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سوریه: در جنوب استان ادلب و بر اثر انفجار یک 
بس��ته انفجاری، یک خودروی متعلق به تروریست ها 
منه��دم و پنج عنصر حاضر در آن کش��ته ش��دند. در 
جری��ان ای��ن انفج��ار که یک خ��ودروی وابس��ته به 
تروریس��ت ها منهدم ش��د، 5 نفر کش��ته و 2 نفر نیز 
زخمی ش��دند. خبرگ��زاری »اباء« وابس��ته به ائتالف 
تروریس��تی »جبهه تحریرالش��ام« ک��ه جبهه النصره 
رکن اصلی تشکیل دهنده آن است، ضمن تأیید تعداد 

کشته ها، تعداد افراد زخمی را دقیق اعالم نکرد.

ترکیه: »حامی آکسوی« سخنگوی وزارت خارجه 
ترکیه ش��امگاه دوش��نبه اعالم کرد که بعد از تشکیل 
دولت محلی در منطقه »عفرین« طی هفته های آینده، 
نظامیان این کش��ور از آن خارج خواهند شد. آکسوی 
در نشست خبری هفتگی با بیان اینکه ترکیه فعال و تا 
زمان ایجاد دولت محلی در عفرین باقی می ماند، گفت 
ترکیه بعد از آن، ش��هر را به دس��ت ساکنان اصلی آن 
س��پرده و از منطقه عقب نشینی می کنند. وی توضیح 
داد که مردم عفرین، ش��ورای شهر خود را متشکل از 
اعض��ای ُکرد، ت��رک و عرب تش��کیل داده و نیروهای 
امنیت��ی و نظامی نیز در حال خ��روج تدریجی از این 

منطقه هستند.

پاکس�تان: »قمرجاویدباج��واه« فرمان��ده ارت��ش 
پاکستان حکم اعدام 12 تروریست را که در دادگاه های 
نظامی محکوم شده بودند تأیید کرد. ژنرال باجواه حکم 
حبس ابد 6 تروریست دیگر و آزادی یکی از زندانیان به 
دلیل نبودن مدارک کافی را نیز تأیید کرد. تروریست هایی 
ک��ه حکم اعدام آن ها صادر ش��د عام��الن اصلی حمله 
به حس��ینیه مرکزی ش��یعیان در پاراچنار هستند. این 
تروریس��ت ها همچنین در کشتن 8 نظامی،26 شهروند 

عادی و زخمی کردن 133 نفر دست داشته اند.

ذرهبین

بازداشت نخست وزیر سابق مالزی به اتهام فساد 
 کمیسیون ضدفساد مالزی از بازداشت »نجیب رزاق« نخست وزیر سابق این 

کشور که به فساد مالی و دریافت رشوه از عربستان متهم است، خبر داد.
وی به دریافت رش��وه و اختالس و ایفای نقش در گم شدن میلیاردها دالر 
از اموال حکومتی متهم اس��ت و احتماال امروز در دادگاه محاکمه می شود. رزاق 
در انتخابات روز نهم می سال جاری در رقابت با »ماهاتیر محمد« شکست خورد. 
چند روز بعداز این انتخابات، رزاق و همس��رش به اته��ام تخلف مالی ممنوع الخروج 

شدند. 
وی پیش ازاین به تخلف مالی با اس��تفاده از اموال دولتی متهم شده بود. همچنین 
به گفته دادس��تانی مالزی، پیش از انتخابات س��ال 2۰13 رزاق مبلغ 681 میلیون دالر 
از عربس��تان س��عودی دریافت کرده بود. الزم به ذکر است ماهایتر محمد پس از سال ها 

دوری از قدرت باردیگر در مقام نخست وزیر قدرت را در دست گرفت.

شرق آسیا
حضور نظامی فرانسه در آفریقا تداوم دارد

رئیس جمهوری فرانسه در حاشیه نشست کشورهای آفریقایی تاکید کرد که 
حضور نیروهای نظامی کشورش در آفریقا تداوم دارد.

