
الکترونیکی مشتریان بانکی-نهاب« اشاره کرد و اظهار داشت: شرکت در سال گذشته برای سامانه 
سپند که در شبکه بانکی پرکاربرد است، موفق به کسب جایزه جشنواره مرحوم دکتر نوربخش شد.
مهنــدس نجفــی در ادامــه خاطر نشــان ســاخت: در تداوم همســویی بــا روندهای 
روز دنیــا نیز ایجــاد پلتفرم برنــا که امــکان اســتفاده از فناوری باکچین را میســر 
نمــوده و ارائه ســرویس هــای بین بانکی را تســهیل می کند، محقق شــده اســت.
مدیرعامــل شــرکت خدمــات انفورماتیــک در خصوص ســامانه بهداد کــه طی آن 
تجمیع حســاب هــای دولتی انجــام خواهد شــد؛ گفت: تا کنــون 972 ســازمان و 
حــدود 17 هزار حســاب دولتــی به این ســامانه منتقل شــده اند و تنهــا گمرک و 
وزارت نفــت باقــی مانده که حســابهای این ســازمانها نیــز در حال جابجایی اســت.
بخش درخواست مشتری نیز از دیگر موضوعاتی بود که مهندس نجفی به آن اشاره کرد و 
افزود: در این بخش 21.1 میلیارد تراکنش کارت و 22.9 میلیارد تراکنش کر در بانکهای 
مشــتری شرکت مدیریت شــد که نسبت به سال قبل رشــد قابل توجهی داشته است. 
مهنــدس نجفی تصریــح کرد: در خصــوص بانکداری باز پلتفرم شــاهین تولید شــد 
کــه بــا همکاری بانــک ها فضــای مناســبی را در اختیــار فین تک ها قــرار می دهد.
وی همچنین در خصوص طرح تبدیل کارتهای مغناطیسی به کارتهای هوشمند بانکی اظهار داشت: 
این پروژه موسوم به  EMV ظرف پنج سال آینده نهایی خواهد شد و یک فرایند تدریجی است.

مهنــدس نجفــی تاکیــد کــرد: در کنــار اجــرای این پــروژه هــا نبایــد از امنیت 
ســامانه هــا غافل شــد کــه خوشــبختانه در این بخــش پــروژه های خوبــی پیاده 

ســازی شــده و هماهنگــی و تعامــل مناســبی نیز بــا نهادهــای ذیصــاح داریم.
مهنــدس نجفــی در ادامــه خاطر نشــان ســاخت: در تداوم همســویی بــا روندهای 
روز دنیــا نیــز ایجاد پلتفــرم برنا که امــکان اســتفاده از فناوری باک چین را میســر 
کــرده و ارایــه ســرویس های بیــن بانکی را تســهیل می کند، محقق شــده اســت.

مهنــدس نجفی تصریــح کرد: در خصــوص بانکداری باز پلتفرم شــاهین تولید شــد 
کــه با همــکاری بانک هــا فضــای مناســبی را در اختیــار فین تک ها قــرار می دهد.

وی همچنین در خصوص طرح تبدیل کارت های مغناطیسی به کارت های هوشمند بانکی نیز اظهار 
داشت: این پروژه موسوم به  EMV ظرف پنج سال آینده نهایی خواهد شد و یک فرایند تدریجی است.
مهنــدس نجفــی تاکیــد کــرد: در کنــار اجــرای ایــن پروژه هــا نبایــد از امنیت 
ســامانه ها غافل شــد که خوشــبختانه در این بخــش پروژه های خوبی پیاده ســازی 
شــده و هماهنگــی و تعامــل مناســبی نیــز بــا نهادهــای ذی صــاح داریــم.

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک در خاتمه سخنان خود بیان داشت: خوشبختانه با 
تاش مدیران و کارکنان شرکت، سود خالص تلفیقی سال مالی 97 نسبت به سال قبل از 
آن، حدود 46 درصد رشــد داشته و ارزش شرکت هم اکنون 11 هزار میلیارد تومان است.

مهندس نجفی در خاتمه از زحمات و همراهی مقامات مسئول، مدیرعامل و اعضای هیات 
مدیره شــرکت ملی انفورماتیک، اعضای هیات مدیره و مدیران و کلیه همکاران شــرکت 
خدمــات انفورماتیک در به ثمر رســیدن اهداف و برنامه هــای آن قدردانی به عمل آورد.

کالن روندهای شرکت خدمات انفورماتیك
- تعهد به اجرای توانمند مأموریت های ملی و حاکمیتی و حرکت 
در مسیر تحقق کان روندهای فنآوری با اجرای پروژه های 
بزرگ زیرساختی همچون شتاب، شاپرک،چکاوک،پیوند و ...

- ایجاد زیرساخت های ملی بانکداری الکترونیکی از قبیل 
تولید و بومی سازی نخستین سامانه بانکداری متمرکز، توسعه 
کانال های ارتباطی، حرکت به ســمت خدمات نوین بانکی 
منطبق با روندهای بانکداری روز دنیا ازجمله بانکداری باز و...

- تضمین امنیت در راســتای حفــظ محرمانگی، صحت، 
یکپارچگی، دسترســی پذیــری و پایداری ســرویس ها

- پایبندی به اصل مشتری مداری
- الــزام به ارتقاء موقعیت نوآورانــه در یک برنامه بلندمدت

 Corporate(استقرار مفهوم مدیریتی حاکمیت شرکتی  -
Governance(برای کنترل و راهبری شــرکت از طریق 
برنامه ریزی راهبردی و تدوین اهداف استراتژی های کان 

شرکت در این راستا
دستاوردها

- کســب پروانه SAP از ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئــی وزارت ارتباطات.
- اخذ تاییدیه اســتاندارد از سازمان بین المللی Satlabs برای پایانه AryaSat مبتنی بر 

.DVD/RCS فناوری
- اخذ تاییدیه استاندارد ISO27001:2013 از سازمان بین المللی CIS )مدیریت امنیت(.
- اخذ تاییدیه استاندارد ISO9001:2000 از سازمان بین المللی IQNet)مدیریت کیفیت 

خدمات(.
- مدیریت بیش از 34 میلیارد تراکنش شتاب و بیش از 46 میلیارد تراکنش سامانه شاپرک 

در سال 1397.
- ســرویس دهــی بــه بیــش از 8000 شــعبه بانکــی در اقصــی نقــاط کشــور.
- ایجاد ســایت های پشتیبان در مناطق مختلف کشــور برای ارائه سرویس های پایدار.
- در اختیار داشــتن شــبکه پشــتیبانی منحصر به فرد با بیش از 140 دفتر اســتانی.
- در اختیار داشتن بالغ بر 40 درصد از سهم بازار خودپرداز و پوشش 38 درصد از کل شعب بانکی کشور.
- ســرویس دهــی روزانه به بیش از 30 میلیــون نفر از افراد حقیقی و حقوقی کشــور.

- سرویس دهی با امنیت 100 درصدی.
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خدمات انفورماتیک به پیشانی تاریخ صنعت بانکداری
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رشد 6۳ درصدی درآمد پکویر
مدیریت جهادی مهندس زینلی در کویرتایر

پکویر در سه ماهه منتهی به اسفند ماه سال 97 مبلغ 91 میلیارد تومان درآمد داشته 
است که درآمد شرکت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به دلیل افزایش نرخ فروش 

تایر رشد 63 درصدی داشته است.
شرکت کویرتایر تولیدکننده تایر و فلپ در دوره مالی سه ماهه منتهی به آذر ماه سال 97 
مبلغ 91 میلیارد تومان فروش داشته است که از این میزان فروش سه میلیارد و 200 
میلیون تومان سود عملیاتی و سه میلیارد و 100 میلیون تومان سود خالص ساخته است.

شرکت کویرتایر برای هر ســهم طی فعالیت در این دوره مالی سود خالص 44 ریالی 
شناسایی کرده است.

مقایسه عملکرد سه ماهه منتهی به اسفند ماه سال 97 نسبت به دوره مشابه سال قبل 
نشان از بهبود عملکرد سود آوری شرکت دارد.

درآمــد عملیاتی شــرکت در این دوره رشــد 63 درصدی داشــته اســت و ســود 
عملیاتی رشــد 221 درصــدی )معادل دو میلیــارد و 200 میلیون تومان( و ســود 
خالص رشــد 519 درصدی )معادل دو میلیارد و 600 میلیون تومان( داشــته است.
نرخ فروش محصوالت کویرتایر بر اســاس نرخ گذاری ســازمان حمایت است بنابراین 
تطبیق و تعدیل قیمت فروش محصوالت براساس هزینه ساخت ممکن از در بازه زمانی 
طوالنی مدت صورت گیرد که ریســک جدی در ســود آوری شرکت به شمار می رود.

ازین رو شرکت برای افزایش درآمد بایستی در درجه اول به فکر حفظ سطح تولید و یا 
افزایش سطح تولید باشد.

کویرتایــر در دوره ســه ماهــه منتهــی بــه اســفند ماه ســال 96 توانســته پنج 
هــزار و 916 تــن تایــر به فروش برســاند کــه این میزان در ســه ماهــه منتهی 

بــه اســفند مــاه ســال 97 بــا کاهــش هــزار و 132 تنی همــراه بوده اســت.
همچنین فروش فلپ از 94 تن در سه ماهه منتهی به اسفند ماه سال 96 با کاهش 50 
درصدی به 48 تن رسیده است، اما در سال 97 آنچه موجب افزایش درآمد شرکت های 
تایرساز شده است، افزایش نرخ فروش این محصول از سوی سازمان حمایت بوده است.

نرخ فروش تایر از 9 میلیون و 405 هزار تومان )در هر تن( در سه ماهه منتهی به اسفند 
ماه سال 96 با رشد 100 درصدی به 18 میلیون و 908 هزار تومان در هر تن رسیده است.

در همایش سراســری رضایتمندی مشتری، شرکت 
کویرتایــر موفق به دریافــت لوح مدیریــت نوین از 
انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گردید.

پیش بینی درآمد 56۹ میلیارد تومانی برای سال مالی ۹۸
روند درآمدی پکویر طی پنج سال مالی طی شده صعودی بوده اما به دلیل نرخ گذاری 
توســط ســازمان حمایت، روند درآمدی رشد قابل توجهی نداشته اســت اما برآورد 
شــرکت از درآمد ســال مالی منتهی به 30 آذر ماه سال 98 رشد قابل توجهی است.

همــواره درآمــد شــرکت در محــور 300 میلیــارد تومــان بــوده کــه درآمــد 
بــرآوردی پکویــر بــرای ســال مالــی 98 مبلــغ 569 میلیــارد تومــان اســت 
کــه یکــی از دالیــل اصلــی ایــن موضــوع افزایــش نــرخ فــروش تایر اســت.
با توجه به درآمد برآوردی 569 میلیارد تومان، انتظار می رود جهت محقق کردن این 
میزان از درآمد، پکویر بتواند در هر سه ماه مبلغ 142 میلیارد تومان درآمد داشته باشد.
به نظر اکثر کارشناسان و خبرگان بازار سرمایه با توجه به پتانسیل باالی مجموعه برای 
رشد و هدایتگری  و راهبردی بی بدیل مهندس زینلی ، در طول سال 98 سهامداران 
و ذی نفعان این شــرکت پیشــروی تایری از این ســهم انتفاع فــراوان خواهند برد .

مهندس زینلی در فروردین ماه و بعد از  دیدار با نماینده، ولی فقیه در خراسان جنوبی و 
امام جمعه شهرستان بیرجند یاداور گردیده بود که بعد از فوالد و خودرو دومین صنعت 
راهبردی در دنیا تایر است که نقش بسیار اساسی در حمل و نقل جامعه بشری دارد .وی 
با اشاره به اینکه در دنیا یک میلیارد و 700 میلیون حلقه تایر تولید می شود افزود: کارخانه 
کویرتایر از ابتدا تاکنون همیشه سیر صعودی خود را داشته است و یک هزار و 500 نفر 
مستقیما و 7 هزار و 500 نفر نیز به صورت غیرمستقیم در این شرکت مشغول به کار هستند.
مهنــدس زینلــی ارزش ایــن تولیــدات را در ســال 160 میلیــارد دالر عنــوان و 
تصریــح کرد: همچنیــن نزدیک به 17 میلیون تــن تناژ تولیدی این تایر ها اســت 
و تــا 10 ســال قبل کشــور های آمریکا، ژاپــن و اتحادیــه اروپا پرچــم دار بودند و 
اخیــراً چین و ســپس هند نیز بــازار جهانی را به نفــع خود مصادره کرده اســت.
وی با اشاره به اینکه در کشور ایران حدود 10 کارخانه تایرسازی )فعال و نیمه فعال( با 
حدود 240 هزار تن ظرفیت، 15 هزار نفر شغل و 4 هزار و 250 میلیارد تومان فروش در 

سال وجود دارد خاطرنشان کرد: کویرتایر در جایگاهی که دارد بسیار غرورآفرین است.
مدیر باتجربه وشــناخته شده صنعت کشــور با اشــاره به اینکه 22 درصد مجموعه 
ظرفیت حلقه ای تولید کشــور در بیرجند تامین می شــود اظهار داشــت: در شرکت 
کویرتایــر ماهیانــه 14 و نیــم میلیارد تومــان به بــازار بیرجند تزریق می شــود.

وی میــزان فــروش کویرتایــر را 15 درصد کل فــروش صنعت تایر کشــور عنوان 
کــرد و افــزود: شــرکت کویرتایر از شــرکت های معتبر بورســی اســت و با همین 
وضعیت بســیار بد صنعت کشور ســال گذشــته 23 درصد توانایی خلق سود برای 
ســهامداران )شــاخص ROE( داشــته ایم که این وضعیت بســیار مناســبی است.
مهندس زینلی که خود بنیان گذار شرکت کویر تایر بوده است در ادامه به رکورد های 
منحصر به فرد کویرتایر اشاره کرد و گفت: یکی از این رکورد ها روند شکل یابی کویرتایر 
اســت که در این راســتا با منابع مالی 4 هزار و دویست ســهام دار از 42 شهر کشور 
کویرتایر را تشــکیل داده ایم و نام آن را جمع آوری منابع اندک و انجام کار های بزرگ 
نامیده ایم و این یک الگو اســت و می توان در هر کجای کشــور این الگو را پیاده کرد.
زینلــی با بیان اینکه اگــر اعتماد عمومــی را جلب کنیم می توانیــم اندک اندک ها 
را بــه یک دریا تبدیل کنیم بیان کرد: رکورد دوم کویرتایر این اســت که 18 ســال 
متوالی اســت در حوزه صرفه جویی انرژی سرآمد شرکت های تایرسازی کشور است.

مدیرعامل شــرکت کویرتایر ســاخت پرس پخت برای نخســتین بار در کشــور را 
یکــی دیگر از رکورد های شــرکت کویرتایر عنوان و بیان کرد: تولید تایر ســبز یکی 
دیگر از رکورد های شــرکت کویرتایر اســت که در این راســتا برای نخســتین بار در 
کشــور تایری تولید شــد که با محیط زیست سازگار اســت و مزایای بسیاری دارد.

زینلــی با اشــاره بــه اینکه برای نخســتین بار در کشــور توانســتیم با اســتفاده 
از تکنولــوژی نانــو تایــر تولیــد کنیــم اظهــار داشــت: شــرکت کویرتایــر یک 
شــرکت پیشــتاز اســت و همیشــه در حــوزه بهــره وری بســیار فعــال اســت.

دریافت لوح مدیریت نوین 
از  ملی حمایت  انجمن  از 

حقوق مصرف کنندگان
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مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شرکت 
سیمان فارس)ســهامی عام( مورخ 1398/2/23 در محل 
ســالن اجتماعات شــرکت بین المللی بازرســی کاالی 
تجاری برگزار گردید. در این مجمع که با حضور 98/84 
درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقــی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای 
سعید حیدری بود، که جنابان حسین عرب علي دوستي 
و  محســن کاه کــج  در مقام نظــار اول و دوم و آقای 
بهنام خوشــکام به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائــت گزارش هیــات مدیره بــه مجمع 
مربــوط به اهــم فعالیتهــای صورت پذیرفتــه در طی 
ســال مالی منتهی به 1397/12/29 و پس از اســتماع 
گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با 
طنیــن صلوات خود ضمــن  تصویــب صورتهای مالی 
و تنفیذ معامات مشــمول ماده 129 و با تقســیم سود 
412 ریــال به ازای هر ســهم به کار خــود پایان دادند.

در ابتدای این جلسه علیرضا بستانیان 
مدیرعامل رزومه دار و با سابقه صنعت 
کانی کشــور بــا اعام اینکه شــرکت 
ســیمان فارس با بیش از شصت سال 
سابقه و افتخار افرینی در سال گذشته 
مالی همانند ســایر شرکت های فعال 
در صنعت ســال ســختی را پشت سر 
گذاشــت افزود: مشــکات صنعت از 
جمله رکود صنعت ساخت وساز،توقف 
پروژهــای عمرانی و معضات حاکم بر 
بازار ســرمایه ناشی از تحریم های بین 
المللی و مشکات صادرات بسیاری از 
صنایع را دچار مشکل کرده است و این 
معضات در صنعت سیمان پررنگ تر 
می باشــد. به گفته این مدیر با سابقه 

و شناخته شــده صنعت کشور متاســفانه عاوه بر این 
موارد در استان فارس نیز در بحث تحویل سیمان فزونی 
عرضه بر تقاضا وجود دارد و ما بر همین اســاس با رقابت 
منفی در این اســتان نیز رو به رو هستیم که این قضیه 
کارکردن را برای ما بســیار ســخت تر در مقام مقایسه 
با  دیگر شــرکت های ســیمانی گروه قرار داده اســت . 
وی در ادامــه افزود تقریبا از ســال 93 تولید ســیمان 
کشــور به ظرفیت خود رســیده و شــاهد رشــد تولید 
ســیمان بوده ایم واز طرفی در کنار عدم افزایش قیمت 
این محصول ما شــاهد کاهش صادرات به کشــورهای 
همســایه  وهدف صادراتی بــوده ایم کــه اکنون عدم 
فروش خارجــی اضافه بر ظرفیت نیــاز داخلی، صنعت 
سیمان کشورمان را با مشکل جدی رو به رو کرده است.
مهندس بســتانیان با عــام اینکه علی رغــم تمام این 
مشکات  ســیمان فارس در سال مورد گزارش توانست 
میزان درآمد وســود افرینی خــود را  افزایش دهداضافه 
کرد  خوشــبختانه در اســتان فارس بیشــترین میزان 
تحویل ســیمان از طرف مجموعه ســیمان فارس بوده 
اســت. به گفته ایــن مدیــر کاردان همچنین مجموعه 

تاش کــرده تا تولید کلینکر خــود را کاهش دهد و از 
آن برای تولید ســیمان اســتفاده نماید که حاشیه سود 
مناســب تر و ارزش آفرینی بیشتر برای ذی نفعان دارد.

