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مهندس احمد خوروش - مدیرعامل فوالد سپید فراب کویر
مهندس احمد خوروش ازجمله مدیران صرف کننده ی فعل خواســتن است که در فصل 
توانستن، به برکت وجودش ،علم و عمل او توانسته برای مردم پاک ایران زمین ارزش آفرینی 
را ارمغان بیاورد. مهندس احمد خوروش به شهادت رزومه سرشار از شایستگي و بایستگیش 
در معتبرترین شــرکت های فوالد سازي و مشاوره های صنعتي توانسته با تدبیرش فراتر 
از پیش بینی ها عمل کرده و مجموعه ی تحت مدیریتش را به سوی سودآفرینی و تعالی 
سازمانی بیش از پیش رهنمون سازد. دست خیر و نفس گرم او نیز برای اهل دل و عموم 
و خواص هم دایم زبانزد بوده که این خصلت مردان نیکوی روزگار اســت. این مدیر برنامه 
محور و با دیســیپلین که به رمز و رموز اقتصاد و بازار سرمایه بیش از هرچیز آشنا بوده و 
فراز و فرودها را در صنعت خوب میشناسد توانسته با درایت و هنر خود در سکانداری فوالد 
سپید فراب کویر موفق و ممتاز عمل کند . مخلص کالم آنکه تبیین، تدوین، اجرا و پیاده 
ســازی طرح های ارزشمند و ایده های ناب جناب خوروش و اخوانش توانست از نزدیکی 
نصف جهان افتخاری ســترگ به عظمت ایران بزرگ برای ذینفعانش حاصل سازد، دست 
مریزاد و خدا قوت که شــما مدیران درد شــناس و درمانگر چاره ی کار امروز ایران مایید 
. مدیرانی کارآفرین و اشــتغال زا که در کنــار رونق تولید در داخل با ارزآوری از بازارهای 
خارجی توانسته اند چرخ اقتصاد این کشور را در این روزهای سخت جنگ اقتصادی یاری 

رسان باشند. مدیرانی اینچنین پاکدست که با شفافیت هر آنچه در چنته ی کاری هست 
برای سهامدارانش و مخاطبینش عرضه میدارد دردانه هایی هستند که باید بیش از بیش 
ارج و قدرشان نهیم. آبدیده کردن و ذوب کردن بر فلز نه اول کار کاوه بود نه آخرکار شداد ، 
که این وجودیت داشتن هنری ناب برای کیمیاگری است که فوالد سپید فراب کویر را برای 
اهلش در ســرمایه گذاري ،همان معناي حکم مس به طال کیمیا گشتن را نوید می دهد.

خدا یارتان باد و دست حمایتگر مردم و مسئولین بدرقه ی راهتان
رزومه و سوابق اجرایی

- مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و سهامدار شرکت تولیدی فوالد سپید فراب کویر -عضو 
هیئت مدیره فوالد آذربایجان و سهامدار عمده - عضو هیئت مدیره و سهامدار طرح فوالد میانه 
و سهامدار عمده - عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران -عضو اکثر هیئتها و 
انجمن های خیریه و خیرین مدرسه ساز استان اصفهان - عضو هیئت مدیره خیرین ورزشیار 
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استاندارد  - کسب عنوان واحد تحقیق و توسعه نمونه استانی  -کسب عنوان بهترین و برترین 
فوالدســاز ایران  - سرمایه گذاری در بیشتر طرح های جدید فوالدی میانه، قائنات ، کویر
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 جناب آقای ناصر آقامحمدی
انتصاب شایسته حضرتعالی را به عنوان مدیرعامل شرکت سایپا سیتروئن را تبریك عرض نموده و 

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

جناب آقای علی شیخ زاده
انتصاب شایســته حضرتعالی به سمت مدیرعامل شــرکت پارس خودرو که بیانگر تعهد، 
توانمندی و شایســتگی جنابعالی می باشــد را تبریك عرض نموده و از درگاه ایزد منان ، 

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

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

جناب آقای محمد حیدری ، مدیرعامل محترم شرکت بیمه کارآفرین
بدینوسیله درگذشت پدرگرامیتان را صمیمانه تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد متعال ، مغفرت 
الهی و علو درجات روح آن مرحوم جنت مكان و ســامتی و طول عمر با عزت بازماندگان معزز را 

مسئلت مینماییم .
 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه  اقتصاد و بیمه

سرکار خانم خاکسار
انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت سرپرست روابط عمومی پژوهشكده بیمه که نشان از لیاقت 
و توانمندی مدیریت محترم می باشد را تبریك و تهنیت عرض می نمایم. یقین داریم که تعهد و 
تخصص ارزنده و و رابطه تعاملی مناسب مشارالیه با اهل رسانه نقطه عطفی خواهد بود در فصل 

روابط رسانه با آن پایگاه پژوهش صنعت بیمه.
 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه  اقتصاد و بیمه

آرامســتان زادگاه مــادری بــه همت راســت قامتان آبــادی رخ به نیکویی کشــیده و زوار 
امــام زاده قاســم )س( در ایــن ایام ، پنج شــنبه کــه رخ می گشــاید در راه آرامســتان 
،بــرای زیــارت اهل قبــور، مردانی از قبیله فعل خواســتن مــی بینند که همــت خود را 
درهنــر خــوب و خوبتر ســاختن به رخ می کشــند فــارغ از هر نگاهــی آبادگــر و آزاده...

در شیب تل، تدبیر تالشهای شبانه روزی هم شریف زادگان از امامی ها وامیرلوها و شریعت ها 
تا نجاری ها و سادات حسینی و ... همه و همه در کنار تیم هیات امناء امامزاده ، رسالت خویش 
را در این میانه پاییزی اتمام کار به بهترین نحو می دانند و الحق به شایســتگی در پی آیند.

در گذر زمان من لختی به یاد دیدن رخ بنای این آرامســتان در هفتاد ســال پیش برای اولین 
بار افتادم. آنروز در تحویل ســال، دست در دست پدر در آستان حضرت در ایوان اول، گوش به 
دعای یا مقلب القلوب تحویل شیخ عباسعلی قاسمی می دادم و ذوق این داشتم که زودتر سال 
نو شــود . ..به آنی دوباره رفتم به آن نیت ققنوس وار اولیه هموالیتی ها بعد ساعت یازده شب 
دهم شهریور سال41 و زلزله هفت ریشتری بوئین زهرا  که برای دوباره آبادکردنش و بازسازی 
آن به شــاگردی اوستا کتابعلی در امدم و باز در ســنگ قالب زمانه من بودم و این امامزاده و 
روزی که پدر را در جوارش به خاک سپردیم ... و امروز برق زرین گل دسته ها فضای عطرآگین 
معنوی به کل آرامســتان بخشیده که دل و دین و عقل و هوش را ،چون موی سپیدم، همین 
جــا همه بباد می دهد چــرا که می دانیم خانه آخرین  ابدی برای ما همین منزل خواهد بود.

بگذریــم، نام آوران امروز که بــرای آبادانی خانه فردای من و خودت و حتی آنکه خواهد من و 
تو مانشــویم غیرت کار دارید، خدا قوت و دســت مریزاد . بدانید که چون نیکوگر بماند نامی 
زآدمی  قطعا هفتاد ســال دیگر در انشــایی یا تحریری یا مقال و مطلبی قلمی بر یاد شما به 
نکویی می چرخد. بقول عمو جواد دوســت داشتنی خودمون : آقاجانا مانده نبیا، قادایان بشوم
مخلص کام آنكه مسافران آرامستان در تربت این امامزاده ادخول الجنه می باشند. 

خدمــت در هر قالب را باید ســتایش کرد
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ولی نعمت من بود وهرگاه که به زیارتش می رفتم دنیایی انرژی کســب 
کرده و با توان دوچندان به ادامه طی طریق ها می اندیشــیدم .شــریف 
زاده ای بود تالشــگر و کنجکاو که به جد وحق، بسان پیشنیه با افتخار 
خود دنبال افراشــتن پرچم آبادانی و پیروزی برای موطنش می گشت .

خیلی جوان بود - قبل از زلزله ســال 1341- که ره به سوی آلمان کج 
کرده و دربازگشت با خود یک تراکتور آورد . اسباب شکافتن زمین در آن 
دوره شخم با گاو و اوجار و ... بود آنهم در حد یک جریب دوجریب  و یک 
جو دو جو . کیان زمین به تراکتور سپرد و به روزی چهار هکتار، تراکتور 
فرگوسن نعره می کشید و دل خاک را می شکافت . در آن دوران تحول 
و عطف ، کیان یار شیرین خود یافت و با ازدواج میمون و مبارکی دست 
یاری دیگر به حمایتش آمد تا بیابانی مزرعه سبز شود و دشتی از گل های 
افتابگردان خودنمایی کند. عجبا از طبع مردم بلند که ای چرخ فلک ای 
گردون روزگار این چه اراده و همت و همیت واالست که وا داشته تا این 
روزها بانوی شهری از دل دشت تا روستای بند امیر این چنین بی تکلف 
به یاری ُشوی خود برای شخم  و تخم کردن زمین چون کوه استوار باشد 

برای کمک و ......بــرای ماها که یک پرده 
به کیان خانواده کیان خان نزدیکتر بودیم 
مســلم بود ومبرهن که این غیرت نشــات 
گرفتــه از همان اراده ی آهنینی شــریف 
زادگانی آبشخور گشته بود که تنها از نسب 
پرافتخارکیان و خانمش برمی آمد والغیر.

بله به رنج بســیار گنج هویدا شــد و زمین 
خشک لم یزرع شد بهشتی در دل کویر....

و بدین سان مزرعه هر روز سرسبزتر و آبادتر 
گشته و آوازه کیان در شهر و دیار پیچید .

ازبرکــت وجــودی کاشــت  یــک تخم 
کــرده  و  کیــان   ، برداشــت  هفتــاد  و 
وآبادگریــش جاودانــه گشــت وهرچنــد 

در گــردش فلــک دوران، دســت روزگار گل چیــد و جســم حیاتــی 
کیــان رفت ولی نــام مانــدگارش بر صفحــه روزگار حــک گردید . .

چنــد هفتــه پیش مهمانی داشــتم گرانقــدر از بــزرگان طایفه که در 
گرماگرم حرف هایمان پرســید که به تازگــی از مزرعه کیان گذر کرده 
ای؟ با افســوس گفتم خیر که کثرت کار خبری و رســالت روشــنگری 
ارباب جراید این روزها آن چنان ما را در خود گرفته اســت که مپرس !!!

با عتاب گفت برو ببین...
در درونم غوغایی برپا گشت . مردد و دو دل بودم ، از یک طرف با اسطوره 
ای در باورها  و جا خوش کرده در آرمانهایم و در طرف دوم وجود تعارض 
بین باورها با واقعیت هایی که در این عصر مواجه هســتیم . در خود به 
خود می گفتم : سیســتم باورهای من ممکن اســت که برای مقطعی از 
تاریخ مناســب بوده باشــد اما این باورها دیگــر در عصر جدید دردی از 
مــا دوا نمی کنند چرا که امروزه به همان اندازه که اســب و گاری برای 
حمل و نقل کاربرد دارد، این باورهای کهن نیز کاربرد خواهند داشــت .

در کشــاکش شــناخت معرفتــی پیشــین خــود و حقیقتــی کــه 
پســین هســت  بســیار غــور و تفکــر کــردم و در وقــت طــرب 
خویــش از ایــن ســوی بــه آن ســوی  معرفــت حقیقت رســیدم .
درک این نکته که تفکر مخالف ما هم درســت باشــد و دشمن اصلی ما 
باورهای غلط خود ما اســت ممکن است چندان ساده نباشد ولی من به 
جان خریدمش و عزم دیدن آن چه کردم که ترس از شکستن تابو حذرم 
میداشــت بر رفتنش . برای درک کنون، نهیبی به خود زده برخاستم تا 
دیداری تازه کنــم زآن آبادی میراث آن مراد.../ حض تماشــای و لذت 
کامجویی از مزرعه ســبز که محصــوالت متنوع و ارگانیک آن رج به رج 
، ردیــف به ردیف و گــوش تا گوش در کنار هم قنــوده و قابلیت ده ها 
نیــرو که هر یک در وظیفه ای از دروی ســبزی یونجــه تا و جین علف 
هــای زرد هرزه کردوهای ســرخ پرگوجه فرنگی از دســت چین کردن 
بادمجان و تا قدم زدن در دشــت پر از طالبی ، هندوانه و خربزه مســت 
و مدهوشــم ســاخت . به خضوع و خشوع ســر بر زمین نهاده وسجده 
براوردم کــه عزوجل من لم یشــکر المخلوق من لم یشــکر الخالق ..... 
هنگامی که الزم اســت تــا درک جدیدی 
از مفاهیم داشــته باشــیم و مدل نوینی از 
واقعیت را در درون ذهن خود ترسیم کنیم 
مشکل اصلی به دست آوردن این ایده های 
جدید نیست بلکه کنارگذاشتن افکار قدیمی 
است که بسیار ســخت و دشوار می باشد.
در ســیرآفاق و انفــاس بودم کــه جوانی 
آراســته و موقــر ســالمم داد و گفت: من 
محمدرضــا هســتم پســر کیــان و آنچه 
مــی بینیــد  کــه به پشــت ماشــین ها 
حمل میشــود حاصل دســترنج ماســت 
. به راســتی باورم شــد که گندم از گندم 
بروید و جو ز جو کــه کامیونهای لبالب از 
بهتریــن محصوالت بــه هــر آن در رفت و آمــد نهیــب دوم را میزد 
کــه که گــر نمیدانی بدان و گــر میدانی به همگان یــاداوری کن  که : 
پســر کو نــدارد نشــان از پدر   تــو بیگانــه خوانش، مخوانش پســر
محمدرضــا از ســختی ها و دشــواریهای تحمیل شــده گله داشــت و 
میگفت: بهترین و ســالم تریــن بذرهای اصالح شــده را در مزرعه  به 
زیر کاشــت بردیم به امید وعده مســئولین برای اینکه با فروش خارجی 
بتوانــم برای میهنم ارز آوری کنم و در شــرایط ســخت اقتصادی یاری 
رســان مردمم باشــم ولی افســوس که آن قول و قرار دست اندرکاران 
مواجــب گیــر دولتی برای صــادرات محصوالتمــان را آب  وباد با خود 
بــرد  و حال تمــام محصولم ارگانیک و دارای اســتاندارهای ســالمت 
جهانــی را در بازارهای داخلی توزیع میکنم که  ســالمت و بهداشــت 
وارگانیک و...را  نمی شناســند و فقط میپرســند بگو ریختش چطوره؟!!
مهنــدس جوان میگفت جلو صــادرات را که گرفتند جــای خود حتی 
قراردادهای از پیش بســته شــده  را متوقف ســاختند تا با درد، امروز 

ما را گذری به کیان افتاد
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بگویم با ضرر وزیان در حال فروش هســتم ولی به عشــق مردم موطنم 
ایــن زیانها به جان میخرم تا مردمم ســالم وســالمت باشــند. محمد 
رضا با حرارت و مشــت گره کــرده قصه پرغصــه ای را نقل میکرد که 
به واســطه تصمیم هــای نابخردانه در آن محصولی که کیلوئی هشــت 
تومــان هزینه بــرده  تا  به فروش رســد االن به دو تومــان نمی توان 
بفروشــش در داخل رساند .. این بزرگ زاده باز تاکید داشت که ما زیان 
می کنیم ولی خوشــحالیم که ســالمت مردم را به آنان هدیه میدهیم .

وپــای  نشســته  دلــم  در  غــم   ، زده  حلقــه  در چشــمان  اشــک 
رفتــن از مــن گرفتــه شــده کــه در ایــن میــدان؛ کیــان، زیان؟

نتیجــه آب صــاف و زالل درزمیــن  پــروار طبیعــی بــا نیــروی 
عقیــم  محصــول  یــک  و  کجــا  ارگانیــک  محصولــی  و  مکانیــزه 
ریخــت قشــنگ از دل شــوره زار و زمینهــای غــرق در کــود و مواد 
شــیمیایی  ســیراب شــده از فاضالب و شــیرابه های گندالود کجا...

بگذارید اینبار من بپرسم که محمدرضای وارث به حق نام نیک کیان، این 
جوان عزم خدمت کرده، چقدر توان خواهد داشت وتا چه میزان در برابر 
این نامهربانی ها  و دشمنی ها پایداری خواهد کرد؟؟؟ خدانکرده اگر این 
تک و توک اصیل زاده ها هم بروند به سویی که فقط ظاهر مهم و ریخت 
قشنگ برایشان اولویت و ایده ال باشد آنگاه چه بر سر ملت خواهد آمد؟؟؟

بیــش از نیم قرن اســت درکســوت روزنامه نگار و فعــال اجتماعی در 
این ســرزمین نوشــته و ســخنرانی کرده ام کــه مــا درون بنگریم و 
حــال را نه برون نگریــم وقال را . هربار در هر انجمنــی صدایمان بلند 
شــد کــه از چه روی در ایــن جغرافیا ســرطان بیداد مــی کند و این 
حجم بی شــمارش امراض که مردمــان را از پــای درآورده از کجامی 
آید؟؟؟؟؟هزاران بر ما خرده گرفتند که اســرار مگو را نگوی. تا پرسیدیم

کیســت که مدیریــت کند جامعــه را؟؟؟ هــزاران نقد بر حقیر شــد 
که ســکوت را پیشــه کن که صالح نیســت یا به مصلحت نباشــد و ...

حال برای اصالح امور باید سیاستی نو پیاده سازیم یا بقول قوام کشتیان 
را سیاستی دیگر آید پرپر!!!

براستی که اکنون به پیش بینی و پیاده سازی اشکال جدیدی از سیستم های 
حمایتی برای نیل به موفقیت کشورمان در همه ابعاد و اشکال نیاز داریم.

اگر بر روال جدید رویم توزیع نادرســت ثروت و قدرت،  توجه نکردن به 
نیازهای مردم ، رونق کسب و کارهای ناروا و ویران ساز فضای اقتصادی 
روز بــه روز و پیش تــر در اذهان عمومی ، غیراخالقــی و مخرب جلوه 
خواهند کرد و دور نباشــد گر در به همین منوال امروزی بچرخد سیل 
همه را با خود آنچنان ببرد که نه از تاک نشــانی بماند نه تاک نشــان.

بگذاریــد سرمشــق های جدیــد تعریف کنیــم و تصریح ســازیم که 
اگــر میخواهیم پیشــرفت کنیم و صنعــت خود را به طور ریشــه ای 
متحول ســازیم باید توان و شــهامت خود را در کشــف زمینه های نو 
ســنجیده و باور بداریم که برای پیمودن اقیانوس ناشــناخته توســعه، 
قطعا به کشــتی نیاز اســت که حمایت ناخدایی باخدا داشــته باشــد.

محمدرضا ســیف از پشت میکروفون  و نورافکن و از روی سن هایی که 
هزارها طرفدار برایش هورا میکشــیدند با خنده ی بر لب برخاســته از 
هویت پیاده نشده و بر عرصه دیگری به طنازی به خدمت آمد. هنرمندی 
کــه بقای هنرش را در هوای بوته، در نفس دام ودر اردک های عاشــق 
بازیافــت و من هنــوز در حیرتم کجا یند به اصطــالح هدایت گران کار 
پیشــه و آمارگران و بانک های مدعی تســهیالت دهی با عناصر خدوم.

ده هــا پیش کیــان خان تراکتــور فرگوســن آورد تا گاو رنــج اوجار 
نکشــد و کشاورز در دشــت ســوزان با مشــتک گاوآهن کمتر چهره 
اش ســوخته و ســرخ از آفتاب گشــته و از زحمت دهقــان بکاهد که 
بواقــع کاهید امروز پــور او محمدرضای کیان با صنعــت نوین و دانش 
روزش از ســالن نور وصدا به صنعت ســبز روســتا باز گشــته تا اینبار 
ســالمتی را ارمغــان اورده باشــد برای هــم میهن های ایــن گهواره 
جنبان تمدن بشــریت. باشــد که بیشــتر و بیشــتر حمایتــش کنیم.
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مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری معادن و فلزات روزگذشته در جمع اصحاب رسانه 
و مدیران 4 شــرکت زیرمجموعه، آخرین دســتاوردهای این هلدینگ را تشریح 
کرد. عزیزاهلل عصاری مدیرعامل شــرکت ســرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 
در نشست خبری درباره وضعیت سنگ آهن در کشور تصریح کرد: اکنون کمبود 
سنگ آهن و مواد اولیه در کشور داریم و علت آن ضعف حوزه اکتشاف است. برای 
حل این مشکل نیز کنسرسیوم اکتشاف تشکیل شده و در حال اخذ پهنه هستیم.

وی خاطرنشــان کرد: در بازدیدی که از گل گهر داشــتم شــاهد 500 هزار تن 
دپوی کنســانتره در این شــرکت بــودم که علت آن مشــکل حمل ونقل بود و 
برای حل مشــکالتی از این دست شــرکت حمل ونقل ترکیبی را تشکیل دادیم.

وی از تشــکیل یک شــرکت VC در هلدینگ خبر داد و گفــت: از این طریق 
در تالش هســتیم تا بتوانیــم ارتباط صنعت و دانشــگاه را در هلدینگ تقویت 
کــرده و ایده های نو و تازه را تجاری ســازی کنیم.وی افــزود: در زمینه تامین 
انــرژی پروژه های معدن و صنایع معدنی نیز اقدامات قابل توجهی انجام داده ایم.

عصاری یادآور شد: در فضای تحریمی فعلی نباید به شجاعت و شهامت مدیران 
کشــور لطمه وارد شــود. مدیران بایــد بتوانند در آرامــش تصمیم گیری های 
درســت را انجام دهنــد، در فضای هراس امــکان چنین کاری وجــود ندارد.

وی ادامه داد: در فضای ترس و هراس، مدیران محافظه کار می شوند و سرعت انجام 
کارها کند می شود درحالی که اصال وقتی برای تاخیر در کارها نداریم.در ادامه نیز 
مرتضی علی اکبری معاون مالی و اقتصادی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن 
و فلزات در خصوص آینده ســهام شــرکت های معدنی در بازار اظهار کرد: سهام 
شرکت های معدنی و فوالدی به وضعیت بهتری خواهند دست یافت. تاکنون که 
رقم شاخص کل به باالی 300 هزار واحد رشد پیدا کرده، به واسطه حرکت مثبت 
قیمت سهام کوچک بازار بوده اما اکنون نوبت رشد سهام شرکت های بزرگ است 
که معدنی ها و فوالدی ها نیز از این امر مستثنی نیستند.وی درخصوص وضعیت 
صادرات محصوالت معدنی که تاکنون صادرات آنها انجام می شد و در داخل چندان 
اقبال مصرف نداشت، یادآور شد: محصوالتی نظیر گوگرد یا برخی سنگ آهن های 
دانه بندی از این دســت بودند که جلوی صادرات آنها نیز گرفته شده است. وی 
تاکید کرد: باید بین نوع ســنگ آهن و عوارض آنها تفکیک در نظر گرفته شود.

علی اکبری توضیح داد: بنا بر روال تعیین شــده در صــادرات مواد معدنی، منع 
صادرات سنگ آهن ریزدانه هم با عوارض بعضا تا 30 درصدی گرفته شده است. 
از این رو به دلیل نبود تناسب مطلوب میان رقم عوارض و نوع محصول، نسبت به 
عوارض صادرات معترضم؛ چراکه کشــور نیاز به ارزآوری دارد. وی گفت: گمرک 
قادر به تشــخیص انواع سنگ آهن نیســت و این موضوع نیز مشکل ایجاد کرده 
است. وی با اشاره به این مطلب که عمدتا شرکت ها متضرر از عوارض شرکت های 
صادراتی هستند، ابراز کرد: چادرملو صادرات خاصی ندارد، د ر مورد گل گهر نیز با 
همین عوارض می تواند به صادرات ادامه دهد چراکه نیاز به ارزآوری دارد. شرکت 
صبانور دیگر زیرمجموعه معادن و فلزات ممکن اســت مشکالتی برایش از بابت 
عــوارض پیش بیاید. وی در این باره جمع بندی کرد که با توجه به کاهش قیمت 
جهانی سنگ آهن، این شرکت ها اگر صادر هم نکنند چندان از بابت عدم صادرات 
متضرر نخواهند شد؛ چراکه قیمت داخل با قیمت صادرات خیلی متفاوت نیست.

در ادامه علی یزدانی، مدیرعامل شــرکت مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا در 
نشســت یادشده درباره پهنه های اکتشــافی گفت: قرار است 13 پهنه اکتشافی 
در 7 اســتان کشور )60 هزار کیلومترمربع( به کنسرســیوم »پایا« واگذار شود. 
این کنسرســیوم نوپا متشــکل از 12 شــرکت بزرگ معدنــی و صنایع معدنی 
کشور اســت.وی ادامه داد: در این کنسرسیوم اکتشــافی به دنبال کشف ذخایر 

بــزرگ فلزی هســتیم، نه معادن کوچک کــه اشــتغال زایی و صرفه اقتصادی 
محــدودی دارنــد. یزدانی ابراز امیدواری کرد که در ایــن پهنه ها بتوان به 130 
محدوده اکتشــافی دســت یافته و تا پایان آذرماه امسال گزارش اولیه پهنه ها را 
برای اخذ پروانه اکتشــاف ارائه کرد.مدیرعامل شرکت مدیریت بین المللی همراه 
جــاده ریل دریا نیز در این مراســم از قرارداد احداث پایانه و اســکله تخصصی 
مواد معدنی در بندر شــهید رجایی که قرار اســت امروز با حضور وزرای صمت 
و راه و شهرســازی امضا شــود، خبر داد و گفت: این پــروژه در 180 هکتار در 
غرب بندر شــهید رجایی طی 3 فاز 60 هکتاری اجرا می شــود و کشــتی های 
بــا ظرفیت 150 هزار تــن قابلیت پهلوگیری در این پایانه و اســکله را خواهند 
داشت. ســرمایه گذاری موردنیاز برای کل این پروژه 5 هزار میلیارد تومان است.

محمدجواد انتظاری افزود: 33 ســال مدت این قــرارداد و واگذاری آن به صورت 
BOT اســت و از ابتدای ســال 99 اجرای این پروژه آغاز می شــود. ازســویی 
مهدی پورهاشــم، مدیرعامل شــرکت پویا انرژی نگین ســبز خاورمیانه نیز در 
این نشســت یاد آور شــد: د ر حال حاضر 81 هزار مگاوات نیروگاه در کشــور 
داریم. از این میزان 12 هزار مگاوات نیروگاه برقابی اســت.وی با اشــاره به این 
مطلب که عمر مفید تعداد قابل توجهی از نیروگاه های کشــور تمام شده و حتی 
اگــر کار نکنند بهتر اســت، تصریح کرد: این نیروگاه هــا در وضعیت مطلوبی از 
نظــر تامین برق قرار ندارند و وضعیت شــکننده است.پورهاشــم خاطرنشــان 
کرد: حداقل ســاالنه باید 5 هزار مگاوات نیروگاه به روز شــده  و 3 هزار مگاوات 
نیروگاه فرســوده از رده خارج شــود. این حرکت نیاز به سرمایه گذاری ساالنه 4 
میلیارد یورویی دارد که در شــرایط رکود فعلی، دولت قادر به انجام آن نیســت.
وی پیشــنهاد کرد: صنایع بزرگ از جمله هلدینگ »ومعادن« در این شــرایط 
باید به کمــک دولت بروند و در حــوزه انرژی ســرمایه گذاری کنند تا حداقل 
تامیــن انرژی واحدهای زیرمجموعه خود را بر عهده بگیرند. پورهاشــم گفت: با 
برنامه ریزی های انجام شــده در افق 1410 هلدینگ »ومعادن« نقش مهمی در 
تامین انرژی کشور خواهد داشت. امیر حاجی زاده، مدیرعامل شرکت کاوشگران 
صنایع معدنی راشا  نیز در این  نشست خبری درخصوص شرکت یادشده گفت: 
این شــرکت با هدف تجاری سازی ایده های نو و بکر که روی آنها سرمایه گذاری 
نشــده، تشکیل شده اســت. وی افزود: حلقه واسط بین پژوهش های دانشگاهی 
با صنعت خواهیم شــد تا پژوهش های ارزشمند دانشگاهی تبدیل به محصول و 
خدمت شوند. سرمایه اولیه شرکت 10 میلیارد تومان است و پروژه های تحقیقاتی 
مورد تایید شــرکت راشــا قابل اجرا توسط شــرکت های هلدینگ خواهند بود.

تشریح آخرین وضعیت »ومعادن« از سوی مدیران هلدینگ 
ره آورد خرد جمعی در پیشبرد پیشرفت کشور
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به مناسبت شصتمین سالگرد تاسیس گروه صنعتی »مینو«، نشست خبری با حضور 
دکتر عباسیانفر، مدیر عامل شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان، دکتر قلندرلکی، مدیر 
عامل شرکت صنعتی مینو، دکتر هوشنگ نژاد، مدیر عامل شرکت صنعتی پارس مینو و 
مهندس خزرایی، مدیر عامل شرکت قاسم ایران و همچنین با حضور گسترده خبرنگاران 
روزنامه ها و سایت های خبری مطرح کشور در سالن ساندوز شرکت پارس مینو برگزار شد.
در این نشست دکترعلیرضا عباسیانفر مدیر عامل شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان 
ضمن ارائه توضیحاتی درباره ی تاریخ گروه صنعتی مینو به چشم اندازها و اهداف این 
گروه اشاره کرد و گفت: برنامه توسعه 20 ساله ای برای شرکت طراحی و تدوین شده است 
که شامل سرمایه گذاری در جهت بهبود وضعیت موجود، ورود خطوط جدید، بازسازی 
و بهسازی خطوط کنونی، تکمیل زنجیره تامین و تولید سایر محصوالت غذایی است.
دکتر عباســیانفر مشــتریان وفادار، کارکنان پرتالش و سهامداران را سه رکن اصلی 
گــروه صنعتی »مینو« برشــمرد و افــزود: اگرچه تنگناهای معیشــتی و وضعیت 
اقتصادی دشوار ســال های اخیر، منجر به کاهش قدرت خرید برخی از دهک های 
درآمدی جامعه شــده اســت اما شــرکت مینو با قیمت گذاری منصفانه و کمترین 
افزایــش نرخ، تالش دارد تا این محصوالت از ســبد مصرفی خانوارها حذف نشــود.
مدیر عامل شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان با بیان اینکه دولت مالکیت این شرکت را 
از سال 59 تا 80 برعهده داشت یادآور شد: در زمان تصدی دولت، اقدام قابل توجهی جهت 
نوسازی و بازسازی خطوط تولید نشد که همین مساله متاسفانه منجر به فرسودگی آن شد.
دکتــر عباســیانفر تصریــح کــرد: پس از اجــرای اصــل 44 و واگذاری شــرکت 
هــای دولتــی، مالکیت گــروه »مینو« نیــز به بخــش خصوصی منتقل شــد و 
از ســال 83 ســرمایه گــذاری هــای بزرگــی جهت نوســازی، بهســازی و تنوع 
محصــوالت بــا اجــرای بالغ بــر 100 پــروژه کوچک و بــزرگ صــورت گرفت.

مدیر عامل شــرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به بخشی از این سرمایه گذاری 
ها اشــاره کرد و افزود: برای نخستین بار در کشــور خط تولید آدامس بدون قند با 
ســرمایه گذاری 20 میلیون یورویی در ســال89 راه اندازی شد که این خط تولید 
در دنیا کم نظیر اســت، همچنین خط تولید شــکالت با ســرمایه گذاری 6میلیون 
یورویی، خط تولید اســنک با ســرمایه گذاری 5/5 میلیون یورویی، تولید ســافت 
ژل با ظرفیت تولید 60 میلیون عدد در ســال ازجمله این ســرمایه گذاری هاست.
دکتــر عباســیانفر با اشــاره به میــزان صادرات محصــوالت گــروه صنعتی مینو 
گفت: کشــورهای همســایه، حوزه خلیج فارس، کشــورهای حوزه ســی آی اس، 
کانــادا و حتــی اروپا بازارهای هدف صادراتی این شــرکت محســوب می شــوند.
مدیر عامل شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان با بیان اینکه 600 محصول در این گروه تولید 
می شود افزود: از این تعداد 400محصول غذایی و 200 محصول آرایشی و بهداشتی است.

ایشان در ادامه به مشکالت پیش روی فعاالن اقتصادی اشاره کرد و گفت: قوانین سخت 
گیرانه بیمه، مالیات های چندباره و تعارضات و تعدد قوانین، کارآفرینان را با چالش 
های بســیاری مواجه کرده اســت که از دولت انتظار داریم این موانع را برطرف کند.

دکتر عباســیانفر به تاثیر عوامل بیرونی بر فعالیت بنگاه های صنعتی اشــاره کرد و 
گفت: تنش های سیاســی و فشــارهای بین المللی نیز از دیگر مشکالت واحدهای 
تولیدی اســت به طوریکه نوسان ارزی ســال های اخیر باعث شده تا گروه صنعتی 
»مینــو« در خرید مــواد اولیه با مشــکل افزایش چندبرابری نرخ ها مواجه شــود؛ 
هرچنــد قیمت نهــاده های تولید ما در ســال گذشــته بین 60  تــا 270 درصد 
افزایــش یافــت اما تمام تالشــمان را کردیم تا بــا لحاظ کردن کمترین حاشــیه 
ســود، محصوالت شــرکت با کمتریــن افزایش قیمت به دســت مصــرف کننده 
برســد و کاالهای ما تبدیل به اجنــاس لوکس برای طبقه های کم درآمد نشــود.
ایشان با اشــاره به تاریخچه تاسیس و فعالیت شرکت های زیرمجموعه مینو گفت: 
گــروه صنعتی مینو یک هولدینگ بزرگ اســت که با مدیریت 12 شــرکت فرعی 
در زمینــه تولید محصوالت غذایی و بهداشــتی و دارویــی و توزیع و پخش فعالیت 
مــی کند؛ این برند یک نشــان تولیدی بین نســلی اســت و اطمینــان و وفاداری 
مردم طی این ســال ها به این برند، اصلی ترین ســرمایه ما محســوب می شــود.
در این نشســت خبری دکتر وحید هوشنگ نژاد، مدیر عامل شرکت صنعتی پارس 
مینو نیز به تبیین اهداف و چالش های گروه های صنعتی تولیدی اشاره کرد و گفت: 
ما دو خواســته از دولت در زمینه قوانین مالیاتی داریم، نخســت اینکه قانون مالیات 
بر ارزش افزوده همانند الگوی مرســوم جهانی اجرا شود و دوم اینکه افزایش پلکانی 
و ضریب ســاالنه آن کنترل شده باشد تا آســیبی به فعالیت شرکت ها وارد نشود.
مدیــر عامــل شــرکت صنعتــی پــارس مینــو درخصــوص وضعیت بورســی 
شــرکت مینــو نیز گفــت: تمام تالشــمان براین اســت تــا منافع ســهامداران 
توســط عــده ای ســودجو با ســفته بــازی و ایجــاد حباب بــه خطــر نیفتد.
همچنین دکتر محمدتقی قلندر لکی، مدیرعامل شــرکت صنعتی مینو خرمدره با 
اشــاره به نوستالژی برند مینو گفت: پیوند چند نســل با محصوالت این شرکت ما 
را برآن داشــت تا بســته بنــدی محصوالت قدیمــی را همچنان حفــظ کنیم و 
برای نســل جدیــد و جوانان محصوالت تازه با بســته بندی جدیــد عرضه کنیم.
مهندس خزرایی، مدیرعامل شــرکت پخش مویرگی قاسم ایران نیز در این نشست 
خبری گفت: شــرکت قاســم ایران با داشــتن ناوگان حمل ونقل باری گســترده و 
داشــتن بیش از 350 هزارمترمربع انبار اســتاندارد نگهــداری محصوالت غذایی و 
دارویی در کشــور به صورت روزانه بیــش از 600 محصول گروه صنعتی مینو را در 
نقاط مختلف کشــور به صورت مویرگی در بین 110 هزارفروشــگاه توزیع می کند.

