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ماهنامه اقتصاد    و بیمه
شماره68 - مرداد ماه 1395

س جلد   
شرح عک

در انتص��اب دکتر حنیفی ابر و باد و مه و خورش��ید بکار آمدند تا مدیری 
فهیم و آگاه ، آشنا به امور و کاردان بر صدر مسند شرکتی بنشیند تا بتواند 
آنچ��ه در چنته دارد درجهت خیر و ص��الح مجموعه بکار بندد. نام دکتر 
حنیفی در دانش بانکی آشنا و در صداقت و شفافیت کاری- مالی نام آور. 
به باور همگان وی با گذر از فیلترهای س��خت چه خوش آمد و ثابت کرد 
که می تواند، و آنچه در مجمع گفت تحسین برانگیز بود و شاهد آن تدبیر 
در قضیه ی ش��رکت ارج که باید درایتش را ارج نهاد و ستود. کارآمدی و 
ش��هادت گفتن کاری وی برای پایدار نگاه داشتنش برای همگان نشان از 
نش��انی داش��ت که امروز می باید. به قول معروف کار را سامان بخشید و 

بنیانی تازه بنا نهاد.
پرشمار س��هامدارانی که با طنین صلوات پی در پی عملکرد ساالنه دکتر 
فرهاد حنیفی را تایید می کردند باورش��ان بود که او آمده تا محقق کند 

اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل مد نظر رهبری را در حوزه کاریش.
به داشتن چنین مدیران جهادی ای باید به خود بالید و زمزمه کرد :

»من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق«
فره��اد حنیفی دارای م��درک دکترا در زمینه مدیریت مالی می باش��د و 
عضوی��ت در هی��ات مدیره بانک پارس��یان، مدیرعاملی ش��رکت لیزینگ 
 ،IDRO OTC پارسیان، عضو هیات مدیره شرکت مبادالت غیربورسی
عضو کمیته ریسک بانک پارسیان و ریاست هیات مدیره کانون شرکت های 

جناب آقای حسین هواسیلیزینگ ایران را در کارنامه خود دارد.

انتصاب بجا و شایس�ته جنابعالی را به سمت مدیریت روابط عمومی بیمه 
ملت كه از جوانان خالق در حوزه روابط عمومی و آشنا به فضای مطبوعات 
اقتصادی می باشید ، تبریك عرض نموده، موفقیت و سربلندی شما را از 

درگاه خداوند منان مسئلت داریم. 
امیرحسینی
سرد   بیر نشریه  اقتصاد    و بیمه

جناب آقای شاپور محمدی

انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 
تبریك عرض نموده . امید است در پرتو عنایات حق تعالی در خدمتگزاری 

به مردم و نظام مقدس جمهوری اسالمی همواره موفق و سربلند باشید. 

امیرحسینی
سرد   بیر نشریه اقتصاد    و بیمه

استاد گرانقدر جناب آقای مهندس سعید مدنی 
با نهایت تاثر و تاسف مصیبت وارده را به شما و  خانواده محترمتان

تس�لیت می گوییم. از  خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت الهی و برای 
بازماندگان صبر جمیل و شکیبایی مسئلت داریم. 

امیرحسینی
سرد   بیر نشریه اقتصاد    و بیمه

دوست عزیز و برادر ارجمند
جناب آقای مهندس احمد دوست حسینی

بی شك حضور حضرت عالی به عنوان عضو و رئیس هیات عامل صندوق توسعه 
ملی در مقطع كنونی انتصابی بجا و شایسته و منشا خیر برای میهن عزیزمان 

خواهد بود. موفقیت و سربلندی شما را از درگاه ایزد منان مسئلت داریم. 
امیرحسینی
سرد   بیر نشریه  اقتصاد    و بیمه

به ما بپیوندید ، سهامداران همه اینجا جمعند
Www.EghtesadoBimeh.ir

دكتر فرهاد حنیفی مدیرعامل شركت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی



| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  68 | مرداد  ماه  1395| 

یر
ردب

ن س
سخ

خسرو اميرحسيني

 آنچه می گویم به قدر فهم توست
ُمرَدم اندر حسرت فهم درست...

ض��رب المثلی هس��ت ک��ه در والیت م��ا کارب��ردی مثبت دارد. خ��دا رحمت 
کن��د اوس��تا رمضان س��بیل را که دس��تی ب��کار داش��ت، هم نجار ب��ود و هم 
مقن��ی. معروف بود به کس��ی که قن��ات را الیروبی می کند، کس��ی که کاریز 
را حف��ر م��ی کند ، ب��ا چ��وب ، درب و پنجره و نردب��ان می س��ازد. چاه کن، 
دیوارکش، چندی هم ش��اگرد ش��وفر و ... . مردی خنده رو بود و یاری رس��ان. 
انقالب که شد هر روز خبرها را پی می گرفت . روزی پرسیدم ، اوستا رمضان این 
دقت در خبر به چه کارت آید؟ نگاهی پرمعنی کرد و به من گفت: صدها بار نوک 
کلنگ من به آب خورده و صدها نردبان ساخته ام هر آنچه که فکر کنی در زیر 
زمین و روی پشت بام با هنر دستهایم به یادگار گذاشته ام و...  . : اوستا اینها را 
چه ارتباط بهم؟ گفت: یک؛ از بام فرار کن، از نردبان ساخته من باال می رود، دو؛ 
این خوش گذران ها هم از نعمت قنات آباد که من سامان داده ام در سایه ساران 
، روزگار گذرانده اند، خوب من هم شریک کارهای آنهایم و منتظر خبرم تا کی 
نوبت به نجار و مقنی رسد برای دستگیری!!؟ گفتم: اوستا ِکی! از بی خبری است 
که می گویم کی کیو می گیره؟! گفت تا ثابت کنم که برای خرجی عهد و عیال 
به عمق چاه می رفتم و مشت مشت خاک و سنگ از آب روها جمع می کردم تا 
سنبل ها در مزارع قد کشند با تیشه و اره نردبان می ساختم تا برف بام اندود آن 
و تایه علف در برابر آفتاب پهن شود... گفتم: اوستا این خدمت است به دست تو 
باید بوسه زنند. گفت: اگر راست می گویی ٌخب منتظر آن هم هستم و من سه 
دهه پس از انقالب در پی تابوت او روان و به یاد آن گفتمان و افسوس که هیچگاه 
بر او خبری نرسید و در تنگ دستی و بی خبری جان به جان آفرین تسلیم کرد.

چندی است به لطف چند اهل قلم پرده از ارقام حقوق نجومی برداشته شده و هر که 
را دیدی و پرسان شدی از همه می شنوی که می گوید : کی ، کجا ، من نبودم. عجب؟!! 
دول��ت ک��ه س��روجانم ف��داش چن��ان از عال��م خب��ری و اهل خب��ر بی خبر 
ک��ه گویی نبوده اس��ت هیچ آش��نایی . ب��ه قول عالم��ه س��بزواری چنان در
 اطیع��واهلل غ��رق که از اطیعوالرس��ول بی خبر چه رس��د به اول��ی االمر منکم.
ُس�وَل َو أُولِ�ی الَأْْمِر ِمْنُکم؛ َ َو أَطیُعوا الرَّ ی�ا أَیَُّها الَّذیَن آَمُن�وا أَطیُعوا اللَّ

را!  خ�دا  كنی�د  اطاع�ت  آورده ای�د!  ایم�ان  ك�ه  كس�انی  ای 
و اطاع�ت كنی�د پیامب�ر خ�دا و اول�و الم�ر ]اوصی�ای پیامب�ر[ را!

به یاد اوستا رمضان سبیل افتادم که می گفت: کلنگ من هم به آب خورده حتما 
برای دس��تگیری سراغ من هم می آیند، وقتی اوستا رمضان مقنی در روستایی 
دورافتاده کارش را در برابر مکتب انقالب پیش خود ارزیابی می کند، چگونه است 
این همه مدیر و مدبر و صاحب میز، منشی و اتول سوار با خانه آن چنانی و باشگاه 
لب دریا و مهمان س��راهایی با خدمه کمر به خدمت بسته از این داستان حقوق 
خورده و به یغما رفته بی خبر. یکی از اونور دنیا سردر می آورد و آن دیگری در بند 
زندان. اینها که نوک کلنگشان به آب خورده چرا این چنین ما را بخواب برده اند 
که مناره چاه )بخوانید دکل نفتی( می برند و بی خبرند. شب جمعه بود و به رسم 
آبا و اجدادی به گورستان رفتم به سر قبر اوستا رمضان. پی سکوتی چند دست به 
سنگ قبرش گذاردم و آهسته گفتم: استاد هنوز خبری برای تو نمی دارم آهسته 
بخواب که هیچ سخنگویی برای تو چیزی نگفته . در بازگشت ذهن پرسشگر من 
چه بسیار پٌر و پیمان بود ، اولش اینکه سخنگوها سخنی هم می دارند؟ و اگر سخن 
هست فقط برای چند برگزیده اولین صندلی خبری که مالحظه بفرمایید که اهل 
خبرش بخوبی می شناسندشان. قرارمان عزت و لذت بود به جای ذلت ولی ...  .

در راه بازگش��ت ب��ه یمن فضای مجازی آزاد پیامی رس��ید از ب��اب لذت هایی 

ک��ه م��ی بردی��م ک��ه آن ه��م ب��ه جب��ر روزگار و ... دریغ 
ش��ده اس��ت که جال��ب اس��ت ش��ما ه��م بخوانید : 

لذتی ک��ه توی خوابی��دن با لباس مدرس��ه توی 
رختخواب بین ساعت 7 تا 7/15 وجود داشت 

ت��وی هیچ چی��ز دیگه ای وجود نداش��ت.
ی��ادش بخی��ر، در ب��ه در دنب��ال یکی 

م��ی گش��تم کتابامون��و جل��د کنه! 
همیشه تو مدرس��ه عادت داشتم 

همکالس��ی ه��ا مو بش��مرم تا 
برای  پاراگ��راف  ببینم کدوم 

خون��دن به من م��ی افتد.
از  یک��ی  بخی��ر  ی��ادش 
زم��ان  ه��ای  اس��ترس 
مدرس��ه ای��ن ب��ود که 
زن��گ ورزش��مون چه 
روزیه و چه ساعتی ؟!!
افتادن زن��گ ورزش 
اون��م دو زن��گ آخر 
پنجشنبه از انتصاب 
مدیرکل  عن��وان  به 
شرکت مایکروسافت 
ب��ود. باالت��ر  ه��م 

م��ن مدرس��ه ک��ه 
م��ی رفتم همیش��ه 
س��رکالس ب��ه ای��ن 

فک��ر م��ی ک��ردم که 
اگ��ه پنکه بیفت��ه کله 
کی��ا قط��ع م��ی ش��ه.

وقتی س��ر کالس حوصله 
الک��ی  نداش��تم  رو  درس 

م��داد رو بهان��ه م��ی کردم 
بلن��د م��ی ش��دم م��ی رفتیم 

گوش��ه کالس دم س��طل آشغال 
مداد بتراش��یم. تو مدرسه آرزومون 

ای��ن بود ک��ه وقتی از دوس��تمون می 
پرس��یدیم درس ت��ون کجاس��ت اونا یه 

درس از م��ا عق��ب ت��ر ی��ا پایین تر باش��ن.
یادت��ون می��اد اوج اقتدارم��ون به ی��ه درس این 

بود که دفتر صد برگ واس��ش انتخ��اب می کردیم!!!
یادش بخیر، چه زود بزرگ شدیم و آرزوها و خاطرات زیبای 

کودکیم��ون رو فراموش کردیم. تقدیم به همه دوس��تان یادش 
بخی��ر، بچه که بودیم چ��ادر مادرمونو می گرفتیم تا گم نش��یم یادتون 

نیس��ت. عکس برگردون می خریدیم و با آب دهن می چسبوندیم تو دفترمون. 
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یا عکس آدامس خرسی رو با آب دهن می چسبوندیم ساق دستمون، کلی هم 
کیف می کردیم یادت میاد؟؟

وقتی کوچیک بودیم تلویزیون با شام سبک با پنکه شماره 5 مشقاتو می نوشتی 
خط خط از باال به پایین.

اون وقتا زندگی شیرین بود و طعم دیگه ای داشت یادت میاد؟ وقتی که صدای 
هواپیما رو می ش��نیدیم می پریدیم تو حیاط براش دس��ت تک��ون می دادیم.

می نشستیم به انتظار کالس چهارم تا با خودکار بنویسیم یادت میاد؟
وقتی مامان می پرس��ید ساعت چنده؟ می گفتیم بزرگه رو 6 وکوچیکه روی 5 

یادت میاد؟
وقتی نقاشی می کردی خورشیدو رو زاویه برگه می کشیدی یادت میاد؟

فکر می کردی قلب انسان این شکلیه   یادت میاد؟
در یخچال را کم کم می بستی تا ببینی المپش چه جور 

خاموش می شود یادت میاد؟
اگه کس��ی بهت می گفت برو آب برام 
بیار اول خودت از س��ر لیوان می 
خوردی و دهنتو با دس��ت 
ک��ردی. م��ی  پ��اک 

با زندگی قهر نکن 
چون دنیا منت 
هی��چ کس 
نمی  رو 
کشد 

قدیم��ا 
شبا باالی 
ب��ام  پش��ت 
خوابیدیم  م��ی 
و س��تاره ه��ا را می 
ش��مردیم و دلم��ون به 
وسعت یه آسمون بود و حاال...

این روزها چشم می اندازیم به سقف 
محقر اتاقمون و گرفتاری هامونو می شمریم. 
قدیما یه تلویزیون سیاه و سفید داشتیم و یه دنیا رنگی... 

و این روزها تلویزیون رنگی سه بعدی چند و چندین اینچی و یه دنیای خاکستری 
. قدیما اگه نون و تخم مرغ تموم می شد، راحت می پریدیم و زنگ همسایه رو هر 

ساعتی از شبانه روز می زدیم و کلی باهاش می خندیدیم؟...
این روزها اگه همزمان درب واحد اونا باز شود بر می گردیم تاکه مجبور نشویم 

باهاش سالم و علیک کنیم؟!!
قدیما از هر فرصتی اس��تفاده می کردیم که با دوس��تان و فامیل ارتباط داشته 
باشیم چه با نامه و چه کارت پستال و چه حضوری . این روزها با بهترین دستگاه 

های رسانه ای هم ارتباط با هم نداریم.
قدیما تویک محله جدید هم که می رفتیم با دقت و اشتیاق به همه جا نگاه می 
کردیم و این روزها دنیا را از پشت دوربین های عکاسی و فیلمبرداری می بینیم .

قدیما یه پنج ش��نبه جمعه بود و جمع ش��دن کل اق��وام در خونه پدربزرگ با 
اضاف��ات ف��ک و فامیل و این روزها پر از تعطیلی ولی کو خان��ه پدربزرگ و ... .

کو اون فامیل ، کو آن خونه؟ قدیما توی قدیم موند . قدیما اوستا رمضان که کارش خیر 
بود از حساب و کتاب می ترسید و این روزها جناب می داند و می داند که کارش خراب 
است  و به آن می افزاید. خدا رحمتت کند اوستا، تو را با آن صداقت و دل بزرگیت.

در همین کند و کاو می بودم که یار همیشگی در کاغذی بیتی از حضرت موالنا 
بدستم داد

آنچه می گویم به قدر فهم توست
ُمرَدم اندر حسرت فهم درست

در یک لحظه احساس کردم کلمه اول در مصرع دوم را می توان به دو گونه قرائت 
کرد»ُمرَدم« یا »َمرُدم« دلم می خواست به جای اینکه از رنج خود سخن بگویم 
و بخوانم »ُمرَدم اندر حس��رت فهم درس��ت« از توصیف خود درباره َمردم امروز 
بگویم که چگونه در میان جنگ بی انتهای تبلیغات مس��لکی و سیاسی صدها 
فرستنده تلویزیونی و رادیویی ریز و درشت ٌمردم در حسرت فهم درست هستند.

در واقع دلم می خواس��ت اگر در دوران مولوی این حس��رت از آن او بوده ، حاال 
اجازه دهد که بگویم در دوران ما این حسرت از آن مردم است که بنده نیز ذره 
ای از آنان هس��تم اما چرا مولوی آنگونه احساس مردن از عدم فهم درست می 
کند؟ ماجرا با نگاه او به حکم شرعی کراهت نماز در اقتدا به پیش نماز نابینا آغاز 
می ش��ود و توصیف می کند که آدم نابینا هنگام عبور از کوچه ها ممکن است 
پایش را روی نجاست گذاشته و آلوده شود. موالنا می رود و می رود تا آنجا که 
می فهمد پای در نجاست را می توان با آب شست ولی کوری باطن را خیر. بوی 
پای در نجاست تا بیست متر می رود و بوی بد به کور باطن در سرزمین های 
دور نیز برسد و حتی سر از آسمان ها درآورد و مشام فرشتگان را نیز بیازارد.

م��ی دانیم هر فرهنگ مرک��ب از عناصر یا ویژگی هایی اس��ت که هر کدام 
کارکردی خاص دارند و متاسفانه که امروز سانسور یکی از اصلی ترین عناصر 
فرهنگی جامعه ما گردیده چه خود سانسوری چه دیگران سانسوری با قیچی 
تهدید. گاهی جامعه بر اثر نوآوری به عنصر جدیدی از فرهنگ دست می یابد و 
زمانی بر اثر تراوش فرهنگی، صاحب عنصر جدیدی می شود و دوصد افسوس 
که این سانسور به صورت یک تراوش فرهنگی از غرب وارد جامعه ما شده است.

داس��تان این تراوش فرهنگی این گونه اس��ت که شاعری فارسی زبان در هند، 
مجموعه اشعار هجوآمیزی منتش��ر کرد این مجموعه به دست ناصرالدین شاه 
افتاد. ش��اه با خواندن آن اش��عار ، شدیدا به خش��م آمد و من باب چاره یکی از 
درباریان که در حضور ش��اه بود در آن لحظه واسطه آن تراوش فرهنگی شد. او 
یعنی اعتمادالس��لطنه ماجرا را عینا چنین نقل می کند: »بنده نگارنده« حاضر 
درگاه ب��ود، مع��روض نمود که دولت های اروپیه س��د راه ای��ن عیب را از ملک 
خویش با دایره تفتیش ایجاد کرده اند و اس��م آن سانسور است و چون شرحی 
از شرایط و شئون آن براندم، بر خاطر مبارک بسی پسندیده آمد و فرمان رفت 
تا هم در تحت نظر این خانه زاد، در حدود )کش��ور( این سانس��ور ایجاد ش��ود.

به این ترتیب ما دارای یک عنصر فرهنگی وارداتی از غرب ش��دیم که رسوخی 
عمیق برفراگرد ارتباط جمعی کشور گذاشت. البته زمینه اجتماعی برای چنین 
تراوش فرهنگی وجود داش��ت و آن همان پیشینه فرهنگی بود. حتی ریشه آن 
را می توانیم در کاغذ اخبار میرزا صالح شیرازی در دوره محمد شاه قاجار و پدر 
ناصرالدین شاهی که برایش از ابداع تا سانسور در فرنگ صحبت کردند نیز بیابیم.

و آنچنانکه فرهنگ مذبوحانه تملق گویی در یک خبر 40 سطری از سطح زیر چاپ 
شماره اول این روزنامه که سال 1837 میالدی منتشر شد و  اندازه اش کمتر از 
نیمی از روزنامه کیهان امروز بود، 14 عنوان مختلف از قبیل قبله عالم، ضل اهلل و 
... برای محمدشاه قاجار چاپ شده بود.تو خود حدیث مفصل بخوان زین مجمع...    
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دکتر حنیفی خوب می داند که آبروی بزرگترین بانک خاورمیانه است
سرمایه گذاری توسعه ملی، افتخارآفرین و غرور آور

نی
سی

 ح
یر

و ام
سر

خ

جلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه شرکت 
س��رمایه گذاری گروه توس��عه ملی )س��هامی 
عام( برای س��ال مالی منتهی به 1394.12.29، 
 1395.04.27 مورخ��ه  یکش��نبه  روز  در 
س��اعت 10 صب��ح در ت��االر اندیش��ه ح��وزه 
هن��ری واقع در خیابان س��میه برگ��زار گردید
در ای��ن مجم��ع ک��ه ب��ا حض��ور اکثری��ت 
سهامداراندرصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، 
اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق 
بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای فرزان بود، که جنابان 
باغستانی و وجودی نوبخت در مقام نظار اول و دوم و 
آقای مورخ به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
در این جلس��ه که با حضور نمایندگان سازمان 
ب��ورس ، حس��ابرس قانونی و صاحبان س��هام 
برگزار ش��د دکتر فره��اد حنیف��ی مدیرعامل 
شرکت س��رمایه گذاری گروه توس��عه ملی در 
خصوص عملکرد این شرکت در سال مالی مورد 
گ��زارش توضیحات��ی را بدین ش��رح ارائه نمود:
اهم اقدامات گروه توس��عه ملی در س��ال 1394

دکتر حنیفی اهم اقدامات انجام ش��ده در سال 
1394 را تشریح نمود که از آن جمله میتوان به؛ 
ادامه روند تکمیل پروژه تولید کنسانتره وگندله 
و افزایش درصد پیش��رفت پروژه )کنس��انتره از 
45درص��د به 80درصد وگندل��ه از 12درصد به 
47درصد(، خرید40درصد از س��هام نفت نیک 
قش��م )مالکیت 74درصدی توسط گروه توسعه 
ملی وپتروشیمی ش��ازند(، دریافت مجوز نهایی 
خوراک نفت نیک قش��م ب��رای اج��رای پروژه 
GTPP از وزارت نفت، انتش��ار اوراق استصناع 
برای اولین بار در کش��ور، عرضه اولیه ش��رکت 
ساینا و پذیرش شرکت سرمایه گذاری شفا دارو 
در بورس اوراق بهادار تهران، فروش سهام شرکت 
های تامین سرمایه امین و پتروشمیران، واگذاری 
موجودی سهام بانک اقتصاد نوین به میزان 63/3 
درصد به هلدینگ توس��عه آینده پویا، پیگیری 

ابالغیه ارتقاء بهروری وافزایش کارایی عملیاتی 
وپیشبرد شاخص های اقتصاد مقاومتی اشاره نمود.

وی همچنین در خصوص وضعیت سرمایه شرکت 
نیز اظهار داشت؛ سرمایه این شرکت طی چند دوره 
افزایش سرمایه به 16250 میلیارد ریال رسیده.

دکتر حنیفی ادامه داد: در سال گذشته مجموع 
درآمد های ش��رکت 9325 میلی��ارد ریال می 
باش��د که تقریبا برابر با سال گذشته بوده است. 
دکتر حنیفی روزی ک��ه از بانک ملی ماموریت 
یافت تا بر مس��ند س��رمایه گذاری گروه توسعه 
ملی بنش��یند خوب می دانس��ت که توس��عه 
ملی آب��روی بزرگتری��ن بان��ک خاورمیانه می 
باش��د پس م��ی باید کم��ر خدم��ت را محکم 
بس��ت و قدم را اس��توار برداش��ت. دکتر دعای 
خی��ر ملت��ی قدرش��ناس را همراه خ��ود بدان.

سیاس�ت ه�ای كالن ش�ركت در فروش و 
انجام سرمایه گذاری ها

مدیرعامل وبانک سیاست های کالن شرکت در 
فروش و انجام سرمایه گذاری ها را اینطور تشریح نمود: 
کاهش تنوع در س��رفصل سرمایه گذاری ها در 
صنایع مختلف، فروش ش��رکت های کم بازده و 
زیان ده، فروش ش��رکت هایی که زنجیره ارزش 
گروه توسعه ملی را تکمیل نمی کنند )از جنبه 
تامی��ن مواد اولیه و یا خرید محصول تولیدی( و 
سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ با هدف کسب 
بازدهی بلند م��دت، افزایش س��وددهی و ایجاد 
اش��تغال از سیاست های کالن شرکت و سرمایه 

گذاری های آتی می باشد. 
دکت��ر حنیف��ی در مورد اهم تغییرات ش��رکت 
ه��ای غیر بورس��ی گروه توس��عه مل��ی اظهار 
داش��ت: در س��ال گذشته شرکت ش��فادارو در 
بورس پذیرفته ش��د و نیز س��هام شرکت ساینا 
که یک��ی از زیر مجموعه های توس��عه صنایع 
بهش��هر اس��ت و عرضه اولیه آن در اس��فندماه 
س��ال گذشته در فرا بورس ایران به انجام رسید. 
ش��رکت صنعت��ی و معدن��ی توس��عه مل��ی

وی اف��زود: ش��رکت صنعتی و معدنی توس��عه 

ملی به عنوان ش��رکت اصلی غیر بورس��ی می 
باش��د که عمده منابع ما در حال حاضر در این 
شرکت مصرف می گردد. این شرکت با مالکیت 
100درصدی "وبانک" به عنوان متولی در صنعت 
کان��ه های فل��زی درصدد فراهم آوردن بس��تر 
مناسب جهت سازماندهی و اجرای تولیدگندله و 
کنسانتره با ظرفیت تولید هر کدام 2.5 میلیون 
تن در سال است و طبق برنامه ریزی انجام شده 
در سال 96 به بهره برداری می رسد. ضمن اینکه 
این پروژه در لیست پروژه های با اهمیت و اولویت 
باالی س��تاد اقتصاد مقاومتی قرار گرفته است.
ذخایر س��نگ آه��ن در معادن س��نگان حدود 
2.1میلی��ارد ت��ن، ذخای��ر قابل اتص��ال 800 
میلیون تن و عیار س��نگ آهن ای��ن معادن به 
ط��ور متوس��ط 42 ال��ی 47 درصد می باش��د.
دکت��ر حنیفی در خص��وص آخری��ن اقدامات 
انج��ام ش��ده در ای��ن پ��روژه اظه��ار داش��ت؛ 
ب��رای تامی��ن زیر س��اخت ه��ای این پ��روژه، 
تاس��یس ش��رکت تامین و توس��عه زیر ساخت 
های ش��رق ایران با مش��ارکت 5 شرکت فعال 
در منطقه س��نگان در دس��تور کار قرار گرفت 
که این پنج ش��رکت عبارتن��د از: فوالد مبارکه 
اصفه��ان، صنعت��ی ومعدن��ی اپ��ال پارس��یان 
س��نگان، گس��ترش صنایع معدنی کاوه پارس، 
فوالد خراس��ان و صنعتی و معدنی توسعه ملی. 
آخرین اقدامات انجام ش��ده برای تامین آب این 
پروژه ش��امل، تامین آب از دش��ت زوزن )شروع 
عملیات بهار 1395( و تامین آب از مس��یر سد 
س��ده خواف وباب تربت حیدری��ه، تامین آب از 
طریق خرید واجاره چاه وحق آبه کش��اورزان در 
دو مسیر و تامین آب از سایر گزینه ها می باشد 
و همچنین برای تامی��ن گاز پروژه هم اقداماتی 
صورت گرفته که میتوان ب��ه تامین 6.000 تن 
ورق جهت لوله کل پروژه توس��ط فوالد مبارکه 
اصفهان، س��اخت 27.000 متر لوله خط انتقال 
وخ��ط تغذیه، پیاده س��ازی 16.300 متر محور 
کانال، پوش��ش 25.000 متر از لوله ها، حفاری 
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13.300 مت��ر از کانال اش��اره نمود و همینطور 
برای تامین برق پروژه ایجاد پس��ت وخط 400 
کیل��و وات ب��ه ط��ول 14.5 کیلومتر و ش��روع 
عملیات اجرایی آن خرید ترانس��فور ماتور های 
پس��ت GIS در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت.

از اقدامات انجام ش��ده در خصوص راه آهن نیز 
میتوان به نهایی شدن موضوع انشعاب با کمیته فنی 
ایستگاه های اداره کل راه آهن جمهوری اسالمی 
در خصوص شبکه ریلی و ایستگاه مشترک )فوالد 
مبارکه اصفهان، صنعتی معدنی توس��عه ملی و 
احیاء سپاهان(، مشخص شدن نقاط اولیه ایستگاه 
های بارگیری و ایس��تگاه های رابط کارخانجات 
و انجام عملیات زیر س��ازی ریلی اش��اره نمود. 

شركت نفت نیك قشم
دکتر حنیفی در خصوص پروژه نفت نیک قشم 
گفت: گروه توسعه ملی در سال 1394 با پرداخت 
240 میلیارد ریال و در مجموع مالکیت 74 در صد 
از سهام شرکت نفت نیک قشم را در اختیار گرفت.
ایش��ان در ادامه افزودن��د، دالیل جذابیت پروژه 
به بازار جذاب پروپلین و پلی پروپلین، اس��تقرار 
در کنار دریا و دسترس��ی مناس��ب به آب مورد 
نیاز، اس��تقرار زمین پ��روژه در مناس��ب ترین 
منطقه جزیره قش��م، معافیت مالیاتی 25 ساله، 
تخفیف ح��دوداً 30 درصد نرخ خوراک ناش��ی 
از اس��تقرار در منطق��ه مح��روم باز م��ی گردد.

آخرین وضیعت پروژه 
• شناسایی پیمانکاران صاحب صالحیت داخلی از 
طریق همکاری با شرکت صنایع پتروشیمی ایران.
• مذاکره با ش��رکت های بی��ن المللی صاحب 
لیسانس برای تامین لیسانس سه کارخانه شرکت.
• مذاک��ره اولی��ه ب��ا ش��رکت ه��ای پیمانکار 
ایران��ی ک��ه دارای صالحیت الزم می باش��ند.
• مذاکره با بانک ملی جهت قبول عاملیت پروژه.
• مذاکره با سازمان سرمایه گذاری خارجی برای 

موضوع فاینانس.
• برنام��ه  ری��زی ب��ه منظ��ور نهای��ی ش��دن 

کلی��ه م��وارد ف��وق ت��ا پای��ان ش��هریور م��اه 
پ��روژه. اجرائ��ی  عملی��ات  آغ��از  1395و 

در پایان دکتر حنیفی برنامه های آتی شرکت را 
به شرح ذیل اعالم نمودند:

• ادامه ساخت و تکمیل پروژه تولید کنسانتره و 
گندله صنعتی و معدنی توسعه ملی

• آغ��از عملی��ات اجرای��ی پ��روژه نف��ت نیک 
قش��م به منظور تولید پروپیل��ن وپلی پروپیلن

• ادامه روند اصالح س��بدهای س��رمایه گذاری 
گ��روه توس��عه ملی)ش��امل واگ��ذاری س��هام 
ش��رکت های ایران ترانس��فو ،بارز ،ارج وبخشی 
از س��هام صنعت��ی معدن��ی توس��عه مل��ی (

• نظارت بر اجرای پروژه ارتقاء بهروری وافزایش 
کارائی عملیاتی در شرکت

در پایان مجمع پس از ارائه گزارش هیات مدیره 
توسط آقای دکتر حنیفی مدیر عامل شرکت و 

گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ گردید.
1- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی 

.1394.12.29
2- تقسیم 550 ریال به عنوان سود نقدی به ازای 

هر سهم حدوداً 9000 میلیارد ریال.
3- انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس 

و بازرس قانونی شرکت.
4- انتخ��اب روزنام��ه های اطالع��ات و دنیای 
اقتصاد به عن��وان روزنامه های کثیر االنتش��ار.
5- تعیین پاداش هی��ات مدیره به مبلغ 2500 

میلیون ریال.
6- تعیی��ن حق حض��ور اعضای غی��ر موظف 
هیئت مدیره به مبلغ ماهیانه 12 میلیون ریال.
7-اعض��ای هیت مدیره به ش��رح ذیل و برای 2 

سال انتخاب شدند:
• بانک ملي ایران

•  شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار
•  شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا

•  شرکت ملي مسکن و صنایع ساختماني
•  شرکت سرمایه گذاري توسعه ملي

تاریخچه شركت
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی )سهامی 
عام( در تاریخ 1370.11.20 به صورت ش��رکت 
س��هامی عام تاس��یس و در تاریخ 25 فروردین 
ماه 1371 تحت ش��ماره 89584 در اداره ثبت 
شرکتها و موسس��ات غیردولتی به ثبت رسیده 
اس��ت و در س��ال 1389 نام شرکت به شرکت 
س��رمایه گذاری گروه توس��عه ملی تغییر کرد.
ش��ماره  تح��ت  ش��رکت  مل��ی  شناس��ه 
ش��رکت  اصل��ی  مرک��ز  و   10101339590
تهران، خیاب��ان ولیعصر، باالت��ر از میدان ونک 
خیابان ش��هید خدام��ی پالک 89 می باش��د.
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مجم��ع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت س��رمایه 
گذاری توس��عه معادن فلزات )س��هامی عام( مورخ 
و  فرهنگ��ی  مجموع��ه  مح��ل  در   1395/4/30
ورزش��ی وزارت کار و امور اجتماعی برگزار گردید. 
در ای��ن مجم��ع ک��ه ب��ا حض��ور 81/97 درصدی 
سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار، حس��ابرس 
و ب��ازرس قانون��ی برگ��زار گردید، ریاس��ت مجمع 
برعهده آقای فرخ ابریش��م کارزاده بود، که جنابان 
عبداله ش��یرمحمدپور گرجانی و امیرحسین نادری 
در مق��ام نظ��ار اول و دوم و آق��ای مرتض��ی علی 
اکب��ری به عنوان دبی��ر مجمع انتخ��اب گردیدند.

درادام��ه ب��ا قرائت گزارش هی��ات مدیره به مجمع 
مرب��وط به اهم فعالیتهای ص��ورت پذیرفته در طی 
سال مالی منتهی به 1394/12/29 و پس از استماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و 
تنفیذ معامالت مش��مول ماده 129 با تقسیم سود 
150 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

همچنین اعضاءهیات مدیره ذیل به مدت 2 س��ال 
انتخاب شدند:

- موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد
- شرکت مجتمع فوالد مبارکه

- شرکت سرمایه گذاری صدر تامین
- شرکت خدمات عمومی فوالد ایران

- شرکت توسعه مرآت کیش
پیام هیات مدیره 

مقام معظم رهبری:
» تا چشم انداز را برای خود تعریف نکنیم، هیچ کار 
درستی صورت نخواهد گرفت- همه اش روزمرگی 

است – بعد از آنکه تعریف کردیم، اگر برنامه ریزی 
نکنیم، کار بی برنامه به سامان نخواهد رسید. بعد از 
آنکه برنامه ریزی کردیم، اگر همت نکنیم ، حرکت 
نکنیم، ذهن و عضالت خود را به تعب نیندازیم و راه 
نیفتیم، به مقصد نخواهیم رسید: اینها الزم است.«

چشم انداز
تبدیل ش��دن به برترین ش��رکت س��رمایه گذاری 
تخصصی معدن و صنایع معدنی در منطقه خاورمیانه 
و کش��ورهای مش��ترک المناف��ع تا س��ال 1404

ماموریت
ما می خواهیم به عنوان برترین ش��رکت س��رمایه 
گذاری ب��ا س��رمایه گذاری مح��وری در فعالیت ها 
ضم��ن نقش آفرین��ی در توس��عه و پاس��خگویی 
ب��ه نیازه��ای مش��تریان و ذی نفعان خود باش��یم.

اهداف استراتژی کالن
1( نقش آفرینی موثر در رش��د اقتصادی کش��ور در 

بخش معدن و صنایع معدنی.
2( س��رآمدی بازار س��رمایه کش��ور در رسیدن به 

بازدهی سالیانه.
3( کس��ب عنوان برترین شرکت سرمایه گذاری در 

.)CIS( معادن ایران، خاورمیانه و کشورهای
4( افزایش وفاداری س��هامداران و مشتریان با خلق 

ارزش های ویژه.
5( تقویت سرمایه های انسانی متناسب با قابلیت های 

ضروری مورد نیاز توسعه و حیات شرکت.
6( متنوع سازی منابع درآمدی و توزیع ریسک.

7( س��رمایه گ��ذاری در ح��وزه اکتش��اف مع��ادن 
جدید در ایران و کش��ورهای ش��مال ق��اره آفریقا.
راهبردهای شركت و الزامات اجرای راهبردها

1( افزایش بازده سبد سهام موجود.
2( نوآوری در مدل کسب و کار و سرمایه گذاری شرکت.

3( افزایش بهره وری شرکت های تابعه و وابسته.
4( تحول در فرایندهای شرکت.

برنامه های سال آتی شرکت
1. اصالح ساختار سرمایه گذاری های شرکت جهت 
بهینه سازی پرتفوی و به تبع آن افزایش سودآوری.
2. حتی المقدور استفاده از عرضه های بلوکی سهام 

شرکت های اصل 44.
3. بررس��ی ابزار تامین مالی مناس��ب ب��ا طرح ها و 

سرمایه گذاری های جدید.
4. مذاکره با نهادها و موسس��ات تامین مالی داخلی 

و خارجی.
5. بازپرداخت بدهی های سررسید شده .

6. تکمیل برنامه افزایش سرمایه در جریان.
7. پرداخت به موقع بدهی ها.

فعالیت اصلی شرکت در سال 94
ش��رکتهای  س��رمایه  افرای��ش  در  مش��ارکت   -
تابع��ه و وابس��ته ؛ ک��ه در راس��تای تقویت حفظ 
عضوی��ت در هی��ات مدی��ره و ب��ا افزای��ش ارزش 
س��رمایه گ��ذاری ها جه��ت تقویت س��ودآوری با 
رعای��ت ص��رف و ص��الح ش��رکت ها بوده اس��ت.

- ماندن در فهرست 50 ش��رکت برتر بورس اوراق 
بهادار

- پیگیری در مورد شناس��ایی و ثبت محدوده های 
معدنی جدید

- پیگیری موارد حقوقی له یا علیه شرکت از طریق 
وکیل حقوقی و همچنین پیگی��ری موارد حقوقی 

شرکتهای تابعه
- پس از بررس��ی کامل و در جهت ش��فاف سازی 
حس��ابها و رفع ابهام موجود در گزارش حسابرسی، 
ذخیره مورد نیاز در حسابهای تلفیقی شرکت منظور 

شده است.

