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ســوابق کاری این مدیر حقوق دان در ســطوح مختلف کاری و شناخت دقیق از صحابه خبر و نشر از این 
کارشــناس ارشد کســب و کار مدیری آب دیده ، والیت مدار و پیشکســوت در حرمت و احترام به تفکر 
خرد جمعی ساخته که  دوست و دشمن بر درایت و تدابیر هوشمندانه اتخاذ شده توسط این مدیر خوش 
فکر شــهادت می دهند. اگر امروزه می بالیم که در دنیا شــاگرد اول صنعت سیمان هستیم به همت کمر 
خدمت بســته مدیران جهادی ایســت که عشق به ملت و سربلندی آن را ســرلوحه کاری خود کرده اند.

سوابق و فعالیت ها:
مدیرعامل هلدینگ فارس وخوزستان/ قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره سیمان تامین / مدیرعامل 
شرکت سیمان های ایالم، خوزستان، آبیک / عضو هیات مدیره سیمان آبیک - هگمتانه - ایالم- خوزستان و 
هلدینگ فارس و خوزستان / عضو اتاق بازرگانی اتاق اهواز دوره هفتم / عضو اتاق ایران / عضو دوره اول شورای 
اسالمی شهر تهران / معاونت فرهنگی اجتماعی بنیاد مهاجرین کل کشور / مدیرکل سیاسی انتظامی استانداری 
) استان مرکزی ( / عضو شورای عالی نهادهای انقالب اسالمی )سال 60 تا 65( / مدیرمسئول روزنامه کار و 
کارگر /  عضو هیأت منصفه دادگاه مطبوعات )دو دوره( / عضو هیأت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران

 زندگینامه
مرتضی لطفی در دوازدهم بهمن ماه ســال 1334 در شهرســتان خرمشهر متولد شد. پدرش در سازمان 
بنادر و کشــتیرانی خرمشهر شــاغل بود. دوران ابتدایی و متوســطه را در شهر خرمشهر به اتمام رسانید.

پس از اخذ دیپلم و شــرکت در آزمون ورودی در دانشــکده کشــاورزی رامســر در رشــته زراعت قبول 
شــد ، به صورت همزمان مدارک خود را از طریق ســفارت هندوســتان به دانشــکده پزشکی پونای هند 
فرســتاد ، در آن دانشــکده در رشته دندانپزشکی پذیرفته شــد و پس از بررسی، دانشکده پزشکی پونای 
هنــد را جهت تحصیالت تکمیلــی انتخاب کرد و از دانشــگاه رامســر انصراف دادند. در حال شــرکت 
در کالســهای پیش زبــان بودند که تحــرکات و جریانات انقالب در داخل کشــور شــکل گرفت برای 
حضــور در این حماســه تاریخی و ایفــای نقش به عنوان عضــوی هرچند کوچک به ایران برگشــتند

پس از بازگشت در کانون فرهنگی ، نظامی جوانان خرمشهر که با مدیریت شهید جهان آرا شکل گرفته بود و توسط 
گروه منصورون اداره می شد ، به فعالیت مشغول شدند. این کانون با هدف توسعه فرهنگی و نظامی تشکیل شده بود.

در آن جریانــات بــه عنــوان تثبیــت کننــده جریــان هــای شــکل گرفته فعالیــت مــی کردند ، 
همزمــان با آن در ســازمان بنادر و کشــتیرانی به عنوان ســوپروایزر اســتخدام و شــروع بــه کار کرد.

با وقوع جنگ در کنار همشهریان به دفاع از شهر پرداخت و پس از اشغال خرمشهر برای زندگی به تهران 
هجرت کرد، در تهران به ادامه تحصیل پرداختند و در دانشکده خدمات اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی به 
عنوان مددکار مشغول به تحصیل شدند. زمان تحصیل ایشان با انقالب فرهنگی در دانشگاهها مصادف شد. بعد 
از فارغ التحصیلی به عنوان مدیر امور اجتماعی مهاجرین جنگ تحمیلی در استان مرکزی مشغول به کار شدند.

پس از عزیمت به تهران در بنیاد امور مهاجرین کل کشور به عنوان معاونت فرهنگی اجتماعی به فعالیت 
پرداختند. در سال های 1362 تا 1367 عضو شورای عالی نهادهای انقالب اسالمی بودند. بعد از آن در سال 
75 مجدد شروع به تحصیل کرد و تحصیالت خود را در سال 79 در رشته کارشناسی حقوق به اتمام رساند، 
همزمان با آن مدیر مســئول روزنامه کار و کارگر بود در آن زمان مشــکالت جامعه کار و تولید و آسیبهای 
اجتماعی که از این باب جامعه را تهدید می کرد از دغدغه های اصلی ایشان بود و به همین دلیل به مطالعه در 
این زمینه پرداخت و حضورشان در مجامع اشتغالزایی و کارآفرینی نهادهایی غیر دولتی پررنگ تر شد. انجمن 
صنفی روزنامه نگاران را تاسیس کرد و ایشان به عنوان نائب رییس اولین هیات مدیره این انجمن انتخاب شد.

در انتخابات شــورای شهر در سال ها  1378 تا 1382به عنوان عضو شورای شهر تهران توسط شهروندان 
انتخاب شــد و در کمیســیون عمران و فرهنگی شــورای شــهر فعالیت نمود. پیشــنهاد دهنده طرح 
ســاماندهی کارگران فصلی بودند که با همکاری شهرداری و به منظور ارتقا دانش فنی کارگران انجام شد.

بعد از حضور در شورای شهر ، ایشان به عرصه تولید وارد شدند و از سال 1382 در صنعت سیمان شروع به فعالیت 
کردند. در ابتدا به عنوان مدیرعامل سیمان ایالم ، سپس خوزستان و بعد از آن آبیک بودند و در حال حاضر به عنوان 
مدیرعامل هلدینگ سیمان فارس و خوزستان و سیمان تامین با  بیش از 33 درصد سهم تولید سیمان کشور می باشند.

در ســال 1389 بــه عضویــت در اتــاق اهــواز و بــه نمایندگــی از آن به عضویــت در اتاق ایــران در 
آمدنــد. اجــرای 3 پــروژه بــزرگ تولید ســیمان ایــالم، خوزســتان و آبیک بــا اشــتغالزایی بیش از 
10000 ) ده هــزار( نفر را بر عهده داشــتند، در توســعه دانشــگاه کارآفرینی نیز مشــارکت داشــتند.

در سال 90 به دانشکده کارآفرینی در دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد راه پیدا کرد و در رشته کسب 
و کار جدید فارغ التحصیل شد.به منظور ارتقا سطح علمی و آگاهی کارگران و جذب نیروی متخصص در زمینه 
سیمان، دانشگاه علمی کاربردی وابسته به شرکت سیمان آبیک را توسعه دادند و ظرفیت آن را به 600 دانشجو 
در رشته های مرتبط با سیمان رساندند. الزم به ذکر است تمامی این دانشجویان پس از فارغ التحصیلی جذب 
واحد های تولیدی سیمان گردیده اند. توجه به امور زیست محیطی و توسعه فضای سبز ، ورزش و سالمت، ایجاد 
فضاهای فرهنگی که در سالمت فکری و جسمی کارکنان موثر است سرلوحه فعالیت های ایشان بوده است.

مهندس مرتضی لطفی - مدیرعامل شركت سیمان فارس و خوزستان

استاد گرانقدر
جناب آقای ابراهیم ولدخانی

انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان مدیرعامل شركت پتروشیمی شازند كه نشان دهنده لیاقت و توانمندی 
شما می باشد صمیمانه تبریك عرض می نماییم. موفقیت و توفیق روزافزونتان را ازخداوند بلندمرتبه خواستاریم.

 امیرحسینی
مدیر مسئول و سرد   بیر نشریه  اقتصاد    و بیمه
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مدح : مــدح کننده، ســتایش کننده، ستایشــگر

نقد : جداکننده خوب از بد، سره و ناسره را از هم جدا کند

مـــــدح  
نقــــــد

روزی در مجلس ختمی ، مرد متین و موقری که در کنارم 
نشســته بود و قطره اشکی هم در چشم داشت، آهسته 
به من گفت: آیا آن مرحوم را از نزدیک می شــناختید؟

گفتــم: خیر قربــان! خویــش دور بنــده بــوده و به 
اصــرار خانــواده آمــده ام، تــا متقابــال، در روز ختم 
من ، خویشــان خویــش، به اصــرار خانــواده بیایند.

حرفم را نشــنید ، چرا که می خواست حرفش را بزند. 
پس گفت: بلــه ... خدا رحمتش کنــد! چه خوب آمد 
و چه خوب رفــت. آزارش به یک مورچه هم نرســید.

زخمی هم به هیچکس نزد. حرف تندی هم به هیچکس 
نگفت. اســباب رنجش خاطر هیچکس را فراهم نیاورد. 
هیچکس از او هیچ گله و شــکایتی نداشــت. دوست و 
دشــمن از او راضی بودند و به او احترام می گذاشتند...
حقیقتــا چــه خــوب آمــد و چــه خــوب رفــت...
گفتم: این، به راستی که بیشرمانه زیستن است و بیشرمانه مردن.

با این صفات خالی از صفت که جنابعالی برای ایشــان 
برشــمردید، نمی آمد و نمی رفت خیلی آسوده تر بود.

آخر آدمی که در طول هفتاد ســال عمر، آزارش به یک 
مدیر کل دزد منحرف، به آدم بدکار هرزه، به یک چاقوکش 
باج بگیر محله هم نرسیده ، چه جور جانوری است؟ آدمی 
که در طول هفتاد سال ، حتی یک شکنجه گر را از خود 
نرنجانده وتوی گوش یک خبرچین خودفروش نزده است، 
با چنگ و دندان به صورت یک سیاســتمدار خودباخته 
ی وابسته به اجنبی نینداخته ، با کدام تعریف آدمیت و 
انسانیت تطبیق می کند و به چه درد این دنیا می خورد؟

آقای محترم ! ما نیامده ایم که بود و نبودمان هیچ تاثیری 
بر جامعه بر تاریخ، بر زندگی و برآینده نداشته باشد. ما آمده 
ایم که با دشمنان آزادی دشمنی کنیم و برنجانیم شان، و 
همدوش مردان با ایمان تفنگ برداریم و سنگر بسازیم ، و 
همپای آدمهای عاشق، به خاطر اصالت و صداقت عشق 
بجنگیم. ما آمده ایم که با حضورمان، جهان را دگرگون 
کنیم، نیامده ایم تا پس از مرگمام بگویند: از کرم خاکی 
هم بی آزارتر بود و از گاو مظلومتر، ما باید وجودمان و نفس 
کشیدنمان، و راه رفتنمان و نگاه کردنمان و لبخند زدنمان 
هم مانند تیغ به چشم و گلوی بدکاران و ستمگران برود...

ما نیامده ایم فقط به خاطر آنکه همچون گوســفندی 
زندگی کرده باشــیم که پس از مرگمان، گرگ و چوپانو 
سگ گله، هر سه ستایشمان کنند... گمان می کنم که آن 
آقا خیلی وقت بود، و شاید من هم، فقط در دل خویش 
ســخن می گفتم تا مبادا یکی از خویشاوندان خوب را 
چنان برنجانم که در مجلس ختم حضور به هم نرساند.

روزی که جوانی شاد بودم به خدمت دولت شدم و کمر 
همت بربســتم زان روز سی سال و اندی بگذشت. نهال 
کشت شده با خدمت صدها همچو منی به درختی تنومند 
بارور تبدیل شــد و آنان که زین نعمت کشت به بهای 
جوانی امروز برخود دارند و در مخیله خود باور نمی دارند 
که این برج سر به آسمان کشیده با دهها خدمه حشمه 
روزی با زحمت و بهای جوانی همچو منی پایه ریزی شده 
بگذریم. سرفه ها تک سرفه ها لختی امانم تا بگویم من 

جوانی شاد بودم در همین هفته همین روزها پنجاه سال 
پیش بخدمت شدم و تعداد کارکنان ما به عدد شش می 
رسید که حقیر آخرین عدد بودم. وزارتی تاسیس شد و 
وزیر انتخاب شد همه وزارت خانه در سه اتاق اجاره ای در 
خیابان ایرانشهر که امروز در ید آموزش و پرورش است می 
بود آقا سبزعلی جا مانده از ساخت و ساز ساختمان می بود 
که لطفی هم به طبقه سوم یعنی وزارت خانه می داشت 
جمع وزارت مجید رهنما ، خلیل کازرونی، اکبر اعتماد، 
خانمها طاهری و ضرابی و این حقیر سرتاپا تقصیر اندک 
اندک واحدی از آموزش و پرورش و اوقاف و دانشگاه تهران 
به وزارت علوم افزوده شدند ساختمانی در میدان ثنایی و 
دو، سه سال بعد ساختمانی د رهفت طبقه در ویال همان 
ساختمان که استاد نجات الهی را به گلوله بستند. موسسه 
تحقیقات برنامه ریزی علمی و آموزشی اولین سازمانی 
بــود در چارت وزارتخانه بــا وظایفی که در نامش عیان 
بــود . این مختصر را بدان جهت یاوآوری کردم تا بگویم

سی ســال زان روز که به خدمت شدم بگذشت و روزی 
نامه ای بدســتم رسید که بازنشسته شدم و کنون بروم 
برای آسوده زیستن ، این مفهوم بازنشسته در جهان است 
ولی در کشور من مثل این روزها رستم کشی و سهراب 
پروری باب شده ما به خانه شدیم چندی زین بگذشت 
روزی برای کاری به پژوهشکده آمدم. تو گویی نبوده است 
هیچ آشنایی و به اداره حســابداری شدم ، گفت شما؟!

