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س جلد   
شرح عک

جناب آقای مهندس دکتر سید محمدعلی سید ابریشمی
رئیس هیات مدیره و جناب آقای مهندس امیر حسین قناتی عضو هیات 
مدیره گروه سایپا انتصاب شایسته شما را در مسئولیت جدید تبریک و از 

خداوند آرزوی توفیقتان را آرزومندم.
خسرو امیرحسینی
مد   یرمسئول و سرد   بیر اقتصاد    و بیمه

جناب آقای مهندس سعد محمدی
انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیرعامل شركت توسعه معادن روی 
صمیمانه تبریک عرض نموده، توفیق شما را از درگاه ایزد منان آرزومندیم

خسرو امیرحسینی
مد   یرمسئول و سرد   بیر اقتصاد    و بیمه

جناب آقای مهندس خیرآبادی
انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیرعامل بانک سرمایه، كه بیانگر 
كارآمدی، لیاقت، توانمندی و شایستگی های برجسته جنابعالی می باشد، 
صمیمانـه تبریک عرض نمـوده و از درگاه ایزد منـان توفیقات روزافزون 

خسرو امیرحسینیحضرتعالی را خواستاریم.
مد   یرمسئول و سرد   بیر اقتصاد    و بیمه

در كوره بسیج آبدیده شدو در جنگ تحمیلی با فتح سنگرهای دشمن سردار. در میدان 
كارو اقتصاد این دانش اموخته مدیریت با دكترای كار نیکوكردن از پركردن است، همگان 
را به تحسـین عملکرد مجموعه تحت مدیریتش واداشت. سخن از دكتر عیسی رضایی 
است كه در بازار سرمایه  نامش برند است . یکی از برترین كارنامه های مدیریتی او بچه 
های باورمدار و والیتمدار جمع كوثریون موسسـه ای موفق كه اگر چه سن عمرحیاتش 
به تعدادانگشـتان یک دست نمی رسد  ولی در صف برترینها برترین آن هم به شهادت 
معتبرترین آمارها. چکامه وشـاه بیت این مبارز نسـتوه از ابتدا این بود كه :آینده از آن 
ماسـت و حـال می گوید رمز این موفقیت در آموزه  های مـن بود از دوران جنگ. یافته 
هایی از دوران مقدس جنگ تحمیلی ،یعنی یافتن بهترین مسـیر برای نیل به موفقیت. 
یعنی داشـتن راهبرد. برادر عیسـی دكتـرای اقتصاد ومدیریت یا بقول همسـنگرانش 

رزمنده همیشه فاتح چنین مسراید چاشنی راز فاتحان رمزی است به نام راهکار.

دكتر عیسی رضایی، مدیرعامل موسسه اعتباری كوثر

حراست هلدینگ خلیج فارس عنوان نخست و برترین 
حراست پتروشیمي هاي كل كشور را از آن خود كرد 

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس این موفقیت را به آقاي 
تقي زاده رئیس حراست و همکاران ایشان تبریک گفتند 

.  در آخرین ارزیابي عملکرد حراست هاي مجموعه شركت 
ملي صنایع پتروشیمي از سوي سازمان حراست وزارت نفت 
، عملکرد بسیار مثبت و تاثیر گذار حراست شركت صنایع 

پتروشیمي خلیج فارس موجب شد این واحد به عنوان برترین 
حراست در كل صنایع پتروشیمي كشور را از آن خود نماید 
. در حکم اهدائي به این حراست شركت صنایع پتروشیمي 

خلیج فارس از ایشان به مناسبت كسب این مقام تقدیر 
به عمل آمده است . الزم به ذكر است آقاي مهندس نژاد 

سلیم مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس نیز در یادداشتي این 
موفقیت را به آقاي تقي زاده رئیس حراست و همکاران ایشان 

تبریک گفتند . آقای امیرحسینی مدیرمسئول و سردبیر 
نشریه اقتصاد و بیمه نیز این موفقیت را به جناب آقای تقی 
زاده رئیس حراست و همکاران ایشان تبریک عرض می كند.
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موفقیت در خروج از رکود به شرط اصالح نظام بانکی
بانک های ای��ران به جز چند بانک مثل بانک توس��عه 
صادرات یا بانک توس��عه تعاون، بانک هایی هستند که 
در دس��ته بندی بانک های »تجاری« جای می گیرند؛ 
ش��رکت های فعال در زمینه بانکداری در جهان امروز، 
 Commercial( به دو شاخه بزرگ بانک های تجاری
 Investment( و بانک های س��رمایه گذاری )Bank
Bank(  تقسیم می شوند. اغلب بانک های بزرگ جهان 
و نیز اکثر بانک های جهان، بانک های تجاری هستند که 
در آنها، مانند هر شرکت تجاری دیگر، سودآوری برای 

سهامداران مهم ترین هدف بانک است.
بانک تجاری یک موسسه مالی است که به کسب و کارها، 
سازمان ها و افراد، خدماتی را ارائه می کند. این خدمات 
همان قدر که شامل حساب های بانکی جاری، پس انداز 
و س��پرده می شود، وام دادن به کسب و کارها را نیز در 
بر می گیرد. یک بانک تجاری، بانکی تعریف می شود که 
کس��ب و کار عمده آن پرداختن به حساب های بانکی 
و وام هاس��ت. بانک های تجاری سود خود را از برداشتن 
موجودی حس��اب های پس انداز کوچک، کوتاه مدت و 
نقدشونده و تبدیل آنها به وام های بزرگ تر با سررسید 
طوالنی تر، کس��ب می کنند. این تبدیل سرمایه، برای 

بانک های تجاری درآمد خالصی را تولید می کند.
اما به نظر می رس��د که در ای��ران، به خصوص در طول 
س��ال های 89 تا 92، بس��یاری از بانک ها وارد کسب 
و کار و ش��رکت داری ش��ده اند؛ بانک ها حت��ی پا را از 
شرکت داری هم فراتر گذاشتند و کارشان در بزنگاه های 
تاریخی اقتصاد ای��ران، به پس انداز دالر برای روز مبادا 
هم رس��ید؛ در اسفند ماه س��ال 1390 که نرخ ارز باال 
رفت و تا تابستان س��ال 1391 این روند ادامه داشت، 
از همان اولین روزهای بحران ارزی، مردم ش��تابان به 
صرافی ه��ا و بانک ها مراجعه می کردند تا با خرید دالر 
و یورو، از کاهش پولی که در دس��ت دارند و آب رفتن 
سرمایه های خود جلوگیری کنند. بانک ها نیز با همان 
عطش، دست به همین کار زدند؛ آنها نیز دست به کار 
شده بودند تا هر چه می توانند ارز بخرند و عمال شروع 
به ذخیره ارزی کرده بودند. بانک ها بسیار بیشتر از مردم 
پول و نقدینگی در اختیار داشتند و همین مسئله باعث 
ش��ده بود که خرید ارز به وسیله آنها، بیش از ارزهای 
خانگ��ی، در قیمت دالر تاثیر داش��ته باش��د و بعدها، 
مسئوالن و کارشناسان اقتصادی، همین بانک ها را یکی 
از مقصرهای بحران ارزی دانستند. برای نمونه، درست 
یک سال پیش، عباس شاکری رئیس دانشکده اقتصاد 
دانشگاه عالمه طباطبایی، با دلخوری در یک سخنرانی 
می گفت که »در بحران های ارزی در طول بیش از یک 

س��ال گذش��ته، بانک ها به دالالن ارزی تبدیل شدند؛ 
به طوری که انگار برای چنین روزهایی تاس��یس شده 
بودند.« او می گفت: »به محض اینکه اقتصاد با کاهش 
منابع ارزی روبه رو شد، همه به معامله ارز روی آوردند؛ 
به گونه ای که موسسات مالی و بانک های خصوصی که 
البته هیچ کدام خصوصی نیس��تند، وارد بازار شدند و 
این ادعا را می توان از نتایج مالی و سودهایی که از این 

بانک ها در سازمان بورس اعالم می شود، اثبات کرد.«
در خرداد ماه سال گذشته، سید ناصر موسوی الرگانی 
نماینده مردم فالورجان و عضو کمیس��یون اقتصادی 
مجلس نیز اعالم کرد ک��ه گزارش های محرمانه ای از 
تخلفات سیستم بانکی و ورود بانک ها در بازار ارز به این 
کمیس��یون ارائه شده است. او گفت: »تخلف بانک ها و 
ورود به بازار واسطه گری و داللی بسیار روشن و محرز 
است و متاسفانه برخی فعالیت های اقتصادی بانک ها با 
وظایف آنها و ماهیت امور بانکی و بانکداری س��نخیت 
ندارد. برخی بانک ها حتی در نوس��اناتی که در بازار ارز 
بود، دخیل بودند و اقدام به خرید و فروش ارز کردند و 
باعث بروز مشکالتی در بازار ارز و اقتصاد کشور شدند.«

با همه این حرف ها، بحران ارز تمام ش��د و با تمام فراز 
و نش��یب هایش، بازار ارز دیگر جذابیتی برای بانک ها 
ندارد. اما ماجرا بسیار وسیع تر از این است؛ طی سالیان 
سال، بانک ها شرکت های زیادی را برای خود خریده یا 

تاسیس کرده اند و عمال وارد حوزه بنگاه داری شده اند.
اقتصاد ایران بانک  محور اس��ت و این بانک ها هستند 
که سرمایه های الزم را برای تولید و بسیاری از مسائل 
اقتصادی دیگر در کش��ور تامین می کنن��د. برآوردها 
حاکی از آن اس��ت که 80 درصد تامین س��رمایه الزم 
برای کس��ب و کارها در ای��ران، از طریق بانک ها انجام 
می ش��ود. اما نظام بانکی ایران در سال های اخیر با دو 
مش��کل بزرگ مواجه شده است؛ معوقات بسیار باالی 
بانکی که حدود 85 هزار میلیارد تومان اس��ت، بخش 
بزرگی از سرمایه بانک ها را دور از دسترس نگه داشته 
است. مشکل بعدی نیز بنگاه داری بانک هاست؛ یعنی به 
جای اینکه بانک ها به صاحبان کسب و کار تسهیالت 
بدهند تا فعالیت اقتصادی خود را شروع کنند یا ادامه 
دهند، خود دست به کار تاسیس کسب و کارها شده اند. 
مش��کل این بود که در دولت گذشته، نرخ تورم از نرخ 
تسهیالت پیش��ی گرفت و بانک ها نتوانستند به مردم 
وام بدهند، چون عمال به دلیل باالتر بودن نرخ تورم از 
بهره وام، س��رمایه خود را از دست می دادند و این برای 
بانک های تجاری بزرگ ترین خطر بود. بنابراین به دلیل 
ض��رر و زیانی که به بانک ها وارد ش��د، آنها عمال وارد 
حوزه هایی مثل ساختمان سازی، تجارت طال و کشتی 

سازی ش��دند و فسادهای گسترده نیز به تبع این کار 
ایجاد شد. دولت نیز که به بانک ها بدهی داشت به جای 
دیون خود به بانک ها شرکت ها را تحویل داد. از سوی 
دیگر، قوانین مربوط به اجرایی شدن وثیقه های بانکی، 
بس��یاری از امالک را به مالکیت بانک ها درآورده است. 
این چنین بود که بانک ه��ا به تدریج صاحب امالک و 
شرکت های بسیار زیادی شدند. همین اتفاق باعث شد 
سالمت مالی بانک ها به شدت خدشه دار شود و اعتماد 
عمومی بسیار پایینی در سطح جامعه نسبت به بانک ها 

و بانکداری به وجود آید.
طی سالیان گذشته، براساس آنچه بانک مرکزی اعالم 
ک��رده بانک های ایران حدود 600 ش��رکت تاس��یس 
کرده اند که برخی از آنها عمال ش��رکت های هلدینگی 
هستند که سهام شرکت های بسیار بیشتری را تحت 
مالکیت خود دارند. از سوی دیگر، بسیاری از نهادهای 
عمومی کش��ور، دست به تاس��یس بانک هایی زده اند 
و گ��ردش مالی موسس��ات بزرگ دولت��ی یا نهادهای 
عمومی، از طریق همین بانک ها انجام می شود. بنابراین 
عمال ش��بکه پیچیده ای از موسس��ات ب��ا گردش های 
پیچیده مالی به وجود آمده که باز و شفاف کردن آنها 
بسیار سخت خواهد بود. در همایش بزرگ طرح خروج 
از رک��ود که با حضور رئیس جمهور و وزرای اقتصادی 
دولت در سالن اجالس سران برگزار شد، رئیس جمهور 
دس��ت به انتقاد از بانک ها زد و گفت که بانک ها نباید 
بن��گاه داری کنن��د. وزرای اقتصادی دول��ت نیز پس 
از رئی��س جمهور بر این نکته پای فش��ردند. چند ماه 
پیش از اینکه همایش خروج از رکود برگزار شود، بانک 
مرکزی برنامه فش��رده ای را برای تحت فشار گذاشتن 
بانک ها برای خروج از شرکت داری و بنگاه داری به اجرا 
گذاشته بود. اغلب می شد رئیس بانک مرکزی را در یک 
برنامه خبری یا در حاش��یه دولت دید؛ در حالی که از 
بانک ها انتقاد می کند و به آنها هشدار می دهد که دست 

از بنگاه داری بردارند.
ش��هریور ماه امسال بود که بانک مرکزی فشار خود را 
روی بانک ها بیشتر کرد؛ بانک مرکزی برای بنگاه داری 
و ش��رکت داری بانک ها خط قرمز تعیین و اعالم کرد 
که حجم شرکت های بانک ها نباید بیش از 40 درصد 
سرمایه آنها باشد. براساس قانون عملیات بانکی بدون 
ربا و در چارچوب آیین نامه فصل س��وم قانون مذکور، 
بانک ها می توانند با استفاده از عقود مشارکت حقوقی 
و س��رمایه گذاری مستقیم، به سرمایه گذاری در سهام 
شرکت های موجود یا ایجاد شرکت جدید اقدام کنند، 
اما این میزان، نباید بیشتر از 40 درصد سرمایه بانک ها 
باش��د. بانک مرکزی اعالم کرده است که این سهم، در 

خسرو اميرحسيني

بانک ها چگونه 
بنگاه دار شدند؟ یر

ردب
ن س

سخ

| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  62 | بهمن ماه  1394|  6



لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  62 | بهمن ماه  1394| 

حال حاضر بیش از نیمی از سرمایه بانک هاست. بانک 
مرکزی ابتدا به بانک ها هش��دار داد که باید سهم خود 
را از بنگاه های کش��ور کاهش دهند، سپس به بانک ها 
مهلت داد تا ظرف 15 روز فهرس��ت ش��رکت هایی را 
که مستقیم و غیرمستقیم اداره می کنند به این بانک 
تحویل دهند. بعدتر نیز مهلت سه ساله ای تعیین شد 
که تا آن زمان، بانک ها س��رمایه خ��ود را از بنگاه های 
اقتصادی بیرون بکش��ند. بانک مرکزی حتی فش��ار را 
بیشتر کرد و گفت که اسامی شرکت های زیرمجموعه 
بانک ها را اعالم خواهد کرد، اما این تهدید عملی نشد.

البته در آن س��وی ماجرا، بانک ها نیز اس��تدالل هایی 
برای بنگاه داری خود داشتند و می گفتند که بسیاری 
از بنگاه هایش��ان را دول��ت بابت رد دی��ون به آنها داده 
اس��ت. برای نمونه، عبدالناصر همتی رئیس بانک ملی 
که هلدینگ سرمایه گذاری بانک ملی زیرمجموعه آن 
است، اواخر شهریور ماه امسال در یک برنامه تلویزیونی 
حاضر ش��د و گف��ت: »وضع کنون��ی بانک ها به علت 
سیاست ها و دس��تورات تکلیفی است که طی سالیان 
گذشته اعمال شده و عمال بانک ها را از تصمیم گیری به 
عنوان یک بنگاه اقتصادی خارج کرد. بنگاه داری بانک ها 
ناشی از مجموعه ای از سیاست های تکلیفی بوده است. 
برای مثال به بانک مل��ی بنگاه هایی از طرف دولت به 
عنوان رد دیون یا تکلیف برای سرمایه گذاری داده شده 
که حجم زیادی را شامل می شود. حتی فروش برخی 
از اینها هم محال اس��ت، مثل توسعه نیشکر و صنایع 
جانبی آن که 80 درصد سهام آن متعلق به بانک ملی 
و ص��ادرات اس��ت و قیمت آن 9 ه��زار میلیارد تومان 
است که با بازدهی آن قابل فروش نیست.« همتی که 
رئیس ش��ورای هماهنگی بانک های دولتی هم است، 
گفت:»ما دو کارخانه را طی سال های گذشته برمبنای 
سیاست های واگذاری واگذار کردیم که به علت ناتوانی 
در اداره مشکالت کارگری و مشکالت اجتماعی آن، به 
خود ما برمی گردد و مجبوریم در آنها هزینه و کنترل 
کنیم. ما قبول داریم برخی جاها تخلف ش��ده است و 

اصوال وظیفه بانک ها، بنگاه داری نیست.«
اما مس��ئله این است که بس��یاری از بنگاه هایی که در 
بانک های خصوص��ی و حتی دولتی فعالیت می کنند، 
عمال ش��رکت هایی هس��تند که خود بانک ه��ا آنها را 
تاس��یس کرده ان��د تا مناف��ع کل مجموعه را بیش��تر 
کنند. شهریور ماه امس��ال که بحث بر سر بنگاه داری 
بانک ها بس��یار باال گرفته بود، وب سایت خبرآنالین، 
گزارش مبسوطی منتشر کرد که در آن به شرکت های 
زیرمجموعه بانک ها پرداخت��ه و اطالعات آن را از وب 
سایت رسمی بانک ها کسب کرده بود. برای نمونه، در 
ای��ن گزارش آمده بود که ش��رکت تجارت الکترونیک 
پارس��یان، ش��رکت تامی��ن خدم��ات سیس��تم های 
کاربردی کاس��پین، شرکت لیزینگ پارسیان، شرکت 
سرمایه گذاری پارسیان، شرکت بیمه پارسیان، شرکت 
کارگزاری پارسیان، ش��رکت صرافی پارسیان، شرکت 
خدمات بیمه ای امین پارسیان، شرکت خدمات مشاور 
خرد پیروز، ش��رکت تامی��ن اندیش پارس، ش��رکت 
صبا تامین پارس��یان، ش��رکت تامین سرمایه لوتوس 
پارسیان، شرکت یاری رسان پارسیان، شرکت صندوق 
قرض الحسنه پارسیان و صندوق سرمایه گذاری لوتوس 
پارس��یان، از جمله ش��رکت هایی هستند که مالکیت 
آنها را بانک پارسیان در اختیار دارد. اما بانک پارسیان 
تنه��ا بانک خصوصی یا دولتی در این زمینه نیس��ت، 
شرکت های بانک پاس��ارگاد به قدری زیادند که حتی 

شمارش آنها نیز زمان زیادی صرف می کند، از میان آنها 
می توان به شرکت سرمایه گذاری پارس آریان، لیزینگ 
ماش��ین آالت و تجهیزات پاس��ارگاد، مدبران ساخت 
آریان، توس��عه تجارت اندیشه نگر پاس��ارگاد، توسعه 
انبوه سازی پاسارگاد، خدمات فناوری نوآور پاسارگاد، 
مبنای خاورمیانه، گسترش بازرگانی بین المللی گروه 
پاسارگاد، ساختمان و شهرس��ازی هشتم، تدبیرگران 
پاس��ارگاد و ش��رکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع 
معدنی خاورمیانه )میدکو( اش��اره ک��رد. میدکو خود 
دارای ش��رکت های زیادی است که عبارتند از: شرکت 
فوالد س��یرجان ایرانیان، ش��رکت فوالد زرند ایرانیان، 
ش��رکت مهندس��ی معیار صنعت خاورمیانه، شرکت 
بازرگانی آفتاب درخش��ان خاورمیانه، ش��رکت بابک 
مس ایرانیان، ش��رکت فوالد بوتیای ایرانیان، ش��رکت 
فروس��یلیس غرب پ��ارس، ش��رکت کاراوران صنعت 
خاورمیانه، شرکت فرآوران ذغال سنگ پابدانا، شرکت 
GMI ProjectLtd ، شرکت ساختمانی گسترش و 

نوسازی صنایع ایرانیان مانا.
 فعالیت های شرکت های وابسته به بانک پاسارگاد تنها 
به بخش ساختمان سازی، صنعت و معدن ختم نشده 
است، بلکه این ش��رکت ها پا را فراتر نهاده و وارد حوزه 
انرژی نیز ش��ده اند؛ شرکت گس��ترش انرژی پاسارگاد 
یکی از این شرکت هاس��ت. خدمات رسانی نیز یکی از 

فعالیت های موجود در سبد بانک پاسارگاد است؛ شرکت 
خدمات پشتیبان پاسارگاد آریان، به این کار می پردازد. 
همچنین ش��رکت های سامان س��اخت آریان، شرکت 
فناوری اطالعات و ارتباطات پاس��ارگاد آریان، شرکت 
بیمه پاس��ارگاد، ش��رکت مدیریت بازرگانی آینده نگر 
پاس��ارگاد، شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد 
و شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران نیز از جمله 

شرکت های دیگر بانک پاسارگاد به حساب می آیند.
چنین فهرس��ت های بلندباالیی بوده اس��ت که بانک 
مرکزی را وادار کرده به س��رعت به ماجرای بنگاه داری 
بانک ها بپردازد و با فشاری که به بانک ها می آورد، تالش 
کند س��رمایه های آنها را آزاد کند تا این سرمایه ها به 
سوی فعالیت های اقتصادی خارج از بانک ها سوق داده 
شوند و رکود اقتصادی حاکم بر بازار و صنعت ایران را 
رفع کنند. هر چند تاکنون بانک ها در مسائل مختلفی 
مانند اجرای نرخ س��ود س��پرده بانکی از دستورات و 
بخشنامه های بانک مرکزی س��ر باز زده اند، اما شواهد 
نش��ان می دهد که اگر سیاست ها در حل این مشکل 
درست و دقیق تدوین شود و بانک مرکزی به استقالل 
الزم خود دست یابد، می توان این مشکل را از پیش رو 
برداش��ت. بیش از دو دهه اس��ت که بانک ها به سمت 
بن��گاه داری روی آورده ان��د و بای��د پذیرفت که خروج 

بانک ها از این موضوع نیز زمانبر خواهد بود.
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طرح میث��اق فجر کوث��ر یا چهارمین جش��نواره 
تکری��م کارکنان مدیریت ش��عب اس��تان تهران 
موسس��ه اعتباری کوثر امسال 16 بهمن ماه سال 
94 که مصادف با سی و هفتمین سالگرد پیروزی 
شکوهمند انقالب اس��المی بود در سالن همایش 

های دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.
 در این مراسم باشکوه جمع کوثریون که با حضور 
مدیرعامل، معاونین و مدیران ارش��د شعب استان 
تهران و حضور پرشمار اصحاب رسانه، هنرمندان 
و کارشناس��ان و کارکنان مجموعه ورزشی والیت 
مدار کوثر برگزار گردید از مدیران ، کارشناسان و 
کارکنان برتر موسسه اعتباری کوثر در سال 94 با 

اهدای لوح تقدیر، قدردانی به عمل آمد.
چندی اس��ت کدخدای خانه بر اثر یک حادثه به 
تیغ جراح س��پرده ش��ده و اولین دستور پزشک 
پس از ترخیص این گونه انش��اء شده که تا 6 ماه 
اس��تراحت مطلق. خوب بچه مسلمانیم و اطاعت 
از ول��ی خانه واجب. جمعه ب��ود و حقیر عالوه بر 
حضور در ش��ورای تحریریه، خرید خانه و پختن 
غذا را هم می بایست انجام می دادم و در حرمت 
نه��ادن و ارزش��مند بودن نس��وان همین بس که 

خداوند در سومین آیه سوره نساء می فرماید: 
َوإِْن ِخْفُتْم أاَلَّ تُْقِسُطواْ فِي الَْیَتاَمی َفانِکُحواْ َما َطاَب 
لَُکم مَِّن النَِّس��اء َمْثَنی َوثاَُلَث َوُربَاَع َفإِْن ِخْفُتْم أاَلَّ 
تَْعِدلُ��واْ َفَواِحَدًة أَْو َما َملََکْت أَیَْمانُُکْم َذلَِک أَْدنَی أاَلَّ 

تَُعولُواْ ﴾3﴾
بقول حضرت موالنا :نفس است کدبانوی من، من 

کدخدا شوی 
ش��وق حضور در جمع یاران م��ا را به نافرمانی از 

برنامه کشاند و به مقصد دگر برد.
ب��ر درب ورودی تاالر پزش��کی تهران پوس��تری 
ب��ه زیبایی نقش بس��ته بود: تکری��م از آنانکه دل 
و جانش��ان بر کار اس��ت و منصب کوثری به آنها 

اطالق می شود.
ت��االر اجتماعات دانش��گاه علوم پزش��کی تهران 
گ��وش تا گوش زنان و مردانی را در خود جا داده 
که فعل خواس��تن را صرف می کنند. در همه 70 
ساله عمر گذشته از زندگی و با تجربه بیش از نیم 
قرن کار مطبوعاتی کمتر جایی را دیده و ش��نیده 
ام ک��ه این چنی��ن یک دل باش��ند و برای تعالی 
هدفی که نام مقدس بر آن نشس��ته است چنین 

کمر همت بسته.
در می��ان خوبان کنج��ی دنج یافت��م و نظاره گر 
در گوش��م ص��دای آینده از آن ماس��ت بود و در 
ذهنم دیگر ی��اد همدلی و همزبان��ی چون امروز 
در دیروزهای��ی در جنوب که دلم��ان امروز برای 
آن بس��یار تنگ شده اس��ت در زمان سفر کردم 
14بهمن اس��ت و برادر عیس��ی و بانگ اهلل اکبراو 
و دیگر بچه های پر دل و جرات ش��هر ری که در 
پل سیمان راه را بر دژخیمان بسته اند سخن اول 

مدرس��ه رفاه این اول نقل سال 1357 در روز 14 
بهمن ماه کمی پیش از ظهر اس��ت. آقای کچویی 
و عسکراوالدی با هم پچ پچ می کنند و لختی بعد 
پیامی از آیت اهلل کنی می رس��د همه می گویند 
اگر برادر عیسی و بچه های شهر ری این مسیر را 
مس��دود نگه دارند که می دارند، بچه مسلمانهای 
قرچک و ورامین نیز به آنها رس��یده و معرکه ای 

برای طاغوتیان می سازند.
آن روزها جنس خبر این گونه بود و هر آن صدای 
یک فرمان از اتاق های مدرسه رفاه می آمد. پیام 
ب��رای چگونگی اداره تظاهرات از باس��منج تبریز 
تا فرماندهی بچه های روس��تای حس��ن فلک در 
اس��تان مرکزی . بمباران خبر بود، دولت انقالبی 
جلو جلوت��ر می ش��د، تیرباره��ای دژخیمان در 
دانش��گاه، مصاحبه مرغ طوف��ان و مصادره اموال 

فراریان و...
برادر عیسی چندین شبانه روز است که نخوابیده 
، س��رزنده پ��ای به قوت و گ��وش و دل به فرمان 
امام رس��یده به خواص که ج��ان برابر لوله تفنگ 
داریم گلی هم گذارده تا ش��اید هموطنی دیگر را 
به جمع آزادی و اس��تقالل برسانیم سرلوحه اش 

در کف خیابان.
چ��ون انق��الب ره به پی��روزی می دارد و ش��وق 
پیروزی به فرمان سرقطار، سر از پا نمی شناسند 
جوانان بی تابند. خرابه ای در پش��ت مدرسه رفاه 
هس��ت که ش��ده انبار غنائم و جناب ناطق بر آن 

ناظر.
تقصیر من نیست اگر در سال 57 رفته ام. میزبان 
برادر عیس��ی رضایی است و مدعوین مقصرند که 
در این دهه فجر ما را به این نور می سپارند. ولی 
در سالن غوغایی دیگر به پا است. از جوانان و آنان 
که باالی سالن اند کمتر کسی درست ان روزها را 
می داند فقط بلدند درشت بنویسند، درست نمی 

توانند بگویند. 
فقط چند عکس دیده اند و چند س��رود ش��نیده 
آن هم نه از ایران ایران رگبار مسلس��لهای اردالن 
سرافراز یا از خون جوانان وطن الله دمیده عارف 
قزوینی برآوای بلند محمدرضا ش��جریان که از ... 

