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مهندس مسعود حسنی - مدیرعامل شرکت پتروشیمی پارس
آقاي  مسعود حسني   متولد  1337/01/25  در  بیرجند  مي باشند.

ایشان در تاریخ 1362/11/04 در صنعت نفت استخدام و مشغول به كار شده اند. 
قبــل از این، ایشــان در ســمت  مدیرعامل شــركت پاالیــش گاز پارســیان، مدیرعامل 
شــركت خدمات فنــي و تعمیرات پارس جنوبي، مدیرعامل شــركت پاالیش گاز شــهید 
هاشــمي نــژاد و مدیرعامل شــركت  مجتمــع گاز پارس جنوبــي  خدمــت مي كردند.

مهندس مســعود  حسني   داراي مدرك تحصیلي  لیسانس  مهندسي مكانیك  از انگلستان  
بوده و سایر مدارج عالیه تحصیلي را در بهترین دانشگاههاي كشور عزیزمان با بهترین نمرات 
پشــت سر گذاشته است . از ایشــان مقاالت علمي و پژوهشي متعددي در سالیان گذشته 
درج گردیده اســت .مهندس مسعود حسنی از جمله مدیران برنامه محور كشور میباشد كه 
در پســت های قبلی خود و در طول چهاردهه خدمتگزاری به صنعت این كشور توانسته با 
تدوین و ترسیم و اجرایی كردن برنامه های تحول گرا باعث و بانی آن گردد كه شركت تحت 
مدیریتش ره به سوی تعالی بگشاید.  مدیری برنامه محوركه در دكترین كاری او چهارچوب 

هایی مثل تولید با كیفیت، مدیریت بهای تمام شــده، و صادرات نقشــی اساسی در دست 
یازیدن به موفقیت و تعالی ایفا نماید .  این مدیر خوش فكر كه ازپاك دســتان و شــناخته 
شده های صنعت پتروشیمی كشور میباشــد در پتروشیمی پارس نیز توانست با تمهیدات 
اندیشــیده شده و اتخاذ راهكارهایی موثر الگویی شود برای دیگر مدیران صنعت پتروشیمی 
تا بتوانند در روزگران ســخت تحریم بهترین نتایج را برای ذینفعان خود حاصل سازند. این 
مدیر موفق و محقق در پتروشیمی پارس كه مزین به نام نامی این میهن عزیز میباشد و در 
ســكانداری یك مجموعه زنجیره ی ارزش توانسته اســت برای آحاد مردم و كشور با تولید 
با كیفیت و پایدار در مســیر توســعه با نگاه صادرات محوری خود توفیقی ســترگ حاصل 
كند كه دیگر ایران را نه با ســرزمین و دریای پارس كه با پتروشیمی پارس نیز میشناسند .
ودر آخر آنكه اجرایی شدن و پیاده سازی برنامه های كوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت این مدیر 
چه در  شركت های قبلی و چه در این شركت توانسته است افق چشم انداز مجموعه را كه بیشتر 
در حد شعار مطرح بود به یك شعور عمومی در سازمانش تبدیل سازد ، دست مریزاد  و خدا قوت .
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کامیابی در  مینو 
جهــت كاری بــه مینو رفتم كه بــه آنی خاطره ها زنده شــد از 
خسروشــاهی تا حضرت حجت االســالم ابوترابی. این خاطره از 
آن جهت پررنگ شــد كه در مســند مالی به چهره ای برخوردم 
كه گوئی همه گذشــته مینو در او جمع گشــته بود. خوش رو و 
شــیك پوش، مــودب و اخالق مدار كه مدیری یافتم پاكدســت 
تا مینو را دوباره یافته باشــم. به راســتی خلــف نیكو بود پس به 
احترامش كاله از سر بر می دارم و به داشته اش فخر می فروشم.

عید سعید غدیر مبارک
و آنگاه كه بر حضرت رسول اكرم 
در بازگشت از حج الوداع آیه شریف

ِدیَنُكْم« لَُكْم  أَْکَمْلــُت  »الَْیْوَم 

نازل شد بر جحاز اشتران بلندایی 
برفراز  )ص(  ومحمــد  ســاختند 
آن ایســتاده و اعــالم فرمودنــد:

 َمْوالُه َمْن ُکْنُت َمْوالُه، َفهذا َعِلیٌّ
و بدین سان بود كه پایان رسالت با آغاز والیت »اشهد ان علیا ولی اهلل«  طلوعی تازه یافت

ناد علیا مظهر العجائب / تجده عونا لك فی الّنوائب
 َسینَجلی / بَِوالیَِتَك یا علّی یا علی یا علی  و َهمٍّ کّل غمٍّ

جناب آقای مجتبی خالصی
انتصاب شایسته حضرتعالی به سمت رئیس مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت امور اقتصادی 
و دارایی 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

جناب آقای دکتر احمد جوادی پور
انتصاب شایسته حضرتعالی را به عنوان قائم مقام مدیرعامل بیمه سینا  تبریك عرض نموده و توفیق 

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

کلیه گزارش های این شماره با متن و تصاویر کامل در وب سایت ماهنامه اقتصاد و بیمه به آدرس www.eghtesadobimeh.ir  قرار دارد

اصالحیه
در شماره 103 تیرماه نشریه اقتصاد و بیمه در گزارش مجمع ساالنه منتهی به 1397/12/29 
شركت پتروشیمی مارون رقم سود تقسیمی به ازای هر سهم 4000  ریال صحیح می باشد 

كه بدین وسیله تصحیح می گردد. 
شــایان ذكر است شــركت پتروشــیمی مارون از شركتهای بزرگ پتروشــیمی كشور می 
باشــد كه در عملكرد سال گذشته  خود توانســته به موفقیت های ارزشمندی دست یابد.
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4| پُرتیراژترین نشریه اقتصادی کشور | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  104 | مرداد   مــاه  1398

به بهانه روز خبرنگار سری به والیت زدیم و موردلطف فرماندار توانمند و نماینده محترم پرتالش 
مجلس شورای اسالمی و ایضا فرمانده دلسوز نیروی انتظامی و ریاست محترم اداره ارشاد قرار گرفتیم . 
خشــنود و خرســندم اعــالم دارم كــه در میانــه داغ تابســتان 98 و در فــردای چهل 
ســالگی انقالب این پاسداشــت ن والقلم و مایســطرون را به شــكل دیگــر و طرحی نو 
دیــدم وازآن روز تــا كنون دســت به دعایم كــه این میانه میــدان بودن اســتمرار یابد. 
عملكرد شایســته و بایســته این عاشــقان خدمت چنان این حقیر را در كســوت خبری 
تحت تاثیر قرار داد كه اســب قلم  و تیتر یك نشست كه طرحی نو دراندازیم  .این موسپید 
هفتاد ســاله مطبوعات با ســابقه بیش از نیم قرن كار روزنامه نگاری بــه این فرزندان پاك 
عرصــه خدمت خداقوتی جانانه میگویم كه در ســخت ترین شــرایط و در متالطم ترین 
ایام خاصانه وخاضعانه كمر همت بســته انــد و یقین دارم با تالش مجدانه شــان الگویی 
خواهند گشــت به وسعت كشور و جهان اسالم  كه بر فراز سخن علمی نیك عمل نشیند.
در روزگاران دهكده جهانی ارتباطات و در چرخه خبری جدید ایران به سر میبریم و منطق و 
عقل حكم میدارد كه باید طرحی نو را دراندازیم تا كمتر پرسش گر باشیم و بیشتر پاسداشت 
خدمــت نهیم. از آن رو میگوییم طرحی نو كه بقول رهبری در گام دوم انقالب میباشــیم .
سال 1398 درحالی شروع شد و به میانه خود رسیده است كه ابتدا در كنار استمرار وحشتناك 
سقوط ارزش پول كشورمان هرروزه اخباری متعدد از فسادبرخی مسئولین دولتی و غیر دولتی و 
البته در پیرو آن دستگیری سالطین سكه و قیر و پتروشیمی  و... به گوش رسیده كه هم میهنانمان 
درد و رنج شنیدن آن را با پوست و گوشت خود حس كرده و میكنند . این قضایا در طول سال 
هم اثرات مخرب وزیانهای فراوانی كه موجبات بهت وتامالت روحی مردم شد را به دنبال خود 
داشت و هم ایضاء باعت بسط نا اعتمادی بین توده مردم ایران و دست اندركاران و متولیان گردید . 
غم از دست دادن كاهش قدرت خرید مردم دركنار حیف و میل  و ازدست رفتن بخش اعظمی از 
امكانات ودارایی هایی كه درآستانه ورود به این شرایط سخت تحریمی و جنگ اقتصادی قرار بود 
به آن تكیه دهیم عالوه بر غم آلود ساختن فضای حاكم بركشور و سقوط وحشتناك ریال، روشن 
كننده بیش از بیش  این مقوله بود كه ضعف اساسی ما به كاركرد با همان فرمان قدیمی و اصرار 
بر اجرای دستورالعمل ها و طرح های تاریخ گذشته برمیگردد. این موضوع مشكالت مدیریتی 
در بخش هایی از بدنه تصمیم گیری واجرایی كشور وضعف ها وناهماهنگی های بین آنها پاشنه 
آشیلی است كه از پیشتر وجود داشته و بارها برایش تذكر داده شده است . باید به نیروهای دلسوز 
در گام دوم انقالب با طرح های مبتكرانه شان اعتماد كرد تا با طرحی نو به نتایجی نو برسیم 
كه در این ایام سخت جنگ اقتصادی و تك های متعدد دشمن ایشان سفیران ظفر باشند .

در هجوم اخبار متاثر و مایوس كننده شرایط سخت تحریم و در موقعیتی كه با سوءاستفاده 
نااهالن از سرمایه های كشورمان روبرو بودیم  بت شكنی نیاز بود تا با شكستن تابو ها برای پاالیش 
و  شفافیت بپا خیزد و بحمداهلل كه دستگاه قضا با درك درست از این كه موریانه فساد در حال 
نابودی پیكره این انقالب انفجار نور میباشد قاطعانه جلوی زد و بندها ایستاده و همه متخلفان را برای 
بازخواست و دادن جواب به خط كرد . بله وقتی از شكستن تابو نترسید این حس غرور و اعتماد باز 
یافته و دیدن خوشحالی مردم از جدیت مبارزه با انگل های اقتصادی و مفسدان می شود همان 
امید روشن در گام دوم انقالب. در موضوع رفراندوم مورد نظر رییس جمهور و یا حتی اصالح قانون 
اساسی نیز گر قوه مجریه و تیم هیات دولت همیت شكستن تابو را داشته باشند شك نداریم عزت 
مندی در عرصه های بین المللی و غرور آفرینی در داخل حداقل ثمرات و نتایج آن خواهد بود .

در كنار تجلیل از اقدامات مهم و اثر گذار قوه قضاییه ســخن بر سر این است كه باید »دولت 
و مجلس« به عنوان متولیان و مســووالن اصلی قانون گذاری، برنامه ریزی، مدیریت، نظارت 
و اجرای امور فارغ از مســائل حاشــیه ای، سیاســی، باندی و صرفا برمبنای مصالح كشور، 
امر »اصالح ســاختار اداری و مدیریتی كشــور« را مرتب نو به نــو، كارآمد و تأثیرگذار كنند.
در حــوزه فرهنگ، هنر و تبلیغات نیز همین وضعیــت وجود دارد. نهادهــا، وزارتخانه ها و 
ســازمان های متعددی در حوزه فرهنگی، هنری و تبلیغاتی مشــغول به  كار هســتند كه 
عمر برخی از آن ها در دهه شــصت به پایان رســیده بود؛ چراكه چیستی، چرایی و ماهیت 
وجــودی آن ها در گرو مأموریت آن ها در آن ایام بود؛ اما همچنان از بودجه عمومی كشــور 
ارتزاق می كنند و فاقد كمترین اثرگذاری در »جریان ســازی فرهنگی« كشــور هســتند.

چندی قبل فهرســت بیش از 70 دســتگاه، نهاد، تشــكل، مؤسسه و... منتشــر شد كه از 
بودجه عمومی كشــور در حــوزه فرهنگ، هنر و تبلیغات فعالیــت می كنند. با نیم نگاهی 
بــه آن ها، نیمــی از آن نهادها قابلیــت ادغام یا انحالل دارند؛ اما كســی بــه فكر اصالح و 
چاره اندیشــی نیست. ما باید ســاختارهایی منعطف، چابك، كارآمد، جریان ساز و تأثیرگذار 

با شرح وظایف و مأموریت های مشخص و تعریف شده و در عین حال، پاسخگو داشته باشیم.
اینكه نهادها و دســتگاه های عریض و طویل و پرهزینه ای در كشور به بیش از پنج میلیون در 
خانواده بزرگ دولت و ســایر قوا دســتمزد می دهند و بخش اعظم بودجه جاری كشور را به 
حقوق و مزایای آنان اختصاص داده ایم و همه از ناكارآمدی آن ها ناالن و معترض هســتند، 
در همین مســأله ریشه دارد. دولت باید خود پیشگام تحول و اصالحات باشد و در هرجا كه 
ضروری می داند، امر »كوچك سازی« را آغاز كند در هرجا ایجاد نهادی را الزم می بیند، با ذكر 
دالیل مستدل، علمی و توجیه پذیر و هماهنگی با مجلس و سایر نهادها اقدام كند. دولت ها 
هم شعار »كوچك زیباست« را می دهند؛ اما حاضر نیستند »وجبی از امپراتوری آن ها كاسته 
شود« و هر دولت خود نخستین مقاومت كننده دربرابر تغییرات است و معلوم نیست باالخره 
این هزینه های كشور چگونه و تا كی باید صرف تشكیالت دیوان ساالر ناكارآمد شود؟ واقعیت 
آن اســت كه در نهادهای باالدستی نیز وضع همین طور است. شورای عالی فضای مجازی و 
شورای عالی انقالب فرهنگی چه دستاوردهایی داشته اند؟ تأثیر سیاست گذاری و برنامه ریزی های 
آن ها در حوزه اجرا چگونه بوده است؟ چرا دولت ها در اجرای آن ها مقاومت می كنند؟ در دولت 
كنونی كار به جایی رسیده كه ریاست شوراهای عالی كشور ضرورتی بر تشكیل آن ها نمی بیند.
اصالح ســاختار كشــور امری ضروری، حتمی و امروزی است. »تابو« درست نكنیم كه مگر 
می شــود به قانون اساسی دست زد؟ كشور هندوستان تاكنون بیش از 70 بار قانون اساسی 
خود را اصالح و به روز كرده اســت. كشور ما در شرایط حساس قرار دارد اصالح ساختار اداری 
مقدمه اصالح ساختار كشور است. نظام پارلمانی به جای نظام ریاستی، نظام دومجلسی به جای 
نظام تك مجلسی، اصالح تركیب و كاركرد مجلس خبرگان، اصالح نظام شوراهای اسالمی 
شهروروستا و شهرداری ها همه و همه ازجمله اصالحات مهم و اساسی است كه در پی اصالح 
ساختار اداری باید در دستوركار قرار گیرد.یكی از محورهای دیگر اصالح ساختار اقتصادی بحث 
بودجه است، اگرچه با تاكیدات مقام معظم رهبری برخی از سرفصل های مورد نظر ایشان در 
بودجه سال 98 مد نظرقرار گرفت، اما باید تحول اساسی در نحوه تدوین بودجه كشور ایجاد و 
تحوالت پایه ای در ساختار بودجه ریزی كشور و مجموعه ای از تصمیمات كالن متناسب با 
شرایط جنگ اقتصادی طراحی شود تا نتیجه این تغییرات ساختاری در اقدامات كوتاه مدت، 
میان مدت و بلند مدت مشــاهده شود و بر همین اساس است كه  در جلسات شورای عالی 
اقتصادی به دلیل اهمیت موضوع، اصالح ساختار اقتصادی در دستور كار قرار گرفت و  شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه از مقام معظم رهبری چند ماه زمان درخواست كرد تا 
طرح جامع تغییرات ساختار اقتصادی ایران را ارائه كند، چراكه كه نحوه اداره كشور انطباقی 
با جنگ اقتصادی ندارد، لذا تغییرات باید رخ داده و متناسب با جنگ اقتصادی تعریف شود.
هم اكنون بخش عمده ای از تصمیمات كشــور بــا رویكرد صلح اقتصادی و متعارف تبیین 
شــده است، لذا عدم انطباق شرایط كشــور با جنگ اقتصادی مهمترین كلید واژه ای است 
كه باید بر اســاس رویكرد كارشناسی و تخصصی شرایط آن طراحی شود و بر همین اساس 
باید  وضعیت معیشــتی، اشــتغال و اداره كشــور در حوزه اقتصادی باید متفاوت از شرایط 
عادی و متعارف دیده شــود . در این میان ســازمان برنامه و بودجه از ســوی دولت  قبول 
مسئولیت كرده تا اصالح ساختار اقتصادی را پیگیری كند كه امیدواریم با همكاری مجلس 
و دولت هرچه ســریعتر گزارش اولیه اصالح ســاختار اقتصادی در شــورای عالی اقتصادی 
قوای ســه گانه را بررســی و در پایان مهلت مقرر طرح اصالح ساختار اقتصادی نهایی شود.
در هــر حال فراموش نباید شــود كه تنها بخشــی از اصالح ســاختار اقتصــادی مربوط 
بــه بودجه ریــزی و بودجه بنــدی مجلســیون ودولتی هــا معطوف میگــردد و دیگر 
مســائل حــوزه بانكــی كشــور، فعالیت بنــگاه هــای اقتصــادی، صــادرات و واردات و 
تــراز بازرگانــی نیز از جملــه محورهای دیگر اصالح ســاختار اقتصادی كشــور اســت.
در یك كالم اذعان باید داشت كه اصالح ساختار ایران ضرورتی اجتناب ناپذیر در شرایط كنونی كشور 
بوده وباید برای این مهم نقطه نظرات صاحبنظران و دیدگاه های متخصصان  و بینش دلسوزان در 
حوزه اصالح ساختار كشور در تمام ابعاد اقتصادی-سیاسی و اجتماعی اخذ گردیده و به آن توجه 
اساسی شود . امیدواریم خروجی نظرات و بررسی ها  والبته اهتمام به اجرایی شدن آن اتفاقات مهمی 
را درآینده كشور رقم بزند تا با یك نقشه راه به روز شده هرچه سریعتر به افق چشم انداز ترسیمی 
كه همان برترین بودن ایرانی آباد و ازاد كه در تمام شاخص ها اولین است در منطقه دست یازیم.
حال كه ســال به میانه رسیده است بهتر می توان پیرامون موضوع رونق تولید تحلیل كرد 
مســلما بازبینی و پاالیش برنامه ها باعث پویایی و رســیدن به نتایج بهتر می شود و از این 
روست كه طرحی نو در انداختن با تجربه از گذشته ها، چراغ راهی خواهد بود بر آینده روشن.

رداندازید
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به روز خبرنگار رسیدیم ؛
آنانكه اسب قلم را حرمت گذارند در حد و توان خود به اصحاب رسانه خسته نباشید و 
خداقوت می گویند ولی این باور هست كه خبرنگار بی جیره و مواجب از دولت فخیمه 
فرزند رمضان ،حافظ آزادی و محرم یار می ماند گر به حق  پاسداشت وظیفه  كند. به 
روز یك شنبه مورخ 1398/5/20 به دعوت مدیران اجرائی ، انتظامی و مقننه به شهرم 
زرندیه رفتم . ساعت یازده صبح است و در مقر فرماندهی نیروی انتظامی در كنار فرمانده 
و مامورین خدوم نشسته و مستمع آمار  و ارقام حجم فعالیت ها و اهم كارهای شده در 
وظایف می باشم . سخنگو سرهنگ روشندل است كه در یك جغرافیای  بزرگ امنیت 
پایدار به وجود آورده است . در منطقه ای حساس نزدیك ساوه و در همسایگي استانهاي  
تهران، البرز ، قزوین ، همدان و قم این فرمانده به خدمت شایســته اولین بوده اســت . 
این حافظ امنیت در مامونیه و زرندیه و حاشــیه  نقشــي خوش و اثر گذار داشته  و در 
ارزشــیابی خدمت به مردم در استان حائز رتبه ممتاز ودر پیاده سازی و تعمیم امنیت 
استوار ، بطوري كه امنیت در منطقه زبانزد خاص و عام و جاري و ساري . سرهنگ شاعر 
است و روح لطیف شــاعر همه خوبیها را یكجا نشانده و بچه های خدوم در واحدهای 
زیرمجموعه  قانونمند و با قدر صالبت برای مخالن آسایش و با چتر حمایت ومودت برای 
بی پناهان هر یك مهربان تر و آزموده تر بر كارشان .جنابان محمدی میرزایی راد، سیف 
و خســروبیك هریك چون فرمانده ارشدشان مسلح به علم وعمل مردان میانه میدان 
خدمتند . با آنكه روز مراسم تجلیل از اهل قلم مصادف شده بود با برگزاری مسابقه ی 
جهانی در مجتمع ایرانیان رودخونه شور ولی حرمت نهی شایسته وبایسته مردان شریف 
قانون به قلم نشــان از آن می داشت كه سرهنگ شاعرما عرصه اندیشه را ورای هرچیز 
دیگر دانســته و به تاخت از پایگاه فرماندهي تا تاالر طی طریق كرده تا با سواران زین 
اسب قلم لختی به جمع نشــیند .پلیس زرندیه افزون بر 14 میلیارد ریال انواع كاالی 

قاچاق را كشف كرد
ســرهنگ »محمد رضا روشــندل« در آیین تجلیل از خبرنگاران، افــزود: این میزان 
كشــفیات كاالی قاچاق نســبت به مدت مشــابه ســال قبل 30 درصد افزایش دارد.
وی تصریــح كــرد: مامــوران پلیــس در مــدت یاد شــده بــا انجــام 2 مرحله از 
عملیــات خود، بیــش از 14 هزار قطعــه مرغ قاچاق نیز كشــف و توقیــف كردند.
فرمانده نیروی انتظامی زرندیه همچنین كشــف تعداد 2 هزار و 129 قالب صابون، 2 
هزار و 25 بسته وسایل آرایشی و بهداشتی و 2 هزار و 100 بسته سیگار خارجی قاچاق 
را از دیگر فعالیت های پلیس این شهرســتان در چهار ماه نخســت امسال عنوان كرد.
وی گفت: شــهروندان زرندیه در ایــن مدت افزون بر پنج هزار مورد با ســامانه 110 
پلیس تماس گرفتند كه نســبت به مدت مشابه سال گذشته 33 درصد افزایش دارد.
سرهنگ روشندل ادامه داد: در همین مدت 165 سارق دستگیر شدند كه نسبت به مدت 
مشابه پارسال 74 درصد افزایش نشان می دهد و 177 فقره سرقت نیز توسط پلیس كشف شد.
وی همچنیــن از كشــف هفــت هــزار و 876 كیلوگــرم انــواع مــواد مخــدر 
در مــدت مــورد اشــاره خبــر داد و گفــت: تــالش هــای پلیــس همچنیــن 
منجــر بــه دســتگیری 351 تــن از معتــادان و قاچاقچیــان مــواد مخدر شــد.
فرمانده انتظامی زرندیه اظهار كرد: تصادفات درون شهری در سطح شهرستان كاهش 
یافت اما ســوانح رانندگی برون شهری افزایش دارد و در چهار ماه سپری شده از سال 
جاری 35 فقره تصادف برون شــهری حادث شد كه در مجموع جان 45 نفر را گرفت.
وی اضافه كرد: 50 درصد از سوانح رانندگی محورهای برون شهری شهرستان زرندیه در 

جاده قدیم تهران - ساوه بوده است.
وی همچنین از كشف و ضبط 72 دستگاه از ابزارهای تولید ارز دیجیتال در این شهرستان خبر داد.

در روز قبل عید قربان به سالن اجتماعات فرمانداری هدایت شدیم؛
جناب جوانمرد مسئول كاردان ارشاد شهر سنگ تمام گذارده و مقامات شهر را به مدعویی پذیرفته 
بود.جلسه پس از تالوت قرآن مجید و پخش سرود مقدس كشور عزیزمان با سخنان نماینده محترم 
ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسالمی آغاز گردید .»محمد رضا منصوری«  در آیین تجلیل 
از خبرنگاران فعال شهرستان زرندیه افزود: كمتر شغلی در سیستم اداری كشور مانند خبرنگاری 
دارای سختی های خاص خود است و فقط عشق و عالقه می تواند افراد را به این جایگاه سوق دهد.

وی گفت: اطالع رســانی رســانه ها می تواند برای اقشار مختلف مردم امیدبخش و توسعه 
آفرین باشــد و از رنج و آالم شــهروندان بكاهد. منصوری گفت: خبرنــگاران افرادی از خود 
گذشــته و ایثارگر هســتند كه با وجود كاســتی ها همچنان مردم را فراموش نمی كنند.

نماینده مردم ســاوه و زرندیه در خانه ملت، افزود: ظرفیت بكارگیری نیروهای انســانی در 
سیستم اداری و دولتی ما تكمیل شده و اكنون از هر 10 نفر یك نفر كارمند است و همین 
وضع ســبب شــده كه وضعیت شغلی و معیشــتی خبرنگاران هم چندان مطلوب نباشد.
وی اظهار داشت: مدرك گرایی و تورم علمی دانشگاهها حاصل سوء مدیریت های گذشته سبب 
شده كه با موجی از دانش آموختگان بدون مهارت مواجه شویم و  در این بین رسانه ها نقش 
مهمی در بازتاب این معضل و سوق دادن نیروها به فراگیری فنون و حرفه های كاربردی دارند.
وی گفــت: خبرنــگاران فعال در شهرســتان هــای ســاوه و زرندیه بــدون هیچ توقعی 
و بــا بلندنظــری رســالت خــود را انجــام می دهنــد و از ایــن حیث نمونه هســتند .

.در پایان ســخن نماینده محترم ، چندتن از خبرنگاران ســخن گفتنــد و در ادامه  جناب 
فدایی مردي و مدیري بزرگوار كه با اندیشــه وكارش وجودیت یك فرماندار راستین دلسوز 
را به منصه ظهور كشــانده به ایراد ســخناني در تكریم  اهل قلم و رســالت خبر پرداخت .

فرمانــدار زرندیــه اضافــه كــرد : مدیران ایــن شهرســتان باید ضمن تعامل مناســب 
بــا رســانه هــا، روحیــه نقدپذیــری و پاســخگو بــودن را در خــود تقویــت كننــد.

»هــادی فدایــی«، افزود: خبرنگاران به دنبال اصالح امور هســتند و با انعكاس مشــكالت 
و كاســتی ها در فرایند رشد و توسعه جامعه موثر هستند. وی اظهار داشت: مدیران نباید از 
انتقادات رنجیده شــوند و با پذیرش نقدهای دلسوزانه از سوی اصحاب رسانه، نسبت به رفع 
مشــكالت اقدام كنند كه در نهایت به اعتماد افزایی مردم به نظام اســالمی منجر می شود.

فرمانــدار زرندیه افزود: رســانه ها نماینده مردم و افكار عمومی هســتند و از آنجا كه ما به 
مردم مدیون هســتیم بنابراین باید از نقدها به عنوان عاملی وحدت آفرین اســتقبال كنیم.

فدایــی گفت: بهــره گیــری از ظرفیت هــای رســانه ای می توانــد اقدامــات مدیران 
ببخشــد. را شــتاب  فرهنگــی  اجتماعــی،  اقتصــادی،  پــروژه هــای  اجــرای  در 

وی گفت: فعالیت خبرنگاران در راستای رفع مشكالت و زندگی بهتر مردم به نوعی عبادت 
محسوب می شود و همه باید از رسانه های پویا و خبرنگاران دلسوز این شهرستان حمایت كنند.

در بخش دیگري از مراســم رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی زرندیه نیز طي سخناني 
گفت: رســانه ها نقش مهمی در آگاهی بخشــی به مردم و بازتاب اخبــار و رویدادها دارند.

»احمــد جوانمــرد« گفــت: در جوامــع امــروزی یكی از مولفــه های توســعه یافتگی 
داشــتن خبرنــگاران و رســانه هایــی توانمنــد اســت كــه خوشــبختانه اصحــاب 
قلــم در شهرســتان زرندیــه بــه خوبــی نقــش و رســالت خــود را ایفا مــی كنند. 
وی گفت: خبرنگاران عالوه بر ایجاد امیدواری و تقویت روحیه همبستگی میان آحاد جامعه، 
از شــاخص های اخالقی و حرفه ای مانند شجاعت، صراحت و حق گویی بهره مند هستند.

در حســن ختام نیز با همت جناب جوانمرد مســئول خوشــروی و كاربلد ارشــاد زرندیه  
و در معیــت مدیــران ارشــد منطقه به اصحاب رســانه لوحــی تقدیری اعطــاء گردید . 
به راســتی که شــهرم در مدیریــت اجرائی کمربنــد محكمــی دارد و در 
صندلــی ســبز بهارســتان دل ســوخته ای واالمقام. تــا باد چنیــن بادا.

* شهرم زرندیه
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نقش خوش زنجیره ارزش
 پتروشیمی پارس؛ پیشگام در صادرات و ارزش آفرین
دکترین مسعود حسنی برای تعالی سازمانی

همچون دانه های روشن الماس ، می درخشد بلورهای همت پارس

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

بعــد از یك ســال مالــی و كاركــرد موفــق و شایســته تیم مدیریت ارشــد 
پتروشــیمی پارس با یدك كشــیدن عنوان شــركت برتر صادرات گــرا در بین 
پانصد شــركت برتــر ایران به مجمع ســاالنه نشســت و چه خوش نشســت.

سال پیش در طبقه سوم ساختمان بورس جناب مهندس ربیعی مدیر ارشد پتروشیمی 
خلیج فارس اعالم كرد آمده ام تا آن وعده خوش عرضه یك سهام ارزش آفرینی را رسماً 
اعالم دارم و سخن را به پتروشیمی پارس كشید. خبرگان و كارشناسان بازار سرمایه 
سخن را از امینی می نشیند به نام و اینار هم این اعتماد گل كاشت كه پارس شد 
اول سر دفتر عرضه های موفق سال دوم مجمع ساالنه همان چهره مصمم و خندان 
مهندس مسعود حسنی كه عملكردش تحسین همگان را در پی داشت . خدا قوت 
حاج مسعود حسنی كه در این روزگاران صنعت جنگ اقتصادی دست پر داشته ای.

مجمع عمومی عادی ســالیانه شــركت  پتروشیمی پارس  )ســهامی عام( مورخ 
1398/04/26 در محل سالن اصلی مركز همایش های بین المللی برج میالد تهران 
تشــكیل گردید.  در این مجمع كه با حضور 96/17 درصد ســهامداران حقیقی 

و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی 
برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای سعید 
محبي فرد بود، كه جنابان  امیر افسر و مرتضي 
رحیمیان سراي  در مقام نظار اول و دوم و آقای  
مسعود حســني  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 اســتماع گــزارش حســابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات خود 
ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشمول ماده 129 با تقسیم سود 9/300 ریال به 
ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.  این مجمع 

دومین مجمع عمومی بعد از ورود پتروشیمی پارس به بازار  بورس محسوب می شود.
مهندس مسعود حسنی در ابتدای گزارش جامع خود به سهامداران با اعالم اینكه 
پتروشیمی پارس دارای پتانسیل های باال و نقاط تمایز نسبت به سایر رقبا میباشد 

اضافه كرد: ویژگی هایی مانند         
- یكی از تولید كنندگان بزرگ C2+ در خاورمیانه.

- یكی ازتولیدكنندگان بزرگ استایرن منومر در دنیا
- دسترسی آسان به آب های آزاد جهت صادرات محصوالت LPG، استایرن منومر 

و تحویل به موقع آن
- بزرگترین تامین  كننده نیاز داخلی اســتایرن منومر در داخل كشــور كه از این 
محصول برای تولیدات پلی  اســتایرن و كاالهای مصرفی مختلف در صنایع پایین  

دستی استفاده می گردد.
- تزریق گاز طبیعی ) سوخت پاك (به شبكه سراسری گاز )IGAT( به مقدار حدود 
  48 هزارتن در روز   )از طریق مجتمع گاز پارس جنوبی( برگ برنده هایی است كه در 
بازار رقابتی شدید و در این روزهای سخت تحریم عامل موفقیت مجموعه پتروشیمی 
پارس در تولید ، فروش و تحقق برنامه های ملی و منطقه ای كشور عزیزمان میباشد .

به گفته ی این مدیر باسابقه و شناخته شده صنعت كشورمان ، اخذ و اجرایی شدن 
كلیه تصمیم ها و فعالیتها در شركت براساس رعایت صرفه و صالح منافع كلیه ذینفعان 
بوده و توسعه صنایع پتروشیمی، تولید سوخت پاك، حركت با استفاده از فن آوری و 

دانش روز و بهبود كیفیت فرآیندها و محصوالت در راستای ارتقای مستمر راندمان 
كاری شركت دكترین اصلی مدیریت پتروشیمی پارس برای تعالی مجموعه میباشد.    
مدیرعامل موفق پتروشیمی پارس  در ادامه به ارائه گزارشی از فعالیت های صورت 
پذیرفته در ســال گذشته پرداخت و گفت: در ســال 97 موفق  شدیم 83 درصد 
ظرفیت اســمی و 85 درصد بودجه تولیدی را پوشــش دهیم كه موجب فروش 

3میلیون تن محصول در سال شد. 
مهندس مســعود حســنی در ادامه گزارش مبســوط خود ، عمده دالیل كاهش 
17 درصدی تولید نســبت به ظرفیت اســمی را، عدم تامین برخی سرویس های 
جانبــی، عــدم تامین  كشــتی و عــدم دریافت محصــوالت توســط واحدهای 
پایین دســتی عنوان كــرد و گفت: تنهــا 20 درصد از عوامل كاهنــده تولید در 
 ســال گذشته به داخل شــركت برگشــته و 80 درصد به جهت عوامل خارجی 
كه بر شــركت تحمیل شــده می باشــد كه همین موجب افت در تولید گردید
تصریح كرد: در سال 97 با اجرای پروژه تزریق محصوالت گاز مایع به گاز برگشتی، 
توانســتیم به مشــكل كمبود مخازن گاز  مایع 
برای دریافت خوراك اتان فائق آییم و با اجرایی 
شــدن این پروژه، به جای 1400 تن در ساعت 
توانســتیم 2400 تن در ساعت  خوراك دریافت 
كنیم. این افزایش ظرفیت خوراك ســبب رشد 
260 هزار دالری ســود روزانه و نتیجتا افزایش 
95 میلیون دالری  ســود خالص در سال گردید.

مدیر كاربلد صنعت پتروشــیمی كشور از دیگر 
اقدامات موثر سال گذشــته در این پتروشیمی 
را عملیاتی شــدن پروژه تزریق بخار به مشعل 
  991 كــه موجــب كاهش چشــمگیر آلودگی 
هوا توســط فلر شــد، همچنین احداث مخازن 
جدیــد ذخیره بنزین و گســولین بــه منظور 
اســتمرار  تولید اتیل بنزن با حداكثر ظرفیت و 
پروژه ایمن سازی واحد اســتحصال اتان و البته كاهش زمان تعمیرات اساسی از 
42 به   17روز كه 13.5میلیون دالر از این محل به ســود شــركت افزوده شــد را 
عنوان كرد و اضافه نمود با عرضه منظم و هفتگی هفت هزار تن اســتایرن منومر 
از ســوی پتروشــیمی پارس به بازار بورس نه تنها نیاز داخل كامال برطرف شده و 
هیچ كمبودی در این خصوص وجود ندارد كه حتی به نوعی می شــود گفت بازار 
داخل از این محصول اشــباع شده است و در كشور كســری از این مورد نداریم.
مهندس حسنی در ادامه با تاكید بر این نكته كه پتروشیمی پارس تنها تامین كننده 
اســتایرن منومر بیش از 60 شركت مختلف در داخل كشور می باشد افزود: مازاد 
استایرن منومر تولیدی خود را كه پیش از این صادر می كردیم علی رغم مشكالت 
ناشی از تحریم همچون گذشته صادر می كنیم به گفته این مدیر با تجربه پتروشیمی 
پارس به دستاورد جدیدی هم دست یافته و آن عرضه اتیل بنزن به بازار داخل است.
پیش از این محصول اتیل بنزن تولیدی كه بعنوان محصول واســط صرفا بعنوان 
خوراك واحد اســتایرن منومر اســتفاده می شــد كه با افزایش تولید واحد اتیل 
بنــزن، مــازاد محصول فوق به بــازار داخل به صورت مداوم عرضه خواهد شــد.
شایان ذكر است كه عرضه این محصول پیش از این سابقه نداشته و  اولین محموله 

اتیل بنزن به وزن هزار تن آماده عرضه به بازار داخل است.                   
از جمله افتخارات دیگر این مجموعه پیشرو 

تحویل به موقع محصوالت LPG و استایرن منومر به دلیل دسترسی به آب های 
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آزاد جهت صادرات
یكی از بزرگترین تولیدكنندگان سوخت پاك و تزریق آن به شبكه سراسری گاز كشور
بزرگترین و اصلی ترین تامین كننده اســتایرن منومر صنایع پلی استایرن داخلی

بزرگتریــن صادركننده دریایی محصوالت گاز مایــع )LPG( و یكی از بزرگترین 
تولیدكنندگان استایرن منومر در دنیا

یكی از بزرگترین تولیدكنندگان اتان در خاورمیانه
كســب عنوان شــركت برتر صادرات گرا در بین پانصد شركت برتر ایران میباشد
مدیرعامل مجموعــه د رفرازی دیگر از گزارش خود خبر از افزایش ظرفیت تولید 
استایرن مونومر تا پایان سال جاری داد و اظهار داشت: باتوجه به كمبود استایرن 
 مونومر در كشور و همچنین به منظور استفاده بهینه از زنجیره پایین دستی اتان 
و اتیلن، پتروشــیمی پارس افزایش ظرفیت حداقــل   25 درصدی واحدهای اتیل 
بنزن و اســتایرن مونومر خود را در دســتور كار دارد كه در همین راســتا مذاكره 
با الیسنســوراین واحدها و شــركت هــای  صاحب دانش فنی در جریان اســت. 

مهندس مســعود حســنی اظهار داشت: به منظور رســیدن به ظرفیت اسمی و 
اســتمرار تولیدی 100 درصدی واحد استحصال اتان، مطالعات  شناسایی گلوگاه 
هــای مانع افزایش تولید و همچنین امكان ســنجی ارتقــا فرآیندهای این واحد 
در جریان اســت. از این رو با اجرایی  شــدن پروژه  revamping  در سال جاری، 
شــاهد افزایش 25 درصدی ظرفیت تولید اســتایرن مونومر در پتروشیمی پارس 
خواهیم  بود كه استایرن مونومور از محصوالت با حاشیه سود باال قلمداد می شود. 

مدیرعامل پتروشــیمی پارس در خصوص مســئولیت پذیری و عمل به تعهدات 
نیز بیان داشــت كه: اولویت پتروشــیمی پــارس، تامین كلیــه نیازمندی های 
مصرف  كننــدگان داخلی موجود در زنجیره ارزش، همراســتا با سیاســت های 
اقتصاد مقاومتی می باشــد . یعنی ماموریت خاصی در راستای تامین  استحصال 
اتان،پروپان و بوتان از گاز غنی و تولید اســتایرن منومر با كیفیت مطلوب و عرضه 
آن در بازارهای داخلی و خارجی،  با ارزش افزایی حداكثری برای ذینفعان اســت. 

این مدیر موفق دستاوردهای مالی شركت در سال 97 را، افزایش 44درصدی میزان 
فروش نسبت به سال قبل، افزایش 47درصدی سود  ناخالص نسبت به سال قبل،افزایش 
111درصدی سود عملیاتی نسبت به ســال قبل،افزایش 62درصدی درآمدهای 
غیرعملیاتی نسبت  به سال قبل،كاهش یك درصدی نسبت بهای تمام شده به فروش 
نسبت به سال قبل آن بیان برشمرد و افزود. در نتیجه در سال گذشته افزایش   93 
درصدی سود هر سهم به نسبت سال 96 در پتروشیمی پارس تحقق یافته است. 
شــایان ذكر است كه از این مجموعه بی نظیر و موفق كه در سكانداریش یكی از 
موفقترین و بزرگان مدیریت كشور قرار دارد به شهادت عملكردش درسال97 و ماه 
های گذشته از سال 98 اخباری مخابره گردید كه پرچم افتخاری بود از فتح و ظفر 
فرزندانی تالشــگر از این مرز و بوم كه در سایه تدبیر فرمانده خود هیمنه دشمن 
را پوچ ســاختند ازجمله اعالم و اعالن این نكته  كه  تحریم ها با اســتناد به آمار 
 دقیق، تاثیری در روند كاری و صادرات محصوالت پتروشیمی پارس نداشته است.

چندی پیش ،رئیس مجتمع پتروشــیمی پارس از شكســته شــدن سه ركورد 
تولیــد، تدوام تولید بــا ظرفیت حداكثــری و فروش در این پتروشــیمی كه از 
 آبان ماه ســال گذشــته در لیســت تحریم های آمریــكا قرار گرفــت، خبر داد.
به گفته ی این مدیر ارشد از اول دی ماه سال گذشته كه واحد استایرن  مونومر پارس 
بعد  از انجام تعمیرات به مدار تولید بازگشت، تا نوزدهم خردادماه بیش از 170 روز 
بی وقفه  با  ظرفیت 101 تا 106 درصد   تداوم تولید داشته كه این یك ركورد جدید  
در واحد استایرن منومر پتروشیمی پارس از ابتدای آغاز به  فعالیتش تا امروزمی باشد.

 رئیس مجتمع پتروشــیمی پارس تاكید كرد: این افزایش تولید منحصر به واحد 
اســتایرن مونومر نبوده و ركورد تولید در پتروشیمی   پارس در مجموع و در همه 
محصوالت در دو ماه ابتدایی امسال نسبت به تمامی ادوار گذشته شكسته شد. وی 
یادآوری كرد: تولید مجتمع پتروشیمی پارس در واحد استحصال اتان، اتیل بنزن و 
استایرن منومر در ماه های فروردین و  اردیبهشت، سال جاری مجموعا 769 هزار و 

  619 تن بوده و تولید محصوالت مختلف، نسبت به برنامه تولید118.9 درصد و  نسبت 
به طراحی 107درصد محقق شده است كه در طول كاركرد مجتمع بی  نظیر بود.

خالصه عملكرد شرکت پتروشیمي پارس در سال 1397
شركت پتروشیمي پارس در سال 1397 جمعاً موفق به تولید3/536 هزار تن محصول 
گردیده است كه 2/453 هزار تن در واحد استحصال اتان(شامل اتان،پروپان، بوتان 
وگســولین) و 1/083 هزار تن درواحدهاي اتیل بنزن و استایرن منومرمي باشد.

مجموع كل فروش این شركت 2/915/219 تن مي باشد .
از دیگر اقدامات برجسته اي است كه شركت پتروشیمي پارس موفق به انجام آنها 

گردیده به شرح ذیل مي باشد:
- بزرگترین تولید كننده محصوالت مختلف شامل : اتان ، پروپان ، بوتان ، گسولین 

، اتیل بنزن و استایرن منومر 
- كســب نشــان زرین بلوغ و مدیریت ایراني در صنعت پتروشیمي در هشتمین 
اجالس مدیران و روساي شركت هاي بزرگ تولیدي و خدماتي نمونه سراسر كشور

-  دریافت لوح تقدیرسرآمدان اقتصاد ایران از اجالس سرآمدان اقتصاد ایران )1396( 
- كســب رتبه اول از نظــر بهره وري كل عوامــل در گروه فــراورده هاي نفتي 
ایران در نوزدهمین ســال رتبه بندي ســازمان مدیریت ( صنعتي ایران 1395(
-  دریافت تندیس بلورین در اولین دوره جایزه ســرآمدي و بهبود مستمر صنعت 

نفت )سال 1396(
-  اخــذ تندیس بلورین براي دومین مرتبــه از پانزدهمین دوره جایزه ملي تعالي 

سازماني ) سال1396(
- اخذ تندیس بلورین براي چهارمین ســال پیاپي در هشتمین دوره جایزه تعالي 

صنعت پتروشیمي )سال 1396(
-  دریافت تندیس سیمین از نوزدهمین همایش ملي واحدهاي صنعتي و خدماتي 

سبز )سال 1396( 
-  كسب رتبه اول بهره وري كل عوامل در گروه فرآورده هاي نفتي، كسب رتبه 32 

از نور شاخص فروش)سال مالي 1395(
و كسب رتبه اول از نظر شاخص بازده فروش در گروه فرآورده هاي نفتي در رتبه 

بندي 500 شركت برتر ایران
برنامه هیأت مدیره براي آینده :

1- افزایش راندمان كار و ارتقاء سطح بهره وري در راستاي استفاده بهینه از منابع  
موجود بمنظور افزایش صرفه اقتصادي

2- برنامه ریزي جهت افزایش سودآوري شركت با توجه به روند رو به رشد سال 1398
3- برنامه ریزي جهت افزایش میزان تولید و تحقق برنامه تولید

4- برنامه ریزي جهت كم نمودن فاصله تولید واقعي نســبت به ظرفیت اســمي
5- افزایش سطح دانش و تخصص علمي كاركنان

6- اســتقرار ســیمتم هــاي نویــن مدیریتــي و اســتانداردهاي بیــن المللي 
و ارتقــاء تــداوم رونــد جایــگاه شــركت در بهــره وري و تعالــي ســازماني

تاریخچه شرکت
به منظور اســتفاده بهینه از حجم گاز حاصل از فازهاي اول تا ســوم میدان گازي 
پارس جنوبی طرح الفین نهم بعنوان یكی از طرح هاي مصوب برنامه پنج ســاله 
ســوم توسعه شــركت ملی صنایع پتروشــیمی مورد تأیید قرار گرفت و شركت 
پتروشیمی پارس بعنوان مجری طرح مذكور در بهمن ماه 1377 تاسیس گردید.
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تبلور رونق تولید در سایه شفافیت مالی
بورس اوراق بهادار تهران به مجمع ساالنه نشست 
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جنــاب دكتــر علــی صحرایــی بــا آن چهــره خنــدان همیشــگی خــود وقتی كه 
حامــل دو پیــام نیكو هم باشــد می شــود تجســم یك نبــات شــیرین توگویی این 
اخبــار باشــد هم خبر خــوش ســودآوری و هم خبــر نقــش آفرینی در ســازندگی.

مجمع عمومی عادی ســاالنه شــركت بورس اوراق بهادار تهران مورخ 1398/04/29 در 
محل پژوهشگاه نیرو تشكیل گردید. در این مجمع كه با حضور 59/56 درصد سهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای محمد  ابراهیم محمد پورزرندي  
بــود، كه جنابان   حمید آذرخش  و علیرضا عســكري مارانــي  در مقام نظار اول و دوم و 
آقای عباســعلي حقاني نســب  به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدنــد. درادامه با قرائت 
گــزارش هیات مدیره بــه مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال 
مالــی منتهی به 1397/12/29 و پس از اســتماع گزارش حســابرس و بــازرس قانونی، 
مجمع نشــینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهــای مالی و تنفیذ معامالت 
مشــمول ماده 129 و با تقسیم ســود 150 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

شــفافیت در بــازار و انگیزش برای ســرمایه گــذاری در آن دو مقوله ی پــر رنگی بود 
كــه در ســال 97 دكتر صحرائی و تیم مدیریــت او بخوبی آن را در بــورس اوراق بهادار 
تهران پیاده ســاختند. در روزگاران كه ســرمایه در دســت مردم بواسطه بادهای موافق، 
و مخالــف هــر روز در یك بازار از دالر و ارز گرفته تا خودرو و مســكن ســرگردان بود و 
باعث حباب و ضد حباب می گردید با اعتماد ســازی این مدیران صف در بازار ســرمایه 
و بــورس اوراق بهــادار و ایضا تســهیل ســازوكارها و فرآیندها توســط ایشــان موجب 
گردیــد تا با تزریق نقدینگی های مناســب و یك حس مثبت نیك اندیش شــاهد جمع 
آوری ســرمایه های ســرگردان در اولین قدم ها برای پیاده ســازی رونق تولید باشــیم.

براســتی كه دیگر زمان خواجه نعمان و كل بیرام ســاربان و حــاج دباغ ها و صراف های 
قدیمی رخت بربســته و كنون با فشردن دكمه گر حس اطمینان باشد میلیاردها میلیارد 
ریالی و ارزی جابجا می شــود. پس در این گذر ســالها بر ثانیه حس اعتماد آفرین نقشی 
بی بدیل دارد كه ســرقافله بورس دكتر صحرائی و تیم مدیریت او بخوبی این مهم را می 
شناسند و مهمتر آنكه دكتر صحرائی هم نقش سیاست ها و پارلمان ها و كاخ نشین ها و 
هم نقش جوامع و شركت ها و افراد را در نحوه گردش سرمایه خوب می شناسد و خوبتر 
آن را تجزیــه و تحلیل می كند. وقتی در تاالر شیشــه ای به مانیتور قرمز رنگ خیره می 
شــوی و می دانی كه در این ســاختمان چه غلیان احساسات از اشك تا خنده از بهاران تا 
پاییزان اتفاق افتاده و می افتد این حس خوشی اعتماد و اطمینان است كه می بینی یكی 
حواسش هست تا سهم ماهیگیر بوشهری و صیاد سیستانی و نساجی كار شهرستانی و ... به 
ارزش بیشتر نشیند در سایه شفافیت و تعالی فعالیت ها . دست مریزاد امانتداران شایسته.  

پیام هیات مدیره
بــورس اوراق بهــادار تهران ســال 1397 را در حالی به پایان رســاند كه شــاخص ها و 
معیارهــای عملكــرد آن همگی رونــدی امیدبخش را به ثبت رســاندند. در این ســال 
پارامترهــای اصلــی بــورس اوراق بهادار تهــران روندی صعــودی را طــی كردند و از 
ایــن بابت این بورس را در عرصــه ی ملی و بین المللی در جایگاه ممتــازی قرار دادند.

ارزش بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران در سال 1397 با رشدی 79 درصدی به 6/829 
هزار میلیارد ریال رســید. حجم و ارزش معامالت بازار ســهام نیز بیانگر ورتق این بازار در 
سال 97 هستند به گونه ای كه ارزش معامالت سهام در این سال با رشدی 161 درصدی 
بــه 1/407 هزار میلیارد ریال رســید. ارزش معامالت بازار بدهی نیز روندی مشــابه بازار 
ســهام را پشت سر گذاشت و رشدی 63 درصدی را به ثبت رساند. در این بین رشد 211 
درصدی معامالت واحدهای صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله نیز نویدبخش رونق 
این ابزار مالی در بورس تهران است. بدین سالن ارزش كل معامالت اوراق بهادار در بورس 
تهران در سال 1397 با رشدی 150 درصدی به 1/606 هزار میلیارد ریال رسید. در میان 
شــاخصه های عملكردی در حوزه ی معامالت اوراق بهادار در بورس تهران، رشــد درخور 
مالحظه ی 291 درصدی معامالت بر خط در ســال 1397 و روند رو به رشــد سال های 
پیشــین آن نشان دهنده ی نفوذ موثر و رو به رشد فناوری در بازار سرمایه ی ایران است.

