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بار رپوردگارا 
داد ما را   ستان

در والیت ما آقا کریم نامی بود که دو چشم خود را بر اثر آبله از دست داده بود. 
از آن پامنبــری های ثابت هر مجلس می بــود و گاهاً یا صلوات از مردم طلب 
می کرد یا آمین بر نفرینها از حضار میخواست . تکیه کالمش هم این بود که 
»منبر« ســاخته ی مال مطلف اســت و کرامت دارد و هر که نیازی بر او باشد 
چون نذر بر منبر مال مطلف بر میاورد بالشــک دعا و نیاز و حاجت او استجاب 
میشــود.. اما نقل ما ، روزی از روزگار پیشین که آقا کریم در مسجد کنار منبر 
در حال دعا  بود ســه دختر که اندکی  در آن دوره از سن ازدواج شان گذشته 
بود هر ســه با هم وارد مســجد شده و هر یک پایه ای از منبر را بغل کرده و با 
سوز و گداز شروع کردند به حاجت خواستن . هی می گفتند یا صاحب منبر؛

 یا ما را بكش  یا بده شوهر...
ایــن مطلــب را هی تکــرار و به پهنــای صورت اشــکی هم مــی ریختند.

اصغرســمن بر که گهگاهی در مســیر به ســمت خانه اش سری به مسجد 
مــی زد و آقــا کریم را تا در منــزل خانه اش  بدرقه میکــرد  آن روز هم آمده 
بود برای احوالپرســی از دوست قدیمی اش که یک باره صدای نجوای دختران 
را می شــنود و در جواب  اســتجابت دعا و برآورده شدن حاجت این ضعیفه 
هــا بقول خودش از همــان دور و دم درب بیت دوم را میســراید و می گوید؛

   به در ایستاده اصغر سمن بر
پــس از آن روز هر یــک از دختران والیت که به خانه بخــت می رفت مردم 
مــی گفتند : از دعای خیر اصغر ســمن بــر که  دختر رفته خانه شــوهر......

این مثل از آن آوردم که این روزها بخت نشر بد و نامیمون  بسته شده  و نه منبر 
ساخته مالمطلف هست و نه ندای گرم دم در اصغر سمن بر و شاهد آنکه باغ باال 
و آســیاب پائین ارث رسیده پدری به بهای روشنی چراغ مطبوع رفته و اکنون 
فصل قوت الیموت داستانمان رسیده به حکایت کل جوش خوری دکتر یغمایی 
با نان  و ســفره سلطانی گسترده ماست ســبزوار خوردن و استمرار حیات.....

دوســت گرانقدرم دکتر محمد ابراهیم باســتانی پاریزی که خدایش رحمت 
کنــد در کتــاب بازیگــران کاخ ســبز و در مقدمــه ســخنرانیش در میان 
دانش آموختگان مدرســه حکیم نظام شــهر قم اشــارتی دارد به تنگناهای 
حاکــم بر صاحبان اندیشــه و نشــر در ایــن گهواره جنبان تمدن بشــریت 
کــه بخــش عمــده ای از ان تنگناها همان مشــکالت امروزه ما میباشــد.  
آنها که عاشق چاپ مجله هستند بیشتر اوقات در پایان سال تهدید می کنند و 
شاید قبال هم این نکته را در طول سال به زبان می آورند که از سال آینده مجله 
منتشر نخواهد شد و این کاری است که مرحوم یغمایی استاد همه ما نه تنها هر 
سال ، بلکه گاهی وسط سال هم تکرار می کرد که از ماه آینده مجله را منتشر 
نخواهد کرد و واقعا صادق هم بود در حرف خود، زیرا خستگی و گرانی و زحمت- 
و حتی فشار گاهی او را چنان کالفه می کرد که مقاله های آماده را هم از چاپخانه 
پس می گرفت، اما فردا صبح دوباره خودش بلند می شد و به زحمت خود را به 
چاپخانه بهمن می رساند و از مرحوم مطیر و آقای تقی زادگان مسئول حروفچینی 
استمداد و تقاضا می کرد که این یک شماره را بچینید، از شماره بعد ان شاءاهلل 
آن را تعطیل می کنم ! و نشان به این نشانی که سی و یک سال و حتی یک سالی 

بعد از انقالب هم مجله خود را منتشر کرد و اگر مهاجرت او به کرمان و مرض 
موت او پیش نیامده بود، آن چندسال قبل از مرگ هم یغما شاید منتشر می شد. 
او ظهرها توی دفتر مجله که خانه او هم بود تک و تنها مشــغول غلط گیری 
مجله می شــد و شخصا بلند می شــد و مشتی کشک توی تغار می ریخت و 
با دســت کشــک ها را می مالید و آنگاه آن را با کمی روغن ســرخ می کرد و 
به قول پاریزی ها کشــک »کله جوش« درست می کرد- و نان خشکه ای که 
مرحــوم امینی از خور برایش می فرســتاد در آن خرد مــی کرد و می خورد.

زمستان و تابستان بیشتر غذایش همین بود، شاهد در این مورد عبدالکریم تمنا 
شــاعر مهاجر افغانی است که بسیاری از روزها را در خدمت یغما می گذراند .

نمونه دیگر مرحوم ایرج افشار که آن یگانه قلم وقدم و عاشق به نشر که با شیر 
اندرون شد و با اهلل جان سپرد..

روزی که ایرج افشار تهدید کرد که دیگر مجله آینده منتشر نخواهد شد، طبعا در 
محافل ادبی و در خاطر اهل ذوق و ادب یک اضطراب و وحشتی ایجاد شد، زیرا 
تعطیل یک مجله که سابقه هفتاد ساله در انتشار داشت تنها از جهت خود مجله و 
مدیر و خوانندگان اهمیت نداشت بلکه اهمیت آن در جهت فرهنگ مملکت و تداوم 
سابقه فرهنگی کشور نیز قابل اعتنا بود. منتهی آنان که با سابقه کار فرهنگی مدیر 
آن آشنا بودند می دانستند که آینده تعطیل نخواهد شد، و به همین دلیل در این 
مورد اظهار تاسفی نکرده و جایی آن را بازگو نمیکردند زیرا ایرج افشار را برخالف 
بسیاری از آنان که این تهدید را باور کرده بودند بهتر از دیگران می شناختند.

 آنچه در ذهن تو آید که من آنم، نه من آنم
و آنچه در فهم تو گنجد که چنانم، نه چنانم

حال برســیم به دعای گیــرای منبر مالمطلف و نفس پاک اصغر ســمن بر .
در دولت فخیمه کنونی که صاحب اولش در کسوت روحانیت و وزیر ارشادش 
دانش آموخته فیضیه  بوده و قرار بود طبق شعارشــان تدبیر و امید ســرلوحه 
باشــد متاسفانه بذر یاس کاشته اند  و ما اهل رســانه را با این پرسش مواجه 
ســاخته اند که با این داشــته غنای فرهنگی ما چرا حامی راســتین نداریم.

باورمان باشــد کــه این بازتــاِب مدیریِت نابلدانی هســت که قبول پســت 
کردنــد و بــا ندانــم کاری باعــث قبض نشــر و رســانه گردینــد . باورمان 
هســت در بندهای بنگاه های اقتصادی و بازار ســرمایه کســانی هســتند 
کــه فقط صــدای مرگ بیدارشــان می کند تا بر ســفره ولیمــه چهار لپی 
نــه بلمبانند. هرچند نمونه اندک اســت ولی برای ناتوانی نشــر چه بســیار.

در خاتمه نقلی از نقل های خواندنی,
حضــرت عزرائیــل رفــت پیــش خداونــد تبــارک و تعالــی و عــرض 
کــرد حضــرت حــق لطفــی کنیــد مــرا مســئولیت دیگــری دهیــد. 

پرسیده شد چرا؟ 
گفت: در ســر فالن کوچه طبیبی هست که من روزی زِ آن شهر یک نفر جان 

می گیرم و او صد تا!
 اگر سری به مدیرهای تحمیلی به روابط عمومی ها  بزنیم  و حال و روز کارکردشان 
را بخواهی بســنجی میشــود حکایت ُحکِم همان طبیب شــهر جان ستان .
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فــرآوری صنعت مــس را چون فرآوری در صنعت نفت یعنی پتروشــیمی هر دو را ما 
مــی داریم چه در دل دریا و چــه در دل کویر و جنگل. اجداد ما معادن مس را هزاران 
ســال پیش در حاشــیه کویر یافته و به کار بسته بودند. کاتب این سطور خود در شهر 
جیرفت به تپه ای رفتم که نامش بود شهداد و ضایعات مس از کوه در این تل انباشته 
و ماحصل شده یک تپه با هزاران هزار تن مواد ساینده مورد نیاز در صنعت حمل و نقل 
دریایی - اکتشافی. تا قبل فهم این ترکیب در تپه شهداد گران ترین مواد ساینده با هزینه 
سرســام آور تحمیلی برای ناوگان دریائی از آن سوی مرزها تامین می گشت و امروز با 
دســت یازی بدان در داخل ارزان ترین گشــته برای خودکفایی در این عرصه و ای که 
بنازم به این بچه های فهیم که چه ناممکن ها را ممکن ساخته اند با رمز ما می توانیم.
ســخن از مس باشــد و مدیرعامل فرهیخته آن جناب دکتر سعدمحمدی که در دهه 
های اخیر و در جامعه خبری شــاهد آن بوده ام که به هر ســنگری این جوان کاردان 
و دانــش پژوه آمده آن مجموعه دوباره در کورس نشســته وبه بام بازار ســرمایه رفته 
است. نمونه باما، صنعت روی زنجان و دهها دیگر. امروز در مس باید به ذره ذره کارش 
و صفحــه به صفحه عملکردش نــگاه جدیدی کرد و به این داشــته افتخار کرد که او 
دوباره بر جایگاه اصلح خود نشسته است هر چند در قامت او از هم اکنون قبای وزارت 

شایسته باشــد. کنون هم به برکت حضور او شاخص این 
شــرکت در بورس، بخوانید فملی، هر روز برای سهامداران 
خود ســود آور بوده که این تنها یک از دهها داشته اوست. 
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان ســهام شــرکت ملي 
صنایع مس ایران  )ســهامی عام( مورخ 1398/10/14 در 
محل  پژوهشگاه نیرو ، سالن خلیج فارس  تشکیل گردید.
در این مجمع که با حضور 78/76 درصد از سهامداران حقیقی 
و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و 
اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست 
مجمع برعهده آقــای عباس نعیمي بود که جنابان حجت 
اهلل موســوي  و شکر اهلل فائز درمقام نظار اول و دوم و آقای  
عبدالرضا برهاني نژاد به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.
در ادامــه و بــا قرائــت گــزارش توجیهی هیــات مدیره 

مبنــی بر لزوم افزایش ســرمایه توســط مدیرعامل محترم و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی مجمع نشــینان بــا طنین صلوات خــود ضمن تصویب 
افزایــش ســرمایه شــرکت به تغییــر بند اساســنامه مربوطــه رای مثبــت دادند.
در ابتدای این مجمع اردشیر سعدمحمدی مدیر محقق و توانمند صنعت کشورمان به تشریح 
وضعیت پروژه ها، عملکرد تولیدی و هزینه ای و چشم انداز بازار جهانی مس در سال مالی و 
سال های آینده پرداخت و تصریح نمود از سال 1390 قیمت مس در بورس فلزات لندن از 
8500 دالر کاهش چشمگیر داشته است اما در سال 96 مجددا شاهد رشد نرخ ها بودیم.
به گفته این مدیر خوشــنام 10 شــرکت معتبر دنیا جشــم انداز قیمت جهانی مس را 
در 4 ســال آینده به طور متوســط در محدوده 6300-6800 دالر پیش بینی کرده اند. 
از طرفــی جــدول مصرف انرژی در دنیا نشــان دهنده ســهم 36 درصدی نفت و 19 
درصدی الکتریســیته است که پیش بینی می شود تا ســال 2050 این نسبت مصرف 
انرژی برای نفت به 13 درصد و برای الکتریســیته به 49 درصد برســد. از سوی دیگر 
مصرف مس برای تولید خودرو که در حال حاضر به طور متوسط 8 کیلوگرم است، در 
خودروهای الکتریکی به 89 کیلوگرم خواهد رســید که با گسترش تولید این محصول 
در بازارهــای جهانی یکی از محرک های بزرگ تقاضــا در این صنعت نیز فعال خواهد 
شــد و مجموع این عوامل آینده روشــنی را برای تقاضای مس جهانی ترسیم می کند. 
مهندس اردشیر سعدمحمدی در ادامه پیرامون تحقق پیش بینی های صورت پذیرفته 
با بیان اینکه کمپانی کودلکو در ســال 2019 به میزان 18 درصد کاهش تولید داشته 

است و عملیات معدنی این شرکت با 7 درصد کاهش رو به رو بوده است گفت: شرکت 
مس در سال 98 در 9 ماهه بیش از 16 هزار میلیارد تومان فروش داشته و تولید 190 
هــزار تن کاتد رقــم خورده که 21 درصد باالتر از میزان برنامه اســت. مدیرعامل ملی 
صنایع مس ایران ادامه داد: سرانه مصرف مس در کشور کمتر از 1.2 کیلوگرم است که 
در مقایسه با سرانه 22 کیلوگرمی بلژیک، 15 کیلوگرمی آلمان و 10 کیلوگرمی چین 
رقم بســیار پایینی به شمار می آید و توسعه زیرساخت ها نیازمند افزایش معنادار سرانه 
مصرف مس در داخل است. سعدمحمدی گفت: به لحاظ ذخایر مس ایران هم اکنون با 
4.5 درصد در رتبه هشتم دنیا قرار دارد اما به لحاظ تولید با سهم 1.2 درصدی از تولید 
دنیا در رده پانزدهم از این منظر قرار داریم که نشــان دهنده وجود پتانســیل عملکرد 
بســیار بهتر از شرایط فعلی ست. از ســوی دیگر چین با مازاد 2.3 میلیون تنی تقاضا 
نسبت به تولید ساالنه، یکی از بازارهای هدف ما برای تولیدات بیشتر است. 10 شرکت 
بزرگ تولید کننده مس در دنیا در بازه تولید 1180 هزار تن تا 380 هزار تن هســتند 
و از اهداف شــرکت ملی مس ایران، قرارگیری در رنکینگ 10 شــرکت برتر دنیا است.

مدیرعامل ملی مس همچنین در خصوص میزان هزینه های ســرمایه گذاری پروژه های 
معدنی مس گفت: در دنیا برای هر تن مس محتوی کنســانتره به طور متوســط 17 
هزار دالر ســرمایه گذاری می شــود اما این عدد در داخل 
ایران رقمــی در حــدود 10 هزار دالر اســت که چیزی 
در حــدود 60 درصد متوســط جهانی ســت. در خصوص 
مس محتــوی معدنی نیز هزینه ســرمایه گذاری و میزان 
ســرمایه بری پروژه های قطعــی به ازای هر تــن به طور 
متوســط 11 هزار دالر اســت که برای ما رقمی در حدود 
نصف است. از این جهت و با توجه به پتانسیل های موجود 
در ســمت منابع و مــازاد تقاضای جهانی در ســال های 
آینده، الزم اســت که از این فرصــت نهایت بهره را ببریم.

مهندس ســعد محمــدی در ادامه گــزارش جامع خود 
با اشــاره بــه اینکــه: یکــی از بحث هایی کــه می تواند 
توجیه پذیــری بحث افزایش ســرمایه را باال ببرد، موضوع 
تولید مس محتوا اســت افزود میــزان تولید مس محتوی 
در آســیا 21.3 درصد کل حجم تولید جهانی است که در ســال 2023 به 28 درصد 
ارتقا می یابد و این رشــد بیــش از 10 درصدی، حدود 2 میلیــون تن به تولید مس 
اضافــه می کند اما تقاضا برای مس ظرف چهار ســال آینــده 2.5 میلیون تن افزایش 
خواهد یافت. وی خاطرنشــان ســاخت: ما باید قسمتی از تقاضای بین المللی خرید را 
به دســت آوریم و اگر این فرصت را از دســت دهیم قطعا رقبا از ما پیشــی می گیرند 
لذا برنامه ریزی در خصوص ســرمایه گذاری از ســوی شــرکت مس انجام شده است.

مدیرعامل موفق ملی مس ایران در این خصوص گفت: با توجه به برنامه ریزی های صورت 
گرفته، برنامه تولید کاتد با ظرفیت اسمی 400 هزار تن را داریم. اما رسیدن به این سطح 
از تولید کاتد نیازمند 1.7 میلیون تن کنسانتره است. ظرفیت تولید فعلی شرکت 1.15 
میلیون تن کنسانتره است که به معنی کمبود 650 هزار تن کنسانتره برای تحقق هدف 
تولید 400 هزار تن کاتد است که بخش اعظمی از طرح های توسعه ما به منظور رسیدن 
به این ســطح از تولید کنسانتره است. کارخانه تغلیظ »در آلو« ظرفیت 150 هزار تنی 
دارد. کارخانه دره زار 150 هزار تن، چاه فیروزه 100 هزار تنی ســت که 50 هزار تن از 
آن به دلیل شــراکتی بودن متعلق به ملی مس است و امیدواریم که بتوانیم 100 هزار 
تن از بخش های خصوصی فعال شده نیز استحصال کنیم. فاز 2 میدوک 150 هزار تن 
اســت که به زودی عملیاتی می شود و در نهایت فاز 3 سونگون نیز 150 هزار تنی ست 
که نشان می دهد شرکت ملی مس در حال حرکت به سمت تولید کنسانتره مورد نیاز 
برای رســیدن به تولید ساالنه 400 هزار تن کاتد است. ضمن اینکه باید ظرفیت تولید 
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برنامه های مدیری نواندیش برای تعالی جایگاه ملی صنایع مس
سعد محمدی میدانی به وسعت جهان می طلبد
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معدنی را نیز باال ببریم. تغییر در طراحی ها، بلوک بندی ها و خرید ماشین آالت جدید از 
ملزومات افزایش ظرفیت تولید معدنی ست. در نهایت این قول را به سهامداران می دهم 
که تولید شــرکت برای ســال آینده قطعا افزایش خواهد یافت اما با توجه به طرح های 
پیش رو رســیدن به هدف 400 هزارتنی تولید کاتد تا سال 1402 محقق خواهد شد.
اردشــیر ســعدمحمدی با اشــاره به این که افزایش ســرمایه شــرکت مس از محل 
ســود انباشــته در مجمع عمومی عــادی در تیرماه ســال جاری مصوب شــد گفت: 
پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از هیأت مدیــره، ســازمان بــورس و مراجــع قانونی 
پیشــنهاد افزایــش 30درصــدی ســرمایه از محل ســود انباشــته تصویب شــد.
مدیرعامــل شــرکت مس با اعالم این خبــر افزود: به منظور عملیاتــی کردن افزایش 
2340 میلیــارد تومانی ســرمایه، در 29 دی ماه مجمع عمومــی فوق العاده با حضور 
ســهامداران شــرکت مس برگزار خواهد شــد تا به طور رسمی ســرمایه شرکت ملی 
صنایع مــس ایران از مبلغ 7800 میلیــارد تومان به 10140 میلیارد تومان برســد.

سعدمحمدی تصریح کرد: این افزایش سرمایه با هدف تأمین بخشی از منابع مالی مورد 
نیاز جهت تکمیل طرح های توســعه در دست اجرا شــرکت به کار گرفته خواهد شد.
مدیرعامل شرکت مس با تأکید بر این که  صنعت مس جزو صنایع پربازده محسوب می شود 
و سرمایه گذاری در طرح های توسعه موجب سودآوری و ارزآوری برای کشور خواهد شد، 
گفت: هم اکنون شرکت مس آماده افتتاح و بهره برداری از بیش 3500 میلیارد تومان طرح 
توسعه ای اعم از طرح افزایش ظرفیت ذوب خاتون آباد از 80 هزار تن به 120 هزار تن، کارخانه 
اسیدسولفوریک خاتون آباد، کارخانه اکسیژن و انبار کنسانتره تا پایان سال جاری هستیم.

وی با اشاره به این که محور توسعه در شرکت مس بر پایه افزایش ظرفیت تولید کنسانتره 
مس تعریف و طراحی شده است، تأکید کرد: عالوه بر این، طرح  توسعه معدن مس درآلو، 
کارخانه تغلیظ دره زار و فاز سه تغلیظ سونگون با سرعت در حال اجرایی شدن هستند 
که با بهره برداری از آنها ظرفیت کنســانتره شــرکت مس افزایش خوبی خواهد یافت.

ســعدمحمدی با بیان این که ســهام مس طی 13 سال گذشــته یعنی از بدو پذیرش 
در بورس تاکنون جزو ســهام های بنیادی و پربازده بوده اســت، اظهار داشت: در سال 
جــاری و تا 22 دی ماه، فملی بازدهی 92 درصدی نصیب ســهامدارانش کرده اســت.

ملــي صنایــع مــس ایــران دردوره 1 ماهــه منتهــی بــه 30/10/98 از محــل 
فــروش محصــوالت خــود مبلــغ 27.224 میلیــارد ریــال درآمد داشــته اســت
شــرکت ملی صنایــع مس ایــران بزرگترین شــرکت تولید کننده مس در کشــور 
و در منطقــه غــرب آسیاســت. ایــن شــرکت همچنیــن بــه لحــاظ ارزش بازار 
ســومین شــرکت بزرگ بازار ســرمایه به شــمار مــی رود و از فروردین ســال 98 
تــا دیمــاه بیــش از 110 درصــد بازدهی به ســهامداران خــود اعطا کرده اســت. 
موضوع مهم و قابل توجه دیگر شرکت ملی صنایع مس ایران طرح های توسعه ای شرکت 
است که اغلب آن ها در استان آذربایجان شرقی و در راستای ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای 
محصوالت تولیدی و تکمیل کردن زنجیره ارزش شرکت ایجاد می شوند در حال حاضر 
شرکت 5 طرح مهم را در دست احداث دارد که بر اساس اعالم مهندس سعد محمدی، 
بهره برداری از دو طرح آن از سال 1400 و سه طرح دیگر از سال 1402 آغاز می شود.
یکــی دیگر از نقــاط قوت ملی مــس در حوزه بهای تمام شــده اســت. بطوری که 
بهای تمام شــده این شــرکت بــه هیچ وجه همگام با درآمد ها رشــد نکرده اســت
در همین راســتا و بــا بهره بــرداری از طرح های جامــع آب و برق این شــرکت تا 
پایان ســال 98 و ســایر طــرح های توســعه ای شــرکت به منظــور کاهش بهای 
تمام شــده، ریســک ناشــی از تغییر هزینه های انــرژی برای شــرکت کاهش یابد. 
با این افزایش سرمایه شرکت خواهد توانست طرح های خود را زودتر به سامان برساند و 
این نکته آن بود که پس از استماع گزارش جامع و مبسوط مدیریت می توانستن از زبان 
مجمع نشینان و حتی کار دست کاردان باشد اینگونه می شود که کارها به سامان می رسد. 
گزارش بازرس قانوني  به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت ملی 

صنایع مس ایران)سهامي عام(
 در خصوص افزایش سرمایه به میزان 23/400 میلیارد ریال

1- گزارش توجیهی مورخ 20 مهر ماه 1398 هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران 
)ســهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه آن شرکت از مبلغ 78/000 میلیارد ریال به 
مبلغ 101/400 میلیارد ریال مشتمل بر صورت وضعیت مالی، صورت های سود و زیان 

و صورت های منابع و مصارف وجوه نقد فرضی که پیوســت می باشد، طبق استاندارد 
حسابرسی »رسیدگی  به اطالعات مالی آتی« مورد رسیدگی این موسسه 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 سود انباشته به منظور تامین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل 
طرح های در دست اجرا تهیه 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 هدفهایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.

3- توجه مجمع عمومی محترم را به اثار بندهای 4 و 7 گزارش حســابرس مســتقل 
و بازرس قانونی مورخ 11 تیرماه 1398 این موسســه نســبت به صورتهای مالی سال 
منتهی به 29 اسفند ماه 1397 واحد موردگزارش به ترتیب درخصوص ضرورت ایجاد 
ذخیره مازاد بر مبالغ موجود درخصوص مطالبات مشــکوک الوصول، ذخیره مشــاغل 
سخت و زیان آور، کسری منابع صندوق بازنشستگی کارکنان مس برای ایفای تعهدات 
در قبال بازنشســتگان و نیز شناســایی  تعهدات مازاد مالیاتی شرکت جلب می نماید.

4- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات مندرج در 
گزارش توجیهی افزایش سرمایه، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد 
شود مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي تهیه گزارش توجیهي فراهم نمي کند. به عالوه، 
به نظر این موسسه به استثنای مورد مندرج در بندهای 3 فوق، گزارش توجیهی یاد شده 
براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

5- در رعایــت تبصــره 2 ماده 161 اصالحیــه قانون تجارت، هیات مدیره شــرکت 
می بایســت عــالوه بر گــزارش توجیهــی افزایش ســرمایه، گزارشــی درخصوص 
امــور شــرکت از بدو ســال مالی جــاری ارائه نمایــد، در این ارتباط تراز آزمایشــی 
حســابها به تاریــخ 20 مهر ماه 1398 ارائه گردیده، که حسابرســی نشــده اســت.

6- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شــده طبق مفروضات ذهني توصیف شده در باال 
رخ دهد، نتایــج واقعي احتماال متفاوت از پیش بیني ها خواهد بــود. زیرا رویدادهاي 
پیش بیني شــده اغلــب به گونه اي مورد انتظار رخ نمــي دهد وتفاوتهاي حاصل مي 
توانــد با اهمیت باشــد. در این ارتباط نرخ میانگین LME جهت ســالهای1398 الی 
1402مطابق نرخ رشد پیش بینی متوسط قیمتهای آتی کاتد بر مبنای آخرین برآوردها 
معــادل 5/930 الی 7/486 دالرو همچنین، نرخ هر دالر آمریکا برای تســعیر منابع و 
مصارف ارزی معادل 104/117 ریال صورت پذیرفته اســت. براساس آخرین اطالعات 
موجود در تاریخ تهیه این گزارش نرخ LME هر تن کاتد مس 5/882 دالر می باشــد.

7- بدیهی است اجرای افزایش سرمایه می بایستی با رعایت موارد پیش بینی شده در 
مفاد مواد اصالحیه قانون تجارت و مقررات ســازمان بورس و اوراق بهادار صورت پذیرد.

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه
افزایش ســرمایه شــرکت از مبلغ 60/000/000 میلیون ریال به مبلغ 78/000/000 
میلیون ریال و از محل سود انباشته بوده که به منظور جبران بخشی از مخارج مربوط به 
ســرمایه گذاری های انجام شده در سنوات گذشته صورت گرفته است. نتایج حاصل از 
افزایش سرمایه مزبور که طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده موخ 1397/09/28 
تصویب شده و در تاریخ 1397/10/19 نزذ مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شــرکت ملــی صنایع مس ایران ســهامی عام، از افزایش ســرمایه موضوع این 
بیانیه ثبت، به شــرح زیر می باشــد. شــرکت ملی صنایع مس ایران)سهامی عام( در 
نظر دارد جهت تامین بخشــی از منابع مورد نیاز در ســال 1398، ســرمایه خود را از 
مبلــغ 78/000/000 میلیــون ریال به مبلــغ 101/400/000 میلیــون ریال)معادل 
23/400/000 میلیــون ریال معادل 30 درصد( از محل ســود انباشــته افزایش دهد.

