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دکتر حجت اله صیدی - مدیرعامل بانک صادرات
از روز اول که در سطوح باالي تصمیم گیري ها زمزمه ها شنیده شد که دکتر حجت اله صیدي برای 
سکانداری بانک صادرات کاندید میباشد بنوشتیم چه اتفاقی میمون و مبارک در صنعت بانکداری 
رخ عیان خواهد کرد، چرا که باور داشته و داریم دکتر صیدي از اساتید به نام دانشگاهي و مدیران 
جهادی کشور است که هم توان عملي و هم دانش علمي الزم برای ارتقای جایگاه و تعالي سازماني 
هر مجموعه اي را داراست  . این مدیر شناخته شده ی کشوری با دکترین خود در بانک صادرات و 
ترسیم یک چشم انداز روشن توانست با استفاده از پتانسیل باالی بانک در اندک زمانی تمام عملکرد 
بانک را به جایگاهی باالتر در همه ی شئون رهنمون سازد. دکتر حجت اله صبدی که در بازار سرمایه 
کشور به عنوان مدیری پاکدست و فرهیخته معروف و معرف میباشد با تبیین وتعیین برنامه های 
کوتاه مدت - میان مدت - بلند مدت و همیت در اجرایي کردن آن توانست این بانک صادرات را از 
طوفان زیاندهی به ساحل آرامش سود دهی رهنمون باشد تا بانک صادرات بر بام بانکداری کشور، 
در عملکرد و فعالیتهای خود طي بازه سال 97 و 98 ، بتواند جایگاه واالیی به دست آورد و باعث 
شود این بانک که بنیانگذار آن یک فعال رسانه ای بوده کنون هم به درایت مدیري مولف و حامي 
رسانه واصحاب مطبوعات باعث فخر و مباهات ایران و ایرانی در روزهای سخت جنگ اقتصادی شود.

باور راســخ داریم که دکتر حجت اله صیدي که در بیش از دهها شــرکت بورســی و خصوصی 
و غیــره توانســته کارنامه ای شــفاف و ممتاز ارائه دهــد با عملکردش در پیــش روي بانک 

صادرات نیز ثمرات شــیرینی برای  ذینفعان این بانک بزرگ  کشــوری به ارمغان خواهد آورد.
سوابق و بیوگرافی

حجــت الــه صیــدی متولــد ۱۳۴۶- زنجــان دارای دکتــری ) و فــوق لیســانس و 
لیســانس ( حســابداری از دانشــگاه عالمــه طباطبایــی )رتبــه اول( - ۱۳87 اســت.
وی همچنین مدرک حرفه ای Business Accountant از انجمن حسابدارین خبره انگلستان 

)CIMA(-۱۳8۰ داراست
وعضــو هیئت علمــی گــروه حســابداری دانشــگاه آزاد اســالمی تهران شــمال اســت.

- مدیرعامل شرگت سرمایه گذاری خوارزمی از ۱۳9۲ تاکنون
- مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت انرژی سپهرپایدار ۱۳9۰ تا ۱۳9۲

- عضــو موظف هیئــت مدیره بانک صــادرات ایران)ناظر بر امور بین الملــل( ۱۳88 تا ۱۳9۰
- قائم مقام مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر ۱۳8۲ تا ۱۳88

- عضو موظف هیئت مدیره شرکت ایران خودرو سازه ۱۳78 تا ۱۳8۲
- مدیر حسابرسی داخلی شرکت ایران خودرو و قائم مقام مالی و بازرگانی پروژه ها ۱۳7۳ تا ۱۳78

- سرپرست حسابرسی در مؤسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان و سازمان حسابرسی جمهوری 
اسالمی ایران ۱۳۶7 تا ۱۳7۳
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سرکار خانم فروزان
انتخاب شایسته جنابعالی را به  سمت مدیر روابط عمومی بانک کارآفرین را صمیمانه تبریک می گوییم 

و از خداوند متعال توفیق روزافزون جنابعالی را خواستاریم.
 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه  اقتصاد و بیمه

سرکار خانم مینا مهرنوش
انتصاب شایسته حضرتعالی به سمت مدیرعامل شرکت  رایتل که بیانگر تعهد، توانمندی و شایستگی 
جنابعالی می باشد را تبریک عرض نموده و از درگاه ایزد منان ، سربلندی و توفیق روزافزون شما را آرزومندیم.
 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه  اقتصاد و بیمه

گزارش کامل مجامع به همراه آلبوم تصاویر در وب سایت نشریه به آدرس www.eghtesadobimeh.ir بارگزاري شده است.

جناب آقای مجید صفدری
انتصاب شایسته حضرتعالی را به سمت«سرپرست معاونت توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی« تبریک عرض نموده و توفیق روزافزون جنابعالی را از درگاه حضرت 

احدیت خواهانیم.
 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه  اقتصاد و بیمه

جناب آقای دکتر مقیمی
انتصاب شایسته حضرتعالی به  سمت مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو را تبریک عرض نموده 
، موفقیت و سربلندی روزافزون برای شما از درگاه خداوند متعال خواهانیم. بی شک حضور مدیر با 
تجربه و خوشنامی همچون جنابعالی مایه خیر و برکت برای صنعت خودرو و قطعه سازی خواهد بود.
 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه  اقتصاد و بیمه

آن کــه از آمدنش ، قند به دل می ریزه
گــو : به تعجیل بیــا ، طاقت من لبریزه
لحظــه ای مکث مکن در طلب دیدارش
چون که در تکروی از ذائقه اش شبدیزه
التهابــی کــه بیفتاده به هــر موجودی
شــوری از نو بــه دل مزرعــه و جالیزه
هر کجا پای نهی ، توشــه ی ره برگیری
کیــن تنعم ، فقــط از موهبــت پائیزه
فصــل فرزانگی و عــدل و مروت جویی
کشــته ی هر عملــی از طبقــی آویزه

این چه سنگیست که بر آن نتوان زد محکی
خط و خالش که گواهی دهد از نی ریزه
گر شده ملک جهانی به فسون تسخیرش
رو مکن پشت ، که این غائله ی چنگیزه
»مزرع ســبز فلک« گشته به زر آغشته
فتنــه ی گل چه فریبانــه و عطرآمیزه
طعنــه ی باد خــزان کرده مرا آشــفته
ای بســا توطئه ها کــز دل او می خیزه
فرصتی نیست که جایز شمری تأخیری
رمز خوشــبختی ما ، یک کلمه : پرهیزه

خورشید، بزرگترین مؤذن صبح است و شهید واالترین 
مكبر آزادگی؛ و کــدام تكبیر، رســاتر و فراگیرتر از 
شهادتینی که در بی تعلق ترین ثانیه های زندگی بر زبان 

شهید جاری می شود؟!
آری! رهایی، محصول دل ســپردگی مــردان جهاد، به 
عالمی فراتر از خاک است؛ محصولی که توازن عقل های 

زمین را درهم می شكند.
پس سالم بر شهدا که ایستاده می میرند...

سینا مشیرسلیمی

پائیزه ...

جناب آقای غالمحسین صباغی
انتصاب شایسته حضرتعالی را به سمت مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر که بیانگر تعهد، توانمندی و 
شایستگی جنابعالی می باشد را تبریک عرض نموده و از درگاه ایزد منان ، سربلندی و توفیق روزافزون 

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



یر
ردب

ن س
سخ

خسرو اميرحسيني

6| پُرتیراژترین نشریه اقتصادی کشور | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  105 | شهریور   مــاه  1398

حال ما چون است ...

بــازار ســرمایه از مجامع ســاالنه منتهــی بــه ۲9 اســفندماه 97 می بود 
با دســت پر برون شــد و بــه قــول ســهامداران قدیمــی و صاحبنظر در 
یکــی از ســخت ترین ســالهای اقتصادی در تاالر شیشــه ای ایــام پرباری 
مــی داشــتیم و هــرروز شــاخص هــا رو به رشــد و بــازار ســبز پوش .

زین موفقیت و رشد فعالیت ها و حصول افتخارات دلمان شاد و مشعوف الکن 
در سینه درد داریم نه از تیغ کین که از سو استفاده و دریوزگی به ظاهر مدیران 
پیش. به یاد دوره تحصیل خود افتادم ، روزی مرحوم غالمحســین خان معلم 
خطابمان کرد وگفت یک میلیون و ششصد وچهل و هشت هزار و صد و نود و 
پنج کیلومتر مساحت ایران ماست  با بیست میلون نفرنفوس . اگر برای هر رفاه 
نفر یک تومان و برای آبادانی هر کیلومتر میهن مان یک ریال الزم باشد بگویید 
چه میزان پول الزم داریم تا کشورمان و مردم بهترین زندگی را داشته باشند.

ما که آخرین داشــته مان ده شاهی های جمع شده پول توجیبی هایمان بود 
محاسبه و جمع و ضرب اعداد کالن اعالمی آقا معلم سخت گیجمان می ساخت. 
هرچند رقم و عدد وهزینه و اجرت و مزد را خوب میشــناختیم و حتی چهار 
عمل اصلی ریاضی را از مکتب خانه به بعد به بهتربن نحو و در کوتاه ترین زمان 
انجام می دادیم لکن عددهای میلیون و میلیارد خارج از قوه فهم ودرکمان بود.

الخص آنکه حتی پرسش از مادر و پدر برای درک این رقم یا بهتر بگویم هضم این 
عددها به جایی نرسید تا روز پسین برای جواب معلم برای توضیح بزرگی و اندازه 
پاسخ بدهم : این میلیاردها را لطفا فعال بر چیزی نگذارید تا در آینده بدان برسیم .
شــوربختانه باید اعــالم و اعالن داریم که پس از ســالها نه بزرگی 
و عظمــت اعداد  کــه حقارت ارقــام را پیدا  یافته و چشــیدیم !
 از فــراری هــا و اختــالس گران مســافر کانادا واســترالیا تــا مهاجرین به 
کشــورهای همســایه از آذربایجان وترکیه  و حتی کشورهای کوچک حاشیه 
خلیج فارس و دانه درشــت ها و سالطینی از ســکه و ارز و قیر و پتروشیمی 
و....گیــر کــرده در داخل و حاضر شــده در شــعبات دادگاه هــای خودمان 
کــه از الــف و ب و جیم ودال به امیــر و بابک وجاه و دارایی رســیده بودند 
حقارت و کوچکــی ریال و تومن و میلیارد و میلیــارد و ....را برایمان معنایی 
نــو و تازه  بخشــید که چــون آنچه عیان اســت چه حاجت به بیان اســت.

سر در دانشگاه تهران را پرفسور فضل اهلل با ۲۰ میلیون ساخت و کل هزینه های 
ساخت و راه اندازی راه آهن شمال به جنوب به  ۱۲۴ هزار دالر هم نرسید. حال ما 
را چه شده که با کوچک شمردن عددها دور از اهداف بر اصل ناباوری می کوبیم .

باید بســان تمام کشــورهای توســعه یافته مــا نیزبه این مهم برســیم که 
توســعه از دل برنامــه ریزی وشــفافیت می آیــد و در ایــران عزیزمان نیز 
برای پیشــرفت باید توجه اساســی به ســه نهــاد اقتصادی ویژه داشــت تا 
کشــور بتواند  در مســیر بالندگی و رشــد خود موفق تــر از رقیبان گردد . 
همواره گفته شــده اســت که ایــران یکی از کشــورهای در حال توســعه 
اســت که در مقاطعــی از تاریــخ این توســعه را با ســرعت مطلوبی پیش 
بــرده و در مواقعــی نیز این ســرعت، به انــدازه کافی و الزم نبوده اســت.

برای توســعه در ایران و پیشبرد آن، تالشــهای بسیاری شده است و بسیاری 
از نهادها و مســئوالن فعلی و ســابق نیز در تالش بوده اند که به هر ترتیبی، 
روند توســعه را با کارآمدی بیشتری در ایران انجام شود. در میان دانشمندان 
و متفکــران ایرانی نیز، توســعه به یکی از دغدغه های عمومی تبدیل شــده 
اســت. کارشناســان و صاحبنظرانی نیز بوده اند که به طــور تخصصی روی 
توســعه تحقیق و پژوهــش کرده اند و در این زمینــه ، دارای تخصص علمی 
شــده اند. عالوه بر افراد و شــخصیتهایی که روی توسعه تاکید فراوان داشته 

انــد، نهادهایی هم هســتند که با هماهنگی یکدیگر، می توانند در پیشــبرد 
هر چه ســریعتر توســعه در کشــور نقش پررنگی بازی کنند. نهادهایی مثل 
بانــک مرکزی، ســازمان مدیریت و برنامه ریــزی و وزارت اقتصاد و داراریی ، 
عمال بــا هماهنگی یکدیگر مــی توانند »مثلث توســعه در ایران« باشــند.
اولین ضلع مثلث توسعه در ایران، بانک مرکزی جمهوری اسالمی است که به 
عنوان نهاد پولی کشــور، می توانند در تخصیص اعتبارات و تقویت بنیه مالی 
نهادهای اجرائی، نقش پررنگی در توســعه ایران بــازی کند. هم اکنون تولید 
ناخالص داخلی کشــور حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که البته مشخص 
نیســت سقوط قیمت نفت چقدر بر آن تاثیر داشته باشد و قرار است براساس 
ســند چشم انداز ۲۰ ســاله جمهوری اسالمی ســاالنه از رشدی 8 درصدی 
برخوردار باشــد. بی تردید اقتصادی با این حجم برای حفظ تولید واشتغال و 
مبادالت تجاری خود در همین سطح نیازمند تامین مالی است چه رسد به این 
که بخواهد به رشد اقتصادی مطلوبی نیز برسد که در این صورت نیاز به تامین 
مالی در این اقتصاد مضاعف می شود. در این شرایط، مساله مهم این است که این 
میزان منابع مالی مورد نیاز چگونه باید تامین شود. برای پاسخ به این سوال، می 
توان کشور را به مزرعه ای تشبیه کرد که باید از طریق جویبارهای مالی آبیاری 
شود. سرچشمه های این جویبارها عبارتند از سرمایه گذاری های دولت، تامین 
مالی خارجی و پس اندازهای مردم، ســهم نظام بانکی در تامین مالی اقتصاد 
واشــتغال ۳5 درصد تعیین شده و ۶5 درصد از تامین مالی نیز بر عهده سایر 
مراجع از جمله دولت، بازار ســرمایه، فاینانس خارجی و غیره قرار داده است.
به این ترتیب مشــاهده می شــود که هم اکنون بار اصلی تامین مالی اقتصاد 
کشــور بر دوش نظام بانکی اســت و آمارهای موجود از نســبت تسهیالت به 
ســپرده ها و میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز نشان می دهد که این بار 
نیازمند تعامل بخشی بیشتری اســت. بنابراین با توجه به این شرایط روشن، 
است که باید دو اتفاق به سرعت در سیستم بانکی ایران رخ دهد؛ افزایش سهم 
دولت و بازار سرمایه در سرمایه گذاری ها و نیز انجام اصالحات در نظام بانکی.
اما دومین ضلع توسعه کشور ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است که 
بازوی توسعه کشور به عنوان یک نهاد مالی را تشکیل می دهد. سازمان مدیریت 
عمال برای همه نهادهای دولت که نهادهای تاثیرگذاری در کشــور هســتند، 
بودجه مشــخص می کند و عمال با تزریق پولها و سرمایه های نشات گرفته از 
نهادهای بانکی، نهادهای دولتی داخلی کشور را کنترل می کند . اما مشکل این 
جاست که در دورانی که ایران درآمدهای نفتی بسیار مطلوبی داشت و حدود 
7۰۰ میلیارد تومان در 8 ســال دولتهای گذشته کسب کرد، سازمان مدیریت 
و برنامــه ریزی عمال تعطیل بود و نهــاد دیگری نیز دقیقا با همین کارکرد به 
وجود نیامد و بنابراین، درآمدهای سرشــار کشور کمکی به توسعه ایران نکرد.
در این جا می توان به صورت جزیی تر به زمانی که سازمان مدیریت منحل شده 
بود، نگاهی انداخت؛ طی تمامی سالهایی که اقتصاد کشور بدون حضور سازمان 
برنامــه به فعالیت می پرداخت، بحرانهای بســیاری دامن اقتصاد ایران را می 
گرفت؛ اقتصاد کشور به دلیل فقدان نهادهای برنامه ریزی عمال از ریل توسعه 
خارج شد. گزارش های رسمی نشان می دهد در همین دوره زمانی، بحرانهای 
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چشمگیری بر اقتصاد ایران سایه انداخت. مهمترین تحولی که طی سال های 
دهه 8۰ اقتصاد ایران را با بحران مواجه کرد، کسری بودجه های متوالی اقتصاد 
کشور بود. انحالل سازمان مدیریت در سال 8۶، روند بودجه ریزی را تحت تاثیر 
قرار داد به طوری که کســری بودجه جای خود در بودجه های سنواتی بازتر 
کرد. در سال 87، کسری بودجه ۱۲ هزار میلیارد تومانی حادث شد. این اعداد 
در ســالهای 89 و 9۰ بزرگتر شد تا به ۲۱ و ۲8 هزار میلیارد تومان برسد. در 
سال 9۱ هم کسری بودجه از 5۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد تا بی انضباطی 
پولی و بودجه ای به اوج برســد. جبران این میزان کسری بودجه با چاپ پول 
بدون پشتوانه و استفاده از دالرهای صندوق ذخیره ارزی، اقتصاد را در شرایط 
تورمی قرار داد. در همین ســالها، طرح مسکن مهر با پشتوانه سیاسی و بدون 
اصول برنامه ریزی اجرا شــد تا 5۰ هزار میلیارد تومان پول بدون پشــتوانه از 
سوی بانک مرکزی به کشور سرازیر شود و تورم را به نقطه بحران برساند. نرخ 
تورم که در سال ابتدایی دهه 8۰ حدود ۱۱ درصد بود  و در سال 8۴ به ۱۰/۴ 
درصد رســیده بود، در سال 87 از ۲5 درصد عبور کرد و در سال 9۰ مرز ۳۰ 
درصد را پشــت سر گذاشــت، در نهایت، هنگام تحویل دولت دهم به یازدهم 
نرخ تورم باالتر از ۴۰ درصد قرار داشت که در ۱9 سال گذشته بی سابقه بود.

برنامه ریزان در ابتدای دهه 8۰ با همان شــرایط درآمدهای نفتی در سالهای 
ابتدایی این دهه، رشــد اقتصادی ســاالنه 8 درصدی را برای 5 سال دوم دهه 
8۰ پیش بینی و برنامه ریزی کرده بودند. برنامه چهارم توســعه توسط دولت 
نهم کنار گذاشته شد و ســازمان مدیریتی که این برنامه را نوشته بود منحل 
شــد تا با وجود کسب درآمد نفتی 5۳۱ میلیارد دالری در طول فعالیت دولت 
نهم و دهم، رشــد اقتصاد به کمترین میزان خود پس از جنگ تحمیلی برسد. 
ســازمان مدیریت که باید بودجه های ساالنه را براساس اهداف برنامه تنظیم 
مــی کرد و اجرای آن را مورد نظارت قرار مــی داد، منحل بود و دولت بدون 
ضابطه و برنامه، مســیر دیگری را برای اقتصاد رقم زد. در ســال 8۱ نرخ رشد 
اقتصاد به نقطه 8/۲ درصدی رســیده بودو در ســال های بعد نرخ 7/8، ۶/۴ 
، ۶/9 درصــدی را به جا گذاشــته بود اما ســال 87 که یک ســال از انحالل 
ســازمان برنامه می گذشــت، نرخ رشد اقتصادی به ۰/8 ســقوط کرد. در دو 
ســال بعد از آن، وضعیت این شــاخص با افزایش بهای نفت بهبود یافت تا به 
عدد ۳ و 5/8 درصد برســد اما در ســال های 9۰ و 9۱ بار دیگر نمودار رشد 
اقتصادی سقوط کرد تا این بار به چاه منفی ۶/8 درصدی در سال 9۱ فرو رود.

در شــرایطی کــه انتظــار می رفت بــا افزایــش درآمدهای نفتی شــرایط 
بــرای شــکوفایی اقتصــاد و رونــق تولید ملــی فراهم شــود تــا بیکاری 
ســامان یابــد، نیمــه دوم دهــه 8۰ بــرای اشــتغال خــوش یمــن نبود. 
دولت وعده اشــتغالزایی دو میلیونی را به مردم داده بود اما آمارها نشــان داد 
که از ســال 85 تا 9۰ به طور میانگین ســاالنه ۱۴ هزار شغل ایجاد شده بود. 
نــرخ بیکاری در مقاطعی از این ســال ها آن چنان بــاال رفت تا رئیس دولت 
دهم انتشــار آن را ممنوع کرد تا این شاخص به آماری محرمانه تبدیل شود. 

در برخی فصول نرخ بیکاری از ۱۴ درصد عبور کرد تا بیشــترین نرخ بیکاری 
دهه 8۰ در ســال 89 با ثبت نمره ۱۳/5 درصدی رقم بخورد. در این ســالها، 
دولت طرح تســهیالت به بنگاه های زودبازده را به راه انداخت تا از این طریق 
به اشتغالزایی بپردازد اما نه تنها توفیقی در آن نداشت که آثار سوء این توزیع 
تســهیالت به انحراف بازار پول منجر شــد تا بازار مســکن با سونامی قیمت 
مواجه شود و سفته بازی در بازارها رونق بگیرد. این تسهیالت هنوز هم دامن 
سیســتم بانکی را رها نکرده و مدام به میزان معوقات بانکی افزوده می شــود.

با همه ایــن تفاصیل، دولت یازدهم این طور صالح دیده اســت که با احیای 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دوباره سازمان را در قلب توسعه کشور به کار 
بیندازد و ضلع ســوم مثلث توسعه را در کنار بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به 
محکمی ســابق برپا کند. البته کارشناسان گفته اند حاال که سازمان مدیریت 
در حال احیاســت، بهتر است که برخی مشکالت و نقاط ضعف گذشته را نیز 
جبران کند. در حال حاضر، احیای ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی فعاالن 
اقتصادی را امیدوار ساخته که با نگاهی مثبت به تحوالت پیش روی کشور نگاه 
کنند. ســازمان برنامه می تواند در میان مدت اقتصاد ایران را به سمت ثبات 
پیش ببرد. نفس احیای ســازمان در بهبود روند اقتصادی کشــور بسیار موثر 
اســت؛ اما اصالحاتی نیز در ساختار این سازمان انجام شود. مثال شوراهایی که 
منحل شده، باید احیا شــود. احیای این شوراها در انضباط مالی دولت بسیار 
موثر هســتند. یکی از این شوراها، شــورای اقتصاد است که بازوی تخصصی 
دولت محسوب می شود. هر سال بخشنامه بودجه به شورای اقتصاد می رفت 
و آن جا درباره شان تصمیم گیری می شد. به جز بودجه، تمام طرحهای مهم 
اقتصادی ابتدا به شــورای اقتصاد باید ارجاع می شد و به این دلیل که وزرای 
اقتصادی در این شورا حضور داشتند، این کار سبب می شد که تصمیم گیری 
تخصصی شــود و تصمیمات عملکرد بهتری داشته باشند . اما طی چند سال 
گذشــته که شورای اقتصاد منحل شد و به دنبال آن سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی کشــور منحل شد، بیشتر طرحهای اقتصادی به جای آن که در سازمان 
مدیریت و شــورای اقتصاد مورد ارزیابی قرار بگیرد به وزرات اقتصاد می رفت.

وزارت اقتصاد نیز ضلع سوم از مثلث توسعه ایران را تشکیل می دهد؛ این وزارت 
را می توان به عنوان وزارت هماهنگ کننده دو نهاد پولی و مالی در توســعه 
کشور در نظر گرفت. در حقیقت، وزارت اقتصاد که نقش هماهنگ کننده بانک 
مرکزی و ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را بازی می کند، با شناخت 
فضای کســب و کار کشور و همکاری با نهادهای موثر و فعال در این قضا، می 
تواند باعث انسجام بخشی نهادهای مختلف در پیشبرد توسعه در کشور باشد.

وزارت اقتصــاد و امــور دارایی با ســازمانهای اقتصادی مهمــی که زیر نظر 
خــود دارد، مانند گمرک، ســازمان امور مالیاتی، ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار ســازمان خصوصی ســازی و سازمان ســرمایه گذاری و کمکهای فنی 
و اقتصادی و ســازمان ســرمایه گــذاری های خارجی ، مــی تواند به خوبی 
مســائل اقتصادی کشور و روندها و پیشــرفتها و جهتهای ان را هدایت کند.
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دکتر صیدی نقشه راه موفقیت فردا را ترسیم ساخت
بانک صادرات ایران در سال ٩٨ با ٩ برنامه راهبردی به سمت سودآوری خواهد رفت

مدیریتی از جنس ثبات برای توسعه پایدار
زنگ به حرمت بانک صادرات به صدا درآمد

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

بانــک صادرات این مانده از اندیشــه های یک روزنامه 
نــگار و اعالم موجودیــت در برابر اقتصــاد دولتی در 
بخــش خصوصی یک چندی ناخــوش بود تا طبیب 
از ملک اســکندر آمد و به پا شــد و امروز کشــتی را 
به ســاحل این ناخــدای حاذق هدایت گــرش کرد.

دکتر حجت اله صیدی مدیر برجسته بازار سرمایه وعالم 
دانشگاهی ســال سخت را به خوبی پشت سر گذارد و 
افق روشــن این مانده از یادگارها را هدایت گر گردید. 
مرشد میان دار زنگ را به ورود نیکو برنامه بانک صادرات 
بــه صدا درآورد که خوش طنین داشــت. یاعلی مدد.

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شرکت 
بانک صــادرات ایــران مــورخ ۱۳98/۴/۳۰ در محل 
سالن اندیشه ســازمان تبلیغات اسالمی تشکیل شد.

در این مجمع که با حضور 8۴/۰۱ درصد ســهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع 
برعهده آقای عباس مرادپور بود، که جنابان 
ســید رضا موســوي و محمد فالحتیان در 
مقام نظار اول و دوم و آقای عبدالرضا فتاحي 
به عنوان دبیــر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامه بــا قرائت گزارش هیــات مدیره به 
مجمع مربــوط به اهم فعالیتهــای صورت 
پذیرفتــه در طی ســال مالــی منتهی به 

۱۳97/۱۲/۲9 و پس از اســتماع گزارش حســابرس 
و بــازرس قانونی، مجمع نشــینان بــا طنین صلوات 
خــود ضمــن  تصویــب صورتهــای مالــی و تنفیذ 
معامالت مشــمول ماده ۱۲9 به کار خود پایان دادند.

حجت اله صیدی در مجمع عمومی عادی سالیانه سال 
مالی منتهی به پایان اسفند 97، ارزش بازار سهام این 
بانک در بازار ســرمایه را 7 هزار و 8۰۰ میلیارد تومان 
عنوان کرد و گفت: تالش شــده تا نقدشوندگی سهام 
بانک از زمان بازگشایی سهم در اسفند ماه 9۶ تاکنون 
حفظ شــود و در ادامه برنامه های سه گانه طرح ریزی 
شده برای توســعه و رونق بانک، 9 برنامه راهبردی با 
قدرت در سال 98 در دســتور کار قرار خواهد گرفت.

صیدی افــزود: افزایش ســهم از بازار، بهینه ســازی 

مصــرف، بــه کارگیــری تمامی ظرفیت هــای طرح 
»طــراوت« و معرفی محصوالت نوین، ســاماندهی و 
تعیین تکلیف مطالبــات معوق، تــداوم روند فروش 
اموال مازاد و دارایی های کم بازده، توســعه فعالیت های 
ارزی و ارتقای عملیــات بانکداری بین المللی، افزایش 
بهره وری در شــعب و سرمایه های انسانی، ارتقای نظام 
راهبردی شرکتی و اثربخشــی کمیته های آن و ورود 
به منطقه ســودآوری در ســال 98 را 9 اولویت کاری 
بانک برای دسترســی به اهداف آتی بانک عنوان کرد.

مدیرعامــل بانک صادرات ایــران در این مجمع که با 
حضور نمایندگان دولت و ســازمان بورس اوراق بهادار 
تهران، حسابرس و بازرس قانونی، اعضای هیئت مدیره، 
مدیران بانک و حضور بیش از 8۳ درصد دارندگان سهام 
در محل تاالر حوزه هنری ســازمان تبلیغات اسالمی 

برپا شده بود، با بیان تاریخچه و افتخارات بانک، اظهار 
کــرد: افزایش ســرمایه بانک به میزان بیــش از ۱75 
هزار میلیارد ریال در راســتای خروج از شمولیت ماده 
۱۴۱ قانون تجارت و تامین نظر ســهامداران عمده و 
بانک مرکزی انجام شد تا در نتیجه عملیات بانکداری 
و افزایش سودآوری کفایت سرمایه را بهبود ببخشیم.

صیدی افزایش منابع ســپرده ای بانک تــا ۱7۰ هزار 
میلیارد تومان را در راســتای ســودآوری، مهمترین 
قدم بانک در ســال 97 عنوان کرد و افزود: تالش شد 
تا در این ســال منابع ارزان قیمــت بانک در حدود 5۰ 
درصد افزایش یابد تا با کاهش قیمت تمام شــده پول، 
مســیر برای افزایش ســهم از بازار بانک تسهیل شود.

دکترصیدی همچنین با تاکید بر اینکه در ســال 97 

هیچگونــه اضافه  برداشــتی از بانــک مرکزی صورت 
 نگرفته است، گفت: در این ســال  در حدود ۱۶۰هزار 
میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شده که سهم بانک از 
تسهیالت نظام بانکی را حدود 8 درصد باال برده است.
مدیرعامــل بانک صــادرات ایــران در بخش دیگری 
از ســخنان خــود دارایی هــای بانــک را ۲5۰ هزار 
میلیارد تومــان عنوان کــرد و افزود: ایــن میزان در 
ســال 97 بیش از ۳۲ درصد رشــد داشــته اســت.
بــه گفتــه وی ذخیــره مطالبات مشــکوک الوصول 
بانــک در این ســال ۱۱.5درصــد بود کــه دو برابر 
نسبت معمول ســایر بانک ها بوده و شــرایط را برای 
فعالیت های آتی بانک در آینده تســهیل خواهد کرد

حجت الــه صیدی با اشــاره به افزایــش ۱8 درصدی 
درآمدهــای بانک در ســال 97 این رقــم را ۲۳ هزار 
میلیارد تومان عنوان کــرد و افزود: 
فروش اموال مازاد بانک در این سال 
با رشــد ۱۰۰ درصدی روبرو بوده که 
رقم آن به ۱7۲ میلیارد تومان رسید

 صیدی نسبت پرداخت سود پرداختی 
به ســپرده ها در سال 97 را 9 درصد 
اعالم کرد و گفت: زیان خالص بانک 
در سال مالی منتهی به پایان اسفند 
97 با نزدیک به ۳۳ درصد کاهش تا 
۲۴ هزار میلیارد ریال افت کرده است.

وی ادامــه داد: بــا تالش های صورت گرفته، در ســال 
97 بیشــترین میزان تهاتر مطالبات بانــک از دولت 
در حــدود 97 هــزار میلیارد ریال بــه بانک صادرات 
ایــران تعلق گرفت و در ســال 98 نیز شــاهد تهاتر 
بخشــی از مطالبــات بانــک از دولت خواهیــم بود.
حجت الــه صیدی در بخش دیگری از ســخنان خود 
به کارگیــری تمامی ظرفیت های طــرح »طراوت« به 
عنوان طرح ویژه اعتبــاری تولید را یکی از برنامه های 
بانــک عنوان کرد کــه به دلیل کارآمد بــودن آن، دو 
بانک بزرگ دیگر کشــور نیز خواستار پیوستن به این 
طرح بــرای تأمین مالی زنجیره تولیــد تا مصرف در 
حمایت از بخش های مختلف اقتصادی کشــور شدند.
مدیرعامل بانک صادرات ایران با برشــمردن اقدامات 
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انجام شــده در حــوزه بانکــداری الکترونیک، گفت: 
مهمترین کار بانــک در حوزه بانکداری الکترونیک در 
ســال 97 رونمایی از اپلیکیشــن »صاپ« بوده است.

در پایــان این مجمع صورت های مالی ســال منتهی 
به پایان ۲9 اســفندماه ســال ۱۳97 شــرکت بانک 
صادرات ایران )ســهامی عام(، پس از استماع گزارش 
هیئت مدیره، حســابرس و بازرس قانونی، مورد تایید 
حاضران در مجمع قرار گرفت و ســازمان حسابرسی 
به مدت یک سال به عنوان بازرس و حسابرس قانونی 
بانک و روزنامه کثیراالنتشــار »اطالعــات« برای درج 
آگهی های مربــوط به مجامع عمومی برگزیده شــد.

همچنیــن با تصویــب دارندگان اکثریت ســهام این 
بانک، امیر یوسفیان و حمید تاجیک به عنوان اعضای 
جدیــد هیات مدیره و مصطفی رحیمی شــهواری به 
عنــوان عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب شــدند.

بر اساس اطالعیه شفاف سازی صورت گرفته از سوی 
بانک صــادرات، این شــرکت در دوره 
۳ ماهــه منتهی به ۳۱ خــرداد ماه 98 
)حسابرســی نشــده( به ازای هر سهم 
یک ریال ســود محقق کرده است این 
در حالی اســت که شــرکت در مدت 
مشــابه ســال قبل به ازای هر ســهم 
)5۴( ریــال زیان محقق کــرده بود که 

افزایــش ۱۱9 درصد جمع درآمدهــا از عمده دالیل 
شناســایی سود نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

یکي از مهمترین اقالم اثرگذار جذب منابع ارزان قیمت 
و کاهش هزینه تمام شده جذب منابع و پول بوده است. 
رشد سپرده دیداري از ۲99 هزار به ۳۴۰ هزار میلیارد 
ریال با افزایش حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان، رشد سپرده 
پس انداز از ۱۱8 هزار به ۱۲۳ هزار میلیارد ریال و افزایش 
حدود 5 هزار میلیارد ریال، نشانه جذب منابع ارزان قیمت 
توسط بانک صادرات است و  این دو عدد نشان دهنده 
افزایش دسترسي به منابع ارزان قیمت بانکي و کاهش 
هزینه تمام شــده پول براي بانک صادرات ایران است. 
همچنیــن در جذب منابــع ســپرده دراز مدت نیز 
موفــق بوده و رقم آن از ۱۱7۰ بــه۱۲۲۴ هزار میلیارد 
ریال رســیده و معادل 5 هزار میلیــارد تومان افزایش 
داشــته  که نشــان دهنده  طرح هاي موفق این بانک 
در جذب منابع و نقدینگي اســت که با ارائه تسهیالت 
بیشتر عمال امکان درامد بیشــتر را فراهم کرده است. 
درآمد مشــاع از ۳۳ بــه ۳7 هزار میلیارد رســیده و 
۱۰ درصد رشــد کرده اســت. درآمد غیر مشــاع نیز 
از 8 بــه ۱5 هــزار میلیارد ریال رســیده و 7۴ درصد 
رشــد کرده است. این عملکرد درخشــان در درآمدها 
نیــز خود حکایت از افزایش نســبت درآمد به رشــد 
هزینه ها و دسترســي به ســود به جاي زیان اســت. 
در نتیجه این دســتاوردها، میزان زیان انباشته 9 هزار 
میلیارد ریالي به سود ۱۴۲ میلیارد ریالي تبدیل شده است. 
همچنین افزایش سرمایه بانک صادرات در سال گذشته 
به ۱75 هزار میلیارد ریال یکي از مهمترین دستاوردهاي 

بانک در ســال هاي اخیر بــوده که نه تنها وضعیت با 
ثباتــي را ایجاد کرده و از شــمول قانون تجارت خارج 
کرده بلکه اکنون بانک صادرات با سود دهي و سرمایه 
مطلوب، در مســیر احیاي سودآوري و جایگاه خود در 
نظام بانکي ایران اســت تا به عنوان یکي از بزرگترین 
بانک هاي کشــور، بزرگتریــن بانک خصوصي و عضو 
بورس، بتواند درخدمت بــه اقتصاد ملي حرکت کند. 
شــایان ذکر اســت صورت هــای مالی )حسابرســی 
نشده( منتشــر شــده بانک صادرات برای دوره مالی 
سه ماهه امســال نشان می دهد که این بانک با کسب 
ســود خالص ۱۴۲میلیارد ریالی بــرای اولین بار طی 
سه سال گذشــته از نقطه سر به سر عبور کرده است.

گزارش های )حسابرسی نشده( سه ماهه ابتدای سال 
98 بانک صادرات ایران که در سامانه کدال منتشر شده، 
نشان می دهد که سود خالص بانک صادرات در فصل 
بهار 98 به  ۱۴۲ میلیارد ریال رسیده است. این رقم در 

مقایسه با زیان 9 هزار و ۴78 میلیارد ریالی سه ماه مشابه 
ســال 97، افزایش قابل توجهی را تجربه کرده اســت.

نماد »وبصادر« که از تاریخ ۲9 تیر ۱۳95 بســته و در 
۲۳ اسفند ۱۳9۶ بازگشایی شد، بیش از سه سال بود 
که سودده نبود و این برای اولین بار است که بزرگترین 
بانک بورسی کشور از نقطه سر به سر عبور کرده است.

از ســوی دیگر دالیلی همچــون افزایش 5۰ درصدی 
منابــع ارزان قیمــت، فــروش حــدود ۱7۲ میلیارد 
تومان اموال مازاد بانک صادرات در ســال گذشته )که 
نســبت به ســال قبل از آن بیش از ۱۰۰ درصد رشد 
داشــت(، رعایت انضباط مالی، اســتفاده از طرح های 
نویــن و متفــاوت بانکی و تجدید ســاختار بانکداری 
الکترونیــک و... در ایــن مســیر تاثیرگذار بــوده اند.

همچنین درآمدهای بانک صادرات در ســال 97 بیش 
از ۱8 درصد نسبت به ســال قبل از آن رشد داشت و 
به حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان رســید که تمامی این 
موارد زمینه ساز عبور آن از نقطه سر به سر بوده است.

به گفته حجت اهلل صیــدی مدیرعامل بانک صادرات، 
ارزش ســرمایه این بانک در بازار سرمایه به بیش از 7 
هزار و 8۰۰ میلیارد تومان رســیده است. وی که از ۱5 
بهمن 9۶ به عنوان مدیرعامل وارد بانک صادرات شد، 
ســه برنامه کوتاه مدت، میان مــدت و بلندمدت را در 
دستور کار قرار داد که برنامه کوتاه مدت آن بازگشایی 
نماد »وبصادر« در بورس و کند شــدن روند زیان دهی 
بــود و در برنامــه میان مدت نیز به حداقل رســاندن 
مطالبان و زیان بانک صادرات را دنبال می کرد. و برنامه 
بلندمــدت دکتر خوبمان  ورود به منطقه ســودآوری 

اعالم شده اســت که باور داریم ســحر نزدیک است.
شعار بانک: 

بانک صــادرات ایــران: فراتــر از یک بانک
اهداف و برنامه های فوق در پیش بینی بودجه ســال 
۱۳98 بانک به عنوان برنامه عملیاتی یکســاله بانک 
لحاظ گردیده است . از جمله مهمترین اهداف بودجه 
ســال ۱۳98 بانک می توان به موارد زیر اشــاره نمود:

- افزایش سهم از بازار منابع ارزان قیمت 
-  بهینه ســازی ترکیب تســهیالت و افزایش سهم 

تسهیالت پربازده و مدیریت منضبط مصارف
-  وصول مطالبات و بــه گردش درآوردن منابع بلوکه 

شده در این بخش
-  سودآوری ســازی مجدد عملیات دریافت سپرده و 

پرداخت تسهیالت 
- افزایش سهم درآمدهای غیرمشاع با ارایه محصوالت متنوع 

-  افزایش سهم بانکداری الکترونیک
-  فروش امــوال و امالک مازاد بانک در 
راستای کاهش دارایی غیرمولد و به گردش 
درآوردن منابع بلوکه شده در این بخش

-  فــروش برخی از شــرکت های تابعه 
بانک در راســتای خــروج از بنگاه داری

مزیتهای رقابتی بانک :
- گستره جغرافیایی و اعتماد مشتریان: 
حضور در اقصی نقاط کشــور کــه بعضات در بهترین 
نقاط تجاری و اقتصادی کشور واقع می باشند از یکسو 
و اعتماد عامه مردم به این بانک، سرمایه اجتماعی قابل 

توجهی به شمار میرود.
- حضور در خارج از کشــور: با وجــود اعمال تحریم 
های ظالمانه، بانک صادرات با در اختیار داشــتن ۲۲ 
شــعبه، دو دفتر سرپرســتی، ۲ بانک مستقل و یک 
بانک در خارج از کشــور ســهم عمده ای در فعالیت 
های بانکی در خارج از کشــور در بین بانکهای داخلی 
را بــه خود اختصاص داده اســت و بــا رفع تدریجی 
تحریم ها، این ســهم قطعات افزایــش خواهد یافت.

-  نیروهای متخصص و تجهیزات متناسب با عملیات 
بانکداری : ســرمایه انســانی مزیت رقابتی اســت که 
الاقل در کوتاه مدت قابل مشــابه ســازی نیست و از 
این حیث، بانک با در اختیار داشــتن نیروهای آموزش 
دیده و مجرب، پتانســیل مناســبی برای بهبود دارد.

- شرکتهای فرعی و وابسته: بانک برای تسهیل فعالیت 
بانکداری خود، اقدام به تأسیس شرکت هایی نموده که 
برخی از آنها از شرکتهای پیشرو در حیطه فعالیت خود 
محسوب میشوند ازجمله: شرکت بیمه سرمد، شرکت 
صرافی سپهر، گروه مالی بانک صادرات و شرکت کارگزاری 
بانک صادرات. با برنامه های تدوین شــده، سودآوری 
شرکتهای فرعی و وابسته قطعات بهبود خواهد یافت.

- تعداد قابل توجه مشتریان: بانک صادرات با بیش از ۴5 
میلیون مشتری افتخار خدمت به نیمی از جمعیت کشور 
را دارا بوده ، که با بیش از ۴9 میلیون حساب به عنوان 
یکی از بزرگترین بانک های کشور ارایه خدمت می نماید .
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تاپیکو  رتبه یک در بین هلدینگ های چند رشته ای
دکترین موفق محمود مخدومی برای سودآفرینی بیشتر مجموعه

توسعه سرمایه گذاری در حوزه های جذاب زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و پتروشیمی
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کنــون تاپیکو یــک مجموعه خوش نام و شــفاف با 
مدیریتی توانمند و تالشــگر و آشــنا به رمــوز بازار 
سرمایه می باشــد که به پاس این داشته ها با بیش 
از هفتاد و اندی سال در میانه تابستان گرم 98 افتان 
و خیزان ولی به شــوق از دفتر نشــریه تا همسایگی 
مجموعه ورزشــگاه آزادی و تاالر شــیک پژوهشکده 
نفــت ره پیمودیم . جالــب آنکه در ســالن مجمع 
همچنان که مدیران ارشــد شستاً حضور پر رنگ می 
داشــتند خیل مشتاقان و کارشناسان و خبرگان بازار 
و پُرشــمار روزنامه نگار والبته چهره های گشــاده و 
خندان ســهامداران حاضر خودنمایی می کرد. برای 
همچو منی که نیم قرن اســت در کوچه پس کوچه 
های خبر و مطبوعات پرســه می زنم این استقبال از 
یک شــرکت و حضور ارکان وزارت کار امور اجتماعی 
نشان از اعتبار و عیار، عملکردی شایسته دارد که تراز 
و آمارهای موفق اش از معماری بایســته ی مدیریت 
ارشدش نشات گرفته است. دکتر مخدومی از نخبگان 
نام آشنایی است که در سنگر اقتصادی بهای پاسداری 
از آبهای نیلگون خلیج فارس را خوب می شناســد و 
خوبتر رموز مدیریت هلدینگی با این گستردگی را که 
همین توانمندی تحسین برانگیز و غرور آفرین، طنین 
صلوات سهامداران را به پاس داشت خدماتش به همراه 
داشت. گزارش خوش خدمت تالشگران تاپیکو و شرح 
دستاوردهای مدیریت مالی با صورتهای دقیق و شفاف 
و تماشــای روابط عمومی آشــنا به کار که تحسین 
برانگیز خدمت صادقانه را متبلور می سازند خستگی 
همــه جنبه های ناخوش دیگر زندگــی را از آدم می 
گیرد. براســتی که با مدیریتی ارزنده در تاپیکو همه 
ارکان در جــای جای خود از عرش تا فرش مجموعه 
به شایستگی به ایفای نقش خوش پرداخته و خواهان 
موفقیت بــرای این هلدینگ بین المللی و عظیم می 
باشند . به پاس این زنجیره موفق بیان، من لم یشکر 
المخلوق من لم یشــکر الخالق، بهترین جمله است.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاري 
نفت و گاز و پتروشــیمي تامین )ســهامی عام( مورخ 
۱۳98/۰5/۳۰ در محل مرکز همایش هاي بین المللي 
پژوهشگاه صنعت نفت ســالن اصلي تشکیل گردید. 
در این مجمع که با حضور 9۳/۳9 درصد سهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاســت مجمع برعهده آقــای بهروز خالق 
ویردي بود، که جنابان محمدحسین ملک  و سلمان 
خادم المله در مقام نظــار اول و دوم و آقای  محمود 
مخدومي بــه عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گــزارش هیات مدیــره به مجمع 

مربوط بــه اهم فعالیتهای صــورت پذیرفته در طی 
سال مالی منتهی به ۱۳97/۱۲/۲9 و پس از استماع 
گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنین صلوات خود ضمــن  تصویب صورتهای مالی 
و تنفیذ معامالت مشــمول ماده ۱۲9 با تقسیم سود 
۴۰۰ ریال به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.

جنــاب مخدومی مدیریت ارزنــده و باتجربه صنعت 
کشورمان در ابتدای گزارش جامع خود با اعالم اینکه  
تاپیکو با دراختیار داشــتن ۶۰ شــرکت مدیریتی و 
وابسته اصلی در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع 
الســتیک و سلولزی، ســهم قابل توجهی در تولید و 
اشتغال کشور دارد افزود هم اکنون بیش از ۱۶ هزار و 
پانصد نفر بطور مستقیم در مجموعه شرکت های عضو 
هلدینگ تاپیکو مشغول به کار هستند. دکتر مخدومی 
همچنین با اعالم این نکته که تنوع باالی محصوالت 
تولیدی در شرکت های این گروه بخصوص تولید ۱۰ 

محصول از ۱۲ محصول پتروشیمی در شاخص جهانی 
محصوالت پتروشیمی )آیپکس(، این شرکت را در رده 
یکی از شــرکت های متنوع در سطح بین المللی قرار 
داده اســت اضافه کرد: با اتــکاء به ذخایر عظیم نفت 
و گاز و نیروی انســانی متخصص در کشور،  رویکرد 
هیات مدیره تاپیکو توسعه سرمایه گذاری در حوزه های 
جذاب زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و پتروشیمی 
بوده و از گسترش روابط موثر و برد برد با شرکت های 
معتبر داخلی و بین المللی در حوزه سرمایه گذاری های 
مشــترک، تامیــن مالــی و ســایر پیشــنهادات 
ارزشــمند و همکاری های موثر اســتقبال می نماید.

مدیر عامل شرکت در ادامه با یادآوری دوباره این نکته 
که شرکت ســرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی 
تامین )تاپیکو(  یک هلدینگ است که در حوزه های 
باالدستی صنعت پتروشیمی با اولویت گروه متانول، 
الفین و پلی الفین ها، در بخش باالدستی صنعت نفت 
و گاز با اولویت تولید نفت و گاز در میادین مشــترک 
مشــغول به فعالیت گسترده اســت تصریح نمود در 
بخش پایین دستی صنعت نفت هم مجموعه پر افتخار 
تاپیکو  با اولویت پاالیشگاه های میعانات گازی، ایجاد 
پتروپاالیشگاه ها و توسعه خوراک واحدهای پتروشیمی 
با اولویت طرح های  NGL و در بخش پایین دستی 

پتروشیمی با اولویت محصوالت تکمیل کننده زنجیره 
ارزش، تمرکــز و فعالیت جدی کــرده وخواهد کرد. 
 به گفتــه ی این مدیر کاردان و کاربلد کشــورمان، 
جهت گیری ســرمایه گذاری هــای تاپیکو در صنعت 
نفت، گاز و پتروشــیمی بــا درنظــر گرفتن مزیت 
های رقابتــی و درک صحیــح ویژگی هایی از قبیل 
نزدیکی به ســواحل و بنــادر صادراتــی، تمرکز بر 
خــوراک گازی، بزرگ مقیاس بــودن، بهره مندی از 
تکنولوژی های برتر تولید و مشــارکت با شرکت های 
معتبر داخلــی و بین المللی می باشــد، بطوری که 
بتواند جذابیت باالتری در زنجیره ارزش ایجاد نماید.
مهندس مخدومی در ادامه گزارش خود با بیان اینکه 
ما هم اینک از تنــوع باالی پرتفوی، وجود پروژه های 
متنــوع و توان توســعه پایدار در ســود آوری، توان 
باالی مشــارکت در طرح های بزرگ صنعت در کشور 
و ســهم باال از بازار داخلی و صادراتی در محصوالت 
صنعت بهــره می بریم  افزود می کوشــیم با توانایی 
باال جهت مشــارکت و تامین مالــی در اجرای طرح 
های توســعه با شــرکت های معتبر بین المللی در 
داخل و خارج از کشــور ، تخصــص و قابلیت باالی 
هلدینــگ در حوزه هــای فنی صنعــت و مدیریت 
پــروژه ها ، توانایی بهره منــدی از ابزار های جدید و 
مدرن تامین مالی و توانایی باال در تحقیق و توســعه 
راهبــردی در صنعت به این هدف واال دســت یابیم.
 مدیــر خوش فکــر پتروشــیمی کشــور در پایان 
گزارش خود بیان داشــت که اولویت محوری تاپیکو 
شــامل انجام فعالیت های اقتصادی با رعایت اصول 
قانونمندی ، شفافیت عملکرد، پاسخگویی و پایبندی 
به مســئولیت های اجتماعی با هدف تامین بیشترین 
ارزش برای ذینفعان و ایجاد توســعه پایدار می باشد.       
. شایان ذکر است شرکت ســرمایه  گذاری نفت، گاز 
و پتروشــیمی تامین )تاپیکو(، یکی از شــرکت های 
وابســته به شرکت ســرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شستا( است که تاکنون بســیاری از مراحل رشد و 
توسعه را به سرعت پشــت سر گذاشته است. سنگ 
بنای اولیه این شرکت  با ســرمایه ۱۰ میلیون ریال 
در ســال ۱۳8۱ گذاشته شــده و اکنون جمع ارزش 
دارایی هایش به بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد ریال می رسد. 
مخلص کالم اینکه فرماندهان جنگ های اقتصادی چون 
دکتر مخدومی همانطوری که پیشتر و در شمارگان 
قبلی به تحریر درآمد در روزهای سخت تحریم غیور 
پهلوانانی هستند که بی گزند و ترس با شجاعت تمام 
و تدبیر نام برای ما ایرانی ها در کارزار اقتصادی ظفر را 
به ارمغان می آورند ایشان مردان میدان کارند نه پشت 
میز نشین و دنبال تصدیق و بله قربان گرفتن. خدا قوت، 

10



 پُرتیراژترین نشریه اقتصادی کشور | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  105 | شهریور   مــاه  1398 |11

مدیران جهادگر که چشــم و امید ملت به شماست.
اجازه می خواهیم از حرمت نهی سکانداران شرکت به 
اهل قلم و مطبوع و مساعدت و یاری جناب موسوی 
مدیر روابط عمومی فرهیخته شــرکت که به گرمی 
پذیرای خبرنگاران بوده و در تهیه و تنظیم گزارش ما را 
یاری رساندند نهایت قدردانی و تشکر را داشته باشیم.