مهندس خزرایی با اشــاره به اقدامات این شرکت در خدمات رسانی مطلوب به مردم 
گفت: در چالش کمبود شــکر طی ماه مبارک رمضان امسال، شرکت قاسم ایران با 
بکارگیــری تمامی امکانات و تجهیزات خود و عرضه روزانه بیش از هزارتن شــکر از 
محل مواد اولیه شرکتهای گروه صنعتی مینو برای رفع این مشکل با همکاری شرکت 
بازرگانی دولتی ایران به یاری مردم شتافت و آمادگی دارد هرگاه اقتصاد کشور در زمینه 
توزیع بهینه و هدفمند کاالهای اساســی با مشکل روبرو شود، به یاری مردم بشتابد.

60 سال خوشمزیگ
مینـــــو هـمتــــا نـــدارد

بنیان گذارش از خانواده ای روحانی
متبلور سازش سیدی آزاده  و ادامه دهنده این مسیر

سرفرازانی هستند که مینــو را منتخب همه نسلها گرداندند
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شرکت فوالد سپید فراب کویر نشسته بر بال موفقیت

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

وقتی دعوتنامه بورس برای حضور در عرضه اولیه شرکت فوالد سپید فراب کویر به نشریه 
رسید خانم سرخوش لر دبیر مجامع و خبرنگار سرد و گرم کشیده ندا برآورد که اسم و رسم 
این بنگاه تولیدی پلی به قلب تاریخ می باشــد. حضور دویادگار و دو نام نامی، یکی در دل 
اســطوره و دیگری در دل کوره هر دو جلوس کرده در شرکت فوالد سپید فراب کویر. یک 
اســطوره در برافراشتن درفش کاویانی بر ظلم و ستم ضحاک نشسته به تارک تاریخ و یک 
دیگری روشــن نگاه داشتن چراغ باورهای شکل گیری آهن در آتش گاه سرزمین باورها و 
گهواره جنبان تمدن بشــریت. بگذارید با نقل تاریخی جلو برویم؛ مردانی در میانه میدان و 
آماده کارزار تو بخوان یکی کاوه و دو پســر قارون و قباد این جمع همت آغازیدن که از کاخ 
ضحاک را به زیر کشند و چرخ خودکامگی و نخوت را برکنند و دست بر دست هم جهان را 
به جهاندار سپارند و این خواسته محقق می شود. در عصر کنونی مهندس احمد خوروش و 
دو برادر راستین وی یعنی حمیدرضا و جواد خوروش خدمت را معنایی تازه بخشیده و کاری 
بس سترگ پیشه کرده اند. به هنر مدیریت و کاردانی ایشان باشد که بدست آهن تفته کردن 
خمیر و برصدر فن آوری نشســتن و به دنیا اعتبار دانش ایرانی را نشان دادن و یک ساعته 
رکورد عرضه و تقاضا را به خود اختصاص دادن و با این ســبک و سیاق عملکرد کارنامه ای 
درخشان ساخته اند تا تاللو نور آن هر خناسی و حسودی را کور سازد. چهره بشاش حاج احمد 

خوروش و برادران در میان اصحاب خبر در اولین نشست به دل همه 
دلسوزان نشست که با سبقه نیم قرن عمر مطبوعاتی و سالها حضور 
در عرصه رسانه کمتر دیده و یا شنیده که سکانداران چنین باشند.
مهندس احمد خوروش در ابتدای ســخن خود به روز عرضه اولیه 
گفت: من یک بیزینس من و تاجر هستم که هم خاک بازار را خورده 
ام و هم دانش کار را در دانشــگاه شریف فراگرفته ام و خدا رو شکر 
که به یاری برادرانم در سرزمین آبا اجدادیم توانستیم به شکل دهی 
محصول از کانی به کاری و از معدن به گاری و واگن در خط مقدم 
جهاد اقتصادی باشیم. علم کار و عمل شناخت بازار و جدیت بر حل 
مشکل صنعت، سه عاملی بود که با تسلط و خیرخواهی در ان مجهز 
گشته و خوشبختانه در ادامه مسیر پیشرفت، پیشتازتر گردیدیم و 
مفتخریم اعالم داریم که  امروز از حمل و نقل، از راه و جاده سوله تا 
ریل و قطار، و از چاه تا تلمبه خانه و حتی در تصفیه خانه های آب و 
فاضالب با فن آوری و از همه باالتر هستیم در ارائه خدمت و کیفیت 

محصول فوالدی خوش. وی افزود ایمان دارم و داریم که در مســیر پیموده خود با همت و 
یاری اتحاد برادرانه چون نیاکانمان بر افتخارات شــهر کندهای آبی افزوده و خواهیم افزود.
در یاد به فکر دلسوزان و عاشقان دیگر افتادم به یاد ساز شعبان حسنقلی و نوای دلربای شاهنامه 
خوانی ابوالفضل مال، مثنوی زابلی و قمری خانی حسن عباسلو و دیگر عاشقان و سینه چاکان 
ایران و ایرانی که مال و جان و آبروی خود را برای سرافرازی این مرز پرگهر به میدان آورده و می 
آورند. پیشینیان الگوی امروزیان را خدایشان رحمت کند که امروز نامی به یاد گذارده و رفته اند .
در ماه محرم و صفر، قمری خانی حسن عباسلو محفلی گرم و پر نیاز می داشت و شبهای 
زمستان پای کرسی ترکیب ابوالفضل مال و شعبان حسینقلی محفلها به محملها می کشید. 
به گفته اهالی قدیمی تر روستا از  علی اکبر کشی و سهراب کشی دو محفل گردان با نواهای 
جانانه، عباس و ابوالفضل شعبان چه بسیار خاطره ها و نقل ها به یاد بازمانده های آن دوران 
شیرین پیشین مانده است. به وقت علی اکبرکشی، شعبان حسنقلی سازش را نمی نواخت و 
در کیسه را محکم می بست تا ساز بر سوز عاشقی رخ نکشد و در شب سهراب کشی هم این 
بار از دیده پنهان باز به پستوی پوستی درون خود می رفت یاد باد که قصه و مثل و حکایت 
های بیژن و منیژه و رودابه و رستم و به آفرید بسان یک عروسی بود که با پایکوبی و دست 
افشــانی دل تاریک شبها را می شکافت بیان ظلم ضحاک و افراشته شدن پوستین کاوه و 
شدن درفش کاویانی رهنمون است می ساخت به پرواز تا اوج و تا هم نشینی با اسرافیل. این 
نقل را به منطقه آران و بیدگل می برم و نقلی می زنیم بر کاوه آهنگر و ضحاک مار دوش.

پوستین کار آهنگر آزاده و نشان شدن نماد آزادی با برافراشته شدن درفش کاویانی و در حاصل 
رسیدن نسیم آزادی و آبادی از خطه زرخیز ایران است و نصف جهانش به سده های بعدتر باز 
چکاچک آهن آتش در دیار آهنگران و سرزمین اصفهان که کاوه در آن زاده شده بود آغازیدن 
کرد و به سرانجام رسید تا در پیامدش از دل کوه البرز آزادگی را به سرزمین اهور مزدا بگستراند.
بسیار سالها پیش در حکایت کاوه دو پسر خلف بنام های هارون و قارون و باد بر خشم چیره شدند 
و بیرق آبادی و آزادی برای این خاک پاک برافراشتند و به عصر حاضر در طبقه سوم تاالر شیشه 
ای بورسی سه تن را دیدیم که یادآور همان خوانش آبادی و آزادی بود در همان سرزمین و در 
همان شغل و در همان اندیشه و در همان راه متعالی خدای برکت تان دهد جوانمردان عصر حاضر.
زادگاِه رستم و شاهان ساسانی یكی ست * شوکت شهنامه و فرهنگ ایرانی یكی ست
ارزش خاک بخارا و ســمرقنِد عزیز* نزد ما با گوهر و لعل بدخشانی یكی ست
ما اگرچون شاخه ها دوریم از هم عیب نیست* ریشۀ کوالبی و بلخی و تهرانی یكی ست
از درفش کاویان آواز دیگر می رســد: *بازوان کاوه و شمشیر سامانی یكی ست
چیست فرق شعر حافظ، با سرود مولوی*مكتب هندی، عراقی و خراسانی یكی ست
فرق شعر بیدل و اقبال و غالب در کجاست*رودکی و حضرت جامی و خاقانی یكی ست
مرزها دیگر اساس دورِی ما نیستند*ای برادر! اصل ما را نیك می دانی یكی ست

عرضه اولیه فوالد سپید فراب کویر در بورس 
فوالد سپید فراب کویر با تکنولوژی پومینی و دانیلی ایتالیا توانسته 
بعنوان بزرگ ترین  تولید کننده میلگــرد بخش خصوصی در ایران 
تبدیل به یک تولید کننده محصوالت استراتژیک در کشور گردد و 
در برخی محصوالت تنهاترین تولیدکننده محصوالت میلگرد آلیاژی 
و صنعتــی بوده و جزو تولید کنندگان محصوالت خاص در منطقه 
خاورمیانه محسوب می شود که با عرضه سهام آن در بورس تهران به 
روز 17 مهر ماه شاهد استقبال بی نظیری از سوی بازار سرمایه بودیم.

بدین گذر بود که بزرگ ترین  تولید کننده میلگرد بخش خصوصی 
مرحله پذیرش اولیه در بورس اوراق بهادار را پشت سر گذاشته و به 
روی تابلو سرخ ساختمان شیشه ای قرار گرفت. مجموعه مدیریت و 
مشاوران این شرکت از ابتدای سال 1396 با برگزاری هم اندیشی های 
سازمانی خود با توجه به حجم و اندازه گسترده این شرکت تصمیم 
بر این گرفتند که ترکیب و ساختار این شرکت را گسترش دهند، از 
این رو مقدمات تبدیل این شرکت از سهامی خاص به سهامی عام را در دست اقدام قرار دادند.
براســاس دکترین ســکانداران شرکت فوالد ســپید فراب کویر با توجه به عملکرد فروش 
محصوالت خود در بورس کاال، تصمیم گرفت تا بورسی شود و نکته قابل توجه اینکه به رغم 
اینکه این شرکت سهامی خاص بوده در عملکرد مالی خود کامال شفاف عمل کرده و این عاملی 
شد تا بتواند برای حضور در بورس اوراق بهادار در اندک زمان اقدام جدی کند و مقدمات و 
مدارک مورد نیاز ســازمان بورس را فراهم کرده و در معرض بررسی و کارشناسی قرار دهد. 
با توجه به حجم سرمایه ثبتی و همچنین مجتمع تولیدی و جایگاه و ارزش این شرکت، در 
جلسات متعددی بین مدیران و مشاوران این مجموعه و مدیران پذیرش بورس، تصمیم به 
پذیرش و درج این شرکت در تابلو رسمی بورس گرفت که این عرضه عالوه بر رکودشکنی 
در بورس مدیران این نکته بود که اطمینان و اعتماد خوب و مثال زدنی در بین آحاد جامعه 
نسبت به بورس اوراق بهادار و تاالر معامالت شیشه ای شکل گرفته است که این در روزهای 
ســخت جنگ اقتصادی بهترین خبر برای سیاســتگذاران اقتصاد کالن کشور می باشد.
بنا به اعالم مدیران ارشد مجموعه، اهداف این شرکت به جهت بورسی و سهامی عام شدن 
آن برای به روز شدن و برندینگ و قرار گیری در کنار دیگر شرکت های مطرح بورس و بدست 
آوردن جایگاه واقعی و ملی و ماندگاری شرکت است تا با بال گشودن در این عرصه فوالد کویر 
بتواند در همراهی با شرکت های دیگر فعالیت و گسترش یابد. شایان ذکر است شرکت فوالد 
سپید فراب کویر با استفاده از تکنولوژی به روز شرکت پومینی و دانیلی ایتالیا در خطوط تولیدی 
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دو کارخانه خود توانسته به باالترین رتبه تولید کننده میلگرد در ایران دست یابد و این در حالی 
است که این واحد تولید کننده شمش نیست و فقط عملیات نورد را در کارخانه های خود دارد.

این شــرکت هم اکنون به عنوان بزرگ ترین  و در برخــی محصوالت تنهاترین تولیدکننده 
محصوالت میلگرد آلیاژی و صنعتی اســت و هم اکنون توانایــی تولید بیش از 400 گرید 
سایز محصول در خطوط خود را داراست و جزو تولید کنندگان محصوالت خاص در منطقه 
خاورمیانه است. با توجه به تولید برخی محصوالت که پایه تولید محصوالت خاص برای صنایع 
خودروسازی و الستیک سازی و صنایع برق و بسیاری صنایع خاص دیگر است، فوالد سپید 
فراب کویر تبدیل به یک تولید کننده محصوالت استراتژیک در کشور شده که حجم واردات این 
چنین محصوالت و مواد اولیه مشابه را به کشور در حد صفر قرار داده و از واردات بی نیاز کرده.
در حال حاضر فوالد کویر با تمام توان و ظرفیت تولیدی خود در حال تولید و سفارش گیری 
محصوالت خاص بوده و با اجرای برنامه های توسعه ای مدون و ادامه دار خود به زودی تنوع تولید 
گرید ها و سایزهای مختلف دیگر خصوصا در زمینه محصوالت آلیاژی و صنعتی را به سبد خود 
اضافه خواهد کرد.این شرکت هم اکنون محصوالت ساختمانی خود در سایزهای گوناگون و با 
استانداردهای مختلف تولید کرده و اولین تولید کننده میلگرد با استاندارد A4 در ایران است که 
امکان ساخت ساختمان با استانداردهای روز و با مصرف کمتر میلگرد در ساختمان را فراهم می کند.

240میلیون سهام شرکت فوالد سپید فراب کویر معادل 10 درصد سهام این شرکت در بورس 
تهران عرضه اولیه شد که با کشف قیمت هر سهم 6250 ریال رو به رو شد و این شرکت به عنوان 533 
اُمین شرکت در بورس اوراق بهادار تهران درج شد و ارزش بازار را 15 هزار میلیارد ریال اضافه کرد.   
در مراســم عرضه اولیه این شرکت احمد خوروش مدیرعامل شرکت فوالد کویر گفت: این 
شرکت در سال 82 توسط بخش خصوصی راه اندازی شد و تولید اولیه  آن از سال 86 به میزان 
350 هزار تن در سال شروع شد و در سه سال اول به ظرفیت اسمی تولید دست پیدا کردیم. 
وی با بیان اینکه االن رکورد تولید بیش از ظرفیت اسمی 900 هزار تن شده و به رقم 936 
هزار تن در سال رسیده ایم. وی گفت: در 6 ماه سال جاری جزو شرکت های خوبی فوالدی در 
بازار بودیم که 167 هزار تن محصول صادر کردیم و صادرات نسبت به سال 96 دو برابر شد 
و در این زمینه بیش از 80 میلیون دالر درآمد ارزی داشــتیم که همه این درآمد به سامانه 
بانک مرکزی ارائه شد. وی گفت: صادرات محصوالت فوالدی ما به 25 کشور انجام می شود.
به گفته وی، ورود شرکت های بخش خصوصی در بازار سرمایه به دلیل افشای اطالعات، قابل 
تحسین است. خوروش گفت: با توجه به قانون بازار سرمایه که افشای اطالعات و شفاف سازی 
از ارکان اصلی آن است، شرکت های بخش خصوصی که وارد بورس می شوند، عملکردشان 

شفاف و قابل دفاع است.
مدیر عامل فوالد ســپید فراب کویر، با اشاره به قیمت فوالد در کشور، اظهار کرد: قیمت ها 
نسبت به سال های گذشته پایین نیامده اما در یکی دو ماه گذشته بر اساس تغییر قیمت 
های جهانی، کمی افت کرده است و ما به سهامداران اطمینان می دهیم که نگران نباشند.
خوروش ســهامداران را جزو خانواده فوالد کویر دانست و گفت: برنامه ما برای تولید امسال 
بیشتر از رکورد 95 است و تالش می کنیم در بازار سرمایه اعتمادهای الزم را به وجود آوریم.

فروش ۴30 هزار تن فوالد در 6 ماهه نخست سال 
مدیر عامل شــرکت ســپید فراب کویر، افزود: آمار کلی از عملکرد فروش مقداری شرکت 
در 6 ماهه نخســت ســال 98 حدود430 هزار تن بود که از این میزان بیش از 160 هزار 
تن صادراتی اســت. وی ادامه داد: درآمد حاصل از فــروش در همین مدت 1952 میلیارد 
تومان بود که در مقایســه با مدت مشــابه ســال قبل 92 درصد از نظر ریالی و 40 درصد 
از نظــر مقداری بــا افزایش مواجــه بودیم. خــوروش در خصوص تامیــن آب برای این 
واحــد صنعتی که در کویر ایجاد شــده اســت، تصریح کرد: با توجه بــه اینکه در منطقه 
کاشــان و آران و بیدگل مشــکل آب وجــود دارد بنابراین در پذیرش شــرکت در بورس 
مشــکل داشــتیم اما با طرح مطالعاتی دقیقی که ارایه دادیم، ورود ما به بورس انجام شد.

تامین آب مصرفی مجتمع فوالد کویر از پساب کاشان
مدیر عامل ســپید فراب کویر ادامه داد: طرح تامین آب این مجتمــع فوالدی را از انتقال 
پســاب و فاضالب کاشــان اجرا و شــبکه بزرگ تصفیه خانه با مخازن ذخیره سازی یک 
ماهــه را اجرا کردیم. مصرف فعلــی آب از این محل، حدود 7 تا 12 لیتر بر ثانیه  اســت.
به گفته خوروش، برنامه های توسعه ای مجتمع فوالد کویر از ابتدای ایجاد این شرکت انجام شده 
است و در زمینه حمل و نقل جاده ای با هلدینگ حمل و نقل سروش همکاری می کنند که با 65 
دستگاه تریلی شخصی و 120 دستگاه تریلی اجاره ای و تملیکی در دست انجام است. وی افزود: 
از سال پیش نیز برای صادرات محصول و واردات مواد اولیه به شبکه ریلی کشور متصل شدیم و 
در حال انعقاد قرارداد با شبکه ریلی سراسری هستیم که بزودی به این شبکه وصل خواهیم شد.
مهندس خوروش در مورد اشتغال گفت: در این شرکت 500 نفر به صورت مستقیم مشغول 
کار شدند و به صورت جانبی 350 نفر در خدمات حمل و نقل و موارد دیگر شاغل شده اند. وی 
درمورد طرح  های توسعه ای شرکت گفت: طرح های توسعه ای این شرکت در دست مطالعه 

و بررسی است و هر شرکتی باید به توسعه و نوسازی خود فکر کند. خوروش همچنین در 
مورد مصرف داخلی فوالد گفت: مصرف داخلی فوالد در ســال 96 7.5 میلیون تن بود که 
امســال این رقم به 9.5 میلیون تن می رســد. مدیرعامل شرکت تولید فوالد کویر در مورد 
حمل و نقل در این شــرکت گفت: ما از ابتدا یک شرکت فعال در زمینه تجارت فوالد بوده 
ایم و به راحتی بازار را می شناسیم، در این زمینه یک شرکت حمل و نقل تشکیل دادیم که 
65 واحد ماشــین حمل و نقل شخصی و 120 تریلی اجاره ای در اختیار دارد و برای حمل 
و نقــل مواد اولیه و محصول هیچ مشــکلی نداریم. به گفته خوروش همچنین کارخانه در 
هفت کیلومتری ایستگاه راه آهن کاشان قرار دارد و همچنین قراردادی که با راه آهن بسته ایم 
بزودی به شبکه ریلی کشور متصل می شویم. مدیرعامل فوالد کویر همچنین درمورد اینکه 
چرا کارخانه آب بر فوالد در منطقه کویری احداث شده است، گفت: منطقه فوالد در آران و 
بیدگل کاشان است که در آنجا آب یک مساله حیاتی است، سه چاه تملیکی صنعتی داریم 
و یک شبکه آ ب صنعتی از منطقه آب سراسری به میزان 27 لیتر بر ثانیه داریم ولی استفاده 
نمی کنیم همچنین 5 لیتر در ثانیه آ ب زاینده رود داشــتیم که گفتیم برای خوراک مردم 
برود و با هزینه زیاد از فاضالب و پســاب شــهر کاشان 100 لیتر در ثانیه برای کارخانه آب 
می آوریــم و تصفیه خانه با مخازن بزرگ برای مصرف یک ماه آب در اختیار داریم. به گفته 
خــوروش با انجام روش های نوین مصــرف آب در کارخانه فوالد بین 7 تا 12 لیتر بر ثانیه 
است و از شــرکت های خوب در زمینه کم مصرفی آب هستیم که به صنعت سبز معروف 
شده  ایم. وی همچنین درمورد تعرفه 25 درصدی به مواد خام صادراتی گفت: طبق سیاست 
رهبری باید از صادرات مواد خام پرهیز کنیم و ما با تولید محصوالت فوالدی مانند میلگرد 
می خواهیم ارزش افزوده بیشتری جلب کنیم. در این مراسم علی صحرایی مدیرعامل بورس 
اوراق بهادار تهران گفت: امروز شرکت فوالد سپیدفراب کاشان با ارزش 240 میلیارد تومان 10 
درصد عرضه اولیه داشت که 1500 میلیارد تومان به ارزش بازار بورس اضافه کرد و زنجیره 
شرکت های فوالدی در بورس تکمیل شــد. وی گفت: در این عرضه اولیه رکورد خریداران 
شکســته شــد و بیش از 800 هزار نفر سهام عرضه اولیه این شــرکت را خریداری کردند.

تصفیه خانه اختصاصی
همچنین این واحد صنعتی کمترین سرانه مصرف آب را دارد و در یک تفاهم نامه با سازمان 
آب، حقابه خود از زاینده رود را به مردم کاشان داده و با توجه به دارا بودن چاه های آب متعدد، 
با اســتفاده از توانایی و امکانات خود پساب شهر کاشان را خریداری و تصفیه و در خطوط 
خود مصرف می کند. این موضوع باعث شــده با مازاد آب مواجه شده و اقدام به درختکاری 
در اطراف کارخانه خود کند که این اقدام بخشــی از فعالیت اجتماعی این شــرکت است.

مزایای مجتمع فوالد کویر
تهیه شمش مناسب با هزینه باالتر که به دلیل عناصر آلیاژي. باعث افزایش نسبت استحکام 
کششي به استحکام تسلیم و باال رفتن میزان Ductility فوالد مي شود و خواص مکانیکي و 
ساختار میکروسکپي به مراتب مطلوب تری بهمراه دارد و این موضوع خصوصاً در میل گردهاي 

آجدار سایز درشت حائز اهمیت مي باشد.
تجهیزات اصلي خط نورد یکي از موارد مهم جهت بدست آوردن یک محصول با تلرانس و ابعاد 
مشخص شده در استاندارد و خواص مکانیکي مورد نظر همراه با ساختار میکروسکپي مناسب 
است که فوالد کویر با داشتن مدرن ترین خط میلگرد روز اروپا با اتوماسیون سطح باال، در تمام 
مراحل نورد از نظر سرعت نورد، درجه حرارت شمش ،میزان تغییر شکل در هر عبور شرایط 

کامالً پایدار و تثبیت شده اي دارد.
جهت کنترل مداوم محصول و بهبود مســتمر با ایجاد امکانات آزمایشــگاهي و تحقیقاتي 
پیشرفته، کلیه آزمایشات از جمله آنالیز شیمیایي، تست هاي مکانیکي و متالوگرافي روي 
محصول در محل کارخانه فوالد کویر انجام میشود. دقت و صحت تجهیزات بگونه است که این 

آزمایشگاه به عنوان آزمایشگاه مرجع در منطقه نیزهمکاری مي نماید.
کاملترین سبد میلگرد کشور

- شاخه آجدار A4، آج 520 از سایز 10 الی 36 میلیمتر - شاخه آجدار A3، آج 420 از سایز 
8 الی 40 میلیمتر - شاخه ساده A1، س 240 از سایز 12 الی 50 میلیمتر - کالف آجدار 8 

تا 16 میلیمتر - کالف ساده 5.5 تا 18 میلیمتر
ناوگان حمل و نقل اختصاصی

- کمترین هزینه حمل - سرعت باالی تحویل - تحویل 24 ساعته محموله
استفاده از میلگرد s520 کاهش 20 درصد میلگرد مصرفی پروژه ها

پذیرش سفارش طول های متغییر بین 9 تا 12 متر کارخانه جهت کاهش ضایعات میلگرد در پروژه ها
سبک تر بودن میلگرد تولیدی

- به روز بودن تگنولوژی خط تولید و کالیبره بودن سیستم امکان تولید میلگرد در حد نصاب 
های وزنی تعریف شده در استاندارد را به این شرکت داده )وزن طولی( منجر به کاهش مصرف 

میلگرد در پروژه ها می گردد.
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ضرورت تسریع در اجرای طرح توسعه شرکت کویرتایر
پیش گرفتن استراتژی توسعه محوری بواسطه پشتوانه غنی تخصصی و پتانسیل باال
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مدیرعامل شــرکت کویرتایر بر ضرورت تسریع در اجرای 
طرح توســعه این کارخانه تاکید کــرد و گفت: با اجرای 
این طرح ســاالنه 10 هزار تن انواع تایرهای تمام سیمی 
باری و اتوبوســی به ظرفیت این کارخانه افزوده می شود.
مهندس سیدمحمد حسین زینلی در جریان بازدید میانه 
شهریور ماهی دکتر رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت از 
خط تولید و طرح توسعه کارخانه اظهارداشت: دراین طرح 
تایرهای تمام ســیمی باری و اتوبوسی تولید خواهد شد.

وی بیان کرد: شــرکت کویرتایر در حال حاضر با ظرفیت 
27 هزار تــن تولید، انــواع تایرهای ســواری رادیال که 
معادل 4 میلیون حلقه در ســال اســت، فعالیت می کند.
مدیــر رزومــه دار و  شــناخته شــده بــازار ســرمایه 
همچنیــن افــزود: با اجرای طرح توســعه کوتــاه مدت، 
ســاالنه حدود 10 هزارتــن تولید تایرهای آل اســتیل 
بــاری و اتوبوســی به ایــن ظرفیت اضافه خواهد شــد.
مهندس زینلی ســرمایه گذاری اجرای طرح توســعه این 

کارخانه را حدود 22 میلیون دالر عنوان کرد و گفت: بخشی از 
ماشین آالت این طرح خریداری و گشایش اعتبار شده است.
وی بیان کــرد: با توجه به نیاز شــدید کشــور به تولید 
تایرهای تمام ســیمی باری و اتوبوسی برای ناوگان حمل 
و نقل کشــور وزیر صنایع حمایت کامل دولت را از اجرای 
این طرح اعالم کردند که امید اســت مهر ماه سال آینده 
شــاهد راه انــدازی و افتتاح این طرح مهم ملی باشــیم.
مدیرعامل شرکت کویرتایر خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
اشتغال مستقیم کارخانه کویرتایر حدود یک هزار 450 نفر 
است که با راه اندازی تولید تایرهای سیمی باری حدود 220 
نفر دیگر به اشتغال مستقیم این مجموعه اضافه می شود.
ســکاندار به نام صنعت تایرکشــورمان در بخش دیگری 
از صحبتهــای خــود با تصریــح این نکته کــه زیربنای 
ســاختمان های فعلــی کارخانــه  حدود 90 هــزار متر 
مربع می باشــد افزود: عملیات ســاختمانی برای احداث 
20 هــزار متر مربع ســاختمان های جدید طرح توســعه 
در دســت اجرا اســت و بخشــی از آنها احداث شده اند.

 مدیرعامل شــرکت کویرتایر برضرورت تسریع در اجرای طرح توسعه این کارخانه 
واختصاص ارز موردنیاز وتسهیالت ریالی از محل تبصره 18 تاکید کردوگفت: کویرتایر 
الگوی موفق کارآفرینی ونماد بارزمدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی در کشور است.

سیدمحمدحسین زینلی در بازدید دکتر سلطانی فر وزیر ورزش وجوانان ، جانشین 
فرمانده ســتاد اقتصاد مقاومتی کشورو وزیر معین خراسان جنوبی از طرح توسعه 
وخــط تولید این کارخانه اظهار داشــت: با اجرای این طرح ســاالنه 10 هزار تن 
انواع تایرهای تمام ســیمی سنگین به ظرفیت تولید این کارخانه افزوده می شود .

مدیر باتجربه و رزومه دار صنعت تایر کشور همچنین بیان کرد: طرح توسعه تایرهای 
تمام سیمی در این شــرکت در راستای بخشی از نیازهای اساسی کشور در حوزه 
حمل ونقل با ســرمایه گذاری 22 میلیون دالر و 600 میلیارد ریال اجرا می شود.
مدیرعامل شــرکت کویرتایر مقابله با شرایط تحریم، افزایش اشتغال وتولید ملی و 
نفوذ تکنولوژی های نوین در استان وکشور را از جمله دستاوردهای این طرح برشمرد .

وی افزایــش ظرفیــت کارخانه برای دســتیابی به ظرفیت اقتصــادی تر )ظرفیت 
ســالیانه از27 هــزار تــن بــه 37 هزارتن(افزایش تنــوع محصــوالت کارخانه و 
انعطــاف پذیری تولید وکاربرد تکنولوژی نو و بســتر ســازی تکامــل تکنولوژی 
هــای مــورد نیــاز را از جمله اهــداف کالن اجــرای این پــروژه عنــوان کرد.

مهندس زینلی کسب سهم بازار بیشتر،تامین بخشی از نیاز کشور به تایرهای سنگین 
آل استیل به منظور کاهش اتکای صنعت حمل ونقل به تایرهای وارداتی رااز دیگر 
اهداف کالن اجرای این پروژه برشمرد و تصریح کرد: چنانچه منابع ارزی از سوی 
بانک مرکزی تأمین شود این پروژه مهم طی یکسال آینده به بهره برداری می رسد.

مدیرعامل شــرکت کویرتایر با اشــاره به اینکه بخشی از ماشین آالت طرح قبال به 
ارزش حدود 9.6 میلیون دالر گشایش اعتبار شده است گفت: حدود 20 درصد پیش 
پرداخت ماشین آالت انجام و این بخش از ماشین آالت ساخته و آماده تحویل می باشد.

وی تاییــد اولویــت اجرای این پــروژه با توجه به نیاز مبرم کشــور بــه تایرهای 
تمام ســیمی واشــتغال بیش از 225 نفردر این پروژه را از اقدامات مورد نیاز در 
ســتاد اقتصاد مقاومتی استان برشمرد و خاطرنشــان کرد: باراه اندازی این طرح 

اشــتغال مستقیم شرکت کویرتایر از 1420نفر به 1645 نفر افزایش خواهد یافت.
مدیرعامــل شــرکت کویرتایر بــا بیان اینکــه وزارتخانــه های صنعــت، معدن 
و تجــارت و بانــک مرکزی جمهوری اســالمی در اجــرای این طــرح همکاری 
دارنــد اظهارکــرد: بــا توجه بــه نیاز شدیدکشــور بــه تولیــد تایرهــای تمام 
ســیمی بــاری و اتوبوســی بــرای نــاوگان حمــل ونقل کشــور وزیــر صنایع 
حمایــت کامــل دولــت را از اجرای این طــرح اعالم کــرده کــه امیدواریم در 
مهرمــاه ســال آینده شــاهد راه انــدازی و افتتاح ایــن طرح مهم ملی باشــیم.
مهنــدس زینلی کــه خود بنیانگذار و موســس این مجموعه معظم می باشــد در 
ادامه با بیان اینکه در صورت عدم اجرای طرح توســعه ، مجموعه کویرتایر درسال 
1403 وارد حاشیه زیان و توقف تولید خواهد شد افزود: شرط تداوم حیات شرکت 
رشــد ظرفیــت تولید با اجرای طرح توســعه بلند مدت و کوتاه مدت می باشــد.
وی اولویت دادن بــه تولید محصوالت راهبردی را از دیگر سیاســت های ابالغی 
و مصادیق اقتصاد مقاومتی در این کارخانه برشــمرد و افزود: کویرتایر؛پیشــتازی 
در تکنولوژی رادیال اســتیل بلت در کشــور را برای خود به ثبت رســانده و این 
افتخار برای همیشــه بر تــارک این مجموعه خواهد درخشــید که برای اولین بار 
در تاریخ کشــور تکنولوژی تولید تایرهای رادیال ســیمی را وارد کشور کرده ایم.
مدیرعامل شرکت کویرتایر به تنوع بخشی و تولید مبتنی برصادرات به عنوان سیاست 
ابالغی در این بخش نام برد و گفت: طراحی و خودکفایی تکنولوژیکی تولید تایرهای 
CUV و SUV برای نخســتین بار در کشــور در این مجموعه محقق شده است.
مهندس زینلی کســب رتبه اول طی سالهای متوالی در صرفه جویی انرژی برق با 
مصرف برق 13 درصد کمتر از معیار اســتاندارد، صرفه جویی در مصرف گاز با 36 
درصد کمتر از معیار اســتاندارد و صرفه جویی در مصرف آب با مصرف 39 درصد 
کمتر از متوســط صنعت تایر را از دیگر دستاوردهای سیاست های ابالغی مدیریت 
مصــرف با تأکید بر اجرای سیاســت های کلی اصالح الگــوی مصرف عنوان کرد.
شــایان ذکر است شرکت کویرتایردرحال حاضر با ظرفیت 27 هزار تن تولید، انواع 
تایرهای سواری رادیال که معادل چهارمیلیون حلقه در سال می باشد فعالیت می کند.

بازدید آقای دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان از کارخانه کویرتایر

شاگرد اول اقتصاد مقاومتی
کویرتایر الگوی موفق کارآفرینی و نماد بارز مدیریت جهادی

مدیرعامل کویرتایر: منابع ارزی تأمین شود طرح توسعه ما طی یکسال آینده به بهره برداری می رسد
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نقش خوش شاهد در بهره وری
شرکتی موفق با دیسیپلین قوی برای تامین آتیه اقتصادی
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شــاهد یکی از معتبرترین شــرکتهای بازار ســرمایه است که آهســته و پیوسته خوش می 
خرامــد. تیــم مدیریت خدوم و اجرائی شــاهد بخوبی می داند کرســی خدمت در شــاهد 
دو رکــن اعتقادی و اعتمادی دارد که باید به باورش داشــت تــا در کنارش بود و به موفقیت 
نائــل گردانــدش. آنگاه که فالش دوربین خبــری بر چهره مدیرعامــل فرهیخته و توانمند 
نشســت این ترســیم راه موفقیــت برایم تجلی و عینیــت پیدا کرد چرا کــه کمر خدمت 
به همت بســته تــا با تالشــگران بهترین هــا را برای ذینفعان حاصل ســازد. خــدا قوت.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شاهد )سهامی عام( مورخ 1398/07/21 در محل سالن سازمان 
مدیریت صنعتي تشکیل گردید.  در این مجمع که با حضور 80/23 درصد سهامداران حقیقی و 
حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاست مجمع برعهده آقای  سید محمد رضا آیت اللهي بود، که جنابان محسن سهل آبادي  
و علي اسفندیاري  در مقام نظار اول و دوم و آقای کاظم اکبري  به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه بــا قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در 
طی ســال مالی منتهی به 1398/03/31 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشــینان بــا طنین صلوات خود ضمــن  تصویب صورتهای مالــی و تنفیذ معامالت 
مشــمول ماده 129 با تقســیم ســود 80 ریال به ازای هر ســهم به کار خود پایــان دادند.