برنامه های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه 
با عنایت به متورم بودن سود انباشته، در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه شرکت در 
مجمع عمومی ســالیانه صاحبان سهام اقدام به تقسیم سود نقدی معادل مبلغ افزایش 
سرمایه می نماید در این صورت به منظور پرداخت سود یاد شده و بواسطه خروج وجه نقد 
از شرکت طی سالهای اخیر، شرکت اقدام به دریافت تسهیالت از نظام بانکی خواهد نمود.
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نوسا با برنامه هایش پیش به سوی فردایی روشن
برنامه های مدون مهندس جروند برای اعتالی جایگاه شرکت
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حضور مهندس جروند که از موسفیدان و روسپیدان صنعت ساخت و ساز و مدیریت کشورمان 
بوده و بواســطه ده ها ســال اشتغال در سطح یک مدیریت ارشــد بخوبی با عرض و طول بازار 
سرمایه و مباحث عمرانی آشنا می باشد برای نوسایی که با افزایش سرمایه آخرین خود در جهت 
ارتقای جایگاه اش می باشــد بهترین خبر بود. معمار مالیه سالهای پیش سرمایه گذاری غدیر و 
سپه بواسطه حضور پر برکتش از اولین روزها در مجموعه نوسا، با شناسایی نقاط ضعف و قوت 
مجموعه کارها را به سرعت در جهت سامان بخشیدن به امور اصالح نمود و در دادگاه و جلسه و 
پشت میز قرارداد به بهترین نحو در جهت رعایت صرفه و صالح شرکت حضوری موثر ایفاء کرد. 
اقدامات ارزمند این مدیر خوشــنام در کنار رایزنی های گسترده با طرف های قرارداد و دریافت 
رای های تجدید نظر و قطعی برای پروژه های کیش، پردیس و طرف های قرارداد از جمله بنیاد 
تعاون ناجا از مهمترین دســتاوردهای این تیم مدیریت در ســال مالی مورد گزارش بوده است.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت نوسازی و ساختمان تهران )سهامی عام( مورخ 
1398/10/24در محل مرکز همایش های بین المللی نیایش، مجموعه نیایش برگزار گردید. در 
این مجمع که با حضور 100 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده 
آقای محمدحســن همت بود، که جنابان محمد غالمي و حسین جهان پیما  در مقام نظار اول 
و دوم و آقای  احســان صادقي 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 
1398/06/31 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 به کار خود پایان دادند.
مهندس جروند مدیر مدبر صنعت ساختمان کشور در ابتدای گزارش جامع خود به مجمع نشینان 
به مرور کلی وضعیت و تحوالت صنعت مربوط در سال مالی مورد گزارش پرداخت و تصریح نمود 
هر چند رکود حاکم بر صنعت ساختمان بویژه مسکن همچنان ادامه دارد اما این صنعت در مقایسه 
با سایر صنایع همچنان از مزیت ســرمایه گذاری برخوردار می باشد و از دیگاه کالن نیز بخش 
ساختمان پرتحرک ترین و پویاترین بخش اقتصاد کشور می باشد. وی در ادامه به جایگاه شرکت 
در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش اشاره کرد و افزود: یکی از اهداف مهم 
شرکت اجرای پروژه های انبوه سازی بوده که هدفی مطمئن و دارای کمترین ریسک می باشد و 
در طول سالیان این دکترین کار با عنایت به شرایط و عرضه و تقاضا مورد توجه قرار گرفته و در سال 
مالی مورد گزارش نیز این هدف گذاری در کنار توجه جدی به رفع موانع پروژه های در دست اجرا 
دنبال گردیده است. به گفته این مدیر خوش نام  همچنین رفع و رجوع اساسی مشکالت پروژه های 
قدیمی تر شرکت در دستور کار جدی بوده است و در کنار رایزنی های گسترده با مسئولین دولتی 
و ســازمان های مربوطه برای رفع موانع و مشکالت پروژه ها ، اقدامات حقوقی مناسب درجهت 
استیفای حقوق شرکت صورت پذیرفته است. بنا به اعالم سکاندار شرکت تامین نقدینگی و منابع 
ارزان مورد نیاز جهت اتمام پروژه های قبلی و تامین نقدینگی جهت اجرای پروژه های جدید با توجه 
به رکود صنعت از مهمترین موانع پیش روی شرکت می باشد. به گفته مهندس جروند هیات مدیره 
شرکت با تکیه بر ارتقاء جایگاه شرکت در بازار اصالح ساختار سازمانی و مهندسی مجدد فرآیندها 
در مجموعه چشم انداز آتی خود را تعیین تکلیف هر چه سریعتر پروژههای جاری برای فرصت های 
جدید کاری تعریف کرده است و مصمم است با توسعه کمی و کیفی و حضور در بازار ساخت و ساز 
بعنوان یک نام تجاری معتبر )berand( در جهت ارتقاء هر چه بیشتر جایگاه شرکت در کسب و 
کار که توام با سودآفرینی و ارزش آفرینی بیشتر برای ذینفعان می شود حرکت رو به جلوی خود را 
ادامه دهد.  مدیر ارشد مجموعه با اعالم اینکه با حداکثر تالش به دنبال احقاق حق و اثبات دارائی 
بوده ایم افزود برای این مهم در هر دادگاه صالحه و کمیسیون و شورای حل اختالف با هرسازمانی 
از ســازمان ملی مسکن تا بنیاد مسکن و ناجا و تعاون و وزارت راه و شهرسازی و ... طرف شده و 
خواستار رعایت حقوق منتسبه شرکت نوسا بوده ایم و معتقدیم صرفه و صالح ذینفعان وسهامداران 
باید به بهترین نحو لحاظ شود.  مدیرعامل مجموعه نوسا در ادامه توضیحاتی پیرامون وضعیت و 
پروژه های بزرگ شرکت از جمله ظفر، نوساکیش و نگین پردیس ارائه کرد و افزود برای هر کدام 
از پروژه های در دست اجرا با جدیت و همیت دو اصل را مدنظر قرار دادیم یک دریافت قدرالسهم 
منطقی که منافع شرکت را تامین سازد و دوم در نظر گرفتن برنامه ای برای به سامان رسیدن پروژه 
هایی که منابع مالی شرکت در آن درگیر است. مهندس جروند اصالح ساختار اجرائی و مدیریت 
موثر در مراحل طراحی و ساخت برای پروژه هایی که عملیات اجرائی آنها اغاز گردیده و یا در آینده 
قابل تعریف می باشد و البته مطالعه و بازنگری در خصوص حضور در فعالیت های غیرمسکونی 
و غیر انبوه ســازی و توجه به ظرفیت های موجود و فرصت ها در نقاط مختلف کشور از جمله 
زمینه های پر بازده نظیر گردشگری و تفریحی را از برنامه هایی آتی در شرکت برشمرد که امکان 
نگاهداری آن وجود دارد. با توجه به توان بالقوه شرکت، برند خوش نام نوسا، منابع انسانی ارزشمند 
و پروژه های جاری امیدواریم که شــرکت در سایه مدیریت فرهیخته خود و در فضای اقتصادی 
سال های آتی بتواند به جایگاهی در خور نام نامی خود دست یابد. شایان ذکر است که پروژه های 

آســمان ونک، آفتاب یزد، پاسارگاد کیش و مهر پردیس از جمله موفق ترین پروژه های تکمیل 
شرکت نوسازی و ساختمان تهران بوده که با استقبال خریداران و مشتریان پس از بهره برداری 
آنها گردید و امید است که با رونق در اقتصاد کشور شاهد تکمیل پروژه هایی از این جنس باشیم.

پیام هیات مدیره و مدیرعامل
با سپاس و تشکر از حضور صاحبان محترم سهام و نمایندگان قانونی آنها و بازرس قانونی محترم و 
نماینده محترم سازمان بورس اوراق بهادار و سایر سروران گرانقدر در جلسه مجمع عمومی عادی 
سالیانه صاحبان سهام شرکت نوسازی و ساختمان تهران مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 
31 شــهریور ماه 1398 ، باستحضار میرساند بخش عمده فعالیت شرکت در سال مالی مورد بر 
تحقق و اجرای تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ 1397/10/26 در رابطه 
با پروژه ها و دعاوی حقوقی له و علیه شرکت و علیه شرکت واصالح ساختار مالی شرکت از طریق 
افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی سرمایه گذاری های بلندمدت و تسویه تسهیالت بانکی 
دریافتی استوار بوده و علیرغم بوروکراسی موجود خصوصا در بخش سرمایه گذاری های مشترک 
با نهادهای دولتی در پروژه های ساختمانی که حصول به توافقات و حل و فصل مسائل فی مابین 
را همواره زمان بر ساخته و همچنین در دعاوی حقوقی به دلیل خارج از اختیار بودن شرکت در 
روند قضائی پیش بینی حصول نتایج مطلوب و مورد نظر شرکت را امکان پذیر نمی سازد، هیات 
مدیره به اتفاق مدیران اجرائی و کارکنان شــرکت این توفیق را داشــته تا بخش عمده از اهداف 
تعیین شده را به مراحل نهائی رسانده و بعضا خاتمه دهد. بعالوه همان گونه که صاحبان محترم 
سهام مستحضر هستید، با توجه به رکود حاکم بر صنعت ساختمان در فاصله سال های 1392 
الی 1396 و افزایش تصاعدی و پرشتاب نرخ فروش مسکن از اوایل سال 1397 ناشی از افزایش 
نرخ ارز و بی ثباتی ایجاد شده در قیمت کاالهای مصرفی در صنعت ساختمان و نتیجتاً قیمت تمام 
شده ساخت و برآورد هزینه تمام شده پروژه های نیمه تمام از یکسو و سوق یافتن بخشی سرمایه 
گذاران به بازارهای ارز و دالر و همچنین بازار سرمایه از سوی دیگر، روند معامالت مسکن را که 
در ســال 1396 از یک تعادل نسبی برخوردار بود با چالش روبروساخته و هرچند از ابتدای سال 
1398 قیمت های فروش با روند کاهشی حدود 10 الی 20 درصد در بعضی از مناطق روبرو بوده 
لکن حجم معامالت مسکن آن گونه که مدنظر سازندگان بوده محقق نشده است. با تثبیت نرخ ارز 
و تحوالت به عمل آمده در بازار سرمایه در نیمه دوم سال مالی مورد گزارش ، امید می رود نرخ 
های فروش مسکن از ثبات نسبی برخوردار و منتج به افزایش معامالت مسکن گردیده و در سایه 
حمایت های سهامداران محترم شرکت به اهداف مورد نظر در راستای ارتقاء حقوق آنان نائل گردیم.

اهداف و برنامه های آتی شرکت :
با کسب نتایج حاصل از اقدامات و تالشهای بعمل آمده درخصوص موارد مندرج در این گزارش ، 
مدیریت شرکت امیدوار است در برنامه های سال آتی خود بشرح زیر به کسب نتایج مطلوب نائل گردد:
1- پیگیری دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان موضوع اعالم فسخ قرارداد فیمابین با سازمان منطقه 
آزاد کیش از سوی سازمان مذکور در جهت اخذ رأی بنفع شرکت از دادگاه با توجه به ارجاع به 

هیات 5 نفره کارشناسان منتخب دادگاه. 
2- ادامه اقدامات حقوقی علیه بنیاد تعاون ناجا و شــرکتهای زیرمجموعه در رابطه با تسهیالت 
دریافتــی از بانــک قوامین در رابطــه با پــروژه 1100 واحدی پردیس با توجه بــه صدور رای 
به نفع شــرکت در مرحله بدوی و اعتراض بنیاد تعاون ناجا کهدر مرحله تجدیدنظر می باشــد.
3- ادامه اقدامات حقوقی بر علیه شــرکت آتروپاتن تالشــگر پیمانکار پــروژه نگین پردیس با 
توجه به ابطال حکم هیات 4 نفره کارشناســان رسمی دادگســتری منتخب شعبه 59 دادگاه 
تجدیدنظر استان تهران توســط دادگاه تجدیدنظر به دلیل تاخیر در ارائه گزارش و ابطال کلیه 
دادنامه ها و رای حکمیت مدیرعامل ســابق شــرکت نوســا به خواسته شــرکت نوسا و ارجاع 
به هیات کارشناســان منتخب شــرکت نوسا و شــرکت آتروپاتن تالشــگر و مرضی الطرفین 
و کارشــناس آتروپاتن تالشــگر به اســتناد اســتعالم های به عمل آمده از کانون کارشناسان 
رســمی دادگســتری مورد اعتراض شــرکت قــرار گرفته و در مرحله رســیدگی می باشــد.
4- تســریع در نهایی شــدن موارد باقیمانده از توافقات با ســازمان ملی و زمین و مســکن و 
ادارات کل راه و شهرســازی اســتانها در رابطــه با پروژه هــای الهیه، لواســان و آفتاب تبریز.
5- تکمیــل و تحویل پروژه ظفر که به دلیل پــاره ای اختالفات با پیمانکار پروژه روند عملیات 

ساختمانی متوقف گردیده و در جهت حل و فصل موارد، مذاکرات در جریان می باشد.
6- تسریع در جهت تحویل گرفتن 3 بلوک پروژه نگین پردیس در اختیار پیمانکار پروژه از طریق 
اقدامات حقوقی و 4/2 هکتار زمین از پروژه مهر پردیس پس از اجرای کامل مفاد متمم قرارداد 

1394/06/18 با شرکت عمران شهر جدید پردیس
7- نهائی شدن دعوی مطروحه علیه بانک پاسارگاد و تسویه تسهیالت دریافتی از بانک اقتصاد نوین 

به منظور اصالح ساختار مالی شرکت
8- سایر مواردی که در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال مالی منتهی به 

1398/06/31 طرح و مورد تصویب مجمع قرار گیرد.
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سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي ، »علي میرزایي« معاون استاندار، 
جناب منصوری نماینده مردم ســاوه و زرندیه و مســئولین همراه طی نشستی با 
اصحاب فرهنگ و هنر شهرستان به پرسش های آن پیرامون دغدغه ها و موضوعات 
فرهنگی راهکارهای وزارتخانه متبوع برای حمایت از اهل قلم و رسانه پاسخ گفتند.
نشســت خبري ســید عباس صالحي وزیر فرهنگ و ارشاد اسلمي با 

خبرنگاران و اصحاب رسانه
سیدعباس صالحی در پایان سفر دو روزه خود به استان مرکزی در نشستی با خبرنگاران 
که در سالن جلسات فرمانداری ساوه تشکیل شد، اظهار کرد: در 9 ماهه سال جاری کل 
دریافت یارانه مطبوعات از خزانه 13 درصد بودجه مصوب یارانه مطبوعات بوده و با تخصیص 
جدیدی که صورت گرفته و بسیار محدود است نمی توان پاسخگوی بحران رسانه ها بود.

وی در خصــوی رونــد فرآینــد مجوزهــا گفــت: در ســال جــاری مجوزهــا از 
بیــش از 130 مــورد بــه 36 مــورد کاهــش یافته اســت و برای هــر مجوزی 
10 دســتورالعمل شــامل شــرایط و فرآیندهــای خاص منظور شــده اســت.

وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی به امنیت شغلی خبرنگاران اشاره کرد و افزود: دولت 
الیحه تشکیل سازمان نظام رسانه ای را تدوین کرده و در مجلس در حال بررسی است 
که بر اساس آن از حقوق خبرنگاران به عنوان یک تشکل صنفی مدنی حمایت شود.

وی در خصوص بی مسئولیتی دفاتر مرکزی برخی نشریات در قبال بیمه خبرنگاران، گفت: 
به دنبال تنظیم و تدوین گزارش جامعی از استان ها هستیم و معتقدیم که مسئولیت دفاتر 
شهرستانی مشابه دفاتر مرکزی و اصلی است و باید این موضوع به صورت جدی بررسی شود.

 صالحی در خصوص مشــکل تامیــن کاغذ نیز گفت: دولت در اواخر اردیبهشــت 
به این نتیجه رســید کــه کاغذ در زمره کاالهای اساســی قرار گیــرد. البته برای 
کاغــذ فرهنگی کــه کاغذ کتاب و مطبوعات اســت حســاب جداگانه باز شــده 
اســت و ســاالنه حدود 80 الی 90 میلیون دالر بــا ارز 4200 تومانی هزینه دارد.

وی همچنین از واردات 17 الی 18 میلیون تن کاغذ در 9 ماهه سالجاری خبر داد و 
گفت: این میزان کاغذ وارداتی با هماهنگی معاونت های وزارتخانه در بین مطبوعات 
و نشــریات توزیع خواهد شــد و تا دو ماه آینده شــرایط بهتری رقم خواهد خورد.

وی باتاکید بــر اینکه تفکیک کاغذ فرهنگی از ســایر کاغذهــا، فرآیندی زمان بر 
بود، تصریح کرد: از مردادماه ســال جاری مســیر روان تــری در تامین کاغذ ایجاد 
شــده اســت و این مســیر روان تر از گذشــته در آینــده ادامه خواهد داشــت و 
هم اکنون حــدود 46 میلیون تن خرید ارز برای واردات کاغذ انجام شــده اســت. 
البته تا کاال از گمرک ترخیص شــود چند ماه طول می کشــد اما با سازوکار ایجاد 
شــده روند تامین کاغذ مســیر قابل اعتمادتــر و روان تری را پیش گرفته اســت.

وزیر ارشــاد از نمایندگان رسانه های استان مرکزی خواســت برای رایزنی در مورد 
مشکالت به معاونت های مرتبط وزارت ارشاد مراجعه کنند تا شرایط بهتری برای برون 

رفت از مشکالت فراهم شود.
وی تاکید کرد: در یکســال اخیر شــمار بیمه شــدگان خبرنگار حداقــل دو برابر 
شــده اســت و روند افزایش شــمار بیمه شــدگان خبرنگار ادامه خواهد داشــت.

صالحی بیان کرد: رسانه های ایران در فاصله چهار سال اخیر به دلیل افزایش پهنای باند 
اینترنت کشور و فراگیری شبکه های اجتماعی دچار شوک ارتباطی شدند که سبب ایجاد 
گسل ها و گسست هایی در نظام ارتباطی شده است و مطبوعات کاغذی دچار اختالل شدند.
وی گفت: هم اکنون میزان اســتفاده روزانه از اینترنت در کشور حدود 175 دقیقه و 
در استان مرکزی 199 دقیقه است و بخشی قابل توجهی از فضای رسانه ای در حوزه 

اینترنت اتفاق می افتد.
وی گفت: با وجود محدودیت هایی که در منابع مالی وجود داشت اما نمایشگاه کتاب در 25 
استان کشور برگزار شد و در استان مرکزی نیز پس از وقفه چند ساله در سالجاری برپا شد.

صالحــی به مســکن خبرنگاران نیز اشــاره کرد و افــزود: تفاهم نامه ای بــا وزارت 
راه و شهرســازی بــا هــدف بهره منــدی زیرمجموعه هــای وزارت ارشــاد از 
مزایای مســکن ملی شــامل اصحاب فرهنگ، هنر و رســانه منعقد شــده است.

وی ترســیم نقشــه راه حمایتــی از فضــای فرهنگــی و هنری اســتان مرکزی 
را هــدف اصلــی از این ســفر دانســت و افــزود: 118 میلیــارد تومــان اعتبار 
بــا انعقــاد تفاهــم نامــه ای میــان وزارت ارشــاد و اســتانداری مرکــزی برای 
تقویــت زیرســاخت های فرهنگــی اســتان در حوزه هــای مختلف امضا شــد.

وزری ردرسزمین  اانر

از آن زمان که مارا از ســاوه راندند 
و نام جعلــی )زرندیه( بر ما گذاردند 
تــا همین جمعه گذشــته و گذر بر 
شهر ساوه که مشــترکاتی بسیار با 
آن داریم ، دیگر دلمان نمی آمد که 
در این شــهر توقفی داشته باشیم .
واما دیروز روز دعوتی شد ه بود از ما 
که وزیر ارشاد به شهر ساوه آمده و بیا 
بگو چه داری از هنر و از اسباب هنر.
رفتیم در ســالن فرمانداری ســاوه ، به هر جا که خواســتیم نشینیم 
فریــاد و فریــاد که آنجا جــای مقام اســت  !!! گفتیم باشــد تا بعد.
پــس با طیــب خاطر رفتیــم آن وســط ها نشســتیم  تــا دور از 
مقامات نفســی چاق کنیــم که این حفــظ بیشــترین فاصله چون 
مرزبنــدی هایمــان  در گفتار و رفتار را خود پاس داشــته باشــیم .
در ادامه مجری آمد و پیرو آن دو سوم زمان تریبون به مقامات داده شد و در 
جلسه پرسش و پاسخ با وزیر ارشاد ترتیب بر این بود که از ده نفر پرسمان کننده 

نه نفر ساوه ای یك نفر زرندیه تازه آنهم فی کل وقت برای هرکس دو دقیقه!
ولــی امان از همان یك نفر که با ســخنان و دردنامــه اعلمی اهل قلم 
آتش کشــید بر دلها ، زبان به شــكوه گشــود که خرمن  لسان و زبان 
حمایت پرشــمار داریم و  به اندازه ی یك مشــت نباشد حامی واقعی ...
او گفــت مگــر چندتا چراغ باشــد مارا کــه حال بر خموش شــدن 
تللو نوررســان آن بــرای فرهیختگان بــی خیال باشــیم. هیهات...
 خســرو امیــر حســینی کتاب جنــاب چراغــی را بلند کــرد وبا 
انگشــت اشــارت خود او را به وزیر نشــان داد و حل مشكل طلبید.
تاالر بر خود یك پیشكســوت فرهنگی مطالبه گر را دید که نه ثنای بی 
خود گوید نه تملق بی حد نثار ســازد. در نشست مطبوعاتی هم همین 
خســرو امیرحسینی بود که به توپ بست وزیر متولی فرهنگ را  که چرا 
نداریم بیمه درســت و کاغذ در دسترس و ارشاد در محاق و بجایش ، باند 
و ســلطان کاغذ و ریز و درشت سازمان فرهنگی بی هویت بودجه گیر...

تازه معنی این بیت را فهمیدم که 

یك مرد جنگی به از صد هزار

ی هب از صد زهار نگ ی رمد ج یک
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برترین ارائه دهنده سرویس های جامع مخابرات در ایران اسلمی
انتخاب مدیرانی یکدســت همــدل و همزبان که برای توســعه و تعالی جایگاه 
ســازمانی شرکت درست و بجا عمل کنند همباره دغدغه ذینفعان یک مجموعه 
میباشــد. حال اگر این شــرکت در یک بســتر آی تی و فناوری روز مشغول به 
فعالیــت بوده و دگرگونی های بازار ســرمایه در آن بیشــتر دخیل باشــد این 
انتخــاب مدیر اصلح اهمیتــی دو چندان می یاید. »هــای وب« در مقام  یکی 
از برتریــن های ارائه دهنده اینترنت و خدمات ارتباطی در سراســر کشــور نیز 
از این قاعده مســتنثی نیســت و تعیین مدیران ارشــد و ســکانداران آن یکی 
از مهمترین اخبار و رویدادهایی میباشــد که به جد از ســمت بازار ســرمایه و 
فعالین و کارشناســان اقتصادی کشــورمان رصد و مورد توجه قــرار میگیرد.

با برگزاری مجمع فوق العاده با دستور جلسه انتخاب اعضای هیات مدیره این شرکت 
پیشــرو مدیران خود را برای دو ســال دیگر شناخت.  
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام 
شــرکت داده گســتر نوین )ســهامی  عام( در تاریخ 
1398/10/21 در محل هتل المپیک، سالن هگمتانه 
تشــکیل شــد.  در این مجمع که با حضــور 71/22 
درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس 
و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده 
آقای سید ایمان میري بود، که جنابان  فرامرز اتباعي 
و سید نوید میرمطهري در مقام نظار اول و دوم و آقای 
مهــدي جامي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

بر اســاس تصمیمات مجمع اعضای هیات مدیره جدید به  شرح زیر به 
مدت 2 سال انتخاب گردیدند:

شرکت سرمایه گذاري توسعه فناوري هیرکانیا  حقوقی  سهامی خاص اصلی
شرکت خدمات جامع آواي ارتباطات نوین خاورمیانه حقوقی  سهامی خاص اصلی

شرکت امید آوران عصر طالیي ارتباطات  حقوقی  سهامی خاص اصلی
شرکت پارس ارتباطات حقوقی  سهامی خاص اصلی

شرکت پردازش عصر افق حقوقی  سهامی خاص اصلی
شرکت سرمایه گذاري مهرگان سرمایه پارس  حقوقی  سهامی عام علی البدل

رامیالي سانیار هنر     حقوقی  با مسئولیت محدود  علی البدل
در مباحث کالن مدیریتی و رهبری ســازمانی بســیار تاکید می گردد که یک 
ســازمان هنگامــی مؤثرتر کار خواهد کرد که بــه دو مقوله بیش از بیش توجه 
خود را معطوف ســازد؛یک آنکه رابطه ی سودمند متقابل با شرکای تجاری خود 
بر اســاس اعتماد، مشارکت دانش و یکپارچگی داشته باشد و دوم اینکه تمامی 
فعالیت های مرتبط باهم در آن درک شــده و به طور نظام مند مدیریت شــوند 
و تصمیمات مرتبط با عملیات جاری ســازمان و بهبودهای طرح ریزی شــده بر 
اســاس اطالعات قابل اعتمادی که دربرگیرنده برداشــت های ذینفعان اســت، 
اتخاذ شــوند.  در کنار این دو مورد رفتار رهبران ســازمان ایجادکننده شفافیت 
و ثبات در مقاصد ســازمان است و محیطی را فراهم می سازد که در آن سازمان 
و کارکنان می توانند به ســرآمدی دســت یابند از همین روست که بقول دکتر  
ســید ایمان میری »های وب« با انتخاب برندترین و برترین مدیران کشوری  در 
جهت رســیدن به  چشــم انداز و ارزشهای ســازمانی خود موفق تر از هر بنگاه 
و شــرکتی گام برداشــته و در سراسر ایران، به مشــتریان خود اعم از سازمان 
ها، موسســات، شــرکت ها و عموم افراد، با اتکا به توانمندی، دانش و پشــتکار 
کارکنان شایسته خود، خدماتی ارزنده، نوآورانه و با بهترین کیفیت در حوزه فن 
آوری اطالعات و ارتباطات و خدمات مبتنی بر وب ارائه میدهد. بی شک در راه 
سختی که این مدیران بی ادعا و دانا انتخاب کرده اند رضایت مندی مشتریان و 

کارکنان، مهمترین ارزش زیربنایی اســت که »های وب« بر آن تکیه کرده است.   
پیوســتن و اســتمرار حضور مدیرانی کاردان و کاربلد در کنار سکانداری جناب 
ســید ایمان میری مدیرعامل دانشمند و ناخدای کشتی »های وب« باعث شده 
این شــرکت با یک شیب مناسب رو به رشــد در همه زمینه های فعالیت خود 
برای ســهامداران و ذینفعانش لب خندان  ودل خوش به ارمغان بیاورد که این 
هنر مردان و مدیران الیق میانه میدان اســت که در ســخت ترین شرایط و در 
کوران نامهربانی ها و طوفان  دشــمن تراش ها آن عرضه میکنند که دوســت 
و دشــمن بر توانمنــدی و دانش علمی و توفیق عملی آنها  شــهادت میدهند.
به گفته دکتر میری در مســیر رشــد و تعالی برند و جایگاه شــرکت ،اجرایی 
شــدن برنامه های مدون کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت با کمک و درایت 
تیــم هیات مدیــره ای پرتوان و قوی حاصل میشــود که ایــن مهم در »های 
وب« به واســطه حضور مدیرانــی متعهد و متخصص 
به شایســته ترین نحو در حال اســتمرار میباشــد .
شــایان ذکر است »های وب« در مسیر توسعه خویش 
همواره تالش نموده است تا با ارائه سرویس های جامع 
مخابراتی رضایت مشتریان خویش را جلب نماید، ازجمله 
این فعالیت ها اخذ پروانه رادیو ترانک عمومی کشور در 
سال 1393 بوده اســت که امکان ارائه سرویس های 
متنوع سازمانی را فراهم می آورد. در ادامه این سیاست 
»های وب« در ســال 1394 موفق بــه دریافت پروانه 
ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت )FCP( از 
طرف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شد.
همچنیــن این شــرکت با پشــتوانه توان فنــی، بیش از 800 نیروی انســانی 
حرفــه ای و 31 دفتــر اســتانی در تمامــی اســتان های کشــور، توانســت 
بزرگ ترین قرارداد شــبکه ارتباطی کشــور بــرای ارائه اینترنت پرســرعت به 
بیــش از بیســت وپنج هزار روســتا در سرتاســر کشــور را از وزارت ارتباطات 
و فنــاوری اطالعــات بــه مــدت 10 ســال به صــورت انحصاری اخــذ کند .

مخلص کالم آنکه شــرکتی پیشــرو و نوآور در ارایه خدمــات و امکانات نرم و 
ســخت افزاری که با استفاده از پروانه های متنوع خود قادر به ارائه سرویس های 
متنــوع ارتباطی در تمامی کشــور میباشــد با برگزاری  مجمع فــوق العاده و 
انتخاب مدیران ارشــدش  اســب خود را برای ترکتازی خوش زین کرده است.

ماموریت، چشم انداز و ارزشهای سازمانی
»های وب« می کوشــد در سراســر ایران، به مشــتریان خود اعم از سازمان ها، 
موسســات، شــرکت ها و عموم افراد، با اتــکا به توانمندی، دانش و پشــتکار 
کارکنان شایســته خود، خدماتی ارزنده، نوآورانــه و با بهترین کیفیت در حوزه 
فــن آوری اطالعات و ارتباطــات و خدمات مبتنی بر وب ارائه دهد. بی شــک 
در راه ســختی که انتخاب کرده اســت، رضایت مندی مشــتریان و کارکنان، 
مهمتریــن ارزش زیربنایی اســت کــه »های وب« بــر آن تکیه کرده اســت.

