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شرح عکس جلد   
دكتر محمد رضوانی فر - مدیرعامل شركت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(

دكتــر محمــد رضوانی فــر )مدیرعامل شســتا( مدارک كارشناســی و كارشناســی ارشــد خود را 
در رشــته اقتصــاد نظری از دانشــگاه امــام صــادق )ع( اخذ كــرده و Ph.D مدیریــت بازرگانی با 
گرایــش رفتــار ســازمانی و منابع انســانی را از دانشــگاه عالمه طباطبایــی دریافت كرده اســت.

در نیم حیات كاری چه بسیار دیده و افزون از قطار قطار مثنوی شنیده ایم  كه می آیند برای ناخدایی 
مجموعه ای تا آن را به ســاحل آرامش و ســود آفرینی و شفافیت برسانند اما دریغا كه ...... لکن به گواه 
موی سپید و كارنامه روشن و بدون تعلق به هیچ باند و حزب و گرایش سیاسی شهادت میدهم كه بر 
ناخدایی شستا جوانی آراسته به دانایی و خرد را دیدم كه نهال كشت انقالب اسالمی به بار نشسته است 
و زین  بركت حضور جوانان بود  كه بنیانگذار انقالب اســالمی می فرمودند رهبر ما آن جوان ســیزده 
ســاله باشد و اكنون درگام دوم انقالب مقام معظم رهبری میفرمایند ما ناممکن ها را با جوانان متهعد 
و متخصص خود ممکن میسازیم . حاصل این چنان است كه ابرقدرتهای شرق و غرب هر قدرم كه بر 
طبل دشمنی بکوبند سرانجام سطل نوبت در صف دوستی با ما گذاشته و میگذارند كه از سر دوستی 
بــا مــا در آیید كه با  همت این جوانان اســت كه ســره را از ناصره  تفکیک كــرده و آزادی  و آبادانی 
را در كنار  اقتدار برای نســل بعدی ایرانی به وفور ارزانی خواهیم داشــت . نزدیک به دوسالی می باشد 
كــه یکــی از این طایفه را در خبرها و گزارش هایم در روزنامه ها و مدیا و ســایت و مجالت و مصاحبه 
های متعدد نام برده و تحســین كــرده ام چرا كه از صمیم قلب باور دارم او در جایگاهی نشســته كه 
موی ســپیدان كهن سالی هم كه  از بنگاه های اقتصادی دانشــگاهی بر آن تکیه زده  بودند نتوانستند 
نسیم رویش و بینش و شفافیت را بر آن مستولی سازند لکن  این جوان از تبار دیگریست . آگاه، عالم، 
دانــا، معتقد و متعهد كه در دامن پاكی پرورش یافتــه و باورمدار از حوزه كاریش جمعه به مکتب آورد 
طفل گریزپای را. در جایگاهی كه سفیرشفافیت و اعتماد آفرینی به نه به فساد در نظام مقدس  است. 
او خــوب می دانــد ایران یعنی گنج و در این گنج ، مدیریتش میبایســت  ویترینی باشــد روشــنگر 
و پاكدســت و برنامــه محور كــه دكتر رضوانی فر بدین عمل دســت و دلی باز و تیــم مدیریتی قدر 
و تالشــگر دارد كــه همان حلقه مفقوده رســیدن بــه تعالی در ایــران 1400 به بعــد خواهد بود .

او با 15 سال سابقه عضویت در هیات علمی دانشگاه و تدریس در دانشگاه های امام صادق)ع( و تهران، یکی از 
موفقترین مدیران كشور است كه عالوه بر برخورداری از دانش نظری، سوابق اجرایی درخشانی دارد؛ راهبری 
و مشاوره بیش از چهل پایان نامه كارشناسی ارشد و دكتری، ارائه چندین و چند مقاله علمی / تخصصی و انتشار 
سه كتاب در حوزه مدیریت، دبیری علمی تعدادی كنفرانس ملی و بین المللی، از جمله مدیریت بازاریابی و 
فروش و مباحثات جدی در كنفرانس هایی در صنعت پخش از دیگر فعالیت های علمی ایشان به حساب می آید.
ایشــان دارای مدرک كارشناســی و كارشناسی ارشــد در اقتصاد نظری از دانشــگاه امام صادق)ع( و 
PhD مدیریــت بازرگانی با گرایش رفتار ســازمانی و منابع انســانی از دانشــگاه عالمه طباطبایی ، 

دارای 13 ســال ســابقه عضویت درهیات علمی دانشگاه و تدریس در دانشــگاههای امام صادق)ع( ، 
تهران می باشــند. راهبری و مشــاوره  بیش از 32 پایان نامه كارشناسی ارشد و دكتری ، ارائه چندین 
مقاله علمی تخصصی و انتشــار 3 كتاب ، دبیری علمی چندین كنفرانس بین المللی و ملی از جمله 
مدیریت بازاریابی و فروش و كنفرانس صنعت پخش از دیگر فعالیت های علمی ایشــان می باشــد. در 
حال حاضر ایشــان عالوه بر عضویت در هیات مدیره شــركت دارویی بركت ، مدیر عامل و عضو هیات 
مدیره شــركت گروه سرمایه گذاری البرز می باشــند و در طول سالهای گذشته در شركتهای پخش 
پاكنام، شــركت پارس شهروند ، شــركت پخش البرز، شركت گسترش تجارت معین شهروند، شركت 
صنایع غذایی كیوان، شــركت دارویی ایران دارو، شركت بازرگانی آرین و البرز، شركت دارویی صالحان 
شــیمی، شركت سرمایه گذاری آتیه صبا، مؤسسه آموزش عالی نوآوران از دیگر سوابق ایشان می باشد. 
بــازار ســرمایه او را همان گونه می شناســد كه دانشــجویانش می شناســند، عالمی صنعت شــناس 
و مدیــر صنعتی دلســوز كه باید بدین داشــته ببالیــم و باورمان باشــد كه تهدیــد و تحریم های 
تحمیــل ناجوانمردانه در برابــر دانش كارایی ندارد؛ امروز جوانان ما به علم آراســته شــده اند و دكتر 
رضوانــی فر نمونه ای از آن جوانان اســت. مردی با كمــاالت مدیریتی، موقــر، خوش پوش و متدین 
كــه به ســبقه خاندان پاكش به نیکی آراســته شــده كه درخت هرچه پربارتر، ســربه زیرتر اســت.
دكتــر محمــد رضوانی فــر مدیر مدبــر، متخصص و پرانــرژی با جــوان گرایی و كنتــرل ریخت و 
پــاش های اشــراف گونه بــه دور از باند بازی و حذف جریانات ســوء اســتفاده گــر غیر متخصص 
، جریانی همدل و فراگیر را برای به ســود رســانی بزرگترین شركت ســرمایه گذاری كشور در شرایط 
تحریــم كه پیــش از این خروجی خاصی نداشــت بســیج كرد تا كمتــر از اندک زمانــی به گفته 
سیســتم كدال بورس به ســوددهی و رشــد امیدوار كننده ای  دســت یابد كه قابل مشاهده است .

از بزرگترین دســتاوردهای وی فروش ساختمان های الكچری دفتر مركزی شركت ها و كارخانه های 
زیر مجموعه هلدینگ  در بهترین لوكیشــن هــای اداری تهران و مجبور كــردن مدیران به رفتن در 
كارخانه بود  .كنترل خریدهای بی ضابطه و قرار دادهای حاشــیه ساز  و بازگشت این پولها برای خرید 
مواد اولیه كه این كار باعث شــده تا از لحاظ مواد اولیه كارخانه های زیرمجموعه تا چندین ماه در اوج 
تحریم به فعالیت مشغول گردند و حتی با صادرات برای میهن اسالمی ارز آوری مناسبی داشته باشند.

یادی كنم از رفقای شهید كه این الله ها افتخار زنان و مردان سرزمینی هستند كه به ریشه آن ها خون 
جان هدیه و درخت زندگی شان را آبیاری كرده  است و دكتر رضوانی  فر ها چه پاسخ نیکویی بدان دادند. 
درخت انقالب كه نهالی نو بود، كنون سایه آرامش اش غرب و شرق را پشت میز كشانده كه این آرامش را 
ثبت كنید، دست مریزاد استاد! روسفیدمان كردی، پس از 40 سال رفت و بازگشت به دانشگاه و صنعت 

حاصلی دیدم كه در آرزویم بود؛ ارتباط دوسویه دانشگاه و صنعت دستاورد این رفت و بازگشت است.

دوست و اندیشمند و مدیر پاکدست بازار سرمایه
جناب آقای امیرتقی خان جمشیدی 

حضور بر بركت شما را در هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار حکم سنگری تازه برای آن سردار جنگ 
اقتصادی دارد از صمیم قلب تبریك عرض نموده و توفیقات روزافزون شما را از خداوند منان مسئلت دارم.
 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بیمه

خاندان کارآفرین و خیر میهن اسالمی
خانواده محترم امیرحسنخانی

بدین وسیله مصیبت وارده را تسلیت عرض می نماییم.
برای آن مرحومه از خداوند متعال مغفرت و رحمت و برای بازماندگان صبر مسئلت داریم.

 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بیمه

دوست گرانقدر و همکار گرانمایه
 جناب آقای مهندس پدرام لقمانی

غم از  دســت دادن پدر آنچنان سنگین است كه هیچ مرهمی برای آن وجود ندارد . بر شما عزیٍز 
فرهیخته مصیبت وارده را تســلیت عرض نموده و برای آن مرحوم دردانــه علو درجات و برای 

بازماندگانش صبری جمیل از خداوند منان مسئلت داریم .  ما را در غم خود شریك بدانید
 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بیمه

جان از تن صدای آواز اریان رفت
در ســوگ از دســت دادن یار 
قدیمــی و مرغ خــوش الحان 
اسوه آواز ایران استاد محمدرضا 
شجریان عالمی سیاه پوش شد.

نفخه صور اسرافیل دمید و خسرو آواز را 
به سویش خواند و من خدایا از فراغ این 
دوست قدیمی هم گریه وهم گله دارم .
 همایونم بر تو سالمت جاری و تسلیت ساری

كه هردوخوب میدانیم
                      » این صداست هک میماند«
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خسرو اميرحسيني
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اعتماد هب شستا بازگشت
با ناخدایی باور مدار

كشتی به ساحل آرامش رسید
پیشــتر و در نشســتهای خصوصی كه اقلــی از ارباب جراید هم در آن حضور داشــتند 
دولتمردان بر ما  اعالن كردند كه ورود شــركت  ســرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی 
)شســتا( به بازار بورس مورد تاكید اصحاِب سیاســت اســت لکن عده ای از كنشگران 
اقتصــادی و صنفی به دالیلی بــا آن مخالفت می كنند. دســته اوِل مخالفان می گویند 
كه ورود عجله ای چند هزار میلیارد تومان ســرمایه شســتا در بازار بورس نه تنها سازنده 
نیســت كه موجب ركود می شــود و دســته دوم هم تاكید دارند كه دارایی های سازمان 
تامین اجتماعی متعلق به بیمه شــدگان یعنی همان سرمایه گذاراِن واقعی سازمان تامین 
اجتماعی اســت؛ بنابرین نباید اجازه داد كنترل دارایی ها از دست بیمه شدگان خارج شود.
برای مایی كه از روز اول انقالب نه سودای سمت و منصب حکومتی داشتیم و نه دغدغه البی 
و كسب منفعت  متفق القول عرض كردیم در این واگذاری و كار خیر درنگ نفرمایید كه 
سالهای سال است شستا  بواقع  شستا نیست كه برای بازنشسته و عموم ایرانی بر جایش درست 
نشسته و بر آن زمامداری از جنس آن خیل باورمدارانی كه بنیانگذار انقالب میخواست جلوس 
كرده باشد و شوربختانه به »حیاط خلوت« شبکه های متصل به قدرت تبدیل شده است و 
بایست در گام دوم انقالب طرحی نو بر انداخت و تحولی سترگ در زمامداری آن شکل داد.

هــم خدمت دكتر وزیر كار ، تعــاون و رفاه و هم معاون اول رییس جمهوری  و هم رییس 
ســازمان برنامه و بودجه و هم در محضر دیگر تصمیم گیران اعــم از وزیر و وكیل ،  طی 

سخنان و یادداشــت های متعدد متبادل شده عرض كردیم 
در این پوســت اندازی هم چابک ســازی و شفافیت به این 
تاریکخانه جاری و ساری میشود و هم شاهد رویش و بینشی 
نو خواهیم بود تا این نهال چند ده ســاله!!! با آبیاری نقدینگی 
مردم و مدیریتی بازارشناس در اندک زمان این نحیف درخت 
پر امراض به درختی ستبر و سترگ تبدیل خواهد شد كه سایه 
سارش تا سالهای سال هم برای ملت پناهی خوش و آرامش 
بخش پدیدار خواهد كرد و هم دعایی خیر برای شــما بانیان 
این طرح. طی مقاالت و نشست های بعد آن هم عرض كردیم 
بر ناخدایش باید جوانی دانشــمند سکاندار باشد كه هم زیر و 
خم بازار داخلی را خوب بشناسد و هم تهدیدها و فرصت های 
اقتصاد جهانی را كامل رصد كرده و بر آن اشراف داشته باشد .

در ادامه همین رایزنی ها و رویکرد بود كه این مهم یعنی عرضه 
ده درصد سهام شستا در تاالر شیشه ای بازار بورس اوراق بهادار 
میسر گردید تا با توجه به سهم حضور شستا در اكثریت صنایع 
باالدستی همچون فوالد، نفت و پتروشیمی  ، كانی های فلزی و 
غیر فلزی ، صنعت مهم و حیاتی حمل و نقل دریایی ، حضور در 
بازارهای مالی اعم از بورس و بانک و بیمه ، فن آوری اطالعات 

، انرژی و نیروگاه ، دامپروری ، سیمان و ساختمان و نیز حضور در شركتهای بزرگ ارتباطی 
همچون رایتل در صنعت مخابرات و.... كه بر تمامیت بخشهای كالن اقتصاد تاثیرگذار بوده و 
هر نوع تصمیم گیری در سطوح مدیریتی آن می تواند بر مولفه های اقتصادی تاثیر بسزایی 
داشته باشد یکی از مهمترین اقدامات در راستای سیاست های كالن دولت جمهوری اسالمی 
ایران برای كم كردن بار مدیریت نهادهای اقتصادی و عمومی در راستای خروج از بنگاه داری 
و تبدیل آنها به سهامداری واحدهای اقتصادی اعم از تولیدی و یا غیر تولیدی مهیا گردد كه 
این امر به اصالح ساختار اقتصادی و شفاف سازی در بزرگترین بنگاه اقتصادی كشور انجامید 
و به شهادت دستاوردهای حاصله و توفیقات نائل شده این موضوع اتفاق مباركی برای اقتصاد 
كشور را به ارمغان آورد چرا كه در كنار سودافرینی بیش از دویست درصدی در اكثر هلدینگ 
ها در سایه مدیرانی كاردان و كاربلد و محصولی از اعتماد به خرد جمعی جوانان پرانگیزه و 
مدیران قدیمی باتجربه  ،  یک حجم سنگینی از نقدینگی در جامعه  جذب بورس گردید تا 
در روزهای دشوار و سخت و نفس گیر جنگ تحمیلی نابرابر اقتصادی با صاحبان زرادخانه 
و  زر  و زور حداقل آســیب های ممکن  در ســایر حوزه های اقتصادی را متحمل شویم.

شســتا با ورود به بورس در آســتانه شــفافیت بیشــتر قرار گرفت و با این حركت گام 
بزرگی به سوی مردمی شــدن در اقتصاد برداشته شد. بنابراین حضور در بازار سرمایه به 
عنوان تابلوی اقتصادی و نیز الزامات حاكم بر شــفافیت شــركتهای حاضر در این بازار  از 
جمله افشــا اطالعات ماهانه ، ســه ماهه و میاندوره ای به همراه اطالعات شركتهای زیر 

مجموعه ، توانســت به دلیل نظارت مســتمر صابنظران  و نهادهای نظارتی و افشــای 
اطالعات مالی كه به صورت مســتمر و با دقت نظر ویژه مورد بررسی قرار  گیرد و نحوه و 
آثار افشــا را هم  سهامدار اصلی و هم برای سرمایه گذاران بالقوه خرد مورد نظر قرار گیرد.
لــذا با واگذاری ســهام شســتا در بورس، این شــركت به نهادی شــفاف تبدیل شــد 
تــا عملکرد شــركت در اختیار عمــوم مردم باالخــص ذینفعان قرار گرفتــه و تمامی 
بیمــه شــدگان و بازنشســتگان بداننــد پولشــان در كجا و به چه شــکلی ســرمایه 
گــذاری شــده و به نقــش ایــن شــركتها در بالندگی اقتصادی كشــور پــی ببرند.
بررســی و نظارت ســرمایه گذاران بازار ســرمایه و علی الخصوص فعاالن آن توانســت 
همــراه با دقت نظر این گــروه از عموم جامعه بر عملکرد مدیــران بنگاههای اقتصادی 
كــه ســهامداران اصلی آن از جمله نهادهــای عمومی می باشــند، باعث گردد تصمیم 
گیــران در ایــن نهادهــا نیز بــه زوایای عملکــردی مدیــران منصوب خــود از نقطه 
نظــر ســایر ذینفعان و دســتیابی به اهــداف اصلی این بنــگاه اقتصــادی آگاه گردند.
همچنین با عرضه سهام شستا در بورس با ناخدایی دكتر رضوانی فر و جمله مدیران متعهد 
، متخصص ،  پاكدســت و برنامه محورش و تبدیل آن به شركتی با دیوارهای شیشه ای ،  
عملکرد مجموعه در اختیار عموم قرار گرفت و میزان تولید، فروش، هزینه ها و سود و گردش 
مالی آن نیز شــفاف گردید و موجب اعتماد و اطمینان سرمایه گذاران و سایر ذینفعان از 
نحوه عملکرد پولشان در سرمایه گذاری ها  شد كه این امر 
موجب نظارت همگانی و توســعه و افزایش كارایی در بازار 
سرمایه را به دنبال خود داشت. اتفاقی مبارک و میمون كه 
حال حتی سخت ترین مخالفین اجرایی و عملیاتی شدنش 
بر صحت و درســتی كار صورت پذیرفته شهادت میدهند.
بقول دكتر اكبر تركان ، دوست گرانمایه و پاكدست و مدیر 
ارزشی با تجربه و فرهیخته كشورمان و یکی از استون های 
انقالب اســالمی كه سالها در كسوت استاندار، مدیر و وزیر 
در دولتهای مختلف عهدار سمت های مهمی بوده و كنون 
در مقام ریاســت هیات مدیره شــركت قرار دارد علی رغم 
اهمیت كم نظیر شســتا، واقعیت این است كه این شركت 
در طــول چند دهــه اخیر، مجموعه ای خوشــنام نبود و 
تصور ذهنی از این هلدینگ اقتصادی به مثابه یک حیات 
خلوت برای جناح های سیاسی بود بحمداله و خوشبختانه 
باید اذعان كرد كه در گام دوم انقالب و بعد از چهل ســال 
گذشــتن از عمر نظام جمهوری اســالمی و مطابق آنچه 
مدنظر مقام معظم رهبری بود مبتنی بر سکانداری جوانان 
دانشمند در سایه مدیران كارآزموده تحوالت صورت گرفته 
در شســتا مســیر حركت این مجموعه بزرگ اقتصادی را به كل متفاوت از گذشته كرد.

با توجه به ابعاد و حجم اثرگذاری شستا در حوزه های مختلف از سویی و حضور هلدینگ ها و 
شركت های تابعه در بورس از سوی دیگر، ورود آن به بازار سرمایه از سال های دور بازار سرمایه و 
یکی از سیاست های اصولی سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه در چارچوب شفاف تر شدن 
فعالیت های اقتصادی یک نهاد اجتماعی به شمار می رفت. با این همه، چالش های زیادی در 
مسیر تحقق این مطالبه وجود داشت، از جمله الزام به بورسی شدن همه هلدینگ های تابعه.
مخلص كالم آنکه درست است كه مالکیت شركت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( 
متعلق به كارفرمایان، دولت و بازنشستگان و از محل كسورات بیمه شدگان تامین اجتماعی 
است و سازمان تامین اجتماعی بزرگت ترین و اثرگذارترین نهاد بیمه گر در كشور می باشد 
و در واقع شستا نهاد پاسدار منافع میلیون ها كارگر و بیمه شده ایرانی است و سرمایه های 
شستا نیز سرمایه بین نسلی بخش مهمی از جامعه ایرانی، به همین روی هرگونه آسیب به آن 
با سرنوشت میلیون ها بازنشسته و مستمری بگیر و فرد شاغل ارتباط مستقیم دارد و بحران در 
ان ، تمام اقتصاد ایران را نیز دچار بحران می كند لکن شستا اگر چه مجموعه ای حاكمیتی و 
دولتی تلقی می شود اما بسیار ضروری است كه با منطق اقتصادی خصوصی، اداره شود، براساس 
منطق اقتصادی، اصلی ترین ماموریت مدیریت یک بنگاه و واحد اقتصادی، ارتقای بهره وری، 
حداكثرسازی سود و به حداقل رساندن هزینه هاست. از این رو سایر نهادهای دولتی و حاكمیتی 
نیز باید در این خصوص توجیه باشند و درک و تلقی خود نسبت به شستا را كامال تغییر دهند. 
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مدیرعامــل بانــک توســعه صــادرات ایــران بــه بررســی 
جایــگاه كمیتــه فقهــی ســازمان بــورس در این ســازمان و 
همچنیــن طراحــی ابزارهــای مختلــف و نویــن پرداخــت.

علی صالح آبادی در ششمین دوره بورس كمپ كه به صورت وبینار آموزشی 
برگزار شد، ویژگی های نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران را برشمرد.

وی با تشریح جایگاه كمیته فقهی در بازار سرمایه، گفت: در ساختار 
ســازمان بورس، كمیته فقهی به عنوان یکی از كمیته های هیات 
مدیره بوده و براساس یکی از مصوبات، هیچ طرحی تا قبل از بررسی 
و تایید در شــورای فقهی، امکان بررســی در هیات مدیره را ندارد.

این استاد دانشــگاه به مقایسه تفاوت این كمیته با كمیته فقهی 
بانــک مركزی پرداخت و اظهار داشــت: بــه دلیل تصویب قانون 
مرتبط با ســاختار بانک مركزی، مصوب شــد كه كمیته فقهی 
این بانک از نظرات شــورای نگهبان تبعیت كند اما قانونی در این 
خصوص برای ســازمان بورس نوشته نشده اســت. با این حال از 
آنجا كه این دو كمیته متناظر با هم هســتند، مبنای تصمیمات 
كمیتــه فقهی بــورس نیز تابع نظرات شــورای نگهبان اســت.

رییس اســبق ســازمان بورس ادامه داد: ممکن است فقیهی نظر 
دیگری درباره معامالت در بورس داشته باشد اما مبنای عمل برای 
مقامات اجرایی در این ســازمان، نظرات كمیته فقهی بوده و این 
نظرات فصل الخطاب است. البته این كمیته در صورتی كه نیاز به 
اســتفتا از نظرات فقها داشته باشد، خود اقدام به این عمل خواهد 
كرد ولی برای مسئوالن اجرایی بورس، نظر این كمیته اهمیت دارد.
مدیرعامــل بانک توســعه صــادرات ایران خاطرنشــان كرد كه 
اعضای كمیته فقهی بــورس، نه تنها ابزارهای موجود در ســایر 
كشــورها را بعد از بررسی، تایید، اصالح یا رد می كنند بلکه خود 
نیز اقدام بــه طراحی و تعریف ابزارهــای جدید مالی می نمایند.

وی یــادآور شــد كــه اعضــای كمیتــه فقهی بورس توســط 
هیــات مدیــره ســازمان بــورس و برای یک دوره ســه ســاله 
انتخــاب می شــوند و انتخاب مجدد ایــن افراد بالمانع اســت.

صالــح آبادی دربــاره اینکه چــرا اعضای كمیته فقهــی بورس، 
از بیــن مراجــع تقلید انتخاب نشــده اند، اظهار داشــت: اعضای 
كمیته فقهی مرجع تقلید نیســتند ولی افــراد صاحب نظر و به 
اصطالح مجتهد متجزی هســتند و در حوزه معامالت نظر دارند.

فعالیت در بورس قمار و ربا نیست
صالح آبادی در پاســخ به ســوالی دربــاره اینکه آیــا فعالیت در 
بورس و خرید و فروش ســهام قمار و ربا نیســت، اظهار داشــت: 
خیــر. بورس در حقیقت خریــد و فروش اوراق بهادار اســت ولی 
قمار بر مبنای برد و باخت بوده و قمار نیز فعالیتی اســت كه هیچ 
مبنای اقتصادی و فعالیت تولیدی در پس آن قرار نداشــته باشد.

عضو كمیته فقهی بانک مركزی خاطرنشــان كــرد: همان گونه 

كه افراد خانه یا ماشــین خریــداری كرده و بعــد از مدتی آن را 
با ســود یا ضرر می فروشــند، در بورس نیز افــراد اوراق بهاداری 
را خریــداری كــرده و بعــد از مدتی آن را می فروشــند. فعالیت 
در بــورس قمار و ربا نیســت و مشــکلی از نظر شــرعی ندارد.

وی همچنین درباره نوسان گیری روزانه در بازار سرمایه خاطرنشان 
كــرد: در صورتی كه برای خرید و فروش روزانه ســهام از اطالعات 
نهانی استفاده نکنیم، یا این موضوع باعث ایجاد شائبه نشود، تبانی 
انجام نگیرد و این خرید و فروش بر اســاس تحلیل های تکنیکال 
یا بنیادین باشــد، اشــکالی ندارد. در غیر این صورت اشکال دارد.

فتوایی درباره فعالیت غیرشرعی بانك ها نداریم
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران درباره اینکه آیا خرید و فروش 
سهام بانک ها با توجه به شبهاتی كه برخی از فقها درباره سود ربوی آنها 
دارند، درست است یا نه، گفت: اگر شركتی فعالیت غیرشرعی داشته 
باشد، خرید و فروش سهام آن هم اشکال دارد. درباره فعالیت بانک  ها 
برخی از فقها شبهه دارند ولی فتوایی نداریم كه بگوید فعالیت بانک 
ها غیرشرعی است. پس خرید و فروش سهام آنها هم مشکلی ندارد.

وی ادامــه داد: فــرض بر این اســت كه در حــال حاضر فعالیت 
بانک ها در چارچوب قوانین شــرعی اســت و لذا خرید و فروش 
سهام آنها نیز اشــکالی ندارد. بانک های كشور در حال حاضر تابع 
قوانین و مقررات بانک مركزی هســتند و حکــم به حلیت دارند.

رییس اسبق ســازمان بورس همچنین در پاسخ به سوال دیگری 
تصریح كرد: معامالت اهرمی در صورتی كه در چارچوب دستورالعمل 
های اعالم شــده از سوی سازمان بورس باشد، اشکال شرعی ندارد.

وی دربــاره اینکه برخی از بورس هــای غربی اعالم می كنند كه 
ابزارهای آنها در چارچوب اسالمی است، گفت: در كشورهای غربی 
هم بعضی از ابزارها به شکل OTC فعالیت می كنند و بعضی ها هم 
ممکن است در بازارهای مالی باشند. این بورس ها معموال مشاورین 
شرعی دارند و با این مشاوران درباره ابزارهای خود مشورت می كنند.

صالح آبادی ادامه داد: البته این بورس ها از نظرات شرعی یکی از مفتی 
ها استفاده می كنند ولی شورا یا رای گیری در آنجا وجود ندارد. این 
موضوع نیز برای جذب سرمایه مسلمانان در كشورهای اسالمی است.
این استاد دانشگاه درباره اشکال شرعی استفاده از ربات ها در معامالت 
خاطرنشان كرد: هركسی می تواند متناسب با عالقه یا آمادگی فنی 
خود انتخاب كند كه چگونه می خواهد در بازار سرمایه وارد شود اما 
تصور نمی كنم كه استفاده از ربات ها باعث ضایع شدن حق دیگران 
شود. هرچند اعتقاد دارم باید ابزارهای مختلف در اختیار همه افراد باشد.

وی در خصــوص شــبهه ای كه درباره اســتفاده از عــدم تقارن 
اطالعاتــی وجود دارد و ممکن اســت منجر به غــرر در معامالت 
بورس شــود، تصریح كرد: بــازار بورس ایران هیــچ زمانی از نظر 
سیســتم اطالعاتی، در ســطح باالی كارایی قرار نداشــته و نمی 

توانیم بگوییم معامالت غرری اســت. همین كه حداقل اطالعات 
در اختیــار همه قرار دارد، نمی توانیم به راحتی آن را غرری بدانیم.

فاركس غیر شرعی است
عضو كمیته فقهی بانک مركزی درباره اشــکال شرعی فعالیت در 
فاركس و همچنین خرید و فروش بیت كویــن و رمز ارزها اظهار 
داشــت: در زمانی كه در ســازمان بورس حضور داشــتم، كمیته 
فقهی فعالیت در فاركس را بررســی و آن را غیر شرعی اعالم كرد.

وی درباره رمزارزها نیز گفت: اعضای كمیته فقهی بانک مركزی هنوز در 
حال بررسی رمزارزها و بیت كوین هستند و به فتوای خاصی نرسیده اند.

قرارداد آتی سکه از نظر شرعی مشکلی ندارد
صالح آبادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قراردادهای آتی سکه 
در بورس كاال اشکال شرعی دارند، تصریح كرد: این طور نیست و اشکال 
شرعی وجود ندارد. مرحوم حجت االسالم سیدعباس موسویان و اعضای 
كمیته فقهی نقش مهمی در طراحی و معرفی این ابزار به بازار داشتند.

وی با اشــاره به ممنوعیت این قراردادها در سال گذشته ادامه داد: 
رویکردی ایجاد شده بود كه قراردادهای آتی سکه به بازار نقدی سکه 
جهت داده و بازار نقدی برای نوسان به آن نگاه دارد. این نوسانات بر 
بازار ارز نیز تاثیرگذار است در حالی كه مشخص شد این طور نیست 
و االن كه این قراردادها را نداریم، بازار نقدی و ارز راه خود را می روند.
انتظار سپرده گذاران بانکی برای دریافت سود به میزان تورم
وی در خصوص ســود باالی تسهیالت و اشکال آن از نظر شرعی 
گفت: ســپره گذاران در حقیقت بانک را بــه عنوان وكیل خود در 
ســرمایه گذاری انتخاب می كنند و انتظار دارند معادل تورم برای 
آنها ســود حاصل كند. بانک هم انتظار دارد كســی كه تسهیالت 
مــی گیرد، معادل تورم بعالوه هزینه كارمزد ســود پرداخت كند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات در پایان گفت: باید مقایسه كنیم 
و ببینیم بازده سرمایه كسی كه چند سال قبل تسهیالت دریافت 
كرده و با آن مسکن، خودرو یا هر كاالی دیگری را خریداری كرده 
بیشــتر بوده یا كسی كه در بانک سپرده گذاری كرده است؟ اساسا 
نباید افراد به دلیل سپرده گذاری در سیستم بانکی مجازات شوند.

باردیگــر در آســتانه 29 مهرماه روز ملی صادرات هســتیم. 
در ســالی كه با نام جهش تولید، مســوولیت ســنگینی بر 
دوش كنشــگران عرصه تجارت خارجی كشــور قــرار دارد.

در شرایط تشــدید فشارهای یکجانبه امریکا بر ایران اسالمی 
و به رغم كاهش صادرات نفت در یکســال اخیر، شاهراه های 
حیاتی اقتصاد ایران همچون گذشــته به مبادالت بازرگانی و 
رفع نیازهای تجــاری در حوزه صادرات غیرنفتی می پردازند.

بانک توســعه صادرات ایران نیز با افزایــش تعامالت خود با 
جهادگــران خدوم اقتصــادی كه مخلصانــه در راه ارزآوری، 

محرک چرخهای توســعه كشورهستند، همواره در پی بهبود 
شیوه های اعطای تسهیالت و سهولت در ارائه خدمات است.

این بانک كه به عنوان تنها مؤسسه مالی دولتی در هیات اگزیم 
بانک كشور با هدف حمایت دولت از صادرات تاسیس شده، با 
ابداع ســازوكارهای متنوعی برای ارتقا فعالیتهای خود، ابزارهای 
مختلفی نیز برای مساعدت در امر صادرات ایجاد كرده است.

بانک توســعه صادرات در همین راســتا عالوه بر استفاده از 
منابع خود كه نیازمند افزایش از ســوی دولت است، اقدام به 
انعقاد قراردادهایی با صندوق توســعه ملی نموده و به تامین 
مالی شــركتهای دانش بنیان و اعطای تســهیالت ســرمایه 
در گردش بــه بنگاههای صادرات محور مبــادرت می ورزد.

تالش در مســیر ارتقاء بانکــداری شــركتی، رصد تحوالت 
بیــن المللــی و ابــداع راهکارهایــی بــرای بــرون رفت از 
تحریمهــا، تامین مالی پــروژه های ملی و ســرمایه گذاری 
در طرحهای خارج از كشــور و مشــاوره بــه صادركنندگان 
به منظــور رفع تعهــد صادراتی از جمله برخــی فعالیتهای 
ایــن مجموعــه بــه منظــور حمایــت از صادرات اســت.

اولویــت هــای راهبردی ما در بانک توســعه صــادرات ارائه 
تســهیالت با نــرخ های ترجیحی و مناســبی اســت كه با 

ســود میانگیــن پایین تــر بــه صادركنندگان اعطا شــود.
همواره تاكید كرده ایم » بانک توســعه صــادرات خانه همه 
صادركنندگان كشــور اســت « و این باور را با دعوت از آنان 
در خانــه خود و یا بــا حضور در اتاق های بازرگانی سراســر 
كشــور به منظور تعامل با صادركننــدگان بخش خصوصی 
محقق ســاخته ایم. بی تردید شــنیدن مشــکالت و بازگو 
كردن موانع و چالشــهایی كه بر ســر راه صادرات اســت، از 
زبان بازیگران این عرصه غنیمتی است كه آنرا قدر می نهیم.

صادركنندگان بعنوان سربازان این جنگ اقتصادی با تامین ارز 
مورد نیاز كشــور برای واردات محصوالت مورد نیاز از یک سو 
و مجموعه بانک توسعه صادرات به عنوان یاریگر آنان از سوی 
دیگر، همت واالی خود را بــه كار گرفته اند تا روند مبادالت 
تجاری و اقتصادی كشــور بــه مطلوبترین وجــه ادامه یابد.

روز ملــی صادرات بهانه ایســت برای تشــکر مجموعه بانک 
توســعه صــادرات از ناخدایان كشــتی صادرات كــه دریای 
صعب و پرتالطم تجــارت را درمی نوردند تا توشــه مقصود 
را به ســرمنزل آبادانی و توســعه ایران اســالمی برســانند.
علی صالح آبادی
مدیرعامل بانك توسعه صادرات ایران

یادداشت دمریعامل بانک توسعه صاردات هب مناسبت 29 مهرماه روز ملی صاردات بانک و بیمه
دكتر صالح آبادی در آستانه 29 مهرماه، روز ملی صادرات، با انتشار یک یادداشت از تالشهای صادركنندگان و فعاالن تجارت بین المللی تقدیر كرد.

به گزارش اقتصاد و بیمه به نقل از روابط عمومی و بین الملل بانک توسعه صادرات ایران، درمتن این یادداشت كه از سوی دكتر علی صالح آبادی منتشر شد، آمده است :
صادركنندگان بعنوان سربازان جنگ اقتصادی با تامین ارز مورد نیاز كشور برای واردات محصوالت مورد نیاز از یك سو و مجموعه بانك توسعه صادرات به عنوان یاریگر آنان از سوی 

دیگر همت واالی خود را به كار گرفته اند تا روند مبادالت تجاری و اقتصادی كشور به مطلوبترین وجه ادامه یابد. متن یادداشت به این شرح است:

دکتر صالح آبادی تشریح کرد:

جایگاه کمیته فقهی در معامالت بورس و طراحی ابزارهای نوین
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دكتر رضوانی فر مدیر جوان و جهادی بازار سرمایه كشورمان درگزارش جامع خود با تشریح 
دستاوردها و اهم فعالیت صورت پذیرفته در شركت سرمایه گذاری تامین اجتماعی)شستا( با 
اعالم اینکه در سایه تمهیدات اندیشیده شده و مدیریت جهادی مدیران عامل شركت تابعه 
عملکرد قابل قبولی در شركت های زیر مجموعه حاصل گردید كه نتایج درخشان حاصل از 
سیاست گذاری و برنامه ریزی خالقانه مدیران هلدینگ شركت های تابعه و تالش دلسوزانه 
كارشناســان، كاركنان و كارگران در سال مالی گذشته رشدی چشمگیر در ارزش آفرینی و 
ســودآوری را برای ذینفعان ارمغان آورد تصریح كرد: توانستیم در این ابرشركت بزرگ بازار 
سرمایه، گزارشی شــفاف و پاک را به تایید سازمان حسابرسی و بازرس قانونی برسانیم كه 
نشان از باور راستین به امر شفافیت در كار و اعتقاد راسخ به خرد جمعی بود . به گفته این 
مدیر خوش فکر همچنین رتبه اعتباری این شــركت بر اســاس آخرین ارزیابی های معتبر 
A+  اعالم شــد كه باالترین درجه اعتبارسنجی ارائه شده تاكنون در ایران است. مدیرعامل 
شستا در ادامه با تصریح این نکته كه سود عملیاتی تلفیقی شستا با افزایش 77 درصدی به 
قریب 25هزار میلیارد تومان رسیده است افزود : تحقق كسب سود خالص 19283 میلیارد 
تومانی در شــركت اصلی یعنی افزایش 4/2 برابری ســود نســبت به سال گذشته در سایه 
همیــن ایمان به رویش و بینش مبتنی بر خدمت راســتین بوده اســت. بنا به اعالم دكتر 
رضوانی فر تمام هلدینگ های تابعه شستا در سود تلفیق جهش و مناسبی داشتند و همچنین 
هلدینگ رایتل و هلدینگ انرژی پس از چند دوره به ســوددهی رســیدند و از زیان خارج 
شــدند. در یک كالم میتوان اذعان داشت وقتی كار دســت كاردان باشد و ناخدایی حاذق 
بر ســکانداری كشــتی اقتصادی هر قدر بزرگ و عظیم و به هر اندازه هم مواجه با طوفان و 
نامالیمات قرار گیرد میتواند آن كشــتی را به ساحل آرامش و سوددهی رساند و این همان 
تجلی مدیریت نابی اســت برخاسته از دل بســیج و مکتب حریت كه فرماندهی كاربلد با 
هنرمنــدی و درایت و چیدمانی هنرمندانه  ســرداران متعهــد و متخصص خود از مالیه تا 
پشتیبانی از روابط عمومی تا امور سهام به خدمت خواهد گرفت تا این سرداران جهادگر در 
جبهه جنگ اقتصادی ، ظفر و پیشرفت را برای میهن اسالمی حاصل سازند ، دست مریزاد.