شــایان ذکر است شرکت ســیمان فارس با بیش از نیم 
قرن تجربه در صنعت ســیمان دارنــده لوح هاي تقدیر 
و گواهینامه هاي داخلــي و بین المللي متعدد از جمله 
کســب تندیس حمایت از حقوق مصرف کننده- جایزه 
مدیریت سبز ایران - تعالی سازمانی- واحد نمونه صنعتی 
-لوح سپاس انجمن سیمان- گواهی نامه تایید صاحیت 
آزمایشــگاه  ISO 17025- پروانــه کاربــرد عامــت 
اســتاندارد اجباری ســیمان پرتلند پوزوالنــی و پرتلند 
پوزوالنی ویژه و..... بوده و هرســاله توسط مقامات طراز 
اول استانی و کشوری مورد تجلیل و تشویق قرار میگیرد.

گفتنی است یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در مجمع 
بحث انتقال کارخانه به خرامه بود که توضیحات مدیران 
ارشد به سهامداران ارائه گردید این اتفاق به دلیل مسائل 
محیط زیستی رخ خواهد داد و مزایایی برای شرکت نیز دارد. 

پیام هیئت مدیره
مرور کلي بر وضعیت و تحوالت صنعت مربوط در 

سال مالي مورد گزارش: 
بررســی روند چند سال گذشته صنعت سیمان حاکی از 
کاهش تقاضا به علت رکود در بخش مسکن و پروژه های 
عمرانی بوده و همچنین ساخت و راه اندازی کارخانجات 
سیمان جدید نشان از افزایش عرضه در این زمینه دارد. 
با توجه به موقعیت جغرافیایی شــرکت ســیمان فارس 
و افزایــش روزافــزون محدودیت های زیســت محیطی، 
همچنین قدیمی بودن تکنولــوژی و نهایتاً نبود توجیه 
اقتصادی، لزوم تســریع در تامین منابــع و اتمام هرچه 
ســریع تر پروژه خرامه ضروری به نظر می رسد، به عاوه 
توجه بیشتر به مقوله صادرات، اجرای مداوم طرح مدیریت 
بازار توسط انجمن صنفی و همچنین عرضه متناسب با 
تقاضــا می توانــد باعث بهبــود وضعیت حاضــر گردد.
مرور کلي بر جایگاه شــرکت در صنعت و وضعیت 

رقابتي آن در سال مالي مورد گزارش: 
با توجه به تعدد کارخانجات ســیمان در اســتان فارس 
و شــروع به بهره بــرداری از واحدهــای جدیداالحداث 

در اســتان که به  صورت انتحــاری وارد بازار شــده اند 
شــاهد وضعیت رقابتی بسیار سخت تری نسبت به سال 
قبــل بوده ایم که لــزوم انجام تغییرات مســتمر در امر 
بازاریابی و کســب اطاعات موردنیــاز جهت این امر در 
دســتور کار قرار داشته و ســعی و تاش گردیده که در 
جلســات کمیته فروش اســتانی جهت حفظ و افزایش 
نرخ فروش ســیمان با هماهنگ کردن سایر رقبا نسبت 
بــه کنترل هرچه بهتر عرضه، اقدام موثری صورت گیرد.
بیان برنامه ها و چشــم انداز وضعیت شرکت برای 

سال مالی آتی:
- استمرار عملیات اجرای پروژه انتقال سیمان به سایت خرامه

- ارتقا و به روزآوری فرایند فروش 
- بهینه سازی سیستم آســیاب های مواد خام و افزایش 

تولید آسیاب 200 تنی
- افزایش بهره وری آســیاب های ســیمان و بهســازی 

سیستم های مرتبط 
- ارتقــا فرایند کنترل کیفیت و انجام پایشــهای منظم

 PM ارتقای سیستم -
- بهسازی سیستم ایمنی و بهداشت

- اجرای پروژه مدیریت مصرف آب و سایر منابع
- به روزرسانی سامانه آناین خروجی دودکش الکتروفیلتر 

کوره 2
- افزایش تحویل سیمان با حداکثر نرخ فروش 

مرور کلی بر عملكرد میزان دستیابی به اهداف تعیین 
شده و دستاوردهای مهم در سال مالی مورد گزارش:
توســعه PM، تداوم نظام پیشــنهادها، تداوم سیستم 
ارزیابــی عملکــرد، مکانیزه کردن سیســتم 
آبیاری فضای ســبز، بهینه ســازی سیستم 
فیلتراســیون آســیاب 200 تنی مواد خام،

استقرار سیستم های مدیریتی:
استقرار  استمرار سیســتم مدیریت ریسک، 
بازنگری سیستم  فرایندها،  سیستم مدیریت 
مدیریت یکپارچــه IMS و اخذ گواهی نامه 
 ISO18001.ISO14001.ISO9001 های
اســتمرار  دانــش،  مدیریــت  اســتمرار   ،
مدیریــت فرهنگی، اســتقرار ISO10002و 
ISO10004 و اخذ گواهی نامه های مربوطه، 
توســعه سیســتم های ایمنی و بهداشــت 
صنعتی، ارتقاء سیستم منابع انسانی، استقرار 
ISO10015 و اخــذ گواهــی نامه مربوطه.

- برنامه های آینده شرکت 
- الف( گسترش بازارهاي فروش محصوالت و تنوع بخشی 

شیوه های فروش: 
- توجه بیشتر به گسترش بازار داخلی و صادرات

- ب( تولیــد محصــوالت و معرفی محصــوالت جدید:
- با توجه به اخذ گواهینامه و مجوزات الزم نسبت به تولید 
و تحویل همزمان چهار نوع محصول )شامل تیپ یک ، دو ، 
پنج و پوزوالني( به درخواست مشتري اقدام خواهد پذیرفت.

- ج( مشارکت ها و سرمایه گذاری ها: 
- اجراي طرح کارخانه جدید 3300 تني خرامه 

- د( شیوه های تامین مالی:
- فروش اراضي موجود شــرکت جهت تامین مالي طرح 

کارخانه جدید 3300 تني در منطقه خرامه
- تامیــن مالــي از محل افزایش ســرمایه جهت اجراي 
کارخانه جدید 3300 تني خرامه )از 223 میلیارد ریال 
ســرمایه فعلي به 1/050 میلیارد ریال طی چند مرحله 

براساس پیشرفت پروژه(
- اخذ تســهیات ارزي از صندوق توســعه ملي به مبلغ 
21 میلیــون یــورو با عاملیــت بانک صنعــت و معدن 
- اخذ تسهیات ریالی از بانک رفاه به مبلغ 1/200 میلیون ریال

بهینه سازی و مدیریت اثربخش هزینه ها
شرکت سیمان فارس؛ مظهر ِقدمت نماد کیفیت

گزارش کامل در وبسایت اقتصاد و بیمه >

علی رغم تمام مشكالت  سیمان فارس در سال مورد گزارش توانست میزان 
درآمد وســود آفرینی خود را  افزایش دهد و خوشبختانه در استان فارس 
بیشترین میزان تحویل سیمان از طرف مجموعه سیمان فارس بوده است.
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اخبار بانک و بیمه

مدیرعامل بیمه آسماری تغییر می کند؟
شنیده ها حاکی است که ناصر کیان وش مدیرعامل فعلی بیمه 
آســماری جای خودش را به آقای یزدان دوست خواهد داد.

البته گفته می شــود که نامه مدیرعامل پیشــنهادی برای 
طی مراحــل ارزیابی صاحیــت در بیمه مرکزی ارســال 
شــده اســت.این که کیان وش کجا خواهد رفت نیز نکته 
درخور تاملی اســت کــه باید در آینده منتظر آن باشــیم.

آسماری اخیرا حرکتهای خوبی  در بازار بیمه داشته است اما   
ظاهرا انتظار از شــرکت بیمه آسماری در بازار بیمه بیش از 
اینها است و این انتظارها در این تغییرات بی تاثیر نبوده است.

جابجایی مدیریتی در بیمه آسیا 
محمود افشــاری که ســالها مدیر روابط عمومی بیمه آسیا 
بود به ســمت مدیر منابع انســانی بیمه آسیا منصوب شد.
تجلیل از شعبه برتر بانك صادرات استان اردبیل در 

فروش بیمه نامه های طرح نسیم
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه سرمد، به استان 

اردبیل عزیمت کردند.

دکتر مجتبی کاتب رئیس هیات مدیره و مهندس مهدی مهدوی 
مدیرعامل این شرکت، از بهزاد دولت زاده رئیس شعبه میدان 
ورزش بانک صادرات شــهر اردبیل و همکاران وی، به عنوان 
شعبه برتر در فروش طرح نسیم در این استان، تجلیل کردند.

دکتر کاتب در این مراســم که با حضور کلیه روسای شعب 
بانک صادرات اســتان برگزار شد، طرح نسیم بیمه سرمد را 
بســته کاملی از خدمات بیمه ای عنــوان کرد و افزود: بیمه 
ســرمد تمام تاش خود را در برای ارائــه خدمات بیمه ای 
مورد نیاز خانواده بزرگ بانک صادرات و شــرکت های تابعه 
اعم از کارکنان و مشــتریان با بهترین کیفیــت و در کوتاه 
ترین زمان ممکن به کار بســته و در ســال جــاری برنامه 
ریزی هــای جامع تری در این خصــوص ارائه خواهد کرد.

رئیس هیــات مدیره در بخــش دیگری از ســخنان خود، 
ســود آوری مطلوب شرکت در سال گذشــته را مورد توجه 
قــرار داد و خاطرنشــان کــرد: برنامه ریزی هــای دقیق و 
جامعی در راســتای افزایش متوازن پرتفوی در بخش های 
ســهامداری و غیر ســهامداری صورت گرفته اســت که در 
ســال جاری در این مسیر اتفاقات مثبتی انجام خواهد شد.

وحید نصیری مدیر شــعب بانک صادرات استان اردبیل نیز 
در این مراسم، گسترش تعامات فی مابین بانک صادرات و 
بیمه ســرمد را در سال جاری مورد تاکید قرار داد و از اعمال 
برنامه هایی در این راســتا توســط بانک صادرات خبر داد.

نصیــری همچنین، ضمن اســتقبال از فــروش بیمه نامه 
های طرح نســیم بیمه ســرمد در شــعب بانــک صادرات 
اســتان اردبیل، توســعه همــکاری های مشــترک بانک 
و بیمــه از طریــق ارائه محصــوالت متنوع و مشــترک به 
مشــتریان بانــک در این منطقــه را مثبــت ارزیابی کرد.

ســایر روسای شعب بانک صادرات استان نیز در این مراسم، 
مشکات و پیشنهادات خود را در جهت افزایش میزان فروش 
بیمه نامه های طرح نسیم به مشتریان بانک، مطرح کردند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ســرمد در ادامه سفر 
خود به اســتان اردبیل، بــا نمایندگان ایــن منطقه دیدار 
کردند و از مســائل و موانع پیــش روی آنان آگاهی یافتند.

در جلســه پرسش و پاســخ با نمایندگان استان اردبیل که 
در ســالن بانک صادرات سرپرســتی این استان برگزار شد، 
راهکارهایی جهت رفع موانع پیش روی نمایندگان ارائه شد.

در ادامه این سفر استانی، دکتر کاتب و مهندس مهدوی با حضور 
در شعبه اردبیل بیمه سرمد، با همکاران این شعبه دیدار و گفتگو 
کردند و نیازها و خواسته های آنان را مورد بررسی قرار دادند.

بر اساس این گزارش، حسن طاهری بازرس ویژه مدیرعامل 
و بهــراد گــروه ای مدیر بانــک و بیمه نیز در این ســفر، 
رئیس هیــات مدیره و مدیرعامل را همراهــی کرده بودند.

گزارش متفاوت پاکســان در فروردین و اردیبهشت/ 
پیش بینی فروش هزار میلیارد تومانی محقق می شود
مدیرعامل شرکت پاکسان: در سه ماه نخست سال مالی 98 
در حدود 55 میلیارد تومان سود خالص در صورت های مالی 
ثبت شــد و به ازای هر سهم بیش از 51 تومان سود محقق 
شــد. ارزش فروش ما تا فروردین ماه از 250میلیارد تومان 
رد شــد. پیش بینی ای که در مجمع پایان دوره برای سال 
مالی جاری اعام کردیم رقم فروشــی بالغ بر 1000میلیارد 
تومــان بــود که با توجــه به برنامــه ریزی هــای موجود 
انتظــار  داریم پیش بینی ما در پایان دوره عملیاتی شــود.

با حضور نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل؛
مدارس بیمه پارسیان در روستاهای زلزله زده کرمانشاه 

افتتاح شد.

2 باب مدرســه 3 کاسه که در دو روستای استان کرمانشاه 
که از زلزله آسیب دیده و دانش آموزان این مدارس از محلی 
مناسب برای تحصیل محروم شده بودند توسط بیمه پارسیان 
به صورت کامل ســاخته و برای اســتفاده این دانش آموزان 
تحویل و افتتاح گردید.  این مدارس در روز چهارشــنبه 11 
اردیبهشــت ماه سال جاری با حضور آقای اویارحسین نایب 
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه پارســیان، تنی چند 
از مدیران این شــرکت و مسئولین آموزش و پرورش استان 
کرمانشاه، مدیران سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس 
کشور، معلمان و دانش آموزان و اهالی روستاهای سلطان کوه 
و میدان نمک افتتاح شدند. در مراسم های افتتاح جداگانه ای 
که در 2 مدرسه بیمه پارسیان برگزار گردید مسئولین آموزش 
و پرورش اســتان کرمانشاه و همچنین مدیران این مدارس؛ 
اهالی روستاها و دانش آموزان ضمن ابراز خرسندی و رضایت 
از این اقدام خداپسندانه بیمه پارسیان و خوشحالی از حضور 
مدیرعامل برای افتتاح مدارس ابراز امیدواری کردند این اقدام 
و اقدامات خداپسندانه مشابه آن سرلوحه کار تمام خیرین برای 
کمک به ارتقاء سطح آموزشی کشور و کمک به آینده سازان 
این مملکت باشــد تا در فضای مناسب به تحصیل بپردازند.
بیمه تعاون ، میزبان نشست شورای هماهنگی روابط 

عمومی های صنعت بیمه

نشست شورای هماهنگی مدیران روابط عمومی صنعت بیمه 
با حضور مدیر کل محتــرم روابط عمومی و امور بین الملل 
بیمــه مرکزی ج.ا.ا ، هیئت همــراه و مدیران روابط عمومی 
صنعت بیمه به میزبانی شــرکت بیمه تعاون برگزار شــد .
در ابتدای این نشســت جناب آقای زندی مدیرکل محترم 
روابــط عمومی و امور بین الملل بیمــه مرکزی ضمن ارائه 
گزارشی از برگزاری نمایشگاه بورس ، بانک و بیمه و چگونگی 
حضور شــرکتهای بیمه در نمایشگاه ، به تشریح برنامه های 
آتی شــورای روابط عمومی های صنعــت بیمه پرداختند .

در ادامــه این جلســه ، آقــای دکتر مظلومــی مدیرعامل 
بیمه تعاون ، ضمن خوش آمد گویــی به مدیران حاضر در 
نشســت ، شورای هماهنگی روابط عمومی را از مهم ترین و 
موثرترین نشســت ها و کارگروههای فعال در صنعت بیمه 
برشــمرده و بیان داشتند : وجود اتحاد و انسجام در تصمیم 
گیریهــا و اقدامــات موثر این شــورا در خصــوص مباحث 
فرهنگــی مرتبط با صنعت ، یکــی از دالیل مهم برتری آن 
نســبت به کارگروههــای دیگر فعال در این عرصه اســت .
ایشــان افزودند : همه ما میدانیم که صنعت بیمه در کشور 
ما به جهت مقایســه آن با بیمه جهانی و هم به لحاظ عدم 
وجود رتبه مناسب در اقتصاد داخلی کشور در جایگاه واقعی 
خود قرار ندارد . به این شــکل کــه ما از نظر تولید ناخالص 
ملی داخلی در هر رتبه ای که در جهان قرار داشــته باشیم 
، صنعــت بیمه در آن جایگاه قرار ندارد . این نشــان دهنده 
این است که بیمه در کشور ما از بقیه بخشهای اقتصادی در 
طول هشتاد سال حیات خود دچار عقب افتادگی شده است .
سرمایه گذاری به رنگ بازارسرمایه / تغییر رویكرد بیمه 

کارآفرین با مجوز هیات مدیره
با توجه به تغییرات اقتصادی پیش آمده بیمه کارآفرین نیز تصمیم 
دارد در مدل های سرمایه گذاری و فروش خود تغییراتی ایجاد 
کند  آغاز تغییرات پس از مجوز هیات مدیره استارت خورده است. 
محمد حیــدری مدیرعامــل بیمه کارآفریــن گفت: بیمه 
کارآفرین در حوزه بیمه های زندگی فعال اســت و بخشی از 
بیمه های زندگی ذخایر ریاضی بیمه شــده ها در بازار سرمایه 
هســتند که هم سود تضمین شــده را به مردم برمی گرداند 
و هم می توانیــم ارزش افزوده بهتری را روی آن انجام دهیم.
وی ادامــه داد: در ماه هــای اخیــر در حوزه بازار ســرمایه 
تــاش کردیم که مقــداری ترکیب ســرمایه گذاری مان را 
متنــوع کنیم. در حــال حاضر در مدت کوتــاه یک ماهه به 
مرز 30 میلیارد رســیده ایم و انتظار داریم که بیشــتر شود.

مدیرعامل بیمــه کارآفرین تأکید کرد: بیشــترین حوزه ما 
سپرده گذاری بانکی بود که به تدریج در حوزه های دیگر مثل 
ساخت وساز، شرکت های بورسی و فرابورسی می خواهیم وارد 
شویم. وی نگاه مجموعه بیمه کارآفرین به بازار سرمایه را مثبت 
ارزیابی کرد و افزود: چشم اندازهای بازار سرمایه بسیار مثبت 
است و ما نیز به سرمایه گذاری در این بازار بسیار خوش بین 
هستیم. حیدری در مورد پیش بینی وضعیت صنعت بیمه در 
ســال 98 گفت: در سال 98 در حوزه هایی که با نرخ های ارز 
در ارتباط هســتند و تعهدات ارزی به وجود می آورد باید با 
هوشمندی وارد شویم. وی افزود: چون وقتی یک ریسک ارزی 
100 میلیون دالر برمی دارید و حق بیمه یک میلیون دالری 
می گیرید اگر خسارتی وارد شود که مردم باید توان تأمین ارز 
و آمادگی پرداخت خسارت را داشته باشیم. متأسفانه مکانیسم 
خاصی تعریف نشــده که شما بتوانید این ارز را تأمین کنید.

