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پاسخ فیروزآبادی درباره مکان »فوق سری« 
سردار فیروزآبادی رئیس سابق ستادکل نیروهای مسلح که در چند روز اخیر 
به دلیل طرح مباحثی با عنوان »ویالی لواس��ان« خبرساز شد، با انتشار پاسخی 
نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و نوشت: »بدینوسیله سند تحویل محلی 
در لواس��ان ابتدای جاده ُکند را که به دس��تور مقام معظ��م رهبری به اینجانب 

تحویل ش��ده است برای اطالع ملت ش��ریف ایران منتشر می کنم. محل تحویلی 
یک س��اختمان مخروبه با حدود 4 اتاق معمولی و بدون هرگونه امکانات زیر س��قف 

شیروانی مربوط به حدود 70 تا 100 سال پیش می باشد. جزئیات آن در متن سند آمده 
اس��ت. )یک برگ به پیوس��ت(. ضمناً اینجانب از هیچ مرجعی حکمی والیی، قانونی و یا 
قضایی برای تخلیه دریافت نکردم. این محل 22 س��ال به عنوان دفتر فوق س��ری رئیس 
ستادکل استفاده می شد. در مورد مصاحبه با خبرنگاران محترم درخواست مجوز کرده ام 

که در صورت اجازه انشااللهّ اقدام خواهد شد.«  ایسنا

پویش شفافیت
اول از ترامپ بخواهید بخواهید به برجام برگردد
روزنامه نگار اصالح طلب، مذاکره کره ش��مالی و آمریکا را "ش��وی سیاس��ی" 
دانست و درباره تشبیه سازی آن به مذاکره ایران و آمریکا گفت: در شرایط کنونی 

که ترامپ برخالف منطق از برجام خارج شده، عمال راه گفت و گو را بسته است.
عب��اس عبدی گفت: گمان ندارم رهبر کره ش��مالی این قدر »ابله« باش��د 

که بمب هس��ته ای را بدهد به »ترامپ« و بعد بنشیند و منتظر اجرای وعده های 
س��رخرمن باشد. وی افزود: ابتدا از ایاالت متحده خواسته شود به برجام برگردد و به 

توافقات ناش��ی از گفت و گوهای قبلی پای بند بماند و سپس از ایران و آنها بخواهیم که 
مسائل دیگر خود را هم به گفت وگو بگذارند.

عبدی درباره موضوع اصالحات به نامه منتش��ر ش��ده توسط برخی اصالح طلب ها برای 
مذاکره بی قید و ش��رط با ترامپ گفت: بنده س��خنگویی اصالحات نیستم و باید به مواضع 

خاتمی مراجعه کرد و گمان ندارم همسو با این نگاه باشد.  ایرنا

دیدگاه
عقل ناقص سیاسی  نویسندگان نامه برای مذاکرات با ترامپ

 سخنگوی دولت در واکنش به نامه نگاری عده ای از اصالح طلبان برای مذاکره 
مستقیم با ترامپ، خطاب به امضا کنندگان این نامه گفت: عقل سیاسی هم در این 

زمینه کامل نیست که چنین توصیه ای می کنند. باید بایستیم مقاومت کنیم.
محمدباقر نوبخت در همین زمینه گفت: این نامه نش��ان می دهد از یک سو 

آزادی بیان در کش��ور وجود دارد و هرکس در هرجایگاهی چه درست و چه غلط 
می توان��د آن را بیان کند. ضمن اینکه ما هر جا برای پیش��رفت نظام نیاز به مذاکره 

بوده پای آن نشسته ایم. یک نمونه آن برجام بوده، اما االن سوال اینجاست با چه کسی 
ق��رار اس��ت مذاکره کنیم؟ با فردی که ثبات فکری و سیاس��ی ن��دارد؟ اکنون زمینه ای 
برای مذاکره با چنین فردی وجود ندارد. مذاکره حس��ب موردی اس��ت اما افکار عمومی 
اس��تقبال نمی کن��د که مذاکره ای با چنی��ن فردی صورت گی��رد. در واقع هیچ منطقی 

