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شرح عکس جلد   
دكتر سید ابراهیم عنایت - مدیرعامل شركت سرمایه گذاری سپه

دكتر سید ابراهیم عنایت كه پیش از این مدیرعامل شركت كارگزاری بانک سپه بوده است تاكنون در 
بخش های مختلفی از بازار سهام فعالیت كرده و سابقه سالها حضوردرخشان مدیریتی در كارگزاری های 

بسیاری را دارا می باشد.
وی همچنین سابقه حضور در هیات مدیره بورس اوراق بهادار و همچنین فرابورس را در كارنامه خود دارد. 
نایب رئیس هیات مدیره شركت مركزی سپرده گذاری اوراق بهادار ایران، مدیر ارشد اجرائی و عضو هیئت 

مدیره شركت كارگزاری پارسیان از جمله سوابق كاری دیگر دكتر ابراهیم عنایت است.
این مدیر رزومه دار و شناخته شده بازار سرمایه  كشورمان كه سبقه حضور شایسته و بایسته بیش از سه 
دهه ای در یکی دو جین مجموعه كالن اقتصادی، كارگزاری و شركتهای فعال سرمایه گذاری را دارد با 
تمهیدات و اندیشه های خالقانه خود توانسته است درهر پست و مقامی و به هرسنگر خدمتی ، منشاء 
خدمات گســترده، پرسود و ماندگار شود بطوری كه بعد رفتنش از آن شركت، سازمان یا كارگزاری هم 

ثمرات  حضور و برنامه های مدون وعملیاتی شده وی برای آن مجموعه راهگشا و سودمند بوده است.
وی از جمله مدیران خوش فکر و توانمند كشور می باشد كه با دیسیپلین خاص و راهکارهایی از جنس 

موفقیت توانسته با شناختی كه از معضالت و تهدیدهایی كه اقتصاد كشور و علی الخصوص بازارسرمایه 
را دچار تالطم می سازد از سویی و با درک درست و آشنایی با سیاست های كلی نظام و فرآیندهایی كه 
ضامن پیشرفت ایران اسالمی می باشد میتواند از دل تهدیدها  فرصت بسازد و با رویکردهایی مدبرانه و 

خالقانه ضامن ارزش آفرینی و سودآوری باشد.
دكتر عنایت در سایه سالها حضور قابل توجه اش در بورس و فرابورس برای خبرگان و كارشناسان چهره ای 
شناخته شده و خود دارای بِرندی از پیاده سازی سیاست و برنامه ریزی برای نیل به تعالی سازمانی میباشد. 
مشــارالیه همچنین  ازجمله مدیرانی مسلح به دانش وعلم روز وتجربه وعمل كاری می باشد كه بسان 
دوبال برای پرواز و رسیدن به قله موفقیت برای هر مدیر و سکاندار مجموعه ای الزم و حیاتی می باشد. 
دكترینی كه سید ابراهیم عنایت در» وسپه « برپا ساخته یک سرشاخه مهم غیراز توسعه سرمایه گذاری 
و دارایی ها برای خود مجموعه دارد و آن حصول افتخارملی و عینیت بخشیدن به رونق و جهش در تولید 
برای ایران مان می باشد كه بایست بخاطر آن كاله از سربر داشت و به احترامش تمام قد تعظیم كرد كه 
اینگونه مدیران آتیه نگر و مدبر همان حلقه مفقوده رسیدن موطن اسالمی به پیشرفت و آبادانی می باشند.

جناب آقای مهندس بختیاری
انتصاب شایسته حضرتعالی به سمت مدیرعامل شركت بیمه ایران را تبریك عرض نموده و از درگاه 

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

جناب آقای مهندس ایمان عتیقی
انتصاب شایسته حضرتعالی به سمت مدیرعامل شركت گل گهر را تبریك عرض نموده و از درگاه ایزد 

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

جناب آقای حسن افشار پور
مدیریت محترم عامل شرکت شیمیایی سینا

با نهایت تاسف و تأثر درگذشت ابوی گرامی را تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن سعید 
فقید رحمت واسعه و برای جنابعالی و بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بیمه

جناب آقای دکتر علی جباری
انتصاب شایسته حضرتعالی را به سمت مدیرعامل شركت بیمه رازی كه بیانگر تعهد، توانمندی و شایستگی 
جنابعالی می باشد را تبریك عرض نموده و از درگاه ایزد منان ، سربلندی و توفیق روزافزون شما را آرزومندیم.
 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بیمه

جناب آقای اردشیر سعد محمدی
انتصاب شایسته جنابعالی را به ســمت معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت را تبریك می گوییم و از خداوند متعــال توفیق روزافزون جنابعالی را خواســتاریم.
 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بیمه

جناب آقای » رضا لیاقت ورز«
انتصاب شایســته حضرتعالی به ســمت مدیر امور روابط عمومی و تبلیغات بانك گردشگری را 
تبریك عرض نمــوده و از درگاه ایزد منان ، ســربلندی و توفیق روزافزون شــما را آرزومندیم.
 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بیمه

جناب آقای حسن پورکاظمی مصردشتی
انتصاب شایســته حضرتعالی به سمت سرپرست معاونت مالی و ســرمایه گذاری بیمه آرمان را 
تبریك عرض نمــوده و از درگاه ایزد منان ، ســربلندی و توفیق روزافزون شــما را آرزومندیم.
 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بیمه

جناب آقای محمدجواد خلیلی
انتصاب شایسته حضرتعالی را به سمت مدیر كل روابط عمومی صنایع مس ایران كه بیانگر تعهد، 
توانمندی و شایستگی جنابعالی می باشد را تبریك عرض نموده و از درگاه ایزد منان ، سربلندی و 

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

روز پنجشــنبه گذشته در ســالن فرمانداری زرندیه نشست اصحاب خبر با 
مقامات شهر. )به دلیل مشکالت  پیش آمده دیرتر از  موعد به جلسه رسیدم (

با لطف  ریاست اداره ارشاد كه مدیری پخته و صاحب نفس و آشنا بکار است 
در صندلی نشستم وسراپاگوش.

آقای فرماندار كه در حال سخن بود، به حکم ادب خوش آمد گفت ومدیر ارشاد 
معرف بنده شد ..... فرمان دار نشان داد كه می داند اصحاب خبر و رسانه، ركن 
چهارم دموكراسی باشند و حرمت قلمش را حق تعالی سوگند یاد كرده است. 

فرماندار، 
فرمان داد مسولین را واجب اســت در هر زمان و مکان ،پاسخ گوی پرسش 

خبرنگار باشند و هر سازمانی، فردی  را برای روابط عمومی انتخاب كند. 

فرماندار، خطاب به حاظرین گفت :
این شــماره همراه من است و اگر كمکاری از كسی مشاهده كردید بمن زنگ 

بزنید و اطالع دهید تا ... .
سالهاست در این حوزه قلم زده و كمتر مدیری دیدم كه كم كاری دیگران را 

خود پذیرد و برایش اقدامی كند.
بیادم آمد كه سالمی به امام جمعه شهرمان داشته باشم كه در تمام عرصه ها 
از اولین ها است و به عمل ثابت كرده این در صف اول بودن را... . و به فرماندار 
فهیم خدا قوت بگویم كه كمر به خدمت جهادی بســته است، دست مریزاد.

خبر كامل تر در شمارگان نشریه اقتصاد و بیمه به سمع نظر خوانندگان عزیز 
خواهم رساند
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خسرو اميرحسيني
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مشکل از ماست

این روزها ســخن به كه گویم و از چه نویســم كه باران مرگ به شــدت می دارد . مرگ 
از جــان كندن  ، مرگ از نداشــتن ،  مرگ از آبرو  رفتن و مرگ محکوم از پیش شــدن . 
چرا؟؟؟ هم چو منی كه نزدیک به 80  بهار و تابســتان را به پشــت سر گذرانده و در فراز و 
فرود زندگی از پیش اصل چهار ترومن كه شــپش ُكشــان در تنور باب بود و چه جانهای 
بســیار  كه به واســطه آبله و یرقان و ســل و ... دیگر بیماری ها راحت ستانده می شد تا 
رگبار مسلســل ها شنیدن و انفجار در كوچه و برزن كه آوای مرگ را طنین انداز میکرد تا 
فصل موشک پراكنی به هرشهر و دیار و موعد عملیات در جبهه ها كه به وضوح و عینیت 
می دیدم چه گلدســته های  پرپر میگردید،  دیدن این روزها خیلی سخت تر می آید كه 
 بایست دهان بر بندیم تا از شر كرونا بدور باشیم تا مبادا ناقوس مرگ برایمان نواخته نشود.

وه كه چقدر وحشــتناک اســت این روزها كه نه به اجماعی حتی به ختم عزیزان توانیم 
 نشینیم و نه به دلیل عامل ویروس و سفره تُهی ، خجل از یاری به یاران قلم و قدم هستیم .
گویند روزگار نامرادی شده پر از نامردی كه گر گله را به آنکه مسببش ببری میشکنند قلم را 
و میگیرند دهن را و میبندند قدم را  . مهندس خلج توصیه میکند زودتر مطلب تکمیل شود 
كه چاپخانه منتظر است و آستانه تحمل ها آنقدر پایین آمده كه حتی میگیرند جان را پس 
فقط صفحه ای پر شود تا برهیم زین بزنگاه و فرصت كم مانده تا چاپ و من میگویمش پس 
باز كن پیچ رادیو فرهنگ یا اقتصاد را و شنونده شو و اجازه بده تا آنچه در مورد بازار و كاهش 
ارزش سرمایه  مردم شهری یا نابودی باغ و مزرعه اهل روستایی میگویم و میگویند انشاء شود 
كه اینها درد است كه آوار شده بر پشت دیوار خود نشنیدن زدن ها كه گر این سد بشکند....

میگوید امنیت هم كه نگو و نمی شنود كه میگویم دو روز پیش در همین تهران و در روز 
روشن در بلوک هشت اكباتان ، پسرم را با قمه بیش از بیست ضربه زده و خون بر سرتا پایش 
دزدان جاری ساخته تا یک انگشتر از دستش بیرون كنند و بیداد میکند ناامنی از كوچه و 
پس كوچه تا خیابان و اتوبان خاموش شده به تدبیر حاكمان و تو خود بخوان حدیث مفصل 
از شب و قصه دزدان شبرو  و قصه پر غصه اختالسگران با خیال راحت پشت میز نشینش.

بگذریم زین باب و از مکارم اخالق گفتن آغازیم؛ كه چهل سال پیش، دخترهای خانه صبح 
ها زود بیدار می شدند تا قبل از مدرسه رفتن، همه جای خانه را رفت و روب كرده باشد و بعد 

اجازه داشتند راهی مدرسه شوند.
پسرها باید یا صبح زود یا عصر، نان و مایحتاج خانه را خرید میکردند و كارهای مردانه را در 

كمک پدر خود انجام میدادند.
حاال با نسلی روبرو هستیم كه صبح كه بیدار می شوند، از هتل خانه شان خارج می شوند.
چون كه والدینشان به عنوان مستخدمین »هتل خانه«  همه جا را رفت وروب خواهند كرد.
و با یک تلفن همه چیز درب خانه مهیاست. نسلی كه در برابر اتاقی كه در آن می خوابد و 
خانه ای كه در آن زندگی میکند و ظرفی كه در آن غذا می خورد احساس مسئولیت ندارد؛ 
آیا در برابر ســرزمینی كه از آب وخاک آن بهره مند است حس مسئولیت خواهد داشت!!

برای این نســل، ســرزمین هم چون هتلی اســت كه می توان خورد و خوابید و ریخت 
و پاشــید؛ از مواهب طبیعی آن بهره مند شــد و بعد اگر باب میل نبــود آن را ترک كرد.

سرزمین هم، مثل خانه، برای این نسل، هتل است.
بــا این تفاوت كه متأســفانه مســتخدم ســرجهاز نــدارد و همه فقط برای خــوردن و 
خوابیدن و بردن آمده اند. این نســل را چه كســی وچه كســانی چنیــن تربیت كردن 
كــی بــود كی بــود!؟  اتفاقاً ایــن دفعه، من بــودم، تو بودی، مــا بودیم و...همــه بودند.
كمــی به خــود بیاییــم و تکانــی به خودمــان و این نســل هتــل نشــین بدهیم!!
گرچه به نظر من نسلی كه این بچه ها رو تربیت كرد، فکر می كرد چون خودش سختی كشیده 
باید هرجور امکاناتی رو برای بچه اش فراهم كنه و این موضوع از تهیه سیسمونی برای كودک به 
دنیا نیومده شروع میشه و متاسفانه ادامه پیدا میکنه تاجاییکه شان واالی مادر و پدری خودش 
رو در حد یک مستخدم برای اربابش پایین می آورد مبادا كه آبی در دل فرزندش تکون بخورد. 
اما غافل شد از اینکه هر باغچه و مزرعه ای با آب زیادی فاسد میشه و به لجنزار تبدیل خواهد شد.

گاهی باغبان به گیاهش بی آبی رو تحمیل میکنه چون میدونه اون گیاه نیاز داره چند روز 
بستر خشکی داشته باشه تا بتونه ریشه هاش رو توی خاک رشدبده و به حیاتش ادامه بده

امیدوارم همه ما مادرها و پدرها بتونیم به این درک برســیم كه امکانات هتلی ایجاد كردن 
برای فرزندانمون افتخار نیســت مســئولیت پذیر كردن و قدردان بار آوردن افتخار است .

در بحث حاكمیتی و بعد حکمرانی نیز همین مسئله مصداق عینی و واقعی تری می یابد 
كه مشکل و ریشه حوادث تحمیلی بر ما عاملینش بیشتر از خود ما است تا دیگری. بقول 

دكتر سریع القلم باید از خودمان یعنی همین متولیان و دولتمردان پرسیده شود كه چرا ما 
در ریشه یابی مشکالت داخلی به دنبال عوامل خارجی هستیم؟ آیا اماراتی ها، گرجستانی ها 
و مردم تركیه، پول و ســرمایه خود را به بانک هــای ایرانی منتقل می كنند؟ یا برعکس؟ 
چرا شــهروندان به این فکر می افتند كه دارایی های خود را بــه ارز تبدیل كرده و در خارج 
مســتغالت بخرند؟ این سوال و ده ها ســوال مرتبط، به اصول ثابت حکمرانی بر می گردد.

بگذارید این گونه مثال زده شــود كه اگر شخصی روزی چهار پاكت سیگار مصرف كند و 
نیــم كیلو چربی وارد بدن خود كند و با هــر چای دوازده حبه قند بخورد، نمی تواند وقتی 
در CCU بســتری شد، روزگار و اطرافیان خود را سرزنش كند. حکمرانی مانند سالمتی 
جسم انسان، اصول دارد و اگر آن اصوِل جهان شمول رعایت نشوند، كارآمدی دچار اختالل 
می شــود. در بحث كشــورداری و زمامداری نیز همین اصل را می توان بسط داد كه اولین 
شرط حکمرانی، ایجاد امنیت فکری، شغلی، مدنی و اقتصادی است و بعد از این كه سطح 
قابــل توجهی از این امنیت فردی تحقق پیدا كرد، حفظ هویت و تعلق خاطر اهمیت پیدا 
می كند.پس بیراه نیســت و دور از انتظار كه اگر شهروندان یک كشور صبح از خواب بیدار 
شــوند و متوجه شوند چهل درصد ارزش دارایی های آنها از بین رفته است به طور طبیعی 
در پی چاره اندیشــی بروند و همه نوعی دســت در جیب هم ، دالل و ســودجو شــوند.
اكثریت مطلق مردم اتحادیه اروپا كه 508 میلیون نفر جمعیت دارد زندگی بسیار معمولی 
دارند: یک آپارتمان بسیار كوچک، یک دوچرخه، یک كارت مترو و قطار و یک شغل معمولی. 
اما بسیار راضی و خوشحال هستند، چون امنیت روانی دارند و در جوامعی با ثبات زندگی 
می كنند. نرخ تورم حدود 2 درصد اســت و به همان میزان درآمد آنها در سال افزایش پیدا 
می كند و بنابراین احساس ثبات می كنند. حال در ایران، ما همه روز شاهد هستیم كه از مواد 
غذایی تا پوشاک و مسکن از خودرو تا ارز و لبنیات، جهشی افزایش قیمت می یابند و این طیب 
خاطر و خیال آرام قشر متوسط و ضعیف كه جای خود حتی قشر مرفه را دچار خدشه می 
كند. در مثال دیگر وقتی عوارض خروج از كشور یک دفعه 300 درصد )بار اول( و 420 درصد 
)برای بار دوم( افزایش می یابد، خودبخود تنظیم روانی مسافرین به هم می ریزد چرا كه اگر در 
سال، عوارض خروج از كشور 5 درصد و حتی 10 درصد افزایش می یافت و یا حتی منطبق 
بر آمار تورم 100 درصدی  رشد پیدا می كرد باز با روان و انتظارات انسان ها تطابق می داشت 
ولی افزایش ناگهانی 420 درصدی، حاكی از فقدان آشنایی با روانشناسی انسان در حوزه ثبات، 
امنیت و انتظارات معقول است و این همان از جنس و درد تربیت نکردن درست فرزندان است.
باید به خط زر و پررنگ نوشت كه آقایان دولتمرد و حکمران و مسئول و تصمیم گیر بدانید و 
بخوانید و تفحص بفرمایید كه حکمرانی مانند پزشکی، مهندسی و معماری خود یک تخصص 
است و متونی در حد چند هزار كتاب دارد و محتاج تجربه و یادگیری است و به چارچوبی 
فکری به نام قرارداد اجتماعی میان مجریان نیاز دارد و از همه مهم تر تابع یک سیستم با 
ثبات است كه شوربختانه در كشورمان و بین دولتمردان كمتر نشانی از آن یافت می شود. 
بیائید به روشنی و وضوح از خود بپرسیم بجای این ایران هراسی و ایرانی برشمردن تهدید 
صلح جهانی آیا آمریکا، روسیه، انگلستان، آلمان و چین می توانند نروژهراسی به راه اندازند؟

معلوم است كه نمی توانند! چون نروژ ثبات دارد.
با پنج میلیون و دویست هزار نفر جمعیت، 371 میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی دارد. با 1.2 
درصد نرخ تورم، مردم این كشور 7.3 درصد از درآمد خود را پس انداز میکنند، این در شرایطی است 
كه دستمزدها در سال 4.6 درصد افزایش پیدا می كنند. درآمد حاصل از نفت فقط به »صندوق 
نفت« رفته و در صدها شركت سرمایه گذاری میشود و تنها 4 درصد از سود سرمایه گذاری در 
بودجه جاری به كار گرفته می شود. صندوق نفت نروژ حدود یک تریلیون دالر است. اصل و سود 
آن برای نسل های آتی است. درآمد سرانه در این كشور 62510 دالر است. با این آرامش، ثبات، 
امنیت، توزیع امکانات و آینده نگری، كدام كشور خارجی می تواند در نروژ نارضایتی ایجاد كند؟! 
مخلص كالم آنکه حکمرانی یک تخصص اســت و با تغییر وزرای اقتصادی اتفاق خاصی 
نمی افتدچون در بر همان پاشنه می چرخد و برای تغییر راهبرد باید اندیشه های حکمرانی 
را اصالح كرد. خطرناكتر آنکه وقتی شــهروند به این نتیجه برسد حکومت برای رای و نظر 
او و همچنین برای خود او ارزشــی قائل نیست، با حکومت همکاری كه نکرده از منتقد به 
مخالف و معارض نقش عوض می كند. ریشه ی عموم نارضایتی ها در نادیده شدن خواسته 
ها، سیاست های نا كارآمد مدیریت و فساد سیستماتیک است و چون بسان فرزندان مان كه 
خوب تربیت و توجیه و نواخته!!! و برایش آینده روشنی برنامه ریزی، تبیین و تدوین نشده پس 
چو به سن عقل رسید یا آواز هجرت جدایی یا كوک ناسازگاری با حاكمیت ساز خواهد كرد.
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مدیرعامل بانک توســعه صــادرات با بیان اینکــه، تقویت گفتمان صــادرات غیر 
نفتــی از طریق رســانه امــکان پذیر اســت،گفت:با ایجــاد تغییــر و بازنگری در 
راهبردهــای پایگاه خبری تحلیلــی اگزیم نیوز، درصدد تقویــت گفتمان صادرات 
غیرنفتــی میــان بازرگانان و مدیــران تصمیم گیرنــده در این بخش هســتیم.

دكتر علی صالح آبادی در وبینار رسانه و نهادینه سازی تجارت و صادرات با تاكید بر 
جایگاه بخش صادرات در تحقق اقتصاد مقاومتی به عنوان اصلی ترین راهبرد كالن 
اقتصادی كشور، یادآور شد: ما بیش از هر زمان دیگر نیازمند اطالعات شفاف و دقیق در 
خصوص فضای كسب و كار و تولید از طریق یک وب سایت تخصصی صادراتی هستیم.
وی تاكیــد كرد كه صــادرات غیرنفتی یکــی از موضوعات مهم در شــرایط امروز 
بــوده لذا تقویــت زیرســاخت های این بخــش جهــت افزایش اگاهــی تجار و 
بازرگانان با هدف توســعه صادرات كشــور، بیــش از پیش الزم و ضروری اســت.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با بیان آنکه »اطالع رسانی رویدادهای واردات و صادرات 
كشور و مشاوره و آموزش مشتریان و صادركنندگان در حوزه تجارت بین الملل از جمله 
اهداف تاسیس وب سایت خبری تحلیلی اگزیم نیوز در سال 1394 بوده است، گفت: قرار 
است تا اگزیم نیوز با ساختاری تازه همراه با قدرت و قوت بیشتر این اهداف را دنبال كند.

صالح آبادی، اگزیم نیوز را بســتری مناسب برای تقویت گفتمان صادرات غیرنفتی 
در كشور از طریق تولید محتوا و تسهیل دسترسی به آخرین اخبار و تحوالت حوزه 
اقتصاد به طور عام و حوزه صادرات و واردات به طور خاص دانست و تاكید كرد: تحکیم 
گفتمان افزایش صادرات غیرنفتی میان صادركنندگان از دیگر اهداف اگزیم نیوز است 
و ضرورت دارد این پایگاه خبری از طریق تولید محتوا، آن را بیش از پیش تقویت كند.

وی یــادآور شــد: از آنجا كــه اگزیم نیوز با هــدف تحقق مســئولیت اجتماعی، 

ســازمانی بانک و نهادینه ســازی فرهنگ صادرات غیرنفتی در كشــور راه اندازی 
شــده، مــی تواند در قالــب یک ابــزار غیرمالــی در جهت تقویت ایــن گفتمان 
از جملــه تحقــق اهــداف صادراتــی بیش از پیــش مورد اســتفاده قــرار گیرد.

مدیرعامل بانک توســعه صادرات بازنشر اخبار مهم اقتصادی رسانه های مهم كشور 
و انتشار اخبار تخصصی ســازمان ها و نهادهای اقتصادی و تجاری به ویژه در حوزه 
صادرات و تجارت بین الملل را در شــرایط كنونی اقتصاد كشور مهم ارزیابی كرد و 
افزود: امید اســت با ترویــج گفتمان صادرات غیرنفتی نــزد صادركنندگان داخلی 
و خارجی و همراهی مســئوالن ذیربط، دسترســی به اهداف مذكور محقق شــود.
صالح آبادی بر حركت هماهنگ این رســانه با سیاســت های وزارت امور اقتصادی 
و دارایی در شــرایط تحریم و ترویج گفتمان اعتماد بخشــی در شرایط امروز كشور 
تاكید كرد و گفت: با حركت در این مســیر می توان تحوالت اقتصادی و تجاری را 
اصالح و رویکردها را شــفاف كرد تا مدیران بتوانند تصمیمات بهینه را اتخاذ كنند.
وی ادامــه داد: اكنــون بیــش از هر زمان دیگر بــه این گفتمان نیــاز داریم و این 
گفتمان جاری و ســاری نمی شــود مگر اینکــه اصحاب رســانه، تصمیم گیران 
این حوزه و سیاســت گذاران تجــارت خارجی در كنار یکدیگــر حضور پیدا كند.
مدیرعامــل بانک توســعه صــادرات یادآور شــد: بازتــاب كاهش اثــر تحریم ها، 
انعــکاس همراهــی بین المللــی با ایــران در موضــوع تحریــم و امیدآفرینی در 
فضــای صادراتــی كشــور از نتایج تاســیس ایــن پایگاه اطالع رســانی اســت.

وی در پایــان وبینــار رونمایــی از پایــگاه خبــری اگزیــم نیــوز تاكیــد كرد: 
تقویــت اقتصــاد ملــی و صنعــت كشــور در كنــار توســعه اشــتغال، مــد 
نظــر اگزیــم نیــوز بــوده كــه در برنامه هــای آتــی آن دنبــال خواهد شــد.

دکتر علی صالح آبادی :

مالک رقابت بانک ها در آینده ، 
میزان ارائه خدمات غیرحضوری

مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران با بیان اینکه تحوالت حوزه بالک چین 
در دنیا، وضعیت بانکداری را تحت تاثیر قرار داده اســت، گفت: در آینده مالک 
رقابت بانک ها به جای نرخ ســود، ســطح خدمات غیر حضــوری خواهد بود.

دكتر علی صالح آبادی در هفتمین جلسه مجازی اتاق فکر بانک توسعه صادرات 
ایران ، افزود: از میان خدمات ارزی، ریالی و اعتباری كه از سوی بانک ها ارائه 
می شــود، خدمات ریالی بیشترین توجه را به خود معطوف كرده و الزم است 
در این زمینه باالترین كیفیت خدمات غیر حضوری به مشــتریان ارائه شــود.

وی از مدیریت فاوا بانک توســعه صادرات ایران خواست با همکاری امورشعب 
بانک توســعه صادرات ایران، راهکارهای انتقال خدمات ارزی بانک بر بســتر 
الکترونیکی را بررسی و ارائه خدمات غیر حضوری در این زمینه را ارتقا دهند.

مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران، گفــت: در حوزه خدمات اعتباری غیر 
حضوری بنا داریم ســامانه CBRM مبدل به LOS شــود تــا مراحل فرایند 

درخواست مشتری تا تصویب و ابالغ و اجرا به طور كلی الکترونیکی انجام شود؛ 
در این زمینه واحد IT بانک با یکی از شــركت های تابعه بانک همکاری دارد.

به گفته صالح آبادی، »بانکداری باز« جزو اولویت های بانک توســعه صادرات 
ایران بوده اســت؛ هرچند راه اندازی این ســازو كار نیازمند بررسی و آمادگی 

بیشتر سامانه های بانک است.
وی اعالم كرد: »بانکداری باز« از ســال آینده با توسعه بسترهای فنی با جدیت 

بیشتری در سطح شعب دنبال خواهد شد.
وی گفت: جلسات هفتگی در حوزه » بانکداری باز« در بانک برگزار و طی آن فرایند 
عملیاتی »بانکداری باز« در سه فاز »عملیات شركت های تابعه بانک«، »تسویه 
معامالت بازار ســرمایه » و »ارائه خدمات به مشتریان بانک« بررسی می شود.

صالــح آبادی ادامه داد: پیش بینی می شــود به زودی این ســاز و كار پس از 
خروج موفق از مرحله پایلوت در دســترس تمام مشــتریان بانک قرار بگیرد.

اگزیم بانک بستری مناسب برای تقویت گفتمان صادرات غیر نفتی
مدیرعامل بانک توسعه صادرات در وبینار رسانه و نهادینه سازی تجارت و صادرات خبر داد:

تقویت گفتمان صادرات غیرنفتی از طریق رسانه
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دکترین سید ابراهیم عنایت برای سودآوری و ارزش آفرینی
حصول افتخار ملی با سرمایه گذاری های »وسپه« در میهن اسالمی 

افزایش سرمایه سرمایه گذاری سپه  مصوب مجمع گرفت

دكتــر ســید ابراهیــم عنایت كــه از مدیران فهیم و برجســته بازار ســرمایه 
میباشــد در گزارش كامل و جامع خود با تشــریح این مهــم كه هیئت مدیره 
امانتــدار ســهامداران محترم بوده اســت كه در تعالی از انجام هیچ كوششــی 
دریــغ نمــی ورزد تصریح كرد مدیریت شــركت در راســتای تحقق این هدف 
و با اعتقادی راســخ بــه منظور ادامه روند پویایی و موفقیت شــركت در جهت 
اصــالح و كاهش ریســک پرتفوی و اســتفاده بهینــه از موقعیت هــای بازار 
ســرمایه اقدامات اساســی تا كنون به عمــل آورده و برنامه ریزی های خود را بر 
اســاس رضایت مندی و حفظ و ارتقــای منابع كلی ذینفعان بنا نهاده اســت.

به گفته این مدیر برنامه محور دالیل توجیه افزایش سرمایه شركت از مبلغ 6/691/000 
میلیون ریال به مبلغ 12/000/000 میلیون ریال)معادل 79/35 درصد سرمایه 
فعلی( در كنار بهینه سازی پرتفوی مشاركت در افزایش سرمایه شركت های سنگ 
آهن گوهر  زمین ، تامین سرمایه امید ،چادرملو و سنگ آهن گل گهر خواهد بود.  
مدیرعامل بازار شــناس »وســپه« با تبیین این نکته كه ما با استفاده از تحلیل 
عمیق و دقیق صورت های مالی، گزارشات حسابرسی، گزارشات بودجه شركتها و 

تحلیل نسبت های مالی می توانیم فعالیت های جاری شركتهای 
فعال در حوزه های مختلف را آســیب شناسی و به آنها 

خدمــات جامعــی در زمینه بهبود كســب و كار از 
طریق مهندسی مجدد ســاختار مالی و سازمانی 

ارائه نماییــم تصریح كرد ما بر كســب و كارها 
و صنایع مختلف اشــراف كارشناســی داریم و 
قادریم توجیــه اقتصادی و فنــی طرح های 
سرمایه گذاری مختلف را بررسی و در خصوص 
شــاخص هــای بازدهی و ارزش پــروژه های 
سرمایه گذاری نظریه كارشناسی ارائه نماییم.

شایان ذكر است بیشــتر پرتفوی بورسی این 
شركت به تفکیک صنایع استخراج كانه های فلزی 

، محصوالت شــیمیایی، فلزات اساسی، هلدینگ 
های چند رشته ای ، صنعتی، دارویی  نهادهای مالی 

، نیروگاهی، ســیمان، غذایی، مخابرات و غیره می باشــد 
كــه ارزش روز آن بالغ بر 236 467 155 هزار میلیارد میباشــد .

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شركت سرمایه گذاری سپه)سهامی عام( 
مورخ 1399/10/23 در محل مجموعه فرهنگي و ورزشي تالش تشکیل گردید.
در ایــن مجمع كه با حضــور 77/21 درصد از ســهامداران حقیقی و حقوقی، 
اعضای هیــات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بازرس قانونی برگزار شــد، ریاســت مجمع برعهده آقای محمد حسن صبوري 
دیلمــي بود كه آقای محمد جواد ســاده وند و خانم  غزالــه تیما  درمقام نظار 
اول و دوم و آقــای ســید ابراهیم عنایت به عنوان دبیر مجمع انتخاب شــدند.

در ادامــه و بــا قرائت گــزارش توجیهی هیــات مدیره مبنی بر لــزوم افزایش 
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.

دكتر ســید ابراهیــم عنایت كــه از مدیران فهیم و برجســته بازار ســرمایه 

میباشــد در گزارش كامل و جامع خود با تشــریح این مهــم كه هیئت مدیره 
امانتــدار ســهامداران محترم بوده اســت كه در تعالی از انجام هیچ كوششــی 
دریغ نمــی ورزد تصریح كرد مدیریت شــركت در راســتای تحقق این هدف 
و بــا اعتقادی راســخ به منظور ادامه روند پویایی و موفقیت شــركت در جهت 
اصــالح و كاهش ریســک پرتفوی و اســتفاده بهینــه از موقعیت هــای بازار 
ســرمایه اقدامات اساســی تا كنون به عمل آورده و برنامه ریزی های خود را بر 
اســاس رضایت مندی و حفــظ و ارتقای منابع كلی ذینفعان بنا نهاده اســت.
بــه گفته این عالم بازارشــناس، هیئت مدیره شــركت معتقد اســت موفقیت 
های كســب شــده در ســایه الطاف خداوند متعــال و حمایت هــای بی دریغ 
ســهامداران علی الخصوص شــركت گروه مدیریت ســرمایه گــذاری امید و 
به پشــتوانه تعامل همه جانبه هیئت مدیره حاصل شــده اســت و این افزایش 
ســرمایه كنونــی می تواند در راســتای بســط فعالیت های شــركت و حصول 
افتخار ملی چراغ راه موفقیت و باعث پیشــرفت برای موطن اســالمی باشــد.
مدیر عامل مجموعه پیرامون موضوع فعالیت شــركت نیز اعالم داشــت كه به 
طور خالصه ســرمایه گذاری در سهام واحد های سرمایه گذاری 
صندوق هــا یا ســایر اوراق بهادار، ســرمایه گــذاری در 
مســکوكات ، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و 
سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات 
اعتبــاری مجاز و همچنین ســرمایه گذاری در 
ســایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی 
پروژه های تولیــدی و خدمات مرتبط با بازار 
اوراق بهادار ، پذیرش ســمت در صندوق های 
ســرمایه گذاری تامیــن مالــی بازارگردانی و 
مشــاركت در پذیرش نقدشــوندگی جزو اهم 
كاركردهای تعریفی ما در»وســپه« می باشد.