خروج بیمه دی از زیان انباشته/ ارائه خدمات جدید در 
قالب پنجره »بیمه های زندگی«

بیمه دی در ســال گذشته توانســت از زیان انباشته خارج 
شــود و ســطح صفــر را رد کند تــا در کانال ســوددهی 
قــرار گیــرد و این رونــد این شــرکت طی ســال جاری 
نیــز تغییر نخواهــد کرد و ایــن روند را ادامــه خواهد داد.
محمدرضا کشــاورز مدیرعامل بیمه دی درخصوص میزان 
ضریب نفوذ بیمه و تاثیر بر شرکت های بیمه ای حاضر در بورس، 
اظهــار کرد: عوامل متعددی در افزایش ضریب نفوذ بیمه در 
سطح کشور وجود داشته که باید تمامی بخش های اقتصادی 
برای عملکرد بهتر این فاکتور را در اقتصاد مشــاهده شــود.
وی ادامه داد: از ســوی دیگر، شــرکت های بیمــه ای باید 
فعالیت های مناســب تری را ارائه دهنــد و این ُمهم تنها با 
اراته محصوالت جدید می تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد.
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اخبار بانک و بیمه

کشاورز با اشاره به این نوع خدمات، تصریح کرد: شرکت های 
بیمه ای باید بتوانند هنگام پرداخت خسارت به زیان دیدگان 
ارائــه خدمات مطلوبــی را ارائــه دهند تــا تصویر ذهنی 
مشتریان بیمه  نسبت به خدمت رسانی این شرکت ها به نفع 
صنعت بیمه تغییر کند زیرا ارائه خدمات مناســب می تواند 
برای مشــتری و شــرکت های بیمه ای خلــق ارزش کند.

وی دربــاره عملکــرد بیمــه دی در ســال 97 توضیح داد: 
این شــرکت در ســال گذشــته توانســت از زیان انباشته 
خارج شــود و ســطح صفر را رد کند تا در کانال سوددهی 
قــرار گیــرد و این رونــد این شــرکت طی ســال جاری 
نیــز تغییر نخواهــد کرد و ایــن روند را ادامــه خواهد داد.

مدیرعامل بیمه کوثر در ســومین همایش تجلیل از 
نمایندگان برتر بیمه کوثر: پیش از این تمام نمایندگان 
از آموزش های یكسانی برخوردار بودند اما در راستای 
توانمندسازی شبكه فروش، نمایندگان را در سطح های 
مختلف دســته بندی کردیم و فراخور نیازهای شان 
آموزش های مناسب به آنها ارائه می کنیم که این اتفاق 
سبب توسعه شــرکت در بخش فروش شده است. 
 مجید مشعلچی فیروزآبادی با بیان اینکه پیش تر نمایندگان 
تنها عامل فروش بودند، خاطرنشــان کرد: اما اکنون هر یک 
از نمایندگان بیمه کوثر به سطحی از توانمندی رسیده اند که 
به عنوان یک مدیر در عرصه های فروش، بازاریابی، ارتباط با 
مشتریان و مدیریت ریسک حضور دارند.    وی ادامه داد:  ایجاد 
هسته متمرکز دانا و شبکه همکاران توانا در بیمه کوثر یکی 
دیگر از نقاط قوت شرکت است چرا که به این ترتیب توانستیم 
زمینه های رشد و ترقی نیروی انسانی و به تبع آن مجموعه 
بیمه کوثر را فراهم کنیم.   مدیرعامل بیمه کوثر تاکید کرد: 
در ســال رونق تولید باید با تاش بیشــتر در همه عرصه ها 
بتوانیم از فرصت ها نهایت استفاده را ببریم و در عرصه اقتصاد 
در راســتای اهداف نظام جمهوری اســامی حرکت کنیم. 
 او همچنین بر بحث برون سپاری و اهمیت آن تاکید و اظهار 
کرد: شــرکت های دولتی و خصوصی باید برون سپاری را به 
عنوان یک موضوع علمی مد نظر داشــته باشــند و با انعقاد 
قراردادهای مناسب در مسیر منافع شرکت خود حرکت کنند. 
بازدید مدیرعامل بیمه میهن از مناطق سیل زده استان 

خوزستان
داریوش محمدی در سفر به استان خوزستان در روستاهای 
ســیل زده حاضر و از نزدیک در جریان خســارت های وارد 
شــده قرار گرفت و با روســتاییان و حادثه دیدگان ســیل 
اخیــر به گفتگــو پرداخت. مدیرعامل بیمــه میهن پس از 
بازدید نزدیک از مناطق ســیل زده و گفتگو با هیات همراه 
و کارشناسان مقیم در مناطق حادثه دیده بر ضرورت تسریع 
در ارزیابی و پرداخت خسارت های بیمه شدگان تاکید کرد.

در ایــن بازدیــد مدیــر عامل بیمــه میهن بــا مهندس 
انصاریان مدیر کل بنیاد مســکن اســتان خوزستان دیدار 
و خواســتار همــکاری بیش از پیش بنیاد مســکن و بیمه 
میهــن در ارزیابی خســارت های ناشــی از ســیل شــد.

بنا به این گزارش به محض اتمام ارزیابیها، پرداخت خسارت 
به زیان دیدگان تحت پوشــش بیمه میهن آغاز خواهد شد.

مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره بیمه البرز در گردهمایي 
ساالنه مدیران و روســاي شعب این شرکت، اعام کرد: ویژگي 
بارز بیمه البرز که این شــرکت را متمایز ساخته است این است 
که با دیگر شرکت هاي بیمه بر مبناي ارایه خدمت رقابت مي 
کند نه قیمت و هیچگاه براي جذب مشتري نرخ شکني نمي کند.
سید رسول تاجدار در این گردهمایي که با حضور اعضاي هیات 
مدیره، مدیران و روســاي شعب سراسر کشور بیمه البرز برگزار 
شــد، گفت: ایران به خاطر بهره مندي از پتانســیل هاي بزرگ 
همچون جمعیت جوان و منابع طبیعي همچون نفت مي تواند 
جزو 20 اقتصاد برتر جهان باشــد که امیدواریم با تســهیل و 
بهبود شرایط اقتصاد داخلي کشور وارد فاز اقتصاد جهاني شویم. 
 وي با اشاره به خروج آمریکا از برجام و تاثیر منفي تحریم ها بر اقتصاد 
کشور،  گفت: مشکات اقتصادي کشور تنها به خاطر تحریم هاي 
بین المللي نیست بلکه بسیاري از شرکت ها و بنگاه هاي تجاري 
با مشکات داخلي که به ساختار آنها باز مي گردد رنج مي برند.

وي ادامه داد: از آنجایي که بســیاري از مشکات صنعت بیمه 
الزاما تابع شــرایط تحریم نیســت لذا براي برون رفت از شرایط 
فعلي باید به پتانسیل هاي داخلي کشور و صنعت توجه ویژه اي 
داشت از جمله این گونه تعهدات توجه به تغییر ساختار، استفاده 
از ابزارهاي جدید بیمه اي، ارتقاي توان تخصصي، اجراي حاکمیت 
شرکتي، تغییر نگاه صرفا اجتماعي به نگاه بازرگاني درباره عملکرد 
شرکت هاي بیمه و ایجاد کنترل هاي داخلي موثر و مفید است.
وي در عیــن حال تاکید کــرد: بیمه البرز هم اکنون ســطح 
یک توانگري مالي دارد و خســارت هاي ســنگیني همچون 
زلزله غرب کشــور، کشتي سانچي و شــرکت دام و طیور ایران 
کــه در مجموع بالغ بر دو هــزار میلیارد ریال بود را در ســال 
گذشــته و در کوتاهترین زمان ممکن پرداخت کرد که نشان 
دهنــده توانگري مالي و توان ایفاي تعهدات بیمه البرز اســت. 
مدیرعامل بیمه البرز درباره عملکرد ســال گذشته این شرکت 
توضیح داد: سال 1397 حق بیمه تولیدي بیمه البرز 21 درصد 
نسبت به سال 96 رشد داشت. البته نسبت خسارت بیمه البرز 
31 درصد رشــد داشــت که به دلیل پرداخت خســارت هاي 
بزرگ مذکور بود وگرنه نســبت خسارت بیمه البرز از میانگین 
صنعت بیمه پایین تر بود. تاجدار درباره وضعیت صنعت بیمه در 
سال جاري نیز توضیح داد: صنعت بیمه کشور با وجود خدمات 
بزرگ و ارزنده به کشــور و پوشش خســارت حوادث طبیعي، 
سهم بســیار ناچیزي از تولید ناخالص ملي کشور دارد که نیاز 
اســت با اتخاذ تصمیم و سیاست هاي درست و اشاعه فرهنگ 

بیمه در سطح جامعه سهم بیمه از GNP کشور افزایش یابد. 
وي افزود: هم اکنون کل دارایي هاي شرکت هاي بیمه 54 هزار 
میلیارد تومان اســت این در حالي است که بدهي شرکت هاي 
بیمه به 49 هزار میلیارد تومان مي رسد. همچنین کل حقوق 
صاحبان ســهم شرکت هاي بیمه فقط 43 هزار میلیارد تومان 
است که حتي با شرکت هاي کوچک جهاني قابل مقایسه نیست.
نایب رییس هیات مدیره بیمه البرز با اشــاره به تاثیر تحریم ها 
بر صنعت بیمه کشــور، گفت: اوراق بهــادار بیمه اي جایگزین 
مناســبي براي بیمه هاي اتکایي اســت که هم اکنون به دلیل 
تحریم ها نمي توانیم ار بیمه هاي اتکایي خارجي استفاده کنیم.

وي با بیان این  که امروزه 220 میلیــارد دالر عرضه اوراق بهادار 
بیمه اي در جهان وجود دارد، گفت: شــرکت بیمه البرز آمادگي 
دارد به عنوان اولین شرکت بیمه وارد بازار اوراق بهادار بیمه شود.
وي افزود: با لغو معافیت هاي صادرات نفت ایران از سوي آمریکا 
براي کشورهایي که واردکننده نفت ایران بودند بسیاري از بیمه 
گزاران بزرگ در پرداخت حق بیمه خود با مشکل مواجه خواهند 
شــد. امیدوارم بتوانیم با درایت از این شرایط دشوار عبور کنیم. 
در ایــن گردهمایــي همچنیــن رییــس هیــات مدیــره و 
اعضاي دیگر هیــات مدیره بیمه البرز نیز ســخنراني کردند.

گردهمایي ساالنه این شــرکت ابتداي هر سال با هدف ارزیابي 
عملکرد سال گذشــته و اعام سیاست هاي کلي این شرکت 
در ســال جاري به مدیران و روســاي شــعب برگزار مي شود.

در گردهمایي امسال که با حضور تمامي مدیران و روساي شعب سرا 
سر کشور برگزار شد، مدیرعامل و اعضاي هیات مدیره و مدیران فني 
و ستادي این شرکت با حضور در این گردهمایي در جریان مشکات 
روساي شعب سراسر کشور در روند خدمت رساني به هموطنان 
قرار گرفتند و راهکارهاي رفع مشکات مطرح شده را ارایه دادند.
در ادامــه گردهمایي مدیران و روســاي شــعب بیمــه البرز، 
دو کارگــروه فني و مالي بــه صورت مجزا با حضــور مدیران 
ارشــد،  مدیران فني و ســتادي و روساي شــعب برگزار شد. 

تندیس طالیي رعایت حقوق مصرف کنندگان به بیمه البرز اعطا شد
شــرکت بیمه البرز موفــق به دریافت تندیس طایــي رعایت حقوق مصرف 
کنندگان شــد. در هجدهمین همایــش ملي حمایــت از مصرف کنندگان، 
سید رســول تاجدار،  مدیرعامل بیمه البرز گواهینامه و تندیس طایي رعایت 
حقــوق مصرف کننــدگان را از وزیر صنعــت، معدن و تجــارت دریافت کرد.

بر اســاس این گزارش، بیمه البرز در دو ســال گذشــته نیز موفق به دریافت 
تندیس نقره اي شــد و ســال هاي 88، 91 و 93 هم گواهینامه رعایت حقوق 
مصرف کنندگان دریافت کرد. این گزارش حاکي است، طي ممیزي انجام شده از سوي سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، 545 شــرکت و بنگاه براي حضور در این همایش ثبت نام کردنــد و در نهایت 91 واحد براي دریافت تندیس 
طایي، نقره اي و گواهینامه ارزیابي شدند که 16 بنگاه از جمله شرکت بیمه البرز موفق به دریافت تندیس طایي شدند.  گفتني 
است فرآیند ارزیابي بنگاه هاي اقتصادي براي دریافت این گواهینامه بر اساس چهار شاخص کلي قیمت، کیفیت، خدمات پس 
از فروش و رضایت مشــتري و با حضور مدیران ذي ربط سازمان حمایت و همچنین نمایندگان نهادهاي مربوطه صورت گرفته 
اســت. بنا بر گزارش روابط عمومي بیمه البرز، این جایزه معتبرترین جایزه ملي براي رتبه بندي شرکت هاي تولیدي و خدماتي 
کشور است که هر ساله پس از ممیزي سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به برگزیدگان اهدا مي شود.

حضور بیمه البرز در دوازدهین نمایشگاه بانك، بیمه و بورس
شرکت بیمه البرز در دوازدهمین نمایشگاه بین المللي بورس، بانک و بیمه حضور یافت. کارشناسان رشته هاي مختلف بیمه اي این 
شرکت در روزهاي برگزاري این نمایشگاه با حضور در غرفه بیمه البرز به معرفي خدمات بیمه اي به بازدیدکنندگان از دوازدهمین 
نمایشگاه بورس، بانک و بیمه پرداختند. این گزارش حاکي است، در روز اول برگزاري دوازدهمین نمایشگاه بین المللي بورس،  بانک و 
بیمه،  سید رسول تاجدار،  مدیر عامل و احمد صفرزاده،  معاون فني بیمه البرز از غرفه هاي مختلف این نمایشگاه بازدید کردند. همچنین 
در غرفه بیمه البرز به مناسبت شصتمین سال فعالیت این شرکت، نمایشگاه عکسي از آغاز فعالیت این شرکت در سال 1338 تا کنون، 
برپا شد که مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفت. بنا بر این گزارش، تعدادي از مدیران شرکت بیمه البرز در روزهاي برگزاري نمایشگاه 
مذکور، در غرفه این شرکت حضور یافته و به پرسش هاي بازدیدکنندگان پاسخ دادند.  بر اساس این گزارش، بازدیدکنندگان غرفه بیمه 
البرز که درخواست خرید بیمه آتش سوزي داشتند از تخفیف ویژه بیمه  آتش سوزي با پوشش سیل و زلزله بیمه البرز بهره مند شدند.

مدیرعامل بیمه البرز:
 رقابت باید بر مبناي خدمت باشد نه قیمت



| پُرتیراژترین نشریه اقتصادی کشور | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  101 | اردیبهشت   مــاه  1398

۲5 درصد باالتر از میانگین بازده کل
سرمایه گذاری بوعلی، بی همتا با مدیری آگاه

لج
 خ
دی

مه

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری بوعلی)ســهامی عام( مورخ 1398/02/31 
در محــل ســالن همایشــهاي مجتمع آموزشــي نیکوکـــاري رعــــد  تشــکیل گردید. 
در ایــن مجمع که با حضور 92/86 درصد ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهــده آقای دکتر احمدعبداللهیــان بود، که جنابان محمد خدمتی و مهدی عســگری در 
مقــام نظار اول و دوم و آقای دکترســعید باقــرزاده به عنوان دبیر مجمــع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهــای صورت پذیرفته 
در طی ســال مالی منتهــی به 1397/11/30 و پس از اســتماع گزارش حســابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات 
مشــمول ماده 129 و با تقســیم ســود 250 ریال به ازای هر ســهم  به کار خود پایان دادند.

مهندس باقرزاده مدیر فرهیخته و رزومه دار بازار سرمایه کشور در ابتدای گزارش جامع خود به 
مجمع نشینان با مروری بر وضعیت اقتصاد جهان، اقتصاد ایران و تهدیدها و فرصت هایی که در سال 
مالی گذشته پیرامون بازار سهام کشور و سرمایه گذاری ها وجود داشت به ایراد سخن رانی پرداخت.

دکتــر باقرزاده با اعام اینکه عوامل بســیاری در بــازار بورس اوراق بهادار در رشــد و کاهش 
ارزش و ســودمندی شــرکت ها اثرگذار اســت به این نکته اشــاره 
داشــت که در ســال گذشــته بازدهــی کل به مقــدار60/4 درصد 
بوده اســت که بوعلی به همــت مدیران و کارکنــان پرتاش خود 
و با اتخاذ تدابیر درســت توانســته اســت با یک رکوردزنی بازدهی 
حــدود 85 درصدی  را برای ســهامداران و ذی نفعــان خود رقم زند. 
مدیرعامل شــرکت در فرازی دیگر از گزارش خود با اعام اینکه بیش 
از 80 درصد از پرتفوی شرکت بورسی و متعلق به رشته های صنعتی 
پتروشیمی ، مخابرات و نیروگاه و فلزات اساسی می باشد اضافه کرد 17 
درصد از پرتفوی دیگر شرکت مربوط به سپرده گذاری و اوراق و 3 درصد 
مربوط به پرتفوی غیر بورسی است که در سال منتهی به 29 /97/12 
ارزش دارایی شرکت براساس برنامه های تدوین و اجرایی شده مدیریت 
بیش از 55 درصد نســبت به سال 96 ارزش دارایی افزون یافته است.
شایان ذکر اســت بازنگری مســتمر و تداوم اصاح ترکیب و بهینه 
ســازی پرتفوی بورسی شــرکت متناســب با برنامه های راهبردی 
تدوین شــده و درنظر گرفتن تغییرات شــرایط اقتصــادی داخلی و 
خارجی و تحوالت صنایع و شــرکتها از مهمتریــن دکترین اجرایی 
جنــاب باقــرزاده در طول مدیریت خود در این شــرکت ســرمایه 
گذاری بوده که توانسته اســت برای سهامداران شرکت با یک شیب 
مناســب رو به رشــد ســود آوری و ارزش آفرینی را به ارمغان آورد .

اجــازه مــی خواهــد پیشــاپیش از بچه هــای خــوب امورمالی 
، اداری، ســهام و روابــط عمومــی کــه بــه گرمی پذیــرای اهل 

مطبوع بوده و در تهیه و تنظیم ما را یاری رســاندند نهایت تشــکر و قدردانی را داشته باشیم.
پیام هیات مدیره

همانگونــه که ســهامداران محترم اســتحضار دارند، اقتصاد ایــران بطور اعم و بازار ســرمایه 
بطور اخص در ســال 1397 یکی از متاطم ترین ســالهای دوران فعالیت خود را پشــت سر 
گذاشــت. بر اســاس آمار موجود، نیمی از شدیدترین رشــدها و نیمی از سهمگین ترین افت 
های روزانه شــاخص کل سهام طی 20 ســال اخیر، در سال 1397 به وقوع پیوسته و همزمان 
بــا ورود حجــم انبوه نقدینگی، رکــورد حجم و ارزش معامات خرد در هم شکســته شــد.