پیام هیات مدیره 
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین 
یکی از بزرگترین هلدینگ های فعال در بازار سرمایه ایران 
است که نقش راهبردی در صنایع نفت، گاز، پاالیش، 
پتروشــیمی، سلولزی و تایر را در کشور ایفا می کند.

در ســال مالی منتهی به ۱۳98/۲/۳۱ آنچه از سوی 
همکارانم در این شرکت انجام شده است تالش فوق 
العاده برای افزایش و بهبود شاخص های کمی و کیفی 
تولیــد، بازرگانی، فروش و در نتیجــه افزایش ارزش 
سهام شرکت در بازار سرمایه بوده است. همچنین با 
تأکید هیأت مدیره تاپیکو تالش کردیم تا شفافیت در 
عملکرد را به عنوان یکی از مهم ترین شــاخص های 
ارزیابی شــرکت در دســتور کار قرار دهیم که ارتقاء 
رتبه شــفافیت تاپیکو در فهرست شرکتهای فعال در 
بازار سرمایه حاصل این تالش همگانی در سال مالی 
گذشته بود. تاپیکو همچنین با اعالم سازمان بورس و 
اوراق بهادار کشور، ششمین شرکت در فهرست پنجاه 
شرکت فعال در بازار ســرمایه ایران است. صعود ۱5 
پله ای در شاخص مذکور از موفقیتهای سال گذشته 
هلدینگ تاپیکو می باشــد. همچنیــن با همکاری و 
همراهی هیأت مدیره تاپیکو، میزان هزینه های مالی 
تاپیکو پس از تسویه بخش زیادی از تسهیالت دریافتی 
بیش از ۴8۰ میلیارد تومان کاهش یافت. در سال مالی 
گذشته، جایگاه اول در بین هلدینگهای چند رشته ای 
دستاوردی دیگر برای تاپیکو می باشد. ما توانستیم در 
میان یکصد شرکت برتر ایرانی با سه رتبه ارتقاء، رتبه 
۲۰ از نظر شــاخص فروش، رتبه ۱۱ از نظر شاخص 
سودآوری و رتبه ۱۰ را از نظر شاخص صادرات بدست 
آوریم. ما به تالش خود برای توسعه کمی و کیفی ارزش 
سهام تاپیکو ادامه می دهیم و امیدواریم که با حمایت، 
هدایت و پشــتیبانی تک تک ســهامداران ارزشمند 
تاپیکو، این شــرکت گامهای موفقیت و سربلندی را 
بیش از گذشته و با سرعت بیشتری بردارد.بر خود الزم 
می دانیم از تمامی همکاران حرفهای و کارآزموده و تیم 
اجرایی تاپیکو به خاطر تالش های خستگی ناپذیرشان 
و حرکت در مســیر تعالی شــرکت قدردانی نماییم.
اهداف و استراتژی  های کلی هلدینگ تاپیكو
۱. توسعه ســرمایه گذاری در حوزهای جذاب صنعت

۲. توســعه همکاری  و مشارکت  با شرکتهای معتبر و 
صاحبان سرمایه و دانش فنی

۳. رســوخ و توســعه بازارهای داخلی و بین المللی
۴. بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با تاکید بر خلق ارزش
5. ارتقا هم افزایی بین شرکتهای مرتبط با گروه تامین 

با تاکید بر خلق ارزش
۶. حضور موثر در نهادها و تشکل های مرتبط با صنعت

7. ارتقاء و توســعه نظام زنجیره تامین در هلدینگ و 
شرکت های تابعه

8. توســعه سرمایه های انســانی با تاکید بر جذب و 
نگهــداری نیروهای متخصص و توانمندســازی آنها

9. بهبود بهره وری و کاهش بهای تمام شده محصوالت 
در شرکت های تابعه

۱۰. ارتقا و یکپارچه ســازی نظام هــای اطالعاتی در 
هلدینگ و شرکت های تابعه

پروژه های برنامه ریزی شده:
- آغازپروژه مجتمع پلــی الفین فن آوران در منطقه 

ویژه اقتصادی ماهشهر
- انجام مطالعات نهایی پروژه پتروپاالیشگاهی سیراف 

در سواحل خلیج فارس 
- انجــام مطالعــات واحد دوم مجتمع پتروشــیمی 

خراسان به اتفاق سایر شرکا. 
- نهایی نمودن وضعیت مشــارکت در پروژه آناهیتا  
- تکمیل زنجیره تولید فرآورده های سوختی با استفاده 
از ظرفیت تولید محصوالت یورو ۴ پاالیشــگاه ستاره 
خلیج فارس به نسبت ســهم ۴9 درصدی و ظرفیت 
شرکت پرســی ایران گاز با ایجاد برند توزیع فراورده 
های نفتی با نام »پرســیران« بــرای توزیع فرآورده 
های نفتی مانند گاز مایــع، بنزین و گازوئیل یورو ۴
انــداز ماموریت شــرکت بیانیــه چشــم 
 »تبدیــل شــدن بــه شــرکتي جهاني با 
قابلیــت رقابــت پذیــری بیــن المللي و 
تامیــن بیشــترین ارزش بــرای ذینفعان« 
شرکت بر آن است در چارچوب سیاست های شرکت 
ســرمایه گذاری تأمین اجتماعی، افزایش و استمرار 
سودآوری و ارزش آفرینی بلند مدت سهامداران را از 
طریق سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در صنایع 
نفت، گاز و پتروشیمی و راهبری تخصصی شرکت های 
تابعه فراهم سازد. شرکت در این مسیر به دستیابی به 
اهداف تمامی ذینفعان، رعایت اصول علمی مدیریت، 
الزامات و قوانین زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه 
ای و ســایر قوانین حاکم بر کشور، اعتقاد قلبی دارد.

برنامه های آتی شرکت 
۱- افزایــش ظرفیــت اســمی تولیــد پاالیشــگاه 
ســتاره خلیــج فــارس از ۳۶۰ هزار بشــکه در روز 
بــه ۴8۰ هــزار بشــکه در روز از طریق اســتفاده از 
پتانســیل های مازاد پاالیشــگاه تا پایان سال ۱۳98 
۲- پیگیری اســتفاده از ماده ۲۰ قانــون رفع موانع 
تولیــد رقابت پذیــر بــرای بازپرداخت بخشــی از 
بدهی ارزی پاالیشــگاه ســتاره خلیج فــارس با نرخ 
زمــان دریافت تســهیالت از صندوق ذخیــره ارزی

خــوراک  5درصــدی  تخفیــف  پیگیــری    -۳
پاالیشــگاه تــا حصول بــه نتیجه مطابق مــاده ۱۳ 
قانــون رفع موانع تولیــد رقابت پذیر یا دســت کم 
اخــذ تخفیــف ۱/5 درصدی بــه دلیل ســوزاندن 
هیدروژن پاالیشــگاه بر خالف طرح اولیه پاالیشگاه 
۴- اجــرای طرح پتروالفین فن آوران و پیگیری برای 

جذب شریک خارجی

5- ادامــه مذاکرات جهت همکاری های مشــترک 
خارجی شــرکت نفت ایرانول برای تولید مشــترک 
در واحد احیا ســپاهان واحد روغن ســازی آبادان با 

شرکتهای کانادایی و ایتالیایی
در  لینــده  شــرکت  بــا  مذاکــرات  ادامــه   -۶
خصــوص امــکان اجرای پــروژه افزایــش ظرفیت 
منواکسیدکربن در قالب شــرکت لینده - فن آوران

7-  تهیه صورت های مالی شــرکت های پتروشیمی 
فنآوران و خراسان بر اساس سیستم های بین المللی 

)IFRS(گزارشگری مالی
8- عرضه ســهام برخی از شــرکتهای گروه در بازار 
سرمایه در راستای استمرار سیاست شفاف سازی گروه

9-  اجرای ادغام برخی شــرکتهای گروه در راستای 
اصالح پرتفوی و چابک سازی

۱۰- واگذاری امالک و دارایی های غیر مولد شرکتهای گروه
۱۱-  بــه مــدار آوری واحــد ۶۰۰ پتروشــیمی 
مقــرر زمانبنــدی  برنامــه  مطابــق  آبــادان 

۱۲- خروج از شــرکت هــای کم بــازده و خارج از 
استراتژی و اصالح پرتفوی

۱۳- مطالعه اجرای طرح توسعه در گروه صنعتی بارز
۱۴- مطالعه اجرای طرح ای بهینه سازی در شرکت 

های چوب خزر کاسپین و چوکا
۱5-  گســترش بازارهای فــروش محصوالت و تنوع 

بخشی شیوه های فروش
۱۶- کمک در تامین ارز مورد نیاز واردات شرکت ها در گروه
۱7- کمــک در صادرات محصوالت و حفظ بازارهای 

صادراتی
۱8- توسعه فعالیت های صادرات محور با رویکرد نفوذ 

در بازار و توسعه بازارهای خارجی
۱9- سیاســت گــذاری و هماهنگــی بین مجتمع 
هــای تولیــدی در خصــوص روش هــای فروش و 
حفظ ســهم بازار در قالب کارگــروه های تخصصی

۲۰- کمــک در بهــره بــرداری از روش های جدید 
حمل و نقل و معرفی پتانســیل های بالقوه و بالفعل

۲۱- کنتــرل و نظارت شــاخص هــای عملکردی 
فــروش از جملــه نــرخ، حاشــیه ســود فــروش، 
محصــول قیمــت  بــه  خــوراک  ارزش  نســبت 

۲۲- اصالح ســاختار مالی در برخی از شــرکتهای 
زیرمجموعــه بــا انجــام افزایش ســرمایه )از محل 
انباشــته، آورده نقــدی و مطالبات( بمنظــور آماده 
ســازی برای ورود ســهام به بــازار بورس/فرابورس.

۲۳- مطالعه و بررسی ظرفیتهای استفاده از ابزارهای 
نوین تامین مالی در بازار ســرمایه و سرمایه گذاری 
از محــل منابع حاصله با هدف خلــق ارزش افزوده.
۲۴- به ظرفیت اسمی رسیدن شرکت بارز کردستان

۲5-افزایش تولید در پتروشیمی فارابی با تأمین پایدار 
خوراک

۲۶- افزایــش جایــگاه های عرضه ســوخت تحت 
برنــد پرســیران در شــرکت پرســی ایــران گاز
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معدنی دماوند را باور کنید
پیش گرفتن استراتژی توسعه محوری بواسطه پشتوانه غنی تخصصی و پتانسیل باال

نی
سی

رح
امی
رو 

س
شرکت معدنی دماوند با پشتوانه غنی که دارد و با این کادر خ

متخصص مدیریت، گر حمایت بیشتر شود از بهترینهای 
رونق تولید در الگوبرداری خواهد شــد. باورش داریم...

مجمع عمومی عادی ســالیانه شرکت معدني دماوند 
)ســهامی عام( مــورخ ۱۳98/۰۴/۲9 در محــل هتل 
اســتقالل، سالن یاس۲ تشکیل گردید. در این مجمع 
که با حضور 8۰/9۲ درصد سهامداران حقیقی و حقوقی 
، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق 
بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای هادي طاهري بود، که خانم منیره 
مشهدي رمضانعلي و آقای سید محمد صالحي در مقام 
نظــار اول و دوم و آقای حمید رضا ســاراني 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 ۱۳97/۱۲/۲9 و 
پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع 
نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای 
مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده ۱۲9 با تقسیم سود 
۳۰۰ ریال به ازای هر ســهم بــه کار خود پایان دادند.
مهندس حمیدرضا ســارانی در گزارش جامع خود به 
مجمع نشینان پیرامون جایگاه شرکت در صنعت گفت: 
شرکت معدني دماوند داراي بیش از ۳5 سال فعالیت در 
زمینه معادن مختلف اعم از مواد معدني طبقه یک (مانند 
ســنگ آهک، پوکه معدني، سنگ الشه و سنگ هاي 
ساختماني( و مواد معدني طبقه دو مثل آهن، سرب، 
منیزیت و بُر است که این چند رشته اي بودن فعالیت 
هاي شرکت، جایگاهي متمایزي را در بین شرکت هاي 
صاحب نام معدني کشور به شرکت معدني دماوند مي 
دهد چرا که معموال شــرکت هاي معدني کشور روي 
یکي از این دو طبقه بندي تمرکز مي کنند. به گفته این 
مدیر کاردان و کاربلد صنعت کشورمان همچنین سابقه 
شرکت در فرآوري محصوالت معدني همچون آهک، 
بر و سرب نشــان از قابل اتکا بودن پیشینه تخصصي 
و کارشناسي این شرکت دارد. به گفته وی با توجه به 
اینکه شیوه فرآوري بسیاري دیگر از کانسنگ هاي فلزي 
مانند طال، روي، نقره و مس مشابه روش فرآوري سرب 
است، شــرکت دانش تخصصي ورود به حوزه فرآوري 
این کانســنگ ها را نیز دارد و این امر شــرکت را در 
پیش گرفتن استراتژي توسعه محصول یاري مي کند.

هرچند مقدار فروش ســال ۱۳97 نســبت به مقدار 
فروش در ســال ۱۳9۶ کاهش داشـــته اســت ولی 
سود ناخالص شــرکت در سال 97 نسبت به سال 9۶ 
حدود ۱۲8 درصد افزایش داشــته است که به گزارش 
مدیریت خدوم مجموعه این مهم به دلیل افـــزایش 
۳8  درصــد مبلغ فروش مي باشــد چــرا که بهاي 
تمام شده کاالي فروش رفته در ســـال 97 نســـبت 
بـه سـال 9۶ کمتـــر از 9 درصد افزایش یافته است. 
شـــایان ذکـــر اســت نســبت هزینه هــاي اداري 
عمومــي و فــروش بــه مبلغ فــروش در ســال 9۶ 
حــدود ۱۲/5 درصــد  بــوده اســت که در ســـال 
97 بــه کمتــر از ۱۱ درصــد کاهش یافته اســت. 
گفتنی اســت ســایر درآمــد هــاي غیرعملیاتي در 
ســال 97 را مي توان به دو قســمت تقســیم نمود 
کــه بخش عمــده اي از آن مر بوط به ســود فروش 
پروژه قلعــه گنج به مبلــغ ۲8/۶۳7 میلیــون ریال 
مي باشــد. حــدود ۶/55۲ میلیون ریــال نیز مربوط 

به فــروش ضایعات آهن از طریق مزایده بوده اســت.
اجازه مــی خواهیــم از حرمت نهی به قلم توســط 
ســکانداران قابل مجموعه و از جنــاب بیات مدیریت 
فرهیخته روابــط عمومی که در تهیه گــزارش ما را 
یاری رساندند نهایت قدردانی و تشکر را داشته باشیم. 

اهداف کالن شرکت معدنی دماوند عبارتند از: 
- قرار گرفتن در بین شــرکت هاي تاثیرگذار معدني

- افزایش سهم بازار در بین محصوالت
- افزایش تنوع محصوالت

- افزایش سودآوري و رشد تولید
-  باال بردن رتبه شفافیت شرکت در میان شرکت هاي 

بورسي
- ایجاد ثروت براي سهامداران

عمده برنامــه های آتی و پیشــنهادات هیئت مدیره
- تکمیل چرخه اکتشاف در معادن و پهنه هاي موجود 
مانند معادن سرب دونا، تراورتن زنجان، بُر قره گل، آهن 
بـافق یزد و پهنه هاي قلعه گنج جهت اکتشاف عناصر 

فلــزي مانند مس، ســرب و روي و کرومیت و منگنز
- فعالیت گســترده در زمینه حضور در بازار صادرات 
مــواد معدني با اســتفاده از کارت بازرگاني شــرکت

- تداوم عملیات اکتشــافي و افزایــش ظرفیت بهره 
برداري از معدن جدید روباز طراحي شده با تکمیـــل 
پـــروژه مصـــوب و توســعه معدن کاري در معدن 
ســرب دونا و ایجاد جبهه کارهاي جدید با عیار و تناژ 
مناسب مـــاده معـدني ، همچنـــین ادامه بازسازي 
هاي انجام شــده در کارخانه ســرب دونــا به منظور 
افزایش ظرفیت تولید کنســانتره به حداکثر ممکن.
- تقویت ناوگان ماشین آالت سنگین شرکت از طریق 
خریداري تجهیزات و ماشین آالت جدیـد و جـایگزیني 
بـا ماشین آالت مستعمل قدیمي بر طبق نیاز هر واحد.

-  احداث کارخانه آهک قلعه گنج
-  بهره برداري از معادن آهک منوجان

- انضبــاط مالــي در کلیــه دریافتهــا و پرداختها و 
فرآیندهــاي مالي با ایجاد سیســتم کنتــرل داخلي
-  تقویت و آموزش نیروي انساني کارآمد )ارتقاي سطح 
کیفي و کمي پرسنل( با آموزش پرسنل و افــــزایش 
سطح تخصص نیروي انساني موجود مخصوصاً از طریق 

شرکت در دوره هاي آموزشي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت.

- اعمــال کنترلهــاي الزم جهت کاهــش هزینه ها 
و صرفــه جویــي در منابع بــا هدف کاهــش بهاي 
تمام شــده در راســتاي اصــول اقتصــاد مقاومتي
- انجــام اقدامات الزم جهــت افزایش میزان ظرفیت 
برداشــت ســالیانه درج شــده در پروانه بهره برداري 
معادن ماننـد معدن پوکه ملک آباد و معدن سرب دونا 
-  ارائه برنامه الزم جهت ترغیب و تشــویق صاحبان 
محترم ســهام جهت افزایــش ســرمایه تقدیمي و 
بکارگیري آن در پروســه تولیــد و افزایش راندمان و 
جبران کســري نقدینگي از طریق آن و فروش دارایي 
هاي غیر مولد از جمله زمین زنجان، دفتر مرکزي و ... 
- انجــام امر احیاء و بازســازي معادن از طریق رعایت 
اصــول فني معادن و قوانیــن وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با استقرار سیستم هاي جدید استخراج درجهت 

استفاده بهینه از ماشین آالت . 
- راه اندازي مجدد معدن بُر قره گل با جذب و مشارکت 

سرمایه گذار داخلي 
- پیگیري و تسریع در تحقق افزایش سرمایه مرحله دوم 
شــرکت از ۳۰ میلیارد به 5۰ میلیارد ریال و در نهایت 
افزایش سرمایه تا سقف ۲۰۰ میلیارد ریال جهت احراز 
شرایط ماندن در بورس درقالب خرید معادن جدید و 
محدوده هاي اکتشافي و اخذ پروانه بهره برداري از آنها. 
-  ایجــاد انگیزش بیشــتر براي کارکنــان و هدایت 
آنهــا در جهــت رشــد و توســعه فعالیت شــرکت.

اهم طرح های توسعه ای 
- افزایش ظرفیت معدن ســرب دونا - احداث ســد 
باطلــه جدید و تحکیم ســد باطله قدیــم در معدن 
ســرب دونــا -  راه انــدازی خــط دوم فلوتاســیون 
در معــدن ســرب دونا -  اســتحصال و جداســازی 
پوکــه معدنــی - جداســازی باریــت - ســنگ بر
تشریح میزان تولید ، فروش و سود آوری برنامه 

ریزی شده در سال آتی : 
بــا توجه به وضعیــت مواد معدني و کانســنگ بُر در 
این حوزه در ســال آتي نســبت به بازگشایي مجدد 
معــدن اقـــدامات الزم انجام خواهد شــد. نمي توان 
انتظــار فروش مناســبي در این بخــش پیش بیني 
نمود. همچنـان معـدن ســـرب دونـا عمـده جریان 
نقدینگي و ســود شــرکت را تامین مــي نماید که 
داراي سه ریسک عملیاتي جدي در زمینه موقعیـــت 
جغرافیـایي (دسترسي محدود جاده اي و ترافیکي در 
طول ســال(، موقعیت اقلیمي )محدودیت فصل کار 
خصوصا در معـدن ســـرب دونا( و مخاطرات زیست 
محیطي )حفظ طبیعت دامنــه البرز و محدودیتهاي 
اعمال شده از جانـــب ارگـانهـاي ذیـربط ) مي باشد. 
بر این اساس سیاستهاي توسعه اي در معدن سرب دونا 
باتوجه به محدودیتهاي فوق الذکر برنامه ریزي و اجراء 
خواهد شــد. همچنین بعنوان راهکاري اصولي، ایجاد 
واحدهاي معدني جدید در سایر مناطق و استانهاي کشور 
جهـــت توسـعه فعالیتهاي شرکت ضروري مي باشد.
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پارس سویچ برند پیشرو ملی و دوستدار محیط زیست
تقسیم سود 400 ریالی به ازای هر سهم

پیرامون پارس سویچ و سکاندار توانمند آن بعنوان یک برند 
پرافتخار در صنعت و مدیریت باید اذعان داشــت که تمامی 
محصوالت تولیدی در شرکت تحت لیسانس استانداردهای 
جهانی بــوده و توســط کارشناســان و متخصصان خبره 
تــا آخرین مرحلــه از تولید محصوالت همــواره از انطباق 
آنها با اســتانداردها اطمینان حاصل می شــود . تیم ارشد 
مدیریت شــرکت  با اطمینان از محصوالت قدرتمند خود 
کــه از طراحی عالی بهــره مند هســتند و بازدهی باالیی 
را تضمیــن می کنند همباره به دنبال کســب بیشــترین 
بــازده و ارزش آفرینــی بــرای ذینفعان خود بوده اســت.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پارس سویچ )سهامی 
 عام( مورخ ۱۳98/۴/۳۰ در محل برج ســپهر ساعی برگزار 
شد. در این مجمع که با حضور 97/۳۰ درصدی سهامداران 
حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان بورس 
و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست 
مجمع برعهده آقای علی اکبر یــاوری بود که جنابان علی 
فریمان و میثم نظری در مقام نظار اول و دوم و آقای ولی اله 
بیات به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند. در ادامه با قرائت 
گزارش هیات مدیره به مجمــع مربوط به اهم فعالیت های 
صورت پذیرفته طی ســال مالی منتهی به ۱۳97/۱۲/۲9 و 
پس از استماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع 
نشــینان با طنین صلوات خود ضمــن تصویب صورت های 
مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده ۱۲9 با تقسیم سود 
۴۰۰ ریالــی به ازای هر ســهم بــه کار خود پایــان دادند.
مدیر عامل باتجربه و شناخته شده صنعت کشورمان مهندس 
بیات در فرازی از گزارش خود با اعالم اینکه پارس ســوییچ 
اولین و بزرگترین سازنده کلیدها و سکسیونرهاي فشار قوي 
و متوســط در ایران مي باشــدتصریح کرد پارس سویچ در 
زمینه صنعت برق در منطقه خاورمیانه بعنوان یک شرکت 
برتر شــناخته شده است  و بر اســاس همین کیفیت برتر 
محصوالتمان بوده که توانستیم قراردادهای فروش خوبی در 
داخل و خارج داشته باشیم که در سال مالی97 تامین بخشی 
عمده ای از تجهیزات مورد نیاز شرکت های برق منطقه ای 
و کشوری صادرات یک محموله شامل ۱۲ مجموعه ۳۶ کیلو 
ولتی به کشور آذربایجان از جمله این موفقیت ها می باشد. 
به گزارش مدیر مدبر مجموعه شرکت پارس سویچ شامل دو 
کارخانه تولید محصوالت فشــار متوسط و قوي میباشد که 
همه محصوالت تحت استاندارد بین المللي IEC تولید و براي 
هریک از محصوالت از آزمایشگاه بین المللي CESI ایتالیا یا 
KEMA هلند گواهي تایپ تست )Type Test( دریافت 
شده است. بنا به اعالم مهندس بیات  در تمام مراحل تولید براي 
حصول اطمینان از کیفیت محصول نهایي ، آزمایشات کنترلي 
بر طبق باالترین استاندارد ها بر روي قطعات انجام مي پذیرد.

سکاندار قابل پارس سویچ در حاشیه این مجمع پیرامون طرح 
های توسعه شرکت اظهار داشت: اجرای دو طرح توسعه مدنظر 
است که مدیریت شرکت سودآوری مناسبی را برای آن متصور 
است. یکی از این طرح ها احداث کارخانه تولید »پست های 
گازی« یا GIS اســت که نسبت به پست های فعلی برق که 
معموال فضای قابل توجهی را اشــغال می کنند، فضای کمی 
نیاز دارد که می تواند سبب صرفه جویی در فضاهای مورد نیاز 
شبکه برق شود. از سوی دیگر این فناوری جدید، پست های 
بــرق را در برابر عوامل محیطی از جمله گرمای شــدید و 
رطوبتی که در بخش هایی از کشور وجود دارد مقاوم می سازد 
و تعداد حوادث و خرابی ها را در این مناطق کاهش می دهد.
طرح توســعه دوم بســویچ، ایجاد کارخانه ای مستقل برای 
تولید قطعات پســت های برق تولیدی شــرکت اســت تا 
ســبب »کاهش هزینه هــای تولید« از یکســو و »افزایش 
کیفیــت محصــوالت تولیــدی« از ســوی دیگر شــود.

این طــرح در قالب شــرکتی به نام »صنایع زنــگان پارت 
قطعــه« با مالکیــت تقریبــا ۱۰۰ درصدی بســویچ و در 
جایــی جــدا از کارخانــه فعلی در حال ســاخت اســت. 
عملیات ســاختمانی این طرح روبه اتمام اســت و بخشی 

از فرآینــد خرید ماشــین آالت هم صورت گرفته اســت. 
شــایان ذکر است که شرکت پارس ســویچ دارندۀ چندین 
گواهــی نامه بین المللــی از جمله ایزو 9۰۰۱ می باشــد. 
اجــازه میخواهیم از حرمت نهی به اصحــاب خبرو عنایت 
اســتاد بیات این بزرگمرد صنعت روشــنایی کشــورمان و 
جناب رهنما مرد شــماره یک مالی شــرکت که حسابهای 
دقیق وی به تایید حســابرس و بازرس قانونی رسیده بود به 
اهل مطبوع و خبرنگاران کمال قدردانی و تشــکر را داشته 
باشیم که روی گشــاده و طبع بلند ایشان باشد که الگویی 
برای تازگان حاضر در عرصه مدیریت و صنعت کشور باشد.

پیام هیات مدیره
مرور کلي بر وضعیت صنعت مربوط در سال مالي مورد 

گزارش و سال جاري
محصوالت برنامه ریزي شــده شرکت در سال مورد گزارش 
علیرغم وجود تقاضا، از چند ناحیه با چالش جدي مواجه بود
۳9۲ میلیــارد ریال وجه کامل قطعات مورد نیاز شــرکت 
به حسابهاي فروشــندگان خارجي عمدتاً از طریق صرافي 
هاي مجاز بانکي حواله شــده که تا تاریخ تهیه این گزارش 
۱۲۰ میلیارد از قطعات یاد شــده تحویل شــرکت شــده 
اســت. در این خصوص قابل ذکر اســت که به دلیل وجود 
تحریــم ها، فروشــندگان خارجي نیــز از انعقاد قــرارداد 
امتناع مي ورزند و این ریســک متحمل شــرکت مي شود.

- تداوم محدودیت ها در تامیــن نیازهاي وارداتي، علی رغم 
اجراء برجام و گشایش نسبی و این موضـــوع براي ســـال 

97 بمراتب سخت تر پیش بیني مي شود.
- علیرغم کاهش محدودیت ها در تامین نیازهای وارداتی، با 
توجه به خروج آمریکا از برجام و تردید در توانمندي ســایر 
اعضــاء برجام در انجــام روابط تجاري عادي با کشــورمان.

- فرایند واردات مواد و حواله پول به خارج از کشــور هر روز 
سخت تر مي شود.

- ضرورت خریدهای نقــدي و بعضاً پرداخت معادل تا صد 
درصد ارزش اقالم وارداتي، مشکالت هزینه اضافي در حواله 
پول از طریق صرافي ها و نداشتن حساب در بانک مورد تایید 

فروشندگان.
- مشکل دریافت مطالبات از مشتریان، در کنار ضرورت انجام 
تعهدات پرداختي به سیستم هاي بانکي و دولتي بخصوص 

سازمان خصوصی سازی.
- نامشــخص بودن و سخت تر شدن شرایط و روابط تجاري 
با اروپا و آسیاي دور، پس از دوره هاي تعیین شده ۳و ۶ماهه 
براي تشدید تحریم هاي سابق و احتمال وضع تحریم هاي 

جدیدتر.
- ضرورت برنامه ریزي در تامین نیازهاي وارداتي براي میان 
مدت که به نقدینگي بیش از طرفیت شرکت نیاز خواهد بود.
- و در نهایت امیدواری به بهبود گرایشات به سمت استفاده 
از کاالی تولید داخل از نیمه دوم ســال ۱۳97 با تمرکز به 
شعار سال و محدودیت های جدید ناشی از خروج آمریکا از 
برجام در مقابل تحقق شــعار حمایت از تولید و رونق تولید.
مرور کلي برعملكرد شرکت، میزان دستیابي به اهداف 
تعیین شده و دســتاوردهاي مهم در سال مالي مورد 

گزارش

 EPS در ســال مورد گزارش شرکت موفق گردید که میزان
برنامه ریزي شده اولیه خود را با اختالف نامحسوس نسبت 
به EPS اولیه پوشــش دهد. اهم اقدامات به شرح زیر است:

الــف- توفیق در مناقصــات و توافق با مشــتریان براي به 
دســت آوردن حجم قابل قبولــي از بازار در ســال ۱۳97
ب  -اســتفاده حداکثري از موجودي هاي انباشــت شــده 
در انبــار در تولید ســال و کاهش بهاي تولیــد از این بابت

 ج- استمرار ارتقای بهره وري
د - شناسایي منابع مطمئن خرید از کشورهاي آسیایي که از 
محدودیت تحریم )ضعیف تر( و قیمت مناسب تري برخوردار 

می باشند.
ه-  تالش در حل مشکالت واردات مواد اولیه و قطعات وارداتي
و- تالش در راهنمایي و برطرف کردن مشکالت فني تامین 
کنندگان جدید که اغلب از کشــورهاي آسیایي و با تجربه 
محدودتر بودند تا اســتمرار خطوط تولید به صورت نسبي 

حفظ گردد.
ز- مدیریت پرســنلي به نحوي که همکاران در جایگاه هاي 
تخصصــي و بــه صــورت بهینه انجــام وظیفــه نمایند.

برنامه های آینده شرکت
- اطالعات مربوط به برنامه هاي سال آتي شرکت درخصوص :
الف( گســترش بازارهاي فروش محصوالت و تنوع 

بخشي به انواع تولیدات.
ب( پیگیری تامین نیازهای دوساله قطعات وارداتی 

شرکت بمنظور استمرار تولید.
ج( تولید محصوالت و معرفی محصوالت جدید

محصــوالت جدیدي که امیدواریم در ســال ۱۳98 به بازار 
معرفي و عرضه گردند به قرار زیر مي باشند:

۲۴ KV ۲5 و KA ۱- کلید خالء ۲5۰۰ آمپر با قدرت قطع
۲- اســتمرار تولید کلیــد گازي KV ۶۳ که با قدرت قطع  
KA۴۰ که در اواخر سال 9۲ به تولید انبوه رسیده و تعدادي 

تحویل مشتري گردید.
۳- استمرار تولید کلید گازي KV۱۴5 با قطعات تولیدي. 
۴- استمرار تولید انبوه کلید گازي KV۴۲۰  با قطعات تولیدي. 
5- فــروش محصوالت GISبصــورت نمایندگي انحصاري 

.XIAN-XD شرکت
 د ( شیوه هاي تامین مالي

۱- از محل وصول مطالبات از مشتریان
۲- از محل فروش محصول و قطعات و خدمات در سال جاري

۳- پیش دریافت قراردادهاي منعقده
۴- دریافت تسهیالت بانکي

۶- وصولي از محل سود سهام و سود سپرده ها
7- وصولي از محل فروش دورریزها

8- افزایش سرمایه
ه( اجراي دستورالعمل ســازمان بورس اوراق بهادار
- قانون پولشوئي ، شــرکت در اواخر سال ۱۳9۱ نسبت به 
تعیین نماینده خود براي کنتــرل فعالیتهاي مالي )خریدو 
فروش(اقــدام و به ســازمان بورس اوراق بهادار و ســازمان 
امور مالیاتي اســتان زنجان معرفي گردید و در طول ســال 
مورد گزارش نســبت به کنترل خریدها و فروش و آموزش 
کارکنان ذیربط و رعایت چک لیســت اقدام نموده اســت.

ش
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عملکرد شایسته شرکت توسعه خدمات دریایی بندری سینادر سالی مالی ٩7
موی سپید و روی سفید صنعت همه را به وجد آورد

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

به راســتی که ســهامداران فهیم چه خوب ارزش کاری یک مدیر را در طول سال 
حرمــت می گذارند و این قدرشناســی بــا طنین صلوات پی در پــی به پاس کار 
نیکوی و عملکرد شایســته مدیرعامل محترم و مودب موی ســپید و روی ســفید.
مجمع عمومی عادی سالیانه  شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا )سهامی عام( 
مورخ ۱۳98/۰۴/۳۰ در محل هتل پارســیان اوین )ســالن کوه نور( برگزار گردید. 
در ایــن مجمــع که بــا حضور اکثریــت ســهامداران حقیقی و حقوقــی ، اعضاء 
هیــات مدیــره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، حســابرس و بازرس 
قانونــی برگزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقــای محمدرضــا بیگدلی بود، 
که خانم نســیم کاظمی مالیــری و آقای امیر آهنگریان ابهــری در مقام نظار اول 
و دوم و آقای دکتر مجتبی دلگشــایی به عنوان منشــی مجمــع انتخاب گردیدند.
درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربــوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفته در طی ســال مالی منتهی بــه ۱۳97/۱۲/۲9 و پس از اســتماع گزارش 

حســابرس و بــازرس قانونی، مجمع نشــینان بــا طنین 
صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی با تقســیم سود 
۲/۱5۰ ریــال به ازای هر ســهم به کار خــود پایان دادند.
دکتر مجتبی دلگشــایی مدیرعامل با تجربــه و رزومه دار 
کشــورمان در ابتدای گــزارش جامع خود با تشــریح اهم 
فعالیت ها و دستاوردهای شــرکت توسعه خدمات دریایی 
و بندری ســینا گفت در سال سخت اقتصادی سال 97 که 
تحریــم های بین المللی خارجــی و رکود اقتصادی داخلی 
بســیاری از بنگاه های بازار ســرمایه را با مشکالت عدیده 
بروبرو ســاخت توانســتیم در فضای رقابتی شدید بر همه 
فعالیت های خود اســتمرار و توسعه دهیم و هم توانستیم 
در ســودآفرینی برای ذینفعان خود موفق ظاهر شویم. این 
مدیر خوشنام و خوش فکر در ادامه با بیان اینکه سهامداران 
عمــده در نقش حامی هــای قوی و کارشناســان خبره و 
کارکنان پرتالش در مقام بازرســی اجرائی توانستند برنامه 

هــای کوتاه مدت ، میان مدت و بلندمدتی کــه در مدیریت آنها را تدوین و تبیین 
نموده ایم بخوبی کمک کنند که پیاده ســازی شــود افزود تهدیدها و فرصت های 
بازار را بخوبی رصد کرده و برای سال 98 برنامه ای بسیار خوبی برای ارتقاء فعالیت 
هــای خود داریم. به گفته مدیرعامــل مجموعه در حال حاضر مجموع کل تخلیه و 
 TEU 8۶۱،۱ ،۶۱۴ در سال ۱۳97 در کلیه بنادر کشور  )TEU(  بارگیری کانتینر
میباشد که نسبت به سال گذشته ۳9 درصد کاهش داشته است. از این مقدار سهم 
شــرکت توسعه خدمات دریایی و بندری ســینا TEU ۱،۰۶۲،5۳۴ میباشد که در 
مجموع 57 درصد از کل خدمات ارائه شــده و حائز رتبه اول در کشــور می باشد. 
دکتر دلگشایی که ناخدای این شرکت بین المللی و برند معتبر را داراست پیرامون 
قراردادی خارجی حسینا نیز اظهار داشت: مذاکرات این شرکت با شرکای آلمانی و 
ایتالیایی حدود 9۰ درصد پیشرفت داشته و قرارداد با این کشورها آماده امضا است.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن قراردادهــا بــا هدف ســرمایه گــذاری مشــترک و 
ارتقــای بهــره وری منعقــد می شــوند، افــزود: تاکنــون فرآینــد انعقــاد این 
قراردادهــا بــه خوبــی ســپری شــده امــا آینــده آن هــا مشــخص نیســت.
دلگشــایی خاطرنشــان کــرد: انعقاد قرارداد 5 ســاله بــرای حضــور در ترمینال 
شــماره ۲ شــهیدرجایی، قرارداد جدید اسکله در اختیار شــرکت را دو برابر کرده 
اســت. اجــازه مــی خواهیم از حرمت نهی شایســته و بایســته مدیران شــرکت 
از جناب دکتر دلگشــایی بزرگوار تا امور مالی و ســهام دقیق و پاســخگو و روابط 

عمومــی دلســوز آن و مدیریت آگاهش جنــاب ثنایی که در میزبانــی اهل قلم و 
خبرنــگاران به جد اولین در بورس هســتند یک خســته نباشــید جانانه بگویم. 
باشــد که مشــق این عزیزان در معرفت پاســخگویی درس دیگر مدیران شــود.

پیام هیات مدیره
خداوند منان را شــاکریم که در ســال مورد گزارش که بر پایه فرمایش مقام معظم 
رهبری مزین به ســال »اقتصاد مقاومتی، تولید اشــتغال«بود، توفیق خدمتگذاری 
به شــما نیکان را عنایت فرمود. همچنین مفتخریم تمامي کوشــش های مجموعه 
همــکاران اعم از مدیران ، مهندســین ، کارشناســان و کلیــه کارکنان زحمتکش 
درحد وســع و توان به رغم تمامي شــرایط رقابت پیراموني در محیط کسب و کار، 
فضای رکود در اثر شــرایط اقتصادی و فراز و نشــیب های ســپری شده در کشور 
را با جدیت و تالش در ســایه الطاف حضرت حق پشــت ســر نهاده و عملکرد یک 
ســاله شرکت توســعه خدمات دریایي و بندری ســینا را در مجمع عمومي عادی 
ســالیانه به محضــر ســهامداران محترم تقدیــم نمائیم.

هیات مدیره و مدیریت شــرکت مفتخر اســت که امانتدار 
ســهامداران محترم بــوده و به منظور حفظ و حراســت از 
ایــن امانت گرانبها که مســئولیت آن را به عهــده دارد، از 
انجام هیچ تالش و کوششــی دریــغ نورزیده و با همدلی و 
مشــارکت عمومی خانواده معظم شــرکت توسعه خدمات 
دریایی و بندری سینا با اعتقاد راسخ، تالش خستگی ناپذیر 
و بهــره مندی از اندیشــه های تمامی همــکاران، با نظم و 
انضباط ســازمانی در تحقق اهداف ســازمان کوشــا باشد.

چشم انداز :
- حفــظ جایگاه خود بعنوان برترین برند خدمات بندری در 

سطح کشور
- تــالش جهــت دریافــت اعتبــار جهانــي و تبدیــل 
منطقــه در  معتبــر  برنــد  ســه  از  یکــي  بــه  شــدن 
-  ارائــه خدمــات بنــدری بــا توجه بــه اســتانداردهای 
بیــن المللــي و تکنولــوژی هــای پیشــرفته دنیا بــا همــکاری منابع انســاني 
توانــا ، خــالق، بــا انگیــزه و کارآمــد ، جهــت افزایــش رضایــت مشــتری

ماموریت:
- ارایــه خدمــات متمایز ، با کیفیــت و مطمئــن در زمینه تخلیــه ، بارگیری ، 
انبــارداری و ســایر خدمــات بندری بــه مشــتریان داخلي و خارجي شــرکت با 
بهــره گیری از فناوری روز در بنادر کشــور در راســتای تأمین رضایت مشــتریان
- ایجــاد فضای کاری امــن ، مطمئن و با نشــاط برای پرســنل و همکاران خود
-تأمین منافع ســهامداران و کمک به توسعه بنادر و رشد و شکوفایي اقتصاد کشور

اهداف کالن :
-  افزایش سهم بازار و رسوخ به بازارهای جدید

-  افزایش سودآوری
- حفظ جایگاه شرکت به عنوان برترین برند خدمات بندری کشور

-  افزایــش تــوان رقابــت پذیری شــرکت و ارتقــاء جایــگاه آن در بیــن رقبا
-  افزایش بهره وری منابع انساني

-  ارتقاء سطح فناوری
- توسعه و بهبود سرمایه گذاری ها با توجه به نیاز مشتریان

استراتژی شرکت :
- توسعه بازار

14
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- مشارکت با شرکت های خارجي
- استقرار استاندارد مدیریت کیفیت اطالعات

- بهینه سازی کمي و کیفي نیروی انساني
- تهیه زیرساخت های فعالیت های کانتینری

-  بهبود بازدهي اقتصادی به مقیاس با تاکید بر آنالیز قیمت تمام شده
- واگذاری خدمات به پیمانکاران

اهم فعالیتهای شرکت طي سال مالي مورد گزارش :
عملکرد ســال مالی ۱۳97 که خالصه ای از آن در این گزارش باستحضار می رسد, 
گویای این مطلب اســت که شرکت توســعه خدمات دریایی و بندری سینا علیرغم 
تمام محدودیتهای موجود، توانسته به نتایج رضایت بخشی دسترسی پیدا نماید.اهم 

فعالیتها عبارتند از:
الف- عملیات:

-  تخلیه و بارگیری TEU ۱,۰۶۲,5۳۴ کانتینر در سال ۱۳97 که معادل 57 درصد 
حجم کانتینر کل کشور می باشد .

- انبارداری TEU ۱5۲,9۰8 کانتینر در سال ۱۳97
-  انبارداری ۴۱۴,8۴۴ متریک تن مواد نفتی در سال ۱۳97

- تخلیه و بارگیری ۱,97۶,۱8۱ متریک تن مواد نفتی در سال ۱۳97
- حمل, تخلیه و بارگیری ۳,۲۴9,۳۶9 تن کاالی عمومی در سال ۱۳97

-  انبارداری ۱,۶۴۴,۴۴5 تن کاالی عمومی در سال ۱۳97
ب- مدیریت:

اقدامات انجام شده در زمینه توسعه سیستم های مدیریتی در سال 97:
1- برگزاری دوره MBA با گرایش مدیریت خدمات بندری تحت نظارت و 

مشارکت دانشگاه صنعتی شریف.
2-  به کارگیری و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی.
. ۱8۰۰۱:۲۰۰7 OHSAS تمدید گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست -

در   HSE جامــع  نظــام  و   ۱۴۰۰۱:۲۰۰۴  ISO گواهینامــه  تمدیــد    -
شــرکت نشــان دهنده توجــه به ارتقاء ســبح ایمنــی عملیات,کاهــش حوادث 
و بیماریهــای ناشــی از کار , پیشــگیری از آلودگیهــای زیســت محیطــی و نیز 
وارد آمــدن خســارت بــه اموال و دارایی های ســازمان و مشــتریان می باشــد.
-  تمدیــد عضویت در مجامع LAPH )ســازمان بین المللی بنــادر و لنگرگاه ها 
) انجمــن کشــتیرانی و خدمات وابســته , انجمن پایانه داران بنادر ایران و ســایر 
مجامــع تخصصــی و صنفــی که در پیشــبرد اهداف ســازمانی موثر می باشــد. 
- تســریع در ارائه خدمات با ارتقاء سیســتم هــای نرم افزاری و ســخت افزاری.

- توســعه روز افزون فعالیت های عملیاتی با انجام پروژه های سرمایه گذاری جدید 
در زیر ساخت ها و رو بناها در بنادر مختلف.

- اســتفاده حداکثری از ظرفیت های بخش خصوصی در پیشبرد اهداف عملیاتی و 
برون سپاری خدمات غیر تخصصی.

3- اقدامات برنامه ریزی شده برای توسعه سیستم های مدیریتی در سال آتی:
- پیگیــری بمنظور ایجاد مشــارکت بــا یکــی از اپراتورهای مبــرح جهان برای 
ســرمایه گذاری مشترک در توســعه فعالیت های کانتینری در بندر شهید رجایی.
- پیشبرد اجرای عملیات ساخت ترمینال اختصاصی کانتینر در جزیره نگین بوشهر.
- اجرای عملیات احداث پایانه کانتینری در اراضی پشــتیبانی بندر شــهید رجایی.
- برنامه ریزی برای توســعه دانش کارکنان از طریق آموزش های تخصصی خدمات 

بندری با مشارکت دانشگاه ها و مراکز
- اموزشی معتبر داخلی و خارجی.

ج- مالي:
- استفاده از معافیت دریافت و پرداخت مالیات ارزش افزوده

IFRS اســتمرار آموزش پرســنل در خصوص تهیه صورت هــای مالی بر مبنای -
- تامیــن منابــع مالــی بمنظــور اجــرای طــرح هــای توســعه در شــرکت

-  همــکاری نزدیک با امور تدارکات بمنظور بهبــود و کاهش زمان تأمین قطعات 
یدکی بعنوان شارژ انبار در راستای آماده به کاری ماشین آالت.

- ارزیابــی پیمانــکاران و حضــور در فرآینــد انتخــاب پیمانــکاران شــرکت.
- مبلغ درآمد عملیاتی شــرکت در سال 97 معادل ۴/8۲8/۱۴۱ میلیون ریال، سود 
عملیاتــی به مبلغ ۱/7۴۳/9۴۶میلیون ریــال ) ۳۶ درصد مبلغ درآمد عملیاتی ( و 
ســود خالص به مبلغ ۱/۰7۳/۴98 میلیون ریال ) ۲۲ درصد مبلغ درآمد عملیاتی(.
- دریافــت تســهیالت مالی بــه مبلــغ ۳۰۰/۰۰۰ میلیون ریال در ســال ۱۳97.

د- منابع انساني:
-  ارتقاء سیستم اداری و منابع انسانی به سیستم تحت وب

- طراحی و تدوین بازنگری ساختار سازمانی برای کلیه پرسنل دفتر مرکزی و شعبات
- تدوین آیین نامه آموزشی مربوط به پرسنل صف و ستاد

-  طراحی و اجرای دوره های اموزش برای نیروهای برگزیده شــرکت جهت ارتقاء 
ه- سبح کیفی پرسنل

-  ارتقاء سطح رفاهی پرسنل به منظور ارتقاء سطح سالمت کارکنان
-  تدوین و بازنگری کلیه آیین نامه های امور اداری و منابع انسانی شرکت

-  یکپارچه سازی نظام جبران خدمت امور اداری و منابع انسانی
- برون سپاری نیروهای کارگری به پیمانکاران تامین نیرو

و-بازاریابي:
 برنامه های توسعه سرمایه انسانی

- برنامه های توسعه تکنولوژی و سرمایه های اطالعاتی
- برنامه های توسعه تجهیز ماشین آالت و تجهیزات

- برنامه های توسعه سازمان و فرآیندها
- توســعه سبد مشــتریان شــرکت و ارتقاء حجم عملیات گروه خطوط کشتیرانی
- تمرکــز بر مشــتریان گــروه صاحبان کاال و ارتقاء ســطح رضایتمندی ایشــان

-  ارتقاء کارایی و بهره وری لجستیک عملیات بندری
-  تمرکز بر ســطح کیفیت عملیات ترمینال شــماره ۲ پایانه کانتینری بندر شهید 

رجایی بجهت ارتقاء سطح رضایت همه گروه مشتریان و ذی نفعان
- رشد و ارتقاء عملیات کانتینری بندر بوشهر

- ارتقاء شاخص درآمد بر عملکرد
ز- واحد برنامه ریزی استراتژیک و تحلیل اقتصادی:

- تهیه و تنظیم گزارش بررســی اقتصادی ســالیانه -  تهیه و تنظیم بودجه سالیانه 
و کنترل و نظارت بر حســن اجرای آن -  بررسی و رصد شاخص های کمی برنامه 
میان مدت - تهیه گزارشات عملکرد ماهیانه مالی شرکت -  پیگیری و گزارش گیری 

مستمر از پروژه های سرمایه گذاری و کمک به حل مشکالت پیش روی پروژه ها
برنامه های آینده شرکت

-  تکمیل و بهره برداري طرح ها و پرو ژه هاي در دست اقدام
-  بهینه سازی و بازسازی ماشین آالت و تجهیزات

- افزایش سهم عملیات شرکت توسعه خدمات دریایي و بندري سینا
-  حفظ و گسترش برند تجاری شرکت توسعه خدمات دریایي و بندري سینا

-  تالش در جهت افزایش سطح تحصیالت، آموزش منابع انسانی، افزایش انگیزه در 
کارکنان و جذب نیروی انسانی متخصص

- کنتــرل هزینه هــا و افزایــش بهره وری به منظــور حفظ و افزایش ســودآوری
- حفظ و گســترش برند تجاری شــرکت توســعه خدمات دریایی و بندری سینا

-  حفظ و نگهداشــت و ارتقای اســتانداردها، افزایش کیفیت خدمات ارائه شــده و 
افزایش بهره وری انرژی و سوخت هاي فسیلي
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کارخانه سیمان کرمان به دانش فنی سیمان چاه نفت فراساحل دست یافت و کشور را از واردات این محصول از خارج از کشور بی نیاز کرد .
به مراســم  بهره برداری رسمی از تولید این سیمان مورخ ۱۰/۰۶/98 با حضور جمعی از مسئوالن 
اســتانی و مدیرعامل شرکت  گروه ســرمایه گذاری توسعه ملی کشــور و هیئت همراه آغاز شد . 
مدیرعامل کارخانه ســیمان کرمان گفت: کارخانه سیمان کرمان از سال78 تولید سیمان چاه نفت 
حفاری در خشــکی را آغاز کرد و از دوســال پیش نیز به دانش بومی ســیمان چاه نفت فراساحل 
دســت یافت و آن را بومی سازی کرد و دانش فنی این سیمان را تیم متخصص آزمایشگاه سیمان 
کرمان با جدیدترین اســتاندارد به روز دنیا انجام داده انــد . رحمانی افزود: کارخانه اکنون با تولید 
5۰هزار تن ســیمان چاه نفت فراســاحل کشــور را خودکفا و از واردات این محصول بی نیاز کرده 
اســت . وی افــزود: پیش از این این محصول از کشــورهای آلمان امارات متحــده متحده عربی و 
نروژ وارد  می شــد و با تولید این محصول ســالیانه ۱۲میلیون دالر برای کشور ارز آوری می شود .