دكتر ســید ابراهیم عنایت كه بیش از سه دهه 
حضور درخشــان و اثرگذار در بازار سرمایه داشته 
و در بــورس و فرابورس جزو مدیران صاحب برند در 
كاركرد و كارنامه می باشــد در بخش دیگری از گزارش 
خود با تشــریح و تبیین این نکته كه با توجه به كار كارشناسی 
انجام شــده و تمهیدات صورت گرفته افزایش سرمایه مورد نیاز شركت را برای 
رعایت صرفه و صالح آتیه مجموعه الزم و حیاتی می دانیم اضافه كرد. در ماحصل 
جلسات متعدد با كارشناسان، خبرگان و اعضای هیات مدیره مطمئن شدیم كه 
در كنار سرمایه گذاری های بسیار خوبی كه تاكنون در سطح ملی داشته ایم برای 
بسط و توسعه آنها نیاز به نقدینگی بیشتر و اصالح ساختار مالی داریم تا بتوانیم 
میزان قدرت تصمیم گیری و اندازه سهام مدیریتی خود را حفظ و تعمیم دهیم.
به گفته مدیرعامل ســرمایه گذاری ســپه كه مدیریتش در اكثر شــركت های 
كارگزاری حضوری موثر و پربركت  بوده در پرتفوی شركت )) وسپه(( ؛ نزدیک 
به 30 درصد در استخراج كانه های فلزی ، حدود 22 درصدی در فلزات اساسی ، 
حدود 16/5 درصد در محصوالت شیمیایی ، حدود 20 درصد در صنعت چند رشته 
ای صنعتی ، حدود 4/5 درصد در صنعت نیروگاهی ، 2 درصد در مخابرات ، 1/5 
درصد در نهادهای مالی ،یک درصد در صنعت سیمان و در صنایع مواد غذایی، 
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مل  عا یر مد
بازارشناس »وسپه« با تبیین این نکته 

كه ما با استفاده از تحلیل عمیق و دقیق صورت 
های مالی، گزارشات حسابرســی، گزارشات بودجه 

شركتها و تحلیل نســبت های مالی می توانیم فعالیت 
های جاری شركتهای فعال در حوزه های مختلف را آسیب 
شناسی و به آنها خدمات جامعی در زمینه بهبود كسب و كار 
از طریق مهندسی مجدد ساختار مالی و سازمانی ارائه نماییم 
تصریح كرد ما بر كســب و كارها و صنایع مختلف اشراف 
كارشناسی داریم و قادریم توجیه اقتصادی و فنی طرح 

های سرمایه گذاری مختلف را بررسی و در خصوص 
شاخص های بازدهی و ارزش پروژه های سرمایه 

گذاری نظریه كارشناسی ارائه نماییم.
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دارویی و سایر رشته ها این شركت بزرگ، سرمایه گذاری صورت پذیرفته است. 
  به گفته این مدیر ارشد حضوری موثر در اكثریت شركتهای بازار سرمایه و تاالر 
شیشه ای كه شفاف و پرسود به فعالیت می پردازند باعث گردیده كه ))وسپه(( در 
رشد و پیشبرد جدی  پروژه های ملی كه باعث پیشرفت و حصول افتخار ملی می 
گردد نقشی در خور و قابل تامل  در سطح كشوری و حتی منطقه ای داشته باشید .

ابراهیم عنایت در بخش دیگری از گزارش خود با اشــاره به شركتهای گل گهر 
، چادرملو ، ســنگ آهن گهر زمین و ســنگ آهن گل گهر كه گلهای سرســبد 
شــركت های صنعتی معدنی كشور می باشند و شركت سرمایه گذاری سپه در 
آن سهامدار عمده می باشد اضافه كرد در شركتهای فوالد خوزستان، ملی صنایع 
مس ، فوالد مباركه اصفهان و گروه مدیریت ســرمایه گذاری امید نیز ســرمایه 
گذاری و خریدهای بســیار و مقبولی داشــته ایم كه باعث شــده تا هر ساله بر 
ســود انباشته و ارزش دارایی های ما افزوده و روندی صعودی را ارمغان بیاوریم.

ناخدای شــركت سرمایه گذاری ســپه وجود 23 درصد سهام شــناور و تعداد  
3/577/074/099 سهام معامله شده به ارزش 47/340/498/089/950 در بازه 
زمانی دی ســال گذشته تا دیماه امسال و تعداد 246 روزی كه نماد در این ایام 
معامله شده است را خود گواهی بر جلب و جذب اعتماد سرمایه گذاران در بازار 
بورس و تاالر شیشه ای به برنامه های مدون كوتاه مدت- میان مدت و بلند مدت 
مدیریت شركت برشمرد و اضافه كرد با رویکرد و سیاست گذاری های اصولی و در 

نظر گرفتن عوامل اساسی ریسک ازجمله 
ریسک سیستماتیک ، غیر سیستماتیک ، 
نوسانات نرخ ارز و قیمت گذاری مواد اولیه 
و محصوالت همواره بــه دنبال این بوده 
ایم كه بیشترین منفعت را برای شركت 
و ذینفعان ارمغان بیاوریم  . دكتر ابراهیم 
عنایت در قسمت دیگری از گزارش خود 
با اینکه ســرمایه شركت در بدو تاسیس 
مبلغ 20 میلیارد ریال بوده اســت و طی 
حدود 28 سال گذشته سرمایه شركت با 
چندین مرحله به مبلغ 6/691 میلیاردی 
افزایش پیدا كرده است وی افزود آخرین 
افزایش سرمایه شركت به میانه آبان ماه 
سال 96 كه شاخص كل بورس در حدود 

87 هزار واحد بود برمی گردد و شــک نداریم كه تصویب این افزایش سرمایه در 
آخرین روزهای دیماه ســال 99 كه شــاخص حدود یک میلیون و سیصد هزار 
واحد میباشد یک بازدهی مناسب و درخور را برای مجموعه حاصل خواهد آورد.

سکاندار متواضع و حرمت دار نون القلم و مایسطرون كه همیشه با صداقت و روی 
باز، پاسخگوی ارباب جراید و اصحاب رسانه بوده است در بخش دیگری از گزارش 
جامع خود در مجمع فوق العاده با اعالم اینکه در نزدیک به سه دهه گذشته سرمایه 
شركت طی چند مرحله به 6/691 ریال میلیارد بالغ گشته و جمع كل مبلغ افزایش 
سرمایه شركت از بدو تاسیس تاكنون 6/671 میلیارد ریال می باشد كه بخش قابل 
توجهی از محل ســود انباشته تامین می گشته است اضافه كرد در همین مدت 
میانگین وزنی درصد تقسیم سودشركت 84 درصد بوده و جمع بالغ بر 17/567 
میلیارد ریال سود میان سهامداران محترم شركت تقسیم گردیده و همچنین در 
دوره زمانی مورد اشاره بهای تمام شده سرمایه گذاری شركت نیز از حدود  21 
میلیارد ریال به  بیش از 18/031 میلیارد ریال در سال جاری بالغ گشته است .
دكتر ابراهیم عنایت در فراز دیگری از گزارش خود با اشــاره به اینکه شركت در 
سه سال اخیر و تا پایان خرداد 99 به منظور بهینه سازی پرتفوی و تنوع بخشی 
به آن اقدام به ســرمایه گذاری های جدید و خرید ســهام شركت های ؛ سنگ 
آهن گهر زمین ، چادرملو ، گل گهر ، فوالد مباركه اصفهان ، فوالد خوزســتان ، 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی ، ملی صنایع مس و گروه سرمایه گذاری امید به 
مبلغ6/400/839 میلیون  كرده است كه با عنایت به مزیت مناسبی كه در بخش 
سرمایه گذاری صنایع فلزات اساسی و معادن و استخراج آن در كشورمان وجود 
دارد بیشــترین سودآفرینی و ارزشآوری را برای مجموعه داشته و خواهد داشت 
به گفته وی همچنین »وسپه« اقدام به فروش سهام و سرمایه گذاری های صورت 

پذیرفته خود به بهای تمام شــده به مبلغ 1/494/414 میلیون در شــركتهای 
؛پتروشیمی فناوران ، بیمه ملت،  سیمان هرمزگان ، سایپادیزل ، سرمایه گذاری 
غدیر و تراكتورسازی بارعایت دقیق صرفه و صالح شركت  كرده است متذكر گردید 
:  شركت ))وسپه(( در سه سال اخیر با هدف حفظ درصد مالکیت در شركت های 
ســودده  سرمایه گذاری خود را افزایش داده و در  شركت هایی كه نسبت سود 
دهــی آن كمتر از  پیش بینی ها بوده  ســرمایه گذاری هــای خود را به میزان 
متناســب فروخته یا كاهش داده است . براساس گزارش مدیریت، خالص خرید 
سرمایه گذاری ها به مبلغ 4/906/425 میلیون در طول این بازه زمانی بوده است. 
 مدیریت بازار شناس و برنامه محور شركت سرمایه گذاری سپه در بخش پایانی 
گزارش خود با تشــکر ویژه از شركت ســرمایه گذاری امید كه با حمایت های 
جدی خود در اجرایی و عملیاتی شــدن ســرمایه گذاری ها و افزایش ســرمایه 
شــركت یار و یاور ))وسپه(( بوده است اضافه كرد در افزایش سرمایه پیشنهادی 
جدید معادل 49/45 درصد از محل مطالبات حال شــده ســهامداران و آورده 
نقدی و معادل 29/89 درصد ســرمایه از محل سود انباشته تامین خواهد شد .

به گفته دكتر عنایت همچنین شــركت در ســه سال اخیر با هدف حفظ درصد 
مالکیت در شــركت های ســرمایه پذیر ، اقدام به مشــاركت در افزایش سرمایه 
شــركتهای مختلف بورسی و غیربورســی نموده به طوری كه مبلغ كلی مخارج 
صورت گرفته 851/596 میلیون بــوده كه مبلغ 402/575 میلیون از مبلغ یاد 
شــده به عنوان مصارف افزایش ســرمایه 
در نظر گرفته شــده اســت . بــه گفته 
دكتر ســیدابراهیم عنایت مشــاركت در 
افزایش سرمایه شــركت های ؛ چادرملو 
، ســنگ آهن گهر زمین ، ســنگ آهن 
گل گهــر و تامیــن ســرمایه امید جمعا 
به مبلــغ 851/596 میلیون بــه عنوان  
شــركت در افزایــش ســرمایه های آتی 
قــرار دارد. در دســتور كار ))وســپه(( 

ختــم كالم آنکه برای رســیدن به تعالی 
ســازمانی و پیشــرفت الزم اســت تــا 
كلیــه اجزا و افــراد یعنی همــان منابع 
انســانی ارزشــمند در جــای درســت 
خود قــرار بگیرنــد كه به حمــداهلل در 
شــركت ســرمایه گذاری ســپه از مدیر عامل خودم و جهادی گرفته تا مالیه و 
ســرمایه گذاری و امور اداری و مشاورین و روسای دفاتر توانمند و فرهیخته به 
شایســتگی و بایستگی در نقش دلسوزان و مدیرانی متعهدو متخصص به ایفای 
مســئولیت می پردازند كه خدایشــان توان و قدرت فزون تر بر آنها ببخشاید . 
اجــازت میخواهیم  در پایــان گزارش از بذل توجه دكتر ســید ابراهیم عنایت 
مدیریــت عامــل در پذیــرش جملــه خبرنــگاران و اصحاب رســانه كه ركن 
چهــارم دموكراســی بوده و جنــاب صمصام غنییان مشــاور مالــی مدیریت 
و جنابــان امیرحســینی، عزیزیــان و البتــه مــودت و یاری جنــاب حاجی 
زاده  ودیگــر عزیزان بزرگواری كه حمایت داشــتند تا اســب قلم تاخته و این 
گزارش به زیور طبع آراســته شــود نهایت قدردانی و تشــکر را داشــته باشیم

گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص 
افزایش ســرمایه به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت 
سرمایه گذاري سپه )ســهامي عام( در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 

اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347
1- گزارش توجیهی مورخ 11 شــهریور ماه 1399 هیات مدیره شركت سرمایه 
گذاري سپه  )سهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ 6/691 
میلیارد  ریال به مبلغ 12/000 میلیارد ریال همراه با ســایر اطالعات مالی پیش 
بینی شده كه پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی »رسیدگی  به اطالعات 
مالی آتی« مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت اطالعات مالی 
پیش بینی شده مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شركت است.

2- گــزارش مزبور در اجراي تبصــره 2 ماده 161اصالحیه قانــون تجارت و با 
هدف توجیه افزایش ســرمایه شركت از محل سود انباشته، مطالبات حال شده 
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ســهامداران و آورده نقدی آنان جمعا به میزان 5/309 میلیارد ریال تهیه شده 
اســت. گزارش توجیهی پیوست، بر اســاس مفروضات ذهنی درباره رویدادهای 
آتــی و اقدامات مدیریت تهیه گردیده كه 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- همانگونــه كه در گزارش توجیهی هیات مدیــره منعکس گردیده ، از مبلغ 
5/309 میلیارد ریال افزایش ســرمایه پیشــنهادی معادل 4/906 میلیارد ریال 

جهت جبران مخارج ســرمایه گذاری انجام شده 
و مبلــغ 403 میلیارد ریال به منظور مشــاركت 
در افزایش ســرمایه های در جریان شركت های 
ســرمایه پذیر بــه منظور حفظ درصــد مالکیت 
ســهامداری در شــركت های ســرمایه پذیر می 
باشــد. با توجــه به مراتــب فوق، هــدف اصلی 
افزایش ســرمایه، عمدتا تامین منابــع مورد نیاز 
جهــت ایفای تعهدات انجام شــده قبلی اســت.

4- براســاس رســیدگي بــه شــواهد پشــتوانه 
مفروضــات، این موسســه بــه مــواردی برخورد 
نکرده اســت كه متقاعد شــود مفروضات مزبور، 
مبنــاي معقولی را بــراي تهیه اطالعــات مالی 
پیش بینی شــده فراهــم نمي كند. بــه عالوه، 
به نظر این موسســه، گــزارش توجیهی افزایش 
ســرمایه مزبور براســاس مفروضات، به گونه ای 

مناســب تهیــه و طبــق اســتانداردهای حســابداری ارائــه شــده اســت.
5- نتایــج واقعــی احتمــاال متفــاوت از پیــش بینــی هــای انجام شــده، 
خواهــد بود. زیــرا رویدادهــاي پیش بیني شــده اغلــب به گونــه اي مورد 
انتظــار رخ نمــي دهــد وتفــاوت هاي حاصــل مي توانــد با اهمیت باشــد.

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 
افزایش ســرمایه قبلی شــركت از مبلــغ 5/382/000 میلیون ریــال به مبلغ 
8/000/000 میلیون ریال و از محل مطالبات حال شــده صاحبان سهام و آورده 
نقــدی به مبلغ 2/618/000 طی دومرحله بــوده كه به منظور ایفای تعهدات و 
جبران كمبود نقدینگی و مشــاركت در افزایش سرمایه های در جریان شركت 
های سرمایه پذیر صورت گرفته است. انجام افزایش سرمایه مزبور طی تصمیمات 
مجمع عمومــی فوق العاده مــورخ 1396/08/16 تصویب شــده و مرحله اول 
آن در تاریخ 1397/04/09 نزد مرجع ثبت شــركت ها به ثبت رســیده اســت.

در خصوص تشــریح دالیل عدم تحقق مرحله دوم افزایش ســرمایه پیشین به 
اســتحضار میرســاند در اجرای مرحله اول افزایش سرمایه طبق مصوبه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1396/08/16 ســرمایه شــركت از مبلغ 5/382/000 
میلیــون ریال به مبلــغ 6/691/000 میلیــون ریال افزایش یافتــه و در تاریخ 
1397/04/09 بــه ثبت رســید. لذا انجام مرحله دوم بــه دلیل تغییرات متعدد 
مدیریتی در شركت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به عنوان سهامدار عمده 
به تعویق افتاد و موجب اتالف زمان گردید. معهذا، شــركت سرمایه گذاری سپه 
بــه محض اخذ موافقت ضمنی، تقاضای خود را جهت انجام مرحله دوم افزایش 
ســرمایه به ســازمان بورس و اوراق بهادار اعالم نمود كه متاسفانه مورد موافقت 
قرار نگرفته و مرحله دوم افزایش ســرمایه عملیاتی نگردید و نهایتا طبق شرایط 

اعالم شــده توسط سازمان، شركت اقدام به تهیه طرح توجیهی افزایش سرمایه 
جدید نموده و طبق مصوبه مورخ 1399/06/11 هیأت مدیره این تصمیم اتخاذ 
گردید كه ســرمایه شــركت تا مبلغ 12/000/000 میلیون ریــال افزایش یابد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شــركت سرمایه گذاری سپه ) سهامی عام( از افزایش سرمایه موضوع این 

بیانیه ثبت به شرح زیر می باشد.
- جبران مخارج بابت سرمایه گذاری های انجام شده و

- مشاركت در افزایش سرمایه در جریان شركت 
های سرمایه پذیر.

مبلغ افزایش ســرمایۀ پیشنهادي و محل 
تأمین آن 

بــا توجه بــه برنامــۀ ارائه شـــده، شـــركت 
ســـرمایه گذاري ســپه در نظر دارد ســـرمایۀ 
خــود را از مبلغ6/691/000 میلیــون ریال به 
مبلــغ 12/000/000 میلیــون ریــال، از محل 
مطالبات حال شده ســهامداران و آورده نقدی 
و ســود انباشــته به شــرح زیر افزایــش دهد.
- 3/309/000 میلیــون ریــال )معادل 49/46 
درصــد( از محــل مطالبــات و آورده نقدی و 
)معــادل  ریــال  میلیــون   2/000/000  -
انباشــته ســود  محــل  از  درصــد(   29/89
برنامه های شركت در صورت عملی نشدن 

افزایش سرمایه 
در صورت عملی نشــدن افزایش ســرمایه پیشنهادی، شــركت سرمایه گذاری 
ســپه برای پرداخت مطالبات سود سهام ســنوات قبل (بابت افزایش سرمایه از 
محل مطالبات و آورده نقدی( و ســود ســال های آتی )بابت افزایش سرمایه از 
محل سود انباشته(، ناچار به فروش سهام نقدشونده و ارزشمند پرتفوی بورسی 
خواهد گردید كه این امر منجر به كاهش ارزش پرتفوی ســهام بورسی شركت 
و احتماال منجر به كاهش بازدهی ســهامداران در ســنوات آتی خواهد گردید.

سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تامین آن
مبلغ كل ســرمایه گذاری مورد نیــاز جهت اجرای برنامه های یاد شــده فوق 
5/309/000 میلیــون ریال و منابع تامین آن به شــرح جدول زیر می باشــد:

مبلغ برآوردیشرح

منابع

 مطالبات حال شده صاحبان سهام و
3/309/000آورده نقدی

2/000/000سود انباشته

5/309/000جمع منابع

مصارف

 جبران مخارج بابت سرمایه گذاری های
انجام شده

5/309/000

5/309/000جمع مصارف
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خیزشی دوباره برای موفقیت با دکتر پیکارجو
افزایش سرمایه 67 درصدی بیمه آرمان مصوب مجمع گرفت

حضور پُربركت  دكتر كامبیز پیکارجو كه از اســاتید به نام 
دانشــگاهی و مدیران آبدیده بازار سرمایه می باشد و البته 
تدوین و اجرائی كردن برنامه های كوتاه مدت- میان مدت و 
بلندمدت باعث شد تا بیمه آرمان كه 3 سال در دل زیان جا 
خوش كرده بود ، با دكترینی جدید و طرحی نو و رویکردی 
خالقانه به سوی سود آوری، افزایش آرزش آفرینی و اعتالی 
برند خود گام هایی جهشــی بردارد. دیسیپلین و شفافیت 
كاری مدیریت ارشــد و تدوین برنامه های مدون مشارالیه 
و حمایــت اعضای هیــات مدیره از برنامــه های مدیریت 
ارشــد در عملیاتی نمودن طرح ها باعــث گردید هر روزه 
برای ســهامداران ، ذینفعان و كارشناسان خبره و اهل بازار 
ســرمایه اخبار مثبتی از بیمه آرمان به سمع و نظر برسد. 
كســب سهم بیشتر از بازار بیمه ای كشور، كاهش پرداخت 
خســارت ها، بازبینی جــدی در قراردادهای پیش و انعقاد 
قرارداهای جدید سودمند، بهینه سازی پرتفوی و جذب حق 
بیمه بیشتر در رشته های سود ده و... از جمله این اخبار خوب 
و موفقیت آمیز بود . در آخرین گام ها و در قبل از پایان سال 
2020 میالدی، شاهد افزایش سرمایه 67 درصدی شركت 
بودیم كه بالشک در ریســک پذیری ، افزایش اعتباربرند، 
انعقاد قراردادها و تامین نقدینگی الزم و اصالح ساختار مالی 
، این افزایش ســرمایه نقش خوشی درحصول به افتخارات 
و دستاوردهای شــیرین را در سال 99 و سالهای آتی برای 
جمله ذینفعان مجموعه بیمه آرمان به ارمغان خواهد آورد.

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان ســهام شــركت بیمه 
آرمان)ســهامی عام( مورخ 1399/10/01 در محل شركت 
بیمه آرمان تشــکیل گردید. در این مجمــع كه با حضور 
60/41 درصد از ســهامداران حقیقــی و حقوقی، اعضای 
هیــات مدیره، نماینــده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 
حســابرس و بازرس قانونی برگزار شــد، ریاســت مجمع 
برعهــده آقای مجید قلي پور بــود كه  خانم  مریم كلهري 
زاده و آقای عباس فارســي درمقام نظــار اول و دوم و آقای 
غالمرضا مــددي به عنــوان دبیر مجمع انتخاب شــدند.

در ادامــه و با قرائت گزارش توجیهــی هیات مدیره مبنی 
بر لزوم افزایش ســرمایه توسط مدیرعامل محترم و پس از 
استماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان 
با طنین صلــوات خود ضمــن تصویب افزایش ســرمایه 
شركت به تغییر بند اساســنامه مربوطه رای مثبت دادند.

فعالیت در یک صنعت خدماتی علی الخصوص صنعت بیمه 
مبتنی بر رقابت آزاد مستلزم تدوین و تالیف نقشه راه و ترسیم 
افق فعالیت های سازمان است. در این بین افزایش چشمگیر 
تعداد شــركت های بیمۀ فعال در سطح كشور و نیز حضور 
شركت های با سابقه و توانمند در این صنعت، نشان از اهمیت و 
لزوم برنامه ریزی، سازماندهی، مدیریت و اتخاذ تدابیر مناسب 
برای شركت های نو پاست كه بحمداله بیمه آرمان توانسته 
در این یکی دوسال آخر نقشــی نو و طرحی جدید از ارائه 
خدمات شایســته و بهره وری باالتر را برای دیگران سرخط 
و سرمشــق موفقیت نشــان داده و الگوی تعالی قرار گیرد.

سیاست و رویکردهای مدبرانه دكتر كامبیز پیکارجو، منجمله 
همین جلب حمایت سهامداران عمده و اعضای هیات مدیره 
برای افزایش سرمایه در جهت افزایش سرمایه گذاری های 
كوتاه مدت و بهبود سودآوری، برقراری تناسب بین سرمایه 
شركت وحق بیمه های صادره و ذخایر فنی، افزایش ظرفیت 
پذیرش و سهم نگهداری شركت برای قبول ریسک باعث می 
گردد كه یک روند رو به رشد و درمداری صعودی را برای بیمه 
آرمان و سهامداران و ذینفعان آن رقم خورده و متصور باشیم .

ختم كالم آنکــه با این افزایش ســرمایه »آرمان«عالوه بر 
اصالح ساختار سرمایه جهت افزایش سودآوری و همچنین 
حفظ نسبت توانگری مالی سطح یک خود، برگ دیگری از 
جهش در توســعه و تعالی را برای مجموعه رقم خواهد زد. 
گزارش بــازرس قانوني درباره گــزارش توجیهی 
هیات مدیره درخصوص افزایش ســرمایه  به مجمع 
عمومي فوق العاده صاحبان ســهام شــركت بیمه 
آرمان )ســهامي عام( در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 
161 اصالحیــه قانون تجارت مصوب ســال 1347
1- گــزارش توجیهی مورخ 24 شــهریور ماه 1399 هیات 
مدیره شركت بیمه آرمان )سهامي عام( درخصوص افزایش 
سرمایه آن شــركت از مبلغ 1/500 میلیارد  ریال به مبلغ 
2/500 میلیارد ریال مشــتمل بر صــورت وضعیت مالی و 
صورت های سود و زیان منابع و مصارف سایر اطالعات مالی 
پیش بینی شده كه پیوست می باشد، طبق استانداردهای 
حسابرسی »رسیدگی  به اطالعات مالی آتی« مورد رسیدگی 
این موسســه قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی 
مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شركت است.

2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصالحیه قانون 
تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه شركت از محل آورده 
نقدی ســهامداران به مبلغ 1/000 میلیارد ریال و از طریق 
صدور سهام جدید تهیه شــده است. این گزارش توجیهی 
بر اســاس مفروضاتی مشــتمل 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 شــود كه این گزارش توجیهی ممکن است 
برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.
3- پیش بینی های انجام شــده و نتایــج حاصله بدون در 
نظــر گرفتن تاثیرات موارد مندرج در گزارش حسابرســی 
صورت های مالی ســال منتهی به 29 اســفندماه 1398 
این موسســه در رابطه با نحوه اخذ ذخیره برگشــت حق 
بیمه وذخیره فنی تکمیلــی و خطرات طبیعی، مبلغ قابل 
بازیافت ســرمایه گذاریهــای بلندمــدت و مطالبات راكد، 
اخذ ذخیــره در رابطه با بدهیهــای مالیاتی و نحوه فروش 
واحد تجارتی پیش خرید شــده، ضصورت گرفته اســت.
4- براســاس رسیدگي به شــواهد پشــتوانه مفروضات ، 
این موسســه به مواردی برخورد نکرده اســت كه متقاعد 
شــود مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي تهیه گزارش 
توجیهــي فراهم نمي كند. به عالوه، به نظر این موسســه 
به اســتثنای آثــار مورد منــدرج در بند 3 بــاال، گزارش 
توجیهی یاد شــده، براساس مفروضات به گونه ای مناسب 
تهیه و طبق اســتانداردهای حســابداری ارائه شده است.
5- افزایش سرمایه پیشنهادی عالوه بر اصالح ساختار مالی، 
بمنظور رشد ســرمایه گذاری ها و برقراری امکان افزایش 
توانگری مالی شركت برای سال جاری و سنوات آتی و حفظ 
توان رقابتی و افزایش ظرفیت پذیرش ریســک برای كسب 

درآمد و مشــخصا ارتقاء به رتبه یک شــركتهای بیمه نزد 
بیمه مركزی جمهوری اسالمی ایران تنظیم گردیده است. 
طبق گزارش توجیهی ارائه شــده، در صورت انجام افزایش 
ســرمایه ، درآمدهای بیمه ای شركت )به دلیل استفاده از 
منابع حاصله و تحصیل سرمایه گذاری ها و در نتیجه ارتقاء 
رتبه شــركت( طی بازه زمانی 3 ساله منتهی به پایان سال 
1401 به میزان 3/824 میلیارد ریال نسبت به وضعیت عدم 
انجام افزایش سرمایه افزایش خواهد یافت. با عنایت به جدول 
شماره 2-7 نتایج ارزیابی معیارهای استفاده شده حاكی از 
آن است كه نرخ بازده داخلی و دوره بازگشت سرمایه مزبور 
)بدون درنظر گرفتن ارزشــهای فعلــی( در حدود 49/43 
درصد و 3 سال از تاریخ سرمایه گذاری برآورد گردیده است.
6- با عنایت به مقررات حاكم بر بازار سرمایه، صطعیت افزایش 
سرمایه پیشنهادی هیات مدیره منوط به موافقت بیمه مركزی 
جمهوری اسالمی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.
7- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شــده طبق مفروضات 
ذهني توصیف شــده در باال رخ دهد، نتایج واقعي احتماال 
متفــاوت از پیش بیني هــا خواهد بود. زیــرا رویدادهاي 
پیش بیني شــده اغلب به گونه اي مــورد انتظار رخ نمي 
دهــد وتفاوت هــاي حاصل مــي تواند با اهمیت باشــد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شركت بیمه آرمان ) سهامی عام( از انجام افزایش سرمایه 
موضوع این بیانیه ثبت، بطور كلی اصالح ساختار سرمایه و 
افزایش سودآوری و همچنین حفظ نسبت توانگری مالی می 
باشــد. اهداف مذكور به تفصیل در ذیل ذكر گردیده است.

حفظ نسبت توانگری در سطح 1 
نسب توانگری شــركت بیمه آرمان در اعالمیه قبلی بیمه 
مركزی معادل 71 درصد بوده و درســطح 2 بوده اســت . 
مطابق آخرین اعالمیه نسبت توانگری از سوی بیمه مركزی 
طی نامه شماره 99/402/76767 مورخ 1399/07/05 این 
نسبت در سال 1398 برای شركت بیمه آرمان به 108 درصد 
رسیده و در سطح 1 قرار گرفته است. افزایش سرمایه مذكور 
كمک خواهد كرد شركت بیمه آرمان سطح توانگری یک را 
حفظ نماید. بر همین اساس افزایش مبلغ سرمایه منجر به 
افزایش سهم نگهداری حق بیمه های صادره در شركت شده 
كه ایــن موضوع به نوبه خود موجب حفظ پرتفوی و منابع 
ناشی از فروش بیمه نامه ها برای شركت شده و موجب حفظ 
نسبت توانگری در سطح یک می گردد. همچنین با توجه به 
اینکه ســود خالص شركت های بیمه عمدتا از محل درآمد 
حاصل از ســرمایه گذاری است افزایش سرمایه عالوه بر كه 
به طور مستقیم منجر به حفظ و رشد درآمد حق بیمه های 
صادره میشود سود شركت را نیز مستقیما افزایش میدهد.
-  برقراری تناسب بین سرمایه شركت، حق بیمه های صادره 

و ذخایر فنی
-  تاكید بیمه مركزی جمهوری اســالمی ایران بر افزایش 
ســرمایه شــركتهای بیمه به منظــور افزایــش ظرفیت 
پذیــرش و ســهم نگهداری شــركت برای قبول ریســک 
- جبــران كســری ســپرده هــای بانکــی مطابــق بــا 
 . بیمــه  شــورایعالی  و 97  شــماره 60  نامــه  آییــن 
-  افزایش سرمایه گذاری های كوتاه مدت و بهبود سودآوری
 شــركت بیمه آرمان قصد دارد تــا منابع حاصل از افزایش 
سرمایه را بطور مستقیم در قالب سرمایه گذاری كوتاه مدت 
و بلند مت )عمدتا ســپرده بانکی و اوراق مشاركت دولتی( 
نگهداری نماید تا از یک سود مطمئن ساالنه برخوردار گردد.
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»بموتو« و عملکردی بی نظیر
ره آورد مدیرانی که بازار را به خوبی می شناسند

افزایش سهم بازار و رشد 50 درصدی سود در شرکت موتوژن

ماحصل كار دســت كاردان و كاربلدان بودن یعنی در سالی كه از سنگ ناله برخیزد و بازار 
سرمایه و اقتصاد متاثر از تالطمات و نوسانات شدید و البته تحریم های ناجوانمردانه كه بیشتر 
تولید كننده ها را به مرز ورشکستگی و تعطیلی كشانده ، در سایه تدابیری ارزنده و تمهیداتی 
ارزشــمند بتوانی كاروان تولید را به سر منزل مقصود برسانی و این مثال بر آن آوردیم كه 
توســط ناخدایی حاذق و جمله سکانداران قابل و با دانش، كشتی »بموتو« به سوی ساحل 
ســوددهی و ارزش آفرینی رهنمون گردید . این ره آورد یعنی حصول كارنامه ای درخشان 
برای مجموعه ســهامداران و ذینفعان شــركت كه بواســطه مدیری متعهد و متخصص و 
كاركنانی دلسوز و تالشگر در میان طوفانها شاهکاری در عملکرد حاصل گردید كه نتیجه اش 
در فروش 48 درصد رشد، در سود عملیاتی 41 درصد افزایش و در سود خالص پس از كسر 
مالیات تا 50 درصد فزون زســال قبل سود آفرینی ارمغان آورد ،بطوری كه از سود 2/764 
ریالی به ازای هر ســهم شركت در سال 98 ،شــركت موتوژن به سود 4/149ریالی به ازای 
هر سهم در سال مالی 99 رسیده و هم توامان با آن قیمت هر سهم از 23/595 ریال سال 

98 به رقم چشمگیر 62/220 ریالی در سال 99 رشد یافته است 
.دستاورد درخشان یعنی سودآوری و ارزش آفرینی توامان باشد 
كه این توفیق در سایه سیاستها و استراتژیهای خالقانه و مدبرانه 
دكتر طاهر رحیمی مدیرعامل توانمند مجموعه و حضور معمار 
مالیه ای پاكدست به نام دكتر شریفی كه با دیسیپلین و شفافیت 
در معاونت مالی توانسته است نقشی خوش از صداقت، جدیت و 
حركت در مسیر صعودی را در تراز و عملکرد كاری مجموعه به 
منصه ظهور برسانند حاصل گردیده است. بواقع كه بركت حضور 
دكتر طاهر رحیمی كه نشانی از مدیریت عالی و برنامه محوری 
دارد و حضور یکی از به نام ترین و شــناخته شده ترین معاونین 
مالی كشور توانسته عملکردی درخشان و شفافیتی مثال زدنی در 
دستاورد و توفیقات را به عیان و به وضوح برای هر سهامدار خرد و 
كالن به نمایش گذارد تا همگان شاهد باشند چگونه می شود در 
یک مجموعه بزرگ تولیدی كشور با مجاهدت اركان خدمتگزار از 

كارگران تا كارمندان و از تکنسین ها تا مهندسین تجلی بخش واقعی جهش در تولید و رونق بود.
مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــركت موتوژن )ســهامی  عام( در تاریخ 
1399/10/18 در محل خیابان شریعتي ، باالتر از میرداماد ، كوچه نیک ، پالک 30 ، طبقه 3 
تشکیل شد.  در این مجمع كه با حضور 59/06 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء 
هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای ناصر سبحانی گاوگاني بود، كه جنابان محمدرضا حاصلي و علیرضا 
سقایي در مقام نظار اول و دوم و آقای  طاهر رحیمي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامــه با قرائت گــزارش هیات مدیــره به مجمع مربــوط به اهــم فعالیتهای صورت 
پذیرفتــه در طــی ســال مالی منتهــی بــه 1399/06/31 و پــس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بــازرس قانونــی، مجمع نشــینان با طنیــن صلوات خود ضمــن  تصویب 
صورتهــای مالــی و تنفیــذ معامالت مشــمول مــاده 129 بــه كار خود پایــان دادند. 
دكتر طاهر رحیمی مدیر كاردان و موفق بازار ســرمایه كشــورمان در ابتدای گزارش خود 
با تشــریح این نکته كه در سال مالی گذشــته ما 7 ماه در مجموعه با بحران ویروس كرونا 
مواجه بودیم و معضالت حاكم بر اقتصاد كشــورمان منجمله مشکالت خریدهای خارجی 
ناشــی از تحریم های تحمیلی، قطعی برق، تامین ورق ســرد از فوالد مباركه كه مشــکل 
بیشــتر صنایع تولید كننده لوازم خانگی و صنعتی بود و ... باعث شــد تا منطبق با شرایط 
روز بازار و درک متناســب از رشد اقتصادی كشــور با تصویب هیات مدیره تا چند درصد 
كاهش تولید داشــته باشــیم تا هم از ركود محصول در انبار و هم تامین نقدینگی ناشی از 
تامین تجهیزات و ... دوری جوئیم كه البته بعد از اندكی با تعادلی كه در بازار حکمفرما شد 
به همان مقدار تولید پیشــین و طبق برنامه ریزی پیش بینی شده برگشتیم. به گفته این 
مدیر محقق و برجســته در نتیجه تمهیدات اندیشــیده شده و با لطف حضرت حق موفق 
شــدیم در آخر به پیش بینی های دقیق كارشناسی شده اولیه خود دست یافته و حتی در 
سایه تالش مجدانه و كلیه اركان با 2 بار اصالح افزایش سودی كه داشته ایم سودی شیرین 
بیشتر از پیش بینی كارشناسان و صاحبنظران بازار برای ذینفعان خود به ارمغان بیاوریم .