لج
 خ

دی
مه

نقش آفرینی در توسعه با سرمایه گذاری محوری
صعود سرمایه گذاری توسعه معادن فلزات با برنامه های مدون
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- بررسی بودجه و مطابقت با عملکرد شرکتهای تابعه 
و وابسته و پیگیری موارد مغایرت جهت رسیدن به 

اهداف مورد نظر
- پیگی��ری و اج��رای قوانی��ن مق��ررات س��ازمان 
بورس اوراق به��ادار و تهیه انواع گزارش��ات ماهانه 
و 3 ماه��ه و 6 ماهه و س��ایر گزارش��ات مورد لزوم 
در ای��ن رابطه و تهیه و ارس��ال بودجه حسابرس��ی 
ش��ده س��االنه و 6 ماهه و تلفیقی به سازمان بورس

- تس��ویه حس��اب کام��ل با بان��ک اقتص��اد نوین 
باب��ت بدهی های معوقه تس��هیالت مالی دریافتی

- کاهش بدهی به س��ازمان خصوصی سازی جهت 
اقساط معوقه خرید سهام ملی مس و در حال پرداخت 
کلیه معوقات وآزادسازی سهام وثیقه شده نزد آنان

- هم��کاری ب��ا کانون نهاده��ای س��رمایه گذاری 
درخصوص موضوعات مطروحه و ش��رکتدر نشست 
ها و همایشهای برگزار شده درخصوص بازار سرمایه 

و شرکتهای سرمایه گذاری  
- تهیه گزارش��ات ارزیابی س��هام های خریداری و 

فروش رفته
- ثبت افزایش سرمایه از مبلغ 16/000 به 21/920 

میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی
- برنامه ریزی برای خرید 35درصد س��هام شرکت 
تهیه و تولید مواد معدنی شرق فوالد خراسان بابت 
تولید 2/5 میلیون تنکنس��انتره در سنگان انجام و 
اقدام قطعی آن تا تاریخ تهیه این گزارش نهایی شده 

است.
- تعه��د و ظهرنویس��ی م��دارک اخذ تس��هیالت 
دریافت��ی ب��رای تع��دادی از ش��رکتهای تابع��ه و 
وابس��ته از بانکه��ا پ��س از اخ��ذ تصمیم��ات الزم

- بررس��ی در جه��ت توانمندس��ازی ش��رکتهای 
تابعه جهت تس��ریع در مبادالت پولی ب��ا خارج از 
کش��ور و تولیدات صادرات��ی و تب��ادالت بازرگانی

- پیگی��ری موارد مالیاتی ش��رکت و حل مس��ایل 
مربوطه

- انتق��ال قطعی مالکی��ت یک واح��د آپارتمان در 
ساختمان مرکزی شرکت

- اس��تمرار پیگیری انتقال سند مالکیت ساختمان 
آرش از طریق قوه قضاییه

- فعالیت بیش از پیش و مستمر کمیته حسابرسی داخلی
- برنامه ریزی برای خرید س��هام و سرمایه گذاری 
در 20درص��د س��هام ش��رکت حمل و نق��ل ریلی

- بروز رسانی و تکمیل سایت شرکت و نرم افزارهای 
مورد استفاده واحدهای شرکت و امور سهام سهامداران

- تهیه گزارش روزانه وماهانه تحلیل بازار س��رمایه 
برای شرکت و هیات مدیره

افزایش سرمایه شركت مصوب مجمع گرفت
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان س��هام شرکت 
س��رمایه گذاری توس��عه معادن و فلزات )س��هامی  
عام( مورخ 1395/4/30 در محل مجموعه فرهنگی 
و ورزش��ی وزارت کار و امور اجتماعی برگزار ش��د. 
در این مجمع که با حضور بیش از 81/97  درصدی 
س��هامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار، حس��ابرس 
و ب��ازرس قانون��ی برگ��زار گردید، ریاس��ت مجمع 
برعه��ده آقای فرخ ابریش��م کارزاده بود که جنابان 
عبداله ش��یرمحمدپورگرجانی و امیرحسین نادری 
در مق��ام نظ��ار اول و دوم و آق��ای مرتض��ی علی 

اکب��ری به عنوان دبی��ر مجمع انتخ��اب گردیدند.
گزارش ب��ازرس قانون��ي درباره گ��زارش توجیهی 
س��رمایه  افزای��ش  درخص��وص  مدی��ره  هی��ات 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت 
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات)سهامي عام(

در خصوص افزایش س��رمایه به میزان 8/145/279 
میلیون ریال

1- گ��زارش توجیه��ي هی��ات مدی��ره ش��رکت 
س��رمایه گذاری توس��عه معادن و فلزات)س��هامي 
ع��ام( درخص��وص افزای��ش س��رمایه آن ش��رکت 
از مبل��غ 21/920/000 میلی��ون  ری��ال ب��ه مبلغ 
30/065/279میلیون ریال، مش��تمل بر صورتهای 
س��ود و زی��ان و جری��ان وجوه نقد فرضی و س��ایر 
اطالع��ات مالی آتی که پیوس��ت می باش��د، طبق 
استاندارد حسابرس��ی« رسیدگی به اطالعات مالی 
آتی » مورد رس��یدگی این موسس��ه ق��رار گرفته 
است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات 
مبن��ای تهی��ه آن با هیات مدیره ش��رکت اس��ت.

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 از مح��ل مطالبات حال 
ش��ده و آورده نقدی سهامداران و به منظور جبران 
مخ��ارج س��رمایه ای انجام ش��ده و مش��ارکت در 
افزایش س��رمایه شرکتهای سرمایه پذیر تهیه شده 
اس��ت. این گزارش توجیهی بر اس��اس مفروضاتی 
مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی 
و اقدامات مدیریت تهیه ش��ده است که انتظار نمی 
رود لزوم��ا به وقوع بپیوندد. در نتیجه به اس��تفاده 
کنن��دگان توج��ه داده می ش��ود که ای��ن گزارش 
توجیهی ممکن اس��ت برای هدفهایی جز هدفهایی 
جز هدف  توصیف ش��ده در باال مناس��ب نباش��د.

3- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات 
و با ف��رض تحقق مفروض��ات من��درج در گزارش 
توجیهی، این موسس��ه به م��واردی برخورد نکرده 
اس��ت، که متقاعد ش��ود مفروضات مزبور، مبنایي 
معقول براي تهیه گزارش توجیهي فراهم نمي کند. 
به عالوه، به نظر این موسس��ه، گزارش توجیهي یاد 
شده براس��اس مفروضات به گونه اي مناسب تهیه 
و طبق استانداردهاي حس��ابداري ارائه شده است.

4- در رعایت تبصره 2 م��اده 161 اصالحیه قانون 
تجارت، هیات مدیره ش��رکت می بایست، عالوه بر 

گزارش توجیهی افزایش سرمایه، گزارشی درخصوص 
امور ش��رکت از بدو سال مالی جاری ارائه نماید، در 
ای��ن ارتباط اطالعات مالی عملکرد 9 ماهه واقعی و 
3 ماهه برآوردی س��ال مالی منتهی به 29 اس��فند 
ماه 1394 )حسابرس��ی نش��ده( ارائه گردیده است.

5- حت��ي اگ��ر رویدادهاي پیش بیني ش��ده طبق 
مفروض��ات ذهني توصیف ش��ده در ب��اال رخ دهد، 
نتای��ج واقعي احتم��اال متفاوت از پی��ش بیني ها 
خواه��د ب��ود، زی��را رویدادهاي پیش بیني ش��ده 
اغل��ب ب��ه گونه اي م��ورد انتظ��ار رخ نم��ي دهد 
وتفاوته��اي حاص��ل م��ي توان��د با اهمیت باش��د.

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

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف ش��رکت س��رمایه گ��ذاري توس��عه معادن و 
فلزات)س��هامي عام(، از افزایش سرمایة موضوع این 

بیانیة ثبت، به شرح زیر میباشد.
و  مع��ادن  توس��عه  گ��ذاري  س��رمایه  ش��رکت 
فلزات)س��هامي عام( در نظر دارد به منظور جبران 
مخ��ارج س��رمایه اي انجام ش��ده و مش��ارکت در 
افزایش س��رمایه شرکت هاي سرمایه پذیر، سرمایه 
خ��ود را از مبل��غ 21/920/000 میلی��ون ریال به  
27/944/770 میلیون ریال از محل مطالبات حال 
شده سهامداران و آورده نقدي افزایش دهد. گفتني 
اس��ت در صورت عدم انجام افزایش سرمایه، کمبود 
نقدینگي در ش��رکت منجر به اخذ تسهیالت و در 
نتیجه باع��ث افزایش در هزینه ه��اي مالي و پیرو
آن کاهش سودآوري و عدم بهبود پرتفوي خواهد شد.
مبلغ افزایش س��رمایه پیشنهادی و محل تامین آن

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت سرمایه گذاری 
توس��عه معادن و فلزات )س��هامی عام( در نظر دارد 
سرمایه خود را از مبلغ 21/920/000 میلیون ریال 
به 27/944/770 میلیون ریال، از محل مطالبات و 
آورده نقدی س��هامداران به ش��رح زیر افزاش دهد.

- 6/024/770 میلیون ریال، معادل 27/48 درصد از 
محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران

تشریح جزییات طرح
جزییات طرح موضوع افزایش س��رمایه پیشنهادی 

بشرح زیر می باشد.
جبران مخارج سرمایه ای:

ش��رکت س��رمایه گذاری توس��عه معادن و فلزات 
)سهامی عام( بعد از اجرای افزایش سرمایه قبلی)به 
منظ��ور افزایش س��رمایه گذاری ه��ای بلندمدت 
از تاری��خ آخری��ن افزایش س��رمایه( ، ط��ی دوره 
1393/07/30 ال��ی 1394/8/30 اقدام به س��رمایه 
گذاری خالص در ش��رکت های بورس��ی و خارج از 
بورس��ی نموده اس��ت. در این خص��وص با توجه به 
اینکه در افزایش س��رمایه قبلی بابت جبران بخشی 
از مخارج س��رمایه ای انجام ش��ده ط��ی دوره فوق 
الذک��ر)1393/07/30 ال��ی 1394/08/30( تامین 
مال��ی صورت گرفت��ه، مبل��غ مذک��ور از تغییرات 
پرتفوی س��رمایه گذاری های شرکت کسر گردیده 
اس��ت. همچنی��ن در افزایش س��رمایه قبلی مبلغ 
مص��وب در مجمع عمومی فوق الع��اده معادل 80 
میلی��ارد ریال کمتر از مجوز افزایش س��رمایه بوده 
اس��ت، لذا این مبلغ نیز در نظر گرفته ش��ده است.
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بانک پارسیان ،  انتخاب اول ایرانیان
نقش لبخند سهامداران مطلع ، سخن ها داشت ؛
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مجم��ع عمومی عادی س��االنه بانک پارس��یان با 
حضور نزدیک به 70 درصد از س��هامداران در 31 
تیرماه سال 1395 در محل پژوهشگاه نیرو برگزار 
گردید، صورت های مالی به تصویب مجمع رسید 
و در مورد تقس��یم س��ود نیز تصمیم گیری ش��د. 
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک پارس��یان ، در 
این مجمع که به ریاس��ت مهدی رضایی تش��کیل 
ش��د،  ابت��دا دکت��ر پرویزی��ان مدیرعام��ل بانک، 
در جای��گاه حض��ور یافت��ه و گزارش��ی جامع در 
خصوص عملکرد س��ال 1394 و اهداف آتی بانک 
پارس��یان را ارائه نمود. س��پس ب��ا قرائت گزارش 
حس��ابرس و ب��ازرس قانون��ی صورت ه��ای مالی 
س��ال 1394 توس��ط س��هامداران مصوب گردید. 
از دیگرمصوب��ات مجم��ع عمومی عادی س��االنه 
ای��ن بانک، تعیی��ن روزنامه های دنی��ای اقتصاد و 
اطالعات به عنوان روزنامه رس��می این بانک برای 
س��ال 1395 و انتخاب موسس��ه حسابرسی »دایا 
رهیاف��ت« به عن��وان بازرس قانونی و حس��ابرس 
مس��تقل اصل��ی و موسس��ه حسابرس��ی »دش و 
هم��کاران« ب��ه عن��وان ب��ازرس علی الب��دل بود.

پیام هیات مدیره
پارس��یان به پش��توانه اعتم��اد و همیاری ش��ما، 
از ابت��داي تاس��یس به بنگاه��ی اثرگ��ذار و نوآور 
در صنع��ت بانکداري ش��ناخته ش��ده و با پش��ت 
سرگذاش��تن رقباي بزرگ و کهن سال با شتاب به 
بزرگ ترین بانک خصوصی کش��ور تبدیل شد ؛ تا 
جایی که امروزه افزون بر داش��تن سهم عمده اي 
در بازار پولی کش��ور، نقشی بی بدیلی در فرهنگ 
س��ازي ارائ��ه خدمات نوی��ن و صنع��ت بانکداري 
داشته اس��ت . هیات مدیره بانک پارسیان قدردان 
و س��ربلند از پاس داش��ت این امانت گرانقدر خود 
را متعهد و پاس��خگو به ش��ما گرامی��ان می داند. 
بانک پارسیان پانزده س��الگی خود را در شرایطی 

آغ��از م��ی کند که هم س��طح با ب��زرگان صنعت 
بانکداري درکشور تجربه اندوخته و با افتخار میدان 
دار اجراي سیاس��ت » اقتص��اد مقاومتی ، اقدام و 
عمل » همس��و با سیاست هاي دولت محترم بوده 
اس��ت . آنچه بانک پارسیان در راستاي ساماندهی 
به بازار پولی در راس��تاي برنامه هاي بانک مرکزي 
و دس��تگاه هاي ناظر براي پاس��خگویی به سپرده 
گ��ذاران تعاونی اعتبار ثامن الحجج، در مدت زمان 
اندک��ی با هم��ان ظرفیت هاي پیش��ین انجام داد 
بی ش��ک عالوه بر آنکه به واقع اجراي مس��ولیت 
س��ترگ اجتماع��ی بود ، ب��ه الگویی در ش��رایط 
مشابه براي شبکه بانکی کش��ور بدل خواهد شد. 
این کار جز به پش��توانه همکاران دلسوز ، ساختار 
منس��جم و پویا و تعلق خاطر به سازمانی بالنده و 
بزرگ ممکن نبود؛ و با همین پشتوانه پانزدهمین 
س��ال را بر وصول مطالبات معوق و سنواتی بانک 
متمرک��ز ش��ده و خ��ود را موظف ب��ه بازگرداندن 
امانت ش��ما س��هامداران ارجمند و سپرده گذاران 
خ��ود می دانیم . ب��ه باور ما س��رمایه هاي عظیم 
و ارزش��مند بانک پارس��یان ، همانا اعتماد شما و 
نی��روي انس��انی کارآزموده و با انگیزه ، اس��ت که 
بدین پش��توانه ، ناممکنی وجود نخواهد داش��ت

ام��روزه بانک پارس��یان با ش��ناخت هوش��مندانه 
شرایط و چابکی در اجراي متعهدانه سیاست هاي 
اقتصادي به ویژه در پروژه هاي ملی ، به ش��ریکی 
قابل اعتماد و مطمئن براي دستگاه هاي اجرایی و 
ناظر و حتی فراتراز مرزهاي کشور به شریک کاري 
متعهد و ش��فاف تبدیل شده و در بازارهاي ارزي با 
وجود داشتن بزرگترین ش��بکه کارگزاري، برندي 
معتبر و اثرگذار اس��ت . تالش می کنیم در س��ال 
جدید نیز با س��رفرازي . استوار و پایمرد بر پیمان 
خویش در پاسداشت س��رمایه شما و ایجاد ارزش 
اف��زوده بر آن در وص��ول مطالبات و افزایش منابع 
مالی ، برجامانده و در این مس��یرکه چشم انداز آن 

آینده روشن میهن اسالمی در سایه اقتصاد شکوفا 
و هم میهنان دلگرم و ش��اد می باش��د، با تکیه بر 
اعتماد ش��ما ، خس��تگی ناپذیر و پوینده باش��یم.
جایگاه پارسیان در بین بانک هاي خصوصی کشور
بان��ک پارس��یان در س��ال 1394 از نظ��ر میزان 
مناب��ع در اختیار و س��هم ب��ازار، به عن��وان بانک 
اول ب��ا 16 درصد س��هم ب��ازار از مناب��ع بانکهاي 
خصوصی ، ب��ه افتخارات گس��ترده اي نایل آمد(
آمار: بهم��ن 1394 - کان��ون بانکهاي خصوصی(

برنامه ها و طرحهاي توسعه:
اه��م پ��روژه ه��اي انجام ش��ده در س��ال 1394: 
- ارائه سپرده هاي سرمایه گذاري متنوع متناسب 

شرایط
- توسعه کانال هاي الکترونیکی بانکی

- برنامه ریزي پیاده سازي باشگاه مشتریان بانک پارسیان
- پیاده س��ازي و گسترش قابلیت هاي طرح بیمه 

سپرده گذاران بانک پارسیان
- ارائه بس��ته هاي هدفمندتس��هیالتی دارندگان 

POS دستگاه هاي کارتخوان فروشگاهی
- عملیاتی سازي سیستم جامع لوتوس پارسیان

-  تقویت زیر س��اخت هاي بانکداري ش��رکتی به 
عنوان بانک پیشرو

- برنامه ریزي استقرار مدیریت عملکرد ستاد بانک 
-  توس��عه تعامل گروه پارس��یان با بازار س��رمایه
- افتتاح صندوق امانات در برخی شهر هاي کشور

-بازپرداخت وجوه موسسه اعتباری ثامن الحجج
چشم اندازبانك پارسیان 

بانکی جامع که ب��ا ارائه خدمات حرفهاي، انتخاب 
برتر مشتریان در بانکهاي کشور است. 

بیانیه ماموریت بانك پارسیان 
ماموریت ما این است که از طریق نوآوري در مدل 
هاي کسب وکار و ارائه خدمات جامع مالی، ارزش 
پایدار براي تمامی ذینفعان خلق کنیم و به رشد و 

رونق اقتصادي جامعه کمک کنیم.
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ارزش هاي سازمانی بانك پارسیان 
- مش��تري محوري: هدف اصل��ی ما، ارائه خدمات 

متناسب با نیازهاي مالی مشتریان است.
-  ش��فافیت و راس��تگویی: م��ا با ذینفع��ان خود 
و  دول��ت  کارمن��دان،  س��هامداران،  )مش��تریان، 
جامع��ه( رفت��اري صادقان��ه خواهی��م داش��ت و 
ش��فافیت را در عملک��رد خود رعای��ت مینماییم.

- مس��ئولیت پذیري و پاسخگویی: ما در خصوص 
تمامی تعه��دات، ادعاها و جنبه ه��اي عملکردي 
خود مس��ئوالنه عمل میکنیم و پاسخگو هستیم. 
- خالقی��ت و ن��وآوري: م��ا ب��ه خالقی��ت اعتقاد 
داری��م و نوآوري در خدم��ات را الزمه بقا میدانیم.

-  رازداري و امانت داري: اطالعات خصوصی مشتریان 
نزد ما امانت اس��ت و درحفظ آن رازدار هس��تیم. 
-  قابلیت اعتماد و اطمینان پذیري: ما همواره ارائه 
خدمات قابل اطمینان و اس��تاندارد را مدنظر قرار 
میدهیم و اعتماد مشتریان براي ما ارزشمند است. 
- قان��ون م��داري: احت��رام و پایبندي ب��ه قوانین 
و مق��ررات کش��ور، س��رلوحة کار م��ا ق��رار دارد.
- توانمندسازي: ما معتقدیم که توانمندسازي کارکنان 
مهمترین عام��ل در ارائه خدمات حرفهاي اس��ت

در  پارس��یان  بان��ک  ب��ازار  و س��هم  جای��گاه   -
بی��ن بان��ک ه��اي خصوص��ی و ش��بکه بانک��ی
افتخارات كسب شده بانك پارسیان در سال 94 
1- جایگاه در رتبه بندي 100 شرکت برتر کشور : 
درهجدهمین رتبه بندي صد ش��رکت برتر که بر 
اساس اطالعات مالی سال 1393 از سوي سازمان 
مدیریت صنعتی صورت گرفته است، بانک پارسیان 
توانسته است در« شاخص فروش« مقام اول بانک 
ه��اي خصوصی، مقام دوم در میان تمامی بانک ها 
و مقام ششم در بین صد شرکت برتر را از آن خود 
کن��د و بیش از گذش��ته، موقعیت خود را در میان 
ش��رکتهاي برتر اقتصاد کش��ور و به ویژه در میان 
بانکها تثبیت نمای��د .مبناي اصلی این رتبه بندي 
میزان کسب درآمد و فروش بوده و الگویی از رتبه 
بندي 500  شرکت برتر جهان می باشد که هر ساله 

توسط سازمان مدیریت صنعتی صورت می گیرد.
افتخارات بانک پارسیان در رتبه بندی های بین المللی:

 Best Islamicکسب رتبه برترین بانک اسالمی ایران
Bank – Iran  و برترین بانک ایران در بانکداري 
خردBest Islamic Retall Bank – Iran  بر 
The اساس رتبه بندي2012، ،2013، 2014  نشریه

Asset
- کسب رتبه The Best Bank Iran  از نشریه 

Euromoney  در سال 2014 میالدي 
- کسب رتبه اول میان بانک هاي خصوصی کشور 
و س��یزدهمین موسسه اس��المی جهان بر اساس 

شاخص 
  Banker دارایی هاي منطبق بر ش��ریعت نشریه

در سال 2013  میالدي
- کسب رتبه برترین بانک ایران در بازدهی سرمایه 
ROE  )شاخص عملکرد نسبت سود به سرمایه( در 
 Banker رتبه بندي 1000 بانک برترجهان نشریه

در سال 2013 میالدي
  NAPEC دریاف��ت ل��وح تقدی��ر و تندی��س -
در نهمی��ن اج��الس س��ران و مدی��ران ش��رکت 
ه��اي نمون��ه و تاثیرگ��ذار در صنع��ت و اقتص��اد 
-  دریافت نش��ان و اس��تاندارد بین المللی ارزش 
برن��د)10668:2010ISO(از س��وي اتحادیه اروپا 
-  دریافت لوح تقدیر س��ازمان ملل در امور محیط 

UNDP زیست
کلی��ات ط��رح ه��ای بان��ک ب��رای س��ال 1395

- اجراي برنامه استراتژیک 2020
- طراحی و استقرار پروژه پترو بانک 

- طراحی و استقرار شعب هوشمند
- استقرار باشگاه مشتریان بانک پارسیان

-  طراحی و توس��عه محص��والت و خدمات نوین 
بانکی 

- توسعه و تنظیم شبکه شعب بانک و نقاط تماس 
با مشتریان 

- مدیریت مطالبات 
- توس��عه بس��ته هاي اعتباري در قالب تسهیالت 

خرد و متوسط 
- توس��عه قابلی��ت ه��اي س��رمایه هاي انس��انی 

- مدیریت بهینه منابع و مصارف ارزي 
- توسعه درآمدهاي غیر مشاع 

a توسعه زیر ساخت هاي فناوري اطالعات -
- افزای��ش س��هم ب��ازار مناب��ع و تراکن��ش هاي 

الکترونیک
- مش��ارکت در پروژه هاي آبرسانی آب آشامیدنی 

شهرهاي بزرگ
-  تامی��ن مالی بن��گاه هاي کوچک و متوس��ط) 

SME (  و دانش بنیان
- مش��ارکت در تامین مالی احیا و بازسازي ناوگان 

تاکسی هاي فرسوده
- تامین مالی و سرمایه گذاري در بخشهاي نفت و 

گاز، پتروشیمی، سنگ آهن
- تامین و س��رمایه گذاری در بخش کشاورزی در 

حوزه کشت گندم
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هنر مدیریت و تالش کارکنان ؛ 
بستر توسعه مناسب شرکت معادن بافق برای کسب سود و ارزش آفرینی از دل خاک

س��الیانه  ع��ادی  عموم��ی  مجم��ع    
س��ال مالی ش��رکت معادن باف��ق )س��هامی عام( در 
تاری��خ 95/04/24  در مح��ل خیاب��ان س��یدجمال 
الدی��ن اس��دآبادی خ 16 پ��الک 10 تش��کید ش��د.

در این مجمع که با حضور 82 درصد سهامداران حقیقی و 
حقوقی، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق 
بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای یوس��ف محمدی که جنابان اکبر 
تفضلی و مهدی محمدخانی در مقام نظار اول و دوم و آقای 
رضا بیات متقاعدی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توس��ط 
مدیرعامل ش��رکت مربوط به اه��م فعالیتهای صورت 
پذیرفته در طی س��ال مالی منتهی ب��ه 1394/12/29 
و پس از اس��تماع گزارش حس��ابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نش��ینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مش��مول ماده 129 
و با تقس��یم س��ود 50 ریال به کار خود پای��ان دادند.

موسس��ه حسابرس��ی کاربرد ارقام بعنوان حس��ابرس 

و ب��ازرس اصلی و موسس��ه حسابرس��ی اص��ول پایه 
فراگی��ر به¬عنوان ب��ازرس عل��ی البدل برای س��ال 
مال��ی منته��ی ب��ه 95/12/29 انتخ��اب گردیدن��د.
اعضای هیات مدیره به ش��رح زیر برای مدت 2 س��ال 

انتخاب شدند:
ش��رکت خدمات بازرگانی پیمان امی��ر، آقای مهدی 
محمد خانی، شرکت نوین آلیاژ سمنان ، گروه صنعتی 
الکترونیک تاتونگ، ش��رکت چوب کالته رودبار. اجازه 
میخواهیم ازعنایت مدی��ر عامل خوش فکر و متواضع 
مهندس محم��ود علیمحم��دی و مرد ش��ماره یک 
مالی ش��رکت جناب بیات که به گرم��ی پذیرای اهل 
مطبوع بودند نهایت قدردانی و تش��کر را داشته باشیم. 

پیام هیات مدیره
ب��ا عرض س��الم و احترام به کلیه س��هامداران محترم
و س��پاس از خداوند مّنان که عنایت فرمود تا امروز در 
آستانه پنجاهمین سال از فعالیت شرکت معادن بافق 
فرصتي داشته باشیم تا بار دیگر خالصه اي از زحمات 

پرس��نل ساعي و سرپرس��تان و مهندسین واحد هاي 
مجموعه که با هدایت و درایت هیأت مدیره محترم به ثمر 
نشسته است را خدمت شما سروران گرامي ارائه دهیم. 
ب��ا اعتقاد کامل بر این باور هس��تیم با توج��ه به فراز و 
فرودهاي ایجاد ش��ده در سال گذش��ته و با عنایت به 
اوضاع فني کارکرد و با توجه به میانگین س��ن ادوات و 
تجهیزات در حال کار در مجموعه و همچنین عیار سنگ 
اس��تخراجي عملکرد قاب��ل قبولي از تالش مس��تمر 
پرس��نل ارائه گردیده است که بطور خالصه سرفصل 
تالشهاي سال کاري گذشته بشرح زیر اعالم میگردد :

1- اجراي توسعه کارخانه فلوتاسیون تا سقف 30/000 تن 
کنستانتره سرب و روي در سال با توجه به توانمندیهاي 

داخلي و بومي سازي دستگا ه هاي مورد استفاده
2- بهینه سازي عملکرد منابع انساني و ارتقاء علمي مجموعه
3- اقدامات زیست محیطي مجموعه به جهت کنترل و 

جلوگیري از آسیبهاي احتمالي
4- تالش براي رسیدن به استحصال سنگ هاي با عیار 

قابل قبول جهت خوراک دهي به کارخانه فلوتاسیون
تولی��دي محص��والت  کیفی��ت  ب��ردن  ب��اال   -5

6- انجام تحقیقات بر روي اس��تخرهاي باطله قدیمي 
کارخانه فلوتاسیون جهت رسیدن به روش باز فرآوري آن

7- اصالح و مرمت خط تولید به منظور ارتقاء سطح کیفي 
و کمي تولید

8- ارتقاء فني وس��ایل قدیمي به جهت عملکرد بهتر
برنامه های آینده شرکت

1- استقرار سیستم یکپارچه تولید و سهام و اتوماسیون اداري
2- حفظ وضعیت تولید و بهبود استخراج از معادن روباز
3-  طراحي و شروع عملیات روباز نمودن معادن زیر زمیني

4- ارتق��اء میزان تولی��د از طریق بازس��ازي و تجهیز 
خطوط تولید فعلي و ایجاد خطوط تولید کنس��انتره

5-  افزایش س��رمایه از طریق آورده نقدي و مطالبات و 
سود انباشته

6-  سرمایه گذاري در جهت کاهش عوامل سخت و زیان 
آور و عوامل زیست محیطي

7- سرمایه گذاري در جهت افزایش آب رساني به خطوط 
تولید و فضاي سبز

آش��امیدني  آب  جه��ت  در  گ��ذاري  س��رمایه   -8
لول��ه کش��ي ب��ه داخ��ل مجتم��ع معدني کوش��ک
وضعی��ت و تحوالت صنعت در س��ال م��ورد گزارش

- در سالهاي اخیر با توجه به گسترش تحریم هاي بین 
المللي، ش��رکت در خصوص دس��تیابي به بازار فروش 

مناسب  همواره با مشکالت عدیده اي روبرو بوده است که 
این امر باعث تحمیل هزینه هاي اضافي نیز گردیده است.
-  افزای��ش هزینه ها به تبع افزایش س��طح تورم نیز از 
چالش��هاي موجود و فراگیر در س��الي که گذشت بود.
جایگاه شركت در صنعت و وضعیت رقابتي در سال 

مورد گزارش:
-  شرکت معادن بافق از صادر کننده هاي برتر کنسانتره 
سولفوره روي و سرب به خارج از کشور بوده و به لحاظ 
کیفیت نوع محصول قابل رقابت با مشابه خارجي مي باشد.

استراتژي شرکت:
* توسعه فرآیند اکتشاف، استخراج و فرآوري و افزایش 

تولید کنسانتره سولفوره سرب و روي 
* استراتژي خالقیت و نوآوري در کلیه فعالیت هاي تولید 

و توسعه معادن 
* استراتژي مدیریت هزینه ها و کاهش بهاي تمام شده 

محصوالت
بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت براي سال 

مالي آتي: 
- ب��ا توجه ب��ه افزایش س��رمایه اخیر و روند توس��عه 
کارخانه فلوتاس��یون دس��تیابي به ظرفی��ت تولیدي 
30/000 ت��ن در آین��ده نزدیک محقق خواهد ش��د.

بیان ریسك هاي عمده شركت :
* افزای��ش بي رویه نرخ قطعات و ل��وازم یدکي و لوازم 

مصرفي
 *نوس��انات بازار بورس لندن LME و نوسانات نرخ ارز 

در داخل کشور 
اطالعات طرحهاي توسعه شركت

طرح ها و پروژه هاي عمده شرکت شامل موارد ذیل است:
زمین��ي زی��ر  مع��دن  ک��ردن  روب��از  ط��رح   -1
نظر به افزایش س��رمایه انجام ش��ده در س��ال 1393 
رون��د اجرایي آن در خصوص روب��از نمودن معدن زیر 
زمیني و همچنین توس��عه معدن روباز ؛ ماشین آالت 
م��ورد نیاز از طری��ق بازار داخلي فراهم گردیده اس��ت 
و ب��ا توج��ه ب��ه حج��م باطل��ه ب��رداري و وس��عت 
مع��دن نیاز ب��ه س��رمایه گ��ذاري مجدد میباش��د.
فلوتاس��یون کارخان��ه  گس��ترش  ط��رح   -2

در ط��ي س��ال 1394 عملی��ات توس��عه کارخان��ه 
فلوتاس��یون در مراحل پایاني س��اخت سازه میباشد و 
با توجه به خرید و آماده س��ازي دستگاه هاي مورد نیاز 
بالفاصله پس از اتمام س��ازه نص��ب آن در کوتاهترین 
زم��ان ممکن )پایان س��ال 95( میس��ر خواهد ش��د.
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لیزینگ رازی تک سوار میدان امید 
نی

سی
رح

امی
رو 

س
خ              هم��گان دکت��ر رض��ا 

گنج��ی را م��ی شناس��ندمردی 
مبتکر و متدین و متعهد مدیری 
دلس��وز برای ملتی آگاه و خداجو 
اس��ت آن ه��م در س��الهایی که 
تالطم های بازار داخلی و خارجی 
نقش��ی از ش��رکتهای لیزین��گ 
کشیده است. و همگان باور دارند 
دکترین کاری��ش را که با در هم 
آمیخت��ن عل��م و تجرب��ه، دانش 
فن��ی روز و ملزومات بازار داخلی 
آن می کند که دوس��ت و دشمن 
داخلی و خارجی بر هنر مدیریت 
وی مه��ر تائی��د م��ی زنند.گنج 
مدیریت کش��ور در لیزینگ رازی 

ای��ن تک س��وار می��دان امی��د را چن��ان هدایت 
ک��رده ک��ه تحس��ین هم��گان را در پی داش��ت 
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ رازی 
)س��هامی عام( م��ورخ 1395/4/9 در محل خیابان 
گان��دی خیابان یک��م- پالک 14 برگ��زار گردید. 
در ای��ن مجمع ک��ه ب��ا حض��ور89/31 درصدی 
س��هامداران حقیق��ی و حقوق��ی ، اعض��اء هیات 
مدی��ره، نماینده س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، 
حس��ابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای رامین میزانی بود، که جنابان 
دکت��ر محمدرضا تق��ی گنجی و محم��د اصغری 
ترکان��ی  در مقام نظ��ار اول و دوم و خانم میخک 
درمن��ش به عنوان دبیر مجم��ع انتخاب گردیدند.

درادام��ه با قرائت گزارش هی��ات مدیره به مجمع 
مربوط به اهم فعالیته��ای صورت پذیرفته در طی 
سال مالی منتهی به 1394/12/29 و پس از استماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی 
و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم سود 
10 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
با س��پاس از درگاه ای��زد منان و ضمن تش��کر از 
حمایت های همه جانبه سهامداران محترم، هیات 
مدیره گ��زارش خود را به اس��تحضار می رس��اند:

ش��رکت های لیزینگ از جمله شرکت های مهم در 
ایجاد ارتباط میان تامین کنندگان ، عرضه کنندگان 
و تولیدکنندگان و نهایتا مصرف کنندگان هستند. 
در این رابطه زنجیره های به هم پیوس��ته هر کدام 
از اهمیت خاصی برخوردار هس��تند که مهمترین 
آنها مشتریان یا مصرف کنندگان نهایی می باشند.

با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و رکود فعالیت 
بنگاه های اقتصادی فعالیت قابل توجهی نداشته است.

وضع عمومی شرکت:
ش��رکت لیزینگ رازی با توجه به تش��کیل قانون 
تنظی��م بازار غیر متش��کل پولی، خ��ود را موظف 
نم��وده تا در آن چارچوب به فعالیت ادامه دهد. در 
نتیجه این فعالیت مجوزموقت یک ساله به شماره 
4555 مورخ 1386/10/30 از طرف بانک مرکزی 

ایران به این ش��رکت اعطا که پس از سپری شدن 
م��دت آن و رضایت بانک مذک��ور از عملکرد این 
ش��رکت، مجوز سه ساله به شماره 153645 مورخ 
1388/7/20 ص��ادر گردید. با پای��ان یافتن مدت 
مجوز مربوطه، بازرس��ان اداره نظارت بر بانک های 
بانک مرکزی جهت ص��دور مجوز جدید، عملیات 
ش��رکت را در طول سال های 1389 لغایت 1391 
مورد رس��یدگی قرار دادند که مجوز یک س��اله به 
ش��ماره 38976 م��ورخ 1392/2/16 صادر گردید 
و پ��س از آن نی��ز با توجه به رعای��ت کلیه قوانین 
و مقررات بانک مرکزی ایران که توس��ط ش��رکت 
رعایت گردید مجوز فعالیت پنج ساله تحت شماره 
88694 م��ورخ 1393/4/4 صادر گردیده اس��ت.
با توجه به س��رمایه محدود ش��رکت، فعالیت این 
ش��رکت عمدتا خرید لوازم مصرفی ب��ا دوام، لوازم 
خانگی، تجهی��زات رایانه ای و امثالهم و هم چنین 
موتورس��یکلت بوده و واگ��ذاری آنها از طریق عقد 
اجاره و یا فروش اقس��اطی به مشتریان می باشد.

در س��ال 1394 به علت کاهش فعالیت اقتصادی 
کش��ور، ام��کان فعالی��ت موث��ر فراه��م نگردید.

تاریخچه
ب��ه موج��ب مج��وز ش��ماره 32/45130 م��ورخ 
ثب��ت ش��رکت ها و موسس��ات  اداره   1383/7/5
غیرتج��اری، اج��ازه پذیره نویس��ی عمومی صادر 
و طب��ق آگه��ی دع��وت ب��ه پذیره نویس��ی مورخ 
1383/7/14 که در روزنامه ابرار اقتصادی و دنیای 
اقتصاد درج گردید، پذیره نویس��ی عمومی از تاریخ 
1383/7/15 آغاز ش��د و در همان روز پایان یافت.
پس از بررس��ی اوراق پذیره نویسان و احراز هویت 
آنان، ش��رکت در تاریخ 1383/9/17 تحت شماره 
236306 در اداره ثب��ت ش��رکت ها و موسس��ات 

غیرتجاری به ثبت رسید.
موضوع فعالیت شركت 

طب��ق م��اده 2 مص��وب 1390/11/15 مجم��ع 
عمومی فوق العاده صاحبان س��هام عبارت است از:

الف: موض��وع اصل��ی: خرید کااله��ای مصرفی با 
دوام، ل��وازم خانگ��ی، تجهیزات رایان��ه ای و موارد 
مش��ابه و واگ��ذاری آنها ب��ه متقاضی��ان از طریق 
روش ه��ای عق��د اج��اره ی��ا ف��روش اقس��اطی.

ب: موض��وع فرعی : خری��د و فروش ان��واع اوراق 

مدیری��ت  منظ��ور  ب��ه  به��ادار 
نقدینگی در چارچ��وب قوانین و 
مق��ررات و دس��تورالعمل ذیربط.

اولی��ن  رازی  لیزین��گ  ش��رکت 
ش��رکتی بود که مجوز موقت یک 
س��اله خود را تحت شماره 4555 
بان��ک  از   1386/10/30 م��ورخ 
مرکزی جمهوری اس��المی ایران 
دریافت کرد که پ��س از انقضای 
مدت آن، در س��ال 1387 جهت 
اخذ مجوز دایم اقدامات الزم را به 
عمل آورد. بانک مرکزی جمهوری 
اس��المی ای��ران به عن��وان اولین 
شرکت، مجوز س��ه ساله فعالیت 
تح��ت ش��ماره 153645 م��ورخ 
1388/7/20 ص��ادر نمود که پس از انقضای مدت 
مذکور ، عملیات شرکت مورد بررسی اداره نظارت بر 
بانک های بانک مرکزی قرار گرفت و در نتیجه مجوز 
یک س��اله به ش��ماره 38976 مورخ 1392/2/16 
صادر ش��د در س��ال 1393 نیز این ش��رکت جزو 
اولین ش��رکتهایی بوده که مجوز فعالیت پنج ساله 
تحت ش��ماره 88694 م��ورخ 1393/4/4 دریافت 
نموده اس��ت که تا تاری��خ 1398/4/4 اعتبار دارد.  

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک
هیات مدیره همواره س��عی و کوش��ش داش��ته تا 
ریسک ها و مخاطرات احتمالی را به حداقل برساند 
بطوری که از بدو تاس��یس ش��رکت تا پایان سال 
1394 میزان سوخت حاصل از تسهیالت اعطایی 
صفر بوده اس��ت که این امر در اثرپیش بینی های 
الزم و تفکرات حاکم بر سالمت انجام کار بوده است.