شما دیگر بازنشسته شده ای، برو اینجا کاری برای تو نیست 
و احوال کاریت را از سازمان بازنشستگی بپرس. روزی که 
بازنشسته کردند یک خانواده هفت نفری بودیم دو پسر 
و ســه دختر و هریک در دبیرستان و دانشگاه مشغول 
تحصیل. کشور هم در مخروبه های جنگ تحمیلی و دولت 
ســازندگی در پی آبادانی و ساماندهی این تخریب های 
جنگی بود و به طبع در آن رفاه مردمان جایی نداشت. ما 
شدیم آن دزدِ خانه درویش و یک القبای ما هم شد روانداز 
درویش به خاک خفته . نقل است دزدی در تاریکی شب 
دری باز دید و آهسته به خانه خزید یک القبایی داشت 
پهــن کرد تا هر آنچه در خانه در تاریکی می یابد در آن 
جمع کند به بر قبا ریخته ببرد. خانه از آن درویشی بود که 
زمین فرش او بود و آسمان سقفش. درویش شاهد کار بود 
آهسته بر روی قبا خزید و دزد هر چه گشت چیزی نیافت 
و تنها قبای خود را زیر تنه صاحب خانه دید، ز آن بگذشت  
وخواست آهسته برون شود که درویش بانگ زد در را نبند 
شــاید کس دیگر آید روانداز برایم آورد... و ما در آن دوره 
بازنشسته شدیم و حاشا که یک خداحافظی هم از ارباب 
حرم  بر ما روا نشد . ارباب حرم همان جوان پیراهن و شلوار 
سبز پوشیده تازه از فرنگ آمده و رئیس ما شده و بمدت 
17 سال بر مسند تکیه زده و کرسی شیمی دانشگاه تربیت 
مدرس را تســخیر کرده. حتی به پاس خدمت 30 سال 
صادقانه یک خداحافظی هم نکرده و بر دل ماالمال اندوه 
بیش نهاده و هنوز که زان لحظه بیست سال می گذرد 
تلخی آن در کام و نقل این مدح و نقد از آن سرچشــمه 
گرفته که یکی بر یک خسته نباشید در حسرت و آن دیگر 

چکامه سرائیان آن هم از آن سوی اقیانوسها نه در کریدور 
محل خدمت و مدح و نقد پس از خواندن چکامه در سوگ 
سبزعلی مرحوم معنی کنیم باشد که عادت دیرینه ماست 
بر مرده بسرائیم و بر زنده نگریم. تا آخرین روزهای شهریور 
ماه امسال دعوتی شد که بیائید و در جمع بازنشسته ها 
نهــاری بخورید و ما که آنروز دندان بود هویج نبود امروز 
که هویج هست دندان نیست ولی چشم طمع لرزان خود 
را کشیدیم تا به پژوهشگاه رسیدیم. اینجا طبقه ششم 
است تاالر شــیک و پیک نه از آن پله های پیچ در پیچ 
ساختمان ایرانشهر خبری بود و نه نیرو در ما . خدا را شکر 
باالبر به بخشید آسانسور یک دکمه زدیم از طبقه زیرین 
به ششــم در یک آن رسیدیم. در تاالر صندلی های نرم 
دیوار چوبی و میکروفونهای آماده دکمه در کنار من دکتر 
حسین غریبی همان جوان پیراهن و شلوار سبز پوشیده 
تازه از فرنگ آمده و رئیس ما شــده و بمدت 17 سال بر 
مسند تکیه زده و اکنون همچو منی به دعوت مدیری دیگر 
آمده ، اندک اندک یاران مانده در حیات آمدند چهره های 
در هم پیچیده و گرد پیری بر همه نشسته چه کاری به 
جز خاطره می باید و آنان که آلزایمر همه را نشسته بود 
گفتند و جالب حالل خواهی تنها توشه با خود بردن و دکتر 
غریب هم خاطره داشت از مرگ سبزعلی و چکامه اش
و من که در حسرت یک خداحافظی پس از سی سال خدمت 
و پایه گذاری و امروز با خود می اندیشیم که مدح و نقد چه 
سنخیتی با هم می دارند اولی پر است چون فرخی که هفت 
آسمان در رکاب شده است و دیگری چون عبیدزاکانی .

 دو بدین چنگ و دو بدان چنگال
یك به دندان چو شیر غرانا

ما آموخته ایم که مدح را آنقدر رنگین کنیم که فٌرخی هم 
اگر زنده بود بدان عالمت تعجب می گذاشت و ما نقد را 
چنان بیارائیم که عبید نیز ز آن دوری می جوید. برای یک 
فرد ، سازمان یک دفتر تبلیغات درست می کند و به خود 
اجازه می دهد از هر واژه ای اســتفاده کند و آنقدر صفت 
نیکو بدان می آراید که تو گویی از بدو خلقت تا به امروز مادر 
گیتی چون او نزاد. اشارت نیازی نیست ، مدرک در کوچه و 
بازار بر در و دیوار به وفور مشهود است . روزی رئیس جمهور 
در جمعی قرار بود ایراد سخن کند ، مجری آنقدر صفت بر 
او چید که رئیس جمهور رفت پشت تریبون  و  از مجری 
پرسید آن کس که تو بر شمردی کیست من هر چه نگاه 
کردم کسی با آن مدح که تو کردی نشناختم و اگر آنچه 
گفتی بر من بود که هیچ یک در من خودم خبر ندارم...؟!
زان روز دو ســه سالی بگذشت مراســمی بود و این بار 
دولــت مرد دیگری بر مســند و آن مجری هر آنچه در 
نقد می دانســت بر اولی بگفت و بگفت  و زبان تملق بر 
این دیگری بگشود. در پایان جلسه من که شاهد حاضر 
هــر دو مقال بودم به مجری صدا و ســیمایی که اتفاقاً  
چهره  شناخته شده و موجهی در رسانه ملی می باشد 
گفتــم : آقای ....آن چه بود  و این چه ؟ گفت : اســتاد ، 
مــن نان به نــرخ روز می خورم و مــن در حیرت که ....

خدا رحمت کند .

خسرو اميرحسيني
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آنان که بر اتول چند صد میلیونی ســوارند و به زمین و 
زمان فخر می فروشند و اگر مثل من پاپتی از کنارشون رد 
شود در نهایت لطف شما با دست مبارک دوربینی را می 
گیرند تا در پشــت چراغ قرمز کودک گرسنه ای را که به 
بهای پاک کردن شیشه تقاضای ریالی برای سیری خود 
طلب کند به قاب تصویر کشند که مبادا بوی عطرشان و 
مارک لباس شان خراب شــود. آنان که به میوه فروشی 
و گارســون رســتوران کمتر از فرمان ســلطان محمود 
غزنوی بر مردمان فتوحات خود دســتور و امر می کنند.
وضع حال این حضرت را در یک مشــکل مالحظه کنید 
اتومبیل چندصد میلیونی در وســط خیابان به دالیلی 
خاموش شده و حضرت عجل که خواهش و تمنا دارد تا 
مرکب را به گوشه خیابان هل دهند و چه کسی است که 
جواب مثبت می دهد، با اینکه اتول افتاده توی جوی و چرخ 
عقبی هوا مانده و آنکه آیا  کسانی به یاری می آیند و یا ...
روز جمعه به همراه عیال که روی هم سن ما به شمارگان به  
140 می رسد از والیت عازم تهران بودیم خب تهرانی ها هم 
از مسافرین والیت سهمی می طلبند. با کمال تاسف والیتی 
ها از تهران با خود آب می برند و تو خود حدیث مفصل بخوان 
زین مجمل. در مسیر پمپ آب سوخته شده که ما را از آب 
بی نیاز می سازدهمراه مان بود. با فشار و تهدید و بداخالقی 
عیال بر آن شــدیم پمپ را به تعمیــر کار بدهیم. چون 
رسیدیم روز جمعه بعدازظهر بود و مغازه تعمیر کار بسته در 
همسایگی یک خانواده درُخنکای سایه نشسته و ما به رسم 
امانت پمپ را به آنها دادیم تا فردای روز کاری به تعمیر کار 
بدهند. به هنگام بازگشت چرخ اتول به جوی افتاد و ما دو 
کهنسال زن و مرد چه می توانستیم کنیم. لختی نگذشت 
دو جوان زان خانه بیرون شدند و ما را به سایه دعوت کردند 
و آستین باال زده و آنچه مورد نیاز بود تهیه و ما را زین مشکل 
رهانیده و سالمتی برای ادامه راه طلب کردند. اسم عزیزان 
را نمی دانم و مقامشان را نمی شناسم ولی آنچه به خدمت 
آمدند نشان از آن انسانیت و جوانمردی و بچه مسلمانی 
شیعه اســت که از موالیشان آموخته اند، دست گیری را. 
در و دیوار این شهر خاکستری این روزها پرشده از نوشته هایی با 

این مضمون که »گداپروری را با انسان دوستی اشتباه نگیریم« 
تابلوهایی با همان هدف ارتقای فرهنگ عمومی از راه اطالع 
رسانی که چندسالی است باب شده و جالب آنکه گاهی اوقات 
هم تاثیرگذار بوده است و چه خوب و مبارک باشد این پدیده.
قصه اما این ها نیست نوشته را که می خوانی اولش با خودت 
می گویی راست می گوید از این به بعد دیگر به هیچ گدایی 
کمک نمی کنم اما کافی است چند قدم دورتر بروی جایی 
در پیاده روهای همین شهر خاکستری تا کسی، پیرمردی 
، پیرزنی، بچه ای هســت که دست جلویت دراز می کند 
و با التماس از تو کمک بخواهد. می مانی سر دوراهی که 
پایبند به آن نوشته بمانی یا دل بدهی به دلت، دلت بسوزد 
و اسکناس بگذاری کف دســتی که به سویت دراز شده.
اینجاست ک دلت می خواهد می توانستی یکی از آقایان 
مسئول را ببینی و پرسشی را که روزهاست در ذهنت رفت 
و آمد می کند بپرسی. بپرسی آقای مسئول. آقای مسئولی 
که خوب زندگی می کنی، خوب می پوشی و خوب می 
خوری و خوب می گردی، قبول! من به این نیازمندانی که تو 
اسمشان را گذاشته ای گدا کمک نمی کنم ولی توبگو این 
بیچاره ها از نداری جز اینکه سرشان را بگذارند و از این زندگی 
مصیبت بار دست بکشند و بمیرند چه انتخاب دیگری دارند؟ 
البته همان وقت که به فکر پرسیدن این پرسش هستی، 
خودت بهتر از هر کسی می دانی که پیدا کردن آقای مسئول 
حتی برای پرسیدن همین پرسش ساده، کاری است طاقت 
فرسا که اگر همت کنی و بخواهی  که قدم در این راه بگذاری 
حتما باید قبل از آن کفش آهنی مهیا کرده باشــی که...
اشتباه نشود. من هم مثل شــما می دانم که دست دراز 
کــردن جلوی دیگران کار خوبی نیســت، من هم مثل 
شما می دانم که آن کسی که نیمه شب ها پنهانی به در 
خانه نیازمندان می رفت و خواب شــب به چشم هایش 
نمی آمد و اگر از نیاز مسلمانی باخبر می شد، با خودش 
می گفت»گدایی طوق ذلتی است که عزت را از عزیزان و 
شرافت خانوادگی را از شریفان سلب می کند.)الحدیث جلد 
2 صفحه 273(«. و ... دیگر در این عصر خبری نیســت.
مــن هم مثل شــما می دانم کــه برای کســب روزی 

حالل باید تن بــه کار داد و عرق ریخــت. اما کدام کار؟
مدتی می شــود که مرکز آمار وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی در گزارشــی وضعیت بیکاری در 397 شهر و 
شهرســتان ایران را اعالم کرده اســت. میزان بیکاری در 
مرکــز نیمی از اســتان ها باالی 13 درصــد و در برخی 
شــهرها فراتر از 40 درصد است. مرکز آمار ایران جزئیات 
وضعیت اشــتغال در دو دوره ریاست جمهوری محمود 
احمدی نژاد را منتشر کرده که با ادعاهای مسئوالن وقت 
در مورد میزان اشــتغال زایی تفاوتی حیــرت انگیز دارد.
آمار رسمی حاکی اســت که بیکاری در شهرهای بزرگ 
نسبت به شهرستان های کم جمعیت و در میان زنان نسبت 
به مردان بسیار باالتر است. در مرکز 16 استان تعداد بیکاران 
از متوسط کشور بیشتر و در ده مورد باالی 15 درصد است. 
محمود احمدی نژاد اسفند ماه سال 91 در یک گفتگوی 
تلویزیونی مدعی شد که دولت او طی هفت سال گذشته 
بیش از 6 میلیون شغل پایدار ایجاد کرده است اما حسن 
روحانــی ، رئیس دولت یازدهم و اعضای تیم اقتصادی او 
معتقدند با توجه به تورم باالی 40 درصد و دو سال متوالی 
رشد منفی اقتصادی ادعای دولت در زمینه اشتغال زایی نمی 
تواند درست باشد و در ساال های اخیر حداکثر 14 هزار شغل 
در سال بوده است. مطابق اطالعاتی که مرکز آمار ایران در 
تابستان 92 از وضعیت اشتغال ارائه کرد به ازای بیش از هفت 
میلیون نفری که در هشت سال گذشته به جمعیت ایران 
اضافه شده تنها 812 هزار نفر جزو جمعیت فعال اقتصادی در 
نظر گرفته شده اند. براساس گزارش هایی که از دبیرخانه ها و 
اتحادیه های کارگری رسیده هم اکنون بیشترین آمار بیکاری 
بین اقشار تحصیلکرده و جوان کشور حدود 30 تا 35 درصد 
است. افزایش نرخ بیکاری در کنار افزایش نرخ تورم باعث 
شده است فاصله 60 درصدی میان توان مالی اقشار آسیب 
پذیر و بدون شغل با تورم موجود در کشور وجود داشته باشد. 
و چه تاسف بار که باید بگویم مهندسی که شعارهای قشنگ 
داد همی چشم را به روی واقعیت بگشا که با این چشم بستن 
ها فرهنگ ملتی که گهواره جنبان تمدن بشریت می توانند 
بواسطه بی تدبیری تو در حال از هم گسستگی و فروپاشی می شود.