بــه گفته این مدیر بازارشــناس و تیــم مدیریت متعهد و متخصص وی در ســال 1400 
برای درصد بیشــتر تولیــد ، خودكفایی و البته صادرات محصــوالت متنوع خود با گام ها 
و تعهدات بیشــتری تــالش خواهیم كرد افزود در همین راســتا با خرید دســتگاههای 
جدیــد كــه تا قبل عیــد نصب و به بهــره برداری می رســند برنامه ریــزی های خوبی 
صــورت پذیرفته و بخش اعظم آن عملیاتی گشــته اســت تــا تولیــد را افزایش دهیم.
دكتر طاهر رحیمی در بخش دیگری از گزارش خود با تاكید مجدد بر این نکته كه در بخش 
تولید یک كاهش 2/29 درصدی را با توجه به مقتضیات روز و شرایط بازار ناشی از باالرفتن 
نرخ تورم كه باعث كاهش قدرت خرید مردم گردید، عدم تامین ورق سرد از فوالد مباركه بود، 
نوسانات شدید ارزی، استمرار و تشدید تحریم های بین المللی ، تدابیر ارزنده ای را برای حفظ 
نقدینگی مورد نیاز، عدم دپو و ركود محصول در انبار به كار بستم و بعدتر با تعامل و فرصت 
شناســی و بسط فعالیت ها توانستیم در بازار به همان پیش بینی ها و سرمایه های مدنظر 
خود نائل آییم و حتی با افتتاح و راه اندازی خط تولید الکتروموتورهای صنعتی كه برای تولید 
موتورهای ســنگین چدنی ایجاد گردید نسبت به سال گذشته 
در تولید این محصول 8/2 درصد افزایش تولید كســب كردیم.
این مدیر الیق با اعالم اینکه با توجه به ارزش افزوده و حاشــیه 
سود باال و تاكیدات حاكمیت بر استفاده بردن از تمام توان تولید 
داخلی و میزان اقبال و استقبالی كه از این محصوالت دیدیم برای 
امسال یک سود خوبی را در این بخش برای سهامداران و ذینفعان 
حاصل كرده و در سال 1400 به سود بیشتری نائل خواهیم آمد.

دكتــر طاهر رحیمی در ادامه با اعالم اینکه در تولید الکتروپمپ 
آب، رشد تولید داشته ایم تشریح كرد: در تولید الکتروموتور ضد 
انفجار طبق قولی كه در مجمع سال گذشته داده بودیم پر قدرت 
و با انگیزه شروع به فعالیت كردیم و منطبق بر دانش فنی روز و 
استانداردهای بین المللی، 5 برابر سال گذشته تولید داشته ایم. به 
گفته وی این اكتروموتورها كه بسیار حساس هستند در پاالیشگاه 
ها، پتروشیمی ها و كارخانه های شیمیایی استفاده می شود و تا 
بحال نیاز داخلی كشورمان به این محصول از خارج تامین می گردید لکن اكنون موتوژن در 
قالب یک تامین كننده موفق این محصول در كشور و منطقه معرف و معروف شده است بطوری 
كه تعدادی از این محصول را بصورت غیر مستقیم به كشورهای ارمنستان، آذربایجان و تركیه 
صادرت داشته ایم و بازارهای هدف صادراتی دیگری را در آینده نزدیک مدنظر خود قرار داده ایم.
بنا به اعالم این مدیر برنامه محور شركت موتوژن، من بعد وزارت نفت و یا شركتهای نفتی 
و پاالیشگاهی اگر بخواهند از این نوع محصوالت بخرند می بایست اول از ما استعالم گرفته 
و محصوالت ها را در اولویت خرید خود قرار دهند. وی اضافه كرد با قدرت و صالبت در این 
بازار پر ســود حضور خواهیم داشــت چرا كه این بازار یک مزیت رقابتی بسیار خوب برای 
شــركت دارا می باشــد چون شــركتی رقیبی در این مبحث در بازار داخلی نداریم و البته 
كه این خود تجلی بخشــیدن به همان فرمان معروف رهبرمان یعنی عینیت بخشیدن به 
رونق و جهش در تولید می باشــد كه در شركت »بموتو« به یک توفیق شیرین و دستاورد 
روشن مبدل گشته اســت. دكتر طاهر ابراهیمی در ادامه با اشاره به اینکه استراتژی اصلی 
ما تولید محصوالت و موتورهای صنعتی با حاشیه سود باالی بوده و به صادرات محصوالت 
هم توجه جدی خواهیم داشــت افزود در كنار افزایش ســهم بــازار این دكترین را به جد 
پیگیر خواهیم بودكه كلیه فروش های داخلی و خارجی محصوالت منطبق با قوانین داخلی 
و بین المللی باشــد تا در تبادالت پولی - مالی برای شــركت مشــکل خاصی پیش نیاید.

مدیرعامــل مجموعه در بخش دیگری از گزارش خود بــا ذكرآمار و ارقام دقیق مورد تایید 
حسابرســی و بازرس قانونی اعالم داشــت كه در فروش 11/5 درصد رشد و افزایش داشته 
ایم و این یعنی نوعی سیاســت گذاری و رفتار شده اســت كه تا در انبار محصولی راكد و 
بالاســتفاده نداشــته باشیم و بهره وری و بهینه ســازی امور را ارتقاء دهیم. به گفته طاهر 
رحیمی در سال مالی مورد گزارش مبلغ فروش های شركت بیش از 48 درصد رشد كرده 
اســت و نسبت به ســال گذشته دو برابر و نسبت به ســال 97 حدود سه برابر شده است.  
مدیریــت »بموتو« پیرامون اهــداف آتی مدیریت درخصوص تولیــد و فروش محصوالت 
نیز تصریــح كرد: در كنار نگهداری ســهم 85 درصدی بازار داخلــی در الکتروموتورهای 
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كولری و تولید ســالیانه 1/5 میلیون الکتروموتور كولری تا ســال 1400 شــركت موتوژن 
مصمم اســت تا با بهینه ســازی محصوالت در حوزه افزایش راندمان محصوالت تا سطح 
IE2 رســیده و تا ســال 1400 حداقل 50 درصد محصوالت به سطح IE3 برسد. اقدامات 
اساســی و جدی تری داشــته باشــد .وی تصریح نمود توســعه و رشــد مركز تحقیقات 
و توســعه محصول موتوژن به نحوی كه هر ســاله حداقل دو محصول جدید به فاز تولید 
آزمایشــی با PILOT برسد یا امکان سفارش ســازی محصول را تقویت نمایند. به گفته 
وی در افق  ترســیمی شــركت موتوژن به نحوی مجدانه فعالیت خواهیم كرد تا چشــم 
انداز ترســیمی كه همان تولید موتورهای ضد انفجاری را طوری تجلی بخشیم كه حداقل 
50 درصــد مصرف صنایع نفت و ســایر صنایع مرتبــط در این حــوزه را تامین نماییم.

این مدیر خوش فکر با اعالم این نکته كه موتوژن ساختار سازمانی خود را در جهت توسعه 
و رشد متحول خواهد نمود تصریح كرد واحدهای منابع انسانی در جهت آموزش، نگهداری 
و ارتقاء پرســنل اقدام و زیرساخت های انسانی، فنی و فیزیکی خود را تقویت خواهد نمود.

سکاندار شركت پیرامون اهداف استراتژیک كوتاه مدت نیز تبیین داشت كه: موتوژن تمركز 
توسعه خود را در حوزه الکتروموتورهای 5 تا 18/5 كیلو وات و 18/5 تا 90 كیلو وات قرار داده 
وتولید خود را حداقل دو برابر می نماید به نحوی كه بیش از 50 درصد سهم بازار را در اختیار 
بگیرد و موتوژن تا سال 1400 تولید الکتروموتورهای 90 تا 200 تا 315 كیلووات و باالی 315 
كیلووات را به نحوی انجام خواهد داد كه حداقل 50 درصد بازار این حوزه را در اختیار داشته باشد.
پایــان بخش گزارش این مدیریــت آگاه، اعالم این مبحث بود كــه »بموتو« اضافه كردن 
محصوالت ذیل به ســبد محصوالت خود را در اســتراتژی كوتاه مدت خود قرار داده است:

d,de,n الکتروموتورهای ضد انفجار در كالس های -
- الکتروموتورهای فریم ساز 400 تا 550 )فوق سنگین با توان بسیار باال(
- اكلتروموتورهای PM )با طول عمر بیشتر نسبت به محصوالت جاری(

- الکتروموتورهای اینورتر دیوتی
- موتورهــای كالس H بــا تــوان عملکــرد در محیــط هــای بــا حــرارت بــاال

شایان ذكر است تایید حســابهای پاک و شفاف بدون بندهای اساسی قانونی كه سالها در 
صورتهای مالی موتوژن مندرج بود توســط حسابرس و بازرس قانونی شركت در سال مالی 
مورد گزارش نشان از تسلط و انضباط مالی معاونت با دیسیپلین و دقیق شركت موتوژن جناب 
دكتر شریفی و مالیه مجموعه داشت. اجازت می خواهیم در پایان گزارش از مدیرعامل خدوم 
، معاونت مالی پاكدست، روابط عمومی و امور سهام پاسخگو و اهل تعامل و جمله كاركنان و 
كارشناسان دلسوز كه حرمت نون و القلم و مایسطرون داشته و یار و یاور ارباب جراید و اصحاب 
رسانه بودند و در تهیه و تنظیم گزارش كمک حال ما، نهایت قدردانی و تشکر را داشته باشیم.

پیام مدیرعامل
راز موفقیت موتوژن آن اســت كه این شركت همواره ســعی داشته به عنوان یک شركت 
فعال تولیدی ، نوآور، با تکیه بر دانش و نیروی انســانی مســتعد و كارامد از طریق تعامل و 
هم افزایی موثر با شــركت های زیر مجموعه و كلیه ذینفعان، همسو با شركت های معتبر 
بین المللی صنعت الکتروموتورســازی در تمامی عرصه های ملی شناخته شود و با نگاه به 
آینده، مســیر خود را مشخص و خود را با اهداف عالی سهامداران بیش از پیشی هماهنگ 
نماید. آینده موتوژن بســیار روشن خواهد بود و درست به همین دلیل است كه رسیدن به 
جایگاه شــركت معتبر ســازنده و تامین كننده تجهیزات تولید و مصرف انرژی در كالس 
جهانی را به عنوان چشم انداز موتوژن انتخاب كرده ایم. براین اساس »ماموریت موتوژن« را 
نقش آفرینی فعال در آینده صنعت كشور با تامین انواع الکتروموتور مورد نیاز برای توسعه 
پایدار و »تولید و تامین كلیه الکتروموتورها و مولدهای انرژی الکتریکی جهت رفع نیازهای 
كشور در حوزه صنعتی، خانگی و پخش صادرات« می دانیم. و براین اساس با هدف تحقق 
انتظارات ســهامداران درخصوص بازده مورد انتظار، پرداخت سود نقدی در زمان مناسب و 

كسب باالترین بازده ممکن با بکارگیری تمام توان و استعداد به منظور بهبود ارزش منابع 
در اختیار گام برمی داریم. عملکرد موتوژن در سال 1398 - 1399 گواهی بر تحقق اهداف 
فوق می باشــد. تدوین استراتزی موتوژن تا ســال 1400، همراه با انباشت قابل مالحظه 
دانش در شــركت موتوژن با سرمایه ثبت شده 680/4 میلیارد ریال، تکمیل پروژه های در 
دســت اجرای شركت شامل پروژه بازسازی و نوسازی خطوط تولید، توسعه واحد تحقیق و 
توسعه در جهت تولید محصوالت جدید و با كیفیت، توسعه كارخانه الکتروموتورهای فوق 
ســنگین و ضدانفجاری می باشد. موتوژن به عنوان پیشرو در صنعت تولید الکتروموتور، با 
نزدیک به نیم قرن سابقه تولید و كسب افتخارات واحد صنعتی نمونه كشور و واحد نتوآور 
اقتصادی نمونه كشور و واحد نمونه صادراتی و برند برتر ایران در سرلوحه خود دارد. شركت 
توانسته است با یاری خداوند منان و تالش بی وقفه ابواب جمعی به معتبرترین برند تولید 
كننده و تامین كننده كلیه الکتروموتورها و مولدهای انرژی الکتریکی در ایران دست یابد.    
طاهر رحیمی مدیرعامل و عضو هیات مدیره
مرور كلی بر عملکرد شــركت در میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دست 

آوردهای مهم:
شــركت موتوژن در ســال جاری با نصب و راه اندازی برخی از ماشــین آالت به توســعه 
محصوالت جاری خود پرداخته است.  باال بودن راندمان الکتروموتورهای تولیدی این شركت 
باعث استقبال مصرف كنندگان داخلی گردیده است. تولید الکتروموتورهای چدنی را از 1/1 
تا 630 كیلو وات بصورت انبوه انجام داده كه بخشی از نیاز بازار داخلی به این نوع محصوالت 
را تامین می كند وبا توجه به توسعه انجام گردیده است كه بخشی از نیاز بازار داخلی به این 
نوع محصوالت تامین می شود. با توجه به توسعه كارگاهی و سرمایه گذاری انجام شده و نیز 
توسعه ماشین آالت جهت افزایش سبد محصوالت، از نظر كمیت و كیفیت گام های موثری 
برداشته است. و میزان تیراژ محصوالت نیز با توجه به تقاضای زیاد بازارافزایش یافته است.
همچنین این شــركت در این ســال توانســت تولید برخی از تیپ های الکتروموتورهای 
ضــد انفجــار را آغاز نمایــد كه گامی بســیار مهم در جهــت افزایش ظرفیــت تولید و 
ورود بــه بــازار این نوع الکتروموتورها می باشــد كــه در حال حاضر نیاز ســالیانه بیش 
از 120 هــزار دســتگاهی آن نشــان از گســترده گــی و اهمیــت این مهم می باشــد.

بیان برنامه ها و چشم اندازهاي شركت براي سال مالي آتي :
- سفارش خرید ماشین آالت و قالب های مربوط به محصوالت فوق سنگین

- سفارش خرید ماشین آالت و قالب های مربوط به محصوالت ضد انفجار
- در اولویت قرار دادن توسعه بازارهاي صادراتي.

- سرمایه گذاري درخصوص توسعه تولیدات شركت باتوجه به خالء موجود در بازار و افزایش 
سهم بازارداخلي.

- برنامه ریزي در خصوص تسریع در اجراي پروژه هاي در دست اقدام بمنظور حضور فعال 
در بازار.

- شناساندن برند موتوژن و نفوذ در صنایع مختلف بمنظور رفع تنگناهاي تولیدات داخلي.
- توسعه تولید موتورهاي خاص جهت پاسخگویي به نیازهاي داخلي باتوجه به محدودیت 

هاي موجود.
- توجه به سیاستهاي كالن دولت درخصوص چشم اندازها و برنامه هاي استراتژیک و هم 

آهنگ شدن با آن همگام با تکنولوژي های روز دنیا
- سیاســت گذاري درخصوص بروز نگهداشتن تکنولوژي محصوالت و امکانات شركت در 

جهت افزایش ارزش افزوده تولیدات.
- تشکیل كمیته بومی سازی خریدهای خارجی در شركت، كه به لطف پروردگار منان در 

اكثر موارد موفق شده ایم
- توسعه خدمات پس از فروش محصوالت صنعتی
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»وصنا« در مدار صعودی
نقش خوش برنامه های دکتر مهدی آزادواری برای سودآفرینی افزون
افزایش سرمایه 50 درصدی سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر مصوب مجمع گرفت

مهدی آزادواری كه فوق دكتری مدیریت اقتصادی و ســبقه سالها سکانداری در شركت 
های بزرگ بازار ســرمایه و مراكز بزرگ مطالعاتی و اتاق بازرگانی را عهده دار بوده اســت 
بــا اعالم اینکه مدیریت شركت در راستای تحقق اهــداف عالیه با اعتقادی راسخ به ادامه 
حجم  افزودن  نیز  و  پرتفوی  تركیب  اصالح  جهت  در  شركت،  موفقیت  و  پویایي  روند 
بازار سرمایه، اقدامات اساسي به عمل  سرمایهگذاریها و استفاده بهینه از موقعیتهای 
ارتقای  و  حفظ  سهامداران،  رضایتمندی  مبنای  بر  را  خود  ریزیهای  برنامه  و  آورده 
منافع و ثروت آنها بنانهاده است تصریح كردبا این افزایش ســرمایه درصدد بهینه سازی 
پرتفوی خود و افزایش سودآوري شركت هستیم چرا كه رشد پرتفوي كوتاه مدت بعنوان 
مهمترین عامل در افزایش سودآوري شركت مهمترین هدف انجام افزایش سرمایه است. 
بــه گفته ایــن مدیر محقق، پرتفوي كوتــاه مدت با توجه به چابکــي و همچنین امکان 
جابجایي بین سهام گروه هاي مختلف بدون محدودیتي باعث چرخش بهتر نقدینگي در 
شركت خواهد بود كه خود موضوعی مهم در خرید و فروش پرتفوي بلند مدت می باشد.
همچنیــن یکــي از مهمتریــن دغدغــه هــاي مدیریــت در ایــن شــركت ، حفــظ 
شــرایط الزم بــراي تــداوم ســودآوري در درجــه اول و ســپس افزایــش نرخ رشــد 
آن مــي باشــد . به عبــارت دیگــر مدیریت مي كوشــد تا بــا حفظ و ارتقاء شــرایط 
موجــود ، اوضــاع را به نحوي ســازمان دهــد كه نرخ رشــد در ســازمان حفظ گردد.

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان ســهام شــركت ســرمایه گذاري گروه صنایع بهشهر 
ایران)سهامی عام( مورخ 1399/09/25 در محل شركت صنایع بسته بندي ایران  تشکیل گردید.

در ایــن مجمع كه با حضور 78/7 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 علي ملکي بود كه جنابان محمد رضا دبیري و همایون باقري طادي 
درمقــام نظار اول و دوم و آقــای مهدي آزادواري 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.
مدیرعامل فرهیخته و بازار شــناس شــركت »وصفا« با تبیین این نکته كه ما با استفاده 
از تحلیــل عمیق و دقیق صورت های مالی، گزارشــات حسابرســی، گزارشــات بودجه 
شــركتها و تحلیل نســبت های مالی می توانیــم فعالیت های جاری شــركتهای فعال 
در حوزه های مختلف را آســیب شناســی و بــه آنها خدمات جامعــی در زمینه بهبود 
كســب و كار از طریق مهندســی مجدد ســاختار مالی و ســازمانی ارائه نماییم تصریح 
كرد ما بر كســب و كارها و صنایع مختلف اشــراف كارشناســی داریم و قادریم توجیه 
اقتصادی و فنی طرح های ســرمایه گذاری مختلف را بررســی و در خصوص شــاخص 
هــای بازدهــی و ارزش پروژه های ســرمایه گذاری نظریه كارشناســی ارائــه نماییم.

به گفته دكتر آزادواری ما با برخوداری از دانش تخصص مالی، ارتباط گســترده با فعالین 
بازار ســرمایه, آگاهی از اتفاقات لحظه ای بورس و آشــنایی با رفتار سرمایه گذاران قادریم 
دارایی های مالی را به شــکل مستقیم و غیر مستقیم در قالب پذیرش سمت ركن مدیر 
در صندوق های ســرمایه گذاری به بهترین وجه به صورت كامال حرفه ای مدیریت كنیم 
و در راه افزایش ثروت و بازدهی برای ســهامدارن و ذینفعان خود به این نقش بپردازیم. 
وی با اعالم اینکه ما با تأمین ســرمایه الزم برای شركت ها و كسب وكارهای نوپا )استارت 
آپ( وكارآفرین كه مستعد جهش و رشد ارزش هستند مایلیم به تجاری سازی ایده های 
ناب وایجاد اشــتغال و رشد اقتصادی از طریق تسریع در رشد علم و فناوری كمک كنیم 
تصریح كرد ما در كنار سرمایه گذاری در دارایی های مالی درج شده درسازمان بورس، در 
راستای تنوع بخشی به سبد سرمایه گذاری و با هدف خلق ارزش از طریق اصالح ساختار و 
آماده سازی شركتها برای عرضه اولیه در بورس، بخشی از منابع در دسترس خود را جهت 
ســرمایه گذاری در شــركت ها و پروژه های خارج از بازار بورس و فرابورس قرار داده ایم.
گزارش بــازرس قانوني درباره گــزارش توجیهی هیات مدیــره درخصوص 
افزایش ســرمایه  به مجمــع عمومي فوق العاده صاحبان ســهام شــركت 
ســرمایه گذاري گــروه صنایع بهشــهر ایران )ســهامي عــام( در اجراي 
مفــاد تبصــره 2 مــاده 161 اصالحیه قانــون تجارت مصوب ســال 1347
1- گزارش توجیهی مورخ 5 شــهریور ماه 1399 هیات مدیره شــركت ســرمایه گذاري 
گروه صنایع بهشــهر ایران  )ســهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ 
1/800 میلیارد  ریال به مبلغ 2/700 میلیارد ریال )معادل 50 درصد سرمایه(،مشــتمل 

بــر صورت وضعیت مالی، صورت های ســود و زیان و جریان هــای نقدی فرضی،برای 4 
ســال آتی و یادداشت های همراه كه پیوست می باشــد، طبق استانداردهای حسابرسی 
»رســیدگی  بــه اطالعات مالی آتی« مورد رســیدگی این موسســه قرار گرفته اســت. 
مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شركت است.
2- گــزارش مزبــور در اجــراي تبصره 2 مــاده 161اصالحیه قانون تجــارت و با هدف 
توجیه افزایش ســرمایه شــركت از محل سود انباشــته تهیه شده اســت. این گزارش 
توجیهی بر اســاس مفروضاتی مشــتمل بر مفروضــات ذهنی دربــاره رویدادهای آتی 
و اقدامــات مدیریت تهیه شــده اســت كه انتظــار نمــی رود لزوما به وقــوع بپیوندد. 
در نتیجــه، به اســتفاده كننــدگان توجه داده می شــود كــه این گــزارش توجیهی 
ممکــن اســت بــرای هدفهایــی جز هــدف توصیف شــده در باال مناســب نباشــد.
3- براساس رســیدگي به شواهد پشــتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات ذهنی 
منــدرج در گــزارش توجیهی هیات مدیــره، این موسســه به مواردی برخــورد نکرده 
اســت كه متقاعد شــود مفروضات مزبــور، مبنایي معقول براي تهیــه گزارش توجیهي 
فراهــم نمي كند. به عالوه، به نظر این موسســه گزارش توجیهی یاد شــده براســاس 
مفروضات به گونه ای مناســب تهیه و طبق استانداردهای حســابداری ارائه شده است.
4- به شرح گزارش توجیهی هیات مدیره افزایش سرمایه شركت از محل سود انباشته با 
هدف جلوگیری از خروج وجه نقد به صورت سهام در سال مالی آتی و تداوم روند سودآوری 
شركت با توجه به شرایط بازار اوراق بهادار در تاریخ این گزارش انجام می گردد. در صورت 
عدم انجام افزایش سرمایه، فرض شده است كه سود انباشته موجود در پایان سال 1400 به 
صاحبان سهام پرداخت خواهد شد، در این صورت شركت ناگزیر از فروش بخشی از سرمایه 
گذاریهای خود در اوراق بهادار و به تبع آن كاهش سودآوری طی سالهای آتی خواهد شد. 
در صورتهای مالی آتی ارائه شده، باستثنای درآمدهای عملیاتی كه ناشی از تفاوت میزان 
منابع در اختیار می باشد در هر دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه، سایر مفروضات 
به طور یکسان فرض شده است. دوره بازگشت سرمایه با نرخ تنزیل 20 درصد حدود 39 
ماه براورد گردیده كه تحقق آن عمدتا منوط به حفظ و تداوم روند رو به رشد بازار بورس 
و اوراق بهادار در ســنوات آتی و تحقق سایر مفروضات مندرج در گزارش توجیهی است.
5- بدیهی است افزایش سرمایه شركت می بایست با رعایت مبانی پیش بینی شده در اصالحیه 
قانون تجارت، اساسنامه شركت و الزامات ، سازمان بورس و اوراق بهادار صورت پذیرد، ضمن 
اینکه گزارش توجیهی افزایش سرمایه به تایید یکی از اعضای هیات مدیره نرسیده است.
6- 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 وتفاوت هاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شــركت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران ) سهامی عام( از افزایش سرمایه 

موضوع این بیانیه ثبت به شرح زیر می باشد.
رشــد پرتفوي كوتاه مدت بعنوان مهمترین عامل در افزایش سودآوري شركت مهمترین 
هدف انجام افزایش سرمایه است. پرتفوي كوتاه مدت با توجه به چابکي و همچنین امکان 
جابجایي بین ســهام گروه هاي مختلف بــدون محدودیتي باعث چرخش بهتر نقدینگي 
در شــركت خواهد بود، موضوع مهم در خرید و فروش پرتفوي بلند مدت آن اســت كه 
هرگونه اقدام به خرید و فروش با توجه به وزن ســهامداري شركت میتواند اثراتي بر روي 
روند داشته باشد، اما پرتفوي كوتاه مدت محدودیتي از این طریق نیز ایجاد نخواهد كرد.

مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادي و محل تأمین آن 
بــا توجــه بــه برنامــۀ ارائــه شـــده، شـــركت گــروه صنایــع بــه شــهر در نظر 
مبلــغ  بــه  ریــال  میلیــون   1/800/000 مبلــغ  از  را  خــود  ســرمایۀ  دارد 
2/700/000 میلیــون ریــال، از محــل ســود انباشــته به شــرح زیر افزایــش دهد.
انباشــته، ســود  محــل  از  درصــد(   50 )معــادل  ریــال  میلیــون   900/000

برنامه هاي شركت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه 
در صــورت عملــي نشــدن افزایــش ســرمایه پیشــنهادي، شــركت در مجمع پیش 
رو مي بایســتي اقدام به تقســیم ســود نقــدي نماید كه بــراي تامیــن نقدینگي این 
پرداخــت، شــركت ناگزیر به فروش ســهام نقدشــونده و ارزشــمند پرتفوي بورســي 
خواهــد گردیــد كه ایــن امر منجر به كاهش ارزش پرتفوي ســهام بورســي شــركت 
و احتمــاال منجــر بــه كاهش بازدهــي ســهامداران در ســنوات آتي خواهــد گردید.
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شهید قندی یزد با مدیریت فهیم خود در برون مرزی پول پارو می کند

دكتر محمدجوادعسکری باقر آبادی مدیرعامل برنامه محور و با دیسپلین كشورمان و 
معاون بازرگانی بازار شناس شركت شهید قندی یزد در سفری به كشور سوریه توانستند 
عالوه بر تعیین تکلیف بســیاری از مطالبات و نحوه وصول آنها ، بخشی از مطالبات 
سالهای گذشــته و قراردادهای پیشین شركت شهید قندی یزد را وصول و دریافت 
نمایند. بر اســاس برنامه های مدیریت ارشد شركت مفهومو معنای تولید با كیفیت 
جهت فروش حداكثری یعنی سودآفرینی و ارزش آوری برای كل ذینفعان و ارتقای 
برند مجموعه تجلی بخش جهش تولید و تعالی سازمانی برای شهید قندی می باشد.

به گزارش خبرنگار ما طی سفر مدیرعامل و معاونت بازرگانی شركت بکام به كشور سوریه و 
طی انجام مذاكرات متعدد و رایزنی های بسیار فشرده با متولیان و دست اندركاران طراز اول 
سوریه توفیقات و ره آوردهای بسیار مثبت و مناسبی برای شركت و مجموعه حاصل گردید .

در سفر دكتر محمد جواد عســکری مدیرعامل شركت شهید قندی یزد و معاونت 
بازرگانی شركت و طی مذاكرات و رایزنی هایی كه نامبردگان با وزیر مخابرات و مقامات 
طراز اول وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و محلی سوریه داشتند پیرامون وجود مطالبات 
))بکام(( و رفع مشکالت فی مابین توافقات بسیار مثبت و مفیدی صورت پذیرفت .

به گفته دكتر محمد جواد عسکری باقرآبادی با توجه به پتانسیل باالی شركت در ارائه 
محصوالت متعدد و با كیفیت و دانش فنی بومی نهادینه شده در مجموعه در سال جهش 
تولید، مقامات شركت توانستند قراردادهای خوبی را جهت توسعه و فروش برای بازار 
محصوالت خود در كشورهای هدف صادراتی منعقد نمایند و در همین راستا این سفر 
آخرین به كشور سوریه باعث شد كه عالوه بر رفع مغایرت های پیشین قراردادها با شركت 
ارتباطات سوریه و بخشودگی بخش اعظمی از جرایم ناشی از عدم اتصال كابل و ارسال 
محصوالت در سالیان گذشته بر اساس مفاد قرارداد، برای فروش محصوالت جدید نیز 
برنامه های بسیار خوبی با دولت و شركت های بزرگ و خصوصی این كشور منعقد گردد .
بــه گفته دكتر عســکری مدیرعامل الیق شــركت »بــکام« در ســال 99 عالوه 
بــر تامین نیاز بازار داخــل نگاهی جدی به فــروش خارجی و صادرات داشــته و 
برنامه های مدونی را برای خود تدوین و تبیین نموده اســت و ره آورد این ســفرها 
اجرایی شدن و عملیاتی گشــتن این برنامه ها و سیاست ها و رویکردها خواهد بود .

معاونــت بازرگانی شــركت نیز بــا اعالم اینکه طــی مذاكراتی كه با ســفیر ایران 
در ســوریه در خصــوص وصول مطالبــات و نحوه انتقال حوالــه ارزی و همچنین 
نحــوه حضور پایدار در بازار ســوریه داشــتیم توانســتیم دســتاوردها و توفیقات 
بســیار خوبــی را برای مجموعــه ))بکام(( كســب نماییم اضافه كــرد مطمئنیم 

در ســال مالی 1399 و ســال هــای بعد این ســود آفرینــی و ارزش آوری برای 
ســهامداران و ذینفعان در یک روند رو به رشــد صعودی اســتمرار خواهد داشت .