برنامه های آینده شركت
ب��ا توج��ه ب��ه دگرگونی های��ی ک��ه خواس��ته  یا 
ناخواس��ته توس��ط ارگان های ذیربط به عمل آمد، 
ش��رکت به تمام اهداف خود در س��ال 1394 نایل 
نیامد و امید اس��ت در س��ال 1395 دولتمردان به 
این صنع��ت از منظر یک نه��ال تولیدی خدماتی 
نگرش داش��ته باش��د تا با عوامل درونی و بیرونی 
بتوان قدم مثبت تری در جهت اهداف و برنامه های 
شرکت برداش��ته شود که اهم آن عبارت است از :

1- درصورت لزوم افزایش سرمایه
2- دریافت اعتبار از سیستم بانکی و موسسات اعتباری
3- بازنگری در قانون معافیت مالیات بر ارزش افزوده
4- توزیع مناسب و به موقع منابع مالی به مشتریان
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پاسارگاد بانک هزاره سوم 
محصول خرد جمعی ومدیریت آزموده موفقیت روزافزون است

نی
سی

رح
امی

ن 
هرا

م

مجم��ع عمومی ع��ادی س��الیانه بانک پاس��ارگاد 
)س��هامی عام( مورخ 1395/4/31 در محل مجتمع 
فرهنگی ورزش��ی ش��هید بهش��تی برگزار گردید. 
در ای��ن مجم��ع ک��ه ب��ا حض��ور 90/05 درصدی 
س��هامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار، حس��ابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده 
آقای مهندس سید کاظم میرولد بود، که جنابان آقای 
دکتر مجیدقاسمی و آقای علی اکبر امین تفرشی در 
مق��ام نظ��ار اول و دوم و س��رکار خانم دکترصدیقه 
نعیمیان ب��ه عنوان دبیر مجمع انتخ��اب گردیدند.

درادام��ه با قرائ��ت گزارش هیات مدی��ره به مجمع 
مرب��وط به اهم فعالیتهای ص��ورت پذیرفته در طی 
سال مالی منتهی به 1394/12/29 و پس از استماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنین صل��وات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی 
و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم سود 
160 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

 مؤسس��ه حسابرس��ی  هوش��یار ممی��ز به عن��وان 
بازرس قانونی و حس��ابرس اصلی شرکت و موسسه 
حسابرس��ی آزمون پ��رداز ایران مش��هود به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند

پیام هیات مدیره:
آنچ�ه توانس�ته ایم لط�ف خ�دا ب�وده اس�ت

افتخار داریم که به لطف پروردگار و در سایه کرامات 
و عنایات حضرت امام علي بن موس��ی الرضا )ع( در 
کنار فرزندان بلندهمت پاسارگاد خادم دولت سرای 
عشق هستیم و در کار دل ستانی و دل سپاری سرگرم 
نخستین روز، در محضر حضرت باری تعالی و در بارگاه 
مقدس خورش��ید والیت، عهد بس��تیم تا دل وجان 
درگرو خدمت به مردم شریف و فرهیخته این مرزوبوم 
پرگهر نهیم و تجلی گاه شکوه اندیشه و فرهنگ ایراني 
و پاکي مهر و عدل نیاکانمان در عرصه جهاني باشیم 
و تا ام��روز درگذر از فراز و نش��یب دوران همواره با 
عزمی راسخ بر عهد خویش استوار مانده ایم و بانکي 
شایس��ته نام بلند ایران اسالمی و ایرانیان آفریده ایم.

بانک پاسارگاد در این سال ها به گواه نظرسنجي هاي 
مردمی و نهادهاي معتبر به عنوان یک سازمان پیشرو 

درزمینه ارائ��ه خدمات در تبیین و نهادینه س��ازی 
فرهنگ »مشتري ذات بانک است« و بانکداري مجازي 
در سطح جامعه تأثیرگذار بوده است کسب افتخاراتي 
نظیر بانک سال جمهوري اسالمي  ایران در پنج سال 
منتهي به سال 1394 بانک برتر در میان مؤسسات 
مالي و بانکي اسالمی جهان در دو سال متوالي اولین 
بانک پیش��رو خاورمیانه از سوي موسسه بنکر بانک 
سال جمهوري اسالمي  ایران در دو سال اخیر بنا به 
اعالم موسسه یوروماني، سازمان دانشي برتر کشور به 
انتخاب جایزه جهاني MAKE براي سه سال متوالي، 
دریافت گواهی نامه و نشان بین المللی نوآوري درجه یک 

 5002 I )الم��اس(  U I
محص��ول  ب��راي 
ي  ر ا نک��د با
س��وي  از  اتحادیه مج��ازي 

لملل��ی  بین ا
اختراعات و 

نوآوري هاي 
قرار صنعتي  اروپ��ا، 
10 گرفتن  بی��ن  در 

شرکت پیشرو کشور براي 3 سال متوالي به انتخاب 
سازمان مدیریت صنعتي ،دریافت تندیس هاي جایزه 
مل��ي مدیریت مالي براي 5 س��ال پیاپي منتهي به 
تندیس زرین، برترین بانک کشور در جشنواره ملي 
به��ره وری، دریافت گواهی نامه ایزو 10004 در حوزه 
سنجش رضایتمندي مش��تریان و ایزو 10015 در 
حوزه  آموزش تندیس س��یمین جای��زه ملي تعالي 
سازمان و عنوان سرآمدترین سازمان ایران در تعالي 
منابع انساني، سازمان ناب در مدیریت سالمت اداري، 
بانک س��بز و حامي محیط زیست آیینه تمام نماي 
یک دهه تالش خس��تگی ناپذیر پاسارگادیان است.

هیات مدیره مفتخر اس��ت ضمن قدرداني از حضور 
مؤثر و دلگرم کننده ش��ما سهامداران گرامي گزارش 
عملک��رد بانک پاس��ارگاد )ش��رکت س��هامی عام( 
و گ��روه در س��ال 1394 مش��تمل ب��ر گ��زارش 

هیات مدی��ره به مجم��ع عمومی صاحبان س��هام، 
بازرس قانوني و حس��ابرس مس��تقل و صورت هاي 
مال��ي بان��ک و گ��روه را تقدی��م حضورت��ان کند
درب��اره  اطالعات��ي  ش��امل  گ��زارش  ای��ن 
عملی��ات وضعی��ت عموم��ی بان��ک و گ��روه ب��ا 
تأکی��د ب��ر ارائ��ه دقی��ق نتای��ج عملک��رد اس��ت.

از خداون��د من��ان اس��تمرار موفقیت ه��ا و کس��ب 
رضایت بیش ازپیش همه ذی نفعان را خواس��تاریم.

اهم برنامه هاي آتي
ع��الوه ب��ر فعالیت ه��ای ذکرش��ده در ف��وق بانک 
پاس��ارگاد در تالش اس��ت تا با اج��راي برنامه هایي 
در س��ال پی��ش رو ب��ه ارتق��اء می��زان اثربخش��ي 
مدیریت ریس��ک بپردازد در این راس��تا م��وارد زیر 
جهت اج��را در س��ال 1395 برنامه ریزی ش��ده اند:
پاس��ارگاد بان��ک  در  ریس��ک  بیانی��ه  تهی��ه   ·

· بررسي وضعیت ریسک تملک وثایق
· بررسي راه های گسترش و ترویج فرهنگ مدیریت 

ریسک در بانک
· بررسي گزارش نظارتي عملکرد کارگروه های فرعي 

مدیریت ریسک
· بررس��ي وضعی��ت کنترل هاي داخل��ي در بانک با 

همکاري اداره حسابرسي
· بهبود نح��وه تعامل کمیته هاي مدیریت ریس��ک 
و حسابرس��ي و نیز تعامل اداره مدیریت ریس��ک و 
مدیریت هاي بازرسي و حسابرسي داخلي در جهت 

کاهش انواع ریسک ها و اعمال کنترل هاي داخلي
· تجدیدنظ��ر دس��تورالعمل اجرای��ي کمیته عالي 

مدیریت ریسک
· متمرکز کردن فعالیت های تطبیق در بانک و توجه 

بیشتر به ریسک تطبیق
مبارزه با پول شویی

ب��ا توجه ب��ه جایگاه ممت��از بانک در نظام کش��ور 
همواره در اجرای سیاس��ت ها و دس��تورالعمل های 
بانک مرکزی بانک پاس��ارگاد پیش قدم و کوشا بوده 
و ارائ��ه خدمات ممتاز، دقیق، کارآمد و س��المت در 
کوتاه ترین زمان ممکن س��رلوحه هم��کاران خدوم 
این بانک اس��ت بنابراین در راستای وظایف محوله 
و ارزیابی کفایت، کار آیی و صحت سیس��تم داخلی 
و به منظ��ور فراهم نمودن زمین��ه اجرایی و حصول 
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اطمین��ان دقی��ق فعالیت های بانک با مف��اد قانون، 
آیین نامه و مقررات ابالغی از سوی نهادهای نظارتی 
)بان��ک مرک��زی و مرکز اطالعات مال��ی و مبارزه با 
پول ش��ویی و توصیه های مقام��ات ذی ربط( و برای 
اطمینان از مبارزه با پول شویی و جلوگیری از تأمین 
مالی فعالیت های غیرقانونی اقدامات در سال 1394 
انجام شده که در سال 1395 نیز تداوم خواهد یافت.

اه��م افتخارات داخلی کس��ب ش��ده توس��ط بانک 
پاسارگاد تا پایان سال  1394

تندیس و لوح تقدیر سیمین جایزه ملی تعالی سازمانی 
1394 مرک��ز مطالعات بهره وری و منابع انس��انی

تبدی��ل مؤسس��ه آم��وزش خات��م ب��ه دانش��گاه 
فن��اوری و  تحقیق��ات  عل��وم،  وزارت  خات��م 

تندی��س زرین و ل��وح تقدیر جای��زه مدیریت مالی 
ایران شش��مین دوره جای��زه مدیریت مال��ی ایران

ش��رکت   100 بی��ن   17 رتب��ه  کس��ب 
صنعت��ی مدیری��ت  س��ازمان  ای��ران  برت��ر 

تندی��س محبوب تری��ن بان��ک ایران ب��ه انتخاب 
بیس��ت و پن��ج ه��زار مش��تری خدم��ات بانک��ی 
دومی��ن جش��نواره س��االنه بان��ک محب��وب م��ن

تندی��س و ل��وح تقدی��ر کارآفرین برتر شش��مین 
جش��نواره مل��ی تجلی��ل از کارآفرین��ان برت��ر و 
تکری��م از مدیران واحدهای اش��تغال زای کش��ور

دوره  چهارمی��ن  وری  به��ره  مل��ی  تندی��س 
جش��نواره ملی به��ره وری به عنوان س��ازمان بهره 
ور  چهارمی��ن دوره جش��نواره مل��ی به��ره وری

تندی��س نش��ان کیفی��ت و به��ره وری دهمی��ن 
وری به��ره  و  کیفی��ت  مل��ی  کنفران��س 

تندیس س��ازمان برگزیده همایش روز ملی ارتقای 
سالمت اداری انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی

نش��ان برنزی تعال��ی منابع انس��انی مرکز مطالعات 
بهره وری و منابع انس��انی سازمان مدیریت صنعتی

تندیس برترین ش��رکت ای��ران در زمینه حمایت از 
فرهنگ و هنر دبیرخانه TOPEX برترین ش��رکت 

های ایران
ای��ران  اس��المی  جمه��وری  صنع��ت  قهرم��ان 
هوش��مند تدبیر (وزارت صنعت، مع��دن و تجارت)

نشان برنز چهار ستاره سرآمدترین سازمان ایرانی در 
تعالی منابع انسانی دبیرخانه جایزه ملی تعالی منابع 

انسانی
نش��ان زرین بنگاه همگام با به��ره وری انجمن ملی 

بهره وری نشان و تندیس برند سالم گروه بین المللی 
معاصران

تندی��س زری��ن جای��زه مدیریت س��المت اداری (
سازمان ناب) دبیرخانه جایزه سالمت اداری (وزارت 

دادگستری(
تندیس جایزه س��ازمان برت��ر در راهبری و کیفیت 
مدیریت س��المت اداری دبیرخان��ه جایزه مدیریت 

سالمت اداری
تندیس جش��نواره علوم پزش��کی رازی ب��ه عنوان 
س��ازمان حامی پژوهش وزارت بهداش��ت، درمان و 

آموزش پزشکی
تندی��س زری��ن اج��الس جهانی حامی��ان محیط 
زیس��ت با رویکرد HSE  موسس��ه پردیس شریف
تندیس دومین جشنواره جایزه بدیع الزمان فروزان فر 

هیأت امنای آثار استاد بدیع الزمان فروزان فر
تندیس جش��نواره اقتص��اد و تج��ارت الکترونیکی 
جمه��وری ریاس��ت  ف��اوا  مدیری��ت  کارگ��روه 

غرفه برتر هش��تمین نمایشگاه بورس ، بانک و بیمه 
شرکت اطالع رسانی خدمات بورس/دبیرخانه نمایشگاه

ش��ده  کس��ب  الملل��ی  بی��ن  افتخ��ارات  اه��م 
توس��ط بان��ک پاس��ارگاد ت��ا پای��ان س��ال 1394
عنوان تندیس / تقدیرنامه        سازمان / مقام اهدا کننده

 MAKE Iran Most Admired
2016 - Knowledge Leader - MAKE

 MAKE Iran Most - بیش��ترین رشد دانش��ی
 Admired Knowledge Leader - MAKE

2016 -
تندیس پنجمی��ن کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم 

   MAKE
بان��ک برتر س��ال 2014 جمهوری اس��المی ایران 

مؤسسه بنکر
بانک اسالمی برتر ایران در سال 2014  مؤسسه بنکر

 Intercontinental Finance Magazine
 Bank of The Year 2014 Global Awards

IRAN - 2014
 Asia pacific HRM تقدیرنام��ه  و  تندی��س 
 congress Award for Managing Health

at Work
 Asia Pacific HRM تقدیرنام��ه  و  تندی��س 
 congress For Best HR Organization

to Work
ح��وزه  در   10004:ISO اس��تاندارد  تمدی��د 
  ACS Registrars س��نجش رضایت مش��تریان
بان��ک برتر س��ال 2013 جمهوری اس��المی ایران 

مؤسسه بنکر
بان��ک اس��المی برتر س��ال 2013   مؤسس��ه بنکر
کسب تندیس زرین جایزه کیفیت و پرستیژ تجاری

 Otherways Management and
Consulting

Association of France-Paris
برگزیده شدن به عنوان یکی از سازمان های دانشی 
برت��ر، Make Award 2013 دانش��گاه صنعتی 

Make شریف به نمایندگی از جایزه جهانی
بانک برتر جمهوری اس��المی ایران در سال   2016 

موسسه یورومانی
گواه��ی نامه انطب��اق نظ��ام مدیریت آموزش��ی با 
IMQ آکادم��ی ISO10015:1999  اس��تاندارد
دریافت گواهی نامه و نشان بین المللی نوآوری درجه 

1)الماس 5002IUI) در خصوص
بانکداری مجازی بانک پاسارگاد اتحادیه بین المللی 

ابداعات و اختراعات و نوآوری های صنعتی
ح��وزه  در   10004  ISO اس��تاندارد  کس��ب 
  ACS Registrars س��نجش رضایت مش��تریان
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پتروشیمی فن آوران پیشرو و سرآمد در صنعت پتروشیمی کشور

 
مجمع عمومي عادي س��الیانه شرکت پتروشیمي فن 
آوران )س��هامی ع��ام( در مورخه ش��نبه 1395/4/26 در 
مرکز همایش های بین المللی رازي تهران برگزار گردید.
در این مجمع که با حضور بیش از 96/96 درصد سهامداران 
حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات مدیره، نماینده س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار، حس��ابرس و ب��ازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاس��ت مجمع برعهده آقای بهروز خالق و خانم 
ژیال احمدوند و سعید محمدی در مقام نظار اول و دوم و 
آقای جعفر جبارزاده به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادام��ه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توس��ط 
مدیرعامل ش��رکت مرب��وط به اهم فعالیته��ای صورت 
پذیرفته در طی س��ال مالی منتهی ب��ه 1394/12/29 و 
پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع 
نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب صورتهای 
مالی و تنفیذ معامالت مش��مول ماده  129 و با تقسیم 
سود 2100 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

اش��خاص ذی��ل ب��ه م��دت دو س��ال ب��ه عن��وان 
ش��دند: انتخ��اب  ش��رکت  هیات مدی��ره  اعض��اي 

- شرکت سرمایه¬گذاری صبا تامین
- شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا

- شرکت سرمایه¬گذاری تامین اجتماعی
- شرکت سرمایه¬گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
- شرکت سرمایه¬گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

همچنی��ن س��ازمان حسابرس��ي به عن��وان ب��ازرس 
گردی��د انتخ��اب  مس��تقل  حس��ابرس  و  قانون��ی 

مهندس جبارزاده در ابتدای قرائت گزارش عملکرد سال 94 
شرکت با اشاره به اینکه بیش از نیم قرن است که صنعت 
پتروشیمی در ایران راه اندازی شده و تنها در یک دهه اخیر 
است که این سهم چند درصدی خود از درآمد کشور را به چند 
ده درصد رسانده اضافه کرد با توجه به ظرفیت همبستگی 
محصوالت پتروشیمی با قیمت نفت بازار پتروشیمی در 
سال گذش��ته دچار تالطمات بسیاری شده و بسیاری از 
شرکتها را از سودآوری بازداشت ولی در فن آوران توانستیم 
بیش از 14 میلیارد صادرات داشته باشیم و به عنشرکتی 
پیشرو و سرآمد در صنعت پتروشیمی به عنوان برترین 
ها در تولید متانول و اسید استیک در کشور دست یابیم.

مدیر ارش��د شرکت اضافه کرد سهم 20 درصدی متانول 
خود را حفظ کرده و علی رغم دش��واریهای سخت ناشی 
از تحریم، سیاست های و رقابتی و محدودیت های مالی 
توانس��تیم س��هم 7 درصدی خود را از بازار مهم در بین 
کشورهای حاشیه خلیج همیش��ه فارس داشته باشیم.

مهن��دس جب��ارزاده در ادامه ب��ا اذعان به اینک��ه آقای 
دکترین مدیریت شرکت افزایش س��هم از بازار به عنوان 
یکی از اس��تراتژیهای اصلی به ش��مار می رود اضافه کرد 
امیدوارم در فضای پساتحریم و با توجه به افزایش قیمت 
های جهانی از اس��فندماه س��ال گذش��ته امیدواریم در 
کش��ور بتوانیم طرحهای نیمه تمام را به انجام برسانیم.

مدیر خوش فکر ش��رکت که صباحی است در این سند 
جلوس کرده نیاز به تشکیل کنسرسیوم داخلی برای تامین 
نیازها را از واجبات صنعت پتروشیمی ایران برشمرد و اضافه 
کرد با این تدبیر و تدابیر دیگر می توان عالوه بر رفع معضل 
نقدینگی در شرایط خاص در راستای فرمایشات مقام معظم 
رهبری که همانا جلوگیری از خام فروش��ی اس��ت اقدام 
های اساس��ی برداشته شود و بتوانیم با ایجاد ارزش افزوده 
بیش��تر برای محصوالت خود بواسطه تالش تالشگران 
شرکت و متخصصین متعهد و دلس��وز حاصل سازیم.   
مهندس جبارزاده از پیشکس��وتان و ب��زرگان مدیریت 
صنعت نفت کشور می باشد در ادامه بزرگترین خصیصه 
و نقطه قوت ش��کت را داشتن نیروی متعهد، متخصص 
و کاربلد نیست و سایر شرکتها برشمرد و اضافه کرد این 
مهم در آینده و در پروژه های توس��عه ای در حال مطالبه 
، اجرا و راه اندازی و البته گل سرس��بد آنها طرح تعادل 2 
»شرکت سیتروالفین فن آوران« با ظرفیت 1/650/000 
تنی ارس��ال و طرحه��ای MTP ی��ا MTO و مخازن 
مربوط به ظرفیت های صد و س��یصد هزار تنی در سال.

طرح وینیل اس��تات با ظرفیت پنجاه هزار تن��ی ، پروژه 
مطالعاتی جداساس��زی CO2 از اس��تک ریفرمر واحد 
متانول و بازیافت هیدروژن و ... کمک حال بسیار شرکت 
باشد و بواقع که این گفته مدیریت را باید با طال نوشت . 
از رواب عمومی و جناب سلطانی و دیگر بچه های دوست 
داشتنی آن تا کارگران با وجدان و تالشگر در گرمای جنوب 
و مهندسین و متخصصین و تکنسین ها تا اعضای هیات 
مدیره همگی و همگی به شایستگی و بایستگی آن گرده 
اند که مدیریت ارشد با افتخار اعالم می کنند. در سال 94 
نسبت به سال 93 و حتی پیش بینی ها عملکردی بهتر 
داشته ایم و در برنامه های فروش و تولید شاهد صعود به 
بیش از پیش بینی ها بوده ایم و تنها معضل همان پایین 
آمدن قیمت گفت بود که به مبس��وط تش��ریح گردید.

بله شرکت در سال 94 در تولید، فروش داخلی صادراتی ، 
صنعت سبز و رفع االیندگی بسیار جلوتر از برنامه ها رفته است.

مدیرارشد ش��رکت در پایان اهداف استراتژیک شرکت را 
در س��ال 95 اینگونه برشمرد:  1- تحقق ظرفیت اسمی 
تولید2- احداث واحد جدید متانول3- توس��عه زنجیره 

ارزش4- افزایش صادرات5- افزایش سود ساالنه 6- افزایش 
رضایت کارکنان7- افزایش رضایت مشتریانو اضافه کرد که 
بسیار امیدواریم در فضای پس از برچیده شده تحریم ها با 
افزایش تولید، تنوع بخشی محصوالت و افزایش فروش 
داخلی و خارجی در کنار س��ودآوری شیرین شاهد ارزش 
افرینی پتروش��یمی فن آوران در عرصه های بین المللی 
و جهانی باش��یم. اجازه میخواهیم از استاد روابط عمومی 
جناب س��لطانی و بچه های خوب سهام و روابط عمومی 
که به گرمی پذیرای اهل قلم بوده و ما را در تهیه گزارش 
یاری رس��اندند کمال قدردانی و تش��کر را داشته باشیم.

پیام هیات مدیره
ضم��ن عرض س��الم و خیرمق��دم، گ��زاررش عملکرد 
ش��رکت پتروشیمی فن آوران برای سال مالی منتهی به 
29 اس��فند 1394، که در نتیجه برنامه ریزی واقع بینانه 
به همراه نظارت دقیق هیات مدیره و مدیریت ش��رکت 
و ب��ا تالش م��داوم مدیران و مس��ئولین اجرایی در کنار 
همت و تعص��ب کاری کلیه کارکنان صدیق و پرتوان در 
راستای اهداف عالیه شرکت انجام گردیده-، را به مجمع 
عمومی عادی ساالنه صاحبان س��هام تقدیم می داریم.

چشم انداز:
س��رآمد و پیش��رو در صنعت پتروش��یمی ب��ه عنوان 
برترین تولیدکننده متانول و اس��ید اس��تیک در کشور

ماموریت:
شرکت پتروشیمی فن آوران به عنوان تولیدکننده مطرح 
متانول و اسید استیک با حفظ و توسعه ظرفیت تولید ، 
نقش محوری را در توسعه صنعت پتروشیمی کشور ایفا 
می کند. ش��رکت پتروشیمی فن آوران با تکیه بر نیروی 
انسانی متخصص و جوان، سیستم های مدیریتی نوین، 
فن آوری پیشرفته و بهره وری باال در جهت دستیابی به 
حداکثر سود و تحقق انتظارات ذینفعان محصوالت خود 
را در داخل کش��ور و بازارهای صادراتی عرضه می نماید.
بیان برنامه هاو چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی
برنامه مصوب تولید محصوالت برای سال مالی آتی بدین 

شرح می باشد:
تولید متانول 940 هزار تن، تولید اسید استیک 130 هزار تن 

و منوکسید کربن 95 هزار تن.
برنامه های آینده شركت

اطالعات مربوط به برنامه های سال آتی شرکت در خصوص:
گسترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع بخشی شیوه 

های فروش
- افزایش فروش نقدی از کل فروش

- ورود به بازارهای اروپایی
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شرکت معدنی و صنعتی گل گهر هدیه کویر 
 لَر

ش
خو

سر
قه 

دی
ص

            روبند کاروان س��االر در س��ایه لک س��ر قطار را 
برداشته و غبار بر آن نشسته را می تکاند اندک نسیمی 
بر سر رویش می نشیند و چشم براه در کویر می دوزد 
که کی تمام می ش��ود . روئیدن به هیچ چیز در اینجا 
روی خوش نمی دهد. آنان که نان از تنور داغ بیرون می 
کشند در باورشان هست که درون این آتش گاه زمینی 
نان هست و آنگاه که خبر رسید مهندسین اکتشاف به 
معدنی برخوردند که نیاز ملتی است که حافظ کویرهم 
بوده جمله ملت ایران دست به دعا زین برکت خدادادی. 
بر مجمع س��االنه نشس��ته ام صدای زنگ کاروان و نی 
کاروان ساالر را می شنوم. گل گهر کنسانتره سنگ آهن، 
سنگ آهن دانه بندی گندله چه خوب بکار آید. این ما 
در صنعت هدیه به ملتی خداجوی اس��ت که مدیری 
الیق سکاندار آن است قدرش نهیم و حرمتش گذاریم.

جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت معدنی 
و صنعت��ی گل گه��ر) س��هامی ع��ام ( رأس س��اعت 
10:00 روز یکش��نبه م��ورخ 1395.04.27 درمح��ل 
س��الن غدیرمرکز همایش��های کش��ور برگزار ش��د.

در ای��ن مجمع که با حضور بی��ش از 83/50 درصدی 
س��هامداران حقیقی و حقوقی ، اعض��اء هیات مدیره، 
نماینده س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، حس��ابرس و 
ب��ازرس قانونی برگزار گردید، ریاس��ت مجمع برعهده 
آقای علی عسکری بود، که جنابان مرتضی علی اکبری 
و امیرحس��ین ن��ادری در مقام نظ��ار اول و دوم و آقای 
ناصر تقی زاده به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادام��ه ب��ا قرائت گ��زارش هیات مدی��ره به مجمع 
مرب��وط به اهم فعالیته��ای صورت پذیرفت��ه در طی 
س��ال مالی منتهی به 1394/12/29 و پس از استماع 
گزارش حس��ابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنین صل��وات خود ضمن  تصوی��ب صورتهای مالی 
و تنفیذ معامالت مش��مول ماده 129 با تقس��یم سود 
220 ریالی به ازای هر س��هم ب��ه کار خود پایان دادند.

 انتخ��اب موسس��ه حسابرس��ی هش��یار ممی��ز به 
عن��وان حس��ابرس و ب��ازرس اصل��ی و موسس��ه 
حسابرس��ی بهراد مش��ار به عنوان بازرس علی البدل.

مدیرعامل ش��رکت معدنی و صنعتی گل گه��ر با ارائه 
گزارشی از عملکرد سال 94 و همچنین آخرین وضعیت 
شرکت تصریح کرد: حدود 17هزار میلیارد تومان پروژه 
فعال در این ش��رکت در دست اجرا است که بخشی از 
پروژه ها در سال جاری راه اندازی و به بهره برداری خواهد 
رسید. به گفته وي، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
با داشتن معادن غنی از سنگ آهن یکی از مطرح ترین 
قطب های فعال معدنی صنعت��ی در خاورمیانه بوده و 
دارای قابلیت های بس��یاری برای تبدیل شدن به یک 
ش��رکت بزرگ و رقابتی در سطح ایران و حتی جهان 
اس��ت. همچنین مقرر ش��د در آینده بس��یار نزدیک 
افزایش سرمایه ش��رکت انجام گیرد که رقمی معادل 
108 میلیارد تومان آن از محل س��ود انباشته شرکت 
باشد. همچنین روزنامه های »دنیای اقتصاد« و اطالعات 

نیز به عنوان روزنامه های کثیراالنتش��ار انتخاب شدند.
پیام هیات مدیره

ضمن عرض س��الم و خیرمقدم هیات مدیره شرکت، 
حضور کلیه س��هامداران محترم و نمایندگان ایش��ان، 
نماینده محترم حس��ابرس مس��تقل و بازرس قانوني 
شرکت و همچنین نماینده محترم سازمان بورس و اوراق 
بهادار را در جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه شرکت 
معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( گرامي مي دارد.

ش��کرگزاریم ک��ه ب��ار دیگر خداون��د منان در س��ایه 
الط��اف بي دریغ��ش، توفی��ق خدمتگ��زاري را به ما 
عط��ا فرم��ود، تا تمام ت��وان خ��ود را در طبق اخالص 
گذاش��ته و در راس��تاي توس��عه صنع��ت و معدن و 
شکوفایي اقتصاد ایران عزیزمان، با اتکا به حمایت هاي 
ش��ما س��هامداران محترم، گام هاي بزرگ��ي برداریم.

در سالي که گذشت توانستیم با وجود کاهش قابل توجه 
در قیمت های جهانی محصوالت شرکت و مشکالت

نقدینگی حاصل از این رخداد، با افزایش تولید، کاهش 
و مدیری��ت بهینه هزینه ها و باالب��ردن راندمان و بهره 

وری ضمن کس��ب رکوردي تازه در تولید محصوالت 
نهایي شرکت، پیشرفت هاي بس��یار مطلوبي در پروژه 
ه��ای پایه ای مجموعه گل گهر داش��ته ایم، از جمله:

* افزایش تولید از 13/8میلیون تن به 16/2میلیون تن 
و ثبت رکورد

* راه اندازي خطوط 5 و 6 کنسانتره گل گهر با ظرفیت 
چهار میلیون تن

 * 95 درص��د پیش��رفت کارخان��ه گندل��ه س��ازي 
ش��ماره 2 با ظرفیت 5 میلی��ون تن در س��ال 1394 
و راه ان��دازي آن در اواخ��ر تی��ر م��اه س��ال  1395
 *راه ان��دازي خ��ط تولی��د کنس��انتره گه��ر زمین
* راه ان��دازي دو کارخان��ه فوالد س��ازي ش��رکتهاي 
جهان فوالد س��یرجان و توسعه آهن و فوالد گل گهر

* راه ان��دازی ط��رح 500/000 تن ن��ورد جهان فوالد 
س��یرجان و بهره برداری از آن در مرداد ماه سال 1395
 *90 درص��د پیش��رفت نی��روگاه 320 مگاوات��ی 
و راه ان��دازی آن در اواخ��ر تی��ر م��اه س��ال 1395
* اجرای طرح خط انتقال آب از س��یرجان به کارخانه

لذا بدینوس��یله هیأت مدیره شرکت مراتب قدرداني و 
تشکر خود را از شما سهامداران محترم و دست اندرکاران 

عرصه صنعت و معدن و تمامي کارکنان شرکت معدني 
و صنعتي گل گهر و شرکتهای زیرمجموعه اعالم میدارد.

اینک در اجراي تکالیف مندرج در ماده 232 الیحه قانوني 
اصاح قسمتي از قانون تجارت، مصوب اسفند ماه 1347 
، گزارش عملکرد شرکت معدني و صنعتي گل گهر (

سهامي عام) مشتمل بر گزارش فعالیت هیأت مدیره به 
مجمع عمومي عادي س��االنه صاحبان سهام همراه با 
گزارش حسابرس مس��تقل و بازرس قانوني نسبت به 
صورتهاي مالي ش��رکت براي سال مالي منتهي به 29 
اسفند ماه 1394 خدمت شما گرامیان تقدیم مي گردد.
بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی

- راه اندازی پروژه گندله س��ازي شماره 2 با ظرفیت 5 
میلیون تن در سال

- بهره ب��رداری از دو واحد گازی نیروگاه 500 مگاواتی 
اول س��یرجان ب��ه ظرفی��ت اس��می 332 م��گاوات

- تکمی��ل عملی��ات نصب پ��روژه واح��د تولید آهن 
اس��فنجي ش��ماره 2 ش��رکت توس��عه آهن و فوالد 
گل گه��ر با ظرفی��ت نهایی 1/7 میلیون تن در س��ال
- ادام��ه فعالیت هاي طرح انتق��ال آب از بندرعباس با 

ظرفیت 6،800 مترمکعب در ساعت 
- ادام��ه فعالیت اجرای��ی طرح احداث خ��ط 7 تولید 
کنس��انتره س��نگ آهن ب��ا ظرفیت 2 میلی��ون تن 
- ادام��ه فعالیت اجرای��ی طرح اح��داث کارخانه ذوب 
و فوالدس��ازي جهان فوالد با ظرفی��ت 1 میلیون تن 
- عقد قرارداد و ش��روع عملیات اجرای��ی فاز دوم طرح 
انتقال گاز با ظرفیت 420 هزار مترمکعب در س��اعت 
- عقد قرارداد و ش��روع عملیات اجرایی طرح توس��عه 
واحد بخار نیروگاه س��منان به ظرفی��ت 160 مگاوات
- ادام��ه فاز عملیاتي پروژه ه��اي اصالح خطوط تولید

برنامه های آینده شركت
هیات مدیره ش��رکت بر آن اس��ت تا در راس��تاي نیل 
به توس��عه و پیش��رفت روزافزون و اعت��الي میهن، با 
رهنموده��ا و حمایت هاي ش��ما س��هامداران محترم، 
ضمن حف��ظ و ارتقای ارزش هاي بنیادي ش��رکت، به 
استراتژي هاي هدف گذاري شده به شرح زیر دست یابد :
- تکمی��ل زنجیره ارزش گل گهر ب��ا اجراي طرح هاي 

توسعه مصوب 
- کاه��ش قیمت تمام ش��ده محصوالت در راس��تاي 
افزای��ش س��ودآوري و ب��ازده حقوق صاحبان س��هام 
- توسعه و بهینه سازي سرمایه هاي انساني و مدیریتي شرکت 
- بهره برداري کارآمد از حداکثر ظرفیت خطوط تولید 
- تامین مالي ش��رکت با تمرکز بر طرح هاي توس��عه 
از طری��ق بازار س��رمایه )انتش��ار اوراق بده��ی، اوراق 
س��هام و ورود ش��رکتهای تابع��ه ب��ه بازار س��رمایه(
- تسریع در تکمیل زیرساخت هاي مورد نیاز طرح هاي توسعه
- حض��ور فع��ال در بازاره��اي صادرات��ي ب��ا تمرک��ز 
ب��ر ف��روش محص��والت م��ازاد ب��ر نی��از داخ��ل 
- بهینه س��ازي خط��وط تولی��د ب��ا ه��دف افزایش 
ب��ا تمرک��ز ب��ر محص��ول اس��تراتژیک  ظرفی��ت 
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دکتر دامغانیان باورش هست؛ که حجره نشینی تعلیم به دانشگاه داد
از حاج محمد الجوردی به حجره ای در سرای حافِظ بازار تهران

تا اندیشه های باور مدار یک فرزند قومس 

نی
سی

رح
امی

و  
سر

خ

             ش��رکت توس��عه صنایع بهشهر در سینه چه 
بسیار حکایت می دارد. شرکت بهشهر به همت حاج 
محم��ود الجوردی مردی از دیار گل و گالب کاش��ان 
س��رفراز متولد ش��د و اصل چهار ترومن را بیرون راند 
و بهداش��ت را ب��ه ارمغان آورد. مردی که مدرس��ه بنا 
کرد ، بیمارستان س��اخت، و با آوردن دانش فنی روز 
اشتغال زائی عرضه کرد. با بی تدبیری معاندان هرچه 
داش��ت و ِکش��ته بود از او ستانده شد و هرچند گلوله 
فرقان س��ینه پس��رش را درید ولیک��ن حاج محمود 
بنایی پایه گذاری کرد ک��ه از باد وباران نبیند گزند و 
باقی عمر در کنجی بقول حافظ بنشس��ت و بسرود:

بی تو در كلبه گدایی خویش
رنج هایی كشیده ام كه مپرس

انق��الب هر چه داش��ت از مخمل کاش��ان ت��ا مزارع 
کش��ت پنب��ه.، س��ویا و آفت��اب گ��ردان از صابون تا 
پ��ودر مص��ادره کرد و بر چرخه کار کم توجهی ش��د 
و م��ی رف��ت ک��ه از کار افتد تا اینک��ه از دیار قومس 
مردی س��ینه ستبر با هوشی سرش��ار از فهم، تجربه 
مدیری صادق چون بانی کار بر مس��ندش نشس��ت.

تاالر بزرگ حوزه اندیش��ه یک بار دیگر فرزند خود را 
به پشت تریبون دید. حاضرین در تاالر گوش تا گوش 
در کنار هم با عملکرد مدیر آبدیده در سنگر اندیشه و 
مکتب تشیع را شنونده باشند. طنین صلوات پی در پی 
نش��ان از آن می داد که مدیری حاذق ، آش��نا به رموز 
بازار سرمایه و چشمان تیز بینش جمعه به مکتب آورد 
طفل گریز پای را. دکتر جمال دامغانیان وقتی سکان 
کشتی شرکت توسعه صنایع بهشهر را به دست گرفت 
خوب می دانست به صنعتی وارد شده که قدمت بیش 
از نیم قرن می دارد و بانی آن از حجره برخاسته و آنانکه 
حجره نشین اند با اعداد چه در قالب خط سیاق چه در 
نشان چوب خط چه در مهره های چرتکه، تراز ساالنه 
را شفاف عیان می کنند و دکتر دامغانیان که این هنر را 
از پشت باجه بانک تا رده هیات مدیره بزرگترین بانک 
خاورمیانه طی کرده خوب،خوب آشنا به رموز کار است 
دکتر پشت تریبون تاالر فرهنگی اندیشه چون سرداران 
فاتح ایستاد و مستمعین را مطلع از اقتصاد جهان، منطقه 
و کشور و نقش آفرینی حوزه کاریش در این ارتباط بیان 
داش��ت و آنانکه مجامع خشک و بی روح انشاء خوانی 

چه بسیار دیده و شنیده بودند سر ذوق آورد و از ابتدا 
ت��ا انتهای به گوش جان به��ره بردند. دکتر دامغانیان 
شیوه نویی در گزارش دهی به مجمع آورد که تاکنون 
به شهادت پرش��مار سهامدار حقیقی و حقوقی رسم 
مجمع ساالنه شرکتها نبوده است مدیرعامل شرکت 
توسعه صنایع بهشهر با داش��تن ابزار کاری و داشتن 
علم مالی هیچ کم نگذاشت برتشریح آنچه کاشته بود.

دکتر دامغانیان کمال ادب را درباب کارکنان ، مدیران، 
مهندسین زیرمجموعه بکار برد و قوت و ضعف حوزه را 
با زبان هنر بیان کرد و هدایت گر از ضعف به قوت بود.