بنــا به گزارش مدیریــت خدوم وفرهیخته جناب محمد بیگ محمدلو  در ســال مالی مورد 
گزارش شــرکت شــاهد با نصب العین قرار دادن دکترین مبتنی بر 
کسب حداکثری سوداوری و ارزش آفرینی توانست برای سهامداران 
و ذینفعــان خود بیــش ازبیش موفقیت و دســتاورد  درخشــان 
حاصل ســازد. ایــن مدیریت عالم بــه رمز و رموز بازار ســرمایه در 
تشــریح اهم فعالیت ها ی صورت پذیرفته از ســال گذشته افزود :

بهره برداری مناســب از دارایی ها در راستای سیاست های شرکت و 
تغییر رویکرد بنگاهداری به ســهامداری و تنوع سبد دارائی شرکت،                               
تعیین تکلیف قراردهای پیشین و عقد قراردادهای جدید برای پروژه 
های تازه تعریف شــده، کنترل هزینه های اداری و  تشــکیالتی به 
طور قابل مالحضه علی رغم توسعه فعالیت ها ، بهره برداری بهینه از 
مخازن و برج ها و دارایی ها مجموعه ، پیگیری مجدانه در جهت رفع 
مشکالت حقوقی طرح های متعلق به شاهد ، تامین نقدینگی مورد 
نیاز شرکت های تابعه در جهت پیاده سازی و اجرای طرح ها  گوشه 
ای از خدمات ارزنده  این مجموعه اصیل و صادق در ســالهای سخت 
جنگ اقتصادی در جهت رونق تولید برای میهن عزیزمان بوده است .

مهندس  بیگ لو در ادامه با تصریح این نکته که شــرکت شاهد در 
زمینه های امالک و مســتغالت ؛ بازرگانی ؛ ســوخت و انرژی و نیز 
بازار ســرمایه فعالیت گســترده داشــته و اداره هر یک از این زمینه 
های مذکور توســط یک شــرکت تخصصی صورت می پذیرد افزود 
خــط قرمز ما رعایت صرفه و صالح کلیــه ذینفعان مجموعه بوده و 
میباشد. وی اضافه کرد شناسایی شرکت های ممتاز یا دارای موقعیت 
برتر در بورس اوراق بهادار کشــورهای مختلف بر پایه معیارهای نقد 

شــوندگی سهام ؛ میزان تاثیر پذیری شــرکت بر بازار و برتری نسبت های مالی انجام میشود 
که این خود نشــانی دیگر از عملکرد مناسب مدیران مجموعه شاهد میباشد زیرا بورس اوراق 
بهادار تهران نیز بر اســاس معیار های سه گانه ؛ تعداد سهام و ارزش سهام داده و ستد شده و 
تناوب داد و ســتد و همچنین معیار تاثیرپذیری شرکت بر بازار اقدام به رتبه بندی شرکتهای 
مختلف بورســی نموده اســت که بحمداله در این رتبه بندی ها ما حائز رتبه ممتاز هستیم.

در پایــان مدیرعامــل ســرمایه گذاری شــاهد اذعان کرد: هدف شــاهد این اســت که در 
اقتصــاد مقاومتی که به تولید و اشــتغال توجــه زیادی معطوف دارد بتواند نقش مناســبی 
را ایفا کرده و از طریق کســب درآمدهای صادراتی و ایجاد اشــتغال در راستای اهداف دولت 
گام بردارد. در همین زمینه اگر ســایر شــرکتهای بزرگ نیز قدم بردارند شــرایط اقتصادی 
کشــور مطلوب تر خواهد شــد و کم کم به رشــد اقتصادی پایداری دســت خواهیم یافت.

مهمترین موضوعات مطرح شده در گزارش هیات مدیره و مجمع
 - شرکت در سال گذشته سعی کرده با افزایش وجه نقد عملیاتی، حجم تسهیالت گروه را کاهش دهد.

 - ســهام خرد شرکت )سهامداران زیر یک درصد( در سال گذشته از 15 درصد به 20 درصد 
افزایش داشته است.

 - طبق اظهار نظر مدیرعامل، شرکت در راستای تعیین تکلیف پروژه های باز تالش می کند 
و قصد تمرکز ســرمایه گذاری بر پروژه های سودآورتر را دارد. در این میان پروژه منطقه ویژه 
اقتصادی نمین )اردبیل( و شــهرک گردشگری و سالمت در بهدشت چمستان اولویت دارند.

 - پــروژه شــهرک صنعتــی نمیــن )منطقــه ویــژه( در حال پیشــرفت اســت و انتظار 
مــی رود در ســال جــاری گمــرک آن راه اندازی شــود. شــرکت پــس از قطعیــت راه 

انــدازی گمــرک، افــق هــای درآمدزایــی ایــن پــروژه را در کــدال اعالم خواهــد کرد.
 - بــه طــور میانگین امالک شــرکت بیــن 8 تــا 10 برابر قیمــت تمام شــده )دفتری( 
ارزش دارنــد ولــی شــرکت تمایلــی به فروش آنهــا ندارد. هــدف اصلی شــرکت تعریف 
پــروژه هــای تجاری، صنعتــی و گردشــگری در این امــالک و ایجاد ارزش افزوده اســت.
 - بخشی از امالک با هدف بهینه سازی پرتفوی از طریق مذاکره و مزایده به فروش می رسند.
 - شــرکت بــا هــدف متنــوع ســازی دارایی هــا، بخشــی از امالک خــود را در ســال 
گذشــته بــه فروش رســاند و به ســرمایه گذاری کوتــاه مدت در بــازار ســهام روی آورد.

پیام هیات مدیره
بــا تشــکر از حضور ســروران گرامی باســتحضار می رســاند در ســال مالــی منتهی به 
1398/03/31 بــا تــالش بــی وقفه مدیــران و کارکنان بحمدهلل توانســتیم شــرکت را از 
اثــرات منفــی ناشــی از عوامل بیرونی فضای کســب و کار کشــور بویژه رکــود در بخش 
امالک و مســکن در امان نگه داشــته و به اهداف خود در ســطح مناســبی دســت یابیم.
شرکت شاهد در زمره شرکت های رتبه بندی شده در صنعت ساختمان و انبوه سازی قرار دارد 
و بخش عمده دارایی های آن را امالک و مستغالت تشکیل می دهد که با شناسایی به هنگام و 
استفاده صحیح از ابزار و ظرفیت های در عرصه بازار سرمایه و ادامه سیاست تبدیل دارایی های راکد 
به دارایی های مولد توانستیم عالوه بر افزایش سود سالیانه موجبات ارتقاء بهره دهی را فراهم آوریم.
همچنین ادامه سیاست کاهش هزینه های مالی در صدر اقدامات اصالحی 
قرار داشته که اقدامات یادشده موجب پوشش کامل بودجه سال مالی منتهی 

به خرداد 98 شده است.
شایان ذکر است با هدف تامین مالی یکی از ابر پروژه ها که در شرکت بازرگانی 
شاهد اجرائی شده استفاده بهینه از منابع مالی داخلی موضوع افزایش سرمایه 
شرکت شاهد از محل مطالبات و سود انباشته در دستور کار قرار گرفت که 
مراحل ثبت نهائی آن مطابق با زمان بندی تعیین شــده صورت پذیرفت.
توجه ســهامداران محترم را به این مهم جلب می نماید که در سال مالی 
آتی به منظور ایجاد درآمدهای پایدار، ورود به پروژه های ساختمانی و سایر 
فعالیت های اقتصادی به ویژه حوزه نفت و گاز در دستور کار قرار گرفته است.
هیــات مدیره رجاء واثق دارد که شــرکت شــاهد در ســایه لطف الهی، 
اعتماد ســهامداران و تالش و کوشــش همه جانبه همــکاران می تواند 
بــه جایگاه مناســب خود در حوزه کســب و کار دســت یابــد و نقش 
خــود را در اجــرای رهنمودهــای مقــام معظــم رهبری ایفــاد نماید.

شرکت از منظر بورس و اوراق بهادار
شــرکت در تاریــخ 1384/05/22 در بــورس اوراق بهــادار تهــران در 
گروه انبوه ســازان و امالک و مســتغالت با نماد تشــاهد درج و ســهام 
آن بــرای اولین بــار در تاریــخ 1384/6/7 مــورد معامله قــرار گرفت.

اهداف اصلی
- افزایش بهره وری  - افزایش سهم بازار  - ارتقاء سودآوری

سیاست ها
- بهره برداری کامل از منابع موجود با هدف افزایش بازده دارایی ها

- شناسایی فرصت های سرمایه گذاری مناسب در عرصه کسب و کار کشور و همسو با سیاستهای 
اقتصاد مقاومتی و برنامه های توسعه کشور

- انجام مطالعات راهببردی و اصالح ساختار اجرایی و مالی 
- ایجاد پایگاه اطالعاتی مناسب بمنظور تقویت و کنترل و نظارت بر دارایی ها

- فرآوری و ایجاد ارزش افزوده در حوزه امالک و مستغالت
- بکارگیری نقدینگی حاصل از فروش دارایی های غیرمولد یا کم بازده در فرآیند عملیات تجاری
- اســتمرار و تقویت حضور موثر در بازار ســرمایه با رویکرد سودآوری باالتر، مطالعه مستمر 
بازارهای مختلف و ورود به سرمایه گذاری های مناسب با بهره گیری از فرصت های ایجاد شده

- اصالح ساختار اجرایی و نیروی انسانی شرکت ها با رویکرد اقتصادی نمودن آنها
- استقرار نظام برنامه ریزی و نظارت مستمر و سیستمی با رویکرد تحقق اهداف پیش بینی شده

- استیفای حقوق شرکت از طریق پیگیری نزد مراجع ذیصالح قضایی

استفاده  و  به هنگام  با شناسایی 
ابــزار و ظرفیت های  از  صحیح 
در عرصه بازار ســرمایه و ادامه 
سیاست تبدیل دارایی های راکد به 
دارایی های مولد توانستیم عاوه 
افزایش سود سالیانه موجبات  بر 
ارتقاء بهره دهی را فراهم آوریم.
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بانک توسعه صادرات ؛ پیشران توسعه صادرات غیرنفتی
تنها بانک تخصصی و توسعه ای و مجری امین سیاست های دولت

 در امر تأمین مالی و تسهیل صادرات کشور و گسترش مبادالت تجاری بین المللی

دهه سوم فعالیت بانک توسعه صادرات ایران منشاء امیدهای فراوانی برای رفع مشکالت 
صادرکنندگان در عرصه پیکار و تالش اقتصادی برای به دست آوردن بازارهای جدید به 
وجود آمده است چرا که این اعتقاد در میان همه مسئولین کشور وجود دارد که برنامه 
ریزی برای فعال شدن پتانسیل تولید صادراتی راهی است که دغدغه های افت وخیز 
قیمت نفت را کاهش می دهد و آن روز نزدیکی را نوید می دهد که دهه چهارم انقالب 
اسالمی، دهه تحقق جهش دوم صادراتی یعنی برابری صادرات و واردات در کشور شود.

در ســال های اخیر، بانک توســعه صادرات ایران، شــاهد تحــوالت زیادی نظیر 
افزایش ســرمایه، مشــارکت در تامین مالی طرح های بزرگ ملی، تشکیل شعب 
و نمایندگی های جدید در سراســر کشــور، گســترش فعالیت های بین المللی و 
برنامه ریزی برای تأسیس واحدهای متعدد بانکی در کشورهای مختلف بوده است.

پیرو این دستاوردها، نقش و جایگاه بانک توسعه صادرات ایران در ارتباطات تجاری دولت 
جمهوری اسالمی ایران تقویت شده است و در واقع بانک توسعه صادرات ایران به عنوان بازو 
و اهرم تجاری ایران در مناسبات و روابط خارجی کشور بیش از پیش مطرح تر شده است.
تــالش کارکنان بانک توســعه صادرات در یک بســتر مشــارکتی، بــا تکیه بر 
تخصص و تعهدشــان و همچنین تعامــل بانک با دولت، نهادهای سیاســت گذار 
و حمایتی در بخش صادرات و صادرکنندگان، نتایج مثبتی از توســعه و پیشرفت 
را بــرای بانک به بار آورده و باعث شــده اســت که بانک توســعه صــادرات ایران 
بتواند با ارائه خدمات ســریع و کارآمد نقش مثبت و اساســی در توسعه صادرات 
غیرنفتی کشــور ایفا کند و از این طریق گام بلندی در مســیر پیشرفت و آبادانی 
کشــور و تحقق آرمانهای توســعه ای جمهوری اســالمی ایران برداشــته شــود.
 امید است این بانک همواره مامن و پشتیبان تجار، بازرگانان و صادرکنندگان محترم باشد.
پیام مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران به مناسبت 29 مهر روز ملی صادرات
دکتــر صالــح آبــادی در آســتانه 29 مهرمــاه، روز ملــی صــادرات، طــی 
پیامــی از تالشــهای صادرکننــدگان و فعــاالن ایــن عرصــه تقدیــر کــرد.

درمتــن پیامی کــه به این مناســبت از ســوی رییس هیــات مدیــره و مدیر 
عامــل این بانــک صادر شــد، با تقدیــر از صادرکنندگان کشــور آمده اســت:

یافتن امکان و مسیر صحیح برای مراودات بین المللی بین بانکی در شرایط فعلی، هنر بی 
بدیلی است که تنها از عهده مبارزان اقتصادی و کنشگران عرصه تجارت بر می آید و با بهره 
گیری از روشهای موجود تامین مالی در بانک توسعه صادرات ادامه این مسیر، میسر است.
متــن کامــل پیــام آقــای دکتــر علــی صالــح آبــادی بدین شــرح اســت:

فعاالن اقتصادی و صادرکنندگان محترم
ســخن خــود را با تقدیــر از بازیگران تجــارت بیــن الملل که در این شــرایط 

دشــوار نهایت همت خود را برای توســعه کشــور به کار می برند، آغاز می کنم.
پیــش بینــی های صنــدوق بیــن المللی پول بــرای خــروج اقتصاد ایــران از 
رکــود تا ســال آینده، ناامیــدی و اذعان دشــمنان ایــران از به ثمر نرســیدن 
تحریمهــا و تــالش بی وقفه بدنــه اقتصاد و تجارت کشــور برای عبــور از معابر 
ایذایی دشــمنان، نویدهای مســرت بخشــی برای آینده ایران اســالمی اســت.
در ســال 1398 تــالش صادرکنندگان غیرنفتی نشــان داد که بــا وجود کاهش 
شــدید فروش نفت، ارز کشــور توســط این صادرکنندگان قابل تامین اســت و 
ثبــات در بــازار ارز و فزونی عرضــه ارز بر تقاضــا نیز بیانگر این واقعیت اســت.
بانــک توســعه صــادرات ایــران نیــز بــه عنــوان یکــی از اهرم هــای مهــم 
صــادرات غیرنفتــی درصــدد اســت بــا مداومــت در یافتــن طــرق جدیــد 
مســاعدت و تســهیل ارائــه خدمــات، موانــع را از پیش روی شــما بــردارد.
یافتن امکان و مسیر صحیح برای مراودات بین المللی بین بانکی در شرایط فعلی، هنر بی 
بدیلی است که تنها از عهده مبارزان اقتصادی و کنشگران عرصه تجارت بر می آید و با بهره 
گیری از روشهای موجود تامین مالی در بانک توسعه صادرات ادامه این مسیر، میسر است.
مســیر رشــد و شــکوفایی اقتصاد ایــران گرچه بــا نیرنگ و خدعه دشــمنان 
صعــب العبــور مــی نمایــد، امــا افــق ایــن راه بــه لطــف خداوند منــان و 
تــالش شــما و یاری رســانان حــوزه صــادرات بیش از پیش روشــن اســت.

موفق و سربلند باشید.
علــی صالح آبــادی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توســعه صــادرات ایران                                
نگاهی به عملکرد بانک توســعه صادرات در آســتانه 29 مهرماه روزملی صادرات 
توســعه تجــارت خارجــی و به ویــژه صــادرات از عوامــل موثر در پیشــرفت 
اقتصــادی کشورهاســت و افزایــش تــوان رقابت پذیــری کشــورها در عرصه 
هــای بین المللی را تســهیل می کند.29 مهرمــاه روز ملی صــادرات، بهانه ای 
اســت تــا عالوه بــر پرداختن به نقــش بی بدیل صــادرات غیرنفتــی، عملکرد 
بانــک ها در عرصه تجــارت بین الملل و ســهم آنها در این حوزه معرفی شــود.
تامین مالی صادرکنندگان که با هدف تولید صادرات محور و رونق آن توسط بانک توسعه 
صادرات دنبال می شود، به شیوه ای مشهود در کارنامه این بانک به ثمر نشسته است.
نگاهی اجمالی به عملکرد اعتباری بانک توســعه صادرات در شــش ماه اول سال 
98 نشــان می دهد که سهم این بانک در تامین مالی صادرات غیرنفتی در کشور با 
وجود برخی محدودیت ها در مسیرتعامالت اقتصادی جهانی، قابل توجه بوده است.

عملكرد اعتباری:
بررســی ها نشــان مــی دهد تســهیالت اعطایــی بانک توســعه صــادرات در 
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معرفی اجمالی بانک توسعه صادرات ایران

شــش ماهــه اول ســال 98 بــه مبلــغ 28.971 میلیــارد ریــال بــوده که در 
مقایســه بــا مدت مشــابه ســال قبــل رشــدی 65 درصدی داشــته اســت.

طی مدت یاد شده، تسهیالت پرداختی ارزی بانک توسعه صادرات 220 میلیون دالر 
بوده است که این تسهیالت از ابتدای سال 1398 تا پایان  شهریور ماه در قالب بخشهای 
بازرگانی، خدمات، ساختمان، مسکن و اعتبارخریدار و تسهیالت ریالی نیز در قالب 
بخشهای بازرگانی، خدمات، صنعت و معدن، کشاورزی و ساختمان اعطا شده است.

طــی مدت یــاد شــده تســهیالت پرداختــی ریالــی در قالــب ســرمایه در 
گــردش28.501 میلیــارد ریال و تســهیالت ارزی در این بخــش هفت میلیون 
دالر بــوده اســت. تســهیالت پرداختــی ریالــی به طرحهــا و پروژه هــا 470 
میلیــارد ریــال و تســهیالت ارزی نیــز 213 میلیون دالر برآورد شــده اســت.

ارائه خدمات بانک توسعه صادرات طی مدت یاد شده در حوزه گشایش اعتباراسنادی 
صادراتــی به مبلغ 24میلیــون دالر، در بخــش اعتبارات اســنادی وارداتی 173 
میلیون دالر و اعتبار اســنادی داخلی ریالی یکهزار و 946 میلیاردریال بوده است.

قراردادهای فعال صندوق توســعه ملی در شــش ماهه اول ســال 1398 شــامل 
ســپرده  گذاری ریالــی به مبلغ 16.500 میلیارد ریال، ســپرده  گــذاری ارزی به 
مبلــغ 100 میلیون یورو و قرارداد عاملیت ارزی به مبلغ 230 میلیون دالر اســت.

نگاهــی به ارائه تســهیالت اعطایی به شــرکت های دانش بنیان نشــان می دهد 
تا پایان مرداد ماه ســال 1397 مبلغ 407 میلیارد ریال به این شــرکتها پرداخت 
شــد و این امر در حالی است که تا پایان مرداد ماه سال 1398 مبلغ 795 میلیارد 
ریال با رشد 95 درصدی نســبت به دوره مشابه سال گذشته پرداخت شده است.

همچنیــن در راســتای حمایــت از واحدهــای تولیــدی صادراتــی تــا پایان 
درصــدی   57 رشــد  بــا  ریــال  میلیــارد   21.179 مبلــغ   1398 مــرداد 
نســبت بــه دوره مشــابه در ســال 1397 تســهیالت اعطــا شــده اســت.
گرچه تســهیالت اعطایی به شــرکت های کوچک و متوســط تا پایان مرداد ماه 

ســال 1397 مبلغ 1.985 میلیارد ریال بوده اســت اما این رقم تا پایان مرداد ماه 
ســال 1398 به مبلغ 2.358 میلیارد ریال با رشــد 19 درصدی بالغ شــده است.

عملكرد بین المللی :
بانک توسعه صادرات در حوزه روابط بین الملل با رصد تحوالت بین المللی و ارائه گزارش 
های کاربردی، به بررســی راهکارهای الزم جهت برون رفت از تحریم های سیستم 
بانکی و ارتباط با بانکهای کارگزار خارجی جهت دریافت خدمات بانکی پرداخته است.

ایــن بانک همچنین با تشــکیل کمیتــه روابط کارگــزاری، تعامل بــا بانکهای 
داخلی و حضور در کمیســیونهای مشــترک امور اقتصادی و ســایر ســازمانهای 
ذیربــط بــه تســهیل در برقــراری روابــط بانکــی مبــادرت ورزیــده اســت.

ایــن بانک در بخش تامین مالی و ســرمایه گذاری بین المللــی به منظور تامین 
مالــی واردات کاالهای اساســی، ضــروری، دارو و تجهیزات پزشــکی و مواد اولیه 
واحدهــای تولیدی از ســال 1396 بیش از 290 میلیــون دالر قرارداد ریفاینانس 
و بیــش از 22/5 میلیارد دالر قرارداد خطوط دریافتی میــان و بلند مدت )که در 
ادبیات کشــور به فاینانس مشــهور اســت( با بانکهای خارجی منعقد کرده است.

با توجه به مسدود شدن بخشی از منابع مربوط به بازپرداخت تسهیالت اعتبار خریدار 
به دلیل تحریمها در سالهای قبل، روند آزاد سازی منابع بانک در کشورهای مختلف 
از ســال 1396 آغاز گردید و با توجه به پیگریهای انجام شــده تاکنون بسیاری از 
بازپرداختهای تسهیالت اعطایی بابت صادرات کاالها و خدمات دریافت شده است.

همچنین با استفاده از ابزار منحصر به فرد و کارآمد »اعتبار خریدار«، در شش ماهه اول 
سال 1398 بیش از دومیلیون و 580 هزار دالر در قالب این نوع تسهیالت پرداخت 
شد. مبلغ مذکور بابت صادرات کاالها و خدمات به کشورهای مختلف اعطا شده است.

بی تردید نقش آفرینی بانک توسعه صادرات به منظور تالش در مسیر ارائه خدمات و 
تسهیالت متنوع به فعاالن اقتصادی کشور که با نگاه همزمان به تجارت بین الملل و حمایت 
از تولید ملی همراه است، تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی را به دنبال خواهد داشت.

یکی از دســتاوردهای گرانقدر پیروزی انقالب اســالمی، تأســیس بانک توسعه صادرات 
ایران اســت که ایفای نقش بانک صــادرات-واردات ایــران )EXIM ( را بر عهده دارد.

لــزوم وجــود ســازمانی در کشــور کــه بتوانــد کمبــود یــک نهــاد مالــی معتبر 
از  یکــی  بــر طــرف ســازد،  را  واردات کشــور  ـ  بخــش صــادرات  در  موجــه  و 
نکاتــی اســت کــه تــا زمــان پیــروزی انقالب، کــم اهمیــت تلقــی گردیــده بود.

رفــع این نقیصه از ابتدای تدویــن قانون عملیات بانکی بدون ربــا در ایران، مطمح نظر 
مقامــات اقتصادی دولت جمهوری اســالمی ایران قرار گرفت و بر اســاس آن در تاریخ 
19/4/1370 بانک توســعه صادرات تأســیس شــد و عماًل از شــهریور ماه 1371 آغاز 
بــه کار کــرد و از آن هنگام، در راســتای پیشــبرد اهدافی که بانک بر عهده داشــت، 
بــا کارکنــان و کادری متخصص و ورزیــده، در خدمت صادرات کشــور قــرار گرفت.

فرآینــد عملکــرد این بانک در طول ســالهای گذشــته نمایانگر این واقعیت اســت که 
بانک از طریق توجه به ســرعت و دقــت در روند کار، موجبات جلــب اعتماد و رضایت 
مشــتریان خــود را فراهــم ســاخته و عالوه بــر آن، اعتمــاد بانک ها و ســازمان های 
بین المللــی را نیــز به خود جلب نموده اســت. امکانــات بالقوه تولید و صــدور کاال در 
کشــور، می توانــد با اتکاء بــه خدمات مالــی و جانبی بانک تخصصی توســعه صادرات 
ایــران به فعل در آمــده و به جایگاه شایســته خــود در بازارهای جهانی دســت یابد.
ایــران صــادرات  توســعه  بانــک  مقاصــد  و  اهــداف  از  برخــی  بــه  نگاهــی 

رســالت این بانک با توجه به اهداف کالن اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور کمک به 
توســعه صادرات غیر نفتی و گســترش مبادالت تجاری و اقتصادی با سایر کشورها است. 
لذا در راســتای رسالت فوق، بانک توسعه صادرات ایران موضوعات زیر را دنبال می نماید:
اعطــای تســهیالت و اعتبــارات کوتاه مــدت، میان مــدت و بلندمــدت صادراتــی
تضمیــن اعتبــارات صادراتی و صــدور ضمانتنامــه عهــده بانکها و مؤسســات مالی 
داخلــی و خارجــی بــرای اعطــای تســهیالت مالــی بــه فعالیت هــای صادراتــی.

اعطای تســهیالت ســرمایه  گذاری برای پروژه های صادراتی در داخل و خارج از کشور.
اعطای تســهیالت صادراتی به خریــداران کاالها و خدمات صادراتی کشــور به صورت 
مســتقیم یا غیر مســتقیم از طریق بانکها و مؤسســات مالی معتبر ســایر کشــورها.
اعطــای اعتبــارات وارداتــی بــه واردکننــدگان داخلــی برای تأمیــن مــواد اولیه و 
کاالهــای تبدیلی جهــت صــادرات و همچنین ماشــین آالت و تجهیزات مــورد نیاز.
اعطای تســهیالت و انجام هر گونه عملی که موجب ارتقــاء کیفیت و باال بردن وضعیت 

رقابتی صادرات کشور می شود.
تأمین مالی مجدد تســهیالت اعطاء شــده برای تولید داخلی به منظور امور صادراتی به 

خریداران و صادرکنندگان داخلی .
انجــام عملیــات کارگــزاری نظیــر کارگــزاری اجــرای قراردادهــا و موافقت نامه های 
بازرگانــی و تجــاری بــا دیگــر کشــورها و انجــام هــر گونــه معامــالت ارزی .
ارایه خدمات مشورتی و اطالعاتی به صادرکنندگان و سایر مراجع ذیربط در امور صادراتی کشور.
اعطای تســهیالت الزم جهت حمایت و پیشبرد صنعت حمل و نقل و توریسم، بازاریابی، 
شــرکت در مناقصــات صادراتی، صــدور گواهینامــه کیفیت و مبــدا کاال و همچنین 
اعطای تســهیالت به منظور توســعه و گســترش صنایع دســتی برای صادرات و نیز به 
مؤسســات و مراکز علمی و تحقیقاتی به منظور تشــویق امر تحقیق در توسعه صادرات .
افتتــاح و نگهــداری حســابهای بانکی، خریــد و فــروش اوراق بهادار و اســناد معتبر 
تجــاری، تنزیــل و تنــزل مجــدد، تضمیــن اوراق و اســناد بازرگانی، چــک برات و 
بــروات ارزی، قبــول پرداختهــای بانکــی و حوالجــات تلگرافی، خرید و فــروش ارز و 
مســکوکات طال و نقــره، دریافت و پرداخت تســهیالت، گشــایش اعتبارات اســنادی 
و بــه طور کلی ســایر اموری که بانــک برای انجــام فعالیت های صادراتــی الزم بداند.

رسالت بانک توسعه صادرات ، با توجه به اهداف کالن اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور 
کمک به توسعه صادرات غیر نفتی و گسترش مبادالت تجاری و اقتصادی باسایر کشورها است.
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دکتر حسین مهري در نشست خبري
به مناسبت 7 مهرماه سالروز تأسیس بانک صنعت و معدن :

افزایش 80 درصدي پرداخت سرمایه در گردش در راستاي رونق تولید

دکتــر حســین مهري در این نشســت اعالم کرد: در 6 ماهه نخســت ســال 98 
در راســتای تحقق شــعار رونــق تولید، مبلغ 54 هــزار میلیارد ریال تســهیالت 
ســرمایه در گــردش در اختیــار متقاضیــان قــرار گرفتــه که ایــن پرداخت ها 
نســبت به مدت مشــابه در ســال گذشــته از رشــد 80 درصدي برخوردار است.
در نشســت یاد شــده که روز هفتم مهرماه به مناسبت سالروز تأسیس این بانک با 
حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه و فعاالن عرصه خبر برگزار شد، دکتر مهري افزود: 
در ســال 97 مبلغ 127 هزار و 193 میلیارد ریال پرداخت تســهیالت به واحد های 

تولیدي صورت گرفته و وصولی هاي این بانک در ســال گذشــته 78 هزار و 207 
میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال پیش از آن 62 درصد رشد را نشان می دهد.
دکتر مهري با تشریح مانده تسهیالت به تفکیک بخش هاي مختلف اقتصادي اعالم 
داشت: مانده تسهیالت در بخش صنعت و معدن 79.5 درصد، در بخش صادرات 8.8 
درصد، در بخش بازرگاني و خدمات 5.8 درصد و در بخش کشاورزي 5.5 درصد بوده است.
وی در خصوص فروش سهام، اموال مازاد و تملیکي این بانک اعالم داشت: این بانک 
در ســال 97 اقدام به واگذاري ســهام، امالک مازاد و تملیکي به مبلغ 3 هزار و 58 
میلیارد ریال نمود که در ســال 98 نیز این واگذاري ها با جدیت دنبال مي شــود.
وی در خصوص ارزش ســهام این بانک در بازار ســرمایه اضافه کرد: ارزش ســهام 
شــرکتهاي آتیه دماوند، سرمایه گذاري صنایع شیمیایي و لیزینگ صنعت و معدن 
در ســال جاري از افزایش قابل توجهي برخوردار بوده و به عنوان نمونه ارزش سهام 
شرکت صنایع شیمیایي ایران نسبت به سال گذشته 245 درصد رشد داشته است.
دکتر مهري در ادامه و در تبیین اهداف و برنامه های این بانک افزود: اهم برنامه هاي 
بانک براي تحقق اهداف پیش بیني شده شامل استقرار بانکداري دیجیتال، حاکمیت 
شرکتي، توانمندسازي سرپرستي هاي استاني و شرکت هاي ابزاري براي ارایه خدمات 
بهتر، کاهش سهم پرتفوي تسهیالت ارزي نسبت به تسهیالت ریالي، تالش جدي به 
منظور وصول مطالبات غیرجاري بانک و فروش سهام، امالک و دارایي هاي مازاد مي باشد.

مدیرعامــل بانک صنعت و معدن در خصوص اولویت هاي این بانک در تامین مالي 
طرح هاي تولیدي یادآور شــد: سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهاي تولیدي براي 

تأمین مــواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز در اولویت پرداخت قــرار دارد و در مرحله 
بعــد تکمیل پروژه هاي ایجــادي نیمه تمام و حمایت از طرح هــاي صادرات محور، 
دانــش بنیــان و Start up در بخــش صنعت و معــدن از اولویــت برخوردارند.
دکتر مهری با بیان اینکه بانک صنعت و معدن 51 طرح نیروگاهی را تامین مالی کرده 
است، اظهار کرد: بخشی از این طرح ها به بهره برداری رسیده و برخی هم در حال انجام 
است و از سوی دیگر این بانک تامین اعتبار ریلی و خرید هواپیما را نیز انجام داده است.

وی با تاکید بر ضرورت اجرای بانک داری دیجیتال در بانک صنعت و معدن، تصریح کرد: 
55 شعبه این بانک در سطح کشور به فعالیت مشغولند و گسترش بانکداری دیجیتال 
به این معناست که از این طریق در هر صنعتی در کشور شعبه مجازی خواهیم داشت.

وی در خصــوص به روز رســانی ، پویائــی و کارآمدتر نمودن ســاختار این بانک 
توضیــح داد: بانــک صنعــت و معدن بــه منظور تمرکــز زدایــي از فعالیت هاي 
بانکــي و کوتــاه کــردن فرایند اعطاي تســهیالت در راســتاي مشــتري مداري 
اقــدام به تفویض اختیارات به روســاي شــعب کرده اســت که مهــم ترین آنها 
در قالب سیاســت هــاي اعتباري بانک در آغاز ســال 1398 ابالغ شــده اســت. 
ایــن تصمیــم در ســالي کــه از ســوي مقام معظــم رهبري بــا عنــوان رونق 
تولیــد مزین شــده بیانگر عــزم این بانک براي تحقق شــعار یاد شــده اســت.
رییــس هیأت مدیــره و مدیرعامــل بانک صنعــت و معدن گفت: عــدم کفایت 
ســرمایه و میــزان مطالبــات ارزی از چالش هــای عمــده ایــن بانــک اســت. 
دکتر مهري خاطرنشــان کــرد: تجهیز منابع از طریق خطــوط اعتباري بلندمدت 

و ارزان قیمت بانک مرکزي جمهوري اســالمي ایران، سپرده گذاري ریالي صندوق 
توســعه ملي، اســتفاده از ابزارهاي نوین تامین منابع نظیر صکوک، اوراق مرابحه و 
گواهي ســپرده، افزایش منابع ســپرده اي بانــک در تعامل با مشــتریان بزرگ و 
با اســتفاده از ظرفیت شــعب و بانکداري شــرکتي و فروش ســهام، اموال مازاد و 
تملیکي توســط کارشناســان بانک صنعت و معدن با جدیت پیگیري مي شــود.

در این نشست اصغر پاک طینت عضو هیات مدیره بانک صنعت و معدن اظهار داشت: 
این بانک در راستاي انجام مسؤلیت اجتماعي، به ایجاد زیرساخت هاي تولید و اشتغال 
در کشور مي پردازد و عالوه بر آن تعدادي بیمارستان، مؤسسه انتقال خون و مدرسه 
احداث کرده و در حوادث غیر مترقبه مانند زلزله کرمانشاه نیز به یاري مردم شتافته است.
حســین عســکري عضو هیات مدیره این بانک نیــز از انعقاد قــرارداد همکاري با 
بانک شــهر خبــر داد و افــزود: براي همکاري مشــترک با بانک ملــت مذاکراتي 
در حــال انجام اســت تا با اســتفاده از پوشــش مناســب شــعب ایــن بانک ها 
در ســطح بانکــداري خــرد نیــز خدمــات مطلوب بــه مشــتریان ارائه شــود.
عســکري در مــورد حمایــت از اســتارت آپ ها و شــرکت هاي دانــش بنیان 
عنــوان داشــت: قراردادهایــي بــا صنــدوق نــوآوري و شــکوفایي و همچنین 
صنــدوق توســعه ملي در دســت انجــام بــوده و با جدیــت دنبال مي شــود.
وی همچنیــن اعــالم کــرد : بانــک صنعــت و معــدن بــا وجــود تعــداد کم 
شــعب در کشــور توانســته اســت رتبــه ســوم را میــان بانــک هــا از نظــر 
پرداخــت تســهیالت در قالــب طــرح رونــق تولیــد به دســت آورده اســت.
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مرکز اسناد و مدارک علمی اگر شرح وظایف آن به صحت و سالمت برعملکرد 
بنشــیند که انشاءاهلل چنین هم بوده وهست !! می بایست بر تاج سرنهیمش و 
به جهانیان فخر فروشــیم که نیم قرن پیش سازمانی به پا داشتیم که با جمع 
آوری تحقیــق های علمی در اقصی نقاط دنیا خود را به منصه ظهور رســاند.

متولی بانــک اطالعات و نگاهدارنــده اصلی و تحقیق و پژوهش در ســطوح 
دانشــگاهی و موسســات آموزش عالی روز پیش میهمانانی داشــت ارجمند 
و خاک این ســازمان خورده که به مناســبت پنجاه و یکمین ســال تاسیس 
مرکــز اطالعات و مدارک علمــی در کنار هم گرد جمع شــان کرده بودند تا 
ایــن چند تــن بازمانده از بازنشســته های مرکز، خود را به ســفره نهاری در 
حضور ریاست حاضر ببینند. در این جمع خودمانی کوه های تجربه و سربازان 
عشــق خدمت به وطــن ، صدای قاشــق و چنگال در مصاف بــا چلوکباب و 
قلوپ قلوپ نوشــابه و نگاههای پرسشــگر ولی بدون کالم پیران بنیان گذارو 
جوانان پیر این روزگار بیشــتر به گوش رســیده و به چشــم می آمد .عجبا!!!

در جوار ســالن نهارخوری به همت دل ســوخته ای از بازمانده ســالهای اول 
ســازمان ، موزه واره ای سامان 
داده شــده بود کــه در آن هر 
شــیء قدیمی بســان یک تکه 
پاره شــده با ارزش و قیمتی از 
یک چادر گهــر بار عتیقه جمع 
شــده بود که برای همچو امثال 
منی نه نقلی خواندنی که نقبی 
ماندنی داشت به روزگار پیشین 
که هر یک از این خرده اشیاء با 
تو که در سالهای پیش مانوسش 
بودی سخن به درازا می داشتند.