شایان ذكر است جالل بهارستان از مدیران ارشد مجموعه و معاون برنامه ریزی شستا پیشتر با 
تصریح این نکته كه در برابر گزارش مقبول حسابرسی شده 109 شركت زیرمجموعه درسال 
گذشته این متغیر درسال جاری با رشد 31 درصدی به 142 شركت رسیده است. بهارستان 
افزوده بود: برگزاری به موقع مجامع، افزایش كیفیت گزارش ها و افزایش گزارش های مقبول از 
مهمترین اقدامات برای برگزاری مجامع شركت های تابعه شستا در سال جاری بوده و گزارش  
توجیهی پروژه ها و افزایش سرمایه ها طی یک هفته بررسی، اصالح و تعیین تکلیف می شود.

قابل ذكر آنکه مجمع عمومی شستا سیگنال هایی برای سهامداران این هلدینگ و كلیت بازار 
سرمایه به همراه داشته كه عالوه بر شفاف سازی عملکرد این مجموعه با گزارش های مطلوب 

از بهبود ســود ،  آرامشی را كه این روزها به شدت در بازار بورس مورد نیاز است، به بهترین 
نحو ممکن ســیگنالهای مثبت را در روزهای پرتالطم و پرنوسان بازار سرمایه مخابره كرد.
مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه شــركت ســرمایه گــذاری تامیــن اجتماعــی 
ایــران،  پزشــکي  علــوم  دانشــگاه  محــل  در   1399/07/23 مــورخ  )ســهامی عام( 
مركــز همایــش هــاي بیــن المللــي محمــد ابــن زكریــاي رازي تشــکیل گردید. 
در ایــن مجمع كه با حضور 89/19 درصد ســهامداران حقیقی و حقوقــی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بــازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاســت مجمع برعهده آقای  اكبر تركان بود، كه جنابان جالل بهارســتان و اصغر گرامي 
در مقام نظار اول و دوم و آقای محمد حسین ملک  به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره بــه مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی ســال مالی منتهی به 1399/03/31 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 تقســیم سود 1200 ریال به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.
دكتر رضوانی فر ، این مدیر موفق و با دیسیپلین در فرازی از گزارش جامع خود با تبیین این 
نکته كه از روز اول قبول مدیریت بر شركت شستا با همفکری مدیران و متخصصان توانمند 
و حمایت همه جانبه هیات مدیره  توانستیم تجلی بخش فرمایشات مقام معظم رهبری در 
رونق و جهش تولید و تبلوری از موفقیت در گام دوم انقالب باشــیم اظهار داشــت بیش از 
45 هزار نفر در مجموعه شــركت ها و كارخانه های  شستا مشغول به جهاد اقتصادی بوده 
و در حکم ســرداران و سربازان خدوم و خستگی ناپذیر در سخت ترین سالهای اقتصادی و 
در اوج تهدیدهــا و تحریم ها موفق گردیدند در امر ارزش آفرینی و ســودآوری برای عموم 
ذینفعــان خود و ملتی آزاده  نقش خوشــی از موفقیت را شــکل دهند . محمد رضوانی فر 
مدیرعامل شــركت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در ادامه با بیان این كه شستا با شفافیت 
بیشتر توانست باالترین رتبه كیفیت گزارش مالی را دریافت كند، گفت: با توجه به گستردگی 
دامنه فعالیت، تنوع شــركت ها و هلدینگ های زیرمجموعه، سابقه طوالنی فعالیت و حجم 
عملیات در شركت چند رشته ای شستا، بحمداله دریافت گزارش مقبول در شركت اصلی و 
تلفیق پس از 22 سال محقق گردید كه شاهدی است بر كار صادقانه و از روی خلوص نیت 
تمام اركان. وی در بخش دیگری از گزارش مبسوط خود با اشاره به دستاوردهای شستا در 
حوزه های مختلف تصریح كرد: این دســتاوردها در كنار رشد سودآوری، بیانگر كیفیت سود 
و شفافیت عملکرد شركت ها و هلدینگ های تابعه می باشد.مدیرعامل مدبر شستا در قسمت 
دیگری از گزارش خود به تعداد گزارش های مقبول در شــركت های زیرمجموعه هم اشاره 
كرد و افزود: تعداد گزارش های مقبول در شــركت های زیرمجموعه از 109 گزارش مقبول 
در ســال 97 به 143 گزارش مقبول در سال 98 با رشد بیش از 30 درصدی رسیده است.

رویش و روشنایی
دکترین رضوانی رف رد تعالی سودآوری و ارزش آرفینی

روایت یك سال كوشش عاشقانه برای شفافیت، ارتقاء سودآوری و كارآمدی شستا به همت مدیرانی آبدیده و كاردان و كاربلد برای مردم پاک این مرز پرگهر 
تجلی اقتصاد مقاومتی و گام شیرین دوم انقالب.

گزارشی كه مبین سودآوری و ارزش آفرینی صد در صدی نسبت به سالیان گذشته بود كه جز این كارنامه و عملکرد از این مدیران جهادی انتظار نمی رفت. 
تقسیم سود 99 درصدی در پایان این مجمع كام و دل سهامداران را شیرین ساخت.
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مدیرعامــل شســتا همچنیــن از كســب گــزارش مقبــول از ســازمان  حسابرســی 
خبــر داد و گفت:همچنیــن رتبــه اعتبــاری ایــن شــركت بــر اســاس آخریــن 
ارزیابی هــا A+  اعــالم شــد كــه باالترین رتبــه ارائه شــده تاكنــون در ایران اســت.
 مدیرعامل شستا در ادامه افزود: سود عملیاتی تلفیقی شستا با افزایش 77 درصدی به قریب 

25هزار میلیارد تومان رسیده است.
رضوانی فر از تحقق سود خالص 19283 میلیارد تومنی در شركت اصلی خبر داد و افزود: این 

سود نسبت به سال گذشته 4.2 برابر شده است.
وی  در ادامه افزود: تمام هلدینگ های تابعه شستا در سود تلفیق رشد مناسبی داشتند و همچنین 
هلدینگ رایتل و هلدینگ انرژی پس از چند دوره به سوددهی رسیدند و از زیان خارج شدند.

رضوانی فر با اشاره به كسب سود 130 میلیارد تومانی برای رایتل، ادامه داد: به زودی مقدمات 
عرضه اولیه این شركت، آماده و اعالم خواهد شد.

مدیرعامل شستا با اعالم ورود رایتل به بورس، خبر داد: این اپراتور در زمستان 99 پیش بینی 
عرضه اولیه را خواهد داشت

گزارش جامع و مبسوط دكتر رضوانی فر پیرامون اهم دستاوردها و توفیقات حاصل در سال 
مالــی گزارش هیات ها و دكترین تدوینی و اجرائی بصورت كامل در ســرفصل های زیر به 
سمع و نظر سهامداران حاضر در جلسه و مشاهده كنندگان آنالین مجمع ساالنه رسید كه 

به شرح ذیل می باشد:
پیام هیات مدیره 

شركت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین هلدینگ چند رشته ای بورسی 
ایران، در چارچوب چشــم انداز و استراتژی های خود، استمرار و افزایش سودآوری و ارزش 
آفرینی بلندمدت برای تمامی ذینفعان خود را هدف گذاری نموده اســت. شركت برای نیل 
به این هدف اقدام به ســرمایه گذاری های ملی و بین المللی و نیز ســرمایه پذیری و اخذ 
تکنولوژی از بازارهای بین المللی در صنایع و حوزه های راهبردی می نماید. شركت سرمایه 
گذاری تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین هلدینگ بورســی كشور از سهولت تامین منابع 
مالی، سهولت فرصت یابی اقتصادی و سهولت دسترسی به منابع انسانی شایسته بهره مند 
بوده و می كو شد با ایجاد نظام راهبری موثر شركتی و مدیریت علمی، افزایش تاثیرگذاری 
بر فضاهای كسب و كار، تقویت قابلیت مشاركت در طرح های توسعه ای جدید، دسترسی 
به اطالعات روزآمد، جاری ســازی ایده های نوآورانه و خالق و توســعه فعالیت ها در عرصه 
ملی و بین المللی به اهداف واالی خود دست یابد. همچنین این شركت در راستای حمایت 
از ثبات بازار ســرمایه، خود را متعهد به رعایت كلیه قوانین و مقررات بور ســی و انتشار به 
هنگام وقایع با اهمیت خود میداند. شــركت در این مسیر، نخبه پروری و استفاده از منابع 
انســانی شایسته، رعایت اصول علمی مدیریت، پیگیری مسئولیت های اجتماعی، شایسته 
ســاالری، شفافیت عملکرد، الزامات و قوانین زیســت محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ای 
و ســایر قوانین حاكم بر محیط داخلی و بین المللی را ســرلوحه كار خود قرار داده اســت. 
امید اســت به حول و قوه الهــی و تحت توجهات حضرت ولی عصر)عج(، در ســالی كه با 
درایــت مقام معظــم رهبری به نام »جهــش تولید« مزیــن گردیده، بتوانیم با توســعه 
مشــاركتهای ملی و بین المللی بــه همراه تحقق اصول مذكور در راســتای نیل به اهداف 
واالی شــركت گام برداریم و موجبات رشــد و توســعه اقتصادی كشــور را فراهم آوریم.

اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی منتهی به 1399/03/31
اقدامات شركت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی 

1- ورود به بورس شستا؛ فرآیند ورود به بورس شستا از اردیبهشت 1398 آغاز و پس از طی 
16 گام اسا سی در تاریخ 27 فروردین سال 99 عر ضه اولیه شستا به عنوان بزرگترین عرضه 

اولیه تاریخ بورس صورت پذیرفت.
2- بهبود عملکرد هلدینگ ها و شركت های تابعه 

3- عرضه های اولیه شركت های تابعه 
4- ادغام شركت های كوچک مقیاس و دارای فعالیت مشابه

5- توقف فعالیت و انحالل شركت های كم بازده و خارج از استراتژی 
6- واگذاری شركت ها در راستای بهینه سازی پورتفوی و خروج از بنگاه داری 

7- ساماندهی شركت های زیان ده 
8- فروش سرک سهام و خرید سهام غیرمدیریتی 

9- بازنگری ساختار بودجه ریزی
برنامه های آتی شركت 

در راستای تحقق چشم انداز و مطابق با راهبردهای شركت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی 
و هلدینــگ های تابعه، اقدامات اســتراتژیک در ســرفصل های زیر تعیین شــده اســت: 

- عرضه اولیه )IPO( سهام شركت ها
- ادغام شركتهای كوچک مقیاس و دارای فعالیت مشابه 

- پیگیری فرآیند قانونی و انحالل تعداد 28 شركت كم بازده و خارج از استراتژی
- كاهش تعداد شركت های زیان ده به حداقل ممکن

-  طراحی، توسعه و پیاده سازی سامانه بودجه گروه شستا
-   طراحی سامانه گزارشات تحلیلی بر اساس شاخص های كلیدی عملکرد از جمله تولید، 

فروش، وصول مطالبات و كارنامه عملکرد فصلی شــركت های سرمایه پذیر تابعه در بستر 
هوش تجاری 

-  طراحی، تدوین و اجرای مدل ارزیابی عملکرد مدیران عامل، اعضای هیات مدیره و مدیران 
كلیدی شركت های سرمایه پذیر تابعه 

- ایجاد بانک اطالعاتی پرســنل شركتهای سرمایه پذیر تابعه به منظور شناسایی نیروهای 
مجرب و توانمند در راستای تحقق سیاست شایسته ساالری و ارتقا از درون

- ایجاد كارنامه حسابرسی و كاتالوگ دیجیتال شركت های سرمایه پذیر 
-  افزایش سرمایه و اصالح ساختار مالی هلدینگ ها و شركت های تابعه

ریشه در خاک
شــركت ســرمایه گذاری تامین اجتماعی )شســتا(، به عنوان بازوی اقتصادی ســازمان 
تامین اجتماعی در حفظ و صیانت از نیروهای مولد كشــور در ســال 1365 تاسیس شد.
 ســازمان تأمیــن اجتماعي نــه تنها بزرگتریــن صندوق بیمه اي كشــور كــه یکي از 
بزرگترین نهادهاي بیمه اي منطقه غرب آسیاســن.  این ســازمان، در تعامل با ســازمان 
بیــن المللــي تأمیــن اجتماعــي )ISSA( در چارچوب پایــداري صندوقهــاي تأمین 
اجتماعــي توجه به ســرمایه گــذاري را امري ضروري مــي داند تا این صنــدوق درگذر 
زمــان بتواننــد ارزش دارائــي ها و منابع خــود را حفظ كــرده و از آن صیانــت نمایند . 
امــروز پــس از گذشــت بیــش از 3 دهــه فعالیت مســتمر ، شســتا به یک  شــركت  
بــزرگ اقتصــادي در ســطح خاورمیانــه تبدیــل شــده اســت و در آینــده اي نــه 
چنــدان دور بــه یک بنــگاه اقتصــادي تــراز اول در ســطح جهاني بدل خواهد شــد.

صورت سود و زیان در گروه )تلفیقی(
در صــورت های تلفیقی، با توجه به زیان ده بودن شــماری از شــركت های تابعه، میزان 
ســود ناخالص كمتر از شــركت اصلی اســت هرچند بــا 114 درصد افزایش نســبت به 
ســال قبل، كماكان نشــانه موفقیت خانواده شســتا در عبور از بحران ســال 98 اســت.

در ایــن بخــش ، بهای تمــام شــده درآمدهــای عملیاتــی 41 درصــد و هزینه های 
فــروش، اداری و عمومــی 52 درصــد رشــد داشــته انــد و درآمدهــای عملیاتــی 
بــا 69 درصــد رشــد كمــاكان رونــدی بیــش از افزایــش هزینه ها داشــته اســت.
ســهم گروه از ســود شــركت های وابســته برابر این داده ها در ســال 98، در مقایسه با 
ســال 97، حدود 40 درصد رشــد داشــته اســت. ســود پایه هر ســهم در گروه شركت 
های شســتا، در ســال 98 با 217 درصد رشــد نســبت به ســال قبل مواجه شده است.

صورت سود و زیان در شركت اصلی
شــركت اصلی شســتا در ســال 98، در برابر 284 درصد رشــد در درآمدهای عملیاتی، 
بــا 62 درصد رشــد در هزینه هــای فروش و عملیاتی رو به رو بوده اســت و این نشــان 
دهنده تالش موثر شــركت در كنترل هزینه های خود بوده اســت. سود عملیاتی شركت 
در همین دوره286 درصد رشــد در مقایسه با سال گذشــته نشان می دهد. این موفقیت 
در حالی صورت گرفته اســت كه تمامی شــاخص های اقتصادی بــر علیه تولید و تجارت 
بــوده و نشــانه افزایش قابل توجه بهره وری عملیات از طریق اثربخشــی عملیات اســت.

میزان فروش
براســاس داده های تفکیکی هلدینگ ها در سال 98 میزان كل فروش در مجموعه خانواده 
شستا به بیش از 91 هزار میلیارد ریال رسیده است كه در مقایسه با فروش سال 97 حاكی 

از 67 درصد رشد است.
بیشــترین رشــد در ایــن بخش به گــروه صبا تامین تعلق داشــته اســت كــه با 236 
درصــد رشــد فــروش خــود را از 12 هــزار میلیــارد ریــال بــه 41/5 هــزار میلیارد 
ریــال ارتقــا داده اســت. پــس از ان رایتــل بــا 75 درصــد افزایش و صنایــع عمومی 
تامیــن بــا 69 درصــد افزایش رشــد، كارنامه ســال 98 خود را بــه پایان رســانده اند.
شركت اصلی با 583 درصد رشد در فروش، رشد خیره كننده ای را پشت سر گذاشته است.

پرتفوی شستا
در آینــده، پرتفوی كنونی شســتا با هدف بهینه ســازی ســرمایه گذاری و ســودآوری 
بیشــت بــرای ســهام داران اصالحاتی خواهــد كرد. شســتا در حال حاضــر در صنایع 
كاشــی و ســرامیک، ســلولزی و اوازم خانگــی هم حضــور دارد. ولی حضــور اثرگذاری 
محســوب نشــده و در شــمار گــروه هــای اصلــی فعالیــت محســوب نمی شــوند.
شــركت ســرمایه گذاری تامیــن اجتماعی در زنجیــره ارزش برخی صنایــع نیز حضور 
دارد. حضــور در زنجیــره ارزش صنایــع مختلف، یــک راهبرد موثر برای شــركت های 
ســرمایه گــذاری و هلدینــگ های تخصصی اســت كه بــه مزیت هــای رقابتی حضور 
بنــگاه در بازار می افزاید و عالوه بر ســودآوری بیتر، با كاهش ریســک نیز همراه اســت.
در پایان ســال 98، شركت ســرمایه گذاری تامین اجتماعی در 9 صنعت، حضوری فعاالنه 
و پررنگ داشــته اســت . این دســته بندی بیشــتر در چارچوب شــركت های كنونی و 
منبعث از جایگاه شســتا و شــركت های واگذار شده به آن اســت، این 9 گروه عبارتند از :

1-نفت، گاز و پتروشیمی
-  پاالیشگاهی - پتروشیمی - مهندسی حوزه نفت و گاز - شیمیایی

2- كانی های فلزی و غیرفلزی
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- اكتشاف و پی جویی - استخراج و استحصال - فرآوری محصول - بسته بندی
- عرضه به بازار

3- دارو
- تحقیقاتــی و دانش بنیان - تولید مــواد اولیه دارو - تولید محصــوالت دارویی - توزیع 

محصوالت - گروه بازرگانی
4- حمل و نقل دریایی

- حمل و نقل دریایی - خدمات بیمه ای حمل و نقل دریایی - خدمات گمركی و بندری
- خدمات مهندسی و دریایی

5- سیمان و ساختمان
- تولید سیمان و كلینکر - بسته بندی - بازاریابی و فروش - حمل و نقل - عمران

6- مالی
- بورس - بانک - بیمه

7- فن آوری اطالعات
- حوزه خدمات ارتباطی - فورش و بازاریابی - تحقیق و توسعه - خدمات پس از فروش

8- انرژی و نیروگاه
- نیروگاه های بادی - نیروگاه های خورشیدی - نیروگاه های گازی و سیکل تركیبی

- نیروگاه های كوچک - آب شیرین كن
9- دامپروری

- تولید نهاده های ژنتیکی گاو شامل اسپرم و جنین - تولید اسپرم تعیین جنسیت شده
- پرورش گوساله - پرورش تلیسه - تولیدشیر

سودآوری هلدینگ ها و مجموعه های تابعه
مجموعه عملکرد 9 هلدینگ تابعه شســتا در سال 98، ســودی معادل 191 هزار میلیارد 
ریال را خلق كرده اند كه نســبت به ســال قبل با 178 درصد رشــد مواجه بوده اســت.

در میــان مجموعــه هلدینگ ها، شــركت ســرمایه گــذاری تامین با ســودآوری حدود 
43 هــزار میلیــارد ریالــی، بــا حــدود 40 درصــد رشــد در ســوداوری مواجــه بوده 

اســت. ســهم ایــن گــروه در ســوداوری كل، از 50 درصد در ســال 97 بــه 20 درصد 
در ســال 98 تقلیــل یافته اســت و نشــانه عملکــرد بهره ورتــر كل مجموعه اســت.
بیشترین رشد در سوداوری در سال 98 به گروه صباتامین با دو هزار درصد رشد تعلق دارد. این شركت 
1700 میلیارد ریالی خود در سال 97 را به سود 37 هزار میلیارد ریالی در سال 98 بدل كرده است.

ایفای تعهدات ارزی شركت های تابعه
برخی از شركت های تابعه شستا، از بزرگتریین صادركنندگان ایران به شمار می روند و در 
شــرایطی كه كشور با مساله تامین ارز مواجه بوده است آنها توانسته اند اگر چه به دشواری 
امــا در این حوزه نیز بــه ایفای یک نقش ملی موثر بپردازند. مجموعه این شــركت ها در 
ســال 98 با رویکری مســئوالنه به 108 درصد تعهدات ارزی خود، یعنی بیش از تکالیف 
قانونی عمل كرده اند. شــایان ذكر است در 5 ماهه نخست سال 1399 نیز شركت با ایفای 
106 درصد از تعهدات ارزی خود نقشی خوش در ارزآوری برای ایران اسالمی داشته است.

تبدیل اموال و دارایی های غیرمولد به مولد
انتقــال دفتر مركزی شــركت های تابعه شســتا به محــل كارخانه در راســتای تمركز 
زدایــی و آزادنمودن دارایی های مازاد جهت تبدیل بــه دارایی های مولید و بومی گزینی 
مدیران شــركت ها یکی از سیاســت های شستا برای بهینه ســازی دارایی ها بوده است.
انتقال دفاتر مركزی برخی شــركت ها در چنین چارچوبی صورت گرفت. در سال 98، دفتر 
مركزی 27 شركت از تهران به محل كارخانه انتقال یافت. عالوه بر آن ادغام دفاتر برخی شركت 
هایی كه در زنجیره ارزش هم قرار دارند نیز در دستور كار قرار دارد. با این اقدام بخش زیادی از 
دارایی های راكد شركت ها در قالب فروش دفاتر آنها به دارایی مولد بدل شد. بطور كلی یعنی 
با 645 امالک مازاد شناسایی شده به ارزش 50/000 میلیارد و انتقال 54 دفتر در 27 شركت 
زیر مجموعه اش توانســته باورش را به تمركز زدایی واقعی و اعتماد به مدیران تجلی سازد.

ارزش روز سرمایه گذاری های شركت اصلی شستا
رشــد ارزشــی روز ســرمایه گذاری هــای ملی 2 ســال اخیر بــه میــزان 479 درصد 
در 9 هلدینــگ اصلــی زیرمجموعــه شــركت  بــرگ زرینــی دیگــری از مدیریــت 
كاردان ایــن مدیریــت ارشــد و مدیران خســتگی ناپذیــر و برنامه مذكور بوده اســت.

شــركت ســرمایه گــذاری تامیــن اجتماعی)شســتا(با ماموریــت كلیــدی حفظ و 
تامیــن ســرمایه بــرای ارایه خدمــات به خانــواده بــزرگ تامین اجتماعــی ایران، 
در واقــع بزرگتریــن نهــاد اجتماعــی- اقتصــادی ایــران محســوب مــی شــود.

سهام داران شستا، محدود به دو میلیون و 70 هزار نفری كه در ابتدای سال 99 ، به خانواده 
ما پیوستند، نیست بلکه شســتا پاسخگوی یک خانواده 43 میلیون نفری می باشد كه 
سال ها برای ساختن آن تالش كرده و خشت خشت آن را از دسترنج خویش ساخته اند.

گزارش عملکرد شســتا در ســال 98، بیشــتر ناظر به رویه هایی است كه اتخاذ شده 
اند تا به ســهامداران اطمینان داده شــود كه در یکی از دشــوارترین شرایط اقتصادی 
كشــور، هم زمان با اوج گرفتــن تحریم های ظالمانه و ارتقــای توامان ركود و تورم، 
نــه تنها از منافع انهــا صیانت و حفاظت شــده، بلکه یک گام بلنــد جلوتر رفته و با 
تکیــه به كارآمدی ، توســعه شــفافیت، ارتقای نظارت سیســتمی و بهبــود عملکرد 
مدیران هلدینگ ها و شــركت هــای تابعه، كارنامه ای كم نظیر در ســوداوری خلق 
شــده است؛ و در همین راستا شستا از 4500 میلیارد تومان سود خالص در سال مالی 
منتهی به 98/3/31 با ســود خالص 19200 میلیارد تومانی در ســال مالی منتهی به 
99/03/31 دســت یافته است، از سوی دیگر زمینه ورود شستا به بورس، در سال 98، 
با پیگیری های شــبانه روزی و طی مسیری پیچیده ایجاد شده و با عرضه اولیه سهام 
آن در فروردین ماه ســال 99، چشــم انداز دیگری پیش روی آن گشوده شده است.

شــركت ســرمایه گذاری تامیــن اجتماعــی، با ســهام مدیریتی در 166 شــركتی 

كــه 91 درصــد تركیــب ارزش كل پرتفوی آن را شــركت های بورســی تشــکیل 
مــی دهند و بــا تولید محصوالت اســتراتژیک در حــوزه های كلیدی نفــت، گاز و 
پتروشــیمی ، دارو، حمــل و نقــل دریایی، دامپروری، ســیمان ، خدمــات ارتباطی، 
صنایــع فلزی- معدنی و انرژی به نمایندگی از ســهام داران خــود در خانواده بزرگ 
تامین اجتماعی كشــور، برای اقتصاد و جامعه ایران، نقشــی بــی بدیل ایفا می كند.

عالوه بر آن، شــركت های تابعه شســتا با اجرای پروژه هــای متعدد عمرانی، تولیدی 
زیرســاختی در سراسر ایران، محرک تولید، اشتغال و رفاه برای عموم شهروندان ایرانی 
شــده كه یکی از مهمترین مولفه های توسعه و عدالت در كشور است و با 219 پروژه 
در نقاط مختلف كشــور بــه ارزش بیش از 45 هزار میلیــارد تومان كه 86 درصد آن 
ها ایجادی اســت گامی موثر برای عدالت ســرمایه گذاری در كشــور برداشته است.

درعین حال، به دلیل حجم باالی شــركت هایی كه در قالب رد دیون به شستا واگذار 
شده است. ساماندهی شركت های تابعه از جمله چالش های بزرگ اداره مجموعه ای به 
شمار می رود كه نمی تواند خاستگاه اجتماعی اقتصادی خود را در سیاست گذاری ها به 
فراموشی بسپارد، به همین روی با طراحی فرآیندهای ساماندهی تا امروز با روند كاهشی 
43 درصدی، شركت های زیان ده، از 40 شركت به 8 شركت كاهش یافت. با ادغام 14 
شركت و عرضه اولیه 8 شركت در سال 98 و 6 شركت از ابتدای سال 99 تاكنون و نیز 
برنامه بورسی كردن 16 شركت دیگر تا پایان سال، مسیر ساماندهی با قوت ادامه دارد.
از ســوی دیگر تایید گزارش هیات مدیره شســتا به ســهامداران پس از 22 ســال و 
افزایــش 30 درصدی گزارش های مقبول در مجموعه شــركت های تابعه)نســبت به 
ســال قبل( نشانه توسعه شــفافیت و التزام به روندهای استاندارد گزارش دهی است.
ســال 98، بــرای همه فعاالن اقتصادی، ســالی سرشــار از دشــواری هــای پیاپی 
در تولیــد و تجــارت بــوده اســت، اما خانواده ســخت كوش شســتا، تــالش كرده 
اســت تــا از همــه ظرفیــت هــای موجــود در تبدیــل تهدیدهــا بــه فرصت ها 
بهــره جویــد و ایــن كارنامه، روایت آن كوشــش شــبانه روزی و عاشــقانه اســت.

خواستن و ربخاستن
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عملکرد مدیریت
مهندس مخدومی كه از چهره های برجسته 
صنعت و اقتصاد كشــور بوده و پیش از این 
در ســمت های مختلف مدیریت از نیروگاه 
اتمی بوشــهر تا گــروه مپنا و پژوهشــکده 
وزارت نیرو جزو موفق ترین مدیران كشــور 
بوده و بعنوان محقق برجســته بارها و بارها 
در مقام پژوهشــگر برتر كشــور مورد تقدیر 
قرار گرفته اســت در ســال مالی گذشته در 
شــركت اصلی تاپیکو توانسته با افزایش 42 
درصــدی درآمدهای عملیاتی و رشــد 69 
درصدی در سود عملیاتی یک سود 60/758 
میلیاردی كه نســبت به سال گذشته 72 درصد رشــد دارد برای ذینفعان حاصل سازد.

دستاوردهای كلیدی
- افزایش سقف تولید واحد اسید استیک پتروشیمی فن آوران تا 100 درصد ظرفیت اسمی پس 
از 5 سال و افزایش تولید 40 درصدی اسید استیک و منواكسید كربن نسبت به سال گذشته؛
بــارز كردســتان تولیــد 16000 حلقــه الســتیک در مــاه در  از مــرز  - عبــور 
- داخلی سازی ساخت قطعات پمپ های اصلی و كمپرسورها در پتروشیمی غدیر و صرفه 
جویی 60 درصدی )معادل 600 هزار یورو( در هزینه های خرید نسبت به مشابه خارجی؛
- اتمام پروژه بازسازی واحد 600 پتروشیمی آبادان با سرمایه گذاری بیش از 156 میلیارد تومان

- آغاز پروژه مشترک پتروشیمی فن آوران و پتروشیمی رازی در جهت دریافت CO2 بیشتر و 
در راستای افزایش ظرفیت متانول و كاهش آلودگی زیست محیطی و كاهش گازهای گلخانه ای

- تولیــد گرانــول پلــی امیــد 66 و پارچــه ایربــگ خــودرو در شــركت نــخ تایــر 
صبــا و عقــد تفاهــم نامــه منجر بــه قــرارداد با شــركت هــای خودروســاز داخلی

- ثبت ركورد تولید 5000 تن در ماه توسط شركت چوكا
- تولید اسید سیتریک بعد 12 سال توقف فعالیت های شركت كیمیایی غرب گستر

سهم صادرات شركت های هلدینگ تاپیکو
نفت ستاره خلیج فارس

پروژه نفت ستاره خلیج فارس، یکی از بزرگ ترین پروژه های مشترک تاپیکوستکه با هدف 
نقش آفرینی در اقتصاد ایران، از اردیبهشت سال 96 آغاز شده است. این پروژه با هدف دریافت 

50 درصد از میعانات پارس جنوبی معادل روزانه 420 هزار بشــکه و فراهم ســازی امکان 
استحصال گاز از میدان پارس جنوبی و فراهم ساختن امکان استحصال 700 میلیون متر 
مکعب گاز بر اثر برداشت میعانات گازی راه اندازی شد. دستیابی به خودكفایی در تامین بنزین 
با تولید 50 درصد نیاز روزانه بنزین كشور از دیگر اهداف مشاركت تاپیکو در این پروژه است.

دستاوردها )تاكنون(
- دریافت 293 میلیون بشکه میعانات گازی

- تولید 27 میلیارد لیتر بنزین به ارزش بیش از 16 میلیارد دالر
- تولید 11 میلیارد لیتر گازوییل به ارزش بیش از 7/6 میلیارد دالر

- تولید بیش از 1/2 میلیون لیتر گاز مایع
- تامین 545 میلیون لیتر نفتا برای واحدهای پتروشــیمی كشور و حل مشکل خوراک و 

تولید پایدار و ارزآوری این واحدها
ظرفیت ها و مزیت ها

- مصرف میعانات گازی 12 فاز پارس جنوبی و امکان استخراج پیوسته گاز این فازها در شرایط تحریم
- توجیــه پذیــری ســرمایه گــذاری 35 میلیــارد دالری در 12 فــاز پــارس جنوبی
- افزایش ســرعت برداشــت از میدان مشــترک پارس جنوبی در مقایســه با كشور قطر
- كمک به استمرار تامین خوراک در صنایع پتروشیمی، نیروگاه ها و نیاز مصارف صنعتی و خانگی

- تولید حدودا 900 هزار بشکه میعانات گازی در روز
- امکان استحصال 700 میلیون متر مکعب گاز بر اثر برداشت میعانات گازی

- ظرفیت تولید 260 هزار بشکه در روز پی از تکمیل فاز سوم
- دستیابی به ظرفیت 420 هزار بشکه با سرمایه گذاری 90 میلیون دالری و برنامه ریزی 

جهت افزایش به 540 هزار بشکه در روز
- خودكفایی در تامین بنزین و تغییر از وارد كننده به صادركننده برای اولین بار

- تامین 50 درصد نیاز روزانه بنزین كشور
فاز نخســت توســعه كارخانه بارز كرمــان )افزایش ظرفیــت 10 هزار تن(
ایــن پــروژه توســط گــروه صنعتی بــارز با هزینــه بالــغ بــر 125 میلیــارد تومان 
بــا ظرفیــت 10000 تــن انــواع تایرهــای رادیال تمــام ســیمی در ســال در حال 
تکمیــل و بهــره بــردرای می باشــد. افزایش ظرفیــت حاصــل از پروژه 44 هــزار تن 
می باشــد كــه فاز نخســت آن بــا 10 هــزار تــن در بهمــن 99 افتتاح خواهد شــد.

بازسازی واحد 600 پتروشیمی آبادان
اتمــام بازســازی واحد 600 پتروشــیمی ابادان بــا بودجه مصــوب 151 میلیارد تومان

عملکرد مدیریت: 
دكتر غالمرضا ســلیمانی مدیر برنامه محور و شــناخته شــده صنعت كانی كشورمان 
كه ســالها در ســمت رئیس ســازمان صنایــع و معادن اســتان ایالم، به ســازمان 
صنایــع كوچک و شــهرک هــای صنعتی ایران بوده و عهده دار پســت های ارشــد 
مدیریتــی بــوده و دارای دكتــری بازاریابــی می باشــد در عملکردی قابــل توجه و 
درخشــان در ســال مالی گذشــته توانســته باشــد 179 درصدی درآمدها عملیاتی 
و 180 درصــدی ســود عملیاتــی بــا كســب 17/292 میلیــارد ســود ناخالص در 
ســال 98 به مقــدار 202 درصد برای مجموعــه و ذینفعان آن ســود را ارتقاء دهد.

دستاوردهای كلیدی
- افزایش سرمایه هلدینگ از 2000 به 3100 میلیارد تومان

- افزایش نرخ بازده دارایی های شــركت از 14 درصد به 34 درصد

- اخذ گواهی كشف پلی متال سیستان و بلوچستان
- تاسیس شتاب دهنده معدنی با همکاری ستاد مواد پیشرفته

- اجرای پروژه تولید محصوالت ســولفات پتاسیم با ظرفیت 40 هزار تن در سال
- اجرای پروژه تولید محصوالت كلرید ســدیم با ظرفیت 20 هزار تن در سال

- بومی سازی تولید 10 ماده اولیه و رفع حداقل 10 عارضه فناوری توسط شتاب دهنده صدر فردا
- بومــی ســازی 84 نوع مختلــف از قطعات ، ماشــین آالت و تجهیــزات مورد نیاز

پروژه پلی متال سیستان
اخذ مجوز ساخت كارخانه استحصال طال با ظرفیت 120 هزار تن خوراک و تولید 204 
كیلوگرم طال در سال، انجام عملیات راه سازی به طول 100 كیلومتر، عملیات حفاری معادن 
پلی متال به متراژ 19/000 متر، استحصال 20 میلیون تن كانسنگ مس و طال از جمله 
مهمترین اقدامات انجام شده در شركت پارس تامین برای پروژه پلی متال سیستان است.

ایران یکی از بزرگترین خاســتگاه های منابع انرژی فســیلی )نفت و گاز( در جهان 
است و برخورداری از این منابع ارزشمند، همواره بر اقتصاد ایران سایه انداخته است.
یکی از حوزه های فعالیت شستا از دیرباز در این حوزه شکل گرفته است. تا سال ها، 
بیشتر شركت های اصلی فعال در این حوزه، دولتی بوده و مگاسایز بودن بیشتر طرح 

ها و شركت های فعال در حوزه تولید و بهره بردرای منابع انرژی، صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی را به سمت حضور در این عرصه كشانید.
شركت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین )تاپیکو(، در چنین چارچوبی با هدف راهبری یکی از بزرگترین هلدینگ های انرژی در كشور و هدایت تخصصی مجموعه 

های تابعه شستا در این حوزه پدید آمد.
تاپیکو، هم اكنون سهام دار 82 شركت مدیریتی و غیرمدیریتی در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع سلولوزی و الستیک است و ارزش روز مجموع دارایی های آن در پایان 

سال 98، به بیش از 200 هزار میلیارد ریال بالغ می شود.
تاپیکــو یکــی از بزرگتریــن هلدینــگ هــای نفــت، گاز و پتروشــیمی كشــور اســت و عــالوه بــر نقــش آفرینــی در بــازار ســرمایه، ســهم قابــل توجهــی 
محصــول   12 از  محصــول   12 تولیــد  بخصــوص  گــروه،  ایــن  هــای  شــركت  در  تولیــدی  محصــوالت  بــاالی  تنــوع  دارد.  كشــور  اشــتغال  و  تولیــد  در 
شــاخص پتروشــیمی )موســوم بــه آبیکــس( ایــن شــركت را در رده یکــی از شــركت هــای مهــم بــا محصــوالت متنــوع در ســطح جهــان قــرار داده اســت.