مطالعه عوامل مؤثر بر عملکرد بازارها نشان میدهد که سیاست های نامناسب پولی، ارزی و تجاری، 
بازگشت مجدد تحریم ها در سایه خروج آمریکا از برجام، در کنار جنگ تجاری بزرگترین اقتصادهای 
دنیا - چین و آمریکا - در جهش ها و ریزش های سهمگین شاخص بورس تهران طی سال 1397 
بیشترین تأثیر را داشته اند. در عین حال، تشدید ریسک های محیطی همچون اخبار مرتبط با تصویب 
یا عدم تصویب لوایح FATF به ویژه در نیمه دوم سال، تغییر مقطعی رویکرد سرمایه  گذاران را در پی 
داشت. برآیند این عوامل سبب شد تا نرخ بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی سال مالی

منتهــی به 30 بهمن 1397، بــه عدد 60/4 درصد و شــاخص کل هــم وزن 69/2 درصد و 
شــاخص 30 شــرکت بزرگ به 75/5 درصد برســد که تحقق بازدهی 86/7 درصدی ســبد 
ســرمایه گذاریهای بورسی شرکت در سایه برنامه ریزی و اجرای مجموع  فعالیتهای زیر نشان 
دهنده موفقیت تیم مدیریتی دلســوز و کارکنان سختکوش شرکت در سال 1397 می باشد:

1- برگزاری مجمع عمومی سالیانه صاحبان محترم سهام برای سال مالی منتهی به 30 بهمن ماه 
1396 در تاریخ 1397/03/01 و تقسیم مبلغ 320 میلیارد ریال سود بین صاحبان محترم سهام؛

2- بازنگری اساســی در ســاختار ســبد ســرمایه گذاریهای بورســی و حرکت به ســمت 

انطباق ســبد ســهام با صنایــع موجــود در بورس بــا انتخابهــای بهینه در هــر صنعت؛
3-  پیگیری مؤثر و مدیریت بهینه دریافت مطالبات ناشی از سود تقسیمی در مجامع شرکت ها ؛
4- پرداخت سود سهام )مربوط به عملکرد سال مالی1396( سهامداران حقیقی در فاصله زمانی 
کمتر از یک ماه پس از برگزاری مجمع و پرداخت کامل سود سهامداران حقوقی زودتر از موعد قانونی؛
5- واگــذاری 51 درصــد از ســهام شــرکت خدمــات مالــی حســابداری دی ایرانیــان ؛

6-  هدایت، راهبری و نظارت مؤثر بر فعالیت ها و عملکرد شرکت تابعه در جهت اهداف شرکت 
7- برگزاری مســتمر جلســات) 16 جلســه( کمیته مشــاوره ســرمایه گذاری های بورسی 
8- اجــرای برنامــه توانمنــد ســازی و بــه روز رســانی ســطح دانــش نیروهای انســانی

9-  صرفه جویی و کنترل مؤثر هزینه های عمومی و تشکیاتی
نتیجــه تاشــها و اقدامات فــوق الذکر، کســب بیــش از 800 میلیارد ریال ســود خالص 
)بــه ازاء هر ســهم 500 ریال( توســط شــرکت در ســال مالــی منتهی بــه 30 بهمن ماه 
1397 بــوده اســت که این رقم در مقایســه با بودجه پیش بینی شــده حــدود 164 درصد 
و نســبت به ســود خالص ســال مالی قبل )1396( بیش از 70 درصد رشــد داشــته است.
در همین حال، حفظ انضباط مالی و گزارشــگری به موقع و شــفاف به بازار و مراجع ذیربط و 
ســهامداران ارجمند، رعایت دقیق قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت 
های شــرکت و دریافــت گزارش مقبول از بــازرس محترم قانونی و 
حسابرس مستقل شرکت برای هفتمین سال متوالی، به روز و شفاف 
بودن پرونده های مالیاتی شــرکت و تعامل سازنده با سایر ذی نفعان، 
از جمله اقدامات مهم دیگر شــرکت در سال مالی مورد گزارش بوده 
اســت که در نهایت کسب سود مطلوب و حصول نتایج مالی فراتر در 
مقایسه با شرکت های مشابه را برای سهامداران به ارمغان آورده است.
امید اســت در سال مالی جدید که توسط رهبر معظم انقاب »رونق 
تولید« نامگذاری شده است، چشم انداز اقتصادی ایران با بهبود قابل 
توجه برای صنایع فعال در کشور همراه شده و با بهبود روند سود آوری 
و عملیات مالی شرکتهای بازار سرمایه، ما نیز بتوانیم با استعانت از ذات 
اقدس الهی و تداوم بخشیدن به استراتژیهای مناسب شرکت در سایه 
حمایتهای سهامداران محترم، پایش فرصتهای سرمایه گذاری در بازارها، 
بهبود مستمر فرآیندها و رویه های کاری و بهره گیری هرچه بیشتر 
از توان تخصصی کارکنان، به رســالت اصلی شرکت که همانا افزایش 
منافع و ثروت ســهامداران محترم آن اســت، جامه عمل بپوشانیم.

برنامه های آتی شرکت
-  تداوم حضور فعال در بازار ســرمایه )سرمایه گذاری در بورس اوراق 
بهادار( با هدف کســب بازده باالتر و ریســک کمتر از متوسط بازار؛
-  بازنگــری مســتمر و تــداوم اصــاح ترکیــب و بهینه ســازی 
پرتفوی بورســی شــرکت متناســب با برنامــه راهبــردی تدوین 
شــده  و تغییــرات شــرایط اقتصــادی داخلــی و خارجی و تحــوالت صنایع و شــرکتها؛
-  رصد مســتمر تحــوالت و متغیرهای کان اقتصادی و شناســایی فرصتهــا و تهدیدهای 
مرتبط با بازار ســهام و ورود و خروج به موقع از ســهم ها جهت کسب حداکثر بازدهی ممکن؛
-  فروش ســایر ســرمایه گذاریهای کم بازده و تبدیل وجوه حاصل به ســهام با پتانسیل باال 
-  رصد مستمر تحوالت بازار بورس اوراق بهادار و بررسی کارشناسانه صنایع و شرکتهای پذیرفته شده در آن 
-  استفاده از ابزارهای نوین در بازارهای مالی، جهت بهبود دقت و سرعت تحلیلهای کارشناسی و 

اتخاذ تصمیمات به موقع در بازار سهام.
-  ســرمایه گــذاری در طــرح هــای صنعتــی و مشــارکت های کوتــاه مــدت بازرگانی  

-  شناسایی پروژه های مناسب در بخش صنایع معدنی و پتروشیمی
-  برنامه ریزی و تاش جهت واگذاری39 درصد از ســهام شرکت خدمات مالی حسابداری دی 

ایرانیان در سه ماهه اول سال مالی 1398 ؛
-  کنترل مؤثر هزینه های عمومی و تشــکیاتی شــرکت و حذف هزینــه های غیرضروری؛ 
-  انجام اقدامات مقتضی در خصوص ارتقاء جایگاه سهام شرکت در بورس اوراق بهادار از طریق 

اطاع رسانی به موقع و  مناسب برنامه ها 
-  تاش مجدانه و پیگیری مؤثر برای وصول مطالبات معوق 

-  تداوم اجرای برنامه توانمند ســازی نیروهای انســانی از طریق حضور در دوره های آموزشی؛ 
-  تاش جهت انتقال اسناد مالکیت واحدهای مسکونی تندیس به خریدار تا پایان خرداد  1398
-  برنامه ریزی جهت پرداخت ســود تقسیمی مجمع سال مالی 1397 در مهلت مقرر قانونی؛

-  تدویــن و تصویــب منشــورها و آییــن نامه هــای مرتبط بــا دســتورالعمل حاکمیت 
شــرکتی شــرکتهای پذیرفته شــده در بــورس و اوراق بهــادار تهــران و فرابــورس ایران.

تداوم حضور فعاالنه در بازار ســهام و 
ریسك  کنترل  با  فرصت ها  از  استفاده 
مهم ترین اولویت سرمایه گذاری بوعلی 
است. ضمن اینكه وزن سهام صنایع برتر 
و شرکت هایی که تقسیم سود مناسبی 
دارند را در پرتفوی بورسی حفظ می کنیم

32< گزارش کامل در وبسایت اقتصاد و بیمه
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مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شرکت ســهامی عام ســیمان ارومیه مورخ 
1398/02/24 در محل ســالن آمفی تئاتر شــرکت بین المللی بازرســی کاالی تجاری برگزار 
گردیــد.در این مجمع که با حضور 82/56 درصد از ســهامداران حقیقــی و حقوقی، اعضای 
هیــات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار و حســابرس و بــازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاســت مجمع بر عهده آقای مجید وفاپور بود که جناب مجتبي ســتاري قهفرخي و 
خانم  ژیا ســماواتي  در مقام نظار اول و دوم و خانم زهرا درویش کلیسا به عنوان دبیر مجمع 
انتخاب گردیدند. در ادامــه با قرائت گزارش هیئت مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیت های 
صورت پذیرفته در طی ســال مالی منتهی به 1397/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس 
و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب صورت های مالی و تنفیذ 
معامات مشمول ماده 129 با تقسیم سود 500 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
بنا به اعام مهندس عبدالمجید نیک نام مدیر مدبر شــرکت، تولید و توزیع انواع ســیمان و 
محصوالت و خدمات جانبي آن با کیفیتي در سطح باالترین استانداردهاي جهاني و عرضه در 
بازارهاي داخل و خارج از اهداف مجموعه بوده و بحمداهلل در سالهایی که رکود صنعت ساخت 
وســاز و کاهش پروژه های عمرانی و وضعیت بغرنج اقتصادی تمام فضای بازار سرمایه کشور را 
متاثر از خود ســاخته سیمان ارومیه توانســت در ارزش آفرینی و سود آوری برای سهامداران و 
ذی نفعان خود یکی از شــاگرد اول های صنعت کانی کشــور باشد. بنا به گزارش رسمی و آمار 
اعامی ســیمان ارومیه از شرکت های تحت پوشش هلدینگ سیمان تامین شستا در دوره 12 
ماهه منتهی به 97/12/29 )حسابرسی شده( به ازای هر سهم 658 ریال سود محقق کرده است 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل 40 درصد رشد داشته که عمدتاً به خاطر افزایش 24درصد  

فروش و ازطرفی کاهش 92درصد ســایر هزینه های عملیاتی اســت.
مهندس عبدالمجید نیک نام که از مدیران خوشنام و شناخته شده صنعت 
کانی کشور میباشد با اعام اینکه می بایست برای واقعی شدن نرخ سیمان 
تصمیم جدی گرفته شود افزود افزایش نرخ برای این محصول فرآوری 
شده به عنوان ارزان ترین مصالح حق طبیعی تمام شرکت ها می باشد.

به گفته مهندس نیکنام تولیدات شرکت سیمان ارومیه سیمانهاي با 
کیفیت و متنوع میباشد و همین موضوع توانسته بر روند سوددهی شرکت 
بطور افزایشی از سال 94 اثر بگذارد که این اتفاق در کمتر شرکت سیمان 
دیده می شود و این د رکنار کاهش هزینه ها توانسته شرکت را در ارزش 
آفرینی برای ذی نفعان خود موفق سازد. به گفته مدیرعامل سیمان ارومیه 
هدف فروش محصوالت شرکت به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم 

می گردد که بخش داخلی شامل استان های : آذربایجان غربی ، آذربایجان شرقی و کردستان.
و در بخــش خارجی شــامل کشــورهای: عراق، ســوریه، جمهوری آذربایجان، گرجســتان، 
ارمنســتان و ترکیه می باشــد.جمله آخر آنکه کســب عنوان شــفاف ترین ناشــر فرابورس 
توســط ســیمان ارومیه که نشان از شــفافیت و پاکدســتی ســرکار خانم درویش و مالیه 
مجموعه می باشــد خود گواهی از کار پرتــاش و صادقانه این مدیران رزومه دار می باشــد.

پیام هیئت مدیره
بطور خاصه موارد ذیل را به استحضار حضار محترم می رسانم؛

در بخش تولید کماکان رکود حاکم بر بازار ساخت وساز و طرح های عمران و از همه مهمتر فزونی 
عرضه بر تقاضا شرایطی را فراهم نمود که با توجه به برنامه ریزی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت 
سیمان نسبت به کاهش تولید با تنظیم برنامه توقف خطوط تولید اقدام گردد. در بخش صادرات با 
توجه به بخشنامه های متعدد ارزی در مقاطع زمانی مختلف شرکت در فروش صادراتی باتکلیف بود.

از سوی دیگر فعالیت سایر کارخانجات سیمانی داخلی و هجوم تولیدکنندگان استان های هم جوار 
با ارائه تخفیف های فروش باوجود ســه واحد تولیدي در استان شرایط دشواري را در سال مالی 
مورد گزارش براي فروش ســیمان ارومیه فراهم نمــود. طی برنامه ها و هماهنگی های انجمن 
صنفی نرخ هــاي فروش از اواخر مرداد ماه افزایش یافت و در نهایت در پایان ســال جاری در 
مقدار فروش 4 درصد و در مبلغ فروش 23 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
در سال مورد گزارش و در خصوص سیستم هاي مدیریتی تضمین کیفیت شرکت می توان به 

موارد ذیل اشاره نمود؛
تداوم اعتبار گواهی نامه های نظام IMS بر اساس ویرایش سال 2015 در سال 1396 با اجرای 
ممیزی تمدید گواهی نامه های نظام IMS براساس ویرایش سال 2015 در سال 1397 با اجرای 
ممیزی مراقبتی گواهی نامه های نظام IMS توسط شرکت IMQ ایتالیا و تداوم اعتبار گواهی نامه 
ALL- با اجرای ممیزی مراقبتی گواهی نامه این نشان در سال 1397 از سوی شرکت CE نشان

WORLD-CERTIFICATION  اسپانیا برای سیمان پرتلند تیپ 425-1 و امکان صادرات 
به کشورهاي عضو اتحادیه اروپا و تداوم اعتبار صاحیت گواهی نامه تایید صاحیت آزمایشگاه های 
تست و کالیبراسیون )ISO/IEC 17025( با اجرای ممیزی مراقبتی گواهی نامه در سال 1397 

از سوی شرکت ANALITICA کشور روسیه و اجراي پروژه های متعدد نظام مدیریتی برای 
دستیابی به اهداف استراتژیک تعریف شده شرکت براساس سند برنامه ریزی راهبردی تدوین شده 
می باشد که حاکی از اعتقاد و اعتماد مدیریت ارشد شرکت سیمان ارومیه به سیستم های مدیریتی 
به عنوان ابزاری در جهت نیل به دستیابی و بهبود مستمر ماموریت و چشم انداز سازمان می باشد.
هیات مدیره در راســتاي ایفاي مســئولیت نظارتی خود و نظارت بر نظام راهبردی شــرکت 
و اســتقرار نظام کنترلهای داخلی مناســبی در اجرا و رعایت مفاد دســتورالعمل کنترلهای 
داخلــی ناشــران پذیرفته شــده در بورس اوراق بهادار تهران به نســبت به تشــکیل کمیته 
حسابرســی و اســتقرار حسابرســی داخلی به عنوان بازوی نظارتی خود اقدام نموده اســت.
در خاتمــه خاصــه گــزارش ارائه شــده، هیات مدیره شــرکت ضــروري میدانــد با اخذ 
رهنمودهــا و حمایــت هاي ســهامداران محترم ضمن حفــظ و ارتقاءارزش هــاي بنیادي 
شــرکت به اســتراتژي هدف واگذاري شــده خود کــه همانا کنترل و کاهــش قیمت تمام 
شــده محصول، توســعه کیفی منابع انســانی، ارتقاءکیفیت محصول و کنتــرل پیامدهاي 
زیســت محیطــی و همچنیــن گســترش بربازارهــاي داخلــی و صادراتی دســت یابد.
شایســته اســت از همکاري و تــاش صمیمانــه و مخلصانه همــه مدیران، مســئولین و 
کارکنان شــرکت و ســایر عزیزانی کــه باوجود مشــکات فــراوان، ما را در جهــت تداوم 
فعالیت هــای شــرکت یــاري رســانده اند مراتب قدردانی و تشــکر خــود را ابــراز نماییم.

دستاوردهای کارخانه سیمان ارومیه
- صادرکننده نمونه استان اذربایجان غربی

- دریافــت نشــان زرین انتخاب نخســت پیمانــکاران و انبوه ســازان صنعت ســاختمان
P.L.C انتخاب کار گروه نمونه استانی در تولید سیمان -

- معرفی شرکت سیمان ارومیه به عنوان شرکت خدمات رسان برتر استانی
- موفقیــت در تولید مســتمر ســیمان 52.5R-CEMI منطبق بر 

استاندادهای اروپایی
- اولین کارخانه ســیمان ایران در صادرات ســیمان به کشور سوریه
- رتبــه اول اســتان و ســوم منطقــه به عنــوان برترین شــرکت 
ســهامی عــام در حــوزه اثربخشــی در بازارهــای بیــن المللــی
- رتبه اول استان و پنجم منطقه به عنوان برترین شرکت سهامی عام در 

حوزه رشد و بازدهی
- رتبه اول استان به عنوان بترین شرکت سهامی عام در حوزه استفاده 

هوشمندانه از دارایی ها
- رتبه سوم جشنواره ملی بهره وری ایران

- واحد کیفی نمونه استاندارد
برنامه های آینده شرکت

- حفــظ بــازار داخلــي و گســترش بــازار صادراتي فروش محصــوالت شــرکت از طریق 
شناســایی بازارهــاي جدیــد خارج از کشــور کــه با توجــه به مــازاد تولید ســیمان در 
کشــور و در منطقــه، در ســرلوحه برنامــه کاري بــراي ســال 98 قــرار گرفتــه اســت.

- کاهش هزینه های محصول و کاالي در جریان ســاخت با توجه به افزایش هزینه ها از طریق 
کنترل و کاهش انرژي مصرفي در خطوط تولید به خصوص آسیاب هاي سیمان و مواد خام که بر 
روي آسیاب ها اقداماتي اساسي انجام شده است و تولید محصوالت جدید با قیمت تمام شده پایین.
- تحقیــق و توســعه و تولید محصوالت جدید و شناســاندن آنها به بــازار داخلی و صادراتی
- تــداوم تولیــد محصــوالت ســازگار بــا محیــط  زیســت و کاهــش آالینده هــای 
زیســت محیطی با اتکا به توان کارشناســان داخلي شــرکت و اســتفاده از تکنولــوژي روز
- تحقیــق و مطالعــه بــر روی پروژه هــا و طرح هــای جدیــد جهــت ســرمایه گذاری

- پرداخت سود سهام معوق سهامداران
اســتانداردها و گواهــی نامــه های اخذ شــده بــرای محصوالت شــرکت ســیمان ارومیه
- دارای گواهی نامه سیستم مدیریت یکپارچه کیفیت ISO 9001:2015 از شرکت IMQ ایتالیا
- دارای گواهی نامه سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015 از شرکت IMQ ایتالیا
- دارای گواهی نامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشــت شغلی OHSAS 18001: 2007 از 

شرکت IMQ ایتالیا
- دارای گواهی نامه سیســتم مدیریت کیفیت ازمایشگاه ISO/IEC 17025:2005 از شرکت 

Analitica روسیه
- دارای گواهی نامه صادرات به اروپا )نشان CE( از شرکت ALL.World.Certification اسپانیا
- دارای گواهی نامه سطح تقدیرنامه 2 ستاره از دبیرخانه جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی ایران

- دارای گواهی نامه اتحادیه کیفیت جهانی
- دارای پروانه استاندارد ملی ایران

رشد 4۰ درصدی سود سهام سیمان ارومیه
 اهتمام در کیفیت ،احترام به طبیعت

اهداف مهندس نیکنام برای اعتالی برند مجموعه

گزارش کامل در وبسایت اقتصاد و بیمه >
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لمللی  ا بین  نمایشــگاه  دوازدهمین  تصویری   گزارش 
بیمه و  بانک  بورس، 

ما هم بیکار نبودیم
در دوازدهمین نمایشگاه بورس و بانک و بیمه شرکتهای بیمه تجارت نو، کوثر، پارسیان و میهن و بیمه ملت از لحاظ چیدمان غرفه، نحوه اطاع رسانی و برنامه ها ، پاسخگویی به 
مراجعین و مشارکت جویی از دید مخاطبین این مطبوع و تائید کارشناسان ارشد نشریه ))توزیع پرسشنامه و تحلیل داده های کمی به کیفی (( موفق به کسب رتبه ممتاز گردیده اند.