بگذریم.
فضای س��الن عطرآگین ش��د. صدای صلوات آمد 
دکتر عیس��ی رضایی وارد س��الن ش��د و به جمع 

او گفت رمز موفقیت ما راهکار بود
آینده از آن ماست

نی
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همکاران پیوس��ت، دیگر در س��الن بودم چرا که 
برادر عیس��ی با لطف همیش��گی بر قلم نشان داد 

که نون والقلم ومایسطرون یعنی چه.
ای��ن مرد متواضع همان فرمان��ده نترس و زیرک 
جبه��ه ه��ای جنگ اس��ت همان که ب��ه حرمت 
داش��تن آنها دل صاحبان زرادخانه های جهان را 
می لرزانیم. از ابتدای مراس��م تابحال فقط تالوت 
خوش قاری خوش الحان حسین فردی ما قدیمی 
ها را در س��الن جذب کرده ب��ود و از این جوانان 

امروزی باالی سالن ندیدیم جز ...
بگذریم دکتر عیسی رضایی مدیر ارشد و رزمنده 
قدیم و دالور آمده بود که جوانی آراس��ته به علم 
ادب و دانش معرفت همس��نگر ش��ده با فرمانده 

آشنا در سنگر جبهه به پشت تریبون رفت.
او مهندس شیرکوند بود مدیر شعب استان تهران 

که این چنین سخن راند:
 با س��الم و صلوات بر خاتم پیامبران و ذریه پاش 
و درود فراوان بر روح پرفتوح بنیانگذار جمهوری 
اس��المی ایران و شهدای هشت سال دفاع مقدس 
و آرزوی صحت و س��المتی ب��رای مقام عظمای 

والیت.
َوالَْفْجِر )1( َولََیاٍل َعْشٍر)2(

مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید
که زانفاس خوشش بوی کسی می آید

از غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش 
زده ام فالی و فریادرسی می اید  

سالم و صلوات و درود می فرستم بر روح پرفتوح 
رهبر کبیر انقالب اس��المی حضرت امام خمینی 

)ره( و سالم و صلوات بر رهبر فرزانه .
عرض سالم و ادب و احترام دارم خدمت مدیرعامل 
محترم جناب آقای دکتر رضایی و قائم مقام معزز 
مدیرعامل موسس��ه، مع��اون محت��رم هماهنگ 
کننده و روحانیت گرانقدر و مدعوین عزیز و کلیه 
همکاران خودم در مدیریت ش��عب استان تهران، 
از اینکه دعوت این مدیریت را پذیرفته و با حضور 
گرمتان رونق خاصی به چهارمین جشنواره تکریم 
کارکن��ان کوثر یادگاری از جن��اب فهیم بور بنام 

میثاق فجر کوثر می باشد سپاسگزارم. 

سی و هفت سال پیش در چنین ایامی، امام امت 
پس از سالها تبعید در میان استقبال پرشور مردم 
انقالبی به میهن اسالمی بازگشت و سرآغاز طلیعه 
ای در دنی��ای اس��الم گردید که تا امروز مش��عل 
هدای��ت ملت های مس��لمان و خاری در چش��م 

استکبار جهانی گردیده است.
در کشور ما بهمن هر سال یادآور این طلوع رهایی 

بخش است که این رهایی بی تردید مرهون خون 
های پاک شهداست چه در دروان انقالب و چه در 
دوران هشت س��ال دفاع مقدس برای آبیاری این 
نهال نوپا جاری ش��ده است و جوانی که ارزشمند 
ترین سرمایه زندگانی خود که همانا جان شیرین 
می باش��د را در طبق اخالص نهاده و بدون چشم 
داش��تی بی مزد و منت جان خود را در راه دین و 
میهن تقدیم کردند تا امروز من و شما در فضایی 
آکنده از امنیت و معنویت به سازندگی و بالندگی 

میهن اسالمی بیاندیشیم.
و همین��ک حضور در جمع اعضای خانواده بزرگ 
کوثر ، حس خوش��ایندی اس��ت و ب��ه یقین این 
»حس دلپذیر« برای کس��ی که از نزدیک ش��اهد 
تالش ها و زحمات ش��ما همکاران گرامی اس��ت، 
غیرقابل توصیف اس��ت. برگزاری جش��ن تکرمیم 
کارکنان مدیریت ش��عب استان تهران، این امکان 
را فراه��م آورده اس��ت تا همه س��اله این خانواده 
ب��زرگ، در کن��ار یکدیگر گرد هم آم��ده و برای 
دقایقی هرچند کوتاه، به دور از هیاهو و مش��غله 
ه��ای کاری، لحظات خاطره انگی��زی را در کنار 
یکدیگ��ر تجربه کنند . دوس��تان و همکارانی که 
روزی همه دوره بوده ان��د و این فرصت به وجود 
آمده تا همکاران س��ابق کمت��ر فرصت می کنند 
دور هم جمع ش��وند، دیداری تازه کرده و همگی 
با مشاهده این پشتوانه و سرمایه عظیم، با قدرت 
و عزمی دو چندان به سوی تحقق اهداف موسسه 

اعتباری کوثر قدم برداریم.
هدف اصلی برگزاری این مراس��م، تقویت روحیه 
تش��کیالتی و جمعی و تقدیر و تش��کر از تمامی 
پرسنل اس��تان به پاس زحمات و مجاهدت های 

ایشان است.
مدیرعام��ل محترم جن��اب آقای دکت��ر رضایی، 
ایجانب به عنوان عضوی کوچک از خانواده بزرگ 
کوثر که در بازار پرتالطم بانکی مش��غول فعالیت 
هس��تم، به نمایندگ��ی از جمع کارکنان ش��عب 
اس��تان تهران، ب��ا جدیت تمام ب��ه دنبال اجرای 
دقیق سیاس��ت ها و منوی��ات حضرتعالی بوده و 
در این مس��یر همواره به عنوان استان پیشرو گام 

برداشته ایم.
ما کارکنان مدیریت ش��عب اس��تان تهران، ضمن 
رعایت منش��ور اخالقی با ش��عار، حفظ مشتریان 
و مش��تری م��داری برآنی��م در ارائ��ه خدمات به 
مش��تریان، بهترین، مناس��ب ترین و دقیق ترین 
روش��ها را انتخ��اب نم��وده؛ عدالت مح��وری در 
ارزیابی و مدیریت عملکرد را ش��عار محوری خود 
ق��رار داده و با اعتقاد به این اصل که دس��ت خدا 
در جماعت اس��ت، تشریک مس��اعی و کار تیمی 
را س��رلوحه اقدامات خود نموده ایم و نس��بت به 
افزای��ش بهره وری و رش��د ت��وان رقابتی مجدانه 
تالش ورزیم و نقشی سازنده، راهگشا و کاربردی 

داشته باشیم.
هر آدمی در قبال جامعه ای که در آن زندگی می 
کند، مسئولیتی دارد و کیفیت انجام این ماموریت 
، یکی از مهم ترین و س��خت ترین پرسش هایی 
اس��ت که در هنگام بررسی کارنامه اعمال انسان، 
مورد س��وال قرالر می گیرد. گ��واه این گزاره آیه 
شریفه س��ی و چهارم از سوره مبارکه اسراء است 
ک��ه خداوند در آن صریحا می فرمای��د: » َو أَوُفوا 
بِالَعهِد إنَّ الَعهَد کاَن َمسُئول�اً » »و به درستی که 
بای��د به عهد و پیمان وفا کرد چرا که در روز جزا 
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از عهد و پیمان و عمل به آن سوال خواهد شد«. 
سخن دل سخن رحمان است

جلوه ی مهر خدا درجان است  
آنچه از گفته ی دل برخیزد

هم فرودش به دل خوبان است  
صحبتهای او با طنین صلوات حاضرین بدرقه شد.

نوبت دکتر بود، س��ردار نام��دار جنگ تحمیلی و 
دکترای اقتصاد و برترین مدیربانکی کشور در سال 
94 دکتر عیس��ی رضایی به پشت تریبون رفت و 
گفت با این صحنه که س��اختید می بایس��ت هم 
کوله پش��تی می داشتند چرا که حرف سیاسیون 
بر جنگ در جای دیگر شده کلیت حال آنکه این 
دهه دهه نور است و فجر، یادآوری از خاطره های 
روزه��ای پرغرور . مگر نه آن اس��ت که ما هر چه 
داریم از این انقالب و از این دهه فجر است . طرفه 
آنکه مجوز فعالیت خود، افزایش س��رمایه، ثبت و 
همه اینها نیز برای این مجموعه دردانه در بهمن 
ماه میس��ر گردیده. برای هم رزمانش این کالم ها 
عجیب نبود و خوب نش��ان می داد که هنوز برادر 
عیس��ی خودمان هر خطا ولو کوچک را در هر جا 
و به هر مقدار که باشد از چشم دور نگه نمی دارد 
و این نکت��ه بینی همان رم��ز موفقیت این مدیر 

مدبر است.
دکتر در کنار همرزم قدیمش دکتر جواد فهیمی 
پور بر س��کو ایستادند چونان سرو تا برگزیدگان و 
تقدیرشوندگان را تندیس دهند و لوح اهدا کنند.

مدیرعامل موسس��ه این مدرس دانشگاه در کنار 
قائ��م مق��ام و مدیر ش��عب ته��ران و مدیرروابط 
عموم��ی اش پ��س از مراس��م هم به پش��ت میز 
مصاحبه نشس��ت و گفت : س��الم دارم به صحابه 

خبر و رسانه.
یادی می کنم از ش��هدای انقالب و امام و شهدای 
واالمق��ام جنگ تحمیل��ی. وقت��ی از او در مطلع 
پرسش ها پرس��یدم رمز موفقیت این مجموعه و 
این مدیر از چه روست ؟ خندید و ادامه داد : من 
یک رزمنده ام، ما ه��ر چه داریم از برکات جنگ 
تحمیل��ی از آن نبرد حق علیه باطل با س��رداری 
امام��ی رئ��وف و ب��زرگ اس��ت. در دوران جنگ 
تحمیلی در جبهه ها به واحدهای مختلفی بودند 
و از آن جمل��ه واحدهایی خاص به نام شناس��ایی 
اطالع��ات بچه های تخریبچی اطالعات که عمده 
کارش��ان ش��ب ها و روزهای قبل از عملیات بود. 
یعن��ی شناس��ایی نقاط ضعف و قوت دش��من در 
پشت خاکریزهای خودش، یعنی رصد دقیق تمام 
مواضع خودی و غیر خ��ودی یعنی خوب دیدن، 
خ��وب برنام��ه ریختن آن روزها. چن��د منطقه را 
رصد می کردیم تمام احتماالت را می سنجیدیم 
و بهترین ش��یوه و مس��یر را انتخ��اب می کردیم 
و اس��م آن را راهکار می گذاش��تیم. راهکار یعنی 
مس��یری که م��ی توانی از آن به مقصود برس��ی، 
رمز رس��یدن به مقصود این مدیر برجسته مالی و 

اعتباری کشور ادامه داد:
ک��ه حدود دو دهه اس��ت در عملی��ات اقتصادی 
هس��تم وخوب راه را ش��ناخته ام . در این سنگر 
توانس��تیم با یاری دوستان و همت مردان آبدیده 
و جمعی جوان متدین و متعهد و آشنا به علم آی 

تی آهنگ خدمت کنیم.
توانس��تیم مدیریت جهادی را تجلی بخشیم و با 
اس��تمرار در مس��یر موفقیت با عزمی راسخ طی 

طریق کنیم.

افرادی ارزشی و کار بلد، مدیرانی علم گرا و تجربه 
من��د و مردان و زنانی با انگی��زه و واالهمت و در 
در کوتاه مدت به مقامی رس��یدیم که همگان بر 

توانمندی مان شهادت دادند.
من و مجموعه مدیریتیم هر چه داشتیم در طبق 
اخالص گذاش��تیم تا با شناس��ایی مس��یری که 
می ش��ود با برنامه های کوت��اه مدت، میان مدت 
و بلن��د مدت مدون برنامه ریزی ش��ده به اهداف 
خود برسیم. اول این راه قرار گرفتن در بین 500 
ش��رکت برتر کشور بود و س��پس قرار گرفتن در 
بین 100 ش��رکت اول کشور و در نهایت رسیدن 
ب��ه قل��ه افتخار. بط��وری که در بین ده ش��رکت 
برتر در س��ودآوری و ارزش آفرینی در این کشور 
پرافتخار قرار گیریم و به راستین نشان دهیم که 
اگر می س��راییم آینده از آن ماس��ت این شعار را 

عینیت بخشیدیم و محقق شناختیم.
البت��ه بر این نکته نیز اش��اره کنم که مدیریت در 
سیس��تم بانکی ای��ران ظرافتهای خ��اص خود را 
دارد یعنی در بعضی اوقات می بایس��ت مدیریت 
اقتضای��ی را اعمال کرد چرا ک��ه اقتضائات زمان 
باعث می ش��ود مدیر تصمیمی را بگیرد که شاید 
در تصمیم های کالن برای آن برنامه ای مشخص 

نشده باشد.
دکتر رضایی در ادامه پرس��ش های مطرح ش��ده 
توس��ط خبرنگاران با اشاره به اینکه موسسه کوثر 
حتی یک ریال به بانک مرکزی بدهکار نمی باشد 
و میزان معوقات و مطالبات موسسه کمترین می 
باشد اضافه کرد که براساس چشم انداز ترسیمی 
خود و درک ش��رایط روز ک��ه در دل آن مواجه با 

هجمه دلواپسان و حسودان است .
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س��عی دو چندان م��ی کنیم تا مقدم��ات تبدیل 
موسس��ه را به بانک در کوتاه ترین زمان به انجام 
برسانیم و بسیار امیدوارم که به حرمت همین ماه 
بهمن بزودی ش��اهد باشیم که با نام مبارک بانک 

کوثر ادامه مسیر خود را میسر سازیم.
همین همت واالی س��ردار رضایی و امثال سردار 
فهیم��ی پور و باکریها و همت ها بود که با تقدیم 
300 ه��زار ش��هید گلگ��ون کفن و نی��م میلیون 
جانباز و ایثارگر و آزاده، دش��من تا دندان مسلح 
به پشتوانه دوئل غرب و ش��رق نتوانستند وجبی 
از خ��اک ایران را به تاراج برن��د، بلی من رزمنده 
و نیز به این ش��هادت می دهم ک��ه به زودی نام 
مب��ارک بانک کوثر را در 25 ش��عبه به همت این 
مردان آبدیده و س��ترگ بر س��ر هر کوی و برزن 

خواهیم دید.
جواد فهیمی پورقائم مقام موسسه نیز با تاکید بر 
این نکته که تیم های کارشناسی و خبره موسسه 
و در راس آنان مدیریت ارش��د در حال رایزنی ها 
و مذاکرات ج��دی با وزارت دفاع، بانک مرکزی و 
مجموعه دولت هس��تیم تا هر چه زودتر مقدمات 
اخ��ذ مجوز برای بانک ش��دن را بدس��ت بیاوریم 
اضاف��ه کرد که ب��ا درایت مدیری��ت در برگزاری 
مجامع اس��تانی و بازرس��ی های مستمری که از 
شعبات بعمل می آید به جرات می توانیم بگوییم 
ش��فافیت و انضباط مالی ما جزو اولین ها است و 
بخاطر همین یقین داریم که این پاکی حسابها و 
ش��فافیت فعالیت ها مسیر ما را برای بانک شدن 

بسیار تسهیل می بخشد.
مدیرعامل موسسه در قسمت دیگری از پرسش و 
پاسخ با اهالی رسانه با اعالم اینکه اگر توانسته ایم 

از کم��ک به صنعت ریلی گرفته تا افتتاح صندوق 
امانات مطرح حکمت و افزایش س��رمایه و غیره و 
غیره را همه را در یک س��ال در کارنامه خود درج 
کنیم فقط و فقط به خاطر همدلی و همزبانی در 
تمام ارکان مجموعه بوده اس��ت درست است این 
رمز موفقیت است چرا که مجموعه کوثر مجموعه 
ای از باورمدارانی اس��ت که خدمت را وظیفه می 
دانن��د و اگر نماز ش��ب را ترک نمی کنند و قرآن 
را س��رلوحه خود قرار داده و در راه درک سخنان 
حق گام برمی دارند برای ایفای رس��الت خویش 
در خدمتگ��زاری صحیح به عموم در کوثر اس��ت 
این س��خنان تملق یک روزنامه نگار پیر نیس��ت 
چرا که کوثریان نشان دادند که در منابع سازمانی 
و انس��انی از لحاظ یادگیری و همدلی شماره یک 

هستند. 
بچه مس��لمانهایی همدل، همزبان، آگاه و معتقد 

و والیتمدار.
دکت��ر پیرام��ون افزایش س��رمایه ش��رکت اعالم 
کرد به ش��کر خداوند متعال و پس از طی ش��دن 
دوران س��خت اقتصادی س��الهای گذشته، ناشی 
از ناپختگی مردان سیاس��ی کش��ور و بعد از روی 
کار آمدن دولت تدبیر و امید که مصادف ش��د با 
اجرای توافق هسته ای و پیاده شدن تعقل و تدبر 
در رواب��ط دیپلماتیک که ثمره آن دوران روش��ن 
پس��اتحریم خواهد بود شرط اس��ت که با تدبیر و 

درایت از این فضا بهره خوبی ببریم.
دکت��ر رضایی ادامه داد بحمداله پس از یکس��ال 
و نیم تالش توانس��تیم س��رمایه خ��ود را به 600 
میلیارد برس��انیم و ب��ا کمال آمادگ��ی به دنبال 
جهش بلندتر برای فتح قله های افتخار هس��تیم 

و درصدد هس��تیم از محل تجدی��د ارزیابی ها و 
دارائی ها سرمایه خود را افزایش دهیم.

مدیرعام��ل خوش فکر موسس��ه فرازهایی هم در 
پاسخ به س��واالت خبرنگاران داشت که حیفمان 
آمد ذکر نکنیم از استمرار حمایت از صنعت حمل 
و نقل کش��ور علی الخصوص واگن سازی با انعقاد 
قرارداد و مهیا کردن صادرات محصوالت و تزریق 
نقدینگی به دیگر صنایع کش��ور و ارائه تسهیالت 
متنوع همه و همه در راستای منافع ملی و حفظ 
و ارتقای وجهه کشور و موسسه چرا که این مدیر 
ارزش��ی به راس��تی باور دارد امانتدار سهامدارانی 

خالص و پاک دل می باشد.
کسب عنوان شرکت پیشرو در نظام بانکی کشور 
در س��ال 94 ، قرار گرفتن جزو 100 شرکت برتر 
ای��ران، س��خن از ارائ��ه خدمات بانک��ی در 350 
ش��عبه در سراس��ر کش��ورکه تمامی آنه��ا مجوز 
فعالیتبان��ک مرکزی دارند ت��ا رایزنی و مذاکره با 
دفات��ر انفورماتی��ک خدمات ب��رای ارائه خدمات 
بانکی و مالی در آنها و نصب دستگاه های متعدد 
ATM. و اعالم اینکه مدیریت موسس��ه اعتباری 
کوثر با صدها هزار سهامدار با اولویت حفظ حقوق 
مشتریان و صیانت از دارائی آنها آینده بازار بانکی 
را در اینترن��ت، موبایل و فض��ای مجازی با هدف 
کس��ب ارزش آفرینی و س��ودآوری جستجو می 

کند.
و درباره کوثر ی��ک جمله دیگر از دکتر بانکداری 

اسالمی را کوثر تجلی می بخشد.
و م��ن دوباره غرق این ب��اور که این رزمنده ، این 
بهمن، این کوثر ، این موفقیت ها، این کشور اوج 

گرفتن با رمز راهکار.
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دو سال پیش بود که نوشتیم او می تواند و تصویرش 
بر صفحه نخست نشست. گواه این مدعا همین بس 
که امس��ال با پای رنجور به میع��ادگاه رفتم و آنچه 
را دیدم و ش��نیدم به رش��ته تحری��ر درآوردم. و بار 
دیگر به این باور رس��یدم که او توانست، چون فعل 
خواستن می دانست. ش��وق شنیدن گزارش در من 
به اوج رس��یده بود که دکتر فواد فتح اللهی پش��ت 
تریبون رفت و گزارش عملکرد ساالنه و سهم بنگاه 
زیرمجموعه خود را ب��ا چنان بخش بندی و تحلیل 
جهانی، منطقه ای و کشوری به سمع و نظر حاضران 

رساند که همگان را به تحسین واداشت. 
مجمع عمومی عادی س��الیانه صاحبان سهام سال 
مالی منتهی به 94/09/30 ش��رکت سرمایه گذاری 
توس��عه ملی )س��هامی  عام( در تاری��خ 94/11/24 

تشکیل شد.
این مجمع به ریاس��ت جناب محم��ودی و دو ناظر 
جنابان ملکی و خراسانی و دبیری جناب وصله چی 
مرد حساب های شفاف و روشن با حضور 95درصدی 
سهامداران برگزار شد و سود 430 ریال حاصل کار 

بود. 
در این مجمع اشخاص حقوقی ذیل به عنوان اعضای 

هیات مدیره انتخاب شدند:
اعضای اصلی:

- شرکت سرمایه¬گذاری گروه توسعه ملی
- بانک ملی ایران

- شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا
- شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

- شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار
اعضای علی البدل:

- شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس
- شرکت ملی شیمی کشاورز

پیام هیات مدیره
هی��ات مدی��ره و مدیریت ش��رکت معتقد اس��ت 
ک��ه امانتدار س��هامداران محترم ب��وده و به منظور 
حراس��ت و ارتقای امانت واگذارشده به آنها، وظیفه 

خود می داند که از انجام هیچ تالش و کوشش��ی در 
این راه دریغ نورزد. مدیریت ش��رکت در راس��تای 
تحق��ق این هدف و با اعتقادی راس��خ به ادامه روند 
پویای��ی و موفقی��ت ش��رکت، در س��ال مالی مورد 
گ��زارش در جهت اصالح ترکیب س��بد دارایی ها و 
نیز افزودن حجم سرمایه گذاری ها و استفاده بهینه 
از موقعیت های بازار س��رمایه، اقدامات اساس��ی به 
عم��ل آورده و برنامه ریزی ه��ای خ��ود را بر مبنای 
رضایتمندی س��هامداران و حف��ظ و ارتقای منافع 
ایش��ان بنا نهاده است. بر این اساس، گزارش حاضر 
دربرگیرنده اهم فعالیت های شرکت در جهت نیل به 

اهداف و استراتژی های آن است.
هیات مدیره و مدیریت شرکت معتقد است تمامی 
افتخ��ارات و موفقیت های کسب ش��ده، در س��ایه 
حمایت های بی دریغ و با پشتوانه سهامداران محترم 
حاصل شده است. تعامل مطلوب و استفاده از نظرات 
و انتقادات سازنده شما سهامداران محترم بی شک 
چراغ راه گذش��ته، حال و آینده بوده و هس��ت. در 
این راس��تا بهره مندی از نظرات و رهنمودهای شما 
عزیزان را ارج نهاده و آن را بستری یگانه در راستای 
بهب��ود فرایندهای تصمیم گیری و برنامه ریزی خود 

می دانیم.
در پایان ش��ایان ذکر است مدیریت شرکت بر خود 
ف��رض می داند طبق رس��الت و وظایف خود در هر 
زمان با افتخار، پذیرا و پاسخگوی سهامداران محترم 
بوده و مقدم سهامداران محترم را که بی شک همراه 
با خیر و برکت برای شرکت خواهد بود، گرامی بدارد.

تاریخچه
ش��رکت گ��روه صنای��ع ث��روت آفری��ن در تاریخ 
1382/6/15 به صورت شرکت سهامي عام تاسیس 
شده و طی شماره 208669 در اداره ثبت شرکت ها 
و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. برابر 
مصوبات مجامع عمومی فوق العاده صاحبان س��هام 
 1383/3/27 و   1382/8/20 تاریخ ه��ای  در  ک��ه 
تشکیل شده، نام شرکت ابتدا به  شرکت گسترش 

صنایع بهمن )س��هامی عام( و س��پس به ش��رکت 
سرمایه گذاري توسعه ملی )سهامی عام( تغییر یافته 

است.

فعالیت شركت
موضوع فعالیت ش��رکت طبق ماده )3( اساس��نامه 

عبارت است از:
الف - فعالیت اصلی شرکت:

1-  سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای 
سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای 
ح��ق رای ش��رکت ها، موسس��ات ی��ا صندوق های 
سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به 
تنهایی یا همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، 
موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در 

اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل مالحظه نیابد.
2- س��رمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور 
معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر 

یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.
ب – اهم موضوعات فعالیت فرعی

1- س��رمایه گذاري در مس��کوکات، فلزات گرانبها، 
گواهی سپرده های بانکی و سپرده های سرمایه گذاري 

نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباري مجاز
2- س��رمایه گذاری در موضوع��ات بن��د 1 فعالیت 
اصلی به ط��وری که به تنهایی یا همراه اش��خاص 
وابس��ته خود، کنترل ش��رکت، موسسه یا صندوق 
سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در 

آن نفوذ قابل مالحظه بیابد.
3- س��رمایه گذاری در س��ایر دارایی ه��ا از جمل��ه 
دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های 

ساختمانی با هدف کسب انتفاع
4- ارائه خدمات مرتبط با بازارهای اوراق بهادار

وضعیت معامالت و قیمت سهام
ش��رکت س��رمایه گذاری توس��عه مل��ی در تاری��خ 
1383/11/12 در بورس اوراق بهادار تهران در گروه 
سرمایه گذاری ها با نماد »وتوسم« درج شده و سهام 
آن برای اولین ب��ار در تاریخ 1384/1/29 به قیمت 
هر سهم 1/100 ریال مورد معامله قرار گرفته است. 
س��هام شرکت سرمایه گذاری توس��عه ملی در حال 
حاضر در فهرس��ت بازار اول )تابلوی فرعی( بورس 

اوراق بهادار قرار دارد.

جایگاه شركت در صنعت
طب��ق  مل��ی  توس��عه  س��رمایه گذاری  ش��رکت 
گروه بندی صنایع ش��رکت های بورس��ی در صنعت 
»سرمایه گذاری ها« فعالیت می کند. طبق اطالعات 
جدول ذیل، صنعت مذکور مع��ادل 3/09 درصد از 
مجموع ارزش بورس و فرابورس را تشکیل می دهد. 
به لحاظ سرمایه، شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی 
شش��مین ش��رکت حاضر در این صنعت است و در 
پایان آذر ماه 94 جایگاه ش��رکت در صنعت از نظر 

دکتر فواد فتح اللهی توانست
چون فعل خواستن می دانست
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ارزش بازار در رتبه چهارم قرار داش��ته است. این در 
حالی اس��ت که سهم ارزش بازار ش��رکت از ارزش 
جاری کل صنعت طی سال مالی مورد گزارش، 8/9 

درصد بوده است.

اهـم اقدامات صورت پذیرفته طی سـال مالی مورد 
گزارش

1.خرید و فروش سهام شرکت ها.
2.دریافت مطالبات از ش��رکت های س��رمایه پذیر و 
مدیریت نقدینگی به منظور استفاده از فرصت های 

سرمایه گذاری.
3.س��رمایه گذاری پیگیر، گسترده و کارشناسانه در 
عرضه های اولیه همراه با ورود و خروج بهنگام در این 
سرمایه گذاری ها به گونه ای که ضمن حفظ نقدینگی 
شرکت، بیشترین عایدی ممکن نصیب سهامداران 

شود.
4. مش��ارکت در افزای��ش س��رمایه ش��رکت های 

سرمایه پذیر.
5.حضور موثر و فعال در مجامع عمومی و فوق العاده 
شرکت های سرمایه پذیر در جهت حفظ و صیانت از 
سرمایه گذاری های انجام شده بورسی و غیربورسی به 
منظور ایفای نقش های کنترلی و مدیریتی و انجام 

وظایف قانونی.
6.برقراری ارتباط موثر با ش��رکت های گروه توسعه 
مل��ی و س��ایر س��هامداران در س��طوح مدیریتی و 
کارشناسی به منظور هماهنگی هر چه مطلوب تر در 

پیشبرد اهداف مجموعه.
7.اصالح و بهبود مستمر سبد دارایی ها در راستای 
رسیدن به س��بد دارایی های هدف از طریق گردش 
مناسب سبد سهام و ارتقای ارزش خالص دارایی ها.

8.تحصیل س��ود با کیفیت و مستمر )عملیاتی( از 
طریق سرمایه گذاری در سهام شرکت هایی که سود 
نقدی مصوب را در تاریخ مقرر به صورت نقدی کامال 

پرداخت کرده اند و امکان س��رمایه گذاری مجدد را 
برای شرکت فراهم می آورند.

9.افزایش سرمایه ش��رکت از مبلغ 3/000 میلیارد 
ریال به 4/500 میلیارد ریال.

برنامه های آینده شركت
1. به روز رس��انی چارچوب سبد دارایی های هدف 
با در نظر گرفتن دیدگاه های مناسب سرمایه گذاری 
و کاهش ریس��ک و افزایش بازده سرمایه گذاری ها و 
حفظ تنوع س��بد دارایی ها با توجه به ش��رایط رفع 

تحریم ها.
2. تداوم اصالح و بهبود مس��تمر سبد دارایی ها در 

راستای رسیدن به سبد دارایی های هدف.
3. ف��روش و س��رمایه گذاری های با ب��ازده انتظاری 
اندک و با نقدش��وندگی ک��م و تبدیل وجوه حاصل 
به سرمایه گذاری های مناسب تر در صنایع پیشرو و 

استفاده از فرصت های بازار سرمایه.
4. بررسی کارشناس��انه صنایع و شرکت های فعال 
کشور به خصوص شرکت های پذیرفته شده در بورس 
اوراق بهادار تهران به منظور داشتن تصویری دقیق و 

شفاف از وضعیت آتی این شرکت ها.
5. بررس��ی صنعت امالک و مس��تغالت به منظور 

اجرای پروژه های جدید سودآور.
6. افزایش سرمایه شرکت به 6/000 میلیارد ریال.