درکنــار کار ارزشــمند مدیران 
وقت ســازمان مدارک علمی در 
جمع کردن قدیمی های سازمان 

دور هم که نقل شــیرینی بود نقد گزنده ای نیز داریم که به تحریر کشیدیم.،
امــروز بــه گونه ای عمل نکنیــم که ارج و قــرب مانده از پروفســور رهنما، 
مهــران، اعتماد، احســان خــان نراقی، فریور، مقــدم و دهها نــام آور علم و 
دانش و ســتاره هــای علم کنونی چون پرفسورســمیعی، مریــم میرزاخانی، 
فیروزنــادری و چندین و چند نفر دیگر درخاموشــی به ســر برند و داللهای 

بــی هویت در افــواه بانگ زنند مقالــه و پایان نامه بــه چند؟؟!!
ما دانش را درطول تاریخ 8000 ســاله ی مستند خود و از 
دیرباز خوب شناخته ایم. به یاد آوریم که دانشگاه بغداد را ما 
برآوردیم و دانشگاه نیشابور را در چکمه های مغول و تازیانه 
ی عباســی ما پروبال دادیم و ایجاب کردیم. ربع رشیدی در 
تبریز با  اصول فهم به جا مانده از جندی شاپور را ما ساختیم 
و تفکیک فی کل العلوم بر هفت شاخه ی علمی و بر هر شاخه 
کرســی و کوی را اول بار ما ســامان بخشیدیم آنهم کاری که 
امروز تازه در آکادمی های جهان متمدن نســخه ای را دارند . 
پس اجازه ندهیم پاره ای مدرک به دست در پی باالبردن پایه 
در استخدام احدی باشد تا بر جان و مال علمی ما بنشیند که ...

علم در کورســوی روشــنی شــمع جالل همایــی، فروزانفر، 
مالصــدرا، شــیخ بهایــی، میرفندرســکی، محقــق دامــاد، 
بوعلــی ســینا، فارابــی و ... برایمان پیشــرفت ارمغــان آورد 
پســرفت  آبرویــی  بــی  هــا  دوران چلچــراغ  در  نگذاریــد 

بــرای آن دود چــراغ خــورده ها به اســم ما رســم  ســیاق علمي شــود.
یعنی قرار اول و بنیان بر این بود که برای نیافته ها تحقیق و دانش شود و پژوهش 
گردد نه اینکه از یافته ها کپی برداشــته شود که متاسفانه اینگونه شده است.

در خبرهــا آمــده بود که دهها پایــان نامه تقلبی و مدارک علمــی نامعتبر و 
چــه و چــه در کجا ناآبادهــا پیدا ،ارایــه و اعالن و اعالم شــده و باز قصه پر 
غصــه فــراوان تر که هــر تریپ مقالــه ISI یا پایــان نامه که مــی خواهی 
به فرمان ســه ســوت مهیــا می شــود آن هم با انــدک هزینه اجــاره ای!!!      
 متولیان امــروزی و عزیزان جان خام ،این بالها از نبود کارکرد صحیح همین 
موسســه  اســت که نیم قرن پیش پایه گذاری شد تا این بال به جان ما نیافتد 
که شــک ندارم هم دانســته و هم ندانســته چوب حراج به اعتبارش زدید و 
این بال به ســرمان آمــد یعنی بی اعتباری یافته هــای علمی جدیدمان . درد 
واگیردار شــده و آبرویی اســت که از وزیر و وکیل و نماینده و استاد دانشگاه 
ها میرود که آی اهل اهلل ایشــان متقلبند و فاقد واجد حداقلی شــرایط علمی.

طرفه آنکه دنبال عالج هم نیســتند مســئولین باالدســتی تا کــه  اقلکم آب 
رفتــه به جــوی باز گــردد که 
شوربختانه بایســت اعالم داریم 
اگــر زودتر بــه آن رســیدگی 
نشــود این اپیدمی دروغ و دغل 
و دریوزگــی علمــی دودمــان 
همه مان را بر بــاد خواهد داد .

در کنار اثبات رســمي افشــاي 
تقلــب هــای متعــدد در ارایه 
مقــاالت علمی بدتــر آنکه این 
مدعا شنیدم برای بازنشسته های 
محقق این پژوهشگاه هیچ پستی 
و شــغلی و کاری وامــری برای 
خدمت به ایــن مرز و بوم جهت 
عالج ایــن واقعه مهیا نیســت .

یا بهتر بگوییم  موافقت با هیچ خواسته و درخواست های ایشان در سطح تجربه و دانش 
آنها مقدور نیست چون اینجا پژوهشگاه است پرورشگاه و پاالیشگاه که نیست؟!!

مختصــر گفتیم و مختصر نوشــتیم تــا بدانیــد و بدانند که گرســرنخل را 
بزنیــد قــد نمی کشــد. بدانیــد و بداننــد که بازنشســته هزینه بر نیســت 
بلکــه دریــای تجربــه و ســرمایه کاربرد علــم به عمل اســت.

جانان مــن بیاید برای یکبار هم که شــده این بدیهیات را 
بپذیرید و از دزدان و دغل دوســتان بخواهید به سرمایه 
هــا و صندوق ها و اندوخته های این فرزانگان ، اعتبار 

یافته ها ، دســت نبرند که بالشک دهنــده بــه 
ایــن پــرده ورافتد نه  گر 
تومانــی و نــه مــن... 
اهلل برکــت  علــی   .

یــادی از یــاد

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ
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برای ساختن آمده ایم
کارنامه ما عملکردمان

مهندس نشان زاده با پتروشیمی اروند درس موفقیت می دهد

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

یک روز سرد پاییزی که کمی باران نیز چاشنی خود کرده بود تا در پایتخت، هوایی 
مطبوع داشته باشیم پیش به سوی نمایشگاه بین المللی گشتیم تا در این اتمسفر 
مطبوع در بین تولیدکنندگان این مرز وبوم نفس تازه کنیم. در این گهواره جنبان 
تمدن بشریت، داشتن منابع غنی نفت و گاز یک موهبت خدایی می باشد که بحمداله و 
پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی و پشت سر گذاشتن جنگ تحمیلی شاهد 
آن بودیم برای ارزش مندی و تکمیل زنجیره ارزش برای افزودن بر بهای این نعمت 
های خدادادی اقدامات مهمی در جای جای این میهن اســالمی صورت پذیرفت.

بازســازی و نوسازی سازه های نابود شــده در جنگ در کنار راه اندازی و تاسیس 
پتروشیمی ها، پاالیشگاه ها و شرکت هایی که در زنجیره ارزش تعریف می شدند 
باعث گردید دیگر ایران عزیزمان از خام فروشی تام گذر کرده و در شمار کشورهای 
صاحب تکنولوژی در صنایع پایین دستی و باالدستی نفت و مایعات گازی قرار بگیرید.

در این طی طریق به سوی کمال شرکت هایی بوده اند که در امروزه جنگ اقتصادی 
پیشروتر و خط شکن تر بوده اند و پُر بیراه نیست 
که از پتروشیمی اروند به عنوان شاگرد اول این مهم 
نام ببریم. در سرمای غمناک پاییزی تهران گرمای 
مطبوع جاری در غرفــه 41 متعلق به هلدینگ 
خلیج فارس بدنت را نــوازش می کند و به قول 
بچه هایی رسانه حالت را جا می آورد؛ یاد ناخدای 
این کشــتی افتادم که در ســخت ترین طوفانها 
هم مخابره می کرد که ما حالمان خوب اســت.

باور راسخ دارم که مدیران شرکت های اقتصادی 
ارزآور به خزانه و ســرآمدن این مهم سکانداران 
پتروشیمی ها در سنگر سازندگی برای بالندگی 
ایران آبرو، جان و وقت و اعتبار خود را گذاشــته 
اند تــا در کوران جنــگ اقتصــادی از این پیچ 
خطرناک تحمیل شــده توسط قلدران جهانی به 
ســالمت عبور کنیم با این داشــته ها در ذهن و 
سبقه نیم قرن کار مطبوعاتی برای مصاحبه شان 
به حضور یکی از سرداران اقتصادی بروم که لبیک 

را جانانه گفتیم تا شــاید بتوانیم گوشه ای از خدمات ارزشمندشان را نشر دهیم.
در بــدو ورود جنــاب جباری رابط قابل شــرکت بــا اصحاب خبر بــا چهره ای 
خندان و خوشــرو، گرم به اســتقبال مان آمد و به داخل غرفه منسوب به خلیج 
تا ابد فارس که به زیبایی چیدمان شــده بود راهنمایی مان ســاخت. لختی بعد 
مهندس حســن نشــان زاده مدیرعامل پتروشــیمی اروند با 3 همــراه به غرفه 
آمده و در کنارشــان ســخن آغازیدن گرفت.مدیری آبدیده در صنایع پتروشیمی 
کــه با تیمــی کاردان برای انتقال شــرح طرح هــای خود و یارانــش آمده بود.

با مهندس حســن نشان زاده و در گرما گرم صحبتها نقل از انقالب و روزهای اول 
پیروزی  شــد که رشته سخن بدست گرفت و گفت: کمی بیش از 7 سال داشتم 
که انقالب پیروز شــد و کمی بیش از 17 ساله بودم که در خط مقدم جبهه اعالم 
کردند جنگ تمام شد یعنی از روز اول تا روز آخر جنگ آنرا با پوست و گوشت و 
خون خود حس و لمس کردم. گفت من همچون شما و همه همرزمان بی تکلفم 
حضور داشتم برای خدمت، چون اعتقاد داشتم که مام میهن و حفظ اعتقاداتمان 
ارزشــمند اسالمی وطنمان خط قرمز ماست که برای آن جان می دهیم که برای 
سربلندی و استقالل آن جان هم دادیم. در آن روزها ایثار و مددکاری را دالورانی 
خالــص و خاضع مردانــه میانه میدان برایمان تعریفی نو مــی کردند و ما نیز در 

مکتــب آنان آموختیم که برای آزادی و آبــادی ایران مان از هر چه داریم بگذریم 
که این رســم عاشقی به مرز و میهن می باشــد مهندس نشان زاده با تحکم می 
گفت: باید بجنگیم تا پرچم پرافتخار ایران مان را هر چه بلندتر برافراشته سازیم.
این نجیب زاده جنوبی گفت جبهه برای ما مدرســه بود که بی شمار از آن درس 
گرفتیم، پوست انداختیم و آبدیده شدیم تا در هر سنگری شوق خدمت را سرلوحه 
خود قرار دهیم. وی تصریح کرد که در سالهای پایانی دهه 60 پتروشیمی بندر امام 
سوخته و تخریب شده از جنگ هر روز در برابر چشم مان بود و فقط یک فکر داشتیم 
و آن هم برپا کردن دوباره این سازه های نابود شده ملی در جنگ بود. با مشت گره 
کرده در دست می گفت: با وجود شعله های آتش چاه های نوروز خان وبی شمار 
نخل های سر بریده دشت ها ما خواستن پس توانستن برای سازندگی را خواستیم 
صرف کردیم و به همت فصل سازندگی را در محضر دیگر جهادگران شروع ساختیم.
پایان کالم را این گونه جمع بندی کرد که اگر امروزه و بعد از هشــت سال جنگ 
و چهل سال تحریم و تهدید و هزار سنگ اندازی 
توانسته ایم به شــهادت آمار تولیدات به نسبت 
ظرفیت خود در مقام اول کشــور ، دوم منطقه و 
32 جهان قرار گیریم بخاطر آن بوده که با درس 
از روزهای ســخت و تهدیدها برای خود بهترین 
فرصت ها را ســاختیم و با تکیــه بر توان جوانان 
غیور این مرز و بوم ناممکن ها را ممکن ساختیم. 
وی ادامه داد کارنامه ما عملکرد ماســت ولی باور 
داریم این حجم موفقیت ها همه ی پایان کار ما 
نیست و یقین داریم با پتانسیل باالیی که در این 
کشــور قدرتمند وجود داردمی شود از هر خط و 
معبری گذر کرده و به ســرمنزل مقصود رسیم. 
مخلص کالم آنکه آنقدر شرح گفتار و عملکردش 
درخشان بوده که این شرح فعالیت های شیرین 
او جــز طیب خاطر نمــی آفرید. یــا علی مدد.
نشــان زاده مقدم مطرح کرد: پتروشــیمی اروند 

تامین کننده340هزار تن پی وی سی کشور
بزرگ ترین زنجیره کلر در پتروشیمی اروند

نایب رییس هیات مدیره و مدیر عامل شــرکت پتروشــیمی اروند گفت: شرکت 
پتروشــیمی اروند تا ده ســال پیش بزرگ ترین زنجیره کلر را در جهان داشت و 
از آخرین تکنولوژی موجود در جهان در تولید محصوالت خود اســتفاده می کند.
»حســن  نشــان زاده مقدم« نایب رییس هیــات مدیره و مدیر عامل شــرکت 
پتروشــیمی اروند در بازدید از غرفه این شرکت در ششمین نمایشگاه بین المللی 
کیف، کفش، چرم و صنایع وابســته در تهران در خصوص حضور این شــرکت در 
نمایشگاه اظهار داشت: فرصت این نمایشگاه باعث شد که از نزدیک با مشتریان و 
مصرف کنندگان نهایی محصوالتمان تعامل و مذاکره داشته باشیم و مشکالت را 
بشناسیم و وفاداری و رضایتمندی مشتریان و مصرف کنندگان نهایی را قدر بنهیم.
مدیر عامل شــرکت پتروشــیمی اروند در مورد فعالیت این شرکت افزود: شرکت 
پتروشــیمی اروند تا ده ســال پیش بزرگترین زنجیره کلر را در جهان داشت و از 
آخریــن تکنولوژی موجود در جهان در تولید محصوالت خود اســتفاده می کند.
مدیرعامل شــرکت پتروشــیمی اروند در ادامه با بیان اینکه پتروشــیمی اروند 
یکــی از بزرگتریــن هــای زنجیره کلــر در دنیاســت، گفت: ظرفیت ســاالنه 
تولیــدی ایــن شــرکت در مجمــوع 2 میلیون 800 هــزار تن محصــول بوده 
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کــه بخش عمــده آن تامین کننــده کلر مورد نیاز پاالیشــگاه هــای داخلی از 
جمله بندر امام و شــرکت پتروشــیمی کارون و شــرکت خوزســتان می باشد.

مهندس حســن نشــان زاده مقــدم - نایب رییــس هیات مدیــره و مدیر عامل 
شــرکت پتروشــیمی اروند درطی نشســت خبری خود درحاشــیه ششــمین 
نمایشــگاه بیــن المللی کیــف، کفش، چــرم و صنایع وابســته در تهــران با 
بیــان مطلــب فوق گفت: فــروش و عرضه محصــوالت داخلی این شــرکت در 
بــورس و محصــوالت خارجــی از طریــق تجــارت صنعت صــورت می گیرد.
این مدیر جهادی با بیان اینکه پتروشــیمی اروند توانســته کمبودهای محصول 
کاســتیک را در بــازار جبران کند، گفت: کاســتیک یک محصول اســتراتژیک 
در ترکیبــات شــیمیایی اســت که پتروشــیمی ارونــد توانســته 100درصد 
کاســتیک مــورد نیاز بــازار را تامین کند و مانــع از خروج ارز بــرای خرید این 
محصول از رقبای خارجی و صادرات مازاد این محصول در کشــور شــده اســت.

مهندس نشــان زاده با بیان اینکه ظرفیت PVC کشور بالغ بر 740هزار تن است 
که 300 هزار تن از این ظرفیت را شــرکت پتروشیمی اروند تامین می کند، افزود: 
این شــرکت در مجموع ساالنه 2 میلیون 800 هزار تن تولید دارد که از این میان 
340 هزار تن PVC که شامل 300 هزار تن SPVC و 40 هزار تنEPVC است.

به گفته مدیرعامل و عضو هیات مدیره شــرکت پتروشــیمی اروند، مشــکالت 
فــراروی شــرکت مرتفع شــده اســت و تولیــد EPVC شــرکت از 11000 
تــن درســال 1396 بــه 20000 تن در ســال 1397 رســیده کــه در همین 
7 ماهــه اول ســال جاری ما رقــم 11000 تن تولید داشــته و نیــاز صنایعی 
همچون کیف، کفش و چرم کشــور را بخوبی و شایســتگی تامیــن نموده ایم.

این مدیر خوش فکر با اشــاره به اســتاندارهای محصوالت تولیدی شرکت گفت 
: خوشــبختانه اســتاندارد محصوالت شرکت درســطح ممتاز بین المللی است 
و کیفیــت محصوالت تولیدی ما به اذعان مصرف کنندگان با محصوالت مشــابه 
کــره ای و اروپایی برابری می کند بطوری که کیفیــت باال و مرغوب  محصوالت 
شــرکت اروند، مصرف کنندگان ترکیــه را نیز راغب به همــکاری و تامین نیاز 
کارخانه های این کشــور از محصوالت ما کرده اســت به گفتــه این مدیر مدبر 
هرچند در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم های ناجوانمردانه اولویت و استراتژیک 
شــرکت تولید برای تامین نیاز داخل کشــور و مازاد محصول صادر می شود ولی 
حفظ و اســتمرار بازارهای هدف خارجی از برنامه هایی بوده که در ســطح ارشد 
مدیریت می باشــد به آن اهتمام ویژه داشــته ایم بطوری کــه در کنار آن حفظ 
بازار صادراتی مد نظر به بازارهای عراق، ترکیه، افغانســتان و آســیای مرکزی در 
مقام بازارهای هدف شــرکت پتروشــیمی اروند توجه ویژه ای خواهید داشــت.

مدیر عامل پتروشیمی اروند در خصوص تحقق شعار سال مقام معظم رهبری با عنوان 
رونق تولید در شرکت متبوع خود؛ ایجاد اشتغال غیر مستقیم صنایعی همچون کیف، 
کفش، چرم، و صنایع پایین دست از مهم ترین دستاوردهای محصوالت این شرکت 
اعالم کرد و ادامه داد: اروند به عنوان تنها تولیدکننده محصول استراتژیک »ای پی 
وی سی« در کشور توانســته است از خروج ارز در شرایط تحریم جلوگیری کند.

مدیرعامل پتروشــیمی اروند با اشــاره به اهمیت رعایت اســتانداردهای زیست 
محیطی در تولید شــرکت اروند، گفت: رعایت استانداردهای زیست محیطی در 
تولید شــرکت اروند یکی از رئوس مســئولیت های اجتماعی بوده و خوشبختانه 
تمــام فرآیندهــای صــورت پذیرفته شــرکت به ســمت رعایت ایــن امر مهم 
هســتند تا بتوانیم در تولید خود اســتاندارها و شــاخص های زیســت محیطی 
را رعایــت نمــوده و شایســته دریافت تندیس اقتصاد و صنعت ســبز باشــیم.

وی در بخــش پایانی صحبت های خــود با تاکید بر اینکه محصوالت شــرکت 
پتروشیمی اروند با تکنولوژی های مدرن تولید می شود، گفت: رعایت استانداردهای 
زیست محیطی در تولید و مصرف بهینه از انرژی دو شاخص مهم در عرصه تولید 
است که برای سکانداران شرکت پتروشیمی اروند این دو مقوله از اهمیت ویژه ای 
برخوردار هستند که امیدواریم بتوانیم ظرف یکسال آینده با اقدامات موثری که انجام 
می دهیم برای شــرکت مجوز کامل غیرآالینده گی  و صنعت سبز حاصل سازیم.

نفــت،  آلومینیــوم،  نیــروگاه،  الفیــن،  واحدهــای  اســت  ذکــر  شــایان 

ســیمان ، شــوینده هــا و خیــل بزرگــی از محصــوالت متنــوع و متعــدد 
از دیگــر مصــرف کننــدگان محصــوالت پتروشــیمی ارونــد مــی باشــند.

نشان زاده مقدم در مورد محصوالت تولیدی این شرکت گفت که در مجموع ساالنه 2 
میلیون 800 هزار تن انواع محصول تولید دارد که از این میان می توان به 340 هزار 
تن پی وی سی اشاره کرد که شامل 300 هزار تن اس پی وی سی)SPVC(  و 40 
هزار تن ای پی وی سی )EPVC( است. از دیگر محصوالت این شرکت 660 هزار تن 
کاستیک در سال، 585هزار تن کلر، 890 هزار تن اتیلن دی کلراید )EDC( می باشد.
مدیر عامل پتروشیمی اروند با اشاره به راه اندازی مجتمع ای پی وی سی در شرایط 
تحریم با توان داخلی افزود: مشکالت فراروی شرکت مرتفع شده است و تولید ای پی 
وی سی شرکت از 11000 تن درسال 1396 به 20000 تن در سال 1397 رسید 
که تحویل صنایع پایین دســت شده است و در هماهنگی با سندیکاهای مختلف 
نقشه راه خود را مشخص کرده ایم و در همین 7 ماهه اول سال توانسته ایم 11000 
تن تولید داشته باشیم و نیاز صنایعی همچون کیف، کفش و چرم را تامین کنیم.

نفــت،  آلومینیــوم،  نیــروگاه،  الفیــن،  واحدهــای  اســت  ذکــر  شــایان 
ســیمان ، شــوینده هــا و خیــل بزرگــی از محصــوالت متنــوع و متعــدد 
از دیگــر مصــرف کننــدگان محصــوالت پتروشــیمی ارونــد مــی باشــند.

پتروشیمي اروند در یك نگاه
 شرکت پتروشیمي اروند در راستاي توسعه صنعتي کشور و نیز تامین مواد اولیه 
صنایع شیمیایي و پایین دستي در بازارهاي داخلي و صادراتي احداث شده است.

این شرکت شامل واحدهاي Salt Washing ، کلر آلکالي )CA( ، اتیلن دي کلراید 
و وینیل کلراید مونومر )EDC/VCM( ، پي وي ســي سوسپانیون و امولسیون 
 )ASU( شامل واحد تفکیک هوا )CF( و واحد سرویسهاي جانبي )SPVC/EPVC(
در زمیني به وسعت 108 هکتار در سایت 3 منطقه ویژه اقتصادي بندر امام قرار دارد.

قرارداد مهندسي تفصیلي و خرید مجتمع پتروشیمي اروند در تاریخ 1382/08/19 
با کنسرسیومي متشکل از شــرکت آلماني UHDE و شرکت مهندسین مشاور 

سازه منعقد گردید.
راه اندازي  ) Train ) 1 کارخانه کلر آلکالي و نیز  واحد کلریناسیون مستقیم در 
سال 1389 صورت گرفت و در سال بعد سایر واحدها شامل ) Train ) 2 کلر آلکالي، 
اکسي کلریناسیون، مونومروینیل کلراید و واحدهاي پلیمري )S & E( بدون حضور 
کارشناسان خارجي و با تکیه به دانش فني کارکنان متخصص مجتمع راه اندازي گردید.
شــرکت پتروشــیمي اروند یکي از بزرگترین تولید کنندگان زنجیره PVC  در 
منطقه خاورمیانه مي باشــد و باالترین ظرفیت تولید کاســتیک در کشور، تولید 
کننــده انحصــاري گرید هــاي EPVC  و نیز توانایي تولیــد گرید هاي خاص 
SPVC شــامل Medical Grades از ویژگیهــاي خــاص آن مــي باشــد.

چشم انداز :
ســودآورترین تولیدکننــده زنجیــره PVC در خاورمیانــه تــا ســال 1400 .

اهداف استراتژیك:
* افزایش ســودآوري * دستیابي به ظرفیت اسمي تولید * دستیابي به سازمان 
یادگیرنده و دانشي * افزایش رضایتمندي ذینفعان * تولید با رویکرد توسعه پایدار 

و صیانت از محیط زیست
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کوثر با چشم انداز جدید به دنبال ساختن آینده است

آیین تكریم و معارفه مدیر عامل موسسه اعتباري کوثر وابسته به بانك سپه برگزار شد
آئین تکریم و معارفه مدیر عامل موسسه اعتباری کوثر وابسته به بانک سپه با حضور اعضاء 
هیئت مدیره، هیئت عامل، مدیران شعب استان ها، اعضاء هیئت مدیره پست بانک ایران و 

مدیران ارشد نیروهای مسلح برگزار شد.
جــواد فهیمی پور سرپرســت موسســه در آغاز این مراســم ضمن تبریــک هفته دفاع 
مقدس و گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدای هشــت ســال دفاع مقدس اظهار داشت: با 
توجه به بانک محور بودن اقتصاد کشــور رســالت ســنگینی برعهده نظام بانکی کشــور 
بــوده و در این مســیر فعــاالن صنعت بانکــداری باید بــا برنامه ریــزی صحیح، حفظ 
وحــدت و یکپارچگــی و ارزش آفرینی برای اعتــالی نظام اقتصادی کشــور گام بردارند.
وی بــا قدردانی از همکاری مدیران و کارکنان در طول فعالیت خود در موسســه و تبریک 
انتصــاب اعضاء هیئت مدیــره و مدیرعامل جدیــد کوثر گفت: از همه همــکاران گرامی 
می خواهــم همانطور که بنــده را در این مســئولیت خطیر همراهی کردنــد از این پس 
مدیــر عامل جدیــد را یاری کنند تا موسســه کوثر بتواند همگام با تغییــرات پیش رو به 
موفقیت های هرچه بیشــتر و به جایگاهی واالتر دســت یابد. بنده برای مدیر عامل جدید 
که مســئولیت بسیار مهم و در واقع ســختی را برعهده گرفته اند، آرزوی موفقیت می کنم.

* کوثر ره صدساله را ده ساله طی می کند
دکتر غالمحســین صباغی مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره جدید موسســه اعتباری 
کوثر وابســته به بانک سپه برگزاری این مراســم را بهانه ای برای پاسداشت از تالش های 
دکتر عیســی رضایی به عنوان موسس و جواد فهیمی پور سرپرست سابق موسسه دانست 
و ابراز امیدواری کرد که با توکل به خداوند متعال و اســتفاده از ظرفیت های این بانک، از 
جمله ســرمایه انسانی جوان و توانمند، ماموریت  واگذار شده را به نحو شایسته انجام دهد.

صباغی در ادامه ضمن اولویت دادن به ارایه خدمات متنوع به جامعه هدف و ارزش آفرینی برای 
مشتریان؛ »انجام ماموریت پیوستن بانک های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه« را تسهیل 
در تحقق زودهنگام آرمان و چشم انداز کوثر در جهت ارایه خدمات بانکی به جامعه حداکثری 
اعالم کرد و گفت: کوثر با پیوستن به بانک سپه عمال ره صد ساله را طی یک دهه می پیماید.

 مدیر عامل موسسه اعتباری کوثر تصریح کرد: رویکرد کنونی نظام بانکی و به تبع آن اولویت اینجانب؛ 
شفافیت صورت های مالی، کاهش دارایی های منجمد و هزینه های عملیاتی و خدمات بانکداری 
الکترونیک با جهت دهی به بانکداری دیجیتال و تامین مالی کسب و کارهای نوین می باشد.  

* کوثر باید به دنبال فرصت سازی باشد
دکتر عیســی رضایی موســس و پیشکســوت موسســه اعتباری کوثر وابســته به بانک 

ســپه با اشــاره به و فراز و نشیب های فرآیند شــکل گیری کوثر گفت: در شرایط کنونی 
کوثر باید به دنبال فرصت ســازی باشــد و در تحقق اهداف طرح ملی ادغام تالش نماید.
وی افزود: باید قدر فرصت ها را دانست و با برنامه ریزی  و بهره گیری از امکانات و ظرفیت 

ها در مسیر پیش روی حرکت کرد.
دکتر رضایی اظهارداشت: مسیر ادغام در حال پیشرفت است و نیروهای جوان، متعهد و متخصص 
موسسه کوثر به عنوان یک ظرفیت بالقوه در ساختار جدید بانک سپه می توانند نقش آفرین باشند.

* تحول سازمانی در کوثر به خوبی صورت پذیرفته است
دکتر عیسی کاظم نژاد رئیس هیئت مدیره موسسه اعتباری کوثر وابسته به بانک سپه ضمن 
تشکر از مدیران و همکاران این موسسه در ادوار مختلف گفت: موسسه اعتباری کوثر را همانند 
یک نهال می دانم که بذر آن به صورت صحیح در یک بستر مناسب کاشته شده است و در 
حال حاضر به یک درخت تنومند تبدیل شــده و میوه های آن کارکنان موسسه می باشند.
وی با اشاره به عملکرد جواد فهیمی پور وی را مدیری اخالق گرا معرفی کرد و افزود: امیدوارم 
با مدیریت جدید بسترهای الزم جهت شناسایی کانال های درآمدی بیشتر برای بانک و ارائه 

خدمات بهتر به مشتریان فراهم گردد.
وی تصریح کرد: الزمه تحول سازمانی تلفیق نیروی انسانی متخصص با تکنولوژی روز است 

که این امر در موسسه کوثر به خوبی صورت پذیرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به الگوی هزینه و درآمد شعب خواستار تالش 
و حرکت پویایی مدیران و کارکنان موسســه کوثر در راستای مدیریت هزینه و درآمد شد.
رئیس هیئت مدیره موسسه اعتباری کوثر با تاکید بر ضرورت تنوع ارایه خدمات به مشتریان 
اظهارداشت: موسسه کوثر در مسیر پویایی سازمانی باید نسبت به تسهیل فرآیند ارایه خدمات 

و محصوالت و ارزش آفرینی برای مشتریان اقدام نماید.
 کاظم نژاد با اشــاره به مدل عملیاتی طرح ادغام گفت: فرآیندهــای اجرایی طرح ادغام با 
محوریت بانک ســپه در حال انجام اســت و مسیر ترسیم شده را گام به گام طی می نماید.
وی در پایــان بــرای دکتر غالمحســین صباغــی مدیرعامــل جدید موسســه اعتباری 
کوثــر وابســته بــه بانــک ســپه در انجــام ماموریــت  محولــه آرزوی توفیــق نمود.
در پایان این مراســم با حضور اعضاء هیئت مدیره موسسه کوثر از تالش های دکتر عیسی 
رضایی به عنوان موسس، جواد فهیمی پور سرپرست سابق موسسه و مجید عبدی دبیر سابق 

هیئت مدیره تقدیر گردید.
 گفتنی است، مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر از طریق سامانه آموزش 
مجازی آنالین کوثر به صورت ویدئو کنفرانس در ســطح ستاد استان ها پخش شده است.

بیســت و پنجمین هم اندیشی سراســری معاونین و مدیران موسسه اعتباری کوثر وابسته 
بــه بانک ســپه با حضور دکتر غالمحســین صباغی مدیرعامل، معاونیــن و مدیران حوزه 
مرکزی و مدیران شــعب استان ها با محوریت تبیین برنامه های عملیاتی ادغام برگزار شد.

دکتــر صباغــی مدیرعامل موسســه اعتبــاری کوثر وابســته بــه بانک ســپه در جمع 
بنــدی هم اندیشــی یکروزه معاونیــن و مدیران اظهارداشــت: ماهیت برگــزاری این هم 
اندیشــی ارایه برنامه عملیاتی متناســب با شــرایط جدیــد بانک و تغییر در نگاه اســت.

وی در ادامــه الزمــه پویایــی ســازمانی را عبــور از دلبســتگی هــای موجود دانســت 
و افــزود: ســازمان هــای پیشــرو در تبییــن برنامــه هــای اجرایــی بــه شــدت به 
دنبــال عبــور از تعلــق هــا و محدودیــت هــای درون و بــرون ســازمانی هســتند.

صباغی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به بانک محور بودن نظام اقتصادی کشور 
تصریــح کرد: بنگاه هــای اقتصادی و به تبع آنها بانک ها باید بــا مدیریت منابع و مصارف 

بتوانند از محل درآمدهای خود به مشــتریان ارایه خدمات نماید. در این راستا برای دست 
یابی بــه اهداف مورد نظر و ایفاي نقــش موثرتر در نظام اقتصادی چابک ســازی، اصالح 
ســاختارها و روان سازی عملیات بانکی را در اولویت فعالیت های سال جاری قرار داده ایم.
مدیر عامل موسســه اعتباری کوثر پیاده سازی اســتانداردهای ابالغی در امور مالی را جزو 
اصول کار بانکی و مالی دانســت و گفت: باالترین پتانسیل بانک نیروی انسانی متخصص ، 
جوان و دلبســته به سازمان اســت و امیدواریم با تکیه بر این سرمایه اصلی و بهره گیری از 
تمام ظرفیت های داخلی ، طرح های تحول بانک با موفقیت اجرا شده و شرایط بهبود یابد.
وی در پایان خواستار حفظ و تقویت ظرفیت های موجود برای نقش آفرینی کوثر در اقتصاد 
کشور  شد  و تاکید کرد: چشم انداز جدید ساختن آینده ای درخشان برای بانک است. در این 
مسیر باید ضمن رعایت چارچوب های قانونی و سازمانی، دو اصل ریسک و سودآوری را در امور 
محوله و مسئولیت های خود با همت و اراده مضاعف بکار بندیم و آینده را برابر آرزوهایمان بسازیم.
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شیشه همدان بر بال سیمرغ
پیشرو در بسته بندی سالمت محور با مدیریتی فهیم

ش
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ص

این جناب مهندس فخیم هاشــمی را باید جانانه باور داشــت و به پاس خدمات ارزنده اش 
قطار قطار فرش دیبا گستراند. مدیری که در صنعت بسته بندی فراز و فرودها را با گوشت 
و پوست خود حس کرده و آنچنان به حاصل کارش اعتماد داشته و عشق ورزیده که امروز 
آنانکه از شیشه در صنعت دل بریده بودند نیز لبیک گویان به سوی دکترین وی در استفاده 
از بطری های شیشــه ای در بســته ای کشیده شــده اند. به یاد دارم در مقاله ای که سالها 
پیش پیرامون عوض شــدن صنعت بسته بندی نوشابه از شیشه به پالستیک نگاشته بودم 
آنان که از فواید شیشــه بی خبر بودند به نقد غیر منصفانه حتــی تا گله در نزد وزیر وقت 
آمدند با تهدید و اگر نبود لطف چند نماینده مجلس چه ها که بر سرمان می آمد ... بگذریم.

بحمداله که امروز یافته های علمی هم ثابت کرده که راه ســالمت مردم و ســالمت محیط 
زیســت در اهتمام به بسته بندی شیشــه و بازیافت آن بجای پالستیک است به ذینفعان 
در مجمع. گزارش حســابهای دقیق و شفاف و تحسین برانگیز ارائه شد که نشان از آن می 
داشــت در راس الخیمه ی کار مدیری کاردان با تیم مدیریتی یکدســت جلوس کرده اند. 
شایان ذکر است شرکت شیشه همدان یکی از بزرگترین شرکت های فعال در این صنعت به شمار 
رفته که در حال حاضر سهم بیش از 20 درصد تولیدات داخل را به خود اختصاص داده است.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شیشه همدان)سهامی عام( مورخ 1398/07/21 در محل 
خیابان ولیعصر تشکیل گردید.  در این مجمع که با حضور70/27 درصد از سهامداران حقیقی و 

حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس 
و اوراق بهادار، حســابرس و بــازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاست مجمع برعهده آقای  محمد ضرابیه 
بود، که جنابان بهنام شالچي شبستري و علي اکبر 
شرف الدیني در مقام نظار اول و دوم و آقای محمد 
تقي طهرانچي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمع 
مربوط به اهم فعالیتهــای صورت پذیرفته در طی 
سال مالی منتهی به 1398/03/31 و پس از استماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی 
و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم سود 
300 ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

مهندس فخیم هاشمی در فرازی از گزارش جامع خود به مجمع نشینان به تشریح اهم فعالیت 
ها و دستاوردهای مجموعه در سال مالی مورد گزارش پرداخت و تصریح کرد تولیدات شرکت 
شیشه همدان در حال حاضر عبارتند از انواع بطری آبلیمو، شربت، گالب، الکل، عرقیات و روغن 
مایع )در حجم های مختلف( و شیشه های نوشابه، شیر، شیشه های سس، مرباجات، خیارشور 
و رب گوجه فرنگی )در حجم های مختلف( و بسیاری از شیشه های اختصاصی برابر سفارش 
مشتریان که این تنوع و کیفیت برتر محصوالت در کنار بستر و زمینه هایی که برای توسعه 
فعالیت ها مد نظر بوده است باعث گردیده است در یک شیب مناسب  ، سود مجموعه رشد نماید .