چشم انداز
- کسب جایگاه نخست بازار

- ارائه دهنده خدمات Hosting و Collocation به معتبرترین وبسایت های 
خارجی و داخلی

IT معتبرتریــن شــرکت ایرانــی در ارائــه ی راهکارهــای مشــاوره ای -
- باالتریــن پوشــش دهنده ی خدمات پهنای باند در اماکن شــهری کشــور

ارزشها
- صمیمیت با مشتریان

- متعهد بودن در قبال کارکنان
- نوآوری

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

مدیران خود را شناخت
به وسعت ایران
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- مسئولیت پذیری در قبال جامعه
- حفاظت از محیط زیست

های وب در یك نگاه
شــرکت داده گســترعصرنوین از ســال 1382 به عنــوان یکی از شــرکت های 
ارائه دهنده خدمات انتقال داده )PAP( آغاز بـــه کار نموده اســت. در ســال 
1388 مالکیت این شــرکت به بخش خصوصی واگذار شــد و در ســال 1391 
نــام تجــاری »هــای وب« را در بــازار مخابــرات و ارتباطات کشــور معرفی 
نمــود. در طی دوره فعالیت جدید، این شــرکت توانســت به ســرعت در بازار 
رقـــابتی خدمات دستـــرسی به دیتـــا و اینترنت رشــد نماید، به نحوی که با 
ارائه ســرویس در بیش از 543 شــهر در سال 1395 توســط سازمان تنظیم 
مقــررات و ارتباطات رادیویی به عنوان یکی از شــرکت های برتر انتخاب گردد.

های وب
»های وب« در مســیر توســعه خویش همواره تالش نموده اســت تــا با ارائه 

ســرویس های جامع مخابراتی رضایت مشتریان خویش را جلب نماید، ازجمله 
این فعالیت ها اخذ پروانه رادیو ترانک عمومی کشور در سال 1393 بوده است که 
امکان ارائه سرویس های متنوع سازمانی را فراهم می آورد. در ادامه این سیاست 
»های وب« در ســال 1394 موفق به دریافت پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه 
ارتباطات ثابت )FCP( از طرف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شد.

همچنیــن این شــرکت با پشــتوانه توان فنــی، بیش از 800 نیروی انســانی 
حرفــه ای و 31 دفتــر اســتانی در تمامــی اســتان های کشــور، توانســت 
بزرگ ترین قرارداد شــبکه ارتباطی کشــور بــرای ارائه اینترنت پرســرعت به 
بیــش از بیســت وپنج هزار روســتا در سرتاســر کشــور را از وزارت ارتباطات 
و فنــاوری اطالعــات بــه مــدت 10 ســال به صــورت انحصاری اخــذ کند.

آغاز همكاری ودافون و های وب در ایران
در تاریــخ 27 مهرماه 1395 خبــر آغاز همکاری ودافون و هــای وب در ایران 
به صورت رســمی اعالم شــد، به نقل از روابط عمومی های وب، این مشــارکت 
دربردارنده بهره گیری های وب از توان فنی و تخصصی ودافون به صورت انحصاری 
در بازار ایران اســت و های وب می تواند محصوالت و خدمات ودافون را در بازار 
ایران عرضه نماید و به مشتریان بین المللی این شرکت در صورت ورود به ایران 
خدمات ارائه نماید. ارائه پلتفرم اینترنت اشــیاء ودافون که در 48 کشور دنیا در 
حال بهره برداری است ازجمله بخش های دیگر این مشارکت محسوب می شود .

این شــرکت امیدوار اســت تا در مســیر تعالی خویش به ارزش های سازمانی 
خود )مشــتری مداری و نوآوری( متعهد بماند و می کوشــد تا در تمام کشــور 
به مشــتریان خود خدماتی ارزنده و نوآورانه ارائه نماید. کیفیت و تنوع خدمات 
عرضه شــده در ســال های گذشــته گواهی بر ایــن تالش »های وب« اســت.

های وب و پروانه های دریافتی
های وب با اســتفاده از پروانه های متنوع خود قادر به ارائه ســرویس های متنوع 

ارتباطی در تمامی کشور است.
از جمله این پروانه ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

پروانــه ایجاد و بهره بــرداری از شــبکه ارتباطات ثابت )FCP( شــرکت داده 
گسترعصرنوین )های وب( به شماره 100-94-11

پروانه ایجاد شبکه و ارائه خدمات رادیو ترانک عمومی شرکت داده گسترعصرنوین 
پروانه انتقال داده مبتنی فناوری بیســیم ثابت شــرکت داده گســترعصرنوین

پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه )MVNO( نوع اول شرکت داده گسترعصرنوین 

ماموریت، چشم انداز و ارزشهای سازمانی
»های وب« می کوشــد در سراســر ایران، به مشــتریان خود اعم از سازمان ها، 
موسسات، شرکت ها و عموم افراد، با اتکا به توانمندی، دانش و پشتکار کارکنان 
شایســته خود، خدماتی ارزنده، نوآورانه و با بهترین کیفیت در حوزه فن آوری 
اطالعات و ارتباطات و خدمات مبتنی بر وب ارائه دهد. بی شک در راه سختی که 
انتخاب کرده است، رضایت مندی مشتریان و کارکنان، مهمترین ارزش زیربنایی 

است که »های وب« بر آن تکیه کرده است.
چشم انداز

کسب جایگاه نخست بازار
ارائه دهنده خدمات Hosting و Collocation به معتبرترین وبســایت های 

خارجی و داخلی
IT معتبرترین شرکت ایرانی در ارائه ی راهکارهای مشاوره ای

باالترین پوشش دهنده ی خدمات پهنای باند در اماکن شهری کشور
ارزشها

* صمیمیت با مشتریان 
* متعهد بودن در قبال کارکنان

* نوآوری * مسئولیت پذیری در قبال جامعه
* حفاظت از محیط زیست
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شــرکت بین المللي محصوالت پارس بعنوان یکــي از مهمترین تولید کنندگان در 
صنایع شوینده شامل انواع پودرها در جهت دستیابي به شعار همیشگي سازمان خود 
) ارمغان ســبز پارس، بهداشت ،کیفیت ، زیبایي ( سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه 
)IMS( شامل آخرین ویرایش استانداردهای مدیریت کیفیت )ISO 9001( مدیریت 
 )14001 ISO( مدیریت زیست محیطي ، )18001 OHSAS( و بهداشت حرفه اي
را بــه عنوان مــدل اجرایي انتخاب نموده و در ســایه مدیریــت کاردان و فرهیخته 
خود با یک شــیب مناسب هر ســاله در کنار اشاعه سالمتی و بهداشت در کشورمان 
برای ســهامداران و ذینفعان خود نیز سود شــیرین و دل خوش به ارمغان می آورد.
در حال حاضر ))شــپارس((  با بیش از 55 ســال سابقه فعالیت، قدیمی ترین تولید 
کننده پودر لباسشــویی در کشــور می باشــد و آمار فروش این شــرکت در ســال 
مالی گذشــته نشــان دهنده رشــد و بالندگی و تحقق اهداف تعیین شده می باشد.  
مجمــع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــرکت بین المللــی محصوالت 
پارس)ســهامی عام( مورخ 1398/10/18 تشکیل گردید.  در این مجمع که با حضور 
77/6 درصــد ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده 
آقای ســیدمحمد مدرس نیا بود، که جنابان حســن بغدادي  و رســتم خسروي در 

مقام نظار اول و دوم و آقای نیکپوي قاســملو به 
عنــوان دبیر مجمع انتخاب گردیدنــد. درادامه با 
قرائت گزارش هیات مدیــره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی 
منتهی به 1398/06/31 و پس از استماع گزارش 
حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلوات خــود ضمن  تصویب صورتهــای مالی و 
تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم سود 
400 ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

مهندس نیکپوی قاسملو مدیرعامل شــرکت در گزارش جامع خود به سهامداران با 
اعالم اینکه شــرکت بین المللي محصوالت پــارس از جمله بزرگترین مجموعه های 
تولیدی در صنعت مواد شــوینده بوده و جزء هفت شــرکت برتــر تولید کننده انواع 
پودر لباسشــویی می باشــد تصریح نمود کــه محصوالت این شــرکت در بازارهای 
داخلی و خارجی مشــتریان وفادار داشــته و این شرکت در کنار دارا بودن یک سهم 
مناســب از بازار داخلی جزو برترین ها در صادرات برای کشــور عزیزمان می باشد.
مهندس قاسملو که از قدیمی ترین و شناخته شده ترین مدیران صنعت کشور می باشد 
در ادامه با تصریح این نکته که شرکت با کسب حدنصاب فروش 3/410 میلیارد ریال 
به اهداف تعیین شده خود دست یافته است اضافه کرد آمارفروش این شرکت در سال 
مالی گذشته نشان دهنده رشد و بالندگی و تحقق اهداف تعیین شده می باشد. به گفته 
وی شرکت توانست با کسب حدنصاب فروش 3/410 میلیارد ریال، برای چهارمین سال 
متوالی مسیر رشد فروش را با رشد 80 درصدی نسبت به سال مالی قبل ادامه دهد و 
مدیریت امیدوار است این روند صعودی در سال مالی جدید هم استمرار داشته باشد.
به گفته ســکاندار پاکدســت مجموعه فن آوری مورد اســتفاده در کلیه بخش های 
کارخانــه در مقایســه با رقبــای داخلی از دســتگاههای مدرن تر بــا صرفه جویی 
انرژی بیشــتر و اتوماســیون باالتــری برخوردار بوده و در ســطح جهانــی نیز این 
کارخانه به دلیل اســتفاده از آخریــن تکنولوژی موجود در تولید پودر لباسشــویی 
و نیــز ســدیم ســیلیکات از وضعیــت مطلــوب و قابل قبولــی برخوردار اســت.
مهنــدس نیکپوی قاســملو با تصریــح این نکته کــه در کنار اســتفاده از فنآوری 
روز توانســتیم با یک بازاریابی مناســب و کار تبلیغاتی منســجم، فروش خود را در 
حضــور رقیبان پرقــدرت افزایش دهیم از تــداوم برنامه هــای بازاریابی و تبلیغاتی 
شــرکت در جهت معرفی هرچه بیشتر محصوالت شرکت در ســال آینده خبر داد.
مدیــر موفــق مجموعه در بخش دیگــری از گزارش خــود اعالم داشــت: با توجه 
به اســتفاده از فــن آوری روز دنیا در بخش تولید، در حوزه ی مســئولیت اجتماعی 

به لحــاظ صرفه جویی در مصرف انــرژی ، انطباق واحدهای تولیــد، فنی و انبار با 
اســتانداردهای زیســت محیطی، اســتفاده ی مجدد از پســاب صنعتی، اســتفاده 
همزمــان از ســیکلون و بــگ فیلتر برای جمــع آوری گرد و غبــار و تصفیه هوای 
خروجی این شــرکت تــالش نموده اســت به وظایف خــود بخوبی عمــل نماید.

پایان بخش گزارش مهندس قاســملو اعالم برنامه هــای آتی مجموعه بود از جمله: 
تنــوع تولیــدات به لحاظ نام های تجاری، نوع بســته بنــدی و کیفیت محصوالت، 
افزایش حجم فروش در بازارهای داخلی و خارجی و فروش بیشتر محصوالت جانبی.

و  و متعهــد شــرکت و جملــه کارکنــان  تیــم مدیریــت متخصــص  بــرای 
کارگــران تالشــگر کــه بــا همــت و همیــت خــود در اشــاعه بهداشــت و نام 
آوری ایــران درمنطقــه شایســته تریــن می باشــند بهتریــن هــا را آرزومندیم.  

پیام هیات مدیره
شــرکت بین المللی محصوالت پارس با بیش از 56 ســال ســابقه و برخورداری از 
واحدهــای 195/000 تنی تولید انــواع پودرهای لباسشــویی، 71/000 تنی تولید 
ســدیم سلیکات و 21/000 تنی تولید سولفونیک اســید یکی از قطب های صنعت 
شــوینده در بازار داخلی و صادراتی به شمار می رود. آمار فروش این شرکت در سال 
مالی گذشــته نشــان دهنده رشــد و بالندگی و تحقق اهداف تعیین شده می باشد. 
با کســب حد نصاب فروش 3/410 میلیارد ریال، 
برای چهارمین ســال متوالی مســیر رشد فروش 
را با رشد 80 درصدی نســبت به سال مالی قبل 
ادامه دادیم. الزم است یادآوری نماییم که در طول 
پنج سال گذشته رشد خرید مصرف کنندگان در 
بازار محصوالت شوینده بسیار محدود بوده و رشد 
فروش شرکت نشان دهنده موفقیت سیاست های 
فروش، بازاریابی و کسب ســهم ار رقبا می باشد. 
هزینــه مالی در ســال مالــی 97-98 نســبت 
بــه فروش 3/4 درصد اســت در حالیکه اگر با درصد مشــابه در ســال مالی قبل از 
آن مقایســه شــود )4/5 درصد( کاهش 1/1 درصدی را نشــان می دهد. با توجه به 
رشــد فروش شــرکت، کاهش درصدی و ریالــی هزینه های مالی نشــان می دهد 
که وصول مطالبات و پرداخت اقســاط با نظم بســیار خوبی مدیریت شــده اســت.

درخصوص چشــم انداز آتی و چالش های پیشــرو باید عنــوان نماییم که وضعیت 
خاص کشــور به لحاظ شــدت تحریم های بانکی و حمل و نقل و مشــکالت داخلی 
از قبیل رشــد بی سابقه قیمت ارز و به تبع آن باال رفتن قیمت تمام شده مواد اولیه 
داخلــی و وارداتی به میزان بیش از 2 برابــر ، کاهش فروش اعتباری از طرف تامین 
کنندگان اعم از داخلی و خارجی و نیاز شــدید به ورود نقدینگی جدید برای تامین 
ســرمایه در گردش از جمله دغدغه های اصلی مدیران شــرکت می باشد. در زمینه 
صادرات با کاهش قابل توجه ارزش پایه صادراتی که از ســال مالی گذشــته محقق 
شــده امیدواریم بتوانیم به اهداف صادراتی مورد نظر در ســال جاری دســت یابیم.

ریسك های عمده
- عــدم رشــد کافی در توان خرید مشــتریان بخصوص در ســطح خرده فروشــی

- در حــوزه صادرات عدم تبعیت نــرخ ارز از اختالف نرخ تــورم داخلی و نرخ تورم 
کشــورهای مقصد صــادرات که موجب تقویــت رقبای خارجی و جذاب تر شــدن 

قیمت های آنها می گردد.
- ورود رقبای جدید خارجی و بیشــتر شدن فشار عرضه در حالیکه در سمت تقاضا 

رشد کافی اتفاق نیافتد. 
برنامه های آینده شرکت

- تنــوع تولیدات به لحاظ نام های تجاري، نوع بســته بندي و کیفیت محصوالت در 
بازارهاي داخلي و صادراتي

- افزایــش حجــم فــروش داخلي و صادرات در مقایســه با ســال مالي گذشــته
- افزایش فروش در زمینه محصوالت میانی نظیر ســولفونیک اسید سدیم سیلیکات

ش
خو

سر
قه 

دی
ص

تنوع تولید و افزایش حجم فروش برنامه های مهندس قاسملو
محصوالت بین المللی پارس نام دارترین در صنعت شوینده کشور
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برنامه ششــم توســعه تکلیف مهمی را برای صنعت بیمه در راســتای افزایش 
چشــمگیر ســهم بیمه های زندگــی از کل پرتفــوی صنعت بیمه مشــخص 
کرده اســت و بیمه ســامان بــه عنوان یکــی از بازوهای بیمــه مرکزی تالش 
دارد کــه با ارائــه محصوالت جدیــد و تلفیــق طرح های بیمه ای نهــاد ناظر 
را بــرای دســت یابی به نقــاط هدف گذاری شــده در این برنامــه یاری کند.

ماده 11 برنامه ششــم توســعه  در دو بند مهم،  به مســئولیت صنعت بیمه در 
راســتای افزایش ضریب نفوذ بیمه تاکیداتی داشته و اذعان کرده است که بیمه 
مرکزی ایران موظف است در راستای افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تأمین 
مالی و ایجاد فضای امن در سایر حوزه های اقتصادی از جمله فضای کسب و کار و 
سرمایه گذاری، از طریق شرکتهای بیمه نسبت به ارتقای نقش اقتصادی بیمه در 
تأمین رفاه و امنیت مردم و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تا متوسط جهانی 
آن در طی ســالهای برنامه اقدامات الزم را جهت تحقق اهداف زیر به عمل آورد:
1- ضریب نفوذ بیمه های بازرگانی در طول اجرای برنامه به هفت درصد)7 درصد( برسد.

2- ســهم بیمه های عمر از حق بیمه تولیدی بیمه های بازرگانی کشور حداقل تا 
پنجاه درصد)50 درصد( نسبت به سال 
پایه اجــرای قانون برنامه افزایش یابد.

در دنیــای امــروز صنعــت بیمه به 
جایگاهی رســیده است که می تواند با 
ایجاد اطمینان در مجموعه فعالیت های 
اقتصادی کشورها، نقش کلیدی را در 
توسعه اجتماعی و اقتصادی آنها ایفا کند. 
مطالعات مختلف نیز نشان دهنده آن است 

که بین توسعه صنعت بیمه و توسعه اقتصادی اجتماعی رابطه مستقیمی برقرار است.
رشــته اشــخاص یکی از رشــته های مهم در صنعت بیمه محسوب می شود که 
می تواند از طرفی با ایجاد آرامش روحی و امنیت، باعث از بین رفتن نگرانی های 
ناشی از حوادث ناگهانی شده و از این طریق، به بهبود کیفیت زندگی مردم و به 
تبع آن فعالیت های اقتصادی کمک کند و از طرفی دیگر می تواند با جمع آوری 
پس اندازهای خرد در ایجاد یک اقتصاد مولد، نقش آفرینی اثربخش داشته باشد.

با توجه به جایگاه بیمه های اشخاص در افزایش رشد اقتصادی و رفاه عمومی و به 
هدف افزایش ضریب نفوذ بیمه و با توجه به ضریب نفوذ پایین بیمه زندگی در ایران 
و عدم شناخت کافی مردم و فقدان طرح های نوآورانه، جای خالی طرحی در این 
خصوص و موضوعات وابســته به آن در صنعت بیمه همواره احساس شده است. 
تحــوالت و دگرگونی های زیادی که در زندگی افراد با ســرعت باالیی در حال 
رخ دادن اســت ، آنهــا را در معــرض خطرهای متعددی از قبیل از مشــکالت 
ســالمتی و جســمی، صدمه بدنی در محیــط کار، از کارافتادگــی و ناتوانی و 
مرگ قرار داده اســت و شرکت های بیمه هوشمند با توجه به این عناصر سعی 
داشــته اند که مفهوم امنیت را برای خانواده ها به شــکل عملیاتی اجرا کنند. 
بیمه سامان به عنوان یکی از این شرکت ها با آگاهی از اینکه عموم افراد از خطرات 
گریزان بوده و ســعی در جهت تامین امینت خویش از جمله تامین امنیت مالی 
هســتند، انواع مختلف روش های پیشگیری و کاهش ریسک بویژه در بعد مالی 
آن را مورد توجه قرارداد و  بیمه درمان و عمر را به عنوان یکی از ابزارهای مهم 
و اساسی در دنیای متمدن امروزی که نقش به سزایی در کاهش ریسک و تامین 
امنیت مالی و ذهنی بازی در قالب محصوالتی به روز تر به بازار عرضه کرده است . 
محصوالت جدید بیمه ســامان نه تنها برای خریداران نهایی جذاب است بلکه با 
ترغیب و ایجاد عوامل انگیزشی در جهت افزایش ضریب نفوذ بیمه ای در کشور و 
دست یابی به اهداف برنامه های توسعه ای یاریگر نهادهای باالدستی نیز هست.  
بنابرایــن بیمــه ســامان بــه عنــوان یکی از بنــگاه هــای بیمه ای کشــور 
بــا پیگیــری ایــن اهــداف عالیــه تــالش می کنــد کــه جایــگاه صنعت 
کنــد.  متحــول  جهانــی  و  ای  منطقــه  بازارهــای  در  را  کشــور  بیمــه 
در راســتای حرکت در این مسیر بیمه ســامان با ترکیب مکانیسم های خرید 

طرح های بیمه ای عوامل انگیزشی مضاعفی را برای مشتریان بازار فراهم کرده است.
بر این اساس این شرکت به تازگی اعالم کرده است که دارندگان بیمه عمر بیمه 
ســامان در طرح جدید بیمه درمان خانواده دارای تخفیف های موثری هستند.

محصول جدید بیمه »درمان خانواده سامان« یکی از متفاوت ترین و رقابتی ترین 
محصوالتی است که در این زمینه به بازار عرضه شده است . بیمه سامان در طراحی 
محصول بیمه درمان تکمیلی خانواده  به  مولفه هایی مانند کاهش قیمت بیمه نامه با 
کنترل بیشتر آیتم های ریسک و نه کاهش نرخ های فنی، شناساندن بهتر بیمه گری 
و جلــب اعتماد جامعه، ارائه محصوالت جذاب و منحصربه فرد برای دهک های 
مختلف، شغل های مختلف، اقشار مختلف و استان های مختلف توجه داشته است.
بیمه ســامان در »بیمــه درمان خانــواده« محصولی جذاب را بــه بازار عرضه 
مــی کند، محصولی کــه تنوع قیمت از باال به پاییــن دارد و در کلیه طرح های 
آن پوشــش ریســک قابل توجهــی برای بیمه گذار پیش بینی شــده اســت. 
باید اشــاره داشت که در سناریو بهینه بازار بیمه عالوه بر ارائه محصوالت جذاب 
تر باید بهبود ســاختار بیمه گری را نیز مد نظر قرار داد. صنعت بیمه کشــور با 
تناقضــات و عدم تعــادل هایی در این 
خصوص مواجه اســت کــه مهمترین 
عدم تعــادل های صنعت بیمه عبارتند 
از: عدم تعادل بیــن بیمه های زندگی 
و غیــر زندگی، عدم تعــادل بین بیمه 
اجبــاری و اختیاری، عــدم تعادل در 
بخــش اتکایی و زمینه هــای محدود 
ســرمایه گذاری شرکت های بیمه، اما 
بیمه ســامان در جشنواره فروش بیمه های درمان به این موارد نیز توجه داشته 
و بــرای خریداران بیمه های درمان تکمیلی که بیمه نامه عمر را خریداری کرده 
انــد و یا تعدد خرید محصــول درمان را دارند تخفیفاتی در نظر گرفته اســت.

بر این اســاس بیمه ســامان در طرحی که خرید آن برای بازه ی ســنی از بدو 
تولد تا 70 ســالگی امکان پذیر اســت توانســته اســت بخش مهمــی از آیتم 
هــای بــه اصطالح مزاحــم را در خریــد بیمه درمــان تکمیلــی مرتفع کند.

خریــد پوشــش های جدید بیمــه درمان تکمیلــی به صــورت خانوادگی که 
شــامل تخفیف های متعددی خواهد بود در طرح های نســیم، مهر، ســروش، 
شــمیم، وصال و عقیق سامان  شامل پوشــش های متنوعی است که متناسب 
بــا نیاز خانــواده قابل خریداری اســت. همچنیــن خریداران بیمــه های عمر 
بیمه ســامان در این طرح از تخفیف های متناســبی برخوردار خواهند شــد.

عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر جهت خرید بیمه تکمیلی خانواده می 
توانند به سایت بیمه سامان یا نمایندگی های آن در سراسر کشور مراجعه کنند.

نقش بیمه سامان در تحقق اهداف بیمه ای برنامه ششم توسعه
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مطالعات جدی سازمانی برای ارتقاء عملکرد، ترکیب بهینه فرصت های سرمایه گذاری 
و طرح های مدون مدیریت برای اعتالی جایگاه و تعالی سازمانی شرکت سرمایه گذاری 
صنعت بیمه از مهمترین گزیده های اعالمی و اعالنی مدیریت فرهیخته و تیم متعهد و 
متخصص وی بود که به سمع و نظر سهامداران و ذینفعان مجموعه در این جلسه رسید 
و با استقبال چشمگیری از سوی کارشناسان و خبرگان بازار سرمایه مواجه گردید . 
مجمع عمومی عادی ســالیانه شرکت ســرمایه گذاری صنعت بیمه)سهامی عام( 
مــورخ 1398/10/10 در محل ســالن اجتماعات بیمه مرکزي تشــکیل گردید. 
در ایــن مجمع که بــا حضــور 51/97 درصد ســهامداران حقیقــی و حقوقی 
، اعضــاء هیات مدیــره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای امیر حســین فارســي 
بــود، که جنابــان علي رضــازاده و  بهرام رحمانــي رناني  در مقام نظــار اول و 
دوم و آقــای رامیــن شــاهعلي زاده  به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامــه بــا قرائت گــزارش هیات مدیــره به مجمع 
مربــوط به اهم فعالیتهــای صورت پذیرفتــه در طی 
ســال مالی منتهی به 1398/06/31 و پس از استماع 
گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنیــن صلوات خود ضمن  تصویــب صورتهای مالی و 
تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 و با تقســیم سود 
50 ریالی به ازای هر ســهم به کار خــود پایان دادند.

دکتر امیرحســین ارضاء مدیرعامل کاردان مجموعه در 
ابتدای گــزارش خود با اعالم اینکه هلدینگ ســرمایه 
گذاری صنعت بیمه تالش دارد با شــفافیت، صداقت، 
امانتداری و اخالق مداری و تکیه بر خالقیت و نوآوری 
سرمایه انسانی متخصص و حرفه ای خود، با ارائه الگوی 
ســرمایه گذاری پربازده در بازارهای مختلف ، ثروت و 
امنیت را برای سرمایه گذاران به ارمغان آورد اضافه کرد: 

پیرو تدوین و اجرای برنامه های کوتاه مدت - میان مدت و بلندمدت در شــرکت 
شاهد بودیم که شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه با نسبت گردش معامالت 278 
درصدی در بازار ســرمایه، شاهد رشــد 100 درصدی نسبت به سال قبل گردید.

وی با اعالم اینکه شــرکت در سال 97 حدود 60 درصد ETF داشت که در سال 
جاری تالش شد تا درصد آن ها کم و سبد پرتفوی بورسی بزرگتر شود تصریح کرد 
از جمله برنامه های آتی این مجموعه می توان به افزایش ســرمایه، کاهش سهم 
امالک و مستغالت در پرتفوی شرکت و ساماندهی پروژه های ساختمانی، افزایش 
پرتفوی بورســی اشاره کرد که در جهت افزایش بازدهی شرکت صورت می پذیرد.

به گزارش سکاندار موفق مجموعه جناب دکتر امیرحسین ارضاء در سال مالی مورد 
گزارش، شرکت بواسطه تمهیدات اندیشیده شده به میزان دوبرابر سرمایه شرکت 
گردش مالی داشته  و توانسته طبق پیش بینی های به نتایج درخشانی در عملکرد 

و بهبود پرتفوی دست یابد.
مدیرعامل شــرکت در ادامه با تصریح این نکته که مهمترین دارایی شرکت، پروژه 
تجاری اداری گلستان خیام بوده که در منطقه 22 تهران واقع شده که باید هر چه 
سریعتر تعیین تکلیف شــود اضافه کرد مدیریت  شرکت برنامه های مدونی برای 
آن دارد وی افزود: در مورد پروژه خیام شــرکت در نظر دارد تا با تغییر ســازنده و 
همچنین مشارکت بیمه مرکزی در این پروژه، پروژه خیام را سریعتر به انجام برساند.

بنا به تاکید دکتر امیرحســین ارضاء که نشــان داده هــم تهدیدها و هم فرصت 
های پیش روی شــرکت را به خوبی ارزیابی و بررســی کرده اســت مدیریت در 
نظر دارد برای خــروج از حالت بالتکلیفی پروژه خیام با بیمه مرکزی وارد معامله 
شــود به این صورت که بیمه مرکزی از این پروژه واحد بردارد و منابع به مجموعه 
تزریق شــود، این منابع تزریق شــده تماما بــرای پروژه خیام صرف می شــود.
سکاندار هلدینگ در بخش دیگر از گزارش خود پیرامون این موضوع گفت: برنامه بعدی 
برای پروژه خیام تغییر سازنده است که در همین راستا در تعامل با سازنده اول ، موافقت 
اولیه توسط وی اعالم گردیده است.به گفته وی تمام تالش مدیریت شرکت صنعت 
بیمه بر این است که در کوتاه ترین زمان ممکن ساخت و ساز پروژه فوق الذکر آغاز شود.
مدیرخوش فکر شرکت در انتهای گزارش خود به مجمع نشینان اظهار داشت: قرار 
اســت بر مبنای مصوبه هیات وزیران بورس پنجمی با عنوان بورس بین الملل در 
منطقه آزاد کیش تاسیس شود که در آن شرکت هایی که درآمد ارزی دارند پذیرفته 
شوند و سهام آن ها با یورو معامله شود و اگر شرایط غیر 
تحریمی باشد سهام شرکت های سایر کشورها هم می 
توانند معامله شــوند. به گفته دکتر ارضاء»وبیمه« یکی 
از موسســان این بورس بوده و این یک فرصت بســیار 
مغتنم و ارزشــمند برای شــرکت می باشد و مدیریت 
برای آن برنامه های بســیار خوبی تدارک دیده اســت.