افزون بر افزایش بازار و رونق فزاینده ی معامالت اوراق بهادار، بررسی شاخص های بورس 
اوراق بهادار تهران نیز بیانگر بازدهی مناســب این بازار در ســال 1397 هستند. شاخص 
كل )ارزش وزنــی( بــورس اوراق بهادار تهران در این ســال به 178/659 واحد رســید و 
رشــدی 86 درصدی را تجربه كرد. شــاخص كل )هم وزن( نیز در این ســال رشدی 91 
درصدی را به ثبت رســاند. رشــد درخور توجه هر دو شــاخص یاد شده، بازدهی عمومی 

بازار در ســطح شــركت های بزرگ و همچنین متوســط و كوچك را نشــان می دهد.
بورس اوراق بهادار تهران به عنوان بزرگترین بخش بازر سرمایه ی ایران، در عرصه ی تامین 
مالی و كمك به رونق تولید و افزایش اشتغال در اقتصاد كشور نیز سال موفقی را به پایان رساند. 
میزان تامین مالی از طریق بورس اوراق بهادار تهران در سال 1397 با رشدی 77 درصدی 
به 272 هزار میلیارد ریال رســید. این موضوع با توجه به ضرورت ایفای نقش بازار سرمایه 
به عنوان یك منبع پایدار تامین مالی مورد توجه سیاست گذاران و دست اندركاران اقتصاد 
كالن ایران قرار گرفته و جایگاه بورس اوراق بهادار تهران را در عرصه ی ملی ارتقا داده است.
با وجود تاكید زیاد بر شــفافیت اطالعاتی شــركت های متقاضی پذیرش و برطرف شدن 
مشكالت آنها پیش از پذیرفته شــدن، بورس اوراق بهادار تهران در سال 1397 در زمینه 
ی پذیرش شركت ها نیز عملكرد مناسبی داشت. در این سال 11 شركت در بورس تهران 
پذیرش، 6 شــركت عرضه و دو شــركت از فرابورس ایران به بورس تهران منتقل شــدند.
از نظر فعالیت های توســعه محور نیز بورس اوراق بهادار تهران ســال 1397 را در حالی 
به پایان رســاند كه ابزار مالــی جدیدی قدم به عرصه ی این بازار گذاشــت. قراردادهای 
آتی ســبد سهام با كاركرد و ویژگی های آتی شــاخص پس از تالش بسیار برای دریافت 
مصوبه ی فقهی، تدوین مقررات ، آماده ســازی زیرســاخت های فنی و آموزش به فعاالن 
بازار سرمایه در بازار مشتقه ی این بورس معامله شد. فروش استقراضی به عنوان سازوكار 
معامالتــی مدرن و مورد اســتفاده در بازارهای ســرمایه از بعد اجرایــی و عملیاتی مورد 
توجه جدی ســازمان بورس و بــورس تهران قرار گرفت و پیــش نویس مقررات آن پس 
از تایید هیات مدیره به ســازمان بورس پیشــنهاد شــد. وارانت به عنوان دیگر ابزار مالی 
مورد توجه بورس تهران در ســه قسم شــركتی، مشتقه و سبد سهام )با كاركرد شاخص( 
بــه تایید و تصویب كمیته ی فقهی ســازمان بورس و اوراق بهادار رســید و پیش نویس 
دستورالعمل آن نیز توســط بورس تهران تهیه شد. ابزارهای مالی دیگری همچون اسناد 
قابل معامله، گواهی سود اهرمی و گواهی جایزه توسط بورس تهران مورد مطالعه و بررسی 
قــرار گرفتند و می تواننــد در آینده به جمع ابزارهای مالی بازار ســرمایه ایران بپیوندند.
بورس اوراق بهادار تران به عنوان بازار كه مهمترین شركت های صنایع اصلی كشور را گرد هم 
آورده است، خود را در رونق تولید و افزایش اشتغال موثر و مسئول می داند. امید است روند 
رو به رشد بورس اوراق بهادار تهران و توسعه ی زیر ساخت ها، ریزساختارها و ابزارهای مالی 
این بازار كمكی برای سربلندی و آبادانی ایران باشد.هیات مدیره ی بورس اوراق بهادار تهران 
بر خود الزم می داند از تمامی فعاالن و كنش گران بازار سرمایه ی كشورمان كه با تالش 
، همراهی و همدلی خود موجبات رشد و توسعه ی روزافزون بازار اوراق بهادار ایران مان را 
فراهم می آورند، سپاسگذاری كند و همچون همیشه با عزمی راسخ و تالشی خستگی ناپذیر 
به تكاپوی خود برای ساختن بازار اوراق بهاداری پیشرو، كارآمد و توسعه یافته ادامه دهد.

اهم اقدامات به عمل آمده در سال 1397
- انجام امور برنامه ریزی و كنترل پروژه در  حوزههای مختلف مدیریت پروژه و ارایه گزارش 

های وضعیت پیشرفته پروژه به كمیته ساختمان
- مدیریت، كنترل و برنامه ریزی امور فنی، مهندسی و اجرایی پیمانكاران توسط تیم مجری 

طرح با هماهنگی دستگاه نظارت 
- تهیه گزارش های مورد نیاز شام گزارش معرفی پروژه، گزارش توجیه فنی و اقتصادی

- پیگیری فعالیت های اجرایی پروژه توسط پیمانكاران و تامین كنندگان به منظور تكمیل 
نهایی ساختمان برابر مفاد قراردادهای منعقده

- هماهنگ نمودن فعالیت پیمانكاران در پروژه به منظور جلوگیری از تداخل های كاری
- پیگیری برقراری انشعابات برق، آب ، فاضالب، گاز و تلفن

- پیگیری و پاسخگویی به موارد مطروحه از سوی شهرداری منطقه 2
- نهایی نمودن طرح های تكمیلی و نقشــه ها در حوزهمعماری، تاسیســات مكانیكی و 

تاسیسات الكتریكی تهیه شده توسط مششاوران و پیمانكاران
اهم اقدامات پیش رو در سال 1398

- بررسی و برنامه ریزی همكاری در امور مربوط به تحویل موقت و قطعی عملیات اجرایی پیمانكاران
- برگزاری مســابقه طراحی فضاهای داخلی شــامل تاالر معامــالت، البی همكف، البی 

دیتاسنتر در طبقه 6- و تراس طبقه 1+
- اجرای نمای غربی ساختمان مطابق طرح كمیسیون نمای شهرداری

- اجرای بخش اكتیو مركز داده و برنامه ریزی و بهره برداری مرحله ای از مركز داده
- تكمیل تعهدات اجرایی خط انتقال برق ثانویه پروژه به شــركت توزیع بق تهران بزرگ

- ادامه پیگیری ها مربوط به اخذ پایان كار و بهره بردرای از ساختمان

8
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در  بــورس  عرضه اولیــه  پنجمیــن  و  ســهام  بــازار  عرضه اولیــه  نهمیــن 
ســال 1398، شــركت غلتــك ســازان ســپاهان بــا نمــاد »فســازان« بــود .
صبح دوشنبه 28 مرداد ماه 98 فرایند عرضه اولیه 20 درصد از سهام  »فسازان« در بازار دوم 
معامالت بورس تهران شروع و طی آن هر سهم این شركت 840 تومان كشف قیمت شد.

با آغاز فرایند عرضه اولیه 20 درصد از شركت غلتك سازان سپاهان در بورس تهران، هر 
سهم نهمین شركت جدید سال 1398با 840 تومان كشف قیمت شد و ركورد جدیدی 
در آمار خریداران به دست آمد . این عرضه شامل 75 میلیون سهم با محدوده قیمت 800 
تا 840 تومانی هر سهم و سهمیه 200 سهمی هر فرد حقیقی و حقوقی بود كه مانند 
همیشه و به دلیل استقبال زیاد متقاضیان مقرر شد به هر كد 117 سهم تعلیق گیرد كه 
برای خرید آن توسط سهامداران مشتاق نیاز به نقدینگی حدود 98.7 هزار تومانی بود.
این كاهش ســهمیه منجر شــد تا بیــش از 645 هزار ســهامدار قــادر به خرید 
ســهام »فســازان« شــوند و با ثبــت ركــورد جدیــدی در عرضه هــای اولیه ، 
بــورس تهــران از ایــن لحاظ از فرابورس پیشــی گرفــت . این خریداران شــامل 
644 هــزار و 150 ســرمایه گــذار حقیقــی و  هــزار و 77 حقوقــی هســتند . 
بــه گفته ســكانداران قابل ایــن مجموعه با افتخار و ارزشــمند ، شــركت غلتك 
ســازان ســپاهان تا پایان ســال گذشــته بیش از 32 میلیارد تومان ســود خالص 

ایجاد كرده و همچنین ســود انباشــته این شــركت در پایان ســال گذشته به 45 
میلیارد تومان رســیده  اســت كه در مقایسه با ســال قبل 157 درصد رشد داشته 
اســت. همچنین ســود خالص هر سهام این شــركت در پایان ســال گذشته 87 
تومان بوده كه در مقایســه با ســال 1396 معادل 230 درصد رشــد داشته است.

شــركت غلتك ســازان ســپاهان به عنوان یك مجموعه تخصصی و كیفی با هدف 
ریخته گــری قطعات ســنگین و فوق ســنگین چدنی و فوالدی، بــا ظرفیت تولید 
ســاالنه 20 هزار تن انواع قطعات چدنی و فوالدی تا وزن 100 تن و همچنین 150 
هزار تن شــمش فوالدی به روش ریخته گری مداوم در ســال 1385 تاســیس شد.

بهــادار  اوراق  بــورس  در  شــركت  530  امیــن  عنــوان  بــه  شــركت  ایــن 
اســت. ثبــت شــده  نــزد ســازمان  مــاه ســال 1397  در دی  و  پذیرفتــه 

عرضه اولیه »فسازان« در بورس
این شــركت آخرین اطالعات و عملكرد مالی را بر روی كدال منتشــر كرده اســت 
كه بر اســاس صورت های مالی منتهی به پایان ســال 1397، شركت غلتك سازان 
ســپاهان دارای 172 میلیــارد تومــان دارایــی و 86 میلیارد تومان بدهی اســت.
این شــركت تا پایان ســال گذشــته، بیش از 32 میلیارد تومان سود خالص ایجاد 
كرده و همچنین ســود انباشته این شركت در پایان این دوره به بیش از 45 میلیارد 
تومان رســیده كه در مقایسه با ســال 1396 معادل 157 درصد رشد داشته است.

در كنار پتانســیل های باالی مجموعه ازمدیرعامــل فرهیخته وتیم مدیریت كاربلد 
و كاردان او تا منابع انســانی متعهد و متخصص و تجهیزات و ماشــین االت به روز  
وفناوری و تكنولوژی برتر كه از نقاط قوت و مزیت های شركت  میباشد به این نكته 
هم میتوان اشــاره داشــت  در حالی كه اكثر قریب به اتفاق شركت های تولیدی با 
كمبود منابع و نقدینگی برای استمرا فعالیت های خود روبرو هستند در غلتك سازان 
سپاهان  سود انباشته این شــركت بیش از میزان سرمایه اش است كه نشان از فهم 
بی همتا سكانداران ارشــد و درایت مثال زدنی آنان در هدایت مجموعه بوده است .

همچنیــن ســود خالص هر ســهم این شــركت در پایــان ســال 1397 معادل 
87 تومــان بوده كه در مقایســه با ســال قبل 230 درصد رشــد داشــته اســت.
پیش از این و در طی پنج ماه اخیر ســال جاری، سهام شركت های سرمایه گذاری 

صدر تامین، كشت و صنعت شریف آباد، ژالتین كپسول، پلی پروپیلن جم، سیمرغ، 
دارویی ره آورد تامین، پتروشــیمی نوری و پخش هجرت عرضه اولیه شده و غلتك 
سازان سپاهان نهمین شركت جدید بشمار می رود  كه توانست ركورد تعداد خریداران 
بورســی در بازار سرمایه كشور را جابجا كند. این ركورد شكنی و اعتمادی كه توده و 
آحاد مردم به این ســهم نشان دادند خود موید این نكته است كه اطمینان خاطری 
ارزنده به این شــركت و مدیریتش در باور و مردم شریف این مرز پرگهر تجلی یافته 
است . ختم كالم آنكه دست به دعا داریم تا چنین مدیرانی بازارشناس و حكیم صنعت 
یعنی مردان  میانه میدان كار كه علم و عمل را با هم می آمیزند و توسعه و پیشرفت 
كشــور را به ارمغان بیاورند در عرض و طول كشــور تكثیر و تكثیر گردند.انشاءاهلل .
در ابتدای این نشســت، محمود ذاكر، مدیر عامل غلتك سازان با اشاره به اینكه این 
شركت در سال 1384 تاسیس شــده و در سال 1388 به بهره وری رسیده و امروزه 
جزو برندهای شــاخص صنعت فوالدی كشور به ویژه فوالد مباركه اصفهان محسوب 
می شــود، گفت: تمام زیرســاخت ها برای افزایش تولید و ظرفیت موجود است. در 
خصوص زیرساخت ها بحران آب را می توان برای این شركت متصور بود و از این جهت 
مهمترین پروژه این شركت قرارداد با تصیفه آب اصفهان و راه اندازی تصیفه آب بوده 
كه به مقابله با بحران آب این مجموعه كمك فراوان كرده است. پساب آب در صنعت 

فوالد بسیار زیاد بوده كه با نصب این تصفیه خانه، حجم زیادی از این پساب به سیستم 
برمی گردد. در خصوص مصرف برق نیز تا ســال 1400 مشــكلی نخواهیم داشــت.

ذاكر در خصوص وضعیت زیست محیطی شركت به ارایه توضیحاتی پرداخت و گفت: 
ما موفق به دریافت ایزو 1400 شده ایم چون آب و خاك و هوا را آلوده نمی كنیم و این 
افتخار بزرگی است. در بررسی شركت نبای معیار را فقط میزان تولید و فروش قرار داد، 
در حال حاضر بحث های زیست محیطی بسیاری از شركت ها را تحت فشار قرار داده، به 
طوری كه به علت رعایت نكردن مسائل زیست محیطی باید یك درصد از میزان فروش 
خود را به عنوان جریمه پرداخت كنند این مورد ضربه سهمگینی به هر شركتی خواهد زد.
وی تاكید كرد: شركت غلتك سازان در مالكیت 100 درصد شركت چدن سازان است.
ذاكر در این نشســت خبری با اشــاره به اینكه تامین قطعه پاتیل سرباره در انحصار 
این شــركت بوده و به جز تامین نیازهای صنعت فوالدی كشــور به بازارهای دیگر 
نیــز ورود كرده انــد افزود: بعــد از صنعت فوالد به صنایع دیگر همچون ســیمانی، 
شــیمیایی و خودرویی نیز ورود كردیم. در بهمن ماه ســال 1394 شروع به ساخت 
بدنــه خودرو كردیم و طی این ســه ســال برنــد اول ایران خودرو و ســایپا و دیگر 
خودروسازها شدیم. 56 درصد تولید بدنه خودروی كشور در اختیار غلتك سازان است.

مدیرعامل شــركت غلتك ســازان مهمترین تهدید برای شــركت را سیاست های 
دولــت عنوان كــرد و گفــت: صدور هرروزه بخشــنامه از ســوی دولــت و اتخاذ 
سیاســت های متغیــر در خصوص صــادرات، واردات، مالیات و تعرفه هــای واردات 
از ســوی وزارت صنعت و معدن مهم ترین دغدغه ما اســت. شــركت علتك سازان 
در تولید محصوالت خود وابســتگی بســیار كمی از نظر مواد اولیه بــه خارج دارد.

وی تصریــح كرد: در ســال جاری افزایش ســرمایه هم در شــركت مــادر یعنی 
شركت چدن ســازان و هم در غلتك سازان را از محل ســود انباشته خواهیم داشت 
كه حداقــل آن افزایش 100 درصدی ســرمایه خواهد بود. همچنین اگر مســائل 
مالیاتی حل شــود تجدید ارزیابی دارایی ها را نیز در دســتور كار خواهیم داشــت.
ذاكــر تاكیــد كــرد: پــس از عرضــه 20 درصــدی ســهام شــركت در روز 
دوشــنبه دیگــر هیــچ عرضــه ای نخواهیــم داشــت و تنهــا دو درصد ســهام 
بــه كارمنــدان شــركت غلتك ســازان عرضــه خواهــد داشــت. ترجیحــی 

طنین حضور  »فسازان« در بورس
شرکت غلتک سازان سپاهان رکورد خریداران بورسی را جابجا کرد
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مجمــع عمومی عادی ســالیانه شــركت نفت پاســارگاد )ســهامی عام( مورخ 
1398/04/27 در محل دفتر مركزي شــركت نفت پاســارگاد تشــكیل گردید. 
در ایــن مجمع كه بــا حضــور 93/74 درصد ســهامداران حقیقــی و حقوقی 
، اعضــاء هیات مدیــره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بــازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای بهــروز خالق ویردي 
بــود، كه جنابــان  رضا توكلي بنیزي و حســن شــاه ولدي در مقــام نظار اول 
و دوم و آقــای   مســعود چبرائیلــي  به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامــه بــا قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمــع مربوط به اهــم فعالیتهای 
صــورت پذیرفتــه در طــی ســال مالــی منتهــی بــه 1397/12/29 و پس از 
اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان بــا طنین صلوات 
خــود ضمــن  تصویــب صورتهــای مالــی و تنفیذ معامــالت مشــمول ماده 
129 با تقســیم ســود 180 ریال به ازای هر ســهم بــه كار خود پایــان دادند.

مهندس مسعود جبرائیلی در ابتدای گزارش جامع 
فعالیت هیات مدیره به مجمع نشینان ضمن تشكر 
از همراهی و همدلی ســهامداران این شــركت در 
ســال 97 گفت: علی رغم مشكالت و چالش های 
موجود در ســال گذشته، خوشبختانه توانستیم به 
سود با كیفیت برســیم كه این امر با تالش تمامی 
پرنسل و همراهی سهامداران محترم میسر گردید.

مدیرعامل رزومه دار و باتجربه شركت نفت پاسارگاد با 
اشاره به اینكه تحریم های موجود از یكسو و تغییرات 
شدید و چندباره قیمت مواد اولیه و بخشنامه های 
مختلف ارزی بانك مركزی از سوی دیگر بر شرایط 
بازار صنعت قیر كشــور تاثیر منفی گذاشت، افزود: 
اما با برنامه ریزی دقیق و متناسب با شرایط موجود 
سال پرچالش گذشــته را با موفقیت عبور كردیم.

مدیرعامــل شــركت نفــت پاســارگاد در ادامه از 
افزایش حدود دوبرابری ســودآوری این شركت در سال مالی منتهی به اسفند 97 
خبر داد و افزود شــركت نفت پاســارگاد در عملكرد تلفیقی خود در سال گذشته 
بیش از 121 میلیارد تومان ســود خالص داشــت كه با احتساب سود خالص 64 
میلیارد تومانی ســال گذشــته حدود 2 برابر افزایش ســودآوری داشــته است. 
وی بــا بیان اینكه این رشــد ســودآوری تا انــدازه ای ناشــی از افزایش فروش 
شــركت بــوده اســت گفت: شــركت نفــت پاســارگاد در ســال گذشــته، 2 
هــزاز و 165 میلیــارد تومــان فــروش داشــت كه نســبت به فروش هــزار و 
757 میلیــارد تومانــی ســال 96 حــدود 23 درصــد افزایش داشــته اســت.  
مدیرعامــل شــركت نفــت پاســارگاد همچنیــن ســود عملیاتی شــركت را 
در ســال گذشــته بیــش از 132 میلیــارد تومــان عنوان كــرد و افــزود: این 
رشــد حــدوداً 25 درصــدی در حالی اتفــاق افتاده اســت كه ســود عملیاتی 
نفت پاســارگاد در ســال گذشــته بیــش از 106 میلیــارد تومان بوده اســت.

مهندس جبرئیلی در بخش دیگر گزارش افزود، با اشاره دوباره به چالش ها و مشكالتی 
كه نفت پاسارگاد در سال 97 با آن روبرو بوده است، گفت: استراتژی هایی در سال 
گذشته برای بهبود عملكرد شركت داشتیم كه منجر به رخ دادهای خوبی در سال 98 
خواهد بود. به گفته این مدیر شناخته شده كشوری ما توانستیم در سال گذشته سهم 
23 درصدی در بازار صادرات ایران را به دست آورده و علیرغم وجود رقبای بسیاری 

در این بازار در تالش هســتیم تا به بازارهای جدید صادراتی دیگر نیز ورود كنیم.
وی افزود: در طول 10 سال گذشته از بازار تركیه دور ماندیم و عمال این بازار را از 
دست دادیم اما با توجه به سیاست هایی كه در پیش گرفتیم پاالیشگاه تبریز را كه 
فعالیت كمی داشت، فعال كردیم. و همچنین مشكالت تامین خوراك این واحد رفع 
شده است و در نظر داریم تا در تركیه مخازن الزم را تامین و برای شروع كار كه از سال 
آتی كلید خواهد خورد اقدام به عرضه 240 هزار تن قیر به این منطقه داشته باشیم 
كه از طریق بنادر تركیه كشورهای جدیدی را به منظور صادرات هدف گذاری نماییم. 
مدیرمدبــر نفــت پاســارگاد با اشــاره بــه در اختیار داشــتن 6 پاالیشــگاه در 
ســطح كشــور گفت: بــا توجه بــه پتانســیل های خوبی كــه بــرای تولید و 
فــروش در نفــت پاســارگاد داریــم، طرح های توســعه ای خوبی نیــز تعریف 
كــرده  و برنامــه تغییــر در برخی تولیــدات را نیز در دســتور كار خــود داریم.
مهندس جبرائیلی اظهار داشــت: كســب مقام اول در صادرات قیر كشــور در 4 
ماهه پایانی ســال 97 از بنادر نشــان از تالش شبانه 
روزی همكارانم در شــركت نفت پاســارگاد اســت.
وی شــفافیت را اصل اساسی برنامه های این شركت 
در سال گذشته برشمرد و اضافه كرد: اصالح ساختار 
نیروی انســانی، اصالح ســاختارها و شــفاف سازی 
فرآیندها، گســترش ارتباط با ذینفعان و مشتریان، 
تعیین تكلیف پرونــده های مالیاتی و مدیریت وجوه 
موجب شــد تا ضمن كاهش بهای تمام شده، فروش 
مناسبی را علیرغم مشكالت مطروحه داشته باشیم.
مهنــدس جبرائیلی كاهــش تســهیالت دریافتی، 
مدیریت ســرمایه در گــردش، اجرای پــروژه های 
هدفمنــد در توســعه زیرســاخت های شــركت و 
برنامه ریزی برای حضــور در بازارهای بین المللی و 
فروش محصول به مشــتریان نهایی را بخشی دیگر 
از اقدامات مهم این شــركت در ســال 97 دانســت.
مدیرعامل بزرگترین تولیدكننده قیر كشــور همچنین از دیگر افتخاراتی ســخن 
گفت كه این شــركت در سال 97 كسب نموده اســت و بیان داشت: كسب رتبه 
65 در میان صد شــركت برتر ایران، دریافت تندیس شــركت برتر صادرات گرا، 
دریافــت تندیس رعایت حقوق مصرف كننــدگان، دریافت تندیس زرین نوآوری 
و تندیــس زرین كارآفرینان مســئولیت پذیــر، دریافت تندیــس زرین صنعت 
ســبز كشــور و همچنین معرفی هر شش واحد تولیدی شــركت به عنوان واحد 
نمونه كیفی افتخاراتی نیســت كه به آســانی و بدون برنامه به دست آمده باشد.

مدیر متعهد و متخصص صنعت نفت كشور در ادامه تاسیس و ایجاد بدون برنامه و 
ضابطه ی شركت های تولیدكننده قیر را از جمله آسیب های موجود این صنعت طی 
سالیان گذشته عنوان كرد و گفت: در بازاری كه رقابت بین تولیدكنندگان با هزینه های 
تولید باال و مسائل خاص همراه است، حضور تولیدكنندگان بی كیفیت عالوه بر آنكه به 
برند قیر ایران ضربه می زند موجب از دست رفتن سهم بازار ایران در جهان خواهد شد.
مدیرعامل شــركت نفت پاسارگاد همچنین با اشاره به برنامه های آتی این شركت 
در ســال 98 و برنامه های بلندمدت اظهار داشت: برنامه جامع راهبردی 5 ساله با 
هدف تحقق تولید 3 میلیون تن قیر در ســال تدوین و در حال نهایی شدن است.

وی گفــت: مطالعه و امكان ســنجی اســتفاده از مخازن و اســكله های موجود 
در قشــم جهــت ذخیره ســازی و صــادرات، حركت به ســمت فــروش های 

شرکت برتر صادرات گرا
افزایش 2 برابری سودآوری شرکت نفت پاسارگاد

تدوین برنامه های مدون مدیریتی برای اعتالی جایگاه شرکت

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

10



 پُرتیراژترین نشریه اقتصادی کشور | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  104 | مرداد   مــاه  1398 |11

تــرم C در مقاصــد صادراتی و ایجــاد پایگاه هــای صادراتی و انبــار و مخازن 
موجــود نیــاز در تركیه با مشــاركت شــركت هــای همگروه و صــادرات 240 
هــزار تــن قیــر در ســال 99 از برنامه هــای دیگر این شــركت خواهــد بود.
مهندس جبرائیلی همچنین به برنامه های تحقیق و توسعه و تولید محصوالت جدید 
نیز اشاره كرد و گفت: تولید قیر PG+ و مالچ امولسیونی در دستور كار سال گدشته این 
شركت قرار داشت كه موفق به تولید این دو محصول شده ایم و در حال حاضر نیز پیگیر 
دریافت استانداردهای الزم جهت تولید انبوه این محصوالت در سال 98 می باشیم.

مدیر امور مالی شركت نفت پاساگارد نیز در ادامه جلسه مجمع با بیان اینكه این شركت 
37 درصد كاهش هزینه مالی در سال 97 داشته است، گفت: همچنین در سال مالی 
97 موفق به تعیین تكلیف پرونده های مالیاتی شدیم و با توجه به رایزنی های گسترده 
انجام شده 480 میلیارد تومان كمتر از مقدار تشخیصی اولیه برای مالیات تعیین شد. 
وی ادامــه داد، 14 میلیــارد تومان وصول مطالبات ســنواتی و جاری داشــتیم 
كه موجودی نقد شــركت بــه 560 میلیــارد تومان افزایش یافــت و همچینن 
441 میلیــارد تومان مطالبــات از وزارت راه و شهرســازی را كال وصول كردیم.

پیام هیات مدیره 
حمد و ســپاس خداوند یكتا را، كه با الطاف بیكرانش در ســال 1397 این توفیق 
را بــه ما اعطا نمود تا با تكیه بر عزم راســخ كلیــه كاركنان متخصص و متعهد و 
اعتماد شــما ســهامداران محترم ، بتوانیم در عرصه تولیــد و كار علیرغم وجود 
تنگناهای شــدید مالــی و تحریم های بیــن المللی اقتصادی خدمتگزار شــما 
عزیزان و جامعه باشــیم. ضمن تشكر و ســپاس از كلیه عزیزانی كه هیات مدیره 
را در انجام مســیولیت های خویش یاری نمودنــد، مفتخریم كه امروز این توفیق 
را داشــته باشــیم تا گزارش ارزیابی عملكرد شــركت در ســال گذشته را تقدیم 
سهامداران عزیز نمائیم. شركت نفت پاسارگاد ضمن ارتقاء جایگاه خود در صنعت 
موفق به كســب افتخارات و دســتاورد های جدیدی به شــرح ذیل نایل گردید. 
- تحقــق بودجه مصوب شــده و ســود خالص به میــزان 438 میلیــارد ریال 

- تولید به میزان 1/127/153 تن 
- برداشت داخلی به میزان 520/311 تن 

- برداشت صادراتی به میزان 580/460 تن
-  كسب رتبه 65 در میان صد شركت برتر كشور

-  دریافت گواهینامه حمایت از حقوق مصرف كننده 
- دریافت تندیس زرین كارآفرینان مسیولیت پذیر

-  دریافت تندیس زرین نوآوری محصول برتر ایرانی دانشگاه شریف
 در آخــر هیات مدیره شــركت معتقد اســت تمامی افتخــارات و موفقیت های 
كسب شده در ســایه حمایت های بی دریغ شما سهامداران محترم حاصل شده 
اســت. تعامل مطلوب و بیان انتقادات ســازنده شما ســهامداران محترم مطمیناً 
چــراغ راه موفقیت هر چه بیشــتر مــا در آینده خواهد بود. امید اســت به یاری 
خداونــد متعال با تداوم این حمایت و رهنمودها، شــركت نفت پاســارگاد بتواند 
در ســال 1398 نیز به كلیه اهداف مورد نظر در تولید، فروش و ســود نائل گردد.

چشم انداز شرکت:
  شركت نفت پاسارگاد با دستیابی به دانش و فناوری پیشرو، كاركنانی متخصص 

و متعهــد و صیانت از محیط زیســت، طی 10 ســال آینده جــزء 10 رتبه اول 
تأمیــن و تجارت فرآوردهای قیری در دنیا می باشــد. بیانیه ماموریت شــركت:

 تأمین و تجارت قیر و فرآوردهای مرتبط و ارایه راه حل های دانشی در حوزه صنعت 
قیر و مدیریت بر عناصر تأثیرگذار زنجیره ارزش صنعت، در راستای ارزش آفرینی 

برای ذینفعان. 
استراتژي هاي شرکت نفت پاسارگاد : 

- توســعه صادرات قیر از طریق تعمیق زیر ســاخت ها و تامیــن انتظارات بازار 
- تداوم و رشــد ســهم بــازار داخلی قیــر از طریــق تعامل موثر با مشــتریان 

ارزش هاي کسب و کار شرکت : 
- ارج نهادن به كرامات انسانی 

- شفافیت عملكرد 
- سالمت سازمان

خالصه وضعیت صادرات در سال 1397: 
- برداشت 580/459 تن قیر صادراتی در سال 97

-  43 درصــد كاهش فروش صادراتی در ســال 97 نســبت به ســال 96 اتفاق 
افتــاده كه این امر ناشــی ازمحدودیت هــای فروش صادراتی به واســطه تعهد 
بازگشــت ارز ناشــی از صادرات و نوســانات شــدید نرخ ارز بوده اســت. عمده 
فروش شــركت در ســال 97  در شــش ماهه دوم ســال صورت گرفته اســت. 
نــگاه:  یــك  در   1397 ســال  در  صــادرات  واحــد  دســتاوردهاي 
- تعداد مشــتری جدید صادراتی در سال 1397 ، 56 مورد بوده است. شایان ذكر 
است هدف برنامه ریزی شده جهت جذب مشتری صادراتی در دوره مذكور 30 مورد 

بود. شــده  هدفگذاری 
- مقــدار فــروش انجام 
شده به مشتریان جدید 
، 42  درصــدكل فروش 
صادراتــی بوده اســت.

- در سال 1397 ،فروش 
پاسارگاد  نفت  شــركت 
به صورت صــد در صد 
نقد صورت گرفته است.
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تاپ،  نخستین انتخاب
تجارت الکترونیک پارسیان خوش می خرامد
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تحلیلگــران اقتصــادی بــر ایــن باورنــد كه كســب 
دستاوردهای درخشــان و استمرار امری تصادفی نیست 
و دســت یازیدن بــدان زنان و مردان میــدان كاری می 
خواهد كه خوشــبختانه در شــركت تجارت الكترونیك 
پارســیان این مهم به وفورهســت كه خوش می خرامد.

مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه و مجمــع عمومی 
فوق العــاده شــركت تجــارت الكترونیــك پارســیان 
)ســهامی  عام( روزشــنبه مورخ 1398/03/25 در سالن 
همایش موسســه مطالعات بهره وری و منابع انســانی 
سازمان گســترش نوســازی صنایع ایران تشكیل شد.
در ایــن مجمع كــه با حضور بیــش از 86/51 درصدی 
ســهامداران حقیقــی و حقوقی، اعضای هیــات مدیره 
مدیران ارشــد و كارشناسان شركت، نمایندگان سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی شركت 
برگزار شــد، مظفر پور رنجبر به عنوان ریاســت مجمع، 
دیگــر اعضای پنل هیات رئیســه مجمــع را این گونه 
معرفی كرد: آقایان محمد ابوالقاســمي  و بابك محبوبي 
بــه عنوان ناظرین اول و دوم و جناب زین العابدین گندم 
كار ابیانه مرد كهنه كار مالی شركت در مقام دبیر مجمع.
درادامــه با قرائــت گزارش هیــات مدیــره به مجمع 
مربــوط به اهــم فعالیتهای صــورت پذیرفتــه در طی 
ســال مالی منتهی به 1397/12/29 و پس از اســتماع 
گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با 
طنین صلــوات خود ضمن  تصویــب صورتهای مالی و 
تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 و با تقســیم سود 
320 ریــال به ازای هر ســهم به كار خــود پایان دادند.

مهندس احمد جعفــری؛ مدیرعامل تجارت الكترونیك 
پارسیان در ابتدای گزارش خود به مرور مهم ترین رخدادها 
و چالش های صنعت پرداخت و افزود در ســال گذشــته 
وجود تحریم های بین المللی و افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ 
تورم و كاهش قدرت خرید مردم، عدم كارآیی نظام كارمزد 
 PSP فعلی، عدم تناسب رشد درآمد و هزینه شركت های
و اعمال محدودیت در ســقف مبلغ تراكنش های خرید، 
حذف كارمزد تراكنش هــای USSD و حضور بازیگران 
جدید در صنعت پرداخت با صــدور مجوز فعالیت برای 
شركت های پرداخت یار از مهمترین عواملی بود كه بازار 
سرمایه را در صنعت آی تی دستخوش تغییرات قرار داد.
بــه گفته وی در حال حاضر بخش عمــده ای از پرداخت 
كارمــزد در صنعت پرداخــت، هم كارمــزد پذیرندگی 
تراكنش های كارتخــوان، اینترنت و موبایل و هم كارمزد 
صادركنندگی تراكنش كارت های بانكی، بر عهده بانك ها 
بوده و از سوی دیگر عدم ماندگاری نقدینگی نزد بانك ها 
موجب افزایــش هزینه بانك ها در نظام پرداخت گردیده 
و این موضوع سبب ایجاد تضاد منافع میان شركت های 
ارائه دهنــده خدمات پرداخت و بانك ها شــده اســت.

مهندس جعفری در بخش دیگری از صحبت های خود 
به مســاله افزایش هزینه رول كاغذ اشاره كرد و گفت در 
ابتدای سال 97 این هزینه 10 میلیارد تومان پیش بینی 
شده بود كه افزایش قیمت كاغذ باعث شده 40 میلیارد 
تومــان به این هزینه افزوده شــود، ضمن اینكه شــاهد 
افزایش هزینه تامین دیگر زیرساخت های موردنیاز برای 
نگهداشــت و توسعه شبكه پرداخت شركت نظیر تامین 
كارتخوان، زیرســاخت های فنی و ارتباطی و... نیز بودیم. 
بــه گفته این مدیر خوش فكر، شــركت خوشــبختانه 

توانســته است با تمهیداتی بخشــی از هزینه های ایجاد 
شــده را جبران و منافع ســهامداران خود را حفظ كند.

مدیرعامل مجموعــه همچنین ابراز داشــت كه انتظار 
می رود در ســال 98 نیز رشد هزینه ها مثل سال گذشته 
ادامه داشــته باشــد و به همین جهت شركت تمهیدات 
الزم به منظور تامین به موقع زیرساخت ها برای نگهداشت 
و توســعه شــبكه خود را اندیشــیده و در كنــار آن به 
دنبال افزایش ســهم بازار خود در ســال جاری می باشد.
مهندس جعفری در بخش پایانی گزارش خود درباره لزوم 
ارتقای نســبت بهره وری كارتخوان ها نیز تصریح كرد كه 
هرچند در سال های اخیر شاهد رشد مناسبی در بهره وری 
تعدادی كارتخوان های فروشگاهی تاپ بوده ایم، لیكن این 
روند باید با شتاب بیشتری نسبت به سال های قبل ادامه 
داشته باشد تا شركت بتواند از داشته ها و سرمایه گذاری های 
خــود بیش تریــن انتفــاع ممكــن را به دســت آورد.

پیام هیات مدیره
بســـیار خرســـندیم كـه بـــار دیگـر پـــس از یـك 
سـال تـالش مســـتمر و بی وقفـه، بـا یـاری و عنایـت 
پـروردگار متعـال و حمایـت شـما سـهامداران محتـرم، 
بـا تحقـق اهـداف برنامـه ریزی شـده فرصتـی دوبـاره 
یافتیم تـا كارنامه فعالیـت شـركت تجـارت الكترونیـك 
پارســـیان)تاپ( را در قالـب گـزارش هیـات مدیـره بـه 

محضـر شـما تقدیـم نماییم. 
تحلیلگـران اقتصـــادی بـر ایـــن باورنـد كـه كسـب 
دسـتاوردهای درخشــان و اســتمرار آن در بـازار رقابتـی 
امـروز امـری تصادفـی نیسـت. دسـتاوردهای شـركت 
در ســـال 97 نیـز یكـــی از موفق تریـن عملكردهای 
شـــركت در طـی ســـالیان اخیـر بـــوده كـه جـز بـا 
پایبنـدی بـه اصـول اخـــالق حرفـه ای و برخـورداری 
از اسـتراتژی بـرای حضـور موفـق در صنعـت پرداخـت 
الكترونیـك كشـور امـكان تحقـق آن فراهم نبـوده اسـت. 
در حال حاضر شـــركت تجارت الكترونیـك پارسـیان 
بـا بهـــره گیـری از بروزتریـــن و كارآمدتریـن فناوری 
هـای صنعـت پرداخـت الكترونیـك دنیـا، از جایگاهـی 
ممتـــاز در صنعـــت پرداخـت الكترونیـــك كشـور 
برخـــوردار بـوده و نقـش مهمـی در شـفافیت، پویایـی 
و رونـق اقتصـــاد الكترونیـك كشـور ایفـا مـی نمایـد. 
بــی شــك تمامــی توفیقــــات حاصلــه مرهــون 

درك و همــــكاری ســــهامداران، تــــالش هــای 
كاركنــــان خــالق و مدیـران متعهـــد و بـا كفایـت 
شـركت بـوده كـه امیـد اسـت در ایـن بـازار پرتالطـم 
و بـه شـدت رقابتـی در حـــوزه پرداخت الكترونیكـی، 
در آینـــده نیـز ســـهامداران محتـرم ضمـن حمایـت 
هـای همـه جانبـــه از برنامـه هـای توسـعه و تعالــی 
شــــركت، راهنمایی هــــا و رهنمودهــــای خــود 
را از هیــــات مدیــره شــركت دریــــغ نفرماینــد. 

اهم اقدامات انجام شده در سال 97
-  اجـرای پـــروژه بهینـه سـازی مصـرف رول و پیـاده 
سـازی رسیـد الكترونیـك كـارتخـــوان بـر روی ابـزار 
مـوبایلـــی برای اولین بار در ایران با هدف كاهش هزینه 

ها و فرهنگ سازی مصرف بهینه كاغذ
- استقرار سامانه هایبرید Valina در مراكز سوخت

-  راه اندازی باشگاه های مشتریان شركت تاپ
-  استاندارد سازی نســخ تمامی پایانه های فروشگاهی 

شركت بر اساس الزامات شاپرك
-  تجهیـــز فــروشگـــاه های VIP بـه صنـدوق های 
فـروشگاهـی، تـرازوی دیجیتـال، اینتـرنت پـر سـرعت، 

مـاشین حسـاب متصل به كارتخوان و ...
 VIP ارائه خدمات بیمه تكمیلی درمان به پذیرندگان  -

شركت
-  برگزاری جشنواره های استانی و كشوری

-  تدوین و پیاده سازی استاندارد و نظام راهبری نمایندگی 
ها

-  پروژه پوشش بیمه درمان تكمیلی پرسنل نمایندگی
- بهبود ارائه خدمات و پشتیبانی اضطراری به مشتریان در 

سطح نمایندگی ها
- حضــور موثر در پروژه های ملی و اســتانی نظیردفاتر 

تعویض پالك، پیشخوان خدمات دولت الكترونیك و ...
طرح های توسعه شركت در سال آتی

- حضور در پروژه های پرداخت عمومی و شهری
-  ارتقاء روش به روزرسانی پایانه های فروشگاهی از طریق 

TMS متمركز و ابزارهای موبایلی
-  راه اندازی استاندارد EMV در شبكه پذیرندگی شركت

-  پیاده سازی نرم افزار جامع مشتریان
-  تجهیز پذیرندگان شركت به نرم افزار موبایلی تاپ

- مكانیزه نمودن فرایند پشتیبانی و پرستاری از مشتریان 
شركت

اهم افتخارات کسب شده شرکت تاپ در سال 97
- كسب رتبه 118 در بین 500 شركت برتر كشور

- كسب رتبه 28 شــركت های PSP در جهان براساس 
THE NILSON RIPORT رتبه بندی

ISO10002:2014 تمدید گواهینامه -
ISO/IEC27001:2013 تمدید گواهینامه -
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 مجمع عمومی عادی ســالیانه شــركت  ملي صنایع مس ایران )ســهامی عام( مورخ 
1398/04/24 در محل ســالن سازمان حج وزیارت  تشكیل گردید.در این مجمع كه با 
حضور 86/51 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده 
آقای   عباس نعیمي بود، كه جنابان حجت اله موسوي و محمد رضا درخشنده  در مقام 
نظــار اول و دوم و آقای  بهروز رحمتي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند. درادامه با 
قرائــت 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 نشــینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشــمول ماده 129 با تقسیم ســود 150 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

مدیرعامل شــركت مس با اشــاره بــه جایگاه كنونی شــركت مس در بازار ســرمایه 
گفــت: در پایان ســال 97 رتبه شــركت مس در بین 50 شــركت فعال تــر بورس از 
30 بــه 3 ارتقــا یافت كه این رتبه بر اســاس آخرین گزارش ســازمان بــورس برای 

ســه ماهه نخســت ســال 98 همچنان حفظ شــده اســت.  
اردشیر سعدمحمدی در مجمع عمومی عادی ساالنه شركت ملی 
صنایع مس با بیان این  مطلب گفت: سال گذشته به باالترین ركورد 
تولید كنسانتره مس به میزان یك میلیون و 180 هزار تن دست 
یافتیم و همچنین شاهد بیشترین میزان تولید مس محتوی معدنی 
به میزان 298 هزار تن از زمان راه اندازی شركت تاكنون بوده ایم.
وی بــا تاكید بر ارزش بنیادی شــركت ملی صنایع مس ایران 
در بین شــركت های كشور و ســودآوری آن برای سهامداران 
طی سال های متمادی گفت: شركت مس در 12 سال گذشته 
بازدهی مثبت 1616 درصدی را نصیب سهامدارانش كرده است.

مدیرعامل شــركت مس در ادامــه گزارش خود با اشــاره به 
اینكــه هم اكنون ارزش بازار شــركت مــس 326 هزارمیلیارد 
ریال اســت، گفــت: بــرای حفظ جایــگاه شــركت مس و 

افزایش ســودآوری باید اســتراتژی  شــركت مس را بر مبنای توســعه اكتشــافات و 
بهره بــرداری از طرح های توســعه و افزایش تولیــد تعریف كنیم تــا بتوانیم عالوه بر 
حفظ موقعیت كنونی شــاهد ارتقای رتبه تولید در بین شــركت های برتر دنیا باشیم.

مدیرعامل شركت مس با عنوان اینكه در سال 2018 حدود 99 درصد از شركت های دنیا در حوزه 
مس سودده بودند، خطاب به سهامداران گفت: هیچ صنعتی مانند مس سوددهی مطمئن ندارد.

فرصت طالیی برای توسعه
وی تاكید كرد: در 5 ســال اخیر، دنیا در بخش كنســانتره سرمایه گذاری كرده است و 
مــا هم یك فرصت طالیی برای این امر داریــم؛ چراكه آمار ارقام جهانی مصرف مس و 
همچنیــن روند افزایشــی قیمت مس تا ســال 2023 این موضــوع را تایید می كند.

وی با بیان اینكه متوســط قیمت جهانی مس طی 5 ســال آینده بــه بیش از 7500 
دالر بــر تن می رســد، گفــت: امروزه بــه ازای هر تن مــس حدود 12 هــزار و 570 
دالر ســرمایه گذاری الزم اســت كــه این میــزان در ایــران به 8 هزار دالر می رســد؛ 
بنابرایــن ایــران یك فرصت عالــی بــرای ســرمایه گذاری در مس در اختیــار دارد.

مدیرعامل شــركت مــس اضافه كــرد: درحال حاضــر جمع ذخایر قطعی شــركت 
مــس به 2 میلیارد و 200 میلیون تن می رســد كه با اكتشــافات جدیــد این میزان 
افزایــش خواهــد یافت؛ به گفتــه این مدیر با ســابقه كشــوری بنابراین بــا ذخایر 
كنونــی تا 50 ســال و با اكتشــافات تكمیلی تا 100 ســال ذخیره خواهیم داشــت.
وی با اشــاره به عملكرد منتشــر شــده رســمی خوب شــركت مس در حوزه فروش 
در ســال جاری گفت: در ســال 98 با توجه به آمار تولید و فــروش از همه بخش های 
برنامه جلوتر هســتیم و در این بــازه زمانی با وجود تحریم ها فــروش 5100 میلیارد 
تومانی داشــتیم كه معادل نیمی از درآمد كل ســال گذشــته شــركت مس اســت.

اهم برنامه های شرکت در سال 1398
1- تولید

- استخراج 173 میلیون تن مجموع ماده معدني و باطله  - 1/1 میلیون تن كنسانتره مس 

- 220هــزار تن مس تصفیه شــده )كاتــدی( - 280هزار تن مــس محتوای معدني
2- توسعه 

اهم پروژه های توسعه ای قابل راه اندازی
- احداث كارخانه اســید ســولفوریك خاتون آبــاد به ظرفیت 600 هزار تن در ســال

- احداث كارخانه اكسیژن خاتون آباد به ظرفیت 440 تن در روز 
- احداث كارخانه آهك اهر به ظرفیت 150 تن در روز

- توسعه كارخانه ذوب خاتون آباد از 80 هزار تن به 120 هزار تن آند حاصل از كنسانتره 
در سال 

- زیرساخت انتقال اسید مجتمع سرچشمه و خاتون آباد به بنادر صادراتي از طریق شبكه 
ریلي

- احداث كارخانه استحصال نیكل و مس از تصفیه الكترولیت پاالیشگاه
3-ساختار سازماني 

ایجــاد رویكرد تبدیل شــركت ملي صنایع مس ایران به هلدینگ و ایجاد شــركتهای 
تابعه »شــركت صنعتــي معدني مولیبدن مــس آذربایجان« 
و »شــركت صنایــع و معــادن مــس كرمــان زمیــن« و 
ایجــاد یا اصــالح ســاختار ســازماني مبتني بر ایــن تغییر

4- فروش 
-  تحقق برنامه تنظیمي فروش و خرید محصوالت در سال 1398 
-  برگــزاری مزایده ها و مناقصه های فروش وخرید محصوالت 

و مواد اولیه
-  مدیریت بهینه بازار و حفظ و ارتقا بازارهای هدف محصوالت 

صادراتي 
- تامین به موقع قراضه و كنســانتره مس مورد نیاز خط تولید 
-  تامین كامل نیازهای تولیدكنندگان داخلي از طریق بورس كاال
-  ادامــه اقدامات در مورد یكپارچه ســازی و مكانیزه نمودن 

سیستمهای فروش
-  اقدامات نهایي جهت فعال كردن انبار ســابق شركت در منطقه ویژه اقتصادی خلیج 

فارس به منظور انجام بخشي از صادرات یا واردات ازطریق اسكله منطقه ویژه 
- ادامــه پیگیــری هــای ثبــت كاتد تولیــدی شــركت در بــورس فلــزات لندن

-  اصالح تعاریف مربوط به برند ثبت شده شركت در داخل و اقدام برای ثبت برند در سایر 
كشورها با عنایت به شرایط جهاني و بازار هدف. 

-  ادامه عملیات صادرات محصوالت به كشورهای متقاضي علیرغم تحریم ها وتنگناهای 
ایجاد شده.

5- مشارکت و سرمایه گذاري ها 
در ارتباط با ســرمایه گذاری ها و مشــاركت ها نیز اســتراتژی شركت، سرمایه گذاری 
در پروژه های توســعه ای خود )مس و فلزات همــراه( و افزایش ظرفیت تولید خواهد 
بود بعالوه در اجرای پروژه های خود از حضور ســرمایه گذاران نیز اســتقبال مي نماید. 

6- شیوه هاي تامین مالي 
شــركت منابــع مالــي مــورد نیــاز اجــرای برنامــه توســعه خــود را از محــل 
مشــاركت،  اوراق  بانكــي،  تســهیالت  ســرمایه،  افزایــش  داخلــي،  منابــع 
صكــوك و فاینانــس بــا شــیوه هــای قــراردادی مختلف تامیــن خواهــد نمود.

هنر مدیریت کاربلد
رکورد شکنی در تولید کنسانتره مس

ارتقای رتبه شرکت ملی مس در بین شرکت های بزرگ کشور

ش
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مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه صاحبان ســهام 
(مــورخ  عــام  )ســهامی  میهــن  بیمــه  شــركت 
1398/04/30 در محــل دفتر مركــزی برگزار گردید.
در این مجمع كه با حضور 89/94 درصدی سهامداران 
حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بــورس و اوراق بهــادار، حســابرس و بــازرس قانونی 
برگزارگردید، ریاســت مجمع بر عهده آقــای ابراهیم 
حمیدی بــود، كه جنابان هادی درفشــی و ســلمان 
خادم الملــه در مقام نظــار اول و دوم و آقای داریوش 
محمدی بــه عنوان دبیــر مجمع انتخــاب گردیدند.
درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
بــه اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال مالی 
منتهــی بــه 1397/12/29 و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین 
صلوات خــود ضمن تصویب صورتهــای مالی و تنفیذ 
معامالت مشــمول ماده 129 بــه كار خود پایان دادند.
دكتــر داریوش محمدی مدیرعامــل جوان و فرهیخته 
مجموعه در ابتدای گزارش جامع خود به مجمع نشینان 
با تشریح این نكته كه از سال 92 كه سهم 1/7 درصدی  
بــازار در اختیار بیمه ی میهن بود تا ســال 96 كه این 
سهم به 0/4 درصد رسید همواره شركت در یك شیب 
نزولی از كسب سهم بازار و سودآوری قرار داشته است. به 
گفته وی همچنین در سالهای پیش متاسفانه در پرتفوی 
شــركت  به علت سهم باالی بیش از 50 درصدی رشته 
ی بیمه ثالث كه از رشــته های زیان ده می باشد بیمه 
میهن  در وضعیت خوبی قرار نداشــت لكن به گفته ی 
مدیرعامل بیمه میهن در سال مالی 97 در كنار افزایش 
دوباره سهم شركت از بازار با اصالح پرتفوی، سهم رشته 
ی بیمه ی ثالث به حدود 20 درصد از پرتفوی شــركت 
رســید و این مهم درحالی اســت كه میانگین صنعت 
بیمه در شــركت های دیگر بیمه ای حجم پرتفوی 25 
درصدی بیمه ی ثالث می باشد كه  همین روند اصالح 
پرتفوی حاكی از اتخاذ یك سیاســت منطقی و درست 
توسط مدیریت شــركت برای بهبود نسبت های مالی 
می باشــد. به گفته ی ســكاندارمجموعه بهبود نسبت 
فروش غیرمســتقیم به مستقیم كه منطبق و متناظر با 
استاندارد و میانگین های جهانی می باشد از دیگر دست 
آوردهای مجموعه و كادر مدیریت جدید بوده كه در كنار 
راهبردهای دیگر توانسته نقش خوشی در ساماندهی و 
بهبود شرایط و نسبت های مالی بیمه میهن داشته باشد.
از طــرف دیگر مجموعــه  از 514 ریال زیــان به ازای 
هر ســهم به توفیق كســب سود دســت یافت كه این 
ســودآفرینی شــیرینی بخش، مجموعــه ای از زیان 
ها و عقــب ماندگی شــركت را جبران مافــات نمود.

دكتر محمدی در بخش دیگــری از صحبت های خود 
با اعالم اینكه رشــته بیمه ی درمان برای شــركت ما 
بــه واســطه ی ارزیابی و مدیریت صحیــح هزینه ها ، 
شــناخت فنی كامل از شــرایط در كنار كسب رضایت 
مندی حداكثری  مشــتریان برای عقــد قرارداد مجدد 
باعث گردیده كه رشــته ای ســودمند و مفید برای ما 

باشد. وی تاكید داشــت كه بیمه های درمان به عنوان 
دروازه های ورود برای جذب قراردادهای دیگر موهبتی 
بزرگ می باشد كه برای مجموعه پر افتخار بیمه میهن 
این امتیاز سود دهی رشــته بیمه درمان تكمیلی خود 
پوششی ممتاز در جهت كسب قراردادهای متعدد دیگر 
محسوب می گردد. عضو هیئت مدیره شركت در ادامه 
تصریح نمود نتایج حاصله از برنامه هایمان باعث گردیده 
كه برای آینده ی شــركت افق درخشان و چشم اندازی 
بسیار روشــن متصور باشــیم. به گفته ی وی در كنار 
كنتــرل صدور بیمه نامه های رشــته ی  ثالث، افزایش 
سهم رشته ی بیمه ی بدنه در سال 97 نیز جزء تدابیر 
موثر مدیریت بود كه با شــدت و قدرت در سال 98 نیز 
پیگیری خواهد شد به گفته ی دكتر محمدی، حق بیمه 

ی تولیدی شركت از 1318 سال 96 با حدود 40 درصد 
رشد به 1819 سال 97 رسیده است و همین  استمرار 
و اجرائی شدن برنامه های مدون مدیریتی باعث گردیده 
كه مفتخرا« مدیریت ارشد اعالم دارد در همین بازه چهار 
ماهه گذشته ی سال 98 با یك رشد 54 درصدی نسبت 
به ســال 97 بیش از فروش پیش بینی شــده ی خود 
را محقــق كرده ایم . به گفته ی این مدیر پاك دســت 
بازار ســرمایه ی كشور،  دكترین و تمركز اصلی شركت 
بر ســودآوری بهینه و فروش بیمه های با حاشیه سود 

مناســب می باشــد تا فزونی گرفتن سهم بازارو حضور 
پررنگ در رشته های بیمه ای با حاشیه سود پایین.  مدیر 
عامل در ادامه همچنین  با اعالم اینكه با تالش مجدانه 
اركان مجموعه از ضرر جدا شــده و به سود نشسته ایم 
اضافه نمود در صورت های مالی 3 ماهه ی ما نیز اثرات 
عملكرد مثبت اركان مجموعه به خوبی هویدا می باشد و 
بسیار امید داریم با ادامه حركت در این بسترجذاب جزء 
ممتازین فعالیت های بیمه ای در سال پیش رو باشیم.