در حالی پرونده جنایات نیروهای فرانس��وی در آفریقا همچنان باز اس��ت، 
»امانوئل ماکرون« رئیس جمهوری فرانس��ه که برای نشست آفریقا به موریتانی 
س��فر کرده با اش��اره به س��وء قصدها در مالی و اینکه تعدادی غیرنظامی کشته و 
ش��ماری سرباز فرانسوی زخمی شدند، اظهار داشت: فرانسه حضور نظامی - امنیتی 

خود در آفریقا را ادامه خواهد داد. 
که فرانس��ه از س��ال 2۰13 میالدی تعدادی از نظامیان خود را در کشور آفریقایی 
مالی مستقر کرده است که به زعم برخی صاحب نظران حضور فعال و موثری نداشته اند. 
رئیس جمهوری فرانس��ه در راستای درخواس��ت جدید اروپا از آفریقا گفت وگوهایی را با 

برخی از مقامات آفریقایی در حاشیه این نشست انجام داده باشد. 

سرخط
اتریش مرزهایش را می بندد

اتری��ش اعالم کرد ک��ه آمادگی دارد تا در صورتی ک��ه ائتالف حاکم آلمان 
توافق��ی را در زمینه پناه جویان اجرایی کند، اقدامات��ی را به منظور حفاظت از 

مرزهای جنوبی خود اجرایی کند.
ب��ا توافقی ک��ه اواخر وق��ت میان اح��زاب دموکرات مس��یحی )CDU( و 
سوسیال مس��یحی )CSU( در زمینه آینده پناه جویان به دست آمد، »سباستین 
کورت��س« صدراعظم اتریش در قالب بیانیه ای اعالم کردند که دولت اتریش آمادگی 
دارد تا تدابیری را برای حفاظت از مرزهای جنوبی خود در پیش بگیرد. در این بیانیه به 

جزئیات بیشتر اشاره نشده است.اسلوونی و ایتالیا در جنوب اتریش قرار دارند. 
دول��ت ائتالفی اتریش با حض��ور حزب آزادی که دارای گرایش های راس��ت گرایانه 
اس��ت، سیاست های س��خت گیرانه ای علیه پناه جویان دارد. در توافقی که به تازگی 1۴ 

کشور اروپایی در زمینه پناه جویان با آلمان امضا کرده اند، نام اتریش وجود ندارد.

چالش

پیام ترامپ
فرامرز اصغری

 

رئیس جمه��ور آمریکا نامه هایی به چندین تن از س��ران 
کش��ورهای عضو ناتو فرستاده و از آنها به دلیل عدم توجه به 
تعهداتش��ان برای پرداخت هزینه های نظامی و دفاعی مدنظر 
ای��ن ائتالف نظامی غربی انتقاد ک��رد. دونالد ترامپ این نامه 
را به س��ران کش��ورهایی از قبیل آلمان، بلژیک، نروژ و کانادا 
فرستاده است. طبق توافق ناتو، اعضای این ائتالف غربی باید 

دو درصد از درآمد ناخالص ملی خود را صرف مصارف نظامی 
کنند، اما بیشتر اعضای ناتو به استثنای آمریکا پایین تر از این 
کف تعیین شده، هزینه می کنند. حال این سوال مطرح است 
که دلیل ترامپ از ارسال این نامه ها چه بوده و این اقدام چه 

پیامی را مخابره می کند؟ 
رفتاره��ای ترامپ همواره دارای یک بعد ثبات بوده و آن 
تقالی وی برای تحقق وعده های انتخاباتی اس��ت. ترامپ در 
زمان کارزار انتخابات ریاس��ت جمهوری خود در سال 2۰16 
و همچنی��ن پس از حضور در کاخ س��فید، باره��ا از اعضای 
نات��و ب��ه دلیل نپرداخت��ن هزینه های نظام��ی و دفاعی آن و 
»سوءاس��تفاده« از آمریکا گله کرده و چن��د باری هم ناتو را 
»س��ازمانی منس��وخ« خوانده اس��ت. ترامپ که سعی دارد تا 