معدن و صنایع وابســته به آن حاشیه سود بسیار 
مناسبی نســبت به سایر صنایع دارد و تداوم رشد 
آن همواره در ایران و جهان قابل مالحظه اســت.

شركت سرمایه گذاری صدر تامین )تاصیکو( در سال 
1378 با سرمایه ثبتی یک میلیارد ریال، تحت پوشش شركت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( تاسیس شد. در سال 1387 و با توجه 
به سند چشم انداز شستا، جهت گیری جدیدی برای هلدینگ صدر تامین برای ورود به حوزه صنایع كانی های فلزی و غیرفلزی تعریف شد.

برهمین اســاس این هلدینگ ماموریت خــود را ارزش آفرینی برای تمامی ذینفعان و ارتقای ارزش بلندمدت دارایی ســهام داران با اداره 
شــركت ها در حوزه تخصص صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از طریق ایجاد ، مالکیت و اداره شــركت های دارای پتانســیل قوی در خلق 
ارزش در حوزه های پی جویی، شناســایی، اكتشــاف، اســتخراج و فرآوری كانی های فلزی و غیرفلزی و صنایع وابســته قرار داده است.

روایت یکسال کوشش عاشقانه برای شفافیت، ارتقای سودآوری و کارآمدی شستا 
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عملکرد مدیریت:
دكتــر جمارانیــان كــه از رزومــه دارترین و 
شــناخته شــده ترین مدیران توانمند و طراز 
اول صنعــت كانی كشــورمان می باشــد كه 
توانســته در سایه سیاســت ها و برنامه ریزی 
های اصولی خود بــا كاهش هزینه های مالی 
و بهای تمام شــده از یک سو و از سوی دیگر 
با افزایش فــروش صادراتی و فروش داخلی در 
سال سخت اقتصادی با رشــد 224 درصدی 
درآمد عملیاتی و 232 درصدی سود عملیاتی 
و كســب یک ســود 8/216 میلیاردی بیش 
دهــد. ارتقــاء  اصلــی  شــركت  در  را  شــركت  خالــص  ســود  درصــد   263 از 

دستاوردهای كلیدی :- افزایش سرمایه شــركت از 270 هزار به 1100 میلیارد تومان در 
راستای اصالح ساختار مالی و ساختار سرمایه - تسویه كامل تسهیالت صندوق ذخیره ارزی و 
تسویه كامل تسهیالت فاینانس خودگردان شركت سیمان آبیک - عرضه اولیه شركت سیمان 
ساوه در بازار فرابورس - افزایش سهم بازار گروه سیمان تامین در صنعت سیمان از 29 درصد 
در سال 97 به 31 درصد در سال 98 - ارزش آفرینی و كاهش 13 درصدی بهای تمام شده 
درآمدهــای عملیاتی از طریق تجمیع خرید مواد اولیه - افزایش 6 برابری وجه نقد حاصل از 
فعالیت های عملیاتی - افزایش 13 درصدی در فروش مقداری در داخل كشور و 51 درصدی 

در فروش صادراتی شركت های تابعه سیمانی نسبت به سال 97
سیمان ارض العماره عراق : موقعیت جغرافیایی پروژه در استان میسان در جنوب شرقی عراق 
به مساحت 20 هکتار و قابل توسعه است. اخذ مجوزهای محیط زیست، شهرداری، راه ترابری، 
كشاورزی، نفت، وزارت امنیت و مجوز ورود كلینکر به كشور عراق تکمیل و دپارتمان های خط 

تولید شامل گچ شکن، اسیا سیمان، سیلوهای سیمان و بارگیرخانه آماده بهره برداری است.

عملکرد مدیریت:
دكتــر پویا فرهت كه از مدیــران جوان و خوش 
فکر صنعت دارویی كشورمان می باشد در مسند 
مدیریت این هلدینگ كه بیش از 30 درصد داروی 
كشور را تولید، 70 درصد مواد اولیه دارویی كشور را 
مهیا و بیش از 30 درصد داروی كشور را با شركت 
های زیرمجموعه مدیریت خود در جغرافیای كشور 
توزیع می كند توانسته عالوه بر اینکه در سال مالی 
گذشته بیش از 30 داروی جدید را برای اولین بار 
در سال های سخت تحریم در كشور عزیزمان با 
مجموعه های تحت امرش تولید كند برای ذینفعان 
مجموعه هم در روند عملکرد كاری توانسته در درآمدعملیاتی 193 درصد و در سود عملیاتی 197 
درصد رشد را برای سهامداران شركت به ارمغان بیاورد. یعنی با توفیق كسب 18/468 میلیارد نسبت به 
سال گذشته 199 درصد سود ناخالص را در شركت اصلی افزایش دهد به بخش قابل ذكر دیگر آنکه با 
افزایش سهم تیپیکو از فروش شركت های داروئی بورسی از 49 درصد سال 97 به 50 درصد سال 98 

توانسته به سهم تیپیکو از سود شركت های دارویی بورسی را از 47 درصد به 52/7 درصد افزایش دهد.
- افزایش سرمایه شركت از 2/900 میلیارد ریال به 4/350 میلیارد ریال در راستای اصالح ساختار 
مالی و ساختار سرمایه - عرضه اولیه سهام شركتهای دارویی ژالتین كپسول ره آورد تامین، توزیع 
داروپخش، پخش هجرت و كلرپارس در بازار فرابورس - افزایش فروش درون گروهی محصوالت 
با توجه به تکلیف مجمع عمومی و جذب سود در گروه - بهبود كلیه نسبت های مالی همچون 
نسبت های نقدینگی ، اهرمی و سودآوری نسبت به سال قبل - افزایش سهم بازار تولیدی مجموعه 
از 17 درصد در سال 97 به 20 درصد در سال - كاهش هزینه های مالی گروه علیرغم افزایش 
حجم عملیات شركت های مجموعه دارویی تامین - افزایش 15 برابری وجه نقد حاصل از فعالیت 
عملیاتی هلدینگ - راه اندازی 15 سامانه جدید با هدف كاهش قیمت خرید مواد اولیه، ارتقای 
تحقیق و توسعه و ... - توسعه و تولید داروهای موثر در كنترل بیماری كرونا از جمله تولید داروی 
فاویپیراویر توسط شركت كارخانجات داروپخش و داروی رمدسیویر توسط شركت داروسازی اكسیر

دستاورد ویژه هلدینگ تیپیکو
توســعه و تولیــد داروهــای موثــر در كنتــرل بیمــاری كرونــا از جملــه تولیــد داروی 
فاویپیراویر توســط شــركت كارخانجات داروپخش و داروی رمدســیویر توســط شــركت 
داروســازی اكســیر از مهمتریــن دســتاوردهای مهــم هلدینــگ دارویی تیپیکو اســت.

عملکرد مدیریت
دكتر محمد علی شیرازی مدیری بازارشناس 
است كه بخوبی با فراز و فرودهای بازار سرمایه 
آشــنا و مطلع بــه فرصت هــا و تهدیدهای 
اقتصادی و رموز كاری می باشــد. وی در سال 
مالی گذشــته توانســته با مدیریت بهینه در 
حوزه خدمات مالی و ســهام و پرتفوی ها در 
شــركت اصلی با رشــد 256 درصدی درآمد 
عملیاتــی و 262 درصدی ســود عملیاتی با 
كســب 67/966 میلیارد، سود خالص شركت 
را به رقم چشــمگیر 782 درصــد ارتقاء دهد.

دستاوردهای كلیدی
- كســب رتبــه اعتبــاری A)بــا ثبــات( از موسســه رتبــه بنــدی اعتبــاری پایــا

- افزایش ســرمایه در دو مرحله از 1/100 به 1/500 و از 1/500 به 4/500 میلیارد تومان در 
راستای اصالح ساختار مالی 

- وصول بیش از 250 میلیارد تومان مطالبات معوق سنواتی و به صفر رسیدن مطالبات معوق 
از شركت های غیر وابسته به وزارت رفاه

- افزایــش اندازه صندوق ســرمایه گذاری مشــترک صبــا از 260 بــه 620 میلیارد ریال
- افزایش اندازه صندوق با درآمد ثابت توســعه تعاون صبا از 2/400 میلیارد تومان به 4/000 

میلیارد تومان
- رشــد خالــص ارزش دارایــی هــای شــركت از 5/809 بــه 37/665 میلیــارد تومان 

- اخذ مجوز و تاسیس شركت سبدگردان اندیشه صبا
- عقــد قــرارداد بازارگردانی با 67 شــركت تابعه جهت مدیریت ســهام این شــركت ها.

اخذ مجوز و تاسیس شركت سبدگردان اندیشه صبا 
اخذ مجوز و تاسیس شركت سبدگردان اندیشه صبا و عقد قرارداد بازارگردانی با 67 شركت تابعه جهت 
مدیریت سهام این شركت ها از مهمترین دستاوردهای هلدینگ صبا تامین در سال 1398 بوده است.

بازار خدمات مالی در سال های اخیر در ایران، به طور چشمگیری بزرگتر شده است و بازار جذابی 
برای بسیاری از صندوق های بازنشستگی به شمار می رود. از سویی رویکرد بنگاه داری در صندوق 
ها و بویژه تاكید آنها بر حضور در بازار سرمایه ، ضرورت توجه به این بازارها را برای همه صندوق های 
سرمایه گذاری به یک الزام بدل ساخته است. شركت سرمایه گذاری صباتامین )سهامی عام( در 
سال 1373 تاسیس شد و این شركت در سال 1393 در سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان یک 
نهاد مالی پذیرفته گردید. شركت سرمایه گذاری صبا تامین به عنوان یک شركت سرمایه گذاری عالوه بر مدیریت سهام، سرپرستی و مدیریت شركت های تابعه خود كه عمدتا در حوزه خدمات 
مالی متمركز می باشندرا برعهده دارد. تامین نیاز شركت های تابعه شستا در حوزه هایی همچون خدمات تامین مالی، واگذاری تخصصی شركت ها در بورس، سبدگردانی و بازارگردانی سهام، از 
مهم ترین وظایف شركت به شمار می آیند. سرمایه گذاری صبا تامین در حال حاضر در صنعت سرمایه گذاری، كارگزاری اوراق بهادار ، كارگزاری بیمه فعالیت دارد. شایان ذكر آنکه 12 درصد 
از سهام شركت سرمایه گذاری صبا تامین در فروردین 99 در بازار اول فرابورس عرضه شده است و این عرضه اولیه با مشاركت یک میلیون و 944 هزار و 226 نفر بزرگترین عرضه اولیه بورس 
در زمان خود لقب گرفت. شركت سرمایه گذاری صبا تامین با نماد »صبا« در حال حاضر از نظر ارزش روز بازار بزرگ ترین شركت در گروه شركت های سرمایه گذاری بازار سرمایه ایران است.

سازمان تامین اجتماعی، به عنوان یک نهاد بیمه گر حضور فعالی در حوزه سالمت كشور دارد. یکی از بازوهای حوزه سالمت این صندوق در راهبری بزرگترین 
نهاد تولید و تامین و توزیع دارو در كشور ، تجلی پیدا كرده است كه مدیریت آن در قالب هلدینگ دارویی در اختیار شستاست. شركت سرمایه گذاری 
دارویی تامین )TPICO( بزرگترین هلدینگ فعال در صنعت داروی كشورست كه از سال 1382 در تمامی حوزه های زنجیره تامین دارو فعالیت داشته 
و بزرگترین مجموعه صادركننده محصوالت دارویی ایران است. شركت سرمایه گذاری دارویی تامین )تی پی كو( به عنوان بزرگترین مجموعه فعال در 
تولید مواد اولیه دارویی با مدیریت و مالکیت 7 شركت تولیدی در سطح ملی دارای 9 كارخانه تولیدكننده محصوالت دارویی انسانی با بیش از 800 قلم 
دارو در 32 حوزه درمانی است. برخی از این محصوالت به طور انحصاری در كارخانه های گروه سرمایه گذاری دارویی تامین تولید و به بازار دارویی ایران 
عرضه می شوند. عالوه بر ان سهم زیادی از بازار عرضه دارو در كشور در اختیار این هلدینگ و مجموعه های تابعه آن است. گروه دارویی تامین با در اختیار 

داشتن نمایندگی از برخی شركت های معتبر داروسازی جهان در زمینه رفع نیازهای مراكز درمانی و بیمارستانهای نیز نقش مهمی ایفا می كند. تپیکو در سال ... وارد بازار سرمایه شده است.

صنعت ســیمان یکــی از صنایــع زیرســاختی و محرک های توســعه، بویــژه در بخش 
ســاخت و ســاز و اجرای پروژه های عمرانی در كشــور، دردهه هایی با رشــد چشمگیری 
همراه شــد و تبدیل به صنعت صادركننده مهم برای كشــورهای همســایه نیز بدل شــد.
شــركت ســرمایه گذاری ســیمان تامین بــا هلدینگ تامیــن یک هلدینــگ تخصصی 
ســرمایه گذاری در صنعت ســیمان )وصنایع وابســته(، عمران و حمل و نقل اســت كه با تکیه بر منافبع خود و اســتفاده بهینه از ان، نقش رهبری در صنایع یاد شــده را 
تاكنــون ایفا كرده اســت موضوع فعالیت شــركت مدیریــت، راهبری نظارت و پشــتیبانی واحدخها و شــركت های مرتبط با صنایع ســیمان، عمران و حمل و نقل اســت.
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عملکرد مدیریت: 
مهنــدس كــوروش نفیعی با دیســپلین و 
برنامه محوری توانســت این شــركت زیان 
ده را بــا تمهیــدات و برنامه هــای خود به 
شایســتگی و بایســتگی مدیریــت كرده و 
درآمدهــای عملیاتی را 126 برابر ســاخته 
و با كســب 491 میلیارد سود شركت را در 
مسیری درســت و صحیح ریل گذاری كند 
از ســرمایه گذاری های درخشان و تخصصی 
در حــوزه بــرق، آب ، پروژه های شــیرین 
ســازی آب دریا و توســعه واحدهای كسب 
و كار جدیــد و انــرژی هــای تجدیدپذیــر ســبز و نــو، ظرفیــت 1900 مگاواتــی 
بــرق در هلدینــگ انــرژی شســتا از مهــم ترین شــاخصه هــای این گروه اســت.

دستاوردهای كلیدی
تامیــن  انــرژی  بــه شــركت مدیریــت توســعه  نیروگاههــا  واگــذاری ســهام   -
-  تحویل گرفتن نیروگاه خلیج فارس و پیگیری حقوق مالکانه سازمان تامین اجتماعی در آن 
-  اخذ موافقت از سهام دار اكثریت نیروگاه تبریز در خصوص انتقال منافع و حقوق مالکانه در 
نیروگاه مذكور به نیروگاه خلیج فارس با سهام داری 100 درصدی سازمان تامین اجتماعی 
-  اخــذ مصوبــه واردات تجهیــزات نیــروگاه خورشــیدی 10 مــگاوات اردكان یــزد 
-  اتمام ساخت نیودگاه 2 مگاواتی در شهرک صنعتی گرمسار و توسعه آن تا 12 مگاوات
- فعالسازی طرح های سرمایه گذاری هلدینگ انرژی با تجدید گزارش های امکان سنجی 
طــرح ها در حوزه های مختلــف كاری از جمله پروژه مولد مقیاس كوچک گرمســار 2 
مگاواتی، آب شیرین كن گرگان5000 مترمکعبی و نیروگاه خورشیدی اردكان 10 مگاواتی 
- پیگیری و فعالسازی مجوزهای طرح های حوزه انرژی های تجدیدپذیر از جمله نیروگاه 
های بادی درج و نهبندان و خورشــیدی زاهدان و فاز دوم مولد مقیاس كوچک گرمسار 
- پیگیری و فعالسازی مشاركت در حوزه آب به ویژه در حوزه آب شیرین كن های وزارت نیرو

عملکرد مدیریت: 
مهنــدس محمدرضا مــدرس خیابانی مدیر 
فرهیخته و پاكدســت صنعت كشورمان كه 
پیشــتر از این در ایمیدرو، تراكتورســازی و 
مدیرعامل فوالد خوزســتان نشــان داده بود 
مدیر روزهای ســخت و ارائه راهکار می باشد 
با درایت توانست در ســال سخت اقتصادی 
گذشــته در حمل كانتینر و فله، عملکردی 
قابل قبول برای این مجموعه حاصل ســازد 
و بــا رشــد 88 درصدی درآمــد عملیاتی و 
31 درصدی ســود عملیاتی با كسب 5/803 
میلیارد، سود شركت را بیش از 46 درصد در تنگنای تحریم های بین المللی ارتقاء دهد.

دستاوردهای كلیدی
- صرفه جویی حدود ، 4 میلیون دالر در سال با انتقال سرویس های كشتی های كانتینربر 

مگاسایز TEU 14/500 به ایران . 
- حمل فله 60 میلیارد تن مایل . 

 ISO 9001 :2015 و ISM انجام ممیــزی های خارجی و دریافت تاییدیه ممیــزی -

توسط شركت كشتیرانی والفجر؛ - ایجاد و طراحی سامانه پرداخت آنالین شركت حمل و 
نقل تركیبی برای سهولت كار كارشناسان مالی و بازرگانی و صاحبان كاال . 

- اتمام بخش ساحلی و كسب پیشرفت فیزیکی 95 درصدی در پروژه ایجاد سایت سوخت 
رسانی شركت سوخت رسانی ستاره قشم ؛

-  بهره برداری از پروژه 45 هزار تنی سیلوی كشتیرانی دریایی خزر؛ 
-  كسب موفقیت در ممیزی سازمان بین المللی دریانوردی و رتبه اول در برگزاری دوره های

آموزشــی حوزه دریا و دریانوردی در كشــور توســط موسســه آموزشی كشــتیرانی . 
- افزایش 77 درصدی در ظرفیت حمل شناورهای باری شركتهای داخلی گروه كشتیرانی

با اضافه نمودن دو فروند شناور به ناوگان شركت والفجر؛
پروژه فراساحل )موج شکن ها و اسکله، آنامیس، لوله های شناور(

 این پروژه توســط شركت سوخت رسانی و خدمات كشتیرانی ستاره قشم هزینه بالغ بر 
1000 میلیارد تومان جهت ســاخت 10 مخزن ذخیره ســوخت به ظرفیت 52000 متر 

مکعب در حال تکمیل و بهره برداری می باشد.
احداث ترمینال كانتینری و ابنیه آن در بندر خرمشهر 

این پروژه توسط شركت كشتیرانی جنوب - خط ایران با هزینه بالغ بر 127 میلیارد تومان 
جهت ساخت یارد اختصاصی كانتینر به مساحت 15.5 هکتار و ظرفیت 15000 كانتینر 

آماده بهره برداری می باشد.

عملکرد مدیریت:
مهنــدس هاشــمی گل ســفیدی مدیــر 
مدبر مجموعــه عالوه بــر برنامه های مدون 
كه بــرای توســعه فعالیت های شــركت از 
افزودن ســهم بازار دامپروری و شــیر برای 
هلدینگ در ســطح كشور در ســایه رایزنی 
و تعامالت مناســب بوده اســت توانســته با 
رشــد 83 درصدی درآمد عملیاتی داشــته 
اســت و 235 درصــدی ســود عملیاتی با 
كسب 3690 میلیارد، ســود خالص شركت 
اصلــی را بیش از 216 درصــد افزایش دهد.

دستاوردهای كلیدی
- پذیرش و عرضه سهام شركت در بازار فرابورس ایران؛ 

- بازده پرتفوی بورسی شركت برابر با 533 درصد در مقایسه با بازده 359 درصدی شاخص كل؛
- رشد خالص ارزش دارایی های شركت از 5.809 به 37/665 میلیارد تومان 

-  افزایش ســرمایه شركت اصلی از 100 میلیارد ریال به 1230 میلیارد ریال در راستای 
اصالح ســاختار مالی و ساختار - رشد بیش از 14 برابری برای دارای های تحت مدیریت 

صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تأمین 
-  توسعة صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین به بیش از 
16 نماد و بیش از 220 میلیارد تومان به منظور بازارگردانی شركت های زیرمجموعه تاپیکو ؛
-  افزایش سقف واحدهای ســرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا از 

3/000 به 10/000میلیارد تومان 
-  افزایش اندازه صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا از 26 به 62 میلیارد تومان؛ 

-  انجام امور مربوط به پذیرش و عرضه اولیه ســهام شســتا و هلدینگ های صدرتامین 
وسیمان تامین در بازار بورس؛

-  افزایش 69 درصدی فروش محصوالت شركتهای تابعه 
-  تحویل 6 میلیون مترمربع زمین جهت توسعه پروژه های دامداری

تحویل شش میلیون مترمربع زمین در هلدینگ صنایع عمومی تامین جهت ساخت پروژه 
های دامداری از مهمترین دســتاوردهای این گروه برای استحصال یک میلیون لیتر شیر 

در سال 1398 بوده است.

مشــاركت در تأمیــن برخــی محصوالت پایــه غذایی با هــدف تقویــت امنیت غذایی، همراســتا بــا ماموریت 
هــای یــک نهــاد عمومی فعــال در حــوزه ســالمت )ســازمان تامیــن اجتماعــی( از دیربــاز، در سیاســت 
هــای كالن ایــن ســازمان جای داشــته اســت.  شــركت ســرمایه گــذاری غذایی تامیــن با هــدف مدیریت 
شــركت های وابســته و توســعه ایــن دســته از فعالیت ها در مجموعه شســتا، در ســال 82 تاســیس شــد. 
 امــا با گســترش موضــوع فعالیت ها و افزودن مدیریت برخی دیگر از شــركتهای تابعه شســتا با نام به شــركت 
ســرمایه گذاری صنایع عمومی تامین )ســهامی خاص( به فعالیت خود ادامه داد. درحــال حاضر هلدینگ صنایع 
عمومــی، با در اختیار داشــتن ســهام مدیریتی و غیر مدیریتی19 شــركت، یک پرتفوی متنــوع در اختیار دارد.

انــرژی هــای  بــازار خدمــات نیروگاهــی بویــژه نیــروگاه هــای جدیــد متکــی بــه 
شستاســت.  هــای  شــركت  ســبد  در  توســعه  بــه  رو  هــای  حــوزه  جملــه  از   ، نــو 
شــركت مدیریــت توســعه انــرژی تأمیــن )تدكــوا( یــک هلدینــگ تخصصی ســرمایه 
گــذاری در حــوزه نیرو )آب و برق( اســت كه در ســال .. تاســیس شــده اســت.  مأموریت 
اصلی این شــركت، ارایه خدمات مدیریت تخصصی با هدف بهره برداری از نیروگاه های واگذارشــده و جذب ســرمایه برای توســعه واحدهای كســب و كار جدید می باشــد.

هلدینگ  كشتیرانی تامین
حضور در عرصه خدمات حمل و نقل با تاكید بر حمل و نقل دریایی، از جمله راهبردهای شســتا در گذشــته بوده اســت كه در ســالهای اخیر 
بواســطه گشــایش در برخی شرایط اقتصادی و سیاســی و پیمان های منطقه ای، زمینه خلق ارزش زیادی در این بخش را فراهم ساخت. گروه 
كشتیرانی جمهوری اسالمی، با برخورداری از زنجیره ای كامل از فعالیت های مرتبط با حمل ونقل دریایی به عنوان بزرگترین ناوگان خاورمیانه ، 
عضوی از خاواده شستا بوده است كه همواره نقش مهمی در توسعه تجارت در ایران ایفا كرده است.  تا پیش از تحریم ها، ناوگان كشتیرانی جمهوری اسالمی ایران به هلدینگی 
بزرگ، خوشــنام و فعال در عرصه حمل و نقل دریایی و خدمات وابســته در این عرصه به فعالیت مشغول بوده اســت و هم اكنون عمده فعالیت های آن متاثر از تحریم هاست.
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بهینه سازی مدیریت پروژه ها و طرح ها
شستا، همواره یکی از بزرگترین كارفرماهای پروژه های صنعتی در كشور به شمار می رود. 
تعدد شركت های تابعه اعم از مدیریتی و غیر مدیریتی و نیاز مستمر به نوسازی و بازسازی 
و تجهیز شركتها و تاسیسات از یکسو و توسعه یا مشاركت در اجرای طرحهای تازه، به عنوان 
یک مجموعه اقتصادی پویا، از دیگر ســو ســبب شده است تا خانواده شستا همواره درگیر 
اجرا یا برنامه ریزی برای اجرای پروژه های متعددی باشد. در حوزه سامان بخشی به طرح 
های توســعه و پروژه های شستا اقدامات ذیل در سال مالی مورد گزارش انجام شده است:

-  تفکیک كلیه پروژه ها شــركت های تابعه شستا به سه دسته بندی ایجادی، توسعه ای، 
نوسازی و بهسازی . 

- احصای پروژه های شــركت های تابعه شستا به تعداد 219 پروژه جمعا به ارزش تقریبی 
بالغ بر 45/793 میلیارد تومان )به تفکیک 30 پروژه ایجادی، 136 پروژه نوسازی و بهسازی 

و 53 پروژه توسعه ای(
- پیگیــری و تهیه گزارش و تکمیل مســتندات پروژه ها از جملــه طرح توجیهی )FS( و 

مصوبات هیات مدیره در خصوص كلیه پروژه های شركتهای تابعه شستا . 
- نظارت و كنترل مســتمر بر پیشــرفت پروژه ها و تدوین و ابالغ دستورالعمل شناسایی، 
تصویــب و گزارش دهی پــروژه ها به كلیه هلدینگها و شــركتهای ســرمایه پذیر تایعه

تداوم عرضه اولیه شركت ها در بورس
حضور در بورس از جمله سیاستهای مهم شستا در چارچوب ارتقای شفافیت و افزایش كارآمدی 
است كه در سال 99 با قدرت ادامه خواهد یافت. به جز عرضه اولیه سهام شستا كه در خرداد 
روی داد. با پیوستن هلدینگ های صبا تامین و سیمان در فروردین سال 99، عرضه اولیه 10 
درصد از هلدینگ سیمان در تیرماه 99 بوقوع پیوسته است كه در عمل در پایان سال منتهی 
به خرداد 98 ، تعلق دارد. هلدینگ صنایع عمومی نیز در شمار واگذاری های آتی شستا تا 
پایان سال 99 قرار دارد. به این ترتیب تمام هلدینگهای شستا تا پایان سال 99، وارد بورس 
شده و شمار دیگری از این شركتها نیز در سال مالی پیش رو وارد بازار سرمایه خواهند شد.

ساماندهی شركت های زیان ده 
 بخش مهمی از فعالیتهای حوزه ســاماندهی شــركت ها بر كاهش میزان زیان شركت ها 
و همچنین كاهش تعداد شــركت های زیان دیده، متمركز بوده اســت. این مساله، یکی از 
اقدامات اساســی برای IPO و یا واگذاری شــركت در آینده است كه از طریق اقداماتی از 
جمله افزایش سرمایه، اصالح ساختار مالی، كنترل هزینه های بهبود فرآیند تولید، كاهش 
هزینــه های فروش و ... حاصل شــدند. عالوه بر آن تعداد كل شــركت هــای زیان ده در 
خانواده شســتا از 28 شــركت در سال 97 به 14 شركت در ســال 98 تقلیل یافته است. 

یکی از مهمترین دســتاوردهای این حوزه تبدیل زیان 568 میلیارد تومانی رایتل در پایان 
ســال مالی 97 به تراز مشــت 113 میلیارد تومانی در پایان ســال مالی 98 بوده اســت.

ارتقای شفافیت و توسعه نظارت سیستمی
راه اندازی سامانه های مدیریتی و اطالعاتی 

سیســتمی شــدن فرآیندهای دسترســی بــه اطالعات عــالوه بر بهبود نظــام تصمیم 
گیــری و تصمیم ســازی یکــی از مهمترین روش های نظــارت بر فرایندهــای متعدد 
و پیچیــده در ســازمان هــای كالن مقیــاس همچــون شســتا به شــمار مــی رود. 
در ســال 98 تالش وافری برای سیســتمی شدن تولید، دسترســی و كاربست اطالعات 
در الیه های مدیریتی و نظارتی شــده اســت. نتیجه چنین تالشــی، طراحی و اســتقرار 
سیســتم هایی بوده اســت كــه در تحقق عملکرد ســازمان نقش بســزایی داشــته اند

وبسایت شستا، راه هموار شفافیت 
وب سایت رسمی شستا به نشانی ssic . ir مهمترین بستر تعامل این سازمان با مخاطبان 
آن اســت. در طول ســال 98، تالش شد تا این تعامل از همیشه شفاف تر شده و اطالعات 
بیشتری به شیوه روان تری در اختیار مخاطبان آن قرار گیرد. طیف متنوعی از اطالعات مالی 
و مدیریتی شركت های تابعه در قالب دسته بندی زیر در این وبسایت موجود است. از جمله :

- صورت مالی سال 97 و 98 شركت های مدیریتی شستا 
-  گزارشهای هیات مدیره به مجمع هلدینگ ا برای سال مالی 98 

-  گزارش افزایش سرمایه شركت های گروه 
-  اعضای هیات مدیره شركت های گروه 

-  اساسنامه و چارت سازمانی شركت های گروه 
-  دستورالعمل و شیوه نامه واگذاری )فروش( امالک شستا

به این ترتیب ذینفعان مختلف شــركت ســرمایه گذاری تامین اجتماعــی، اعم از خانواده 
بزرگ شســتا، سهام داران، رســانه ها و نمایندگان افکار عمومی، سرمایه گذاران و تحلیل 
گر بازار می توانند به ســادگی از طریق این وبســایت به اطالعات جامعی در باره وضعیت 
كنونی شــركت ها، مدیران كلیدی آنها، عملکرد مالی هلدینگها و شــركتها، دسترســی 
داشــته باشند. شــفافیت در این زمینه ســبب می شــود تا هم زمینه های فسادپذیری 
كاهش پیدا كند و هم زمینه فشــار بر مدیران در انتصاب ها كمتر شــود. از آن سو زمینه 
های نقدپذیری توســط اصحاب فــن می تواند بــه بهبود عملکرد مدیران منجر شــود.
سامانه های سینا«سامانه یکپارچه نظارت و ارزیابی عملکرد«، سما »سامانه مدیریت اسناد«، 
سیما«ســامانه یکپارچه مدیران و انتصابات«، سامان«سامانه ثبت و خبط امالک«، دادرس 
»سامانه جامع امور حقوقی و قرارداد ها و سامانه پرسش تجاری )BI( شستا از این جمله اند.

عملکرد مدیریت :
مدیریــت  ســایه  در 
شایســته مهندس یاسر 
و  تدویــن  رضاخــواه 
اجــرای برنامه ای كالن 
مدیریتــی وی و البتــه 
كاردان  اعضای  حمایت 
مدیریت  و  مدیره  هیات 
وزارتخانه  و  ارشد شستا 
این مدیر موفق توانست 
بــا رشــد 78 درصدی 
درآمدهای عملیاتی شــركت رایتل را از زیان خارج كرده و با كســب 113 میلیارد تومان 
نویدبخش آن باشد كه با استمرار برنامه های وی چه در زمینه ایفای مسئولیت های اجتماعی 
منجمله ارائه اینترنت های رایگان برای خبرنگاران ، دانشجویان و دانش آموزان و چه در افزایش 

سطح خدمات و دسترسی ها اپراتور سوم كشور عزیزمان را به بهترین عملکرد متصور برساند.
دستاوردهای كلیدی

- ســوداوری شــركت برای اولین در سال 98 پس از 8 سال از آغاز فعالیت شركت رایتل 
- كسب ركورد درآمد عملیاتی ماهانه حدود 85 میلیارد تومانی در اسفند 98 برای اولین بار

در آغاز رایتل
ایرانســل  و  اول  همــراه  بــا   Roaming و   Ran Sharing قــرارداد  اصــالح   -
- انجــام تهاتــر بدهی بابت ســهم درآمــدی و حق اســتفاده از فركانس با ســازمان 
تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی و بخشــودگی 200 میلیارد تومانــی جرایم 
ســودآوری و  درآمــد  افزایــش  منظــور  بــه   BTS ســایت   430 جابجایــی   -

- افزایش ترافیک شبکه از 450 به 920 ترابایت در روز
- افزایش سرمایه شركت خدمات ارتباطی رایتل از مبلغ 10000 میلیارد تومان به 4/500 

میلیارد تومان و خروج از شمول ماده 141 قانون تجارت 
- انعقــاد قــرارداد دایمــی كردن الیســنس های شــبکه و تهاتر آن طــی تفاهم نامه 
ســه جانبــه رایتل، شســتا و ســازمان تأمیــن اجتماعی بــه مبلغ 12 میلیــون یورو

در ســالهای اخیر، بازار خدمات مخابراتی در ایران ، رشــد حیرت انگیزی را پشــت ســر نهاده اســت. شــركت 
ســرمایه گــذاری تأمیــن اجتماعی، با هــدف ورود به این بازار، در ســال 86 شــركت خدمــات ارتباطی رایتل 
را تاســیس كرد و در ســال 89 موفق به اخذ پروانه اپراتور ســوم تلفن همراه كشــور از ســازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی با انحصار دو ســاله جهت ارایه خدمات نســل ســوم موبایل، عالوه بر خدمات نســل دوم شد. 
بــه دلیــل مجموعــه ای از مســایل و عوامــل، شــریک خارجــی رایتــل نتوانســت به همــکاری بــا اپراتور 
ســوم ادامــه دهــد و در نتیجــه اســتفاده از مزیــت انحصاری بــرای راه انــدازی خدمات نســل ســوم ، در 
موعــد مقــرر به بهــره بــرداری نرســید و اپراتــور ســوم را از آغــاز با زبــان قابــل توجهی همراه ســاخت. 
در طول سال 98، برای نخستین بار، تراز رایتل مثبت و از یک شركت زیان ده به یک شركت سودآور تبدیل شده است. 
را گســترش دهــد. ارتباطــی  و  اطالعاتــی  هــای  فنــاوری  بــزرگ خدمــات  بــازار  در  توانــد حضــور خانــواده شســتا  مــی  بعــد،  در ســالهای  رونــد  ایــن 
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مهندس حســن افشارپور مدیر خوشــفکر و توانمند صنعت كشورمان كه هرساله با یک سود 
قابل توجه و ارزآوری فراوان نســبت به ســال گذشته  فعالیت شــركت تحت امرش كام و دل 
ســهامدار و ذینفع را شاد و شیرین میســازد با بیان اینکه این افزایش سرمایه از محل تجدید 
ارزیابی ضامن افزایش اعتبار مندی و وجهه شركت در بین شركتهای هم گروه خواهد شد اضافه 
نمود همانطوری كه در مجمع ســاالنه به سمع و نظر سهامداران و ذینفعان رسید؛ »شسینا« 
با ســرمایه اندک 30 میلیارد ریالی،  بیش از 280 میلیارد ریال ســود انباشته دارد؛ و به همین 
جهت در سال 99 برنامه افزایش سرمایه 300 درصدی از محل سود انباشته را عملیاتی كردیم
مجمــع عمومی فوق العاده صاحبان ســهام شــركت صنایع شــیمیایی ســینا )ســهامی 
عــام( مــورخ 1399/07/21 در محــل مجموعه فرهنگي ورزشــي تالش تشــکیل گردید.
در این مجمع كه با حضور 85/62 درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، 
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست مجمع 
برعهده آقای هادي پورحامدي تکمه داش بود كه جنابان محمدباقر برازجاني و  علیرضا كاظمي 
كلجاهي درمقام نظار اول و دوم و آقای  حســن افشارپور  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 اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان با طنین صلوات 
خود ضمن تصویب افزایش ســرمایه شركت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.

مهندس افشارپور مدیرعامل مدبر »شسینا« با اعالم اینکه در سایه این افزایش سرمایه مناسب و 
الزم  ،  توجه جدی به امر اصالح ســاختار مالی و  اجرای طرح های توســعه و فزونی فروش در 
بازارهای داخلی و خارجی را در سال مالی 99 به جد پیگیر خواهیم بود تصریح كرد با تمهیدات 
اندیشیده شده در سایه سیاسیتهای اجرایی امیدواریم بتوانیم در كاهش بهای تمام شده و  هزینه 

های عمومی اداری و فروش كه اثر قابل توجهی بر بهبود حاشیه 
سود عملیاتی شركت میگذارد نیز مانند سال گذشته موفق و 
شایسته عمل نماییم. اجازت میخواهیم از عنایت خاصه مهندس 
افشارپور به اصحاب قلم و البته لطف و حمایت جناب اشکوری 
این مدیر برجسته و حامی همیشگی ارباب جراید و خبرنگاران 
كه با تواضع و یاری مثال زدنی كمکی هستند برای درج اخبار 
و گزارش های شــركت ، تقدیر و تشکری صمیمی و خالصانه 
داشته باشــیم. خدایتان توان و قدرت فزونتر به شما بخشد.
گــزارش بازرس قانونــي درباره گــزارش توجیهی 
هیات مدیره درخصوص افزایش ســرمایه به مجمع 
عمومي فوق العاده صاحبان ســهام شــركت صنایع 
شیمیایی سینا )ســهامي عام( در اجراي مفاد تبصره 
2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347

1- گــزارش توجیهی مورخ هیات مدیره شــركت صنایع شــیمیایی ســینا )ســهامي عام( 
درخصوص افزایش ســرمایه آن شركت از مبلغ 30/712/5 میلیون  ریال به مبلغ 153/562/5 
میلیون ریال مشــتمل بر اطالعات مالی فرضی كه پیوســت می باشــد، طبق استانداردهای 
حسابرســی »رســیدگی  به اطالعات مالی آتی« مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. 
مســئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شــركت است.
2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصالحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه 
شركت از محل سود انباشته و از طریق صدور سهام جدید تهیه شده است. این گزارش توجیهی بر 
اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده 
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 جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد. 
3- بــا توجه به اینکه در گزارش افزایش ســرمایه حاوی پیش بینی صورتهای ســود و زیان 
و جریانهــای نقدی دوره هــای آتی در صورت انجــام افزایش ســرمایه، ارزش فعلی خالص 
جریانهــای نقدی آتی مبلغ 23/064 میلیــون ریال، نرخ بازده داخلی به میــزان 28درصد و 
دوره برگشــت به مدت دو ســال و 5 ماه می باشــد كه بهمراه ســایر اطالعات مورد نیاز طرح 
توجیهی در گزارش پیوســت انعکاس یافته اســت. محاســبات مذكور بر مبنای پیش فرض 
هایی كه توســط هیات مدیره تایید شــده اســت انعکاس دارد معهذا الزم است عنوان شود 
كه اگر پیش فرض ها مذكور تغییر كند نتایج عملیات ممکن اســت به شــدت متفاوت باشد.

4- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است 
كه متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي تهیه گزارش توجیهي فراهم نمي كند. به 
عالوه، به نظر این موسسه ، با توجه به آثار موارد مندرج در بند 3 فوق، گزارش توجیهی یاد شده 
براســاس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

5- حتــي اگر رویدادهاي پیش بیني شــده طبــق مفروضات ذهني توصیف شــده در باال 
رخ دهــد، نتایج واقعي احتماال متفــاوت با پیش بیني ها خواهد بود. زیــرا رویدادهاي پیش 
بیني شــده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت 
باشــد. بدیهی اســت در صورت تصویب افزایش ســرمایه توســط مجمع عمومی فوق العاده 
صاحبان ســهام الزم اســت كلیه مفاد مواد منــدرج در اصالحیه قانون تجــارت درخصوص 
افزایش ســرمایه و به ویژه رعایت تســاوی حقوق صاحبان ســهام مورد عنایــت قرار گیرد.

نتایج حاصل از آخرین 
افزایش سرمایه 

افزایش سرمایه قبلی شركت از مبلغ 23/625 میلیون ریال به مبلغ 30/712/5 میلیون ریال و 
از محل سود انباشته بوده كه به منظور اصالح ساختار مالی صورت گرفته است. نتایج حاصل 
از افزایش ســرمایه مزبــور كه طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1393/9/24 
تصویب شــده و در تاریخ 1393/11/21 نزد مرجع ثبت شــركت ها به ثبت رســیده اســت.

هدف از انجام افزایش سرمایه
افزایش ســرمایه از محل سود انباشته به منظور اصالح ســاختار مالی و كاهش ریسک مالی 
صورت وضعیت مالی شركت با هدف بهبود نسبت های مالی در سال های مالی آتی و كاهش 
ریســک كالی خود در نظر دارد نسبت به اصالح ساختار از طریق افزایش سرمایه اقدام نماید.

تشریح جزییات طرح
جزییــات طــرح موضــوع افزایــش ســرمایه پیشــنهادی بــه شــرح زیر می باشــد:
شركت صنایع شیمیایی سینا )سهامی عام( به عنوان یکی از شركت های فعال در صنعت 
پایین دستی و یکی از شركت های حاضر در بورس تهران، همواره به تداوم فعالیت، توسعه و 
بهبود تولید اهمیت داده است. این مهم در سوابق شركت و به طور اخص در مراحل پیشین 
افزایش سرمایه به خوبی قابل مالحظه می باشد. طی افزایش سرمایه حاضر نیز شركت در 
نظر دارد با بهبود و اصالح ســاختار مالی خود از محل انجام افزایش ســرمایه، اقدام نماید.
اگر چه افزایش ســرمایه به منظور اصالح ساختار مالی صورت می پذیر لیکن هدف اصلی 
جلوگیری از خروج وجه نقد و عدم نیاز به منابع مالی از جمله تسهیالت مالی، جهت گسترش 
و بهسازی خطوط تولیدی شركت و راه اندازی طرح های مورد نیاز، به شرح ذیل می باشد:

تولیدكننده صنایع شیمیایی سینا یکی از سه تولید كننده برتر محصول فرمالین و همچنین 
به عنوان تنهــا تولیدكننده و فعال دو محصول هگزامین و 
پارافرمالدئید در كشــور می باشــد، در این خصوص جهت 
گسترش و توسعه، شــركت درصدد بررسی و تدوین طرح 
هایی جهت پروژه های كوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت 
در سال های آتی در بخش های زیر ساخت و فرآیند تولید 
خواهد بود كه یکی از اصلی ترین استراتژی توسعه شركت 
می باشد. پروژه كوتاه مدت شامل نوسازی و تامین قطعات 
مــورد نیاز واحدهای فرمالیــن، پارافرمالدئید و هگزامین و 
پروژه میان مدت و بلندمدت شــامل پیاده سازی و اجرای 
طرح نوســازی واحدهای فرمالین با رویکرد كاهش ضریب 
مصرف متانول، نوسازی و بهینه سازی سیستم های كنترل 
واحدهای فرمالین و هگزامین، تجمیع واحدهای پارافرمالدئید 
كارخانــه و طــرح بهینه ســازی خطــوط پارافرمالدئید. 
قابل ذكر اســت كلیه موارد پروژه های میان مدت و بلندمدت در فاز مطالعاتی می باشــد.

-بدیهی اســت بهبود شــرایط نقدینگی و اجرای برنامه های تولیدی جدید توسط شركت 
بــا بهره گیری از منابع داخلی بر هر منبع دیگر تامین مالی ارجحیت دارد. شــركت به دو 
دلیل عمده قصد اســتفاده گســترده از منابع بدهی را برای اجــرای برنامه های آتی خود 
ندارد. اول اینکه با توجه به وضعیت فعلی بازار پولی كشور و نرخ های تامین مالی از طریق 
شبکه بانکی، شركت هیچ صرفه ای در استفاده از خطوط اعتباری و دریافت تسهیالت در 
این حجم را برای خود متصور نمی باشــد. از ســوی دیگر با فرض اینکه شركت كل مبالغ 
مورد نیاز جهت اجرای اقدامات اتی را از منابع بدهی تامین كند، این شــیوه تامین مالی با 
اثرگذاری منفی بر روی نسبت های جاری و آنی و باال بردن اهرم مالی، می تواند مخاطراتی 
را برای فعالیت شــركت ایجاد كند. همچنین اســتفاده از تسهیالت به عنوان منبع اصلی 
تامین مالی با ایجاد یک جریان خروج نقدینگی)فارغ از ایجاد سپر مالیاتی، با دید تحلیلی(، 
حاشــیه سود شركت را نیز كاهش می دهد. در شركت های تولیدی نقدینگی را می توان 
به عنوان شــریان حیاتی فعالیت شــركت برشــمرد كه این خود نیاز به داشتن استراتژی 
صحیــح و با ثبات را در این زمینه طلب می كند. لیکن در این طرح افزایش ســرمایه در 
هر دو فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه شركت از سایر منابع مالی از جمله كاهش 
دوره وصول مطالبات در اولویت قرار داده شــده كه نه تنها نیاز شــركت به تسهیالت مالی 
را كاهش خواهد داد، بلکه موجب افزایش در ســرمایه گذاری های بلندمدت خواهد شــد.
در این ارتباط و درخصوص آینده صنعت، امیدواری زیادی وجود دارد كه با توجه به وجود 
بازارهای فعال و قابل دسترس و نیاز به محصوالت شركت و همچنین توجه ویژه به امر صادرات و 
برخورداری از مزیت های آن تدوین استراتژی ها و برنامه هایی خاص مطابق با شرایط رقابتی 
و نیز تحلیل به موقع موانع، ضمن عبور از مشکالت و ریسک ها، شاهد افزایش سریع و گسترده 
سودآوری شركت و به تبع آن توسعه و رشد و تداوم فعالیت شركت در آینده خواهیم بود.

برنامه های شركت درصورت عملی نشدن افزایش سرمایه
بــا عنایت به اینکه افزایش ســرمایه مذكور در جهت اصالح ســاختار مالی می باشــد در 
نتیجــه اثرات آن در جهــت خروج نقدینگی حائز اهمیت می باشــد. لذا در صورت عملی 
نشدن افزایش ســرمایه، این شركت جهت تامین ســرمایه در گردش مورد نیاز و جبران 
كســری نقدینگــی، اقدام به تامیــن منابع مالی از منابــع قابل دســترس خواهد نمود.

خیز بلند مدیریت آگاه برای ارتقاء سودآفرینی و ارزش آوری بیشتر
افزایش سرمایه 300 درصدی  صنایع شیمیایی سینا »شسینا« مصوب مجمع گرفت
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شــركت ملی مــس ایــران بهترین شــش ماهه عمر خــود را بــا تولید 140 
هــزار تن كاتد مس ســپری كــرد در ادامه گفــت این میزان تولیــد 8 درصد 
باالتر از رقم ابالغی اســت.بی نظیرترین شــش ماهه عمر »فملــی« رقم خورد

دكتر »اردشــیر ســعدمحمدی« با بیان این كه در جهت تحقــق منویات مقام 
معظــم رهبری حفظه اهلل، غیورمردان شــركت ملی صنایع مــس ایران در نیمه 
اول و شــهریور ســال جاری ركوردهــای بینظیری در عرصه جهــاد صنعتی از 
خود به جای گذاشــتند، گفت: تولید 140.000 تن كاتد در شش ماهه اول سال 
99 بینظیرترین ركورد تولید شــش ماهه عمر شــركت مس است كه در مقابل 
رقــم 130.015 تن برنامه ابالغی بیش از 8 درصد باالتر محقق شــده اســت.

 مدیرعامل شركت مس همچنین ادامه داد: ركورد تولید آند از كارخانجات ذوب 
مس سرچشــمه و مس خاتون آباد در نیمه اول ســال 99 برابر با 179.535 تن 
باالترین تولید آند عمر شــركت در مقایســه با شــش ماهه  های سالیان گذشته 
و در مقایســه با برنامه 159،681 تنی بیش از 12 درصد رشــد داشــته است.
ســعدمحمدی با بیان اینکه در معدن مس سرچشــمه اســتخراج شــش ماهه 
اول ســال 99 بــه میــزان 42 میلیون تن در مقایســه با برنامــه 38 میلیون و 
400 هزار تنی 9  درصد افزایش داشــته اســت اظهار داشــت: در شهریور 99 
كل اســتخراج از این معدن 7 میلیون و 135 هزار تنی بوده كه در مقایســه با 
برنامــه 6 میلیون و 600 هــزار تنی افزایش 8 درصدی را  ثبت كرده اســت. از 
این رقم در بخش همکاران شــركت مس سرچشــمه رقم بی نظیر 2 میلیون و 
746 هزار و 722 تن برداشــت صورت گرفته اســت كه ركورد عمر معدن مس 
سرچشمه در بخش همکاران شركتی مجزا از بخش پیمانکاری محقق شده است.

وی اضافــه كــرد: كل اســتخراج از معادن شــركت مــس در نیمه اول ســال 
99 بیــش از 87 میلیــون و 100 هــزار تــن بوده كه در مقایســه بــا برنامه 
84 میلیــون تنــی بیــش از 4 درصــد باالتــر از برنامه محقق شــده اســت.

ســعدمحمدی با اشاره به اینکه برداشت سنگ سولفور از كل معادن شركت مس 
در نیمه اول ســال رشــد 2 درصدی داشته اســت گفت: طی این بازه زمانی به 
میزان 26 میلیون و 600 هزار تن ســولفور برداشــت شــده است كه در مقابل 
برنامه 26 میلیون و 135 هزار تنی بیش از 2 درصد باالتر از برنامه بوده اســت.

وی بــا بیان اینکه همچنین كنســانتره مس كل شــركت در نیمه اول ســال 
99 رقــم 599 هــزار و 626 تن بوده كــه در مقابل برنامه ابالغــی 577 هزار و 
575 تنــی بیــش از 4 درصــد افزایش نشــان می دهــد  گفت: در شــهریور 
مــاه 99 تولیــد كنســانتره كل شــركت 106 هــزار و 617 تن بــوده كه در 
مقابــل برنامــه  100 هــزار و 842 تنی با 6 درصد باالتر محقق شــده اســت.

مدیرعامل شــركت مس افزود: در مجتمع مس سرچشمه ركورد تولید كنسانتره 
شش ماهه اول شکسته شد و به رقم 352 هزار و 515 تن رسید و در مجتمع مس 
سونگون و مزرعه ركورد بی نظیر تولید كنسانتره ماهانه 31 هزار و 925 محقق شد 
كه در مقابل برنامه 27 هزار و 377 تنی بیش از 16.6 درصد باالتر از برنامه بوده است.
ســعدمحمدی با تاكید بر اینکه در شــهریور ماه ركورد بــی بدیلی در مجتمع 
مس ســونگون از ابتــدای راه اندازی تــا كنون در حوزه تولید كنســانتره مس 
ثبت شــده اســت گفت:  در تولید مس محتوای معدنی كل شــركت مس كه 
شــاخص عملکردی شركت های معدنی اســت با 145 هزار و 800 تن در مقابل 
143 هــزار و 200 تــن برنامه با بیش از 2 درصد افزایش محقق شــده اســت.
سعدمحمدی در ادامه با بیان این كه كل فروش شركت ملی صنایع مس ایران تا پایان 
شهریورماه سال جاری به عدد 16 هزار و 195 میلیارد تومان رسیده است، گفت: این 
میزان فروش، رشد 61.5 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد.

مدیرعامل شركت مس با بیان این كه ثبت ركوردهای قابل توجه در فروش شركت 
مس مدیون تالش تمامی پرســنل این شركت اســت، گفت: فروش شش ماهه 
شــركت ملی صنایع مس ایران در سال گذشــته برابر با 10 هزار و 27 میلیارد 
تومان بوده اســت و رشــد بیش از 61 درصدی فروش در مدت زمان مشابه در 
ســال جاری ركورد جدیدی در تاریخ فروش شــركت مس محسوب میشود كه 
به خاطر این ركورد به تمامی همکاران خدومم در شــركت مس تبریک میگویم.
دكتر ســعدمحمدی همچنین با اشــاره به میزان فروش دوره یک ماهه منتهی 
بــه 31 شــهریورماه 1399 نیــز گفــت: در بــازه زمانی یک ماهه شــهریورماه 
میــزان فروش شــركت ملی صنایع مس ایــران 4 هــزار و 286 میلیارد تومان 
بوده اســت كه نســبت بــه مردادماه رشــد 47.5 درصدی داشــته اســت و 
ركــورد جدیدی در تاریخ فروش ماهانه شــركت مس نیز محســوب میشــود.

دکتر سعدمحمدی  فخر مدیریت کشور
بی نظیرترین شش ماهه عمر »فملی« رقم خورد

از یك روابط عمومی پویا و فرهیخته با مدیریتی دانشــمند ، هرروزه بر صدر رویدادهای صنعتی و اقتصادی در رســانه های بازار سرمایه خبری خوش كه رنگی از واقعیت و 
تجلی واقعی از جهش تولید می باشــد به ســمع و نظر هر ســهامدار و ذینفع و قاطبه مردم می رسد كه بله ، در سختترین شــرایط كاری و تحریم و تهدیدهای جهانی 
، ســرداران و سربازان جنگ اقتصادی با تالشی ســتودنی ره به سوی تعالی و موفقیت گشوده و می گشایند. بر ناخدای قابل كشتی »فملی« و بر  این روابط عمومی كاردان 
و مدیریت كاربلد و البته جمله كاركنان و كارشناســان و مدیران جهادگر شــركت ملی مس ایران درود ، درود ، درود و درود.  خدا قوت بر شــما كه در این روزهای سخت و 
دشــوار با این تالش های گرانقدرتان اخبار شیرین و سرشار از امید را عینیت بخشیده و با مخابره این عملکردتان كام و دل ایران و ایرانی را شاد می سازید ، دست مریزاد.
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دكتر عیســی حســین پناه مدیر عامل موفق مجموعه كه از مدیران با تجربه و 
متخصص بازار ســرمایه كشــورمان می باشــد در گزارش خود با اشاره به اینکه 
رســیدن به جایگاه برترین شركت سرمایه گذاری در صنعت آب و برق در بخش 
خصوصی ، یعنی چشــم انداز ما در ســایه تحقق انتظارات سهامداران و تدوین 
برنامه های مدون و اجرایی كردن آن صورت میپذیرد تصریح نمود در سال سخت 
اقتصادی گذشته »ونیرو« در صورت مالی ارائه شده خود درآمد های عملیاتی را 
مبلغ 5.390.005 میلیون ریال حاصل كرده كه بیشترین سهم در كسب درآمد 
را از بخش فروش خالص و ارائه خدمات بدست آورده  و درآمد شركت در مقایسه 
با ســال گذشــته نیز به میزان شایســته ای در تلفیق افزایش پیدا كرده است.

مدیرعامل كاربلد و رزومه دار صنعت كشــورمان كــه در كنار مدیرانی آبدیده و 
كاردان همچون جنابان احسان تابش- مجتبی صمیمی- حسین پورزرندی -سعید 
قربانی در هیات مدیره و مدیرانی متخصص و متعد در بدنه اجرایی در سال سخت 
اقتصادی سخت پیشین  توانسته با ثبت آمار و تراز عملکردی درخور  نشان دهد 
كه حتی در بدترین شــرایط تحمیلی نیز میتوان شــركت های سرمایه گذاری 
علی الخصوص  آنهایی كه در بخش انرژی و نیرو در حال فعالیت هستند را بطوری 
حفظ كرد كه هم چراغ آنها روشــن بماند و هم چرخ صنعت از صدقه ســر آنان 
بچرخد در گزارش خود تبیین نمود كه در كنار افزایش بیش از چند برابری قیمت 
هر سهم شركت  ،سرمایه گذاری نیرو در صورت وضعیت مالی تلفیقی خود میزان 

سود انباشته خود را در این صورت مالی مبلغ 410.193 
میلیون ریال به ثبت رساندیم و همچنین میزان سرمایه 
در صورت وضعیــت مالی در این دوره مبلغ 9.350.000 
میلیون ریال بوده كه به میزان 34 درصد افزایش داشــته 
و در ادامــه میزان جمع دارایی ها در ســال 98 به مبلغ 
12.036.049 میلیون ریال رسید كه در مقایسه با پایان 
دوره ســال گذشته 12 درصد رشد به دنبال داشته است.

شایان ذكر است این شركت هم اكنون از طریق هلدینگ 
توســعه مدیریت نیروگاهی ایرســا مدیریت حدود 850 
مگاوات ساعت ظرفیت نیروگاهی در دو نیروگاه تابان یزد 
به ظرفیت 500 مگاوات و نیروگاه خوی به ظرفیت 350 
مــگاوات را بر عهده دارد و همچنین مالک دو نیروگاه در 

حال ساخت 546 مگاواتی آریان زنجان متعلق به شركت انرژی شمال و جنوب و 
50 مگاواتی بادی تاكستان متعلق به شركت توربین بادی آبان می باشد. عالوه بر 
آن سرمایه گذاری نیرو مالک شركت های صادرات نیرو خلیج فارس كیش فعال 
در زمینه فعالیت های بازرگانی و ساتراپ گستر نیرو در زمینه امالک ومستغالت 
می باشد كه این نیز خود در صورتهای مال گواه آن هست كه ماحصل كاركرد مجموعه 
باعث شــده درآمدهای عملیاتی تلفیقی شركت 17 درصد افزایش یافته است .

همچنین ســرمایه گذاری های این شــركت عمدتا در بخش غیربورسی صورت 
گرفته و 100 درصد از ســهام شركت توسعه نیروگاهی ایرسا، 100 درصد سهام 
صــادرات نیرو خلیج فارس كیــش و 7.5 درصد از ســهام خدمات صنایع برق 
ایران صانیر از جمله ســرمایه گذاری های اصلی این شــركت محسوب می شود. 
به طور كلی، این شــركت 8728 میلیارد ریال در شركت های غیربورسی و 308 
میلیارد ریال در شــركت های بورسی ســرمایه گذاری كرده كه بیشترین سهم 
مربوط به شــركت های حاضر در صنعت عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم اســت.
ختم كالم آنکه بقول مدیر مدبر مجموعه جناب دكتر حسین پناه ، پتانسیل این 
شركت برای سرمایه گذاری بسیار مطلوب و مناسب بوده و مسلما پس از افزایش 
سرمایه این ارزندگی و فرصت بیش از پیش خودنمایی كرده چرا كه شركت برنامه 
عرضه برخی زیرمجموعه ها را در بازار سرمایه دارد؛ در همین راستا نیروگاه سیکل 
تركیبی زنجان هم بعد از راه اندازی حتما در بازار ســرمایه، عرضه خواهد شــد.

مجمع عمومی عادی ســالیانه شركت ســرمایه گذاری نیرو )سهامی عام( مورخ 
1399/05/30 در محل مركز همایشها و ساختمان مدیریت صنعتي  تشکیل گردید. 
در ایــن مجمــع كه با حضــور 68/33 درصد ســهامداران حقیقــی و حقوقی 
، اعضــاء هیات مدیــره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس 
و بــازرس قانونــی برگزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقــای محمدرضا 
امینــي بود، كه خانم  شــهره یــادگاري و اقای علي ویســي  در مقام نظار اول 
و دوم و آقــای مهــران بهمنــي به عنــوان دبیر مجمــع انتخــاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گــزارش هیات مدیره بــه مجمع مربوط به اهــم فعالیتهای 

صــورت پذیرفتــه در طی ســال مالــی منتهــی بــه 1398/12/29 و پس از 
اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات 
خــود ضمن  تصویــب صورتهــای مالــی و تنفیــذ معامالت مشــمول ماده 
129 با تقســیم ســود 35 ریال به ازای هر ســهم بــه كار خود پایــان دادند.

مدیرعامل »ونیرو« در رابطه با پتانسیل های این سهم پیشتر در مصاحبه ای هم 
گوشزد كرده بود كه  تمامی اخبار و آمار و اطالعات مربوط به عملکرد شركت به 
صورت رسمی منتشر شده و قابل بررسی است. ولی به سهامداران توصیه می شود در 
بررسی های خود، توجه بیشتری به پروژه احداث نیروگاه سیکل تركیبی زنجان با 
ظرفیت 500 مگاوات داشته باشند. این پروژه كه 100 درصد آن در مالکیت شركت 
ســرمایه گذاری نیرو است، در نیمه دوم سال آینده وارد مدار تولید خواهد شد.

پیام هیات مدیره
هیــات مدیره و مدیریت شــركت اعتقاد دارد كه امانت دار ســهامداران محترم 
بــوده و برای حفظ و ارتقای این امانت، وظیفه خــود می داند كه از انجام هیچ 
تالش و كوششــی دریغ نورزد. شــکرگزاریم كه بار دیگر در ســایه الطاف الهی 
توفیــق خدمتگــزاری را به ما عطا فرموده تا تمام توان خــود را صرف این مهم 
كه همانا توســعه صنعت و اقتصاد ایران عزیزمان می باشــد بــه كار ببندیم. در 
سالی كه پشت سر گذاشــتیم با وجود مشکالت ناشی از تحریم های ظالمانه و 
محدودیــت های حاصل از این رخداد به فضــل الهی و با اتکا به منابع و توانایی 
هــای داخلی به نتایج مطلوبی در عملکرد مالی شــركت 
دســت یافتیم. هیــات مدیره و مدیریت شــركت ایمان 
دارد تمامــی افتخارات و موفقیت های حاصل شــده در 
ســایه حمایت های بی دریغ و با پشــتوانه ســهامداران 
محترم به دســت آمده است كه بی شــک استمرار این 
تعامل ســازنده چــراغ راه آینــده شــركت خواهد بود.
در پایان شــایان ذكر اســت مدیریت شركت در راستای 
رســالت و وظایف خود در هر زمان با افتخار پاســخگوی 
سهامداران محترم بوده و مقدم ایشان را گرامی می دارد. 

اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی
با توجه به آنکه، ورود به بخش انرژی باالخص نیروی برق از 
جمله برنامه های پیش روی شركت می باشد اهم اقدامات 
صورت گرفته در این خصوص در سال مالی مورد گزارش به شرح جدول زیر می باشد:

-  انجــام افزایش ســرمایه از 7/000 میلیــارد ریال بــه 9/350 میلیارد  ریال 
-  احذ مجوز افزایش سرمایه از مبلغ 9/350 میلیارد ریال به 10/500 میلیارد ریال
-  اســتفاده مطلوب از فرصت های پیش آمده در بازار ســرمایه و افزایش حجم 

پرتفوی بورسی عمدتاٌ از محل سودآوری پرتفوی
نظام راهبری شركت

رویه های كارآمد راهبری شــركت برای عملکرد صحیح فعالیت اصلی شــركت 
و عملکــرد صحیــح در بازار ســرمایه الزم اســت. راهبری ضعیــف می تواند 
موجب ســلب اعتماد ســهامداران و ســرمایه گــذاران بالقوه گــردد و میتوان 
بــه نوبه خود ســبب عدم امکان و توانایی شــركت در جــذب منابع مالی الزم 
بــرای تأمیــن آن در آینده گردد. در واقع شــركت ضمن مســئولیت در قبال 
ســهامداران فعلی خود در قبال ســرمایه گــذاران بالقوه نیز مســئولیت دارد.

هیات مدیره شركت در سال مالی منتهی به 1398/12/29 با برگزاری 25 جلسه 
تالش كرده اســت با ایجاد حاكمیت كارآمد در امور شــركت و نیز شــركتهای 
تابعه در راســتای منافع ســهامداران و تعــادل در منافع گــروه های مختلف 
از جمله كاركنان، ســرمایه گــذاران بالقوه و جامعه گام بردارد. در این راســتا 
جهت ایفای وظایف كارآمد از كمیته حسابرســی نیز بهره مند گردیده اســت.
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» ونیرو«  و افزایش درآمد و دارایی ها
دکتر عیسی حسین پناه با مدیریتی آگاه در سال سخت اقتصادی 
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بیمه حافظ ؛ حافظ منافع شماست
نقش خرد جمعی و تخصص در اعتالی جایگاه برند یک مجموعه

با سیاست گذاری و حمایت دكتر محمود دودانگه در 
مقام ریاست هیات مدیره كه از مطلعین و بزرگان بازار 
سرمایه بوده و بخوبی با فراز و فرودهای  بازار سرمایه 
و تهدیدها و فرصت های صنعت بیمه آشنایی دارد و 
صد البته تدوین و اجرای برنامه های مدون مدیریتی 
توسط مهندس جالل سلطانی كه از نخبگان اقتصادی 
خوشفکر و با دیسپلین خاص كشورمان می باشد بیمه 
حافظ توانست در سال مالی مورد گزارش مسیر رو به 
تعالی و پیشرفت خود را بر روی ریل موفقیت قرار داده 
و نوید بخش آن گردد كه برای سهامداران و ذینفعان 
خود با اســتمرار و اجرایی كردن برنامه ها و سیاست 
هایش نقشی درخشان و ماندگار در دوران تحول این 
بیمه ایفا سازد كه خدایشان در این مهم قوت و قدرت 
فزون تر بدانها ببخشد . شایان ذكر است به گواه آمار 
و تراز عملکردی ، بیمه حافظ در هجدهمین سالگرد 
تاســیس خودبا تکیه بر نیروهای جــوان، پرانگیزه ، 
توانمنــد و نیروهای باتجربــه و كارآمد و همچنین  
پرســنل و شبکه فروش مســتعد با یک روند بهبود 
عملکردی و استمرار روند صعودی فعالیت های خود 
در طول سال 1398، و در نیمه  اول سال 1399 نیز 
با  اعمال تغییرات راهبردی در فرآیند راهبری توانسته  
ضمن فروش و فعالیت هوشمند در امر بیمه گری، با 
آموزش مســتمر و رعایت اصول حرفه ای بیمه گری 
بتواند نسبت به تسریع ارائه خدمات و جلب رضایت 
مشتریان اقدام نماید و با در نظر داشتن سیاستگذاری 
بــرای اخذ موافقــت و مجوزهای الزم جهت بســط 
فعالیت خود در سرزمین مادری كه نیاز مبرم مجموعه 
می باشــد در گســترش و افزایش جــذب حق بیمه 
نقشــی پررنگ به گفته مهندس سلطانی ایفا نماید.

مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه شــركت بیمه 
در   1399/07/07 مــورخ  )ســهامی عام(  حافــظ 
محــل دفتــر مركــزی شــركت تشــکیل گردید. 
در این مجمع كه با حضور 27/3 درصد ســهامداران 
حقیقــی و حقوقــی ، اعضاء هیات مدیــره، نماینده 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس 
قانونــی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای  
محمود دودانگــه بود، كه جنابــان  هنگامه مافي و 
مبینا عبــدي در مقام نظــار اول و دوم و آقای علي 
عزتــي به عنــوان دبیر مجمــع انتخــاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال مالی 
منتهی به 1398/12/29 و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 

صلــوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامالت مشمول ماده 129 به كار خود پایان دادند.

الزم بــه یادآوری اســت مجمــع این شــركت به 
منظــور رعایــت دقیق پروتــکل های بهداشــتی 
بصــورت برخط )آنالیــن( نیز قابل دسترســی بود.

بنا به گزارش جامع و كامل  مهندس جالل سلطانی 
مدیر عمل توانمند مجموعه كه پیشتر از این در سمت 
های مدیر برنامه ریزی و مشــاور مدیرعامل شركت 
بیمه حافظ ،مشاور مدیرعامل و مدیر فناوری اطالعات 
در شركت های بیمه آسیا، بیمه ملت و بیمه خاورمیانه 
،مدیر عامل و نایب رئیس هیات عامل شركت پژوهش 
و نوآوری صنایع آموزشــی مشــغول بــه خدمت و 
مدیریت بــوده و طی مدارج عالی آكادمیک منجمله 
كارشناسي ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه علوم و 
تحقیقات و مهندســی كامپیوتر از دانشگاه  صنعتی 

شریف با بهترین نمرات در سوابق تحصیلی درخشان 
خود در سال مالی مورد گزارش بیمه حافظ توانست با 
انطباق عملکرد شركت در فرآیند بیمه گری با الزامات 
و آئین نامه های بیمه مركزی جمهوری اسالمی ایران 
و رفع عدم تطابق های مرتبط با این مهم و همچنین 
بازاریابی و عقد قرارداد با بیمه گذاران عمده،توســعه 
فعالیت های شــركت در پایانه ها و مبادی مرزی ،به 
روز رسانی پرونده های خسارتی و تسویه كامل پرونده 
های مرتبط با خســارت های قابل پرداخت،كشف و 
ممانعت از پرداخت خسارت های تقلبی و ساختگی 
از قبیل پرونده خسارت لنج بالغ بر 18 میلیارد ریال 
،تسهیل و تسریع فرآیند پرداخت خسارت در راستای 
ارتقاء رضایتمندی مشــتریان، بازنگــری، پاالیش و 
بهینه ســازی پرتفوی با رویکرد مدیریت ریسک ،راه 
اندازی كمیته وصول مطالبات، كمیته حسابرســی، 
كمیته توســعه فروش و كمیته پیگیری پرونده های 
مرتبط با خســارت های عمده ،اخذ تایید صالحیت 
مدیــران كلیدی از بیمه مركزی جمهوری اســالمی 

ایران  نقشی خوش و رو به رشد را در مجموعه بیمه 
حافظ جاری و ساری سازد. به گفته این مدیر محقق 
؛تدوین گزارش طرح توجیهی جهت ورود به سرزمین 
اصلی و توســعه فعالیت های بیمه گری و همچنین 
ارائه آن به بیمه مركزی جمهوری اسالمی ایران ،انجام 
اقدامات و تمهیدات اولیه جهت اخذ مجوز های مورد 
نیاز برای فرآیند افزایش ســرمایه و ورود به سرزمین 
اصلی ،ساماندهی پرونده های معوق و جاری حقوقی با 
رویکرد حرفه ای و پیشگیری از خسارت های جعلی و 
ساختگی ،حل و فصل كلیه موارد و مشکالت مرتبط 
با قرارداد خرید ساختمان جدید دفتر ارتباطی تهران، 
رفع مغایرت های مالی در سیســتم سنهاب و اتکائی 
و انعقاد تفاهم نامه همــکاری بیمه ای با مراكز مهم 
از جملــه: صندوق ضمانت صادرات، خودرو ســازی 
سایپا و چند كارگزاری بزرگ و مطرح كشور از دیگر 
دستاوردهای درخشان تیم مدیریت همدل و همزبان 
بیمه پیشرو و خوشنام بیمه حافظ در سال منتهی به 
گزارش بوده است. شاخص های عملیاتی بیمه حافظ 
نشــان می دهد این شركت پس از اصالحات بنیادی 
ســال 98 از بحران عبور كرده و به شاخص های فنی 
و مالی مطلوب رســیده است . سکانداران بازارشناس 
شركت و مدیران متعهد ومتخصص مجموعه كه برای 
تعالی و روند صعودی بیمه حافظ بعد از 5 ســال هم 
قســم شــده اند در گزارش خود كه به سمع و نظر 
سهامداران و ذینفعان رســید با اعالم اینکه افزایش 
86 درصدی حق بیمه تولیدی و كاهش 47 درصدی 
نسبت خســارت عملکرد بیمه حافظ در شش ماهه 
نخست سال 1399 نشان از آن دارد كه با عزمی راسخ 
جهت اصالح تركیب پرتفوی و افزایش سهم بازار در 
حال طی طریق هســتیم بر این مهم اشارت كردند 
كه در این رابطه شــاخص های زیر قابل توجه است : 
. رشد فروش بیمه عمر و سرمایه گذاری 1073 درصد 
. رشــد فــروش بیمه آتــش ســوزی 501 درصد 
درصــد  132 باربــری  بیمــه  فــروش  -رشــد 
-رشــد فــروش بیمه عمــر و حــوادث 640 درصد
- رشــد فــروش بیمه هــای خــاص 575 درصد
- رشــد فــروش بیمــه مســئولیت 67 درصــد
كاهش نسبت خسارت از 106 درصد به 58 درصد
از دیگر نکات مورد توجه در عملکرد این شركت سهم 
11 درصدی بیمه درمان از سبد پرتفوی می باشد كه 
كمتر از نصف میانگین صنعت می باشد. همچنین سهم 
بیمه مسئولیت حدود 10 درصد از كل می باشد. ) بیش 
از دوبرابر سهم میانگین صنعت( و آتش سوزی و باربری 
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كه میزان سهم آن با میانگین صنعت برابری می كند.
مدیر محقق و مدبر مجموعه همچنین از دیگر اقدامات 
صورت گرفته در سال 1399  كه با اتخاذ تدابیر فوق 
و اعمال كنترل هــای الزم ضمن پاالیش پرتفوی با 
گزینش مناســب ریسک و اخذ پوشش های مناسب 
اتکائی و كاهش محســوس تعهدات آتی شركت را به 
همراه داشــت خبر داد و تصریح كرد كه این مترادف 
با تحقق وفراهم آمدن پیش زمینه الزم برای فعالیت 
بهینه و صحیح را فراهم گرداند. به گفته وی در شش 
ماهه نخست امسال:كاهش سهم بیمه های اتومبیل 
در كل پرتفوی شــركت از 76 درصــد به 66 درصد 
در كنار كاهش نســبت خسارت از 106 درصد به 58 
درصد  و افزایش 86 درصدی در تولید شركت از جمله 
مهترین آنها می باشــد .به قطع یقین با رویکردهای 
كالن  مدیریتــی دكتــر دودانگه و قــدرت اجرای 
مهندس مصطفوی و وجود مدیران وكارشناســان و 
كاركنان متعهد و متخصص در این بیمه و اســتمرار 
این روند روبه رشد از بیمه حافظ و موفقیت های روز 
افزونش در سال جاری بیشتر و بیشتر خواهیم شنید.

اجــازه مــی خواهیــم در پایــان گــزارش از مدیر 
فرهیخته روابط عمومی شــركت كــه همواره حامی 
اهــل قلم و اصحــاب جراید بوده اســت  و با تهیه و 
تنظیم اخبــار خوب و دقیق و تعامــل با خبرنگاران 
تحولــی در ارتباط بین شــركت و ذینفعــان با اهل 
رســانه و عمــوم هموطنــان ایجاد و ایجــاب كرده 
اســت  نهایت قدردانی و تشــکر را داشــته باشیم.