مذاکره با این فرد را قبول نمی کند.  پایگاه اطالع رسانی دولت

سخنگو

مواخذه تان دوبرابر است
یک وقت هست که ما جلوی چشم مردم یک مانور 
اش��رافی گری میدهیم؛ این دیگر مب��اح و مکروه ندارد؛ 
همه اش حرام اس��ت؛ به خاطر این ک��ه تعلیم دهنده ی 
اشرافی گری اس��ت به: اوالً زیردست های خودمان، ثانیاً 
آحاد مردم به این کار تشویق میشوند. ما نباید مردم را 
به این کار تش��ویق کنیم. ممکن است در داخل جامعه 
کس��انی پولدار باشند و ریخت و پاش کنند - البته این 
کار بدی است، ولی به خودشان مربوط است - اما ریخت 
و پاش ما اوالً از جیبمان نیست، از بیت المال است؛ ثانیاً 
ریخت و پاش ما مش��وق ریخت و پاش دیگران اس��ت. 
واقعاً »النهّاس علی دی��ن ملوکهم«. ملوک در این جا به 
معنی پادشاهان نیست که بگوییم ما پادشاه نداریم؛ نه، 

ملوک شماها هستید؛ النهّاس علی دین ماها.
در یکی از تاریخ ها خواندم زمانی که ولیدبن عبدالملک 
خلیفه ش��ده بود، چون خیلی اهل جمع کردن ثروت و 
جواهرات و اشیاء قیمتی بود، مردم کوچه و بازار وقتی به 
همدیگر میرسیدند، مکالماتشان از این قبیل بود. یعنی 
مردم همه اش راجع به خرید و فروش وس��ایل و اش��یاء 
زینتی و امثال اینها ح��رف میزدند. بنابراین رفتار ماها 
یک تأثیر قهری در رفتار مردم دارد. ساده زیستی بسیار 
چیز خوبی اس��ت. برادران عزیز و خواهران عزیز! بارتان 
س��نگین و کارتان دشوار اس��ت. اگر خوب عمل کنید، 
اجرتان دو برابر است؛ اما اگر خدای نکرده بد عمل کنید، 
مؤاخذه تان هم دو برابر است. برای این که بتوانید این راه 
را س��الم طی کنید و 1450 روزی را که در پیش دارید، 

بخوبی سپری کنید، باید خود را به خدا وصل کنید. 

بیانات در دیدار اعضای هیأت دولت
8 شهریور 84

مخاطب شمایید

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

ب��ا وجودی که من��ع قانونی و  ش��رعی ب��رای افط��اری دادن دست بـه نقد
دس��تگاه های اجرای��ی به ه��ر نحوی به ه��ر فردی 
تصویب ش��ده و در روزنامه رسمی ابالغ شده بود، با 
وجود هشدارهای س��ازمان بازرسی به دستگاه های 
اجرایی هر چند کمتر از حد معمول اما امسال هم از 
جی��ب م��ردم هزین��ه افطاری ع��ده ای خ��واص را 
پرداختند! هزینه ای که نه تنها ثواب کارهایش��ان را 
زی��اد نمی  کند بلکه حق الناس��ی عظی��م را بر دوش 
دولتی ها و خرج کنندگان بیت المال خواهد گذاشت. 
اما بر چه اس��اس و چه ارگان های��ی از افطاری منع 
شدند و بدون توجه به قانون این فعل را انجام دادند.

تصویب بند »و« تبصره 20 قانون بودجه کشور
براس��اس بند »و« تبصره 20 قانون بودجه که 
امس��ال به قوانین بودجه ای اضافه شده و ابالغ شده 
است افطاری دادن دستگاه های اجرایی ممنوع است، 
تبص��ره 20 می گوید: در اجراي بودجه ریزي مبتني 
بر عملکرد، تمامي دستگاه هاي اجرایی موضوع ماده 
)5( قانون مدیریت خدمات کشوري از جمله بانک ها 
و شرکت هاي دولتي، مکلفند در سال1۳۹7نسبت 
به اس��تقرار یا تکمیل سامانه )سیستم( حسابداري 