مدیر عامل موفق شیشــه همدان در ادامه با اعالم این نکته که شرکت در حال حاضر دارای 
دو کوره جمعا با ظرفیت اسمی 75.000 تن بوده و ضمن برخورداری از امتیاز بهره برداری از 
معادن سیلیس، دارای واحد خردایش و آرایش برای تولید پودر سیلیس )یکی از مواد اولیه مورد 
نیاز برای تولید انواع شیشه( می باشد اضافه کرد همچنین به منظور تأمین بخشی از لوازم بسته 
بندی )کالهک و سینی( و ساخت قالب های ظروف شیشه ای به ترتیب شرکت های ارمغان 
نگین آریا و تولیدی و خدماتی همکار شیشه غرب را تأسیس و مورد بهره برداری قرار داده است.

 مهنــدس فخیم هاشــمی همچنین با اعالم ایــن نکته که  طرح توســعه احداث واحد 3 
با ظرفیت ســاالنه 93.000 تن تولید انواع ظروف شیشــه ای بطری و جار ســبک و نیمه 
ســبک برای صنایع مواد غذایی و نوشابه سازی و انواع شیشــه های دارویی در دست اجرا 
میباشــد که پیش بینی می شــود از ابتدای فروردین 1399 به بهره برداری برســداظهار 
امیــدواری کرد با حمایت دســت اندرکاران و بهبود شــرایط اقتصادی و فضای سیاســی 
شــاهد آن باشــیم که پیشــرفت و توسعه در همه شــئون شــامل ایران عزیزمان گردد .

پیرامون شیشه همدان و سکانداری جناب خسرو فخیم هاشمی در آن باید اذعان داشت هرچند 
افزایش و نوسانات نرخ ارز موجب افزایش نرخ مواد اولیه به خصوص کربنات سدیم از یک سو  و 
همچنین باالرفتن بودجه مد نظر در جهت واردات تجهیزات و ماشین آالت طرح توسعه گردیده 
است  اما به یمن وجود مدیریتی بی همتا و کاربلد که از موسپیدان ورو سفیدان صنعت کشورمان 
میباشد شرکت شیشه همدان توانسته است با مدیریت هزینه ها و باالبردن بهره وری و بهینه 
سازی امور نقشی خوش در تعالی اقتصاد ، سالمت و پیشرفت میهن عزیزمان داشته باشد .

قابل ذکر آنکه با توجه به افزایش قیمت ارز و گران شــدن ورق و قوطی، اکثریت شرکتهای 
صادرات محور برای بســته بندی به شیشه روی آوردند و همین اتفاق بهترین فرصت برای 
صنعت کشــور بوده اســت تا در روزهای ســخت جنگ اقتصادی ، از دل تهدیدها فرصت 
بســازد  وبرای بســط نام نامی ایران در بازارهای جهانی جایگاهی ممتاز داشــته باشــند.

نكات مهم گزارش هیات مدیره به مجمع شیشه همدان
علت افزایش تولیدات در سال 98 ، تعمیرات سرد کوره 2 می باشد.

اجرای تعمیرات ســرد کــوره 1، پس از راه انــدازی کوره واحد 3 صــورت خواهد گرفت.
عمر مفید کوره ها با تکنولوژی های جدید حدود 10 ســال است که شرکت شیشه همدان 
توانسته با همت کارکنان خود حدود 16 سال از کوره 1 استفاده کند. با توجه به این که این 
کوره تماما مستهلک شده است محصوالت تولیدی آن بهای تمام شده ای کمتر از محصوالت 
واحد 2 دارند. چون که هزینه بابت اســتهالک در بهای تمام شــده آن ها لحاظ نمی شود.
کــوره واحد 3 تا پایان ســال مالی جاری منتهــی به خرداد 99 به بهره برداری می رســد.
کوره واحد 1 با ظرفیت عملی 45000 تن تا یک دوره دیگر به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
علــت بــه تاخیــر افتادن طــرح کــوره 3 ماشــین آالت و تجهیزات اســت کــه هزینه 
برخــی از آن ها برای شــرکت های ســازنده واریز شــده و در حال ســاخت می باشــد.

تامین آجرهای اروپایی که باعث افزایش عمر مفید کوره به حدود 16 ســال می شوند پیش 
از تحریم ها انجام شــده اســت. به این صورت که 
پول برای شــرکت تامین کننده واریز شــده است.
15 درصد پروژه اداری تجاری رویال کیش متعلق به 
شرکت شیشه همدان است که شرکت قصد فروش 
آن را دارد. کوره واحد 3 به تولید شیشه های سبک 
خواهد پرداخت که حاشــیه ســود بیشتری دارد.
ســال دیگر پس از راه اندازی طرح واحد 3 افزایش 
ســرمایه از محل ســود انباشــته خواهند داشت.
در خصــوص کمبــود کربنات ســدیم طرحی راه 
اندازی شده است که به تامین این ماده اولیه خواهد 
پرداخــت و اگر این بــه 100  درصد ظرفیت بهره 
برداری خود برسد نه تنها نیاز داخل را رفع می کند 
بلکه الباقی آن صادر خواهد شــد. کربنات سدیم و 
شیشــه تا حدودی می توانند جایگزین هم باشند. یعنی به نسبتی که شیشه خرده بیشتر 
مصرف شــود می توان از کربنات سدیم کمتری استفاده کرد. این امر باعث شده بود که در 
زمان کمبود کربنات ســدیم در اواخر ســال 97 رقابت در تامین خرده شیشه بیشتر شود.

پیام هیأت مدیره
شــرکت شیشه همدان (سهامی عام) به عنوان یک بنگاه اقتصادی و در راستای منافع ملی 
و با بهره گیری از دانش روز و نیروهای متعهد ومتخصص بعنوان یک شــرکت پیشــرو در 
تولید شیشــه بســته بندی مواد غذایی و نوشابه سازی ســعی دارد با حفظ کرامت انسانی 
به عنوان بزرگترین ســرمایه، توجه بــه کیفیت و به کارگیری روشــهای جدید و تکیه بر 
اصول مشــتری مداری و کســب رضایت ذینفعــان، مأموریت خــود را در جهت حرکت 
به ســمت تعالی سازمانی و رشد و شکوفائی اقتصاد کشــور به نحو احسن به انجام رساند.

جایگاه شرکت در صنعت
شــرکت در صنعت تولید انواع ظروف شیشــه ای بطری و جار برای بسته بندی محصوالت 
صنایــع مواد غذایی و نوشــابه ســازی فعالیت میکند. بــه دلیل عدم حضور بســیاری از 
شــرکت های فعال این صنعت در بورس اوراق بهادار، اطالعات شــرکت های یاد شــده در 
دســترس و قابل اتکا نمی باشــد. لیکن بر مبنای تحقیقات بازار، شرکت در بین شرکتهای 
فعــال در این صنعت با حجم فروش معادل مبلغ 1/713 میلیــارد ریال، یکی از بزرگترین 
شــرکت های فعال در صنعت مذکور به شــمار رفته و در حال حاضــر بیش از 20 درصد 
تولیــدات داخلــی را به خود اختصاص داده، همچنین مجهز به ماشــین آالت پیشــرفته 
جهت تولید ظروف شیشــه بســته بندی صنایع مواد غذایی و نوشــابه ســازی می باشد.

اهم برنامه ها وچشم انداز شرکت برای سال مالی آتی :
1- ادامه عملیات اجرایی طرح توسعه واحد )3( کارخانه .

2- مطالعــه و برنامــه ریزی جهــت ارتقاء تکنولــوژی تجهیزات و ما شــین آالت موجود 
، افزایــش بهــره وری و تــوان ظرفیــت تولیــد و ارتقــاء کیفیت محصــوالت تولیدی
3-  ورود بــه تابلو اصلی بازار اول بــورس اوراق بهادار و تثبیت موقعیت خود در آن جایگاه

4- تالش جهت دستیابی کامل به اهداف پیش بینی شده
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طرح توسعه برای افزایش ظرفیت 
افزایش سرمایه صد درصدی شرکت آهن و فوالد ارفع مصوب مجمع گرفت

در این مجمع که با حضوربیش از 92 درصدی ســهامداران برگزارگردید افزایش 
سرمایه 6000میلیاردی در جهت افزایش ظرفیت تولید مجموعه از محل مطالبات 
و آورده نقدی ســهامداران در دو مرحله مورد تصویب مجمع نشینان قرار گرفت 
. مهندس خیاط مدیر مدبر شــرکت در فرازی از گزارش خود با اعالم اینکه این 
افزایش ســرمایه هم نقدینگی مورد نیاز را برای پیشــبرد و اجرایی کردن برنامه 
هایمان فراهم میســازد از پیشی گرفتن عملکرد و دســتاوردهای آهن و فوالد 
نســبت به پیش بینی هــا در تولید و فروش داخلی صادراتــی خبر داد و اظهار 
امیدواری کرد در سایه تمهیدات اندیشیده شده و برنامه های مدون این مجموعه 
بتوانــد بیش از بیش برای ذینفعان خود ســود و ارزش آفرینی حاصل ســازد .

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان ســهام شــرکت آهن و فوالد ارفع)ســهامی 
عام( مورخ 1398/07/08 در محل مجموعه فرهنگي ورزشــي وزارت کار و امور 
اجتماعي ، سالن تالش  تشکیل گردید. در این مجمع که با حضور 92/35 درصد 
از ســهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و 
اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای 

مرتضــي علي اکبري بود که جنابان احمد ایماني و 
غالمرضــا عظیم نژاد درمقام نظار اول و دوم و آقای 
علیرضا خیاط به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.

در ادامه و با قرائت گــزارش توجیهی هیات مدیره 
مبنی بر لزوم افزایش ســرمایه توســط مدیرعامل 
محترم و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی مجمع نشــینان با طنین صلــوات خود به 
تصویب افزایش ســرمایه شرکت رای مثبت دادند.

مهندس علیرضا خیــاط مدیرعامل موفق مجموعه 
در ابتدای گــزارش خود ضمن تشــریح تاریخچه 
و اهم دســتاوردهای شــرکت آهن و فــوالد ارفع 
اظهارداشــت : ایــن شــرکت  در طول ســالهای 

فعالیت خویش تا به حال ده بار افزایش ســرمایه داشــته کــه عموم آنها برای 
تامیــن نقدینگی مورد نیاز و اجرای طرح های توســعه ای به کار رفته اســت.

مدیرشــناخته شده و رزومه دار صنعت کشور در ادامه با اعالم اینکه در سه سال 
اخیر مجموعه با یک شــیب مناسب در سودآوری و ارزش آفرینی توانسته است 
برای ذینفعان خود درخشــان عمل کند اضافه کرد با این افزایش سرمایه عالوه 
بر افزایش 25 درصدی ظرفیت تولیدی  کارخانه خواهیم توانست سهم بیشتری 
از بازارهــا درداخل و خــارج را به مجموعه آهن وفوالد ارفــع اختصاص دهیم.

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت در ادامه با اینکه در سایه تالش مجدانه ارکان 
اجرایی ودرایت مدیران ارشــد مجموعه طی شش ماه اول سال مالی در جریان با 
گذر از پیش بینی ها در تولید ، فروش داخلی و صادراتی توانسته ایم موفق ترعمل 
کنیم افزود در شــرایط تحریم یکی از مشکالت اساسی صنعت کشور تامین مواد 
اولیه می باشــد که مفتخرم اعالم دارم در حالی که شرکت های هم گروه مان با 
کاهش تولید و توقف متعدد خطوط خود به خاطر عدم تامین مواد اولیه روبرو بوده 
اند ما توانستیم با سیاست و تدابیراندیشته شده ضمن چاره جویی برای این مشکل 
مهم،  جلوتر از پیش بینی ها برای سهامداران خود سود و عایدی حاصل سازیم. 
مدیر خوش فکر شرکت در ادامه با اینکه شرکت هم اکنون نیز با بیش از ظرفیت 
اسمی خود کار می کند اضافه کرد با این افزایش سرمایه که زمینه ساز » افزایش 
سرمایه احیای مستقیم « و » افزایش سرمایه واحد فوالد سازی « خواهد گردید 

مطمئنیم در دوره بازگشــت ســرمایه  پیش بینی شــده عالوه بر اینکه سرمایه 
صورت پذیرفته بازگردانده خواهد شــد . وی اضافه کرد با اجرایی شدن این طرح 
توســعه بیش از بیش مجموعه آهن و فوالد ارفع در پیشــرفت روزافزون میهن 
اسالمی و اعتالی جایگاه ایران در منطقه و جهان نقشی در خود ایفا خواهد نمود .
به گفته مهندس خیاط دوره بازگشــت سرمایه این افزایش سرمایه سی و نه ماه، 
ســه سال و سه ماه ، می باشد که با در نظر گرفتن تصویب آن در این مجمع ما 
شــاهد جهشی قابل توجه در ســالهای آتی در میزان ارزشمندی قیمت سهام و 

سودآوری سهم خواهیم بود .
مدیــر توانمند مجموعــه در بخش پایانی گزارش خود با بیــان اینکه همواره به 
ارتقاء کیفیت و بهره وری در مجموعه اهتمام و توجه جدی داشــته ایم تصریح 
نمود در دوران تحریم و شــرایط ســخت جنگ اقتصادی ایــن موهبت افزایش 
ســرمایه برای ارفع یک فرصت خواهد بود  چرا که در اتمســفر جاری تهدیدها 
و تنگناهای تابع آن شــرکت خواهد توانســت با خرید تجهیزات و مواد اولیه و 
تهیه و تامین قطعات مورد نیاز در حداقل زمان و با مدیریت بهتر هزینه ها برای 
تمامی ســهامداران و ذینفعان خود به طور خاص 
و بــرای کلیه مردم ایــران زمین به طور عام بیش 
از پیش پیشــرفت و توســعه را به ارمغان بیاورد .
از نــکات خواندنی قابل ذکر مجمــع می توان به 
پاسخگویی به ســواالت و ابهامات مجمع نشینان 
توســط استاد علی اکبری و جناب مهندس خیاط  
که هردو از ستون ها و بزرگان متعهد و متخصص 
بازار سرمایه می باشند اشــاره داشت که صداقت 
و تبحر نامبردگان در ارائه پاســخ های مســتند و 
مســتدل  مورد اســتقبال و تقدیر مجمع نشینان 
قرار گرفت. شــایان ذکر اســت در پایان مجمع و 
با رای اکثریت این افزایش ســرمایه صد درصدی 
در دو مرحلــه مصــوب مجمع گرفت که مرحلــه اول آن اجرایی و زمان و نحوه 
اجرای مرحله دوم  آن در اختیار مدیرعامل و هیات مدیره شرکت قرار داده شد.
اجــازه می خواهیم در پایان از حرمت گذاری و حرمت نهی جناب علی اکبری و 
مهندس خیاط در حق اصحاب جراید و مساعدت و یاری جناب ولی زاده مدیریت 
فرهیخته روابط عمومی که ما را در تهیه و تنظیم گزارش یاری رســاندند نهایت 

قدردانی و تشکر را داشته باشیم.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت آهن و فوالد ارفع)سهامي عام(
در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب ســال 1347

1- گزارش توجیهی مورخ 1398/04/22 هیات مدیره شرکت آهن و فوالد ارفع 
)ســهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه آن شــرکت از مبلغ 6/000 میلیارد 
ریال به مبلغ 12/000 میلیارد ریال مشــتمل بر صورت های سود و زیان فرضی 
ســنوات آتی و صورت جریان وجوه نقد فرضی تنزیل شــده سنوات آتی و سایر 
اطالعات همراه که پیوســت می باشد، طبق اســتاندارد حسابرسی »رسیدگی  
به اطالعات مالی آتی« مورد بررســی این موسســه قرار گرفته است. مسئولیت 
گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.
2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصالحیه قانون تجارت و با هدف توجیه 
افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی تهیه 
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شده است. این گزارش توجیهی بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی 
درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوما 
به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این گزارش 
توجیهی ممکن است برای هدف هایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.

3- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مبانی و مفروضات 
موضوع بند 1- 12 گزارش توجیهی ، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است 
که متقاعد شــود مفروضات مزبور، مبنایي معقول بــراي تهیه گزارش توجیهي 
فراهم نمي کند. به عالوه، به نظر این موسسه گزارش توجیهی یاد شده براساس 
مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

4- هدف از افزایش سرمایه مورد بحث، افزایش ظرفیت اسمی واحدهای »احیای 
مستقیم« و »فوالد ســازی« عنوان گردیده 
که در راســتای تامین تجهیــزات و قطعات 
ماشــین آالت مربوط )بــه ارزش حدود 47 
میلیون یورو - به شرح مندرجات بند 11-1 
گــزارش توجیهی(، ریســک هــای مندرج 
در بنــد 14 گزارش توجیهی مطرح اســت.

5- همچنیــن به شــرح مندرجــات جدول 
شــماره 30 )بنــد 13 گــزارش توجیهی(، 
نرخ بــازده موردانتظار جهــت تنزیل جریان 
 CAPM وجه نقــد، با اســتفاده از مــدل
معــادل 20/8 درصــد در نظر گرفته شــده 

کــه بنابر مولفه های نرخ ســپرده گذاری بدون ریســک اوراق دولتی به میزان 
18 درصــد ، بتــا 0/6 و نرخ بــازده بازار 22 درصد محاســبه گردیده اســت.
6- کســب موافقت ســازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش ســرمایه شــرکت 
آهــن و فوالد ارفع)ســهامی عام( در راســتای قطعیت این امر ضروری اســت.

7- حتــي اگــر رویدادهــاي پیــش بینــي شــده طبــق مفروضــات ذهني 
توصیــف شــده در بــاال رخ دهــد، نتایــج واقعي احتمــاال متفــاوت با پیش 
بینــي ها خواهد بــود. زیــرا رویدادهاي پیش بیني شــده اغلب بــه گونه اي 
مــورد انتظار رخ نمــي دهد وتفاوتهــاي حاصل مــي تواند با اهمیت باشــد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هــدف شــرکت آهــن و فــوالد ارفــع )ســهامی عــام( از افزایش ســرمایه 
موضــوع ایــن گزارش، اجرای طرح های توســعه ای به شــرح زیر می باشــد:

1- افزایش ظرفیت اســمی واحد احیا مستقیم از 800/000 تن به 1/200/000 
تن در سال،

2- افزایش ظرفیت اسمی واحد فوالد سازی از 800/000 تن به 1/000/000 تن در سال.
شرکت آهن و فوالد ارفع )سهامی عام( دارای دو واحد مجزای تولید آهن اسفنجی 
و شمش فوالدی در سایت واقع در اردکان یزد می باشد. ظرفیت اسمی هر یک از 
این واحدها، تولید 800/000 تن محصول در سال می باشد که در دو سال اخیر، 
تولید انجام شده شرکت بیش از ظرفیت اسمی آن بوده است. ظرفیت واحد احیا 
مســتقیم به تنهایی پاسخگوی نیاز واحد فوالد شرکت د ظرفیت موجود نبوده و 

لذا شرکت برای تامین آهن اسفنجی مورد نیاز اقدام به خرید از بازار داخلی می 
نماید که هزینه آن در مقایســه با بهای تولید شرکت قابل مقایسه می باشد. به 
همین دلیل شــرکت آهن و فوالد ارفع )سهامی عام( تصمیم به افزایش ظرفیت 
تولید آهن اســفنجی به مقدار 1/2 میلیون تن و افزایش ظرفیت تولید شــمش 
تا یک میلیون تن در ســال با اســتفاده از امکانات زیربنایــی موجود و از طریق 
ایجاد تغییرات الزم در خطوط تولید و با اســتفاده از شــرکت های متخصص در 
این امور گرفته اســت. در این راستا شــرکت آهن و فوالد ارفع )سهامی عام( در 
نظر دارد ســرمایه خود را از مبلغ 6/000/000 میلیــون ریال به 12/000/000 
میلیــون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی ســهامداران به منظور جلوگیری 
از خروج نقدینگی ناشــی از اجرای طرح های توســعه ای مذکور، افزایش دهد.
سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تامین آن
مبلغ کل ســرمایه گذاری مــورد نیاز جهت 
اجرای برنامه های یاد شده فوق 7/856/065 

میلیون ریال می باشد.
از مجموع منابع نقدی ذکر شده، 6/000/000 
میلیــون ریال آن از محــل مطالبات و آورده 
نقدی سهامداران )معادل 100 درصد سرمایه 
فعلی( و 1/856/065 میلیون ریال آن )مبلغ 
1/503/343 میلیون ریال بابت تامین سرمایه 
در گردش و مبلغ 352/723 میلیون ریال بابت 
تامین باقی هزینه های ثابت و هزینه مطالبات 
امکان سنجی طرح ( از محل منابع حاصل از عملیات داخلی شرکت تامین خواهد شد.

برنامه های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه
در صورت عدم افزایش ســرمایه با توجه به خروج نقدینگی جهت پرداخت سود 
سهام به سهامداران، نقدینگی الزم برای افزایش ظرفیت واحدهای احیا مستقیم و 
فوالد سازی وجود نخواهد داشت و لذا طرح های مذکور قابلیت اجرایی نخواهند 
داشــت از آنجا که میزان تولید آهن اســفنجی در ظرفیت فعلی پاسخگوی نیاز 
واحد فوالد ســازی جهت تولید شمش نمی باشــد لذا شرکت برای تامین آهن 
اســفنجی مورد نیاز، اقــدام به خرید از بازار داخلی مــی نماید که هزینه آن در 
مقایســه با بهای تولید شــرکت باالتر می باشــد. بنابراین عدم افزایش ظرفیت 
این واحد منجر به افزایش بهای تمام شــده و کاهش سودآوری شرکت خو.اهد 
شــد. از طرفی افزایش ظرفیت تولید واحد فوالد ســازی بردرآمد شرکت تاثیر 
قابل مالحظه ای خواهد داشــت. عدم افزایش ظرفیــت واحد مذکور، از افزایش 
ســودآوری و نفع بیشتر سهامداران در ســال های اتی جلوگیری خواهد نمود.
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آرامشی از جنس بیمه رازی
صورتهای مالی و افزایش سرمایه مصوب مجمع گرفت

دکترین بختیاری برای الگو سازی در صنعت بیمه

مهندس سید مجید بختیاری مدیر رزومه دار صنعت بیمه کشور با تشریح اهم فعالیت 
های انجام شــده در ســالی مالی مورد گزارش بیمه رازي به خوبي نشــان داد که در 
ســایه درایت خود و تالش مجدانه تمام همکارانش نسبت به اجرا و پیاده سازی برنامه 
کوتــاه مدت، میان مدت و بلند مدت موفق و منطبق بر پیش بیني هاعمل کرده و در 
شــرایط سختی که بر فضای اقتصادی کشور حکمفرما بوده جزو شایستگان در بهینه 
ســازي و بهره وري باشــد . وي در صحبتهاي خود تاکید داشت با توجه به پتانسیل 
باالیی کــه در مجموعه وجود دارد بیمــه رازی را به عنوان یک بیمه پیشــرو و الگو 
بیش از پیش به جامعه معرفی خواهیم کرد. این مدیر خوش فکر واســتاد دانشــگاه با 
اعالم اینکه به مناسبت شانزدهمین ســال تاسیس شرکت بیمه رازی درصدد اجرای 
یک برنامه منسجم تبلیغاتی هســتیم ابراز امیدواری کرد با تصویب و تسهیل قوانین 
حمایتی از شــرکت هاي بیمه و بســط فرهنگ بیمه ای کشور عزیزمان شاهد باشیم 

ایــن صنعت مغفول مانــده به جایگاه اصلی خود برســد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه رازی )سهامی عام( 
مــورخ 1398/08/13 در محل دفتر مرکــزي بیمه رازي 
تشــکیل گردیــد.  در این مجمــع که با حضــور 83/66 
درصد ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای بهمن 
یزد خواســتي بود، که جنابان جالل ایراندوســت و محمد 
حســین صدیقي در مقام نظــار اول و دوم و خانم حکیمه 
انصــاري رامندي به عنوان دبیــر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال مالی منتهی 
به 1397/12/29 و پس از اســتماع گزارش حســابرس و 
بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  

تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 به کار خود پایان دادند.
مهنــدس بختیــاری مدیر عامــل بیمــه رازی؛ در گــزارش جامع خــود به مجمع 
نشــینان ضمن تبییــن وضعیت شــرکت و نوید روزهای بســیار بهتر بــرای بیمه 
رازی توضیحاتــی را پیرامــون برنامــه هــاي آتــي ایــن شــرکت تشــریح نمود .

همچنیــن پــس از پایان مجمــع عمومی عــادی ســالیانه )نوبــت دوم( و قدری 
تنفــس، مجمــع عمومی فــوق العاده بیمــه رازی با حضــور اکثریت ســهامداران 
برگزار گردید و طبق دســتور جلســه، موضوع افزایش ســرمایه شــرکت از دویست 
میلیــارد تومان به ســیصد میلیارد تومان به تصویب رســید و نحــوه و چگونگی آن 
و اصالح ماده مربوطه در اساســنامه مشــخص گردید و  اساســنامه جدید شــرکت 
بیمــه رازی بــا اکثریــت آراء در مجمــع عمومــی فوق العــاده به تصویب رســید.
 شایان ذکر است مدیرعامل بیمه رازي پیشتر از برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه 
در یک نشســت خبری از افزایش سرمایه این شــرکت خبر داده و تصریح کرد یکي 
از دســتور جلســات مجمع، بحث افزایش ســرمایه خواهد بود که درصورت تصویب، 
ســرمایه بیمه رازی از 200 میلیــارد تومان به 300 میلیارد تومــان افزایش می یابد.

ســیدمجید بختیــاری با اعــالم اینکه هــدف هیات مدیــره تحقق ســرمایه 500 
میلیارد تومانی از محل آورده نقدی اســت، اضافه کــرد: در صورت تصویب این امر و 

طبق برنامه درگام اول ســرمایه به 300 میلیارد تومــان افزایش و مابقی در گام های 
بعدی صــورت می گیرد و اجــرای این برنامه به هیات مدیره تفویض شــده اســت.
مدیرخوش فکر صنعت بیمه کشور درباره اهداف مدیریتی خود در بیمه رازی طی یک 
سال گذشته گفت: با توجه به پتانسیل های موجود در این بیمه و بهره گیری از تجارب 
مدیریتی و نوآوری، به دنبال یک الگوسازی در صنعت بیمه به عنوان یک شرکت بیمه 
خصوصی بودم چون اعتقاد داشتم بیمه رازی پتانسیل فعالیت به عنوان یک بیمه کامال 
خصوصی را به دلیل موقعیت ســهامداری دارد و با پیاده ســازی فرآیندهای مدیریتی 
جدید می تواند در قالب یک بیمه خصوصی به عنوان الگو در صنعت بیمه مطرح شود.
مهندس مجید  بختیاری با اشــاره به وضعیت مناســب بازار ســرمایه از بهمن سال 
گذشــته تاکنون گفت: اگر شرکتی با تجزیه و تحلیل مناســب وارد این بازار می شد 
می توانســت سود خوبی را کســب کند کما اینکه بیمه رازی 6ماه سودی معادل 100 
میلیارد تومان را از محل ســرمایه گذاری در بازار سرمایه 
شــامل سود ســهام، خرید و فروش به دست آورده است.

وی از صفر شدن زیان انباشته شرکت ظرف یک سال و نیم 
آینده خبرداد و گفت: یکی از مهم ترین مشکالت ما بدهی 
شرکت ســایپا بود که با پیگیری و جلسات متعدد، مبلغ 
150 میلیارد تومان از این شــرکت وصول شد و کماکان 
مبلغی بابت اصل و تاخیر در پرداخت طلب باقی مانده است 
که امید زیادی می رود سایپا به وعده های خود عمل کرده 
و سود حق بیمه های معوقه را به بیمه رازی پرداخت کند.
مدیر عامل بیمه رازی بــا تصریح این نکته که درصددیم 
تا بیمه رازی را به عنوان یک الگو در صنعت بیمه کشــور 
مطــرح کنیم و به همین دلیل یک تیم مدیریتی حرفه ای 
را در شــرکت مســتقر کردیم افزود با ایجــاد واحدهای 
مدیریت ریســک، توســعه دیجیتال، مدیریت حسابرسی 
و مدیریت ســرمایه گذاری، در تالشیم که شــرکت را به جایگاه واقعی خود برسانیم.

بــه گفته مدیرعامــل بیمه رازی در راســتای بهینه ســازی پرتفوی در یک ســال 
گذشــته، 75 درصــد حجــم پرتفــوی ثالــث موتورســیکلت در شــرکت کاهش 
یافته اســت، ضمن اینکه در ترکیب پرتفوی شــرکت، ســهم بیمه هــای اتوبوس و 
مینی بــوس نیز کم شــده و هم اکنون ترکیب پرتفوی ثالث معقول تر شــده اســت.

مدیر پاکدســت بــازار ســرمایه کشــور  در ادامه با اشــاره به تقویــت کنترل های 
داخلــی در شــرکت و همچنیــن افزایش نظــارت در حــوزه نمایندگی هــا، یادآور 
شــد: ســعی کردیم تا پس از 16 ســال یک بازآفرینــی از برند شــرکت بیمه رازی 
نیز داشــته باشــیم و تا یک ماه آینده شــعار جدید شــرکت رونمایی خواهد شــد؛ 
ضمــن اینکه ممکن اســت تغییراتی نیز در لوگــو با رعایت اصالت آن انجام شــود.

مهندس بختیاری با اشاره به فعالیت بیمه رازی در بازار پایه، از مکاتبات این شرکت با سازمان 
بورس برای ارتقای یک پله ای آن خبر داد و گفت: درصددیم تا آرام آرام وارد تابلوی اصلی 
بورس شویم.  مدیرعامل بیمه رازی به رشد 90 درصدی حق بیمه های آتش سوزی این 
شرکت اشاره کرد و گفت: در رشته مسوولیت نیز با رشد 70 تا 80 درصدی روبه رو بوده ایم 
و در بخش درمان نیز پرتفوی نامطلوب شرکت را با پرتفوی سودده جایگزین کرده ایم.

وی از دریافــت مجوز برای ســه محصول در حــوزه درمان و مســوولیت خبر داد و 
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اظهار کرد: بــا نمایندگان مذاکره کرده ایم که فروش نقدی شــرکت را افزایش دهند 
که در صــورت تحقق این موضوع، نرخ های رقابتی تری را در بــازار ارائه خواهیم کرد.
بختیــاری با بیــان این نکته که در ســودآوری، میزان، کیفیت و پایــداری را مدنظر 
قرار داده ایم تا با تغییرات دچار مشــکل نشــویم، ادامه داد: توســعه خرده فروشــی 
بیمه آن هم از طریق کانال های دیجیتال در دســتور کار شــرکت قرار گرفته اســت.
او بــه ایجــاد دپارتمان هــای جدیــد در ســاختار بیمه رازی اشــاره کــرد و گفت: 
بیمــه  درشــرکت  ســرمایه گذاری  مدیریــت  و  ریســک  مدیریــت  بخــش  دو 
رازی ایجــاد شــد کــه فعالیــت ایــن گــروه نتایج خوبــی را بــه همراه داشــت.
محمدمهدی امانی، معاون بیمه رازی نیزدراین نشست تصریح کرد: اجرای همگون سازی 
ترکیب پرتفوی کار مشکلی بود؛ زیرا بیشتر شبکه فروش به صدور بیمه شخص ثالث به 
ویژه برای موتور سیکلت ها  عادت داشتند و فاصله گرفتن از این فضا برایشان مشکل بود.
امانــی ضمن تشــریح این نکته که با مدیریت درســت ریســک ها و اجــرای برنامه 
مدیرعامــل از تمدیــد قراردادهایــی که ضریب خســارت باالیی داشــتند، امتناع و 
وصــول مطالبات معــوق را در کمیتــه وصول مطالبــات با جدیدت دنبــال کردیم 
افــزود با تاکید بر تمرکز بیمه رازی بر توســعه بیمه های خــرد و فروش نقدی گفت: 
با جایگزینی رشــته های ســودده به جای پرتفوی ســال قبل توانســتیم درسال 97 
به رغــم تمــام محدودیت ها در تولید حق بیمه 10 درصد رشــد داشــته باشــیم .

پیام هیات مدیره
با عرض سالم و خیر مقدم، هیئت مدیرة شـــرکت بیمۀ رازي )سهامی عام( در اجراي 
تکالیف مــواد 138 و 232 قانون تجارت، ضمن ارائه صورتهاي مالی مربوط به ســال 
مالی منتهی به 29 اســفند ماه 1397 ،نتیجه فعالیتهاي یکســاله مدیران، کارکنان و 
نمایندگان شرکت را در راستاي ایفاي مسئولیت قانونی، حرفـه اي و به رسم امانتداري 
در مقابل سهامداران محترم ارائه می نماید و وظیفه خود دانسته تا با استفاده از تمامی 
ظرفیت هاي بالقوه و توجه ویژه به ارزشــهاي اخالقی و اجتماعی در مســـیر تحقق 
اهداف تعیین شــده و هم راســتا با منافع ذینفعان و سهامداران محترم حرکت نماید. 
شرکت بیمه رازي در سال 1397 پس از توجیه سهامداران و برگزاري جلسات مشترک 
با کارشناسان بازار سرمایه و اخذ موافقت بیمه مرکزي ایران مقدمات الزم براي افزایش 
سرمایه در ســال آتی را فراهم نمود تا گام موثري در جهت توسعه و افزایش توانگري 
مالی برداشــته باشــد. شرکت بیمه رازي با تاکید بر ســودآوري پایدار و توجه ویژه به 
مدیریت هزینه هاي بیمه گري، انظباط مالی و توســعه فروش با رویکرد توســعه ي 
سرمایه انســانی و اطالعاتی در سازمان به منظور جلب رضایت بیمه گذاران محترم و 
بهبود تجربه ي ایشان اقدام به بازنگري در استراتژي هاي کالن سازمان نمود و در این 
راستا ایجاد ترکیب مناسب در سبد پرتفوي، فعالیت هر چه بیشتر در حوزه ي بیمه هاي 
زندگی، توســعه مشارکت با غیر بیمه گران خوشنام و توسعه ي کسب و کار دیجیتال 
را در دســتور کار خود قرار داد و با نگاه ویژه به سرمایه گذاري کارآمد به دنبال تقویت 
این بخش مهم از کســب و کار خود بوده اســت. تشکیل کمیته ي تخصصی ریسک، 
کمیته حسابرسی و تطبیق مقررات در راستاي حاکمیت شرکتی از دیگر اقدامات کلیدي 
براي مدیریت هر چه بهتر ریســک و تضمین حاشیه ي امن فعالیتهاي این شرکت در 
آینده خواهد بود. همچنین، برنامه هاي متعدد در ســطح خرد و کالن در حوزه هاي 
مختلف براي حفظ روند رشــد و توسعۀ شرکت و دســتیابی به اهداف مشخص شده 
در ســال آتی در نظر گرفته اســت که گزارش حاضر در برگیرنده اهم موارد میباشد. 
در پایان هیئت مدیره شرکت معتقد است ، تعامل مطلوب و استفاده از نظرات و انتقادات 
ســازندة شما سهامداران محترم بی شک چراغ راه گذشته، حال و آینده بوده و هست. 
در این راستا بهره مندي از نظـــرات و رهـنمودهاي شما را ارج نهاده و آن را بسـتري 
یگانه در راســـتاي بهبــود فرآیندهاي تصمیم گیري و برنامه ریــزي خود می دانیم.

