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مهندس عباس هاشم زاده
انتصاب شایسته تان در مقام معاونت مالی اقتصادی بیمه سینا که نشان از  تدبیر مدیریت ارشد و 

تخصص  و شفافیت کاری جنابعالی می باشد را تبریك و تهنیت عرض می نمایم.
 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بیمه

رسم است كه در شرح عکس روی جلد سبقه ، رزومه و تحصیالت مدیر را به خطوط اول می نوشتیم ولی این 
بار طرحی نو می طلبد چرا كه این مدیر از جنس دیگر است. روزی در مجلس از مبارز ، چریک ، آزادیخواه، 
دكتر شهید چمران در كنارم پرسیدند برای پست مدیریت تعهد مهم تر است یا تخصص -آن روزها این 
بحث بین چپ ها و انقالبی ها بسیار بود- دكتر در مقام پاسخ در آمد و گفت هیچ متعهدی مدیریت جایی 
كه تخصص آن را ندارد نمی پذیرد. هرگاه دكتر فخرالدینی  را می بینم این جمله ی هم رزم شهیدم به عینه 
در برابر دیدگانم رژه می رود و چه خوب بود اگر به تعداد انگشتان دست از این مدیران متخصص و متعهد 
می داشتیم.مدیری متعهد، متخصص و دلسوز كه می داند برای رسیدن به قله و فتح آن پله پله ، گام به گام 
با صالبت و با برنامه باید گام برداشت و رو به جلو حركت كرد. دكتر محمد رضا فخرالدینی از جمله مدیرانی 
است كه نشان داده بِرند مدیریت بودن یعنی چه. مردی كه برای رسیدن به كمال و موفقیت پله پله، با صبر و 
حوصله برنامه ریزی می كند و به اجرایش اصرار و استمرار می بخشد. مدیری بی ادعا كه نشان داد چه سکاندار 
در صنعت لطیف آرایشی بهداشتی باشد و چه در صنعت زمخت كانی )مدیرعامل اسبق شركت توسعه صنایع 
بهشهر ، مدیرعامل شركت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان( ، چه در شركت های بزرگ سرمایه گذاری 
و چه در هلدینگ ها دوست و دشمن برای هنر و تدبیر مدیریت او تمام قد ایستاده و دو دست بر هم زده و به 
احترام كاله بر می دارند. مرتضی داداش مدیریست جهادی كه در سالهای اقتصاد مقاومتی نشان داد شاگرد 
اول بودن در صنعت با مدیرانی الیق میسر است. ایده های نو و خالقانه وی در كنار صرف كردن چندین 
باره فعل خواستن همراه با كوشش و تالش از وی مدیری ساخته است كاردان و كاربلد كه خدایش قوت.

دكتر محمد رضا فخرالدینی ازجمله مدیران صرف كننده ی فعل خواستن است كه در فصل توانستن، به بركت 
وجودش ،علم و عمل او توانسته برای مردم پاک ایران زمین  و صنعت مواد غذایی ارزش آفرینی را ارمغان 
بیاورد. دكتر فخرالدینی به شهادت رزومه سرشار از شایستگي و بایستگیش در یکی از معتبرترین شركت های 
مواد غذایی و تولید بیسکوییت و ویفر و ..... توانسته با تدبیرش فراتر از پیش بینی ها عمل كرده و مجموعه ی 
تحت مدیریتش را به سوی سودآفرینی و تعالی سازمانی بیش از پیش رهنمون سازد. دست خیر و نفس گرم 
او نیز برای اهل دل و عموم و خواص هم دایم زبانزد بوده كه این خصلت مردان نیکوی روزگار است. این مدیر 
برنامه محور و با دیسیپلین كه به رمز و رموز اقتصاد و بازار سرمایه بیش از هرچیز آشنا بوده و فراز و فرودها را 
در صنعت مواد غذایی خوب میشناسد توانسته با درایت و هنر خود در سکانداری فوالد موفق و ممتاز عمل 
كند . مخلص كالم آنکه تبیین، تدوین، اجرا و پیاده سازی طرح های ارزشمند و ایده های ناب این مدیر خوش 

نام و تیم مدیریتیش كه متعهد و متخصص توانسته اند در كنار تامین بازار داخلی با نگاهی ژرف به بازارهای 
صادراتی در كشور های همسایه و هدف نام نامی ایران و قسم رسم دار مادر و برند خوش آوازه ویتانا را بیش از 
پیش متجلی و متبلور سازند و جزو در دانه هایی هستند كه باید بر چشم و سر نهاده دست مریزاد و خدا قوت 
كه شما مدیران صف شکن  چاره ی كار امروز ایران مایید . مدیرانی كارآفرین و اشتغال زا كه در كنار رونق 
تولید در داخل با ارزآوری از بازارهای خارجی توانسته اند چرخ اقتصاد این كشور را در این روزهای سخت 
جنگ اقتصادی یاری رسان باشند. مدیرانی اینچنین پاكدست كه با شفافیت هر آنچه در چنته ی كاری هست 
برای سهامدارانش و مخاطبینش عرضه میدارد دردانه هایی هستند كه باید بیش از بیش ارج و قدرشان نهیم. 
حضور سکانداری قابل چون دكتر فخرالدینی كه با بیش از ربع قرن حضور اثرگذار مدیریتی در صنعت مواد 
غذایی به خوبی با زیر و خم این صنعت و ظرافت هایش آشنا می باشد وشناخت نابی كه از فراز و فرودهای 
این صنعت  دارد بالشک یکی از نقاط پررنگ قوت و مزیتی شركت ویتانا و محصوالت خوشمزه و دلپذیر 
و منتخب ذائقه ایران و ایرانی در طی دهه های گذشــته      می باشــد . داشته  در سوق به سمت تعالی 
سازمانی  بانی آن گردیده تا ما شاهد باشیم  كه صنایع بیسکویت و مواد غذایی و شیرینی و .... بطورخاص 
شركت ویتانا  و به طور عام تر نام پرآوازه بیسکوییت مادر كه عمری بیش ز نیم قرن داشته و در ذهن و خاطر 
و یاد  پارسی زبانان فالت ایران پرچم دار محبت و دوست داشتن و سالمت گردد دوباره در آسمان تابناک 
و پر ستاره مهد تمدن صلح دوست و بشر دوستانه ایران دوست داشتنی مان این نام پر آوازه ویتانا و شركت 
خوش نامش  حاصل گشته و می گردد و   پر تاللو و درخشان تر نگاه ها و چشم ها را به سوی خود بکشد.
با تبیین ،تعیین ، ترســیم و اجرای برنامه های مدون مدیریتی در دل شــركت توانست نقش خوش یک 
مدیر جهادی در رونق تولید را در ســال های سخت تحریم و ایام دشوار جنگ اقتصادی متبلور سازد كه 
به واقــع از مدیران صف و جهادی جــز این انتظار نرفته و نمی رود. در مجموعه ای خوش نام كه در صنعت 
نه آن را یک اســم یا برند كه یک مکتب و رســم می دانند .بقول معروف ویتانا و مهر مادریش در نگاه به 
ســالمت  و صحت ایرانی آباد و آزاد دانشگاهی اســت كه در دل این دانشگاه، وزیران و سهامداران بزرگی 
در داخل و خارج كشــور رشــد كرده اند ، پس باید همگی ســعی كنیم تا از این پتانسیل استفاده كنیم.  
اســم و رســم ویتانا برند خوش نام یعنی انتخاِب مکتِب همه نســل ها بودن كه این مهم در سایه تدابیر 
ارزنــده مدیرانی خوش فکر و دلســوز چون جناب و دیگر مدیــران پرتالش كنونی مجموعه مینو حاصل 
گشــته  و می گردد . خدا یارتان باد و دســت حمایتگر مردم و مســئولین بدرقه ی راهتان. دست مریزاد

دکتر محمدرضا انواری
انتصاب شایسته جنابعالی به سمت مدیر ارتباطات و امور بین الملل گروه صنعتی ایران خودرو 
که نشان از لیاقت و توانمندی مدیریت محترم می باشد تبریك و تهنیت عرض می نمایم.
 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بیمه

جناب آقای سید محمد حسین استاد
مدیرکل محترم روابط عمومی بانک ایران زمین

خبردرگذشت پدر چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می نشیند، ولی در برابر 
تقدیر حضرت پروردگار چاره ای جز تسلیم و رضا نیست .

از طرف گروه رســانه ای اقتصاد و بیمه خدمت شــما و خانواده ارجمند  این ضایعه جانكاه  را 
تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم علو درجات و برای جنابعالی و خانواده 

گرانقدرتان صبری جمیل مسئلت می نماییم . ما را در غم خود شریك بدانید 
 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بیمه

خوش خبری که بر دل نشست
انتصاب یك رسانه ای موفق در مدیریت روابط عمومی بیمه آرمان
با حکم دكتر كامبیز پیکارجو مدیر عامل فرهیخته بیمه آرمان جناب ایمان 
ایزدی مقدم كه از اهالی خوش ذوق  رسانه و خبرنگاران متعهد و متخصص 

حوزه ی سالمت و بیمه كشور میباشد به عنوان سرپرست روابط عمومی این بیمه خوشنام معرفی 
گردید . برای این دوست گرانمایه مان در سنگر جدید خدمت كه به حق شایسته آن میباشد 
بهترین ها را آرزومندیم .امید كه در دیگر شركت هاي بیمه اي نیز اینگونه انتصاب جوانان بیمه 
شناس باب شود تا شاهد آن باشیم كه صنعت هشتاد و اندي ساله بیمه به جایگاه واقعی رسیده 
و شاهد افزایش ضریب نفوذ بیمه در میهن اسالمی با اتکا به تدابیر این جوانان شایسته باشیم .

پیکر هرکول ایرانی در زادگاهش به خاک سپرده شد
جهان پهلوان سیامند رحمان ملی پوش و قهرمان سنگین 
وزن پارالمپیکی ایران درگذشت. دلیل فوت این شیرمرد 
ایرانی و اسوه اخالق و ادب حمله قلبی عنوان گردیده و مرحوم 
شبانه به خاک سپرده شد .سیامند رحمان متولد 1367 
در اشنویه دارنده 2 مدال طالی پارا المپیک 2012 لندن 
و 2016 ریو، پنج مدال طال و یک نقره مسابقات قهرمانی 
جهان و سه مدال طالی بازی های پارآسیایی 2010 گوانژو، 2014 اینچئون و 2018 جاكارتا بود.
ضمــن تســلیت به عموم هموطنان  مهرورزمان باشــد كه نحســی ســال 98 بــا این همه 
مصیبت دامنگیر كه از ســیل و زلزله تا مشــکالت معیشــتی و اقتصادی از خطای انسانی و 
بیماری های كشــنده تا غم از دســت دادن بزرگ مردان و زنان ایرانی  و هزار داغ نشســته 
ی دیگــر بر دل بوده اســت با آمــدن بهار جان افزا و جوانه زدن ســبز امیــد رخت بربندد.
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ناامیدی دردی است كه درمان ندارد. بقول دوست گرانمایه ام جناب خوانساری 
كه ســالها در كســوت یک تاجر خوش نام و رئیس اتاق بازرگانی از نام آوران 
كارآفرین بوده گوش های آنان كه باید بشنوند كر است و یا گر اینگونه نباشد آنچه 
به جایی از حلقوم كارآفرین و تولیدگر نرسد فریاد است. یعنی در سخت ترین 
روزهای دوران یک ملت كه رونق تولید داخلی قرار بود اصل اول باشد آن چنان 
تولیدگر را در چمبره اداری و ناامیدی از امروز برو فردا بیا می اندازند كه مپرس.

كارآفرینان، سرمایه های انسانی این كشور به حساب می آیند. حاكمیت می توانست 
مســتمرا و طی چندین دهه آنها را به نمادهایی از وطن پرســتی، دین داری و 
انسان دوســتی تبدیل كند و به جامعه بشناســاند ولی افسوس كه نگاه توام با 
سوءظن اجازه نداد چنین اقدام مهم و مشروعی صورت گیرد. نمونه آنکه امروز 
كجای این كشور می توان موزه ای از صنعت، كارآفرینی و اقتصاد پیدا كرد؟ چرا 
در هیچ كتاب درســی نامی از كارآفرینان نیست؟ چرا در هیچ فیلم سینمایی 
كارآفرین حضور ندارد؟ در نهایت مذموم شمردن كارآفرینی طی چندین دهه، 
نشاط اجتماعی را هدف گرفت. امروز مردم حتی اگر ناامید نباشند، نشاط هم 
ندارند و با جامعه ای چندپاره مواجهیم كه صحیح را از غلط تشخیص نمی دهد.
متاسفیم كه اعالم داریم امروز هركجا سرمایه  نمادینی وجود داشته، با بی تدبیری 
و نابخردی از میان رفته یا حداقل به پایین ترین حد تنزل كرده است. نتیجه اینکه 
امروز جامعه نگران، مضطرب و بی اعتماد به اركان سیاست گذار و مدیران كشور 
شده است. قیاس این وضعیت با دهه 60 تا حدودی روشنگر است. تاریخ شهادت 
می دهد كه مردم ایــران در این دهه چطور با دل و جان و در بحبوحه جنگ، 
از مرزها دفاع كردند یا چگونه در دهه 70 به شــوق سازندگی گام های بلندی 
برداشتند و در دهه 80 به انگیزه اصالحات امیدها آفریدند. هر چند در ادامه و پیرو 
آن خروش اصالح طلبی كسانی ناكارآمد كه شعار سودای عدالت در سر داشتند، 
سرخوردگی ملت را رقم زدند. دهه 90 هم دوره آشتی با جهان و احیای تدبیر و 
امید بود كه البته آن هم دستخوش ناامیدی های زیادی شد. اما، اما در همه این 
دوره ها یادمان باشد كه مردم پای نظام و كشور ایستادند و جامعه اقتصادی هم 
قدمی عقب نگذاشت و بلکه جلوتر از نظام و مردم به خدمت مشغول بود و این از 
آن سبب باشد كه جامعه اقتصادی ایران كارآزموده دوران سخت است. این جامعه 
هیچگاه در شــرایط طبیعی رشد نبوده و همواره در نشیب و فراز روزگار پنجه 
نرم كرده است. تاریخ گواهی می دهد، اتاق بازرگانی از دل نارسایی های مدیریتی 
در عهد ناصری متولد و پا به عرصه گذاشــت. عده ای از صاحبان كسب وكار در 
زمانه ای كه قحطی بركشور حاكم بود، پا پیش گذاشتند تا دردها را درمان كنند. 
از سرمایه و مالشان گذشتند تا مسوولیت اجتماعی شان را به سرانجام برسانند. 
قدم های كوچک بخش خصوصی كشور بیش از توان و طاقت دولت ها در نگاه و 
قلب مردم جایی گرفت و آنها را به معتمدان جامعه تبدیل كرد. این چنین است 
كه در طول سالیان دراز یادگارهایی مانند مسجد، مدرسه، بیمارستان و دیگر 
مراكز خدمات  دهی توسط صاحبان كسب وكار و بازاریان در سراسر كشور ایجاد 
شــد و برای جامعه اقتصادی و بخش خصوصی اعتبار و آبرو به ارمغان آفرید.

جوهر وجــودی كارآفرینی، برخوردار از همه عناصر الزم برای تبدیل شــدن 
بــه الگوســت. ذات كارآفرینی یعنی اعتمــاد به نفس، اســتواری، خالقیت، 
برنامه ریــزی، اتکای به خود به جای وابســتگی به غیر و مهم تر از همه امید و 
اعتمــاد به آینده ای درخشــان. كارآفرینان قدیمی كشــور تابحــال در طول 
حیاتشــان، انقالب، جنگ، تحریم و انواع درگیری های سیاســی و اجتماعی 
كه زندگی مردم را فشــل كرده دیده اند، اما هیچ زمانی چرخ كارخانه هایشان 
از حركــت باز نایســتاده و از طول و عرض ســفره كارگرانشــان نکاســتند.

شــوربختانه آنچه امروزه در اقتصاد و جامعه ایرانی قربانی شده، گوهر اعتماد 

عمومی است. جوان ایرانی كه با هزار امید و انگیزه از دانشگاه به شایستگی بیرون 
آمده، نسلی كه تمنای پیشرفت و توسعه دارد، مردمی كه قلبشان برای این آب 
و خاک می تپد و آموخته اند كه باید در همین ســرزمین زیست كنند، چطور 
باید با حسی توام با نگرانی و بی اعتمادی به فکر كسب وكار و فردایشان باشند؟

كارآفرینی یعنی بازگشت نیروهای جوان به كشور و حضور در عرصه سازندگی. هر 
زمان چرخ حركت كارخانه ای بازایستاد باید منتظر سیل مهاجرت بود. هر زمان 
كارآفرینی خانه نشین شد باید در انتظار ویرانی خانواده های بسیار بود. در همین 
حوادث اخیر نخبگان این كشور در آرزوی كار و زندگی مطلوب راهی خارج از 
مرزها بودند كه چنین حادثه تلخی رخ داد. آیا این افراد نمی توانستند كارآفرینان 
ما باشــند؟ اگر ما حرمت كارآفرین را رعایت می كردیم و كارخانه ها پرتوان به 
كارشان ادامه می دادند، این جوانان در ایران می ماندند و می توانستند مهندسان 
و مدیران آنها باشند. كالم روشن اینکه سرمایه انسانی بزرگی به نام كارآفرینی 
مخدوش شده است و حاال اثرات اجتماعی آن را در زیست جاری مردم می بینیم.

جامعه كارآفرینی بارها از حاكمیت خواســته اســت؛ به رانت ارزی پایان دهد، 
در مقابل فســاد ایســتادگی كند، انواع توزیع غیرهدفمند یارانه ها را متوقف 
كند و بســتر رقابت را بسازد. در این موقعیت چرا نباید كارآفرینان را به عنوان 
انســان های كمال گرا، پرشــوق و امید و در عطش ساختن ایرانی آزاد و آباد به 
مردم معرفی كرد؟ كارآفرینان عاشــق این مرز و بوم اند و تمام سرمایه شــان را 
به كارخانه و خط تولید تبدیل می كنند. آنها قلبشان برای این مردم می تپد و 
زیر فشار تحریم و كمبود، همچنان سبد مصرف مردم را متنوع نگاه می دارند. 
چرا دولت ها صدای این منادیان ســالمت و امید را نمی شنوند و چرا گوش ها 
بسته شده اســت؟ جوانان پر از شوق پیشرفت، عطش اعتماد به نفس دارند و 
چه كســانی را می شناسید كه بیش از كارآفرینان نماد اعتماد به نفس باشند.

امروز رسالت تک تک كارآفرینان این اســت كه از ابزارهای فرهنگی، هنری و 
اقتصادی برای توسعه مفهوم كارآفرینی استفاده كنند. انزواطلبی راهکار امروز 
نیســت. اگر دل ها برای آینده ایران می تپد كه قطعا چنین اســت در معرفی 
اسطوره های كارآفرینی استنکاف نکنید. اگر پیش از این كارآفرینان سعی می كردند 
به دور از هیاهوی جامعه و در خلوتشان كار كنند، امروز باید به صحنه بیایند و 
اجازه دهند جامعه با آنها آشنا شود. درهای كارخانه ها را به روی مستندسازان باز 
كنید، اجازه دهید زندگی تان كتاب شود، فرصت دهید نسل جوان در جلسات و 
همایش ها، پای صحبت های شما بنشینند و تجربیات جدیدی بیاموزند. بیایید 
همه با هم از كارآفرینان نماد بسازیم نه برای اینکه تنها اقتصاد توسعه پیدا كند، 
بلکه برای بازگشت نشاط به كشور، بازگشت امید به مردم و ساختن دوباره این 
سرزمین. آنچه امروز در پیشگاه شما قرار می گیرد، تالشی اندک از سوی ماست 
و شما كارآفرینان می توانید این مسیر را با نهایت قدرت و انگیزه به پیش ببرید.
بهبود شرایط زندگی و وضعیت كشور مستلزم این است كه خردورزی و دانش 
اداره كشــور را در ســطوح مختلف ارتقا دهیم. بدون خردورزی كه دستاورد 
انسان های برجســته در دنیا است و بدون بومی سازی این دستاورد نمی توانیم 
با ســعی و خطا و با داشته های كم شرایط كشور را بهبود ببخشیم. وی افزود: 
من هم با همین هدف بود كه به ایران برگشتم و تالش كردم با كمک همکارانم 
برنامه هایی را پایه ریزی كنیم كه براساس آن جوان هایی را جذب كنیم كه سطح 
خرد و دانش را در كشور ارتقا دهند. البته این راه طوالنی است، اینکه استعدادهای 
خوب كشــورمان را به جای پزشکی و مهندســی به سمت رشته های مهم تر 
ســوق دهیم. این كار به تالشی چندساله نیاز دارد كه باید آن را پیگیری كرد.

بازیابی گوره  اعتماد عمومی
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برای حصول افتخار ملی 
افزایش سرمایه 57 درصدی هلدینگ خلیج فارس مصوب مجمع گرفت

مجمع عمومی فوق العاده شركت صنایع پتروشیمی خلیج فارس)سهامی عام( مورخ 1398/11/30 
در محل تهران هفت تیر تشکیل گردید. در این مجمع كه با حضور 94/87 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 محمد مهدي رحمتي بود كه جنابان احمد رضا 
اشراقي و سید مهدي راستي درمقام نظار اول و دوم وجناب افشار سركانیان 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 شركت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.

در این مجمع جعفر ربیعی، مدیربرجســته كشوری و ســکاندار هلدینگ پتروشیمی خلیج 
فــارس میزان دارایی و قیمت ســهام مجموعه را معادل 7 میلیارد دالر عنــوان كرد و افزود: 
طی یازده ماه ســال جاری در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته علیرغم كمبود خوراک و 
تحریم هــا میزان تولید افزایش یافته و تا پایان ســال به 103 درصد برنامه خواهیم رســید.

وی ادامه داد: پرونده شركت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس به عنوان پروژه بزرگ پاالیشگاه گازی 
كشور امسال بسته خواهد شد.به گفته این مدیر خوش نام با افتتاح پاالیشگاه گاز بیدبلند، پتروشیمی 
اسالم و لردگان در سال جاری 3/8 میلیارد یورو و 5 هزار و 900 میلیارد تومان پروژه به بهره برداری 
می رسد كه ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی این مجموعه به 6 میلیون تن افزایش می دهد.

نائب رئیس هیات مدیره شــركت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس همچنین از بهره برداری 
طرح های شــیرین ســازی محصول برش ســبک نفتا شــركت پتروشــیمی بوعلی سینا، 
 آمونیــاک هنگام، بخــش دوم پروژه فلرو فاز نخســت یادآوران خلیج فارس در ســال آینده 
خبر داد و گفت: پتروشــیمی هرمز به عنوان  بزرگترین پروژه پتروشــیمی كشــور از جمله 
طرح هــای تعریف شــده هلدینگ خلیــج فارس برای ســال 1402 در عســلویه اســت.

ربیعی در خصوص میزان پیشــرفت طرح های این شركت گفت:درصد پیشرفت پتروشیمی 
هنــگام از 41درصد به 75درصد، پتروشــیمی آپادانا از 26درصد به 41درصد، پتروشــیمی 
لردگان از 75درصد به 91درصد و پتروشــیمی ایالم نیز از 87درصد به 96درصد رسیده است.

سکاندار این مجموعه عظیم و پرافتخار میهن اسالمی در ادامه با اعالم اینکه تولید هلدینگ خلیج 
فارس در 11 ماه سال جاری نسبت به 11 ماه سال گذشته علی رغم كمبود خوراک و مشکالت 
تحریمی افزایش یافته و تا پایان سال جاری به 103 درصد از اهداف پیش بینی شده می رسیم.
افــزود: از افزایــش ســرمایه گذشــته تــا كنــون )از دی مــاه ســال گذشــته( بازدهی 
ســهام شــركت 128 درصــد بــوده و ســهم در ســال جــاری 2/2 برابر شــده اســت.

مدیرعامل هلدینگ پتروشــیمی خلیج فارس در ادامه گزارش جامع خود با تبیین این نکته 
كه در ســال 98 هیچ یک از شــركت های زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس زیانده  نبوده اند 
و هیچ طرحی بدون توجیه اقتصادی در این مجموعه شــروع به فعالیت نکرده است، تصریح 
كرد: ســهام هلدینگ خلیج  فارس از دی ماه ســال گذشته تا كنون به 9 هزار و 150 میلیارد 
تومان افزایش یافته كه نتیجه آن بازدهی ســهام شــركت به 128  درصد بوده است ربیعی با 
اشــاره به تزریق هزار و 160 میلیارد تومان از افزایش ســرمایه خلیج فارس به طرح توسعه ای 
پاالیشگاه بیدبلند، گفت:  پیشرفت فیزیکی بیدبلند كه بزرگترین پروژه پاالیشگاهی كشور است 
به 95.33درصد رســیده است و این پاالیشگاه با  سرمایه گذاری 3.5 میلیارد دالر تا پایان سال 
جاری به بهره برداری می رسد درخصوص افزایش سرمایه پیشنهادی این شركت خاطر نشان 
كرد: میزان پیشنهاد 5850 میلیارد تومان بوده كه مبلغ موافقت شده سازمان بورس بدر این 
باب مبلغ 5200 میلیارد تومان تعیین گردید شایان ذكر است سهام هلدینگ خلیج فارس از 
دی ماه سال گذشته به 9 هزار و 150 میلیارد تومان افزایش یافت كه این خود نشان از سیاست 
های اصولی و راهکارهای مدون مدیریتی این مدیر نمونه برجســته كشور عزیزمان می باشد.

گــزارش بــازرس قانوني درباره گــزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش ســرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت صنایع پتروشیمی خلیج فارس)سهامي عام(
در اجــراي مفــاد تبصــره 2 مــاده 161 اصالحیــه قانون تجــارت مصوب ســال 1347
1- گزارش توجیهی مورخ 5 آذر 1398هیات مدیره شــركت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
)سهامي عام( درخصوص افزایش ســرمایه آن شركت از مبلغ 91/500 میلیارد ریال به مبلغ 
150/000 میلیارد ریال مشتمل بر اطالعات مالی فرضی كه پیوست می باشد، طبق استاندارد 
حسابرسی »رســیدگی  به اطالعات مالی آتی« مورد رسیدگی این سازمان قرار گرفته است. 
مســئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شركت است.

2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصالحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش 
ســرمایه شركت از محل سود انباشته به مبلغ 58/500 میلیارد ریال به منظور جبران مخارج 
ســرمایه گذاری انجام شده مربوط به تحصیل ســرمایه گذاری های جدید و جبران مخارج 
مشــاركت در افزایش سرمایه شركتهای سرمایه پذیر و همچنین بخشــی از مخارج صورت 

گرفته بابت بازپرداخت بدهی ها تهیه شــده است. این گزارش توجیهی بر اساس مفروضاتی 
مشــتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شــده است كه 
انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده كنندگان توجه داده می شود كه 
این گزارش توجیهی ممکن است برای هدفهایی جزهدف توصیف شده در باال مناسب نباشد. 
3- براســاس رســیدگي به شــواهد پشــتوانه مفروضات ، این ســازمان به مواردی برخورد 
نکرده اســت كه متقاعد شــود مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي تهیه گزارش توجیهي 
فراهــم نمي كنــد. به عالوه، بــه نظر این ســازمان، گزارش توجیهی یاد شــده براســاس 
مفروضات به گونه ای مناســب تهیه و طبق اســتانداردهای حســابداری ارائه شــده است.
4- مبلــغ 19/669 میلیــارد ریــال از مصــارف طرح افزایش ســرمایه مربــوط به جبران 
مخارج ســرمایه گذاری انجام شــده در شــركتهای پتروشــیمی هنگام، بروجن، دهدشت، 
دماونــد و گچســاران می باشــد كــه به دلیــل محدودیــت در تامین مالی طبــق برنامه 
زمانبنــدی نمی باشــد. لذا تحقق پیــش بینی های صــورت گرفته جهت اجــرای پروژه 
هــای مذكور و ســودآوری آنها مســتلزم رفع موانــع و تکمیل به موقع طرح ها می باشــد.
از  افزایــش ســرمایه موضــوع گــزارش حاضــر   ، براســاس گــزارش توجیهــی   -5
محل ســود انباشــته بــوده كــه این امــر منجــر بــه ورود منابع نقــدی نمــی گردد.
6- حتــي اگر رویدادهاي پیش بیني شــده طبق مفروضات ذهني توصیف شــده در باال رخ 
دهــد، نتایج واقعي احتماال متفاوت با پیش بیني ها خواهد بــود. زیرا رویدادهاي پیش بیني 
شــده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس)سهامی عام( از افزایش سرمایه موضوع 

این بیانیه ثبت، به شرح زیر میباشد: 
شــركت صنایع پتروشیمی خلیج فارس )ســهامی عام( در نظر دارد به منظور جبران مخارج 
ســرمایه گذاری های انجام شــده و بخشــی از مخارج صورت گرفته بابت بازپرداخت بدهی 
های خود اقدام به افزایش ســرمایه از محل ســود انباشــته نماید. از آنجــا كه منابع داخلی 
شــركت كه حاصل عدم توزیع كامل سود قابل تخصیص به ســهامداران در سالهای گذشته 
می باشــد، صرف ســرمایه گذاری در ســهام شــركت های فرعی و بازپرداخت بدهی های 
بلندمت شــده اســت. با مبران مخارج سرمایه ای انجام شــده و اصالح ساختار مالی شركت 
در قالــب افزایش ســرمایه، این امر باعث جلوگیری از احتمال تقســیم ســود در مجامع و 
ایجاد ریســک نقدینگی و ســرمایه در گردش در ســال های آتی برای شركت خواهد شد.

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 
افزایش ســرمایه قبلی شــركت از مبلغ 50/000/000 میلیون ریال به مبلــغ 91/500/000 
میلیون ریال و از محل ســود انباشته بوده كه به منظور جبران مخارج سرمایه ای انجام شده 
و مشــاركت در افزایش سرمایه شركت های سرمایه پذیر صورت گرفته است. نتایج حاصل از 
افزایش ســرمایه مزبور كه طــی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1396/07/30 
تصویب شــده و در تاریخ 1397/10/16 نزد مرجع ثبت شــركت ها به ثبت رســیده است.

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن 
بــا توجه بــه برنامــه ارائه شــده، شــركت صنایــع پتروشــیمی خلیج فارس )ســهامی 
عــام( در نظــر دارد ســرمایه خــود را از مبلــغ 000ر500ر91 میلیــون ریــال بــه مبلغ 
000ر000ر150میلیــون ریــال، از محــل ســود انباشــته بــه شــرح زیر افزایــش دهد.
- مبلــغ 000ر500ر58 میلیــون ریــال )معــادل 63/93 درصد( از محل ســود انباشــته.

برنامه های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه 
منابع داخلی شــركت كه حاصل عدم توزیع كامل سود به سهامداران میباشد، صرف سرمایه 
گذاری در سهام شركتهای زیرمجموعه و بازپرداخت بدهیهای بلندمدت شده است. با عنایت 
به لزوم تناسب دوره زمانی سرمایه گذاری ها و سایرمخارج سرمایه ای با زمانبندی منابع تأمین 
مالی آن ها، ضروری اســت رقم سرمایه شركت نیز متناسب با مخارج انجام شده افزایش یابد. 
در صورت عدم انجام افزایش سرمایه، احتمال تقسیم سود شركت در مجامع سال های آتی و 
خروج وجه نقد و ایجاد ریسک نقدینگی وجود خواهد داشت كه در این صورت شركت، نقدینگی 
كافی برای انجام سرمایه گذاری های جدید و تزریق وجه نقد به پروژه ها و طرح های در دست 
اجرا را نخواهد داشت كه این امر می تواند منجر به تأخیر در اجرا و بهره برداری از پروژه های 
در دســت اجرای شركت در راستای اهداف كالن آن گردد، همچنین این موضوع در راستای 
دستیابی به توسعه پایدار صنعت پتروشیمی جهت تحقق چشم انداز ترسیمی كشور برای این 
صنعت نخواهد بود. از ســوی دیگر عدم توان شــركت در انجام سرمایه گذاری های جدید، از 
ظرفیت هلدینگ برای توسعه هر چه بیشتر كاسته و منجر به كاهش سود و درآمد بالقوه آن 
در ســالهای آتی خواهد گردید كه این امر به صرفه و صالح ســهامداران شركت نخواهد بود.
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طعم شیرین یاد جوانی با ذائقه شاد کهنسالی
             نامی و ماندگار با برند خوش نام

بعد از زلزله ســال 1341 بود كه شــال و كاله كردم تا به تهران راهی شوم. در 
شــاه پسند استخدام شدم كه به آن روزها حاج محمود الجوردی در شاه پسند 
با همت و همیت و البته غیرت یک كارآفرین می تازید و با ســه شــیفت كاری 
هم بازار داخلی  را اشــباع می كرد و هم نیم نگاهی به بازارهای خارجی داشت 
تا نام نامی ایران را پرآوازه تر ســازد. برای همچو منــی كه از دهات آمده بودم 
این عطر نوع دوســتی و پرچم افراشتن موطن مادری مستم می كرد و این بود 
كه هنوز آن بوی خوش خواستن پس توانستن ایران آباد و آزاد و متجلی كردن 
در مشــام من هست از بیسکویت ویتانا كه در همجواری شاه پسند بود می آید 
. بله در ایران گهواره جنبان تمدن بشــریت برند بیسکویت مادر متولد شده بود 
و آن روز بیســکویت ویتانا به عرضه در تمام ســطوح فروش نشست و نام مادر 
برندی شــد كه جمعه به مکتب می آورد هر طفل گریزپای را . سالهای بعدتر و 
در دهه هشتاد بود كه جناب شیخ االسالمی دعوتی از من كرد تا در نشستی از 
ویتانا سخن به میان كشیم. آن روز و روزهای بعد هیچگاه لب به خنده نگشودم 

چرا كه این باور را دیگر از دســت داده بودم كه دیگر 
شــیرمرد غیرتمندی نباشد كه كمر خدمت بی منت 
ببندد با شایســتگی و بایستگی تا این نام و برند را در 
نقطه عطف دوباره نشانده و چون ققنوس كمک كند 
بال به سوی آفتاب روشنی بخش بگشاید. بگذریم كه 
این باور داشــت نهادینه می گشت تا آنکه  چند روز 
پیش به مجمع دعوت شدم و این بار بدین باوررسیدم 
كه شاید دم مسیحایی بر كالبد صنعت غذایی قرن ها 
دمیده شــده است این بار هر چه دیدم شوق خدمت 
بود و ذوق حالوت كاری كه دوباره بیســکویت مادر 
قدیمی ترین بیسکویت تولید شده در ایران است كه 
از ســال 1337 توسط شــركت ویتانا تولید می شود 
شــعار این بیسکویت برای سال ها این بود مهر مادر، 
شــیر مادر، بیسکویت....... بیسکویت ویتانا با درایت و 

سیاســت مدیرانی بازار شناس و كاردان و كاربلد برخواسته تا تن و روان قلقلک 
دهد و به میدانی پركشــد كه مپرس . یاد آن فخر و مباهات روزهای جوانی به 
من دســت داد و بدین ســبب به پا بوس دكتر محمدرضــا فخرالدینی مدیری 
بازارشــناس و دانشــمند رفتم تا بی تملق و بی تکلف از تــه دل دعایش كنم 
و خدا قوتش گویم كه شــیرمرد بزرگزاده الحق و النصاف شــیر مادرت حاللت 
باد . به راســتی آنان كه دل در گروی پرچمداری میهن پرافتخار دارندهر چند 
اندک اند ولی چه قدرتمند و اثرگذار می باشــند و در آخرآنکه ویتانا آن بود كه 
كهنسالی را به ذوق و شوق جوانی گذشته برد و شیرینی بر دل و جانش نشاند.
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت ویتانا )سهامی  عام( در تاریخ 
1398/11/26 در محل )برق آلستوم(، سالن آمفي تئاتر نیروگاه طرشت تشکیل شد. 
در ایــن مجمع كه با حضــور 88/93 درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی ، 
اعضــاء هیات مدیــره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بــازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقــای رضا صحرایي 
بــود، كــه جنابان محمد مهــدي صاحبقراني و رضا نــادري  در مقام نظار اول 
و دوم و آقــای مصطفــي صنعتکار به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامــه با قرائــت گزارش هیات مدیــره به مجمع مربوط به اهــم فعالیتهای 
صــورت پذیرفتــه در طی ســال مالــی منتهــی بــه 1398/09/30 و پس از 
اســتماع گــزارش حســابرس و بــازرس قانونی، مجمع نشــینان بــا طنین 
صلــوات خود ضمن  تصویــب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 
129 با تقســیم ســود 550 ریال به ازای هر ســهم به كار خــود پایان دادند.

در این مجمع مهندس محمدرضا فخرالدینی مدیر برجســته و شــناخته شده 
صنعت كشــورمان و مدیرعامل این شــركت خوشــنام اهم فعالیتهاي صورت 

پذیرفته در طول سال مالي مورد گزارش و دستاوردهاي حاصله را به سمع و نظر 
ســهامدارن و ذینفعان حاضر در مجمع رساند.  تقسیم سود 550 ریالی به ازای 
هرسهم نشان از نبوغ و كارستان این تیم كاردان و شركت پیشرو صادركننده و 
حامی ســالمت بوده كه با استقبال فراوان مجمع نشینان روبرو گردید.  بسیاری 
ویتانا را با نان ســوخاری و بیســکویت مادرش می شناســند اما شركت ویتانا 
عالوه بــر دارا بودن تنوع قابل توجهی از محصوالت شــامل ویفر، كوكی و... به 
صورت مســتمر و با آهنگی رو به رشد محصوالت جدید خود را معرفی می كند.

شــركت ها و كارخانجات شهدین گام، شــیرین طعم الرستان و فروش و توزیع 
ویتانا زیرمجموعه این گروه صنعتی میباشــد. مأموریت گروه صنعتی ویتانا ارائه 
طیف متنوعی از محصوالت، با درنظرگرفتن كیفیت و نوآوری موردنظر مشتریان 
اســت. توجه به حسی كه افراد با محصوالت ویتانا تجربه می كنند در كنار حفظ 
كیفیت، به عنوان یکی از اهداف ویتانا در سال های متمادی موردتوجه بوده است.

محمدرضا فخرالدینی مدیرعامل شــركت ویتانا در بخشی دیگر از گزارش جامع 
خود با اعالم اینکه: قبال پخش توزیع از طریق شــعب 
انجام می شــد افزود در دو ســال اخیر بــا اقتباس از 
روش های نوین، از طریق ایجاد شعب هیبریدی روش 
توزیع را تغییر دادیم و به همین دلیل دو شركت فرعی 
خــود را كه فعالیت عملیاتــی ندارند حفظ كردیم  تا 
در راســتای برنامه های مدرن مدیریتی خود بهترین 
بهره را در آینــده از آنها ببریم. به گفته وی از انجایی 
كه شــركت ویتانا ممکن است در آینده نیازمند آن ها 
باشــد، قصد منحل كردن این دو شــركت را نداریم.

وی همچنین افزود: پروژه كاســپین در زمان مناسبی 
شروع شد و با ارز ارزان تامین مالی شد و در زمان مقرر 

به بهره برداری برسد.
مدیرعامــل مدبر ویتانــا ادامــه داد: تاكنون 6 خط 
بیســکویت در كاسپین در حال فعالیت بوده و خط 7 
نیز با وارد كردن ماشــین آالت وارد فاز اجرایی می شــود و در پایان سال 2020 

راه اندازی میگردد.
وی همچنین توضیح داد: در محصوالت ویفر سطح باالی بازار را هدف گرفته ایم 
و به دلیل وجود رقیب خارجی ویفر، بیش از 2 ماه است كه تغییر در فرموالسیون 

آن در دستور كار قرار گرفته است.
این مدیر خوش فکر افزود: كارخانه ویفر با دو خط تمام اتوماتیک در كاسپین به 

زودی وارد مدار تولید خواهد شد.
دكتر تاج الدینی در بخش پایانی گزارشی خود اظهار امیدواری كرد قبل از سال جاری 
مشکل اسناد زمین كاسپین برطرف شود و تجدید ارزیابی شركت به ثبت برسد.
بنــا بر اعالم این مدیر مدبر همچنین با خرید خط دالتور )كوكی( 5000 تن در 

سال آینده به ظرفیت شركت افزوده خواهد شد.
شــایان ذكر اســت برند ویتانا و معروفترین محصول آن یعنی بیســکویت مادر 
قدیمی ترین بیسکویت تولیدشده در ایران است كه از سال 1337 توسط شركت 
ویتانا تولید می شــود. بر روی بســته های این بیســکویت تصویر یک مادر به 
 همراه نوزاد خود دیده می شــود. شــعار این بیســکویت برای سال ها این بود:

مهر مادر، شیر مادر، بیسكویت مادر
»گزارش منتشر شــده از شرکت ویتانا-تولید کننده بیسكویت مادر«. 
بنابــر تبلیغــات كارخانه در ســال هــای نخســتین تولید »بیســکویت مادر 
یــک مکمــل كامل غذایــی بود كه پیشــنهاد می شــد همه  افــراد مصرف 
كننــد. حتی بســیاری پزشــکان كودک بــه مــادران توصیه مــی كردند از 
شــش ماهگی بــه همراه شــیر به نــوزادان خود بیســکویت مــادر بدهند«.
كارخانه ویتانا در سال 1335 توسط برادران تهرانچی در خیابان امیریه در تهران 
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راه اندازی شــد. برادران تهرانچی از آلمان و انگلیس دســتگاه های بیسکویت 
ســازی وارد كردند و تولید مســتمر بیســکویت را در كارخانه این شركت آغاز 
نمودند. این شــركت در ابتدا، یعنی حدود ســال های 1333 به صورت كارگاه 
كوچکی بود كه بعدها بزرگ تر شــد، به مکان فعلی اش انتقال یافت. بر اساس 
اســناد و مدارک سازمان ثبت شــركت ها، ویتانا اولین تولیدكننده  بیسکویت 
و نان صنعتی در ایران اســت. آن ها یک جمله معروف داشــتند: »بیســکویت 
مادر باید به راحتی با دندان شکســته شــود و با آب دهان نرم شــود.« ویتانا 
از ســال 1387 بــا مالکیــت بخــش خصوصی بــه كار خود ادامــه می دهد.

بعد از زلزله ســال 1341 بود كه شــال كاله كردم تا به تهران راهی شــوم. در 
شــاه پسند اســتخدام شــدم و آن روزها حاج محمود الجوردی در شاه پسند 
نی تازید و ســه شیفت كاری هم بازار را اشــباح نم یکرد. برای همچو منی كه 
از دهات آمده بودم بوی انســانی را مســت می كرد و این بود كه هنوز در مشام 
من هســت از بیسکویت ویتانا كه در همجواری شاه پسند بود می آمد . آن روز 
بیســکویت ویتانا به عرضه در تمام ســطوح فروش رفته و نــام مادر برندی كه 
جمله به مکتب می آرد طفل گریزپای را در دهه هشــتاد بود كه جناب شــیخ 
االســالمی دعوتی از من كرد تا نشستی از ویتانا سخن به میان كشیم. آن روز و 
روزهای بعد هیچگاه لب به خنده نگشود. چند روز پیش به مجمع دعوت شدم 
اول بدین باور كه چند تا ســهام را بدان ســو می كشــد ولی چه دیدم و از دل 
خندیدم. بیسکویت ویتانا برخواســته تن و روان بیارائید به میدانی پركشیده و 

یاد جوانی به من دســت داد و به پای بومی كننده رفتم و از ته دل دعایش 
كردم به راســتی آنان كــه دل در كرد بودند دارند كه چه اندک 

اند ولی در ویتانا آن بود یاد جوانی و شــادی كهنســالی.
مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شركت 

ویتانا )سهامی  عام( در تاریخ 1398/11/26 در محل 
)برق آلســتوم(، سالن آمفي تئاتر نیروگاه طرشت 
تشکیل شد. در این مجمع كه با حضور 88/93 
درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء 
هیــات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق 
بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاســت مجمع برعهده آقای رضا صحرایي بود، 

كه جنابان محمــد مهــدي صاحبقراني و رضا 
نــادري در مقام نظــار اول و دوم و آقای مصطفي 

صنعتکار بــه عنوان دبیر مجمــع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به 

اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 
1398/09/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 

مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشمول ماده 129 با تقسیم سود 550 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
-در این مجمع مهندس محمدرضا فخرالدینی مدیر برجســته و شناخته شده 
صنعت كشــورمان و مدیرعامل این شــركت خوشــنام اهم فعالیتهاي صورت 
پذیرفته در طول سال مالي مورد گزارش و دستاوردهاي حاصله را به سمع و نظر 
سهامدارن و ذینفعان حاضر در مجمع رساند .تقسیم سود 1275 ریالی به ازای 
هرسهم نشان از نبوغ و كارستان این تیم كاردان و شركت پیشرو صادركننده و 
حامی ســالمت بوده كه با استقبال فراوان مجمع نشینان روبرو گردید. بسیاری 
ویتانا را با نان سوخاری و بیسکویت مادرش می شناسند اما شركت ویتانا عالوه 
بر دارا بودن تنوع قابل توجهی از محصوالت شــامل ویفر، كوكی و... به صورت 
مســتمر و با آهنگی رو به رشــد محصوالت جدید خود را بــه معرفی می كند.