تجزیه و تحلیل ریسک شرکت
به غی��ر از ریس��ک های سیس��تماتیک سیاس��ی و 
اقتص��ادی )ش��امل دوره های رک��ود و رونق( که بر 
اوضاع کلی اقتصاد جهانی، منطقه ای و اقتصاد کشور 
به ویژه بازار سرمایه اثرگذارند، ریسک های موجود که 
بر فعالیت شرکت تاثیر می گذارند، به شرح زیر است:

ریسک نوسانات نرخ ارز
تغییرات نرخ ارز یکی از عمده ریسک هایی است که 

بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار می دهد. بورس اوراق 
بهادار تهران نیز به علت حضور شرکت هایی که منابع 
و یا مص��ارف ارزی ندارند، تحت تاثیر تغییرات نرخ 
ارز اس��ت. این موضوع می تواند سبد سرمایه گذاری 

شرکت را تحت تاثیر قرار دهد.
ریسک مربوط به تغییر شرایط بین المللی

رویاروی��ی با تحریم ه��ا و محدودیت های اقتصادی 
به تحدید فعالیت ش��رکت های ایرانی و اختالل در 
جریان کس��ب و کار و تجارت منجر شده و به طور 
مس��تقیم عملکرد شرکت های سرمایه پذیر را تحت 

تاثیر قرار می دهد.

ریسـک مربوط به تغییر مقـررات و آیین نامه های 
دولتی

تغییر قوانین مربوط به قیمت گذاری منابع طبیعی 
توس��ط دولت به افزای��ش عدم اطمین��ان در نرخ 
مواد اولیه مصرفی برخی صنایع منجر ش��ده است 
ک��ه می تواند تاثیر بس��زایی در ارزش ش��رکت های 
پتروشیمی، سنگ آهنی و فوالدی به طور مستقیم و 

سایر صنایع به طور غیرمستقیم داشته باشد.
ریسک نقدشوندگی

محدودیت در تامین منابع مالی الزم به لحاظ کاهش 
توانایی در فروش برخی از س��هام ش��رکت هایی که 
درصد شناوری و حجم معامالت روزانه اندکی دارند.

ریسک تورم و نرخ سود
افزایش قیمت کاالهای مصرفی و سرمایه ای تاثیرات 
مستقیم و غیرمستقیم بر بازار سهام دارد. نوسانات و 
تغییرات قیمتی در بازارهای موازی بازار سهام یکی 
از آثاری اس��ت که در این قالب می توان مطرح کرد. 
همچنین تغییرات نرخ سود که در نرخ تنزیل برای 
بررس��ی طرح ها و ارزش گذاری سهام تبلور می یابد، 

متاثر از تغییرات نرخ تورم است.
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رتبه شرکت در صنعت به لحاظ سرمایه

تعداد شرکت های صنعت سرمایه گذاری

1392/9/30

2

8/75

6

5

24

1394/9/30

3/09

7/6

4

5

27

1393/9/30

2/73

8/9

4

6

27

13



اتومبیل یـک فناوري رهایی بخش بـرای مردم در 
سراسر جهان است. اتومبیل شخصی اجازه می دهد 
تا مردم در زندگی، كار و تفریح و سایر امور زندگي 
كارهایي را انجام  دهند كه تا یک قرن پیش غیرقابل  
تصـور بود و اینها برخی از مزایای خودرو اسـت كه 
باعث شـده تـا كیفیت زندگـی ما ارتقا پیـدا كند. 
دیـدگاه مردم به خـودرو نیز از صرف یک وسـیله 
براي جابه جایي تغییر كرده و عواملي چون راحتي، 
كاركرد، سـرعت و امنیت باعث شـده ترجیح افراد 
براي اسـتفاده از خودرو شـخصي نسـبت به سایر 
وسایل نقلیه بیشتر باشد. یک خودروساز در تعریف 
آكادمیک، شـامل تمام بخش های طراحی، توسعه، 
تولید و فروش لوازم نقلیه موتوری اسـت كه شامل 
همه اجزای موتور، سیسـتم تعلیق، بدنه، تزئینات 
داخلي و خارجي )به اسـتثنای السـتیک، باتری و 
سـوخت( مي شـود. محصوالت اصلـی این صنعت 
اتومبیل های سـواری و كامیون های سـبک شامل 

وانت، ون و انواع خودرو هاي شاسـي بلند و وسـایل نقلیه تجاری )كامیونت ،  
كامیون، تریلي و...( می شود. 

تعریف سـاده فوق، صنعتي را توصیف مي كند كه عالوه بر كشـور ما جایگاه و 
اهمیت آن در دنیا نیز بسـیار زیاد اسـت. این صنعت محرك صنایع مختلفي 
مانند فوالد، آهن، آلومینیوم، پالسـتیک، شیشـه، منسـوجات، تراشـه های 
كامپیوتری، السـتیک و موارد مشـابه اسـت، در نتیجه دولت ها براي صنعت 
خـودرو اهمیت ویژه اي قائلند و بخشـي از درآمدهاي ملـي آنها نیز مرهون 
صنعتگران و قطعه سـازان است، بنابراین همه دولت ها در مواقع بحران از این 
صنعـت حمایت ویژه مي كننـد. صنعت خودرو اگر خود به عنوان یک كشـور 
در نظر گرفته شـود، معادل هفتمین اقتصاد بزرگ دنیـا خواهد بود، بنابراین 

اطالعات زیر درخصوص این صنعت مي تواند جالب باشد: 
• رشد30 درصدي در 10 سال گذشته 

• گردش مالي بیش از 2790 میلیارد دالر 
• اشتغال بیش از 48 میلیون نفر مستقیم و غیرمستقیم 

• ارزش بورسي شـركت هاي خودروساز در دنیا حدود 16هزار میلیارد دالر - 
شانزدهمین گروه با ارزش 

• ارزش بورسي شركت هاي قطعه ساز بیش از 8/ 3 هزار میلیارد دالر - پنجاه 
و چهارمین گروه با ارزش 

• مجموع ارزش بورسي صنعت خودرو )خودروسازي و قطعه سازي( حدود 20 
هزار میلیارد دالر - دوازدهمین گروه با ارزش 

• فروش ساالنه 7/ 2 هزار میلیارد دالر درسال 2014 معادل 4/ 3درصد تولید 
ناخالص دنیا 

• تولید بیش از 5/ 44 میلیون دستگاه در نیمه اول سال 2015 میالدي با رشد 
یک درصدي نسبت به مدت مشابه سال 2014. 

• تعداد حدودا 1/2میلیارد دستگاه خودروي سواري در حال حركت در دنیا در 
سال 2014 )باتوجه به اینکه جمعیت جهان در آن سال 2/ 7 میلیارد مي باشد، 

سرانه خودرو به ازای هر 6 نفر یک دستگاه است(
•57 درصــد مـردم دنیــا هیچ تصـوري از زندگـي بدون خـودرو ندارند. 

) OICA وب سایت(
عوامل اعتبار بخش 

براسـاس تحقیقات سایت OICA صنعت خودرو براي كسب اعتبار باید روي 
یکسـري فاكتورهایي كه كمتر در آمار و ارقام دیده مي شود تمركز كند و این 

عوامل عبارتند از: 
 IT نوآوري: تکنولوژي هاي روز براي خودرو،  توسـعه خودرو هاي هوشمند و •

محور، خالقیت و نوآوري در محصوالت. 
• نگاه به جلو: آینده نگري، یافتن راه حل هایي براي چالش هاي پیش رو 

• توجه به نیازهاي مشتریان: وفق  دادن محصوالت با نیازهاي متفاوت و متغیر 
مشتریان، محصوالتي كه زندگي را بهبود مي بخشند. 

• اصول اخالقي: صنعتـي كه مي تواند در بلندمدت 
مورد اعتماد قرار گیرد. 

• محیط زیسـت: تمركـز بـر روي سـوخت هاي بـا 
منبـع تجدیدپذیر، كاهش آلودگـي  CO2، كاهش 

 . CO2 آلودگي هاي غیر
صنعت خودرو و تحقیق و توسعه 

كشـورهاي بـزرگ و صنعتـي دنیا كـه بزرگ ترین 
صاحبـان صنعـت خـودرو نیـز مي باشـند توجـه 
ویـژه اي بـه مباحث تحقیقـق و توسـعه دارند،  در 
سـال 2014، نسـبت هزینه كـرد در R&D به كل 
GDP در كشـورهاي پیشـرو در صنعـت خـودرو 
از جملـه ایاالت متحـده آمریـکا 8/2 درصد، چین 
2درصد، آلمان9/2درصد، ژاپن 4/3 درصد، فرانسه 
3/2درصـد، كره جنوبـي6/3 درصـد و بریتانیا 8/1 
درصد می باشـد. بسـیاری از خودروسـازان بزرگ 
و معتبـر در دنیا برای ادامـه فعالیت و ماندگاری در 
این صنعت اقدام به سـرمایه گذاری جدی در حوزه 
تحقیق و توسـعه می كنند. خودروسـازان جهانی بر ایـن باورند كه این اقدام 
در دراز مـدت هزینه كمتری را به شـركت ها تحمیل می كند. در سـال 2014،  
هزینه هاي مرتبط با مباحث تحقیق و توسـعه خودروسازان 5/3 درصد مبلغ 
فروش آنها بوده و همه اینها در حالي اسـت كه حاشـیه سود متوسط صنعت 
خودرو در همان سـال 5/4 درصد محاسبه شده اسـت. امروزه خودروسازان 
جهت بهبود كیفیت هوا و توسعه خودروهای گوناگون كه در آنها سوخت های 
جایگزین با منابع پایدار سرمایه گذاری بسیاري كرده اند كه از جمله مي توان به 
استفاده از فناوری هیبرید و استفاده همزمان از موتورهای بنزینی / موتورهای 

دیزلی و برقی اشاره كرد. 
هماهنگ سازي ارتقای سطح مقررات 

• هماهنگ سـازي: در سـال هاي آغازین فعالیت صنعت خودرو هر شـركت 
اسـتانداردهاي خاص خود را داشـت، اما به مرور زمان و به دلیل تبدیل شدن 
بـه یک صنعت جهانی، هماهنگ سـازی مقـررات مرتبط با خودرو در سـطح 
دنیا در حال پیگیري اسـت. هماهنگ بودن همیشـه به معنی داشتن الزامات 
یکسان نیست، از آنجا كه نیازهای كشورهای مختلف اغلب می تواند متفاوت 
باشد، این هماهنگ سازي به معني از بین بردن تفاوت های غیرضروری و تهیه 

مقررات شبیه به هم است. 
• ارتقای اسـتانداردها: كشـورهاي مختلـف به دنبال ارتقای اسـتانداردهاي 
خود هسـتند كه از جمله مي توان به ارتقای استانداردهاي ایمني و آالیندگي 
محیط زیست اشاره كرد همچنین قوانین و مقررات سختگیرانه تري براي تولید 
خودرو در نظر گرفته مي شـود. تمركز اصلي این قوانین روي مواد به كار رفته 
در خودرو اسـت. درخصوص آالیندگي توجه ویژه ای بـه كاهش وزن خودرو، 
اسـتفاده بیشـتر از PP به منظور كاهش وزن و اسـتفاده بیشتر از آلومینیوم 
خواهد شـد. همچنین به منظور افزایش ایمني از نایلون هاي گیاهي اسـتفاده 

خواهد شود. 
• فراتـر از اسـتانداردها: عـالوه بـر ارتقـای اسـتانداردها برخي كشـورهاو 
خودروسـازان به دنبال فراتر رفتن از قوانین رایج هسـتند كه استفاده كمتر 
از فلزات سنگین، به كاربردن فیبرهاي طبیعي در پلیمرها و بهره گیري از مواد 

جدید قابل بازیافت از آن جمله هستند. 
مسیر حركتي خودروسازان در دنیا 

موارد ذكر شـده نشـان مي دهد صنعت خـودرو و كسـب وكارهاي مرتبط با 
آن جایـگاه ویژه اي در دنیا دارند و بنابراین باید نقشـه راه و اسـتراتژي هاي 
مختلف و قابل اتکایي نیز داشـته باشند. براساس مطالعات انجام شده زنجیره 
ارزش خودرو به دو بخش باالدسـتي و پایین دستي تقسیم مي شود، در بخش 
باالدستي تمركز بر زنجیره تامین و تولید خودرو است و در بخش پایین دستي 
تمركز بر فعالیت هاي فروش و پس از فروش اسـت. بخش باالدسـتي شـامل 
توسعه محصول، قطعه سازي و خودروسازان است و بخش پایین دستي شامل 
فـروش خودروهاي جدید، پس از فروش (قطعات و خدمات(، بازیافت و تولید 

صنعت خودرو در جهان
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مجدد، صادرات، خودروي كاركرده و موارد مشـابه پلت فرم كه این فعالیت ها 
به كمک كسـب وكارهاي لجستیک، توسعه (پشـتیباني( زیرساخت ها، مالي 
و بیمـه و همچنیـن تکنولوژي اطالعـات صورت می پذیرد. بیشـترین ارزش 
آفرینـي در دو حـوزه تحقیق و توسـعه )R&D( و خدمات پـس از فروش و 
كمترین ارزش آفریني در بخش تولید خودرو )OEM( است. مطابق الگوهاي 
جهاني، خودروسـازان برتر دنیـا براي افزایش توانمندي و ارزش خلق شـده 
در زنجیـره صنعت خودرو اقدام به برون سـپاري برخي از فعالیت هاي خود به 
تامین كنندگان كرده اند. سهم تامین كنندگان در زنجیره ارزش صنعت خودرو 
در سـال 2000 به میزان 59درصد بوده و پیش بیني مي شود در سال 2020 این 

مقدار به 76 درصد افزایش پیدا كند. 
مدیریت پلت فرم در صنعت خودرو 

یکی از مهمترین موضوعات براي یک شركت خودرو ساز مالکیت یک یا چند 
پلت فرم اسـت. پلت فرم، در اصل به یکسری از طرح ها و نقشه های مهندسی 
شـده خودرو گفته می شود كه درتعدادی از خودروها مشترك است. سیستم 
برق و سیم كشـی خودرو، سیسـتم تعلیق، انتقال قدرت و موارد مرتبط همه 
به عنوان اجزای یک پلت فرم شـناخته می شـود كه وظیفـه طراحی همه آنها 
برعهده متخصصان صنعت خودرو اسـت. شاید جالب باشد كه بدانید فولکس 
واگـن برای فـروش یکی از پلت فرم هایش، رقمی حـدود یک میلیارد دالر را 
مطالبـه می كند. در اصل هدف اصلـي طراحي و تولید پلت فـرم، تولید چند 
محصـول با شـکل  و شـمایل در كالس های متنـوع با یک طرح مبنا اسـت. 
همان گونه كه در تعریف نیز گفته شـد اولین بخـش از زنجیره تولید خودرو،  
طراحي است، یک خودروساز براي این بخش عالوه بر به كارگیري هنر طراحان 
صنعتي، از دانش و نوآوري مهندسـان مکانیک، متالوژي، الکترونیک و پلیمر 
نیز بهره مي گیرد. در گذشته خودروسازان براي هر مدل خودرو یک پلت فرم 
طراحي مي كردند ولي از اوایل هزاره جدید این رویکرد تغییر كرد به در زیر به 

اختصار شرح داده مي شود: 
1- راهبرد پلت فرم مشـترك: از سال هاي آغازین قرن 21 مطرح شد و در آن 
خودروسـازان براي هر كالس خودرویي خود یک پلت فرم را طراحي مي كنند 
كه امکان تولید اقتصادي با ایجاد تشـابه هاي كلیـدي را در هر كالس به آنها 

مي دهد. 
2- راهبرد پلت فرم مدوالر یا مگاپلت فرم: در سال هاي پس از 2010 مطرح شد، 
در این روش بهبود وجه اقتصادي به دلیل اشتراك باال در قطعات و مجموعه ها 
در كنـار قابلیت تولید محصوالت متفـاوت از نظر ابعادي روي یک پلت فرم را 

فراهم مي آورد. 
3- راهبـرد مونتاژكیت: این راهبرد در سـال هاي اخیر مطرح شـده و هدف 
آن حداكثرسـازي سود اقتصادي در زنجیره در كنار قابلیت تولید محصوالت 

متفاوت از نظر ابعادي و متمایز از نظر قیمتي روي یک پلت فرم است. 
تمـام ایـن تالش ها با هـدف كاهش هزینه هـاي طراحي خودرو اسـت اما هر 
خودروساز با توجه به برنامه ها،  امکانات و مقتضیات خود یکي از استراتژي هاي 

پلت فرم را بر مي گزیند و آن را مالك كار خود قرار مي دهد. 
یکـي از الزامـات حضور پر قدرت در زنجیره ارزش خـودرو،  مدیریت زنجیره 
تامین قطعات اسـت مدیریـت زنجیره تامین تلفیقی اسـت از هنر و علم كه 
در جهـت بهبود دسترسـی بـه مواد اولیـه و قطعات مورد نیاز براي سـاخت 
محصوالت یا خدمات و انتقال آنها به محل مورد نیاز براي تولید به كار می رود. 
براي رسـیدن به مقیاس مناسـب تر تولیدي، تامین كنندگان استراتژي ادغام 
و خریـد را در مسـیر حضور در بازارهاي جدید دنبال كـرده و موجب كاهش 
تعداد تامین كنندگان شدند. به این شکل كه تامین كنندگان بزرگ بین المللي 
تامین كنندگان كوچک منطقه اي را خریداري كردند. نکته قابل توجه آن است 
كـه در سـال هاي اخیر به ویژه بعـد از بحران مالي سـال 2008 روند تلفیق و 
افزایـش تمركـز در قطعه سـازان با سـرعتي بسـیار باالتر صـورت گرفته و 
تامین كنندگان بزرگ )Mega Suppliers( به وجود آمدند. براساس آمارهاي 
موجود در سـال هاي دهه 80 میـالدي،  بیش از 30هـزار تامین كننده در دنیا 
وجود داشـت و پیش بیني مي شود تا سـال 2020 به حدود 2800 تامین كننده 
خواهد رسید. خودروسـازان در نتیجه فشار سیاسي دولتمردان، در نزدیکي 
بازارها سـایت هاي تولیدي ایجاد كرده اند الزم به ذكر اسـت این حضور براي 
آنهـا همراه با منافعـي نیز بوده و تولیـد در بازارهاي جدیـد امکان مدیریت 
هزینه هاي لجسـتیکي را براي آنها در بر داشـته اسـت. در پـي حضور فعال 

خودروسـازان در بازارهاي جدید )احداث سـایت هاي تولیدي(، قطعه سازان 
اصلي ایشان نیز اقدام به احداث سایت در نزدیکي خودروسازان كرده اند. در 
نتیجه اندازه تولیدكنندگان قطعات خودرو افزایش پیدا كرده و گستره فعالیت 

آنها جهاني شده است. 
مگاترند هاي كلیدی تاثیر گذار بر صنعت خودرو 

• كمبود نیروي انساني متخصص: با كاهش حاشیه سود خودروسازي در كنار 
افزایش حاشیه سود در صنایع مرتبط با IT و مد، تعداد افراد متقاضي تحصیل 
در رشته هاي فني به شدت در حال كاهش است،  براساس مطالعات انجام شده 
در ژاپن صنعت خودرو كمترین جذابیت را در رشـته هاي دانشـگاهي داشته 

است. 
• فروش و تولید فزاینده ای در آسیا: تا سال 2025 سهم كشورهاي آسیایي در 
تولید بیشـتر شده و به همین ترتیب در اروپا حدود 300 هزار شغل مرتبط به 

تولید از بین رفته و این فرصت براي كشورهاي آسیایي پیش می آید. 
• تغییـر ترجیحات مصرف كننده به اتومبیل های كوچک: براسـاس مطالعات 
انجام شـده، با ارتقای سـطح خودرو هاي كالس A/B در سـطح مشـخصات، 
امنیت، كارآیي، ابعاد و... تمایل مشـتریان به خرید در این بخش بیشتر شده 
و می توان پیش بیني كرد كه در سـال 2025 نسـبت به سـال 2005،  تمایل به 

استفاده از این خودروها 6/2 برابر خواهد شد. 
• تغییرات جدید در تکنولوژي قواي محركه: پیش بیني می شود تا سال 2025 
حدود 10درصد خودروهاي جدیـد الکتریکي، 40درصد هیبریدي و 50درصد 

سوخت احتراقي باشد. 
• تغییرات جدید در تکنولوژي ارتباطات و اطالعات)ICT(: بررسـي ها نشان 
می دهد استفاده از خودروهاي هوشمند در آینده بیشتر خواهد شد. پیش بیني 
می شود در سـال 2025 استفاده از اطالعات به دست آمده از مشتریان بسیار 
اهمیت داشـته باشد و كمک كند خودروسازان در توسعه محصوالت و بازار تا 

حد امکان نیاز مشتریان را پوشش دهند
بـه این معني كه توسـعه و انتخاب جنبه هاي كسـب وكار براسـاس داده هاي 

دریافتي از مشتریان شکل بگیرد. 
فناوري هاي جدید در تولید 

• فناوري هـاي دقیق و انعطاف پذیر: اسـتفاده از تکنولوژی لیزر برای برش و 
جوش دادن فلزات سبک، پالستیک ها در صنایع مختلف رو به افزایش است،  
همچنین توسـعه استفاده از لیزر در جوشکاری تطبیقی )یعنی تطبیق مداوم 
پارامترهای جوشـکاری جهت حصـول اطمینان از كیفیت مطلـوب( برای به 
حداقل رسـاندن تاثیر خوردگی جز مواردي اسـت كه باعث توسـعه استفاده 

از این ابزار خواهد شد. 
• تولید با خطاي صفر: اسـتفاده از ابزارهاي 2D و D 3 در بازرسـی هاي پیش 
و حین تولید عالوه بر بهره وری باال تجهیزات باعث افزایش كارآیی و تضمین 

كیفیت كامل محصول خواهد بود. 
• بازیافـت و تولیـد مجـدد: در حال حاضـر، حداكثر 75-80 درصـد از وزن 
خـودرو را فلز تشـکیل مي دهـد كه به راحتـي قابل بازیافت اسـت اما 25-
20درصد باقی مانده در وزن یک خودرو كه عمدتا شامل تركیبی از مواد مانند 
رزین، السـتیک، شیشـه، پارچه و... هنوز هم دور انداخته مي شود. بنابراین 
در اقتصادهای توسـعه یافته كه توجه به منابع و اهمیت محیط زیست در حال 
افزایش اسـت، بازیافت و بازسـازی در حال تبدیل شدن به مسائل كلیدی در 
طراحی محصول اسـت بنابرایـن در طراحي باید به مسـائلي همچون امکان 
استفاده آسان از مواد جهت بازیافت، نوآوري در ساختار خودرو و مرتب سازی 
و بازیافـت در فرآیندهـای كاري تولیـد و انتخاب مواد مورد اسـتفاده )قابل 

بازیافت( توجه ویژه داشت. 
تولید منعطف در صنعت خودرو 

فرآیندهای تولید انعطاف پذیر كمک زیادي به خودروسازان مي كند تا بتوانند 
مدل هاي بیشـتري از خودرو را در هر كدام از خطوط تولید داشـته باشند، به 

دیگر مزایاي تولید منعطف مي توان به شرح زیر اشاره كرد: 
• تنظیم خروجی محصول براساس تقاضای بازار 

• تغییر سریع تر در طول زمان 
• بهره وری بهتر نیروی كار و بهره وری ماشین آالت 

• سرمایه گذاری پایین تر به ازای هر واحد تولید 
• موجودی كمتر در فرآیند 
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امروزه گردش��گری در دنیا به عنوان یکی از منابع 
مهم تولید و درآمد ش��ناخته می ش��ود که به طور 
مستقیم و غیرمستقیم منش��ا ایجاد اشتغال است. 
همچنین بسیاری از فعالیت های درآمدزای محلی 
وج��ود دارند که در حس��اب های مل��ی به صورت 
رسمی لحاظ نمی ش��وند )مشاغل غیررسمی نظیر 
دستفروش��ان دوره گرد و یا راهنمایان محلی) ولی 
نق��ش فعالی در این صنعت ب��ازی می کنند. مصر، 
یون��ان، ایتالیا و هند از داش��ته های پیش��ینیان و 
ترکیه، انگلیس، فرانسه، آمریکا و ... با  روزآمد کردن 
جذب گردش��گر تا کجاها رس��یده اند اما متاسفانه 
ای��ران به رغم  برخ��ورداری از ظرفیت بالقوه فراوان 
در حوزه گردش��گری نتوانسته به جایگاهی درخور 
در این عرصه دس��ت یابد. تخمین زده ش��ده است 
ک��ه درآمده��ای گردش��گری از ورود گردش��گر با 
درآمدهای مستقیم ناش��ی از ورود آنها برابر است. 
میزان اشتغالزایی در بخش جهانگردی 2/11 برابر 
س��ریع تر از سایر بخش ها عنوان شده و این صنعت 
بیش از100 میلیون ش��غل در سراسر جهان ایجاد 
کرده است. با توجه به همین مزایای اقتصادی است 
که کارشناس��ان بر ضرورت نگاه کالن اقتصادی به 

گردشگری تاکید دارند.
توسعه گردش��گری درآمدهای صادراتی را افزایش 
می دهد. تخمین ها حاکی از آن است که این بخش 
6/8 درص��د از درآمدهای صادراتی کل خاورمیانه و 
2/5 درصد از درآمدهای صادراتی ایران را در س��ال 

2010 تشکیل می دهد.
درآمدهای صادراتی حاصل از حضور گردش��گران 
بین الملل��ی در س��ال 2008 تریلی��ون دالر و با 3 
میلیارد دالر در همین س��ال، ص��ادرات حاصل از 
صنعت توریس��م 30 درصد از صادرات خدمات و 6 
درص��د از صادرات کل جه��ان را به خود اختصاص 
داده اس��ت. در میان گروه ه��ای مختلف صادراتی، 
توریس��م پس از س��وخت، محصوالت شیمیایی و 
خودروسازی رتبه چهارم را به خود اختصاص داده 

است. برای بس��یاری از کشورهای در حال توسعه، 
گردش��گری یکی از اصلی ترین منابع درآمدزایی و 
دارای رتبه نخس��ت درآمدهای صادراتی است که 
فرصت های زیادی را برای توس��عه اقتصادی فراهم 
می کند، زیرا مهم ترین اثر مس��تقیم ورود گردشگر 
بین الملل��ی بر اقتصاد ملی، تزری��ق پول و تقاضا از 

منابع خارجی است.
مجمع ساالنه ش��رکت گروه سرمایه گذاری میراث 
فرهنگی و گردش��گری ایران )س��هامی عام( مورخ 
1394/11/20 در مح��ل هت��ل پارس��یان آزادی 

تشکیل شد.
در این مجمع که با حضور 72 درصدی سهامداران 
حقیق��ی و حقوقی، اعضای هی��ات مدیره، نماینده 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی برگزار ش��د، ریاس��ت مجمع برعهده آقای 
مهدی جهانگیری بود که جنابان مصطفی زاده باقر 
و سید بهاءالدین حسینی هاشمی در مقام نظار اول 
و دوم و آقای احسان فالحتی به عنوان دبیر مجمع 

انتخاب گردیدند.
درادامه ب��ا قرائت گزارش هی��ات مدیره به مجمع 
مرب��وط به اه��م فعالیت ه��ای صورت پذیرفته طی 
سال مالی منتهی به 1394/9/30 و پس از استماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورت های مالی 
و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم سود 
1000 ریالی به ازای هر س��هم ب��ه کار خود پایان 

دادند.
آنچه به ذائقه سهامداران خوش نشست، اداره مجمع 
توسط جناب جهانگیری بود که تحسین همگان را 
برانگیخت. مدیرعامل شرکت نشان داد که به وظیفه 
کاری اش آگاه است و برنامه ای برای آینده تدوین 
کرده که س��ال ها به انتظار آن نشسته ایم. و حاصل 
آنکه سمگا آمده تا منابع ملی را افزون  کند و جهان 
را با ظرفیت عظیم گردش��گری ایران آش��نا سازد. 
امروز دلس��وزانی آستین همت باال زده و برآن شده 

اند تا از این درآمد ملی به کشور بهره رسانند.