به گفته ی داریوش محمدی ، مدیریت ارشــد مجموعه 
اعتقاد راسخ دارد آنچه گذشته است تجربه ای است برای 
آنچه پیش روست و از همین روست كه با درس گرفتن 
و عبرت از برنامه ها و اتفاقات سالهای پیشین، مجموعه 
توانســته است سهم گم شده ی خود را از بازار، ضرر70 
میلیاردی، نقدینگی كم و بدهی های زیاد و انباشــته، 
توانگری پایین و هزار و یك مشكل دیگر را رفع كرده و 
با افزایش منابع، كاهش بدهی ها، بازیابی جایگاه شركت 
در بازار، بازگرداندن سهم بازار از دست رفته امیدوارانه به 
حفظ كیفیت فروش خود و ارزش آفرینی و ســودآوری 
برای ذینفعان خود نگاهی جدی تر و توجه اساســی تر 
نموده تا بتواند به نتایجی درخشــان دســت یابد. دكتر 
محمدی از روز قبول كسوت مدیرعاملی با تیم مدیریت 
متخصص جدید خود توانســت با تدوین یك نقشه راه 
تحول برای بیمه ی میهــن و تنظیم برنامه های كوتاه 
مدت، میان مدت  و بلند مدت در جهت سیاست گذاری 
فروش مهم ترین قدمها را بردارد به طوری كه منطبق با 
سیاست های به روز و با ساماندهی وضع موجود در ابتدا 
و تقویت و تحكیم زیر ســاختها در ادامه و برنامه ریزی 
برای توسعه و شــكوفایی بیمه ی میهن  توانست برای 
موفقیت شركت بهترین خط مسیرحركتی  را مشخص 
سازد. بودجه ریزی عملیاتی با روش نوین به صورت پویا 
و پارامتریك كه برای اولین بار مشــخص میكند كه در 
هرشــعبه ای و در هر رشته ای به چه میزان باید فروش 
پذیرد، تحلیل مشــتریان مهم و خوشه بندی مشتریان 
برای جلــب حداكثری رضایت مندی آنان، محاســبه 
ی دقیق شــاخص ها و كمیت های مهم دیگری مانند 
ضریب تركیبی و IBNR، ترویج فرهنگ ســودمحوری 
به جای ســهم محوری در شركت به طوری كه اولویت 
بــا فروش دارای مثبت مانده و ســودآفرین نســبت به 
فروش دارای حاشــیه سود پایین باشــد از راهكارهای 
دیگری در بیمه میهن بوده اســت كه با دقت و وسواس 
این سكاندار، برای نهایی شدن آن تالش مجدانه گردید.
به گواه كارشناسان بیمه ای  و نظر صاحبنظران بورس 
و بازار ســرمایه كشــور پایش روزانه و مستمر فعالیتها، 
پشــتیبانی و برنامه ریزی در جهت فروش برای گذر از 
روزهای سخت و تشكیل ستاد راهبردی فروش در عالی 
ترین ســطح اجرایی شركت و ایجاد یك دبیرخانه برای 
آن باعث گردید كه در كنار داشــبورد مدیریتی و صرف 
فعل خواستن شركت بتواند برای ذینفعان خود توفیقات 
مناسبی حاصل كند. همچنین تعیین تكلیف پروژه ی 
آســایش بعد از ســالها بین بیمه میهن و بنیاد مسكن 

شتابان به سوی نقشه راه تحول
دکترین داریوش محمدی برای تعالی میهن

دکتر داریوش محمدی :  چابك سازی 
بازار  منابع انســانی ، توجه جدی به 
آی تی و فن آوری و توســعه بازار در 
رشته های ســود ده بیمه ای از اهم 
برنامه های ما برای سال آتی می باشد.
نســبت های ســوددهی در گزارش 
های ســه ماهه اول ســال 98 نشان 
از راه روشــنی دارد کــه در آن مهم 
دهیم. مــی  مســیر  ادامه  قدرت  با 
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انقالب اسالمی كه با رعایت صد در صدی منافع و صالح 
ذینفعان صورت پذیرفته است، افزایش سرمایه شركت، 
پرداخت خســارت های ســنواتی به خصوص خسارت 
هــای ثالث، فروش امالك و اموال مازاد در جهت تامین 
نقدینگــی برای فعالیت های مولد از دیگر اقدامات مهم 
كادر اجرایی شركت در سال مالی مورد گزارش بوده است.

داریوش  محمدی كه یكی از مســلحان علم و عمل در 
بازار ســرمایه و متخصصان صنعت بیمه كشــور بوده و 
در بیمه های خصوصــی و دولتی  نقش خوش خدمت 
داشــته در ادامه و در بخش دیگری از گزارش مبسوط 
خــود در توضیحاتی  با اعالم اینكــه طرح مهرانه كه با 
همكاری بانك قرض الحســنه مهر كلید خورده طرحی 
منحصر بفرد بوده كه با پوشــش حداقل 38 هزار نفری 
یك پرتفوی مناسب برای شركت حاصل میسازد اضافه 
كرد دركنار این موارد اشــراف بخــش فنی برای عقد 
قراردادها از جمله قراردادهای بســته شده اتكایی برای 
پوشــش حوادث طبیعی كه باعث ســودآفرینی موثر 
مجموعه خواهد گشــت موجبات ترقی و پیشــرفت دو 
چندان مجموعه شده اســت. قابل توجه آنكه در حالی 
كه سیل و زلزله در سال گذشته بسیاری از شركت های 
بیمه را به خاطر عدم اشراف فنی و بالطبع خسارت های 
زیاد با هزینه های فراوان دچار مشــكل  ســاخته بود .
بیمه میهن بواســطه ی تســلط بخش فنی خود و اخذ 
قرارداد پوشش اتكایی 90 درصد در بهمن 97 توانست 
كه خســارت های پیش آمده در ســیل های لرستان و 
خوزستان را به خوبی مدیریت را پوشش دهد  به طوری 
كه این پرداخت خسارت ها تاثیر آنچنانی بر صورت های 
مالی آن نداشته باشد كه این خود شاهكاری از مدیران 
فنی و ارشد شركت میباشد كه به خوبی هم فرصت ها 
را شــناخته و هم تهدیدها را درك كــرده و می كنند. 
مدیر عامل بیمه میهن  در بخش پایانی گزارش خود به 
تشریح برنامه های آتی خود و مجموعه تحت مدیریتش 
پرداخت و اضافه كرد:  ساماندهی شبكه فروش، بازاریابی 
موثر، باال بردن راندمان فرآیندها و فعالیت های شــبكه 
صدور وخسارت، و ساماندهی حوزه های سرمایه گذاری 
مالی - اقتصادی و به روز رســانی  فن آوری اطالعات از 
مهم ترین رویكردهای ما در سال 98 خواهد بود. شایان 
ذكر اســت توجه و اهتمام اساسی این مدیریت ارشد به 
ارتقای ســطح دانش كاركنان و نمایندگان با برگزاری 
دوره های آموزشــی بازدید، بازبینی و سركشی به  كلیه 
ی شعب و نمایندگی ها در چهارگوشه ی كشور، تجمیع 
یك كادر قوی و متخصص در بخش های مختلف برای 
بیمــه ی میهن و باور به كار علمی و عملی باعث شــد 
بیمه ی میهن كه كمتر كارشناســی در سالهای پیش 
برای طلوع دوباره آن باور داشــت امروزه موفقیت های 
حاصلــه ی آن با این مدیریت جدید چراغ راهی شــود 
روشــن جهت روشنایی بخش به ادامه مسیر. خدا قوت.
عملكرد و اهم فعالیت های شرکت در سال 1397 

شركت بیمه میهن طی سال مورد گزارش در همه رشته 
های بیمه ای رایج در كشــور فعال بوده و حق بیمه ی 

صادره ای بالغ بر 1/819 میلیارد كسب خسارتی بالغ بر 
1/558 میلیارد ریال به زیان دیدگان پرداخت نموده است.

اهم فعالیتهای شرکت به شرح ذیل می باشد:
مراحل افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات 
حل شــده سهامداران انجام و مجمع فوق العاده افزایش 
ســرمایه در تاریخ 1396/11/28 برگزار و سهامداران با 
افزایش سرمایه از مبلغ 802/922 میلیون ریال به مبلغ 
1،500،000 میلیون ریال موافقت و تصویب نموده اند، 
كه در تاریخ 1397/05/14 پذیره نویسی عمومی پایان 
یافت و فرایند افزایش سرمایه مذكور تكمیل گردید. و در 
تاریخ 1397/08/30 به تایید اداره ثبت شركتها رسیده 
است كه سرمایه شــركت به 1/500/000 میلیون ریال 
متشكل از 1/500/000/000 سهم 1/000 ریالی افزایش 

یافته است.
پرداخت عمده خسارتهای سنواتی:

پرداخت عمده خســارت ها به ویژه خســارتهای معوق 
رشته شــخص ثالث یكی از مشكالتی است كه شركت 
درســنوات گذشته وسال 1397 با آن درگیر بوده است.

درســال 1397 با توجه به حجم باالی ادعای خسارت 
در این رشــته واحكام صادره از ســوی مراجع قضائی 
سعی گردید خسارتهای بیمه گذاران اولویت بندی شده 
وبخش عمده ای از آنها در این ســال پرداخت گرددكه 
موجبات افزایش نسبت وضریب خسارت رشته شخص 
ثالث را فراهم نموده اســت در این راســتا سعی گردید 
ضمن پرداخت خســارت در سال 1397 وجلب رضایت 
زیان دیدگان ذخیره خســارت معوق وریسك منقضی 
نشــده در حسابها برای جبران باقی مانده خسارت زیان 
دیدگان در حسابهای شــركت منظور گردد تا با برنامه 
ریزی وجذب نقدینگی در سال 1398 در مورد پرداخت 
آنها اقدام شود.پرداخت خسارت در سایر رشته های بیمه 
ای از جمله رشته درمان و مسئولیت از دیگر موارد مهم 

خسارتی شركت در سال 1397 است می باشد.
- فروش امالک مازاد:

باتوجــه بــه مصوبه هیــات مدیــره درمــورد تامین 
نقدینگــی از محــل فروش امــالك مازاد تعــدادی از 
امالك شــركت در تهــران وشهرســتانهای مختلف به 
فروش رفته اســت كه اثــرات مالی آن در یادداشــت 
شــماره 12 صورتهــای مالــی افشــاء شــده اســت

- رونمایی طرح عمر و سرمایه گذاری هما:
باتوجه به نیاز شــركت به توسعه فروش در رشته های 
بیمــه ای پربازده و با ریســك بلند مدت شــركت در 
رشته بیمه های زندگی نســبت به طراحی محصوالت 
جدیــد بیمه ای اقدام نموده كــه یكی از آنها طرح هما 
)هــم میهن امیدوار (اســت كه تركیبــی از بیمه های 
عمر وســرمایه گذاری وبیمه های درمان تكمیلی است.

برنامه های آتی هیات مدیره : 
هیات مدیره شــركت بیمه میهن به عنــوان امانت دار 
ســهامداران گرامی وبه منظور حفظ وحراست از ثروت 
ســهامداران از یك ســو و با درنظرگرفتن منافع بیمه 
گذاران وســایر ذینفعان از ســوی دیگر ، مصمم است 

نســبت به اصالح و بهبود وضعیت شــركت با توســعه 
فعالیت وفروش هدفمند و جذب نقدینگی در كنار كسب 
سود منطقی اقدام نماید.در این راستا برنامه هایی برای 
سال 1397 وسالهای بعدی در نظر گرفته شده است كه 
ضمن توسعه فعالیت بیمه ای وسرمایه گذاری با درنظر 
گرفتن اصول مدیریت ریســك ومنافع ومصالح شركت 
به نحوی اقدام شــود كه ابتــدا از تولید زیان جلوگیری 
شــده وبه تدریج زیان انباشته شــركت در سنوات آتی 
مســتهلك گردد .برنامه های شرح ذیل از جمله برنامه 
های محوری هیات مدیره برای ســال آینده هســتند:
- اصالح سطح توانگری براساس صورتهای مالی سال 1397

- ارایه خدمات ســریع و باكیفیت)سرعت بخشیدن به 
فرآیند های صدور و پرداخت خسارت( به منظور افزایش 

ورسوب نقدینگی
- بهره گیری از روشــهای نوین بازاریابی و تبلیغات اثر 

بخش در سطح كشور
- پیاده ســازی نظام جامع مدیریت ریســك وكنترل 
داخلــی در ســطح شــعب ونمایندگی های كشــور 
- مدیریــت دانــش وآمــوزش كاركنــان ونمایندگان 
-  جذب نمایندگی در سراســر كشور وانعقاد قرارداد با 

كارگزاران بیمه ای 
-  توســعه وتوانمند سازی شــبكه فروش و پایش آنان 
-  حضــور فعــال در كنسرســیوم هــای بیمــه ای 

-  عقد قرارداد با شركتهای اتكایی مطرح 
زندگــی  بیمــه  محصــوالت  فــروش  توســعه    -
-  احیای نام تجاری شــركت در بازار كسب وكار بیمه 
-  بهینه سازی تركیب پرتفو وجذب بیمه نامه های سود آور 
-  ایجــاد انگیزه و وفادار نمــودن كاركنان و نمایندگان 
- ترویج فرهنگ مدیریت ریســك درشركت وسرلوحه 
قــراردادن منافــع بیمــه ای درمعامــالت بیمــه ای 

-  اصالح ساختار سازمانی شركت 
- تهیــه و تكمیــل و بــروز رســانی آییــن نامه های 
مــورد نیاز شــركت در بخــش های فنــی ومدیریتی 
-  اصالح آیین نامه حدود اختیارات شعب و واحدهای فنی 
-  فعالیــت بیشــتر كمیتــه های حاكمیت شــركتی 
موضــوع آییــن نامه 93 مصــوب شــورای عالی بیمه 
برای اعمال حاكمیت شــركتی مناســب در شــركت

-  تهیه برنامه راهبردی شــركت از سال1398 تا پایان 
1400 )سه ساله( 

- پیگیري جدي پرونده هاي حقوقي و ریكاوري شركت
-  تفویض اختیار صدور وخسارت به شعب ونمایندگی 
برای افزایش چاالكی شركت ورقابت موثر در بازار بیمه
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مجمــع عمومی عادی ســالیانه شــركت داروســازي كاســپین  )ســهامی عام( مورخ 
1398/04/02 در محــل مجموعــه فرهنگــي ورزشــي تــالش تشــكیل گردیــد. 
در این مجمع كه با حضور 78/67 درصد ســهامداران حقیقــی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای دكتر پویا فرهت بود، كه جنابان محسن صفاجو و علي اصغري 
در مقــام نظار اول و دوم و آقای بهزاد شــكوري به عنــوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامــه 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 معامالت 
مشــمول ماده 129 با تقسیم سود 3/710 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

دكتر افشین وهاب زاده سكاندار مجموعه در بخشی از گزارش خود با اعالم اینكه مشكالت 
صادراتی ناشی از تحریم باعث شد سیاست و تمركز اصلی ما 
بر فروش داخلی و تامین نیــاز داروی مردم میهن عزیزمان 
قرار گیرد افزود فضای تحریم بسیاری از فرایندهای ما را در 
تامین مواد اولیه دچار مشــكل ساخت ولی توانستیم با اخذ 
تصمیم های مناســبی از آن گذر كنیم. وهــاب زاده كه از 
پاكدســتان و با تجربه این بازار ســرمایه كشور می باشد در 
ادامه با اعالم اینكه اكثر محصوالت ما تزریقی اســت اضافه 
كردعالوه بر محصوالت جدیدی كه در سه سال اخیر تولید 
شده با افتخار اعالم می دارم كه 5 محصول جدید نیز در راه 
است. در ادامه كسب و تمدید ایزوهای 14001 - 18001 - 
9001 و برگزیده ســازمان حمایت از مصرف كننده، صنعت 
سبز و جایزه استقامت ملی از جمله افتخارات و دستاوردهای 
دیگر این مجموعه بوده كه به سمع و نظر سهامداران حاضر 
رسید. اهتمام جدی به نوسازی و بازسازی واحدها در جهت 
توسعه بازار، اخذ برگ قطعی مالیاتی تا پایان سال 95 و تهاتر 
مالیات عملكرد سال 96 و افزایش اخذ حد اعتباری از بانكها 

دیگر اخبار خوش اعالمی به ذینفعان مجموعه بود كه در این مجمع ساالنه اعالم گردید.
کالمي با سهامدار

با عرض ســالم و احترام، بدینوســیه ضمن اعالم تشــكر از حضور تمامــی نمایندگان 
محترم سهامدار شــركت در جلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه سال مالی منتهی به 
1397/12/29 شــركت داروسازی كاسپین تامین)سهامی عام(، به پیوست خالصه نتایج 
فعالیت ها و عملكرد بخش های مختلف شــركت كه حاصل زحمات شبانه روزی، تالش 
و همت كلیه همكاران و كاركنان دلســوز بوده اســت را جهت استحضار تقدیم می دارد.
در طی ســال گذشته كاركنان شركت در چهارچوب سیاست های تعیین شده در برنامه 
استراتژیك و همچنین در راستای تحقق پذیری كلیه مبانی و اصول متداول و شناخته شده 
مدیریتی، تحت راهبری منسجم و علمی مدیریت عامل شركت، تشریك مساعی نموده و 
با همیاری و همكاری بســیار ارزنده و قابل تقدیر در اعتالی هر چه بیشــتر امور محوله و 
توسعه فعالیت های شركت گام های بسیار مؤثری را برداشته اند هر یك از كاركنان بصورت 
منفرد و جمعی (در مواقع نیاز به انجام كار تیمی) در اجرای برنامه های تدوین شده توسط 
مدیریت ارشــد شركت و همچنین در اجرای مصوبات هیات مدیره ، نقش آفرینی نموده 
اند. هیات مدیره با ابراز قدردانی و اعالم خوشوقتی از نتایج بدست آمده از تالش صمیمانه
كلیه كاركنان صادق، مؤمن و متعهد شــركت، صورت های مالی سال كه شامل ترازنامه، 
صورت حســاب ســود و زیان، صورت سود و زیان انباشته و حساب گردش وجوه نقد می 
باشــد را به همراه كلیــه اطالعات ضمیمه در گزارش مالی بانضمــام این گزارش تقدیم 
داشته، بررسی و تصویب آنان را از مجمع عمومی محترم سهامداران درخواست می نماید.
قطعاً اجرای تصمیمات منطقی، علمی و كارای مدیریتی مرهون همیاری ها، كمك های بی 
شائبه و از همه مهمتر تعامالت سازنده تمامی دست اندركاران علی الخصوص نمایندگان 
محترم ســهامداران، هیات مدیره و مدیران اجرایی و میانی بوده است كه در شكوفایی و 

تعالی شــركت و همچنین اصالح ســاختارهای فعالیتی و شاخص های مالی و مدیریتی 
هر یك نقش های ســازنده ای را ایفا نموده اند. حضور شــركت در بــورس اوراق بهادار، 
تالش جهت افزایش فروش از طریق افزایش ســهم محصــوالت قدیم و ارائه محصوالت 
جدید و مدیریت هزینه ها علیرغم مشكالت نقدینگی، حضور مستمر و پیشنهادات سازنده 
اعضای هیات مدیره در جلســات ماهیانه، تالش بی وقفه مدیریت در ایجاد و اصالح زیر 
ســاختارهای فعالیتی و دقت نظر مدیران میانی در اجــرای كارآمد فعالیت ها، تماماً در 
بوجود آوردن تغییرات اساســی در شاخص ها و كســب نتایج رضایت بخش، تأثیر گذار 
بوده كه امید اســت مورد توجه و رضایت نمایندگان سهامداران محترم شركت خصوصا 
ســهامداران اصلی كه از میلیون ها نفر بیمه شده محترم تشكیل گردیده اند، قرار گیرد.

وضعیت عملكرد شرکت:
تولید شركت در ســال مال جاري 30 درصد نسبت به سال قبل كاهش یافته كه عمدتا 
ناشی از بحران مالی در اواسط سال جهت تامین مالی خریدها 
و نیز برخی از تحریم هاي خارجی بود لكن با نزدیكتر شدن 
به پایان ســال با افزایش وصــول مطالبات و ایجاد نقدینگی 
مناسب نســبت به خرید مواد اولیه اقدامات اساسی صورت 
پذیرفت كه منجر به افزایش تولید در شــش ماهه دوم سال 
گردیــد و از طرفی براي ســال مالی پیــش رو نیز برخی از 
اقالم مهم خریــداري گردید. از طرفی دوره وصول مطالبات 
نسبت به سال قبل 18 روز كاهش یافته كه ناشی از تسریع 
در وصــول مطالبات بوده و همیــن امر منجر به كاهش 11 
درصدي هزینه هاي مالی شــده است از طرفی دوره گردش 
كاال در ســال جــاري 110 روز بوده كه نســبت به ســال

قبل 4 روز افزایش یافته لكن دوره گردش عملیات در ســال 
جاري با كاهش 14 روز نســبت به ســال قبل به 377 روز 
رسیده است. در سال مالی مورد گزارش با توجه به اخذ قیمت 
هاي فروش مناســب و نیز مدیریت مناسب هزینه ها سود 
خالص نســبت به ســال قبل 61 درصد افزایش یافته است.

جایگاه شرکت در صنعت:
شــركت داروسازی كاسپین تامین به عنوان اولین تولید كننده آمپول كشور و همچنین 
با توجه به توان بــاالی تولید محصوالت تخصصی یكی از تامین كنندگان مهم داروهای 

بیمارستانی می باشد. 
رتبه شركت داروسازی كاسپین تامین در بین كل تولیدكنندگان :14

دستاوردها:
- دریافت تقدیرنامه اشتهار به كیفیت دو ستاره در جایزه ملی غذا و دارو برای اشكال دارویی آمپول 
- دریافت تقدیرنامه اشتهار به كیفیت یك ستاره در جایزه ملی غذا و دارو برای شكل دارویی پماد 

- دریافت گواهینامه GMP از كشور اوگاندا
- اخذ گواهینامه رعایت حقوق مصرف كنندگان در سطح كشور 

- دریافت گواهینامه واحد صنعت سبز از كمیته انتخاب صنعت و خدمات سبز 
- اخذ جایزه استقامت ملی در تولید و خدمات 

18001 ISO . ISO9001 .14001 ISO به روز آوری گواهینامه های -
برنامه های آینده شرکت:

- راه انداری خط ســرنگ از پیش پرشــده درراســتای افزایش توان تولید اشكال دارویی
 GMP تكمیل و راه اندازی پروژه 5 خط آمپول و انتقال خطوط به محل جدید مطابق الزامات -

- راه اندازی دستگاه آبسازی كریست
- بهبود GMP نیمه جامدات

- بهره گیری از پتانســیل شركتهای همكاردرتولید سایر اشــكال دارویی ارطریق تولید 
قراردادی تكمیل سبد محصوالت

- پذیرش تولید قراردادی به منظورتكمیل ظرفیت خطوط خالی - ورود به عرصه داروهای 
گیاهی - تكمیل اشكال دارویی تزریقی

لج
 خ
دی
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ما پاسخگوی کیفی محصوالت خود هستیم
تقسیم سود 3/710 ریالی در مجمع داروسازی کاسپین
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مجمع عمومی عادی سالیانه شــركت  بیمه البرز )سهامی عام( مورخ 1398/04/24 در 
محل قانونی این شركت تشكیل گردید. 

در این مجمع كه با حضور 87/7 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای  سیدمحمدرضا میري لواساني بود، كه جنابان عباس مرادپور  و منوچهر كبیري 
در مقام نظار اول و دوم و آقای   امیرساسان ترابي زاده 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 حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشمول ماده 129 با تقســیم سود 120 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

به گفته دكتر رسول تاجدار بیمه البرز در شصتمین سال خدمت رساني خود و در همه 
ســال هاي فعالیت خود با توســعه همه جانبه در زمینه تربیت نیروی انسانی كارآمد، 
اســتفاده از فناوري هاي نوین و توسعه خدمات و گسترش شبكه فروش، عملكرد قابل 
قبولی داشــته اســت كه این موفقیت ها در ســایه لطف خداوند و سخت كوشي، تعهد 
كاری و ســالمت رفتار كاركنان و شــبكه فروش شریف شــركت به دست آمده است.

بنــا بــه  اعــالم مدیر عامــل مجموعــه در ایــن میان مهــم ترین ویژگی شــركت 
بیمــه البــرز كه وجــه تمایز آن بــا شــركت های دیگر اســت پرداخت بــه موقع و 
 دقیق خســارت بــه بیمه گــزاران زیان دیده خــود بوده و بــه همین خاطــر همواره 
بــه عنــوان مشــتری مدارترین شــركت بیمــه انتخــاب و معرفــی شــده اســت.
موفقیت هــاي بیمــه البرز در خدمت رســانی به هموطنان عزیز در شــرایط ســخت 
تحریــم ها و عهدشــكني دشــمنان و محرومیت هاي ایجاد شــده علیه كشــورمان 
نیــز قابــل توجه بــوده كــه از آن جملــه می تــوان به پرداخت خســارت كشــتی 
ســانچی، پرداخت خســارت سریع و دقیق خســارت به هموطنان آســیب دیده زلزله 
اســتان های غربی كشــور و پرداخت خسارت به شــركت دام و طیور ایران اشاره كرد.

دكتر تاجدار در بخش دیگری از گزارش خود به مجمع نشــینان با اعالم اینكه مواجهه 
هوشمندانه و متعهدانه با مشــكالت موجود اقتصادی و استفاده از همه توانمندي ها و 
امكانات شركت،  ارایه بهترین خدمات بیمه ای و پاسداری مجدانه ازمنافع همه ذی نفعان 
شركت بیمه البرز دكترین اصلی ما  در این مجموعه قدیمی و خوشنام بوده است اضافه 
كرد :اعتماد مردم و مشتریان شریف بیمه البرز در كنار حمایت های مسئوالن، پشتوانه 
حركت و تالش كاركنان سخت كوش بیمه البرز بوده  كه با تكیه بر این سرمایه های عظیم 
نگاه ما به آینده، نگاهی امیدوارانه می باشد و در این رسالت مهم برای ارایه خدمات بهتر 
و گسترده تر به هموطنان شریفمان ، من و دیگر اركان شركت تمام توان خود را به كار 
خواهیم بســت تا بتوانیم بهترین ها را برای سهامداران و ذینفعان خود حاصل سازیم .
شــایان ذكر اســت  براســاس گزارش هیــات مدیره، شــركت بیمه البرز در ســال 
مالــی گذشــته 25 هــزار و 672 میلیــارد و 915 میلیــون ریال حق بیمــه تولید و 
19 هــزار و 372 میلیــارد و 523 میلیــون ریــال خســارت پرداخت كرده اســت .

شــایان ذكر است شــركت بیمه البرز 10 ســال اســت كه حضور در بورس تهران را 
تجربه كرده و طبق آمارهای رســمی بازدهی ســهام این شركت بیمه ای در طول یك 
دهه حضور در بازار ســهام به 455 درصد می رســد.  به تعبیــری واضح تر بیمه البرز 
ســاالنه حدود 46 درصد بازدهی به ســهامدار خود داده اســت، چیزی بیش از 2 برابر 
ســود ســپرده بانكی.  میزان ســرمایه گذاری های بیمه البرز در بورس در سال 97 به 
5900 میلیارد ریال افزایش یافت. همچنین از مجموع ســاختمان های خریداری شده 
از ابتدا تا امروز 7600 میلیارد ریال ارزش افزوده برای شــركت ایجاد شده است و بیمه 
البــرز 6500 میلیارد ریال ســپرده بانكی دارد. در عین حال آمارهای پنج ســاله اخیر 
بیمه مركزی ایران از عملكرد شــركت های بیمه نشــان می دهــد، حق بیمه تولیدی 
بیمه البرز با ســهم 2/ 6 درصدی از بازار، از ســال 92 تا پایان 96 روند صعودی داشته 
اســت به طوری كه حق بیمه تولیدی این شــركت از 9 میلیــارد و 7 میلیون ریال در 
ســال 92 به 21 میلیارد و 497 میلیون ریال در پایان ســال مالی 96 رســیده است .
اجــازه میخواهیــم از حرمت نهی ســكانداران ارشــد مجموعه پرافتخــار بیمه البرز 
بــه ایــن پیرمطبوعاتی و بچه هــا و مدیریت فرهیختــه روابط عمومی كــه در تهیه 
و تنظیم این گزارش ما را یاری رســاندند نهایت قدردانی و تشــكر را داشــته باشیم .

اهداف عملیاتی شرکت براي سال 1398 
- رشد میانگین پرتفوي شركت به میزان 14/3 درصد و براساس تركیب برنامه عملیاتي 

كه تدوین و ابالغ مي شود؛ 
- كســب درآمد از محل سرمایه گذاري ها به میزان 1/5 درصد بیشتر از میانگین وزني 
نرخ سود یكساله سپرده هاي بانكي و بازدهي سازمان بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس 
)ســپردهاي بانكي 60 درصد، بورس و فرابورس 40 درصد، تركیب و ظرفیت مشخص 

شده در آیین نامه 60 شوراي عالي بیمه(؛
-  ارتقــاء دانــش و مهــارت كاري كاركنــان و نماینــدگان از طریق اجــراي برنامه 
هــاي آموزشــي بر اســاس نیازســنجي هــاي آموزشــي و ســر فصل هــاي زیر:

- برگزاري دوره هاي آموزشي عمومي و بدو خدمت؛ 
-  برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي؛ 
- برگزاري دوره هاي آموزشي مدیریتي؛ 

-  برگــزاري دوره هــاي آموزشــي مرتبط با بازاریابــي و فروش ویژه شــبكه فروش. 
- پایــش و نظــارت بــر عملكــرد بیمــه گــري شــبكه فــروش بــه شــرح زیر: 
- افزایش 10 درصدي میانگین بازدید مجتمع ها و شعب از نمایندگان تحت سرپرستي؛ 
- نظــارت بر عملكرد بیمه اي بر حســب برنامه هر مدیریت در گروه رشــته مربوطه؛ 
- اخذ گواهینامه هاي استاندارد رسیدگي به شكایات و پایش و سنجش رضایت مشتریان 
سیاســت های شــركت برای رســیدن بــه اهــداف عملیاتی بــرای ســال 1398:

1- افزایش تعداد نمایندگان تا سقف مجوزهاي اعالم شده توسط بیمه مركزي ج.ا.ایران؛ 
2- اجراي مكانیزم درجه بندي نمایندگان و به تبع آن پاالیش نمایندگان با عملكرد ضعیف؛ 
3- تخصیص منابع الزم براي ســرمایه گذاري در امالك ، بورس و ســپرده هاي بانكي؛
4- افزایــش میزان اختیار و تصمیم گیري در ســطح واحدهاي اجرایي به منظور روان 

سازي و تسریع در ارائه خدمات؛ 
5- اجراي سیاست » برون سپاري تدریجي ارزیابي خسارت متناسب با توانایي ارزیابان 

خسارت داراي مجوز«؛  
6- افزایش و گســترش بهره مندي از فن آوري هاي دیجیتالي براي تســهیل در ارائه 
خدمات از جمله اعالم خســارت، درخواســت خرید بیمه نامــه و پرداخت حق بیمه؛ 
7- تــداوم در تبلیغــات رســانه اي و میداني با رویكرد برندســازي و اطالع رســاني

مأموریت و چشم انداز شرکت
فعالیت شــركت هاي بیمه اي، در مكانیزم انتقال ریســك و تبعات آن از بیمه گذار به 
بیمه گر خالصه مي شــودكه نتیجه آن كاهش نگرانــي و ایجاد امنیت و آرامش خاطر 
براي مردم اســت. مأموریت،چشــم انداز و اهداف راهبردي شــركت عبارت اســت از :

مأموریت شرکت:
تأمیــن منافع ذینفعــان از طریق ارائــه خدمات بیمه اي و ســرمایه گــذاري بهینه

چشم انداز شرکت:
حضور پایدار و مؤثر در بازار بیمه کشور

اهداف راهبردی شرکت
1- حفــظ و ارتقــاي وضعیــت توانگــري )پشــتوانه مالــي و تخصص حرفــه اي( 
و مانــدگاري )حضــور همیشــگي در صنعــت بیمــه و اقتصــاد كشــور از طریــق 
مشــتري مــداري، مدیریــت علمــي، افزایــش بهــره وري و كارآیــي( شــركت؛
بازدهــي؛ حداكثــر  حفــظ  ضمــن  مــداري  مشــتري  الگــوي  انتخــاب   -2
3- حفظ منافع ذینفعان با بكارگیري كارآمد ذخایر فني و اندوخته ها در بازار پول و سرمایه ؛
4- تنوع بخشــي به پوشــش هــاي بیمه اي و ایجــاد آمادگي در جهــت اجراي آن؛
5- حضور فعال در بازار رقابتي بیمه، ضمن احتراز از رقابت ناســالم وغیرمنطقي با رقبا؛

6- بهبود و افزایش مداوم بهره وري منابع.
در این راســتا شــركت بیمه البرز تالش نموده منابع انســاني شایسته را به كار گیرد و 
به صورت مداوم آنها را تحت آموزشــهاي حرفه اي و تخصصي قرار دهد و با گســترش 
شــبكه فروش ،ضریب دسترســي افــراد جامعه به خدمــات خــود را افزایش دهد و 
ســریعترین شیوه هاي خدمت رساني و استفاده از فن آوري هاي نوین در ارائه خدمات 
به مشــتریان را بــه كار گیرد تا عالوه بر تحقق هدف كالن مشــتري مداري، به انتظار 
مردم اهمیت داده و مســئولیت اجتماعي و فرهنگي خود را در قبال جامعه انجام دهد.
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پایبند و استوار در مسیر 60 سالگی
بیمه البرز ، مشتری مدارترین شرکت بیمه
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت تولید مواد اولیه دارویی البرزبالك )سهامی 
عام( مورخ 1398/04/13 در محل بازار چارســو،طبقه 7- ســالن شــماره 1  برگزار گردید.

در این مجمع كه با حضور 45/77 سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده 
ســازمان بورس و اوراق بهادار و حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع بر 
عهده آقای  اكبر برندگي بود كه جنابان فرشــید مرادي و مصطفي ظهیر در مقام نظار اول 

و دوم و آقای حســام معصوم پور عســكري 
به عنــوان دبیر مجمــع انتخــاب گردیدند.
در ادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع 
مربوط بــه 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 مالــی و تنفیذ معامالت 
مشــمول ماده 129 به كار خــود پایان دادند.
مدیریت ارشد شــركت در گزارش جامع خود 
با اشــاره به دكترین مجموعه مبنی بر تامین 
مواد اولیه دارویی تصریح كرد در سال گذشته 

و بواســطه شرایط ســخت تحریم فضای كار و تهیه و واردات آن دچار مشكل های اساسی 
گشــت. هرچند كاهش حداقلی در میزان تولید نســبت به سال گذشته نیز بواسطه همین 
تحریم های سخت ســال 1397 و مشكل در ارســال ارز جهت خرید مواد اولیه بوده است.
ولی به گفته دكتر ســجادی مدیرفرهیختــه صنعت دارویی البرز بالك در ســه گروه آنتی 
بیوتیك، اســتروئیدی و عمومی بیش از 60 درصد از ســهم كل بازار فروش را پوشش داده 
اســت. وی افزود با حجــم فروش 112 هزار كیلوگــرم، برای مواد دارویــی جزو برترین ها 
بوده ایم. شــایان ذكر اســت رشــد فروش 37 درصدی در كنار افزایش 290 درصدی سود 
عملیاتی باعث شــد كه شــركت بتواند برای ذینفعان خود نسبت به سال گذشته یك رشد 
اعجــاب انگیز 229 درصدی ســود ببیند كه این نشــان از ســودآوری و ارزش آفرینی تیم 
یكدست مدیریت خوب و كاربلد البرز بالك بوده و نویدبخش گذر به روزهای بهتر می باشد.
حســابهای شــفاف و پاك البرزبالك كه توســط خبره ترین تیم مالــی زیرمجموعه های 
گروه ســرمایه گذاری البرز هر ســاله به مجمع ســاالنه و ســهامداران عزیز می شــود نیز 
همبــاره از نقاط قوت و تمایز این شــركت پایه و مادر در تولید داروی كشــور می باشــد. 
مرور وضعیت و تحوالت صنعت دارو، جایگاه و عملكرد شرکت در دوره مالی مورد 

گزارش
بــا توجــه به رهنمودهــای رهبر معظــم انقالب كــه ســال 1397 را ســال »حمایت از 
كاالی ایرانــی« نام گــذاری نموده بودند؛ لــذا سیاســت گذاری و برنامه ریزی های اقتصادی 
شــركت بر مبنای پیاده سازی ســازوكارهایی پیشرو و ترســیم فضای نوین كسب وكار در 
جهت خنثی ســازی كارشكنی های دشــمنان نظام و انقالب، به بار نشــاندن ظرفیت های 
بالاســتفاده تولید، بهره گیــری از ظرفیت های موجود، رشــد فرصت های شــغلی، تثبیت 
نظام اقتصادی كشــور و همســویی و هماهنگی با اهداف و انتظارات مدیــران و برنامه ریزان 
شــركت گروه ســرمایه گذاری البرز، گروه دارویــی بركت، پایه ریزی و پیاده ســازی گردید.
در ســال جــاری با تدابیر مدیران و تصمیم ســازان شــركت گــروه ســرمایه گذاری البرز 
وگــروه دارویــی بركــت و  تالش بی شــائبه مســئوالن و مدیــران اجرایی شــركت البرز 
بالــك، ســازوكارهایی در راســتای دســتیابی بــه اهداف تعیین شــده در پیــش گرفته 
شــد. این فعالیت هــا در حوزه های كالن به شــرح زیر تدویــن و اجرایی گردیده اســت؛

- تمدید GMP خطوط تولید
- تاكید و تمركز بر استراتژی فروش طبق بودجه مصوب

- توسعه محصوالت جدید
- اصالح ساختار حقوق و دستمزد و تدوین آیین نامه ذیربط

- انجام اصالحات در جهت شفافیت صورتهای مالی
- دریافت مجوز افزایش سرمایه شركت

- كاهش قیمت خرید و باال بردن قدرت چانه زنی با فروشندگان
- پیگیری قانونی و حقوقی مربوط به پرونده تفاوت نرخ ارز بانك كارآفرین

- بهینه نمودن فرایند وصول مطالبات و متعاقبا كاهش دوره وصول مطالبات
- دریافت مجوز بسته بندی محصوالت آرایشی 

و بهداشتی از سازمان غذا و دارو
- اخذ عنوان دانش بنیان تولیدی نوع 2 صنعتی 

برای شركت
- دریافت گواهی تعالی و پیشرفت

- دریافت گواهی نامه تولید و تجاری ســازی 
 Prilligy وToprol XI

وضعیت معامالت و قیمت سهام
در   1393/08/03 تاریــخ  در  شــركت 
فرابــورس ایــارن در گــروه صنعــت مــواد 
و محصــوالت دارویــی و زیرگــروه تولیــد 
داروهای شــیمیایی و گیاهی بــا نماد دبالك 
درج شــده و ســهام آن برای اولین بار در تاریخ 1393/12/19 مورد معامله قرار گرفته است.

جایگاه شرکت در صنعت
شــركت البرز بالك در زمینــه واردات و تولید مــواد اولیه دارویی به عنــوان یكی از منابع 
مهــم تولید برخی از اقالم اســتراتژیك مواد اولیــه دارو و تكمیل زنجیره خلــق ارزش در 
صنعت دارو می باشــد و با تولید بیــش از 28 قلم از مواد پایه و اساســی مورد نیاز صنعت 
دارویی كشــور نقش بســزایی را ایفا می كند. شــركت البرز بالك در بین شركت های فعال 
در ایــن صنعــت با حجم فــروش تقریبی معادل 112 هــزار كیلوگرم، برای مــواد دارویی 
زیر جزء برترینهای صنعت به شــمار می آید. همچنین ســهم فــروش محصوالت مختلف 
ایــن شــركت از كل بازار داخلــی در تاریــخ 1397/12/29 به میزان 6 درصد بوده اســت.

تعالی سازمانی
 * شركت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالك در سومین سال در جایزه تعالی سازمانی سطح گواهی 
نامه شركت نموده است و جلسه ارزیابی آن نیز در تاریخ 1397/09/14 برگزار گردیده است.
و همچنیــن شــركت در جایــزه اهتمــام بــه كیفیت )ســازمان غــذا و دارو( شــركت 
نمــوده و در جلســه ارزیابــی نیــز در تاریــخ 1397/08/05 صــورت گرفتــه اســت.
جلسه فوق به حضور ارزیابیان دبیر تعالی سازمانی، مدیرعامل و مدیران شركت برگزار گردید.

اهم برنامه های آینده شرکت؛
اطالعات مربوط به برنامه های شركت در سال مالی جاری و سال آینده به شرح زیر می باشد؛

-  بهره برداری از پلنت B  - افزایش سرمایه جهت بهبود شرایط مالی شركت
- افزایش منابع خرید - تمدید گواهی GMP برای خطوط تولیدی شركت

- اخــذ تســهیالت ارزان قیمــت جهــت تامین هزینه هــای تولیــد و خرید مــواد اولیه
- بهینه سازی خطوط تولید و افزایش راندمان تولید - زمینه سازی برای توسعه پایدار شركت 

درزمینه فروش و سودآوری - توسعه جغرافیایی بازار )توسعه داخلی و توسعه صادراتی(
اقدامات شاخص واحد مالی در سال 97

- انتقال امور مالی به محل كارخانه ساوه - پرداخت جرایم دیركرد تسهیالت ریالی و بروز رسانی 
تسهیالت - تسویه بیش از 58/000 میلیون ریال تسهیالت ریالی

- اخذ مصوبه ارزی به میزان 15/000 میلیون ریال
- اصالح ساختار مالی درخصوص رویه های فروش و محاسبات بهای تمام شده

- ارتقاء نرم افزار از همكاران سیستم به راهكاران
- تامیــن ســرمایه در گردش بدون اخذ تســهیالت بــه میــزان 300/000 میلیون ریال

- اصالح ساختار پرسنل مالی 
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برای تکمیل زنجیره خلق ارزش در صنعت دارو
البرزبالک، منبع تولید اقالم استراتژیک مواد اولیه دارویی کشور
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بی رقیب در کیفیت و نوآوری
افزایش 471 درصدی سرمایه شرکت نفت سپاهان مصوب مجمع گرفت

ثبت رکورد بیشترین میزان حجم فروش در نفت سپاهان
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شركت نفت سپاهان در سال گذشته، با ثبت ركورد بیشترین میزان حجم فروش داخلی در 
ادوار گذشــته، موفق به ثبت فروش 100 هزار تن انــواع محصوالت روغن موتوری در داخل 
كشور شــد كه منجر به كسب ســهم 18 درصدی از بازار داخلی محصوالت روانكار گردید. 
همچنین براساس نتایج بیست و یكمین ســال رتبه بندی شركت های ایرانی شركت نفت 
سپاهان با 23 رتبه ارتقا نسبت به سال قبل، جز 100 شركت برتر كشور و در رتبه 67 قرار دارد.

مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه شــركت نفــت ســپاهان )ســهامی عام( مــورخ 
1398/04/24 در محــل مركــز همایــش هــاي بیــن المللــي رازي تشــكیل گردید. 
در این مجمع كه با حضور 81/06 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت 
مجمع برعهده آقای  مســعود بهزادپور بــود، كه جنابان علي كریمي و محمدرضا عزیزي در 
مقــام نظــار اول و دوم و آقای  محمد علیمحمدي به عنــوان 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 معامالت 
مشــمول ماده 129 با تقسیم ســود 4/200 ریال به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.
همچنین مجمع فوق العاده شركت نیز با دستور جلسه افزایش سرمایه در حدود ساعت 11 
تشكیل شد و در این مجمع نیز افزایش 471 درصدی سرمایه شركت از محل سود انباشته مصوب 
گردید. بر این اساس سرمایه شركت از 105 میلیارد تومان به 600 میلیارد تومان افزایش یافت.

مهندس عباس بنی شــریف مدیر عامل توانمند و به نام مجموعه در گزارش مبســوطی كه 
به ســمع و نظر سهامداران رســید با بیان اینكه نفت سپاهان از پیشگامان و پیشتازان تولید 
و عرضه روغن و روانكاوها در كشــور عزیزمان و منطقه بوده و دارای پتانســیل باالیی برای 
نقش آفرینی موثرتر میباشــد اضافه نمود شــركت از آغاز تأســیس به موازات تولید روغن 
موتورهای دیزلــی و بنزینی، با برآورد ظرفیت تقاضای داخلی اقــدام به صادرات روغن پایه 
اكستراكت و اسالك واكس مازاد تولیدی نمود كه خود این بهترین تصمیم و نشـــانه درایت 
و شنـاخت بازارهای داخلی و بین المللی بوده است. بنا به گزارش سكاندار مجموعه در سال 
مالی گذشته نفت ســپاهان به عنوان بزرگ ترین تامین كننده روغن پایه گروه یك و دارای 
یك سبد محصوالت مناسب توانســت هم در بعد فروش داخلی و خارجی موفق عمل كند.
مهندس بنی شریف در فرازی دیگر از گزارش خود به مجمع نشینان با تصریح این نكته كه 
كاهش خام فروشــی،تبدیل بخشــی از روغن های پایه به محصوالت با ارزش افزود باالتر و 
كسب اهداف بلندمدت ترسیمی برای روغن موتور اسپیدی در فضای شدید رقابتی سال 97 و 
تنگناهای ناشی از تحریم اقدامات مهمی صورت پذیرفته است اضافه نمود با توجه به برنامه های 
ترسیمی خود هم شاهد افزایش سهم خود از بازار روانكارها بوده ایم و هم از پتانسیل و نقاط 
قوت متعدد مجموعه از جمله كیفیت باالی محصوالت، نیروی انسانی متخصص و فن آوری روز، 
نزدیكی به منبع خوراك پاالیشگاه اصفهان، اعتبار برند خود و ... در جهت ارتقای سودآفرینی 
و ارزش آفرینی برای ســهامداران و ذینفعان خود بهترین اســتفاده هــا را برده و می بریم.

صــادرات محصــوالت پاالیــش شــده، اجــرای پــروژه لجســتیك پایانــه بندرعباس 
و اجــرای مجدانــه طــرح هــای پیــش روی بــا ارزش اقتصــادی بــاال برنامــه هــای 
آتــی مجموعــه بود كه توســط ســكاندار شــركت بــه اطالع مجمع نشــینان رســید.

در كنار افزایش قیمت سهم در سال مالی گذشته شاهد آن بودیم كه با افزایش و جهش 3 برابری 
سود در سال 97 مدیریت شركت توانست كارنامه ای درخشان و ممتاز را برای ذینفعان خود حاصل 
سازد كه این توفیقات حاصل و میسر نبود جز در سایه تدبیر و درایت مدیران صف وسكاندار شركت.
 مدیرعامــل شــركت نفت ســپاهان در بخش دیگری از گــزارش خود با اشــاره به میزان 
مطالبات ارزی شســپا از شــركت نفت دگفت: رقم ریالی طلب از شركت نفت 130میلیارد 
تومــان، معادل 126میلیــون دالربوده و هرچند متاســفانه در اینخصــوص هیچ مداركی 
نداشــتیم لكن باتالش همكاران توانستیم مستندســازی كرده و به اداره دارایی ارائه دهیم.

وی بــا تاكید بــر این نكته كه ایــن مطالبات برای ســالها قبل از ورود شــركت به بورس 
بــوده اســت اضافه نمــود رعایــت صددرصدی صرفــه و صــالح مجموعــه و ذینفعان 

دكتریــن اصلــی مــا در طول خدمــت در این شــركت بزرگ بــوده و بــرای احقاق حق 
و اعــاده آن مــن و مجموعــه تحت مدیریتــم از هیچ تالش فــرو نگذار نخواهیــم كرد .
مهندس بنی شریف، همچنین درخصوص سایر بدهكاران این شركت با بیان اینكه این گروه از بدهكاران 
یا هویت مشخصی ندارند یا در خارج از كشور به سر می برند، خبرداد: این بدهكاران، اگر نیایند و طلب 
شركت را ندهند باید در نهادهای نظارتی پاسخگو باشند و از راه قانون با ایشان برخورد خواهد شد.
وی، با بیان اینكه محصوالت را اعتباری فروخته ایم اما به دلیل نداشتن تضامین نتوانسته ایم 
طلبمان را دریافت كنیم. خطاب به ســهامداران اطمینان داد، مدیریان ارشد مجدانه پیگیر 
مطالبات شــركت هســتند. از مهمترین موارد دیگر اعالمی میتوان به موارد زیر اشاره كرد : 
18 درصد ســهم بازار داخلی روانكار در اختیار شركت میباشد،بهره برداری از كارخانه پارافین 
ســازی 2 در اشتهارد صورت پذیرفته است ، وصول 120 میلیارد ریال از مطالبات سنواتی و 
اینكه عمده لوبكات دریافتی در 5 ماه پایانی ســال با نرخ هر كیلو 34،471 ریال بوده اســت.

همچنین یكی از پروژه های دیگر شــركت تاســیس مخزن 35 هزارتنی بوده كه 12 درصد 
پیشــرفت داشــته و طی 18 ماه آتی به بهره برداری خواهد رسید. نرخ محصوالت صادراتی 
شــركت بین 540 تا 570 دالربوده و ضریب مصرف لوبكات در روغن پایه 90درصد اســت.
مدیر كاربلد و كاردان صنعت كشوردر بخش پایانی گزارش خود درباره دالیل افزایش سرمایه گفت: 
دلیل افزایش سرمایه، خرید 5/2 درصد ازسهام پاالیشگاه نفت اصفهان و تجهیز خط تولید پركن 
اتوماتیك است. 7/4درصد به ازای هر سهم افزایش سرمایه صورت می گیرد. وی افزود:سرمایه 
شــركت از محل سود انباشته 1میلیارد و 50میلیون تومان است كه از 105میلیارد تومان به 
600میلیارد تومان می رسد. تایید حسابهای شفاف و پاك مالیه و مرد صادق شماره یك مالی 
شركت ،تعامل مدیریت روابط عمومی دلسوز و تالشگر با اهل رسانه و حرمت نهی به اصحاب قلم و 
میهمانان توسط میزبانان شایسته شركت پرافتخار نفت سپاهان از نكات پررنگی بود كه حیفمان 
آمد ذكر نگردد. شایان ذكر است كه مهندس عباس بنی شریف كه ازمدیران و مسئولین شناخته 
شده و بزرگان صنعت كشور میباشد پیش از این در مقام های ریاست هیات مدیره  شركت نفت 
سپاهان ،مدیرعاملی هلدینگ مالی صبا نفت و معاونت مالی شركت سرمایه گذاری اهداف و...
توانسته است با راهكارها و سیاستهای تدوین واجرایی شده اش منشاء خدمات گسترده گردد .

عملكرد شركت، میزان دســتیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم در سال 1397 
شــركت نفت ســپاهان ســال مالی منتهی بــه 29 اســفند 1397 را با درآمــدی بالغ بر 
30/581/245 میلیون ریال سپری نمود كه این عدد شامل فروش خالص 636/361 تن انواع 
محصوالت داخلی و صادراتی می باشــد. رشــد عملكرد شركت در سال مورد گزارش نسبت 
به ســال 1396 ،درمورد ســود عملیاتی، ســود قبل از مالیات و سود خالص، به ترتیب 138 
درصد ، 179 درصد و 206 درصد می باشــد كه جزییات آن در ادامه تشــریح شــده است. 
در ســال مورد گزارش فروش شــركت در داخل كشــور معادل مقــدار 245/758 تن انواع 
محصوالت، با ارزشــی در حــدود 13/067/347 میلیون ریال و در خارج از كشــور معادل با 
390/603 تــن انواع محصوالت، با ارزشــی بالغ بر 17/516/898 میلیون ریال بوده اســت.

برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی
 در حوزه تولید و فروش، استفاده حداكثری از ظرفیت تولید و فروش در بازارهای داخلی و صادرات 
محصوالت پاالیش شده جز برنامه های اصلی می باشد. همچنین در حوزه توسعه و نوآوری، شركت 
نفت سپاهان توجه خود را به مطالعه و بررسی های اقتصادی طرح های توسعه شركت معطوف 
نموده كه حاصل این مطالعات طرح های پیش روی شركت با ارزش افزوده اقتصادی باال خواهد بود.
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مجمع عمومی عادی سالیانه شركت توسعه صنایع بهشهر )سهامی عام( مورخ 1398/04/25 
در محل  سالن سپهر واقع در مركز همایش هاي بین المللي هتل ارم تشكیل گردید.  در 
این مجمع كه با حضور 74/98 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای ولي اله حاجي پور بود، كه خانم الهام خلیلي و مهرداد فصیحي در 
مقام نظار اول و دوم و آقای علیرضا فاطمي  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 حسابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشــینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشــمول ماده 129 با تقسیم سود 150 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

در این مراسم پس از اعالم دستور جلسه توسط دكتر حاجی پور معاونت امور شركت ها 
و جانشــین مدیر عامل شركت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی دكتر نادر جعفریوسفی  
مدیــر عامل و نائب رئیس هیــات مدیره به ارائه گزارش هیئت مدیــره و اهم اقدامات 
صورت گرفته و نتایج حاصله طی یك ســال گذشته پرداخت. وی ارتقاء جایگاه شركت 

در بازار پول و ســرمایه و همچنین ارتقاء 
ارزش هــای شــركت را از اهــداف كالن 
اســتراتژیك شــركت عنوان نمود. دكتر 
یوسفی در بخش دیگر گزارش هیئت مدیره 
به استراتژی های شركت از منظرهای مالی، 
مشتریان و ذینفعان، فرآیندهای داخلی و 
دانش و یادگیری اشاره نموده كه می توان 
بهینه سازی مدیریت منابع و مصارف، حفظ 
و صیانت از سرمایه مشتریان، توسعه نگرش 
مدیریت آینده نگر و بهبود فرهنگ سازمانی 
را از مهم ترین این اســتراتژی ها بر اساس 
كارت امتیــازی متــوازن )BSC( نام برد. 
نائــب رئیــس و مدیرعامــل شــركت در 
فعالیت یك ســاله خود  ادامــه گــزارش 

و همكارانــش به بیان دســتاوردها و اهــم فعالیت های كسب شــده پرداخته و حضور 
قدرتمنــد این شــركت در عرصه كســب وكار در جهــت كمك به توســعه و آبادانی 
ایران اســالمی در كنار ســودآوری مطلوب را رســالت صنایع بهشــهر عنــوان نمود.
دكتر یوســفی دســتاوردهای مجموعه تحــت مدیریت خود را این چنیــن بیان نمود:
1.رشد فزاینده بازدهی عملیاتی شركت های شوینده از طریق مدیریت خرید بهینه مواد 
اولیه و مدیریت تخفیفات و عرضه در بازار. در این بخش پاكسان با 244 درصد، گلتاش با 
91 درصد، ساینا با 124 درصد، مروارید هامون با 728 درصد، آلی شیمی قم با 198 درصد، 
مدیریت یاران توسعه بهشــهر با 727 درصد باالترین بازدهی سود خالص را داشته اند.

2.كســب رتبــه اول در گــروه محصــوالت صنایع غذایــی و آشــامیدنی در بین 30 
گــروه صنعتــی و 100 شــركت برتــر ایران از ســوی ســازمان مدیریــت صنعتی.
3.رشد بی سابقه NAV هر سهم شركت كه ناشی از مدیریت بهینه پرتفوی شركت اصلی 

و شركت های تابعه می باشد.
4.احیای مجدد شركت صنایع بسته بندی ایران پس از 15 سال زیان دهی و ایجاد بازدهی و 
سود عملیاتی و همچنین رفع مشكالت عدیده مالیاتی، بیمه ای و استمهال تسهیالت شركت.
5.پیاده ســازی سیســتم بررســی بودجــه شــركت های تابعــه در كمیتــه بودجه

6.پایش مستمر ماهیانه تحقق بودجه شركت ها
7.بررســی دقیق عملكرد دوره ای شــركت ها ازنظر تولید و فــروش، منابع و مصارف، 
ســود و زیان، گــردش منابع انســانی، گــردش حســاب های دریافتی، تســهیالت، 
اقــالم عمــده خریــد، در جهت اطــالع به موقع از عملكــرد و تصمیمات شــركت ها

8.تشكیل كمیته های تخصصی
9.مدیریت برندینگ و توسعه بازار

10.تمركز بر تحقیق و توسعه
11.نظارت بر جلسات و مصوبات هیات مدیره شركت ها

مدیرعامل شــركت توسعه صنایع بهشــهر در بخش دیگر گزارش هیئت مدیره به ارائه 

عملكرد شركت های تابعه پرداخت و برنامه های آتی شركت متبوع خود را تقویت مكانیزم 
های تأمین مالی، بهینه سازی مدیریت منابع و مصارف، ارتقاء شفافیت فعالیت شركت، 
افزایش بازده دارایی ها تداوم و پایداری در سودآوری افزایش خالص دارایی های شركت، 
بهبود ارتباط با مشــتریان، توسعه و بهینه سازی مستمر سبد پرتفوی، كنترل و راهبری 
استراتژیك شركت های زیرمجموعه، ارزیابی عملكرد بودجه شركت ها، بهینه سازی ساختار 
منابع مالی، افزایش بهره وری سرمایه، افزایش هم افزایی بین شركت های تابعه، برنامه ریزی 
جامع سازمانی، افزایش و بهبود اعتبار برند و نام تجاری در بازار، افزایش سطح اتوماسیون 
فرآیندهای سازمان، بهینه سازی مهارت های كاركنان و بهبود فرهنگ سازمانی را عنوان نمود.
شركت های زیرمجموعه توسعه صنایع بهشهر نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 167 
درصدی و افزایش ســرمایه 298 میلیارد تومانی از محل سودانباشته و تجدید ارزیابی 
را تجربه كردند كه این امر افزایش قیمت ســهام شــركت های گروه را در پی داشــت.
دكتر نادر جعفر یوسفی مدیرعامل شركت توسعه صنایع بشهر در مجمع عمومی عادی 
ســالیانه این شــركت، با اعالم این نكته كه : در سال مالی 97 سود خالص شركت های 
زیرمجموعه وبهشــهر با رشد قابل توجه ای مواجه شد افزود  برخی از شركت های زیان 
ده پس از ســال ها به ســوددهی رسیدند.

وی با بیان اینكه این شــركت ها نسبت به 
مدت مشــابه سال قبل رشد 167 درصدی 
را تجربه كردند، ادامه داد: در شــركت های 
 298 ســرمایه  افزایــش  زیرمجموعــه 
میلیاردتومانی از محل سودانباشته و تجدید 
ارزیابی نیز انجام شــد كه پس از آن قیمت 
سهام شــركت های گروه نیز افزایش یافت.
دكتر یوســفی با اشــاره به اینكه سیستم 
بررسی بودجه شركت های تابعه در كمیته 
بودجه به صــورت ماهانه پایش مســتمر 
می شــود، افرود: عملكرد دوره ای شركت ها 
از نظــر تولید و فــروش، منابع و مصارف و 
سودو زیان به صورت دقیق بررسی می شود.

پیام هیات مدیره
ضمن عرض سالم و احترام حضور سروران گرامی و سهامداران محترم، بسیار خرسندیم كه 
پس از یك سال تالش و فعالیت با یاری و عنایت خداوند متعال مجالی دوباره یافتیم تا كارنامه 
تالشگران گروه توسعه صنایع بهشهر )سهامی عام( را باری دیگر تقدیم حضورتان نماییم.
مفتخریم تا اعالم نماییم كه در حضور محدودیت ها و شــرایط نامطلوب اقتصادی حاكم 
بر صنایع گوناگون در كشور عزیزمان با اتكال به خداوند منان و همراهی و حمایت شما 
سهامداران گرانقدر و نیز از اراده استوار گروهی و با تالش جمعی، ضمن نگاه به مسئولیت های 
خطیر اجتماعی و انسانی توانسته ایم ارزش آفرینی برای تمامی ذینفعان را از اندیشه به 
عمل محقق كرده و شــرایطی را فراهم آوریم تا در راستای اجرای برنامه های عملیاتی و 
استراتژیك شركت گام نهاده و با بهره گیری از تخصص، انعطاف پذیری فكری و درك صحیح 
مدیران اجرایی مجموعه از شــرایط موجود به ایفای تعهدات مان جامع عمل بپوشانیم.
در ســالی كه گذشــت شــركت توســعه صنایع بهشــهر )ســهامی عام( با توكل بر 
خداونــد متعــال، كار تیمــی، مســئولیت پذیری و انجام درســت كار درســت و در 
ســایه همراهــی ســهامداران، ضمن مدیریــت برنامه های فــروش و ایجــاد درآمد، 
كنتــرل و كاهــش هزینه های تولید در مجموعــه و مدیریت منابع انســانی، همچون 
ســال های گذشته موفق شــد تا به اهداف مالی و عملیاتی شــركت در قالب بودجه و 
برنماه های از پیش تدوین شــده، دســت یافتــه و رضایت ســهامداران را جلب كند.
اینك ضمن تشــكر از ســهامداران محترم كه با اعتماد و همراهی خود دســتیابی به 
اهداف شــركت را در سال گذشته میسر ساختند، تالش خواهیم كرد تا در سال 1398 
نیــز با تكیه بر الطاف الهی و با پشــتوانه نیروهای مدیریتــی در مجموعه، امین اعتماد 
همگان بودهو در ســایه تعهد و تالش شــاهد ادامه مســیر رو به رشد شركت و امین 
منافع و رضایتمندی ذینفعان باشــیم. اطمینان خواهیم داد كه شــركت توسعه صنایع 
بهشــهر همواره خــود را مفتخر و متعهد بــه رعایت ضوابط و مقــررات و نیز ملزم به 
حفظ و صیانت منافع تمامی ذینفعان دانســته و ایــن راه را با جدیت ادامه خواهد داد.

رشد قابل توجه در سودآوری
شرکت توسعه صنایع بهشهر و یک گام به پیش

مدیریتی فرهیخته که تعهد و تخصص را معنا کرد
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شرکت توسعه صنایع بهشهر
شــركت توســعه صنایع بهشــهر هلدینگی اســت از واحدهای بازرگانــی، صنعتی و 
تولیدی كه فعالیت آنها در رشــته های مختلف صنعت شــوینده، صنعت غذایی، صنعت 
ســاختمان، بانك و بیمه، بســته بندی و چاپ و توزیع و پخش گســترده شــده است. 
فعالیت های بازرگانی گروه صنایع بهشهر در سال 1323 با تاسیس شركت سهامی بازرگانی 
آرین )سهامی خاص(، نخستین شركت بازرگانی وابسته به هلدینگ آغاز شد و سپس در 
ســال 1330 فعالیت های تولیدی خود را آغاز كرد و در سال 1353 در بورس اوراق بهادار 

تهران پذیرفته شد.
با وقوع انقالب اسالمی در سال 1357 شركت توسعه صنایع بهشهر تحت پوشش سازمان 
صنایع ملی ایران قرار گرفت و نهایتا پس از یك دوره 24 ســاله در تاریخ 08/11/1370 
ســهام این شــركت به عنوان اولین تجربه خصوصی ســازی به عموم مردم واگذار شد و 
مجددا بخش خصوصی عهده دار مالكیت و مدیریت شــركت توســعه صنایع بهشهر شد.

از سال 1370 شركت ضمن ادامه فعالیت های خود مشاركت 38 درصدی در تاسیس اولین 
بانك خصوصی كشور به نام بانك اقتصاد نوین را می توان به عنوان نقطه عطف فعالیت در این 
دوره نام برد و در سال 1390 با تملك بخش عمده سهام شركت توسط بانك ملی ایران و تعلق 
اكثریت هیات مدیره به وی عمال مدیریت شركت تحت نظارت بانك ملی ایران قرار گرفت.

افزایش سرمایه 
در راستای بخشــنامه 139/97/200 مورخ 1397/10/12 سازمان امور مالیاتی به منظور 
بهره مندی از معافیت مالیاتی شركت های بورسی و نیز استراتژی حفظ بخشی از نقدینگی 
شركت های تحت پوشش، مطالبه افزایش سرمایه شركت ها در موارد ذیل در دستور كار قرار گرفت.
1- حفــظ و افزایش تــوان نقدیگی 2- عــدم دریافت وام 3- كاهــش هزینه های مالی  
4-افزایش ســرمایه و اصالح ساختار مالی  5- استفاده از معافیت های مالیاتی 6- ارتقای 
اعتبارســنجی و تغییر نگرش سیستم بانكی به شركت 7- برخورداری از شرایط و مزایای 
قانونی 8- حداكثر اســتفاده از توان تولیدی 9- جبران بخشــی از مخارج سرمایه گذاری 
شــده  10- تامین ســرمایه برای طرح های توســعه ای 11- ارتقای توان رقابتی شركت
در سال 97 افزایش سرمایه در 5 شركت زیر از محل سودانباشته و تجدید ارزیابی دارایی ها انجام شد. 
میــزان کل افزایش ســرمایه: جمــع كل افزایــش ســرمایه شــركت ها بالغ بر 
2،984 میلیــارد ریــال بــوده كه مبلــغ 1،290 میلیارد ریــال از محل سودانباشــته 
و مبلــغ 1،694 میلیــارد ریــال از محــل تجدیــد ارزیابــی دارایی هــا تامین شــد.
میــزان معافیــت مالیاتی: میــزان بهره منــدی از معافیــت مالیاتی ناشــی از افزایش 
ســرمایه از محل سودانباشــته بالغ بر 191 میلیارد ریال بوده كه در ســال 97 و 98 به 
ســود شــركت ها افزوده خواهد شــد. همچنین شــركت بســته بندی ایران با افزایش 
ســرمایه از محــل تجدید ارزیابــی دارایی ها ضمن برخــورداری از معافیــت مالیاتی با 
انجم افزایش ســرمایه از شــمول ماده 141 اصالحیه قانون تجارت خارج شــده اســت. 

ترکیب سرمایه گذاری ها 
میــزان كل افزایــش ســرمایه: جمــع كل افزایــش ســرمایه شــركت ها بالــغ بــر 
2،984 میلیــارد ریــال بــوده كه مبلــغ 1،290 میلیارد ریــال از محل سودانباشــته 
و مبلــغ 1،694 میلیــارد ریــال از محــل تجدیــد ارزیابــی دارایی هــا تامین شــد.
میــزان معافیــت مالیاتی: میــزان بهره منــدی از معافیــت مالیاتی ناشــی از افزایش 
ســرمایه از محل سودانباشــته بالغ بر 191 میلیارد ریال بوده كه در ســال 97 و 98 به 
ســود شــركت ها افزوده خواهد شــد. همچنین شــركت بســته بندی ایران با افزایش 
ســرمایه از محــل تجدید ارزیابــی دارایی ها ضمن برخــورداری از معافیــت مالیاتی با 
انجم افزایش ســرمایه از شــمول ماده 141 اصالحیه قانون تجارت خارج شــده اســت. 

سرمایه گذاری های شرکت:
بهداشتی و شوینده: شركت های مدیریــت صنعت شــوینده، پاكسان، گلتاش، ساینا، 

مروارید هامون، آلی شیمی قم، پاكسان ایروان
سرمایه گذاری: شركت های سرمایه گذاری گــروه صنایع بهشــهر ایران، سرمایه گذاری 

ساختمان توسعه صنایع بهشهر، مدیریت صنعت قند
بازرگانی: شركت های صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین، سرآمد صنایع بهشهر، بازرگانی 

نواندیشان اطلس ایرانیان
صنعت روغن: شركت های مارگارین، بهپاك

صنایع غذایی:  شركت های صنایع شیر ایران )پگاه( شكر شاهرود، قند نیشابور، زرین ذرت شاهرود
بانــك و بیمه: بانــك اقتصاد نوین، شــركت خدمــات بیمه ای پوشــش، بیمه نوین
توزیع و پخش: شركت های به پخش، به پخش داروی بهشهر، زرین پخش بهشهر، صنایع 

غذایی به پخش
IMI100 جایگاه شرکت بر اساس رتبه بندي صد شرکت برتر ایران

بیســت و یكم همایش رتبه بندي صد شــركت برتر ایران IMI100 توســط ســازمان 
مدیریت صنعتي در تاریخ 1397/11/09 در تهران برگزار شــد. این رتبه بندي كه 500 
شــركت بزرگ و تاثیرگذار در اقتصاد كشــور را معرفي میكند با هدف شناسایي جایگاه 
بنگاه هاي اقتصادي و گروه هاي صنعتي در رشــته هاي مختلف كســب و كار، براساس 
شاخص هاي هفتگانه اصلي: 1 .اندازه و رشد شركت 2 .سود آوري و عملكرد 3 .بهره وري 
در صنعت غذایي و آشــامیدني 4 .صادرات 5 .نقدینگي 6 .بدهي 7 .بازار و 35 شــاخص 
فرعــي مرتبط با آنها، گســترش رقابت بین فعالین اقتصادي و كمك به سیاســتگذاران 
اقتصادي كشــور را انجام میدهد. بر اساس شاخص هاي تعریف شده از سوي آن سازمان، 
در بین 31 گروه صنعتي و در گروه محصوالت غذایي و آشــامیدني، شــركت توســعه 
صنایع بهشــهر همانند سال گذشته، در ســال 1397 نیز رتبه اول را احراز نموده است.
از نظر شــاخص میــزان فروش در بین 31 گروه صنعتــي و در گروه محصوالت غذایي و 
آشــامیدني، شركت توسعه صنایع بهشــهر در گروه محصوالت غذایي و آشامیدني، رتبه 
اول )ســال گذشته رتبه اول( را احراز نموده اســت. از نظر شاخص بهره وري كل عوامل 
در بین 31 گروه صنعتي، شــركت مدیریت صنعت شــویند رتبه اول )سال گذشته رتبه 
دوم( ، شــركت گلتاش رتبه دوم )سال گذشته رتبه ســوم( و شركت صنعتي بهداشتي 
ســاینا در گروه محصوالت شــیمیایي و بهداشــتي رتبه پنجم )ســال گذشــته رتبه 
8 ( را احراز نموده اســت. شركت ســرمایه گذاري گروه توسعه ملي در فعالیتهاي چند 
رشــته اي از بین 10 شــركت برتر، رتبه 2) سال گذشــته رتبه 3 ( را احراز نموده است.
از نظر فروش در گروه محصوالت غذایي و آشــامیدني از بین 30 شرکت برتر: 
- شــركت توسعه صنایع بهشهر رتبه اول )سال گذشــته رتبه اول( را احراز نموده است. 
- شــركت صنعتــي بهپاك رتبه 5) ســال گذشــته رتبــه 6 ( را احراز نموده اســت.
- شــركت زرین ذرت شــاهرود رتبه 21) سال گذشــته رتبه 25 ( را احراز نموده است. 
- شــركت قند نیشــابور رتبه 22) ســال گذشــته رتبــه 29 (را احراز نموده اســت. 

- شركت شكر شاهرود رتبه 26 را احراز نموده است.
از نظر فروش در گروه محصوالت شــیمیایي و بهداشتي از بین 7 شرکت برتر: 
- شركت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر رتبه اول )سال گذشته رتبه 2 ( 

را احراز نموده است. 
- شــركت گلتــاش رتبــه 2) ســال گذشــته رتبــه 3 ( را احــراز نمــوده اســت. 
- شــركت صنایع بهداشــتي ساینا رتبه 5 ) سال گذشــته رتبه 8 ( را احراز نموده است.

درآمــد:   / فــروش  میــزان  نظــر  از  ایــران  برتــر  بنــدي صــد شــركت  رتبــه 
- شركت سرمایه گذاري گروه توسعه ملي رتبه 22) سال گذشته رتبه 26 ( را احراز كرده است. 
-  شــركت توسعه صنایع بهشهر رتبه 37) ســال گذشته رتبه 47 ( را احراز نموده است. 
- شــركت بــه پخــش رتبــه 83) ســال گذشــته رتبــه 89 ( را احراز نموده اســت. 
- شــركت صنعتــي بهپاك 119) ســال گذشــته رتبــه 165 (را احراز نموده اســت. 
- شركت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر رتبه 124) سال گذشته رتبه 137(

را احراز نموده است. 
- شركت بازرگاني نواندیشان اطلس ایرانیان رتبه 221) سال گذشته رتبه 391(را احراز نموده است. 
- شــركت گلتــاش رتبــه 225) ســال گذشــته رتبــه 236 (را احراز نموده اســت. 
- شركت به پخش داروي بهشهر رتبه 371) سال گذشته رتبه 302 ( را احراز نموده است. 
-  شــركت زرین ذرت شــاهرود رتبه 391) سال گذشته رتبه 418 (را احراز نموده است.

- شــركت قند نیشــابور رتبه 402) ســال گذشــته رتبه 498 (را احراز نموده اســت. 
- شركت صنایع بهداشتي ساینا رتبه 408) سال گذشته رتبه 431 (را احراز نموده است.
اســت. نمــوده  احــراز  را   432 رتبــه  شــاهرود  شــكر  شــركت   -

از نظر فروش در گروه توزیع و پخش از بین 12 شرکت برتر: 
- شــركت بــه پخــش رتبــه 3) ســال گذشــته رتبــه 8 (را احــراز نموده اســت. 
- شــركت به پخش داروي بهشهر رتبه 9) سال گذشــته رتبه 20( را احراز نموده است.
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شرکت کارت اعتباری ایران کیش بیست گرفت
پات ، پرطرفدارترین اپلیکیشن ایرانی

دانش بنیان شدن ایران کیش، حرکت در مسیر چشم انداز 20ساله کشور

بــه یــاد آوریم آن روزهــا كه نمره بیســت در كالس مــی گرفتیم بــا ذوق از كالس تا 
منزل یك ســره می دویدم تــا این خبر خوش را به چشــمان منتظر خانواده برســانیم 
ایــن مثال بــه یاد آوردم كه این شــركت با مدیریــت فهیم خود برای ســهامداران نمره 
بیســت آورده بــود و بدین خبر خــوش تا تحریریه پای كوبان و دســت افشــان رفتیم.
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت كارت اعتباری ایران كیش)سهامی عام( 
مــورخ 1398/03/25 در مجموعــه فرهنگــی تــالش )وزارت كار( برگــزار گردیــد.

در این مجمع كه با حضور 100 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای احســان مرادي بود، كه جنابان علیرضا كدیور و ســیدعلي جاللي نظري در 
مقــام نظار اول و دوم و آقای پیمان منعــم طبري  به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیــات 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 معامالت 
مشــمول ماده 129 و با تقسیم ســود 165 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

مهندس پیمان منعم طبری در ابتدا با مرور فعالیت ها و دستاوردهای 
شــركت ایران كیش، به ارائه آمار و ارقام عملكردی این شــركت و 
سهم بازار آن در بخش های مختلف پرداخت و گزارشی از درآمدها 
و هزینه ها و ســود شركت به اســتماع حاضرین در جلسه رساند.

مهندس طبری  با استناد به گزارش های شاپرك در سال 97، تاكید 
كرد: این شركت  امسال با توجه به گسترش ابزارهای اینترنتی و موبایلی 
و نیز با توجه به هزینه های باال در خصوص تامین ،توسعه و پشتیبانی 
از درگاههای كارتخوان شركت ایران كیش برای سال 98 در صدد 
توسعه بازار در بخش ابزارهای موبایلی و درگاه های اینترنتی است.

ضمن اینكه در تالش هســتیم با افزایش ضریــب نفوذ و افزایش 
اثربخشی دستگاههای كارتخوان درامدهای شركت را افزایش دهیم.
مدیریت شــركت ایران كیــش در فرازی دیگر از گــزارش خود به 
مجمع نشــینان با اعالم اینكه ایران كیش در ســال گذشته موفق 
شــده است 12هزار دســتگاه MPOS با برند »هم پات« را نصب 
و راه انــدازی كنــد كه تاكنــون بیش از یك میلیــون و 300 هزار 
تراكنش انجام داده اند افــزود ایران كیش در حال حاضر مالك 16 
درصد كارتخوان هــای فعال درایران اســت و از نظر تراكنش های 
شــاپركی با حدود 15 درصد، جایــگاه دوم را دارد و همچنین در 
زمینه تعداد در جایگاه پنجم با حدود 10 درصد تراكنش ها اســت.
مهنــدس طبــری در ادامه ســخنان خــود به پروژه مشــترك 
كارت اعتباری این شــركت با بانك تجارت اشــاره كرد  گفت: برند 
این فعالیت، آســان خریده است كه در حال حاضر 13 هزار كارت 
در این پروژه از ســوی ایران كیش صادر شــده و در سال گذشته 
تعداد تراكنش های این كارت ها به بیش از4 هزار عدد رسیده است.

بــه گفته ایــن مدیــر ارزشــمند، هزینــه رول كاغذ در ســال 
97 در ایران كیــش ماننــد دیگر شــركت های پرداخــت افزایش یافته كه میــزان آن تا 
ســه برابر بطــور میانگین برآورد می شــود. به گفتــه وی همچنین هزینــه كارتخوان ها 
بیــن یــك و نیم تــا دو برابــر افزایش یافته اســت و به همیــن دلیــل ایران كیش هم 
طــول كاغذهای رســید را كاهش داده اســت تا هزینه هــای كمتری را متقبل شــود.
مدیریت ایران كیش در مورد تعداد تراكنش های نرم افزار موبایلی »پات« هم گفت: این تعداد 
به صورت مرتب از فروردین تا اسفند افزایش یافته و در اسفندماه، تعداد تراكنش های »پات« 
به 35 میلیون رسیده است.به گفته مهندس طبری، ایران كیش در سال 98 به دنبال توسعه در 
زمینه درگاه های موبایل و اینترنتی است و به همین منظور معاونت كسب وكار در این شركت 
تاســیس شده است كه مسوولیت آن بررسی وضعیت بازار و همكاری با استارت آپ هاست.

وی در ادامــه از پــروژه هــای جدیــد این شــركت برای ســوداوری در ســال 98 خبر 
داد و اضافــه كــرد در همین زمینــه از امكانات و نســخه های جدیدتر در اپلیكیشــن 
پــات، رونمایی و گســترش صنــدوق های فروشــگاهی،عقد قــرارداد با فروشــگاههای 

زنجیــره ای بزرگ برای توســعه ضریب نفوذ كارتخوان های فروشــگاهی و نیز توســعه 
درگاههــای IPG  اقدامــات بســیار خوبی انجام و یا در حال اجرائی شــدن می باشــد.
سرپرســت ایران كیــش در ادامه افزود با اینكه از ســال 93 تا 96  تعــداد تراكنش های 
اینترنتی افزایش داشــته اما در ســال 97 نســبت به ســال 96 كاهش در تعداد تراكنش 
رخ داد كــه علــت این برنامه مبارزه بانك مركزی با ســایت های قمار در ســال گذشــته 
بود كه باعث شــده برخی از درگاه هایی كه مشــكلی هم نداشــتند دچار مســئله شوند.
وی همچنین به برنامه های آتی شركت ایران كیش برای سال جدید و افزایش سود خالص 
شــركت اشــاره كرد و تاكید كرد: امسال در حوزه اپلیكیشــن موبایلی با برند پات  برنامه 
های خوبی داریم و ســودآوری بسیار خوبی در این بخش را به سهامداران وعده می دهیم.

پیام هیات مدیره
تمــدن های نوین حاصل خرد جمعی و هم اندیشــی نخبگان جوامع بشریســت و تداوم 
آن در گرو نواندیشــی انســان های خردمند و پویایی همان جوامع است. لذا شاهدیم كه 
جهان امروز با ســرعتی شگفت انگیز به ســوی رشد و بالندگی می شتابد، رشدی همراه با 
پیچیدگی های روزافزون و متاثر از سیســتم های پویا و ســازگار با الگوهای دنیای مدرن 
كــه نتایج حیــرت آوری را خلق كرده و در ایــن بین تئوری های 
جدید و شــگرف در بخش های مختلف تكنولوژی شــكل گرفته 
اســت، تئوری هایی كه تــوان ذهنی اشــخاص حقیقی و تالش 
جمعی مدیران عالی شــركت ها را برای كســب جایگاه های برتر 
و باز هم برتر در دنیای توســعه یافته امروز به چالش می كشــند.
تردیدی نیســت كه تغییر در نگرش ها و لزوم تدوین و بكارگیری 
استراتژی تحول آفرین برگرفته از دانش و تجربه رهبران و مدیران 
هر شــركت، به همراه نگاه های رو به جلو و ایده های نوین اســت 
كــه می تواند برگ زرینی از یك كســب و كار موفق را در كارنامه 
اشخاص حقیقی و حقوقی نظاره كرد. با این چشم انداز برای ترسیم 
نقشــه راه صحیح و فرمول های دســتیابی به موفقیت، الزم است 
در گام اول نیم نگاهی تحلیلی به عملكرد گذشــته داشــته باشیم. 
بررسی فراز و فرودهای عملكردی و دستاوردهای شركت طی سال 
گذشــته در صنعت  پرداخت، كه موفقیت های بســیاری را در آن 
شــاهد بودیم و كســب افتخاراتی كه بی تردید تاییدی به عملكرد 
مطلوب و شایســته صاحبان ســرمایه ، مدیران ، كاركنان و همه 
شركای تجاری و همیاران عزیز و پرتالشمان بوده است كه در ادامه 
راه نیز با نگاهی امیدوار و دقیق به روزهای پیش رو و آینده شركت 
با توجه به ضرورت توسعه كسب و كارهای نوین رقم خواهد خورد.

یكی از ملزومات موفقیت در این مســیر بی تردید تغییر در نگرش 
سهامداران و صاحبان سرمایه شركت و لزوم استفاده از استراتژی های 
تحول آفرین با رعایت اولویت های موفقیت در مدیریت شركت ها در 
دنیای مدرون اســت این مهم با به كاربردن امكاناتی مانند استفاده 
صحیح از تكنولــوژی های جدید، بهره گیری از دانش های نوین و 
همچنین بكارگیری نیروهای كارآزموده و جوان برای دســتیابی به 
اهداف عالیه شركت در سال جاری كه همانا »تثبیت جایگاه ویژه شركت ایران كیش در صنعت 
پرداخت و نقش صنعت پرداخت در رونق تولید« می باشد، در افق پیش رو محقق خواهد شد.
در اینجا الزم می دانیم از همه ســهامداران حقوقی و حقیقی كــه در روزهای پرچالش و 
ســخت ســال مالی گذشــته با اعتماد و حمایت بی دریغ خود موجبات دلگرمی و تالش 
مضاعف مدیران و كاركنان شــركت را فراهم نموده اند نهایت تشــكر و قدردانی را داشته و 
بر خود مفروض می دانیم از همه اندیشــمندان همراه، مدیران صدوق و كاركنان پرتالش، 
همراهی نظامند شــركای تجاری و مشاركت جدی مشتریان ارزنده، كه موجبات توسعه و 
رشداقتصادی و ارتقای جایگاه برند شركت را فراهم نموده اند را بستانیم و بر آن ارج نهیم.
دوستان و سروران گرانقدر: برای دستیابی به موفقیت های روزافزون در سال جاری ، با اتكا 
بر الطاف خداوند متعال دست در دست هم و با استفاده از خرد جمعی ، پویایی و نواندیشی 
را سرلوحه كارمان قرار داده و اعتماد مشتریان گرانقدرمان را توشه راه می كنیم و بی تردید 
حالوت ناشــی از موفقیت های كســب شــده را در آینده نزدیك به اتفاق خواهیم چشید. 
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قرار نبــود به مجمع مهركام پارس بروم چون مدت ها بــود خبری جدید برای جامعه 
ســهام دار نمی داشــت و عالوه بر آن رخ بــه اهل مطبوع كمتر می گشــود. مدیران 
خــدوم مجموعه در حالیكه گوشــه ای از صنعــت ملی را این شــركت ارزش آفرین 
یدك می كشــد در عصر ارتباطات از روزنامه نگاران و خبرنگاران خواســتند و هدایت 
گر شــدند تا بیشــتر خبر رســانی گردد و جبران كار روابط عمومی شــركت گردد . 
بالحق كــه مهندس محمد حســین مهدی مدیرعامــل فرهیخته و توانمند شــركت 
را باید حمایت دوچندان كرد تا ســنگر خدمت رســانی را بیــش از پیش پاس بداریم.

مجمع عمومی عادی سالیانه شركت مهركام پارس )سهامی عام( مورخ 1398/04/05در 
محل ســالن همایش شركت محورسازان ایران خودرو تشــكیل گردید. در این مجمع 

كه با حضور 64/21 درصد ســهام و  ســهامداران حقیقی 
و حقوقی ، اعضــاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس 
و اوراق بهادار، حســابرس و بــازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاســت مجمع برعهده آقای مهدی مونسان بود، كه خانم 
مریم اسمعیلی و محســن بیرامی در مقام نظار اول و دوم 
و آقای محمدعلي عســكرلي  به عنوان دبیر مجمع انتخاب 
گردیدند. درادامه بــا قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع 
مربــوط به اهــم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال 
مالــی منتهی به 1397/12/29 و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بــازرس قانونــی، مجمع نشــینان با طنین 
صلــوات خــود ضمن  تصویــب صورتهای مالــی و تنفیذ 
معامالت مشــمول مــاده 129 به كار خود پایــان دادند.
مهندس مهــدوی در گزارش خود با اعــالم اینكه كاهش 
قیمت تمام شــده و ارائــه محصوالت با كیفیــت و ارتقاء 
دانــش از مهمترین برنامه های ما در ســال گذشــته بود 
اضافه كرد بهبود زنجیره تامین و لجســتیك، توسعه كیفی 
و تحویل به موقع از دســتاوردهایی بــود كه به جد دنبال 
آن بوده و به توضیحات بســیار خوبی نیز دســت یازیدیم.

مهندس مهــدوی پیرامون اهداف مدیریــت و راهبردهای 
مدیریــت برای دســتیابی به آن اهداف نیــز تصریح كرد:
- افزایش بیش از 10 درصدی میزان فروش نسبت به سال قبل
- كســب امتیاز عملكرد كیفی مطلوبتر نسبت به سال قبل
- كاهش زمان توقف خطوط مشــتری نسبت به سال قبل

- كاهــش ضایعــات و دوباره كاری  از اهداف كوتاه مدت ما در شــركت مهركام پارس 
بود كه باعث كاهش 70 درصدی ضایعات، مدت زمان توقف خطوط مشــتریان و دوباره 

كاری گردید.
- به گفته ی مدیریت با توجه به شرایط بوجود آمده در سال 97، مجددا ارزیابی عوامل 
محیطی داخلی و خارجی انجام گردید و پس از بررسی نتایج آن در جلسات شورای عالی 
استراتژی متشكل از مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، معاونین و مدیران مستقل، اركان جهت 
ساز، اهداف و استراتژی های سازمان از طریق خردجمعی تعیین و اولویت بندی گردید.

- بــر ایــن اســاس افزایش بهــره وری ســازمان و كســب حداكثــری رضایتمندی 
مشــتریان وســودآوری پایــدار نتایــج ثمربخش و اهداف ایــن برنامه ها می باشــد.

مهندس محمد حسین مهدوی در فرازی از گزارش خود با اشاره به فعالیت هایی كه در 
ســال پیش رو شركت بر آنها متمركز  میگردد اظهار كرد: برای اینكه حرف را به عمل 
تبدیل و شــرایط را برای بهبود فعالیت ها و تعالی فراهم كنیم، تغییر را با اصالحاتی در 
شــركت و افزایش توانایی هایمان آغاز خواهیم كرد. مدیرعامل افزود: سال گذشته سال 
بســیار سختی برای شــركت ایران خودرو و شركت های تولیدی گروه بود كه با درایت 
مدیریت محترم ارشــد گروه و با افزایش تولید به سرانجام رسید. شركت مهركام پارس 
نیز با بهینه كردن تولید، افزایش بهره وری و كاهش هزینه توانســت به فروش مطلوبی 
دست پیدا كند و سال آتی را با نگاه سودآوری، افزایش سهم MRP، كسب سهم قطعات 
خودروهای جدید و كسب ســهم صادراتی هدف گذاری نموده و به عنوان یك شركت 
مطمئــن ظرفیت های مهركام پارس را در خدمت گروه ایران خودرو قرار خواهیم داد .

پیام مدیر عامل
باســالم و احترام، بســیار خشنودم كه طی یك ســال تالش بی وقفه برای اعتالی نام 
شــركت مهركام پارس، در میان ســهامداران، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، 
بــازرس قانونی، حســابرس مســتقل، اعضاء هیأت مدیــره، معاونیــن و مدیران عزیز 
افتخــار حضــور یافته ام تا در كنــار هم، نتیجه یك ســال عملكرد را مــرور نماییم.
پروردگار بزرگ را سپاســگزاریم كه در دوره مالی منتهی به 29 اســفند ماه 1397 ،به 

رغم تمامی ویژگی هایی كه بر فضای اقتصادی كشــور عزیزمان حاكم بود، توانستیم در 
سایه رهنمود و حمایت های همیشگی مدیریت محترم ارشد گروه صنعتی ایران خودرو، 
مدیرعامل محترم شركت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، مدیرعامل محترم شركت 
ساپكو و تالش های بی بدیل كاركنان ساعی، شاخص های متعدد عملكردی را بهبود دهیم.
كمــاكان با تكیه بر الطاف الهی و بهره مندی از دســتاوردهای به دســت آمده، برآنیم 
تــا با حفظ و ارتقــای جایگاه، با اولویت قــراردادن منافع ســهامداران، افزایش تولید، 
رضایتمنــدی مشــتریان، كاهش ضایعات، بهینــه نمودن مصرف مــواد، افزایش رتبه 
كیفیــت، افزایش MRP و جذب ســهم در محصــوالت جدید، حضــور در بازارهای 
خدمات پس از فروش، ایجاد بســترهای الزم برای دســتیابی شــركت به FSS ، توجه 
به نیــاز كاركنان و ارتقــاء نیروی انســانی و افزایش بهره 
وری،در راســتای اهــداف عالــی شــركت، گام برداریم.
در خاتمــه از طرف خــود و اعضاء محترم هیــأت مدیره 
از درگاه حضــرت احدیــت موفقیت و بالندگــی بیش از 
پیــش را برای مجموعه عظیم گــروه صنعتی ایران خودرو 
خواســتارم و برای تمامــی ذینفعان و همــكاران خانواده 
بــزرگ مهركام پارس ســالمتی و بهروزی مســئلت دارم.

بخشی از اهداف و برنامه هاي سال 1398:
1- كاهش ضایعات، دوباره كاری و توقفات خطوط

2- راه اندازی خط تولید قطعه توری پشتی
MCP1 3- راه اندازی ایستگاه جوش رباتیك فریم صندلی
4- راه اندازی خط تولید مفتــول های داخل فوم صندلی

MRP 5- راه اندازی سیستم
6- راه اندازی فاز 3 و 2 سیســتم كنترل مصرف سازندگان

mcp1 7- راه اندازی اتوگان خطوط جوش فریم
8- تدوین اطالعات سیستم BOP ساپكو

9- زمانسنجی و بهبود راندمان باالنس خطوط تولید
10- نهایی سازی پارت لیست تغذیه خط )ایجاد قفل نرم افزاری(
11- بررســی و بهبود سیســتم كنترل مصرف )توســعه 

سیستم فعلی جهت تحلیل داده ها(
12- توســعه سیســتم برنامه ریزی تولید بجهت یكپارچه 
ســازی اطالعات ظرفیــت خطوط با دیتاهای مهندســی
13- تطابــق و صحه گــذاری BOM محصــوالت تولید

14- مكانیزاسیون سیستم بهای تمام شده )بخش اطالعات مهندسی(
مهندســی( اطالعــات  )بخــش  فــروش  آنالیــز  سیســتم  مكانیزاســیون   -15
16- بهبود سیســتم بهره وری نیروی انســانی تولید )توسعه محاسبات سیستم فعلی(
17- تدویــن و بازنگری FPC و PFD محصوالت تولیدی )همگام ســازی با پروســه 

تغییرات مهندسی(
18- بازنگری فرایند های كاری خطوط تولید جهت حذف مودا ها

19- تغییر فرمت بسته بندی از كارتن به سبد
20- ارسال AC به سایت خراسان

 stretch pallet 21- كاور پالت بوسیله
22- ارسال سپر به سایتهای خراسان و كرمانشاه بوسیله پالت موكتی 4 طبقه

23- نوسازی قالبهای پالستیك
24- نوسازی قالبهای فلزی

25- تكمیــل و عملیاتی نمودن سیســتم جامع قالبهای شــركت در سیســتم جامع
301 رودری  پــروژه  قالبهــای  نمــودن  تولیــدی  و  تاییدیــه  اخــذ   -26
27- ســاخت قالبهای جدید و راه اندازی قالبهای فعلی پروژه داشبورد سمند هارد تاچ
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مجمع عمومی عادی ســالیانه ســال مالی شــركت معادن بافق )ســهامی عام( در تاریخ 
98/04/25  در محل هتل ســیمرغ تشــكیل شــد. در این مجمع كه بــا حضور 81/68 
درصد ســهامداران حقیقی و حقوقــی، اعضاء هیــات مدیره، نماینده ســازمان بورس و 
اوراق بهــادار، حســابرس و بــازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقای 
محمــد علي محمــدي بود كه جنابان مهــدي محمد خاني  و غالمرضــا میرابی در مقام 
نظــار اول و دوم و آقــای رضا بیات متقاعدی بــه 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 توسط مدیریت خدوم شركت و پس از استماع گزارش 
حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب صورتهای مالی 
و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 و با تقسیم ســود 40 ریال به كار خود پایان دادند. 
دولتمــردان بــه كمك آیند برای صنعت و حل قید و بندها و دســتورات دســت و پاگیر. 
نوســانات ارزی، معضالت ناشی از تحریم و مشــكالت مربوط به مبادالت بانكی، مشكالت 

خریــد و ورود تجهیــزات و ماشــین آالت و بســیار دیگر 
مشكالت باعث شــده اند كه امروزه تولیدگران بیش از بیش 
در مضیغه باشــند. لكن آنان كه عشــق به آبادانی این مرز و 
بــوم دارند همه مشــكالت را به تن خریــده و نمی گذارند 
تولیــد از نقش. رادمردانی كــه از طوفان هــا گزند نبینند. 
در این شرایط سخت اقتصادی در شركت معادن بافق، كنترل 
هزینه ها با دقت بسیاری انجام گرفته و با هدف گذاری تولید 
شركت توانسته است سود 76/9860 میلیونی را محقق سازد. 
پتانسیل باالی مجموعه، برنامه های خوب برای باالبردن بهره 
وری و راندمــان كاری و یك تیــم مدیریت با تجربه و رزومه 
داردر صنعت مدیریت كشور از اخوان علیمحمدی و مهندس 
محمدخانی تا مرد شماره یك مالی شركت جناب بیات همه 
و همــه برگ برنده هــای این مجموعه در روزهای ســخت 
جنگ اقتصادی برای شــركت دیرینه معادن بافق می باشد.

پیام هیات مدیره
با عرض سالم و احترام به كلیه سهامداران محترم

و ســپاس از خداونــد مّنــان كــه عنایــت فرمــود تــا 
شــركت معــادن بافــق بــا قدمتــی قریــب بــه 6 دهه 

فعالیت با هدف تولید كنستانتره سرب و روي همچنان تداوم داشته باشد و ما فرصتي مجدد 
داشته باشیم تا از جایگاه و نقش انكار ناپذیر سهامداران در تحقق این مهم قدرداني نماییم.
در راســتاي اثبات تعهد خویش بر حفظ منافع سهامداران گرامي یادآور شویم كه با الطاف 
پروردگار متعال و زحمات بي دریغ پرسنل متخصص و همچنین هدایت مستمر و صحیح 
هیــأت مدیره محترم در ســال مورد گزارش ، علیرغم وجود مشــكالت و كاســتي هاي 
فراوان در امر تولید، این مهم میسر گردید كه بتوانیم در مسیر رو به رشد خود گامهاي استوار 
تري برداریم.  در پایان خالصه اي از عملكرد و تالش هیأت مدیره را به شرح ذیل به استحضار 

سهامداران محترم میرسانیم: 
1- توســعه خطوط كارخانه فلوتاسیون با تمام فراز و نشیب هاي اجرائي مراحل ساخت و 

نصب را پشت سر گذاشته و در حال تست و مراحل اجرائي تولید میباشد
2- اجراي طرح اصالح و بازنگري طبقه بندي مشاغل در راستاي بهینه سازي عملكرد منابع 

انساني و به منظور بهبود وضعیت معیشتي كاركنان.
3- ایجاد اشتغال پایدار در نتیجه توسعه خطوط تولید

4- اقدامــات موثر در راســتاي ایجاد صنعت ســبز با اجراي پروژه هاي زیســت محیطي
5- برگزاري دوره هاي آموزشي به جهت ارتقا سطح آگاهي پرسنل. 

امید است با تالش موثر همكاران و سهامداران گرامي شاهد تعالي وضعیت موجود بیش از 
پیش در عرصه اقتصاد مقاومتي و جلب رضایت ســهامداران گرامي بوده و به آنچه شایسته 

این شركت است دست یابیم.
وضعیت و تحوالت صنعت در سال مورد گزارش:

1- در سال 1397 با توجه به تحریمهاي بین المللي، شركت در خصوص دستیابي به بازار 
فروش مناسب همواره با مشكالت عدیده اي روبرو بوده است كه این امر باعث تحمیل هزینه 

هاي اضافي نیز گردیده است.
2- بررســي یكســاله بازار جهاني LME  با توجه به اینكه ابتداي سال قیمت ها نسبت به 

سال قبل رشد داشته است، بطوریكه روند نوسانات قیمت حداقل و حداكثر را براي فلز روي 
به ترتیب 2285 و 3284 و همچنین براي فلز سرب 1866 و 2544 دالر را رقم زده است.
گــزارش: مــورد  ســال  در  رقابتــي  وضعیــت  و  صنعــت  در  شــركت  جایــگاه 
شــركت در زمینه تولید كنسانتره سولفوره ســرب و روي فعالیت میكند، روي بعد از آهن 
و آلومینیوم و مس چهارمین فلز مورد اســتفاده در دنیا میباشــد. از موارد اســتفاده روي 
میتوان تولید آلیاژهاي مختلف برنج و فوالد و گالوانیزه نام برد. شركت معادن بافق از صادر 
كنندگان برتر كنسانتره سولفوره روي و سرب به خارج از كشور بوده و به لحاظ محدودیتهاي 
حاكم بر صادرات و در راســتاي منافع ســهامداران و ایجاد ارزش افزوده؛ عمده محصوالت 
تبدیل به شــمش گردیده اســت كه تا تاریخ تهیه این گزارش مقدار 5267 تن شــمش 

روي بفروش رسیده است.
بیان ریسك هاي عمده شرکت :

- نوسانات بازار بورس لندن LME  و نوسانات نرخ ارز در داخل كشور
- ریسك تجاري : كاهش تقاضا، بحران اقتصادي، مازاد عرضه و 
تغییرات قیمت جهاني و وجود تحریمها مجموعه اصلي هستند 
كه مي توانند بر شــرایط فروش محصوالت تاثیر قابل توجهي 

داشته باشند.
- ریســك نوســان قیمت : بخش عمده تغییرات قیمت هاي 
جهاني وابسته به مكانیزم عرضه و تقاضا در بازار جهاني است 
و در همین راســتا در سال 1397 پایین ترین قیمت 2285 و 
باالترین قیمت 3284 بوده است كه میانگین 2832 دالر براي 
روي بوده است. ضمناً در تاریخ تهیه گزارش در حدود 2550 

دالر نوسان داشته است
برنامه های آینده شرکت

1- استقرار سیستم یكپارچه تولید و سهام و اتوماسیون اداري 
كه 80 درصد پیشرفت داشته است.

2- حفظ وضعیت تولید و بهبود استخراج از معادن روباز كه در 
وضعیت تولید پیشرفت حاصل شده است

3-  طراحي و شروع عملیات روباز نمودن معادن زیر زمیني كه 
مراحل پیشرفت می باشد.

4- ارتقاء میزان تولید از طریق بازسازي و تجهیز خطوط تولید 
فعلي و ایجاد خطوط تولید كنسانتره جدید كه حدودا با توجه به چشم انداز برنامه 98 درصد 

پیشرفت داشته است.
5-  افزایش ســرمایه از ســود انباشته در حال انجام اســت و مراحل نهایی را می گذراند.

6-  سرمایه گذاري در جهت كاهش عوامل سخت و زیان آور و عوامل زیست محیطي كه در 
این راستا برنامه ریزی جامعی صورت گرفته است.

7- سرمایه گذاري در جهت افزایش آب رساني به خطوط تولید و فضاي سبز و با توجه به 
مجوز محدود 5 لیتر بر ثانیه سازمان آب روستایی شهرستان بافق و مذاكرات جهت تامین 

آب در حال انجام است
8- سرمایه گذاري در جهت آب آشامیدني لوله كشي به داخل مجتمع معدني كه صد درصد 

اجرایی گردیده است.
9- تداوم عملیات اكتشاف در محدوده هاي متعلق به شركت و گسترش آن به خارج از شركت. 
10- خرید و احداث واحد ســنگ شــكن بمنظور تامین خوراك كارخانه فلوتاســیون كه 

پیشرفت 80  درصدداشته است.
11- در راســتاي ارزش افزوده محصوالت تبدیل كنسانتره به شمش روي مد نظر میباشد

اطالعات طرحهاي توسعه شرکت
طرح ها و پروژه هاي عمده شركت شامل موارد ذیل است:

1- طرح روباز كردن معدن زیر زمیني
نظر به افزایش سرمایه انجام شده در سال 1393 روند اجرایي آن در خصوص روباز نمودن معدن 
زیر زمیني و همچنین توسعه معدن روباز ؛ ماشین آالت مورد نیاز از طریق بازار داخلي فراهم 
گردیده است و با توجه به حجم باطله برداري و وسعت معدن نیاز به سرمایه گذاري مجدد میباشد.

2- طرح گسترش كارخانه فلوتاسیون
در طي سال 1397 عملیات توسعه كارخانه فلوتاسیون مراحل تست و راه اندازي را پشت سر 
گذاشته و در سالهاي آتي شاهد بهره برداري و افزایش راندمان تولید كنسانتره خواهیم بود

افزایش تولید در سال سخت اقتصادی
شرکت معادن بافق؛ شش دهه افتخار و خدمت

24
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مجمع عمومی عادی ســالیانه شــركت  بیمه نوین )ســهامی عام( مــورخ 1398/04/26 
در محل دفتر شــركت تشــكیل گردیــد.  در این مجمــع كه با حضــور 72/39 درصد 
ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، 
حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای  عیســي شهسوار 
خجســته بود، كه آقای همایون باقري طادي  و ســید حســین خاتمي در مقام نظار اول 
و دوم و خانــم شــقایق دیلمي پــور به عنوان دبیــر مجمع انتخاب گردیدنــد. درادامه با 
قرائت گــزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهــای صورت پذیرفته در طی 
ســال مالی منتهی به 1397/12/29 و پس از اســتماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشــینان با طنیــن صلوات خود ضمن  تصویب صورتهــای مالی و تنفیذ معامالت 
مشــمول ماده 129 با تقســیم ســود 30 ریال به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.

حسین كریم خان زند، مدیر عامل بیمه نوین در مجمع عمومی 
عادی این شركت گفت: ارتقای كیفیت و رشد متوازن پرتفوی 
بیمه ای، موجب كاهش قابل توجه سهم بیمه های ثالث شده است.
مهندس كریمخان زند در ابتدای گزارش جامع خود به مجمع 
نشینان با اشاره به رشــد 73 درصدی حق بیمه درسال مالی 
مورد گزارش و عبور شــركت از زیان انباشته سالهای پیشین 
، ابراز داشــت كه بازبینی و پاالیش برنامه های شركت بصورت 
روتین ومستمردرجهت باالبردن بهره وری و راندمان مجموعه 
، گســترش بازارهای فروش و نفوذ بیشــتر به بــازار بیمه ای 
كشــوردر ســایه شــناخت فرصت ها رئوس سیاستهایی بود 
كه من و تیــم مدیریتیم از روز اول قبول تصدی مســئولیت 
بــه جد در بیمه نوین بــه دنبال اجرائی كــردن آن بوده ایم.
این مدیر بــا تجربه صنعت بیمه كشــور در ادامه صحبتهای 
خود ایفای شایســته تعهدات ، كیفیت و ســرعت مناســب 
در ارائــه خدمات و پشــتیبانی به موقع برای مشــتریان را در 

شــركت بیمه نوین نقطه تمایز و برگ های برنده هایی در ســال 97 برشمرد كه بواسطه 
آن شــاهد ایجاد وفاداری مشتریان قدیمی و جذب مشتریان جدید برای شركت بوده ایم.

وی در ادامه نگهداشــت توانگری مالی بیمه نوین در ســطح یك برای دومین سال متوالی 
را یكی از موفقیت های ســال گذشــته عنوان كرد و اضافه كــرد: رتبه یك توانگری مالی 
موجب می شــود تــا بیمه گذاران اطمینان بیشــتری به بیمه گر خود داشــته باشــند و 
فرصــت عقــد قراردادهای بــزرگ نیز طبق آئیــن  نامه های بیمه مركزی بیشــتر فراهم 
می شــود. بــه گفته وی اســتراتژی های شــركت در حوزه هــای فنی و ســرمایه گذاری 
نیز در جهت نیل به حفظ ســطح توانگری و ارتقای آن در ســال جاری تدوین شــده اند.
در ادامه مجمع مدیرعامل و عضو هیات مدیره شركت ابراز داشت كه برای تحقق سودآوری بیمه 
نوین اقدامات مهمی در زمینه گسترش شبكه فروش، مدیریت صحیح ریسك، پاالیش برنامه های 
عملیاتی و ارتقای كیفیت خدمات رسانی در بخش صدور و پرداخت خسارت صورت گرفته است.