برنامه های آینده شرکت
  BPMN اجراي پروژه مدیریت فرایندهاي کسب و کار -

- اجــراي پروژه EPM )مدیریت یکپارچه پروژه( -  بازمهندســی و راه اندازي مجدد 
سیستم نظام پیشــنهادات  -  توسعه فرهنگ کار تیمی در سازمان و مدیریت ارتباط 
کار و کارکنان -  تعیین شــاخص هاي عملکردي و بررسی روندها در صنعت و کشور
-  توانمندسازي و آموزش مجازي و حضوري شعب و نمایندگان -  طراحی و عرضه محصول 
یا خدمت جدید و نوآورانه در بیمه هاي آتش سوزي، بیمه هاي خودرو))SOS، مهندسی 
- اصالح زیرساخت سخت افزاري شعب )شبکه ارتباطی ، شبکه داخلی ، اتاق رک و ...(
  ISMS راه اندازي وب سایت همراز -  استقرار نظام - BI استقرار سامانه هوش تجاري -
  EFQM اســتقرار نظام مدیریت دانش -  شرکت در جایزه ي ملی تعالی سازمانی -

- پیاده سازي پروژه مدیریت ریسک - کاهش دوره وصول مطالبات و وصول مطالبات 
معوق خود - راه اندازي پرتال سهامداران  - امکان سنجی اوراق بهادارسازي ریسکهاي 
صنعت بیمه - مطالعات اولیه ایجاد صندوق سرمایه گذاري جهت سرمایه گذاري منابع 
بیمه عمر - تحقق حد نصاب هاي آیین نامه 97 بیمه مرکزي در بازه زمانی دو ســاله
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش 
سرمایه  به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت بیمه رازی)سهامي عام(
در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصاحیه قانون تجارت مصوب سال 13۴7

1- گــزارش توجیهی مــورخ 18 دی مــاه 1397 هیات مدیره شــرکت بیمه رازی 
)ســهامي عــام( درخصوص افزایش ســرمایه آن شــرکت از مبلــغ 2/000 میلیارد 
ریــال بــه مبلــغ 5/000 میلیارد ریال مشــتمل بر ســود و زیان و ســایر اطالعات 
مالی فرضی که پیوســت می باشــد، طبق اســتاندارد حسابرســی »رســیدگی  به 
اطالعــات مالی آتی« مورد رســیدگی این موسســه قرار گرفته اســت. مســئولیت 
گــزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شــرکت اســت.

2- گــزارش مزبــور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصالحیه قانــون تجارت و عمدتا به 
منظور رعایت الزامات قانونی بیمه مرکزی جمهوری اســالمی ایران در رابطه با حداقل 
ســرمایه شــرکت های بیمه در اجرای مفــاد بند »ب« مصوبه شــماره 150004 ت 
53142ه مورخ 1395/11/30 هیات وزیران و با هدف توجیه افزایش ســرمایه شرکت 
از محل آورده نقدی و مطالبات حال شــده سهامداران و به منظور اصالح ساختار مالی 
، تامین سرمایه در گردش و حفظ نقدینگی و ارتقای رتبه توانگری مالی شرکت تهیه 
شده اســت. این گزارش توجیهی بر اساس مفروضاتی مشــتمل بر مفروضات ذهنی 
درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شــده اســت که انتظار نمی رود لزوما 
به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به اســتفاده کنندگان توجه داده می شود که این گزارش 
توجیهی ممکن اســت برای هدفهایی جز هدف توصیف شــده در باال مناسب نباشد.

هدف از انجام افزایش سرمایه 
اهداف شرکت بیمه رازی )سهامی عام( ازافزایش سرمایه موضوع این بیانیه 

ثبت، به شرح زیر می باشد: 
1- رعایت الزامات بیمه مرکزی ج.ا. ایران در خصوص حداقل سرمایه موردنیاز موسسات 
بیمه غیردولتی جهت فعالیت در حوزه پذیرش اتکایی: هیئت وزیران در جلســه مورخ 
1395/11/24 بنا به پیشــنهاد بیمه مرکزی ج.ا.ا ایــران و تأیید وزارت اموراقتصادی و 
دارایی و به استناد بند )3( ماده وارده قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی مصوب 
1380 حداقل سرمایه مورد نیاز موسسات بیمه ایرانی جهت فعالیت در حوزه بیمه های 
زندگی، غیرزندگی، مختلط و همچنین فعالیت در حوزه بیمه های اتکایی )پذیرش( را 
تصویب نمود. بر این اساس و از آنجا که شرکت بیمه رازی بنا دارد تا مجوز و پروانه فعالیت 
در حوزه پذیرش بیمه های اتکایی را بدست آورد، الزم است سرمایه شرکت از حداقل 
سرمایه مورد نیاز جهت فعالیت در این حوزه )دو هزار و پانصد میلیارد ریال(، بیشتر باش

2- تأمین شرایط الزم به منظور تسریع در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده جهت حفظ 
بازار و رقابت در بازار داخلی و حضور در بازارهای برون مرزی و بهره مندی از ظرفیتهای بالقوه آنها 
3- افزایــش بازدهی از طریق افزایش ظرفیت ســهم نگهداری و ســودآوری فعالیت 
هــای بیمه ای: با توجــه به اینکه میزان مجاز نگهداری خطر هر شــرکت بیمه گر از 
ریســک های بیمه شده، ارتباط مســتقیم با سرمایه شــرکت دارد )به موجب آئین 
نامه شــماره 55 بیمه مرکــزی ج.ا. ایران، وحداکثر ظرفیت مجاز نگهداری موسســه 
بیمــه از هر بیمه نامه یا هر ریســک، معــادل 20 درصد مجموع ســرمایه پرداخت 
شــده، اندوختــه ها و ذخایر فنی به اســتثنای ذخیره خســارت معوق می باشــد(، 
تحقق افزایش ســرمایه موجب کاهش ســهم واگذاری اتکایی بــه بیمه گران اتکایی 
، کاهش هزینه های اتکایی و بالطبع بهبود حاشــیه درآمد حق بیمه ها خواهد شــد.

4- ترمیم سطح و درصد توانگری مالی شرکت)موضوع آئین نامه شماره 69 بیمه مرکزی 
ج.ا. ایران(: با هدف ارتقاء سطح توانگری مالی شرکت به سطح یک و بالتبع ایجاد اطمینان 
خاطر در ذینفعان سازمان از بابت توانایی ایفای تعهدات، افزایش اعتبار شرکت نزد بیمه 
گران و ایجاد امکان شرکت در مناقصات بیمه ای عمده و بزرگ، افزایش سطح رقابت پذیری 
با سایر شرکت های بیمه گر رقیب، حفظ مجوز فعالیت در کلیه رشته های بیمه ای و ...

5- افزایــش توان ســــرمایه گذاریهای غیربیمــه ای با اســــتفاده از منابع حقوق 
صــــاحبان ســــهام مطابق بــا آئین نامه شــماره 60 بیمــه مرکــزی ج. ا. ایران، 
6- اصالح ساختار مالی، تامین سرمایه در گردش و حفظ نقدینگی: با هدف بهبود وضعیت 
و روند نسبت های مالی کنترلی آنی و جاری سود و زیانی و ترازنامه ای در مقایسه با میانگین 
عملکرد صنعت بیمه کشور، تسویه تسهیالت دریافتی از موسسات مالی و اعتباری و ...
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پُری خزانه از توست
صنایع پتروشیمی خلیج فارس پیشقراول در ارزش آفرینی

ســرداران فاتح و پیروز جنگ اقتصادی همان مدیریت جهادی مدنظر مقام معظم رهبری 
می باشد. سرقطار این هلدینگ یکی از همین سرداران فاتح موفق در روزهای سخت جنگ 
اقتصادی است که در اوج تحریم ها با ارز آوری مجموعه اش و کسب موفقیت های متعدد 
در حالی که چشم خناســان، بدخواهان و حسودان از حدقه بیرون زده رو به تمام تریبون 
های رســمی داخلی و خارجی اعالم می دارد؛ همه عالم بدانند که حالمان خوب اســت.

مهندس ربیعی مدیری علم گراســت که با رفتارش نشان داد به عمل کار برآید. او مدیری 
است که توانسته تحریم را بدون قید و بند، حاجب و دربان و بدون گیر کردن در بوروکراسی، 
متوقف شدن در پشت میزهای مذاکره و معطل ماندن در قول و قواعد دیپلماتیکی بین وزیری 
، وکیلی و ســفیری این سدرا با یک دکترین موفق جهادی پشت سر گذاشته و ره آوردی 
داشته باشد که دوست و دشمن بر چنته پُر او در ارزش آفرینی او شهادت دهند و این نه تنها 
نظر کارشناسان یک پیشکسوت مطبوعاتی با سبقه نیم قرن کار سردبیری و مدیر مسئول 
نشــریات اقتصادی کشور و آشنایی با تمام فراز و فرودها بازار سرمایه و اقتصاد کالن کشور 

می باشدکه از مسئولین طراز اول اجرائی دولتی کشور تا 
بازاریــان و خصوصی ها نیز همین نقل قول موفقیت را از 
وی دارند. این مدیریت جهادی است که در برابر بزرگترین 
قدرت های صاحــب زرداخانه های اتمی و ئیدروژنی و ... 
خزانه این میهن پاک را پُر می کند تا چرخ اقتصاد ایرانمان 
خوب حرکت کند والبته که رازمگوی موفقیت را جزو به 
اهلش نگوید که درست همین است فقط بدانید که اینان 
معبر شــکنند و در نهایت ما هم  اعــالم می داریم که با 
وجود استون هایی چون شما ما هم حال مان خوب است.

مجمع عمومی عادی ســالیانه شرکت صنایع پتروشیمي 
خلیج فارس )ســهامی عام( مورخ 1398/07/29 در محل 
تاالر اصلــي مرکز همایش هاي بیــن المللي برج میالد 
تشــکیل گردیــد.  در این مجمع که با حضــور 95/98 
درصد ســهامداران حقیقــی و حقوقــی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس 
و بــازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده 
آقــای مصطفي امید قائمي بود، کــه جنابان زهرا وهاب 
نــژاد و  اکبــر لطفي در مقــام نظــار اول و دوم و آقای  
افشار ســرکانیان به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه بــا قرائت گــزارش هیــات مدیره بــه مجمع 
مربــوط به اهــم فعالیتهای صــورت پذیرفتــه در طی 
ســال مالی منتهی به 1398/03/31 و پس از اســتماع 
گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با 
طنین صلــوات خود ضمــن  تصویب صورتهــای مالی 
و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقســیم ســود 
360 ریــال به ازای هر ســهم به کار خــود پایان دادند.

از روز مجمع ساالنه این هلدینگ عظیم با پرشمار شرکت های تابعه مستقیم و غیرمستقیم 
تــا امروز تیتر اول همه خبرگزاری ها اقتصادی داخلی و خارجی تیتر و لید پُرمخاطب اول 
آن شده شــرح عملکرد درخشــان مجموعه که فرق نمی کند رسانه منتشر کننده شرح 
عملکردش چپ چپ یا راست راست تا میانه و معتدل و حتی اکونومیست نوشته اند چگونه 
با این حجم تحریم ها و ســختی کار، مدیران پتروشــیمی برای ایران ارزآوری می کنند.

مهندس ربیعی از معدود چهره های با دیســیپلین بازار ســرمایه کشــور اســت که روی 
گشــاده او و طبع بلندش هر اهل رســانه و مطبوع را شــیفته خود می ســازد که مکتب 
بچه های بســیج و مســجد که در دوران انقالب اســالمی  آبدیده و کنون خط شــکنان 
بازار هســتند همین شیوه و مسلک برادر ربیعی هاست. به شــهادت کارنامه و به واسطه 
عملکردشــان امروزه  باور راســخ داریم که مدیران جهادی شــرکت های اقتصادی ارزآور 
به خزانه و ســرآمدان این مهم یعنی سکانداران پتروشــیمی ها در سنگر سازندگی برای 
بالندگــی ایران آبرو، جــان و وقت و اعتبار خود را گذاشــته اند تــا از این پیچ خطرناک 
تحمیل شــده توسط قلدران جهانی به ســالمت عبور کنیم. دســت مریزاد و خدا قوت. 
مهنــدس جعفر ربیعــی  مدیرعامل هلدینگ خلیــج فارس در ابتدای گزارش مبســوط 
خود به مجمع نشــینان با تصریح این نکته که نقشــه های شوم دشــمنان در تحریم ها 

علیــه ایران، به صفر رســیدن صادرات نفت کشــورمان و حذف محصوالت پتروشــیمی 
ایــران از بــازار جهانی هدف گذاری شــده بود کــه هیچ کدام از این اهداف محقق نشــد 
تاکیــد کرد: هرچند فشــار تحریم هــای جدید تاثیراتــی همچون هزینــه و زحمت بر 
صنعت پتروشــیمی ایران داشــت اما این تحریم ها بطور کامل شکســت خورده اســت.
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس گفت: باوجود هزینه های تحریم  برای پتروشیمی ها، تا پایان 
ســال شرکت های جدیدی را در بورس، عرضه اولیه می کنیم. به گفته وی “آریا ساسول”، 
“تند گویان” و “بوعلی سینا” سه شرکتی هستند که حداقل دو تا از آنها بورسی خواهند شد.
مهندس ربیعی در ادامه گزارش خود با اعالم اینکه : در سال گذشته شاهد کند شدن روند 
رشد اقتصاد جهان بودیم و همچنین جنگ تجاری بین چین و آمریکا روی اقتصاد جهان تاثیر 
داشت افزود: در سال گذشته در جهان تقاضای مواد اولیه در کل کاهش یافت. متوسط قیمت 
نفت در سال 1397 نسبت به سال 1396 معادل 23 درصد رشد کرده است ولی در اوایل نیمه 
اول سال 1397 افت قابل توجهی داشت همچنین با شروع تحریم ها قیمت نفت سقوط کرد.
مهندس جعفر ربیعی در خصوص افزایش سرمایه شرکت 
نیز گفت: مجمع عمومــی فوق العاده این هلدینگ ظرف 
یک ماه آینده تشــکیل خواهد شد و پیشنهاد ما افزایش 
سرمایه از 91.5 هزار میلیارد تومان به 150 هزار میلیارد 
ریال اســت. وی افزود: این افزایش سرمایه صرفاً از محل 
ســود انباشــته صورت می گیرد و با این افزایش سرمایه 
ارزش ســهام بیش از 65 درصد افزایــش می یابد افزود 
ســود هلدینگ خلیج فــارس از 6،7هزارمیلیارد تومان 
به 14 هزار میلیارد تومان رســیده اســت و این درحالی 
است که این شــرکت بیش از تعهدات خود به دولت ارز 
تحویل داده است و در این زمینه بسیار موفق بوده است.
مهندس ربیعی خاطرنشان کرد: سیاست ما تداوم پذیرش 
شرکت های هلدینگ در بورس است و تالش ما این است 
که تا پایان سال دو شرکت دیگر از هلدینگ را وارد بورس 
کنیم که این شــرکت ها می تواند بــورس را تکان دهد.
وی همچنین  در خصوص طرح های در دست اجرای این 
هلدینگ نیز اظهار داشت: طرح های پتروشیمی لردگان، 
الفین ایالم، فاز نخست پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس، 
بخش نخست فاز اول بهسازی و ساخت تأسیسات جمع آوری 
گازهای مشــعل مناطق نفت خیز جنوب و واحد سولفات 
پتاسیم ارومیه تا پایان امســال به بهره برداری می رسند.

مدیــر مدبــر صنعت کشــور افزود: بــا بهره بــرداری از 
ســه طــرح پاالیشــگاه بیدبلنــد خلیج فــارس، الفین 
پتروشــیمی ایالم و پتروشــیمی لردگان تا پایان امسال، 
حدود 6 میلیــون تن معادل 27 تــا 28 درصد ظرفیت 
نصب شــده هلدینگ خلیج فــارس افزایــش می یابد.
ربیعی در خصوص عرضه سهام سایر زیرمجموعه های هلدینگ در بورس نیز گفت: برنامه 
داریم شرکت های تابعه را در بورس ببریم و این تصمیم، بسیار سخت است. وقتی شرکتی 
در بورس می رود از دست مدیران خارج و همه چیز شفاف می شود، در نتیجه بسیار سخت 
است اما قول می دهیم که امسال دو شرکت دیگر را هم بورسی کنیم. “آریا ساسول”، “تند 
گویان” و “بوعلی ســینا” سه شرکتی هســتند که حداقل دو تا از آنها بورسی خواهند شد.
وی افزود: در سال گذشته رشد قیمت ارز سبب تورم شد. سال گذشته خیلی ها شک داشتند که 
پتروشیمی ها می توانند صادر کنند یا خیر اما بخش زیادی از ارز کشور را پتروشیمی ها آوردند.
وی ادامه داد: سهم مجموعه هلدینگ خلیج فارس و زیر مجموعه های آن نسبت به کل بازار 
سرمایه 12 درصد است، چرا که ارزش شرکت های بورسی ما به 135 هزار میلیارد تومان می رسد.

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس در خصوص موضوع طلب هلدینگ از 
شــرکت بازرگانی پتروشیمی گفت: موضوع طلب هلدینگ خلیج فارس از شرکت بازرگانی 
پتروشــیمی با آنچه  در دادگاه این شــرکت مطرح اســت متفاوت اســت، در این دادگاه 
شرکت بازرگانی پتروشــیمی متهم به اخالل اقتصادی است و شاکی مدعی العموم است .
وی افزود: در جریان این کیفرخواست هلدینگ به سواالت متعدد پاسخ داد از جمله بخش 
طلب هایی اســت که هلدینگ خلیج فارس از این شرکت دارد که 413 میلیون دالر است 
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نه ســه میلیارد دالر که بعضاً مطرح شــده و این شامل طلب ها شرکت های نوری، پارس و 
بندر امام اســت و این مطالبه مورد تایید حســابرس هم قرار گرفت.ربیعی در ادامه گفت: 
این اطالعات به بازپرس و دادســتان گفته شده منتهی دادگاهی که االن در حال برگزاری 
است موضوعش چیز دیگری است و نه مطالبات ما، مطالبات ما باید از طریق داوری وصول 
شود و حقوقی ما بیش از سه سال پیش و قبل از این دادگاه وارد فرایند داوری شده است.  
قاضی چندین مورد از ما اطالعات خواســتند و ما به دادگاه ارایه دادیم.هیچ فســادی در 
این مورد در هلدینگ رخ نداده و اگر قرار بود فســادی در این خصوص رخ دهد ما فرایند 
داوری را طبــق قراردادها ادامه می دهیم و البته همــکاری را با دادگاه ادامه می دهیم، بعد 
از پایــان این دادگاه راه برای ما باز می شــود تا مطالبــات را از طریق داوری وصول کنیم.
سکاندار قابل صنعت پتروشیمی کشور با بیان اینکه اطالعات فروش محموله های پتروشیمی 
سری اســت گفت: هلدینگ خلیج فارس تحت تحریم آمریکا قرار دارد و ما در یک جنگ 
اقتصادی جدی هســتیم و متاسفانه کمتر از ده نفر باور کردند که واقعا در جنگ اقتصادی 
هستیم و این جنگ تلفات دارد، غنائم دارد، سختی دارد و توجه به سربازان ما در این جنگ 

بخش تولید و فروش است بسیار مهم می باشد.
وی گفت: نمی توانیم اطالعات مربوط به شرکت تجارت صنعت که شرکت صادراتی ماست 
را ارائه بدهیم، اینکه شرکت ما به چه کسانی می فروشد، به چه طریقی می فروشد، به چه 
نرخی می فروشد  و به دست خریدار می رسد و ارز را چگونه وارد سامانه نیما می کند اینها 

اطالعات سری کشور است.
مهنــدس ربیعی در ادامــه افزود: من به عنوان مدیر عامل خلیج فــارس حاضرم به زندان 
بروم اما این اطالعات را عمومی اعالم نکنم. چراکه افشای این اطالعات بدین معناست که 
کشور را از چند میلیارد دالر صادرات محروم کنیم، معنی آن این است که کسی نمی تواند 
داروی سرطانی وارد کشور کند،  اگر فکر می کنید داروهای سرطان با پول نفت وارد کشور 
می شــود اشتباه اســت، این داروها با ارزی که ما وارد سامانه نیما می کنیم تامین می شود.
وی تاکید کرد: در جنگ ما باید به سربازان اعتماد کنید و نتیجه آن را ببینید،  یعنی تولید و 
صادرات ادامه پیدا کند. نتیجه آن ریالی است که در صورت های مالی وارد می شود و سودی 
که نصیب شرکت می شود، اینکه می گویند سود شرکت ناشی از افزایش نرخ ارز است درست 
نیست، تنها 40 درصد سود ما از این محل است و 60 درصد آن  ناشی از عملکرد سربازان ماست.

ربیعی خاطرنشــان کرد: من بــه عنوان مســئول هلدینگ خلیج فــارس عرض می کنم 
تــا زمانی کــه تحریم های ظالمانــه ادامه پیدا می کند و دشــمن تک تــک کارهای ما را 
رصــد می کند و کشــتی به کشــتی محموله به محموله و مشــتری به مشــتری ما را 
می خواهــد از صــادرات محروم کند بنده اطالعــات صادرات از فروش، مشــتری، میزان 
ارز، نگهــداری و انتقــال محصول را ســری فرض می کنــم مســئولیتش را می پذیرم و 
به هیچ احدی جز مســئولین مربوطه بســیار بســیار انگشت شــمار اطالعات نمی دهم.
در پایان با تصویب مجمع عمومی شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس از 99 تومان 
درآمد هر ســهم در سال مالی مربوطه، مبلغ 36 تومان آن بصورت نقدی میان سهامداران 
تقســیم شد.گفتنی است 63 تومان سود دیگر صرف افزایش سرمایه هلدینگ خواهد شد.

پیام هیات مدیره
سهام داران محترم شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 

بـا لطـف و یـاری خداونـد و حمایـت شـما سـهامداران محتـرم گـرد هـم آمـده ایـم تـا حاصـل 
کار و تـالش یـک سـاله مدیـران و کارکنـان شـرکت صنایـع پتروشـیمی خلیـج فـارس را 
در مجمـع محتـرم عمومـی عـادی سـاالنه صاحبـان سـهام را تقدیـم حضورتـان کنیـم. 
شـرکت صنایع پتروشـیمی خلیج فارس با برنامه ریزی دقیق و منسـجم و در نظر گرفتن 
شـرایط داخلی و جهانـی جهـت دسـتیابی بـه اهـداف کمی و کیفی خود تـالش نمود از 
همه امکانـات و توانمندیهای موجـود بـه نحـوه شایسـته اسـتفاده کنـد و تاثیـر تغییـر و 
تحـوالت پیرامونـی در فضـای کسـب و کار را بـه حداقــل رســانده و عملکــرد خــود 
را بــه نحــوه مطلــوب مدیریــت نمایــد، بــه گونــه ای کــه ایــن شــرکت توانسـته 
اسـت رتبـه سـی و پنجـم شـرکتهای شـیمیایی دنیـا و رتبـه دوم در خـاور میانـه را بـر 
اســـاس آخریـن رتبـه بنـدی موسسـه معتبـــر ICIS  و 6 رتبـه اول در شـاخص های 
میـزان فـروش و درآمـد، باالترین ارزش افـزوده، بیشـترین سـودآوری، بیشـترین صـادرات، 
باالتریـن ارزش بـازار در کل شـرکتهای ایرانـی ونیـز گـروه پتروشـیمی و رتبـه برتـر در 
صـادرات گـرا بـودن شـرکت را در میان 100 شـرکت برترکشـور بر اسـاس رتبـه بنـدی 
معتبـر 100IMI  سـازمان مدیریـت صنعتـی در سـال 1397 بـه خـود اختصـاص دهـد. 
در ادامـه برخـی دسـتاوردها و اقدامـات انجـام شـده در سـال مالـی منتهـی 

بـه 98/03/31 کـه منجـر بـه کسـب رتبـه هـای ذکـر شـده در سـطح ملـی 
و بین المللـی شـده اسـت را بـه حضورتـان تقدیـم میكنیـم. 

- افزایـش سـوددهی 137 درصـدی شـرکت و 127 درصـدی سـود تلفیقـی گروه نسـبت 
به سـال مالی گذشته 

- افزایش ســرمایه شــرکت از مبلغ 50/000 میلیارد ریال به مبلغ 91/500 میلیارد ریال 
- اصـــالح سـبد دارائی هـا بـا پذیـرش و عرضـه شـــرکت پتروشـیمی نـوری در بـازار 
ســـرمایه و ادامـه رونـد پذیـرش شـــرکت های تابعـه در بـــورس در سـال های آتـی
- اخـذ بیـش از 125 میلیـون دالر تسـهیالت ارزی بـرای پتروشـیمی های هنـگام و ایـالم 

و یـادآوران از محـل منابـع بانـک هـای داخلـی 
- اخـذ بیـش از 16/000 میلیـارد ریال تسـهیالت ریالی برای پتروشـیمی های بندرامـام، 

ایـالم و آپادانا از محل منابـع بانکهـای داخلی 
- تولیـــد 19/4میلیـون تـن محصـول و فـــروش آن در بازارهـای داخلـی و خارجـی بـا 

توجـه بـه شـرایط خـاص بـازار 
- آماده ســازی پــروژه های لــردگان، ایــالم، بیدبلند جهــت راه اندازی در ســال 98 
- افزایــش ســرمایه شــرکت های پتروشــیمی بنــدر امــام و پاالیــش گاز بیــد بلنــد 

و لــردگان و اصــالح سـاختار سـرمایه آن هـا 
- انجام تعمیرات بزرگ و پیچیده واحد پارازایلن پتروشیمی نوری 

- شـفاف سـازی حسـاب های فیمابیـن هلدینـگ بـا وزارت نفـت، شـرکت ملـی صنایـع 
پتروشـیمی و شـرکتهای تابعـه 

- ادامــه توســعه صنعــت پتروشــیمی بــا ورود بــه صنایــع پاییــن دســتی و کلنگ 
زنــی پروژه هــای پتروشــیمی اندیمشــک و ســنقر 

- اقدام جهت اســتقرار ســامانه های مدیریتی و ارتقاء ســطح مدیریتی شرکتهای تابعه 
- طرح بهســازی و احداث تاسیسات جمع آوری گازهای مشعل مناطق نفت خیز جنوب 
در پایــــان بــــر خــــود الزم می دانیــــم از حمایت هــــای بی دریــــغ شــــما 
ســــهامداران، مدیــــران وکارکنــان کــــه سـرمایه های فکـــری و انسـانی شـرکت 
صنایـــع پتروشـیمی خلیـج فـارس می باشـند صمیمانـه تشـــکر و قدردانـی نماییـم.

برنامه های کلی شرکت 
بــرای تفســیر و کمــی نمــودن برنامــه هــای کلــی کالن شــرکت، از روش ارزیابی 
متوازن BSC اســتفاده شــده اســت. برنامــه های کلی شــرکت صنایع پتروشــیمی 
خلیــج فــارس، در پنــج منظــر روش ارزیابی متــوازن به شــرح ذیل ارائــه میگردد: 

برنامه های کلی شرکت رشد و یادگیری
توسعه مدیریت علمی برنامه های کلی فرآیندها

توسعه متوازن و اقتصادی فرآیندها برنامه های کلی ذینفعان
ارزش آفرینی مستمر برنامه های کلی مالی

سودآوری پایدار برنامه های کلی مسئولیت های اجتماعی همراه در مسئولیت های اجتماعی
دستاوردهای شرکت در حوزه مسئولیت های اجتماعی 

- پیگیــری نحــوه مدیریت ،کاهش و حذف ریســک های شناســایی شــده در ممیزی 
جامع ایمنی و آتش نشــانی شــرکت های تولیدی تابعه هلدینــگ خلیج فارس )ممیزی 
FALCK و Global IRCA( ارائه گزارش شــش ماه به هئیت مدیره محترم شــرکت
- تشــکیل کار گروه مدیریت ایمنی فرایند PSM شــرکت هلدینگ خلیج فارس،تدوین 
 Analysis Gap مدیریت ایمنی فرایند ، برنامه ریزی جهت تربیت ارزیاب و Roadmap

شرکتهای تابعه طی یکسال با شناسایی مدرسان معتبر بین المللی
- افزایش اثر بخشی شاخص های حوزه ایمنی و آتش نشانی شرکت های تابعه هلدینگ خلیج فارس
 HSE جهت ارزیابی وضعیت HSE مشارکت در شناسائی و تدوین فرآیند های جاری واحد -
)SUSTAINABILITY(شــرکت های تابعه براساس مدل توسعه پایدار ســازمان ملل
- تشکیل کمیته پایداری در ستاد هلدینگ و شرکت های تابعه بمنظور تدوین و ارائه گزارش 
پایداری برمبنای شــاخص های GRI در حوزه های اقتصادی،محیط زیست و اجتماع در 
مقاطع زمانی مجمع سالیانه شرکت ها همراه با برنامه ریزی آموزشی مدیران و کارشناسان 
- شناســایی پروژه های خروج از آالیندگی برای شرکت های تابعه آالینده زیست محیطی 
-  شناسایی و آسیب شناسی مجتمع های پتروشیمی و ارائه طرح مقابله با آن در حوزه های 

سایبری،نیابتی و اقتصادی 
- رایزنی و مذا کره با شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی و سازمان منطقه ویژه پارس جهت 
تفکیک و مشــخص کردن شرح وظایف، و تقویت HSE شرکت های تابعه هلدینگ خلیج 
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حضور در ســاختمان ســتادی شــرکت پتروشــیمی خلیج فارس 
پس از ســكانداری ناخدایی قابل بــرای اهل رســانه همواره خوش 
خبــر بوده و نســیم روح افــزا زآن به جســم و جان می نشــیند.
خبــر در حد یک مجمع فوق العــاده برای تعیین هیات مدیــره بوده ولی برای 
خبرنــگاری کــه نیمه دوم هفتــاد ســالگی را آغازیده و در کوچــه پس کوچه 
هــای خبرنیــم قرن به کار بــوده بخوبی مــی داند که خضور بالقــوه در جمع 
مدیــران طــراز اول نفتی همــواره اخبار بکر و دســت اول برای آینده روشــن 
را مخابــره خواهد کــرد. بگذارید نقلی از گذشــته کنیم و ایــن جمله معروف 
شــعبان الل ، خرکچــی طایفــه هفت لنــگ، کــه کارش بردن خاک ســیاه 
روغنی از تپه مســجد ســلیمان برای تیمار خرهای زخم کمــر دارد طایفه بود.

شعبان داستان ما به روال همیشه روزی که آمد دوباره از همان خاک برداشته و 
بار خر ببرد دید اطراف تپه سیاه، هندیها، سیم خاردار می کشند و با تعجب و با 
همان لهجه شیرین چینه پرسید ها چرا سیم کشید. و پاسخ شنید که آقای دارسی 
اینگلیســی اینجا را از دولت گرفته تا محصولش را ببرد بریتانیا همونی که ملک 
دارد!!! شــعبان ال ال با تعجب گفت: اُ... پس  در بریتانیای ملکه  چقدر خر هست 
که تازه برای زخــم کمرداراش دارند خودش به خوش دوباره گفت هرچی ببرند 
باز سهم ما می ماند... و با این داشته ذهن در این جنگ اقتصادی و عربده کشی 
ترامپ فرماندهان ارشد جنگ اقتصادی این نام آوران توانسته اند همه زیر مجموعه 
را به ســود نشــانند و تازه برای فتح بابی تازه، نوید افزایش سرمایه را هم دادند.

گفتم نام آوران و پرهیز کردم از نام بردن در ســرقطار این مجموعه پر برکت که 
چــون به روز خبرنگاران گفت بجای نام و چهره من از آن کارگر چهره ســوخته 
کــه از برکت وجودش و یــا آن مهندس جوان وطنی که هوش سرشــارش در 

فن آوری توانسته ما را به آوازه رساند 
و توانسته ارز نیاز دولتی را تامین کند 

بنویسید و تصویر بگذارید که گر او و 
هم وطــن دیگر من بخندد و من آن 
حس را پیام کنم که موفق شده ایم.

مهندس جعفر ربیعی فرهیخته ای که مدیریت جهادی را 
معنایی تازه بخشــید و مجموعه ای بی بدیل که  صداقت و شفافیت در گردش 
مالی، دیسیپلین و نظم حراست، تعامل بهینه روابط عمومی و خدمتگذاران سهام 

و بورس همه خوب و خوبترند یا علی مدد.
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شــرکت  صنایع پتروشیمي خلیج فارس 
)سهامی عام( مورخ 1398/06/31 در محل سالن جلسات شرکت صنایع پتروشیمي 
خلیج فارس تشکیل گردید. در این مجمع که با حضور 94/41 درصد از سهامداران 
حقیقــی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، 
حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای مصطفي امید 
قائمي بود که آقای اکبر لطفي و خانم زهرا وهاب نژاد درمقام نظار اول و دوم و آقای 
مرتضي رحیمیان سراي به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند. بر اساس تصمیمات 
مجمع اعضای هیات مدیره جدید به  شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی حقوقی سهامی خاص اصلی 
سرمایه گذاري استان آذربایجان غربي حقوقی سهامی عام اصلی
سرمایه گذاري استان خراسان جنوبي حقوقی سهامی عام اصلی

مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان ) سهامي خاص( حقوقی سهامی خاص اصلی
شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون ) سهامي خاص(  حقوقی سهامی خاص اصلی

فارس به ویژه شرکت عملیات غیر صنعتی منطقه پارس- عسلویه. 
-  تشــکیل تیم PSSR هلدینگ خلیج فارس و ممیزی واحد 
SRU پتروشــیمی ایــالم و پیگیری نتایــج اقدامات اصالحی
-  ممیزی HSE طرح ها و پروژه های شرکت های تابعه هلدینگ.
-  توجه به توسعه پایدار و نگهداشت سرمایه های ملی در اجرای 

امور عملیاتی
برنامه های آینده شرکت

1-بهبود فرآیند های کنترلی 
- تقویــت واحــد حسابرســی داخلــی شــرکتهای تابعــه 
- نظارت براثر بخشی سیستم های کنترل داخلی شامل مالی و 

فناوری و امنیت اطالعات 
- استقرار نظام حاکمیت شرکتی در شرکت صنایع پتروشیمی 

خلیج فارس و شرکتهای تابعه 
- پذیرش شــرکتهای زیرمجموعه در بازار سرمایه در راستای توسعه بازار سرمایه و افزایش 

نقدینگی شرکتهای زیر مجموعه 
- اصالح و بهینه نمودن ساختار سرمایه شرکت

- یکپارچه سازی سامانه های مالی
- استقرار و پیاده سازی سامانه های جامع مدیریتی )مالی ، منابع انسانی ، حقوقی و دعاوی، 

هوش تجاری(
2- سرمایه 

افزایش ســرمایه شرکت از مبلغ 91/500 میلیارد ریال به 150/000 میلیارد ریال از محل 
سود انباشته

3- مشارکتها و سرمایه گذاری ها 
-  شیرین سازی برش سنگین پتروشیمی نوری

-  طرح اتیلن اکساید اندیمشک -  طرح کامپاندینگ پلی اتیلن و پلی پروپیلن سنقر
-  طرح SSP شهید تندگویا
۴- شیوه های تامین مالی

- اخذ تسهیالت ارزی از طریق صندوق توسعه ملی 
- اخذ تسهیالت ریالی و ارزی از طریق سیستم بانکی

- انتشار انواع اوراق بدهی از طریق بازار سرمایه برای شرکت اصلی و شرکتهای تابعه 
- وا گــذاری درصــدی از ســهام شــرکت هــا و طــرح هــا از طریــق عرضــه اولیــه

جایگاه شرکت در بین شرکت های داخلی و خارجی
الف : جایگاه در میان شرکت های مطرح پتروشیمی دنیا و آسیا

هرســــاله، موسســه ICIS شــــرکتهای برتــر در حــوزه 
پتروشــیمیایی و پتروشــیمی دنیــا را مــورد بررســی قــرار 
میدهــد و عملکــرد آنهــا را بــر اســاس شـاخصهایی چون 
ارزش فروش، سـود عملیاتی، سـود خالص، میزان بودجه مصرفی 
در تحقیق و توسـعه، سـرمایه در گردش و تعداد کارکنان مـورد 
سـنجش قـرار مـی دهـد و براسـاس درآمـد خالـص از فـروش، 

100 شـرکت برتـر را رتبـه بنـدی می نمایـد.
شـــرکت صنایـع پتروشـــیمی خلیـج فـــارس بـه صـورت 
مسـتقل و بـا برنـد انحصـاری خـود از سـال 1392 وارد دنیـای 
رقابـت گردیـد، و در ایـن فرآیند تـالش نمـوده اسـت بـا وجـود 
امکانـات و منابـع در اختیـار، جایگاهی مناسـب برای خـود در 

میان برترین های این صنعت در دنیا کسـب نماید.
از ایـــن رو طبـق گزارشـات موسسـه بین المللـی ICIS ،جایـگاه ایـن شـرکت در سـال 
1398 بـــه رده 35 ارتقـا پیـدا کـرده اسـت کـــه نشـان از بهبـود و صعـود 18 پلـه ای 
آن در میـــان رقبـای بیـن المللـی در آخریـن گـزارش ارائـه شـده میباشـد. همچنیـن 
ایـن شـرکت در شـرکت های شـیمیایی منطقـــه خاورمیانه در جایـگاه دوم قـرار دارد.