تاریخچه شرکت سرمایه گذاري صنعت بیمه
شرکت سرمایه گذاري صنعت بیمه )سهامي عام( در تاریخ 
1375/3/9تحت شماره 121918 در اداره ثبت شرکت 
ها و مالکیت صنعتي تهران به ثبت رسید. تقاضاي پذیرش 
شرکت در ســازمان بورس اوراق بهادار تهران در جلسه 
مورخ 1377/10/9 هیات پذیرش اوراق بهادار به تصویب 
رسید و از تاریخ 1378/2/5 نام شرکت در گروه » سرمایه 
گذاري ها و واسطه گري هاي مالي » و با نماد » وبیمه » 
به عنوان دویست و هشتاد و هفتمین شرکت در فهرست نرخ هاي بورس درج شد.

موضوع فعالیت اصلی شرکت 
موضوع فعالیت اصلی شــرکت طبق ماده )3( اساســنامه به شــرح زیر اســت:
1- ســرمایه گذاری در ســهام، ســهم الشــرکه، واحدهــای ســرمایه گذاری 
صنــدوق ها یــا ســایر اوراق بهــادار دارای حق رای شــرکت ها، موسســات یا 
صندوق های ســرمایه گــذاری با هدف کســب انتفاع به طوری کــه به تنهایی 
یا به همراه اشــخاص وابســته خود کنترل شرکت، موسســه یا صندوق سرمایه 
گذاری ســرمایه پذیــر را در اختیار نگرفتــه یا در آن نفوذ قابــل مالحظه نیابد.
2- ســرمایه گــذاری در ســایر اوراق بهــادار که به طــور معمــول دارای حق 
رای نیســت و توانایــی انتخاب مدیــر یا کنترل ناشــر را به مالــک نمی دهد.

اهم فعالیت های انجام شده در سال مالی مورد گزارش
طی ســال مالی مورد گزارش شــرکت ســرمایه گذاری صنعت بیمه با تغییرات 
مدیریتی و ســهامداری روبرو بود. بطوریکه طی ســال مورد گزارش هیات مدیره 
با تغییرات عمده روبرو شــد و مدیریت عامل شرکت نیز مکررا تغییر یافت. نهایتا 
از اوایل اردیبهشــت ماه 1398 مدیریت جدید، ســکان هدایت شرکت را بدست 
گرفت و تــالش نمود تا با انجــام اقدامات موثر در چارچوی برنامه اســتراتژیک 
شرکت زمینه بهبود شرایط کلی شــرکت را فراهم سازد. در این راستا، مهمترین 

برنامه های مدون مدیریت برای تعالی جایگاه »وبیمه«
افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه 

در جهت رسیدن به اهداف و چشم انداز ترسیمی
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اســتراتژی مدیریت تمرکز بر ســرمایه گذاری در بازار ســرمایه و کاهش سرمایه 
گذاری در بخش امالک و مســتغالت از طریق اعمال برنامه های ذیل بوده است:

- افزایش سرمایه شرکت
- کاهش سهم امالک و مستغالت در پرتفوی شرکت در ساماندهی پروژه های ساختمانی
هــا گــذاری  ســرمایه  کل  بــه  بورســی  پورتفــوی  نســبت  افزایــش   -

برنامه های آتی شرکت در سال مالی منتهی به 1399/6/31
همان طور که در بخش های قبلی گزارش اشــاره شد، ترکیب نامتناسب سرمایه 
گذاری های شرکت، از جمله چالش های اساسی پیش روی رشد و توسعه شرکت 
محســوب می شود. در حال حاضر بواســطه توقف عملیات تکمیل پروژه مجتمع 
تجاری - اداری گلســتان خیام و عدم نقدشوندگی این پروژه، سهم قابل توجهی 
از ســرمایه گذاری های شــرکت در بخش امالک و مستغالت حبس شده است.

عدم حضور فعال شــرکت در بازار ســرمایه و تخصیص منابع محدود به سرمایه 
گذاری در اوراق بهادار به دور ماندن از اهداف اصلی موضوع فعالیت شــرکت طبق 
اساسنامه و مقررات بازار سرمایه مبنی بر تخصیص حداقل 80 درصد از داراییهای 
شــرکت به ســرمایه گذاری در اوراق بهادار شده است. با عنایت به این موارد، اهم 
فعالیت هیات مدیره در ســال مالی منتهی به 1399/6/31 بر موارد ذیل قرار دارد.

- پیگیری اخذ مجوز افزایش ســرمایه شرکت از ســازمان بورس و اوراق بهادار و 
برگزاری مجمع فوق العاده جهت تصویب.

- بازاریابی به منظور شناسایی مشتریان بالقوه جهت فروش یکجای واحدهای پروژه 
تجاری- اداری گلســتان خیام یا تهاتر ســهم الشــرکه در این پروژه با پروژه های 

کوچکتر و با نقدشوندگی باالتر.
- ادامه مذاکره با شــرکاء پروژه مجتمع تجاری - اداری گلســتان خیام به منظور 
شناســایی مناســب ترین راه حــل ممکن جهــت ادامه فرآیند تکمیــل پروژه.
- ارزش گذاری و فروش سهم الشرکه شرکت در واحدهای تجاری مجتمع دریادیم رامسر.

- تالش جهت فروش سایر دارایی های ملکی مازاد و استفاده از منابع حاصله در فرصت 
های سرمایه گذاری جدید علی الخصوص ســرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار.

- بهره برداری بیشــتر از فرصت های سرمایه گذاری کوتاه مدت و میان مدت در 
بورس اوراق بهادار و افزایش ســهم ســرمایه گذاری در بازار سهام در راستایمفاد 
اساسنامه شرکت و همچنین رعایت ماده 7 دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای 

مالی فعال در بازار اوراق بهادار.
- اصالح پرتفوی بورسی و فروش سهام راکد با وضعیت عملیاتی ضعیف و جایگزینی 
آنها با سهام پرپتانسیل با وضعیت بنیادی و عملیاتی قوی جهت کسب بازدهی مناسب. 
- افزایش بازدهی سرمایه گذاری های انجام شده در شرکت های وابسته از طریق ساماندهی 
این شرکتها جهت ایجاد شرکت های قدرتمند که بتوانند از پتانسیل بازار بهره مند گردند.

افزایش سرمایه 566 درصدی »وبیمه« مصوب مجمع گرفت
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه )سهامی 
عام( مورخ 1398/10/10 در محل ســالن اجتماعات بیمه مرکزي تشکیل گردید. 
در ایــن مجمــع که با حضــور 51/97 درصد ســهامداران حقیقــی و حقوقی ، 
اعضــاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس 
قانونــی برگــزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقای  امیر حســین فارســي 
بــود، که جنابان علي رضــازاده و  بهرام رحماني رناني  در مقــام نظار اول و دوم
و آقــای رامیــن شــاهعلي زاده بــه عنــوان دبیــر مجمــع انتخــاب شــدند.

در ادامــه و بــا قرائــت گــزارش توجیهی هیات مدیــره مبنی بر لــزوم افزایش 
ســرمایه توســط مدیرعامل محتــرم و پــس از اســتماع گزارش حســابرس 
و بــازرس قانونــی مجمــع نشــینان بــا طنین صلــوات خود ضمــن تصویب 
افزایش ســرمایه شــرکت به تغییــر بند اساســنامه مربوطه رای مثبــت دادند.

بــه گفته دکتــر امیرحســین ارضــاء هــدف از افزایــش ســرمایه، افزایش و 
تقویــت پرتفــوی بورســی و اصالح ترکیــب دارایی های شــرکت می باشــد

مدیریت فرهیخته شــرکت همچنین اعالم داشــت براســاس گزارش تهیه شده 
این افزایش ســرمایه  در مرحله اول از محل ســود انباشــته و مطالبات و آورده 
نقــدی اســت که طی آن ســرمایه از 75 بــه 200 میلیارد می رســد و ) 22.5 
میلیــارد تومان از انباشــته و مابقــی از مطالبــات و آورده نقدی ســهامداران( 
و مرحلــه دوم افزایش ســرمایه تــا 500 میلیــارد ) از محل مطالبــات و آورده 
نقــدی ســهامداران( در اختیــار هیئت مدیــره به مدت دو ســال قــرار دارد.

شــایان ذکر اســت بیمه مرکزی و صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی هر 
کدام 20 میلیارد به جهت علی الحساب افزایش سرمایه به  شرکت واریز کرده اند.
گــزارش بــازرس قانوني دربــاره گــزارش توجیهی هیــات مدیره 
درخصــوص افزایــش ســرمایه بــه مجمع عمومــي فــوق العاده 
صاحبان ســهام شرکت ســرمایه گذاری صنعت بیمه)ســهامي عام(
در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصلحیه قانون تجارت مصوب سال 1347

1- گزارش توجیهی هیات مدیره شــرکت ســرمایه گذاری صنعت بیمه)سهامي 
عام( درخصوص افزایش ســرمایه آن شــرکت از مبلغ 750 میلیارد ریال به مبلغ 
5000 میلیارد ریال مشــتمل بر صورت سود و زیان فرضی همراه با سایر اطالعات 
مالی پیش بینی شــده و فرضی پیوست، طبق اســتاندارد حسابرسی »رسیدگی  
به اطالعات مالی آتی« مورد رســیدگی این موسســه قرار گرفته است. مسئولیت 
گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شــرکت است.

2- گــزارش مزبــور در اجراي تبصره 2 مــاده 161اصالحیه قانــون تجارت و با 
هدف توجیه افزایش ســرمایه از محل سود انباشــته، مطالبات حال شده و آورده 
نقدی ســهامداران در طی دو مرحله تهیه شــده اســت. این گــزارش توجیهی 
بر اســاس مفروضاتی مشــتمل بر مفروضات ذهنــی درباره رویدادهــای آتی و 
اقدامات مدیریت تهیه شــده اســت که انتظار نمی رود لزوما بــه وقوع بپیوندد. 
در نتیجه، به اســتفاده کنندگان توجه داده می شــود کــه این گزارش توجیهی 
ممکن اســت برای هدفهایی جز هدف توصیف شــده در باال مناســب نباشــد.

3- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق رویدادهای پیش 
بینی شده توسط هیات مدیره این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد 
شــود مفروضات مزبور، مبناي معقول براي گــزارش توجیهي فراهم نمي کند. به 
عالوه، به نظر این موسسه، گزارش توجیهی افزایش سرمایه مزبور براساس مفروضات 
و به گونه ای مناســب تهیه و طبق اســتانداردهای حســابداری ارائه شده است.

7- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده طبق مفروضات ذهني توصیف شده در باال رخ 
دهد، نتایج واقعي احتماال متفاوت با پیش بیني ها خواهد بود. زیرا رویدادهاي پیش بیني 
شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه )سهامی عام(، از افزایش سرمایه موضوع 

این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد.
شــرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه )ســهامی عام( با توجه به چشم انداز بهبود 
رشــد اقتصادی کشور، اســتراتژی خود را در راستای اســتفاده مطلوب از فرصت 
های پیش رو تدوین نموده اســت و بنا دارد با اســتفاده از منابع حاصل از افزایش 
ســرمایه حضور موثری در بازارهای اولیــه و ثانویه در جهت حفظ و ارتقاء جایگاه 
شــرکت در بازار سرمایه داشته باشــد. این شرکت، پس از سپری نمودن 23 سال 
از فعالیت خود در حوزه ســرمایه گذاری و مدت 20 ســال حضــور موثر در بازار 
سرمایه با اندوختن تجارب ارزشمند ، آمادگی الزم را جهت رقابت در بازار سرمایه 
و جلب رضایت ســهامداران یافته، به همین منظور جهت استفاده از فرصت های 
بالقوه ســرمایه گذاری، بهینه سازی سبد ســهام و ایجاد تنوع در سرمایه گذاری 
ها با نگرش کســب بازدهی مطلوب و کاهش ریســک و حفظ جایگاه شرکت در 
بازار ســرمایه و بــرای ایفای ماموریت خویــش، افزایش حجم ســرمایه گذاری 
های شــرکت را از محل افزایش ســرمایه در دســتور کار خود قرار داده اســت.

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 
افزایش سرمایه قبلی شرکت از مبلغ 500 میلیارد ریال به مبلغ 750 میلیارد ریال و از 
محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران بوده که به منظور استفاده مطلوب 
از فرصت های بازار سرمایه به خصوص استفاده از برنامه خصوصی سازی و توسعه بازار 
سرمایه و کسب بازده مناسب سرمایه گذاری از این بابت صورت گرفته است. افزایش 
سرمایه مزبور طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1384/8/29 تصویب 
شــده و در تاریخ 1385/03/30 نزد مرجع ثبت شــرکت ه ا به ثبت رسیده است.
ســرمایه افزایــش  نشــدن  عملــی  صــورت  در  شــرکت  هــای  برنامــه 

مدیریت شرکت در صورت عدم انجام افزایش سرمایه، جهت بهبود وضعیت شرکت 
در نظر دارد حداکثر استفاده را از فرصت های سودآور بازار سرمایه کسب نماید و در 
صورت امکان هزینه های جاری شرکت کنترل نماید. هرچند در صورت عدم انجام 
افزایش سرمایه و عدم جذب نقدینگی جدید، با عنایت به بلوکه شدن قسمت عمده 
ای از سرمایه شرکت در بخش امالک و مستغالت، عمال امکان انجام سرمایه گذاری 
مناسب و استفاده از فرصت های مناسب بورس اوراق بهادار وجود نخواهد داشت و عدم 
بهبود پرتفوی به مرور زمان منجر به توقف کامل سودآوری شرکت خواهد شد. ضمن 
انکه افزایش هزینه های عمومی و اداری شرکت به بدتر شدن این روند دامن خواهد زد.  
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وقتی گزارش شرکت ماشین سازی اراک را مطالعه می کردم در معماری مالیه و تراز مالی و عملکرد 
به ارقام و اعدادی رسیدم که در سده اخیر تحقق آنها آرزوی بسیاری دل سوختگان بوده است 62 
درصد پرسنل تحصیالت آکادمی داشته و بقیه استاد کارهایی ماهر که دستاوردهایشان در سازه های 
تولیدی، استاندارد جهانی می دارد و حال با یک بازبینی دوباره در فرآیندها ره به تعالی گشوده است.

کشــور ایران ،سرزمین نفت گاز و سرزمین غنی از معادن کانی با فرآوری سخت و نمادهایی 
چون ماشــین ســازی اراک با ســکانداری مدیرعامل فهیم آن مهندس جناب جعفر صفري 
ســنجاني ســرقطار فهم دانش نوین در عصر جدید  ایران می باشــند، یعنی همان خواسته 
اصیل امیرکبیر از دل دارالفنون. ســکاندار مجموعه ازبررســی طرح های توســعه و افزایش 
ســرمایه از محل تجدید ارزیابی و همچنین انعقاد قراردادهای ســودآورو ارزشمند با سازمان 
ها و شــرکت های بزرگ خبر داد و اعالم داشــت در سایه تمهیدات و تدابیر اندیشیده شده 
مدیریــت و تــالش جهادگونه کارشناســان و کارکنان و متخصصین شــرکت توانســت از 
زیان انباشــته خود بکاهد و سود 30 میلیاردی را در ســال مالی مورد گزارش حاصل سازد.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان ســهام شرکت ماشین سازی اراک )سهامی عام( مورخ 
1398/10/21در محل سالن همایش دکتر پاکدامن واقع در تهران مرکز تحقیقات راه، مسکن 
و شهرســازی برگزار گردید.  در این مجمع که با حضور بیش از 67/99 درصدی ســهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و 

بــازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهــده آقای  امیر 
انباردار بود، که خانم ســمانه طریقي و آقای مجتبي عراقي در مقام 
نظار اول و دوم و آقای حســین عابد بــه عنوان دبیر مجمع انتخاب 
گردیدنــد. درادامه با قرائت گزارش هیات مدیــره به مجمع مربوط 
بــه اهم فعالیتهای صــورت پذیرفته در طی ســال مالی منتهی به 
1398/06/31 و پس از اســتماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشــینان با طنین صلــوات خود ضمــن  تصویب صورتهای 
مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 بــه کار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
در اجــراي مفــاد مــاده 232 اصالحیــه قانــون تجــارت مصوب 
اســفندماه 1347و مــاده 45 قانون بازار اوراق بهــادار، هیات مدیره 

شــرکت ماشین ســازي اراک با ســپاس از خداوند متعال و ادای احترام به کلیه سهامداران 
محتــرم شــرکت،گزارش فعالیت های هیات مدیره ماشــین ســازی اراک در ســال مالی 
منتهــی به شــهریور ماه 1398 کــه خالصه ای از عملکرد کارکنان شــریف این شــرکت 
و راهبــرد مدیریــت آن اســت را در معرض قضاوت تمامی ذینفعان شــامل ســهامداران، 
تحلیلگران مالی، موسســات و ســازمان هاي ذینفع و کارکنان زحمتکش شرکت قرار دهد. 
محیط کسب و کار براي فعالیتهاي اقتصادي و تولیدي در دوره مالی 98-97 بویژه براي شرکت 
هاي ماشـین سـازي و شرکت هاي پیمانکاري که اصوالً فلسفه ایجادي و تداوم فعالیت آنها در 
ارتباط تنگاتنگ با برنامه هاي توسعه در سطح کالن و سرمایه گذاري در عرصه هاي مختلف 
بویژه در حوزه صنایع نفت، گاز، پتروشیمی  و نیروگاهی می باشد به دلیـل اعمال تحریمهاي 
سرسختانه و ظالمانه آمریکا که از اوائل سال 97 به اجـــرا گذاشـته شـد بسـیار دسـتخوش 
تالطـم و بحران گردید. زیرا که از یکطرف تمامی طرحها و پروژه هائی که در راستاي فاینانس و 
جـذب سـرمایه هـاي خـارجی برنامه ریزي شده بودند با خروج یکباره سرمایه گذاران خارجی 
این پروژه ها دچار توقـــف گردیـده و از طـرف دیگـر بـا کاهش صادرات نفتی و لغو معافیت 
هاي نفتی واردکنندگان نفت ایران که منجر به کاهش درآمدهاي ملـی و بـالطبع کاهش منابع 
صندوق توسعه ملی گردید طرحهاي توسعه اي در بخشهاي دولتـــی، عمـومی و خصوصـی 
دچـار کمبـود منابع تسهیالتی و در نتیجه تحلیل و توقف آن ها را به دنبال داشت. در چنین 
شرایطی بسیاري از واحـدهاي تولیـدي و پیمانکاري یا دچار توقف فعالیت و یا کاهش شدید 
فعالیت اقتصادي شده که ناچار به تعدیل نیروي انسانی و خـروج از چرخه تولید و بعضاً روي 
آوردن به کسب و کارهاي جدید می شوند. در مواجهه با شرایط فوق هیئت مدیره شـرکت با 
تکیه بر عزم و اراده جمعی خبرگان شرکت در راستاي رسالت هاي ملی و بنگاهی، استراتژي 
خود را نه تنها بـر اتخـاذ سیاستهاي انقباضی و کوچک سازي ننمود بلکه عزم خود را بر رونق 
فعالیت ها و حفظ سطح اشتغال و روي آوردن بـه کسب و کارهاي جدید با بهره وري باالتر نهاد.

عدم ابتالء به بحرانهاي کارگري و معضالت مالی در ارتباط با بانکها، امور مالیاتی و بیمـه اي از 
یکطـرف، بهبـود هـاي شاخص مالی و افزایش نرخ سهام شرکت و بهبود و رشد شاخص هاي 
کیفی و بهره وري در طـول دوره مویـد راهبـرد درست در به ثمر نشستن اهداف و سیاستهاي 

مدیریتی شرکت می باشد.

اهم تلشها و دستاوردهاي برنامه هاي فوق به شرح ذیل می باشد:
1- پاسداري و مراقبت از منافع سهامداران در راستاي بازدهی بیشتر سرمایه گذاري صورت گرفته

2-  تعامل مثبت با سهامداران جزء و عمده در جهت کسب رضایت و برآورده نمودن انتظـارات 
آنهـا متناسـب بـا مقدورات شرکت 

3- توجه به نیازها و کسب رضایت نسبی کارکنان از طریق پرداخت به موقع حقوق و مطالبات پرسنلی
4- تعامالت سازنده با بانکها، سازمان تامین اجتماعی، سـازمان امـور مالیـاتی و ... کـه حاصـل 

آن پیشـبرد روان روابط کاري می باشد.
5- تالش در جهت انجام بهتر و به موقع تعهدات به مشتریان جاري با هدف افزایش رضایتمندي آنها

6- تالش و فعالیت براي ورود به عرصـه هـا و کسـب و کارهـاي جدیـد از جملـه طراحـی و 
سـاخت تجهیـزات فرآیندي پتروشیمی

7-  توســعه ســبد محصولی شــرکت از جمله اضافه کردن تولید بال ولوها، چرخ یکپارچه 
)منوبلوک( انـواع فیتینـگ ها، پل هاي روستائی با عرض 3/2 متر و پل هاي شناور ، طراحی و 

تولید دیگ بخار 120 هزار پوندي 
8- تالش در جهت ورود به طراحی و ساخت تجهیزات معادن از طریق توافـق بـا شـرکتهاي 

خـارجی و ورود بـه AVL  کارفرماهاي مرتبط 
9- پشت سر گذاشتن دوره مالی عملکردي زیانده و ورود به دوره هاي مثبت و سوده 

امید اســت با عنایت حق تعالی و همــت و تالش مجموعه کارکنان 
و پرســنل شرکت و حمایت ســـهامداران محتـــرم، شرکت بتواند 
در ســالهاي آتی همچنان پله هاي رشــد و ترقــی را طی نموده و 
جایگاه شــرکت را بـــا پیشـــی گـــرفتن از رقبا در عرصه صنعت 
داخل و خارج از کشــور، روز به روز گســترده و درخشــانتر نماید.

برنامه های آینده شرکت
ماشین ســازي اراک بـخشـــی از تـجـهیـزات مورد نیاز صنـایـع 
کشـور در زمـینـه نفـت، گـاز ، پتـروشیـمی ، پـروژه هاي نیروگاهی ، 
صنایع حمل و نقل ریلی و انواع پل ها و اســکلت هاي فلزي را تامین 
می کند . تثبیت و ارتقا جایگاه ماشین ســــازي اراک در بازار صنایع 
کشور مســتلزم توســعه تکنولوژي ، آموزش بهره وري منابع انســانی 
، افزایش کیفیت و کاهش هزینه هاي تولید اســــت که می توانـد تـوان رقابتی شرکـت را 
افزایـش دهد و با اخـذ پـروژه هاي جدید ســهم بیشتري را نصیب ماشین ســازي اراک نماید. 
به همین منظور افزایش کمی و کیفی ظرفیت از طریق انجام طرح هاي توســعه، اســتفاده از 
فرصت ها از طریق همکاري با شرکتهاي معتبر و ایجاد کنســرســیوم ها به منظور دســت یابی 
به پروژه هاي بزرگ، بهســازي و نوســازي تجهیزات، توســعه کیفی نیروي انســانی، ایجاد زیر 
ســاخت هاي جدید و ارتقاي دانش فنی و توســعه تکنولوژي از راههاي دســتیابی به موفقیت 
در شرایط رقابتی کنونی اســت. به همین منظور هیات مدیره شرکت برنامه هایی را در دســتور 

کار قرار داده اســت که مختصرا به شرح زیر اســت:
الــف- تجهیزات معدنــی مورد نیاز دراســتخراج و خطوط فرآوري ســنگ هــاي تزئینی
)Marblegangsaw(اره برش80 تیغه اي - )crane Dreeck( جرثقیل معدن روباز سنگ -

granite/Marble  )multiwire( اره برش چند سیم -
ب - انواع چکش هیدرولیکی و متعلقات و لوازم یدکی

)Crusher( پ- - دستگاه خرد کن مصالح ساختمانی
)P.M.P( ت- پل شناور پارک

ج - دیگ هاي بخار پر بازده
چ- ماشین هاي الکتریکی دوار فشار قوي

VALVE  )BALL( ح- توسعه تکنولوژي شیر هاي توپکی
NEUERO د - طرح همکاري با شرکت آلمانی

پروژه هاي در دســت مذاکره جهت سال مالی آتی در واحد بازاریابی و فروش گروه 
ساخت تجهیزات:

1- تامین تجهیزات خاص پروژه هاي انرژي سپهر ) دنا و سیراف(.
2- تامین تجهیزات پروژه پتروشیمی کیان مشتمل بر برجها ، مخازن تحت فشار ، مبدلهاي 

حرارتی و مخازن کروي.
3- تامین تجهیزات پروژه پاالیشگاه اصفهان شامل برجها ، مخازن تحت فشار و مبدلهاي حرارتی.
4- تامین تجهیزات پاالیشــگاه شــیراز شــامل راکتور ، مخازن ، برجها و مبدلهاي حرارتی.

5- تامین تجهیزات توسعه پتروشیمی کنگان شامل مبدلهاي حرارتی.
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طرح های توسعه برای توسعه محصوالت
ماشین سازی اراک با مدیریت خود به رونق فعالیت ها و بهره وری باالتر می اندیشد

ماشین سازی اراک نماد دانش فنی
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در ششــمین همایش ملــی مدیریت جهادی که در ســالن همایش های صدا و 
ســیما تهران برگزار شــد، علی محمدی مدیرعامل شــرکت فوالد خوزســتان 
بــه عنوان مدیــر برگزیده جهادی کشــور، نشــان افتخار و لوح ســپاس خود 
را از رضــا رحمانــی وزیر صمت و ســایر مســئوالن کشــوری دریافــت نمود.

ششــمین همایش ملــی مدیریت جهــادی با رویکــرد » مدیریــت جهادی، 
الزمه توســعه و پیشــرفت کشــور« و با هدف تجلیل از مدیران جهادی کشور 
26 آذر مــاه 98 در ســالن همایــش های صدا و ســیمای تهران برگزار شــد.

 در ابتدای این مراسم سردار محمد حسین سپهر، دبیرکل همایش ضمن خیرمقدم، 
انجمن مدیریت جهادی را یک سازمان مردم نهاد دانست و افزود: روحیه انقالبی، 
ایثار و ســاده زیستی مدیران از شاخصه های اصلی انتخاب مدیران جهادی است. 
سردار سپهر با اشاره به ماهیت انجمن مدیریت جهادی، اظهار داشت: این انجمن بر 
اساس مطالبات، رهنمودها و انتظارات مقام معظم رهبری در حوزه عزم ملی و مدیریت 
جهادی فعالیت می کند. بر این باوریم که برای حل مشکالت اقتصادی، دیپلماسی 
دفاعی، امنیتی، ســازندگی و خدمت  رسانی نیاز به تفکر جهادی و انقالبی است.

ســید ابراهیــم رئیســی رییــس قــوه قضائیــه در ســخنان خود گفــت: در 
مدیریــت جهــادی یــاس جایــی نــدارد،  بایــد امیدوارانــه حرکــت کرد. 
رئیسی در ادامه اظهار داشت: از شاخصه های مهم نظام مدیریتی در فرهنگ دینی آن 
است که مدیر قبل از هرکس و هر چیز خود را نسبت به خداوند متعال پاسخگو می داند.

وی خاطر نشــان کــرد: در نظام  هــای مدیریتــی اگر کســی بخواهد رضای 
خداونــد متعــال را جــذب کنــد، راه آن گره گشــایی از خلق خدا اســت و 
در واقــع راه جلــب رضایت حضــرت حق، خدمــت خالصانه به مردم اســت.

در ادامه مراسم، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در تولید 
فوالد خودکفا شــده ایم، الکترود گرافیتی در فوالد گلوگاه مشکالت بود؛ با برنامه 
ریزی دقیق تا آخر ســال اولین واحد تولید این محصول خاص را راه می اندازیم. 
خودکفایی در کاالهای پیشران و خاص مانند الکترود گرافیتی را در دستور کار داریم. 
عبدالرضــا رحمانی فضلی وزیر کشــور، در این همایش اظهار داشــت: در پنج 
موضــوع تعادل و توازن نداریم؛ از جملــه در منطقه، توزیع منابع و تولید، توزیع 

جمعیــت و در توزیع فعالیت ها و فرصت ها؛ نبود تعــادل و توازن در حوزه  های 
اجتماعــی، اقتصادی و ... مشــکل ایجاد می کند. در حــوزه اقتصادی نیز بخش 
اعظمــی از فرصت ها بالاســتفاده می ماند و حتی در حــوزه امنیتی نیز برای ما 
مشــکل ایجاد می کند؛ الزمه تعــادل و توازن در همه حوزه هــا نگاه جهادی و 
انقالبی است. مدیران ما با نگاه جهادی می توانند مشکالت پیش رو را رفع کنند. 
علی محمدی، مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان در حاشیه این همایش به خبرنگار 
ما گفت: امروز شرکت فوالد خوزستان با نگاه انقالبی و جهادی سعی بر آن دارد، 
جهت پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران قدم  های موثری بردارد.  
وی افزود: تولید پایدار و بدون وقفه، صادرات محصوالت و ارز آوری برای کشــور، 
خرید 67 درصد از سهام شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد برا تامین 
کنســانتره و گندله مورد نیاز، خرید 65 درصد از ســهام شــرکت صنعت فوالد 
شــادگان، پروژه احداث کارخانه مگامدول آهن اســفنجی و پیگیری طرح های 
دیگر را در راســتای افزایش تولید و اشــتغال  زایی برای جوانان استان برشمرد.

مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان در پایان سخنان تاکید داشت: در حوزه مسئولیت  
های اجتماعی خدماتی نظیر احداث ورزشگاه شهدای فوالد خوزستان، کمک رسانی 
به ســیل زدگان، ایجاد زائر سرا و ارائه خدمات به زائران در ایام اربعین حسینی، 
توسعه فضای سبز به مساحت بالغ بر 500 هکتار، کمک به مناطق محروم و مدارس، 
ویزیت رایگان بیماران و تامین دارو، احداث فرهنگسرا، بازسازی منازل و راهسازی 
به سرانجام رسیده است که این اقدامات با نگاه و تفکر جهادی شکل گرفته است.

گزارش خبرنگار ما حاکیست، در پایان این همایش با حضور سردار سرتیپ سپهر 
دبیرکل همایــش ملی مدیریت جهادی، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشــور، 
رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، امیر دریادار حبیب اهلل ســیاری معاون 
هماهنگ کننده ارتش، کاوه پزشک رییس انجمن مدیریت جهادی کشور و دیگر 
مســئوالن کشوری از مدیران جهادی کشور در ســال 98 تقدیر و قدردانی شد.

گفتنــی اســت، در ایــن همایش علــی محمــدی مدیرعامل شــرکت فوالد 
خوزســتان بــه عنــوان مدیــر نمونــه جهــادی کشــوری انتخــاب و لــوح 
تقدیــر  و نشــان مدیر برگزیــده جهــادی را از وزیــر صمت دریافــت نمود.

مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان
مدیر برگزیده جهادی کشور
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در ســال ســخت جنــگ اقتصــادی آرام تریــن مجمــع را در پژوهشــکده نیرو 
شــرکت گروه گســترش نفت و گاز پارســیان می داشــت که اســتماع گزارشی 
موفــق و شــفاف با ســودی عالــی تحســین همــگان را برانگیخت و شــاهد آن 
بودیــم وقتــی کار دســت کاردان باشــد چــه آســان کارها ســامان مــی یابد.
مهندس شهریاری ناخدای کنونی شرکت با اشاره به اینکه شرکت گسترش نفت و گاز 
پارسیان به عنوان شرکتي فعال در تولید و فروش سه محصول عمده اوره، متانول و اتیلن، 
توانسته است دستاوردهاي چشمگیر مطلوبي را در طول سال هاي فعالیت خود به عنوان 
شرکتي داخلي و با تکیه بر نیروهای بومی حاصل سازد، افزود: این شرکت سهامدار عمده 
سومین تولیدکننده اوره خاورمیانه و چهارمین تولیدکننده متانول جهان بوده و عالوه 
بر تداوم فعالیت در صنایع پایین دستی به صنایع باالدستي نفت نیز وارد شده است.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان )سهامی عام( 
مورخ 1398/10/25 در محل پژوهشــگاه نیرو، ســالن خلیج فارس تشکیل گردید. 
در ایــن مجمع که با حضور 90/06 درصد ســهامداران حقیقــی و حقوقی ، اعضاء 
هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار 

گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای امیر افسر بود، که جنابان 
رحیم اســماعیلي دانا و ابوالقاسم فارســي در مقام نظار اول و 
دوم و خانــم  صدیقه نعیمیان  به عنــوان دبیر مجمع انتخاب 
گردیدنــد. درادامه بــا قرائت گزارش هیات مدیــره به مجمع 
مربــوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال مالی 
منتهی به 1398/06/31 و پس از اســتماع گزارش حســابرس 
و بازرس قانونی، مجمع نشــینان بــا طنین صلوات خود ضمن  
تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با 
تقسیم سود 860 ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
مهندس شــهریاری در ابتدای گزارش خود با اشــاره به اینکه 
شــرکت گســترش نفت و گاز پارســیان به عنوان شــرکتي 
فعــال در تولید و فروش ســه محصــول عمــده اوره، متانول 
و اتیلن، توانســته است دســتاوردهاي چشــمگیر مطلوبي را 
در طول ســال هاي فعالیــت خود به عنوان شــرکتي داخلي 
کســب نماید، افزود: این شــرکت ســهامدار عمده ســومین 

تولیدکننــده اوره خاورمیانه و چهارمین تولیدکننده متانــول جهان بوده و عالوه بر 
تداوم فعالیت در صنایع پایین دســتی به صنایع باالدستي نفت نیز وارد شده است .
مدیر مدبر مجموعه درادامه گزارش جامع خود با اعالم اینکه  »پارســان« در جهت 
حفظ منافع ملی و با اتکا به نیروهای متخصص و حمایت از صنایع داخلی و با شفافیت 
در اطالعات و انضباط مالی و بهره برداری از توانمندی های فنی و مالی شرکت های 
معتبر بین المللی در صنعت نفت کشــورمان مشــغول به فعالیت است اضافه کرد با 
نگاه اقتصادی ضمن اجرای پروژه های جدید پتروپاالیشــی در داخل کشور، در حال 
مطالعه و مذاکره برای مشارکت و سرمایه گذاری های سودآور در بازارهای بین المللی 
می باشــیم. مهندس شهریاری در ادامه پیرامون جایگاه شــرکت در صنعت یادآور 
گردید گروه گســترش نفت وگاز پارسیان با در اختیار داشتن سهام کنترلی برخی از 
بزرگترین شرکت های پتروشیمی و پاالیشگاهی کشور جایگاه منحصر به فردی را در 
صنعت نفت و پتروشیمی کشور برای خود کسب نموده است، کسب عنوان چهارمین 
شرکت برتر پتروشیمیایی در سطح خاورمیانه و آفریقا و بزرگترین تولید کننده اوره 
در خاورمیانه مهر تائیدی بر این مدعا اســت.بنا به اعالم این مدیر با تجربه همچنین 
این هلدینگ توانسته است به تعامالت سازنده و کارآمدی با ارکان حاکمیتی و اجرایی 
این صنایع اعم از سرمایه گذاران و دستگاه های دولتی و غیردولتی مرتبط دست یابد.
به گفته وی از این رو »پارســان« در تنظیم سیاســت ها و تصمیم سازی های کالن 
این حوزه ها و ترســیم چشــم انداز آن نیز ایفاگر نقش مهمی است. بعالوه، حضور 
این گروه در بازار ســرمایه کشور بر شفافیت و اعتبار هر چه بیشتر آن افزوده است.
من باب مجمع امید بخش »پارسان« بایست شهادت دهیم که چهره خندان و اخالق 
نیکوی دکتر رباب اســماعیلی در مدیریت مجمع و عملکرد راست قامتان شرکت به 
سرکاروانی جناب مهندس حسین شهریاری مدیرعامل فرهیخته و کاردان و همچنین 
یاران پرتالش گروه جنابان مهندس سعید فراهی، حمیدرضا دهقان ، سرکار خانم مریم 

رفیعی نصیرآبادی و... .جمله تالشگرانی که با مجاهدتشان در گرما و سرما، سود خوب 
و حسابهای شفاف را به مجمع سالیانه آورده بودند-یعنی نقش بی بدیل منابع انسانی 
در جایگاه ارزشمندترین دارایی های یک سازمان- مهمترین عوامل این نیک برگزاری 
بوده و ای کاش در حوزه امور شرکت ها هم یک مدیر فرهنگ شناس می بود تا بخش 
فرهنگی هم پا به پای دیگر بخش ها شاخص کار را به باالتر می کشید . جا دارد در این 
مرقومه از سرکار خانم امینی از کارشناسان صدیق گروه که یار قلم است تقدیر شود 
وآرزومند که اخبار روند صعودی و روبه رشد شرکت با نشر و اطالع رسانی به موقع اهل 
رســانه بیش از بیش در این روزهای سخت اقتصادی کام هموطنانم را خوش سازد .

مهمترین نكات مطرح شده در مجمع نفت و گاز پارسیان
درشــش ماه ابتدای ســال مالی شرکتهای پاالیشــی، قیمت نفت کوره بین 320 تا 
350 دالر به ازای هر تن بوده اســت که در آذرماه ســال جاری به 180 دالر به ازای 
هر تن رســیده اســت. در حال حاضر قیمت این محصول 290 دالر بر هر تن است.
وام ارزی پتروشیمی شیراز 100 میلیون دالر است که  تا پایان سال آینده تسویه می شود.
آخریــن نــرخ خــوراک گازی اعالمــی مبلــغ 7980 ریــال بر مترکعب اســت.
نــرخ ســوخت 2600 ریــال در هــر متــر مکعــب اســت

هیــات وزیــران در تاریــخ 7 مهــر 1398 نرخ فــروش کود 
اوره بــه شــرکت خدمات حمایتی کشــاورزی براســاس نرخ 
هــای بــورس کاال ارز مصوب نموده اســت.. اکنــون باید دید 
در بودجــه ســال 1399 چــه مبلغی برای مطالبات شــرکت 
هــای پتروشــیمی از ایــن  محــل در نظر گرفته می شــود.

نــرخ محصوالت دریافتی در  پتروشــیمی مبین از حالت ارزی 
به ریالی  اصالح شــده اســت. در حال حاضر نرخ اکسیژن بین 
5 تا 6 ســنت اســت در صورتی کــه اگر  نرخ بصــورت ارزی 
محاســبه می شد، نرخ اکسیژن  9.5 ســنت  حساب می شد.

در خصوص  قطعی گاز  شرکت های تولید کننده اوره و متانول 
گفته شد که به دلیل ورود موج سرما به داخل کشور، این مورد 
پیش بینی شده بود و احتماال تا 30 دی ماه سال جاری قطعی 
گاز ادامه داشته باشــد.  همچنین توضیح داده شد که ظرفیت 
اســمی برای  330 روز  در ســال در نظر گرفته شــده است و 
35 روز  باقیمانده برای تعمیرات و اتفاقات این چنینی در نظر گرفته شــده اســت.
نرخ اوره داخلی برای شش ماه ابتدای سال 1530 تومان با ازای هر کیلو  و  شش ماه 

دوم 1840 به ازای هر کیلو می باشد.
در خصوص ســهیمه اوره کشاورزی نیز گفته شد که موظف هستیم ساالنه 2.2 تن 
اوره به بخش کشــاورزی اختصاص دهیم که ســال های پیش بیــن 1.6 تا 1.3 تن 
اوره تحویلی ما بوده اســت و به دلیل افزایش بارندگی و به تبع آن افزایش ســطح 
زیر کشــت، میزان اوره تحویلی هم نســبت به سال گذشــته افزایش داشته است.

درنهایت به ازای هر  سهم 86 تومان سود تقسیم شد که از 5 بهمن ماه با مراجعه به 
بانک تجارت قابل دریافت است

پیام هیات مدیره
صنعت پتروشــیمی بعنوان یکی از بخش های اصلی صنعت کشور و بعنوان صنعتی 
ارزش آفریــن، طالیه دار ایجاد ارزش افزوده از منابع نفت و گاز اســت و با توجه به 
ذخایر سرشــار هیدروکربوری در کشــور و دسترســی به آبهای آزاد و وجود نیروی 
انسانی متخصص، توسعه صنعت پتروشیمی موجب شکوفایی اقتصاد کشور و توسعه 
پایدار و ایجاد اشــتغال می گردد و هلدینگ پارســیان با حضور فعال خود در حوزه 
های نفت و گاز و پتروشــیمی و در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت 
از سهامداران خود نقش اساســی در توسعه صنعت پتروشیمی و ایجاد هم افزایی و 
ارزش آفرینی از طریق ایجاد واحدهای پتروپاالیشــی با رعایت اســتانداردهای بین 
المللی و حفظ محیط زیست و با در نظر گرفتن مسئولیت های اجتماعی برعهده دارد.

گروه گســترش نفت و گاز پارســیان در جهت حفظ منافع ملی و با اتکا به نیروهای 
متخصــص و حمایت از صنایع داخلی و با شــفافیت در اطالعــات و انضباط مالی و 
بهــره بــرداری از توانمندی های فنــی و مالی شــرکت های معتبر بیــن المللی 
و با اســتراتژی تبدیل شــدن بــه یکی از برتریــن هلدینگ های ســرمایه گذاری 

سود خوب و حسابهای شفاف با عملکردی عالی
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان افتخار ایران و ایرانیان
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بیــن المللــی در منطقــه خاورمیانه و با نــگاه اقتصادی ضمن اجــرای پروژه های 
جدید پتروپاالیشــی در داخل کشــور، در حــال مطالعه و مذاکره برای مشــارکت 
و ســرمایه گــذاری های ســودآور در بازارهای بین المللی می باشــد. امید اســت 
ثمره این تالش، رضایت ســهامداران و ذینفعان شــرکت را به همراه داشــته باشد.

جایگاه شرگت در صنعت
گروه گسترش نفت وگاز پارسیان با در اختیار داشتن سهام کنترلی برخی از بزرگترین 
شرکت های پتروشیمی و پاالیشگاهی کشور جایگاه منحصر به فردی را در صنعت نفت 
و پتروشیمی کشور برای خود کسب نموده است، کسب عنوان چهارمین شرکت برتر 
پتروشیمیایی در سطح خاورمیانه و آفریقا و بزرگترین تولید کننده اوره در خاورمیانه 
مهر تائیدی بر این مدعا است. همچنین این هلدینگ توانسته است به تعامالت سازنده 
و کارآمدی با ارکان حاکمیتی و اجرایی این صنایع اعم از سرمایه گذاران و دستگاه های 
دولتی و غیردولتی مرتبط دست یابد. از این رو در تنظیم سیاست ها و تصمیم سازی 
های کالن این حوزه ها و ترسیم چشم انداز آن نیز ایفاگر نقش مهمی است. بعالوه ، 
حضور این گروه در بازار سرمایه کشور بر شفافیت و اعتبار هر چه بیشتر آن افزوده است.
از جمله افتخارات و دستاوردهای این شرکت می توان به کسب عناوین ذیل اشاره نمود:
- چهارمیــن شــرکت برتــر پتروشــیمیایی در ســطح خاورمیانــه و آفریقــا

- کسب رتبه نهم بین« 500 شرکت برتر کشور«در سال 1397.
- کســب رتبه اعتباری E&E)از بهترین رتبه های اعتباری( توســط آژانس اعتبار 

سنجی NEXI ژاپن
- در اختیار داشتن مدیریت 83/3 درصد ظرفیت تولید اوره در ایران و تبدیل کشور 

به بزرگترین تولیدکننده اوره در منطقه
- در اختیار داشــتن مدیریت 50/5 درصد ظرفیت تولیــد متانول ایران و چهارمین 

تولیدکننده جهانی این محصول
- در اختیــار داشــتن مدیریــت 22/5 درصد ظرفیــت فرآوری نفت خام کشــور.
- تولید ساالنه حدود 25 میلیون تن، محصوالت پتروشیمی و فرآورده های پاالیشگاهی
- افزایش سود دهی 92 درصدي شرکت و 97 درصدي تلفیق گروه نسبت به سال مالی قبل.

برنامه های آینده شرکت
- اجرای پروژه درون شرکتی در پاالیش نفت تبریز و شیراز و پتروشیمی های کرمانشاه و تبریز
منطقــه   2co گاز  آوری  جمــع  طــرح  اجرایــی  هــای  فعالیــت  آغــاز    -
عســلویه و تبدیــل بــه محصــول اوره در قالــب شــرکت پتروشــیمی همــت
- آغــاز فعالیت های اجرایی ســاخت پاالیشــگاه میعانات گازی پاالیش ســیراف

- تسریع در اجرای پروژه پتروشیمی کیان
رتبه شــرکت گروه گســترش نفت و گاز پارســیان در میان شــرکتهاي بورســی 
با توجه به قیمت بازار ســهام شرکت گروه گســترش نفت و گاز پارسیان و شرکت 
هاي زیرمجموعـه در تـاالر بـورس )مورخ 1398/06/31(، ارزش بازار شرکت معادل 
259/200 میلیارد ریال بوده که رتبه هفتم شـــرکت هـــاي بورســـی را بـه خود 
اختصاص داده اســت. گروه گســترش نفت و گاز پارســیان از زمان پذیرش همواره 
به عنوان یکـــی از شـرکت هـاي برتـر بازار به لحاظ ارزش بازاري مطرح بوده است.

اهم دستاوردها و اقدامات گروه
- فروش محصوالت پتروشیمی به نرخ ارز سامانه نیما در بورس کاال

- صادرات فرآورده های ویژه نفتی بصورت ارزی
- فــروش فــرآورده هــای اصلی پاالیشــی به شــرکت ملــی پاالیــش و پخش 

فــرآورده هــای نفتی و خریــد خوراک از این شــرکت به نــرخ ارز ســامانه نیما
- جایزه تعالی کسب مقام اول جایزه سرآمدی وزارت نفت توسط شرکت پتروشیمی 
شیراز و اخذ تندیس بلورین هشتمین جایزه تعالی صنعت پتروشیمی توسط این شرکت

- اخذ نشــان کیفیت اروپا CE جهت محصوالت قیر شــرکت پاالیش نفت شیراز و 
تمدید پروانه استاندارد قیر تا سال 1401 . 

-  کسب عنوان صادرکننده نمونه و واحد نمونه صنعتی استان کرمانشاه توسط شرکت 
صنایع پتروشیمی کرمانشاه. 

-  اصــالح نــرخ اوره داخلی مطابق بــا مصوبه مــورخ 1398/07/07 هیات وزیران.
اقدامات صورت گرفته درخصوص طرحهاي در دست اجرا 

- افتتاح طرح هاي نفت و گاز در شرکت پاالیش نفت تبریز توسط ریاست محترم جمهور. 
-  افتتاح و بهره برداري از پروژه افزایش تولید بنزین پاالیشــگاه بندرعباس با حضور 

ریاست محترم جمهور. 
-  عقد قرارداد EPC )طرح و ســاخت( با شرکت O1 به منظور احداث واحد الفین 

شرکت پتروشیمی کیان. 
- انعقاد قرارداد تخصیص زمین شرکت پتروشیمی همت با NPC به صورت اجاره و 

به مساحت حدود 11 هکتار. 
- اخذ نظر موافق صندوق توســعه ملی به مبلغ240 میلیون یورو توســط شــرکت 

پتروشیمی کرمانشاه.
- خرید لیسانس و Basic واحد اوره و واحد خالص سازي CO2 شرکت پتروشیمی همت.

-  تأمیــن نقدینگــی مــورد نیاز پــروژه شــرکت پتروشــیمی دماونــد )تأمین 
کننــده یوتیلیتــی فــاز دو منطقــه عســلویه( بــه نســبت ســهم الشــرکه. 
-  اخذ موافقت اصولی طرح پاالیشــگاه ســیراف با ظرفیت 120 هزار بشکه در روز.

اقدامات گروه 
- اقدامــات صــورت گرفته به منظــور فــروش ارز حاصل از صادرات شــرکتهاي 
زیرمجموعــه مطابــق با مقــررات و دســتورالعمل هــاي ارزي بانــک مرکزي و 
همــکاري هــاي الزم بــا ایــن بانک به منظــور کنترل شــوک هــاي ارزي اخیر 
فــروش  قیمــت  اصــالح  منظــور  بــه  گرفتــه  هــاي صــورت  پیگیــری    -
کاال.  بــورس  قیمــت  بــه  وزارت جهــاد کشــاورزي  بــه  داخلــی  اوره  کــود 
پتروشــیمی  صنایــع  ملــی  شــرکت  از  گرفتــه  صــورت  هــاي  پیگیــري   -
بــه منظــور تدقیــق قیمــت هــاي اعالمــی درجهــت تعییــن قیمــت پایــه 
محصــوالت پتروشــیمی بــه بــورس کاال و گمــرک جمهــوري اســالمی ایران.

- برگزاري دومین سمینار تولیدکنندگان متانول ایران توسط شرکت پتروشیمی زاگرس. 
-  پیگیري و اصالح نرخ هاي خرید خدمات جانبی )یوتیلیتی( در منطقه عســلویه.

HSE
- برگزاري جلسات دورهاي با مسئولین HSE شرکتهاي زیرمجموعه و شرکت ملـی 
صـنایع پتروشـیمی درخصـــوص شناسـایی تهدیـدات احتمـالی زیرسـاخت هـا ، 
بررسـی دســـتورالعمل هـا و ابالغیـه هـــا در شرکت هاي پتروشیمی و پاالیشی.

هــاي  مجتمــع  از   HSE مدیــران  گروهــی  و  تخصصــی  بازدیــد   -
عمــل. در  پتروپاالیشــی  تجربیــات  افزایــی  هــم  و  زیرمجموعــه 

 PROSESS SAFETY( ســــازي  پیـــاده  مطالعــــاتی  فــــاز  اتمـــام   -
MANAGEMENT( PSM  تمــــامی شــرکتهاي زیــر مجموعه و نتـــایج 
ANALYSIS  GAP و مشـخص شـدن مسـیر راه پیـاده سـازي آن در شرکتها.
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صنعت آی تی با اینکه جوان اســت ولی بســیار کارگشاست چرا که با سرعت بسیار و دقت 
فــراوان در آمار و اعــداد و ارقام به جمع و تفریق عملکرد حاصلی را به نمایش می گذارد که 
محاســبه آن در گردش دوران ســال مالی دیگر با ســیاق چرتکه و حروف ابجد به کارش و 
انجامش نمی آید. کنون دانش داشته علمی و عملی آن نوع محاسبه ها از کف میرزاها بیرون 
شــده و به آکادمی های نشسته و چنان جاذبه می دارد که قدرت تکنولوژی بر وسیله ای که 
دیروز فقط بر حساب و کتاب می شمردنش کنون اسباب بازی کودکان هم شده است و این 
یعنی انفجار تکنولوژی در دستگاه هایی که ماشین صفر و یک می خواندنش. ایران ارقام یکی 
از این برترین سازنده ها و خدمت دهنده های این صنعت در ایران اسالمی ماست که باید با 
چشــم علمی و ارزشی بدان نگریست چرا که دستاوردهای آن به سال برنامه بستگی دارد نه 
سود ســال مالی. مجمع ساالنه شرکت در پارک ورشو خانه اندیشمندان میزبان سهام داران 
وفادارش بود تا آنچه را به شایستگی و بایستگی کسب کرده به سمع و نظر برساند خدا توفیق.

مجمع عمومی عادی سالیانه شــرکت ایران ارقام)سهامی عام( مورخ 
1398/10/29 در محل ســالن آمفي تئاتر فردوسي تشکیل گردید.  
در ایــن مجمــع که با حضــور 26/7 درصد ســهامداران حقیقی و 
حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، 
حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده 
آقای امیر انباردار بود، که جنابان حســن محمودي و مجتبي عراقي 
در مقــام نظــار اول و دوم و آقای کورش منتظري بــه عنوان دبیر 
مجمــع انتخاب گردیدند. درادامه با قرائت گــزارش هیات مدیره به 
مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال مالی 
منتهی به 1398/06/31و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب صورتهای 
مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 بــه کارخود پایان دادند.

در ابتدای این مجمع دکتر کوروش منتظری مدیرعامل موفق مجموعه 
به ارائه گزارش فعالیت هیئت مدیــره پرداخت و تصریح کرد: ایران 
ارقام به عنوان شرکتی پیشــرو در ارائه راهکارهای فنآوری اطالعات 
با تمرکز بــر حوزه تراکنش هاي مالي و پرداخــت به عنوان انتخاب 
برتر مشــتریان از برترین هــای این صنعت در ایــران طی بیش از 
شــش دهه بوده اســت. به گفته این مدیر خوش فکر در طول سال 

مالی گزارش در کنار عقد قراردادهای جدید و تمدید قراردادهای سود ده در حوزه پشتیبانی 
نیز شــرکت ایران ارقام از نظر میانگین محصول تحت پوشــش در سال مالی نسبت به سال 
گذشــته مالی دارای رشد بود و به این ترتیب ایران ارقام در حال حاضر یکی از گسترده ترین 
شبکه های پشتیبانی کشور را دارا می باشد که این از مزیت ها و نقاط قوت مجموعه می باشد.
وی با اشاره به این نکته که شرکت های فعال در فضای کسب و کار الجرم با ریسک های متعدد و 
مهمی روبه رو هستند، ادامه داد: این ریسک ها بر کلیه فعالیت های شرکت و در نهایت بر سود و زیان 
شرکت تأثیر گذارند. مدیریت ریسک یکی از بخش های محوری مدیریت استراتژیک هر سازمان 
به شمار می رود و سازمان ها می توانند از طریق فرآیندهای مدیریت ریسک، به شکلی روشمند، 
ریسک های مرتبط با فعالیت هایشان را شناسایی کنند. بنابراین مدیریت ریسک به صورت عمده دو 
هدف شناسایی و کاهش سطح ریسک هایی که ممکن است بر موفقیت سازمان تأثیر منفی داشته 
باشد و بهره برداری از امکانات و فرصت هایی که در این موفقیت ها مؤثر هستند را دنبال می کند.
سکاندار مجموعه در بخش پایانی گزارش مبسوط خود ضمن اشارت به این نکته که شرکت 
در صورت کســب مجوزها تا پایان سال یک افزایش ســرمایه خواهد داشت تصریح کرد در 
راســتای فائق آمدن بر چالش های مزبور، شرکت راهبردهای مناسبی را با تمرکز بر افزایش 
بهره وری و کارآیی واحدهای ستادی و کاهش هزینه های غیرضروری و همچنین ره آوردن 
به تــوان داخلی به منظور تولید ســخت افزارهای در قراردادهای خود اتخاذ نموده اســت.

پیام هیات مدیره
ایــران ارقام با تجربه 63 ســاله خدمت رســانی و فعالیت اقتصادی خود همــواره به دنبال 
توســعه فعالیت های خود و خدمت رســانی هرچه بهتر به مشتریان و سهامداران خود بوده 
است. شــبکه پشتیبانی گسترده در سراســر کشــور، قدرت نام تجاری ایران ارقام و دامنه 
ای از ارتباطات وســیع و قدرتمند با مشــتریان در شبکه بانکی کشــور، جزء با ارزش ترین 
ســرمایه های شرکت هستند که باعث شده است در شــرایط بدون ثبات اقتصادی شرکت 
نــه تنهــا جایگاه خود را حفظ نموده بلکه به دنبال ارتقاء جایگاه خود و توســعه بازار شــد. 
در سال مالی 98 شرکت با دو چالش عمده »پایین بودن جریان نقدی« و »محدودیت در واردات« 

مواجه بوده است. در راستای فائق آمدن بر چالش های مزبور، شرکت راهبردهای مناسبی را با 
تمرکز بر افزایش بهره وری و کارآیی واحدهای ستادی و کاهش هزینه های غیرضروری و همچنین 
ره آوردن به توان داخلی به منظور تولید سخت افزارهای در قراردادهای خود اتخاذ نموده است.
در ســال مالی پیش رو شــرکت بر آن اســت تا با تــوکل بر خداوند متعــال، تالش بیش 
از پیــش همکاران، همدلــی و همکاری و به پشــتوانه حمایت ســهامداران ارجمند خود، 
برنامــه های توســعه ای شــرکت و افق تدوین شــده آن را تحقق بخشــد تــا دوره آتی 
شــاهد عملکردی بهتر از این باشــیم. امید اســت با اتــکال به خداوند و با تالش بیشــتر، 
همدلــی و همکاری مجدانه، زمینــه توفیق و اعتالی بیش از پیش شــرکت حاصل گردد.
تیـم مدیریتـی مـا بـه پشـتوانه ی دسـتاوردهای بیـش از شـصت سـاله و حمایـت و اعتمـاد 
مشـتریان، برنـد ایـران ارقـام را برنـدی متعلـق بـه جامعـه ی ایـران وصنعـت IT می دانـد 
و امیـدوار اسـت درآینـده ی نزدیـک و در معـادالت منطقـه ای و جهانـی بتوانـد بـه عنـوان 
یـــک شـرکت پیشـرفته بـرای همـه افتخارآفریـــن باشـد. آرزوی 
امـروز مـا ایـن اسـت کـه ایـران ارقـام بتوانـد بـا بـاال بـردن سـطح 
تکنولـوژی و کیفیـت فعالیت هـای خـود، در جایـگاه شـرکتی موفـق 
در بـازار بیـن المللـی و در سـطح منطقـه قـرار گیـرد. در سـال مالـي 
پیـش رو شـرکت بـــرآن اسـت تـا بـا تـوکل بـر خداونـد متعـال، 
تـالش بیـش از پیـش همـکاران، همدلـی و همـکاری و بـه پشـتوانه 
حمایـت سـهامداران ارجمنـد خـود، برنامـه هـای توسـعه ای شـرکت 
و افـــق تدویـن شـده آن را تحقـق بخشـد تـا در دوره آتـی شـاهد 
عملکـردی بهتـر از ایـن باشـیم. امیـد اسـت بـا اتـکال بـه خدوانـد 
و بـا تـالش بیشـتر، همدلـی و همـکاری مجدانـه، زمینـه توفیـق و 
اعتـالی بیـش از پیـش شـرکت حاصـل گـردد. عظمت و سرافرازی 
ایران اسالمي و عزت و رفاه ملت ایران را از خداوند بزرگ مسئلت داریم.