كریمخــان زنــد همچنین ورود بــه بازار پایــه دوم فرابــورس را از دیگر دســتاوردهای 
بیمه نوین در ســال گذشــته عنوان كــرد و افــزود: صورت  های مالی شــفاف و رعایت 
كلیــه قوانین بیمــه مركــزی ج.ا.ایران كه همبــاره مورد تاكیــد هیات مدیــره بوده را 
ازبــرگ برنــده های مجموعــه در حصول افتخارات بدســت آمده بوده اســت كه همین 
جا از معاونت مالی دقیق و شــفاف  و دیگر اركان مجموعه كه با تعامل و ســخت كوشــی 
توانســتند این موفقیت ها را برای شــركت بدســت آورند نهایت تشــكر را دارا میباشم  . 
عضو هیات مدیره شــركت در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به اقداماتی كه در 
حوزه فنی صورت گرفته اســت، گفت: در سال گذشــته عالوه بر تغییر رویكرد از پرتفوی 
محــوری صرف، ارتقای كیفیت و رشــد متوازن پرتفــوی بیمه ای را در دســتور كار قرار 
دادیــم كه در نتیجــه تحقق آن، ســهم بیمه های ثالــث در این شــركت، كاهش قابل 
توجهــی یافــت و از 60 درصد پرتفوی ثالث ســالهای پیش به رقم 18 درصد رســیدیم.
این مدیرخوش فكر بازار سرمایه كشور در بخش دیگری از گزارش خود با تبیین این نكته كه 
این اصالح پرتفوی در شركت حكم یك جراحی دشوار را داشت اضافه نمود بحمداهلل اكنون 
بعد از این عمل جراحی موفقیت آمیز، شركت در روندی رو به رشد به سمت آینده ای روشن 
در حال حركت است. موضوع جانشینی پروری از دیگر مباحث مطرح شده توسط این مدیریت 
ارشد بود كه مشارالیه تاكید داشت ارتقای توان و كیفیت منابع انسانی بعنوان با ارزش ترین 

سرمایه و دارائی های یك سازمان و اهتمام به شایسته ساالری و جایگزینی نیروهای زبده و 
متخصص ،دكترینی بود كه از روز اول قبول سمت در مجموعه به دنبال اجرائی كردن آن بودیم 
كه كنون مفتخریم اعالم داریم با میانگین سن مدیریت 40 سال در مجموعه پیشرو بیمه نوین 
یكی از جوانترین ، متخصص ترین وبهترین كادرهای مدیریتی را در صنعت بیمه دارا هستیم.
كریمخــان زند در ادامه همچنین با اشــاره بــه اقدامات مهمی كه در شــركت پیرامون 
وصول مطالبات، ســرمایه گذاری و فناوری اطالعات در ســال مالی مــورد گزارش اتفاق 
افتاده اســت افزود توفیقات ودســتاوردهای حاصله بســیار رضایت بخش بوده است . وی 
با اشــاره به آنكه علیرغم تمام دشــواریها و تالطمات شــدید حادث شده بر اقتصاد كشور 
عزیزمان در ســال 97بیــش از 99 درصد بودجه مصوب هیات مدیــره بیمه نوین تحقق 
پیدا كرده اســت یاداور گردید كه پرتفوی شــركت در ســال 97 نســبت به سال گذشته 
74 درصد رشــد داشته است كه در همین راســتا میتوان افزایش قیمت سهم بیمه نوین 
در بــازار بورس طی ســال 94 الی 97  و تغییرات اساســی آن را مــورد ارزیابی قرار داد.
 به گفته وی همچنین ضریب خسارت بیمه نوین از میانگین ضریب خسارت در صنعت بیمه 
كمتر است كه این نیز خود از دیگر نقاط درخشان عملكردی و قوت مجموعه نسبت به دیگر 

بیمه های خصوصی و دولتی می باشد.
وی دربخش پایانی گزارش خود به مجمع نشــینان، دریافت تقدیرنامه و كسب رتبه ممتاز 
از كمیتــه های تخصصی بیمه مركزی بخاطرعملیات مثبت بیمه ای ، كســب جایزه ملی 
مدیریت مالی برای دومین سال متوالی و دریافت نشان زرین رعایت حقوق مصرف كنندگان 
برای بیمه نوین را نشانه ای از تحقق برنامه -های استراتژیك و 
اهداف عالی شــركت در حوزه مالی، سرمایه گذاری و مشتری 
مداری برشــمرد و اظهار امیــدواری كرد با تــداوم و اجرائی 
شــدن برنامه های دیگر مدیریت ارشــد شــاهد آن باشیم با 
قدرت این مســیر رو به رشد  وتعالی بیمه نوین استمرار یابد.
اجازه می خواهیم به نوبه خود از مدیران ارشد بیمه نوین از مالیه، 
فنی ، سهام و روابط عمومی كه در میزبانی شایسته ترین ودر 
تعامل و همكاری ممتازترین و در تهیه و تنظیم گزارش با اهل 
مطبوع یارترین بودند نهایت قدردانی و تشكر را داشته باشیم.

پیام هیات مدیره
با عرض ســالم و خیرمقدم ، هیأت مدیره شــركت بیمه نوین 
مفتخر است بار دیگر به لطف و یاری خداوند متعال و حمایتهای 
ارزشــمند سهامداران گرامی پس از یك سال تالش ، گزارشی 
از عملكرد و فعالیتهای خود در حوزه های مختلف طی ســال 
1397 را در چهاردهمین مجمع عمومی عادی ساالنه به سمع 

و نظر شما سروران گرامی برساند .
شركت در ســال 1397 با رشد 74 درصدی حق بیمه صادره نسبت به سال قبل توانسته 
اســت مبلغ 867،428 میلیون ریال ســود خالص از محل فعالیت های بیمه ای و سرمایه 
گذاری های انجام شــده كســب نماید و به این ترتیب عالوه بر پوشــش كل زیان انباشته 
ســنوات قبل ، مبلغ 013،56 میلیون ریال نیز سود قابل تقسیم بدست آورد. امید است در 
ســال 1398 با حفظ كیفیت مناســب پرتفوی بیمه ای روند رو به رشد خود را ادامه دهد.

برنامه های آتی شرکت :
-  تقویت سیستم های اطالعاتی شركت

-  تقویت سازوكار نرخ دهی جهت ارائه نرخهای مبتنی بر دانش مدیریت ریسك
-  تقویت سیستم ارتباط با مشتریان در شركت

- افزایش سرعت فرآیندهای كاری
- توسعه شبكه جمع آوری اطالعات عملكردی رقبا 
در كل كشور - شناسایی چالش های فروش شركت 
در بازار و ارائه راهكارهایی جهت افزایش سهم بازار 
شركت - راه اندازی مركز نوآوری كسب و كار در 
شــركت -  تقویت نظام كنترل و نظارت شعب بر 
نمایندگان سراسر كشور  - طراحی خدمات بیمه 
ای متناسب با نیاز بازار - تقویت دانش تخصصی 
نمایندگان شركت در زمینه امور بیمه و بازاریابی 
-  توســعه كمی شــبكه فروش در سراسر كشور

ایده نوین در جهت تعالی سازمانی
تحقق رشد متناسب و توازن پرتفوی در بیمه نوین 

ارائه خدمات بیمه ای متنوع و با کیفیت به منظور ایجاد امنیت مالی و آرامش برای آحاد جامعه
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پتروشیمی فجر؛ بزرگترین مجتمع تولید سرویس های حیاتی
تقسیم سود 1200 ریالی به ازای هر سهم

مجمع عمومی عادی ساالنه سهامداران شركت پتروشیمی فجر مورخ 1398/04/31 
در محل ســالن همایش های نیایش واقع در میدان شهید طهرانی مقدم )میدان 
كاج( برگزار شد. در این مجمع كه با حضور 86/64 درصد سهامداران حقیقی و 
حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای افشارسركانیان بود، كه 
جنابان سیدمهدي راستي و  مرتضي رحیمیان سراي در مقام نظار اول و دوم و 
آقای  غالمعلي زال خاني بنه شرف آباد  به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائــت گزارش هیات مدیــره به مجمع مربوط به اهــم فعالیتهای 
صــورت پذیرفتــه در طی ســال مالــی منتهــی بــه 1397/12/29 و پس از 
اســتماع گــزارش حســابرس و بــازرس قانونی، مجمع نشــینان بــا طنین 
صلــوات خود ضمــن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 
129 با تقســیم ســود 1/200 ریال به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.

مهنــدس غالمعلــی زال خانی مدیرعامل شــر كت پتروشــیمی فجــر در این 
مجمع بــا بیان اینكه پتروشــیمی فجــر با حجم 
ســرمایه گذاری حدود 2 میلیــارد یورو بزرگ ترین 
مجتمع تولید ســرویس های حیاتی استاضافه كرد 
ایــن مجموعه تامیــن كننده یوتیلیتــی مورد نیاز 
شــركت های پتروشــیمی منطقه ویــژه اقتصادی 
پتروشــیمی در بنــدر امام خمینی می باشــد این 
مدیر شــناخته شده صنعت كشــور در ادامه گفت: 
دو  پتروشــیمی ارونــد و  تندگویــان كه در ســال 
جاری بســیار سودآور بودند، از مشــتریان اصلی و 
همیشــگی یوتیلیتی فجر هســتند كه این موضوع 

می شــود. فجــر  محصــوالت  بــازار  خاطــر  اطمینــان  ســبب 
 وی در ادامه با تبیین این نكته كه60درصد سهام پتروشیمی فجر متعلق به شركت 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس بوده و 30 درصد نیز تحت مالكیت سهام عدالت و 
همچنین10درصد سهام متعلق به  سایر سهامداران می باشداضافه نمود: با همت 
و پیگیری های پتروشــیمی فجر و مكاتبات و رایزنی های صورت گرفته با مراجع 
قانونی و مقامات عالی سامانه جامع تجارت ایران برای صنایع مستقر در مناطق 
ویژه به منظور واردات قطعات بدون استفاده از كارت بازرگانی راه اندازی گردید. 
مدیر با ســابقه و خوشنام كشــور با بیان اینكه هم اكنون، بالغ بر 40 شركت از 
محصوالت این شركت استفاده می كنند، ادامه داد: 75 درصد خدمات این مجتمع 
به 5 شركت اصلی ارائه داده می شود و 25 درصد باقی مانده برای صنایع میان یا 
پایین دست مستقر در منطقه لحاظ شده است. وی افزود: در خصوص بدهی های 
ارزی باید گفت كه 4/ 56میلیون یورو بدهی ارزی به بانك مركزی داریم كه از این 
میان مبلغی بالغ بر 55 میلیون یورو آن از طریق بانك مركزی تسویه شده است.

به گفته مدیرعامل شــركت پتروشــیمی فجــر، با تعریــف پروژه های خاص و 
دقیق مهندســی و استفاده از مشــاوران ایرانی موفق شدیم از طریق ایجاد خط 
ارتباطــی میان دو نیروگاه، از طریق چند مســیر برق منطقــه را تامین كنیم. 
در ایــن باره بــه طور قطع به یقین می توانم ادعا كنم كه در ســه ســال اخیر 
هیچ گونه قطعی كامل برقی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشــیمی نداشــته ایم.

مهنــدس زال خانــی در ادامه از ســاماندهی شــغلی كاركنان بــا هماهنگی 

مراجــع بــرای افزایــش رضایتمنــدی و پایداری توســعه ســخن بــه میان 
آورد و گفــت: بــه همیــن منظــور بــر اســاس قوانین شــورای عالــی كار 
كه مزد و شــغل مشــخص می شــود به حقوق پرســنل ســاماندهی شــد.
وی گفت كمیته حسابرسی داخلی این مجتمع تشكیل شده است و تاكنون 12 
جلســه آن برقرار شده تا نسبت به انجام درست اقدامات اطمینان خاطر حاصل 
شود. مدیرعامل شركت پتروشیمی فجر با بیان اینكه این شركت هم اكنون دارای 
یك هزار و 137 نفر پرســنل است،گفت: عدم تورم نیروی انسانی در طی چند 
سال اخیر جزو افتخارات این شركت محســوب می شود. زال خانی خاطرنشان 
 )Ro-Reject(كرد: با توسعه فرآیند بازیافت آب دور ریز سیستم اسمز معكوس
موفــق به كاهش هزینه خرید آب خام شــدیم؛ به طوری كه این فرآیند حداقل 
باعث 11میلیون متر مكعب صرفه جویی آب خام در ســال می شــود كه از نظر 
ریالی معادل 160میلیارد ریال اســت. پروژه با مبلغی معادل120 میلیارد ریال 
مهندســی، احداث و به بهره برداری رسیده اســت.من باب عملكرد شایسته و 
بایســته مدیریــت مهندس زال خانــی و نیروهای 
تالشــگر و كوشای مجموعه كه ســرقطار و سرلك 
زنجیره ارزشــی در جنوب می باشد همین بس كه 
بررســی های صورت های مالی منتشر شده از سوی 
شركت در سامانه كدال نشان می دهد كه این شركت 
به ازای هر سهم در سال مالی 97 مبلغ 1131 ریال 
سود اندوخته داشــته كه در مقایسه با مدت مشابه 
سال مالی 96 با رشد 24 درصدی همراه شده است 
ضمن اینكه سود انباشته شركت هم پس از افزایش 
49 درصدی نسبت به سال مالی ماقبل به مبلغ 10 
هزار و 515 میلیارد ریال رســیده اســت.همچنین آخرین گزارش عملكرد 12 
ماهه منتهی به 29 اســفند 97 شركت بیانگر این موضوع است كه سود خالص 
نیز با افزایش 24 درصدی همراه شــده و مبلغ 7هزار و 349 میلیارد ریال سود 
خالص در حساب های خود ثبت كرده است. درآمدهای عملیاتی این شركت در 
ســال مالی 97 مبلغ 15 هزار و 890 میلیارد ریال محقق شده كه در مقایسه با 
ســال مالی 96 رشد 6 درصدی داشته است. این شركت اعالم كرده كه افزایش 
درآمدهــای عملیاتی به مبلغ 615 میلیارد و 46 میلیون ریال ناشــی از برآورد 
محاســبه فرمول شورای رقابت به موجب مصوبه 377 مورخ 30 اردیبهشت 98 
شورای مذكور و با در نظر گرفتن تمام جوانب احتیاط  توسط این شركت است.
بنابرایــن گزارش شــركت پتروشــیمی فجر در ســال 1377 با هــدف تامین 
یوتیلیتی مورد نیاز شــركت های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی تاسیس شد 
و به عنوان اولین شــركت یوتیلیتی متمركز در كشــور در سال 1382 به بهره 
بــرداری رســید. با افزایش طرح هــای جدید در ســایت 2 و 3 و نیاز به تامین 
یوتیلیتی بیشــتر، طرح توسعه پتروشــیمی فجر در سایت 2 اجرا شد.همچنین 
در راســتای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساســی، مالكیت این شركت 
در ســال 1388به شــركت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس منتقل شــد و با 
توجه به عملكرد درخشــان در حوزه های مختلف اســتراتژیك، پس از پذیرش 
در بازار ســهام، بخشــی از ســهام شــركت در ســال 1394 در بــازار بورس 
كشــور عرضه شــد و پتروشــیمی فجر به فعاالن بازار ســرمایه ایران پیوست.
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پیام هیأت مدیره
بــا توكل بــر خداونــد بــزرگ ســال 1397 را شــروع نمــوده ایم. ســالی 
كــه بــا چالشــها و مشــكالت بزرگ بشــرح ذیــل پیــش رو بوده اســت :

- عدم تعدیل و افزایش نرخهای فروش محصوالت شركت فجر توسط شركت ملی 
صنایع پتروشیمی از سال 1393 كه در طی سال 1397 با پیگیریهای مستمر و 
اثربخش با محوریت مدیریت محترم هلدینگ خلیج فارس در حال نهائی شدن است .
- عدم دسترسی به منابع ارزی جهت تامین قطعات و لوازم یدكی تجهیزات تولید .
- بخشنامه های محدود كننده تامین ارز و خرید كاال از طرف مراجع و نهادهای 
دولتــی از جمله بانــك مركزی و وزارتخانــه های صمت و اقتصــاد و دارائی .

- بدهیهای بلند مــدت ارزی به صندوق ذخیره ارزی و هلدینگ خلیج فارس و 
تاثیر آن بر عملكرد سود و زیان پایان سال شركت كه قسمت عمده ای از آن در 

سال مورد گزارش تسویه شده اند.
- فشــارهای وارده از جانب ســازمان حفاظت محیط زیســت اســتان جهت 
رفع آالیندگی كه البته با پیگیریهای مســتمر در حال رفع شــدن می باشــد.

- اتصــال مجموعه نیــروگاه های ناحیه 1 و 2 در ســال مورد گزارش در 
جهــت ثبات و پایداری شــبكه بــرق منطقــه و جلوگیری از 

نوســانات حاصله و همچنین افزایش ظرفیت انتقال برق .
- ناهماهنگی در پرداختهای كاركنان با توجه به تنوع 

نوع اســتخدام و متعاقب آن افزایش نارضایتی در 
بین كاركنان قراردادی و پیمانكاری كه با اجرای 

بــه موقع و دقیق طرح طبقه بندی مشــاغل ، 
تا درصد بســیار باالئــی رضایتمندی در بین 
اقشــار مختلف كاركنان شركت بوجود آمد.

و بسیاری از مشكالت خرد و كالن دیگر كه 
با تالش شبانه روزی نیروهای متعهد ، دلسوز 
، هوشیار خود توانســته ایم در جهت تعالی 

و ارتقاء جایگاه شــركت پتروشیمی فجر قدم 
برداشته و تك تك مشكالت و موانع مشروحه فوق 

را حل و فصل و یا در حال نهائی شدن می باشند.
مهمترین دستاوردهای شرکت پتروشیمی فجر 

در تا سال 1397
1 - دریافــت گواهینامــه اســتاندارد GC MARK جهــت 

واحدهای تفكیك هوا ) تولید نیتروژن و آرگون (
 ISMS 2 - اخذ مجدد گواهینامه ملی استقرار سیستم مدیریت امنیت اطالعات
مبتنی بر استاندارد ISO 27001 از فضای تبادل ازاطالعات مهاد ریاست جمهوری

3 - تاخذ مجدد گواهینامه استقرار سیستم مدیریت ISO17025:2005 از داره 
استاندارد و تایید صالحیت آزمایشگاه ایران

4 - كسب رتبه سه شركت برتر ارزیابی مدل توانمندی فرآیندی شركت صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس

مرور کلی بر جایگاه شرکت پتروشیمی فجر در صنعت و وضعیت رقابتی آن
جهت صرفه جوئی در هزینه های ساخت و همچنین ارتقاء كیفیت عملیات انتقال 
UTILITY به شــركتهای مســتقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر 
 )NPC(در ســال 1377 شركت ملی صنایع پتروشیمی ایران )امام خمینی )ره
اقدام به تاســیس و بدنبال آن ســاخت شركت پتروشــیمی فجر نموده است.

امروزه شــركت پتروشیمی فجر بزرگترین طرح UTITLTY متمركز در ایران 
می باشــد . این مجتمع پیشــرفته و مدرن ، همانند یك قلپ تپنده در منطقه 
ویژه اقتصادی پتروشــیمی بندرامام خمینی)ره( دردو ناحیه 1 و 2 در ســایت 
2 و ســایت 4 مســتقر گردیده و عملیات تولید و انتقال سرویسهای جانبی به 
شــركتهای مســتقردر این منطقه را بر عهده دارد. شركت پتروشیمی فجر تنها 
تامیــن كننده  UTITITY )سرویســهای جانبی( در منطقــه ویژه اقتصادی 

پتروشــیمی بندر امــام خمینی )ره( می باشــد. با توجه به نــوع محصوالت و 
ماهیت فعالیت شــركت ، محصوالت تولیدی در فرآیند تولید شركتهای تولیدی 
مســتقر در منطقه نقشی اساســی دارد و میزان تولید محصوالت به رونق بازار 
محصوالت پتروشــیمی و میزان افزایش یاكاهش تولید دیگر مجتمعها بستگی 
دارد. در حال حاضر شــركت پتروشــیمی فجر جهت نیل به اهداف بلند مدت 
خود و افزایش ســود آوری، در حال بررســی و ایجاد بســترهای مناسب جهت 
فــروش محصوالت تولیدی در خارج از منطقه ویژه اقتصادی پتروشــیمی و در 
پی دســتیابی به بازار فروش جدید می باشــد. همچنین انتظــار می رود كه با 
احــداث و بهره برداری از طرحهای جدیــد تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی در 
سنوات آتی به میزان تولید و فروش محصوالت این شركت افزوده گردد. شركت 
پتروشــیمی فجر در حــال حاضر 100 درصد یوتیلتی مــورد نیاز مجتمع های 
تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشــیمی بندر امــام خمینی)ره( كه باالی 
چهل درصد صنعت پتروشیمی كشــور را شامل می شوند ، را تامین می نماید.

مولفه های کلیدی راهبردی :
استراتژی کلی شرکت :

- رهبری هزینه، توســعه بازار، توسعه محصول ، تعهد سازمانی
چشم انداز شرکت پتروشیمی فجر :

حضور در بــازار انرژی كشــورهای منطقه به منظور 
تحقــق افزایش ســود، پایداری تولیــد و رضایت 

ذینفعان .
ماموریت شرکت پتروشیمی فجر :

شركت پتروشــیمی فجر از ســال 1383 تا 
كنــون یوتیلیتی شــركت های مســتقر در 
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی را به 
عهده دارد. در این مســیر به منظور افزایش 
ســودآوری و رضایت ذینفعان جهت كســب 
سهم بیشــتری از بازار هدف، نسبت به فروش 
برق مازاد بر مصرف شــركت های مســتقر در 
منطقه ویژه به كشورهای همسایه اقدام می نماید.

ارزشهای شرکت پتروشیمی فجر : 
- رضایتمندی ذینفعان

- مسئولیت پذیری و آینده نگری كاركنان
- رشد و خالقیت

- شفافیت در ارائه گزارش ها
استراتژی های کلی شرکت

- توسعه بازار و افزایش مشتریان با استفاده از ظرفیت خالی و زیر ساخت های مناسب
- افزایش سود آوری با مدیریت بهینه درآمدها و هزینه ها

- مدیریت فناوری و دانش از طریق بكارگیری سیستم های نوین مدیریت
- افزایش بهره وری مصرف خوراك به منظور كاهش ریسك تامین

- خودكفایی در تامین قطعات یدكی اســتراتژیهای شــركت فجربا اســتفاده از 
خالقیت كاركنان

- بهبود عملكرد HSE به منظور رعایت الزامات قانونی و رضایت ذینفعان با بهره 
گیری از مراكز پژوهشی و دانشگاهی معتبر

-  بهبــود مكانیزم های ارتباطی درون ســازمانی به منظور افزایش شــفافیت 
گزارشات و تسری اطالعات مهم سازمان به تمامی سطوح

- توســعه نظام جامع برنامه ریزی استراتژیك و اتصال آن با نظام های مدیریت 
فرآیندی و عملكردی با استفاده از مشاوران داخلی

-  توســعه مدیریت بحران برای كاهش پتانسیل خطرات در حوزه HSE و سایر 
بحران ها در منطقه

- بهبود سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات به منظور ارتقای كارایی تجهیزات
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ناخدایی حاذق برای تایدواتر
سکانداری که ساحل سود را خوب می شناسد

تقسیم سود 600 ریال به ازای هر سهم

طلوعــی دوبــاره بــرای تایدواتر بــا ورود بخش خصوصی اتفــاق افتاد. دكترین حســین 
زارعــی كــه از شایســتگان و بایســتگان مدیریــت كشــور اســت طلیعــه بخــش آن 
گردیــد كه وقتی كار دســت كاردان باشــد چقــدر موفقیــت و پیروزی نزدیك اســت.

مجمع عمومی عادی سالیانه شركت تاید واتر )سهامی عام( مورخ 1398/04/30 در محل سالن 
آمفي تئاتر هتل سیمرغ  تشكیل گردید.  در این مجمع كه با حضور 80/27 درصد سهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای ایوب باقرتبار بود، كه جنابان قاسم بولو و علي 
سنگینیان در مقام نظار اول و دوم و آقای حسین زارعي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربــوط به 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 معامالت 
مشــمول ماده 129 با تقســیم ســود 600 ریال به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.

مهندس حسین زارعی، مدیرعامل شركت در ابتدای گزارش جامع خود به سهامداران با اعالم 
اینكه تایدواتر بعنوان یك شــركتی قدیمی تا پیش از این دســت دولت و شبهه دولتی ها بود 
افزود اما در سال 96 بلوك 63 درصدی تایدواتر به بخش خصوصی واگذار شد و مفتخرم كه 
در توصیف دستاوردهای خود در این مدت به این نكته اشاره كنم در حالی كه به شهادت آمار 

فعالیت های بندری و كانتینری نصف شده است اما سود ما دو برابر شده 
است و این در حالی است كه در همه بنادر كشور حضوری  پرقدرت 
داریم و توانسته ایم نظام مند و پاكدست كار كرده و سود حاصل سازیم. 
مدیرخوش فكر و با تجربه صنعت كشــور در ادامه با بیان استراتژی 
تغییر رویكرد افزود: ســال 96 سود تایدواتر حدود 60 میلیارد تومان 
بود، كه این رقم در ســال 97 به 160 میلیاردتومان رسید و مطمئن 
هستیم با ادامه این مسیر سود بیشتری را برای سهامداران و ذینفعان 
خود حاصل ســازیم چرا كه برای مبارزه با فساد بطور اصولی و برای 
توسعه فعالیت ها و چابكسازی بهترین برنامه ها را پیاده سازی نمودیم.

مهندس زارعی با اشاره به اقدامات دیگر انجام شده در 8 ماه گذشته بیان 
كرد: تایدواتر مشكالت بیمه ای و مالیات متعدد از ده سال گذشته تاكنون داشت كه این مشكالت 
از سال 88 باقی مانده بود كه با درایت و رایزنی های گسترده  موارد مربوط تا سال 96 را رفع كرده ایم.

ایــن مدیر توانمند در ادامه  با اشــاره به مبحــث مدیریت هزینه افزود: همــه قراردادهای 
پیمانكاری را بازنگری كردیم و  به نصف رســاندیم، و می شــود گفت بخش اساسی آن هارا 
درون ســپاری كردیم چون برون سپاری جز باال بردن هزینه ها چیزی برای مجموعه نداشته 
اســت و حتی این برون سپاری ها منشاءفساد گشــته بود كه با آنها شدیداً برخورد كردیم.

مدیرعامل تایدواتر با اشاره به پتانسیل باالی مجموعه در خودكفایی  تصریح داشت كه خریدهای 
خارجی شركت امروز زیر 20 درصد است و 80 درصد را به صورت مهندسی معكوس خودمان 
تولید می نماییم كه این مهم در كنار تامین تجهیزات اساسی در داخل، هزینه های مجموعه را 
نیز كاهش داده است و این نشان از صرف فعل خواستن توسط جوانان این مرز و بوم می باشد.

مهندس زارعی در ادامه با اعالم اینكه كلیه قراردادهای شــركت توســط تیم ارشد مدیریت 
بازنگری شــدند افــزود در برخی موارد با رعایت صرفه و صالح ذینفعــان برای جلوگیری از 
هدررفــت انرژی و توان خود با رقبا به جای درگیری با تعامــل و هم افزایی برخورد كردیم. 
وی افزود در همین راســتای سیاســتهایمان و قراردادهای واسطه ای در حوزه بندری را قطع 
كرده  و مســتقیم با كارفرما وارد مذاكره شــدیم كه این سیاست بسیار سودمند برایمان بود.
مدیرعامل شــركت با بیــان اینكه تایدواتر یك برنــد خوش نام و قدیمی می باشــد افزود 
بــه دلیل ســابقه طوالنی  مجموعــه دارای تجهیزات، ماشــین آالت و ادوات بســیار زیادی 
مــی باشــد كه بســیاری از تجهیزات و ماشــین آالتی كه فاقد اســتفاده بهینه هســتند 
بایــد فروخته یا برون ســپاری شــوند تا بیشــتر در ارزش آفرینی مجموعه موثر باشــند.

مهنــدس زارعی با اشــاره به میــزان افزایش فعالیــت تایدواتر در بنادر گفــت: فعالیت در 
مــواد غذایی و فلــه ای زیاد اســت، اما در حوزه كانتینــر كاهش یافته اســت و بطور كلی 
مــی توان اذعان داشــت كه در بنادر بــا افزایش بارگیری و كاهش تخلیه مواجه هســتیم.
مهنــدس زارعــی در ادامه پیرامون نقــاط قوت و تمایــز مجموعه گفت: اكنون شــركت 
به طــور كامل تبدیل به یك هلدینگ شــده و فقــط كار مدیریت راهبــردی و نظارت بر 
شــركت های زیر مجموعــه را در خود تایدواتــر انجام می دهیم و خرســندم كه به عنوان 
ســكاندار اعــالم دارم مدیریت شــركتی را داریم كه هــم از لحاظ علمــی و تخصصی در 
ســطح باالیی قرار گرفته اســت و هم از لحاظ منابع غیرانســانی بســیار غنی می باشــد.

مدیرعامل شــركت تایدواتــر خاورمیانه با بیان اینكه در مجموعه پتانســیل های بســیار 
نهفتــه ای وجود دارد كه باید آنها را فعال ســازیم تصریح داشــت در این بین بعنوان مثال 
شــركت رهیاب به عنوان یكی از داراییهای ارزشــمند مجموعه مغفول واقع شــده بود. به 
گفتــه این مدیــر مدبر؛ رهیاب اولین شــركت پیامك دار بــود با سرشــماره 1000- كه از 
آن اســتفاده نشده بود ولی با تمهیداتی كه اجرایی شــد آن را فعال كردیم به طوری كه در 
ســال 98، بخشی مناسب از ســود شــركت تایدواتر از رهیاب بود و با قدرت و افتخار اعالم 
مــی دارم كه بزودی همین رهیاب یك شــركت بورســی موفق و ســودده خواهد شــد.
مهنــدس زارعی، در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: تایدواتر مالك 8 شــناور و یك 
شــناور در حال ساخت می باشد. به گفته وی پیش از این، این شناورها كارایی و درآمد برای 
شركت نداشتند كه با سیاست های تدوینی و اجرائی شده مدیریت جدید آنها متمركز شده 
تــا در حوزه جابجایی ورود  كنند و بر همین منوال عمدتاً كارشــان با فالت قاره خواهد بود.

مهندس زارعی در ادامه گزارش خود تاكید كرد: در راســتای همین سیاست های موفق بوده 
است كه می توانیم وعده ی خوش دهیم كه به زودی درآمد جدیدی برای تایدواتر برای اولین 
بار در حوزه دریایی در كنار حوزه بندری ایجاد می شود كه 30 درصد كل درآمدها خواهد بود.

مدیرعامــل موفق تایدواتر با تبییــن این نكته كه درآمد حوزه دریایــی ارزی و روزانه حدود 
3 هــزار دالر اســت، افزود نكتــه قابل تامل این كــه قراردادها در حــوزه دریایی بلندمدت 
اســت و این مهم درآمد مســتمر برای ســهامداران ایجــاد می كند.
مهنــدس زارعــی همچنین بــه مجمع نشــینان گفــت:  در حوزه 
وصــول مطالبات ما كمیته تخصصی درســت كردیــم، به گفته این 
مدیر ارشــد متاســفانه تایدواتر از عالم و آدم طلبكار بــود، ولی كار 
جــدی برای وصول آن نشــده بود و یكی از سیاســت های مدیریت 
جدید همین بود كه تالش كنیم با هر مدل و سیســتمی كه شــده 
مطالبــات مجموعــه  را برگردانند و با همین حســن تدابیر بود كه 
تا امروز توانســتیم حدود 50 درصد مطالبات خــود را وصول كنیم.
وی با اشاره به قرارداد خارج سازی 7 فروند مغروقه در خورموسی بین سازمان 
بنادر و تایدواتر نیز گفت:  این قرارداد از سال 88 منعقد شد، اما ارقام آن 
پرداخت نمی شد، ولی به هر حال در این مورد هم مجدانه تالش كردیم و این قرارداد به نتیجه رسید.

زارعــی اضافــه كرد: ســازمان بنــادر در این حــوزه خوب عمــل كرده اســت و مطالبات 
خــود را پرداخــت كــرده اســت،  ضمــن آنكــه بتازگــی هــم قیمــت خــود را برای 
خارج ســازی ســه فروند شــناور دیگــر در مناقصــه به ســازمان بنــادر ارائــه داده ایم.
مدیرعامل شــركت تایدواتر خاورمیانــه در پایان با بیان اینكه پیش بینی ما این اســت كه 
شناورســازی هر مغروقــه 3.3 میلیون دالر هزینــه دارد، گفت: تایدواتر در حوزه ســالویج 
بــه صورت تخصصی عمل می كند و در این راســتا كشــور عراق هم درخواســت همكاری 
بــا مجموعــه تایدواتــر را دارد تا حدود 24 شــناور مغروقه آنهــا را در اروند خارج ســازی 
كنیــم كه در حــال ارزیابی دقیق پیشــنهادها در كمیته های تخصصی خود می باشــیم.
مدیرعامل تایدواتر اروند تاید 1000  را مهم ترین و باارزش ترین  دارایی تایدواتر معرفی  و اعالم 
كرد كه ارزش این دارایی  نزدیك به20 میلیون دالر است. این شناور هفته گذشته از كویت 
بازپس گرفته شــد. وی بازگشت این شناور را مدیون مدیریت خصوصی تایدواتر دانست، زیرا 
به دلیل نگرفتن هیچ گونه وثیقه ای احتمال بازپس گرفتن آن از دولت كویت خیلی پایین بود.

وی در ادامه با اشاره به افزایش 30 درصدی درآمد تایدواتر در سال 97 از مبلغ 280 میلیارد 
تومان به 375 میلیارد تومان گفت: این در حالی است كه بهای تمام شده تنها 7/ 9 درصد افزایش 
داشته است. وی همچنین اضافه كرد: سود ناخالص شركت در سال 97 معادل 120 درصد و 
سود خالص 147 درصد رشد داشته است. مدیرعامل تایدواتر نسبت بدهی های شركت را نسبت 
به سال گذشته در جایگاه مناسب و قابل اعتمادی دانست و گفت: ما تمام بدهی هایی كه سود 
باالیی داشتند را تسویه كردیم و نصف بدهی ارزی كه ناشی از خرید كشتی برای خط دریابندر 
بوده را تسویه و باقی را به زودی تعیین تكلیف خواهیم كرد.نكته خواندنی در این مجمع تشریح 
فعالیت های متنوع و مثبت در سال مالی گذشته از جمله تنوع بخشی درآمدها و البته مبارزه 
با فساد سیستماتیك گذشته توسط سكانداران جدید بود كه بارها و بارها سهامداران و مجمع 
نشینان را به ذوق و شوق كشاند و باورشان شد كه مدیری كاردان و میانه جوان با كادر متخصص 
و كاربلد خود كمر خدمت بسته و برای اعتالی برند مجموعه از هیچ كوششی دریغ نخواهند كرد.

اجازه می خواهیم از مدیرعامل فرهیخته مجموعه به اصحاب قلم وبچه های خوب امور سهام و 
روابط عمومی و مدیریت كاربلد روابط عمومی جناب نجفی آن كه به گرمی پذیرای خبرنگاران 
بوده و در تهیه و تنظیم گزارش ما را یاری رســاندند نهایت قدردانی و تشكر را داشته باشیم.
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مجمــع عمومــی عادی ســالیانه شــركت  هلدینــگ داروپخــش  )ســهامی عام( مورخ 
1398/04/29 در محل مجموعه فرهنگي ورزشــي تالش تشــكیل گردید.  در این مجمع 
كه بــا حضور 90/13 درصد ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیــات مدیره، نماینده 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بــازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع 
برعهــده آقای دكتر پویا فرهت بود، كه جنابان  اللهیار صالحي و  محســن صفاجو  در مقام 
نظــار اول و دوم و آقــای   فرشــاد ملك وند فــرد به عنوان دبیر مجمــع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربــوط به 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 معامالت 
مشــمول ماده 129 با تقسیم ســود 3/180 ریال به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.
دكتر فرشــاد ملك ونــد در ابتدای گزارش جامــع خود به مجمع نشــینان با توضیحاتی 
پیرامون نظام دارویی در ســبد ســالمت و اقتصاد جهانی و همچنین حجم و رشد بازارهای 
دارویــی در كشــور تصریح كــرد بازارهــای دارویی توســعه یافته و نوظهــور و همچنین 
ســرمایه گــذاری در زمینــه تحقیق و توســعه دارویی دو مقوله ای اســت كه همســو با 
رویكردهایمان ســعی كردیم در ان ســرمایه گذاری كرده و اقدامات جدی داشــته باشیم. 
مدیرفرهیخته صنعت دارویی كشــور در ادامه با اعالم اینكه داروپخش با 60 ســال ســابقه 

درخشــان و 5000 نیروی متخصص و متعهد، زنجیره ارزشی در 
ســالمت ساخته كه نقشی بی بدیل در توســعه كشور دارد اضافه 
كرد با پتانسیل های موجود در مجموعه مفتخرم كه اعالم دارم در 
سال سخت اقتصادی گذشته در شركت های تولیدی گروه نسبت 
به ســال 96 با 17 درصد رشــد فروش و در شركت های بازرگانی 
با 22 درصد رشــد فروش نسبت به سال گذشته توانستیم هم در 
بعد توسعه فعالیت های خود و هم سودآفرینی موفق ظاهر شویم.

دكتر ملك وند با تبیین این نكته كه یكی از سیاستهای اصلی مجموعه 
داروپخش تمركز توزیع درون گروهی توسط بخش های گروه بوده است 
افزود براساس این تفكرات شاهد ارتقای هم افزایی و كاهش ریسك 
مالــی بطور قابل مالحظه ای در مجموعه عملكردهایمان بوده ایم.

مدیرعامل داروپخش با تاكید بر این نكته كه در شــرایط ســخت 
تحریــم ، تامین نیاز داخلی در اولویت كاری شــركت قرار گرفت 

و خوشــبختانه در این زمینه داروپخش پیشگام و موفق ظاهر شــد اضافه نمود با این حال 
ســهم خود را از بازارهای هدف خارجی حفظ نمودیم و توانســتیم در ســال گذشــته به 
بیش از 15 كشــور در قاره های مختلف بیش از ده میلیون دالر صادرات داشــته باشــیم.

مدیرعامل داروپخش در فرازی دیگر از گزارش خود با تشریح این نكته كه داروپخش در مقام 
یكی از بزرگترین شركت های توزیع، تولید و فروش داروهای دامی و انسانی در كشور توانسته 
اســت در سال مالی مورد گزارش با یك دكترین مناسب در جهت كنترل هزینه ها براساس 
سیاســت های ابالغی و همكاری شركت های گروه، مدیریت خوبی داشته باشد اعالم داشت 
در همین راستا و علی رغم تمام افزایش هزینه های اجباری كه به تولید كننده ها در سال 97 
تحمیل گردید توانستیم در یك شیب مناسب تمام هزینه های عملیاتی و مالی را كنترل نماییم.
وی یكی از این سیاستها را چابك سازی و باالبردن بهره وری مجموعه برشمرد و افزود تعدیل 20 
درصدی نیرو و برگزاری دوره های مدون آموزشی در جهت ارتقاء دانش كاركنان از دیگر برنامه 
ای اجرائی در سال 97 بوده كه در سال پیش رو نیز این برنامه های آموزشی استمرار می یابد.

افزایش 22 درصدی درآمدهای عملیاتی ، رشد 54 درصدی سود عملیاتی و افزایش 88 درصدی در 
سود خالص شركت گزیده ای از آمار درخشان این مدیریت در سال مالی گذشته بوده كه آمار و ارقام 
و صورت های مالی تایید شده آن به سمع و نظر سهامداران و ذینفعان خوشحال در مجمع رسید.

پایــان بخش گــزارش مدیر پاكدســت صنعت دارویی كشــور اعــالم برنامه هــای آتی 
شــركت داروپخــش بــود از جملــه اصالح پرتفوی ســرمایه گــذاری ، پیگیــری وصول 
مطالبــات، فــروش امــوال مــازاد، و گســترش تعامالت بیــن المللی كــه بخش مهمی 
از آن در ســال گذشــته نیــز بــه جــد پیگیــری شــده و در حــال بازبینی می باشــد.

اجازه می خواهیم از حرمت دهی مرد موسپید و روسپید مدیریت كشور به اهل قلم و همكاری 
صمیمانه خواهران و برادران عزیز میزبان جمع كه به گرمی پذیرای خبرنگاران بوده و در تهیه 
گزارش ما را یاری رساندند نهایت قدردانی و تشكر را داشته باشیم كه در ماه تجلیل از خبرنگاران 
هســتیم و آنان كه حرمت نون والقلم و مایســطرون می دارند اهل معرفت اند و اندیشــه...

پیام هیات مدیره
ما در داروپخش به عنوان یكی از بزرگترین گروه های دارویی كشور با بیش از شصت سال سابقه 

درخشان و پوشش طیف گسترده ای از زنجیره ارزش نظام دارو مشتمل بر تولید، توزیع و بازرگانی، 
در راستای عمل به شعار سازمانی خود »داروپخش، نماد سالمتی و ارزش آفرینی« همواره برآنیم 
از طریق راهبری پویای شركتهای گروه در قالب نقشه راه تعالی سازمانی استراتژی محور در 
راستای حصول ارزش آفرینی پایا و تامین منافع كلیه ذینفعان خود و نیز ارتقای سطح سالمت 
جامعه اهتمام ورزیم. بدین منظور، جهت گیری های راهبردی ما در گروه داروپخش معطوف به 
ارزش آفرینی پایدار؛ ارتقای سطح رضایتمندی ذینفعان؛ بهینه سازی و ارتقای بهره وری زنجیره 
ارزش؛ ارتقای تعالی فرآیندهای سازمانی و هم افزایی سرمایه های سازمانی است كه به واسطه به 
كارگیری سیستم های نوین مدیریتی، دانش و فناوریهای روز و سرمایه های انسانی متخصص 
و متعهد، این مقاصد را در سطح گروه دنبال می نماییم و امید داریم با تدبیر و هوشمندی و 
همت و تالش بی دریغ كلیه مدیران و كاركنان در شركتهای گروه، در راستای اقتصاد مقاومتی 
بتوانیم همچون گذشته در مسیر تحقق شركتی نوآور و دانش محور، هم افزا و متعالی، متعهد در 
قبال ذینفعان و ارزش آفرین پیشروی كرده و ضمن حفظ جایگاه شایسته خود در نظام سالمت 
كشور، بتوانیم در راستای توسعه پایدار كشور به نحو مطلوب و سازندهای نقش آفرین باشیم.
كلیات و اهم برنامه ها و پروژه های انجام شــده در ســال 1397 به شرح ذیل ارائه می گردد:
- حضور منسجم در بزرگترین نمایشگاههای دارویی بینالمللی و منطقهای و توسعه برند گروه

- حضور فعال در همایش ها و كنفرانس های علمی و تخصصی
- مدیریت بهینه زنجیره تأمین از طریق پیش بینی مناسب بازار در 

زمان مناسب و مدیریت سبد محصوالت
- معرفی اثربخش محصوالت شــركتهای گروه در نمایشگاه های 

دارویی بین المللی و منطقه ای برگزار شده
- توسعه ارتباطات با مراكز علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی

- مدیریت اثربخش فرآیند انتخاب محصول جدید از طریق:
- توسعه مطالعات انتخاب محصوالت جدید

- تمركز بر عرضه محصوالت جدید مطابق با نیاز بازار
- شناسایی فرصت های عرضه محصوالت جدید بدون رقیب

- مدیریت بهینه فرآیند توسعه و عرضه محصول از طریق:
- افزایش تحقیقات علمی بازار

- تدوین سیستم كنترل فرآیند توسعه محصول
-  توسعه فعالیت های شركت از طریق نظارت و بازارگردانی پرتفوی 

سهام شركتهای گروه در راستای افزایش بازدهی سرمایه
- دستیابی فروش تلفیقی گروه به مبلغ 45/346 میلیارد ریال )سال قبل 37/105 میلیارد ریال( 
و افزایش به میزان 22/2  درصد و دستیابی سود خالص تلفیقی گروه به مبلغ 5/136 میلیارد 
ریال )سال قبل 2/310 میلیارد ریال ( و افزایش به میزان 122 درصد و دستیابی سود خالص 
شركت به مبلغ 2/966 میلیارد ریال )سال قبل 1/586 میلیارد ریال ( و افزایش به میزان 87  

درصدطی سال 1397.
- كنترل و پایش برنامه های اجرایی شــركت ها در جهت جلوگیری از سرمایه گذاری های 

مشترك و ارتقای هم افزایی سرمایه های سازمانی
برنامه های آینده شرکت

- چاالكی و سرعت توسعه محصوالت و خدمات زنجیره تأمین دارو در كلیه بخش های زیرمجموعه
- توسعه سرمایه گذاری با هدف تولید محصوالت با فناوری باال با تمركز بر حوزه های دارویی 

بیو و نانو تكنولوژی
- توســعه ارتباطات با نهادهای علمی و تحقیقاتی و حضور پررنگ در همایش ها و كنفرانس 

های علمی و تخصصی
- راهبری توســعه محصوالت جدید و جلوگیری از ســرمایه گذاری های مشترك و توسعه 

اثربخش به صورت گروهی
- حضور گسترده و منسجم شركتهای گروه در حوزه های مختلف متناسب با استراتژی های كالن 
سازمان با هدف افزایش كیفیت و توسعه برند گروه )از جمله: جایزه ملی كیفیت غذا، دارو و بهداشت 
ایران؛ تعالی منابع انسانی؛ صادركننده نمونه؛ حمایت از حقوق مصرف كنندگان؛ صنعت سبز و ....(
- ارتقای سطح رضایت مشتریان گروه از طریق سنجش مداوم رضایت مشتریان و ارائه گزارشات 

بازخور و اجرای پروژه های بهبود مرتبط
- معرفی بهینه محصوالت شركتهای گروه از طریق مشاركت منسجم در نمایشگاه های دارویی 

معتبر بین المللی و منطقه ای در راستای توسعه برند گروه
- ایجاد و توسعه مراكز پخش جدید و بهسازی انبارهای مراكز شركتهای توزیع گروه مطابق با 

GDP استانداردهای

در مسیر تعالی
داروپخش نماد سالمت ایران

نقش آفرینی سازنده در توسعه بهداشت جهانی
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در صفحات تاریخ چه بسیار خوانده ایم كه خدمت را به پوچی برده و تیغ بزرگ در حمام فین 
كشیده اند.افسوس بر آن سهام دار نوسان گیری كه برای چند ریال ناخواسته و غیرمعقول، 
ســخن از ناباب ها بر پیكره زنان و مردانی می كشد كه علم صداقت عملشان و كارنامه 
ممتازشان در حیات كاری بدین منزلگاه اجازه به شایستگی آورده شان است می خواهیم 
به عنوان یك پیشكسوت مطبوعاتی از جناب آقا سید مهدی سدیدی مدیرعامل فرهیخته 
بخواهیم كه به حق جدش این ناسپاسی ها به دل نگیرد و بسان گذشته و سنگرهای دیگر 
خدمت با قدرت به برنامه های خود ادامه دهد.كه خدمت خلق به گفته حضرت حافظ:

در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم
سرزنش ها گرکند خار مغیالن غم مخور

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شركت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 
)ســهامی عام( مورخ 1398/04/26در محل تاالر اندیشــه برگزار گردید. در این مجمع 

كه با حضور 86/27 درصد ســهامداران حقیقی و حقوقی 
، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، 
حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای حسین فرزان اصل بود، كه آقای ناصر آقاجاني 
و خانــم معصومه رضایی در مقام نظــار اول و دوم و آقای 
كوروش امانی بــه عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم 
فعالیتهای 478صورت 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 معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم 
ســود 685 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
ســیدمهدی ســدیدی مدیر كاردان مجموعه در فرازی از 
گزارش جامع خود به مجمع نشینان با اعالم این نكته كه 
سرمایه گذاری استراتژیك در صنایع بنیادی كشور در جهت 
توسعه و تقویت منافع ملی كشور با رعایت صرفه و صالح 
ذینفعان راهبرد اصلی ما برای انجام فعالیت هایمان بوده و 
میباشــد اضافه كرد  یكی از مواردی كه به آن در مدیریت 
ارشــد توجه ویژه ای داریم، »تولید توسعه گرا« است و بر 
همین اساس از گزارشات عملكردی خود بصورت روتین و 
منظم تورم زدایی كرده ایم تا در واقعیت فضای تولید باشیم.
به گفته ی این مدیر با سابقه صنعت كشورمان  بر این اساس، 
بر افزایش تولید و كاهش بهای تمام شده تمركز كرده ایم 
و بر اســاس محاسباتی كه داشــتیم در تناژ تولیدی رشد 
داشته و وضعیت شركت های زیر مجموعه، مطلوب است.

ایشان استراتژی این گروه را »استراتژی ثبات« خواند و افزود: با كسانی كه بر مبنای آرمان 
ما حركت می كنند و قلب شان برای تولید و توسعه كشور، می تپد همراهی می كنیم.

مدیرعامل »وبانك« در ادامه افزود: در ســال 98 رشد 60 درصدی قیمت سهم و ارزش 
روز دارایی ها را شــاهد بودیم و بر اساس آخرین محاسبات ارزش روز دارایی های ما به 

ازای هر سهم 633تومان است.
وی گفت: از مواردی كه مكلف به اجرای آن هستیم موضوع واگذاری دارایی هاست كه 
باجدیت و شفافیت پیگیر آن هستیم كه با توجه به اینكه میزان سود اوری در شركت 
های ما به صورت یكنواخت نیست، باید مدلی را پیش ببریم كه واگذاری ها اصولی باشد.

مهنــدس ســدیدی درباره عملكــرد مالی شــركت هم گفــت: در ســال مالی 97 
موفــق به تحقــق 1800 میلیارد تومان درآمد شــدیم كــه 600 میلیــارد تومان از 
ایــن درآمد ناشــی از ســود فروش ســرمایه گذاری هــا و 1200 میلیارد ناشــی از 
ســود دریافتی بوده اســت. به گفته ی وی 25 شــركت بورســی داریم و از ســهام 
شــركت ها حمایت می كنیم و بازارگردانی ســهام شــركت ها را انجــام می دهیم .

مدیرعامل گروه توسعه ملی در ادامه گزارش خود به مجمع نشینان اضافه كرد : بهای تمام 
شده سرمایه گذاری های ما 3300 میلیارد تومان بوده كه  اكنون ارزش بازار سرمایه گذاری 
های ما 6700 میلیارد تومان است و ارزش روز دارایی های ما به ازای هرسهم 633 تومان است.
ایشان افزود: علی رغم رشد هایی كه در ارزش سهام ما تاكنون اتفاق افتاده است ارزش بازار 
10 هزار میلیارد تومانی با توجه به ارزش روز دارایی ها و سرمایه گذاری هایی كه داریم 
دور از دسترس نیست. به گفته ی این مدیر برنامه محور،در حال حاضر در بخش شوینده 
15 درصد بازار، در روغن 15 درصد بازار ،در لبنیات 25 درصد بازار و در تایر 45 درصد 
بازار كشور را به واسطه سرمایه گذاری هایی صورت پذیرفته متعلق به شركت می باشد 
. مهندس سدیدی افزود : همچنین با توجه به واسطه دارا بودن سهام بانك اقتصاد نوین 
كه انتظار داریم به زودی مدیریت آن را در اختیار بگیریم 35 هزار میلیارد تومان منابع در 
اختیار ما خواهد بود كه بالشك با تمهیدات اندیشیده شده و مدیریت تمام این سرمایه 
گذاری و هدف گذاری هایی كه عملیاتی كردیم نوید بخش 
تدوام روز های خوش و ســود ســازی در مجموعه ماست.

اجازت مــی خواهیم در پایان گزارش از ســكاندار محقق 
مجموعه، معاونت مالی دقیق و شفاف حسابهای پاك او به تایید 
حسابرس و بازرس قانونی شركت رسیده و از مدیریت دلسوز 
و كاربلد روابط عمومی كه در تهیه و تنظیم گزارش ما را یاری 
رساندند نهایت قدردانی و تشكر را داشته باشیم. خدا قوت.

پیام هیات مدیره
مفتخریــم گــزارش عملكرد ســال 397 1 خــود را به 
استحضار برسانیم و وظیفه می دانیم از همراهی سهامدار 
عمده خود، بانك ملی ایران و یكایك شــما ســهامداران 
حقیقی و حقوقی سپاســگزار بوده و مراتب تشكر را تقدیم 
نماییم.گروه توســعه ملی به عنوان یك ابربنگاه اقتصادی 
چند رشــته ای، با توكل الهی و تكیه بر تــوان مدیران و 
كاركنان و كارگران شــریف خود توانست سالی دیگر را با 
موفقیت پشــت سر گذارد. در سالی كه تروریسم اقتصادی 
و بحران هــای مالی بزرگترین تهدیدات صنعت كشــور 
را رقم زد، ما توانســتیم به پشــتوانه اعتماد ســهامداران 
و تالش های خســتگی ناپذیر روی پای خود بایســتیم.