! ؟ د  کـــــــــر و  ا کـــه  ی  ر کـــــــا

زدند باال  آستین  یها  ویدر
مهر به  دهیم  هم  دست  در  دست 

زن و مرد، کوچک و بزرگ بر آن شدند که سرزمین آبا و اجدادی خود را آباد کنند و درگام اول پاک سازی محیط از آالینده ها . بدین کار 
و بدین عمل تبریک و به پیشگامان زین عمل خسته نباشید با دست های مهربان و عقیده های پاک. هم ریشه بکوش که سخت به این 
عمل محتاجیم و می بایست آن سرو خرامان بودن را در نقش زمان به آیندگان خود سبز و زنده واگذاریم که پدران ما چنین کردند...
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بانک ملت ، بانکی با اندیشه جهانی
بانک ملت در عمل نشان داد که مفهوم ملت را می داند

در حوزه اندیشه و تاالر بزرگ آن کیپ در کیپ نشسته 
از ســهامداران خرد و کالن و به لطف بچه های خوب 
روابط عمومی وحراست اجازه یافتیم تا عملکرد ساالنه 
مردان بانکی شایسته کشور را شاهدی باشیم در میان 
سهامداران. اندک تفکری در باب عملکرد نشان از آن 
می داشت که جایگاه بانک در صنعت بانکداری و آیتم 
های وضعیت رقابتی آن در سال مالی 1394 بانک ملت 
از دوازده عنوان در 8 تای اول رتبه اول و در چهار تای 
دیگر رتبه دوم را کسب کرده و رشد مجموع منابع ارزی 
و ریالی بانک به میزان 34/1 درصد و رشد منابع ریالی 
به میزان 31/4 درصد و... . همه شاخص ها پٌر پَرو پیمان.  
باید کمی حوصله کرد مدیریت بر بانک از سخت ترین 
هاست و دوصد من استخوان خواهد و مردکهن . و چه 
خوب که مدیری چونان دکتر اخالقی به مسند نشسته 
که ریسک های او در جائیکه از سنگ ناله خیزد جرم 
نیســت . می باید بر این دکترین در آکادمی ها بدان 
ارزش گذارند که این تدابیر در ماده تبصره نمی گنجد. 
مدیران کشور سرمایه های عظیم ملتی هستند بیایید 
هی مزنیمشــان که جان ملتی هستند. نگاهمان به 
مدیریت بر بانک و به حوزه سرمایه باید عاقالنه و با تدبیر 
باشد. مردان بانکی بر صداقت شماها باور راستین داریم.

و باید باشد تیمی که به میدان کار آمده اند ترکیبی از 
بهترین ها است حاج هادی اخالقی فیض آثار محمد 
بیگدلی، حسن روستا ، حمید تاجیک و علیرضا لکزایی 
هر یک در صداقت و تبحر کاری سرآمد. با اینکه خود از 
عملکرد مشتری مداری گله مندم ولی آنچه در عرضه 
میدانی شاهد بودم عیان آنکه برترین بود بانک ملت در 
عمل و نشان داد که مفهوم ملت را می داند و به حرمت قلم 
را بهتر دوصد تحسین به روابط عمومی و خسته نباشید 
به ساخته های گذشته به پیام هیات مدیره بسنده می 
کنیم که خود گویای ادب کاری و تعهد ایمانی آنهاست. 
مجمع عمومی عادی سالیانه  بانک ملت پنجشنبه مورخ

هنــری  حــوزه  محــل  در   1395  /07/08
گردیــد.  برگــزار  اســالمی  تبلیغــات  ســازمان 
در این مجمع که با حضور بیــش از 73/86 درصدی 
ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده 
آقای محمد بیگدلی بود، که جنابان علی موحدنژاد و 
بهــروز خالق در مقام نظار اول و دوم و آقای نورمحمد 
حســینی به عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

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

به 1394/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و 
بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود با 
تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 
129 و سایر دستورات جلسه به کار خود پایان دادند.

از نــکات خواندنی مجمع میتــوان به حضور جنابان 
دکتر اخالقــی مدیرعامل بانک ، آقای بهادری معاون 
بانک در پشــت پنل هیات رئیسه اشــاره کرد که با 
شــفافیت و صداقت و سعه صدر پاسخگوی سواالت 
و ابهامات ســهامداران بودند. دکتر اخالقی در فرازی 

از گزارش خود با اشــاره بــه برنامه های آتی بانک بر 
این نکته تاکید داشــت که در دکترین مدیریتی وی 
، شایســته گزینی  و توسعه فعالیت های بین المللی 
بانکی دو رویکردیست که به جد پیگیری خواهد شد. 
شــایان ذکر است در حالی که دیگر بانک های کشور 
هنوز تاریخ برگزاری مجامع سال مالی 1394 را اعالم 
نکرده اند ، بانک ملت به سالمت به مجمع نشسته و 
نشان داد که بانکیست برای ملت ایران با اندیشه جهانی.

پیام هیات مدیره
خداوند متعال را شــاکریم که توفیــق خدمتگزاری 
بــه ســهامداران گرانقدر بانک ملــت را به ما عنایت 
فرمــود . هیــات مدیره ایــن بانک اذعــان دارد که 
تمامی افتخارات و موفقیتهای کســب شده در سایه 
حمایتهای بی دریغ و با پشــتوانه شــما سهامداران 
محترم حاصل شــده است لذا اعتماد و وفاداری کلیه 
سهامداران را ارج نهاده و از ایشان قدردانی می نماید.

بانــک ملت در حالی وارد ســی و هفتمین ســال از 

فعالیت خود شــده اســت که همواره به عنوان یک 
بانک استراتژی محور، نوآور و خالق با تکیه بر دانش 
و نیروی انســانی مستعد و کارآمد از طریق همدلی و 
هم افزایی موثر با هلدینگ ها، شرکتهای زیرمجموعه 
و کلیه ذینفعان، توانسته اســت به عنوان یک بنگاه 
اقتصادی برتر و معتبر در بازار مالی کشــور شناخته 
شــده و نقش مهمی در امر توسعه کشور ایفا نماید.
مجموعه بانک ملت تالش می کند تا در سال» اقتصاد 
مقاومتــی، اقدام و عمل « ضمن تعامل مشــتریان، 
شناسایی خدمات مورد نیاز فعاالن اقتصادی و کمک 
به اقتصاد مقاومتی با حضوری فعال در تمامی عرصه 
های اقتصادی و همچنین حمایت از شرکت های دانش 
بنیان و بخش های تولیدی کشور نقش موثر سازنده 
ای در بهبود و بهسازی فضای کسب و کار ایفا نماید.
امیــد اســت در ســال جدید بــا بهره گیــری از 
توانمندی ها و شایســتگی های درون ســازمانی و 
با تکیه بر اعتماد شــما ســهامداران گرامی در مسیر 
خدمت بــه مردم عزیز و توســعه روزافــزون میهن 
اســالمی در پیشــگاه باری تعالی ســربلند باشیم.

بیانیه ماموریت بانك
بــا جهت نیــل به ســرآمدی، متعهد به شــناخت 
نیازهای به روز مشــتریان، ارائه خدمــات قابل اتکاء 
و راه حــل های بانکــی نوآورانه و تحقــق بانکداری 
پایــدار بــه منظــور خلــق ارزش مســتمر برای 
ســهامداران و توسعه کسب و کارهای مولد، هستیم.

چشم انداز بانك
روزی را تصور می کنیم کــه تالش جمعی ما در راه 
ارائه خدمت مشــتاقانه، ما را به نمــادی ار: نوآوری ، 
ارزش آفرینی و ســرآمدی بدل می کنــد. روزی که 
به تعهد همــکاران می بالیم، به اعتماد مشــتریان 
وفادارمان افتخار می کنیم وهمگان پذیرای سهولت، 
مصیبــت و مســئولیت پذیــری ما خواهنــد بود.

برنامه های آتی هیات مدیره
- ارزش آفرینی متمایز و پایدار برای مشتریان

- دستیابی به سرمایهانسانی متمایز
- ارزش آفرینی متمایز برای سهامداران

- نقش آفرینی متمایز در اقتصاد مقاومتی
- پیشگامی در بازار فروش محصوالت و خدمات بانکی

- دستیابی به توان مالی بهینه
- پیشرو در بانکداری غیرحضوری

- مدیریت اعتباری و وصول مطالبات
- تحقق الزامات بانکداری بین المللی

- برتری در بانکداری بین المللی

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

8



لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  70 | مهر ماه  1395| 

اهم فعالیت ها و دستاوردهای بانك ملت در سال 94
- اعطای تندیس همایش نظام پیشنهادهای بین بانکی به بانک ملت

- برگزاری جشنواره » پایتخت کتاب ایران « با همکاری بانک ملت و وزارت ارشاد
- اجرای طرح بانک پرداخت/ پرداخت خودکار در بانک ملت

- عضویت مجدد بانک ملت در موسسه سوئیفت
- راه اندازی جامعه بدون پول نقد از سوی بانک ملت در جزیره کیش
- سرمایه گذاری 80/000 میلیارد ریالی بانک ملت در پارس جنوبی

- مشارکت بانک ملت در نوسازی 30 هزار تاکسی فرسوده
- مشارکت در فعالیت های عام المنفعه

- مشارکت در فعالیت های فرهنگی و هنری
- کسب رتبه پایین ترین نسبت مطالبات معوق به مصارف در بین بانک های بزرگ تجاری

- کسب عنوان و تندیس زرین برند محبوب ملی در حوزه خدمات بانکی و بانکداری اینترنتی 
از جشنواره ملی برندهای برتر در سال 1393 

جایگاه بانک در صنعت بانکداری و وضعیت رقابتی آن در سال مورد گزارش
- رتبه اول در بین بانکهای تجاری به لحاظ مانده منابع و سپرده های ارزی
- رتبه اول در بین بانک های تجاری به لحاظ مانده سپرده های کوتاه مدت
- رتبه اول در بین بانک های تجاری به لحاظ سرانه کارکنان در جذب منابع

- رتبه اول در بین بانک های تجاری به لحاظ سرانه کارکنان در جذب سپرده های ریالی
- رتبه اول در بین بانک های تجاری به لحاظ سرانه شعب در جذب منابع

- رتبه اول در بین بانک های تجاری به لحاظ سرانه شعب در جذب سپرده های ریالی
- رتبه اول در بین بانک های تجاری در مصارف

- رتبه اول در بین بانک های تجاری به لحاظ جذب منابع ارزی و ریالی
- رتبه دوم در بین بانک های تجاری در مانده سپرده های قرض الحسنه جاری

- رتبه دوم در بین بانک های تجاری در حجم سپرده های ریالی
- رتبه دوم در بین بانک های تجاری در صدور ضمانتنامه

- رتبه دوم در بین بانک های تجاری در جذب سپرده های بلندمدت
عملكرد بانك نسبت به سال مالی قبل

- رشد مجموع منابع ارزی و ریالی بانک به میزان 34/1درصد
- رشد منابع ریالی به میزان 31/4 درصد

- رشد سپرده های ریالی به میزان 32/5 درصد
- رشد سپرده های بلندمدت به میزان 39/4 درصد

- رشد سپرده های کوتاه مدت به میزان 45/2 درصد
- رشد مصارف بانک به میزان 20/7 درصد
- رشد دارایی های بانک بالغ بر 31/3 درصد

- رشد مبلغ درآمدهای مشاع به میزان 23/2 درصد
- رشد مبلغ درآمدهای غیرمشاع به میزان 27/2 درصد

- رشد جمع درآمد به میزان 24/3 درصد
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اگر نبود ادب جناب مقدس و تیم روابط عمومی، آنچه بر من گذشت مثنوی 
هفتاد من بود. در مجمع ساالنه نه بعنوان یک روزنامه نگار با 50 سال سابقه 
بل یک ســهام دار جزء حقیقی که در باورم هســت بانک تجارت می تواند.

در ایــن جلســه که صبــح روز دوشــنبه 26 مهرماه با حضــور بیش از 82 
درصد از ســهامداران و یا نمایندگان قانونی آنها و نمایندگان سازمان بورس 
و اوراق بهادار و حســابرس و بازرس قانونی برگزار شــد عالوه بر بررســی و 
تصویب ترازنامه و حســاب سود و زیان ، ســهامداران در خصوص تقسیم و 
تخصیص سود سال مالی منتهی به پایان اسفند 1394 تصمیم گیری کردند.    
در ابتــدای این جلســه محمــد ابراهیم مقــدم مدیرعامل بانــک تجارت 
گــزارش هیــات مدیره این بانک بــه مجمع را قرائت کرد . وی با اشــاره به 
تاخیــر در برگزاری مجمع عمومی بانکها با توجه بــه  الزامات بانک مرکزی 
بــرای تهیه صورت هــای مالی بانک ها بــر مبنای اســتاندارد IFRS گفت: 
تاکیــد بانک مرکزی بر این امر قطعا با هــدف تطبیق صورتهای مالی بانکها 
با اســتانداردهای بین المللی صورت می گیرد تا شــرایط توســعه همکاری 
ها میــان بانکهای ایرانی و نظــام مالی بین المللی هموارتر شــود و بتوانیم 
از فرصــت حاصــل از اجرای برجام برای توســعه تجــارت خارجی و بهبود 
فضــای کســب و کار و کارآفرینی در کشــور بیشــترین بهــره را بگیریم . 
مقدم با اشاره به اینکه گذار از صورتهای مالی متعارف گذشته به صورتهای مالی 
منطبق بر IFRS، یک تحول حساس و تعیین کننده برای مجموعه نظام بانکی 
است تاکید کرد : هرچند ممکن است آثار چنین تغییر بزرگی در کوتاه مدت با 
مشکالت و دشواری هایی همراه باشد اما قطعا در بلندمدت افزایش استحکام 
مالی بانکها و تضمین منافع سهامداران و سپرده گذاران را به دنبال خواهد داشت .

وی در ادامه با اشاره به رشد 26 درصدی ارزش بازار سهام بانک تجارت در پایان 
سال مالی 94 نسبت به پایان سال مالی قبل از  آن ، تاکید کرد : در طول سال 
1394 نیز بانک تجارت همچنان با اختالف قابل توجه ، بانک نخســت کشور 
در صدور ضمانتنامه های داخلی و ارزی و همچنین گشایش اعتبارات اسنادی 
داخلی و خارجی بوده است ، ضمن آنکه علیرغم تداوم سیاستهای انقباضی دولت 
و بانک مرکزی به منظور مهار تورم، مجموع منابع سپرده ای بانک تجارت از 
650 هزار میلیارد ریال به بیش از 748 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است .