سیدکو را مدیرش به باورها نشاند
مهندس داداش خسته نباشی

مهندسی معکوس کرمان- چهارمین همایش مهندسی معکوس شرکتهای 
تابعه سیدکو در تاریخ ۲7 مرداد 98 و در محل کارخانه گروه صنایع سیمان کرمان

به ابتکار هلدینگ ســیدکو وشــرکت ســیمان کرمان ســمینار یک روزه 
»مهندسی معکوس« در محل کارخانه ســیمان کرمان برگزار شد.در این 
ســمینار نمایندگان شرکت های دانش بنیان، اساتید برجسته دانشگاه های 
صنعتی شریف و امیرکبیر در کنار مدیران وکارشناسان هلدینگ سیمانی 

سیدکو وکارخانه سیمان کرمان حضورداشتند.
 بازدید وحضور کارگروه های تخصصی در خط تولید وهمچنین جلســات 
پرســش وپاســخ، تبادل اطالعات وتدوین راهکارهــای عملیاتی از جمله 

بخش های این سمینار بود.
در خصوص این ســمینار آقای مهندس رحمانی مدیرعامل سیمان کرمان 
اظهار داشــت خوشــبختانه ســیمان کرمان همواره در زمینه استفاده از 
خالقیت و راهکارهای نوین با درنظر گرفتن شاخصهای اقتصادمقاومتی، توانسته گام های موفق ومتعدد برای کاهش آثار تحریم در صنعت خود بردارد. گواه این مدعا 
این است که سیمان کرمان باتوجه به عمر طوالنی خود نه تنها دچار زوال نشده بلکه با بهینه سازی خطوط تولید موفق به تولید محصوالت جدید استراتژیک همچون 

سیمان حفاری چاه نفت فراساحل و سیمان سفید  شد.
مدیر عامل سیمان کرمان افزود هدف از سمینار مهندسی معکوس ایجاد ارتباط موثر بین سه راس مثلث دانشگاه، شرکت های دانش بنیان وتامین کنندگان، و همچنین 
صنعت سیمان وکارخانجات است که حاصل آن استفاده از تجربیات صنایع، تحقیقات وپژوهشهای شرکت های دانش بنیان وعلم روز دانشگاه ها ومراکز علمی است.
از نتایــج مثبــت و آثــار مهندســی معکــوس خوداتکایی، خودبــاوری، قطع وابســتگی؛ انتقــال تکنولــوژی و صرفه جویــی در هزینــه و زمــان خواهد بود.

چهارمین همایش مهندسی معکوس شرکتهای تابعه سیدکو
 در تاریخ 27 مرداد ٩٨ و در محل کارخانه گروه صنایع سیمان کرمان

رونمایی از خودکفایی ، تولید سیمان چاه نفت فراساحل در کارخانه گروه صنایع سیمان کرمان

16
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جام دارو، شش دهه حضور پرافتخار
تقسیم سود 600 ریالی به ازای هر سهم

در روزگاران ســخت جنگ اقتصادی و در شرایط تحریم 
تحمیلــی به درایت ســکانداران خود شــرکت »صنعتي 
جام دارو« 7۰8 ریال ســود به ازای هر ســهم در ســال 
گذشــته کسب کرد و طعم رشــد 9۰ درصدی را چشید.

بــه این ترتیــب، درآمد فــروش محصــوالت ۳8 درصد 
باالتر از ســال قبل قرار گرفت و در کنــار کنترل هزینه 
های تولید، »فجام« گام بلندی در کســب سود برداشت.

جام دارو با گنجی از مدیران کاردان و بازار شناس و پتانسیل 
باالیی که برای تولید محصوالت با کیفیت دارد در زنجیره 
ارزش از نگین های صنعت دارویی میهن عزیزمان می باشد .

این شــرکت پیشــرو اولین تولید کننــده تیوب و قوطی 
آلومینیومی در ایران میباشد و به عنوان بزرگترین واحد این 
صنعت در کشور محسوب میگردد .در راستای ایفای نقش 
سازنده جام دارو برای تعالی سالمت و پیشرفت کشورمان 
این شرکت متعاقباً با راه اندازی خط تولید تیوبهای لمینیت 
محصوالت متنوع تري را به جامعه دارویي ارائه نموده است

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــرکت 
۱۳98/۰۴/۲۴در  مــورخ  )ســهامی عام(  دارو  جــام 
محــل تهــران گــروه صنعتــی رازی برگــزار گردیــد. 
در ایــن مجمع کــه با حضور 7۳/۱۳ درصد ســهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان 
بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بــازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای کریم مســعود تقی 
گنجــی بود، که جنابان غالم جنت ســرای و اســماعیل 
داورپنــاه در مقام نظــار اول و دوم و آقای مجید حاجی 
ابراهیــم زرگر به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 
۱۳97/۱۲/۲9 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده ۱۲9 با تقسیم 
ســود ۶۰۰ ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

به گفته ی سکانداران ارشد و کاربلد مجموعه پویایی و رشد 
مستمر جام دارو در طی سالها ارائه خدمت به صنایع مختلف 
کشور مرهون تالش جمعی متخصصین زبده و بهره گیری 
از ماشین آالت مدرن و استفاده از سیستم های پیشرفته 
بوده و میباشــد . در روزگاران سخت جنگ اقتصادی و در 
شــرایط تحریم تحمیلی به درایت سکانداران خود شرکت 
»صنعتي جام دارو« 7۰8 ریال ســود به ازای هر سهم در 
سال گذشته کسب کرد و طعم رشد 9۰ درصدی را چشید.

بــه این ترتیــب، درآمد فــروش محصــوالت ۳8 درصد 
باالتر از ســال قبل قرار گرفت و در کنــار کنترل هزینه 
های تولید، »فجام« گام بلندی در کســب سود برداشت.

جام دارو در حال حاضر یک شــرکت معتبر تولید کننده 
تیوبهــای لمینیــت ) با الیــه محافظ آلومینیــوم و الیه 
محافــظ پلیمری ( ، تیوب و قوطــی آلومینیومی ، پولک 
آلومینیومی ، قطعات تزریقی  جهت بســته بندی فرآورده 
های صنایع دارویی ، بهداشــتی ، شــیمیایی و غذایی با 
رعایت اســتانداردهای ملی و بین المللی به شمار می آید.
بازار اصلی شــرکت ، بازار داخلی می باشــد .شرکت طی 
ســال هاي متمادي اســت که به لحاظ کمیت و کیفیت 
به عنوان بزرگتـــر یــن تولیـ د کننده تیوب در کشــور 
شــناخته می شــود و با توجه به تولید تیوب آلومینیوم ، 
تیوب لمینیت ، قاشـــق دارویی ، اپلیکاتورهـا ي دارویـی 
، انواع لیبل ، پولک هاي آلومینیومی داراي سبد مناسبی 
ازکاالهــاي واســطه اي در موضوع بســته بندي و عرضه 
اقالم دارویی ، بهداشـــتی ، غذایی و صنعتی بوده اســت.

تیــوب اعم از آلومینیومی و لمینیــت داراي اهمیت ویژه 
اي در بســته بندي و عرضه انواع محصوالت در صـــنایع 
مختلـف مـی باشـد و بـه لحاظ برخورد اري از مشخصات 
فنی مطلوب کماکان بهترین وسیله براي بسته بندي پماد 

وکرم هـــاي دارویـی ، لوســـیون و کـرم هـاي آرایشی ، 
شکالت نیمه جامد ، رنگ مو ، چسب و رنگ و انواع سس 
ها و مواد غذایی به شــمار می رود و مصرف ســالیانه آن 
در دنیا بـــالغ بر میلیاردها می گردد و در برخی کاربرده 
ها جایگزین یا کاالي مشــابه اي که بتواند محتوي بسته 
بنـــدي را در شـــرایط سـالم قـرار دهـــد وجود ندارد .
محصوالت شر کت شامل تیوب آلومینیوم، تیوب لمینیت 
، قطعات پالستیکی )قاشق دارویی و اپلیکـــاتور ( و انـواع 
برچـــسب هـا ، پولـــک آلومینیوم و ارائه خدمت چاپ و 
آبکاري می باشد و روش فروش شرکت به صورت سفارشی 
و عمدتا« به شــرکتهاي دارویی و بهداشـــتی می باشد .
مراجــع  طریــق  از  شــرکت  اصلــی  اولیــه  مــواد 
رســمی و بــه ویــژه بــورس کاال تهیــه مــی گــردد.

پیام هیات مدیره
برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، نظارت و کنترل، تعریف 
و تدوین اهداف کوتاه و بلندمدت، اســتفاده از فرصت ها، 
تالش برای برون رفت از بحران ها و آسیب های محیطی 
که متاثر از شرایط عمومی کشور، افزایش تولید و فروش، 
کســب ســود عادالنه، رعایت مقررات قانونی، همگامی با 
اهداف و منافع کشــور، پرهیز از هرگونه اقدام ســودء که 
منجــر به بروز لطمه به خریداران و تامین کنندگان طرف 
تعامل با شرکت هستند. رشد و ارتقاء سطح کمی و کیفی 
زندگی همکاران و ... ســرفصل اهداف و برنامه های هیات 
مدیره در طی ســال های متمادی بوده است و هرچند که 
حصول حداکثری اهداف و سرفصل های مذکور به لحاظ 
شرایط ویژه کشور و به ویژه اثرگذاری تحریم های ناعادالنه 
و یکســویه کاری سخت و طاقت فرساست معذالک هیات 
مدیره منتخب همواره اصرار داشته و دارد که در راه و صراط 
مستقیم حرکت نموده و از هر گونه اقدامی که احیانا منافع 
مشروع و بلندمدت شرکت را خدشه دار نماید پرهیز نماید.
هیــات مدیــره با درک و شــناخت از وضعیــت جاری و 
مشــکالت اقتصادی موجود و کمبود منابع ارزی کشــور 
ســعی وافری برای بــه حداقل رســاندن وابســتگی به 
خارج داشــته اســت و در هر زمینه ای کــه امکان بهره 
گیری از امکانات داخلی وجود داشــته اســت در استفاده 
از ایــن ظرفیت هــا تردیدی به خــود راه نداده اســت.
بــروز بحران و جهــش ناگهانی و غیرمنتظــره قیمت ارز 
در اوایل ســال 97 کــه علیرغم وعده و قول مســئولین 
محترم حادث شــد شرایط بســیار خطیر و پرچالشی را 
فراهم نمود کــه چنانچه اقدامات بــه موقع و تصمیمات 
متناســب انجــام نمی گرفــت مطمئنا در رونــد تامین 

مواد اولیه و تولید و فروش و ســودآوری شــرکت شاهد 
اتفاقات ناگواری بودیم که در نهایت با همفکری و ســعی 
و تــالش کلیه ارکان شــرکت موجب رفــع نگرانی ها و 
فراهم آمــدن ثبات و آرامش در نیمه دوم ســال گردید.
افزایش ناگهانی قیمت ارز و بی ثباتی در سیاست های ارزی 
و ســوء استفاده از موقعیت به وجود آمده توسط بنکداران 
و تامین کنندگان نیــاز به نقدینگی را در طی چند هفته 
بــه چندین برابر افزایش داد و هر چند تالش برای وصول 
مطالبات تا حدودی کارســاز بود لکــن تصمیم به موقع 
سهامداران محترم برای عدم تسهیم سود و افزایش سرمایه 
شرکت حقیقتا کارساز و موجبات گذر از بحران نقدینگی 
را فراهــم نمود که جای تشــکر و قدردانی فــراوان دارد.
با توجه به آن که دهه ششم فعالیت شرکت را پشت سر می 
گذاریم و به لحاظ محدودیت منابع ارزی امکان جایگزینی 
ماشــین آالت قدیمی فراهم نگردیــده و هر چند تالش 
مستمری برای حفظ توان تولید ماشین آالت و تجهیزات 
موجود به کار می رود لکن متذکر می گردد که ضروری است 
در این زمینه تصمیم و اقدامات عاجلی مدنظر قرار گیرد.
در خاتمه از یکایک سهامداران محترم و کارکنان و مدیران 
شــرکت و همه کســانی که در زمینه های مختلف هیات 
مدیره را راهنمایی و هدایت و پشــتیبانی نموده اند تشکر 
نمــوده و امیدواریم در ســایه وحدت و انســجام موجود 
ســال های پیش رو نیز قرین موفقیت برای شرکت باشد.

برنامه های آینده
با توجه بــه ارزیابی  های موجــود از وضعیت جاری و به 
منظور ترســیم آینده مناســب تری برای شــرکت موارد 
ذیل پیشــنهاد و امید است که مورد امعان نظر قرار گیرد:
۱- خرید و جایگزینی ماشین آالت موجود در بخش تولید 

تیوب آلومینیوم
۲- افزایش سرمایه شــرکت تا سقف حداقل تعیین شده 

توسط سازمان بورس 
۳- هدف گذاری و ســرمایه گذاری برای توســعه فعالیت 

های شرکت با بهره گیری از توانمندی های موجود
۴- تقویت نظام GMP براساس خواسته وزارت بهداشت 

و درمان و آموزش پزشکی
5- تقویت بخش فنی و ســرمایه گذاری برای نوســازی 

ماشین آالت و خطوط تولید
۶- افزایش رضایتمندی مشتریان و کسب حداکثری سهم بازار
در خاتمــه از ســهامداران محترم و همچنیــن مدیران و 
مسئولین سازمان بورس اوراق بهادار و مدیران و کارکنان 
موسســه حسابرســی هدف همکاران و همچنین یکایک 
پرسنل شریف و زحمتکش شرکت در سطوح مختلف که 
با کار و تالش شــبانه روزی موجبات رشد و تداوم فعالیت 
های شــرکت را فراهم آورده اند تشکر و قدردانی نموده و 
امید است همه بزرگواران کاستی های موجود را بر هیات 
مدیره بخشــیده و ما را با ارائه راهنمایی ها و پیشنهادات 
سازنده خود و تعیین مشی و ترمیم خطوط کلی اقدامات 
آینده یاری فرمایند و امیدورایم شــاهد روزهایی آکنده از 
موفقیت در شرکت باشــیم و از فرصت سود جسته برای 
همه آحاد ملت ایران آرزوی سالمتی و بهروزی می نماییم.
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حاصل اندیشه، تالش و فعالیت برای حصول افتخار ملی
دکتر محمدرضا رستمی با »وصندوق« خوش به مجمع نشست

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری و تمرکز بر حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی

گرچه خود بازنشسته ام و هزاران اما و اگر بر صندوق می دارم ولی اشتیاق حضور در 
مجمع ساالنه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی و شاهد بودن بر عملکرد ساالنه 
و تالش هنرمندانه تیم مدیریت خدوم آن بخصوص جناب دکتر محمدرضا رستمی 
مدیرعامل مودب، فرهیخته و کاردان و تیم مدیریت شایسته مجموعه جنابان دکتر 
محمــد مهدی نواب مطلق، منصور حقیقت پــور، صیفی کاران قمی و حجت اهلل 
اسماعیلی بر آنم داشت در یکی از گرم ترین و شلوغ ترین روزهای کاری تابستان 
به این مجمع بروم. با هفتاد و اندی سن و سال و بیش از پنجاه سال کار مطبوعاتی 
و ســردبیری بیش از دهها نشریه اقتصادی می دانم در این روزهای سخت جنگ 
اقتصادی و فضای متالطم بازار سرمایه این کادر ارشد مدیریت چه ریسک بزرگی 
کرده و این مسئولیت خطیر را قبول کرده و تا چه میزان سعی وافر دارد تا با اجرایی 
کردن برنامه های مدون مدیریتی خود به اوضاع شرکت ها سرو سامانی خوش تر 
دهد. باز با تمام نقدی که به عملکرد بعضی شرکت های تابعه داریم ولی باور راستین 
داریم که کنون تیم مدیریتی صندوق، کاربلد و آگاه به رموز اقتصادی هســتند و 

هر یک عــالوه بر کار در بازار ســرمایه خود از عالمان 
دانشــگاهی می باشند که در کمتر دوره ای این چنین 
تیمی همه فن حریف در مجموعه بوده است. خدایشان 
به تدبیر و امیدشــان جوانه دهد تا از عطر عملکردشان 
همگی مستفیض شویم که اینان مردان کارند و مسلح 
به علم و عمل. برای رســیدن به حصول افتخار باید از 
برنامه های ایشان حمایت همه جانبه گردد که این تیم 
مدیریت و سکاندارش هم تهدیدها را خوب می شناسند 
و هــم فرصت هــا را بهتر رصد می کننــد. خدا قوت.

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شرکت 
ســرمایه گــذاری صنــدوق بازنشســتگی کشــوری  
)ســهامی عام( مورخ ۱۳98/۰۴/۳۱در محل سالن نور 
مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه الزهرا برگزار گردید. 
در این مجمع که با حضور بیش از 88 درصد از سهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 

بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده 
آقای نجات امینی بود، که جنابان محمد مهدی انتشاری و احمد اتحاد پور در مقام 
نظار اول و دوم و آقای محمدرضا رستمی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه بــا قرائت گــزارش هیات مدیره بــه مجمع مربوط به اهــم فعالیتهای 
صــورت پذیرفتــه در طی ســال مالــی منتهــی بــه ۱۳97/۱۲/۲9 و پس از 
اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات 
خــود ضمــن  تصویــب صورتهــای مالــی و تنفیذ معامــالت مشــمول ماده 
۱۲9 بــا تقســیم ســود ۴۰۰ ریالی به ازای هر ســهم به کار خود پایــان دادند.

دکتــر محمدرضا رســتمی در فرازی از گزارش جامع خود به مجمع نشــینان با 
اعالم اینکه شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری شرکت هلدینگ 
سرمایه گذاری ایرانی است، که در زمینه مدیریت صندوق های بازنشستگی، مبادالت 
ســهام، مدیریت ســرمایه گذاری و مدیریت دارایی فعالیت می نماید اعالم داشت.

از شرکت هایی که صندوق بازنشستگی کشوری، اکثریت یا بخش قابل توجهی از سهام 
آنها را در اختیار دارد، می توان به: شرکت هواپیمایی آسمان )۱۰۰ درصد(، شرکت 
نفت سپاهان )۲,۳ درصد(، شرکت پاالیش نفت اصفهان )۴,5 درصد(، پتروشیمی 

آبادان )۱۲,7 درصد(، بانک پارسیان )۱,۱5 درصد(، ایران خودرو )۴,5 درصد(، بانک 
اقتصاد نوین )۳,7 درصد(، شرکت نفت ایرانول )۴۴ درصد(، پتروشیمی جم )8,9 
درصد(، شرکت نفت پاسارگاد )۴۴,۳ درصد(، شرکت پتروشیمی نوری )برزویه( )۶,۴ 
درصد(، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو )۲,5 درصد(، شرکت لوله سازی اهواز )55 
درصد(، شرکت فوالد اوکسین )۳5 درصد(، شرکت صنایع شیر ایران )5۱ درصد(، 
شــرکت ملی نفت کش ایران )۳۳ درصد( و بیمه ملت )۱5,۶ درصد( اشــاره کرد.

بنا به گزارش این مدیر خدوم در طی سال مالی منتهی به ۱۳97/۱۲/۱۲ حجم کل 
معامالت نسبت به سال گذشته، به میزان ۱۰۱ درصد افزایش یافت و به ۶89/755 
میلیون سهم رسید؛ همچنین در طی این دوره ارزش کل معامالت بورس با رسیدن 
به مبلغ ۲/۰98/۰85 میلیارد ریال، به میزان قابل توجه ۱۶۱ درصد افزایش یافت 
که نشان از رشد نقدینگی قابل توجه بازار سرمایه داشت. تعداد سهام معامله شده 
نماد وصندوق در طی سال مالی ۱۳97 به میزان 5/5۳۰ میلیون سهم بود که این 
عدد در طی ســال مالی ۱۳9۶ به میزان ۱/۱5۶ میلیون ســهم بوده است. دلیل 
اصلی افزایش حجم معامله نسبت به دوره قبل، افزایش 
نقدینگی و رشــد بازار سهام میباشد؛ به نحویکه ارزش 
معامالت در ســال ۱۳97 در مقایسه با سال مالی قبل 
بیش از 7 برابر شــده اســت. تعداد روزهایی که نماد 
»وصندوق« در بورس اوراق بهادار تهران معامله شــده 
است (۲۳7 روز( بیش از تعداد روزهای معامله شده طی 
سال مالی منتهی به ۱۳9۶/۱۲/۲9) ۲۳۳ روز( میباشد.
همچنیــن با توجه به گزارش مبســوطی که به اطالع 
مجمع نشینان رســید پرتفوی سرمایه گذاری شرکت 
صندوق بازنشســتگی کشــوری از دو بخش ســرمایه 
گذاری کوتاه مدت و بلندمدت تشــکیل شــده است. 
ســرمایه گذاری های بلندمدت به دنبال شــرکت در 
افزایش سرمایه شــرکت های صبافوالد خلیج فارس، 
معدنی و صنعتی گل گهر، نفت پاســارگاد، ســرمایه 
گذاری رنا و همچنین پیش پرداخت افزایش ســرمایه 
برخی شــرکتها از جمله پتروشیمی جم با رشــد ۱۴ درصدی همراه بوده است.

اغلب ســهام موجود در پرتفوی شــرکت ســرمایه گذاری صندوق بازنشستگی 
کشــوری مربــوط به بخــش پتروشــیمی و فــرآورده هــای نفتی میباشــد.
در ســال مالی ۱۳97 ،به میزان 9۴ درصد از کل درآمد عملیاتی شرکت سرمایه 
گذاری صندوق بازنشســتگی از محل سود حاصل از ســرمایه گذاری بوده است.
از دیگر شاهکارهای این تیم مدیریت درخشان اینکه خوب و با برنامه در بازار سرمایه 
سرمایه گذاری کرده اند، هدف دار و بلند مدت از جمله آنکه با توجه به بهره مندی 
کشــورمان از منابع غنی نفت، گاز و معدن و لذا مزیت نســبی سرمایه گذاری در 
صنایع مرتبط با این حوزه ها، غالب سرمایه گذاری های انجام شده )به بهای تمام 
شده( در بخش صنایع فرآورده های نفتی و محصوالت شیمیایی و پتروشیمیایی، 
صنعت فوالد و کانی های فلزی بوده است. در سال گذشته وزن صنعت فرآوردهای 
نفتی کک و سوخت هستهای افزایش ۲۳ درصدی داشته است که عمدتاً به دلیل 
افزایش ســرمایه نفت پاسارگاد بوده اســت. افزایش ۴8 درصدی بهای تمام شده 
فلزات اساســی نیز عمدتا به علت شــرکت در افزایش سرمایه های شرکت های 
خارج بورسی از جمله صبافوالد خلیج فارس بوده است. رشد 95 درصدی سپرده، 
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اوراق و صندوق های ســرمایه گذاری به دلیل ســرمایه گذاری در صندوق های 
ســرمایه گذاری اعتماد آفرین پارســیان، کیان و اندوخته پایدار سپهر بوده است.

نکات مهم مطرح شــده در مجمع ســاالنه که به ســمع و نظر سهامداران رسید 
برآورد مدیرعامل از سود هر سهم وصندوق برای  سال 98 برابر با 9۰ تومان است.

کسب بازدهی ۱۶۰ درصدی در پرتفوی بورسی وصندوق در سال 97
سود خالص ۱۳۶5 میلیارد تومانی در سال 97

برنامه های توسعه ای جم ABS/Rubber و PDH/PP هستند در طرح توسعه 
ABS شرکت برنامه تولید ۶۰۰ هزار تن پروپیلن و ۴5۰ هزار تن پلی پروپیلن را دارد.

کل هزینه طرح توسعه PDH/PP 9۱9 میلیارد تومان است.
طرح اوره آمونیاک مسجد سلیمان حدود 5 میلیارد یوآن سرمایه گذاری نیاز دارد.
صبــا فــوالد برنامه تحقق ســود 5۰۰ میلیارد تومانــی برای ســال 98 را دارد.
پروپیلــن جم برنامــه ۱۴۰۰ میلیــارد تومان ســودآوری برای ســال 98 دارد.

فروش فوالد اکسین فعال کنسل شده است.
فوالد اکســین در نظر دارد تا ســال 98 ســودآوی ۱75 میلیاردی داشته باشد.
لوله ســازی اهواز پیش بینی ســود ۱9۰ میلیارد تومانی برای ســال 98 را دارد.
ایران یاســا برنامه تجدید ارزیابی را دنبال می کند و عــالوه بر آن برنامه افزایش 
ســرمایه ۳۰ میلیارد تومانــی از آورده در دســتور کار این مجموعه قــرار دارد.

پیش بینی فروش ۲۴۳۰ میلیارد تومانی برای شــرکت ســرمایه گذاری صندوق 
بازنشستگی کشوری

بخش پایانی این مجمع پاســخگویی صادقانه و شــفاف مدیران ارشد و پاکدست 
به ســواالت و ابهامات ســهامداران و ذینفعان بود از جمله سوال اینکه طرح صبا 
فوالد چه زمانی به بهره برداری می رسد؟که دکتر رستمی بیان داشت طرح توسعه 
صبــا فوالد به دلیل مشــکالت فنی، گارانتی و از همه مهمتــر کمبود مواد اولیه 

گندله بــا تاخیر در بهره برداری 
مواجه شــده است و شرکت به 
به مشکل کمبود  زیاد  احتمال 
گندله در سال جاری فائق آید 
و در پایــان ســال 98 به تولید 
یک میلیــون تنی می رســد.

مدیــر مدبر مجموعه همچنین 
اضافه کرد طرح دوره مســجر 
ســلیمان در پایان ســال 98 
به بهــره بــرداری می رســد 

ولی در  ســال ۱۴۰۰ ســودآور می شــود که امیدواریم که با اجرای برنامه های 
مصوب شــده در هیات مدیره شــاهد آن باشــیم که برای ذینفعان خود بهترین 
و بیشــترین بــازده را در تمام پــروژه هــا و فعالیت های خود حاصل ســازیم.

اجــازه مــی خواهیــم از مدیریــت روابــط عمومــی فرهیختــه و پُرتــالش 
مجموعــه کــه بــه گرمی پذیــرای اهــل مطبــوع بــوده و در تهیــه گزارش 
باشــیم. داشــته  را  تشــکر  و  قدردانــی  نهایــت  رســاندند  یــاری  را  مــا 

پیام هیات مدیره
با عرض ســالم خدمت ســهامداران و مدعوین ارجمند و اعضای محترم مجمع 
عمومی عادی ســالیانه شــرکت ســرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری. 
گــزارش عملکرد هیأت مدیره شــرکت در دوره مالی منتهی بــه ۱۳97/۱۲/۲9 
که حاصل اندیشــه، تالش و فعالیت یک ســال کارکنان، مدیران و هیات مدیره 
شــرکت بــوده و همچنین خالصه عملکرد ســاالنه شــرکتهای گــروه و برنامه 
ها و اســتراتژی های اصلی و جهت گیری های کالن شــرکت را تقدیم میدارد. 
تالش هیات مدیره همواره این بوده اســت تا ارزش آفرینی را برای همه ذینفعان 
از جمله بازنشســتگان فرهیخته صندوق بازنشســتگی کشوری به عمل برسانیم 
و شــرایطی را مهیا نماییم تا بتوان در راســتای برنامه های استراتژیک شرکت و 
حداکثرســازی ثروت ســهامداران قدم برداریم. بی تردید طی این مسیر پرفراز و 
نشــیب نیازمند الطــاف الهی و تــداوم همراهی و حمایت ســهامداران ارجمند 
و تــالش بی وقفــه همکاران محترم میباشــد و امید اســت ثمــره این تالش 
رضایتمندی ســهامداران را به همراه داشــته باشــد. در پایان از کلیه سهامداران 
محتــرم که همواره یار و یاور ما بوده اند، صمیمانه تشــکر و قدردانی می نماییم.

جایگاه شرکت در بورس اوراق بهادار و صنعت 
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی در حال حاضر در صنعت شرکت های 
چند رشته ای صنعتی درج شده است.  شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی 
کشوری از نظر سرمایه، ارزش بازار و نسبت قیمت به سود هر سهم با سایر شرکت 
های هم گروه در صنعت مذکور در تاریخ ۱۳97/۱۲/۲9 مقایســه شــده اســت
اهــم اقدامــات انجــام شــده طــي دوره مالــي منتهــي بــه ۱۳97/۱۲/۲9
- مشــارکت در طــرح تولیــد 5 میلیــون تــن محصــول فــوالدی در منطقه 
ویــژه اقتصــادی خلیــج فــارس از طریق شــرکت صبــا فوالد خلیــج فارس
فــارس خلیــج  صبافــوالد  شــرکت  رســاندن  ظرفیــت  بــه  پیگیــری   -

- عرضه ســهام شــرکت هــای تابعه در بازار بــورس اوراق بهــادار از جمله پلی 
پروپیلــن جــم و پیگیــری عرضه صبا فــوالد خلیج فــارس و فوالد اکســین

- فعــال ســازی پرتفــوی کوتاه مــدت هلدینــگ از طریق شــرکت خدمات 
گســتر صبــا انرژی جهــت اســتفاده از فرصت های ســودآوری بازار ســرمایه 
- پیگیری جهت افزایش سودآوری شرکت های تحت کنترل از جمله پتروشیمی 
جم، پتروشــیمیران، بازرگانی صندوق بازنشســتگی، ایران یاســا تایر و رابر و ...

- مشــارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر از جمله پتروشیمی جم، 
مسجد سلیمان و ...

- پیگیری و اقدام جهت خروج از سرمایه گذاریهای غیرمولد از جمله شرکت تولیدی تهران
گزارش عملكرد اجتماعي شرکت 

کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و حرکت در راستای سند چشم انداز 
۲۰ ســاله نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، از جمله مهمترین وظایفی است 
که عالوه بر افزایش دارایی ســهامداران در زمره وظایف شرکت های بزرگ فعال 
در اقتصاد کشــور قرار دارد. بر همین اســاس و با اعتقاد بر این مهم، هیأت مدیره 
شرکت سرمایه گذاری صندوق 
بازنشستگی کشــوری با انجام 
سرمایه گذاری و افزایش سرمایه 
در شرکتهای سرمایه پذیر نقش 
موثری در کمک به توسعه استان 
های محل استقرار شرکت های 
ســرمایه پذیر )بــه ویژه توجه 
به امر اشــتغال( داشــته است 
شرکت از منظر بورس اوراق 

بهادار 
شــرکت در تاریــخ ۱۳79/۰۶/۳۱ در شــرکت بــورس اوراق بهــادار تهــران 
در گــروه شــرکت های چنــد رشــته ای صنعتی با نمــاد »وصنــدوق« درج 
شــده و ســهام آن بــرای اولین بار در همان ســال مــورد معامله قــرار گرفت

برنامه هاي آتي شرکت 
مجموعه فعالیت های شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با توجه 
به تغییر اهداف و تمرکز بر حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی به شرح ذیل تدوین 

و در حال پیگیری میباشد: 
برنامه هاي کوتاه مدت 

-  ساماندهی شرکت های حوزه انرژی صندوق بازنشستگی کشوری
-  خروج از شرکت های غیرمرتبط

برنامه هاي میان مدت
-  به بهره برداری رسیدن پروژه اوره و آمونیاک صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان

-  رسیدن کارخانه صبا فوالد خلیج فارس به ظرفیت اسمی
Rubber /ABS تسریع و پیگیری جهت اتمام پروژه  -

-  پیگیری پروژه 5 میلیون تنی محصول فوالدی توسط شرکت صبافوالد خلیج فارس
برنامه هاي بلندمدت

-  شناســایی فرصــت هــای جذاب و پربــازده ســرمایه گــذاری و ورود به آن
-  سرمایه گذاری در حوزه های مکمل زنجیره ارزش الفین 
-  تمرکز در بازاریابی و فروش محصوالت شرکت های تابعه

-  ورود به حوزه احداث نیروگاه های تجدیدپذیر
-  ساماندهی و تعیین تکلیف برخی از شرکت های سرمایه پذیر



| پُرتیراژترین نشریه اقتصادی کشور | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  105 | شهریور   مــاه  1398

ش
خو

سر
قه 

دی
ص

                                 ؛ نماد دوام و استحکام                                                                                                                                          
    افزایش سرمایه صد در صدی مصوب مجمع گرفت

سیمان هرمزگان در سال رونق تولید با بهره گیری از موقعیت جغرافیایی برتر و مدیریت و 
بازاریابی مناسب و تغییر شیوه فروش از اعتباری به نقدی توانسته است نام خود را در زمره 
یکی از برترین شــرکت های تولید کننده و صادرکننده صنعت سیمان کشور ثبت نماید.

 باتوجه به دکترین تدوینی و ترسیمی دکتر مهدی باشتی شرکت سیمان هرمزگان با تکیه بر 
توانمندی و خالقیت کارکنان با مسئولیت و روزآمد کردن مستمر فن آوری، تولید محصول با 
کیفیت، ارتقای سالمت کارکنان، همت در رشد و تعالی جوامع محلی، با هدف افزایش بهره 
وری در کلیه فرآیندها، حفاظت از محیط زیست را حق الناس جامعه و نسل های آینده می داند.

مدیریــت ارشــد این شــرکت با اجرایــی کردن ایــن افزایــش ســرمایه صددرصدی 
و بــا درک نقــش بــی بدیل خــود در پشــتوانه توســعه و آبادانــی جنوب کشــور، با 
اســتفاده از مزیــت هــای موجــود در منطقــه ، درصدد اســت ضمن در نظــر گرفتن 
کلیــه الزامــات قانونی مرتبــط و با حفظ و توســعه بــازار داخلی، به عنــوان بزرگترین 
صادرکننده ســیمان به کشــورهای حاشــیه خلیج فارس و شــمال آفریقا تبدیل شود.

مجمع عمومی فوق العاده شــرکت سیمان هرمزگان)ســهامی عام( مورخ ۱۳98/۰5/۰7 
در محــل هتل بزرگ ارم ســالن نگین  تشــکیل گردیــد. در این مجمع کــه با 89/۴9 
درصــد از ســهامداران حقیقی و حقوقی، اعضــای هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس 
و اوراق بهــادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار شــد، ریاســت مجمــع برعهده آقای 
محمد جمالي حســن جاني بود که جنابان غزاله تیما و شــهرام بابالویــان  درمقام نظار 
اول و دوم و آقای حســن هراتي به عنوان دبیر مجمع انتخاب شــدند. در ادامه و با قرائت 
گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش ســرمایه توســط مدیرعامل محترم و 
پس از اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان با طنین صلوات خود 
ضمن تصویب افزایش ســرمایه شرکت به تغییر بند اساســنامه مربوطه رای مثبت دادند.

در این مجمع فوق العاده حسن هراتی معاون مالی و اقتصادی شرکت سیمان هرمزگان گزارش 

هیئت مدیره در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه را قرائت کرد و پس از آن مجمع به اتفاق آرا با 
افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه شرکت از محل آورده ی نقدی و مطالبات سهامداران موافقت نمود.
همچنین در ادامه اصالح مواردی از اساســنامه که مرتبط با سرمایه شرکت است و اصالح 
بندهای ماده ۱۴، ۱8 و ۲۰ اساســنامه جهت اجرای ابالغیه مورخ ۱۳98/۰۴/۲7 ســازمان 
بورس و اوراق بهادار نیز به تصویب ســهامداران حقیقی و نمایندگان ســهامداران حقوقی 
رســید. به گفته مرد شماره یک مالی شــرکت سال مالی گذشته نقطه عطفی در عملکرد 
شــرکت سیمان هرمزگان بود، به نحوی که توانست روند نزولی سال های گذشته را تغییر 
دهد و با کســب 5۳5 میلیارد ریال ســود عملیاتی، میزان ۲8۱ درصد بودجه اولیه خود را 
پوشش دهد که این درصد پوشش سود عملیاتی در صنعت سیمان نوعی رکورد محسوب 
می شود. این مدیریت پاکدست که حسابها و گزارشات وی مورد تایید حسابرس و بازرس 
قانونی قرار گرفته بود در حاشیه مجمع و پیرامون دریافت تندیس بلورین در نهمین دوره 
جایزه ملی مدیریت مالی ایران برای سیمان هرمزگان گفت : برگزاری جایزه ملی مدیریت 
مالی از ســال ۱۳89  بستر ســاز بهبود و ارتقاء سطح مدیریت مالی و اقتصادی در شرکت 
ها و سازمان ها ی شرکت کننده گردیده است، سازمان های شرکت کننده در این جایزه، 
ضمن ســنجش عملکرد مدیریت مالی خود سعی در بهبود و ارتقاء سیستم مدیریت مالی 
مطابق با اســتانداردهای جهانی و نیز استقرار سیستم های مدرن مدیریت مالی داشته اند.                                                        
شایان ذکر است ســیمان هرمزگان با سکانداری دکتر مهدی دشتی مدیرعامل توانمند و 
رزومه دار صنعت کانی کشورمان در سال ۱۳97با تولید ۱/955/۳۶7 تن کلینکر، توانست 
بیشــترین میزان تولید خود طی 5 سال گذشــته را به ثبت رسانیده و با فروش بیش از ۲ 
میلیون تن ســیمان و کلینکر موفق شد، بیشترین حجم فروش را در۳ سال اخیر گزارش 
نماید.  در مجموع در سال مالی گذشته شرکت سیمان هرمزگان با بازده 7۳ درصد سهام 
و نیز کســب ۱۲۲7 ریال سود به ازای هر سهم، توانست عملکرد بسیار درخشانی در میان 
شرکت های فعال بورسی در کشور داشته باشد که بالشک این افزایش سرمایه درکنار اصالح 
ســاختار مالی و تامین نقدینگی مورد نیاز مجموعه و با درایتی که در دکتر دشــتی و تیم 
مدیریت آگاه وی زبانزد است زمینه ساز رونق و توسعه بیش از بیش برای سیمان هرمزگان 
خواهد گردید .  به گفته مدیر شناخته شده صنعت کشورمان این افزایش سرمایه از محل 
مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و در جهت  تکمیل طرح افزایش ظرفیت تولید 
کلینکر و جبران مخارج ســرمایه ای طرح احداث آب شــیرین کن انجام خواهد پذیرفت.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت سیمان هرمزگان)سهامي عام(

در اجراي مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصالحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴7

۱- گــزارش توجیهی مورخ 5 بهمن ماه ۱۳97 هیات مدیره شــرکت ســیمان هرمزگان 
)ســهامي عــام( درخصــوص افزایش ســرمایه آن شــرکت از مبلغ 5۴۲ میلیــارد ریال 
بــه مبلــغ ۱/۰8۴ میلیارد ریال مشــتمل بــر صورت هــای مالی اطالعــات فرضی که 
توســط هیات مدیره شــرکت ارائه گردیده، طبق اســتاندارد حسابرســی »رسیدگی  به 
اطالعات مالی آتی« مورد مطالعه و بررســی این موسســه قرار گرفته اســت. مسئولیت 
گــزارش توجیهــی مزبور و مفروضــات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شــرکت اســت.

۲- گــزارش مزبــور در اجراي تبصــره ۲ مــاده ۱۶۱اصالحیه قانون تجــارت و با هدف 
توجیه افزایش ســرمایه شــرکت از محل مطالبات حال شده ســهامداران )و حسب مورد 
آورده نقــدی( در مهلت قانونی با رعایت مقررات قانونی مربوطه و حق تقدم ســهامداران 
تهیه شــده است. این گزارش توجیهی بر اســاس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی 
درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شــده اســت که انتظــار نمی رود لزوما به 
وقــوع بپیونــدد. در نتیجه، به اســتفاده کنندگان توجه داده می شــود کــه این گزارش 
توجیهی ممکن اســت برای هدفهایی جز هدف توصیف شــده در باال مناســب نباشــد.

مالحظات کلی

۳- دلیل اصلی عنوان شده در گزارش هیات مدیره تامین منابع مالی مورد نیاز به مبلغ 5۴۲ 
میلیارد ریال جهت طرح توســعه »افزایش ظرفیت اسمی تولید کلینکر« و بخش کوچکی 
جهت مخارج ســرمایه ای برای تکمیل و اتمام طرح احداث آب شــیرین کن می باشــد.
۴- بخشی از مستندات برآورد مخارج برای طرح توسعه واحد کلینکر به مبلغ ۳/89۲/5۰۰ 
یورو معادل ۳۶9/787 میلیون ریال براساس استعالم های اخذ شده از شرکت های خارجی 
)بعضا در ســنوات قبل( و الباقی مخارج به مبلغ ۱7۳ میلیارد ریال براســاس گزارش های 
کارشناســان داخلی شــرکت بآورد گردیده و توسط شخص مســتقل تایید نشده است.
5- مبانــی مورد اســتفاده درخصوص نرخ های فروش محصول کلینکر، تســعیر ارز )نرخ 
های نیمائی(، اجزاء بهای تمام شــده و ســایر هزینه ها براساس شــرایط فعلی اقتصادی 
برآورد گردیه اســت. به عالوه محاســبات به عمل آمده با نرخ هزینه سرمایه ۲5 درصد در 
نظر گرفته شــده اســت که در عمل ممکن اســت تحقق نیابد. با توجه به شرایط موجود 
بدیهی اســت هرگونه تغییــر در مبانی و پارامترهای مورد اســتفاده و تغییر در شــرایط 
اقتصــادی منجــر به تغییر دربرآوردهای انجام شــده و نتایج پیش بینی ها خواهد شــد.
۶- براســاس رســیدگي به شــواهد پشــتوانه مفروضات و با در نظــر گرفتن مالحظات 
منــدرج در بندهــای )۴ و 5( بــاال، این موسســه به مــواردی برخورد نکرده اســت که 
متقاعد شــود مفروضات مزبــور، مبنایي معقول براي تهیه گــزارش توجیهي فراهم نمي 
کنــد. به عالوه، بــه نظر این موسســه گزارش توجیهی یاد شــده براســاس مفروضات 
بــه گونــه ای مناســب تهیــه و طبق اســتانداردهای حســابداری ارائه شــده اســت.
7- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شــده طبق مفروضات ذهني توصیف شده در باال رخ 
دهد، نتایج واقعي احتماال متفاوت با پیش بیني ها خواهد بود. زیرا رویدادهاي پیش بیني 
شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شرکت سیمان هرمزگان )سهامی عام( از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به 

شرح زیر می باشد:
۱- سرمایه گذاری در طرح توسعه افزایش ظرفیت اسمی تولید کلینکر از ۱/8۰۰/۰۰۰ تن 

به ۲/۱۳۰/۰۰۰ تن در سال.
۲- جبران مخارج سرمایه ای طرح احداث آب شیرن کن

برنامه های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه
شــرکت با فــرض عدم انجــام افزایــش ســرمایه، نقدینگی ایجاد شــده طــی دوره را 
مــی بایســت در راســتای پرداخــت بخشــی از مطالبات حال شــده صاحبان ســهام 
مصــرف کند و به تبــع ان کاهش ســودآوری در ســنوات آتی را تجربــه خواهد نمود.
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بیمه سامان : تدبیر امروز،رفاه فردا
اکوسیستمی بی همتا در صنعت بیمه کشور

لج
 خ
دی

مه

مجمع عمومی عادی ســالیانه شرکت  بیمه سامان )سهامی عام( مورخ ۱۳98/۰۴/۲7 در 
محل هتل ســیمرغ  تشکیل گردید. در این مجمع که با حضور 78/۶7 درصد سهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای  محمد ضرابیه بود، که جنابان 
قاسم ســرخوش و مهدي کاظمي اسفه در مقام نظار اول و دوم و آقای  فرهاد معزي  به 
عنــوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند. درادامه با قرائت گــزارش هیات مدیره به مجمع 
مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال مالــی منتهی به ۱۳97/۱۲/۲9 
و پس از اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات 
خود ضمــن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده ۱۲9 با تقســیم 
ســود ۱۰۰ ریال به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند. بیمه ســامان در مجمع سال 
97 نیز ســود ســهام سال مالی 9۶ را به حساب ســهامداران حقیقی پرداخت کرده بود.

پیام هیأت مدیره 
با ظهور انقالب صنعتی چهارم و ورود فناوری های نوین در تمدن بشری که مسیر و سرعت 
توسعه هر صنعتی را دگرگون خواهد کرد و اقتصاد کشور ما نیز مستعد انطباق سریع با این 
پدیده جدید اســت. با توجه به اینکه جمعیت جوانان تحصیلکرده در کشور ما در مقایسه 
با سایر کشــورهای منطقه بیشتر هســتند، این فرصت برای اقتصاد کشورمان مهیاست 
تــا بتواند از فوائد انقالب صنعتی چهــارم به خوبی بهره برداری نمایــد و با بهره گیری 

از کســب و کارهای کوچک و متوســط که مبتنی بر 
فناوری بوده و توسط جوانان متخصص ایرانی با سرمایه 
های خانوادگی و شخصی ایجاد شده اند، مسیر توسعه 
اقتصادی را میان بر زده و رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی 
را که شایسته ایران و ایرانی است زودتر محقق نماید.

صنعــت بیمه کشــور ما نیــز در حال تغییر اســت 
و ایــن تغییــر خواســته یا ناخواســته باعــث ایجاد 
فرصت هــا و چالش هایی برای ما خواهد شــد، که اگر 
اکوسیســتم الزم برای پرورش استعدادها، بارورسازی 
فرصت هــا و تکمیل زنجیــره ارزش مهیا باشــد، به 
امید خدا شــاهد جهش ضریب نفوذ بیمه در کشــور 
به میزان 7 درصد در راســتای اهداف برنامه ششــم 

توســعه و گســترش چتر حمایتی بیمه در میان اقشــار مختلف جامعــه خواهیم بود.
ما در بیمه ســامان برنامه ریزی کرده ایم تا بتوانیــم با این تحوالت نه تنها در پایه گذاری 
اکوسیستم بیمه دیجیتال در کشور نقش آفرینی کنیم، بلکه مدل کسب و کار بیمه سامان 
را نیز تغییر دهیم. در ســالی که گذشت در گروه بیمه سامان برای طراحی اکوسیستم و 
مدل کسب و کار جدید تحقیق و اقدام شد و نتایج آن خود را در قالب عرضه الکترونیکی 
بیمه در رشــته های مختلــف، کارخانه نوآوری، همکاری نزدیک با شــرکت های دانش 
بنیان در حوزه هایی مانند IoT، Telematics، Blockchain و غیره نشــان می دهد. 
بنابراین گزارش این تغییرات به ســازمان کمک می کنند تا به بیمه گری تبدیل شود که 
مردم کشــورمان بتوانند به سهولت به آن دسترسی داشــته باشند و محصول مورد نیاز 
خــود را به قیمت مطلــوب تأمین کنند. در عین حال هدف بیمه ســامان تبدیل از یک 
شــرکت به یک پلتفرم، اکوسیســتمی در صنعت بیمه و در محیط کســب و کار، ایجاد 
کنیم که بتواند زیرســاخت جهش اقتصادی، ایجاد شــغل و میانبر توســعه کشور باشد. 

عملكرد بیمه سامان در سال 1397
حق بیمه تولیدی: بیمه ســامان در ســال ۱۳97 با رشد 5۳ درصدی نسبت به سال قبل 
به مبلغ ۱۰/۱۶9 میلیارد ریال حق بیمه تولید کرد، که در مقایســه با رشــد متوسط ۲5 
درصدی بازار بیمه کشــور، از وضعیت مناســبی برخوردار است. تحقق رشد 5۳ درصدی 
بیمه ســامان که دو برابر رشد متوســط کل بازار بیمه کشور است، حاصل تغییر نگرش 
شــرکت و تبدیل آن از یک پلتفرم به اکوسیســتمی در صنعت بیمه و در محیط کسب 
و کار اســت که موجب جهش زیرســاخت اقتصادی و اشــتغال را فراهــم خواهد آورد. 
آنچه در ترکیب پرتفوی بیمه ســامان قابل تامل اســت، سهم بیمه های زندگی است به 
طوریکه ۳۴ درصد از پرتفوی بیمه ســامان را بیمه های زندگی تشــکیل می دهند و ۳۶ 
درصد از آن را بیمه های درمان تکمیلی، ورود بیمه ســامان به خانواده این بار از دیدگاه 
بیمه های درمان صورت گرفته و این موضوع، خود نشــان دهنده تمرکز این شــرکت بر 
کیفیت معیشــتی خانواده های ایرانی اســت. مزیت دیگر پرتفوی این شرکت سهم بیمه 
شــخص ثالث است که این امر نشــان می دهد شبکه فروش بیمه سامان با درک درست 

از تحوالت شــرکت به جای جذب نقدینگی آســان شخص ثالث در تالش جذب پرتفوی 
بیمه های عمر از طریق فروش بیمه نامه های خرد به اقشــار مختلف خانواده ها هستند.
ترکیب پرتوی بیمه سامان نشان می دهد در کنار 7۰ درصد سهم بیمه های اشخاص ۲۳ 
درصد به صورت همگون بین رشته های مسئولیت ، باربری، آتش سوزی، بدنه اتومبیل و سایر 
که شامل حوادث، پول، کشتی، هواپیما، مهندسی و نفت و انرژی است تقسیم شده است.
آمارهــای منتشــره در ســالنامه بیمــه مرکــزی ایران نشــان می دهد ، ســهم حق 
بیمــه هــای مســتقیم در بیمه ســامان طــی ســال 9۶، ۳۴/۴ درصــد و بیمه های 
غیرمســتقیم توســط شــبکه فروش تولید می شــود. ۶5/۶ درصد اســت. رشد بیمه 
هــای مســتقیم در دوره فــوق ۲5 و رشــد غیــر مســتقیم ۳۴ درصــد بوده اســت.
نگاهی به آمارهای بیمه مرکزی از تعداد بیمه نام های صادره نشان می دهدکه تعداد بیمه 
نامه های صادره توسط بیمه سامان در سال 9۶ نسبت به سال 95 بیش از ۳۱ درصد رشد 
داشته به طوریکه تعداد بیمه نامه ها از یک میلیون و ۲۴۲ هزار و ۶۶۰ فقره به یک میلیون 
و ۶۳۴ هزار و ۶۰5 فقره بیمه نامه رسیده است که نزدیک ۳ درصد بازار را تشکیل می دهد.

خسارت های پرداختی :
ســازمان دهی حوزه عملیات و شعب و سرپرســتی ها یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در 
جریان این رشــد به شمار می رود. بیمه سامان در سال گذشته همچنین یک میلیون و 
۲8۰ هزار پرونده خسارت را بررسی و ۴5۰ میلیارد تومان خسارت نیز پرداخت کرده است.

توانگری مالی: 
براســاس گزارش بیمه مرکزی، توانگــری مالی بیمه 
ســامان در ســال 9۶، معادل ۱۳۲ درصد و سطح یک 
بود که در ســال ۱۳97 در سطح یک باقی مانده است. 
این در حالی است که شرکت برنامه دارد توانگری مالی 
بیمه سامان را در پایان سال 98 به ۱8۰ درصد برساند.