)100IMI ب: جایگاه در میان شرکت های برتر ایرانی )گزارش
ســـازمان مدیریـت صنعتـی بـا تهیـــه فهرسـتی از شـرکتهای برتـــر بـر اسـاس 28 
شـاخص، کـه در 6 گـروه »انـدازه و رشدشـرکت«، »سـودآوری و عملکـرد«، »صـادرات«، 
»نقدینگـــی«، »بدهـی«، »بـازار« تقسـیم بندی شـده انـد، تالش نموده اسـت تصویری 
سـاالنه و متکی بـه آمارهای کمی قابـل اعتمـاد از چگونگـی تغییـرات در آرایـش بنگاه هـای 
بـزرگ کشـور و صنایـع و فعالیـت هـای اقتصـادی مختلـف در کنـار یکدیگـر ارائـه دهـد.
از ایـن رو، براسـاس آخریـن گـــزارش ارائـه شـده توسـط ایـن سـازمان، 
شـرکت صنایـع پتروشـیمی خلیـج فـارس در میـان شـرکتهای برتـر ایرانـی 

موفـق بـه دریافـت رتبه هـای ذیـل گردیـده اسـت:
-  رتبــه اول از نظــر میزان فروش و درآمد -  رتبه اول در شــاخص باالترین ارزش افزوده 
-  رتبه اول در بیشترین سودآوری -  رتبه اول در بیشترین صادرات  -  رتبه اول در شاخص 

باالترین ارزش بازار -  رتبه اول در گروه پتروشیمی  -  رتبه برتر صادرات گرا

پتروشیمی خلیج فارس هیات مدیره خود را شناخت ...
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آینده روشن برای بیمه تعاون
خبرهای خوشی در راه است

مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه تعاون )نوبت دوم ( مورخ 1398/08/13 در هتل 
بزرگ تهران تشــگیل گردید. در این مجمع که با حضور 85/61 درصد سهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیئت مدیره، نماینده سازمان بورس اوراق بهادار، نماینده 
بیمه مرکزی جمهوری اســالمی ایران ، نماینده وزارت تعاون و حسابرس و بازرس 
قانونــی برگزار گردید، ریاســت مجمع بر عهده آقای دکتر جواد ســهامیان مقدم 
بــود که  آقایان حســن تاجیک  و غفور خدامهر در مقام نظــار اول و دوم و آقای 
دکتر یونس مظلومی با اکثریت اراي حاضر به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
دکتــر جواد ســهامیان مقدم ریاســت مجمع در مطلع ســخنان خــود با اعالم 
اینکه مفتخریم ششــمین سال برگزاری مجمع ســاالنه تنها شرکت بیمه تعاوني 
کشــور را برپــا میداریــم اضافه کرد مصادف شــدن مجمع امســال بــا یوم اهلل 
13 آبــان که یادآور عظمت و فــدارکاری آحاد مردم ایران زمین و گرامیداشــت 
یــاد و خاطــره ی آنها میباشــد باعــث گردیده که ایــن اتفاق را یــک موهبت 
دانســته و بــاور بداریــم که در آینــده خبرهای خوشــی برای ما در راه اســت .
پس از انتخاب هیئت رئیســه جناب آقای دکتر ســهامیان مقدم با اعالم اینکه بر 
اســاس نظر ســازمان بورس اوراق بهادار و نامه ای که سرپرســت نظارت بر بازار 
پایه برای مدیریت شــرکت صادر کــرده ، با توجه به عدم تکمیــل مراحل نهایي 
افزایش سرمایه امکان بررســي صورتهاي مالي وجود نداشته و این مورد از دستور 
جلسه حذف میشــود.وی ابراز داشــت پس از ثبت کامل مراحل  افزایش سرمایه 
شــرکت، شــاهد برگزاری مجمع فوق العاده برای بررسی صورت های مالی منتهی 
به ســال مالی گذشته و استماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی خواهیم بود .
 شایان ذکر است در نامه ی سرپرست نظارت بر بازار پایه قید شده است با توجه به 
تغییرات همه جانبه در صورت های مالی پس طی مراحل افزایش ســرمایه و پذیره 

نویسی آن امکان بررسی مقدور نمیباشد.   در پایان مجمع عادی به طور فوق العاده 
با برگزاری انتخابات و اکثریت آرا موسســه های حسابرســی دایا رهیافت به عنوان 
حسابرس اصلی و موسسه حسابرســی هوشیار بهمن به عنوان بازرس و حسابرس 
علی البدل شرکت انتخاب گردیدند همچنین روزنامه های دنیای اقتصاد و اطالعات 
به عنوان روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار شرکت جهت درج اطالعیه ها در سال 
مالی آینده اطالعیه ها وگزارش های مجموعه در سال مالی آتی انتخاب گردیدند .

دکتر یونس مظلومی نیز درحاشیه مجمع با تاکید این نکته که کلیه فعالیت ها در 
جهــت رعایت حق و حقوق ســهامداران و ذینفعان صورت میپذیرد ابراز امیدواری 
کرد با اجرایی شــدن برنامه های مدون مدیریت دراین بیمه ی پیشــرو و خوشنام 
شــاهد رشدی شــیرین در ســود دهی و ارزش آفرینی برای ذینفعان خود باشیم.

گفتني اســت تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده در مجمع 
فوق العاده شرکت بیمه تعاون با عنایت به جزء »ب« ماده 13 دستورالعمل اجرایی 
افشــای اطالعات شــرکت های ثبت شــده نزد ســازمان ) مصوب 1386/05/03 
هیئت مدیره ســازمان بــورس و اوراق بهــادار( بوده که پیــرو تصمیمات مجمع 
عمومــی فوق العاده مورخ 1396/12/26 مبنی بر تصویب افزایش ســرمایه ازمبلغ 
280/000/000/000 ریــال به مبلــغ 490/000/000/000 ریال از محل ســود 
انباشــته ســایر اندوخته ها به منظور رعایت حداقل ســرمایه موسسات بیمه ای 
غیردولتی و افزایش توانگری مالی شــرکت، صورت میپذیرد و هیئت مدیره در نظر 
دارد نســبت به انجام مرحله دوم افزایش ســرمایه از مبلغ  490/000/000/000  
ریــال به مبلــغ  1/500/000/000/000  ریال از محل آورده نقدی ســهامداران، 
مطالبات حل شــده ســهامداران و  آورده نقدی به منظور رعایت حداقل ســرمایه 
موسســات بیمــه ای غیردولتــی وافزایش توانگری مالی شــرکت اقــدام نماید.

نشست هم اندیشی مدیرعامل بیمه تعاون ومدیران ستادی با مدیران استانی سراسر کشور
نشســت مشــترک مدیرعامل بیمه تعــاون ومدیران 
ســتادی با مدیران اســتانی شــعب سراسرکشــور 
امــروز در هتــل المپیــک تهــران برگــزار شــد .
در این نشســت که با هدف بررسی راهکارها و اتخاذ 
تدابیر جدید جهت دستیابی به اهداف و استراتژیهای 
ســازمانی برگزار گردید ، دکتــر مظلومی مدیرعامل 
بیمه تعاون ضمن خوش آمد گویی به مدیران ستادی 
و اســتانی حاضر در نشست بیان داشت : تمام اهداف 
و تبیین شده بیمه تعاون تنها با همکاری و مشارکت 
دلسوزانه همه ارکان شرکت نتیجه بخش خواهدبود .
ایشــان در بخشهایی دیگر از ســخنان خود افزودند : 
به ســمتی می رویم که به عنوان اولین شرکت بیمه 
ای برای اســتانها در تمامی بخشها صورت های سود 
و زیان تعریف کنیم . این کار بر اســاس شــاخصهای 
جغرافیایی و رشــته های بیمه ای انجام خواهد شد .
وی گفــت : شــعب را در قالــب یک ســازمان مجزا 
ترســیم کرده و بر اساس شــاخص های تعریف شده 
برای هــر ســازمانی صورتهای مالــی آن به تفکیک 
بررسی و نتایج بدســت آمده بیانگر وضعیت عملکرد 

آن واحــد خواهد بود . اعداد و ارقام نهایتا مشــخص 
کننــده میزان چگونگی فعالیت یک شــعبه اســت .
ایشــان در ادامــه بیــان داشــتند : بررســی و رفع 
معایــب موجود بــرای رســیدن به بهبود مســتمر 
در ســازمان امری انــکار ناپذیر اســت . اینگونه که 
ایــرادات و اشــکاالت موجــود بایــد از ســوی همه 
گفته شــود تا تالشــها برای رفع آنها انجــام گردد .
وی افــزود : همــه واحد هــای ســازمانی مدیریت 
ریســک را امری بســیار مهم تلقی کنند . ریســک 
یعنــی احتمال پیــش آمد نامطلوب در آینده اســت 
. مدیــران ریســک ها را شناســایی کرده و نســبت 
بــه مدیریــت آن در تمام ســطوح اهتمــام ورزند .
دکتــر مظلومی با اشــاره به وجود اصــل swot در 
هــر شــاخه مدیریتــی ، از مدیران بیمــه تعاون در 
بخشهای ســتادی و استانی خواســتند تمام فعالیت 
خود را بر اســاس نقاط قوت و ضعف درون ســازمان 
و فرصتهــا و تهدیدهای برون ســازمانی تدوین کرده 
و بر اســاس آن هدف گذاریهــا را جهت نیل به تعالی 
ســازمانی پیش بگیرند . وی ادامه داد ،هدف گذاری 

رشــد درشــعب تنها بر اســاس ظرفیت آن اســتان 
در نظــر گرفته شــده اســت. اگر شــعبه ای بزرگتر 
اســت ، قطعا اهداف بزرگتری برای آن تعریف شــده 
اســت . شــعب تالش کنند تا اهداف تعیین شده را 
با اســتفاده از تمام ظرفیتهــای موجود محقق کنند .

مدیــر عامل بیمه تعــاون ارزیابی از عملکرد شــعب 
در رشــته درمــان را ســود و زیانــی تلقــی کرده و 
نــه پورتفوی محــور و افزودند : به گونــه ای برنامه 
ریزی کرده ایم که رشــته درمــان بیمه تعاون با ارائه 
راهکارهای نوین به یک رشــته سود ده تبدیل شود .

در ادامــه این نشســت مدیرامور شــعب و اســتانها 
و واحدهــای فنــی ســتادی بــه بیــان و تشــریح 
عملکــرد حوزه مدیریتــی خود کرده و شــعب را از 
آخرین دســتورالعمل ها و اهداف مطلع ســاختند .

در بخــش پایانی این نشســت ، مدیران ســتادی و 
اســتانی بیمه تعاون در قالب 6 کارگروه تخصصی به 
بررسی فرایندها پرداخته ،پیشنهادات را مطرح و پس 
از بحث و تبادل نظر و به اشــتراک گــذاری ایده ها 
نســبت به تصویب موارد مطرح شــده اقدام کردند .
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سالمتی آب از توست
شرکت نیروکلر با مدیران خبره خود در خط موفقیت

تقسیم سود 1000 ریالی به ازای هر سهم

مدیرانــی کاربلد و کاردان، کیفیت باالی محصوالت، اهتمام به محیط زیســت 
و کســب عناوین متعدد واحد برتر اســتاندارد، صادرکننده برتر، شــرکت بهره 
ور، برگزیده اقتصاد ســبز از مجموعه نیرو کلر، یک شــرکت مرجع ساخته که 
بــه عنوان یک برند برتر در بازار ســرمایه و صنعت کشــور خودنمایی می کند.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نیروکلر )سهامی عام( مورخ 1398/07/29 در 
محل مرکز آموزشي رفاهي )خانه معلم آموزش و پرورش منطقه 3 ( تشکیل گردید. 
در ایــن مجمع که بــا حضور 81/64 درصد ســهامداران حقیقــی و حقوقی ، 
اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس 
قانونــی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای امیر تقي خان تجریشــي  
بود، که جنابان شــروین شــهریاري و ســلیمان ســلطاني در مقام نظار اول و 
دوم و آقــای  رضا مــرادي علي عربي به عنوان دبیر مجمــع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائــت گزارش هیات مدیــره به مجمع مربوط به اهــم فعالیتهای 
صــورت پذیرفتــه در طی ســال مالــی منتهــی بــه 1398/05/31 و پس از 
اســتماع گــزارش حســابرس و بــازرس قانونی، مجمع نشــینان بــا طنین 
صلــوات خود ضمن  تصویــب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 
129 با تقســیم ســود 1000 ریال به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.

گزارش جامع عملکرد ســاالنه که با پخش 
یــک فیلم و توضیحــات تکمیلی مهندس 
رضا مرادی مدیرعامل و جناب قاسمی مرد 
شماره یک مالی شرکت توامان گشت بیان 
می داشــت که در سال مالی مورد گزارش 
عالوه بــر تامین نیاز تولیدکنندگان داخلی 
شرکت توانســته اســت در بخش فروش 
خارجی و صادراتی علی رغم تمام ســختی 
های دوران تحریم موفق تر از پیش بینی ها 
عمل کند بطوری که فــروش در سال مالی 
مورد گـزارش نسبـــت به سال مالی قبل 
بیش از 152  درصد افزایش ریالی داشــته 
است که اهم دالئل آن عبارت است از بهره 
برداري از طرح تولید کلر از 40 تن به 95 تن 

و همچنین طرح تولید سود پرک از 40 تن به 80 تن بوده که همین امر باعث افزایش 
مقدار تولید محصوالت شرکت گردیده است. همچنین افزایش نرخ فروش تعداد 
زیادي از محصوالت تولیدي نیز در افزایش مبلغ فروش شرکت موثر بوده است.

رشد تولید اسیدکلریدریك به اندازه ۴00 درصد در سال مالی 98؛
رشد 50 درصدی تولید سودپرک در سال مالی 98؛

رشد 52 درصدی فروش صادراتی؛
راه اندازی طرح توسعه 55 تن کلر در روز؛

و اجرای طرح توســعه واحد MCA و CMC از اهم دســتاوردهای دیگر 
مجموعه در ســال مالی مورد گزارش بوده اســت. بنا به اعالم مدیران شــرکت 
در حال حاضر ســودپرک بیشترین حجم صادرات شرکت را شامل می شود که 
شــرکت قصد دارد عالوه بر بازارهای خارجی فعلی ایــن محصول را به اروپای 
غربی و روســیه هم صــادر کند. بنا به اعــالم ســکانداران مجموعه همچنین 
شــرکت قصد دارد کارخانه یــزد را به عنوان یک واحد مســتقل ثبت کند که 
100 درصد آن برای نیروکلر خواهد بود و با تدابیر اندیشــیده شــده واحد یزد 
از ســال جاری بر سودآوری خواهد رســید. معاون پاکدست مالی شرکت اعالم 
داشت که در صورت مســتقل بودن واحد یزد صورتهای مالی شرکت شفاف تر 

و بهره وری باالتر می رود و ایضا تعامالت با مســئوالن یزد بیشتر خواهد شد و 
این بســتر را برای عرضه اولیه سالهای آتی واحد یزد زودتر عملیاتی خواهد کرد 
کــه این خبر خوش ســهامداران و ذینفعان حاضر در مجمــع را به وجود آورد.
مهندس مجید علی فر مدیرعامل مدبر شــرکت نیروکلر در حاشــیه مجمع در 
تشــریح اهداف و برنامه های راهبردی مجموعــه و در خصوص تولید و فروش 
محصوالت اعالم داشــت که با توجه به راه انــدازی خط جدید این واحد انتظار 
افزایــش تولید محصــوالت واحد یزد در ســال مالی آتی مــی رود که موجب 
افزایــش فروش و ســود آوری واحد یزد می شــود و برای این امر نســبت به 
بررسی بازارهای داخل و خارج کشــور بررسی های الزم صورت پذیرفته است.

پیام هیات مدیره
ســپاس خداونــد یکتــا 0 که توفیــق ارائه عملکرد یکســاله هیــات مدیره0 
مدیــران و کارکنــان شــرکت نیروکلر را به محضــر ســهامداران محترم0 به 
مــا عنایت فرمــود. امید اســت نتیجه یــک دوره تالش یکســاله مجموعه0 
مــورد خوشــنودي پــروردگار و رضایت شــما صاحبان ســهام قــرار گرفته 
و بــرگ زریــن دیگــري از افتخــارات شــرکت نیروکلــر را رقــم بزنــد. 
رســالت شــرکت در ســال مالی جاري عالوه بر انجام وظایف معمول و توجه 
علمــی و عملی بــه اهداف پیــش روي0 
معطوف به آینده اي درخشــان بوده است. 
راهبردهاي آتی شــرکت نیروکلر0 تولید و 
بهبود کیفیت محصوالت بــا ارزش افزوده 
بیشتر0 بهینه سازي انرژي وکاهش توقفات 
کارخانه و ضایعات0 تالش سازنده در جهت 
کاهش آالیندگی محیط زیست0 اهتمام در 
ارتقاع ســطح بهره وري به منظور استفاده 
بهینه از منابــع اقتصادي موجود0 با هدف 
حفظ و افزایش منافع ســهامداران و توجه 
به رعایت قوانین واستانداردهاي تعیین شده 
در ســایه رصد دقیق0 مستمر و نظام مند 
کلیه شئونات شرکت در کنار ارزش آفرینی 
کارکنان خواهد بود. شرکت نیروکلر فعالیت 
خود را درزمینه تولید کلر0 سود و مشتقات کلر به منظور تامین آب آشامیدنی 
ســالم جامعه و قسمتی از صنایع دیگر از ســال 1376 آغاز نمود0 بطوري که 
تاکنون بخشــی از مازاد تولیدات خود را نیز به خارج از کشور صادر نموده است. 
این شــرکت از نســل جدید الکتروالیزرها با آخرین تکنولوژي روز دنیا )روش 
ممبرانی( بهره مند می باشد و سودکاستیک عاري از جیوه مورد مصرف صنایع 
غذایی را نیز تولید می نماید. این شــرکت از اســتانداردهاي روز دنیا اســتفاده 
نمــوده و در خصــوص ایمنی0 حمل و نقل مواد شــیمیائی خطرناک به دانش 
روز دسترســی یافته و آنرا به مشتریان آموزش می دهد و امیدوار است همچون 
گذشــته در جهت خدمت رسانی به سالمت و بهداشت جامعه0 صنایع غذایی0 
صنایع فوالد0 نفت و ســایر صنایع موفق باشد. شرکت نیروکلر به پشتوانه بیش 
از بیســت سال خدمت رســانی در زمینه تولید کلر و مشــتقات آن با توجه به 
نیازهاي بازار و شــرایط موجود اهداف ترسیم شده خود را دنبال نموده و برنامه 
هاي خود را در جهت توســعه ظرفیت کارخانه بــا ارائه محصوالت جدید انجام 
داده اســت که از آن جمله می توان محصول MCAو CMC را نام برد که در 
محصول MCA شــرکت نیروکلر تنها تولید کننده این محصول می باشد و در 
محصوالت دیگر با افزایش ظرفیت شرایط خود را در بازار تثبیت نموده است که 
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از آن جمله می توان به تولید کلر و سود اشاره نمود که در زمان راه اندازي اولیه 
با ظرفیت 20 تن بــوده و در حال حاضر ظرفیت تولید کلر در کارخانه نیروکلر 
به 95 تن در روز رســیده است و این شــرکت با ادامه روند مذکور در نظر دارد 
با تولید و بهبود کیفیت محصوالت با ارزش افزوده بیشــتر0 بهینه سازي انرژي 
وکاهش توقفات کارخانه و ضایعات0 تالش ســازنده در جهت کاهش آالیندگی 
محیط زیســت0 اهتمام در ارتقاي ســطح بهره وري به منظور استفاده بهینه از 
منابــع اقتصادي موجود0 با هدف حفظ و افزایش منافع ســهامداران و توجه به 
رعایت قوانین واســتانداردهاي تعیین شده در سایه رصد دقیق0 مستمر و نظام 
مند کلیه شئونات شرکت در کنار ارزش آفرینی کارکنان به راه خود ادامه دهد .

اقدامات و فعالیتهای آتي در شرکت نیروکلر
- ادامه طرح توسعه اسید کلریدریک با هدف افزایش ظرفیت واحد از 75 تن در 

روز به 150 تن در روز
- ادامه طرح توسعه آب ژاول با هدف افزایش ظرفیت واحد از 60 تن در روز به 90 تن در روز

-  تهیه طرح مقدماتي توسعه و افزایش ظرفیت واحد پرکلرین به ظرفیت 15 تن در روز 
- اقدامات الزم جهت کسب تندیس واحد نمونه کیفیت از طرف موسسه استاندارد 
 MCA ، اتمام طرح های در دست اقدام واحدهای اسید کلریدریک ، آب ژاول -

و CMC مطابق پیش بیني ها 
- با توجه به حساســیتهای منطقه ای رعایت کامل موارد زیست محیطي و اخذ 

مجوز صنعت سبز
-  افزایش صادرات شرکت بدلیل رقابتهای داخلي و جلوگیری از کاهش قیمت ها

- انعقاد قرارداد برق دائم شــرکت و پیگیری الزم جهت افزایش برق کارخانه از 
12 مگا وات به 15 مگا وات 

- پیگیری طرح ایمن سازی مخازن کلر مایع شامل: 
الف : ســاخت مخزن بتني 60 متر مکعبي جهت جمع آوری نشــتي احتمالي 

مخازن کلر مایع در مواقع اضطراری 
ب : محصور کردن محوطه مخازن کلر مایع
ج : طراحي و ساخت واحد هایپو اضطراری 

- پیگیری دو مداره کردن خط برق 20 کیلو ولت 
- اجرای طرح خنک سازی سالن MCC با جابجائي هواسازهای قدیمي ، اصالح 

و اجرای طرح جدید 
- تفکیک حقوقي کارخانه یزد از کارخانه اصفهان که مقدمات آن در حال انجام است .

اهم فعالیتهای انجام شده در طي سال مالي گذشته 
- اتمام نصب تجهیزات ، لوله کشي و راه اندازی واحد سود پرک جدید به ظرفیت 

80 تن در روز .
-  راه اندازی طرح توسعه 55 تن کلر در روز . 

-  اجرای طرح توسعه واحد MCA و CMC کارخانه یزد. 
-  تجمیع سیستم آب کولینگ واحد یزد در جهت کاهش هزینه های تعمیرات 

و بهره برداری. 
-  ســاخت و نصب مبدل دوم تغلیظ کننده سود پرک آیتم  B1308E  جهت 

افزایش تولید سود مایع 50. درصد 
-  ســاخت ،نصب و راه اندازی چیلر مایع ساز کلر در راستای افزایش دو برابری 

ظرفیت مایع سازی گاز کلر . 
-  شــروع دیوار کشــي زمین جلوی کارخانه واقع در ضلع شمالي که در تملک 

شرکت مي باشد. 
-  پیگیری اجراء و آببندی اســتخر بتنــي 1000 متر مکعبي ذخیره آب جهت 

افزایش ذخیره آب مورد نیاز کارخانه. 
-  تهیه طرح و پیگیری اجــرای طرح WASTE ZERO جهت نیل به هدف 
کاهش و حذف کامل پســاب صنعتي کارخانه ، جداسازی پساب واحدهای سود 

پرک و بارگیری مایعات . 
-  جداسازی شبکه آبیاری فضای سبز کارخانه از شبکه آب پروسس با نصب مخزن 
پلي اتیلني 20000 لیتری ، نصب پمپ های مربوطه و اصالح شــبکه آبیاری به 
منظور استفاده از پساب تصفیه شده شهرک صنعتي و کاهش مصرف آب پروسس .

-  اجرای سیســتم جدید شبکه آب آشــامیدني شرکت ، نصب مخزن 20000 
لیتری پلي اتیلني جهت ذخیره آب آشامیدني و نصب پمپ مربوطه جهت تامین 

فشار مناسب در شبکه آب آشامیدني . 
-  خرید کارخانه یکتا نصب سپاهان در همسایگي شرکت نیروکلر. 

-  ساخت آسانسور نفر بر در واحد پرکلرین . 
-  خریــد و نصب یک دســتگاه DECANTER در واحد تصفیه آب نمک و 

حذف فیلتر پرس های قدیم 
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اخبار بانک و بیمه

وزیر اقتصاد در بازدید از توانمندی های حوزه فناوری 
اطاعات: بانك ملت همیشه در حوزه ریسك، پیشتاز 

نظام بانكی کشور بوده است

وزیــر امــور اقتصــادی و دارایی بــا همراهــی مدیرعامل 
و اعضــای هیات مدیــره بانک ملــت از توانمنــدی های 
ایــن بانــک در حــوزه فنــاوری اطالعــات بازدیــد کرد.

دکتر فرهاد دژپســند در این بازدید اظهار داشت: بانک ملت 
به عنوان یکی از بانک های خصوصی شــده و پیشــتاز در 
پذیرش ریســک، با اســتمرار و افزایش تالش های علمی و 
پژوهشی و فعالیت های نوآورانه، می تواند بستری مناسب برای 
اجرای کارآمد سیاست های پولی و مالی کشور فراهم سازد.

وی با اشــاره به آشــنایی خــود با فعالیت هــای این بانک 
از ســالیان گذشــته، تاکیــد کــرد: یکــی از ویژگی های 
شــاخص بانک ملت در نظام بانکی کشــور این اســت که 
همیشــه در حوزه ریســک پذیری پیشــتاز بوده و هست.

دکتر دژپسند با تاکید بر این نکته که بانک ملت ریشه و پایه 
های قوی دارد، تصریح کرد: این ویژگی باعث شده است که 
این بانک بتواند فعالیت ها و کارهای شــاخصی را انجام دهد 
و در راهی که در پیش گرفته اســت شاخص باشد و در عین 
حــال، انتظارات و توقعات بیرونی را هم افزایش داده اســت.

وی بــا بیان این نکته که بانک ملت در زمینه کاهش هزینه 
ها، تعدیل شعب، اعطای تســهیالت و ... بسیار خوب عمل 
کرده اســت و این موارد جزو نقاط قوت این بانک خصوصی 
شــده محسوب می شــود، اضافه کرد: خوشــبختانه بانک 
ملت در زمینه فنــاوری اطالعات و بانکداری دیجیتال رتبه 
خوبــی دارد و شــرکت های زیرمجموعــه آن به جایگاهی 
رســیده اند که مــی توانند مــورد توجه رقبا قــرار گیرند.

دکتر دژپسند با اشاره به این نکته که بانکی در مسیر بلوغ است 
که هم ابزارها و روش ها و هم خدمات بانکی را نو کند، ادامه داد: 
در بانکداری هوشمند فقط ابزارها،نوین نمی شوند بلکه خدمات 
نیز تغییر پیدا می کنند و نو می شوند. به عبارت دیگر رابطه 
انسان و خدمات بانکی و تکنولوژی ها کامال تغییر می کند.
جزئیاتی از جایزه های بین المللی بانك قرض الحسنه 

مهر ایران

مدیر عامل بانک قرض الحســنه مهر ایران درخصوص شائبه 
پرداخت پول برای دریافت جایزه نشــریه بنکر و جایزه نخبه 
اقتصادی جهان اســالم گفت: ما حتی یــک ریال هم پول 
نداده ایم و یک ماه پیش، از برنده شــدن بانک باخبر شدیم.

مرتضی اکبری در گفت وگو باخبرنگار ما با بیان اینکه نشریه 
بنکر از همه بانک های دنیا و در حوزه های مختلف رتبه سنجی 
انجام می دهد، افزود: در جدیدترین رتبه بندی که مربوط به 
اطالعات سال 2018 است، بانک قرض الحسنه مهر ایران رتبه 
سوم بانک های اسالمی برای مطابقت خدماتشان با شریعت 
اسالمی را کسب کرده است. وی ادامه داد: در این رتبه سنجی، 
رتبه بانک قرض الحسنه مهر ایران در میان بانک های ایرانی 
اول اســت. مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران با تاکید 
بر اینکه رتبه بندی نشریه بنکر درخصوص مطابقت با عقود 
اسالمی براساس شــفافیت اندازه گیری می شود، افزود: همه 
بانک های اسالمی برای رعایت عقود اسالمی مدعی هستند اما 
این آمار و ارقام است که تعیین کننده هستند. وی تصریح کرد: 
براساس صورت های مالی بانک قرض الحسنه مهر ایران، مانده 
منابع بانک تا پایان شهریور ماه گذشته 22 هزار میلیارد تومان 
و مانده مصارف 20 هزار میلیارد تومان بوده اســت. اکبری با 
اشــاره به اینکه در ترازنامه بانک قرض الحسنه مهر ایران نه 

بنگاهی وجود دارد و نه سهامی، گفت: بانک قرض الحسنه مهر 
ایران حدود هشــت هزار و 500 میلیارد تومان به 920هزار 
نفــر در پنج ماه و 10 روز ابتدای امســال پرداخت کرده که 
میانگین وام 5/ 9 تا 10 میلیون تومان اســت. نشــریه بَنِکر 
)The Banker( با بیش از 90 سال سابقه حرفه ای در زمینه 
بانکداری در سطح جهانی، هر ســال با توجه به صورت های 
مالی حسابرسی شده موسسات مالی و بانکی در سال قبل و 
با در نظر گرفتن شاخص هایی همچون سود خالص، سرمایه 
پایه، بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت 
هزینه به درآمد و نسبت تســهیالت غیرجاری، مزیت های 
استراتژیک، پاســخ گویی به نیازهای بازار، قدرت رویارویی با 
تغییرات اقتصادی در دوره مالی مورد نیاز و مقایسه آن با دو 
دوره مالی متوالی قبلی، اقدام به ارزیابی بانک ها می کند. بَنِکر 
به عنوان مهم ترین منبع امور بانکی و مالی در سراسر جهان 
شناخته می شود. این نشریه در 180 کشور توزیع شده و یکی 
از مراجع کلیدی اطالعاتی و تحلیلی برای صنعت بانکداری 
اســت. مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران درخصوص 
دیگر جایزه این بانک نیز اظهار کرد: 57 کشــور اســالمی 
عضو ســازمان همکاری اسالمی هستند که دوره ای عملکرد 
همه بنگاه ها و ســازما ن ها و بانک های کشورهای اسالمی در 
حوزه خدمت و نه ساختار را بررسی می کنند. وی ادامه داد: 
ارزیابی ها در حوزه خدمات جدید مانند رفع فقر، محرومیت، 
محیط زیســت و... اســت که ارزیابی در این شــاخص ها در 
کشورمان در خانه صنعت و معدن انجام می شود. اکبری گفت: 
امسال استثنائا، این ارزیابی در بانک ها نیز انجام و به سازمان 
همکاری اسالمی معرفی شد که بانک قرض الحسنه مهر ایران 
به عنوان نخبه اقتصادی جهان اسالم شناخته شد. وی با تاکید 
براینکه این جایزه به اشــخاص داده می شود و من به عنوان 
نخبه اقتصادی جهان اســالم شناخته شــدم، تصریح کرد: 
برای اولین بار یک بانک ایرانی این جایزه را دریافت می کند.

رونمایی از محصوالت جدید بیمه تعاون
مدیرعامــل بیمــه تعــاون 
به همــراه معاونــان و مدیر 
اســتانی ایــن مجموعــه از 
و  بازدیــد  شــعبه ســاری 
ازمحصــوالت جدیدی چون 
بیمه مســوولیت افت قیمت 
خودرو و بیمه درمان انفرادی 
که به صورت انحصاری توسط 
بیمه تعاون ارائه می شــود، رونمایی کــرد. یونس مظلومی، 
دلیل ســفرش به مازندران را سیاســت های این شــرکت 
در راســتای شناســایی نقاط ضعف و قــوت این مجموعه 
و یافتــن فرصت هــای جدیــد در ایــن زمینه دانســت.
 وی نمایندگی هــای فــروش بیمه را خط مقــدم ارتباط با 
مشــتریان عنوان کرد و افزود: هرچند شرایط خوبی بر بیمه 
تعاون حکم فرماســت، اما این کافی نیســت و ما به دنبال 
پیشــرفت و افزایش ســهم از بازار بیمه کشور هستیم. این 
موضوع در ماموریت و اســتراتژی هایی که برای بیمه در نظر 
گرفتیم نیز گنجانده شده است. مظلومی ادامه داد: استراتژی 
اول بیمه تعاون، حضور در همه بازارهای بیمه ای موجود در 
کشور است. ما با حساب روی مجموعه یا نهادی خاص وارد 
این صنعت نشــده ایم تا با ریســک اینکه در بین راه با عدم 
حمایت آن مجموعه یا مشــتری دچار تالطم بشویم مواجه 
شویم. وی همچنین اضافه کرد: استراتژی دیگری که در بیمه 
تعاون دنبال می کنیم، اســتفاده از تکنولوژی های جدید در 
حوزه اطالعات و آی تی است. ما سعی کردیم محصوالتمان 
را طــوری طراحی کنیم که هم در زمینــه فروش و هم در 
زمینه ارائه خدمات بتوانیم از این تکنولوژی جدید اســتفاده 
کنیم. دکتر مظلومی با اشاره به اهمیت نظر مشتریان در بیمه 
تعاون اظهار کرد: بحث سنجش و افزایش رضایت مشتریان 
نیز از دیگر اســتراتژی های مهم ماست که در این مدت هم 
تالش فراوانی در این زمینه شده است. با روش های مختلف 
مثل تماس تلفنی، سیستم پیامکی، فضای مجازی و... سعی 
می کنیم از میزان رضایت مشتریانمان از محصوالت بیمه ای 
که خریداری کرده اند، مطلع می شویم، زیرا هدف مجموعه ما 
کسب عنوان بهترین بیمه از نگاه مشتریان است و در این راه 

تمام تالش خودمان را می کنیم. وی یکی از مشکالت اساسی 
صنعت بیمه در کشور را توسعه نامتوازن نیرو های متخصص 
و تعداد شرکت های بیمه ای دانست و افزود: استراتژی بعدی 
بیمه تعاون آموزش و تربیت نیرو های متخصص بیمه ای است 
تا در حد امکان این نیرو ها را افزایش داده و این مشــکلی که 
در این صنعت مهم نهادینه شــده را تا حدی جبران کنیم.
توزیع بســته های حمایتــی بیمه پارســیان بین 

دانش آموزان مناطق زلزله زده
همزمان با آغاز ســال تحصیلی 99-98، بسته های حمایتی 
نوشــت افزار بیمه پارســیان در مدارس مناطــق زلزله زده 
کرمانشاه توزیع شد. به گزارش روابط عمومی بیمه پارسیان، 
در راستای ایفای نقش مسوولیت اجتماعی و با هدف ارتقای 
ســطح آموزشی و انگیزشــی دانش آموزان مناطق زلزله زده 
در ســال جدید تحصیلی، مسووالن بیمه پارسیان با حضور 
در مدارس مناطق زلزله زده و محروم کرمانشــاه، بسته های 
نوشــت افزار اختصاصی مقاطع مختلف تحصیلی را توزیع 
کردند. پیش از این نیز بیمه پارســیان دو باب مدرســه در 
دو روســتای زلزله زده کرمانشــاه برای دانش آموزان محروم 
از تحصیــل افتتــاح و ملزومات آنــان را فراهم کــرده بود.