در ادامه گزارش هیات مدیره بانک تجارت به ســهامداران ، اهم دســتاوردها 
و اقدامات بانک تجارت طی ســال 94 همچــون تکمیل زنجیره ارزش برای 
مشــتریان از طریق توســعه ســوپرمارکت مالی و راه اندازی شــرکت بیمه 
تجــارت نــو ، حذف و ادغام شــعبی که فاقــد توجیه اقتصادی هســتند با 
هدف کاهش هزینه ها و اســتفاده بهینه از منابع و امکانات ، کســب جایزه 
ملی مدیریت مالی ایران برای ششــمین ســال متوالی ، کسب رتبه نخست 
کارگزاری بانک تجارت در میان مجموع شــرکتهای کارگزاری بازار ســرمایه 
، ارتقــاء بانک تجارت به رتبــه دوم بانکهای ایرانــی در رده بندی مبارزه با 

پولشــویی ، نصب و راه اندازی سامانه اتوماســیون اداری یکپارچه و استقرار 
سیســتم مکاتباتی بــدون کاغذ در بانــک تجارت مورد اشــاره قرار گرفت. 
مدیرعامــل بانک تجارت در ادامــه برنامه های این بانک برای اســتفاده از 
مزیــت رقابتی در حوزه بانکداری بین الملل را مورد اشــاره قرار داد و گفت 
: از ابتدای ســال جاری بانــک تجارت تاکنون 1103 فقره اعتبار اســنادی 
خارجی به مبلغ 560 میلیون دالر گشــایش اعتبار اســنادی داشــته، 131 
فقــره ضمانتنامــه ارزی به مبلــغ 108میلیون دالر صادر نمــوده و 1301 
فقــره حواله ارزی به مبلغ 192 میلیون دالر جهت ورود کاال ارســال نموده 
اســت. ضمن آنکه با کســب مجوز فــروش ارز صادراتــی از بانک مرکزی ، 
درآمدهــای ارزی بانک تجارت در بخش فروش ارز نیز افزایش خواهد یافت . 
مقدم در ادامه همراهی با برنامه های دولت در پیشــبرد سیاســتهای اقتصاد 
 )Core Banking( مقاومتی ، پیاده ســازی ســامانه بانکداری متمرکــز
، اجــرای طرح بانکداری جامع با اولویت بانکداری شــرکتی ، بهینه ســازی 
شــبکه شــعب ، کاهش نســبت مطالبات به تســهیالت ، تجهیز و توسعه 
شــبکه شــعب بانک در خارج از کشــور ، مولدســازی دارایی هــا و تداوم 
اقدامات بانک در راســتای ایفای مســئولیتهای اجتماعی با محوریت حفظ 
محیط زیســت  را از جمله مهمترین برنامه هــای عملیاتی بانک تجارت در 
ســالجاری برشــمرد و تاکید کرد : این برنامه ها در راستای استراتژی های 
کالن بانک تجارت همچون ایجاد تنــوع در خدمات و معرفی ابزارهای نوین 
مالی ، بهبود و توســعه پورتفوی ســرمایه گذاری های بانک ، بهبود وضعیت 
ســودآوری و ارتقاء ســطح رضایتمندی مشــتریان بانک صورت می گیرد.
در ادامه این جلســه گزارش بازرس قانونی بانک ارائه شــد که پاســخ موارد 
مطروحه در آن از سوی امیر مسعود رزازان معاون مدیرعامل بانک تجارت در 
امور مالی و پشــتیبانی ارائه شد . همچنین تعدادی از سهامداران بانک نیز به 
طرح موضوعاتی در خصوص صورتهای مالی و عملکرد این بانک پرداختند که 
توضیحات مدیرعامل بانک و دیگر اعضای هیات رئیسه مجمع را به دنبال داشت.
پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ، سهامداران صورتهای مالی بانک تجارت 

را تصویب کردند .
در ادامــه موضوع نامه بانک مرکزی در خصــوص اعمال برخی تعدیالت در 
حساب های بانک مطرح شد و در این خصوص مجمع به هیات مدیره تفویض 
اختیار نمود تا ضمن انجام بررســی های الزم و مذاکره و هماهنگی با مراجع 
ذیصالح، نســبت به اعمال تعدیــالت الزم با رعایت مقــررات اقدام نمایند.

گفتنی اســت بانــک تجارت از جملــه بنگاههای اقتصادی مشــمول قانون 
سیاســتهای کلی اصل 44 قانون اساسی اســت که در تاریخ 28 اردیبهشت 
مــاه 1388 بــرای اولین بــار ســهام آن در بــازار بورس عرضــه گردید . 
ســرمایه فعلی بانک بالــغ بر 45 هــزار و هفتصد میلیارد ریال می باشــد 
و هــم اینک 83 درصــد آن در مالکیت ســهامداران غیردولتــی قرار دارد.

برگزاری مجمع عمومی سالیانه و تصویب صورتهای مالی بانک تجارت
با برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بانک تجارت )نوبت دوم( ، صورتهای مالی بانک تجارت منتهی به 29 اسفند 1394 به تصویب رسید 
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در مــاه جاری ســرمایه گــذاری گروه توســعه ملی که یکی از شــرکت های 
بــزرگ بازار ســهام بشــمار مــی رود، بــا تغییــر مدیرعامل روبــرو گردید.

 بــه ایــن ترتیب بــا مصوبه هیــات مدیــره »وبانــک« خــداداد غریب پور 
بــه عنــوان عضو هیــات مدیــره و مدیرعامــل این شــرکت هــزار و 625 
میلیــارد تومانــی حاضــر در بــورس و جانشــین فرهــاد حنیفــی شــد.

غریب پور دارای ســوابقی چــون عضو هیات مدیره و مدیرعامل پتروشــیمی 
شــازند )اراک(، نائــب رئیــس هیــات مدیره و مدیرعامل شــرکت ســرمایه 
گذاری و توســعه صنایع ســیمان )ســید کو(، عضو هیات مدیره و مدیرعامل 
دو شــرکت توســعه کشــت و صنعت ملی و  صنایع گلســتان بوده اســت.
مراسم تودیع و معارفه حنیفی و غریب پور  با حضور مدیرعامل بانک ملی ایران برگزار شد.

بر اساس این گزارش، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سال گذشته عالوه بر فروش 
51.7 درصد سهام شرکت پتروشمیران به ارزش 503 میلیارد تومانی ) به همراه 
پتروشیمی شازند اراک(، اقدام به افزایش سرمایه 150 درصدی در مجمع فوق 
العاده 13 دی کرد و به شرکتی با سرمایه هزار و 625 میلیارد تومانی تبدیل شد.
»وبانک« اولین سود هر سهم سال مالی اسفند جاری را 527 ریال پیش بینی کرده است.

توســعه  گــروه  گــذاری  ســرمایه  هلدینــگ  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
ملــی از شــرکت هــای زیــر مجموعــه بانــک ملــی ایــران مــی باشــد.

بــی شــک حضور مهندس غریــب پور که نشــان داده به هر مســندی تکیه 
زده منشــاء خیر بوده ، حضورش به عنوان مدیر ارشــد برای شــرکت سرمایه 
گذاری توســعه ملی و ســهامداران آن موهبتی اســت خــدادادی که باید به 
شایســتگی و بایستگی آن را شــاکر بود و پاس داشت.مهندس خوبمان نشان 
داده در ســکانداری فقــط به کســب رکوردهــا تکیه نمی کند و ســودآوری 
در کنــار ارزش آفرینی برای او دو مقوله ای اســت که نشــان داده با درایت و 
تدبیر ید توانمندی در کســب آن دارد. پس از نیم قرن کار مطبوعاتی و ســی 
ســال ســردبیری نشــریات و روزنامه های اقتصادی به این باورم که اگر باشد 
حمایــت از مدیــران کارآزمــوده و کاربلد چونان مهندس غریــب پور حصول 

افتخــار ملــی در هر جبهه ای اتفاقی اســت دســت یازیدنــی. آنچه مهندس خداداد غریب پور در ســیدکو و پتروشــیمی شــازند برنامه ریــزی کرده و به 
مرحله اجرا رســاند ، کارنامه ای بود درخشــان و پر از افتخار. این مدیر خوش نام و خوش فکر بازار ســرمایه کشــور هر ســاله در جشــنواره ها و همایش ها 
، در تقدیرهــا و پاسداشــت هــا ، از اولین مدیرانیســت که با اهدا تندیس و لوح توســط رییس دولت ، وزیــران و وکیالن مردم مورد تقدیــر قرار می گیرد.

اطمینان داریم که با تدوین برنامه های مدون مدیریتی ، مهندس غریب پور ، شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی نقشی پررنگ تر و موثرتر در بازار سرمایه ایران 
برای خود متصور خواهد بود. 

بر مسند سرمایه گزاری توسعه ملی
مهندس خداداد غریب پور مدیر عامل جدید»وبانک« شد
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تاالر پژوهشگاه نفت در جوار ورزشگاه آزادی شاهد 
حضور پرشمار مدیران و سهام داران شرکت فارس 
و خوزستانی می بود که عمده تولید کننده سیمان 
در کشور، منطقه و جهان می باشد. و این چه نیکو 
و افتخارآمیز اســت. صنعت سیمان در روزگاری به 
سر می برد که کشور عزیزمان در چرخ راکد تحریم 
روزگار میگذارند و بــازار منطقه با دالرهای وهابی 
گری در آتش جنگ می ســوزد. برای رهایی از این 
مشکالت عدیده در این برهه تفکر مدیریت اقتصاد 
مقاومتی راه به گشــایش می گشاید و باید به سان  
مهندس مرتضی لطفی مرد سرد و گرم کشیده ، و 
دُل دیــن وعقل و هوش به راهبرد اقتصاد مقاومتی 
اقدام و عمل سپرد. مهندس خوبمان با تدبیر اعتدال 

و درک شــرایط بازار با منش و اخالقش نشان داد 
که چه شایســته می توان از پس آن برآمد و برای 
صنعت سیمان کشــور برنامه هایی تدوین کرد که 
ایران و ایرانی بنازد به اینکه در این صنعت در سکوی 
اول جهان ایستاده است. روز مجمع ساالنه در پشت 
تریبون صفحه ای آمار تولید، مصرف ، توزیع سیمان 
در جهان منطقه و کشور را به پرده نشانده و مدیریت 
با تشریح عملکرد ساالنه به شهادِت آمار نشان داد که 
تراز کاریش تایید این مدعاست که ایران حرف اول 
را در سیمان میزند و آن هم به ید توانمند بچه های 
خوب ایران و مدیرانی کارآزموده است. سوابق کاری 
این مدیر در سطوح مختلف کاری و شناخت دقیق 
از صحابه خبر و نشــر از این کارشناس ارشد کسب 
و کار، مدیری آبدیده ، والیت مدار و پیشکسوت در 
احترام به تفکر خرد جمعی ساخته است. خداقوت 
و تقدیر و تشــکر بــه ادب کاری و اخالق مداریش.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان فارس 
و خوزستان )ســهامی عام( در تاریخ 95/06/24 در 

محل ســالن ازادگان مرکز همایشهای بین المللی 
پژوهشگاه صنعت نفت واقع در تهران تشکیل شد. 
در این مجمع که با حضور 76/5 درصدی سهامداران 
حقیقــی و حقوقی ، اعضاء هیــات مدیره، نماینده 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای 
بهروز خالق بود، که جنابان حســین فاتح و حسین 
صوفلو در مقام نظار اول و دوم و آقای ســید احمد 
موســوی به عنوان دبیر مجمــع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمع 
مربوط به اهم فعالیتهای صــورت 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 مشــمول ماده 129 با تقسیم سود 
100 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

ســازمان حسابرســی به  عنــوان بــازرس اصلی 
ســال  بــرای  شــرکت  قانونــی  حســابرس  و 
مالــی منتهــی بــه96/02/31 انتخــاب گردید.

پیام هیات مدیره
با حمد و سپاس خداوند که توفیق داد تا در خدمت 
سهامداران گرامی باشیم، هیات مدیره ضمن تشکر 
از حضور سهامداران در مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت، بر خود الزم می داند اعتماد کلیه سهامداران 
محترم را سپاس گفته و قدردانی خود را ابراز نماید.

طی ســال مالی مورد گزارش با کنترل موثر بر 12 
شرکت سیمان خاکستری و سفید، همچنین تعداد 
9 شــرکت مرتبط با شرکت های سیمانی به عنوان 
یکی از شرکت های مطرح در تولید سیمان فعالیت 
نموده و باالترین سهم بازار را در بین سایر گروه های 
تولید سیمان کشــور به خود اختصاص داده است.