در ســال ۱۳97 حوزه عملیات شــرکت سازماندهی 
مجدد شــد و با اســتقرار سرپرســتی های مناطق به 
عنــوان واحدهــای فنی و هدایت شــعب بــه عنوان 
متولیان گســترش فــروش از طریق نماینــدگان، در 
نظر اســت از ظرفیتهای اســتانی و تــوان نمایندگان 
نهایت بهــره بــرداری در جهت توســعه محصوالت 
و خدمات معمول شــود. در ســال 97 کشــور شــاهد افزایش هزینه های بهداشــت و 
درمان بوده و بیمه ســامان توانســته با پرداخت بیش از ۲,8۰۰ میلیارد ریال خســارت 
درمــان نه تنها نقش عملی در کاهش هزینه های مردم عزیز کشــورمان داشــته باشــد 
بلکه بــا مدیریت صحیح پرتفوی ریســک های بیمه ای، انضباط مالی و ســرمایه گذاری 
بهینه و به موقع منابع، در تأمین منافع ســایر ذینفعان شــرکت نیــز موفق عمل کند. 
قطعاً خیل عظیم مشــتریان بیمه های درمان گروهی، درمان خانواده، زندگی، تلفن های 
همراه، اتومبیل و غیره و ارائه خدمات بیمه ای و پوشش خسارت کافی و به موقع به ایشان، 
یکی از برنامه های اصلی برای دستیابی به اهداف افق ۱۴۰۰ شرکت خواهد بود. در عین 
حال همواره شــرکت بیمه ســامان در راســتای حفظ حقوق ذینفعان نسبت به استقرار 
حاکمیت شرکتی اهتمام ورزیده و در این جهت فراتر از الزامات قانونی خود عمل کرده است. 

درآمد سرمایه گذاری ها:
در حوزه ســرمایه گذاری، گروه بیمه سامان توانســت دارائی های شرکت را به حوزه های 
مختلف سرمایه گذاری از جمله بازار سرمایه، اوراق و ابزارهای مالی تخصیص دهد،و بازده 
بســیار مطلوبی به نسبت ریسک پذیرفته شده تأمین نماید. بخشی از دارایی های شرکت 
به سرمایه گذاری هایی تخصیص یافته که ارزش بازار آن به نسبت ارزش دفتری و قیمت 
تمام شده آنها در دفاتر شرکت با افزایش چشم گیر همراه بوده که هیأت مدیره شرکت این 
منابع را به عنوان سرمایه گذاری های بلند مدت و پشتوانه تداوم رشد و سودآوری مجموعه 
در نظر گرفته است.به طوریکه درآمد سرمایه گذاری ها به بهای تمام شده سرمایه گذاری 
ها اعم از سپرده های بانکی  - صندوق سرمایه گذاری مشترک و سهام در سال 97 نسبت 
به ســال قبل از ان ۲۱ درصد رشد دارد. همچنین نســبت سرمایه گذاری در بیمه های 
زندگی در سال مالی 97 نسبت به سال قبل از آن در دوره یاد شده ۱۴ درصد رشد دارد.

عایدی سهامداران:  
در ســال مالی منتهی به اسفند ۱۳97 بیمه سامان از مبلغ ۶۴8 میلیارد ریال سود قابل 
تخصیص پس از کسر اندوخته های قانونی و سرمایه ای، تقسیم مبلغ ۱5۰ میلیارد ریال 
)به ازای هر سهم ۱۰۰ ریال( توسط مجمع تصویب و الباقی بعنوان سود انباشته لحاظ شد.
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نشسته بر بام سود آوری و ارزش آفرینی
تقسیم سود دوبرابری در تاصیکو نسبت به سال قبل                                                         

مجمع عمومی عادی ســالیانه شرکت  سرمایه گذاري صدر تامین )سهامی عام( 
مورخ ۱۳98/۰5/۳۱ در محل مجموعه فرهنگي ورزشــي تالش تشکیل گردید. 
در ایــن مجمــع که با حضــور 9۱/۴9 درصد ســهامداران حقیقــی و حقوقی 
، اعضــاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهــده آقای بهروز خالق ویردي 
بود، که جنابان محمد حســین ملک و ســلمان خادم الملــه در مقام نظار اول 
و دوم و آقــای غالمرضا ســلیماني به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامــه با قرائــت گزارش هیات مدیــره به مجمع مربوط به اهــم فعالیتهای 
صــورت پذیرفتــه در طی ســال مالــی منتهــی بــه ۱۳98/۰۲/۳۱ و پس از 
اســتماع گــزارش حســابرس و بــازرس قانونی، مجمع نشــینان بــا طنین 
صلــوات خود ضمن  تصویــب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 
۱۲9 با تقســیم ســود ۴5۰ ریال به ازای هر ســهم به کار خــود پایان دادند.

دکتر غالمرضا ســلیمانی مدیرعامل سرمایه گذاری صدرتامین در گزارش جامع 
به مجمع نشینان با ارائه عملکرد سال مالی منتهی 
به اردیبهشت 98 از تحقق 5 هزار و 9۲۴ میلیارد و 
5۱۱ میلیون ریال سود خالص در صورت های مالی 
شرکت خبر داد که این رقم در صورت های تلفیقی 
گروه بالغ بر ۱۱ هزار و 88۴ میلیارد و 55۱ میلیون 
ریال بود. بر این اســاس سود محقق شده هر سهم 
براساس سود تلفیقی 55۰ ریال و برای شرکت اصلی 
۲9۶ ریال بوده است. این مدیر ارزشمند و رزومه دار 
کشورمان در ادامه با اشاره به عملکرد ۳ ماهه امسال 
در شــرکت های زیر مجموعه تاکید کرد: »تاصیکو« 
در ۱۲ شــرکت دارای ســهام مدیریتــی و در ۱۳ 

شرکت ســهام غیرمدیریتی دارد که بیشتر آنها در سال جاری عملکرد مناسبی 
داشته اند که موجب شده سود خالص »تاصیکو« در دوره سه ماه امسال با ۲۴۲ 
درصد افزایش همراه باشــد و در دوره سه ماهه توانســتیم ۳۶ درصد ازبودجه 
پیش بینی شــده را محقق کنیم. دکتر ســلیمانی با تاکید بر اینکه در راستای 
سیاست گذاری های شستا، در ۶ ماهه عملکرد بهتری را شاهد خواهیم بود، ادامه 
داد: برنامه ما در شــرکت هایی که ســهام غیرمدیریتی داریم ارتقا و بهینه سازی 
پرتفو است و در شرکت هایی که سهام مدیریتی داریم به دنبال افزایش بهره وری 
و شفافیت برای رسیدن به عملکرد و سودآوری باالتر هستیم. مدیرعامل توانمند 
صدرتامین از عرضه دو شرکت زغال ســنگ پرورده طبس و صنایع سرام آرا در 
بازار ســرمایه خبر داد که براســاس برنامه ریزی ها تا آذرماه محقق خواهد شد.
دکتر سلیمانی در ادامه در پاسخ به سواالت سهامداران درخصوص قیمت گذاری 
محصوالت شــرکت معدنی امــالح گفت: مطابق ضوابــط وزارت صمت در این 
خصــوص عمل کرده و بــا رایزنی های صورت گرفته توانســتیم اولین محموله 

از محصــوالت معدنی امالح را دربــورس کاال عرضه کنیم تا بــا روند مالیمی 
قیمت هــا را به قیمت واقعی برســانیم اما در عین حال باید بــرای تنظیم بازار 
مطابق دســتورالعمل های نرخ گــذاری هم عمل کنیم. این در حالی اســت که 
برنامــه ما این اســت که با افزایش ظرفیــت تولید بتوانیم بخــش صادراتی را 
تقویــت کرده و محصوالت را با قیمت های جهانــی در این بازار ها عرضه کنیم.
ایــن مدیر مدبــر درخصوص طرح کاشــی الوند نیــز گفت: در این شــرکت 
پــروژه اصــالح و بهبــود در خــط تولیــد انجام شــده و با توجه به کشــش 
بــازار کاشــی های بــا ابعــاد بــزرگ تولیــد شــده که هــم در بــازار داخل 
طرفــدار دارد و هــم بــرای بازار هــای صادراتی در حــال بازاریابی هســتیم.

دکتر سلیمانی همچنین در ادامه درخصوص طرح معدن طال در کردستان نیز با 
اشاره به موضوعات زیست محیطی پروژه گفت: به دلیل شیب زیادی که محل این 
معدن دارد و مخاطراتی که ممکن اســت در عملیات فرآوری وجود داشته باشد 
رایزنی های ما با ســازمان محیط زیســت ادامه دارد و امیدواریم که با تکنولوژی 
طراحی شده و اطمینان از کاهش مخاطرات احتمالی 
مجوزهــای الزم را دریافت کنیم. ضمن اینکه پروژه 
جایگزین در قالب یک شــرکت دانش بنیان تعریف 
شــده و در صورتی که نتوانیم بــرای این معدن که 
ظرفیتی حدود ۱7 تن پیش بینی شده مجوز بگیریم 
طرح شــرکت دانش بنیــان را آغــاز خواهیم کرد.
به گفته مدیر پاکدســت کشــورمان پروژه شرکت 
خاک چینــی ایران با کنسرســیوم ماشــین آالت 
داخلــی در حال انجام اســت و در خردادماه 99 به 
بهره برداری خواهد رســید؛ این در حالی اســت که 
صادرات این شــرکت و شناسایی بازار های جدید در 
شرایط خوبی است و 7۰ درصد برنامه سال 98 خود را محقق کرده است. بهروز 
خالــق، رئیس مجمع نیز در ادامه با اشــاره به اینکه »تاصیکو« یکی از ســهام 
ارزشــمند در پرتفوی شستا است، گفت: از طریق صبا تامین فرآیند بازارگردانی 
در »تاصیکو« در گذر زمان تقویت خواهد شد اما در نهایت عرضه و تقاضا قیمت 
سهم را تعیین می کند؛ ضمن اینکه برنامه اصالح پرتفوی »تاصیکو« را در دستور 
کارداریــم تا بتوانیم با خروج از برخی شــرکت ها در صنایــع پربازده تر متمرکز 
شــویم. وی همچنین با بیان اینکه افزایش ســرمایه در ۴ شرکت زیرمجموعه 
تاصیکو در جریان اســت، گفت: برای تعیین تکلیف مطالبات در بخشی از سهام 
زیرمجموعه برنامه افزایش ســرمایه در این شــرکت ها را دنبال می کنیم؛ ضمن 
اینکــه گزارش توجیهی افزایش ســرمایه در »تاصیکو« در حال تهیه اســت و 
اگر به جمع  بندی برسیم، افزایش ســرمایه صدرتامین هم پیگیری خواهد شد. 
در پایان مجمع با وجود پیشــنهاد تقســیم ۲۰۰ ریالی از ســوی هیات مدیره، 
اما مجمع با موافقت اکثریت ســهامداران ۴5۰ ریال ســود نقدی تقسیم کرد.
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یکی  از نقاط قوت پررنگ این مجموعه خوشنام کشوری اعضای هیئت مدیره ی 
برجسته آن از نظر تخصص و توان عملی میباشد که این چیدمان و تجلي حضور افراد 
موفق در اتاق فکر تاصیکو باعث شده است  بهترین ثمرات را از خرد جمعي داشته باشیم.

اجــازه میخواهیــم در پایــان گــزارش از حرمــت نهــی مدیــران ارشــد 
مجموعــه بــه اصحــاب جرایــد و مــودت مدیــر فهیــم و دلســوز روابــط 
عمومــی که بــه گرمی پذیــرای خبرنــگاران بــوده و درتهیــه و تنظیم این 
گــزارش ما را یــاری رســاندند کمال قدردانی و تشــکر را داشــته باشــیم. 

پیام هیات مدیره 
شرکت سرمایه گذاری صدرتامین )سهامی عام( ماموریت خود را ارزش آفرینی 
بــرای کلیه ذینفعان و ارتقاء ارزش بلندمدت دارایی ســهامداران از طریق اداره 
شــرکتها و رویکرد به ســهامداری در حوزه های تخصصی صنایع معدنی، فلزی 
و غیرفلزی، از طریق ایجاد، مالک شــدن و اداره شرکتهای دارای پتانسیل قوی 
در خلق ارزش در حوزه پی جویی، شناسایی، اکتشاف، استخراج و فرآوری کانی 
های فلزی و غیر فلزی و صنایع وابسته با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش و زنجیره 
تامین و ایجاد قابلیت فنی و اجرایی در زمینه های فعالیت در فوالد، طال، مس و 
... ، تنوع پذیری منابع مالی، اجرای پروژه های جدید، توانایی فعالیت و مشارکت 
داخلی و بین المللی در اجرای طرح های توســعه، هوشمندسازی کسب و کار، 
همراه با مســوولیت پذیری و پاسخگویی، شــفافیت در ارائه اطالعات با رعایت 
حفاظت و صیانت از آن، صحت، دقت، کفایت، جامعیت و سرعت در تولید و ارائه 
داده ها و اطالعات، رضایت ذی نفعان کلیدی، اصلی درونی و برونی، پایبندی به 
مسوولیت های اجتماعی، شایسته سالری و پایبندی به اخالقی حرفه ای، تصمیم 
ســازی و تصمیم گیری موثر و کارآمد با رویکــرد ایجاد دانش، نوآوری، افزایش 
بهره وری، کارآیی و زمینه ســازی شرایط توسعه پایدار را مد نظر داده است. در 
همین راســتا برنامه ریزی شده اســت تا هلدینگ صدرتامین در صنایع معدنی 
و فلزی در طی 5 ســال آتی )۱۳98 الی ۱۴۰۲ (با رصد شــرایط داخلی و بین 
المللی و فرصت یابی در زمان پســا تحریم و جلب مشارکت صاحبان و متولیان 
معتبر بین المللی نســبت به امر ســرمایه گذاری اقدام مناسب و مطلوب نماید.

چشم انداز
 پیــش رو در صنایــع معدنی، فلــزی و غیر فلــزی با دسترســی حداقل ۱5 
درصــد بــازار رده اول و دوم فــوالد، رده اول و دوم مــس، رده اول طــال، رده 
اول و دوم ذغالســنگ، باریــت و ســرب و روی، اکســید منیزیــم، کائولــن، 
ســولفات ســدیم، ســولفات پتاســیم و عناصر کمیــاب با رویکــرد تکمیل 
زنجیــره ارزش و زنجیــره تامیــن در طی 5 ســال آتی )۱۳98 الــی ۱۴۰۲ (

ماموریت 
شرکت سرمایه گذاری صدرتامین )سهامی عام( ماموریت خود را ارزش آفرینی 
بــرای کلیه ذینفعان و ارتقاء ارزش بلندمدت دارایی ســهامداران از طریق اداره 
شــرکتها و رویکرد به ســهامداری در حوزه های تخصصی صنایع معدنی، فلزی 
و غیرفلزی، از طریق ایجاد، مالک شــدن و اداره شرکتهای دارای پتانسیل قوی 
در خلق ارزش در حوزه پی جویی، شناسایی، اکتشاف، استخراج و فرآوری کانی 
های فلزی و غیر فلزی و صنایع وابسته با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش و زنجیره 
تامین و ایجاد قابلیت فنی و اجرایی در زمینه های فعالیت در فوالد، طال، مس و 
... ، تنوع پذیری منابع مالی، اجرای پروژه های جدید، توانایی فعالیت و مشارکت 
داخلی و بین المللی در اجرای طرح- های توســعه، هوشمندسازی کسب و کار، 
تصمیم ســازی و تصمیم گیری موثر و کارآمد بــا رویکرد ایجاد دانش، نوآوری، 
افزایش بهره وری، کارآیی و زمینه سازی شرایط توسعه پایدار را مد نظر داده است.

ارزشهای محوری هلدینگ
قابلیت محــوری موجود که در آینده هم می تواند مزیــت رقابتی ایجاد نماید:

- فرصت یابی اقتصادی و سرمایه گذاری
- سرمایه انسانی شایسته و کارآمد

- راهبری موثر شرکتی و مدیریت کارآمد
- توانایی گسترش فعالیت در عرصه های ملی و بین المللی

عوامل کلیدی موفقیت
- حضور در ساختار مالکیتی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا)

- وجود سرمایه انسانی متخصص در عرصه مدیریت و راهبردی هولدینگ
- وجود نظام مناسب و موثر تصمیم گیری های راهبردی در مجموعه فعالیت های شرکت

برنامه های آتی هلدینگ
 یکی از موارد مهم و اساســی در هلدینــگ صدر تامین، موضوع اهتمام ویژه به 
مســوولیت اجتماعی و اجرای برنامه های اساســی در این حوزه است. بر همین 
اســاس برخی از مهم ترین اقدامات اجرایی در این بخش در زیر ارائه شده است:

- همکاری مشترک استراتژیک با سرمایه گذاران فعال در حوزه معدن وصنایع مرتبط 
از طریق خرید. سهام، تاسیس شرکتهای مشترک و اجرای پروژه های مشترک.

- سرمایه گذاری در حوزه های فوالد، مس و طال با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش.
- مشارکت درون گروهی)هم افزایی( در گروه تامین.

-  مدیریت پرتفوی ســرمایه گذاری از طریق خرید و یا فروش ســهام شرکتها 
)ساماندهی سهام(

-  تقویت توان مالی شرکتها با استفاده از روشهای مختلف تامین مالی.
- عرضه شرکت شرکتهای سرام آرا و زغال سنگ پروده طبس در بورس.

-  رصد فرصت های موجود در داخل کشور در عرصه های فن آوری و نوآوری.
.Up Start تاسیس شرکت های -

- شناسائی فرصت های حضور در زنجیره تامین حوزه های تخصصی فوالد، مس 
و طال در عرصه ملی و بین المللی.

- بکارگیری از امکانات موجود در مناطق آزاد تجاری کشور.
-افزایش قابلیت های رقابت پذیری بین المللی.

- برنامه افزایش تولید، افزایش بهره وری و کاهش هزینه با هدف بهینه ســازی 
قیمت تمام شده محصوالت در شرکتهای تابعه.

- برنامه توسعه و تنوع پذیری محصوالت در شرکتهای تابعه.

- برنامه توسعه بازارهای داخلی وخارجی در شرکتهای تابعه.
- راهبری بهینه ســازی و بــروزآوری تکنولوژی در شــرکتهای تابعه از طریق 

همکاری مشترک با شرکتهای صاحب دانش و تکنولوژی روز.
- توسعه و ایجاد واحد تحقیق و پژوهش.

راهبردهای هلدینگ 
با عنایت به توسعه فعالیتهای شرکت سرمایه گذاری صدر تامین در بخش صنایع 
معدنی، جهت گیری های اصلی همچون حفظ و ارتقاء، توانمندسازی و توسعه ای 
در ارائه راهبردها در نظر گرفته شده است. از آنجائی که مقرر است شرکت به صورت 
تخصصی در فعالیتهای بخش معدن و صنایع معدنی حضور داشته باشد، در نظر 
دارد طی برنامه 5 ساله، زنجیره ارزش فعالیت های خویش را تکمیل نماید. بر همین 
اساس راهبردهای اصلی شرکت در هفت رویکرد بازنگری شده زیر، ارائه شده است
-  ارتقاء و بهینه سازی سبد سرمایه گذاری )فعلی( با تاکید بر توان خلق ارزش

- گسترش نوآوری و نفوذ فن آوری های نوین 
-ارتقاء توانایی حضور موثر، مستمر و کارآمد در تولید و تجارت 

- توســعه ســرمایه گذاری در حوزه های جذاب صنعت و معــدن )در مقیاس 
مناسب(

- ارتقــاء بازدهــی با بهره گیــری از توســعه زنجیــره ارزش و ابزارهای مالی
- ارتقاء بهره وری و افزایش سطح پایداری

-ارتقاء توانمندی ها
درباره صدر تامین

شرکت سرمایه  گذاری صدرتأمین در سال ۱۳78 ، با سرمایه ثبتی  یک میلیارد 
ریال  ، تحت پوشــش شرکت سرمایه  گذاری تامین اجتماعی )شستا( به عنوان 
یکی از هلدینگ های تخصصی در حوزه صنایع کاشی وسرامیک در قالب سهامی 
خاص تاسیس شد. در سال ۱۳87 و با توجه به سند چشم  انداز شرکت سرمایه  
گذاری تامین اجتماعی )شستا( ، جهت  گیری جدیدی برای هلدینگ صدرتامین 
تعییــن  و ورود به حوزه صنعت کانی های فلزی و غیرفلزی در دســتور کار این 
هلدینگ قرار گرفت. صنایع معدنی در کنار پتروشــیمی  جز صنایع استراتژیک 
کشــور محسوب می شــود و به دلیل مزیت نســبی ایران و میزان ذخایر قابل 
توجه کشــور ، این صنعت در دســته ی صنایع برتر و پیشــرو در اقتصاد ملی 
می باشــد. معدن و صنایع وابسته به آن حاشــیه سود بسیار مناسبی نسبت به 
ســایر صنایع دارد و تداوم رشد آن همواره در ایران و جهان قابل مالحظه است.
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زمزمه ها و صحبت های ســهامداران حاضر در ســال پژوهشــکده صنعت نفت 
تاییــدی بود بر خبرهای مثبت پیشــین مخابره شــده از مجموعــه که همه و 
همه نشــان از ان داشــت که ناخدای مجموعه و مدیران کاربلد او خوب کشتی 
را به ســاحل آرامش و ســود دهی مستمر رهنمون ســاخته اند. بقول سهامدار 
خــوش ذوقی این ناخدای کشــتی با خدمه ای متخصص صنعت پتروشــیمی 
را بــه جزیره گنج می برند. و براســتی که از جناب دکتر اشــرف زاده که از به 
نامــان و بزرگان مدیریت و صنعت کشــور اســت تا بچه های خــوب اداری و 
ســهام و روابط عمومی پاسخگو تا تالشــگران گمنام در پاالیشگاه و پتروشیمی 
هــا همــه خدوم و دلســوز برای اعتــالی نام پــرآوازه ایــران و ارزش آفرینی 
دوچنــدان مجموعــه جهادگونه خدمت مــی کنند که خدایشــان قوت دهد. 
مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه شــرکت گــروه پتروشــیمي ســرمایه 
مرکــز  محــل  در  تاریــخ 98/۰5/۲۰  در  )ســهامی عام(  ایرانیــان  گــذاري 
همایــش هــاي بیــن المللــي پژوهشــکده صنعــت نفــت تشــکیل شــد. 
در این مجمع که با حضور 89/۱5 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء 
هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی 
برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای افشار سرکانیان بود، که جنابان حمید 
قهاري و مرتضي رحیمیان ســراي در مقام نظار اول و دوم و آقای کریم بروفرد 

به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند. درادامه 
بــا قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
بــه اهم فعالیتهــای صورت پذیرفتــه در طی 
ســال مالی منتهی به ۱۳98/۰۲/۳۱ و پس از 
اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشــینان با طنین صلــوات خود ضمن  
تصویــب صورتهــای مالی و تنفیــذ معامالت 
مشــمول ماده ۱۲9 با تقسیم سود ۱5۰ ریالی 
به ازای هر ســهم بــه کار خود پایــان دادند.

مهندس رســول اشــرف زاده مدیرعامل خوش فکر شــرکت گروه پتروشیمی 
ســرمایه گذاری ایرانیــان در فرازی از گزارش جامع خود به مجمع نشــینان با 
ارائه توضیحاتی پیرامون اهم فعالیت ها و دستاوردهای مجموعه پرافتخار پترول 
در ســال مالی مورد گزارش گفت علی رغم شــرایط تحریــم و جنگ اقتصادی 
و کارشــکنی ها توانســتیم موفق و رو به جلو حرکت کــرده و در هر دو زمینه 
سودآفرینی و توسعه فعالیت ها اقدامات بسیار چشمگیری داشته باشیم. به گفته 
مدیرعامل از ســال 98 دو واحد الفین و SRU پتروشیمی ایالم، کود شیمیایی 
اوره لردگان و واحد ســولفات پتاســیم ارومیه به بهره برداری می رســند که به 
دلیل جامعیت این دو پروژه، ســودآوری قابل توجهی عاید پترول خواهد شــد.

بنــا به اعالم این مدیر توانمند، در ســال مالی گذشــته باتوجه به ســودآوری 
زیرمجموعه هــای پتــرول، درآمــد هــر ســهم این شــرکت با رشــد ۱۱5 
درصــدی روبرو شــد که رکورد جدیدی برای شــرکت محســوب می شــود.

مهنــدس اشــرف زاده همچنیــن ادامه داد:تا پایان ســال مالی 98 ســهام دو  
شــرکت پتروشــیمی ایالم و ارومیه در بورس اوراق بهادار عرضه خواهند شــد.

در ادامه مدیرعامل شــرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان توضیحات 
مبسوطی پیرامون دیدگاه های سرمایه گذاری مدیریت ارائه داشت و از واگذاری سهام 
شرکت های مشخص شده خبر دادو گفت: بهینه سازی پرتفوی پترول با واگذاری 
سهام شرکت های کم بازده و پُرریسک در دستور کار هیات مدیره پترول قرار دارد.

نایب رئیس هیات مدیره شــرکت همچنین پیرامون اصالح ساختار مالی شرکت 
نیــز اضافه کرد: پترول تصمیم دارد تا با واگذاری بخشــی از ســهام شــرکت 
پتروشــیمی دهدشت، بروجن و گچساران، بخشــی از بدهی های ارزی خود به 
هلدینگ خلیج فارس تسویه کند. مدیر خوش فکر صنعت پتروشیمی کشورمان 
همچنین اظهار داشــت: شرکت در نظر دارد تا با انتشــار اوراق مشارکت، اوراق 
صکوک و ســلف به تامین مالی پروژه های در دست اجرا شتاب بیشتری بخشد.

خبر مسرت بخش دیگر اعالمی این مدیر کاردان اعالن این نکته بود که مجتمع 
پتروشــیمی لردگان تا امروز 9۶ درصد پیشــرفت فیزیکی دارد و قطعا در سال 
98 لردگان به فهرســت تولید صنعت پتروشیمی ایران عزیزمان اضافه می شود
شــایان ذکر است ســرمایه ثبت شده اولیه شــرکت ســرمایه گذاری ایرانیان 
)پتــرول( مبلــغ ۱۰۰ میلیــون ریــال بــوده کــه پــس از افزایش ســرمایه 
طــی دو مرحلــه بــه مبلــغ ۲۰/۰۰۰میلیــارد ریــال افزایش یافته اســت .

در حال حاضر با تغییرات ایجاد شــده در مبلغ ســرمایه و ترکیب ســهامداران 
،شــرکت پتروشــیمی خلیج فارس به همراه شــرکت ســرمایه گذاری مدبران 
اقتصاد ،پتروشــیمی مبین و مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان با 
مالکیت 77،5۶ در صد از ســهام این شرکت ،سهامدار اصلی شرکت می باشد .
موضوع فعالیت شــرکت مطابق ماده ۳ اساسنامه سرمایه گذاری در سهام، سهم 
الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا 
سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب 
انتفاع و کنترل عملیــات یا نفوذ قابل مالحظه 
در شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر، به 
طوری که شــرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه 
پذیــر )اعم از ایرانــی یا خارجی ( می باشــد.
در راســتای خصوصی ســازی و اجــرای اصل 
۴۴ قانــون اساســی و به منظور پاســخگویی 
بــه نیازهــای توســعه ســرمایه گــذاری در 
صنایع پتروشــیمی، ســرمایه گذاری ایرانیان در ســال ۱۳89 تأسیس گردید.

- استفاده از مزیت های اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی
- توسعه بنگاه داری اقتصادی به شیوه ای نوین

- استفاده از مزیت های بازار سرمایه در تأمین منابع مالی
- ایجاد انگیزه الزم برای هدایت منابع مالی به بازار سرمایه

- استفاده از مدیریت توانمند بخش خصوصی در اجرای پروژه های صنعتی
 توانایــی مدیریت فروش محصوالت پتروشــیمی در بازارهــای بین المللی و با 

استفاده از پتانسیل های بازرگانی موجود
پیام هیات مدیره

یا راهی خواهیم ساخت یا راهی خواهیم یافت
به لطف خداوند منان، همراه با شما سروران ارجمند، گردهم آمدیم تا نتایج تالش 
و فعالیت های یک ساله مدیران و کارکنان شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری 
ایرانیان را در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام، تقد یم حضورتان می 
نمائیم. هیات مدیره شــرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به عنوان 
امانتدار ســهامداران محترم، وظیفه خود می داند که از هیچ تالش و کوششــی 
جهت حراســت و ارتقای امانت واگذار شده دریغ نورزد. هیات مدیره در راستای 
تحقق این هدف و با اعتقادی را ســخ به ادامه روند پویایی و موفقیت شــرکت، 
در ســال مالی مورد گزارش، در جهت دســتیبابی به اهداف کمی و کیفی خود 

مجمع پترول گل کاشت
گزارش عالی عملکرد شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

پیشرو بودن در طرح های ملی و رونق تولید با مدیریت جهادی
تقسیم سود 150 ریالی به ازای هر سهم

24
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تالش نموده و از کلیه امکانات و توانمندی های موجود به نحو شایسته استفاده 
کرده تا تاثیرگذاری تغییر و تحوالت محیطی و آشــفتگی های موجود در فضای 
کســب و کار را به حداقل رســانده و شــرکت را به نحو مطلوب مدیریت نماید. 
در ســال مالی گذشــته علی رغم بروز تنگناهای سیاســی، اقتصادی و با وجود 
مشــکالت و محدودیت های عدیده ایجاد شده ناشی از تحریم های ظالمانه، با 
همت، تدبیر، توکل و تالش تمامی ارکان شرکت با بهره گیری از دانش و تخصص 
ســرمایه  انســانی، در سال »رونق تولید« موفق به کســب دستاوردهای مثبت 
و تحقق اهداف ســازمان شــده ایم. از جمله این دستاوردها تکمیل درصد قابل 
توجهی از طرح های شرکت های پتروشیمی ایالم و کود شیمیایی اره لردگان به 
عنوان دو طرح ملی واقع در مناطق محروم کشــور بوده اســت و انشاءهلل پس از 
بهره برداری قریب الوقوع این طرح ها، سبب بهبود و پیشرفت وضعیت اقتصادی 
و اشــتغال این مناطق عالوه بر ایجاد ســودآوری برای سهامداران محترم گردد.

اینک ضمن تشــکر از سهامداران محترم که با اعتماد و همراهی خود دستیبابی 
به اهداف شــرکت را در سال گذشــته میسر ساختند، تالش خواهیم نمود سال 
آینده نیز با تکیه بر الطاف الهی و با پشــتوانه ســرمایه انســانی شرکت، شاهد 
ادامه مسیر رو به رشد شــرکت بوده و رضایت تمامی ذینفعان را کسب نمائیم. 
هیات مدیره شــرکت گروه پتروشــیمی ســرمایه گذاری ایرانیان

اهم اقدامات انجام شده در سال مالی منتهی به 1398/02/31
۱- راه اندازی موفقیت آمیز فلرطرح سولفورزدایی پتروشیمی ایالم

۲- بهره برداری واحد تولید هیدروژن طرح توسعه پتروشیمی ایالم 
۳- رکورد شکنی تولید محصول در پتروشیمی ارومیه

۴- پیشــرفت فیزیکی 5/5 درصدی در طرح شرکت شیمیایی صدف عسلویه در 
طول سال گذشته

5- دستیابی به پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی در پتروشیمی گچساران در طول 
سال گذشته

۶- دســتیابی به پیشــرفت فیزیکی 97 درصدی طرح سولفات پتاسیم شرکت 
پتروشیمی ارومیه در طول سال گذشته

7- انعقاد قرارداد F+EPC  طرح پلی اتیلن سنگین دهدشت 
8- تأمین مالی از طریق بازار سرمایه با انتشار اوراق سلف موازی استاندارد به مبلغ 
۲/۰۰۰ میلیارد ریال توســط شرکت پتروشیمی ایالم بر روی پلی اتیلن سنگین

9- اخذ موافقت اصولی انتشار اوراق مشارکت شرکت کود شیمیایی اوره لردگان 
به مبلغ ۲/۰۰۰ میلیارد ریال

۱۰- تســویه اوراق اختیار فروش تبعی ســهم پترول توســط شرکت مدیریت 
توســعه ســرمایه گروه پتروشــیمی ایرانیــان به مبلــغ ۶۲۰ میلیــارد ریال

۱۱- به استحضار سهامداران محترم شرکت می رساند، با فراهم نمودن زیرساخت 
های ایمنی الزم طی سال های مورد گزارش هیچگونه حادثه ای به وقوع نپیوسته 
و خوشــبختانه خســارات و یا تلفاتی در شــرکت های به وجود نیامده اســت.

کلیاتی درباره شرکت
شــرکت گروه پتروشــیمی ســرمایه گذاری ایرانیان در تاریخ ۱۳89/۱۱/۱۶ با 
ســرمایه یکصد میلیــارد ریال بصورت ســهامی عام با شــماره ثبت ۳9۶888 
در اداره ثبت شــرکت های تهران به ثبت رســیده اســت. بــه موجب مصوبات 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳9۳/۱۲/۰۶ در ســال ۱۳9۳ ســال مالی از 
پایان شــهریور ماه هر ســال به پایان اردیبهشــت ماه تغییر یافته است. سهام 

شــرکت از ابتدای تأســیس در بــازار پایه فرابــورس پذیرش و معامله شــده 
اســت. در تاریخ ۱۳9۳/۰۶/۲۶ سهام شــرکت در بازار دوم فرابورس و از تاریخ 
۱۳95/۰۲/۰۶ در بــازار دوم بورس پذیرفته و از همــان تاریخ تاکنون به عنوان 
یکی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران معامله می گردد.

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار تهران 
روند قیمت سهام شرکت گروه پتروشیمي سرمایه گذاري ایرانیان در سال مالي گذشته
طبق آخرین رتبه بندی انتشــار یافته در ســامانه کدال از کلیه شــرکت های 
پذیرفتــه شــده در بورس اوراق بهــادار، به تفکیــک امتیاز به موقــع بودن و 
قابلیت اتکا بودن، شــرکت گروه پترو شــیمی ســرمایه گــذاری ایرانیان یکی 
از شــرکت های برتر درگروه شــرکت های ســرمایه گذاری با رتبه 5 میباشد.

طی سال مالی گذشته بیشینه ارزش بازار هر سهم شرکت در تاریخ  ۱۳97/۰7/۰8 
معادل ۲/۲5۲ ریال و کمینه ارزش بازار هر سهم در تاریخ 5/۰۳ /۱۳97 معادل 

۱/۱۲۴ ریال بوده است.
بیشینه ارزش بازار شرکت در تاریخ ۱۳97/۰7/۰8 معادل ۴5/۰۴۰ میلیارد ریال 
و کمینه آن در تاریخ ۱۳97/۰5/۰۳ معادل ۲۲/۴8۰ میلیارد ریال بوده اســت.

چشم انداز:
قرار گرفتن در فهرســت ۳ شرکت برتر صنعت سرمایه گذاری پتروشیمی کشور 

تا افق ۱۴۰۰
ماموریت:

- مدیریت سرمایه گذاری و تنوع سازی پرتفوی
- مشارکت و تامین مالی طرح ها و بهره مندی از ابزارهای بازار سرمایه

- امور بازرگانی و اجرای پروژه های توجیه پذیر
- ارتقای سطح رضایت تمامی ذینفعان

- ارزش های سازمانی، خالقیت و نوآوری
- پایبندی به مسئولیت های اجتماعی

برنامه های آتی هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به 1399/20/31
۱- تأمین منابع مالی ریالی طرح های شــرکت های تابعه از طریق انتشار اوراق 
صکوک اجاره، اوراق مشارکت و اوراق سلف موازی به ویژه برای تأمین نیاز ریالی 
باقی مانده طرح های شــرکت توسعه صنایع پائین دستی پترو ایرانیان، شرکت 

شیمیایی صدف عسلویه و شرکت پتروشیمی گچساران
۲- پذیرش سهام برخی از شرکت های تابعه در بازارهای فرابورس ایران از جمله 

پتروشیمی ایالم و پتروشیمی ارومیه 
۳- بهینه کردن ســاختار ســرمایه شرکت وتســویه بدهی ها از جمله بدهی به 

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴- بهینه سازی پرتفوی سهام شرکت و شرکت های تابعه فعال در حوزه سرمایه 
گذاری از جمله سرمایه گذاری مدبران اقتصاد و شرکت مدیریت توسعه سرمایه 

گروه پتروشیمی ایرانیان در جهت افزایش بازدهی و کنترل ریسک 
5-اصالح ساختار سرمایه برخی از شرکت های تابعه از طریق افزایش سرمایه از جمله 
شرکت توسعه صنایع پائین دستی پتروایرانیان، پتروشیمی ایالم و پتروشیمی گچساران

۶- تأمین منابع مالی ارزی و ریالی طر 5۰۰/۰۰۰ تنی اتیلن پتروشیمی گچساران 
از طریق اخذ تسهیالت ارزی از بانک ها

7- ارتقــا ســطح کنترل هــای داخلــی از طریــق تقویت نظام حسابرســی 
داخلــی و همچنین افزایش ســطح کنتــرل های مالی در شــرکت های تابعه
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افزایش فروش، توسعه بازار، بهبود  شفافیت مالی، ارتقاء جایگاه شرکت در بین شرکت های برتر بورسی، کسب رتبه نخست مه
نظام برنامه ریزی استراتژیک در بین کلیه شرکتهای فرهنگیان، پرداخت مناسب و به موقع خسارت، افزایش تعداد مشتریان 
بزرگ از 6 به 14 و جذب کارگزاران فعال در کلیه اســتانها همه و همه گوشه ای از افتخارات و دستاوردهای مجموعه معظم 
بیمه معلم در سال 1397 بوده است تا این تیم مدیریت شایسته نشان دهد که به عمل کار برآید ، دست مریزاد و خدا قوت.

معلم حواسش هست
مدیریتی که نشان داد به عمل کار برآید

رشد سرمایه گذاری های بورسی بیمه معلم در سال ٩7

مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه شــرکت  بیمه 
 ۱۳98/۰۴/۲9 مــورخ  )ســهامی عام(  معلــم 
گردیــد.  تشــکیل  ارم  بــزرگ  هتــل  در محــل 
در این مجمع که با حضور 9۳/۳۴ درصد سهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاست مجمع برعهده آقای  غالمرضا حیدري 
کرد زنگنه  بود، که جنابان محمدرضا سمیعي و امیر 
انباردار در مقام نظار اول و دوم و آقای  محمد ابراهیم 
تحســیري به عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گــزارش هیات مدیــره به مجمع 
مربوط بــه اهم فعالیتهای صــورت پذیرفته در طی 
سال مالی منتهی به ۱۳97/۱۲/۲9 و پس از استماع 
گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنین صلوات خود ضمــن  تصویب صورتهای مالی 
و تنفیذ معامالت مشــمول ماده ۱۲9 با تقسیم سود 
۲۱ ریال به ازای هر ســهم بــه کار خود پایان دادند.

محمدابراهیــم تحســیری مدیر عامــل مدبر بیمه 
معلــم در ابتــدای گــزارش جامع خــود به مجمع 
نشینان با بیان اینکه شــرکت بیمه معلم با استقرار 
حاکمیت شرکتی و سیستم کنترل داخلی گام های 
عملیاتی در راه شفاف ســازی برداشته است تصریح 
کرد:شــعار بیمه معلم در سال 97 تحقق اهداف سند 
اســتراتژیک بود ودر راستای تحقق اهداف سازمانی، 
شعار ســال 98 چابک سازی سازمانی تعیین گردید.

مدیر با تجربه صنعت بیمه کشــور در ادامه به برنامه 
های بیمه معلم در ســال 98 اشاره کرد و گفت:ارائه 
طرح های نوین فروش، توســعه و یکپارچه ســازی 
فروش، توســعه خدمات الکترونیک، نیازســنجی و 
اموزش شــبکه فــروش و افزایش ســرمایه از برنامه 
های در دســت اقدام در سال 98 محسوب می شود.

تحســیری ادامــه داد: بیمه معلم بــرای مقاومت در 
برابر تحریم های بین المللی در ارتباط با پوشش های 
i&p شــناورها و جلوگیــری از غیرفعــال شــدن 
فعالیت هــای بازرگانی ناوگان کشــتیرانی کشــور با 
همــکاری بیمــه مرکــزی و شــرکت های بیمه گر 
داخلی، کلــوپ i&p ایرانی را ایجاد و راه اندازی نمود 
که در حال حاضر ۱۴۰ کشــتی تحت پوشش بیمه 
i&p معلم هستند و به ۶۰ کشــور دنیا تردد دارند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شرکت بیمه معلم با 
داشتن ۶۳۱ نفر نیروی انسانی و با تکیه بر استراتژی 
رشــد و توســعه پایدار شــبکه فروش خود عملکرد 
مثبتی از خود برجای گذاشــته است، افزود: افزایش 
بهــره وری، ارتقای سیســتم های اطالعاتی، ارتقای 
زیرســاخت های نرم افزاری و سخت افزاری، افزایش 
رضایت کارکنان، افزایش بهره وری نمایندگان، افزایش 
بهره وری کارکنان، بهبود روال سازمانی، ارتقای فرایند 
مدیریت از مهمترین استراتژی های شرکت می باشد.

شایان ذکر اســت بیمه معلم در سال 97 با صدور ۳ 

میلیون فقره بیمه نامه حــق بیمه ای معادل ۱۶.۳۳8 
میلیارد ریال حق بیمه تولید کرده اســت که نسبت 
به دوره مشــابه ســال قبل ۳۴ درصد رشد دارد که 
بیشتر از میانگین رشد صنعت بیمه کشور بوده است.

آمار و ارقام اعالمی و مورد تایید بازرس و حسابرس نشان 
دهنده تمرکز بیمه معلم بر پرتفوی کم ریسک بوده و این 
شرکت بیمه ای درصدد تغییر سبد پرتفوی خود در طی 
سال های گذشته از پرریسک به کم ریسک می باشد.
 همچنین ســرمایه گذاری در بــورس و فرابورس نیز 
با 87 درصد رشــد از رقــم 5۲5.۰۰5 میلیون ریال 
بــه 98۲.۱8۳ میلیون ریــال افزایش یافته اســت.

ســکانداری جناب تحسیری در »ومعلم« بواقع نشان 
داد که بــه عمل کار برآید ورنه همــه کس  در بازار 
ســرمایه و مدیریت ادعای سروری دارد. توجه جدی 
مدیریت ارشد به پروژه هاو طرح های بیمه الکترونیک 

،عقد قراردادهای مناســب با اســتارت آپ های بیمه 
ای، اجرای طرح های یکپارچه ســازی هویت بصری 
نمایندگان وافزایش سهم پرتفوی زندگی از نکات مورد 
اشاره ای بود که در مجمع به سمع و نظر سهامداران 
رسید و نشان آن داشت بیمه معلم که تازه ترین بیمه 
ای بورســی کشورمیباشــد حائز نمره ممتاز گردیده 
و عیان ســاخته که براســتی معلم حواسش هست. 
اجازه می خواهیم از حرمت دهی جناب تحســیری 
موســپید و رو ســفید صنعت بیمه به اصحاب خبر 
و یــاری مدیریــت روابط عمومی بیمــه معلم که به 
گرمــی پذیرای جملــه خبرنگاران در ســال بوده و 
در تعامل و ارتباط با اهل رســانه اولین می باشــند 
به نوبه خود تشــکر و قدردانی ویژه داشــته باشیم.

پیام هیات مدیره
هیات مدیره شــرکت مفتخر اســت که نتیجه یک 
ســال تالش و کوشــش مجموعه مدیران، کارکنان 
و شــبکه فروش شــرکت بیمه معلم را تقدیم کند.
این شرکت در سال ۱۳9۶ ضمن حفظ روند رو به رشد 
عملکرد و کسب سود مناسب، موفق شد در بین ۱۰۰ 
شرکت برتر کشــور قرار گیرد که این مهم با اجرای 
مناسب سند برنامه استراتژیک محقق شد. هیات مدیره 
شرکت با درک اهمیت این موضوع اولویت اصلی سال 
۱۳97 را »تسری کامل سند استراتژیک و برنامه های 
عملیاتی مصوب« در ســطح شــرکت اعــالم کرد. 
بر این اســاس، سال ۱۳97 توسط مدیرعامل محترم 
شــرکت به عنوان سال »مشــتری مداری در مسیر 
تحقق سند استراتژیک« نامگذاری شد. نتیجه تالش و 
زحمات یکساله مجموعه مدیران، کارکنان و نمایندگان 
شرکت بیمه معلم ارتقای جایگاه در بین صد شرکت 
برتر کشــور و کســب رتبــه 79 در این میــان بود. 
با مرور عملکرد بیمه معلم طی 5 سال گذشته، شاهد 
رشد سریع این شــرکت در صنعت بیمه کشور بوده 
ایــم. افزایش فروش شــرکت از ۶/۰۰۰ میلیارد ریال 
بــه بیــش از ۱۶/۰۰۰ میلیارد ریال، افزایش ســهم 
بیمه های زندگی از ۱۲ درصد به ۱9 درصد، کســب 
ســود مداوم در سنوات گذشته و قرار گرفتن در بین 
۱۰۰ شــرکت برتر کشــور گواه این ادعا بوده است. 
تمرکز بر اســتان های برتر اقتصادی، حضور موثر در 
مناقصات کشوری، توسعه شبکه فروش و ارائه طرح های 

26



 پُرتیراژترین نشریه اقتصادی کشور | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  105 | شهریور   مــاه  1398 |27

جدید بیمه ای، مهمترین عوامل کلیدی در موفقیت 
شرکت در کسب سهم بازار بیش تر بوده است. هچنین 
علیرغم شــرایط نامناسب اقتصادی و محدودیت های 
زیاد فضای کســب و کار این شرکت توانست حداقل 
بازده مورد انتظار سهامداران محترم را نیز فراهم کند.

از سوی دیگر با وجود ظرفیت های مناسب در کسب 
و کار شرکت بیمه معلم، لزوم حضور در بازار سرمایه 
و بــورس به عنــوان ویترین اقتصادی کشــور کامال 
مشهود به نظر می رســید. به این ترتیب این شرکت 
براســاس برنامه اســتراتژیک خود با هــدف افزایش 
شــفافیت در عملکرد و حاکمیت شــرکتی، تعیین 
ارزش واقعی و نقدشوندگی ســهام برای سهامداران 
و ارتقــای نظامات مالــی، تصمیم بــه ورود به بازار 
فرابورس گرفت تا ضمن تامین خواســته سهامداران 
از مزایــای ارزنده حضور در این بازار اســتفاده کند.

بدین ترتیب، شرکت بیمه معلم در تاریخ ۲5/۱۲/۱۳97 
با نماد »ومعلم« به عنوان یکصدوهشتاد و یکمین نماد 
معامالتی موفق به عرضه سهام و ورود به فرابورس شد 
که مورد استقبال سرمایه گذاران این حوزه قرار گرفت.

این شــرکت امیدوار اســت با رعایــت کامل ضوابط 
و الزامات ســازمان بورس و اوراق بهــادار و حمایت 
ســهامداران محترم، ضمــن حضور موثــر در بازار 
عملکرد خود را ارتقا دهد تا بتواند ســود مناســبی 
را بــرای ســهامداران خــود بــه ارمغــان آورده و 
رضایتمندی مطلوبی برای مشتریان خود فراهم کند.

در ســال 97 بازده پرتفوی بورسی شرکت، 9۱ درصد 
بوده که نســبت به سال گذشــته با بازده ۱۳ درصد، 
رشــد چشــمگیر 7 برابــری را تجربه کرده اســت. 
همچنین باالتر بودن بازده پرتفوی بورســی شرکت 
نســبت به بازده 85 درصدی شــاخص کل، حاکی 
از آن است که شــرکت از کلیه فرصت های سرمایه 
گذاری موجود در بورس، نهایت استفاده را برده است.

برنامه های سال 98
 چكیده اهداف سال 98

 بر اساس سند استراتژیک، افزایش رضایت مشتریان 
از اولویت های اصلی شــرکت می باشد. دستیابی به 
این مهم مســتلزم برخورداری از سرمایه های انسانی 
توانمندی اســت که از طریق ارائه خدمات با کیفیت 
و ســرعت مناســب، رضایتمندی را برای مشتریان 
به ارمغان آورند. در همین راســتا سال 97 به عنوان 
»ارتقای فرهنگ مشــتری مداری در مســیر تحقق 
سند اســتراتژیک« نام گرفت. بر این اساس، با تالش 
مجموعه شــرکت بیمه معلم و اجرای موفقیت آمیز 
برنامه اســتراتژیک، دستاوردهای شــایانی نظیر قرار 
گرفتن در بین ۱۰۰ شــرکت برتر کشــور بر اساس 
رتبه بندی ســازمان مدیریت صنعتی حاصل گردید. 
یکــی از عوامــل کلیدی در کســب ایــن موفقیت، 
ارائــه خدمات مطلــوب بیمه معلم به مشــتریان و 
افزایش بهره وری ســرمایه های انســانی و شــبکه 
فروش می باشــد. لذا تالش بیمه معلــم در افزایش 
رضایت مندی مشــتریان همواره ادامه دارد و برنامه 
ریزی ویژه ای در ســند استراتژیک در این خصوص 
انجــام گردیده اســت. بدیــن ترتیــب، مدیرعامل 
محترم ســال 98 را سال »چابکســازی« نام نهادند. 
به منظور تحقق این هدف، برنامه های عملیاتی مدونی 
برای ســال 98 تدوین و به کلیه حوزه های سازمانی 
ابالغ گردید که اهم این برنامه ها بدین شــرح است. 