خ��ود را تنها رئیس جمهوری معرفی نماید که توانس��ته همه 
وعده های خود را محقق س��ازد س��عی دارد تا با فشار بر اروپا 
آنها را وادار به پرداخت هزینه های ناتو نماید. اما زیر چتر این 
تحقق وعده ها یک نکته نهفته اس��ت و آن ابعاد اقتصادی این 
طرح است. وضعیت درونی و بیرونی آمریکا نشان می دهد که 
این کشور با چالش های اقتصادی بسیاری مواجه است و عمال 

توان پرداخت بسیاری از هزینه های خارجی را ندارد. 
ب��ر این اس��اس آمریکا ب��ه دنب��ال کاه��ش هزینه های 
جهانی خود اس��ت که کاهش حضور این کش��ور در نهادهای 
جهانی ب��رای نپرداختن حق عضویت ها، تعطیل کردن برخی 
پایگاه ه��ای جهانی، اعم��ال تعرفه های گمرک��ی برای وادات 
کاالهای دیگر کش��ورها، تاکید بر ل��زوم پرداخت هزینه های 

حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه توس��ط کش��ورهای عربی 
ب��ه مباغ 7 هزار میلی��ارد دالر و در نهایت اصرار بر باال بردن 
هزینه های کش��ورهای اروپایی در تهیه بودجه ناتو را می توان 

در این چارچوب ارزیابی کرد. 
در این میان یک نکته را نیز باید در نظر داشت و آن نوع 
واکنش کشورهای اروپایی اس��ت عدم رویکرد آنها به اجرای 
تعهداتش��ان در قبال ناتو نشان می دهد که این کشورها دیگر 
اعتمادی ب��ه آمریکا به عنوان یک ناجی نداش��ته و هر کدام 
به دنبال اس��تقالل دفاع��ی و یا حداقل همگرایی در س��طح 
اروپا هس��تند. روندی که ادامه شکاف در دو سوی آتالنتیک 
را نش��ان می دهد که در آینده می توان��د در زمینه های دیگر 

اقتصادی و سیاسی نیز گسترش یابد. 

یادداشت

ت اول
نوب

آگهى تجديد مناقصه عمومى 
يك مرحله اى شماره 97/3 

امورقراردادها شرکت آب وفاضالب روستايي استان

شركت آب وفاضالب روستايى استان كهگيلويه و بويراحمد به آدرس ياسوج- خيابان ابن سينا 11- تلفن 33245035-074 شناسه ملى 10861933214 

كد اقتصادى 411133633449  و كد پستى 7591961138 درنظر دارد بر اساس قانون برگزارى مناقصات پروژه هاى زير را طبق مشخصات فنى و برآورد پيوست با 

شرايط عمومى و اختصاصى از طريق مناقصه عمومى يك مرحله اى به پيمانكار واجد صالحيت كه داراى كارت رتبه بندى معتبر در رشته آب پايه 5 و باالتر، ثبت 

درسامانه ساجار و داراى گواهى صالحيت ايمنى كار از اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعى باشد واگذار نمايد. كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا 

ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكتها از طريق درگاه سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد ، مناقصه گران درصورت عدم عضويت 

قبلى ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

1) مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 9 صبح مورخ 97/4/16 تا ساعت 19 مورخ 97/4/21 .

 2) آخرين مهلت زمانى ارائه پيشنهادها : ساعت 14 مورخ 97/5/2 .

3) زمان بازگشايى پاكتها : ساعت 9 صبح مورخ 97/5/3 .

4) مدت اعتبار پيشنهادها : 90روز از تاريخ آخرين مهلت ارائه پيشنهاد .

5) بازگشايى پاكتهاى مناقصه با هرتعداد شركت كننده صورت مى گيرد .

6) هزينه درج آگهى و اصالحات احتمالى و همچنين هزينه ى انتشار در سايت ستاد به عهده برنده مناقصه مى باشد.

7) به پيشنهادهاى فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش ، فاقدسپرده ، سپرده هاى مخدوش ، سپرده هاى كمتراز ميزان مقرر ، چك شخصى و نظايرآن و پيشنهاداتى 

كه بعد از انقضاء مدت مقرر درفراخوان واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

8) سپرده تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار بصورت ضمانتنامه معتبر بانكى مى باشد.