به گفته این مدیر موفق ، بخشــودگی بخش اعظمی از جرایم ناشــی از عدم اتصال 
كابل در ســال گذشته براســاس مفاد قرارداد و رفع مغایرت ها با شركت ارتباطات 
ســوریه و پیگیری وصول مطالبات نشان از موفقیت آمیز بودن این سفر می باشد .

دكتر عسکری مدیرعامل برنامه محور و با دیسپلین كشورمان و معاون بازرگانی بازار 
شناس وی در این سفر توانستند عالوه بر تعیین تکلیف بسیاری از مطالبات و نحوه وصول 
آنها ، بخشی از مطالبات سالهای گذشته و قراردادهای پیشین را وصول و دریافت نمایند.

ثبــت ركورد در گروه كارخانجات تولیدی شــهید قندی  ؛ رشــد بیــش از 2/68 
برابری فروش گروه كارخانجات تولیدی شــهید قندی در 9 ماه نخســت امســال

علیرغــم همه گیــری ویروس كرونا و شــرایط ســخت اقتصادي كشــور، فروش 
شــركت كارخانجات تولیدی شــهید قنــدی از 1/158/426میلیون ریــال در نه 
ماهه نخســت ســال گذشــته، به بیش از 3/112/000 میلیون ریــال در نه ماهه 
نخســت ســال جاری افزایش یافت كه رشــدي حدوداً 169 درصد+ داشته است.

محمد جواد عسکری باقرآبادی، مدیرعامل گروه كارخانجات شهید قندی با اعالم این 
خبر گفت:

بــر اســاس گــزارش اســتخراج شــده از صورتهــاي مالــي دوره نــه ماهــه 
شــركت  آوری  ســود  نــرخ  و  فــروش  میــزان   ،99 آذرمــاه  بــه  منتهــي 
كارخانجــات شــهید قندی نیــز به میــزان قابل توجهــی افزایش یافته اســت.
وي با اشــاره به رشــد چشــمگیر ســودآوري در نه ماه اول ســال جــاري گفت:
شــركت كارخانجات تولیدی شهید قندی )سهامی عام( با رشد 365 درصدی سود 
خالص، باالترین مشــاركت را در ســود آوری تلفیقی گروه، نســبت به دوره مشابه 
ســال قبل داشته و نســبت های ســودآوری در این شــركت افزایش یافت است.

مدیرعامل گروه كارخانجات تولیدی شهید قندی موضوع تامین به موقع مواد اولیه 
و توســعه بازارهای هــدف و افزایش صادرات را از محورهــاي اصلي فعالیت عنوان 
كــرد و گفت در آینده نزدیک شــاهد اقدامات بنیادی در این حــوزه خواهیم بود.

عســکری در ادامه با اشــاره به تنظیــم برنامه بلنــد مدت در زمینــه اصالحات 
بنیــادی جهــت اصــالح اهــداف، سیاســت هــا و فرآیندهــا بیــان نمــود:

 با پیگیري انجام شــده و پس از جلســات و بحث و مطالعه، مقرر گردید در راستای 
توسعه هم افزایی و افزایش سود آوری شركتهای تابعه و با هدف استقالل شخصیت 
های حقوقی تابعه، اصالح ساختار شركتی و چارت سازمانی با مطالعه دقیق فرآیند 
ها در دســتور كار قرارگیرد و انشــاهلل به زودی شــاهد تحول در گروه خواهیم بود.
 مدیرعامل گروه كارخانجات تولیدی شهید قندی همچنین با اشاره به هدف گذاری 
جهت انعقاد قراردادهای جدید داخلی و خارجی به عنوان یکي از اقدامات اساسی گفت:

بــا توجه به تحوالت اقتصــادی اخیر و افزایش ســطح عمومی قیمتها به خصوص 
مــواد اولیه مورد اســتفاده كارخانه، همــکاران ما در واحد های تولیــد، بازرگانی و 
مالی نســبت به مطالعه مجدد قیمتها و بهای تمام شــده، بر اساس استانداردهای 
هزینــه یابی اقدام نمــوده اند كه تا كنــون نتایج موثری مبنی بر افزایش ســهم 
محصــوالت در بــازار و رقابتــی نمــودن محصــوالت را در پی داشــته اســت.
وی با اشاره به اهتمام شركت در تعیین تکلیف و پیگیری پرونده های حقوقی، گفت:

رویکــرد فعلــی، تســریع در تعییــن تکلیف همــراه با دفــاع از حقــوق قانونی 
شــركت در پرونده های مطروحه می باشــد كــه در همین زمینــه تیم حقوقی 
به صــورت مجدانه پیگیرخواهــد بود. همچنیــن در راســتای افزایش كیفیت و 
شــفافیت اطالعات مالی، اقالم ســنواتی در دســت بررسی می باشــد و چنانچه 
مصالحــه صورت نپذیــرد، از طریق طــرح موضوع حقوقی پیگیری خواهد شــد.

عســکری همچنین اجــرای پروژه های توســعه ای از طریق تبدیــل دارایی های 
غیــر مولد و افزایش نرخ بازده دارایی های را از برنامه های آتی شــركت دانســت.
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دکترینی برای نیل به موفقیت در»مرقام«
ایران ارقام به فردایی روشن با مدیرانی بازارشناس می اندیشد

در گزارشــی كــه به ســمع و نظرســهامداران و ذینفعان مجموعه رســید ضمن 
تشــریح تاریخچه شــركت و اعالم این نکتــه كه ایــران ارقام با تجربــه بیش از 
شــش دهه حضور در بازار ســرمایه بزرگتریــن مجموعه خدمات پــس از فروش 
را در كشــورمان دارا مــی باشــد تصریــح گردید مجموعــه ایران ارقــام یکی از 
خوشــنام ترین و معتبرترین برندهای فضای IT و انفورماتیک كشــور می باشــد.
عرضه ســوئیچ ســبا 2 )براساس اســتاندارد شــتاب 7( طراحی و عرضه خودپرداز 
+IAC))تولیدی شــركت ایران ارقام(، طراحی و تولیــد IPC Core Win 10 در 
ســال 1398 و ورود بــه حوزه اپراتــوری مجازی خدمات تلفن همــراه، طراحی و 
تولیــد صندوق فروشــگاهی، دریافت مجوز هدایت تراكنش در ســال 99 از جمله 
دســتاوردهای درخشــان تیم متعهد و بازارشــناس مجموعه »مرقام« بوده است .

ماحصل عملکرد مدیریت عامل مدبر و اجرائی شدن برنامه های مدون میان مدت- 
كوتاه مدت و بلندمدت دكتر كوروش منتظری كه از مدیران خوشنام و خوش فکر بازار 
ســرمایه بوده و جناب حمید دیانت پی كه معمار پاكدست مالیه مجموعه بوده و در 
اصالح ساختار مالی ،وصول مطالبات و جریمه ها راهکاری مفید منتج به ننتایج درخشان 

بدست آمده است نقشی خوش از نقطه 
عطف را در شركت ایران ارقام رقم زده 
اســت بطوری  كه باعث شد در نتیجه 
این عملکردها و فعالیت های مناسب ما 
شاهد دستاوردهایی روشن و درخشان 
رسیدگی به چابک ســازی سازمان و 
شــفافیت در امور باشیم و بالشک در 
ســالهای آتی از این شــركت قدیمی 
بیشتر و بیشتر در حصول افتخار و ارزش 
آفرینی و ســودآوری خواهیم شنید.

مجمع عمومی عادی سالیانه شركت ایران 
ارقام)سهامی عام( مورخ 1398/10/22 در محل خیابان شیخ بهایي جنوبي شهرک والفجر 
انتهاي خیابان ایران شناسي میدان شهداي دانشجو خیابان نهم پالک 6 تشکیل گردید. 
در این مجمع كه با حضور 28/33 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای سعید باقریان بود، كه جنابان حسن محمودي و مجتبي عراقي 
در مقام نظار اول و دوم و آقای كورش منتظري به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربــوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفتــه در طی ســال مالی منتهی بــه 1399/06/31و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلــوات خود ضمن تصویب 
صورتهــای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول مــاده 129 به كارخود پایــان دادند.

تــالش در ایجاد نــوآوری و هم افزایی باعث شــده كه قیمت ســهام شــركت از 
ســال گذشــته تابحال بیش از 5 برابر شــود و دربــاره بانکهاو شــركت هایی كه 
بخاطــر عملکرد ســالهای پیشــتر از ادامه فعالیت بــا »مرقام« خــودداری كرده 
بودند دوباره مشــتری شــده و بــرای انعقــاد قراردادهای جدید پیشــقدم گردند.

شایان ذكر است ایران ارقام به عنوان یکی از پایه گذاران اصلی صنعت بانکداری الکترونیک 
و نقل و انتقال الکترونیکی پول در ایران با بیش از شش دهه فعالیت در عرصه اقتصادی 
كشور و با توجه به پیشتازی در تولید و عرضه محصوالت سخت افزاری و نرم افزاری بانکی 
مطابق نیاز شبکه بانکی كشور، از شبکه پشتیبانی گسترده ای در سراسر كشور برخوردار 
بوده و از این حیث شریکی قابل اتکاء در این صنعت برای مشتریان خود محسوب می گردد.

در سایه تمهیدات اندیشیده شده ناخدای شركت دكتر كوروش منتظری و حمایت 
هیات مدیره و جمله كارشناســان قابل مجموعه طبق آنچه در گزارش دقیق ســال 
مالی مورد گزارش آمده است شركت در حوزه نرم افزاری طبق گزارشات تدوین شده 

از لحاظ شاخص كلی سوئیچ كه از تركیب شاخص های سرانه جرائم صادركنندگی، 
سهم بازار ، تعداد خودپرداز متصل به سوئیچ، تعداد كارت های صادره ، حداكثر تعداد 
تاركنش روزانه و متوســط زمان بین دو خرابی محاسبه می شود، در سال 98 سهم 
بازاری در حدود 17 درصد را به خود اختصاص داده است و همچنین در حوزه سخت 
افزاری، شركت ایران ارقام در سال مال 99-98 از نظر میانگین محصول تحت پوشش 
طی سال مالی نسبت به سال گذشته مالی دارای 1 درصد رشد بوده كه با این احتساب 
در حال حاضر یکی از گســترده ترین شبکه های پشتیبانی كشور را دارا می باشد.
معاونت مالی شركت جناب حمید دیانت پی نیز با حضور در پنل هیات رئیسه مجمع 
ســاالنه با ایراد سخنانی به تبیین این نکته پرداخت كه در سایه حمایت همه جانبه 
هیات مدیره و سهامداران عمده و رویکردهای خالقانه و سیاست گذاری دكتر منتظری 
مدیرعامل شركت »مرقام« مفتخریم اعالم داریم كنون به شفافیت مطلوب و معقول 
رســیدیم و در این یکسال اخیر و براساس استانداردهای مورد نظر حسابداری پاک، 
صورتهای مالی سال های گذشته را اصالح كردیم تا به یک صورت مالی شفاف برسیم. 
وی با برشــمردن تهدیدها و معضالت حاكم شــده بر بازار سرمایه و این صنعت در 
ســال مالی گذشــته منجمله شیوع 
بیماری كرونا ، بدهی های ارزی به ارث 
مانده، جمله حوادث اجتماعی ســال 
گذشــته و آسیب هایی كه به دستگاه 
های ATM وارد شــد و...  اضافه كرد 
بــا برنامه ریزی دقیق و كارشناســانه 
به دنبال رســیدن به اهداف و چشــم 
انداز ترســیمی خود هستیم و در این 
مسیر بیشــترین تالش را كلیه اركان 
مجموعه مجاهدگونه ســرلوحه كاری 
خود قــرار داده اند. بــه گفته مدیران 
ارشــد ایران ارقام، مجموعه به دنبال بسترهای فروش خدمات و پشتیبانی بیشتری 
بوده و راهکارهای نوآورانه را برای افزایش درآمدها مدنظر قرار داده است كه در سایه 
تمهیدات مدیرعامل و سیاست های ترسیمی آن شــركت ایران ارقام در اواخر سال 
1398، خدمات مخابرات و ارتباطات را به ســبد كســب و كار خود اضافه نمود و در 
حال حاضر سرویس هایی از جمله خدمات APN, MVPN و سایر سرویس های 
مرتبط در حوزه خدمات اپراتور مجازی تلفن همراه به مشتریان خود عرضه می نماید.
در ســال مالی مــورد گزارش»مرقام« نتایج درخشــانی حاصل كــرده بطوری كه 
با همــت و همیت مثال زدنــی نیروهای متعدد و متخصص توانســته براســاس 
آخریــن وضعیــت احراز صالحیــت و رتبه بندی شــركت های رایانه ای توســط 
شــورای عالــی انفورماتیــک، در 11 زمینــه تخصصی حائــز رتبه یــک گردد.
همچنین شــركت در این حوزه پروژه های توســعه ای ذیل را در این سال مالی به 

سرانجام رسانده است:
- طراحی و تولید خودپرداز + IAC تولیدی شركت ایران ارقام

- طراحی و تولید صندوق فروشگاهی در كارخانه پرند
Cashless طراحی و تولید كیوسک بانکی -

- طراحی و تولید IPC Core Windows 10 قابلیت نصب بر روی دستگاه های 
خودپرداز

- طراحی و ساخت پنل در جهت تبدیل خودپرداز )Drive up( به دیواری 
- طراحی و ساخت نگهدارنده جک خودپرداز

پیام هیات مدیره
خداوند منان را سپاســگذاریم كه پس از یکسال تالش همه جانبه در جهت تحقق 
اهداف راهبردی شركت مجالی مجدد یافتیم تاخالصه ای از كارنامه عملکرد شركت 
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در ســال پیشــین و برنامه های آتی در ســال پیش رو را تقدیم حضورتان كنیم. با 
توجه به اطالعاتی كه در اختیار می باشــد تصمیم گیری نسبت به عملیات و برنامه 
ها،بــه طــور كامل در جهت حفظ منافع شــركت و اثرات آتی آن تــا حدی كه در 
موقعیت فعلی قابل پیش بینی می باشــد براساس رویدادهای به وقوع پیوسته و نیز 
مقررات مذبور بطور كافی و به نحو درســت در این گزارش نشــان داده شده است.

ایران ارقام با تجربه 60 ساله خدمت رسانی و فعالیت اقتصادی ، همواره به دنبال توسعه 
فعالیت های خود و خدمت رســانی هرچه بهتر به مشتریان و سهامداران بوده است. 
شبکه پشتیبانی گسترده در سراسر كشور، قدرت نام تجاری ایران ارقام و دامنه ای از 
ارتباطات وسیع و قدرتمند با مشتریان در شبکه بانکی كشور، جزء با ارزش ترین سرمایه 
های شركت هستند كه باعث شده است در شرایط بدون ثبات اقتصادی، شركت نه 
تنها جایگاه خود را حفظ نموده بلکه به دنبال ارتقاء جایگاه خود و توســعه بازار شد. 
در ســال مالی منتهی به 1399/06/31 شــركت با دو چالــش عمده »پایین بودن 
جریــان نقدی« و »محدودیت های ناشــی از بیماری كرونا« مواجه بوده اســت. در 
راســتای فائق آمدن بر چالش های مزبور، شركت راهبردهای مناسبی را با تمركز بر 
افزایــش بهره وری و كارآیی واحدهای ســتادی و كاهش هزینه های غیرضروری و 
همچنین ره آوردن به توان داخلی به منظور تولید ســخت افزارها اتخاذ نموده است.

تیـــم مدیریتـی مـــا بـه پشـتوانه ی دســـتاوردهای بیـــش از شـصت سـاله و 
حمایـــت و اعتمـاد مشـتریان، برنـد ایـران ارقـــام را برنـدی متعلـق بـه جامعـه 
ی ایـــران و صنعـــت IT می دانـــد و امیـدوار اسـت درآینـــده ی نزدیـک و در 
معـادالت منطقـــه ای و جهانـــی بتوانـد بـه عنـوان یـــک شـركت پیشـرفته 
بـرای كشور افتخارآفریـن باشـــد. آرزوی امـروز مـا ایـن اسـت كـه شركت ایـران 
ارقـــام بتوانـد بـا بـاال بـردن سـطح تکنولـوژی و كیفیـت فعالیت هـای خـود، در 
جایـگاه شـركتی موفـق در بـــازار بیـن المللـی و در سـطح منطقـه قـرار گیـرد. 
در ســـال مالـي پیـش رو شـركت بـرآن اسـت تـا بـا تـوكل بـر خداونـد متعـال، 
تـــالش بیـش از پیـش همـکاران، همدلـــی و همـکاری و بـه پشـتوانه حمایـت 
سـهامداران ارجمنـد خـود، برنامـه هـای توسـعه ای شـركت و افـق تدویـن شـده 
آن را تحقـق بخشـد تـا در دوره آتـی شـاهد عملکـردی بهتـر از ایـن باشـیم. امیـد 
اسـت بـا اتـکال بـــه خدوانـد و بـا تـالش بیشـتر، همدلـی و همـکاری مجدانـه، 
زمینـــه توفیـق و اعتـالی بیـــش از پیـش شـركت حاصـل گـــردد. عظمت و 
سرافرازی ایران اســالمي و عزت و رفاه ملت ایران را از خداوند بزرگ مسئلت داریم.

برنامه های آتی 
شــركت ایران ارقام به واسطه تجربه باالی خدمت رسانی و كسب رضایت مشتریان 
خود، با توجه به نیازهای متغیر مشتریان و با در نظر داشتن اهداف استراتژیک خود، 
اقداماتی راهبردی تدوین نموده اســت. این اقدامات كه اهم آن ها ذیال مشاهده می 
شود در دو حوزه توسعه محصوالت و خدمات و پشتیبان مدیریت تعریف شده است.
موجــود خدمــات  و  محصــوالت  زمینــه  در  شــركت  فعالیــت  توســعه 

- عرضه انبوه صندوق فروشگاهی
SOK طراحی و تولید كیوسک های -

- عقد قرارداد انحصاری با شــركت های تامین كننده خارجی معتبر در حوزه بانکی
- راه اندازی استارت آپ استودیو

- عقــد تفاهــم نامــه بــا اســتارت آپ هــا و فیــن تــک هــای معتبــر
- بازاریابی، فروش و خدمات پشــتیبانی پایانه های فروش )دستگاه های كارتخوان(

حوزه پشتیبان مدیریت
- ارتقاء بهره وری انبارها

- افزایش بهره وری تولید و توسعه محصول
- مهندسی مجدد فرآیندها و استقرار سیستم های مدیریتی

- بهبود خدمت رسانی

- بهبود كیفیت محصوالت و قطعات
- استقرار سیستم های ارزیابی عملکرد

- بهبود سیستم جبران خدمت
- توانمندسازی و ارتقاء دانش كاركنان

اهم رویدادهای سال گذشته
- ارزیابــی دوره ای كاركنــان و مدیــران و انتخــاب كارمندان برتــر و همچنین 
ایجــاد فضــای تعاملی بیــن مدیــران و كاركنــان و تقویــت هویت ســازمانی
- برگزاری جلسات هم اندیشی با صندوق ذخیره فرهنگیان و شركت سرمایه گذاری 

فرهنگیان
- برگزاری نشست های مشترک با اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و شركت سامانتل

- برگزاری نشست ها و جلسات مشترک با بانک های كارآفرین، تجارت، رفاه كارگران، 
ملی، قوامین، ملت، ایران ونزوئال، صنعت و معدن و خاورمیانه جهت معرفی محصوالت 

و تعامالت تجاری
- برگزاری نشســت ها و جلســات مشــترک با شــركت های ارائه دهنده خدمات 
پرداخت از جمله شركت های ایران كیش، فن آوا كارت، پرداخت نوین آرین، تجارت 
الکترونیک پارســیان و ســایان كارت جهت معرفی محصــوالت و تعامالت تجاری
- حضور در نمایشگاه تراكنش ایران با موضوع فناوری های مالی و نوآوری در صنعت 

بانکداری و پرداخت
- برگزاری جلســات هماهنگی با سرپرستان استانی و معرفی و تقدیر از دفاتر دارای 

برترین عملکرد
- برگــزاری جشــنواره ایــده های نــو و ترغیب همکاران بــه ارائه ایــده با هدف 
همفکری و مشــاركت در راســتای افزایــش درآمد و كاهش هزینه های شــركت
- دریافت جایزه نشــان عالی مدیر سال 1399 توسط مدیرعامل شركت ایران ارقام
- بازدیــد مدیــران  King Tellerاز ســایت تولیــدی پرنــد ایــران ارقــام

گزارش عملکرد اجتماعی شركت
مســئولیت اجتماعــی بنــگاه تعاریــف متعــددی دارد؛ كــه اكثر ایــن تعریف 
ها ســه بعد مرتبط با ســه مســیر اصلی ســازمان را شــامل می شــود. یعنی، 

- ابعاد اجتماعی
- زیست محیطی

- اقتصادی
این ســه مسیر اصلی شــركت به این امر مهم تاكید دارد كه هدف شركت نه تنها 
ایجاد ســود، بلکه افزودن ارزش اجتماعی و زیست محیطی به جامعه است. شركت 
با این اعتقاد كه هر چه عملکرد اجتماعی بهتری داشته باشد، بهتر منابع را تصاحب 
كــرده، كاركنان با كیفیت تری را جذب نموده و محصوالت و خدمات خود را راحت 
تر بازاریابی كرده و حتی فرصت های غیرمنتظره بیشتری را كسب می كند. به دنبال 
تحقق مسئولیت اجتماعی به عنوان یکی از منابع مزیت رقابتی خود می باشد. هدف 
اصلی حاكمیت شــركت ایران ارقام، ایجاد و پایداری ارزش برای ســهامداران و تمام 
ذینفعانش اســت. بالطبع یکی از ذینفعان كلیدی شركت، جامعه و كاركنان شركت 
می باشــند. با توجه به اقداماتی كه شركت اكنون در مسیر تعالی برداشته است. در 
مرحله گذار از مســئولیت در برابر ســهامداران به مسئولیت در برابر ذینفعان است.
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تالش بی پایان برای سالمتی انسانها
افزایش سرمایه ۱00 درصدی شرکت داروسازی جابرابن حیان مصوب مجمع گرفت

با تصویب افزایش سرمایه 100 درصدی یعنی افزایش مبلغ  یک هزار و 134 میلیارد ریال در 
شركت داروسازی جابرابن حیان، سرمایه حال حاضر این شركت بزرگ داروسازی كشورمان 
به مبلغ 2 هزار و 268 میلیارد ریال رسید. به گفته دكتر مصطفی صفاری مدیرعامل مدبر 
»دجابر« این افزایش سرمایه به منظور جبران سرمایه گذاری های انجام شده طی سالهای 
گذشــته و اصالح ســاختار مالی خواهد بود و از محل سود انباشــته تامین خواهد گردید.

به گفته دكتر صفاری مدیر موفق مجموعه در حال حاضر شركت داروسازي جابرابن حیان 
یکي ازبزرگترین تولیدكننده هاي آنتي بیوتیک هاي تزریقي و غیرتزریقي و افشــانه های 
تنفسی در ایران بوده كه با استفاده از دانش كارشناسان با تجربه و دستگاه هاي  پیشرفته 
در جهت تولید محصوالت فوق پیشــقدم مي باشد و از جمله تولید محصوالت جدید كه با 
اســتقبال بسیار مناسبی هم روبرو گردید می توان به تولید داروی »پی اچ آر 160« كه در 
بهبود عوارض ریوی ناشی از بیماری كرونا بسیار موثر بوده و می تواند تامین كننده اكسیژن 
مــورد نیاز خون و از بین برنده عفونت و التهاب ریه باشــد و كامال گیاهی اســت نام برد.

به گفته وی این محصول از تابستان امسال در سطح جغرافیای كشور توزیع شده و بواسطه 
اســتقبال مصرف كنندگان و كسب استانداردهای جهانی و البته اثربخشی آن بیش از 10 
كشــور اروپایی و آســیایی درخواست واردات آن را به شــركت »دجابر« اعالم داشته اند .
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان ســهام شــركت داروســازی جابرابن حیان)ســهامی 
عام( مــورخ 1399/09/25 در محــل  كیلومتر 5 جاده مخصوص كرج تشــکیل گردید.
در ایــن مجمع كه با حضور 77/63 درصد از ســهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات 
مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار شــد، 
ریاســت مجمع برعهده آقای علي اصغــري بود كه جنابان رضا عبــدل و مهدي حنطهء 
درمقــام نظــار اول و دوم و آقــای مصطفي صفاري 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.
طبق گزارش دكتر مصطفی صفاری مدیر توانمند و كاردان مجموعه ، شــركت داروسازی 
جابربن حیان به عنوان یکی از بزرگترین تولید كننده های فرآورده های دارویی با كیفیت 
مطلوب در ایران، گام های بلندی را در جهت اجرا و تعهد به یک سیســتم جامع مدیریت 
یکپارچه برای افزایش رضایت ذینفعان برداشــته و ســعی در ارتقــاء كیفیت محصوالت، 
توســعه فعالیتها، حفظ كرامت و صیانت از منابع انســانی و نیز بکارگیری الگوی مناسب 
در جهت حفظ منابع و محیط زیســت و ارزشــهای جامعه را دارد و با این افزایش سرمایه 
برنامه ریزی شــده كه موجب اصالح ســاختار مالی شــركت مــی گردد»دجابر« در مدار 
توســعه و رشــد خود می تواند موفق تر و بهتر به ایفای تعهدات و موفقیت ها نائل گردد.

در حاشیه مجمع نیز بنا به اعالم معاون مالی با دیسپلین»دجابر« در مقام معمار مالیه ای 
پاكدست و دقیق كه حسابها و شفافیت  تراز و عملکرد كاری وی زبانزد است  این افزایش سرمایه 
ضمن جلوگیری از خروج نقدینگی و نزدیک شدن سرمایه شركت به ارزش واقعی و بهبود 
بلندمدت نسبت مالکانه و تسهیل مالی پروژه های آتی شركت باعث امکان استفاده از ظرفیت 
های ایجاد بدهی و تامین مالی و افزایش سرمایه منجر به كاهش ریسک اعتباری شركت و 
كاهش نرخ سود مورد انتظار اعتبار دهندگان و افزایش رتبه اعتباری شركت خواهد گردید.
بنا بر آمار عملکرد و گزارش6 ماهه منتشــر شــده»دجابر« در سال مالی جاری نسبت به 
ســال گذشته به واســطه تمهیدات ، سیاســتها و رویکردهای جمله مدیران برنامه محور 
شــركت شــاهد افزایش 49 درصدی درآمدهــای عملیاتی، افزایش 117 درصدی ســود 
عملیاتی و ماحصل رشــد 217 درصدی ســود خالص شــركت بوده است. نکته با اهمیت 
هــم آنکه تامین نقدینگی جهت خرید مواد اولیه و پروژه بهســازی و نوســازی پی گیری 
مستمر جهت وصول مطالبات و برنامه ریزی خرید مواد اولیه خارجی جهت سال 99 جزو 
برنامه های مدون مدیریت در سال مالی گذشته بوده است كه با این افزایش سرمایه بخش 
اعظمی از این برنامه ها منتج به نتایج بهتر در پایان ســال مالی مورد گزارش خواهد شــد.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت داروسازی جابرابن حیان )سهامي 
عام( در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347
1- گزارش توجیهی مورخ 10 شهریور ماه 1399 هیات مدیره شركت داروسازی جابرابن حیان 
)سهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ 1/134 میلیارد  ریال به مبلغ 
2/268 میلیارد ریال ، مشتمل بر صورت سود و زیان فرضی، صورت وضعیت مالی فرضی و 
صورت  جریان نقدی فرضی و یادداشت های همراه كه پیوست می باشد، طبق استانداردهای 
حسابرسی »رسیدگی  به اطالعات مالی آتی« مورد رسیدگی این سازمان قرار گرفته است. 
مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شركت است.

2- گــزارش مزبور در اجراي تبصره 2 مــاده 161اصالحیه قانون تجارت و با هدف توجیه 
افزایش ســرمایه شــركت به مبلغ 1/134 میلیارد ریال از محل ســود انباشته و به منظور 
اصالح ســاختار مالی شركت و مشــاركت در افزایش سرمایه شــركت های سرمایه پذیر 
تهیه شــده است. این گزارش توجیهی بر اســاس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی 
درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شــده اســت كه انتظــار نمی رود لزوما به 
وقــوع بپیونــدد. در نتیجه، به اســتفاده كنندگان توجه داده می شــود كــه این گزارش 
توجیهی ممکن اســت برای هدفهایی جز هدف توصیف شــده در باال مناســب نباشــد.

3- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق افزایش سود سهام حاصل 

از سرمایه گذاری در شركت های سرمایه پذیر و سایر مبانی پیش بینی شده در گزارش مذكور، 
این سازمان به مواردی برخورد نکرده است كه متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي 
تهیه گزارش توجیهي فراهم نمي كند. به عالوه، به نظر این سازمان، گزارش توجیهی یاد شده 
براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
4- با توجه به اظهار نظر مشــروط این ســازمان نســبت به صورت های مالی سال مالی 
منتهی به 29 اســفند 1398 شــركت، مانده سود انباشــته در صورت های مالی مذكور، 
بــرای تامین افزایش ســرمایه پیش بینی شــده در گــزارش توجیهی هیــات مدیره از 
محل ســود انباشــته به مبلغ 1/134 میلیارد ریــال از كفایت الزم برخوردار می باشــد.
5- 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 وتفاوت هاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد.
6- انجام افزایش ســرمایه منوط به اخذ مجوز از ســازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 
افزایش سرمایه قبلی شركت از مبلغ 756/000 میلیون ریال به مبلغ 1/134/000 میلیون 
ریــال و از محل مطالبات و آورده نقدی ســهامداران بوده كه به منظور پروژه بازســازی و 
نوسازی خطوط تولید و بازیافت مخارج سرمایه گذاری پروژه جامدات صورت گرفته است. 
نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور كه طی تصمیمات جلسه هیات مدیره 1397/11/23 
تصویب شــده و در تاریخ 1398/06/12 نزد مرجع ثبت شــركت ها به ثبت رسیده است.

هدف از انجام افزایش سرمایه
با عنایت به روند رو به رشــد شــركت طی ســالیان گذشته، مانده ســود انباشته نشان از 
عدم تقســیم كل سود ساالنه می باشد. وجود سود انباشــته متورم در ترازنامه و احتساب 
آن در ســود قابل تقسیم در مجامع عادی ســاالنه و همچنین احتمال تقسیم آن همواره 
باعث ایجاد ریســک كســری نقدینگی و ســرمایه در گردش برای شــركت خواهد شد.

بر این اساس هیات مدیره پیشنها افزایش سرمایه شركت از مبلغ 1/134/000 میلیون ریال به 
مبلغ 2/268/000 میلیون ریال )به میزان 100 درصد( از محل سود انباشته را ارئه می دهد.

مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادي و محل تأمین آن 
بــا توجه بــه برنامــۀ ارائــه شـــده، شـــركت داروســازی جابرابــن حیان)ســهامی 
ریــال  میلیــون  مبلــغ1/134/000  از  را  خــود  ســـرمایۀ  دارد  نظــر  در  عــام( 
بــه مبلــغ 2/268/000 میلیــون ریــال، از محــل ســود انباشــته افزایــش دهــد.
انباشــته. از محــل ســود  )معــادل 100 درصــد(  ریــال  میلیــون   1/134/000 -
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تالش جهادی در جهت بی اثر کردن تحریم ها
مهندس حسن نجفی :

 با توان متخصصان داخلی فاز دوم پتروشیمی ایالم به بهره بردای رسید

با دستور رئیس جمهور فاز دوم پتروشــیمی ایالم افتتاح و به بهره برداری رسید.
وزیــر نفــت در این مراســم با اشــاره به مســیر طی شــده در جهــش اول و 
دوم پتروشــیمی گفــت: فاز دوم پتروشــیمی ایالم شــامل طرح هــای الفین 
و گوگردزدایــی بــا ظرفیــت 765 هــزار تن تولید ســاالنه با ســرمایه گذاری 
866 میلیــون یــورو توســط هلدینگ خلیج فــارس به بهره برداری می رســد.

بیژن زنگنه با تاكید بر اینکه فاز اول این پتروشــیمی در سال 93 توسط ریاست 
جمهوری افتتاح شده بود، تصریح كرد: این اولین طرح الفین غرب كشور است و 
با بهره برداری از این طرح ها و همچنین طرح های در دســت انجام از جمله واحد 
پلی پروپیلن در پتروشیمی ایالم كه 52 درصد پیشرفت دارد، شاهد جهش تولید 
و  جشــن شکوفایی در غرب كشور هستیم. وی اضافه كرد: این طرح ها، طرح های 
مولدی هستند و بیش از 5میلیارد دالر ساالنه درآمد برای كشور خواهند داشت. 
همچنین در این مراسم جعفر  ربیعی، مدیر عامل صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
گفت: در آستانه هشتم دی، روز بزرگداشت صنعت پتروشیمی شاهد بهره برداری 
از دو طرح دیگر از مجموعه طرح های گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس هستیم.

وی ادامــه داد: در روزهای آینده از مجموعه طرح های پتروشــیمی خلیج فارس 
مگاپــروژه بیدبلنــد خلیــج فارس بــه دســت رئیس جمهور افتتاح می شــود.

مهنــدس ربیعی تصریــح كرد: افتتاح این طرح ها موجب شــد بعد از تولید پلی 
اتیلن از خط غرب در فاز اول اكنون نیز زنجیره پتروشــیمی ایالم را كامل كنیم.