- توسعه حوزه ارتباط با مشتریان
- بهبود کیفیت خدمات بیمه ای 

- ارتقای کیفیت شبکه فروش 
- اجرای پروژه یکسان سازی دفاتر نمایندگان
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ممتازترین در سودآوری مستمر
مبین انرژی خلیج فارس ؛ افزایش سهم در پی عقد قراردادهای 25ساله
بزرگترین شرکت در صنعت ارائه سرویس های جانبی شرکتهای پتروشیمی     

سالها پیش تر و قریب نیم قرن پیش نماینده ایران در سازمان اوپک در برابر این پرسش 
نماینده آمریکا که چرا قیمت نفت را باال بردید- آنروزها قیمت یک بشــکه نفت نزدیک 
به دو دالر می بود- در پاسخ می گوید شما برای یک همبرگر هفت دالر می گیرید من 
باید چهار بشکه نفت به شما بدهم تا یک همبرگر بخرم در حالی که مشتقات این نفت 
افزون از هزار هســت و تو بخوان حدیث مفصل زین مجمل. آنانکه به سن و سال کاتب 
امروزه این ســطور بودند خوب می دانند از چه و از که می گویم. این اشــارت دردآور به 
یاد تاســیس اوپک آوردیم تا در خاطرها بماند. از ســال ۱۳5۴ وقتی ژاپن بنای ساخت 
پتروشــیمی رابرای ایران بگذارد و با انقالب آنرا نیمه کاره رها کرد و رفت ما خون دلها 
خوردیم تا این صنعت بنیادین که از معجزات مشــتقات نفت است به دست بچه های 
خوب ایران به پا خواست و هم اکنون یک نمونه آن یعنی همین پتروشیمی مبین دیروز 
یا مبین انرژی خلیج فارس امروز که با طرح یوتیلیتی در نوع خود بی نظیرش بر تارک 
بزرگترین پروژه های دنیا بشــمار می آید و این آوازه ای باشــد که برایش آواز سردهیم 
ما ســرفرازیم. بله ما خون دلها خوردیم، جان ها دادیــم و صبرها کردیم تا پرچم فتح 
را به یمن داشــتن فرماندهان بی همتا در این کارزار جنگ اقتصادی به چشــم ببینیم.
مهندس علیرضا شمیم در مسند مدیریت، فرماندهی و خط شکنی چنان کرد که دیگر 
این پرسش چرا قیمت نفت!!! در ذهن احدی رسوخ نکند. امثال مهندس شمیم ها با نقشه 
ها و راهکارها و ترفندهایشان به نفت بخوانید دارائی های ما اعتبار دادند تا ما بدان ببالیم ...
شرکت » مبین انرژی خلیج فارس« در سال گذشته با ثبت رشد 75 درصدی، به ازای هر 
سهم ۱۶7۳ ریال سود ساخت که این سود بیش از هر چیزی مدیون افزایش درآمدهای 

عملیاتی و البته افزایش کمتر بهای تمام شده 
بوده که درسایه تمهیدات سکاندار ارشد آن 
جناب مهندس شمیم  حصول گردیده است .
دست مریزاد بر این مدیریت خدوم و فرهیخته 
وتیم مدیریتی و کادر اجرائی او که توانسته اند 
برای ذینفعان مجموعه و میهنشان در رشد 
سودآوری مستمر از دیگران سبقت بگیرند. 
ســالیانه  عــادی  عمومــی  مجمــع 

شــرکت پتروشــیمی مبین)ســهامی عام(مــورخ ۱۳98/۰۴/۱7 در محــل ســالن 
آزادگان مرکــز همایــش های بین المللی پژوهشــگاه صنعت نفت تشــکیل گردید.
در این مجمع که با حضور اکثریت ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای افشار سرکانیان بود، که جنابان مرتضی رحیمیان سرای و جواد عشقی 
نژاد در مقام نظار اول و دوم و آقای علیرضا شمیم 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 ۱۳97/۱۲/۲9 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشمول ماده ۱۲9 و با تقسیم سود ۱5۰۰ ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

مهندس علیرضا شمیم مدیرعامل موفق شــرکت در ابتدای گزارش جامع خود ضمن 
ارائه گزارش اهم فعالیت های انجام شــده در شــرکت برای سال مالی منتهی به اسفند 
97 گفت: تالش مجدانه همکاران من در کلیه ارکان شــرکت در سال سخت اقتصادی 
گذشته و در شرایط تحریم، برگ زرینی از افتخار و عزت رقم زد که در این مقام از این 
مجاهدان در سنگر اقتصادی تشکر خالصانه دارم. این مدیر رزومه دار و پاکدست کشور با 
اشاره به سهم ۴۰ درصدی مبین در ارائه سرویس های جانبی به شرکت  های پتروشیمی 
کشور، گفت: مهم ترین رسالت پتروشیمی مبین بعنوان بزرگترین مجتمع یوتیلیتی، به 
صفر رســاندن ساعات توقف پتروشیمی ها از اختالل در خدمت رسانی است. بنا به اعالم 
مهندس شــمیم در سال 9۶ میزان توقف تولید مجتمع های پتروشیمی  ناشی از قطع 
ســرویس های جانبی برابر با 55۶ ســاعت بوده که این رقم در سال 97 به ۴۶۲ ساعت 
کاهش یافته و شــرکت هایی همچون زاگرس، نوری، مروارید و کاویان توقف تولید به 

سبب قطع یوتیلیتی نداشتند. به گفته این مدیر ارزشمند این میزان کاهش نیز مد نظر 
مبین نبوده و ما خواســتار به صفر رساندن توقف تولید ناشی از قطع یوتیلیتی هستیم.

مهندس شمیم در ادامه گزارش خود پیرامون ثبات سهم و عقد قراردادهای جدید اظهار 
داشــت: از آنجاکه یوتیلیتی پتروشیمی مبین ســهم ۴۴ درصدی در تولیدات مجتمع 
های پتروشــیمی کشور دارد، حفظ و ارتقای این ســهم از بازار در اولویت قرار دارد. وی 
افزود:  در حال حاضر دو شــرکت پتروشــیمی دماوند و شرکت تولید برق مپنا عسلویه 
در منطقه ویژه اقتصادی پارس به عنوان رقیب  اصلی شرکت پتروشیمی مبین به شمار 
می روند اما فعالیت این شــرکت ها تهدیدی برای فعالیت شــرکت پتروشیمی مبین 
محسوب نمی شود. از سوی دیگر از آنجاکه شرکت پتروشیمی دماوند همچنان در حال 
احداث  بوده و با تمام ظرفیت به مدار تولید وارد نشــده، مشــتریان اصلی مبین برای 
اطمینان از دریافت ســرویس های جانبی، قرارداد ۲5 ساله با مبین امضا کردند که این 
موضوع ســبب اطمینان خاطر به سهامداران به جهت تداوم روند سودآوری شده است. 
مدیــر مدبر مجموعه همچنین اضافه کرد با در نظر گرفتن طرح های در دســت اجرا 
در منطقــه ویــژه اقتصادی پارس، برآورد می شــود که ســالیانه بــه حجم تقاضای 
محصوالت شــرکت پتروشــیمی مبین افزوده گردد و تا زمان احــداث کامل از طرح 
پتروشــیمی دماوند، تقاضا برای محصوالت این شــرکت روند صعودی داشــته باشد.

مهندس شــمیم در بخش دیگری از گزارش خود در مورد دیگر اهم اقدامات انجام شده 
در ســال مالی مورد گزارش و پروژه هــای در حال اجرا نیز به ارائه توضیحات پرداخت.

مدیرعامل در این قسمت به حادثه ای که چند ماه قبل در پتروشیمی مبین اتفاق افتاد 
اشاره کرد و گفت: متاسفانه به دلیل اشکال 
در کالورت ورودی آب دریا به حوضچه  که 
۱5 سال پیش احداث شــده، به مدت ۲۴ 
ســاعت خدمت رســانی به پتروشیمی ها 
متوقف شــد. از این رو به دنبــال جبران و 
جلوگیری از این اتفاق، پروژه تغییر متریال 
لوله هــای GRP انتقال آب دریــا با آغاز 
مطالعات گســترده، کلید خورد. وی افزود: 
هر ساعت توقف در یوتیلیتی به معنای 9۰ میلیون تومان زیان است پس کامال منطقی

است که هرچه سریعتر برای اجرایی شدن پروژه تغییر متریال لوله ها اقدام شود که البته در این رابطه 
باید تامین مالی مورد نیاز انجام شود چراکه سرمایه گذاری در این بخش توجیه اقتصادی دارد.

مهندس شمیم در ادامه به موضوع انبار مبین و ۲هزار میلیارد کاالی بالتکلیف این انبار  
اشاره کرد و گفت: در زمانی که بعنوان مدیرعامل وارد پتروشیمی مبین شدم، قول دادم تا 
در کوتاهترین زمان ممکن این انباری که از سالیان گذشته و بدون بازنگری مملو از کاال 
بوده را ســر و سامان  داده و موجودی این انبار پس از ۱۰ سال تعیین تکلیف شود. وی 
در این باره افزود: تاکنون از بین ۲۰ هزار قلم جنس موجود در این انبار، بیش از 95۰۰ 
قلم آن مورد بازنگری و تعیین و تکلیف شــده اند که نگهداری شوند و یا فروخته شوند.

به گفته این مدیر الیق، تعیین تکلیف و ســامان بخشــی به آن قسمت اول که تا بحال 
برای آن کارســازی نشــده از اولویت های تیم مدیریت وی در سال پیش رو می باشد.

ســکاندار مجموعه در بخش دیگری از گزارش خود با اعــالم اینکه حفاظت از محیط 
زیســت جزو خــط قرمزهای ما بوده و همباره به ســمت صنعت بســتر بودن حرکت 
کرده ایم افزود: یکی از افتخارات پتروشــیمی مبین، تالش های این شــرکت در جهت 
حفظ و حراســت از محیط زیست اســت. به گفته مهندس علیرضا شمیم از مهمترین 
اقدامات انجام شــده در این خصوص می توان به فرایند تهیه و نصب آناالیزرهای مورد 
نیــاز در واحدهای پســاب و نیروگاه، فرایند احداث و راه انــدازی پروژه تولید آب بدون 
نمک به روش RO و به صفر رســاندن ارســال پساب تصفیه شــده به دریا اشاره کرد.

مهندس شمیم در مورد دیگر پروژه ها و برنامه های شرکت نیز به مجمع نشینان اطالعات 
مبسوطی ارائه کرد.

از مهم ترین پروژه های در دســت اقدام این شــرکت می تــوان به خرید و نصب یک 

28



 پُرتیراژترین نشریه اقتصادی کشور | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  105 | شهریور   مــاه  1398 |29

دســتگاه بویلــر ۳5۰ تنی اشــاره کرد که مدیرعامــل در خصوص این پــروژه گفت: 
از آنجــا کــه بویلر، اصلــی ترین نقــش در فرآیند شــیرین ســازی آب را بازی می 
کنــد، افزوده شــدن این بویلــر ۳5۰ تنی می توانــد ظرفیت شــرکت در تامین آب 
شــیرین را به میزان قابل توجهــی افزایش دهد. وی همچنین افزود: تا کمتر از ســه 
مــاه آینــده، این بویلر از شــرکت آذرآب به مبیــن انتاقل یافته و نصب خواهد شــد.
گفتنی اســت که »مبین« بزرگترین شــرکت در صنعت ارائه ســرویس های جانبی 
شــرکتهای پتروشــیمی » تامیــن برق، جداســازی هــوا ، گاز و آب« اســت که به 
گفته ســکاندارنش هدفش صفر شــدن قطــع یوتیلینــی، هدف اصلی می باشــد.
براســاس مهندســی جناب شــمیم پتروشــیمی مبین تالش دارد تا خدمت رسانی 
ســرویس های جانبــی بــه مجتمع هــای پتروشــیمی را بــا کمترین زمــان توقف 
انجــام دهد که نتیجه همین تالش ها افزایش شــیرین و جهشــی ســود هر ســهم 
این شــرکت و کســب اعتبار بیشــتر برای برند مجموعه در ســال 97 بوده اســت.

الگــو  و  درس  جهــادی  و  مکتبــی  مدیــر  ایــن  کار  مشــق  کــه  باشــد 
عمــل. و  علــم  میــدان  مــرد  قــوت  خــدا  مدیــران...  دیگــر  بــرای  شــود 
شایان ذکر است که شرکت پتروشیمی یکی از شرکت های یوتیلیتی محور است که در 
سال مالی 97 مبلغ شش هزار و 59۶ میلیارد تومان درآمد ساخته است. با توجه به بهای 
تمام شــده چهار هزار و ۲5۶ میلیارد تومانی شرکت در سال 97 سود ناخالص دو هزار 
۳۴۰ میلیارد تومانی و سود خالص دو هزار و ۳8۴ میلیارد تومانی شناسایی کرده است.

مقایســه درآمــد عملیاتی پتروشــیمی مبین در ســال 97 نشــان می دهــد درآمد 
شــرکت با رشــد ۶۱ درصدی در ســال 97 به شــش هــزار و 59۶ میلیــارد تومان 
رســیده اســت که با ایــن میزان درآمد ســود خالــص۱۶7  تومانی برای هر ســهم 
شناســایی کرده اســت که نســبت به 9۶رشــدبیش از 7۰ درصدی داشــته اســت.

در ادامه هزینه مالی پتروشــیمی مبین نیز به دلیل تسویه تسهیالت دریافتی از هفت 
میلیارد و ۴97میلیون تومان به ۲۳ میلیون تومان رسیده و سایر درآمدهای غیرعملیاتی از 
7۳میلیارد تومان به ۱۱۱ میلیارد تومان رسید که این موضوع موجب شد سودخالص شرکت 
با رشد دو هزار و ۳8۴ میلیارد تومان حاصل گردد .. با توجه به افزایش سود خالص مبین در 
سال 97، سود خالص هر سهم مبین با رشد 75 درصدی به هزار و ۶7۳ ریال رسیده است.

روند حاشیه سود پتروشیمی مبین از سال 9۳ حاکی از روند صعودی است. حاشیه سود 
ناخالص پتروشــیمی مبین از ۲8 درصد در ســال 9۳ به ۳5 درصد در سال 97 رسید و 
حاشیه سود عملیاتی پتروشیمی مبین از ۲7 درصد در سال 9۳ به ۳5 درصد در سال 97 
رسید وحاشیه سود خالص از ۲۲ درصد در سال 9۳ به ۳۶ درصددر سال 97 رسیده است.
اجازه می خواهیم از حرمت نهی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره به این روزنامه نگار پیر و 
جمله خبرنگاران و از مدیر دانشمند روابط عمومی جناب باشی که به گرمی پذیرای اهل قلم 
بوده و در تهیه و تنظیم گزارش ما را یاری رساندند نهایت قدردانی و تشکر را داشته باشیم.

تغییر نام و حوزه فعالیت
پــس از این مجمع، ســهامدارن وارد دســتور جلســه مجمع فوق العــاده به منظور 
تغییــر نــام و موضوع فعالیت پتروشــیمی مبین شــدند. گفتنی اســت بــا موافق 
ســهامداران، نام پتروشــیمی مبین به شــرکت مبین انرژی خلیج فارس تغییر کرد.
در این خصوص افشار سرکانیان رئیس هیات مدیره پتروشیمی مبین گفت: بحثی در هیات 
مدیره مبین در مورد نرخ سوخت این مجتمع مطرح شد و از آنجاکه تولیدات مبین بعنوان 
محصوالت پتروشیمی شناخته نمی شود، باید مبین هم در زمینه نرخ سوخت در زمره 
نیروگاه ها قرار بگیرد. وی در ادامه افزود: این تغییر حوزه فعالیت به شرکت ما کمک خواهد 
کرد تا قیمت سوخت تحویلی به مبین، منصفانه و متفاوت از واحدهای پتروشیمی باشد. 

پیام هیات مدیره
بســیار خرســندیم اعالم نماییم با اتکال به خداوند بزرگ ، همراهی شــما سهامداران 
گرانقــدر و بهره گیری از اراده اســتوار و تالش جمعی ، ضمــن حضور فعال در عرصه 

اقتصــاد کشــور ، ارزش آفرینی را برای همه ذینفعان ، از اندیشــه به عمل برســانیم 
و شــرایطی را مهیا نماییم تا بتوان در راســتای برنامه های شــرکت قدم برداشــته و 
با تخصص ، همدلی ، درک مناســب مدیران و کارکنان در ســال موسوم به حمایت از 
کاالی ایرانی ، باالترین ســود از زمان بهره برداری را در سال مالی ۱۳97 محقق نماییم.

شــرکت پتروشــیمی مبین با درک صحیح از شــرایط حاکم بــر صنعت و همچنین 
تحلیــل اســتراتژیک مبتنی بــر تاثیــر عوامل محیطــی از منظر داخلــی و بیرونی 
مبنای اســتراتژیک ، چشــم انــداز و راهبردهای خــود را طراحــی و ماموریت های 
شــرکت را هماهنــگ با این تغییرات اســتوار نموده اســت و در این راســتا توجه به 
مبانی اســتراتژیک با رویکردهای مشــخص را مورد اهتمام و توجه قرار داده اســت . 
لذا به ســهامداران گرانقدر اطمینان می دهیم که این شــرکت همواره خود را مفتخر و 
متعهد و ملزم به رعایت ، حفظ و صیانت منافع همه افراد ذینفع می داند و این مهم را 
با جدیت ادامه خواهد داد . افتخار ما تحقق خواسته های به حق مشتریان ، کارکنان و 
سهامداران می باشد ، بی تردید رشد و بالندگی روز افزون شرکت و کسب موفقیتهای فوق 
بدون در نظر گرفتن منافع ذینفعان میسر نخواهد برود . اعتقاد داریم توجه سهامداران 
به عملکرد این دوره و ارایه نقطه نظرات ارزشمندشــان در بهبود هر چه بیشــتر و بهتر 
عملکرد دوره آتی موثر خواهد بود و انتظار داریم با ارایه پیشــنهادات سازنده خود ، این 
مجموعه را یاری نمایند . امید اســت با حمایت ها و راهنمایی ســهامداران محترم و با 
تکیه بر الطاف خداوند متعال ، هیات مدیره بتواند گام های موثر و مفیدتری برای رشد 
و ارتقاء برداشــته و آنچه که برای آینده برنامه ریزی شــده ، به واقعیت تبدیل نماید . 
همچنبن علیرغم بروز تنگناهای تولیدی و اقتصادی و نوسانات قیمت جهانی کاتالیستها و 
تجهیزات و ماشین آالت تولید و افزایش هزینه های تامین و تولید ناشی از نوسانات نرخ ارز 
و تورم ناشی از تحریم ها ، این شرکت با رعایت اصول حرفه ای و پایبندی به تعهدات خویش 
، تالش نموده است تا بتواند به بهترین نحو ممکن انتظارات کلیه ذینفعان را برآورد نماید.

مرور کلی جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال ۱۳97: 
با توجه به ماهیت فعالیت شرکت، محصوالت شرکت در فرآیند تولید شرکتهای پتروشیمی 
منطقه نقش اساسی دارد و میزان تولید به رونق بازار محصوالت پتروشیمی بستگی دارد. 
شــرکت پتروشــیمی مبین تامین کننده ی اصلی یوتیلیتی مورد نیاز شــرکت های 
پتروشــیمی فاز یک منطقه ی ویژه ی اقتصادی انرژی پارس می باشد. در حال حاضر 
دو شــرکت پتروشیمی دماوند و شــرکت تولید برق مپنا عسلویه در منطقه ی ویژه ی 
اقتصادی پارس به عنوان رقیب اصلی شــرکت پتروشــیمی مبین به شمار می روند اما 
فعالیت این شــرکت ها تهدیدی برای فعالیت شرکت پتروشیمی مبین محسوب نمی 
شود. شرکت پتروشیمی دماوند مســتقر در فاز دو منطقه ی پتروشیمی عسلویه بوده 
و در حال احداث میباشــد و شــرکت تولید برق عسلویه مپنا تنها تولیدکننده ی برق 
بوده و محصول تولیدی خود را به شــبکه ی سراســری برق به فروش میرساند . با در 
نظر گرفتن طرح های در دســت اجرا در منطقه ی ویژه ی اقتصادی پارس، برآورد می 
گردد که ســالیانه به حجم تقاضای محصوالت شــرکت پتروشیمی مبین افزوده گردد 
و تا زمان احداث کامل از طرح پتروشــیمی دماوند، تقاضا برای محصوالت این شرکت 
روند صعودی داشــته باشد. به طور متوسط پتروشــیمی مبین حدود ۴۰ درصد از کل 
محصوالت پتروشــیمی کشــور را که در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس  - عسلویه 
تولید شده را پشتیبانی کرده و سرویس های جانبی مورد نیاز آنها را تآمین کرده است .

برنامه های آینده شرکت
-اطالعات مربوط به برنامه های سال آتی شرکت در خصوص:

الف( گسترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع بخشی شیوه های فروش
-توسعه فروش و استفاده از برخی ظرفیتهای مازاد

د( شیوه های تامین مالی 
-تامین مالی شرکت تنها از محل فروش سرویس های جانبی صورت می پذیرد
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نماد قدرت و قدمت برای آبادانی در صنعت کانی پایتخت
افزایش بیش از 160 درصدی سود عملیاتی در سیمان تهران

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان تهران )ســهامی عام( در تاریخ 98/۰۴/۳۱ 
در محل ســالن کنفرانس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشــاورزی ایران تشکیل شد. 
در این مجمع که با حضور 7۳/۰8 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای علی محمد بُد بود، که جنابان عبدالمجید شواربی مقدم و آرش به 
داش در مقام نظار اول و دوم و آقای محسن رستمی 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 ۱۳97/۱۲/۲9 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشــمول ماده ۱۲9 با تقسیم سود55 ریالی به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.

مهندس محمدعلی داریانی مدیرعامل با تجربه شرکت درفرازی از گزارش خود به مجمع 
با اشاره به مشکالت مربوط به صنعت سیمان از جمله تولید بیش از ظرفیت در کشور، 
قیمت پایین این محصول فرآوری شــده، دامپینگ و نرخ شکنی بعضی رقباء ، کاهش 
پروژه های عمران و ساخت و ساز و... اضافه کرد قیمت تمام شده سیمان در بازار داخلی و 
خارجی که بخش قابل توجه آن مربوط به هزینه های حمل و نقل بوده و بخاطر قدیمی 
بودن ناوگان حمل و نقل در کشور بسیار رقم باالیی را بخود اختصاص می دهد یکی دیگر 
از پاشنه آشیل های این صنعت در فروش محصوالت خرد می باشد. و به گفته وی این 
موارد در کنار معضالت حادث شده دیگر در امر فروش باعث شده در سودآفرینی شرکت 

ها و تحویل محصوالت سیمانی آنها به کشورهای هدف صادراتی 
شرکت های کانی دچار مشکالت عدیده و سختی هایی شوند که 
برای حل آن باید مســئولین و مقامات چاره اندیش کنند تا این 
صنعت بتواند همچنان برای کشور موفق و درخشان ظاهر شود. 
مهندس داریانی که در پســت های متعدد وزارتی، شــهرداری و 
شرکت های بزرگ بورسی و غیربورسی منشاء خدمات گسترده 
بوده اســت در ادامه خروج شــرکت ســیمان تهران از لیســت 
صنایع آالینده کشــور، برنامه ریزی به منظــور انجام مطالعات 
جامع و کارشناســی بــه روی اراضی واحدهــا و از جمله واحد 
هشــتم،تهیه گزارش هــای جامع عارضه یابی و فنی و زیســت 
محیطــی خطوط تولید که منجر به مصوبات هیات مدیره مبنی 

بر ســرمایه گذاری و اجرای پروژه های بهبود گردیده اســت، کسب تقدیرنامه ۳ ستاره 
تعالی ســازمانی توجه و اهتمام خبری به تامین به موقــع و تعمیر و نگهداری قطعات 
مورد نیاز اساســی بــا توجه به قدمت باالی تکنولوژی کارخانــه را از مهمترین فعالیت 
های انجام شــده و دســتاوردهای سیمان تهران در ســال مالی مورد گزارش برشمرد.
مدیرعامل مجموعه در ادامه تصریح کرد افزایش تولید ســیمان با یک رشد ۶ درصدی 
نسبت به سال گذشته و همچنین تولید بیشتر کلینکر در سال گذشته با توجه به فاقد 
فعالیت بودن یکی از خطوط تولید نشان از آن دارد که ارتقاء بهره وری و باالرفتن راندمان 
کاری در طول ســال یکی از مهمترین راهبردها و سیاست های اجرایی ما در سال مالی 
مورد گزارش بوده است که بحمداله این راهبرد بخوبی تدوین ، پیاده سازی و اجرا گردیده 
و برای ســال 98 نیز این دکترین ارتقاء بهره وری در تمام واحدها استمرار خواهد یافت.

به گفته این مدیر با ســابقه، افزایش تحویل سیمان و رشد 8/۳ درصدی در مقدار و ۲9 
درصدی در مبلغ فروش باعث شــد شرکت ســیمان تهران در کنار کسب افزایش سود 
عملیاتی به میزان ۱۶۱ درصد یکی از بهترین عملکردها را در سالهای اخیر خود کسب نماید.
کاهش فــروش اعتباری و افزایش میــزان فروش نقدی، تالش مجدانــه برای تولید و 
افزایــش تحویل ســیمان پوزوالنی و آمیخته با توجه به حاشــیه ســود باال و تقاضای 
فرآوان برای این محصول ، کنترل اساســی بهای تمام شــده ، توزیع مویرگی منسجم 
با توجه به ابتکار توزیع محصول با ماشــین های باری کوچک، تعدیل نیروی انســانی 
بــا رویکرد چابکســازی منابع انســانی و باال بردن بهــره وری از دیگر سیاســت های 
اعالمی مدیریت ارشــد شــرکت ســیمان تهران بود که به گفته وی این موارد اجرایی 
در ســال 97، ا شــدت و قدرت در سال ۱۳98 نیز پیاده ســازی و اجرا خواهد گردید.
اجازه می خواهیم از حرمت نهی بزرگواری صنعت کشــور جنابان آیت الهی، محمدعلی 
بُــد و مهنــدس داریانــی در حق اصحــاب قلم و لطف و مســاعدت جنــاب جمالی 
مدیریت فرهیخته و دلســوز روابــط عمومی که در تهیه و تنظیم گــزارش ما را یاری 
رســاندند نهایت قدردانی و تشکر را داشته باشیم دســت مریزاد در این روزهای جنگ 

اقتصادی بر این مدیران خدوم که از دل ســنگ و ماســه ســود و ارزش می آفرینند. 
پیام هیات مدیره

خداوند بزرگ را سپاســگزاریم که توفیق عنایت کرد تا در ســال مــورد گزارش که به 
فرمــوده مقام معظم رهبري مزین به ســال )حمایت از کاالی ایرانی( نامگذاری شــده 
بود درحد وســع و توان به رغم تمامی شــرایط رقابت پیرامونی در محیط کسب و کار 
و باتوجــه به فضاي رکود در اثر تحریم هاي اقتصادي در کشــور و فراز و نشــیب هاي 
سپري شــده در صنعت ســیمان با جدیت و تالش مجموعه همکاران اعم از معاونان، 
مدیران ، مهندســین ، کارشناســان و کلیه کارکنان زحمتکش در سایه الطاف حضرت 
حق ، مفتخریم که عملکرد یک ســال شــرکت ســیمان تهران و شــرکت هاي گروه 
را در مجمــع عمومی عادي ســالیانه به محضر ســهامداران محترم تقدیــم نمائیم .

هیات مدیره و مدیریت شــرکت معتقد اســت که امانتدار ســهامداران محترم بوده و 
بــه منظور حفظ و حراســت از این امانت گرانبها که مســئولیت آن را بــه عهده دارد 
از انجام هیچ تالش و کوششــی دریغ نورزیده و با همدلی و مشــارکت عمومی خانواده 
معظم گروه ســیمان تهران با اعتقاد راســخ در تحقق اهداف ســازمان کوشــا باشــد.

برنامه هاي آتي شرکت : 
- اهــداف بلنــد مــدت و کوتــاه مــدت و اولویــت آنهــا بــراي یــک دوره زمانی 
کار( و  کســب  بــا  مرتبــط  اهــداف  ســایر  و  مالــی  )اهــداف  آتــی  معقــول 
-  اهداف بلند مدت شــرکت میتوان افزایش ظرفیت تولیدي شرکت به منظور ارتقاي 
رتبه تولید در صنعت ســیمان کشــور از لحــاظ کمی و کیفی 
تاســال ۱۴۰۰ اشــاره نمود . همچنین اهداف کوتاه مدت شامل 
برنامه ریزي جهت تولید و فروش ســیمان در سال آتی براساس 
برنامه ریزي انجام شــده و کسب سهم مناســب بازار می باشد.
- چگونگــی مواجــه بــا مدیریــت بــا روندهــاي بــازار و 
تهدیدهــا و فرصــت هــاي برآمــده از آن روندهــا و نحــوه 
انــدازه گیــري میــزان موفقیــت و دوره زمانی ارزیابــی آن :
-شــرکت ســیمان تهران بصورت منظم در دوره هــاي زمانی 
۳، ۶، 9 و ســاالنه نســبت بــه برگــزاري جلســات مدیریــت 
ریســک جهت شناســایی فرصــت هــا و تهدیــدات مرتبط 
بــا روندهــاي بــازار صنعت اقــدام مــی نمایــد و همچنین با 
اســتفاده از شــاخص هاي کلیدي تولید ، فروش ، ســودآوري و مقایســه با متوسط 
شــاخص صنعت ، میــزان موفقیــت رادر دوره هاي زمانی مربوطــه ارزیابی می کند .

- برنامه توسعه محصوالت یا خدمات جدید:
بــا توجه به تعــداد و تنوع خطــوط تولیدي در اختیــار ، شــرکت از انعطاف پذیري 
باالیــی جهت تغییــر در فرآیندها و تولید انواع مختلف ســیمان بر حســب نیاز بازار 
بر خوردار می باشــد و برنامه توســعه محصوالت جدید بر مبناي نیاز ســنجی بازار و 
اولویــت هاي کمی و کیفی مشــتریان نســبت به تولید و فروش صــورت می پذیرد .

- برنامه توسعه شبكه ها یا بازارهاي جدید توزیع :
شــرکت به منظور گسترش و توســعه بازار ، همواره در زمینه امکان سنجی و ورود به 
بازارهــاي جدید داخلی و خارجی تــالش می نماید و باتوجه به راه اندازي خط 9 تولید 
سیاست کلی شرکت گسترش و توسعه بازارهاي هدف و ورود به بازارهاي جدید است .

جایگاه شرکت در صنعت سیمان
در حــال حاضــر77 کارخانه ســیمان فعال در کشــور وجــود دارد جمــع تحویل 
ایــن کارخانجـــات در ســـال ۱۳97 بـــه 5۴/۶98/۳59 تن رســید که نســبت به 
ســال گذشــته ۶۰۳/987 تن )معادل ۳/8 درصد( کاهش داشــته اســت .شــرکت 
ســیمان تهـــران در بـــین شـــرکتهاي فعال در این صنعت با حجم فروش معادل 
۲/5۳۶/۱5۰ تــن حدودا ۱/۴ درصد ســهم فروش ســیمان کشــور را در اختیاردارد.
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ایران مرینوس نشان مرغوبیت همیشگی
برنامه های مدیریت برای توسعه بازار فروش و بازاریابی

در سال سخت اقتصادی 97 تنگناها بسیار بود و مشکالت فراوان ولی مدیران آبدیده بجای 
گله گزاری کار کردند و کارنامه شایسته آوردند و از آن جمله تیم مدیریت ایران مرینوس. در 
حالی که به بیش از 9۰ درصد صنعت نساجی ورشکسته و تعطیل است ایران مرینوس به عنوان 
یکی از قدیمی ها هنوز زنده و سرحال فاستونی و عبایی و پارچه تولید می کند آن هم مرغوب 
به دست با کفایت کارگران پرتالش و به مدد مدیرانی کاردان و کاربلد و البته پاکدست که د 
راین وانفسای رونق تولید باید جانانه دستشان را بوسید و کارشان را الگوی دیگران قرار داد.

مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت  کارخانجات ایران مرینوس )ســهامی عام( مورخ 
۱۳98/۰۴/۲۶ در محــل دفتــر مرکزی تشــکیل گردیــد.  در این مجمع کــه با حضور 
85/97 درصد ســهامداران حقیقــی و حقوقی ، اعضــاء هیات مدیره، نماینده ســازمان 
بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده 
آقــای  ناصر دهقان  بــود، که  خانم مریم مســعودي و آقای نوید رفیعــي در مقام نظار 
اول و دوم و آقای   حســن محمدي بــه عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند. درادامه با 
قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهــای صورت پذیرفته در طی 
ســال مالی منتهی به ۱۳97/۱۲/۲9 و پس از اســتماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشــینان با طنین صلــوات خود ضمن  تصویب صورتهــای مالی و تنفیذ معامالت 
مشــمول ماده ۱۲9 با تقســیم ســود 5 ریال به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.

مهندس محمود دلیری مدیرعامل با تجربه شــرکت در فرازی از گزارش خود با اشــاره به 
مشــکالت متعدد صنعت نساجی در کشور از جمله وجود قاچاق، مشکالت مربوط به تهیه 
مواد اولیه، عدم حمایت جدی دولت در ارائه تسهیالت مناسب برای نوسازی و ماشین آالت، 

نوسانات شدید نرخ ارز و ...به تشریح فعالیت های شرکت در سال 
مالی مورد گزاش پرداخت و تصریح نمود توانستیم علی رغم تمام 
مشــکالت بیش از 9۰ درصد برنامه پیش بینی شــده را پوشش 
دهیــم و در کنار تامین بازار داخلــی در بازارهای هدف صادراتی 
نیز حضوری موثر داشــته باشــیم تا از نام و برند پرافتخار ایران 
مرینوس در این روزهای ســخت جنگ اقتصادی پاسداری کنیم.

این مدیر ارزشی در ادامه اعالم داشت پتانسیل باالی این مجموعه 
در صــورت تامین نقدینگی در گردش آن می تواند باعث طلوعی 
تــازه در عملکردش گردد و این مهم جز در ســایه حمایت همه 
جانبه اعضای هیات مدیره از برنامه های تدوینی میســر نیست. 
دکتر ناصر دهقان مدیر برجسته صنعت نساجی کشور که ریاست 
مجمع را نیز عهــده دار بود عالوه بر صبــر و متانت فراوانش در 
اداره جلســه به نکات بسیار حائز اهمیتی اشاره کرد که حیفمان 

آمد درج و نشــر نشود. این مدیر خوش فکر با اعالم اینکه استراتژی ترسیمی ما برای آتیه 
فعالیت شــرکت همان بسط رونق تولید می باشد اضافه کرد برنامه های بسیار خوبی برای 
افزایش ســرمایه جهت تامین ســرمایه در گردش، عقد قراردادهای درخشان برای خرید 
پلی اســتر و ... داریم. وی با تفکیک در بخش صنعت نســاجی و ســاختمان در شــرکت 
بتوان از آن به عنوان دو بال برای پرکشــیدن شــرکت به ســوی موفقیت استفاده گردد.

ایران مرینوس یادگاری از شهر قم است و حرمت آن به پاس سالها تولید و برندش وظیفه ملی می 
باشد. چند سالی بود با ندانم کاری دولتی ها صنعت نساجی رو به افول رفت و نابودی دامانش را 
گرفت ولی ستونهای استواری چون ایران مرینوس با آن فاستونی و عبایی تولیدی مرغوب که 
هنوز در دل و جان این مردم و همسایگانش جای دارد نگذاشته صنعت نساجی ایران فراموش 
شود و خدارا شکر که اکنون در سکانداریشان مردان مو سپید و روسفید صنعت، پاکدست و 
مخلص کمر خدمت بسته اند تا این چرخ از حرکت باز نایستد و چراغ تولید خاموش نشود.

مدیریت مالی دقیق که حســابهای شــفاف آن به تایید حســابرس رســیده بود در کنار 
برنامــه هــای خوبی که جنابــان دهقــان و دلیری برای ســال 98 به مجمع نشــینان 
اعــالم داشــتند نویدبخش آن اســت که این برند ملی بــرای فرداها برنامه روشــن دارد.

در ایــن میــان بایــد دولتمــردان دســت یــاری دهند، و بــا ارائــه تســهیالت ارزان 
قیمــت، زدودن قوانیــن دســت و پاگیــر و کمــک همــه جانبــه بــه ایــن مدیران 

کمــک حــال باشــند تــا رونق تولیــد مدنظــر مقــام معظم رهبــری متجلی شــود.
پیام هیات مدیره

مرور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت مربوط در سال مالی مورد گزارش
در این بخش با اســتفاده از گزارش دفتر مطالبات راهبردی انجمن نساجی ایران به بررسی 

مشکالت و تنگناهای واحدهای تولیدی صنایع نساجی کشور خواهیم پرداخت.
۱- کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی

۲- باال بودن قیمت تمام شده محصوالت نساجی و باال بودن هزنه تولید در کشور
۳- افزایش قیمت تمام شده کاال با توجه به باالرفتن و نوسانات شدید نرخ ارز

۴- عدم وجود بازار مبتنی بر عرضه و تقاضای آزاد در داخل کشور
5- پدیده شوم قاچاق منسوجات به داخل کشور و کم اظهاری در گمرکات رسمی و مبادی 

ورودی
۶- کمبود و باال بودن قیمت مواد اولیه مورد نیاز صنایع نساجی

7- باالبودن حق بیمه سهم کارفرما در قانون تامین اجتماعی
8-  عدم عرضه مناسب مواد اولیه پتروشیمی توسط شرکتهای دولتی و غیردولتی

مروری کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش
براساس گزارش وزارت صنایع و معادن سرانه مصرف فاستونی درایران یک متر در سال بآورده 
می گردد و با احتساب جمعیت 8۰ میلیون نفری کشور انتظار می رود که سالیانه نیاز به 8۰ 
میلیون متر پارچه فاستونی باشد که با بررسی های بعمل آمده جمع کل تولیدات فاستونی در 
کشور کمتر از ۱5 میلیون متر بوده و عمده شرکت های تولیدکننده با کمتر از 5۰5 ظرفیت 
تولیدی خویش فعالیت می نماینــد و مابقی آن از طریق مبادی 
گمرکی و یا بصورت قاچاق وارد کشــور می گردد و این موقعیتی 
است که از صنایع داخلی سلب گردید اما در هر صورت شرکت ایران 
مرینوس با توجه به حجم تولید فاستونی در کشور حدود ۱۰ درصد 
تولید فاســتونی را د راختیار دارد و در صورت استفاده از ظرفیت 
اسمی این سهم می تواند به بیش از ۲۰ درصد افزایش پیدا نماید.

مرور کلی بر عملكرد شرکت
میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم 

در سال مورد گزارش
در ســال مورد بررسی پیش بینی اولیه مبتنی بر تولید 95۰ هزار 
متر مربع بود که در عمل این شرکت موفق به پوشش 9۰ درصدی 
آن گردید. همچنین مطابق با پیش بینی این شرکت موفق شد تا 
از طریق سیســتم های فروش و بازاریابی بتواند بازارهای هدف را 
گسترش بخشد که در عمل این امر بطور مستقیم و غیرمستقیم صورت پذیرفت و هم اکنون 
برخی از کالیته های تولیدی این شرکت )عبایی( در بازار کشورهای همسایه مورد استقبال قرار 
گرفته است . برنامه توسعه بازار فروش در سال آتی همچنان در دستور کار شرکت قرار دارد.

بیان استراتژی شرکت
۱- اصالح سیســتم های فروش و راه اندازی واحد بازاریابی به منظور توسعه و تعمیق بازار
۲- تقویت چرخه های عملیاتی و کنترلی تولید به منظور تولید بهینه و افزایش بازده در آن

۳- تبدیل دارایی های غیرمولد به چرخه درآمدزایی عملیات
بیان برنامه و چشم انداز وضعیت شرکت در سال مالي آتي

۱. اجرایي کردن الباقي مصوبه مجمع عمومي 
همانگونه که اســتحضار دارید اجراي هر فعالیت بنیادي نیازمند منابع مالي متناسب با آن 
می باشد و به این منظور باید گفت که اجرای بخش اعظمي از مصوبه مجمع عمومي عادي 

شرکت در سال 97 از جمله وصول مطالبات بوده است.
۲.موضوعیــت انتقــال کارخانــه فعلــي بــه شــکوهیه و رفع موانــع پیــش روي آن

۳.سازماندهي مستغالت
۴.تدوین استراتژي براي پروژه مشترک سروش ایلیا

5. افزایش تولید با توجه به شرایط اقتصادی موجود کشور

لج
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ریل گذاری به سوی موفقیت
دکترین محمد حیدری برای تعالی بیمه کارآفرین

لج
 خ
دی

مه

سال 98 از منظر بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان سالی سخت خواهد بود؛ 
بنابراین تمام ارکان اقتصادی کشور بسیج شده اند تا مخاطرات این سال سخت 
را کاهش دهند. آنچه مهم است، همکاری آحاد جامعه در راستای رونق تولید و 
داشتن عملکردی هوشمندانه و حساس و دقیق است. صنعت بیمه نیز در سال 
جاری شرایط سخت و پرریسکی دارد که دقت عمل بیشتری را می طلبد تا تهدید 
ها تبدیل به فرصت شود.بالشک داشتن نیروهای متخصص که در کنار با تجربه 
ها آبدیده شــده اند می تواند برگ برنده ما در این جنگ اقتصادی دشوار باشد. 
در این میان ۱۶ سال فعالیت نیروهای جوان و دانشگاهی در کنار بزرگان صنعت 
بیمه در شرکت بیمه کارآفرین سبب شده است که این شرکت به دانشگاهی برای 
تربیت انسانی کارآمد در صنعت بیمه بدل شود و مفتخریم که اعالم داریم شرکت 
بیمه کارآفرین توانســته در حوزه های متفاوت فنی، فناوری اطالعات و مالی ، 
مدیران جوان موفق و خوش نامی را در صنعت بیمه کشــورمان معرفی کند که 
باید به متولیان این شرکت بدین خاطر یک خداقوت جانانه گفت. دست مریزاد.

مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت بیمــه کارآفرین )ســهامی عام( مورخ 
۱۳98/۰۴/۲7 در محــل میدان آرژانتین تشــکیل گردید.  در این مجمع که با 

حضور 7۴/78 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، 
اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق 
بهادار، حســابرس و بازرس قانونــی برگزار گردید، 
ریاســت مجمع برعهده آقای  علــی آزاد  بود، که 
جنابان احمــد پور فالح  و عزیز اهلل مصلحي مصلح 
آبــادي در مقام نظار اول و دوم و آقای  عبدالمجید 
رافع حق نژاد 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 ۱۳97/۱۲/۲9 و پس از اســتماع گزارش 
حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامالت مشمول ماده ۱۲9 به کار خود پایان دادند.

دکتــر محمد حیــدری در گزارش جامع خود به مجمع نشــینان با اشــاره به 
اینکه در ســال گذشــته حق بیمه صادره و درآمد شــرکت رشد خوبی داشته 
اســت اضافه کرد کســب عایدی ۶۰ ریال به ازای هر ســهم 97 در قبال سود 
7 ریالی هر ســهم در ســال 9۶ نشــان از تالش مجدانه کلیه ارکان شــرکت 
بیمه کارآفرین در این روزهای ســخت اقتصادی بوده اســت که به عنوان مدیر 
ارشــد مجموعه از تمامی این عزیزان تشــکر ویژه دارم که بــا همراهی کردن 
و اجرای دســتورالعمل ما زمینه ســاز این موفقیت ها در دستاوردها گردیدند.

بنا به اعالم این مدیر کاردان و کاربلد  همچنین پرتفوی شــرکت در سال مالی 
مورد گزارش اصالح گردید و هم راستا با سیاست های ترسیمی مدیریت جدید 
پرتفوی شــرکت نیز بهینه گردید . به گفته ی وی در سال مالی مورد گزارش، 
مجموعه شرکت بیمه کارافرین از فروش هیجانی دوری کرده و تمرکز اصلی را بر 
کیفیت فروش تا کمیت فروش قرارداد بطوری که به هیچ وجه به دنبال افزایش 
فروش بدون منطق نبوده و تنها به رشــد کیفــی توجه و اهتمام جدی گردید.

 دکتــر حیدری با اعالم اینکه هدف گذاری فروش منطقی ســال 98 نیز بخوبی 
پیش بینی و پیاده ســازی شده اســت اضافه کرد ما در بیمه کارافرین به اصل 
قیمت تمام شــده و به فروش کیفی و خدمات توجه داریم و سعی می کنیم به 
انــدازه توان و وزن خود در بازار نقش ایفا کنیم و به اندازه ای ریســک بپذیریم 
که ایفای تعهداتمان کوچکترین آســیبی نبیند چرا که باور راسخ داریم  ایفای 

تعهدات و رضایتمندی مشــتریان باعث بســط توفیقات مان خواهد شد. دکتر 
حیــدری در ادامــه صحبتهای خود تاکید داشــت که در تیــم مدیریت بیمه 
کارآفرین به نوعی، بلندمدت تر فکــر می کنیم و می خواهیم طوری رفتار کنیم 
که مشتریان خاص و وفادار خود را نگه داریم. به گفته وی بیمه کارآفرین سعی 
دارد در جاهایــی حضور یابد که دیگــران حضور ندارند و خدماتی ارائه کند که 
دیگران حاضر نیستند ارائه دهند و این یعنی شناخت. بنا به اعالم دکتر حیدری 
این روند، کار را ســخت تر اما در عوض، خاص تر خواهــد کرد که بحمداهلل در 
این راســتا بیمه کارآفرین موفق بوده  و ثمرات روشن آن نیز حاصل شده است. 
مدیرعامل بیمه کارآفرین همچنین گفت که  ما در نظر داریم مســیری را طی 
کنیم که برای همه دست اندرکاران از سرمایه گذار و سهامدار گرفته تا کارکنان و 
شبکه فروش و البته مشتریان به عنوان مهمترین اصل، رضایت مندی ایجاد شود.

بنا به اعالم مدیر خوش فکر بازار ســرمایه کشور، تمرکز و کاالی ویترین بیمه 
کارآفرین، بیمه های عمر و سرمایه گذاری است که شرکت در این راستا محصول 
جدیدی را تحت عنوان بیمه عمر اندوخته دار در کنار محصول اصلی معرفی کرده 
است. به گفته وی این محصول اسفند ماه 97 رونمایی و به بازار عرضه شد و با 
وجود اینکه ماه اســفند، زمان مناسبی برای فروش 
بیمه های عمر نیســت و در این بازه زمانی بیشــتر 
مردم ســعی می کنند بیمه های دیگر مانند اموال را 
مورد نظر قرار دهند یا در ســازمان های حقوقی که 
کارهای خــود را در این مقطع زمانی به روز کرده و 
همه فعالیت هایشــان روی این موضوع متمرکز می 
سازند که ســال مالی خود را جمع کنند و بالطبع 
استقبال خوبی از فروش بیمه عمر نمی شود اما در 
همین مقطع زمانی محصول جدید بیمه کارآفرین 
فروش خــوب و امیدوارکننــده ای در هر دو بخش 
فروش انفرادی و گروهی داشت و این نشان می دهد 
که بیمه عمر اندوختــه دار، محصول متمایزتری در 
بازار بوده اســت. با توجه به اعالن دکتر حیدری در 
این بخش هدف اصلی مجموعه شناساندن این محصول و سپس عملیاتی کردن 
برنامه فروش آن بوده اســت؛ که این مهم بخوبی پیاده ســازی گردیده اســت.
این مدیر با تجربه در ادامه پیرامون طرح ها و تمایز بیمه کارافرین با سایر شرکت 
های بیمه خصوصی کشــور تصریح کرد که این شرکت دارای بیشترین ذخیره 
ریاضی بیمه های عمر می باشــد و حدود 55 درصد از فروش شرکت نیز مربوط 
به بیمه های عمر و ســرمایه گذاری می باشد. بنا به اعالم دکتر حیدری ویژگی 
این نوع بیمه این اســت که اندوخته مالی تولید می کند که شرکت می تواند با 
آن در بازار سرمایه فعالیت خود را توسعه ببخشد .مدیرعامل بیمه کارآفرین در 
ادامه گزارش خود اعالم داشــت که مدیریت ارشد همسو با راهکارهای قانونی 
در نظر گرفته شــده و طبق آیین نامه موجود برای سبد سرمایه گذاری شرکت 
رفتار کرده و در همین راســتا به بازبینی دستورالعملها و آیین نامه ها با هدف 
استاندارد سازی آنها پرداخته است. دکتر حیدری با تاکید بر این نکته که صرفه 
و صالح سهامداران و ذینفعان و مشتری مداری دکترین کاری اصلی ما میباشد 
اعالم داشت من و کادر مدیریتم مخصوصا در اندوخته های ریاضی بسیار حساس 
هســتیم. وی ادامه داد: من و تیم مدیریتیم و همه ارکان شــرکت اعتقاد راسخ 
داریم که این ســرمایه در اختیار ما پول مردم است و  ما موظف هستیم که به 
بهترین شکل از آن مراقبت کرده و برای آن ارزش افزوده ایجاد کنیم و بر همین 
اساس بهترین برنامه را تدوین ، پیاده سازی و اجرا می کنیم تا بیشترین ارزش 
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را حاصل سازیم. قابل توجه آنکه شرکت های بیمه بخش خصوصی در مجموع 
۱8 درصد از پرتفوی خود را به بیمه های زندگی اختصاص داده اند در صورتی 
که شــرکت بیمه کارآفرین با اختصاص ۱۱ درصد ســهم از کل بازار بیمه های 
خصوصی ، 5۳ درصد از پرتفوی خود را به بیمه های زندگی اختصاص داده است.

به گفته ســکاندار مجموعه هــم اکنون حدود ۲5۰۰ میلیــارد تومان اندوخته 
مردم در بیمه های عمر در اختیار شــرکت کارآفرین اســت که بزرگترین عدد 
در شــرکت های بیمه عمر اســت در کنار این اخبار خوب سکاندار جدید خبر 
مســرت بخش دیگری که کام سهامداران را شیرین ساخت اعالن این خبر بود 
که براســاس تدابیر اندیشــیده شده سهام شــرکت که ابتدا در بازار پایه »ج« 
قرار داشــت و اکنون به بازار پایه »ب« منتقل شــده بــا حمایت قاطع ارکان 
مجموعــه بیمه کارآفرین در حال گذراندن مقدمات برای ورود به بازار فرابورس 
بــود که مکاتبــات آن انجام شــده و الزامات آن نیز در حال تحقق میباشــد .

مدیرعامــل کاربلد، اعضای هیات مدیــره با تجربه و بدنه جوان کارشــناس و 
متخصص در کنار مالیه شفاف و روابط عمومی پاسخگو و اهل تعامل برگ های 
برنده ای اســت که آینده ای درخشان را برای بیمه کارآفرین متصور می سازد. 

