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 !هستیمفرزند خلفی 

صورت  نفر از همکاران گروه فراب را بر عهده گرفتم. 022باره به فراب برگشتم و مسئولیت دارایی دو 19یر ماه هشت سال پیش و در ت

 توان یک مجموعه پر سودست میا گذاری، که سرمایه اندکی برای یک شرکت سرمایهمیلیارد تومان سرمایه 5/0 ااین بود که چطور ب مساله

 ساخت؟و توانمند 

جلسه  چندینمشورت کردم.  پذیرگذار مخاطرهپیشرو سرمایه شرکتچند مدیران و  های کارکنان کشوربا مدیران بزرگترین شرکت 

معماری این شرکت ماموریت کالن برای  0روز فراب برگزار کردم و در نهایت گذاری و اقتصادی، چند جلسه با مدیران دیروز و آنسرمایه

 :شدترسیم 

باید طوری حرکت تومان جهش یافته بود.  0022به  9222دالر تازه از گذاری کشور پرتالطم است. شرایط اقتصادی و سرمایه -9

. در این صورت است که شرکت را به دارددرصد سود  02دار انتظار حداقل ها گرفتار نشود. سهامکه شرکت در این تالطمکرد 

 دهد.اش را افزایش میشناسد و سرمایهعنوان یک پایگاه مطمئن می

های وابسته رکتشود ششکل می. وقتی هلدینگی دچار مادعاباید فرزند خلفی باشیم. مستقل و بیبه جای وابستگی به خانه پدری،  -0

 شوند.به آن هلدینگ سریعتر گرفتار می

بر اساس این دو اصل و با بحث و گفتگوهای بسیار در هیات مدیره و جلسات داخلی شرکت، ارکان و معماری تجارت و سرمایه 

تواند رشد بوده است و در شرایطی است که میو دایم در مسیر درصد داده  02ال مداوم سود باالی س 8ریزی شد. امروز تجارت و سرمایه طرح

ها، پرکار و پرتالش شکل کامال خصوصی، کسب ارزش از حداقل سازمان، بر مبنای یک روی پای خود بایستد. فرهنگ سازمانی شرکت

 خالقیت در پیکره سازمان نفوذ کرده است.افزایی و ها، هم. توجه به ایدهگرفته است

ان دارمیلیارد تومان، تعداد سهام چند صد غیرفرابیفرابی و ی هاداراییمجموع میلیارد تومان،  02نزدیک به  شرکت ثبتی سرمایهامروز، 

ت چندین شرک کهتا جاییکنند. که تعادل شرکت در سودآوری و رشد پایدار را تضمین میآفرین ارزش حوزه کسب و کاری 8نفر و  9022

گام آخر این مرحله، ورود به بورس است که  کنند.بررسی می ،فراب را به عنوان الگویی در خور ای تجارت و سرمایهشیوه توسعه ،کارکنان

، مدیران ارشد داران محترمسهام همدلی و هوشمندی)این گام شاید مهمترین آزمون  همت مدیرعامل جدید، اجرایی شودتدبیر و  امیدوارم با

 .تجارت و سرمایه و شرکت معظم فراب باشد(

ای در ساخت چنین مجموعهنمایم و  سود مازاد را صرف کاشت برای فرداکه به من اعتماد کردند تا  سپاسگزارم داران عزیزتمام سهاماز 

 ته باشم.حضور داش

 .ایمنمقدردانی می ،ساختن این شرکتخوش در انرژی مثبت و روی تالش، از همکارانم بابت

 اند. از صمیم قلب از حمایت ایشان و اعضایره حامی بنده و منافع تجارت و سرمایه بودهآقای دکتر وکیلی و آقای مهندس لطفی، هموا

 سپاسگزارم. ،هاهیات مدیره در این سال محترم

 م.خواهانت عزیز تجارت و سرمایه گروه فراب برای شرکرا های بیشتر موفقیت و از خالق مهربان، کنمبابت خطاها، عذرخواهی می
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