مدیری که نش��ان داده چگونه از هم تهدیدی فرصت 
می س��ازد مدیری که گزارش ریز و درشت هر بخش 
را با زبان فهم به سمع و نظر سهامداران رساند )و این 
جمله شهروند نامدارش شیخ ابوالحسن خرقانی را به کار 
برد( یداهلل مع الجماعه »دست خدا در جمعیت است.«

مجمع عمومی عادی س��االنه شرکت توسعه صنایع 
بهشهر با حضور بیش از 79 درصد سهامداران تشکیل 
شد. این جلسه به ریاس��ت محمودی ، نظارت آقایان 
گودرزیان و محمدی و دبیری مقیم زاده برگزار شد. در 
این مجمع پس از تصویب صورت های مالی از س��وی 
سهامداران تقس��یم مبلغ 200 ریال سود به ازای هر 
سهم به تایید حاضران در جلسه رسید. همچنین در 
این مجمع شرکت های س��رمایه گذاری گروه توسعه 
ملی، سرمایه گذاری توسعه ملی، خدمات مدیریت مدار، 
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان، سرمایه گذاری 
غدی��ر، س��رمایه گذاری ملی ای��ران، س��رمایه گذاری 
صندوق بازنشس��تگی کش��ور، س��رمایه گذاری گروه 
صنایع بهش��هر ایران )علی البدل( و ره پویان پردازش 
گستر صحرا )علی البدل( به عنوان اعضای هیات مدیره 
ش��رکت به مدت دو سال انتخاب ش��دند. در ابتدای 
مجمع جمال دامغانیان مدیرعامل ش��رکت به قرائت 
گ��زارش عملکرد هیات مدی��ره برای س��ال مالی 94 
پرداخت و به س��واالت اکثر س��هامداران پاسخ گفت..

پیام هیات مدیره
شرکت توسعه صنایع بهشهر به عنوان یکی از قدیمی ترین 
و بزرگ ترین مجموعه های تولیدی و خدماتی، کمک 
به توسعه کشور را در کنار سودآوری مطلوب، رسالت 
خود قرار داده و به حضوری قدرتمند در عرصه کسب 

و کار می اندیشد. اگرچه رونق و رکود در اقتصاد امری 
اجتناب ناپذی��ر بوده و بحران اقتص��ادی جهانی اخیر 
تهدیداتی را در پیش روی شرکت ها و بخش خصوصی 
کشور قرار داده و حاشیه سود بسیاری از فعالیت های 
صنعتی را دچار تغییر کرده اما این امر در صنایع دارای 
مزیت نسبی در قیاس با صنایع دیگر می تواند به عنوان 
یک فرصت نگریسته شود. شرکت توسعه صنایع بهشهر 
سعی کرده اس��ت که با آگاهی از این مزیت ها تالش 
نماید تا کارآیی و بهره وری ش��رکت های عضو گروه را 
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افزایش و به این وسیله چشم انداز مثبتی به لحاظ قدرت 
رقابت پذیری برای ش��رکت های مجموعه و به تبع آن 
بازدهی مناسبی برای سهامداران محترمش تامین کند.
مرور كلی بر جایگاه شركت در صنعت و وضعیت 

رقابتی آن در سال مالی 1394 
در حال حاضر شرکت توسعه صنایع بهشهر از لحاظ 
طبقه بن��دی بورس یک ش��رکت هلدین��گ صنایع 
غذای��ی و آش��امیدنی به جز قند و ش��کر ش��ناخته 
می ش��ود. با ای��ن حال از لحاظ فعالیت، این ش��رکت 
یک شرکت هلدینگ س��رمایه گذاری بوده که عمده 
س��رمایه گذاری های آن بر شرکت های صنایع غذایی، 
شوینده و خدمات متمرکز است. در حال حاضر شرکت 
توسعه صنایع بهشهر از لحاظ سرمایه و ارزش بازار جزو 
شرکت های بزرگ فعال در بورس اوراق بهادار می باشد.

سند چشم انداز
طبق سند چشم انداز، این شرکت می خواهد به عنوان 
یکی از شرکت های سرمایه گذاری برتر از لحاظ ارزش 
ب��ازار مطرح باش��د و با جذب و مدیریت س��رمایه در 
صنایع و خدمات س��ودآوری که دارای مزیت رقابتی 
می باش��ند با اولویت خدمات توزی��ع، صنایع پایه ای، 
خدمات مال��ی، صنایع غذایی و بهداش��تی، باالترین 
ارزش را ب��رای س��هامداران خ��ود ب��ه ارمغ��ان آورد.

بیانیه ماموریت
1- به کارگیری ش��یوه های ارزش آفرین��ی و افزایش 
بهره وری و بازدهی دارایی ش��رکت های عضو خانواده

تکمی��ل  و  توس��عه  در  س��رمایه گذاری  ب��ا   -2
زنجیره های صنع��ت توزیع و مدیری��ت برند، مزیت 
رقابت��ی خ��ود را در بخ��ش خدمات تقوی��ت کنیم.

3- در بازار س��رمایه کشور با انجام سرمایه گذاری های 
س��ودآور بلندمدت و میان مدت با اولویت اعمال نفوذ 
غیرکنترلی و مدیریت ریس��ک پرتفوی، رش��د پایدار 
ب��ازده س��رمایه صاحبان س��هام را به ارمغ��ان آوریم.

مدیری��ت  و  ج��ذب  ب��ا  می خواهی��م  م��ا   -4
مطل��وب س��رمایه ها، موجب��ات بهب��ود کارآفرینی 
آوری��م. فراه��م  ب��رای جامع��ه  را  ارزش  و خل��ق 

5- ما می خواهیم با ارتقای سطح انگیزه ها، ضمن توسعه 
و تحول سرمایه های انسانی خود، سازمانی یادگیرنده و 
منعطف داشته باشیم تا با به کارگیری تمام استعداد و 
توان، بهترین ارزش آفرینی ها و نوآوری ها را ارائه دهیم.

استراتژی
1-  متنوع سازی ساختار سرمایه گذاری های بلندمدت 

و میان مدت
2-  افزایش توانمندی شرکت مادر در زمینه شناسایی 
و مدیریت فرصت های سرمایه گذاری، واگذاری، ادغام و 

شراکت های راهبردی
3- تقویت مکانیزم ها و شیوه های تامین مالی شرکت 
مادر و بهینه سازی مدیریت منابع و مصارف بلندمدت 

و میان مدت
4- تاکی��د بر اس��تقالل ش��رکت های زیرمجموعه با 
به کارگیری رویکرد کنترل مال��ی از طریق طراحی و 
استقرار نظام عملکرد مدیریت براساس استراتژی ها و 

بودجه های مصوب
5-  افزایش بهره وری سرمایه گذاری های تحت مدیریت با 
تبدیل دارایی های غیرمولد به دارایی های مولد، فروش و 
واگذاری شرکت های کم بازده و زیان ده و وصول مطالبات

عملکرد شركت اصلی
ال��ف- کنت��رل ب��ر عملک��رد ش��رکت های تابع��ه

ب- نظارت بر عملکرد شرکت های وابسته
ج- شناسایی موقعیت های مناسب سرمایه گذاری در 

بازار و اصالح ساختار سرمایه گذاری ها
د- تمرکز بر سود عملیاتی در راستای کسب سود پایدار
ه- مدیری��ت مجام��ع ش��رکت های زیرمجموع��ه

و- اصالح ساختار تامین مالی
ز- وصول مطالبات

ح- مدیریت هزینه های شرکت
چشم انداز

* جایگاه اول در روغن تخصصی
* جایگاه دوم در روغن خانوار

* ایجاد سود پایدار برای سهامداران
ماموریت:

خلق ارزش افزوده، تعریف نو از کیفیت با اس��تفاده از 
فن آوری های نوین

راهبردهای بازاریابی و فروش
* ارتقای برند و سهم بازار

* ارتقا و توسعه کانال های فروش
* ارتقا و توسعه خدمات به مشتریان

راهبردهای زیرساختی
* توسعه و بهره وری منابع انسانی

* بهبود مستمر سیستم ها و روش ها
* مدیریت بهینه منابع شرکت

راهبردهای زنجیره تامین
* کاهش هزینه های تبدیل

* مدیریت موجودی در زنجیره ارزش
* افزایش کیفیت، سالمت غذایی و تنوع محصوالت

ارزش های شركت:
حفظ و صیانت از س��رمایه های ذی نفعان )مشتریان، 

کارکنان، سهامداران و جامعه(
برنامه های آتی شركت

* طراحی و بازآفرینی سند استراتژیک 5 ساله شرکت
* بازاربین��ی و اوراق گزین��ی و ایج��اد تنوع در س��بد 
سرمایه گذاری شرکت متناسب با استراتژی شرکت مادر

* بازنگ��ری س��بد س��رمایه گذاری های غیربورس��ی 
ش��رکت ماموری��ت  و  چش��م انداز  ب��ا  متناس��ب 

* برق��راری ارتب��اط موث��ر ب��ا ش��رکت های گ��روه 
توس��عه صنایع بهش��هر به عن��وان ب��ازوی اجرایی 
و س��رمایه گذاری گ��روه توس��عه صنای��ع بهش��هر
* انج��ام مراح��ل بعدی افزایش س��رمایه ش��رکت 
به منظ��ور ارتقای جایگاه ش��رکت در بازار س��رمایه

* ایجاد کمیته سرمایه گذاری در راستای نظام راهبری 
شرکت در جهت حمایت از منافع سهامداران و ذینفعان

برنامه های آینده:
* افزای��ش به��ره وری و ب��ازده دارایی ه��ا، واگ��ذاری 
دارایی ه��ای غیرمولد، تکمی��ل زنجیره های صنعت 
توزی��ع و مدیری��ت برن��د و ارتقای س��طح انگیزه ها

* اهتمام به توسعه توانایی های مدیریتی در مجموعه 
از طریق به کارگیری مدیران توانمند، انتقال تجارب و 
برگزاری دوره های هدفمند در حوزه کالن و عملیاتی

* حضور موثر در بازار سرمایه و ارتقای شفافیت فعالیت های 
ش��رکت از طریق اطالع رس��انی مناس��ب در بورس

تامی��ن مال��ی  * جابه جای��ی س��رمایه گذاری ها و 
س��رمایه گذاری های جدی��د از طری��ق عواید حاصل 
از واگ��ذاری برخ��ی س��رمایه گذاری های موجود در 
راس��تای دس��تیابی به صنایع دارایی مزیت نس��بی
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               مجم��ع عموم��ی عادی س��الیانه ش��رکت بهنوش ایران )س��هامی عام( در 
تاریخ 95/04/30 تش��کیل ش��د. خالصه تصمیمات مجمع به ش��رح ذیل می باشد:
صورت های مالی س��الیانه منتهی به 94/12/29 ش��رکت م��ورد تصویب قرار گرفت.
گردی��د. تصوی��ب  ری��ال   65 مبل��غ  ب��ه  س��هم  ه��ر  نق��دی  س��ود 

سازمان حسابرس��ی به عنوان بازرس قانوني و حسابرس اصلي و سازمان حسابرسی 
ب��ه عنوان حس��ابرس علی البدل ش��رکت برای س��ال مالی 95 انتخ��اب گردیدند.
مهندس کاووس سلیمی مدیرعامل برجسته و ارزشمند شرکت در فرازی از گزارش خود 
چش��م انداز ، ماموریت ، اهداف کالن و استراتژی های شرکت را این چنین برشمرد:

چشم انداز:
شرکت بهنوش رهبر بازار ماء الشعیر حالل و پیشتاز تولید نوشیدنی های جدید در منطقه.

ماموریت:
فلس��فه وجودی م��ا عرضه نوش��یدنی های س��الم، ح��الل و رقابتی ب��ه بازارهای 
داخل��ی و خارجی با برخورداری از منابع انس��انی کوش��ا، متعهد و متخصص و بهره 
من��دی از فناوری های نوین و روزآمد می باش��د ، تامی��ن انتظارات ذینفعان ضمن 
رعای��ت اس��تانداردهای زیس��ت محیطی در س��رلوحه فعالیت ه��ای ما ق��رار دارد.

اهداف كالن:
1- رشد سهم بازار

2- افزایش سودآوری
3- توسعه و تکمیل سبد محصوالت

4- رشد تولید
5- توسعه زیرساخت های فنی

استراتژی ها:
1- طراحی نظام جامع بازاریابی و صادرات

2- بهینه سازی پرتفوی محصوالت
3- توسعه شبکه توزیع، نمایندگی و سایت فروش

4- مدیریت بهینه نقدینگی
5- توسعه محصوالت در بازار داخل و خارج

6- استفاده بهینه از ظرفیت های موجود
7- نوسازی و بهسازی درواحدهای جدید

8- توسعه زنجیره تامین باالدستی
9- ایجاد حداقل یک واحد تولیدی در یکی از کشورهای بازار هدف

و ب��ه عنوان یک مطبوعاتی با نیم قرن س��ابقه و مطبوعاتی اقتصادی باورم هس��ت 
ک��ه این مدیر ، مدیر توانس��تن هاس��ت پس ک��م نخواهیم که این مدی��ر می تواند 
رکوردها را بش��کند و س��هم ب��ازار ش��رکت را دوچن��دان دارد مهن��دس خداقوت.

وقتی مدیری مدبر می سراید: ماموریت ما، افزایش سطح کیفی زندگی، از طریق تولید و 

عرضه نوشیدنی هاي متنوع، با پایه طبیعی است و همواره یکی از مهمترین دغدغه هاي 
ما، افزایش سطح رضایت مشتریان، از طریق استفاده از باکیفیت ترین مواد و بهره گیري 
از تکنولوژي هاي روز، در تولید محصوالت می باش��د و ما همواره در تالشیم، با اتخاذ 
تصمیمات صحیح و عملکردي مناسب، پاسخگوي اعتماد سهامداران باشیم و با دستیابی 
به باالترین بازده ممکن، بهترین شرایط سرمایه گذاري را براي سهامداران به ارمغان آوریم . 

پیام هیات مدیره
ضمن س��پاس فراوان از همراهی س��هامداران و اعضاء محترم مجمع عمومی عادی 
س��الیانه، ش��رکت بهنوش ایران)س��هامی عام( گزارش عملکرد س��ال مالی منتهی 
ب��ه 1394/12/29، ک��ه تالش و فعالیت یکس��اله هیات مدیره، مدی��ران و کارکنان 
ای��ن ش��رکت می باش��د را ب��ه مجمع عموم��ی صاحبان س��هام تقدیم م��ی دارد.
ادام��ه تحریم ها ، کاهش ش��دید قیمت نفت و کاه��ش درآمدهاي دول��ت و رکود 
اقتصادي در س��ال گذش��ته، ش��رایط س��ختی در اقتصاد ای��ران رق��م زد . در کنار 
ش��رایط ب��ه وجود آم��ده ، یکی از بارز ترین مش��خصه هاي صنع��ت غذایی، رقابت 
ش��دید و ات��کاي مضاعف بر کیفی��ت ، دانش و فناوري روز می باش��د، ک��ه این امر 
تصمیم  گیري و سیاس��ت گذاري در این عرصه را به مراتب پیچیده تر می س��ازد.
در س��ایه الط��اف اله��ی و حمایت س��هامداران گرام��ی و با اتخ��اذ تدابی��ر نوآورانه 
توانس��ت ،اقدام��ات موثري ، به ویژه در تثبیت س��هم بازار و روند تولی��د انجام دهد . 
در س��ال مالی 1394، با توجه به استراتژي هاي بلند مدت شرکت، حرکت در جهت 
ن��وآوري و ارائه محصوالت جدید، حفظ و تثبیت س��هم بازار از طریق بهبود و بهینه 
سازي سیستم فروش شرکت، تسریع در پروژه هاي توسعه اي و هماهنگی فعالیت ها 
و تحقق هم افزایی عملیات، تداوم یافت و شرکت توانست عالوه بر حفظ جایگاه خود 
در صنعت، اقدامات چشمگیري در تکمیل پروژه هاي تاثیر گذار مجموعه انجام دهد . 
در پایان امیدواریم، تالش تمامی کارگران، کارشناس و مدیران شرکت بهنوش ایران، موجبات 
اطمینان قلبی سهامداران عزیز، در تداوم حرکت مجموعه در مسیر تعالی و پیشرفت را فراهم سازد.

استراتژی و برنامه های شركت در سال آتی
رشد فروش و صادرات :

- بهبود عملکرد تحقیق و توسعه: 
افزایش رقابت و انگیزه ي بقاء، بسیاري از سازمان ها را برآن داشته، تا فعالیت هاي خود را بر پایه 
تولیدات اساسی و توانمندي هاي محوري متمرکز کنند، که این امر مستلزم سرمایه گذاري 
در واحد تحقیقات و ایجاد نوآوري هاي تکنولوژیک دراین واحد میباشد. انجام تحقیقات 
درهر سازمان، با هدف حمایت از نوآوري صورت میگیرد و فعالیتهاي )R&D( ، می بایست، 
فرصتهاي کسب و کار جدیدي خلق کرده و یا کسب و کار فعلی سازمان را متحول نماید . 
شرکت بهنوش نیز با توجه به حضور در یک بازار رقابتی و پرتنوع، ناگزیر به تمرکز جدي بر 
بخش تحقیق و توسعه، درجهت حفظ سهم خود از بازار و ارتقاي فروش وسودآوردي می 
باشد . تولید محصوالت جدید شرکت: مانند دو محصول ” نوشیدنی سینرژي“و ” نوشیدنی 

بهنوش ایران، پیشتاز در تولید نوشیدنی های جدید در منطقه
مهندس کاووس سلیمی خداقوت که وارث برترینی
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آلوورا“ که تنها توسط شرکت بهنوش، در کشور تولید می شود، از مهمترین اقدامات شرکت 
در این راستا می باشد. همچنین در بخش مربوط به هزینه هاي تولید و بهاي تمام شده، تحقیق 
و بررسی در جهت کاهش این هزینه ها و بهبود کارایی فرآیند تولید جهت حفظ حاشیه 
سود عملیاتی شرکت در بلند مدت و با هدف افزایش ثروت سهامداران، مدنظر می باشد.

- بهبود بازاریابی و طراحی تبلیغات اثربخش :
 یکی از راه هاِي موفقیت هر برند و ادامه حضور در بازارهاي رقابتی، در مرحله اول، منوط 
به حفظ مشتریان موجود و در مرحله بعد افزایش سهم بازار از طریق شبکه هاي بازاریابی 
و تبلیغات می باشد. به عنوان مثال در زمینه بازاریابی می توان به افزایش فرصت هاي 
دسترسی مشتریان نهایی به محصوالت شرکت، افزایش و استفاده از شبکه هاي مویرگی 
بازاریابی جهت تماس و دسترسی هرچه راحت تر به مشتریان نهایی و آسیب شناسی 
و دریافت بازخورد از مشتریان، جهت بهبود کیفیت محصوالت تولید شده اشاره نمود.

دربخش تبلیغات نیز اس��تفاده از فضاهاي جدید ، اس��تفاده از رس��انه هاي جمعی و 
سایر وسایل ارتباطی ، جهت معرفی محصوالت مدنظر می باشد و مجموعه بهنوش، 
گسترش تبلیغات و معرفی هر چه بیشتربرند شرکت را اقدامی ضروري قلمداد می نماید.

توس��عه شبکه توزیع،نمایندگی و سایت فروش: امروزه اکثر تولیدکنندگان ، کاالها و 
خدمات خود را از طریق واسطه ها بدست مشتریان می رسانند. در واقع، نه تنها وظایف 
مربوط به توزیع ) مانند،حمل و نقل و ذخیره سازي(، بلکه بسیاري از فعالیت هاي بازاریابی، 
از جمله فروش و قیمت گذاري نیز، بدست واسطه هاي برون سازمانی تحقق می پذیرد . 
وجود رقابت پیچیده در بازارهاي رقابتی، موجب گردیده، شرکت ها همواره در پی مزیت 
هاي رقابتی پایدار با حاش��یه سود باال باشند، که در این راه، طراحی یک کانال توزیع 
مناسب، می تواند زمینه دستیابی به یک ”مزیت رقابتی پایدار“ را براي آنها فراهم سازد. 
در این راس��تا، یکی از اس��تراتژي هاي شرکت بهنوش، افزایش تعداد نمایندگی ها و 
س��ایت هاي فروش محصوالت خود در سراس��ر کش��ور و همچنین بهبود و کاهش 
هزین��ه هاي مربوط به توزیع محصوالت می باش��د، تا از این طریق به حفظ س��هم 
ب��ازار، که طی س��الیان اخیر با حضور رقبا هم��واره مورد تهدید بوده اس��ت، بپردازد.

- طراحی نظام جامع بازاریابی صادراتی :
باتوجه به ”غیر الکلی“ بودن محصوالت شرکت بهنوش و موقعیت جغرافیایی کشور 
ایران در همجواري با کش��ورهاي مسلمان نشین ، مسلما فرصت حضور در بازارهاي 
خارجی فروش محصوالت براي ش��رکت مهیا می باش��د. در این راس��تا و با توجه به 

ز احتمال اش��باع بازارهاي داخلی به علت تعدد شرکت هاي تولید کننده ، یکی  ا
برنامه هاي شرکت، لزوم ایجاد زمینه فروش محصوالت به کشورهاي همسایه 

می باش��د، تا از این طریق عالوه بر اس��تفاده از ظرفیت هاي بال استفاده 
تولی��د ، مقدم��ات حض��ور در بازارهاي بین المللی نیز فراه��م گردد .

بهبود نظام مالی و سرمایه گذاري:
- کاهش بهاي تمام شده: 

قدر مس��لم ، یکی از طرق افزایش سودآوري شرکت، کاهش 
بهاي تمام ش��ده محصوالت خواهد بود . س��اختار هزینه 

هاي ش��رکت بر مبن��اي هزینه هاي مواد مس��تقیم، 
هزینه هاي س��ربار و هزینه هاي دستمزد مستقیم 

می باش��د، که بر این اس��اس، اقدامات ش��رکت 
در کاهش هری��ک از موارد مذک��ور، تاثیرات 

محسوسی در میزان سودآوري شرکت دارد
 . از برنام��ه هاي ویژه ش��رکت در آینده، 

کاهش بهاي تمام شده محصوالت، از 
طریق بهبود نظام مالی و سرمایه 

گذاري هاي مناسب دراحداث 
خطوط تولید و بسته بندي 

خواهد بود .
- تولید محصوالت با 

حاشیه سود باالتر : 
تولید محصوالت 

با بازار فروش 
و  مناسب 

حاشیه 

سود باال، یکی از اهداف هر شرکت تولیدي می باشد، که شرکت بهنوش نیز در راستاي 
نیل به این هدف در سال 1394، اقدام به افزایش تولید و فروش محصوالت با حاشیه سود 

باال از جمله ایراندا و انواع آبمیوه نمود . 
رشد تولید :

- برون سپاري تولید :.
- استقرار چرخه بهره وري :

ابهسازي و توانمند سازي نیروي انسانی :
برخی از مهمترین ریسک ها ي شرکت :

-رتغییرات غیر قابل پیش بینی در نرخ مواد و بسته بندي 
- نرخ باالي بهره تسهیالت بانکی –

-  درخواست فروشندگان مبنی بر پرداخت کل وجه مورد معامله هنگام سفارش کاال 
به صورت نقد 

- مقررات و تعرفه هاي وضع شده بر واردات و تاخیر در ارسال وجوه فروشندگان توسط 
بانک ها براي اعتبارات گشایش شده 

- متکی بودن برخی کاالها به یک منبع تامین کننده مواد اولیه خارجی 
-  ورود آسان رقباي خارجی در بازار داخلی و فروش با قیمت کمتر از نوع مشابه داخلی

- محدود نمودن بانک هاي داخلی به منظور گشایش اعتبار 
- عدم پذیرش اعتبار بانکی از سوي فروشندگان خارجی

- عدم امکان افزایش نرخ فروش متناسب با افزایش و رشد بهای تولید
مرور كلی بر وضعیت و چشم انداز صنعت

بی ش��ک ، در س��ال هاي اخیر، صنعت نوشیدنی، خود را به عنوان یکی از مهمترین 
و پرفروش ترین صنایع موجود در جهان، معرفی نموده است. صنعتی با سطح رقابت 
گسترده و تنوع محصولی فراوان، که ساالنه هزینه هاي تحقیقات و تبلیغات وسیعی را 
به خود اختصاص می دهد . کشورهاي بزرگی چون ایاالت متحده آمریکا، با در اختیار 
داشتن بزرگترین شرکتهاي این صنعت، هر ساله سود کالنی بدست می آورد، که خود 
ضرورت س��رمایه گذاري و توجه به این صنعت در کش��ور را بیشتر نمایان می سازد .

یکی از محصوالت عمده شرکت، آبجوي غیر الکلی یا دلستر می باشد، که در این بخش 
نگاهی اجمالی به تاریخچه تولید و مزایاي اس��تفاده از آن در ایران خواهیم پرداخت: 

ماء الش��عیر در ایران از قدمت باالیی برخوردار است و طبق - صنع��ت تولید 
ی��ن  یمیتر شواهد شیمیایی بدست آمده، ساخت آبجو در حدود قد

ت��ا  3500  س��ال پیش از میالد در گودین تپه ایران 3100  
رواج داشته است 

-  تولید ماءالشعیر در ایران، به ویژه در سال هاي اخیر 
از رشد چشمگیري برخوردار بوده، بطوریکه امروزه شاهد 
ظهور برندهاي متنوعی از ماء الشعیردر طعم هاي متفاوتی 
در بازارهاي داخلی هستیم . کارخانه هاي مدرنی در 
س��ال هاي اخیر راه اندازي شده و کارخانه 
هاي قدیمی نیز در فازهاي توسعه 
اي خ��ود با فن آوري روز این 
صنعت تجهیز ش��ده 
اند .اگر چه همچنان 
سرانه مصرف ماء الشعیر 
در کشور بسیار پائین است 
و نس��بت به میانگین مصرف 
در دنیا فاصله بس��یار زیادي دارد 
، اما فواید بسیار ارزشمند ماء الشعیر، 
این محصول را به جایگزین��ی ایده آل 
براي نوش��ابه هاي گازدار که عمدتا حاوي 
مواد قندي بسیاري هستند، بدل ساخته است

افزایش سرانه مصرف ماء الشعیر و نوشیدنی هاي 
طمع دار، موجب افزایش تعداد شرکت هاي تولید کننده 
در ایران، از یک شرکت در سال 1383 )شرکت بهنوش 
تنها تولید کننده کشور در این سال بود( ، به 10 شرکت در 
سال 1388 گشت . این افزایش مصرف ، به گونه اي بود که عالوه 
بر تولیدات داخلی، شاهد واردات محصوالت خارجی نیز بوده ایم . 
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مدیریتی که چشم ها را به سوی خود کشید
کسب 1901 میلیارد سود برای گروه بهمن در سال 1394

         
       وقتی ترکیب هیات رئیسه پنل مجمع ساالنه گروه بهمن شکل گرفت 
، تاالر بزرگ و آبرومند س��ازمان حج و زیارت که گوش تا گوش آن سهامداران 
آگاه ب��ه بازار س��رمایه را در خود جای داده بود ب��ا طنین صلوات پی در پی 
عطرآگین ش��د و این ب��ه یمن همان حضور امتح��ان داده ها و صادقین در 
کار اس��ت. فی الواقع باید گفت این کارنامه درخشان و این عملکرد شایسته 
جناب��ان نخجوانی و حیدری و همکاران برگزیده گروه بود که چش��مها را به 
س��وی خود می کش��ید. جلسه مجمع عمومی عادی س��الیانه شرکت گروه 
بهمن) س��هامی عام ( رأس س��اعت 10:00 روز پنجشنبه مورخ 1395/04/31 
درمحل سازمان حج و زیارت با حضور بیش از 78 درصد سهامداران برگزار شد.

ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای دکتر حیدری به عنوان رئیس مجمع 
و نظارت آقای احمدی فر و خانم قربانی و به دبیری آقای عطار تشکیل شد.

همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده موسسه حسابرسی نیز در جلسه 
حضور داشتند. 

مجم��ع پس از اس��تماع گزارش هیات مدیره توس��ط مدی��ر عامل محترم ، 
جن��اب آقای نخجوانی و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

ب��رای  اصل��ی  ش��رکت  و  گ��روه  تلفیق��ی  مال��ی  صورت ه��ای 
گرف��ت. ق��رار  تصوی��ب  م��ورد   94.12.29 ب��ه  منته��ی  مال��ی  س��ال 

سود نقدی به ازای هر سهم مبلغ 175ریال مورد تصویب قرار گرفت. 
موسس��ه حسابرس��ی فاطر به عنوان حس��ابرس و بازرس اصلی و موسس��ه 
حسابرس��ی آرمان راهبرد به عنوان حس��ابرس و بازرس علی البدل برای سال 

مالی95 انتخاب گردید.
مجمع به اتفاق آرا ، اعضای هیات مدیره را برای مدت 2 سال به شرح ذیل انتخاب نمود:

الف: شرکت ویسمن موتور 
ب: بازرگانی تجاری آذرآبادگان ماد پارت ارس 

ج: شرکت فن پردازان بهمن
د: شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور

ه: سرمایه گذاری اندیشه فردا

پیام هیات مدیره:
با س��پاس از درگاه خداوند متعال که توفیق مجدد امانت داری س��هامداران را 
در س��الی ک�ه همچن�ان محدودیت های ب�ی��ن المل�ی و رک�ود اقتص�ادي 
ب���ر فض�اي تولی�د و س��رمایه گذاری حکم فرما ب���ود، بت�وانیم ب�ا تلفی�ق 
اراده و مس���اعی جمع���ی ب�ه اه�م اه�داف برنامه ریزی ش��ده دس��ت یابیم 
و به اعتماد س��هامداران خ��ود با ارائه عملکردي قابل قب��ول در ح�وزه ب�ازار 
خ���ودرو، ب���ازار س���رمایه و . . . پاس��خی درخور و مناس��ب ارائ��ه دهیم. 
بدیه��ی اس��ت که ای��ن توفیقات ب��ا همراهی، حمایت و پش��تیبانی ش��ما 
س��هامداران محت�رم و ت�الش همکاران عزیز ش��رکت حاصل گردیده اس��ت. 
هیات مدیره و مدیریت گروه بهمن به منظور افزایش ثروت و خلق ارزش براي 
هم��ه ذینفعان و تأمین س���ود پای�دار و رو ب�ه رش���د ، برنامه ریزی خود را 
در جهت بهینه س��ازی ترکیب سبد دارائی ها و س��رمایه گذاری ها، تعری�ف و 
اج�راي طرح های توس��عه ای و کشف فرصت های بازار بنانهاده است. در سال 
1394، گروه بهمن مانند س��ایر بنگاه های اقتصادي و تولیدي کشور همچون 
س��ال های اخی�ر ب�ا چالش هایی ازجمله دش��واري تأمین سرمایه در گردش، 
لزوم پرداخت س��ود س��هامداران، افزایش هزینه های تولید، افزایش هزینه های 
ج�ذب نش�ده واح�دهاي تولیدي، عدم امکان تولید متناسب با ظرفیت های 
ایجادش��ده منبع��ث از رک��ود ب��ازار و . . . مواج��ه بود؛ لیکن، ای��ن مجموعه 
به عنوان یک نهاد هوش��مند، ضمن حفظ آگاهی نسبت به تحوالت محیطی 
مبتن��ی بر فرصت یابی راهبردي و برنامه ریزی ب��راي بهره برداری حداکثري از 
فرصت های ایجادش��ده در حوزه های مختلف کس��ب وکار، توانست تا روند رو 
به رش���د خ�ود را ادام�ه داده و عملک�رد قابل قبولی متناسب با جایگاه این 
ش��رکت در میان شرکت های برت�ر کش���ور ارائ�ه نم�وده و ض�من تحق�ق 
س��ودآوری پای�دار هم زمان اه�داف توسعه س��هم بازار، پایداري تجاري و رشد 
و توس��عه بازارهاي جدید را در حوزه کس��ب وکارهاي خود را پیگیري نماید.

از اهم دستاوردهاي گروه بهمن در سال 94 می توان به موارد زیر اشاره نمود : 
1. دس��تیابی به س��ود 1901 میلیارد ریالی و تحقق هدف س��ودآوری پایدار

2. حفظ جایگاه نخست سهم بازار 66 درصد در بخش فروش کامیونت
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3. کس��ب س��هم بی��ش از 45 درص��د کل بازار 
خودروهاي تجاري تولید داخل

4. ایجاد توس��عه و تنوع در محص��والت با تولید 
 DMAX س��واري آس��ا جدی��د، وان��ت ایس��وزو
،کامیون��ت 6 ت��ن FAW ،مینی ب��وس س��حر، 

J 6کامیون کمپرسی
5. پذی��رش و عرضه بهمن دیزل در بازار فرا بورس 

به ارزش 340 میلیارد ریال
6. قرارگیري ش��رکت در میان 20 ش��رکت برتر در 

حوزه "سازمان دانشی"
7. افتت��اح نمایندگی های فروش و خدمات پس از 

فروش در حوزه تجاري در شهرهاي مختلف
8. حض��ور موفق در هفتمی��ن دوره جایزه تعالی 

منابع انسانی و کسب نشان برنز سه ستاره
9. کسب رتبه اول شاخص های بهره وری در بخش 

شرکت های خودرویی از جشنواره ملی بهره وری
همچنین می ت�وان از مهم تری�ن برنامه های 
گروه بهمن در سال 95 موارد ذیل را برشمرد:

1. عملیاتی نمودن افزایش سرمایه
2. بهینه نمودن وضعیت امالک در اختیار

3. مذاک��رات ب��ا برنده��اي مط��رح جهانی جهت 
توسعه همکاري

4. ارتق��اء س��هم ب��ازار در محص��والت خودرویی
5. نهایی نمودن و تصویب برنامه استراتژیک گروه

6. ادامه سیاس��ت بهینه س��ازی س��اختار دارایی 
گروه)واگذاري دارایی های کم بازده یا غیر مولد(

7. اص��الح نظ��ام رواب��ط ص��ف و س��تاد و تالش 
ارزش آفرین��ی و  م��ادري  مزی��ت  خل��ق  ب��راي 

وان��ت،  جدید)س��واري،  محص��والت  عرض��ه   .8
کامیونت، کامیون(

امید اس��ت ب��ا اتکا ب��ر توانمندی ه��ای موجود 
و توس��عه و ارتق��اء آن ها، در س��ال های پیش رو 
ب��ا گش��ایش در فض��اي کس��ب وکار بتوانیم با 
حمای��ت ش��ما س��هامداران محترم در مس��یر 
اه��داف راهب��ردي ب��ا محوریت متنوع س��ازي و 
متوازن س��ازی پرتف���وي گ�رو ه باه��دف افزایش 
ارزش دارایی ه��ای مول��د در جه��ت اعت��الي نام 
گ��روه بهم��ن گام برداش��ته و برگ ه��ای زرین و 
پرافتخ��اری ب��راي ای��ن مجموعه ثب��ت نماییم. 
در پایان مجدداً مقدم ش��ما س��هامداران محترم 
را به عن��وان ولی نعمت��ان خود گرام��ی می داریم

چش�م انداز
گروه بهمن در افق 1400در زمره 10 شرکت برتر 
ای��ران از منظر ش��اخص های بازده��ی قرارگرفته 

است.
مأموری�ت

گروه بهم��ن به عنوان ی��ک هولدینگ تخصصی 
چند رشته ای می کوشد تا ضمن هوشیاري کامل 
نسبت به تحوالت محیطی، فرصت یابی راهبردي، 
خل��ق ارزش و مزی��ت رقابت��ی در زنجیره ه��ای 
کس��ب وکار خ��ود؛ به س��ودآوری پای��دار و بازده 
مطلوب اقتصادي دس��ت یافته و ب��راي ذینفعان 
خ��ود به ص��ورت مت��وازن، ایج��اد رضایت مندی 
نماید. بر این اس��اس، حضور در کسب وکارهایی 
ک��ه در آن ه��ا داراي مزیت ه��ای فعل��ی و آت��ی 
است)خودرو، نفت و پتروش��یمی، سرمایه گذاری 
مالی و ...( در محوریت برنامه های گروه قرار دارد.
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آینده از آن ماست
صدور 1200کارت هواداری ویژه معلولین بنیاد فاطمه زهرا)علیها السالم(

معلولی��ن  ب��ه  کوث��ر«  »ی��اران  برنام��ه  در  کوث��ر  ه��واداری  کارت  فق��ره  تع��داد 1200 
و اف��راد ک��م ت��وان بنی��اد معلولی��ن فاطم��ه زهرا)علیه��ا الس��الم( ایرانی��ان اعط��اء ش��د.

برنامه یاران کوثر به همت مدیریت شعب استان تهران و بنیاد معلولین فاطمه زهرا)علیها السالم( 
همزمان با دهه کرامت با حضور عباس��ی فر مدیر پروژه 3090 موسس��ه اعتباری کوثر، خوردبین 
سرپرست باشگاه پرسپولیس، نحوی نژاد معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی ، رحیمی مدیر 
بازاریابی افق کوروش، رؤسای دوایر مدیریت شعب استان تهران و جمعی از معلولین برگزارگردید .

محمد حسن عباسی فر مدیر پروژه 3090 در موسسه اعتباری کوثر که به نمایندگی از دکتر رضایی مدیرعامل 
موسسه در این مراسم حضور یافته بود،گفت: معلولین علت های صبوری، شکیبایی، مهر و مهربانی هستند.

وی اظهار داش��ت: اش��تغال و امرار معاش از جمله مش��کالت این قشر حساس جامعه است که 
با تدبیر مدیرعامل موسس��ه اعتباری کوثر در راس��تای ایفای نقش مس��ئولیت های اجتماعی 
طی دوس��ال اخیر بنی��اد معلولین فاطمه زهرا)علیها الس��الم( تحت حمایت کوثر می باش��د .
عباسی فر افزود: صدور 1200 فقره کارت هواداری کوثر در راستای حمایت از اعضاء بنیاد معلولین فاطمه 
زهرا)علیها السالم( صورت گرفته است تا این عزیزان نیز بتوانند از مزایا و تخفیف های هوادار کارت بهره مندگردند.

مدی��ر پ��روژه 3090 موسس��ه اعتب��اری کوث��ر خاطرنش��ان ک��رد: از مزای��ای کارت ه��ای 
ه��واداری، حمایت از باش��گاه های پرطرفدار اس��تقالل، پرس��پولیس و تراکتورس��ازی اس��ت .

ناهید کلوشانی مدیرعامل بنیاد معلولین فاطمه زهرا)علیها السالم( در ادامه مراسم بیان داشت: این بنیاد به 
منظور سازماندهی معلولین کشور و با هدف حمایت مادی و معنوی از آنان در زمینه های درمان، توانبخشی، 
اشتغال، ورزش، تحصیالت، تفریحات، خدمات بیمه ای، تامین تهسیالت و رفاه زندگی در حال فعالیت می باشد.

کلوش��انی تصری��ح ک��رد: ب��ا حمایت موسس��ه اعتب��اری کوث��ر و به وی��ژه مدیریت ش��عب 
اس��تان ته��ران ب��رای تمام��ی اف��راد تح��ت پوش��ش ای��ن بنی��اد کارت ه��واداری ص��ادر 
گردی��ده اس��ت ک��ه تع��دادی از آن ب��ه ص��ورت نمادی��ن ب��ه جم��ع حاض��ر اه��داء ش��د.
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        مجم��ع س��االنه بوت��ان در اتاق��ی و در می��ان اندک 
س��هامدار حقیقی و حقوقی برگزار شد و آنچه مرا واداشت 
تا با سرافرازی اعالم کنم. بوتان مکتب بودنهاست آن است 
که بوتان پایگاه زنان و مردانی اس��ت که فعل خواس��تن را 
صرف می کنند. سربلند است همیشه انتخابی و مطمئن 
گرچه عزیزی و بزرگی زآن رفت ولی یادش و خاطره اش با 
ماست چرا که بوتان مکتب زائیش توانستن ها بوده و هست.