شرکت همواره استراتژی حفظ و افزایش سهم خود 
در بازار ســیمان و اقدامات اساســی جهت افزایش 
  )N.A.V( ارزش خالص دارایی ها و بدهیهای شرکت
در بازار سرمایه و استفاده بهینه از فرصت های موجود 
بازار را مد نظر قرار داده و به همین منظور افزایش 
ظرفیت، بهینه ســازی خطوط و ایجاد کارخانجات 
جدید را برای رسیدن به ظرفیت 19/54 میلیون تن 
در سال در شرکت های تابعه اجرا نموده است علیرغم 
بسیاری از مشــکالت که بصورت سیستماتیک بر 
این صنعت اثر گذاشــته که عمده آن در چالشهای 
کالن اقتصادی کشور خالصه می شود، رکود بخش 
مسکن، کاهش پروژه های عمرانی، فقدان بازارهای 
هدف صادراتی، توانســته است با اعمال کنترل در 
اداره شرکتهای تابعه زیرمجموعه در سال 1394 از 
18/16 میلیون تن ظرفیت اسمی امکانات تولیدی 
در اختیار مقدار 11/97 میلیون تن تولید و تحویل 
داشته باشد که 84/2 درصد آن در بازار داخل ، 15/8 
درصد بقیه صادر شده است که مقدار 20/36 درصد 
سیمان تولید و تحویل شده کشور را شامل می شود. 
امید آن مــی رود که با تداوم فعالیت شــرکت در 
مســیر برنامه های راهبردی، سال مالی جدید برای 
سهامداران محترم همراه با توفیق و خیر و برکت باشد.
هیات مدیره امیدوار اســت ضمن تایید و تصویب 
صورت هــای مالی و عملکــرد شــرکت، بتواند از 
رهنمودهای ســازنده ســهامداران محتــرم برای 
نیــل به اهــداف واالتر شــرکت اســتفاده نماید.
شــرکت اجرایــی  سیاســت های  و  اهــداف 
- مشارکت و همکاری با رهبران بازار جهانی سیمان 
در منطقــه در کلیه فعالیت هــای زنجیره صنعت

- توسعه نشان تجاری
- در اختیار گرفتن شــبکه ترکیبــی حمل و نقل
- ایجاد شــبکه های هم افزا ین شــرکت های تابعه، 

تامین کنندگان و مشتریان
- توســعه بــازار بــا تاکیــد بــر تنوع بخشــی 
در  بازارســازی  و  خدمــات  و  محصــوالت  بــه 
جهــت افزایــش مصــرف اقتصــادی ســیمان
- مدیریــت بهینه منابــع در اختیار بــرای ایجاد 

بیشترین بازدهی از سبد منابع
چشم انداز هلدینگ

ایفــای نقش به عنــوان بزرگ تریــن تولیدکننده 
ســیمان و محصوالت مرتبط در کشــور و منطقه

راهبردهای هلدینگ
- رسوخ و توسعه در بازارهای داخلی و بین المللی
- ارتقا و توســعه نظام زنجیره تامین در هلدینگ و 

شرکت های تابعه
- حضور موثر در نهادها و تشکل های مرتبط با صنعت

- ارتقا و یکپارچه ســازی نظام هــای اطالعاتی در 
هلدینگ و شرکت های تابعه

- بهبــود بهــره وری و کاهــش بهــای تمــام 
تابعــه شــرکت های  در  محصــوالت  شــده 

-  بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با تاکید بر خلق ارزش 
برنامه های آتی هلدینگ

مهندس مرتضی لطفی با فهم خرد جمعی و اخالق مدیریت
کند عبور  از گذرگاه  توانسته چگونه  او 

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ
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برنامه هــای آینده شــرکت به شــرح زیر اســت:
- پیگیــری بــرای عرضــه ســهام شــرکت های 
غیربورســی در بــورس یــا فرابورس بــه منظور 
نقــد  همچنیــن  و  افــزوده  ارزش  از  اســتفاده 
شــوندگی آنهــا در صــورت بهبود شــرایط بازار

- اصالح ســاختار مالی از طریق ســاختار سرمایه 
شرکت فرعی گروه.

- اصالح ساختار سازمانی به منظور سهولت و بهبود 
جریان اطالعات، انعطاف پذیری و چابکی و چرخش 

سریع اطالعات
- رعایــت انضبــاط مالــی در شــرکت های تابعه

- تقویت سیســتم کنترل های داخلی و شناسایی 
ریسک های شرکت های تابعه

- بازدیدهای دوره ای از شرکت های تابعه به منظور 
بررسی اقدامات انجام شده در رابطه با مسائل و نقاط 
قابل بهبود مندرج در گزارش سال قبل و همچنین 
انجام بازدیدهای خاص از شــرکت ها حسب مورد

تولیــد در  فرایندهــای  بازنگــری  و  بررســی   -
شــرکت های تابعــه جهــت کاهش هزینــه ها و 
افزایــش راندمــان بــا رویکرد مهندســی مجدد

- افزایــش بهــره وری در شــرکت هــای تابعــه 
بــه منظــور افزایــش درآمــد و تامیــن منافــع 
نفعــان ذی  ســایر  و  کارکنــان  ســهامداران، 

- هماهنگی با انجمن صنفــی کارفرمایان صنعت 
سیمان و شرکت های گروه و همچنین باهلدینگ های 
سیمان در جهت اصالح قیمت های فروش داخلی و 
صادراتی در قالب طرح جامع تولید و تحویل انجمن

- تالش در جهت یافتن بازارهای جدید و توســعه 
بازارهای داخلی و خارجی

- برنامــه ریزی جهت تامین زیرســاخت های الزم 
جهت اســتفاده از برند تجاری توسط شرکت های 
سیمانی تابعه و تشــکیل کارگروه معدن و کنترل 

کیفیت به این منظور
- بهــره برداری از پورتال فروش متمرکز ســیمان

)توســعه  محصــول  تنــوع  بــر  تاکیــد   -
محصــول( شــرکت های تابعــه از جملــه تولید 
ویــژه ســیمان های  و  آمیختــه  ســیمان های 

- سیاســت فــروش دارایی های راکد یــا کم بازده 
و مازاد بــر نیاز در جهت اســتفاده بهینه از منابع

- استقرار و به روزآوری سامانه های مدیریت در کلیه 
شرکت های تابعه 

- استفاده بهینه از انرژی های الکتریکی و حرارتی به 
منظور مدیریت هزینه ها و تاکید بر استقرار سیستم 
ISO 50001 مدیریت انرژی بر اســاس استاندارد

- کنترل هزینه ها و افزایش بهره وری به منظور اعمال 
مدیریت بر هزینه ها و حفظ و افزایش ســودآوری و 
انتشــار تجربیات موفق در شــرکت هــای تابعه

- برنامه ریزی جهت انجام QC توســط شــرکت 
تحقیق و توسعه صنعت سیمان در شرکت های تابعه    
- ارائــه خدمــات مشــاوره ای در زمینه مســائل 
زیســت محیطــی، مالیاتــی، منابــع انســانی، 
کار و تامیــن اجتماعــی بــه شــرکتهای تابعــه

- پیگیــری مســائل معادن شــرکت های تابعه در 
گروه هــای تعیین شــده به منظور رفع اشــکاالت 
و بهــره بــرداری علمــی و سیســتماتیک از آنها

- بهــره گیــری از تــوان حداکثــری تخصصــی 
کارکنــان در شــرکت هــای فرعــی گــروه بــا 
تشــکیل کار گروه هــای تخصصی بیــن واحدی 
بنچمــارک رویکردهــای  ارتقــاء  و  ایجــاد  و 

- اصــالح ســاختار منابع انســانی شــرکت های 
فرعــی گروه با بهره گیــری از قوانین کار خصوصا 
قانون بازنشســتگی مشاغل ســخت و زیان آور و 
همچنین ارزیابــی کار و زمــان در دپارتمان های 
مختلــف و ایجــاد ســاختار نوین منابع انســانی
مرور كلی بر عملكرد هلدینگ در سال مالی 

مورد گزارش 
کمیتــه  در  اســتراتژیک  برنامــه  بازنگــری   -
توســط  تصویــب  و  هلدینــگ  راهبــردی 
هیــات مدیــره و تشــکیل کارگروه هــای هــم 
اندیشــی جهــت تهیــه برنامه هــای عملیاتــی

تابعــه  شــرکت های  بــا  جلســات  تشــکیل   -
بــه منظــور بررســی برنامه هــای اســتراتژیک 
شــرکت های تابعه و میزان دســتیابی بــه اهداف 
اســتراتژیک آنها بر اساس شــاخص های راهبردی 
TLR بــا اســتفاده از جــداول BSC و مــدل

- انجــام بازدیدهــای ادواری عمومــی و خاص از 
شــرکتهای تابعه گروه و بررسی مسائل فنی، مالی، 
اداری و بازرگانی شرکت های سرمایه پذیر و توصیه 
جهت برطرف نمودن اشکاالت و ایرادات مشاهده شده

عملکــرد  بررســی  جلســات  تشــکیل   -
میــان دوره ای ســه ماهــه، شــش ماهــه، نــه 
ماهــه و بودجــه ســالیانه شــرکت های گــروه

- انجــام مراقبت هــای ویــژه در کارخانه ها جهت 
اعمــال مدیریت بــر تولید در شــرکت های تابعه

- تاکیــد بــر تولیــد ســیمان های پوزوالتــی و 
آمیختــه به منظــور کاهش بهای تمام شــده که 
در اکثــر شــرکت های تابعه تحقق یافته اســت.

- پیگیری فروش دارایی های غیرمولد و مازاد بر نیاز 
شرکت های تابعه به منظور تامین بخشی از نیازهای مالی
- تاکید بــر ایجــاد هم افزایی، به عنــوان یکی از 
استراتژی های اصلی، به منظور ایجاد ارزش افزوده

بــه  خارجــی  نمایشــگاه های  در  شــرکت   -
صــورت متمرکز یــا غیرمتمرکز بر حســب مورد 
بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایی هــر یک از 
شــرکت های تابعه نســبت بــه بازارهــای هدف

- بررسی کلیه معادن مربوط به شرکت های تابعه و 
طبقه بندی شرکت ها از نظر موقعیت معادن و برنامه 
ریزی جهت اداره و بهره برداری از آنها به صورت علمی

- برگــزاری جلســه مســتمر کارگــروه معادن و 
آزمایشــگاه های کنترل کیفیت شرکت های تابعه
- برنامــه ریزی برای انجام ممیزی کنترل کیفیت، 
ممیزی فرایند در کارخانجات ســیمان و همچنین 
ممیــزی فیلتراســیون در شــرکت های تابعــه.
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خوب و بد کارنامه اقتصادی دولت 
سه سال از آغاز به کار دولت یازدهم می گذرد و اکنون 
با نزدیک تر شدن به روزهای پایانی فعالیت دولت، 
عملکرد آن بیش از پیش زیر ذره بین قرار گرفته است. 
 در حالــی روحانی با بیــش از 18 میلیون و 613 
هزار رای ســکان قوه مجریه را در دست گرفت که 
با آشــفتگی های آن روزهای اقتصاد ایران، روزهای 
ســختی را پیش روی خود می دید. رشد اقتصادی 
منفی، تورم سرســام آور، بحــران روابط خارجی و 
تشــدید تحریم ها، گوشه یی از شرایط بغرنجی بود 
که دولت یازدهم باید خــود را برای مواجهه با آن 
آماده می کرد. با این حال، در شــرایطی که انتظار 
می رفت تمام قوا برای سر و سامان دادن به شرایط 
نامساعدی که برای کشور رقم خورده بود، یکپارچه 
شوند، دولت یازدهم از نخســتین روزهای آغاز به 
فعالیت خود با بیشــترین مخالفت ها از سوی سایر 
ارکان حکومتی و منتقدان مواجه شــد. در همین 
شــرایط دولت برنامه هــای خود را بــرای بهبود 
شــرایط اقتصادی کلید زد و در نخســتین اقدام 
خــود مهار تــورم را محور قرار داد تــا توده مردم 
در برابــر آوارهــای اقتصادی ناشــی از تصمیمات 
اشــتباه دولت های پیشــین کمتر آسیب ببینند.

در چنین شــرایطی دولت راه حل بهبود شــرایط 
اقتصــادی را در رفــع تحریم هــا و بهبــود روابط 
بین المللی دید و در این راستا تالش کرد تا مساله 
هسته یی را که طی سال  های متمادی به وضعیتی 
بحرانی رســیده بود، حل و فصــل کند. هر چند 
عده یی در ارزیابی عملکــرد دولت روحانی، توافق 
هســته یی و رفع تحریم ها را از مهم ترین اقدامات 
دولت ارزیابــی می کنند اما از همین ناحیه بود که 
شدیدترین انتقادات به دولت روانه شد. به گونه یی 
که مخالفان توافق هسته یی از هیچ گونه مخالفتی 
با دولــت فروگذار نکردند و مــوج انتقادات به این 
رویکــرد دولت، حتی ماه ها پــس از اجرای برجام 
نیز همچنان ادامــه دارد. هرچند رفته رفته اثرات 
این اقدام دولت، در اقتصاد کشــور نمایان شد و با 
بازگشــت تولید و صادرات نفت به شرایط پیش از 
تحریم و گسترش روابط تجاری، وضعیت اقتصادی 
نیز رو به بهبود اســت. با توافق هســته یی و رفع 
تحریم هــا، اکنون درآمدهای نفتــی نیز به میزان 
قابل توجهی افزایش یافته اســت و کارشناســان 
بر این باورند که نحوه هزینه کــرد این درآمدها در 
آینده اقتصادی کشور بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

در این میان، دولت عالوه بر تالش در جهت بهبود 
روابط خارجی، اقداماتی را نیز به صورت موازی در 
سایر بخش های اقتصادی دنبال کرد که از آن جمله 
می توان به گســترده تر کردن درآمدهای مالیاتی 
اشــاره کرد که به دنبال افت قیمت جهانی نفت و 

کاهش درآمدهای دولت، محور 
از همین  امــا  قرار گرفت 

به  نیز  انتقاداتی  ناحیه، 
دولت وارد می شــود 

مبنی بر اینکه 
یــن  ا

فشارهای مالیاتی در شرایط رکودی به صالح نخواهد بود.
از دیگــر اقدامات دولــت، اصالح نظــام بانکی و 
تالش برای سر و ســامان دادن به بدهی های خود 
بــه بانک ها، بانــک مرکزی و پیمانــکاران بود که 
در این زمینــه نیز انتشــار اوراق بدهی در الیحه 
بودجــه را پیش بینی کــرد اما از ایــن موضع نیز 
نگرانی هایــی وجود دارد که ضعف در کنترل، هرج 
و مرج اقتصادی و افزایش پایــه پولی را رقم بزند.