وی اضافه كرد: همــه عملیات نصب، پیش راه اندازی و راه انــدازی این فاز بدون 
حضور كارشناســان خارجی و توســط همکارانم در پتروشــیمی ایــالم انجام 
شــده و 71 درصد از تجهیزاتی كه در فاز دوم پتروشــیمی ایــالم به كار رفته، 
ســاخت داخل اســت. همچنیــن بیش از 90 درصــد از كاركنان پتروشــیمی 
ایــالم، بومی هســتند. بنابراین گزارش طرح ســولفات پتاســیم پتروشــیمی  
ارومیــه نیز بــا ظرفیت 90 هــزار تن تولید ســاالنه بــه بهره برداری رســید.
مهنــدس جعفر ربیعــی در بخش دیگــری از صحبتهای خود بــا اعالم اینکه 
در محــل كنونــی افتتــاح الفیــن، در دوران دفــاع مقــدس به عنــوان یک 
رزمنده بســیجی حضور داشــته ام و كنــون مفتخرم اعالم دارم كــه به بركت 
خــون آن شــهیدان و در جــای پــای رزمندگان، پتروشــیمی روئیده اســت.

مهندس ربیعی در ادامه با اعالم اینکه: از یک میلیارد دالر پروژه  افتتاح شده در حوزه 
پتروشیمی توسط دكتر روحانی، 866 میلیون دالر معادل 86 درصد سهم استان 
ایالم بود است اضافه كرد در راستای تکمیل چرخه تولید در پتروشیمی ایالم برای 
احداث پارک پلی پروپیلن یک هزار و 650 میلیارد تومان سرمایه گذاری خواهد شد.

مدیــر عامل هلدینگ خلیج فارس همچنین افــزود: بیش از 60 درصد قطعات و 
تجهیزات بکار رفته در فاز دوم پتروشیمی ایالم ساخت شركت های داخلی است
افتتــاح فاز دوم پتروشــیمی ایــالم  پیروزی بــزرگ در جنگ اقتصــادی بود.

مدیرعامل پترول نیز طی سخنانی در حاشیه این افتتاح طرح بزرگ ملی با اعالم اینکه 
با مدیریت جهادی و اعتماد به جوانان در سخت ترین شرایط و تحریم های ظالمانه 
طرح های بزرگ پتروشیمی منجمله فاز دوم پتروشیمی ایالم راه اندازی گردید اضافه 
كرد با این مجاهدت و تالش دلسوزانه كلیه اركان زمینه برای جهش تولید و رونق 
اقتصادی فراهم می شود و ضمن تبلور خودباوری فعل »خواستن توانستن است« 
این قدرت و تالش های منتج به نتیجه برای بیگانگان نیز به منصه ظهور میرسد.

رســول اشــرف زاده مدیرعامل شــركت پترول بیشــتر پیرامون افتتاح فاز دوم 
پتروشیمی ایالم طی سخنانی ابراز داشته بود كه سیاست توسعه صنایع تکمیلی 
و احداث پارک های پایین دســتی را در راســتای تکمیــل زنجیره تولید، ایجاد 
تنوع بیشــتر در محصوالت تولیدی، ارتقاء ارزش ســبد محصوالت جلوگیری از 
خام فروشــی، ایجاد اشتغال پایدار و شــکوفایی اقتصاد در مناطق كمتر توسعه 
یافته از جمله برنامه های مهم پترول بوده و همه این برنامه ریزی ها دارای یک 
رویکرد مشخص كه همانا پرهیز از خام فروشی و تبدیل محصوالت پایه و میانی 

به محصوالت با ارزش افزوده باال هســتند می باشد. وی اشتغال زایی را در مسیر 
تکمیــل زنجیره ارزش مهم ارزیابی كرده و گفته بود: با اجرایی شــدن طرح های 
مختلف در حوزه پایین دست، فرصت های زیادی برای ایجاد اشتغال فراهم خواهد 
شــد و با نگاه سازندگی می توانیم زمینه های توسعه بیشتر را فراهم كنیم كه این 
موضوع برای مجموعه پترول و هلدینگ خلیج فارس بسیار حائز اهمیت می باشد.

بنا به اعالم مهندس حسن نجفی سمنانی مدیررزومه دار و توانمند پتروشیمی 
كشــورمان با راه اندازی واحد الفین 750 هزار تُن محصول شامل اتیلن، پروپیلن، 
بنزین پیرولیز و ســوخت مایع در ســال در پتروشــیمی ایالم تولید می شــود.
وی با بیان اینکه پروژه با تکیه بر توان و دانش متخصصان بومی در ســال جهش 
تولید راه اندازی شــده اســت اضافه كرد با افتتاح الفین نیاز مجتمع پتروشیمی 
ایالم به خوراک خط لوله غرب مرتفع و فلر پاالیشگاه گاز ایالم نیز قطع می شود.
در مجموع 866 میلیون دالر برای فاز دوم پتروشــیمی ایالم هزینه شــده است.

مدیر عامل موفق و كاردان شــركت پتروشــیمی ایالم در بخشی از بیانات خود 
به مناســبت بزرگداشــت روز صنعت پتروشــیمی با تبیین این نکته كه صنعت 
پتروشــیمی امروز دوران درخشــانی در تولید و ارزآوری را سپری می كند و این 
صنعت با پیوند دانش و تالش به یک صنعت مهم با تولید و اشتغالزایی حداكثری 
گام برداشــته اســت و راه اندازی چند واحد پتروشــیمی در كشــور در شرایط 
سخت تحریم های ظالمانه نشــان از بی اثر بودن این تحریم هاست تصریح كرد :

اینجانــب یک بــار دیگر تالش هــای شــبانه روزی هم ســنگران جهادگر خود 
در فــاز دوم پتروشــیمی و بزرگ تریــن مجتمع پتروشــیمی غرب كشــور را 
صمیمانــه ارج نهاده و روز»صنعت پتروشــیمی« را خدمــت یکایک همکاران 
در كلیــه  واحدهــای مجتمــع پتروشــیمی ایــالم تبریــک عــرض می كنم.
مهندس حســن نجفی اصفهانی با اعالم این مهم كه مجتمع پتروشــیمی ایالم 
خود را متعهد به رعایت حقوق شهروندی و حفظ مسائل زیست محیطی می داند 
و فلرینگ واحد الفین با پایداری و نرمال ســازی تولیــد و راه اندازی كاهش و به 
تدریج به پایان می رســد اضافه كرد الفین پتروشیمی ایالم در راستای تعهد خود 
  Stone بــه حفظ طبیعت زیبای منطقه و عرصه های زیســتی تحت لیســانس
webster & بــا برتریــن تکنولوژی روز دنیا مغفول به فعالیت می باشــد. این 
مدیــر مدبر در ادامه با تاكید بر این مطلب كــه در زمان »ُكک زدایی« كوره های 
كراكینگ در ســایر الفین های كشــور حجم باالیی از آلودگی مستقیما وارد هوا 
میشــود اما در الفین ایالم با مد نظر قرار گرفتن مسائل زیست محیطی، خروجی 
ُكک زدایــی پس از طی مراحلی با میزان آلودگی كمتر وارد اتمســفر می شــود 
تصریح كرد بدعهدی الیسنســور و سازنده ها در عدم همراهی با راه اندازی پروژه  
الفین ایالم را در شــرایط تحریم، ناجوانمردانه بود ولــی مفتخرم اعالم دارم كه 
این پروژه بواســطه  احجام ، تجهیزات و راه اندازی توسط متخصصان بومی استان 
و كشــور بدون حضور كارشناسان و ســازندگان خارجی به بهره برداری رسید.

مهندس نجفی در بخش دیگری از گزارش خود با بیان اینکه بهره برداری از اولین 
الفین غرب كشور و واحد شیرین سازی به دستور رئیس جمهور با سرمایه گذاری 
866 میلیون یورو را هدیه  ارزشــمند هلدینگ خلیج فــارس به مردم ایالم بوده 
اســت افزود: این پروژه ها علی رغم بدعهدی وندورها و الیسنســور به انتظار 15 
ســاله  پایان داد و زنجیره تولید را در آستانه  روز صنعت پتروشیمی تکمیل كرد.
وی بــا بیــان اینکه بیــش از 90 درصــد از نیروهای شــاغل در پتروشــیمی 
ایــالم بومی اســتان و منطقه هســتند افــزود: بــرای بیــش از 1300 نفر در 
مجتمع پتروشــیمی ایــالم به صورت مســتقیم اشــتغالزایی صــورت گرفته 
كــه از این تعــداد 200 نفــر در واحــد الفیــن و SRU بکارگیری شــده اند.

نجفی ســمنانی ادامه داد: افزایش تولید این مجتمــع از 350 هزار تن پلی اتیلن 
ســنگین به بیش از 750 هزار تن محصول شامل اتیلن، پروپیلن، بنزین پیرولیز 
و ســوخت مایع ،تحقق منویات رهبر معظم انقالب در ســال جهش تولید است.
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دکترین غالمرضا جمشیدی برای تعالی و پیشرفت مجموعه
پتروشیمی پردیس بزرگترین تولیدکننده آمونیاک و اوره در خاورمیانه
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پتروشــیمی پردیــس بزرگ تریــن مجتمع تولیــد كننده آمونیــاک و اوره در 
خاورمیانه و یکی از بزرگترین تولیدكنندگان این محصوالت در ســطح جهان با 
تولیــد بیش از 5 میلیون تن محصول می باشــد كه در ســال مزین به جهش 
تولیــد گام های بلنــدی برای تجلی این مهم بر می دارد و كنون با ســکانداری 
مدیری شایســته كه از طــراز اول ترین مدیــران آبدیده صنعت پتروشــیمی 
كشــور می باشــد به دنبال آن اســت كه با درایت و تمهیدات خویش و با بهره 
گیــری از تمامی ظرفیت ها و توانمندی های موجود بــرای تحقق اهداف عالی 
شــركت و نظام مقدس جمهوری اسالمی در پتروشــیمی پردیس جهت تجلی 
راستین بخشــیدن به جهش تولید و دستاوردهای شــیرین، برنامه های مدون 
مدیریتــی كوتاه مــدت - میان مــدت و بلندمدت خود را عملیاتی می ســازد.

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــركت پتروشــیمی پردیس 
)ســهامی  عام( در تاریخ 1399/09/25 در محل دانشــگاه شهید بهشتي مركز 

همایــش هــاي بین المللي تشــکیل شــد. 
در این مجمع كه بــا حضور 81/99 درصدی 
ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، 
حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای قاسم منظري توكلي  بود، 
كه آقای سید جعفر علوي و خانم  ندا كاشفي 
در مقــام نظــار اول و دوم و خانــم  صدیقه 
نعیمیان به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائــت گزارش هیــات مدیره به 
مجمــع مربوط به اهــم فعالیتهــای صورت 
پذیرفتــه در طــی ســال مالــی منتهی به 
1399/06/31 و پــس از اســتماع گــزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 

طنین صلــوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول 
ماده 129 با تقســیم سود 6/800 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
مجمع ســاالنه بــا توجه به ابالغیه های ســتاد ملــی كرونا و ســازمان بورس 
اوراق بهــادار بــا حضــور حداكثــر 15 نفــر از ســهامداران و پخــش مجمع 
از طریــق ســامانه ســهام و صفحه اینســتاگرام پتروشــیمی برگــزار گردید.

شــفافیت و قانــون مداری، رعایت اصول و اســتانداردهای  HSE، مســئولیت 
پذیــری و صداقت و خالقیــت و نــوآوری از ارزش های بنیادین پتروشــیمی 
پردیس می باشــد درخصوص چشــم انداز این شــركت نیز بایــد تصریح كرد 
كــه: شــركت در نظــر دارد در ســال 1405 با در دســت داشــتن 7 درصد 
تجــارت اوره دنیــا، در بازارهــای هــدف خود جــزو 3 برند برتر باشــد و یک 
درصــد درآمد خــود را از طریق فروش خدمات فنی و بازرگانی به دســت آورد.

شایان ذكر است شركت پتروشیمی پردیس بزرگترین مجتمع تولیدكننده اوره و 
آمونیاک در سطح خاورمیانه بوده كه ساالنه 3.225.000 تن اوره و 2.040.000 
تــن آمونیــاک در 3 فاز عملیاتی تولید می كند و بــا ناخدایی قابل كه به دنبال 
پیاده ســازی برنامه های مدون مدیریتی كوتاه مــدت - میان مدت و بلندمدت 
می باشد به دنبال آن است این شركت را پیشقراول در صادرات و سودآوری سازد. 
شــایان ذكر اســت پیش از این مهندس ذوالفقاری مدیریت شركت را عهده دار 
بود كه با حکم حکیمانه مدیرعامل ســرمایه گذاری غدیر، مدیریتی خوش فکر و 

برنامه محور یعنی دكتر غالمرضا جمشیدی كه از مدیران جوان و توانمند صنعت 
پتروشــیمی بوده و ســابقه عضویت در هیئت مدیره چندین شركت پتروشیمی 
را در پرونده خدمتی خود دارد و پیش از این انتصاب معاونت بازرگانی شــركت 
پتروشــیمی شازند را عهده دار بودن بر ســکانداری پردیس جلوس كرده است.

طبق گزارش اعالمی، مجموع میزان تولید محصوالت اوره و آمونیاک پتروشیمی 
پردیس در ســال مالی 99-98  4.541.000 تن بوده و در این سال 3.054.000 
تن محصول به مبلغ 78.340 میلیارد ریال فروخته شــده است كه سود خالص 
شــركت از این میزان فــروش 57.484 میلیــارد ریال حاصل گردیده اســت.

مدیرعامل وقت شــركت پتروشــیمی پردیس در این مجمع ســاالنه، متوسط 
قیمــت فروش صادراتــی اوره را 198 دالر در هر تن ذكر كــرده و اذعان نمود: 
ســود به ازای هر ســهم پتروشــیمی پردیس در این ســال 9.581 ریال كسب 
گردید كه نســبت به ســال مالی گذشــته 5.663 ریال افزایش داشــته است.

قابل ذكر آنکه بزرگتریــن بازارهای صادراتی 
پتروشــیمی پردیــس را اروپــا، آمریــکای 
جنوبــی، آســیا و آفریقا بوده كــه به ترتیب 
شــامل 43 درصــد، 26 درصــد، 17 درصد 
و 14 درصــد از میــزان صــادرات محصول 
اوره پردیــس را به خود اختصــاص داده اند.
به گفته ی عضو هیئت مدیره شركت پتروشیمی 
پردیس براســاس شاخص ها و شرایط موجود 
پیش بینی می شــود در ســال آینده 2900 
هــزار تــن اوره و 1800 هزار تــن آمونیاک 
در ســه فاز پتروشــیمی پردیس تولید شود.
طبق گــزارش اعالمی در مجمع ســاالنه كه 
به ســمع و نظر ســهامداران رسید بخشی از 
اهداف و برنامه های آینده پتروشیمی پردیس 
اســتمرار تولید و رشد بهره وری، رشد سهم و تنوع در بازار با توسعه محصوالت 
coated urea و Urea Black، توسعه قابلیت ها و ایجاد مزیت رقابتی با خرید 
كشتی آمونیاک و اوره و تولید اوره متمایز، ارتقا مسئولیت های اجتماعی شركت 
با محویت شورای راهبردی شركت های پتروشیمی منطقه پارس، توسعه مهارت 
و توانمندی ها و دانش كاركنان و تقویت و توســعه HSE می باشد. نکته دیگر 
آنکه در ســایه مجاهدت كلیه اركان مجموعه با تالش و همت كاركنان شــركت 
پتروشــیمی پردیس، ركورد باالترین میزان بارگیری محصول اوره برای مصارف 
داخلی و صادراتی در مهرماه سال جاری به میزان 431 هزار تن به ثبت رسید كه 
باالترین ركورد بارگیری محصول از ابتدای راه اندازی این مجتمع بزرگ بوده است. 
این ركورد در حالی به ثبت رســید كه در فروردین ماه ســال جاری، واحدهای 
آمونیــاک 1، اوره 1 و آمونیــاک 3 و اوره 3 بــه باالترین تولید خــود از ابتدای 
راه انــدازی تاكنون دســت یافتند كه با ثبت این ركورد، ركــورد باالترین میزان 
تولید مجموع برای 6 واحد مجتمع از ابتدای راه اندازی تاكنون نیز شکســته شد.

برای دكتر جمشــیدی مدیرعامل الیق این پتروشیمی كه به كاردانی و كاربلدی 
او دوســت و دشمن شهادت می دهند و خود از پاسخگو و پاكدست ترین مردان 
صنعت و بازار ســرمایه می باشد و از مالیه شفاف  مجموعه و همچنین مدیریت 
و كارشناســان روابط عمومی ، اهل تعامل آن كه بــا هدایت مدیریت فرهیخته 
اش بیشــترین همکاری را با اهل رســانه داشــته و همباره با تهیه و نشر اخبار 
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موفقیت ها و دســتاوردهای شــركت دل خوش و كام شــیرین برای سهامدار و 
ذینفع ارمغان می آورند بهترین ها را آرزومندیم و امیدوار كه دیگر مدیران چه در 
صنعت  پتروشــیمی و چه در صنایع دیگر از نحوه عملکرد و دكترین كاری این 
مردان و زنان میانه میان كار در الگوی رســیدن به موفقیت نسخه برداری كنند.

اهم فعالیت های انجام شده طی سال
- تولیــد بیش از4/542/113 تن محصول برابر با 96 درصد نســبت به بودجه و 
86 درصد نسبت به ظرفیت اسمی شــركت علیرغم قطع خوراک )گاز طبیعی(

- تولید سال 1399 معادل 98 درصد تولیدات سال 1398 می باشد
- اســتقرار و استفاده از سیســتم مدیریت ایمنی فرایند PSM به عنوان یکی از 

شركت های پیشرو در استقرار این سیستم و شروع جهت اجراء و پایش 
- افزایش ظرفیت فاز سه مجتمع در مقایسه با سال 1398 

-  تســویه تســهیالت دریافتی بانک ملت به مبالغ 3/203 میلیارد ریال از سال 
1398و دریافت تسهیالت جدید به مبلغ 1/046 میلیارد ریال 

- تسویه تســهیالت دریافتی بانک تجارت به مبالغ 1/402 میلیارد ریال از سال 
1398 و دریافت تسهیالت جدید به مبلغ 700 میلیارد ریال

- افزایش 57 درصدی مبلغ فروش صادراتی سال مالی 1399نسبت به سال مالی 1398 
- شركت پتروشــیمی پردیس به منظور ایجاد تنوع و توسعه در بازار صادراتی و 
افزایش رقابت نســبت به شناســایی بازارهای هدف و افزایش مشتریان خارجی 
منجمله به كشــورهای آمریکای التین، اروپا، آفریقا و خاور دور اقدام نموده است 
- همچنیــن به منظــور تضمین فروش محصــوالت و افزایش تــوان نقدینگی 
شــركت اقــدام بــه عقــد قراردادهــای بلنــد مــدت صادراتی نموده اســت
- پیگیری مجدد در خصوص وصول طلب از شركت حمایتی كشاورزی در سال مالی 1399

پیام هیات مدیره
با ســپاس و تشــکر فراوان از حضــور و همراهی ســهامداران و اعضای محترم 
مجمع عمومی عادی ســالیانه شــركت پتروشــیمی پردیس، گــزارش فعالیت 
هــای هیات مدیره بــرای مالی منتهی بــه 1399/06/31 كــه حاصل تالش و 
فعالیت یکســال مدیران و كاركنان این شــركت می باشــد را به مجمع عمومی 
عادی ســالیانه صاحبان ســهام تقدیم می داریم. ســال 1399 برای شــركت 
پتروشــیمی پردیس ســالی پــر از تالش و كوشــش در جهــت افزایش تولید 
و صــادرات محصوالت بوده و شــركت توانســت با توجه به مشــکالت تحریم 
و بیماری كرونا گام هایی اساســی را در جهت رســیدن به ایــن منظور بردارد. 
امید است به پشتوانه نیروهای متخصص، متعهد و كارای شركت و حمایت سهامداران 
محترم، گامی بلند در جهت بهبود مستمر و تحقق اهداف سازمانی و به تبع آن حفظ 
منافع سهامداران گرامی برداشته شود. در اینجا الزم می دانیم از تمامی سهامداران 
محترم كه در این مجمع حضور به هم رسانیده اند صمیمانه تشکر و قدردانی نمائیم.
مرور كلی بر جایگاه شركت در صنعت و منطقه و جهان و وضعیت رقابتی 

آن در سال مالی 1399
بــا توجه بــه ظرفیت تولید و ســبد محصوالت شــركت پتروشــیمی پردیس، 
شــركت های داخلی رقیب عبارتند از : شركت پتروشــیمی شیراز، پتروشیمی 
كرمانشــاه و پتروشــیمی خراســان می باشــد. ظرفیت اســمی فاز اول و دوم 
مجتمــع ســاالنه مجموعا حــدود 2/150/000 تــن اوره )كود شــیمیایی( و 
1/360/000 تن آمونیاک بوده كه با بهره برداری از فاز ســوم این میزان ســاالنه 
به بیــش از 3/225/000 تــن اوره و 2/040/000 تن آمونیــاک افزایش یافت.
شركت پتروشیمی پردیس بزرگترین تولیدكننده اوره و آمونیاک در سطح كشور 
اســت كه حجم باالی تولیدات و فن آوری برتر، هماهنگی با استانداردهای فنی 
و زیســت محیطی به روز، ســهولت دسترســی به خوراک گاز طبیعی، خطوط 
حمل و نقل دریایی و برخورداری از تاسیســات ذخیره سازی محصوالت و اسکله 
بارگیــری اختصاصی برای صادرات محصوالت، قرار گرفتن در كنار دریا از جمله 
مهمترین مزیت ها و ویژگی های این شــركت بوده كه چشــم انداز روشــنی را 
بــرای جایگاه این شــركت در بازارهای داخلی و بین المللی ترســیم می نماید.

پروژه های در دست اجرا 
شــركت در راستای استراتژی كالن خود به منظور كاهش توقف تولید و كاهش 
آالیندگی ها و تولید پایدار و بهینه و افزایش بهره وری اقدام به تعریف پروژه هایی 

به شرح ذیل نموده است: 

- اجرای اقدامات اصالحی و پیشگیرانه الزم در واحدها در جهت افزایش ظرفیت تولید، 
بهبود كیفیت محصوالت، تداوم تولید، تولید بصورت ایمن، تداوم فروش، كاهش 
مخاطرات ایمنی و زیست محیطی، كاهش ضایعات تولید، كاهش توقف تولید و... 

- بررسی تولید كود اوره با پوشش گوگردی 
-  كاهش توقفات ناشی از عدم دسترسی به قطعات یدكی كلیدی 

-  تکمیل چرخه عمر محصول 
-  كاهش شاخص شدت مصرف ویژه بخار 

-  بررسی تولید كودهای اوره مخلوط 
-  طراحی، خرید و نصب سیستم اعالن حریق برای house Compressor و 

كنسولهای روغن مربوطه 
-  بررسی روشهای تصفیه آمین و كاهش HSS بمنظور كاهش خوردگی لوله ها و فومینگ 
-  تثبیت در بازارهای جهانی و افزایش صادرات اوره و آمونیاک و ورود به بازارهای 

هدف جدید به منظور معرفی شركت 
-  عقد قرارداد جهت ایجاد انبار اوره در شركت پایانه و مخازن پتروشیمی و سازمان 
منطقه ویژه جهت افزایش ذخیره ســازی اوره بمنظور جلوگیری از توقف تولید

مسئولیت های اجتماعی شركت 
مسئولیت اجتماعی شركتها تعهد مستمری است كه توسط شركت با هدف رفتار 
اخالقی، مشــاركت در توســعه اقتصادی با تاكید بر بهبود كیفیت زندگی نیروی 
كار و جامعه در حال اجراســت. مسئولیت اجتماعی بخش های متفاوت گسترده 
ای اعم از آموزش، بهداشــت و ایمنی، حقوق بشر و حفظ محیط زیست را شامل 
میشود. شركت پتروشیمی پردیس ضمن شناســایی ذینفعان و با تعریف كانال 
های ارتباطی متناسب با هر یک از آنان، اقدام به تعیین و درک نیازها و انتظارات 
آنها نموده است. این شركت از طریق همکاری با نهادهای اجتماعی دولتی مانند 
سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان انتقال خون ایران، سازمان حفاظت محیط 
زیســت، سازمان مدیریت پسماند، شهرداری و تدوین تفاهم نامه با سازمان ملی 
اســتاندارد ایران، همکاری تحقیقاتی با دانشگاه ها و مراكز علمی و پژوهشی در 
راستای تعریف پروژه های D&R و حمایت از به اشتراک گذاری دانش از طریق 
ارائه مقاالت در ســمینارهای بین المللی و حمایت از پایان نامه های دانشجویان 
كارشناســی ارشــد و دكتری، حمایت از همایش ها، ســمینارها و نمایشگاه ها، 
پذیرش كارآموز از دانشــگاه ها، فراهم ســازی امکان بازدید استادان دانشگاه و 
دانشــجویان از خطوط تولید، با نهادهای اجتماعی همکاری می نماید. مهمترین 
اقدامات صورت گرفته در حوزه مســئولیت های اجتماعی به شــرح زیر اســت:

-بعد قانونی و زیست محیطی 
ســاخت پارک ساحلی شــیرینو، پایش آنالین، ســاخت زمین چمن مصنوعی 
در روســتای كردالن، توســعه فضای سبز داخل شــركت، قرارداد زمین شیمی 
و اثرات زیســت محیطی فلزات ســنگین و هیدرو كربن هــای آروماتیک چند 
حلقه ای در غبار خیابانی شــهر عســلویه، چاپ بروشــور و اطالع رسانی جهت 
حمایت از مرجان های خلیج فارس، برگزاری كارگاه آموزشــی محیط زیست و 
خانواده برای خانواده های كاركنان، پروژه تحقیقاتی كشــند قرمز خلیج فارس.

- بعد اخالقی، اجتماعی و انسان دوستانه
- بعد اقتصادی

تمركز بر استفاده از منابع داخلی كشور و سطح منطقه، ارز آوری، عقد قرارداد با 
شركت های دانش بنیان.

HSE اقدامات انجام شده امور -
- ایمنی و آتش نشانی

- محیط زیست
- بهداشت

- استانداردها
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افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
 مصوب مجمع گرفت

ش
خو

سر
قه 

دی
ص

دكتر حامد اصل روســتا ، مدیررزومه دار صنعت كشــورمان دربخشی از گزارش جامع  خود 
با تصریح این نکته كه منابع  شــركت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان در طی سنوات 
اخیر صرف مشاركت در افزایش سرمایه شركت های سرمایه پذیر، تحصیل سرمایه گذاری ها 
و بازپرداخت بدهی ها شده است تصریح كرد: صنعت سیمان یکی از صنایعی است كه بازدهی 
های خوبی در دو ســال اخیر برای ســهامداران خود رقم زده است و یکی از شركت های پر 
پتانسیل در این حوزه شركت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان بوده و این امر می طلبید 
كه با تدوین و اجرای رویکردهای دقیق جهت ســرمایه گذاری مناسب و افزایش سرمایه های 
متناسب در جهت استمرار این روند رو به رشد اقدامات اساسی به عمل آوریم كه این افزایش 
سرمایه نیز در همین مقوله قابل بررسی می باشد . به گفته این مدیر محقق ، شركت های زیر 
مجموعه سیدكو از ساحل دریای خزر تا كرانه های خلیج همیشه فارس گسترده شده اند و با 
به كارگیری استراتژی های  متنوع، مدیریت می گردند وبحمداهلل  شاهد آن هستیم كه این 
مجموعه جزو چابک ترین هلدینگ های سیمانی كشور بوده كه حاشیه سود عملیاتی در هر 
تن محصول آن از همه هلدینگ های سیمانی كشور بیشتر است . دكتر روستا همچنین در 
گزارش خود تاكید داشت كه با این افزایش سرمایه از محل سود انباشته به دنبال جبران مخارج 
ســرمایه ای انجام شده بابت مشاركت در افزایش سرمایه شركت های سرمایه پذیر و سرمایه 
گذاری های صورت گرفته هستیم و معتقدیم این افزایش سرمایه در رسیدن به اجرائی شدن 
برنامه های ما نقشی بی بدیل خواهد داشت. شایان ذكر است با این افزایش سرمایه 25 درصدی، 
ســرمایه شركت از مبلغ 4800 میلیارد ریال به 7000 میلیارد ریال افزایش پیدا خواهد كرد.
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شركت سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان )سهامی 
عام( مورخ 1399/10/10 در محل خیابان ولیعصر ، بلوار ناهید غربي، پالک 20 تشکیل گردید.
در ایــن مجمع كه با حضور 88/63 درصد از ســهامداران حقیقــی و حقوقی، اعضای هیات 
مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست 
مجمع برعهده آقای بهمن یاغشني بود كه جنابان یاور میر عباسي و  فرزاد طالبي كوهستاني 
درمقــام نظــار اول و دوم و آقای حامد اصل روســتا 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 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.
بنا به گزارش دكترحامد اصل روســتا كــه از برنامه محورترین و با دســیپلین مدیران بازار 
ســرمایه میباشد یکی از استراتژی های اصلی ســیدكو در زیر مجموعه های خود ، مدیریت 
بهینه مصرف انرژی افزایش بهره وری تولید و توجه به كیفیت اســت یعنی  به نحوی برنامه 
ریزی ها عملیاتی شــده كه در فصولی كه مصرف انرژی باالســت میزان تولید را كاهش و در 
فصول كم مصرف میزان تولید را افزایش می دهیم تا هزینه های انرژی و ســوخت ما كاهش 
داشــته باشــد كه این امر موجب تضمین ارتقای ســودآوری و ارزش آفرینی مســمتر برای 
سهمداران و ذینفعان در یک مدار صعودی خواهد بود. به گفته این مدیر بازارشناس ،در بخش 
بازار ســرمایه نیز معتقدیم باید از سهام زیر مجموعه ها به نحوی كه سهم در مسیر منطقی 
و درســت خود در حركت باشــد و نقدشوندگی سهم حفظ شود حمایت كنیم و این افزایش 
سرمایه كنونی در جهت پیشبرد مسیررو  به پیشرفت اجرائی گشته و بسیار موثر خواهد بود.

شــایان ذكر است پیشــتر مدیرعامل توانمند و معمار مالیه پاكدست وی در ))سیدكو(( طی 
مصاحبه های مجزا به درســتی متذكر شــده بودند كه در حال حاضر صنعت سیمان با تمام 
ظرفیــت خود تولید نمی كند و در صورت رونق صادرات ، پتانســیل افزایش حجم تولید در 
این صنعت وجود دارد . به گفته نامبردگان البته  باید در نظر داشت كه هزینه های تولید رشد 
زیادی داشته و افزایش قیمت های قطره چکانی جوابگوی هزینه های تولید این صنعت نیست و 
می بایست قیمت این ارزانترین محصول فرآوری كشور یک افزایش قیمت منطقی داشته باشد 
كه این خواسته بر حق و صحیح تمامی دلسوزان صنعت سیمان و كشور عزیزمان می باشد .
مانیــز امیدواریم با درایت دولتمردان و متولیان این صنعت این افزایش قیمت منطقی هرچه 

سریعتر كلید بخورد
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان 
)سهامي عام( در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347

1- گزارش توجیهی مورخ 1399/5/28 هیات مدیره شــركت سرمایه گذاري و توسعه صنایع 

ســیمان )سهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه آن شــركت از مبلغ 4/800 میلیارد  ریال 
به مبلغ 7/000 میلیارد ریال، مشــتمل بر صورت ســود و زیان فرضی، وضعیت مالی فرضی، 
صورت جریان نقدی فرضی و یادداشت های همراه كه پیوست می باشد، طبق استانداردهای 
حسابرسی »رســیدگی  به اطالعات مالی آتی« مورد رسیدگی این سازمان قرار گرفته است. 
مســئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شركت است.
2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش 
سرمایه شركت از محل سود انباشته به منظور جبران مخارج انجام شده بابت مشاركت در افزایش 
سرمایه شركتهای سرمایه پذیر و سرمایه گذاری ها در شركت صورت گرفته و با برآورد دوره 
بازگشت سرمایه 3 سال و 5 ماه با نرخ تنزیل 18 درصد تهیه گردیده است. این گزارش توجیهی بر 
اساس مفروضات 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 رسیدگي به شــواهد پشــتوانه مفروضات و با فرض تحقق افزایش سود سهام 
حاصل از ســرمایه گذاری ها در شركت های سرمایه پذیر، این ســازمان به مواردی برخورد 
نکرده اســت كه متقاعد شــود مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي تهیه گزارش توجیهي 
فراهــم نمي كنــد. به عــالوه، به نظر این ســازمان، گزارش توجیهی یاد شــده براســاس 
مفروضات به گونه ای مناســب تهیه و طبق اســتانداردهای حســابداری ارائه شــده است.
4- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده طبق مفروضات ذهني توصیف شده در باال رخ دهد، 
نتایــج واقعي احتماال متفاوت از پیش بیني ها خواهد بود. زیرا رویدادهاي پیش بیني شــده 
اغلب بــه گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوت هاي حاصل مي تواند با اهمیت باشــد.
5- براســاس مفاده ماده 12 اساســنامه شــركت، دعوت از مجمع عمومی فوق العاده برای 
بررســی موضوع تغییر سرمایه، موكول به اعالم تایید سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 
افزایش سرمایه قبلی شركت از مبلغ 4/000/000 میلیون ریال به مبلغ 4/800/000 میلیون ریال 
و از محل مطالبات و آورده نقدی بوده كه به منظور اصالح ساختار مالی صورت گرفته است. نتایج 
حاصل از افزایش سرمایه مزبور كه طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/05/16 
تصویب شــده و در تاریخ 1397/03/08 نزد مرجع ثبت شــركت ها به ثبت رســیده است.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شركت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ) سهامی عام( از افزایش سرمایه موضوع 

این بیانیه ثبت به شرح زیر می باشد.
- جبران مخارج سرمایه ای انجام شده بابت مشاركت در افزایش سرمایه شركت های سرمایه 

پذیر و سرمایه گذاری های صورت گرفته 
نقش محوری سرمایه در دنیای تجارت امروز بر هیچ كسی پوشیده نیست. یکی از مهمترین 
ملزومات هر فعالیت اقتصادی فراهم كردن منابع مالی مورد نیاز است. قطعاً شناسایی راه های 
مختلف تأمین مالی و بهره گیری از ابزارهای مناسب مالی، مدیریت را در اتخاذ تصمیم صحیح 
و كسب منافع بیشتر یاری خواهد نمود. با عنایت به روند رو به رشد هلدینگ سیدكو و شركت 
های زیر مجموعه طی سالیان گذشته، مانده سود انباشته نشان دهنده عدم تقسیم كل سود 
ســاالنه می باشــد. با نظر اجمالی به ترازنامه و گردش وجوه نقد شركت مشخص است منابع 
موجود كه حاصل عدم توزیع كامل سود به سهامداران شركت می باشد صرف سرمایه گذاری 
در ســبد سهام بورسی و فرابورسی هلدینگ شده است. وجود سود انباشته متورم در ترازنامه 
و احتســاب آن در سود قابل تقسیم در مجامع عادی سالیانه آتی و همچنین احتمال تقسیم 
آن همواره باعث ایجاد ریسک كسری نقدینگی در شركت اصلی خواهد شد. لیکن در صورتی 
كه شــركت نقدینگی خود را صرف پرداخت ســود سهام به سهامداران نمایند رشد و توسعه 
بلندمدت شركت ها دچار تردید می گردد. یکی از راهکارها جهت حفظ توان نقدینگی و تطبیق 
ســرمایه گذاری های انجام شده با سرمایه شــركت انتقال سود انباشته به سرمایه می باشد. 

مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادي و محل تأمین آن 
بــا توجــه بــه برنامۀ ارائه شـــده، شـــركت ســرمایه گذاری و توســعه صنایع ســیمان 
)ســهامی عــام( در نظــر دارد ســـرمایۀ خــود را از مبلــغ4/800/000 میلیــون ریال به 
مبلــغ 7/000/000 میلیــون ریــال، از محل ســود انباشــته به شــرح زیــر افزایش دهد.
- مبلــغ 2/200/000 میلیــون ریــال )معــادل 45/83 درصــد( از محل ســود انباشــته
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رشد فروش برای پنجمین سال متوالی
استمرار روند صعودی »شپارس« با برنامه های دکتر قاسملو

دكتر نیکپوی قاسملو مدیر ارزنده و شایسته شركت با مدیریت مدبرانه خوددر »شپارس« نشان 
داده است كه الگوی كاری و نحوه عملکردش در صنعت شوینده وبازار سرمایه از رویکردهای 
درخشــان و برندهای مدیریت موفق می باشد كه دیگران برای نیل به پیشرفت باید از نحوه 
مدیریتش سرمشق برای حصول پیشرفت بردارند. من باب كارنامه درخشان كاری وی همین 
بس كه در سال مالی مورد گزارش، شركت با كسب حد نصاب فروش 4/965 میلیارد ریالی برای 
پنجمین سال متوالی ، مسیر رشد فروش را با رشد 46 درصدی نسبت به سال مالی قبل خود 
ادامه داده و توانسته است در كنار رشد سود آوری و ارزش آفرینی ، سهم  بیشتری از بازار را به 
خود اختصاص دهد . همچنین در سایه تمهیدات و سیاست گذاری های تدوین و اجرایی شد و با 
توجه به رشد فروش شركت، كاهش درصدی و ریالی هزینه های مالی را شاهد هستیم كه این امر 
هم نشان می دهد كه وصول مطالبات و پرداخت اقساط با نظم بسیار خوبی مدیریت شده است.

مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه صاحبان ســهام شــركت بیــن المللــی محصوالت 
پارس)ســهامی عام( مورخ 1399/10/21 در محل دفتر مركزی شــركت تشــکیل گردید. 
در این مجمع كه با حضور 73/06 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت 
مجمع برعهده آقای نیکپوي قاســملو بود، كه جنابان سیدحســن ناصر و رســتم خسروي 
در مقــام نظــار اول و دوم و آقای حســن بغدادي به عنوان دبیر مجمــع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربــوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی ســال مالی منتهی به 1399/06/31 و پس از اســتماع گزارش حســابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشــمول ماده 129 با تقســیم ســود 580 ریال به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند. 
دكتر نیکپوی قاسملو مدیر شایسته و بازار شناس كشورمان در گزارش مبسوط خود با اعالم 
اینکه شركت در صنعت مواد شوینده فعالیت می كند و جزء هفت شركت برتر تولید كننده 
انواع پودر لباسشویی می باشد افزود: در سال مالی مورد گزارش در بازار داخلی و خارجی رشد 
چشمگیری در فروش و كسب درآمد داشته ایم. این مدیر شناخته شده بازار سرمایه پیرامون 
تکنولوژی پیاده شده در شركت بین المللی محصوالت پارس با تبیین این نکته كه فن آوری 
مورد استفاده در كلیه بخش های كارخانه در مقایسه با رقبای داخلی از دستگاه های مدرن 
تر با صرفه جویی انرژی بیشــتر و اتوماسیون باالتری برخوردار می باشد اضافه كرد در سطح 
جهانی نیز این كارخانه به دلیل استفاده از آخرین تکنولوژی موجود در تولید پودر لباسشویی ، 
سدیم سیلیکات و سولفونیک اسید از وضعیت مطلوب و قابل قبولی برخوردار است و استقبال 
مناسب مشــتریان و مصرف كنندگان از محوالت شركت نشان دهنده آن است كه شركت 
بین المللی محصوالت پارس یک برند خوشــنام و منتخب عموم مردم میباشد كه این مهم 
بواســطه كیفیت چشمگیر ، قیمت مناســب و تبلیغات خوب و موثر و...حاصل شده است .

پیام هیات مدیره
شــركت بین المللی محصوالت پارس با بیش از 58 سال ســابقه و برخورداری از واحدهای 
195/000 تنــی تولید انواع پودرهای لباسشــویی، 71/000 تنی تولید ســدیم ســلیکات 
و 21/000 تنی تولید ســولفونیک اســید یکی از قطب های صنعت شوینده در بازار داخلی 
و صادراتی به شــمار می رود. آمار فروش این شــركت در ســال مالی گذشته نشان دهنده 
رشــد و بالندگی و تحقق اهداف تعیین شده می باشد. با كســب حد نصاب فروش 4/965 
میلیارد ریال، برای پنجمین ســال متوالی مسیر رشــد فروش را با رشد 46 درصدی نسبت 
به ســال مالی قبل ادامه دادیم. الزم اســت یادآوری نماییم كه در طول پنج ســال گذشته 
رشــد خرید مصرف كنندگان در بازار محصوالت شــوینده بسیار محدود بوده و رشد فروش 
شــركت نشان دهنده موفقیت سیاست های فروش، بازاریابی و كسب سهم از رقبا می باشد. 
هزینه مالی در ســال مالی 99-98 نســبت به فــروش 2/8 درصد اســت در حالیکه اگر با 
درصد مشــابه در ســال مالی قبل از آن مقایسه شــود )3/4 درصد( كاهش 0/6 درصدی را 
نشــان می دهد. با توجه به رشد فروش شــركت، كاهش درصدی و ریالی هزینه های مالی 
نشان می دهد كه وصول مطالبات و پرداخت اقساط با نظم بسیار خوبی مدیریت شده است.

درخصوص چشم انداز آتی و چالش های پیشرو باید عنوان نماییم كه وضعیت خاص كشور 
به لحاظ شــدت تحریم های بانکی و حمل و نقل و مشکالت داخلی از قبیل رشد بی سابقه 

قیمت ارز و به تبع آن باال رفتن قیمت تمام شده مواد اولیه داخلی و وارداتی به میزان بیش 
از 2 برابــر ، كاهش فروش اعتباری از طرف تامین كننــدگان اعم از داخلی و خارجی و نیاز 
شــدید به ورود نقدینگی جدید برای تامین ســرمایه در گردش از جمله دغدغه های اصلی 
مدیران شركت می باشــد. در زمینه صادرات با كاهش قابل توجه ارزش پایه صادراتی كه از 
سال مالی گذشته محقق شده امیدواریم بتوانیم به اهداف صادراتی مورد نظر در سال جاری 
دســت یابیم.یکی دیگر از اهداف بلند مدت شــركت راه اندازی خط تولید مایعات شوینده، 
تگزاپــون به عنوان ماده اولیه واســطه ای و تولید پادر به عنوان محصول جدید می باشــد.

ریسك های عمده
- عــدم رشــد كافــی در تــوان خریــد مشــتریان بخصوص در ســطح خرده فروشــی

- در حــوزه صــادرات عــدم تبعیــت نــرخ ارز از اختالف نرخ تــورم داخلی و نــرخ تورم 
كشــورهای مقصد صادرات كه موجب تقویت رقبای خارجی و جذاب تر شــدن قیمت های 
آنهــا می گردد و بعلت شــیوع ویــروس كرونا بعضی اوقــات صادرات ممنــوع می گردد.
- ورود رقبای جدید خارجی و بیشتر شدن فشار عرضه در حالیکه در سمت تقاضا رشد كافی 

اتفاق نیافتد. 
- اعمال محدودیت های ناشی از ویروس كرونا.

گزارش عملکرد اجتماعی شركت
با توجه به استفاده از فن آوری روز دنیا در بخش تولید، در حوزه ی مسئولیت اجتماعی به لحاظ 
صرفه جویی در مصرف انرژی، انطباق واحدهای تولید، فنی و انبار با استانداردهای زیست محیطی، 
استفاده ی مجدد از پساب صنعتی، استفاده همزمان از سیلکون و بگ فیلتر برای جمع آوری گرد 
و غبار و تصفیه هوای خروجی این شركت تالش نموده است به وظایف خود بخوبی عمل نماید.

برنامه های آینده شركت
- تنوع تولیدات به لحاظ نام های تجاري، نوع بســته بندي و كیفیت محصوالت در بازارهاي 

داخلي و صادراتي
- افزایش حجم فروش داخلي و صادرات در مقایسه با سال مالي گذشته

- افزایش فروش در زمینه محصوالت میانی نظیر ســولفونیک اســید و ســدیم سیلیکات.
- راه اندازی خط تولید مایعات شوینده تگزاپون و پادر در آینده.

كلیاتی درباره شركت
شركت در تاریخ31 تیرماه 1342 با نام شركت سهامی پراكتراند گمبل ایران و تحت شماره 
8791 در اداره ثبت شــركتها و مالکیت صنعتی ایران به ثبت رســیده اســت. در تاریخ 25 
اردیبهشــت ماه 1347 نام شــركت به شركت ســهامی بین المللی محصوالت پارس و در 
تاریخ 12 اســفندماه 1351 انواع آن از ســهامی به ســهامی خاص و در تاریخ 4 بهمن ماه 
1355 به ســهامی عام تبدیل و در تاریخ 1370 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شــده 
اســت. به موجب مصوبات مجمع عمومی فــوق العاده مورخ 1390/3/28 صاحبان ســهام 
اساســنامه جدید شركت مشتمل بر 56 ماده و 11 تبصره جایگزین اساسنامه قبلی گردیده 
اســت. فعالیت عمده شركت طبق ماده 2 اساسنامه عبارتســت از تولید و ساخت و خرید و 
فروش اجناس و معامالت مربوط به اجناس مورد اســتفاده شــخصی، خانگی، صنعتی و از 
جمله محصوالت پاک كننده و شستشــودهنده مانند مــواد پاک كننده مصنوعی و صابون 
توالــت و محصوالت بهداشــتی مخصوص توالــت، مواد غذائی و همچنیــن انجام عملیات 
مالی و بازرگانی صنعتی و ســایر عملیاتی كه بطور مســتقیم و یا غیر مســتقیم مربوط به 
موضوعات باال می باشــد. توضیح اینکه فعالیت شركت در سال مالی منتهی به 1397/6/31 
تولید پودر لباسشــوئی )دستی و ماشــینی(، اسید سولفونیک و سدیم سیلیکات بوده است. 

جایگاه شركت در صنعت
شركت در صنعت مواد شوینده فعالیت می كند و جزء هفت شركت برتر تولید كننده انواع پودر 
لباسشویی می باشد. سهم محصوالت این شركت از كل بازار داخلی و صادرات بشرح زیر می باشد.

سال مالی منتهی به 1399/06/31

نوع محصول
 كل بازار
داخلی

تن

 سهم شركت
از بازار داخلی

تن
صادراتدرصد

تن

520/00057/94611/146/684مواد شوینده

سال مالی منتهی به 1398/06/31

نوع محصول
 كل بازار
داخلی

تن

 سهم شركت
از بازار داخلی

تن
صادراتدرصد

تن

520/00047/1689/075/535مواد شوینده
همچنین وضعیت تکنولوژی شركت و مقایسه آن با تکنولوژی موجود در سطح كشور و جهان به 
شرح زیر است. فن آوری مورد استفاده در كلیه بخش های كارخانه در مقایسه با رقبای داخلی 
از دستگاه های مدرن تر با صرفه جویی انرژی بیشتر و اتوماسیون باالتری برخوردار می باشد. 
در سطح جهانی نیز این كارخانه به دلیل استفاده از اخرین تکنولوژی موجود در تولید پودر 
لباسشویی ، سدیم سیلیکات و سولفونیک اسید از وضعیت مطلوب و قابل قبولی برخوردار است.
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در حالی كه چندی قبل خبرگزاری های داخلی خبر از توقف تولید برق در نیروگاه های 
اطراف پایتخت و در پیامدش خاموشی برق مناطق مختلف تهران را مخابره می كنند 
، نیروگاه سیکل تركیبی پاكدشت ))دماوند(( ثابت كرد كه خدمت در روزهای سخت 
را با مدیریت جهادی خود خوب شناخته و برای روشن كردن چراغ صنعت و روشنایی 
خانه ها از پیش تدابیر الزم را منظور نکرده تا با قدرت به ادامه فعالیت خود بپردازد .

 در ســایه رویکردها و تمهیدات اندیشــیده شــده مدیریت ارشــد و سیاستهای 
تدوینــی و عملیاتــی گشــته مدیرعامل و جمله مدیــران خدوم ایــن نیروگاه، 
مجموعه لحظه ای خدمت رســانی را تعطیل نکرده تا مســکن و معبری محروم 
از روشــنایی و خط تولید و میدان كاری شــركتی از اســتمرار فعالیت باز نماند.
 نیروگاه ســیکل تركیبی پاكدشــت ))دماونــد(( از جمله برتریــن و بزرگترین 
تامیــن كننــدگان بــرق پایتخت می باشــد كه در راســتای ایفای مســئولیت 
اجتماعی خود ممتازترین بوده و به واســطه اســتفاده از سوخت گاز و پاک جهت 

تامین بــرق برای محیط زیســت منطقه هیــچ آلودگی 
نداشــته و جزو صنایع ســبز اســتان تهران می باشــد .

 خدا قــوت بر مــردان میانه میــدان كار كه شــبانه روز 
بــرای جهــاد و خدمــت ، ثابــت قــدم و آمــاده انــد .

دكتر محمد كبیری كه از مدیران شریف و پاكدست صنعت 
و بازار سرمایه بوده و سابقه درخشانی در صنعت برق داشته 
و پیش از این چه در ایران ترانسفو و شركت های دیگر و چه 
در پژوهشگاه نیرو منشاء خدمات گسترده بوده است از زمان 
قبول مدیریت در نیروگاه سیکل تركیبی پاكدشت توانسته 
با تدوین برنامه های كوتاه مدت - میان مدت و بلند مدت 
و البته عملیاتی نمودن آنها ضمن شکســتن ركورد تولید 
روزانه و ماهانه آن هم در تابســتان داغ و كرونایی پایتخت 
با جمله تمهیدات و سیاستهای خود در ارتقای بهره وری و 
بهینه سازی امور نقشی اثر گذار و شایان را به شایستگی و 

بایستگی ایفا نماید . رویکرد این مدیر توانمند در صیانت از محیط زیست و حفاظت 
از صنعت ســبز نقش خوش یک مدیر كاركشــته كه بخوبــی نقاط ضعف و قوت 
نیروگاه ها و فراز و فرودهای بازار سرمایه و صنعت را شناخته و برای آن تدبیر دارد 
را برای مجموعه حاصل كرده است بطوری كه حتی در روزهایی كه بخاطر آلودگی 
هوا، تنفس شــهروندان به مخاطره افتاده و هوای نفس كشیدن مان نیست و اندک 
مدیران غیر پاسخگو ومسئول كه برای فرار از جواب راست و آدرس صحیح دادن به 
مردم كه سوخت آالینده توزیعی در پمپ بنزین ها، عدم نصب فیلتر یا خارج كردن 
فیلترهای مانع آلودگی از مدار در كارخانه های اطراف تهران، ســاخت بی ضابطه 
برج های مسکونی در شرق شهر، فرســوده بودن و دودزایی دستگاهای خودروی 
حمل و نقل شهری و... انگشت اتهام را فقط به سوی نیروگاه های اطراف پایتخت 
منجمله نیروگاه های ري-  بعثت - نیروگاه رود شور- نیروگاه پرند - نیروگاه هاي 
بخاري و ســیکل تركیبي منتظر قائم  اشــارت می برند و آنها را به مازوت سوزی 
متهم می ســازند و حتی بر نیروگاه سیکل تركیبی پاكدشت))دماوند(( كه طوری 
از اول طراحی و پیاده ســازی شده كه امکان سوزاندن مازوت را ندارد اشارت می 
كنند كه این نیروگاه هم مازوت می ســوزاند ، دیگر كمتر كســی این اتهام های 
بی اســاس را در مورد بزرگترین نیروگاه تولید برق بــرای پایتخت باور می دارد .

دكتر محمد كبیری اصفهانی این مدیر خوشــنام و با سابقه صنعت برق و محقق 
در گزارشی پیشــتر با اعالم اینکه  منبع اصلی واحد های نیروگاه سیکل تركیبی 
شــهدای پاكدشت گاز طبیعی اســت و سوخت پشــتیبان آن گازوئیل بوده كه 
گازوئیل را در 9 مخزن به ظرفیت 240 میلیون لیتر ذخیره سازی می كند تصریح 

داشــته بود كه هزینه ساخت نیروگاه در زمان تاسیس یعنی دهه هشتاد شمسی 
معادل دو میلیارد یورو بوده و از همان زمان منطبق بر اســتانداردهای روز جهانی 
برای ســوخت و چرخش توربین ها، راهکارهای پاک اندیشیده و پیاده سازی شده 
اســت . در واقع سوخت مورد نیاز این نیروگاه گاز و گازوئیل بوده كه گاز به عنوان 
ســوخت اصلی و گازوئیل نقش جایگزین را دارد. شــایان ذكر اســت كه نیروگاه 
سیکل تركیبی پاكدشــت )) دماوند(( به عنوان بزرگترین نیروگاه برق تولید برق 
در خاورمیانــه و تامین كننده بیش از 40 درصد برق اســتان تهران و 70 درصد 
برق شــهر تهران پیرامون صحت و سقم این مطالب ســخیف و ادعاهای واهی با 
صدور اطالعیه رسمی ضمن تکذیب خبرهای فوق مبنی بر مازوت سوزی و آلوده 
كردن هوای تهران توسط این نیروگاه تصریح كرده بود كه با توجه به استانداردها 
و تکنولوژی كه براساس آن این نیروگاه ساخته شده و به بهره برداری رسیده است 
و البته سیاست ها و رویکرد صحیح مدیران ارشد نیروگاه سیکل تركیبی شهدای 
پاكدشــت)دماوند( بعنوان بزرگترین نیروگاه برق كشور و 
اصلی ترین تامین كننده برق اســتان تهران در طول مدت 
فعالیت خود از ابتدا تاكنون به هیچ وجه از سوخت مازوت 
جهت تولید برق استفاده ننموده است و اساسا سوخت پایه 
مصرفی این نیروگاه از نوع سوخت گاز طبیعی می باشد و 
در صورت تکرار چنین ادعاهای فاقد مســتندات و وجاهت 
قانونی حق خود می داند از مبادی قانوی نســبت به اعاده 
حیثیت از مجموعه و شکایت از اتهام زنندگان اقدام نماید .

نیروگاه سیکل تركیبی شهدای پاكدشت
نیروگاه ســیکل تركیبــی دماوند كه به نیروگاه شــهدای 
پاكدشــت شــناخته می شــود در جنوب شــرقی استان 
تهــران  و در كیلومتر 45 جاده خاوران و در 35 كیلومتری 
جاده تهران- مشــهد ) گرمســار( میان بخــش مركزی 
پاكدشــت ) شــریف آباد ( و ایوانکی واقع شــده اســت . 
نیروگاه ســیکل تركیبی شهدای پاكدشت در ســال 1385 تاسیس شده است و 
یکی از نیروگاه های ایران از نوع ســیکل تركیبی با ظرفیت تولید 2868 مگاوات 
اســت . این نیروگاه در زمان ســاخت به عنوان بزرگترین نیروگاه سیکل تركیبی 
خاورمیانــه بوده اســت . در این نیروگاه 12 واحد گاز بــا ظرفیت 1908 مگاوات 
و شــش واحد بخار با ظرفیت 960 مگابایت تشکیل شــده است كه هر دو واحد 
یک بلوک نیروگاهی را تشــکیل می دهد كه مساحت آن 194 هکتار می باشد .

تأسیس نیروگاه سیکل تركیبی شهدای پاكدشت
عملیات اجرایی ســاخت نیروگاه سیکل تركیبی شهدای پاكدشت از 17 مهر ماه 
1380 شروع و كلیه واحد های گازی نیروگاه تا سال 1385 تحویل موقت و تا سال 
1386 به كارفرما تحویل دائم گردید . عملیات اجرای ساخت واحدهای بخار نیز از 
ابتدای تیرماه سال 1385 شروع شد و اولین واحد بخار نیروگاه در سال 88 وارد مدار 
گردید و بعد از آن تا نیمه سال 91 مابقی واحدهای گازی این نیروگاه وارد مدار شد 
. سازنده این نیروگاه شركت گروه مپنا می باشد كه به عنوان یک شركت تولیدی 
صنعتی و بازرگانی بین المللی دارای 41 شركت زیر مجموعه می باشد و فعالیت آن 
در زمینه طراحی و احداث نیروگاه های حرارتی نظیر بخار گازی و سیکل تركیبی 
و همچنین اجــرای پروژه های نفت و گاز و حمل و نقل ریلی فعالیت می نماید .
نیــروگاه دماونــد در خرداد ســال 1391 بابت بدهــی دولــت از وزارت نیرو به 
بنیــاد شــهید و امــور ایثارگران واگذار شــد كــه در مرحلــه اول 45 درصد و 
در مرحلــه بعــدی 55 درصد نیــروگاه قیمت گــذاری و به طور كلــی به بنیاد 
شــهید انتقــال یافــت و امروزه به عنــوان مالک نیروگاه شــناخته می شــود .
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همه روشنایی از توست
نیروگاه سیکل ترکیبی پاکدشت ))دماوند((

با قدرت به کار خود ادامه می دهد
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تامین نیاز داخلی و اهتمام به صادرات
مهندس دلجوان : پروژه سولفات پتاسیم ارومیه با توان متخصصان داخلی 

به ظرفیت 90 هزار تنی به بهره برداری رسید

پتروشیمی ارومیه در سال 1370 جهت تولید 4 هزار 
تن كریستال مالمین و 40 هزار تن سولفات آمونیوم 
آغاز و در سال 1374 به بهره برداری رسید. با توجه 
به قابلیت و پتانسیل های موجود این شركت در چند 
مرحله توانست با افزایش ظرفیت و اجرای طرح های 
توســعه ای ، تولید خود را به 184 هزار تن برساند.

مانندكریســتال  متعددی  این شــركت محصوالت 
مالمین، اسید سولفوریک و سولفات آمونیوم تولید می 
كند و این محصوالت قابلیت توسعه به صنایع پایین 
دســتی را دارد. بدین ترتیب با وجود خوراک اسید 
سولفوریک واحدی در این مجموعه پتروشیمی به نام 
سولفات پتاسیم راه اندازی شده است كه این طرح دی 
ماه 99 توســط رئیس جمهور به بهره برداری رسید.

این طرح با وجود تحریم های ظالمانه علیه كشورمان 
در كمتــر از 24 ماه اجرا و بــا هدف تکمیل زنجیره 
ارزش و توسعه صنایع پایین دستی توسط متخصصان 
ایرانــی اجــرا و آمــاده بهره برداری شــده اســت.

طرح سولفات پتاسیم محصول ارزشمندی است كه 
جهت جلوگیری از خام فروشــی و توسعه محصوالت 
متنوع و راهبردی به بهره برداری رسید و  از مزایای 
این اســت كه بدون حضور كارشناســان خارجی و 
بــا موفقیت عملیاتی شــده و در حال حاضر نیز 95 
درصد از نیروی های شــاغل در آن بومی هســتند.

بدین ترتیب خط تولید ســولفات پتاسیم با ظرفیت 
ســاالنه 40 هزار تن با موفقیت راه اندازی شــد و با 
توجه به راه اندازی این خط تولید، ســبد محصوالت 
شــركت تکمیل تر شــده اســت.به گفته مهندس 
جعفر ربیعی در مراســم راه انــدازی این طرح كه با 
دستوری رئیس جمهور افتتاح گردید ، ما در صنعت 
پتروشیمی و صنایع پایین دستی آن به دنبال تکمیل 
زنجیره ارزشــی بوده و هســتیم واین خط مشی را 
به طور كامل در پتروشــیمی ارومیه پیاده ســازی 
گردیــد و این نشــان از توان متخصصــان داخلی و 
صرف فعل خواستن در سال جهش تولید می باشد.

كریم دل جــوان مدیرعامل خوش فکــر و توانمند 
صنعت پتروشیمی كشور، در خصوص جزییات طرح 
سولفات پتاســیم پتروشــیمی ارومیه با بیان اینکه 
امسال در ســال جهش تولید و در راستای تاكیدات 
مقام معظم رهبری با تکیه بر توان بومی طرح سولفات 
ســدیم در این واحد تکمیل، اجرا و وارد فاز اجرایی 

شده است افزود: این طرح در مدت كمتر از دو سال 
توسط متخصصان ایرانی با هدف مقابله با تحریم ها 
و نیز جلوگیری از خام فروشــی و توسعه محصوالت 
متنــوع و راهبردی به همراه تکمیل زنجیره ارزش و 
توسعه صنایع پایین دستی اجرا شده است، این مدیر 
موفــق همچنین ادامــه داد: در این طرح 95 درصد 
از شاغالن بومی هســتند و در كنار یک اشتغالزایی 
مناســب برای منطقه باعث رشــد و شــکوفایی در 
وضعیت اقتصادی اســتان خواهــد گردید. به گفته 
وی این طرح می تواند 50 نفر را بصورت مســتقیم 
و 190 نفر را بطور غیرمســتقیم مشغول به كار كند.

مدیرعامــل مدبر پتروشــیمی ارومیه با اشــاره به 
اینکــه خط تولید ســولفات پتاســیم پتروشــیمی 
ارومیه ظرفیت ســاالنه 40 هزار تــن را دارد، عنوان 
كــرد : واحد تولید پتاســیم این شــركت با هدف 
تولیــد محصول جانبی اســید كلریدریک با ظرفیت 
50 هزار تن در ســال به ســبد محصوالت شركت 
اضافه شــد كه یکی از مواد اولیه مورد اســتفاده در 
پــروژه جدیــد پلی آلومینیوم كلراید pac  اســت.

مهنــدس دل جــوان همچنین در بخــش دیگری 
از اظهــارات خود خاطرنشــان كرد: بــا راه اندازی 
واحدهــای تولیدی در شــرایطی كه كشــور عالوه 
برفشــارتحریم های یک جانبه آمریکا و متحدانش با 
بحران كرونا نیز دســت و پنجه نرم می كند می تواند 
تنها راه برون رفت از فشارهای مبتالبه اقتصادی باشد.

وی با بیــان اینکه بخــش عمــده ای از تجهیزات 
و قطعات واحد تولیدی ســولفات پتاســیم توســط 
سازندگان داخلی ساخته شــده است تصریح نمود: 
تاكنون بخشــی از نیاز كشــور به  ایــن محصول از 
خارج وارد می شده اســت و از زمانی كه تولید این 
محصول در پتروشیمی ارومیه آغاز شده است ضمن 
تامیــن نیاز كامل كشــور می تــوان در آینده مازاد 
تولید این محصول را نیز صادر كنیم و برای كشــور 
ارزآوری داشــته باشیم. به گفته این مدیر جهادی و 
موفق با توجه به محصوالت جانبی در پتروشــیمی 
ارومیه یعنی اســید كلریدریک، بــرای این محصول 
نیز طرحی به نام پلی آمونیوم كلراید به عنوان طرح 
توسعه در پتروشــیمی ارومیه تعریف شده است كه 
عملیات اجرایــی آن از دهه مباركــه فجر آغاز می 
شــود. به عبارتی با این طرح توسعه، زنجیره ارزش 

در پتروشــیمی ارومیه تکمیل می شود بطوری كه 
با برنامه ریزی توسعه ای و نوع فعالیت وسودهی كه 
در پتروشــیمی ارومیه شده است اعالم می كنیم كه 
سهم پتروشیمی ارومیه از سهام های خوب بازار بوده 
و با افتتاح سولفات پتاسیم و طرح واحد پلی آمونیوم 
كلراید كه واحد توسعه ای است قطعا در ارزشمندی 
سهام پتروشیمی ارومیه بسیار تاثیرگذارتر خواهد بود. 
شــایان ذكر است شــركت پتروشــیمی ارومیه در 
9 ماهــه منتهی بــه آذر 99 برای هر ســهم 456 
ریــال ســود محقق كرد كــه به نســبت دوره قبل 
رشــد 83 درصدی داشــته اســت. ســود ناخالص 
در ایــن دوره بــا 80 درصد رشــد بــه 34 میلیارد 
تومان و ســود خالص به 32 میلیارد تومان رســید.

بیانیه ماموریت شركت پتروشیمی ارومیه
1- تعالی عملیاتی و تولیدی از طریق دســتیابی به 

استانداردهای جهانی
2- به بلوغ و تکامل رســاندن ســرمایه های انسانی 
از طریق تمركــز بر یادگیری، خالقیــت، نوآوری و 

همسویی
3- دستیابی به بازارهای هدف جدید)بازار متمایز( و 
افزایش سهم محصوالت شركت در بازارهای عمومی

4- دستیابی به نتایج مطلوب مالی
چشم انداز شركت پتروشیمی ارومیه

ما مــی خواهیم با انتخاب مشــتریان و گســترش 
مرحله ای حیطــه جغرافیایــی فعالیت خود ضمن 
در نظــر گرفتــن تغییرات به عنــوان یک فرصت و 
همســویی و مشــاركت كاركنان یکی از سه شركت 
برتــر دانایی محــور منطقه با تکیه بــر ارزش های 
مشــترک ))توسعه مســتمر، ارتقای نظام سازمانی، 
مشــتری مداری و مســئولیت اجتماعی(( باشــیم.

جعفــر  ربیعــی، مدیر عامــل صنایع پتروشــیمی 
خلیــج فــارس گفت: در آســتانه هشــتم دی، روز 
بزرگداشــت صنعت پتروشیمی شــاهد بهره برداری 
از دو طــرح دیگــر از مجموعــه طرح هــای گروه 
هســتیم. خلیج فــارس  پتروشــیمی  صنایــع 
 طرح ســولفات پتاسیم شــركت پتروشیمی ارومیه 
در راســتای سیاســت های هلدینگ خلیج فارس و 
پترول مبنــی بر تکمیل زنجیــره ارزش در صنعت 
پتروشــیمی، رونق تولید و شکوفایی اقتصاد در سال 
مزین به جهش تولید تکمیل و به بهره برداری رسید.
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اخبار بانک و بیمه

انتصاب مدیر جدید روابط عمومی و تبلیغات بانك 
گردشگری

با صدور حکمی از ســوی مرتضی خامی مدیرعامل بانک 
گردشــگری، » رضــا لیاقــت ورز« به ســمت مدیر امور 
روابط عمومی و تبلیغات بانک گردشــگری منصوب شد.