محم��ود خلیلی پان��زده ماه پیش از فرمان مش��روطه 27 
اردیبهش��ت 1284 در تهران متولد ش��د او دومین فرزند 
خان��واده ای روحان��ی، پرجمعیت، کم بضاعت و س��نتی 
ب��ود. ویژگ��ی ه��ای وی را زود س��خن گفت��ن و زود راه 
رفت��ن ذکر کرده اند. درمدرس��ه علمیه ب��ا مدیریت ناظم 
االحب��ا در چه��ارده س��الگی و در کالس ه��ای ریاضی و 
ادبیات میرزاغالمحس��ین خان راهنما ذکاء الملک فروغی 
ش��رکت می کرد زب��ان فرانس��ه را بخوبی می دانس��ت.

در هف��ده س��الگی عش��ق جوان��ی دل و دی��ن و عقل و 
هوش را برد و س��ه س��الی در انتظار مان��د تا همای بخت 
ب��ه فرق او نشس��ت و خانم جمیله آق اول��ی بله را گفت.

روزگاری بگذش��ت ک��ه ه��ر س��اعتش دفت��ری از مثنویس��ت ت��ا اینک��ه نفت 
ملی ش��د و تاللو ش��عله ه��ای گاز او را به س��ویی کش��اند که بوتان ای��ن مرز و 
ب��وم متولد ش��د و ام��روز نام خلیل��ی دکترین فرهنگ اس��تفاده اس��ت و صبح 
از ان��رژی کشوریس��ت ک��ه تاری��خ ب��دان گه��واره چنان تم��دن گفته اس��ت.

مجمع عمومي عادي س��الیانه ش��رکت گروه صنعت��ی بوتان )س��هامی عام( در 
مورخ��ه یکش��نبه 1395/4/27 در مح��ل خیاب��ان س��هروردی برگ��زار گردید.
در این مجمع که با حضور بیش از 73/23 درصد س��هامداران حقیقی و حقوقی، 
اعضاء هیات مدیره، نماینده س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، حس��ابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاس��ت مجم��ع برعهده آقای مهدی چنگیزی آش��تیانی 
ک��ه جنابان محمدتقی س��منانی و محمدرضا عاب��دی میران در مق��ام نظار اول 
و دوم و آق��ای علیرضا غنجی فش��کی ب��ه عنوان دبیر مجمع انتخ��اب گردیدند.

درادام��ه ب��ا قرائت گزارش هی��ات مدیره به مجمع توس��ط مدیرعامل ش��رکت 
مرب��وط ب��ه اه��م فعالیتهای ص��ورت پذیرفت��ه در طی س��ال مال��ی منتهی به 
1394/12/29 و پ��س از اس��تماع گ��زارش حس��ابرس و ب��ازرس قانونی، مجمع 
نش��ینان ب��ا طنین صل��وات خ��ود ضمن تصوی��ب صورته��ای مال��ی و تنفیذ 
معامالت مش��مول ماده 129 و با تقس��یم س��ود 60 ریال به کار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
مرور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت در سال مالی مورد گزارش

س��ال 1394، همانند س��الهای گذش��ته مملو از چالش برای صنعت ای��ران بود. 
با بروز آثار کاهش ش��دید قیمت نفت بر اقتصاد از یکس��و و حاکم ش��دن فضای 
انتظ��ارات بر فعالیت های اقتصادی تا زمان رفع تحریم ها از س��وی دیگر، نگرانی 
های��ی درخصوص افت س��طح فعالیت های اقتصادی تا زمان تحریم ها از س��وی 
دیگر، نگرانی هایی درخصوص افت س��طح فعالیت های اقتصادی در کشور ایجاد 
ش��د. در واقع در سال گذشته ش��وک منفی نفت در بستر اقتصاد در حال ترمیم، 
شوک منفی تقاضا و مشکل تنگنای مالی از جمله چالش های اقتصاد ایران بوده 
که بر وضعیت تولید محصوالت صنعتی، معدنی و پتروش��یمی اثر گذاشته است.

شوک منفی نفت در بستر اقتصاد در حال ترمیم
در حالی که اقتصاد کش��ور از ابتدای س��ال 1393 از رکود خارج ش��ده و در حال 
ترمیم بود، قیمت نفت خام که در طول س��ال های 1384 تا 1393 بطور متوسط 
برابر 83 دالر، بود از تابس��تان س��ال 1393 به شدت روند نزولی به خود گرفت. از 

آن زمان تاکنون، قیمت هر بش��که نفت خ��ام در محدوده 
ی قیمتی 40 تا 60 دالر در نوس��ان بوده اس��ت. در نتیجه 
کاهش قیمت نف��ت، درآمد حاصل از صادرات نفتی کاهش 
یاف��ت. پس از کاهش ش��دید درآم��د حاص��ل از صادرات 
نفتی، درآمدهای نفتی دولت کاهش یافت. کاهش ش��دید 
درآمدهای نفتی منجر ب��ه افت 50 درصدی بودجه عمرانی 
و متعاقب��ا تقاضا و ادامه رکود حاکم بر بازار مس��کن گردید.  

مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن
شرکت گروه صنعتی بوتان بر پایه دانش، مهارت، تجارب کسب 
شده در زمینه تولید محصوالت تاسیساتی و در سایه تالش و اثر 
بخشی نیروی انسانی کارآمد، ضمن مدیریت چالشهای موجود، 
کماکان در رده های زیر موقعیت خود را تثبیت نموده است:
- س��ومین تولیدکننده ب��زرگ آبگرمکن دی��واری در دنیا

- اولی��ن تولید کننده ب��زرگ آبگرمکن و ش��وفاژ دیوار در 
خاورمیانه

- دومین تولید کننده بزرگ رادیاتور آلومینیومی در خاورمیانه
گروه صنعتی بوتان نیز همانند سایر شرکتهای فعال در صنعت 
تاسیسات از پیامدهای موانع شمرده شده بی نصیب نبود، ضمن 
اینکه بدلیل ورود رقبای جدید داخلی و خارجی به بازار خود با چالشهای دیگری نیز در 
عرصه کسب و کار مواجه گردید. در نهایت علیرغم بروز موانع یاد شده، در نتیجه انتخاب 
استراتژی های اثربخش و تمرکز بر نقاط، موفق به بهره برداری از فرصتها و مدیریت 
اکثر تهدیدهای کسب و کار گردید و در اکثر موارد به نتایج در حد انتظاری دست یافت.

استراتژیهای شركت
- افزایش سودآوری و مزیت رقابتی محصوالت

- کاهش قیمت تمام شده محصوالت تولیدی همزمان با حفظ کیفیت
- افزایش کارآمدی و اثربخشی نیروی انسانی به تراز جهانی

- تامین مالی ارزان و به موقع
- شناس��ایی منابع تامی��ن ارزان تر مواد اولیه و قطعات مورد نیاز جهت س��اخت 

محصوالت
- افزایش سهم فروش در بازارهای جهانی

مرور کلی بر عملکرد شرکت، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم
باش��د: م��ی  ذی��ل  ش��رح  ب��ه  محص��ول  ه��ای  گ��روه  ف��روش  رش��د 

- رشد 43درصد فروش صادراتی آبگرمکن
- رشد 22درصد فروش داخلی شوفاژ

- رشد 200درصد فروش صادراتی شوفاژ
برنامه ها و چشم انداز وضعیت شركت برای سال مالی آتی

- افزایش سهم بازار شوفاژ
- افزایش صادرات آبگرمکن

- حفظ سهم بازار داخلی آبگرمکن
- افزایش سودآوری

- کاهش سطح موجودی های انبار
- تمرکز بر چابک سازی فرآیندهای شرکت 

برنامه های آینده شركت
- افزایش سهم بازار شوفاژ

- افزایش سهم بازار رادیاتور
- حفظ سهم بازار داخلی آبگرمکن
- افزایش صادرات شوفاژ و رادیاتور

- افزایش سودآوری

               مکتب بودن هاست
نی

سی
رح

امی
رو 

س
خ
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س��الیانه  ع��ادی  عموم��ی  مجم��ع         
ش��رکت س��ایپا ب��ا حض��ور مدیرعام��ل گروه 
خودروس��ازی س��ایپا، اعض��ای هیئ��ت مدیره، 
حس��ابرس قانونی، نمایندگان س��ازمان بورس، 
جمع��ی  و  حقوق��ی  س��هامداران  نماین��دگان 
از س��هام داران حقیق��ی در مرک��ز همای��ش 
ه��ای پژوهش��گاه صنع��ت نف��ت برگزار ش��د.

ع��ادی  عموم��ی  مجم��ع  گ��زارش،  بنابرای��ن 
س��الیانه ش��رکت س��ایپا با حضور بیش از 81 
درص��د از س��هامداران و یا نماین��دگان قانونی 
آنه��ا برگ��زار ش��د و گ��زارش هی��أت مدی��ره 
درب��اره فعالیت ش��رکت در س��ال94 و برنامه 
های س��ال 95 و همچنین گزارش حس��ابرس 
مس��تقل و بازرس قانونی ارائ��ه و صورت های 
مال��ی ش��امل ترازنامه، صورت حس��اب س��ود 
و زی��ان م��ورد تصوی��ب مجم��ع ق��رار گرفت.

در این جلس��ه، دکتر مهدی جمالی مدیر عامل 
گروه خودروسازی ضمن تقدیر از سهامداران و 
تمامی کارکنان س��ایپا گفت: در س��ا ل گذشته 
مش��کالتی وجود داش��ت و سال بس��یار سخت 
و طاق��ت فرس��ایی بود و ش��اخص ه��ای مالی 
گ��واه ای��ن موضوع اس��ت و خوش��بختانه همه 
همکاران��م در بخ��ش کارگ��ری و کارشناس��ی 
هم��ه گونه هم��کاری را با بنده داش��تند و در 
ط��رح ارتقای س��طح تولید، مش��ارکت کردند.

وی اف��زود: مدیران و کارکنان س��ایپا در همه 
س��طوح به صورت مس��تمر و در دو شیفت کار 
کرده ان��د که خوش��بختانه ب��ا همراهی هیات 
را  مش��کالت  از  بس��یاری  توانس��تیم  مدی��ره 
مرتف��ع کنیم و با کمک کارشناس��ان بس��یاری 
از ای��ده ه��ا را درجهت کاهش مش��کالت مالی 
گروه س��ایپا س��ازماندهی و مدیری��ت کردیم.

جمال��ی تصری��ح ک��رد: اطمین��ان م��ی ده��م  

ک��ه س��ایپا ب��ا توج��ه ب��ه ت��وان کارشناس��ی 
مش��کالت  هم��ه  ب��ر  بتوان��د  مدیریت��ی  و 
گذش��ته  س��ال  در  اینک��ه  کم��ا  آی��د  فائ��ق 
بزرگتری��ن بح��ران مال��ی را مدیری��ت کردیم.

وی ضم��ن تقدیر از صبر و تحمل س��هامداران 
گف��ت: تمامی مش��کالت ب��ا طمانینه و آرامش 
س��هامداران و راهب��ری صحی��ح و ب��ه دور از 
رس��انه ای ش��دن و صرف��ا در جه��ت تامی��ن 
مناف��ع مل��ی انج��ام ش��د و ب��ا س��ر بلن��دی 
کنی��م. هدای��ت  را  برنام��ه  ای��ن  توانس��تیم 

وی در ادامه در خصوص س��اختار مالی س��ایپا 
گفت: بس��یاری از کارشناس��ان به طرح اصالح 
س��اختار مال��ی خوش��بین نبودند ت��ا اینکه با 
همراه��ی هی��ات مدیره گ��روه توانس��تیم کار 
اص��الح س��اختار مال��ی را ش��روع کنی��م و در 
این کار از همکاری س��ازمان بورس، س��ازمان 
حسابرس��ی، س��ازمان امور مالیاتی و ش��خص  

وزیر صنعت تقدیر می کنم و همراهی س��ازمان 
همراه��ی  آن  معاون��ان  و  مدی��ران  و  ب��ورس 
جانان��ه، ب��زرگ و قاب��ل تقدی��ر ب��وده اس��ت.
وی گفت: با مس��اعدت هیات محترم وزیران و 
س��ازمان امور مالیاتی توانستیم فرصت 4 ماهه 
مالیات��ی را از س��ازمان امور مالیات��ی بگیریم و 
ب��ا پیگیری های مکرر خواهیم توانس��ت ظرف 
مهل��ت مقرر ارزش س��رمایه را  افزایش دهیم.
وی با اش��اره به مشکالت گذش��ته گروه سایپا 
گف��ت: اکثر ش��رکت های گروه مش��مول ماده 
141 ب��وده و حق��وق مالکانه ش��رکت 14.5- 
ب��وده و بده��ی ش��رکت 790 میلی��ارد تومان 
ب��ه سیس��تم بانکی ب��وده این در حالی اس��ت 
ک��ه تولی��د در مقاطع��ی به 800 دس��تگاه در 
روز رس��ید که امروز خوش��بختانه ب��ا همراهی 
در  ش��رکت  س��هامداران،  و  کارکن��ان  هم��ه 
وضعی��ت مناس��بی ق��رار گرفته و ش��رکت به 
اس��ت. رس��یده  دس��تگاه  باالی2000  تولی��د 
وی در خص��وص اوراق صک��وک گفت: با توجه 
ب��ه مش��کالت مالی ک��ه وجود داش��ت تصمیم 
ب��ه انتش��ار اوراق صک��وک گرفتی��م و در این 
خص��وص برنام��ه خوبی در حال اجراس��ت که 
اوراق صک��وک زمی��ن و س��اختمان ب��ه ارزش 
2000 میلیارد تومان به فروش خواهد رس��ید.
جمال��ی گفت: س��ایپا با همه مش��کالت، تامین 
نقدینگی را مدیری��ت کرده و طرح های خوبی 
برای تامی��ن نقدینگی اجرا ک��رده که از جمله 
طرح اتو خدمت که بس��یار خوب مدیریت شد.
وی تصری��ح کرد: ب��ا توجه به اینکه در س��ال 
گذش��ته از هیچگون��ه تس��هیالت بانک��ی نمی 
توانس��تیم اس��تفاده کنی��م  با ای��ن حال طرح 
اتوخدم��ت بال��غ ب��ر ی��ک میلیارد و دویس��ت 
میلیون تومان برای س��ایپا آورده مالی داش��ته 

مهندس جمالی و خبرهای خوش
لبخند رضایت سهامداران سایپا در فصل داغ مجامع
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اس��ت و در ادام��ه دول��ت ه��م ب��ا تس��هیالت 
ک��رد. کم��ک  خ��ودرو  صنع��ت  ب��ه  بانک��ی 

ح��ال  در  گف��ت:  س��ایپا  گ��روه  مدیرعام��ل 
حاض��ر تولی��د نس��بت به مدت مش��ابه س��ال 
اس��ت. داش��ته  رش��د  درص��د   20 گذش��ته 
جمالی با اشاره به شرایط سال گذشته سایپا در 
مذاکره با ش��رکای تجاری خارجی گفت: س��ال 
قب��ل اگر قرار بود با ش��رکت خارج��ی مذاکره 
کنیم شرایط یک شرکت ور شکسته را داشتیم 
اما امروز س��ایپا در ش��رایطی قرار دارد که می 
تواند ش��رکت خارجی طرف قرار داد خودش را 
انتخاب کند و آنها نیز ش��رایط ما را می پذیرند 
و الزم اس��ت از تیم مذاکره کننده هسته ای و 
تیم سیاس��ت خارجی دولت نیز قدردانی کنم.

جمال��ی در خص��وص توس��عه محص��ول گفت: 
ای��ن  محص��ول  توس��عه  مش��کالت  از  یک��ی 
اس��ت که در گذش��ته در این خص��وص غفلت 
ش��ده اس��ت ول��ی توس��عه محص��ول از نظ��ر 
تی��م مدیریتی فعلی س��ایپا در اولویت اس��ت.

وی گفت: پس از رونمایی س��اینا در پایان سال 
قبل توس��ط رئیس محترم جمه��ور که تائیدی 
بر عملکرد س��ایپا بود و در صورت تامین منابع 
مالی مناس��ب این ت��وان فنی و مهندس��ی در 
سایپا وجود دارد که هر سال یک یا دو محصول 
جدید وارد بازار خودرو نماید و در س��ال جدید 
نیز محصول جدی��د به بازار عرضه خواهد کرد.

مدیرعام��ل گروه س��ایپا گفت: مرک��ز مطالعات 
در  خوب��ی  ه��ای  ط��رح  س��ایپا  اس��تراتژیک 
خص��وص ش��رکت های ک��م ب��ازده و زیان ده 
در دس��ت اج��را دارد ک��ه ب��ا همراه��ی هیات 
مدی��ره تصمیم به ادغ��ام و انح��الل این گونه 
ش��رکت ها در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت.

 85 از  بی��ش  حاض��ر  ح��ال  در  اف��زود:  وی 
درص��د از ظرفی��ت های ش��رکت ه��ا و قطعه 
ش��ود. م��ی  اس��تفاده  س��ایپا  گ��روه  س��ازان 

جمال��ی تصریح کرد: س��ایپا در ش��رایطی قرار 
دارد ک��ه ب��ا حمای��ت های��ی وزارت صنع��ت 
مع��دن و تجارت یکی از ش��رکت های خارجی 
ب��زرگ، یک میلی��ارد دالر تس��هیالت یوزانس 

در اختی��ار س��ایپا ق��رار داده و ترازنام��ه مالی 
ش��رکت در وضعیت خوبی اس��ت ک��ه با تالش 
کارشناس��ان، کارگران و مدیران ب��ه این نقطه 
رس��یدیم  ضمن اینک��ه با بررس��ی در زنجیره 
ارزش ش��رکت به این نتیجه رسیدیم که بعضی 
از ش��رکت ها با بدهی های سنگین نمی توانند 
با گ��روه س��ایپا ادامه فعالیت داش��ته باش��ند.

وی خاطرنش��ان کرد: بر اس��اس تصمیم گیری 
مقررشده که ش��رکت های سایپا دیزل و ایران 
کاوه از مجموع��ه گروه س��ایپا جدا ش��ده و به 
بخ��ش خصوصی واگذار ش��وند و ش��نبه آینده 
مراحل واگذاری این دو شرکت در کدال بورس 
اعالم  خواهد شد. این یک تصمیم ملی است و 
با  این کار هزار میلیارد تومان از زیان انباش��ته 
این دو شرکت از گروه سایپا خارج خواهد شد.

مدیرعام��ل گروه س��ایپا در خصوص قرار داد با 
ش��رکت های خارج��ی گفت: از ابتدا سیاس��ت 
م��ا طمانین��ه و آرام��ش در انج��ام مذاک��ره با 
ش��رکت های خارج��ی ب��ود و همچنین حفظ 
مبن��ای  س��هامداران  مناف��ع  و  مل��ی  مناف��ع 
مذاکره ما با ش��رکت های خارجی بوده اس��ت.

وی گفت: در الگوی مذاکره با ش��رکای خارجی 
ب��رای اولی��ن ب��ار از س��یتروئن خواس��تیم که 
س��رمایه گذاری مستقیم در سایپا کاشان انجام 
ده��د و بخش��ی از س��هام س��ایپا را خریداری 
کن��د و هم اکن��ون در برد س��یتروئن پذیرفته 
ش��ده که در س��ایپا کاش��ان س��رمایه گذاری 
مس��تقیم انجام دهند و 50 درصد س��هام سایپا 
کاش��ان را به ص��ورت نقدی خری��داری کنند.

جمال��ی گف��ت: ب��ر همین اس��اس مقرر ش��د 
س��ایپا  ب��ا  وینچ��ر  جوین��ت  قال��ب  در  ک��ه 
کاش��ان 6 نف��ر عض��و هی��ات مدی��ره خواه��د 
داش��ت و تصمیم��ات به ص��ورت براب��ر اتخاذ 
خواه��د ش��د و حتم��ا بای��د اعض��ای هی��ات 
مدی��ره ب��رای هر تصمی��م گیری اقناع ش��وند.

س��یتروئن  ب��ا  س��ایپا  ق��رارداد  گف��ت:  وی 
صنع��ت  وزی��ر  حض��ور  ب��ا  و  نهای��ی  ام��روز 
ش��د. خواه��د  امض��ا  تج��ارت  و  مع��دن 

مدی��ر عام��ل گ��روه س��ایپا گف��ت: امی��دوارم 

همانگون��ه که بس��یاری از نماین��دگان مجلس 
مدیران وزارت صنعت معدن و تجارت همراهی 
و صب��وری به خرج دارند باز ما را حمایت کنید 
چرا که پس از امضای قرار داد س��یتروئن سایپا 
صادرات محصول را هم در پی خواهد داش��ت.

وی در خص��وص ش��رکای خارج��ی دیگ��ر در 
قال��ب جوینت وینچر گف��ت: مذاکرات خوبی با 
رنوداش��تیم و به زودی به تفاهم نهایی خواهیم 
رسید. همچنین با شرکت نیسان در حال مذاکره 
هستیم و افق روشنی پیش روی مذاکرات است .

ه��م  چان��گان  ش��رکت  ب��ا  گف��ت:  جمال��ی 
چان��گان  ش��رکت  داری��م.  خوب��ی  مذاک��رات 
ش��رکتی اس��ت که س��الیانه بیش از 3 میلیون 
خ��ودرو تولید م��ی کند. همچنین ب��ا برلیانس 
و زوت��ی نی��ز کارم��ان را ادام��ه م��ی دهی��م.

وی تصری��ح کرد: با ش��رکت ایویک��و و زامیاد 
ایویک��و  و  هس��تیم  مذاک��ره  ح��ال  در  نی��ز 
نی��ز مانن��د س��یتروئن پذیرفت��ه که س��رمایه 
گ��ذاری مس��تقیم و ص��ادرات داش��ته باش��د.

جمال��ی گف��ت: با ش��رکت کیا ه��م مذاکراتی 
ک��ره  در  آین��ده  در  و  ای��م  ک��رده  آغ��از 
جنوب��ی مذاک��رات را دنب��ال خواهی��م ک��رد.

وی خاطر نش��ان کرد: به س��هامداران اطمینان 
خاط��ر می دهم برای افزای��ش تولید و جوینت 
وینچر در س��ایپا هیچ مشکل وجود ندارد و این 
ت��وان فنی، مهندس��ی ، امور مال��ی و مدیریتی 
در س��ایپا وجود دارد که در ای��ن زمینه موفق 
و س��ربلند ش��ود و این توان موجود در س��ایپا 
برای کش��ور افتخاری اس��ت و امیدوارم که از 
این ظرفیت ها به نحو مطلوبی اس��تفاده ش��ود.

مدیر عامل گروه س��ایپا گف��ت: با صبر و تحمل 
سهامداران و گش��ایش های مالی، آینده خوبی 
برای س��هامداران و تولید در س��ایپا پیش بینی 
می کنم و س��ایپا به عنوان یک برند ملی بیشتر 
از گذش��ته در صنعت و تولید خواهد درخشید.

گفتنی اس��ت مدیر عامل س��ایپا در حین ارائه 
گ��زارش عملک��رد بارها توس��ط س��هامداران و 
حاض��ران در مجم��ع مورد تش��ویق قرار گرفت 
که در چندین س��ال اخیر بی سابقه بوده است.
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کش��وری به وسعت ایران از پایانه های جنوب در خلیج 
فارس ت��ا کویر لوت و کوهس��اران غرب و ش��رقش و 
جنگلهای درهم پیچیده شمال و روستاهای پراکنده در 
جوار چشمه های سر زخاک بیرون کشیده و در کنار تمام 
پراکندگی سطوح و در فراز فرود، با انبوه جمعیت در کالن 
شهرها از جمله تهران که حتی آب خوردن را هم باید با 
حمل و نقل جاده ای برایش تامین کرد بواقع که نقش 
آگاهان و آگاهی مدیریتی چون مهندس حمیدی چه 
نعمت است. مدیری که نیاز بازار و بقول استخوان خرد 
کرده های صنعت درد و درمان را بخوبی می شناس��د.

ش��رکت زامیاد توانس��ته به فراخور نیاز صنعت خودرو 
را ش��کل ده��د و هنر مدیری��ت کن��ون آن اینکه در 
س��ال های سخت اقتصادی توانسته س��رافراز با تولید 
کش��نده های س��نگین و تامی��ن نیاز ب��رای مصرف 
کنن��ده س��همی شایس��ته و درخور داش��ته باش��د.

در مجمع ساالنه در خنکای سالن شیک پژوهشکده نفت 
گوش به گزارش می داشتم که با رایزنی های گسترده 
پس از 5 س��ال خط تولید محصوالت ایویکو در زامیاد 
شروع گشتو انجام موافقت های الزم جهت تداوم تولید 
محصول اس��تراتژیک ش��رکت و ارتقاء در سهم گیری 
از بازار تا 29 درصد از س��هم از ب��ازار تولید خودروهای 
تجاری کش��ور و خداقوت به بچه های خ��وب زامیاد.

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت زامیاد ) سهامی 
عام ( رأس س��اعت 11 روز شنبه مورخ 1395/4/26 در 
محل همایش های بین المللی پژوهشگاه نفت برگزار شد.

در ای��ن مجم��ع که با حض��ور بی��ش از 52 درصدی 
س��هامداران حقیقی و حقوقی ، اعض��اء هیات مدیره، 
نماینده س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، حس��ابرس و 
ب��ازرس قانونی برگزار گردید، ریاس��ت مجمع برعهده 
آقای سیدمحمدعلی سید ابریشمی بود، که جنابان ناصر 
آخوندی و یوسف ندیلی در مقام نظار اول و دوم و آقای 
کامران کریمی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی س��ال مالی 
منته��ی ب��ه 1394/12/29 و پس از اس��تماع گزارش 
حس��ابرس و بازرس قانونی، مجمع نش��ینان با طنین 
صلوات خود ضمن  تصوی��ب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامالت مش��مول ماده 129 به کار خ��ود پایان دادند.

اعضای حقوقی هیات مدیره به مدت 2 سال به شرح ذیل 
انتخاب شدند:

ش��رکت قالبهای بزرگ صنعتی س��ایپا، گروه سرمایه 
گذاری س��ایپا، شرکت س��ایپا یدک ، شرکت سایپا و 
شرکت س��رمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار.

*پیام هیأت مدیره:
ب��ا یاد خدا و س��پاس از الطاف بیک��ران خداوند منان، 
ضمن تشکر و قدردانی از همراهی و پشتیبانی تمامی 
شما عزیزان، گزارش��ی خالصه از توفیقات و معضالت 

شرکت زامیاد در سال 1394 را به استحضار می رساند:
- پس از سه سال پیگیری مستمر مدیریت ارشد جهت 
اخذ گواهی عدم خالفی، سرانجام در اواخر سال 1394 
بدهی شرکت بابت ساخت و سازها به شهرداری بدون 
پرداخت هیچ گونه هزینه مازاد، تس��ویه گردید و بدین 
ترتیب افزایش س��رمایه اسمی به میزان 130 درصد، از 
2400 میلی��ارد ریال به 5529 میلی��ارد ریال از طریق 
تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت ش��رکت، اجرائی گردید.

- طی مذاکرات خوبی که با شریک تجاری شرکت زامیاد 
)شرکت ایویکوی ایتالیا( جهت برقراری ارتباطی آهنگین 
شکل گرفت، تمامی بدهیها به شرکت مذکور )به میزان 
حدود بیس��ت میلیون یورو( تسویه گردید و همچنین 
س��فارش محموله های جدید CKD انجام شد که با 
تحویل محموله های مذکور، خط تولید محصوالت ایویکو 
در زامیاد پس از وقفه ای 5 ساله، مجددا فعال می شود . در 
این بخش توافقات جدیدی با شرکت ایویکو در حال شکل 
گیری می باشد و راهکارهای مناسب ورود به شرایط جدید 
و چارچوب های همکاری دو شرکت در حال بررسی بوده 
که در آینده، نتایج حاصله به س��مع و نظر سهامداران 
محترم خواهد رسید. شایان ذکر است در این ارتباط رقمی 
معادل دو میلیون یورو تخفیف نیز اخذ گردیده اس��ت.

- نظر به مزیتهای رقابتی منحصربفرد وانت نیان از جمله 
توان حمل بار و قیمت مناسب، در سال 1394 تالشها 
در راس��تای تداوم تولید محصول استراتژیک شرکت، 
یعنی وانت نیسان، بعمل آمد بطوریکه برنامه های اجرا 
شده و در حال اجرا در جهت ارتقای پلتفرم وانت مذکور، 
ام��کان ادامه تولید محصول مذکور در س��الهای آتی را 
فراهم نموده اس��ت. در بخش تولید محصوالت سبک، 
تولید وانت پادرا محقق گردید و عرضه محصول مذکور 
به منظور اخذ بازخورد بازار، بدون تبلیغات وس��یع آغاز 
ش��ده و محصول درکا نیز آماده ارائه به بازار می باش��د.

 در سال گذشته متاسفانه به علت توقف خطوط تولید موتور 
در شرکت تامین قوای محرکه گروه، به مدت 2 ماه خط 
تولید شرکت زامیاد نیز متوقف گردید و عمال یک ششم 
از زمان تولید شرکت را تحت تاثیر خود قرار داد. علیرغم 

اینکه از تابستان سال 1393 لغایت تابستان سال 1394 
عدم تامین شاس��ی به میزان نزدیک به 4500 دستگاه 
منجر به کاهش تولید در این دوره گردید، اما خوشبختانه با 
تمهیداتی که چیده شد و اجرای سریع پروژه خط شاسی 
در کارخانه زامیاد، این نگرانی بطور نسبی مرتفع گردید.
- طرح دولت در آبان سال 1394 برای تحریک تقاضای 
خودرو به عنوان بخش��ی از سیاست تحریک تقاضای 
کل اقتصاد، بخش��ی از مشکل موجودی انبار محصول 
خودروسازان را رفع نمود. شرکت زامیاد نیز تمامی تعهدات 
خ��ود در ارتباط با این طرح را بدون پرداخت هیچگونه 
خسارتی بابت دیرکرد، محقق نمود. البته ارائه تسهیالت 
مناس��ب ، به صورا مستمر، یکی از انتظارات متقاضیان 
خودروهای تجاری در اکثر کشورها محسوب می شود.
- با عنایت به موارد ذکرشده، مدیریت و کارکنان شرکت 
با بکارگیری تمهیدات مناسب ، جهت گیری و عملکرد 
شرکت را به گونه ای هدایت نموده اند که جایگاه شرکت در 
صنعت خودروی تجاری، ارتقاء یابد. بطوریکه سهم شرکت 
زامیاد در تولید خودروهای تجاری کشور در سال 1394 به 
29 درصد ارتقاء یافت و برآیند تالش مجموعه مدیریت و 
کارکنان شرکت زامیاد، باعث تداوم عملیات شرکت گردید.
- صنعت خودرو به لحاظ ارتباط گسترده با زنجیره ای از 
صنایع پسین و پیشین خود، صنعتی کلیدی محسوب 
شده و دارای پتانسیل باالیی در ایجاد اشتغال و توسعه 
اقتصادی کش��ور می باشد و به شرط مساعدت عوامل 
بیرونی، صنعت خودرو می تواند در نقش یک لکوموتیو 
برای بسیاری از صنایع کشور عمل کند. امید است با اراده 
ای که در مس��ئوالن نظام به وجود آمده است، با اجرای 
سیاس��ت های جدید دولت در جهت رونق بخش های 
مختلف اقتصادی نظیر طرحهای حمایتی اخیر در بخش 
مسکن و اصالح سیاستهای مالی و ... اقتصاد کشور از رکود 
فعلی، بدون افزایش تورم و فش��ار به مردم خارج شود و 
شاهد رشد و شکوفایی صنعت خودرو باشیم. با اصالح 
سیاست های بانکی و پولی کشور، کاهش نرخ سود سپرده 
بانکی متناسب با نرخ تورم، می تواند بخشی از سرمایه مردم 
از بانکها و دیگر بازارها به سمت تولید و بازار سرمایه سوق 
یابد و در جهت رونق بازار سرمایه و صنعت عمل کند چرا 
که در شرایط فعلی جذابیت بانک ها و اجازه رقابت به هیچ 
صنعتی را در جذب سرمایه نمی دهد، از طرفی کاهش 
نرخ سود تسهیالت بانکی می تواند زمینه را برای گسترش 
لیزینگ برای فروش خودروهای تجاری نیز تسهیل نماید.
امیدواریم با استعانت از خداوند متعال، بتوانیم در جهت 
منافع سهامداران محترم و مشتریان عزیز و تمامی ذینفعان 
شرکت زامیاد، در آینده قدم های مفیدتر و مؤثرتری برداریم.

زامیاد دوست داشتنی
مهندس فریدون حمیدی صنعت حمل و نقل را خوب می شناسد
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توسعه اقتصادی به کمک فناوری اطالعات
شی

ربا
رگ
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ا

بی شک همه کشورها به اهمیت اش��اعه فناوری اطالعات و ارتباطات در تمام 
حوزه ه��ا پی برده اند و در برخی موارد آن را به عنوان ابزار توس��عه و راه میانبر 
کشورهای در حال توسعه مطرح می کنند. سوال مهمی که در این میان مطرح 
می ش��ود این اس��ت چگونه می توان فناوری اطالعات و ارتباطات را در کشور 
با توجه به ساختار و ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فنی گسترش 
داد ت��ا منافع آن را حداکث��ر و مضرات احتمالی آن را در حداقل نگه داش��ت.

 تاکنون کس��ی به این س��وال جواب صریح نداده اس��ت که مقدار الزم و کافی 
فناوری اطالعات و ارتباطات در توسعه اقتصادی کشورها چقدر است ؟ روزگاری 
کشورهای صنعتی خود توسعه نیافته بودند و قطعاً گذر از مراحل مختلف توسعه 
آنها از طریق برنامه ها و کمکهای فناوری اطالعات و ارتباطات انجام نگرفته است. 
حتی برخی از محققان پا را فراتر نهاده و اعتقاد دارند که در کشورهای صنعتی، 
فناوری اطالعات و ارتباطات نقش مهمی در افزایش بهره وری این کشورها ندارد.

وق��وع انق��الب اطالع��ات و ارتباط��ات در دهه های اخیر باعث ش��ده اس��ت 
ک��ه عص��ر حاضر نی��ز به ن��ام عص��ر اطالع��ات و ارتباط��ات نامیده ش��ود.

نقش این فناوری در رشد و توسعه اقتصادی همه کشورهای درحال توسعه بر 
کسی پوشیده نیست، ولی آنچه که کشور ها را از همدیگر متمایز می سازد ، نوع 
استراتژی است که درباره فناوری اطالعات و ارتباطات اتخاذ می کنند. به طوری 
که سیاست متفاوت کشورها برای استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات می تواند 
رشد و توسعه اقتصادی آنها را متفاوت سازند. برخی از کشورهای درحال توسعه به 
نقش این فناوری در گسترش صادرات تمرکز دارند. گرچه این سیاست می تواند 
ارزآوری این کشورها را افزایش دهد، ولی بسیاری از محققان اعتقاد دارند که نقش 
صادرات گرایی فناوری اطالعات و ارتباطات برای کشورهای درحال توسعه زیاد 
مطلوب نیست و نمی تواند برای این کشورها عاملی باشد که باعث انتقال اقتصاد 
آنها از مرحله معیشتی به تجاری باشد. زیرا در این سیاست پایه فعالیتهای اقتصادی 
کشور گسترش پیدا نمی کند و تنها باعث گسترش یک بخش خاص )بخش 
خارجی( می شود و نمی تواند امکان توسعه همه جانبه اقتصاد کشور را فراهم سازد.
ول��ی اگر فن��اوری اطالعات و ارتباطات در این کش��ورها داخلی باش��د، یعنی 
عمدتاً در اقتصاد داخلی اس��تفاده ش��ود، اثرگذاری آن بر کل اقتصاد بیش��تر 
از حالت قبل بوده و می تواند به عنوان موتور رش��د و توس��عه اقتصادی، نقش 
اساس��ی ایفا کند و در مقاب��ل حالت قبل، فرصتهای بیش��تری را برای تولید 
فراهم س��ازد و ش��تاب رش��د تولید ناخالص داخل��ی کش��ور را افزایش دهد.

در س��الهای اخیر تاثیر فن��اوری اطالعات و ارتباطات بر کش��ورهای صنعتی 
و بخصوص بر کش��ورهای تازه صنعتی ش��ده )مثل کره جنوبی و س��نگاپور 
( کامالً روش��ن شده اس��ت. ولی کشورهای درحال توس��عه دیگر که سرمایه 
گ��ذاری قاب��ل توجه��ی روی این فن��اوری انجام نداده ان��د و از این��رو از فوائد 
آن ب��ی به��ره مند مان��ده اند، چه وظیف��ه ای درای��ن باره خواهند داش��ت؟

اغلب اقتصاددانان با استفاده از عوامل درآمد و ثروت کشورها را به دو دسته فقیر 
و ثروتمند تقسیم می کنند. امروزه در این تقسیم بندی عامل سوم دیگری نیز به 
نام اطالعات مورد استفاده قرار می گیرد . بنابراین، کشورهایی که دارای اطالعات 

کمتری باشند در رده پائین تری نسبت به کشورهای دیگر قرار خواهند گرفت.
در نتیج��ه کش��ورهای درحال توس��عه نیازمند فرمول بندی یک اس��تراتژی 
فناوری اطالعات و ارتباطات ملی برای تش��ویق استفاده از فناوریهای جدید در 
این زمینه هس��تند تا از مواهب آن برای رش��د وتوسعه اقتصاد استفاده کنند.

اگ��ر حم��ل و نق��ل و نق��ل و انتق��االت بر رش��د اقتص��ادی این کش��ورها 
رابط��ه مثبت داش��ته باش��د، به ط��ور قطع گس��ترش فن��اوری اطالعات و 
ارتباط��ات ب��ا رش��د اقتص��ادی این کش��ورها اثر مثب��ت خواهد گذاش��ت.

در کش��ورهای درحال توس��عه س��رمایه گ��ذاری در نقل و انتق��االت یک امر 
اختیاری اس��ت، ولی با توجه به وضعیت این کش��ورها س��رمایه گ��ذاری در 
فن��اوری اطالع��ات و ارتباطات یک امری ضروری محس��وب می ش��ود. باید 
خاطر نش��ان کرد که س��رمایه گذاری در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات 
ب��ه این خاطر ضروری اس��ت ک��ه اوالً وجود ای��ن فناوری، عملک��رد بازارها را 
بهبود می بخش��د، زیرا این فناوری به طور مس��تقیم یا غیرمس��تقیم بر همه 
مق��والت بازار از جمله تعیین نوع تولید، چگونگی تولید، میزان و محل فروش 
کااله��ا و خدمات را تحت تاثیر قرار می دهد. اینها مواردی اس��ت که فناوری 
اطالعات و ارتباطات می تواند مستقیماً رشد اقتصادی کشورها را متاثر سازد.

دومین اثر مثبت فناوری اطالعات و ارتباطات در رابطه با گسترش آموزش است . 
هرگاه اکثر جمعیت یک جامعه بی سواد باشد ، منابع زیادی برای آموزش مورد نیاز 
خواهد بود. با انجام این سرمایه گذاری، منابع کمتری جهت برنامه های دیگر کشور 
باقی خواهد ماند. فناوری اطالعات و ارتباطات این امیدواری را در این جوامع ایجاد 
می کند که با منابع محدود هم می توان سطح وسیعی از جمعیت را تحت پوشش 
برنامه های آموزشی قرار داد و منابع را برای سایر برنامه های توسعه ای آزاد کرد.