9)متقاضيان شركت در مناقصه كه در حال حاضر با شركت قرارداد دارند وتا آخرين روز مهلت تحويل پيشنهادها پيمان منعقده را تحويل موقت ننمايند حق 

شركت در مناقصه را ندارند.

10) ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

11) اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس : 27313131

دفتر ثبت نامه : 88969737  -  85193768

تاريخ انتشار نوبت دوم 97/4/14 تاريخ انتشار نوبت اول  : 97/4/13     

شرکت آب وفاضالب روستايي
 استان کهگيلويه و بويراحمد 

شهرستان موضوع مناقصهرديف
محل اجرا

محل
تامين اعتبار

مبلغ برآورد 
اوليه(ريال)

مبلغ تضمين معتبر 
شركت در فرآيند 
ارجاع كار  (ريال)

مدت اجرا

1

پروژه آبرسانى سرتاوه (شامل تهيه و اجراى لوله 
پلى اتيلن PE80PN10 به قطرهاى 20  ميليمتر(پلى 
پروپيلن)  به طول 160 متر/ 63 ميليمتر  به طول 214 

متر  / 75 ميليمتر  به طول 1787 متر /انشعاب به 
قطر 20ميليمتر 20 عدد – تهيه و اجراى لوله فوالدى 

گالوانيزه3 اينچ به طول 2630 متر–مخزن 50 متر 
مكعبى بتن مسلح- احداث حوضچه هاى شيرآالت و ...) 

طبق برآورد ومشخصات فنى

چرام

اعتبارات ملى پيوست قانون با 
شماره طرح 1503003006 در 

قالب اسناد خزانه اسالمى و اوراق 
5ماه5233207466262000000سررسيد دو سال

ویژه گروه فرادید  دیروز گ�زارش  سعودی،  جنگنده های 
به یک مراسم عروسی در »صعده« حمله کردند و 
طی آن دست کم 1۴ نفر کشته و زخمی شدند که 

اکثر آنها زنان و کودکان بودند.
مناب��ع رس��انه ای یم��ن اع��الم کردن��د ک��ه 
جنگنده های س��عودی یک مراس��م عروس��ی در 
شهرستان »الظاهر« واقع در استان صعده را هدف 
ق��رار دادند که طی آن ش��مار زیادی از کودکان و 
زنان بی گناه قربانی ش��دند. پایگاه خبری ش��بکه 
المس��یرة در خبری فوری نوش��ت ک��ه آمار اولیه 

قربانیان این حمله 8 شهید و 6 زخمی است.
جنگنده های سعودی اغلب مراسم جشن و عزا در 
یمن را به دلیل حضور جمعیت زیادی از مردم، هدف 
قرار می دهند. اردیبهشت پیش نیز این جنگنده ها در 
حمله ای به روس��تای الراقه در منطقه بنی قیس در 
استان حجه یک مراسم عروسی را بمباران کردند که 

طی آن بیش از 7۰ تن کشته و زخمی شدند.

در این میان فرمانده ائتالف عربستان در جنگ 
علیه یمن گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره کشتار 
کودکان یمنی به دس��ت نیروی ائتالف را نادرس��ت 
دانس��ت و رد کرد. س��رهنگ ترکی الملکی در یک 
نشست خبری در ریاض گفت: در این گزارش چندین 
نوع آمار ارائه شده و به ائتالف نسبت داده شده است. 
وی تاکید کرد که این اطالعات اش��تباه هس��تند و 
توسط یک گروه محلی که وابسته به رئیس جمهور 
س��ابق یمن هس��تند تهیه شده اس��ت. عربستان و 
شرکایش هنوز منصور هادی رئیس جمهور فراری و 

مخلوع این کشور را رئیس جمهور یمن می داند. 
ترکی الملک��ی ادامه دادغ این گروه ها اطالعات 

نادرس��ت در اختی��ار کارکن��ان س��ازمان ملل قرار 
می دهند که هیچ س��ندی با توجه به مکان و زمان 
نیز در ان وجود ندارد. خبر دیگر از یمن آنکه روزنامه 
»نیویورک تایمز« در گزارش��ی درباره توقف عملیات 
ائت��الف تحت رهبری عربس��تان س��عودی در بندر 
»الحدیده« یمن، نوشته است که دلیل این تصمیم 
فش��ارهای بین المللی از یکس��و و ضع��ف عملیاتی 