-شركت ها و كارخانجات شــهدین گام، شیرین طعم الرستان و فروش و توزیع 
ویتانا زیرمجموعه این گروه صنعتی می باشد- مأموریت گروه صنعتی ویتانا ارائه 
طیف متنوعی از محصوالت، با درنظرگرفتن كیفیت و نوآوری موردنظر مشتریان 
است. توجه به حسی كه افراد با محصوالت ویتانا تجربه می كنند در كنار حفظ 
كیفیت، به عنوان یکی از اهداف ویتانا در سال های متمادی موردتوجه بوده است.
نماینده سازمان بورس در مجمع عمومی سالیانه شركت »ویتانا« گفت: شركت 
ویتانا 3 شــركت فرعی دارد كه 2 شــركت غیر فعال است كه یکی از آن ها در 

كشور تاجیکســتان است. این شركت ها یا باید تعیین تکلیف شوند یا گزارشات 
مالی آن ها در كدال منتشر شود.

محمدرضا فخرالدینی مدیرعامل شــركت ویتانا بیان داشت: قبال پخش توزیع از 
طریق شعب انجام می شد. در دو سال اخیر با اقتباس از روش های نوین، از طریق 
ایجاد شعب هیبریدی روش توزیع را تغییر دادیم. به همین دلیل دو شركت فرعی 
فعالیت عملیاتی ندارند و دو سال است كه معلق هستند. از انجایی كه شركت ویتانا 
ممکن است در آینده نیازمند آن ها باشد، قصد منحل كردن این دو شركت را ندارد.
وی افزود: پروژه كاســپین در زمان مناسبی شروع شد و با ارز ارزان تامین مالی 

شد و در زمان مقرر به بهره برداری خواهد رسید.
مدیرعامل ویتانا ادامه داد: 6 خط بیســکویت در كاسپین در حال فعالیت بوده و 
خط 7 در هفته های آتی با وارد كردن ماشین آالت وارد فاز اجرایی می شود و در 

پایان سال 2020 راه اندازی می شود.
وی همچنیــن توضیــح داد: در محصــوالت ویفــر ســطح بــاالی بــازار را 
هــدف گرفتــه ایــم. به دلیــل وجود رقیــب خارجی ویفــر، بیــش از 2 ماه 
اســت كــه تغییــر در فرموالســیون آن در دســتور كار قــرار گرفته اســت.
مدیرعامــل ویتانا گفت: كارخانه ویفر با دو خط تمام اتوماتیک در كاســپین به 

زودی وارد مدار تولید خواهد شد.
وی درخصــوص تعطیل بودن كارخانه تهران گفت: تعطیلی كارخانه تهران را با 

دلیل تقاضای مطلوب محصوالت، یک سال به عقب انداخته ایم.
تاج الدینی ادامه داد: امیدوار هستیم قبل از سال جاری مشکل اسناد زمین 

كاسپین برطرف شود و تجدید ارزیابی به ثبت برسد.
مدیرعامل ویتانــا تاكید كرد: با خرید خط دالتور )كوكی( 
5000 تن در ســال آینده به ظرفیت شــركت افزوده 

خواهد شد.
پیام هیات مدیره

اعضای محترم مجمع عمومی ویتانا
خدا را سپاســگزاریم در ســالی كه گذشــت 
به واسطه حســن اعتماد ســهامداران گرامی 
به هیــات مدیره متخــب و به لحــاظ تالش 
و همکاری دلســوزانه پرســنل شــركت ویتانا 
شــاهد تحقق اهــداف از پیش تعیین شــده و 
مصوب باشــیم و امید اســت عملکرد سال مالی 
فوق كه مرهــون تالش كلیه همکاران این مجموعه 
اســت مورد توجــه و عنایت ســهامداران گرامی واقع 
گردد ضمن تشــکر و قدردانی از حضور تمامی سهامداران 
گرامــی در مجمع، خالصــه ای پیرامون اهداف و اســتراتژیهای 
تعییــن شــده و دســتاوردها و برنامــه هــای شــركت تقدیــم می شــود. 

مرور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت مربوط در سال مورد گزارش
در سال 1398 صنایع مواد غذایی همچون صنایع دیگر با چالش ها و فراز و نشیب 
زیادی روبرو بود، كه می توان به نمونه هایی از متغیرها بشــرح ذیل اشاره نمود:
- افزایش قیمت مواد اولیه و بســته بندی بخصوص آرد و شــکر و روغن نباتی 
و كارتن و جعبه و ســایر ملزومات بسته بندی كه از مواد اصلی تشکیل دهنده 

تولیدات این شركت می باشد.
- ادامه ركود اقتصادی موجود در بازار و كاهش تقاضا و كشش خرید

- رقابتی شدن بازار مصرف
- نوسانات زیاد در نرخ ارز

مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال 1398
این شــركت با وجود مشــکالت فوق دانســته اســت، با تکیه بر عوامل داخلی 
همچون پتانســیل باال، وجــود نیروهــای متخصص در بخش هــای مختلف 
شــركت از جملــه تولید، مالی، اداری، بازرگانی و ســایر بخش هــای دیگر، از 
تمام پتانســیل های موجود اســتفاده نماید و به قســمتی از اهداف رســیده 
و ســال موفقی را با در نظر گرفتن شــاخص های صنعت پشــت سر بگذارد. با 
توجه به آمارهای تولید و فروش ارائه شــده در صفحات بعد مشــخص خواهد 
شــد كه شركت توانســته است در ســال 1398 با سیاســت قیمت گذاری و 
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اعمــال تخفیفات مناســب، ضمن حفظ ســهم خــود از بازار مصــرف داخلی 
نســبت به افزایش مقدار تولید و فروش اقدام نماید وســود مناسبی نیز برسد.

بیان استراتژیهای شركت:
- حفظ و پایداری و افزایش تولید محصول

- حفظ و توسعه سهم بازار و فروش محصوالت و تکریم مشتریان و برنامه ریزی 
هدفمند بازاریابی و پایداری و توسعه صادرات محصول تولیدی

- رشد توسعه و اعتالی منابع انسانی، افزایش سطح دانش و مهارتهای كاركنان ، حفظ و 
ارتقاء سالمت و ایمنی و افزایش انگیزه و بهره وری و مشاركت كاركنان در تصمیم گیری.

- حفظ و افزایش كیفیت محصوالت و كاهش نوســانات كیفی و توجه و رعایت 
الزامات زیست محیطی

- مدیریت و هزینه ها و بهای تمام شده محصوالت و كاهش مصارف انرژی و مواد 
، افزایش بهره وری ماشین آالت و كاهش هزینه های تعمیرات و توقفات تولید، 

بازبینی فرآیند عملیات ، مدیریت هزینه حمل و نقل .
- مطالعــه و برنامــه ریزی هــای الزم جهــت ارتقاء تکنولوژی ماشــین آالت 

و افزایــش تــوان و ظرفیــت تولیــد و اجــرای طرح 
هــای توســعه و تکمیــل ظرفیــت هــای موجــود.

- حفــظ و تــداوم ســودآوری از طریــق بازنگری در 
فرآیندها ، اســتفاده از فرصت های ســودآوری و بهره 
برداری از نقدینگی، جلوگیری از انباشــت مطالبات با 
پیگیریهای مســتمر، شناســایی و جلوگیری از صرف 
مخارج غیرضروری ، تدوین نظام بودجه بندی و كنترل 

و بازبینی مستمر آن.
شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

شــركت در تاریخ 1394/12/25 در بورس اوراق بهادار 
تهران در گروه صنایع غذائی با نماد غویتا درج شــده 

است.
گزارش عملكرد اجتماعی شرکت

الف(زیست محیطی
اســتفاده از پســماند تصفیه شــده جهت آبیاری فضای ســبز داخل شركت
بررسی و ارائه راهکار اصولی جهت كنترل فاضالب خروجی از واحدهای تولیدی
بررسی و اعالم نقاط بحرانی در عملیات بهره برداری و ارائه راهکار مناسب كنترل آن

ب( صرفه جویی در مصرف انرژی: 
ســاماندهی اوضــاع روشــنایی شــركت از طریــق جایگزینــی المپهای كم 
مصرف، كنترل روشــنایی و خاموشــی دســتگاهها در ســاعت عــدم مصرف

جمع آوری اســپیلت ها و كولرهای گازی با توجه به هدفمند شــدن یارانه ها و 
جایگزینی سیستم تهویه مطبوع

جلوگیری انرژی از طریق اســتفاده از دربهای اتوماتیک شیشــه ای در مبادی 
ورودی و خروجــی، اســتفاده از پنجره های دوجــداری و عایق بندی كانالهای 

سیستم سرمایش و گرمایش
ج( اجتماعی

فراهم آوردن شــرایط جهــت بازدید دانش آموزان از خطوط تولید بیســکویت
برگزاری مسابقات در سطح شركت در طول سال 

برگزاری كالسهای مهارتی در تمامی سطوح
آمــوزش بهداشــت عمومــی پرســنل كارگاههــای عمومیکمک هــای عام 
المنفعــه و همــکاری با موسســات خیریه و كمــک به رفــاه عمومی جامعه

اطالعات و طرح های توسعه شرکت
شــركت در طرح توســعه قصــد احداث و بهــره بــرداری از 4 كارخانه عظیم 
تولیــدی را دارد. ایــن كارخانه ها به صــورت كارخانه بیســکویت )ویتانا 1(، 
كارخانــه ویفر )ویتانا 2( ، كارخانه شــکالت )ویتانــا 3(، كارخانه غذای كودک 
)ویتانا 4(، دســته بندی شــده اســت. هر فاز در زمینهایی به مساحت تقریبی 
3 هکتار و مســاحت كل 13 هکتار انجام خواهد شــد. فاز اول توسعه )كارخانه 
بیســکویت( در مرحله بهره بردرای اســت كه محصوالت نوین بیسکویت تارت 
)تارت شــکالتی(، كوكی مینی پذیرایی، بیســکویت مادر با تولید انبوه در حال 

تولیــذد اســت و خطوط جدید به ســرعت در حال نصب و راه اندازی اســت.
برنامه ها و چشم اندازهای وضعیت شرکت برای سال مالی آتی:

1- تالش جهت دستیابی كامل به مصوبات هیات مدیره
2- برنامه ریزی و مطالعه برای تنوع بخشی محصوالت

3- اجــرای فازهــای توســعه و تکمیــل پــروژه در دســت اجــرا مطابق با 
مصوبات شــركت براســاس افزایش تولیــد انواع محصوالت تولیدی شــركت
4- خرید انواع ماشین آالت اتوماتیک جهت تولید محصوالت در كارخانه در دست احداث

5- اجرای افزایش نظام مصوب افزایش كیفیت محصوالت جهت تثبیت و بهبود 
جایگاه در بازار شیرینی و شکالت

6- افزایــش بهــره وری از طریق نصب و راه اندازی ماشــین آالت اتوماتیک و 
افزایش تولید براساس نفر ساعت

7- بهره برداری از بخش مهم دیگری از پروژه های توســعه ای در ویتانا 1 و 2 
واقع در كاسپین قزوین
فعالیت اصلی شرکت

فعالیت اصلی شــركت طبق اساســنامه عبارت است 
از تولیــد و فروش مــواد غذایی آن در سراســر ایران 
و خارج از كشــور و هرگونه امور تولیــدی و مرتبط با 
فعالیــت شــركت و واردات انواع ماشــین آالت و مواد 
اولیه و ابزار و قطعات و تاسیســات و مضافا مشــاركت 
در ســایر شــركتها و كلیــه عملیات مالــی تجاری و 
صنعتی مرتبط و واردات و بســته بنــدی و تولید انواع 
غــذای كودک و فرآورده ای مکمــل مربوط به كودک.

درباره ویتانا
كارخانه ویتانا در ســال 1335 توسط برادران تهرانچی 
در خیابان امیریه تهران تأسیس شد. برادران تهرانچی 
از آلمان و انگلیس دستگاه های بیسکویت سازی وارد و تولید مستمر بیسکویت 
را در كارخانه این شركت آغاز كردند. آن ها در مورد محبوب ترین محصول ویتانا 
یک جمله معروف داشــتند: »بیســکویت مادر باید به راحتی با دندان شکسته 
شود و با آب دهان نرم شود«. بیسکویت مادر قدیمی ترین بیسکویت  تولید شده 
در ایران اســت كه از سال 1337 توسط شــركت ویتانا تولید می شود. ویتانا از 
سال 1387 با مالکیت بخش خصوصی و مدیریت پایدار و به روز، عالوه بر حفظ 
كیفیت همیشگی در راستای توســعه و بهبود مستمر تالش می كند تا خاطره 
خوش بیسکویت مادر را با محصوالت خود برای نسل های آینده نیز تکرار كند.

آشنایی با ویتانا
دوستی دیرینه

بسیاری ویتانا را با نان سوخاری و بیسکویت مادرش می شناسند اما شركت ویتانا 
عالوه بر دارا بودن تنوع قابل توجهی از محصوالت شامل ویفر، كوكی و... به صورت 
مســتمر و با آهنگی رو به رشد محصوالت جدید خود را به بازار معرفی می كند.
شــركت ها و كارخانجــات شــهدین گام، شــیرین طعــم الرســتان و فروش 
و توزیــع ویتانــا زیرمجموعــه این گــروه صنعتی بوده و شــركت های پخش 
البــرز، به پخــش و نمایندگان مجرب شهرســتان ها همکاران ویتانا هســتند.
مأموریــت گروه صنعتی ویتانا ارائه طیف متنوعی از محصوالت، با درنظرگرفتن 

كیفیــت و نوآوری موردنظر مشــتریان اســت. توجه به حســی كه 
افراد بــا محصوالت ویتانا تجربه می كننــد در كنار حفظ 

كیفیت، بــه عنوان یکی از اهداف ویتانا در ســال های 
متمادی موردتوجه بوده اســت. بنابراین شركت و 
كاركنان آن متعهد شــده اند تا تجربه بیسکویت 
مادر و نان ســوخاری را با كلیه محصوالت ویتانا 
برای مشتریان همیشــه وفادار خود كه بخشی از 
خانواده بزرگ ویتانا هســتند زنده كنند. مدیران 
شایسته با عالی ترین درجه تحصیالت و تجربه با 
كمک مشاوران سرشــناس خارجی و داخلی نیز 
در جهت دســتیابی به این مهم تالش می كنند.
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مدیرعامل گروه توسعه صنایع بهشهر خطاب به مدیران صنعت شوینده بهشهر:

به دنبال سودآوری نیستیم
تنها سالمت مردم

هدف تولید مواد ضدعفونی کننده جهت مقابله با ویروس کرونا

جلســه بررسی ظرفیت تولید شــركت های شــوینده برای مقابله با ویروس كرونا با حضور 
مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، معاونین و مدیران عامل شركت های شوینده و پخش گروه 

توسعه صنایع بهشهر برگزار شد.
مدیرعامــل گروه توســعه صنایع بهشــهر خطــاب به مدیران صنعت شــوینده بهشــهر:

به دنبال سودآوری نیستیم تنها سالمت مردم هدف تولید مواد ضدعفونی كننده جهت مقابله 
با »ویروس كرونا« باشد.

به گزارش روابط عمومی گروه توســعه صنایع بهشهر، جلسه »بررسی ظرفیت تولید شركت 
های شوینده برای مقابله با ویروس كرونا« با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، معاونین 
و مدیران عامل شــركت های شــوینده و پخش گروه توســعه صنایع بهشــهر برگزار شد.
مجید محســنی مجــد، مدیرعامل گروه توســعه صنایع بهشــهر اقدامــات و تمهیداتی 
كــه برای تولیــد مواد شــوینده و ضدعفونی كننــده در هلدینگ صنعت شــوینده انجام 
شــده اســت را ارزشــمند دانســت و خاطر نشــان كــرد: امروز وظیفــه داریم تــا با كار 
جهــادی و شــبانه روزی بــاری را از روی دوش كشــورمان برداریــم و این اقــدام برای ما 
كه ســال هــا محصوالتمان مورد توجه و اســتفاده مردم قرار گرفته شــرعا واجب اســت.

محسنی مجد با توجه به ظرفیت تولید روزانه 85 تن مایع ضد عفونی كننده در گروه بهشهر، 

افزود: اكنون ژل ضدعفونی كننده و تا حدودی مواد شوینده كمیاب شده كه علت اصلی آن خرید 
بیش از نیاز مردم و سود جویی برخی محتکران است، اما بنده توقع دارم عالوه بر تامین مواد اولیه، 
تولید سریع كاال و توزیع به موقع آن در سراسر كشور این خالء بر طرف شده و تنها به سالمت 
مردم كه هدف اصلی تولیداتمان است فکر كنیم  و به هیچ عنوان به دنبال سود آوری نباشید.
مدیرعامل گروه توسعه صنایع بهشهر عرضه مستقیم كاال به دست مصرف كننده را راهی برای 
مقابله با گران فروشی دانست و گفت: با هماهنگی هایی كه شركت پاكسان با مدیریت میادین 
میوه و تره بار انجام داده اند از روز شنبه عرضه مستقیم با قیمت مصوب امکان پذیر خواهد بو. 
در این جلسه كه مدیران عامل هدلینگ شوینده، شركت پاكسان، شركت گلتاش، شركت ساینا 
و شركت به پخش نیز حضور داشتند گزارشی از اقداماتی كه تا اكنون برای تولید مواد شوینده و 
ژل های ضد عفونی كننده و توزیع به موقع آنها برای مبارزه با ویروس  كرونا انجام شده است را ارائه 
كردند، و با تاكید بر استفاده كامل و صحیح از امکانات موجود در مجتمع های تولیدی بیان كردند: 
با تمام توان و بصورت شبانه روزی آماده تولید محصوالت ضد عفونی و شوینده متنوع را داریم.
الزم بذكر اســت شــركت های تولید كننده مواد ضدعفونی كننده شــركت توسعه صنایع 
بهشــهر در شــرایط كنونی با تامین به موقع الکل می توانند روزانــه 5 الی 10 تن محلول 
ضدعفونــی كننــده و 80 تن ژل ضدعفونی كننــده در وزن های متفــاوت را تولید كنند.

در ایــام دهــه مبارک فجر و ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی، شــركت تولیدی گلتاش 
میزبــان مدیرعامل گروه توســعه صنایع بهشــهر بــود و از چند طرح مهــم كه به همت 
كاركنــان و مســئوالن این شــركت برنامه ریــزی و راه اندازی شــده بود رونمایی شــد.
به گزارش روابط عمومی گروه توســعه صنایع بهشــهر، مجید محســنی مجد مدیرعامل و 
اعضای هیئت مدیره، معاونین و مدیران ارشــد شركت توسعه صنایع بهشهر روز چهارشنبه 
23 بهمن 1398 با حضور در شــركت گلتاش ضمــن بازدید ازبخش های مختلف كارخانه 
و خطــوط تولیــد، از چند طرح مهــم در حوزه تحقیق و توســعه و تولید رونمایی شــد.

در ایــن بازدید علی ملکی، رئیس هیئــت مدیره و معاون امور 
شركت ها و مجامع، علیرضا فاطمی عضو هیئت مدیره و معاون 
مالی اقتصادی و منابع انسانی و حسین معین زاد معاون برنامه 
ریزی و توسعه گروه توسعه صنایع بهشهر، مدیرعامل و اعضای 
هیئت مدیره شركت گلتاش همچنین داراب وكیلی مدیرعامل 
شركت مدیریت صنعت شوینده و بهروز پورمحمدی مدیرعامل 
شركت به پخش، مجید محسنی مجد مدیرعامل گروه توسعه 
صنایع بهشــهر را همراهی كرده و خطوط تولید پریفرم، كرم 
آرایشی بهداشتی با نام تجاری آرومکس، خمیردندان دنتامکس 

و صابون رختشویی وحمام گلبو افتتاح شد. همچنین در نشستی با معاونین و مدیران ارشد 
بخش های مختلف این شــركت اقدامات و دســتاوردهای گلتاش مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشســت مدیرعامل گروه توســعه صنایع بهشــهر بــا تبریک ایــام اهلل دهه مبارک 
فجــر و پیروزی انقالب اســالمی، حضــورش در بین كاركنان و مدیران گلتــاش و افتتاح و 
رونمایی برخی از دســتاوردهای آنان در آســتانه والدت حضرت صدیقه طاهره ســالم اهلل 
علیهــا را مایه مباهات دانســت و گفت: آنچه كه مــا امروز در گلتاش شــاهد بودیم تبلور 
شــعار »ما می توانیم« با تکیه بر خرد و دانش جمعی بود و من خوشــحالم گروه توســعه 
صنایع بهشــهر در خود زنان و مردانی ســخت كوش در عرصه تولید و اقتصاد كشــور دارد.

محسنی مجد با اشاره و تاكید بر عملیاتی نمودن تفکر » توكل برخدا، كارتیمی، مسئولیت پذیری 
و انجام درست كار درست« در میان كلیه شركت های تابعه خاطر نشان كرد: امروز كشور بیش 
از پیش نیازمند تعهد و مســئولیت پذیری در بخش های مختلف است و در فرمایشات مقام 

معظم رهبری و مسئولین محترم كشوری به دفعات ما شاهد این اندیشه و نگاه بوده و هستیم.
وی بیــان نمــود: امــروز در گلتــاش اشــخاصی را دیــدم كــه سراســر ایمان و عشــق 
نســبت بــه كار و مســئولیت خــود بودنــد و مطمئــن هســتم بــه نحــو صحیــح و 
درســت از امانتــی كــه بــه آنها ســپرده شــده حفاظــت و نگهــداری خواهنــد كرد.

مدیرعامل گروه توسعه صنایع بهشهر سود دهی گلتاش در سال مالی اخیر را ارزنده دانست و 
خاطر نشان كرد: آنچه كه امروز بر همه ما تکلیف است حفظ بیت المال و مدیریت صحیح منابع 
اعم از سرمایه های ریالی و سرمایه های انسانی است و باید با حفظ كرامت انسانی و توجه ویژه 
به قشر پایین جامعه بتوانیم مسیرهای نو و ارزنده را طی نماییم 
و از همه دوستانم در گروه توسعه صنایع بهشهر، مدیریت صنعت 
شوینده و شــركت به پخش میخواهم دست بدست یکدیگر 
دهند تا مســیر برای همه تولیدات در سطح گروه هموار شود.
گفتی اســت در ابتدای این نشســت یزدان كرمی، مدیرعامل 
شــركت گلتاش ضمن خوش آمد گویی بــه مدیرعامل گروه 
توســعه صنایع بهشهر و هیئت همراه، گزارشی از عملکرد این 
شــركت ارائه و بیان كرد: امروز شــاهد یک انتخاب صحیح با 
نگاه شایسته ســاالری در گروه توسعه صنایع بهشهر هستیم، 
شخصی سکان هدایت این مجموعه را عهده دار شده است كه از بدنه گروه بوده و با عملکرد 
مثبت و دانش فنی باالی خود می تواند بســیاری از موانع و مشکالت پیش رو را هموار كند 
و الزم می دانم این انتخاب درســت و بجا را به كلیه شــركت های تابعه تبریک عرض نمایم.
كرمــی خاطر نشــان كرد: شــركت گلتــاش با تــالش و همــت كلیه واحدهــای خود 
توانســت در شــرایط دشــوار اقتصادی مســیرهای ارزنده ای را در ســال 98 طی كند و 
امیــد اســت با حمایت مدیــر عامل و هیئت مدیــره متعهد و متخصص در گروه توســعه 
صنایع بهشــهر بتوانــد بیش از پیش بدرخشــد و نتایــج ارزنــده ای را به ارمغــان آورد.
در پایان این نشست علی ملکی، رئیس هیئت مدیره و معاون امور شركت ها و مجامع، علیرضا فاطمی 
عضو هیئت مدیره و معاون مالی اقتصادی و منابع انسانی و حسین معین زاد معاون برنامه ریزی 
و توسعه گروه توسعه صنایع بهشهر و همچنین داراب وكیلی مدیرعامل شركت مدیریت صنعت 
شوینده و بهروز پورمحمدی مدیرعامل شركت به پخش بصورت جداگانه مطالبی را بیان كردند.

تبلور شعار »ما می توانیم« در شرکت تولیدی گلتاش
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دکتر علی پارسا؛ سکانداری که ساحل را خوب می شناسد 
سرمایه گذاری توسعه ملی با جوانش آینده می دارد

دكتر علی مهدوی پارسا مدیرعامل جوان شركت در تاالر دانشگاه الزهرا سد سکوتها 
را شکست و به شهادت آمار و تراز عملکردیش سهامدار و ذینفع را به تحسین خود 
واداشت ما را باور هست كه هر جا جوانی هست كه به پختگی رسیده و بدو اعتماد 
و باور كردیم دو صد بار سود بردیم شهامت و جرات جوان ستودنی است چرا كه هم 
تخصص و دانش را دارد و هم علم و عمل را چاشــنی كار می كند. من با نیم قرن 
در كار مطبوعات و سالهای فزون تر از عمر گذشته چه فراز و فرودها كه در بورس 
و بازار سرمایه دیدم ولی این مجمع و این برنامه های مدون این مدیر با تمام وجود 
باورم ساخت كه زمانی كه به مدیرعامل های بزرگی كه می شناسم فکر می كنم می 
بینم وجه مشترک همه آن ها این بوده یا هست كه مشتاق برنده شدن و پیروزی 
هستند. آن ها دوســت دارند كه هر روز و هر ساعت برنده شوند، آن ها همکاران 
خود را به برنده شــدن وادار می كنند چرا كــه از درجا زدن متنفرند و زمانی كه 
برنده و پیشرو نمی شوند به دنبال تصحیح امور برمی آیند. دكتر جوان و فرهیخته 

بازار شــناس ما در مدیریت ســرمایه گذاری 
توســعه ملی آن است كه این باور و عملکرد را 
می دارد، شوق شــنیدن برنامه و عملکرد پای 

رفتن از من بازداشت تا پایان مجمع در كنجی 
شاهد باشــم كه جوان حرمتدار قلم به پیش 
این پیر موی سپید آمد و جالب اینکه او بمن 
خسته نباشید گفت. آنان كه فرهنگ شناسند 
چه اعتباری را كســب كــرده اند كه موالیم 
می فرماید مرا غالم خودســاخته اند. یاعلی 
مدد و دســت مریزاد مدیــركاردان و كاربلد. 
مجمع عمومی عادی سالیانه شركت سرمایه 
گــذاري توســعه ملي  )ســهامی عام( مورخ 
1398/11/27 در محــل مركز همایش های 
بین المللی الزهرا )سالن نور( تشکیل گردید. 

در ایــن مجمع كه بــا حضــور 90/94 درصد ســهامداران حقیقــی و حقوقی 
، اعضــاء هیات مدیــره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بــازرس قانونــی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای ســعید خدامرادي 
بــود، كه جنابان عباس مالمیر و علي حســین زاده گوهــري در مقام نظار اول و 
دوم و آقــای علــي مهدوي پارســا بــه عنوان دبیــر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامــه بــا قرائت گــزارش هیات مدیره بــه مجمع مربوط به اهــم فعالیتهای 
صــورت پذیرفتــه در طی ســال مالــی منتهــی بــه 1398/09/30 و پس از 
اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات 
خــود ضمــن  تصویــب صورتهــای مالــی و تنفیذ معامــالت مشــمول ماده 
129 با تقســیم ســود 925 ریال بــه ازای هر ســهم به كار خود پایــان دادند.

برای نوشتن و گفتن از تمهیدات و برنامه های مدون و تدابیر ارزشمند این ناخدای 
حاذق همین بس كه بخوانیم از مشارالیه شركت سرمایه گذاری توسعه ملی)وتوسم( 
بعنوان یک شــركت سرمایه گذاری پویا و خوشــنام پذیرفته شده در بازار بورس 
اوراق بهادار تهران افتخاردارد كه در راستای گسترش مشاركت عمومی در سرمایه 
گذاریهای مولد قدم برداشته و یکی از نهادهای فعال در بازار سرمایه ایران می باشد.

وتوسم  با مدد گرفتن از هدایت و حمایت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و استفاده از 
سرمایه های ارزشمند انسانی حضور اثرگذاری در عرصه سرمایه گذاریهای متنوع بازار 
داشته و بر مبنای اهداف راهبردی تدوین شده همگام با سایر اجزای بازار سرمایه در تحقق 
توسعه اقتصادی كشور و رشد بخش واقعی اقتصاد از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

شــركت بر اساس نقشــه راه هوشــمند خود به مدیریت سبد ســرمایه گذاریها 
با نــگاه متنوع ســازی پرتفــوی و مدیریــت انواع ریســک خواهــد پرداخت.

شــركت مصمم اســت علیرغم محدودیــت های اقتصادی كشــور و شــرایط 

ناشــی از تحریــم هــای ظالمانــه دشــمنان خارجــی، بــه حداكثرســازی 
منافــع و ارزش آفرینــی پایــدار بــرای ســهامداران و ذینفعان خــود بپردازد.
و مخلــص كالم این مدیر مدبــر همین دعای خالصانــه و خاضعانه اش كه امید 
اســت حاصل تالش های مجموعه همکاران شركت قرین توفیقات حضرت حق 
بوده و همواره عنایات الهی در مســیر تحقق اهداف شــركت شامل حال ما باشد.
در این جلسه پس از خیر مقدم به سهامداران محترم شركت و اعضای هیئت مدیره و 
مدیران ارشد شركت  سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، چکیده ای از عملکرد یکسال 
گذشته شركت ارائه شد. پس از قرائت گزارش توسط حسابرس و پاسخ دكتر علی 
مهدوی پارسا به عنوان مدیرعامل شركت به سواالت سهامداران،  با درخواست هیات 
رئیسه مجمع و  با درنظر گرفتن شفافیت و وضعیت مناسب گزارشگری مالی شركت، 
سهامداران با حداكثر آرا صورت های مالی منتهی به 30 آذر سال 98 را تصویب كردند.
 پس از تصویب صورت های مالی توسط سهامداران، 925 ریال به عنوان سود هر سهم 
تقسیم شد. درخصوص زمانبندی پرداخت سود 
سهامداران نیز  مطابق با درخواست سهامداران 
حقیقی شــركت،  مقرر گردید ســود حقیقی 
ها در اسفندماه ســال جاری پرداخت گردد.
در پایان دكتر مهدوی پارســا ضمن تشکر از 
ســهامداران عمده شركت و سهامداری سایر 
ســهامداران اعم از حقیقی و حقوقی، اضافه 
كرد تمامی همکاران در شــركت ســرمایه 
گذاری توســعه ملی بر خــود فرض میدانند  
طبق رســالت و وظیفه خــود در هر زمان با 
افتخار پذیرا و پاسخگوی سهامداران محترم 
بوده و مقدم آنان را كه بی شک همراه با خیر و 
بركت برای شركت خواهد بود گرامی میدارند.

نقشــه راه آینده شــركت ســرمایه گذاری 
توســعه ملی بر اساس ســبد داراییهای شركت و توانایی ســود آوری در سالهای 
آتی تدوین وتبیین خواهد شــد كه در این خصوص ، ارزش افزوده سبد بورسی و 
فرابورســی ، میزان مطالبات و بدهیهای شركت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

عمده ســودآوری شركت از طریق شناسایی سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها 
و همچنین دریافت سود تقسیمی شركتهای سرمایه پذیر می باشد. بدیهی است 
خرید و فروش ســهام شــركتهای ســرمایه پذیر و كســب درآمد از هر دو روش 
مذكور از برنامه های آتی شــركت بــوده و به صورت پیوســته انجام می پذیرد.

استراتژی های سرمایه گذاری
حضــور مؤثــر در بــورس اوراق بهــادار تهــران و فرابــورس ایــران از طریــق 
ســرمایه گذاری در ســهام شــركت های پذیرفته شــده در بــورس و فرابورس

بررســی سیســتماتیک، همه جانبــه و دائمی شــركتهای ســرمایه پذیر و به 
ویژه شــركت های موجود در ســبد داراییهای بورســی و فرابورســی شــركت
اصــالح پرتفوی ســهام و خروج از ســرمایه  گذاری هــای كم بــازده و زیان  ده

تجزیــه و تحیــل همزمــان بازارهــای مــوازی و رصــد بازارهای بیــن المللی 
جهــت حداكثر نمودن ثروت ســهامداران و ذینفعان و كســب بیشــترین بازده
تدوین برنامه كســب و كار و سرمایه  گذاری جهت مدیریت وبرنامه ریزی مناسب 

فعالیت های شركت در سال های آتی
انضباط مالی و ارائه گزارشات به موقع و شفاف به مراجع ذیصالح و كنترل هزینه ها
انجام افزایش سرمایه به منظور اصالح ساختار مالی، جلوگیری از كوچک شدن سبد 

دارایی ها و استفاده از فرصتهای پیش رو
پیام هیات مدیره

هیات مدیره و مدیریت شــركت معتقد است كه امانتدار سهامداران محترم بوده و 
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به منظور حراست و ارتقاء امانت واگذار شده، وظیفه خود می داند كه از انجام هیچ 
تالش و كوششی در این راه دریغ نورزد. مدیریت شركت در راستای تحقق این هدف 
و با اعتقادی راسخ به ادامه روند پویایی و موفقیت شركت، درسال مالی مورد گزارش 
در جهت اصالح تركیب سبد دارائی ها و استفاده بهینه از فرصت های بازار سرمایه، 
اقدامات اساســی به عمل آورده و برنامه ریزی های خود را برمبنای رضایت مندی 
سهامداران و حفظ ارتقای منافع ایشان بنا نهاده است. بر این اساس گزارش حاضر 
در برگیرنده اهم فعالیت ها در جهت نیل به اهداف و استراتژی های شركت است.
هیات مدیره و مدیریت شــركت معتقد اســت تمامی افتخارات و موفقیت های 
كسب شده، در سایه حمایت های بی دریغ و با پشتوانه سهامداران محترم حاصل 
شــده است. تعامل مطلوب و استفاده از نظرات و انتقادات سازنده شما سهامداران 
محترم بی شــک چراغ راه گذشــته، حال و آینده بوده و خواهد بود. در این راستا 
بهــره مندی از نظرات و رهنمودهای شــما عزیزان را ارج نهاده و آن را بســتری 
یگانه در راســتای بهبود فرآیندهای تصمیم گیری و برنامه ریزی خود می دانیم.

در پایان شــایان ذكر اســت مدیریت شــركت بر خود 
فرض می داند طبق رسالت و وظایف خود در هر زمان 
با افتخار، پذیرا و پاســخگوی ســهامداران محترم بوده 
و مقدم ســهامداران محترم را بی شــک همراه با خیر 
و بركت ببرای شــركت خواهد بود، گرامــی می دارد.

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار تهران
شــركت ســرمایه گــذاری توســعه ملــی در تاریخ 
1383/11/12 در بــورس اوراق بهــادار تهران در گروه 
سرمایه گذاری ها با نماد »وتوسم« درج شده و سهام آن 
برای اولین بار در تاریخ 1384/01/29 به قیمت هر سهم 

1/100 ریال مورد معامله قرار گرفته است. سهام شركت سرمایه گذاری توسعه ملی 
در حال حاضر در فهرســت بازار اول )تابلوی فرعی ( بورس اوراق بهادار قرار دارد.

جایگاه شرکت در صنعت
شركت سرمایه گذاری توسعه ملی طبق گروه بندی صنایع شركت های بورسی در 
صنعت »سرمایه گذاری ها« فعالیت ی كند. صنعت مذكور معادل 2/1 درصد از مجموع 
ارزش بورس و فرابورس را تشکیل می دهد. به لحاظ سرمایه، شركت سرمایه گذاری 
توسعه ملی هفتمین شركت حاضر در این صنعت است و در پایان آذرماه 1398 جایگاه 
شركت در صنعت از ارزش بازار در رتبه ششم قرار داشته و سهم ارزش بازار شركت 
از ارزش جاری كل صنعت طی ســال مالی مورد گزارش، 5/23 درصد بوده است.
مقایســه ارزش بورس و فرابورس، صنعت ســرمایه گذاری ها و شرکت 

سرمایه گذاری توسعه ملی
طی ســال مالی منتهی به 1398/9/30، رشــد ارزش شــركت نسبت به ارزش 
بازار بورس بیشــتر بوده است. دلیل كمتر بودن رشــد ارزش بازار شركت نسبت 
به صنعت ســرمایه گذاری، رشد نامتناســب قیمت سهام بسیاری از شركت های 
سرمایه گذاری نسبت به خالص ارزش روز دارایی های آنها، طی این دوره می باشد.

اقدامات صورت پذیرفته طی سال مالی مورد گزارش
1- حل و فصل پروژه برزیل.

2- ورود به حوزه سرمایه گذاری های جسورانه و خطرپذیر.
3- پرداخت بخش عمده ای از بدهی های شركت )سود سهام پرداختنی(

4- دریافت مطالبات از شــركت های سرمایه پذیر و مدیریت نقدینگی به منظور 
استفاده از فرصت های سرمایه گذاری.

5- مشاركت در افزایش سرمایه شركت های سرمایه پذیر.
6- حضور موثر و فعال در مجامع عمومی و فوق العاده شــركت های سرمایه پذیر 
در جهت حفظ و صیانت از سرمایه گذاری های انجام شده بورسی و غیربورسی به 

منظور انجام وظایف قانونی.
7- برقراری ارتباطات موثر با شــركت ســرمایه گذاری گروه توسعه ملی و سایر 
سهامداران در سطوح مدیریتی و كارشناسی به منظور هماهنگی هر چه مطلوب تر 

در پیشبرد اهداف مجموعه.
8- اصالح و بهبود مســتمر ســبد دارایی ها در راستای رســیدن به سبد دارایی 

های هدف از طریق گردش مناســب سبد سهام و ارتقای ارزش خالص دارایی ها.
9- تحصیل ســود با كیفیت و مســتمر )عملیاتی( از طریق ســرمایه گذاری در 
ســهام شــركت هایی كه ســود نقدی مصوب را در تاریخ مقرر به صورت نقدی 
پرداخت نموده و امکان ســرمایه گذاری مجدد را برای شــركت فراهم می سازند.

برنامه های آینده شرکت
1- انجام معامالت الگوریتمی 

2- بــه روزرســانی چارچــوب ســبد دارایی هــای هدف بــا در نظــر گرفتن 
دیدگاه های مناســب ســرمایه گذاری، كاهش ریســک، افزایش بازده ســرمایه 
گــذاری هــا و حفظ تنوع ســبد دارایی ها با توجه به شــرایط رفــع تحریم ها. 
3- .تداوم اصالح و بهبود مستمر سبد دارایی ها در راستای رسیدن به سبد دارایی 

های هدف. 
4- فروش سرمایه گذاری های با بازده انتظاری اندک و با نقد شوندگی كم و تبدیل 
وجوه حاصل به سرمایه گذاری های مناسب تر در صنایع پیشرو و استفاده از فرصت 

های بازار سرمایه.
تاریخچه شرکت

شركت گروه صنایع ثروت آفرین در تاریخ 1382/6/15 به 
صورت شركت سهامی عام تاسیس گردیده و طی شماره 
208669 در اداره ثبت شــركت ها و مالکیت صنعتی 
تهران به ثبت رسیده است. براساس مصوبات مجامع فوق 
العاده صاحبان ســهام كه در تاریخ های 1382/8/20 و 
1383/3/27 تشکیل گردیده نام شركت ابتدا به شركت 
گسترش صنایع بهمن )سهامی عام( و سپس به شركت 
سرمایه گذاری توسعه ملی )سهامی عام( تغییر یافته است.

فعالیت شرکت
موضوع فعالیت شركت طبق ماده 3 اساسنامه عبارتست از:

موضوع فعالیت اصلی:
1- ســرمایه گذاری در سهام، سهم الشركه، واحدهای ســرمایه گذاری صندوق 
هــا یا ســایر اوراق بهــادار دارای حق رای شــركت ها، موسســات یــا صندوق 
هــای ســرمایه گــذاری با هدف كســب انتفاع به طــوری كه به تنهایــی یا به 
همراه اشــخاص وابســته خود، كنترل شــركت، موسســه یا صندوق ســرمایه 
گذاری ســرمایه پذیــر را در اختیار نگرفتــه یا در آن نفوذ قابــل مالحظه نیابد.

2- ســرمایه گذاری در ســایر اوراق بهــادار كه به طور معمــول دارای حق رای 
نیســت و توانایی انتخاب مدیر یا كنترل ناشــر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.

ب- اهم موضوع فعالیت فرعی:
1- ســرمایه گــذاری در مســکوكات، فلزات گرانبهــا، گواهی ســپرده بانکی و 
ســپرده های ســرمایه گذاری نــزد بانک ها و موسســات مالی اعتبــاری مجاز.

2- ســرمایه گــذاری در موضوعات بند 1 فعالیت اصلی بــه طوری كه به تنهایی 
یا به همراه اشــخاص وابســته خود كنترل شركت، موسســه یا صندوق سرمایه 
گذاری ســرمایه پذیــر را در اختیار گرفته یــا در آن نفوذ قابــل مالحظه بیاید.

3- ســرمایه گذاری در ســایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های 
تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف كسب انتفاع.

4- ارائه خدمات مرتبط با بازارهای اوراق بهادار
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رییس کل بیمه مرکزی در نشست ویژه خبری:
به هدفگذاری هفت درصدی ضریب نفوذ بیمه نزدیک خواهیم شد

شــركت هــای بیمــه ای به بلــوغ قابــل قبولی رســیده انــد و هم اكنــون با 
تشــکیل كنسرســیوم های منســجم توانســته انــد از تحریم ها عبــور كنند.
بــه گزارش اداره كل روابط عمومــی و امور بین الملل بیمه مركزی، دكتر غالمرضا 
سلیمانی كه به مناسبت چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی 
در یک نشست ویژه خبری سخن می گفت، با اعالم این مطلب افزود: خوشبختانه 
در حــال حاضر هیچ ریســک بزرگی در كشــور بدون طراحی پوشــش بیمه ای 
وجود ندارد و صنعت بیمه قادر اســت تمامی ریســک های موجود را پوشش دهد.

رییــس كل بیمــه مركزی با تشــریح عملکرد بیمه در ده ماه گذشــته از رشــد 
شــاخص ها در تمامی فعالیــت های بیمه ای خبــر داد و اظهار داشــت: فضای 
رقابتی در صنعت بیمه به توســعه این صنعت كمک می كند و در همین راســتا 
ســاز و كارهای نظارتی جایگزین وضع تعرفه ها شــده و ســاز و كار مربوط به نرخ 
فنی و شــرایط حرفه ای بیمه نامه ها از ســوی نهاد ناظر به دقت كنترل می شود.

وی از حساسیت بیمه مركزی برای مشاركت در بخش اتکایی اجباری و اختیاری خبر 
داد و تصریح كرد: نهاد ناظر به عنوان یکی از شركای اقتصادی شركت های بیمه در بخش 
اتکایی، از قبول بیمه نامه هایی كه توجیه فنی و اقتصادی ندارند، خودداری خواهد كرد.
رییــس شــورای عالی بیمــه در بخش دیگری از ســخنان خود بــه جهش قابل 
توجه ضریب نفوذ بیمه در ســال های اخیر نســبت به پیش از انقالب اشــاره كرد 
و افــزود: در قیاس تطبیقی وضعیت صنعت بیمه، شــاخص هایی نظیر جمعیت، 
میزان تورم و رشــد اقتصادی مهم اســت كــه با در نظر گرفتن این مســائل می 
توانیــم افزایــش ضریب نفوذ بیمــه را یک دســتاورد قابل قبــول ارزیابی كنیم.
وی با ارائه گزارشی از سفر خود و اعضای هیات عامل و مدیران ارشد صنعت بیمه، به 
استان سیل زده سیستان و بلوچستان از اعطای كمک ده میلیارد ریالی شركت های 
بیمه خارج از موارد تعهد شده، از پایبندی این صنعت به مسئولیت اجتماعی اشاره كرد 
و افزود: صنعت بیمه به موازات ایفای مسئولیت اجتماعی خود پروژه های فرهنگسازانه 
را با جدیت دنبال می كند و تاكنون در این مسیر گام های بلندی برداشته شده است.

رییــس كل بیمه مركزی، پوشــش اندک بیمه ای در مناطق ســیل زده اســتان 
سیســتان و بلوچســتان را از نشــانه های توســعه نیافتگی صنعت بیمه یاد كرد 
و گفت: در ســیل ابتدای امســال كه بخشــی از اســتان های گلســتان، لرستان 
و خوزســتان را دچار آســیب كرده بود پوشــش بیمه ای وســیع تری را شــاهد 
بودیم، اما متاســفانه ســهم این اســتان از پوشــش بیمه ای بســیار اندک بود.

وی فراینــد توســعه بیمــه را فراینــدی بی حــد و مرز دانســت و تاكیــد كرد: 
در حــال حاضــر برنامــه زنــگ بیمه و اجــرای كارهــای هنری و نمایشــی در 
ســطح مــدارس ادامه دارد و شــركت هــای بیمه ای نیــز در كنار نهــاد ناظر 
به ایفای رســالت فرهنگی خود در اســتان های سراســر كشــور مــی پردازند.

رییس شورای عالی بیمه از ادامه تالش های نهادناظر بیمه و سایر اركان دولت برای 

حذف مالیات بر ارزش افزوده محصوالت بیمه ای ســخن گفت و افزود: تاكنون در 
دو بخش بیمه های درمان و بیمه های زندگی این بخشــودگی مالیاتی اعمال شده 
و امیدواریم به تدریج محصوالت دیگر بیمه ای نیز از این معافیت برخوردار شــوند.
وی ثبــات مدیریتــی و همچنیــن همدلــی روابــط عمومــی ها و رســانه ها 
را از عوامــل موثــر در توســعه صنعــت بیمــه توصیف كــرد و افــزود: جریان 
شــفاف اطــالع رســانی مســتلزم همبســتگی روابــط عمومی هــای صنعت 
بیمــه و اصحاب رســانه اســت و ایــن ارتباط بایــد بیش از پیش تقویت شــود.
دكتر سلیمانی تاكید كرد: یکی از مهمترین دالیل رشد اندک ضریب نفوذ بیمه، توسعه 
نیافتگی فرهنگ بیمه ای به شمار می رود كه باید برای ایجاد تحول در آن راهکارهایی اندیشید.