پیام هیات مدیره
با عرض سالم و خیر مقدم، هیات مدیره شركت بیمه 
حافظ مفتخر است تا به یاری و عنایت خداوند متعال، 
بار دیگر پس از یک سال تالش مستمر سرمایه های 
انسانی شــركت ، گزارشی از عملکرد و دستاوردهای 
خــود را در ســال 1398 به حضورتــان ارائه نماید. 
هیات مدیره و مدیریت شــركت در راســتای ایفای 
مســئولیت قانونی، حرفه ای و به رسم امانتداری در 
مقابل ســهامداران محترم، وظیفه خود دانسته تا در 
سالی كه گذشت با اســتفاده از تمامی ظرفیت های 
موجود، در مســیر تحقق اهداف كوتــاه مدت، میان 
مدت و بلندمدت تعیین شــده همراســتا با منافع و 
اهداف كلیــه ذینفعان از جمله ســهامداران حركت 
نموده و در این میان ارزشهای اجتماعی را نیز مدنظر 
قرار دهد. بدین ترتیب با اتخاذ تدابیر هوشــمندانه و 
انجــام برنامه ریزی های دقیق راهبردی و مناســب 
جهت اصــالح ساختارســازمانی و مالی شــركت و 
همچنین متنوع سازی پرتفوی بیمه ای، دست یابیم. 
همچنیــن هیات مدیره بــرای حفظ روند رشــد و 
بالندگی شــركت بیمه حافظ، برنامه های عملیاتی و 
راهبــردی متوازن و متنوعی را برای ســال های آتی 
در نظر گرفته اســت كه گزارش حاضر در برگیرنده 
اهم موارد مربوطه می باشد. هیات مدیره معتقد است 

تمامی افتخارات و موفقیت های كسب شده در سایه 
حمایت و به پشتوانه شما سهامداران محترم حاصل 
شده و مســتدعی است تا همچنان با تعامل مطلوب 
و بیان انتقادات و نظرات ســازنده شما عزیزان، مسیر 
دســتیابی به آینده متصور را برای اینجانبان روشن 
و ما را در دســتیابی به اهــداف و راهبردهای تعیین 
شده برای سال مالی آتی، راهنمایی و كمک نمایید. 
بدیهــی اســت در این گزارش ســعی شــده كلیه 
حقایق موجود به صورت آشــکار و روشن در اختیار 
ســهامداران گرامی و نمایندگان ایشــان قرار گیرد 
تا با توجه به حق مســلم ایشــان بر اشراف كامل به 
مسائل شركت، با ارائه رهنمودهای خود، اعضاء هیات 
مدیره و كاركنان شــركت را در پیشبرد هر چه بهتر 
امور، یاری نمایند. امید اســت هیات مدیره بتواند در 
راســتای نیل به اهداف عالیه و دستیابی به خروجی 
های مناســب در قبال ســرمایه گذاری سهامداران 
گرامی با بهره گیری از تجربیات گذ شــته، گامهای 
موثر و مفیدی برای رشــد و ارتقا شــركت برداشته 
و آینده درخشــانی برای بیمه حافظ، رقم زده شود.
اهداف راهبردی شــركت بیمه حافظ برای افق 

زمانی 1398-1402
1- رشد درآمد و سودآوری 

2- افزایش سهم از بازار
3- ارتقــای رضایت منــدی و وفاداری مشــتریان
4- مدیریت بهینه صدور و مدیریت بهینه پرداخت خسارت

5- ارتقای توانمندی و تنوع خدمات
6- افزایش تعداد شعب و نمایندگی ها

7- حركت به سمت سازمان متعالی و استراتژی محور
8- ارتقای سطح فرهنگ، دانش و مهارتها

9- سازمان الکترونیکی 
استراتژی های شــركت بیمه حافظ برای افق 

زمانی 1398-1402 
1- توسعه فعالیت های بیمه گری

2- ارتقا و توسعه مدیریت منابع مالی
3- ارتقا و بهینه سازی نظام مدیریت

4-  تقویــت بازاریابــی، تبلیغــات و روش های ارائه 

خدمات به مشتریان 
 ))EC 5- توسعه تجارت الکترونیک

6- توسعه شبکه فروش
7-  ارتقا و توسعه نظام كنترل های داخلی 

8- ایجاد و توسعه نظام مدیریت سرمایه های انسانی
9- ارتقا و توسعه ساختار، سیستمها و روشها 

10- بروز رسانی و ارتقا برند سازمانی
11- استقرار سامانه جامع مدیریت ارتباط با مشتری

برنامه های راهبردی شــركت بیمه حافظ برای 
افق زمانی 1398-1402 

1- ثبت افزایش ســرمایه از مبلغ 122/000 میلیون 
ریال به 1/500/000 میلیون ریال

2-  تدوین طرح های مورد نیاز و فعال سازی شركت 
در سرزمین اصلی در رشته های مجاز 

3-  اخــذ مجوز از بیمه مركزی جهــت ورود به بازار 
سرزمین اصلی

4- برنامــه ریزی جهت توســعه شــبکه فروش در 
سرزمین اصلی 

5- توســعه فعالیت های شــركت به سرزمین اصلی
6- اصالح ساختار و فرآیندهای شركت 

7- بررسی لوگوی شركت و حسب لزوم به روز رسانی آن 
8- برنامه ریزی و انجام تبلیغات رسانه ای، محیطی و 

مجازی با محوریت شبکه فروش
9- راه اندازی باشگاه مشتریان

10- طراحی و پیاده ســازی نظام مدیریت ریســک 
11- راه اندازی و توســعه ســامانه فروش و پرداخت 

خسارت آنالین
12- بررســی وضعیــت و عملکــرد كلیه شــعب و 
نمایندگان و شناســایی و پاالیش شعب/نمایندگان 

غیرفعال و نیمه فعال
13- توسعه،توانمندسازی و جذب نمایندگان جدید 
در كلیــه مناطق آزاد و ویــژه اقتصادی جهت تحقق 

پرتفوی تعیین شده
14-  اجرای نظام آراستگی در شعب و نمایندگی ها

15- تدویــن و اجــرای طرح جذب و بــه كارگیری 
نمایندگان و كارگزاران 

16- اجرای فرآیند برنامه ریزی راهبردی و ســالیانه 
در شركت

17-   طراحی و پیاده سازی داشبورد مدیریتی
18- تهیــه مجموعه جداول آمار عملکرد شــركت

19- اجرای مدیریت جامع سرمایه های انسانی
20- نیازسنجی و برنامه ریزی آموزشی كاركنان ستاد 

و شبکه فروش 
21- بهینه سازی و به روز آوری آیین نامه ها و دستورالعمل ها
22- طراحی و راه اندازی شبکه كمیته های شركت
23- مکانیــزه نمــودن فرآینــد آمــار و اطالعات

24- مکانیزه نمودن فرآیندهای مالی و اتصال آن به 
سیستم حسابداری

25- ایجاد ســامانه جامع آمــوزش آنالین و آفالین
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دکترین علی صحرایی در اعتماد آفرینی به تاالر شیشه ای
افزایش 219 درصدی کل معامالت بورس اوراق بهادار تهران در سال 1398

بــورس اوراق بهــادار تهــران یعنی بازار شــفاف ســرمایه گــذاری پایتخت كشــور، تاالر 
شیشــه ای اســت كه با جــذب نقدینگی می توانــد در ســال جهش تولید، تجلی ســاز 
منویــات مقام معظــم رهبری باشــد و به حمــداهلل كه با ســکان داری دكتــر صحرایی 
كه از مدیران برجســته و پاكدســت و صاحب ســبک در بازار ســرمایه می باشــد شركت 
توانســته ُحســن اعتماد و جلب اطمینان را در این ســازمان به نام ، جاری و ســاری سازد .

باشــد تا با حمایت دولتمردان از این مرد اندیشــمند و تاالر شیشه ای بورس ما شاهد حضور 
روزافــزون و اعتماد بیــش از پیش مردم این خاک پــر گوهر به بــورس اوراق بهادار تهران 
و بازار شــفاف باشــیم تا بجای هدایت پــول و نقدینگی مردم  به بازارهــای موازی از جمله 
ارز، طال ، مســکن ، ماشــین و دالل بازی با جذب نقدینگی ســرگردان ما شــاهد جهش 
تولید واقعی در بین شــركت های بزرگ تولیدی ، صنعتی و خدماتی كشــورمان باشــیم . 
دكترعلی صحرایی كه سابقه دو دهه حضور موفق در بازار سرمایه ، از سال 77 در سازمان بورس 
قدیم و مدیر عملیات و سپس معاون عملیات شركت بورس تهران را در رزومه درخشان كاری 
خود دارد و با دارا بودن سمت هایی در حوزه های پذیرش و ارزیابی شركت ها ، بازرسی و هیات 
نظارت از ســال 84 با شکل گیری ساختار جدید بازار سرمایه یکی از اركان خوشنام مدیران 

كاردان و كاربلد تاالر شیشــه ای می باشد توانسته در حال حاضر 
در شركت با مدیران زیر مجموعه خود كه به شایستگش 

آنها را شناخته و به بایستگی چیدمان كرده تا از رییس 
دفترمتواضع تا مالیه شفاف ،از پشتیبانی توانمند تا 
روابط عمومی اهل تعامل و فرهیخته اش با جلب و 
جذب عموم مردم نقشی خوش در رونق بازار سرمایه 
و بورس اوراق بهادار تهران در جاری و ساری سازد .

مجمــع عمومی عادی ســاالنه شــركت بورس 
اوراق بهــادار تهــران مــورخ 1399/06/20 در 
محــل ســالن همایش هتــل المپیــک، جنب 

درب غربي اســتادیوم ورزشــگاه آزادي تشــکیل 
گردیــد. در این مجمع كــه با حضــور 77/11 درصد 

ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیــات مدیره، نماینده 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بــازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع 
برعهده آقای  علیرضا عســکري مارانــي بود، كه جنابان علي ســنگینیان و ناصر امیدواري 
در مقــام نظــار اول و دوم و آقای حمید خیل نژاد به عنوان دبیــر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در 
طی ســال مالی منتهی به 1398/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشــینان با طنین صلوات خود ضمــن  تصویب صورتهای مالــی و تنفیذ معامالت 
مشــمول ماده 129 و با تقسیم ســود 300 ریال به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.
درســایه سیاست ها و برنامه های دكتر صحرایی و تیم مدیریت مشارالیه ارزش كل معامالت 
اوراق بهادار در بورس تهران در سال 1398 با رشدی 219 درصدی به 126/4، 5 هزار میلیارد 
ریال رسید. در میان تمامی شاخصه های رو به رشد معامالت بورس تهران، رشد 483 درصدی 
معامالت برخط نشان دهنده ی نفوذ مؤثر و فزاینده ی فناوری در میان سرمایه گذاران فعال 
در بازار ســرمایه ایران اســت. توجه به این میزان رشــد با در نظر داشتن رشد 291 درصدی 
معامالت برخط در سال 97 ، تصویرگر فضای متفاوت بازار سرمایه در سال های پیش رو است.

از جمله دیگــر اقدامات ارزنده این تیم مدیریت عضویت در هیات مدیره فدراســیون بورس 
های اروپا-آســیایی )فیاس(، امضای تفاهم نامه همکاری با بورس شانگهای، انجام 18 بازدید 
هیات های خارجی از بورس تهران و حضور ســفرای كشــورهای سوئیس و اتریش در بورس 
تهران و نواختن زنگ آغاز معامالت توسط آنها در سال 1398 بوده كه با هدف حفظ و توسعه 
ی ارتباطات بین المللی و فراهم كردن زمینه جذب ســرمایه گذار خارجی انجام شده است.

پیام هیات مدیره
سال 1398 برای بورس اوراق بهادار تهران با عملکردی كم نظیر به پایان رسید. این روند به یادماندنی 

در ادامه ی روند امیدبخش سال 1397 ، بازار سرمایه ایران را به كانون توجه مردم و مسئوالن 
تبدیل كرد و توان باالی بورس تهران را به عنوان تکیه گاهی برای رشد اقتصادی، تأمین مالی بخش 
دولتی و خصوصی و سرمایه گذاری مولد به نمایش گذاشت. سال گذشته با وجود بحران در روابط 
بین المللی و ادامه ی تحریم های اقتصادی و تأثیرات منفی شیوع ویروس كرونا بر اقتصاد جهانی، 
روند نماگرهای بورس اوراق بهادار تهران در عرصه ی ملی و بین المللی مثبت و امیدبخش بود.
روند ارزش بازار، ارزش معامالت، تأمین مالی، شاخص ها، فعالیت های توسعه محور و مراودات 
بین المللی بورس اوراق بهادار تهران در سال 1398 ،همگی نمایانگر عملکردی مناسب هستند. 
این سال با رشد 174 درصدی ارزش بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران همراه بود به گونه ای 
كه بورس تهران در میان اعضای فدراســیون جهانی بورس ها از نظر رشد ارزش بازار در رتبه 
چهارم جهانی قرار گرفت. ارزش بازار سهام بورس تهران در پایان سال 1398 به 731/7، 18هزار 
میلیارد ریال رسید. ارزش معامالت بازار سهام بورس تهران نیز با ر شد كم نظیر 232 در صدی به 
673،4/7 هزار میلیارد ریال رسید و در میان اعضای فدراسیون جهانی بورس ها از نظر رشد این 
معیار در رتبه سوم جهانی قرار گرفت. افزایش 453 در صدی معامالت واحدهای صندوق های 
سرمایه گذاری نشان داد كه راه اندازی ابزارهای مالی برای سرمایه گذاران غیرحرفه ای می تواند 
با استقبال اطمینان بخش آنها مواجه شود. این امر به خوبی مورد توجه 
مسئوالن ارشد اقتصادی قرار گرفت و زمینه ساز بهربرداری از 
روش هایی نوین در خصوصی سازی و واگذاری شركت 
های دولتی شد. در كنار رشد كم سابقه ی معامالت 
ســهام و واحدهای ســرمایه گذاری صندوق های 
قابل معامله، ارزش معامالت ابزار مشتق نیز با رشد 
درخورمالحظه ی 311 درصدی به 212، 2 میلیارد 
ریال رســید. افزایش قابل توجه ارزش معامالت ابزار 
مشتق و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های قابل 
معامله، ظرفیت مناسب بازار اوراق بهادار برای تو سعه 
ی ابزارهای نوین مالی را به نمایش گذاشت. بدین سان 
ارزش كل معامالت اوراق بهادار در بورس تهران در ســال 
1398 با رشــدی 219 درصدی به 126/4، 5 هزار میلیارد ریال 
رســید. در میان تمامی شاخصه های رو به رشــد معامالت بورس تهران، رشد 483 درصدی 
معامالت برخط نشــان دهنده ی نفوذ مؤثر و فزاینده ی فناوری در میان سرمایه گذاران فعال 
در بازار ســرمایه ایران اســت. توجه به این میزان رشــد با در نظر داشتن رشد 291 درصدی 
معامالت برخط در سال 97 ، تصویرگر فضای متفاوت بازار سرمایه در سال های پیش رو است.
روند شــاخص های بورس اوراق بهادار تهران در سال 1398 بیانگر بازدهی درخورتوجه بورس 
در این ســال است. شاخص كل (ارزش وزنی( بورس اوراق بهادار تهران در سال 1398 با رشد 
187 درصدی به 900، 512 واحد رسید. شاخص كل )هم وزن)  نیز با رشد بی سابقه ی 437 
درصدی به 080، 177 واحد دست یافت. بررسی این دو شاخص بیانگر بازدهی باالی بازار سهام 
و البته به میزان بیشتری میان شركتهای متوســط و كوچک است. بورس اوراق بهادار تهران 
در ســال 1398 با پذیرش و درج 12 شركت و عرضه اولیه 9 شركت، از نظر جذب و پذیرش 
شــركتهای برتر ایران در تابلوهای معامالتی خود نیز عملکرد مناسبی را به نمایش گذاشت.

بورس اوراق بهادار تهران در سال 1398 نیز همچون سالهای گذشته به روند فزاینده ی خود در 
تأمین مالی اقتصاد ملی ادامه داد. میزان تأمین مالی از طریق بورس اوراق بهادار تهران با رشدی 44 
درصدی به 390 هزار میلیارد ریال رسید. ظرفیت باال و رو به رشد بورس اوراق بهادار تهران در تأمین 
مالی پایدار اقتصاد ملی برای فعالن و مسئوالن اقتصادی به اثبات رسیده و توجه به بهره مندی از این 
توانمندی، افق های جدیدی پیش روی بورس اوراق بهادار تهران و بازار سرمایه ایران گشوده است.
در سال 1398 یک ابزار مالی جدید به جمع ابزارهای مورد معامله در بورس اوراق بهادار تهران 
افزوده شد. فروش تعهدی سهام با كاركرد و ویژگی های فروش استقراضی پس از دریافت مصوبه 
ی كمیته فقهی، تدوین مقررات، آماده ســازی زیر ساخت های فنی و آموزش به فعالن بازار 
سرمایه در بورس تهران معامله شد. اصالح ریز ساختارهای بازار، فراهم كردن زیرساخت های الزم 
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تالش  مدیرعامل  و  مدیــره  هیات 
بی دریغ خود را به پشتوانه نیروی انسانی متخصص و 

متعهد بورس تهران به كار می گیرد تا منافع كلیه ذینفعان 
و سهامداران محترم شركت پوشش داده شود و امید است 
بورس تهران بتواند نقش مناســبی را در جهت توسعه و 
ارتقاء جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد ملی ایفا كند و به 

اهداف ترسیمی در چشم انداز آتی كشور نائل آید.
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برای الکترونیکی نمودن فرآیند پذیرش شركت ها، بازنگری دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار، 
ایجاد زیر ساختهای الزم به منظور بهره گیری از اختیارات تفویض شده به بورس تهران برای 
نظارت و رسیدگی به تخلفات اعضا و ناشران در اجرای ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار، مطالعه 
و راه اندازی ســامانه مدیریت ریسک از دیگر فعالیت های توسعه محور بورس تهران بوده اند.

عضویت در هیات مدیره فدراســیون بورس های اروپا-آســیایی )فیاس(، امضای تفاهم نامه 
همکاری با بورس شــانگهای، انجام 18 بازدید هیات های خارجــی از بورس تهران و حضور 
سفرای كشورهای سوئیس و اتریش در بورس تهران و نواختن زنگ آغاز معامالت توسط آنها 
نیز از جمله فعالیتهای بین المللی بورس تهران در سال 1398 بود كه با هدف حفظ و توسعه 
ی ارتباطات بین المللی و فراهم كردن زمینه جذب ســرمایه گذار خارجی انجام شــده است.

بورس اوراق بهادار تهران پس از ســالها انتظار با تالش هیات مدیره و حمایت ســهامداران در 
ســاختمان جدید خود در منطقه سعادت آباد اســتقرار یافت. این ساختمان كه به طور ویژه 
با هدف بهره برداری بورس طراحی و ســاخته شــده، دارای 17 طبقه و 768، 33  مترمربع 
زیربنا اســت. همچنین مركز داده بورس تهران با زیربنای بیش از 2500 مترمربع، با بیش از 
500 متــر مربع فضای كنترل و مانیتورینــگ، دارای ظرفیت 240 َرک عملیاتی و مبتنی بر 
استانداردهای بالی بین المللی كه فاز نخست آن در سال 1398 مورد بهره برداری قرار گرفت. 
هیات مدیره بورس اوراق بهادار تهران با سپاس از تمامی كنش گران اقتصادی به ویژه فعاالن بازار 
سرمایه، سهامداران و كاركنان شركت كه با تالشی خستگی ناپذیر و دلی پرامید برای تو سعه ی 
ایران می كوشند، امیدوار است كه روند رو به ر شد بورس اوراق بهادار تهران و توسعه ی زیرساخت 
ها، ریزساختارها و ابزارهای مالی این بازار كمکی برای رونق تولید، سربلندی و آبادانی ایران باشد.

اهم اقدامات به عمل آمده در سال 1398
- انجــام امــور برنامــه ریــزی و كنتــرل پــروژه در حــوزه هــای مختلــف مدیریــت 
پــروژه و ارایــه گــزارش هــای وضعیــت پیشــرفته پــروژه بــه كمیتــه ســاختمان

اجرایــی  و  مهندســی  فنــی،  امــور  ریــزی  برنامــه  و  كنتــرل  مدیریــت،   -
نظــارت  دســتگاه  هماهنگــی  بــا  طــرح  مجــری  تیــم  توســط  پیمانــکاران 
- تهیــه گزارش های مورد نیاز شــام گزارش معرفی پروژه، گــزارش توجیه فنی و اقتصادی
- پیگیــری فعالیــت هــای اجرایــی پــروژه توســط پیمانــکاران و تامیــن كننــدگان 
منعقــده قراردادهــای  مفــاد  برابــر  ســاختمان  نهایــی  تکمیــل  منظــور  بــه 
- هماهنگ نمــودن فعالیت پیمانکاران در پروژه به منظور جلوگیــری از تداخل های كاری
- پیگیــری تکمیــل اخــذ ظرفیــت اســمی انشــعاب بــرق )5 مــگاوات( و تکمیــل 
تعهــدات اجرایــی خط انتقــال بــرق ثانویه پــروژه به شــركت توزیع برق تهــران بزرگ
از ســوی شــهرداری منطقــه 2 بــه مــوارد مطروحــه  - پیگیــری و پاســخگویی 

- نهایــی نمــودن طــرح هــای تکمیلــی و نقشــه هــا در حــوزه معماری، تاسیســات 
الکتریکــی تهیــه شــده توســط مشــاوران و پیمانــکاران مکانیکــی و تاسیســات 
- برنامــه ریــزی، هماهنگــی و انجــام كلیــه امــور مربــوط بــه تحویــل موقــت و 
قطعــی عملیــات اجرایــی پیمانــکاران در بخــش هــای تحویــل موقــت نشــده
معامــالت،  تــاالر  شــامل  داخلــی  فضاهــای  طراحــی  مســابقه  برگــزاری   -
+1 طبقــه  تــراس  و   -6 طبقــه  در  دیتاســنتر  البــی  همکــف،  البــی 
- اجــرای نمــای غربــی ســاختمان مطابــق طــرح كمیســیون نمــای شــهرداری

- طراحی و برگزاری مناقصه بخش اكتیو مركز داده و برنامه ریزی و بهره برداری مرحله ای از 
مركز داده

كمك های بالعوض
اختصــاص مبلغ یک میلیارد تومــان برای كمک بالعوض قهری و یــک صد میلیون تومان 
بــه عنوان كمــک برای مقابله با بیماری كرونا تصویب شــد. همچنین یــک میلیارد تومان 
بــرای افزایش دانش مالــی، آموختن دانش های جدید توســط هیات مدیره تصویب شــد.

پس از پایان مجمع عمومی عادی ســاالنه، مجمع فوق العاده شركت بورس تهران با حضور 
بیش از 77 درصد ســهامداران و با هدف افزایش ســرمایه و اصالح برخی مفاد برگزار شد.
در این مجمع  افزایش سرمایه 100 درصدی از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی به تصویب 
رسید.براساس این گزارش، بورس تهران در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ دو هزار میلیارد ریال 
به مبلغ چهار هزار میلیارد ریال معادل 100 درصد از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی 
افزایش دهد.همچنین در این مجمع فوق العاده اصالح مفادی از اساسنامه تصویب شد. در 
مجمع فوق العاده، ماده 27، 61، 73 اساسنامه اصالح شد و میزان افزایش سرمایه نیز تایید شد.
گزارش بازرس قانوني دربــاره گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش 
ســرمایه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شركت بورس اوراق بهادار 
تهران )ســهامی عام( در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 191 اصالحیه قانون تجارت 

مصوب سال 1347
1- گــزارش مــورخ 1399/03/25 هیــات مدیره شــركت بــورس اوراق بهــادار تهران 
)ســهامی عــام( در خصوص افزایش ســرمایه شــركت از مبلغ 2000 میلیــارد ریال به 
مبلــغ 4000  میلیــارد ریال در اجــرای مصوبه چهار صد و نهمین جلســه هیات مدیره 
ســازمان بــورس اوراق بهادار مــورخ 24 فروردیــن 1395 درخصــوص »تعیین حداقل 

ســرمایه مطلوب بورس ها« از محل ســود انباشــته به مبلغ 1/470 میلیارد درســال و 
اندوختــه احتیاطی به مبلغ 530 میلیارد ریال كه پیوســت می باشــد، مورد رســیدگی 
این موسســه قرار گرفته اســت. مســئولیت گزارش مذكور با هیات مدیره شركت است.
2- براساس رسیدگی های انجام شده، به نظر این موسسه، افزایش سرمایه شركت در اجرای 

مصوبه چهارصد و نهمین جلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار بالمانع است.
3- در رعایت تبصره 2 ماده 191 اصالحیه قانون تجارت ، هیات مدیره شركت می بایست 
عالوه بر گزارش افزایش ســرمایه گزارشی نیز در خصوص امور شركت از ابتدای سال مالی 
در جریان ارائه نماید، در این ارتباط اطالعات ســال مالی منتهی به 29 اسفند 1398 ارائه 
شــده است. الزم به ذكر است مبلغ قابل انتقال به حســاب سرمایه ، مبلغ 2/622 میلیارد 
ریال می باشــد. ضمنا در راستای مواد 13 و 58 اساسنامه شــركت، اخذ مجوز از سازمان 
بورس و اوراق بهادار مبنی بر رعایت قوانین و مقررات در خصوص تغییرات سرمایه و انتقال 
اندوختــه احتیاطی و نیز توجه به مفاد ماده 260 اصالحیه قانون تجارت در رابطه با میزان 
سود تقسیمی مصوب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سال مالی 1398، ضرورت دارد.

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه
 افزایش ســرمایه قبلی شــركت از مبلغ 500 میلیارد ریال )از مبلغ 1/500 میلیارد ریال 
بــه مبلغ 2/000 میلیارد ریال( از محل ســود انباشــته )بــه مبلغ 280 
میلیــارد ریــال( و اندوختــه احتیاطي )به مبلــغ 220 میلیــارد ریال( 
و بــه منظــور رعایــت مصوبــه مــورخ 1395/01/24 ســازمان بورس 
اوراق بهــادار در خصوص حداقل ســرمایه مطلوب بورســها بوده اســت.

 دالیل توجیهی لزوم و پیشنهاد افزایش سرمایه
هدف شركت از افزایش سرمایه موضوع این گزارش، رعایت مقررات سازمان 
بورس و اوراق بهادار در راســتای اجرای مصوبه » تعیین حداقل ســرمایه مطلوب بورس ها 

مورخ 1395/01/24 می باشد. 
با توجه به افزایش قابل توجه در حجم و ارزش معامالت بازار، شركت ملزم به انجام افزایش 
سرمایه جهت اجرای مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. از سوی دیگر نظر به اینکه 
مبلغ 2000 میلیادر ریال افزایش سرمایه پیشنهادی، از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطي 
تامین شده، از تقســیم آن بخش از سود قابل تخصیص خودداری شده و با افزایش حقوق 
صاحبان ســهام توانایی مالی شركت افزایش و ساختار سرمایه شركت بهبود خواهد یافت.

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تامین آن
با توجه به دالیل توجیهی و الزام شــركت به انجام افزایش ســرمایه فوق و همچنین عدم 
كفایت ســود انباشته و اندوخته احتیاطی جهت رعایت مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار 
در خصوص حداقل سرمایه مطلوب بورس ها، هیات مدیره پیشنهاد می دهد سرمایه شركت 
از مبلغ 2000 میلیارد ریال به میل 4000 میلیارد ریال )100 درصد سرمایه فعلی( از محل 

سود انباشته و اندوخته احتیاطي به شکل زیر افزایش یابد :
الزم بــه ذكر اســت بــا در نظر گرفتــن مانده ســود انباشــته و اندوختــه احتیاطی و 
همچیــن مفــاد مــاده 90 اصالحیــه قانون تجــارت در خصــوص حداقل ســود قابل 
تقســیم، افزایش ســرمایه قابل اعمــال حداكثر معــادل 2588 میلیارد ریال می باشــد.
1،470،000 میلیون ریال از محل سود انباشته *530،000 میلیون ریال از محل اندوخته احتیاطی

تایید برنامه های مدون و کارآمد دکتر صحرایی 
افزایش سرمایه شرکت بورس اوراق بهادار تهران مصوب مجمع گرفت
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افزایش 113 درصدی سوددهی »فارس«
توسعه و ارزش آفرینی پایدار در مجموعه دانش بنیان

دکترین موفق جعفر ربیعی در شرکت صنایع پتروشیمی خلیج  فارس برای ثروت آفرینی و تولید بیشتر 
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مهندس جعفر ربیعی مدیر طراز اول و برجســته صنعت پتروشیمی كشورمان در گزارش 
مبســوط خود با اعالم این نکته كه شــركت صنایع پتروشــیمی خلیج فــارس بزر گترین 
مجموعه پتروشــیمی در ســطح كشــور بوده  و با توسعه ســرمایه گذاری های داخلی و 
خارجی توانســته رتبه اول گروه پتروشیمی كشــور را با اجرای طرح های توسعه ملی در 
راســتای توســعه صنعت پتروشیمی كشــور و در مقام بزرگترین شــركت بورسی كشور 
نقشــی  خوش برای توســعه و ارزش آفرینــی پایدار در مجموعــه ای  دانش بنیان برای 
میهــن اســالمی و ســهامداران و ذینفعان خود به ارمغــان آورده و تجلی ســازد تصریح 
نمود : با آزاد شــدن ســهام عدالــت، امروز 50 میلیون نفر ســهامدار »فارس« هســتند. 

ناخدای بازار شناس و برجسته اقتصاد كشورمان  با بیان اینکه سود عملیاتی شركت در یکسال 
گذشــته 21 هزار و 158 میلیارد تومان بوده، گفت: درآمدهای تلفیقی به 77 هزار  و 853 

میلیارد تومان و سود عملیاتی تلفیقی گروه هم در این مدت 
به 17 هزار و 771 میلیارد تومان رسید و این یعنی افزایش 
  113 درصدی ســود دهی شركت اصلی و 51 درصدی سود 
تلفیقی گروه نسبت به سال مالی گذشته. همچنین دارایی 
گروه به عدد   297 هزار و 970 میلیارد تومان رســیده است. 
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس همچنین دستیابی به تولید 
19 هــزار و 427 هزار تن و افزایــش 291 هزار تنی تولید 
نسبت به سال  گذشته را دســتاورد بزرگ این هلدینگ در 
شرایط سخت تحریم های ظالمانه از سوی آمریکا عنوان كرد. 
 بــه گفته مهندس ربیعی با حل و فصــل بدهی های ارزی 
ایــن هلدینگ بعد از ســال ها ، وزنه های ســنگینی كه به 
پــای هلدینگ بود، باز شــد و این یــک كار انقالبی بود و 
بالشــک اثرات درخشان و ســودمند این اتفاق در گزارش 

های مالی آتی و توفیقات آینده برای ذینفعان و ســهامداران كشــور كه بیش از 70 درصد 
مــردم این مرز پرگهر را تشــکیل میدهند بســیار چشــمگیر و قابل توجــه خواهد بود .

مجمع عمومی عادی سالیانه شركت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس )سهامی عام( مورخ 
1399/07/30 در محل دفتر مركزی  ســالن همایش هاي طبقه همکف تشــکیل گردید. 
در این مجمع كه با حضور 92/58 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهــده آقای مصطفي امیدقائمي بود، كه خانم زهرا وهاب نژادو آقای احمدرضا اشــراقي 
در مقام نظار اول و دوم و آقای افشــار ســركانیان 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 1399/03/31 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 348 ریال به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.

این مدیر جهادی و توانمند بازار سرمایه و به نام اقتصاد كشورمان در مجمع ساالنه كه به دلیل 
 شرایط ویژه ناشی از كرونا با حضور حداقلی فیزیکی سهامداران و حضور حداكثری مجازی 

سهامداران برگزار شد، در گزارش مبسوط خود  با اشاره به افزایش سرمایه های صورت گرفته 
در فارس در دو ســال اخیر، افزود: افزایش سرمایه های صورت گرفته از  محل سود انباشته 
اســت، كه واقعی تر و البته شیرین تر است.به گفته در مهرماه 97 سرمایه شركت از 5 هزار 
میلیارد تومان به 9150  میلیارد تومان رســید، در بهمن ماه 98 از 9150 میلیارد تومان به 
14350 میلیارد تومان از محل سود انباشته و امروز سرمایه شركت از 14 هزار و 350 میلیارد 
تومان به 28700 میلیارد تومان از محل سود انباشته و سایر اندوخته های قانونی خواهد رسید. 
مهندس ربیعی در ادامه با تاكید بر اینکه هلدینگ خلیج فارس یک شــركت توسعه محور 
اســت، گفت: تامین مالی های صــورت گرفته در این هلدینگ،  صــرف اتمام طرح های در 
حال اجرا و تعریف پروژه های بیشــتر در راستای افزایش ثروت سهامداران و افزایش تولید 
ملی می شــود و این یعنی سهامدار فارس  مطمئن اســت كه این یک سهم بنیادین است 
كه هر ســال افزایش تولید و ثروت دارد و در همین راســتا 
تســهیالت ریالی و گشایش  اعتبارات اســنادی داخلی، به 
مبلغ 6 هزار و 621 میلیارد تومان و اخذ تســهیالت ارزی به 
مبلغ 80 میلیون دالر ظرف 15 ماه گذشته برای پروژه های 
در  دســت اجرای شــركت های تابعه صورت گرفته اســت. 

سکاندار مجموعه در بخش دیگر گزارش خود  تامین سرمایه 
از بــازار ســرمایه را از دیگر روش های موفــق فارس عنوان 
كرد و افزود: كســب درآمد 2 هــزار و 465 میلیارد  تومان از 
محل عرضه اولیه ســهام، انتشار 4 هزار میلیارد تومان اوراق 
اجــاره و تبعــی و 23 هزار و 700 میلیــارد تومان از طریق 
 افزایش ســرمایه منجر بــه تامین مالی 30 هــزار میلیارد 
تومانی فارس از بازار ســرمایه ظرف دو سال و نیم شده كه 
همه آنها بــرای تکمیل، احداث و  راه انــدازی پروژه های در 
دســت انجام و جدید هلدینگ صرف خواهد شد و این یعنی ثروت آفرینی و تولید بیشتر. 
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس دســتاورد بزرگ به دســت آمده در این هلدینگ را حل 
مشــکالت بدهی های ارزی عنوان كرد و گفت:  امروز با افتخــار اعالم می كنم همکاران ما 
كاری كردند كه دیگر بدهی های ارزی به شــركت نفت و شــركت ملی صنایع پتروشیمی، 
هلدینگ را آزار نمی دهد و مســائل پیشــین ارزی  در صورت های مالی حل شــده اســت. 

وی با اشــاره به اخذ مبلغ 7 هزار و 637 میلیارد تومان تســهیالت ریالی برای بازپرداخت 
بدهی هــای ارزی هلدینــگ، اظهار داشــت: پرداخــت بدهی های ارزی به شــركت ملی 
نفت طی دو ســال و نیم اخیر بــا  نرخ میانگین ارز 11 هــزار و 600 تومان صورت گرفته 
كــه با توجه به نرخ امــروز موجب صرفه اقتصادی 14 هزار و 960  میلیارد تومانی شــده، 
همچنین مبلغ 454 میلیون دالر از بدهی شــركت به شــركت ملی صنایع پتروشــیمی 
طــی دو ســال و نیم  اخیر با نــرخ میانگین 15 هــزار و 100 تومان پرداخت شــد كه با 
توجــه به نرخ امــروز ارز، موجــب صرفه اقتصادی 4 هــزار و 585  میلیارد تومانی شــد. 
مهنــدس ربیعــی موكــدا تصریح كرد كــه این یــک كار انقالبــی بود و امــروز بخش 
زیــادی از بدهی هــای ارزی هلدینــگ پرداخــت شــده و بــرای ســال های آینــده ما 

آخرین روزهای كربالی 4 و 5 و یاران بازمانده زآن روزهای ناتکرار جنگ تحمیلی و خداحافظی با همسنگری ها انگار همین دیروز روز بود .
محسن جعفر ربیعی فرمانده سر از شورای مصلحت در آورد و من فرمانبر در جمع اصحاب خبر نشستم .

 به آن روز كه مهندس ســلیمی از پتروشــیمی خلیج فارس خداحافظی كرد و ســکان كشتی را به مهندس جعفر ربیعی ســپرد دیداری تازه بین فرمانده و 
فرمانبر بعد از 30 ســال در تاالر بورس زنده شــد ، اتفاقی میمون كه هنوز مزه شــیرین آن دیدار مجدد شب نشــینی های قبل عملیاتی  را به یادم آورد . 
گفتمان ز آن روزها واشك به رفته ها و افسوس بر مانده ها را كنون بگذاریم و بگذریم كه امروز فرمانده بر ناخدایی نگین خلیج فارس با تدبیر و فهم گداخته در سنگِر 
مسجد و بسیج آنچنان شایسته و بایسته سکانداری میکند كه تجلی بخش همانا سپردن كار به دست كاردان می باشد كه نام نیکو گر بماند ز آدمی به سرای زرنگار...
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 وزنه هــای ســنگین بدهــی ارزی را از پــای هلدینگ  و شــركت های تابعه بــاز كردیم. 
ایــن مدیر موفــق همچنین به رفــع كامل مغایرت هــای موجود فی ما بیــن  هلدینگ 
و شــركت ملی نفت، اشــاره كــرد و گفت: همچنیــن مغایرت های  هلدینگ با شــركت 
ملــی صنایع پتروشــیمی از مبلغ 386 میلیــون دالر به 68 میلیــون دالر كاهش یافته 
كه ما نســبت به آن  معترضیم كه انشــاءاهلل در مرجــع داوری مورد بررســی قرار گیرد.
مدیرعامل شــركت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، یکــی دیگر از دســتاوردهای این 
مجموعــه را بازگشــت ارز حاصــل از صادرات به كشــور عنوان كرد  و گفــت: 88 درصد 
از ارز ناشــی از صــادرات شــركت های تابعــه از طریق ســامانه نیما در ســال 98 انجام 
شــده كــه بیانگر انجــام 125  درصــدی تعهــدات ارزی شــركت در این مدت اســت. 