نیروهای این ائتالف از سوی دیگر، بوده است.
این روزنامه با اش��اره به اینک��ه امارات به امید 
پی��روزی در الحدیده و افزایش نفوذ نیروهای تحت 
حمای��ت خود در یم��ن این عملی��ات را آغاز کرد، 
نوشته است: »هرچند نیروهای مورد حمایت امارات 

کنترل فرودگاه را به دست آوردند، اما به دلیل آنچه 
مقام های اماراتی مین ریز س��نگین عنوان کرده اند، 

عملیات دریایی خود علیه بندر را آغاز نکردند. 
ماه گذشته مقام های آمریکایی درخواست امارات 
ب��رای کمک ب��ه مین روبی اطراف ش��هر را رد کرده 
بودند.« نیویورک تایم��ز می افزاید: »دلیل دیگر کند 
شدن عملیات، این است که مقام های اماراتی گفته اند 
نمی خواهند. یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی 
یمن، دیروز یک فروند موشک بالستیک کوتاه برد به 
سوی تجمع شبه نظامیان وابسته به ائتالف سعودی 

در ساحل غربی شلیک کرد. 
یک منبع آگاه نظامی اعالم کرد که این موشک 

بالستیک با دقتی باال به هدف اصابت کرده است و این 
هدف گیری پ��س از رصد دقیق تحرکات و تجمعات 
نیروهای متجاوز و تجهیزات آنها، صورت گرفت. طی 
چند روز اخیر، این سومین بار است که نیروهای ارتش 
و کمیته های مردمی یمن با موشک بالستیک کوتاه برد 
س��اخت داخل یمن، مواضع متجاوزان را در س��احل 
غربی یم��ن هدف قرار می دهند. ارتش و کمیته های 
مردمی یمن در سلس��له عملیات های��ی به مقابله با 
نیروهای عربستان و شبه نظامیان وابسته به آن در سه 
منطقه نجران، جازان و عس��یر در جنوب عربستان و 

همچنین در چند جبهه داخلی یمن پرداخت.
رزمن��دگان ارت��ش و کمیته ه��ای مردمی در 
حمله به مواضع مزدوران س��عودی - آمریکایی در 
منطقه مغنیة شهر القبیطه در استان لحج چندین 
نفر را کش��ته یا زخمی کردند. یک مسئول ارتش 
یمن از کش��ته و زخمی شدن شماری از مزدوران 
ارتش عربستان در عملیات حمله به یکی از مواضع 
آنها در گذرگاه مرزی الخضراء در نجران خبر داد. 

جنگنده های ائتالف آمریکایی - عربستانی جنایتی دیگر را در یمن رقم زدند

کشتار، هدیه سعودی به عروسی صعده

مجم��ع عمومی ع��ادی س��الیانه ش��رکت 
البراتورهای رازک )سهامی عام( روز سه شنبه 
1397/03/29 ب��ا حض��ور 88/76 درص��د 
سهامداران در محل تهران � خیابان شهید بهایی 
جنوبی � شهرک والفجر � خیابان ایران شناسی 
� خیابان نهم � پالک 6� ساختمان مرکز مطالعات 
به��ره وری منابع انس��انی، به ریاس��ت محمد 
رضوانی فر و نظارت آقایان علی اصغری و جالل 

بهارستان و دبیری واعظ سلطانی برگزار شد.
در این مجمع پس از ارائه هیات مدیره 
توسط دکتر احمد کرباسی مدیرعامل شرکت 
و ارایه گزارش ب��ازرس قانونی صورت های 
مالی به تصویب کلیه س��هامداران رس��ید. 
صاحبان سهام مبلغ 1400 ریال را به عنوان 
س��ود خالص قابل تقسیم هر سهم تصویب 
کردن��د. در پایان روزنامه اطالعات به عنوان 
روزنامه کثیراالنتشار و موسسه حسابرسی 
آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس 
قانونی و حسابرس اصلی شرکت و موسسه 
حسابرسی شهود امین به عنوان بازرس علی 
البدل برای سال مالی 97 انتخاب گردیدند.
براساس تصمیمات مجمع، اعضای هیات 
مدیره به مدت 2 سال به شرح ذیل انتخاب 
شدند: شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین، 
شرکت داروپخش، ش��رکت سرمایه گذاری 
صب��ا تامین، ش��رکت توزی��ع داروهای دامی 

داروپخش، شرکت سرمایه گذاری البرز.