رییــس كل بیمه مركزی ایــراز امیدواری كــرد با مهار تورم و تحــول اقتصادی، 
محصــوالت بیمــه ای با قیمــت ارزان تــری به دســت مصرف كننده برســد 
تــا افــراد بیشــتری از جامعــه از ظرفیت هــای این صنعــت بهره مند شــوند.
سلیمانی از گسترش شبکه های آی تی و نظام خودكنترلی و استقرار داشبوردهای 
مدیریتی در تمامی شركت های بیمه خبر داد و گفت: با ورود استارت آپ ها تحولی در 
عرصه فروش بیمه نامه ایجاد شده و نهادناظر با اعطای كارگزاری های دیجیتالی به این 
استارت آپ ها رویکرد مثبت خود را به تحوالت سایبری در حوزه بیمه نشان داده است.
وی از اجــرای كمپیــن ویــژه ای بــرای كاهش تلفات جــاده ای در مــاه های 
پیــش روی منتهــی به ســال جدید، خبــر داد و گفــت: هر چقــدر در زمینه 
هــای فرهنگی و پیشــگیری از تلفات و خســارات تــالش كنیم بــاز هم جای 
كار دارد و امیدواریــم در مــاه هــای آتــی شــاهد كاهش خســارات باشــیم.
رییــس كل بیمــه مركزی در این نشســت بــه اهمیت گســترش فرهنگ تهیه 
بیمــه نامه هــای زندگی، توســط تمامی آحاد جامعــه تاكید كرد و با اشــاره به 
ویژگــی های بیمه نامه هــای زندگی، تصریح كرد: افزایــش ضریب نفوذ بیمه در 
گرو توســعه بیمه های زندگی اســت و با روندی كه شــركت های بیمه در پیش 
گرفته اند و حمایتی كه از ســوی رســانه ها می شــود ان شــاءاهلل تا پایان برنامه 
ششــم توســعه به هدفگذاری ضریب نفوذ هفت درصدی نزدیک خواهیم شــد.
وی تشــویق و ترغیب مردم را به خرید بیمه نامه های متنوع، نوعی فرهنگســازی 
دانســت و افــزود: ســرمایه اصلی صنعت بیمــه اعتماد مردم اســت و تالش می 
كنیــم با ایفای بــه موقع تعهدات خــود از این ســرمایه بــزرگ، صیانت كنیم.
وی درپایــان از طراحــی بانــک اطالعاتــی در شــبکه ســنهاب خبــر داد و به 
صراحــت اعالم كــرد: نهــاد ناظر اجــازه نخواهد داد بیمــه گــذاران بدهکار به 
آســانی از شــركت های دیگر بیمه ای نســبت به تهیه بیمه نامه مبادرت كنند.

گفتنی اســت در این نشست دو ساعته خبرنگاران رسانه های مکتوب، سایت های 
خبری و صدا و سیما به طرح سواالت خود در زمینه های های بیمه ای، راه اندازی 
صندوق بیمه های همگانی، آمارهای ساالنه صنعت بیمه و موضوعات دیگر پرداختند.
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»افق« ؛ سهمی همواره سودساز
مهندس امیرحسین فخریان نام آور است در کارآفرینی

پرچمدار ایران اسالمی در رونق تولید آن هم در کارزار جنگ اقتصادی ، دست مریزاد

رونــد درآمد زایی افق كوروش هر ماه شــتاب بیشــتری گرفته و همین امر 
ســبب شــده تا انتظارات آتی باالیی از این شركت شــکل بگیرد؛ به طوری 
كــه به نظر می رســد هــر ماه شــاهد ركورد شــکنی تــازه ای در فروش 
و بــه تبــع آن ركورد شــکنی در رشــد سودســازی شــركت خواهیم بود

شــركت در حالــی در دی ماه به فروش 800 میلیاردی رســیده اســت كه 
جمــع فــروش 10 ماهه به بیــش از 6917 میلیارد تومان رســیده اســت.

فــروش 800 میلیــاردی دی مــاه از آنجایی حائــز اهمیت می باشــد كه 
متوســط فروش 9 ماهــه قبــل 680 میلیارد تومــان بــوده و همچنان به 
صورت ماهانه شــاهد بسته شــدن كف های فروش جدیدی در افق هستیم

بدین ترتیب فروش 3 ماهه آخر ســال با رشــد باالیی به نسبت 3 فصل قبل 
رقم زده شــده و می توان انتظار ســود ســازی متفاوتی را از شركت داشت

جهــش 72 درصــدی فــروش 10 ماهــه ســال جــاری بــه نســبت 10 
ماهــه ســال قبــل نشــان از تحــوالت جــدی بنیــادی در افــق دارد.

فــروش هــای شــركت طــی 3 ماهــه اخیــر در ســطوح بــاالی 800 
میلیــارد تومــان تثبیت شــده و با گســترش شــعب فروش و گســترش 
فعالیــت هــا انتظار رشــد بیــش از پیــش فــروش در شــركت را داریم.

حال شــركت در 9 ماهه با فروش 6116 میلیاردی به ســود ناخالص 1088 
میلیاردی رسیده است .

به عبارتی به طور متوسط هر 3 ماه شركت 2038 میلیارد تومان فروش داشته است.
حال برای 3 ماهه آخر ســال انتظار فروش 2500 الی 2600 میلیاردی یعنی 
حدود 30 درصد بیشــتر از متوسط فصول قبل را داریم. با چنین رشدی سود 
ناخالص باالیی در 3 ماهه آخر ســال محقق شــده و همین امر ســبب رشد 

قیمتی خوبی در سهم نیز شده است.
گفتنی است افق طی 1 ماهه گذشته با بازدهی حدود20 درصدی همراه شده 
و همواره این ســهم حتی در بازارهای منفی نیز با بازدهی معقول و مناسبی 

همراه بوده است.

شركت فروشگاه های زنجیره ای افق كوروش در حوزه عمل به مسئولیت های اجتماعی و كمک رسانی به آسیب دیدگان در حوادث سیل 
و بالیای طبیعی، موفق به دریافت تندیس »نوع دوستی« شد و از اقدامات متعهدانه و مسئوالنه این شركت تجلیل و تقدیر به عمل آمد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــركت فروشــگاه هــای زنجیــره ای افــق كــوروش، ششــمین همایــش تقدیــر و 
تجلیــل از چهــره هــای مانــدگار صنعــت خــرده فروشــی و برندهــای برتــر مراكــز خریــد و مجتمع هــای تجاری 
برگــزار شــد. المپیــک  كشــور تحــت عنــوانIran Retail Awards 2020  در ســالن همایــش هــای هتــل 

در ایــن همایش شــركت فروشــگاه های زنجیــره ای افق كوروش بــه عنوان برند برتــر در حوزه عمل به مســئولیت های 
اجتماعی به ویژه در حوادث ســیل ســال جاری معرفی شد و ضمن تقدیر و تجلیل از این شــركت، بنا به تصمیمات شورای 
سیاســتگذاری و به پاس اقدامات شایســته و شــایان توجه در این حوزه موفق شــد كه تندیس »نوع دوستی« دریافت كند.

فروشــگاه های زنجیره ای افق كوروش در پی شــیوع ویروس كرونا در كشــور با ایجاد ســتاد 
مدیریــت بحران در این شــركت، طی مصوبــه ای شــرایط حفاظتی و بهداشــتی ویژه ای را 
در شــعب این شــركت به منظور ایجاد محیطی امن برای خرید مشــتریان بــه اجرا درآورد. 
بــا تاییــد اولیــن مــورد كرونــا در ایــران، مدیــران ارشــد ایــن شــركت در جلســه ای 
اضطــراری خواســتار انجام اقدامات بهداشــتی و حفاظتی در شــعب فروشــگاهی شــدند.

این اقدامات شامل استفاده از ماسک و دستکش  التکس از سوی كاركنان شعب فروشگاه زنجیره 
ای افق كوروش است و همچنین یک ساعت یکبار رادیو شركت به كاركنان شعب، بهداشت فردی 
به ویژه شستشوی دست ها و ضدعفونی كردن محیط شعب و فروشگاه را یادآوری خواهد كرد.  
درب  منجملــه  فروشــگاهها  داخــل  تجهیــزات  تمامــی  اخیــر،  مصوبــه  طبــق 
یخچالهــا، دســته ترولی هــا، صندوق فروشــگاهی و تمامی ســطوحی در دســترس در طــول روز و به دفعات منظم توســط همــکاران ضدعفونــی خواهند 
شــد تــا محیط امــن و بهداشــتی بــرای خرید مشــتریان ایجاد شــود ضمن آنکه مشــتریان بــه اســتفاده از دســتکش یکبار مصــرف توصیه می شــوند.

همچنین با ارســال پیامک به همکاران فروشــگاهی، آموزش های الزم در زمینه بهداشــت فردی و فروشــگاهی به آنها داده می شــود و تیم های بازرسی شركت 
فروشــگاه زنجیره ای افق كوروش نیز با مراجعه حضوری به شــعب و همچنین از طریق دوربین های مداربســته، دستورالعمل های بهداشتی را كنترل می نمایند. 
الزم به ذكر اســت؛ تدابیر بهداشــتی شــركت فروشــگاه های زنجیره ای افق كوروش تا اعالم پایان شــیوع كرونا از ســوی وزارت بهداشــت ادامه خواهد داشت.

شعب افق کوروش ضدعفونی می شود
پخش آموزش های بهداشتی از رادیو افق کوروش برای مشتریان و همکاران فروشگاهی

افق کوروش به عنوان برند نوع دوست معرفی شد
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سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر پرچمدار رونق تولید
تاالر بهره وری شاهد حضور جوانی از تبار خوبان

 باورم باشد چون فعل خواستن را صرف کنیم به هر آنچه بخواهیم می رسیم
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ســرمایه گذاری گروه صنایع بهشــهر پرچمدار سالمت اســت و سرمایه گذاری 
بــرای اعتدال ایرانی اســالمی با تدبیر و تدبر مدیرانی كارآزمــوده كه جز به آمار 
این مرز پرگهر نمی اندیشــند ســفیرانی كــه برای رونق تولید و اشــتغال زایی 
به میانــه میدان آمده اند تا در كنــار ارزش آفرینی و ســودآوری برای ذینفعان 
خود رهبرانی باشــند در بازار ســرمایه برای تعالی جایگاه شــركت و این كشور 
گهواره جنبان تمدن بشــریت با خدمت و تشــکر از تالشگران دهه سی و چهل.

مجمع عمومی عادی ســالیانه شــركت ســرمایه گذاری گروه صنایع بهشــهر 
ایران)ســهامی عام( مــورخ 1398/12/05 در محــل ســازمان مدیریت صنعتي 
تشــکیل گردید.  در این مجمع كه با حضور 79/12 درصد ســهامداران حقیقی 
و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس 

و بــازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده 
آقــای علي ملکی بود، كه جنابــان همایون باقري طادي 
و محمدنــادر خمجاني در مقام نظــار اول و دوم و آقای 
وحیــد رجبیان به عنوان دبیر مجمــع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 
1398/09/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم 
ســود 350 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

 موسسه حسابرســی رازدار به  عنوان حسابرس و بازرس 
قانونی اصلی و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به  عنوان 
بازرس قانونی علی البدل برای مدت یک سال )سال مالی 
منتهی به 1399/09/30( انتخاب گردیدند و حق الزحمه 

بازرس قانونی و حســابرس مســتقل به مبلغ 667 میلیون ریــال تعیین گردید.
 اعضاء حقوقی هیات مدیره شركت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- شركت توسعه صنایع بهشهر)سهامی عام(
- شــركت سرمایه گذاری ســاختمان گروه صنایع بهشــهر تهران )سهامی عام(

- شركت به پخش )سهامی عام(
- صندوق بازنشستگی كشوری

- شركت سرمایه گذاری آتیه صبا)سهامی خاص(
جلســه با آرزوی توفیــق برای ســهامداران محترم و تشــکر از زحمات اعضای 
هیئت مدیــره و كاركنان شــركت در ســاعت 
11 بــا ذكــر صلــوات خاتمــه یافــت.

پیام هیأت مدیره
هیــأت مدیره و مدیریت شــركت معتقد 
اســت كه امانتدار سهامداران محترم بوده 
و به منظور حراست و ارتقای امنیت امانت 
واگذار شــده به آنهــا، وظیفه خود میداند 
كــه از انجام هیچ تالش و كوششــی در 
این راه دریغ نورزد. مدیریت شــركت در 

راستای تحقق این هدف و با اعتقادی راسخ به ادامه روند پویایی و موفقیت شركت، 
در ســال مالی مورد گزارش در جهــت اصالح تركیب پرتفوی و نیز افزودن حجم 
ســرمایه گذاری ها و استفاده بهینه از موقعیتهای بازار سرمایه، اقدامات اساسی به 
عمل آورده و برنامه ریزی های خود را برمبنای رضایت مندی سهامداران، حفظ و 
ارتقای منافع و ثروت آنها بنا نهاده است. بر این اساس گزارش حاضر در برگیرنده 
اهم فعالیتهای شركت در جهت نیل به اهداف و استراتژی های شركت می باشد.
هیأت مدیره و مدیریت شــركت معتقد اســت تمامی افتخارات و موفقیت های 
كسب شده در سایه حمایت های بی دریغ و با پشتوانه سهامداران محترم حاصل 
شــده است. تعامل مطلوب و استفاده از نظرات و انتقادات سازنده شما سهامداران 
محترم بی شــک چراغ راه گذشــته، حال و آینده بوده و خواهد بود. در این راستا 
بهره منــدی از نظــرات و رهنمودهای شــما عزیزان را 
ارج نهاده و آن را بســتری مناســب در راســتای بهبود 
فرآیندهــای تصمیم گیری و برنامه ریزی خود می دانیم.
در پایــان شــایان ذكر اســت مدیریت شــركت بر خود 
فــرض می داند طبق رســالت و وظایف خود در هر زمان 
بــا افتخار، پذیرا و پاســخگوی ســهامداران محترم بوده 
و مقدم ســهامداران محترم را كه بی شک همراه با خیر 
و بركــت برای شــركت خواهنــد بود گرامــی میداریم.

مروري بر وضعیت اقتصاد ایران و جهان
در این بخش ابتدا به اختصار نگاهي به شــرایط و فضاي 
اقتصــادي در جهان طي ســال2019 خواهیم داشــت. 
شــاخص هاي مهــم اقتصــادي در كشــورها و مناطق 
مهــم اقتصادي ارائه شــده و در ادامه به بررســي روند و 
شــرایط قیمتي كاالهاي اســتراتژیک خواهیم پرداخت.

نگاهي به اقتصاد جهاني در سال ٢019
از زمان بحران مالي جهاني در یک دهه ي پیش تا كنون، اقتصاد جهاني در ســال 
2019 ضعیف ترین میزان رشــد خود را به ثبت رســانده است. رشد اقتصادي در 
تمامي كشورهاي بزرگ صنعتي و مناطق اقتصادي جهان، با كاهش و رشد منفي 
مواجه بود. این امر اثر پذیري مشترک اقتصادها از یکدیگر را نشان میدهد. افزایش 
موانــع تجاري و نا اطمیناني هاي مرتبط بــا آن، موجب كاهش تمایل بنگاه هاي 
اقتصادي براي سرمایه گذاري هاي جدید و در نتیجه كاهش فعالیت هاي اقتصادي 
در ســطح جهان شد. در برخي كشورها از جمله كشورهاي پیشرفته و چین، این 
تحــوالت منفي احتمال ركودهاي دورهاي و ســاختاري را تقویت كرده اســت.
بیشترین فشــار بر اقتصاد جهاني، از جانب مشــکالت داخلي برخي اقتصادهاي 
نوظهــور بزرگ جهــان از جمله برزیل، هند، مکزیک و روســیه ایجــاد گردید. 
در ایــن میان بحــران هاي كالن مرتبــط با نظــام مالــي و ارزي در آرژانتین، 
تنــش هاي ژئوپلیتیکــي در خاورمیانه و ناآرامي هاي اجتماعي در كشــورهایي 
ماننــد ونزوئال، لیبي و یمن نیز مشــکالت اقتصــاد جهاني را دوچنــدان نمود.

در چنین شرایطي و با شدت گرفتن نااطمیناني در فضاي اقتصاد جهاني، بنگاههاي 
اقتصادي بیش از پیش در ســرمایه گذاري هاي بلندمدت و خرید ماشین آالت و 
تجهیزات احتیاط به خرج دادند. تقاضاي خانوارها براي كاالهاي بادوام نیز به رغم بهبود 
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نسبي در سه ماهه دوم سال 2019 ، به طور كلي در مقایسه با سال گذشته كاهش 
یافت. كاهش تقاضا براي كاالهاي بادوام باعث كاهش افت اجباري سطح تولید و در 
ادامه تضعیف شاخص هاي تولید صنعتي شده است. تجارت جهاني نیز كه وابستگي 
زیادي به كاالهاي بادوام و قطعات مربوطه دارد، بر اثر این تحوالت دچار ركود شد.

بانکهاي مركزي در اقتصادهاي بزرگ جهان واكنش شــدیدي به كاهش ســطح 
فعالیتهاي تولیدي از خود نشــان دادند. طي یک ســال اخیر فدرال رزرو آمریکا، 
بانــک مركزي اروپا)ECB( و بانکهاي مركزي در اقتصادهاي نوظهور بزرگ جهان 
در چنــد مرحله اقدام بــه كاهش نرخ بهره كرده و بانک مركــزي اروپا نیز خرید 
دارایي ها )به منظور تزریق پول به بازارها( را از سر گرفت. این سیاست ها البته تا 
حد موثري به جلوگیري از تعمیق ركود منجر گردید. كاهش نرخ بهره و سیاست 
هــاي مالي حمایتي، تقاضا براي كاالهاي بي دوام و خدمات ) كه البته از قبل هم 
در وضعیت مناسبي قرار داشت ( را تقویت و از این طریق به بهبود اشتغال كمک 
كرد. همچنین رونق بازار كار و افزایش تدریجي دستمزدها تا حدودي رشد شاخص 
هایي مانند اطمینان مصرف كننده وافزایش مصرف خانوارها را به دنبال داشــت.

برنامه هاي آتي شرکت 
برنامه ها و فعالیت هاي آتي مورد نظر هیأت مدیره در راستاي اهداف كالن شركت 

به شرح ذیل است:
- نظارت مستمر بر پرتفوي سهام شركت با هدف كاهش ریسک و افزایش بازدهي سرمایه 
گذاري ها، از طریق جایگزین كردن سهام پربازده و مشاركت در صنایع با پتانسیل باال،

- انجام معامالت الگوریتمي،
- توسعه سرمایه انساني متعهد و كارآمد به صورت مستمر، 

- بهبود نقدشوندگي پرتفوي با افزایش سهم پرتفوي از شركتهاي بزرگ و نقدشونده بازار،
- افزایش نسبت سود سهام دریافتي به ارزش بازار پرتفوي، 

- افزایش سرمایه شركت به منظور اصالح ساختار مالي.
عملكرد شرکت

وضعیت سرمایه گذاري هاي شرکت
عمده فعالیتهاي شركت در بخش خرید و فروش دارایي هاي مالي متمركز است. بهینه 
سازي پرتفوي سرمایه گذاري هاي شركت به صورت یک فرآیند مستمر همواره در 
دستور كار بوده و راهبرد سرمایه گذاري هاي شركت عمدتاً مبتني بر تجزیه وتحلیل 
بنیادي، با توجه به روندهاي موجود اقتصادي در بازارهاي پولي و مالي و سیاست هاي 
كالن اقتصادي و نیز بسته هاي پیشنهادي مصوب در هر یک از این بخشها میباشد. 
- در ســال 1398 ارزش معامالتي سهام پذیرفته نشــده در بورس، معادل ارزش 

دفتري آن لحاظ شده است. 
- ارزش معامالتي ســهام پذیرفته شده در بورس در تاریخ گزارشگري حدود 104 

درصد بیش از بهاي تمام شده آن مي باشد. 
این در حالي اســت كه در سال گذشته این نســبت برابر با 44 درصد بوده است.

سیاست هاي تأمین مالي و اعتباري شرکت 
كلیه تأمین مالي و نقدینگي شركت از منابع ذیل حاصل میگردد:

- سود حاصل از سرمایه گذاري ها 
- فروش سرمایه گذاري ها 

- افزایش سرمایه 
- ابزارهاي بدهي و تسهیالت دریافتي از بانکها

چشم انداز اقتصاد جهاني در ٢0٢0
بدون تردید یکي از مهمترین متغیرهاي اقتصاد جهاني كه مبناي بسیاري از تحلیل 
هاست و اثر گذاري بسیاري بر سایر متغیرها و روابط اقتصادي و حتي سیاسي دارد، 
شاخص قیمت دالر و به عبارتي نرخ برابري دالر در برابر سایر ارزهاي بین المللي 
خواهد بود. تحلیل بانکهاي سرمایه گذاري براي پیش بیني وضعیت شاخص دالر 
در سال 2020 تقریبا به گونه اي است كه از احتمال باالي افت مالیم شاخص دالر 
در طول این سال حکایت دارد. دویچه بانک، گلدمن ساكس و بانک نیویورک ملون 
به اتفاق معتقدند پس از یک دهه رشد دالر، سیکل افزایشي آن به پایان رسیده و 
در سال 2020 میالدي به احتمال زیاد وارد فرآیندي كاهشي خواهد شد. در حالي 
كه نرخ برابري یک دالر آمریکا به یورو در ســال 2019 ، بین 0/865 تا 0/917 در 
نوسان بود و در آخرین روز معامالتي سال 2019 با نرخ برابري 0/893 به كار خود 
پایان داد، پیش بیني مي شود در پایان سال 2020 و افت بیشتر دالر این نسبت 
به حدود 0/862 تنزل یابد. به هر صورت اگر به سال 2020 و اتفاقات آن خوشبین 
باشیم، پیش بیني كاهش ارزش دالر و تحقق آن، به واقعیت نزدیکتر خواهد بود. 
خوش بیني به رشــد اقتصاد جهاني و بهبود و توسعه روابط تجاري میان چین و 
آمریکا گرایش به افت دالر را تقویت خواهد كرد و تمایل سرمایه گذاران به سوي 

دارایي هاي پرریسک مانند بازارهاي نوظهور بیشتر خواهد شد.
برخــي تحلیل گران جهاني بر این باورند كه احتمــال وقوع و پیش آمدهایي كه 
جملگــي از عوامل موثر و كاهنده در نرخ طال به شــمار مي آیند از احتمال وقوع 

متغیرهاي افزایشي، بیشتر است. بنابر این روند این فلز گرانبها 
را در ســال 2020 نزولي مي دانند. متوقف شدن روند كاهش نرخ 

بهره، انتشار آمار مثبت از اقتصاد آمریکا، احتمال ثبات بیشتر در نرخ 
رشد جهاني بویژه اگر اروپا و آسیا بتوانند رشد اقتصادي را 
تجربه كنند، خوش بیني به توافق احتمالي بین مقامات 
پکن و واشنگتن و كاهش تنش هاي اقتصادي، از جمله 

مواردیســت كه وقوع هر یک از آنها بر كاهش تقاضا 
براي طال موثر بوده و موجب تنزل قیمت خواهد شد.

کلیات
شركت ســرمایه گذاري گروه صنایع بهشهر ایران در 14 تیر 1375 به 

صورت سهامي خاص تأسیس و تحت شماره 122763 در اداره ثبت شركتها و مالکیت 
صنعتي تهران به ثبت رسید. در سال 1382، بر اساس مصوبه مجمع عمومي فوق 
العاده 9 تیر1382 شركت به سهامي عام تبدیل گردید، و در تاریخ 27 بهمن 1382 
در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. موضوع فعالیت شركت را به عنوان یکي از 
شركتهاي وابسته گروه توسعه صنایع بهشهر )سهامي عام( چنین میتوان برشمرد:

فعالیتهاي اصلي
1- ســرمایه گذاري در ســهام، ســهم الشــركه، واحدهــاي ســرمایه گذاري 
صنــدوق هــا یا ســایر اوراق بهــادار داراي حق رأي شــركت ها، مؤسســات یا 
صندوق هاي ســرمایه گــذاري باهدف كســب انتفاع به طوریکه بــه تنهایي یا 
به همراه اشــخاص وابســته خود، كنترل شــركت، موسســه یا صندوق سرمایه 
گذاري/ ســرمایه پذیر را در اختیــار نگرفته یا در آن نفوذ قابــل مالحظه نیابد.

2- ســرمایه گذاري در ســایر اوراق بهــادار كه به طورمعمــول داراي حق رأي 
نیســت و توانایي انتخاب مدیر یا كنترل ناشــر را به مالک اوراق بهادار نمیدهد.

فعالیتهاي فرعي
1-ســرمایه گذاري در مســکوكات، فلــزات گرانبهــا، گواهي ســپرده بانکي و 
ســپرده هاي ســرمایه گذاري نــزد بانک ها و مؤسســات مالي اعتبــاري مجاز.

2- سرمایه گذاري در سهام، سهم الشركه، واحدهاي سرمایه گذاري صندوق ها یا 
سایر اوراق بهادار داراي حق رأي شركتها، مؤسسات یا صندوق هاي سرمایه گذاري 
باهدف كسب انتفاع به طوریکه به تنهایي یا به همراه اشخاص وابسته خود، كنترل 
شركت، موسسه یا صندوق را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل مالحظه اي بیابد.
3- ســرمایه گذاري در ســایر دارایي ها ازجمله دارایي هاي فیزیکي، پروژه هاي 

تولیدي و پروژه هاي ساختماني باهدف كسب انتفاع.
4- ارائه خدمــات مرتبط با بازار اوراق بهادار ازجمله پذیرش ســمت در صندوق 
هاي سرمایه گذاري، تأمین مالي بازارگرداني اوراق بهادار، مشاركت در تعهد پذیره 
نویســي اوراق بهادار و تضمین نقد شــوندگي، اصل یا حداقل ســود اوراق بهادار.
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شرکت بهشت پارس تجلی از رنگین کمان گلهای بهشتی
مهندس یعقوب عابدینی خواجوند مدیر برگزیده کشوری

جشنواره حاتم در تحکیم رونق تولید ملی

دومیــن جشــنواره حاتــم در مقــام بزرگترین همایــش مالی 
فرهنگی کشور در ســالن همایش های صدا و ســیما برگزار شد .
در این همایش باشــکوه كه با حضور پرشــمار مســولین دولتی ، نمایندگان 
مجلس ، روسای اتاق بازرگانی ، مدیران منتخب بخش خصوصی و اهالی رسانه 
برگزار شد پس از سخنرانی وزیر كار و دیگر سخنرانان مدعو، با اهدای تندیس 
در دومرحله از شــركت های منتخب ج ا ا در سال 1398 تجلیل بعمل آمد .

اجــرای پــروژه هــای شــاخص ملــی، طــرح هــای 
هــای  فعالیــت  موفــق،  تحقیقاتــی  و  مطالعاتــی 
تحقیــق و توســعه شــاخص از جملــه مــوارد مــورد 
ارزیابــی در كمیتــه علمــی داوری این جشــنواره بود.

محــور  ســه  در  حاتــم  ملــی  نشــان  ســاله  هــر 
برگزیــدگان  بــه  فرهنگــی  و  اقتصــادی  سیاســی، 
دومیــن جشــنواره ملــی حاتــم اعطــا مــی شــود.

شركت بهشت پارس به مدیر عاملی مهندس یعقوب عابدینی 
خواجوند موفق شــد در بزرگترین جشــنواره اقتصادی 
فرهنگی كشور موفق به اخذ تندیس شركت برتر گردد .

گفتنی است این جشنواره با هدف حمایت از تولید ملی 
برای دومین سال پیاپی در مركز همایش های بین المللی 
صدا و سیما برگزار گردید و با یک كار هماهنگ رسانه ای 
و تشــکیالتی شاهد بودیم در فضای كور رسانه ای امروز 
این ساماندهی شایسته خوب به چشم آمد ، دست مریزاد.

درباره شرکت
شــركت بازرگاني صنعتي آینده ســازان بهشــت پارس 
)ســهامی عام( دارای 417/831/000 ســهم بــا نام با 
ســرمایه اي بالغ بر چهارصد و هفده میلیارد و هشتصد 
و ســی و یــک میلیون ریــال در اواخر ســال 1383 با 
پشتوانه بیش از 20 سال تجربیات مدیریت آن در زمینه 
صادرات گل و گیاه به كشــورهاي آسیاي میانه و صدور 
خدمات فني مهندســي به این كشورها تاسیس گردید.

از آنجاییکه بخش كشــاورزی مهمترین بخش راهبردی 
اقتصاد كشــوربوده ودراكثر كشــورهای توســعه نیافته 
راه توســعه از طریق كشــاورزی هموار شده است، این 
بخــش با درنظــر گرفتن امکانــات بالقــوۀ نهفته درآن 
همواره به عنــوان یکی از بخش های محوری در فرآیند 
توســعۀ اقتصادی كشــورهای درحال رشد محسوب می 
شــود. ضمن اینکه قادر به تغذیه مردم كشــور و تامین 

مواد اولیه بســیاری از صنایع كشور اســت چنانچه براساس روشها و اسلوب 
صحیح و براســاس برنامه مدون عمل شــود، این بخش مــی تواند با صدور 
محصــوالت مختلف چندین برابــر نفت كه از منابع تجدید ناپذیراســت ارز 
تحصیل نماید. به عنوان شاهدی براین مدعا الزم است ذكر شود ایران دارای 
37 میلیون هکتار اراضی مســتعد كشاورزی، 90 میلیون هکتار مرتع، حدود 
4/12 میلیون هکتار جنگل حفاظت شــده، 12 هزار انواع گونه های مختلف 

گیاهی و حیوانی و100 هزار هکتار اراضی مســتعد یــرای پرورش آبزیان با 
ظرفیت تولید یک میلیون تن درســال اســت. در حالیکــه فقط 17 میلیون 
هکتار از اراضی قابل كشــت مورد اســتفاده قرار می گیــرد . ایران در تولید 
15 محصــول از 25 محصول باغــی جهانی رتبــه اول را دارد واز نظر تنوع 
محصوالت باغی رتبه سوم جهان را داراست . اما از 22 میلیون تن میوه وتره 
بار تولیدی كشــور فقط 2 درصد آن صادر می شــود. موارد فوق قسمتی از 
ظرفیت های بالقوه دربخش كشــاورزی است كه با یک 
برنامــه ریزی صحیح و اصولی زمینــۀ بالفعل درآمدن 
آنها فراهم می شــود. از جمله محصوالت كشــاورزی 
ایران با توجه به موقعیت اقلیمی متفاوت، سابقه تولید 
و وجــود تولیدكنندگانی با تجربیات ارزشــمند، دارای 
مزیت نسبی بالقوه می باشد، گل وگیاهان زینتی است.
هدف اصلی این شــركت ایجاد مجموعۀ منسجم پایانۀ 
صادراتی گل و گیاه و محصوالت كشــاورزی ، ساخت 
هتل های زنجیره ای ، ســاخت رســتوران های زنجیره 
ای ، فروشــگاه های مواد غذایی زنجیــره ای و میادین 
میوه و تره بار با در نظر گرفتن تمام شــرایط بهداشتی 
اســتاندارد كیفیت ، كنترل قیمــت و درنهایت ردیابی 
محصــوالت كشــاورزی و ســرویس دهی بــه مصرف 
كننــدگان ،اعضاء و ســهامداران شــركت و همچنین 
حضور قدرتمند در بازارهای جهانی می باشــد كه این 
مهم با مکان یابی كاماًل علمی و با توجه به تمركز تولید 
كننــدگان گل و گیاه و محصوالت باغی و كشــاورزی 
اعم از مرغ، برنج ، كیوی، ســبزیجات ، غالت ، مركبات 
و ... و حجم عظیمی از ســفرهای مردم شــریف ایران 
بــه مازندران و تمامــی فاكتورهای پیش بینی شــده 
در زمینی به مســاحت 32/5 هکتار كه اســناد آن در 
بخش مســتندات درج شده اســت، در حال اجراست.
این مجموعه شامل امکانات اداري، بازار خرید و فروش، 
سالن بورس و حراج ، 184 دفتر V.I.P نمایشگاه های 
شیشــه اي و دائمی، فضاهای آموزشــي و تحقیقاتي، 
آزمایشــگاه مجهز و مدرن 9 سالنه، قرنطینۀ گل وگیاه 
، كنترل كیفي، ســالن بســته بندي، تخلیه و بارگیري 
،امکانــات رفاهــي و همچنیــن دفاتــر ادارات دولتی 
شــامل بانک، گمرک ، قرنطینه، استاندارد، بهداشت ، 
دامپزشکی ، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و موسسه 
بذر و نهال مي باشــد كه عالوه بر حضور خریداران و فروشندگان عمدۀ گل و 
گیاه در مجموعه ، به دلیل زیبایي، فضاي مطلوب و معماري چشم نواز دوران 
هخامنش و كپي برداري از نمادهاي تخت جمشــید و داشــتن چشــم انداز 
شــمالي دریاي نیلگون زیبا وآرام مازندران وچشــم انداز جنوبي جنگل هاي 
انبــوه دامنه هاي البرز كه جلوه هاي شــگفت انگیزي از طبیعت را به نمایش 
گذاشته اند و بازدید كنندگان داخلي و خارجي بسیاري را جذب خواهند كرد. 

18
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استاندار سیستان و بلوچستان:

کفش ملی با محافظت از قلب دوم حادثه دیدگان، دلهای مردم سیستان و بلوچستان را تسخیر کرد

موهبتی گفت: كار ویژه كفش ملی در محافظت از قلب 
دوم مردم حادثه دیده باعث شــد تا این نشان دیرین، 
دلهای مردم استان سیستان و بلوچستان را تسخیر كند.

احمدعلی موهبتی ، اســتاندار سیستان و بلوچستان 
در گفتگــو با روابط عمومی و امــور بین الملل گروه 
صنعتی ملی، با اشاره به شرایط ویژه استان سیستان 
و بلوچستان، تاكید كرد: علی رغم تالش نظام مقدس 
جمهوری اسالمی كه در این منطقه خدمات بی نظیر 
و بی بدیلــی ارائه كرده اســت، همچنان محرومیت 
قابــل توجهی در منطقه وجود دارد و كمک رســانی 
بــه این منطقــه از اهمیت خاصی برخوردار اســت.

موهبتــی با بیان اینکه در ســیل اخیر دولت و ملت 
به یاری مردم آســیب دیده از سیل آمدند، گفت: در 
حركــت زیبای كفش ملی، در ارتباط با مدیر ســتاد 
مدیریت بحران اســتان سیستان و بلوچستان تاكید 
كردم كاری كنیم كه كفش ها بیشــتر برای ســنین 
پایین در نظر گرفته شــود، چرا كه اغلب این بچه ها 
هستند كه در این منطقه ممکن است پابرهنه باشند.
كفش ملی خاطره ای شیرین از سیلی تلخ برای مردم 

سیستان و بلوچستان بر جای گذاشت
استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه پا قلب دوم 
انسان است، گفت: كفش ملی با این حركت خاطره ای 
شیرین از سیلی تلخ برای مردم سیستان و بلوچستان 

بر جای گذاشت.
وی با اشاره به برخی سوءاستفاده ها از وضعیت معیشت 
مردم استان سیستان و بلوچستان گفت: اینکه بیگانگان 
از پای یک فرزند حادثه دیده كشور كه پابرهنه مانده 
اســت عکس بگیرند، اتفاق جالبی نیست، به همین 
سبب با اینکه همه كارهایی كه سازمان ها و نهادهای 
مختلف انجام دادند قابل تکریم و احترام است اما این 

حركت بزرگ كفش ملی به ویژه برای كودكان دانش 
آموز تاثیرگذارتر است و نمود بیشتری خواهد داشت.

كفش ملی مردم را در روزهای ســخت فراموش نکرد 
مردم هم كفش ملی را فراموش نمی كنند

موهبتی بــا بیان اینکه كفش ملــی روزگاری حرف 
اول را در كشــور مــی زد گفت : اكنــون كه كفش 
ملی راســتای عمل به مســوولیت اجتماعی چنین 
حركــت بزرگــی را انجام داده اســت، تاثیر بســیار 
بزرگــی در افکار عمومی خواهد داشــت و امیدواریم 
روزی برســد كه در كشــور همه ما كفش داخلی و 
ملــی مصرف كنیم؛ كفش ملی مــردم را در روزهای 
سخت فراموش نکرد مردم هم كفش ملی را فراموش 
نمی كنند و این اقدام نوعی فرهنگ ســازی در این 
خطه جغرافیایی و سراســر ایــران عزیز خواهد بود .

وی در پایــان گفت: از همه مدیــران گروه صنعتی 
ملــی و همکارانی كــه در این مدت توجــه ویژه ای 
به حادثه ســیل سیســتان و بلوچســتان داشته اند 
بــه ویژه وزیر محتــرم تعاون و تیمی كــه برای پی 
گیری این مســئله گذاشــتند، تشــکر مــی كنم .

اهدای ده هزار زوج چکمه و کفش ملی
 به حادثه دیدگان سیل سیستان و بلوچستان

كفش ملی ده هزار زوج كفش به حادثه دیدگان سیل سیستان و بلوچستان اهدا كرد. در پی مصوبه وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعی برای ارسال كمک های مجموعه های وابسته به این وزارتخانه به حادثه دیدگان سیل استان 
سیستان و بلوچستان و با هماهنگی صندوق بازنشستگی كشوری، شركت كفش ملی در راستای عمل به مسوولیت 
اجتماعی خود و پس از كسب اطالع از اقالم مورد نیاز مناطق سیل زده از سوی استانداری سیستان و بلوچستان 
10000 زوج كفش و چکمه به شش شهرستان كنارک،چابهار، دلگان، قصرقند، نیک شهر و فنوج ارسال كرد.

کفش مّلی،برند مّلی برای افتخار ایران و ایرانی
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رکودشکنی در تولید و سودآوری
 خدا قوت به آنان که تحسین انگیزند در گلتاش

از بدو تاسیس گلتاش و خیلی سالهای پیش هر ساله شاهد فراز و فرود بوده ام 
و همباره ره آوردش را به اسب قلم سپرده ام و بخود می بالم كه یادگار ارزشمند 
و قانونی فرزند محله گلچخانه كاشان كنون با تدبیر مهندس یزدان كرمی مدیر 
فرهیخته و دانشمند توانسته اهداف بزرگ و سرفراز و نام نیک خاندان الجوردی 
را احیاء كرده و سفیر سالمت بوده و پرچم ایران آباد را در هر گوشه ای برافراشد.
خاندان الجوردی در گذشــته یکی از تواناترین و بزرگترین خانواده های ایرانی 
درحوزه تولید مواد شــوینده ، روغن نباتی، نســاجی، ســاختمان و... می بود.

كلی داشته های این خانواده در انقالب ستانده شد وبعد بیش از دو دهه  در 15 
سال اخیر سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی ره از دولتی به بخش تعاونی 
، خصوصی گشــود پس این همه ســال و شایسته است در پایان گزارش خود با 
اعالم اینکه این فراز فرودها از گلتاش نام دیگری نهاد كه سهام داران خندان خدا 
قوت گویان به آنان كه تحسین انگیزند در گلتاش و سود خوب و حسابهای شفاف 
و عملکرد عالی حاصل كرده اند. به راستی دعای خیر برایتان از این مردم قدردان 
همیشــه در اذهان خواهد ماند كه تركیب خوب مهندس یزدان كرمی و نامدار 
پور مهربان و فرهنگ شناس خرد جمعی و توفیقاتی حاصل ساخته كه دوست و 

دشمن بر شایستگی و بایستگی عملکرد خود و ره 
آوردشان مثال می زنند و الگو می گیرند. خدا قوت.

شــركت  ســالیانه  عــادی  عمومــی  مجمــع 
در   1398/11/08 مــورخ  گلتاش)ســهامی عام( 
محل ســالن آزادگان پژوهشگاه صنعت نفت واقع 
در تهران تشــکیل گردید.  در ایــن مجمع كه با 
حضور 77/13 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی 
، اعضاء هیــات مدیره، نماینده ســازمان بورس و 
اوراق بهادار، حســابرس و بــازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاســت مجمع برعهــده آقای علی ملکی 
بود، كــه جنابان داراب وكیلــی و  همایون باقري 
طــادي در مقام نظــار اول و دوم و آقــای یزدان 
كرمی به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامــه بــا قرائــت گــزارش هیات مدیــره به 
مجمــع مربــوط بــه اهــم فعالیتهــای صورت 

پذیرفتــه در طی ســال مالی منتهــی بــه 1398/09/30 و پس از اســتماع 
گزارش حســابرس و بــازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنیــن صلوات خود 
ضمــن  تصویــب صورتهــای مالــی و تنفیذ معامالت مشــمول مــاده 129 
بــا تقســیم ســود 1/100 ریال به ازای هر ســهم بــه كار خود پایــان دادند.

مهندس كرمی با اشــاره به عملکرد شركت در ســال مالی مورد گزارش خاطر 
نشــان كرد: درآمدهای عملیاتی شــركت از 2583 میلیارد ریال در سال 97 به 
666/5 میلیارد ریال در ســال 98، معادل 33/119 درصد افزایش داشته است. 
این در حالی اســت كه ســود ناخالص رشــد 93/120 درصــد را تجربه كرده 
اســت. شایان ذكر است سود عملیاتی شركت در ســال 98 نسبت به سال 97 
با افزایش 90/123 درصدی همراه بوده اســت كه نشــان از عملکرد چشمگیر 
مدیریت و پرســنل سختکوش این شركت خوشــنام در بازار سرمایه دارد. سود 
خالص شــركت گلتــاش علی رغم مشــکالت گوناگون صنعــت از مبلغ 777 
میلیارد ریال به 1768 میلیارد ریال معادل 57/127 درصد رشــد داشته است.

وی تاكید كرد: جمع دارایی های شــركت از رشــد 24/87 درصدی برخوردار 
بوده اســت. شایان ذكر است بدهیهای ســال مالی مورد گزارش 31/86 درصد 
افزایش نشــان می دهد. وی افــزود: جمع حقوق مالکانــه و بدهیها از 2183 
میلیارد ریال به 1088 میلیارد ریال برابر 24/87 درصد افزایش داشــته اســت.
مدیر عامل شــركت گلتاش یادآور شــد: عملکرد تولید شــامپو 85/30 درصد، 

صابون 48/66 درصد، مایع دستشــویی 99/16 درصــد و خمیردندان 25/44 
درصد نســبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشــته است. وی افزود: جمع 
محصوالت نهایی 77/24 درصد نســبت به ســال 97 افزایش نشــان می دهد.
در ســال گذشــته تمهیــدات و تدابیر مدیــران كاربلد و كارگران پرتالشــش 
بزرگتریــن ركــورد تولید ، حمــل و فروش در شــركت گلتاش رقــم خورد.

پس از نامگذاری ســال 98 از ســوی مقــام معظم رهبری بعنوان ســال رونق 
تولیــد، یکی از شــركت هایی كه بر اســاس ســوابق درخشــانش انتظار می 
رفت جامه عمل به این شــعار بپوشــاند، شــركت گلتاش بود كــه بحمداله با 
تــالش جهادگونه كلیه اركان مجموعه این دســتاوردو توفیق حاصل گشــت.

مهندس یزدان كرمی مدیرعامل شركت گلتاش با تکیه بر كرامت انسانی و تعامل 
با پرســنل و با انجام یک كار تیمی در ســال مالی مورد گزارش كه سال جنگ 
اقتصادی بود توانســت یک ركورد كم نظیر را در شركت گلتاش به ثبت برساند.
مدیرعامــل گلتاش ضمن اعالم خبر ثبت ركــورد در بخش های تولید و حمل 
و فروش در شــركت افزود: به همت همه همکاران زحمتکش شركت گلتاش ، 
علیرغم همه ی مشــکالتی كه به واسطه تحریم ها برای تامین بخشی از اقالم و 
مواد اولیه در مسیر تولید گلتاش قرار گرفته داشت 
توانســتیم گام های ارزشــمند بزرگی را برداریم.
مهندس یزدان كرمی ادامه داد: یکی از چالش هایی 
كه در گلتاش تبدیل به فرصت شد وجود تحریم ها 
بود كه با تکیه بر خودباوری و دانش فنی مجموعه 
های داخلی توانستیم از سد تحریم ها عبور كنیم.

مهندس كرمی ضمن تشکر از تک تک كاركنان كه 
در این موفقیت نقشی داشته اند تاكید كرد: همدلی 
كه امروز در شركت گلتاش به وجود آمده، سرمایه 
ارزنده ایســت كه برای تــداوم آن قطعاً به تالش 
بیشتری نیاز است. بنده نیز در كنار سایر همکارانم 
در گلتاش برای استحکام آن كوشش خواهیم نمود.