پیام هیات مدیره
با ع��رض خیرمقدم به حضور س��هامداران محترم 
که براي نشس��ت مجم��ع عمومي عادي س��الیانه 
ش��رکت گروه س��رمایه گذاري می��راث فرهنگي و 
گردشگري ایران )س��هامي عام)، گرد هم آمده اند 
و تشکر از انتخاب این شرکت به عنوان محلي براي 

سرمایه گذاري.
امید اس��ت ب��ا تکیه بر الط��اف خداون��د متعال و 
حمایت ه��ا و راهنمایي ه��اي س��هامداران محترم، 
هی��ات مدیره بتواند گام ه��اي موثر و مفیدي براي 
رشد و ارتقای ش��رکت برداشته و آنچه براي آینده 
برنامه ریزي شده و برآورد گردیده به واقعیت تبدیل 

نماید.
اهداف و برنامه هاي آتي

•پیاده سازي و اجراي برنامه مدل کسب و کار اوراق 
بهادار، بازاریابي و مدیریت ارتباط با مشتریان

•توسعه زیرساخت هاي فناوري اطالعات
•حف��ظ جایگاه بین 3 کارگزاري برت��ر با دارا بودن 

حداقل 3 درصد سهم بازار
•مش��اوره ها و تحلیل ه��اي به روز و دقیق س��ایت 
همفک��ران میباش��د، همچنین برگزاري جلس��ات 
تحلیلي ب��ازار، گردهمای��ي براي معامل��ه گران و 
گسترش روابط با مش��تریان حقوقي تاثیرگذار در 

بازار سرمایه
•تبیین مدل کسب و کار واحد آنالین

•تغییر ساختار بازاریابي آنالین و اجراي آن
  GRMتغییر ساختار مدیریت ارتباط با مشتریان•

و اجرای آن
•کس��ب اطالع از آخرین وضعیت رقبا و تغییرات و 
پیشرفت ها از طریق بازدید سایت سایر کارگزاري ها

•ارائه نس��خه جدید و اختصاصي معامالت برخط از 
طریق شرکت آسا

•تکمی��ل س��ایت آگاه تریدر و لینک ش��دن آن با 
پرتفوي ایشان

•تقویت زیرس��اخت هاي موجود و ارتباط بیشتر با 
سایر واحدها نظیر فناوري اطالعات و آواي آگاه

•آموزش ش��عب در م��ورد مزایاي آنالی��ن و بیان 
فرصت هاي پیش رو

•تخصی��ص مزایاي خ��اص براي مش��تریان، نظیر 
عرضه هاي اولیه

•تبلیغات و اطالع رساني هاي جامع و موردی

برنامه هاي آینده شركت
با توجه به برنامه ریزي هاي انجام ش��ده براي س��ال 
آتي، عالوه بر پیگیري و بهبود فعالیت هاي گذشته، 

شرکت سمگا به دنبال پیشبرد موارد زیر است:
1-عملیاتي س��ازي مرحله چهارم و پنجم افزایش 
س��رمایه )از محل سلب حق تقدم در یک مرحله و 
س��پس از محل آورده نقدي و مطالبات سهامداران 

جمع بزرگان صنعت گردشگری 
سمگا یکصد تومان سود داد
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در مرحله بعدي)
2- نظارت بر بهره برداري پروژه هاي موجود شامل 
بهره برداري از هتل ه��اي بین المللي فرودگاه امام 

خمیني)ره)
3-واگذاري سهام ش��رکت هاي گسترش صنایع و 
معادن ماهان، توسعه فناوري اطالعات گردشگري 
ایران، توس��عه مجتمع هاي خدماتي رفاهي پارس 
زیگورات براس��اس استراتژي هاي شرکت مطابق با 

بودجه پیش بیني شده سال مالي منتهي به 1395
4- پیگیري تاسیس تامین سرمایه ثمین

5- خرید و بهره برداري هتل هاي4 و 5 س��تاره در 
راستاي توسعه زیرساخت هاي گردشگري

6- شناس��ایي و بررسي فرصت هاي سرمایه گذاري 
جدید

7- گسترش فعالیت در بازار سرمایه
8-تامی��ن مال��ي پروژه ها ب��ا اس��تفاده از ابزارهاي 
نوین بازار سرمایه از جمله انتشار صکوک منفعت، 

صکوک استصناع، اجاره و ...
9-تکمیل سایر پروژه ها

10-فعالیت در جهت معرفي سمگا با هدف »سمگا 
نام آشناي هر خانواده ایرانی«

مجمع عمومی فوقالعاده شرکت گروه سرمایه گذاری 
میراث فرهنگی و گردش��گری ایران )سهامی عام( 
مورخ 1394/11/20 در محل هتل پارسیان آزادی 

تشکیل شد.
در این مجمع که با حضور 72 درصدی سهامداران 
حقیق��ی و حقوقی، اعضای هی��ات مدیره، نماینده 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی برگزار ش��د، ریاس��ت مجمع برعهده آقای 
مهدی جهانگیری بود که جنابان مصطفی زاده باقر 
و سید بهاءالدین حسینی هاشمی در مقام نظار اول 
و دوم و آقای احسان فالحتی به عنوان دبیر مجمع 

انتخاب گردیدند.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات 

مدیره درخصوص افزایش سرمایه
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام 

شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری 
ایران )سهامی عام( 

در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون 
تجارت مصوب سال 1347

1- گ��زارش توجیه��ي هی��ات مدی��ره ش��رکت 
س��رمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران 
)س��هامی عام( موضوع نامه ش��ماره 94-5-4524 
مورخ 1394/5/31درخصوص افزایش س��رمایه آن 
ش��رکت از مبلغ 800 میلیارد ریال به مبلغ 2/000 
میلیارد  ریال، مشتمل بر اطالعات مالی فرضی که 
پیوست است، طبق استاندارد حسابرسی »رسیدگی 
به اطالعات مالیاتی« مورد رس��یدگي این موسسه 
قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور 
و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شرکت 

است.
2- گ��زارش مزب��ور در اج��راي تبص��ره 2 م��اده 
161اصالحی��ه قان��ون تج��ارت و با ه��دف توجیه 
افزایش س��رمایه ش��رکت به مبلغ 1/200 میلیارد 
ریال از محل آورده نقدی سهامداران جدید با سلب 
حق تقدم از س��هامداران فعلی تهیه ش��ده اس��ت. 
هدف افزایش سرمایه تامین منابع مالی الزم جهت 
ش��رکت در افزایش سرمایه شرکت های تابعه و نیز 
خرید 17 درصد از سهام شرکت در شرف تاسیس 
تامین س��رمایه ثمین عنوان و دوره بازگشت مبلغ 
افزایش سرمایه حدود دو سال و شش ماه پیش بینی 
شده است. این گزارش توجیهي براساس مفروضاتی 
مشتمل بر مفروضات ذهني درباره رویدادهاي آتي 
و اقدامات مدیریت تهیه گردیده که انتظار نمی رود 
لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان 
توجه داده می شود که این گزارش توجیهي ممکن 
است براي هدف هایی جز هدف توصیف شده در باال 

مناسب نباشد.
3- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات 
و ب��ا فرض تحق��ق مفروضات من��درج در گزارش 
توجیهی پیوس��ت به مواردی برخورد نکرده اس��ت 
که متقاعد ش��ود مفروضات مزب��ور مبنایي معقول 
براي تهیه گزارش توجیهي فراهم نمی کند. به عالوه، 
به نظ��ر این موسس��ه، گزارش توجیهي یادش��ده 
براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق 

استانداردهاي حسابداري ارائه شده است.
4- حت��ي اگ��ر رویدادهاي پیش بیني ش��ده طبق 
مفروضات ذهني توصیف شده در باال رخ دهد، نتایج 
واقع��ي احتماال متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، 
زیرا رویدادهاي پیش بیني ش��ده اغل��ب به گونه ای 
م��ورد انتظ��ار رخ نمی دهد و تفاوت ه��اي حاصل 

می تواند بااهمیت باشد.
این گزارش در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 الیحه 
قانونی اصالح قیمت از قانون تجارت مصوب اسفند 
1347 و با هدف ارائه گزارش توجیهی درخصوص 
افزایش سرمایه شرکت گروه سرمایه گذاری میراث 
فرهنگی و گردشگری ایران )سهامی عام( به منظور 
تقدیم به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان س��هام 

برای اتخاذ تصمیمات مقتضی تهیه شده است.
ضمن ارائ��ه صورت های مال��ی دوره مالی اخیر به 
همراه بودجه حسابرسی شده س��ال مالی 1394 و 
همچنی��ن صورت های مالی آت��ی فرضی از مجمع 
عمومی فوق العاده صاحبان س��هام تقاضای تصویب 
افزایش سرمایه به میزان 1/200 میلیارد ریال را از 
محل آورده نقدی )با سلب حق تقدم از سهامداران 
فعل��ی) طبق بند 1 م��اده 158 و مواد 160 و 167 

الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت دارد.
هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف ش��رکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی 
و گردشگری ایران )سهامی عام(، از افزایش سرمایه 

موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر است:
افزایش سرمایه شرکت از محل آورده نقدی سهامداران 
جدید )سلب حق تقدم از سهامداران فعلی) به منظور 
شرکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و 

جبران مخارج سرمایه ای گذشته.

تشریح جزئیات طرح
جزئیات طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی به 

شرح زیر است:
1- جبران مخارج و مش��ارکت در افزایش سرمایه 
شرکت توسعه گردش��گری آریا زیگورات )سهامی 

خاص(
2- جبران مخارج بابت مشارکت در افزایش سرمایه 

شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان )سهامی خاص(
3- جبران مخارج بابت مشارکت در افزایش سرمایه 
شرکت توسعه مجتمع های خدماتی و رفاهی پارس 

زیگورات )سهامی خاص(
4- جبران مخارج و مش��ارکت در افزایش سرمایه 
شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان  )سهامی 

خاص(
5- جبران مخارج بابت مشارکت در افزایش سرمایه 

بانک گردشگری )سهامی عام(
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یازدهمین جش��نواره ملی قهرمان��ان صنعت ایران 
عصر روز شنبه 26 دی ماه با حضور برترین و موفق 
ترین ش��رکت های ایران��ی در مرکز همایش های 
صدا و سیما برگزار شد که هلدینگ داروگر شرکت 

تولی پرس - برند شوما برگزیده این دوره شد.
داروگر با 90 سال تجربه موفق و کم نظیر در صنایع 
شوینده و بهداشتي ایران همراه کارخانه هاي تولي 
پرس، تولیددارو، صنایع بس��ته بندي البرز، صنایع 
بس��ته بندي داروگر، کیمیاي ایران و کارخانه های 
صنای��ع غذایي جه��ان و کیوان به عن��وان اعضاي 
گروه داروگر، با تکیه بر توان نیروي انس��اني دانش 
بنیان، استفاده از فناوري هاي روز جهاني و آخرین 
دستاوردهاي علمي با تولید محصوالت متنوع و با 
کیفیت جهاني به عنوان قطب اصلي این صنعت در 

خدمت سالمت و بهداشت جامعه قرار دارد. 
 آق��ای مهندس بی��ژن اس��ماعیلی مدیرعامل این 
 ش��رکت در گفتگ��و با خبرن��گار ما اظهارداش��ت: 
» برگزاري جشنواره ملي قهرمانان صنعت در حال 
حاض��ر یکي از معتبرترین تمهیداتي اس��ت که به 
شناس��ایي و معرفي ش��رکت هاي موفق ایراني مي 
پردازد. چنین مراسمي بستري مناسب براي توسعه 
فرهنگ س��اخت داخل، ص��ادرات کاال و خدمات با 
برنده��اي ایران��ي فراهم می کن��د. همچنین باعث 
افزایش ظرفیت هاي رقابت پذیري صنعت کش��ور، 
تعام��ل و همکاري ب��ا بانک ها و جل��ب حمایت و 
نظر آنها براي رفع موانع به وجوده آمده بر س��ر راه 
پیشرفت و پویایي بنگاه هاي اقتصادي خواهد شد. »
آقای اس��ماعیلی در ادامه درمورد اهمیت و جایگاه 

برند برای ش��رکت ها توضی��ح داد : » یکي از مهم 
ترین عوامل موفقیت یا شکس��ت شرکت ها، میزان 
اعتبار و محبوبیت برند آنها در میان مردم است. هر 
چند محبوبیت برند، منجر به خرید آني برند نمي 
شود، اما محبوبیت مي تواند زمینه خریدهاي آتي از 
برند را فراهم آورد. به عبارتي، برند انتخاب محصول 
را براي مش��تري آسان مي سازد و اطمینان وي به 
ی��ک محصول را بدون نیاز به بررس��ي و تحقیقات 
گس��ترده امکانپذیر ک��رده و در نتیج��ه، انتخاب 
بهین��ه و س��ریعتر را ممکن مي س��ازند. به همین 
خاطر ش��رکت هاي مطرح، همواره برنامه هایي را 
براي کس��ب آگاهي از میزان محبوبیت برندش��ان 
در نظ��ر مصرف کنندگان تدارک م��ي بینند و به 
طور مس��تمر تغییرات این شاخص کلیدي را مورد 
بررس��ي و ارزیابي قرار مي دهن��د. نتایج حاصل از 
این ارزیابي ها بسیار ارزشمند است، زیرا شرکت ها 
همواره به دنبال بررس��ي ش��اخص اصلي کسب و 
کارش��ان در مقایس��ه با رقباي اصلي بازار هستند. 
این اطالعات نش��ان دهنده وضعیت برند خودشان 
با س��ایر برندهاي فعال هم گروه اس��ت و موقعیت 
رقابت��ي برند را از نظر میزان محبوبیت و اعتبار در 
میان مصرف کنندگان مشخص مي کند. مهمترین 
کاربرد ای��ن اطالعات تعیین مهمترین رقباي بازار 
از نظر محبوبیت اس��ت. به عبارت��ي، این اقدامات 
در رس��م نقشه راه موقعیت یابي شرکت ها در بازار 
بس��یار مهم اس��ت و با توجه به تاثیر باالي اعتبار 
و ارزش برن��د در انجام خرید هاي آتي مش��تریان، 
ای��ن موقعیت یابي م��ي تواند در تعیین مس��یر و 
برنامه هاي آتي شرکت ها در راستاي اهداف حفظ و 

توسعه بازار بسیار مهم و موثر باشد.«

هلدینگ داروگر قهرمان پاکیزگی
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یازدهمین جش��نواره ملی قهرمانان صنعت ایران، 
امس��ال در حالی برگزار ش��د که همزم��ان با آن، 

»100 برند ارزشمند ایران« نیز معرفی شدند.
 ای��ن رویداد 26 دی ماه س��ال جاری با حمایت و 
هم��کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در مرکز 
همایش های بین المللی صدا و س��یما برگزار شد، 
در س��الهای اخیر به دلیل اهمیت و ارتقای جایگاه 
برندس��ازی مورد توجه فعاالن صنعتی و اقتصادی 
ایران قرار گرفته و رقاب��ت برندها در این عرصه را 

باال برده است.
داروگ��ر به عن��وان نخس��تین واحدی ک��ه تولید 
فرآورده های بهداش��تی و آرایش��ی را درایران بنا 
نه��اد، هنوز هم به عنوان یک��ی از پایه های حیات 
این صنعت حضورموثری دارد و از برگزیدگان این 
جش��نواره بود. در س��ال 1307 با تمام محدودیت 
ها و مشکالت،اولین کارخانه صنعتی تولید صابون 
در ش��هراصفهان تاسیس ش��د این کارخانه اولین 
محص��ول خود را با نام صابون س��وبلمه تولید و به 
بازار عرضه نمود. کارخانه داروگر پس از 13 س��ال 
فعالیت،یعنی در س��ال 1320 به منظور گسترش 
برنام��ه های تولیدی، از اصفه��ان به تهران منتقل 
شد و درادامه تولید صابون،مبادرت به تولید دیگر 
محصوالت بهداشتی و آرایشی کرد.شرکت داروگر 
سرانجام در سال 1336 به ثبت رسید و ازآن زمان 
تاکنون محصوالت تولیدی خود را با نام داروگر به 
بازار عرضه مینماید.این شرکت عالوه بر این که پایه 
گذارتولید صابون صنعتی ایران محس��وب میشود، 
پایه و ساختار پودر لباسشویی را نیز درکشور ایجاد 
کرده است. در س��ال 1352 نام شرکت داروگر به 
شرکت سهامی عام کف تغییر یافت. شرکت داروگر 
همچنان به توسعه و تنوع محصوالت خود افزود به 
طوری که توانست همگام با تولید پودر لباسشویی 
برای اولین بار در ایران، مایع ظرفشویی با نام ریکا، 
شامپوسر با نام دارمو، خمیردندان داروگر و صابون 
نخل را تولید کند که اکنون یکی از پرفروش ترین 

و معتبر ترین برند در ایران میباشد.
 ش��رکت کف هدف و ضرورت وجود خود را تامین 
نیازه��ای جامعه به پش��توانه کاره��ای تحقیقاتی 
و فن��اوری جدی��د و همگامی با تح��والت صنعت 

بهداشتی و آرایشی در جهان میداند.

جمع مجموعه داروگر بر بلندای سکوی افتخار قهرمانان صنعت
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آقای مهندس خزاعی، مدیر عامل ش��رکت صنایع 
گلدی��ران، در حاش��یه یازدهمین جش��نواره ملی 
قهرمان صنعت، ضمن بیان این مطلب، بهره بردن 
از نیروهای خبره ایرانی و تامین زیرس��اخت های 
الزم را از مزی��ت های ش��رکت صنایع دانس��ت و 
دریافت تندیس قهرمان صنعت را دلیلی بر صحت 

راه این شرکت خواند.
ن��گاه ما به تکنولوژی عالوه بر جدید بودن، مبتنی 
بر تامین س��لیقه ایرانی اس��ت. بنابراین، در چشم 
ان��دازی بلند م��دت به وارد ک��ردن تکنولوژی روز 
دنیا در حوزه صنعت لوازم خانگی و در قالب تولید 
محصوالتی با باالترین کیفیت و زیباترین طراحی 
پرداختیم. ش��رکت صنایع گلدیران برای پنجمین 
س��ال متوالی موف��ق به دریاف��ت تندیس قهرمان 
صنعت ش��د. آقای مهندس خزاع��ی، مدیر عامل 
ش��رکت صنایع گلدی��ران، در حاش��یه یازدهمین 

جش��نواره مل��ی قهرمان صنعت، ضم��ن بیان این 
مطلب، بهره بردن از نیروهای خبره ایرانی و تامین 
زیرساخت های الزم را از مزیت های شرکت صنایع 
دانست و دریافت تندیس قهرمان صنعت را دلیلی 

بر صحت راه این شرکت خواند.
یازدهمین جش��نواره ملی قهرمانان صنعت، شنبه 
شب مورخ 26 دی ماه در محل  مرکز همایشهای 
صدا و س��یما جمهوری اس��المی ای��ران  با حضور 
جمعی از صنعتگران، چهره های صنعتی،  استاندار 
ته��ران، س��فرا و مس��ؤلین برگزار گردی��د و آقای 
مهندس خزاعی لوح و تندیس جشنواره را از دست 

مقامات عالی حاضر در مراسم دریافت کرد.
این رویداد که با حمایت و همکاری وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت در مرکز همایش های بین المللی 
صدا و سیما برگزار شد، طی سالهای اخیر به دلیل 
اهمیت و ارتق��ای جایگاه برندس��ازی مورد توجه 

فعاالن صنعتی و اقتصادی ایران قرار گرفته و رقابت 
برندها در این عرصه را نیز باال برده است.

از جمله اهداف این جشنواره می توان به شناسایی 
برندهای ارزشمند ایران در سال 1394 و تقدیر از 
آنها، حمایت از کاالی ایرانی، تالش برای توس��عه 
فرهنگ برندسازی در کشور، افزایش ظرفیت های 
رقابت پذیری صنعت کش��ور و همچنین تعامل و 
همکاری ب��ا بانک ها و جلب حمایت آنها از طریق 
این جشنواره برای رفع موانع نقدینگی بنگاه های 

اقتصادی اشاره کرد.
گفتنی است، این جشنواره فعالیت خود را از سال 
1384 آغاز کرده و تاکنون 10 دوره در سطح ملی 
ب��ا حضور وزرای صنعت ، امور خارجه، کار و تعاون، 
امور اقتص��ادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی ، 
روس��ای کمیس��یون های صنایع، انرژی، برنامه و 

بودجه مجلس و .. برگزار شده است.

صنایع گلدیران؛ افتخار مردم ایران برای پنجمین سال متوالی
تندیس قهرمان صنعت بر فراز دستان شرکت صنایع گلدیران 
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وقتی عملکرد شرکت س��یمان هرمزگان را دیدم و 
اسب قلم در این مجال به تاخت واداشتم، در خاطرم 
بود که صنعت س��یمان حال و روز خوبی ندارد؛ چه 
آنکه میدان تنگ اس��ت و اهرم های فشار بسیار. »دو 
صد من اس��تخوان خواهد که صد من بار بردارد« و 
تیم مدیریت ش��رکت همان داش��ته... آنان که پایه 
س��رمایه گذاری امید را گذاردند، س��بد سهام را پر و 
پیمان داش��تند و این داش��ته بود که هماره سرمایه 
گذاری امید را در ردیف باالی ش��رکت نش��اند. و اما 
ب��ه روز مجمع خ��ود بدین عملکرد ره به س��یمرغ 
بردم. آنان که باید در صبر و شکیبایی سرآمد باشند 
و درود س��هامدار را خوش پاس��خ گویند، باورشان با 
کمال تاسف این نبود و ارباب قلم را هیچ به حساب 
نمی داش��تند و با ترش��رویی می راندن��د! چه کنیم؛ 
آس��مانی بدین بزرگی را پاره ابر ناپدید کند. با اینکه 
اس��تاد حمیدرضا خطیبی، جناب دانیالی، مهندس 
خ��وب و مودب و موقر خودمان جناب وحید ذاکری 
سلطه وعزیزان جعفر رحمان زاده و معصوم نجفیان 
هر یک بیوگرافی ممتازی  دارند و حساب های شفاف 
شرکت نشان از مدیریت عالی مالی سیمان هرمزگان 
دارد، اما این برخورد اولین به خصوص با اصحاب خبر 
سزاوار نبود...! ما بها خواهیم داد، ولی آموزه های دینی 
ما حکم می کند: »مرنجان دلم را که این مرغ وحشی/  

ز بامی که برخاست مشکل نشیند«. 
مجم��ع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت س��یمان 
هرمزگان )سهامی  عام( در تاریخ 94/11/25 تشکیل 
شد و صورت های مالی سالیانه منتهی به 94/08/30 

شرکت مورد تصویب قرار گرفت. 
مجمع با حضور 98 درصدی س��هامداران به ریاست 
جناب بهزادی برگزار ش��د و با تصویب صورت های 
مالی و تقسیم س��ود 900 ریال به ازای هر سهم به 

کار خود پایان داد.  

پیام هیات مدیره
رسالت شرکت در سال جاري عالوه بر انجام وظایف 
معم��ول خود، ب��ه توجه علمي، نظام من��د و فراگیر 
پیوسته معطوف ش��ده و با انجام بررسی های جامع، 
دقیق و عالمان��ه در جهت پیگیري اهداف راهبردي 
شرکت نس��بت به طراحي و تدوین برنامه راهبردي 
خود قدم برداشته است و در این راستا موفق به اخذ 
 50001 ،HSE ،اس��تانداردهای 17025 آزمایشگاه
مدیریت انرژی، تقدیرنامه مدیریت مالی و ... گردیدیم. 
تدبیر و استراتژي هیات مدیره، رصد دقیق، مستمر 
و نظام مند کلیه شئونات شرکت از جمله حوزه منابع 
انساني اس��ت. از این منظر، منابع انساني مهم ترین 
سرمایه شرکت تلقي شده و رویکرد ارتقای توانمندي 
نیروي انساني شرکت از طریق اصالحات ساختاري، 
ارتقای ت��وان ارزش آفرین نیروه��ا، اقدامات رفاهي، 
انگیزش��ي و در نهای��ت افزایش به��ره وري با هدف 
حفظ و ایجاد ارزش براي ذي نفعان به ویژه سهامداران 

محترم در دستور کار قرار دارد.
در سال جاری کاهش تقاضای سیمان به دلیل رکود 
اقتصادی سنگین و به تبع آن توقف طرح های عمرانی 
و رکود در صنعت س��اخت و س��از، موجبات کاهش 

قیمت محصوالت کارخانجات س��یمانی را در داخل 
کش��ور فراهم ک��رده و از طرف دیگر روند کاهش��ی 
قیمت های جهانی به خصوص در محصوالت معدنی 
را شاهد بوده ایم و مسروریم که این موضوع در کنار 
افزایش هزینه های تولید با تدبیر هیات مدیره و تالش 
و کوش��ش ش��بانه روزی مجاهدان عرصه تولید در 
شرکت، موجب کاهش ارزش آفرینی برای سهامداران 
محترم نش��ده و علي رغم وجود نوسانات متعدد در 
ورودی ها و خروجی های محیط کس��ب و کار، نتایج 
عملکرد همکاران در س��ال جاری بیانگر آن اس��ت 
که بنیادی محکم، پویا و منعطف در زیرس��اخت ها 

و سازوکارهای سیمان هرمزگان نهادینه شده است.
ش��رکت در ایفای مسئولیت اجتماعی خود در قبال 
محیط زیس��ت و جوامع محلی همچون س��ال های 
قبل غافل نبوده و همواره سعی نموده است با توجه 
به اصول اخالقی، با حساس��یت نس��بت به مسائل 
اجتماعی، فرهنگی و محیطی توجه نموده و با اتخاذ 
موضع فعال نسبت به محیط کسب و کار خود تاثیري 

مثبت بر کار، جامعه و کارکنان داشته باشد.
در سال مالی آتی با همت تیم مدیریتی و همکاران 
باتجرب��ه و جوان درص��دد ایجاد تغیی��رات بنیادي 
براي ش��ناخت علمی بازار، برق��راري ارتباط موثر با 
گروه های مختلف مشتریان و گسترده تر کردن دامنه 
فعالیت بازارسازي هس��تیم. در این گزارش، تنها به 
دنبال فهرست کردن موفقیت ها نیستم، بلکه آن را 
مجالی یافته ایم براي مشارکت ذهنی شما عزیزان با 
ش��مه ای از فعالیت های همکاران به منظور دریافت 
رهنمودهاي ارزنده تان براي تصحیح راهبردها جهت 
تداوم ارزش آفرینی براي ذی نفعان. رجاء واثق دارد با 
توکل بر ذات اقدس باري تعالي )جل جالله( و توسل 
به ائمه اطهار )ع( در پناه توجهات حضرت ولي عصر 
)عج( با پیمودن مسیر مورد نظر مقام عظماي والیت 
در سال جاري و سال های آینده به برنامه های از پیش 
تعیین شده دس��ت پیدا کرده و با پیاده سازي شعار 
صداقت در گفتار، صمیمیت در رفتار و صالبت در کار 
توسط کارگران این شرکت گام های موثري در جهت 

ارتقای منافع ملي این مرز و بوم برداریم ان شاءاهلل.

برنامه ها و چشم انداز شركت برای سال مالی آتی 
1- تالش جهت دستیابی کامل به بودجه مصوب

2- برنامه ریزی و مطالعه برای افزایش ظرفیت تولید 
کارخانه

3- اجرا و تکمیل طرح های توسعه و افزایش ظرفیت 
تولید سیمان 

4- سرمایه گذاری بهینه منابع در فعالیت هاي سودآور
5- حضور موثر و افزایش س��هم شرکت در بازارهای 

خارجی
6- اجرای طرح های بهینه سازی مصارف انرژی

7- به��ره گی��ري از متدهاي علم��ي در فرایندهاي 
اجرایي و مدیریتي در تمامي حوزه ها

8- تامی��ن آب م��ورد نیاز کارخان��ه از طریق ایجاد 
تاسیسات آب شیرین کن

9- ادام��ه برنامه ه��ای یکپارچه س��ازی اطالعات و 
MIS استقرار سیستم

10- بررسی و امکان سنجی استقرار روش های نوین 
محاسبه بهای تمام شده نظیر هزینه یتبی بر مبنای 

 ABC هدف و
11- افزایش س��طح ارتباط و تعامل با مش��تریان از 
طریق پیاده س��ازی نرم افزارهای ارتباط با مشتریان 

 CRM

بیان استراتژی های شركت
* حفظ و پایداری و افزایش تولید محصول

* حفظ و توس��عه س��هم بازار و فروش محصوالت، 
تکریم مش��تریان، برنامه ریزی هدفمن��د بازاریابی و 

پایداری و توسعه صادرات محصوالت تولیدی
* رشد، توسعه و اعتالی منابع انسانی، افزایش سطح 
دانش و مهارت های کارکنان، حفظ و ارتقای سالمت 
و ایمن��ی و افزای��ش انگیزه و بهره وری و مش��ارکت 

کارکنان در تصمیم گیری
* پایداری و توس��عه ص��ادرات محصوالت از طریق 
توس��عه روابط  عمومی و امور بین الملل و حضور در 

بازارهای جهانی
* حف��ظ و افزای��ش کیفیت محص��والت و کاهش 
نوسانات کیفی و توجه و رعایت الزامات زیست محیطی
* استقرار زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتقای 

سیستم های موجود
* مدیری��ت هزینه ها و بهای تمام ش��ده محصوالت 
و کاهش مص��ارف انرژی و م��واد، افزایش بهره وری 
ماش��ین آالت و کاه��ش هزینه ه��ای تعمی��رات و 
توقف های تولی��د، بازبینی فرایند عملی��ات تولید، 

مدیریت هزینه حمل و نقل
* مطالع��ه و برنامه ریزی ه��ای الزم جه��ت ارتقای 
تکنولوژی ماشین آالت و افزایش توان و ظرفیت تولید 
و اج��رای طرح های توس��عه و تکمیل ظرفیت های 

موجود
* حف��ظ و ت��داوم س��ودآوری از طری��ق بازنگری 
در فراینده��ا، اس��تفاده از فرصت ه��ای س��ودآوری 
و بهره ب��رداری بهین��ه از نقدینگ��ی، جلوگی��ری از 
انباشت مطالبات با پیگیری های مستمر، شناسایی 
و جلوگی��ری از صرف مخارج غیرض��روری، اصالح 
س��اختار مالی، استقرار سیستم های مکانیزه اموال و 
دارایی ها، بهای تمام ش��ده محصوالت، تدوین نظام 

بودجه بندی و کنترل و بازبینی مستمر آن.  