پیام هیات مدیره
از دست و زبان که برآید

کز عهده شکرش به درآید
با سالم و گرامیداشت حضور کلیه حاضران 
در جلسه، ضمن شکرگزاری به درگاه ایزدمنان 
بابت تمامی نعماتی که به این مجموعه عنایت 
فرمود و همچنین ش��کرگزاری مضاعف بابت 
بیشمار مش��کالتی که در مسیر راهمان قرار 
نگرفت، همراه با قدردان��ی از زحمات تمامی 
اعضای مجموعه رازک در طول س��ال س��پری 
شده، قطعا دس��ت آورد و موفقیتهای حاصله، 
ناشی از لطف و عنایات خالق هستی و تالش و 

همدلی کلیه اعضاء خانواده رازک می باشد.
ش��رکت رازک ب��ه لح��اظ مش��خصه های 
خود، شاخص ترین شرکت گروه داروپخش 
می باش��د، این ش��رکت به واس��طه سرمایه 
گ��ذاری در ش��رکتهای داروس��ازی زاگرس 
فارم��د پ��ارس، زه��راوی، ش��هید قاضی و 
توزیع داروهای دامی داروپخش از یک طرف 
مشابه یک شرکت هولدینگ بوده و از طرف 
دیگر به لحاظ فعالی��ت اصلی خود که تولید 
داروهای انس��انی و دامی می باشد در قامت 

یک شرکت داروسازی فعالیت می نماید.
در قال��ب فعالیت داروس��ازی، مدیریت 
عن��وان  ب��ه  رازک  البراتوره��ای  ش��رکت 
یک��ی از تولیدکنن��دگان معتب��ر داروه��ای 
انس��انی و دامپزش��کی در راس��تای تحق��ق 
مس��یر  در  و  خ��ود  اس��تراتژیک  اه��داف 
حرک��ت به س��وی مدیری��ت کیفی��ت جامع، 
مطابق الگوهای ش��ناخته ش��ده بین المللی، 
اس��تقرار سیس��تم مدیریت یکپارچه را که 
تلفیق��ی از الزام��ات سیس��تم های مدیریت 
(، زیس��ت محیطی   کیفیت )
بهداش��ت  و  ایمن��ی  و   ) (
( می باشد  حرفه ای )
را در دس��تور کار قرار داده و خود را نسبت 

به انجام موارد ذیل متعهد می داند:
1� تولی��د و عرضه داروهای انس��انی و 
دامی و مکمل های درمان��ی و غذایی مطابق 

قوانین و مقررات ملی و بین المللی.
2� انطب��اق کلی��ه فعالیتهای ش��رکت با 

قوانین و  مقررات جاری.
3� گسترش فعالیتهای تحقیقاتی، بهبود 
مستمر فرآیندها، فرموالسیون محصوالت با 
توجه ویژه به انتخاب مواد اولیه س��ازگارتر 

با محیط زیست.

4� افزای��ش س��طح ایمن��ی کارکن��ان و 
طرفه��ای ذینف��ع، کاهش عوام��ل زیان آور 
ش��غل در راس��تای نیازمندیهای بهداش��ت 
و س��المت کارکن��ان، کاه��ش آم��ار حوادث 
و پیش��گیری از بیماریه��ای ناش��ی از کار از 
طری��ق کنت��رل تبخیر م��واد فرار، انتش��ار 
ذرات معل��ق و رعای��ت کام��ل روش ه��ای 

.)SOPs( عملیاتی استاندارد
5� پیش��گیری از آلودگی ه��ای زیس��ت 
محیط��ی ب��ا پای��ش دوره ای اس��تاندارد و 

اجرای مدیریت مواد زاید.
6� ارتقای آگاهی کارکنان در زمینه های 

کیفیت، ایمنی و بهداشت و محیط زیست.