خالی از لطف نیست بیان شود که رئیس ما  در مطبوع »آقای خسرو امیرحسینی« در 24 ساعت خود دو ساعت همیشه وقت کم دارد اگر در حال 
نوشتن مقاله یا کتاب یا رایزنی و جلسه و ... نباشد شروع می کند به امورات آبدارخانه رسیدن، که می گوید این را من و مرحوم گل آقا بهم یاد دادیم. 
این روحیه مشــارالیه جمله اهل رســانه را نیز در 24 ساعت شــبانه روز و 7 روز هفته »تو بگو آن یک روز اضافه سال کبیسه« به کار می 
گیرد یا به قولی کار می تراشــد. اگر شــده باشــد این مدیر ما باغ پایین را هم مثال آســیاب باال اجدادیش خواهد فروخت و ارث پدری 
را در ایــن وانفســای اقتصــادی که نه کاغذ اســت ، نه جوهر ، نــه مخاطب و نه مدیر حامی، خرج چراغ روشــنی ما خواهــد کرد و باز 
هم، باز هم کار می تراشــد. حضور روزانه در نمایشــگاه و سرک کشــیدن به تمام غرفه های بیمه ای، توزیع فرم ارزیابی و ارزشیابی، جمع 
آوری و آنالیــز داده هــا و تحلیــل پردازش آنها با توجه به تداخل چند نمایشــگاه با هــم و حضور دائمی کادر تحریریه در ســالن های 
اطــاع رســانی و ... هــم روزهای ســخت و هم روزهای شــیرینی را برای ما ســاخت که یاد گرم آن را تا ســال بعد خواهیم داشــت.

34< گزارش کامل در وبسایت اقتصاد و بیمه
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کارخانجات سیمان صوفیان)سهامی عام( 
مــورخ 1398/03/04 در محــل مجتمع فرهنگي ورزشــي تاش برگــزار گردید.  در این 
مجمــع که با حضــور 82/8 درصد ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضــاء هیات مدیره، 
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت 
مجمع برعهده آقای مجید وفاپور بود، که خانم ژیا ســماواتي و آقای مهدی شهریاری در 
مقــام نظــار اول و دوم و آقای عباس خوش امید به عنوان دبیــر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه بــا قرائت گــزارش هیات مدیــره به مجمع مربــوط به اهــم فعالیتهای صورت 
پذیرفته در طی ســال مالی منتهی به 1397/12/29 و پس از اســتماع گزارش حسابرس 
و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات خود ضمــن  تصویب صورتهای مالی و 
تنفیذ معامات مشــمول ماده 129 با تقســیم ســود 200 ریالی به کار خود پایان دادند.

مهندس نجفی در ابتدای گزارش خود با تشــریح تاریخچه و میزان سرمایه صوفیان گفت 
این شــرکت با دارابــودن فناوری روز به تولید 7 نوع ســیمان مختلف مــی پردازد که به 
واســطه کیفیت برتر محصوالت خود مورد استقبال مشــتریان داخلی و خارجی قرار دارد.

به گفته مدیرعامل مشتریان عمده شرکت در داخل استان آذربایجان شرقی و به خصوص شهر 
تبریز و در مقاصد خارجی کشورهای هدف صادراتی از جمله ترکیه، آذربایجان، ارمنستان و 
گرجستان خریدار محصوالت شرکت می باشند. به گفته مهندس نجفی دارا بودن 9 سیلوی 
ذخیره سیمان، داشتن حمل و نقل ریلی، منابع انسانی ارزشمند به عنوان بزرگترین سرمایه 
شرکت و داشتن یک برند خوش نام با سابقه از مزیت های رقابتی شرکت می باشد که شرکت 

امیدوار است با توجه به همین پتانسیل های به اهداف خود 
دســت یابد. به گفته مدیرپرتاش شرکت، سیمان صوفیان 
در ســال 96 با توجه به تغییرات شرایط در بازار و ذی نفعان، 
سند استراتژی خود را بازنگری نموده و پس از تحلیل تحت 
فرصتها دستورالعمل هایی از قبیل ارتقاء کیفیت، چابک سازی 
سازمان، باالبردن بهروری و راندمان کاری... تبیین کرده است.

به گفته مدیر خوش فکر با دقت در امور سه ساله اخیر شرکت 
دیده می شود که در موارد سود ناخالص ، سود خالص، سود 
عملیاتی، شرکت در یک شیب مناسب رو به فزون افزایشی 
بوده اســت. رشــد 20 درصد فروش نسبت به سال گذشته 
که بیشــتر از پیش بینی ها بوده و همچنین کاهش درصد 
تخفیفات فروش کل نسبت به سال پیش توانسته است یک 
سود مناسب را برای سهامداران و ذی نفعان شرکت رقم بزند.
مهندس نجفی با اعام اینکه درسال 98 نیز همچون سال های 

گذشته برای رسیدن به اهداف و برنامه های شرکت، با رعایت قوانین زیست محیطی و کسب 
رضایت حداکثری مشــتری اولویت های اصلی ما میباشد و برهمین اساس بر ثبات کیفیت 
محصول تأکید می ورزیم. وی اضافه نمود کارکنان، با ارزش ترین سرمایه شرکت هستند و 
مشارکت آنها در تهیه و اجرای برنامه ها اهمیت فراوان دارد  چرا که  بر ارتقاء مستمر توانایی 
کارکنان و دانش محوری تأکید داریم. شایان ذکر است شرکت سیمان صوفیان در 12 ماهه 97 
با رشد 7 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل سود 117 میلیارد ریالی محقق کرده است.

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

رکود حاکم بر صنعت سیمان در داخل کشور و عدم امکان صادرات محصول به کشورهاي 
همسایه به دلیل وضع تعرفه هاي گمرکي از یک سو ) کاهش تقاضا ( و ایجاد ، راه اندازي و 
افزایش ظرفیت کارخانه هاي تولید سیمان خاکستري در منطقه شمال غرب از طرف دیگر ( 
افزایش عرضه ( در کنار اجراي طرح هدفمندي یارانه ها موجب گردید که صنعت سیمان در 
سالهاي اخیر چالشهاي سختي را تجربه نماید. اختاف قیمت داخلي و جهاني سیمان و عدم 
افزایش نرخ این محصول به تناسب هزینه هاي ساالنه و قیمتهاي جهاني ، این صنعت را با 
بازدهي سرمایه کم مواجه نموده است که این امر مستلزم بازنگري موضوع توسط مسئولین 
امر در این حوزه مي باشد. کما اینکه در سایر صنایع از جمله فلزات قیمت فروش محصوالت 
تابعي از قیمتهاي جهاني مي باشــد. عدم افزایش قیمت محصوالت عاوه بر کاهش ســود 
شرکتهاي تولید کننده ، آنان را در اجراي طرحها و پروژه هاي بهبود ) از جمله پروژه هاي 

محیط زیســتي ، تصفیه آب و حفظ منابع زیر زمیني ، ارتقاء تکنولوژي و ... ( که در دنیاي 
امروزي جهت بقاء و تدوام فعالیت شرکتها امري ضروري است ، با مشکل جدي مواجه خواهد 
نمود و این صنعت در سالهاي اخیر به شدت نیازمند توجه از طرف مسئولین امر مي باشد. 

شرکت سیمان صوفیان با توجه به اجراي طرح بهینه سازي و افزایش ظرفیت کوره هاي 3و4 
و بهره برداري از آن از سال 1390 توانست ظرفیت تولید خود را از 3000 تن به 7000 تن 
در هر روز به عنوان تنها تولید کننده سیمان خاکستري در آذربایجان شرقي ارتقاء دهد. رکود 
اقتصادي از ابتداي سال 1394 در عملکرد شرکت کاما محسوس مي باشد فروش شرکت در 
ســال 1393 معادل 1/989/256 تن بوده که این میزان در سال 1394 به 1/562/097 تن 
کاهش یافته و در سال 1395 به 1/279/780 تن و در سال 1396 به 1/259/369 تن و در 
ســال 1397 به 1/395/605 تن رسیده است. مدیریت شرکت در سالهاي اخیر تمام تاش 
خود را در اســتراتژي رهبري هزینه معطوف نموده تا با توجه به کاهش درآمد فروش خود 
بتواند از بروز زیان براي شرکت ممانعت بعمل آورد. با توجه به ادامه رکود حاکم بر صنعت 
ســیمان ، افزایش نرخ براي محصوالت جهت ادامه و حفــظ روند فعلي امري ضروري مي 
باشد. انتظار میرود در سال 89 با توجه به برند محصوالت این شرکت در استان سهم فروش 
داخلي شرکت حفظ و نسبت به افزایش سهم فروش سیمان هاي آمیخته و همچنین افزایش 
صادرات محصوالت اقدامات موثري بعمل آید.  در سال 1397 شرکت جهت اصاح ساختار 

مالي خود نسبت به افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدي اقدام نموده است .
بیان استراتژي شرکت 

الزمه دســتیابي به چشم انداز ســازماني ، تبیین و تدوین 
استراتژیها و اهداف راهبردي مناسب مي باشد تا شکاف بین 
وضعیت کنوني و وضعیت مطلوب آتي ســازمان با عملیاتي 

نمودن آنها پر گردد. 
استراتژي عمومي سطح کسب و کار به شرح زیر تأئید مي شود: 

- استراتژي رهبري هزینه ) برتري عملیاتي(
- استراتژي تمایز 

شرکت سیمان صوفیان » کسب برتري عملیاتي « یا رهبري 
هزینه ها را به عنوان استراتژي اصلي خود تعیین نموده است. 
» استراتژي هاي سطح وظیفه اي « شرکت ، به عبارت دیگر 
استراتژي ها و اهداف واحدهاي وظیفه اي، با استناد به نتایج 
حاصله از »تجزیه وتحلیل قوت ها و ضعفها/ فرصت ها و تهدید 
 Balanced( »طبق »روش ارزیابي متوازن »)SWOT(ها
Scorecard- BSC( در چهار منظر » مالي«،»مشــتري« 
، »فرآیندهاي داخلي« و »یادگیري و رشــد« تدوین شده اند. در سال 1396 استراتژیهاي 
شــرکت با مشــارکت تیم مدیریتي ) مدیران عالي ، میاني و اجرایي ( بروزرساني و اولویت 
بندي گردیــد و نتایج حاصل از برنامه هــا و فعالیتهاي مربوط به اهداف اســتراتژیک در 
کمیتــه راهبردي و هیأت مدیره به صورت ماهانه در قالب جداول TLR پایش مي شــود.

بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت براي سال مالي آتي 
شرکت سیمان صوفیان با بیش از چهار دهه فعالیت ، یکي از تولیدکنندگان مطرح در صنعت 
ســیمان میباشد. این شرکت سعي دارد با استفاده از سیستمهاي نوین مدیریتي، نیروهاي 
انساني کارآمد ، تکنولوژي هاي نوین ، کنترل و مدیریت هزینه ها ، کنترل و مدیریت مصرف 
انرژي ، ارتقاء محصوالت و ایجاد محیطي پاک و ایمن موجب خلق ارزش براي مشتریان و 

سایر ذینفعان گردد.
محصوالت)کاال و خدمات(:

مشتریان و بازار * فن آوری * فلسفه و ارزش ها * شایستگی و تمایز * برند و تصور ذهنی 
عمومی * کارکنان

افزایش ۲۰ درصد فروش نسبت به سال گذشته
سیمان صوفیان در مسیر موفقیت

گزارش کامل در وبسایت اقتصاد و بیمه >
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هجدهمین همایش روز ملي حمایت از حقوق مصرف کنندگان امروز پانزدهم اردیبهشــت 
ماه برگزار گردید، در این همایش 545 بنگاه اقتصادی شــرکت نموده اند که پس از ارزیابی 
های انجام شــده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت 
بهداشــت، وزارت کار و جهاد کشــاورزی، بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران، سازمان 
ملــی حمایت از حقوق مصرف کننده، اتاق بازرگانی، ســازمان برنامــه و بودجه تعداد 91 
بنگاه اقتصادی برگزیده شــدند و 51 بنگاه اقتصادی موفق بــه دریافت تندیس گردیدند.

رضایتمندی مشتری، کیفیت، شفافیت، الزام خدمات پس از فروش، عودت و پرداخت کاال از 
اهداف برگزاری این همایش بود.

 در این همایش که با حضور دکتر رحمانی، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، دکتر تابش 
معاون محترم وزیر صنعت معدن و تجارت و سایر مسئولین کشوري برگزار گردید با اهداي 
لوح   وتندیس به اقاي مهندس مظفر عبداله مدیرعامل شــرکت روژین تاک از تاشــهاي 
گرانقدر این مدیر خدوم ومجموعه تحت مدیریتش  در راســتاي حمایت از حقوق مصرف 

کنندگان و تولید کنندگان تجلیل و تقدیر بعمل آمد .
بر اســاس ارزیابی های سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان برای چندمین 
سال متوالی شرکت خوش آوازه  و پُرافتخار روژین تاک رضایت مندی حداکثري مشترکان 
را به دســت آورد و تندیس و گواهی نامه ملی رعایــت حقوق مصرف کنندگان را دریافت 
کرد. از شرایط دریافت گواهی نامه رعایت حقوق مصرف کنندگان می توان به مواردی چون 
کسب امتیازهای شاخص های ارزیابی و سنجش واحدهای تولیدی، رضایت مندی مشتریان، 
شاخص های مربوط به کیفیت کاال و خدمات، رعایت قیمت ها، توزیع و خدمات پس از فروش 
اشاره کرد. همچنین از شرایط دریافت تندیس ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان نیز می توان 
به کسب امتیازهایی نظیر امتیاز شاخص های ارزیابی و سنجش واحدهای تولیدی، دریافت 
گواهی نامه حداقل در 2 ســال متوالی یا 3 ســال غیرمتوالی، کسب حداقل 90 امتیاز در 
مجموع امتیازهای اعطای گواهی نامه و وجود گســترده توزیع کاال یا خدمات و نمایندگی 
در حداقل 20 اســتان کشور اعام شده اســت.این تندیس بر اساس مفاد آیین نامه اعطای 
گواهــی نامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان و پس از بررســی و ارزیابی 

دقیق عملکرد شــرکت روژین تاك  و به استناد مصوبه شورای سیاست گذاری مستقر در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، توسط وزیر صنعت، معدن 
و تجارت، نایب رئیس اول مجلس شــورای اســامی و رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به مهندس مظفر عبداهلل اعطا گردید . شــایان ذکر اســت 
شرکت روژین تاک یکي از خوشنام ترین شرکتهاي تولیدي کشور میباشد که در جشنواره ها و همایش داخلي منطقه اي و بین المللي هر ساله مورد تقدیر قرار می گیرد.

ملی حمایت  برگزیده همایش   
کنندگان ز حقوق مصرف  ا

تاکـ روژین 

مجتمع کشت و صنعت روژین تاک در سال 1380 با سرمایه گذاری بخش خصوصی تأسیس 
گردید و با پشتوانه قوی مدیریتی به سرعت مراحل طراحی، خرید، نصب و راه اندازی را پشت 
ســر گذاشت و در ســال 1382 به بهره برداری رسید. کارخانه این شرکت در استان کرمانشاه 
در زمینی به مساحت 24 هکتار که 11 هکتار آن صنعتی می باشد، بنا شده است و مجهز به 
پیشرفته ترین ماشین آالت صنایع غذایی ساخت شــرکت های Ing.Rossi و Catelli & با 
ظرفیت دریافت روزانه 4200 تن گوجه فرنگی می باشد. در انتخاب ماشین آالت همواره تاش 
بر این بوده است تا با حفظ حداکثر خواص مفید گوجه فرنگی به ویژه الیکوپن )رنگ دانه قرمز 
( و سایر آنتی اکسیدان های موجود، محصولی سالم، خوشرنگ، خوش طعم و عاری از هر گونه 
فلزات سنگین، تولید و بسته بندی گردد. خطوط تولید کارخانه مجهز به ماشین آالت فرآوری 
میوه نیز می باشــد و پس از پایان فصل تولید رب گوجه فرنگی، کارخانه توان دریافت روزانه 
500 تن میوه جهت تبدیل به پوره در بســته بندی اسپتیک را دارا می باشد. این شرکت هم 
اکنون 8000 هکتار زمین کشــاورزی را تحت پوشــش دارد و کاشت محصوالت کشاورزی با 
بذر کالیفرنیایی و کانادایی به همراه ماشــین آالت روز اروپا موجب شده تا محصوالت عاوه بر 
ویسکوزیته و رنگ مناســب، عاری از هر گونه فلزات سنگین بوده و طعم اصلی گوجه فرنگی 
حفظ شود. . ضمناً پروژه کشت و ترویج کشت این شرکت، به عنوان موفق ترین پروژه آسیا در 
FAO ثبت گردیده است. با توجه به ظرفیت باالی تولید و فروش داخلی و خارجی رب گوجه 

فرنگی و نیاز به تأمین پایدار درب و قوطی فلزی، شرکت تصمیم به احداث کارخانه قوطی سازی 
گرفت. در این راستا مراحل طراحی، خرید و راه اندازی ماشین آالت شامل الک زنی، چاپ، برش، 
دوخت قوطی و پرس درب قوطی در ســال 90 شــروع گردید و در سال 91 مورد بهره برداری 
قرار گرفت. خطوط تولید کارخانه قوطی سازی روژین تاک مجهز به تکنولوژی روز دنیا از شرکت 
سودرونیک سوئیس میباشد. شرکت روژین تاک مجهز به خطوط تولید پریفرم در گرماژهای 
مختلف به منظور فروش داخل و صادرات می باشد. حضور کارشناسان مجرب در زمینه تولید 
ظروف پاستیکی نظیر پریفرم موجب شد که شرکت روژین تاک اقدام به توسعه در این واحد و 
تولید ظروف پاستیکی با چاپ درون قالب )IML( با ظرفیت بیش از ده میلیون قطعه در سال 
نموده است که در سال 1392 به بهره برداری کامل رسیده است. پس از موفقیت های حاصل 
شده این شرکت در سال 1395 انواع سس گوجه فرنگی بدون گلوتن را تولید و به بازار عرضه 
نموده است که بطری و درب سس گوجه فرنگی در قسمت پاستیک مجموعه تولید می گردد. 
همچنین در راستای تکمیل سبد محصول این مجموعه اقدام به تولید انواع سس مایونز و ساالد 
و انواع کنسروها نموده است. بخش کشاورزی شرکت کشت و صنعت روژین تاک در سال 1385 
فعالیت رسمی خود را در زمینه کشــاورزی در استان کرمانشاه آغاز نمود. شرح وظایف کاری 
شرکت در این حوزه متنوع بوده، اما عموماً در خصوص مدیریت احداث باغات و مزارع کشاورزی، 
صنایع وابســته و پیوسته و همچنین تأمین و اســتفاده از انواع نهادههای کشاورزی میباشد.
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خزر را بهشت دانند و این دریا و نعمت حق تعالی به شیعیان والیت مدار ارزانی شده است .از ماهی 
سفیدش که سفره آرای شب عید است تا خاویارش که خوراک پول داران جهان باشد . از جنگل 
زیست گاه وحوش تا وجود معادن با عیار و خلوص باال در دامان او. از آب و هوای بی همتایش 
در گذر زمان تا موقعیت فوق العاده اســتراتژیک کنونیش در همسایگی با کشورهای خارجی .