رسالت مدیریت در توجه علمی، نظامند وفراگیر پیوسته
تقسیم سود 900 رالی به ازای هر سهم سیمان هرمزگان
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یازدهمین جش��نواره ملی قهرمان��ان صنعت ایران 
عصر روز شنبه 26 دی ماه با حضور برترین و موفق 
ترین ش��رکت های ایران��ی در مرکز همایش های 
صدا و س��یما برگزار شد. جش��نواره ملي قهرمانان 
صنعت ایران که بصورت س��االنه و با هدف معرفي 
برترین و موفق ترین ش��رکت ه��اي داخلي برگزار 
مي ش��ود یکي از معتبرترین جوایز ملي در حوزه 
صنعت است. این جشنواره فعالیت خود را از سال 
1384 آغاز کرده و تاکنون 10 دوره در سطح ملي 
با حض��ور وزراي صنعت ، مع��دن و تجارت، کار و 
تعاون، اقتصاد و دارای��ي، رئیس کل بانک مرکزي 
، رئیس کمیس��یون هاي صنای��ع و معادن، انرژي، 

برنامه و بودجه برگزار شده است. 
ش��رکت طیور برک��ت برگزی��ده  یازدهمین دوره 
این جش��نواره بوده است. و به پاس این شایستگی 
در این جش��نواره از جن��اب آقای محمدی یکی از 
مدیران ش��رکت طیور برکت به پاس شایس��تگی 
مدیری��ت حرفه ای وی در تعالی توس��عه صنعتی 
و اقتصادی کش��ور با اهدای لوح سپاس و تندیس 

جشنواره تقدیر به عمل آمد .
در یازدهمین دوره  برندها در 15 حوزه و براساس 
یک فرآیند س��ه مرحله اي ش��امل س��هم ذهني، 
ارزیابي ارزش ویژه برند و محاس��به ارزش برند بر 
مبناي ارزیابي مالي م��ورد ارزیابي قرار گرفته اند.

انتخ��اب و معرفي برندهاي ارزش��مند بازار ایران و 
معرفي واحدهاي نمونه صنعتي و معدني موضوعات 

جشنواره امسال را تشکیل داده است.
امسال همزمان با یازدهمین جشنواره ملي قهرمانان 
صنعت ایران 100 برند ارزشمند داخلي نیز معرفي 
ش��دند که از 54 تای آنها تقدیر به عمل آمد. همه 
ساله در یازدهمین جشنواره ملي قهرمانان صنعت 
یک برند و شرکت ایراني براساس قدمت و کیفیت 

عنوان قهرمان قهرمانان صنعت را به خود اختصاص 
میدهد.

از جمله اهداف این جشنواره می توان به شناسایی 
برندهای ارزشمند ایران در سال 1394 و تقدیر از 
آنها، حمایت از کاالی ایرانی، تالش برای توس��عه 
فرهنگ برندسازی در کشور، افزایش ظرفیت های 
رقابت پذیری صنعت کش��ور و همچنین تعامل و 
همکاری ب��ا بانک ها و جلب حمایت آنها از طریق 

این جشنواره برای رفع موانع نقدینگی بنگاه های 
اقتصادی اشاره کرد.

گفتنی است، این جشنواره فعالیت خود را از سال 
1384 آغاز کرده و تاکنون 10 دوره در سطح ملی 
ب��ا حضور وزرای صنعت ، امور خارجه، کار و تعاون، 
امور اقتص��ادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی ، 
روس��ای کمیس��یون های صنایع، انرژی، برنامه و 

بودجه مجلس و .. برگزار شده است. 

طیور برکت برگزیده جشنواره ملی 100برندبرتر
و قهرمان صنعت ایران1394
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ش��رکت بین المللی محصوالت پارس؛ نامی آشنا و 
محصولی باکیفیت در صنعت شوینده

از تهران به طرف مشهد رضا)ع( که می روید در 50 
کیلومتری گذر از جاده تهران، برج و بارویی به شما 
خوش آمد می گوید؛ برج  و بارویی که سفیر سالمت 
اس��ت، مردانی مرد و زنانی پرتالش بدون هیچ اما 
و اگری در دش��ت بی آب و درخت در س��وله های 
کار به س��المت جامعه دل مش��غول اند. ش��رکت 
بین المللی محصوالت پارس با سابقه ای 53 ساله و 
به مدد مدیرانی برجسته، دلسوز و آبدیده در سنگر 
س��المت، محصولی را به بازار ایران و جهان عرضه 

می کند که تحسین برانگیز است.
در مجم��ع س��ال گذش��ته مهن��دس قاس��ملو از 
برنامه های آتی ش��رکت گف��ت که اهم آن فروش 
محصوالت جدید و مدیریت تبلیغات شرکت سخن 
گفت که به راس��تی باید گفت نم��ود عینی آن را 
در عملکرد مدیری برجسته و شرکتی با عتبار می 
توان جست بدون شک فروش محصوالت متنوع و 
جدید از جمله هوم کر با تبلیغات بسیار چشم نواز 
و تاثیرگ��ذار و به کل افزایش و ف��روش و افزایش 
تولید بطوری که فروش 656/801 میلیاردی سال 

93 به فروش 951/955 صعود داشته است.
آمار تیم مدیریت در کسب سود ناخالص و عملیاتی 
نیز در سالی مالی گذش��ته آنچنان درخشان بوده 
است که توانس��ته که بدون اغراق باید گفت افقی 
بسیار درخش��ان برای فردای ش��رکت قابل تصور 
اس��ت.  مجم��ع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت 
بین المللی محصوالت پارس )سهامی  عام( در تاریخ 
94/10/30 تشکیل ش��د و صورت های مالی سال 
مالی منتهی به 94/06/31 ش��رکت مورد تصویب 

قرار گرفت.
همچنین شرکت نیروگاه سیکل ترکیبی کیش به 
جای شرکت تولیدی بوژان تا پایان زمان باقیمانده 
به عنوان عضو هیات مدیره شرکت انتخاب گردید.

پیام هیات مدیره
سال مالی 1394 – 1393 برای شرکت بین المللي 

محصوالت پارس از جهات مختلف نقطه عطفی در 
طول تاریخ 53 س��اله این شرکت بود. محصوالت 
پ��ارس در دهه اول عمر خود ی��ک برند جهانی و 
با تجربه غن��ی در تولید، ف��روش و بازاریابی را به 
بازار ای��ران معرفی ک��رد، اما در س��ال های بعد و 
به خصوص بعد از رفتن نام تجاری مذکور از ایران، 
هیچ گاه سیاست بادوام و ثمربخشی برای خلق نام 
تجاری معتبر جدید صورت نگرفت. گرچه معرفی 
برند بانو در دهه 80 و ش��روع موفق و پرش��ور آن 
با پش��تیبانی تبلیغاتی و ارائه جوای��ز، نوید آینده 
خوبی را برای این برند می داد، اما با گذش��ت زمان 
و وجود محدودیت های قانونی در فرموالس��یون و 

قیمت گذاری، سیاست خوب اولیه تداوم نیافت.
از نیم��ه دوم دهه 80 بعد از رفع نس��بی موانع در 
حوزه فرموالسیون و قیمت گذاری حرکت جدیدی 
در صنعت شوینده مبنی بر برندسازی و باال  بردن 
کیفیت محصوالت ش��وینده، به خصوص در تولید 
انواع پودرهای لباسش��ویی اتفاق افتاد و اس��تقبال 
خوب بازار از محصوالت گران تر و با کیفیت باالتر، 
تولیدکنن��دگان را متوجه پتانس��یل باالی فروش 
در س��طوح باالتر قیمت نمود. ب��ا راه اندازی واحد 
195/000 تن��ی پارس 2 و ایج��اد ظرفیت تولید 
باال در س��ال 1389 و تغییر جهت بازار به س��وی 
برنده��ای ب��ا کیفیت برتر، این ش��رکت طراحی و 
تولید برند Home Care را با عرضه پودر ماشین 
لباسشویی دستی و ماشینی و نیز مایع ظرفشویی 
در دس��تور کار قرار داد. در س��ال 92 عرضه پودر 
ماشین لباسش��ویی هوم کر آغاز ش��د و علی رغم 
کیفیت بسیار خوب محصول از جهت فرموالسیون 
و بسته بندی و نیز آغاز فروش از طریق یک شرکت 
پخ��ش سراس��ری، به دلی��ل عدم برخ��ورداری از 
پش��تیبانی تبلیغاتی توفیق چندانی تا پایان سال 

مالی 93-92 در آمار فروش به دست نیامد.
اما ش��روع گستره تبلیغات تلویزیونی این محصول 
از خ��رداد 94 و نیز توس��عه واحده��ای فروش و 
ایجاد واحدهای نمایندگی ف��روش هوم کر، واحد 
ف��روش زنجی��ره ای و واحد ف��روش پخش پارس 

در اس��تان های ته��ران و البرز در کن��ار واحدهای 
قدیمی فروش و نیز فروش از طریق شرکت پخش 
سراسری موجب رشد س��ریع و قابل قبول حضور 
محصوالت این برند طی چهار ماه آخر س��ال مالی 

94-93 در بازار شد.
در سال مالی مذکور شاهد افزایش 21درصد تولید 
پودر دس��تی، افزایش117درصد پودر ماش��ینی، 
43درصد رشد تولید سولفونیک اسید و 73درصد 
افزایش تولید سدیم سیلیکات بودیم و جمع تولید 
شرکت با رسیدن به حد نصاب 68/656 تن نسبت 
به جمع تولید سال مالی قبل 34 درصد باالتر رفت. 
در بخش صادرات نیز رشد قابل قبول 7/0 درصدی 
و رسیدن به فروش 21/332 تن را شاهد بودیم. از 
طرف دیگر واحد سولفوناسیون جدید این شرکت با 
ظرفیت 3/8 تن در ساعت در محل مجتمع پارس 
2 بعد از واحدهای تولید پودر و سدیم سیلیکات به 
عنوان سومین پلنت تولید به بهره برداری آزمایشی 
رسید که امید است در سال مالی 95-94 موجب 
رشد تولید و فروش داخلی و صادراتی سولفونیک 

اسید گردد.
موفقیت ه��ای اخی��ر در حال��ی به دس��ت آمد که 
در عرص��ه اقتصاد، تش��دید رک��ود و ادامه کاهش 
خرده فروشی، ادامه تحریم ها علی رغم گشایش در 
روابط سیاسی خارجی و ثمربخش بودن مذاکرات، 
کاه��ش ارزش و حج��م صادرات کش��ور در نیمه 
اول س��ال 1394 در مقایس��ه با مدت مشابه سال 
1393، باال بودن نرخ تس��هیالت علی رغم ش��روع 
روند کاهش��ی آن، رقابت ش��دید در بازار فروش با 
توجه به عدم تعادل در عرضه و تقاضا و فشار شدید 
طرف عرضه، عدم برخورداری از مکانیسم استفاده 
از مناب��ع بانک��ی فروش��ندگان خارج��ی از طریق 
ریفاینانس و پرداخت های مدت دار ادامه داش��ته و 
یکی از سخت ترین سال ها برای بنگاه های صنعتی 
را پش��ت سر گذاشتیم. ریزش شاخص ها در بورس 

در یک سال اخیر شاهد این ادعاست.
در س��ال مالی جاری، توس��عه فروش برند جدید، 
تقویت و توس��عه واحدها و مجاری مختلف فروش، 
افزایش فروش محصوالت کارمزدی، افزایش فروش 
س��دیم سیلیکات و سولفونیک اسید با توجه به راه 
اندازی واحد جدید، توسعه بازار صادراتی و به ثمر 
رس��اندن فرایند افزایش س��رمایه به منظور اصالح 
جدید ساختار مالی و جذب نقدینگی برای تقویت 
توان تولید، افزایش فروش محصوالت و کاستن از 

سهم هزینه مالی مد نظر است.       

برنامه های آینده شركت
- تن��وع تولیدات ب��ه لحاظ نام های تج��اري، نوع 
بسته بندي و کیفیت محصوالت در بازارهاي داخلي 

و صادراتي
- افزایش حجم فروش داخلي و صادرات در مقایسه 

با سال مالي گذشته
- معرفي نام های تجاري جدید در سال آینده

- در حوزه محصوالت س��لولزي، گس��ترش تنوع 
محصوالت و افزایش کمیت فروش

شرکت بین المللی محصوالت پارس
 نامی آشنا و محصولی باکیفیت در صنعت شوینده

لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  62 | بهمن ماه  1394| 

نی
سی

 ح
یر

ن ام
هرا

م

23



یازدهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران با 
هدف تجلیل از پیش��گامان صنعت ایران عصر روز 
ش��نبه 26 دی 1394  با حض��ور برترین و موفق 
ترین ش��رکت های ایرانی و با معرفی یک صد برند 
پیش��تاز و ارزش��مند بازار و همچنین تقدیر از 50 
مدی��ر و برند برت��ر ایرانی در مرک��ز همایش های 
صدا و س��یما برگزار شد و طی آن شرکت صنعتی 
بهپاک به عنوان قهرمان صنعت و اقتصاد جمهوری 
اس��المی و همچنین برند س��بحان در زمره یکصد 
برند برتر کشور انتخاب و موفق به دریافت تندیس 

زرین و لوح تقدیر گردید.
جش��نواره ملي قهرمانان صنعت ایران که بصورت 

س��االنه و با ه��دف معرفي برتری��ن و موفق ترین 
ش��رکت هاي داخل��ي برگ��زار مي ش��ود یکي از 
معتبرتری��ن جوایز مل��ي در حوزه صنعت اس��ت. 
ش��رکت صنعتی بهپاک )س��هامی ع��ام( در تاریخ 
09/06/1347 به صورت ش��رکت س��هامی خاص 
تاس��یس و تحت ش��ماره 84 مورخ 14/06/1347 
در اداره ثبت ش��رکتهای شهرستان بهشهر به ثبت 

رسید.

فعالیت های اصلی :
موض��وع فعالیت ش��رکت طبق بند 2 اساس��نامه 
عبارت است از تاسیس و بهره برداری از کارخانجات 

پنبه پ��اک کنی، روغنکش��ی و پروتئین گیاهی و 
کارخانج��ات دیگر و همچنین کاره��ای تولیدی، 
بازرگانی، سرمایه گذاری، صادرات، واردات و انجام 
هرگونه عملیات و معامالتی که به صورت مستقیم 
یا غیر مستقیم مرتبط با موضوع شرکت می باشد.

محصوالتی که اکنون در ش��رکت صنعتی بهپاک 
تولید می شود به شرح زیر است:

1- روغن خام )سویا،کلزا(
2- انواع کنجاله دانه های روغنی

3- پروتئین سویا سبحان
4- لسیتین

بهپاک : قهرمان صنعت و اقتصاد جمهوری اسالمی ایران
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شرکت صنعتی بهپاک)سهامی عام( 

تنها و بزرگ ترین تولید کننده پروتئین سویا 
از بلغور )White Flake( با تائیدیه FDA آمریکا

افتخارات سال 1394 شرکت 
  رتبه 198 در بین 500 شرکت برتر و بزرگ کشور

  برنده تندیس حمایت از حقوق مصرف کننده
  قهرمان صنعت کشور

  واحد صنعتی نمونه کشور
  برنده تندیس دوازده طالیی اروپا

  کسب رتبه زرین از مرکز ملی رتبه بندی اتاق بازرگانی ایران

بهشهرصنایعتوسعه



معاون اقتصادی و مالی شرکت فوالد مبارکه با اشاره 
به قدمت 21 ساله این شرکت به تشریح عملکرد و 
چشم انداز آن پرداخت. امیر حسین نادری با اشاره 
به این مطلب که فوالد مبارکه توانسته است 4/ 91 
میلیون تن ف��والد تولید کند و به تنهایی نیمی از 
تولید فوالد کشور را برعهده دارد گفت: این شرکت 
در سال جاری به رغم رکود جهانی در صنعت فوالد 
و وجود تنگناهای اقتصادی و شرایط سخت داخلی 
با اتخاذ اس��تراتژی های کارآمد و مدیریت منابع و 
هزینه ها، توانس��ت از تهدیده��ا ارزش های عملی 

ایجاد کند. 
وی اف��زود: ط��ی س��ال 1394 ف��والد مبارکه به 
دس��تاوردهای مهمی دس��ت یافت ک��ه از جمله 
مهمترین آن می توان به تصویب 22,500 میلیارد 
ریال سود نقدی درمجمع عمومی عادی سال مالی 
93، اخ��ذ مج��وز افزایش س��رمایه از 50,000 به 
75,000 میلی��ارد ریال که ط��ی آن فوالد مبارکه 
به بزرگترین ش��رکت بورسی تبدیل شد، صادرات 
1,340 هزارتن محصوالت طی 9 ماهه س��ال 94 
به ارزش 453 میلی��ون دالر که طبق برنامه تا 5/ 
1 میلی��ون تن صادرات افزایش خواهد یافت،تولید 
ورق آجدار برای اولین بار درکش��ور و دستیابی به 
عنوان سازمان دانشی برتر کشور)MAKE(و ورود 

به جمع 25 شرکت برترآسیا اشاره کرد. 
مع��اون مالی و اقتص��ادی فوالد مبارک��ه در ادامه 
تصریح کرد: ش��رکت طی 9 ماهه نخست سال 94 
شرکت توانس��ت 4011 هزار تن انواع محصوالت 
گ��رم و س��رد و پوش��ش دار تولید کن��د که این 
مقدار معادل 72درصد پیش بینی کل س��ال است 
.همچنین طی این مدت 3,870 هزار تن محصول 
به ارزش 61,348 میلیون ریال به فروش رسید که 
71درصد پیش بینی س��ال 94 را پوشش می دهد. 
وی اف��زود: همچنین ارزش ص��ادرات محصوالت 
فوالدی بالغ بر 453 میلیون دالری است که بیش 
از 50 درصد آن به کش��ورهای اروپایی صادر شده 

است. 

وی در پاسخ به این پرسش که باتوجه به فرصت به 
دست آمده در پساتحریم مهمترین اولویت شرکت 
فوالد مبارکه چیس��ت اظهار داش��ت: درسال آتی 
تأمین منابع مال��ی ارزان قیمت از طریق فاینانس 
خارجی جهت اجرا و تکمیل طرح های توس��عه با 
هدف تسریع در ورود این طرح ها به زنجیره تولید 
گروه فوالد مبارکه و تس��هیل فرایندهای مالی در 
بخش صادرات محصوالت شرکت است .همچنین 
کنترل اقتصادی خرید مواد اولیه و قطعات مصرفی 
به منظور کاهش س��طح موجودی ه��ا موردتوجه 
قرارگرفته اس��ت. وی یادآور ش��د: افت قیمت های 
جهانی فوالد در سال میالدی 2015 صنعت فوالد 
را ب��ا بحران جدی روبرو س��اخت به گونه ای که به 
عنوان نمونه قیم��ت صادرات ورق فوالدی از 430 
دالر به ازای هرتن درابتدای س��ال جاری به 270 
دالر درتن در حال حاضرکاهش یافت که این افت 
حمایت سیاس��ت گ��ذاری دول��ت در افزایش نرخ 

تعرفه واردات را می طلبد. 
وی درباره وضعیت آتی صنعت فوالد معتقد اس��ت 
که طبق بررسی کارشناس��ان، قیمت های جهانی 
ف��والد دراواخ��ر س��ال 2016 میالدی از ش��رایط 
رکود خ��ارج می ش��ود. وی ادام��ه داد: همچنین 
در بخ��ش ب��ازار داخل��ی دو عامل تأثی��ر گذار در 
بهبود صنعت فوالد وجود دارد که ش��امل افزایش 
45درصد س��هم بودجه عمرانی در بودجه 95 که 
بالطبع فوالد به عنوان یکی از مهمترین عوامل در 
توسعه زیرساخت ها تلقی شده و میزان مصرف آن 
رابطه مستقیمی با طرح های عمرانی دولت خواهد 
داش��ت وعالوه بر این افزایش تعرفه واردات فوالد 
نیزنقش عمده ای در حمایت از صنعت داخلی دارد 
به گونه ای که با تالش های صورت گرفته دولت در 
سال جاری تعرفه واردات ورق های فوالدی را به15 

درصد افزایش داد است . 
نادری ابراز خرس��ندی کرد: خوش��بختانه با نهایی 
ش��دن برجام و بهبود بازار س��رمایه گ��روه فلزات 
اساس��ی هر چند با تأخیر نس��بت به سایرگروه ها 
با اقبال س��هامداران مواجه ش��د و ش��اخص گروه 
فل��زات اساس��ی از19,441 در تاریخ 23/ 10/ 94 
به 24,500 در تاری��خ 94/11/14 افزایش یافت و 
طی بیس��ت روز رشدی 26 درصدی را تجربه کرد 
و پیش بینی می ش��ود این رش��د متناسب با رشد 
ش��اخص کل ادامه یابد. وی گفت: رش��د شاخص 
گ��روه فلزات اساس��ی در این دوره باالتر از رش��د 
ش��اخص کل بوده است به گونه ای که شاخص کل 
در بازه مذکور 16 درصد رش��د ک��رد، درحالی که 
گروه فلزات اساس��ی با رهبری ف��والد مبارکه 26 

درصد رشد در پی داشت. 
وی خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود صادرات 
گ��روه ف��والد مبارکه در س��ال آینده بی��ش از 2 
میلیون تن باشد. تثبیت بهای کالف گرم جهانی از 
هفته های پایانی سال 2015 تاکنون، می تواند نوید 

افزایش قیمت جهانی فوالد در بلندمدت باشد. هر 
چن��د پارامترهای مختلف موثر بر این قیمت نظیر 
تولید ناخالص داخلی کش��ور چین، بهای س��نگ 
آه��ن و نفت خام و .... باعث عدم قطعیت در پیش 

بینی های آینده خواهد بود. 
ن��ادری در ادامه خبر داد: همزمان با س��فر رییس 
جمهور کش��ورمان به اروپا، س��ه پ��روژه در گروه 
فوالد مبارکه با هزینه 900 میلیون یورو به امضای 
مدیرعام��ل ش��رکت ف��والد مبارک��ه و طرف های 

ایتالیایی رسید. .
 نادری افزود: این طرح های توس��عه شامل احداث 
واحد نورد گرم شهید خرازی به ظرفیت 3 میلیون 
تن در شرکت فوالد مبارکه، اجرای طرح فوالدسازی 
و نورد پیوسته شرکت فوالد سپیددشت چهارمحال 
و بختی��اری به ظرفیت یک میلیون تن و توس��عه 
ش��رکت فوالد هرمزگان از 1/5 ب��ه 3 میلیون تن 
در س��ال اس��ت . وی ادامه داد: برنامه ریزی در این 
خصوص از سال گذش��ته آغاز شده و خوشبختانه 
اکنون ش��اهد به ثمر رس��یدن بخش تامین مالی 

پروژه های یادشده هستیم. 
معاون مالی و اقتصادی ش��رکت ف��والد مبارکه به 
یکی دیگر از فرصت های مناس��ب فراهم ش��ده در 
س��ال آینده برای این شرکت اشاره و تصریح کرد: 
راه اندازی طرح های توس��عه گروه ف��والد مبارکه 
در راس��تای افزایش تولید و ت��وازن زنجیره تولید 
گروه است. طرح توسعه گندله سازی در مجموعه 
معادن س��نگان به ظرفیت اسمی 5 میلیون تن در 
س��ال، بهره برداری از طرح توسعه زیرسقف ناحیه 
فوالدسازی ش��رکت فوالد مبارکه با هدف ارتقای 
ظرفیت تولید فوالد خام از 4/ 5 به 2/ 7 میلیون تن 
در سال، راه اندازی طرح توسعه ناحیه فوالدسازی 
و ریخته گری پیوسته سبا با هدف افزایش ظرفیت 
از 7/ 0 به 6/ 1 میلیون تن در س��ال از جمله این 

موارد می باشند. 
وی گف��ت: با توجه به گش��ایش فضای کش��ور در 
ش��رایط پس��اتحریم و رونق صنایع نف��ت و گاز و 
خودروس��ازی، همزمان با بهره برداری از طرح های 
توس��عه مربوط به تولید محصوالت کیفی ش��امل 
واحدهای RH-TOP و س��ولفورزدایی در ناحیه 
فوالدسازی، در سال آینده شاهد تولید کیفیت های 
مورد نیاز این صنایع در گروه فوالد مبارکه خواهیم 
بود. نادری افزود: برنامه ریزی جهت تولید این نوع 
محصوالت در سال های گذش��ته در فوالد مبارکه 
انجام شده و اکنون، همزمان با راه اندازی طرح های 
یادشده، با س��رمایه گذاری فوالد مبارکه در طرح 
تولید ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، موجبات 
تولید محصوالت مورد نیاز صنایع خودرویی کشور 
نیز فراهم شده است. معاون مالی و اقتصادی فوالد 
مبارکه در پای��ان گفت: مزی��ت تولید محصوالت 
کیفی مبارکه در بازار صادراتی نیز بر کسی پوشیده 

نیست. 

فوالد مبارکه ، افتخار صنعت ایران در تولید و صادرات 
رشد 26 درصدی شاخص گروه فلزات اساسی زیر سایه فوالد مبارکه
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مجمع ساالنه ش��رکت پاکس��ان به ریاست جناب 
مهن��دس صفایی نیکو و دبیری اس��تاد حیدری در 
تاالر تالش برگزار شد. مجمع با تصویب صورت های 
مالی و تقسیم س��ود 600 ریالی به ازای هر سهم و 
س��ایر موارد دستور جلسه به کار خود پایان داد. در 
کوران مجمع پاکس��ان و نکته برداری خبری دور از 
قیل و قال، چش��مم به جمال یار افتاد، دل و دین و 
عقل و هوش به باد رفت، چش��م سر می دید، باوراما 
به شک می کشیدم، لختی با خود غور و تفکر کردم، 
آهسته از جناب دکتر دامغانیان پرسیدم: آن شخصی 
که در پنل مجمع حضور دارد استاد حیدری است؟ 
خندید و گفت: آن روز گفتم بهترین ها را به مجموعه 
م��ی آورم تا دل ها خوش دارم. ب��ه خود نهیب زدم، 
سرباز در هر س��نگری خادم به امر است، چرا شک 
می کنی؟ استاد حیدری در کوران کار انقالب از قضا 
تا اجرا خدمت را مقدس ش��مره و عامل خیر شده... 
در بازگشت به تحریریه با خود نجوا می کردم کاش 
این ایم��ان و این باور در مدیران نهادینه ش��ود که 
خون شهیدان را با خدمت به خلق پاسداری کنیم نه 

با شعار نان و حلوا. 