اهم رویدادهای سال گذشته
- عقــد قرارداد نمایندگی انحصاری فروش و خدمات پس از فروش با 

King Teller شرکت
- برگزاری گردهمایی ساالنه شرکت به منظور معرفی کارکنان برتر و 
تقدیر از آن ها و همچنین ایجاد فضای تعاملی بین مدیران و کارکنان 

و تقویت هویت سازمانی
- دریافت نشان ملی رتبه نخست خدمات منحصر به فرد در سیستم بانکی کشور

- برگــزاری جشــنواره ایــده هــای نــو و ترغیــب همــکاران بــه ارائــه ایده بــا هدف 
همفکــری و مشــارکت در راســتای افزایــش درآمــد و کاهــش هزینــه های شــرکت
- برگزاری اولین نشست بالکچین ایران ارقام درکافه ATM شرکت با حضور فعاالن بالکچین ایران
- برگزاری جلسه هماهنگی با سرپرستان استانی و معرفی و تقدیر از دفاتر دارای برترین عملکرد
- آماده سازی اسناد و تشکیل کنسرسیوم(صندوق فروشگاهی) شرکت های معتمد مالیاتی 

جهت شرکت در فراخوان سازمان امور مالیاتی
- اخذ مجوز پدافند غیرعامل

برنامه های آتی
توسعه کسب و کار

* ارائه راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی- ارائه محصوالت در حوزه آنالیز دیتا * ارائه محصول 
جدید Cash Forcasting به خودپردازها * طراحی و تولید دستگاه خودپرداز با برند ایران 
ارقام * تولید انبوه دستگاه کیوسک از دو مدل دیواری و سالنی - تولید انبوه صندوق فروشگاهی 
* آماده سازی ظرفیت های شرکت جهت خدمت رسانی به عنوان شرکت معتمد ارائه دهنده 
خدمات مالیاتی * تاسیس مرکز فنی-تخصصی گارانتی و تعمیرات سخت افزاری و نرم افزاری 
محصوالت رایانه ای * توســعه فعالیت در حوزه اپلیکیشن های موبایلی * افزایش درآمد با 
Kingteller تولید و عرضه دستگاه خودپرداز با برند -IAD استفاده از پتانسیل های حوزه

پشتیبان مدیریت
* یکپارچه ســازی سیســتم هــای داخلی ارائــه خدمت و ارتبــاط با مشــتریان * پیاده 
ســازی سیســتم های مکانیــزه ردیابی و شناســایی قطعات * پیاده ســازی سیســتم 
مدیریت ارتباط با مشــتریان برای پشــتیبانی مشــتریان * پیاد ســازی سیستم مدیریت 
شــکایات مشــتری و ارزیابی رضایت ســنجی مشــتری * پیاده ســازی سیستم وصول 
مطالبــات - پیاده ســازی سیســتم مدیریت دانش * مشــارکت با ســازمان نظام صنفی 
رایانه ای کشــور در توســعه و گسترش بازار فاوا در هوشمندســازی کسب وکارهای سنتی

ش
خو

سر
قه 

دی
ص

ایران ارقام با تیم نیرومند پا به میدان علم و عمل گذاشته است
شبکه گسترده پشتیبانی در کشور
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هرگاه خبر از پست بانک می شنوم به یاد گفته، دایه ام، ننه سلطان روستایمان می افتم که به کاتب این 
سطور با فعل امری گفت:« گت یاز پست بانک اورگردی یاستوق دان پولم چخاردوم پست بانک قویدوم«
برو بنویس که پست بانک به من آموخت تا از بالش پولم را درآوردم و به پست بانک گذارم.

همین گفته را در نشســت خبری دکتر شــیری با تاکید گفتــم و تایید گرفتم که فرهنگ 
بانــک داری در روســتاها، حتی روســتاهایی که هنوز مدرســه به کپر دارنــد و یا دارای 
آمار باالترین بی ســوادی هســتند، بواســطه نقش خوش این بانک دگرگون شــده است. 
پســت بانک توانســته آن چنان موفق، عملکرد جاری و ســاری ســازد که تاکنون از بانک 
شــاهی تا قارچ بانکی های امروز نه کس نکرده؟!! نه کس در توانش باشــد که خواهد کند.

این باور مداری آغاز کار بود ولکن افتاد مشکل ها که در پی چندی فراز و نشیب متاثر از شرایط 
کشور، بانک نفس هایش به سختی افتاد ولی به همت دوباره آغازیدن کرد و پست بانکی که دیروز 
در دنده های ماده 141 افتاده بود امروز در سایه تدابیری ارزنده به سوددهی رسیده و کارنامه 
ای درخشان و پُربار عرضه می دارد. ُطرفه آنکه مردان و زنان کار چون خدمت شایسته و بایسته 
می کنند در نشست با اهل رسانه سربلند باشند چرا که عملکرد و دستاوردهای خود را شفاف 
عرضه می دارند و اهل رسانه نیز آن رخ پاک شفافیت را می بینند که دیدیم و باورمان گشت 
که با طلوعی دوباره در پست بانک این فرهنگ بانکداری با شفافیت تجلی دوباره یافته است.
نشست خبری دکتر شیری مدیرعامل پست بانك ایران با اصحاب رسانه برگزار شد

دکتر شیری مدیرعامل پست بانک ایران به مناسبت آغاز بیست و چهارمین سال فعالیت این 
بانک، امروز هشتم دی ماه نشست خبری با اصحاب رسانه برگزار و عملکرد 9 ماهه سال جاری 

و سایر برنامه های بانک را تشریح کرد.
دکتر شــیری در این نشست ضمن قدردانی از زحمات و نقش مؤثر خبرنگاران در آگاه سازی 
هموطنان از مسائل حوزه های بانکی و اقتصادی به ویژه اقدامات و خدمات این بانک و تبیین رسالت 
و ترکیب سهامداران آن اظهارداشت: تعهد به مأموریت اصلی بعنوان بانک توسعه ای تخصصی 
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و روستائی کشور، حداکثرسازی سود درراستای حداکثرسازی 
خدمت به هموطنان و مشتریان به ویژه درمناطق روستائی و نهادینه کردن فرهنگ شفافیت در 
تمامی امور بانک بویژه امور مالی و اعتباری، برنامه محورنمودن بانک در امور اجرائی و ارزیابی 
عملکرد از مهمترین پیش فرض های پســت بانک ایران برای رسیدن به مدل سودآوری است.

وی رعایــت ضوابط و مقررات بانک مرکزی بویژه در نرخ ســود، تمرکــز بر فعالیت بانکی، 
پرهیــز از بنــگاه داری و واگــذاری ســرمایه گذاری های محــدود، تمرکز بــر فعالیت های 
کارمــزدی و بهبود درآمدهای مشــاع، افزایش منابع بانک باالتر از رشــد نقدینگی کشــور 
و افزایــش ســهم منابع ارزان قیمت، ســازماندهی امــور عملیاتی بانک با خــط قرمز عدم 
ایجــاد بدهی بــه بانک مرکــزی و اجتنــاب از عملکرد غیرمتعــارف در پرداخت ســود 
ســپرده ها را از دیگــر پیش فرض هــای این بانک برای رســیدن به ســودآوری برشــمرد.

دکتر شــیری با اشــاره به رشــد عملکــرد و ســوددهی پســت بانک ایران طــی نه ماهه 
ســال جاری تصریــح کــرد: با توجه بــه عدم برداشــت این بانــک از بانــک مرکزی طی 
مــدت مذکــور، منابع و مصارف ایــن بانک با رشــد 40 و 23 درصدی همراه بوده اســت.

وی با اشاره به اهتمام ویژه پست بانک ایران در توسعه فرهنگ بانکداری الکترونیک در روستاها و 
مناطق کم برخوردار افزود: درحال حاضر بیش از 3هزار دستگاه  خودپردازها )ATM( و 105هزار 
دستگاه  پایانه فروش )POS( این بانک درسطح کشور فعال است که به ترتیب 72 و 57 درصد 
آن در حوزه های روســتائی است و روزانه بیش از 2میلیون تراکنش بانکی را انجام می دهند.

همچنین شیری ضمن تشریح شاخص های عملکردی بانک ازجمله وضعیت منابع و مصارف، 
ترکیب سپرده ها، نسبت مطالبات به تسهیالت، تجهیزات و تراکنش های بانکداری الکترونیک، 
ســرمایه گذاری ها، نرخ تجهیزمنابع، سود و زیان، ســهام بانک و سایر شاخص های مربوطه 
تأکید کرد: خوشبختانه با مدیریت بهینه شاخص ها توانستیم، بانک را به سوددهی رساندیم.

وی درادامه ضمن ارائه پاســخ به تمامی ســئواالت خبرنگاران، براساس درخواست رسانه ها 
مصاحبه های اختصاصی نیز با آنان انجام داد.

شــفاف سازی و تشریح عملکرد 9ماهه سالجاری پســت بانک ایران توسط دکتر شیری در 
نشست خبری ذیل می باشند؛

* اقدامات و برنامه محور نمودن بانک با تدوین برنامه های مدون برای واحدهای ستادی و صف
* شناسایی سود به مبلغ 55 میلیارد ریال در دوره 9 ماهه منتهی به 98/09/30که برآورد می 

شود تا پایان سال به 170 میلیارد ریال افزایش یابد 
* منابع بانک در دوره 9 ماهه سال 98 نسبت به ابتدای سال به میزان 40درصد افزایش یافته است

* حدود 68درصد از رشد منابع پیش بینی در آذرماه 98 محقق شده است
* نسبت مطالبات بانک در دوره 9 ماهه منتهی به 98/09/30 نسبت به سال قبل از 15 درصد 

به 9.8درصد کاهش یافته است
* تعداد دســتگاه  خودپردازها )ATM( بانک 2.953 و دستگاه  های پایانه فروش )POS( به 
تعداد 105.391 می باشد که به ترتیب 72 و 57 درصد آنها در روستاها می باشد و همچنین 
ساعت توقف هر دستگاه خودپرداز از 189 ساعت در اردیبهشت ماه با کاهش 68درصدی به 

61ساعت در آذرماه رسیده است
* روزانه حدود 2میلیون تراکنش در بانک می باشــد که بخش اعظم آن مربوط به تراکنش 

های روستایی است
* افزایش 33درصدی درآمدهای بانک و رشد حداقلی هزینه ها به میزان 3درصد

* روند قیمت سهام در سال 97 به میزان 13درصد در 9ماهه سال 98 به میزان 195درصد 
رشد داشته است

* قیمت تمام شده پول از 22.7درصد در سال 1397 به 17.3درصد در آذرماه 1398 کاهش یافته است.
مدل سودآوری

پیش فرض های بانک برای رسیدن به سودآوری
- تعهد به ماموریت اصلی بانک یعنی ارایه خدمات مطلوب به مشــتریان )به ویژه مشتریان 

خرد روستایی(
- نهادینــه کــردن فرهنگ شــفافیت در کلیــه امور بانک به ویــژه امور مالــی و اعتباری 

- برنامه محور نمودن بانک در امور اجرایی و ارزیابی عملکرد
- رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی به ویژه در نرخ سود )فقدان سپرده بلند مدت باالی 15 درصد(
- تمرکز بر فعالیت بانکی، پرهیز از بنگاه داری و واگذاری سرمایه گذاری های محدود )مطابق ضوابط(

- تمرکز بر فعالیت های کارمزدی و بهبود درآمدهای مشاع
- افزایــش منابع بانک باالتر از رشــد نقدینگی کشــور و افزایش ســهم منابع ارزان قیمت

- سازماندهی امور عملیاتی بانک با خط قرمز عدم ایجاد بدهی به بانک مرکزی
- اجتناب از عملکرد پانزی در پرداخت ســود ســپرده ها )عملیاتی که در بانک های کشور 

متعارف شده است(
ترکیب سپرده های پست بانك

سهم از کل آذر 1398سهم از کل اسفند 1397شرح

4346قرض الحسنه جاری

44قرض الحسنه پس انداز

2930سپرده گذاری کوتاه مدت

2420سرمایه گذاری بلندمدت

100100جمع
چكیده عملكرد بانكداری بین الملل

شرح
درصد تغییراتآذرماه 98آذرماه 97

مبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعداد

 حوالجات صادره/ وارده
21%26%733214539169میلیون یورو

 ضمانتنامه های صادره میلیارد
54%21%3/3513/1264/0584/806ریال

چكیده عملكرد بانكداری الكترونیك

آذر 13971398شرح

2/8702/953تعداد دستگاه های خودپرداز

Pos(91/794105/391( تعداد دستگاه پایانه فروش

7/496/4459/065/691تعداد کارت های بانكی صادره
- ســهم پســت بانک در تعداد خودپردازها در مناطق روســتایی ، 72 درصد می باشــد
- سهم پست بانک در تعداد پایانه های فروش در مناطق روستایی حدود 57 درصد می باشد
- میزان توقف خودپردازها در دوره هفت ماهه نخست سال جاری 30 درصد کاهش یافته است
- پست بانک با حدود 2 میلیون تراکنش روزانه، بخش اعظم تراکنش های روستایی را برعهده دارد.

پست بانک برای همه مردم ایران
فرهنگ بانک داری در دل روستاها نشست
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پرونــده پتروشــیمی پردیــس در ســال مالی 98 بــا تقســیم 208 تومان از 
392 تومــان ســود حاصله هر ســهم بســته شــد امــا مهمتــر نقش خوش 
مدیریتی اســت فرهنگ شــناس در ســکانداری مجموعه کــه نویدبخش آن 
اســت با تبیین و اجرائی شــدن برنامه هایش در صنعت پتروشــیمی کشــور 
شــاهد خواهیم بــود که این صنعــت در جایگاه شایســته تری چــه در بعد 
فرآینــدی جهانی و چه در بعــد اعتمادپذیری جامعه داخلی خواهد نشســت.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پتروشیمی پردیس )سهامی  
عام( در تاریخ 1398/09/28 در محل پژوهشگاه نیرو واقع در تهران تشکیل شد. 
در این مجمع که با حضور 87/36 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء 
هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی 
برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای قاسم منظري توکلي  بود، که جنابان 
امیر افســر و ســعید بهادرخاني در مقــام نظار اول و دوم و آقــای  حمید رضا 

نبــي زاده گنگرج 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 1398/06/31 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 
2/080 ریال به ازای هر ســهم بــه کار خود پایان دادند.

در ســوق به ســوي تعالي ، نقش مدیریــت رکن اصلی 
موفقیت یک بنگاه اقتصادی اســت که این روزها مغفول 
مانده و متاســفانه امروزه در ایران اسالمی هر دستی که 
باال می رود ناصواب به ســوی مدیر می رود که او حقوق 

باال می گیرد و تدبیر الزم ندارد!!عجبا که در روزهای سخت تحریم این نابخردان، 
فرماندهــان جنگ اقتصادی را با اظهارات غیرمســئوالنه زیر ســوال می برند... 
روزی بــا مدیــر ارشــد هواپیمایــی بریتیش مصاحبه داشــتم و ســال مالی 
پیــش رو شــرکت زیرمجموعــه را که بــا توجه به ســابقه مدیریتــی اش در 
شــرکت قبلی همــراه با پیــش بینی زیــان بود مطــرح کردم. مدیر ارشــد 
بریتیــش جا به جاشــد و به پرســش گر که کاتب این ســطور اســت گفت : 
مــا روی این مدیر ســرمایه گــذاری کردیم چــرا که برای مــا و تیم مدیریت 
شــرکت، تنها عملکرد یک ســال مالی او مالک شــناخت نبود. مســتر جرالد 
ادامــه داد کــه آن مدیــر را پس از ســال مالی ناموفق گذشــته به ســه ماه 
مرخصــی در محــل انتخابی خــودش اعزام کردیــم و در بازگشــت ایده ها و 
برنامه های او توســط هیات مدیره آنچنان شایســته ســنجیده شده که امروزه 
در آن درجــه از اعتمادیم که این پیش بینی کارشناســان بیرونی را بی اعتبار 
می شــماریم و شــک نداریم ایــن مدیر بهتریــن عملکرد را رقــم خواهد زد. 
مدیر بازگشــته به کار میــز را از اتاق به پارک برد و کار را از ســاعت تایمی به 
وقت ارزشــی کشید و در پایان سال کارنامه ای روکرد که کارشناسان خبره نیز 
انگشــت حیرت به دندان گزیدند این باشــد راز حمایت از مدیری که تجربه ای 
ارزنده کســب کرده است... در پنج شــنبه آخرین روزهای پائیز هوای تهران به 
شــدت ناسالم و من موی سپید با نیم قرن حضور در صحابه خبر تالشگر، افتان 
و خیزان به محل مجمع ساالنه رفتم تا ببینم کارنامه پردیس به چه نقشی آمده 
با اینکه بخشــی از پردیس با قلم بیگانه و به قول معاونتی  فرهنگ چیســت؟!! 

لکن ما گوئیم پیش خود که هیجان و اســترس او را بــه این ناثواب اظهار نظر 
واداشــت، بگذریم. با شــوق دیدن عملکرد مدیری که می دانم چه دیسیپلین و 
برنامــه هایی برای آتیه دارد به مجمع آمده و در تاالر بزرگ پژوهشــگاه کنجی 
یافتم تا تن خسته را به صندلی نرم سپرم که رخ دوست قدیمی را از دور دیدم. 
خــود را بــه احمد خــان مهجوری رســاندم. هماننــد خود با موی ســپید و 
چهــره مصمــم و چروک زجبر زمانــه بر پیشــانی افتاده با دنیایــی خاطرات 
مشــترک هر یــک در غم دوران گذشــته برای هم ســخن هایی داشــتیم و 
یــادی کردیم زآبــان و آذر بی زبــان عریان در جریان، راســتی فرهنگ را چه 
شــد؟ فرهنگیان را چه شــد؟ هزاران افســوس پاییز بی خبر طی می شود و...

چون مدیرعامل به پشت تریبون آمد احمدخان مهجوری مرا گفت: گوش کن که 
مدیری آبدیده سخن می گوید؛

برنامــه مدیر عامل مهندس ذوالفقاری را به دقت گوش کردیم که در این دوران 
قحطــی مدیریت صادق و بی برنامگی مزمن، دکترین این 
مدیر مدبر حرف های نو داشــت. ایده هــا و برنامه هایی 
مدون که به دل نشســت و یافتم آن گمشده سالها پیش 
کــه در یوغ عزیــزی بود و در پــی آن فرصت طلبانی که 
می آمدند و هــم خوردندی و هم بردندی؛ لکن کنون آن 
ایام دیگر گذشته و اکنون پتروشیمی پردیس خوش یافته 
سکانداری که تحول خواه و تعالی ساز و برنامه دار می باشد.
بعد جلســه تن خسته را به باالی ســن کشیده در میان 
پرسشــگران پُر شــمار از مدیریت پرسش کردم که  آقای 
مهندس ذوالفقاری به علم آن هســتم که بســیار شــده 
هــا را به سیاســت درســت موقع جنگ اقتصــادی منع 
گفتــه کرده اند لکــن بخش گفتنــی را جامعه فرهنگی 
می طلبد و رســالت حقیر باشــد تا با درج و نشــر صفحات خبری پیرامون این 
مهــم، تاثیربه فهم بــازار و جامعه حامی اقتصاد بگــذارم.  مدیر عامل در خیل 
ســهامدار و خبرنگاران حاضــر روی کرده و گفت حتما که چنین اســت و در 
این جهت با هم نشســتی و تبادل نظر داشــته باشــیم تا آنچه اثرگذار تر است 
انجام شــود. ایــن درایت و نکته ســنجی و توجه این فرمانــده روزهای جنگ 
اقتصادی در کنار بی تکلفی و تواضعش، شــیرین ترین طعم به من بخشــید و 
در بازگشــت به یاد شــعر یاد گرفتــه در مکتب مرحوم مال اســماعیل افتادم 

چه شود گر خوش نشینند اهل ادب
سلطانی حكم نباشد بر این و آن عجب

گفــت  کــه  فرهنــگ  از  حمایــت  در  مدبــر  مدیــر  ایــن  تدبیــر  کاش 
نیــاز مدیریــت و جامعــه اســت؛ الگویــی شــود تــا دیگــران آموزنــد...
مدیرعامل شــرکت پتروشیمی پردیس در این جلســه با ارائه گزارش عملکرد 
مجتمــع در ســال مالــی منتهی بــه 31 شــهریورماه 1398 گفت: شــرکت 
پتروشــیمی پردیـــس عظیم ترین مجتمع تولیدکننده آمونیـــاک و اوره در 
خاورمیانـــه و یکــی از بزرگ تریــن تولیدکنندگان این محصوالت در ســطح 
جهان با تولید بیش از 5 میلیون تن محصول در ســال اســت که در راســتای 
تولید غــذای کافی برای مــردم دنیا گام های بلند و مؤثری برداشــته اســت.

مهندس حســن ذوالفقاری با اشاره به افتخارات شرکت پتروشیمی پردیس طی 
یک ســال گذشته، تصریح کرد: عملکرد موثر و تالش های مستمر متخصصان و 
کارشناســان شرکت پتروشیمی پردیس به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده اوره و 
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آمـونیاک کشـور در زمینه فروش محصوالت و صـادرات باعـث شد تا کشـور ایران 
در سال 2018، رتبه نخست تولید اوره در منطقه خاورمیـانه را از آن خود کند و این 
شـرکت در روز ملی صادرات، یکی از 50 شرکت برتر صادراتی ایران معرفی شود.
ایشــان یکی دیگر از افتخارات پتروشــیمی پردیس را قرار گرفتن در لیست 30 
شرکت بـرتر بورس در سه ماهه دوم سال جاری بر پایه معیارهــای نقدشوندگـی 
ســهام، میزان تاثیرگذاری بر بازار و برتری نسبت هـــای مالـــی عنوان نمود.

مدیرعامل پتروشــیمی پردیـــس همچنین درخصوص عملکرد این شرکت در 
ســال مالی گذشته گفت: پتروشــیمی پردیس در سال گذشــته 2.841.000 
تن محصــول اوره و 1.781.000 تن محصول آمونیاک تولیــد کرده که از این 
میــزان 2.737.000 تــن اوره و 163.000 تــن آمونیاک به فروش رســیده و 
1.618.000 تن آمونیاک نیز در چرخه تولید محصول اوره مصرف شــده است.

مهنــدس ذوالفقــاری در بخــش دیگری از گــزارش خود افزود: این شــرکت 
در ســال مالــی گذشــته موفــق شــد 1.831.000 تــن از محصــول اوره و 
163.000 تــن از محصــول آمونیــاک خــود را صــادر کنــد و 906.000 
تــن محصــول اوره نیــز بــرای مصــرف در داخــل کشــور بفروش رســاند.

این مدیر خوش فکر، فروش ریالی محصوالت پتروشیمی پردیس را 51.895 میلیارد 
ریال ذکر کرد که سود شرکت از این میزان مبلغ 23.509 میلیارد ریال بوده است.

همچنین سود واقعی هر سهم پتروشیمی پردیس در سال مالی 98-97 ؛ 3،918 
ریال اعالم شد.

از مهم ترین موارد مجمع می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- شرکت در سال قبل 2/9 میلیون تن اوره تولید کرد که 2/6 میلیون آن را ره فروش 
رســاند. 65 درصد این مقدار صادراتی بود که حدود 1/7 میلیون تن شده است. 
- مقاصــد صادراتــی شــرکت بــه ترتیــب 40 درصــد آســیا، 24 درصــد 
اســت. جنوبــی  آمریــکای  درصــد   15 و  اروپــا  درصــد   21 آفریقــا، 

- چشــم انداز شــرکت تجارت 7 درصد اوره دنیا می باشد. در سال قبل حدود 
470 میلیون دالر معادل 4 درصد ارزآوری صنعت پتروشــیمی را داشته است.

- پیش بینی ها حکایت از رشــد 20 میلیون تنی مصرف اوره در سال 2020 به 
نسبت سال قبل دارد. احتماال در سال 2020 مصرف اوره به 215 میلیون تن  برسد.
- چین 67 میلیون تن، هند 32، آمریکا 20، پاکستان 6 ، اندونزی 5، برزیل 5 و 
ایران 2/3 میلیون تن به ترتیب بزرگترین مصرف کنندگاه اوره در جهان می باشند.

- مدیران شــرکت اعالم کردند که با وجود تحریم ها شــرکت مشکل چندانی 
بــرای فــروش محصــول نداشــته و انبارها تقریبــا خالی اســت. و همچنین 
موجــودی که در صورتهای حســابداری در فروش ســال جاری نیامده اســت.

- نــرخ گاز خــوراک 780 تومــان اســت که تقریبــا حدود 7 ســنت خواهد 
شــد. گاز ســوخت نیز برای ســال بعد در نرخ های کنونی ثابت باقی می ماند.

- اما نکته مهم مجمع نرخ فروش اوره به جهاد کشــاورزی اســت که با توجه به 
اعتراضات انجام شده، مصوب شده پایینترین نرخ 6 ماهه گذشته در نظر گرفته 
شود. در این خصوص نرخ جهاد کیلویی 800 تومان است و مابه التفاوت از حساب 
یارانه ای به حسابهای شرکت های اوره ساز منتقل می شود. از طرف دیگر مدیریت 
فروش شرکت های اوره ساز در بورس کاال به گونه ای است که نرخ اوره، چندان 
پایین قیمت نخورد. زیرا ســهامدار 4 شرکت اوره ساز شرکت پارسان می باشد.

- بــا توجــه به طلــب حــدود 700 میلیــاردی بابت فــروش اوره بــه جهاد 
کشــاورزی ، همیــن میــزان بــه عنــوان بدهــی شــرکت بــه دولــت در 
نظــر گرفتــه می شــود که شــرکت بــا مشــکل نقدینگــی مواجه نشــود.
- در حــال حاضــر نــرخ اوره صادراتــی شــرکت حــدود 205 دالر اســت.

- بــه دلیــل عــدم پرداخــت پــول اوره توســط جهاد کشــاورزی شــرکت 
توانایــی پرداخت ســود نقــدی کامل کل ســود ســهام را نخواهد داشــت.

پیام هیات مدیره
با سپاس و تشکر فراوان از حضور و همراهی سهامداران و اعضای محترم مجمع 
عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی پردیس، گزارش فعالیت های هیات مدیره 
برای مالی منتهی به 1398/06/31 که حاصل تالش و فعالیت یکسال مدیران و 
کارکنان این شرکت می باشد را به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام 
تقدیم می داریم. سال 1398 برای شرکت پتروشیمی پردیس سالی پر از تالش 
و کوشش در جهت افزایش تولید و صادرات محصوالت بوده و شرکت توانست با 
توجه به مشکالت تحریم گام هایی اساسی را در جهت رسیدن به این منظور بردارد. 
امید اســت بــه پشــتوانه نیروهــای متخصص، متعهــد و کارای شــرکت و 
حمایت ســهامداران محتــرم، گامی بلنــد در جهت بهبود مســتمر و تحقق 
اهــداف ســازمانی و به تبــع آن حفــظ منافع ســهامداران گرامی برداشــته 
شــود. در اینجــا الزم مــی دانیــم از تمامی ســهامداران محترم کــه در این 
مجمــع حضور به هــم رســانیده انــد صمیمانه تشــکر و قدردانــی نمائیم.

اهم فعالیت های انجام شده طی سال:
- تولید بیش از 4/622/925 تن محصول برابر با 99 درصد نســبت به بودجه و 

88 درصد نسبت به ظرفیت اسمی شرکت.
- تولیــد ســال 1398 معــادل 107 درصد تولیدات ســال 1397 می باشــد.
- اســتقرار سیســتم مدیریــت ایمنــی فرآینــد PSM بــه عنــوان یکی از 
شــرکت های پیشــرو در اســتقرار این سیستم و شــروع جهت اجراء و پایش.

- افزایش ظرفیت فاز سه مجتمع در مقایسه با سال 1397
- تسویه تسهیالت بانک سینا به مبلغ 728 میلیارد ریال

- تسویه تسهیالت بانک توسعه صادرات به مبلغ 1000 میلیارد ریال
- تســویه تســهیالت دریافتی بانک تجارت به مبلغ 833 میلیارد ریال واز سال 

1397 و دریافت تسهیالت جدید به مبلغ 1425 میلیارد ریال
- افزایش 22 درصدی مبلغ فروش صادراتی سال مالی 1398 نسبت به سال مالی 1397
- شــرکت پتروشیمی پردیس به منظور ایجاد تنوع و توسعه در بازار صادراتی و 
افزایش رقابت نســبت به شناســایی بازارهای هدف و افزایش مشتریان خارجی 
منجمله به کشورهای آمریکای التین، اروپا، آفریقا و خاور دور اقدام نموده است.