قیمت تمام شده اقدام نمایند.
و بن��د »و« این تبصره اضافه می  کند: »تأمین 
هزینه افطاري کلیه دستگاه هاي اجرایي مندرج در 
م��اده )5 ( قانون مدیریت خدمات کش��وري از هر 
محل از جمله بودجه کل کشور اعتبارات عمومي و 
اختصاصي، منابع داخلي، اعتبارات خارج از شمول 
و مناب��ع حاصل در صرفه جوی��ي به هر میزان و به 

هر نحو مطلقاً ممنوع است.«
اما دس��تگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون 
مدیریت خدمات کش��وری به انضمام دستگاه های 
نامبرده شده در تبصره 20 باید این اصل را رعایت 
می  کردند، کدام هس��تند، م��اده 5 قانون مدیریت 
خدمات کشوری می  گوید: »دستگاه اجرایی شامل 
کلیه وزارتخانه ها، مؤسس��ات دولتی، مؤسسات یا 
نهادهای عمومی غیردولتی، ش��رکت های دولتی و 
کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم 
ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت 
ایران، س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران، 
بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دس��تگاه 

اجرایی نامیده می شوند.«

افطاری دادن دستگاه های اجرایی ممنوع شد
اما ماجرا از این قرار است که نمایندگان مردم 
در خانه ملت، در اسفندماه سال ۹6 افطاری دادن 
کلیه دس��تگاه های اجرایی را به هر میزان و به هر 
نحو مطلقا ممنوع کردند. بر این اساس نمایندگان 
در نشست علنی روز پنجشنبه، ۳ اسفندماه مجلس 
شورای اس��المی در جریان بررسی جزئیات بخش 
هزینه ای الیحه بودجه س��ال ۹7 با الحاق یک بند 
به تبصره 20 م��اده واحده این الیحه با 112 رأی 
موافق، ۳5 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 

200 نماینده حاضر موافقت کردند.
براس��اس این بند الحاقی؛ تامین هزینه افطاری 
کلیه دس��تگاه های اجرایی مندرج در ماده 5 قانون 
مدیریت خدمات کشوری مصوب از هر محل از جمله 
بودجه کل کشور، اعتبارات عمومی و اختصاصی منابع 

داخلی، اعتبارات خارج از ش��مول و منابع حاصل از 
صرفه جویی به هر میزان و به هر نحو مطلقاً ممنوع 
شد. اما بعد از این مصوبه شورای نگهبان نیز این بند 
را تایید و موضوع قبل از ماه رمضان امس��ال اجرایی 
ش��ده و توسط دولت ابالغ شد و حتی در این زمینه 
معاون فنی و حسابرس��ی ام��ور عمومی و اجتماعی 
دیوان محاس��بات کشور طی نامه ای به دستگاه های 
اجرایی تحت حسابرسی این معاونت، تأمین هزینه 
افطاری توس��ط کلیه دس��تگاه های اجرایی مندرج 
در م��اده )5( قان��ون مدیریت خدمات کش��وری را 
ممنوع اعالم کرد و نوش��ت: »احتراماً، همانطوریکه 
مس��تحضرید به موجب مفاد بند »و« تبصره )20( 
قانون بودجه سال 1۳۹7 کل کشور: »تأمین هزینه 
افطاری توسط کلیه دستگاه های اجرایی مندرج در 
ماده )5( قان��ون مدیریت خدمات کش��وری، از هر 
محل از جمله بودجه کل کش��ور، اعتبارات عمومی 
و اختصاصی، منابع داخلی، اعتبارات خارج از شمول 
و منابع حاصل در صرفه جویی، به هر میزان و به هر 