لیاقــت ورز دانــش آموختــه رشــته علــوم ارتباطات و 
تحصیــالت خود را تا مقطــع دكتری ادامه داده اســت. 
وی ســابقه حدود 17 ســال فعالیت در حوزه های روابط 
 عمومی، رسانه ای و فرهنگی دارد كه از جمله آن می توان 
به همکاری، مشاوره و مجری طرح با مجموعه هایی نظیر 
شــركت ملی نفت ایران، ســازمان صدا و سیما، سازمان 
گسترش و نوســازی صنایع ایران، شهرداری تهران، گروه 
خودروسازی ســایپا، روزنامه همشــهری و ... اشاره كرد. 
لیاقــت ورز ســوابق مدیركلــی روابــط عمومــی بانک 
كشــاورزی و همچنین مدیركل حوزه ریاســت و روابط 
عمومــی صنــدوق توســعه ملــی را در كارنامــه دارد.
بانك آینده برای هفتمین بار در سطح بین المللی و 
 ،)Banker(چهارمین بار پیاپی، از سوی موسسه بنکر
 Bank of( »موفق به كسب عنوان »بانك سال ایران
The Year In Iran( در ســال 2020 میالدی شد

تندیــس و لوح تقدیر این موفقیت، در مراســمی ویژه در 
شــهر لندن كه روز چهارشــنبه 12 آذر ســال 1399 به 
صورت برخــط )online( و با حضور نمایندگان بانک ها 
از سراســر جهان، برگزار شد، به بانک آینده، اعطا گردید.

بانــک آینــده در شــرایط خــاص اقتصــادی و همــه 
گیــری بیمــاری كرونا، بــا تکیه بــر دانــش، تجربه و 
اســتعداد ســازمانی، موفق به كســب این عنوان شــد.
موسسه بنکر در بخشــی از بیانیه اهدای تندیس به بانک 
آینــده اعالم كــرده؛ عالوه بر معیارهــای عملکرد خوب، 
واكنش ســریع و ابتکاری بانک آینده در برابر همه گیری 
Covid-19 ، توجــه داوران را به خــود جلب كرد؛ این 
شــركت، بزرگترین دارایی خود، یعنی مركز نمایشگاهی 
ایــران مــال را در طول یــک هفته به یک بیمارســتان 
3000 تختخوابــی برای مبتالیان به كرونــا تبدیل كرد.

از ســوی دیگر، بانک آینده اولین بار در ایران اســت كه 
 )eKYC( یک ســامانه الکترونیکی شــناخت مشــتری
یا همــان احراز هویــت الکترونیکی مشــتریان از طریق 
اپلیکیشــن متمایــز كیلیــد را معرفــی كــرده اســت.
تالش بیمه البرز برای افزایش ســهم بیمه های عمر

انتظار اســت با برنامه ریزی صحیح،  توسعه شبکه فروش و 
طراحی و ارائه محصوالت جدید بیمه عمر  متناسب با نیاز 
بیمه گذاران بتوانیم شــاهد رشد و نفوذ این رشته بیمه ای 
در دو اســتان گیالن و مازندران باشیم. محسن پوركیانی 
مدیرعامل بیمه البرز با بیان این مطلب در بازدید از شعب 
تنکابن، رشــت، بندرانزلی و نوشهر، اظهار كرد: با توجه به 
پتانسیل بسیار مطلوب اســتان های شمالی در حوزه های 
مختلفی چون صنعتــی و وجود بندر انزلی و منطقه ویژه 
آزاد ارس انتظار می رود كه حركت رو به جلوی بیمه البرز 

در این دو اســتان ادامه یابد و ســهم بیمه در سبد خانوار 
و صنایع اســتان های شــمالی افزایش یابد. وی همچنین 
بــر لزوم گســترش بیمه هــای عمر تاكید كــرد و گفت: 
انتظار اســت با برنامه ریزی صحیح،  توسعه شبکه فروش 
و طراحی و ارائه محصوالت جدید بیمه عمر  متناســب با 
نیاز بیمه گذاران و هموطنان بتوانیم شــاهد رشــد و نفوذ 
این رشــته بیمه ای در دو استان گیالن و مازندران باشیم.
ملی  جشــنواره  پانزدهمین  برنــده  دی  بیمــه 
انتشــارات روابــط عمومی هــای برتــر شــد

روابــط عمومــی شــركت بیمــه دی بــا نظــر داوران، 
ملــی  جشــنواره  پانزدهمیــن  برتــر  رتبــه  حائــز 
شــد. كشــور  هــای  عمومــی  روابــط  انتشــارات 
داوران ایــن جشــنواره با ارزیابــی آثار تولید شــده در 
یک ســال گذشــته، بیمه دی را حائز شــرایط دریافت 
عنــوان برتــر دانســتند و بر همین اســاس بــا اهدای 
لــوح و تندیــس جشــنواره از فرید میرموســوی مدیر 
روابــط عمومــی شــركت بیمــه دی تقدیــر كردنــد.
كســب تندیس طالیی رضایت مشــتری توســط بیمه 
دی در همایــش سراســری رضایت منــدی مشــتری
دهمین همایش سراســری رضایت مندی مشــتری، روز 
چهارشــنبه 26 آذرمــاه در مركز بین المللــی رایزن و با 
حضور مهمترین و معتبرترین برندهای ایرانی برگزار شد.
برگزاركنندگان این همایش، بیمه دی را به سبب برداشتن 
گام هــای موثر در جلب رضایت مشــتریان، شایســته ی 
دریافــت تندیس طالیی كه عالی ترین ســطح می باشــد 
دانســته و به همین مناســبت، لوح تقدیر همایش را به 
محمدرضا كشــاورز مدیرعامل بیمه دی اهــداء نمودند.

مدیرعامــل بیمــه دی در ایــن همایــش ضمــن ابراز 
خشــنودی از كســب چنیــن موفقیتــی، آن را حاصل 
عملکرد ســالمت و حرفــه ای گری بیمه دی دانســته و 
انسجام سازمانی، مســئولیت پذیری همه اركان سازمان 
را، در راه دســت یابی به این توفیق حائز اهمیت دانســت.
رییس هیئت مدیره بانك دی خبر داد: تأسیس مركز 
نوآوری ویژه نخبگان خانواده های شهدا و ایثارگران

دكتر غالمرضا خلیل ارجمندی، رییس هیئت مدیره بانک 
دی و مشــاور عالی رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
از تأســیس و راه انــدازی مركــز نوآوری ویــژه نخبگان 
خانواده های شهدا و ایثارگران در آینده نزدیک خبر داد و 
گفت: با حمایت و همراهی مجموعه اقتصادی بنیاد شهید 
و بانک دی، تالش می كنیم در دهه فجر این مركز نوآوری 
افتتاح شود و برای سال اول، عملیاتی شدن فعالیت حدود 
30 اســتارت آپ در این مركز در نظر گرفته شــده است.
دكتر خلیل ارجمندی با اشاره به حضور بیش از هفت هزار 
نخبه در خانواده های معزز شهدا و ایثارگران، افزود: در سال 
جاری چند نفــر از رتبه های تک رقمی كنکور، از خانواده 
ایثارگــران بودند كه از ســهمیه هم اســتفاده نکرده اند.

انتخاب بانك ملت به عنوان مشــاور پروژه سامانه 
هوشمند وزارت اقتصاد

جلســه هم اندیشــی مســووالن مدیریت امور بازرســی 
و نظــارت بــا مدیــركل دفتــر بازرســی وزارت امــور 
اقتصــادی و دارایــی در زمینــه ســامانه هــای نظارتی 
بانــک ملــت در قالــب صبحانــه كاری برگــزار شــد.

دكتر عبدالهی مدیركل دفتر بازرسی وزارت امور اقتصادی 
و دارایی در این جلســه با تسلیت ایام فاطمیه و نخستین 
سالگرد شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس، به 
پیاده سازی سامانه هوشــمند در وزارت اقتصاد و 18 زیر 
مجموعه آن اشــاره كرد و با قدردانــی از مدیرعامل بانک 
ملــت، این بانک را به عنوان مشــاور پــروژه معرفی كرد.
وی افزود: با توجه به توانایی ها و پیشــرفت های مدیریت 
امور بازرســی و نظارت  بانک ملت در استفاده از فناوری 
و تکنولوژی های نوین برای پیاده ســازی ســامانه های 
نظارتی، این بانک به عنوان مشاور پروژه سامانه هوشمند 
وزارت امــور اقتصــادی و دارایی انتخاب شــده اســت .
دكتــر عبدالهی با اشــاره بــه بحث نظام كنتــرل های 
داخلی دســتگاه ها تاكید كرد: در ســال 2018 در كشور 
انگلســتان و 125 كشور دنیا، اصلی ترین موضوع نداشتن   
یــا ضعف  سیســتم كنترل هــای داخلی بوده اســت .
مدیرعامل بانك ســینا در دیدار با كاركنان شعب 

الیگودرز و خمین تاكید كرد:
استفاده از تمامی ظرفیت ها برای حمایت از كسب 

و كارهای تولیدی

دكتــر ایمانی با بیان آنکه بانک ســینا در ماه های اخیر و 
با شــیوع كرونا، نهایت ســعی خود را در راستای حمایت 
از بنگاه ها و مشــاغل آســیب دیده به كار گمارده است، 
خاطرنشــان كرد: در شرایط فعلی كه شاهد خسارت های 
متعدد بنگاه های تولیدی به ویژه كسب و كارهای كوچک از 
ویروس كرونا هستیم ضروری است به صورت جدی تر برای 
حمایت از این مشاغل و جبران خسارت آنها تالش كنیم.

وی افزود: بانک سینا تاكنون اقدامات متعددی را در قالب 
طرح های احســان، ایثار، كریمانه، مواســات و مهرآفرین 
در راســتای كمــک به رونــق بنگاه های آســیب دیده از 
طریق اعطای وام قرض الحســنه به اجرا رســانده است و 
این روند تداوم خواهد داشــت. مدیرعامل بانک ســینا در 
ادامه با اشــاره به ضرورت تجهیز منابع شعب برای اجرای 
طرح های حمایتی اظهار داشــت: قطعاً برای تداوم نقش 
آفرینی در اقتصاد كشــور و كمک بــه رونق تولید، تامین 
و تجهیــز منابع با رویکرد منابع ارزان قیمت، یک ضرورت 
اســت و این امر با توجه به قرار داشتن در ماه های پایانی 
ســال، مســتلزم تالش مضاعف همکاران با اتکا به تفکر 
جمعی و مشــاركت گروهی در استفاده از تمامی ظرفیت 
ها و خدمات رســانی مطلوب به هموطنان گرامی اســت.

امضای تفاهم نامه بین بانك پارسیان، كمیه امداد امام 
خمینی)ره( و صندوق قرض الحسنه بانك پارسیان
كمیتــه  مددجویــان  بــه  تســهیالت  فقــره   30000
امــداد امــام خمینــی )ره( پرداخــت خواهــد شــد
تفاهم نامه سه جانبه بین بانک پارسیان، كمیه امداد امام 
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اخبار بانک و بیمه

خمینی)ره( و صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان امضا شد.
هــدف اصلی امضای این تفاهم نامه كه ســه شــنبه 23 
دی مــاه بــه امضای كــورش پرویزیان و ســید مرتضی 
بختیــاری رســید، تامیــن هزینه یــک هــزار میلیارد 
ریالــی تکمیل لولــه كشــی گاز مناطق مســکونی30 
هزارمددجوی كمیته امداد امام خمینی )ره( بوده اســت .
مدیرعامل بانک پارسیان در مراسم امضای این تفاهم نامه، 
اجرای مسئولیت های اجتماعی را یکی از اولویت های مهم 
بانک پارسیان دانست و تصریح كرد: حمایت از سازمان های 
مردم نهاد مانند كمیته امداد، ســازمان بهزیستی، انجمن 
های مددكاری و همچنین ساخت مدرسه در مناطق محروم 
و آســیب دیده از ســیل و زلزله و راه اندازی پویش های 
اجتماعی به صورت جدی از جمله اقداماتی است كه طی 
سال های اخیر توسط بانک پارسیان صورت گرفته است.
دریافت ISO-10015 به همت مدیریت آموزش بیمه آرمان

بــه همــت واحــد آمــوزش بیمــه آرمــان، گواهینامه 
شــد. دریافــت  آمــوزش  مدیریــت   10015  ISO

پرهام بیانیان معاون مدیر آموزش بیمه آرمان با اشــاره به 
اینکه استاندارد ISO10015 راهنمایی برای طرح ریزی و 
سازماندهی فرآیند آموزش در سازمان ها است، بیان داشت 
استقرار فرآیند آموزش براســاس این استاندارد می تواند 
موثرترین راه درخصوص پایش و اندازه گیری اثربخشــی 
آموزشی باشد كه شركت می تواند با رفع نیازهای آموزشی 
در مســیر تحقق یک »سازمان یادگیرنده« حركت نماید.
بیانیان گفت در این استاندارد، نحوه طرح ریزی یک فرآیند 
چهارمرحله ای شامل: 1(نیازسنجی 2(برنامه ریزی 3(اجرا 
و 4(ارزیابی اثربخشی آموزشی است و شركت ها یا سازمان 
هایی كه انتظار كسب ارزش افزوده از برگزاری دوره های 
آموزشی مختلف را دارند این سیستم را مستقر می سازند.

بانك پاسارگاد
»كارت اعتباری« تســهیالتی در راستای افزایش 

قدرت خرید مصرف كنندگان

كارت اعتبــاری بــه عنــوان ابــزاری كارآمــد جهــت 
پرداخــت تســهیالت خــرد می توانــد ضمــن افزایش 
قدرت خریــد مصرف كننــدگان، زمینه ســاز حمایت از 
تولیدملی و به تبع آن توســعه اقتصادی كشــور باشــد.

یکــی از مهم تریــن عوامل اصلــی در راســتای حمایت 
از تولیــد ملــی و به تبــع آن رشــد و توســعه اقتصادی 

كشــور، ایجاد قدرت خرید مناســب در مصرف كنندگان 
جهــت خرید این تولیدات می باشــد. در واقع همراســتا 
بــا حمایت از تولید ملی باید حمایــت كافی در خصوص 
ایجــاد قــدرت خرید مناســب در مصرف كننــدگان نیز 
مــورد توجه قرار گیرد، از این طریق اســت كه می توان با 
تکمیل این فرآیند به شــکوفایی اقتصاد ملی دست یافت.
كارت اعتبــاری را می تــوان بــه عنوان ابزاری مناســب 
جهــت دریافت تســهیالت خرد دانســت. در واقع كارت 
اعتباری ابزاری اســت كه در راســتای اعطای تسهیالت 
خرد و افزایش قــدرت خرید مصرف كننــدگان به عنوان 

خدمات بانکی به ایشــان ارائه می شــود. مصرف كنندگان 
می توانند از این طریق ضمن دریافت تســهیالت مناسب 
با نرخ بازگشــت پاییــن، از مزایای آن بهره مند شــوند.
مدیر بیمه های درمان بیمــه ملت خبر داد: ضریب 
خسارت و وصول حق بیمه  دو شاخص مهم در رشته 

بیمه های درمان 
مدیریــت بیمه های درمــان بیمه ملت با ارائــه راهکار و 
طرح های نوین اختصاصی درصدد اســت ضریب خسارت 
در ایــن حوزه را كاهــش  داده و با پیگیری و اجرای آن و 
وصول حق بیمه های درمان به جذب پرتفوی های مناسب 
دســت یابد. این طرحی اســت كه روزهای پــركاری را 
برای مدیریت بیمه های درمان رقم زده اســت. اما این كه 
چگونه و به چه نحوی قرار اســت در كنار كاهش ضریب 
خســارت در بیمه های درمان، معضل وصول حق بیمه ها 
نیز رفع شــود؛ موضوعی اســت كه دكتر مسعود همتی،  
مدیر بیمه های درمــان بیمه ملت آن را در گفت  و گو با ما 
تشریح كرده و از كلیات برنامه های این مدیریت در جهت 
جذب پرتفوی های مناســب و كاهش ریســک می گوید:
 دكتر مســعود همتی مدیر بیمه هــای درمان بیمه ملت، 
ضریب خســارت درمان و وصــول حق بیمه های بیمه نامه 
درمان را دو شاخص مهم در رشته بیمه های درمان دانست 
و گفت: متاسفانه مشکالت در بحث رقابت بین شركت های 
بیمه، باعث شــده كه ضریب خســارت درمان همواره باال 
باشــد و به دلیل این كــه بخش عمــده ای از حق بیمه را 
بیمه شده پرداخت می كند، معموال حق بیمه ها با تاخیر به 
شركت های بیمه پرداخت می شود و در وصول حق بیمه های 
بیمه نامــه درمان و ارائــه خدمات درمانی، شــركت های 
بیمه گر را با مشــکالتی در ارائه خدمــات روبه رو می كند.
مدیرعامل بیمه سامان: مدل كسب وكار بیمه گری 

درحال تغییر است
مدیرعامل شركت بیمه سامان، با بیان اینکه صنعت بیمه، 
باید روی زیر ســاخت هــا و توانمندی های خود كاركند، 
افزود: مدل كســب و كار بیمه گری درحال تغییر اســت 
وروش قبلــی كســب و كار، دیگركارایــی الزم را ندارد.
احمدرضا ضرابیه«درپنل تخصصی«مدیریت ریســک های 
نوظهور در صنعت بیمه« درحاشــیه بیســت و هفتمین 
همایش ملی بیمه و توســعه، گفت: صنعت بیمه در سال 
های اخیر با ریســک های جدیدی مواجه شــده اســت.
وی،تصریــح كــرد كــه هرچــه جلوتــر می رویــم به 
صورت مرتــب و با فركانس هر چه بیشــتر، با ریســک 
هــای نوظهــور بیشــتری برخورد مــی كنیم كــه باید 
آمادگــی مقابلــه با این ریســک ها را داشــته باشــیم.
ضرابیــه خاطر نشــان كــرد: صنعــت بیمه بایــد روی 
زیر ســاخت ها وتوانمندی هــای خود كاركنــد، زیرا با 
توســعه تکنولــوژی وافزایــش ضریب نفــوذ اینترنت و 
تلفن های هوشــمند افــراد از ابزار تکنولوژی اســتفاده 
هــای مختلفی می كنند و وقتی پدیده ای مانند شــیوع 
ویروس كرونــا اتفاق افتــاد این موضوع شــدت گرفت.

بازدید مدیرعامل از شعب استان اصفهان بیمه البرز
محســن پوركیانــی مدیرعامــل و نایب رییــس هیات 
مدیــره، مجیــد علــی پناهی، رییــس هیــات مدیره و 
مجید نــادری، قائم مقام مدیرعامل بیمه البرز از شــعب 
بهارستان و شــیخ بهایی اســتان اصفهان بازدید كردند.
محســن پوركیانــی در جمع كاركنان شــعب بیمه البرز 
در دو شــعبه اســتان اصفهان كه به طور جداگانه انجام 
شــد، اظهار داشت: با توجه به ســهم 10 درصدی استان 
اصفهان از صنایع بزرگ كشــور و سهم 15 درصدی این 
اســتان از تولید ناخالص ملی انتظار می رود ســهم بیمه 
البرز در ســبد خانوار و صنایع این اســتان  افزایش یابد.
وی همچنیــن بر لزوم گســترش بیمه هــای عمر تاكید 
كرد و گفت: انتظار اســت با برنامه ریزی صحیح،  توسعه 
شبکه فروش و طراحی و ارائه محصوالت جدید بیمه عمر 
 متناســب با نیاز بیمه گزاران و هموطنان بتوانیم شــاهد 
رشــد و نفوذ این رشته بیمه ای در استان اصفهان باشیم.
پیام تبریك مدیرعامل به مناسبت سالگرد تاسیس 

بانك مسکن،
82 سال بر قله افتخار

دكتر شایان در پیامی هشــتاد و دومین سالگرد تاسیس 
بانک مسکن را تبریک گفت.

هشــتاد و دو ســال از ایجــاد بنــای مبــارک مجموعه 
ای گذشــت كه ســرپناه شــادی را به طیــف كثیری از 
ایرانیــان ســربلند و گرامــی هدیه داده اســت.مجموعه 
پرتالش بانک مســکن در ایــن ســالیان طوالنی،هرگز 
در راه آرمــان متعالــی خدمت به مــردم و در راه تامین 
مسکن مناسب برای ایرانیان ســر از پای نشناخته است.
این مهم در ســالی كه با ظهور و شیوع بیماری منحوس 
كرونا گذشــت باز هم توسط كاركنان این بانک ثابت شد 
چرا كه اعضای خانواده بانک مســکن در سال پر استرس 
حاصــل از بروز و گســترش این بیماری ،بــه جز مبارزه 
ســخت در جبهه ركود اقتصادی و ركود مسکن؛در جبهه 
دوم یعنــی مبارزه با ایــن ویروس منحــوس نیز خوش 
درخشــیدند تا ضمن حساسیت به حفظ سالمتی خود و 
اعضای خانواده شــان با رعایت كامــل تمام پروتکل های 
بهداشــتی مرتبط با دوره كرونا؛شــرایطی را برای سمت 
مقابل )مشــتریان(نیز بوجود آورند كه آنان خدمات مورد 
نیــاز خود را در كمــال ایمنی و ســالمت دریافت كنند.

امروز اگر با افتخار می توانیم از كارنامه هشــتاد و دو سال 
فعالیت بانک مســکن به عنوان تنها بانــک فعال و پویا و 
تخصصی در بخش مســکن و ساختمان دفاع كنیم به این 
دلیل اســت كه »مســکن« گرانترین كاالیی است كه هر 
خانوار شــاید یکبار در طول زندگــی خود می تواند آن را 
خریداری كند اما با دسترســی بــه آن، همه پارامترهای 
اقتصادی و اجتماعی زندگــی اش تغییر می كند،در این 
صورت قطعا با دیدی متفاوت نسبت به قبل ،به كاركردها 
و ماموریــت هــای بی بدیل بانک مســکن مــی نگریم.
با گرامی داشت یاد تمام همکاران سالیان دور و نزدیک و 
خصوصا عزیزانی كه در مسیر این خدمت خالصانه به دیدار 
معبود شتافته اند ،سالمت همکاران و شکوه بیش از پیش 
این خانواده بزرگ و كهن را از درگاه الهی مســالت دارم.
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شهید بلخی را سخنی است كه بگوید: كاروان شهید رفت از پیش 
 وآن ما رفته گیر و می اندیش 

از شمار دو چشم یك تن كم
 وزشمار خرد، هزاران بیش

من سرتیپ بازنشسته عباس شــریعت، همسر بانو ثریای خلج امیرحسینی 
نویســنده مطالبی هستم كه خواننده را شاید بکار آید. اول باید بگویم ایشان 
فرزند مرحوم حاج روح اله خان خلج امیرحســینی از خوانین خوشنام ساوه 
ســاكن روســتای ویدر بخش خرقان و مرحومه مادرشان حاجیه خانم فرخ 
اســدی اربابی از خانواده محترم و شناخته شده شهر قم بود و مرحومه ثریا 
خانم در دامان آن والدین بزرگ منش پرورش یافت. معمول بر این است كه 
شناخت نسبی افراد بســتگی دارد به اینکه از كدام تیره و طایفه و در كدام 
شرایط پرورش یافته و از كدام چشمه زالل انسانیت سیراب شده تا توانسته 
اند خود را به مرحله ای از شناخت و جایگاه معرفت و كمال برسانند. به باور 
من، نطفه پاک بباید كه شــود قابل فیض، ورنه هر ســنگ و گلی لوءلوء و 
مرجان نشــود. چگونه شد كه این دســته گل از دیدگاه من به مرحله ای از 
مراحل زندگی رسید كه سرانجام، دنیای عفن فساد و نامردی را وداع گفت و 
در آغوش خاک آرمید تا شاید از مزارش گلی روید و فریاد برآورد كه ای آدم 
ها ، آدم باشید و از صفات نیکی كه خداوند نصیبتان كرده بهره ببرید. تا آنجا 
كه در خاطر دارم و ایشــان را حتی در كودكی دیده بودم بخشــنده بودن و 
دســتگیری از افتادگان را در ذات وجودی خود می داشت و جدای این، نقل 
های فراوان از بخشــندگی اش به دیگران از هم ســن و سالها و همکالسی 
هایش و حتی بزرگترها شــنیده بودم. نمــی خواهم او را در حد یک قدیس 
معرفی كنم بلکه می خواهم بنویســم موقع ســخن گفتن و بحث و گفتگو، 
بواسطه مطالعات فراوانش در اســتدالل و سخنوری و تفسیر، دارای نبوغی 
اعالء در خانواده، و میراث و نسب شناسی می داشت. عامل و علت ماندگاری 
نــام و یاد وی بعد از فوت همان خصلت مردم داری و مهربانی اش بود كه به 
وفور داشت و بدین سبب عدم حضورش پس از رفتن، خیلی احساس شد زیرا 
در زمان حیات، دستگیری از پا افتادگان محروم به نوعی جلوه گر شخصیت 
و كیش و مرامش شده بود كه آن شعرحافظ ممتد متبلور به ذهن می شود 
كه : »  از ننگ چه گویی كه مرا نام زننگ اســت / و زنام چه پرســی كه مرا 
ننگ زنام اســت«. براستی كه بهترین ابزار مردم شناسی در وجودش عجین 
شده بود و با دیدن و یا شنیدن سخن از كسی بالفاصله از منویات طرف مقابل 
آگاه می شد. تحصیالت دانشگاهی نداشت »كه درک ورای مدرک است«اما 
در مقام فرهنگ روز چیزی كم نداشت. بقول خودش بخشنده بودن را از مادر 
به ارث برده بود و دستگیری از نیازمندان را هم از پدر تفاهم زندگی زناشویی 
زمانی آشکار می شود كه طرفین در معرض قضاوت قرار گیرند و این همیشه 
برایم جالب بود كه جمله ای را همواره از او می شــنیدم كه می گفت نمی 
خواهــد بداند كه مردم درباره او چه می گویند بلکه می خواهد بداند در باره 
اش چه نمی گویند.مفهوم كلی این بود كه امر خیر را در راه حق انجام دادن 
نیازبه تبلیغات و بازگو كردن ندارد و او بر همین منوال گام بر می داشت. هر 
وقت به روســتا می آمدیم خواهندگان به سراغش می آمدند و گاهی در حد 
وسع خود چند تخم مرغ بعنوان هدیه می آوردند، او بالفاصله شانه تخم مرغ 
را كه روی پیشخوان آشپزخانه بود می پوشاندتا نگاه خواهان بر آن نیافتد و 
آن چنان چهره ای مهربان و برخوردی خوش داشت و چنان تشکر می كرد 
كه آورنده را باور می شد كه تخم مرغ های آورده شده آن چنان با ارزش است 
كــه حاج خانم اینگونه تعریفش می كند . با هر كس در حد درک و فهمش 

ســخن می گفت و كلمات نمی توانم، نمی شــود و امکان ندارد در قاموس 
جمالت و كلماتی كه ادا می كرد محلی از اعراب نداشت. خواهندگان را گمان 
بر این بود كه این بانوی مکرمه می تواند قفل های بســته زندگی آنان را باز 
كند كه انصافا هم چنین بود. من بنا بر شغل نظامی گری و مسئولیت هایی 
كه داشتم ناچارا یا اكثرا در ماموریت جنگی بودم یا كه به مناطق مرزی و یا 
حتی خارج از كشــور در رزم. لهذا وقت فرارسیدن ماموریت ها كه البته قبال 
مطلع می شــدم ایشــان و بچه ها را به  روســتا نزد پدر و مادر گرامش می 
فرســتادم. مثال زمانی كه به منطقه عملیاتی غرب ایران در مسیر سردشت و 
یا خارج از كشور در عمان و... عازم می شدم خیالم راحت بود كه فرزندان در 
جوار والدینش به امنیت سکنی كرده است. زمانی كه در مسیر سردشت بودم 
ایشان به پسر بزرگم حامله بودند و اسم رمز قرارگاه تیپ شهروز بود. برایشان 
پیام فرستادم در صورتیکه فرزندمان پسر شد نامش را شهروز بگذارند كه به 
قضای رضای روزگارهمین كار را كرده بودند. خاطرم نیست فرزندم چند ماهه 
بــود كه اولین بار او را دیــدم آن هم با فرار از محل ماموریت و علیرغم همه 
سخت گیریهای فرمانده لشگر »سرلشگر صانعی« كه از تندرو و سختگیرترین ها 
بود در آن دوران و چون مرخصی نمی داد من هم از منطقه غیبت كردم و به 
تهران رفتم تا فرزندم را و مادر فرزندم را ببینم و به خاطرهمین حركت 6 ماه 
منتظر خدمت جریمه شدم . در ماموریت ظفار در كشور عمان كه نزدیک 6 
ماه طول كشــید موقع برگشــت آنقدر ســوغات برای او و فرزندان و اقوام و 
بستگان آوردم كه با اعتراض شدید روبرو شدم ولی از سرزنش ناراحت نشدم 
و حتی گفتم اگر بار دیگر بروم دو برابر خواهم آورد. وضعیت شغلی من ایجاب 

»بانوی مهربانی اه«

26



 پُرتیراژترین نشریه اقتصادی کشور | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  121 | دی   مــاه  1399 |27

مــی كرد كه هر جا تیپ می رفت من هم باید می بودم. از گرگ پرســیدند 
محل كار و كاســبی تو كجاســت؟ گفته بود كل كار ما بستگی به ایل و گله 
گوســفندان دارد و حکایت من كه البته گرگ نبودم ولی ماندگاری در یک 
واحد نظامی بســتگی به حركت واحد داشت تا كجا ببرندش ما را هم بدین 
قرار حکایت بود... و سرانجام پس از كوه و كمر گشتن های بسیار و در بدری 
های فراوان چنان شــد كه از لشــگر رضائیه به گروه 33 توپخانه در تهران 
منتقل شدم و تازه داشتیم مزه زندگی در كنار خانواده را احساس می كردم 
كه بعدتر به فرمانی جدید در ســتاد نیروی زمینی در روابط عمومی و البته 
قبل از آن برای طی دوره عالی و رســته ای به تبریز اعزام شدم و خانواده در 
تهران ماندگار، پس از طی دوره دوباره به پادگان بازگشتم و در آنجا بودم كه 
انقالب شد. قبل از اتمام این بخش گفتار صفاتی چند از ایشان بگویم! عالقه 
شدیدی به مزارستان ها داشت و تفاوت نمی كرد كدام؟ روزی داستان ترور 
محمد مسعود آن روزنامه نگار معروف آزادیخواه در مقابل وزارت فرهنگ آن 
زمــان را برایش خواندم و مصر گردید كه برویم به مزارش تا زیارت كنیم كه 
نشد. می گفت: خوش هوای سالمی دارد دیار نیستی كه ساكنانش جمله یک 
ال پیراهن آرام خوابیده اند. به مســافرت هم عالقه زیادی داشت و البته حق 
هم با او بود چون در دوران خدمت، كمتر در حضور بودم. وقتی كه بازنشسته 
شــدم حقوق دریافتی كم شد و خرج عائله سنگین و حوصله به خانه ماندن 
هم در من غریب پس كار دومی پیدا كردم و خود را مشغول كردم تا هم در 
منزل نباشم كه بقول آن مرحومه بودن مرد در منزل دست و پا گیر است.... 
و باز اصرار داشــت كه به حقوق بازنشستگی اتکاء نکنم چرا كه جدا تکافوی 
زندگی نمی كرد. به هر حال با توصیه دوستان و رفقا كاری در خورشان خود 
پیدا كرده تا بتوانم چرخ زندگی را بچرخانم كه نیازی در چند و چونشــبرای 
بیان تفضیلی اش نمی بینم. برای تشریح بیشتر همینقدر بگویم در فاصله بعد 
از بازنشستگی او یار و یاورم بود و دقیقا در همان دوران دو بار سفر حج رفتیم 
به اتفاق و یک بار سفر سوریه برای زیارت بارگاه حضرت زینب )ص( و هرگاه 
فرصت می شــد ایران گردی را هم فراموش نمی كردیم و از شرق به غرب و 
از شمال به جنوب. گاه در معیت دوستان و گاه خودمان و دریغا كه این قافله 
عمر عجب می گذرد. روزی در روســتا نشســته بودیم كــه مرحومه گفت: 
تعطیالت نوروزی اســت و پا بند روستا شده ایم. با خنده گفتم اصفهان می 
روی؟ پرســید چطور؟!! گفتم اگر دوست داری با رو بندیل را ببند. خندید، 
گفتم بی شوخی و به طرفه العینی و ظرف نیم ساعت كارها را سامان بخشیده 
و آماده گردید. مرحوم پدرش گفت: عباس آقا چه زود بلند شد و راه افتادی؟ 
گفتم: ثریا مدتهاســت تنهــا بوده اجازه بفرمائید برویــم و چهار تایی راهی 
اصفهان شدیم آن هم بدون هیچ هماهنگی قبلی و پشتوانه. اتفاقا تا رسیدیم 
به دیار نصف جهان در باشگاه ارتش اسکان گرفتیم و چند روز همه اصفهان 
را گشته و برگشتیم و آن مرحومه هم خوشحال . از خوزستان و كرمانشاه تا 
شهرهای شمالی و مشهد، از لرستان و آذربایجان شرقی و غربی تا كردستان 
و ... همه را با هم سیر كردیم همراه با بچه ها و صد البته كه مدیریت ایشان 
بود وگرنه من در حد یک راننده با ســواری حاضر به ركاب می بودم والغیر. 
باورم بود كه نباید خواســته ای و حاجتی در دلش مانده باشــد كه به پاس 
زحماتی كه در عدم حضور من طی ســالهای متمادی كشیده بود الیق همه 
رسیدن ها بود و بدین سبب خود را دربست در اختیارش گذاشته بودم. مگر 
می شود 50 سال زندگی مشترک را در چند صفحه خالصه كرد كه آن چه 
نوشتم اندكی بود از فداكاریهای آن بانوی محترم. افسوس و صد افسوس كه 
داس اجل كار خود را دقیقا در لحظه و زمان تعیین شــده بکار انداخت و آن 
ُدردانه پدر و مادر و عزیز مرا از بودن در این دنیای عفن نجات داد. بعد سیر 
و سیاحت ها مصر گردید كه پس از این گشت و گذارهای سیاحتی - زیارتی 
دوران جوانی و میان ســالی تا حدودی نوبت استراحت رسیده كه نفس تازه 
كنیم پس خود را به مســجد وابســته كردیم تا شاید برای آخرت هم گامی 
برداشته باشیم. اتفاقا این بانوی محترم چنان حرمتی پیدا كرد در گره گشائی 
كارها توســط آنان كه عاملی بودند و ابزار مدد كه به باور همگان این اعتماد 
جاخوش كرده اطمینان می بخشــید كه این خانم محترم همان اســت كه 
خیرین می خواســتند. خدا می داند چه جهیزیه هائی برای دختران نیازمند 
تهیه می دید كه با سرفرازی به خانه شوهر بروند كه تعداد و حسابش از دست 
من شــوی و همســر و همراز و همدم او در رفته اســت. چه خانواده های 
مســتمندی را بدون اینکه بدانند مورد پوشش قرار می داد البته با استفاه از 
كمک و مودت خیرین گمنام و یا نامداركه آن مرحومه و نیت قلبی و همت 

و همیت او را باور داشــتند. گر بخواهم هر آنچه كه بود بنویســم می شــود 
مثنوی هفتاد من كه انبانی از كاغذ می خواهد. فرزندان الیقی هم پرورش داد 
از پسر و دختركه توانستند خود هر كدام محور باشند و نوه های با استعداد 
كه نوه های دختری هر دو دانشگاهی یکی دوره فوق لیسانس و دیگری دوره 
لیسانس و دامادهای شایسته و الیق كه اگر ننویسم كالم ابتر می شود، لهذا 
باید می نوشتم. با پیگیری های این بانوی محترم موفق شدیم در تهران خانه 
ای در منطقه 22 تهران داشته باشیم و در روستا هم باغ و ملک پدری بجای 
خود، توســط همین بانوی مهربان، ملک و بــاغ و آب عالوه بر ملک پدری 

خریداری كردیم.
خانه دو طبقه ای هم در روســتا ســاختم بر روی زمینــی كه مرحوم حاج 
روح اله خان، پدر همســرم، واگذار كرده بودند گفتنی ها را چنان نوشــتم 
»كه تو دانی عزیز خواننده « و بدانی كه می شــود در صورت اراده راســتین 
به خواســتن رســید و در انجام كاری ســرانجامش با خلوص نیت پیروزی 
حاصل می شــود كه البته بقولی با توكل پای اشــتر را بســتن می تواند از 
فرارش جلوگیری ســازد، و اتفاقا همان شــد كه آن بزرگ زاده می خواست. 
ایــن بــود زندگــی خالصه شــده پنجــاه ســاله حاجیــه خانــم ثریای 
خلــج امیرحســینی كــه حقیر تــا آنجا كــه در خاطــرم بود نوشــتم ... 
بعلت همه گیری بیماری كرونا انجام مراســم ختم بعد از دفن میسر نشد و 
در عــوض خانواده با پیگیری فرزندانش بخصوص دختر كوچک او شــیرین 
كه كاری كرد كارســتان، اكثر روســتاهای خرقان را ولیمه ای در حد شان 
و منزلت خاندان و خانواده بخشــیدند و ناهار و شــام برای روستائیان مهیا 
كرده وتوســط پســرها پخش می شد. در روســتای خودمان به نحو اكملی 
ایــن ولیمه ها توزیع گردید بطوری كه جمله شــاهدان خود قضاوت كردند 
كه جز این انتظار نمی رفت. حمل بر خودســتائی نباشــد چنین ولیمه ای 
پس از مــرگ عزیزی در منطقه ابتدا به ســاكن بی نظیر بوده اســت. این 
اتفاق نیفتاد اال اینکه بنویســم اراده حضرت حــق و پروردگار بود و زحمت 
اقوام و بســتگان و دوســتان و البته فرزندان الیق و دامادها. و در آخر جای 
تشــکر از همه آنان كه خانواده را ســرفراز كردند كه نامــی به یادگار ماند : 
نام نیکی گر بماند زآدمی    به كزو ماند سرای زرنگار..