- همچنیــن بــه منظور تضمین فــروش محصوالت و افزایش تــوان نقدینگی 
شــرکت اقــدام بــه عقــد قراردادهــای بندمــدت صادراتــی نموده اســت.

- پیگیری مجدد درخصوص وصول طلب از شرکت حمایتی کشاورزی در شهریور 
و مهر 1398

مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و منطقه و جهان و وضعیت رقابتی 
آن در سال مالی 1398

با توجــه به ظرفیت تولید و ســبد محصوالت شــرکت پتروشــیمی پردیس، 
شــرکت های داخلی رقیب عبارتند از : شــرکت پتروشیمی شیراز، پتروشیمی 
کرمانشــاه و پتروشــیمی خراســان می باشــد. ظرفیت اســمی فاز اول و دوم 
مجتمــع ســاالنه مجموعا حــدود 2/150/000 تــن اوره )کود شــیمیایی( و 
1/360/000 تن آمونیاک بوده که با بهره برداری از فاز ســوم این میزان ساالنه 
بــه بیش از 3/225/000 تــن اوره و 2/040/000 تن آمونیــاک افزایش یافت.
شرکت پتروشیمی پردیس بزرگترین تولیدکننده اوره و آمونیاک در سطح کشور 
اســت که حجم باالی تولیدات و فن آوری برتر، هماهنگی با استانداردهای فنی 
و زیســت محیطی به روز، ســهولت دسترســی به خوراک گاز طبیعی، خطوط 
حمل و نقل دریایی و برخورداری از تاسیسات ذخیره سازی محصوالت و اسکله 
بارگیــری اختصاصی برای صادرات محصوالت، قرار گرفتن در کنار دریا از جمله 
مهمترین مزیت ها و ویژگی های این شــرکت بوده که چشــم انداز روشنی را 
برای جایگاه این شــرکت در بازارهای داخلی و بین المللی ترســیم می نماید.
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شــرکت بیمــه کوثــر بــا افزایــش 41درصــدی ســرمایه از محــل انباشــته و 
اندوختــه بــه عرصه های جدیــد بیمه گــری و ســرمایه گذاری ورود پیــدا می کند.

براساس تصمیم اعضای مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2/10/98، افزایش سرمایه شرکت از 
مبلغ 2هزار و 500میلیارد ریال به 3هزار و 527میلیارد ریال از محل انباشته و اندوخته تصویب شد.
مجمــع عمومــی فــوق العــاده صاحبــان ســهام شــرکت بیمــه کوثر)ســهامی 
عــام( مــورخ 1398/10/02 در محــل دفتــر ســالن جلســات تشــکیل گردیــد.
در این مجمع که با حضور 92/78 درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست مجمع 
برعهده آقای  امیر هوشنگ جنگي بود که جنابان غالمعلي موحدي اصل  و حسین جعفري 
درمقام نظار اول و دوم و آقای مصطفي مقصودي گنجه به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.
در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل 
محترم و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان با طنین صلوات 
خود ضمن تصویب افزایش سرمایه شرکت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.
این مبلغ از محل انباشــته و ســایر اندوخته ها به ترتیب به میزان 632میلیارد ریال و 

392میلیارد ریال تامین شده است.  
بــا این افزایش ســرمایه، بیمه کوثر جزو چهار شــرکت برتر بیمه ای از نظر ســرمایه 
ثبتی قــرار خواهد گرفت، دریافت مجــوز قبولی بیمه اتکایــی و افزایش فعالیت های 
شــرکت در بخش های اقتصادی ســودده از دیگر پیامدهای افزایش ســرمایه  اســت.     
بنا بــه اعالم مدیریــت مجموعه نحــوه دریافــت اوراق جدیــد افزایش ســرمایه از 

طریــق تارنمــای شــرکت و کدال بــه زودی بــه اطالع ســهام داران خواهد رســید.
نوید خاندوزی مدیر اقتصادی و سرمایه گذاری بیمه کوثر با بیان اینکه شرکت ها به منظور 
تامین منابع الزم برای طرح های توسعه ای و سرمایه گذاری و نیز پاسخگویی به نیاز خود 
به نقدینگی اقدام به افزایش ســرمایه می کنند، خاطرنشان  کرد: افزایش سرمایه موجب 
افزایش سهم نگهداری ریسک شرکت، رشــد بازدهی سهام برای سهام داران حقیقی و 
حقوقی و همچنین مانع از خروج پول و ســرمایه گذاری مجدد منابع شــرکت می شود.

خاندوزی با اشاره به اینکه افزایش سرمایه 41درصدی از محل انباشته و اندوخته همچنین 
موجب افزایش توانگری مالی شرکت بیمه کوثر خواهد شد، تصریح کرد: با توجه به اینکه 
تاکنون و به مدت چهار ســال متوالی توانسته ایم رتبه نخست توانگری مالی را در میان 
شرکت های بیمه کشور به دســت آوریم، با افزایش سرمایه فعلی، امکان حفظ این مقام 
برای شرکت شدت خواهد یافت که این امر به معنای افزایش اعتبار بیمه کوثر خواهد بود.
برای عزیزان تالشگر و خدوم در بیمه کوثر که متعهد و متخصص و بدون ادعا سعی در 
ارتقای هر چه بیشتر برند بیمه کوثر در پهنه کشورمان هستند بهترین ها را آرزومندیم.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش 
سرمایه به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت بیمه کوثر)سهامي عام(
در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصلحیه قانون تجارت مصوب ســال 1347

1- گزارش توجیهی مورخ 1398/06/27 هیات مدیره شرکت بیمه کوثر )سهامي عام( که 
به امضای سه نفر از پنج نفر اعضای هیات مدیره شرکت رسیده درخصوص افزایش سرمایه 
آن شرکت از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه ای از مبلغ 2500 میلیارد ریال به مبلغ 
4000 میلیارد ریال مشتمل بر اطالعات مالی فرضی که پیوست می باشد، طبق استاندارد 
حسابرسی »رسیدگی  به اطالعات مالی آتی« مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. 
مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.
2- گــزارش توجیهی مزبــور در اجراي تبصــره 2 ماده 161اصالحیــه قانون تجارت 
1398/02/18 صاحبان ســهام و با هدف بهبود سرمایه در گردش جهت توسعه فعالیت 
های بیمهاتکای، حفظ توانگری مالی مطلوب، توسعه ضریب نفوذ بیمه ای، افزایش بازدهی 
و افزایش ظرفیت شــرکت برای قبول ریســک و توسعه فعالیت های مرتبط با موضوع 

فعالیت آن تهیه شــده است.افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه ای 
موجب ورود وجه نقد به شــرکت نمی گردد، لیکن موجب عدم خروج وجه نقد و بهبود 
سرمایه در گردش می شود. همچنین 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 هدفهایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.

3- براســاس رسیدگي به شواهد پشــتوانه مفروضات ، این موسسه به مواردی برخورد 
نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي تهیه گزارش توجیهي 
فراهم نمي کند. به عالوه، به نظر این موسسه گزارش توجیهی یاد شده در باال براساس 
مفروضات به گونه ای مناســب تهیه و طبق اســتانداردهای حسابداری ارائه شده است.

4- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده طبق مفروضات ذهني توصیف شده در باال رخ 
دهد، نتایج واقعي احتماال متفاوت از پیش بیني ها خواهد بود. زیرا رویدادهاي پیش بیني 
شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شرکت بیمه کوثر سهامی عام، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد.

1- افزایش سرمایه به موجب مصوبه شماره 18107/ت 47905 ه- مورخ 1397/09/18 
هیات محترم وزیران و تایید هیات مدیره

2- تاکیــد بیمــه مرکــزی جمهوری اســالمی ایــران بر افزایش ســرمایه شــرکت 
هــای بیمــه بــه منظــور افزایــش ظرفیــت شــرکت هــا بــرای قبول ریســک

3- تامین شرایط الزم جهت گسترش فعالیت های بیمه اتکایی کشور به منظور کاهش 
میزان خروج ارز و کاهش ریسک های سیاسی مترتب بر صنعت، همچون ریسک تحریم 
های سیاســی و اقتصادی کشــور و حرکت به ســمت خودکفایی در بیمه های اتکایی
4- حفظ نســبت توانگری مالی مطلوب با توجه به آیین نامه مصوب شورای عالی بیمه

5- تامین شرایط الزم به منظور افزایش سرعت دستیابی به اهداف و برنامه های از پیش 
تعیین شده شرکت، همســو و منطبق با چشم انداز آتی صنعت بیمه در کشور)توسعه 
ضریــب نفوذ بیمه ای، برقراری نظام توانگری مالی، تغییر نظارت تعرفه ای به مالی و ...(

6- افزایش ســطح قابل تحصیل دارایی های ثابت مورد نیاز شرکت مطابق با سرمایه و 
در انطباق با آیین نامه شورای عالی بیمه و مقررات بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

7- گسترش شبکه شعب بیمه و افزایش اعتماد عمومی به شرکت و در نتیجه افزایش سهم 
بازار شرکت در صنعت بیمه

8- افزایــش ســودآوری و بازدهــی شــرکت از طریــق افزایش ظرفیــت نگهداری 
از بیمــه نامــه هــای صــادره و ایجــاد قابلیــت انعطــاف در ســهم نگهــداری

9- افزایــش ســودآوری و بازدهــی شــرکت از طریــق افزایــش تــوان ســرمایه 
گــذاری بــا اســتفاده از منابــع حقــوق صاحبان ســهام عالوه بــر ذخایــر فنی و 
در نتیجــه افزایــش ســطح فعالیــت شــرکت در بــازار پــول و ســرمایه کشــور

10- اصالح ساختار مالی شرکت و برقراری تناسب بین سرمایه شرکت، حق بیمه صادره 
و ذخایر فنی و آماده سازی شرکت جهت حضور شایسته و پرتوان در بازار سرمایه کشور  

برنامه های شرکت درصورت عملی نشدن افزایش سرمایه
شرکت بیمه کوثر در راستای حفظ نسبت توانگری مالی خود جهت کسب مجوز قبولی 
اتکایی و باالبردن ظرفیت نگهداری مســتلزم افزایش سرمایه متناسب با حجم عملیات 
بیمه ای است لذا در صورتی که افزایش سرمایه شرکت صورت نپذیرد، اعمال محدودیت 
ها در روند رشــد و توسعه عملیات بیمه ای می بایست در دستور کار قرار گیرد که این 
امر قطعا موجب رضایت مدیریت شــرکت و ســهامداران نمی باشد و با توجه به اینکه 
افزایش ســرمایه از محل ســود انباشته و اندوخته ســرمایه ای مدنظر است در صورت 
عدم تحقق افزایش ســرمایه موجب خروج نقدینگی به صورت تقســیمی خواهد شد.

24
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در صنعت غذایی اگر دنبال یک تولیدگر بنام و سفیرسالمت باشی انتخاب اول قطعا 
محصوالت گلوکوزان خواهد بود. در شرکتی که بسیاری از صنایع مواد غذایی و شیرینی 
و حتی کارتن سازی وابسته به آن هستند با توجه به وجود پرسنل مجرب که سرمایه 
های اصلی این شــرکت می باشند ،پس از پروژه موفقیت آمیز تولید شربت فروکتوز، 
هم اکنون با تالش شــبانه روزی کارگران،کارشناسان و مدیران، شرکت موفق شده 
است پروژه بزرگ توسعه آسیاب ذرت از 300 به 600 تن را به بهره برداری برساند. به 
دلیل ویژگي هاي خاص محصوالت این شرکت که بعنوان ماده اولیه اي براي مصرف 
در کارخانجات صنایع غذایي مي باشــد ، اهمیت این شــرکت دوچندان شده است.
کاتب این ســطور بر خود در کســوت فعال خبری خط قرمزها گذارده ام که یکی از 
آنها عدم ســرمایه گذاری در شرکتهای بورســی بخاطر داشتن اطالعات اختصاصی 
می باشــد و آن هم به این دلیــل که حرمت قلم را به چندرغازی نفروشــیم  لکن 

حکم داشــتن سهام این شرکت  جدا باشد چرا که باور داریم 
گلوکوزان ســفیر سالمت است و داشــتن سهمي از ان براي 
حمایت واجب . دســتاوردهای بیان شــده در مجمع ساالنه 
شــهادت عملکــردی موفق و شایســته  بود کــه این مدیر 
عامل فرهیخته و شــرکت جمع و جور ولی خوش رکاب در 
مقام یک شــرکت مادر و  تنها پرچم دار راســتین ســالمت 
در صنعــت غذایی بدان دســت یازدیده اند . تبــارک اهلل...
شرکت گلوکوزان )سهامی عام( ، به عنوان اولین تولیدکننده 
محصوالت متنوع از ذرت در ایران از سال 1349 در شهر صنعتی 
البرز قزوین آغاز بــه کار نمود. در طول این دوران گلوکوزان 
همواره یکی از موفق ترین شرکتهای فعال در این رشته فعالیت 
با سابقه ای درخشان در سازمان بورس اوراق بهادار بوده است.
مجمع عمومی عادی ســالیانه شرکت گلوکوزان)سهامی عام( 
مــورخ 1398/10/29 در محــل گــروه هتل هــای بزرگ 
تهران )هتل شــماره 2( تشــکیل گردید. در این مجمع که 
با حضــور 63/85 درصد ســهامداران حقیقــی و حقوقی ، 
اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 
حســابرس و بــازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع 
برعهده آقای  رضا مشــهدي زاده بود، که جنابان حمیدرضا 
دالوری و مجتبــي رحیمي  در مقــام نظار اول و دوم و آقای 
امیر حســین صداقی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیــره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال مالی منتهی به 

1398/06/31 و پس از اســتماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان 
بــا طنین صلوات خود ضمــن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول 
ماده 129 با تقســیم ســود 2/650 ریال به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.
امیرحســین صداقی سکاندار شــرکت درگزارش جامع خود با اشــاره به این نکته 
که گلوکــوزان به عنوان تولیدکننده محصوالت متنــوع ذرت با نزدیک به نیم قرن 
ســابقه از بهترین و موفق ترین ها در این رشته میباشد تصریح کرد پتانسیل باالی 
مجموعه در کنار پرســنل مجرب باعث شد که این شــرکت با بهره برداری از پروژه 
بزرگ توســعه آســیاب به عنوان ماده اولیه جهت مصرف کارخانجات صنایع غذایی 
، جایگاه باالتري در زنجیره صنعت غذایي  نســبت بــه قبل پیدا کند . به گفته وي 
تولید نشاســته جهت مصرف در صنایع نســاجی، کاغذ و لبنیــات و تولید فروکتوز 
و گلوکــوز و در جهت مصرف در صنایع شــیرینی و شــکالت و تهیه روغن خالص 
خوراکی از ذرت از دیگر محصوالت این شــرکت می باشد که بواسطه کیفیت و تنوع 
محصوالت همباره انتخاب اول مشــتریان شــرکت گلوکوزان بوده است .  مدیریت 
خوش فکر مجموعه در ادامه با اعالم اینکه تنوع بخشی به محصوالت تولیدی براساس 
نیاز بازار ، افزایش ســودآوری و رشــد تولید از اهداف کالن گلوکوزان می باشــد و 

دکترین مدیریت بر این اســاس استوار گردیده اســت که نقش اثرگذار این شرکت 
بزرگ تولیدی هر ســال بیش تــر از بیش گردد تصریح نمود شــرکت گلوکوزان با 
تالش مدیران و کارکنان خود توانســت به رغم همه دشواری ها، گام های بلندی در 
راســتای سیاست های ترســیمي بردارد. به گفته مهندس صداقی همچنین تکمیل 
طرح های افزایش ظرفیت، دســتیابی به ظرفیت عملی خــط تولید جدید، ایجاد ، 
بهســازی و نوسازی زیرساخت های تولید و فروش، افزایش سهم بازار و افزایش بهره 
وری نیروی انسانی و گسترش تنوع محصوالت تولیدی حاصل گام های بلندی است 
که در ســایه حمایت ســهامداران عمده و هیات مدیره شرکت به دست آمده است.

 تمهیدات و تدابیر ارزشمند اندیشیده شده توسط مدیر مدبر شرکت و بازوان اجرائی 
متخصص و متعهد او در گلوکوزان باعث شده ذینفعان و سهامداران در سخت ترین 
روزهــای جنگ اقتصادی  که  شــرکت های تولیدی و مــادر در تامین مواد اولیه و 
تولید محصوالت خود دچار مشکل هستند شاهد این باشند 
شرکتشــان در کنار سودآفریني با شــیب مناسب به سوی 
تعالــی جایگاه خود و برند خــوش آوازه اش گام بر می دارد. 
اجــازه می خواهیم از حرمت نهی دکتــر صداقي به اصحاب 
خبر و لطف و عنایت مدیران ارشــد مجموعه از مالیه و اداري 
تا ســهام و روابــط عمومی که در تهیــه و تنظیم گزارش ما 
را یاری رســاندند نهایت قدردانی و تشــکر را داشــته باشیم

چشم انداز
شرکت گلوکوزان »پیشرو، نوآور و موثر در بازار نشاسته و گلوکوز 
منطقه« را به عنوان چشم انداز مطلوب خود در نظر گرفته است.

اهداف کلن
شرکت گلوکوزان اهداف کالن خودر ا بشرح زیر تعریف نموده است:

- تنوع محصول براساس نیاز بازار- افزایش سودآوری 
- رشد تولید
استراتژی

- توسعه بازار- تنوع محصول - توسعه صادرات
- تکمیل زنجیره تامین مواد اولیه

- رهبری هزینه
برنامه های آتی شرکت

1- تنوع محصول براســاس نیاز بازار 2- افزایش ســودآوری 
3- رشد تولید 4- افزایش سهم بازار 5- افزایش سرمایه از محل 
تجدید ارزیابی دارایی ها )طبقه ماشــین آالت و تاسیسات(

نوع محصول
در فراینــد تولید شــرکت گلوکوزان ذرت به عنوان مــاده اولیه اصلی به محصوالت 
متنوعی تبدیل می گردد که آنها را می توان در ســه دســته زیر تقسیم بندی نمود:

الف- محصوالت غذایی ب- نشاسته صنعتی و مشتقات ان ج- خوراک دام
جایگاه شرکت در صنعت

حــوزه اصلی فعالیت شــرکت گلوکــوزان در تولیــد گلوکوز، فروکتوز و نشاســته 
از ذرت اســت. شــرکت در بیــن شــرکتهای فعــال در تولید گلوکــوز، فرووکتوز 
و نشاســته ذرت حــدود 30 درصــد از کل فــروش داخلــی را در دســت دارد.

رقابت
شــرکت گلوکوزان یکی از بزرگترین واحدهای تولیدکننده نشاسته، ذرت، گلوکوز و 
فروکتوز در کشور می باشد. با وجود رقبای متعدد ، این شرکت به گونه ای متمایز از دیگران 
و در سطح کیفی و کمی مطلوب به تولید و فروش این محصوالت پرداخته و با دستیابی به 
ظرفیت های باالتر سهم آن از بازار فروش گلوکوز و نشاسته ذرت در حال افزایش است.

بــا اجــرای طرحهــای توســعه و افزایش ظرفیــت، عالوه بــر تثبیــت و تقویت 
جایــگاه شــرکت در بازار ، امکان گســترش دامنــه تولید به محصــوالت با ارزش 
مثــل HFCS، فروکتــوز، دکســتروز، مالتردکســترین و ... فراهــم خواهد شــد.

گلوکوزان بادکترین مدیریت خود می تازد
پیشرو، نوآور و موثر در بازار نشاسته و گلوکز معطر
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رشد 500 درصدی منابع بانك قرض الحسنه مهر ایران
همچنین مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران از رشد 500 
درصدی منابع بانک در ســه ســال گذشــته خبر داد وگفت: منابع بانک اکنون 
280 هــزار میلیارد ریال اســت که 250هزار میلیارد ریــال آن منابع مردمی و 
30 هزار میلیارد ریال آن منابع ســهامداران اســت. وی افزود: مانده تسهیالت 
قرض الحســنه بانک 220 هزار میلیارد ریال اســت و منابع بانک از ابتدای سال 
تاکنون 50 درصد رشــد کرده، این در حالی اســت که رشــد نقدینگی کشور 
20 درصد در ســال اســت. وی ادامه داد: ســرمایه بانک به 250 هزار میلیارد 
ریال رسیده اســت. اکبری با تاکید براینکه پیش بینی می شود تعداد تسهیالت 
تا پایان ســال به دو میلیون فقره برســد، افزود: همچنین پیش بینی برای سال 
آینده، اعطای سه میلیون فقره تسهیالت قرض الحسنه است. وی با اشاره به اینکه 
نــرخ کارمزد در این بانک به صفر درصد خواهد رســید گفت: با اینکه تنها پنج 
درصد منابع قرض الحسنه کشــور اعم از حساب های جاری و پس انداز نزد بانک 
مهر ایران اســت، اما 25 درصد تسهیالت کشــور را این بانک اعطا کرده است.
مجید مشــعلچی مدیر عامل بیمه کوثر در ششمین همایش مدیریت 

ریسك و بیمه با رویكرد فناوری اطلعات اعلم کرد:
با اســتقرار آی تی و آی سی تی در 
صنعــت بیمه می توان 50 درصد از 
هزینه ها را کاهــش داد که حدود 
اســت،یعنی  تومان   هزارمیلیــارد 
20 درصــد از هزینــه های  صنعت 
بیمــه کشــور را کاهش مــی یابد.

متاســفانه ما در فضای صنعت بیمه 
،شرکت های نرم افزاری مناسب که 
انقالب  و تحول ایجاد کنند نداریم، 
حتی برخی اوقات این ضعف سرعت عملیات بیمه گری را می گیرند و با سیستم 
های کندکننده مواجه میشویم  که باید اصالح شود. در دنیا پر درآمد ترین  شغل 
پژوهش گری داده ها است که ما داده هایی خوبی داریم  ولی جریان  پیدا نکرده است.
اعطای لوح تقدیر جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت به بیمه پاسارگاد

چهارمیــن کنفرانس ملی فرهنگ 
ســازمانی با رویکرد آینده پژوهی 
ارزش هــای اجتماعی و همچنین 
مراســم اعطــای چهارمین جایزه 
مدیریت،  مســئولیت  اجتماعــی 
بــا  بهمــن،  1و2  تاریــخ  در 
حمایــت انجمن مدیریــت ایران 
در دانشــگاه خاتــم برگزار شــد.

تقدیرنامــه کنفرانس ملی فرهنگ 
 ســازمانی با رویکرد آینده پژوهی 
ارزش های اجتماعی به شــرکت 
بیمــه پاســارگاد اعطا شــد. این 
قدردانی به پاس تالش بی شاعبه 
بیمه پاســارگاد در راستای ایفای 

تعهدات، اقدامات انســان دوستانه و عملکرد مناســب در زمینه مسئولیت های 
اجتماعــی و عمل به برنامه های پیش رو ، به این شــرکت اعطا شــده اســت.

در این کنفرانس که با حضور اســتادان و کارشناســان، دانشــجویان و فعاالن 
حوزه فرهنگ ســازمانی برگزار شــد، مطالب بســیار کاربردی توسط مدیران و 
اســتادان در خصوص موضوع کنفرانس، پژوهش های صورت گرفته و تجربیات 
ســازمان های مختلف در این حوزه مطرح شــد. همچنیــن در بخش اختتامیه، 
مراســم اعطای چهارمین جایــزه مســئولیت اجتماعی مدیریت برگزار شــد.
امضای تفاهم نامه آموزشی ، پژوهشی بین ذوب آهن اصفهان و سازمان 

مدیریت صنعتی
تفاهم نامه بین ذوب آهن اصفهان و ســازمان مدیریــت صنعتی با هدف ایجاد 
و گســترش همکاری های آموزشی و پژوهشی و توســعه منابع انسانی متقابل 

چهارشنبه 25 دی ماه  توسط مسئولین این دوسازمان امضا شد .
در مراســم امضــای ایــن تفاهــم نامــه ،  مهنــدس منصــور یــزدی زاده 
مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهان ،  دکتــر ابوالفضل کیانی مدیرعامل ســازمان 
مدیریــت صنعتــی ،  دکتر بیرانونــد از ســازمان مدیریت صنعتــی اصفهان 
، مهنــدس مهــدی بهرامی معــاون منابع انســانی و امور اجتماعــی و دکتر 

امینــی مدیر آمــوزش و توســعه منابع انســانی ذوب آهن حضور داشــتند .
مدیریــت دانــش در ذوب آهــن با هــدف انتقال دانــش فنی مهندســی از 
متخصصیــن ذوب آهنــی در شــرف بازنشســتگی بــه کارکنــان و  حفــظ 
دانــش فنــی مهندســی موجــود از جمله اهــداف ایــن تفاهم نامه اســت .
همچنین بر اساس این تفاهم نامه  طرح MBA فوالد برای اولین بار در کشور در ذوب 
آهن اصفهان اجرا می شود که هدف اصلی آن آموزش هدفمند نیروی مدیریتی در 
ذوب آهن و انتقال دانش فنی تخصصی ذوب آهن به جامعه صنعتی کشور می باشد .

انتخاب اعضای کمیسیون مالی سندیكای بیمه گران

اعضــای شــورای عمومــی ســندیکای بیمه گــران آقایــان دکتــر داریوش 
محمــدی مدیرعامــل بیمه میهن، محمدرضا کشــاورز مدیرعامــل بیمه دی، 
نظرعلــی صالحی نــژاد مدیرعامل بیمه ملــت، علی اکبر اکرامــی مدیرعامل 
بیمــه امیــد و سیدرســول تاجــدار از مدیــران باســابقه صنعت بیمــه را به 
عنوان اعضای کمیســیون مالی ســندیکای بیمه گران ایــران انتخاب کردند.
همچنین در رای گیری میان اعضای این کمیسیون، سید رسول تاجدار به عنوان رییس 
و علی کرمی به عنوان دبیر کمیسیون مالی سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شدند.
براســاس بنــد 8 ماده 10 اساســنامه ســندیکای بیمــه گران ایــران تعیین 
کمیســیون های الزم برای سندیکا و انتخاب اعضاء آنها بر عهده شورای عمومی 
اســت و این شــورا نیز با موافقت اعضــا مصوب کرده که 4 کمیســیون فنی، 
مالی، فناوری اطالعات و حقوقی در ســندیکای بیمه گران ایران تشــکیل شود.
سید مجید بختیاری : میزان مطالبات صنعت بیمه 20هزار میلیارد تومان است

مدیرعامل شرکت بیمه رازی در خصوص عدم 
توفیق صنعت بیمه در ترغیب دو میلیون مالک 
خودروی فاقد بیمه نامه شخص ثالث در کشور 
گفت: نکته اول این اســت کــه آیا دو میلیون 
خودرو که فاقد بیمه نامه باشــند در کشــور 
وجــود دارد؟ در این عــدد کمی تردید وجود 
دارد و شاید بهتر باشد این عدد شکافته شود.

ســید مجید بختیاری ادامــه داد: تعدادی از 
این خودروها می توانند خودروهای مستعمل 

باشــند که ازچرخه استفاده خارج شــده اند و یا تعدادی از این خودروها متعلق 
به اشــخاصی بوده که ســاکن خارج از کشورهســتند وچه مقدارموتورسیکلت 
یــا ادوات کشــاورزی، خودروهــای کارگاههای راه ســازی ومعادن هســتند.
وی،اظهارکــرد: قانونگذار در قانون جدید بیمه نامه شــخص ثالث یک همکاری 
بین صنعت بیمه و نیروی انتظامی قرارداده که باید به درســتی اجرایی شــود.
بختیاری افزود: نیروی انتظامی می تواند بیمه نامه های موجود را با شماره های فعالی 
که دارد بررسی کرده وتعداد خودروهای فاقد بیمه نامه شخص ثالث را شناسایی کند.
وی عنوان کرد: نکته دوم  بعد از تفکیک خودروها ، این است که وظیفه پلیس در حمایت از 
جامعه جلوگیری از تردد خودروهای بدون بیمه نامه شخص ثالث در خیابان ها است.
مدیرعامل شــرکت بیمــه رازی با بیان اینکــه نیروی انتظامی بــرای  کنترل 
بیمــه نامــه خودروها  نیاز بــه این که جلوی تک تک ماشــین هــا را بگیرد 
نــدارد، گفت : پلیس مــی تواند از طریــق روش های الکترونیکــی و دوربین 
هایــی که در ســطح گذرگاه هــا و خیابــان هــا دارد و زیرســاخت های فن 
آوری اطالعــات به  ماشــین های فاقد بیمه نامه  شــخص ثالــث اخطار دهد.
وی در خصــوص افزایــش مطالبات معــوق صنعت بیمه ، گفــت: واقعیت این 
اســت که اقتصاد کشــور  در شرایط عادی قرارنداشــته و رشد اقتصادی خوبی 
در جامعــه وجــود نــداردو مردم از نظــر نقدینگی دچار مشــکل هســتند .