براس��اس شواهد می توان گفت، کشورهای درحال توسعه با انتخاب استراتژی 
اس��تفاده داخلی از این صنعت قادر خواهند بود، مراحل توسعه اقتصادی را به 
راحتی پشت سر بگذارند. یعنی با گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات در کشور، 
همه آحاد جامعه قابلیت دسترسی به فناوریهای مدرن را خواهد داشت و این 
استراتژی باعث گسترش فناوریهای مدرن با بهره وری باال در جامعه خواهد شد.

استفاده داخلی از این فناوریها که توام با گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات 
در کش��ور است، باعث افزایش عرضه سرمایه انس��انی در کشور شده که خود 
عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی این کشورها می شود و در نهایت این 
فرایندها باعث گسترش صادرات تولیدات و خدمات این فناوری نیز خواهد شد.

با اتخاذ چنین استراتژی، موجب پایداری این صنعت در جامعه شده و اقتصاد در 
مقابل شوکهای خارجی محافظت می شود. در حالی که کشورهای کوچک که 
گستردگی فعالیتهای اقتصادی اهمیت زیادی ندارد، می توانند با اتخاذ سیاستهای 
گسترش صادرات تولیدات و خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات بهره بیشتری 
ببرند. بنابراین، دولتهای کشورهای درحال توسعه باید یک استراتژی ملی برای 
گس��ترش فناوری اطالعات و ارتباطات در کش��ور خود اتخاذ کنند که در بین 
این استراتژی ها ، استراتژی استفاده داخلی از فناوری اطالعات و ارتباطات برای 
کشورهای بزرگ و به خصوص کشورمان بهترین و موثرترین استراتژی خواهد بود.
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مهندس یکه زارع بر سکوی باور صنعت ملی 
ایران خودرو: بزرگترین تولیدکننده خودروخاورمیانه

در تاری��خ معاصر ایران، هرگاه از صنعت خودرو س��خنی به میان می آید، اولین نامی 
ک��ه به ذهن می رس��د ب��زرگ واحد و حضور پیکان و انترناس��یونال اس��ت والغیر.

بگذارید از اولش گویم، سید علی اکبر خیامی، مردی روحانی و زمین داری کوچک از 
طبقه متوسط رو به پایین مشهد بود او 9 فرزند که شامل شش دختر و سه پسر داشت 
احمد یکی از پسران سید علی اکبر به سال 1303 شمسی متولد شد او عاشق کارهای 
فنی بود. و در بس��یاری از اوقات هنگام فراغت از مدرس��ه به شست و شوی اتومبیل و 
کمی که بزرگ تر ش��د به تعمیرات ساده اتومبیل می پرداخت و در سرمای زمستان 
مشهد ، روی اتومبیل هایی کار می کرد که دست هایش ترک می خورد . به روایتی 
دیگرشایعه اتومبیل شویی. او در دوره نوجوانی را اشراف زمین دار گسترش داده بودند.

موسس ایران خودرو به مدرسه و آموزش های رسمی و عضالت آکادمیکعالقه ای نداشت 
از این رو پس از کالس نهم دبیرستان شاهپور را ترک کرد و بعدها در مدرسه رازی به 
صورت شبانه ادامه تحصیل داد. شغل های مختلفی را بعنوان شاگرد مغازه تجربه کرد 

اولین خواسته او دوچرخه بود و در ادامه آرزویش این بود که 
موتور داش��ته باشد. با موتور مسافر می برد و آن را حتی 

اجاره م��ی داد پس از موتورداری و کار در مکانیکی با 
دانش فنی آن آش��نا ش��د و جالب آن که در سال 

های بع��د و در روزگارانی ک��ه کارخانه او صدها 
ه��زار اتومبیل تولید می ک��رد خود او تعمیر 

خودرو خود را انج��ام می داد. این مختصر 
بدان گفتم که آنان که در صنعت خودرو 

هس��تند و دو صد من استخوان دارند 
تا صد من بار س��ایه سنگین خود 

را از صنع��ت خ��ودرو بردارن��د.
س��الها پیش در چهاردانگه و 
در کارخانه ماش��ین س��ازی 

ای��ران خودرو دی��زل به مالقات 
مدیرعام��ل آن روز ش��رکت ک��ه 

جناب مهندس یک��ه زارع بود، رفتم 
و از میان پرش��مار اتومبیل س��نگین و 

اتوبوس گذر کردم. در انتهای سالن کاری 
و در نیم طبقه دفتر مدیرعاملی بود که هنر 

ماشین سازی س��نگینی را از ژرمن ها ربوده و 
بنز را شکیل تر و قدرتمندتر به حمل و نقل کشور 

عرض��ه کرده بود. به ی��اد روزگاران پر رونق گاراژهای 
ناصرخس��رو، چراغ برق و ش��مس العم��اره افتادم که 

برای خرید یک کاس��ه نمد می باید در میدان شاه، شوش 
و دروازه خراس��ان ت��وی اوراقیه��ا م��ی گش��تیم ت��ا ش��اید نمون��ه ای بیابی��م.

 خاطره ای بگویم ،  روزی اتومبیل شهر ما با مشکل برخورد کرده بود و شفت غالف شکسته 
بود .خدا رحمت کند اوس عباس را که میله جوش را گرفت و یک تیکه از این و یک تکه از 
آن برای تنها مانده بلبرینگ وسیله ساخت و انداخت زیرماشین و حال در چشمان مهندسان 
آگاه و تکنسین های مجرب و کارگران تالشگر در محورسازان و ایدم و ریخته گریها آن می 
سازیم که ژرمنها هم در صف زنبیلی گذارده اند چرا که ایران خودرو صنعت مادر و ملی 
است و مدیری الیق و کارآزموده بر آن جلوس دارد که هر چه زان توان بگوئیم کم گفته 
ایم. افتخار ملی که نه بها می گیرد نه منت می گذارد . مدیری که می گوید ایران خودرو 
اولین خودروساز منتخب مشتریان ایرانی با اتکا به تعهد، دانش و مهارت همکاران خود، 
محصوالتی به روز و دوستدار محیط زیست در بازارهای داخلی و جهانی عرضه می نماید. 
وی ادامه داد از بدو ورود به ایران خودرو، همزمان با تالش برای خودروساز شدن، تصمیم 
گرفته ایم شفاف عمل کنیم و چیزی برای پنهان کردن نداشته باشیم. هاشم یکه زارع در 
مجمع عمومی ساالنه ایران خودرو خطاب به سهامداران این شرکت ضمن بیان این مطلب 
افزود: از همه سهامداران به خاطر صبوری و وفاداری تشکر می کنم، چرا که حفاظت از 
منافع آنها وظیفه، ماموریت و رویکرد اصلی ماست و آینده ای بسیار روشن را ترسیم خواهیم 

کرد. یکه زارع با بیان این که قیمت فعلی زیبنده سهام ایران خودرو نیست، اظهار کرد: پس 
از مجمع و در نخستین روز بازگشایی نماد، شرکت سمند با نگاه و رویکردی کامال متفاوت 
عمل خواهد کرد تا ایران خودرو به عنوان لیدر بازار سرمایه، جایگاه مناسبی داشته باشد.
وی افزود: تجدید ارزیابی فرصت بسیار خوبی برای همه شرکت هاست، اما هر حرکتی 
انجام می شود باید به گونه ای باشد که منافع همه ذی نفعان داخلی و بیرونی شرکت در 
نظر گرفته شود. وی ادامه داد: به تجدید ارزیابی اعتقاد داریم و به دنبال این هستیم که از 
همه فرصت ها استفاده کنیم.وی افزود: متاسفانه زیان انباشته حاصل برخی اتفاقات گذشته 
است، اما با تمام توان و جدیت در حال تالش برای کاهش این عدد هستیم. در این راستا 
برای به صفر رساندن این زیان از هر ابزار مدیریتی و مالی استفاده خواهیم کرد. یکه زارع 
گفت: واگذاری 28شرکت زیر مجموعه ایران خودرو را در سال 95 در دستور کار قرار داده ایم 
و برای تعدادی از آنها نیز مشتریانی اعالم آمادگی کرده اند. همچنین سال 93 نزدیک به 
هزار میلیارد تومان و در سال 94 نیز بیش از 300میلیارد تومان کاهش هزینه را مدیریت 
کرده ایم که اگر این اقدامات نبود، امروز زیان بسیار بیش تری را 
شاهد بودیم. وی گفت: در شروع کار تیم مدیریتی جدید، 
شرکت لیزینگ خودرو کار ایران خودرو 1400میلیارد 
توم��ان به بانک پارس��یان بدهی داش��ت که این 
بدهی فش��ار مالی فراوانی به گروه وارد می کرد.

یکه زارع افزود: در جلسه با هیات مدیره بانک 
پارسیان ابتدا 300میلیارد تومان تخفیف 
لحاظ کردیم و در ادامه با فروش امالک 
و مس��تغالت لیزینگ خ��ودرو کار 
1100میلیارد تومان باقی مانده را 
تسویه کرده و بدهی این شرکت 
به حدود 300میلیارد تومان 
رسید. مدیرعامل گروه صنعتی 
ایران خ��ودرو گفت: س��ال 93 
ایران خودرو در حوزه تولید عملکرد 
خوبی داش��ت و بی��ش از 600هزار 
دستگاه خودرو تولید کرد. در چهار ماه 
نخست سال 95 تولید در مقایسه با سال 
93 حدود هفت درصد رشد داشته و فروش 
در بهار نیز امسال نسبت به سه ماه نخست سال 
پیش حدود 40درصد افزایش داش��ته است. یکه 
زارع تشریح کرد: همراه با عرضه دنای جدید در سال 
95، خودروی پژو 207 هاچ بک با تکیه بر توان مهندسان 
و متخصصان ایران خودرو داخلی سازی شده و بدون اتکا 
به پژو از شهریور به بازار عرضه خواهد شد. همچنین مدل صندوق دار این محصول با 
گیربکس اتوماتیک با قیمت زیر 50میلیون تومان اسفند امسال روانه بازار خواهد شد.
مجم��ع عمومي عادي س��الیانه ش��رکت ای��ران خودرو )س��هامی ع��ام( در مورخه 
1395/4/31 در مح��ل س��الن اجتماع��ات ش��رکت س��اپکو برگ��زار گردی��د.
در این مجمع که با حضور بیش از 60/1 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای محسن صالحی نیا که جنابان سیدرضا نشاط مفیدی و محمدرضا صادقی 
مقدم در مقام نظار اول و دوم و آقای علی شیخی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط مدیرعامل شرکت مربوط به اهم 
فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 1394/12/29 و پس از استماع گزارش 
حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب صورتهای 
مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 و با تقسیم سود 60 ریال به کار خود پایان دادند.

سخن مدیرعامل
پایمردی دولتمردان در حفظ منافع بلندمدت ملت بزرگ ایران در س��ایه حمایتهاي 
رهب��ري، در نهای��ت لغو تحریم هاي ظالمانه را موجب گردید و باعث ش��د تا س��ال 
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1394 س��الی ماندگار و پر از افتخار در تاریخ این س��رزمین ثبت گ��ردد و راه را براي 
خروج از انزوا و تحریم بگش��اید و فضاي جدیدي در اقتصاد و صنعت کشور بیافریند.

کاه��ش قدرت خرید مردم، افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه هاي مالی، کاهش کیفیت 
تولیدات، ضعف توان رقابت پذیري و ... میراث سال هاي تحریم بود اما دستاورد سعی 
و کوشش وافر تک تک اعضاي خانواده بزرگ ایران خودرو موجب گردید تا از نیمه دوم 
سال 1392 روندی رو به رشد در شرکت شکل بگیرد و در سال 1393 پس از چند سال 

شرکت به سوددهی برسد.
برنامه ها و اهداف استراتژیهای كالن:

چشم انداز شركت ایران خودرو
ایران خودرو اولین خودروساز منتخب مشتریان ایرانی که با ارزش آفرینی، سودآوري پایدار 
و اتکا ب�ه تعه�د، دان�ش و مه�ارت همک�اران خود، محصوالتی به روز و دوستدار محیط 

زیست در بازارهاي داخلی و جهانی عرضه می نماید. 
نتایج استراتژیك

- افزایش رضایتمندي مشتریان، نیروي انسانی و سهامداران به عنوان ذینفعان اصلی 
سازمان

- رهبري بازار در حوزه صنعت خودرو کشور و حضور موثر در بازارهاي جهانی
- افزایش بهره وري، درآمد و مدیریت هزینه ها در زنجیره ارزش محصول و دستیابی به 

مقیاس اقتصادي تولید
- کسب توان فنی، مهندسی، طراحی و تولید محصوالت رقابتی و منطبق با مفاهیم 

توسعه پایدار
- دس��تیابی به س��طح کیفیت رقابتی قطعات، مجموعه ها و محص��والت تولیدي

- ارتقاء تصویر ایران خودرو به عنوان محبوب ترین برند ایرانی در حوزه صنعت خودرو 
کشور

استراتژي كالن ایران خودرو
- کسب و توسعه قابلیت هاي طراحی و توسعه محصول در چارچوب نوآوري و توسعه 

همکاري هاي بین المللی
- ایجاد همگرایی، یکپارچه س��ازي و بهینه س��ازي مدیریت زنجیره تأمین و افزایش 

خودکفایی محصوالت
- تقویت ارتباطات موثر با مشتریان به منظور حفظ مشتریان فعلی، جذب مشتریان جدید 

و پاسخگویی به انتظارات آنان
-حضور موثر در بازارهاي جهانی و ارتقاء جایگاه شرکت ایران خودرو در بازارهاي بین المللی 

با توسعه صادرات
- تولید خودروي با کیفیت در سطح جهانی مبتنی بر فرآیندهاي به روز و بهره ور

- ایجاد ساختارهاي موثر براي رقابتی کردن تمامی فرآیندهاي زنجیره ارزش با تمرکز بر 
خرد مالی و سرمایه هاي انسانی

برنامه های آینده شركت:
درخص��وص: ش��رکت  آت��ی  س��ال  ه��ای  برنام��ه  ب��ه  مرب��وط  -اطالع��ات 

الف( گسترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع بخشی شیوه های فروش شامل:
- بررسی جایگاه محصوالت شرکت در مقایسه با رقبا در جهت حفظ و افزایش سهم بازار

- شناسایی و پیش بینی نیازهاي مختلف مشتریان از جنبه فرهنگی، اقتصادي و ... در 
جهت توسعه محصوالت شرکت )مانند رنو کپچر، هایما و ...(

- برآورد تقاضاي بازار و محصوالت به تفکیک بخش هاي مختلف بازارهاي هدف در جهت 
هماهنگی در عرضه و تقاضا

-  برگزاري کلینیک نظرسنجی رنگ، تودوزي، آپشن و سایر تجهیزات خودرو، تغییر 

مشخصات و ویژگی محصول، حذف و یا اضافه نمودن تیپ ها، تغییر ظاهري و ... در جهت 
ارتقاء و توسعه محصوالت جاري شرکت در جهت توسعه محصوالت جاري شرکت )مانند 

کلینیک رنگ خودروها، پژو پارس ELX با موتور XUM، پژو 206 آپشن و ...(
- انج��ام تحقیق��ات مربوط به محصوالت فعل��ی، جدید و موردي ش��امل کلینیک 
تج��اري و اس��تایل و دریاف��ت بازخ��ور ب��ازار و توس��عه محص��والت ج��اري و آتی 
ش��رکت )مانند دان��گ فنگ، وان��ت گونو، وانت آریس��ان، س��مند توربوش��ارژ و ...(

- بهینه کردن ترکیب محصوالت با حذف تیپ هاي اضافی و مشابه و تعریف تیپ هاي 
متمایز

- توسعه محصول بر اساس نیاز بازار و جایگاه یابی براي محصوالت
- افزایش سودآوري محصوالت )از طریق تعریف آپشن هاي هر تیپ و تعیین قیمت آن( 

همزمان با افزایش رضایت مشتریان
- ارتقاء محصول متناسب با سلیقه بازار هدف )روکش صندلی، تودوزي، رنگ، رینگ، 

طرح ظاهري و ...(
- با توجه به ورود خودروهاي جدید به بازار داخل کشور، انجام اقدامات اداري در خصوص 
اخذ مجوز شماره گذاري این گونه خودروها در زمان کوتاه، به فروش بهتر و از دست نرفتن 
بازار کمک شایانی مینماید که شماره گذاري و فروش سه مدل خودروي ذیل در سال 94 

در همین ارتباط می باشد:
- اخذ مجوز شماره گذاري خودرو رنو کپچر

- اخذ مجوز شماره گذاري خودرو هایما
- انج��ام اقدام��ات اولی��ه جهت اخذ مجوز ش��ماره گ��ذاري خ��ودروي دانگ فنگ

ب( تولید محصوالت و معرفی محصوالت جدید
پ��روژه هاي محص��والت جدید ک��ه در س��ال 1394 به بهره ب��رداري رس��یده اند:

1- به��ره ب��رداري از محص��ول وان��ت U90، عرض��ه انب��وه محص��ول دن��ا در بازار 
و به��ره ب��رداري از خ��ط بدن��ه دن��ا )NX7( و عرض��ه انب��وه وانت جدید آریس��ان
س��وخت مص��رف  و  آالیندگ��ی  تس��ت  تجهی��زات  آوري  روز  ب��ه   -2

G21 3-ارتقاء سیستم اتوماسیون پرس
DR 4- پروژه ایجاد سایت

5- آماده سازي خطوط تولید براي تولید محصول دنا SunRoof ( 409( براي سال 95
6- افزایش ظرفیت خطوط تولید انبوه در بدنه آریسان

کاه��ش  درآم��د،  افزای��ش  )ش��امل  هزین��ه  بهب��ود  پ��روژه  اج��راي 65    -7
تولی��د  معاون��ت  ح��وزه  در  هزین��ه(  ایج��اد  از  جلوگی��ري  و  هزین��ه 
8- اج��راي 5  پ��روژه بهب��ود هزین��ه ب��ا مش��ارکت س��ایر واح��د هاي ش��رکت
9- رباتی��ک نم��ودن خط��وط پاش��ش رنگ ب��راي محص��والت در س��الن رنگ 1

10- راه اندازي تولید محصول دانگ فنگ در سالن هاي بدنه، رنگ و مونتاژ
11- اج��را و راه ان��دازي سیس��تم تولی��د جدی��د ای��ران خ��ودرو در معاونت تولید

12- بهبود کیفیت محصوالت در شاخص هاي نهایی PSA وPDI  )کل محصول و 
ایرادات فرآیندي(

13- تولی��د 488،260  دس��تگاه موت��ور کم مص��رف از کل موتورهاي تولید ش��ده
18001OHSAS 14- ممیزي و صدور مراقبتی استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی

15- ممیزي و صدور و مراقبتی اس��تاندارد مدیریت زیست محیطیISO 14001 و 
14031ISO

ج( شیوه های تامین مالی:
از طریق افزایش س��رمایه، اوراق مش��ارکت و روش های فروش در برنامه می باش��د.
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مجمع عمومی عادی س��االنه صاحبان سهام ش��رکت بیمه رازی برای بررسی 
صورت های مالی و ترازنامه س��ال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1394 در روز 
چهارشنبه س��ی ام تیرماه 1395 در س��الن چند منظوره شرکت برگزار شد. 
مهندس بهمن یزدخواس��تی به عنوان رئیس مجمع انتخاب و آقایان افش��ین 
تیرداد و حسن عدل خواه اعضای هیات مدیره، به عنوان ناظرین و آقای محمد 
اصغری مدیر مالی شرکت به عنوان منشی جلسه، یزدخواستی را در برگزاری 

مجمع یاری کردند.
دکتر یونس مظلومی، مدیرعامل و عضو هیات مدیره ضمن قدردانی از حضور 
اکثریت سهامداران و قرائت گزارش هیات مدیره اعالم کرد: بر اساس آمار اولیه 
بیمه مرکزی جمهوری اس��المی ایران، ص�نعت بیمه در این س�ال در زم�ینه 
صدور فقط رش��دی معادل 73/ 9 داشته که افزایش نامتناسب نرخ حق بیمه 
نشان از عدم رشد مبلغ حق بیمه متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت ها و 
نیز افزایش دیه است که در این بین شرکت بیمه رازی توانسته با اتخاذ رویکرد 
مش��تری مداری و تحلیل ریسک مناسب، رش��د 28 درصدی در فروش بیمه 
نامه را در مقابل 6/ 18 درصد رشد پرداخت خسارت تجربه کند و به باالترین 
رش��د حق بیمه نسبت به میانگین صنعت دست یابد و راه موفقیت و افزایش 
سودآوری همراه با رضایت مندی مشتریان و ذی نفعان شرکت را سرلوحه کار 
خ��ود نماید. به این ترتیب بیمه رازی با اص�الحات صورت گرفته در س��اختار 
س���رمایه و استفاده از روش های نوین در پرداخت خسارت و مدیریت صحیح 
منابع مالی و به کارگیری کارشناسان و مدیران زبده و جوان و در عین حال با 
تجربه و هم�چنین متنوع سازي پرتفوي بیمه اي و سفارشی سازی محصوالت 
همراه با افزایش نفوذ بیمه در بازارهای جدید و تمرکز بر فروش بیمه هاي خرد 
نه تنها توانسته است بر نامالیمات ناشي از شرایط اقتصاد کالن حاکم برکشور 
و رقابت فزاینده ناش��ي از تعدد شرکت هاي بیمه فائق آید، بلکه توانسته است 
نسبت توانگری مالی خود را در سطح یک نگاه داشته و به افزایش 28 درصدي 
پرتفوي بیمه اي دس��ت یابد. مدیریت شرکت نیز با بهره گیری از سیستم های 
نوی��ن و کارآمد در کنار طراحی و توس��عه محصول و عل��وم نوین بازاریابی و 
طراحی باش��گاه مش��تریان، بیمه گذاران خود را راضی نگاه داشته و با تقویت 
فرهنگ بیمه در س��طح کشور، موفق به برگزاری چند همایش مهم طی سال 
شد و با حض�ور فعال خود در نمای�شگاه های داخلی و همایش های بین المللی 
وظیفه خود را نس���بت به اشاعه فرهنگ بیمه در سطح کشور به منصه ظهور 
گذاش��ت. مدیران ارشد شرکت نیز با ش��ناخت به موقع تغییرات کالني که در 
سطح جامعه، کسب وکار بیمه و شرکت اتفاق افتاد، تصمیمات مناسب را براي 

مواجهه و همسو و توانمند کردن ذي نفعان در این مسیر اتخاذ کردند.
از مصادیق مناس��ب براي این امر این اس��ت که در شرکت، تغییرات، مدیریت 
شده و رهبران، چابکي و انعطاف پذیري الزم را در سازمان ایجاد کردند. دکتر 
مظلومی ضمن تاکید بر لزوم س��ودآوری بنگاه های اقتصادی عنوان کرد، بیمه 
رازی برای دومین س��ال پیاپی و به عنوان اولین شرکت بیمه در بین صنعت، 
افتخار کس��ب تندیس طالیی رعایت حقوق مصرف کنن��دگان را دارد که این 
امر در س��ال 1395 با اخذ ریتینگ از سازمان جهانی )CI( برای اولین بار در 
صنعت بیمه همراه ش��ده است و بی ش��ک مأموریت دشواری بر دوش هیات 
مدیره خواهد بود که سعی در افزایش میزان رضایتمندی مشتریان را به عنوان 

شاخص اصلی خود در نظر گرفته است.
دکتر مظلومی خاطر نشان کرد که بیمه رازي با اتکا بر دانش تخصصي مدیران 
و کارکنان جوان و پش��تیباني س��هامداران و با کسب نس��بت باالي 100 در 
توانگري مالي، حوزه فعالیت خود را در کش��ور گسترده و مسوولیت اجتماعي 
خود را نسبت به رفع انتظار مشتریان و تحقق اهداف پیش رو به نحوه مطلوب 
اجرا کرده است. وی همچنین با قدردانی از عملکرد تیم مدیریت مالی مجموعه 
بیمه رازی، شرکت بیمه را یک بنگاه اقتصادی قابل قیاس با صنعت بانکداری 
عنوان کرد و س��رمایه گذاری در اجرای سیاست های مالی مناسب و اختصاص 
ذخایر فنی مناسب و با کفایت را برای باال نگاه داشتن کرانه توانگری مالی جزو 
بهترین استراتژی های اجرا شده در سال مالی قلمداد کرد. وی همچنین اضافه 
کرد که پرداخت سریع و 24 ساعته خسارت به عنوان یک استراتژی کلیدی از 
سال 92 در دستور کار شرکت قرار گرفته و تاکنون به نحو مناسب اجرا شده 
اس��ت. وی افزود: بیمه رازی با فروش 5/780 میلی��ارد ریال، حقوق صاحبان 
سهام را به 2/858میلیارد ریال رساند و با سود خالص 676 میلیارد ریال، پس 
از نگهداری 357 میلیارد ریال به عنوان سود انباشته مبلغ 200 میلیارد ریال 

به ازای هر سهم 100 ریال بین سهامداران خود تقسیم کرد.
اجرای صحیح سیاس��ت ها و استراتژی های تدوین ش��ده، باعث شد نرخ بازده 
دارایی ها از 5/ 5 سال 1393 رشد قابل توجهی داشته و به 7/ 8 در سال 1394 
ارتقا یابد. در ادامه، پس از قرائت گزارش حس��ابرس مس��تقل و بازرس اصلی 
شرکت، مجمع با دستور جلسه وارد رای گیری شد و پس از بحث و تبادل نظر 
در خصوص بندهای حسابرسی و توضیحات ارائه شده هیات مدیره و مدیریت 
مالی شرکت و اخذ نظرات و توضیحات نمایندگان سازمان بورس اوراق بهادار و 
نهاد ناظر، بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران، صورت های مالی منتهی به 29 
اسفند 1394 و صورت سود و زیان و گردش وجوه نقد منتهی به سال مذکور 
مورد تصویب مجمع قرار گرفت و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز برای سال 
مالی بعد به عنوان حس��ابرس مس��تقل و بازرس اصلی انتخاب شد. همچنین 
ب��رای پاداش هیات مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره برای 
سال مالی 1395 اتخاذ تصمیم شد و روزنامه های دنیای اقتصاد و اطالعات به 
عنوان روزنامه های کثیراالنتشار انتخاب شدند. مجمع عمومی فوق العاده نیز به 

زمان دیگری موکول شد.
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تمرکز »بیمه رازی« بر بیمه های خرد
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جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ایران خودرو 
دیزل) سهامی عام ( رأس ساعت 9:00 روز پنجشنبه مورخ 
1395.04.31 در محل سالن اجتماعات شرکت ایران خودرو 
دیزل با حضور بیش از 62 درصد سهامداران برگزار شد.

ترکیب هیات رئیس��ه مجمع با حضور آقای عبدالعلی 
صالح��ی به عن��وان رئی��س مجم��ع و نظ��ارت آقایان 
فرامرز پ��ورداوود و س��ید علی اکبر میر س��عید قاضی 
و ب��ه دبی��ری آق��ای حس��ن مرادی تش��کیل ش��د.

همچنی��ن نماین��ده س��ازمان ب��ورس و نماین��ده 
موسس��ه حسابرس��ی نیز در جلس��ه حضور داشتند. 
مجمع پس از اس��تماع گ��زارش هیات مدیره توس��ط 
مدیرعامل محت��رم ، جناب آق��ای غالمرض��ا رزازی و 
گزارش ب��ازرس قانونی تصمیمات ذی��ل را اتخاذ نمود.

1- تصوی��ب صورت ه��ای مالی منتهی به س��ال مالی 
1394.12.29

2- انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس 
اصلی 

3- انتخاب روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه کثیراالنتشار
در ابتداي این مجمع مهندس غالمرضا رزازي غالمرضا 
رزازي با اش��اره به این موضوع که در سال 93 مشکالت 
خاصي گریبانگیر صنعت خودروس��ازی کش��ور شده 
ب��ود و ش��رکت ایران خودرو دیزل نیز از این مش��کالت 
مبرا نبود خاطرنش��ان کرد در آن ش��رایط شاهد رکود 
ب��ازار و کاهش نقدینگ��ي بودیم و ش��وک دیگري که 
به ش��رکت وارد ش��د محدودیت هایی بود که سیستم 
بانکي با آن مواجه ش��ده بود و س��رانجام این مشکالت، 
روند تولید و عرضه محصوالت را با مش��کل مواجه کرد. 
وي اف��زود: ای��ن رون��د ت��ا ح��د زی��ادي در س��ال 94 
متوق��ف گردی��د و ش��رکت موفق ش��د در س��ه ماهه 
پایان س��ال، رش��د 50 درصدي تولی��د را تجربه کند. 
مدیرعامل شرکت ایران  خودرو دیزل همچنین تاکید کرد 
مشکالت ایجاد شده در اثر تحریم ها ما را مجبور به اتخاذ 
رویکرد طراحي و ساخت محصوالت جدید و همچنین 
انتخاب همکاران و شرکاي جدید تجاري کرد که این روند 
در سال های 93 و 94 پیگیري شد و در آغاز سال 95 شاهد 
ترکیب محصوالت کاملي در سبد محصوالت شرکت ایران 
خودرو دیزل بودیم و رویکرد شرکت در زمینه داخلي سازي 
محصوالت باعث ش��د تا م��واردي همچون تحریم ها و 
فشارهاي اقتصادي، کمترین تأثیر را بر روي شرکت بگذارد. 
غالمرضا رزازي با اشاره به این موضوع که شرکت ایران خودرو 
دی��زل می تواند ادعا کند ک��ه در زمینه محصوالت بازار 
خودروهاي تجاري و مسافري داراي تنوع کامل محصوالت 
است و توانایي تأمین کامل بازار در زمینه تمامي محصوالت 
را دارد، تاکید کرد که این شرکت با همکاري شرکاي خارجي 
خود این روند را در س��ال جاري نیز به پیش خواهد برد.
وي افزود: امسال نیز با سبد محصوالت متنوع توانسته ایم در 

زمینه کامیونت سهم بازار مناسبي را براي خود در میان رقبا 
به دست آوریم و در همین راستا قراردادهایی براي کامیون، 
کامیون کشنده و دیگر محصوالت با شرکت های خارجي 
در دستور کار داریم. پروژه ي اتوبوس های شهري 12 و 15 
و 18 متري، با طراحي داخلي، نمونه سازی شده و در حال 
تولید و شماره گذاری و تحویل به بازار است. محصول اتوبوس 
 ZF بین شهری نیز با استفاده از قواي محرکه شرکت بنز و
در حال طراحي و نهایي سازي است. همچنین در بخش ون 
و مینی بوس، استقبال خوبي در بازار از این محصوالت شده 
و محصول جدید مینی بوس با طول 7 متر نیز، نمونه سازی 
ش��ده و در مراحل نهایي کار براي عرضه به بازار اس��ت. 
مدیرعامل ش��رکت ایران خودرو دیزل خاطرنشان کرد: 
محص��والت آمبوالنس و پیکاپ تولید مش��ترک ایران 
خ��ودرو دیزل با هم��کاران خارجي و وانت آریس��ان با 

همکاري ش��رکت ایران خودرو با تیراژ باال آماده تولید و 
ارائه به بازار اس��ت که تولید این محصوالت و رس��یدن 
به این دس��تاوردها، نش��ان از تعامل باالي شرکت ایران 
خودرو دیزل با س��ایر ش��رکت ها از جمله شرکت هاي 
خارجي ب��ه عنوان رویکرد اصلي این ش��رکت اس��ت.
مهندس رزازي با اش��اره به وضعیت اقتصادي کشور در 
س��ال هاي گذشته، از افزایش س��هم بازار این شرکت از 
15/5 درصد در س��ال 93 به 18 درصد در سال 94 خبر 
داد که ادامه این روند افزایش��ي براي س��ال جاري نیز با 
پیش بینی تولید 5 هزار دستگاه، در دستور کار قرار دارد.

وي در ادامه تصریح کرد: در س��ال گذشته علیرغم رکود 
بازار قراردادهای خوبي با ش��رکت های داخلي همچون 
سازمان ش��هرداري ها، سازمان هاي اتوبوس��رانی، وزارت 
بهداش��ت و دیگر ارگان ها داش��تیم و برنده ش��دن در 
مناقصه هایی همچون فروش اتوبوس و دیگر محصوالت 
و همچنین انعقاد قراردادهاي طرح نوسازي ناوگان  حمل 
و نقل کش��وري و طرح نوسازي وزارت راه می تواند تأثیر 
زیادي بر روي وضعیت شرکت داشته و در این خصوص 
افق روش��ني را براي ادامه مس��یر پیش بینی مي کنیم.

مدیرعامل ایران خودرو دیزل همچنین با اشاره به بخش 
صادرات این ش��رکت به رشد خوب صادرات محصوالت 
شرکت اشاره داش��ته و محصوالت ایران خودرو دیزل را 
از نظر کیفي در س��طح خوب استانداردهای بین المللي 
دانستند که برنامه مدوني براي بهبود هرچه بهتر محصوالت 
تهیه  ش��ده که  این روند روبه رشد باعث ارتقاء دو برابري 
رضایت مندی مشتریان نسبت به سال گذشته شده است.
ایشان با اشاره به توافق نهایي، با شرکت ایران خودرو دیزل 
با ش��رکت مرسدس بنز براي ایجاد دو شرکت مشترک 
درزمینه هاي فروش و خدمات پس از فروش محصوالت، 
خاطرنش��ان کردند که مذاکرات قراردادي درحال انجام 
و قرار است همکاری ها به زودی آغاز شود که گام بلندي 
درزمینه قراردادهای خارجي شرکت به حساب مي آید.
در پایان مدیرعامل شرکت ایران خودرو دیزل با یادآوري 
روند رو به رشد قیمت سهام شرکت از ابتداي سال تا به 
امروز که به بیش از 18 درصد رسیده با اشاره به خبر خوش 
معافیت مالیاتي افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابي 
دارائي هاي شرکت، از افزایش قریب الوقوع در حدود 101 
درصدي سرمایه سهامداران خبر داده و آن را به دریافت 
تایید هاي الزم ازمراجع ذیربط و برگزاري مجمع فوق العاده 
دیگري در آینده نزدیک منوط دانستند و ابراز امیدواري 
کردند که این روند رو به رش��د براي سهامداران در سال 
95 با توسعه همکاري هاي خارجي و افزایش رویکرد داخلي 
سازي محصوالت ادامه داشته و تضمین کننده درآمدزایي، 
توسعه محصوالت و رشد اقتصادي هرچه بیشتر و بدست 
آوردن جایگاه واقعي ش��رکت ایران خودرو دیزل باش��د.
طرح ه��ای توس��عه و برنامه ه��ای آت��ي هیات مدیره:
تشریح برنامه های کالن و آتي هیئت مدیره در حوزه های 

مختلف کسب وکار نظیر:
• سودآوری و رشد پایدار از طریق رشد درآمد و بهره وری 

سازمان
• توسعه محصوالت در بخش های مختلف بازار باهدف 

سودآوري بلندمدت
• ارتقاء کیفیت محصوالت با استقرار و نهادینه نمودن 
اس��تانداردها، مدل های تعالي سازمان و سیستم های 

مدیریت نوین
• توسعه بازارهاي هدف صادراتي از طریق عرضه محصوالت رقابتي

• کسب دانش طراحي و ساخت قطعات و قواي محرکه با 
بهره گیری از توان داخلي

• ارائه خدمات برتر از طریق توسعه نمایندگی های فروش و 
خدمات پس از فروش

• کسب دانش طراحي و توسعه محصوالت باهدف تولید با 
برند ایران خودرو دیزل

• افزایش قابلیت های سازمان از طریق بهبود فرایندها و 
توانمندسازي منابع سازماني

خبر خوش ایران خودرو دیزل براي سهامداران در مجمع عمومي سالیانه 
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مراس��م هشتمین س��الروز عرضه س��هام ش��رکت مخابرات ایران در بورس 
ب��ا حضور جمعی از مس��ئوالن ارش��د مخاب��رات ای��ران، مدیران س��ازمان 
ب��ورس و اصح��اب رس��انه ب��ا نواختن زن��گ آغاز معام��الت و آغ��از داد و 
س��تد س��هام در محل س��ازمان ب��ورس  اوراق به��ادار تهران برگزار ش��د. 
مراس��م هشتمین س��الروز عرضه س��هام ش��رکت مخابرات ایران در بورس 
ب��ا حضور جمعی از مس��ئوالن ارش��د مخاب��رات ای��ران، مدیران س��ازمان 
ب��ورس و اصح��اب رس��انه ب��ا نواختن زن��گ آغاز معام��الت و آغ��از داد و 
س��تد س��هام در مح��ل س��ازمان ب��ورس اوراق به��ادار تهران برگزار ش��د.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، در هجدهمین 
مراس��م نمادین آغاز معامالت بورس تهران توسط شرکت های بورسی که از 
س��اعت 9 صب��ح امروز همزمان با آغ��از معامالت روزانه بورس برگزار ش��د، 
مهندس تراکمه عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران، زنگ آغاز معامالت 
بورس را به صورت نمادین نواخت و لوح یادبود هشتمین سالروز عرضه سهام 
ش��رکت مخابرات ایران در بورس به مجموعه مخابرات کش��ور تقدیم ش��د.