وی عرضه اولیه سهام  شركت های پتروشیمی شهید تندگویان، آریاساسول و پتروشیمی ارومیه 
در سال مالی 98 به بورس را عمل به  وعده های بورسی هلدینگ خلیج فارس عنوان كرد و 
گفت: تا پایان سال جاری هم  سهام سه شركت بوعلی، اروند و بندر امام را عرضه  خواهیم كرد. 
در بخــش دیگری از گزارش كامــل خود مهندس ربیعی همچنین بــه عملکرد صندوق 
بازارگردانی این هلدینگ اشــاره كرد و گفــت: بازارگردانی یعنی روان كردن معامالت و نه 
 قیمت گــذاری مصنوعی و دســتکاری در قیمت ها. در اصالح اخیر بازار ســرمایه كه 29.2 

درصد بــود با عملکرد خــوب بازارگردان  خلیج فارس، ســهام 
فــارس 15.2 درصد، پارس 9درصد، فجر4.6 درصد، مبین 17.8 
درصد، نوری 8.3 درصد و آریا ساسول   5.8 درصد اصالح داشت. 

وی افــزود: بازارگردانی از نظر ما هم در بازار مثبت و هم در بازار 
منفی باید انجام شود و امروز صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج 
فارس كه  دومین صندوق بازارگردانی در بازار ســرمایه از حیث 
ارزش دارایی اســت،  از نظر تعداد واحد سرمایه گذاری بزرگترین 
صندوق بازارگردانی  اختصاصی كشور است. همچنین ارزش بازار 
فارس كه 28 بهمن سال گذشته به صد هزار میلیارد تومان رسید 
واولین شركت تاریخ  بازار سرمایه شد كه از صد هزار میلیارد تومان 
ارزش بازار عبور كرد امروز به 417 هزار میلیارد تومان رسیده است. 
مدیرعامل هلدینگ خلیج فــارس با بیان اینکه ارزش بازار گروه 

شــركت های هلدینگ خلیج فارس، 11 درصد بورس و فرابورس را تشکیل می دهد،  گفت: 
با وجود اصالح قیمت ها در دو ماه اخیر نســبت به ابتدای تیر 1398، سهام فارس بازدهی 
800 درصد، پتــرول 713 درصد،  نوری 461، درصد، فجر 294 درصد، مبین 218 درصد، 
شــگویا 234 درصد، شاروم 202 درصد، آریا 160 درصد و پارس   284 درصد داشته است. 
 مهندس جعفر ربیعی همچنین طرح های جهش دوم هلدینگ تا انتهای سال 1400،  را شامل 
13 طرح شیرین سازی برش سبک پتروشیمی بوعلی  سینا، پتروشیمی هنگام، پاالیش گاز 
یادآوران خلیج فارس)فاز اول(، تصیفه خانه مركزی پتروشیمی بندر امام، پتروشیمی آپادانا 
 خلیج فارس، بازسازی واحد زایلین پتروشیمی بوعلی سینا، طرح بهسازی و احداث تاسیسات 
جمع آوری گازهای مشعل، توسعه  صنایع پایین دستی پترو ایرانیان، پتروشیمی گچساران، 
طرح تبدیل مواد اولیه الیاف به بطری پتروشیمی شهید تندگویان، شیمیایی  صدف عسلویه، 
طرح كلرآلکالی پتروشیمی بندر امام و طرح مونوكسید كربن پتروشیمی كارون عنوان كرد. 
بــه گفتــه وی برای ایــن طرح هــا 2.7 میلیــارد یــورو ســرمایه گذاری ارزی و 8 هزار 
و 315 میلیــارد تومانــی ســرمایه گذاری ریالــی  صــورت خواهــد گرفت كــه موجب 
افزایــش ظرفیت اســمی تولیــد 6.62 میلیــون تنی هلدینــگ خلیج فارس می شــود. 
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس همچنین با اشاره به 13 طرح  جهش سوم از 1401 به بعد 
گفت: با راه اندازی این 13 طرح از  جمله  مگاپروژه عسلویه)هرمز(، الفین و پلی الفین جنوب 
و پتروشــیمی تفتان آریا در منطقه آزاد چابهاربا سرمایه گذاری 11.304  میلیارد یورو و 5 
هزار و  343 میلیارد تومان، 17.5 میلیون تن ظرفیت اسمی تولید هلدینگ افزایش می یابد. 
پایان بخش گزارش شیرین و جامع این مدیر جهادی ، ارزشی و متواضع اعالم این مهم بود 
كه  كارهای انجام شده محصول تالش های یک تیم و یک خانواده بزرگ به نام هلدینگ خلیج 
فارس  است و من از همه این عزیزان و حتی منتقدان و بعضا مغرضان تشکر می كنم و امروز 
اگر حتی با كمی انصاف به عملکردها  بنگرند، می بینند دستاوردهای تیم مدیریتی هلدینگ 
از آخر سال 96 تاكنون با پیش از آن قابل مقایسه نیست و امروز هلدینگ خلیج  فارس، به 
سازمانی تاثیرگذار در اقتصاد كشور تبدیل شده و عملکرد خوبی در تولید و صادرات و بورس 
و مسئولیت های اجتماعی  دارد و این موفقیت ها تا زمانی كه همه عزیزان از مدیران و كارگران 
تا مهندسان و كارشناسان كار تیمی بکنند ادامه خواهد داشت  و آن روزی كه به فردگرایی 

گرایش پیدا كنیم، روز ســقوط و كاهش موفقیت ها خواهد بود. در ادامه، امید قائمی رییس 
مجمع عمومی تسویه بدهی ارزی هلدینگ خلیح فارس را  كاری بسیار بزرگ عنوان كرد و 
گفت: . در در سایه رایزنی های گسترده میران ارشد مجموعه و در راس آنان جناب ربیعی و 
البته سیاستگذاری و تمهیدات و همکاری دیگر اعضای هیات مدیره و دست اندركاران  این 
 بدهی ها، وزنه بسیار سنگینی به پای هلدینگ خلیج فارس بود كه بخش زیادی از آن حذف شد .
اجــازت میخواهیم در پایان گزارش از ســعید خان محبی فــرد معمار مالیه مجموعه كه 
حسابهای شفاف و پاک وی بسان سالیان گذشته به تایید حسابرس و بازرس قانونی رسید و 
البته روابط عمومی و امور سهام پاسخگو و پر تالش و استاد فرهیخته روابط عمومی هلدینگ 
دكتر جواد گلی و كارشناس قابل روابط عمومی جناب رجبی كه بیشترین تعامل و نهایت 
همکاری را در طول سال با اهل مطبوع و اصحاب قلم و خبر دارند یادی كرده باشیم تا دیگر 
مدیران هم سلف ایشان از نحوه كاركرد و فعالیت منعطف آنها درس و الگوی موفقیت بردارند. 

پیام هیات مدیره
بـا اسـتعانت از درگاه خداونـد متعـال و بـا همراهـی و حمایـت شـما سـهامداران محتـرم، 
ماحصـل كار و تـالش یـک سـاله مدیـران و كاركنـان شـركت صنایـع پتروشـیمی خلیـج 
فـارس را در مجمـع محتـرم عمومـی عـادی سـاالنه صاحبـان سـهام تقدیـم حضورتـان 
می كنیــــم. علیرغــم شــــدیدترین تحریم هــای ظالمانــه 
علیــه كشــور و شــركت هــای پتروشــیمی و اثــرات ناشــی 
از افــت قیمــت نفــت و كاهــش تقاضـای جهانـی محصـوالت 
پتروشـیمی، شـركت صنایـع پتروشـیمی خلیـج فـارس توانسـته 
اسـت بـا برنامـــه ریـزی دقیـق و منسـجم از همـه امکانـات و 
توانمندیهـای موجـود بـه نحـو شایسـته اسـتفاده كنـد و عملکـرد 
خـود را بـه نحـو مطلـوب مدیریـت نمایـد بـه گونـه ای كـه بـر 
اسـاس آخریـن رتبـه بنـدی موسســـه معتبـر ICIS عنـوان 
چهلمیـن شـركت برتـر در بیـن شـركتهای شـیمیایی جهـان 
و دومیــن شــركت در منطقــه خاورمیانــه را كســب نمایــد. 
همچنیــن براســاس آخریــن گــزارش ســازمان مدیریــت 
 ،)100IMI صنعتــی در مــورد شـركتهای برتـر ایرانـی)گـزارش
شـــركت صنایـع پتروشـیمی خلیـج فـارس در میـان 100 شـركت برتـر ایرانـی موفـق 
بـــه دریافـت رتبـه اول كشـور از نظـر میـزان فـروش و درآمـد، باالتریـن ارزش افـزوده، 
بیشـترین سـودآوری، بیشـترین صـــادرات، رتبـه برتـر صـادرات گـرا و باالتریـن ارزش 
بـــازار گردیـده و در گـروه پتروشـیمی نیـز رتبـه اول را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. 

برنامه های آینده شركت 
بهبود فرآیندهای كنترلی 

- تقویت واحدهای حسابرسی شركت های تابعه 
- نظارت براثربخشی سیســتمهای كنترل داخلی شامل مالی و فناوری و امنیت اطالعات

-  استقرار نظام حاكمیت شركتی در شركت و شركتهای تابعه بورسی با هماهنگی سازمان 
بورس اوراق بهادار 

- پذیـرش مابقـی شـركتهای زیرمجموعـه در بـازار سـرمایه در راسـتای اصالح سـاختار 
سـرمایه گـذاری هـا، جـذب منابـع مالـی و توسـعه بـازار سـرمایه 

- استقرار و پیاده سازی سامانه های جامع مدیریتی منابع انسانی و هوش تجاری 
افزایش سرمایه 

- افزایش سرمایه شركت به مبلغ 143/500 میلیارد ریال 
به 287/000 میلیارد ریال از محل ســود انباشــته

شیوه های تامین مالی 
- اخذ تسهیالت ارزی از طریق صندوق توسعه ملی 
- اخذ تسهیالت ریالی و ارزی از طریق سیستم 

بانکی 
- انتشــار انــواع اوراق بدهی از 

طریق بازار سرمایه برای شركت  
اصلی و شركتهای تابعه 

- واگذاری درصدی از ســهام 
شركت ها و طرح ها از طریق 

عرضه اولیه
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دكتر مصطفوی كه ازمدیران پاكدست ، دانشمند و فرهیخته بازار سرمایه و صنعت 
بیمه كشورمان بوده و سوابق اجرایی و فنی متعدد و درخشان در شركت های بیمه 
آســیا و ایران داشــته و مدیریت آموزش و توسعه بیمه مركزی، مدیر كلی پذیرش 
مؤسســات و دفاتر بیمه ای، مدیركلی دفتر مبارزه با پولشــویی و مدیركلی توسعه 
مدیریت ریسک بیمه مركزی جمهوری اسالمی ایران را در كارنامه موفق كاری خود 
دارد با قبول تصدی سکانداری در بیمه میهن و تدوین واجرای دكترین كاری خود كه 
با دیسپلین و برنامه محوری و نیل به تعالی به عنوان مثلث رسیدن به موفقیت تبلور 
یافته توانست بیمه میهن را در مسیر ریل گذاری شده به سوی موفقیت روز افزون و 
پیشرفت در همین بازه كوتاه زمامداریش قرار دهد. وقتی رییس كل بیمه مركزی و 

ریسس سندیکای بیمه گران متفق القول اذعان میدارند 
كه دكتر مصطفوی از مدیران متعهد و ارزشمند صنعت 
بیمه بوده و بیمه میهن با تثبیت و اســتمرار مدیریت 
ایشان به سرمنزل مقصود خواهد رسید بر هر كارشناس 
و خبره بازار مسلم گردید كه بیمه میهن گمشده خود 
در ناخدایــی را در این روزهای ســخت اقتصادی یافته 
است و با این مدیر هر ناممکنی ، میسر و ممکن خواهد 
بــود . وقتی این مدیر آگاه در گــزارش اهم فعالیتها و 
دستاوردهای حاصله با تواضع اعالم و اعالن داشت كه به 
كاركنان ارجمند كه با بهره گیری از تخصص و تعهد خود 
در راستای مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع، جلب 
رضایت بیمه گذاران و اعتالی شــركت اهتمام ورزیده 
اند یــک خدا قوت جانانه می گویــم و برخود  فریضه 
می دانم كه از تالش های بی دریغ و خالصانه تک تک 
عزیزان كه پیش از این هم بازوان توانای هم میهنانمان 
در عرصه های مختلف خدمت رســانی محســوب می 

شوند قدردانی ویژه دارم، نشان و گواهی بود بر درایت و سیاستگذاری و اهتمام این 
مدیر خوشــفکر برای ایجاد همدلی و ایجاد و ایجاب انگیزه . وی در بخش دیگری 
از گــزارش خود با تبیین این نکته كه امیدوارم به فضل الهی و با كمک و همکاری 
آحاد كاركنان، نمایندگان و شبکه فروش، در بهبود عملکرد، كیفیت خدمات و جلب 
رضای باری تعالی موفق تر از گذشــته عمل كنیم و جایگاه شركت را اعتال بخشیم، 
تصریح نمود با اجرایی شدن برنامه و راهکارهای جدید و بازبینی در قراردادها به دنبال 
ارتقائ ســودآوری و ارزش آفرینی برای تمام سهامداران و ذینفعان خود میباشیم .

مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه صاحبــان ســهام شــركت بیمــه میهــن 
)ســهامی عــام (مــورخ 1399/07/30 در محــل دفتــر مركزی برگــزار گردید.
در این مجمع كه با حضور 66/73 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزارگردید، 
ریاست مجمع بر عهده آقای ابراهیم حمیدی بود، كه جنابان هادی درفشی و عبدالصالح 

نهاوندي در مقام نظار اول و دوم و آقای رضا مصطفوي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمــع مربوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفته در طی ســال مالی منتهی بــه 1398/12/29 و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول مــاده 129 به كار خــود پایان دادند.

دكتر مصطفوی مدیرعامل بیمه میهن دارای مدرک كارشناســی مدیریت بیمه از 
دانشــکده علوم اقتصادی و كارشناسی ارشــد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی از 
دانشگاه تهران است و از برترین ها در رشته مدیریت تطبیقی و توسعه می باشد. وی 
مدرس دانشگاه و از مدیران ارشد و خوشنام صنعت بیمه كشور با سابقه بیش از دو 
دهه مدیریت است و دارای سوابق پژوهشی متعددی در 
حوزه بیمه است.طبق آنچه در حکم دكتر سلیمانی مبنی 
بر، ایجاد وفاق، همدلی و تالش در جهت بهبود عملکرد 
شركت از ابعاد مختلف، رعایت اخالق حرفه ای و تالش در 
جهت حاكمیت شركتی، پرداخت خسارت های معوق و 
بدهی های قانونی شركت در موعد مقرر، وصول مطالبات 
شــركت از نمایندگان، بیمه گذاران و كارگزاران، تالش 
در جهت توســعه پرتفوی و كسب سهم مناسب از بازار 
بیمه ای كشور و حفظ نیروی انسانی كارآمد و بهره گیری 
از افراد واجد صالحیت در كشــور بود دكتر مصطفوی 
توانست در این زمینه در كوتاه زمانی آنچنان شایسته و 
بایسته خدمتی جهادگونه و از سر تعهد و تخصص داشته 
باشد كه به روزی كه شركت بیمه میهن  میزبان دبیركل 
سندیکای بیمه گران ایران بود و سران دو مجموعه در 
دیدارِ صمیمانه، به بحث و تبادل نظر در زمینه مسائل 
جاری صنعت بیمه پرداختند دكتر كریمی به صراحت 
اعالم دارد ناخدایی قابل و حاذق بر سکانداری بیمه میهن در این دوره نشسته است..
در ایــن دیــدار كه ابراهیم حمیــدی رئیس هیات مدیره بیمــه میهن نیز حضور 
داشت، دكتر ســیدمحمد كریمی ضمن تبریک انتصاب دكتر مصطفوی به عنوان 
مدیر عامل جدید شــركت بیمه میهن، اظهار داشت كه این انتخاب برای مجموعه 
بیمه میهن، پربركت و نویدبخش روزهای ارزشــمند است و سندیکای بیمه گران 
نیز بــا قدرت، حمایت هــای الزم را از این مجموعه معظم به عمــل خواهد آورد.
در این نشســت صمیمانه بود كه طرفین بر افزایش تعامالت فی مابین در راستای 
بهبــود عملکرد و پیشــبرد اهــداف و مأموریت های صنعت بیمــه تأكید كردند.  
در مجمع ســاالنه نیز مدیر مدبر بیمه میهن، دكتر مصطفوی، با اشــاره به  نقش 
مؤثــر بیمــه در تأمین امنیــت و آرامش خاطر احــاد جامعه اشــاره كرد و گفت 
مردم و نهادهای مختلف با داشــتن پوشــش های بیمه ای مــی توانند در امنیت 
و آرامش كامل باشــند و نگرانی و دغدغه ای از آینده خود نداشــته باشند تصریح 
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دکترین رضا مصطفوی برای تعالی برند بیمه میهن و ارتقای فرآیندها
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نمود با اســتناد به آمــار مورد تایید بیمه مركزی و حســابرس و بــازرس قانونی 
و عملکرد حاصله بیمه میهن در ســال 98 ســه هــزار و 34 میلیــارد ریال حق 
بیمه تولید كرده كه در مقایســه با ســال قبل از آن 62 درصد رشــد داشته است. 
بر اســاس گزارش مبســوط ارایه شــده توسط  وی ، مجموع خســارت پرداختی 
ایــن شــركت در ســال 98 نیــز دو هــزار و 175 میلیــارد ریــال بوده اســت.

به گفته این مدیر رزومه دار و بازار شــناس برای  پیشــبرد امور و اهداف شــركت، 
سیاست ها و برنامه های بسیار خوبی تدوین و تعیین شده چرا كه باور راسخ در بین 
تمام اركان مجموعه از هیات مدیره تا كاركنان ســتادی و امور شعب و نمایندگان 
وجود دارد كه در روند كلی فعالیت ها بهبود عملکرد در فضای كســب و كار نتیجه 
رعایت اخالق و اصول حرفه ای، ایجاد شبکه فروش توانمند، شناسایی و استفاده از 
ظرفیت های اســتانی و ارائه خدمات مطلوب به بیمــه گذاران و جلب رضایت آنان 
موثر می باشــد و به جد به دنبال اجرایی كردن این برنامه ها و سیاســت ها هستیم .

وی همچنین بر تولید حق بیمه و جذب نقدینگی با در نظر گرفتن ریسک منطقی آن 
و نیز جذب پورتفوی متوازن تأكید كرد و با اشاره به لزوم پیگیری وصول مطالبات از 
بیمه گذاران گفت باید با برنامه ریزی مدون و مناسب به منظور ارائه خدمات مطلوب به 
بیمه گذاران و ایجاد ارتباط و تعامل مستمر با بیمه گذاران و تأمین خواسته ها و جلب 
رضایت آنان با حفظ منافع شركت اقدامات موثر و  تعیین كننده ای صورت پذیرد .
شــایان ذكر است شركت بیمه میهن در 5 ماه نخست امســال بالغ بر یک هزار و 
198 میلیــارد و 628 میلیون ریــال بیمه نامه فروخته كه نســبت به رقم فروش 
937 میلیارد و 952 میلیون ریال در 5 ماه ابتدایی ســال گذشــته 28 درصد رشد 
را نشــان می دهد. از مجموع فروش 5 ماهه این شــركت در سال جاری، 24 درصد 
در رشــته بیمه درمان، 31 درصد در رشته شــخص ثالث و حوادث سرنشین، 12 
درصد بیمه آتش سوزی، 8 درصد مسئولیت و 10 درصد هم بیمه زندگی بوده است.

همچنین شركت بیمه میهن در 5 ماه نخست امسال بالغ بر 812 میلیارد و 415 میلیون 
ریال خسارت به بیمه گذاران خود پرداخت كرده كه نسبت به رقم خسارت پرداختی 
در مدت مشابه ســال گذشته به میزان 911 میلیارد و 788 میلیون ریال، كاهشی 
11 درصدی را نشان می دهد.از كل خسارت پرداختی بیمه میهن در این مدت، 54 
درصد به بیمه درمان، 33 درصد بیمه شخص ثالث و حوادث سرنشین، 5 درصد بیمه 
مسئولیت و 4 درصد بیمه زندگی اختصاص داشته است.  رشد 28 درصدی فروش 
حق بیمه میهن و كاهش 11 درصدی خســارت پرداختی در 5 ماهه ابتدای امسال 
نسبت به مدت مشابه پارسال باعث شده تا نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی این 
شركت از 97 درصد به 68 درصد برسد . سکاندار بیمه میهن  در بخش پایانی گزارش 
خود وصول مطالبات ســنواتی، پرداخت عمده خسارت های سنواتی، فروش امالک 
مازاد، اصالح سطح توانگری، بهبود شاخص های عملکردی، اصالح تركیب پورتفوی 
و ایجاد پورتفوی بهینه و احیای فروش و افزایش سهم از بازار را از اهم فعالیت ها و 
برنامه های این شركت در سال 1399 برشمرد.  قابل توجه آنکه این شركت با مدیران 
ارزشی،متدین و متعهد خود توانست در سال مالی گذشته با انعقاد یک قراداد و تفاهم 
نامه با خانه سربازان صلح ایران یک كار ستودنی انجام داده و بقول دكتر مصطفوی  
این تفاهم نامه و ایفای به تعدات آن برای بیمه میهن منشــاء خیر و بركت خواهد 
بود چراكه ما هرچه داریم از بركات مجاهدت رزمندگان دفاع مقدس و نگاه كریمانه 
اهل بیت بدیشان است. دكتر مصطفوی در حاشیه همان نشست با ابراز خرسندی از 
امضای این تفاهم نامه به بیان سابقه فعالیت بیمه میهن پرداخت و گفت بیمه میهن با 
توانگری مالی سطح یک از شر كت های خوب صنعت بیمه كشور بوده و مردم و بیمه 
گذاران، آن را به خوشنامی می شناسند و از خدمات آن بهره مند هستند. و امیدواریم 
كه با اجرای این تفاهم نامه بیمه میهن به این كهنه سربازان جان بركف نیز خدمات 
مطلوبی ارائه كند و بتواند رضایت ایشان را در تداوم همکاری های بعدی جلب نماید.
بــر اســاس این تفاهم نامه، مجموعه خانه ســرباز صلــح ایران می توانــد از انواع 
پوشــش های بیمه ای از جمله بیمه نامه های شــخص ثالث و بدنه خودرو، آتش 

ســوزی منازل مســکونی و ... با تســهیالت و تخفیفات مناســب بهره مند شود.
اجــازه مــی خواهیــم در پایان گــزارش از اســتاد برجســته و خوشــنام روابط 
عمومی كشــور جنــاب كریم خــان همتی و كارشناســان متخصــص ومتعهد 
روابــط عمومی شــركت كه همــواره حامــی اهل قلــم و اصحاب جرایــد بوده 
اند  و ما را در تهیه و تنظیم گزارش یاری رســانده و همیشــه چتر حمایتشــان بر 
خبرنگاران جاری و ســاری بوده اســت نهایت قدردانی و تشــکر را داشته باشیم.

برنامه های آتی هیات مدیره : 
هیات مدیره شــركت بیمه میهن به عنوان امانت دار سهامداران گرامی وبه منظور 
حفظ وحراست از ثروت سهامداران از یک سو و با درنظرگرفتن منافع بیمه گذاران 
وسایر ذینفعان از سوی دیگر ، مصمم است نسبت به اصالح و بهبود وضعیت شركت 
با توســعه فعالیت وفروش هدفمند و جذب نقدینگی در كنار كسب سود منطقی 
اقدام نماید.در این راستا برنامه هایی برای سال 1398 وسالهای بعدی در نظر گرفته 
شده است كه ضمن توسعه فعالیت بیمه ای وسرمایه گذاری با درنظر گرفتن اصول 
مدیریت ریســک ومنافع ومصالح شركت به نحوی اقدام شود كه ابتدا از تولید زیان 
جلوگیری شــده وبه تدریج زیان انباشته شــركت در سنوات آتی مستهلک گردد .
برنامه های شرح ذیل از جمله برنامه های محوری هیات مدیره برای سال آینده هستند:

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

- بهــره گیری از روشــهای نوین بازاریابی و تبلیغات اثر بخش در ســطح كشــور
- پیاده سازی نظام جامع مدیریت ریسک وكنترل داخلی در سطح شعب ونمایندگی 

های كشور 
- مدیریت دانش وآموزش كاركنان ونمایندگان 

-  جذب نمایندگی در سراسر كشور وانعقاد قرارداد با كارگزاران بیمه ای 
-  توسعه وتوانمند سازی شبکه فروش و پرداخت خسارت متوازن در سراسر كشور 

-  حضور فعال در كنسرسیوم های بیمه ای 
-  عقد قرارداد با شركتهای اتکایی مطرح 
-  توسعه فروش محصوالت بیمه زندگی 

-  احیای نام تجاری شركت در بازار كسب وكار بیمه 
-  بهینه سازی تركیب پرتفو وجذب بیمه نامه های سود آور 

-  ایجاد انگیزه و وفادار نمودن كاركنان و نمایندگان 
- ترویج فرهنگ مدیریت ریســک درشــركت وســرلوحه قراردادن منافع بیمه ای 

درمعامالت بیمه ای 
-  اصالح ساختار سازمانی شركت و تفکیک مدیریتهای فنی

- تهیــه و تکمیل آیین نامه های مورد نیاز شــركت در بخش های فنی ومدیریتی 
-  اصالح آیین نامه حدود اختیارات شعب و واحدهای فنی 

-  فعالیت بیشتر كمیته های حاكمیت شركتی موضوع آیین نامه 93 مصوب شورای 
عالی بیمه برای اعمال حاكمیت شركتی مناسب در شركت

-  تهیه برنامه استراتژی سه ساله شركت از سال1398 تا پایان 1400 
- تقویت واحد حقوقی برای استیفای حقوق شركت

-  تفویض اختیار صدور وخسارت به شعب ونمایندگی برای افزایش چاالكی شركت 
ورقابت موثر در بازار بیمه
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به گفته دكتر خســرو فخیم هاشمی این مدیر محقق و خوشفکر كه از خاندانی صنعتمند 
و خیریــن به نام میهن مان می باشــد در دكترین كاری مجموعــه ، و برنامه های مدون 
ترســیمی و آتیه به این اندیشــیده شــده كه  همچنان تولید محصوالت با سطح كیفی 
مطابق با اســتانداردهای جهانی؛ كه این امر نیازمند كادر مجرب اســت استمرار یابد چرا 
كه رمز ماندگار  حفظ اصالت و كیفیت در كنار اهتمام به نوآوری در صنعت می باشــد كه 
باید هردو را برای تعالی مجموعه توامان در نظر داشــت. در ســالهایی كه بواسطه تحریم 
و تنگناهای اقتصادی كمتر شــركت تولیدی توانســته به حیات خــود ادامه دهد به یمن 
همین تفکر و ایده هــای ناب و البته اجرایی كردن برنامه های خالقانه و عقد قراردادهای 
مناســب شركت شیشه همدان توانســته بر توســعه فعالیت های خود بیافزاید و نگذارد 
در كار این بنگاه عظیم تولیدی جام و شیشــه كه ســالمت محوری بــرای جامعه  را نیز 
ضمیمه  عملکرد كاری خود ساخته خللی ایجاد شود. در نتیجه  تمهیدات خسروی خوبان 
صنعت كشــورمان شركت در سال مالی گذشته شیشــه همدان توانست عالوه برمدیریت 
هزینه ها و بهاي تمام شــده محصوالت و رفع تعهــد 100 درصدي ارز حاصل از صادرات 
براي ســال هاي 1397 و 1398  با یک سیاســتگذاری صحیح و منطبق با شــفافیت و 
كارآمدی در امر افزایش ســرمایه شــركت ارمغان نگین آریا )ســهامي خاص( به منظور 
بهره برداري از ظرفیت ها و پتانســیل هاي بالفعل و بالقوه آن و ایضا ارتقاء نماد معامالتي 
از تابلــو بازار دوم به تابلــو فرعي بازار اول برگ زرینی بر افتخــارات متعدد خود بیافزاید.

    گفتنی اســت شركت شیشــه همدان در سال مالی 99 توانست عالوه بر افزایش میزان 
ســود آوری و رشد در آمدهای عملیاتی مقدمات و مجوزهای یک افزایش سرمایه شیرین 

150درصدی را اخذ كند كه در پایان مجمع ساالنه  وطی 
یک مجمع فوق العاده این مهم را به تصویب مجمع رساند 
.خدایشــان به این مدیران دلباخته ُملک و مملکت كه جز 
آبادانی و آزادی و رونق و توســعه برای ایران نخواســته و 
نمی خواهند قــوت دوچندان و تــوان فزونتر اعطاء كند.

مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه شــركت شیشــه 
محــل  در   1399/07/27 مــورخ  همدان)ســهامی عام( 
مجموعه فرهنگي ورزشي وتفریحي تالش تشکیل گردید. 
در این مجمع كه با حضور 68/61 درصد از سهامداران حقیقی 
و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و 
اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای  محمد ضرابیه بود، كه جنابان هادي 
رئیس زاده و ســید محمود ضیائي در مقام نظار اول و دوم 
و آقای امین نوبري به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 
1399/03/31 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم 
ســود 850 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

بنــا به گــزارش جامعی كه به ســمع و نظر ســهامداران و ذینفعان مجموعه رســید  و 
شــرحی بر چگونگی تاسیس شركت شیشــه همدان ، مدیریت با تصریح این نکته كه با 
توجه به نیاز روز افزون كشــور به ظروف بسته بندي شیشــه اي، به خصوص ظروفي كه 
از نظر كیفي مطابق اســتاندارد جهاني باشد، طرح توســعه این شركت در سال 1378 و 
با ظرفیت 35000 تن در ســال شــروع به كار نمود و با تولید شیشــه هاي سبک و نیمه 
ســبک ضمن برخــورداري از سیســتم هــاي )Press and Blow)P&B جهت تولید 
شیشــه هاي دهانه گشــاد )جار( ، و )Blow and Blow)B&B جهت تولید شیشــه 
 Narrow Neck Press and Blow )NNPB( و ، )هــاي دهانــه باریــک )بطــري
جهت تولید شیشــه هاي سبک ، تحولي در تولید شیشه هاي بســته بندي ایجاد نمود.

بنا به گزارشی كه دكتر فخیم هاشمی ســکاندار بازارشناس شركت تبیین نمود تولیدات 
این شــركت در حال حاضرعبارتند از : انواع بطري آبلیمو، شــربت، گالب، الکل، عرقیات 
و روغن مایع )در حجم هاي مختلف( و شیشــه هاي نوشــابه، شــیر، شیشه هاي سس، 
مرباجات، خیارشــور و رب گوجه فرنگي )در حجم هاي مختلف( و بســیاري از شیشــه 
هاي اختصاصي برابر ســفارش مشــتریان.به گفته ایــن مدیر كاردان و كاربلد شــركت 
شیشــه همدان درصدد اســت واحد دیگــری را به منظور تولید بطری هــای رنگی برای 
پركــردن آبمیوه های گازدار، ماءالشــعیر و همچنین شیشــه های دارویــی ایجاد نماید.

مدیر عامل مدبر مجموعه در بخش دیگری از گزارش خود پیرامون اهم فعالیتها و دستاوردهای 
حاصله در ســال مالی مورد گزارش تصریح داشت :شركت شیشه همدان در سال مالی 99 
توانست به ازای هر سهم 1253 ریال سود حاصل سازد كه نسبت به سال مالی 98 رشد 41 
درصدی را نشــان می دهد. به گفته  دكتر فخیم هاشمی درآمدهای عملیاتی در این رشد 
اثرگذاری باالیی داشــته و با افزایش 54 درصدی موجب گردید، سود ناخالص افزایش 74 
درصدی را تجربه كرده و سود حاصله به رقم چشمگیر  2 هزار و 644 میلیارد ریال صعود كند.

بــه گفته دكتر خســرو فخیم هاشــمی، افزایــش توان رقابتــی و اســتمرار آن جهت 
كســب بیشــترین ســهم بازار با ارائــه محصوالت بــا كیفیت بــاال و متنــوع و تولید 
محصــوالت مطابق بــا اســتاندارد های جهانــی جهت صدور بــه كشــورهای اروپایی 
درســال مالی آتی نیز بطور مطلق و جدی مد نظر مدیریت ارشــد شــركت خواهد بود.

ایــن تیم مدیریت دلســوز و توانمند به جد معتقدند كه فرهنگ ســازی صحیح، به گونه 
ای كــه مردم به این باور برســند كه بهترین بســته بندی برای محصــوالت صنایع مواد 
غذائی و نوشــابه ســازی ها، ظروف شیشه ای می باشند و اســتفاده از سایر ظروف بسته 
بنــدی یکبار مصرف، مشــکالت زیادی برای ســالمت مواد غذائــی و همچنین محیط 
زیســت ایجــاد می نماید راهکاری اســت ارزنده كه بایســت برای آن هــم هزینه و هم 
فرهنگ ســازی كرد هرچند دولتمــردان در این مهم به طور جدی وارد عرصه نشــوند .

ختــم كالم آنکه همانطوری كه در مجمع ســال گذشــته هم مطــرح گردید به هنر این 
مدیریت كاردان در خصوص كمبود كربنات ســدیم طرحی در شــركت راه اندازی شــده 
اســت كه به تامین این ماده اولیه پرداخته خواهد شــد و اگر موانع حاصل از وجود تحریم 
هــا و معضالت حادث شــده اقتصادی  بگــذارد این پروژه بــه 100 درصد ظرفیت بهره 
برداری خود برســد نه تنها نیاز داخل رفع می گردد بلکــه الباقی آن صادر خواهد گردید.

شایان ذكر است كه كربنات سدیم و شیشه تا حدودی می توانند جایگزین هم باشند. یعنی به 
نسبتی كه شیشه خرده بیشتر مصرف شود می توان از كربنات سدیم كمتری استفاده كرد. این 
امر باعث شده بود كه در زمان كمبود كربنات سدیم  رقابت در تامین خرده شیشه بیشتر شود.

در پایان مجمع ساالنه نیز با برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شركت »شیشه 
همدان« افزایش سرمایه 150 درصدی  خود را از یک هزار 
و 382 میلیارد ریال معادل 120 درصد از محل سود انباشته 
و 346 میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران 
و آورده نقــدی، به تصویب اكثریت ســهامداران  رســاند.
مهمترین هدف »كهمــدا« از این اقدام، اصالح ســاختار 
مالــی و جلوگیــری از خروج نقدینگی اســت. با توجه به 
طرح توســعه تولیــد كه مراحل ســاخت آن از دوره های 
گذشــته شروع شــده، خروج وجه نقد مشکالت جدی در 
تأمین منابع مالی و ســرمایه در گــردش ایجاد می كند.

این شیشــه ســاز پیــش بینی كــرده در صــورت انجام 
افزایــش ســرمایه در ســال مالــی منتهــی بــه خرداد 
1400 به ســود خالــص یک هــزار و 503 میلیارد ریالی 
دســت یابــد و در غیر ایــن صورت، تحقق ســود خالص 
یــک هــزار و 170 میلیــارد ریالی برآورد شــده اســت.

پیام هیات مدیره
شركت شیشه همدان )ســهامی عام( به عنوان یک بنگاه 
اقتصــادی و در راســتای منافع ملی و با بهــره گیری از 
دانــش روز و نیروهــای متعهد ومتخصــص بعنوان یک 
شــركت پیشرو در تولید شیشه بســته بندی مواد غذایی 
و نوشــابه ســازی ســعی دارد با حفظ كرامت انســانی 
بــه عنوان بزرگترین ســرمایه، توجه به كیفیت و به كارگیری روشــهای جدید و تکیه بر 
اصول مشــتری مداری و كســب رضایت ذینفعان، مأموریت خــود را در جهت حركت به 
ســمت تعالی سازمانی و رشــد و شکوفائی اقتصاد كشور به نحو احســن به انجام رساند.

جایگاه شركت در صنعت
شــركت در صنعت تولید انواع ظروف شیشه ای بطری و جار برای بسته بندی محصوالت 
صنایع مواد غذایی و نوشــابه ســازی فعالیت میکنــد. به دلیل عدم حضور بســیاری از 
شــركت های فعال این صنعت در بورس اوراق بهادار، اطالعات شــركت های یاد شده در 
دسترس و قابل اتکا نمی باشــد. لیکن بر مبنای تحقیقات بازار، شركت در بین شركتهای 
فعــال در این صنعت با حجم فروش معــادل مبلغ 2/644 میلیارد ریال، یکی از بزرگترین 
شــركت های فعال در صنعت مذكور به شــمار رفته و در حال حاضر بیش از 20 درصد 
تولیــدات داخلی را به خود اختصاص داده، همچنین مجهز به ماشــین آالت پیشــرفته 
جهت تولید ظروف شیشــه بســته بندی صنایع مواد غذایی و نوشــابه ســازی می باشد.