اجازه مــی خواهیم از حرمت دهی 
و پاســخگویی استاد حیدری بسان 
همیشه بر حقیر و اهل رسانه و بچه 
هــای خوب روابــط عمومی و امور 
رســانه و مدیریت آنها که به گرمی 
پذیرای خبرنگاران بودند و در تهیه 
گــزارش ما را یاری رســان نهایت 

قدردانی و تشــکر را داشــته باشــیم. خدا قوت. 
مهم ترین فعالیت های انجام شده در سال 1397

۱- انجــام زیر ســاخت های فنــی و عملیاتی و 
آغــاز به کار عرضه بیمه نامــه اندوخته دار امید

۲- راه انــدازی و اجــرای دســتورالعمل نظــام 
غربالگری پزشکی در بیمه های زندگی

تدویــن و طراحــی خدمــت چــکاپ در   -۳
محــل و عقد قــرارداد با شــرکت 
MARM رســان  خدمــت 

۴- توسعه پوشش های امراض خاص 
و از کار افتادگی در بیمه های زندگی

انــدازی ســایت تخصصی  5- راه 
بیمه هــای زندگی با هدف افزایش 
خدمت رسانی به بیمه گذاران بیمه 

های زندگی
۶- انجــام فــاز اول برنامــه ریزی 
اســتراتژیک منابع انســانی)برنامه 

ریزی شغل(
7- برگــزاری دوره های انتقال تجربه فروشــندگان معتبر بیمه های زندگی به 

سایر نمایندگان
8- رتبــه بنــدی نماینــدگان و تخصیص امکانات بر اســاس رتبــه دریافتی

9- راه اندازی مراکز تخصصی فروش بیمه های زندگی
۱۰- ایجاد دسترسی شبکه فروش به اتوماسیون اداری

۱۱- غربالگــری حســاب هــای رســوب شــده به ویــژه بدهــکاران متفرقه
۱۲- ســاختار دهی مجــدد به آیین نامه حقوق و دســتمزد و ارزیابی شــغل
افزایــش غنــای شــغلی ۱۳- بررســی ســاختار ســازمانی بــه منظــور 

۱۴- مدل سازی سود مشارکت در منافع در بیمه های زندگی
۱5- آغاز به کار موبایل اپلیکیشن بیمه کارآفرین

۱۶- تدوین سیاست فروش شعب در رشته های مختلف و پایش مستمر عملکرد آن ها
۱7- ترمیم خســارت معوق در رشــته ثالث و مسئولیت بر اساس دستورالعمل 

بیمه مرکزی

۱8- اجرای ســامانه وب کنفرانس به منظور کارایی بیشــتر در حوزه آموزش
۱9- برنامــه ریزی جهت اجرای زیر ســاخت های پیاده ســازی هوش تجاری

۲۰- اجرای مدیریت اسناد در حوزه مالی-اداری
۲۱- تدوین شاخص شناور برای دسته بندی شعب

۲۲- بازبینی دســتورالعمل ها و آیین نامه ها با هدف اســتاندارد سازی آن ها
۲۳- ارائه محصول جدید بیمه درمان خانواده

۲۴- برنامه ریزی چاپ مطبوعات شرکت با هدف کمینه سازی دورریز مطبوعات 
و افزایش کارآمدی سامانه انبارگردانی

۲5- برگزاری آزمون های ارزیابی کارشناس خسارت درمان
برنامه های سال 1398 

۱- مطالعــه فراینــد های فنی، مالــی و اداری به منظور توســعه و بهبود آنها 
۲- اجــرای فــاز دوم برنامــه ریزی اســتراتژیک منابع انســانی مشــتمل بر 

۱و۲ ارزیابی شاغلین  ۲و۲ نیاز سنجی آموزشی 
۳- تدوین شرح شغل برای کلیه پرسنل حاوی شرایط احراز و شرح وظایف 

۴- توسعه نرم افزار منابع انسانی
5- توســعه فرایند استخدام منابع 
انســانی و گزینش نخبگان صنعت 

و دانشگاه 
۶- برنامه ریزی آموزشــی با هدف 
برون ســپاری بخش آموزش های 
نهــاد های  بــه  عمومی شــرکت 

تخصصی آموزش بیمه 
7- برنامــه ریزی آموزشــی جهت اســتفاده از 
دانــش و تجربه بیمــه گران معتبــر بین المللی 
8- ارتقا نرم افزار فنی بخش اتکایی برای قرارداد 

های نسبی و غیر نسبی
9-  پیاده سازی هوش تجاری در بخش های فنی و اداری 

۱۰- تقویت نظام حاکمیت شرکتی
۱۱- ارائه محصوالت جدید و سعی در ارائه پاسخ 

به هنگام به نیاز بیمه گذاران  
فراینــد  ســازی  بهینــه   -۱۲
کنسرسیوم و  اتکایی  حســابداری 

۱۳- تقویــت نظارت بــر امور فنی 
و مالی و آســیب شناسی سیستم 

پرداخت خسارت
۱۴- تهیه نرم افزار تراز عملیات ارزی
۱5- مدیریــت ریســک بهینه در 
رشــته های زندگــی و غیر زندگی 

۱۶- توسعه فروش الکترونیک 
۱7- توسعه برنامه ریزی سرمایه گذاری با هدف بیشینه سازی سود حاصله

۱8- پیاده سازی باشگاه مشتریان
۱9- پیاده سازی نرم افزار مدیریت روابط مشتریان

۲۰- آســیب شناسی ذخائر خســارت معوق و خسارت های پرداختی در رشته 
های مختلف بیمه ای

۲۱- بودجه ریزی شناور برای هزینه های مصرفی شعب  
۲۲- کمینه سازی مطبوعات چاپی شرکت

۲۳- اجرای انبارگردانی هوشمند
۲۴- استمرار متمرکز سازی عملیات پرداخت با استفاده از هوشمندسازی سیستم ها 
۲5- توســعه فراینــد محاســبه قیمت تمام شــده در هر رشــته و شــعبه.

در ســال مالی مــورد گزارش، مجموعه شــرکت بیمــه کارافریــن از فروش 
هیجانــی دوری کــرده و تمرکــز اصلــی را بــر کیفیــت فروش تــا کمیت 
فــروش قرارداد بطــوری که به هیــچ وجه به دنبــال افزایش فــروش بدون 
منطــق نبــوده و تنهــا به رشــد کیفــی توجــه و اهتمــام جــدی گردید.
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نقش خوش سالمت در توسعه پایدار
توسعه صنعت دارو ضامن ارتقای سالمت جامعه

سرمایه گذاری شفا دارو و کسب باالترین سطح اشتهار به کیفیت  

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

از خیلی پیشــترها و از زمانه ی دور صنعت دارو در کشــور ما یک پیشــینه هزار ساله 
داشتند و شهره آفاق بوده است. متاسفانه در دوران قبل از انقالب ایران در صنعت دارو 
وابســتگی های شدیدی به کشورهای خارجی وجود داشت به طوریکه تنها ۱8 درصد 
داروهای مورد نیاز کشــور در داخل کشور تولید می شد و 8۲ درصد آن از خارج تامین 
می گردید ولی با پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی و خودکفایی که در این بستر فراهم 
گردید اکنون بیش از 97 درصد نیاز دارویی کشور در داخل تولید می شود. این موفقیت 
پس از چهل سال بدست نمی آمد جز در سایه تدبیر مسئولین خدمتگزار و محقق که 
خدایشــان قوت دهد این ناممکن را در سخت ترین شرایط تحمیلی ممکن ساختند.
همت مدیران خبره و کاربلد و دلسوز ملک مملکت در صنعت دارو باعث شد که کنون از 

پیشگامان این صنعت در جهان با تولید انواع داروهای جدید باشیم.
در این میان دکتر زرگری و تیم مدیریت وی در شــرکت ســرمایه گذاری شــفادارو از 
متولیان و پیشــگامان صنعت دارو و سالمت در کشورمان می باشند که توانسته اند در 
سایه تدبیر و درایت خود و اجرای مدیریت شایسته، در روزگاران سخت تحریم و جنگ 
اقتصادی در نقش خوش سالمت محوری و ارزش آفرینی نقش بی بدیل داشته باشند.
مجمع عمومی عادی ســالیانه شرکت ســرمایه گذاري شفا دارو )ســهامی عام( مورخ 

۱۳98/۰۴/۳۱ در محــل حوزه هنري ســازمان تبلیغات 
اسالمي - تاالر اندیشه تشکیل گردید. در این مجمع که با 
حضور 95/۶۳ درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء 
هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس 
و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای 
مهدي معدنچي زاج بود، که جنابان علي شیدایي نرمیقي 
و محمد هادي دفتري بشــلي در مقام نظــار اول و دوم و 
آقای فرهاد زرگري به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه بــا قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 
۱۳97/۱۲/۲9 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده ۱۲9 با تقسیم 
ســود ۶۰۰ ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
دکتر فرهاد زرگری مدیر شــناخته شــده صنعت دارویی 
کشور در ابتدای گزارش جامع خود با تبیین و تحلیل کلی 
صنعت دارو اظهار داشــت: انسان سالم محور توسعه پایدار 
است و در جامعه سالم است که پیشرفت و توسعه روزافزون 
حاصل می شــود. به گفتــه وی دارو کاالیی مهم و حیاتی 

و پرمصرف در نظام ســالمت هر کشــور به شــمار می آید و صنعت دارو، یک صنعت 
دانش بنیان، غیر قابل جایگزین و اســتراتژیک می باشد. مدیر عامل موفق مجموعه در 
ادامه با بیان اینکه درواقع پیشــرفت و توسعه صنعت دارو ضامن ارتقای سالمت جامعه 
خواهد بود افزودهمچنین این صنعت، در دنیا به خاطراشتغالزائی باال و سودآفرینی مستمر 
برای بســیاری از کارآفرینان و ســهامداران جذاب می باشد و بر همین اساس است که 
به صنعت دارو هم از بعد ســالمت محوری و هم از بعد تجارت نگاهی خاص می شود. 
این مدیر باتجربه و خوش فکر بازار ســرمایه کشــور در ادامه به تشــریح جایگاه بازار 
شــفادارو و عملکرد این شــرکت پرداخت و یــادآور گردید که مجموعــه پرافتخار و 
ارزشمند شــفادارو تنها تولید کننده مواد اولیه آنتی بیوتیک تزریقی کشور، بزرگترین 
تولید کننده مــواد اولیه آنتی بیوتیک خوراکی، بزرگترین تولید کننده کپســول نرم 
ژالتینی، دومین توزیع کننده داروی کشــور، حائز کســب باالترین ســطح اشــتهار 
به کیفیت )پنج ســتاره( از جایزه ملــی کیفیت غذا، دارو و بهداشــت ایران و دومین 
هلدینگ پیشــرو صنعت داروسازی کشور از منظر ســهم بازار تولید داخل می باشد. 
دکتر زرگری هم چنین به برنامه های آتی این مجموعه اشاره کرد و توسعه سرمایه انسانی، 
توسعه کسب و کار، توسعه بازار، توسعه محصول و ارتقای بهره وری را مهم ترین سرفصل 

های استراتژی های شرکت سرمایه گذاری شفادارو برای توسعه فرآیندهای خود برشمرد.
شــایان ذکر است شفادارو به عنوان سومین هلدینگ  بزرگ کشور نقشی بی بدیل در 
تامین نیاز دارویی کشــور داشته و توانســته است در طی ۱5 سال گذشته با گسترش 
فعالیــت های خود برای ســالمت ایران و ایرانــی جایگاهی ممتاز بــه ارمغان بیاورد. 
گفتنی اســت به خاطر افزایش جمعیت  - زیاد شــدن طول عمر انســان و باالرفتن 
حساســیت آحــاد مــردم در تمام جوامع نســبت به ســالمت خویش باعث شــده 
کــه بــازار دارو بازاری رو به رشــد و مارکتینگی  رو به توســعه باشــد و بــا توجه به 
بازارشناســی و تیــم متخصصی که در این شــرکت دارویی و در ســکانداری آن قرار 
دارد برای ذینفعان این اطمینان بالقوه وجود دارد که شــرکت در یک شــیب مناسب 
و بازدهــی مطمئــن رو به پیشــرفت و توســعه روزافــزون حرکت خواهد داشــت.

حیفمان آمد گزارش به انتها برسد و از دو نکته پررنگ در شرکت ننویسیم: اول؛ جمع 
پرشماری از کاربلدان و کارکشته های صنعت دارو در مجمع ساالنه که موید توجه ویژه 
به امر خرد جمعی و نشــان از ارج و قرب این شــرکت و سکاندار ارزشمندش داشت و 
دوم؛ میزبانی شایســته میزبانان مجمع از اصحاب جراید که نشان دادند معرفت حرمت 
دهی به اهل خبر و روزنامه نگاری نه شــعار که شــعور این مدیران صف و خدوم می 
باشــد. از جناب معدنچی که بســان همیشه لطفش برای 
اهــل خبر جاری تا کَرم و بزرگواری جناب زرگری گرانقدر 
و بچه های خوب روابط امور ســهام و جناب میرحسینی 
مدیریت دلســوز و آگاه روابط عمومی که به گرمی پذیرای 
اهل مطبوع بودند و در تهیــه و تنظیم گزارش ما را یاری 
رســاندند نهایــت قدردانی و تشــکر را دارا می باشــیم. 

پیام هیات مدیره
با نــام و یاد خداوند متعال و صلوات بر محمد و آل محمد 
)ص( و با درود بیکران بر ارواح طیبه شهیدان و بنیان گذار 
جمهوری اسالمی ایران و با آرزوی سالمتی و طول عمر رهبر 
معظم انقالب اسالمی حضرت آیت العظمی خامنه ای مدظله 
العالی، هیات مدیره شرکت به نمایندگی از طرف کلیه مدیران 
و کارکنان مجموعه شفادارو و ضمن خیرمقدم به سهامداران 
محترم به استحضار می رساند ما بعنوان امین و حافظ منافع 
ســهامداران ارجمند در راســتای حفظ و حراست و ارتقاء 
کارایی و اثربخشی سرمایه های مالی و انسانی گروه با تمامی 
استعداد، نهایت تالش و همت خود را معطوف به دستیابی به 
اهداف مجموعه شفادارو در چارچوب برنامه های راهبردی و 
بودجه های مصوب نموده و انتظار داریم با استعانت از الطاف 
الهی و حمایت و هدایت اعضاء محترم مجمع و سعی و تالش فزاینده، بتوانیم در چارچوب 
اصول اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال پایدار سهمی مناسب در عرصه اقتصاد کشور داشته 
باشیم. بدین منظور محور برنامه ریزی کالن و اجرای عملیات به شرح زیر تقدیم می شود.
نصب العین قراردادن تدابیر مقام معظم رهبــری در چارچوب حمایت از کاالی ایرانی

جذب و نگهداری منابع انسانی متعهد، متخصص و کارآمد
تحقیق و توســعه )استفاده از دانش تخصصی روز صنعت دارو( به منظور کسب جایگاه 

راهبردی در صنعت دارو
یکپارچه سازی فرآیندها در مسیر توسعه صنعتی کشور

جلب رضایتمندی جامعه در بهبود و سالمتی با ارتقاء سطح کیفی محصوالت تولیدی
ایجــاد آرامــش و اطمینــان بــرای ســهامداران محتــرم نســبت بــه کارگیــری 
بهینــه منابــع ســرمایه ای شــرکت بــا هــدف ثبــات و ســودآوری مناســب 

نگاهی اجمالی به صنعت دارو در ساختار اقتصادی کشور
صنعت دارو از جمله صنایع باالدستی بوده که در حوزه سالمت جامعه نقش بی بدیلی 
را بر عهده داشته و همراه و بی وقفه حفظ و پایداری سالمت انسانها را به عنوان هدفق 
متعالی مورد توجه قرار داده اســت این صنعت بدلیــل دانش بنیان بودن و تکنولوژی 
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پیشــرفته و پیچیده و مزیت های نسبی رقابت و هزینه های بروز آوری استانداردها در 
بین صنایع از وضعیتی متمایز برخوردار می باشد. صنعت دارو صنعتی آینده محور بوده 
به بیان دیگر هدف اصلی این صنعت توجه ویژه به دورنمایی آینده یا پیدا نمودن پاسخ 
به نیازها و چالش های سالمت جامعه می باشد. همچنین درصد تطبیق با زمان در این 
صنعت نسبت به سایر صنایع فزونی داشته بهمین لحاظ انجام هزینه های سرمایه ای و 
تحقیق و توسعه در این صنعت دارای اهمیت ویژه و شاهراه ورود به بازارهای جهانی می 
باشد. در ایران با توجه به قالب های فرهنگی و اصول و مبانی الهی و اخالقی این صنعت 
از دیرباز دارای قدمت اثربخشــی در ســالمت جامعه بوده و پس از پیروزی شکوهمند 

انقالب اسالمی با اتخاذ تدابیر و سیاست های بنیادین و 
تحول عمیقی در تولید داروهای ژنریک به وقوع پیوسته 
است لیکن با توجه به گستره به روزآوری صنعت دارو 
برداشت گامهای اثربخش مستمر در تولید و خودکفایی 
نیاز دارویی کشور نیاز حمایت های راهبردی و کمک 
به اصالح و بهینه نمودن چرخه تولید و توزیع با فرصت 
اســتفاده از ابزارهای عالی نوین مورد تاکید می باشد.

برنامه ها و جهت گیری های آتی:
حوزه توسعه کسب و کار

۱- ســرعت بخشــیدن به پروژه های در حال اجرا ئ 
حذف پروژه های غیراقتصادی
۲- توسعه و بهبود سبد سهام

۳- نظارت بر رعایت برنامه زمانبندی پروژه های گروه
۴- توســعه ارتباطــات بیــن المللــی و اتحادهــای 
اســتراتژیک بــا صاحبــان برندهــای برتــر جهانی
5- تدوین استراتژی های کالن گروه به منظور تعیین اولویت 
های استراتژیک شرکت های تابعه در حوزه کسب و کار
۶- بررســی و مطالعات امکان سنجی و ارزیابی فنی و 
اقتصادی پروژه های شــرکتهای گروه و بررسی مسائل 
GMP مرتبــط و امور فنی و مهندســی شــرکتها
7- کنترل طرح مهندســی مفهومی، پایه و تفصیلی 

پروژه های گروه
8- ارزیابی وضع موجود شــرکت ها و کنترل و تسریع 
فرآینــد مغایرت هــای راهبردی شــرکتها موجود به 
لحــاظ عدم انطباق بــا اصول GMP ، انجــام آنالیز 
ریســک و ارارئه راهکارهایی جهت بهبود وضع فعلی

حوزه توسعه بازرگانی
۱- نظارت بر روند خریدهای داخلی و خارجی

۲- اولویت بندی خریدها و مقادیر آن نسبت به منابع 
مالی در دسترس

۳- نظارت بر انطباق خریدها و تناســب آن با بودجه
۴- ضافــه کردن منابع جدید خرید مواد اولیــه برای افزایش قدرت چانه زنی و کاهش 

ریسک در مواقع بحران
5- تالش برای خرید متمرکز و کاهش قیمت در مواردی که از نظر فنی امکان پذیر باشد

۶- مذاکره با شــرکت های بیــن المللی دارای تکنولوژی های پیشــرفته برای انتقال 
تکنولوژی در خطوط شرکت های گروه

7- یافتن مسیرهای جایگزین پرداخت بانکی در شرایط تحریم
تاریخچه

شرکت سرمایه گذاری شفادارو   بصورت سهامی خاص در تاریخ ۶دیماه ۱۳8۳ و تحت 
شــماره ۲۳75۶۱ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده 

است. شرکت سرمایه گذاری شفادارو در قالب موضوع فعالیت اصلی خود در حال حاضر 
با ســرمایه گذاری در شــرکت های دارویی عهده دار مسئولیت نظارت و اداره بر هفت 
شــرکت در صنعت داروسازی کشــور بوده که در زمینه های مختلف تولید محصوالت 
دارویی فعالیت می نمایند. در راســتای افزایش بهره وری اقتصادی و اســتفاده کارآ و 
حداکثری از منابع و ســرمایه های در اختیار، شرکت سرمایه گذاری شفادارو )سهامی 
خاص( در سال ۱۳8۳ به منظور برنامه ریزی متمرکز و دستیابی به فرصت های پیش 
رو در صنعت و بازار دارویی کشــور با ســرمایه اولیه ۳ میلیارد ریال تاسیس و متعاقب 
آن ســرمایه شرکت به مبلغ ۳9۱ میلیارد ریال و نهایتاً در سال ۱۳9۱ سرمایه شرکت 
بــه مبلغ ۱۱79 میلیارد ریال افزایش یافته اســت. به 
موجب مصوبه ســازمان بورس اوراق بهادار شــرکت 
سرمایه گذاری شفادارو )سهامی خاص( جزء نهادهای 
مالی و تحت نظارت ســازمان مذکور قرار گرفته است. 
شرکت سرمایه گذاری شفادارو )سهامی خاص( دارای 
7 شــرکت تابعه، در صنعت دارویی کشور می باشد .

چشم انداز شرکت
ایجاد ارزش آفرین ترین شرکت سرمایه گذاری دارویی 
در ایران با بهره مندی از برترین توان مدیریتی و منابع 
انسانی و فناوری نوین از طریق شرکت و شرکت های تابعه

ماموریت و رسالت شرکت
حرکت به ســمت برخورداری از تکنولوژی های نوین 
در صنعت دارویــی و تولید محصوالت جدید با ارزش 
افزوده بیشــتر در شــرکتهای گــروه بکارگیری تمام 
تالش و توان و ایجاد شایســته ســاالری در شــرکت 
و گــروه به منظور بهبــود و ارتقای منابــع در اختیار 
با بهره گیــری از خالقیت همکاران شــرکت و گروه.

افزایــش بهــره وری کمــی و حفــظ و افزایــش 
ســطح کیفی محصــوالت تولیدی گروه بــه منظور 
فراهــم نمــودن رضایتمنــدی اقشــار نیازمنــد به 
محصــوالت شــرکت هــای گــروه و رضایتمنــدی 
ایشــان و بهبود سالمتی در ســطح عمومی جامعه.

ارتقای بهــره وری و افزایش درآمد شــرکت در قالب 
فعالیــت های اقتصادی و در نتیجه ایجاد ســودآوری 
برای شرکت های گروه به منظور ایجاد ارزش افزوده در 
داراییها و سرمایه های در جریان، متعلق به سهامدارن.
بهره گیری از فرصت های جذب منابع از بازار پول و سرمایه.

تاکید بر نخبه گرایی، اشتغال بهره ور و مشارکت جویی 
عزم آفرین.

ارزش های شرکت
ما به ایجاد زمینه خالقیت و نوآوری تاکید داشته و به 

مشارکت جدی توجه خاص می نماییم.
ما یک سازمان یادگیرنده هستیم و از تجربیات و دانش یکدیگر کمال استفاده را می نماییم.

ما به ارزش های انسانی، عزت نفس، وسعت دید، کمال در اندیشه، صراحت در گفتار و 
صداقت در عمل می اندیشیم.

ما به استفاده از شیوه های نوین مدیریتی برای نیل به آرمان های شرکت اعتقاد داریم.

نوآوری و خلق ایده جدید رمز ماندگاری ماست
هم افزایی گروهی در بین شرکت های تابعه و پرهیز از رقابت درون گروهی، اعتقاد به تعامل 
صادقانه و پاسخگویی متقابل بین هلدینگ و شرکت های تابعه  اصول اعتقادی ماست.
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پارس خودرو پیشرو در کیفیت
کسب مقام اول در ادیت های سایپا و واحد برگزیده صنعت کشوری

به روز مجمع این پیشکسوت مطبوعاتی در سنگ قالب 
زمانه به نیم قــرن پیش و به یاد جوانی خود آنگاه که در 
سالن تحویل نهایی به کار مشغول شــدم افتادم. در یاد 
روزگاران گذشته بودم که مدیر روابط عمومی خوش اخالق 
به یاری قلم آمد و دست یاریم را فشرد تا خود را بار دیگر 
در یک مجموعه پُرافتخار ببینم که می دانم چقدر ارزشمند 
است و خشنودتر شدم چون مدیرانی آبدیده سکاندارند. 
پس فقط یک کالم پارس خودرو را بیشــتر حرمت نهیم 
که شایسته اش باشد و بیشتر به کمک و یاری آن بیاییم 
که این مهم یعنی تسهیل شرایط کار دولتمردان می باشد
در مجمع مدیرعامل کاردان با گزارش مبسوط خود نشان 
داد که هم تهدیدها را خوب می شناسد و هم فرصت ها را و 
این در کنار پتانسیل باالی مجموعه نویدبخش آن است که 
در 98 روزهای خوبی را ذینفعان شاهد باشند. باور داریم که 
در روزگاران جنگ اقتصادی مدیرانی کاربلد چون مهندس 
ناصر آقا محمدی و شهرام احمدیان و دیگر ارکان تالشگر 
در این پیچ سخت، شــرکت را بهترین رهبر می باشند.
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پارس 
خودرو)ســهامی عام( مورخ ۱۳98/۰۴/۲7در محل مرکز 
همایشهاي بین المللي پژوهشگاه صنعت نفت برگزار گردید. 
در این مجمع که با حضور 78/9 درصد از سهامداران حقیقی 
و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس 
و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای علیرضا بادکوبه ء هزاوه بود، که 
جنابان عبداله بابائي و یوسف ندیلي در مقام نظار اول و دوم 
و آقای علیرضا بیاتي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گــزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
به اهم فعالیتهــای صورت پذیرفته در طی ســال مالی 
منتهــی بــه ۱۳97/۱۲/۲9 و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بــازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین 
صلوات خود ضمــن  تصویب صورتهــای مالی و تنفیذ 
معامالت مشــمول ماده ۱۲9 به کار خــود پایان دادند.

قابل ذکر است که یکی از دالیل اصلی کاهش درآمدهای 
عملیاتی شرکت ، کاهش مقدار فروش در سال مالی مورد 
گزارش شرکت بوده است اما بررسی مقدار فروش ماهانه 
خپارس حاکی از آن اســت که شرکت پارس خودرو  در 
تیر ماه 98،  ۱۰ هزار و 9۶7 دستگاه فروش داشته است. 
این در حالی اســت که میانگین مقدار فروش خپارس در 
ســال 97، 5۱5 دستگاه بوده و در سال 98 با رشد تعداد 
فروش، در نهایت به ۱۰ هزار و 9۶7 دستگاه رسیده است.

افزایش مقدار فــروش پارس خــودرو مهم ترین رویداد 
در شــرکت به شــمار می رود که می تواند، کاستی های 
شــکل گرفته در ادامه التهابات سال 97 را جبران نماید.

پیام هیات مدیره :
مرور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت خودرو در 

سال 1397 :
در اردیبهشت ماه ســال ۱۳97 دولت آمریکا در اقدامی 
یکجانبه و بر خالف قوانین بین المللی، از برجام خارج شد 
و متعاقب آن بازگشت تحریم ها از جمله صنعت خودرو 
اعالم و در مرداد ماه همان ســال تحریم صنعت خودرو 
رسماً آغاز شد، که با عنایت به آمارها و اطالعات نشر یافته، 

اقتصاد ایران که طی سالهای 9۳ لغایت 9۶ به ترتیب رشد 
اقتصادی ۳،۱، 8/۳  درصد را تجربه نموده بود در 9 ماهه 
اول 97 رشــدی نزولی برابر با ۳/8  - درصد داشته است. 
در این میان بخش صنعت با رشــد منفی 7,9 درصدی 
بیشــترین نزول را تجربه کرده و بخش کشاورزی با رشد 
منفی ۲/۱ درصد پس از آن قرار میگیرد در حالیکه بخش 
خدمات با رشــد مثبت ۰/۶ درصد از رشد منفی در امان 
بوده است. صنعت خودرو نیز که مستقیماً هدف تحریم 
ها بود از گزند رشــد منفی در امان نماند. لیکن این تنها 
عامل اثر گذار بر صنعت خــودرو نبود. افزایش نرخ ارز از 
کانــال ۳۰۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان اولین شــوک را به 
بهای تمام شــده خودرو وارد نمود حال آن که همین ارز 
۴۲۰۰ تومانــی نیز از مرداد ماه و زمانی که محموله های 
قطعــات، اعم ازCKD  و مــواد اولیه ی تولید کنندگان 
قطعات در گمرک بود، به ارز نیمایی تغییر نمود و از طرفی 
درصد ریالی مورد نیاز برای گشــایش اعتبــار واردات، از 
۱۰ درصــد به ۱۰۰ درصد افزایش یافت. عوامل فوق نیاز 

نقدینگی خودروســازان و قطعه سازان را چند برابر نمود. 
اگرچه صنعت خودرو از همان اردیبهشت ماه تدابیری را 
برای مقابله با شــروع تحریم ها و با توجه به تجربه قبلی 
تحریم ها که در سال های 9۱ و 9۲ رخ داده بود، اندیشید 
و کاهش تولید خودروی ســواری در ســال 97 بر خالف 
آن ســال ها که افــت 55 درصدی را تجربــه کرده بود، 
۳8 درصد بود، لیکن همین کمبود نقدینگی از یک ســو 
و جلوگیری از افزایش قیمت خودرو متناســب با افزایش 
عوامل بهای تمام شــده ی آن از سوی دیگر، باعث عدم 
توان پرداخت بدهی های خودروســازان به قطعه سازان 
و در نتیجه تعطیلی و رکــود و تعدیل نیروها در صنعت 
قطعه ســازی شــد. این چرخه معیوب تا پایان سال 97 
نیز ادامه یافته اســت. در عین حال شرکت های خودرو 
ســاز خارجی نیز در اثر تحریــم های ظالمانه ی صنعت 
خودرو و قطــع کانال های مالی، ارســال محموله های 
قطعات و CKD  را متوقف نمودند و این عامل نیز ضربه 
دیگری به چرخه تولید و تحویل خودرو به مشتریان زد.
مدیــران شــرکت پــارس خــودرو بــا ایمــان بــه 
کیفیت«همــواره  در  پیشــرو  خــودرو  شــعار«پارس 
تــالش میکننــد تا ایــن شــعار را زنــده نگــه دارند.

ارکان جهت ساز شرکت پارس خودرو :
چشم انداز 

خوشــنام ترین خودروســاز منطقــه تا ســال ۱۴۰۰

ماموریت 
مشارکت در ارتقای سطح رفاه جامعه از طریق تولید و عرضه 
خودروهای با کیفیت، ایمن و ســازگار با محیط زیست.

ارزش ها 
احترام و کرامت ، تعهد و مســئولیت پذیری، خالقیت و 

نوآوری، اعتماد و صداقت 
بیانیه استراتژي

خوشــنام ترین خودروســاز منطقه تا ســال ۱۴۰۰ از 
طریــق بــرآوردن نیازها و خواســته های مشــتریان با 
همکاری شرکای تجاری گروه سایپا و عرضه خودروهای 
متنــوع، با کیفیت، ایمن، ســازگار با محیط زیســت و 
دارای قیمت رقابتی در مقایســه بــا خودروهای هم تراز

مرور کلی بر عملكرد شرکت در سال 97 :
برنامه اولیه شــرکت در سال 97 بر اســـاس ادامه روند 
رو به رشــد بعد از دور اول تحریم ها بــود که این امر با 
خروج یکجانبه آمریکا از برجام در اوایل ســال مـــذکور 
تحت تاثیر قرار گرفت و باعث تغییر برنامه در راســتای 
ســـازگاری با شرایط جـدید گردید . از مهمترین دالیل 
ثانویه این تغییر این بود که شـــرکاء خارجی شــرکت 
بدلیل تحریم صنعت خودرو و یا سیستم بانکی، فعالیت 
و همکاری خـــود را با این شــرکت متوقــف نمودند . 
علیرغم مورد فوق ، شـــرکت با تالشهای صورت گرفته 
و با استفاده از فـــرصت زمـــانی بین خـروج آمـریکا از 
برجام و شـروع تـحریم صنعت خـودروسازی و متعاقب 
آن شروع تحریم بانکی ، اقـــدام به تامین حـــداکثری 
مـــواد و قطعات نمود که ایــن امر نهایتاً منجر به  تولید 
۳9/5۱۲ دســتگاه رنو و ۳۳/۱۴7 دستگاه برلیانس شد .
برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال 98 :
با توجه به تحریم صنعــت خودرو و اینکه عمده فعالیت 
تولیدی شــرکت از طریق همکاری با شــرکاء خارجی 
بوده ، لذا برنامه افزایــش تولید محصوالت داخلی پراید 
)بصــورت کارمزدی( و همچنین راه انــدازی خط تولید 
خانــواده X۲۰۰ )بصورت کارمزدی( برای شــرکت مادر 
در دســتور کار قرار دارد. از طرفی زیان سال 97، شرکت 
را با چالش جدی شــمولیت مــاده ۱۴۱ قانون تجارت 
مواجــه نموده کــه  برنامه بــرون رفــت از آن با کمک 
ســهامدار عمده در حال بررســی می باشد که به محض 
نهایی شدن به اطالع ســهامداران محترم خواهد رسید
دســتاوردهای کیفــی پارس خــودرو در ســال ۱۳97
-  کسب نشان ۲ ستاره کیفی خودرو x-۱۳۱  درسال 97
H ۲۳۰ کسب نشان ۴ستاره کیفی برای خودرو برلیانس -
-کســب نشــان ســبز در آدیــت ASP  شــرکت رنو

 ۱ ۳D-B TMI -D : بهبود نمره منفی شاخص های -
نسبت به سال قبل

)) GK AUDIT بهبود نتایج آدیت مدیریت کارخانه -
- کاهــش هزینه های مربوط به شــکایات مشــتریان 
- تمدیــد مجــوز ارزشــیابی AVES  محصــوالت رنو
- دریافت لوح واحد صنعتی قابل تقدیر به عنوان صنعت سبز

- کســب بهترین وضعیت میزان آالیندگی خودروهای 
تولیدی گروه سایپا

- کسب مقام اول در آدیت سایپا در سالن های بدنه ،رنگ و مونتاژ
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برای تعالی سازمانی
طرح های مدیریت برای افزایش سهم بازار داخلی و فروش صادراتی

تامین ماسه؛ صاحبقران صنعت ریخته گری

دارا بودن مشــتریان بالقوه ، بدنه متخصص و منابع انسانی 
ارزشمند و امکان بهره برداری از بهترین و غنی ترین معادن 
ســیلیس کروی طبیعی و البته مدیری کاردان و کاربلد که 
تهدیدها و فرصت های بازار را میشناسد نوید بخش آن است 
که تا سالها شرکت تامین ماسه ریخته گری خرامان خرامان به 
سوی توسعه فعالیت ها و سود افرینی مستمر حرکت نماید .

مجمــع عمومی عادی ســالیانه شــرکت تامین ماســه 
در   ۱۳98/۰۶/۲8 مــورخ  گری)ســهامی عام(  ریختــه 
محل ســالن آمفي تئاتــر امام علي )ع( تشــکیل گردید. 
در این مجمع که با حضور ۴۰/5۶ درصد سهامداران حقیقی 
و حقوقــی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و 
اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای محمود رمضانپور گلمایي بود، که جنابان 
عبداله عالیشــوندي و رضا شکوهي در مقام نظار اول و دوم 
و آقای فریبرز زارعي 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 
۱۳97/۱۲/۲9 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده ۱۲9 با تقسیم 
ســود ۲۲ ریال به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.

مهنــدس فریبرز زارعی در فرازی از گــزارش خود با اعالم 
اینکه تولیدات ))کخاسه(( بیش از ۴7 سال پاسخگوی نیاز 
بســیاری از صنایع بوده کشور بوده است افزود این شرکت 
با پتانســیل باالی خود عالوه بر تامین بخش قابل توجهی 
از نیــاز بازار مصرف ریخته گری بــا عرضه بیش از ۱5 نوع 
محصول؛ این شــرکت در راســتای رفع نیاز صنایع نفت، 
گاز، پتروشــیمی، نیروگاه ها، صنعت کشــتی سازی، لوله 
سازی، سد سازی،  تصفیه خانه های آب شهری و صنعتی 
مبادرت به تولید انواع ماسه های سند بالست، افزودنی های 
مورد مصرف در کارخانجات  ســیمان، بتن و فرآورده های 
جانبی آن در ســایزهای مختلف مطابق با اســتانداردهای 
بیــن المللــی DIN، ASTM و ISO نمــوده اســت.  
بــه گفته ی این مدیر توانمنــد و برنامه محور تفکر بهبود 
مستمر جزء جدایی ناپذیر از نگرش یک سیستم پویا بوده و 
اخذ گواهینامه ایزو 9۰۰۱:۲۰۰۰   و تداوم آن نشانگر تعهد و 
تالش مستمر مدیریت و کارکنان ما در تضمین و بهبود کیفیت 
محصوالت میباشد و می توان از آن به عنوان یکی از دالیل 
موفقیت این مجموعه در رشد کمی و کیفی تولیدات داخلی 
و همچنین فروش محصوالت در بخش صادرات اعالم داشت.  
مهنــدس فریبــرز زارعی در ادامه با تصریــح این نکته که 
صادرات محصوالت مختلف  به کشــور های آسیای میانه 
وحــوزه خلیج فــارس و همچنین افزایش بــازار هدف از 
برنامه های توســعه صادرات این شــرکت می باشد اضافه 
کرد بر اســاس دکترین ترســیمی و برنامه هــای اجرایی 
شــده یقین داریم که با پشــتوانه غنی خود بیش از بیش 
در فضای رقابتی بازار ســرمایه کشــورمان برای ذینفعان 
ارزش آفرینــی و ســودآوری حاصــل خواهیم ســاخت  .

مدیر با کفایت صنعت کانی کشور در بخش دیگری از گزارش 
خود با تاکید بر این مطلب که حضور قریب به 5۰ سال در 
بازار ریخته گری و مطالعه و تحلیل مستمر بازار توسط تیم 
فروش و بازاریابی شرکت؛ نشان از رشد صنعت ریخته گری 

و افزایش تقاضای ماسه ریخته گری حتی تا دو برابر میزان 
تولید موجود دارد افزود با درک این فرصت ،شرکت تامین 
ماســه ریخته گری از سنوات گذشته طرح احداث کارخانه 
بــه ظرفیت ۳۲۰ هزار تن در ســال را تهیه و با عزم جدی 
انتقال کارخانه را در دســتور کار قــرار داد و امیدواریم که 
با حمایت و مســاعدت مســئولین و با مرتفع شدن موانع 
موجود، این مهم بتواند در نتایج عملکرد مان نقشی درخور 
و رو به رشــد را بیشتر از سالیان گذشــته به دست آورد .

پیام هیات مدیره
وضعیت و تحوالت ماسه های ریخته گری:

طی سال مالی مورد گزارش بدلیل کاهش تولید مشتریان 
ایــن شــرکت و صنایع ریخته گــری، مقدار فــروش این 
شرکت نیز نســبت به سال گذشته کاهش یافت به همین 
دلیل جهت جبــران هزینه های شــرکت و کاهش تولید 
نســبت به افزایش نرخ فــروش در دو مرحله اقدام گردید 
که بطور متوســط نرخ فروش نســبت به سال گذشته به 
میــزان ۲۰ درصد افزایش یافته اســت بــه عبارتی فروش 
محصوالت در ســال مالی مورد گزارش ۱7۲/۰7۶ تن و به 
مبلغ ۱98/۴۴۱ میلیون ریال و در ســال مالی قبل مقدار 
۱9۱/8۳۱ تــن و مبلغ ۱8۴/۲۲۰ میلیون ریال می باشــد 
کــه از نظر مقــدار ۱۰ درصد کاهش و از نظــر مبلغ 7/7 
درصد افزایش نســبت به ســال گذشته نشــان می دهد.

جایگاه شرکت در صنعت ماسه ریخته گری
این شــرکت اولین تولیدکننده ماسه ریخته گری در کشور 
هم از نظر قدمت و هم از نظر مقدار تولید و فروش ماســه 
ریخته گری می باشــد و هم از نظر دارا بودن معادن از نظر 
کیفیت، بهترین معادن تولید ماســه ریخته گری را بدلیل 
خردایش کم و در نتیجه گرد گوشه بودن ماسه را در اختیار 
دارد. و در حــدود ۲5 درصد بازار مصرف را در اختیار دارد.

استراتژی شرکت
اســتراتژی شــرکت حفظ رتبه اول فروش در ماسه های 
ریختــه گــری و افزایش کیفیــت محصــوالت تولیدی 
و در نهایــت بــه حداکثــر رســاندن ســود می باشــد.

عملكرد شرکت طی سال مالی مورد گزارش:
شــرکت در ابتدای سال مالی مورد گزارش سود هر سهم را 
مبلغ ۲۳۰ ریال پیش بینی کرده بود و مجددا پس از بررسی 
عملکرد 9 ماهه و با توجه به کاهش مقدار فروش، سود هر 
سهم را ۱8۲ ریال برآورد نموده و همچنین با توجه به افزایش 
نرخ فروش ســود هر ســهم ۲۱5 ریال تحقق یافته است.
سایر دستاوردهای سال مالی مورد گزارش که توسط پرسنل 
واحد فنی و نوسازی شرکت انجام شده به شرح ذیل است.
۱- احداث خط تولید ماسه های صنعتی با ظرفیت ۶۰۰۰ 

تن در سال
۲- ســاخت، نصب و راه اندازی یکدســتگاه خشک کن و 

جایگزینی با خشک کن قدیمی 
۳- ســاخت، نصــب و راه اندازی یک دســتگاه غبارگیر و 

جایگزینی با غبارگیر قدیمی
۴- ســاخت، نصب و راه اندازی یک دســتگاه ســیلکون و 

جایگزینی با سیلکون قدیمی
5- احــداث تصفیه خانه فاضالب با خروجی آب مناســب 

جهت آبیاری فضای سبز محوطه کارخانه
۶- تجهیز و نوسازی واحد تولید ماسه رزینی

7- تعمیر و بازسازی کامل یک واحد مسکونی واقع در محل 
کارخانه

چشم انداز وضعیت شرکت:
- با توجه به اینکه واردات ماســه ریخته گری بدلیل هزینه 
حمــل باال صرفه اقتصادی نــدارد و همچنین با عنایت به 
توسعه صنایع ریخته گری و نیاز کشور به صنایع فوق مصرف 
ماسه های ریخته گری در کشور روز به روز بیشتر می شود 
و از طرفی با توجه به اینکه معادن این شرکت از نظر کیفیت 
مناسب می باشند و همچنین بدلیل عدم وابستگی از نظر 
مواد اولیه و قطعات و لوازم یدکی به خارج از کشور وضعیت 
آینده شرکت مطلوب پیش بینی می گردد ولی باید سعی 
در بــاال بردن کیفیــت محصوالت بصورت مســتمر انجام 
شــود تا در بازار رقابتی بتوان کلیه مشتریان را حفظ کرد.
برنامــه های آینده شــرکت و گســترش بازارهای فروش:
- تدوین نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدهای مجموعه 
تامین ماســه و تدوین ماتریس SWOT- آگاهی از نقاط 
قوت و ضعف داخل سازمان و از طرفی فرصت ها و تهدیدات 
موجود در اطراف محیط سازمان این توانایی را به سازمان می 
دهد تا موقعیت و جایگاه استراتژیک خود را ارزیابی نماید. 
مدیریت شــرکت برآن است که از طریق ایجاد راهبردهای 
کوتاه مدت، میان مــدت و بلندمدت برنامه هایی را جهت 
حفظ سازمان و ارتقاء آن از نظر مشتریان و رقباء ایجاد نماید.
- آنالیــز پیوســته رقبا: تجزیــه و تحلیل پیوســته رقبا و 
بررسی اســتراتژی، اهداف و سهم بازار هر یک و همچنین 
مقایســه پیوســته قیمــت تمام شــده شــرکت و رقبا.
- حفظ مشــتریان قدیمی و بازاریابی برای به دست آوردن 

مشتریان جدید
- ارتقای سطح کیفی محصوالت تولیدی و بازنگری در نظام 

کنترل کیفی محصوالت شرکت
- پیگیری و وصول مطالبات معوق مجموعه و توانمندسازی 

بخش حقوقی مجموعه
- افزایــش تولید بــه کمک ارتقاء بهــره وری و همچنین 
تجهیز و نوسازی کارخانه و معادن با ماشین آالت پیشرفته 
و تکنولوژیهای جدید با حداقل ســرمایه گذاری و باالترین 
راندمــان و نگاه به حفظ و رعایت اصول زیســت محیطی
- جلوگیری از توقفات برنامه ریزی نشده خط تولید با ایجاد یک 
برنامه مدون تعمیرات و نگهداری و برقراری نظام نت پیشگیرانه 
- ارتقاء نسخه سیســتم مدیریت کیفیت ISO 9۰۰۱ به 
نســخه ۲۰۱5 جهت ارتقاء کیفی سازمان و گسترش تفکر 

مبتنی بر ریسک
- اســتقرار نظام S5 اصول ســاماندهی محیط کارو ایجاد 
ســاختاری برای بهسازی و اراســتگی محیط کار و ایمن 
ســازی آن جهت جلوگیــری از وقوع حــوادث حین کار
- تهیه برنامه آموزش سالیانه براساس نیازسنجی های انجام 
گرفته از واحدهای مختلف با هدف ارتقاء توانمندیهای پرسنل

- استقرار سیستم های انگیزشی جهت کارکنان
- ارزیابی کامل تامین کنندگان و برگزاری منظم جلســات 
کمیسیون خرید با توجه به آیین نامه معامالت مصوب هیات مدیره
- بازبینی در دستورالعمل های سنجش رضایت مشتری و 

ارتقاء سطح رضایت مندی مشتری
- پیگیــری و راه انــدازی خطوط جدید با توجــه به بازار 
ســنجی هــای الزم و ایجاد تنوع در محصــوالت تولیدی
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بانک پارسیان بانک ایرانیان
برنامه های دکتر پرویزیان برای اعتالی جایگاه و تعالی سازمانی

به کارگیري فن آوري روز در سطح استانداردهاي جهاني، نبض نوآوري و کسب و کار   

دکتر کوروش پرویزیان از تئورســین ها و فرهیختگان بازار ســرمایه کشور میباشد 
کــه بســیاری از متد و برنامه های ایــن مدیر بصورت الگو  و راهــکار در بین دیگر 
مدیران ارشــد نظام بانکــی و اقتصادی میهن گهربارمان مــورد توجه و تقلید قرار 
میگیــرد . کادر متخصص و بدنــه کاردان این بانک بزرگ خصوصی کشــوررمان 
زمینه ســاز شــده اســت بســیاری از طرح ها ی ملی مورد حمایت قرار گرفته و 
با تامین مالی پروژه ها در ســطوح مختلف در این روزگاران جنگ اقتصادی شــاهد 
آن باشــیم که کشور و بانک پارسیان به ســمت تعالی و آبادانی طی طریق نمایند 
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بانک پارسیان )سهامی عام( مورخ ۱۳98/۰5/۰7 
در محل سالن خلیج فارس پژوهشگاه نیرو تشکیل گردید. در این مجمع که با حضور 
8۱/۶9 درصد ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده 
آقای عباس خســرواني بود، که جنابان جواد موحد نژاد و محمد باغستاني در مقام 
نظــار اول و دوم و آقای  محمد ابوالقاســمي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند. 
درادامه بــا قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربــوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفتــه در طی ســال مالی منتهی بــه ۱۳97/۱۲/۲9 و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهــای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول مــاده ۱۲9 به کار خود پایــان دادند.

مدیرعامل بانک پارســیان در این جلســه طی 
ســخنانی ضمن تقدیر از همراهــی و حمایت 
ســهامداران، گفت : علیرغم تحریم ناعادالنه و 
غیرقانونی بانک در اواسط سال گذشته، به پشتوانه 
حمایت و همراهی شما ســهامداران گرانقدر و 
همچنین همت و عــزم بلند کارکنان و مدیران 
بانــک، هم اکنون بانک پارســیان در جایگاهی 
مطلوب و با شــرایط عمومی مناسب قرار دارد.

به گفته ی مدیریت ارشــد ، بانک پارسیان ارائه 
دهنده کلیه خدمات بانکی و مالی منطبق با نیاز 
های روز با استفاده از ابزارهای پیشرفته و نوین و 
اتکاء به سرمایه انسانی متخصص با بهترین شرایط 
می باشد. مدیر عامل موفق مجموعه در گزارش 
خود که به سمع و نظر سهامداران میرسید با تاکید 

بر این نکته که ما به موفقیت خود ایمان داریم زیرا تالش می کنیم، برترین در تکریم 
مشتری، سریع ترین در شناسایی و پاسخگویی به نیازها، متمایز در ارائه کلیه خدمات 
بانکی و مالی، سودآورترین در سرمایه گذاری، وظیفه شناس ترین در قبال جامعه و پایبند 
به بانکداری اسالمی باشیم اضافه کرد خدمت به مردم و ذینفعان با جان ودل در کلیه 
ارکان بانک پارسیان با کمال شفافیت و صداقت دکترین اصلی  من وهمکاران صدیقم 
بوده هست و خواهد بود چرا که باور داریم حسن اعتماد مشتریان بزرگترین دارایی ما 
میباشد . وی در ادامه گزارش خود با تصریح این نکته که سامانه جدید بانکداری اینترنتی 
بانک پارسیان با هدف افزایش کیفیت و ارتقای خدمات غیرحضوری در بستر اینترنت، با 
تغییرات گسترده در نمای ظاهری و اضافه شدن امکانات جدید، در دسترس مشتریان 
قرار گرفت افزود کسب تقدیرنامه های متعدداز سازمانها  ودوایر دولتی و کار افرینان و 
بخش خصوصی موید آن است که  به درستی و سالمت و روبه جلو حرکت داشته ایم .

مدیر پاکدست و رزومه دار بازار سرمایه کشور  دربخش دیگری از گزارش خود با اشاره 
به اقدامات اخیر بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران گفت: بانک مرکزی ج.ا.ا به عنوان 
مقام ناظر در سال گذشته برنامه ها و سیاست های جدیدی در حمایت از بانک ها پایه 
ریزی کرده که این سیاست ها در جهت تقویت شبکه بانکی و حمایت از سهامداران است.

دکتــر پرویزیان در ادامــه از بهبود وضعیت مطالبات معوق بانک خبــر داد و افزود: 

طی ســال های اخیر با حمایت و همکاری دســتگاه های حاکمیتی کشور از جمله 
دولــت، قوه قضاییه، بانک مرکزی و دســتگاه های مســئول اطالعاتی و امنیتی و 
غیره توانســتیم حجم عمده ای از مطالبات معوق بدهکاران کالن را وصول کرده و 
اقدامات موثری درجهت احقاق حقوق مشــتریان و سهامداران گرامی صورت دهیم.
مدیرعامل شایسته بانک پارسیان همچنین از افزایش سرمایه بانک از محل آورده و 
تجدید ارزیابی دارایی های خبر داد و افزود: امیدواریم با موافقت شما سهامداران گرانقدر 
و جلب نظر دستگاه های مسئول، افزایش سرمایه بانک در سال جاری محقق شده تا 
شرایط مطلوب تری در رعایت استاندارد برای بانک و سهامداران ارجمند رقم بزنیم.  
شــایان ذکر است در سال مالی گذشته بانک پارســیان از جمله بانکهای با برنامه و 
موفق در بازار سرمایه کشورمان آنهم در شرایط سخت تحریم بوده است بود که کسب 
دستاوردهای متعدد و تقدیر و جوایز بسیار در سال 98 توانست تیم مدیریت و خود 
بانک را منتخب کشوری در همه عرصه ها از مدیریت جهادی تا روابط عمومی برتر 
جزو برگزیده ها قرار دهد . به گفته ی مدیرمدبر مجموعه همچنین افزایش سرمایه 
این بانک از محل آورده نقدی سهامداران و تجدید ارزیابی دارایی ها تا پایان سال جاری 
خبر کلید خواهد خورد .. بنا به اعالم دکتر کوروش پرویزیان این افزایش ســرمایه به 
میزانی خواهد بود که نسبت کفایت سرمایه در بانک پارسیان از 8 درصد استاندارد بانک 
مرکزی پایین تر نباشد. من باب اینده نگری و توجه ویزه به بازارهای مال سودآور و البته 
یاری رسانده خاص برای اعتالی جایگاه کشور 
عزیزمــان در عرصه گیتی و در جهت حمایت 
از ایــده ها و طرح های نوین به گفته مدیریت 
ارشد بانک پارســیان ، در سال جاری بیش از 
۲۱۰ میلیارد تومان به شرکت های دانش بنیان 
تسهیالت داده است که ۱۴۰ میلیارد تومان آن 
از منابــع داخلی بانک و بقیه از محل صندوق 
توســعه ملی و صندوق نوآوری بوده اســت.
شــایان ذکر اســت براســاس آخرین اخبار 
مخابره شــده از بانک پارســیان پیشــنهاد 
افزایش سرمایه از مبلغ ۲۳7۶ میلیارد تومان 
بــه ۱۶,۲75 میلیــارد تومان از محــل مازاد 
تجدید ارزیابــی دارایی ها بــه منظور اصالح 
ســاختار مالی و خروج از شــمول ماده ۱۴۱ 
را به تصویب هیئت مدیره رســاند و برای تصمیم نهایی پیرامون این افزایش سرمایه 
585 درصدی در انتظار تایید سازمان بورس و مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود.  
اجازه میخواهیم از حرمت نهی این دوســت قدیمی دکتر پرویزیان بر اصحاب خبر 
وتعامل ویژه واحد فعال و پرتالش روابط عمومی و مدیریت و کارشناسان دلسوزش که 
در میزبانی و تهیه و تنظیم گزار مارا یاری رسان نهایت قدردانی و تشکر را داشته باشیم .