نحو مطلقاً ممنوع گردیده است.«
دی��وان  پیش��گیرانه  اقدام��ات  راس��تای  در 
محاسبات کش��ور، اینطور به دستگاه های اجرایی 
نوش��ت: خواهشمند است دس��تور فرمایید مراتب 
جه��ت رعایت، به نحو مقتض��ی به کلیه واحدهای 
تابعه و زیرمجموع��ه ابالغ گردد. با عنایت به لزوم 
کاه��ش هزینه های جاری و تکلی��ف مقنن بر این 
ممنوعی��ت، مراتب به عنوان یک��ی از اولویت های 
حسابرسی، در دس��تور کار هیأت های حسابرسی 
قرار گرفته اس��ت و بدیهی اس��ت هرگونه انحراف 
از ای��ن حکم، در راس��تای وظای��ف قانونی دیوان 

محاس��بات کش��ور، جهت رس��یدگی ب��ه مراجع 
ذی رب��ط گزارش خواهد گردید.« ام��ا با همه این 
تفاسیر بس��یاری از دستگاه های اجرایی این ماجرا 

را رعایت نکردند.

دولت علنی ترین نقض کننده 
از  کدام ی��ک  ببنی��م  اینک��ه  ب��رای  ش��اید 
دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت 
خدمات کش��ور و تبصره 20 قانون بودجه کش��ور 
چنی��ن تخلف��ی را در ماه رمضان س��ال ۹7 انجام 
دادند نیاز به بررسی عمیق و اساسی داشته باشیم 
اما متاسفیم که بنویس��یم رئیس دولت بزرگترین 
نقض کننده علنی بند »و« تبصره 20 قانون بودجه 
کل کش��ور اس��ت. کافی اس��ت ضیافتهایی را که 
روحانی میزبان اهالی سینما، رسانه و... بوده است 
را جس��ت وجو کنید تا ببنید ک��ه این بند در ابتدا 

توسط ابالغ کننده اش!! رعایت نشده است.
وقتی رئی��س دولت در ماه رمضان هزینه های 
گزاف افط��اری را از جیب م��ردم آن هم با وجود 
منع قانونی انجام می  دهد ش��اید بررس��ی تابعین 
دول��ت موضوعیت��ی نداش��ته و نمی ت��وان مثال از 
وزارتخانه ها برای این اق��دام انتظاری غیر از آنچه 
رئیس دولت انجام داده اس��ت، را داشت! البته که 
همه دس��تگاه های اجرایی بودجه گیرنده از دولت 
طبق م��اده 5 قان��ون مدیریت خدمات کش��وری 
ش��امل دو قوه دیگر نیز می ش��ود که اگر میهمانی 
افطاری در ماه رمضان س��ال ۹7 انجام داده باشند 
نی��ز طبیعتا کار آنها نیز تخل��ف و حق الناس بوده 

است که نیازمند پاسخگویی شفاف است. 

البته در این میان برخی ها بر این عقیده اند که 
هزینه های افطاری دولت از سازمان های مردم نهاد 
تامین ش��ده اس��ت که اگ��ر حتی چنی��ن فرضی 
صحیح باشد دولت باید اعالم کند که این هزینه  ها 
از چه سازمانی تامین شده و آیا این سازمان ها قبال 
از دولت بودج��ه گرفته اند و آن را به نوعی عودت 

دادند و یا مستقال درآمد داشتند؟! 
اخبار شنیده حکایت از این امر دارد که بودجه 
چنین افطاری هایی را از ش��رکت های دانش بنیان 
گرفته ان��د و به نوعی ش��ائیه تطهیر پ��ول را ایجاد 
کرده ان��د که اتفاقا متولیان بای��د درباره این اخبار 
نیز به افکار عمومی پاس��خگو باشند. در کنار این 
موضوع الزم به یادآوری است که قانون هزینه کرد 
به ه��ر نحوی را برای افطاری دادن دس��تگاه های 
اجرایی منع کرده اس��ت و نمی توان با این شیوه ها 
قانون را دور زد. به نظر می رسد عملکرد غیرشفاف 
دس��تگاه های دولتی موضوعی اس��ت که علی رغم 
شعارهای صورت گرفته هنوز کار عملیاتی درستی 
در آن ص��ورت نگرفت��ه اس��ت و نیازمن��د همتی 
عملی به جای اقدامات نمایش��ی و ش��وی جناحی 
مانند رونمایی از س��ایت شفافیت برای اصالح این 