 به هرصورت مجمــوع اقدامات دولت در حوزه های 
مختلف بود که رشــد اقتصادی 4.4 درصدی را در 
ســه ماهه نخست سال جاری به ثمر نشاند و وعده 
تورم تک رقمی را محقق کرد. هرچند دولت در تمام 
اقدامات جاری خود همواره رویکرد محتاطانه یی را 
در پیــش گرفته بود که این رویکرد نیز با توجه به 
خیــل انتقاداتی که به دولت وارد می شــد، دور از 
انتظار نبود. دولت یازدهم در حالی ســر و سامان 
دادن به هرج و مرج های به جا مانده از دولت پیشین 
را در پیــش گرفت که مجلس را نیز با خود همراه 
نمی دید. هر چند امیــد می رفت با روی کار آمدن 
مجلس دهم، دولت بتواند از همراهی مجلس بیشتر 

بهره ببرد اما تجربه ماه های نخستین فعالیت مجلس 
دهم هم نشان داد شرایط، تغییر چشمگیری به نفع 
دولت نکرده است. با این حال، در فضای حاکم نیز 
دولت برنامه های خود را در حوزه های مختلف دنبال 
می کند. به طور قطــع عملکرد این دولت نیز خالی 
از انتقاد نیست اما کاهش اختالف نظرهای داخلی 
شتاب دهنده روندی رو به رشد خواهد بود.  کاهش 
تنش، مخالفت با خشونت و مخالفت با فردپرستی 
را می توان مهم ترین دستاوردهای بازخورد رویکرد 
و منش دولت یازدهم در جامعه دانســت. در حوزه 
اقتصاد نیز اگر بخواهیم رد سیاست های این دولت 
را پیگیری کنیــم، واضح ترین آن را شــاید بتوان 
رشــد تولید ناخالص داخلی دانست که براساس 
آخرین اعالن به 4.4 درصد رســیده است، 
هرچنــد هنوز هم قوی تریــن تکیه گاه 
رشد ما بخش نفت اســت. به واسطه 
هســته یی  توافق 
و آغــاز برجــام 
موانع ما از ســر 
نفت  بخــش  راه 
برداشــته شــد و 
توانستیم به افزایش 

تولید و فروش آن برســیم اما آنچه در اینجا مهم تر 
از رشــد صادرات نفت است، چگونگی خرج  کردن 
منابــع حاصل از آن اســت. معضل اصلــی ما در 
حال حاضر این اســت که بروکرات ها دولت را برای 
خرج  کردن دارایی های حاصــل از افزایش فروش 
نفت رها نمی کنند. نفت ســرمایه ملی میان نسلی 
اســت و بروکرات ها هم اجازه کوچک سازی دولت 
را نمی دهنــد که بتوان با کاهش هزینه های جاری 
پول نفت را در دیگر بخش های کشور سرازیر کرد. 
وظیفه اولیه هر دولتی حفظ اموال ملی است. دولت 
یازدهم نیز گرچه دســتاوردهای بسیار بزرگی در 
ایجاد ثبات و امنیت بین المللی و افزایش اطمینان 
در فضای کسب وکار کشور داشته اما تیم اقتصادی 
آقای روحانی بیش از آنکه آشــنا به مسائل اقتصاد 
توسعه یی باشند، بروکرات هستند. مورد دیگری که 
در کارنامه 3ســاله دولت یازدهم باید حتما به آن 
توجه کرد، اهمیت اصالح ساختاری است که البته 
دولت روحانی نیز تاحد قابل توجهی از پس آن برآمد. 
مهم تریــن نمونه این اصالحات را می توان در حوزه 
تورم دید. تورم متاثــر از دو عامل حجم نقدینگی 

و سرعت گردش نقدینگی اســت. درمورد کاهش 
نقدینگی دولت با انضباط پولی آن را مدیریت کرده 
اما درمورد سرعت نقدینگی براساس دینامیزم معادله 
پولی معروف به فرمول فیشر باید گفت که اقدامات 
زیادی انجام نشده است. سنت خرج  کردن بی مهابای 
دارایی های کشور به واسطه اقتصاد نفتی، در کشور ما 
سنت دیرینه یی است و عینیت این ضرب المثل که
»پول باد آورده را بــاد می برد« به کرات در کارنامه 
اقتصــادی کشــورمان دیده ایــم و به اصطالح این 
پول های بــادآورده را نیز »بــادی« خرج کرده ایم. 
این رفتار اقتصادی مختص به پول نفت هم نبوده، 
مثال دیگر آن را می توان در رفتار اقتصادی خانوارها 
نســبت به یارانه نیز دیــد. درصورتی که اگر اصول 
نظام رفاهی را در کشــورمان بومــی می کردیم و 
به جای یارانه نقدی همگانی، اعتبار خرید کاالهای 
مصرفی بادوام را می دادیم، شــاهد این همه تبعات 
منفی ناشــی از پرداخت یارانه نقدی نبودیم و در 
عمــل تحریک تقاضــای موثر نیز در بــازار کرده 
بودیــم. به معنای دیگــر دولت به جــای 40هزار 
میلیارد تومــان هزینه یارانه ها، 40هــزار میلیارد 
تومان ال ســی واقعی گشــایش می کــرد و بخش 
تولید را هم تــا این حد مبتال به رکود نمی کردیم.
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مفاخر ، نمادی معتبر در بازار سرمایه ایران
مهندس پرویز مقدسی در مدیریت آی تی حرف های نو دارد

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شرکت 
توســعه فناوری اطالعات خوارزمی)سهامی عام( مورخ 
1395/4/15 در محل هتل بــزرگ ارم برگزار گردید. 
در این مجمع که با حضور 81/01 درصدی سهامداران 
حقیقــی و حقوقی ، اعضــاء هیات مدیــره، نماینده 
ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقای 
قربــان دانیالی بود، که جنابــان عبدالمجید دهقان و 
علیرضا هوشــمند در مقــام نظــار اول و دوم و آقای 
قایین شاهعلی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال مالی 
منتهی بــه 1394/12/29 و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلوات خود ضمــن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامالت مشــمول ماده 129 به کار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
سال 1394 در حالي سپري شد که متغیرهاي حاکم بر 
اقتصاد ایران در شرایط چندان مطلوبي قرار نداشتند. هر 
چند امید به رونق و شکوفایي در اقتصاد ایران کماکان پا 
برجاست اما توسعه کسب و کار و یا حتي تداوم آن به 
دغدغه بسیاري از شرکتها و صاحبان کسب و کار تبدیل 
شده است. شرکت توسعه فناوري اطالعات خوارزمي با 
وجود 19 ســال فعالیت در صنعــت آی تی ، همواره 
کوشش کرده است با در نظر گرفتن شرایط اقتصادي 
داخلي و ســنجش نیازهاي این صنعت، و با استفاده 
از دانش روز در جهان، شــرایط مطلوب فعالیت در این 
حوزه را براي بنگاهها و شرکتهاي مرتبط فراهم نماید. 
از مورخ 1376/8/24 که شــرکت با نام اولیه سختانه 
)سهامي خاص( تاسیس گردیده است، پشت سر قراردادن 
دوره اي 19 ساله چندان هم طوالني بنظر نمي آید. چرا 
که اکنون، در سطح جهان وجود شرکتهایي با قدمتي 
بیش از نیم قرن یا یکصد سال امري عادي است . لـذا 
شرکت توسعه فناوري اطالعات خـوارزمي )سهامي عام(

علیرغم اینکه در دوران جواني و بلوغ قرار دارد لیکن به اتکاء 
حمایتهاي سهامداران محترم و کوششهاي مدیریتي، فني 
و عملیاتي توانسته است ظرفیت بالقوه و بالفعل ارزشمندي 
را انباشت نماید و تبدیل به یکي از شرکتهاي فعال در 
حوزه فناوري اطالعات جمهوري اســالمي ایران شود. 
وجود شبکه وسیع ارائه خدمات در سراسر کشور، قدرت 
برند مفاخر و دامنه اي از ارتباطات وسیع و قدرتمند با 
مشتریان در شبکه بانکي کشور، جزء با ارزشترین سرمایه 
هاي مفاخر هســتند که باعث شــده است در شرایط 
دشوار اقتصادي کشور، به صورت مناسب عمل نماییم. 
در سال گذشته مشتریان جدیدي به جمع مشتریان 

مفاخر اضافه شــدند و ما توانستیم با تجهیز تیم هاي 
متخصص و کاردان به آنها خدمات کیفي ارائه دهیم تا 
این گروه از مشتریان نیز بتوانند با اتکاي به محصوالت 
و خدمات ما، منابع خودشــان را در جهت موفقیت و 
توسعه، بهتر برنامه ریزي کنند. پایداري مفاخر در ارائه 
خدمات به مشــتریان خود در سراسر کشور از طریق 
دفاتر پشــتیباني و نمایندگي ها در تمام مراکز استان 
ها، یکي از نقاط اتــکا و تقویت کننده حس امنیت و 
آرامش خاطر براي مدیران شــرکت هاي مرتبط است. 
مفتخریم اعالم کنیم تکمیل سبد محصوالت مفاخر 
در ســال گذشته چشم اندازي روشن را نوید مي دهد. 
در مجموع و بــا توجه به ماموریتي که براي مجموعه 
مفاخر در نظر گرفته ایم توانســته ایــم طي دو دهه 
فعالیت، شاهد رشد و بالندگي خود و مشتریانمان باشیم 
و به یکي از برندهاي ارائه دهنده خدمات و محصوالت 
بانکي تبدیل شویم. با همراهي مشتریانمان توانسته ایم 
جایگاه خاصي را براي شرکت ایجاد نماییم که نه تنها 
در بازار داخلي مورد استقبال قرار گرفته ایم، بلکه مورد 
تشویق و توجه شرکتهاي مطرح جهاني در مراجعه و 
بررسي بازار ایران به دلیل ارائه راهکارهاي جدید بانکي 
قرار گرفته ایم. در تداوم رویه هاي قبلي عزم داریم تا با 
تواني بیشتر، امسال و سال 1396 را به تحکیم و توسعه 
سهم بازار خود و ارتباط نزدیکتر با مشتریانمان بپردازیم و 

از سوي دیگر در پیاده سازي و بهبود شیوه هاي اجراي 
پروژه هاي بانکي در سال هاي اخیر جزء سیاستهاي این 
شرکت بوده است. در سال 1395 نیز در راستاي ادامه 
این سیاست با تواني مضاعف خواهیم کوشید تا از این 
طریق راهکار مناسبي به سیستم بانکداري کشور ارائه 
 Core Banking نماییم. پرداختن به پروژه هایي چون
و دوربین هاي مدار بسته در چارچوب سیاست- هاي 
این شرکت اســت. از سوي دیگر کاربرد تکنولوژیهاي 
روز همواره در دســتور کار مفاخر قرار داشــته است. 
سطح توانمندي تیم هاي خودمان را با نگاه به سازمانهاي 
بین المللي و در رقابت با آنان ارتقا خواهیم داد و قصد 
داریــم با همــکاري چند شــرکت رده اول جهاني به 
بازارهاي جدیدي وارد شــویم. ورود بــه بازارهایي که 
مفاخر تاکنون در آنها حضور نداشته است مي تواند با 
اتکاي به زیرساخت هاي موجود ما و همکاري با شرکاي 
توانمند بین المللي براي همه موفقیت آفرین باشــد. 
در پایــان و به عنوان نماینده تیــم مدیریتي مفاخر 
عالقمندم که احســاس خــود را از کســب و کاري 
کــه آن را اداره میکنیــم با شــما در میــان بگذارم: 
ما در محیطي قرار گرفته ایم که همواره به تشویق هاي 

مشــتریانمان دلگرم خواهیم شد و آنها ما را به سمت 
توسعه و موفقیت بیشتر راهنمایي میکنند. تیم هاي 
مجرب مفاخر به کار کردن در محیطي حرفه اي افتخار 
میکنند و آماده هستند تا در هر لحظه بنا به ضرورت 
ها به مشتریان شان خدمت کنند. اقتصاد ایران، رو به 
رشــد و همراه با بهره وري بیشتر، مدیریت میشود و 
درک مدیران بخش هاي مختلف سازمان ما، حاکي از 
فعالیت در یک بنگاه اقتصادي پویا و توسعه یافته است. 
دســتیابي به موفقیت در چنین شــرایطي، مطلوب 
مدیران بنگاه هایي است که با شرایط اقتصادي سخت، 
دســت و پنجه نرم میکنند و آنها هستند که احساس 
خــوب کار و فعالیت در این شــرایط را درک میکنند. 
شرکت توسعه فناوري اطالعات خوارزمي، در مسیر تعالي 
خود و به منظور تحقق چشم انداز »پیشتاز آی تی  ایران« 
مي داند که چه کارهایي باید انجام دهد، چگونه باید امور 
را سامان دهد و از چه کساني در گروه کاري خود استفاده 
نماید. اعتقاد داریم سهامداران شرکت با ارائه نقطه نظرات 
خود در بهبود هر چه بیشتر و بهتر عملکرد دوره آتي 
شرکت موثر خواهند بود. امید است با حمایتها و راهنمایي 
هاي سهامداران محترم و با تکیه بر الطاف خداوند متعال، 
هیات مدیره بتواند گامهاي موثر و مفیدي براي رشد و 
ارتقاي شرکت برداشته و آنچه را که براي آینده، برنامه 
ریــزي و پیش بیني نموده بــه واقعیت تبدیل نماید. 

چشم انداز
پیشتاز آی تی  ایران

ماموریت
ارزش آفرینی براي مشتریان با خلق و ارائه راهکارهاي 

جامع آی تی
ارزشهاي بنیادین

مسئولیت پذیري، مشتري مداري، دانش مداري، هم 
افزایی، نوآوري

اطالعات طرح های توسعه و برنامه آینده شركت 
- نیازسنجي بازار به منظور ایجاد تنوع در سبد محصوالت 

و تبدیل مشتریان جاري به مشتریان وفادار سازمان 
Core Banking ورود به بازار کسب و کار -

Core Insurance ورود به بازار کسب و کار -
- توسعه فعالیتها در حوزه دوربین هاي امنیتي و سرعتي
- افزایش بهره وري پشــتیباني با استفاده از مدیریت 
مصرف قطعات، ارتقا ســطح دانش فني و ارتقا سطح 
کیفي ســرویس و خدمات ارائه شــده به مشــتریان

- خروج از انحصار ها و وابستگي به تامین کنندگان با 
بررســي بازار در شرایط پساتحریم و تغییر در نرم افزار 
 Just In Time حرکت بــه ســمت خریدهــاي -
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رونمایی از سه خدمت جدید موسسه اعتباری کوثر
 تالش موسسه اعتباری کوثر به باورها نشست

ســومین همایــش سراســری کارشناســان فنــاوری اطالعــات موسســه 
اعتبــاری کوثر بــا حضور جــواد فهیمی پور قائــم مقام مدیرعامل موسســه، 
حســین نجفی مدیــر فناوری اطالعات، مســئولین اســتان گیــالن، مدیران 
و کارشناســان فنــاوری اطالعــات کوثــر در سراســر کشــور برگزار شــد .