اخبار بانک و بیمه
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بختیاری،تصریح کرد: از طرفی فروش نقد جزء خاصیت صنعت بیمه نبوده یعنی 
فروش نسیه و اقساطی در این صنعت رایج بوده، صنعت بیمه در حال حاضر در حدود 
20 هزار میلیارد تومان مطالبات دارد که بیش از قریب به یک سوم صدور آن است.
بختیاری ادامه داد: این مبلغ نه معضل خیلی جدی برای  صنعت بیمه  اســت 
و نــه اینکه باید نســبت به آن بی تفــاوت بود می تــوان آن را از چند دیدگاه 
تفکیــک کرد یکی از منظر سررســید شــده و سررســید نشــده،  زیرا بخش 
عمــده ای از ایــن مطالبات هنوز سررســید نشــده اند و جــای نگرانی ندارد.

مدیرعامل شرکت بیمه رازی گفت: بخش عمده ای از مطالبات معوق مربوط به 
سازمان های دولتی است که آنها هم به دلیل مشکالت بودجه و معضالت مالی  که 
دولت دارد به وجود آمده است اگر میزان قابل مالحظه ای از مطالبات معوق صنعت 
بیمه از اشخاص حقیقی و بیمه گزاران عادی باشد  جای نگرانی دارد درغیراین 
صورت خیر، زیرا فروش اقساطی جزء ذات وماهیت صنعت بیمه در سراسر دنیا است.

بختیــاری در زمینه تاثیر نوســانات نــرخ ارز برروی میزان ذخائر شــرکتهای 
بیمــه ای اینگونــه توضیــح داد:یکی از ریســک هایــی که امــروزه صنعت 
بیمــه با آن مواجه شــده  افزایش نرخ ارز  اســت یعنی نــرخ ارز چه از جهت 
آثــار روانــی و چه به جهــت تاثیرات مســتقیم مالی که دارد هــم بر عملیات 
جــاری و هم در ذخائر شــرکتهای بیمه به عنوان یک ریســک مطرح  اســت.

مدیرعامل شــرکت بیمه رازی با بیان اینکه تاثیر بی ثباتی نرخ ارز تنها بر روی  
بیمه نامه های اموال  نیســت، گفت : در بیمه نامه های درمان هم به خصوص 
در بخش تجهیزات پزشــکی این مســئله به وضوح دیده می شود و به عبارتی 
افزایش به این بزرگی نرخ ارز به عنوان یک ریســک اســت که به صنعت بیمه 
تحمیل شــده و آثارش را می تواند روی اطمینــان از کفایت ذخائر هم بگذارد.

پوشش های اضافی بیمه بدنه بیمه ملت را بیشتر بشناسیم
پوشش های اضافی بیمه بدنه را بیشتر بشناسیم

بیمــه بدنه خــودرو، نوعی از بیمه هــای  اختیاری اســت که معموالً بــرای صاحبان 
وســایل نقلیه بعد از بیمه شــخص ثالث که به لحاظ قانونی اجباری میباشــد، شهرت و 
اهمیــت  خاصی دارد. . امروزه بیمــه بدنه با توجه به رواج اســتفاده از خودرو در میان 
اقشــار مختلــف و افزایش قیمــت قطعات و لوازم خــودرو یکــی از اصلیترین نیازهای 
مــردم  میباشــد. همچنیــن  با وجود تبصــره 3 مــاده 8 قانون بیمه شــخص ثالث و 
مباحث مربــوط به خودروی متعــارف اکثر خســارت های وارده بــه خودروهای گران 
قیمت  قطعــا با بیمه نامه ثالث مقصر جبران نخواهد شــد. بنابراین در صورت عدم اخذ 
بیمه نامــه بدنه، مالکان این وســایل نقلیه ، زیان های هنگفتی را متحمل خواهند شــد.
مطابق آیین نامه های بیمه مرکزی  )آیین نامه شماره 53؛ مصوب 9 اسفند 84(، بیمه بدنه 
در حالت پایه برخی خسارات را پوشش می دهد. اما می توان با خرید پوشش های تکمیلی 
و اضافی، ریســک حوادث ناخواســته دیگری را که ممکن اســت پیش آید، کاهش داد.
عضویت مدیرعامل تجارت نو در»شورای سیاست گذاری امور آموزش در بیمه«

طی حکمی از ســوی رئیس کل 
بیمه  عامل  مدیــر  مرکزی،  بیمه 
تجارت نو به عضویت در«شــورای 
آمــوزش  امــور  سیاســتگذاری 
در صنعــت بیمه«منصوب شــد.

بنابر درخواست رئیس پژوهشکده 
بیمه مبنی بــر اعالم نام دو نفر از 
مدیران عامل بیمه ای، نیما نوراللهی 
به انتخاب سندیکای بیمه گران به 
عنوان یکی از نمایندگان این تشکل معرفی و در جمع اعضای شورا حضور یافت.

گفتنی است؛ طراحی یک نظام کارآمد، کاربردی و روز آمد آموزشی برای صنعت 
بیمه مهمترین مأموریت شــورای مذکور اســت که انتظارمی رود اعضا با تعیین 
خط مشــی ها و سیاستگذاری در کلیه امور آموزشــی این مهم را محقق کنند.

بیمه نوین حامی تیم بسكتبال مهرام
شــرکت بیمه نوین با توجــه به اهداف 
مســئولیت اجتماعی خود در راســتای 
حمایت از جامعه ورزشــی و ورزشکاران، 

حامی تیم بسکتبال مهرام در مسابقات لیگ برتر بسکتبال سال 98 ایران شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بیمه نوین، این شــرکت در مسابقات 
لیگ برتر بسکتبال سال جاری حامی تیم مهرام شده است و بازیکنان این تیم 
با پیراهن های منقش به آرم شــرکت بیمه نوین در این مسابقات حضور دارند.

مســابقات لیــگ برتــر بســکتبال اکنــون در هفتــه هجدهم خود به ســر 
مــی بــرد و تیــم مهرام تــا این لحظه بــا 14 بــرد و 32 امتیاز، رده ســوم 
را از آن خــود کــرده و در حــال رقابــت در کــورس قهرمانــی اســت.

اخبار بانک و بیمه

مدیر عامل بانك صادرات اعلم داشت بزرگترین بانك بخش 
خصوصی و خوش نام ترین برند بازار سرمایه به سود دهی رسید 

آنانكه این خبر را می خوانند خوب 
میدانند حاصل کار کیست .

آنچه در بانك صادرات گذشــت در همه بنگاه ها هست و بود و خواهد بود 
ولی یك  یافته شده مدیری که نامش حجت اله صیدي است در اندک زمان 

کاري کرد کارستان، خدا قوت .

»وبصادر« به مرحله سود رسید
مدیرعامل بانك صادرات گفت: با کاهش مطالبات و قطع اضافه برداشــت 
بانكی و اســتقراض از بازار های بین بانكی، هزینه های مالی بانك کاهش 

یافت و بانك به مرحله سود رسید.
حجت اله صیدی در گفت وگو با خبرنگار، درخصوص اقدامات اصلی بانك 
صادرات برای رشــد ســودآوری این بانك اظهار کرد: اقدام اصلی بانك 
صادرات تجدید ســاختار مالی بانك بوده که اصلح شد؛ این اصلحات در 
بخش بهای تمام شــده پول، تجهیز منابع، بخش تسهیلت و درآمد های 

کارمزدی صورت گرفته است.
وی افزود: همچنین از ســوی دیگر با کاهــش مطالبات و نیز قطع اضافه 
برداشت بانكی و اســتقراض از بازار های بین بانكی هزینه های مالی بانك 

کاهش یافت و بانك به مرحله سود رسید.
مدیرعامل بانك صادرات با اشــاره به سهام بنیادی ادامه داد: سهام بانك 
صادرات مثل ســایر بنگاه های کشور ســهام بنیادی بوده تا اینكه دچار 
هیجانات بازار شود. معموال کسی که سهام بنگاه هایی مانند بانك صادرات 
را در پرتفــو دارد باید صبور بوده و برای بلندمــدت برنامه ریزی کنند،  

هرچند که می شود نوسانگیری هم کرد.
وی در توصیه به سهامداران تاکید کرد: من توصیه می کنم که سهام بانك 
صادرات را نگهداری کنند. زیرا روند تجدید ساختار نتیجه می دهد. در حال 
حاضر ما از زیان خارج و وارد مرحله سودآوری شدیم. گام بعدی نیز این است که 
زیان انباشته گذشته را کاهش دهیم و بتوانیم وارد مرحله تقسیم سود شویم.
صیدی گفت: اکنون بانك کامل سودآور شده، اما چون زیان انباشته دارد 
براساس محدودیت های قانون تجارت نمی توانیم تقسیم سود انجام دهیم.

خوش خبری که ارزش ملی می دارد

افزایش سرمایه بیمه سامان تصویب شد 
ســهامداران شرکت بیمه سامان افزایش سرمایه این شرکت به 250 میلیارد تومان را 
تصویب کردند. در جریان برگزاری مجمع فوق العاده شــرکت بیمه سامان در 25 دی 
ماه، گزارش هیات مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص افزایش سرمایه 
قرائت و مقرر شــد طی دو مرحله افزایش سرمایه به 250 میلیارد تومان انجام پذیرد.  
ســرمایه شرکت در مرحله اول 05/25 میلیارد تومان و در مرحله دوم95/74  میلیارد 
تومان ظرف دو سال آینده افزایش خواهد یافت. این افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، 
سود انباشته، مطالبات نقدی حال شده و اندوخته سرمایه ای محقق شده است. ارتقای 
رتبه توانگری، افزایش ســطح و محدوده حضور در هر یک از زمینه های بیمه گری، 
افزایش میزان قبول ریسک و یا نگهداری و واگذاری ریسک، افزایش حجم فعالیت در 
سایر زمینه ها غیر از بیمه گری مانند فعالیت های سرمایه گذاری و نیز گسترش شبکه 
فروش و تعدد شعب شرکت بیمه از جمله مزایای افزایش سرمایه شرکت های بیمه است.
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شرکت بیسکویت گرجی )سهامی عام( به عنوان شرکت پیشرو 
در تولید انواع بیسکویت ،شیرینی ، شکالت و انواع کیک و یکی 
از قدیمی ترین شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران، 
همواره به تداوم فعالیت، توســعه و بهبود تولید اهمیت داده 
اســت. این مهم در سوابق شرکت و به طور اخص در مراحل 
پیشــین افزایش ســرمایه به خوبی قابل مالحظه می باشد.

افزایش سرمایه پیشــنهادی جهت باال بردن ظرفیت تولید 
بــوده که باتوجه به تبلیغات گســترده رادیویی و تلویزیونی 
باعث کســب ســهم عمده بــازار در صنعت بیســکویت و 
شــیرینی جات برای بیســکویت گرجی خواهــد گردید.

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت بیسکویت 
گرجي )ســهامی عــام( مــورخ 1398/10/17 در محل خ 
ایرانشــهر شمالي تشکیل گردید. در این مجمع که با حضور 
65/55 درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات 
مدیــره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس 
و بازرس قانونی برگزار شــد، ریاســت مجمع برعهده آقای 
مرتضي میــر کریمي نمیني بود کــه جنابان محمد فاضل 
عابدینــي و اصغر ســلیمي درمقام نظــار اول و دوم و آقای 
بابــک چراغي به عنوان دبیر مجمع انتخاب شــدند. پس از 
قرائت گزارش توجیهی مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط 
مدیریت مجموعه و اســتماع گزار ش حســابرس و بازرس 
قانونی،صاحبان سهام حاضر در مجمع با اکثریت آرا افزایش 
ســرمایه 22 درصد از محل مطالبات و آورده نقدی موافقت 
نموده و به اصالح بند مربوطه در اساسنامه رای مثبت دادند.   
استفاده از نیروی انسانی متعهد و با تجربه، استفاده از بهترین 
تکنولوژیهای روز دنیا و استفاده از بهترین مواد اولیه و ملزومات 
تولید و بســته بندی باعث شــده بیسکویت گرجی با تولید 
محصوالتی با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت داشته و 
با افزایش پیوســته تولید و خلق محصوالت نوین در کشور و 
منطقه سهمی درخور از آن خود کرده و در بازارهای جهانی 
اســم و رســمی برای خود پیدا کند. در این میان با دکترین 
مدیران بازارشــناس و با تجربه که هر کدام در درایت و تدبیر 
برندی در صنعت غذایی می باشــند شرکت در جهت انجام 
هرچه بهتر ماموریت خود، موفق به اخذ سیستم های مدیریت 
کیفیت ایمنی و بهداشت مواد غذایی و حالل جهانی گردیده 
است و توانســته هر روز موفق تر از دیروز طرح های توسعه 
ای خود را پیش برد. افزایش ســرمایه شرکت نیز در جهت 
استمرار روند صعودی و افزایش ســودآوری و ارزش آفرینی 
مجموعه بوده که با اجرایی شــدن آن شاهد، اعتالی جایگاه 
برند گرجی و سودآفرینی شیرین برای ذینفعان خواهیم بود. 
غگرجی عالوه بر داخل در خارج نیز مشــتریانی وفادار دارد و 
محصوالت گرجی، سال هاست به کشورهای همسایه مانند 
عراق و افغانســتان، کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای 
میانه صادر می شــوند. همچنین برخی از محصوالت نیز به 
کشــورهای اروپایی و اســترالیا صادر می شوند . بطوری که 
در حــال حاضر 25 درصد از محصــوالت گرجی صادر می 
شــوند و مطمئنا  محصوالت جدید تولیــدی مجموعه نیز 
جزء محصوالت صادراتی خواهنــد بود و این یعنی ارز آوری 
برای کشــورمان در ســخت ترین روزهای جنگ اقتصادی .

 شــایان ذکر است پس از آخرین افزایش سرمایه شرکت در 
اســفندماه گذشته توانست با توســعه و ایجاد خط تولیدی 
به افزایش ظرفیت تولیدی ســاالنه 2600 تن دســت یابد

همچنین با جلوگیری از خروج نقدینگی ناشــی از افزایش 
سرمایه از محل ســود انباشته شــرکت توانست نقدینگی 

مــورد نیاز خود را در ســال ســخت اقتصــادی با کمترین 
فشــار تامین نماید.  در مجموع، با توجه به روند ســال های 
گذشــته، انتظار مــی رود »غگرجی« در ســال 98 نیز یک 
گام باالتــر بایســتد و رقم های جدید ســود را تجربه کند.
گــزارش بازرس قانونــي درباره گــزارش توجیهی 
هیات مدیره درخصوص افزایش ســرمایه به مجمع 
عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت بیسكویت 
گرجی)ســهامي عام(در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 
161 اصلحیه قانــون تجارت مصوب ســال 1347

1- گزارش توجیهی مورخ 15 مرداد ماه 1398 هیات مدیره 
شرکت بیســکویت گرجی )سهامي عام( درخصوص افزایش 
ســرمایه آن شرکت از مبلغ 245 میلیارد ریال به مبلغ 545 
میلیارد ریال )خالص افزایش ســرمایه 300 میلیارد ریال( از 
محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران، مشتمل 
بر صورت های ســود و زیان فرضی، صــورت جریان وجوه 
نقد فرضی که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی 
»رســیدگی  به اطالعــات مالی آتی« مورد رســیدگی این 
موسسه قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور 
و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شــرکت اســت.

2- گــزارش مزبور در اجراي تبصره 2 مــاده 161اصالحیه 
قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش ســرمایه شــرکت از 
محل آورده نقدی و مطالبات ســهامداران به منظور توسعه 
و احداث خطوط تولیــدی و افزایش ظرفیت تولید و تامین 
ســرمایه درگردش تهیه شده اســت. این گزارش توجیهی 
بر اســاس مفروضات مشــتمل بر مفروضــات 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 شــود که این گزارش توجیهی ممکن اســت 
برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.
3- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض 
تحقق افزایش میزان تولید و فروش محصوالت تولیدی با حاشیه 
سود باالتر، تهیه گردیده است. این موسسه به مواردی برخورد 
نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبناي معقول 
براي تهیه گزارش توجیهي فراهم نمي کند. به عالوه، به نظر این 
موسسه گزارش توجیهی یاد شده براساس مفروضات به گونه 
مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
4- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شــده طبق مفروضات 
ذهني توصیف شــده در باال رخ دهــد، نتایج واقعي احتماال 
متفــاوت با پیش بینــي ها خواهد بــود. زیــرا رویدادهاي 
پیــش بیني شــده اغلب بــه گونــه اي مورد انتظــار رخ 
نمي دهــد وتفاوتهاي حاصــل مي تواند با اهمیت باشــد.
5- گزارش توجیهی افزایش ســرمایه پیوســت براســاس 
مفروضات کالن اقتصادی با فرض پیش بینی  رشــد قیمت 
فروش سالیانه، قیمت مواد اولیه و دستمزد و نرخ تورم سالیانه 
براساس ظرفیت قابل دسترس 19/5 هزار تن تولید سالیانه 
پیش بینی گردیده اســت که تحقق مفروضات مزبور منوط 
به احراز کلیه شــرایط ، به شرح گزارش توجیهی می باشد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
شــرکت بیسکویت گرجی )ســهامی عام( به عنوان شرکت 
پیشرو در تولید انواع بیســکویت ،شیرینی ، شکالت و انواع 
کیک و یکی از قدیمی ترین شــرکت های حاضر در بورس 
اوراق بهادار تهران، همواره به تداوم فعالیت، توســعه و بهبود 
تولید اهمیت داده اســت. این مهم در ســوابق شرکت و به 
طور اخص در مراحل پیشین افزایش سرمایه به خوبی قابل 

مالحظه می باشد. طی افزایش سرمایه حاضر نیز شرکت در 
نظر دارد با بهبود و نوسازی کلیه خطوط تولیدی و همچنین 
احداث سالن های تولیدی جدید شرکت، ابتدا روند تولید در 
سال های آتی را تثبیت نموده و عالوه بر آن نسبت به اصالح 
ساختار مالی خود از محل انجام افزایش سرمایه، اقدام نماید. 
در صورت عدم اجرای این طرح افزایش ســرمایه، شرکت در 
بخش تولید و همچنین تاسیسات جانبی در آینده نه چندان 
دور دچار مشکالت عدیده خواهد شد. این مشکالت حتی در 
حد توقف تولید در مهمترین محصول تولیدی شرکت، یعنی 
محصوالت پذیرایی، قابل تّسری می باشد. لذا شرایط موجود 
اجرای طرح افزایش سرمایه را ناگزیر می نماید.  گزارش حاضر 
اجرای افزایش سرمایه را طی یک مرحله در شش ماهه دوم 
ســال 1398 و به مبلغ 55/000 میلیــون ریال )و کل طرح 
توسعه را به مبلغ 300/000 میلیون ریال ( را ارائه می نماید. 
این گزارش با بررســی دو فرض انجــام و عدم انجام افزایش 
سرمایه به خوبی نشان دهنده وضعیت کامال متفاوت شرکت 
در سال های پیش رو می باشد. در حالت عدم انجام افزایش 
ســرمایه با توجه به از دست دادن سهم عمده بازار فروش به 
دلیل کسری ظرفیت تولید در سال های پیش بینی شده عالوه 
بر تاثیر منفی بر وضعیت سرمایه در گردش شرکت سود ناشی 
از فروش طرح را ازدســت می دهد.  انجام افزایش سرمایه با 
هدف رفع موانع تولید و همچنین بهبود کیفیت محصوالت 
تولیدی صورت می گیرد. البته متعاقب افزایش سرمایه هزینه 
استهالک در سال های آتی افزایش قابل توجه خواهد یافت و 
همچنین هزینه های ثابت باتوجه به افزایش ظرفیت کاهش 
خواهد یافت که برآیند این تغییرات کاهش اندکی در حاشیه 
سود خالص و ناخالص شرکت را به دنبال خواهد داشت. اما با 
توجه به شرایط فعلی بازار حفظ جایگاه و افزایش سهم بازار 
در درجه باالتری از اهمیت قرار دارد. یکی از مشکالت فعلی 
شرکت عدم امکان تولید بیشــتر در صورت گسترش بازار و 
کســب قراردادهای فروش جدید اســت. لذا احداث خطوط 
تولیدی عمال ترســیم کننده مسیر حرکت آتی شرکت نیز 
خواهد بود. مدیریت شــرکت در نظــر دارد تا با فضای ایجاد 
شده در اقتصاد کشــور، حداکثر بهره را جهت ورود ماشین 
االت پیشرفته تولیدی از یک سو و ورود به بازارهای خارجی 
از سوی دیگر،بهره ببرد.  بدیهی است بهبود شرایط نقدینگی و 
اجرای برنامه های تولیدی جدید توسط شرکت با بهره گیری 
از منابع داخلی بر هر منبع دیگر تامین مالی ارجحیت دارد. 
شرکت به دو دلیل عمده قصد استفاده گسترده از منابع بدهی 
را برای اجرای برنامه های آتی خود ندارد. اول اینکه با توجه به 
وضعیت فعلی بازار پولی کشور و نرخ های باالی تامین مالی 
از طریق شــبکه بانکی، شرکت هیچ صرفه ای در استفاده از 
خطوط اعتباری و دریافت تســهیالت در این حجم را برای 
خود متصور نمی باشــد. از سوی دیگر با فرض اینکه شرکت 
کل مبالــغ مورد نیاز جهت اجرای اقدامــات آتی را از منابع 
بدهی تامین کند، این شــیوه تامین مالی با اثرگذاری منفی 
برروی نســبت های جاری و آنی و باال بردن اهرم مالی، می 
تواند مخاطراتی را برای فعالیت شرکت ایجاد کند. همچنین 
استفاده از تسهیالت به عنوان منبع اصلی تامین مالی با ایجاد 
یک جریان خروجی نقدینگی )فارغ از ایجاد سپر مالیاتی، با 
دید تحلیلی(، حاشیه سود شرکت را نیزکاهش می دهد. در 
شــرکت های تولیدی نقدینگی را می توان به عنوان شریان 
حیاتی فعالیت شرکت برشــمرد که این خود نیاز به داشتن 
اســتراتژی صحیح و با ثبات را در این زمینه طلب می کند.

محبوب و دوست داشتنی
مجمع رگفت

ازفایش رسماهی غگرجی مصوب 
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مدیــر روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل شــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیــج 
فــارس، از دســتور ویــژه مدیرعامــل ایــن هلدینــگ بــرای  جمــع آوری و ارســال 
کمــک شــرکت های تابعــه بــه مــردم ســیل زده سیســتان و بلوچســتان خبــر داد. 

جــواد گلی گفت: از  محل بودجه های مســئولیت های اجتماعی شــرکت های پتروشــیمی 
اقدام به ارســال نیازهای ضروری به مناطق ســیل زده در اســتان  سیســتان و بلوچستان 
شــامل آب آشــامیدنی، مــواد غذایــی قابل حمل، پتــو و وســایل بهداشــتی؛درمانی و 
همچنیــن تامیــن کمک های نقــدی  مورد نیاز ســازمان های امدادرســان خواهنــد کرد. 

وی تصریح کرد: این کمک ها در دو منطقه عسلویه و ماهشهر همچون کمک به مناطق سیل زده 
خوســتان توسط شرکت های  عملیات غیرصنعتی تجمیع، ســازماندهی و ارسال خواهد شد. 

مشــاور امور مســئولیت  اجتماعــی هلدینگ خلیج فارس خاطر نشــان کرد:همــواره و در 
تمامــی حــوادث احتمالــی در کنار مردم آســیب دیده هســتیم و مســئولیت اجتماعی 
را نــه بــه عنــوان وظیفــه ســازمانی بلکــه وظیفه اخالقــی و انســانی خــود می دانیم.

در همایش معرفی شــرکت های برتر ایران )IMI-100( شش رتبه برتر به شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس اختصاص یافت.
بر اســاس رده بندی انجام شده در بین شرکت های برتر کشور که از سوی ســازمان مدیریت صنعتی انجام شده است و در همایش 
IMI-100 روز گذشــته اعلم شد، شرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس رتبه اول بین 500 شــرکت بزرگ کشور را کسب کرد.
همچنین این شــرکت رتبه اول از نظر شــاخص باالتریــن ارزش افزوده، رتبه اول از نظر شــاخص فروش، رتبه اول بیشــترین 
ســودآوری، رتبــه دوم باالترین ارزش بازار و رتبه ششــم بیشــترین دارایــی را از آن خود کــرد و مورد تقدیــر قرار گرفت.

هلدینگ خلیج افرس

 رتبه اول 500 رشکت

 زبرگ کشور

100-IMI رد همایش

جواد گلی خبر داد: 
بسیج هلدینگ خلیج فارس و شرکت های تابعه برای
کمک رسانی به سیل زدگان سیستان و بلوچستان
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بیمه دی در بیســت و دومین همایش شــرکت های برتر ایران، در رده بندی گروه موسسات بیمه ای در دو زمینه »شاخص فروش« و »بهره وری کل عوامل« رتبه 
نخست را از آن خود کرد و در صدر شرکت های بیمه ای کشور قرار گرفت.

بیســت و دومین دوره همایش شــرکت های برتر ایران، امروز به همت ســازمان مدیریت صنعتی در مرکز همایش های بین المللی صدا و ســیما برگزار شــد که 
بیمه دی توانســت در ارزیابی هیئت داوران و براســاس نتایج به دســت آمده، از میان 500 شــرکت حاضر در این همایش، دو عنوان نخســت در دو شاخص این 
همایش را از آن خود کند و در رده بندی 100 شــرکت براســاس شــاخص فروش و درآمد، در جایگاه 37 ام و باالتر از ســایر شــرکت های بیمه ای قرار بگیرد.

هیئت داوران این همایش با اهدای لوح و تندیس از محمدرضا کشــاورز مدیرعامل شــرکت بیمه دی به پاس تالش های مجموعه بیمه دی تقدیر کرد. این همایش 
هر ســاله با حضور مقامات ارشــد کشور، سیاســت گذاران اقتصادی و صنعتی، مدیران شــرکت های برتر و بزرگ کشور، کارشناســان و صاحب نظران اقتصادی، 
خبرنگاران صنعت و اصحاب رســانه برگزار می شــود و از شــرکت های پیشــرو )انتخاب شــده بر اساس روند رشد طی چهار ســال اخیر(، تقدیر به عمل می آید.

رتبــه  بــا کســب  توانســت  بیمــه دی  شــرکت 
برتــر در حــوزه مســئولیت اجتماعــی، شایســته 
دریافــت جایزه مســئولیت اجتماعی شــانزدهمین 
کنفرانس بیــن المللــی روابط عمومی ایران شــود.

شــانزدهمین کنفرانــس بین المللــی روابط عمومی 
ایــران بــا رویکــرد »ایــده پــردازی« و »تجربــه 
محــوری«، امــروز بــا حضــور اســاتید و فعــاالن 
حــوزه روابــط عمومــی در مرکــز همایــش های 

ســازمان مدیریــت صنعتــی برگــزار شــد کــه طــی آن ســرفصل هایــی ماننــد؛ مدیریــت یکپارچــه روابط عمومــی جدیــد، برنامــه ریــزی و مدیریت 
کمپیــن هــای روابــط عمومــی و کاربردهــای تکنیــک تحلیــل رفتــاری در حــوزه ارتباطــات و روابــط عمومــی مورد بحــث و بررســی قــرار گرفتند.
شــایان ذکر اســت در بخش رقابتی کنفرانس که با حضور روابط عمومی های دستگاه های دولتی و شرکت های خصوصی از سراسر کشور برگزار شد، هیئت داوران 
با توجه به عملکرد روابط عمومی بیمه دی این شــرکت را به پاس فعالیت های خود در حوزه مســئولیت اجتماعی شایســته دریافت تندیس و لوح تقدیر دانســت. 

با کسب دو عنوان نخست در میان ١00 شرکت برتر ایرانی

تندیس ویژه شانزدهمین 
کنفرانس روابط عمومی

 به روابط عمومی
بیمه دی رسید

بیمــه دی
 در صــدر 
موسسات بیمه ای

روزی و مناسبت و همایشی نیست که بمناسبت تجلیل از برگزیدگان و برترین های بازار سرمایه و بیمه و روابط عمومی برگزار شود و ما نقش خوش حضور 
مدیران خادم و جهادگر بیمه دی را بر سكوی افتخار نبینیم. کسب این موفقیت های متعدد جز در سایه حضور مدیران متعهد و متخصص در این بیمه 
خوشنام میسر نبود که با درایت دکتر کشاورز و و چیدمان هنرمندانه مدیریتی وی این مهم حاصل گردید. از طرف تحریریه گروه رسانه ای اقتصاد و بیمه 
کسب این موفقیت های پی در پی بیمه دی را به عنوان پیشرو و موفق ترین بیمه خصوصی کشور در سال 97 و 98 تبریك عرض میكنیم.دست مریزاد.
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