پیام هیات مدیره
س��پاس خداوند یکت��ا را که بار دیگ��ر توفیق ارائه 
عملکرد یک س��اله هی��ات  مدیره را به س��هامداران 
محترم، بر ما ارزانی داش��ت و امید آنکه تالش این 

مجموعه مورد رضایت شما قرار گیرد.
اطمینان داریم که شما سهامداران گرامی بر اوضاع 
فعل��ی اقتص��ادی کش��ور و مش��کالت و معضالت 
پیش روی صنع��ت به خوبی آگاهید؛ لذا مواردی را 

به اختصار به استحضار می رسانیم:
1 - مرور کلی بر وضعیت و تحوالت این صنعت در 

سال مالی مورد گزارش
در س��الی که گذشت اتفاقات متعددي در بازارهاي 
هدف داخلی و صادراتی شرکت پاکسان رخ دادند که 

بر کسب و کار این شرکت تأثیرگذار بودند.
در بازارهاي صادراتی عمده اتفاقات عبارت بودند از:

الف( مشکل تهیه به موقع ماشین و واگن مورد نیاز 
صادرات

ب( تاثیر کاهش قیمت نفت و عدم ثبات سیاسی بر 
قدرت و تمایل خرید کشورهای همسایه

ج( کاهش قیمت محصوالت روسی و افزایش حقوق 
گمرکی کش��ورهای CIS بر اثر اعمال تحریم علیه 

روسیه
د( اج��رای طرح اجباری بازرس��ی SGS و BV در 

مرزهای عراق و اختالل در صادرات به این کشور 
و( افزایش عوارض گمرکی پاکستان در سال 2015 

به میزان حداقل 8 برابر سال 2014
در ب��ازار داخلی عمده اتفاقات عبارت بودند از: الف( 
تداوم شدت رقابت در بازار، ب( تغییر فضای رقابت 
با محصوالت وارداتی پس از تغییر فضای اقتصادی 

کشور
2- مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت 

رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش
ب��ا وج��ود تمام��ی محدودیت ه��ای فوق االش��اره 
خوش��بختانه ب��ا برنامه ریزي به عمل آمده توس��ط 
هیات مدیره و تالش و کوش��ش شبانه روزي کلیه 
مدیران، روسا، کارشناسان و کارکنان شرکت، سهم 
بازار محصوالت حفظ شده و در برخی موارد افزایش 

یافته و روند سودآوري نیز تداوم یافت.
  3- بیان استراتژی شرکت

طی س��ال مالی گزارش برنامه  اس��تراتژیک شرکت 
دو بار به دلی��ل افزایش اهمیت حامل های انرژی و 
همچنی��ن رفع تحریم های جهانی علیه ایران، مورد 

بازنگری قرار گرفت.
اس��تراتژی های اصلی برای سال پیش رو به منظور 
مواجهه موثر با تحوالت اقتصادی و صنعتی پس از 

رفع تحریم ها خواهد بود.
4- مرور کلی بر عملکرد ش��رکت و میزان دستیابی 
به اهداف تعیین ش��ده و دستاوردهاي مهم در سال 

مالی مورد گزارش
مهم ترین دستاوردها در بازار داخلی عبارتند از: 

ال��ف( ثبت باالتری��ن رکورد تولید روزان��ه و ماهانه 
صابون حمام در تاریخ پاکسان

ب( ثبت باالترین رکورد تنوع محصوالت تولیدی در 
تاریخ پاکسان

ج( ثبت باالترین رکورد تولید روزانه پودر

د( ثبت باالترین رکورد تولید س��االنه پاکس��اپون و 
اسید سولفونیک در تاریخ پاکسان

همچنی��ن عمده دس��تاوردهای حاصل��ه در حوزه 
صادرات به قرار زیر بوده است: 

الف( رش��د قابل توجه ص��ادرات پودر ماش��ینی و 
کفشوی

ب( صادرات 100 تن پودر برای اولین بار 
ج( صادرات روغن سبزه برای اولین بار

د( رش��د قابل توجه صادرات صابون رختش��ویی به 
بحرین

و( رشد قابل توجه صادرات پودر دستی به کامرون
پ( افزایش سهم صادرات پودر با بسته بندی 5 کیلو 

و کمتر با هدف معرفی و تثبیت برندهای پاکسان
ت( توسعه صادرات پودر ماشینی با برندهای پراید، 

ارکید و گلنار
ث( معرفی پودر ماشینی با برند برف در افغانستان

م( اجرای پروژه تبلیغاتی از طریق فروشگاه های لوازم 
خانگی در افغانستان

در س��ال مال��ی م��ورد گ��زارش، اه��داف و برنامه 
تعیین ش��ده در ارتباط با EPS با 1 درصد بیشتر از 
پیش بینی و به صورت کامل تحقق یافت و در رابطه 
ب��ا بودجه مقدار تولید 89 درصد و مبلغ فروش 87 
درص��د محقق گردید. در مورد ص��ادرات نیز مقدار 
26/331 تن انواع محصوالت با پوش��ش 69 درصد 
از بودج��ه ارزی و 72 درصد از بودجه ریالی محقق 

گردید. 
5- بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت براي 

سال مالی آتی
ب��ا توجه به روند تغییرات روابط بین المللی کش��ور 
و همچنی��ن فضاي کس��ب و کار داخلی، مهم ترین 
برنامه های پاکس��ان ب��ر محور تجهی��ز کامل برای 
مواجه��ه با ش��رایط اقتصادی پس��اتحریم و حفظ  
و ارتق��ای س��هم بازار مطاب��ق برنامه اس��تراتژیک 

تدوین شده خواهد بود.
6- بیان ریسک های عمده شرکت

مشروح ریسک هایی که در شرکت تحت موضوعات 
و محورهاي متعدد نرخ تسهیالت، نوسانات نرخ ارز، 
قیمت های مواد اولیه و نهاده های تولیدي، تهدیدات 
عوامل خارجی )بین المللی( و تغییرات ضوابط داخلی 
و قیمت های جایگزینی رقباي خارجی، مطرح بوده و 
در بخش های دیگر گزارش ها نیز بیان گردیده است .
درخاتمه ضمن ابراز قدردانی و تشکر از کلیه کارکنان 
ش��رکت که دراین مسیر پرفرازونشیب همواره یار و 
یاور مدیریت بوده اند، س��المت، شادکامی و بهروزي 

همگان را از درگاه ایزد منان مسئلت می نماییم.

تاریخچه
شرکت تولیدی پاکس��ان در مورخه ششم دی ماه 
1341 تحت ش��ماره 8493 در اداره ثبت شرکت ها 
و مالکیت صنعتی ش��هر تهران با ن��ام )پاک کن با 
مس��ئولیت محدود( به ثبت رس��یده اس��ت. طبق 
صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق الع��اده مورخ 21 
تیرماه 1342 نام و نوع ش��رکت به )شرکت سهامی 

پاک کن( و سپس 

با سود 600 ریال، کام سهامداران پاکسان شیرین شد
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بنا بر تصمیم مجمع عموم��ی فوق العاده مورخ 30 
مهر ماه 1349 به ش��رکت )سهامی خاص پاکسان( 
تغییر یافته است. همچنین به موجب تصمیم مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1373/06/30 نوع شرکت 
از س��هامی خاص به )سهامی عام( تبدیل شده و در 
تاریخ 1373/11/04 س��هام آن در س��ازمان بورس 
اوراق بهادار تهران پذیرفته ش��ده است. مرکز اصلی 
شرکت در تهران واقع شده و با توجه به اینکه بیش 
از 51 درصد سهام آن به طور غیرمستقیم به شرکت 
توسعه صنایع بهشهر تعلق دارد، شرکت پاکسان از 
جمله شرکت های گروه توسعه صنایع بهشهر است.

2- موض��وع فعالیت اصلی ش��رکت طب��ق ماده 3 
اساسنامه، عبارت از تهیه و تولید انواع مواد شوینده و 
پاک کننده، محصوالت بهداشتی و آرایشی، کارهاي 
تولیدي و بازرگانی، سرمایه گذاري، صادرات، واردات 
و انج��ام هر ن��وع عملیات و معامالتی اس��ت که به 
صورت مس��تقیم یا غیرمس��تقیم مرتبط با موضوع 

فعالیت شرکت باشد .
ب��ه موج��ب پروانه ه��ای به��ره ب��رداري ش��ماره 
 ،1343/3/17 م���������ورخ   2/2/4/62/11259
45666 م�������������ورخ 1348/8/13، 72270 
م��ورخ  1/5/30239/1349،2/3/13/د  م������ورخ 
1379/10/17 واصالحیه ه��اي بع��دي که توس��ط 
وزارت صنایع صادر ش��ده اس��ت، با ظرفیت اسمی 
تولید بالغ بر 247 هزار تن انواع محصوالت شوینده 

و بهداشتی و پاک کننده فعالیت می نماید.

سرمایه 
س��رمایه ش��رکت در بدو تاس��یس مبلغ 5 میلیون 
ریال )ش��امل تعداد 100 س��هم، به ارزش اس��می 
ه��ر س��هم 50/000 ری��ال( ب��وده که ط��ی چند 
مرحله به مبل��غ 540/000 میلیون ریال )ش��امل 
تعداد 540/000/000 س��هم، به ارزش اس��می هر 
س��هم 1/000 ریال( در پایان سال مالی منتهی به 

1393/9/30 افزایش یافته است.
شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

شرکت در تاریخ 1373/11/4 در بورس اوراق بهادار 
تهران در گروه مواد و محصوالت ش��یمیایی با نماد 
شپاکسا درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ 

1374/4/31 مورد معامله قرار گرفته است.

جایگاه شركت در صنعت
ش��رکت در صنعت تولی��د محصوالت ش��وینده و 
بهداش��تی فعالیت می کند و در بین ش��رکت های 

فع��ال در این صنعت با حجم ف��روش معادل مبلغ 
3/290/187 میلیون ریال در زمینه صابون، کفشوي 
و محصوالت صنعتی در رده اول و در زمینه پودرهاي 

شوینده در رده چهارم قرار دارد.

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شركت
1-ریسک نوسانات نرخ بهره

با توجه به اینکه بخش��ی از منابع مالی ش��رکت از 
طریق تس��هیالت ریالی و ارزي از سیس��تم بانکی 
تامین ش��ده، لذا سود و کارمزد مربوط به تسهیالت 
ریالی مزبور در چارچوب هزینه های ش��رکت لحاظ 
گردیده و فروش محصوالت پوشش هزینه های مزبور 
را می دهد، بنابراین ش��رکت در این ارتباط با توجه 
به ثبات نرخ س��ود و کارمزد تسهیالت اعطایی فاقد 
ریسک ناشی از نوس��انات نرخ بهره است، لیکن در 
زمینه تسهیالت ارزي داراي ریسک نوسان نرخ ارز 

است.
2- ریسک كیفیت محصول

با توجه به اینکه محصوالت ش��رکت توس��ط واحد 
کنترل کیفیت ش��رکت به ط��ور مرتب و همچنین 
توسط مراجع ذی ربط قانونی به طور ادواري کنترل 
می شود، لذا ش��رکت فاقد ریسک کیفیت محصول 

است.
3- ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز

با توجه به اینکه بخش قابل مالحظه ای از خریدهای 
شرکت )مواد اولیه و قطعات لوازم یدکی(  به صورت 
واردات��ی و ارزي بوده، ل��ذا در صورت تغییر در نرخ 
برابري ارز نسبت به ریال شرکت داراي ریسک است.

4- ریسک قیمت نهاده های تولید
با توجه به نوس��انات نرخ ارز و تورم ش��رکت داراي 

ریسک است.

5-  ریسک كاهش قیمت محصوالت
با توجه به اج��راي قانون هدفمندس��ازي یارانه ها، 
احتم��ال این ریس��ک کاهش یافته لیکن ریس��ک 

تعیین قیمت توسط رقبا مطرح است.
6- ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییرات 

مقررات دولتی
با توجه به اینکه شرکت برای تولید محصوالت خود 
نیاز به خرید مواد اولیه خارجی دارد که امکان تامین 
آن در داخل موجود نیس��ت و از طرفی بخش��ی از 
فروش ش��رکت به صورت صادرات می باشد، لذا در 
صورت تغییرات اساسی در روابط وعوامل بین المللی، 

شرکت داراي ریسک است.
7- ریسک تجاري

با توجه به بند باال و نوع صنعت ش��رکت و وضعیت 
اقتصادي حاکم بر جامعه، ش��رکت داراي ریس��ک 

تجاري است.
8- ریسک اقبال مشتریان به محصوالت جایگزین

علی رغم اینکه محص��والت خارجی جایگزین براي 
بخشی از تولیدات شرکت وجود دارد و از طرف دیگر 
مقداري محصوالت وارداتی مش��ابه از طریق مبادي 
غیررس��می وارد کشور می ش��ود، در سنوات اخیر 
ش��رکت از اقبال عمومی نسبت به محصوالت خود 
برخوردار بوده، لذا ش��رکت امیدواراست که ریسک 
ناش��ی از اقبال مش��تریان به محصوالت جایگزین، 

حداقل باشد.
9- ریسک نقدینگی

با توجه به نحوه وصول مطالبات از مشتریان )عمدتا 
شرکت به پخش( و با در نظر گرفتن سقف تسهیالت 
دریافتی از سیس��تم بانکی، ش��رکت در این زمینه 
داراي ریس��ک قابل مالحظ��ه ای در تامین به موقع 

منابع مالی نخواهد بود.
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مجمع عمومی عادی س��الیانه شرکت قند بیستون 
)سهامی  عام( س��ه ش��نبه 1394/11/20 در محل 
انجمن صنفی کارفرمایان صنعت قند و شکر برگزار 

شد.
در این مجمع که با حضور بیش از 63/24 درصدی 
سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، 
نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار، حس��ابرس و 
بازرس قانونی برگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای 
جواد توکل هرندی بود که جنابان مهندس مهدی و 
علیرضا گرجس��تانی در مقام نظار اول و دوم و آقای 

معینی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادام��ه با قرائ��ت گزارش هیات مدی��ره به مجمع 
مربوط به اهم فعالیت های صورت پذیرفته طی سال 
مالی منتهی به 1394/6/30 توس��ط مهندس بهرام 
رمضانی و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نش��ینان با طنین صلوات خود ضمن  
تصویب صورت های مالی و تنفیذ معامالت مشمول 
ماده 129 با تقسیم سود 40ریالی به ازای هر سهم به 

کار خود پایان دادند.
مدیرعامل توانمند شرکت که از پیشکسوتان و بزرگان 
صنعت قند وشکر کشور است، در بخشی از گزارش 
خود با اش��اره به اینکه در س��ال مالی مورد گزارش 
میزان چغندر مصرفی شرکت به 230 تا 240 تن در 
روز رسیده، آن را عملکردی درخشان برای مجموعه 

تحت مدیریتش دانست.
مهن��دس رمضانی در ادامه با اش��اره به بازس��ازی و 
بهینه سازی امور در کارخانه گفت: به واسطه تمهیدات 
مدیریتی و تعمیرات به موقع در کارخانه، توانستیم در 
سال جاری بیش از 350 هزار تن چغندر جذب کنیم 
که این مقدار در دو دوره کاشت بهاره و پاییز حاصل 
شده. وی س��پس از 6000 تن تصفیه شکر خام در 
س��ال جاری و اتمام سفت کاری ساختمان مرکزی 
ش��رکت در 12 طبقه س��خن گفت و افزود: در نظر 
داریم با تایید هیات مدیره در زمینه تکمیل، تجهیز 
یا فروختن این س��اختمان با رعایت صرفه و صالح 

شرکت در سال آتی تعیین تکلیف کنیم.
مهندس رمضانی ادامه داد: امیدواریم با بازس��ازی و 
نوسازی مستمر فرایندها در جهت بهینه سازی و باال 
بردن بهره وری، حداقل توقف را در عملیات های خود 

شاهد باشیم.
مدیرعامل شرکت در قسمت دیگری از گزارش خود 
به موضوع فروش قند قهس��تان اشاره و اظهار کرد: 
با این کار عالوه بر س��ودآفرینی برای ش��رکت دیگر 
شاهد تاثیرات منفی صورت های مالی قند قهستان 
بر مجموعه قند بیستون نیستیم و شرکت می تواند با 
توجه به پتانسیل باالی خود، در افقی نزدیک به تمام 

برنامه های مدون مدیریتی اش رنگ تحقق ببخشد.
وی بهینه سازی دارایی های شرکت در جهت کمک 
به افزایش کشت پاییزه را از برنامه های آتی مدیریتی 
خود برش��مرد و گفت: امیدواریم در سال 95 شاهد 
پذیرش شرکت در فرابورس از بازار پایه به بازار اصلی 
باشیم که این موفقیت باعث روند سودآوری و ارتقای 

جایگاه و برند شرکت در بازار کشور خواهد بود.
یوسفی مدیر مالی شرکت نیز در حاشیه این مجمع 
پرداخت کامل سود سهامداران و همچنین پرداخت 
طلب کشاورزان برای کشت بهاره را به طور نقدی و 
ما به ازای ش��کر از اهم اقدامات بخش مالی شرکت 
برشمرد و گفت: خوشبختانه مالیات شرکت تا پایان 
س��ال 91 به طور کامل تسویه شده و برای پرداخت 
مالیات س��ال 94 در حال رایزنی و مذاک��ره با اداره 

دارایی هستیم.
بازس��ازی به موقع مخازن، صافی های خأل، شنگیر، 
دستگاه تخلیه و تعویض توری های قندگیر، پمپ های 
س��انتریفیوژ، ش��ناخت وپره های داخلی دیفوزیون، 
تعویض لوله های سوپر هیتر و لوله های تناول حرارتی 
و ... از جمله اقدامات موثر و درخشان در بخش فنی 
شرکت در سال مورد گزارش بوده که نشان می دهد 
مهندس رمضانی با مرمت و بازسازی مستمر و به وقت 
تا چه حد توانس��ته در باال ب��ردن راندمان مجموعه 

تحت مدیریتش موفق عمل کند. 

خط مشی آینده شركت
خط مشی پیشنهادی هیات مدیره با توجه به شرایط 
اقتصادی روز و توانایی های ش��رکت به ش��رح ذیل 

تقدیم می گردد:
-توس��عه فعالیت های عقد قرارداد کشت چغندر در 
منطقه با انجام مشوق های الزم به کشاورزان تا 300 
هزار تن برای س��ال آتی و اقدام��ات الزم به منظور 
افزایش کشت پاییزه در استان های خوزستان، ایالم، 

کرمانشاه و غیره
- پیگیری عقد قراردادهای تصفیه شکر خام

- انج��ام مطالعات جامع در بهینه کردن دارایی های 
راکد ش��رکت در جهت توسعه فعالیت های تولیدی، 

بازرگانی
- تصمی��م گیری راجع به پروژه س��اختمانی جدید 

شرکت با صرفه و صالح شرکت
- اقدامات مفید و موثر به منظور بازسازی و نوسازی 

هر چه بیشتر کارخانه
تاریخچه

ش��رکت قند بیستون در س��ال 1340 با نام شرکت 
سهامی عام قند کرمانشاه تاسیس و به شماره 8105 
م��ورخ 1340/12/19 در اداره ثب��ت ش��رکت های 
تج��اری تهران ثبت ش��د و در س��ال 1341 اولین 
بهره ب��رداری از کارخانه قند کرمانش��اه آغاز گردید. 
سرمایه اولیه شرکت 150 میلیون ریال بوده است که 
در سال های بعد وعمدتا از محل سودهای حاصل از 
عملکرد شرکت و طی 14 مرحله در تاریخ 82/8/25 
به 30 میلیارد ریال و به موجب صورتجلس��ه مجمع 
عمومی فوق العاده 93/7/7 به مبلغ 480 میلیارد ریال 
منقسم به 480 میلیون سهم یکهزار ریالی از محل 
مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت شرکت افزایش 
یافت که در روزنامه رسمی 20327 مورخ 93/9/26 
درج ش��ده است. در ضمن در سال 61 بنا بر مصوبه 
مجمع عمومی نام شرکت از شرکت سهامی عام قند 
کرمانشاه به شرکت سهامی عام قند بیستون تغییر 

یافت. 

تقسیم سود بین سهامداران قند بیستون 
مهندس رمضانی با قند بیستون به فردایی نو می اندیشد
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مجمـع عمومی عادی سـالیانه شـركت گروه گسـترش نفت و گاز پارسـیان 
)سهامی عام( مورخ 1394/10/30 در محل پژوهشگاه نیرو برگزار شد.

در ایـن مجمـع كه با حضـور 95/51 درصدی سـهامداران حقیقی و حقوقی، 
اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی برگزار شـد، ریاسـت مجمع برعهده آقای محمد طالبی بود كه جنابان 
بهزاد گودرزیان و رحیم اسماعیلی دانا در مقام نظار اول و دوم و سركار خانم 

صدیقه نعیمیان به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامـه با قرائت گزارش هیـات مدیره به مجمع مربوط بـه اهم فعالیت های 
صورت پذیرفته طی سال مالی منتهی به 1394/6/31 و پس از استماع گزارش 
حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورت های مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم سود 680 ریالی 

به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
مجمع ضمن اعالم اسامی نامزدها و بر اساس رای گیری به عمل آمده، اشخاص 
حقوقـی زیر را به اتفاق آرا به عنوان اعضای هیات مدیره شـركت برای مدت 

دو سال انتخاب كرد:
- شركت سرمایه گذاری غدیر )سهامی عام(

- شركت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر )سهامی خاص(
- شركت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس )سهامی خاص(

- شركت دریابان جنوب ایران كیش )سهامی خاص(
- شركت صنعتی و بازرگانی غدیر )سهامی خاص(

پیام هیات مدیره
فعالیت هلدینگ پارسیان در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی با سرمایه گذاری 
51 درصـدی در پتروشـیمی پردیس در زمان دولت اصالحات و در پاسـخ به 
دعـوت وزیر محترم نفت جناب آقای مهندس زنگنـه آغاز گردید. پس از آن 
این شـركت توانسـت با خرید پتروشـیمی های كرمانشاه و شـیراز و تکمیل 
فازهای 2 و 3 پتروشـیمی پردیس، كشـور را از واردات كاالی ارزشـمند كود 
شـیمیایی بی نیاز نموده و از طریق صادرات این محصول ارزشـمند آن هم در 
زمان تحریم های شدید بین المللی كه صادرات نفت را كاهش داده و كشور را با 
مشکالتی در زمینه تامین ارز مواجه نموده بود، ارزآوری باالیی برای كشور به 
ارمغان آورد. با حمایت شما سهامداران محترم بود كه این شركت توانست به 
سایر حوزه ها از قبیل پاالیشگاهی و خدماتی وارد شود؛ آن هم تماما از طریق 
رقابت در بورس اوراق بهادار و بعضا رقابتی فشـرده ظرف چندین روز و هیچ 

یک از دارایی های این شركت مشمول رد دیون نبوده و نباشد.
اكنون با توسـعه روزافزون این گروه چشـم انداز برنامه استراتژیک هلدینگ 
»رشـد و توسـعه در راسـتای تبدیل شـدن به یکـی از هلدینگ هـای برتر 
سـرمایه گذار در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در منطقه خاورمیانه با اعتباری 

جهانی« تعیین گردیده است. دستیابی به این چشم انداز بلندمدت برای گروه 
گسترش نفت و گاز پارسیان كه پس از 8 سال از آغاز فعالیت توانسته است به 
عنوان بزرگ ترین هلدینگ پتروپاالیشگاهی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 
جایـگاه منحصـر به فردی را در كشـور به خـود اختصـاص داده و به عنوان 
شصت و ششمین شركت برتر پتروشیمیایی جهان فقط با درآمد شركت های 
پتروشیمی خود برگزیده شود و در آخرین رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی 
باالتر از مطرح ترین بانک ها و صندوق های بازنشستگی، رتبه پنجمین شركت 
برتر كشـور را به خود اختصاص دهد، دور از دسـترس نبوده و با اراده جمعی 
همه كاركنان و دسـت اندركاران و سهامداران شـركت امکان پذیر است. این 
هلدینگ برای دسـتیابی بـه این امر خطیر و به عبارتی بین المللی شـدن در 
نظر دارد در عرصه بازارهای بین المللی سـرمایه مشـاركت فعال داشـته و به 
مشـاركت سـرمایه گذاری و خرید سهام شـركت های بین المللی بپردازد و به 
تبع آن می تواند عایدی حاصل از این سـرمایه گذاری ها را جهت رشـد پایدار 
و اشـتغالزا به اقتصاد كشـور منتقل نماید. هم راسـتا با موارد فوق، ما بر این 
باوریم كه مسـئولیت اجتماعی هلدینگ حکم می كند در مناطقی كه فعالیت 
اقتصادی داریم توجه ویژه ای به بهبود زندگی و ارتقای آموزشـی آن منطقه 
داشته باشیم. در سال 1395 بنا داریم با ادامه اجرای هفت میلیارد دالر پروژه 
دیگر حسـب اعالم وزارت نفت توسط شـركت های معتبر بین المللی همچون 
لینده، تکنیپ، آنی و تکنیمونت در جهت رشـد و اعتالی هر چه بیشـتر این 
صنعـت گام برداشـته و از این فرصت تاریخی رفـع تحریم های ظالمانه علیه 
كشـور عزیزمان در جهت منافع ملی خود اسـتفاده نماییم و امیدواریم ثمره 

این تالش، رضایت سهامداران و ذی نفعان شركت را به همراه داشته باشد.

چشم انداز
رشد و توسعه در راستای تبدیل شدن به یکی از شركت های برتر سرمایه گذار 

در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در منطقه خاورمیانه با اعتبار جهانی.

ماموریت
سرمایه گذاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به منظور ایجاد باالترین ارزش 
افزوده بلندمدت برای سـهامداران و توسـعه پایدار با اولویت ارتقای فرهنگ 

ایمنی و صیانت از محیط زیست.

برنامه های آتی
- حضور موثر در بازارهای بین المللی از طریق سـرمایه گذاری در شركت های 

بین المللی
- حضور موثر و هر چه بیشـتر شـركت های گروه در بازارهای سرمایه داخلی 

و بین المللی
- اجرای طرح های توسعه ای و تکمیلی در شركت های گروه

- توسـعه سـرمایه گذاری و حضور در صنایع باالدسـتی صنعت نفت و گاز از 
طریق سرمایه گذاری در میادین نفتی و گازی 

- توسـعه سـرمایه گذاری در صنایع پایین دسـتی دارای مزیت اقتصادی به 
منظور تکمیل زنجیره ارزش افزوده

- سازماندهی سـاختار بازرگانی مناسـب به منظور ارائه خدمات بازرگانی به 
شركت های تولیدی گروه

- قرار گرفتن در لیست 20 شركت برتر پتروشیمیایی جهان
- دسـتیابی بـه ظرفیت تولیـد 10 میلیون تن متانول و كسـب رتبـه اول در 

خاورمیانه
- دسـتیابی به ظرفیت تولید 8 میلیون تن اوره و تثبیت رتبه اول خاورمیانه 

برای یک دوره حداقل 10 ساله
- فراورش روزانه 500 هزار بشکه نفت خام

- دستیابی به ظرفیت تولید 3 میلیون تن اتیلن در سال
- توسعه فناوری های اطالعات و سیستم های نوین مدیریتی

- برندسـازی و افزایش اعتبار جهانی برند گروه گسترش نفت و گاز پارسیان 
در عرصه سرمایه گذاری و پذیرش ریسک های مقتضی.

دکترین مدیریت برای حضور پر رنگ تر در بازارهای داخلی و خارجی
 تقسیم سود 680 ریالی به ازای هر سهم در مجمع گروه گسترش نفت و گاز پارسیان 
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یازدهمین جش��نواره ملی قهرمان��ان صنعت ایران 
ب��ا معرفی یک صد برند پیش��تاز و ارزش��مند بازار 
و همچنی��ن تقدیر از 50 مدی��ر و برند برتر ایرانی 
برگزار ش��د.در این جشنواره ایرانول به عنوان یکی 

از 100 برند برتر مورد تجلیل قرار گرفت . 
ای��ن روی��داد ک��ه 26 دی م��اه 94 ب��ا حمایت و 
هم��کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در مرکز 
همایش های بین المللی صدا و س��یما برگزار شد، 
طی سالهای اخیر به دلیل اهمیت و ارتقای جایگاه 
برندس��ازی مورد توجه فعاالن صنعتی و اقتصادی 
ایران قرار گرفته و رقاب��ت برندها در این عرصه را 

نیز باال برده است.
در ای��ن جش��نواره از آق��ای مهن��دس اس��حاقی 
مدیرعامل شرکت نفت ایرانول به پاس شایستگی 
مدیریت حرفه ای وی در تعالی توس��عه صنعتی و 
اقتصادی کش��ور با اهدای لوح س��پاس و تندیس 

جشنواره تقدیر به عمل آمد .
گفتنی است، این جشنواره فعالیت خود را از سال 
1384 آغاز کرده و تاکنون 10 دوره در سطح ملی 
ب��ا حضور وزرای صنعت ، امور خارجه، کار و تعاون، 
امور اقتص��ادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی ، 
روس��ای کمیس��یون های صنایع، انرژی، برنامه و 

بودجه مجلس و .. برگزار شده است. 
از جمله اهداف این جشنواره می توان به شناسایی 
برندهای ارزشمند ایران در سال 1394 و تقدیر از 
آنها، حمایت از کاالی ایرانی، تالش برای توس��عه 
فرهنگ برندسازی در کشور، افزایش ظرفیت های 
رقابت پذیری صنعت کش��ور و همچنین تعامل و 
همکاری ب��ا بانک ها و جلب حمایت آنها از طریق 

این جشنواره برای رفع موانع نقدینگی بنگاه های 
اقتصادی اشاره کرد.

بر اس��اس این گزارش، جش��نواره مل��ی قهرمانان 
صنعت ای��ران در حال حاضر یک��ی از معتبرترین 
جوایزی اس��ت ک��ه در عرصه تجلی��ل از برندهای 
ارزش��مند ایرانی هر س��اله برگزار و از مدیران این 
برندها طی مراسمی باشکوه تجلیل به عمل می آید.