جواد فهیمی پور قائم مقام مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر در مراسم افتتاحیه 
سومین همایش سراسری کارشناسان فناوری اطالعات موسسه اعتباری کوثر با 
اشاره به ایستادگی خالصانه دالورمردان دوران هشت سال دفاع مقدس گفت: در 
دوران دفاع مقدس هرکس متقی تر، متدین تر و مخلص تر بود، فرمانده می شد .

قائم مقام مدیرعامل موسســه اعتباری کوثر با اشــاره به شروع نهضت قرآنی در 
موسسه افزود: یکی از مشکالتی که گریبان گیر ما شده است، شعار زدگی و صرفا 
سر دادن شعار بدون عمل است . باید عالوه بر خواندن قرآن به فرامین آن نیز عمل 
کنیم. مصداق واقعی و ملموس در عمل به قرآن و فرامین ائمه معصومین)علیهم 
الســالم( شهداء هستند که با نثار خون خود از شرافت ایران اسالمی دفاع کردند.

فهیمــی پور با ذکر ایــن  مطلب که ضریب نفوذ اینترنت در کشــود حدود 82 
درصد اســت ، بیان کرد:  طبق آمار اعالم شــده از منابع رسمی؛ کاربرانی که از 
طریق تلفن همراه به اینترنت متصل می شوند حدود30 میلیون نفر می باشند. 
اســتفاده از اینترنت فرصت مناسبی برای ارائه خدمات نوین بانکی است. در این 
راستا موسسه اعتباری کوثر توانسته  است با اتکاء به نیروهای متخصص و جوان 
خود اقداماتی خوبی در زمینه توســعه خدمات بانکداری الکترونیک انجام دهد .

وی افزود: وجه تمایز فعالین نظام بانکی در نوع فرآیند جذب و ارائه خدمات نوین 
به مشــتریان است. خدمات متنوع، سهل الوصول بودن خدمات، تکریم و احترام  
عواملی هســتند که بر اساس آن مشــتری، بانک عامل خود را انتخاب می کند.

فهیمی پور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رونمایی از 3 خدمت جدید 
موسسه اعتباری کوثر اظهار کرد: تب استفاده از خدمات موبایل بانک در بانکها و 
موسسات باال گرفته و رقبا در ربودن گوی سبقت از یکدیگر تالش می کنند . باید در 
کنار ارائه خدمات نوین به مشتریان تکریم و احترام به ارباب رجوع فراموش نشود .

محمد رحیم گلبداغی مدیر شــعب اســتان گیالن در مراسم افتتاحیه سومین 

همایش سراســری کارشناســان فناوری اطالعــات با تجلیل از رشــادت های 
جوانمــردان میهــن اســالمی در دوران دفاع مقــدس گفت: مــا همه مدیون  
خون شــهدا هســتیم ،مبــادا روزی یــاد و خاطره شــهدا را فرامــوش کنیم .
مدیر شــعب اســتان گیالن اظهار داشــت: برای اســتان گیالن مایه افتخار و 
مباهات اســت که میزبان مدیران و کارشناسان فناوری اطالعات موسسه باشد و 
شــاهد رونمایی از 3 خدمت جدید موسســه اعتباری کوثر در این استان باشیم.

در ادامه مراســم حســین نجفی مدیر فناوری اطالعات موسســه اعتباری کوثر 
گفت: رونمایــی از 3 خدمت جدیــد کوثر مرهون تــالش جوانان متخصص و 
متعهد در مدیریت فناوری اطالعات  موسســه اســت. مدیر فنــاوری اطالعات 
موسســه اعتبــاری کوثر اظهــار کــرد: فروشــگاه اینترنتی، موبایــل بانک بر 
بســتر سیســتم IOS خدمات بــدون کارت و باشــگاه اینترنتــی از خدمات 
جدید موسســه کوثر اســت که در ایــن همایش از این خدمات رونمایی شــد.

برگزاری كارگروه های فناوری اطالعات با رویكرد مسئله شناسی
کارگروه های نرم افزار ، بانکداری،خدمات نوین ، تجهیزات و پشتیبانی و شبکه و 
زیرساخت به برررسی مسائل مطرح شده در سومین همایش سراسری کارشناسان 
فنــاوری اطالعات موسســه پرداخته و راه حل های پیشــنهادی را ارائه کردند .
اختتامیه ســومین همایش سراســری کارشناســان فناوری اطالعات و تجلیل 
از کارشناســان فنــاوری اطالعات اســتانها با حضــور جواد فهیمــی پور قائم 
مقــام مدیر عامل، ســید هادی هاشــمی معاون توســعه و مدیریت ســرمایه 
های انســانی، مهندس حســین نجفی مدیر فناوری اطالعــات، محمد رحیم 
گلبداغی مدیر شــعب اســتان گیالن، مدیران و کارشناســان فناوری اطالعات 
برگــزار شــد و از اســتانهای برتر فنــاوری اطالعــات تجلیل به عمــل آمد .
در پایان با حضور فهیمی پور قائم مقام مدیرعامل، نجفی مدیر فناوری اطالعات، 
گلبداغی مدیر شــعب استان گیالن و مسئولین استان گیالن از 3 خدمت جدید 
موسســه اعتباری کوثر رونمایی شد و مسئولین حاضر در مراسم به رسم یادبود 
تابلوی رونمایی از خدمات جدید موسســه را امضاء نمودند و کارشناس استانهای 
اصفهان، خوزستان و هرمزگان به عنوان کارشناس پیشرو معرفی و از آنان تقدیر شد.
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مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 
لیزینگ )ســهامی عام( مورخ  بهمن 
1395/04/02در محل مرکز همایش 
های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی 
تاالر اســتاد شــهریار برگزار گردید. 
در این مجمع کــه با حضور 93/89 
درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی 
، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای محمد حیدری 
بود، که جنابان غالمحسین احمدی 
فرد و محمــد ضرابیان در مقام نظار 
اول و دوم و آقــای ناصــر فاطمی به 
عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

گــزارش  قرائــت  بــا  درادامــه 
هیــات مدیره بــه مجمــع مربوط 
صــورت  فعالیتهــای  اهــم  بــه 

پذیرفتــه در طی ســال مالی منتهی بــه 1394/12/29 و پس از اســتماع 
گزارش حســابرس و بــازرس قانونــی، مجمع نشــینان با طنیــن صلوات 
خــود ضمن  تصویــب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 
با تقســیم ســود 250 ریالی به ازای هر ســهم بــه کار خود پایــان دادند.

 مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به عنوان بازرس قانونی و حسابرس اصلی 
شرکت و موسسه حسابرسی  رهبین به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند

پیام هیات مدیره
خــدای بزرگ را ســپاس می 
گوئیــم کــه توفیقــی عنایت 
کرد تــا در حد وســع و توان 
و امکانــات تالش کنیــم و با 
عنایت به حضــرت حق تعالی 
و جدیت و تالش مجموعه هم 
کاران بــه اهدافی که در برنامه 
راهبردی و بودجه سال 1394 
ترسیم شده بود ، دست یابیم و 
دین و امانتی را که به وســیله 
اطمینان و اعتماد ســهامداران 
محترم بــر عهده ما گذشــته 
شــده اســت را صادقانه پاس 
بداریــم و مجدانــه ادا کنیم .

ســال 94 بی شــک در تاریخ 
فعالیت شرکت ،سالی ماندگار رو 
ممتاز می باشد چرا که علیرغم 
مســائل و مشــکالت پیچیده 
اقتصادی در ســطح کشــور و 
مسئله تحریم با برنامه ریزی دقیق و رصد لحظه به لحظه شرایط بازار توانستیم 
به باالترین میزان ســود آوری شــرکت از بدو تاســیس تاکنون دست یابیم .

قطعــا مجموعــه مدیریــت شــرکت بــه ایــن توفیقــات حاصــل شــده 
بســنده نخواهــد کــرد و عــزم ، بــرای برداشــتن گام هــای بلنــد تــر 
ودسترســی بــه اهدافــی واال که در شــان نــام این شــرکت باشــد دارد.

مرور كلی بر صنعت لیزینگ در ایران
در کشــور مــا روند تحــوالت اقتصــادي و رشــد صنعت خودروســازي 
منجــر بــه رقابــت بیــن شــرکتهاي تولیدکننــده خــودرو در فــروش 

محصــوالت خــود و همچنین تغییــر رفتار مصــرف کنندگان و شــکل 
گیري شــرکت هــاي لیزینگ گردید. در همین راســتا شــرکت لیزینگ 
ایــران بعنوان اولین شــرکت لیزینگ در ســال 1354 تأســیس گردید.

روند روبه رشد این صنعت که بیانگر شرایط رقابتي شدید در آن میباشد به 
گونه اي است که تعداد 63 شرکت ثبت شده در پایان سال 1382  در پایان 
سال 1386 با 186 درصد رشد به 180 شرکت ثبت شده افزایش یافته بود.

لیزینــگ در قانون عملیــات بانکي بدون ربا ایران مصــوب دي ماه 1362 
تحت عنوان اجاره به شــرط تملیک که نوعي از عملیات لیزینگ مالي است 
مشــروعیت یافت و دســتورالعمل هاي اجرائي آن تدویــن و ابالغ گردید.

حجم فعالیت لیزینگ در ایران بالغ بر 90 درصد مربوط به خودروهاي سواري و 
کار است به همین دلیل صنعت لیزینگ به شدت وابسته به حمل و نقل میباشد

بخشی از برنامه های شركت برای سال مالی 95
- ارزش آفریني و تامین منافع سهامداران.

- انعقاد قرارداد همکاري با ســایر خودروســازان تجاري به منظور افزایش 
واگذاري و تنوع محصول .

- ارائه روشهاي نوین و کاهش آهنگ رشد مطالبات معوق در حوزه وصول مطالبات.
- ادامــه رونــد اقدامــات صــورت گرفتــه در ســال 94 جهــت افزایش 
ریــال  میلیــارد  بــه 800   ریــال  از 600میلیــارد  ســرمایه شــرکت 
ریــال. 1000میلیــارد  بــه  ریــال  میلیــارد   800 از  ادامــه  در  و 

- ارتقاء مدیریت وجوه نقد بمنظور اســتفاده بهینــه از منابع مالي موجود 
و ایجاد تعامل بیشــتر با بانک ها در جهت اخــذ منابع مالي ارزان قیمت .
. شــرکت  نیــاز  مــورد  هــاي  نامــه  آییــن  تدویــن  و  بازنگــري   -

- برنامــه ریزي جهــت ایجاد هاب هــاي منطقــه اي در حداقل 5 حوزه 
جغرافیائــي در ســطح کشــور جهــت انبــارش و توزیع ســریعتر کاال و 
خدمــات بــه مشــتریان(فارس،اصفهان ،خراســان ،خوزســتان ، کرمان
)- برنامــه ریــزي جهــت برگــزاري دوره هــاي MBA لیزینگ جهت 
ارتقــا دانــش حرفــه اي همــکاران در ســطوح کارشناســي و باالتــر

شــریعتي  خیابــان  در  نمایشــگاهي  واحــد  یــک  انــدازي  راه   -  
خودروهــاي  کننــده  عرضــه  بــزرگ  هــاي  نمایشــگاه  جــوار  در 
. لوکــس  ســواري  خودروهــاي  مســتقیم  فــروش  جهــت  لوکــس 
- راه اندازي نمایشگاه واقع در شهرک ساوه جهت فروش خودروهاي سنگین.
- افزایــش رضایتمندي مشــتریان و ســرعت بخشــیدن بــه فرآیندهاي 
شــرکت بــا ارتقــا نــرم افــزار BPMS در حــوزه فــروش و نمایندگي 
هــا و پیاده ســازي آن در ســایر حــوزه هــا از جمله وصــول مطالبات.

کسب باالترین میزان سودآوری
به مدد اجرای برنامه های مدیریتی مهندس بهزاد قنبری
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با توجه بــه اعالم اداره کنترل دارایی هــای خارجی وزارت خزانه داری 
آمریــکا )اوفــک - OFAC(  موسســه های مالــی غیرآمریکایــی از 
جمله شــرکت های وابســته به مراکــز مالی آمریکایی کــه در خارج از 
این کشــور ثبت شــده اند می توانندبــا ایران معامالت دالری داشــته 
باشــندبه نحوی کــه این معامالت بصورت  مســتقیم یا غیرمســتقیم، 
وارد سیســتم مالــی آمریــکا نگردد.بــر ایــن اســاس ارائــه خدمات 
دالری بــه ایران از ســوی بانک های غیر آمریکایی آزاد شــده اســت.

رفــع ممنوعیت معامــالت دالری موسســه های مالی غیــر آمریکایی 
وشــرکت های خارجی وابســته به مراکز مالی آمریکا با ایران ، اقدامی 
مثبت وگامی به جلو در راستای توافق هسته ای کشورمان با کشورهای 
قدرتمنــد جهان بوده وفرصت تعامل بیشــتر جمهوری اســالمی ایران 
رابــا  اقتصــاد نظام بیــن الملل را پس ازســالها تحریــم فراهم نموده 
وموجــب بهبود تعامالت بانکی کشــورمان بااقتصــاد جهانی گردیده  و 
ضمن کاهش ریســک های ســرمایه گذاران وتجار ســایر کشورها  در 
ســرمایه گذاری ها ، روابط اقتصادی  ومعامالت تجاری خود با ایران که 
دارای جذابیت های فراوان برای آنان می باشــد، زمینه های شکوفایی 
و پیشــبرد اهداف وبرنامه های  اقتصادی ایــران را نیز فراهم می کند  
  در حــال حاضر با توجه مشــکالت اقتصادی در حــوزه های مختلف 
ورکودحاکم بر اقتصاد کشــور، نیازمند  برنامه ریزی ها واقدامات عملی 
حاکمیــت  جهت  اســتفاده از فرصت های وفضاهای ایجادشــده  دارد
که می بایســتی با برنامه ریزی مناسب  و فراهم نمودن بسترهای الزم 
جهــت بالفعل نمــودن  ظرفیت های بالقوه  اقتصادی کشــور بارویکرد 
سیستمی واصالح همه جانبه ساختار های اقتصادی کشور، بهبود فضای 
کسب وکار،نظام بانکی، مبارزه جدی با فسادو...با هماهنگی وهمدلی در 
همه ســطوح ،ضمن پرهیز از رفتارهای تفرقــه افکنانه ونامید کننده  با 
ترویج فرهنگ کار وتالش در جهت اســتفاده از فرصت های  پیش رو و 
جذب و هدایت سرمایه های سرمایه گذاران  داخلی وخارجی  به سمت 
فعالیت های اقتصادی مولد در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی اقدام نمود

رفع ممنوعیت از معامالت دالری
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مجمــع عمومی عادی ســالیانه شــرکت آلومینیوم 
ایــران )ســهامی عام( مــورخ 1395/5/14 در محــل  
اراک- هتــل امیرکبیر ســالن خیام برگــزار گردید. 
در این مجمع که با حضور69/53 درصدی سهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای داود باقری بود، که جنابان فرخ 
ابریشم کارزاده و همایون آزادی در مقام نظار اول و دوم و 
آقای مجید پورعطار به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

پــس از اعالم رســمیت مجمع، نظر به نامه شــماره 
283058 مورخ 95/4/26 ســازمان بورس و اوراق بهادار 
مبنی برعــدم ارائه گزاش حســابرس و بازرس قانونی 
مربوط به صورتهای مالی منتهی به 94/12/29 توسط 
بازرس قانونی شــرکت در موعد مقرر، جلسه مجمع با 
اعالم تنفس خاتمه یافت و با تشکیل جلسه بعد در روز 
پنج شــنبه مورخ 95/5/28 ساعت 15 در همان مکان 
)اراک- هتل امیرکبیر( و با همان دستور موافقت گردید.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال مالی 
منتهی بــه 1394/12/29 و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلوات خود ضمــن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامالت مشــمول ماده 129 به کار خود پایان دادند.