مدیرعامل تجارت نو:
صنعت بیمه ســاالنه حدود 30 هزار میلیارد تومان 

خسارت می دهد

 نشســت مهرماه شــورای هماهنگی مدیران روابط عمومی 
صنعت بیمــه میزبانی بیمه تجــارت  نو برگزار شــد. نیما 
نوراللهی، مدیرعامل تجارت نو در این نشســت قدرت روابط 
عمومی هــا را در شــکل گیری افکار عمومی بیش از ســایر 
نهادهــا عنوان کــرده و درپرداختن به ایــن مهم گفت: در 
پژوهشی با موضوع اینکه آیا فســاد در جامعه وجود دارد یا 
نه؟ پاســخ 83 درصد  پرسش شــوندگان مثبت بوده است.

در مرحله دیگر این طرح از جامعه آماری مورد تحقیق خواسته 
می شود مصداقی برای پاسخ خود بیاورند که تنها 13 درصد 
می توانند نمونه ای مثال بزنند، چنین نتیجه ای این واقعیت 
را گوشزد می کند که مابقی حس فساد داشته اند. اینجاست 
که روابط عمومی ها می توانند با نشــان دادن واقعیت، مسیر 
نگرش مردم را اصالح کرده و موجب از بین رفتن حس های 
منفی مبتنی برحدسیات شوند. وی با اشاره به اینکه درحوزه 
بیمه این جنس برداشت به وفور وجود دارد،گفت: در قرارداد 
کمیته امداد امام خمینی)ره(، یک میلیون و 900 هزار مددجو 
درکل کشورتحت پوشش بیمه آتش سوزی تجارت نو بودندکه 
حدود 60 هزار فقره پرونده خســارت در این رشته که عدد 
بزرگی است، مورد ارزیابی قرارگرفت. مدیر عامل تجارت نو در 
توضیح علت این مهم اظهار کــرد: یک زمانی اعتراض قابل 
بررســی و بعضا جبران اســت اما زمانی که این حس ایجاد 
شد خســارت ما را آن طور که باید نمی دهند در آن صورت 
هرچقدر هم پرداخت انجام شــود باز گله مندی هایی وجود 
خواهد داشت. مدیر عامل تجارت نو دربخش دیگری از تحلیل 
نقش تاثیرگذار روابط عمومی ها، پاکسازی فضای اطالع رسانی 
از رسانه های سطحی نگر را به دست این واحدهای سازمانی 
ممکن دانســته و افزود: امروز شاهدیم در برخی رسانه های 
مکتوب و مجازی منتشــر کنندگان اطالعــات حال درقالب 
خبر، گزارش، مصاحبه و ... دانش کافی ندارند. این دســته از 
افراد به جای ارائه راهکار فقط به موضوعات دامن می زنند و 
گاه به بیراهه هم می روند. یکی از مصادیق جوســازی ها این 
است که ســاالنه نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان خسارت 
که عدد کمی نیســت از سوی شــرکت های بیمه پرداخت 
می شود، کجا به این مهم اشاره شده و اطالع رسانی شایسته ای 
صورت می گیرد. مردم کماکان معتقدند شــرکت های بیمه 
خسارت نمی دهند، پس این رقم به چه کسانی تعلق می گیرد.
بانك صادرات در بین 10 موسسه برتر بانكداری اسامی

 در جدیدترین تحلیلی که درباره بازار مالی اســالمی منتشر 
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اخبار بانک و بیمه
شده، نام بانک صادرات ایران در بین 10 موسسه برتر فعال در 
بانکداری اسالمی به چشم می خورد.به گزارش روابط عمومی 
بانک صــادرات ایران، در این گزارش تحلیلی که از ســوی 
موسسه »مارکت ریسرچ نست« و با عنوان »بازار مالی اسالمی 
در جهان« منتشر شــده، چهار بانک ایرانی در جمع فعاالن 
اصلی بازار مالی اســالمی حضور دارنــد. بانک های صادرات، 
ملی، ملت و مسکن چهار بانک ایرانی هستند که نامشان در 
کنار دیگر بازیگران بزرگ حوزه فعالیت های مالی اسالمی به 
چشم می خورد. دیگر موسسه های فعالی که در کنار بانک های 
ایرانی در این لیســت حضور دارند شامل بانک تجارت ملی 
عربســتان، بانک اسالمی قطر، بانک عالینما عربستان، بانک 
اســالمی دبی، خانه اعتبــارات کویت و مــای بانک مالزی 
می شود. این گزارش به طور ویژه در رابطه با حجم فعالیت ها، 
روند اقدامات جاری و توسعه بازار مالی اسالمی تحقیق کرده 
است و موضوعاتی مانند فرصت های سرمایه گذاری، سیاست 
دولت ها، دینامیک های بازار، زنجیره تامین و شرایط رقابتی در 
بازار مالی اسالمی مورد پژوهش قرار گرفته است. نوآوری های 
فناورانه و پیشرفت در این زمینه که به ترویج بهتر بانکداری 
اسالمی در جوامع می انجامد نیز از دیگر آیتم های تاثیرگذار 
در این مطالعات بوده اســت. بانکداری اسالمی، صنعت بیمه 
اسالمی، اوراق قرضه و صندوق های سرمایه گذاری از مواردی 
بوده که در بررســی فعالیت ها مورد توجه قرار گرفته است.
پست بانك »برنامه بهبود« در قالب طرح ها و پروژه 

های عملیاتی را اجرا می کند
بهزاد شــیری مدیرعامل پســت بانک اعالم کرد در راستای 
تثبیت ســودهی شــعب  و بهبود روند آن اهداف کمی این 
بانــک را در چهار محور با اخذ مجوزهای الزم اجرا می کند.

وی در تشــریح این طرح با اشــاره به چهار محور شــامل 
هدف ســپرده ای به تفکیک نوع ســپرده،بخش مطالبات 
شامل نسبت مطالبات به تســهیالت ،کاهش مانده موزون 
مطالبــات و مانــده مطالبات،عملیات ارزی و ســاماندهی 
درگاه هــای الکترونیکــی گفت: ایــن طرح هــا در حال 
اجرا بــوده و به صــورت ماهانه پایش و کنترل می شــود.

شــیری تصریح کرد با اخذ بازخورد هــای الزم در ارزیابی 
عملکــرد مدیریت هــای شــعب مناطق و اســتان ها که 
اوایل ماه ســال جاری انجام شــد ،شــاخص های درآمدی 
کارمزدی به شــاخص هــای عملکرد اضافه شــد و برخی 
از شــاخص های ارزیابــی نیــز از لحاظ کیفــی ارتقا یافت.

وی با اشــاره بــه اجرای طرح انگیزشــی پویــش  خاطر 
نشــان کرد کــه به منظــور افزایــش بهــره وری و ایجاد 
انگیــزه در میان کارکنــان این طرح متناســب با عملکرد 
کارکنان در ســطح شــعب و ادارات مرکزی اجرا می شود.
پیام مدیر عامل بیمه آسیا به مناسبت کسب سطح یك 

توانگری مالی با شاخص 1۴5درصد
بیمــه  مدیرعامــل 
کســب سطح  آسیا 
یک توانگــری مالی 
شــاخص 145  بــا 
درصد را به کارکنان 
و مدیــران این بیمه 

تبریک گفت.
متن پیام مدیرعامل بیمه آسیا به شرح زیر است:

مایه سربلندی و مباهات است که در سایه فضل الهی، شرکت 
بزرگ بیمه آسیا در شصتمین سال تاسیس خود، با تکیه بر 
دانش، همت بلند، همکاری موثر و تالش های ارزشمند کلیه 
کارکنان صدیق و وظیفه شناس این شرکت به افتخاری دیگر 
دست یافت و با تایید بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران، سطح 
یک توانگری مالی را با شاخص 145 درصد، از آن خود کرد.

یقینا این توفیق  بدون همـــراهی و تعامل ســازنده اعضای 
هیأت مدیــره، معاونیــن مدیرعامل، مدیران،مشــاوران و 
نماینـــدگان مدیرعامــل، معاونین مدیران، سرپرســتان 
مناطــق، روســـای اســتان ها و شــعب، کارشناســان و 
شــبکه توانمند فــروش بیمه آســیا تحقق نمــی یافت.

این افتخار را به شــما همکاران محترم که تخصص و وقت 
گرانبهای خود را سرمایه ای برای سربلندی، رشد، بالندگی و 
تحقق اهداف بلند بیمه آسیا قرار داده اید، تبریک می گویم 

و از درگاه ایزد منان، دوام عزت و ســالمتی شــما عزیزان را 
خواســتارم و امیدوارم شاهد موفقیت های روزافزون شرکت 
بیمه آســیا در عرصه خدمت رسانی به اقتصاد کشور باشیم.
سیمرغ تجارت به جمع شرکت های دانش بنیان پیوست
شرکت سامانه های یکپارچه 
ســیمرغ تجــارت پــس از 
بررســی 3 ماهــه کارگــروه 
ارزیابی و تشخیص صالحیت 
مؤسســات  و  شــرکت ها 
دانش بنیان به عنوان شــرکت 
شــد. معرفی  دانش بنیــان 

شــرکت ســامانه های یکپارچه ســیمرغ تجــارت که در 
زمینه ارائــه راهکارهای نوین بانکی با تمرکــز بر پرداخت 
خــرد الکترونیکی فعالیت می کند، پس از بررســی 3 ماهه 
کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکت ها و مؤسسات 
دانش بنیان توانست به عنوان شرکت دانش بنیان معرفی شود .

این شرکت که به عنوان یکی از شرکت های گروه مالی بانک 
تجارت مطرح اســت، در حوزه کیف پول الکترونیک ، کارت 
های هوشــمند و اپلیکیشن های موبایلی) ست(، همچنین 
خدمات کارت های مغناطیســی از جمله صدور کارت های 
هدیه، بن کارت و توریســت کارت و خدمات نوین پرداخت 
الکترونیک از جمله سامانه هوشمند پرداخت کرایه و سامانه 
ناوبری و پایانه های چندمنظوره فروشــگاهی فعالیت دارد.

به موجب آیین نامه تشخیص شرکت ها و موسسات دانش 
بنیان ،شــرکت های دانش بنیان به منظــور افزایش علم و 
ثروت ، توسعه اقتصادی بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی 
و اقتصادی در راســتای گسترش اختراع و نوآوری و تجاری 
سازی نتایج تحقیق و توسعه ) شامل طراحی و تولید کاال و 
خدمات ( در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان 
) به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط ( تشــکیل می شوند.

با اهدای لوح سپاس صورت گرفت
قدردانی ستاد مرکزی راهیان نور کشور از مدیرعامل 

بانك سپه
نور  راهیان  ســتاد مرکزی 
کشور با اهدای لوح سپاس از 
اهتمام و حمایت مدیرعامل 
بانــک ســپه در حرکــت 
عظیــم فرهنگــی تربیتی 
تقدیــر کرد. نــور  راهیان 

در بخشــی از لوح سپاس 
اهدایی از طرف حجت االســالم و المسلمین لطف اهلل ثقفی 
نماینده تام االختیار وزارت امور اقتصادی  و دارایی در ســتاد 
مرکزی راهیان نور کشــور و سرتیپ دوم پاسدار نادر ادیبی 
دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور به محمدکاظم چقازردی 
مدیرعامل بانک ســپه آمده است: »حرکت عظیم فرهنگی 
تربیتی راهیان نور که به تعبیر رهبر حکیم انقالب اســالمی 

حضرت امام خامنه ای عزیز )مدظله العالی( یک ابتکار الهی و 
انقالبی است، از راهبردی ترین اقدامات در گسترش و تثبیت 
ارزش های اساســی انقالب اســالمی و دفاع مقدس و ارتقا 
قدرت ملی در جمهوری اسالمی ایران است و جز با مجاهدت 
مجاهدان عرصه فرهنگی جبهۀ انقالب اسالمی تداوم نداشته 
و نخواهد داشــت. لذا بدینوســیله از اهتمام و حمایت شما 
بــرادر ارجمند و متولیان راهیان نور در وزارت امور اقتصادی 
و دارایی در تقویت این ســنت حســنه در مناطق عملیاتی 
دفاع مقدس کشــور سپاســگزاری و قدردانی می نمائیم.«
با مشارکت شرکت شناسا؛ »استارتاپ لینكپ« زندگی 

آینده ما را متحول می کند
 »LinkapDay« رویــداد 
لینکپ  اســتارتاپ  توســط 
اینترنت  راهبران  )شــرکت 
اشیا(، یکی از سرمایه پذیران 
شــرکت های  از   - شناســا 
گــروه مالی پاســارگاد- در 

مهر ماه ســال جاری در تاالر ایوان شمس تهران برگزار شد.
معرفی راهکارهای جدید لینکپ، همگام با تازه ترین روندهای 
اینترنت اشــیا و هوشمندســازی، موضوع ســومین رویداد 
ســالیانه لینکپ بود. همچنین از 3 محصول اصلی لینکپ 
در ارائه ی سرویس های یکپارچه اینترنت اشیاء رونمایی شد.

بــر اســاس ایــن خبــر، اســتارت آپ لینکــپ پــس از 
شــکل گیری در ســال 1395، در ادامــه ی مســیر خود با 
مشارکت شــرکت شناسا و شــتابدهنده تریگ آپ جهت 
ارایــه خدماتی بــا کیفیــت و کاربردی تر توســعه یافت.
به گفته علی رحمان پور، هم بنیانگذار linkap، هدف از ایجاد 
این اســتارت آپ، هوشمندســازی یکپارچه است تا فناوری 
را به خدمت انســان درآورد. وی همچنین ارایه راهکارهای 
هوشمندسازی محیطی در مجتمع های تجاری، اداری، صنعتی 
و مسکونی را به عنوان نقطه ی تمرکز این استارت آپ بیان کرد.
حامــد ســاجدی مدیرعامل شــرکت شناســا نیز ضمن 
اشــاره به برنامه هــای کاربردی و آینده ســاز اســتارت آپ 
مدیریــت شــهری،  در حوزه هــای ســالمت،  لینکــپ 
و  لینکــپ  نقــش   ... و  هوشمندســازی  حمل ونقــل، 
استارت آپ های مشــابه را در حوزه IoT تأثیرگذار دانست.

گفتنی اســت لینکپ )راهبران اینترنت اشیا( با راهبرد ارایه 
بســتری از فناوری های به روز، امــن و مقرون به صرفه برای 
ارایه ی خدمات IoT پا به عرصه گذاشته اســت. سازمان ها، 
کســب وکارها و افراد می توانند راهکارهــای IoT مد نظر 
خــود را از »بخش راهکارهای لینکپ« انتخاب کرده و آن ها 
را به صورت یکپارچه و بر بستر تازه ترین فناوری های »هسته 
IoT لینکپ« دریافت کننــد. بازار هدف لینکپ در مرحله 
نخست منطقه و سپس عرصه جهانی است. از این رو راهبرد 
لینکــپ در تمامی خدمات، ایجاد وجــه تمایز و رقابت پذیر 
بودن نســبت به پیشــروان بین المللی این صنعت اســت.

درحاشــیه آیین اختتامیــه گردهمایــي فن آورانه صنایع، 
شــرکت هاي دانش بنیان و استارت آپ هاي صنعت خودرو 

به امضا رسید:
تفاهم نامه همكاري ایران خودرو و مراکز دانش بنیان
در راســتای سیاست های کلی کشــور برای توسعه اقتصاد 
دانش بنیان و به منظــور فراهم آوردن زمینه همکاری های 
ســازنده برای حمایت از توسعه و تجاری سازی فن آوری ها، 
تفاهمنامه همکاری میان گروه صنعتی ایران خودرو، صندوق 
نوآوری و شــکوفایی، صندوق پژوهــش و فن آوری کریمه 
و گــروه خودکفایی دانش و فن آوری فاطر به امضا رســید.
در ایــن تفاهمنامــه که روز گذشــته به امضــای مقیمی 
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو رسید، این خودروساز 
متعهــد بــه ایجــاد زیرســاخت و فرآیند مناســب برای 
شناســایی و ارائه نیازهای فن آورانه صنعت خودرو شــد.
فراهم ســازی زیرساخت های فیزیکی و شــرایط الزم برای 
شبکه سازی در نواحی فن آوری در سطح کشور مطابق با نیاز 

فن آورانه و حمایت از مدل همکاری مرکز نوآوری ایران خودرو 
در راستای ارتباط با شکبه دانشی موجود در کشور و همچنین 
فراهم سازی امکان استفاده از زیرساخت های آزمایشگاهی و 
تســت ایران خودرو برای شــرکت های دانش بنیان مرتبط 
از دیگــر تعهدات ایــران خودرو در این تفاهمنامه اســت.
همچنین در حاشــیه این گردهمایی، تفاهمنامه همکاری 
میان ســاپکو و شرکت مهندســی و فن آوری طیف زمین 
بــرای طراحی و تولید خودروهای متصل به امضا رســید.

همکاری »ایران خودرو« با دانش بنیان ها آغاز شد
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ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها 
صیانت از گوهر اعتماد با

حمایت از جوانان نخبه در سرمایه گذاری خوارزمی

این روزها دل و دماغ قدیم برای حضور در مجمع  را چون گذشــته نمی دارم به دو 
دلیل ؛یک از باب نوسان گران و پرسش گران ُخرد کم خرد که ادب کالمی را بکار نمی 
برند و دوم آنکه در این مجامع علنی بخاطر شرایط سخت جنگ اقتصادی ،مدیران 
صف، اطالعات و فعالیت های عرضه و صورت پذیرفته شــده را خیلی با احتیاط وبا 
وسواس ارائه می نمایند تا که سرنخی به جباران زمانه تحریم گری داده نشود. لیکن با 
این استدالل که زیان دیده از روی شعور به جای شعار، شرم را به پستو می برد و فهم 
کار علمی و عملی مدیران جهادی فرودها را به فرازها  مبدل می سازد به سوی مجمع 
سرمایه گذاری خوارزمی با ذوق گسیل گشتم. چرا که باور دارم در یک شرکت سرمایه 
گذاری با وجهه بین المللی و اعتبار جهانی، جوانانی کارآزموده و مدیرانی با تجربه و 
کاردان برای اعتالی آبادانی ایرانمان کمر همت بسته اند وبرای  همه نهادهای تولیدی 
و خدماتی را با سرمایه گذاری مناسب تامین می سازند .  همین شایستگی و بایستگی 
ایشــان در ارایه خدمات و تسهیالت و مشاوره است که شوق و شور بیشتر و بقولی 
جدیدی ها آدرنالین مان را باالتر باالتر می برند تا آنچه دیگران در قال و برون می بینند 
و اهل دل در حال و درون به رشته تحریر درآوریم. در بدو ورود به دو عزیز که سابقه و 

افتخار همکاری در مکتب شان را داشته ام آقایان محمدی 
و قره گوزلو به این شــاگرد پیشترشان و همکار قدیمی 
خود خوش آمد گفتند و من آن شدم که شاعر می گوید: 

دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد
چون ابر در بیابان برتشنه ای ببارد

فاش دوربین یاریم کرد و قلم در دستم دوباره جان گرفت 
و دیگــر زحمت رفتن زیر و باالی پله های ســالن با 70 
ســال سن و نیم قرن سبقه مطبوعاتی رنجم نداد گرچه 
دارد یار و یاری دوستان بیشتر به کمک این پیشکسوت 
آمد و تبارک اهلل جناب عسکری دوست خوب سنگرهای 
جنگ تحمیلی که یاد باد آن روزگاران را، یاد باد. در تاالر 
پژوهشگاه نیرو ســکاندارانش را جوانی دیدم آراسته و از 
صحابه نخبه ها که برنامه های مدون از دل خرد جمعی و 
هیات مدیره ای باورمدار و کاربلد برای ذینفعان به سمع و 

نظر مجمع نشینان می رساند و اعتمادپذیری را در بند به بند رفتار و گزارش ساالنه از 
اعداد تا برنامه از ایده های ناب تا چگونگی کسب سود در این کارزار سخت تحریم ها 
و خیل تمامی سرمایه گذاریها به بهترین شکل و فرم به استحضار سهامدار می رسید 
اتمسفری مثبت در مجمع جاری و ساری ساخته بود. بن مایه قبلی و نهال پیشین 
سرمایه گذاری خوارزمی را مرد روزهای سخت جناب دکتر صیدی که اکنون ناخدای 
بانک صادرات است ریخته و چه خوب و عالی که جوانی آراسته از خانواده سید جلیل 
القدر بنام دکتر سید رضا موسوی آن را این چنین پربار به ثمر نشانده است. مجمعب 
رگزار شد هر چند در ظاهر و عیان و درب یان سهام دار ُخرد و کند آغازیدن ولی خدای 
را شکر که پاسخ آن مدیرعامل فهیم آن شد که جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ســرمایه گذاري خوارزمي )سهامی عام( مورخ 
1398/08/11 در محــل تــاالر اجتماعات پژوهشــگاه نیرو )ســالن خلیج فارس( 
تشــکیل گردید.  در این مجمع که با حضور 79/93 درصد ســهامداران حقیقی و 
حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای جواد فرشــباف ماهریان 
بود، که جنابان بهروزاعتمادي و ایمان اســالمیان در مقام نظــار اول و دوم و آقای 
محمدرضا محمدي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند. درادامه با قرائت گزارش 
هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال مالی 

منتهی به 1398/03/31 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع 
نشــینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهــای مالی و تنفیذ معامالت 
مشمول ماده 129 با تقسیم سود 40 ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
دکتر سیدرضا موسوی مدیر عامل شرکت در مطلع گزارش خود ضمن تشریح آخرین 
وضعیت شرکت سرمایه گذاری خوارزمی گفت: به رغم همه دشواری ها و عوامل ناخواسته، 
گروه سرمایه گذاری خوارزمی در سال مالی منتهی به 31 خرداد 1398 در مسیر رشد 
قرار داشته که با تالش و برنامه ریزی های صورت گرفته این روند ادامه خواهد داشت.
مدیر خوش فکر شرکت با اشاره به اینکه عوامل متعددي زمینه رشد شاخص بورس را 
در سال مالی مورد گزارش فراهم کرده است افزود: اصالح سیاست های ارزی و کاهش 
التهابات بازار، بهبود مدیریت و کنترل بازار ارز در کنار ثبات نسبی در اقتصاد کشور، 
زمینه رشد 116 درصدی شاخص بورس را طی یکساله منتهی به خرداد 1398 فراهم 
کرد ضمن اینکه در این مدت ارزش بازار نیز حدود 112 درصد رشــد داشته است.

مدیرعامل گروه ســرمایه گذاری خوارزمی در ادامه ضمن ارائه تاریخچه مختصری 
از تأســیس و فعالیت شرکت، به معامالت سهام شــرکت در تابلوی اصلی بازار اول 
بورس اوراق بهادار تهران اشــاره کرد و با اشاره به شناور 
آزاد بودن بیش از 51 درصد سهام شرکت سرمایه گذاری 
خوارزمی )حایز رتبه 37 در میان حدود 500 شــرکت 
بورسی و فرابورســی(، اضافه کرد: سهام این شرکت در 
میان 50 شرکت فعال بازار سرمایه قرار گرفته که حاکی از 
نقدشوندگی و شفافیت مطلوب شرکت در بازار سرمایه است.
مدیر عامل گروه ســرمایه گذاری خوارزمی در خصوص 
وضعیت این شرکت در ســال مالی مورد گزارش گفت: 
گروه ســرمایه گذاری خوارزمی از سال ها پیش با هدف 
کاهش ریســک سرمایه گذاری ها، نســبت به سرمایه 
گــذاری در بخش های متنوعی اقدام کرده، ضمن اینکه 
الزم اســت سیاست تنوع بخشــی به پرتفوی و توسعه 
ســرمایه گذاری ها در صنایع هدف همچنان ادامه یابد.
دکتر موســوی در ادامه گزارش خود در مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده شــرکت ســرمایه گذاری خوارزمی با اشاره به روند مثبت 
خالص ارزش دارایی های شــرکت و رشــد 49 درصدی آن و کســب بازدهی 85 
درصدی ســهام طی ســال مالی مورد گزارش، گفت: در پایان خرداد 98 ارزش کل 
ســبد سهام بورسی و غیربورسی شرکت )بدون احتســاب مازاد ارزشی برای سهام 
غیربورســی( به بیش از 31 هزار و 600 میلیارد ریال رسید که در مقایسه با تاریخ 
مشابه سال قبل بیش از 44 درصد )حدود 10 هزار میلیارد ریال( رشد نشان می دهد.

وی در خصوص آخرین وضعیت اطالعات مالی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی گفت: 
سود خالص شرکت در سال مالی منتهی به 31 خرداد 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل 
با 73 درصد رشد به یکهزار و 384 میلیارد ریال رسید و سود خالص گروه نیز در این دوره 
با 783  درصد رشد از مرز یک هزار و 997  میلیارد ریال گذشت، عالوه بر این که بدهی 
های شرکت و گروه نیز در این دوره به ترتیب حدود 5 و 19 درصد کاهش داشته است.

مدیر عامل گروه سرمایه گذاری خوارزمی در ادامه ضمن اشاره به چالش های پیشروی 
این شرکت، گفت: حجم هزینه های مالی گروه، لزوم بازنگری در برنامه راهبردی هفت 
ساله با توجه به شرایط جدید اقتصادی، لزوم ارتقای سودآوری در دارایی ها، انباشت 
مطالبات از دولت، طرح های توسعه ای گروه و چالش های حقوقی در شرکت های 
گروه را از چالش های اصلی شــرکت به شمار می رود که البته برای برطرف کردن 
این چالش ها اقدامات موثری آغاز شده که بخشی از آن ها نیز به ثمر رسیده است.
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وی گفت: تقویت نظام حاکمیت شــرکتی و فعال شــدن کمیته های تخصصی از 
جمله کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته نظارت بر امور راهبردی، مدیریت 
تسهیالت مالی، بدهی های و وثایق گروه، تشکیل کمیته های پایش طرح ها، مدیریت 
جامع وصول مطالبات، برنامه ریزی برای پایش و اصالح ســاختار پرتفوی ســرمایه 
گذاری ها اهم اقداماتی است که برای رفع چالش های فوق الذکر صورت گرفته است.

در حاشــیه مجمع نیز دکتر فرشــباف رییس هیات مدیره پیرامون مدون ســازی 
برنامه های فرعی عملیاتی مجموعه بیان داشــت کــه در تدوین برنامه عملیاتی 6 
ماهه بیشــتر ســاماندهی طرح ها و پروژه های در حال اجرا و تعیین تکلیف طرح-
هــای ناتمام مورد تاکید بوده اســت. به عنــوان نمونه در ایــن برنامه جایگزینی 
تســهیالت گران با تسهیالت ارزان تر، آزادســازی دارایی ها و سهام وثیقه، ساماندهی 
مطالبات و دیون، تســویه بدهی های گران قیمت، حل و فصل برخی از مشــکالت 
حقوقــی و همچنیــن تدوین برنامه دوســاله شــرکت مدنظر قرار گرفته اســت.

پیام مدیرعامل
اقتصاد کشور در ماه های پایانی سال 97 بعد از یک دوره پرفراز و نشیب در مسیر ثبات 
قرار گرفت و این روند در فصل بهار سال جاری نیز ادامه داشت و با کاهش هیجانات 
حاکم بر بازارهای غیررسمی سکه و دالر، منابع مالی بیشتری به سمت بازار سرمایه روانه 
شد و خوشبختانه این بازار در سال جاری در مسیر رشد و بالندگی قرار گرفته است.

در چنین شــرایطی ، گروه ســرمایه گذاری خوارزمی به عنوان یکی از معتبرترین 
گروه های ســرمایه گذاری کشــور، با درک اهمیت امانت داری نسبت به سرمایه 
های هزاران ســهامدار شــرافتمند و صبور ، تمام توان و تالش خود را برای افزایش 
ارزش سهام و ســودآوری شرکت به کار بسته است. گروه سرمایه گذاری خوارزمی 
از اواخر ســال 1392 به موازات شــکل گیری توافقات برجام و همســو با افق های 
روشن ظاهر شــده در برابر اقتصاد ایران، با نشاط، پرتحرک و امیدوار به میدان آمد 
و با تدوین برنامه راهبردی هفت ســاله با تمام قــوا در عرصه فرصت آفرینی برای 
سهامداران خود به تالش و تکاپو پرداخت و به تدریج گام های بلندی برای »ثروت 
آفرینی پایدار برای نســل ها« به پیش پرداخت؛ اما از حدود 2 ســال پیش به این 
ســو، همزمان با وزش بادهای ناموافق در مسیر برجام و بروز تکانه های ویرانگر در 
پیکره اقتصاد ملی، چاره ای جز اتخاذ تدابیر متناســب نداشت، تدابیری همه جانبه 
که بتواند مانع از تاثیر عوارض مخرب این فشــارها بر حیات پویای شــرکت شود.

در این راستا گروه خوارزمی به سهم خود و همسو با جهت گیری های کالن کشور، 
با درک به موقع این شرایط، در گام نخست، تجدید نظر در برنامه راهبردی خود را با 
نگاه واقع بینانه و خالق در دستور کار قرار داد که برخی از مشخصه های اصلی این 

سمت گیری ها عبارتند از: 
- عدم تمرکز ســرمایه گذاری ها در یک حوزه و تنوع بخشــیدن به سبد سرمایه 
گذاری ها به گونه ای که توان گروه برای مقابله با چالش های احتمالی افزایش یابد.

- تمرکز بر حوزه هایی از ســرمایه گذاری که در شرایط تشدید تحریم ها از قابلیت 
انعطاف پذیری بیشتری برخوردارند.

- توجه بیشــتر به حــوزه هــای اقتصــادی دارای تقاضاهای گســترده و بالقوه 
در ســطح ملــی و منطقــه ای و فرصت هــای صادراتــی )نظیر صنعــت دارو(

- توسعه سرمایه گذاری در حوزه معادن در چارچوب برنامه های میان مدت و بلندمدت برای 
صیانت از دارایی های سهامداران و دورنگه داشتن آن از گزند تندبادهای مقطعی در اقتصاد.

- برنامه ریزی برای حفظ و گسترش دارایی های ارزشمند گروه به ویژه در حوزه صنعت 
برق و ابالغ راهبردهای مشخص برای تدوین برنامه های عملیاتی ساالنه در شرکت ها

- برنامه ریزی و تشــکیل کمیته وصول مطالبات و تمرکز بر وصول حدود 10 هزار 
میلیارد ریال مطالبات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر.

- ارتقاء ارزش پرتفوی بورســی  خوارزمی به 22 هزار میلیارد ریال، به عنوان نمادی 
از ظرفیت باالی یک هلدینگ معتبر برای ســرمایه گذاری مطمئن در بازار سرمایه
- بهره برداری کامل از طرح 25 مگاواتی نیروگاه تنکابن توســط شرکت نیرو پارسه

- پیشرفت قابل مالحظه در طرح توسعه شرکت البراتوارهای سینادارو.
- توسعه ابزارهای مالی نوین اعم از تاسیس صندوق های جدید سرمایه گذاری مانند 
صندوق درآمد ثابت دارا توســط شرکت سبدگردان الگوریتم و بهبود شاخص های 
عملکردی در شرکت های واســطه گری مالی گروه در شرکت هایی مانند سرمایه 

گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان و کارگزاری آینده نگر خوارزمی
- اقدامــات موثر برای تقویــت ارتباط با ذینفعــان از جمله ســهامداران محترم.

- تالش مستمر در ارتقاء فرهنگ سازمانی بر مبنای باورهای حرفه ای و ارتقای دانش 
و روحیات سرمایه های انسانی.

در کنار این موارد ورود به حوزه های جدید سرمایه گذاری نیز در دستور کار قرار گرفت 
تا سودآوری شرکت افزایش یابد . در این راستا برنامه های کوتاه مدتی تدوین شد که 
بخشی از آنها در حال اجرا است. یکی از این برنامه ها، برنامه عملیاتی 6 ماهه گروه 
سرمایه گذاری خوارزمی و شرکت های تابعه است که این برنامه بعد از تایید هیات 
مدیره محترم ابالغ و اجرایی شده است. تشکیل کمیته پایش، متشکل از معاونت های 
تخصصی با هدف نظارت موثر بر طرح های توسعه ای و کمک به برون رفت از برخی از 
تنگناهای احتمالی در شرایط تشدید تحریم ها، از دیگر تدابیر اتخاذ شده به شمار می رود.

این همه یادآوری شــد تا بر این نکته کلیدی تاکید شــده باشــد که عزم و اراده 
برای توســعه ســرمایه گذاری ها در گروه خوارزمی ، امری است جدی و متکی بر 
برنامه ریــزی واقع بینانه به پشــتوانه برخورداری از نیروهــای کارآمد، با فرهنگ 
ســازمانی منســجم و مبتنی بر تخصص ، تجربه ، صداقــت، صمیمیت و پویایی.

این پشــتوانه همچنین از منبعی معنوی سیاب می شود و آن احساس مسئولیتی 
آگاهانه است برای امانتداری از منابع هزاران سهامدار حقیقی که دارایی های کوچک و 
متوسط خود را با حسن ظن و اعتماد به شرکت سرمایه گذاری خوارزمی سپرده اند.

وظیفه ما است که با توکل بر پروردگار یکتا، هوشمندی ، تدبیر صداقت و آینده نگری، 
همواره شایسته این اعتماد گران سنگ باقی بمانیم و دشواری های راه را برای تحقق 
آرمان های بلندمان برخود هموار سازیم. در پایان الزم می دانم از همراهی و راهبری 
عالمانه هیات مدیره محترم گروه سرمایه گذاری خوارزمی صمیمانه سپاسگذاری کنم.
مهمترین اقدامات و دســتاوردهای گروه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- بازنگری در برنامه راهبردی با توجه به شرایط اقتصادی و در نهایت تدوین برنامه 
های کوتاه مدت و میان مدت

2- برنامه ریزی و آغاز اجرای عملیات جهت بهینه ســازی ، پایش و اصالح ساختار 
پرتفوی سرمایه گذاریها

3- برنامه ریزی و آغاز اجرای عملیاتی ارتقاء ساختار مالی گروه و مدیریت هزینه های تامین مالی
4- اجرای بخشــی از امهال تسهیالت شرکت توسعه برق و انرژی سپهر به منظور 

تسویه بخشی از بدهی در قالب واگذاری دارایی های مالی
5- پیگیری امور حقوقی جهت حل و فصل مسائل حقوقی گروه

6- توانمندسازی سرمایه انسانی از طریق برگزاری دوره های آموزشی و برنامه ریزی 
جهت اجرای نظام های انگیزشی

7- تقویت و راه اندازی مجدد بخش روابط عمومی و بهبود ارتباط با ذی نفعان گروه
8- تقویت نظام نظارت بر شرکت ها در قالب تشکیل کمیته های پایش طرح ها و 

وصول مطالبات گروه
9- تقویت نظام حاکمیت شــرکتی و فعال شدن کمیته های تخصصی حسابرسی، 

انتصابات و نظارت بر امور راهبردی
10- وصول حدود 10 هزار میلیارد ریال از مطالبات گروه

11- راه اندازی و بهره برداری کامل از طرح 25 مگاواتی نیروگاه تنکابن
12- پیشرفت قابل مالحظه در طرح توسعه و انتقال شرکت البراتوارهای سینادارو

13- بهبود شاخص های عملکردی در شرکت های مالی گروه
14- توسعه ابزارهای مالی نوین در قالب تاسیس صندوق های جدید سرمایه گذاری

برنامه های آتی گروه سرمایه گذاری خوارزمی
- اجرای کامل توافقنامه امهال شرکت توسعه برق و انرژی سپهر

- تکمیل طرح های توسعه ای شــرکت های گروه )البراتوارهای سینادارو، تولید و 
توسعه ایستگاهی نیرو پارسه و توسعه معادن صدر جهان(

- ارتقاء ساختار عملیاتی و سازمانی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
- ساماندهی مسائل حقوقی گروه

- اجرای برنامه مدون عملیاتی مدیریت پرتفوی بورسی
- توسعه عملیات اکتشاف و بهره برداری از معادن

- مولدسازی دارایی های گروه - ارتقاء سرمایه اجتماعی و پویایی گروه2
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