اهم برنامه ها وچشم انداز شركت برای سال مالی آتی :
1- ادامه عملیات اجرایی طرح توسعه واحد )3( كارخانه شامل:

- پیگیري ترخیص و انتقال مابقي ماشین آالت و تجهیزات طرح به كارخانه 
- تسریع در تکمیل باقي مانده عملیات ساختماني و تأسیسات تولیدي پروژه 

- تکمیل عملیات نصب آجرهاي نسوز، ماشین آالت و تجهیزات 
- بهره برداري از واحد مذكور و انجام تولید آزمایشي و تجاري

2- تالش جهت دستیابي كامل به اهداف پیش بیني شده
3- افزایش توان ظرفیت تولید ، بهروري و ارتقاء كیفیت محصوالت تولیدي 

4- تأمین تجهیزات و قطعات ماشین آالت جهت تعمیرات آتي سرد كوره واحد)1(
5- بررسي و بروز رساني رویه هاي عملیاتي با بکارگیري نرم افزار ها و سخت افزار ها 

رشد شیرین درآمدهای عملیاتی و سود در شیشه همدان
دکترین خسرو فخیم هاشمی برای ارتقای عمکلرد و تعالی سازمانی
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6- اصالح ساختار مالي و تأمین منابع مالي مورد نیاز از طریق بازار سرمایه
7- مطالعه و بررسي فني، تأمین منابع انساني الزم، خرید ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز 
براي شروع عملیات و راه اندازي شركت صنایع مهتاب خراسان )سهامي خاص( براي تولید 

جار، بطري و شیشه دارویي در استان خراسان. 
استراتژي ها و چشم انداز شركت : 

1- افزایش توان رقابت پذیري در سطح بین المللي 
2- سرمایه گذاري بهینه منابع درجهت تکمیل زنجیره ارزش

گزارش عملکرد اجتماعي شركت
1- مشاركت در برنامه هاي عمومي و اجتماعي استان همدان 

2- حمایت از بنگاههاي خیریه 
3- مشاركت در حمایت از خانوارهاي آسیب دیده ناشي از شیوع ویروس كرونا در استان همدان

بیان سیاستهاي تامین مالي و سیاستهاي اعتباري شركت:
1- فروش نقدي و اعتباري محصوالت به مشتریان 

2- مدیریت برتسهیالت از طریق پرداخت بموقع اقساط به منظور كاهش هزینه هاي مالي 
و بهره مندي از ظرفیت هاي قانوني ایجاد شده

سایر اقدامات مهم انجام شده 
1- مدیریت هزینه ها و بهاي تمام شده محصوالت 

2- تشکیل جلسات بررسي عملکرد میان دوره اي سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و بودجه 
سالیانه شركت .

3- رفــع تعهد 100 درصــدي ارز حاصل از صادرات براي ســال هــاي 1397 و 1398 
4- شــركت در افزایش سرمایه شــركت ارمغان نگین آریا )سهامي خاص( به منظور بهره 

برداري از ظرفیت ها و پتانسیل هاي بالفعل و بالقوه آن 
5- بکارگیري بازارگردان براي سهام شركت در راستاي دستورالعمل پذیرش سازمان بورس 
و اوراق بهادار با هدف افزایش نقد شــوندگي و وجود عرضه و تقاضا براي ســهام شــركت 

6- ارتقاء نماد معامالتي از تابلو بازار دوم به تابلو فرعي بازار اول 
7- پیگیري مستمر و اعتراض به برگ اعالم بدهي برآوردي سازمان تأمین اجتماعي براي 
رسیدگي به سال مالي منتهي به 1397/3/31 و نهایتاً دریافت رأي هیئت بدوي به نحوي كه 
بدهي اعالم شده از مبلغ 38/705 میلیون به مبلغ 7/500 میلیون ریال كاهش یافته است. 
8- دریافت برگ قطعي مالیات عملکرد، ارزش افزوده، حقوق و دستمزد و ماده 169 قانون 

مالیات هاي مستقیم تا پایان سال مالي منتهي به 1397/3/31

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان ســهام شركت شیشــه همدان  )سهامی عام( مورخ 
1399/07/27 در محــل مجموعه فرهنگي ورزشــي وتفریحي تالش تشــکیل گردید.
در این مجمع كه با حضور 68/61 درصد از ســهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست 
مجمع برعهده آقای باقر محمد ضرابیه بود كه جنابان هادي رئیس زاده و  سید محمود 
ضیائي درمقام نظار اول و دوم و آقای امین نوبري به عنوان دبیر مجمع انتخاب شــدند.
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.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش ســرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان ســهام شــركت شیشــه همدان  )ســهامي عام(
در اجــراي مفــاد تبصره 2 مــاده 161 اصالحیه قانــون تجارت مصوب ســال 1347

1- گزارش توجیهی هیات مدیره شــركت شیشــه همدان  )ســهامي عام( درخصوص 
افزایش ســرمایه آن شــركت از مبلــغ 1/152 میلیارد  ریال به مبلــغ 2/800 میلیارد 
ریال مشــتمل بر صورت ســود و زیــان فرضی همراه با ســایر اطالعــات مالی پیش 
بینی شــده و فرضی پیوســت، طبق اســتاندارد حسابرســی »رســیدگی  به اطالعات 
مالــی آتــی« مورد رســیدگی این موسســه قــرار گرفته اســت. مســئولیت گزارش 
توجیهــی مزبــور و مفروضــات مبنای تهیــه آن با هیات مدیره شــركت می باشــد.

2- گــزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصالحیه قانون تجارت و با هدف توجیه 
افزایش سرمایه شركت از محل سود انباشته، مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران 
تهیه شــده است. این گزارش توجیهی بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی 
درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شــده اســت كــه انتظار نمی رود لزوما 
به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به اســتفاده كنندگان توجه داده می شــود كه این گزارش 
توجیهی ممکن اســت برای هدفهایی جز هدف توصیف شــده در باال مناســب نباشد.

3- براســاس رســیدگي به شــواهد پشــتوانه مفروضات و با فرض تحقق رویدادهای 
پیش بینی شــده توسط هیات مدیره این موسســه به مواردی برخورد نکرده است كه 

متقاعد شــود مفروضات مزبــور، مبنایي معقولی را براي گــزارش توجیهي فراهم نمي 
كند. به عالوه، به نظر این موسســه، گزارش توجیهی افزایش ســرمایه مزبور براســاس 
مفروضات و به گونه ای مناســب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
4- مانده ســود انباشــتهابتدای دوره ســال مالی 1399 پس از تقســیم سود صورت 
گرفتــه به مبلــغ 1/017/386 میلیون ریال می باشــد كــه با توجه بــه مطالبه مبلغ 
45/205 میلیــون ریال بابــت بدهی بیمه طبق حسابرســی بیمه ای صــورت گرفته 
و وجــود مبلــغ 9/386 میلیــون ریــال مــازاد مبلغ مالیات تشــخیصی نســبت به 
مبالــغ پرداخای، اعمــال مبلــغ 1/000/000 میلیونریــال افزایش ســرمایه از محل 
ســود انباشــته منوط به وجود ســود انباشــته در زمان افزایش ســرمایه می باشــد.
5- در محاسبات افزایش سرمایه فرض شده است در صورت عدم انجام افزایش سرمایه، 
شركت نسبت به دریافت تسهیالت مالی با نرخ 26 درصد اقدام خواهد نمود و سایر مبانی 
و مفروضات در حالتهای انجام و عدم انجام افزایش سرمایه، یکسان در نظر گرفته شده است.
6- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده طبق مفروضات ذهني توصیف شده در باال رخ دهد، 
نتایج واقعي احتماال متفاوت از پیش بیني ها خواهد بود. زیرا رویدادهاي پیش بیني شده 
اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوت هاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد.

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 
افزایش ســرمایه قبلی شــركت از مبلغ 288/000 میلیون ریال بــه مبلغ 1/152/000 
میلیــون ریال و از محل مطالبات و آورده های نقدی ســهامداران بــوده كه به منظور 
1- اصالح ســاختار مالی 2- جبران مخارج ســرمایه گذاری انجام شــده 3- تکمیل و 
اجرای طرح و توســعه واحد شــماره )3( كارخانه گرفته اســت. نتایج حاصل از افزایش 
ســرمایه مزبور كه طــی تصمیمات مجمع عمومــی فوق العاده مــورخ 1396/10/17 
تصویب شــده و در تاریخ 1397/05/03 نزد مرجع ثبت شركت ها به ثبت رسیده است.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شركت شیشه همدان ) سهامی عام( از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت به شرح 
زیر می باشــد. هدف شركت شیشه همدان )سهامی عام( از انجام افزایش سرمایه موضوع 
این بیانیه ثبت، بطور كلی اصالح ساختار مالی جهت جلوگیری از خروج وجه نقد می باشد. 

تصویب افزایش سرمایه 150 درصدی شرکت با تایید برنامه های مدیریت بازارشناس               
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» ونیکی « به تاخت به سوی تعالی و پیشرفت
دکترین سید یاسر ابوترابی برای پرواز به سوی موفقیت

افزایش 150درصدی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران مصوب مجمع گرفت

مهندس سیدیاسرمهدي ابوترابي فرد مدیر خالق و فرهیخته بازار سرمایه كه در 
عین جوانی انبانی از تجربه و دانش عملی و نه صرف علمی می باشد و به شایستگی 
و بایســتگی با زیر و بم اقتصاد داخلی و فرصت ها و تهدیدهای بازار بین المللی 
آشناست  و به حق كه بر كرسی ریاست قدیمی ترین شركت بورسی ایران خوش 
و خرم جلوس كرده، با حضورش بر این شركت سرمایه گذاری كهن، خونی تازه و 
حیاتی نو بر سبز بودن و سود آفرینی این شركت همراه ساخت. وی با اعالم اینکه 
این افزایش سرمایه شركت »ونیکی« معادل با 10،500 میلیارد ریال از محل سود 
انباشــته و برای جبران مخارج سنوات اخیر و جلوگیری از خروج منابع شركت 
جهت سرمایه گذاری و استفاده از فرصت های بازار سرمایه صورت میپذیرد تصریح 
كرد : در راستای موضوع فعالیت شركت و بسان گذشته سعی وافر خواهیم نمود 
تا با سرمایه گذاری مستقیم یا مشاركت در ایجاد، توسعه و راه اندازی طرحهای 
تولیدی، شــركتهای خدماتی در ســال جهش تولید هم چرخ صنعت را روانتر 
كرده و هم با اصالح ســاختار مالی خود در جهت پیشــبرد سودآفرینی و ارزش 

آوری برای ذینفعان خود نقشی موثر ایفا نماییم .
 مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شركت 
ســرمایه گذاري ملي ایران  )ســهامی عام( مورخ 
1399/08/07 در محل دانشکده مدیریت دانشگاه 
تهران - ســاختمان الغدیر تشکیل گردید. در این 
مجمع كه با حضور 67/56 درصد از ســهامداران 
حقیقی و حقوقــی، اعضای هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی برگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای باقر 
میالني شیروانبود كه جنابان كاظم اكبري و  فرهود 
فالحت پیشه درمقام نظار اول و دوم و آقای  علي 
شاكري نسب به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.

توجیهــی  گــزارش  قرائــت  بــا  و  ادامــه  در 
افزایــش  لــزوم  بــر  مبنــی  مدیــره  هیــات 

ســرمایه توســط مدیرعامــل محتــرم و پس از اســتماع گزارش حســابرس 
و بــازرس قانونــی مجمع نشــینان بــا طنین صلــوات خود ضمــن تصویب 
افزایش ســرمایه شــركت به تغییر بند اساســنامه مربوطــه رای مثبت دادند.

مهندس ســید یاســر مهدی ابترابی فرد كــه در شــركتهای بازرگانی پارس ،  
صنعتی آما ،  ســرمایه گذاری ایرانیان ، كارخانجات پارس الکتریک ،  ســرمایه 
گذاری فرهنگیان ، افســت ، گروه ســرمایه گــذاری البرز و چندین شــركت 
دیگر برزگ بازر ســرمایه حضوری موثر و پُر خیر بركت داشــته با عنوان اینکه 
شــركت ســرمایه گذاری ملی ایران را باید یکی از قدیمــی  ترین و مهم ترین 
نماد های گروه ســرمایه گذاری در بازار ســرمایه ایران دانســت كه همواره در 
كانون توجه ســهامداران بورس بوده اســت تصریح نمود در دو سال اخیر سعی 
فراوانی كردیم تا به بهینه ســازی پرتفوی و ارزیابی های مســتمر بر شركتهای 
زیر مجموعه خود بیشــترین عایدی را برای مجموعه و ذینفعان حاصل سازیم .

 به گفته ی این مدیر خوشــفکر و صاحب ســبک در بازار سرمایه كشورمان با 
توجه به ســرمایه گذاری های عمده شركت در بورس اوراق بهادار كه بســــیار 
ســــودآور و مطلوب و نیز مطابق با مصــالح ســــهامداران بوده اسـت، هیات 
مدیره شــركت با هدف جبران مخارج انجام شده بابت سرمایه گذاري در شركت 
هاي بورســی و غیربورســی و مشاركت در طرح های ســرمایه گذاري، افزایش 
سرمایه از مبلغ 7/000/000میلیون ریال به 17/500/000 میلیون ریال از محل 

ســود انباشته را در دســتور كار خود قرار داده است . مهندس سید یاسر مهدی 
ابوترابی فرد » جبران مخارج ســرمایه گذاری ســنوات « و »جلوگیری از خروج 
منابع شركت جهت ســرمایه گذاری و استفاده از فرصت های بازار سرمایه « را 
از جمله مهمترین اهداف كلیدی در این افزایش ســرمایه برشمرد كه بر همین 
اساس افزایش ســرمایه 150درصدی از محل سود انباشــته عملیاتی میگردد. 
 شایان ذكر است بررسی پرتفوی شركت نشان می دهد كه این شركت، در بیش از 
100 شركت بورسی، سهامدار بوده و در بیش از 75 شركت غیر بورسی نیز حوزه 
كاری مستقیم داشــته و دارد.به گفته مشارالیه بطور كلی این بنگاه بزرگ بازار 
ســرمایه در 25 صنعت فعالیت داشته كه از سهامداری روی سهام فلزات اساسی  
كه كشورمان مزیت نسبی در تولید محصوالت فلزی داشته و از منابع  انرژی خوبی 
بهره می برد و افزایش قیمت جهانی آن ها را در سال های اخیر شاهد بودیم، تا 
محصوالت غذایی و آشامیدنی و همچنین واسطه گری های مالی و ساخت محصوالت 
شــیمیایی و.....بخش اعظمی از این ســبد خوب سرمایه گذاری را در برمیگیرد.
نکته قابل توجه تر آنکه سالهاست )) از سال1393(( 
شــركت افزایش سرمایه نداشــته  و اكنون با این 
افزایش ســرمایه مناسب در كنار معافیت مالیاتی 
میتواند در پیشــبرد اهداف عالیه مد نظر مدیران 
كاردان و كاربلد خود خوش بدرخشد. در دكترین 
ســید یاسر ابوترابی فرد، شــركت سرمایه گذاری 
ملی ایران )سما( خود را متعهد به كسب مشاركت 
ســرمایه گذاران داخلــی و خارجی در طرح های 
ســرمایه گذاری دانسته و همواره تالش دارد تا در 
زمره  پیشــرو ترین شــركت های سرمایه گذاری 
كشور با نرخ مناسب بازدهی برای سهامداران  باشد
گــزارش بــازرس قانوني دربــاره گزارش 
توجیهی هیات مدیــره درخصوص افزایش 
ســرمایه به مجمــع عمومي فــوق العاده 
صاحبان ســهام شــركت ســرمایه گذاري ملي ایران  )سهامي عام(
در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347

1- گزارش توجیهی مورخ 11 فروردین ماه 1399 هیات مدیره شــركت سرمایه 
گذاري ملي ایران  )ســهامي عام( درخصوص افزایش ســرمایه آن شــركت از 
مبلــغ 7/000 میلیارد  ریال به مبلغ 17/500 میلیارد ریال مشــتمل بر صورت 
ســود و زیان فرضی، صــورت جریان وجوه نقد فرضی و یاداشــتهای توضیحی 
همراه كه پیوســت می باشد، طبق اســتانداردهای حسابرســی »رسیدگی  به 
اطالعات مالی آتی« مورد رســیدگی این موسســه قرار گرفته است. مسئولیت 
گزارش توجیهــی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره می باشــد.
 2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصالحیه قانون تجارت و با هدف 
توجیه افزایش سرمایه شركت از محل سود انباشته به منظور جبران مخارج سرمایه 
گذاری های انجام شده طی سالهای اخیر و جلوگیری از خروج منابع شركت تهیه 
شده است. این گزارش توجیهی بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی 
درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده 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 جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.
 3- براســاس رســیدگي به شــواهد پشــتوانه مفروضــات این موسســه به 
مــواردی برخورد نکرده اســت كــه متقاعد شــود مفروضات مزبــور، مبنایي 
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معقــول بــراي تهیه گــزارش توجیهــي فراهم نمي كنــد. به عــالوه، به نظر 
ایــن موسســه گــزارش توجیهی یــاد شــده براســاس مفروضات بــه گونه 
ای مناســب تهیــه و طبــق اســتانداردهای حســابداری ارائه شــده اســت.

 4- حتــي اگــر رویدادهــاي پیــش بیني شــده طبــق مفروضــات ذهني 
توصیف شــده در بــاال رخ دهــد، نتایــج واقعي احتمــاال متفــاوت از پیش 
بینــي ها خواهــد بود. زیــرا رویدادهاي پیش بیني شــده اغلب بــه گونه اي 
مــورد انتظار رخ نمــي دهد وتفاوت هــاي حاصل مي تواند با اهمیت باشــد.

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 
افزایش ســرمایه قبلی شــركت از مبلــغ 5/800/000 میلیون ریــال به مبلغ 
7/000/000 میلیــون ریال و از محل مطالبات و آورده نقدی بوده كه به منظور 
اصالح ســاختار مالی صورت گرفته است. نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور 
كــه طی تصمیمات مجمع عمومــی فوق العاده مــورخ 1393/12/21 تصویب 
شــده و در تاریخ 1394/08/02 نزد مرجع ثبت شركت ها به ثبت رسیده است.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شركت سرمایه گذاری ملی ایران ) سهامی عام( از افزایش سرمایه موضوع 

این بیانیه ثبت به شرح زیر می باشد.
با توجه به سرمایه گذاری های عمده شركت در بورس اوراق بهادارتهران كه بســیار 
ســودآور و مطلوب و نیز مطابق با مصــالح ســهامداران بوده اسـت، هیات مدیره 
شــركت با هدف جبران مخارج انجام شده بابت سرمایه گذاري در شركت هاي 
بورسی و غیربورسی و مشاركت در طرح سرمایه گذاري، افزایش سرمایه از مبلغ 
7/000/000میلیون ریال به 17/500/000 میلیون ریال از محل سود انباشته را 
در دستور كار خود قرار داده است. شایان ذكر است، در صورت عدم انجام افزایش 
سرمایه، شركت با كمبود منابع بابت گسترش فعالیت هاي سرمایه گذاري روبه 
رو شده و ناگزیر به فروش بخشی از پرتفوي بورسی خود خواهد شد كه این امر 
منجر به كاهش سودآوري و ساختار مالی نامناسب در سال هاي آتی خواهد شد.

هدف از افزایش سرمایه را به طور خالصه به شرح زیر بیان نمود:
 - جبران مخارج سرمایه گذاری سنوات

 - جلوگیری از خروج منابع شركت جهت سرمایه گذاری و استفاده از فرصت 
های بازار سرمایه

مبلغ افزایش سرمایة پیشنهادي و محل تأمین آن 
با توجه به برنامة ارائه شـده، شـركت سـرمایه گذاري ملی ایران در نظر دارد 
ســـرمایة خود را از مبلغ7/000/000 میلیون ریال به مبلغ 17/500/000 

میلیون ریال، از محل به شرح زیر افزایش دهد.
 - 10/500/000میلیــون ریال )معادل 150 درصد( از محل ســود انباشــته

برنامه هاي شركت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه 
در صورت عملی نشــدن افزایش سرمایه پیشنهادي، شركت سرمایه 

گذاري ملی ایران براي پرداخت مطالبات سنوات سود سهام سنوات 
قبل و ســال هاي آتی از محل سود انباشته، ناچار به فروش سهام 

نقدشــونده و ارزشمند پرتفوي بورسی خواهد گردید كه این امر 
منجر به كاهش ارزش پرتفوي سهام بورسی شركت و احتماال 
منجر به كاهش بازدهی سهامداران در سنوات اتی خواهد گردید.

تاریخچه فعالیت شركت 
شــركت ســرمایه گذاري ملی ایران)ســهامی عام( در تاریخ 
هشــتم آبان ماه 1354 تاســیس و تحت شماره 23206 در 

اداره كل ثبت شــركت ها و مالکیــت صنعتی تهران 
بــه ثبت رســیده و از تاریــخ 20 اســفندماه 1354 
در بــورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شــده اســت.

موضوع فعالیت شركت 
مطابق اساسنامة شركت سرمایه گذاري ملی ایران)سهامی عام(، موضوع فعالیت 

اصلی به شرح زیر می باشد.
الف - ســرمایه گذاري مستقیم یا مشــاركت در ایجاد، توسعه و راه اندازي طرح 
هاي تولیدي، شــركت هاي خدماتی، مؤسســات كارگزاري، كارگزاري بورس و 

مؤسسات اعتباري غیربانکی.
 ب-  خرید و فروش سهام شركت هاي تولیدي و خدماتی.

ج-  خرید و فروش اوراق بهادار. 
د- اخذ تسهیالت مالی و اعتباري از بانک ها و سایر مؤسسات.

ه- تشــویق و تســهیل امــر ســرمایه گــذاري بــراي اشــخاص حقیقــی و 
حقوقــی از طریــق عرضه خدمــات مشــاوره اي و مدیریت ســرمایه گذاري.

  و- مبادرت به كلیه عملیاتی كه بطور مستقیم یا غیرمستقیم براي تحقق هدف 
شركت الزم یا مفید بوده و یا در جهت اجراي موضوع شركت ضرورت داشته باشد.

سرمایه گذاری ملی در یك نگاه
تأسیس: آبان ماه 1354

سال پذیرش در بورس: اسفند ماه 1354
نوع شركت: سهامی عام

نوع فعالیت: سرمایه گذاری در اوراق بهادار
مأموریت:

شركت سرمایه گذاری ملی ایران خود را متعهد به كسب مشاركت سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی در طرح های سرمایه گذاری می داند و همواره تالش می كند تا 
در زمره پیشــروترین شركت های سرمایه گذاری كشور با نرخ مناسب بازده برای 

سهامداران باشد.
خدمات اساسی:

الف( خرید و فروش انواع اوراق بهادار شامل سهام شركت های بورسی، 
غیربورسی، اوراق مشاركت و سایر ابزارهای مشتقه

ب( سرمایه گذاری مســتقیم و مشاركت در 
تأســیس و یا توســعه  طرح های تولیدی و 

خدماتی
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»شرکت کالسیمین«  بزرگترین تولید کننده شمش روی در خاورمیانه
تایید برنامه های مدون مهندس فرشاد صبری با تصویب افزایش سرمایه 200 درصدی
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سی

رح
امی

رو 
س

خ

مهندس فرشاد صبری كه از مدیران خوشفکر و توانمند صنعت كشورمان می باشد در گزارش 
توجیهی افزایش سرمایه 200 درصدی شركت براین نکته تاكید  داشت كه همواره در گذر 
ایام وتالش و تفکر اینجانب و همه همکارانم در شــركت بزرگ كالسیمین توسعه و اعتالی 
هر چه بیشتر این شركت در حوزه های اقتصادی ، فناوری و تولیدی بوده است و مطمئنیم 
با این افزایش سرمایه مسیر توسعه و پیشرفت روز افزون در كالسیمین بیش از پیش هموار 
شــده و سرعت توسعه اقتصادی در سال مزین به نام جهش تولید نیز افزون تر خواهد بود.

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان ســهام شــركت كالســیمین )ســهامی عــام( مورخ 
1399/07/20 در محل سالن جابرن حیان شركت توسعه معادن روي ایران تشکیل گردید.

در ایــن مجمع كه با حضور 60/16 درصد از ســهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست 
مجمع برعهده آقای فرشاد صبري بود كه جنابان رامتین قسمتي و نوروز لقماني شهمیري 
درمقام نظار اول و دوم و آقای  محمود علي پور جدي 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.
بنــا به گزارش ســکاندار كاردان و كاربلد مجموعه عظیم تولیدی كالســیمین بر اســاس 
گــزارش توجیهی هیات مدیره شــركت، ســرمایه 2000 میلیارد ریالــی كنونی از محل 
ســود انباشــته و اندوخته طرح و توســعه بــه 6000 میلیــارد ریال افزایــش می یابد.

به گفته مهندس صبری این اقدام با هدف بهبود ساختار مالي و تقویت سرمایه در گردش 
به اجرا در خواهد آمد.

الزم به ذكر اســت كه »فاسمین« بیش از 5890 میلیارد ریال سود انباشته دارد كه 3250 
میلیارد ریال آن صرف افزایش سرمایه خواهد شد و 750 میلیارد ریال نیز از محل اندوخته 

طرح توسعه هزینه می شود.
مدیران »فاســمین«  پیش بینی كرده اند در صورت انجام افزایش ســرمایه، در سال مالی 
99 شــركت به ســود خالص 7514 میلیارد ریالی دســت یابدو  در غیر اینصورت شركت 
تنها ســود 6473 میلیارد ریالی را برای ذینفعانــش حاصل خواهد كرد. نکته جالب توجه 
این اســت كه برای ســال 98 در این گزارش ســود خالص 5229 میلیــارد ریالی برآورد 
شــده است كه نسبت به ســود خالص محقق شده سال 97 رشــد 55 درصدی را نشان 
می دهد.شــایان ذكر است در سایه سیاســتگذاری و تمهیدات اندیشیده شده این مدیران 
بازارشــناس منجمله درایت و برنامه های مــدون مهندس صبری .حمایت جنابان صالحی 
و محمدخانــی در هیات مدیره و معمار مالیه ای پاكدســت و دقیــق به نام عماد همایون 
پور اخیرا و در اوج تحریم ها و معضالت اقتصادی حاكم  شــركت كالســیمین از طرح ها و 
پروژه های جدید بهره برداری كرده كه منجمله از موفق ترین آنها ، راه اندازی واحد مستقل 
تولید كنسانتره bzs در كارخانه روی دندی می باشد. شایان ذكر است  محصوالت شركت 
كالســیمین شمش روی، كنسانتره سرب، كنسانتره روی خام و كنسانتره روی پخته است.

روی بعــد از آهــن، آلومینیوم و مــس چهارمین فلز پرمصــرف در دنیا اســت. از موارد 
اســتفاده روی می توان به آلیاژهای مختلــف از جمله برنج و فوالد گالوانیزه اشــاره كرد.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شــركت كالسیمین )سهامي عام(
در اجــراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب ســال 1347

1- گزارش توجیهی مورخ 1399/03/3 هیات مدیره شــركت كالسیمین )سهامي عام( به 
آن مجمع، مبنی بر لزوم افزایش ســرمایه آن شــركت از مبلغ 2/000 میلیارد  ریال فعلی 
به مبلغ 6/000 میلیارد ریال مشــتمل بر ترازنامه ، صورت ســود و زیــان و جریان وجوه 
نقد فرضی و یادداشــت های توضیحی كه پیوست می باشــد، طبق استاندارد حسابرسی 

»رســیدگی  بــه اطالعات مالی آتی« مورد رســیدگی این موسســه قرار گرفته اســت. 
مســئولیت گــزارش توجیهی مزبور و مفروضــات مبنای تهیه آن با هیات مدیره اســت.
2- گــزارش مزبور در اجراي تبصره 2 مــاده 161اصالحیه قانون تجارت و با هدف توجیه 
افزایش ســرمایه از محل سودانباشــته و اندوخته طرح توسعه به ترتیب به مبالغ 3/250 و 
750 میلیــارد ریال به منظور اعتبار دهی به صورتهای مالی و تامین ســرمایه در گردش 
آتی شــركت، ارائه گردیده اســت. این گزارش توجیهی بر اســاس مفروضاتی مشتمل بر 
مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شــده است كه انتظار نمی 
رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به اســتفاده كنندگان توجه داده می شــود كه این 
گزارش توجیهی ممکن است برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد. 
3- براســاس رسیدگي به شــواهد پشــتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات هیات 
مدیره به ویژه تحقق فروشــی صادراتی در شرایط اقتصادی فعلی، این موسسه به مواردی 
برخورد نکرده اســت كه متقاعد شــود مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي تهیه گزارش 
توجیهي فراهم نمي كند. به عالوه، به نظر این موسســه گزارش توجیهی یاد شده براساس 
مفروضات به گونه ای مناســب تهیه و طبق اســتانداردهای حســابداری ارائه شده است.
4- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شــده طبق مفروضات ذهني توصیف شده در باال رخ 
دهد، نتایج واقعي احتماال متفاوت از پیش بیني ها خواهد بود. زیرا رویدادهاي پیش بیني 
شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد.
5- در راستای مفاد اساسنامه و مقررات حاكم بر شركتهای پذیرفته شده در بورس، اخذ مجوز 
افزایش سرمایه پیشــنهادی هیات مدیره از سازمان بورس و اوراق بهادار ضروری می باشد.

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 
افزایش ســرمایه قبلی شــركت از مبلــغ 943/800 میلیون ریال به مبلــغ 2/000/000 
میلیــون ریال و از محل تجدید ارزیابی زمین شــركت بوده كه به منظور بهبود ســاختار 
ســرمایه و تامین نیاز و خواســت های اطالعاتی اســتفاده كنندگان با توجه به شفافیت 
اطالعــات صــورت های مالــی صورت گرفته اســت. نتایــج حاصل از افزایش ســرمایه 
مزبــور كه طــی تصمیمات مجمع عمومــی فوق العــاده مــورخ 1392/12/17 تصویب 
شــده و در تاریــخ 1393/02/11 نــزد مرجع ثبت شــركت ها به ثبت رســیده اســت.

هدف از انجام افزایش سرمایه
شركت البرز كالسیمین ) ســهامی عام( در نظر دارد با استفاده از پتانسیل موجود،سرمایه 
خــود را از مبلغ 2/000/000 میلیــون ریال به مبلغ 6/000/000 میلیــون ریال )معادل 
200 درصد( از محل سودانباشــته به مبلغ 3/250/000 میلیون ریال و اندوخته ســرمایه 
ای بــه مبلــغ 750/000 میلیون ریال بــه منظور اصالح ســاختار مالــی افزایش دهد.

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تامین آن
با   توجه به برنامه ارائه شده، شركت كالسیمین)سهامی عام( در نظر دارد سرمایه خود را از 
مبلغ 2/000/000 میلیون ریال به مبلغ 6/000/000 میلیون ریال، )معادل 200 درصد( به 

شرح زیر افزایش دهد.
- 3/250/000 میلیون ریال )معادل 162/5 درصد( از محل سود انباشته.

- 750/000 میلیون ریال )معادل 37/5 درصد( از محل اندوخته سرمایه ای.
سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن 

مبلغ كل ســرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه های یاد شــده فوق 4/000/000 
میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می باشد.

مبلغشرح

منابع

3/250/000سود انباشته

750/000اندوخته سرمایه ای

4/000/000جمع منابع

مصارف
4/000/000اصالح ساختار مالی

4/000/000جمع مصارف
همانطور كه از صورت وضعیت مالی شــركت در تاریخ 1398/09/30 مشهود است، مخارج 
سرمایه ای انجام شده جهت تحصیل دارایی های غیر جاری مبلغ 2/335/410 میلیون ریال و 
جهت سرمایه در گردش شامل موجودی مواد و كاال و پیش پرداخت ها به مبلغ 6/881/117 
ریال )جمعاً 9/216/527 میلیون ریال( می باشد كه عمدتاً از محل حقوق مالکانه، تسهیالت 
مالی و سایر منابع تأمین شده است لذا شركت جهت اصالح ساختار مالی و اعتباردهی به صورت 
های مالی خود نیازمند افزایش سرمایه از محل حقوق مالکانه )شامل اندوخته سرمایه ای و 
سود انباشته( تا میزان 4/000 میلیارد ریال می باشد. در صورت عدم افزایش سرمایه و تقسیم 
سود از محل سود انباشته ابتدای سال و اندوخته سرمایه ای شركت مجبور به تأمین منابع مالی 
با نرخ 22 درصد از طریق تسهیالت مالی جهت تسویه سود سهام مصوب شده خواهد بود.

برنامه های شركت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه
در صورت عدم افزایش سرمایه به جهت تقسیم سود انباشته و اندوخته سرمایه ای ابتدای 
ســال بین سهامداران، شركت نیازمند تامین مالی از طریق تسهیالت بانکی با نرخ حداقل 

22درصد خواهد بود.
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اخبار بانک و بیمه

دكتر شــیری مدیرعامل پســت بانك ایران عضو 
هیات عالی نظــارت كانون مشــاوران اعتباری و 

سرمایه گذاری بانکی شد
دكتر بهزاد شیری مدیرعامل پســت بانک ایران از سوی 
شــورای هماهنگــی بانک های كشــور بعنــوان نماینده 
این شــورا برای عضویــت در هیات عالــی نظارت كانون 
مشــاوران اعتباری و ســرمایه گذاری بانکی معرفی شد.
محمدرضــا حســین زاده رییــس شــورای هماهنگــی 
بانک ها، براســاس ماده 25 اساســنامه كانون مشــاوران 
اعتبــاری و ســرمایه گذاری بانکــی و بــه منظور حفظ 
منافع بانک هــا در جهت نظارت بر عملکرد شــورایعالی 
درراســتای حصــول اطمینان از رعایت مقــررات مربوط 
و كفایــت نظــارت حرفــه ای و تخصصی، دكتر شــیری 
مدیرعامل پســت بانک ایــران را بــرای عضویت در این 
كانــون به وزارت امــور اقتصادی و دارائــی معرفی كرد.
گفتنی اســت: ایــن كانون مركــب از 7 نفر اســت كه 
شــامل؛ نمایندگان وزیر امور اقتصــادی و دارایی، رییس 
كل بانــک مركزی جمهوری اســالمی ایــران، بانک های 
تخصصــی دولتــی، بانک های تجاری دولتــی، بانک های 
خصوصــی و رییــس شــورای عالــی كانون می باشــد.
سرمایه گذاری 
در شركت های 

دانش بنیان 
بیمه شد 

مدیرعامل بیمه 
آرمان خبر داد:

بیمه  ملی  طرح 
گذاری  سرمایه 
در شركت های 
با  بنیان  دانش 
همکاری بیمه مركزی، صندوق نوآوری و شکوفایی 
ریاســت جمهوری و بیمه آرمان اجرایی می شود.

طی مراسمی  با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور، معاون 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، رئیس كل بیمه مركزی، 
مشــاور رئیس جمهور؛ تفاهم نامه طرح ملی بیمه سرمایه 
گذاری در شــركت های دانش بنیان بین شــركت بیمه 
آرمان و صندوق نوآوری و شــکوفایی ریاســت جمهوری 
به امضاء رســید. كامبیز پیکارجو در حاشــیه این مراسم 
به خبرنگاران گفت: در ماده ســه قانون حمایت از شركت 
ها و مؤسســات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و 
اختراعات، وظیفه ای به صنعت بیمه محول شــده اســت 
در خصــوص حمایت از فعالیت های شــركت های دانش 
بنیان؛ در این ماده عنوان شــده: »ایجاد پوشش بیمه ای 
مناسب برای كاهش خطر پذیری محصوالت دستاوردهای 
دانش، نــوآوری و فناوری در تمــام مراحل تولید، عرضه 
و به كارگیــری«؛ به همیــن منظور از مردادمــاه 98 با 
مکاتبات و برگزاری جلســات متعدد كارشناسی و ارزیابی 
ریســک بین صندوق نوآوری و شــکوفایی، بیمه مركزی 
و بیمــه آرمان مقدمات اجــرای این قانــون فراهم آمد.
بیمه دی نشان ســیمین بهره وری را دریافت كرد

مهندس محمدرضا كشــاورز مدیرعامل شركت بیمه دی 
طی نشســتی كه با دكتر كالنتری مدیرعامل انجمن ملی 
بهره وری ایران داشت نشان سیمین بهره وری این انجمن را 
دریافت كرد. در این نشست دكتر كالنتری ضمن تقدیر از 
فعالیت های شركت بیمه دی در حمایت از حركت توسعه 
بهــره وری، خواهان ارتقای همکاری های فیمابین شــد.

مهندس كشــاورز نیز این نشست را ســرآغازی بر ایجاد 

همکاری هــای مشــترک در زمینــه بهــره وری و خیز 
بیمــه دی برای كســب موفقیت های بیشــتر دانســت.

»ودی« به بازار اول فرابورس راه یافت
شركت بیمه دی توانست با پشت سر گذاشتن ارزیابی های 
سازمان فرابورس از بازار دوم به بازار اول فرابورس صعود كند.
این شــركت بــا توجه به افزایــش ســودآوری و ارتقای 
شــاخص های مالی و توســعه عملیات، براساس بررسی 
هــای ســازمان فرابــورس و در اجــرای دســتورالعمل 
»پذیــرش، عرضه و نقــل و انتقال اوراق بهــادار » حائز 
كلیــه معیارهــای مورد بررســی قــرار گرفــت و نماد 
معامالتی شــركت در بــازار اول فرابورس پذیرفته شــد.
تقدیر هیات رئیسه سندیکای بیمه گران از رئیس 

دفتر مدیرعامل بیمه آرمان
هیات رئیســه ســندیکای بیمه گــران ایــران از برترین 
هــای آزمــون و دوره آموزشــی مدیــران و روســای 
دفاتــر مدیران عامل شــركت هــای بیمه تقدیــر كرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه آرمان، عیســی 
زیادپــور از بیمــه آرمــان، حائــز رتبــه برتر بــوده كه 
مــورد تقدیــر هیــات رئیســه ســندیکا قــرار گرفت.
گفتنی است دوره آموزشی مدیران و روسای دفاتر مدیران 
عامل شــركت های بیمه به همت ســندیکای بیمه گران 
ایران، در 12 جلســه و در مجموع 26 ساعت برگزار شد.
با امضا قرارداد سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح 
و بیمه كوثر بیمه نامه آتش ســوزی منازل مسکونی 

بازنشستگان صادر می شود

رییس سازمان بازنشســتگی نیروهای مسلح و مدیرعامل 
شــركت بیمه كوثر، قرارداد بیمه نامه آتش ســوزی منازل 
مسکونی بازنشســتگان را با هدف افزایش خدمت رسانی 
بــه جامعه هــدف و هم زمان بــا آغاز فرا رســیدن هفته 
دفاع مقدس امضا كردند. رییس ســازمان بازنشســتگی 
نیروهای مســلح و مدیرعامل بیمه كوثــر این قراداد را به 
منظور ارتقــای منزلت و كرامت بازنشســتگان نیروهای 
مســلح و نیز آرامش خاطــر و كاهش دغدغــه آن ها در 
هنگام وقــوع  حوادث طبیعی و غیرطبیعی امضا كردند و 
براساس این قرارداد، بیمه نامه آتش سوزی منازل مسکونی 
بازنشستگان نیروهای مسلح سراسر كشور صادر می شود.