در یازدهمین دوره از این جش��نواره با بهره گیری 
از مدل های معتبر بین المللی ارزش گذاری برند، 
از یک روش علمی اما بومی استفاده شده و برندها 
در 15 حوزه و بر اس��اس یک فرآیند س��ه مرحله 
ای شامل س��هم ذهنی، ارزیابی ارزش ویژه برند و 
محاس��به ارزش برند بر مبنای ارزیابی مالی مورد 

ارزیابی قرار گرفته است. 
ح��وزه هایی همچون ل��وازم  خانگ��ی، محصوالت 
غذایی، محصوالت بهداشتی و شوینده، منسوجات، 
خدمات بانکی و بیمه، خدمات آموزش��ی، فن آوری 
اطالعات، خ��ودرو، مبلم��ان و تجهی��زات اداری، 
محصوالت ش��یمیایی، خدمات مس��افرتی، اپراتور 
تلفن همراه، ساختمانی، خبرگزاری ها و سایت ها، 
و اماک��ن مورد توجه برگزار کنن��دگان این رویداد 
بوده است. انتخاب و معرفی برندهای ارزشمند بازار 
ایران، انتخاب و معرف��ی واحدهای برتر در صنعت 
نف��ت و انرژی و انتخ��اب و معرفی واحدهای نمونه 
صنعتی و معدنی موضوعات این جشنواره را تشکیل 

می دادند.

پاسداشت شایستگی مدیری حرفه ای 
ایرانول به عنوان یکی از 100 برند برتر ایران مورد تجلیل قرار گرفت  
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کهنه پیراهنی در صندوق س��ال ها امانت بی بی 
کبری بود و آن روز که میدان اولیا و اش��قیا بود، 
آنچ��ه ارزش یافت همان کهن��ه پیراهنی بود که 
ب��ر تن آزادم��ردی رفت. این را ب��دان جهت یاد 
کردم  که س��یمان س��پاهان و ارزش گذاری اش 
در پایه های گنبد فیروزه ای میدان نقش جهان، 
چش��م جهانی را ب��دان خیره می کند. س��یمان 
س��پاهان با اینکه یک صنعت کانی است ولی در 
زیر پای عابدین پهن اس��ت. خوش��ا آنان که اهلل 

یارشان بی.
مدیرعامل ش��رکت که از پیشکسوتان و بزرگان 
صنعت کانی کش��ور به ش��مار می آید، به عنوان 
مدی��ری توانا در س��ال مالی گذش��ته ک��ه اکثر 
شرکت های سیمانی دچار زیان شده و نتوانسته 
بودن��د حتی تا نزدی��ک 50 درص��د برنامه های 
پیش ف��رض کارکردی خ��ود را پوش��ش دهند، 
توانس��ت بی��ش از 98 درص��د برنامه های مدون 

مدیریتی خود را عملیاتی کند.
مهن��دس اس��عدی ک��ه ب��ا عملکرد درخش��ان 
مجموعه تحت مدیریتش در س��ال 94 توانسته 
شرکت س��یمان سپاهان را در س��کوهای اول و 
دوم تولید کلینکر و سیمان کشور جای دهد، در 
بخش��ی از گزارش خود اظه��ار کرد: این افزایش 
سرمایه با هدف اصالح ساختار مالی و در راستای 
جلوگیری از خروج نقدینگی و در نتیجه کاهش 
وابس��تگی شرکت به تس��هیالت مالی و دریافتی 
و کاه��ش هزینه ه��ای مالی، بهبود نس��بت های 
اهرمی و تامین منابع مالی الزم در جهت تامین 
سرمایه در گردش کافی و در نهایت ارتقای روند 
سودآوری شرکت مطرح ش��ده است. وی افزود: 

خوش��حالیم که حمایت قاطعانه شما سهامداران 
همواره قوت قلبی برای ما خادمین تان بوده است 
تا در کمر خدمت بستن به شما صاحبان شرکت 

تواناتر باشیم.
پیش تر و در مجمع س��االنه، مدیرعامل ش��رکت 
ک��ه در عرصه اقتصاد کش��ور به عن��وان مدیری 
ب��ا ایده ه��ای نو ش��ناخته می ش��ود، در گزارش 
خود با اش��اره به دستیابی ش��رکت به رشد 11 
درصدی صادرات س��یمان و کلینکر نس��بت به 
س��ال گذش��ته مالی، اظهار کرده ب��ود: با انعقاد 
قراردادهای مناسب با ذوب آهن اصفهان و فوالد 
مبارکه توانستیم از س��رباره های این دو شرکت 
بزرگ کشور برای ترکیب در محصوالت تولیدی 
خ��ود بهترین به��ره را ببریم، زی��را این ترکیب 
عالوه بر کاهش بهای تمام ش��ده محصول باعث 
تنوع بخش��ی به محصوالت و تولی��د محصوالت 
جدید و بالطبع توسعه بازار محصوالت شده است 
و به این ترتیب توانس��ته ایم از مزایای رقابتی در 
زمینه تولید سیمان های سرباره ای بهترین سود 

و استفاده را ببریم. 
حیفم��ان آمد گزارش را تمام کنیم و به گوش��ه 
ای از آنچه هنر مدیریت مهندس اس��عدی و تیم 
وی به عرصه آورده اس��ت، اشاره نکنیم و آن هم 
توس��عه ناوگان حم��ل و نقل ریل��ی و نقاله ای، 
بهره برداری از بارگیرخان��ه تمام اتوماتیک خط 
3 شرکت به عنوان مدرن ترین بارگیرخانه کشور 
و البت��ه توج��ه و اهتمام مدیران الیق س��یمان 
سپاهان  است که  شرکت را سرآمد صنعت سبز 

استان اصفهان ساخته است.
مجم��ع عموم��ی فوقالع��اده ش��رکت س��یمان 

سپاهان )سهامی  عام( صبح روز سه شنبه مورخ 
1394/11/13 در س��الن همایش انجمن صنفی 

کارفرمایان صنعت سیمان برگزار شد. 
در ای��ن مجمع که ب��ا حض��ور 79/92درصدی 
س��هامداران حقیق��ی و حقوقی، اعض��ای هیات 
مدیره، نماینده س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، 
حس��ابرس و بازرس قانونی برگزار ش��د، ریاست 
مجم��ع برعه��ده آقای عل��ی محمد بُ��د بود که 
جنابان عباس صفاکیش و حس��ین فاتح در مقام 
نظار اول و دوم و آقای محمد اس��عدی به عنوان 

دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

گ��زارش بازرس قانوني درب��اره گزارش توجیهی 
هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه

به مجمع عمومي فوقالعاده صاحبان سهام
شرکت سیمان سپاهان )سهامي عام(

در اج��راي مف��اد تبصره 2 م��اده 161 اصالحیه 
قانون تجارت مصوب سال 1347

1- گزارش توجیه��ي مورخ 1394/07/22هیات 
مدیره ش��رکت س��یمان سپاهان )س��هامی عام( 
درخصوص افزایش س��رمایه آن شرکت از مبلغ 
1/800 میلی��ارد ریال به مبل��غ 2/100 میلیارد 
ریال، مش��تمل ب��ر ترازنام��ه و صورت س��ود و 
زیان پیش بینی ش��ده 4 س��ال آینده که پیوست 
است، طبق اس��تاندارد حسابرسی »رسیدگی به 
اطالعات مالی آتی« مورد رسیدگي این موسسه 
قرار گرفته اس��ت. مس��ئولیت گزارش توجیهی 
مزبورو مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره 

شرکت است.
2- گ��زارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161 
اصالحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش 
س��رمایه ش��رکت از محل مطالبات حال ش��ده و 
آورده نقدی س��هامداران و از طریق صدور سهام 

جدید تهیه شده است.
 ای��ن گ��زارش توجیه��ي براس��اس مفروضاتی 
مش��تمل بر مفروضات ذهني درباره رویدادهاي 
آت��ي و اقدامات مدیریت تهیه ش��ده اس��ت که 

انتظار نمي رود لزوما به وقوع بپیوندد.
 در نتیج��ه، ب��ه اس��تفاده کنندگان توج��ه داده 
مي ش��ود که این گزارش توجیهي ممکن اس��ت 
ب��راي هدف هایي جز هدف توصیف ش��ده در باال 

مناسب نباشد.
3- براس��اس رس��یدگي ب��ه ش��واهد پش��توانه 
مفروض��ات و با ف��رض تحق��ق مفروضات هیات 
مدیره این موسس��ه به مواردی برخ��ورد نکرده 
اس��ت که متقاعد ش��ود مفروضات مزبور مبنایي 
معق��ول ب��راي تهیه گ��زارش توجیه��ي فراهم 
نمي کند. به عالوه، به نظر این موسس��ه، گزارش 
توجیهي یادش��ده براساس مفروضات به گونه اي 
مناسب تهیه و طبق اس��تانداردهاي حسابداري 

ارائه شده است.

برای برترین داشته های چناب مهندس اسعدی 
افزایش سرمایه سیمان سپاهان مصوب مجمع گرفت
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4- افزایش س��رمایه پیش��نهادی با هدف اصالح 
س��اختار مالی و در راس��تای جلوگیری از خروج 
نقدینگی و در نتیجه کاهش وابستگی شرکت به 
تس��هیالت مالی و دریافتی و کاهش هزینه های 
مالی، بهبود نس��بت های اهرم��ی و تامین منابع 
مال��ی الزم در جهت تامین س��رمایه در گردش 
کافی و در نهایت ارتقای روند س��ودآوری مطرح 

شده است. 
الزم به ذکر اس��ت با توجه به مفروضات مندرج 
در گزارش توجیهی، با فرض یکسان بودن تولید 
و ف��روش، درآمدها و هزینه های س��ال های آتی 
به استثنای هزینه های مالی در دو حالت انجام و 
عدم انجام افزایش سرمایه، با کاهش هزینه های 
مال��ی در صورت انجام افزایش س��رمایه، س��ود 
خالص س��ال مال��ی منتهی به 31 ش��هریور ماه 
1395 لغایت 1398 با رشدی 18 تا 68 درصدی 
نس��بت به وضعیت عدم انجام افزایش س��رمایه 
مواج��ه خواهد ش��د. در نتیجه س��رمایه گذاری 
مزبور با نرخ س��ود مورد انتظار 20 درصد، دارای 

نرخ ب��ازده داخلی حدود 28 درصد بوده و ظرف 
حدود 46 ماه توسط شرکت بازیافت خواهد شد. 
5- با توج��ه به مقررات حاکم بر بازار س��رمایه، 
قطعیت افزایش سرمایه پیشنهادی هیات مدیره 
منوط به موافقت س��ازمان بورس و اوراق بهادار 

است.
6- حت��ي اگر رویدادهاي پیش بیني ش��ده طبق 
مفروض��ات ذهني توصیف ش��ده در باال رخ دهد، 
نتای��ج واقعي احتم��اال متف��اوت از پیش بیني ها 
خواهد بود، زیرا رویدادهاي پیش بیني شده اغلب 
به گونه ای مورد انتظار رخ نمي دهد و تفاوت هاي 

حاصل مي تواند بااهمیت باشد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف ش��رکت سیمان س��پاهان )سهامی عام( از 
افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح 

زیر است.
- اص��الح س��اختار مالی و کاهش ریس��ک مالی 

ترازنامه

- کاهش ریس��ک شرکت در روش تامین مالی و 
کاهش هزینه های مالی

- کاهش نرخ هزینه سرمایه
- مدیریت سرمایه در گردش و مدیریت نقدینگی

- بهبود جریان سودآوری
- بهبود نسبت مالکانه و رقابت پذیری شرکت در 

صنعت بازار سرمایه
- بهب��ود و افزای��ش قیمت س��هام و ارزش بازار 

سهام شرکت
مبلغ افزایش س��رمایه پیشنهادی و محل تامین 

آن
ب��ا توجه به برنامه ارائه ش��ده، ش��رکت س��یمان 
س��پاهان )سهامی عام( در نظر دارد سرمایه خود 
را از مبل��غ 1/800/000 میلی��ون ریال به مبلغ 
2/100/000 میلی��ون ریال، از مح��ل مطالبات 
حال ش��ده سهامداران و آورده نقدی به شرح زیر 

افزایش دهد.
- 300/000 میلی��ون ریال )معادل 100 درصد( 

از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران.
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مجمع عمومی عادی س��الیانه سال مالی منتهی به 
94/06/31 صاحبان سهام ش��رکت سرمایه گذاری 
نیرو )س��هامی  عام( در تاری��خ 94/10/29 در محل 

سالن تالش تشکیل شد. 
در این مجمع که با حضور بیش از 56/61 درصدی 
سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، 
نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و 
بازرس قانونی برگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای 
رضا آقامحمدیان بود که جنابان پژمان شعبانپور فرد 
و جواد نصیریان در مقام نظار اول و دوم و آقای جواد 
عین آبادی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند. 
درادام��ه ب��ا قرائت گزارش هی��ات مدیره به مجمع 
مرب��وط به اه��م فعالیت ه��ای صورت پذیرفته طی 
سال مالی منتهی به 1394/6/31 و پس از استماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورت های مالی 
و تنفیذ معامالت مش��مول م��اده 129 به کار خود 

پایان دادند.
ش��رکت س��رمایه گذاری نیرو که مرداد ماه 1375 
با س��رمایه معادل 100 میلیارد ریال تاسیس شده 
است، طی چند مرحله افزایش سرمایه سرانجام در 
تاریخ 93/4/16 مجوز افزایش سرمایه تا مبلغ 400 
میلیارد ریال را از س��ازمان بورس اوراق تهران اخذ 
کرد که تش��ریفات اداری و قانونی ثبت این مبلغ در 
س��ال 1394 انجام ش��د و در تاریخ 1394/5/31 با 
س��رمایه 400 میلیارد ریال به ثبت قطعی رس��ید. 
ش��رکت  در استراتژی و افق آتی قصد دارد سرمایه 
خود را تا مبلغ 1300 میلیارد ریال حداکثر ظرف 4 
س��ال آینده افزایش دهد. شرکت که در حال حاضر 
تحت مدیریت شرکت س��رمایه گذاری توسعه ملی 
)وابس��ته به  بانک ملی ایران ( درآمده است، حاصل 
سرمایه های کوچک، اما ارزشمند ده ها هزار سهامدار 
است که بخش��ی از این سرمایه ها به طور مستقیم 
و بخشی دیگر غیرمستقیم از طریق بازنشستگان و 
کارکنان محترم وزارت نیرو و خانواده های معظم آنها 
در این مجموعه به امانت سپرده شده است.  بی شک 
عمده ترین اهداف این شرکت توسعه، رشد اقتصادی 
میهن اسالمی به طور اعم و خلق ارزش و ثروت برای 

سهامداران به طور اخص خواهد بود. در پایان شایان 
ذکر است که مدیریت شرکت بر خود فرض می داند 
که طبق رسالت و وظایف خود در هر زمان با افتخار 
پذیرا و پاس��خگوی سهامداران محترم بوده و مقدم 
آنها را که بی شک همراه خیر و برکت برای شرکت 

خواهد بود، گرامی بدارد .
متن باال شاه بیت س��خنان دکتر عین آبادی مدیر 
جوان و برجس��ته اس��ت ک��ه نش��ان می دهد هنر 

مدیریت یعنی چه.
در روزگاری که از سنگ ناله خیزد و همه شرکت های 
س��رمایه گذاری نزدیک به 15 درصد زیان را تجربه 
کرده اند، به واس��طه تمهیدات ای��ن مدیر کاردان و 
موفق، شرکت کمتر از نیم این بازده عملکرد داشته 
و توانسته به رغم رکود سنگین در بخش ساختمان، 
واحدهای س��اختمانی خود را واگذار کند و پرتفوی 
بورسی خود را به طرز چشمگیری بهبود و ارتقا دهد.

دکت��ر عین آبادی در بخش پایان��ی گزارش خود با 
اشاره به فضای ایجادشده پس از رفع تحریم ها ابراز 
امیدواری کرد که شرکت  با توجه به پتانسیل باالی 
خود، در پس��اتحریم حرکت های ج��دی و موفقی 
داشته باشد و مجموعه تحت مدیریتش بتواند میزان 
رضایتمندی س��هامداران را بی��ش از پیش افزایش 

دهد. 
پیام هیات مدیره 

کش��ور عزیزمان ایران در س��ال مالی1393-1394 
تحوالت بزرگی را در صحنه های سیاسی و اقتصادی 
پشت سر گذاش��ت. حصول توافق هسته ای از یک 
س��و و توقف روند افزایشی نرخ تورم از سوی دیگر، 
سبب ش��د تا علی رغم تداوم فضای رکودی کشور، 
امیدی برای باز شدن فضای اقتصادی، فضای کسب 
و کار، چرخش نقدینگی و منابع مالی برای کسب و 

کار آزاد و رقابتی در کشور ایجاد شود.
شرکت سرمایه گذاری نیرو با تکیه بر الطاف خداوند 
ب��زرگ و بهره گیری از همدل��ی و همزبانی و اراده 
اس��توار گروه��ی در مجموعه خ��ود، ضمن حضور 
در عرصه ه��ای مختلف اقتصادی کش��ور، با حضور 
جدی در حوزه سرمایه گذاری در سهام شرکت های 
پذیرفته شده در بورس، اوراق مشارکت، سپرده های 

بانک��ی و فعالیت های بازرگانی تم��ام تالش خود را 
در جهت حفظ و افزایش ثروت س��هامداران به کار 
گرفته اس��ت. ثبت افزایش سرمایه به میزان66/66 
درصد و ایجاد تنوع در سبد بورسی شرکت، واگذاری 
دارایی های غیرمولد و خارج از موضوع اصلی و تدوین 
برنامه های استراتژیک شرکت برای سال های آتی، در 
زمره مهم ترین اقدامات انجام ش��ده شرکت در سال 

مالی منتهی به1394/6/31 است.
س��الی که گذشت سال بسیارسختی برای اقتصاد و 
بازار سرمایه بود. از یک سو وجود مشکالت حاد در 
اکثر صنایع بورسی، عدم وجود نقدینگی و انباشت 
نقدینگی سطح جامعه در سپرده های بانکی به علت 
فاصله غیرمنطقی س��ود س��پرده با نرخ تورم، رکود 
حاکم بر اقتصاد، عدم فروش محصوالت شرکت های 
تولیدی و انباش��ت محصوالت آنها، رکود مسکن و 
عدم پرداخت مطالبات از سوی دولت و از سوی دیگر 
کاهش قیمت نفت از94 به 44دالر و کاهش قیمت 
جهانی فلزات اساس��ی باعث ش��دند تا بازار سرمایه 
رون��د رو به نزول همراه با کاهش حجم معامالت را 
تقریبا در تمام مدت دوره یادشده طی نماید. در این 
بین، مدیریت شرکت همواره سعی و تالش نمود تا 

همچنان معامالت سودآور توام با بهینه سازی
دارایی ه��ا را ب��ه انج��ام برس��اند؛ ب��ه ط��وری که 
بازدهی7/2- درصدی پرتفوی س��رمایه گذاری نیرو 
در قی��اس با بازدهی 14/15-  درصدی بازار س��هام 
گ��واه این مطلب اس��ت و علی رغم وج��ود رکود در 
بخش ساختمان، شرکت سرمایه گذاری نیرو موفق 
به واگ��ذاری4 واحد س��اختمان از دارایی های خود 

شده است.
هیات  مدیره شرکت س��رمایه گذاری نیرو با ترسیم 
نقشه اس��تراتژیک ش��رکت و حرکت در چارچوب 
سیاس��ت های مدیریت دارایی ها، آمادگی الزم برای 
به��ره مندی به موقع از فرصت ه��ای اقتصادی را در 
دس��تور کار خود قرار داده اس��ت و امی��د دارد در 
سال جاری که به فرمایش مقام معظم رهبری سال 
دولت و ملت، همدلی و همزبانی نام گرفته اس��ت، 
بتواند با همدلی و همراهی مدیران و کارکنان خدوم 
مجموعه که همانا س��رمایه های ارزش��مند و اصلی 
شرکت هستند تحت توجهات حضرت ولیعصر)عج(  

در راستای این اهداف گام بردارد.
تاریخچه

شرکت سرمایه گذاری نیرو )سهامی عام(  در تاریخ 31 
خرداد ماه 1375 تاس��یس و تحت شماره122447 
در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی تهران 
به ثبت رس��یده و از همان تاریخ، فعالیت خود را در 
جهت تحقق اهداف ش��رکت آغاز کرده و ادامه داده 

است.
برنامه های آینده شركت

- حضور موثر در بازار سرمایه با بهبود شرایط بازار
- توس��عه کیفی نیروی انس��انی و ارتق��ای دانش و 

مهارت کارکنان
- تبدیل دارایی های غیرمولد به مولد

- استفاده از ظرفیت های دوران پساتحریم
- بهینه سازی پرتفوی بورسی

پتانسیل باالی شرکت  سرمایه گذاری نیرو
برای درخشش در دوران پساتحریم
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یازدهمی��ن جش��نواره مل��ی قهرمان��ان صنع��ت 
ای��ران عصر روز ش��نبه 26 دی ماه  ب��ا حمایت و 
هم��کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در مرکز 
همایش های بین المللی صدا و س��یما برگزار شود، 
در س��الهای اخیر به دلیل اهمیت و ارتقای جایگاه 
برندس��ازی مورد توجه فعاالن صنعتی و اقتصادی 
ایران قرار گرفته و رقاب��ت برندها در این عرصه را 

باال برده است.
از جمله اهداف این جشنواره می توان به شناسایی 
برندهای ارزشمند ایران در سال 1394 و تقدیر از 
آنها، حمایت از کاالی ایرانی، تالش برای توس��عه 
فرهنگ برندسازی در کشور، افزایش ظرفیت های 
رقابت پذیری صنعت کش��ور و همچنین تعامل و 
همکاری با بانک ها و جل��ب حمایت آنها از طریق 
این جشنواره برای رفع موانع نقدینگی بنگاه های 

اقتصادی اشاره کرد.
شرکت سپهرالکتریک برگزیده این دوره جشنواره 
بوده اس��ت و به پ��اس این برترین ب��ودن در این 
جشنواره از مهندس بدلی مدیرعامل شرکت سپهر 
الکتری��ک به پاس شایس��تگی مدیریت حرفه ای 
وی در تعالی توس��عه صنعتی و اقتصادی کشور با 
اهدای لوح س��پاس و تندیس جش��نواره تقدیر به 

عمل آمد .
این ش��رکت درس��ال 1359 به منظور تولید انواع 
ل��وازم خانگی،کارخان��ه اي درش��هرصنعتی البرز 
قزوین در زمینی به متراژ 20000مترمربع احداث 
گردید. اکنون با گذش��ت س��الها ت��الش بی وقفه 
وش��بانه روزی و با توسعه وسعت کارخانه به متراژ 
75000مترمرب��ع درحال تولید ان��واع محصوالت 
از قبی��ل کولرآبی ، بخ��اری گازی ، آبگرمکن های 
مخزنی گازی و برقی و انواع ماش��ین لباسش��ویی 
تم��ام اتوماتیک و ب��ه بهره برداری رس��یدن خط 
مونتاژ اجاق گاز صفحه ای افتخاری عظیم درعرصه 

صنعت میهن ایران اسالمی میباشد.
مهندس بدلی در حاشیه این جشنواره اظهار داشت 
از ابتدا با این باورکه کیفیت حق مش��تری اس��ت 
،خط مش��ی خود را جلب رضایت وتامین خواسته 

مشتریان قرارداده ایم و جهت دستیابی به این مهم 
و با توجه به بازار رقابت کنونی درعرصه بین المللی 
، امیدواریم به یاری حق تعالی توانس��ته باشیم در 
توس��عه صادرات غیرنفتی بخصوص لوازم خانگی 
گامی ارزنده برداریم.ازآنجایی که روند صادرات این 
شرکت ظرف سال های اخیر رشد صعودی داشته 
بنابراین مدیران این ش��رکت دیگر تولید کنندگان 
داخلی کشور را به فعالیت همگام در زمینه صادرات 

تشویق نموده اند.
امید اس��ت که باعنایت حق تعالی و یاری دس��ت 
اندرکاران صنعت و با بهره گیری از دانش مدیریتی 
واالیی که مجموعه سپهر الکتریک برخوردار است 
عامل موثری درگردش چرخ اقتصادکشور و منطقه 
واش��تغال زای��ی وافزایش و ارتق��اء حجم صادرات 

کشورگردیم.
بخش تخقیق وتوس��عه سپهرالکتریک درجهت به 
حداکثر رس��اندن ارزش اف��زوده محصوالت برای 
مش��تریان ش��رکت ، به دو طریق بهبود کیفیت و 
عملکرد فنی وتوسعه استفاده ها و منافع جدید، با 

جدیت تالش می کند .
مدیرعامل شایسته و برجسته شرکت که از بزرگان 

و شناخته شدگان صنعت کشور می باشد در ادامه 
افزود مهندس��ین ومتخصین سپهر الکتریک تمام 
تالش خود را در دو زمینه اصلی متمرکز میکنند :

نوآوری فنی )مطالعه وبرسی مواد و ترکیبات جدید 
وتوسعه راه حل های فنی جدید(و 

ن��و آوری محصولبط��وری که ما به ط��ور معمول 
محصوالت جدیدی را برای بر طرف کردن نیاز بازار 

خلق میکنیم(.
مهندس بدلی اضافه کرد سپهر الکتریک برگسترش 
نیروی ف��روش وتقویت حضور بین المللی خود در 
رشد بازار لوازم خانگی حساب ویزه ای باز می کند 

.
ش��ایان ذکر است س��پهر الکتریک در حال حاضر 
بزرگترین س��ازمان فروش خ��ود را در ایران دارد، 
ام��ا هم��واره از بدو تاس��یس به دنبال اس��تراتژی 
رش��ددربازار جهای بوده اس��ت. به همین منظور، 
شبکه تجاری سپهر الکتریک تا به حال نزدیک به 
7 کشور را از طریق شبکه توزیع خود پوشش داده 
اس��ت. شرکت، سعی دارد با ورود سالیانه به کشور 
های جدید، برطبق یک روش فعال وکارگشا تاثیر 

بین المللی خود را پررنگ کند.

مهندس بدلی، مبتکری ارزنده که
بر شایستگی اش همگان شهادت می دهند
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حسین محمد پورزرندی تصریح كرد:
بیشترین تالش بانک شهر برای توسعه شهری پایدار مبتنی بر نوآوری

مدیرعامل بانک ش��هر با تاکید بر  ضرورت ارتقای 
سطح کیفی زندگی شهروندان گفت: این بانک در 
ششمین سالگرد تاسیس خود، بیشترین تالش را 
برای ایجاد بستر مناسب، در توسعه شهری پایدار و 

مبتنی بر نوآوری انجام خواهد داد.
دکتر حس��ین محم��د پورزرندی با بی��ان این که 
ش��هرها، بس��تر انسان هایی هس��تند که در عصر 
صنعتی و فرا صنعت��ی، این محدوده را برای کار و 
گذران عمر خویش انتخاب کرده اند، گفت: شهرها 
با توس��عه کمی و کیفی ، تبدیل به پدیده هایی ش��ده اند که دیگر نام شهر، برای 
آنها کافی نیست و بایستی برای بسیاری از آنها عنوان کالنشهر برگزیده شود که 
قلب های تپنده و پویایی هستند که بسیاری از فرصت ها و پدیده ها را چه به صورت 

بالفعل و چه به شکل بالقوه در خود جای داده اند .
وی افزود: در این خصوص بانک شهر با چشم انداز سراسر میهن در کالنشهر تهران 
راه اندازی شد تا بتواند با نگاهی بر مبنای مسئولیت اجتماعی و با حمایت از پروژه 
های شهری، ارتقای کیفی زندگی شهروندان را در تمامی کالنشهرها ایجاد کند و 
برای تحقق این مهم، توجه به منابع انسانی و تامین نیازهای آنان را در کنار اهمیت 

به جایگاه سهام دار و مشتری، در اولویت قرار داد.
مدیر عامل بانک ش��هر خاطر نشان کرد: بانک شهر در ششمین سالگرد تاسیس 
خود، بیش��ترین تالش خود را برای ایجاد بستر مناسب، در توسعه شهری پایدار 
و مبتنی بر نوآوری انجام خواهد داد و به همین دلیل اس��ت که به عنوان بانکی 
برجس��ته در این حوزه معرفی ش��ده و در این مدت موفقیت های چشمگیری را 

کسب کرده است. 
وی تصریح کرد: تالش برای عمران و آبادی شهرها و حمایت از پروژه های فنی و 
عمرانی کالنشهرها در کنار موفقیت در تحقق افزایش سرمایه بانک و دریافت مجوز 
مرحله سوم ارزی، توسعه حوزه بانکداری خدمات الکترونیک و غیره گام های مهمی 
اس��ت که در این راستا برداشته شده است و امیدواریم در ششمین سال تاسیس 

بانک، با تالش بیشتر، گام های بزرگتری برداریم.
بدون هیچ تردیدی عرصه مس��ئولیت آفرین خدمت در شبکه بانکی در کشورمان 
نقش مهم و کارساز در توسعه و پیشبرد  اهداف  اقتصادی دارد و این موضوع در 

شرایط کنونی کشور بسیار پررنگ و راهی به وادی آرمان های بلند فرداست.