پیام مدیر عامل
اینک که بانک پارسیان، با زحمات بنیانگذاران آن و با تکیه بر مدیران مجرب و توانمند 
و همچنین تالش و همراهي کارکنان جوان و متعهد، به جایگاه واالیي دســت یافته 
اســت، با توجه به ظرفیت هاي زیاد اقتصادي در شــرایط کنوني کشور، الزم است 
تا این فرصت اســتثنایي را قدردانســته و با تجهیز و بسترسازي همزمان با تحوالت 
اقتصادي، پیشرفت و اعتالي هرچه بیشتر نام و جایگاه بانک پارسیان را به دست آوریم.
ما با بهره گیري توامان از جوانان هوشمند و صاحب دانش و نیروهاي مجرب و کارآزموده 
شبکه بانکي کشور و با اعمال ساز و کارهاي نوین مدیریت، به ابداع و بررسي مدل هاي 
جدید تجاري پرداخته تا بتوانیم ضمن حفظ پیشتازي بانک پارسیان به عنوان بزرگترین 
بانک خصوصي کشور و یکي از ده شرکت برتر کشور، با درک صحیح و کارشناسانه از فضاي 
اقتصادي کشور و شناسایي نیازهاي موجود، موجبات اعتماد و رضایت مندي هر چه بیشتر 
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مشتریان و سهامداران گرامي رابه عنوان ارزشمندترین سرمایه هاي سازمان فراهم آوریم.
گســترش بانکداري مجــازي مبتني بر فــن آوري نوین بانکــداري الکترونیکي و 
اســتفاده از ابزارهاي مناســب در این راستا، به عنوان بســتر اصلي خدمت رساني 
به مشــتریان محترم بانک پارســیان همواره مورد تاکید و توجه بوده و خواهد بود.

گروه مالي پارسیان برآن است تا با نوآوري در کسب و کار و ارائه روزآمدترین و بهترین 
راه حل ها و ارزش آفریني بیشــتر براي مشتریان، با تکیه بر نیروي انساني متعهد و 
متخصص و همچنین به کارگیري فن آوري روز در سطح استانداردهاي جهاني، نبض 
نوآوري و کسب و کار را به دست گرفته و همواره براي ایران و ایرانیان افتخار آفرین باشد.

پیام هیات مدیره
بســیار مفتخریم در آستانه نشست بررســی عملکرد مالی هفدهمین سال فعالیت 
بانک پارســیان، کــه دســتاوردهای آن حاصل تبلور اندیشــه، تــوان، اراده و عزم 
راســخ یکایک ســهامداران، مشــتریان و کارکنان می باشــد، پذیرای شما باشیم. 
بانک پارسیان، با اســتعانت از خداوند متعال و بهره گیری از ظرفیت های بی بدیل 
نظام جمهوری اسالمی ایران و در همراهی با سیاست های مقامات نظارتی و در جهت 
تحقق اهداف و آرمانهای بلند سهامداران و کارکنان ارزشمند خود، به عنوان یکی از 
پیشروترین بانکها در زمینه تأمین مالی طرح های ملی دارای توجیه فنی و اقتصادی 
و تأمین سرمایه در گردش بخش خصوصی کشور گام برداشته و با ارائه خدمات مالی 
و بانکی نوین به کلیه بخش های اقتصادی، کما فی الســابق، رضایت مشتریان بانک 
را ســرلوحه فعالیتهای خود قرار داده اســت. در این راستا، توجه به نیازهای همه ی 
اقشار جامعه و همچنین انجام مســئولیت های اجتماعی خود، در کمک به آسیب 
دیدگان بالیای طبیعی، کمک به حفظ و ســالمت محیط زیست، مشکل گشایی از 
اقشــار کم درآمد، بیمار، جوانان و زنان را، با ارائه تســهیالت با نرخ های توجیحی و 
قرض الحســنه در دستور کار قرار داده و تالش مضاعفی را، برای ارتقاء جایگاه بانک 
پارسیان به عنوان یک نهاد مالی معتبر دنبال می نماید. هم اکنون نیز، علیرغم تحریم 
های غیر قانونی و ظالمانه، بانک پارســیان نه تنها در تار و پود نظام بانکی کشــور از 
جایگاه ویژه ای برخوردار اســت، بلکه در قلب و ذهن میلیون ها ایرانی به عنوان یک 
نهاد منظم و مطمئن و قابل اعتماد، با اطمینان مســیر پیشرفتش را طی می نماید. 
با ایجاد تعامل ســازنده با سایر موسســات، نهادهای دولتی و غیر دولتی و تشکیل 
کنسرســیوم های بزرگ تأمیــن مالی، جهش بزرگی در تولید و اقتصاد کشــور در 
حال شــکل گیری بوده و همچنین حمایت از شــرکتهای دانش بنیــان در قالب 
تفاهم نامه های منعقده با صندوق نوآوری شــکوفایی، صندوق توســعه ملی، بنیاد 
برکت، صنــدوق کارآفرینی امید و...، نمونه هایــی از اوراق زرین در کارنامه فعالیت 
های بانک پارســیان طی سال 97 می باشد. لذا، در آستانه هجدهمین سال فعالیت 
بانک، »اشــتغال زایی و افزایش تولید در بســتر اقتصاد مقاومتی« را، در همراهی و 
مشارکت ســهامداران و کارکنان ارزشمند خود، از محورهای فعالیت های خود قرار 
داده و بر آنیم تا همچون گذشته، با تالشــی روز افزون در جهت ایجاد ارزش افزوده 
برای سرمایه هایی که امانتدار آن هستیم، مصر و ثابت قدم رو به تعالی گام برداریم. 

بیانیه ماموریت بانک پارسیان 
بانک پارسیان ارائه دهنده کلیه خدمات بانکي و مالي منطبق با نیاز هاي روز با استفاده از 
ابزارهاي پیشرفته و نوین و اتکاء به سرمایه انساني متخصص با بهترین شرایط مي باشد. 

ما به موفقیت خود ایمان داریم زیرا تالش مي کنیم: 
برترین در تکریم مشتري، سریع ترین در شناسایي و پاسخگویي به نیازها ، متمایز در ارائه 
کلیه خدمات بانکي و مالي، سودآورترین در سرمایه گذاري ، وظیفه شناس ترین در قبال 
جامعه و پایبند به بانکداري اسالمي باشیم. ما با کار گروهي تالش مي کنیم: سپرده گذاران 
رضایتمندي کافي از انتخاب بهترین فرصت سرمایه گذاري را داشته باشند، تسهیالت 
گیرندگان منعطف ترین راه حل هاي مالي ممکن و متناسب با نیاز خود را دریافت نمایند، 
خدمات گیرنــدگان همواره ســریعترین و ارزانتریــن خدمــات را تجربه نمایند، 
شرکاي تجاري ما موفق ترین و سودآورترین رابطه تجاري بلند مدت را داشته باشند، 
ســهامداران و کارکنــان ما خوشــنود از چشــم انداز تــداوم موفقیت ما باشــند، 
جامعه از داشتن عضوي که نقش برجسته اي در رونق اقتصادي دارد، خوشنود باشد.

ارزش هاي سازماني بانک پارسیان
- ما خود را موظف به پاسخگویي به نیازهاي بانکي مشتریان با بهترین کیفیت مي دانیم.
- مشــتري مداري شــعار ما و تکریم مشــتري اولویت روابط ما با مشتریان است.
- ما براي وقت مشــتریان ارزش قائل بوده و سرعت در تصمیم گیري و ارائه خدمات 

سرلوحه تالش هاي ما مي باشد.
- ما محصوالت بانک را بر اساس نیازهاي مشتریان طراحي و عرضه و با نظرات آن ها 

ارتقاء مي بخشیم.
- ما به محرمانگي و امنیت اطالعات مشتریان پایبند بوده و آن را یک اصل مي دانیم.

- ما خود را متعهد به داشتن باالترین استانداردهاي کیفي در ارائه خدمات به مشتریان 
مي دانیم.

- مــا خــود را متعهــد بــه تامین منافــع حداکثــري ســهامداران مــي دانیم.

- ما منابع انساني را مهم ترین سرمایه و عامل اساسي رشد و تعالي سازماني مي دانیم.

- مــا بــه کارگروهــي اعتقــاد داشــته و آن را دلیــل موفقیت خود مــي دانیم.
- رعایت مقررات و دستورالعمل هاي بانکي و مالي داخلي و بین المللي براي ما یک 
اصل اســت و از ابزارهاي مناسب و الزم براي این منظور نهایت استفاده را مي نمائیم.
- ما اعتقاد داریم رونق اقتصادي الزمه رفاه اجتماعي بوده و براي توسعه آن تالش مي کنیم.

- ما تداوم موفقیت خود را در توسعه پایدار و حفظ محیط زیست دانسته و مراقبت از 
آن همواره براي ما ارزش خواهد بود.

- ما تمام تالش خود را براي اعتالي نام پارسیان به کار مي بریم.
جایگاه پارسیان در بین بانک هاي خصوصي کشور

 بانک پارســیان در ســال ۱۳97 از نظر میــزان منابع ومصــارف در بین بانکهاي 
خصوصــي بــه ترتیــب ۱5 و ۱8 درصــد منابــع و مصــارف را در اختیــار دارد.

افتخارات کسب شده بانک پارسیان در سال 1397 
جایگاه در رتبه بندي 100 شرکت برتر کشور

در بیســت و یکمین رتبه بندي صد شرکت برتر موسوم به IMI ۱۰۰ ،که براساس 
اطالعات مالي ســال ۱۳9۶ از ســوي ســازمان مدیریت صنعتي صــورت گرفته 
اســت، بانک پارسیان توانست بین ۱۰۰ شــرکت بزرگ کشور در »شاخص فروش« 
رتبــه دوم و در بین تمامي بانکها و موسســات اعتباري رتبــه اول را ازآن خود کند. 
بانــک پارســیان به پشــتوانه اعتماد ســهامداران، مشــتریان و تــالش کارکنان 
ســخت کــوش خود عالوه بر کســب رتبــه برتــر ازIMI  ۱۰۰ طي ســال هاي 
پي درپي، توانســته اســت همواره در میان ۱۰ شــرکت برتر کشــور قــرار گیرد. 
مبناي اصلي این رتبه بندي میزان کسب درآمد و فروش بوده و الگویي از رتبه بندي 5۰۰ 
شرکت برتر جهان مي باشد که هرساله توسط سازمان مدیریت صنعتي صورت مي گیرد

رویدادهاي مهم سال 1397
- پذیرش و معامله سهام شرکتهای تامین سرمایه لوتوس پارسیان و تجارت الکترونیک 

پارسیان کیش در بورس اوراق بهاردار تهران
- افتتاح شرکت پارس فوالد سبزوار با حضور رئیس جمهور

- برگزاری نمایشگاه معرفی دستاوردهای دانش بنیان بانک پارسیان با حضور معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهور

- نخستین سامانه بانکی با امکان احراز هویت برخط از سازمان ثبت احوال توسط بانک 
پارسیان راه اندازی شد

- انعقــاد تفاهم نامــه همکاری بانک پارســیان با صندوق ضمانت صــادرات ایران
- امضای تفاهم نامه تجارت الکترونیک پارسیان و جامعه خیرین مدرسه ساز امضای

پروژه هاي سال 1398 بانک پارسیان
- پیگیری جهت استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۱۴ قانون حداکثری استفاده از توان 
تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی جهت افزایش سرمایه از محل تجدید 

ارزیابی داراییها
- راه اندازی سامانه جامع تحلیل مشتریان

- بخش بندی مشتریان و طراحی بسته های هدفمند
- توسعه فعالیت های بانکداری شرکتی  

- ایجاد سامانه تحلیل حساســیت با هدف بهینه سازی مدیریت عملکرد شعب در 
راستای تحلیل سودآوری

- فرآهم سازی زیرساخت ها و تسهیل فرآیندهای مرتبط با اخذ وثایق
-  تسهیل فرآیندها و ساده سازی بخشنامه های بانک به منظور کاهش زمان در ارائه خدمات 

-  نیاز سنجی شعب به منظور ارائه خدمات بهینه به مشتریان 
- طراحی مکانیزم یکپارچه بازاریابی و توسعه فروش

- برنامه بازاریابی پذیرندگان جدید و احیای پذیرندگان غیرفعال
- طراحی محصوالت و خدمات هدفمند جهت ارائه به بخش های مختلف مشتریان از 

جمله سهامداران خرد
- توسعه و نفوذ در بازار سرمایه از طریق ایجاد بستر سیستمی برخط برای تامین مالی 

کارگزاران
- بهینه سازی سیستم مدیریت عملکرد و رتبه بندی هوشمند شعب 

- تدوین استراتژی های فناوری اطالعات و ارتباطات بانک پارسیان 
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اخبار بانک و بیمه

اعضاي جدید هیئت مدیره موسســه اعتباري کوثر 
انتخاب شدند

عمومــی  مجمــع 
به طــور فوق  عادی 
العاده صاحبان سهام 
موسسه اعتباری کوثر 
)سهامی عام( وابسته 

به بانک سپه با حضور 8۴ درصد سهامداران برای تعیین هیئت 
مدیره این موسسه برگزار شد. در این مجمع که با حضور دکتر 
هادی اخالقی فیض آثار عضو هیئت مدیره بانک سپه و نماینده 
سهامدار عمده موسسه اعتباری کوثر به عنوان رئیس مجمع ، دکتر 
سید مهدی حسینی دیگر عضو هیئت مدیره بانک سپه به عنوان 
ناظر ، محمود مقنیان به عنوان ناظر دوم ، محمد رضا عالی پور دبیر 
مجمع و منا قدرتی نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار 
شد ، اعضای جدید هیئت مدیره با رای سهامداران انتخاب شدند.

بر اســاس نتایج رای گیری از ســهامداران دکتر عیسی کاظم 
نــژاد ، غالمحســین صباغی ، امیر هوشــنگ جنگی ، محمد 
رضــا جهانــی و احمد ریخته گــر نظامی به عنــوان اعضای 
جدیــد هیئت مدیره موسســه اعتباری کوثر انتخاب شــدند.
شــرکت بیمه تعاون عضو اتحادیه بین المللی تعاون 

)ICA( شد.
بیمــه  عضویــت 
تعــاون در اتحادیــه 
بین المللــی تعــاون 
)ICA(، گام مهمــی 

در جهت گســترش روابط در ســطح بین المللــی و همکاری 
های بیمه ای با ســایر اعضا ICA ، انتقــال وتبادل تجربیات 
ودســت آوردهای بیمــه ای و تعریف پروژه های مشــترک با 
دیگر اعضا بیمه ای این اتحادیه در ســطح بین الملل می باشد.

اتحادیه بین المللی تعاون یکی از نهادهای رسمی سازمان ملل 
متحد بوده که در در ۱8 آگوست سال ۱895 )۱۲7۴ شمسی( 
در کنگره بین المللی تعاون در لندن تاسیس شد و دفتر مرکزی 
آن در شهر »ژنو« می باشد. پنج دفتر منطقه ای، آسیا اقیانوسیه، 
آفریقا، آمریکا، اســترالیا و اروپا، حلقه های ارتباط دهنده دفتر 
مرکزی در پنج قاره جهان محسوب می شوند که عمده وظایف 
آنان اطالع رســانی، تحقیق و بررســی مشکالت، پیشنهادها و 
انعکاس ره آوردهای نهضت تعاون دنیا است. و اعضای آن عموماً 
از کشــورهای توســعه یافته و در حال توسعه و در بخش های 
کشاورزی، بانکداری، انرژی، صنعت، بیمه، ماهیگیری، تعاونی های 
مسکن، گردشگری و مصرف می باشند. این اتحادیه تالش خود 
را در عرصه بین المللی معطوف ارتقاء ســهم و جایگاه تعاونیها 
در چرخه اقتصادی کشــورها ، نحوه تعامل با دولتها و توســعه 
تعاون بین تعاونگران و کمک به تحقق اصول هفتگانه تعاون می 
نماید و با سازمانهای بین المللی نظیر سازمانهای بین المللی کار 
)ILO(، شورای توسعه و تجارت )UNCTAD(، نیز همکاری 
دارد. همچنین در شــورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل 
متحد )UNIECOSOC( در جایگاه مشــاور فعال می باشد. 
مشارکت در تصویب قوانین جدید تعاون در حوزه بین الملل و 
تدوین اســتراتژی ها و تعریف روش های اجرایی مناسب تر در 
جهت ارتقای الگوی تعاون و اصول و ارزش های آن ،برخورداری 
از حمایت مالی و فنی ICA در جهت ظرفیت سازی و به منظور 
افزایش توانمندی شــرکت بیمه تعاون ، دسترسی به اطالعات 
کلیدی و شناخت الگوهای برتر تعاونی در دنیا ، تعامل با تعاونگران 
از سراسر دنیا و بررسی مباحث اساسی و موثر بر فعالیت این شرکت 
 ICA در قالب شــرکت تعاونی ، برقراری تماس با سایر اعضای
برای مقاصد تجاری و اشتراک اطالعات در عرصه های گوناگون 
را می توان از مزایای عضویت در این نهاد بین المللی بر شمرد.

نخبه  جایــزه  اعطــای 
اســالم  جهان  اقتصادی 
قرض  بانک  مدیرعامل  به 

الحسنه مهر ایران
اســالمی  همکاری  ســازمان 
)OIC( جایزه نخبه اقتصادی 
جهــان اســالم را بــه دلیل 

تالش های قابل توجه در ترویج بانکداری اسالمی، حمایت از توسعه 
تولید صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و اشتغالزایی و کارآفرینی به 

دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران داد.
در نهمیــن نمایشــگاه و کنفرانــس تجارت ســرمایه گذاری 
جایــزه   ،»Muslim World Biz« اســالم  جهــان 
نخبــه اقتصــادی جهان اســالم بــه دکتر مرتضــی اکبری 
مدیرعامــل بانک قــرض الحســنه مهرایران تعلــق گرفت.
نهمین نمایشگاه تجارت سرمایه گذاری جهان اسالم، با حضور 
نمایندگان 57 کشور اسالمی در مرکز تجارت بین الملل سازمان 
همکاری  اسالمی از ۱۳ تا ۱۶شهریور ماه سال جاری مطابق با ۴ 
تا 7 سپتامبر ۲۰۱9 در کشور مالزی برگزار شد. در این نمایشگاه 
نمایندگان کشــورهای اســالمی توانمندی ها و دستاوردهای 
خود در زمینه های مختلف علمی، اقتصادی، ســرمایه گذاری، 
فرهنگی، تجــاری و بازرگانی و گردشــگری را ارائه کرده اند و 
بانک قرض الحسنه مهرایران نیز با دایرکردن غرفه، دستاوردها و 
تجربیات خود را در زمینه بانکداری اسالمی به نمایش گذاشت. 
در بخش جایزه نخبه اقتصادی جهان اسالم، دکتر مرتضی اکبری 
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران به علت تالش های قابل 
توجه در ترویج بانکداری اسالمی، توسعه تولید صنعتی، اقتصادی، 
اجتماعی و اشتغالزایی و کارآفرینی رتبه نخبه اقتصادی جهان 
اسالم امسال را بدست آورد. مسئولیت اجتماعی، حسن شهرت 
و اعتبار، همکاری جامع با ســایر کشورهای مسلمان، توجه به 
فقرزدایی و توسعه اقتصادی مسلمانان جهان، حمایت از الگوهای 
اســالمی جهان اســالم، مبارزه با رانت های ظالمان بنگاه های 
اقتصادی علیه کشورهای اسالمی و ارائه تسهیالت به مسلمان 
نیازمند؛ برخی دیگر از شاخص های انتخاب نخبه اقتصادی سال 
جهان اسالم از سوی هیات داوران مرکز تجارت بین الملل سازمان 
همکاری  اسالمی است که مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر 
ایران با برخورداری از این شــاخص ها این جایزه را بدست آورد.
گفتنی اســت در دوره های گذشــته جایزه نخبــه اقتصادی 
جهان اســالم به مدیرعامل گرامین بانک از کشــور بنگالدش 
و مدیرعامــل بانــک بین المللــی بوســنی تعلــق گرفــت.
شایان ذکر است، بر اساس آخرین رتبه بندی برترین موسسات 
مالی اســالمی جهان که توســط نشــریه بین المللی بنکر به 
عنوان یکــی از معتبرترین مرجع رتبه بندی بانک ها منتشــر 
شــد، بانک قرض الحســنه مهرایران در رتبــه اول بانک های 
ایران و رتبه ســوم موسسات کامال اســالمی دنیا قرار گرفت.
همایش سراسری مدیران ستادی و روسای شعب بیمه 

میهن برگزار شد

این همایش یــک روزه با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران 
ستادی و روسای شعب شرکت بیمه میهن در هتل الله تهران 
برگزار شــد. داریوش محمــدی مدیر عامل بیمه میهن، ضمن 
تسلیت ایام عزاداری ســرور و ساالر شهیدان حضرت اباعبدهلل 
الحسین)ع( و تاکید بر توسل جستن از ائمه اطهار )ع( در اداره 
امور شرکت، حمایت های هیات مدیره از رویکرد جدید مدیریتی 
بیمه میهن در تمرکز بر احیای ســهم شرکت از بازار را ستود و  
رشدقابل توجه عملکرد فروش سالجاری نسبت به سال قبل را 
نتیجه اعتماد همه ارکان شرکت به رویکرد جدید عنوان نمود. در 
این همایش، ضمن تاکید بر حفظ توازن در پرتفوی سال جاری، 
توزیع متناسب فروش، توجه به سودآوری پرتفوهای جذب شده، 
توجه ویژه به نیروی انسانی و آموزش کارکنان، وصول به موقع 
مطالبات و عدم انباشــت آنها مورد بحث و بررســی قرارگرفت. 
مدیرعامل بیمه میهن، تعیین تکلیف مطالبات از سایپا و پروژه 
آسایش که در چندسال اخیر به مشکالت جدی و اساسی شرکت 
تبدیل شده بودند را جزء اقدامات مهم مدیریتی شرکت که در 
سایه همدلی و حمایت اعضای محترم هیات مدیره در سال 98 
مورد حل و فصل قرار گرفته و اجرایی شده است برشمرد. در این 
همایش، مدیران و روسای شعب نقطه نظرات خود را در خصوص 
نقاط قوت و ضعف شــرکت مطرح و راهکارهای بهبود و توسعه 
فرایندهای مختلف شــرکت را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد:
بیمه  کوثر در بین 40 شرکت برتر کشور

شرکت بیمه  کوثر با توجه  به بهبود قابل مالحظه عملکرد مالی 
ســال 97 در مقایسه با سال گذشــته، به عنوان تنها شرکت 

بیمــه ای در بین ۴۰ 
شرکت برتر قرار گرفت.
بــا  شــرکت  ایــن 
در  ســرمایه گذاری 
بازارهــای ســودده و 
جهش در ســودآوری 

توانست از میان شــرکت های پذیرفته شده نزد بورس تهران و 
فرابورس ایران در لیســت برترین های ســال97 قرار گیرد. بر 
اساس این گزارش؛ سرمایه گذاری های مناسب شرکت در سال 
97 موجب رشــد ۱۴5درصدی درآمد ســرمایه گذاری و رشد 
۱۴۲درصدی سود خالص این شرکت در مقایسه با سال گذشته 
شــده است. از شــرکت های موجود در لیست ۴۰ شرکت برتر 
می توان به ذوب آهن اصفهان، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، 
معدنی و صنعتی گل گهر، پتروشیمی شازند، پتروشیمی پارس، 
پتروشیمی پردیس، پتروشــیمی زاگرس، پتروشیمی مارون، 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شــرکت پاالیش نفت تهران، 
شــرکت پاالیش نفت اصفهان، شــرکت ارتباطات سیار ایران 
و شرکت ســرمایه گذاری غدیر اشــاره کرد. الزم به ذکر است؛ 
شرکت بیمه کوثر تنها شرکت بیمه ای کشور است که جزو ۴۰ 
شــرکت برتر بورس تهران و فرابورس ایران معرفی شده است.
کسب 5 رتبه برتر جشــنواره ملی انتشارات توسط 

بانک سپه
روابط عمومی بانک سپه در چهاردهمین جشنواره ملی انتشارات 
در بخش های خبــر، مصاحبه، عکس، مقالــه و صفحه آرایی 
رتبه های برتر را از آن خود کرد. در چهاردهمین جشنواره ملی 
انتشارات که در مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی برگزار 
شد، روابط عمومی بانک سپه در سطح ملی در بخش های خبر، 
مصاحبه و صفحه آرایی رتبه اول، مقاله رتبه دوم و عکس رتبه 
سوم را کسب کرد. طی مراسمی با حضور دکتر سعید عاملی دبیر 
شورای عالی انقالب فرهنگی و جمعی از صاحبنظران و اساتید 
بنام حوزه روابط عمومی و ارتباطات لوح و تندیس این جشنواره 
به غالمرضا اسکندری رئیس اداره کل روابط عمومی تقدیم شد.
راهكار پیشــنهادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات 

برای کاهش تعداد شعب بانكها
دکتــر علــی صالح 
آبــادی در گفتگوی 
موضوع  با  اقتصادی 
تعــداد  »کاهــش 
شعب بانکها، الزامات 
و بایدهــا« گفــت: 
برای حذف شــعب 

بانکی مازاد در کشــور باید در سطح ســران سه قوه به اجماع 
برسیم؛ الزم به ذکر است برای تعطیلی یک شعبه بانک در استان 
مالحظات استانی وجود دارد که عدم رعایت آن مشکالت دیگری 
را به وجود می آورد. وی با اشاره به اینکه عمده شعب اضافه کشور 
در دوره خال بانکداری الکترونیک ایجاد شده اند، گفت: بانکداری از 
طریق موبایل، ارائه خدمات بانکداری اینترنتی و سایر خدماتی که 
با توسعه بانکداری الکترونیک شکل گرفت، نیازبه حضور مشتری 
در شعب را به حداقل رساند و امروز با شعب مازاد روبرو هستیم.
عضو شورای هماهنگی بانک ها گفت: ضروری است پیش از اقدام 
به حذف شعب مازاد، با تشکیل جلسه در بانک مرکزی چالش 
های این تصمیم مورد بررســی قرار بگیرد و تعداد شعب اضافه 
هر بانک متناسب با تعداد مشتریان، توزیع جغرافیایی و سطح 
عملکرد آن بانک اســتخراج شود و بر اســاس آن، در یک اقدام 
هماهنگ، طی بازه زمانی دو تا سه سال از تعداد شعب کاسته شود.
مدیرعامل بانک توســعه صــادرات ایران یادآور شــد: نیروی 
انســانی شعب حذف شده موضوعی است که باید آن را با سوق 
دادن به ســمت خدمات با ارزش افــزوده باالتر مدیریت کرد.
وی در مورد موضوع سود بانک ها از خرید ملک گفت: ساختمان 
شــعب می تواند ارزش دارایی بانک ها را افزایش دهد اما از نظر 
عملیاتی این سود در صورت های مالی بانک شناسایی نمی شود و 
همانطور که گفته شد تنها ارزش دارایی بانک ها را افزایش می دهد.
صالــح آبادی با بیــان اینکه در مســیر حذف شــعب اضافه 
بانک ها در کشــور نیازمند گفتمان ســازی هســتیم، افزود: 
مقــررات الزم بــرای ایــن اقــدام وجــود دارد و تنهــا الزم 
اســت گفتمان ســازی مطلــوب در کشــور شــکل بگیرد.
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بیمــه ای در بین ۴۰ 
شرکت برتر قرار گرفت.
بــا  شــرکت  ایــن 
در  ســرمایه گذاری 
بازارهــای ســودده و 
جهش در ســودآوری 

توانست از میان شــرکت های پذیرفته شده نزد بورس تهران و 
فرابورس ایران در لیســت برترین های ســال97 قرار گیرد. بر 
اساس این گزارش؛ سرمایه گذاری های مناسب شرکت در سال 
97 موجب رشــد ۱۴5درصدی درآمد ســرمایه گذاری و رشد 
۱۴۲درصدی سود خالص این شرکت در مقایسه با سال گذشته 
شــده است. از شــرکت های موجود در لیست ۴۰ شرکت برتر 
می توان به ذوب آهن اصفهان، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، 
معدنی و صنعتی گل گهر، پتروشیمی شازند، پتروشیمی پارس، 
پتروشیمی پردیس، پتروشــیمی زاگرس، پتروشیمی مارون، 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شــرکت پاالیش نفت تهران، 
شــرکت پاالیش نفت اصفهان، شــرکت ارتباطات سیار ایران 
و شرکت ســرمایه گذاری غدیر اشــاره کرد. الزم به ذکر است؛ 
شرکت بیمه کوثر تنها شرکت بیمه ای کشور است که جزو ۴۰ 
شــرکت برتر بورس تهران و فرابورس ایران معرفی شده است.
کسب 5 رتبه برتر جشــنواره ملی انتشارات توسط 

بانک سپه
روابط عمومی بانک سپه در چهاردهمین جشنواره ملی انتشارات 
در بخش های خبــر، مصاحبه، عکس، مقالــه و صفحه آرایی 
رتبه های برتر را از آن خود کرد. در چهاردهمین جشنواره ملی 
انتشارات که در مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی برگزار 
شد، روابط عمومی بانک سپه در سطح ملی در بخش های خبر، 
مصاحبه و صفحه آرایی رتبه اول، مقاله رتبه دوم و عکس رتبه 
سوم را کسب کرد. طی مراسمی با حضور دکتر سعید عاملی دبیر 
شورای عالی انقالب فرهنگی و جمعی از صاحبنظران و اساتید 
بنام حوزه روابط عمومی و ارتباطات لوح و تندیس این جشنواره 
به غالمرضا اسکندری رئیس اداره کل روابط عمومی تقدیم شد.
راهكار پیشــنهادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات 

برای کاهش تعداد شعب بانكها
دکتــر علــی صالح 
آبــادی در گفتگوی 
موضوع  با  اقتصادی 
تعــداد  »کاهــش 
شعب بانکها، الزامات 
و بایدهــا« گفــت: 
برای حذف شــعب 

بانکی مازاد در کشــور باید در سطح ســران سه قوه به اجماع 
برسیم؛ الزم به ذکر است برای تعطیلی یک شعبه بانک در استان 
مالحظات استانی وجود دارد که عدم رعایت آن مشکالت دیگری 
را به وجود می آورد. وی با اشاره به اینکه عمده شعب اضافه کشور 
در دوره خال بانکداری الکترونیک ایجاد شده اند، گفت: بانکداری از 
طریق موبایل، ارائه خدمات بانکداری اینترنتی و سایر خدماتی که 
با توسعه بانکداری الکترونیک شکل گرفت، نیازبه حضور مشتری 
در شعب را به حداقل رساند و امروز با شعب مازاد روبرو هستیم.
عضو شورای هماهنگی بانک ها گفت: ضروری است پیش از اقدام 
به حذف شعب مازاد، با تشکیل جلسه در بانک مرکزی چالش 
های این تصمیم مورد بررســی قرار بگیرد و تعداد شعب اضافه 
هر بانک متناسب با تعداد مشتریان، توزیع جغرافیایی و سطح 
عملکرد آن بانک اســتخراج شود و بر اســاس آن، در یک اقدام 
هماهنگ، طی بازه زمانی دو تا سه سال از تعداد شعب کاسته شود.
مدیرعامل بانک توســعه صــادرات ایران یادآور شــد: نیروی 
انســانی شعب حذف شده موضوعی است که باید آن را با سوق 
دادن به ســمت خدمات با ارزش افــزوده باالتر مدیریت کرد.
وی در مورد موضوع سود بانک ها از خرید ملک گفت: ساختمان 
شــعب می تواند ارزش دارایی بانک ها را افزایش دهد اما از نظر 
عملیاتی این سود در صورت های مالی بانک شناسایی نمی شود و 
همانطور که گفته شد تنها ارزش دارایی بانک ها را افزایش می دهد.
صالــح آبادی با بیــان اینکه در مســیر حذف شــعب اضافه 
بانک ها در کشــور نیازمند گفتمان ســازی هســتیم، افزود: 
مقــررات الزم بــرای ایــن اقــدام وجــود دارد و تنهــا الزم 
اســت گفتمان ســازی مطلــوب در کشــور شــکل بگیرد.
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گلدستون همراهی مطمئن
ره آورد خرد جمعی و تالش مجدانه  در کوتاه کردن دست دالالن

 با این تیم مدیریت یکدست همه چیز ممکن است

مجتمــع صنعتی آرتاویــل به عنــوان بزرگترین کارخانه 
تایرســازی با دانش فنی به روز در شش کیلومتری شهر 
اردبیل احداث و با توجه به اهمیت و نقش تولیدات داخلی 
در افزایش درآمد ملی و همچنین توسعه صادارت غیرنفتی 
و نیــز به منظور نیل به خودکفائــی در زمینه تولید تایر، 
با بهره گیری از آخرین تکنولوژی در زمینه ســاخت انواع 
تایر، از ســال ۱۳7۶ فعالیت تولیــدی خود را آغاز نمود و 
نام تجاری ) گلدســتون( را برای محصوالت خود برگزید.

ســکانداران ارشد و مدیران آبدیده  این شرکت بزرگ تایر 
سازی در مجمع ساالنه خبر مسرت بخشی برای سهامدار 
و ذینفع حاضر داشــت وآن هم اعالم این نکته بود که فاز 
دوم بزرگترین کارخانه الستیک سازی شمال غرب کشور 
در اردبیــل  به بهره برداری می رســد که این امر در کنار 
افزایش اشــتغالزایی و تولید  ثمرات درخشانی در کسب 
ســود آوری و ارزش آفرینی را به همراه خواهد داشــت.

مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت مجتمع صنعتی 
آرتاویــل تایــر )ســهامی عام( مــورخ ۱۳98/۴/۲5   در 
گردیــد.  برگــزار  رازي   صنعتــي  مجتمــع  محــل 
در این مجمع که با حضور 99/۱۲ درصدی ســهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان 
بــورس و اوراق بهــادار، حســابرس و بــازرس قانونــی 
برگــزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقــای هادی 
ابراهیمــی بــود، که جنابــان محمدرضا نقــی گنجی و 
رامین میزانــی در مقام نظــار اول و دوم و خانم میخک 
درمنــش بــه عنوان دبیــر مجمــع انتخــاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 
۱۳97/۱۲/۲9 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده ۱۲9 با تقسیم 
ســود ۲9 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

مجتمع صنعتی آرتاویل تایر بزرگترین واحد تولیدی شمال 
غرب کشور است که از سال ۱۳75 با سرمایه گذاری بخش 
خصوصی و اشتغال زایی بیش از ۱۲۰۰ نفر درزمینه تولید 
انواع الســتیک خودروهای سبک و سنگین در این استان 
فعال بوده و علیرغم مشکالت اقتصادی متعدد همواره در 
جهت ارتقاء تولید و رفع نیازهای کشــور با تمام توان به 
تالش و فعالیت خود ادامه می دهد.  شــایان ذکر است با 
توجه به شرایط خاص موجود و در راستای تأمین نیازهای 
کشور به الستیک های باری و اتوبوسی تمام سیمی رادیال، 
طرح توسعه شرکت اجرا و هم اکنون از پیشرفت فیزیکی 
بیش از  9۰ درصد برخوردار بوده و بالغ بر ۲5 میلیون دالر 
به صورت ارزی و 8۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری را شامل 

می شود که موجب افزایش ۳۰ 
درصــد ظرفیــت تولیــد 

الســتیک ســنگین در 
کشور شده و برای۴۰۰ 
اشــتغال جدید  نفــر 
ایجــاد خواهد شــد .

گســترش  بالشــک 

فعالیت آرتاویل تایر و حضور پر برکت مهندس عباســی 
ابیانه بــه عنوان یکی از بزرگان و شــناخته شــده های 
صنعــت  و مدیریت کشــورمان می توانددر ســال 98 به 
نقطه عطفی بــرای بزرگ ترین تایرســاز بخش خصوصی 
یعنی آرتاویل تایر و یزد تایر تبدیل شود. مجتمع صنعتی 
آرتاویــل تایر در زمینه تولید انواع تایر رادیال ســواری و 
تایر های بایاس وانتی، کامیونت، کامیون و اتوبوسی فعالیت 
دارد و یکــی از تامیین کنندگان تایر های خودرو ســازان 
ایران از جمله ایران خودرو و ســایپا اســت که بواســطه 
تولیــد محصوالت از نظر کیفیت و قیمت بســیار مرغوب 
و مقرون به صرفه توانســته اســت در کاهــش واردات و 
وابستگی  برای میهن عزیزمان نقشی ماندگار ایجاد کند .
حیفمان آمــد در انتهای گزارش از جناب گنجی ))رئیس 
انجمن صنفی صنعت تایر ((ننویســیم که  موکدانه ابراز 
داشــت که دالالن و وارد کنندگان تایر دنبال شغل دیگر 
باشــند چرا که وزارت صنعت در تالش اســت تا با ایجاد 

واحدهــای جدید و گســترش واحدهای فعلــی واردات 
۱5 درصــدی تایــر را به صفربرســاند.  بــه گفته ی این 
گنج مدیریت کشــورمان در ســال حمایت از رونق تولید 
، هجــوم برای واردات و ضربه زدن به صنعت تایرســازی 
جایی در سیاســت های اقتصادی نظام اســالمی ندارد .

پیام هیات مدیره
در ســال مالی ۱۳97 یکی از سالهای سخت برای صنعت 
تای بوده، افزایش قیمت مواد اولیه بخصوص داخلی بعضا از 
۲۰۰ درصد نسبت به سال گذشته، تحریم ها و بالطبع آن 
عدم امکان گشایش اعتبار به موقع و نهایتا کمبود تامین 
مواد اولیه، طوالنی شــدن فرآیند ثبت سفارش مواد اولیه 
و قطعــات و کمبود ارز، عدم تخصیص ارز مورد نیاز، عدم 
تامین نوع ارز مورد نیاز، افزایش قیمت ناگهانی ارز)حدود 
سه برابر شدن(، مشکل انتقال پول به خارج از کشور، عدم 
افزایش مناسب قیمت فروش محصوالت با توجه به قیمت 
تمام شدن آن از اهم موانع و مشکالت جهت تحقق تولید 
بود. کاهش نقدینگی ناشی از افزایش نرخ ارز و نهایتا عدم 
اعطاء تســهیالت با نرخ مناسب نیز از دیگر مشکالت بود.
اجرای طرح توســعه پروژه تولید تایرهای تمام ســیمی 
باری و اتوبوســی و وانتی با ظرفیت ۲5۰۰۰ تن در سال 
علیرغم تمامی مشــکالت ناشــی از افزایش قیمت مواد و 
مصالح با پیشــرفت فیزیکی حدود 9۰ درصد اجرا شد. 
اکثر ماشــین آالت به کارخانه رسید و عملیات نسبت 
آنها توســط پیمانکاران داخلی و حضور کارشناسان 
خارجــی اجرا گردیــد که ایــن روند ادامــه دارد.
تعــداد حدود ۴۰ نفر کارشــناس ارشــد و دکترا با 
رشــته هــای تحصیلــی مختلف جــذب و آموزش 

آنها صــورت گرفته اســت. علیرغم تمامی مشــکالت و 
محدودیــت ها در زمینه گشــایش اعتبــار و تامین ارز با 
توجــه به محدودیــت زمانی جهت تامین وجه ماشــین 
آالت، عمــده وجــوه مــورد نیــاز از طریق ســهامداران 
محتــرم بموقع تامین، و عمده ماشــین آالت با نرخ دالر 
قبل از افزایش به لطف پروردگار گشــایش اعتبار شــد.  

خالصه فعالیت فروش
در سال ۱۳97 فروش وزنی شرکت نسبت به سال ۱۳9۶،  
۱۲ درصد کاهش داشته و از نظر مبلغی ۱۶ درصد نسبت 
به سال ۱۳9۶ افزایش یافته است. دلیل افزایش نرخ فروش، 
افزایش قیمت ها طی دو مرحله در سال ۱۳97 می باشد. 
در ســال 97 به لحاظ تحریم ها، خودروسازان با مشکالت 
تامین قطعات و نهایتا کاهش تولید مواجه شدند که در زمینه 
وصول مطالبات مشکالتی برای صنعت تایر ایجاد گردید.

بازاریابی و تبلیغات
ایجاد تعدادی بیلبورد در مسیرهای پرتردد کشور و استان 
اردبیل و حضور در چند نمایشــگاه داخلی از اهم اقدامات 
انجام شــده این واحد بود. ضمنا تعــدادی از نمایندگان 
جهــت آگاهــی از فرآیند تولیــد و طرحهای توســعه و 
بازسازی و نوسازی ماشین آالت از کارخانه بازدید نمودند. 

خدمات پس از فروش
در ســال ۱۳97 بمنظور تســریع در امر خدمات پس از 
فروش یا افزایش تعداد نمایندگان به 7۰ نماینده منتخب 
در سراســر ایران پس از آموزش های الزم نسبت به ارائه 
خدمــات پس از فروش در کوتاهتریــن زمان )یکروزه( به 
مصرف کنندگان و مشــتریان اقدام نمودند. ضمنا جهت 
آموزش تعدادی از نمایندگان جهت توسعه خدمات پس از 
فــروش دوره ای با حضور ۳۰ نماینده در محل کارخانه به 
مدت یک هفته برگزار و گواهی نامه مربوطه به آنها اعطاء شد.  

صادرات
در ســال ۱۳97 با توجه به مشــکالت کمبود عرضه تایر 
در داخــل کشــور، وزارت صنعــت و معــدن و تجارت 
صــادرات کلیه تایرها اعــم از کامیونی، بــاری و واری را 
از اردیبهشــت ماه تا آخر ســال ممنوع اعــالم نمود. لذا 
میزان صادرات در ســال مالی 97 کاهش داشــته است.

اهداف سال 1398:
۱- افزایش تولید براساس برنامه بودجه بخصوص سایزهای 

رادیال
TBR ۲- آموزش و تکمیل خط جدید پروژه

 TBR ۳- راه اندازی خط جدید پروژه
۴-  اقدام جهت اخذ جایزه ملی کیفیت به اشهارد ۴ ستاره
5- استفاده از کارشناسان خارجی جهت پیاده سازی الزامات 
R-۱۱7وSWR مطابقــا نیاز خودروســازان و صادرات.

SUV ۶- طراحی و ساخت دو سایز
7- بازســازی و نوسازی تکمیلی بخشــی از ماشین آالت 

بخصوص پرس های پخت
8- برون ســپاری بخشی از نیاز نیزوی انسانی )جایگزینی 

بازنشسته ها(
9- اقدام جهت تاسیس شهرک صنعتی 

۱۰- اقدام جهت تاسیس شهرک صنعتی یا استفاده از موقعیت 
فعلی کارخانه جهت بهره مندی از مزایای شهرک صنعتی
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مدیرانی با نگاه بین المللی
باید ببالیم برای داشتن شرکت توسعه فناوری اطالعات خوارزمی

آنگاه که ریاست مجمع از دکتر سید امیر حسین هاشمی درخواست کرد  که عملکرد ساالنه 
را به سمع و نظر سهام داران برساند همگان به گوش بودند و این منظره مرتب استادی و 
شاگردی را هیچگاه به جز کالس درسی ندیده بودم که این چنین استاد فرهیخته در حد 
اعالء برای مستمعین از ایده ها و طرح های نو و برنامه های جدید سخن براند. به آنی به 
یادم آمد باید ببالیم برای داشتن شرکت توسعه فناوری اطالعات خوارزمی و مدیرانی در 
این سطح از تسلط به دانش روز و آشنا به مقتضیات بازار سرمایه کشور که خوب و خوبتر از 
هر کسی نقشه راه موفقیت را می دانند . باید به شکرانه داشتن این مدیران هنرمند بالغ بر 
تکنولوژی، سجده عشق داشت که ایشان آتیه ایران را درخشان تر خواهند ساخت . یا علی مدد.
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان ســهام شرکت  توسعه فناوري اطالعات خوارزمي 
)ســهامی عام(مورخ ۱۳98/۰5/۱۰ در محل دفتر مرکزي شــرکت تشــکیل گردید.  در 
ایــن مجمع که بــا حضور ۶۲/88 درصد ســهامداران حقیقی و حقوقــی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاســت مجمع برعهده آقای ســیداصغر ابن رســول  بود، که جنابان عماد صانع زرنگ   
و حامــد حاتمــي  در مقام نظار اول و دوم و آقای  سیدامیرحســین هاشــمي به عنوان 
دبیــر مجمع انتخــاب گردیدند. درادامه با قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمع مربوط 
بــه اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال مالی منتهی به ۱۳97/۱۲/۲9 و پس از 
اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  
تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده ۱۲9 بــه کار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
بســیار خرســندیم که بار دیگر پس از یک ســال تالش 
مســتمر و بي وقفه، با یاري و عنایت پــروردگار متعال و 
حمایت شــما ســهامداران محترم، با تحقق اهدف برنامه 
ریزي شــده فرصتي دوبــاره یافتیم تــا کارنامه فعالیت 
شرکت توســعه فناوري اطالعات خوارزمي )مفاخر( را در 
قالب گزارش هیات مدیره به محضر شــما تقدیم نماییم: 
تحلیلگران اقتصادي بر این باورند که کسب دستاوردهاي 
درخشــان و اســتمرار آن در بــازار رقابتي امــروز امري 
تصادفي نیســت. دستاوردهاي شــرکت در سال 97 نیز 
یکــي از موفقترین عملکردهاي شــرکت طي ســالیان 

اخیر بــوده که جز با پایبنــدي به اصول اخالق حرفــه اي و برخورداري از اســتراتژي 
بــراي حضور موفق در صنعت بانکداري کشــور امــکان تحقق آن فراهم نبوده اســت. 
در حال حاضر شــرکت توســعه فناوري اطالعات خوارزمي با بهــره گیري از بروزترین و 
کارآمدترین فناوري هاي صنعت بانکــداري دنیا، از جایگاهي ممتاز در صنعت بانکداري 
کشــور برخوردار بــوده و نقش مهمي در پویایــي و رونق اقتصاد بانکداري کشــور ایفا 
میکنــد. از طرفي الگو و چارچــوب نظري حاکم بر صنعت بانکي دنیــا در حال تغییر و 
دگرگوني اســت. گــذر از بانکداري الکترونیک و حرکت به ســمت بانکــداري دیجیتال 
داراي الزامــات و پیش فرض هایي اســت کــه چارچوبها و الگوهاي جدیــدي را ایجاد 
میکند. بر اســاس آخرین گزارش هاي موسســات تحقیقاتي معتبر، اینگونه چارچوبهاي 
نظري حدود یک ســوم صنعت بانکي دنیا را در ســالهاي آتي تحت تاثیر قرار مي دهد 
و صنعت بانکي ایران شــامل بانکها و موسســات مالي و اعتباري از یک سو و شرکتهاي 
ارائــه دهنــده فنــاوري بانکي را از ســوي دیگر با چالــش هایي مواجــه خواهد نمود. 
عــالوه بر موارد فوق، ورود بازیگران جدید، عرصه را براي رقابت در این صنعت دشــوارتر 
نموده است. در این شرایط شرکتهاي ارائه دهنده خدمات فناوري بانکي، بانکها و موسسات 
مالي و اعتباري به عنوان اصلي ترین ارکان ایجاد زنجیره ارزش در صنعت بانکي، هنگامي 
موفق خواهند بود که عالوه بر درک درســت تغییر چارچوب والگوها، بتوانند برنامه ریزي 
دقیق و جامعي براي حرکت در چارچوب و قواعد جدید کسب و کار، تدوین و اجرا نمایند. 
شرکت توسعه فناوري اطالعات خوارزمي با بیش از 97 سال تجربه، به عنوان یکي از شرکتهاي 
مطرح در زمینه ارائه خدمات فناوري بانکي در کشــور ضمن رصد تغییرات فناوري هاي 
بانکي، در بازنگري استراتژي هاي خود، الزامات الگوهاي جدید را به طور ویژه مدنظر قرار 
داده است و سعي دارد با برنامه ریزي، زیرساختهاي فني الزم را براي این منظور فراهم نماید.

طرح ها واهداف توسعه ای شرکت 
پروژه های انجام شده

)BSC(پیاده سازي برنامه هاي استراتژیک سازمان براساس مدل کارت امتیازي متوازي  -
- بازنگری واحیاء سیستم نظام پیشنهادات وانتقادات

 SDدرواحد call center  برنامه ریزی جهت پیاده سازی سیستم -
- ایجاد تغییرات درسیستم اتوماسیون اداری جهت سهولت درانجام اموراداری

- احیاءکمیته های استراتژیک سازمان 
پروژه های دردست اقدام 

BI برنامه ریزی جهت اســتقرار سیســتم مدیریت دانش - نظارت براستقرارسیســت -
درســازمان - برنامه ریزي جهت بروزرســاني مشاغل شــرکت درقالب ساختارسازماني
- پیگیري اخذ گواهینامه رتبه بندي جهت انجام فعالیت درشاخهICT  - ایجادزیرساخت 
های الزم جهت اخذ گواهینامهISO ۲۰۰۰  - پیاده ســازی چارچوبITIL  دراسکوپ 
پشــتیبانی - پروژه افزودن محصول دستگاه های صندوق فروشگاهی به سبد محصوالت 
شــرکت - ارتقــاء و تبدیل چک پذیرنســل اول به کیوســک خدمات بانکــی - پروژه 
تولید دوربین مداربســته - پروژه تولید کیوســک دیواری - پروژه دســتگاه چک پذیر
- پروژه طراحي هیتر دستگاه خودپرداز- پروژه افزودنpad pin  جدید به سبدمحصول

- پروژه فروش ماژول کارت پرینترجهت افزودن به کیوسکهاي بانس مسکن - فروش 5۰ 
دستگاه خودپرداز

پروژه های جدید
- پروژه افزودن دستگاه تشــخیص پول فرسوده به سبدمحصول - پروژه افزودن دستگاه
Reverse Vending Machine به سبدمحصول  - پروژه افزودن دستگاه sorter  note

خالصه فعالیت های نرم افزار در سال 97:.
۱- ایجاد تغییرات نرم افزاری جدید در KCRM در قسمت ارجاعات راهنمایی مشتریان 
امــکان نرم افــزاری جدیدی به سیســت KCRM افزوده 
شــده تا از انباشــته شــده کارها در صف کاری راهنمایی 
مشــتریان کاســته شــود و ارجاعات رفع عیبی شرکت با 
اولویت بیشــتری پاســخ دهی شــوند. این تغییرات زمان 
متوســط تاخیر ثبت تیکت تا ارجاع به سرپرست رفع عیب 
اســتان را از 5 ساعت به کمتر از ۱ ساعت کاهش داده است. 
همچنین تغییراتــی در نرم افزار KCRM انجام شــده تا 
همکاران راهنمایی مشتریان نیاز به تایپ دیتای کمتری در 
سیستم داشته باشند و زمان ثبت شناسه سریعتر انجام گیرد. 
۲- پیاده ســازی نرم افزار جستجوی و نمایش الگ ژورنال 
بــر روی خودپردازهای بانک صادرات پیرو اعالم نیاز بانک مبنی بر حذف ژورنال کاغذی 
و انتخاب ژورنال الکترونیک این نیاز مطرح گشــت که بر روی خود پردازها منویی اضافه 
گردد که از طریق آن امکان مشــاهده و جســتجوی الگ های ژورنال وجود داشته باشد. 
همچنیــن این الگ ها در بازه های زمانی مشــخص به ســرور بانک ارســال میگردند. 
۳- .پیاده ســازی نرم افــزار مانیتورینگ ژورنال خود پرداز بر روی ســرور بانک صادرات 
جهــت اطالع و مانیتورینــگ لحظه ای نحوه دریافت فایل های ژورنال بر روی ســرور و 
جســتجو و دسته بندی این فایل ها و نمایش وضعیت شــعب در سطح کشور نرم افزار 
مانیتوریگ ژورنال خود پرداز پیاده ســازی شــد و در اختیار بانک صادرات قرار گرفت. 5 

 Tracking ۴- پیاده سازی پنل وب سیست
ایــن نرم افزار در بســتر وب جهــت رهگیری پرســنل، جانمایی لحظــه ای و نمایش 
تاریخچــه تــردد کارمنــد را در بازه زمانــی دلخواه دارا میباشــد. قابلیــت هایی نظیر 
نمایــش تیکت ها، پراکندگی شــعب بانک ها، تاخیــرات، نمایش جغرافیایی اســتانها 
و خالصــه وضعیــت آنها و همچنین نمایش دفاتر اســتانی به آن اضافه شــده اســت. 