این بگفتیم که از تاشگران سیمان خزر  وهمت ایشان در آبادنی و ارزش آفرینی سخن آغازیم. 
میگویند فرآوری صنعت سیمان حال و هوایی آشتی جویانه و خوش با جنگل نمی دارد ولی مدیران 
برجسته و آگاه در مسند این شرکت با اشراف به عمل تولید پاک وعلم محیط زیست و دلسوز طبیعت 
آن کرده اند که دستان پرمهر طبیعت دوستان لوح تقدیرصنعت سبزبه آن تقدیم دارند. رضایتمندی 
مدیران استانی و کشوری در کنار استقبال مشتریان داخلی و خارجی از محصوالت شرکت به 
واسطه کیفیت خوب محصوالت و صیانت از محیط زیست آنهم در ساله سخت جنگ اقتصادی هنر 
مدیریت مهندس خلفوندی و تیم مدیریت وی در سیمان خزر در سال مالی مورد گزارش بوده است ..

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــرکت ســیمان خزر)ســهامی عام( مورخ 
1398/2/29 در محل ســالن آمفی تئاتر مجموعه فرهنگي ورزشــي تــاش برگزار گردید.
در ایــن مجمــع که با حضور 77/35 درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقــی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای ســعید حیدري بود، که جنابان حســین ابراهیمي و علیرضا حســیني 
در مقــام نظــار اول و دوم و آقــای علیرضا قــادری به عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیــره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در 
طی ســال مالی منتهی به 1397/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشــینان با طنیــن صلوات خود ضمــن  تصویب صورتهای مالــی و تنفیذ معامات 
مشــمول ماده 129 و با تقســیم ســود 390 ریالی به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.

سیدهوشــنگ خلفوندی مدیرعامل شــرکت ســیمان خزر بــا قرائت گــزارش عملکرد  و 
دســتاوردهای حاصل شــرکت برای ســال مالــی 97 گفــت: تولید ســیمان و تحویل در 
شــرکت ســیمان خزر طی ســال مالی 97معادل 723302 تن و تحویل کلینکر و سیمان 
در این شــرکت هــر کدام به ترتیــب معــادل 764720 تــن و 766164 تن بوده اســت.
به گفته او، همچنین میزان تحویل ســیمان صادراتی شرکت در سال 97 معادل 28669تن و 

کلینکر صادراتی نیز11268 تن بود.
وی تاکید کرد: شرکت در سال 97 صرفه جویی بیش از  20 میلیاردی ریالی مالیاتی و رشد 50 

درصدی فروش نسبت به سال قبل داشته است.
وی در ادامه با بیان برخی از مشــکات صنعت ســیمان افزود: چالش ها دراین بخش همانند 
سال گذشته است و دربخش حمل ونقل در زمینه بازار داخلی شاهد افزایش هزینه ها خواهیم 
بود که با دشواری فضای کسب و کار، کاهش تقاضای بازار و ورود تولیدکنندگان جدید همراه 
اســت و وضعیت بازار داخلی ســیمان را در سال 98 همانند ســال گذشته پیش خواهد برد.
مدیرعامل شــرکت ســیمان خزر افزود: رضایت مشــتریان، توســعه و توانمندسازی نیروی 
انســانی، حفــظ ظرفیت عملــی تولید و فــروش محصول، مدیریــت هزینه هــا و افزایش 
ســود آوری شــرکت، بهبود مســتمر ســازمان و افزایش بهره وری عوامل تولید و پشتیبانی 
و رعایــت الزامــات زیســت محیطی از اهداف کان شــرکت برای ســال جاری می باشــد

پیام هیات مدیره
بدینوســیله از کلیــه عزیزانی کــه هیات مدیره را در ســال مالــی مورد گــزارش در انجام 
مســئولیت هــای خویش یــاری داده انــد، سپاســگزاری نمــوده و توفیق روزافــزون آنها 
را در خدمــت بــه صنعــت ایــران اســامی از درگاه خــدای بزرگ مســئلت مــی نماید.

آرزو دارد در سال 1398 با استعانت از ایزد منان و با عنایت سهامداران محترم و همچنین تاش 
مدیران و کارکنان مجموعه بتواند گام های موثرتری در جهت بهبود و ارتقاء شــرکت بردارد.

اینک گزارش حاوی چکیده ای از فعالیت ها و برنامه های هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل 
و بازرس قانونی و خاصه ای از صورتهای مالی به پیوست تقدیم می گردد. امید است این گزارش 
بتواند تصویری شفاف از وضعیت عملیات و فعالیت های شرکت را به سهامداران محترم ارائه نماید. 

بررسی کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت
مازاد عرضه بر تقاضا به علت رکود)کاهش اعتبارات عمرانی- ســاخت و سازها( متاثر از کاهش 
درآمــد ناخالص ملــی )GDP( ، افزایش نــرخ ارز و محدودیت های نقل و انتقال ارز ناشــی 
از تشــدید تحریم ها، عدم همراهــی تعداد محدودی از کارخانجات در طــرح مدیریت بازار و 
افزایــش توان تولید ســیمانهای آمیخته، جایگزینی کاالهایی جدید و ابر رقابتی شــدن بازار 
ســیمان با کاهش 18 درصدی صادرات ســیمان رخدادهای سال 1397 بوده واین موضوعات 
بر فعالیت شــرکت های سیمان تاثیر گذاشــته و با توجه به کاهش فروش محصول و کاهش 
نقدینگی وضعیت اقتصادی شرکت ها را با مشکل مواجه نمود که متاسفانه شرکتهای سیمان 
جهت ترغیب و جذب مشــتریان ناچار به اعطای تخفیفات)جنگ قیمتی ( شده اند بطوریکه 
حاشیه سود بسیاری از شرکتهای سیمانی شدیدا کاهش یافته . و این کاهش همراه با کاهش 
نقدینگی توام بوده که هر چند با اقدامات انجام شــده در پایان ســال 1397 در جهت حذف 

تخفیفات و تداوم آن افزایش ســود آوری و رشــد شرکتهای ســیمانی مورد انتظار می باشد.
حمل درونگر سیمان 

همچنین با توجه به افزایش قابل ماحظه ی نرخ کرایه کامیون ها و افزایش نرخ ارز، هزینه های تولید 
و توزیع بسیاری از کارخانجات را افزایش قابل ماحظه ای داده است و به علت اینکه سیمان کاالی 
حجیمی می باشد، نقش کرایه ی حمل در قیمت تمام شده مصرف کننده بسیار پررنگ می باشد به 
همین دلیل الزم است با جهت گیریهای مناسب و سیاست های تشویقی ، ساز و کاری جهت کاهش 
و یا الاقل تثبیت قیمت ها که یکی از راه های برون رفت از بحران فعلی می باشد اندیشیده شود.
راهکارهــای دیگــر بــرون رفــت از بحران فعلــی، ارتقا کیفیــت و حذف نوســانات کیفی 
محصــوالت، تنــوع تولید، کاهــش هزینه های تولید، ارتقاء شــاخص های موثــر در صنعت 
ســیمان و کاهش قیمت تمام شــده محصول اســت همراه با تمایز محصــوالت و خدمات 
فــروش و پــس از فروش کــه با ایجاد فکر و نگرشــی نو در مجموعه عملیاتی خواهد شــد.  
همچنین دولت محترم مي تواند تســهیات ارزان قیمت بانکي برای نوســازی و بازســازی 
بافتهای فرســوده و تســهیل در امور صادرات به کشورهای دیگر بخصوص همسایه نسبت به 
تحریــک تقاضا اقدام نماید و از طرف دیگر تســهیات ارزان قیمــت را جهت تغییر مکانیزم 
تولیــد، افزایش بهره وري و نیز کاهش مصرف انــرژي از طریق تغییر تکنولوژي به بنگاه هاي 
کارآفرین را اختصاص داده و زیر ســاختهای الزم و اولیه از جمله دسترســی به راه و گسترش 
حمل و نقل ریلی و دریایی مناسب ، مواد اولیه مناسب و تامین حاملهای انرژی را ایجاد نماید..

بیان استراتژی شرکت
بیان ماموریت

1- فعالیت شرکت تولید انواع سیمان خاکستری با کیفیت مطلوب )براساس استانداردهای ملی( است.
2- یکــی از اهــداف مهــم شــرکت، توســعه بازارهــای جدیــد مصــرف و گســترش 
حــوزه هــای جغرافیایی در اســتان هــای همجــوار گیان و کشــورهای منطقه اســت.

3- فلســفه وجودی شــرکت، مشــارکت در توســعه زیر ســاختها، عمران، آبادانی، افزایش 
اســتحکام ســاختمان ها و پروژه های عمرانی در کشــور و توســعه اقتصادی منطقه اســت.
4- ویژگی های متمایز شرکت خودباوری و چابکی سازمانی است. شرکت سیمان خزر با بکارگیری 
رویکردهای نوین مدیریت، همواره یکی از شــرکت های پیشــرو در صنعت سیمان می باشد.
5- ما برای افزایش روزافزون بازده سرمایه گذاری و ارائه اطاعات شفاف و صحیح به سهامداران، 

خود را مقید می دانیم.
6- ما با تنوع بخشی به محصوالت ، ارتقاء و تثبیت کیفیت ، برای افزایش رضایتمندی مشتریان می کوشیم.
7- منابــع انســانی ســرمایه اصلــی شــرکت هســتند . ما بــا ارج گــذاردن بــه کرامت 
و ارزش اســامی و انســانی ، فرصــت مناســبی بــرای افزایــش وفــاداری ، انگیــزش 
آوریــم. مــی  فراهــم  متخصصــان  خدمــت  تــداوم  و  انســانی  منابــع  نــوآوری  و 
8- مــا بــا اهتمام پیوســته در پاسداشــت و رعایــت محیط زیســت به عنوان ســرمایه 
ای کــه عاوه بر نســل فعلــی به تمام نســل های آتــی نیز تعلق دارد کوشــا هســتیم. 
لــذا تحقــق شــعار زمین ســبز، آســمان آبــی و آب پــاک را وظیفــه خود مــی دانیم.

برنامه های آینده شرکت
الف-  گسترش بازارهای فروش محصوالت

هــم اکنون محصوالت شــرکت در اســتانهای گیــان، مازندران، البــرز، تهــران و ... توزیع 
مــی گردد. و درصدد جلب رضایت مشــتریان )مشــتری مداری( و تــاش در جهت وفادار 
نمــودن مشــتریان و توجه به عاملیــن عمــده و افــراد دارای خرید اعتباری می باشــیم.
در توســعه ی بــازار در اســتان هــای همجــوار و جــذب مشــتریان جدیــد داخلــی و 
کشــورهای همســایه و ... ) توســعه بازار بــا توجه ویژه به امــر صادرات( از جملــه صادرات 
به کشــورهای روســیه )داغســتان و آســتاراخان( و ترکمنســتان ، آذربایجان و قزاقستان.

ب - تولید محصوالت :
بودجه ســال مالی 1398 شــرکت با تولید 700/000  تن کلینکر و 829/400  تن ســیمان 
و تحویــل 829/400 تــن ســیمان و 18/000 تــن کلینکر صادراتی تنظیم شــده اســت.

ج - مشارکت در سرمایه گذاریها
نــدارد. ســرمایه گذاریها  در  مشــارکت  بــرای  برنامــه ای  آتــی  ســال  در  شــرکت 

د - شیوه های تامین مالی :
تامیــن مالــی عمدتــاً از محل فــروش محصــوالت شــرکت تامیــن خواهد شــد و در 
صــورت نیــاز از سیســتم بانکــی تســهیات )بانکهــای دولتــی( دریافت خواهد شــد.

سیمان خزر: منتخب کیفیت ،صنعت سبز و حامی مصرف کننده
 رشد 5۰ درصدی فروش و  145 درصدی سود نسبت به سال گذشته

گزارش کامل در وبسایت اقتصاد و بیمه >
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بیمــه ملــت؛ تنهــا شــرکت خصوصــی دارای مجوز قبولــی اتکایــی خارجی 
علی صاحی نژاد مدیرعامل شرکت بیمه ملت در گفتگو با خبرنگار ماهنامه اقتصاد و 
بیمه درباره برنامه های این شرکت در سال 98 گفت: در سال جدید، چند استراتژی 
برای این شــرکت تدوین و به همکاران هم اباغ شــده اســت. برای توانمندسازی 
شبکه فروش امسال یک برنامه ویژه داریم. به دلیل برنامه های خردفروشی تصمیم 
گرفته شد برای توانمندی شبکه فروش، برنامه  آموزشی خاص، مهارتی و انگیزشی 
و متناســب با همکاران برگزار شــود. این موضوع اولین اســتراتژی شرکت است. 
وی ادامه داد: دومین اســتراتژی، حفظ توانگری بیمه ملت است. امسال تصمیم بر 
این اســت که بیمه ملت وارد بحث بیمه-های دیجیتال شــود. از گذشته هم بیمه 
ملت در بخش آی تی از جمله شــرکت های ســرآمد بود و امســال انشاهلل در این 
حوزه بیشــتر فعالیت خواهیم کرد. از دیگر برنامه های بیمه ملت در ســال جاری، 
ورود چنــد محصول جدید بیمه ای در حوزه دیجیتال اســت که روانه بازار خواهد 
شــد. تغییراتی هم در روند کیفی ســازی پرونده های خسارت خواهیم داشت که با 
توانمنــدی و تجاربی که در حوزه آی تی داریم نتایج آن به زودی اعام می شــود. 
ایــن  موارد تقریبا می توان گفت بــرای اولین بار در صنعت بیمــه اتفاق می افتد 
چون در پرونده های خســارت شــرکت ها معموال به صورت سنتی عمل می شود. 
صاحــی نژاد در ادامه اعام فعالیت های مد نظر شــرکت بیمــه ملت گفت: این 
شــرکت تصمیم به افزایش ســرمایه دارد و یکی از برنامه های مهم شــرکت است 
که به دنبال آن هســتیم. افزایش سرمایه عمدتاً از محل تسعیر ارز، یعنی بخشی از 
ارز بیمه ملت که به عنوان منابع شــرکت محسوب می شود بر اساس تسعیری که 
امســال اتفاق می افتد معادل آن را ذخیره کرده و ســرمایه شرکت را افزایش هیم. 
وی درباره اقدامات این شــرکت پیرامون شــبکه فروش هم گفت: همکاران ما االن 
موضوع توانمندی شــبکه  فــروش را آغاز کــرده اند. غربالگــری و کارنامه تمامی 
نماینده هــا هم بــه لحاظ بررســی عملکرد پرتفــوی و هم به لحــاظ توانمندی  
در فروش و بازاریابی مشــخص شــده اســت. احتماالً در ســال جاری بخشــی از 
همــکاران که ظرفیت هایی پایین تری به لحاظ توانمنــدی دارند تعدیل خواهند 
شــد ولی در برنامه توســعه ای شــرکت، امکان جذب نماینده جدید وجود دارد. 
مدیرعامل بیمه ملت درباره حضور بین المللی این شــرکت، قراردادهای خارجی و 
تاثیر تحریم ها بر روند فعالیت این شــرکت هم اظهار داشت: تحریم های ظالمانه؛ 
روند بخشی از بیمه های اتکایی را با اختال مواجه کرده است و بسیاری از  بیمه-

نامه هایی که در داخل صادر می شــود دیگر از خارج از کشــور نمی آید. اما از طرفی 
هم شــاید برای بسیاری این سئوال مطرح باشــد که چرا درباره بیمه های اتکایی 
خارجی صحبت می کنیم؟ پاســخ این است که اول بیمه ملت تنها شرکتی است 
که مجوز بیمه اتکایی خارجی دارد. آن هم به دلیل توانمندی هایی که در ســازمان 
بیمه ملت شکل گرفته است. دوم اینکه بعد از این تحریم ها، شرکت هایی که بیشتر 
در حوزه حمل و نقل هســتند به ویژه کشتی  هایی که وارد آب های آزاد ایران می-

شــوند به دلیل تحریم از پوشش خارج می شــوند. بیمه ملت قراردادهایی با چند 
شــرکت  از روسیه به امضاء رســانده که به محض اینکه این کشتی ها وارد آب های 
ایران می شوند تحت پوشش شرکت قرار می گیرند. تمام پوشش هایی که به شکل 
حضور کشــتی ها در آب های آزاد ایران وجود دارد به دلیل این که بیمه ملت قبول 
خارجی دارد، این ها را تحت پوشــش قرار می دهد. بنابراین پرتفوی آن برای شرکت 