نشست همکاری بیمه رازی و پژوهشکده بیمه برگزار شد

در دیدار روز سه شنبه 6 بهمن ماه سال جاری رئیس پژوهشکده بیمه و مدیرعامل 
بیمه رازی که در محل این ش��رکت برگزار ش��د، راه های همکاری متقابل برای 

استفاده از توانمندی های علمی و اجرایی طرفین بررسی شد. 
رواب��ط عمومی پژوهش��کده بیمه اعالم ک��رد در این دی��دار دکتر صفری رئیس 
پژوهشکده بیمه به اهمیت دستیابی به الگوها و مدل های مناسب پیشرفت صنعت 
بیمه اشاره کرد و گفت:  تجارب و دانش فنی شرکت های بیمه سهم ارزنده ای در 

تحقق این موضوع خواهد داشت. وی افزود شناخت مسأله در صنعت بیمه و پیدا 
کردن راه حل برای آن از مأموریت های مهم پژوهش��کده بیمه اس��ت و ارزیابی ها 
نش��ان می دهد که در این مس��یر نیازمند ایجاد رابطه ای تنگاتنگ با شرکت های 

بیمه هستیم. 
بر پایه این گزارش دکتر مظلومی نیز از این رویکرد پژوهشکده بیمه استقبال کرد 
و گفت: انتظار این اس��ت که در زمان هایی که به سرعت سپری می شوند بتوانیم 
راهکارهای موفقیت صنعت بیمه را شناس��ایی کنیم و با همدلی مسیر اجرایی و 

شرایط تحقق آن را در صنعت فراهم آوریم. 
وی به ش��رایط جدید صنعت بیمه پس از توافقات به عمل آمده با جامعه جهانی 
اش��اره کرد و گفت: الزم اس��ت استعدادهای توانمند موجود صنعت بیمه را مورد 

بازشناسی قرار دهیم تا در دوره جدید رقابت پذیر تر باشیم. 
گفتنی است در این جلسه مقرر شد جزئیات بیشتر در مورد نحوه همکاری علمی، 

اجرایی و آموزشی طرفین در نشست های بعدی مورد بررسی قرار گیرد

با كسب مجوز فعالیت در مناطق آزاد از بیمه مركزي و سازمان مناطق آزاد
 شعبه جزیره كیش بیمه پارسیان افتتاح شد

به مناسبت فرارسیدن ایام اهلل دهه فجر شرکت بیمه پارسیان که مجوز فعالیت در 
مناطق آزاد را از بیمه مرکزي و سازمان مناطق آزاد کشور دریافت نموده است شعبه 

جزیره کیش این شرکت را افتتاح کرد.
در مراسمي که به همین مناسبت و با حضور مدیرعامل و جمعي از مدیران بیمه 
پارس��یان  و مدیران و مس��ئولین سازمان منطقه آزاد کیش و نیز مسئولین سایر 
نهاده��اي این جزیره برگزار گردید ، آقاي هادي اویارحس��ین عضو هیات مدیره 
و مدیرعامل بیمه پارس��یان طي س��خناني ضمن اشاره به موفقیتهاي اخیر بیمه 
پارسیان در کشور و جایگاه مناسب این شرکت در صنعت بیمه افزود : خوشحالم 
که تالش هاي ما هم اکنون نتیجه داده و ما اولین ش��رکت بیمه خصوصي کشور 
هستیم که عالوه بر فعالیت در سراسر کشور مجوز فعالیت در مناطق آزاد را از بیمه 
مرکزي و سازمان مناطق آزاد کشور دریافت نمودیم و از این پس تمام تالش خود 
را  جهت ارائه بهترین خدمات بیمه اي به هموطنان محترم ساکن در مناطق آزاد و 

ویژه  به کار خواهیم گرفت. 

عضویت مجدد بانک ملت در موسسه سوییفت
 )BKMTIRTHXXX( حسب اعالم موسسه سوییفت، کد سوییفتی بانک ملت 

در روز دوشنبه 25 بهمن ماه 94 مجدداً در شبکه بین المللی سوییفت فعال شد.
 زمان الحاق سیستم سوییفت بانک ملت به شبکه بین المللی سوییفت نیز مورخ 

16 فوریه 2016 مطابق با 27 بهمن 1394 خواهد بود.
بر اساس این گزارش، در راستای اجرای مفاد مورد توافق برجام، اقدامات الزم برای 
عضویت مجدد بانک ملت در موسسه سوییفت انجام شد و اداره کل زیرساخت و نرم 
افزار به عنوان متولی سیستم سوییفت بانک ملت نسبت به اخذ تمامی مجوزهای 
الزم، انجام اقدامات فنی و بس��تر سازی مناس��ب در واحدهای ارزی اقدام کرد و 

آمادگی کامل را جهت انجام امور ارزی از طریق این سامانه دارد.
پیش بینی می شود با برقراری مجدد سامانه سوییفت که مهم ترین و حیاتی ترین 
سامانه در ارتباطات بین المللی است، بانک ملت بتواند جایگاه رقابتی خود را همانند 

گذشته در عرصه بین المللی تثبیت کند.
بر اساس این گزارش، ارتباط بانک ها با سامانه سوییفت حسب تحریم های اتحادیه 

اروپا در مارچ 2012 قطع شده بود.

مدیرعامل بانک در جمع خبرنگاران عنوان كرد: 
راه اندازی موسسات پس انداز و تسهیالت منطقه ای با تصویب شورای پول و اعتبار 
مدیر عامل بانک از تهیه پیش نویس »تاس��یس نهاد جدید پولی« در کشور خبر 
داد وگفت:  بانک مرکزی در موافقت با تاسیس نهاد جدید پولی، پیش نویس نحوه 
راه اندازی »موسس��ات پس انداز و تس��هیالت منطقه ای« را تهیه کرده است که 
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 دبیر شـورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی طی نشست مشترك با مدیرعامل بیمه »ما« در 
خصوص مسائل مهم صنعت بیمه به گفت و گو پرداخت.

دكتر محمدحسین صوفی دبیر شورای نظارت بر سازمان 
صدا و سـیمای جمهوری اسـالمی ایران به منظور بهره 
وری هر چه بیشتر بنگاه های تجاری و اقتصادی كشور، 
ضمن بازدیدی دوسـتانه از شـركت سهامی بیمه »ما« با 
مهندس مجید صفدری مدیرعامل این شـركت به گفت 
و گو پرداخت. بر اساس این گزارش، دكتر محمدحسین 
صوفی دبیر شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا 
ضمن تقدیر از تالش های بیمه »ما« در راستای مشتری 
مـداری و ایجاد امنیت برای فعالیت های اقتصادی گفت: 
شـركت های بیمه نقش بسـیار مهمی در رشد و توسعه 
اقتصـادی و اجتماعی جامعـه دارنـد و در این خصوص 
گسترش فرهنگ بیمه و توجه به نیازهای بیمه ای جامعه 
از ضروریات است. وی در ادامه اضافه كرد: نیروی انسانی 
مهم ترین سـرمایه هر سـازمان به خصوص شركت های 
بیمه به شـمار می آید. در صنعت بیمه اگر نیروی انسانی 
كارآمد وجود نداشـته باشـد، ارائه خدمات مناسب و در 
واقع مشـتری مداری با اشکال جدی مواجه خواهد شد 
و لذا الزم اسـت تا نیروی انسـانی صنعـت بیمه به نقش 
حساس شركت های بیمه به خوبی آگاه شده و با آموزش 
هـای بـه روز بهترین خدمـات را به جامعـه ارائه دهند. 
همچنین در بخش دیگری از این نشست مدیر عامل بیمه 
»ما« نیز در خصوص فعالیت ها و موفقیت های این شركت 
گفت: شركت سهامی بیمه »ما« اكنون با گذشت 4 سال 
از عمـرش، وارد مرحلـه تازه ای از رشـد و تعالی شـده 
اسـت. توانگری  این شركت بر اسـاس بررسی های بیمه 
مركزی 339 بـوده كه در عالی ترین سـطح قرار داریم 
و در میان پانصد شـركت برتر نیز امسال 104 پله ارتقای 
رتبه داشـته و موفق به كسب لوح تقدیر شركت برتر از 
لحاظ رشد سریع شده ایم. وی در ادامه افزود: از ابتدای 
فعالیت اینجانب در این مجموعه تالش شـده است تا در 
حـوزه های مهم و بنیادین بیمه گـری مانند حوزه فنی، 
بازاریابی و فروش، مالی و سرمایه گذاری، منابع انسانی و 
پشتیبانی و فن آوری اطالعات تحولی جدی ایجاد كنیم.

مدیرعامل بیمه »ما« گفت: بر اسـاس برنامه های تدوین 
شـده در نظر داریم تا سهام بیمه »ما« با داشتن شریک 
 مالی و سـرمایه گذاری و برند بانک مّلت بتواند در حد و 

اندازه این بانک بزرگ در صنعت بیمه ظاهر شود. 

امیدواریم طی ماه های آینده، در شورای پول و اعتبار به تصویب نهایی برسد.  محمدهاشم بت شکن ،مدیرعامل 
بانک باحضور در جمع خبرنگاران، با بیان این مطلب گفت: بانک مسکن متقاضی تاسیس موسسات پس انداز و 
تسهیالت منطقه ای است که در این خصوص در نظر داریم درگام نخست دو موسسه در قالب شخصیت مستقل 
حقوقی یکی برای آبادسازی سواحل مکران در کنار دریای عمان و دیگری برای بافت فرسوده شهر تهران تاسیس 
کنیم. مدیر عامل بانک در ادامه س��خنان خود به ارایه گزارش��ی از سهم بخش مسکن از کل تسهیالت بانکی 
پرداخت و گفت: بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی در 9 ماهه ابتدای سال جاری حجم تسهیالت اعطایی شبکه 
بانکی به مبلغ 980ر644ر2 میلیارد ریال است که از این میزان سهم بخش مسکن و ساختمان حدود 745ر276 
میلیارد ریال می باشد به عبارتی بخش مسکن و ساختمان 3/10درصد از کل تسهیالت اعطایی شبکه بانکی را 
به خود اختصاص داده است. وی افزود: طی این مدت 43 درصد کل تسهیالت بخش مسکن به ارزش 118 هزار 

میلیارد ریال توسط بانک مسکن پرداخت شده است.

پس از 8 سال تحریم؛ 
چقازردی: بانک سپه به سوئیفت متصل شد 

مدیرعامل بانک سپه گفت: بعد از هشت سال این بانک به شبکه جهانی سوئیفت 
متصل ش��د. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک محمدکاظم چقازردی ضمن 
اعالم این خبر افزود: با اتصال بانک سپه به شبکه جهانی سوئیفت در ساعت 19 
روز دوشنبه بیست و ششم بهمن ماه سالجاری، پیام گروهی برای اعالم شروع 
فعالیت این بانک و حضور مجدد در عرصه بین المللی برای کلیه کارگزاران ارسال 
شد. رئیس هیأت مدیره بانک سپه با بیان اینکه این بانک طی دوران تحریم با 
ایفای تعهدات خود مانع از خدش��ه به وجهه بین المللی بانک سپه شده است، 
اعالم کرد: این بانک، طی دو سال اخیر اقدامات زیربنایی مناسب برای تقویت 
بخش ارزی خود انجام داده و هم اکنون نیز اقدامات الزم برای فعالیت شعب و 
واحدهای خارج از کشور در حال انجام است. وی ابراز امیدواری کرد با توجه به تجربه و تخصص بانک سپه در 

بخش فعالیتهای ارزی، شاهد عملکرد قابل توجه بانک در این زمینه باشیم.

مدیرعامل پست بانک ایران:
حراست و پاسداری از امور، حركتی فطری و سرچشمه آن از آموزه های دینی است 

دکتر فرحی مدیرعامل پس��ت بانک ایران در مراسم افتتاحیه دهمین همایش 
آموزشی- تخصصی سراس��ری حراست این بانک گفت: حراست و پاسداری از 

امور، حرکتی فطری است و سرچشمه آن از آموزه های دینی است. 
وی در ادامه ضمن ش��کر نعمت امنیت در کش��ور، وجود این نعمت را حاصل 

سیاست ها، تدابیر و عملکرد صحیح حوزه های امنیت و حراست کشور برشمرد.
فرحی با اش��اره به مسئولیت خطیر کارکنان شاغل در حراست بر دانش محور 
بودن حراست و تجهیز هرچه بیشتر آن به سالح دانش و ایمان در پاسداری و 

حراست از ارزش ها و باورهای انقالب اسالمی تأکید نمود.
مدیرعامل پس��ت بانک ایران، حراست بانک ها را بس��یار پراهمیت دانست و بر 

هوشیاری کارکنان حراست در پیشگیری و حراست از تهدیدات سایبری و همچنین اعتمادسازی کارکنان و 
تجهیز ناوگان پول رسانی با توجه به گستردگی بانک تأکید کرد.

وی ایمان به خداوند متعال، تقوا در اعمال و نگاه مثبت و اصل برائت را از خصوصیات کارکنان حراست برشمرد 
و از نقش حراست به عنوان مشاور امین مدیریت سازمان ستود.

فرحی درپایان بر تقویت حراست بانک تأکید و از ارتقاء جایگاه آن به مدیریت امور خبر داد. 

از سوی بانک صنعت و معدن: نخستین ال سی از طریق سوییفت باز شد
نخستین ال سی از طریق سوییفت برای بخش خصوصی از سوی بانک صنعت و معدن باز شده و اقدامات اساسی 

این بانک برای تعامالت جهانی به طور رسمی آغاز شد.
گفتنی است در نخستین روز اجرایی شدن برجام ، بازگشایی14 فقره ال سی به مبلغ 100میلیون یورو نیز از 
سوی این بانک صورت گرفته و عالوه بر این اولین قرارداد تامین مالی پساتحریم به مبلغ 150 میلیون دالر جهت 

خرید 150 هزار تن ریل راه آهن بین بانک صنعت و معدن و اگزیم بانک هند امضا شده است.
خاطر نشان می سازد ، سوئیفت یا جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی ، برای ارسال و دریافت پیام های 
مربوط به نقل و انتقاالت ارزی بانک های داخل و خارج کشور مورد استفاده قرار می گیرد. در حال حاضر بیش 

از 9هزار و 700بانک و موسسه مالی از 209 کشور جهان در شبکه سوئیفت عضویت دارند.

نشست مشترک دبیر شورای نظارت بر 
سازمان صدا و سیما و مدیر عامل بیمه »ما«
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت گلتاش)سهامی  عام( مورخ 
چهارشـنبه 94/11/21 در محل سالن كاسـپین پژوهشگاه صنعت نفت برگزار 
شـد. در این مجمع كه با حضور 91/21 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی، 
اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی برگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای علی صفوی نژاد بود كه جنابان 
حمید مقیم زاده و علی فراهانی در مقام نظار اول و دوم و آقای حبیب همدانی 

رجا به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامـه با قرائت گزارش هیـات مدیره به مجمع مربوط بـه اهم فعالیت های 
صورت پذیرفته طی سال مالی منتهی به 1394/9/30 و پس از استماع گزارش 
حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورت های مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم سود 1600 ریالی 

به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
خداوند یکتا را سپاسگزاریم كه بار دیگر توفیق ارائه عملکرد یک ساله هیات 
مدیره و همکارانمان در شـركت گلتاش به محضر سهامداران ارجمند را به ما 
ارزانی داشت و امیدواریم كه نتیجه یک سال تالش این مجموعه مورد رضایت 

باري تعالی و شما سهامداران عزیز قرار گیرد.
در سـال مورد گزارش هر چند وضعیت اقتصادي كشـور به لحاظ ثبات نسبی 
قیمت ارز و كاهش برخی از محدودیت هاي وارداتی شرایط مناسب تري را براي 
فعاالن بخش تولید به همراه داشـت، لیکن ثبات قیمت محصوالت شـوینده 
علی رغم وجود تورم در بخشی از هزینه هاي تولید، ركود شدید حاكم بر بازار 
و حضـور فزاینده محصوالت خارجی با برندهاي مختلف در حوزه آرایشـی و 
بهداشـتی باعث شـد كه شـركت براي جلوگیري از كاهش فروش، سیاست 
اعمال تخفیفات بیشـتر كه منجر به كاهش حاشـیه سود براي واحد محصول 
گردید را اتخاذ نماید. با وجود این، به لطف خدا و به مدد تالش بی دریغ تمامی 

مدیران، روسـا، كارشناسـان متخصص و كارگران دلسـوز و متعهد، شـركت 
توانسـت ضمن استفاده بهینه از منابع و ظرفیت هاي تولید و با بهره برداري از 
پروژه هاي پیش بینی شده قبلی كه ارزش افزوده مناسبی در بخش تولید لوازم 
بسـته بندي داشته و خواهد داشـت و همچنین كاهش قابل توجه هزینه هاي 
مالی به سـود پیش بینی شده  تعدیلی دسـت یابد. اخذ لوح تقدیر از هفتمین 
جشنواره ملی بهره وري در گروه محصوالت شوینده به دلیل عملکرد شایسته 
طی سـال هاي1388الی1393 از دیگر دستاوردهاي شركت در این سال بوده 
است. طی سال مورد گزارش اقدامات اصالحی مناسبی در واحدهاي بازاریابی 
و توزیع و فروش صورت گرفته كه در جهت حضور فراگیر محصوالت و توزیع 
مویرگی آنها در بازار خواهد بود و امید آن داریم كه نتایج این اقدامات در سال 

جاري موجب افزایش فروش شركت گردد.
همچنین  بهبود مستمر در كیفیت محصوالت فعلی و خلق محصوالت جدید، 
همچون سال هاي گذشته یکی از اهداف شركت در این سال بوده كه در سال 

آینده نیز ادامه خواهد یافت.
در سـال مالـی مـورد گـزارش میـزان كل تولیـد بـا 8/3 درصـد كاهش به 
مقدار484ر41تن و مبلغ خالص فروش با 11/2 درصد كاهش به 1725 میلیارد 

ریال رسید.
در پایـان بـا ارج نهادن به تالش مجدانه و دلسـوزانه تمامـی همکارانمان در 
سـطوح مختلـف به عنـوان مهم ترین سـرمایه شـركت از درگاه ایـزد منان 

تندرستی و توفیق همگان را خواستاریم.
برنامه هاي آینده شركت

شـركت در سـال 1392 مجوز طرح توسـعه را با برآورد اولیه و تعدیل شـده 
سـرمایه گذاري به مبلغ 103میلیارد ریال براي تولید ادوات بسـته بندي مورد 
نیاز محصوالت، تولید برخی از مواد اولیه مورد نیاز، بهینه سازي خطوط تولید، 
ایجاد ظرفیت هاي الزم و تولید محصوالت آرایشـی از سازمان صنعت، معدن 

و تجارت اخذ نمود.

گلتاش چه خوش به مجمع آمد
آنانکه صنعت شوینده را می شناسند خوب می دانند که این صنعت چه حال روزی دارد
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 با توجه به برنامه زمانبندي طرح فوق پروژه هاي مربوطه به مرور از سال 1392 
تا پایان سـال 1394 اجرا شـده و به بهره برداري رسیده و یا می رسند كه در 
این صورت ضمـن افزایش بهره وري، توان رقابتی شـركت نیز افزایش یافته 
و لـذا جهت تامین مالی طرح مذكور با مصوبه مجمع عمومی عادي سـالیانه، 
سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1392 مبلغ 100 میلیارد ریال اندوخته توسعه 
و تکمیل در حسـاب ها اختصاص یافت و با توجه به حذف برخی از پروژه هاي 
طرح، پیشرفت ریالی و فیزیکی پروژه ها تا پایان سال مالی مورد گزارش است.

دریافت لوح تقدیر
شركت گلتاش طی سال هاي اخیر موفق به دریافت لوح تقدیر از وزارتخانه ها 

و سازمان هاي مختلف به شرح زیر شده است:

سال 1392
- لوح سـپاس استمرار كیفیت فرآورده خمیردندان- سازمان ملی استاندارد 

ایران
- لوح واحد نمونه استاندارد در سطح كشور با 5 سال سابقه در ارتقای كیفیت 

محصوالت تولیدي- اداره كل استاندارد استان اصفهان
- لوح تقدیر مسئول فنی برتر صنایع غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی- 

معاونت غذا و دارو
- لوح سـپاس واحد برتر صنایع غذایی، آشـامیدنی، آرایشـی و بهداشتی- 

معاونت غذا و دارو
- لوح تقدیر مركز تحقیق و توسـعه نمونه كشوري- سازمان صنایع و معادن 

استان اصفهان
- تندیس سـومین جشـنواره برند و همایش تجلیل از فعـاالن برند در میان 

استان هاي مركزي ایران- جشنواره برند برتر
- تقدیرنامه اشـتهار به كیفیت یک ستاره در بخش بهداشتی و آرایشی براي 
مدیریت كیفیت تولید انواع خمیردندان- وزارت بهداشـت، درمان و آموزش 

پزشکی
- تندیس انجمن تخصصی مراكز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

- لـوح تقدیـر چهارمین نمایشـگاه تخصصی صنایع بهداشـتی، شـوینده، 
پاك كننده، سلولزي و تجهیزات وابسته- شركت نمایشگاه هاي استان اصفهان

سال 1393
- لـوح تقدیـر پنجمین نمایشـگاه تخصصی صنایع بهداشـتی، سـلولزي و 

تجهیزات وابسته
- لوح تقدیر صنعت نمونه سال

- دریافت لوح تقدیر جایزه ملی كیفیت از سوي سازمان غذا و دارو
- جایزه تعالی سازمانی از سوي وزارت صنایع

- لوح سپاس در استمرار كیفیت فرآورده خمیردندان
- لوح تقدیر و تندیس ششمین جشنواره ملی بهره وري

سال 1394
- لوح تقدیرو تندیس واحد نمونه صنعت سال 1393 از سوي سازمان صنعت، 

معدن و تجارت
- لوح تقدیرو تندیس هفتمین جشنواره ملی بهره وري
- لوح تقدیرو سپاس از ششمین همایش دندانپزشکی

- لوح سپاس از كنفرانس دندانپزشکی ایران

43لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  62 | بهمن ماه  1394| 



مجمع عمومی فوقالعاده ش��رکت گروه سرمایه گذاری 
الب��رز )س��هامی  ع��ام( م��ورخ 1394/11/3 در مرکز 

همایش های بین المللی رازی برگزار شد. 
در ای��ن مجم��ع که با حض��ور اکثری��ت نمایندگان و 
س��هامداران حقیقی و حقوقی، اعض��ای هیات مدیره، 
نماینده س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، حس��ابرس و 
بازرس قانونی برگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای 
مصطفی ش��هریاری بود که جناب��ان محمدعلی میرزا 
کوچک ش��یرازی و محمدرضا صادقی مقدم در مقام 
نظار اول و دوم و آقای علیرضا خسروانی به عنوان دبیر 

مجمع انتخاب گردیدند.
گزارش بازرس قانوني درب��اره گزارش توجیهی هیات 

مدیره درخصوص افزایش سرمایه
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام

شرکت گروه سرمایه گذاری البرز )سهامي عام(
در اج��راي مفاد تبصره 2 م��اده 161 اصالحیه قانون 

تجارت مصوب سال 1347
1- گ��زارش توجیه��ي مورخ 31 ش��هریور ماه 1394 
هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری البرز)سهامی 
عام( درخصوص افزایش س��رمایه آن ش��رکت از مبلغ 
2/100/100 میلیون ریال به مبلغ 2/600/100میلیون 
ریال، مش��تمل بر اطالعات مالی فرضی که پیوس��ت 
است، طبق استاندارد حسابرسی »رسیدگی به اطالعات 
مالیاتی« مورد رسیدگي این موسسه قرار گرفته است. 
مس��ئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای 

تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.
2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161 اصالحیه 
قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه شرکت از 
محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران تهیه 
شده اس��ت. این گزارش توجیهي براساس مفروضاتی 
مش��تمل بر مفروضات ذهني درباره رویدادهاي آتي و 
اقدامات مدیریت تهیه گردیده که انتظار نمی رود لزوما 
به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه 
داده می شود که این گزارش توجیهي ممکن است براي 
هدف هایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.

3- براس��اس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و با 
فرض تحقق مفروضات مندرج در گزارش توجیهی پیوست 
به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات 
مزبور مبنایي معقول براي تهیه گزارش توجیهي فراهم 
نمی کند. به عالوه، به نظر این موسسه، گزارش توجیهي 
یادشده براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق 

استانداردهاي حسابداري ارائه شده است.
4- هدف افزایش سرمایه عمدتا تامین مالی برای حفظ 
موقعیت در شرکت های سرمایه پذیر از طریق مشارکت 
در افزایش س��رمایه آنهاس��ت. تا تاریخ ای��ن گزارش 
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان س��هام 4 ش��رکت 
سرمایه پذیر)شرکت های تولید مواد اولیه دارویی البرز 
بالک )سهامی عام(، گروه دارویی سبحان )سهامی عام(، 
سبحان دارو )سهامی عام( و پخش البرز )سهامی عام( 
درخصوص تصویب افزایش سرمایه پیشنهادی هیات 

مدیره شرکت های مذکور تشکیل نشده است.
5- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده طبق مفروضات 
ذهني توصیف شده در باال رخ دهد، نتایج واقعي احتماال 
متف��اوت از پیش بینی ها خواهد ب��ود، زیرا رویدادهاي 
پیش بیني ش��ده اغلب به گون��ه ای  م��ورد انتظار رخ 

نمی دهد و تفاوت هاي حاصل می تواند بااهمیت باشد.
هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت گروه سرمایه گذاري البرز)سهامي عام(، از 
افزایش سرمایه موضوع این گزارش توجیهي، مشارکت 
در افزایش سرمایه شرکت هاي البرزدارو (سهامي عام)، 
ایران دارو )س��هامي عام(، س��بحان دارو )سهامي عام(، 
پخش البرز )سهامي عام( و داروسازي تولیددارو )سهامي 
عام(، کیبیسي )سهامي عام)، اعتالءالبرز(سهامي عام)، 
البرز بالک )س��هامي عام)، سبحان آنکولوژي )سهامي 
خاص)، گروه دارویي س��بحان( سهامي عام)، صالحان 
شیمي (سهامي خاص) و آتیفارمد (سهامي خاص) است.

عوامل ریسک
س��رمایه گذاري در ط��رح موض��وع افزایش س��رمایه 
پیشنهادي و فعالیت شرکت گروه سرمایه گذاري البرز 

سهامي عام، با ریسک هاي مهمی همراه است. 

س��رمایه گذاران باید پیش از تصمیم گیري درخصوص 
سرمایه گذاري در این شرکت، عوامل مطرح شده را مد 

نظر قرار دهند. این عوامل به شرح زیر است :
1( در ش��رایطي که اغلب محصوالت گروه از ش��مول 
دریافت یارانه خارج ش��ده ان��د، تعیین قیمت فروش 
محصوالت دارویي توسط نهادهاي دولتي، مانع حضور 
فعال شرکت ها در بازار رقابتي بوده و به عنوان یکي از 

عوامل ریسک مطرح است.
2( به دلیل افزایش روزافزون تولیدکنندگان از یک سو 
و واردات داروه��اي خارجي از س��وي دیگر و همچنین 
سیاس��ت هاي توزیع و پخش که از س��وي شرکت هاي 
توزیع کننده دارو تعیین مي ش��ود، شرکت هاي دارویي 
مجبور به فروش اعتباري گردیده که این امر باعث افزایش 
حساب هاي دریافتي تجاري شرکت ها و کاهش نقدینگي 
آنها شده است. بنابراین کمبود نقدینگي به تدریج مي تواند 

به عنوان یکي از عوامل ریسک مطرح باشد.
3( مس��ئله مهم دیگر در ارتباط با صنعت دارو، رعایت 
الزامات و مقرراتGMP اس��ت.GMP  که به نوعي 
مجموعه مقررات و استانداردهاي بین المللي مربوط به 
تولید است مي بایست از سوي همه تولیدکنندگان دارو 
رعایت شود. این موضوع باعث مي شود شرکت ها همواره 
به فکر نوسازي شیوه ها، روش ها و ماشین آالت تولیدي 
خود باشند. این مسئله نیز مي تواند یکي از مخاطرات 
براي ش��رکت هاي دارویي مطرح باشد که منابع کافي 

براي سرمایه گذاري در این زمینه را در اختیار ندارند.
البته در کنار عوامل ریسکي که در باال عنوان شد، تقاضاي 
روزافزون دارو در کش��ور و همچنین پایین بودن بهاي 
تمام ش��ده برخي از داروها در مقایسه با مشابه خارجي 

مي تواند به عنوان یک فرصت و نقطه قوت مطرح باشد.
تاریخچه

گروه شامل شرکت گروه سرمایه گذاری البرز )سهامی 
عام( به عنوان ش��رکت اصلی و شرکت های فرعی آن 
اس��ت. شرکت گروه سرمایه گذاری البرز )سهامی عام( 
ابتدا با نام شرکت سهامی یکدل در سوم دی ماه 1345 
طی شماره 11168 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت 
صنعتی تهران ثبت گردید و سپس براساس تصمیمات 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ بیست و هفتم آبان ماه 
1350 نوع آن از »شرکت سهامی« به »شرکت سهامی 
خاص« تبدیل و نام آن به شرکت سهامی یکدل اصالح 
شد. متعاقبا طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ سوم مرداد ماه 1353 از سهامی خاص به سهامی 

عام تبدیل شد.

افزایش سرمایه سرمایه گذاری البرز مصوب مجمع گرفت 
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