مجید مشــعلچی فیروزآبادی با بیان اینکــه این قرارداد 
در راســتای تدابیــر فرماندهــی معظم كل قــوا و ارایه 
خدمــات مطلوب بــه خانواده بــزرگ نیروهای مســلح 
منعقد شــده اســت، گفــت: اكنــون حــدود 700هزار 
نفر از بازنشســتگان تحت پوشــش بیمه كوثر هســتند.

كارخانــه پلیمــر ایســاتیس ابركــوه در تیرمــاه 
سال1390تأســیس ودر مهــر مــاه ســال1391 
بارویکــرد تولید انــواع كامپاند و گرانول و مســتر 
بــچ پلیمری به بهــره برداری انبوه رســید. رویکرد 
كارخانه تاســال97 فقط پوشــش نیازهای كارخانه 
شــهید قندی بود و از ســال 97 تالش برای ورود 
به بازارهای ســایر در دســتورالعمل قــرار گرفت .

بدو ورود جناب آقای دكتر عسکری به كارخانه جلسه 
معارفه همکاران پلیمر ایساتیس درسالن كنفرانس 
انجام پذیرفت و ســپس از خطوط تولید و ظرفیت 
های تولیدی و آزمایشــگاه كنتــرل كیفیت بازدید 
كامــل به عمل آمد و جناب آقای مهندس اقتصادی 
عضو هیات مدیره پلیمر و مهندس برومند مدیر عامل 
شــركت پلیمر و مهندس احمــد آصفی مدیرتولید 
گزارش كامل از پتانســیل كارخانه و ماشــین آالت 
كه از تکنولوژی ممتاز كشور كره است ارائه نمودند.

پس از بازدید وبازگشــت به سلن كنفرانس گزارش 
عملکرد ســال98 و چهارماهه اول سال 99 توسط 
مهنــدس برومند ارائه گردید. آقای دكتر عســکری 
عملکرد چهارماهه اخیر كارخانه را مثبت اما حداقلی 
ارزیابی نمود و ضمن تشــکر از زحمــات مدیران و 
هیــات مدیره پلیمر بانگرش به ســال جهش تولید 
توصیه به اســتفاد هاز تمامــی ظرفیت های خالی 
نمودند و اذعان داشــتند كه در این شرایط وظیفه 
مدیران حفظ منافع صاحبان سهام و بالنتیجه رونق 
تولید است و در این راســتا هیات مدیره و مدیران 
پلیمر اســتراتژی ثبت ركورد7000 تن  محصوالت 
پلیمری رادرسال99 هدف گذاری نمودند .در ادامه 
مدیریت محترم عامل  هلدینگ بر لزوم دانش بنیان 
نمودن شــركت وهمکاری هرچه بیشتر این صنعت 
با دانشــگاه در راســتای كارآفرینی تاكید داشتند و 
خواهان توسعه همه جانبه باتوجه به پتانسیل های 
قابــل توجه این صنعت و تالش بیشــتر برای ورود 
بــه بازارهای ممتاز وتولیــد محصوالت جدید مانند

XLPEعایقی كه نیاز مبرم كشور است و فیلم یک 
الیه عریض كشــاورزی از پلی اتیلن نمودند و مقرر 
گردید طرح توجیهی ایــن دو پروژه حداكثر ظرف 
یک ماه اماده وارائه گــردد تا پس از تصویب هیات 
مدیره هلدینگ شهید قندی به مرحله تامین اعتبار 
و اجرا درآید و در آخر ایشــان بــا آرزوی موفقیت 
برای مدیران و پرســنل كارخانه خواستار ثبت نام و 
ورود شــركت پلیمر به بورس در سال جاری شدند. 
دراین بازدید آقایان مهندس دستا و دكتر طاقداریان 
از اعضــای هیات مدیره هلدینگ شــهید قندی نیز 
حضور داشــتند و مدیرعامــل كارخانجات تولیدی 
شــهید قنــدی را همراهی نمودند.جلســه وبازدید 
با ذكر صلــوات برمحمد و آل محمــد پایان یافت.

گزارش بازدید مدیریت عامل 
هلدینگ شهیدقندی

 جناب آقای دکتر عسکری
از کارخانه پلیمر ایساتیس ابرکوه
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به واقع كه دكترین رضا موسوی و حمایت تمام قد هیات مدیره از سیاستها و برنامه 
های  مدون این مدیر بازارشناس و دانشمند و وجود مدیرانی متعهد و متخصص در زیر 
اركان كاری شركت سرمایه گذاری خوارزمی باعث شده كه   در گروه سرمایه گذاری 
خوارزمی بسان اعضای یک خانواده همه یکدل و یک زبان با درایت و توانمندی مثال 
زدنی در بین دیگر شركتهای سرمایه گذاری ما  شاهد باشیم بدون كوچکترین حاشیه 
ای كلیه افراد مجموعه برای یک هدف ارزشمند كه همان »به حداكثر رساندن ثروت 
سهام داران و افزایش بهره وری گروه خوارزمی« است با جدیتی مثال زدنی مشغول به 
ایفای مسئولیت های خود هستند. شایان ذكر است كه بخش زیادی از انرژی معاونان 
و مدیران و حتی مدیر عامل و هیات مدیره محترم شــركت برای اداره امور شــركتها 
متمركز بوده تا با ایجاد هم افزایی و هم سویی استراتژیک بین شركتها و بررسی عملکرد 
و پیشــبرد اهداف و بودجه مصوب شركت ها و كنترل هزینه های شركتها كه جزو 
مهمترین عنوان هایی است  كه برای تقسیم كار و انسجام فعالیت ها در جهت ارتقای 
سودآفرینی و ارزآوری توامان در مجموعه »وخارزم« با دقت و توجه خاصی مورد پایش 
و پیگیری قرار میگیرد كه در این حجم كاری و تهدیدهاو فرصت های بازار ســرمایه 
و فراز و فرود اقتصادی بایســت به این مدیران خــدوم و فرهیخته از ناخدایی جناب 
موســوی تا معاونت مالی و توسعه منابع شفاف و پاكدست از معاونت سرمایه گذاری 
و توســعه ی موفق و آشــنای به رموز موفقیت در بازار سرمایه   تا معاونت شركتها و 
امــور مجامع كه به بهترین نحو ممکن هماهنگی هــا و ارزیابی های دقیق را صورت 
میدهد و روابط عمومی پویاو صاحب سبک و امور سهام پاسخگو و .....  در این نیل به 
موفقیت و تعالی نقشی غیر قابل انکار دارند. خدایشان توانی بشتر و قوتی فزونتر بدانها 
ببخششد كه در روزهای سخت تالطمات اقتصادی و تهدیدها و تحریم های ناجوانمردانه 
در جبهه جنگ اقتصادی چشــم و چراغ ایران و ایرانی در ظفر و پایداری میباشــند.

مجمع عمومی عادی ســالیانه شركت ســرمایه گذاري خوارزمي )سهامی عام( مورخ 
1399/07/29 در محل مركز همایش هاي سازمان مدیریت صنعتي تشکیل گردید. 
در این مجمع كه با حضور 62/53 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای بهروز خدارحمي بود، كه جنابان بهروزاعتمادي و ایمان اسالمیان 
در مقام نظار اول و دوم و آقای كیانوش همتیان 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 1399/03/31 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم سود 50 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

دكتر سید رضا موسوی مدیرعامل كاردان و كاربلد این شركت در تشریح دستاوردهای 
سال مالی منتهی به 31خرداد99 گروه سرمایه گذاری خوارزمی در مجمع عمومی عادی 
سالیانه، گفت: در سال مالي مورد گزارش، گروه جوان سرمایه گذاري خوارزمي، ضمن 
برنامه ریزي در دو افق كوتاه مدت و میان مدت، گام هاي مهمي در ارتقاي عملیات شركت 
برداشت كه تاثیر مستقیمی در بهبود شرایط شركت اصلی و شركت های گروه داشت.
وی كه روز29 مهرماه جاری در مجمع عمومی ســالیانه شــركت ســخن می گفت 
تصریح نمود: مدیریت تســهیالت و وثایق در راستای ارتقای ساختار مالي و مدیریت 
هزینه هاي تأمین مالي گروه، تحکیم انضباط مالی، تســریع آزادســازي بیش از  56 
هزار میلیارد ریال وثایق مازاد، كاهش بار مالي تســهیالت سررسید گذشته از طریق 
تسویه یا جایگزیني با تسهیالت مناســب تر و برنامه ریزي برای اجراي مدیریت فعال 

ســرمایه گذاري هاي بورسي از جمله اقدامات مهم شركت در سال گذشته بوده است.
دكتر موســوی افزود: در حوزه نظام راهبري، اقداماتي نظیر تجدید ساختار عملیاتی 
شــركت، آغاز بــه كار كمیته هاي انتصابــات و نظارت بر امور راهبردي و اســتفاده 
مؤثــر از ظرفیــت كمیته هاي تخصصي هیأت مدیره، توســعه نظام هــاي پایش  و 
كنترل هــاي داخلي از جملــه تصویب دســتورالعمل انتخــاب و ارزیابي عملکرد 
كمیته هاي حسابرســي شــركت هاي گروه، سیاســت  گــذاري بــرای رعایت كامل 
دســتورالعمل افشــاي اطالعات در كنار سیاســت  گذاري و اتخاذ تدابیر الزم برای 
رعایت حقوق صاحبان ســهام در پرداخت ســود ساالنه در سال گذشته محقق شد.
این مدیر فرهیخته همچنین از تدوین برنامه دو ســاله شركت اصلي و شركت هاي 
گــروه در چارچوب برنامه  راهبردی خبر داد و گفت: با راهبري كمیته نظارت بر امور 
راهبــردي و هدایت كمیته تلفیق و تدوین، تدوین برنامه در شــركت هاي گروه نیز 
در دســتور كار قرار گرفت و برنامه  دو ساله تمام شركت هاي گروه تنظیم و نهایی شد.
مدیرعامل شــركت سرمایه گذاری خوارزمی افزود: در كنار این موارد شركت در سال 
گذشــته حد اعتباری 8 هــزار میلیارد ریالی دریافت كرد كــه این مهم براي تأمین 
مالي طرح ها و برنامه هاي پروژه محور شــركت  هاي گروه بســیار كارساز بوده است.
وی در ادامه در خصوص صورت های مالی این شركت در سال مالی منتهی به 31 خرداد 
1399 گفت: درآمدهای عملیاتی شركت سرمایه گذاری خوارزمی در پایان سال مالی 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 179 درصد رشد داشته است، درآمد عملیاتی شركت 
در سال مالی مورد گزارش  به 6 هزار و 716 میلیارد ریال رسید كه در مقایسه با 2 هزار و 403 
میلیارد ریال 31 خرداد سال 98 بیش از 4 هزار و 313 میلیارد ریال رشد نشان می  دهد.
وی همچنین به رشد 24 درصدی ســود عملیاتی شركت سرمایه  گذاری خوارزمی 
در پایان ســال مالی منتهی به 31 خرداد 1399 اشــاره كرد و گفت: بهره  مندی از 
فرصت  های موجود ســود عملیاتی این شــركت را در 31 خرداد 99 به مرز 6 هزار 
و 521 میلیارد رســاند، در حالی كه این رقم در مدت مشــابه سال گذشته 2 هزار و 
248 میلیارد ریال بوده كه بیش از 4 هزار و 273 میلیارد ریال رشــد داشــته است.

دكتر موسوی ادامه داد: سود خالص شركت نیز در این مدت در مقایسه با پایان خرداد 
ماه سال گذشته بیش از 313 درصد رشد نشان داشته و از مرز 5 هزار و 705 میلیارد 
ریال گذشته، این رقم در پایان خرداد سال گذشته یکهزار و 384 میلیارد ریال بوده است.

مدیرعامل شركت سرمایه گذاری خوارزمی به رشد 30 درصدی حقوق صاحبان سهام  
این شركت در سال گذشته اشاره كرد و گفت: مجموع حقوق صاحبان سهام این شركت 
در پایان خرداد از مرز 22 هزار و 653 میلیارد ریال گذشت كه در مقایسه با 17 هزار و 448 
میلیارد ریال 31 خرداد سال گذشته بیش از 5 هزار و  میلیارد ریال رشد نشان می دهد.

وی همچنین به اهمیت توجه به بهره وری در شــرایط دشــوار كنونی اشــاره كرد 
و گفت: در راســتای افزایش ضریب بهره وری و افزایش ســوددهی و به رغم دشواری 
 های فضای كسب و كار در سال مالی گذشته، هزینه های مالی شركت روند كاهشی 
داشته، به طوری كه  در پایان خرداد ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 
9 درصد كاهش نشان داده واین امرگویای  مدیریت بهینهء منابع در این شركت است.
اجازت میخواهیم در پایان گزارش از عنایت خاصه دكتر موسوی و جمله مدیران شركت 
كه همباره با شــفافیت ضمن كسب دســتاوردهای درخشان در عملکرد پاسخگوی 
اصحاب رســانه بوده و البته حضور پربركت جناب قره گوزولو این مدیر توانمند روابط 
عمومی و از قدیمی ها و بزرگان جراید و روزنامه نگاری كشــور كه بســان سکانداران 
حاذق  و قابل مجموعه در مدیرعاملی و هیات مدیره و دیگر مدیریت ها و كارشناسان 

رشد 30 درصدي حقوق صاحبان سهام »وخارزم«
ره آورد خردجمعی و ناخدایی که ساحل سود را خوب میشناسد
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متعهد و متخصص مجموعه »وخارزم« یار و یاور و حامی راستین اهل رسانه هستند 
خالصانه و خاضعانه نهایت تقدیر و تشــکر را داشته و آبرومند كه این سبک و سیاق 
و روش عملکرد در دیگر شــركتهای بازار ســرمایه الگوی كاری و رفتاری قرار گیرد .

پیام مدیرعامل
سال مالی منتهی به 31 خردادماه 1399 ،سال پر فراز و نشیبی بود. در این سال رشد 
اقتصادی جهان كاهش چشمگیری یافت و مصرف كنندگان به دلیل نگرانی نسبت به 
آینده و همچنین ترس نسبت به بیماری و عادات شکل گرفته در دوره قرنطینه، میزان 
مصــرف خود را كاهش دادند؛ لذا بنگاه ها، به ویژه بنگاه های كوچک كه از توان مالی 
اندكی برخوردارند به دلیل افت تقاضا با فشارهای مالی زیادی مواجه شدند. ركود اقتصاد 
جهانی، افت قابل توجه قیمت كاالهای پایه به خصوص نفت را به دنبال داشته و صادرات 
محصوالت شیمیایی، فلزات پایه و نهاده های ساختمانی را با كاهش جدی مواجه كرده 
است. در ایران نیز همزمانی مسائلی چون وجود تحریم ها، تورم باال، مشکالت ارزی و 
كسری بودجه دولت در كنار مسائل ساختاری بلندمدت اقتصاد ملی و بروز پاندمی كرونا 
منجر به كاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به میزان 6/5 درصد، و نیز رشد منفی 
صادرات به میزان 29/9 درصد و واردات به میزان 38/1 شــده است. در این سال مردم 
شاهد طغیان نقدینگی و رشد فزاینده قیمت ها در تمام بازارها بودند و با توجه به مبهم 
بودن شرایط اقتصادی ناشی از تشدید تحریم ها و شیوع كرونا، در وضعیت فعلی انتظار 
می رود بازگشت فعالیت های اقتصادی و درآمد كل در كشور به سطح قبلی به كندی 
صورت گیرد. با این حال در حوزه فعالیت گروه سرمایه گذاری خوارزمی اقبال به سرمایه 
گذاری در بازار سرمایه از جمله اتفاقات مثبت سال گذشته بود. با توجه به چشم انداز 
ركود اقتصادی در میان مدت و افزایش عدم اطمینان در فضای كسب و كار، رویکردهای 
مدیریت ریسک، ارتقاء ساختار مالی گروه، مدیریت هزینه های مالی، ارتقاء بهره وری 
سرمایه های انسانی و تجدید ساختار عملیات شركت زیر چتری از تفکر استراتژیک و 
برنامه محوری اتخاذ شد. خداوند را شاكریم كه توفیق داد با تکیه بر اعتماد سهامداران 
و توان مدیران و كاركنان ســخت كوش، اكنون شاهد رشد 179 درصدی درآمدهای 
عملیاتی، رشد 313 درصدی سود خالص، رشد 30 درصدی حقوق صاحبان سهام و 
همچنین كاهش هزینه های مالی به میزان 9 درصد نسبت سال مالی گذشته باشیم. 
مفتخریم اعالم نماییم كه با عنایت الهی بخش عمده ای از اهداف، برنامه ها و تعهدات 
سال گذشته محقق شده و گروه سرمایه گذاری خوارزمی توانسته در این 12 ماه گام 
های بلندی در مســیر حل و فصل مسائل حقوقی و مالی گروه و فراهم كردن بستر 
رشــد و توسعه بردارد. برخی از مهمترین دستاوردهای گروه سرمایه گذاری خوارزمی 
طی سال مالی گذشته تدوین برنامه دوساله گروه، حل و فصل موضوع خرید نیروگاه 
منتظر قائم، مدیریت تسهیالت و هزینه های مالی گروه، مدیریت وثایق گروه، ایجاد 
تنوع در ســاختار درآمدی شركت، خروج شــركت های تجارت گستران خوارزمی، 
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی، تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه و توسعه فناوری 
اطالعات خوارزمی از زیان دهی، رفع بخشی از مشکالت حقوقی پرونده های شركت 
توسعه ساختمان خوارزمی، پیشرفت قابل توجه در پروژه احداث كارخانه فرآوری معدن 
شادان و طرح توسعه و انتقال شركت البراتوارهای سینادارو و همچنین پرداخت سود 
سهام سال های قبل سهامداران محترم است. همچنین توسعه فعالیت های شركت 
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم، افزایش آهنگ رشد شركت سبدگردان الگوریتم 
و ارتقاء و بهبود عملکرد شــركت كارگزاری آینده نگر خوارزمی از دستاوردهای مهم 
گروه بوده است. استقرار نظام های حاكمیت شركتی و اجرای دستورالعمل های آن، 
تصویب و اجرای آیین نامه های مرتبط با مدیریت ســرمایه های انســانی و استقرار 

دبیرخانه هیات مدیره نیز از دیگر اقدامات شــركت ســرمایه گذاری خوارزمی است.
اكنون كه در آستانه ســالی دیگر از خدمت به همه ذینفعان شركت سرمایه گذاری 
خوارزمی هســتیم، خلق باالترین ارزش ممکن برای سهامداران از طریق بهره گیری 
هوشمندانه از فرصتهای ناب سرمایه گذاری را وظیفه خود میدانیم و معتقدیم با ایجاد 
فرهنگ برنامه محوری در تمامی اركان گروه، ترویج گروه محوری و پایش پذیر كردن 
فعالیت ها و اقدامات، نهادینه ســازی فرهنگ خالقیت و نوآوری، ســرآمدی در بازار 
ســرمایه و ثروت آفرینی پایدار برای نسلها دور از دسترس نخواهد بود و برای تحقق 
این چشــم انداز و با توجه به شــناخت وضع موجود و پیشبینی شرایط اقتصادی در 
ســالهای آینده، اولویت های راهبردی گروه، سیاســت گذاری برای توسعه، مدیریت 
فعال دارایی ها و ســرمایه گذاری ها، توســعه سرمایه های انســانی، مدیریت فعال 
جریان نقدی و بهبود و توســعه ارتباطات و زیرســاخت هــا خواهد بود. برای تحقق 
این برنامه ها نیز سیســتم های كنترلی و مدیریت ریسک نیز به خوبی طراحی شده 
اند تا بتوانند ریســک هــای آتی را پیش بینی نموده و برای رفــع آنها اقدام نمایند. 
امیدواریــم با مــدد الهی، همراهی ســهامداران، تالش مجدانه مدیــران و كاركنان 
و همدلی ســایر ذینفعان، بتوانیم گام های اســتوار دیگری برداشــته و درخشــش 
نام گروه ســرمایه گذاری خوارزمی در بازار ســرمایه را بیش از پیش عینیت بخشیم.

برنامه های آینده شركت
برنامه محوری همواره یکی از اولویت های گروه خوارزمی بوده است و تاكنون این گروه 

5 دوره برنامه ریزی را تجربه كرده است:
- برنامه اول برای سالهای 1387 تا 1389 طراحی و اجرا شده است و دستاورد آن ایجاد 

شدن زیرساخت های ورود به بازار سرمایه بوده است.
- برنامه دوم برای سال های 1390 تا 1392 طراحی و اجرا شده است كه دستاورد آن 

توسعه فعالیت ها و ایجاد یا تثبیت زیرساخت ها بوده است.
- برنامه سوم این برنامه در سال های پس از برجام با نگاهی توسعه گرا و بلندپروازانه 
نوشته شد برای ســالهای 1392 الی 1399 كه در نتیجه اجرای آن، شركت سرمایه 
گــذاری خوارزمی به صنایع انرژی، معدن و توســعه خدمات مالی نیز ورود پیدا كرد.
- برنامه چهارم برنامه شش ماهه گروه سرمایه گذاری خوارزمی برای مدیریت امور سال 
1398 كشور، با توجه به خروج آمریکا از برجام و تغییرات جدی در شرایط اقتصادی كشور 
نوشته و اجرا شد و دستاورد آن انسجام بخشی بیشتر در عملیات، توسعه تعامالت با ذینفعان 
و حل و فصل مسائل مالی و حقوقی و اصالح ساختار مالی برخی از شركت های گروه بود.

- برنامه پنجم به عنوان برنامه عملیاتی دوساله گروه سرمایه گذاری خوارزمی برای سال های 
1399 الی 1401 نوشته است اكنون مبنای حركت گروه و ارزیابی های آتی خواهد بود.
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چه خبر شده؟ اشك مسافر به سنگ فرش كوچه و بازار می ریزد. سرها همه در گریبان ، بغضها سنگین ،كوچه ها ماتم زده و كركره مغازه ها پائین.
از مناره مسجد صدای ضجه و ناله بجای طنین اذان شنیده می شود راستی چه خبرشده !!!؟؟؟

چرا همه سوگوار و همه سر به زیرند اگر دوباره خون سیاوش به زمین ریخته شده یا در خیمه گاه كربال اكبر و اصغر از دست داده ...  آنی خاطرم 
در گذر دوران سفر یافت به مادری كه دیگر اشك در چشم ندارد چون دیروز دژخیمان سفاک صدام، عباس جوانش را با بیرحمی جان ستاندند 
و به آنی چشمان بهت زده ام ، معلمی كه آوای آموزشش صدها گوش شنوا را به هدایت تعالی رهنمون می كرد به نگاهی بدرقه میکنم كه چه 
مظلومانه در سکوت زانوی غم به بغل كرده و چشم انتظار آمده ای ست كه بگویندش تسلیت... وای برمن ، خبر این چنین در ذهنم نشست !!!

فوت و فقدان جانگداز مهندس  پیمان اكبرلو به همراه همسرمهربان  و دو پسر دوقلوی نازنینش بر اثر یك حادثه اسفنك تصادف كه چون شمع 
در محفل عشاق سوختند و از میانمان رخت سفر به محضر حضرت دوست و دیارباقی شتافتند ، آنچنان سیل اشك از مسافرنا آشنا تا رهگذر از 

مادر و پدرداغدار تا  دوست و همراه  نشانده كه نتوان و نمیشود برایش میزانی و حدی معین كرد.
 كدام غم را می شناسی در این دهه كه عظیم تر و باالتر زآن باشد هرچند كه در ملك آباء و اجدادی من هزاران سال است از شقایق برخاسته از 

خون سیاوشش گلی می روید سرخ  كه دوای درد است و شاهدی بر آنکه عشق نمیراست و جاودانه .... 
پیمانی كه  كه دردانه خانه و یار و كمك رسان به آبادی بود و همسری كه دوشادوشش مهر می آفرید و عطر خوشبختی بر همه جا پخش میکرد 

و خنده های دلربای دو پسرک بازیگوش را كجا رفت.............. با كدامین جمله مطلبت را به پایان برم كه قطره ای باشد برای تسلی خودم و 
داغدارانش ، بخدا نمی دانم.

كل خبر خروجی تلکس خبرگزاری به دو خط هم نمی رسد  كه دو اتومبیل در جاده ساوه -تهران ، تصادف كردند و هفت نفر بر اثر تصادف فوت 
شدند چهار نفر سرنشینان پژو عازم از تهران به سمت روستا و سه نفر در پژو عازم از ساوه به تهران . من ازپركشیدن چهار هموالیتی عاشقم از 

یك خانواده مطهر از یك آبادی عزادار از یك شهر غم زده و از یك دنیا مصیبت سخن می دارم كه حجم باورش سخت است.
در كشتن ما چه میکشی تیغ هالک

ما را سر تازیانه ای بس باشد
برترت پاک آنان كه درموطن اجدادی و آرامگاه ابدی ، آسوده خوابیده اند از هرجایی فاتحه ای خوانم و » از شاه نعمت اله ولی« غزلی هدیه شان 

میدارم كه جنت بر ایشان ارزانی شد.

باورش سخت است
رچا همه رسهب زریند؟

خسرو امیرحسینی

رنج عشقی كشیده ام كه مپرس * ُدرد دردی چشیده ام كه مپرس
در طریقی كه نیست پایانش * بروبحری بریده ام كه مپرس

دیده ام صورتی كه دیده ندید * معنی ای را شنیده ام كه مپرس
گفته ام نکته ای تو را كه مگو * خط به حرفی كشیده ام كه مپرس

بلبل مست گلشن عشقم * زآشیانی پریده ام كه مپرس
عاشق و رند و الابالی وار * ازجهانی رسیده ام كه مپرس

بنده ای وا فروختم به بها * سیدی را خریده ایم كه مپرس

32



 پُرتیراژترین نشریه اقتصادی کشور | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  118 | مهـــر   مــاه  1399 |33

با نظارت مســتمر و تــالش های پرســنل مجتمع صنعتــی آرتاویل تایر 
)گلدســتون( در ســال های 98و 99ایــن مجموعه موفق شــد به عنوان 
واحــد برگزیــده اســتانی در ایجــاد و ارتقــاء كیفیــت انتخــاب گردد.

ایــن مهم بــا حمایت هــای مدیریــت در ایجــاد فضای كامــال علمی و 
تخصصــی در آمــوزش نیروهــای متخصــص و جــوان محقــق گردید.

همچنین این موفقیت با تالش پرســنل خدوم این مجموعه به ویژه سركار 

خانــم ایپک ترک پــور محقق گردید كه ایشــان به عنــوان مدیر كنترل 
كیفیت نمونه نیز از ســوی اداره كل اســتاندارد اســتان انتخاب شــدند.
بــا  كاالی  ایجــاد  در  رونــد  ایــن  كیفیــت  افزایــش  بــه  توجــه  بــا 
كیفیــت ایرانــی و افزایــش ســطح رضایــت مندی مشــتریان بســیار 
مؤثــر خواهــد بــود كــه در شــرایط فعلــی كشــور عزیزمــان نیازمند 
ای در صنعــت خــودرو خــود می باشــد. اتفاقــات خجســته  چنیــن 

آرتاویل تایر و برند الســتیک آنکه به گلدســتون می شناسیمش حاصل فعل 
خواستن مردانی از طایفه سرفراز ایل بختیاری در سرزمین سردار و ساالر ملی و 
اشاعه دهنده فرهنگ تشیع در میهن مان می باشد كه كیفیت در كارشان باعث 
شد بازار هندوستان و دیگر كشورهای منطقه برای فهم دانش فنی و الگو برداری 
زآن به صف شــوند و مفتخریم كه كنون بر ناخدایش دكتر انصاری سکانداری 
می كند كه نیاز امروز بازار و توجه به كیفیت را در این عرصه خوب و خوبتر می داند .

بگذارید از بدو تاسیس شركت سخن به میان گشایم ...
استان اردبیل تازه تاسیس شده و می بایست به قواره استانی آنهم در سرزمین كه 
موطن شیخ صفی الدین باشد طرحی نو درانداخته میشد برای تحول و پیشرفت .
اســتاندار بانــگ بــرآورد كه ایــن گوی و ایــن میــدان ، به میــدان آیید .

 مردان و زنان كار یک به یک پیش گشتند و زآن میدان یکی  از خاک خورده 
های بازار و كارآفرینی و خیرین خوشنام كشوری به نام دكتر تقی گنجی دست 
باال برده ، لبیک گفته و اعالم آمادگی كرد  برای تاسیس یک كارخانه الستیک 
سازی كه وجودش آن روزها  سخت مورد نیاز كشور بود .  مردان میانه میدان  و 
مدیران عرصه كار نه در هیاهو و بوق و ُكرنا كه در كردار و عملکرد آن هم به روز نیاز 
نشان دادند كه چون می گویند ما هستیم پس هستند و اثری ماندگار میگذارند .

 اندک زمانی نگذشــت كه كارخانه ای با همه داشته های مورد نیاز و دانش فنی 
روز به خط تولید رسید تا در كنار جذب صدها نیروی متخصص و جویای نام و 
تامیین نیاز داخلی به تایر با كیفیت ز دانش فنی اش الگوی باشد برای كشورهای 
منطقه منجمله هندوســتانی ها كه برای الگوگیری از این پروژه به صف انتظار 
نشستند. به قول لسان الغیب ، حضرت حافظ ، زین قند پارسی كه به بنگاله میرود .

 امــروز از آن بنای ماندگار ســخن می گوییم كه بر نــام نیکش دكتر انصاری 
كارشــناس و صاحبنظری متخصص و كاردان در حــوزه صنعت تایر و مدیری 
پاكدست و شناخته شده در بازار سرمایه مردی در سکانداریش جلوس كرده تا 

بر وجهه و اعتبار آرتاویل تایر بیافزاید .
دكتــر انصــاری نیــز از تبــار نیکمــردان فرهیخته ایســت  بازار شــناس 
كــه فــراز و فــرود بــازار را خــوب مــی شناســد و در گام دوم انقــالب با 
عینیــت بخشــیدن به رونــق و جهــش در تولید برنــد با كیفیــت آرتاویل 
تایــر را فــرای جغرافیــای ایــران اســالمی اعتبــاری دوچندان ببخشــد .

 دســت مریزاد و خدا قوت  كه اهتمامتتان بر افزایــش كیفیک یعنی گرفتن 
ســهم بیشــتر از بازار داخلی و خارجی آنهم در روزگارانی كه بواسطه تهدید و 
تحریم و هزاران معضل چرخ خیلی از بنگاههای تولیدی متوقف شــده است .

واحد برگزیده اســتان 
اردبیل در حوزه کیفیت
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مدیرعامل بیمه تعاون در كنفرانس آنالین »كووید-19 و مدل سازی در علم مدیریت« 
كه از سوی دانشگاه لیورپول انگلستان برگزار شد، به تشریح چگونگی مدل سازی 
و اجرای طرح بیمه توقف كسب وكار ناشی از اپیدمی )شیوع كووید-19( پرداخت.

بــه گزارش اقتصاد و بیمه به نقــل از روابط عمومی بیمه تعاون، یونس مظلومی 
در این كنفرانس با اشــاره به اینکه با شــیوع كووید-19 بســیاری از مشاغل و 
كســب وكارها دچــار توقف شــده و حتی بســیاری از بنگاه هــای اقتصادی با 
تعطیلــی موقــت یا دائمی مواجه شــده اند، اظهار داشــت: متأســفانه ایران از 
جمله كشــورهایی اســت كه نرخ باالیی در ابتالی موارد جدید به این ویروس 
دارد و به همیــن دلیل نیز در دوره های مختلــف توقف هایی در فعالیت برخی 
رسته های شــغلی صورت گرفته اســت تا شیوع بیماری كاســته شود كه این 
موضوع، منجر به بروز مشــکالت اقتصادی برای بنگاه های اقتصادی شده است.

وی افــزود: شــیوع كرونا ریســک فعالیت هــای اقتصــادی بــرای بنگاه ها را 
افزایــش داده اســت كــه بــرای مدیریت ایــن ریســک، بیمه هــا می توانند 
نقش بســزایی داشــته باشــند. به طور كلی، صنعــت بیمه به دلیــل ماهیت 
پذیــرش ریســکی كــه دارد، به بهبــود محیط كســب وكار كمــک می كند.
مدیرعامــل بیمه تعــاون با بیــان اینکه در دنیــا معموالً توقــف فعالیت های 
كســب وكارها در اثر بروز بیماری های فراگیر مشــمول بیمه نمی شود، گفت: در 
اكثر قراردادهای بیمه توقف كســب وكار، بندهای ممانعت ویروســی وجود دارد 
تا شــامل بیماری های گسترده و همه گیر نشــود. برای مثال شركت های مهم 
بیمه دنیا مانند شــركت های زوریخ، مونیخ و آكســا چنین ریســکی را پوشش 
نمی دهند اما شــركت هیسکاس كلیه محرومیت های ناشی از عدم دسترسی به 
دلیل بیماری ها را پوشــش می دهد یا شركت بیمه سوئیس وقفه های تجاری 
ناشــی از بیماری های خاص را پوشش می دهد اما شامل كووید-19 نمی شود.

وی ادامه داد: با این وجود، برای پاســخ به تقاضای روزافزون برای كاهش ریسک 
و زیان ناشــی از تعطیلی واحدهای اقتصادی و صدور بیمه های توقف كسب وكار 
ناشی از همه گیری كووید-19، بیمه تعاون تالش كرده است تا محصول جدیدی 
معرفی كند كه از آن به عنوان »واكسن اقتصادی ویروس كرونا« نام برده می شود.

مظلومــی افــزود: ایده اولیــه »بیمه توقــف كســب وكار ناشــی از اپیدمی« 
در اســفندماه 1398 مطــرح شــد. در آن زمان تیمی منســجم متشــکل از 

كارشناســان فنی، بیمــه اتکایی، مدیریت ریســک و فنــاوری اطالعات روی 
طراحــی محصول جدید متمركز شــدند و ســرانجام بعــد از مذاكرات متعدد 
بــا بیمه مركزی ایــران و اخذ مجوزهای الزم، این محصول جدید در شــهریور 
1399 راه انــدازی شــد كه مورد اســتقبال صنوف مختلف قرار گرفته اســت.

وی در تشــریح ویژگی های بیمه توقف كسب وكار ناشی از اپیدمی گفت: در این 
طرح كســب وكارها بر اســاس احتمال تعطیلی و توقف فعالیت به دلیل شیوع 
بیماری به ســه دسته تقسیم می شــوند: كم ریســک كم، با ریسک متوسط و 
پرریســک كه تخفیف ها یا هزینه هایی اضافی بر مبنای ریسک هر دسته تعیین 
شــده اســت. این محصول كه به طور انحصاری از سوی بیمه تعاون در پاسخ به 
از دســت دادن درآمد ناشی از توقف فعالیت در اثر شیوع بیماری كرونا طراحی 
شده اســت، واكســن اقتصادی كووید-19 نیز نامیده می شــود و تقریباً تمام 
كســب وكارها و شــركت های تجاری می توانند از این محصول بهره مند شوند.
مدیرعامــل شــركت بیمه تعــاون در ادامه به تشــریح میــزان حق بیمه های 
تعریف شــده در این طرح پرداخت و اظهار داشــت: حق بیمه پرداختی مشاغل 
در ایــن طرح بین دو میلیــون و یکصدهزار ریال تــا 108 میلیون ریال )210 
هزار تومان تا 10 میلیون و هشــتصد هزار تومان( در سال است. پوشش بیمه ای 
ایــن محصول برای كســب وكارها به ازای هر روز تعطیلــی پنج میلیون ریال تا 
120 میلیــون ریال و برای حداكثر 60 روز اســت. به عنــوان مثال یک نانوایی 
می توانــد با پرداخت حق بیمه دو میلیون و یکصدهــزار ریالی، تا 300 میلیون 
ریال خســارت یا با پرداخت حق بیمه شش میلیون و سیصدهزار ریالی تا 900 
میلیون ریال در ســال خسارت دریافت كند. در این زمینه موضوع حائز اهمیت 
آن است كه پرداخت خسارت به كســب وكارهایی صورت می گیرد كه تعطیلی 
طبق دســتورالعمل های مقامات دولتی صورت گرفته باشد. البته این محصول 
بیمه ای نه تنها برای بیماری همه گیر كووید-19 بلکه برای ســایر بیماری های 
همه گیر كه منجر به تعطیلی و توقف كســب وكار می شــود نیــز كاربرد دارد.
وی در ادامه به بیان جزئیات علمی و محاســباتی این خدمت بیمه ای پرداخت.

مظلومی در پایان ارائه خود در این كنفرانس گفت: صنعت برای مشکالت مختلف و 
شرایط متفاوت، راهکارهای مختلفی دارد و همواره در صدد حمایت از رونق كسب وكار 
و ایجاد آرامش در بخش صنعتی و خدماتی برای توســعه بیشتر اقتصادی است.

از سوی مدیرعامل بیمه تعاون در کنفرانس دانشگاه لیورپول صورت گرفت:

تشریح راهکار حمایتی جدید بیمه  تعاون
 برای کمک به کسب وکارها در شرایط کرونا
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