در ســال حمایت از كاالی ایرانی، تولید و فروش را افزایش 
دادیم و مفتخریم به استحضار برسانیم در سال رونق تولید 
به دنبــال ثبت ركوردها و موفقیت های جدید هســتیم. 
ماهیت چند رشته ای بودنمان سبب گردیده است در بیش 
از ده صنعت مهم كشور حضور داشته باشیم و از این حیث 
محیطی پرتالطم اقتصادی را تجربه كنیم، اما ما ایستاده ایم ...
در سالی كه گذشت در سود عملیاتی رشد 140 درصدی، در صادرات رشد 70 درصدی، در بازده 
حقوق صاحبان سهام رشد 130 درصدی و در بازده دارایی ها رشد 140 درصدی را ثبت كردیم. 
و اكنــون برگــه ای متفــاوت تــر از گذشــته را بــرای شــما رقــم مــی زنیــم.
و امروز تیم اجرایی گروه معظم توســعه ملی آرمان حكمرانی نخبگان را در ســر می 
پرورانــد، ما مصمم هســتیم زمینه رشــد و ترقــی شایســتگان را در مدیریت بنگاه 
های زیرمجموعه فراهم آوریم و خرســندیم به اســتحضار برســانیم در 6 ماهه اخیر 
منتهــی به تیرماه 1398 ركورد رشــد بیش از 60 درصدی ارزش ســهام شــركت و 
خالص ارزش دارایی های شــركت را مشــاهده كــرده ایم، امروز گروه توســعه ملی 
در قیمت های تاریخی معامله می شــود و ما امیدواریم و كوشش میكنیم مسیر رشد 
روزافزون ارزش دارایی های ســهامدارانمان را از طریق مدیریت هوشــمندانه و چابك، 

عملیاتی نماییم.
تیم اجرایی توسعه ملی، برای سال مالی جاری، در رویكرد نوین خود 6 سیاست كالن 

را در دستور كار دارد:

توسعه و تقویت منافع ملی کشور
دستاورد استراتژی ثبات و توجه به تولید توسعه گرا

تقسیم سود 685 ریالی به ازای هر سهم شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

در سال 98 رشد 60 درصدی قیمت سهم 
و ارزش روز دارایی ها را شاهد بودیم و بر 
اساس آخرین محاسبات ارزش روز دارایی 
های ما به ازای هر سهم 633تومان است.
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ســاماندهی و واگــذاری دارایــی هــا: تكلیــف قانونــی واگــذاری را بــه گونه ای 
انجــام خواهیــم داد تــا تقارن ســودآوری گــروه تهدید نگردیــده و در ایــن راه با 
تكیــه بــر روش های نویــن مالی برای واگــذاری پیــش خواهیم رفــت و از منافع 
خــود در كرســی هــای مدیریتــی مشــترك در حداكثر تــوان دفاع مــی كنیم.

توســعه سرمایه گذاری در حوزه های دانش بنیان: ما شركت كارآفرینان را حلقه واسط 
مابین كلیه شركت های صنعتی و شركت های دانش بنیان قرار داده ایم و در این مسیر 

برآنیم كه جریان نوآوری و دانایی را در كلیه شركت ها تسری دهیم.
ارتقای كیفیت راهبری شــركت های تابعه: ما با بازتعریف نهادهای حكمرانی و تقویت 
اركان شركت رانی، تشكیل بانك های هوشمند اطالعاتی، وضعیت نظم راهبری را روز 

به روز تقویت خواهیم نمود.
ارتقــای بهــره وری و افزایــش بازدهــی دارایــی هــا:  بســط نظــام جمــع دار 
اموالــی و یكپارچــه ســازی نظــام تصمیم گیــری در دارایــی های ثابــت و اتخاذ 
راهبــرد همراهــی اســتراتژیك و رصــد مســتمر تولید و فــروش و حاشــیه های 
ســودآوری شــركت های تابعــه ما را به رســیدن به این هــدف یــاری خواهد داد.
تداوم حضور موثر در بازار ســرمایه: ما با داشــتن بیش از 24 شــركت بورسی، نقشی 
ممتاز در بازار ســرمایه كشــور ایفا می كنیم  و در ســه بورس كشــور دارای كرسی 
مدیریتی هســتیم و این حضور را برای حفظ و توســعه منافعمــان ادامه می دهیم.

هم افزایی: گروه توسعه ملی روز به روز حلقه ارتباطی شركت های تابعه خود را برای دستیابی 
به منافع بیشتر تنگ تر می كند و از این طریق شكار ارزش افزوده و فرصت های جاری در 
سطح گروه را انجام می دهد. نزدیك به 6 ماه است كه این شش سیاست را در بستر 80 اقدام 
راهبردی به انجام می رسانیم و امید داریم آثار مبارك آن را بیش از پیش مشاهده كنیم.

استراتژی های آتی و برنامه های عملیاتی
اهم استراتژی های شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

1- سرمایه گذاری و مشاركت در طرح ها و پروژه های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و 
صنایع پایین دستی از جمله سرمایه گذاری در طرح شركت صنایع پتروشیمی بین الملل 

قشم و ایجاد هلدینگ تخصصی در این صنعت.
2- تالش برای فروش شركت ها به صورت اقتصادی و حفظ منافع سهامداران در راستای 

اجرای قوانین مربوطه
3- توسعه ســرمایه گذاری در شــركت ها و فعالیت های دانش بنیان توسط شركت 
كارآفرینان سبز خلیج فارس با تمركز بر حوزه های كسب وكار گروه در راستای كمك 

به تحقق اقتصاد دانش بنیان.
4- ورود به عرصه بازرگانی و تجارت های كالن با تقویت» شــركت توسعه بین الملل 

تجارت ملی« به منظور گسترش فعالیت های تجاری گروه.
5- تداوم حضور در صنعت سیمان و تالش برای افزایش تأثیرگذاری بر بازار سیمان كشور.
6- تداوم حضور مؤثر در بورس و اوراق بهادار از طریق شركت سرمایه گذاری توسعه ملی 
وشركت سرمایه گذاری مدیریت خدمات سرمایه مدار و ایفا نقش فعال در صنعت سرمایه 

گذاری و واسطه گری مالی از قبیل تأسیس صندوقهای سرمایه گذاری.
7- بهینه سازی، بررسی سیستماتیك و دائمی شركت های موجود در پرتفوی و واگذاری 

برخی شركت های مدیریتی و بلوكی گروه.
8- طراحی نظام جامع مدیریت بهره ور و تدوین مقررات مربوط به كمیته انتطابات در گروه

9-  ارتقاء بهره وری شركت های تابعه و افزایش بازدهی دارایی ها از طریق:
- اصالح، بروزرسانی و بهینه سازی روش های تولید و كاهش بهای تمام شده محصوالت.
- بهبــود روش هــای بازاریابــی، تنــوع روش هــای فــروش و ارتقاء جایــگاه برند. 

- افزایش سهم فناوری و نوآوری از ارزش افزوده كل
10- ارتقاء توانمندی های فناورانه و توســعه كسب وكارهای جدید در راستای تكمیل 

زنجیره ارزش محصوالت با مالحظات:
- جذب نخبگان، توانمندسازی و ارتقاء سرمایه های انسانی.

- پیاده سازی نظام مشاركت متخصصان داخلی شركت ها و تأمین زیرساخت های الزم.
- طراحــی نظــام نوآوری بــاز در هلدینگ هــای زیرمجموعه با هــدف بهره مندی 
حداكثری از توانمندی های فناورانه و شناســایی فرصت های سرمایه گذاری محیطی.
- مشاركت با بخش خصوصی خو ش نام، باسابقه و حرفه ای در توسعه پروژه های كسب 

وكار جدید. 
11- طراحی و پیاده سازی نظام حكم رانی خوب جهت ارتقاء كیفیت راهبری شركت 

های تابعه با مالحظات زیر:
- به حداقل رساندن موانع كسب وكار و رشد شركت ها. 

- كاهش تكانه های مخرب فضای كالن كسب وكار و ایجاد فرصتهای رشد. 
- برقراری ارتباط سریع، پویا و باكیفیت. 

- افزایش شفافیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی در شركت ها.
- استقرار و پیاده سازی سیستم هوش تجاری. 

12- خلــق فرصت های جدید از طریق هم افزایی كســب به كســب در شــركتهای 
تابعــه و بهره مندی از تعامالت، هماهنگی ها و منافع مشــترك گــروه در حوزه های:

- تعامالت فناورانه و بهره مندی از تجربیات، دانش ها و توانمندی های فنی- مدیریتی 
یكدیگر. 

- تجمیــع خدمــات مشــترك و ارتقاء توان چانــه زنی در جهت كاهــش هزینه ها. 
- مبادالت تجاری درون گروهی. 

- اخذ تســهیالت مالی مناسب به پشتوانه جریانات نقدی شركت ها یا تجمیع آن ها. 
- طراحی سازوكار مناسب برای ایجاد تضامین بانكی مبتنی بر جریانات نقدی و دارایی 

های شركت ها. 
13- بهره مندی از رو ش های نوین تأمین مالی برای تجهیز منابع طرح های توسعه در 

شركت های زیرمجموعه و سرمایه گذاری های جدید.
اهداف و برنامه ها

برنامه های عملیاتی شرکت
1- تكمیل وتصویب اسناد برنامه ریزی راهبردی شركتهای تابعه)به خصوص شركتهای 
تأثیرگذار بر پرتفوی(، تدوین بودجه و برنامه اجرایی ساالنه شركتهای سرمایه پذیر براساس آنها.

2- تدوین وبروزرسانی برنامه راهبردی شركت.
3- ارزیابی دورهای عملكرد شركتهای تابعه براساس برنامه استراتژیك مصوب و بهبود 

مستمرعملكرد.
4-فروش شركت ها با رعایت منافع سهامدار درراستای اجرای قوانین مربوطه.

5- تمهید زیرســاخت های الزم برای اجرایی سازی وشروع پروژه تولید پلی پروپلین از 
).GTPP(گاز طبیعی

6- بهسازی و ارتقا ظرفیتهای خط3  تولید سیمان خاكستری درشركت سیمان كرمان.

7- پیاده سازی نظام مدیریت بهره ور در شركت های تابعه به صورت آزمایشی وتوسعه مستمرآن.

8- برنامه ریزی و پیاده سازی نظام حكمرانی خوب با تمركزبراستقرار سیستم هوش تجاری.
9- طراحی و پیاده ســازی نظام جامع توسعه همكاریها و هم افزاییهای درون گروهی 

شركتهای تابعه و فعالیتهای كسب به آن ها.
10-برنامــه ریزی برای جذب منابع مالی ارزی ارزان قیمت برای پروژه های شــركت 
های تابعه و تمهید مناســب برای پاســخگویی به ریســك های نوســان نــرخ ارز.

11- بورسی نمودن شركتهای سودآور پرتفوی كه قابلیت پذیرش در بورس را دارا می 
باشند با اولویت شــركتهای كنترلی و مدیریتی به منظور كم كردن فاصله ارزش بازار 
سهام شركت با خالص ارزش داراییهای آن و در نهایت بیشینه نمودن منافع سهامداران.

12- اجرای طرح های ســودآور غیربورســی به منظور حفظ روند ســودآوری و منافع 
بلندمدت شركت در مواقع ركود بورس و بازار سرمایه.

13- ارتقاء سیستم انگیزشی اعم از مادی ومعنوی، ارزیابی عملكرد پرسنل و اجرای نظام 
مدیریت مشاركتی به منظور ایجاد فضای پیرامونی مناسب در راستای بروز خالقیت ها.

14- تصویب نظام جامع ارزیابی عملكرد، رشــد وارتقاء ســازمانی و متناســب سازی 
جبران خدمــت وپاداش براســاس امتیازعملكرد بــه همراه ارزیابــی وثبت عملكرد 
مدیران ارشــد ومیانی(حافظــه دار كردن عملكــرد مدیران ( درشــركت های تابعه.

15- تدوین برنامه های آموزشــی برای پرســنل ومدیران درقالــب كالس ها، دوره ها 
وسمینارهای آموزشی متناسب با نیازهای ســازمانی وحمایت از برنامه های آموزشی 

شركتهای تابعه.
16- رصــد، مطالعه و ارزیابــی اقتصادی قراردادها، مناقصه ها، پــروژه ها و طرح های 
داخلی و خارجی )در ســطح منطقه( برای ورود و مشاركت احتمالی در بعضی از آنها.

17- مطالعــه و تدوین گــزارش های كارشناســی پیرامون نحــوه ورود و حضور در 
بــورس انــرژی و بورس هــای كاال ) بــورس فلزات و بــورس كاالهای كشــاورزی(.

18- اصــالح ســاختار مالــي، تولیــدي و نیــروي انســاني شــركت هــاي زیانده 
پرتفــوی به ویژه اصالح ســاختار شــركت هــای كنترلــی و مدیریتــی موجود در 
پرتفــوی و درنهایــت تدویــن اســتراتژی خــروج ازآنها درمناســب تریــن زمان.

19- اخــذ مجوزهاي خــاص در خصوص شــركتهای زیان ده، از جملــه اخذ مجوز 
تغییــر كاربري امالك بعضي از این شــركتها جهت تبدیل دارایی هــاي آنها به وجه 
نقــد ومصرف وجوه حاصــل، جهت اصالحــات موردنظر و پرداخت تعهــدات آن ها.
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بهنوش بهترین نوشیدنی
شرکت بهنوش ؛ بزرگ ترین تولید کننده ماءالشعیر بدون الکل

رشد دوبرابری سود سال 1397 نسبت به سال گذشته 

ش
خو

سر
قه 
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ص

استفاده بهینه از محصوالت کشاورزی وفن آوری روز درتولید نوشابه ای که 
سفیر سالمت نامندش.

راز پایداری بهنوش در راس الخیمه بودن بر نوشابه های كشور، اول پایداری مدیریت در 
برنامه های تدوینی و اجرای بهینه آن توسط بدنه كارآزموده ودوم همسو بودن با دانش 
روز و امكان بســته بندی بهداشتی وشكیل بوده است. اگر این برزگترین تولید كننده 
نوشابه های غیر الكلی امروزه در راس قرار گرفته است و سهامداران از خرد و كالن برای 
عملكردش لب به تحســین می گشایند وبه عینه در پژوهشكده نفت، كلیه ذینغعان را 
خوشحال و دعاگوی میبینی همه و همه از دستاوردهای مجموعه ای با كفایت نشان دارد 
كه از مدیرعامل مدبر تا مالیه دقیق و روابط عمومی اهل تعامل و امور سهام پاسخگو و تیم 
فنی و تولید متخصص سرقطاران تولید نوشیدنی و نوشابه هایی هستند كه منطبق با فن 
آوری روز تولید ودر گستره كشور عزیزمان و دیگر كشورهای هدف صادراتی از همسایه ها 
گرفته تا آسیای میانه و اروپا و آمریكا بعنوان نوشیدنی های سفیر سالمت توزیع میگردد. 
مجمع عمومی عادی سالیانه شركت بهنوش ایران )سهامی عام( در تاریخ 98/04/29 در 
محل-ضلع غربي مجموعه ورزشي آزادي، پژوهشگاه صنعت نفت)سالن كاسپین( تشكیل 

شد. در این مجمع كه با حضور بیش از 92/91 درصد از 
سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی 
برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای محمدرضا 
ضیاء ظریفي كه جنابان محمد نوین و احسان ذوقي در 
مقام نظار اول و دوم و آقای كاوس سلیمي به عنوان دبیر 
مجمــع انتخاب گردیدند. درادامه با قرائت گزارش هیات 
مدیره به مجمع توسط مدیرعامل شركت مربوط به 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 معامالت مشــمول ماده 
129 و با تقسیم سود 330 ریال به كار خود پایان دادند.

دكتر كاوس ســلیمی كه پیشــتر از این و در ســنگرهای قبلی خدمت نشان داده كه 
بازارشــناس است و خوب تهدیدها و فرصت های بازار سرمایه را میشناسد در فرازی از 
گزارش خود با اعالم اینكه با وجود تداوم ركود اقتصادي و نتایج مشهود حاصل از آن در 
همه اركان اقتصاد كشور، شركت بهنوش ایران توانسته است با قدرت به فعالیت خود ادامه 
داده و نامالیمات و مشكالت موجود را تا حد زیادي از پیش رو برداشته و به جلو حركت 
نماید افزود: در سال مالی مورد گزارش شركت »بهنوش ایران« 348 ریال سود به ازای 
هر سهم در سال 97 ساخت كه این میزان سود حدود 2 برابر سود سال 96  می باشد .

به گفته ی این مدیر باتجربه درآمد فروش محصوالت در نتیجه افزایش نرخ ها 28 درصد رشد 
داشته و از سوی دیگربا تمهیدات اندیشیده شده و باالبردن بهره وری هزینه مالی تقریبا تغییری 
نداشت كه در نتیجه سود بیشتری به صورت خالص برای ذینفعان شركت  شناسایی گردد.   
دكتــر كاووس ســلیمی در بخش دیگــری از گزارش خــود با اعالم تمدیــد و اخذ 
گواهینامــه های متعدد داخلی و بین اللملی و جوایز متعددی كه شــركت بهنوش در 
ســال 97 از گواهینامــه حمایت از مصــرف كننده گرفته تا تندیس ملی جشــنواره 
ســالمت و جایــزه تعالی زمانی و ...كســب كرده اســت ابراز امیدواری كرد شــركت 
بهنوش بتواند در ادامه چشــم انداز مســیر خود به عنوان رهبر بازار نوشــیدني هاي 
حالل در منطقه بیــش از بیش باعث فخر و مباهات عمــوم هموطنانمون قرار گیرد.
تشــریح برنامه های آتی مدیران ارشــد برای كســب ســهم بیشــتر از بازار و ارتقای 
كیفیت و كمیت فروش از دیگر برنامه های اعالمی مدیریت برای بســط ارزش آفرینی 
و ســود اوری مســتمر برای ذینفعان بود كه به ســمع و نظر مجمع نشــینان رسید.

شایان ذكر است در حاشیه مجمع فوق رییس هیات مدیره شركت بهنوش ایران از فروش 
دارایی ها و امالك مازاد این شركت برای تامین نقدینگی و ماركتینگ و بازاریابی خبر داد.
مســعود غالمــی، اظهار داشــت كه بــا توافق هیــات مدیــره و ســهامدار عمده، 

غبنــوش برنامــه ای برای افزایش ســرمایه در ســال 98 نــدارد.وی افــزود: برنامه 
فــروش امــالك و دارایی هــای مازاد تــا نیمه ســال 98 باید تعیین تكلیف شــود.

مجموعه پیشرو وخوشنام بهنوش و زیر مجموعه های آن هم اكنون در مقام بزرگترین 
تولید كننده و صادر كننده ماءالشــعیر در ایــران و همچنین بزرگ ترین تولید كننده 
ماءالشــعیر بدون الكل در دنیا بــوده بطوریكه محصوالت خود را به اكثر كشــورهای 
اســالمی صادر می نماید از برگ برنده های ما در بازار منطقه ای و اســالمی می باشد 
كه توســعه روزافزون آن نیازمند حمایت بیشتر دست اندركاران دولتی و غیر میباشد 
تا با تسهیل قوانین چتر حمایت بیشتری از این مجموعه عظیم تولیدی صورت گیرد .

قابل توجه آنكه شركت بهنوش برای اطمینان بیشتر از كیفیت محصوالت تولیدی خود 
، به ویژه ســالمت آنها و افزایش رضایت مشتریان ، افزایش ایمنی و بهداشت پرسنل و 
نیز جلوگیری از كاهش منابع و پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی نظام مدیریت 
 ISO 9001: 2008 و ISO یكپارچه را در سازمان بر مبنای استانداردهای بین المللی
و   HACCP و   OHSAS18001:2007 و   ISO14001:2004 و   22000:2005

IMS مستقر نموده است.
گسترش فروش مویرگی در كشــور عراق گسترش مقاصد 
صادراتی در كشــورهای پاكستان كردســتان عراق و قطر 
و اذربایجــان. گســترش عملكرد در اســتارتاپ ها از جمله 

فعالیتهای شركت بهنوش است.
پیام هیات مدیره

ضمن ســپاس فراوان از همراهی سهامداران و اعضاء محترم 
مجمع عمومی عادی سالیانه، شركت بهنوش ایران)سهامی 
عام( گزارش عملكرد ســال مالی منتهی به 1397/12/29، 
كه حاصل تالش و فعالیت یكســاله هیات مدیره، مدیران و 
كاركنان این شركت می باشد را به مجمع عمومی صاحبان 

سهام تقدیم می دارد.
با وجود تداوم ركود اقتصادي و نتایج مشهود حاصل از آن در 
همه اركان اقتصاد كشور، شركت بهنوش ایران توانسته است 
به فعالیت خود ادامه داده و نامالیمات و مشــكالت موجود را تا حد زیادي از پیش رو 

برداشته و به جلو حركت نماید . 
مشــكالت تامین مواد اولیه كه بیشتر آن ناشي از نوســانات نرخ ارز است از یك سو و 
كاهــش تقاضاي خرید بازار و جابجایي اقالم در ســبد خرید خانوارها از دیگر ســوي، 
دالیــل عمده افت تولید و فروش این صنعت را رقم زده اســت. با این وجود شــركت 
بهنــوش ایــران تمامي تالش خود را معطــوف مدیریت این دو جبهــه نمود و از یك 
ســوي با برنامه ریزي خرید مواد اولیه و از ســوي دیگر با مدیریت بهاي فروش، تالش 
از برون رفت از این بحران را تا بدین لحظه به نحو مطلوبي به انجام رســانیده اســت و 
انتظار دارد با حفظ روند فعلي ، در صورت گشــایش بازارها در آینده نزدیك، همچون 
گذشــته با قدرت، به نقش محوري خود در بازار نوشــیدني هاي حــالل ، ادامه دهد.
از اینكه سهامداران گرانقدر در این برهه زماني پشتیبان مدیران و كاركنان این شركت بوده 
اند را صمیمانه ارج مي نهیم و امیدواریم كه با بهبود شرایط بازار بتوانیم برنامه و ایده هاي 
جدیدمان را به اجرا گذاشته و رضایت خاطر شما بزرگواران را بیش از پیش جلب نماییم.

در پایان امیدواریم، تالش تمامي كارگران، مهندســین، كارشناســان و مدیران شركت 
بهنوش ایران، موجبات اطمینان قلبي ســهامداران عزیز، در تداوم حركت مجموعه در 

مسیر تعالي و پیشرفت را فراهم سازد.
جایگاه شرکت در صنعت : 

- كســب گواهینامه رعایت حقوق مصرف كننده از ســازمان صنعت ومعدن وتجارت
- كسب نشان ملي برترین رعایت كننده ایمني و كیفیت محصوالت نوشیدني در ایران 

- كسب تندیس جشنواره ملي صنعت سالمت محور و ارتقاي سالمت 
- كسب جایزه دومین دوره ملي تعالي و پیشرفت 

این شــركت در راستاي مســئولیت هاي اجتماعي وزیست محیطي از هیچ كوششي 
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دریــغ ننموده اســت اخذ گواهي نامه هــاي بین المللي گواه این موضوع مي باشــد.
گواهینامه هاي شرکت : 

 FDA گواهینامه حالل محصوالت تولیدي - گواهینامه سازمان غذا و دارو -
- كسب دومین جایزه ملي تعالي در سطح تقدیرنامه دو ستاره در صنایع غذایي كشور
- گواهینامه استاندارد ISO (14001نسخه 2015(  - گواهینامه رعایت حقوق مصرف 
كننده  - نشان ملي برترین رعایت كننده ایمني و كیفیت محصوالت نوشیدني در ایران 
ســالمت ارتقــاي  محــورو  ســالمت  صنعــت  ملــي  جشــنواره  تندیــس    -

ماموریت : 
- تولیــد پایــدار بــا تمركز بــر حفظ كرامــت انســاني و صیانت از محیط زیســت 
- توســعه بازاریابي و پیشــبرد فروش - كاهش بهاي تمام شده - نگهداشت نیروهاي 

متخصص و با تجربه - تنوع محصول و بسته بندي 
چشم انداز : رهبري بازار نوشیدني هاي حالل در منطقه 

پروژه ها:
پــروژه هایی كه در ســال 1397 در دســت اجرا بوده اند به شــرح ذیل می باشــند:
)اســپتیك( شــیروان  بهنــوش  ســاعت  در  پــت   20/000 خــط  پــروژه 

بــا وجــود تحریم هــا و عدم همــكاري شــركتهاي اروپایــي ، این پروژه بــه اتمام 
رســید و بهــره بــرداري از آن اردیبهشــت مــاه ســال 98 آغــاز خواهــد شــد.

پروژه تغلیط عصاره مالت بهنوش گچساران
نهایــي شــدن تصویــب این پــروژه در ســتاد برنامه بنیاد مســتضعفان بــا بودجه 
اي معــادل 65 میلیــارد ریــال كــه اجــراي آن از ســال 99 شــروع خواهد شــد.

پروژه سیستم فرآوری بهنوش مرکزی
ایــن پــروژه تا پایان ســال 1397 ، بــه میزان 72  درصد پیشــرفت داشــته و برابر 
برنامــه ریــزي هــا انجام شــده در تیــر ماه 98  بــه بهره بــرداري خواهد رســید.

مهمترین اقدامات شرکت در سال 1397 در حوزه های مختلف 
حوزه تولید:

* بهنوش مرکزي :
- آغاز تولید محصوالت EFES )افس( و عرضه آن در بازار ) محصول مشترك با شركت 

EFES تركیه(.
با توجه به اولین سال حضور این محصوالت در بازار و چالش هاي پیش رو ، از آنجاییكه 
توزیع و فروش این محصوالت توسط سیستم توزیع و فروش بهنوش صورت مي گیرد، 
لذا به جهت نفوذ در بازار برخي مشــوق ها پرداخت گردید است كه در سال هاي آتي 
كمتر خواهد شــد. الزم است به اطالع برساند كه همكاري با شركت افس ارزش افزوده 
بســیار زیادي در ارتقا فرآیند تولید و كاهش هزینه هاي تولید در آینده براي شــركت 
خواهد داشت. عالوه بر آن باعث ارتقاء سطح كیفیت دانش فني شركت نیز شده است. 
-  كاهش هزینه برخي اقالم مصرفي بسته بندي در تولید محصول قوطي )سیني كارتني 

و چسب ( 
- خرید دستگاه نایلون پیچ) )Stretcherو پالت چین )Palletizer( جهت خط شیشه

* بهنوش گچساران :
- خرید یك دستگاه لیبل زن ساخت آلمان به ظرفیت 24/000 بطر در ساعت با امكان نصب 
دو لیبل به صورت همزمان- بازسازي سقف سیستم خنك كننده سالن تولید در مساحت 
420 مترمربع - اصالح شكل هندسي محوطه سیلوهاي مالت به جهت كاهش ضایعات مواد

*بهنوش شیروان
*بهنوش ستاره
حوزه فروش:

* ایجاد 10 نمایندگي جدید در شهرهایي چون رودسر، زابل، ایرانشهر، چابهار، سراوان، 
محالت و .... در راستاي سیاست تمركز بر شهرهاي باالي 20/000نفر به جهت نفوذ در 

بازارهاي كمتر توسعه یافته
* برگزاري 50 نفر ساعت آموزش در طي سال براي كلیه سرپرست هاي فروش، سوپروایزرها 
و فروشندگان به جهت ارتقا سطح كیفي دانش واحد فروش و ارتقا بستر ارتباطي با مشتریان

*  استفاده از تجارب مشاورین مجرب و متخصص در حوزه هاي گوناگون فروش داخلي و صادراتي
* طراحي دوباره وب سایت اینترنتي بهنوش ایران

* گســترش فروش پخش مویرگي در كشور عراق توســط تجار محلي و بسط آن به 
شهرهاي بصره، دیوانیه، ناصریه، كوت، نجف و كربال

* گسترش صادرات به : پاكستان ، كردستان عراق ، قطر ، افغانستان و ....
حوزه بازرگانی:

* توســعه و شناســایي تامین كنندگان جدید از طرق گوناگون و بخصوص حضور در 
نمایشگاه هاي تخصصي و مذاكرات رو در رو

* همكاري و ایجاد هم افزایي در شــركتهاي گروه در خصوص تامین مواد اولیه و اقالم 
بسته بندي

 *تبدیل برخي دارایي هاي راكد و مازاد به وجه نقد و بازگشــت سرمایه آن به گردش 
عملیاتي شركت 

* استفاده از ارز نیمایي و همچنین ارز بانكي در راستاي تامین مواد اولیه
 *تامین مواد اولیه و ماشین آالت در شرایط دشوار كنوني و تالش در جهت جایگزیني 

تامین كنندگان روسي و هندي با فروشندگان اروپایي
حوزه مالی:

* نظارت مستمر بر بهاي تمام شده كاالي تولیدي جهت كنترل بهاي فروش در شرایط 
پر تالطم فعلي بازار

 *كنترل و تامین به موقع نقدینگي خرید به جهت استفاده از فرصت هاي اندك بازار به 
جهت تامین به موقع مواد اولیه و قطعات با نرخ هاي موجه و كاهش هزینه هاي مالي 

خرید بدون افزایش میزان تسهیالت بانكي
* تعامالت مالي با شــریك خارجي )شركت افس تركیه( در خصوص خرید مواد اولیه، 
محاســبات بهاي تمام شده محصول، گزارش هاي تولید و فروش و محاسبه و پرداخت 

حق االمتیاز محصول تولید شده
* كاهش دوره وصول مطالبات و تزریق هرچه بیشــتر وجوه نقد جهت خرید به موقع 

مواد اولیه
 *رســیدگي حسابهاي شــركت توسط ســازمانهاي دولتي ) ســازمان امور مالیاتي 
و ســازمان تامین اجتماعي( تا پایان ســال 1395 و تســویه بدهي هاي اعالم شــده

حوزه استاندارد و فن آوری:
- كسب دومین جایزه ملی تعالی در سطح تقدیرنامه دو ستاره در صنایع غذایی كشور

- ارتقا استانداردISO 14001 به نسخه 2015
- ارتقا كلیه استانداردهای كسب شده قبلی

FDA ادامه روند تمدید گواهینامه -
- آغاز پروژه هاي فروش آنالین و همچنین GPS فروشندگان ) تكیمل تا پایان سال 98 (

-  آغاز پروژه ایجاد سامانه یكپارچه BPMS با رویكرد ERP )سامانه رصد ناوگان فروش 
، تكمیل تا اوایل سال 99( 

حوزه اداری و منابع انسانی:
* كنتــرل و كاهــش ســاعات اضافه كاري در شــیفت هاي ســه گانه 8 ســاعتي 
بــه جهت اســتفاده بهینــه از نیــروي كار پرســنل و افزایش راندمــان و همچنین
 *اصــالح ســاختار نیــروي انســاني بر اســاس شــرایط ســني، ســوابق و تجربه

* بهینه سازي خدمات بیمه تكمیلي با توجه به افزایش نرخ خدمات درمان و پزشكي 
جهت رفاه پرسنل

* تمركــز بــر آموزش پرســنل جهــت افزایش بهــره وري در حوزه هــاي مختلف:
-  هدف هاي آموزشي حوزه فروش : ارتقا روشها و سطح كیفي و راندمان فروش با 

تمركز بر روشهاي ارتباط با مشتریان
 - هدف هاي آموزشي حوزه تولید : آموزش دوره اي اپراتوري ماشین آالت خطوط تولید 
جهت كاهش خطاي انساني اپراتورها و كاهش ضایعات حین تولید ناشي از نقصان آموزش ها

 -هــدف هاي آموزشــي حــوزه انبارهــا : روشــهاي انبــارداري و چیدمان 
تخلیــه و  بارگیــري  اســتاندارد  هــاي  روش  همچنیــن  و  انبارهــا  اســتاندارد 
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مخابرات ایران؛ برند ملی، اقتدار ملی
باورمان شد این مخابرات همان مخابرات جهان آی تی است

پژوهشــگاه بخــود مــی بالــد كــه درون خــود مجمعــی را برگــزار می كند كــه علم 
و عمــل را درآمیختــه و بواســطه آن تفتــان، البــرز ســهند ، ســبالن را در دهكــده 
جهــان جــای داده و بــه قافلــه ســاالری كاروان ســاالرش خــوش مــی خرامــد. 
پــاس  بــه  و طنیــن صلــوات  زیــن عملكــرد  پُرشــمار ســهامدار  لــب خنــدان 
مپــرس. حافــظ  حضــرت  بقــول  كــه  باشــد  بهایــی  نیكــو  چــه  آن  داشــت 
مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــركت مخابــرات ایران )ســهامی عام( 
مــورخ 1398/03/05 در محــل پژوهشــگاه نیرو - ســالن خلیــج فارس برگــزار گردید. 
در این مجمع كه با حضور 91/44 درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
بر عهــده آقای مهدی صفری بود كه جنابان  ارژنگ محمــودي و همایون رمضاني در مقام 
نظار اول و دوم و آقای ســید وحیدرضا توكلی صبــور به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

در ادامه با قرائت گزارش هیات 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 نشــینان با طنین صلوات خود ضمن  
تصویب صورت های مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با 
تقسیم سود 416 ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

سیدمجیدصدری مدیرعامل شركت مخابرات ایران در مجمع 
عمومی عادی ســالیانه و فوق العاده این شــركت با بیان اینكه 
شــركت مخابرات ایران بستر ساز توسعه ارتباطی كشور است 
خاطر نشــان كرد : در یك سال گذشته با دایری بیش از 593 
هزار تلفن ثابت، جذب 8.3میلیون مشترك جدید توسط حوزه 
ارتباطات سیار و رسید ن به 56درصد سهم بازار اینترنت ثابت 
گام مهمی در راســتای ارائه خدمات به مشتریان برداشته شد.

وی خاطرنشــان كرد: مدیریت سهام و ســرمایه های شركت 
مخابرات، ایجاد و بهره برداری شبكه های تلفن ثابت، سیار، انتقال 
داده ها، نظارت و ارزیابی مستمرعملكرد شبكه های مخابراتی، 
شــركت های تابعه، همكاری در اجرای سیاست    ها و برنامه های 
فناوری اطالعات و ارتباطات در كشــور، تامین و پوشش ارائه 
خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات در كشور و نگهداری و توسعه 
شبكه های مخابراتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی از 
جمله موضوع های اصلی فعالیت این شركت محسوب می شوند.

مدیرعامل شركت مخابرات ایران با اشاره به نگاه آینده محور و اولویت های راهبردی شركت مخابرات 
ایران گفت: توسعه سرویس های دیجیتال، توسعه مشاركت در تهیه و تحویل محتوای،ارائه خدمات 
همگرای ثابت و سیار و مشتری مداری و تعالی تجربه مشتری از نگاه آینده شركت خبر می دهد.
وی افزود: همكاری در فضای تعاملی حوزه ICTكشــور از دیگر اولویت های فعالیت شركت 
مخابرات ایران اســت و بدین منظور مدل های توسعه عملیاتی شركت در بخش های مختلف 
مانند توســعه بازار، توســعه ســرویس های باندل ، تحول در بخش زیرساخت های شبكه و 
فناوری اطالعات و تسهیل ارائه سرویس به تمام مشتریان در سراسر كشور را دنبال می كنیم.
مهندس سید مجید صدری در ادامه گفت:با توجه به اعالم اتحادیه جهانی مخابرات مبنی بر 
محوریت دسترسی یكسان به استانداردسازی و تدوین استاندارد های فناوری اطالعات وارتباطات، 
شركت مخابرات ایران نیز به عنوان یكی از مهمترین اعضای این اتحادیه محور فعالیت های 
خود را توســعه و دسترسی عدالت محور و یكسان به فناوری های حوزهICT قرار داده است.
وی بابیان اینكه انضباط مالی،ارتقای ســطح شــفافیت و ارتقای بهره وری منابع و مدیریت 
هزینه ها از جمله اولویت های راهبردی شــركت مخابرات ایران در بخش مالی محسوب می 
شــوند، گفت: حفظ و توسعه مشتریان، بهبود تجربه مشــتری و ارتقای تصویر برند سازمان 
نیز از جمله اولویت های راهبردی این شــركت در بخش مشــتری محســوب می شــوند.

مدیرعامل شــركت مخابرات ایران ادامه داد: این شــركت در بخــش كاركنان و توانمندی 
نیز اولویت هایی از جمله توســعه شایســتگی های كاركنان همســو با اهداف ســازمانی و 
ارتقای رضایت شــغلی و اشــتیاق ســازمانی، نوع خدمات دیجیتال و ارزش افزوده مبتنی 
بر مشــاركت و ارائــه راهكارهای جامع، توســعه و بروزرســانی یكپارچه زیرســاخت های 
فنــاوری و توســعه امنیت شــبكه، فنــاوری اطالعات و زیرســاخت ها را دنبــال می كند.

ســید مجید صدری خاطرنشــان كرد: ایران در زمینه ICT بین 299 شــركت دارای رتبه 
های 9 تعداد مشــتركین تلفن ثابت، رتبه 18 تعداد مشتركین تلفن همراه، رتبه 27 تعداد 
مشــتركین پهن باند ثابت، رتبه 27 ضریب نفوذ تلفن ثابــت، رتبه 105 ضریب نفوذ تلفن 
همراه، رتبه 88 ضریب نفوذ پهن باند ثابت و رتبه 99 ضریب نفوذ اســتفاده از اینترنت است.

وی در پایان افزود: مخابرات ایران به عنوان قدیمی ترین و گسترده ترین اپراتور مخابراتی كشور ، خود 
را موظف به بستر سازی برای توسعه ارتباطات مخابراتی كشور و همینطور سایر اپراتورها می داند و 
در این راستا تعامل با تمام اپراتورها و بازیگران عرصه ارتباطات را در دستور كار خود قرارداده است.

پیام رئیس هیات مدیره
همچنین، به این خانواده بزرگ ارتباطی ، هفته ارتباطات و مخابرات را تبریك گفته و با یادآوری شعار 
روز جهانی ارتباطات با عنوان » دسترسی یكسان به استاندارد سازی » ،برضرورت تدوین استانداردها 
در زمینه فناوریهای اطالعات و ارتباطات برای رسیدن به اهداف توسعه هزاره تاكید می كنم.
راســتای  در  و  گذشــته  ســالهای  طــول  در  همــواره  ایــران،  مخابــرات  شــركت 
خدمــت رســانی به مــردم عزیز ایــران، بــا ارایه فنــاوری هــای نوین ارتباطــی، نقش 
آفرینــی و ارزش آفرینــی هــای بســیاری در عرصــه اقتصــاد ملــی داشــته اســت.
امروز با تحوالت عظیمی كه در عرصه های مختلف جهان و به تبع آن در كشور عزیزمان ایجاد 
شده است، ما شــاهد تحوالت اقتصادی زیادی هستیم. پس از توسعه ی ابزارهای دیجیتال 
و فراگیرشــدن آثار انقالب دیجیتال، موج دیگری آغاز شد كه 
آن را میتوان انقالب صنعتی چهارم یا اقتصاد دیجیتال نامید. 
اقتصــاد دیجیتال كــه گویای یك تحول اقتصــادی در كلیه 
مولفه های محصوالت، مصرف كنندگان، فروشندگان، واسطه 
ها، خدمات و بازار اســت، مســتلزم عبور از انقالب دیجیتال و 
تحوالت سازمانی اســت و با تكیه بر دستاوردهای دیجیتالی، 
فعالیــت های صنعتی و اقتصادی جدیــد مكانیزم هایی برای 
كســب و كار و درآمدزایــی به وجود می آورد كــه قبل از آن 
وجود نداشــته است. ایران نیز این تحوالت صنعت ارتباطات را 
تجربه كرده است . توسعه اقتصاد دیجیتال، تامین بستر تحول 
دیجیتال درحوزه های گوناگون، تغییرنگرش راهبردی و نوآوری 
درخدمت رســانی به مردم از ابتدای دولت دوازدهم به صورت 
جدی در دســتور كار وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات قرار 
گرفته است تا تحقق ایران دیجیتال به معنای واقعی پیش برده 
شود. شــركت مخابرات ایران نیز با توجه به اینكه قطب اصلی 
ورود فناوریهای جدید ارتباطی برای رونق اقتصاد دیجیتال به 
حساب می آید و همچنین هم راستا با دنیا، برنامه ها و اهداف 
فعالیتهای آینده خود را در راســتای زمینه سازی برای فراهم 
كردن فضایی در خصوص توسعه اقتصاد دیجیتال قرار می دهد .

وضعیت و جایگاه مخابرات ایران 
- دایرنمودن 593/904 تلفن ثابت در سال 97

- جذب 8/3 میلیون مشترك جدید توسط همراه اول در سال 97
)ADSL(پرســرعت دراینترنــت  خانــوار  درصــد   16/29 نفــوذ   ضریــب   -

- راه اندازی 19/700 سایت G5 G4/4 و 20/800 سایت G3 توسط همراه اول 
-دارابودن 56 درصد ســهم بازار اینترنت پرسرعت كشــورADSL(( براساس پورت منصوبه
- ركورد 5/419 ترابایت ترافیك روزانه بخش همراه و 2/939 ترابایت ترافیك روزانه بخش ثابت 

)مجموعه معادل 8/358 ترابایت در روز( 
اهم افتخارات شرکت مخابرات ایران در سال 97 
1- كسب لوح نمونه و ارزش افرین صنعتی و اقتصادی

2-  كسب تندیس زرین سرآمدان روابط عمومی های ایران
3- كسب لوح زرین و گواهی نامه نوآوری محصول برتر ایرانی

 )CSR( 4-  كسب مدال طال از سازمان بین المللی مسئولیت اجتماعی
5- انتخــاب نورونتــا بــه عنــوان محصول برتــر در جشــنواره محصــول برتــر ایرانی
6- كســب رتبــه دوم در میان شــركت های برگــزاری نمایشــگاه تلــكام 2018 تهران

7- دریافت نشان طالیی حاكمیت شركتی مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی 
8- كســب واحــد نمونه صنعتــی و اقتصادی در كنگره سراســری برند ملــی، اقتدار ملی 
9- كســب رتبه اول و دریافت نشــان طالیی در جشــنواره تبلیغات در ایران در ســال 97
10- دریافت نشان ستاره طالیی شركت مخابرات ایران در پنجمین جشنواره ستارگان روابط 

عمومی ایران
11- تقویت برند شركت با حضور شركت مخابرات ایران در نمایشگاه جانبی نهمین سمپوزیوم 

بین المللی مخابرات 
12- كســب مقام نخســت شــركت مخابرات ایران در رتبه بندی 500 شركت برتر در بین 
اپراتورهای ارتباطی در بخش شــركت های گروه ارتباطات و مخابرات كشــور در ســال 97
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پارس توشه؛ معتبرترین و خوش نام ترین سرمایه گذاری در بازار سرمایه
تقسیم سود 225 ریالی به ازای هر سهم

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

و آنــگاه كه مدیرعامــل فرهیخته ســرمایه گذاری در 
مســند ارائه گزارش عملكرد ساالنه پیش نشست  و به 
تشریح فعالیت ها و دستاوردها در سال سخت اقتصادي 
97 پرداخــت همــگان بدین باور گردیدنــد كه پارس 
توشــه معتبرترین و خوش نام ترین ســرمایه گذاری 
در بازار ســرمایه به همت این مدیراســت كه آهسته و 
پیوســته ره به ســالمت  و تعالي طی می كند . سخن 
از مهندس هوشنگ دادوش است این عالم در مدیریت 
كه در حیات شــركت سرمایه گذاري پارس توشه نامی 
ماندگار گشته... كه خدایش قوت دو چندان بدو بخشد .
مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه شــركت پــارس 
توشه)سهامی عام( مورخ 1398/04/27 در محل خیابان 

سپهبد قرنی تشكیل گردید. 
در ایــن مجمع كه با حضور 75/97 درصد ســهامداران 
حقیقــی و حقوقــی ، اعضاء هیــات مدیــره، نماینده 
ســازمان بورس و اوراق بهــادار، حســابرس و بازرس 
قانونــی برگزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقای 
حســین ماهرو بود، كه جنابان ارســالن رزاقی و قاسم 
زنــد در مقام نظار اول و دوم و آقای ســیامك رحیمی 
میدانــی به عنــوان دبیر مجمــع 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 اســتماع گزارش حسابرس و 
بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  
تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 
129 با تقســیم سود 225 ریال به ازای هر سهم به كار 

خود پایان دادند.
آرمان نوین رسیدگي  به عنوان بازرس قانونی و حسابرس 
شركت و   كاربرد ارقام  به عنوان بازرس علی البدل انتخاب 

گردید. 
جایگاه شرکت در صنعت سرمایه گذاریهای بورسی

شــركت سرمایه گذاری پارس توشــه با توجه به چشم 
انــداز و ماموریــت خود همواره كوشــیده اســت كه 
عالوه بر در نظر گرفتن منافع كوتاه مدت ســهامداران، 
بیشــترین بازدهی را در بلندمدت نصیب ســهامداران 
ســازد. مقایسه عملكرد شركت ســرمایه گذاری پارس 
توشــه در ســال 1397 با بنگاه های اقتصادی مشابه و 
بازار موید این مطلب اســت كه این شــركت در زمینه 
نسبت درآمد به قیمت هر ســهم )E/P( دارای جایگاه 
مطلوبی در بین شركت های سرمایه گذاری و بنگاه های 
اقتصادی مشــابه می باشــد و بدین لحاظ سهامداران 
ریســك كمتری در خرید این سهم متحمل می شوند.

راهبردهای سرمایه گذاری
خاســتگاه و هدف اصلی و نهائی شركت سرمایه گذاری 
پارس توشــه كوشش در بدســت آوردن افزایش ثروت 
و پایداری سودآوری برای ســهامداران همراه با رعایت 

تعهدات در تامین منابع سایر ذینفعان می باشد .
در این راستا شركت در مسیر تخصیص منابع در اختیار 
به ســرمایه گذاری هایی كه متضمن افزایش حداكثری 
ثروت سهامداران با كمترین ریسك گام برداشته تا بتواند 
با پیوســتگی و پایداری در حفظ منافع ذینفعان به ویژه 

سهامداران، پاسخگوی اعتماد ارزشمند آنان باشد.
برهمین مبنا راهبردهای شــركت سرمایه گذاری پارس 
توشــه در زمینه ســرمایه گذاری عالوه بر اداره هر چه 
بهتر شركت های تابعه، در زمینه سبدگردانی شركت های 

بورسی عبارت  است از:
1- مدیریت ریســك و بازده از طریق استراتژی سرمایه 

گذاری متوازن
2- افزایش درصد سهام شركت های دارای مزیت نسبی

3- متنوع سازی پرتفوی بورسی شركت
4- اســتفاده از منابع مالی ارزان قیمت وسرمایه گذاری 
در بخش های پربازده در راســتای چشم انداز شركت و 

منافع سهامداران
برنامه های آتی شرکت

شركت سرمایه گذاری پارس توشه تحقق ماموریت زیر را 
سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است:

»جذب سرمایه از منابع مختلف و مدیریت و هدایت آن 
به ســمت فعالیت های اقتصادی و مشاركت در توسعه 
صنعتی كشــور با تاكید بر دســتیابی به مناسب ترین 
تركیب ممكن بازدهی و ریســك ســرمایه گذاری ها.«

در اجرا و تحقق ماموریت فوق اهم استراتژی ها و سیاست 
های زیر مورد تاكید هیات مدیره شركت می باشد:

1- تقویب ساختار و نظام های برنامه ریزی و كنترلی
2- حاكمیت اثربخش بر شركت های تابعه با هدف ارتقای 

عملكرد آنان
3- حضور در بازار ســرمایه با هدف بهینه ســازی سبد 

سهام شركت از نظر بازدهی و ریسك سرمایه گذاری ها
4- جست وجو برای تامین منابع مالی جدید و مناسب تر
5- شناســایی و بهره برداری از فرصت های اقتصادی در 

حال تحول و پیدایش
فعالیت های شرکتهای سرمایه پذیر مدیریتی

فعالیت هاي شــركت سرمایه گذاري پارس توشه در دو 
بخش زیر متمركز می باشد:

- مدیریت تخصصی شركت هاي تابعه، با سهام اكثریت 
 )Holding Management(

- ســرمایه گذاري در سهام و یا سایر فعالیت ها و پروژه 
 )Investment Management( هاي سودآور

انجام ســرمایه گذاري هاي الزم در شــركت هاي تابعه 
بــراي حفظ مزیت هــاي رقابتی، همگام بــا تغییرات 
تكنولوژیكی و دگرگونی در بازار و محیط كســب و كار 
و نیــز انجام هدایتگري و كنترل هاي الزم در شــركت 
هــاي تابعه، در راســتاي اهــداف كالن و اســتراتژي 
هاي بلند مدت شــركت، از اهم فعالیت ها در شــركت 
هاي تابعه و ایفاي نقش مدیریت تخصصی می باشــد.

از سوي دیگر ســرمایه گذاري و تشــكیل سبد بهینه 
و متوازن )ریســك و بازدهی( از ســهام )شركت هاي 
بورســی( و یا فعالیت ها و پروژه هاي سودآور، به نحوي 
كه موجب كســب بیشــترین بازده از امكانات و دارایی 
ها و تأمین ســودآوري و رشــد پایدار شــركت گردد، 
شــاخه دیگر فعالیت شــركت پارس توشــه می باشد.

تنگناهاي ناشی از برقراري دوباره تحریم هاي یك جانبه، 
افزایــش پایه اي نــرخ ارز، افزایش بی رویــه نرخ تورم، 
طوالنی شدن فرآیند زنجیره تأمین، افزایش شدید نیاز 
به نقدیگی، ناپایداري در محیط كسب و كار و تغییرات 
روز به روز، از جمله چالش هاي ســترگ در سال مورد 
گزارش بودند كه نه تنها موجــب افزایش قیمت نهاده 
هاي تولید گردیده اند، بلكه موجب دشــواري هاي زیاد 
در تأمین منابع )ریالی - ارزي( براي حفظ سطح تولید، 
گردش عملیات و اشتغال گشته اند. اقدامات همه جانبه 
مانند؛ دوراندیشــی در تأمین بهنگام مواد اولیه، افزایش 
عمق ســاخت براي كاهش وابســتگی به خارج، انجام 
انطباق در سیاست هاي فروش به وسیله تغییر متناسب 
و تدریجــی قیمت ها و به ویژه كاهــش دوره وصول از 
جمله اقدامات شــركت هاي زیر مجموعه براي تبدیل 
تهدیدات محیطی به فرصت هاي ســودآوري و توسعه، 
از راه انطباق با تغییرات شــدید در شرایط كسب و كار و 
حفظ سودآوري و پایداري شركت هاي تابعه بوده است.
عمده ترین فعالیت های شرکت در بخش مدیریت 
تخصصی شرکت هاي تابعه به شرح زیر می باشد

- صنعت لوازم خانگی برقی 
- صنعت روشنایی
- صنعت شیمیایی

روش های تامین مالی 
1- استفاده از تسهیالت مالی بانكی با حداقل هزینه مالی 
2- استفاده متقابل از سبد ســپرده و تسهیالت بانكی 
باخدف حداكثر سازی سود و پرداخت حداقل هزینه مالی

3- استفاده از منابع داخلی شركت
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حرکت در مسیر تعالی سازمانی
پتروشیمی فارابی؛ افقی روشن در پیش رو است

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شركت پتروشیمی فارابی) سهامی عام ( مورخ 
1398/04/23درمحل مجموعه فرهنگي ورزشي تالش - سالن تالش برگزار شد.
در ایــن مجمع كــه بــا 81/93 درصد ســهامداران حقیقی و حقوقــی ، اعضاء 
هیات مدیــره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، حســابرس و بازرس 
قانونــی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهــده آقای جعفر جبــارزاده تبریزي 
بود، كه جنابان ســید عارف موســوي نســب و سلیمان ســلطاني  در مقام نظار 
اول و دوم و آقــای محمدرضا علیمردان به عنــوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائــت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفتــه 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 
صورتهــای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 به كار خــود پایان دادند.

مهنــدس علیمــردان مدیــر با تجربــه صنعت پتروشــیمی كشــور در ابتدای 
گزارش خود با اشــاره به اینكه شــركت در ســال 97 با تجربــه ارزیابی افزایش 
ســرمایه خــود را از 1500 بــه 2/630 میلیــارد كلید زد افــزود دكترین اصلی 
مــا در مجموعــه امــكان تولیــد مســتمر و ارتقاء زنجیــره تولید بوده اســت.

مدیرعامل پتروشــیمی فارابی گفت: با توجه به شــرایط خاصی كه در شــركت 
وجود داشــت، مهم ترین اقدامی كه در ســال 97 انجام شد 
تــالش برای تثبیــت و تأمین پایــدار خوراك بــرای واحد 
PA بود كه با برنامه ریزی كه انجام شــد خوشبختانه موفق 
شــدیم خوراك مورد نیاز را به طور مســتمر تأمین نماییم.