راوی: 

سرتیپ بازنشسته 

عباس شریعت

 همسر آن مرحومه
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یکــی از بزرگترین پروژه های تاریخ ایــران، در آینده نزدیک 
با سرمایه گذاری ســه میلیارد و 400 میلیون دالری و با نام 
پاالیشــگاه گاز بیدبلنــد خلیج فارس افتتاح و فــاز دوم این 
پاالیشگاه نیز در قالب طرح جمع آوری گازهای همراه با نفت با 
سرمایه گذاری یک میلیارد و صد میلیون دالری آغاز می شود.
بید بلند خلیج فــارس یکی از بی نظیرترین پروژه های مهم 
كشور است كه بخش قابل توجهی از گازهایی كه تا دیروز در 
فلرها ســوزانده و یا مجددا به چاههای نفت تزریق می شد را 
تصفیه و از هدررفت آنها جلوگیری كرده و با تولید محصوالت 
متنوع میلیون ها دالر، برای كشور ارزش آفرینی كند . به قول 
مهندس محمود امین نژاد مدیر مدبر و جهادی، وسعت و گستره 
عملیاتــی این ابر پروژه قابل قیاس با پروژه های هم ردیف در 
افتتاح امسال نیست چرا كه تراز ارزیابی بیدبلند به عنوان یک 
طرح ملی در صنعت نفت جمهوری اسالمی ایران باید منطقه 
خاورمیانه و غرب آسیا باشد.در همین باب باید اضافه كردكه 
این مقدار گاز هر سال در آسمان خوزستان و بوشهر پخش می 
شده است و حاال با بهره برداری از پاالیشگاه بیدبلند، این گازها 
بازیافت شده و سالی 700 میلیون دالر درآمد حاصل می كند. 
پاالیشــگاه بیدبلند خلیج فــارس از لحاظ میــزان ظرفیت 
تولید بزرگترین تأسیســات جمع آوری و فــرآورش در تاریخ 
صنعت نفت ایران و یکی از بزرگترین پاالیشــگاه های گازی 
خاورمیانه یا غرب آسیاســت كه با سرمایه گذاری 3.4 میلیارد 
دالر اجرا شده اســت. این پروژه ظرفیت فرآوری روزانه 56.6 
میلیون مترمکعب گازهای همراه نفت را داراســت كه ساالنه 
10.4 میلیــون تن متان،  1.5 میلیون تن اتان،  یک میلیون 
تــن پروپان،  0.5 میلیون تن بوتان،  0.6 میلیون تن میعانات 
گازی،  0.9 میلیــون تن گاز اســیدی  تولیــد خواهد كرد.

ایــن ابر پروژه شــامل بیش از هزار كیلومتــر خطوط لوله و 
تأسیسات ذخیره سازی در ماهشهر اســت؛ كه با اجرای 1.4 
میلیون اینــچ لوله،  نصب 7 هزار تن تجهــزات دوار،  نصب 
30 هــزار تن تجهیــزات ثابت،  نصب 10 هــزار تن مخازن 
ذخیــره،  3500 كیلومتر كابل كشــی،  20 هزار تن ســازه 
فلــزی و یک هزار كیلومتر خطوط انتقــال گاز  این پروژه را 
جزو سه ابرپروژه عظیم ســال 2020میالدی قرار داده است.

و ایــن یعنی بــه لطف خداونــد و همت فرزنــدان توانمند 
ایــران عزیزمــان پــروژه ای كــه روزی بــه عنــوان پروژه 
روی كاغــذ مطــرح بود امــروز جوانــه زده و درخــت باور 
و اعتمــاد به جوانــان ایران زمین را شــکوفا كرده اســت.

مهندس محمود امین نژاد، مدیرعامل شــركت پاالیش گاز 
بیدبلند خلیج فارس كه از مدیران جوان و خوشــفکر صنعت 
نفت و گاز كشــورمان میباشــد پیرامون این مهم گفت: این 
پاالیشــگاه كه خوراک اصلی آن در زمــان حاضر از گازهای 
همــراه با نفت، از منطقه شــرق كارون تأمین می شــود، در 
كمتر از 36 ماه پس از گشــایش اعتبارات اســنادی، توسط 
هلدینگ خلیج فارس ساخته، تکمیل و آماده بهره برداری شد.
مهندس محمــود امین نژاد كه تجلی از اعتمــاد به جوانان 
توانمند قابل اعتماد در گام دوم انقالب میباشــد تا ما صرف 

كننده فعل خواســتن پس توانستن باشــیم در مصاحبه ای 
با اشــاره به اینکه ، بیدبلند خلیج فارس در حالی بزودی در 
برنامه ای ویژه توسط حجت االسالم والمسلمین دكتر حسن 
روحانی افتتاح می شود كه همزمان با آن، اجرای پروژه عظیم 
جمع آوری گازهای مشــعل نیز آغاز می شود تصریح كرد: با 
افتتاح پاالیشــگاه بیدبلند خلیج فارس در گستره سه استان 
كشــور و با بیش از هزار كیلومتر خطوط خــوراک و انتقال 
محصول، گامی بلند در راستای كمک به محیط زیست استان 
خوزســتان و كاهش آلودگی در این استان برداشته می شود.

مدیرعامل كاردان بیدبلند خلیج فارس خاطر نشان كرد: از آغاز 
استخراج نفت در ایران، در مقاطع مختلف برای خاموش شدن 
فلرهای نفتی و تبدیل آن به خوراک پاالیشگاهی تالش شده 
بود كه این آرزوی دیرین، سرانجام هفته آینده به ثمر می رسد.

گفتنی است؛ این پاالیشگاه كه یکی از بزرگترین پاالیشگاه های 
گازی غرب آســیا به شــمار مــی رود، در ســال 2020 به 
عنوان ســومین ابر پروژه جهان انتخاب شــد و ركورددار كار 
بدون حادثه فوت در تاریخ صنعت نفت كشــورمان اســت.

بــا بهره بــرداری از پاالیشــگاه بیدبلنــد خلیــج فــارس، 
ســاالنه )در صــورت تأمیــن صــد درصــدی خــوراک( 
بیــش از 700 میلیــون دالر درآمــد حاصل خواهد شــد.

 این مدیر الیق كه مورد توجه خاص هلدینگ خلیج فاری و 
مهندس ربیعی میباشد و توانسته با اقدامات و تدابیر ارزنده و 
تصمیمها و رایزنی های گسترده در حصول و نیل به موفقیت 
و راه انــدازی پروژه كاری كند كارســتان پیشــتر پیرامون 
تاریخجه تاسیس و مراحل توقف و پیشرفت كاری مجموعه 
از بدو تاســیس تا كنون در مصاحبه ای تصریح كرده بود كه 
پیشنهاد ساخت این پاالیشگاه عظیم گازی با ابتکار و درایت 
مهندس زنگنه مطرح شــده بود كه پس از كارشناسی های 
فنی و اقتصادی مجوز ســاخت این پروژه ملی توسط شورای 
عالی اقتصاد در ســال 83 مصوب شــد كه بــا برگزاری یک 
مناقصه بین المللی سه شركت خارجی از كشورهای اسپانیا، 
انگلیس و كانادا و همچنین دو شــركت ایرانی سازه و جهان 
پارس برنده این مناقصه بین المللی شده بودند. پس از انتخابات 
سال 84 به دلیل ایجاد محدودیت های بین المللی و موضوع 
عدم تامین منابع مالی، عمال روند اجرای پروژه متوقف شــد.
هم زمان با تشــدید تحریم های بین المللی شــركت های 
پیمانــکار خارجــی از ادامــه همــکاری و فعالیــت در این 
پــروژه منصرف شــدند كه عمال باعث ایجــاد چالش بزرگ 
فنــی و مهندســی برای پیش بــرد این پروژه اتفــاق افتاد.
بــه گفته وی اما این پایان ماجــرا نبود و با یک عزم منطقی 
توســط شــركت ملی گاز ایران این تهدید بــزرگ تبدیل 
به فرصتی ارزشــمند بــرای محک توان و میــدان دادن به 
پیمانکاران ایرانی بود كه حاصل این اعتماد منجر به تشکیل 
كنسرسیوم متشکل از دو شركت توانمند سازه و جهانپارس 
در حــوزه مهندســی،تداركات و اجرای این ابر پــروژه بود.
كنسرسیوم سازه و جهانپارس كه كار را آغاز می كنند، شركت 
كانادایی  حاضر در مناقصه تا مدتی مدارک مهندسی را یک بار 

دیگر INDORS می كند و بعد از مدتی پس از تسطیح زمین 
پروژه و ساخت چند  ساختمان، غیر صنعتی نیمه كاره و یک 
فنس؛ تقریبا كار متوقف می شود و  اقدام مثبت دیگری صورت 
نمی گیرد.به دلیل مســائل تامین مالی پروژه حدود هشــت 
سال پروژه به اصطالح زمین گیر شده بود و عمال اقدام جدی 
صورت نمی گرفت تا اینکه شــركت ملی گاز ایران 80 درصد 
از ســهم این پروژه را به شركت انرژی سپهر واگذار می كند و 
20 درصد سهم  در مالکیت  شركت  ملی گاز باقی می ماند.

الزم به ذكر اســت كه مالکیت انرژی ســپهر در اختیار بانک 
صادرات بود كه بعد از حاشیه های این بانک در آن سال ها و 
بعد از گذشت چهار سال تقریبا روند پیشرفت بار دیگر دچار 
ركود كامل می شــود این موضوع زمینه ســاز آن شد كه در 
خرداد 94 سهام شركت انرژی سپهر در این پروژه به هلدینگ 
پتروشیمی خلیج فارس منتقل شود؛ نکته مهمی كه در این 
انتقال مالکیت حائز توجه است اقدام آقای مهندس زنگنه، وزیر 
محترم نفت بوده كه با برنامه ای كامال دقیق و حساب شده، 
مالکیت و اجرای باالدست و پایین دست یک پروژه ملی پترو 
پاالیشگاهی را به یک سهامدار واگذار كرده كه با این تفاسیر 
این قضیه اتفاق می افتد وباالخره خرداد 94 این نقل و انتقال 
صورت می گیرد. مهندس امین نژاد با اعالم اینکه بنده كه تیر 
1395 به مجموعه اضافه شــدم، در آن یک سال هم بیشتر 
كارهای اسنادی و نقل و انتقال و یکسری كارهای مهندسی و 
سفارش گذاشتن بخشی از تجهیزات اصلی كه آن هم متاسفانه 
بخاطر نبودن منابع مالی كافی برای تعهدات ایجاد شد باعث 
شده بود كه برخی از شــركت های مطرح اروپایی روند ادامه 
كار را منوط به اطمینان از تامین منابع  باقیمانده سفارشات 
بکنند و بعبارتی قراردادها را معلق اعالم نمودند كه اگر قرارداد 
مالی بین ما مشخص نباشــد ادامه همکاری صورت نخواهد 
گرفت، هرچند هلدینگ خلیج فارس در آن یک سال حدود 
170 میلیون دالر هزینه می كند، ولی برای این پروژه به این 
عظمت مبلغ ناچیزی است چرا كه وقتی پروژه ای سه تا سه و 
نیم میلیارد دالر هزینه اش باشد، این عددها در آن گم است.
به گفته مهندس امین نژاد كه سبقه و كارنامه درخشان كاری 
در تامین مالی  پروژه های پتروشــیمی لرستان، پتروشیمی 
مهاباد و لردگان داشــته و در باب جذب ســرمایه و جهادی 
كاركردن و تسهیل و سرعت بخشیدن به پروژه ها دارای بِرندی 
از مدیریت موفق جوانان مسلط به دانش و علم روز و عمل  و 
تجربه كافی میدان كار میباشد در بررسی مقایسه ای میزان 
سرمایه گذاری در فازهای مشــابه پارس جنوبی با ابر پروژه 
ای در مقیــاس بیدبلند خلیج فارس این خروجی حاصل می 
شود كه حدود 30 تا 35 درصد هزینه ساخت بیدبلند خلیج 
فارس كمتر بوده است در حالی كه جبهه و گستره عملیاتی 
بیدبلند خلیج فارس با دو فاز پارس جنوبی برابری می كند، 
این  ابر پروژه خارج از محدوده ساخت پاالیشگاهی بیش از هزار 
كیلومتر خطوط لوله و همچنین دارای تاسیسات ذخیره سازی 
در ماهشــهر می باشد؛ این  حجم قابل توجه نیازمند سرمایه 
گذاری و مدیریت هزینه در كنار پیش برد ساخت واحد اصلی 
پاالیشــگاهی بوده است؛ همانطور كه پیشتر اشاره شد محل 
استقرار سایت اصلی پاالیشگاه در شهرستان بهبهان است در 
حالی كه خوراک این پاالیشگاه از چهار NGL در گستره سه 
استان كشور راسا« توسط بیدبلند خلیج فارس جمع آوری  و 
 NGL منتقل می شــود به عبارت دیگر خوراک این طرح از
های 900، 1000، 1200 و1300 و پس از پاالیش،بخشــی 
از محصول با طی فاصله 100 كیلومتر به تاسیسات ماهشهر 
و اسکله صادراتی منتقل می شود به گفته این مدیر توانمند و 
محقق گستره و جبهه عملیاتی بیدبلند خلیج فارس فراتر از یک 
فنس و یا استان است چرا كه در كنار پروژه ای كه بخش اصلی 
آن در مســاحتی بالغ بر 340 هکتار وسعت دارد حجم قابل 
توجه فعالیت های به اصطالح بیرون فنسی مستعد و مترصد 
صرف هزینه های بسیاری است.این ابر پروژه ظرفیت پاالیش 
60 میلیون متر مکعــب گاز در روز را دارد كه 85 درصدش 
گاز ورودی ترش و 15 درصد را گاز شیرین تشکیل می دهد.

بیدبلند سومین ابر پروژه جهان در سال 2020
مهندس محمود امین نژاد:  پاالیش گاز بیدبلند تجلی فعل خواستن و کار جهادی است
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تجلی بانکداری اسالمی
موسسه اعتباری ملل و حرکت در روند صعودی و رو به پیشرفت

حجت االســالم جوادی ناخــدای قابل و یکی 
از ســرداران ظفرمند جنگ اقتصادی پیرامون 
گزارش عملکرد موفق موسسه اعتباری ملل با 
بیان اینکه در طول 34 سال فعالیت خود شاهد 
عملکرد مطلوبی از سوی مجموعه بوده ایم، تاكید 
كرد: با رعایت اصل شفافیت و با توجه به قوانین 
و مقررات ابالغی از ســوی مقامات ناظر تمامی 
اطالعات الزم را برای اطالع عموم در سامانه كدال 
قرار داده و در این مدت صورت های مالی زیان ده 
را تجربه نکردیم و این یکی از افتخارات مجموعه 
بالنده و شایسته ما می باشد كه در سخت ترین 
روزهــاو معضالت حاكم توانســتیم با درایت و 
تمهیدات اندیشیده شــده از منافع سهامداران 
و ذینفعــان خود به صراحت پاســداری كنیم.

موسسه ملل در 15 دی ماه 1390 ، اولین صورت 
های مالی خود را برای عموم منتشر كرد و در آن اعالم كرده بود كه 88 میلیارد ریال كسب 
كرده ساخته است و بحمداهلل این روند افزایشی بوده و در پایان سال 1392 اعالم گردید كه 
موسسه یک هزار و 15 میلیارد ریال سود ساخته كه به هر سهم نیز 338 ریال اختصاص یافت.
عالوه براین ، پایان ســال مالی 1394 نیز اعالم شــد كه موسســه ملل یک هــزار و 637 
میلیارد ریال ســود محقق كرده كه به هر ســهمی 324 ریال سود اختصاص یافت. در سال 
98 نیز این موسســه سه هزار و 386 میلیارد ریال ســود ساخته كه به هر سهم 140 ریال 
ســود تخصیص یافت بنابراین در ســالهای مورد بررسی شــاهد بودیم كه موسسه با زیان 
مواجه نشــده هرچند در دوره ای به دلیل ســخت گیری های بانک مركزی و اعمال برخی 
از تغییرات شــركت با دست انداز سوددهی مواجه شد اما بالفاصله در سال بعد آن را جبران 
كرد و جز این در هیچ ســالی شركت با زیان مواجه نشــده و همواره سودآوری داشته است.

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شركت اعتباری ملل )سهامی عام( مورخ 
1399/09/15 در محل ساختمان موسسه اعتباري ملل تشکیل گردید. 

در ایــن مجمع كه با حضــور 71/9 درصد ســهامداران حقیقی و 
حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق 

بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای ســید محمدرضا رسولي بود، كه جنابان جواد 
اكبــري و مصطفي زاده باقر در مقام نظار اول و دوم و آقای 
مهدي ابهري بــه عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی 
به 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 مشمول ماده 129 با 

تقسیم سود 140 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
حجت االســالم جــوادی مدیرعامل موسســه ملــل در ابتدای 

گــزارش جامع خود در مجمع ضمن گرامیداشــت یــاد و خاطره امام 
راحل و شــهدای انقالب اســالمی بویژه ســردار دلها حاج قاســم سلیمانی 

و تســلیت شــهادت شــهید فخری زاده و تقدیر و تشــکر از خادمین و تالشگران مجاهد 
نظــام ســالمت در راه مبارزه با ویروس كرونا یاد و خاطره شــهدای ســالمت و شــهدای 
شــبکه بانکــی در میدان عظیــم خدمت رســانی به مــردم عزیزمان را گرامی داشــتند 
ایــن مدیر محقــق و پاكدســت در ادامه گزارش خــود تصریح كرد: تالش هــا برای ثبت 
افزایش ســرمایه از طریق بانک مركزی در جریان اســت، اما متاســفانه شــرایط شــیوع 
ویروس كرونا ســبب كندی اقدامات شــده اســت كــه امیدواریم به زودی محقق شــود. 
در ادامــه نماینده شــركت حسابرســی گزارش حسابرســی ســال مالی منتهــی به 29 
اســفند 98 را قرائــت كرد كــه مدیرعامل و قائم مقام موسســه با شــفافیتی مثال زدنی 
توضیحــات الزم را در خصوص موارد مطرح شــده در گزارش حسابرســی پاســخ دادند. 
براساس گزارش های پیشتر افشاء شده موسسه اعتباری ملل، سرانه سپرده موسسه به شعب 
در سال 1397 به میزان 301 میلیارد و 741 میلیون ریال برای 326 شعبه بوده كه در سال 
98 به میزان 450 میلیارد ریال برای 339 شــعبه رســیده است. همچنین مانده تسهیالت 
اعطایی در پایان سال 97 به میزان 127 هزار میلیارد ریال بوده كه در پایان سال گذشته به 
152 هزار میلیارد ریال رسیده است. از این میزان، سهم فروش اقساطی 23هزار میلیارد ریال، 
مشــاركت مدنی 130 هزار میلیارد ریال، خرید دین 14 میلیارد ریال، قرض الحسنه 2 هزار 
میلیارد ریال و مرابحه 12 هزار میلیارد ریال و كارت های اعتباری پرداختی نیز 435 میلیارد 
ریال بوده اســت. بنا به آمار و ارقام اعالمی نســبت مانده تسهیالت اعطایی به دارایی ها 42/ 
58درصد، نسبت مانده تسهیالت اعطایی به سپرده ها 77/ 99 و نسبت تسهیالت غیر جاری 
نیز 05/ 12 بوده و در همین حال برای تقویت ساختار مالی و افزایش توان رقابتی همانطور 
كه حجت االســالم جوادی بیان فرمودند افزایش سرمایه در دستور كار موسسه است.بنا به 

گفته معمار مالیه و دقیق مجموعه نیز شــایان 
ذكر اســت كه در حال حاضر سرمایه موسسه 
اعتبــاری ملل 6060 میلیارد ریــال بوده كه با 
توجه به برنامه ریزی های صورت پذیرفته، افزایش 
سرمایه تا میزان 10 هزار میلیاردریال از طریق 
آورده نقدی سهامداران طی یک مرحله در برنامه 
موسسه قرار دارد. به گفته معاونت مالی با افزایش 
سرمایه، نسبت كفایت سرمایه افزایش می یابد 
و ایــن امر می تواند منجر بــه بهبود عملکرد و 
اصــالح ســاختار مالی و كاهش ریســک های 
موجود شــده و همچنین توانایــی و ظرفیت 
موسسه را در اعطای تســهیالت افزایش دهد. 
نکته قابــل توجه تر آنکه قائــم مقام مجموعه 
جنــاب محمدرضــا مروجــی نیز پیشــتر در 
مصاحبــه ای و پــس از تصویــب افزایــش 
ســرمایه 66 درصدی در ســال مالی مورد گزارش خبر از افزایش سرمایه داده بود در مرداد 
99 كه دقیقا مهلت حق تقدم افزایش ســرمایه قبلی كه در ســال 98 انجام شــده بود، به 
پایان رســید موسسه ملل خبر از افزایش ســرمایه جدید داده و سهامداران خود را هیجان 
زده كــرد و اعالم كرد كه با اخذ مجوز از بورس و بانک مركزی، موسســه ملل برای افزایش 
ســرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام خواهد كرد. افزایش ســرمایه این شركت در 
ایــن مرحله از 606 میلیارد تومان به یک هزار میلیارد تومان از محل مطالبات و آورده نقدی 
مبلــغ 394 میلیارد تومان بود كه 19 مرداد، مهلت اســتفاده از حق تقدم به اتمام رســید.

پیام هیئت مدیره و مدیر عامل 
خداوند متعال را شــاكریم كه پس از یک ســال فعالیت پر فراز و نشــیب در ســایه الطاف 
بــي كــران خداوند و تحت عنایت خاصه حضرت بقیه اله االعظــم ( عج) و توجه به منویات 
مقام معظم رهبري در ســالي كه توســط معظم اله به ســال » جهش تولید« 
نام گذاري گردیده اســت گزارشــي از عملکرد موسســه در سال 
1398 را تقدیم صاحبان ســهام موسســه اعتباري ملل نمائیم . 
آنچه كه الزم است بیان شود این است كه امروز الحمدهلل موسسه 
به حدي از توان رسیده است كه بانک مركزي تشخیص مي 
دهد كه موسسه این امکان و توانایي را دارد تا در حل مشکلي 
بزرگ در كشور بازیگر نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران 
بوده و به عنوان سرباز كوچک و وفادار در نظام بانکي قدم 
بر دارد و این حاصل نشده مگر به خاطر همکاري و اعتماد 
سهامداران معظم و حمایت مشــتریان عزیز , همراهي و 
همدلي همکاران صادق و پرتالش در اقصي نقاط كشور كه 
تمامي سختي ها را به خاطر رشد و اعتالي موسسه تحمل 
نموده اند كه جا دارد همینجا از تک تک آنها تقدیر و تشــکر 
نماییم . امید است موسسه بتواند با قدرت و توان مضاعف در نظام 
بانکي حضور یافته و سهم مناسب خود را از بازار پولي كشور بدست 
آورد . اعضاي هیات مدیره و تمامي كاركنان , سپاســگزار سهامداران و 
مشتریان ارجمند و وفاداري هستند كه با اقبال دائم و حمایت هاي بي دریغ 
خود , این موسسه را در پیمودن مسیر توسعه و تعالي در زماني كه استکبار جهاني با تحریم 
هاي ناجوانمردانه كشور عزیزمان را در تنگنا قرارداده است، در جهت ایجاد شغل و كمک به 
رونق تولید یاري نموده و نمایند . ما در موسســه اعتباري ملل , با بهره گیري از از دانش و 
روز آمدترین و نوآور ترین و بهترین فناوري اطالعات و ارتباطات در سطح استانداردهاي روز , 
موسسه را به نمادي از امنیت , اعتماد و پویایي و با خلق زنجیره اي كامل از خدمات گسترده و 
ارزش آفرین براي تمام گروه هاي ذینفع و سهامداران نیک اندیش خویش افتخار آفرین باشیم . 
هیات مدیره مفتخر اســت ضمن قدرداني از حضور ســازنده و موثر شما سهامداران محترم 
, گزارش عملکرد موسســه اعتباري ملل در سال 1398 مشتمل بر گزارش هیات مدیره به 
مجمع عمومي صاحبان سهام , گزارش بازرس قانوني و حسابرس مستقل و صورتهاي مالي 
بانک را تقدیم نماید .این گزارش شامل اطالعاتي درباره عملیات و وضعیت عمومي موسسه , 
با تاكید بر ارایه دقیق نتایج عملکرد است . با تکیه بر قدرت الیزال الهي و به پشتوانه اعتماد 
شــما موجبات اعتالي نام موسسه اعتباري ملل و به دســت آوردن سهم مناسب از بازار را 
براي ایجاد حداكثري ارزش و اســتمرار موفقیت ها و كســب رضایت را فراهم خواهیم كرد .

طرح ها و برنامه های آینده: 
به منظور تقویت ساختار مالي و افزایش توان رقابتي، افزایش سرمایه در دستور كار موسسه مي 
باشد. در حال حاضر سرمایه موسسه اعتباري ملل 6/060 میلیارد ریال مي باشد، با عنایت به 
برنامه ریزي هاي صورت پذیرفته، افزایش سرمایه تا میزان 10/000 میلیارد ریال از طریق آورده 
نقدي سهامداران طي یک مرحله در برنامه موسسه قرار دارد. با افزایش سرمایه، نسبت كفایت 
ســرمایه افزایش مي یابد و مي تواند منجر به بهبود عملکرد و اصالح ساختار مالي و كاهش 
ریسکهاي موجود شده و همچنین توانایي و ظرفیت موسسه را در اعطاي تسهیالت افزایش دهد.
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کارکنان ضامن پایداری فجر انرژی ؛
 تعمیرات اساسی ژنراتور یک توربین به پایان رسید

به همت کارکنان شرکت فجر انرژی خلیج فارس تعمیرات اساسی 
ژانراتور و روتور توربین شماره ۱۴ نیروگاه ناحیه ۱ فجر به پایان رسید

شــركت فجر انرژی خلیج فارس، ســایت 4 منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، 
نیروگاه برق و بخار، كاركنان اینجا با سرعت و دقت مشغول كار هستند تا بتوانند 

شــركت های تولیدی همجوار 
خود در این منطقــه را در 24 
ســاعت شــبانه روز و 12 ماه 
ســال در مدار تولید نگه دارند.

این شــركت وظیفه تامین برق، 
بخــار، هــوا و آب های صنعتی 
مورد نیاز شــركت های منطقه 
ویــژه اقتصادی پتروشــیمی را 
بر عهــده دارد و به عنوان قلب 
تپنده این منطقه معروف است؛ 
گــزارش ما روایتــی از نیروگاه 
ناحیــه 1 این شــركت اســت.

كاركنــان ایــن واحد بــا تمام 
تالش خود ســعی دارند كه این 
با تمام ظرفیت  نیروگاه همواره 
خــود در مــدار تولید بــوده و 
برای مشتریان خود  را  پایداری 
به همراه داشته باشد. 75 هزار 
ساعت از آخرین تعمیر اساسی 
ژنراتور و روتور توربین شــماره 
14 ایــن نیروگاه مــی گذرد و 
كارشناســان با توجه به ساعت 
كار این بخــش و برنامه ریزی 

هــای انجام شــده قصد آغاز تعمیرات اساســی ژنراتور و روتــور این توربین را 
دارند. ژنراتور و توربین دو بخش مجزای یک واحد به هم پیوســته توربو ژنراتور 
نیروگاه برق هســتند كه تعمیرات اساســی آنها به صورت مجزا انجام می شود.

18 آبــان 99 تعمیــرات ژنراتور و روتــور آغاز می شــود و كاركنان در تالش 
هســتند تا در شرایطی كه ویروس كرونا در كشور شــیوع پیدا كرده و ساعات 
اســت  یافتــه  كاهــش  كاری 
تعمیرات اساســی این بخش ها 
را انجام داده و به پایان برســانند. 
13 روز بعــد و پــس از طــی 
980 نفر ســاعت ایــن تعمیرات 
پایــان می رســد. به  اساســی 
فجر با هزینــه 2 میلیارد و 700 
میلیون ریال و با كمک متخصصان 
و كارشناسان خود این تعمیرات 
اساســی را انجام داده اســت؛ اما 
نکتــه حائــز اهمیت این اســت 
كه تا پیشــتر،  شــركت خارجی 
ژنراتور  و  روتور  اساسی  تعمیرات 
توربین ها را برعهده داشــته كه 
اكنون با تکیه به توان داخلی این 
تعمیرات توسط كاركنان شركت 
فجر بــا همکاری یک شــركت 
تامین و نگهــداری خبره داخلی 
در مجموعه شــركت فجر انرژی 
خلیج فارس انجام شــده اســت.
ایــن چهارمیــن بار اســت كه 
مدیریــت  راســتای  در  فجــر 
در  تضمیــن  و  هــا  دارایــی 
دســترس بودن كلیه تجهیزات مرتبط با تولید پایــدار و تامین انرژی مورد نیاز 
صنایع پتروشــیمی منطقــه اقدام به تعویض عایق های رتــور ژنراتور توربین و 
انجــام آزمایش های آن در قالب تعمیرات اساســی نیروگاه فجر كرده اســت.
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