مهندس تراکمه عضو هیئت مدیره  و معاون تنظیم مقررات شرکت مخابرات 
ایران در نشست خبری که به همین مناسبت در سازمان بورس برگزار شد، با 
بیان اینکه شرکت مخابرات ایران در راستای سیاست های ابالغی مقام معظم 
رهبری در ذیل اصل 44 قانون اساسی خصوصی شده و در بورس عرضه شد، 
اعالم کرد: »امروز 19مردادماه، بیست و سومین سالروز ورود اولین سیم کارت 
تلفن همراه به مجموعه ارتباطی کشور نیز می باشد و تعداد مشترکین تلفن 
همراه شرکت مخابرات ایران به حدود 68 میلیون شماره بالغ گردیده است.«

وی ب��ا اع��الم اینک��ه ه��م اکن��ون ح��دود 30 میلی��ون مش��ترک تلف��ن 
ثاب��ت و 5 میلی��ون مش��ترک  ADSL در مجموع��ه مخاب��رات داری��م 
، اف��زود:» ای��ن در حال��ی اس��ت که فعالی��ت ش��رکت مخابرات ای��ران در 
ح��وزه دیت��ا از س��ال 86 و تقریب��ا همزم��ان ب��ا خصوص��ی س��ازی آغ��از 
ش��ده و پس از گذش��ت کمت��ر از یک ده��ه به ای��ن میزان رس��یده ایم.«

مهن��دس تراکم��ه با اظهار اینکه ش��رکت مخابرات ای��ران  بعد از خصوصی 
س��ازی در دو ح��وزه ثابت و س��یار نزدیک 14 هزار میلیارد تومان س��رمایه 
گذاری انجام داده اس��ت، گفت: »روند توزیع سود در سال های اخیر همواره 
صع��ودی بوده و می��زان EPS  مخابرات از 140ریال در س��ال 87 به 454 
ریال در س��ال 94رس��یده اس��ت که روند رو به رشدی را نش��ان می دهد.«

وی افزود:» تغییرات اخیر مدیریتی در مخابرات، تفاهمات انجام شده با وزارت 
ارتباطات و ابالغ برنامه تحول مخابرات از طرف مدیرعامل محترم، آینده شرکت 
مخابرات ایران را از لحاظ سود و سرمایه گذاری روشن تر از گذشته نشان می دهد.«

عضو هیئت مدیره ش��رکت مخابرات ایران گفت: »چش��م انداز فعالیت های 

ش��رکت مخابرات ایران، ارائه خدمات دیجیتال بر اساس نیاز مشتری است«
آق��ای بیگدلی، مع��اون مالی ش��رکت مخابرات ای��ران نیز در این نشس��ت 
ب��ا بی��ان اینک��ه تعرفه ه��ای ابالغ��ی قطع��ا ب��ر روی EPS  و رقم س��ود 
توزیعی س��ال 95 تاثی��ر مثبت خواهد داش��ت، گفت:» جزئی��ات این تاثیر 
پ��س از بررس��ی های انجام ش��ده ب��ه اطالع س��هامداران خواهد رس��ید.«
وی با بیان اینکه افزایش سرمایه از حدود 47 هزار میلیارد ریال به 60 هزار میلیارد 
ریال در سال جاری انجام شده، افزود: »پیش بینی ما با توجه به فضای روشن و 
مثبت فعالیت های مخابرات، استفاده از حق تقدم سرمایه در سال جاری است.«
معاون مالی شرکت مخابرات ایران ادامه داد:» برآوردهای مالی انجام شده نشان می 
دهد که 30 درصد سود توزیعی امسال به عنوان افزایش سرمایه لحاظ خواهد شد.«
در ادام��ه ای��ن نشس��ت خب��ری، خبرن��گاران حاضر در جلس��ه ب��ه طرح 
س��واالت و م��وارد خ��ود در م��ورد فعالی��ت های ش��رکت مخاب��رات ایران 
دردوران پس��ابرجام، تغیی��ر تعرف��ه های تلف��ن ثابت، حضور ش��رکت های 
 ADSL در ب��ازار، برنام��ه های ش��رکت برای گس��ترش  و توس��عه FCP
پرداختن��د و مع��اون تنظی��م مق��ررات و مع��اون مال��ی ش��رکت مخابرات 
ایران پاس��خ ه��ای الزم را در موارد یاد ش��ده ب��ه خبرنگاران ارائ��ه کردند.
در ابت��دای ای��ن  نشس��ت، آق��ای حس��ینی مقدم مع��اون ناش��ران و اعضا 
ی ب��ورس، هش��تمین س��الروز عرض��ه س��هام مخاب��رات در ب��ورس اوراق 
به��ادار را تبری��ک گف��ت و اف��زود:» هدف م��ا از برگ��زاری این جلس��ات 
برای ش��رکت های ب��زرگ پذیرفته ش��ده در ب��ورس اوراق به��ادار تهران، 
ی��ادآوری تعام��ل طوالن��ی مدتی اس��ت که ب��ا ناش��ران بورس��ی داریم.«
وی ب��ا بیان اینک��ه تاکنون 321 ش��رکت در بورس تهران پذیرفته ش��ده ، 
ش��رکت مخابرات ایران را دومین ش��رکت بزرگ بورس از نظ��ر ارزش بازار 
اعالم کرد و گفت:» میزان گزارشگری صورت های مالی شرکت از 25 درصد 
در س��ال 88 به ح��دود 75 درصد در پایان س��ال 94 افزایش یافته اس��ت. 
صنعت مخابرات نیز از بین 37صنعت پذیرش ش��ده در بورس با دو ش��رکت 
پذیرفته ش��ده در رتبه چهارم صنایع بورس��ی از نظر ارزش بازار قرار دارد.«
گفتنی است بورس اوراق بهادار تهران به تمامی شرکت های پذیرفته شده این 
امکان را می دهد که با برگزاری این مراسم، مواردی همچون معرفی محصول 
جدید، س��الروز تاسیس ش��رکت، عقد قراردادهای بزرگ و سایر رویدادهای 
خاص، مهم و تاثیرگذار در ش��رکت، را به صورت رسمی اطالع رسانی کنند. 
در این مراس��م که از تیرماه س��ال 1394 برای 50 ش��رکت برتر بورسی به 
لحاظ ارزش بازار و با هدف تعامل  بیش��تر با ناشران پذیرفته شده در بورس 
و یادآوری ارتباط و تعامل ناش��ر با بازار س��رمایه برگزار می شود، زنگ آغاز 
معامالت به صورت نمادین توس��ط مسئوالن شرکت مدعو نواخته می شود.

هشتمین سالروز عرضه سهام مخابرات 
اخابر زنگ آغاز معامالت بورس تهران را نواخت
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مجمع عمومی عادی س��االنه به منظ��ور ارائه گزارش 
عملکرد سال مالي منتهي به 29 اسفند 1394 شرکت 
س��رمایه گذاری مس سرچشمه روز دو شنبه 21تیرماه 
1395 در محل س��الن چند منظوره تاالر پالیز کرمان 
برگزار شد.به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری 
مس سرچش��مه، در این مراس��م که با حضور مدیران 
صنعت مس و صاحبان حدود 70 درصد از سهامداران 
شرکت تشکیل ش��د، صورت های مالی شرکت شامل 
صورت س��ود و زی��ان، ترازنامه و گ��ردش وجوه نقد و 
میزان سود سهامداران شرکت از سوي حضار تصویب 
شد.مهندس ارجمندي، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاري 
مس سرچشمه، در ابتداي سخنان خود از حضور باشکوه 
سهامداران در مجمع عمومي قدرداني و تشکر کرد. وی 
ضمن اشاره به تاریخچه شرکت و فعالیت بیش از ربع قرن 
آن، اظهار امیدواري کرد: با تالش هاي صورت گرفته در 
نظر داریم سال جاري روند رو به رشد بهتري نسبت به 

گذشته داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت س��رمایه گذاري مس سرچشمه در 
گزارش خود، از ش��رکت هاي تابعه سرمایه گذاري مس 
سرچش��مه نام برد و بیان کرد: این شرکت ها در طول 
زمان به فراخور نیاز تاسیس شده اند و هم اکنون به عنوان 
بازوه��اي اجرایي هلدینگ به توانمن��دي فوق العاده اي 
درانجام کارهاي مختلف از قبیل خدماتي، مهندس��ي، 
صنعتي و معدني، عمراني، تولیدي، پژوهشی، فرهنگی 

و مالي رسیده اند.
وی س��پس درخصوص اصالح ساختار و درصد سهام 
برخی از شرکت های تابعه براساس سیاست های موسسه 
صندوق بازنشستگی بیاناتی ارائه کرد. مهندس ارجمندي 
وجود بیش از 62 قرارداد جاری را از افتخارات این شرکت 
دانست و درخصوص اهم اقدامات صورت گرفته در سال 
گذشته اظهار کرد: میزان بهره وری در شرکت های معدنی 
با توجه به رش��د 32 درصدی عملیات اجرایی افزایش 
داش��ته و همچنین نظام بودجه ریزی در شرکت ایجاد 

شده است.وي تصریح کرد: همچنین افزایش دارایی های 
ش��رکت و افزای��ش س��رمایه گذاری های بلندمدت به 
میزان 133 درصد نس��بت به سال 1393 و ساماندهی 
بدهی های بانکی و مالیاتی 17 شرکت در حال تصفیه از 

دیگر اقدامات صورت گرفته در سال 1394 بود.
وي همچنین از راه اندازی سیس��تم نت در شرکت های 
ارفع سازان، آریا ناران و نوآوران خبر داد و در مجمع اعالم 
کرد: نوسازی و خرید ماشین آالت در شرکت های تابعه و 
تشکیل کمیته برنامه ریزي راهبردي و انجام اقدامات الزم 
برای تهیه سند راهبردي شرکت نیز از سال گذشته آغاز 
شده است. مهندس ارجمندي همچنین در گزارش خود 

از جذب 27 قرارداد جدید در ش��رکت سرمایه گذاري و 
شرکت هاي تابعه در س��ال 93 و 94 خبر داد. در ادامه 
نیز گزارش مالی شرکت قرائت و اعالم شد که پیش بینی 
س��ود هر س��هم )EPS( در صورت ه��ای مالی اصلی 
786 ریال و در تلفیقی 832 ریال بوده اس��ت.مهندس 
ارجمندی سپس درخصوص اصالح ساختار شرکت در 
حوزه اداره شرکت ها و ساختار جدید شرکت که در حال 

مطالعه است نیز توضیحات کاملی ارائه کرد.
مدیر عامل س��رمایه گذاری مس سرچش��مه در ادامه 
گزارش خود تعهدات اس��تراتژیک ش��رکت درس��ال 
1395 را اعالم کرد و گفت: تدوین س��ند اس��تراتژیک 
شرکت سرمایه گذاری، اس��تقرار نظام ارزیابی عملکرد 
در س��ازمان و ش��رکت های تابعه، ایجاد یکپارچگی در 
سیستم های مالی، ایجاد نظام جامع آموزش هدفمند 

در هلدینگ و شرکت های تابعه، شناسایی دارایی های 
راکد و فعال کردن آنها، زمینه سازی برای ورود برخی از 
ش��رکت های تابعه به بورس و اتمام فاز 1 پروژه ساخت 
ورزشگاه شهدای مس کرمان از جمله اقداماتي است که 
در راستاي تعهدات استراتژیک شرکت صورت خواهد 
گرفت. همچنین مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مس 
سرچشمه از همراهي مدیریت ارشد و معاونان شرکت 
ملي صنایع مس ایران، صندوق بازنشس��تگي، اعضاي 
هیات مدیره شرکت سرمایه گذاري، سهامداران شرکت، 
مدیران ستادي، مدیران عامل شرکت هاي تابعه، اعضاي 
هیات مدیره شرکت هاي تابعه و کلیه همکاران در شرکت 
سرمایه گذاري مس سرچشمه، جهت پیشبرد اهداف و 
آرمان هاي این ش��رکت، قدرداني و تشکر و خاطرنشان 
کرد که امیدواریم با همدلي و همکاري همه پرس��نل 
این ش��رکت، در جهت رسیدن به اهداف نظام مقدس 
جمهوری اسالمی درسال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل 

گام هاي بلندي برداریم.
وی در پایان نقطه عطف این مجمع را حضور باش��کوه 
سهامداران دانس��ت و اظهار امیدواري کرد سهامداران 
محترم در سال هاي آینده نیز همراه این شرکت باشند. 
پس از ارائه گزارش هیات مدیره شرکت سرمایه گذاري 
مس سرچشمه به مجمع عمومي عادي ساالنه سهام، 
دکتر س��لطانی ریاس��ت مجمع و مدیرعامل موسسه 
صندوق بازنشستگی ش��رکت ملی صنایع مس ایران 
ازحضار درخواست کرد درخصوص گزارش هیات مدیره 
پرسش هاي خودرا مطرح کنند. همچنین درخصوص 
تقسیم سود سهام مصوب شد مبلغ 250 ریال به صورت 
نقدی به ازای هر سهم به سهامداران پرداخت و مبلغ 500 
ریال به مطالبات سهامداران جهت افزایش سرمایه منظور 
شود. همچنین تعیین حسابرس و بازرس قانونی و تعیین 
روزنامه کثیراالنتشار از دیگر اقدامات این مجمع بود. بر این 
اساس حسابرس قبلی (موسسه حسابرسی احراز ارقام( 
جهت ادامه فعالیت مورد تایید اعضای مجمع قرار گرفت. 

تدوین سند استراتژیک شرکت  سرمایه گزاری مس سرچشمه 
برنامه های مدون مهندس ارجمندی برای افزایش بهره وری و راندمان کاری
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مجمع عمومی عادی س��االنه ش��رکت ب��ورس اوراق 
بهادار تقس��یم 100 ریال س��ود به ازای هر سهم سال 
94 را تصویب کرد. در این جلسه که به ریاست علیرضا 
عسگری مارانی، نظارت مرتضی علی اکبری و نصراله 
برزنی و دبیری ابوالفضل متین برگزار شد صورت های 
مالی شرکت با حضور صاحبان اکثریت سهام شرکت 
به تصویب رسید.حس��ن قالیباف اص��ل، مدیرعامل 
شرکت بورس در این جلسه گزارش عملکرد سال 94 
شرکت را ارائه کرد.همچنین مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت بورس اوراق بهادار تهران نیز با افزایش سرمایه 
شرکت موافقت کرد. براساس تصمیمات این مجمع، 
افزایش س��رمایه در مرحله اول به میزان 6/ 13درصد 
به مبلغ 150میلیارد ریال )شامل 92 میلیارد ریال از 
محل سود انباشته و 58 میلیارد ریال از محل اندوخته 
احتیاطی( تصویب ش��د و سرمایه ش��رکت به مبلغ 
1.250 میلیارد ریال منقسم به 1.250 میلیون سهم 
یک هزار ریالی با نام که تماما پرداخت ش��ده افزایش 
یافت و همچنین ماده هش��ت اساسنامه شرکت نیز 
به ش��رح مذکور اصالح شد. همچنین به هیات مدیره 
اختیار داده ش��د که نس��بت به عملی کردن مراحل 
بعدی افزایش سرمایه از مبلغ 1.250 میلیارد ریال به 
مبلغ 1.500 میلیارد ریال از محل سود تقسیم نشده 
)سود انباشته( و اندوخته احتیاطی حداکثر ظرف مدت 
دو س��ال اقدام و پس از عملی ش��دن افزایش سرمایه 
ب��ا رعایت م��اده 163 الیحه اصالح��ی قانون تجارت 
نس��بت به ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها اقدام کند.

پیام هیات مدیره:
سال 1394 برای بازار سرمایه ایران با فرازوفرود و بیم و 
امید فراوان همراه بود. در این سال نه تنها بازار سرمایه 
که کل اقتصاد ایران با دقت به تحوالت عرصه دیپلماسی 
چشم دوخته بود. مذاکرات ایران باقدرت های جهانی 
بی ش��ک بخش بزرگی از توجه فعاالن بازار سرمایه را 
از آن خ��ود کرده بود. این س��ال با رکود جهانی که به 
دنبال افت رشد اقتصادی چین رخ داده بود نیز رودررو 
شد. به گونه ای که شاخص های اکثر بورس های معتبر 

بین المللی کاهش قابل مالحظه ای تجربه کردند. در پی 
رکود یادشده، کاهش شدید قیمت نفت، فلزات اساسی 
و فوالد از دیگ��ر رویدادهای پراهمیت اقتصاد جهانی 
بودند مه هر یک تأثیر قابل توجهی بر بازار سرمایه ایران 
داشتند. بااین وجود استقبال از توافق هسته ای چنان 
بود که ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران در سه 
ماه پایانی سال، بیش از 30 درصد افزایش یافت.در پی 
توافقات انجام شده، امید به تجربه فضایی متفاوت در بازار 
س��رمایه ایران، تنها به سرمایه گذاران خارجی محدود 
نشد و نگاه بسیاری از سرمایه گذاران و فعاالن بین المللی 
را نیز به سوی خود جلب کرد. بدین سان بورس تهران در 
سال 1394 پذیرای 71 هیئت خارجی بود؛ همچنین 
نشس��ت مشترک با مسئوالن ارش��د و فعاالن بورس 
اس��تانبول برگزار کرد و خود نیز در نشست تخصصی 
معرفی بازار سرمایه ایران در لندن، در عالی ترین سطح 
شرکت کرد. میزبانی از اعضای فدراسیون بورس های 
اروپایی-آسیایی در شهر تاریخی اصفهان نیز از دیگر 
فعالیت های بین المللی بورس تهران در س��ال 1394 
به شمار می رود که به کیفیت مطلوبی به انجام رسید.

به هرح��ال س��ال 1394 پر نش��یب و فراز و با رش��د 
22.6 درص��دی ارزش ج��اری و 22.8 درصدی ارزش 
اسمی بازار س��هام بورس تهران به پایان رسید. ارزش 
معامالت نرمال بازار س��هام در س��ال 1394 رش��دی 
تقریباً 13 درصدی را تجربه کرد، هرچند افت معنادار 
معامالت عمده، کل ارزش معامالت سهام را کاهش داد. 
شاخص کل نیز در سه ماه پایانی با شتابی فزاینده اوج 
گرفت و درنهایت سال 1394 را با رشدی بیش از 28 
درصدی پش��ت سر گذاشت. در همین مدت شاخص 
هم وزن که با دقت بیش��تری روند عموم��ی بازار را به 
نمایش می گذارد، سعودی 35 درصدی را تجربه کرد.

اهداف و برنامه های سال 1395
معاونت ناشران و اعضا 

برنامه های توسعه ای
* بازنگری و بهبود مراحل صدور مجوزها )ایس��تگاه 
معامالت��ی، ایجاد ت��االر اختصاص��ی، ایج��اد دفتر(

* بازنگری دس��تورالعمل و رویه بازرسی کارگزاری ها
* بازنگ��ری دس��تورالعمل رتبه بندی ش��رکت های 

کارگزاری
* بازنگ��ری دس��تورالعمل و مق��ررات مرب��وط ب��ه 
بررس��ی صورت های مال��ی ش��رکت های کارگزاری
* طبقه بندی صنایع بورس��ی براس��اس اس��تاندارد 

ICB بین المللی
* طراحی و راه اندازی تابلو ارزی

* تدوین و تصویب دستورالعمل عضویت شرکت های 
کارگزاری

* دریافت درخواس��ت پذی��رش و اطالعات به صورت 
سیستمی و با اس��تفاده از سیستم ایجاد شده جهت 

واحد پذیرش
* بررسی دستورالعمل های موجود برای پذیرش ناشران 

خارجی
* برگزاری جلس��ات بازاریابی برای پذیرش انواع اوراق 

بدهی
* بازنگری و اصالح س��رفصل دوره ه��ای کارگاهی و 

ترمیک در تاالرهای مناطق
برنامه های جاری

* پذیرش 10 ش��رکت جدید و 5 ش��رکت انتقالی از 
فرابورس

* پذیرش 10 صندوق شامل صندوق های قابل معامله، 
پروژه ای و زمین و ساختمان

* پذیرش 20 اوراق بدهی ش��امل اوراق مش��ارکت، 
صکوک، مرابحه و ...

* برگزاری بیش از 144 هزار نفر س��اعت آموزش در 
تاالرهای مناطق

* انج��ام 700 بازدی��د از ش��رکت های کارگ��زاری
* برگزاری 2000 نفر ساعت دوره های آموزشی تشریح 

الزامات ناشران
* محاسبه امتیاز راهبری شرکتی شرکت های پذیرفته 

شده در بورس
* افزایش س��هام ش��ناور آزاد ش��رکت های بورس��ی
پذیرفت��ه  ش��رکت های  رتبه بن��دی  پیگی��ری   *

این دکتر قالیباف اصل است ؛ ناخدایی زبده در بازار سرمایه ایران
افزایش سرمایه شرکت بورس اوراق بهادار مصوب مجمع گرفت
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ش��ده از نظ��ر رعای��ت مق��ررات راهبری ش��رکتی
* پیگیری اصالحات پیشنهادی در خصوص ساز و کار 

انضباطی ناشران
* پیگیری اصالحات پیشنهادی در خصوص ساختار 

گزارشگری و نظارت بر ناشران
* پیگیری تصویب ضوابط رتبه بندی راهبری شرکت ها

* برگزاری مس��تمر نشس��ت با مدیران صندوق های 
سرمایه گذاری مشترک طی سال

* برگزاری میزهای صنعت منتخب
* تهیه گزارش های نظارتی شرکت ها

تک س��هم صن��دوق  راه ان��دازی  پیگی��ری   *
معاونت توسعه

برنامه های توسعه ای
چگونگ��ی  و  عض��و  نهاده��ای  ان��واع  بررس��ی   *
به��ادار اوراق  بورس ه��ای  ب��ا  آنه��ا  ارتب��اط 

* بررسی چگونگی حضور نهادهای مالی بین المللی در 
بازار سرمایه ایران

پیامده��ای  و  زیرس��اخت ها  الزام��ات،  بررس��ی   *
راه اندازی معامالت الگوریتم��ی در بورس اوراق بهادار

* بررس��ی س��ازوکار، مزایا و معایب پذیرش متقابل 
شرکت ها در بورس های اوراق بهادار

* بررسی انواع روش های انتشار اوراق بهادار با پشتوانه 
سود نقدی

* شناخت قراردادهای ریپو و امکان سنجی راه اندازی 
آنها در بورس اوراق بهادار تهران
* طراحی شاخص اوراق بدهی

* تهی��ه فرآیندها و رویه های موردنیاز س��رمایه گذار 
خارجی به زبان انگلیسی

برنامه های جاری
* پیگیری جاری س��ازی ش��اخص های جدید پس از 

تصویب کمیته شاخص
* پیگیری جاری سازی گواهی سپرده سهام

* پیگیری جاری سازی آتی سبد سهام
* پیگیری جاری سازی معامالت وارانت

* پیگیری جاری سازی فروش استقراضی
ارز آت��ی  معام��الت  جاری س��ازی  پیگی��ری   *
* پیگی��ری راه ان��دازی معام��الت اختی��ار معامل��ه

* پیگیری جاری سازی تصمیمات هیات مدیره بورس 
در مورد اصالح زیرساختارها

* برگزاری جلسات مستمر پایش و کنترل فصلی روند 
پیشرفت برنامه ها

* برگزاری 5 س��مینار آموزشی در تاالرهای مناطق و 
دانش��گاه ها به منظور افزایش دانش سرمایه گذاران در 

حوزه ابزارها و نهادهای جدید
* برگزاری بیش از 20 هزار نفر ساعت دوره تخصصی 
ب��رای فعاالن ب��ازار، کارگ��زاران و دوره های عمومی و 

فرهنگ سازی
* چاپ و انتشار 5 کتاب و 4 بروشور

* حمایت از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی
* آموزش بورس به دبیران اقتصاد

* آموزش بورس به عموم مردم از طریق سرای محله ها 
و فرهنگسراها

معاونت پشتیبانی
برنامه های توسعه ای

* پیاده سازی استاندارد 34 هزار تعالی منابع انسانی
* بازنگری آیین نامه ها و دستورالعمل های منابع انسانی

* تهی��ه صورت های مالی براس��اس اس��تانداردهای 
بین المللی حسابداری

* راه اندازی سامانه پذیرش شرکت ها و امور اعضا
* ارتقای س��امانه ناش��ران و نمایش اطالعات آن در 

وب سایت
* پیاده سازی وب سایت موبایل

برنامه های جاری
* برگزاری 30 نفر س��اعت دوره های آموزش��ی برای 

کارکنان مطابق با تقویم آموزشی تهیه شده
* پیگیری عملیات اجرایی احداث س��اختمان جدید 

بورس
* بازنگری و اصالح آیین نامه و دستورالعمل های حوزه 

مالی و منابع انسانی
* تهیه و اخذ مصوبه گزارش افزایش سرمایه شرکت

* برگزاری مجمع سال 1394
معاونت بازار

برنامه های توسعه ای
* تهیه گزارش های نظارتی با بررسی تجارب سایر بورس ها
* برنامه نویسی هوش تجاری در راستای اهداف نظارتی

* تهیه گزارش نماگرهای بازار به زبان انگلیسی مطابق 
با تاریخ میالدی

* بازنگری گزارش های ارائه ش��ده در سایت شرکت و 
نحوه محاسبات آنها

برنامه های جاری
* پیاده س��ازی آتی س��بد س��هام )پ��س از تصویب 

دستورالعمل و ایجاد زیرساخت فنی(
* پیاده سازی اختیار معامله سهام و سبد سهام )پس 
از تصوی��ب دس��تورالعمل و ایجاد زیرس��اخت فنی(

حوزه مدیریت و هیات مدیره
برنامه های توسعه ای

* به روزرسانی بخش پرسش و پاسخ سایت بورس تهران 
FAQ متناسب با نیاز سرمایه گذاران خارجی برنامه های جاری
لن��دن در  ته��ران  ب��ورس  نم��اراه  برگ��زاری   *
خارج��ی س��فارتخانه های  ب��ا  رواب��ط  توس��عه   *
* برگزاری نشست های فصلی با اصحاب رسانه و سهامداران

* ش��رکت در نمایش��گاه های بین الملل��ی داخل��ی 
و خارج��ی )نمایش��گاه ب��ورس، بان��ک و بیم��ه(

* تهی��ه و تصوی��ب روی��ه شناس��ایی کارکن��ان 
ب��رای حض��ور و اع��زام در دوره ه��ای بین الملل��ی

* تهیه و تصویب رویه ثبت تجارب حضور در نشست ها 
و دوره های بین المللی

* برنامه ریزی انجام بازدید هیات های خارجی از بورس 
تهران

* انعقاد قراردادهای هم��کاری و عضویت در مجامع 
بین المللی

* تهیه و تنظیم قراردادهای حقوقی موردنیاز
* بررسی و پاسخگویی به استعالمات حقوقی

* اصالح و بازنگری قوانین بازار سرمایه
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آرتاویل تایر مانده از یک دلداده

خانواده رس��ول گنجی را باید دلداده کش��ور اس��المی 
دانس��ت که هر آنچه در چنته دارن��د در طبق اخالص 
هدی��ه می کنند کارآفرینی و اش��تغال زایی و با نگرش 
تولی��د مح��وری و دو صد البت��ه فروتن��ی و افتادگی و 
م��ردم داری از خصیص��ه های این خانواده اس��ت که در 
دامان مهر پدر و مادری بزرگ ش��ده اند که دس��تگیری 
کارشان است و اشاعه فرهنگ اسالمی ایرانی هنرشان. .

آرتاویل از اولین خشت بنا تا آخرین نوار تولید را به دست با 
کفایت خود به پا داشته و بر این هنر باور صدآفرین و تنها 
یک سخن در صنعت تایرسازی را خوب بشنویم آنجا که 
مرد سرد و گرم چشیده این صنعت مهندس علیرضا انصاری 
مدیرعامل مدبر و دلس��وز شرکت آرتاویل تایر می گوید:

در سال جاري که به فرموده مقام معظم رهبري سال اقتصاد 
مقاومتي اقدام و عمل نامگذاري شده است و در فرمایشات 
ایشان به این نکته اشاره فرمودند که فروش و مصرف کاالهاي 
خارجي باید به عنوان یک ضد ارزش تلقي شود مگر آنجا که 
مشابهش نیست، بنابراین مسووالن و سیاست گذاران کشور 
باید تدابیري بیندیشند تا اقتصاد کشور با کاهش واردات 
کاالهاي مصرفي باعث شکوفایي تولیدات داخلي و اشتغال 
و کاهش وابستگي شود. البته افزایش رقابت پذیري از طریق 
تعرفه تایر، ترویج فرهنگ مصرف کاالهاي داخلي و محدود 
کردن تبلیغ کاالهاي خارجي و افزایش کیفیت کاالهاي 
تولید داخل متناسب با کیفیت جهاني و جلب رضایت 
مشتریان تاثیر بسزایي در کاهش واردات خواهد داشت. 
واردات تایر باید ابزاري در جهت ایجاد آرامش در بازار عرضه و 
تقاضا و افزایش رفاه مردم و افزایش توان رقابتي داخل کشور 
باشد، اما اگر براي جلوگیري از واردات عمدتا قاچاق چاره 
اي اندیشیده نشود و تعرفه ها اصالح شوند ضمن از دست 
دادن توان رقابتي تولیدکنندگان تایر در کشور، منجر به 
بیکاري و ضعف در اقتصاد کشور مي شود . که اگر حرفهای 
این مدیر باور مسئولین و سیاس��ت گذاران کشور گردد 
صنعت تایر در ایران رشدی خواهد داشت خیره کننده.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مجتمع صنعتی 
آرتاویل تایر )س��هامی عام( مورخ 1395/4/26   در محل 
خیابان گاندی خیاب��ان یکم پالک 14 برگ��زار گردید. 
در این مجمع که با حضور 98/76 درصدی س��هامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار، حس��ابرس و بازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاس��ت مجم��ع برعهده آقای مهدی س��عید 
نقی گنجی ب��ود، که جناب��ان محمدرضا تقی گنجی 
و هوش��نگ زینال��ی در مق��ام نظ��ار اول و دوم و خانم 
میخک درمنش به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

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

به 1394/12/29 و پس از اس��تماع گزارش حسابرس و 
بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  
تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 
با تقسیم سود 100 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان 

دادند.
 مؤسسه حسابرس��ی امین تدبیر بصیر به عنوان بازرس 
قانونی و حس��ابرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی 
امجد ت��راز به عنوان بازرس علی البدل برای س��ال مالی 
منتهی به 1395/12/30 بمدت یکسال انتخاب گردیدند.

پیام هیات مدیره
سال 1394 مجتمع صنعتی آرتاویل تایر مانند سایر شرکتها 
تحت تاثیر تغییرات شدید محیطی بیرونی بوده و مهم ترین 
مسائل پیش روی صنعت، کاهش نقدینگی در دسترس، 
واردات بی رویه الستیک، که این مسایل به همراه محدودیتهای 
ناشی از تحریم معضالتی بوجود آورد که شرکت با توجه به 
این موانع شرایط خوبی نسبت به سال گذشته نداشته است.

خالصه فعالیت تولید
نمودار مقایس��ه ای تولید در 3 سال گذشته و روند آن از 
زمان بهره برداری تاکنون نشان دهنده کاهش تولید در سال 
1394 به میزان 25درصد  وزنی نسبت به سال 93 بوده که 

دلیل آن کاهش میزان فروش در سال مورد نظرمی باشد.
خالصه فعالیت واحد فروش

نمودار مقایسه ای فروش در 3 سال گذشته نشان دهنده 
افزایش فروش به میزان 3درصد مقداری و 5درصد مبلغی 

در سال 1393 نسبت به سال 1392 می باشد.
خالصه فعالیت واحد صادرات

در س��ال 1394 کس��ب عنوان صادرکننده نمونه برای 
چهارمین سال متوالی، نفوذ به بازار جدید ترکیه، افزایش 
نفوذ در بازار کش��ورهای عمان، سومالی، سوریه و امارات 

متحد عربی اقدامات این واحد بوده است. 
درخص��وص رون��د صادرات ش��رکت موف��ق به تحقق 
83درص��د از برنامه پیش بینی گردیده اس��ت که علت 
عدم تحقق صد در صد آن رکود بازارهای اصلی ش��رکت 
و کاهش قیمت نفت منحر به کاهش قیمت جهانی تایر 
گردید و موج��ب کاهش توان رقابتی ش��رکت گردید.

خالص�ه فعالی�ت واح�د تکنی�کال
 MRN/ULN 750-16 1- پروژه بهبود کیفی س��ایز

2- پروژه کاهش وزن تایرهای رادیال
3- پروژه بهبود کیفی سایز 590-13

4- پروژه تولید سایز جدید 149/13-24
خالصه فعالیت واحد تضمین کیفیت:

1- طراحی و تولید تایر R 185/60/14 برای تیبا آبش��ن
2- تنها تولید کننده تایر T 185/65/93 برای وانت آریسان
750/16 gs-55 3- طراحی و تولید تایر وانتی با طرح جدید

4- تولی��د تای��ر 13-560/590 ط��رح ی��خ ش��کن
5- یکس��ان س��ازی بخش زی��ادس از م��واد مصرفی 
خ��ط مش��ابه یزدتای��ر ب��ا اس��تفاده از تکنول��وژی 
وردش��تاین هلند جه��ت بهبود کیفی��ت به خصوص 
در بخ��ش کامیاندین��گ، کلندرین��گ و تایرس��ازی
6- بازنگری دستورالعمل قضاوت و بازرسی تایر به حالت 

سختگیرانه
7- ایجاد ایستگاه بازرسی صددرصد گرین تایر در بخش 

تایرسازی)مونتاژ(
8- تغییر مواد مصرفی از نایمن به پودر WW 201 جهت 

لغزندگی بهتر
9- آموزش و بازنگری اپراتورهای خط تولید جهت افزایش 
کیفیت با توجه به اهداف تعریف شده برای رضایتمندی 

مشتری
خالص�ه فعالی�ت واح�د فن�ی

- تبدی��ل تع��دادی پ��رس دوکف��ه ای به س��گمنتال 
جه��ت بهب��ود کیفی��ت تای��ر و اص��الح فرآین��د
- اج��رای سیس��تم جدید پخ��ت پرس��های ژاپنی در 
پرس��های5C و 6C از مورخ��ه 94/5/6 لغای��ت 94/5/8
- تعویض بوش یاتاقان اصلی پ��رس از حالت دو تکه ای 
)مج��زا( به حالت یکپارچه در پرس��های 3A در مورخه 
94/11/5 و 9C در مورخه 94/12/8 که این سیستم قابل 
اجرا در کلیه پرسهای 46 و 55 و60 می باشد که در سال 
95 نیز بر روی پرس 7A اجرا ش��ده اس��ت و ادامه دارد.

- تعمیرات اساسی سه دستگاه کمپرسور 7 بار )شرکت 
هوایار( که در تاریخ 94/5/26 یکدس��تگاه نصب و تست 
و راه ان��دازی گردید و در تاریخ 95/3/19 لغایت 95/3/23 
نی��ز دو دس��تگاه دیگر نصب و راه اندازی ش��ده اس��ت.
- راه اندازی و تبدیل پرس��های 11A و 12a به سیستم 
PLC که توسط شرکت سعیر افشان در تاریخ 94/7/14 

اجرا شده است.
- نص��ب و راه اندازی س��منت زنت اتوماتیک )ش��رکت 
نداپ��رداز( در مورخه 93/11/8 بص��ورت موقت تحویل 
داده ش��ده بود که در تاریخ 94/2/16 تحویل دائم گردید.

 RS نص��ب و راه ان��دازی 12 دس��تگاه تایرس��ازیهای -
توس��ط شرکت هنرگس��تر اذر جهت بهبود کیفیت از 
 CLB ابتدای س��ال 94 )و راه اندازی دستگاه های برش
زیرمجموعه ای از دس��تگاه های تایرس��ازی هنرگستر(
- راه ان��دازی سیس��تم ت��رد رولی در اکس��ترودر خط 
دو توس��ط ش��رکت نداپ��رداز در مورخ��ه 94/3/28

- راه اندازی سیستم و اینداب کلندر سه رول توسط شرکت 
نداپرداز از مورخه 94/2/28 لغایت 94/6/8 )ادامه کار در حال 

انجام است( 
- تعویض گیربکس کندر چهار رول
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه ملت )سهامي عام( مورخ 
1395/4/30 در محل مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی برگزار شد.