پیام هیات مدیره
خداونــد یکتــا را ســپاس كــه توفیــق خدمت 
در عرصــه كار و تــالش و ایجــاد اشــتغال در 
كشــور عزیزمان ایران را به ما ارزانی داشــت و امیدواریم كه نتیجه یک ســال 
تالش هیــات مدیره، مدیــران و كاركنان صدیق و تالشــگر شــركت گلتاش 
) ســهامی عام ( مورد رضایت پروردگار و شما ســهامداران ارجمند قرار گیرد.
در ســال مالی مورد گزارش، وضعیت اقتصادي كشــور از ثبات نسبی برخوردار 
نبــوده و در همه زمینه ها دســت خوش تغییــرات زیاد بــود، لیکن به دلیل 
رقابت شــدید در بازار محصوالت بهداشتی داخلی و حضور محصوالت خارجی، 
شــرایط ویژه اي در بازار حاكم بود و شــركت براي حفظ سهم بازار خود نسبت 
به تقویت حضور در فروشــگاه هاي زنجیره اي و اســتفاده از طرح هاي ترویج 
فروش و همچنین اعطاي تخفیفات در ســطح بازار عمده فروشــی اقدام نموده 
و به دلیل تغییرات شــرایط تامین مواد اولیه، افزایــش نرخ فروش محصوالت، 
تغییرات شــدید نرخ و شــرایط تخصیص ارز و ایجاد جذابیت صادرات از طریق 
بازارچه هاي مرزي، شــركت نســبت به حذف تخفیفات فــروش اقدام نموده.
استفاده بهینه از منابع و ارتقاء شاخص هاي بهره وري از یک سو و ارزش افزوده 
ایجاد شده ناشی ازتولید مواد اولیه و لوازم بسته بندی در داخل شركت از دیگر سو 
موجب گردید كه به لطف خدا و به مدد تالش تمامی همکاران ارجمند و پرتالشمان، 
شركت گلتاش بتواند تعهدات مالی خود به همه ذینفعان را در حد مطلوب انجام دهد.

در ســالمالی مورد گزارش، تولید محصوالت بهداشــتی بــا 35 درصد افزایش 
بــه میــزان 52/018 تــن، فروش مقــداري بــا 27 درصد افزایش بــه میزان 
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50/696 تــن و فــروش ریالــی بــا 119/3 درصــد افزایش به مبلــغ 5/665 
میلیارد ریال نســبت به ســال مالی قبل تحقق یافت، ســود خالص طی سال 
مالــی با 127 درصــد افزایش به مبلغ 01/768 میلیارد ریال رســیده اســت.

در پایــان، بار دیگر تالش مجدانه و دلســوزانه تمامی همکارانمان در ســطوح 
مختلف به عنوان بزرگترین ســرمایه شــركت گلتاش ) ســهامی عــام ( را ارج 
می نهیم و از درگاه ایزد یکتا تندرســتی و شــادكامی همگان را خواســتاریم.

جایگاه شرکت در صنعت
شــركت گلتاش در بین شــركت هاي فعال این صنعت با حجم فروشی معادل 
مبلــغ 5/666 میلیارد ریال در گروه هاي محصولی شــامپو،، خمیردندان، مایع 
دستشــویی و صابون به ترتیب در رده 4،1،4 و 1 قرار دارد )رتبه صابون مربوط 
به دو شركت پاكسان و گلتاش میباشد ،كه 25 درصد در گلتاش تولید میگردد(. 

دریافت لوح تقدیر:
شــركت گلتــاش طی ســال مــورد گــزارش موفق بــه دریافت لــوح تقدیر 
از وزارتخانــه هــا و ســازمان هــاي مختلــف بــه شــرح زیر شــده اســت:

- نشان ملی مدیر سال
شــاخص  بــا  منطبــق  محصــول  برتریــن  تولیــد  تندیــس  دریافــت   -
هــاي بــازار جهانــي صــادرات در صنایــع شــوینده بهداشــتي شــوینده 

- دریافت تندیس سیمین برند محبوب ) پونه (
- دریافــت تندیــس ســیمین ســومین جشــنواره صنعــت ســالمت محور
- رتبه اول بهره وري از نظر بهره وري كل عوامل در گروه محصوالت شیمیایي و بهداشتي 
- نشان ملي برترین توان علمي و رقابتي در تولید و كیفیت صنایع شوینده و بهداشتي 

- واحد برگزیده استاندارد استان اصفهان
اهم پروژه هاي اجرا شده طی سال

- بازسازي مهمانسراي اصفهان 
- مرمت و بازسازي یک ساختمان بال استفاده در كارخانه و ساخت مهمانسراي گلتاش 
- مرمت و بازسازي ساختمان اداري در واحد آرومکس و ایجاد ساختمان صنایع 

QC مرمت و بازسازي تعاوني سابق و ساخت دفتر براي واحد -
- ساخت و نصب سر درب ورودي شركت 
- تخریب و بازسازي ورودي سالن مایعات
- مرمت و بازسازي سالن جدید جلسات

- طراحي و ساخت مجموعه مدیریت 
- ســاخت ســوله جدیــد در فضــاي بــدون اســتفاده كارخانــه شــماره 
یــک و دو گلتــاش و اضافــه نمــودن 440متــر مربــع بمســاحت انبارهــا 
- خاكبــرداري و بتــن ریــزي محوطــه آرومکــس جهت ســاخت پاركینگ

آن  بنــدي  پارتیشــن  و  شــیمي  آزمایشــگاه  تجهیــز  و  بازســازي   -
- ســاخت و نصب دستگاه UV توســو واحد فني و عدم نیاز به خرید خارجي
- ســرویس و راه انــدازي دســتگاه لیبــل زن مســتعمل در انبــار ضایعات

- سرویس و راه اندازي درب بند خو كوشش كاران 
- ساخت تعدادي از قطعات و تجهیزات مورد نیاز و عدم نیاز و عدم نیاز به واردات 

و خرید خارجي 
- ساخت پلت فرم اطراف میکسر انحالل مواد 

- ساخت اتاق كنترل استیل در سالن ساخت شامپو براي پرسنل واحد
- جراي سیستم اتوماسیون كنترل سطح سیلکوني صابون خطوط ایتالیا و چین 

- ساخت نوار نقاله جهت حمل بطري 
- اصالح مخزن زیر سانتریفیوژ واحد گلسیرین

- طراحي و خرید تجهیزات تولید صابون گلبو تکي
- طراحي و ساخت قالب جار كرم

- لوله كشي از مخازن ذخیره بتائین به ساخت مایع دستشویي و ساخت شامپو 
- خرید و راه اندازي دستگاه تولید بطري اوراسیا و تولید بطري 625 و 1000 گرمي 
- خریداري و نصب خط تولید هواي فشــرده جهت بادكن جدید بطري شامل ) 

مخزن ،كمپرسور و...(
- تولید بطري 625 گرمي با دستگاه پت تکنولوژي 

- تولید بطري مایعات 4 لیتري و مایع دست 500 سي سي طرح حباب در شركت
تهــران بهــادار  اوراق  و  بــورس  ســازمان  در  شــركت  امتیــازات 
دوم  بــازار  در  ارزیابــي  اســاس  بــر  شــركت  بنــدي  رتبــه  وضعیــت 
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار تهــران بــه شــرح زیــر بــوده اســت: 

- جزء شركت هاي برتر 
- شفاف ترین شركت بورس

کاهش مصرف منابع و انرژی
متوســط شدت مصرف انرژي سال1398 نســبت به سال 1397 بدلیل افزایش 

تولید محصول صابون 1 درصد افزایش نشان می دهد.
- افزایش 1 درصد نرخ مصرف انرژي الکتریکی در دوره فوق نسبت به مدت مشابه سال قبل 
- افزایش 1/4 درصد نرخ مصرف گاز در دوره فوق نسبت به مدت مشابه سال قبل 
- افزایش 5 درصد نرخ مصرف آب در دوره فوق نسبت به مدت مشابه سال قبل

برنامه های آینده شرکت
پیش بینی اجرای طرح سرمایه ای

ســرمایه گذاری مورد نیاز طرح برای سال مالی منتهی به 1399/09/30 به قرار 
زیر می باشد:

ردیف شرح مبلغ- میلیون ریال
1 خرید زمین مجاور و گسترش مساحت كارخانه 40/000

2 خرید میکسر خمیردندان و بتائین و تکمیل واحد بتائین 25/000
3 خرید دستگاه بادي تولید بطري 220 گرمي و قالبهاي تزریق و بادكن 72/000

4 خرید دستگاه و قالب كپ و شولدر خمیردندان 31/600
5 بهسازي سالنهاي تولید و خرید تجهیزات خو تولید 50/000

6 خرید دستگاه تولید خمیردندان 80/000
7 ساختمان و بهسازي ساختمان 25/000

1/500 HPLC 8 تجهیز دستگاه
9 تجهیزات واحد تحقیق و توسعه 3/650

10 خرید دستگاه پركن كرم و میکسر 20/750
11 خرید لیفتراک 3/500

4/000 IT بخش VDI12 پروژه
جمع 357/000

تولید محصوالت جدید در سال 1398:
- شــوینده نساجي )پارچه هاي رنگي( - شــامپو صادراتي شبنم - خمیردندان 
دندانهاي حســاس دنتامکس - خمیردندان نانو دنتامکس - كرم مرطوب كننده 

آرومکس - كرم نرم كننده آرومکس
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مرجان کار ؛ نگین طبرستان
مهندس مجید فدایی توسعه را معنا کرد

وقتی برنامه خبری برای كاتب این سطور می نویسند حضور در مجمع ساالنه مرجان كار جای 
خاصی می دارد. در باشگاه بانک سپه در طبقه باال حضور سهام دار حقیقی و نماینده سهامدار 
عمده و مراسم تالوت قرآن كریم و پخش سرود مقدس ملی و بیان شیوای مدیریت در تحول 
شــركتی كه توانسته آن كند كه مدیریت ارشد بانک سپه هم لبخند به گوشه لب نشاند. كه 
باید كار دست كاردان باشد و ناخدا مهندس مجید فدایی این چنین راحت می شود به ساحل 
آرامش و سوددهی رسید. حیفمان آمد از حسابهای شفاف معمار مالیه شركت هم نگوئیم كه 
پاک و شــفاف نشــان از صداقت عملکرد این تیم مدیریت دلسوز و متعهد  و متخصص بود.

مدیرعامل و معاونت مالی بیرون از قیل و قال كارشان را بخوبی بلدند و خوبتر عمل می كنند 
خدا قوت مردان و زنان راستین كار تالش.

مجمع عمومی عادی ســاالنه صاحبان سهام شركت بازرگانی و تولیدی مرجان كار »سهامی 
عام« مورخ  1398/11/08 در محل باشــگاه بانک ســپه تشکیل شــد. در این مجمع كه با 
حضور بیش از 52/14 درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
ســازمان بورس و اوراق بهادار ، حســابرس و بازرس قانونی شركت برگزار شد ریاست مجمع 
با آقای محمد جمالي حســن جاني بود كه آقای شــهرام بابالویان و خانم غزاله تیما در مقام 
نظــار اول و دوم و مهندس مجید فدایی به عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند. درادامه با 
قرائــت گزارش هیات مدیره به مجمــع مربوط به اهم فعالیتهای صــورت پذیرفته در طی 
ســال مالی منتهی به 1398/09/30 و پس از اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشــینان بــا طنین صلوات خود ضمــن تصویب صورتهای مالــی و تنفیذ معامالت 
مشــمول ماده 129 با تقســیم ســود 350 ریال به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
هیات مدیره و مدیریت شركت معتقد است كه امانتدار سهامداران محترم بوده و به منظور حفظ، 
حراست و ارتقاء امانت واگذار شده، وظیفه خود مي داندكه از هیچ كوشش و تالشي در این راه دریغ 
نورزد. در راستاي تحقق این هدف بنحوي برنامه ریزي نماید كه حاصل فعالیت هاي سال مالي 
مورد گزارش براساس رضایتمندي، حفظ و ارتقاي منافع و ثروت سهامداران تدوین گردد و گزارش 
حاضر در بر گیرنده اهم فعالیتهاي شركت در جهت نیل به اهداف و استراتژي هاي مصوب مي باشد.
در ابتدا مروری كلي بر وضعیت و تحوالت صنعت مورد فعالیت در سال مالي مورد گزارش را به 

استحضار سهامداران محترم می رساند.
در طي چند سال گذشته تولیدكنندگان محصوالت سفالي از نظر افت و خیز بازار مسیر پرفراز و 
نشیبي را طي نمودند علیرغم افزایش تعداد كارخانجات تولید مصالح ساختماني ، ساخت و ساز 
مسکن كاهش قابل توجهی داشت و تعدادی از كارخانجات ناچار به تعطیلی و یا كاهش ساعت 
و شیفت كاری و اخراج كارگران خود گردیدند. با گذشت بیش از پنج سال شرایط نامساعد در 
بخش مسکن ، روند كاهش فروش محصوالت ساختماني كماكان ادامه داشته و علیرغم افزایش 
هزینه ها به دلیل شرایط اقتصادی و تحریم ها ،شركت های تولید كننده در طی این مدت به 
ناچار جهت ادامه فعالیت و تامین نقدینگی خود به طور مستمر و داوطلبانه نسبت به كاهش 
قیمت فروش تولیدات خود اقدام نموده اند ولی به دلیل برتری اتوماسیون خط تولید، در این 
شركت نسبت به رقبا و كاهش دخالت انسان در زمینه تولید و به كار گیری نیروی انسانی كمتر 
و وجود كوره تونلی، باال بودن سرعت تولید ودارابودن منابع مالی و انسانی با تجربه و مدیریت 
مناسب منابع و عملیات ، ساختمانها ، ماشین آالت ، تجهیزات و خدمات پشتیبانی ، در طی این 
سال ها نسبت به كارخانجات رقیب ثبات بیشتری داشته ، خط قدیم تولید محصوالت سفالی را 
كه به دلیل برتری اتوماسیون نسبت به رقبا و تجهیزات بازیافت حرارتی ، مصرف انرژی در این 
واحد تولیدی نسبت به مصرف انرژی واحدهای تولیدی رقبا پایین تر می باشد و مصرف انرژی 
كمتر و بهره وری بیشتری را دارد با ظرفیت كامل تولید و خط دوم تولید بلوک سفالی تیغه كه 

مصرف انرژی و نیروی انسانی بیشتری را داشته از اول سال 1394 متوقف و نیروی آن مرخص 
گردیدند تا با بهبود شرایط مجددا« راه اندازی گردد و به همین صورت مطابق سال گذشته از 
خط تولید خرپا نیز استفاده نگردید. این شركت همگام با سایر كارخانجات با تغییرات قیمت 
محصوالت در بازار، قیمتهای خود را تعدیل نموده ولی بدلیل كیفیت برترو حضوراثر بخش در 
بازار ،كنترل كیفیت ، اعتبار و شهرت و حسن سابقه به عنوان برترین شركت درشمال كشور، 
محصوالت تولیدی خود را با نرخ فروش باالتر از سایر كارخانجات عرضه مینماید. بدین علت 
این شركت مزیت نسبی نسبت به سایر كارخانجات از نظر قیمت تمام شده محصول داشته ، با 
اینحال شرایط ركود بازار در سال های گذشته ادامه داشت و در سال مالی جاری به دلیل بهبود 
شــرایط بازار و رونق در ساخت و ساز مسکن شركت وضعیت بهتری را داشت و باعث گردید 
افزایش قیمت محصوالت در چندین مرحلــه صورت پذیرد و امکان فروش تمام محصوالت 
تولیدی و محصوالت دپو شده میسر گردید در شرایط فعلی این روند رونق بازاركماكان ادامه دارد 
و اعضای هیات مدیره و مدیران اجرایی تالش خود را معمول میدارند تا خللی در امور جاری و 
برنامه های پیش بینی شده بوجود نیاید و تولید و فروش محصوالت كماكان با قدرت ادامه یابد.
مــرور كلی بر جایگاه شــركت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در ســال مالی مورد گزارش 
باوجود اینکه كشور ما یک كشور جوان و با نیروی عظیم جویای كار و نیازمند مسکن میباشد 
ولی در سنوات گذشته احداث مسکن با ركود شدید مواجه بوده و در سال مالی مورد گزارش 
با شــروع ساخت و ساز در بخش مسکن شرایط بازار متحول گردید و رونق یافت و اطمینان 
دارد بــا تحول اقتصــادی علیرغم افزایش تعداد كارخانجات موجــود میزان تولید جوابگوی 
نیــاز های قابل پیش بینی نخواهد بود در حالیکه در ســنوات قبل عمده كارخانجات تولید 

مصالح ساختمانی با كاهش تولید ، كاهش شیفت كاری و تعطیلی مواجه بودند و مشکالت 
تامین نقدینگی جهت پرداخت هزینه های جاری از مشــکالت اصلی این واحدها داشــتند.
بازار هدف این شــركت استانهای مازندران و گلستان و خراسان شمالی میباشد كه در سال 
جاری حدود 69 درصد در اســتان گلســتان و حدود 28 درصد دراستان مازندران و حدود 2 
درصد در استان خراسان شمالی و سایر استان ها محصوالت این شركت عرضه گردیده و آمار 
دقیقی از سهم بازار این شركت در تولید محصوالت سفالی در استانهای هدف وجود نداشته و 
بر اساس تحقیقات میدانی بازار كه توسط مشاور شركت در چند سال اخیر صورت گرفته سهم 
بازارشــركت مرجان كار درتولید محصوالت سفالی در استان گلستان 19 درصد و در استان 
های گلستان و مازندران  12 درصد بوده كه با راه اندازی چند كارخانه جدید و افزایش ظرفیت 
چند كارخانه این معادالت تغییر یافته است و همانطوریکه در باال نیز اشاره شد شركت مرجان 
كار بدلیل برتری دراستفاده از تکنولوژی روز دنیا درتولید مصالح ساختمانی و بازیافت انرژی ، 
تولید محصوالت با كوره تونلی و بکارگیری نیروی انسانی كمتر در شمال كشور بی نظیر است .

برنامه های آینده شرکت
الف( اجرای سیاســت های تشــویقی برای عاملین و توســعه فعالیت های پیشبرد فروش 
جزء برنامه های اســتراتژی شــركت انتخــاب گردیده و لذا جهت گســترش دامنه فروش 
محصــوالت در بازارهای هدف شــركت در نظر دارد عاملین فروش را مــورد ارزیابی مجدد 
قــرار داده و بــا اتخاذ سیاســت های فوق تعداد عاملین را توســعه داده و بــه منظور ایجاد 
انگیــزه در آنها و باال بــردن میزان فروش راهکارهای تشــویقی بیشــتری را اعمال نماید.
ب( تولیــد محصــوالت جدیــد بــا هماهنگــی واحد هــای تولیــد، كنتــرل كیفیت و 
مدیریــت كارخانه مســتمرا در دســت مطالعه قرار گرفتــه و جهت انطبــاق محصوالت 
جدیــد بــا شــرایط ماشــین آالت بــه جهــت تولیــد انبــوه برنامــه ریزی میگــردد.

ج( برنامه ریزی برای آموزش نیروهای متخصص .
شــركت. آتــی  ســنوات  بــرای  اولیــه  مــواد  خریــد  بــرای  ریــزی  برنامــه  د( 
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مهندس حسین دانشمند مدیر برگزیده کشوری
شرکت بازرگانی شیمیایی دانشمند تجلی بهترین کیفیت و تنوع محصول ایرانی 

جشنواره حاتم در تحکیم رونق تولید ملی

دومین جشنواره حاتم در مقام بزرگترین همایش مالی فرهنگی كشور در سالن همایش 
های صدا و سیما برگزار شد . در این همایش باشکوه كه با حضور پرشمار مسولین 
دولتی ، نمایندگان مجلس ، روسای اتاق بازرگانی ، مدیران منتخب بخش خصوصی 
و اهالی رسانه برگزار شد پس از سخنرانی وزیر كار و دیگر سخنرانان مدعو، با اهدای 
تندیس در دومرحله از شركت های منتخب ج ا ا در سال 1398 تجلیل بعمل آمد .

اجرای پــروژه های شــاخص ملی، طرح هــای مطالعاتــی و تحقیقاتی موفق، 
فعالیت های تحقیق و توســعه شــاخص از جمله موارد مورد ارزیابی در كمیته 
علمی داوری این جشــنواره بود. هر ساله نشان ملی حاتم در سه محور سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی به برگزیدگان دومین جشــنواره ملی حاتم اعطا می شــود.

شركت گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند به مدیر 
عاملی مهندس حســین دانشمند موفق شد در بزرگترین 
جشــنواره اقتصادی فرهنگی كشور موفق به اخذ تندیس 

شركت برتر گردد .
گفتنی اســت این جشنواره با هدف حمایت از تولید ملی 
برای دومین سال پیاپی در مركز همایش های بین المللی 
صدا و سیما برگزار گردید و با یک كار هماهنگ رسانه ای 
و تشکیالتی شــاهد بودیم در فضای كور رسانه ای امروز 
این ساماندهی شایسته خوب به چشم آمد ، دست مریزاد.

درباره بازرگانی شیمیایی دانشمند
گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند پویان تجارت 
)ســهامی خاص( ، فعالیت خــود را در زمینه تامین مواد 
اولیه صنایع چرم ســازی و ریسندگی از سال 1372 آغاز 
نمود و در راســتای گسترش فعالیت های این مجموعه و 
حركت به سوی توســعه و در جهت نیل به مقاصد خود، 
اقداماتی در خصوص تولید و تامین مواد اولیه آرایشــی و 
بهداشــتی، مواد تعاونی و كمکی نســاجی، صنعت بتن و 
ساختمان، مواد اولیه شیمیایی، سموم و كشاورزی و انواع 
اســانس اقداماتی به عمل آورده كه مهم ترین بخش آن 
با شــروع تحقیقات وســیع در زمینه تولید ضد كف های 
ســیلیکونی و غیر سیلیکونی در سال 1390 آغاز شد و با 
ادامه تحقیقات در سال 1391 موفق به تامین و توزیع این 

فرآورده و در پی اســتمرار و پیگیری های مداوم در سال 1394 توفیق تولید این 
محصول بدست آمد. در حال حاضر تولید تخصصی ضد كف را در پیش گرفتیم.

چشم انداز
گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند پویان تجارت )سهامی خاص(، با این 
چشــم انداز كه: روزی به عنــوان بهترین بازرگانی در زمینــه ی ارائه خدمات و 
محصوالت با كیفیت به مصرف كننده و خریدار در منطقه شناخته شود و به یکی 
از بازو های محرک رشد اقتصادی كشور تبدیل گردد، به فعالیت های خود ادامه 
میدهد و امید آن را دارد كه در این كشــور پهناور به نوبه ی خود منشا اثر گردد.

اهداف
- بهره گیری بیش از پیش از افراد مجرب و متخصص

- استفاده بیش از پیش از ابزار و تکنولوژی های روز دنیا در جهت پیشبرد مقاصد
- افزایش تولید با محوریت آنتی فوم

- تالش جهت ارتقا سطح كیفی تولیدات و خدمات
- راهیابی به بازارهای جهانی و ارتقا سطح همکاری با كشورهای همسایه و اروپایی 

درسال های آتی
استراتژی

1( مشتری مداری
شــركت تالش مینماید همانند گذشته با استفاده از كادر فنی و مجرب خود در 
تحویل و سرویس دهی به موقع و ارائه خدمات كارشناسی در تولید محصوالت نهایی 
و انتخاب صحیح ماده ی اولیه مورد نیاز مشتری، به عنوان 
تامین كننده ی اصلی و وفادار به مشتریان خود فعالیت نماید.

٢( تنوع محصوالت
با توجه به افزایش تعداد شــركت هــای بازرگانی در بازار 
و به وجود آمدن رقابت جهــت افزایش فروش خود ، این 
شــركت ها مجبور به ایجاد تنوع در محصوالت میشوند.

لذا این شــركت نیز بــه منظور همگام بــودن با نیازهای 
مشــتریان ، تالش به افزایش تنــوع در محصوالت جهت 
ارائــه هرچه بهتر خدمات به مشــتریان خود می باشــد.

3( کنترل کیفی
شركت با بهره گیری از دانش فنی روز اروپا یی و تجهیزات 
كنترلــی مدرن و دانش فنی به روز مدیریتی خود ،همواره 
تــالش مینماید تــا كیفیت مواد اولیه خــود را به منظور 
تولیــد محصوالت و مواد اولیه با كیفیت به شــركت های 
تولیــد كننده و همکار، تــا حد االمکان ثابــت نگه دارد.

سوابق و استاندارد ها
تمامی ســوابق و افتخارات گروه تولیدی بازرگانی 

شیمیایی دانشمند
- عضویت اتاق بازرگانی، سنایع، معادن و كشاورزی استان البرز 
- عضویــت اتحادیه مواد اولیه شــیمیایی اســتان البرز

- عضویت اتاق فکر برتر تجارت ایران 
- عضویت انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی استان البرز 

- عضویت انجمن صنایع نساجی ایران
- عضویت در انجمن مدیران كارآفرین 

- عضویت در مركز ملی توسعه كارآفرینی و مدیریت 
- عضویت در كنسرسیوم نخبگان مدیریت - عضویت در مجمع متخصصین بدون مرز
 - عضویت در انجمن بتن و ســاختمان - عضویت در فدراســیون جهانی اقتصاد 
- ســهامدار تیم ورزشی در رشــته تکواندو حاضر در لیگ برترنونهاالن كشوری 

- دارند ایزو 9001 ، 10002 و 10004 از سازمان SGS سوئیس 
- عضویت در وندور لیست وزارت نفت 

- عضویت در وندور لیست شركت ملی مس ایران
- عضویت در وندور لیست فوالد زرند ایرانیان - تولید و ارائه انواع ضد كف با كیفیت
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 آرامش را انتخاب کنید ...
 بیمه تعاون با شتاب پیش بسوی پیشرفت و تعالی

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــركت 
بیمــه تعاون )ســهامی  عــام( در تاریــخ 1398/11/13 
در محل هتل المپیک - ســالن هگمتانه تشــکیل شــد. 
در ایــن مجمع كه با حضور 81/06 درصدی ســهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان 
بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بــازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاســت مجمع برعهــده آقای جواد ســهامیان 
مقــدم بود، كــه جنابان غفــور خرامهــر و محمد صالح 
چیتگــران  در مقــام نظــار اول و دوم و آقــای   یونس 
مظلومي بــه عنــوان دبیر مجمــع انتخــاب گردیدند.
درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 
1397/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهــای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با 
تقسیم سود 5 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

در مطلع مجمع و پــس از خیر مقدم جناب هاتفی مدیر 
روابط عمومی متعهد و متخصص شركت و اعالم  رسمیت 
جلســه، جواد سهامیان مقدم رییس مجمع با تصریح این 
نکتــه كه بیمه تعاون در مقام تنها  بیمه تعاونی كشــور و 
در طی ســالهای پس از تاســیس خود با فراز و فرود های 
بســیاری در طول حیاتش روبرو بوده اســت افزود: اكنون 
شــركت جز پیشــرو ترین بیمه ها بوده و با یک دكترین 
مناسب و برنامه ریزی خوب به سمت تعالی در حال حركت 
می باشــد و خبرهای خوبی را در طــول روزهای پس از 
تصدی مدیریت جدید برای ذینفعان خود مخابره می كند 
و  بحمداله شاهدروند بسیار خوبی در شركت هستیم . وی 
با اعالم این نکته كه در سایه تیم مدیریت محقق و تالش 
كاركنان دلسوز و البته حمایت همه جانبه موسسه اعتباری 
ملل با برگزاری مجمع و كسب موافق بورس و بیمه مركزی 
سرمایه شركت از 27 میلیارد به 150 میلیارد افزایش پیدا 
كرد،تاكید نمود این افزایش سرمایه ای از آورده نقدی بوده 
كه این مهم خود شاهدی گویا از باور و اعتماد سهامداران 
به دیســیپلین و برنامه محوری مدیران ارشــد بوده و مهر 
تاییدی اســت بر قدردانی از تــالش مدیریت جناب دكتر 
مظلومی و برنامه های مدون مدیریت تبیین و تدوین شده .
به گفته این مدیر موســپید و باتجربه بازار سرمایه كشور 
حسن اعتماد ذینفعان و سهامداران از جمله حمایت همه 
جانبه موسســه اعتباری ملل از برنامه ها و دكترین جناب 
یونس مظلومی بوده و در راســتای اعتالی جایگاه و برند 
بیمــه تعاون بانی و باعث حركت روبر به رشــد و شــتاب 
بیشــتر در نیل به موفقیت خواهد شد افزود این اطمیان و 
اعتماد به سکانداران یک  مجموعه بزرگترین سرمایه است .
شــایان ذكر است دكتر یونس مظلومی  بابیش از ربع قرن 
فعالیت اثر گذار و چشــمگیر در صنعت بیمه كشور دارای 
دكتری مدیریت از دانشــگاه بوردو فرانســه ، كارشناسی 
ارشد مدیریت اجرایی، كارشناســی مدیریت بیمه و فوق 
دیپلم رشــته هوشبری از دانشگاه علوم پزشکی می باشد. 
وی كار در صنعت بیمه را از ســال 73 به عنوان كارشناس 

فروش بیمه های اموال و اشــخاص بیمه آســیا آغاز كرد و 
پس از آن كارشــناس صدور بیمه  آتش ســوزی در بیمه 
دانا شــد، به دنبال آن كارشــناس صدور بیمه مهندسی، 
كشــتی و هواپیما بیمه دانا و معاون بیمه های مهندســی 
و مسئولیت این شركت شــد. در سال 82 مدیر بیمه های 
مهندســی و مســئولیت بیمه رازی و در تیر ماه 85 مدیر 
پروژه تاسیس بیمه سایان گروه رایان سایپا بود و از آذر ماه 
85 مدیرعامل و عضو هیات مدیره شــركت خدمات بیمه 
ســایان و نماینده حقوقی بیمه ملت بود، او یکی از اعضای 
CIIانستیتو بیمه گران لندن است و دوره های مختلفی را در 
موسسات بیمه ای كشورهای انگلستان و هند گذرانده است.
دكتر مظلومی پیش از فعالیت در بیمه تعاون تا زمســتان 
1395 مدیرعامــل بیمــه رازی بوده و عملکــرد موفق و 
چشــمگیری در این شركت داشــته  كه تمام این تجارب 
ارزنــده باعث گردید به مــدد خالقیت ، تجــارب ارزنده 

،تدابیر و تمهیدات اندیشــیده شــده اش بیمــه تعاون با 
رویکردی نو نقطه عطفی را در  عملکرد شركت رقم بزند .

 دكتر مظلومی این مدیر محقق و برجســته بازار سرمایه 
كشور نیز در مقدمه گزارش جامع خود با تبیین این نکته 
كه ســرمایه اولیه پایین بیمه تعاون یکی از نقاط ضعف و 
تهدیدهایی بود كه با حمایت و اعتماد همه جانبه موسسه 
اعتباری ملل در مقام ســهامدار عمده و مساعدت مدیران 
ارزشــی آن از جمله توجه ویژه حجت االسالم سید امین 
جوادی و اعضای هیات مدیره این موسسه معتبر این تهدید 
با یک افزایش ســرمایه جذاب به فرصتی بی بدیل تبدیل 
گردیــد. به گفته وی این افزایش ســرمایه در كنار تامین 
نقدینگی الزم و اصالح ســاختار مالی مجموعه باعث توان 
ریسک پذیری باالتر و بالطبع قدرت پذیری بیشتر  در جذب 
پرتفوی گشــته و می گردد بطوری كه شــاهد بود قیمت 
سهم كه در حدود سهم با قیمت 850 ریالی قبل افزایش 
سرمایه به حدود 3000 برسد و حق تقدم پیش بینی شده 
100 ریالی اولیه  تــا 700 ریال افزایش قیمت پیدا كند .

به گفته مدیر پاكدســت و خوش نام بازار سرمایه و اقتصاد 
كشــورمان  با تبیین و تدوین و اجــرای برنامه های كوتاه 
مدت- میان مدت و بلند مدت و حركت با شتاب به سمت 
چشــم انداز ترسیمی سعی وافر گردید با ساماندهی و یک 
ســازماندهی اصولی كارها در روالی روتین و  پیشبردی به 
ســمت و ســوی افق مدنظر طی طریق سازد. مدیر عامل 
شــركت در ادامه با اعالم كه مفتخر و خرسندم كه اعالم 
دارم با تدابیر اندیشیده شده و مجاهدت و تالش دلسوزانه 
و خســتگی ناپذیر كلیه اركان از هیات مدیره تا كاركنان و 
پرسنررل سخت كوش بیمه تعاون و عنایت خداوند منان 
در یــک روند صعــودی و بر مدار موفقیت قــرار گیریم و 
دســتاوردها و توفیقات خوبی حاصل سازیم ابراز امیدواری 
كرد این روند و مسیر پیشرفت در سالهای آتی نیز استمرار 
داشته باشد .   به گفته سکاندار مجموعه ، بیمه تعاون دارای 
منابع انســانی مثال زدنی و  ارزشمندی است كه این یک 
پتانسیل بسیار خوب برای توسعه كسب سهم بیشتر از بازار 
می باشد.. دكتر مظلومی در بخش دیگری از گزارش خود 
نیز تاكید مطلق داشــت به این مطلب كه رعایت صرفه و 
صالح شــركت و ذینفعانش خط قرمز او و تیم مدیریتش 
بوده و میباشــد تصریح نمود  بر همین اســاس بود كه از 
اواسط سال 97 با شركت سایپا  بخاطر بد عهدی و بدقولی 
هایــش در پرداخت حق بیمه هایش كمتــر كاركردیم و 
همین موضوع باعث شــد كه بالطبــع حق بیمه دریافتی 
كمتری داشته باشیم  و خبر خوب هم آنکه به گفته دكتر 
مظلومی با رایزنی و مذاكرات فشرده مطالبات بیمه تعاون 
از این خوردوساز تعیین تکلیف گشــته و وصول گردید . 
مدیر عامل و عضو هیات مدیره شــركت در بخش دیگری 
از گــزارش خود با اعــالم این مطلب كه در ســال مالی 
جدید پرتفوی شــركت بهینه و  اصالح شده است تا سهم 
رشته های بیمه های با ضریب خسارت باال از جمله بیمه 
ثالث  كاهش یافته و سهم رشــته های سود آور بیمه ای 
افزایش چشــمگیری داشته باشــد تصریح نمود عالوه بر 
پاالیش و بازبینی فعالیت و كاركرد كلیه شــعبات موجود 
در اســتان های زنجان ، همدان و اراک چند شعبه ایجاد 
گردید . وی همچنین اضافه كــرد در منطقه آزاد انزلی و 
ارس با داشــتن باجــه هایی برای ارائــه خدمات بیمه ای 
و فــروش بیمه نامه بســیار فعال و خوب ظاهر گشــته 
و  اســتارت فعالیت زدیم چرا كه به جد معتقدیم ارتقای 
فرآیندها و توسعه فعالیت ها در كنارتمهیدات مدیریتی به 
پیش نیازها و زیر ساخت هایی از جمله وجودیت و حضور 
شــعبات قوی در كلیه جغرافیایی كشــور می باشد .پایان 
بخش مجمع ســاالنه ، ارایه توضیحات مستند، مستدل  و 
مبسوط دكتر مظلومی ومعمار مالیه شركت جناب اسدی 
پیرامون ســواالت و ابهامات موجود مجمع نشــینان بود 
كه نامبردگان و دیگر مدیران ارشــد مجموعه با صداقت ، 
شفافیت و مبسوط به پاسخگو گردیده و رفع ابهام كردند. 
جــا دارد در پایان گزارش خود از تعامل ســتودنی روابط 
عمومی با اهل مطبوع و  رســانه و صــد البته رفتار حرفه 
ای و مشــتری مدارانه كارشناســان و كاركنــان خوب و 
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نیک بیمه تعاون در كلیه اركان از ســتاد تا شعبات استان 
تهــران و شهرســتانها از مالی و امورســهام گرفته تا فنی 
وســرمایه گذاری تقدیر و تشــکر ویژه داشــته باشــیم .

پیام هیات مدیره
خداوند منان را سپاســگزاریم كه برای ششــمین بار، بعد 
از تاســیس شــركت بیمه به عنوان اولین شركت تعاونی 
بیه كشــور و یکی از دســت آوردهای سیاست های كلی 
اصــل 44 قانون اساســی، به مجموعه خدمتگــزاران آن 
توفیــق عنایت فرمود كــه پذیرای مقدم پربركت شــما 
ســهامداران محترم در مجمع عمومی شــركت باشــیم.
شرایط حاكم بر صنعت بیمه طی سال 1397 همانند سال 
های اخیر تحت تاثیر فضای ناسالم رقابتی و شرایط اقتصادی 
كشور بوده است عالوه بر آن تحمیل هزینه های همچون 
عوارض وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و عوارض 
نیروی انتظامی و همچنین هزینه ای گســترش و توسعه 
سودآوری شــركت را به شركت تحت تاثیر خود قرار داده 
اســت ولیکن شركت بیمه تعاون علی رغم شرایط وجود و 
به لطف الهی و تالش همکاران و شبکه فروش خود توانسته 
است ضمن رعایت اصول بیمه و حرفه ای به اهداف خود و 
همچین كســب سطح توانگری یک در سال 1397 برسد.

تالش تیم مدیریتی شــركت در انتخاب ریسک ها و ارائه 
قیمــت به بیمه گذاران با در نظــر گرفتن منافع و مصالح 
شــركت و شــرایط بازار رقابتی و ورود بــه مناقصه های 
بــزرگ بیمه ای، موجب گردید امــکان ورود به بازار بیمه 
های سنگین از قبیل انرژی، هواپیما، كشتی، حمل و نقل 
و مناطــق آزاد اقتصادی ، تجاری و ... مهیا گشــته و بیمه 
تعاون، توانایی ای خود را علی رغم نوپا بودن آن بروز دهد. 
برگزاری نشست های متعدد با اعضای اتحادیه ها، تعاونی 
ها و اتاق های تعاونی جهت معرفی خدمات شركت و جلب 
همکاری آنان موجب گردید توافقنامه های اجرائی فی ما 
بین منعقد گردد و بستر ورود به بازار بزرگ بیمه ای بخش 
تعاون را هموار نماید كه امید است این سرمایه گذاری ها 
به تدریج به بار نشسته و در آینده ای نه چندان دور شاهد 
انجام امور بخش تعاون از طریق شركت بیمه تعاون باشیم.    

طرح ها و برنامه های آتی
- افزایش شعب شــركت در استانها برحسب برنامه پیش 
بینی شــده با تاكید بر افزایش ضریب نفوذ بیمه در كشور
- افزایش شبکه فروش شركت با جذب نمایندگان توانمند و متعهد
- توسعه كمی و كیفی شبکه فروش )نمایندگان و بازاریابان(
- افزایش میزان پرتفوی تولیدی شركت با تاكید بر جذب 

بازار بیمه ای بخش تعاونی
- مدیریت تركیب سبد پرتفوی نمایندگان براساس سیاست 

گذاری شركت
- توسعه محصوالت و همچنین طراحی محصوالت جدید 
بیمه ای با شناسایی نیاز مشتریان و ایجاد مزیت رقابتی در بازار

- تقویت سیستم آموزش جت ارتقاء سطح دانش و معلومات 
كاركنان و نمایندگان

- تقویت و بهبود سیستم مالی
- اصالح و بهبود سیستم های منابع انسانی

- فعال نمودن مدیریت سیستم ســرمایه گذاری با ایجاد 
شــركت سرمایه گذاری و برنامه ریزی برای تحقق تركیب 

سودآور سرمایه گذاری از محل ذخائر و درآمدها
- تالش برای ارائه ســرویس های متمایز به مشــتریان و 

افزایش میزان رضایتمندی ایشان
- راه اندازی CRM به منظور هدفمندسازی ارتباط با مشتریان
- تبیین و تدوین برنامه جامع و مدرن در راستای تبلیغات 

هدفمند رسان ای، محیطی و ...
- بهره گیری از ظرفیت سهامداران شركت در جهت توسعه 

خدمات رسانی و همکاریهای دو جانبه 
- تسهیل در دسترسی آســان مشتریان و بیمه گزاران به 
خدمات شركت در سراسر كشور از جمله عملیاتی نمودن 

فروش الکتریکی بیمه نامه
- پیگیری و عملیاتی نمودن طرح افزایش سرمایه شركت برای 
افزایش توانگری شركت و ورود به عرصه ریسکهای بزرگ
- افزایش توانائی و مهارتهای حرفه ای نیری انسانی به عنوان 

ارزشمندترین سرمایه شركت
- تعامل با شركتها و موسســات بیمه ای اتکائی داخلی و 
خارجی درخصوص توزیع ریسکهای بیمه نامه های بزرگ
- برندسازی بیمه تعاون با بهره گیری از شیوه های كارآمد و مناسب

- كاهــش هزینه ارایه خدمت از طریق برون ســپاری در 
راستای افزایش بهره وری
تاریخچه بیمه تعاون 

شــركت بیمه تعاون با هدف ورود بخش تعاونی به عرصه 
فعالیــت بانک و بیمه و راهیابی بــه بازارهای پولی و مالی 
كشــور و تحّقق سیاست های كلی اصل 44 از سال 1386 
آغاز به كار نموده و شــکل عملیاتی به خود گرفته اســت.
این شــركت پس از اخذ موافقت اصولــی از بیمه مركزی 
جمهوری اســالمی ایران و وزارت تعــاون، كار و رفاه امور 
اجتماعــی و همچنیــن ســازمان بــورس و اوراق بهادار 
بــا انجام پذیره نویســی از طریــق بازار بــورس در تاریخ 
1391/10/06 تحــت شــماره 433049 به ثبت رســید.
شركت بیمه تعاون )تعاونی سهامی عام( بر اساس »قانون 
تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی« و »قانون تأسیس بیمه 
مركزی جمهوری اسالمی ایران و بیمه گری« و تأیید شورای 
عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مركزی جمهوری 
اسالمی ایران در تاریخ 1392/04/20 پروانه فعالیت خود را در 
انواع رشته های بیمه اموال، مسئولیت، و اشخاص اخذ نمود.
خدمت رســانی صادقانه آرمان اصلی شركت بیمه تعاون:
شــركت بیمه تعاون تالش دارد با به كارگیری از مدیران 
و كارشناســان متخّصــص و ممتاز صنعت بیمه كشــور 

و فراهم كردن بســتر ارائــه خدمات فنــی، تخّصصی و 
تجربی و بــا در نظر گرفتن معیار های مشــتری مداری، 
گام های اســتواری را در این صنعت برداشــته و همواره 
با ارائــه خدمات مطلــوب خدمتگزار مردم عزیز باشــد.

همچنین شــركت بیمه تعاون عالوه بــر بیمه های رایج، 
توان ارائه مشــاوره های الزم در راســتای انواع پوشــش 
هــای بیمه ای مــورد نیاز بیمه گذاران محتــرم و به تبع 
آن طراحــی و عرضــه محصوالت بیمه ای نویــن را دارد.

موضوع فعالیت:
- انجام عملیات بیمه ای مستقیم در انواع رشته های بیمه 
زندگی و غیر زندگی براساس پروانه فعالیت صادره از سوی 

بیمه مركزی ج.ا.ایران.
- قبول بیمه های اتکائی از موسسات بیمه داخلی یا خارجی 
در حدود مقررات مربوط مشروط به رعایت ظرفیت نگهداری 
شركت و ضوابطی كه بیمه مركزی ج.ا.ایران اعالم می نماید.
- ســرمایه گذاری از محل سرمایه، ذخایر و اندوخته های 
فنــی و قانونــی در چارچوب ضوابط شــورای عالی بیمه.

اهداف:
شــركت بیمه تعاون با هدف ارائــه خدمات نوین بیمهای 
بــا پایبندی به اصــول اخالق حرفــه ای و تامین رضایت 
ذینفعان و ایجاد بستری برای سرمایه گذاری آحاد جامعه و 
برخورداری از مزایای بیمه برای عموم با تاكید بر موارد ذیل 

شروع به فعالیت نموده است.
- توسعه و ترویج فرهنگ بیمه در جامعه به ویژه در بخش تعاون
- گسترش چتر حمایتی بیمه در تعاون و سایر بخش های 

اقتصادی
- افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد و صنعت بیمه كشور

- حفظ و ارتقای وضعیت توانگری)پشتوانه مالی و تخصص 
حرفه ای( و ماندگاری

- انتخاب الگو مشتری مداری ضمن حفظ حداكثر بازدهی
- تنوع بخشی به پوشش های بیمه ای و ایجاد آمادگی در 

جهت اجرای آن
- حضور فعال در بازار رقابتی بیمه و پرهیز از رقابت ناسالم 

غیر منطقی با رقبا
- بهبود و افزایش مداوم بهره وری منابع

- ایجاد صدها فرصت شغلی جدید
- در این راستا شركت بیمه تعاون تالش نموده است منابع 
انســانی شایســته را به كار گیرد و به صورت مداوم آن ها 
را تحت آموزش های حرفــه ای و تخصصی قرار دهد و با 
گسترش شــبکه فروش، ضریب دسترسی افراد جامعه به 
خدمات خود را افزایش دهد و سریعترین شیوه های خدمت 
رسانی و اســتفاده از فن آوری های نوین در ارائه خدمات 
به مشــتریان را به كار گیرد تا عالوه بر تحقق هدف كالن 
مشــتری مداری، به انتظار مردم اهمیت داده و مسئولیت 
اجتماعــی و فرهنگی خود را در قبــال جامعه انجام دهد.
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ایرانیت ماندگار

بــرای دیگران مجمعــی بود چون مجامــع دیگــران و قرائت گزارش حســابرس 
و اســتماع گــزارش مدیریــت از آنچه در ســال گذشــته اتفــاق افتــاده و البته 
پرسشــگری ســهام داران و در نهایــت تائیــد صورتهــای مالی و پایــان مجمع .