7� افزایش رضایت مشتریان.
8� افزای��ش س��هم بازار و س��ودآوری 

محصوالت تولیدی در بازار.
9� استمرار بخشیدن به راه صعودی که 
شرکت از سال 1389 آغاز نموده، ناشی از 
برنامه ریزی های بعمل آمده توام با رعایت 
و اعمال س��ایر اقدامات اثرگ��ذار بوده که 
موجب افزایش س��هم بازار و کاهش قیمت 

تمام شده گردیده است.
در استمرار اصالح و ارتقاء GMP خطوط 
تولیدی شرکت، اجرای این امر در بخش های 
نیم��ه جام��دات و مایع��ات در دس��تور کار 
ش��رکت قرار گرفته که انش��اء ا... با اجرای 
این فرآین��د کل کارخانه اع��م از بخش های 
تولید داروهای انس��انی و دامپزشکی بطور 

کامل نوسازی و به روز خواهند شد.
به اختصاص خاطر نشان می سازد توجه 
به مقوله های زیر، می تواند حرکت ش��رکت 
را در راس��تای تحقق اهداف اس��تراتژیک 

)بشرح 9 بند فوق الذکر( تسریع نماید:
1� توجه به مقوله به روزرسانی شرایط 

بهینه تولید.
2� توج��ه کاف��ی ب��ه مقول��ه ن��وآوری و 

توسعه محصوالت و خطوط تولیدی.
واحد تولید:

نیمه جامدات
محص��والت تولید ش��ده و تع��داد بچهای 
تولیدی: س��اخت پماد موضعی تتراسیکلین، 
پم��اد مارینتول ف��ورت، پماد تالنتی��ن، پماد 
کامودرما، ژل دیکلوفناک، ژل مارینتول، ژل 
لوبری ژل رازک، ژل پیروکسیکام صادراتی، 
ژل پیروکسیکام، ژل ایبوپروفن، ژل آدپالن.

محصول جدید: لوبری ژل رازک
تغییر بچ س��ایز: ژل ه��ای دیکلوفناک و 
پیروکس��یکام از 24000 تی��وپ در هر بچ 

به 26000 تیوپ.
تغییرات ایجاد شده در بخش:

دس��تگاه  س��رعت  س��ازی  1�یکس��ان 
کارتونینگ و پرکنی.

روی  ب��ر  چاپگ��ر  دس��تگاه  نص��ب   �2
کارتونینگ جهت بارکد دو بعدی

مایعات
محص��والت تولید ش��ده و تعداد بچهای 
تولیدی: ساخت شربت تئوفیلین G، شربت 
زینک سولفات5، شربت زوفا عسلی، شربت 
اس��تامینوفن، شربت پروس��پیتان، شربت 
تیمورانت، شربت الکسینا، محلول خوراکی 
ویتامک��س، ش��ربت زین��ک س��ولفات10، 
ش��ربت فیژان، شربت س��تیریزین، شربت 
والپروات سدیم، شربت دیفن هیدرامین.

تولی��د محص��ول جدید: ش��ربت دیفن 
هیدرامین تحقیقاتی

تغیی��ر در روش س��اخت: افزودن طعم 
جدید به شربت های زینک سولفات

جامدات
 تغییر روش ساخت قرص آتورواستاتین10 

و 20 میلی گرم و سرترالین
 ساخت قرص آلندرونیک سدیم در مرحله 

تحقیقاتی
 اصالح روش س��اخت قرص ل��وزار 50 از 

روش اسالک به بلند ساده
 اص��الح بهب��ود روش س��اخت مالتونین و 

پروپرانولول
 افزای��ش ب��چ س��ایز ق��رص تئوفیلین به 

میزان 100 درصد
 افزایش بچ س��ایز قرص سیس��تئین ب 6 

به میزان 217 درصد
 افزای��ش بچ س��ایز قرص آریس��پتین به 

میزان 100 درصد
 افزایش بچ س��ایز قرص ترازوسین 2 به 

میزان 54 درصد
 افزایش بچ سایز قرص اکوالیف به میزان 

100 درصد
 افزایش بچ سایز قرص کارودیلول 6/25 

به میزان 200 درصد
همکاری در ساخت محصوالت تحقیقاتی ذیل:

لووفلوکساسین 500، متوپرولول تارترات 
50، کپس��ول ف��ن، فیب��رات 200، ق��رص 
دوکسپین10، کپسول فلوکستین20، قرص 
ویتامی��ن B1 300، ق��رص پروپران��ول 10، 

قرص مزاالزین500، قرص والس��ارتان 80، 
قرص والسارتان 40، قرص والسارتان160، 
ق��رص  قبوکسوس��تات40،  ق��رص 
فلووکس��امین100،  ایبوپروفن400، قرص 
قرص اکوالیف، کپس��ول پروستاکر، کپسول 

امپرازول، کپسول پرگابالین75
تجزیه و تحلیل نسبتها و وضعیت مالی:

بررس��ی روند تاریخی نس��بتهای مالی در 
مقایسه با سنوات قبل و پیش بینی های الزم 
برای س��الهای آتی یکی از روش��های تجزیه و 
تحلیل مالی هر شرکت می باشد که همین لحاظ 
عملیات ش��رکت در س��ال مورد نظر به شرح 

ذیل مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.
1� نس��بتهای نقدینگی می��زان توانایی 
واحد تجاری در جه��ت ایفای تعهدات کوتاه 
مدت و نقدینگی را نش��ان می دهد در این 
شرکت کلیه نس��بتها )جاری و نسبت آنی و 
دارایی جاری( در مقایس��ه همانند با س��ال 
قبل می باشد که بیانگر حفظ و توانمندی در 

کسب دارویی های جاری می باشد.
2� نس��بتهای اهرم��ی: ای��ن نس��بت ها 
میزان وجوهی که توس��ط طلبکاران و بانکها 
تامی��ن ش��ده و نیز تعلق صاحبان س��هام را 
ب��ه واحد تج��اری نش��ان می ده��د. در این 
شرکت همانطور که مالحظه می شود نسبتها 
در مقایس��ه همانند با س��ال قبل افزایش 
نشان می دهد. افزایش تسهیالت دریافتی 
و اس��ناد پرداختنی نس��بت به مدت مشابه 

سال قبل از عوامل عمده می باشد.
3� نس��بتهای س��ودآوری: این نسبت ها 
می��زان موفقی��ت واحد تج��اری را در جهت 
کسب سود نش��ان می دهد، در این شرکت 
نسبتهای سودآوری در مقایسه با سال قبل 

موفق تر بوده است.
4� نس��بتهای فعالی��ت: ای��ن نس��بت ها 
میزان استفاده بهینه و اثربخش از داروییها 
و منابع موجود و به گردش درآوردن آنها را 
نشان می دهد در این شرکت کلیه نسبت ها 
در مقایس��ه همانن��د س��ال قب��ل وضعیت 

مناسبی برخوردار می باشد.
5� تامین مالی و تسهیالت: حفظ نقدینگی 
و پرداخت به موقع تعهدات یکی از هدفهای 
مهم هر واحد اقتصادی اس��ت و سودآوری 
نیز نمی تواند به منزل��ه وجوه نقدینگی باال 
باشد. به همین لحاظ ممکن است واحدهای 
تج��اری جه��ت پرداخ��ت تعهدات ج��اری و 
س��رمایه ای نیاز به نقدینگی داشته باشند 
که دریافت تس��هیالت از بانکها بعنوان یک 
منبع مهم تامین نقدینگی به ش��مار می رود 
تس��هیالت دریافتی عمدتا صرف خرید مواد 
اولی��ه، بس��ته بندی و محص��والت وارداتی 

گردیده است.

در مجمع عمومی سالیانه 1400 ریال سود تقسیم شد
تحقق برنامه ها و ارتقای سوددهی شرکت البراتورهای رازک در سال 1396