در این مجمع که با حضور90/23 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای محمد حیدری بود، که خانم اعظم هنردوست و آقای 
سیدجعفر هاشمی در مقام نظار اول و دوم و آقای نظرعلی صالحی نژاد به عنوان دبیر 

مجمع انتخاب گردیدند.
در ابتدای این جلسه، گزارش هیات مدیره در خصوص فعالیت ها و عملکرد شرکت 
در سال مالی 1394 و متعاقب آن گزارش حسابرس و بازرس قانونی و در خصوص 
صورت های مالی و حساب سود و زیان و عملکرد شرکت منتهی به 1394/12/29 
قرائت و به س��مع حاضرین رس��ید و پس از بحث و تبادل نظر و طرح س��واالت از 
ناحیه س��هامداران حاضر در جلسه و پاسخ توسط مدیرعامل، تصمیماتی مبنی بر 
تصویب صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان انباشته و یادداشت های 

همراه سال مالی منتهی به 1394/12/29 به تصویب رسید. عالوه بر این به اتفاق آراء 
حاضرین در جلسه مقرر گردید پس از کسر مبالغ مربوط به اندوخته قانونی، اندوخته 
احتیاطی )سرمایه( و پاداش هیات مدیره از سود قابل تخصیص شرکت )مندرج در 
صورت سود و زیان(، مبلغ 468/000/000/000  ریال خالص )به ازاء هر سهم 180 
ریال به صورت خالص( به عنوان سود نقدی و بر اساس برنامه زمان بندی اعالم شده، 

پرداخت گردد و مابقی آن به حساب سود انباشته منتقل شود.
بر اساس این گزارش، موسسه حسابرسی »شاخص اندیشان« به عنوان بازرس اصلی 
و حسابرس مستقل شرکت و »موسسه حسابرسی دش و همکاران« به عنوان بازرس 
علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 1395/12/30 با اکثریت آراء انتخاب 
گردیدند و روزنامه جمهوری اسالمی و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه های کثیراالنتشار 

شرکت، جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
پیام هیات مدیره

با عرض سالم و خیرمقدم خدمت شما عزیزان، خداوند بزرگ را سپاسگزاریم که یکبار 
دیگر توفیق پاسخگویی و مجال ارایه گزارش عملکرد سال 1394 به مجمع عمومی 

سهامداران مهیا گردید.
اتفاقات سال 1394 تحت تاثیر  رویداد بزرگ مذاکرات هسته ای رقم خورد، بازارهای 
پولی مشتاقانه و متمرکز ، به رخدادهای و اخبار این فرآیند پاسخ می دادند و صنعت 
نیز عالوه بر تحمل مشکالت به ارث رسیده از سال های قبل، نیم نگاه امیدوارانه ای به 
سوی مرزها و کاهش غیررسمی تحریم ها داشت. در سوی دیگر برخی از صنایع که 

تاخیر بیشتری در واکنش به وقایع داخلی و بین المللی داشتند )مانند بخش مسکن( 
با محافظه کاری باالتری اخبار را رصد می کردند و با توجه به ادامه رکود مستمر از 

سال های قبل، همچنان در سکون و عدم پیشرفت قرار داشتند.
با این حال صنعت بیمه در س��ال 1394 رشد معقول 10 درصدی را تجربه نمود و 
بیمه ملت به دلیل کنترل هایی که در رشته های زیان ده داشت، با کاهشی معادل 
13 درصد پرتفوی هدفمند خود را مدیریت ریسک نمود . خسارت پرداختی شرکت 
بیمه ملت در سال 1394 بالغ بر 3/091 میلیارد ریال گردید که نسبت به سال قبل 

رشد 34 درصدی داشته است.
بیمه ملت در س��ال 1394 در کلیه فعالیت های خود، تالش های منسجمی را به 
انجام رساند. از یک سو با افزایش دقت و انتخاب سیستماتیک و هوشمندانه ریسک 
ها، تالش نمود تا توازن و کیفیت را در پرتفوی بیمه ای خود افزایش دهد. نتیجه این 
اقدامات در سود ساالنه شرکت و پرداخت سود مشارکت در منافع به بیمه گذاران بیمه 
زندگی ظهور یافت. در سوی دیگر، بیمه ملت با توسعه و سرمایه گذاری در زیرساخت 
های فناوری چون تلفن بیمه، پیامک بیمه و اینترنت بیمه ضمن بکارگیری فناوری 

های روز، دسترسی آسان تری برای مشتریان و شبکه فروش خود فراهم آورد.
از جنبه سرمایه گذاری نیز بیمه ملت با وجود رکود در اقتصاد کشور و عدم رشد بخش 
های مختلف اقتصاد همچون بازار بورس و مسکن، موفق گردید رشد مناسبی را در 

سرمایه گذاری خود به دست آورد.
البته تمامی تالش ها و نتایج بیمه ملت مرهون درک و همکاری سهامداران، کارکنان 
خالق و مدیران با کفایت این شرکت بوده است که الزم است از همگی آن ها تشکر 

نمائیم.
برنامه های آینده شركت

- توسعه ی کیفی نمایندگان سراسر کشور
- طراحی و عرضه ی بیمه نامه های جدید
- تنظیم و تعادل در پرتفوی بیمه ای کشور

- ارتقای جایگاه برند بیمه ملت
- افزایش سهم در بازار قبولی اتکایی

- تعادل بخشی در پرتفوی سرمایه گذاری شرکت براساس آئین نامه ها و ریسک و 
بازده سرمایه گذاری

- توسعه و پیاده سازی نرم افزار های بیمه ای
 +C به  C ارتقاء گواهی نامه مدیریت ریسک از -

- افزایش سرمایه
- جذب و نگهداشت مشتریان ویژه

- گسترش شبکه فروش بیمه های زندگی
- تخصصی سازی نمایندگان

- توانمندسازی نمایندگان ضعیف و متوسط
- بودجه ریزی نمایندگان

- برگزاری همایش های استانی نمایندگان
برنامه شركت در سال 1395

1- افزایش سرمایه شرکت از 2850 میلیارد ریال به 4000 میلیارد ریال
2- تنظیم و تعادل در پرتفوی بیمه ای و سرمایه گذاری های شرکت

3- توسعه کیفی نمایندگان و گسترش شبکه فروش در بیمه های زندگی
4- توسعه و پیاده سازی نرم افزار های بیمه ای

5- ارتقای گواهنامه های مدیریت ریسک

سهم مثبت برنامه های توسعه و توانمندسازی 
 468/000/000/000 سود تقسیمی سال 94 بیمه ملت
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مجمع عمومي عادي س��االنه ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان روز س��ه شنبه 
95/4/29 در محل س��الن اجتماعات نگین نقش جهان و با حضور  83 درصد 
از سهامداران برگزار شد و طي آن پس از ارایه گزارش مقبول توسط حسابرس 
ش��رکت، از مجموع سود خالص شرکت اصلي به میزان 7هزار و 931 میلیارد 
ریال در سال 94، پرداخت 3هزار و 750 میلیارد ریال  سود نقدي به ازاي هر 

سهم 50 ریال به تصویب رسید.
در این مجمع، در راس��تاي اجراي ماده 101 قان��ون تجارت ، پس از انتخاب 
هیأت رئیس��ه ، دکتر بهرام سبحاني مدیر عامل شرکت فوالدمبارکه اصفهان ، 
با ارائه گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومي عادي س��االنه صاحبان 
سهام درباره فعالیت و وضع عمومي  شرکت  فوالد مبارکه اصفهان سال مالي 
منتهي به 1394/12/29 اظهار داش��ت: شرکت فوالد مبارکه اصفهان در سال 
1369 به صورت ش��رکت س��هامي خاص به ثبت رس��ید و طبق صورتجلسه 
مجمع عمومي فوق العاده سال 1383 از سهامي خاص به سهامي عام تبدیل 
و در سال 1385 به عنوان چهارصد و سي و پنجمین شرکت پذیرفته شده در 

فهرست شرکتهاي بورسي درج گردید.
وي با اش��اره به تولید فوالد در کشورگفت: تولید فوالد خام در سال 2015به 
مق��دار 1.623 میلیون تن بوده اس��ت که  ایران  با تولی��د 16.1 میلیون تن 
ح��دوداً یک درصد تولید ف��والد خام جهان را در اختیار دارد که از16 میلیون 
تن تولید فوالد خام در کش��ور به تفکیک نوع محصول، اسلب؛ 58/23 درصد، 
بل��وم 27/60 درصد، بیلت 13/80 درصد و ش��مش چدن 0/37 درصد تولید 
ش��ده است و در این بین س��هم فوالد مبارکه در تولید فوالد خام درکشور در 
سال 1394برابر با 50/5 درصد بوده و فوالد خوزستان 24.7 درصد، ذوب آهن 

اصفهان16.8درصدو سایرین 8 درصد تولید داشته اند.
مدیرعامل فوالدمبارکه با اشاره به عملکرد تولید سال 1394افزود: مقدار تولید 
محصوالت شرکت در سال 94 به میزان 5.588.000 تن بوده است که نسبت 
به سال قبل 7 درصد کاهش داشته است. بحراني که گریبان صنعت فوالد را 
گرفت و خیلي از فوالدسازهاي به نام جهان را یا به ورطه ورشکستگي رساند 
یا با ظرفیتهاي بسیار پایین تر از ظرفیت اسمي به کار خود ادامه دادند باعث 
ش��د تا فوالدمبارکه نیز ب��ا کاهش جزیي تولید همراه گ��ردد که در این بین 
توانس��تیم محصوالت پوشش دار، محصوالت سرد، محصوالت گرم را در سبد 

محصوالت خود جاي دهیم.
س��بحاني در ادامه به عملکرد فروش ش��رکت اش��اره نمود و گفت: در بخش 
محصوالت نورد گرم س��ه میلیون و 695هزارتن، محصوالت سرد 1 میلیون و 

102 هزارتن، محصوالت پوش��ش دار 254 هزارتن داشته ایم که در مجموع 
مقدار فروش محصوالت ش��رکت در سال 94 به میزان 5.244.000 تن بوده 
است و نسبت به سال قبل 11 درصد کاهش داشته است که نتیجه میگیریم 
با این ارقام و توجه به کاهش تولید ، در حدود 4 درصد انباش��ت محصول در 

انبارها داشته ایم.
وي ارزش فروش ریالي محصوالت نورد گرم را بیشتر از 50 هزار میلیارد ریال 
دانس��ت و گفت: ارزش فروش ریالي محصوالت س��رد بالغ بر 20هزار میلیارد 
ری��ال، محصوالت پوش��ش دار 6000 میلیارد ری��ال و محصوالت نیمه نهایي 
1000 میلی��ارد ریال بوده که در مجموع بالغ بر 78 هزار میلیارد ریال ارزش 
ریالي داش��تیم که نسبت به سال 93 بالغ بر 20 درصد کاهش داشتیم و این 
کاه��ش متأثر از افت قیمتهاي بازار جهاني ، عدم وجود تعرفه وارداتي کارآمد 
بود تا جاییکه فوالدمبارکه میبایست با واردات رقابت میکرد که طبیعتاً در این 

رقابت مجبور شدیم قیمت را کاهش بدهیم
مدیرعام��ل ش��رکت فوالدمبارکه با تش��ریح عملکرد مالي و س��رمایه گذاري 
فوالدمبارکه خاطرنش��ان کرد: در سال 94 تعداد سهام معامله شده 3 میلیارد 
و 842 میلیون س��هم بوده که  ارزش سهم معامله شده بالغ بر 5 هزار و 166 

میلیارد ریال و ارزش بازار شرکت به 109 میلیارد ریال بالغ گردیده است.
در زمینه رتبة کیفیت افش��اء اطالعات و نقدشوندگي سهام ، هر سال نوسان 
داش��ته ایم که بیش��ترین مش��کل مربوط به طرح ها، پروژه ها و ش��رکتهاي 
زیرمجموعه برمیگردد و عمدتاً پروژه هایي که با ایمیدرو شریک شده ایم که 
اطالعات آنها هنوز قابل ارائه نبوده، در این کاهش نقش داش��ته است. درآمد 
حاصل از س��رمایه گذاري در ش��رکتهایي که در پرتفوي فوالدمبارکه هستند 
حایز اهمیت بوده اس��ت. فوالدمبارکه در زمینههاي مختلف س��رمایهگذاري 
نموده اس��ت که س��رمایه گذاري در ش��رکتهاي صنعتي و معدني چادر ملو،  
معدن��ي و صنعتي گل گهر، س��رمایه گذاري توس��عه مع��ادن و فلزات، فوالد 
هرمزگان جنوب، فوالدامیرکبیرکاش��ان، س��رمایهگذاري توکا فوالد و شرکت 
سهامي بورس کاالي ایران از این دست هستند که ارزش آنها در پایان سال94 
بالغ بر43300 میلیارد ریال بوده و نس��بت به بهاي تمام ش��ده آن 30 درصد 
رش��د داشته اس��ت تا جاییکه در زمینه وضعیت سرمایه گذاري ها باید گفت 
درآمد نقدي س��رمایه گذاري ها در س��ال 1394 بالغ بر 3526 میلیارد ریال 

گردیده است.
دکتر س��بحاني همراهي با س��ند چش��م انداز 1404 را الزم دانست و گفت: 
بر اس��اس س��ند چش��م انداز 1404، پیش بیني ش��ده ایران 55 میلیون تن 

شرکت فوالد مبارکه با دکتر سبحانی ، افتخار ملتی سرفراز
جمع مردانی از جنس آهن و فوالد ، از کارخانه تا دفتر؛ سخت و قابل اتکا
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فوالد تولید داشته باشد و با توجه به اینکه فوالدمبارکه در چند سال گذشته 
همواره س��هم 50 درصدي فوالد کش��ور را داشته، اگر همین سهم ادامه یابد، 
فوالدمبارکه باید تا ده س��ال دیگر به ظرفیت باالي 20 میلیون تن برس��د که 
در همین راستا طرح هاي توسعه در سه گروه تدوین شده، یکي آنهایي که در 
حال اجرا هستند و ظرف دو سال آینده به بهره برداري میرسند، دیگري طرح 
هایي که مراحل اجرایي آنها تازه ش��روع شده و سوم طرح هایي که مطالعات 

آنها انجام شده ولي هنوز عملیاتي نشدهاند.
وی با تشریح مهمترین افتخارات شرکت که در سال 1394 گفت: کسب عنوان 
 )MAKE( برترین شرکت دانشي کش��ور و راهیابي به جایزه مدیریت دانش
آسیا از سال 90 تا94، کسب تندیس سیمین چهارستاره تعالي آموزش براي 
اولین بار در ایران، کس��ب تندیس زرین حمای��ت از حقوق مصرف کنندگان 
براي اولین بار، کس��ب رتبه اول در گروه فلزات اساس��ي در رتبه بندي 100 
شرکت برتر ایراني، دریافت گواهینامه CE MARKING، دریافت تندیس 
همایش حامیان محیط زیس��ت توسط شرکت فوالد مبارکه اصفهان، دریافت 
گواهینامه اس��تاندارد مدیریت انرژي ISO50001-2011، قرار گرفتن فوالد 
  TOYOTAمبارکه در جمع مش��هورترین س��ازمانهاي دانشي آسیا در کنار
SUMSUNG  ، و ... ب��راي اولی��ن بار در خاورمیان��ه از دیگر افتخارات این 
ش��رکت است که همه این افتخارات باعث ش��ده تا بر اساس ارزیابي موسسه 
ورلد اس��تیل داینامیک از بین 36 شرکت در کالس جهاني فوالدمبارکه رتبه 

دهم را کسب نماید.
دکتر س��بحاني در ادامه گفت : درخاتمه هیأت مدیره از حضور س��هامداران 
و نمایندگان محترم آنان که در جلس��ه مجمع عمومي عادي س��االنه شرکت 
نموده اند، و همچنین از حس��ابرس مس��تقل و بازرس قانوني ش��رکت که با 
حضور مستمر و رسیدگي هاي جامع خود اعتباري مضاعف به اطالعات مالي 
شرکت فوالدمبارکه بخشیده اند و نیز مدیران و کارکنان که با تالش بي وقفه 
خود در جهت حصول اهداف گروه فوالدمبارکه کوشیده اند، صمیمانه تشکر و 

قدرداني نموده اند.
این گزارش حاکي است در ادامه این مجمع گزارش 
حس��ابرس مس��تقل و  بازرس قانوني در خصوص 
صورت هاي مالي سال منتهي به 94/12/29 گروه 
و شرکت اصلي که به صورت مقبول ارایه شده بود 
قرائ��ت گردید و صورتهاي مالي و یادداش��ت هاي 

توضیحي آن  به تصویب مجمع رسید.
در ادام��ه معام��الت مش��مول م��اده 129 قانون 
تج��ارت تنفیذ و س��ازمان حسابرس��ي ب��ه عنوان 
حسابرس مس��تقل و بازرس قانوني، روزنامه هاي 
دنیاي اقتصادو گس��ترش صمت به عنوان روزنامه 
کثیراالنتشار شرکت براي سال 95 انتخاب گردید 
و در ادام��ه بررس��ي و ارائه راه��کار در جهت حل 
مشکالت بازنشستگان  محترم شرکت مطرح شد.

بنا بر این گزارش در این مجمع ، تقسیم سه هزار و 

750 میلیارد ریال  سود نقدي به ازاي هر سهم 50 ریال نیز صورت گرفت که 
سود سهامداران حقیقي و ترجیحي شرکت طبق جدول زمان بندي، پرداخت 

سود از شهریور ماه انجام خواهد شد.
با ارائه گزارش مقبول حسابرس به صورتهاي مالي سال مالي 94 شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان، در مجمع عمومي عادي سالیانه شرکت فوالد مبارکه، صورت 

هاي مالي این شرکت بررسي و به تصویب رسید.
امیرحس��ین نادري مرد ش��ماره یک مالی ش��رکت و معاون اقتصادي و مالي 
ش��رکت فوالدمبارکه در حاش��یه این مجمع گفت: نظر به افزایش شرکتهاي 
فرعي و وابسته گروه فوالد مبارکه، باالخص شرکتهاي مجموعه سرمایه گذاري 
توکا فوالد، در س��ال 1394، ش��رکت در زمینه گزارشگري مالي گروه )تهیه و 
ارائه صورتهاي مالي تلفیقي( طبق اس��تانداردهاي حسابداري و آئین نامههاي 
س��ازمان بورس و همچنین ارائه به موقع گزارش��ات مذکور، عملکرد موفقي از 
خود به ثبت رسانید به گونه اي که موفق به اخذ گزارش مقبول حسابرسي از 

حسابرس مستقل و بازرس قانوني شرکت شد.
ن��ادري اف��زود: در س��ال 1394 در مجم��وع با وج��ود تهدیدها، فش��ارها و 
محدودیتهاي ناشي از رکود داخلي و خارجي در صنعت فوالد، عملکرد شرکت 
در کنت��رل و مدیریت هزینه ها مؤثر و قابل قبول بوده اس��ت به گونه اي که 
علیرغم کاهش 23 درصدي درآمدهاي عملیاتي، حاشیه سود ناخالص شرکت 
تنها 4 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است که این امر نشان دهنده 
کنترل و مدیریت هزینه هاي تولید بوده است. عالوه بر این هزینههاي عمومي 
اداري و توزیع و فروش شرکت نیز تنها به میزان 1درصد نسبت به سال قبل 

افزایش یافته است.
معاون اقتصادي و مالي ش��رکت فوالدمبارکه با اش��اره به افزایش حس��ابهاي 
پرداختني تجاري ش��رکت گفت: این افزایش به میزان 30 درصد نس��بت به 
سال 1393 حاکي از رویکرد شرکت در خصوص افزایش خریدهاي اعتباري و 
حفظ نقدینگي است. انعقاد قراردادهاي خرید با پرداخت کمترین میزان پیش 
پرداخت در راستاي سیاستهاي اخیر شرکت در حوزه خرید و تأمین بوده است.
وي تصری��ح کرد: در حوزه تأمین منابع مال��ي نیز با وجود کاهش درآمدهاي 
عملیاتي و غیر عملیاتي، ش��رکت با استفاده از روشهاي بهینه و متنوع تأمین 
مالي از جمله افزایش سرمایه، تسهیالت بانکي، انتشار اوراق مرابحه و ... موفق 
به تأمین س��رمایه در گردش مورد نیاز ش��رکت و همچنین تأمین منابع مالي 

مورد نیاز جهت اجراي طرحهاي توسعه گردیده است.
معاون اقتصادي و مالي فوالدمبارکه، درآمد حاصل از سرمایه گذاري این شرکت 
در ش��رکت هاي بورسي موجود در سبد سرمایه گذاري را مهم خواند و گفت: در 
سال مالي 1394 با توجه به عرضه 5درصد از سهام شرکت فوالد هرمزگان جنوب 
در فرابورس ارزش بازار س��رمایه گذاریهاي بورس��ي شرکت نسبت به سال قبل با 
7درص��د افزایش به 43.334 میلیارد ریال بالغ گردی��د و 3.526 میلیارد ریال از 
محل سود تقسیمي شرکتهاي بورسي نصیب شرکت شد.درمجمع عمومي عادي 
صاحبان سهام شرکت از مجموع سود خالص شرکت اصلي به میزان 7931 میلیارد 
ریال تقسیم 3750 میلیارد ریال سود نقدي از قرار هر سهم 50 ریال مورد تصویب 
مجمع قرارگرفت که طبق جدول زمانبندي پرداخت سود، سود سهامداران حقیقي 

و ترجیحي شرکت از ابتداي شهریور ماه سال جاري پرداخت خواهد شد.
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هجدهمین هم اندیشی سراسری مدیران كوثر 
برگزار ش

هجدهمی��ن ه��م اندیش��ی معاونی��ن و مدی��ران 
موسس��ه اعتب��اری کوث��ر 12 و 13 مرداد ماه س��ال 
جاری به میزبانی مدیریت ش��عب اس��تان کردستان 
در ش��هر قهرم��ان پ��رور مری��وان برگ��زار ش��د .

هجدهمین هم اندیش��ی سراس��ری مدی��ران عالی 
کوثر با محوریت مس��أله شناسی س��ازمانی برپا شد .

بر اس��اس ای��ن گ��زارش؛ کارگاه مس��أله شناس��ی 
س��ازمانی دارای 8 کارگ��روه در بخش ه��ای مالی ، 
اعتبارات و تس��هیالت ، س��رمایه انس��انی، اقتصادی 
و بازاریاب��ی و امور مش��تریان، برنامه ری��زی و تحول، 
مهندس��ی و پش��تیبانی و فن��اوری اطالع��ات بود .

این گ��زارش می افزاید: کارگروه ها با حضور معاونین 
و مدی��ران حوزه مرکزی و اس��تان ه��ا برگزار و نتایج 
آن در کارگ��روه تحلی��ل علل و پیامده��ا پایش و در 
گام بع��دی نتای��ج اولویت بن��دی و راه ح��ل ها در 
گفتگوهای عمومی نقد و در نهایت جمع بندی شد .
خودداری هیات مدیره بانك س�امان از دریافت 

پاداش عملکرد
مجمع عمومی ساالنه بانک سامان با حضور صاحبان 
بیش از 67 درصد سهام  به منظور بررسی صورت های 
مالی سال 1394 تشکیل شد. در این مجمع که عصر 
روز 30 تیرم��اه 1395 با حضور اکثریت س��هامداران 
تش��کیل ش��د، حاض��ران پ��س از اس��تماع گزارش 
هیات مدیره و گزارش حس��ابرس مس��تقل و بازرس 
قانونی، عملکرد هیات مدیره در س��ال مالی منتهی به 
29 اس��فند 1394را مورد تایید و تصویب قرار دادند. 
همچنین بنا بر تصمیم و رای اکثریت سهامداران، مقرر 
ش��د کل سود قابل پرداخت، در راستای سیاست های 
بانک، به عنوان سود انباشته برای افزایش سرمایه مورد 
استفاده قرار گیرد و سودی میان سهامداران توزیع نشود. 
بنا براین گزارش هیات مدیره با توجه به شرایط اقتصادی 
و به منظور حمایت از سهامداران و برنامه های توسعه ای 
بانک، از پیشنهاد دریافت پاداش به مجمع خودداری 
کرد که این اقدام با قدردانی مجمع روبه رو ش��د. این 
گزارش می افزاید: س��هامداران ضم��ن تنفیذ بودجه 
عملیاتی بانک در حوزه مسوولیت های اجتماعی و امور 
خیریه برای سال 1395، روزنامه های »دنیای اقتصاد« 
و اطالعات را به عنوان روزنامه های رسمی بانک تعیین 
کردند و با توجه به اتمام دوره چهارس��اله همکاری با 
موسسه حسابرس��ی سخن حق، موسسه حسابرسی 
آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان حسابرس مستقل و 
بازرس قانونی بانک سامان از سوی مجمع انتخاب شد.
بیمه پارس�یان تندیس زرین سومین جشنواره 

برند محبوب مصرف كنندگان را دریافت كرد
در س��ومین دوره جش��نواره برن��د محب��وب مصرف 
کنن��دگان، تندی��س زری��ن محبوب تری��ن برند در 
گ��روه بیمه به ش��رکت بیمه پارس��یان تعلق گرفت.

در روزپایانی این جشنواره که یازدهم مردادماه با حضور 

تنی چند از مس��ئولین و دست اندرکاران و همچنین 
مدیران و کارشناس��ان س��ازمان ها و صنایع مختلف 
کش��ور در محل س��الن همایش های صداوس��یمای 
ج.ا.ا برگ��زار گردی��د طبق اعالم دبیرخانه جش��نواره 
؛ در نظرسنجی گس��ترده ای که در سطح ملی آرای 
مردم��ی در 88 گروه کاال/خدمات ص��ورت پذیرفته 
است  بر اساس نتایج بدس��ت آمده، برندهایی که در 
هر گروه حائز باالترین تعداد آرای مردمی شده باشند 
به عنوان محبوبترین برند گروه کاالیی موردنظر معرفی 
گردیده و تندیس زرین برند محبوب در گروه موردنظر 
را دریافت خواهند کرد که در گروه بیمه این تندیس به 
بیمه پارسیان تعلق گرفت. خدمات مناسب ، حرکت 
در جهت مشتری مداری و احترام به حقوق مشتریان 
از جمله شاخص های مورد نظر برگزار کنندگان این 
جشنواره در نظرس��نجی ها بود که بر این اساس نیز 
آرای مردم��ی به برندهای محب��وب اختصاص یافت.
برگزاری جلس�ه كارگروه وصول مطالبات بانك 
كشاورزی با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره

دکتر مرتضی شهیدزاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
بانک کشاورزی با شرکت 
در جلسه کارگروه وصول 
مطالب��ات ای��ن بانک ، 
بر ل��زوم کاه��ش مانده 
مطالبات تاکی��د و برای 
این منظ��ور راهکارهای 
عملیات��ی ارائ��ه ک��رد.

در این جلس��ه که صبح دوش��نبه 18 مرداد با حضور 
اعضای هیات مدیره، مدیران امور ، مدیرعامل شرکت 
خصوصی حامی مهر پیشگام و جمعی از روسا و معاونان 
ادارات بانک برگزار ش��د،  حاضران ضمن ارائه گزارش 
عملکرد بانک در بخش وصول مطالبات و آمار مربوط به 
قدرمطلق وصولی و ریسک اعتباری مدیریت ها، درباره 
راهکارهای وصول مطالبات در چارچوب قوانین بانک 
مرکزی، چگونگی مساعدت به کشاوران بدهکار و بررسی 
روش های کاهش ریسک اعتباری به منظور افزایش توان 
پرداخت تسهیالت و حمایت مالی از بخش کشاورزی و 
طرح های توسعه ای، به بحث و تبادل نظر پرداختند.
پی�ام مدیرعامل بان�ك ملت به مناس�بت روز 

خبرنگار
 ه��ادی اخالق��ی فی��ض آث��ار، مدی��ر عام��ل بانک 
مل��ت، در پیام��ی ف��را رس��یدن هفده��م م��رداد و 
روز خبرن��گار را ب��ه تمام��ی صاحب��ان اندیش��ه و 
قل��م و تالش��گران عرص��ه خب��ر تبری��ک گف��ت.

 "عص��ر امروز در تس��خیر رس��انه هاس��ت و قدرت 
اصحاب رس��انه در خل��ق واقعیت ه��ای اجتماعی و 
اعتمادس��ازی نزد افکار عمومی بر هیچ کس پوشیده 
نیست. خبرنگاران به حکم وظیفه و اخالق، خواستها 
و نیازهای مردم را همچون آینه منعکس می س��ازند. 
بی تردید این سفیران دانایی و روشنگری که در طی 
طریق آگاهی بخش��ی، گام هایی استوار دارند، از مقام 
ش��امخ و واالیی برخوردارند و همانگونه که انتظار می 
رود در تصویرس��ازی ذهنی و ارائه اطالعات، درستی 
و جامعی��ت رویداده��ا، ارزش خبری و گ��زارش واقع 
گرایان��ه رخدادها را مدنظر ق��رار داده و با رعایت اصل 
عینیت و امانتداری نه تنها بر اعتبار و درس��تی منبع 
پیام صحه می گذارند، بلکه رس��الت ارزشمند اطالع 
رسانی مستقل را با هویتی روشنگرانه محقق می سازند.

خبرن��گاران این م��رز و ب��وم با بلوغ فک��ری و تکیه 
ب��ر وس��عت دان��ش و کث��رت وطن دوس��تی نقش 

برجس��ته و خطی��ری در تحصی��ل اه��داف و آرمان 
های نظام مقدس جمهوری اس��المی داشته و دارند.

امید اس��ت در سالی که توس��ط مقام معظم رهبری 
مدظله العالی با عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل 
نامگذاری ش��ده، خبرن��گاران عزیز ب��ا رعایت اخالق 
حرف��ه ای و ارائ��ه دس��تاوردهای مثب��ت اقتصادی 
و بانک��ی نش��اط و امید را ب��ه جامعه هدی��ه دهند.
خبرن��گار  روز  گرامیداش��ت  ضم��ن  پای��ان  در 
از  آگاه��ی،  عرص��ه  تالش��گران  ای��ن  ب��رای 
حض��رت ح��ق توفی��ق مس��تدام مس��ئلت دارم."
در اقدامی ارزشمند و در راستای ایفای مسئولیت 
ه�ای اجتماع�ی؛ مدی�ران و بانک�داران بانك 

پاسارگاد، عضو انجمن اهدای عضو شدند
در  بانک پاس��ارگاد،  بانک��داران  و  مدی��ران 
اقدام��ی س��تودنی، عض��و انجم��ن اه��دای عض��و 
ش��دند و کارت اه��دای عض��و دریاف��ت کردن��د.
مدیران و بانکداران بانک  پاسارگاد در همایش سراسری 
خود، میزبان مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و جمعی 
از اعضای انجمن اهدای عضو ایرانی��ان بودند. در این 
همایش که به طور منظم به منظور بررس��ی عملکرد 
و تبیین برنامه های بانک  پاس��ارگاد برگزار می گردد، 
دکتر نجفی زاده مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان 
ضم��ن ارایه توضیحات جام��ع در خصوص وضعیت 
کش��ور در زمینه وقوع مرگ  مغزی، ش��رایط بیماران 
نیازمند و جایگاه کش��ور در خصوص می��زان اهدای 
عضو، فرهنگ س��ازی و آگاه س��اختن م��ردم از اثرات 
مثبت این اقدام ارزش��مند را الزامی دانس��ت. وی در 

بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به عملکرد شایسته 
بانک پاس��ارگاد در این زمینه گفت: بانک پاسارگاد در 
ای��ن مدت، همکاری بس��یار تنگاتنگ و صمیمانه ای 
ب��ا انجمن اهدای عض��و داشته اس��ت. از اقدامات این 
بان��ک در این زمینه می توان به تأمین فضای انجمن، 
تأمین مکان دبیرخانه ی انجمن اهدای عضو، برگزاری 
جشنواره 180 ثانیه ای بانک پاسارگاد با موضوع اهدای 
عضو، حمایت از تولید آثار هنری و پروژه های فرهنگی 
در ای��ن زمین��ه، ارائه ی راهکاره��ای عملی برندینگ 
و کم��ک به اج��رای آن ها، ارائ��ه ی راهکارهای عملی 
ج��ذب منابع مالی و کمک به اج��رای آن  ها، تکمیل 
فرم درخواست کارت اهدای عضو در شعبه های بانک، 
برگزاری نخستین سمپوزیوم بین المللی فرهنگ سازی 
اهدای عضو، کمک به س��اخت و تجهیز مراکز جامع 
فراهم آوری و پیوند اعضا در کش��ور، کمک به تأمین 
تراب��ری هوایی چرخه ی اهدای عضو و ... اش��اره کرد.
دکتر قب��ادی قائم مقام این انجمن نی��ز ضمن ارایه 
توضیحات��ی در خصوص فرآیند وق��وع مرگ مغزی 
و همچنی��ن اعض��ای قابل اه��دای هر بیم��ار مرگ 
مغزی ب��ه بیماران نیازمند، توجه به ای��ن بخش را از 
مهم ترین رسالت های همه مس��ئوالن و افراد جامعه 
ذکر کرد. وی در بخش��ی دیگر از سخنان خود ضمن 
آرزوی روزی ک��ه با همکاری یکدیگر، ش��اهد مرگ 

اخبار بانک و بیمه
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هی��چ بیمار نیازمند ب��ه عضوی در ایران نباش��یم، از 
بانک پاس��ارگاد به عنوان س��ازمانی که در این زمینه 
گام های ارزشمندی برداشته است یاد کرد و همراهی 
این بانک را با انجمن اهدای عضو س��تودنی دانس��ت.

گفتنی اس��ت پ��س از ارایه توضیح��ات مدیرعامل و 
قائم مقام انجمن اهدای عضو ایرانیان، کلیه مدیران و 
بانکداران بانک  پاسارگاد ضمن اعالم آمادگی برای انجام 
این کار ارزشمند، کارت اهدای عضو را دریافت کردند.

خبرنگاران ایمن سازان جامعه 
خبرنگاران حوزه صنعت بیمه با قلم و اندیشه های 
نی�ك خ�ود می توانن�د در راس�تای كاه�ش 
دغدغه ه�ای عموم مردم و ایمن س�ازی جامعه 

ایفای نقش كنند. 
مدیرعامل بیمه کوثر در حاش��یه نشس��ت صمیمی 
ب��ا خبرنگاران ح��وزه صنعت بیمه، ضم��ن بیان این 
مطلب، تصریح ک��رد: پرچ��م داران و مجاهدان عرصه 
آگاه س��ازی جامعه با شفاف س��ازی عملکردها و بیان 

برنامه های سازمان ها و شرکت ها می توانند در راستای 
اعتمادس��ازی و آرامش خاط��ر جامع��ه گام بردارند.  
مجید مش��علچی فیروزآبادی گفت: ترویج دهندگان 
این صنعت ب��ا انتقال مفاهیم بیم��ه و مزایای خرید 
بیمه نامه ها به آحاد جامعه، می توانند مردم را به خرید 
بیمه نامه ترغیب کرده و ش��رکت های بیمه در مواقع 
دش��واری و بحران کمک رس��ان و همیار آن ها باشند.

وی تاکید کرد: تالشگران این عرصه با نگارش تحلیل ، نقد، 
روشنگری و شفاف سازی رویدادها و عملکردها می توانند 
به عنوان پل ارتباطی مسئوالن شرکت های بیمه و آحاد 
جامعه در راس��تای گسترش و نهادینه سازی فرهنگ 
بیمه و ازسوی دیگر ارتقای صنعت بیمه گام بردارند.

مدیرعامل شرکت گسترش همکاری میان فعاالن صنعت 
بیمه و اصحاب رسانه را یکی از عوامل توسعه اقتصادی 
کشور برش��مرد و بیان کرد: صنعت بیمه  تکیه گاهی 
مطمئن ب��رای تمامی صنای��ع و اج��رای برنامه های 
اقتصادی محسوب می ش��ود و این امر با نواوری های 
این صنعت جایگاه خود را هرچه بیشتر نمایان می کند.
پی�ام تبریك مدیر عامل بانك مس�کن در روز 

خبرنگار: 
تداوم همراهی دوس��ویه بانک مس��کن و خبرنگاران 

اس��ت  ض��روری  کش��ور  اقتص��ادی  توس��عه  در 
دکت��ر محمدهاش��م بت ش��کن مدیرعام��ل بانک 
مس��کن در پیام��ی روز خبرن��گار را ب��ه ت��الش 
گف��ت. تبری��گ  رس��انی  اط��الع  عرص��ه  گ��ران 

دکت��ر ب��ت ش��کن در ای��ن پی��ام گفت:ت��الش بی 

وقف��ه خبرن��گاران پرت��الش کش��ورمان در زمین��ه 
دس��تیابی به اطالع��ات حقیقی و انع��کاس تصویر 
عین��ی از واقعیته��ای موجود،قاب��ل تقدی��ر اس��ت.

مدیرعامل بانک مس��کن در این پی��ام ابرازامیدواری 
کرد:همراهی و همدلی دوسویه مابین خبرنگاران واقع 
بین و نیک گفتار و سازمان های اجرایی و توسعه ای 
کشور به ویژه بانک مسکن که موثرترین بانک دولتی 
در امر توسعه اقتصادی بخش مسکن و ساختمان است 
مستدام و پایدار باشد تا مردم عزیز میهن اسالمی مان به 
صورت بهنگام به اطالعات صحیح دسترسی داشته باشند.

چقازردی خبرداد: 
عاملی�ت بانك س�په در اجرای ط�رح احداث و 

تکمیل پاالیشگاه گاز بیدبلند2 
مدیرعامل بانک سپه از عاملیت این بانک و مشارکت 
800 میلیون دالری آن )مبتنی بر مشارکت تسهیالت 
سندیکایی( در اجرای طرح احداث و تکمیل پاالیشگاه گاز 
بیدبلند 2 در شهرستان بهبهان استان خوزستان خبرداد.
محمدکاظم چقازردی اظهارداشت: به منظور اجرای 
طرح احداث و تکمیل پاالیشگاه گاز بیدبلند 2، پس از 
اخذ مصوبات مربوطه و بررسی توجیه پذیری اقتصادی، 
فنی و مالی طرح یاد شده توسط ارکان اعتباری بانک، 
با پذیرش عاملیت اعطای تسهیالت ارزی از محل منابع 
صندوق توسعه ملی توسط این بانک به صورت سندیکایی 
جمعا به مبلغ 2 میلیارد و 200 میلیون دالر موافقت شد.
وی اف��زود: براس��اس قرارداد مش��ارکت تس��هیالت 
س��ندیکایی، س��هم بانک س��په ب��ه عن��وان بانک 
عام��ل براب��ر با 800 میلی��ون دالر و س��هم بانکهای 
عضو س��ندیکا ه��ر ک��دام 350 میلیون دالر اس��ت.

مدیرعامل بانک س��په با بیان اینکه دوره اس��تفاده از 
تس��هیالت طرح مذکور 36 ماه تعیین ش��ده گفت: 
س��ه فقره از پروفرما از سوی متقاضی جمعاً به مبلغ 
2 میلی��ارد و 200 میلیون دالر به بانک ارائه ش��ده و 
به این ترتیب فاز عملیات ارزی طرح آغاز ش��ده است.

دیدار سفیر اسپانیا با مدیرعامل بیمه رازی 
ادواردو لوپز بوس��کتس سفیر اس��پانیا و دکتر یونس 
مظلوم��ی مدیرعام��ل بیم��ه رازی در س��اختمان 
مرک��زی بیم��ه رازی ب��ا یکدیگ��ر دی��دار کردن��د.

ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی،دکتر یون��س مظلومی 
در محل ش��رکت بیمه رازی در روز س��ه ش��نبه 13 
مردادماه با سفیر کشور اس��پانیا دیدار و گفتگو کرد.

 دکتر مظلومی ضمن اشاره به پیشینه درخشان روابط 
فرهنگی و اقتصادی میان دو کشور ایران و اسپانیا در 
خصوص صنعت بیمه و جایگاه این صنعت در اقتصاد 
کشور صحبت کرد، ضمن تحوالت صورت گرفته اخیر 
در کشور و دوران پسا برجام، بیمه رازی با تمام ظرفیت 
خود تالش می کند با به کارگیری پتانسیل های موجود 
روابط با بنگاه های اقتصادی بین المللی را آغاز نماید.

ادواردو لوپ��ز بوس��کتس در ای��ن نشس��ت ضم��ن 
توضیحات��ی  در خصوص همکاری های اقتصادی فی 
مابین و چش��م انداز بیمه ای، ذکر کرد: در این زمینه 
همکاری های متعددی قابلیت انجام خواهد داش��ت. 

پیام تبریک مدیرعامل بیمه دی اخبار بانک و بیمه

به مناسبت روز خبرنگار

متن پیام س��ید مجید بختیاری مدیرعامل بیمه 
دی به مناسبت 17 مرداد ماه روز خبرنگار بدین 

شرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

هفدهم مردادماه نکوداشت سالروز شهادت شهید 
محمود صارمی و همه شهدای خبرنگار است که 
با ایثار جان و ش��رافت حرف��ه ای خود اعتباری 
بلند به سوگند قلم و کاغذ برجا گذاشتند. حضور 
اصحاب رسانه در عرصه های مختلف خبررسانی 
و انعکاس صحیح و به موقع اخبار و اطالعات نقش 
بس��زایی در ارتقای سطح آگاهی و رشد فرهنگ 
عموم��ی و تخصصی جامعه ایف��اد خواهد نمود.

الزم م��ی دانم به عنوان یک��ی از مدیران عرصه 
اقتصادی، مراتب تقدیر و تشکر خود را از تالش 
خس��تگی ناپذیر خبرنگاران به ویژه خبرنگاران 
بخش صنعت بیمه که در انعکاس اخبار و دست 
آوردهای صنعت بیمه کشور سعی فراوان داشتند 
اعالم دارم و دست همه اصحاب قلم را برای ادامه 
همکاری های رسانه ای به گرمی می فشارم. امید 
اس��ت با اس��تعانت و توکل به خداوند متعال در 
ارتقاء س��طح آگاهی جامعه موفق و مؤید باشید.

جلس�ه هم اندیش�ی روس�ای بیم�ه دی و 
شركت كمك رسان اصفهان

جلسه هم اندیشی روس��ای بیمه دی و شرکت 
کم��ک رس��ان اس��تان اصفه��ان برگزار ش��د.

به منظور هم اندیشی و بررسی نحوه ارائه خدمات 
مطلوب به بیمه شدگان بیمه درمان شرکت بیمه 
دی ، جلس��ه ای با حضور مدیری��ت بیمه های 
 SOS ( اش��خاص ، مدیران شرکت کمک رسان
( و روس��ای شعب اصفهان، مشهد ،یزد ، کاشان 
و شهرکرد به میزبانی شعبه اصفهان برگزار شد .

در ای��ن نشس��ت مدیران ش��عب بیم��ه دی به 
بیان مش��کالت و پیشنهادات خود برای تسهیل 
در روند رس��یدگی ب��ه هزینه ه��ای درمانی با 
هدف جلب رضای��ت بیمه ش��دگان پرداختند.

در ادامه ، مدیران و روسای شعب شرکت کمک 
رسان گزارش کاملی درخصوص اقدامات صورت 
گرفته برای به حداقل رس��اندن زمان بررس��ی 
اسناد مربوط به هزینه های درمانی بیمه شدگان 
و همچنی��ن گس��ترش مراک��ز درمان��ی طرف 
قرارداد در اس��تان های یاد ش��ده ارائه کردند .

این نشس��ت با جمع بندی مباحث مطرح شده 
به پایان رسید .
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