لکنبرای همچو منی كه پس از نیم قرن كار خبری روزها در پی روزها می آید و می 
رود و زوال ارج و سقوط قو و سکوت آزمایش را دیده ام و گریسته ام برای این شركت 
ها كه اســاس بنیادی صنعت نوین ایران بود و بر تارک خود خسروشاهی ها، امیریان 
ها، الجوردی ها، امین الضرب معین التجار بوشهری، ابتهاج ها و دیگر كنشگرها بوده 
كــه از آنها فقط در نوک قلم نامی باقی مانده و از دودكش های صنعت شــان دودی 
بیرون نشــود و از آن جنبش رفت و آمد ســه شیفت كار تنها گرد مرده مانده نفس 
كشــیدن و حیات این ایرانیت همان حکم نوشــدارو دارد برای جان به لب رســیده. 
امروز ایرانیت بازمانده زان فرازها به سه ركن خود از 500 نیرو مانده دو نفر، سو سویی 
می زند ولی با غیرت شیرمردانی از دیار كهن ایرانمان تعیین سهامدار عمده ای دلسوز 
و دلسوخته كمر همت بسته تا این چراغ خاموش نشود و با جهادی ستودنی و تغییر 
روال كاری برای روشن ماندن شعله استقالل حیاتی متصور هستیم. سهام دار عمده 
دلســوخته من و ما و آبادگری دكترین دوبازمانده جنــاب مهندس وفایی و عطایی 
و ســومی مدیری پرتالش تا با صرف فعل خواســتن آن كنند كه آزمایش سربلند و 
قوی بلند آوازه و ارج ماندگار د رایرانیت جانی داشــته باشــد. دست مریزاد كه از جان 
و مال و آبروی خود خرج می كنید تا ایرانمان یادگاری از گذشــته ها داشــته باشد.

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان ســهام شركت ایرانیت )سهامی  عام( 
در تاریخ 1398/11/14 در محل اتاق بازرگاني و صنایع و معادن ایران تشــکیل شد. 
در این مجمع كه با حضور 59/15 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای امیرحسین عطائي بود، كه جنابان محمد رضا وفائي و علیرضا محمدي 
در مقام نظار اول و دوم و آقای منصور محمودي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گــزارش هیات مدیره به مجمع مربوط بــه اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفتــه در طی ســال مالی منتهی بــه 1397/06/31 و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلــوات خود ضمن تصویب 
صورتهــای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول مــاده 129 به كار خود پایــان دادند.

پیام هیات مدیره
هیات مدیره شركت سهامی عام ایرانیت با ارائه گزارش عملکرد سالیانه به مجمع عمومی صاحبان 
سهام بر آن است تا ضمن بررسی و نگرشی كلی بر عوامل موثر در نتایج بدست آمده از عملکرد 
سال مالی منتهی 1397/6/31 اهداف مورد نظر را برای سهامداران ارجمند تشریح نماید.

سهامداران عزیز استحضار دارند كه سیاست های سازمان حفاظت محیط زیست درخصوص 
ممنوعیت واردات آزبست نه تنها باعث متوقف شدن خطوط تولید شركتهایی كه از ماده اولیه 
آزبست استفاده می كردند، گردید بلکه حتی به تعطیلی كامل غالی این شركتها نیز منجر شد.

خطوط تولید شركت ایرانیت نیز متاثر از این رویداد از تیرماه 1390 بطور كامل متوقف 
گردید. لذا به منظور ایجاد امکان تداوم فعالیت در دوره های آتی، نسبت به انجام بررسیهای 
الزم جهت انتخاب استراتژی مناسب اقداماتی صورت پذیرفت، در این راستا دو رویکرد 
تولید یا تجارت مورد بررسی قرار گرفت رویکرد با محوریت تولید از دو منظر با محدودیت 
سرمایه گذاری و بدون محدودیت سرمایه گذاری و تولید محصوالت با الیاف یا بدون 
الیاف با تنوع محصوالت مورد نظر مورد بررسی قرار گرفت. در رویکرد فعالیت تجاری نیز 
نگرش بر راهبردهائی نظیر روشهای استفاده از برند joint venture، اخذ نمایندگی 
از شركتهای معتبر مورد توجه قرار گرفت كه نهایتا راهبرد استفاده از برند در حیطه 
محصوالت ساختمانی بعنوان اولویت نسبت به هر یک از روشهای فوق انتخاب گردید.

هیــات مدیــره شــركت ضمــن تشــکر و قدردانــی از حضــور ســهامداران 
محتــرم در جلســه مجمــع، بــر طبــق رســالت و وظایف خــود در هــر برهه 
زمانــی پذیــرای ارشــادات و نقطــه نظــرات ســهامداران ارجمنــد می باشــد. 

جایگاه شرکت در صنعت 
شركت در صنعت الیاف - سیمان فعالیت مي كند . با توجه به ممنوعیت ایجاد شده 
در خصوص ورود مواد اولیه )آزبســت) شــركت ایرانیت بــا مطالعات و پیگیري الزم 
دررابطه با ایجاد خطوط تولید بدون آزبســت موفق شد با استفاده از امکانات و دانش 
كارشناسان داخلي شركت،تولید محصول ورق بدون آزبست را در سه شیفت كاري در 

كارخانه اصفهان و یک شیفت كاري در كارخانه تهران آغاز نماید. ولي به علت قیمت 
تمام شــده باالي محصول تولیدي كه متاثر از قیمت مواد اولیه ،انرژي و سایر هزینه 
هاي تولید مي باشــد و همچنین ركود ناشي از عدم ساخت و ساز در بخش مسکن 
كه محصول این شــركت مرتبط و مستقیم در مصارف ساخت و ساز مي باشد از سه 
ماهه چهارم ســال 1393 در بازار فروش ورق هاي سیماني و گالوانیزه ركود سنگین 
حاكم گردید و شــرایط بازار فروش به گونه اي شــد كه نرخ تقاضاي خرید محصول 
پایینتر از قیمت تمام شده تولید آن مي باشد.در نهایت این شركت به جهت جلوگیري 
از افزایــش زیان حاصل از تولید اجبارا » فعالیت های تولیدی كارخانجات را تا تدوین 
استراژی آینده شركت و بالطبع تعیین حوزه كسب و كار جدید متوقف نموده است .

کلیاتی درباره شرکت
گروه شــامل شركت سهامی عام ایرانیت )شــركت اصلی( و شركت فرعی آن است. 
شــركت ســهامی عام ایرانیت در تاریخ دهم تیرماه 1335 تاســیس و تحت شماره 
531 اداره كل ثبت شــركت ها و مالکیت های صنعتی تهران به ثبت رســیده است. 
معاقبا این شــركت در تاریخ 1369/3/26 جزء شــركتهای پذیرفته شده در سازمان 
بورس و اوراق بهادار قرار گرفت و براســاس مصوبه مورخ 1390/10/18 هیات پذیرش 
اوراق بهادار، مقرر شــد شــركت ایرانیت با نماد معامالتی سایرا از فهرست شركتهای 
پذیرفته شــده در بورس اوراق بهادار تهران حذف و به بازار پایه فرابورس ایران منتقل 
شــود. شــركت در تاریخ 92/3/7 در فهرســت نرخ های بازار پایه )توافقی( فرابورس 
قرار گرفت. شــركت دارای دو كارخانه می باشد. شركت سهامی عام ایرانیت شركت 
فرعی با نام شركت تجاری و بازارگانی ایرانیت نما )سهامی خاص( را در تاریخ هشتم 
آبــان ماه 1387 تاســیس نمود و فعالیت آن در تاریــخ 1388/3/19 متوقف گردید.

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
شــركت در تاریخ 1369/3/26 جزء شركتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق 
بهادار قرار گرفت و براســاس مصوبه مورخ 1390/10/18 هیات پذیرش اوراق بهادار ، 
مقرر شــد شركت ایرانیت با نماد معامالتی سایرا از فهرست شركتهای پذیرفته شده 
در بورس اوراق بهادار تهران حذف و به بازار پایه فرابورس ایران منتقل شود.شــركت 
در تاریخ 92/03/07 در فهرســت نرخ های بازار پایــه )توافقی( فرابورس قرار گرفت.

موضوع فعالیت شرکت
الــف - موضوع فعالیت شــکت اصلی طبق ماده 3 اساســنامه عبارت از تاســیس 
كارخانجات برای تولید لوازم ساختمانی و انواع لوله و قطعات آنها و همچنین مبادرت 
به كلیه امور اقتصادی و بازرگانی مجاز می باشــد. بهره بــردرای از كارخانه تهران در 
ســال 1337 و كارخانه اصفهان در ســال 1354 آغاز گردید. ظرفیت اسمی ابتدائی 
شــركت ســاالنه 30/000 تن تولید لوله و ورق ازبست ســیمانی بوده كه به تدریج 
با طرحهای توســعه متعدد در ســالهای مختلف این ظرفیت اكنون بــه 100/000 
تــن لوله و 125/000 تــن ورق جمعا به میزان 225/000 تن افزایش یافته اســت.
ب- با توجه به ممنوعیت مصرف آزبست در تولید محصوالت، شركت ایرانیت با استفاده از 
امکانات و دانش كارشناسان داخلی در كارخانه اصفهان نسبت به راه اندازی خط تولید ورق 
بدون آزبست اقدام نمود كه با برنامه ریزی تامین مواد اولیه منجر به تولید محصول در یک 
شیفت كاری از تیرماه 92 و دو شیفت كاری از ابتدای سال 1393 گردید و همچنین تولید 
در شیفت سوم كارخانه اصفهان از خرداد ماه 1393 آغاز گردید در كارخانه تهران، تولید 
ورق بدون آزبست از اردیبهشت ماه 1393، آغاز گردید. ولی به علت كاهش نرخ فروش و 
زیان آور بودن تولیدات و همچنین عدم صدور پروانه بهره برداری جهت كارخانه اصفهان 
كه منوط به تائید سازمان حفاظت محیط زیست بوده و آن سازمان علیرغم پیگیری مکرر 
بعمل آمده به علت قرار گرفتن كارخانه در بافت شهری با صدور پروانه بهره برداری موافقت 
ننموده است، لذا تولید كارخانجات از اواخر بهمن ماه 1393 تاكنون متوقف گردیده است.
پ- موضوع فعالیت شركت تجاری بازرگانی ایرانیت نما )سهامی خاص( )شركت فرعی( 
طبق ماده 2 اساســنامه آن عبارت از انواع امور بازرگانــی- واردات و صادرات كاالهای 
مجاز، اخذ و واگذاری نمایندگی داخلی و خارجی، مشــاركت در ســایر شــركتهای 
داخلی و خارجی، خرید و فروش مواد اولیه مجاز، لوازم و تجهیزات مورد نیاز شركتها، 
عرضه محصوالت شــركت ها به بازار ، انجام خدمات پشتیبانی فنی در زمینه نصب 
ورق و انواع لوله های الیاف- ســیمان و لوله های پلی اتیلن پلیمری، اخذ وام از بانکها 
و موسســات اعتباری داخلی و خارجی و همچنین خرید و فروش ســهام بوده است.
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کویر تایر؛ واحد نمونه صنعت سبز ملی در سال ۹۸

در مراســمی با حضــور آقــای دكتركالنتری معــاون رئیس جمهــور و رئیس 
ســازمان حفاظــت محیــط  زیســت، تندیس ســیمین و لــوح تقدیــر واحد 
نمونــه صنعت  ســبز ملی در ســال 98 به شــركت كویــر تایر تعلــق گرفت.

بر اســاس ارزیابی های صورت گرفته در اســتان و در نهایت ســازمان حفاظت 
محیط زیســت كشــور از بیــن واحدهای صنعتــی فعال كه در حــوزه محیط 
زیســت اقدامات و عملکرد مثبتی داشــته اند كویرتایر  نیزبه عنوان صنت ســبز 
ملــی انتخــاب و موفق بــه دریافت تندیس ولوح تقدیردرســطح ملــی گردید.

عــدم قرارگیري نام واحد در فهرســت صنایع آالینده ســازمان حفاظت محیط 
زیســت در سال ، اجرای سیستم هاي كنترل آالینده )پساب، هوا و صدا( سیستم 
های پایــش لحظه ای، مدیریت پســماند، نظام مدیریت ســبز، اخذ گواهینامه 
اســتقرار سیسســتم مدیریت زیســت محیطی ISO 14001 ،اخــذ گواهینامه 
استقرار سیســتم نظام ایمنی وبهداشت BSOHSAS 18001 ، آموزش محیط 
زیســت پرســنل و مدیران، فضاي ســبز، اشــاعه فرهنگ محیط زیست، تولید 
محصول ســبز و ... از جمله معیارهای انتخاب صنایع ســبز در كشور بوده است.

در پــی وقــوع ســیل در اســتان سیســتان وبلوچســتان و در اقدامــی 
شــركت  كاركنــان  خیرخواهانــه  و  خداپســندانه 
كویــر تایــر 40 میلیــون تومــان كمــک نقــدی 
ایــن اســتان اختصــاص دادند. بــه ســیل زدگان 

به گزارش روابط عمومی شركت كویرتایر؛ در پی وقوع 
سیل اخیر در استان سیستان و بلوچستان، كاركنان 
این شــركت، در اقدامی داوطلبانه و انسان دوستانه 
كمک های نقدی خود را به سیل زدگان اهدا كردند.
در ایــن اقــدام خداپســندانه و خیرخواهانــه مبلغ 

40 میلیــون تومان كمک های نقدی كاركنان شــركت كویرتایر مســتقیما 
به حســاب هالل احمر جمهوری اســالمی ایران 
واریز شــد تا به نفع مردم ســیل زده هزینه شود.

شــركت  كویرتایر همواره بر اســاس مسئولیت 
اجتماعــي خــود در مواقع الزم و وقــوع بالیاي 
ماننــد  بــه  را  گوناگونــي  كمکهــاي  طبیعــي 
زمیــن لرزه آذربایجان، كرمانشــاه، ســیل اخیر 
اســتانهاي  نقــاط مختلــف كشــور چــون  در 
خوزســتان، لرســتان و مازندران داشــته است.

)SUV(  18 رینــگ  تایــر  محصــول  بــرای  كویرتایــر  شــركت  بــه  ایرانــی  برتــر  محصــول  نــوآوری  ملــی  جشــنواره  زریــن  لــوح  اهــدای 
لوح زرین و گواهینامه چهارمین دوره جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی، از سوی دانشگاه صنعتی شریف به شركت كویرتایر برای محصول تایر رینگ SUV( 18( اهداء گردید:

کمک ۴00 میلیونی کارکنان شرکت کویرتایر به سیل زدگان سیستان و بلوچستان
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مجید محسنی مجد: 
پاکسان نماد و نشان اخالق مداری و حمایت از سالمت خانواده

مدیر عامل گروه توسعه صنایع بهشهر از خطوط تولید محصوالت ضد عفونی كننده 
و شــوینده شركت پاكسان و شركت چاپ مدیریت یاران توسعه بهشهر بازدید كرد.
پس از شیوع گسترده ویروس كرونا و مقابله با آن در سراسر كشور، مدیرعامل گروه توسعه صنایع 
بهشهر طی جلسه ای دستور اولویت تولید گسترده ژل و مواد ضد عفونی كننده را صادر كرد.
بر اساس این دستورالعمل شركت های پاكسان، گلتاش و ساینا نیز در راستای عمل به 
مسئولیت های اجتماعی خود و همچنین با هدف جلوگیری از سود جویی سوداگران، 
با بسیج كلیه ظرفیت های خود اقدام به تولید محصوالت ضد عفونی كننده نمودند 

و  بصورت شبانه روزی در سه شیفت كاری و با استفاده 
از ناوگان و شعبات فروش شركت به پخش در كل كشور 
و همچنین برپا نمودن ایســتگاه های فروش در برخی از 
نقاط تهران اقدام به توزیع و پخش این محصوالت كردند.

ازاین رو محسنی مجد مدیرعامل گروه توسعه صنایع بهشهر 
بدلیل اهمیت باالی این موضوع با حضور در خطوط تولید 
محصوالت ضد عفونی كننده و شوینده پاكسان، ضمن 
بررسی مراحل تولید مجددا  به مدیر عامل و معاونین این 

شركت تأكید كرد به هیچ عنوان اخالق و ارزش های انسانی را فدای سودهای زود گذر و 
ثروت اندوزی نکنند و فقط در این راه رضایت پروردگار و مردم را در نظر داشته باشند. تا 
به فضل الهی نقش بسزایی را در این برهه از زمان كه كل كشور بسیج شده اند ایفا كنیم.

مدیر عامل گروه توسعه صنایع بهشهر از خطوط تولید محصوالت ضد عفونی كننده 
و شــوینده شركت پاكسان و شركت چاپ مدیریت یاران توسعه بهشهر بازدید كرد.
به گزارش روابط عمومی گروه توسعه صنایع بهشهر، پس از شیوع گسترده ویروس 
كرونا و مقابله با آن در سراســر كشــور، مدیرعامل گروه توسعه صنایع بهشهر طی 
جلسه ای دســتور اولویت تولید گسترده ژل و مواد ضد عفونی كننده را صادر كرد.

بر اســاس این دســتورالعمل شركت های پاكسان، گلتاش و ســاینا نیز در راستای 
عمل به مسئولیت های اجتماعی خود و همچنین با هدف جلوگیری از سود جویی 
ســوداگران، با بســیج كلیه ظرفیت های خود اقدام به تولید محصوالت ضد عفونی 
كننده نمودند و  بصورت شــبانه روزی در سه شیفت كاری و با استفاده از ناوگان و 
شــعبات فروش شركت به پخش در كل كشور و همچنین برپا نمودن ایستگاه های 
فــروش در برخــی از نقاط تهران اقــدام به توزیع و پخش ایــن محصوالت كردند.
ازاین رو محســنی مجد مدیرعامل گروه توسعه صنایع بهشهر بدلیل اهمیت باالی 
این موضوع با حضــور در خطوط تولید محصوالت ضد 
عفونی كننده و شــوینده پاكسان، ضمن بررسی مراحل 
تولیــد مجددا  بــه مدیر عامل و معاونین این شــركت 
تأكیــد كرد به هیچ عنوان اخالق و ارزش های انســانی 
را فدای ســودهای زود گــذر و ثروت انــدوزی نکنند 
و فقــط در این راه رضایت پــروردگار و مردم را در نظر 
داشته باشــند. تا به فضل الهی نقش بسزایی را در این 
برهه از زمان كه كل كشــور بسیج شــده اند ایفا كنیم.
وی با اشاره به شعار ماندگار »پاكسان به سالمت خانواده می اندیشد« در ادامه افزود: 
محصوالت را با مدیریت و برنامه ریزی صحیح به شــکل عادالنــه توزیع و به مردم 
عرضه نمایید و از ورود و ســوء استفاده افراد ســود جو جلوگیری كنید. و در عمل 
ثابت كنید كه پاكسان نماد و نشان اخالق مداری و حمایت از سالمت خانواده است.

محسنی مجد از مدیر عامل به پخش كه در این بازدید وی را همراهی می كرد خواست از 
تمام توان و ظرفیت شركت به پخش جهت توزیع عادالنه در سراسر كشور استفاده نماید.

گفتنی است در این بازدید محسنی مجد عالوه بر خطوط مختلف تولید از واحدهای 
اداری پاكسان و همچنین شركت چاپ مدیریت یاران توسعه بهشهر نیز بازدید نمود.

خــط تولیــد محلــول ضدعفونــي كننــده اركیــد بــا حضور دكتــر محســني مجد 
مدیرعامــل شــركت توســعه صنایــع بهشــهر در شــركت پاكســان راه اندازي شــد.

شركت پاكسان در راستاي پاسخ گویي به نیازهاي جامعه روز شنبه دهم اسفندماه، خط تولید 
محلول ضدعفوني كننده اركید را با حضور دكتر محسني مجد جمعي از اعضاي هیئت مدیره، 
مدیران و معاونین شركت توسعه صنایع بهشهر مهندس بابک مصطفایي مدیرعامل شركت 
پاكســان، اعضاي هیئت مدیره و مدیران این مجموعه در شــركت پاكسان راه اندازي كرد.

دكتر محسني مجد مدیرعامل توسعه صنایع بهشهر در حاشیه افتتاح این خط تولید در جلسه 
اي با حضور مدیرعامل شركت پاكسان، اعضاي هیئت مدیره، و جمعي از مدیران شركت پاكسان 
ضمن تقدیر از مدیرعامل این مجموعه گفت: این اتفاق خجسته، حاصل كار جهادي و مدیریت 
مهندس مصطفایي بود كه در كمترین زمان ممکن مجوزهاي تولید این محصول گرفته شد و 
براي رفاه حال هموطنان عزیز در زمان اندكي این ماده ضدعفوني كننده به تولید انبوه رسید.

وي بــه عرضه شــدن این محصــول در روز جمعــه در برخي از فروشــگاه هــاي تهران 
اشــاره كــرد و افــزود: ایــن كار خداپســندانه شایســته تقدیــر و تشــکر اســت و بي 
شــک كاري كــه بــراي رضاي خــدا و خلق خدا باشــد نیاز بــه تبلیغ نــدارد و تعصبي 
كــه شــركت پاكســان از دیربــاز به هموطنــان خود داشــته و دارد ســتودني اســت.

مدیرعامل توسعه صنایع بهشهر در بخش دیگري از سخنان خود با اشاره به خوشنام بودن برندهاي 
پاكسان خاطرنشان كرد: برندهاي پاكسان از دیرباز مورد توجه مردم بوده و همواره محصوالت 
باكیفیتي را روانه باز كرده است و همه ما در خانه و خانواده از دیرباز از محصوالت آن استفاده مي كنیم.
دكتر محســني مجد در بخــش دیگري از ســخنان خود ضمن تقدیــر از مهندس بابک 
مصطفایــي مدیرعامل به دلیل اقدام بــه موقع در تولید محلــول ضدعفوني كننده اركید 
یادآورشــد: مــن در این اقدام جهادي مســئولیت پذیــري را دیدم و به تمــام مدیران و 

پرســنل این مجموعــه تبریک مي گویم كه چنیــن مدیر الیقي در ایــن مجموعه دارید 
و مطمعن هســتم كه روز به روز شــاهد موفقیت هاي پایدار شــركت پاكســان باشــیم.
مهندس بابک مصطفایي مدیرعامل شــركت پاكســان با اشــاره به اهــداف این مجموعه 
از راه انــدازي ایــن خط تولیــد گفت: در راســتای پاســخ گویی به نیــاز جامعه محلول 
ضدعفونی كننــده اركیــد را تولید و در ســبد كاالیی محصــوالت خود قــرارداد تا بتواند 
به نیاز جامعه پاســخ داده و نیاز هموطنان عزیز به مــواد ضدعفوني كننده را مرتفع كنیم.

وي در آیین افتتاحیه خط تولید این محصول جدید افزود: در شــرایطي به سر مي بریم كه 
باید هر كمکي كه از عهده ما برمي آید در حق همونان مان انجام دهیم. شــركت پاكسان با 
بیش از 57 سال سابقه همواره در كنار مردم ایستاده و تالش نموده محصوالت با كیفیت خود 
را در سبد خانوار قرار دهد اینک نیز الزم است كه رسالت خود را كه همان شعار»پاكسان به 
سالمت خانواده مي اندیشد است«را اجرایي نماییم تا از دغدغه هاي هموطنان مان كم كنیم.
مهنــدس مصطفایــي با اشــاره به این نکتــه كه این محلــول ضدعفوني كننــده با برند 
اركیــد تولیــد مي شــود خاطرنشــان كــرد: در این خــط در ابتــداي امر تولیــد روزانه 
5هــزار لیتــر محلول تولیــد مي شــود كه بــراي ضدعفوني كردن دســت و ســطوح 
مناســب بــوده و حــاوي 80درصــد الــکل و مطابق بــا اســتانداردهاي جهاني اســت.
دكتر محســني مجد مدیرعامل شــركت توسعه صنایع بهشــهر و هیئت همراه در بخش 
دیگــري از آئیــن افتتاحیه خط تولید مایــع ضدعفوني كننده اركیــد از دیگر بخش هاي 
ســتادي و خطوط تولیدي شركت پاكسان بازدید نمود و ضمن خداقوت به پرسنل خطوط 
تولیدي بابت زحمات شــبانه روزي آنها در تولید ایــن ماده ضدعفوني كننده قدرداني كرد.
همچنین مهندس بابک مصطفایي مدیرعامل پاكسان از توزیع رایگان محلول ضدعفوني كننده 
دست و صابون سیو هتلي طي روزهاي عادي در ایستگاه هاي مترو و مراكز پر تردد تهران بزرگ خبر داد.

تولید مایع ضدعفوني کننده ارکید در شرکت پاکسان کار جهادي بود
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مجمع عمومی عادی ســالیانه شــركت بیــن المللی 
ســاروج بوشهر)ســهامی عام( مورخ 1398/12/07 در 
محــل هتل بزرگ ارم- ســالن نگین تشــکیل گردید.
در ایــن مجمع كه با حضور 85/03 درصد ســهامداران 
حقیقــی و حقوقــی ، اعضاء هیــات مدیــره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی 
برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای  شــمس 
الــه محمدي  بود، كه جنابان ســعید خاني پور  و رضا 
اســماعیلي  در مقــام نظار اول و دوم و آقای ســهراب 
حقیقــي به عنــوان دبیر مجمــع انتخــاب گردیدند.
درادامــه با قرائــت گــزارش هیات مدیــره به مجمع 
مربوط بــه اهم فعالیتهــای صورت پذیرفتــه در طی 
ســال مالی منتهی به 1398/09/30 و پس از اســتماع 
گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با 
طنیــن صلوات خــود ضمن  تصویــب صورتهای مالی 
و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقســیم سود 
520 ریال به ازای هر ســهم به كار خــود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
مرور کلی بــر وضعیت و تحوالت صنعت 
گزارش مــورد  مالی  ســال  در  مربوط 
بعد از ســال 92 علیرغم اینکه ظرفیت تولید 
ســیمان همچنان در كشور افزایش می یافت، 
به دلیل ركود در ســوی دیگــر با ظهور گروه 
های تروریستی د عراق و افزایش ناامنی های 
سیاســی و اقتصادی در این كشور ، بزرگترین 
بــازار صادراتی ایران تحت تاثیــر قرار گرفت. 
سیمان متاثر از بازار تقاضا تحت عوامل مذكور 
روند كاهشی پیدا كرد، به طوری كه تولید در 

سال 1395 نسبت با اوج تولید 20 درصد كاهش یافت.
در حال حاضر ، بیش از 70 كارخانه ســیمان با مجموع 
ظرفیت تولید 88 میلیون تن به تولید 27 نوع ســیمان 
مختلف، مطابق با اســتاندارهای ملی ایران می پردازند.
براســاس برنامه راهبردی توسعه صنعت سیمان، چشم 
انداز كسب جایگاه سوم جهان با ظرفیت تولید ساالنه 120 
میلیون تن و رتبه اول در صادرات جهانی و ظرفیت تولید 
در منطقه توسط وزارت صمت هدف گذاری شده است.
با تکمیل طرح های در دست اجرا، ظرفیت تولید سیمان 
كشور در ســال 1400 به 93 میلیون تن خواهد رسید.
به عالوه ، تعداد پنج طرح ســیمانی هر یک با ظرفیت 
یک میلیون تن دارای پیشــرفت فیزیک بین 50 تا 80 
درصد در حال تکمیل هســتند كه در صورت نیاز بازار، 
امکان بهره برداری از آنها ظرف مدت 18 ماه وجود دارد.
بر این اســاس ظرفیــت تولید بالقوه صنعت ســیمان 
كشــور در حال حاضر در مجموع 98 میلیون تن است، 
كه می توان با افزایش تعــداد روزهای كاری از 300 به 
330 روز و نیز اســتفاده از مواد افزودنی نظیر ســرباره 
فوالد ســازی و پــوزوالن، امکان افزایش ســطح تولید 
صنعت سیمان كشــور را به 115 درصد ظرفیت اسمی 
كنونی نیز افزایش دارد. متاســفانه 11 طرح ســیمانی 
یک میلیون تنی با پیشرفت فیزیکی كم نیز وجود دارد. 
اما برآورد می شــود كه كشــور در دو دهه پیش رو به 
هیــچ عنوان نیازی بــه كارخانه ســیمان جدید ندارد.

طی سال های اخیر، ایان در بین 20 كشور تولیدكننده 
بزرگ دنیا قرار داشــته و از ســال 2014 با حدود 66/4 
میلیون تن تولید، هفتمین تولیدكننده سیمان در جهان و 
سومین تولیدكننده در آسیا )بعد از چین و هندوستان( و 
اولین تولید كننده سیمان در خاورمیانه بوده است. كشور 
ایران به همراه همســایگان خود در مجموع حدود 400 
میلیون تن سیمان تولید و مصرف می كنند كه این مقدار 
حدود 7 درصد تولید جهانی سیمان را شامل می شود.

برنامه های توســعه ای كشــور و رشد جمعیت شهری 
در دهــه هشــتاد در كنار مزیت های نســبی ایران در 
زمینــه انرژی و دسترســی به مــواد اولیــه مرغوب و 
ارزان قیمت، چشــم انــداز خوبی را بــرای این صنعت 
در افــق چشــم انــداز 1404 ترســیم نموده اســت.

وجــود حدود 28 میلیون تن ظرفیــت مازاد در صنعت 
ســیمان موجــب رقابت منفی شــركت هــای ایرانی 
دربازارهــای داخلــی و صادراتی شــده اســت. قیمت 
ســیمان در ایران كمتر از 20 درصد قیمت سیمان در 
كشورهای همســایه اســت، اما تولید كنندگان ایرانی 

بهره ای از قیمت باالی ســیمان در كشورهای همسایه 
نمی برند و تجار بازیگران اصلی حوزه صادرات هستند.
الزم به یادآوری است كه بیش از 20 دالر یارانه انرژی برای 
تولید هر تن ســیمان در اختیار تولیدكنندگان قرار می 
گیرد؛ با احتساب صادرات بالغ بر 14 میلیون تن سیمان و 
كلینکر در سال جاری ، دولیت سالیانه بیش از 280 میلیون 
دالر یارانه انرژی به كشورهای همسایه صادر می نماید.
گاز طبیعی ســوحت اصلی مورد اســتفاده در صنعت 
سیمان كشور اســت به طور میانگین ، حدود 104 متر 
مکعب گاز طبیعی برای تولید هر تن ســیمان در كشور 
مصرف می شود كه با احتساب قیمت 100 تومان برای 
هر متر مکعــب گاز طبیعی یارانه ای، هزینه ســوخت 
در تولید هر تن ســیمان حدود 10/400 تومان اســت.
مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت 

رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش:
شــركت بین المللی ساروج بوشــهر با حدود 1 درصد 
صــادرات كلینکــر در جهــان دارای رتبــه ارزنده ای 
در بیــن صادركنندگان جهانی اســت. ســهم مقداری 
صادرات كلینکــر از كل صادرات كلینکــر ایران حدود 
10/3 درصد در ســال مالی گذشــته مربوط به سیمان 
كنــگان بوده اســت. كه البته یکی از دالیــل باال بودن 
رتبه شــركت كاهش تولید كلینکر در چین بوده است.
بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای 

سال مالی آتی

- بازاریابی هوشــمند با تغییر ساختار معاونت بازرگانی
- رصد و شناسائی بازارهای جدید

- فاز مطالعاتی راه اندازی سامانه تامین سوخت كشتی ها 
و مایحتاج خدمه آن

- رای زنــی جهت اخذ مجوزهای قانونی افزایش قیمت
- شناسائی معدن جدید با عیار باالتر و مسافت كمتر

- چانه زنی حداكثری جهت تبدیل تســهیالت ارزی به 
ریالی ارزان قیمت

- كاهش هزینه های غیرعملیاتی )اداری - پشتیبانی و ...(
- تغییر ساختارهای مالی

RFID مکانیزه نمودن تمامی ورودی های مواد اولیه -
- بهبود فرایندهای تولید
بیان استراتژی شرکت

- مدیریت درآمدها
- مدیریت هزینه ها

- بکارگیری موثر دارایی ها و بهینه سازی سرمایه در گردش
- افزایش منافع متقابل شــركای تجاری )ســهامداران، 

تامین كنندگان و مشتریان(
- توسعه بازار و افزایش فروش

- افزایش رضایت مشتریان و سهامداران
- انجام تعهدات )مسئولیت( اجتماعی

- اســتفاده بهینه از منابع انــرژی و صیانت از 
محیط زیست

- اســتاندارد ســازی، بــروز رســانی و ارتقاء 
فرآیندهای عملیاتی
- سازمان یادگیرنده

- ارتقاء آگاهی، توانمندی كاركنان
- ارتقاء فرهنگ مثبت سازمانی

چشم انداز شرکت:
بزرگترین دروازه صادراتی كلینکر و ســیمان از مرزهای 
آبی جنوب ایران و شــناخته شده به عنوان هاب منطقه 

تا افق 1404
بیان ریسك های عمده

- ریسک قیمت نهاده های تولید
- ریسک تجاری

- ریسک نوسانات نرخ ارز
- ریسک كیفیت محصوالت

- ریسک نقدینگی
- ریسک نوسانات نرخ سود

- ریسک كاهش قیمت محصوالت
برنامه های آتی 

اطالعات مربوط به برنامه های ســال آتی شرکت 
درخصوص:

الف( گسترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع بخشی 
شیوه های فروش:

- ایجــاد بازارهای جدید و گســترش حجم صادرات به 
بازارهای نوظهور

ب( تولید محصوالت و معرفی محصوالت جدید:
- بررسی مطالعاتی تولید آهک میکرو نیزه شده

ج( مشاركت ها وسرمایه گذاری ها
- به دلیل عدم ســرمایه گذاری بانک ها این شــركت 
برنامه ای توسعه ای برای سال بعد در نظر نگرفته است.

مهندس مهدی تابش مدیریت کاربلد و کاردان
تقسیم سود ۴50 ریالی سیمان ساروج بوشهر
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دومین جشنواره ملی حاتم با حضور پتروشیمی غدیر به عنوان تنها نماینده ی شستا 
با حضور وزیر محترم تعاون،كار و رفاه اجتماعی، معاون اقتصادی رییس جمهور، 
نمایندگان مجلس و بنگاه های برتر اقتصاد ایران در مركز همایش های بین المللی 
صدا و سیما برگزار شد پس از سخنرانی وزیر كار و دیگر سخنرانان مدعو، با اهدای 
تندیس در دومرحله از شركت های منتخب ج ا ا در سال 1398 تجلیل بعمل آمد.

شركت پتروشیمی غدیر همسو با سیاست های كالن كشور، رویکرد اقتصاد مقاومتی، 
حمایت از توان و تولید ملی را ســرلوحه ی برنامه ها و اهداف خود قرار داده در 
همین راستا موفق به بومی سازی بسیاری از تجهیزات و قطعات یدكی، كاتالیست 
و مواد شیمیایی مصرفی به كمک شركت های دانش بنیان شده كه مجموع این 
اقدامات باعث صرفه جویی ارزی بیش از 14 میلیون یورو برای شركت شده است.

این جشــنواره به استناد ماده 20 سیاســت های ابالغی اقتصاد مقاومتی مبنی 
بــر تقویت فرهنــگ جهادی در ایجــاد ارزش افزوده، تولید ثــروت، بهره وری، 
كارآفرینی، ســرمایه گذاری و اشــتغال مولد و اعطای نشــان اقتصاد مقاومتی 
بــه شــركت های دارای خدمات برجســته در این زمینه، بــه معرفی برندهای 
خوشــنام و صاحب سبک كشــور در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی می پردازد.

هــر ســاله نشــان ملــی حاتــم در ســه محــور سیاســی، اقتصــادی و 
فرهنگــی بــه برگزیــدگان دومیــن جشــنواره ملی حاتــم اعطا می شــود.

شركت پتروشیمی غدیر به مدیر عاملی مهندس نام نیک موفق شد در بزرگترین 

جشنواره اقتصادی فرهنگی كشور موفق به اخذ تندیس شركت برتر گردد .كه این 
تندیس برگزیدگی مدیر ارشــد این مجموعه از دست متولیان و برگزاركنندگان 
به نمایندگی از ســوی شركت از ســوی یکی از مدیران شركت دریافت گردید.
گفتنی اســت این جشــنواره با هــدف حمایــت از تولید ملی بــرای دومین 
ســال پیاپی در مركــز همایش های بیــن المللی صدا و ســیما برگزار گردید 
و با یک كار هماهنگ رســانه ای و تشــکیالتی شــاهد بودیــم در فضای كور 
رســانه ای امروز این ســاماندهی شایسته خوب به چشــم آمد ، دست مریزاد.

درباره شرکت
این شــركت در زمینی به مساحت 15 هکتار در سایت 3 منطقه ویژه اقتصادی 
پتروشــیمی ماهشهر در سال 1381 تأسیس شــده و در دی ماه سال 1388 به 
 )VCM( بهره برداری رسیده است. نام محصول تولیدی آن وینیل كلراید مونومر
با ظرفیت تولید ساالنه 150 هزار تن و پلی ونیل كلراید )PVC( با ظرفیت تولید 
ساالنه 120 هزار تن در سال است كه در ساخت انواع لوله ها، شیلنگ ها، عایق های 
الکتریکی، چارچوب درب و پنجره، كابینت و صنایع خودروسازی و ... كاربرد دارد.

ماموریت
تولیــد و عرضــه پلی ونیــل كلراید )PVC( بــا رعایت اســتانداردهای كیفی 
و زیســت محیطــی در بازارهــای داخلــی و خارجی بــا هــدف ارزش افزایی 
برای ســهامداران مهم تریــن مأموریت پتروشــیمی غدیر به شــمار می رود.

پتروشیمی غدیر تنها نماینده شستا برگزیده رونق تولید
 مهندس نام نیک مدیر برگزیده کشوری

جشنواره حاتم در تحکیم رونق تولید ملی
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پتروشــیمی شــهید تندگویــان در عرضــه اولیه ســهام خــود، رکورد 
خریداران ســهام را شكســت تا ســومین عرضــه اولیــه هلدینگ خلیج 
فارس در دو ســال اخیر هم مانند دو عرضه اولیه قبل، رکوردشــكن شــود .

در عرضــه اولیــه 9/5 درصــد از ســهام شــركت پتروشــیمی تندگویان تعــداد  یک 
میلیــون و 656 هــزار و 545  نفــر مشــاركت كردنــد و هــر ســهم ایــن شــركت 
در ســقف دامنــه قیمتــی ثبــت ســفارش یعنــی 4380 ریال كشــف قیمت شــد.

در روزهای پایانی اسفندماه، قطار عرضه های اولیه در بازار سرمایه با سرعت در حركت است؛ 
در تازه ترین مورد، 9/5 درصد از سهام شركت پتروشیمی تندگویان در نماد »شگویا« در بازار 
دوم فرابورس ایران برای نخستین بار عرضه شد تا سومین شركتی باشد كه در سال 98 در 
گروه محصوالت شیمیایی فرابورس روی تابلو معامالت می رود. شنبه 17 اسفندماه تعداد 2 
میلیارد و 60 میلیون و 359 هزار و 276 سهم شركت پتروشیمی تندگویان برای نخستین بار 
به عموم عرضه و هر سهم آن 4380 ریال كشف قیمت شد. در این عرضه اولیه كه شانزدهمین 
عرضه اولیه فرابورس از ابتدای امســال به شمار می رود، شــاهد مشاركت 1.656.545 كد 
معامالتی بودیم كه حداكثر 1338سهم به 1.603.703 كد تخصیص یافت. در اطالعیه عرضه 
اولیه این شــركت، دامنه قیمت در ثبت ســفارش از 4000 ریال تا 4380 ریال و حداكثر 
ســهام قابل خریداری توسط خریداران حقیقی و حقوقی نیز 3000 سهم تعیین شده بود.
از ســوی دیگــر مدیریت ایــن عرضه را شــركت كارگــزاری خبرگان ســهام بر عهده 

داشــت و شــركت گروه توســعه مالی مهر آیندگان نیز متعهد بود به میــزان 50 درصد 
ســهام قابــل عرضه در روز عرضــه اولیه را در صــورت به فروش نرفتــن، خریداری كند.
نماد »شــگویا« به عنوان دویســت و یازدهمین نماد معامالتی )یکصد و بیست و هشتمین 
شركت در بازار دوم(، از 5 بهمن ماه امسال در فرابورس ایران پذیرش شد. این شركت در گروه 
محصوالت شیمیایي قرار دارد و بر اساس امیدنامه آن، تامین مواد اولیه واحدهای پایین دستی 
در صنایع نساجی و بسته بندی كشور و صرفه جویی ارزی از مهم ترین اهداف این شركت است.

هفته گذشته ســیدرضا قاسمی شهری مدیرعامل شركت پتروشیمی شهید تندگویان در 
نشست خبری این شــركت، عمده محصوالت این پتروشیمی را شامل لی اتیلن ترفتاالت 
)PET(، گرید نساجی و گرید بطری عنوان كرده و گفته بود: از نظر تولید محصول پِت، این 
مجموعه به صورت انحصاری در خاورمیانه فعالیت كرده و بخش زیادی از نیازهای داخلی را 
در این زمینه تولید می كند. شایان توجه است كه »شگویا« دومین عرضه اولیه ای است كه 
صندوق های سرمایه گذاری نیز در آن حضور خواهند داشت. براساس اطالعیه منتشر شده 
در وب ســایت فرابورس ایران، تعداد كل سهام قابل عرضه به صندوق ها در روز كاری پس از 
عرضه اولیه به تعداد 215 میلیون و 618 هزار و 994 سهم است. همچنین ضریب تخصیص 
سهام به صندوق های ســرمایه گذاری به این شرح است كه صندوق های سرمایه گذاری در 
ســهام با ضریب 800، صندوق های ســرمایه گذاری مختلط با ضریب 400 و صندوق های 
سرمایه گذاری با درآمد ثابت با ضریب 85 می توانند در خرید این عرضه اولیه مشاركت كنند.

»شگویا« رکورد عرضه اولیه را شکست
۹/5 درصد سهام تندگویان عرضه شد

درباره پتروشیمی تندگویان
مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان درتاریخ 1377/02/06 در ضلع شمال غرب خلیج فارس در استان خوزستان . سایت چهارمنطقه 
ویژه پتروشــیمی بندر امام خمینی و در زمینی به مســاحت 34 هکتار جهت تولید محصوالت  PETو  PTA  احداث گردید 
.شركت ملی صنایع پتروشیمی با توجه به بازار رو به گسترش مصرف این محصوالت در داخل و خارج از كشور و همچنین 
درجهت انجام بخشی از تعهدات خود در برنامه پنج ساله دوم نظام جمهوری اسالمی ایران. اقدام به اجرای این طرح با 

اهداف ذیل نمود.
1- حركت در جهت خود اتکائی و قطع وابســتگی در زمینه های مهندسی 2- ساختمان و نصب وصنایع پائین 

دستی 3- تجهیزات ساخت داخل
اســید ترفتالیــک خالــص)PTA( یکی از مهمترین مــواد اولیه بــرای تولید رزین هــای پلی اتیلن 
ترفتاالت)PET( اســت كه روند رشد تولید و مصرف آن در جهان بسیار چشمگیر بوده است . پلی 
اتیلن ترفتاالت نیز از مهمترین پلی اســترهای قابل اســتفاده در تولید الیاف و پنبه مصنوعی 
برای صنایع نســاجی ، تولید انواع بطریهای نوشــابه ، قوطی و ظروف مورد اســتفاده در 
بســته بندی مواد غذائــی ،داروئی و بهداشــتی و همچنین صنایــع تولید فیلمهای 
پالستیکی می باشد كه از روند رشد تولید و مصرف فزاینده ای برخوردار می باشد.
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»وسپه« صالبت یک مجموعه پُرافتخار میهن
سرمایه گذاری سپه با دکتر عنایت در راستای توفیق ملی میهن اسالمی

آنچه به سرمایه گذاری سپه اعتباربیشتر و پیشتر می 
دهد حضور پر بركت دكتر عنایت پیر بازار ســرمایه 
می باشد كه مدیری استبرنامه محور و با دیسیپلین 
كه در هر ســنگر خدمتی منشــاء خیر بوده است.

مجمــع عمومــی عادی ســالیانه صاحبان ســهام 
شركت ســرمایه گذاری سپه )ســهامی عام( مورخ 
1398/12/05 در محل مجموعه فرهنگي، ورزشي 

تالش برگزار گردید. 
در ایــن مجمــع كه بــا حضــور 81/18 درصدی 
ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده 
آقــای دكتر محمد جمالي حســن جانــي بود، كه 
آقای شــهرام بابالویان و خانم  ســپیده جعفري در 
مقام نظــار اول و دوم و آقای دكتر ســید ابراهیم 
عنایــت به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.
درادامه بــا قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمع 
مربوط به اهم فعالیتهای صــورت پذیرفته در طی 
سال مالی منتهی به 1398/09/30 و پس از استماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنین صلــوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی 
و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم سود 
500 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

ســید ابراهیــم عنایــت، مدیرعامل مدبرشــركت 
»ســرمایه گذاری ســپه« در گزارش جامع خود به 
مجمع نشــینان پیرامون عملکرد كلی شــركت در 
پایان سال تصریح نمود مدیریت ارشد مجموعه در 
ســـال مـالی مـورد گـــزارش در جهـت اصـالح و 
كــاهش ریسک پرتفوی و استفاده بهینه از موقعیت 
های بازار سرمایه، اقدامات اساسی بــه عمل آورده 
و برنامه ریزی های خود را بر اســاس رضایتمندی و 
حفظ و ارتقاء منافع كلیه ذینفعان بنا نهاده اســت.