عملکرد ضرورت دارد.
دس��تگاه های اجرایی باید براس��اس بودجه ای 
که از بیت المال می گیرند به فرموده ش��رع و قانون 
روی هزینه کرد ریال به ریال آن حساس بوده و در 
عین حال برای جلب اعتماد مردم و رضایت آنها در 
شرایطی که معیشتشان با سوء مدیریت ها تنگ آمده 
از ریخت و پاش ها جلوگیری کنند تا حداقل اعتماد 
مردم را از دست ندهند. بر این اساس شفاف سازی 
اقدام��ات و هزینه کردهای دس��تگاه های اجرایی از 
بودج��ه در کنار عمل به قوانین می تواند بزرگترین 
خدمت را به آرامش مردم و افکار عمومی در جامعه 
کرده و حتی همان روحیه همدلی آغازین جنگ را 
که مردم ساعت ها در صف کوپن می ایستادند و دم 

نمی زدند را احیا کند.

افطاری هایی با منع شرعی و قانونی؛

خرج که از کیسه مردم بَُود...

جلس��ه مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام 
شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور با حضور 
93/28 درص��د از س��هامداران و به ریاس��ت 
محمدحسن قائمی راد روز شنبه 12 خرداد ماه 
1397 در محل مجموعه فرهنگی تالش وزارت 
کار و ام��ور اجتماع��ی واقع در خیاب��ان ولیعصر 
باالت��ر از جام جم نرس��یده به چهار راه ش��هید 

چمران، برگزار شد.
هیئت رئیس��ه مجمع مرکب از آقای شهاب 
الدین یاس��می و آق��ای محمد گلش��نی نماینده 
س��هامدار عمده، محمد کالنتری منش��ی جلس��ه 
و نماین��دگان س��ازمان ب��ورس اوراق بهادار، و 
موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود 

بود.
پ��س از قرائت گ��زارش هیئ��ت مدیره از 
س��وی آقای مهندس محمد کالنت��ری مدیرعامل 
ش��رکت و قرائت گ��زارش حس��ابرس تصویب 
صورته��ای مالی وترازنامه ش��رکت برای س��ال 
مالی منتهی به 1396/12/29 در این جلس��ه 
مقرر ش��د مبل��غ 180 ریال به ازای هر س��هم 

پرداخت شود.
آزم��ون  حس��ابرس  موسس��ه  همچنی��ن 
پ��رداز ایران مش��هود به عنوان ب��ازرس اصلی 
و موسس��ه حسابرس��ی بهراد مش��ار به عنوان 
ب��ازرس عل��ی البدل ش��رکت برای س��ال مالی 
97 انتخ��اب ش��دند و روزنام��ه اطالع��ات ب��ه 
 عنوان روزنامه رس��می و کثیراالنتش��ار تعیین 

گردید.
براس��اس تصمیمات مجم��ع، اعضای هیئت 
مدی��ره ب��ه ش��رح ذیل ب��ه م��دت 2 س��ال به 
عن��وان اعض��ای هیئت مدی��ره جدی��د انتخاب 
ش��دند: شرکت س��رمایه گذاری توسعه معادن 
و فل��زات )س��هامی ع��ام(، ش��رکت بازرگان��ی 
معادن و صنایع معدنی ایران )س��هامی خاص(، 
ش��رکت تولید مواد آهن کردس��تان )س��هامی 
خ��اص(، ش��رکت حم��ل و نق��ل معدن ب��ار صبا 
 )س��هامی خاص(، ش��رکت شبکه س��ازان کیهان

)سهامی خاص(.