مهنــدس علیمردان اضافه كرد: در ســال گذشــته مجتمع 
پتروشــیمی فارابی به علت مشكالت ناشــی از تأمین مواد 
اولیه به طور متوســط 16 روز در ماه توقف تولید داشــت اما 
خوشــبختانه از دو ماه پایانی سال تاكنون با تالش همكاران 
و برنامه ریزی صورت گرفته تنها 16 روز توقف تولید داشتیم 
كــه 9 روز آن بخاطــر خرابــی یكــی از الكتروموتورها بود. 
وی خاطرنشان كرد: بیش از 46 درصد تولید كل سال گذشته 
پتروشیمی فارابی در 2 ماه پایانی سال 97 انجام شده است و 
در تمام این روزها تاكنون با حداكثر ظرفیت تولید داشته ایم.
مدیــر برنامه محور مجموعه افزود: با حمایت بســیار خوبی 
كــه از ســوی شســتا و هلدینگ  تاپیكــو در حــال انجام 
اســت، در حال حاضــر بیــش از 1200 تُــن اورتوزایلین 
كه بــه عنوان مــاده اولیــه در پتروشــیمی فارابی مصرف 
می شــود را در مخــازن و یــا در حوالــه هــای قطعــی 

خریداری شــده آماده داریــم و هیچ نگرانی از بابت تأمین خــوراك وجود ندارد.
مهندس علیمردان در ادامه با اعالم اینكه شــركت پتروشــیمی فارابی بیش از 2 
ســال بود كه مشــمول ماده 141 تبصره قانون تجارت بوده و عمالً ورشكسته به 
حســاب می آمد افزود بــا تالش هایی كه با اســتفاده از قانون افزایش ســرمایه 
از محــل تجدیــد ارزیابــی دارایی ها، انجام شــد و حمایت موثری كه از ســوی 
ســهامداران شكل گرفت خوشبختانه در واپسین روزهای اسفند سال 97، شركت 
از شــمول این ماده خارج شــد. به گفته وی اگر این اقدام در سال گذشته انجام 
نمی شد، شركت می بایســت مالیات های فوق العاده سنگینی را پرداخت می كرد 
كه در شــرایط خاص و ویژه ای كه فارابی با آن مواجه بــود ابداً امكان پذیر نبود.

نایب رئیس هیات مدیره یكی دیگر از مهم ترین اقدامات سال 97 را در پتروشیمی 
فارابی، تالش برای افزایش انگیزه پرســنل متخصص مجتمع پتروشــیمی فارابی 
عنوان كرد و گفت: با تدبیر و پیشــنهادی كه از سوی دكتر رضوانی فر مدیرعامل 
شــركت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی)شســتا( انجام شد، به نحوی برنامه ریزی 

كردیــم كه همــكاران پتروشــیمی را در تولید و اداره شــركت ســهیم كنیم. 
بنابرایــن تیم جوانی از همكاران با انگیزه شــركت را رصد كــرده و آنها را در كار 
مدیریــت مجتمع دخیل كردیم كه خوشــبختانه نتیجه فوق العاده ای داشــت.

مهندس علیمردان در بخش دیگــری از گزارش خود تصریح كردی یكی دیگر از 
اقدامات بســیار خوبی كه در سال 97 انجام شد تعیین تكلیف مشكالت مهندسی 
مخازن شركت پتروشیمی فارابی بود. چرا كه ما به دلیل موقعیت ویژه جغرافیایی و 
مكان استقرار ویژه مجتمع و دسترسی مناسب به كریدورهای حمل و نقل دریایی، 
پتانسیل خوبی برای درآمدزایی از مخازن احداث شده داریم. ولی متاسفانه این مخازن 
به دلیل مشكالت مهندسی مورد تایید منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر عماًل بالاستفاده 
رها شــده بود. وی اضافه كرد با پیگیری های صورت پذیرفته مدیرعامل تاپیكو و 
هماهنگی كه با شركت افق تأمین انرژی پارس انجام دادیم اقدامات مهندسی این 
مخازن در سال گذشته به اتمام رسیده و HSE منطقه ویژه نیز آنها را تایید كرده است.

بــه گفتــه مهنــدس علیمــردان اقــدام مهــم دیگــر عقــد تفاهم نامــه با 
پتروشــیمی نــوری بــرای تامین و ارســال خــوراك از طریق كشــتی بود كه 
بــه تازگی انجام شــده اســت. ایــن كار عالوه بر حل مشــكالت حمــل و نقل 
زمینــی محصــوالت، بــه تأمیــن پایدارتر خــوراك نیــز كمك خواهــد كرد.

مدیرعامــل فارابــی همچنیــن تصریــح كرد: بــا توجه به 
عمر زیــاد تجهیــزات كارخانه، قــدم بعدی شناســایی و 
رفــع گلوگاه های تولید مجتمع اســت تا بتوانیــم از توقف 
ناخواســته تولید به خاطر مشــكالت فنی جلوگیری كنیم.

مدیر خــوش فكر صنعــت كشــورمان دربــاره مهم ترین 
برنامه های ســال 98 پتروشــیمی فارابی نیز بیان داشــت: 
مهم تریــن اقــدام مــا تــالش برای رســاندن شــركت به 
حداكثــر تولید اســت تا به ســهامداران عمــده خود ثابت 
كنیــم این شــركت پتانســیل و ظرفیــت تولیــد را دارد.

وی افزود: همچنین اجرای یك طرح توسعه را در برنامه داریم 
كه جزئیات آن بعد از تصویب در هیات مدیره قطعاً از طریق 
سامانه كدال اطالع رسانی خواهد شد. با اجرای طرح توسعه 
خواهیم توانســت هرم سنی نامناسبی كه در حال حاضر در 
پرسنل شــركت وجود دارد بهینه سازی نموده و از ظرفیت 
پرسنل متخصص شــركت در آن طرح بهره برداری نماییم.
علیمــردان، گفت: آمــوزش منابع انســانی و تقویت بخش 
مهندســی یكی دیگر از مهم تریــن اقدامــات برنامه ریزی 
شــده بــرای ســال 98 در پتروشــیمی فارابــی اســت.

وی نهایتا تاكید كرد: برای ســال 98 تمام تالش ما بر این اســت كه در صورتی 
كه اتفاق خارج از اراده و مشــكل خاصی ایجاد نشود، پتروشیمی فارابی از حاشیه 
ضرر بیرون آمده و شــركت را به امكان تقسیم ســود برسانیم. رئیس مجمع نیز 
در جمع بندی مجموعه فعالیت های ســال گذشــته اذعان داشت كه مهمترین 
اتفاقات دهه های اخیر در ماه های اخیر در شــركت صورت پذیرفته اســت و تیم 
مدیریت كاردان شــركت با عزم جدی توانسته اند از شرایط سخت گذشته و برای 
حضوری پر قدرت در بازار اول سرمایه كشور و تابلو اصلی بورس خود را آماده سازد.
دكتــر جبــارزاده تصمیم مجموعه شســتا را از شــفافیت مالی شــركت فارابی 
و تدویــن برنامه های توســعه اعالم داشــت و افزود تامین ســرمایه در گردش 
و خــوراك واحدهــا دو مورد اصلی اســت كه ســعی مــی كنیم آنهــا را برای 
فارابــی تامیــن ســازیم. نماینده تاپیكــو نیز عنوان داشــت شــناخت فرصت 
توســط مدیــران ارشــد فارابی نویــد بخــش روزهای بســیار خوبی اســت.
محمدرضا علیمردان دارای مدرك كارشناسی مهندسی شیمی از دانشكده مهندسی 
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برای  تالش  مــا  اقدام  مهم ترین 
رساندن شرکت به حداکثر تولید 
اســت تا به ســهامداران عمده 
خود ثابــت کنیم این شــرکت 
پتانسیل و ظرفیت تولید را دارد.
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شیمی دانشـگاه صنعتی امیركبیر و كارشناسی ارشد مهندسی پلیمر از دانشكده 
فنی دانشگاه تهران بوده و هم اكنون در حال نگارش پایان نامه دكتراي تخصصی در 
رشته مدیریت قراردادهاي بین المللی نفت و گاز از دانشگاه عالمه طباطبائی است.

از جمله سوابق علیمردان می توان به مدیرعاملی شركت آرین یار پترولیوم و عضویت 
در هیئت مدیره شركتهاي فعال در حوزه باالدستی نفت از جمله شركت مهندسی و 
توسعه انرژی كاران پارسیان، مدیریت احداث وتوسعه رادیكتا سپهر، مشاركت ایرانی 
آلمانی پتروسرویس پارسیان كیش و مشاركت ایرانی روسی تات ایران اویل اشاره كرد.
وی پیش از این مدیر عامل شركت پترویكتا انرژی بوده و مدیرعاملی شركت های 
كســا، توران تو و فكور مغناطیس اسپادانا و... از دیگر سوابق وی به شمار می رود.

پتروشــیمی فارابــی تولیــد كننده ســاالنه 50 هــزار تن دي اكتیــل فتاالت 
و 15 هــزار تــن انیدریــد فتالیــك اســت و در مجمــوع 15 درصــد از تولید 
D.O.P و 35 درصــد از P.A.F كل كشــور را تامیــن می كنــد. 49 درصــد از 
ســهام این پتروشــیمی متعلق به شــركتهای عضو هلدینگ تاپیكو می باشــد.

پیام هیات مدیره
1- هیات مدیره شــركت خود را ملزم دانسته كه فعالیت های شركت را براساس 
اســتاندارهای مدیریتی و خط مشی ذیل را جهت حفظ و ارتقاء موقعیت شركت 

دنبال نماید :
2- بهبود مستمر سیستم مدیریت كیفیت برای كسب رضایت روز افزون مشتریان 
، صاحبان سهام و سایر ذینفعان از طریق بكارگیری استانداردهای جهانی كیفیت

3- دستیابی به معیارهای برتر در كسب و كار
4- تولیــد محصــول با باالترین كیفیــت و بهبود مســتمر در فرآیندهای تولید
5- توســعه ســبد محصول و ایجاد طرح توسعه درراســتای بقاء پایداری شركت

6- انتقال تكنولوژی جدید در تولید
7- پیوند بازار با تولید

8- حفاظت از محیط زیست و پیشگیری از آلودگی آن و شناسایی و كنترل آثار و 
جنبه های زیست محیطی در روند فعالیت شركت

9- اهتمام برســالمت و ایمنی پرســنل و همچنین بهداشــت حرفه ای ایشان.
10- انطبــاق بــا كلیــه قوانیــن و مقــررات و اســتانداردهای حاكــم بــر 
فعالیتهــای شــركت و ســایرالزامات مرتبــط و معتبــر ملــی و بیــن المللی

11- ملزم نمودن پیمانكاران جهت رعایت اصول و مقررات ایمنی ، بهداشت و محیط 
زیست در تمامی فعالیتها در برنامه استراتژیك شركت جهت نیل به اهداف عالیه شركت.
12- مدیریت شــركت مصمم است كه پایبندی به اصول فوق و همچنین تأمین 
و توســعه منابع الزم به این اعتماد ارج نهــاده و اطمینان دهد كه كلیه كاركنان 
و تأمیــن كنندگان محترم شــركت اهداف مذكور را درك نمــوده و با همدلی ، 
همفكری و مشــاركت تكالیف و وظایف محوله را به نحو احسن انجام خواهد داد.

مروری بر برنامه راهبردی شرکت
1- چابكسازی فرایند تصمیم گیری در شركت در راستای ارتقای قابلیت انعطاف 

پذیری و رقابتی بودن
قیمت در كوتاهترین زمان ممكن و بهره برداری از این امر.

2- اســتفاده و شناسایی فرصتهای بالقوه شركت، هلدینگ و سایر ذینفعان جهت 
تامین خوراك،

نقدینگی، تسهیالت و ... .
3- شناسایی مصرف كننده های نهایی شركت در نقاط مختلف جغرافیایی كشور 

و كشور های مجاور
و خاور میانه انجام معامالت به صورت مستقیم با آنها.

4- ارائه راهكار بهینه در خصوص حمل و نقل محصوالت شركت.
5- اصالح وتعمیر و بازسازی دستگاه ها وتجهیزات فرایند تولید.

6- مروری بر برنامه راهبردی شركت
7- پیاده سازی وانعقاد قرارداد در رابطه با پروژه های مختلف اصالحی 

8- تولید PAF سال 1397 نسبت به سال 1396 25 درصد افزایش داشته ،تولید 
DOP سال 1397 نسبت

به ســال 1396 18 درصد كاهش داشته است و فروشPA  نسبت به سال 1396 
میزان 15 درصد افزایش و فروش DOP نسبت به سال 1396 به میزان 31 درصد 

كاهش  را تجربه كرده است.
9- حفــظ كیفیت محصــوالت وعملكردتولید با حفظ ضریب مصــرف در واحد 

انیدریدفتالیك بدون كاهش و
در محدوده 90 درصد باقی مانده اســت بطوری كه به ازای 90 كیلوگرم خوراك 

100 كیلوگرم محصول
تولیدشده است

10- باتوجــه بــه گــزارش واحدهــا ازعملكردشــركت پتروشــیمی فارابــی 
وارقــام خودگویــای نتایــج بســیارمثبت ازایــن رونــد رشــد می باشــند .
11- اصــالح وتعمیــر وبازســازی دســتگاه هــا وتجهیــزات فراینــد تولیــد
گواهینامه هــای ذیل برای ممیزی داخلی و مراقبتی اخــذ و تمدید گردیده اند:

 14001:2004 ISO . 180012:2007 OHSAS تمدیــد گواهینامــه هــای
 ISO و   29001:2010  HSE-MS . ISO/TS  9001:2008  ISO  .
 17025 ISO و ISO50001:2011 2012 و :ISO10004 2014:10002 و:

برنامه های آتی شرکت
1- برنامه کوتاه مدت

الــف: اجــاره امــوال منقــول و غیرمنقــول غیرضروری)مخــازن و زمینهــا(
ب: تعامل با طلبكاران و ساماندهی پرداخت بدهی های گذشته و تدوین برنامه ای با 
كمك سهامداران در مواردی كه ادامه كار شركت را با تهدید جدی مواجه می نماید.

2- برنامه های میان مدت
ایمنــی مخــازن و رفــع  و  بهســازی  پــروژه   اجــرای  الــف: تســریع در 
اشــكال و ارتقــاء HSE مخــازن و اســتفاده از حداكثــر ظرفیــت مخــازن
ب: پروژه افزایش ظرفیت تولید PAF با رفع مشــكالت سیستم بارگیری و اضافه 

نمودن یك سیستم كیسه زنی فلیكر
ج: اجرای پروژه بازیافت پساب واحد انیدرید فتالیك و تولید فوماریك اسید كه به 
تعویق افتاده و سالیانه متناسب با میزان تولید جریمه به شركت تحمیل می نماید.
د: اصالح ساختار سازمانی همراه با ارتقاء سطح دانش و هوشمندی متناسب با شرایط روز

افزایــش  بــا  همــراه  تولیــد  فرآینــد  اصــالح  و  تكنولــوژی  بهبــود  ه: 
بهــره وری كــه منجــر بــه كاهــش قیمــت تمــام شــده مــی گــردد.

و: بررســی توســعه ســبد محصــول بــا اســتفاده از امكانــات موجــود و 
بــروز آوری تكنولــوژی تولیــد DOP و تولیــد ســایر نــرم كننــده هــا.
ز: افزایش فعالیت های بازرگانی و هماهنگی و فروش محصوالت سایر شركت های هم گروه

3- برنامه های بلندمدت
بیانیه ماموریت شرکت

تولید و عرضه دی اكتیل فتاالت )DOP( و انیدرید فتالیك پرك )PAF( با تكیه بر 
برندی برتر و بیش از 40 سال سابقه در صنایع رنگ، رزین، پالستیك و ارائه خدمات 
مخزن داری با هدف كســب رضایت كلیه ذینفعان در بازارهای داخلی و خارجی

چشم انداز شرکت:
انتخاب اول مشتریان با حداكثر سودآوری
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مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه شــركت بیمــه 
دی)ســهامی عام( مورخ 1398/04/27 در محل مركز 
همایشــهای بین المللی نیایش تشــكیل گردید.  در 
این مجمع كه بــا حضور 84/99 درصد ســهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای رضا سهم دیني 
بود، كه جنابان احمــد عبداللیهان و فردین آقا بزرگي 
در مقام نظار اول و دوم و آقای ســید محمود حسنی 
بهابادی بــه عنوان دبیــر مجمع انتخــاب گردیدند.
درادامــه بــا قرائت گــزارش هیات مدیــره به مجمع 
مربــوط به اهــم فعالیتهای صــورت پذیرفته در طی 
ســال مالی منتهی به 1397/12/29 و پس از استماع 
گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنین صلوات خود ضمــن  تصویب صورتهای مالی و 
تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 و با تقســیم سود 
50 ریالی به ازای هر ســهم به كار خــود پایان دادند.
دكتر محمد رضا  كشاورز مدیرعامل فرهیخته شركت 
بیمــه دی در ابتــدای گزارش جامع خود با تشــریح 
اهم فعالیت ها و سیاســت های اجرایی شده در سال 
مالی مورد گزارش پیرامون توفیقات و دســتاوردهای 
حاصله مجموعــه  به ارایــه آمار و ارقامــی پرداخت 
كه خود گواه و موید تالشــهای گرانقــدر كلیه اركان 
شركت درسال مالی سخت گذشته بود از جمله آنكه :

حــق بیمه صادره در ســال 97 مبلــغ 35.871.854 
میلیون ریال و در سال 96 مبلغ 23.358.603 میلیون 
ریال بود كه نشــان دهنده رشــد 54 درصدی است.
درآمد ســرمایه گذاری در ســال 97 مبلغ 606.818 
میلیون ریال و در ســال 96 مبلــغ 270.395 میلیون 
ریال می باشــد كه حاكی از رشد 124 درصدی است.

درآمدهای بیمه ای در ســال 97 مبلغ 56.516.861 
میلیون ریال و در سال 96 مبلغ 29.282.664 میلیون 
ریال بود كه نشــان دهنده رشــد 93 درصدی است.
و مع الوصف آنكه با مدیریت هزینه و ریســك پذیری 
منطقــی و تدوین و اجرایی كــردن برنامه های مدون 
مدریتــی بیمه دی توانســت چون ققنــوس از آتش 
زیان پركشــیده و در ســاحل سود بال بگشــاید. در 
نتیجه تمهیــدات و تصمیمات ســكانداران مجموعه
زیــان انباشــته  )721.595( میلیونی ســال 96 به 
سود انباشــته 152.431 میلیونی ســال 97 انجامید 
و در همین راســتا بود كه ســود خالص پس از كسر 

مالیــات در ســال 97 مبلــغ 1.028.267 میلیونــی 
حاصل گردید كه نســبت به سود 731.186 میلیونی 
ســال 96 حاكــی از رشــد 41 درصدی میباشــد .

به گفتــه ی این مدیر پاكدســت و صاحبنظر در بازار 
ســرمایه كشور سال 97 نقطه عطف جدیدي در تاریخ 
فعالیت شــركت بیمه دي بــود و در واقع  به تعبیری 
باید اذعان داشــت كه ســال تثبیت اجــراي قرارداد 
درمــان بنیاد شــهید و امور ایثارگران محســوب مي 
گردد. شــركت با پذیرفتن قرارداد بزرگ خانواده بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران در سال 96 تصمیم جدی به 

پذیرش بزرگترین قرارداد درمان كشور در صنعت بیمه 
به منظــور ارائه خدمات بیمه درمــان تكمیلي بالغ بر 
1.700.000 نفر اعضاي جامعه ایثارگري برداشته است.

به گفته این عضو هیات مدیره پیرو همین قراردادهای 
بزرگ و مهم بود كه با حــدود 12000 مرجع درماني 
اعم از ســرپایي و بســتري قــرارداد منعقــد گردید. 
همچنیــن واگذاري عملیات ارزیابي خســارت بالغ به 
30 موسســه ارزیابي همراه با نظارت، استقرار سامانه 
جامع نرم افزاري و دیــدار با تك تك مدیران بنیاد در 
كلیه اســتان ها از اقدامات دیگر شــركت بوده است.
با توجه بــه آمار اولیه، حق بیمه صادره ســال 1397 
به مبلــغ 434.502 میلیارد ریال بــوده، بیمه دي با 
فــروش 35.872 میلیــارد ریال در ســال 97، معادل 
8.3  درصد از ســهم بازار را داشــته كــه در بین كل 
شــركت هاي بیمه رتبه ســوم و در بین شركت هاي 
بیمــه خصوصــي رتبه دوم را كســب نموده اســت.
در ســال 97، مجمــوع حــق بیمه اتكائــي واگذاري 
اعــم از اجباري و اختیاري شــركت حــدود 29.954 

میلیــارد ریال می باشــد. همچنیــن تولید حق بیمه 
شــركت حــدود 35.872 میلیــارد ریــال بــوده و 
بیشــترین ســهم در گروه های بیمــه ای، مربوط به 
بیمه درمان با در اختیار داشــتن سهم 92.57 درصد 
از كل به مبلغ 33.205.402 میلیون ریال می باشــد.
دكتر محمد كشــاورز در ادامه گزارش خود به مجمع 
نشینان خاطر نشان ساخت : از آنجایی كه كه شركت 
هاي بیمه، منابع حاصل از عملیات بیمه گري خود را به 
منظور دریافت بازدهي مناسب جهت ایفاي تعهدات آتي 
خود در زمینه هاي مختلف سرمایه گذاري مي نمایند، 
لذا كاهش نرخ ســود بانكي مي تواند شركت ها را در 
ایفاي تعهدات آتي خود با مشكل مواجه نماید. بیمه دي 
با ایجاد تنوع در سبد سرمایه گذاري خود و انتخاب زمینه 
هاي مناسب سرمایه گذاري جایگزین، توانسته ریسك 
كاهش نرخ ســود بانكي شــركت را به حداقل برساند.

مدیــر توانمنــد صنعــت بیمــه كشــور درخصوص 
افــزود: هــم  شــركت  آتــی  هــای  طــرح 

فراهم ســاختن فروش آنالیــن ،برقراری ســاز و كار 
هــای نوین ســرمایه گــذاری ،گســترش نمایندگی 
هــای فــروش ومدیریــت هزینــه هــا از دكتریــن 
های اســاس ما برای ســال مالــی 98 خواهــد بود.

از نكات خواندنی مطرح شده در مجمع می توان اشارت 
كرد كه در كنار رشد 41 درصدی سود سال 97، سود 
ناخالص فعالیت  های بیمه  ای  شركت )بدون احتساب 
درآمد سرمایه گذاری ها( با افزایش 8 درصدی نسبت به 
سال قبل از آن به 1.038 میلیارد ریال رسیده است كه 
این موضوع به اذعان نماینده بیمه مركزی ج.ا.ایران، با 
توجه به شرایط اقتصادی كشور، قابل تقدیر و توجه است 
و از این لحاظ می توان شــركت بیمه دی را جزء موفق 
ترین شركت های حاضر در صنعت بیمه به شمار آورد.
همچنین از عوامل مهم رشد سودآوری شركت در سال 
گذشــته می توان به افزایش سود سرمایه گذاری های 
شركت اشاره نمود. به طوری كه سود حاصل از سرمایه 
گذاری ها از محل ذخایر فنی و سایر منابع شركت از رقم 
270 میلیارد ریال در سال 1396 به رقم 608 میلیارد 
ریال در سال 1397 رسیده است كه این موضوع بیانگر 
رشــد 125 درصدی سود سرمایه گذاری  ها می باشد.

  از مــوارد قابل توجه دیگر آنكه بخش مهمی از درآمد 
ســرمایه  گذاری  های شركت از محل ســود ناشی از 
فروش سهام شــركت  های سرمایه  پذیر صورت گرفته 
است و رشد محسوس آن به دلیل بهره گیری مناسب 
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رشد 41 درصدی سود و کسب رتبه برتر در بین بیمه های خصوصی کشور
بیمه دی؛ با شما برای جبران
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از منابــع قابل ســرمایه گذاری و افزایــش قابل توجه 
قیمت  ها در بازار ســرمایه در سال گذشته بوده است.
  گفتنی اســت شــركت بیمه دي موفق شــده است 
عالوه بر پوشــش زیان انباشــته ســال هــای قبل، 
ســود انباشــته 152 میلیارد ریالي نیــز ایجاد نماید.
شایان ذكر است شــركت از سال 92 تا پایان سال 96 
دارای زیان انباشته بوده  و بسیاری از قراردادهای خوب 
خود را در بازر شــدید رقابتی از دست داد انهم درحالی 
كه با انبوهی از مشــكالت مالیاتی ، تاخیر در پرداخت 
خســارتها،اعتراض و شــكایت ها و... درگیر بود لكن با 
تدوین برنامه های كوتاه مدت -میان مدت و بلند مدت 
توسط سكانداران مجموعه و كادر قوی و متخصص بدنه 
اجرایی شــركت ، بیمه دی توانست همه مشكالت را 
پشت سر گذاشته و به افقی روشن رهنمون گردد . طرح 
های كاربردی و راهبردی جناب كشاورز،مالیه شفاف و 
دقیق ، فنی متخصص و كاربلــد و یك روابط عمومی 
كاردان كه تعامل و ارتباط مناســب با اهل رسانه را باز 
تعریف كرده است برگ برنده های این مجموعه ارزشمند 
و پیشــرو برای رســیدن به قله های افتخار میباشد .

پیام هیأت مدیره 
با ســالم و عــرض خیر مقدم بــه ســهامداران عزیز 
شركت بیمه دي، هیـــأت مـدیره در اجـراي تكـالیف 
قانونــي موضــوع مــواد 138 و 232 قانــون تجارت، 
ضمــن ارائه صــورت هاي مالي مربوط به ســال مالي 
منتهي بـــه 1397/12/29 گــزارش خود در خصوص 

فعالیــت ها و وضع عمومي شــركت طي ســال مالي 
مـــذكور را كـه بـــه منظور دستیابي به اهداف پیش 
بیني شــده و در چارچوب اساســنامه صورت پذیرفته 
است، به شـــرح زیـــر بـــه اســتحضار مي رساند. 
امید اســت ســهامداران گرامي با تصویــب عملكرد 
ســال مالي مورد گزارش و پیشنهادهاي ارائه شـــده، 
انگیــزه و تالش بیشــتر مدیران و همكاران شــركت 
را بــراي نیل بــه اهداف تعیین شــده فراهــم آورند. 
صنعت بیمه یكي از مهمترین اركان توســعه اقتصادي 
كشورها محســـوب گردیـده و بـــه عنـوان بخشـي 
از اقتصاد از سیاســتها و راهبردهــاي كالن اقتصادي 
كشور تاثیر مي پـــذیرد. توســـعه ایـن صـنعت مـي 
توانـــد در تأمین ســالمت افراد جامعه، افزایش پس 
اندازها و در نتیجه رشــد نقدینگي در بازار ســرمایه و 
بهبود شاخص هاي اقتصادي نقش موثري داشته باشد.
صنعت بیمه براي رشد و تعالي تنها با اتكاء به حق بیمـه 
هـاي دریـافتي نمـي توانـــد بقـاي خـود را تضمین 
كند. بر این اســاس ســرمایه گذاري منابع بیمه اي به 
عنوان یكي از اركان عملیات شركت مـي توانـد در ایجاد 
ســودآوري پایدار شركت ها موثر باشد. خدای بزرگ را 
شاكریم كه پس از سپری نمودن سالی پر از فراز و نشیب، 
مجال تقدیــم گزارش پیش رو فراهم گردیده اســت. 
در سال 1394 شركت كوشش نمود تا با اتمام مراحل 

افزایش ســرمایه و تامین نظر شورایعالی بیمه، ضمن 
اجرای بخش هایی از برنامه راهبردی خود، در خصوص 
گسترش شبكه فروش، تقویت زیر ساخت های فناوری 
اطالعات و نیز توجه ویژه به شــعب و نمایندگی ها با 
اجرای نظام ارزیابی و متناسب سازی عملكرد با پرداخت 
ها، برای تثبیت شرایط و حضور موثر در بازار عملیاتی 
گام نهایی بردارد. شــركت بیمه دی در سال 1396 با 
پشت سر گذاشــتن مراحل مهار بحران و تثبیت وارد 
مرحله رشــد و شــكوفایی گردید كه به منظور بهبود 
شاخص های مالی و عملكردی خود و در نتیجه، افزایش 
ســودآوری برای ســهامداران محترم، تــالش نمود با 
رویكردی نوین به حفظ مشتریان فعلی و جذب مشتریان 
جدید بپردازد. این شركت توانست با اعمال سیاستهای 
مناســب و بهره گیری از نیروهای مجرب و كارآزموده 
صنعت بیمه در كنار نیروهای تحصیلكرده، با سربلندی 
و افتخار ســال 97 را سپری نماید و به كسب پرتفوی 
حق بیمه بیش از 35/872 میلیــارد ریال نایل گردد.

برنامه هاي آتي شرکت بیمه دي: 
1- برنامه ریزي براي دستیابي به سودآوري پایدار از طریق 
توانمند سازي شبكه فروش، گسترش خرده فروشي، تهیـه 
بودجه شعب و ستاد براساس برنامه و مدیریت هزینه؛
2- برنامه ریزي براي كســب امتیاز ســه ستاره تعالي 
ســازماني به منظور ساماندهي به اقدامات انجام شده و 

شناسایي نقاط قوت و قابل بهبود؛
3- فراهم ساختن بستر فروش آنالین از طریق طراحي و 

راه اندازي خدمات جدید الكترونیكي به منظور گسترش 
خرده فروشي؛ 

4- اجراي طرح طبقه بندي مشاغل و مدل شایستگي 
مشاغل در سطح ستاد و شعب به منظـور افزایش بهـره 

وري نیروي انساني؛
5- بهبود نظام مدیریتي از طریق نظام جاري ســازي 
اســتراتژي، ارزیابي عملكرد و مدل كسب و كار شعب؛

6- برقراري ســاز و كارهاي نوین ســرمایه گذاري در 
راستاي ارزش افزایي براي مشتریان و افزایش جذابیت 

و گسـترش فروش بیمه هاي عمر و سرمایه گذاري؛
7- برنامه ریزي براي استقرار ارزیابي ریسك در شركت 
از طریق راه اندازي مدیریت ریســك و تشكیل كمیته 

ریسك در اجراي آیین نامه 93 شوراي عالي بیمه؛
8- توسعه نمایندگي ها و توانمندسازي شبكه فروش؛

9- راه اندازي مركز ارتباط با مشتریان؛
10- راه اندازي شعب ســرآمد و تفویض اختیارات به 

شعب و نمایندگان.
مهمترین اقدامات انجام شده در سال 1397 

1- تدویــن نهایي ســند اســتراتژي شــركت براي 
مدیــره هیــات  ،مصــوب   1397-1400 دوره 
2- استانداردســازي و پیــاده ســازي دسترســیها و 
حدوداختیارات عملیات بیمـه گـري در سـامانه جـامع 

بیمـه گـري براساس مصوبات شوراي فني

3- توانمندســازي شــبكه فروش به منظور توسعه و 
گسترش خرده فروشــي و معرفي محصوالت جدید و 

منحصر به فرد به بازار در حوزه بیمه هاي زندگي 
4- انعقــاد و تمدیــد قراردادهاي مناســب بیمه اي 
جهت بهینه ســازي تركیب پرتفوي و مدیریت ریسك 
اعــم از قــرارداد گمرك و بیمه نامه هاي مشــتركین 
بــرق شــركت توانیــر و نیروگاههاي بزرگ كشــور
5- واگذاري ریسكهاي بزرگ به منظور كنترل ریسك به 
ویژه در رشـته هـاي درمـان و نفـت و انـرژي از طریـق 

عملیات اتكایي واگذاري و كنسرسیوم
6- كاهــش ضریــب خســارت عمــده رشــته هاي 
بیمــه اي بــه جهت مدیریــت ریســك و داده كاوي 
7- توسعه شــركت هاي ارزیاب خســارت به منظور 
ایجــاد رقابــت و ارتقــاء ســطح كیفیــت خدمات

8- برگــزاري جلســات متعــدد بــا بیمه گــذاران 
عمــده شــركت ) بنیــاد شــهید و ایـرانخـــودرو 
و ...( بـــه منظـــور تعیـــین و تكلیــف مطالبــات

9- تدوین بودجه ریزي عملیاتي به تفكیك واحدهاي 
ستادي و شعب و ارزیابي عملكردآنها در مقاطع سه ماهه
10- بازنگري ساختار سازماني شركت و پیاده سازي آن

بررســي  تحلیلــي  جلســات  برگــزاري   -11
عملكــرد شــعب بــا حضــور مدیــران شــعب و 
ستادي بـــا بهـــره گیـــري از داشـــبورد مدیریتي

12- رســیدگي به امالك شعب شركت بیمه دي براي 
بازسازي و بهسازي به منظور ایجاد یكپارچگي و برندسازي

13- طراحي و اســتقرار سیســتم هاي حسابرســي 
و كنتــرل داخلــي در فرآیند پرداخت هاي شــركت

14- رسیدگي و حسابرسي داخلي به عملكرد شعب و 
برخي واحدهاي ستادي و پروژه درمان تكمیلي بنیادشهید
15- كاهش نسبت هزینه هاي اداري و عمومي به حق 
بیمه هاي صادره به میزان 2 درصد. این در حالي است 
كـــه این نسبت براي صنعت بیمه 7 درصد مي باشد.
16- تهیــه دســتورالعمل درجه بنــدي و رتبه بندي 

نمایندگان
17- اســتاندارد نمــودن فرایندهاي منابع انســاني 
براســاس اســتاندارد 34000 و ســنجش فرآیندها 
و نگــرش هاي منابع انســاني براســاس اســتاندارد 
فــوق و كســب رتبــه برنزیــن در ایــن ســنجش

18- برگزاري دوره هاي آموزشــي براي كارشناســان 
شعب و نمایندگان جهت ارتقاي دانش فني و بازاریابي 
19- پروژه راه اندازي بستر فیبرنوري اختصاصي جهت 
دریافت سرویس هايMPLS و متصل شدن به شبكه 
)NX  ملـــي اطالعات )مركز ملي تبــادل اطالعات

20- گسترش ســامانه هوش تجاري ) ) BI بویژه در 
حوزه درمان

نامــه  بیمــه  فــروش  جشــنواره  برگــزاري   -21
هاي عمــر و ارائــه طرح هــاي خاص بیمــه اي در 
ســایر رشـــته هـــا بـــه منظـــور فروش مناسب.
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اخبار بانک و بیمه

پنجمین همایش انگیزشی آموزشی نمایندگان بیمه 
ملت برگزار شد

پنجمین همایش انگیزشــی آموزشــی نماینــدگان بیمه 
ملت، بــا محوریت بهبــود كار تیمی و خالقیــت گروهی، 
روز دوازدهــم مردادماه 98 در هتل ارم تهران برگزار شــد.
دكتر علی صالحی نژاد، مدیرعامــل بیمه ملت؛ در همایش 
انگیزشی آموزشی نمایندگان بیمه ملت، برنامه های آموزشی 
شــركت را در مسیری مثبت ارزیابی كرد و گفت: با توجه به 
سیاســت بیمه ملت در فروش ُخرد، می كوشیم نمایندگان 
به عنوان بازوی اجرایی، فعالیت بیشــتری داشــته باشند.

وی با ارزیابی نقش توسعه كمی شبكه فروش و شعب در رشد 
حق بیمه در صنعت؛ بیان كرد: با توجه به آمارها، در ســال 
80 بین 15 تا 16 درصد كل پورتفو توسط نمایندگان جذب 
می شد كه با گذشت زمان و افزایش تعداد نمایندگان در صنعت 
بیمه، این مهم به صورت متوسط به 30 درصد رسیده است.

مدیرعامل بیمه ملت، به مدل اجرایی ســومی در بیمه ملت 
اشــاره كرد وگفت: از آنجــا كه افزایش تعــداد نمایندگان 
و شــعب در رشــد حق بیمه تغییــری ایجاد نكــرده، در 
بیمــه ملت، شــعب با چهــار وظیفــه نظــارت، هدایت، 
خسارت و پشــتیبانی؛ شــبكه فروش را حمایت می كنند.
صدور نخســتین بیمه نامه کوثر در دفتر پلیس+10 

نخستین بیمه نامه شــركت بیمه كوثر در دفتر پلیس+10 
با حضور مدیران بازرســی و اتكایی بیمه كوثر صادر شــد. 
میز خدمت شــركت بیمــه كوثــر در دفاتــر پلیس+10 
به منظور افزایش ارایه خدمت به آحاد جامعه مســتقر شد.

بر پایــه این گزارش، میــز خدمت این شــركت به صورت 
آزمایشــی در دفاتر استان البرز مستقر و نخستین بیمه نامه 
نیز با پوشش بیمه مسافرتی در یكی از این دفاتر صادر شد.

براساس این گزارش؛ این طرح برای تامین حقوق بیمه گذاران 
و تكریم و افزایش میزان رضایت آنان، پاســخگویی مناسب 
و ارایه خدمات به موقع و ســریع به بیمه گذاران اجرایی شد.
برپایه این گــزارش، از مهرماه امســال در دفاتر پلیس+10 
سراسر كشور، میزخدمت شركت بیمه كوثر مستقر می شود و 
متناسب با آن، تعدادی از كاركنان شایسته، ماهر، آموزش دیده 
و مطلع این شركت نیز برای پاسخگویی به مراجعه كنندگان 
به میزخدمت انتخاب می شوند. این افراد تمامی پوشش های 
بیمه ای و خدمات و اطالعات مورد نیاز بیمه گذاران شــامل 
بیمه های آتش سوزی، اتومبیل و .... را در این دفاتر ارایه می دهند.
افزایش 50 درصدی ســرمایه شرکت بیمه پاسارگاد

بیمــه پاســارگاد افزایش ســرمایه 50 درصــدی از محل 
ســود انباشــته و اندوخته ســرمایه ای را اجرایــی نمود و 
طبــق تصمیم هیأت مدیره شــركت، به ازای هر 2 ســهم، 
1 ســهم جایزه به ســهامداران این شــركت تعلق گرفت.
شــركت بیمه پاســارگاد ســرمایۀ خود را از مبلغ 3.402 
میلیــارد ریال بــه 5.103 میلیــارد ریال )بالغ بــر 1.701 
میلیـــارد ریال معــادل 50 درصد ســرمایه كنونــی(، از 
محـــل سود انباشــته و اندوخته ســرمایه ای افزایش داد.

براساس گزارش های دریافتی، الزام بیمه مركزی جمهوری 
اسالمی ایران به موجب نامه شماره 69332/100/95 مورخ 
10/12/1395 در خصــوص ابــالغ ضوابــط قبولی اتكائی 
مؤسســات بیمه مســتقیم از داخل و خارج از كشور، حفظ 
و بهبود نســبت توانگری مالی مطلوب با توجه به آیین نامه 

مصوب شــورای عالی بیمه و ارتقاء مناســب آن در آینده، 
تأكیــد بیمه مركزی جمهوری اســالمی ایــران بر افزایش 
سرمایه شركت های بیمه به منظور افزایش ظرفیت شركت 
ها برای قبول ریســك، تأمین شــرایط الزم برای گسترش 
فعالیت های بیمه اتكایی كشور به منظور كاهش میزان خروج 
ارز و كاهش ریسك های سیاسی مترتب بر صنعت، همچون 
ریســك تحریم های سیاسی و اقتصادی كشور و حركت به 
سمت خودكفایی در بیمه های اتكایی، برقراری تناسب بین 
سرمایه شركت، حق بیمه صادره و ذخایر فنی از اهداف كلی 
افزایش سرمایه شركت بیمه پاســارگاد محسوب می شود.
انتشار گزارش عملكرد خردادماه وزارت صنعت، معدن 

و تجارت نشان داد:
افزایش 63 درصدی تسهیالت بانك صادرات ایران به 

بنگاه های کوچك و متوسط

میــزان تســهیالت اعطایــی بانــك صــادرات ایــران به 
بنگاه هــای كوچك و متوســط و طرح های نیمــه تمام با 
پیشــرفت فیزیكی بیــش از 60 درصــد تا پایــان خرداد 
ماه ســال جــاری بــا افزایــش 63 درصدی همراه شــد.
این بانك در راســتای حمایت های پیشــین خود از تولید و 
اشتغال داخلی و رونق تولید، تامین مالی بنگاه های كوچك 
و متوسط و طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیكی بیشتر از 
60 درصد را همچنان در دســتور كار خود دارد به نحوی كه 
میزان تسهیالت اعطایی بانك صادرات ایران به این بنگاه ها 
در خرداد ماه نســبت به ماه قبل با 63 درصد افزایش از 28 
هــزار و 496 میلیارد ریال فراتر رفته و در اختیار هزار و 664 
بنگاه قرار گرفته است. این تسهیالت از نظر تعداد نیز نسبت 
به اردیبهشــت ســال جاری 30 درصد افزایــش ثبت كرد.
بانك صادرات ایران در بین بانك های خصوصی كشور همچنان 
جایگاه موثر و برجســته خود را حفظ كرده اســت. امضای 
تفاهم نامه برای تضمیــن پیش فروش محصوالت و تولیدات 
كارخانجات داخلی و اعطای ســرمایه در گردش و همچنین 
تســهیل جریان مبــادالت تجاری شــركت ها و بنگاه های 
اقتصادی كشور، از جمله اهداف این بانك در حمایت از تولید 
و اشتغال بوده كه همچنان با اهتمام ویژه در دستور كار است.
کمك هاي نقدي کارکنان و مشــتریان کوثري براي 
تامین روشنایي حرم مطهر حضرت علي )ع( اعطا شد
كمك های نقدی كاركنان و مشــتریان موسســه اعتباری 
كوثر جهت تامین بخشــی از سیستم روشنایی حرم مطهر 
حضرت علی علیه الســالم به معاون هماهنگی و مشاركت 
هــای مردمی ســتاد بازســازی عتبات عالیات اعطا شــد.
در دیدار یوســف افضلی معاون هماهنگی و مشاركت های 
مردمی و محمدحســن عباســی فر مدیر امور سازمان ها و 
نهادهای ستاد بازســازی عتبات عالیات با جواد فهیمی پور 
سرپرست موسسه اعتباری كوثر كمك های نقدی جمع آوری 
شده از سوی كاركنان و مشتریان جهت تامین بخشی از سیستم 
روشنایی حرم مطهر حضرت علی علیه السالم اعطا گردید.
جواد فهیمی پور سرپرست موسســه اعتباری كوثر با اشاره 
به حضور موثر موسســه در حوزه مسئولیت های اجتماعی 
اظهار داشــت: موسســه كوثر بــه عنوان یــك مجموعه 
ارزشــی همواره در حوزه مسئولیت اجتماعی پیشگام بوده 
و ســعی نموده اســت با بســیج كمك هــای داوطلبانه از 
ســوی كاركنان و مشــتریان در جامعه نقش آفرین باشد.

وی افزود: برپایی موكب های آبرسانی همزمان با راهپیمایی 
اربعین حسینی، كمك به زلزله زدگان استان كرمانشاه و سیل 
زدگان اســتان های گلستان، لرستان، خوزستان و مازندران، 
آزادســازی زندانیان زن، حمایت از بنیــاد خیریه معلولین 
ایرانیان، انجمن های نابینایان استان البرز و اُتیسم كاشان و 
موسســه خیریه كهریزك استان البرز از جمله فعالیت های 
موسسه اعتباری كوثر در حوزه مسئولیت های اجتماعی است.
پنجمین افتخار جهانی در سه سال متوالی؛ بانك آینده 

به عنوان بانك برتر ایران انتخاب شد
مؤسسه یورومانی، بانك آینده را به عنوان » بانك برتر ایران 
)Iran`s Best Bank ( »  بــرای ســال 2019 میالدی، 

انتخاب و معرفی كرد.
بانك آینده در ســال 2018 میالدی نیز بــه عنوان »بانك 
برتر ایــران » و در ســال 2017 بــه عنــوان » بانك برتر 
تحول ســاز در خاورمیانه« توسط یورومانی انتخاب شده بود.
كســب عنــوان » بانــك برتــر ایــران  بــرای ســال 
2019 میــالدی« پنجمیــن افتخــار جهانــی و متوالــی 
بانــك آینــده، در 3 ســال اخیــر بــه شــمار مــی رود.

 Bank( انتخاب به عنوان بانك سال جمهوری اسالمی ایران
of The Year in Iran(  از ســوی نشریه بین المللی بنكر 
و دریافت تندیس و گواهی از این نشــریه معتبر در دو سال 
پیاپی )2017 و2018(  از دیگر افتخارات بانك آینده است.

آیین اعطای تندیس و گواهی مربوط به بانك های برتر كشوری، 
منطقه ای و جهانی از سوی موسسه یورومانی با حضور بیش از  
366 نفر از مدیران ارشد بانك ها، از 122 كشور جهان، شامگاه 
چهارشنبه ) پنجم تیرماه 98 ( برگزار شد و تندیس و گواهی 
بانك برتر ایران برای سال 2019، به نماینده بانك آینده اعطا شد.

روابط عمومی بانك توسعه صادرات اعالم کرد:
سمینار تامین مالی شرکت های دانش بنیان صادراتی 

برگزار می شود

این بانك به منظور حمایت از نقش آفرینی مؤسسات دانش بنیان 
در توسعه صادرات غیرنفتی و معرفی رویكردهای نوین تأمین 
مالی برای صادرات محصوالت، سمینار یاد شده را برگزار می كند.
نگاهــی به نقش نظــام بانكی در تجاری ســازی طرحهای 
مبتنی بر فناوری های نوین، تســهیالت صندوق نوآوری و 
شكوفایی برای تامین مالی شركت های دانش بنیان و فناور 
و تبیین سیاســت ها و اولویت های دولت به منظور حمایت 
از این شركت ها از جمله محورهای این سمینار خواهد بود.

سخنرانان همایش یاد شــده موضوعاتی چون نحوه تامین 
مالی شــركت های دانش بنیان در بانك توســعه صادرات، 
اهمیت و نقش شركت های دانش بنیان در توسعه اقتصادی، 
اقدامات دولت در حمایت از دانش-بنیان ها و اعالم سیاست 
هــای كلی در ارائــه خدمات را به بحث خواهند گذاشــت.

بانك توســعه صــادرات، صندوق نــوآوری و شــكوفایی، 
ســتاد ویژه توســعه فناوری نانو و معاونت علمی وفناوری 
ریاســت جمهوری برگزار كنندگان این ســمینار هستند.

دبیرخانه ســمینار »تأمین مالی شــركت های دانش بنیان 
صادراتی، تبییــن سیاســت ها و اولویت هــا« در اداره كل 
روابــط عمومی و بین الملل بانك توســعه صادرات اســت.
این ســمینار روز دوشنبه یازدهم شــهریور 1398 در مركز 
همایش های ســازمان مدیریت صنعتی برگزار می شــود.
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مجمع عمومی عادی ســالیانه شركت پارس دارو )سهامی 
 عــام( مــورخ 1398/4/31 در محل مجموعــه فرهنگي 
ورزشي تالش، ســالن تالش برگزار شد. در این مجمع كه 
با حضور 81/06 درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی، 
اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، 
حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست مجمع برعهده 
آقــای دكتر پویا فرهت بود كه جنابان محســن صفاجو و 
علیرضا برقي  در مقام نظار اول و دوم و آقای فرهاد همداني 
به عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند. در ادامه با قرائت 
گــزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیت های 
صورت پذیرفته طی ســال 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 معامالت مشــمول ماده 129 با تقسیم سود 
3.800 ریالی به ازای هر ســهم بــه كار خود پایان دادند.

دكتــر عاصم عبداله پورمدیرعامل پــارس دارو در گزارش 
جامع خود به سهامداران با تصریح این نكته كه در سال مالی 
گذشته به دلیل تحریم های ناجوانمردانه، اولویت سیاست 
وزارت بهداشت و مجموعه در مرحله اول تامین بازار داخلی 
بود اضافه كرد كیفیت داروی تولیدی ما و قیمت مناسب آن 
باعث شده كه عالوه بر تقاضای باالی مصرف داخلی شاهد 
اســتقبال خوبی در بازارهای متعدد هدف خارجی باشیم. 
مدیر رزومه دار صنعت دارویی كشور در ادامه با اعالم اینكه 
صادرات محصــوالت جدید جزو برنامه های آتی مجموعه 
می باشــد افزود طرح های خوبی برای توســعه سهم بازار 
و معرفــی محصوالت جدید خود داریم كه بخشــی از آن 
اجرائی شــده و بخش دیگر در حال پیاده سازی می باشد.

دكتــر عبداله پــور در فرازی دیگــر از گــزارش خود با 
تصریــح این نكتــه كه پــارس دارو در تولید آســپیرین 
بیــش از 70 درصــد بــازار را در اختیــار دارد و در نیمه 
جامدات و بخشــی دیگــر از داروها لیــدر صنعت دارویی 
می باشــد اضافه نمود با تكمیل ســبد محصوالت خود به 
دنبال آن هســتیم كه ســهم خود را در بازارهای داخلی و 
خارجــی ارتقاء داده و نقش موثرتری هم در بعد ســالمت 
آفرینی و هم در بُعد ســودآوری مضاعف داشــته باشیم. 
مدیر خوش فكر شــركت در بخش پایانــی گزارش خود 
با اعــالم اینكه در مجموعــه پارس دارو پتانســیل های 
باالیــی از جمله نیروی انســانی متخصص، آزمایشــگاه 
های دقیــق مرجــع و تكنولــوژی روز و ... وجــود دارد 
اضافه نمــود با تدویــن برنامه های مــدون مدیریتی در 
ســال های سخت اقتصادی گذشــته علی رغم باال رفتن 
اكثــر هزینه های تولیدی توانســتیم هزینــه های اداری 
و بهای تمام شــده را به خوبــی مدیریت و كنترل نماییم.

از مهمتریــن نقاط قوت دیگر شــركت پــارس دارو می 
توان بــه مدیریت مالی شــفاف و صادق كه حســابهای 
پاكــش به تایید حســابرس و بــازرس قانونی رســیده و 
امور ســهام پاســخگو و اهل تعامل و درایــت مثال زدنی 
ســكاندار ارشــد در تامین مواد اولیه برای تولید به مقدار 
الزم می باشــد كــه حیفمان آمد در گزارش ذكر نشــود.

شــایان ذكر اســت در 4 ماه ابتدایی ســال 98 مجموعه 

تیپیكو توانست ســهم بیشــتری از بازار دارویی كشور را 
بخود اختصــاص دهد كــه در این میان شــركت پارس 
دارو و ســكاندار نشــان پیشــقراول این مهم بــوده اند.