5- پیاده سازی نسخه موبایل Tracking و کارتابل پرسنل 
این نــرم افزار امکاناتی نظیــر دریافت محل جغرافیایی پرســنل، نمایــش تیکت ها و 
کارتابل، اعالم هشــدار دریافت کار جدید به پرســنل رفع عیب بر روی گوشــی، اعالم 
مســیر یابی بهینه به محل شعبه و دریافت نقطه شــروع به کار به آن اضافه شده است.
۶- اصالح زیر ساخت و نحوه دریافت نقاط در اپلیکیشن موبایل جهت کاهش مصرف باطری

 نرم افزار موبایل به گونه ای تغییر کرد که تغییر و حرکت را تشخیص دهد و پس از آن اقدام 
به ارسال داده به سمت سرور نماید در نتیجه مصرف باتری تا حد قابل قبولی کاهش یابد.

7- پیاده سازی تشخیص شعب نزدیک به محل توقف پرسنل
8- پیاده سازی نرم افزار موبایل جمع آوری نقاط جغرافیایی شعب

9- ثبت مستقیم شناسه تعمیرات و ارجاع به پاسخ
KCRM ۱۰- پیاده سازی نرم افزار ثبت نظر سنجی مشتریان در نرم افزار

 BSC ۱۱- ثبت حواله انبار ۱۲- پیاده سازی سیستمی شاخص های مرتبط با

ش
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توسعه فناوری اطالعات خوارزمی
با فروش مرداد رکورد زد

شرکت توسعه فناوری اطالعات خوارزمی در 5 
ماهه منتهی بــه مرداد 1398 حدود 36میلیارد 
تومان فروش داشــته است که حدود 11میلیارد 
تومان از این مبلغ متعلق به مرداد ماه می باشد.
گفتنی است فروش مرداد بیشترین مبلغ فروش 
ماهانه شرکت از ســال 96 تاکنون بوده است.
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تصویب تقسیم سود ٩00 ریالی به ازای هر سهم بین سهامداران
 برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فوالد کاوه جنوب کیش

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فوالد کاوه جنوب کیش)سهامی عام( برای سال منتهی به ۲9 
اسفندماه ۱۳97 روز یکشنبه ۳۰ تیرماه ۱۳98 ساعت ۱۴ در سالن سپهر مرکز همایش های هتل 
ارم تهران با حضور 8۴/ 9۳ درصد سهامداران حقیقی و حقوقی برگزار شد.  در ابتدای این مراسم 
مهندس علی محمد بد، به نمایندگی از سهامدار عمده به عنوان رئیس مجمع از دیگر اعضای هیات 
رئیسه جهت آغاز مجمع دعوت به عمل آورد. بر این اساس مهندس علی محمد بد به عنوان رییس 
مجمع، سرکار خانم منیره مشهدی رمضانعلی به عنوان ناظر مجمع، مهندس محسن علیخانی به 
عنوان ناظر مجمع و مهندس علی دهاقین به عنوان منشی مجمع انتخاب و رسمیت جلسه اعالم شد.

پیام  هیات مدیره 
مهندس دهاقین مدیرعامل شرکت فوالد کاوه جنوب کیش )سهامی عام( با ارائه گزارش هیات 
مدیره برای سال منتهی به ۲9 اسفندماه ۱۳97 اهم دستاوردهای این شرکت را برشمرد و گفت: 
افزایش ۱۰ درصدي مقدار تولید شمش نسبت به سال ۱۳9۶ ) ۱۰۰9 هزار تن در مقایسه با 9۱7 
هزار تن ( ، افزایش 78 درصدي درآمد عملیاتی شرکت نسبت به سال ۱۳9۶ ) ۳۳8۲۳ میلیارد 
ریال در مقایسه با ۱89۶۰ میلیارد ریال(، افزایش ۱۳7 درصدي مقدار فروش شمش داخلی نسبت 
به سال ۱۳9۶ ) ۲۴۲ هزار تن در مقایسه با ۱۰۲ هزار تن( ، صادرات ۳۰ هزار تن آهن اسفنجی 
و 7۲7 هزار تن شــمش )حدود 7۲ درصد تولید( به ارزش ۳۴۴ میلیون دالر، در اختیار داشتن 
سهم ۲۲ درصدي صادرات شمش فوالدي کشور، در اختیار داشتن سهم بیش از 7 درصدي بازار 
تولید شمش کشور و سهم بیش از ۶ درصدي بازار تولید آهن اسفنجی کشور، اخذ تسهیالت 
صندوق توســعه ملی بابت ۲۳ محموله از تجهیزات خارجی فاز ۲ فوالدســازي، پیشرفت ۶۳ 
درصدي پروژه فاز ۲ فوالدسازي، تامین مالی ۲۰۰۰ میلیارد ریالی از محل سلف موازي استاندارد 

از جمله فعالیت های عمده هیات مدیره در ســالی که گذشت بود. 
موفقیت ها و افتخارات 

وی در ادامه به موفقیت ها و افتخارات این شــرکت در ســال ۱۳97 
اشاره و تصریح کرد: کسب رتبه ۶۳ در میان ۱۰۰ شرکت برتر از نظر 
میزان فروش/ درآمد سال ۱۳9۶ )بر اساس نتایج بیست و یکمین سال 
رتبه بندی IMI  ۱۰۰(، کسب رتبه ۴ در میان ۳۰ شرکت فعال در 
گروه فلزات اساسی از نظر میزان فروش/ درآمد سال ۱۳9۶ )بر اساس 
نتایج بیست و یکمین سال رتبه بندی IMI  ۱۰۰( کسب رتبه 5 از 
نظر شــاخص بیشترین درصد رشد فروش ۱۳9۶ - ۱۳95 بر اساس 
نتایج بیست و یکمین سال رتبه بندی IMI  ۱۰۰( جزو ۱۰ شرکت 
برتر صادرات گرا در رتبه بندی سال ۱۳97 )بر اساس نتایج بیست و 

یکمین سال رتبه بندی IMI  ۱۰۰( جزو 5۰ شرکت برتر بورس بر پایه ترکیبی از قدرت نقد 
شوندگی سهام و میزان داد و ستد در تاالر معامالت، کسب جایگاه دوم در سمپوزیوم فوالد ایران 
از نظر تعداد مقاالت و طرح های پژوهشی با ارائه 7 مقاالت علمی و ۳ طرح، پژوهشی، افزایش 
۱۱ درصدی بهره وری نیروی انســانی در سال ۱۳97 نسبت به سال ۱۳9۶ )بهره وری نیروی 
انســانی در ســال ۱۳9۶ معادل 7۳5 تن/ نفر / سال بوده که در ســال ۱۳97 به 8۱۶ تن/ نفر/ 
ســال رسیده است(، کسب مقام نخست صادرات بین شرکتهای بنیاد مستضعفان و در نهایت 
تحقق ظرفیت ماهیانه فاز یک فوالدسازی با تولید حدود ۱۰۲ هزار تن شمش فوالدی در آبان 
ماه سال ۱۳97 از جمله موفقیت های قابل توجه این شرکت در سال مذکور به شمار می رود. 

نقاط قوت و مزیت های رقابتی 
مهندس دهاقین در ادامه ضمن اشــاره به تاریخچه شــرکت از نقاط قوت و مزیت های رقابتی 
این شرکت نیز سخن به میان آورد و اذعان داشت: برخورداری از جایگاه اول کشور در ترانزیت 
کاال و دروازه طالیی کریدور شــمال به جنوب، نصب و راه اندازی تاسیســات آب شیرین کن، 
همجواری با نیروگاه برق، قابلیت جذب سرمایه گذاری با توجه به مقررات مناطق ویژه اقتصادی، 
نزدیکی به معادن مواد معدنی در استان های همجوار کرمان، یزد و فارس، امکان و تسهیل در 
بهره برداری حمل و نقل دریایی همراه با امکانات حمل و نقل هوایی، ریلی، جادهای مناســب، 
حضور در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس و اســتقرار و همجواری با مجموعه ای از صنایع 
بزرگ و زیرســاخت های مهم نظیر صنایع فوالد، آلومینیوم، کشتی سازی، سیمان، پاالیشگاه 
هــای نفت، گاز و بنادر بزرگ، تامین مواد اولیه وارداتی و بهره مندی از معافیت های گمرکی و 
مالیاتی و برخورداری از نیروی انسانی بهینه و بهره مندی از نیروهای جوان و کارآمد به عنوان 
مزیت هایی اســت که ضمانتی برای توســعه و ثبات این شــرکت در آتی به حساب می آید. 

جایگاه شرکت در جهان و کشور 
ایــن عضــو هیات مدیره شــرکت فــوالد کاوه جنوب کیش)ســهامی عام( ضمن بررســی 
وضعیــت تولید فوالد در جهان و داخل کشــور جایگاه این شــرکت را تبیین و یادآور شــد: 
این شــرکت در ســال ۱۳97 بــا تولید ۱۰۰9 هزار تن بیلت ســهم ۱/ 7 درصــدی از تولید 
بیلت و بلوم کشــور را کســب کــرده و در صــادرات نیز در ســال ۱۳97 با صــادرات 7۲7 

هزار تن بیلت موفق به کســب ســهم 9/۲۱ درصدی از صادرات بیلت کشــور شــده اســت. 
فروش و صادرات محصوالت 

وی رشــد تولید بیلت طی ســالهای ۱۳95 تا ۱۳97 را به ترتیب ۴7 و ۱۰ درصد عنوان کرد 
و ادامه داد: مقادیر فروش نیز رشــد ۴7 درصدی در ســال ۱۳9۶ و رشــد 7 درصدی در سال 
۱۳97 را تجربه کرده اســت. بر این اســاس شــرکت فوالد کاوه جنوب کیش)ســهامی عام( 
در ســال ۱۳97 توانســت ۲59 هزار تــن آهن اســفنجی و 9۶9 هزار تن بیلــت به فروش 
برســاند که ســهم فروش آهن اســفنجی صادراتی با مقــدار ۳۰ هزار تن حــدود ۱۲ درصد 
و ســهم فــروش بیلــت صادراتی با مقــدار 7۲7 هــزار تن حــدود 75 درصد بوده اســت. 
در ســال ۱۳97 ارزش فروش محصوالت شرکت ۳۳ هزار و 8۲۳ میلیون ریال بوده که نسبت 
به سال قبل 78 درصد رشد داشته است. به دلیل وجود ارزش افزوده بیشتر در محصول نهایی 
)بیلت(، بیش از 9۲  درصد از ارزش فروش محصوالت شرکت به ارزش ۳۱ هزار و ۱۴7 میلیارد 
ریــال به فروش بیلت اختصاص یافت و به دلیل باال بودن کیفیت محصوالت تولیدي مطابق با 
استانداردهاي بین المللی و تحقق رویکرد صادراتی، در حدود 7۳  درصد از حجم فروش محصوالت 
تولیدي این شرکت به ارزش ۲۴ هزار و 55۴ میلیارد ریال به فروش صادراتی تعلق گرفته است. 
مهندس دهاقین، اســتفاده از ظرفیت تولید فوالد در جهان و ایران را به ترتیب ۴/7۶ درصد و 
8/۶۰ درصد برشــمرد و ادامه داد: این شرکت در ســال ۱۳97 موفق شد بیش از 8۴ درصد از 
ظرفیت تولید خود را استفاده نماید که این نشان از بلوغ فرآیندها و تیم بهره بردار این شرکت 
دارد. بر همین مبنا تولید آهن اســفنجی در سه ماهه نخست ســالجاری با رشد ۱5 درصدی 
به میزان ۳75 هزار تن رســیده و تولید بیلت نیز با رشــد ۱۶ درصدی به ۲95 هزارتن رسیده 
اســت که رشــد و ثبات قابل توجهی را به همراه داشــته اســت. 
وی افزود: ســود خالص شــرکت فوالد کاوه جنوب کیش)سهامی 
عــام( در ســال ۱۳97 بیش از ۶ هــزار میلیارد ریال بــوده که در 
مقایســه با ســال ۱۳9۶ با رشــد ۲7۶ درصدی همراه بوده است. 

حضور پررنگ شرکت در بورس اوراق بهادار 
مهندس دهاقین در ادامه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت افزود: 
۲۶ مهرماه ۱۳9۶ تعداد۳5۰ میلیون سهم معادل 5  درصد از سهام 
شرکت فوالد کاوه جنوب کیش)سهامی عام( متعلق به بنیاد مستضعفان 
در بخش »ساخت فلزات اساسی« و گروه »ساخت آهن و فوالد اساسی« 
با نماد »کاوه« در بازار دوم معامالت بورس و توسط کارگزاري بهگزین 
به روش ثبت سفارش و به قیمت هر سهم ۱7۶۰ ریال مورد معامله قرار 
گرفت و به عنوان پانصد و هفتمین شرکت پذیرفته شده در بورس معرفی گردید. طی سال ۱۳97 
به میزان ۲۳۲ روز نماد این شرکت باز بوده و به همین تعداد روز نیز معامله صورت گرفته است که 
ارزش این معامالت ۱۲ هزار و 8۳۶ میلیارد ریال بوده است و قیمت این سهم در پایان سال ۱۳97 
مبلغ ۳ هزار و 8۱۳ ریال بوده که این قیمت در پایان تیرماه ۱۳98 به مبلغ ۴7۶۰ ریال رسیده است. 

عملكرد حوزه توسعه منابع انسانی 
وی افزود: بهره وری نیروی انسانی در سال ۱۳97 نسبت به سال ۱۳9۶ با افزایش ۱۱ درصدی همراه 
بوده به نحوی که بهره وری نیروی انسانی )پرتن( در فوالد کاوه جنوب کیش )سهامی عام( در سال 
۱۳9۶ به میزان 7۳5 تن/ نفر در سال بوده که در سال ۱۳97 به 8۱۶ تن/ نفر در سال رسیده است. 
شــرکت در جایزه ملی تعالیEFQM برای ســال ســوم حضور یافته است که موفق به اخذ 
تقدیر نامه دو ســتاره شــده و تمدید گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیتIMS نیز برای 
 -  ISO9۰۰۱:۲۰۱5 ســال سوم در دستور کار قرار گرفت که در این بخش نیز دســتیابی به
OHSAS۱8۰۰۱:۲۰۰7 ISO۱۴۰۰۱:۲۰۱5  از جمله این دســتاوردها بوده است. همچنین 
در این شــرکت سیستم منابع انسانی نیز پیاده سازی شده است. در خصوص افزایش فرهنگ 
کار گروهی و دســتیابی به نتایج بهتر ۲۱ کمیته تخصصی تشــکیل شده و در بخش آموزش 
نیز دســتیابی به ۱۲5 درصد تحقق برنامه اثربخشی آموزش طی این مدت محقق شده است.

اهداف هیات مدیره در سال 1398 
مهندس دهاقین در پایان به برنامه های هیئت مدیره برای سال ۱۳98 پرداخت و تصریح کرد: 
تولید یک میلیون و 55۰ هزار تن آهن اســفنجی، تولید حداقل ۱ میلیون تن شمش، برنامه 
ریــزي جهت حفظ و ارتقاء کیفیت و بهــره وري تولید، برنامه ریزي جهت کاهش ضایعات به 
منظور کاهش بهاي تمام شــده تولید، برنامه ریزي جهت بررسی افزایش ظرفیت تولید واحد 
احیاء به روش تزریق اکسیژن به کوره ها، برنامه ریزي جهت راه اندازي پروژه فاز ۲ فوالدسازي 
در ســال ۱۳98، برنامه ریزي بــراي تامین منابع مالی جهت تکمیل و ادامه عملیات پروژه ها، 
تداوم آموزش نیروي انســانی به منظور توانمند ســازي کارکنان، بهبود مستمر سیستم هاي 
مکانیزه و تالش در حوزه IT به منظور ارتقاء سطح کیفی اطالعات به عنوان اهداف برنامه ریزی 
شــده سال ۱۳98 تعیین شــده که امید داریم در سال پیش رو شاهد تحقق کامل آنها باشیم. 
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مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده این شرکت برای بررسی صورتهای مالی و گزارش عملکرد 
هیات مدیره روز شنبه مورخ 98/۰5/۱9 در محل سالن همایشهای هتل المپیک برگزار و سهامداران 
ضمن استماع گزارش هیات مدیره؛ پرداخت سود نقدی۳۰ ریالی را به ازای هر سهم تصویب کردند.

در این جلسه آقای دکتر وحید باقری مدیرعامل شرکت انرژی گستر سینا به نمایندگی از شرکت 
مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران؛ ریاست مجمع را بر عهده داشت، همچنین آقای محمد نوین 
به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی به عنوان ناظر اول، آقای حسین پناهیان به 
نمایندگی از صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح به عنوان ناظر دوم و آقای دکتر مسعود عیدی 
مدیرعامل شرکت حفاری شمال نیز به عنوان منشی مجمع در ترکیب هیات رئیسه مجمع حضور 
داشتند. همچنین خانم رحمانی به عنوان نماینده بورس، آقای حسین مومن پور از طرف نماینده 
موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و آقای مرتضی محمدی از 
طرف هیات مدیره شرکت حفاری شمال عملکرد سال 97 این شرکت و گزارش هیات مدیره 
به مجمع صاحبان سهام را ارائه کرد. پس از قرائت گزارش حسابرسی توسط حسابرس و بازرس 
قانونی شرکت، موضوعات از طرف شرکت توسط مدیرعامل و مدیر امور مالی پاسخ داده شد.

در جریان مجمع ســهامداران شرکت حفاری شمال موسســه حسابرسی مفید راهبر را به 
عنوان حسابرس قانونی این شرکت و روزنامه های دنیای اقتصاد 
و اطالعــات را به عنوان روزنامه های رســمی انتخــاب کردند.
در مجمــع عمومــی عــادی به طــور فــوق العاده کــه برگزار 
شــد دارنــدگان ۴8/88 درصــد از ســهام شــرکت حفــاری 
شــمال و یــا نماینــدگان قانونــی آنهــا حضــور داشــتند.

پیام هیات مدیره
خرســندیم که پس یک ســال تالش و تکاپو، به یاري و عنایات 

خداونــد متعــال، مجالــي دوبــاره یافتیم تا 
کارنامه تالشــگران شــرکت حفاري شمال را 
به عنوان بزرگترین شــرکت حفاري خصوصي 
و اولین و تنها شــرکت حفــاري بین المللي 
ایــران یک بار دیگر تقدیــم حضورتان نمائیم. 
بســیار خوشــحالیم اعالم نماییم که با وجود 
محدودیتها و شــرایط خاص حاکم بر اقتصاد 
جهــان و بالطبع کشــور عزیزمان توانســتیم 
حداقل بازده مورد انتظار ســهامداران محترم 
را بــرآورده نموده و با اتــکال به خداوند بزرگ 
و همراهي شــما ســهامداران گرانقدر و بهره 
گیري از اراده استوار گروهي و با تالش جمعي 
، ضمن حضــور فعــال در عرصــه اقتصادي 
کشــور، ارزش آفریني براي همــه ذینفعان را 
از اندیشــه به عمل برسانیم و شرایطي را مهیا 

نماییم تا بتوان در راســتاي برنامه هاي اســتراتژیک شــرکت قدم برداشــته و با تخصص، 
انعطاف پذیري و درک مناســب مدیران اجرائي به دســتاوردهاي جدیدي همچون تصحیح 
ساختارهاي سیستمي و فرآیندها و بهبود شاخص هاي مالي در سال مالي ۱۳97 نائل شویم.
خداوند منان را شاکریم که توفیق عطا فرمود تا در کوران حوادث و مشکالت گریبانگیر شرکت، 
صنعت حفاري و کشــور جمهوري اسالمي ایران، بتوانیم همچنان سازمان ارزشمند حفاري 
شمال را پرچمددار فعالیت بخش خصوصي در حوزه حفاري نگاه داریم و پرتوان و پرتالش، در 
مسیر دستیابي به اهداف شرکت و کمک به نیل اهداف کالن ملي، پیش رویم. هیأت مدیره 
امیدوار است در سالي که از طرف رهبر عظیم الشأن انقالب اسالمي ایران، به نام »رونق تولید« 
نام گرفته است پیشرفت و شکوفایي اقتصادي بیشتر را براي شرکت وکلیه ذینفعان آن فراهم 
نماید. امید آنکه بتوانیم مؤثرتر از پیش، پیشتاز تولید این خدمت ایراني باشیم. افرادي که در 
صنعت حفاري دستي بر آتش دارند، یا بواسطه سرمایه گذاري یا تحقیق و مطالعه یا عالقمندي 
با آن در ارتباطند، با تغییر و تحوالت و فراز و نشیب فراوان این صنعت در ایران و جهان، آشنا 
هســتند. وجود وابستگي بسیار بین سیاست گذاري ها و عوامل سیاسي، تصمیمات کالن و 
اوضاع منطقه اي و بین المللي با صنعت نفت به عنوان مهمترین صنعت تأثیرگذار در اقتصاد 
ایران باعث ایجاد تهدیدها و فرصت هاي متعددي براي این شرکت مي باشد. در چنین شرایطي، 
تمام تالش خدمتگزاران شما عزیزان در شرکت حفاري شمال بر آن بوده تا سهم این شرکت 
از بازار حفاري ایران، همچنان در حد مطلوب باقي مانده و در شرایطي که بسیاري از دکلهاي 
حفاري در ایران و جهان، چه در حوزه خشــکي و چه در حوزه دریایي، طعم روزهاي بیکاري 
را مي چشند، ناوگان حفاري این شرکت تا حد ممکن، در خدمت صنعت نفت فعالیت نماید.
در کنار این مهم، امید اســت که حضور شــرکت حفاري شــمال را در بازارهاي بین المللي 

کمــاکان با اســتوار ادامه یافته و همه این تالش ها، منجر به افزایش ســهم تنها شــرکت 
حفــاري بین المللي ایران از بــازار جهاني گردد تا بتوانیم کاالي خدمتــي ایراني خود را نه 
تنهــا در داخل، که به کشــورهاي دیگر نیز صادر نماییم. تا این لحظه که در خدمت شــما 
گرامیان هســتیم- مشکالت مختلفي را پشــت سر گذاشته ایم! مشــکالت بازارهاي بین 
المللي ناشــي از حضور رقبا، کاهش نرخ قرارداد هاي حفاري، طوالني شدن وصول مطالبات 
و همچنین سیاســت هاي اســتکباري در موضوع تحریم هاي ناعادالنه از یکسو و مشکالت 
داخلــي هر یک بــه فراخور خود، چالش هایي را بوجود آورده اســت. لیکن به جرأت بر این 
ادعا نیز پاي فشــاري مینماییم که تمام تالش خود را در راســتاي مدیریت هرچه بهتر این 
مشــکالت و کاهش حداکثري اثرات سوء آنها و حتي تبدیل تهدیدها به فرصت در راستاي 
اهداف ســازمان نمودیم و البته، شرکت حفاري شمال کماکان ســعي دارد تا سهم خود را 
فعاالنه در بازار داخلي حفظ کرده و حضور مجدد در بازارهاي بین المللي را به دســت آورد.
امید است که با الطاف الهي بتوانیم مسائل مختلف سیاسي و اقتصادي تأثیرگذار بر فعالیت 
هاي شرکت حفاري شمال را مدیریت نموده و بتوانیم با تالش و استقامت کارکنان و مدیران 
و حمایت ســهامداران، به مراتبي باالتر از آنچه اکنون هســتیم دست یابیم.مراتب سپاس و 
قدرداني خود را تقدیم ســهامداران و ذینفعــان عزیزي میداریم 
که با حســن اعتمــاد خود، موجب دلگرمي شــرکت میشــوند.

جایگاه شرکت حفاري شمال : 
شرکت حفاري شمال به عنوان تنها شرکت بین المللي در صنعت 
حفاري در ایران در زمینه انجام عملیات حفاري در خشکي و دریا 
و ارائه خدمات فني و مهندســي و سرویس هاي جانبي در داخل و 
خارج از کشــور توانسته با استفاده حداکثري از ظرفیت ها و منابع 
خود حضور پر رنگي در بازار هاي داخلي و بین 
المللي داشته باشد. این شرکت در کنار تمرکز بر 
بازار هاي داخلي و حفظ سهم بازار و در صورت 
امکان توســعه آن، تمرکز خود را نیز بر حضور 
خود در بازار هاي بین المللي در سال هاي اخیر 
قرار داده اســت. از مجموع ۳۶8۰ دکل حفاري 
موجود در دنیا در بخشهاي خشکي و دریا، تعداد 
۲۱۴۱ دکل بصورت فعال در عرصه باالدســتي 
صنعت نفت و گاز حضور دارند. کشور ایران با در 
اختیار داشــتن ۱۳8 دستگاه حفاري، در حدود 
۴ درصد از ســهم کل تعداد دکلهاي حفاري در 
دنیا را دارا میباشد که از این تعداد، ۱۱5 دستگاه 
در بخش خشــکي و ۲۳ دستگاه در بخش دریا 
حضور دارند. ســهم شــرکت حفاري شمال در 
کشور در بخش خشــکي در حدود 8 درصد و 
در بخش دریا در حدود ۱۳ درصد میباشد. به صورت میانگین شرکت حفاري شمال به عنوان 
بزرگترین شرکت حفاري بین المللي خصوصي ایران با در اختیار داشتن 9 دستگاه حفاري در 
خشکي و ۳ دستگاه حفاري دریایي در حدود 9 درصد از بازار حفاري کشور را در اختیار دارد.
برنامه ریزي کالن شــرکت : شــرکت حفاري شــمال برنامه هاي راهبردي و اســتراتژیک 
خود را با بررســي شــرایط محیطي )داخلــي و خارجي( و همچنین ارزیابــي نقاط قوت و 
ضعــف خــود و تهدیدها و فرصتهاي محیط بیروني در بازههاي ســه ســاله تدوین و مورد 
ارزیابي و پایش قرار میدهد. آنچه مســلم اســت با توجه به سرعت تغییرات و اعمال فشارها 
و چالشــهاي بیروني به شــرکت، بعضاً این برنامــه ها در دوره هاي کوتــاه تري با توجه به 
شــرایط محیطي بروز میگردد. آخرین اهداف و برنامه هاي شــرکت به شرح ذیل میباشد:

چشم انداز : 
-  انتخاب اول مشتریان داخلي و منطقه در بخش باالدستي صنعت نفت

جمع بندي : 
-  شرکت حفاري شمال با تکیه بر دانش فني متخصصین و پایبندي به مباني توسعه پایدار مبادرت 
به تکمیل زنجیره ارزش ارائه خدمات در صنعت حفاري نموده و به عنوان الگوي کیفیت و بهره وري 
در داخل و انتخاب اول مشتریان داخلي و خارجي جهت همکاري هاي استراتژیک شناخته گردد. 

مأموریت : 
-  ارائه کلیه خدمات مدیریت پروژه، حفاري، فني و مهندســي در صنعت باالدستي نفت با 
مطلوبترین کیفیت و باالترین راندمان به صورتي ایمن و ســازگار با محیط زیست، با اتکا به 
فناوري روز و سرمایه انساني متخصص و کارآمد و توسعه زمینه هاي فعالیت شرکت با دستیابي 
به تکنولوژي هاي نوین و متمایز در راستاي ارج نهادن به منافع و ارزش آفریني براي ذینفعان.

فتبارک اهلل احسن الخالقین
دانش فنی  حفاری شمال در عمق اقیانوسها تایید دپارتمان های جهان دارد 
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پارس آریان و اعالن خبرهای مثبت و امیدوارکننده
افزایش قابل توجه دارایی ها و سرمایه گذاری های مناسب در حوزه انرژی

عادی  عمومــی  مجمــع 
سالیانه شرکت پارس آرین 
تاریــخ  در  )ســهامی عام( 
98/۰5/۱7 در محل سالن 
دانشگاه خاتم تشکیل شد. 
در این مجمع که با حضور 

9۲/۳۱ درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای 
مجید قاســمي  بود، که جنابان عبــاس کفافي  و آرش به 
داش در مقام نظــار اول و دوم و خانم  صدیقه نعیمیان به 
عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند. درادامه با قرائت گزارش 
هیــات مدیره به مجمع مربوط به اهــم فعالیتهای صورت 
پذیرفته در طی ســال مالی منتهی بــه ۱۳97/۱۲/۲9 و 
پس از اســتماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع 
نشــینان با طنین صلوات خود ضمــن  تصویب صورتهای 
مالــی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده ۱۲9 با تقســیم 
ســود ۳5 ریالی به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.

امین  اکبر  مهندس علــی 
تفرشــی مدیر عامل موفق 
سرمایه گذاری پارس آریان 
در گــزارش جامــع خود 
به مجمع نشــینان درباره 
عملکــرد ســال مالی 97 
شرکت گفت: در سال مالی 
دارایی  جمع  گزارش  مورد 
های ما در تلفیق ۴۴ درصد 

رشد داشته و در شرکت اصلی در حدود ۳ درصد. وی ادامه داد: در جمع بدهی ها گزارش 
تلفیق ما حکایت از رشــد ۴۶.5 درصد و در شرکت اصلی کاهش ۲۰ درصدی داشته است، 
همچنین حقوق صاحبان ســهام در شرکت اصلی رشــد ۱5۰ میلیارد تومانی داشته است.
بنا به اعالم این مدیر سرشــناس بازار سرمایه کشورمان، بررسی اطالعات ترازنامه حکایت 
از حرکت مثبت کل گروه و شــرکت اصلی در استحکام بخشی به ساختار ترازنامه حکایت 
دارد. همچنین در بخش ســودآوری جمع درآمدهای گروه ۱9۱ هزار و ۱59 میلیارد ریال 
بوده اســت که رشــد ۲7 درصدی در گزارش تلفیق و در شرکت اصلی رشد ۱5۰ درصدی 
در بخش درآمدی داشــتیم. ســود خالص هم در گزارش تلفیق ۴۰5 درصد رشــد داشته 
و در شــرکت اصلی ســود ما فارغ از سود بانک پاســارگاد ۱5۰ میلیارد تومان بوده است.

به گفته وی و براساس سیاستا و برنامه های از پیش تعیین شده مدیران ارشد مجموعه، شرکت 
سرمایه گذاری پارس آریان در حوزه مالی ، انرژی، معدن و ای تی نیز سرمایه گذاری دارد.

مدیــر عامل ســرمایه گذاری پــارس آریان همچنین در خصوص شــرکت هــای مورد 
ســرمایه گذاری مجموعه توضیــح داد و گفت: بانک پاســارگاد در ســال مالی 97 خود 
رشــد ۳5 درصدی در جذب ســپرده ها ، رشــد ۳۴ درصدی در اعطا تســهیالت، رشــد 
9۱ درصــدی در بخش درآمدی و رشــد 758 درصدی در ســود خالص داشــته اســت.

وی در مورد بیمه پاســارگاد هم گفت: در این شــرکت هم رشد ۴۲ درصدی در حق بیمه 
های صادره ، رشــد 5۳ درصدی درآمد و رشــد ۲58 درصدی ســود خالص را داشته ایم.

امیــن تفرشــی در بخش دیگــری از صحبــت های خــود و درباره شــرکت میدکو هم 
بیان داشــت که این شــرکت حجم زیادی از پروژه و طرح ها را در اختیــار دارد و اکنون 
کنســانتره ذغــال 55۰ هزار تن آمــاده بهره برداری اســت و کنســانتره ۴ میلیون تنی 
زرنــد ، گندلــه ســازی ۲.5 میلیون تن زرند وکک ســازی زرنــد که تا ۱.5 مــاه آینده 
بــه بهــره برداری خواهند رســید.افزون بر این ، فــوالد بوتیا با ظرفیــت ۲.5 میلیون تن 
و احیــا مســتقیم بوتیا با ظرفیت ۲ میلیون ســال آتی بــه بهره برداری خواهد رســید.
ایــن مقام مســئول در پــارس آریان همچنیــن اضافه کــرد که : ذغال ســنگ خمرود 
بــا ظرفیــت ۱۲ هــزار تن، فروســلیس همــدان بــا ظرفیــت ۲۴۰۰ تــن ، کاتدمس 
شــهر بابک بــا ظرفیت 5۰ هــزار تن و لولــه مس با ظرفیــت ۱۲ هزار تــن ظرفیت و 
احیا مســتقیم شــهر بابک جز طــرح هایی اســت که به بهره برداری رســیده اســت.

امین تفرشــی درباره ســرمایه گذاری پارس آریان در بخش انرژی درباره شرکت گسترش 
انرژی نیــز گفت:هلدینگ انرژی ما در بخش باالدســتی نفت و گاز در حوزه اکتشــاف و 
اســتخراج فعال اســت. در بخش حفاری نیز در حوزه خرید دکل حفاری نیز فعال اســت. 
این شــرکت اخیرا پروژه انتقال گاز ایران به عراق را عملیاتی کرده اســت. در بخش تولید 
و برق انرژی نو نیز ســه نیروگاه دارد ، نیروگاه شــریعتی با مالکیــت ۱۰۰ درصد، نیروگاه 
خوی و ارومیه ۳۳ درصد و نیروگاه قشــم مولد با مالکیــت ۱۰۰ درصدی.همچنین پروژه 
های پتروشــیمی سینا، پاالیش نفت ســنگین قشم و پتروشــیمی فجر کرمان را دست 
اجرا دارد و پتروشــیمی سنگین قشم نیز اوایل ســال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

پیام هیات مدیره
سـال  در  ایـــران  اقتصـاد 
۱۳97 یکـی از پـر تالطـم 
دو  هـــای  تریـــن سـال 
دهـه اخیر خـود را تجربـه 
نمود. این ســـال که سـال 
»حمایت از کاالی ایرانـــی« نامگـــذاری شـــده بـود؛ بـا 
سیاسـتهایی در راسـتای تقویـت محصـوالت داخلـی آغـاز 
شـد. اگرچه برخی سیاسـتهای حمایتـی، نویدبخـش رونـق 
نسـبی در صنایـع داخلـی بود، امـا تـداوم محدودیتهای بین 
المللـی در زمینـه ارتباطات بانکـی و کاهش صـادرات نفـت، 
منجـر بـه بـروز التهاباتی در بازارهـای گوناگون از جملـه ارز 
و طال گردید که نتیجتا نوسـانات نامطلوبـی را در متغیرهای 
گوناگـون اقتصـاد ملـی پدیـد آورد. از جملـه تاثیـرات مهم 
در کاهـش ارزش پول ملی می تـوان به فزونی قیمت کاالهـا 
و خدمات در اثـــر رشـد هزینـه هـای تولیـد بنـگاه هـای 
اقتصادی اشـاره نمود که به افزایشـی شـدن رونـد نرخ تـورم 
انجامید. در سـال گذشـته، هیـأت مدیـره شـرکت تـالش 
نمـــود تا با عنایـــت به 
پیچیدگـی های اقتصـادی 
ریزی  برنامه  بـــا  موجود، 
های وسـیع بمنظـور تـداوم 
ارزش آفرینـی در زنجیـره 
تولیـــد ارزش در گـــروه 
رسـالت  پاسـارگاد،  مالـی 
خـود را مبنـی بـر مدیریـت 
بهینـه ثـروت سـهامداران 
گـــروه بـا توجـه ویـژه به مسـؤولیت هـای اجتماعی بـه انجام برسـاند. بـا الطـاف الهـی و 
همراهـی شـما سـهامداران عزیـز، شـرکت موفـق شـد در سـال ۱۳97 بـه درآمـدی بالـغ بـر 
۲۶7ر۶۳5ر۲ میلیون ریـال دسـت یابـد کـه سـود خالصی معـادل 9۴۲ر5۱۳ر۱ میلیون ریال 
را به همراه داشـته اسـت. البته با گذر از شـرایط سـخت سـال هـای گذشـته و بـا به بارنشسـتن 
هر چه بیشـتر سـرمایه گذاری هـای بلندمدت صـورت گرفته، امیدواریـم تبلور ارزش هـای 
بنیادین محقـق گشـته در سـاختار گـروه مالـی پاسـارگاد، عملکـرد بسـیار مطلوبتـری از 
نظـر سـودآوری در سـال هـای پیش رو برای شـما سـهامداران عزیـز به همراه داشـته باشـد.

برنامه آینده شرکت 
ســال ۱۳98 از طرف مقام معظم رهبری ســال »رونق تولید« نامگذاری شده است. درسال 
پیش رو خود را مهیا ســاخته ایم که با تمام تالش و توان، در مســیری از نوآوری و تحول، 
بتوانیم همگام با گروه مالی پاسارگاد، نقش موثری در توسعه و رشد همه جانبه اقتصاد ملی 
و کمک به پیشــبرد اهداف و اســتراتژی های کالن گروه مالی پاسارگاد در چارچوب مولفه 
های اقتصاد مقاومتی ایفاء نمائیم. »شــرکت ســرمایه گذاری پارس آریان« در راستای سند 
راهبردی و برنامه اســتراتژیک »گروه مالی پاسارگاد« و بعنوان شرکت »مادر« گروه، تالش و 
برنامه ریزی خواهد کرد با تحلیل مناسب از شرایط محیط کسب و کار و همچنین بازخوانی، 
کنترل و اصالح مســتمر برنامه ریزی های صورت گرفته، نقش کلیدی خود را در راهبری، 
توان افزائی و همسان سازی فعالیت های گروه، به نحو موثری ایفاء نماید. همچنین شرکت 
مترصد خواهد بود که از فرصت های موجود در بازارهای مختلف برای انجام فعالیت با بازدهی 
مناسب در راستای منافع کلیه ذینفعان بخصوص سهامداران ارجمند شرکت استفاده نماید.

اهم برنامه های هیات مدیره شرکت در سال آتی 
۱-  تداوم ســرمایه گذاری در شرکتهای گروه مالی پاســارگاد با توجه به برنامه مدون گروه 
۲- پایش مســتمر فرصتهای ســرمایه گذاری در بازار و مشــارکت در پروژه های جدید ۳- 
تدوین برنامه جامع تامین مالی شــرکتهای گروه با اســتفاده از روشها و ابزارهای متنوع بازار 
ســرمایه ۴- مشارکت در طراحی برنامه اســتراتژیک به منظور دستیابی به چشم انداز گروه 
مالی پاســارگاد 5- عرضه سهام شرکت های گروه مالی پاســارگاد در بازار سرمایه داخلی و 
خارجی ۶- اســتمرار فعالیت در حوزه اقتصاد هنر در جهت ایفای مسئولیت های اجتماعی 
و حمایت از هنر و هنرمندان ایرانی 7- توســعه و تکمیل پروژه های ســاختمانی در جریان 
تکمیل و فروش واحدهای تکمیل شــده 8- توســعه فرآیندهای مدیریت دانشی به منظور 
تبدیل شدن به یک شرکت دانشی برتر 9- شروع فرآیند استقرار »مدل تعالی سازمانی« در 
شــرکت ۱۰- ادامه استقرار نرم افزار آیکو هلدینگ بمنظور تجمیع سیستماتیک اطالعات و 
تسهیل در تصمیم گیری های استراتژیک در سطح گروه  ۱۱- توسعه محصوالت و ابزارهای 
مالی مشــترک از طریق توسعه همکاری بین شــرکتهای گروه ۱۲- همراهی و همکاری در 
استقرار نظام راهبری شرکتی به طور کامل در گروه مالی پاسارگاد ۱۳- ارتقاء دانش و مهارت 
های حرفه ای ســرمایه های انسانی شرکت از طریق آموزش۱۴- اخذ گواهینامه های معتبر 
داخلی و بین المللی ۱5- حضور در بازارهای بین المللی در صورت رفع تحریم های موجود
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پیشتاز در صادرات و مدیریت هزینه ها
سیمان داراب ممتاز هم در سودآوری هم در ارزش آفرینی

تقسیم سود 270 ریالی به ازای هر سهم

مدیرعامــل خوش پــوش و خوش اخالق شــرکت با دســت پُر به مجمع آمــده بودو 
ســکاندار مجموعه توانسته بود در سال ســخت اقتصادی 97 در شرکت تحت مدیریت 
بســان سال پیش تولید داشــته و در صادرات نیز فروش افزون داشته باشد، هزینه ها را 
مدیریت کند و در کنار افزایش قیمت ســهم ســود ویژه برای ذینفعان به ارمغان بیاورد.

مــورخ  داراب)ســهامی عام(  مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه شــرکت ســیمان 
۱۳98/۰۴/۲۶ در محــل اتــاق بازرگانــي وصنایــع ومعــادن ایــران تشــکیل گردید. 
در این مجمع که با حضور 78/7۲ درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای محمد خزائي کوهپر  بود، که جنابان رضا اسماعیلي و فرهاد امیر حسیني در 
مقــام نظار اول و دوم و آقای حمیدرضا متقاعدی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی ســال مالی منتهی به ۱۳97/۱۲/۲9 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشــمول ماده ۱۲9 با تقسیم ســود ۲7۰ ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

مهنــدس حمیدرضا متقاعدی در فرازی از گزارش خود با اشــاره به مشــکالت متاثر از 
تحریم ها و اشــباع بازار داخلی در صنعت شــفاف تصریح نمود که با تمهیدات اندیشیده 
شده در سال مالی مورد گزارش اثرات این تهدیدها تا حدودی رفع گردید ولی باید بطور 
جدی مســئولین برای مشکالت صنعت سیمان به شــرکت های تولیدی کمک نمایند 

تا این صنعت شــاگرد اول اقتصاد مقاومتــی بتواند از تنگناها عبور کند. 
مدیــر توانمند مجموعه در ادامه با اعالم اینکــه در مدیریت هزینه ها و 
بهره وری نتایج بســیار خوبی برای ســیمان داراب حاصل گردید اضافه 
نمود مشکالت در حوزه حمل و نقل محصوالت یکی دیگر از تهدیدهای 
صنعت و کانی می باشــد چرا کــه ناوگان فرســوده و هزینه حمل باال 
برای ســیمان باعث می شــوند در بحث فروش داخلی و خارجی هزینه 
های تمام شده بسیار گران تمام شــود.پیرامون عملکرد و دستاوردهای 
مجموعه باید اذعان داشت که شاهکار سیمان داراب در سال 97 ، تولید 
به اندازه ســال گذشــته و افزایش صادرات خود بوده که در این وضعیت 
میانگین تولید ۶۰ تا 7۰ درصدی دیگر شــرکتهای ســیمانی نسبت به 
سال گذشته خود نشــان از آن دارد که مجموعه سیمان داراب توانسته 
برای ســهامداران و ذینفعان خود هم در ســودآوری و هم ارزش آفرینی 

ممتاز عمل نماید. گواه آن که از یک طرف هم قیمت ســهام نســبت به ســال گذشته 
رشــد تقریبا ۳ برابری داشــته و هم سود شــرکت نسبت به ســال 9۶ بیش از دو برابر 
شــده است. مهندس متقاعدی خود از فرهیختگان و مسلحان به علم و عمل در مدیریت 
صنعت بوده که خوب فرصت ها و تهدیدها را می شناسد. داشتن چنین سکانداری برای 
هر شــرکت برکت بزرگی اســت حتی اگر داراب باشــد با ان همه رقیب در منطقه و ...

مرد شــماره یک مالی شــرکت نیز از بنامان و پاکدســتان مالیه می باشد که توانسته به 
شــهادت آمار تائید شده توســط بازرس و حسابرس صورت های پاک شفاف را به مجمع 
تقدیم سازد. این دو مزیت نایاب مدیریتی در کنار پتانسیل باالی مجموعه نویدبخش آن 
اســت که در پس روزهای پرچالش هم داراب، بایسته و شایسته کارنامه پُرتر و موفق تر 

برای عرضه خواهد داشت، یا علی مدد.
پیام هیات مدیره

در ســال ۱۳97 اقتصاد ایران تحت تاثیر فضای ناشی از تحریم های یک جانبه و ظالمانه 
آمریکا قرار گرفت و صنعت سیمان نیز متاثر از شرایط بوجود آمده با فرصت ها و تهدید 
های ناشی از این شرایط مواجه گردید . افزایش غیر قابل پیش بینی نرخ ارزهای خارجی 
اگر چه برای صنایعی مانند پتروشــیمی و فوالد و برخی از صنایع معدنی و غذائی باعث 
افزایش درآمدها مخصوصا در بخش صادرات گردید اما صنعت ســیمان بدلیل شــرایط 
خــاص این صنعت از جمله محدود بودن تقاضا در داخل و مشــکالت و موانع موجود در 
بخش صادرات کاهش محســوس ظرفیت ناوگان حمل و نقل داخلی و سهم قابل توجه 
هزینه های حمل و نقل نسبت به بهای فروش سیمان نتوانست از فرصت های ایجاد شده 
همانند صنایع دیگر اســتفاده مطلوب و بهینه را بعمــل آورد . ضمن اینکه بهای فروش 
ســیمان در داخل کشــور نیز تحت تاثیر رقابت های موجود و فزونی قابل توجه عرضه 
نســبت به تقاضا و هم چنین بهره برداری از کارخانجات جدید افزایشــی نداشته است.

 تحویل ســیمان در سال 97 بالغ بر 5۴/8 میلیون تن بود که در مقایسه با سال گذشته 

تغییر محسوسی نداشته است . سهم صادرات از تحویل فوق الذکر بالغ بر 5/۶ میلیون تن 
وتوزیع داخلی ۴9/۲ میلیون تن بوده اســت . تولید کلینکر در سال 97 بالغ بر ۶۱/9۴۰ 
هزار تن بوده که نسبت به سال گذشته در حدود ۶ درصد افزایش داشته است . دراستان 
فارس هم چنان عرضه ســیمان نسبت به تقاضا فزونی چشمگیر داشته مضافاً اینکه مازاد 
تولید اســتانهای هم جوار نیز در این اســتان عرضه می شود و از اواخر سال 97 کارخانه 
ســیمان نیریز به جمع تولید کنندگان سیمان در این استان اضافه شد . با عنایت باینکه 
محل کارخانه ســیمان داراب از بازارهــای اصلی مصرف فاصله زیادی دارد علیرغم اینکه 
ناوگان حمل ونقل شــرکت حمل ونقل امید سیمان داراب بطور کامل در حمل سیمان و 
کلینکر به مبادی مصرف فعال بوده است . کاهش ظرفیت محسوس حمل و نقل داخلی 
از مهم ترین چالش های تولید کنندگان ســیمان و کلینکر در اســتان فارس می باشد. 
شرکت ســیمان داراب در ســال ۱۳97 بعنوان دبیر کارگروه کارخانجات سیمان استان 
فارس و عضو هیات مدیره کارفرمایان صنعت ســیمان کشور در جهت حراست از منافع 
و مصالح اعضاء انجمن بهمراه ســایر اعضای هیات مدیره انجمــن و هم چنین کارگروه 
های اســتانی تالشی چشمگیر در جهت ساماندهی بازار صنعت سیمان در کشور و پایان 
دادن به رقابت منفی و مخرب بین کارخانجات داشــتند که بحمدا..... بطور نسبی توفیق 
حاصل گردید . شــرکت سیمان داراب در سال ۱۳97 موفق به تحویل بالغ بر 779 هزار 
تن ســیمان و ۲۶۰ هزار تن کلینکر که در مجموع بالــغ بر ۱/۰۳9/۰۰۰ تن گردیده که 
معادل ۲ هزار تن نســبت به سال گذشته افزایش داشته است علیرغم مشکالت ناشی از 
تحریم های اقتصادی و افزایش چشمگیر قطعات و ملزومات اصلی مورد 
نیاز از قبیل آجر نســوز ، مواد سایشی ، پاکت مصرفی و سایر مایحتاج و 
هم چنین افزایش خارج از انتظار بهای خدمات مورد نیاز شرکت سیمان 
داراب در تمامی شاخص های عملکردی مانند سود نا ویژه ، سود عملیاتی 
و ســود خالص نسبت به ســال 9۶ افزایش چشمگیر داشته بطوریکه در 
ســود ناویژه بالغ بر ۱۳۰ درصد ســود عملیاتی بالغ بــر ۲8۱ درصد و 
ســود خالص بعد از مالیات بالغ بر ۱7۳ درصد افزایش نشــان میدهد .
در بخش بهای تمام شده هم چنان شرکت سعی در مدیریت موثر عوامل 
هزینه در تمامی بخش ها داشته است که از مهم ترین آنها قطع کامل مازوت 
مصرفی و کاهش موثر انرژی حرارتی و الکتریکی و کاهش غبار برگشتی 
بوده که هم چنان این مهم با همکاری شایســته همکاران محترم تداوم 
خواهد یافت . هیات مدیره ضمن تشکر مجدد از سهامداران محترم گزارش 
فعالیت های انجام شده طی سال منتهی به ۱۳97/۱۲/۲9 را بهمراه ترازنامه ، صورت سود 
و زیان و صورت گردش وجوه نقد را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تقدیم میدارد .

برنامه های آینده شرکت
گسترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع بخشی شیوه های فروش

باتوجــه بــه فزونــی عرضه به تقاضــای ســیمان درداخل کشــورولزوم صــادرات آن 
،ابتــدا در جهت گســترش بازارهای فــروش داخلی شــرکت در نظر دارد با بررســی 
نیازهــای مصرفــی ســیمان در منطقه و اســتان های هم جــوار و تــداوم برنامه های 
مشــتری مداری مبتنی بر اســتراتژی های شــرکت ضمن حفظ ســهم بــازار موجود 
بــه بازارهــای جدید ورود نمایــد و هم چنین بــا ارزیابی های انجام شــده به بازارهای 
جدید ســایر کشــورهای حاشــیه خلیج فارس و کشــورهای آفریقایــی راه پیدا کند.

تولید محصوالت و معرفی محصوالت جدید
شــرکت در نظر دارد با توجه به نیازهای مشــتریان و اخذ گواهی نامه استاندارد سیمان 
های خاکســتری از جمله ۳۲5-۱ و سیمان های آمیخته نسبت به تولید آن اقدام نماید.
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