بســیار با اهمیت اســت. پوشش کم ریسکی محسوب شــده و امنیت باالیی دارد. 
پس می توان گفت یکی از مزیت های شــرکت  بیمه ملت در همین بخش اســت. 
صاحــی نژاد در ادامه گفتگو با خبرنگار ماهنامه اقتصاد و بیمه یکی دیگر از برنامه 
های شرکت بیمه ملت در حوزه سرمایه گذاری را اجرای طرح های جدید در حوزه 
فناوری اطاعات معرفی کرد و در این مورد توضیح داد: با استارت آپ هایی که از درون 
بیمه ملت شکل گرفته اند در رشته های درمان و شخص ثالث همکاری هایی صورت 
خواهد گرفت که به زودی رونمایی می شــود. توانمندی بیمه ملت در حوزه استارت 
آپ ها به مراتب از توانمندی سایر شرکت ها بیشتر است. در بخش های نرم افزاری 
هم برنامه های توسعه ای و سرمایه گذاری های جدید در دستور کار قرار دارد و به 
روزرسانی و بهبود موارد فنی آنها در حال انجام شدن است و امیدواریم در سال 98، 
دو سه تا محصول خوب بیمه ای به ویژه در بخش خسارت به صنعت بیمه ارائه کنیم. 
وی درباره بیمه های زندگی بیان داشت: در این بخش هم محصوالت جدیدی به سبد 
محصوالت بیمه ملت اضافه می شود. طرح بیمه بازنشستگی هم به تازگی مجوزهای آن 
صادر شده و به زودی به مرحله اجرا می رسد. راه اندازی مجتمع بیمه های زندگی هم در 
برنامه داریم و اقدامات تخصصی در این رشته از طریق این مجتمع در دست طراحی است.
مدیرعامل شرکت بیمه ملت درباره تاثیرات صدور اوراق بیمه در بازار سرمایه گفت: اوراق 
بیمه ای که االن صحبت آن در بورس وجود دارد به نظر می رسد بازار سرمایه توانمندی 
حمایت از این اوراق را دارد و طرح موفقی خواهد بود. اما نکته اصلی در آنجاست که بازار 
سرمایه اقبال خوبی به شرکت های بیمه نشان نداده که اگر شرکت های بیمه بتوانند 
در بورس به خوبی توانایی های خود را ارائه کنند به نظرم آینده خیلی خوبی خواهد 
داشت. در دنیا اوراق  بیمه ای یک پرتفوی حجمی است و به نظر می آید در ایران این 
موضوع جای کار بسیاری دارد. در این حوزه هم بیمه ملت قطعا پیشتاز بوده و در سال 
جدید همکاری با بورس آغاز می شود و بیمه ملت اوراق جدید خود را در بازار عرضه 
می کند. این اوراق در حوزه بیمه های زندگی اســت و قابلیت خرید و فروش دارد. 
وی کمبود آگاهی از مزیت های بیمه در کشور را یک اشکال و چالش مهم دانست 
و افزود: متاســفانه به دلیل عدم آگاهی مردم و حتی نهادها و سازمان و شرکت ها از 
خدمات بیمه ای و پوشــش های بیمه ای بعضی از بیمــه نامه ها به صورت ناقص به 
فروش می رســد. نقش همکاران صنعت بیمه این است که بتوانند محصوالت را به 
صورت کامل ارائه دهند. تجربه سیل اخیر بیان گر آن بود که صنعت بیمه، پوشش های 
خود را به خوبی توضیح و ارائه نکرده، بنابراین نفروختن بهتر از فروش ناقص است.
وی افزود: در این راستا بیمه ملت تصمیم دارد تمام پوشش های بیمه ای خود را به صورت 
کامل به مشتریان ارائه کند، یعنی بیمه گزاران باید توضیحات کامل از محصول را به 
بیمه شوندگان بدهند، نخست ارائه اطاعات جامع و سپس توجه به نرخ آن برای ما اولویت دارد. 
عدم آگاهی بیمه گزار از محصول، به دلیل این اســت که فرهنگ ســازی در صنعت 
بیمه انجام نشــده و بیمه گــزاران بدون توجه به پوشــش های بیمــه ای فقط به 
قیمت ها توجــه می کنند. پــس از آن هم در هنگام پرداخت خســارت، بیمه گر 
نمی توانــد همه انتظــارات بیمه گزار را فراهــم کند و نارضایتی بــه وجود می آید. 
وی درباره پرداخت خســارت به بیمه گزاران سیل زده در استان های مختلف کشور 
نیز گفت: بیمه ملت در سه استان گلستان، خوزستان و لرستان تقریبا 226 میلیارد 
تومان پوشش های بیمه ای داشته که خسارت ها به صورت مستقیم حدودا 2 میلیارد 
و 400 میلیون تومان و به صورت اتکایی هم بین 7 تا 8 میلیارد تومان بوده اســت.
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مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت ســیمان بهبهان)ســهامی عام( مورخ 
1398/03/01 در محــل مجموعــه فرهنگی ورزشــی تاش تشــکیل گردید. 
در ایــن مجمــع که با حضــور 79/81 درصد ســهامداران حقیقــی و حقوقی 
، اعضــاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بــازرس قانونی برگــزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای ســعید حیدري 
بــود، کــه جنابــان حســین ابراهیمي  و محســن کاه کــج  در مقــام نظار 
اول و دوم و آقــای مهــران امینــي به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گــزارش هیات مدیره بــه مجمع مربوط به اهــم فعالیتهای 
صــورت پذیرفتــه در طی ســال مالــی منتهــی بــه 1397/12/29 و پس از 
اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات 
خــود ضمن  تصویــب صورتهــای مالــی و تنفیــذ معامات مشــمول ماده 
129 با تقســیم ســود 5/900 ریال به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره :
بررسی روند چند سال گذشته صنعت سیمان حاکی از 
کاهش تقاضا به علت رکود در بخش مسکن و پروژه های 
عمرانی بوده و همچنین ساخت و راه اندازی کارخانجات 
سیمان جدید نشان از افزایش عرضه در این زمینه دارد . 
با توجه به موقعیت جغرافیایی شرکت سیمان بهبهان 
گســترش بازار های صادراتی ، کسب حداکثری سهم 
از بازارهــای داخل، تنوع تولید متناســب با نیاز بازار 
هــای داخلی و صادراتــی ، انجام پــروژه های بهینه 
ســازی مصوب انرژی در جهت افزایش راندمان تولید 
و کاهــش مصرف انرژی ) کاهش بهای تمام شــده (، 

توجه جدی به مســائل زیســت محیطی ، چابک سازی ســازمان با بازنگری در 
چارت ســازمانی ، استفاده از نیروهای متخصص جایگزین پرسنل بازنشسته می 
تواند این شــرکت را در بازار فعلی قابل رقابت با ســایر شــرکت ها حفظ نماید.
مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش :

با توجه به موقعیت جغرافیایی اســتان خوزســتان و حضور 19 شرکت سیمانی 
در بازار اســتان این شــرکت با تنوع تولید ) تولید ســیمان های تیپ پنج ، دو 
و یــک( و ارتقاء کیفی محصــوالت موفق به تحویل ســیمان و کلینکر داخلی 
بــه میزان 558/946 تن و صادرات ســیمان وکلینکر به میــزان 207/467 تن 
در ســال 97 نمود که بــه عنوان یک برند صادراتی خــود را در بازارهای هدف 
معرفی نمود همچنین در ســال 98 این شــرکت برنامه ریــزی جهت صادرات 
ســیمان به کشورهای هدف را بطور جدی در دســتور کار خود قرار داده است.

بیان استراتژی های شرکت:
شرکت ســیمان بهبهان با عنایت به نگرانی های ذکر شده و به جهت دستیابی 
به موقعیت مطلوب و ارتقا همه جانبه و تثبیت منزلت خود از تاریخ 23/ 89/11 
اقدام به تدوین استراتژی های خود به صورتی موثر و پیش برنده نمود که تدوین 
این پروژه در تاریخ 9/5/ 90 با طراحی کارتBSC  و تشکیل کمیته کام به پایان 
رسید و سند راهبردی این شرکت برای افق 1395 تدوین گردید.در این فرآیند از 
ورودی های متعددی چون:داده های حاصل از مصاحبه با مدیران و گزارش بازخورد 
خود ازارزیابی شــرکت با استفاده از مدلEFQM ، سند<< محیط،ارتباطات و 
رقابت ویرایش 7/15<<  و ... اســتفاده شــده گردید.به منظور اجتناب از بروز 

مشکات ذکر شــده، کمیته راهبردی رویکردی کاما مشــارکتی اتخاذ نمود، 
بطوری که کلیه مدیران و مسئولین ذیربط در فرآیند تدوین و اجرا دخیل باشند.

اعضای کمیته راهبردی متشکل از مدیران شرکت می باشد. کمیته ی راهبردی 
شرکت با تشکیل جلسات منظم و با رصد آخرین تغییرات محیط بیرون و درون 
ســازمان اقدام به روزآوری اســتراتژیها و اهداف راهبردی خود می نماید،اهداف 
راهبردی شرکت در بستر چهار موضوع استراتژیک زیر پیگیری و تحقق می یابد

1- افزایش بهره وری
2- توسعه
3- کیفیت

4- ارزش آفرینی برای ذینغعان
استراتژی ها:

ابزارهای نیل به آرمان می باشند
خط مشی ها:

نحوه رفتار ما برای پیاده ســازی اســتراتژی را تعیین 
می کنند
ماموریت:

آنچه که انجام مــی دهیم و آن کس که به او خدمت 
می کنیم.
اهداف: 

اجزای قابل اندازه گیری اســتراتژی ها می باشند . هر 
هدف تعدادی پروژه و هر پروژه دارای ک طرح کسب 

و کار است.
ارزش ها:

چارچوب اخاقی )کلی( فکری و رفتاری ما می باشند.
اهداف راهبردی )Object( شرکت سیمان بهبهان

- افزایش درآمدها
- پایداری سود

- افزایش بهره وری دارایی ها
- مربوط بودن اطاعات

- مدیریت هزینه ها
- افزایش نقدینگی

- افزایش رضایت مشتریان
- بهبود و توسعه ارزش
- بهبود موقعیت رقابتی
- بهبود کیفیت محصول

- ارتقای شاخص های توسعه پایدار )محیط زیستی(
- ارتقاء بهره وری فرآیندها

- کنترل ریسک
- تعالی سازمان

- افزایش بهره وری کارکنان 
- ارتقاء رضایت کارکنان

- توسعه یادگیری سازمان
 )MIS( توسعه سیستم یکپارچه اطاعات استقرار -

سیمان بهبهان فراتر از پیش بیني ها
رکورد تقسیم سود شرکت های سیمانی شکست

گزارش کامل در وبسایت اقتصاد و بیمه >
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 مجمع عمومی عادی سالیانه شــرکت ملی سرب و روی 
ایران)ســهامی عام( مورخ 1398/03/01 در محل سازمان 
مدیریت صنعتي ایران  تشــکیل گردیــد.  در این مجمع 
که با حضور 78/11 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، 
اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، 
حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای مسعود ساالري توســه سرا  بود، که جنابان 
محمد حیدرزاده  و رامتین قسمتي  در مقام نظار اول و دوم 
و آقای رضا منفرد  به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 
1397/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 با تقسیم 
ســود 310 ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

دکتر رضا منفرد مدیر عامل با تجربه و رزومه دار شــرکت  
که در کســوت مدیر عاملی و مدیریت ارشد مجوعه های 
کالسیمین ، فراوری مواد معدنی ،هلدینگ توسعه معادن 
روی و یکی دوجین شرکت بزرگ تولیدی صنعتی منشاء 
تحــول و اقدامات ارزنده ای بوده اســت در ابتدای گزارش 
خود به  مجمع با اعام اینکه کارخانه شــرکت ملی سرب 
و روی ایــران دارای فضائي معادل 500 هکتار اســت که 
20 درصد این مســاحت فضاي ســبز مي باشــد و داراي 
گواهینامه هــاي بین المللي سیســتم کیفیت مدیریت 
ISO 9001 و سیســتم مدیریت محیط زیست 14001 
ISOمي باشــد اضافه کرد :تولیدات شرکت به دو بخش 
اصلي و فرعي تقســیم مي شود که تولیدات اصلي شامل :

*شمش روي با عیار متوسط 99.98 درصد
* شمش سرب با عیار متوسط 99.99 درصد

شمش نقره، شمش ســرب آلیاژی)سرب-نقره(و)سرب-
انتیمواندار( بوده و تولیدات فرعی شامل تولید هیروکسید 
روی و تولید اکسیژن برای مصارف داخل مجموعه و همچنین 
برای مصارف پزشکی و صنعتی خارج از مجموعه میباشد.
 به گفته این مدیر توانمند در سیر تحول وشکوفایی برای 
مجموعه اهداف پنج ساله چشم اندازی ترسیم گشته است تا 
در این پروسه ضمن کاهش بهای تمام شده و فزونی صادرات  
،شاهد استقرار سیستیم ها وکمیته های مربوط در جهت 
بهینه سازی و باال بردن راندمان کاری مجموعه باشیم.در این 
مهم صیانت از محیط زیست ، توسعه فعالیت ها و نوسازی 
و بهسازی تجهیزات_ماشین آالت_و ابزار االت در این مسیر 
برای تعالی شرکت سرب و روی به خوبی برنامه ریزی تبیین 
و اجرایی میگردد. همچنین افزایش 6/101 درصدی در کل 
تولید ورق روی ،شمش روی،بلوکه سرب انتیموان دار،شمش 
ســرب،نقره تصفیه شده در سال 97 نسبت به سال 96  از 
مهمترین دستاوردهای شرکت در سال مالی گذشته بوده 
است .مدیر مدبر بازار سرمایه کشور در بخشی دیگر از گزارش 

خود پروژه اورهال کوره کالو کارخانه سرب در سال 97 که 
باعث کاهش هزینه های تولید وکاهش زمان ذوب و احیاء 
و...گردیده است را از دیگر فعالیت های درخشان در جهت 
سودآفرینی و ارزش اوری برای ذی نفعان مجموعه برشمرد و 
ابراز امیدواری کرد با اجرای طرح های توسعه ای و حمایت 
سهامداران عمده و اعضای هیات مدیره،شرکت ملی سرب و 
روی بتواند بیش از بیش در مسیر موفقیت و افتخار افرینی 
نقش بی بدیل خود را ایفا نماید. اجازه میخواهیم از سکاندار 
و مدیران ارشد شرکت که در میزبانی سهامدار و اهل مطبوع 
شایســته ترین و در تهیه و تنظیم گزارش خبرنگاران ما را 
یاری رسان بودند نهایت قدردانی و تشکر را داشته باشیم. از 
نکات خواندنی مجمع میتوان به حضور پرشمار سهامداران 
و  پاســخگویی شفاف و صادقانه تیم مدیریت به سواالت و 
ابهامات سهامداران،حسابهای پاک مالیه مجموعه که به تایید 
حســابرس و بازرس قانونی شرکت رسیده بود اشارت کرد.

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

اهم اقدامات انجام شده در سال 1397:
1- تولیــد 5312 تــن و فروش 3209 تن شــمش روی
2- تولید 3786 تن و فروش 595، 3 تن شــمش ســرب 
3- اقدامات توســعه ای تعمیراتی و اصاحی در واحدهای 

سرب ، فنی و روی
اهم برنامه های سال 1397:

1- ارتقاء میزان تولید روزانه شمش روی و سرب
2- کنترل مضاف فرآیندها جهت کنترل و کاهش مصارف 

مواد افزودنی اصلی
3- استقرار، حفظ و ارتقاء استانداردهای بین المللی 2004
4- برگزاری مستمر و فعال کمیته های تولید و کیفی جهت کنترل
5- اســتفاده از خاک وارداتی در خط تولید روی )افزایش 

میزان تولید(  
اهداف کالن شرکت ملی سرب و روی در افق ۵ ساله: 

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

3- نوسازی و بهسازی تجهیزات، ماشین آالت و ابزار آالت

4- ارتقاء عملکرد زیست محیطی و حفظ وضعیت خروج از 
لیست صنایع آالینده

5- مهندسی فرآیند های اجرایی، افزایش راندمان ها در تمام 
حوزه های تولیدی و ستادی و بهبود سامت کار و محیط کاری
6- ارتقاء عملکرد شرکت در حوزه مسئولیت های اجتماعی 
7- افزایش ســهم صادرات در فــروش محصوالت اصلی 

تولیدی شرکت
8- اســتقرار سیســتم مدیریت یکپارنه IMS در سراسر 
مجتمع )کارخانه سرب، روی، هیدروکسید، اکسیژن و ...( 

و ارتقاء ویرایش به نسخه 2015
ISO 50001  9- اســتقرار سیســتم مدیریت انــرژی

10- تغییر کاربری کوره کالدو جهت تولید از محل خوراک 
متنوع برای ارائه محصوالت متنوع

11- تجویزوفعــال ســازی تجهیز فیلتر پــرس الروکس
ISO 17025 12- استقرار سیستم مدیریت

13- . ارتقــاء عملکــرد شــرکت بــه لحــاظ مســائل 
تحلیل بازار، تحقیق و توســعه، مهندســی صنایــع و ...

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

باالخص کمکی و کمک ذوب. 
15- ارتقاء ســطح کیفی نیروی انسانی به لحاظ دانشی ، 

آموزشی و سامت
استراتژی کالن شرکت ملی سرب و روی

شــرکت ملی سرب و روی ایران با اســتفاده از نقاط قوت 
)داخلــی( و فرصت های )خارجی( پیــش رو و با توجه به 
نقاط ضعف (داخلی( سازمان و تهدیدات محیطی موجود، 
بر آن است به منظور دستیابی به اهداف کان 5 ساله خود 
و متعاقب آن ایجاد ارزش افزوده مضاعف، استراتژی های 5 

ساله خود را به شرح اهم ذیل دنبال نماید: 
1- اقــدام جدی در راســتای کاهش قیمت تمام شــده 
محصوالت، افزایش راندمان و کیفیت محصوالت تولیدی

2- برنامه ریزی جهت تأمین مواد معدنی مناسب از منابع 
مختلف و یا انعقاد قراردادهای تهاتری.

3- دســتیابی به ظرفیــت تولید اســمی در کارخانجات
4- برنامه ریزی و اقدام جدی در مسیر ورود به صنایع جدید، 
نوسازی و بهسازی تجهیزات، ماشین آالت و ابزارآالت موجود

5- برنامه ریزی و امکان سنجی فنی و اقتصادی جهت تولید 
از محــل منابع مصرفی مختلف و تولید محصوالت متنوع

6- اســتقرار، حفظ و ارتقاء سیســتم های مدیریتی و نرم 
افزارهای تخصصی یکپارچه

7- اقدامات جدی در زمینه مدیریت پسماند، تولید از محل 
بازیافت ضایعات و ....

8- ارتقاء فعالیت های تحقیق و توسعه، بازاریابی، مهندسی 
صنایع و ...

9- ارتقاء سطح کیفی منابع انسانی شرکت، جذب نیروی کار 
متخصص و حفظ نیروی کار ماهر به عنوان سرمایه شرکت.

رشکت مّلی رسب و روی اریان رد مسیر پیشرفت
دکتر منفرد و تدوین برنامه های مدون برای  تعالی سازمانی

< گزارش کامل در وبسایت اقتصاد و بیمه
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مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه شــرکت ســیمان 
قاین)ســهامی عام( مورخ 1398/03/07 در محل مجموعه 
فرهنگی ورزشی تاش تشکیل گردید. در این مجمع که با 
حضور 95/85 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء 
هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس 
و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده دکتر 
مجیــد وفاپور بود، که جنابان ژیا ســماواتي و آقای رضا 
اسماعیلی در مقام نظار اول و دوم و آقای سید محمد میر 
دهقان اشــکذري به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 
1397/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 با تقسیم 
ســود 650 ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

در ابتــدای مجمع مهندس باقری فر کــه پیش از این در 
ســیمان ارومیه و دیگر شرکت های ســیمانی کارنامه ای 
روشن از خود داشته است با اعام اینکه شرکت به واسطه 
کیفیت و تنوع محصوالت خود توانســته است سهمی در 
خور از بازار داخلی و خارجی داشــته باشد اضافه کرد هر 
چند در 5 ماه آخر ســال به علــت ممنوعیت صادرات به 
کشور افغانستان و مشکاتی که در بازارسرمایه کشور  در 
اول سال وجود داشت از جمله رکود ساخت و ساز و کاهش 
بودجــه های عمرانی باعث شــد در فروش و تحویل دچار 
مشــکاتی شــویم و به جای فروش خارجی متوقف شده 
تاش خود را شــرکت برای  فــروش داخلی انجام دهیم.