بــه گفته ی ایــن مدیر خــوش نــام و رزومه دار 
كشــورمان در ســال منتهی به دی ماه سال جاری 
سرمایه گذاری های بورسی شــركت در 13 صنعت 
بوده اســت كه در میان صنایع مذكور شاهد حضور 
صنایع بزرگ، صادرات محور و با پتانسیل همچون 
كانه هـــای فلـزی، پتروشیمی و فلزات اساسی بوده 
و هســتیم و هم شاهد حضور صنایع كم ریسک و با 
بازده نقـدی بـاال همچـون صـنایع دارویی، غذایی 
و مخابراتی كه این پرتفوی مناســب باعث شــده 
شــركت در كنار ارزش آفرینــی و اثرگذاری قوی 
در جهت طرح های بزرگ ملی و توســعه كشوری 
و حصول افتخار ملی قدم های اساسی بردارد و برای 

ذینفعانش ارمغان خوبی در سودآوری داشته باشد.
دكتــر ابراهیم عنایت در بخــش دیگری از گزارش 
خود با تصریح این نکته كه مبلغ خرید و فروش های 
صــورت گرفته بــا افزایش 104 درصدی نســبت 
به سال مـــالی گذشـــته، به بیش از 510 میلیارد 
تومــان گردید اضافه كرد، همچنین ســود حاصل 
از فــروش ســرمایه گذاری ها نیــز با رشـــد 433 
درصدی به مبلغ 160 میلیارد تومان رســیده است.

این آمارها و رشد عملکردی شركت خود بهترین گواه 
و شاهد است وقتی كار دست كاردان باشد چه سود و 
سهل می توان به وسعت درایت مدیران كارآزموده و 
تیم مدیریتی و چیدمان آنها در روزهای سخت جنگ 
اقتصادی اطمینان و اعتماد داشــت دست مریزاد. 
در پایان، مجمع ســهامداران با تقســیم 500 ریال 
ســود نقدی به ازای هر ســهم موافقــت كردند و 
مدیرعامل »وســپه« این نوید را به سهامداران داد 

كه مجموعه تمام تالش خود را می كند تا پرداخت 
ســود به ســهامداران در اســرع وقت انجام شود.

شــایان ذكر است  براساس تحلیل های كارشناسی 
صــورت پذیرفته  بیــش از65درصــد  درآمد های 
»وسپه« از محل درآمد سود سهام بدست می آید و 
مابقی دیگر با فروش سرمایه گذاری ها كسب می شود.
همچنین در ســال مالی 98، بیشترین سود شركت 
سرمایه گذارس سپه از محل فروش سهام »وامید« 
و »كگل« حاصل گردید و از آنجا كه درآمد ســود 
سهام »وسپه« به شدت به سودآوری دو غول معدنی 
»كگل« و »كچاد« وابســته بوده و این دو شــركت 
نیز آمار و عملکردی موفق و روبه رشــد داشــته و 
دارند ، در سال مالی آتی نیز برای این شركت بزرگ 
ســرمایه گذاری و سکاندار فرهیخته و تیم مدیریت 
پاكدســت، شــفاف و متعهد و متخصصش و البته 
ســهامداران و ذینفعانش روزهای بسیار خوبی قابل 
تصور میباشد . حضور در مجامع این شركت همواره 

برای سهامداران از جذابیت مطلوبی برخوردار بوده 
است؛ چرا كه در سال های اخیر درصد قابل توجهی 
از ســود شناسایی شــده را به عنوان سود نقدی در 
مجمع بین ســهامداران خود تقســیم كرده است.
»كگل«، »كچــاد« و »وامیــد« بیشــترین ســهم 
را از پرتفــوی بورســی شــركت دارند و در ســبد 
ســهام غیربورسی ها، شركت ســرمایه گذاری مهر 
فضــای زیادی از ســبد را از آن خود كرده اســت.

بیشــترین ســرمایه  نیز رهســپار صنایع استخراج 
كانه های فلزی، محصوالت شیمیایی و فلزات اساسی 
شده؛ صنایعی كه در كشور تقریبا حرف اول را می زنند 
و از موقعیــت بنیادی مطلوبی برخوردار هســتند.
 از آنجا كه بیشترین تمركز »وسپه« بر شركت های 
بورســی بوده  و شركت های غیربورسی سهم بسیار 
اندكــی از پرتفوی آن  دارند و شــاخص كل و روند 
صعودی بورس نوید بخش روزهای خوش و شیرین 
میباشــد بقول خبرگان و كارشناســان خبره بازار 
ســرمایه این شركت و ســهامش گل سرسبدی در 
سبد سهام خواهد بود كه  با درایت و سیاستی كه در 
این مدیران صف و بازارشناس در كلیه اركان شركت 
از مالیه شفاف و سهام پاسخگو تا روابط عمومی پویا 
و ســرمایه گذاری مطلع وجــود دارد همچنان فضا 
برای رشد جهشــی مجموعه »وسپه« وجود دارد .

پیام هیات مدیره
هیات مدیره امانتــدار ســهامداران محترم بوده و 
به منظــور حراســت و ارتقای امانت واگذارشــده
وظیفه خــود می داند كه از انجام هیچ كوشــش و 
تالشــی در این راه دریغ نورزد. مدیریت شــركت
در راســتای تحقق این هدف و با اعتقادی راسخ به 
منظور ادامه روند پویایی و موفقیت شركت، در سال

مالی مورد گزارش در جهت اصالح و كاهش ریسک 
پرتفوی و اســتفاده بهینــه از موقعیت هــای بازار

ســرمایه، اقدامــات اساســی بــه عمــل آورده و 
برنامه ریزی های خود را براساس رضایت مندی و حفظ و

ارتقای منافع كلیه ذینفعان بنا نهاده است. گزارش 
حاضر دربرگیرنده اهم فعالیت های شركت در جهت نیل
بــه اهداف و اســتراتژی های شــركت می باشــد.

هیــات مدیــره و مدیریت شــركت معتقد اســت 
موفقیت های كسب شده در سایه الطاف خداوند متعال
و حمایت بی دریغ ســهامداران محترم حاصل شده 
است. تعامل مطلوب و استفاده از نظرات و انتقادات
سازنده شــما سهامداران محترم، بی تردید چراغ راه 
نیــل به اهداف ما در آینــده نیز خواهد بود. در این
راستا بهره مندی از نظرات و رهنمودهای شما عزیزان 
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را ارج نهاده و آن را بســتری مناســب جهت بهبود
فرایندهای تصمیم گیری و برنامه ریزی خود می دانیم.
در خاتمه الزم می دانیم از تمامی سهامداران محترمی 
كه منــت نهاده، قدم رنجه كــرده و در این مجمع
حضور به هم رسانده اند صمیمانه تشکر و قدردانی 
نماییم. مدیریت شركت طبق رسالت و وظایف خود

در هر زمان با افتخار پذیرا و پاسخگوی سهامداران 
محترم بوده و مقدم شما عزیزان را كه بدون شک همراه 
با خیر و بركت برای شركت می باشد، گرامی می دارد.
وضعیــت ســهام شــركت در بــورس اوراق بهادار

شركت سرمایه گذاری سپه در تاریخ 1371/10/19 
در بورس اوراق بهادار تهران در گروه واســطه گری 
مالی )ســرمایه گذاری ) با نماد وســپه درج شده و 
ســهام آن برای اولین بــار در تاریخ 1371/12/26 
مــورد معامله قرار گرفته اســت . در تاریخ 30 آذر 
1398 تعداد 16 شــركت سرمایه گذاری در بورس 
اوراق بهادار تهران در قالب صنعت ســرمایه گذاری 
ها به ثبت رســیده اند كــه در مجموع با در اختیار 
داشــتن بیش 277 هزار میلیارد ریال ارزش بازار، 
حــدود 108 درصــد از كل ارزش بــازار بورس را 
تشــکیل داده اند. در حال حاضر شــركت سرمایه 
گذاری سپه به لحاظ سرمایه و ارزش بازار به ترتیب 
در رتبه پنجم و ســوم این صنعت قرار گرفته است.
اهم اقدامات انجام شــده در سال مالی مورد گزارش
- تهیه گزارشــات كارشناســی در خصوص تحلیل 
اقتصاد جهانی، اقتصاد كالن كشــور، مســائل روز 
صنایع مختلف، ابزارهــای مالی متعدد و همچنین 
وضعیت سودآوری شــركتها به عنوان منبع اصلی 

تصمیم گیری های مدیریت شركت
- شركت در جلسات كارشناسی با هدف تبادل نظر 
درخصوص بررسی اثرات سیاست های كالن اقتصادی 
كشــور و عملکرد و برنامه های شركت های بورسی

- حضــور در مجامــع عمومی عــادی و فوق العاده 
شــركت های ســرمایه پذیر در جهــت صیانــت از 
ســرمایه گذاری های انجام شــده و ایفای نقش های 

كنترلی و مدیریتی
پایــش و اصــالح روزانــه تركیــب پرتفــوی   -
سرمایه گذاری ها در راستای رسیدن به پرتفوی هدف 
از طریق گردش دارایی ها و ارتقای ارزش خالص آنها

- خــروج تدریجی از صنایع كم بازده و اســتفاده از 
فرصت های بازار ســرمایه علی الخصوص عرضه های 
اولیه و ورود به صنایع پربازده و دارای ریسک متناسب

- تهیه، تدویــن و ارائه بودجه شــركت در مقاطع 
ســه ماهــه، شــش ماهه، نــه ماهــه و ســالیانه

- تهیــه و ارســال به موقع اطالعات، گزارشــات و 
صورت های مالی به نهادهای نظارتی و سهامدار عمده

- برنامه ریــزی تامیــن مالی و مدیریــت نقدینگی 
به منظور اســتفاده از فرصت های ســرمایه گذاری
- پیگیری وصول مطالبات از شركت های سرمایه پذیر
- پیگیری رفع مشکالت سرمایه گذاری در زمین لواسان

- شناســایی مشــوق ها و معافیت هــای مالیاتی 
وراهکارهای بهره گیری از آن

- تهیــه صورت تطبیق مانده تعداد ســهام هر یک 
از ســهامداران با شــركت ســپرده گذاری مركزی

برنامه های آتی شرکت
برنامه ها و فعالیت های آتی شركت در راستای اهداف 
كالن شركت در زمینه های ذیل طراحی گردیده است:
- تــداوم اصالح مســتمر پرتفوی ســهام با هدف 
كاهش ریســک و افزایش بازدهی سرمایه گذاری ها

مالــی  نویــن  ابزارهــای  از  گیــری  بهــره   -
- آماده سازی و فروش دارایی های راكد یا كم بازده 
در جهــت تقویت ســودآوری و نقدینگی شــركت

- ارائه خدمات الکترونیکی مطلوب به ســهامداران 
و ســایر ذی نفعان شــركت با هدف افزایش میزان 
رضایــت منــدی و بهره منــدی اطالعــات آنان.

- پیگیری جدی وصول مطالبــات معوقه از طریق 
اشخاص حقیقی و حقوقی و با استفاده از حمایت اداره 
حقوقی بانک سپه از گذر راهکارهای قانونی و اجرایی.

- اقدامات جدی جهت تعیین تکلیف زمین لواسان 
و برنامه ریــزی جهت فروش تعــدادی از قطعات.

- تقویت بدنه كارشناسی شركت و استفاده هر چه 
بیشــتر از سیستم های ســخت افزاری و نرم افزاری.

پیشینه فعالیت
شركت ســرمایه گذاری ســپه )ســهامی عام( در 
تاریخ1370/6/2 توســط بانک ســپه بــه صورت 
ســهامی عام تاســیس شــد و از مهر مــاه همان 
ســال فعالیت رســمی خود را آغاز كرد. شــركت 
در تاریــخ1371/10/19 در بــورس اوراق بهــادار 
تهــران پذیرفته و اولیــن بار ســهام آن در تاریخ 
اســت. گرفته  قرار  معاملــه  1371/12/26مــورد 

موضوع فعالیت 
به طور خالصه موضوع فعالیت شــركت طبق مفاد 

ماده )3 (اساسنامه عبارت است از:
- سرمایه گذاري در سهام، واحدهاي سرمایه گذاري 

صندوق ها یا سایر اوراق بهادار
- ســرمایه گذاري در مســکوكات، فلزات گرانبها، 

گواهی سپرده بانکی و سپرده هاي سـرمایه گـذاري 
نـزد بانـــک هـــا و موسسات مالی اعتباري مجاز 
- ســرمایه گــذاري در ســایر دارایی هــا از جمله 
دارایی هاي فیزیکی، پــروژه هاي تولیدي و امالک 
- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهـادار همچـون 
پـــذیرش سـمت در صـــندوق هـــاي سـرمایه 
گـذاري تـامین مـــالی و بازارگردانی اوراق بهادار، 
مشاركت در تعهد پذیره نویسی و تضمین شوندگی

تغییرات سرمایه گذاری های شرکت
سرمایه گذاري هاي شركت بر اساس هدف نهـایی 
مبنـــی بـر افـزایش ثـروت ســـهامداران بـا افـق 
بلنـد مـدت و كوتاه مدت و در بخش هاي مختلف 
اقتصادي به منظور كسب بازده مطلـوب بـا توجـه 
بـــه ریسـک متناســـب و محدود صورت پذیرفته 
اســت. بر همین اســاس بهاي تمام شــده سرمایه 
گذاري هاي شركت در پایـــان آذر 1398 به شرح 
ذیل بوده است. همانطور كه مشاهده میگردد بهاي 
تمام شده سرمایه گذاري هاي شـــركت نســـبت 
بـــه سال گذشــته 15 درصد رشــد داشته است.
شرح بهای تمام شده )میلیون ریال( درصد تغییرات

 97/09/30 98/09/30 
ســرمایه گذاری هــای كوتاه مــدت 7/035/476 

2 6/876/535
ســرمایه گــذاری هــای بلندمــدت 3/905/086 

47 2/662/277
جمع 10/940/562 9/538/812 15

سود حاصل از سرمایه گذاری ها
 در طـــی ســـالیان متمـادي از جملـــه اهـداف 
مـدیریت شـركت شناســـایی سـود بـا كیفیـت و 
بـا ثبـات از محل سرمایه گذاری های صورت گرفته 
بوده اســت. این مهم در سال مالی مورد گزارش با 
تحقق مبلغ 3/176/567 میلیون ریال سود سرمایه 
گذاری حاصل شــده است كه 97 درصد آن متعلق 

به سهام شركت ها و اوراق بورسی پرتفوی است.
تجزیه و تحلیل ریســک پرتفوی سرمایه گذاری ها

 از منظــر محیط قانونی، شــركت از بدو تاســیس 
در چارچــوب قوانیــن و مقررات عمومی كشــور، 
قانون تجـــارت و آییــن نامه ها و دســتورالعمل 
هـاي مصـوب سـازمان بـــورس و هیـأت مـدیره 
فعالیـــت نمـــوده اسـت و ماننـد ســـایر شركت 
هــاي ســرمایه گــذاري در این صنعــت ناچار به 
مواجهه با انواع ریســک ها به شــرح ذیل اســت: 
ریسک سیستماتیک: یا ریســک بازار، آن ریسکی 
است كـه كلّیـــت بـازار سـرمایه را تحـت الشـعاع 
قـــرار داده؛ غیرقابل پیش بینــی و اجتناب ناپذیر 
است و با متنوع سازي پرتفو نیز قابل حذف نیست. 
ریســک ناشــی از تغییرات نــرخ بهــره و نرخ ارز

ریســـک قیمـــت گـــذاري و قـــانون گـذاري 
هـــا در تعیـین نـــرخ هـاي خریـد مـــواد اولیـه 
یـــا فـــروش محصـــوالت در صنایــع مختلف.
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دکتر امیر رحیمی صنایع شیمیایی را آبرو داد
 )HAB( آلکیالت سنگین ،)LAB( بزرگ ترین تولیدکنندگان آلکیل  بنزن خطی

و نرمال پارافین در منطقه خاورمیانه

تاالر بزرگ هتل پارسیان شــاهد آن بود كه فرزند 
خلف متعهد و متخصص كشــورمان دكتر رحیمی 
عملکرد ساالنه خود را به ســمع و نظر سهامداران 
رساند و طنین صلوات پی در پی سهامداران تائید آن 
بود كه دكتر رحیمی در سمت مدیرعاملی، شركت 
صنایع شــیمیایی را آبرویی داده اســت كه مپرس.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت 
سرمایه گذاري صنایع شیمیائي ایران )سهامی  عام( 
در تاریــخ 1398/12/04 در محل هتل پارســیان 
آزادي- ســالن زریــن- طبقه M تشــکیل شــد. 
در ایــن مجمــع كــه بــا حضــور 85/4 درصدی 
ســهامداران حقیقــی و حقوقــی ، اعضــاء هیات 
مدیــره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 
حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت 
مجمــع برعهــده آقای علــي موحد نــژاد بود، كه 
جنابــان رضــا رفیعــا و عباســعلي ارجمندي در 
مقــام نظار اول و دوم و آقای مهدي علي دوســتي 
شــهركي به عنوان دبیر مجمــع انتخاب گردیدند.

درادامه بــا قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمع 
مربوط به اهم فعالیتهای صــورت پذیرفته در طی 
سال مالی منتهی به 1398/09/30 و پس از استماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنین صلوات خود ضمن تصویب صورتهای مالی و 
تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقسیم سود 
930 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

در ابتدای این جلســه گــزارش جامعی از وضعیت 
تولید و فروش، روند اجرایی قراردادها و ســوددهی 
شركت LAB توسط امیر رحیمی مدیرعامل شركت 
یادشده ارائه گردید و صورت های مالی طبق دستور 
جلســه مجمع و اكثریت آرا و نظر بازرس شــركت 
سازمان حسابرسی مورد موافقت مجمع قرار گرفت.

دكتر علی موحدنژاد عضو هیأت مدیره بانک صنعت 
و معدن ضمن تقدیر از مدیران این شــركت، اظهار 
داشت: مجموعه LAB در سال 98 بهترین عملکرد را 
داشتند و اقدامات مؤثری در راستای افزایش سرمایه 
شركت، اصالح ساختار مالی، بهبود وضعیت اعتباری 
شركت، تکمیل زنجیره ارزش و سودآوری آن به انجام 
رساندند كه امروز شاهد به ثمر نشستن آن هستیم.

وی افزود: كیفیت باالتر محصوالت تولیدی در كنار 
مدیریت مناسب سبب شد علیرغم مشکالت ناشی 
از تحریم های ظالمانه این شــركت شــاهد كاهش 
در فروش و ســودآوری نباشــد و حتــی در زمینه 
صادرات محصوالت از رشــد ســه برابری برخوردار 
باشد. شركت سرمایه گذاري صنایع شیمیایي ایران 
)ICIIC(، از بزرگ تریــن تولیدكننــدگان آلکیل  
 )HAB( آلکیالت ســنگین ،)LAB( بنزن خطی

و نرمال پارافین در منطقه خاورمیانه می باشــد. این 
شــركت با در اختیار داشتن بیش از 80 درصد بازار 
داخلی آلکیل  بنــزن خطی، در زمره صادركنندگان 
نمونه كشــور نیز قرار دارد. شركت سرمایه گذاري 
صنایع شــیمیایي ایران در اصفهان واقع گردیده و 
صــادرات محصوالت این شــركت بــه اقصی نقاط 
جهان از طریق شــركت بازرگانی و خدمات بندری 
ایــران در بندر بوشــهر انجام می پذیــرد. عالوه بر 
آن، بارگیــری محصوالت برای مشــتریان داخلی و 
برخی از مشــتریان خارجی در كشورهای همجوار 
با اســتفاده از تجهیزات مکانیزه به طور مستقیم از 
مجتمع اصفهان صورت می پذیرد. امروزه شــركت 
ســرمایه گذاري صنایع شیمیایي ایران با بهره گیری 
از نیروی متخصص، دانش فنی به روز و بهینه سازی 
مداوم فرآیند تولید محصول خود به عضوی مؤثر و 

شناخته شده در میان تولیدكنندگان جهانی آلکیل  
بنزن خطی تبدیل شــده و یکی از بازیگران اصلی 
بازار مواد اولیه صنایع شــوینده در منطقه به شمار 
می آید. این شركت به منظور حفظ و ارتقای جایگاه 
ویــژه خود در بازارهای منطقه ای و جهانی به دنبال 
گســترش صادرات محصوالت خود بــه حوزه های 
آفریقا، آســیای مركزی، اروپا و خاورمیانه می باشد.

بیانیه ارزش 
ارایه گزارش پیش رو، دستاورد تجربه و توانندی علمی 
و فنی كاركنان متعهدی بوده و هست كه توانسته اند 
با تالش روزافزون، این مجتمع عظیم تولیدی را به 
عنوان یکی از صنایع مهم و برتر كشور معرفی نمایند.
مدیران و كاركنان شركت ســرمایه گذاری صنایع 
شــیمیایی ایران بــا همدلی و وحــدت به صورت 
یــک پیکر واحد موفق بــه اداره و اجرای كلیه امور 
مربوط به تولید، مهندســی، نگهــداری و تعمیرات 
ماشــین آالت و تجهیزات و ارتقاء ســطح كیفیت 
محصوالت تولیدی شده و در اجرای برنامه عملیاتی 
طرح های توســعه و تکمیل پروژه های زنجیره ای 

با اســتفاده از محصوالت میانــی و نهایی اقدامات 
موثــری به عمل آورنــد كه نتایج آن در ســالهای 
آتی، این شــركت را به عنوان یکــی از فناورترین 
صنایــع تولیدی در كشــور معرفــی خواهد نمود.

هیات مدیره خــود را مکلف به برنامه ریزی صحیح 
جهت حفظ و توسعه بازار داخل و گسترش بازارهای 
هدف دانســته و از تمام توان و تالش در این راستا 

استفاده خواهد نمود.
هیات مدیره معتقد اســت بیان انتقادات ســازنده 
سهامداران محترم راه موفقیت هر چه بیشتر شركت 

را در آینده هموار خواهد نمود.
امیــد اســت تــداوم حمایــت هــای بــی دریغ 
ســهامداران محترم بــه ویژه مدیرعامــل محترم 
و مدیــران بانــک صنعــت و معــدن همچنــان 
موجب انســجام بیشــتر هیــات مدیــره، مدیران 
و كاركنــان شــركت در ســال مالی آتــی گردد.

روند ایجاد شرکت
طــرح الکیل بنزن خطی بعنــوان یکی از طرحهای 
زیربنایــی كشــور و در زمــره طرح هــای صنایع 
شــیمیایی وزارت صنایع بوده كه در ســال 1362 
كار خــود را آغاز نمود. قبل از بررســی های اولیه 
گــزارش توجیهی فنــی و اقتصادی ایــن طرح در 
سال 1363 توسط كارشناسان طرح تدوین گردید 
و براســاس آن ، هزینه های طــرح از منابع بودجه 
عمرانی تا پایان ســال 1364 تامین و در این فاصله 
قراردادهای لیسانس و مهندســی اصولی منعقد و 
اعتبارات اســنادی آن مفتوح و عملیات مهندســی 
پایه توســط پیمانکار به اتمام رسید. در اوایل سال 
1365، طرح الکیل بنزن خطی به شــركت سرمایه 
گذاری صنایع شــیمیایی ایران كه متعلق به بانک 
صنعــت و معدن و وزارت صنایع بود، واگذار گردید.
شــركت ســرمایه گذاری صنایع شــیمیایی ایران 
در تاریخ10 اردیبهشــت ماه 1363 تحت شــماره 
51871 در اداره ثبت شــركتها و مالکیت صنعتی 
تهران به ثبت رســید و براساس صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده به تاریــخ 1370/02/31 مركز 
اصلی شــركت از تهران به اصفهــان تغییر و مراتب 
تغییر طی شــماره 8027 مورخ 1370/05/12 در 
اداره ثبت شــركت های اصفهــان ثبت و در خرداد 
ماه 1373 شــروع بــه بهره برداری نموده اســت.  
برابر صورتجلســه مجمــع عمومی فــوق العاده به 
تاریخ 1375/4/27 نوع شــركت از ســهامی خاص 
به ســهامی عام تبدیل و نام آن به شركت سرمایه 
گذاری صنایع شــیمیایی ایران)سهامی عام( اصالح 
شــد. ضمناً به موجب نامه شماره 15490به تاریخ 
1375/12/22 ســازمان بورس و اوراق بهادار تهران 
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و طبق صورتجلسه مورخ 1375/8/7هیأت پذیرش 
سازمان مزبور، سهام شركت از تاریخ 1375/12/12 
در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. 
مطابق با صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العاده 
مــورخ 1391/6/4 ســال مالــی شــركت از پایان 
اســفند ماه به پایــان آذرمــاه هر ســال تغییر و 
بنابرایــن به موجب ماده 48 اساســنامه شــركت 
ســال مالــی از روز اول دی مــاه هر ســال آغاز و 
در روز آخــر آذرماه ســال بعد به پایان میرســد.

اطالعات آینده نگر
پیش بینی عملکرد سال مالی منتهی به 1399/9/30
با توجه به بودجه مصوب شــركت برای سال مالی 
منتهــی بــه 1399/9/30، پیش بینی می شــود 
مقدار فروش محصوالت در سال مورد اشاره نسبت 
بــه عملکرد واقعی در ســال مالــی 1398 افزایش 
یابــد به ایــن ترتیب كه ارزش فــروش محصوالت 

بــا 20 درصــد افزایــش بــه رقــم 
برســد.  ریال  22/020/000 میلیون 
در حوزه بهای تمام شده تولید پیش 
بینی می شود بهای مواد اولیه مصرفی 
)كه عمدتاً متأثر از بهای جهانی نفت 
خام و بنزن می باشــد( بــا افزایش 
همراه باشــد و از رقم 13/008/511 
میلیون ریــال در پایان ســال مالی 
1398 به رقم 16/200/000 میلیون 
افزایش(.  برســد )25 درصــد  ریال 
همچنین پیش بینی می شــود بهای 
تبدیل در ســال مالی آینده افزایش 

داشته باشد (در حوزه هزینه های حقوق و دستمزد 
افزایشــات قانونی ســاالنه پیش بینی شده است)

تــالش خواهد شــد تا مقــدار تولیــد محصوالت 
ظرفیــت  حداكثــر  در   1399 مالــی  ســال  در 
و بــه میــزان پیــش بینــی شــده تحقــق یابد.

در حــوزه فروش محصوالت، به دلیل نیاز شــركت 
های تولیــد كننده مواد شــوینده و بهداشــتی و 
بنا به درخواســت آنــان، عمده تمركز شــركت بر 
فــروش داخلی محصوالت می باشــد به نحوی كه 
بیــش از 70 درصد محصــول LAB در بازارهای 
داخلــی و بــا نــرخ توافقــی، عرضه خواهد شــد.

و خدمــات  بازرگانــی  عرضــه ســهام شــركت 
بنــدری ایــران )شــركت فرعــی(در فرابــورس
عرضــه 10 درصــد از ســهام شــركت بازرگانی و 

خدمات بندری ایــران در فرابورس، از دیگر اهداف 
مدیریت شــركت در ســال مالی 1399 می باشد 
كــه اقدامــات اولیه بــرای انجام فرآینــد پذیرش 
آن در فرابــورس، به عمل آمده اســت. هم اكنون 
صد در صد ســهام شــركت بازرگانــی و خدمات 
بندری ایران در مالکیت این شــركت بوده اســت.

3- طرح پارک شیمیایی در شركت سرمایه گذاری 
صنایع شیمیایی ایران:

 بــه منظور توســعه تکمیل زنجیــره ارزش اصلی 
شــركت، قراردادی جهت طراحــی مفهومی پارک 
شــیمیایی مربوط بــه حوزه فعالیت شــركت بین 
شركت صنایع شــیمیایی ایران دانشگاه اصفهان و 
یک شــركت دانش بنیان در حوزه تکمیل زنجیره 
ارزش منعقد گردیده و در دســت اقدام می باشــد. 
با انجام این پروژه اولویت های توسعه آتی در راستای 
تکمیل زنجیره ارزش شناسایی و پروژه های اجرایی 

برای آن تعریف خواهد شد كه گزارش پیشرفت آن 
در فرصتهای آتی به اطالع سهامداران خواهد رسید
4- پیاده ســازی نظام مدیریت نوآوری در شركت : 
بــا هــدف شناســایی فرصت هــای بهبــود و در 
راســتای ارتقــاء ســطح مدیریــت در شــركت، 
پــروژه پیــاده ســازی نظــام مدیریت نــوآوری 
در شــركت تعریــف و در حــال اجرا می باشــد.

جایگاه شرکت در صنعت
 )LAB( تولید اصلی شــركت، الکیل بنــزن خطی
اســت كه ماده اولیه اصلی و عامــل پاک كنندگی 
در مواد شــوینده خانگی اســت. ماده اولیه اصلی 
نفت ســفید اســت كــه از شــركت پاالیش نفت 
اصفهــان تامیــن گردیــده و بعد از چنــد مرحله 
 -C10 فرآینــد تبدیل به برشــی از نفت ســفید

C13 می گردد كه خالص ســازی شــده و شامل 
هیدروكربورهای خطی به نام نرمال پارافین اســت.

بــا توجه به اینکه مواد اولیه مــورد نیاز برای تولید 
نرمال پارافیــن و LAB، نفت ســفید )حدود 85 
درصد( و بنزن می باشــد و نفت ســفید به قیمت 
FOB خلیــج فارس خریــداری می گــردد ، لذا 
تغییرات قیمت جهانی نفــت خام متاثر از عرضه و 
تقاضا و تنش های سیاســی تاثیر مستقیم و آنی بر 
روی بهای تمام شــده محصوالت این شركت دارد.

با مــروری كلی بر جایــگاه شــركت در صنعت و 
وضعیت رقابتی آن در ســال مالی مورد گزارش به 
عرض می رســاند تــا پیش از راه انــدازی كارخانه 
در ســال LAB ،1373 مورد نیاز كشــور از طریق 
واردات تامین می گردید. پس از راه اندازی كارخانه 
و در ادامــه آن با بــه بهره برداری رســیدن طرح 
افزایــش ظرفیت در ســال 1382 ، عالوه بر تامین 
نیاز داخلی كشــور مــازاد تولیدات 
به خارج از كشــور صادر می شــود.
از ســال 1384 با راه اندازی شركت 
پتروشیمی بیستون و ورود آن شركت 
 ،LAB به عنــوان تولید كننده دیگر
تولید مذكور در وضعیت رقابتی قرار 
گرفته است و در حال حاضر بیش از 
70 درصد مصرف LAB داخل كشور 
توسط شركت سرمایه گذاری صنایع 
شــیمیایی ایران تامیــن می گردد.

شــایان ذكر است شــركت سرمایه 
گذاری صنایع شــیمیایی ایران تنها 
تولیدكننده در كشــور اســت كه عــالوه بر تامین 
نیازهای داخلــی نرمال پارافین، نســبت به صدور 
این محصول به خارج از كشــور هم اقدام می كند.

عرضه محصول نرمال پارافین به بازارهای منطقه و 
شرق آسیا توسط شركت PEARL در كشور قطر، 
مانع بزرگی در مسیر صادرات نرمال پارافین تولیدی 
این شــركت به مشــتریان خود ایجاد نموده است.
GAS- از تکنولوژی PEARL از آنجا كه شــركت
TO-LIQUIDS)GTL( بــرای تولیــد نرمــال 
پارافین استفاده می كند و استفاده از ماده اولیه گاز 
طبیعی باعث كاهش بهای تمام شــده این محصول 
می شــود، لذا مشــکالت زیادی را برای رقابت در 
فــروش NP برای این شــركت كه از مــاده اولیه 
نفت ســفید استفاده می نماید ، بوجود آورده است.
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دكتــر میثم صمد نژاد مدیرعامــل فرهیخته و كاردان 
شــركت كه به خوبی با بــازار ســرمایه و فرصت ها و 
تهدیدهای این روزهای اقتصادی كشور آشنا بوده و در 
خود ســرمایه گذاری پردیس از برترین ها می باشد در 
گزارش جامع و كامل خود با اعالم اینکه سعی وافر داریم 
جلوتر از بازار حركت كرده و با ســرمایه گذاری مناسب 
و بهینه ســازی پرتفوی خود بیشترین و بهترین بازه را 
برای ســهامداران و ذینفعان خود حاصل سازیم افزود با 
تمهیدات اندیشیده شده و تدوین برنامه های كوتاه مدت، 
میان مدت و بلند مدت در پی آن هستیم تا با بهترین 
بازدهی جزو ممتازترین شــركت های سرمایه گذاری 
كشور قرارگیریم تا بیشترین منعفت را برای سهامداران 
خود حاصل سازیم چرا كه باور راسخ داریم ما امانتداران 
این سرمایه هایی هستیم كه بایست برای آنها بهترین 
سیاســت ها و برنامه ها را لحاظ كرده و داشته باشیم . 
به گفته ی این مدیر خوشنام و برنامه محور تنوع سازی 
تركیب پرتفو و ورود به به ابزارهای اوراق تبعی مشــتقه 
بورس كاال و فیلتک ها جزو برنامه های اصلی توســعه 
شركت می باشد به گفته دكتر صمد نژاد شركت سرمایه 
گذاری پردیس در راستای اصول و سیاست گذاری ترسیم 
شده متناسب با شرایط اقتصادی و نیز به منظورسودآوری 
بیشتر و افزایش توانایی های شركت در مواجهه با تحوالت 
گوناگون اقتصادی و حضور فعال در بازار سرمایه كشور 
برنامه های زیر را در اقدامات آتی خود لحاظ كرده است :

- دریافــت بازخوردهــای نوبــه ای جهــت انطبــاق 
هــر چــه بیشــتر بــا برنامــه 5 ســاله شــركت 
- بازبینــی مداوم اســتراتژی های ســرمایه گذاری و 
ایجاد تنوع در ســبد ســرمایه گذاری های شركت با 
هــدف كاهش ریســک و افزایش ســودآوری با لحاظ 
مســائل مختلــف كالن و خرد اقتصادی و سیاســی 
- تقویت تیم كارشناسی به منظور استفاده مناسب و بهینه از 
منابع در اختیار و شناسایی فرصت های جدید سرمایه گذاری

مجمع عمومی عادی سالیانه شــركت سرمایه گذاری 
پردیس)سهامی عام( مورخ 1398/11/29 در محل هتل 
سیمرغ تشکیل گردید. در این مجمع كه با حضور 54/83 
درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای مهدي 
امیري بود، كه جنابان حمید خاني جوي آباد و امین غزالي 
در مقام نظار اول و دوم و آقای میثم صمد نژاد ایوریقي 
به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند. درادامه با قرائت 
گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای 
صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 1398/09/30 
و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع 
نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب صورتهای 
مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقسیم 
سود 490 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
با نام و یاد خداوند متعال و با عرض ســالم و خیر مقدم 

حضــور یکایک ســهامداران محترم، گــزارش هیأت 
مدیره به مجمع عمومي عادي صاحبان ســهام شركت 
ســرمایه گذاري پردیس )سهامي عام( براي سال مالي 
منتهي به30 آذرماه 1398را به اســتحضار میرســاند: 
همانطور كه ســهامداران گرامي و فعاالن بازار سرمایه 
اطالع دارند بازار ســهام و اوراق بهادار طی ســال مالي 
مورد گزارش توانســت بازده مناسبی برای سهامداران 
ایجاد نماید. بازار ســرمایه طي ســال مالي منتهي به 
انتهاي آذرماه 1398 توانســت رقباي سنتي خود نظیر 
مسکن، ارز و مسکوكات را پشت سر گذاشته و به عنوان 
یک بازار شــفاف و با نقدشوندگي باال جایگاه خود را در 
بین كلیه فعالین اقتصادي تثبیت نماید. گرچه قیمت 
هــاي جهانــي در بازارهاي كاالیي طي ســال اخیر از 
نوسانات نســبتاً زیادي برخوردار بودند اما تغییرات نرخ 
ارز توانســت فصل جدیدي از رشــد قیمتي را در بازار 
سرمایه ایجاد نماید به گونه اي كه با ایجاد خوش بیني 
عمومي و ورود ســرمایه هاي خرد توسط افراد حقیقي، 
شــاخص به باالترین رقم تاریخي خود دســت یافت.
در ایــن راســتا هیات مدیــره تالش نمود بــا تدوین 
راهبردهای مناســب و اجرای آنها توسط تیم اجرایی، 
پیگیری اســتراتژی فعال در معامالت بورســی، توجه 
به مدیریت ریســک شــركت و افزایش انضباط مالی و 
گزارشگری، منافع ســهامداران محترم را بهینه نماید.

این شركت همچون گذشته همواره در تعامالت خود با 
سایر ذینفعان، منافع همگانی را مدنظر قرار داده است. 
گزارشگری شفاف و به موقع به سازمان بورس و اوراق بهادار 
و حفظ رتبه، یک شفافیت و اطالع رسانی در بین شركت 
های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس، رعایت دقیق 
قوانین و مقررات حاكم بر فعالیت شركت و عدم وجود 
نکات منفی در گزارش بازرس قانونی شركت در سال های 
اخیر، به روز و شفاف بودن پرونده های مالیاتی شركت 
همگی نمونه هایی از تالش شركت برای بهبود تعامل 
با كلیه ذینفعان از جمله ســهامداران محترم می باشد.

همانند سال های پیش، تالش هیات مدیره و كاركنان 
شركت ســرمایه گذاری پردیس آن است كه با بهبود 
مستمر رویه های كاری، بهره گیری هر چه بیشتر از توان 
تخصصی كاركنان و تداوم استراتژی های مناسب خود در 
سایه حمایت های سهامداران محترم شاهد پویایی بیشتر 
و ارتقاء جایگاه شركت در فضای كسب و كار خود باشند. 

برنامه ها و فعالیتهاي آتي 
شــركت ســرمایه گذاري پردیس در راســتاي اصول 
و سیاســت گذاري ترســیم شده متناســب با شرایط 
اقتصادي و نیز به منظور ســودآوري بیشــتر و افزایش 
توانایي هاي شــركت در مواجهه با تحــوالت گوناگون 
اقتصــادي و حضــور فعال در بازار ســرمایه كشــور 
برنامه هاي زیر را در اقدامات آتي خود لحاظ كرده است:

- بازبیني و به روزآوري برنامه استراتژیک 5 ساله آتي شركت؛ 
- دریافــت بازخوردهــاي نوبــه اي جهــت انطبــاق 
شــركت؛  ســاله  برنامــه 5  بــا  بیشــتر  هرچــه 

- بازبیني مداوم اســتراتژي هاي سرمایه گذاري و ایجاد 
تنوع در سبد سرمایه گذاري هاي شركت با هدف كاهش 
ریسک و افزایش سودآوري با لحاظ مسائل مختلف كالن 

و خرد اقتصادي و سیاسي؛
 - تقویت تیم كارشناســي به منظور استفاده مناسب و 
بهینه از منابع در اختیار و شناسایي فرصت هاي جدید 

سرمایه گذاري؛
 - پیگیري استراتژي فعال در معامالت بورسي و افزایش 

سهم شركت از معامالت بورس و فرابورس؛
 - تخصیص بخشي از منابع براي استفاده از فرصت هاي 
مناسب به وجود آمده در راستاي اجراي سیاست هاي كلي 
اصل 44 قانون اساسي و عرضه سهام شركتهاي دولتي؛

 - ورود به عرصه هاي سرمایه گذاري خطرپذیر به صورت 
سرمایه گذاري در صندوق هاي جسورانه در حوزه فین تک؛
 - ورود به عرصه سرمایه گذاري در بازارهاي مشتقه سهام و كاال؛

- انجام مطالعات و ورود به عرصه سرمایه گذاري در بورس 
كاال به طور مستقیم و غیرمستقیم؛

- جذب منابع و سرمایه هاي سرگردان و كسب بازدهي 
مناسب در راستاي استقرار اقتصاد مقاومتي و تقویت بخشهاي 
مختلف تولیدي و حمایت از كسب و كارهاي نوظهور؛ 
با عنایت به موارد مطروحه فوق امید اســت كه شركت 

سرمایه گذاري پردیس سال مالي آتي عملکرد 
مطلوبتــري در دســتیابي بــه اهداف درنظــر گرفته 
شده و كســب ســودآوري و بازدهي باال داشته باشد.
اهم فعالیت های انجام شده در سال مورد گزارش
مهم ترین فعالیت های انجام شده به منظور ایجاد زمینه 
در دســتیابی به اهداف و برنامه هــای از پیش تعیین 
شده شركت در ســال مورد گزارش به شرح زیر است:
- پیش برد اهداف و برنامه استراتژیک 5 ساله شركت؛

- پیگیری اســتراتژی فعال در معامالت سهام بورسی 
و ثبــت ركوردهای جدید برای شــركت در این زمینه؛
- گــزارش دهی به موقــع به بــورس و رعایت كامل 
شــفافیت اطالعات و حفظ رتبه اول كیفیت افشــاء و 
اطالع رســانی در بین شركت های ســرمایه گذاری؛

- وصول مبلــغ 200/013 میلیون ریال بابت مطالبات 
مربوط به شركت های سرمایه پذیر؛

- پرداخت مبلغ 531/689 میلیون ریال بابت مطالبات 
سود سهامداران؛

- حضور فعال كارشناسان شركت در مجامع شركت های 
سرمایه پذیر؛

- آموزش و ارتقاء دانش كاركنان؛
- تهیه گزارشات متعدد بنیادین و تکنیکال كارشناسی درباره 
شركت ها، صنایع و همچنین مسائل كالن داخلی و جهانی؛

- رویکرد فعال در مدیریت پرتفوی و استفاده از فرصت 
های بازار در بازار افزایشی ماه های آخر پایان سال مالی؛
- انجام مطالعات جهت ورود به سایر حوزه های نوین سرمایه 
گذاری جهت تنوع بخشی به پرتفوی سرمایه گذاری ها؛
- تداوم ســرمایه گــذاری در اوراق بهــادار معامالتی 
ســکه تمام بهار آزادی )گواهی ســپرده كاالیی سکه(؛

دکترین میثم صمد نژاد برای تعالی جایگاه شرکت 
سرمایه گذاری پردیس با نقش خوشی از ارزش آفرینی و سودآفرینی برای ذینفعان
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برای پیشرفت ایران زمین
مدیرعامل لیزینگ صنعت و معدن تحسین همگان را برانگیخت

بهترین رهبران آن هایی هستند كه فرهنگ عملکرد عالی می آفرینند . آن ها هدف هایی 
عالی و نیازمند كاری ماهرانه و سخت كوشانه برقرار می كنند . نتایج را اندازه می گیرند و 
به كاركنان مسئولیت می دهند آنان كارگزاران تحول هستند. روز 1398/11/28 ساعت ده 
صبح اســت و من افتان و خیزان از تحریریه نشریه با خط یازده به خود را هتل ارم رساندم 
تا در مجمع ساالنه شركت لیزینگ صنعت و معدن حضور بهم رسانم و شاهد عملکرد تیم 
كاری آن . پیشــتر آشنا شــده و نظر سهام داران حقیقی و حقوقی را خارج از دفترچه قبال 
تنظیم شده شاهد باشم . باشد كه مجوز ورود كمی به تاخیر افتاد ولی با لطف روابط عمومی 
كاربلد و آشنا به حرمت قلم اجازت حضور صادر شد.لختی به سالن رسیدم كه سهام داران 
به پاس داشــت خدمت شایسته و بایسته مدیرعامل لیزینگ صنعت و معدن تحسین گرآ 
بودند. كار علمی و عملی تیم مدیریت به كاروان ســاالری جناب مهندس علیرضا اسدپور 
كفاش را باید بر سر نهیم پاک دست صادق حسابها شفاف و تیم مالی به درستی عملکرد.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت لیزینگ صنعت و معدن )سهامی  عام( 
در تاریخ 1398/11/28 در محل سالن همایش چند منظوره سپهر هتل بزرگ ارم تشکیل 
شــد.  در این مجمع كه با حضور 66/84 درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء 
هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای علي موحدنژاد بود، كه آقای رضا رفیعا و خانم الهام اخالقي در 
مقام نظار اول و دوم و آقای علیرضا اســدپور كفاش به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی ســال مالی منتهی به 1398/9/30 و پس از اســتماع گزارش حســابرس و بازرس 

قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم 
ســود 250 ریال به ازای هر ســهم به كار خــود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
حمد و سپاس خداوند را كه توفیق داد تا در خدمت سهامداران 
گرامي شركت باشیم. هیات مدیره، مدیران و كاركنان اعتماد 
كلیه سهامداران را سپاس گفته و قدرداني خود را ابراز مي نماید.

در ســال رونــق تولیــد هیات مدیــره تمامي تــوان خود را 
در جهــت حفــظ منافع ســهامداران محترم و در راســتاي 
تحقق منافع شــركت و ایران اســالمي به كار گرفته اســت. 