پیام هیئت مدیره
ضمن عرض س��الم، خیرمقدم و س��پاس از 
حضور و همراهی کلیه صاحبان محترم س��هام و 
نمایندگان ایش��ان، حسابرس و بازرس مستقل 
قانون��ی و نماین��ده محترم س��ازمان بورس در 
جلسه مجمع عمومی عادی شرکت توسعه معدنی 
و صنعتی صبان��ور، مفتخریم گزارش عملکرد و 
فعالیت هیئت مدیره برای س��ال مالی منتهی به 
1396/12/29 ک��ه با اتکا به خداوند متعال و 
حمایت و اعتماد س��هامداران محت��رم و حاصل 
تالش و فعالیت مدیریت و کارکنان ش��رکت می 
باش��د را به مجمع محترم عمومی صاحبان سهام 

تقدیم نماییم.

اگرچ��ه در 3 ماهه ابتدایی س��ال گذش��ته 
شاهد افت چش��مگیر قیمت محصوالت زنجیره 
فوالد به ویژه محصوالت تولیدی شرکت بودیم 
اما ب��ه جهت افزای��ش تقاضای کش��ور چین به 
مواد اولیه تولید فوالد و عزم جدی دولت برای 
تکمی��ل زنجیره فوالد و به تب��ع آن راه اندازی 
کارخانجات فرآوری ماده معدنی آهن در راستای 
جلوگیری از خام فروش��ی، در ادامه سال روند 

افزایش قیمتها مناسب گردید.
علیرغ��م نوس��انات موج��ود و محدودیتهای 
نقدینگ��ی، کارکن��ان و مدیری��ت ش��رکت کلیه 

ت��وان خود را بر صرفه جویی و عبور از ش��رایط 
بحرانی با اثرات س��وء کمتر و همچنین تکمیل و 
بهره برداری از دو پروژه بزرگ ش��رکت )پروژه 
کنس��انتره فاز دوم کردستان در فرودین سال 
96 و راه ان��دازی پ��روژه گندل��ه هم��دان در 

شهریور ماه( متمرکز نمودند.
وظیف��ه خ��ود م��ی دانی��م ک��ه از همراهی، 
همدلی و ش��کیبایی شماس پاسگزاری نموده و 
اعالم داریم همواره آماده پاسخگویی و شنیدن 
نظرات ارزش��مند شما س��روران و سهامداران 

عزیز هستیم.

جایگاه شرکت در صنعت
ش��رکت در صنعت گروه استخراج کانه های 
فلزی )س��نگ آهن، و محصوالت فرآوری ش��ده 
آن فعالیت می کند. ش��رکت در بین ش��رکتهای 
فعال در این صنعت با عنایت به حجم فروش و 

صادرات در رده ششم قرار دارد.

م��رور کلی ب��ر جایگاه ش��رکت در صنعت و 
وضعیت رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش

ش��رکت توس��عه معدنی و صنعت��ی صبانور 
در جای��گاه تولید مجموع محصوالت س��نگ آهن 
دان��ه بندی ش��ده، کنس��انتره و گندله آهن در 
بی��ن ش��رکتهای بورس��ی و پ��س از دوقلوهای 
س��نگ آهن��ی )ش��رکتهای گل گه��ر و چادرملو( 
دارای جایگاه سوم و در بین کل شرکتهای حوزه 
اس��تخراج و تولید و فرآوری محصوالت معدنی 

سنگ آهن دارای جایگاه ششم می باشد.

م��رور کل��ی ب��ر عملک��رد ش��رکت، می��زان 
دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهای 

مهم در سال مالی مورد گزارش
در سال مالی مورد گزارش، شرکت صبانور 
ب��ه منظور ت��داوم و اس��تمرار فعالیت و حضور 
موثر در صنعت س��نگ آهن، اقدامات بسزایی 
انج��ام داده که دس��تاوردهای حاصله به ش��رح 

ذیل است:

1� افزای��ش ظرفی��ت تولی��د کارخانج��ات 
کنس��انتره و نی��ل تدریج��ی به ظرفیت اس��می 
کارخان��ه ه��ای مذکور ب��ا انجام اصالح��ات الزم 

مهندسی و تامین مواد اولیه مناسبتر.
2� پیشبرد طرح های توسعه ای از جمله راه 
اندازی کارخانجات فاز دوم کنسانتره کردستان 