به گفته مهندس باقری فر افزایش هزینه حمل و نقل، وجود 
دامپینگ و رقابت منفی بین شــرکتهای داخلی ســیمان، 
ممنوعیت صادرات به افغانستان، عدم وجود انبارهای تخلیه 
و نگهداری در مرزها، راه اندازی کارخانه های جدیدفروش 
سیمان در شمال استان و دیگر کشورهای هدف صادراتی، 
وجود کارخانه های پیشــرفته ســیمان در پاکســتان و 
تعطیلی مرز خروجی یزدان که نزدیکترین مرز به شرکت 
می باشد از جمله تهدیدهایی می باشد که در سال گذشته 
شــرکت را دچار مشکل کرده و در ســال پیش روی نیز 
جزء نقاطی می باشد که مدیریت به آن توجه جدی دارد.

با تحقق 93 درصدی EPS پیش بینی شــده ، افزایش 7 
درصدی تولید کلینکر نســبت به بودجه پیش بینی شده، 
قطعی شدن و تسویه مالیاتهای پیشین، اخذ تاییدیه محیط 
زیست و صنعت سبز، تداوم و تعدیل نیروهای مازاد انسانی، 
حذف مازوت در سیستم پخت در جهت ارتقاء کلینکر تولیدی 
و در راســتای اجرایی شدن دستورهای هلدینگ مبنی بر 
فروش اموال غیرمولد و ضایعاتی و غیره شرکت توانست در 
سال جنگ اقتصادی عملکردی درخشان از خود رقم زند. 
شــایان ذکر اســت نشــان CE اروپایی برای دو محصول 
ســیمانی n5/42 و n5/32 و گواهــی نامــه صاحیــت 
آزمایشگاه از نقاط قوت این شرکت در سال مالی بوده است.

حســن ختام صحبتهای مهندس باقری فر اعام این نکته 
بوده است که شرکت سیمان قاین به همت تاش کارکنان 
زحمتکش و مدیران کاردان خود توانسته است 5 درصد کل 
فروش داخلی و 16 درصد فروش صادراتی کشور را کسب کند.
اجــازه مــی خواهیم از بچــه های خــوب روابط عمومی 
، امــور ســهام علی الخصــوص آقــای کتابــدار و مالی 
مجموعه کــه خالصانه و به گرمی پذیرای ســهامداران و 
خبرنگاران بودند نهایت قدردانی و تشــکر را داشته باشد.

چشم انداز شرکت سیمان قاین:
متعالی ترین واحد صنعتی شرق کشور و پیشتاز در صنعت 
سیمان از طریق تولید انواع سیمان با کیفیت برتر و تکیه بر 
سرمایه های انسانی در جهت توسعه پایدار و حصول افتخار ملی

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

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

ن: نشاط و پویایی ذی نفعان
فعالیتهای مهم انجام شده در سال 1397 

- تحقق 92 درصدی EPS پیش بینی شده شرکت به مبلغ 
687 ریال وسود پایه وتقلیل یافته هر سهم در 1397/12/29 
مبلغ 755 ریال با ســرمایه 250میلیارد ریال می باشــد
- افزایش 6درصدی تولید کلینکرنســبت به بودجه پیش 

بینی شده سال 1397
- مالیات بــرارزش افزوده تا پایان ســال 1396 قطعی و 

تسویه گردیده است
-  مالیات عملکردتا پایان سال مالی1395 قطعی و تسویه 

گردیده و سال 1396درحال بررسی میباشد
- برنامــه ریزی جهــت کاهش هزینه هــای تامین مالی 

صفردرصد در طی سال تحقق یافته است
-  اخــذ تائیدیه هزینه های قابل قبول محیط زیســت تا 

پایان سال 1396
-  تداوم کاهش نیروی انسانی بااستفاده از قوانین کارهای 

سخت و زیان آور
- انجام موفقیت آمیز عملیات برونســپاری دپارتمان های 

مختلف خط تولید. 
-  برنامه ریزی و حرکت جهت توســعه فرهنگ اســتفاده 
از بتن در جاده سازی کشــور با همکاری و تامین شرایط 
الزم جهــت اجرای جــاده بیرجند به قاین بــا تکنولوژی 
جاده ســازی به روش رویه بتنی به مســافت 40 کیلومتر

- اخذ اسناد مالکیت زمین های شرکت و اصاح کاربری ها 
باهدف افزایش ارزش اماک شرکت. 
-  تعویض کیسینگ و ایمپلر میل فن

- بهینه سازی سیستم تصفیه فاضاب انسانی 
- فروش دارائی های غیرمولد

- نظام پیشنهادات 
- بازسازی سیلوی 2 و 3 سیمان 

- خرید و نصب بوســتر پمپ آتش نشــانی در بارگیرخانه 
- ســاخت و نصب استراکچر ریل فن های سیار بدنه کوره 
- حفرچاهــک ، خریــد و نصــب راد جهــت تســهیل و 
باالبــردن دقت انــدازه گیــری مقاومت شــبکه ارتینگ
 UPS کابل کشــی رک های داخل ساختمان اداری به  -
- ایجــاد ســاختمان جهت مبــدل های حرارتــی کوره 

- تعویض گلوله آسیاب مواد 
اســتفاده  و  پخــت  سیســتم  از  مــازوت  حــذف   -
اثــرات  کاهــش  جهــت  پایــل  در  گــچ  ســنگ  از 
حــذف مــازوت درپخــت و حفــظ کیفیــت کلینکــر
- همــکاری بــا توزیــع بــرق اســتان در قالــب طرح 
هــای ارائــه شــده و دریافت 6 میلیــارد ریــال پاداش.

- انجــام ممیزی مراقبتی سیســتم مدیریت آزمایشــگاه 
 NACI 17025 توسط شرکت

 CE تمدید گواهی نامه های نشان -
- انجام ممیزی مراقبتــی تمدید گواهی نامه IMS ورژن 

2015 توسط شرکت توف نورد ایران
برنامه های پیش بینی شده برای سال 1398:

- با توجه به برنامه های اعام شده از طرف هولدینگ، وضعیت 
تولید در ســال آینده به صورت زیر پیش بینی شده است:

کارکرد دوره   316   روز
تولید کلینکر 000 /750   تن
تولید سیمان 740/000   تن

- به منظــور حفظ بازار در مناطــق جغرافیایی توزیعی و 
همچنین توسعه بازار واحد فروش موظف به اجرای برنامه 

ذیل در سال مورد نظر گردید:
مقدار تحویل      780/000   تن

توزیع داخلی سیمان 740/000   تن
* استان خراسان جنوبی     75 درصد
* استان خراسان رضوی    21 درصد

* استان سیستان و بلوچستان 4 درصد
- توزیع سیمان با هدف صادرات   330/000   تن

- توزیع کلینکر   40/000      تن
- انجام دو نوبت تعمیرات اساســی در راســتای نگهداری 
تجهیــزات و اســتمرار تولیــد مطابــق برنامــه بودجه

 PM بهبود مستمر سیستم -
- انجام پروژه ها طبق استراتژی مدون شامل:

o فروش دارایی های غیرمولد
o سنجش رضایت مشتریان

- تاش در جهت استفاده از افزودنی ها و کمک سایش در 
آسیاب های ســیمان برای افزایش تولید سیمان و کاهش 
قیمت تمام شده با حفظ کیفیت و رضایت مندی مشتری.
- بررســی شرایط افراد متقاضی از قانون سخت و زیان آور
- پیــاده ســازی S5 در قســمتهای مختلــف کارخانــه
- ادامــه روند ســالهای اخیر در خصــوص کاهش هزینه 
هــای مالی درحــد صفــر و مدیریــت منابع مناســب
-  ادامه اقدامات مربوط به تبدیل الکتروفیلترهای آسیابهای 

سیمان تا اجرای کامل آن .
- راه اندازی آزمایشگاه بتن

- تعویض گلوگاه آسیاب های سیمان
- ساخت و نصب پلت فرم الکتروفیلتر گریت کولر به اگزوز 
- همــکاری با توزیع برق اســتان در قالب طرح های ارائه 

شده تا حدامکان.

کیفیت و کمیت محصوالت بازارهای خارجی را در می یابد
سرآمد در حفظ و توسعه بازار

گزارش کامل در وبسایت اقتصاد و بیمه >
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برای اوج
سیمان هگمتان بر بال فرشتگان

طبقه دهم اتاق بازرگانی شــاهد حضور بیش از 85/06 
درصد ســهامدار ســیمان هگمتان بود که ریاست آن را 
اســتاد بُد و ناظرین هادي طاهري و محسن رستمي  با 
دبیری جناب مهندس حســینی مقدم برعهده داشتند 
و آنچــه در نگاه و قدم اول به ســهام داران نوید خوبی و 
خرمی می داد بند چهار پاک گزارش بازرس حســابرس 
قانونی شــرکتی بود که نشان از شــفافیت را می داشت.
مدیرعامل خوش فکر و آداب دان شــرکت نشان داد به 
کارش مســلط و خوب بازار را می شناســند و برای آتیه 
برنامــه های روشــن دارد. این مدیر الیــق وعده هایش 
تحقق یافته و نشــان آن که در ســه ماهه ســال جدید 
50 درصــد پیش بینــی را محقق کرده اســت. با این 
تیــم و ایــن رفتار و ایــن مدیریت باید باور داشــت که 
ســیمان هگمتان بر بال فرشتگان سوار گشته برای اوج.  
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان هگمتان )سهامی 
عام( صبح روز چهارشــنبه 1398/2/29 در محل سالن 
کنفرانس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران تشکیل شد.
در ادامه با قرائت گزارش هیئت مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیت های صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی 
به 1397/10/30 و پس از اســتماع گزارش حسابرس و 
بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  
تصویب صورت های مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 
129 و با تقســیم سود 31 ریالی به کار خود پایان دادند.
به گفته مدیرعامل مجموعه مهندس مقدم شرکت سیمان 
هگمتان بــا درک صحیح از شــرایط حاکم بر صنعت و 
همچنین تحلیل اســتراتژیک مبتنی بــر تاثیر عوامل 
محیطــی از منظر داخلی و بیرونی مبنای اســتراتژیک، 
چشــم انداز و راهبردهای خود را طراحی و ماموریت های 
شــرکت را هماهنگ با روز نموده اســت و در این راستا 
توجه به مبانی استراتژیک با رویکردهای نوین مورد اهتمام 
و توجه قرار گرفته اســت در بحث صادرات نیز به گفته 
مهندس مقدم با توجه به محدودیت هاي ایجاد شده در 
امر صادرات به کشــورهاي همسایه از جمله کشور عراق 
و با در نظر داشــتن میزان صادرات سیمان هگمتان در 
ســال 1397 با رقمی بالــغ 133/529 تن ، برنامه ریزي 
الزم و مناسب جهت حفظ و ارتقاء سهم بازارهاي صادراتی 
از طریق دستیابی به بازارهاي جدید و توجه به انتظارات 
مشــتریان در عرصه خارجی از جمله حفــظ و ارتقاء و 
پایداري کیفیت محصــوالت تولیدي، تنوع محصوالت و 
تأمین نظرات مشتریان در این بخش به عنوان استراتژي 
کلیدي در سال هاي بعد نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

پیام هیئت مدیره
مرور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت در سال مالی مورد گزارش
به دلیل اینکه ســیمان در دنیای امروز نقش اساسی در 
احداث و ایجاد زیرســاخت ها، پروژه های عمرانی، توسعه 
شهری و روستایی دارد، همواره کاالیی استراتژیک تلقی 
گردیده و به طورکلی یکــی از پرمصرف ترین محصوالت 
صنعتی در جهان محســوب می شود و ازنظر نوع مصرف 
از تنــوع خاصی برخــوردار بــوده و ازجملــه کاالهای 
اقتصادی تلقی می گردد. این کاال نقش گســترده ای در 
فعالیت های زیرســاختی، بخش ســاختمان، پروژه های 
بزرگ عمرانی )سدسازی، پل سازی، کانال های آب رسانی، 

فاضاب و...( و ایجاد فرصت های شــغلی مولد و بهره ور، 
صادرات و غیره داشــته و همان طور که پیش تر ذکر شد 
یک کاالی اســتراتژیک و زیربنایی محســوب می شود.
درواقع صنعت ســیمان به همــراه صنایعی مانند فوالد، 
پتروشــیمی و غیــره بــوده و همــواره در اقتصاد ملی، 
برنامه ریزی ها و سیاســت های کان و توسعه ای نقش به 
سزایی داشــته و از کارایی مطلوبی برخوردار بوده است. 
صنعت ســیمان با توجه به پتانســیل ها و ظرفیت های 
بالقــوه این بخــش می تواند درزمینه گســترش و رونق 
ســایر فعالیت های »هم نیاز« و »پیش نیاز« و همچنین 
در جهت صادرات غیرنفتی از حیــث »وزن« و »ارزش« 
نقــش واجــد اهمیــت و اولویت داری داشــته باشــد.

بــا عنایت به اینکه کشــور عزیزمان ایــران نیز ازجمله 
کشــورهای در حال رشد و توسعه می باشد قطعاً باید در 
تاش برای بسط زیرســاخت هایی همچون حمل ونقل 
ریلی، جاده، ساخت وسازهای تجاری، مسکن و... اولویت 
تأمین سیمان را همواره موردتوجه قرار داد و این مهم با در 
نظر داشتن برنامه های توسعه ای و پیش بینی ارتقاء سطح 
رشد و توسعه یافتگی کشور به رتبه اول منطقه، نیازمندی 
به مصالح اساســی این حوزه همچون بتن، ســیمان و... 
بیش ازپیــش نمایان خواهد شــد. با توجه بــه اظهارات 
مســئولین عالی صنعت کشور، ســهم صنعت معدن در 
تولید ناخالص ملی به عنوان یکی از مؤلفه های مهم ارزیابی 
موفقیت و اهمیت بخش صنعت و معدن یاد می شــود.

و  در صنعــت  بــر جایــگاه شــرکت  کلــی  مــرور 
وضعیــت رقابتــی آن در ســال مالــی مــورد گزارش
روند عملکردی صنعت ســیمان کشــور در سال 1397 
و تجلیل ســرمایه گذاری های انجام شــده در این بخش 
و پیش بینی برنامه افزایش ظرفیــت تولید و عرضه این 
محصــول در کشــور و همچنین تحلیل تابــع عرضه و 
تقاضا موید این موضوع اســت که صنعت سیمان کاما 
از فضای »فشــار قیمت گذاری« و یا »تور قیمت گذاری« 
و »قیمت گذاری دســتوری« خارج شده و در دوره ای که 
آغاز آن را می توان از ســال 1388 برشــمرد. در شرایط 
رقابتی و به عبارتی پیشــی گرفتن عرضه کل بر تقاضای 
کل قرار گرفته و با در نظر گرفتن کاهش اجرای طرح های 
عمرانی و تغییرات نرخ حامل های انرژی و بنابراین کلیه 
مولفه های حاکــم بر فرآیندهای ایــن بخش از صنعت 
ازجمله تولید، توزیع و... می بایســت تحت تاثیر شرایط 
جدید باز مهندسی شده و در این مسیر گام برداشته شود.
شــرکت ســیمان هگمتان با درک صحیح از شــرایط 
حاکم بر صنعت و همچنین تحلیل اســتراتژیک مبتنی 
بــر تاثیر عوامل محیطی از منظر داخلی و بیرونی مبنای 
اســتراتژیک، چشــم انداز و راهبردهای خود را طراحی و 
ماموریت های شرکت را هماهنگ با این تغییرات استوار 
نموده اســت و در این راستا توجه به مبانی استراتژیک با 

رویکردهای ذیل مورد اهتمام و توجه قرار گرفته اســت.
برنامه های آینده شرکت 

الف- تولید محصوالت و معرفی محصوالت جدید:
شرکت ســیمان هگمتان دارای دو خط تولید سیمان با 
ظرفیت 6600 تن در روز می باشد که محصوالت تولیدی 
از نوع سیمان تیپ 5، تیپ 2، 425-1، 525-1، 325-1 و 
سیمان پوزوالنی می باشد. واحد کنترل کیفی شرکت همواره 
در راستای اهداف شرکت مبنی بر تولید محصول باکیفیت 
فعال بوده که با استفاده از تجهیزات مدرن آزمایشگاهی و 
انجام کنترل شبانه روزی، اقدامات مهمی در این خصوص 
داشته اســت به طوری که محصول سیمان تولیدی این 
شرکت در زمره باکیفیت ترین سیمان های تولیدی است. با 
توجه به نیاز فعلی بازارهای داخلی و خارجی در حال حاضر 
تولید محصول جدید در برنامه سال آتی شرکت قرار ندارد.

ب- مشارکت ها و سرمایه گذاری ها: 
با توجه به سرمایه گذاری های شرکت در سهام شرکت های 
صنایع ســیمان نهاوند )51/3 درصــد( و صنایع گیان 
ســبز )10/3 درصد(، شرکت ســرمایه گذاری جدیدی 
در دســتور کار نداشــته و صرفا در افزایش سرمایه های 
احتمالی شــرکت های مزبــور مشــارکت خواهد نمود.

ج- شیوه های تامین مالی:
شرکت در راســتای تامین مالی، عاوه بر اتکا بر فروش 
محصوالت خود در بازارهــای داخلی و خارجی، با توجه 
به پیش بینی نقدینگی سال آتی برنامه تمدید تسهیات 
کوتاه مدت اخذشــده از بانک ها در سال مالی آتی را دارد.

بیان استراتژي شرکت
اســتراتژي مدیریت بهاي تمام شده محصوالت و 

کاهش هزینه ها: 
با عنایت به شرایط رقابتی حاکم در بازار صنعت سیمان 
متأثر از فزونی عرضه بر تقاضا ضرورت دارد ضمن بازنگري 
و باز مهندســی قیمت تمام شده محصول، بر بهره وري 
ماشــین آالت، نیروي کار و .... تأکید داشــته و به عنوان 
استراتژي شرکت مدیریت بهاي تمام شده محصوالت و 
کاهش هزینه ها را مورد توجه و اهتمام ویژه قرار خواهد داد. 
همــواره توجه بــه مزیت هــاي نســبی و مزیت هاي 
مطلــق و همچنین خلــق مزیت ها در ایــن بخش در 
چارچوب برنامه هاي اســتراتژیک شــرکت قــرار دارد. 
با توجه بــه افزایش نرخ حامل هاي انرژي در راســتاي 
اجراي طرح هدفمند ســازي یارانــه ها، توجه به کاهش 
هزینه هاي بهاي تمام شده اهتمام ویژه در جهت اصاح 
الگــوي مصرف انــرژي و همچنین ســرمایه گذاري در 
جهت تأمین انرژي متناســب )برق( در اولویت می باشد

استراتژي تحول: 
لزوم بازنگري و ایجاد نگرش تحول گرا در توسعه و ارتقاء 
منابع انســانی و تاش در جهت توانمند سازي همکاران 
به عنوان مهمترین سرمایه شرکت با بهره گیري از مؤلفه 
هایی همچون آموزش، ارتقاء سطح خاقیت، مسئولیت 
پذیري و همچنین بازنگري سطح تکنولوژیک شرکت و 
بهره گیري از نظام هاي نوین نرم افزاري و سخت افزاري، 
سیســتم هاي مدیریت و برنامه ریزي عملیاتی بر مبناي 
هــدف و همچنین مدیریت بهینه منابــع مالی از الویت 
هاي اســتراتژیک شرکت ســیمان هگمتان خواهد بود.

42< گزارش کامل در وبسایت اقتصاد و بیمه
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