تاریخچه صنعت لیزینگ در ایران
صنعت لیزینگ در ایران با تاسیس دو شركت »لیزینگ ایران« 
در سال 1354 و شركت »لیزینگ صنعت و معدن« )با نام »آریا 
لیزینگ« كه متعاقبا در سال 1361 به شركت »پی خرید« و 
سپس در ســال 1381 به لیزینگ صنعت و معدن تغییر نام 
یافت( در ســال 1356 كه به ترتیب تحت مدیریت بانک های 
تجارت و صنعت و معدن فعالیت می نمایند، پایه گذاری گردیده 
است. فعالیت آغازین هر دو شركت با اتکاء بر دانش و مدیریت 
و تجربه فرانســویان در ایران آغاز گردید، لیکن به دلیل عدم 
توسعه فرهنگ و بستر صنعت لیزینگ در كشور و نیز تحوالت 
ایجاد شده در ساختار اقتصادی كشور ناشی از پیروزی انقالب، 
این صنعت تا اوایل سال 1380 از رشد و توسعه بسیار كندی 

برخوردار بود. در طول بیش از سه دهه سابقه فعالیت لیزینگ و از بدو تاسیس اولین هسته 
آن، تنها یک شــركت توســط بخش خصوصی در سال 1370 كه فعالیت عملی خود را در 
سال 1373 آغاز نموده، تاسیس گردید. لیکن از اوایل سال 1380 تاكنون تعداد شركت های 
لیزینگ تاسیس شده رو به فزونی نهاده است. افزایش چشمگیر شركت های لیزینگ در ایران 
نشانگر توجه به اهمیت و ضرورت حضور این صنعت در بین موسسات اقتصادی كشور می باشد.

جایگاه صنعت لیزینگ
صنعت لیزینگ به مثابه یک شیوه اعتباری امروزه در تمام عرصه ها رسوخ پیدا كرده و توان 
مالی موسسات حقوقی و اشخاص حقیقی را برای سرمایه گذاری فزونی می بخشد. گستره 
آن شــامل كاالها و لوازم شخصی، تجهیزات كارخانه ای ، تجهیزات پزشکی، صنعت حمل 
و نقل، ماشین آالت راهسازی، ماشــین آالت كشاورزی، ساخت و ساز پروژه های صنعتی 
بزرگ و غیره اســت و از این مکانیزم تخصیص اعتباری برای ســرعت بخشی به پیشرفت 
فیزیکی پروژه ای مطروحه بهره می گیرند. لیزینگ سرمایه الزم را برای انجام سرمایه گذاری 
هــا با نرخ معقول فراهم می كند و با تامین منابع مالی و اعتباری ضروری، به فعالیت های 
تولیدی و خدماتی شــتاب می دهد و مشــکل اصلی فرایندهای تولید را كه همانا كمیت 
و كیفیت ســرمایه اســت، به نحو موثری تقلیل داده و زمینه رشد فعالیت های اقتصادی 
را فراهم می نماید . نمایه زیر اهمیت لیزینگ در توســعه اقتصادی را برجســته می كند.

رشد و انباشت سرمایه و تولید ناخالص داخلی )GDP( به معنی اقتصاد سالم، ایجاد اشتغال و 
تشویق و نوآوری )دسترسی به تکنولوژی ( است كه از طریق لیزینگ میسر می شود. لکن متاسفانه 
لیزینگ در ایران جایگاه واقعی خود را در تامین مالی دارایی ها و تجهیزات پیدا نکرده است ، 
در حالی كه در سایر كشورها گزینه لیزینگ یکی از مطلوب ترین گزینه های تامین مالی است.
لیزینــگ ســرمایه  گــذاری«   ســرمایه   «  )GDP( داخلــی  ناخالــص  تولیــد 

زمینه های فعالیت های شرکت:
اســت: داشــته  فعالیــت  زیــر  هــای  زمینــه  در   1398 ســال  در  شــركت 
اعطای تسهیالت به بخش حمل و نقل )متقاضیان خرید خودروهای كار سبک و سنگین(

انعقاد تفاهم نامه همکاری با گروه خودروسازی سایپا
برنامه های آینده شرکت  

پیش بینی میزان تسهیالت اعطایی و طرق تامین منابع مالی
- میزان تســهیالت قابل پرداخت برای سال 1399 با توجه به بررسی های انجام شده و در 

نظر گرفتن شرایط اقتصادی كشور در حدود 700 میلیارد ریال پیش بینی شده است.
وصول اقساط و اقدامات نظارتی

شركت همواره ضمن توسعه حجم فعالیت های خود و پیگیری وصول مطالبات معوق، سعی 
بر آن داشــته كه با استفاده از توان و مشاوره های كارشناسان بتواند ضمن كاهش در زمان 
جوابگویی به متقاضیان و مشتریان، اعتبارسنجی مناسب و قابل قبولی از مشتری داشته، تا 
ریسک غیرسیستماتیک و قابل كنترل سبد خود را به اقل ممکن كاهش داده و كنترل نماید.

اطالعات طرح های توسعه شرکت
هیات مدیره در سال مالی مورد گزارش همگام با اهداف شركت 
و در راســتای مفاد دســتورالعملهای بانک مركزی جمهوری 
اسالمی نهایت مســاعی خود را در تنظیم قراردادهای گروهی 
با ســازندگان و فروشندگان محصوالت انجام داده و با انعقاد با 
مستاجرین سود مورد انتظار شركت را نیز تامین نموده است.
اهم برنامه های هیات مدیره شامل موارد ذیل بوده است:
- مطالعه سیر تکاملی لیزینگ در كشورهای پیشرفته و بومی 

سازی آنها
- اشاعه فرهنگ لیزینگ در جامعه و اشنا ساختن اذهان با این 

واژه و فرهنگ
- ارائه آموزشهای دائمی و ادواری به كاركنان بمنظور ارتقاء توان 

علمی و اجرائی آنها
- برگزاری ســمینارها و كارگاههای آموزشــی برای آموزش 

نیروهای كاردان و متخصص.
- مطالعه فرصتهای جدید سرمایه گذاری

- بررسی و ارائه راهکارها و روشهای جدید برای لیزینگ مطابق 
با الگوهای جامعه ایرانی

- بررسی و معرفی اثرات لیزینگ در توسعه اقتصادی كشور
- مطالعه تطبیقی زمینه های مختلف صنعت لیزینگ در جهت 

تدوین استراتژی مناسب
- بررســی و طراحی مدل و ارزیابی ریســک سیستماتیک و 

غیرسیستماتیک
- مطالعه علمی بازارهای موجود و تعیین سهم بازار

- بررسی موانع قانونی فرآوری توسعه لیزینگ در ایران
- مطالعه و بررســی زمینه های فعالیت متناسب با نرخ سود تعیین شده و الزام در رعایت 
آن و نوع تضامین قابل اخذ به منظور كنترل ریســک اعتباری منجمله ریسک عدم وصول 
مطالبات در سررسید، الوصول شدن اقساط و ... مطالعه روشهای جایگزین به منظور حفظ 

منافع سهامداران توام با رعایت قوانین موضوعه.
- بهبود پرتفوی سرمایه گذاریهای بلندمدت

- پیگیری سیستماتیک وصول مطالبات با توجه به شاخصهای مربوطه
- انتشار و توزیع فصلنامه تخصصی ره آورد لیزینگ

سایر برنامه های آتی
- هیات مدیره در سال 1399 سعی در تحقق موارد ذیل دارد:

- حفظ سهم بازار موجود و سعی در توسعه آن  - تنوع بخشی به پرتفوی تسهیالتی شركت
- بازنگری در برنامه ریزی استراتژیک و تدوین سند توسعه و طرح تجاری شركت

- افزایش راندمان و كارائی - تجهیز منابع مالی از طرق گوناگون 
- بهبود وضعیت وصول مطالبات - بهبود و ارتقای سیستم های نرم افزاری

 - تجهیز نیروی انسانی سازمان به منظور ورود به فعالیتهای جدید
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اخبار بانک و بیمه

مصوبات شورای پول و اعتبار در مورد حمایت 
از کســب و کارها در پی شیوع ویروس کرونا

شــورای پول و اعتبار عصر روز گذشته 13 اسفندماه 
سالجاری، گزارش بانک  مركزي را درخصوص مشکالت 
بوجود آمده بــراي فعاالن اقتصادي به ویژه صاحبان 
كســب و كارهاي كوچک در بازپرداخت تســهیالت 
دریافتي به دلیل شــرایط حاكم بر جامعه ناشــي از 
شیوع ویروس كرونا، مطرح كرد و مورد  تایید قرار داد.
در جلسه روز گذشته شوراي پول و اعتبار مقرر شد:

الف: با توجه به مشــکالت حادث شده براي صاحبان 
كسب و كارها به ویژه كسب و كارهاي كوچک كه به 
دلیل شرایط ناشي از شیوع ویروس كرونا متضرر شده 
و با مشکالت مالي مواجه شده اند و با هدف مساعدت 
و حمایت از صاحبان كســب و كارها )اعم از اشخاص 
حقیقي و حقوقــي( كه مصادیق آن در مصوبه دولت 
محترم تعیین خواهد شد، اقساط تسهیالت آن ها و نیز 
اقساط قرض الحسنه كلیه اشخاص طي ماه هاي اسفند 
1398، فروردین 1399 و اردیبهشت 1399 سررسید 
مي شود و به دلیل شرایط بوجود آمده ناشي از شیوع 
ویروس كرونا قادر به بازپرداخت وام و تســهیالت یا 
اقساط تســهیالت و وام خود در مواعد مقرر نیستند 
منوط به آن كه بدهي آن ها تا تاریخ 01 /10 /1398 در 
طبقه جاري قرار داشته باشد، مي توانند اقساط سه ماه 
مذكور را پس از پایان دوره بازپرداخت اقساط پرداخت 
نمایند. همچنین درمورد تســهیالتي كه بازپرداخت 
آن ها به صورت دفعي بوده و سررسید آن ها در بازه ي 
زماني یادشده قرار دارند مهلت سه ماهه داده مي شود 
تا پس از ســه ماه از سررسید تسهیالت، بدهي خود 
را بازپرداخــت نمایند. بانک ها و مؤسســات اعتباري 
غیربانکــي موظفند در صورت تســلیم درخواســت 
مشــتریان مشــمول، اقدام الزم را به عمــل آورند.

گیرنــدگان  تســهیالت  و  گیرنــدگان  وام  ب: 
موضــوع بند )الف( به واســطه تمهیدات یادشــده، 
در دوره مذكــور مشــمول جریمــه )مابه التفــاوت 
نــرخ وجه التــزام تأخیر تأدیــه دین و نرخ ســود 
منــدرج در قــرارداد( و كارمزد اضافي نمي شــوند.
ج: چنان چه مطالبات مشــمول مفــاد این مصوبه، 
در بــازه زمانــي مذكــور، در طبقــات غیرجــاري 
بابــت  یادشــده  مشــتري  گــردد،  طبقه بنــدي 
مطالبــات مذكور، مشــمول ممنوعیت هــاي ناظر 
بــر اشــخاص داراي بدهــي غیرجاري نمي شــود.
در عملكرد یازده  ماهه ســال 98 بیش از 46 
درصد رشــد حق بیمه در بیمه معلم دیده شد
مســتندات آماری یازده ماهه سال 98 نشان می دهد 
كه بیمــه معلم توانســته با 
تولید بیــش از 20،848 
میلیاردریال حق بیمه 
و رشد بیش  از 46 
درصد نسبت مدت 
مشابه سال گذشته، 

رشد قابل توجهی  از حیث حق بیمه تولیدی را ثبت  نماید.
به گــزارش روابط عمومی  بیمه معلم، این شــركت 
بیمــه ای، اگرچــه افزایش ســهم بازار و رشــد حق 
بیمه تولیدی را در ســال 98 در دستور كار قرار داد 
اما با تشــکیل كمیته مدیریت ریســک و راه اندازی 
كمیته ریســک شــهرت تالش كرده تا بــا ارزیابی 
ریســک و مدیریت بهینه، پرتفوی های سودآور را با 
اتکا بر شــرایط و نرخ فنی در ســبد خود جای  دهد.
رونمایی از پلتفرم ملت تِك و حرکت در مسیر 

بیمه گری دیجیتال 
مســیر  در  ملت  بیمه 
حركــت بــه ســمت 
 open( نــوآوری بــاز
تحول  و   )inovation
محصــوالت و خدمات 
خــود و بــا توجــه به 
اســتارتاپ ها  ظهــور 

و اینشــورتک ها در بــازار بیمه از پلتفــرم ملت تِک 
رونمایی كرد. ملت تِک )فناوری بیمه ملت( پلفترمی 
خالقانه و نوآور اســت كه به اســتارتاپ ها این امکان 
را می دهــد كه با اســتفاده از API های اســتعالم 
و صــدور بیمه ملت، ســرویس های بیمــه ای را به 
درون كســب و كار خود ببرند. این پلتفرم امکانی را 
فراهم نموده كه اســتارتاپ ها  و متقاضیان استفاده 
از خدمــات بیمــه ای آنالیــن بتواننــد در كمترین 
زمان ممکن ســرویس های خــود را دریافت كنند.

افزایــش تمایل به اســتفاده از API های بیمه ای و 
استقبال بســیار زیاد اســتارتاپ ها برای استفاده از 
سرویس های بیمه ای آنالین از جمله دالیل راه اندازی 
این پلفترم بوده اســت. با توجه به تعداد بســیار زیاد 
استارتاپ ها و ظرفیت های خوبی كه در بسیاری از آنها 
وجود دارد نیاز به ایجاد یک پلتفرم كه كلیه نیازهای 
آنها از آشنایی با سرویس های بیمه ای و كاربردها آن 
تا نحوه پیاده ســازی و اجرای آنها را پوشش دهد به 
یک الزام تبدیل شــد. در ملت تِک خدمات متنوعی 
بــرای فعالین حــوزه دیجیتال در نظر گرفته شــده 
اســت تا ضمن كمک به توسعه كســب و كار خود، 
بتوانند ســبب رشــد و توســعه صنعت بیمه شوند.

ملت تک انتخابی مناســب برای كســب و كارهای 
مختلف و از جمله اســتارتاپ های حوزه اینشورتک 
بــوده و پلتفرمی خالقانه و نــوآور در صنعت بیمه را 
مهیا كرده تا نیازهای آنها را برای توســعه كســب و 
كار  پوشــش دهد. امیدواریم كه با استفاده از رویکرد 
بیمه گری باز )open insurance( بتوانیم با سرعت 
 Digital( بیشــتری در مســیر بیمه گری دیجیتال
Insurer( حركت كنیم و در كنار توســعه كسب و 
كار خود فضایی ایجاد شود كه سایر شركت های بیمه 
در این مســیر حركت كنند و در نهایت شاهد رشد و 
بالندگی صنعت بیمه باشیم.برای دسترسی به ملت تِک 
می تــوان بــه آدرس tech.melat.ir مراجعه كرد.
در چهارمیــن دوره فرایند جایزه ملی تعالی و 
پیشرفت؛ بانك سینا موفق به دریافت تقدیرنامه 

سه ستاره شد
بانک سینا در چهارمین دوره فرایند جایزه ملی تعالی 
و پیشــرفت، موفق به دریافت تقدیرنامه ســه ستاره 
شــد.در مراســمی كه با حضور ایروانی عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و معاون نظارت و حسابرسی 
دفتر مقام معظــم رهبری)مدظله العالی(، روســای 
نهادهای انقالبی، رئیس سازمان ملی بهره وری ایران، 

دانشگاه  اساتید  از  جمعی 
هــای كشــور، مدیــران 
كارشناسان 150  ارشــد، 
شــركت فعال كشور و نیز 
محمدرضا ساروخانی عضو 
هیات مدیره و مدیر تعالی 
سازمانی بانک سینا برگزار 
شد، جوایز شركتهای برتر 
از جمله این بانک اهدا شد.
گفتنی است درخواســت بانک سینا برای شركت در 
چهارمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت در سطح 
تقدیرنامه بود كه طبق فرایندهای این دوره از جایزه، 
مورد بررســی دقیق قرار گرفت و پس از طی مراحل 
ارزیابی توســط ارزیابان و بررسی و صحه گذاری در 
كمیته علمی و داوری دبیرخانه جایزه، این بانک حائز 
شرایط دریافت ســطح تقدیرنامه سه ستاره شناخته 
شــد. مدیر جایزه ملی تعالی و پیشــرفت در نامه ای 
ضمن تبریک این موفقیــت، از مدیرعامل، مدیران و 
كاركنان بانک ســینا به منظور تالش برای اســتقرار 
الگوی تعالی سازمانی و برنامه ریزی و اجرای آموزش، 
فرایند خودارزیابی، برنامه های بهبود، تدوین اظهارنامه 
تعالی ســازمانی و نیز حضور فعال در چهارمین دوره 
فراینــد جایزه ملی تعالی و پیشــرفت در ســال 98 
قدردانی كرد. دبیرخانه جایزه ملّی تعالی و پیشرفت با 
نظر به سیاستهای كلی نظام، اقتصاد مقاومتی و الگویی 
اسالمی-ایرانی پیشرفت با هدف توسعه فرهنگ تعالی 
و افزایش بهره وری بنگاه های اقتصادی كشور از طریق 
بسترســازی الزم و برنامه ریزی یکپارچه و طرح ریزی 
الگویی اســالمی-ایرانی با محوریت تعالی سازمانی، 
اقتصــاد مقاومتی و اخالقیات ایجاد شــده اســت.
این جایزه ســعی می كنــد كه به تدریــج بنیانگذار 
مدلی اســالمی- ایرانی در حوزه تعالی  سازمانی شود 
كه ضمن پوشــش ابعاد بنیادی و مختصات زیربنائی 
سازمان متعالی اســالمی - ایرانی به اصول و علوم و 
فنون روز مدیریت در دنیا نیز مقید بوده و به صورت 
پویا، شــعارهای ســالیانه كشــور را نیز دنبال كند.
بانك صــادرات ایران برای جبران خســارات 
آســیب دیدگان از سیل تســهیالت حمایتی 

پرداخت می کند

بانک صادرات ایران در راســتای كمک به هموطنان 
آســیب دیده از سیل اخیر در اســتان های جنوب و 
جنوب شرقی كشور، تسهیالت حمایتی برای جبران 
خسارات ناشی از سیل و آب گرفتگی پرداخت می كند. 
به گزارش چابک آنالین، این بانک در جهت كمک به 
هموطنان آسیب دیده از سیل در استان های سیستان و 
بلوچستان، كرمان و هرمزگان، بازسازی اماكن مسکونی، 
تجاری و دامی شهری و روستایی در این مناطق را با 
اعطــای وام هــای ارزان قیمت در دســتور كار دارد.
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اخبار بانک و بیمه

بانــک صــادرات ایــران در قالــب این تســهیالت 
برای بازســازی اماكن مســکونی شــهری تا سقف 
500 میلیــون ریال و بازســازی اماكن روســتایی 
تــا ســقف 400 میلیون ریــال وام قرض الحســنه 
بــا دوره بازپرداخــت 15 ســاله پرداخــت می كند.

همچنیــن این بانک برای تعمیر اماكن مســکونی و 
تجاری شهری و روستایی، واحدهای دامی آسیب دیده 
و تامین لوازم خانگی تا ســقف 150 میلیون ریال با 
دوره بازپرداخت هفت ساله اعطا خواهد كرد. عالوه بر 
این، بانک صادرات ایران بخش های مختلف صنعتی، 
تولیدی و صنفی آســیب دیده از حوادث غیرمترقبه 
سال 98 در هشت استان ایالم، چهارمحال و بختیاری، 
خوزستان، سیستان و بلوچستان، گلستان، لرستان، 
مازندران و البرز را با پرداخت تسهیالت سرمایه ثابت 
و سرمایه در گردش مورد حمایت قرار خواهد داد كه 
بر اساس آن، تســهیالت سرمایه ثابت در بخش های 
صنعتــی، معدنــی و تولیدی با تنفس یک ســاله و 
بازپرداخت شش ســاله همراه خواهد بود. در بخش 
قالیبافی، اصناف تجاری و توزیعی تنفس یک ســال 
و دوره بازپرداخت سه ساله در نظر گرفته شده است.

تسهیالت سرمایه  درگردش برای دو بخش صنعتی، 
معدنی و تولیدی و همچنین قالیبافی تنفس حداكثر 
شش ماهه و بازپرداخت 18 ماهه در نظر گرفته شده 
اســت. تسهیالت اصناف تجاری و توزیعی نیز در این 
بخش با شش ماه تنفس و دوره 12 ماهه بازپرداخت 
در اختیار مردم اســتان های مورد اشاره قرار خواهد 
گرفت. پیشتر معاون سرمایه های انسانی و پشتیبانی 
بانک صادرات ایــران از واریز حدود 11 میلیارد ریال 
كمک های نقــدی كاركنان بانک صــادرات ایران و 
مشتریان این بانک به آســیب دیدگان از سیل اخیر 
سیستان و بلوچستان به حســاب ویژه این كمک ها 
خبر داد. سیدبیوک موسوی  با اعالم این خبر، اظهار 
كرد: كمک های نقدی تجمیع شده از محل بازخرید 
مرخصی و مبالغ اهدایی كاركنان بانک صادرات ایران 
بعالوه مبالغ واریز شده توسط هموطنان و مشتریان 
این بانک به حســاب ویژه كمک به آســیب دیدگان 
ناشــی از سیل اخیر سیستان و بلوچستان به بیش از 
10 میلیارد و 800 میلیون ریال رسید كه در اختیار 
هموطنان آسیب دیده از ســیل اخیر این استان قرار 

خواهد گرفت.
نشــان جایزه ملی مدیریت مالی ایران به بیمه 

“ما” رسید

آییــن- در دهمین دوره جایزه ملــی مدیریت مالی 
ایران، شــركت بیمــه “ما” به عنوان اولین شــركت 
بیمه ای در طول تاریخ برگــزاری، موفق به دریافت 
تندیــس زریــن، باالترین نشــان این جایزه شــد.

دهمیــن دوره جایزه ملی مدیریت مالــی ایران، روز 
شنبه بیســت و ششم بهمن ماه ســال نود و هشت 
بــا حضور دكتر دژپســند وزیــر اقتصــاد و دارایی، 
جمعی از مســئوالن كشــوری، مدیران شركت ها و 
اساتید دانشــگاه در ســالن همایش های رازی برج 
میالد، برگزار شــد. با داوری نتایج ارزیابی ها توسط 
كمیته داوران، شــركت بیمه “ما” در هفتمین سال 

شرکت بیمه ســامان به تازگی برای مقابله 
بــا ویروس کرونا پوشــش امــراض خاص 
تا ســقف 300 میلیــون ریــال را به بیمه 
اســت. کرده  اضافه  عمر خــود  های  نامه 
مطرح  از  یكــی  عنوان  بــه  کرونا  ویروس 
ترین ریســك هــای درمان مــورد توجه 
شــرکت های بیمه ای قرارگرفتــه و بیمه 
ســامان نیز برای ارائه مدیریت این ریسك 
در رشــته هــای مختلف بیمــه ای خود 
پوشش های متناســبی را ارائه کرده است.
براین اســاس، دارندگان بیمه های عمر این 
امتیازاتی  از  برخورداری  بر  عالوه  شــرکت 
برداشــت  امكان  وام،  دریافت  امكان  نظیر 
ازحســاب، پرداخت هزینه هــای درمانی و 
معافیت مالیاتی از پوشــش امراض خاص تا 
ســقف 300 میلیون ریال هم شامل پوشش 
هزینه های درمانی ویروس کرونا خواهند بود.
بیمه عمر سامان، یك بیمه نامه مادام العمر برای 
همه افراد و بدون هرگونه محدودیت سنی است.
این محصــول بیمه ای ، پوششــی ضمانت 
با هزینه ای بســیار  انعطاف  قابل  و  شــده 
فصلی  ماهیانه،  پرداخت  صورت  )به  مناسب 
و ســالیانه و با مبلغ دلخواه برای خریداران 
ارائــه می دهد. محصوالت بیمــه ای ( را 
عالقمندان برای کســب اطالعات بیشــتر 
جهت خریــد بیمه عمــر مــی توانند به 
ســایت بیمه ســامان یــا نمایندگی های 
کنند. مراجعــه  در سراســر کشــور  آن 

کرونا در بیمه نامه پوشش امراض 
گرفت قرار  سامان  عمر  خاص 

حضــور خود در ایــن جایزه، حائز امتیــاز الزم برای 
دریافت تندیس زرین، باالترین جایزه این دوره شــد.

در این مراســم حجت بهاری فر مدیرعامل بیمه “ما” 
به نمایندگی از این شــركت ، تندیــس زرین دوره 
دهــم را دریافت كرد. جایزه ملی مدیریت مالی ایران 
كه از سال 1389 هر ساله برگزار می شود، بسترساز 
بهبود و ارتقای ســطح مدیریت مالی و اقتصادی در 
شــركت ها و ســازمان های شــركت كننده است.

حمایت مدیریت مالی حرفه ای در مســیر دستیابی 
به جایــگاه واقعــی در شــركت ها و ســازمان ها، 
تشویق و ترغیب شــركت ها برای انجام خودارزیابی 
و شــناخت نقاط قوت و ضعــف و زمینه های بهبود، 
ایجاد فضای رقابتی مناســب و حرفه ای شركت ها 
و ســازمان های ایرانی، تعریف راهبردی از مدیریت 
مالــی و اقتصادی ســازمان در جهت دســتیابی به 
اهــداف اســتراتژیک، معرفی و قدردانی از شــركت 
ها و ســازمان هــای برتر در شــفافیت مالی، فراهم 
كردن امکان تبادل تجربیــات موفق مدیران مالی از 
جمله اهداف برگزاری این جایزه عنوان شــده است.
تاکید بیمه رازی بر پرداخت خسارت در کمترین 

زمان

روز پنجشــنبه ســوم بهمن ماه ســالن همایشهای 
ساختمان مركزی بیمه رازی میزبان مدیران استانهای 
سراسر كشــور بود. بیمه رازی كه همواره بر پرداخت 
خسارت در كمترین زمان به مشتریان خود تاكید دارد، 
مدیران خود را در سراسر كشور گرد هم آورد تا با توجه 
به نزدیکی پایان ســال و پرداخت خسارتها  بتواند با 
ایجاد هماهنگی الزم بین ستاد و شعب بهتر از همیشه 
نسبت به پرداخت خسارت به بیمه گذاران اقدام نماید.

در این نشست مهندس بختیاری مدیرعامل بیمه رازی 
ضمن تشکر از شــعب سراسر كشور، از همه مدیران 
استانها خواست نسبت به پرداخت خسارت و به طور 
كلی عملکرد كاری خود بر مبنای دلســوزی، اخالق 
مداری و دانایی اهتمام الزم را داشته باشند . همچنین 
مقرر گردید؛ كلیه خسارتهای زیاندیدگان تعیین تکلیف 
و در كمترین زمان ممکن به ذینفعان پرداخت شود.

در ادامه ســه شعبه گلســتان، خراســان رضوی و 
فــارس تجربیات موفــق خود را در نحــوه پرداخت 
خســارت با ســایر شــعب در میــان گذاشــتند.
دریافت جایزه ملی مدیریت مالی ایران توسط 

بانك ایران زمین
در دهمیــن دوره جایزه ملی مدیریــت مالی ایران، 
بانــک ایــران زمین موفق بــه دریافــت گواهینامه 
ایــن جایزه ملی شــد. دهمیــن دوره جایــزه ملی 
مدیریــت مالی ایران، روز شــنبه 26 بهمن ســال 
98 با حضور جمعی از مســؤوالن كشــوری، مدیران 
شركت ها و اســاتید دانشگاه در سالن همایش های 
رازی دانشــگاه علــوم پزشــکی ایران، برگزار شــد.

جایــزه ملــی مدیریــت مالی ایــران كه از ســال 
1389 هر ســاله برگزار می شــود، بسترساز بهبود 
و ارتقــای ســطح مدیریت مالــی و اقتصــادی در 
شــركت ها و ســازمان های شــركت كننده است.

حمایت مدیریت مالی حرفه ای در مســیر دستیابی 

به جایــگاه واقعــی در شــركت ها و ســازمان ها، 
تشویق و ترغیب شــركت ها برای انجام خودارزیابی 
و شــناخت نقاط قوت و ضعــف و زمینه های بهبود، 
ایجاد فضای رقابتی مناســب و حرفه ای شركت ها 
و ســازمان های ایرانی، تعریف راهبردی از مدیریت 
مالــی و اقتصادی ســازمان در جهت دســتیابی به 
اهــداف اســتراتژیک، معرفی و قدردانی از شــركت 
ها و ســازمان های برتر در مالــی و اقتصادی، فراهم 
كردن امکان تبادل تجربیــات موفق مدیران مالی از 
جمله اهداف برگزاری این جایزه عنوان شــده است.
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مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شــركت تجارت الکترونیک پارسیان كیش 
)ســهامی  عام( در تاریخ 1398/11/26 در محل هتل بزرگ ارم)سالن سپهر( تشکیل شد. 
در این مجمع كه با حضور 74/47 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهــده آقای عبدالعظیم قنبریان بود، كه جنابان محســن عدلي و زین العابدین گندمکار 
در مقــام نظــار اول و دوم و آقای علي جاللي فر به عنوان دبیــر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیــره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی ســال مالی منتهی به 1398/09/30 و پس از اســتماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشــمول ماده 129 با تقسیم ســود 500 ریال به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.
در ایــن نشســت، حجــت آزادبخت، مدیرعامل شــركت تجــارت الکترونیک پارســیان 
كیش در ســخنانی به ارائه گزارشــی از فعالیت های این شــركت پرداخت، وی همچنین 
وضعیت ســهام این شــركت در ســال مالی منتهی بــه 1398/09/30 را تشــریح كرد.
این مدیر محقق و برجســته در تشریح فعالیت های این شركت در حوزه بازرگانی و فروش 
گفت: در ســال 98 بیش از 28 میلیون قطعه رول حرارتی چاپ، بســته بندی و به فروش 
رســاندیم؛ همچنین 2 میلیون و 50 هزار كارت بانکی از ســوی شركت تجارت الکترونیک 

پارسیان كیش تولید و به فروش رسید.
وی افزود: ســه پروژه مهم اوپال، ســپندار و رایتل از مهمترین پروژه های این شــركت در 

ســال مالی گذشته اســت كه تکمیل و یا در جریان است. 
مهندس آزادبخت در ادامه به برنامه های آتی این شــركت 
اشاره كرد و گفت: توسعه خدمات و محصوالت، برنامه ریزی 
برای صندوق های فروشــگاهی با سیستم عامل اندرویدی، 
حضــور فعال در حوزه ســیم كارت و .. از جمله برنامه های 
پیش روی شركت تجارت الکترونیک پارسیان كیش است. 
ســکاندار دانشــمند مجموعــه در ادامه بــه چالش ها و 
فرصت های پیش روی این شــركت از جمله تغییر قوانین 
گمركــی، ركود و تــورم، مشــکالت در ثبت ســفارش، 
نوســانات نرخ ارز، مبادالت ارزی و گشایش اسناد اعتباری 
و ریســک های صرافی اشــاره كــرد و اظهــار امیدواری 
نمود با حمایــت های دولتمردان و توســعه فعالیت های 
غیرحضــوری در بین عمــوم مردم فضــای الکترونیک و 
خدمت رسانی در این مرز پرگهر بیش از پیش توسعه یابد.

پیام هیات مدیره
سهامداران گرامی موجب افتخار است كه پس از یک سال تالش و تکاپو، به یاری و عنایات 
خداوند متعال، مجالي دوباره یافتیم تا كارنامه تالشگران شركت تجارت الکترونیک پارسیان 
كیش را یک بار دیگر تقدیم حضورتان كنیم. بســیار خرســندیم كه با وجود محدودیتها و 
شرایط خاص حاكم بر اقتصاد جهان و به تبع آن كشور عزیزمان توانسته ایم بازده مورد انتظار 
ســهامداران محترم را برآورده نموده و با اتکال به خداوند بزرگ و همراهي شما سهامداران 
گرانقدر و بهره گیری از اراده استوار گروهي و با تالش جمعـي، ضمن حضور فعال در عرصه 
اقتصادی كشور، ارزش آفریني برای ذینفعان را از اندیشه به عمل درآوریم و شرایطي را مهیا 
نماییم تا بتوان در راستای برنامه های استراتژیک شركت قدم برداشته و به پاس حمایتهای 
جدی صاحبان سهام، خصوصاً شركت تجارت الکترونیک پارسیان و با تکیه بر نقاط قوت و 
تخصص، انعطاف پذیری و درک مناسب مدیران اجرائي شركت در تأمین تجهیزات بانکداری 
الکترونیک، لوازم جانبي، خدمات پشتیباني نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز شركت های 
گروه داده پردازی بانک پارسیان، نقش كلیدی ایفا نموده و از تجارب كسب شده، ارائه خدمات 
به سایر بانکها از قبیل سامان، پست بانک، پاسارگاد، اقتصاد نوین را نیز در برنامه كاری خود 
داشته باشیم. اعتقاد داریم توجه سهامداران محترم شركت به عملکرد این دوره و ارائه نقطه 
نظرات ایشان در بهبود هرچه بیشتر عملکرد دوره آتي شركت موثر خواهد بود. انتظار داریم با 
ارائه پیشنهادات سازنده خود، این مجموعه را یاری نمایند. امید است با حمایتها و راهنمایي 
های ســهامداران محترم و با تکیه بر الطاف خداوند متعال، هیــأت مدیره بتواند گام های 
موثر و مفیدتری برای رشــد و ارتقای شركت برداشته و اهداف آتي شركت را محقق نماید.

پیام مدیرعامل
برای اینجانب مایه بسي خرسندی است كه در مقطع كنوني، افتخار ارائه عملکرد و مجموعه 
اقدامات انجام گرفته در یکي از پرافتخارترین، خوشنام ترین و قانون مدارترین شركت های 
فعال در بخش بانکي كشور را داشته باشم، امری كه با تشریک مساعي و همت واالی تمامي 
ذینفعان اعم از سهامداران ، هیأت مدیره محترم وكاركنان محترم محقق شده است. اطمینان 
میدهیم كه شركت تاپکیش همواره خود را متعهد به رعایت ضوابط و مقررات و ملزم به حفظ 

و صیانت از منافع همه افراد ذینفع دانسته و این راه را با جدیت ادامه خواهد داد. افتخار ما 
تحقق خواسته های به حق مشتریان، همراه با ارائه خدمات و محصوالت نوین و متنوع بانکي 
و تجهیزات سخت افزاری مي باشد و بي تردید بالندگي روزافزون این شركت و فتح قله های 
خدمتگزاری جز با برخورداری از اطمینان و اعتماد جمعي مشتریان به منصه ظهور نمیرسد. 
جای خوشوقتي بسیار است كه در این فرصت اعالم كنم شركت تجارت الکترونیک پارسیان كیش 
از جمله معدود شركت هایي است كه علیرغم مشکالت و معضالت موجود در اقتصاد و سیستم 
بانکي كشور جهت واردات كاال و تجهیزات مورد نیاز خدمات بانکداری الکترونیک در مقایسه با 
شركت های دیگر كارنامه قابل قبولي از خود ارائه داده است. بدون تردید این روند در سال 99 
نیز با برنامه ریزی و سیاست گذاری های مناسب و با همت جمعي تمامي كاركنان صف و ستاد 
ادامه خواهد یافت و سال مالي پیش رو، موفقیت آمیزتر و پربارتر از سال 98 رقم خواهد خورد. 
شركت تجارت الکترونیک پارسیان كیش به دنبال ارائه خدمات با كیفیت به مشتریان است. 
همگامي با تغییر و تحوالت جهاني و توســعه ظرفیت هــای خدمات بانکداری الکترونیک 
در مقیــاس های جهاني با تکیه بر ظرفیت های بومي و محلي، اســتراتژی كالن شــركت 
را تشــکیل داده كه تنها با همدلي و همراهي تمامي ذینفعان و به ویژه شــما ســهامداران 
گرامي امکان پذیر مي گردد. بار دیگر از تالش، همراهي و همدلي تمامي همکاران شركت 
تاپکیش، ســهامداران و مشتریان وفادار، ارزشمند و فرهیخته سپاســگزاری مي نمایم. از 
خداوند متعال خواستارم كه شــركت تجارت الکترونیک پارسیان كیش در راستای تحقق 
اهداف عالیه خود مبني بر افزایش ســودآوری بــرای تمامي ذینفعان و ارائه خدمات بانکي 
و مالي در شــبکه بانکي كشــور گام های مؤثــری بردارد.

طرح های توسعه شرکت در سالهای آتی
1- اصــالح زیرســاخت های فــروش و ارائــه محصول 
بــه مشــتری و كاهش زمان پاســخ به نیاز مشــتریان 
2- تعامــل دو ســویه بــا مدیریت های بانــک بمنظور 
شــناخت نیازها وارائه راه حل های مناسب و كارا همگام 

با پیشرفت تکنولوژی در این حوزه
3- انجام بخش هایي از امور فاوای بانک توســط شركت 
كه در حال حاضر توسط شركتهای ثالث انجام مي پذیرد. 
از جمله: انجام خدمات پشــتیباني شعب بانک پارسیان
4- مشاركت با بانک در ارائه خدمات بانکداری الکترونیک 

به مشتریان از طریق توسعه شبکه خودپردازهای بانک 
5- مشاركت با شــركت تجارت الکترونیک پارسیان در 
توسعه شبکه دستگاه های پایانه فروش و یا ابزارهای نوین 
جایگزین در ارائه خدمات پرداخت به مشتریان. )در این 
مدل همکاری، دستگاههای پایانه فروش )POS( به هزینه شركت تأمین، نصب و پشتیباني 
گردیده و در ازای آن سهمي از مبلغ تراكنشهای انجام شده با توافق به شركت تعلق مي گیرد( 

SIM Card 6- افزایش سهم بازار در بخش
7- افزایش ســهم بازار درحوزه های ســامانه دریافت و پرداخــت الکترونیکي عوارض 

 )ITS( و سامانه حمل ونقل هوشمند )ETC(
8- افزایش سهم بازار از طریق ورود به بازارهای جدید و عرضه محصوالت جدید مطابق 

با خروجي واحد تحقیق و توسعه 
9- راه اندازی سومین خط تولید رول كاغذ حرارتي جهت توسعه بازار )با توجه به طرح های 
جدید بازاریابي) یا تغییر رویکرد در كسب و كار كاغذ حرارتي و ایفای نقش موثر در بازار
10- افزایش ظرفیت خط تعمیرات دســتگاههای پایانه فروش)POS( از1100 دستگاه 
در روز به 1400) با هدف توسعه بازار و كسب سهم بیشتر از دستگاههای پایانه فروش 

)POS( سایر بانکها(
 SKD بصورت )POS(11- انتخاب برند مناسب و مونتاژ پایانه فروش

12- تغییر رویکرد در كسب و كار كاغذ حرارتي و ایفای نقش مؤثر در بازار
13- -حضور در پروژه های بزرگ ملي و دولتي در حوزه مأموریتي شركت

14- تجهیز شــركت در راستای پاســخگویي كامل به نیازهای فاوای بانک پارسیان و 
 SLA- Service Level شــركتهای تابعه مبتني بر سطح خدمات مورد درخواســت
Agreement )با هدف كاهش تصدیگری بانک و شركتهای تابعه در امور فاوا بمنظور 

تمركز بیشتر آنها بر كسب و كار اصلي خود(.
برخی از پروژه های شرکت 

پروژه سپندار: سرمایه گذاری، تأمین و اجرای سامانه های پرداخت های نوین در آزادراه 
های كشور پروژه اوپال )سنگان( : تأمین، نصب و راه اندازی تجهیزات زیرساختي IT و 

ارتباطي شركت اپال پارسیان سنگان 
پروژه رایتل : تأمین،تولید و شــخصي سازی 5/250/000 سیمکارت برای اپراتور رایتل

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش، دانش بنیان و پیشرو

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ
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مدیرانی شایسته در اکتیو که به صادرات می اندیشند
عرضه اولیه سهام شرکت پدیده شیمی قرن انجام شد

ده درصد از ســرمایه شركت پدیده شیمی قرن در بازار سرمایه عرضه شد. مهندس  
فاضلیان رئیس هیئت مدیره شركت پدیده شیمی قرن در جلسه عرضه اولیه سهام 
این شركت و در حضور خبرنگاران پیرامون معرفی اولیه این شركت اظهار داشت: 10 
سال پیش با گروه صنعتی گلرنگ كه خود دارای یک تجربه چهل ساله بود با داشتن 
یک تجربه 10 ســاله شروع به كار كردم و تا امروز موفق شده ایم یک برند پرفروش 
كشور را در این صنعت رقم بزنیم و SKU 4 محصول ما رهبر بازار باشد و بتوانیم در 
رتبه ای قرار بگیریم كه در صنعت شوینده شرایط قابل قبولی داشته باشیم و امروز 
بتوانیم با اطمینان خاطر بخشی از سهام شركت را به فعاالن بازار سرمایه عرضه كنیم.
این مدیر ارشــد كشــوری بــا تاكید این نکته كــه : ما یکــی از بهترین مجموعه 
هــای صنعت شــوینده در كشــور هســتیم و مفتخریــم كه با داشــتن خطوط 
اتوماســیون و كنتــرل هــای كیفــی قابــل قبــول و در حــد بیــن المللــی و 
GMP قابــل قبــول، كلیه تجهیزاتمــان ایرانی اســت و توانایی ســاخت داریم.

فاضلیان خبرداد: برای حضور در بازار اوراسیا و كشورهای CIS برنامه داریم و در این رابطه 
جلسات مرتب داریم و با كمک دفاتری كه در خارج از كشور داریم این هدف را دنبال می كنیم.

مهندس مظفری مدیرعامل خوش فکر و فرهیخته شركت پدیده شیمی قرن نیز در 
جلسه عرضه اولیه سهام این شركتبا تصریح این نکته كه : برآورد ما اینست كه صد 
میلیون ســهم با قیمت 1700 تومان در قالب عرضه اولیه ســهام شركت انجام می 

شــود افزود در این مرحله ده درصد سرمایه شركت 
بــه مبلغ 100 میلیارد تومان به صورت یک میلیارد 
سهم عادی هزار ریالی و به صورت صد میلیون سهم 
در بازار سرمایه سازمان بورس تهران ارائه می گردد.

مهندس مظفــری در ادامه صحبتهای جامع خود با 
اعالم این كه : شــركت پدیده شیمی قرن عالوه بر 
رهبــری بازار داخلی یکی از ماموریت هایی كه برای 
خود قائل اســت صادرات می باشــد اضافه كرد : ما 
برنامه های زیرســاختی و اساســی را در سال های 
97 و 98 برای توســعه بازارمان شــروع كردیم و در 
صــادرات محصوالتمان به عمــان و قطر موفقیت 
های خوبی داشــتیم و با یکــی از بزرگترین توزیع 
كنندگان قطر كه برندهای بین المللی را توزیع می 
كند موفق شــدیم قرارداد ببندیم و همکاری كنیم. 

بــه گفته این مدیر بازارشــناس و محقق شــركت تحت مدیریتیش مشــتریان و 
بازارهای خوبی را در  تاجیکســتان، تركمنستان و ارمنســتان شناسایی كرده و در 
آن حضــور دارد افزود: برنامه ما برای حضور در این بازارها مدون و پایدار می باشــد.

مهنــدس مظفــری تاكید كرد: هــدف ما برندینــگ در بازارهای صادراتی اســت 
كــه كار ســخت و دقیقی اســت و در این راســتا با تمهیدات دقیــق و تخصصی 
اندیشــیده شــده كادر ارشــد مدیریت با برندهایی كه ویژه این بازارها و متناسب 
با قیمــت آنها طراحی گردیده حضور پایــدار را دنبال می كنیــم اظهار امیدواری 
كرد با حمایت ســهامداران و دولتمردان در تســهیل شــرایط شــركت بتواند به 
افق و چشــم انداز ترســیمی خود زودتر از برنامه های پیش بینی شده دست یازد.

 فاضلیان رئیس هیئت مدیره شركت پدیده شیمی قرن در جلسه عرضه اولیه سهام این 
شركت گفت: 10 سال پیش با گروه صنعتی گلرنگ كه خود دارای یک تجربه چهل 
ساله بود با داشتن یک تجربه 10 ساله شروع به كار كردم و تا امروز موفق شده ایم یک 
برند پرفروش كشور را در این صنعت رقم بزنیم و SKU 4 محصول ما رهبر بازار باشد و 
بتوانیم در رتبه ای قرار بگیریم كه در صنعت شوینده شرایط قابل قبولی داشته باشیم و 
امروز بتوانیم با اطمینان خاطر بخشی از سهام شركت را به فعاالن بازار سرمایه عرضه كنیم.
فاضلیان تاكید كرد: ما یکی از بهترین مجموعه های صنعت شوینده در كشور هستیم 
و مفتخریم كه با داشتن خطوط اتوماسیون و كنترل های كیفی قابل قبول و در حد 
بین المللی و GMP قابل قبول، كلیه تجهیزاتمان ایرانی است و توانایی ساخت داریم.

فاضلیان خبرداد: برای حضور در بازار اوراسیا و كشورهای CIS برنامه داریم و در این رابطه 
جلسات مرتب داریم و با كمک دفاتری كه در خارج از كشور داریم این هدف را دنبال می كنیم.

مظفــری مدیرعامل شــركت پدیده شــیمی قرن در جلســه عرضه اولیه ســهام 
ایــن شــركت اعالم كــرد: بــرآورد ما اینســت كه امــروز صد میلیون ســهم با 
قیمــت 1700 تومــان در قالــب عرضه اولیه ســهام شــركت انجام می شــود.

وی ادامــه داد: ده درصــد ســرمایه شــركت بــه مبلــغ 100 میلیــارد تومــان 
بــه صــورت یــک میلیــارد ســهم عــادی هــزار ریالــی و بــه صــورت صد 
میلیــون ســهم در بــازار ســرمایه ســازمان بــورس تهــران ارائــه می شــود.