اجازه می خواهیم از لطف و حرمت دهی به حقیر و دیگراصحاب 
قلم توسط دكتر پویا فرهت و دكتر عبداله پور و مساعدت 
عزیزان در امور سهام و شركت كه در تهیه و تنظیم گزارش 
یاری رسان ما بودند نهایت قدردانی و تشكر را داشته باشیم.     
بــه  دســتیابی  میــزان  شــرکت،  عملكــرد 
اهــداف تعییــن شــده و دســتاوردهای مهم 
1397/12/29 بــه  منتهــی  مالــی  ســال  در 

- تمدیــد گواهینامــه سیســتم مدیریــت كیفیــت بر 
ISO 9001 :2015 اســاس ویرایش جدیــد اســتاندارد

- تمدید گواهینامه سیســتم مدیریت زیست محیطی بر 
14001ISO :2015 . اســاس ویرایش جدید اســتاندارد

- اخــذ گواهینامــه مدیریت ایمنی و بهداشــت شــغلی 
ISO  45001  :201  8  . اســتاندارد  اســاس  بــر 

- تمدبــد گواهینامــه مدیریــت ایمنــی و بهداشــت 
ohsas 2007:18001 شــغلی بــر اســاس اســتاندارد
 Award Support( دریافــت جایــزه بیــن المللــی -
Health Community( برترین حامی سالمت جامعه.
- دریافت تندیس زرین صنعت سالمت محور )دوره دوم (
- اخــذ پروانه بهــره برداری آزمایشــگاه مجــاز تولیدی 
)آكرودیتــه - در دو بخــش مــواد اولیــه و محصــول (

- كسبه رتبه دوم در نمایشگاه phamapack برای بسته 
asprin بندی محصول

- مقــام اول خانــه بهداشــت نمونه كارگری در كشــور
- برگزیده كارفرمای نمونه كشوری در جشنواره كشوری امتنان

- انجــام پیــش بینی سیســتم مدیریت مســتندات بر 
اســاس اســتاندارد iso 1003  به منظور اخذ گواهینامه

- انجام پیش بینی سیســتم مدیریت آموزش بر اســاس 
اســتاندارد iso 1005  بــه منظــور اخــذ گواهینامــه
- پیــش فرموالســیون 18 عدد، فرموالســیون ودریافت 
13 عــدد پروانــه كلــی محصــول جدیــد در زمینــه 
داروهای شــیمیائی در زمینــه فرآورده های آرایشــی - 
بهداشــتی دریافت پروانه ســاخت 4 فرم ژل بهداشــتی
- ورود داروهایــی با شــكل ومولكول جدید به فهرســت 
ODT رســمی داروهــای ایــران از قبیــل ســیدنافیل
- دریافت 28 موافقت اصولی از ســازمان غذاو دارو و اخذ 

10 پروانه محصول
- انجــام آزمایشــات جهــت افزایــش منابــع خریــد 
مــواد موثــره و اخــذ تائیــده از ســازمان غــذا و دارو 

وثبــت 9 منبــع جدید و منبــع یابــی 31 منبع جدید
استراتژی شرکت

توسعه چشمگیر و پیشرفت روزافزون علم و تكنولوژی در 
عرصه های مختلف زندگی و بكارگیری سریع آنها در مراكز 
صنعتی و خدماتی، فضای رقابتی ویژه ای را برای حفظ بقاء 
و افزایش سهم بازار سازمان ها و كارخانجات به وجود آورده 
است. رقابت پذیر شدن و رقابت كردن، از یك طرف باعث 
افزایش نگرانی ها و دغدغه های فكری مدیران شــده و از 
طرف دیگر زمینه ســاز بهبود و توسعه مكانیزم های درون 
سازمانی و ارتباطات برون سازمانی شركتها گردیده است. 
این امر به ویژه وقتی دارای اهمیت بیشــتری می شود كه 
بدانیم، امروزه بنگاه های اقتصادی در فرآیند محتوم جهانی 
شــدن با چالش های بی شماری مواجه هستند. حضور در 
بازارهای جهانی و حتی باقــی ماندن در بازارهای داخلی، 
مســتلزم پایه گذاری و اســتقرار سیستم های مدیریتی و 
برنامه ریزی صحیح و اصولــی در تمامی ابعاد و وجوه هر 
سازمانی میباشد. ســازمان های موفق تالش می كنند تا 
امور مربوط به برنامه ریزی جامع خود را به گونه ای سامان 
دهند تا ضمن برخورداری از تفكری استراتژیك و بلندمدت، 
حداكثر هماهنگی را در بین اعضای سازمان خود به وجود 
آورده و منجر به كاهش هزینه ها و در نتیجه افزایش قدرت 
رقابتی سازمان گردند. دارا بودن یك یا چند مزیت رقابتی 
برای هر ســازمانی به منزله در اختیار داشــتن كلیدهای 
رمزگشایی است كه میتواند در صورت بكارگیری به موقع 
آنها باعث موفقیت در فضای تجارت كنونی شود. این مزایای 
رقابتی را میتوان ماحصل تالش و همفكری مجموعه عوامل
موفقیت هر سازمانی دانست. نیروی انسانی كارآمد و با انگیزه، 
منابع مالی كافی، ســخت افزارها و نرم افزارهای مورد نیاز، 
تأمین كنندگان قدرتمند، كانال های متنوع بازاریابی، توزیع 
و فروش و نیز مدیریت هدفمند و منسجم از جمله عواملی 
هستند كه از تعامل هوشمندانه بین آنها می توان مزایای 
رقابتی ارزشمندی را خلق نمود. بدین منظور شركت پارس 
دارو نیز علیرغم دارا بودن موقعیت استراتژیك و برخورداری 
از پتانسیل های فراوان از این قاعده مستثنی نبوده و لزوم 
توجــه به حركت هدفمند و برنامه ریزی در آن با توجه به 
رویكردهــای كالن و دیدگاه های حاكم بر مراجع تصمیم 
گیری در خصوص آینده شركت در دستور كار قرار گرفت.
بر این مبنا، در راستای استراتژی ها و اهداف كالن شركت، 
برای هر یك از واحدها، كارت امتیازی متوازن برای ســال 
های 1395 تا 1397 با مشــاركت مدیران مربوطه تدوین 
گردید. متناســب با اهداف اســتراتژیك، برنامه ها و پروژه 
های مربوطه تعریف گردیــد و در بازه های زمانی فصلی، 
درصد اجرای برنامه ها و پروژه ها پایش شــده و كل برنامه 
ها و شــاخصها مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت نیاز، 
بازنگری در برخی از اهداف و شاخص ها نیز صورت میگیرد.
اســتراتژی های كالن شــركت پــارس دارو برای ســال 
1397 به شــرح ذیل میباشــد و در این راستا، كل برنامه 
ها و پروژه ها حول این 4 اســتراتژی انجام خواهد گردید

- توسعه محصول  - توسعه بازار
- توسعه مشاركت ها - رشد بهره وری

لج
 خ
دی

مه
پیشقراول در ارزش آفرینی

پارس دارو؛ برای سالمتی و آبادانی
تقسیم سود 3800 ریالی به ازای هر سهم
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مجمع عمومی عادی سالیانه شركت  صنایع آذرآب )سهامی عام( مورخ 1398/04/30 در محل 
همایش هاي سازمان مدیریت صنعتي تشكیل گردید.  در این مجمع كه با حضور 52/94 درصد 
سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس 
و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای احمد نمازي بود، كه جنابان احمد قلعه 
باني  ومحسن عبدالهي در مقام نظار اول و دوم و آقای  محمد جعفر محمودي  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 حسابرس 
و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم سود 10  ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

مهندس شیخ زاده مدیر عامل باتجربه و شناخته شده صنعت كشور در ابتدای گزارش جامع 
خود با اعالم اینكه شــركت صنایع آذرآب یك هلدینگ ســاخت  و ســاز است كه در زمینه 
ساخت نیازهای پاالیشگاه های گاز، مجتمع های پتروشیمی، زیرساخت های صنعتی، سیمان 
و نیروگاه های برق  آبی فعالیت می كند افزود ساخت انواع بویلرهای صنعتی، توربین های آبی 
برای ســدهای كشور و نیز اجرای طرح های بزرگ ملی مانند ساخت دیگ های بخار نیروگاه 
های حرارتی، نیروگاه های ســیكل تركیبی، ساخت مخازن، مبدل ها و برج ها در پروژه های 
روغن سازی پاالیشگاه ها، در كارنامه این شركت بی بدیل درج شده است .  در ادامه با تشریح 
فعالیت ها و دستاوردهای مجموعه در سال مالی گذشته بنا به گزارش سكاندار مجموعه ،شركت 
»صنایع آذرآب« در ســال 97 موفق به تحقق 2928 میلیارد ریال درآمد شد كه در مقایسه 

با سال 96 از صعود 35 درصدی حكایت می كند.
در ایــن مجموعه عظیم بیــن المللی پیمانكاری 
هزینه های جذب نشده در تولید  به همراه هزینه 
مالی،از شــدت سود ناخالص می كاهد. در ترازنامه 
این شركت تسهیالت مالی خودنمایی می كند و 
بر اساس آخرین اطالعات موجود، 2395 میلیارد 
ریال تســهیالت مالــی كوتاه مــدت و بلندمدت 
دریافت شــده كه بار سنگینی را بر دوش شركت 
می گذارد.كه بنا به اعالم ســكاندار مجموعه برای 
رفع این مشــكل تمهیداتی اندیشیده شده است.

به گفته مدیر رشــد مجموعه البته در 9 ماهه ســال 97 اوضاع كمی  بهبــود یافته و آذرآب 
توانسته خود را به ناحیه سودآوری برساند و امید می رود با رشد درآمدها و كاهش هزینه های 
جذب نشــده در تولید شــركت آذرآب، مجددا در مسیر صعودی ســودآوری قرار گیرد. به 
گفته مدیرعامل شــركت مشكل اساســی »فاذر« كمبود نقدینگی است كه در شرایط ركود 
اقتصاد، باید راه هایی به جز تســهیالت بانكی را برای تأمین ســرمایه در گردش انتخاب كند.
شــایان ذكر اســت در مدت گذشــته از ســال 98 بــا تدابیر اندیشــیده شــده مدیریت 
ارشــد شــركت آذرآب بازدهــی 25 را بــرای ذینفعــان خــود حاصل ســاخته اســت.

قابل توجه آنكه »فاذر« برآورد كرده در 3 ماهه نخست سال 98 به درآمد 695 میلیارد ریالی 
دست یابد كه نسبت به مدت مشابه سال 97 حاكی از رشد 45 درصدی است و انتظار می رود این 
سهم در سال جاری جبران گذشته را كند و بتواند سهامداران خود را به بازدهی مطلوب برساند.

وقتی اعالم واعالن كارگران پرتالش و پر توان مجموعه كه متاسفانه در سالهای پیش بدیشان 
سخت رفته بود را میشنوی كه:

بدون هیچگونه شك و تردیدی نقش تاثیر گذارمهندس علی شیخ زاده در دوره مدیریت صنایع 
آذرآب،غیر قابل انكار و آثار و بركات تالش صادقانه كامال مشهود و قابل ستایش است. مطمئناً 
دستوری كه در شركت طرحی نو در انداخته شده است. چرا كه مواجه علمی، تخصصی و متعهدانه 
مشارالیه و تیم مدیریتش موجب گردید تا شركت آذرآب با اصالح روندها، شیوه های مدیریت پروژه 
و عملیات اجرایی،ضمن عبور از مسائل و مشكالت عدیده ای كه از ادوار گذشته حادث شده بود، 
موجبات افزایش تولید و عبور از مرحله زیان و رسیدن به مرحله سود دهی، فراهم گردد و  برای 
سهامداران محترم شركت، نوید بخش آینده ای به مراتب بهتر و قابل اتكاءتر را در پی داشته باشد.
توسعه و پیشرفت ایران اسالمی مرهون تالش مدیران دلسوز و انسان های متعهدی است كه در 
مسیر آبادانی و ارائه خدمات بهینه به مردم، عزمی راسخ دارند و از هیچ كوششی مضایقه نمی كنند.

اجازه می خواهیم از حرمت نهی مدیران ارشد به اصحاب قلم و یاری جناب هجرتی عزیز كه 
به گرمی پذیرای خبرنگاران بوده و پذیرای شایســته بچــه های میزبان روابط عمومی و امور 
سهام كه ما را در تهیه و تنظیم گزارش یاری رساندند نهایت قدردانی و تشكر را داشته باشیم. 

پیام هیات مدیره به مجمع 
بــه لطف خداونــد منان، در ســال »رونق تولیــد« همراه با شــما ســروران ارجمند گرد 
هــم آمدیم تا نتایج تــالش و فعالیت هاي یكســاله مدیــران و كاركنان شــركت صنایع 

آذرآب را در مجمــع عمومــی عادي ســالیانه صاحبان ســهام، تقدیم حضورتــان نماییم. 
هیات مدیره و مدیریت شــركت صنایع آذرآب به عنوان امانتدار ســهامداران محترم، وظیفه 
خود می داند كه از هیچ تالش و كوششــی جهت حراســت و ارتقاي امانت واگذار شده دریغ 
نورزد. مدیریت شــركت در راستاي تحقق این هدف و با اعتمادي راسخ به ادامه روند پویایی 
و موفقیت شركت، در ســال مالی مورد گزارش همچون سنوات گذشته، در جهت دستیابی 
بــه اهداف كمی و كیفی خود تالش نموده و از كلیه امكانات و توانمندي هاي موجود به نحو 
شایســته اســتفاده كرده تا تاثیرگذاري تغییر و تحوالت محیطی و آشفتگی هاي موجود در 
فضاي كســب و كار را به حداقل رســانده، و عملكرد خود را به نحو مطلوب مدیریت نماید. 
علیرغم بروز تنگناهاي تولیدي و اقتصادي و افزایش هزینه هاي تامین و تولید ناشی از نوسانات نرخ 
ارز و تورم ناشی از تحریم ها، این شركت با رعایت اصول حرفه اي و پایبندي به تعهدات خویش، تالش 
نموده است تا بتواند به بهترین نحو ممكن انتظارات كلیه ذینفعان را برآورد نماید. متعهد میگردیم 
در سایه عنایات حضرت ولی عصر )عج( و با تدابیر شما عزیزان و بهره گیري از دانش، تخصص و 
چابكی سازمان با محوریت سرمایه انسانی، در سال »رونق تولید« همچنان در روند رو به رشد خود 
تحقق چشم انداز و اهداف استراتژیك شركت و تعالی هر چه بیشتر آن گام هاي استوار برداریم. 
همانگونه كه شما عزیزان مستحضر هستید شرایط حاكم بر صنایع كشور شرایط سخت و طاقت 
فرســایی می باشد و شاخص هاي اقتصادي بیانگر شرایط ایده آلی براي صنایع كشور نیست 
لیكن نمایندگان شما عزیزان در هیات مدیره شركت صنایع آذرآب بعنوان یكی از برزگترین 
صنایع زیربنایی كشــور با پشت سر گذاشتن مشكالت ســال 97 و با بهره مندي از امكانات 
منحصر به فرد و پرســنل پویا و توانمند در حوزه 
هاي مختلف كاري برنامه ریزي الزم را انجام داده 
تا ضمن انجام پروژه هاي در دســت اجرا و ایفاي 
تعهدات قراردادي به كارفرمایان طرف قرارداد ضمن 
حفظ شــرایط موجود مسیرهاي ورود قراردادهاي 
جدید با حاشــیه ســود بــاال را به ارمغــان آورد. 
بــا اســتعانت از خداوند منــان وآرزوي موفقیت 
روزافزون شــركت صنایــع آذرآب در پیشــبرد 
برنامــه هاي آتــی از شــما ســهامداران گرامی 
حمایــت  بــا  گذشــته  هماننــد  میخواهیــم 
هــاي همــه جانبــه خــود مــا را در مســیر پرفــراز و نشــیب یــاري نماییــد .

رئوس برنامه ها و اهداف آتی هیات مدیره بشرح زیر می باشد: 
- پیگیــري و اجراي تعهدات ناشــی از قراردادهاي منعقد شــده طبق برنامــه زمان بندي
- پیگیري بحث مشاركت با سایر شركت هاي فعال در بخش صنعت جهت اخذ قراردادهاي كاري
- پیگیري هاي الزم جهت انعقاد قراردادهاي جدید در خصوص پیشنهادهاي ارایه شده و همكاري 
جوینت ونچر در توسعه كسب و كار با شركتهاي خارجی در خصوص انتقال تكنولوژي و دانش فنی روز
- بهــره گیــري موثراز روش هــاي نویــن مدیریت پروژه بــه منظور افزایش ســرعت در 
تامیــن مــواد و تجهیزات ، ســاخت و تحویل به موقع تعهــدات قراردادها بــا كارفرمایان . 
-  بازنگــري اساســی در ســاختار اجرایی شــركت به نحــوي كه شــركت از حالت یك 
ســازنده محض تجهیزات و ســاختار كارگاهی بــه یك پیمانكار عمومی تبدیــل و اولویت 
اصلی پــروژه قرار گیرد و تمام واحدهاي شــركت حول محور پــروژه اعمال وظیفه نمایند.
-  بهره گیري بهینه از توان اجرایی و اعتبار شــركت در جهت تدوین سیاست هاي راهبردي 
، كاربــردي تــر و ارائه راهكارهاي نوین مالی با توســعه بازارهاي جدیــد داخلی و خارجی، 
افزایش توان عملیاتی شــركت از طریق اســتفاده از ابزار هاي تامین مالی و افزایش سرمایه ، 
افزایش توان عملیاتی شــركت از طریق اســتفاده از ابزار هاي تامین مالی و افزایش سرمایه . 
-  شفاف سازي و اصالح ساختار مالی با استفاده از ابزارهاي نوین تامین مالی )اوراق مشاركت. 

افزایش سرمایه و ...(
- اصالح بهینه ساختار نیروي انسانی و ایجاد ارتقا و انگیزه و بهره وري نیروي كار با بهره گیري 

از نظام هاي انگیزشی
شــركت. كارشناســی  و  مدیریتــی  بنیــه  تقویــت  و  كاركنــان  توانمندســازي   -

-  تدوین سیاست هاي كلی شركت در قالب برنامه هاي استراتژیك .
- ادامه عملیات تكمیل كارگاه ســاخت و مونتاژ عســلویه، راه انــدازي كارگاه و بهره برداري 
از فرصت مناســب جهت ســاخت پكیج هــاي گازي جنوب كشــور، اورهال كــردن براي 
پاالیشــگاه هاي گازي پارس جنوبی و حضور فعال و چشــم گیر در پایتخت صنعتی كشور
 در پایان امید است با تالش، كوشش و همدلی دستاندركاران شركت در همه ي رده ها و با استعانت از 
خداوند منان و آرزوي موفقیت روزافزون در پیشبرد برنامه هاي آتی از شما سهامداران گرامی می 
خواهیم همچون گذشته با حمایتهاي همه جانبه خود ما را در این مسیر پر فراز و نشیب یاري نمایید.
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رشد درآمدها و فروش در سال سخت اقتصادی
تولیدات آذرآب ، افتخار ایران اسالمی است
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مجمع عمومی عادی سالیانه شركت سیمان خوزستان )سهامی  عام( در تاریخ 98/03/22 در 
محل سالن آمفی تئاتر مجموعه فرهنگي و ورزشي تالش تشكیل شد. در این مجمع كه با 
حضور بیش از 71/96 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست مجمع بر عهده 
آقای ســعید حیدری بود كه خانم ژیال سماواتی و آقای غالمرضا فرساد امان الهي به عنوان 
نظــار اول و دوم و آقای منوچهر قائمی به عنوان دبیــر مجمع انتخاب گردیدند. در ادامه با 
قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توســط مدیرعامل شركت مربوط به اهم فعالیت های 
صورت پذیرفته 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 
معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم سود 800 ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

مهندس خسرو جامعی مدیر عامل مدبر شركت سیمان خوزستان در فرازی از گزارش خود 
افزایش فروش نســبت به سال قبل را 11 درصد عنوان كرد و افزود تولید سیمان به میزان 
532/353/1 تن، تحویل سیمان : 539/334/1  تن، تولید كلینكر : 794/172/2  تن، تحویل 
كلینكر : 956/668  تن به عنوان سایر شاخص های عملكرد این شركت سال گذشته می باشد
وی همچنین در خصوص صادرات ســیمان خوزســتان نیز به تحویل صادراتی سیمان به 
میــزان 275/213  تن و تحویــل صادراتی كلینكر به میزان 845/207  تن اشــاره نمود.

مدیر با ســابقه صنعت كانی كشور در این مجمع در خصوص 
وضعیت بازار ســال گذشــته نیز به برخی مشكالت پیش رو 
تولید كنندگان اشــاره كرد و افزود: در ســال 1397 مواردی 
ماننــد ركود بــازار مســكن، تحریم، چالش هــای حمل و 
نقــل دریایی و زمینــی برای حمل ســیمان، افزایش هزینه 
بیمه كشــتی ها و همچنین خدمات بندری موجب شــد تا 
موانع بســیاری بر ســر راه تولیدكنندگان سیمان قرار گیرد.

وی در خصوص برنامه های آتی برای كنترل و بهبود شرایط نیز 
گفت: یكی از مباحث مد نظر، كنترل سطح تولید كارخانجات 
است كه پیرو جلساتی كه با انجمن صنفی سیمان برگزار شده 
است نگه داشتن سطح تولید 65 درصدی در دستور كار است. 
به گفته مهندس جامعی در راستای مقابله با رقابت منفی كه در 
بین كارخانجات سیمان وجود دارد، كارگروه هایی تشكیل شده 
است كه شركت سیمان خوزستان به عنوان یكی از شركت های 
كارگروه جنوب غرب و یك شــركت پیشرو در منطقه جنوب 
همواره ســعی كرده اســت نرخ های فروش را تا جای ممكن 
باال نگه دارد و با توجه به اینكه سیمان خوزستان یك شركت 
بورسی است ما شفافیت اطالعات را بیش از سرلوحه كار خود 
قرار داده ایم كه و صورت های مالی ما گویای این موضوع است.

مهندس خسرو جامعی در ارتباط با حضور برخی شركت ها از مناطق اطراف در بازار منطقه 
ای این شركت نیز بیان داشت: ما یك شركت بورسی هستیم و اطالعات فروش و درآمدی 
ما به صورت شــفاف در اختیار همگان قرار خواهد گرفت امــا در این میان تعداد زیادی از 
كارخانجات تولیدی ســیمان نیز حضور دارند كه در عمل اطالعات شــفافی ارائه نمیكنند 
و بــه عنوان مثال با حضور در بازار منطقه ای ما، ســیمان خود را تــا 20-30 هزار تومان 
ارزان تر به فروش می رســانند كه این مســئله امر فروش را با مشــكل روبرو خواهد كرد.
مدیر عامل شــركت ســیمان خوزســتان در پاســخ به ســوالی در مــورد علت كاهش 
ســیمان صادراتــی نســبت به ســال قبل نیز گفــت: از آنجایی كه سیاســت ســیمان 
خوزســتان حفظ قیمت ها و مقابله با ارزان فروشــی اســت با افت صادرات مواجه شدیم.

در یــك كالم پیرامــون جلســه 3 ســاعته باید گفت كــه عملكرد قابل توجه ســیمان 
خوزســتان در ســه ماه گذشــته، انتظار برای رشــد محسوس ســودآوری در سال 98 و 
توضیحــات پیرامون انعكاس ســود ســیمان العماره واقع در كشــور عــراق و با درآمدی 
ارزی در صورت های مالی ســیمان خوزســتان عمده مباحث مطرح شــده در مجمع بود.

سیمان العماره با ظرفیت جذب حدود 660 هزار تن كلینكر در سال و تولید 100 تن سیمان در هر 
ساعت  به مرحله بهره برداری رسیده است. این شركت با دریافت كلینكر به آسیاب و تولید سیمان 
خواهد پرداخت. برای یك شركت سیمانی داخلی این موضوع از نقاط ضعف محسوب می شد با 
این حال برای سهام داران سیمان العماره این موضوع یك فرصت قابل توجه محسوب می شود.
سیمان خوزستان با دارا بودن 60 درصد از سهام سیمان العماره می تواند كلینكر مورد نیاز 
این شركت را تامین كند و عالوه بر این از محل درآمد ارزی ناشی از فروش سیمان در كشور 

عراق بهره كافی را داشته باشد.
در گزارش توجیهی افزایش ســرمایه شــركت خوزســتان كه به منظور تامین هزینه های 

سرمایه گذاری در سیمان العماره در دستور كار مدیران این شركت قرار دارد برای سال 98 
درآمد بیش از 47 میلیون دالری و سود خالص بیش از 7 میلیون و 157 هزار دالری پیش بینی 
شده است كه این عدد با نرخ تسعیر هر دالر 11 هزار تومان سودی بیش از 78 میلیارد تومانی را 
برای سهام داران ایرانی این شركت به همراه دارد. 60 درصد از سهام سیمان العماره در اختیار 
سیمان خوزستان است در نتیجه میزان سود برای سیمان خوزستان جالب توجه خواهد بود.

فعالیت های شرکت طی سال مالی مورد گزارش:
عملكرد سال مالی 1397 كه خالصه ای از آن در این گزارش به استحضار می رسد:

- تولید 2/172/794 تن كلینكر طی سال مالی مورد گزارش
- تولید 1/353/532 تن سیمان طی سال مالی مورد گزارش

- تحویل 1/334/539 تن سیمان در طی سال مالی مورد گزارش 
- تحویل 406/720 تن كلینكر در طی سال مالی مورد گزارش 

- فروش 2/812/032 میلیون ریال سیمان و كلینكر طی سال مالی مورد گزارش
- صادرات 421/120 تن انواع سیمان و كلینكر به ارزش 953/929 میلیون ریال

- كســب حدود 727/984 میلیون ریال سود )قبل از كسر مالیات( كه حدودا معادل 112 
درصد ســرمایه ثبت شده شركت می باشد. الزم به ذكر است كه سود عملیاتی سال 1397 

معادل مبلغ 910/712 میلیون ریال می باشد.
- كســب 1/142/411 میلیون ریال سود ناخالص طی سال 

مالی 1397
- ارتقاء ویژه اســتانداردهای ISO9001 و ISO14001 به 

IMS 2015 و تمدید گواهینامه های
- بازنگری و ساماندهی كمیته ای عملیاتی منطبق با استراتژی 

های سازمان
- اخذ لوح تقدیر »واحد صنعت سبز« از طرف سازمان حفاظت 

از محیط زیست
- اجرای مدیریت ریسك  كسب و كار

-  اجرای برنامه های عملیاتــی و پروژه های بهبود منطبق با 
استراتژی سازمان

- دریافت عنوان واحد نمونه كیفیت از طرف اداره كل استاندارد 
استان خوزستان

- اقدامات اصالحی روی الكتروفیلترهای خط یك و دو جهت 
رساندن خروجی غبار به پایین تر از سطح استاندارد

استراتژی های شرکت:
- رهبری هزینه - به روز رســانی زیرســاختهای ارتباطی و 
اطالعاتی - ارتقاء سطح تخصص منابع انسانی - مدیریت موثر 
ذینفعان - مدیریت تامین منابع مالی - بازاریابی و فروش موثر

ماموریت
شركت سیمان خوزستان با تولید انواع سیمان براساس موقعیت و مزیت های رقابتی خود 
به دنبال خلق ارزش پایدار، ایجاد ثروت و فرصتهای كســب و كار با سرمایه انسانی سرآمد 

برای ذینفعان می باشد.
چشم انداز:

ایجاد ارزش پایدار برای ذینفعان از طریق سرآمدی فرآیندهای سازمان
ارزشهای سازمانی:

- مسئولیت پذیری - مشاركت - تعلق سازمانی - شایستگی
عمده ترین برنامه های جاری سیمان خوزستان

 BSC استقرار مدیریت ریسك كسب و كار سازمان - پایش شاخص های استراتژیك بر مبنای مدل -
- تمدیــد گواهینامــه سیســتم مدیریــت یكپارچــه )IMS( توســط شــركت تــوف 
 TURKAK نــورد - تمدیــد گواهینامــه مدیریــت آزمایشــگاه از ســوی شــركت
- اجرای سیستم جانشین پروری - انجام مطالعات محیطی در حوزه بازاریابی و فروش و تحلیل رقبا
باربــری  یكپارچه ســازی سیســتم  و  فــروش  و  توزیــن  بهینه ســازی سیســتم   - 

- اقدام در طراحی نرم افزار سیستم بودجه - بهبود زیرساخت امنیت اطالعات
- مدیریت قیمت تمام شده 

- بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل - مدیریت اثربخش فرآیندها - مدیریت نقدینگی ارتقای 
 ISO9001 - 14001:2015 ISO استانداردهای

HSE برنامه حوزه
بهینه سازی سیستم غبار خروجی الكتروفیلترها

اقدام جهت نصب و راه اندازی سیستم اعالم حریق

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

محصول با کیفیت در شرکت سرآمد تعالی سازمانی
تقسیم سود 800 ریالی به ازای هر سهم
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آرش به بلندای الوند شــد تا تیر در كمان را به آن سوی نگاه ها پرتاب كند و مرز 
ایران زمین مشخص شود و این پیكان آرش افتخار ملتی شد كه هزاران سال است 
با تاریخش بدان می بالند. در تاریخ معاصر ایران هرگاه از صنعت خودرو ســخنی 
به میان آید اولین نامی كه به ذهن می رسد برادران خیامی است كه بزرگی واحد 
ایران ناسیونال و حضور پُر رنگ پیكان در اكثر جاده ها و خیابان های شهرهای این 
كشور در شمال و جنوب و شرق و غرب باعث گردید تا نام نامی برادران خیامی بر 
تارك نظام حمل و نقل ایران نشیند . به روز مجمع در مدخل ورودی سالن جناب 
نوروز بیگی این پیر قلم و از مدیران ارشد روابط عمومی به استقبال آمد و با آن ادب 
كالمش ما را تا درب تاالر هدایت گر شد .با حرمت نهی و پذیرایی گرم و به لطف 
جناب آقایی ریاست فرهیخته روابط عمومی كه از شناخته شدگان و بنامان رسانه و 
روابط عمومی میباشد و دیگر عزیزان از جمله مدیریت حراست كه ما را در صف اول 
مدیران جای دادند به صف اول نشسته ها رهنمون شدیم . البته این بركت حضور 
قلم است ورنه حقیر كه عددی نیستم. دور از انصاف باشد كه شاهد نگیریم بزرگ 
منشــی اركان خدوم این بنگاه عظیم تولیدی و طراز اول كشوری كه عرصه پاك 
خدمتگزاری شــان شیفته گان بسیاری می دارد . با پتانسیل باالی حاضر بوده كه 
این مجموعه عظیم به شایستگی و بایستگی بر راس الخیمه صنعت خودروسازی 

كشــور قرار گرفته و در روزگاران سخت 
تحریــم و جنــگ اقتصــادی ، خالقانه 
و هنرمندانــه منطبــق با سیاســتهای 
باالدستی نگذاشــته این صنعت ملی از 
نفــس و رمق افتاده و چرخش از حركت 
باز ایستد .آفرین بدین باورها و این اعتماد 
و دقت در عمل كه به راستی پرچم رونق 
تولید را علیرغم همه ســختی ها مردان 
و زنان تالشــگر برافراشــته داشته اند .

ســالیانه  عــادي  عمومــي  مجمــع 
ایــران  شــركت  ســهام  صاحبــان 

خــودرو )ســهامی عــام( در مورخــه 1398/4/31 در محل ســالن اجتماعات 
شــركت ســاپكو واقع در كیلومتر 12 بزرگراه شــهید لشــگری برگزار گردید.

در ایــن مجمع كه بــا حضور بیــش از 77/03 درصد از ســهامداران حقیقی و 
حقوقی، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس 
و بــازرس قانونــی برگــزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقــای محمدرضا 
فیض بخش كــه جنابان طاهر علیــزاده و محمد نادر خمجانــي  در مقام نظار 
اول و دوم و آقــای علی شــیخی  بــه عنوان دبیــر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط مدیرعامل شركت 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 معامالت مشمول ماده 129 به كار خود پایان دادند.

در ابتــدای گــزارش جامع هیات مدیــره به مجمع  به عملكرد ســال مالی 97 
پرداختــه و دلیل كاهش در میــزان فروش را به طور مســتقیم متاثر از تحریم 
های ظالمانه آمریكا كه از مرداد ماه آغاز شــد بیان نموده و اضافه شــده بود كه 
ایــن تحریم ها به دو صورت بر صنعت خودرو ســایه انداخــت؛ 1. عدم همكاری 
شــركای خارجی و ترك ایران و 2. عدم تامین مداوم قطعات و ملزومات مصرفی 
به گفته مدیریت در نهایت این تحریم ها ســبب افزایش شــدید نرخ ارز شــد و 
همین موضوع به طور مســتقیم قیمت قطعات را در بــازار افزایش داد اما از آنجا 
كه ســازمان حمایت به شــدت بر روی نرخ خودرو حســاس بود و مجوز افزایش 
نرخ را نمی داد، به همین دلیل تولید بیش از حد ســبب افزایش زیان می شــد 

و بنابرایــن در جهــت رعایت صرفه و صالح ســهامداران و ذینفعان ایران خودرو 
میــزان تولید خود را كاهش داد. به گفتــه مدیریت  همچنین وجود هزینه های 
ثابت در ایران خودرو یكی از دالیل تحقق زیان در سال 97 گردید كه با توجه به
ســرمایه 1500 میلیارد تومانی و مشمول شدن ماده 141 ، شرایط ادامه فعالیت 
برای آینده دشوار گردید بنا به اعالم مدیریت ،ایران خودرو برای گذر از این شرایط 
حساس هم برنامه های منسجمی تدوین كرده و در حال پیاده سازی آن می باشد.

 در فرازی دیگر از گزارش مبسوط  پیرامون افزایش سرمایه آتی مجموعه همچنین 
تصریح گردید كه به منظور حفظ ارزش ذاتي ســهام ایران خودرو، در صورتي كه 
تجدید ارزیابي ســرمایه گذاري ها براي خروج از ماده 141 كفایت نكند، به سراغ 
دارایي رفته و اولویت اول  زمین ها خواهد بود. در همین راستا بیان شد در صورتي 
كه تجدید ارزیابي سرمایه گذاري ها امكان خروج از ماده 141 را فراهم كند دیگر 
نیاز به تجدید ارزیابي دارایي ها نخواهد بود. در ادامه به قرارداد با پژو اشاره شد و 
اضافه گردید كه ایران خودرو در قرارداد اول با پژو تجربه تلخي داشت اما در قرارداد 
دوم تمام تالش خود را صرف كرد تا قرارداد طوري تنظیم شود كه در صورت ترك 
مجدد بازار، پژو متضرر شود كه این اتفاق هم افتاد.به گفته ی مدیریت : این كه ما 
توانستیم پژو 301 را ساخت داخل كنیم نشان مي دهد كه در قراردادي كه اجرا شد 
موضوع انتقال دانش و تكنولوژي مدنظر 
اصلی بوده و بحمداهلل انجام شــده است.
مدیریت مجموعه در ادامه گزارش فعالیت 
خود كه به ســمع و نظر سهامداران می 
رســید تولید محصول 301 در سال 98 
را كار بسیار خوبي برشمرد و اظهار داشت 
كه با حمایت و پشتیباني قطعه سازان كه 
همواره فعل خواســتن را صرف میكنند 
ایران خودرو بدون حضور شركت پژو این 
پروژه را تا تحقق كامل پیش خواهد برد.
در ادامــه مجمــع اعــالم گردیــد كه 
عــالوه بر تولید خــودروی پــژو 301 ، تولیــد و عرضه 207 با ســقف پانوراما 
و دناپــالس با گیربكــس اتوماتیــك از  برنامه های دیگر ســال جــاري ایران 
خــودرو خواهــد بود وكلیــت مجموعه در شــرایط جنگ اقتصادي دســت در 
دســت برای گذر از این مســیر بحــران با برنامه رو به جلو پیــش خواهد رفت .

در حالــی كــه مقام معظم رهبري ســال 98 را ســال رونق تولید نــام گذاري 
كــرده انــد و همــه باید كمــك كنیــم تــا از راه تولیــد و صــادرات اقتصاد 
مملكت مــان را رونــق بخشــیم مجموعه ایــران خــودرو به عنــوان بنگاهی 
بــی بدیل در كشــور در پیشــانی ایــن توجه ودســتور العمل ها می باشــد .

در این مجمع مدیرعامل شــركت در پایان گزارش خود به این موضوع مهم اشاره 
كرد كه در صورتی كه تحریم نمیشدیم بنا داشتیم در سال 97 حتی ركورد سال 
96 را بزنیم اما شــرایط دشوار شد. با وجود این همه مشكالت  ولی شركت ایران 
خودرو از نفس نیفتاده و در مسیرترسیمی رو به جلو برای سال مالی 98 محصوالت 

جدیدخود را به بازار عرضه می كند همچون:
1-  دنا پالس اتومات كه این خودرو نهایتا تا پایان سال 98 به بازار عرضه می شود.
2- پژو 301 كه ا ین خودرو تا حداكثر پایان اردیبهشت ماه سال 99 به بازار عرضه می گردد.

3- هایما S7 پالس
M5 4- هایما

5- همچنیــن پــژو 2008 بعنــوان اولین محصول 5 ســتاره كشــور بــه بازار 
ارائه گشــته كــه با كیفیت ترین محصول این شــركت محســوب می شــود.

در پایــان مجمــع  اشــاره شــد افزایــش ســرمایه جدیــد شــركت از محل 

ایران خودرو آبروی صنعت ملی
برای رونق تولید در سال سخت اقتصادی

سرمایه گذاری های ایران خودرو در اولویت تجدید ارزیابی
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تجدیــد ارزیابــی دارایی و خــروج از مــاده 141 بــزودی انجام خواهد شــد.
حیفمان می آید گزارش به انتها برسد و از بچه های خوب روابط عمومی و مدیریت 
فرهیخته و دانشمند آن كه در طول سال و فعالیت های خود به بهترین نحو نشان 
دادند كه تعامل یك بنگاه اقتصادی بزرگ با اهل رسانه و غیر چگونه باید باشد نام 
نبریم كه برای دانشجویان خود همباره كار تیمی این روابط عمومی را مثال می گیریم.

سخن مدیرعامل
سخن با را این كالم نوید بخش خداوند رحمان آغاز میكنیم كه میفرماید: )... و لن 
یجعل اهلل علی المومنین سبیاًل و خداوند هرگز كافران بر را مؤمنان تسلّطی نداده 
است( ) الّنساء/141(. رهیافت اساسي و باور بنیادین جامعه ایراني در روزگار عسرت 
و محدودیت، تمسك به محكم آیاتي است به را ما كه ساحل امن و ایمن رهنمون 
خواهد بود. تردید نیست در كه چنین هنگامه ای ما به عنوان اعضاي خانواده گروه 
صنعتي ایران خودرو در كنار سایر بخش هاي تولیدي، صنعتي و اقتصادي كشور با 
اتكاء بر این باور تابناك بر مداومت در پي گیري فعالیت هایي كه منجر به تقویت 
تولید ملي و ارتقاء آن نام خواهد شد، تاكید میكنیم و با اتكاي بر قوه ایمان و توكل 
و همچنین دانش، بینش و مهارت، اهتمام خود را براي برون رفت از مشــكالت و 
حل مســایل پیش روي به كار خواهیم بست. تجربه چهل سال مقاومت استقالل 
خواهانه و آزادي جویانه ملت در جمهوري اسالمي ایران نشان داده است كه توفیق 
در سایه توجه به ظرفیت هاي دروني و بهره گیري آگاهانه و اندیشمندانه از سرمایه 
هاي ملي به دســت خواهد آمد و در عرصه هایي كه شــاهد بالندگي كشور بوده 
ایم، توانســته ایم از آنچه استعداد و توان ملي است به بهترین نحو استفاده كنیم. 
چنین است توفیقاتي كه در صنعت خودرو كشور به دست آمده است. بي تردید در 
كشور به رغم مسایل و معضالت بي شمار، با وجود برخي كم مهري هاي داخلي و 
محدودیت هاي بین المللي قطار توسعه در مسیر خودكفایي و خودباوري قرار دارد.
درحــال حاضر، ارتقــاي توان طراحي محصــوالت جدید و طراحــي پلتفرم بر 
اســاس دانش بومي و افزایش عمق ســاخت داخل محصــوالت به منظور مقابله 
با فشــارهاي بین المللي و تحریم ها در دســتور كار گــروه صنعتي ایران خودرو 
قــرار دارد و انتظار مــي رود در آینده نزدیــك، بهره بــرداري از این توانمندي 
هــا، نقطه پایانــي بر تردیدهــاي موجود در صنعــت خودروي ایــران رقم زند

برنامه هاي کالن حوزه توسعه محصول در سال 98:
- شناســایي روش هــاي نویــن فــروش در دهــك هــاي مختلــف جامعــه

- ارزیابــي جایــگاه محصــوالت از نظر مشــتریان طبــق برنامه زمــان بندي 
- بكارگیري شــیوه هاي جدید ترغیب و ترویج به جاي تخفیفهاي ریالي و انجام 

تبلیغات مؤثر
- تهیه و تكمیل برنامه جامع بازاریابي دیجیتال

- اجــرا و تكمیــل پــروژه »تابلو رنــگ« و توزیــع آن به كلیــه نمایندگی ها
- افزا یش تعداد كیوسك های  الكترونیكي در نمایندگي ها بعنوان یك استاندارد 

الزامي و تقویت محتواي آن
-  برنامــه ریــزي  جهــت بهــره منــدي از توان شــركاي خارجــي در جهت 
اجــراي تبلیغات محصــوالت و رســیدن به اهــداف كالن بازاریابــي و فروش
- طراحــي و اجــراي كمپین های تبلیغاتــی مختلف براي محصــوالت جدید

اهداف و برنامه هاي حفظ و توانمندسازي شبكه در  سال 98:
)DSI( اجــراي برنامه هایــي در جهت بهبود شــاخص رضایــت نمایندگي -

- طرح هاي حمایت و بازنگري در فعالیت نمایندگي هاي كم فروش
- طرح ســامان دهي نیروهاي نمایندگي ها با هدف ایجاد انگیزه بیشتر و توسعه 

نیروي انساني نمایندگي 
- آمــوزش صاحبان امتیاز با هدف افزایش مشــاركت نمایندگي ها در تبلیغات و 

بازاریابي منطقه اي 
- توسعه آموزش شبكه بر اساس نیازسنجي جدید

- اجراي طرح ارتقاء نمایندگي ها با همكاري شركت ایساكو

- اجراي طرح رتبه بندي نمایندگي ها
- ارزیابي نمایندگي ها بر اساس مدل ابالغي وزارت صنایع

- اجراي طرح بهبود سیستم اطالعاتي نمایندگي ها
اهم اقدامات صورت گرفته در سال 1397 و مهمترني اولویت ها  ي کاري 

سال 1398
- گام هاي صادراتي

- افزایش تولید در رزوهای پایانی سال
- جهاد خودكفایی

- استمرار افزایش كیفیت محصوالت
- واگذاری شركت های زیرمجموعه

- سیستم كنترل پایداری الكترونیكی در محصوالت ایران خودرو
- مسئولیت های اجتماعی ایران خودرو

مهمترین اولویت هاي كاري در سال 1398:
- تشــكیل كمیته تدابیر ویژه جهت واكنش سریع به تحوالت و مخاطرات محیط 

كسب و كار شركت
- تعریف پروژه پژو 301 ساخت داخل بدون همكاري پژو 

- تعمیق ساخت داخل
- تعریــف پــروژه هــاي كاهــش ارزبــري خودروهــاي برنــد ایــران خودرو

- طراحي و توســعه محصوالت جدید در كالس هاي مختلف بر روي پلتفرم هاي 
جدید ایران خودرو

- تعریف واریانتهاي جدید و تغییر تركیب برنامه تولید در راســتاي افزایش تولید 
واریانتهاي داراي وابستگي كمتر و ارزبري پائین تر

- توسعه صادرات
- توسعه برند ملي

- كوچك و چابك سازي ساختار سازماني
- همــكاري با شــركتهاي دانش بنیان و دانشــگاههاي كشــور و  اســتفاده از 
توانمنــدي هــاي داخلــي در گــروه صنعتي در جهــت كاهش وابســتگي به 
منابــع و تكنولوژي هاي خارجي بــا تكیه بر قابلیتها و توانمنــدي هاي داخلي

جایگاه شرکت در صنعت 
فعالیت اصلي شــركت تولید خودرو و قطعات بدنه، موتور و مونتاژ انواع اتومبیل 
هاي ســواري و وانت مي باشــد. كاهش تعدادي فروش خودرو ســواري در دوره 
جاري نســبت به دوره مشــابه ســال قبل 49 درصد و كاهش مبلغي فروش 35 
درصــد مي باشــدكه اهم دالیل آن عبارت اســت از فضاي كســب وكار موجود 
دركشــور، تغییرات افزایشــي نرخ ارز و نهاده هاي تولیــد، كمبود قطعات جهت 
تكمیل مكانیكي خودرو، معلق ماندن قراردادهاي تجاري مشــترك و... مي باشد. 

ارزش هاي سازماني:
مــا خانواده بــزرگ گروه صنعتــي ایران خــودرو با اعتقــاد و التــزام به اصل 
توســعه پایدار در مســیر تعالي بر یادگیــري، خالقیت و كار تیمــي ارج نهاده 
و بــا تمركــز بــر ارزش افزایــي براي مشــتري و ســایر ذینفعان، خــود را در 
رعایــت موضوعات زیســت محیطــي، ایمني و اجتماعي مســئول مــي دانیم.

چشم انداز شرکت ایران خودرو:
ایران خودرو اولین خودروســاز منتخب مشــتریان ایراني كه بــا ارزش آفریني، 
سودآوري پایدار و اتكـا بـه تعهـد، دانـش و مهـارت همكـاران خـود، محصوالتي 
به روز و دوســتدار محیط زیســت در بازارهاي داخلي و جهاني عرضه مي نماید.

مأموریت:
ســازماني ارزش آفریــن و دانــش محــور، مبتني بــر ارزش هــاي حرفه اي و 
اخالقي، ایفاء كننده نقشـــي مـــوثر در پیشـــرفت صـــنعتي كشـــور، بـــا 
ارائـــه محصوالتــي رقابت پذیــر و منطبق با اســتانداردهاي زیســت محیطي 
در فعالیــت هــاي تولیدي، خدماتــي و تجاري بخش وســایل حمــل و نقل.
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جعفر ربیعی در نشست صمیمی با اصحاب رسانه
تحریم نتوانست چرخه صادرات و ارزآوری پتروشیمی ها را از حركت باز دارد/ استقبال مردم از سهام  پتروشیمی ها و اوراق مبتنی بر سهام نشان می دهد حال پتروشیمی ها خوب است

آنان که اصحاب رسانه را باور دارند ...

مهندس جعفر ربیعی در نشست صمیمانه ای كه در  این شركت و به مناسبت روزخبرنگار با اصحاب 
رسانه برگزار شد، گفت: خبرنگار حقیقی رسالت بزرگی به دوش دارد و  آن این است كه چه چیز 
را چگونه منتشر می كند و چقدر سلیقه و ذهنیت خبرنگار و چقدر حقیقت در انتشار خبر  دخیل 
است كه رعایت این نكنه نشانه حرفه ای گری و احساس تكلیف محوری خبرنگار حقیقی است. 

وی افزود:  اكنون كشــور در شرایط حساسی به ســر می برد و خبرنگاران به عنوان یك رابط 
حقیقی بین مسئولین و مدیران و جامعه  محسوب می شوند كه نباید نقش آنها را نادیده گرفت. 
او با با ابراز تأسف از اینكه جامعه در چرخه اخبار بد افتاده است، ادامه داد: این روزها وفور خبر بد در 
رسانه ها،  جمع های خانوادگی و حتی كاری در رده های مختلف فراوان شده است و یافتن خبر خوب 
سخت شده، اما من از  خبرنگاران می خواهم تا اخبار خوب را پیگیری كرده و آن را به جامعه منتقل كنند. 

   ربیعی ضمن تاكید براینكه منظورش از این حرف این نیست كه خبرنگار چشمش را به روی كاستی ها 
ببندد، ادامه  داد: انتشار اخبار واقعی خوب باعث همبستگی اجتماعی می شود، بنابراین من از 
خبرنگاران می خواهم حرف جامعه را  به ما منتقل كنید و عملكرد خوب و بد ما را هم به جامعه بگویید. 
مدیرعامل شــركت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس تصریح كرد: ترامپ ســال گذشــته 
از خــروج از برجام خبــر داد و از  همان پارســال تحریم های بخش پتروشــیمی كه بعد از 
برجام متوقف شــده بــود، دوباره عملیاتی شــد و 17 خــرداد امســال  وزارت خزانه داری 
امریــكا با تبلیغات فــراوان هلدینگ خلیج فارس و شــركت های تابع را تحریــم كرد. این 
تحریــم بُعــد  روانی و اقتصادی قوی داشــت امــا در واقعیت بر تولید صنعت پتروشــیمی 
كشــور به صورت عام و شــركت خلیج فارس به  صــورت خاص تأثیر معناداری نداشــت. 
مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با اشاره به سخنان زنگنه، وزیر نفت درمورد نحوه مقابله 
با آثار تحریم ها  گفت: زبان ما بسته است كه بگوییم درمقابل تاثیرناپذیری از تحریم چه كرده ایم  
 اما به جرات می توانم بگویم كه تحریم  نتوانسته چرخه صادرات و ارزآوری را از حركت باز دارد. 
ربیعــی بــا تاكید براینكــه گفتن اینكه چگونــه محصــوالت را صــادر و ارز را وارد چرخه 
اقتصادی می كنیم باعث خواهد شــد  تا از آن قســمت از ســوی دشــمن مورد حمله قرار 
بگیریــم، ادامه داد: اینكه ما توانســتیم در این بــازه زمانی دو شــركت را  وارد بورس كنیم 

نشــانه ســالمت و نشــاط و عملكرد مثبت پتروشــیمی آن هم در شــرایط تحریم است. 
ربیعــی تاكید كرد: بازار بورس جایی اســت كــه خبرگان و كارشناســان اقتصادی حضور 
دارنــد و البتــه مردم، اگر این  كارشناســان و این مردم به ســهام این پتروشــیمی اعتماد 
نداشــتند حتی 500 نفر هم ســهام را نمی خریدند اما اینكه این اســتقبال صورت گرفت 
یعنــی حال پتروشــیمی ها خوب اســت و تحریم تاثیری بر این  صنعت نداشــته اســت. 
وی همچنین به استفاده هلدینگ خلیج فارس از اوراق مبتنی بر سهام در بورس اشاره كرد و 
گفت: با توجه به  پشتوانه خوبی كه شركت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از نظر سهام ثابت 
و غیرشناور خود در پتروشیمی ها داشت  توانستیم این اوراق را در روزهای پایانی سال گذشته 
به مردم عرضه كنیم و هزار میلیارد تومان از این اوراق به فروش  رسید و هر سه ماه یكبار سود 
طیب و طاهر این اوراق به دارندگان اوراق پرداخت می شــود و این اوراق هم صرف توســعه  و 
تسریع در پروژه هایی است كه هلدینگ خلیج فارس در دست ساخت و راه اندازی دارد و عرضه 
و اســتقبالی كه از این  اوراق صورت گرفت هم نشان می دهد حال پتروشیمی ها خوب است. 

ربیعی همچنین به انجام اورهال بزرگ صورت گرفته سال گذشته در پتروشیمی نوری اشاره 
كرد و گفت: در شرایطی  كه ما تحریم بودیم و الیسنسور فرانسوی حاضر نشد در واحد پارازایلین 
نوری حضور یابد و كار ارتقا این واحد را انجام  دهد مهندســان ایرانی این كار را انجام دادند. 

وی افزود: این كار با كیفیت و ظرافت بسیار باال انجام شد و امروز پارازیلین نوری باالتر از ظرفیت 
گذشته به  پتروشیمی تندگویان می رود و محصول مهمPET    كه كمبود آن می توانست صنعت 
غذایی كشور را از نظر بسته بندی  موارد غذایی و ... با مشكالت جدی مواجه كند و زندگی روزمره 
مردم را تحت تاثیر قرار دهد با اتكا به پارازایلین نوری  امروز به سادگی و با كیفیت باال تولید شود و به 
همین خاطر است كه معتقدم كار انجام شده در نوری، عملیات فتح  المبین صنعت پتروشیمی است. 
ربیعی خاطر نشــان كرد: پتروشیمی آبروی این كشور اســت و این موضوع به همت افرادی 
اســت كه اكثرا گمنام  هستند و در فضا و شرایط جوی ای كار می كنند كه شایدبسیاری از ما 
نمی توانیم در  آن گرما و شرایط دوام بیاوریم و  از همه رسانه ها می خواهم كه زحمات و تصاویر 
این تالش ها را به مردم مخابره كنند تا مردم با این تالش ها و زحمات  بیشــتر آشــنا شوند. 

تجلیل شایسته از خبرنگاران حوزه بیمه 
در این مراســم باشــكوه كه به همت روابط عمومی بیمه مركزی و با حضور ارباب جراید در محل باغ كتاب تهران برگزار شد، غالمرضا سلیمانی، رئیس كل بیمه و جمعی 
از مدیران عامل بیمه سراســر كشــور نیز حضور داشتند.این مراسم ابتدا با نمایش یك فیلم سینمایی آغاز شد و سپس با رونمایی از تندیس خبرنگاران به پایان رسید.

در این مراسم ابتدا غالمرضا سلیمانی، رئیس كل بیمه مركزی روز خبرنگار را به خبرنگاران تبریك گفت و در ادامه مصطفی زندی، مدیركل روابط عمومی بیمه مركزی اعالم كرد كه تندیس 
ویژه خبرنگاران توسط بیمه مركزی تهیه شده است. وی در توصیف این تندیس گفت: در این تندیس عالئمی همچون هدهد كه پرنده خبرسان است، لنز دوربین كه در چشم این هدهد 
قرار داشته و همچنین دست و قلم وجود دارد كه اشاره به كار خطیر خبرنگاری دارد. در ادامه این مراسم غالمرضا سلیمانی، رئیس كل بیمه مركزی به همراه سعید تقی پور، مدیركل سابق 
مطبوعات داخلی به نمایندگی از مطبوعات از این تندیس رونمایی كردند . شایان ذكر است در پایان مراسم با اهدای لوح و هدایای ویژه از خبرنگاران فعال حوزه صنعت بیمه  تجلیل بعمل آمد .

پیام رییس کل بیمه مرکزی به مناسبت روز خبرنگار؛
خبر به دورترین نقطه جهان برسد

سرعت انتشار خبر در جهان امروز با هیچ پدیده ای قابل قیاس نیست. خبرها باالتر از باور ما پرواز می كنند و اتاق شیشه ای در انتظار انسان معاصر است. شفاف سازی ره 
آورد دین ماست كه پنهانكاری و ریا را مردود می داند و این شیوه الهی با بهره گیری از ابزار مدرن تمامی پرده های بی خبری را كنار زده و مردم و مسئوالن در كنار هم اخبار 
و حوادث را رصد می كنند. در این میان خبرنگاران راستین و حرفه ای جایگاه ویژه ای دارند چرا كه بر تمامی اصول و اجزای عرصه اطالع رسانی تسلط دارند و حقیقت را 
فدای سرعت خبررسانی و سوژه خبری نمی كنند. ذهن نقاد و روحیه جستجوگر خبرنگاران راستین و توان تشخیص مرز باریك شایعه و حقیقت از شاخص های اصلی 
یك خبرنگار به شمار می رود كه بی اغراق زمینه ساز ساختن جامعه ای نیك اندیش، صداقت محور و اخالق مدار است. صنعت بیمه دست اصحاب رسانه را به گرمی می 
فشارد و بر این باور است كه صنعت بی رسانه یك صنعت بی صداست و امیدوارم این تعامل حرفه ای بین بیمه و رسانه ها تداوم داشته باشد و هر روز رنگ خوشرنگتری به خود 
بگیرد. روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران شریف - به خصوص بیمه نویسان و بیمه باوران عزیز - تبریك می گویم و سالمت و سعادت تان را از خدواند بلندمرتبه خواستارم.

بمناسبت روز خبرنگار

بمناسبت روز خبرنگار ماهم روزي داشتیم براي تجلیل كه از پُرشمار دعوت ها ، لبیك حضور را به نمایندگان صنعت بیمه و پتروشیمي گفتیم كه 
باور داریم مشارالیه ها به معرفت نون والقلم ومایسطرون اعتقادي راستین دارند .
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