و گندله همدان
3� افزایش ظرفیت تولید س��نگ آهن دانه 
بندی شده مناسب جهت تامین به موقع خوراک 

کنسانتره.
4� انجام مطالعات اکتش��افی جامع و کش��ف 
ت��وده های جدید و احتس��اب به عن��وان ذخایر 

جدید معدنی شرکت.
5� بررس��ی و ح��ذف فعالیه��ا و هزینه ها و 
مخ��ارج فاق��د ارزش افزوده و صرف��ه جویی و 
کاهش هزین��ه های تولی��د و اداری جهت بقا و 

حفظ فعالیت شرکت.
6� افزایش بهره وری تولید از طریق چابکی 

در تولید و استقرار سیستمهای مناسب.
7� تامی��ن مال��ی ب��دون هیچ گون��ه تحمیل 
هزین��ه مالی جه��ت تکمیل پروژه ه��ا از طریق 
پیش فروش محصول کارخانجات توس��عه ای و 

استفاده بهینه از منابع نقدینگی عملیاتی.
8� کاه��ش هزینه های پرس��نلی و اداری و 
تعدی��ل نیروه��ای مازاد و فعالیت ب��ا بهره وری 

بیشتر پرسنل باقیمانده.
9� فروش دارییهای مازاد و بال استفاده شرکت 

و پیشبرد طرحهای توسعه ای از این محل.
10� تمرک��ز حت��ی االمکان کلی��ه فعالیتهای 
اصلی در خود ش��رکت و افزای��ش بهره وری و 
کاهش و حذف هزینه های مازاد از جمله مخارج 

تحمیلی بیمه و مالیات.

وضعیت تکنولوژی ش��رکت و مقایسه آن با 
تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان

الف( بخش معادن:
در کلی��ه فعالیتهای معدنی ش��امل طراحی، 
باطله برداری واس��تخراج سنگ آهن و جابجایی 
محصوالت معدنی از معادن به دپوها و بندر، از 
فن آوریهای روز جهان و نرم افزارها و ماش��ین 
آالت و تجهی��زات مناس��ب و روز اس��تفاده می 

گردد.
ب( بخش کارخانه ها:

در ه��ر دو کارخانج��ات تولیدی کنس��انتره 
ش��رکت در اس��تانهای همدان و کردس��تان از 
ماش��ین آالت و تجهیزات س��اخته شده مدرن و 
به روز کش��ور ترکیه و ماشین آالت و تجهیزات 
کارخانه ه��ای تولید گندله مطابق فن آوری روز 
نیز در کش��ور چین س��اخته ش��ده ک��ه در محل 

کارخانجات نصب گردیده اند.

اه��داف مدیریت و راهب��رد مدیریت برای 
دستیابی به آن اهداف

چشم انداز شرکت تا 4 سال آینده
تولی��د محصوالت ب��ا کیفیت و ب��ا باالترین 

سودآوری به مقادیر:
گندله به مقدار 2 میلیون تن

کنسانتره به مقدار 2 میلیون تن
سنگ آهن به مقدار 4 میلیون تن

استراتژی کلی جهت رسیدن به چشم انداز:
نیل به ظرفیت اس��می کارخانجات و معادن 
تامی��ن  فرآین��د،  مج��دد  مهندس��ی  طری��ق  از 
خ��وراک،  بموق��ع  تامی��ن  الزم،  زیرس��اختهای 

بهره وری منابع انسانی و ...
کاه��ش  طری��ق  از  س��ودآوری  افزای��ش 

ه��ای  هزین��ه  )ش��امل  عملیات��ی  هزینه ه��ای 
دس��تمزد، اس��تهالک، مواد اولیه و ...( و کسب 

حداکثری ارزش افزوده فروش محصوالت
پیش��برد طرحه��ای توس��عه ای و تکمیلی با 

خلق ارزش برای شرکت 
و ...

در مجمع عمومی سالیانه 180 ریال سود تقسیم شد
تحقق برنامه ها و ارتقای سوددهی شرکت توسعه معدنی 

و صنعتی صبانور در سال 1396
اطالعات طرح های توسعه شرکت