مظفــری گفــت: شــركت پدیــده شــیمی قــرن عــالوه بــر رهبــری بــازار 
داخلــی یکــی از ماموریــت هایی كــه برای خــود قائل اســت صادرات اســت.
وی تصریح كرد : ما برنامه ای زیرســاختی و اساســی را در سال های 97 و 98 برای 
توســعه بازارمان شــروع كردیم و در صادرات محصوالتمان به عمان و قطر موفقیت 
های خوبی داشــتیم و بــا یکی از بزرگتریــن توزیع كنندگان قطــر كه برندهای 
بین المللــی را توزیع می كند موفق شــدیم قــرارداد ببندیم و همــکاری كنیم. 
همچنیــن مــا بازارهــای تاجیکســتان، تركمنســتان و ارمنســتان را انجــام 
شــده و برنامــه مــا بــرای حضــور در ایــن بازارهــا مــدون و پایــدار اســت.

مظفری تاكید كرد: هدف ما برندینگ در بازلرهای صادراتی اســت كه كار سخت و 
دقیقی اســت و در این كشــورها بــا برندهایی كه 
ویژه این بازارها و متناســب بــا قیمت آنها طراحی 
كــرده ایــم حضــور پایــدار را دنبال مــی كنیم.

درباره اکتیو
از تولدنــام تجاری اكتیو، بیش از یک دهه می گذرد 
و این نام تجاری توانســته است در همین بازه كوتاه 
فراتر از نیاز جامعه قدم بردارد و به یکی از پیشگامان 
میدان رقابت محصوالت شوینده و بهداشتی تبدیل 
شــود. امروزه طیف گسترده ای از انواع شوینده های 
خانه، البســه و بهداشــتفردی با نام تجــاری اكتیو 
تولیــد و عرضه می شــود كه نــوآوری در كیفیت 
و بســته بندی و اتکا به پیشــرفته ترین تجهیزات 
روز دنیــا، راز موفقیت آن در این بازار اســت. اكتیو 
در گروه بهداشــت البســه تالش كرده شستشوی 
لبــاس كــودک و مایع اتو، ســبد كاملــی را برای رفــاه خانواده ها فراهم ســازد.

افتخارات
- گواهینامه ISO 9001 در زمینه سیستم مدیریت كیفیت از موسسه SGS سوئیس
- گواهینامه 14001ISO در زمینه مدیریت زیست محیطی از موسسه TUV ایتالیا
- گواهینامه 18001OHSAS در زمینه مدیریت ایمنی و بهداشت از موسسه TUV ایتالیا
- استاندارد بین المللی MTP در زمینه تولید همگام با تکنولوژی روز دنیا از كشور آلمان
- گواهینامه رعایت حقوق مصرف كنندگان از سازمان صنعت، معدن و تجارت در سال 1393

- تندیس زرین برند محبوب مصرف كنندگان در جشنواره ملی برندهای برتر از سال 
1393 تا سال 1396

- تندیس چهارمین كنگره سراسری كیفیت و مشتری مداری
- نشــان زرین محصوالت پرمصرف شــوینده ف آرایشی و بهداشتی در سال 1393
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مهندس رضا مصباحی

شناسایی و اولویت بندی عوامل پایبندی به اخالق حرفه ای در سازمان
)مطالعه موردی: شهرداری ساوه(

چكیده:
عدم رشد اخالق حرفه ای در سازمان ها و توسعه 
نیافتگی آن به منزله یک دانش عوامل فراوانی 

دارد، شناخت میراث غنی ما در اخالق حرفه ای 
می تواند ما را به توســعه این دانش ترغیب 
كنــد. در واقع اخالق حرفه ای به حوزه ای از 
فرهنگ جامعه اطالق می   شــود كه ارزش ها 

و هنجارهای مربوط بــه كار را در بر می گیرید، 
مطالعات انجام شده در این زمینه گویای ضعف 
اخالق حرفه ای در ایران اســت. در این راستا، 
در این پژوهش عوامل موثر بر پایبندی به اخالق 

حرفه ای در ســازمان شهرداری ساوه، از طریق بررسی مبانی نظری و مصاحبه با 
خبرگان شناسایی گردید. به طور كل، 38 عامل در چهار دسته عوامل اعتقادی، 
عوامل فردی، عوامل سازمانی و عوامل مالی بخش بندی شدند. طبق یافته های این 
پژوهش كه طبق رویکرد تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی وزن دهی شدند، شعائر 
دینی، اعتقاد به حالل، تعهد، شفافیت، امانت داری و رضایت و ثبات شغلی جزو 
مهم ترین عوامل پایبندی به اخالق حرفه ای در سازمان شهرداری ساوه بیان شدند.

کلمات کلیدی
اخــالق حرفه ای، عوامل پایبنــدی، اولویت بندی، شــهرداری، تجزیه و تحلیل 

سلسله مراتبی، تحلیل عاملی
مقدمه

در ســال های اخیر محققان و اندیشــمندان در پی شــناخت دالیل موفقیت و 
شکست منســجم ترین اجتماعات بشری یعنی ســازمان ها هستند)كرم دخت، 
1390(. موفقیت چشــم گیر ســازمان هایی با حداقل امکانات مادی و انســانی 
از یک ســو و شکست و فروپاشــی ســازمان هایی با بهترین امکانات و توانایی 
از ســوی دیگــر بیانگــر تصمیم گیری های صحیح یــا غلط مدیــران و وجود 
كاركنانی متعهد و تالشــگر در اخالق مداری اســت)بهرام زاده و مراتی، 1383(. 
عدم رشد اخالق حرفه ای در سازمان ها و توسعه نیافتگی آن به منزله یک دانش 
عوامل فراوانی دارد، شــناخت میراث غنی ما در اخالق حرفه ای می تواند ما را به 
توسعه این دانش ترغیب كند)عرب، 1395(. در واقع اخالق حرفه ای به حوزه ای 
از فرهنگ جامعه اطالق می   شود كه ارزش ها و هنجارهای مربوط به كار را در بر 
می گیرید، مطالعات انجام شــده در این زمینه گویای ضعف اخالق حرفه ای در 
ایران اســت. گریز از محل كار، بی انگیزگی، اتالف وقت در محل كار، سرگردانی 
افراد در مراجعات به ســازمان وضعف مســائل مدیریتی موجب كاهش گرایش 
كاركنان در محیط كار میشــود)معید فر، 1382(. اخالق حرفه ای در ســازمان 
از جمله ارزش هایی اســت كه ضعف با كمبــود آن خواه یا نا خواه افراد را انجام 
كار صحیح و درســت باز می دارد و به خصوص در سازمان های دولتی كشور از 
معضالت اساســی در دستیابی به توسعه همه جانبه بوده و یکی از عوامل پایین 
بودن بهره وری در جوامع در حال توســعه از جمله ایرانه ضعف فرهنگ و اخالق 
كار می باشد كه اثرات منفی بر توسه جامعه خواهد گذاشت )اسدی، راد، علیزاده، 
1391(. طبق بررسی های كارشناسان مسائل اجتماعی نشان می دهد كه اخالق 
حرفه ای در ایران در مقایســه با كشورها و جوامع صنعتی در سطح پایین تری 
قرار دارد)حسن پور، 1396(. ســازمان ها و نهادهای اجتماعی علیرغم نقش بی 
بدیلی كه در رشد و توسعه و پیشرفت جوامع دارند، در شرایط كنونی با توجه به 
عدم رعایت كامل معیارهای اخالقی، دچار مصائب و مشکالت متعددی شده اند 
كه قانون گریزی، رابطه مداری، بی توجهی به حقوق دیگران و عدم مســئولیت 
پذیری فقط بخشی از آن محسوب می شود. در واقع هر یک از جوامع به ویژه در 
سازمان ها و نهادهای اجتماعی شان به نوعی درگیر مسائل و مشکالت ناشی از 
بروز ناهنجاری های اخالقی هستند )قناعتی، 2009(. ناهنجاری هایی كه بیشتر 
به دلیل بی توجهی یا عدم پاســخ صحیح به نیاز انسان به رشد اخالقی و اعتالء 
معنوی ایجاد گردیده است )شــاه علی و همکاران، 2015(. بنابراین امروزه یکی 
از عمده تریــن دغدغه های مدیران كارآمد در ســطوح مختلف، چگونگی ایجاد 
بســترهای مناسب برای كاركنان شاغل است تا با حس مسئولیت و تعهد كامل 
به مســائل جامعه و حرفه خود بپردازند و اصول اخالقی حاكم بر شغل و حرفه 
خود را رعایت نمایند)بیک زاد و همکاران 2012(. با این حال در جوامعی چون 

ایران، اخالق حرفه ای نه در ســطح بنگاه ها و 
ســازمان ها، و نه در ســطح مراكز دانشگاهی 
و حوزوی توســعه یافته نیســت )مصباحی و 
عباس زاده، 2013(. اخالق حرفه ای همانند 
شمشــیری دو لبه اســت. ضعف در نظام 
اخالقی، منجر به كاهش ارتباطات و افزایش 
خســارت در سازمان می گردد و مدیران را 
مجبور خواهد كرد كه بیشتر بر روی كنترل 
گذشــته نگر تکیه نمایند؛ زیرا افراد اطالعات 
صحیح را به مدیران رده باالیی نرســانده و در 
این صورت، انرژی سازمان به انرژی منفی تبدیل 
می شود، لبه دیگر این شمشــیر نیز فرصت است)بیک زاده و همکاران، 2012(.
با نگاهش به تحقیقات گذشته پیرامون این موضوع می توان در یافت كه اخالق 
حرفه ای در سازمان هایی هم چون شهرداری های مورد توجه چندانی قرار نگرفته 
اســت. لذا در این پژوهش، به طور خاص، اخالق حرفه ای در سازمان شهرداری 
مورد بررسی قرار می گیرد. بدین صورت كه در گام نخست از طریق بررسی مبانی 
نظری و مصاحبه با خبرگان، عوامل موثر بر پاپبندی به اخالق حرفه ای در میان 
كاركنان سازمان شهرداری شناسایی شده، سپس با استفاده از رویکردهای آماری 
كه در فصل های آینده توضیح داده خواهد شــد، اعتبارســنجی، دسته بندی و 
اولویت بندی می شوند. بنابراین، هدف اصلی در این مطالعه، شناسایی و اولویت بندی 
عوامل موثر بر پایبندی به اخالق حرفه ای در ســازمان شــهرداری می باشــد.  

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
ســازمان ها برای آنکه به اهداف خود نائل شوند مجبورند با بخش ها و گروه های 
مختلــف دیگر جامعه ارتباط داشــته و خــود را ملزم به ارضــای نیازهای آنان 
بدانند. به این ترتیب ســازمان نه می تواند خود را از جامعه جدا كند و نه جامعه 
می تواند بدون ســازمان زندگی كند)مارک شوارتز، 2013(. مسئولیت سازمان ها 
نســبت به جامعه و عامه مردم فراتر از ارائه خدمت و تهیه كاال اســت)عیدی، 
1395(. امــروزه پیچیدگی روزافزون عملکردهای ســازمانی و از ســوی دیگر 
فاصلــه گرفتن از تعهدات اخالقــی، توجه مدیران و صاحب نظــران را به بحث 
اخالق ســازمانی و مدیریت اخالق معطوف ســاخته اســت)علی پور، 1395(. 
دونالدســون و دیویــس بیــان می دارند كــه مدیریت ارزش هــای اخالقی در 
محیــط كار موجــب مشــروعیت اقدامات مدیریتی شــده،  انســجام و تعادل 
فرهنگ ســازمانی را تقویــت می كند، اعتمــاد در روابط بین افــراد و گروه ها 
را بهبود می بخشــد و با پیروی بیشــتر از اســتانداردها، موجب بهبود كیفیت 
محصــوالت و در نهایت افزایش ســود ســازمان می شود)شــورورزی، 2012(.

در حوزه ســازمانی، بحث اخالق بیانگر تقابل بین عملکرد اقتصادی )درآمدها، 
هزینه ها و ســود( و عملکرد اجتماعی )تعهدات سازمان در داخل و خارج نسبت 
به دیگران( می باشــد. بیشتر استانداردها و قواعد اخلقی در یک فرهنگ نسبت 
به فرهنگ های دیگر و در زمان های مختلف با یکدیگر تفاوت دارد)حســن پور، 
1396(. به عالوه این شبکه گسترده، تمام فعالیت های سازمان ها را زیر نظر دارد 
و به راحتی می تواند از راه انجمن ها و مجامع مختلف، چهره سازمان ها را در انظار 
عمومی خراب كند، بنابراین ســازمان ها ناچار به انجام اقدامات وسیع و گسترده 
برای جلب افکار عمومی هســتند كه وجه غالب آن ها نشان دادن وجهه اخالقی 
كارهای سازمان است)شیرمحمدی، 2010(. رفتار غیراخالقی، رفتار محیط كسب 
و كار را بر ضد خود تحریک كرده، موجب شکست سازمان می شود. مطالعه ای كه 
در استرالیا انجام شده است نشان می دهد كه 90 درصد استرالیایی ها عالقه مند 
به خرید از شركت هایی هســتند كه رفتارهای آن ها اخالقی است. این تحقیق 
مشخص كرد هر چه اعتماد بین اعضای یک سازمان بیشتر باشد، نیاز به كنترل 
مســتقیم كاهش می یابد)یاگن، 1999(. یکی از محققان بر این اعتقاد است كه 
اگر كاركنان بر این باور باشند كه با آنان رفتاری عادالنه و منصفانه می شود، شاید 
تمایل بیشتری داشته باشند كه باركاری بیشتری را تحمل كنند)دسلر، 1378(.

اخالق حرفه ای، تاثیر چشــم گیری بــر روی فعالیت ها و نتایج ســازمان دارد، 
به گونــه ای كه بهره وری را افزایــش می دهد، ارتباطات را بهبود می بخشــد و 
درجه ریســک را كاهش می دهد؛ زیرا هنگامی كه اخالق حرفه ای در ســازمان 
حاكم اســت، جریان اطالعات به راحتی تســهیل می گردد و مدیر قبل از ایجاد 
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حادثــه، از آن مطلــع می گردد. نماد بیرونــی ســازمان ها را رفتارهای اخالقی 
آن ها تشــکیل می دهد كــه خود حاصل جمــع ارزش های گوناگــون اخالقی 
اســت كه در آن ســازمان ها، ظهور و بروز یافته است)سلطان حسینی، 2013(. 
در شــرایط كنونی رعایت نشــدن برخی معیارهای اخالقی، نگرانی های زیادی 
را در بخش هــای دولتی و غیردولتی به وجود آورده اســت. ســقوط معیارهای 
رفتاری در بخش دولتی، پژوهشــگران را واداشــته تا در جســتجوی مبناهای 
نظری در این رابطه بوده تا بتوانند مســیر مناســب اجرایی آن را فراهم سازند. 
بــا توجه به اهمیت اخالق حرفه ای در ســازمان ها، مطالعات متعددی در داخل 
و خارج از كشــور انجام شده اســت كه مرور آن ها بر تدوین چارچوب مفهومی 
تحقیق حاضر موثر بوده اســت. در پژوهشــی تحت عنــوان پایش نقش اخالق 
حرفــه ای مدیــران در صیانت از حقوق انســانی، این نتیجه حاصل شــده كه 
اخــالق حرفه ای مدیــران و ابعاد آن شــامل مســئولیت پذیری، برتری جویی، 
صادق بودن، احتــرام به دیگران، رعایت ارزش ها، رعایت عدالت و انصاف، تعهد، 
احســاس همدردی با دیگران و وفاداری بر صیانت از حقوق انســانی تاثیر گذار 
اســت. هم چنین نتایج نشــان داد كه بعد رقابت طلبی اخالق حرفه ای مدیران 
بر صیانت از حقوق انســانی بی تاثیر اســت. نتایج آزمون فریدمن نیز نشان داد 
كــه از بین ابعاد اخالق حرفه ای مدیران، بعــد رعایت عدالت و انصاف از لحاظ 
تاثیــر گذاری بر صیانت از حقوق انســانی رتبه اول را به خــود اختصاص داده 
اســت)رادمرد،  1396(. در مطالعه ای دیگر با عنوان، شناســایی و اولویت بندی 
شــیوه های نهادینه سازی اخالق در سازمان به این نتیجه رسیدند كه، شیوه های 
نهادینه ســازی اخالق را می  توان در چهار دســته؛ ســاز و كارهای ســاختاری، 
سازوكارهای طراحی مناسب سیستم های مدیریت منابع انسانی، ساز و كارهای 
ارزشی و فرهنگی و ساز و كارهای نظارتی قرار دارد)حسن پور و همکاران، 1396(.

بنابراین  با توجه به مطالب بیان شــده، در زمینه اخالق حرفه ای در ســازمان، 
مطالعات مختلفی صورت گرفته است كه در این پژوهش نیز، با هدف بررسی عوامل 
موثر بر پایبندی به اخالق حرفه ای در سازمان شهرداری ساوه انجام گرفته است.  

 سواالت تحقیق
- چه عواملی بر پایبندی به اخالق حرفه ای در شــهرداری ســاوه موثر هستند؟

- اولویت بندی عوامل شناســایی شــده موثر بر پایبندی به اخالق حرفه ای در 
شهرداری ساوه چگونه است؟

روش تحقیق
پژوهش حاضــر از لحاظ روش كار، توصیفی-اكتشــافی می باشــد چرا كه به 
بررســی عوامل موثر بر پایبندی به اخالق حرفه ای در سازمان شهرداری ساوه با 
بهره گیری از ابزارهای متعارف موجود در زمینه ی مورد بحث، نسبت به برداشتن 
گام های الزم به منظور دســتیابی به اهداف تحقیق و رسیدن به پاسخ سواالت 
تحقیق اقدام می شــود. در این پژوهش دخل و تصرفی در مطالعه موردی مساله 
صــورت نخواهد گرفت و وضعیت موجود مورد بررســی و تحلیل قرار می گیرد. 
از لحاظ هــدف، این تحقیق در زمره ی تحقیقات كاربردی قرار می گیرد چرا كه 
عالوه بر داشتن جنبه های تئوریک و نظری، قابلیت بهره گیری در مسائل دنیای 
واقع را دارد و همین امر، جنبه ای كاربردی و عملی به تحقیق حاضر می بخشــد.

هم چنین مقاله حاضــر، یک مطالعه آمیخته كیفی-كمی می باشــد. در بخش 
نخست از طریق بررسی مبانی نظری و مصاحبه با خبرگان، با رویکردهای كیفی 
اقدام به شناســایی عوامل موثر بر پایبندی به اخالق حرفه ای در شهرداری ساوه 
می گردد. در بخش دوم، از طریق رویکردهای آماری و داده های پرسشــنامه ای، 
اقــدام بــه اعتبارســنجی و اولویت بنــدی عوامل شناســایی شــده می گردد. 

روش جمع آوری و تحلیل داده ها
جهت جمع آوری داده های مورد نیاز مقایسه و اولویت بندی عوامل موثر بر پایبندی 
به اخالق حرفه ای در شهرداری ســاوه، از پرسشنامه استفاده شده است. جهت 
اعتبارسنجی عوامل شناسایی شده از رویکرد تحلیل عاملی و جهت اولویت بندی 
عوامــل مذكور از روش تحلیل داده ها، رویکرد تجزیه و تحلیل سلســله مراتبی  
اســتفاده شده اســت. در این راســتا، جهت جمع آوری داده ها در بخش تحلیل 
عاملی، از پرسشــنامه طیف لیکرت و جهت اولویت بندی عوامل از پرسشــنامه 
مقایســات زوجی استفاده می شــود. در بخش اعتبارسنجی عوامل، تعداد نمونه 
آماری 48 نفر بوده و در روش سلســله مراتبی1 كه از رویکردهای مقایسه زوجی 
استفاده می شــود، تعداد 18 نفر به عنوان نمونه آماری خبرگان انتخاب شده و 
پرسشنامه را تکمیل نمودند. جهت اعتبار داده های بخش تحلیل عاملی می بایست 
بیش از 30 نفر پرسشــنامه را تکمیل بنمایند كه 48 نفر پرسشــنامه مذكور را 
تکمیل نمودند. هم چنین جهت اولویت بندی با رویکرد سلسله مراتبی در صورت 

تکمیل پرسشنامه توسط 10 نفر، اعتبار داده ها تایید می شود)قدسی پور، 1390(. 
از آنجایی كه داده های پرسشنامه AHP، طبق رویکرد مقایسات زوجی تکمیل 
می شوند، بنابراین، امکان در نظر نگرفتن عاملی وجود نداشته و بدین ترتیب، روایی 
داده های پرسشنامه تایید می شود)لی2 ، 2006(. جهت بررسی پایایی پرسشنامه نیز، 
از ضریب ناسازگاری استفاده می شود. در صورتی كه ضریب ناسازگاری كمتر 0.1 
باشد، پایایی داده های پرسشنامه تایید و در غیر اینصورت رد می شود. جهت روایی 
پرسشنامه طیف لیکرت تحلیل عاملی از نظر خبرگان استفاده شده و جهت پایایی 
آن از ضریب آلفای كرونباخ استفاده گردیده است كه به شرح جدول زیر می باشد. 

جدول 1. مقدار آلفای کرونباخ متغیرهای مدل

آلفای کرونباخمتغیرردیف

0.955عوامل اعتقادی1

0.9٢0عوامل فردی٢

0.908عوامل سازمانی3

0.765عوامل مالی4
مقدار ضریب آلفای كرونباخ می بایست بیش از 0.7 باشد كه نشان از اعتبار متغیرها 
بدهد كه در جدول فوق مشــاهده می شود همه متغیرها بیش از 0.7 می باشند. 

جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این پژوهش، تمامی مدیران عالی و میانی و كارمندان شــهرداری 
ســاوه می باشند كه بیش از 5 سال ســابقه كار در این سازمان را دارا می باشند. 
هم چنین خبرگان، اساتید دانشگاهی و پژوهشگران و مشاوران سازمانی كه بیش 
از 5 سال سابقه پژوهش و فعالیت در حوزه مباحث اخالق كاری دارند می باشند.

در مطالعــه حاضر، در دو بخــش از پژوهش، نمونه آماری وجــود دارد. در یک 
بخش مربوط بــه مصاحبه و جمع آوری و تکمیل اطالعات مورد نیاز می باشــد 
كــه نمونه آمــاری این پژوهــش، از میان جامعــه آماری توضیح داده شــده 
انتخاب شــده اســت. تعداد نمونــه آماری در بخــش انجــام مصاحبه ها، 31 
نفــر بودند. جهت تکمیل پرسشــنامه بخــش اولویت بندی عوامل شناســایی 
شــده كه از رویکرد تحلیل سلســله مراتبی اســتفاده شده اســت، از 18 نفر 
از خبرگانــی كــه بــا آن ها مصاحبه صــورت گرفته اســت، اســتفاده گردید. 
قســمت دیگــری كــه از پرسشــنامه و نمونه آماری اســتفاده شــد، رویکرد 
تحلیــل عاملــی جهت اعتبارســنجی عوامل شناســایی شــده بــود. در این 
راســتا، جهت انجــام تحلیل عاملی بــا نرم افزار SmartPLS نیــاز به تکمیل 
بیــش از 30 پرسشــنامه می باشــد. در ایــن راســتا، 48 نفــر از خبــرگان، 
پرسشــنامه مذكور را تکمیل نمــوده و اطالعات مورد نظــر جمع آوری گردید.
آمــار توصیفی نمونــه 48 نفره پژوهش بدین صورت می باشــد كه متناســب 
بــا معیار جنســیت، 57 درصد مــرد و 43 درصد زن بودند. متناســب با معیار 
تحصیالت، 46 درصد كارشناســی، 29 درصد كارشناســی ارشــد و 25 درصد 
دكتری هســتند. رده ســنی آن ها 17 درصد كمتر از 30 سال، 52 درصد بین 
31-40 ســال، 14 درصد بین 41-50 ســال و 17 درصد نیز بیش از 50 سال 
بودند. ســابقه فعالیت و پژوهش در حوزه موضــوع پژوهش نیز 39 درصد بین 
5-8 ســال، 42 درصد بین 9-15 ســال و 19 درصد بیش از 15 سال می باشد.

AHP .1
Lee .2ادامه در شماره بعدی
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سید عباس قروی

آیا راه حلی برای پیشگیری از ظلم تحمیلی ازطرف جمع به فرد وجود دارد؟
مــن در تدوین این بحث جهت پرهیز از اطالــه كالم صرفا به تحریرچند 
جمله بســنده خواهم كــرد اما برای تحریر تفصیــل آن امکان تهیه چند 
جلــد قطور مکتوبه وجــود دارد كه درحدحوصله و امکانات من نیســت. 
چنانچــه داوطلبانی بــرای همکاری در تحریر آن باشــند مــن آمادگی 
كامــل خــود را برای همــکاری در تهیــه و تدوین آن اعــالم می كنم .

ظلم دومنبع دارد :
اول : ظلم فرد به خودش

تنها راه پیشــگیری از این نوع ظلم فقط آموزش های دقیق تربیتی است 
كه ابتدا در باره شــناخت فرد به مصادیق واقعی و حقیقی ظلم به خودش 
تعالیمی ارائه می دهد و ســپس برای مقابله به او راهکارهای عملیاتی و در 
دســترس ارائه می كند . تردیدی نیست كه هر فردی از این برنامه تربیتی 
درست و دقیق بهرمند شود هرگز مورد ظلم خود به خود قرارنخواهد گرفت .

دوم : ظلم اجتماع به فرد
شــکل گیری ا ین منبع ظلم ، تاریخ فوق حجیم و غمباره ای دارد كه یک 
سر آن نزاع هابیل و قابیل و یه سردیگر آن با كمال تاسف در روزگار ما برای 
گسترش سازمان یافته وحفظ موجودیت خود حتی از مرزهای ظلم جمع 
به فرد عبور كرده و به مثابه توده ای ســرطانی مرزهای جدیدی را درحوزه 
ظلــم جمع به جمع به نمایش درآورده اســت . غمباره ترین مصداق ظلم 
جمع به فرد در تاریخ انســان در روز عاشــورا ودر سرزمین كربال و در حق 
ثاراهلل حسین ابن علی )ع(اتفاق افتاده است كه آنچه شنیده اید هرگز توان 
به تصویركشــیدن آنچه اتفاق افتاده را ندارد و برای دریافت حقایق عاشورا 
در سرزمین كربال تنها وتنها یک راه وجود دارد وآن پژوهش وكاوش دقیق 
وبدون خطای شخصی اســت . هیچ فردی قادر نیست دستاوردهای خود 
را در ا یــن كاوش و پژوهش به گونه ای ارائه دهد كه فرد دیگری ر ا برای 
دریافــت حقایــق ایــن واقعــه بــی نیــاز از كاوش وپژوهــش كنــد .
كمترین اطالع واقعی و حقیقی از آنچه رخ داده فرد را از این كه پس از وقوع 

این حادثه خود را انسان خطاب كند شرمسار می كند.
واما چگونه می توان از وقوع این ظلم پیشگیری کرد؟

مهم ترین بحث اینکه اگر سیســتم و نظام نباشد پیشگیری ممکن نیست 
وماهیت سیستم ونظام به شدت امواج مغایر با تمایالت فردی ایجاد می كند به 
گونه ای كه در موارد بسیار زیادی داشتن سیستم ونظام ، ظلم تلقی می شود .

اگر تمام دنیا را بگردید جایی را پیدا نخواهید كرد كه برای وضع قوانین مشکلی 
داشته باشند و همینطور اگر در بررسی خود چنانچه به قوانین اصلی بپردازید و 
به قوانین منطقه ای كه به دلیل ویژه گی های آن منطقه وضع شده موقتا كاری 
نداشته با شید ، خواهید دید نه تنها مشکلی برای و ضع قانون وجود نداشته 
بلکه زیبایی به مفهموم دقیق كلمه در ابتدا تا انتهای این قوانین مستتر است .

بیاییــد قوانیــن هــر حکومت و جامعــه ای كــه انتخاب مــی كنید را 
مــورد بررســی قراردهیــم . مســلما در و ضع قانــون ایراد و اشــکالی 
دیــده نخواهد شــد ، نه تنهــا ایرادی دیده نمی شــود بلکــه همانطور 
كه اشــاره شــد شــاهد زیبایی هایی در عمق آن قوانیــن خواهیم بود .
نمونــه كامــل وجامع، ســازمانی بیــن المللی كــه برای نماد و شــعار 

خود ســروده ســعدی شــیرازی را برســردر خود نقاشــی كــرده و با 
محتــو ای این ســروده مــرام و موجودیت خــودرا اعالم كرده اســت . 
) البتــه اینكه چرا اینطور اســت خــود داســتانی دارد . فقط 
مطلوب این اســت که بدانیم قوانین در هر حكومت و جامعه ای 
قوانینی خوب و با محتوایی زیبا و پســندیده و ضع می شــوند(
این مطلب كه پذیرفته شد سئوال می شود پس مشکل كجاست كه جوامع 
ا ین همه مشــکل دارند پاسخ چند كلمه است وآن اینکه هیچ یک از این 
قوانین زیبا و قشــنگ اساسا ضمانت اجرایی ندارند وهمین مطلب یکی از 
دالیــل وضع این قوانین زیبا می باشــد و ا گر این حقیقت نبود چه بســا 
تهیه كنندگان قانون هرگز توفیقی برای تهیه قوانین زیبا و معطر نداشتند .
بــرای مثال : اینکــه در همه جوامع برابری حاكمان بــا آحاد مردم قانون 
شده و اعالم شود ، بسیار زیبا ودلنشین و مورد تایید و تحسین آحاد افراد 
جوامــع قرار دارد به گونه ای كه حتی یک مخالف هم پیدا نخواهید كرد .
ضمانت اجرایی در این قانون زیبا و دلنشین که مورد تایید و تحسین 
صد در صد افراد هر جامعه قرار گرفته کجاست؟ در بیشتر از 98 درصد 
جوامع هم همین نبودن ضمانت اجرایی دلیل وضع آن قانون است .
این مطلب هم که پذیرفته شود سئوال می شود راه کار چیست؟

پاســخ این اســت كــه نبود تضمیــن اجراء بــرای قوانین هــر چند كه 
زیبایــی از آنها فــوران كند نه تنها مشــکلی را از جوامــع حل نخوا هد 
كرد بلکه خود این نبود ، مشــکلی اســت اساســی برمشــکالت جوامع ، 
و اســاس مشــکالت جوامع این اســت كه قوانین ضمانت اجــرا ندارند .

شــما ببینیــد در الیه هــای مختلف حکومــت خودمان چگونه فســاد 
، خانــه هایــی مطمئــن ومقاوم ســاخته كه گاهــی تخریــب آن غیر 
ممکــن می نماید . در چهل ســال اخیر فســاد، البته در ابتــدا كمتر و 
با كمال تاســف االن همــه جا را فرا گرفته و همه هــم بنا دارند قهرمانی 
بــرای مبارزه با آن باشــند وســخت در تالشــند كه از رقبا جــا نمانند .
من پیر مردی 62 ســاله بی ســواد اعالم می كنم ریشه اصلی این فسادها 
همان ظلم اجتماع به فرد است . در اینجا به همه كسانی كه مایلند دلسوز 
باشند و در كورس قهرمانی بمانند و كف زدنهای ملت را به نفع خود مصادره 
نمایند خیر خواهانه می گویم راه حل پیشگیری از ظلم جمع به فرد تشکیل 
خانواده در اجتماع و حذف هویت فردی است كه می تواند به عنوان قانونی 
محکم و استوار و سرشار از زیبایی ها كه با ضمانت اجرایی خود اتحاد كامل 
دارد عمده و اكثر مشکالت جامعه را مرتفع نماید . بدینوسیله از همه صاحب 
نظران در هر جای جهان در تمامی رشــته ها و موضوعات مرتبط از جمله 
جامعه شناسان، روانشناسان، مددكاران، پز شکان و پر ستاران و ... د عوت 
می كنم برای تحریر تفصیل این اثر ماندگار در تاریخ مرا همراهی كنند . خا 
ضعانه وعاجزانه از آنهایی كه ا ین دعوت را اجابت كنند تقدیر وتشکر می كنم .
و حال بــه همه صاحب منصبان اعالم می كنم این گــوی و این میدان ، 
دلســوزان واقعی ، بسم اهلل ، اقدام كنید و ببینید پس از شما چگونه دیگر 

جوامع برای اجرای آن هجوم می آورند. 
تشــكیل خانــواده در اجتماع و حــذف هویت فــردی قادر 
اســت و می تواند مقدمــه ای برحكومت واحد جهانی باشــد.

تشکیل خانواده در اجتماع 
و حذف هویت فردی

 راهکاری برای 
رفع مشکالت اساسی جوامع
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سامانه فروش آنالین »الکترو بیمه نوین« با حضور رئیس كل و اعضای هیأت عامل بیمه مركزی جمهوری اسالمی ایران، مدیرعامل و مدیران شركت بیمه نوین 21 بهمن ماه رونمایی شد.
ســامانه »الکترو بیمه نوین« كه برای فروش آنالین محصوالت و خدمات این شــركت و با هدف تأمین منافع ســه جانبه مشــتری، نماینده و شــركت بیمه نوین 

طراحی شــده اســت، همزمان با دهه مبارک فجر انقالب اســالمی و بــا حضور دكتر 
غالمرضا ســلیمانی، رئیــس كل بیمه مركزی ج.ا.ایران طی مراســمی رونمایی شــد. 
ســامانه »الکتروبیمه نویــن« بــه آدرس www.e-bime.com به طــور انحصاری 
جهت ارائــه خدمات بیمه ای شــركت بیمه نوین طراحی شــده اســت. از مزیت های 
منحصــر به فرد ســامانه »الکترو بیمــه نوین«، می تــوان به ارائه خدمات در گســتره 
جغرافیایی سراســر كشــور با قابلیت نرخ دهی به تفکیک اســتان ها و در حوزه فعالیت 
نمایندگان بیمه نوین نیز به امکان همکاری مســتقیم ایشان با شركت بیمه اشاره كرد.
در این ســامانه، مشــتریان این امکان را دارند تا بدون واســطه و با مشاهده هم زمان 
چندین نرخ شــركت بیمه نوین براســاس پوشــش های مختلف بیمــه ای و مورد نظر 
خود، به مقایســه و ســپس انتخاب آن اقــدام و پس از ســفارش آن را در زمان مورد 
نظر خود، درب منزل تحویل بگیرند. مشــتریان همچنین بــا خرید بیمه نامه از مزایای 
شــارژ كیف پول و اخذ اعتبار ریالی جهت خریدهای آتی در ســامانه بهره مند می شوند.

گفتنــی اســت، دكتر غالمرضا ســلیمانی و هیأت همراه ایشــان پیش از شــروع این 
مراســم از واحدها و بخش های مختلف شــركت بیمــه نوین بازدید به عمــل آوردند.

وی از وجود ســاختار نظام مند سیستمی در بخش های مختلف بیمه نوین كه بر اساس 
برنامه ریزی مدون فعالیت می كنند تقدیر كرد و گفت: شركت بیمه نوین با وجود نیروی 
انسانی جوان در كنار افراد با تجربه صنعت بیمه توانسته است به موفقیت های خوبی دست 
یابد و با ظرفیت هایی كه دارد توانایی كســب پرتفوی باالتر در ســال های آینده را دارد.

سامانه فروش آنالین »الکترو بیمه نوین« رونمایی شد

بیمه نوین برای سومین سال متوالی جایزه ملی مدیریت مالی را کسب کرد
در دهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران، شــرکت بیمه نوین موفق به 

دریافت تندیس بلورین شد
این شركت در سومین حضور خود در  دهمین دوره از جایزه ملی مدیریت مالی ایران، موفق شد 
تا با ارتقای سیستم   های عملکرد مالی و ارائه گزارش  های شفاف خود، تندیس بلورین را كسب 
كند. بر اساس این گزارش، بیمه نوین در هر سه دوره از حضور خود در جایزه ملی مدیریت 
مالی ایران موفق شده است تا از برگزیدگان آن باشد و هر سال نیز با بهبود عملکرد مالی خود، 
سطح باالتری از این جایزه را كسب كرده است. امسال نیز تندیس بلورین این دوره از جایزه ملی مدیریت مالی ایران توسط شقایق دیلمی پور، مدیر امور مالی بیمه نوین دریافت شد.

برگزاری جایزه ملی مدیریت مالی ایران از ســال 1389 بســتر ســاز بهبود و ارتقای سطح مدیریت مالی و اقتصادی در شــركت ها و سازمان های شركت كننده شده است. 
شركت  كنندگان در این رویداد، در هر دوره با ارائه اظهارنامه های مالی به جایزه ملی مدیریت مالی ایران، فرآیندها و نظام های مالی خود را در معرض ارزیابی قرار می دهند. 
جایزه ملی مدیریت مالی ایران یکی از ارزیابی های مهم در زمینه مالی اســت كه پیش از این 9 دوره در ایران اجرایی شــده است. هدف برگزاركنندگان دوره های جایزه ملی 
مدیریت مالی ایران،  حمایت مدیریت مالی حرفه ای در مســیر دســتیابی به  جایگاه واقعی در شــركت ها و سازمان  ها، تشویق و ترغیب شــركت ها برای انجام خود ارزیابی 
و شــناخت نقاط قوت و ضعف و زمینه های بهبود، تعریف راهبردی از مدیریت مالی و اقتصادی ســازمان در جهت دســتیابی به اهداف استراتژیک، معرفی و فراهم كردن 
امکان تبادل تجربیات موفق مدیران مالی اســت. گفتنی اســت، دهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران، با حضور فرهاد دژپســند، وزیر اموراقتصادی و دارایی، مدیران 
عامل، مالی و كارشناســان ارشد موسســات و بنگاه  های اقتصادی، خدماتی و صنعتی روز شنبه 26 بهمن در ســالن مركز بین المللی همایش  های رازی تهران برگزار شد.

صــورت ســود و زیان منتشــره دوره 9 ماهــه منتهی به آذر 1398 شــركت بیمه نویــن، حاكی از آن 
اســت كه این شــركت طی این مدت، بیــش از هفت هزار میلیــارد ریال حق بیمه صادر كرده اســت.
این شــركت طی 9 ماه ســال مالــی جاری مبلــغ 7.616 میلیارد ریــال حق بیمه تولید كرده اســت 
كه این رقم در مقایســه با مدت مشــابه ســال مالی گذشــته افزایش 26 درصدی را نشــان می دهد.

همچنیــن بیمــه نوین در عملکــرد 9 ماهه خود ســودی بالــغ بــر 303 میلیارد ریال كســب كرده 
و مبلغ 202 ریال ســود خالص هر ســهم قابل انتســاب به صاحبان ســهام عادی شناسائی كرده است.

نگاهی به ترازنامه بیمه نوین نیز نشــان می دهد كه ســرمایه گذاری های كوتاه مدت در دوره یاد شــده 
نســبت به ســال مالی گذشته 27 درصد بیشتر شــده و مبلغ 6.486 میلیارد ریال در این خصوص ثبت 
شــده و جمع دارایی های شــركت نیز با 40 درصد افزایش به مبلغ 17.747 میلیارد ریال رســیده است.
گفتنی است، بیمه نوین در حال حاضر با 39 شعبه، 13 باجه، یک مركز تخصصی بیمه  های زندگی و بیش از 
1900 نماینده جنرال و بیمه های عمر انفرادی و نیز با استفاده از خدمات كارگزاران فعالیت می كند و به تازگی 
سامانه فروش الکترونیکی خود را با نام الکترو بیمه نوین به آدرس www.e-bime.com راه اندازی كرده است.

بیمه نوین طی ۹ ماه، بیش از هفت هزار میلیارد ریال حق بیمه تولید کرد

از طرف تحریریه گروه رسانه ای اقتصاد بیمه سالروز تاسیس بیمه نوین را به تمام کارکنان و مدیران شریف، دلسوز،زحمتكش و صادق این 
بیمه خوشنام تبریك عرض میكنیم. بهروزی و به فروزی این مجموعه موفق را در بازار سرمایه و صنعت بیمه کشور بیش از پیش آرزومندیم.
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همیشه نقطه ی امید هست !

دكتر رضا جعفری، مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره بیمه ســینا در پیامی فرارســیدن دهه مبارک فجر و چهل ویکمین 
سال روز پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی را تبریک گفت.

متن پیام وی به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

دهه مبارک فجر یادآور خروش و عزم ملت پرافتخار ایران در برابر ظلم و اســتبداد و فریاد اســتقالل و آزادی خواهی كسانی 
است كه تنها راه سعادت را پیروی از آرمان های اسالم عزیز می دانستند و در این مسیر جان و مال خود را فدا كردند تا نهال 

نوپای انقالب اسالمی، مستحکم و استوار گردد.
اینجانب ضمن تبریک ایام اهلل دهه فجر و چهل و یکمین سالروز پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی به همکاران خود در شركت 
بیمه ســینا و صنعت بیمه، امیدوارم كه همه ما با پیروی از منویات مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( در گام دوم انقالب 

اسالمی، بتوانیم اهداف واال و مقدس نظام را كه ثمره خون شهیدان گرانقدر است، تحقق بخشیم.
ان شاء اهلل
رضا جعفری
1٢ بهمن ماه 1398

پیام مدیرعامل بیمه سینا به مناسبت دهه مبارک فجر

نشست صمیمی مدیرعامل باهیئت مدیره انجمن صنفی نمایندگان بیمه سینا
مدیرعامل بیمه سینا در نشستی صمیمی با اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی نمایندگان این شركت و در راستای حمایت 
از شبکه فروش، بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری و آتش سوزی دفاتر نمایندگان را به صورت نمادین به هریک از اعضا 

اعطا كرد.
بــه گــزارش روابــط عمومی بیمه ســینا، دكتــر رضا جعفــری در این جلســه با اشــاره بــه اهمیت شــکل گیری 
انجمــن صنفــی بــه عنــوان پــل ارتباطــی نماینــدگان با بخــش هــای مختلف شــركت اظهــار داشــت: انجمن 
مــی توانــد مشــکالت نماینــدگان را كاهــش داده و بــه نظام منــد ســازی فعالیــت ها در ســازمان منجر شــود.

مدیرعامل بیمه ســینا با بیان اینکه شــبکه فروش شــركت در صنعت بیمــه از نقش و جایگاه ویژه ای برخورداراســت، 
افزود: طبق برنامه ریزی انجام شــده به تدریج امتیازات ویژه و ارزشــمندی به نمایندگان شــركت اعطاء خواهد شــدكه 
بحمــداهلل تاكنون چند اقدام موثر صورت گرفته و این دو پوشــش بیمه ای نیز در همین راســتا طراحی شــده اســت.

در ۱0 ماهه سال جاری : کاهش ۶0 درصدی شاخص اعالم خسارت بیمه سینا
مدیرعامل بیمه سینا از كاهش 60 درصدی شاخص اعالم خسارت این شركت در 10 ماهه سال 
جاری خبر داد كه این عدد حکایت از توجه جدی به مدیریت و انتخاب صحیح ریســک دارد.
مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره بیمه سینا و هیأت همراه طی بازدید روز یک شنبه ششم 
بهمن ماه 1398 از شــعبه شــیراز با كاركنان و نمایندگان این شعبه دیدار و گفت وگو كردند.
 رضــا جعفــری در جمــع همــکاران و نماینــدگان فــروش ایــن شــعبه بــا اشــاره به 
اهمیــت و جایــگاه شــعبه شــیراز در رونــد فعالیــت بیمــه ســینا، بــر لــزوم توجــه 
بــه اســتراتژی های شــركت و اصــول حرفــه ای در رونــد فعالیت هــا تأكیــد كــرد.

وی ضمــن قدردانــی از تــالش رئیس و كاركنان شــعبه شــیراز در ماه هــای اخیر گفت: 
خوشــبختانه تغییر و تحوالت خوبی در عملکرد این شــعبه انجام شده است، كه باید با كمک 
كاركنان و شــبکه فروش ادامه یابد و ســتاد نیز با تمام قوا از این اقدامات حمایت خواهد كرد.

مدیرعامل بیمه ســینا رویکرد جدید شــركت را حركت به ســمت بیمه هــای خرد خصوصاً 
در بخــش بیمه هــای زندگی عنــوان كرد و افزود: تنوع در ســبد فــروش و توجه به ضریب 

همبســتگی محصوالت بیمه ای از اصولی اســت كه باید حتماً در فــروش مدنظر قرار بگیرد.
جعفری در ادامه عنوان كرد: شــاخص اعالم خســارت بیمه سینا در 10 ماهه سال جاری، 60 
درصد كاهش یافته و این عدد حکایت از توجه جدی به مدیریت و انتخاب صحیح ریسک دارد.
وی همچنیــن از ورود بیمــه ســینا بــه قراردادهــای بزرگ در رشــته های خــاص نظیر 
كشــتی و هواپیما خبــر داد و گفــت: در ماه های اخیــر قراردادهای خوبــی در این بخش 
منعقد شــده و در ســال آینده نیز طبق برنامه در این رشــته ها بیشــتر فعال خواهیم شد.
مدیرعامل بیمه سینا در پایان ابراز امیدواری كرد: با رعایت اخالق حرفه ای و در نظر گرفتن استراتژی های 
پنج گانه شركت، ان شاء اهلل بتوانیم بیمه سینا را به جایگاه واقعی خود در صنعت بیمه كشور برسانیم.

الزم بــه ذكــر اســت، در بخش دیگــری از این بازدیــد، مدیرعامل و معاونان شــركت برق 
منطقه ای شــیراز كه از بیمه گذاران بزرگ بیمه ســینا در این اســتان محسوب می شوند، در 
نشســتی با مدیرعامل بیمه ســینا ضمن قدردانی و اعالم رضایت از نحوه ارائه خدمات بیمه 
ســینا در شــعبه شــیراز، به بیان نظرات و پیشــنهادات خود برای ادامه همکاری پرداختند.
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