پیام مدیرعامل
شــرکت آلومینیوم ایران)ایرالکو( با نزدیک به نیم قرن 
فعالیت پرفراز و نشیب ، به عنوان نخستین تولید کننده 
آلومینیوم در ایران و خاورمیانه، نماد و نشــان ماندگار 
صنعت آلومینیوم این منطقه مهم از جغرافیای جهان 
در پایتخت صنعتی ایران، اراک، زادگاه سه صدر اعظم 
خوشنام، میرزا عیسی قائم مقام فراهانی، میرزا ابوالقاسم 
قائم مقام فراهانی و میرزا تقی خان امیرکبیر و بزرگان 
و فرزانگان ایران زمین در اســتان پرافتخار مرکزی که 
بر تــارک آن نام بنیان گذار جمهوری اســالمی ایران 
حضرت امام خمینی )ره( می درخشد، به شمار می رود.

اینک پس از پنجاه ســال حضور پرافتخــار، ایرالکو در 
آستانه جهش تاریخی برای دستیابی به جایگاه شایسته 
خود بر اساس نقشــه راه شرکت و رسیدن به ظرفیت 
تولید یک میلیون تن ظرف ده ســال آینده قرار دارد تا 
با در پیش گرفتن سیاســت تبدیل انرژی گاز به عنوان 
مزیت سرزمینی به انرژی جامد و گسترش فعالیت خود 
در باال دســت و پایین دست صنعت آلومینیوم در کنار 
تولید آلومینیوم ثانویه )بازیافت( به این مهم دست یابد.

خدای بزرگ را شاکریم که با اینکه مدیریت جدید از تاریخ 
94/6/10 عنان اختیار و اداره شرکت را در دست گرفت 
و از طرفی با آنکه در سخت ترین سال اقتصادی به ویژه 
در نیمه دوم ســال 94 قرار داشتیم، همه ما در شرکت 
دست در دست هم، توانستیم در نیمه دوم سال که می 

توانست زیان چند صد میلیارد تومانی را متوجه شرکت و 
سهامداران گرامی آن نماید، با اجرای برنامه ده گانه ای که 
به جناب آقای مهندس نعمت زاده وزیر محترم صنعت، 
معدن و تجارت و جناب آقای دکتر کرباســیان معاون 
محترم وزیر و رئیس هیات عامل ایمیدرو و سهامداران 
محترم ارائه شد و مدیریت درست هزینه ها و افزایش کمی 
و کیفی تولید، زیان عملیاتی شرکت در شش ماهه دوم 
سال مالی 1394 به کمترین میزان ممکن کاهش یافت 
)134 میلیارد ریال( و ایرالکو به سالمت و سربلندی از این 
دوره دشوار عبور نمود. همچنین در نیمه دوم سال گذشته 
موفق به بهینه سازی و نوسازی کامل خط 3 احیای قدیم  
انعقاد قرارداد بهینه سازی و نوسازی خطوط باقی مانده 
4 و 5 احیاء با جذب سرمایه گذاری خارجی و مشارکت 
داخلی شــدیم و برای همیشه دعواهای پر هزینه و بی 
حاصل چندین و چندساله بر سر موضوع محیط زیست، 
جای خود را به تعامل ســازنده بین شهر وشرکت داد. 
در پایــان الزم می دانــد از همراهی ، همکاری و تالش 
همه عزیزان چه در داخل شرکت و چه در سطح شهر 
اراک و اســتان مرکزی و به ویژه ســهامداران گرامی و 
دولت محترم نهایت ســپاس و امتنان را داشته باشد.

برنامه های شركت در سال 1395
- جلب رضایت ذی نفعان بویژه ســهامداران شــرکت

- تعامــل ســازنده بــا دولــت و جامعــه بــا در 
پــاک و  اقتصــادی  تولیــد  گرفتــن  پیــش 
- حفظ ســطح کمی وارتقاء سطح کیفی محصوالت

 R&D افزایش بهره وری و راندمان با تکیه بر آموزش و -
- اجرای برنامه های توسعه و نوسازی به منظور افزایش 
سطح کمی و کیفی محصوالت، در پیش گرفتن سیاست 
 Primary( تعدیل انرژی از طریق تولید آلومینیوم اولیه
Aluminium( و ذخیره انرژی از طریق تولید آلومینیوم 
ثانویه )Secondary Aluminium( بر اساس نقشه 
راه شرکت در باال دست و پایین دست صنعت آلومینیوم

- کاهــش قیمت تمام شــده با بهره گیــری بهینه از 
فرصت ها و شــرایط بازارهای داخلی و بین المللی در 
خرید مواد اولیه و توســعه بازار و بهره گیری حداکثری 
از مزیت بازار داخــل و پیرامونی در فروش محصوالت

 ، نظــم  بــر  بیشــتر  پایبنــدی  و  تاکیــد   -
ســاالری شایســته  و  قانــون  انضبــاط، 

- جذب سرمایه گذار و تامین منابع افزایش ظرفیت به 
منظور تبدیل مزیت نسبی شرکت به مزیت رقابتی در 
تامین نیاز بازار داخل و توسعه صادرات و در نتیجه ارتقا 
شرکت به جایگاه شایسته خود در سطح منطقه و جهان

- تامیــن پایــدار بــرق از طریــق احداث نیــروگاه 
 ECA قالــب در   B.O.O روش بــه  اختصاصــی 
- رعایت اخالق، کرامت انسانی و احترام به محیط زیست 
و حفظ سطح کمی تلید و ارتقاء سطح کیفی محصوالت 
- بهینــه ســازی خطــوط 4 و 5 احیــاء قدیــم

- عملیات احداث کارگاه ریخت باظرفیت 50 هزار تن در سال
طبق برنامه زمانبندی، عملیات نصب تجهیزات کارگاه 50 
هزار تنی ریخت بیلت تا پایان آذرماه 95 تکمیل می شود که 
با نصب و اجرای واحد کولینگ تاور طی تابستان و پائیز 95 
پروژه کارگاه ریخت بطور کامل راه اندازی خواهد گردید.

- انتقال مکانیزه پودر آلومینا به سیلوهای احیاء جدید  
برنامه نصب و راه اندازی انتقال مکانیزه آلومینا از سیلوهای 
اصلی کارخانه به ســیلوهای کنترل آلودگی واقع بین 
سالنهای احیاء 200 کیلو آمپر در دستور کار سال 95 می 
باشد. با راه اندازی این پروژه عالوه بر جلوگیری از اتالف 
مواد صرفه جویی در بکارگیری از کامیونهای بونکردار به 
همراه نیزوی انسانی انجام می شود. تجهیزات مورد نیاز 
این طرح خریداری شده و به محل سایت ایرالکو حمل 
شده است. پیش بینی می شود پروژه با تامین منابع مالی 
و نقدینگی الزم تا پایان سال 95 به بهره برداری برسد.

برنامه های مدون مدیریتی دکتر پورعطار برای سربلندی و سالمت ایرالکو 
آلومینیوم ایران ؛ نامی شناخته شده در صنعت ایران
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مجمع عمومي عادي سالیانه شرکت پتروشیمي فن 
آوران )سهامی عام( در مورخه شنبه 1395/4/26 در 
مرکز همایش های بین المللی رازي تهران برگزار گردید.
در این مجمع که با حضور بیــش از 96/96 درصدی 
ســهامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بازرس قانونی برگزار شــد،  با رای اکثریت آقای بهروز 
خالق به عنوان رئیس مجمع و خانم ژیال احمدوند و 
سعید محمدی در مقام نظار اول و دوم و آقای جعفر 
جبارزاده بــه عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامه گزارش عملکرد شــرکت توســط مدیرعامل 
فرهیخته و توانمند شــرکت به ســمع و نظر مجمع 
نشــینان رســید و طنین صلوات پی درپی به پاس 
خدمات بایســته و شایسته تالشگران شرکت، هیات 
مدیــره ، مدیران مالــی ، بورس ، ســهام و کارکنان 
فهیم ، فضای تاالر را عطرآگین کرد. پس از اســتماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنین صلــوات خود ضمن تصویب صورتهای مالی و 
تنفیذ معامالت مشمول ماده  129 و با تقسیم سود 
2100 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

اشــخاص ذیــل بــه مــدت دو ســال بــه عنوان 
اعضــاي هیات مدیــره شــرکت انتخــاب شــدند:

- 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

همچنین ســازمان حسابرســي به عنــوان بازرس 
قانونــی و حســابرس مســتقل انتخــاب گردیــد

مهندس جبــارزاده در ابتدای قرائت گزارش عملکرد 
سال 94 شرکت، با اشــاره به اینکه بیش از نیم قرن 
اســت که صنعت پتروشــیمی در ایــران راه اندازی 
شــده افزود : تنها در یک دهه اخیر است که صنعت 
پتروشــیمی این ســهم چند درصدی خود از درآمد 
کشور را به چند ده درصد رسانده است. وی اضافه کرد 
با توجه به ظرفیت همبستگی محصوالت پتروشیمی 
با قیمت نفت، بازار پتروشیمی در سال گذشته دچار 
تالطمات بســیاری شد و همین مســئله بسیاری از 
شرکتها را از ســودآوری بازداشت، ولی ما  در شرکت 
فن آوران توانســتیم بیش از 14 میلیــارد صادرات 
داشــته باشیم و به عنوان شرکتی پیشرو و سرآمد در 
صنعت پتروشیمی به عنوان برترین شرکت در تولید 
متانول و اســید استیک در کشور شــناخته شویم.

مدیر ارشد شــرکت اضافه کرد در سال 94 توانستیم 
ســهم 20 درصدی از بازار متانول خود را حفظ کرده 
و علی رغم دشواریهای ســخِت ناشی از تحریم ها و 
سیاست های رقابتی و محدودیت های مالی، توانستیم 
ســهم 7 درصدی خود را از بازار بســیار مهم در بین 
کشورهای حاشیه خلیج همیشه فارس حفظ نماییم.

مهندس جبارزاده در ادامه با اذعان به اینکه در دکترین 
مدیریت شرکت، افزایش سهم از بازار به عنوان یکی از 
استراتژیهای اصلی به شمار می رود افزود: امیدوارم در 
فضای پساتحریم و با توجه به افزایش قیمت های جهانی 
بتوانیم سود خوبی را برای سهامداران و شرکت حاصل 
سازیم و بسیار امیدواریم در کشور عزیزمان نیز بتوانیم 
زمینه ساز باشیم تا طرحهای نیمه تمام را به انجام برسانیم.

مدیر خوش فکر شــرکت که چند صباحی است بر 
این مســند جلوس کرده نیاز به تشکیل کنسرسیوم 
داخلی بــرای تامیــن نیازهــا را از واجبات صنعت 
پتروشــیمی ایران برشمرد و اضافه کرد با این تدبیر و 
تدابیر دیگر مــی توان عالوه بر رفع معضل نقدینگی 
در شــرایط خاص در راستای فرمایشات مقام معظم 
رهبری که همانا جلوگیری از خام فروشی است اقدام 
های اساســی برداشته شــود و بتوانیم با ایجاد ارزش 
افزوده بیشــتر برای محصوالت خود، بواسطه تالش 
تالشگران شرکت و متخصصین متعهد و دلسوز سود 
بیشتر و پایدارتری را برای ذینفعان به ارمغان بیاوریم.

مهندس جبارزاده که خود از پیشکســوتان و بزرگان 
مدیریت کشور می باشد در ادامه بزرگترین خصیصه 
و نقطه قوت شرکت را داشتن نیروی متعهد، متخصص 
و کاربلد نسبت به سایر شرکتها برشمرد و اضافه کرد 
این مهم در آینده و در پروژه های توســعه ای در حال 
مطالبه ، اجرا و راه اندازی و البته گل سرسبد آنها طرح 
تعادل 2 »شــرکت سیتروالفین فن آوران« با ظرفیت 
1/650/000 تنــی درســال و طرحهــای MTP یا 
MTO و مخازن مربوط به ظرفیت های صد و سیصد 
هزار تنی در سال، طرح وینیل استات با ظرفیت پنجاه 
هزار تنی ، پروژه مطالعاتی جداسازی CO2 از استک 
ریفرمر واحد متانول و بازیافت هیدروژن و ...بسیار مفید 
و کمک حال شرکت خواهد بود و بواقع که این گفته 
مدیریت را باید با طال نوشت . از روابط عمومی و جناب 
سلطانی و دیگر بچه های دوست داشتنی آن تا کارگران 
با وجدان و تالشــگر در گرمای جنوب و مهندسین و 
متخصصین و تکنســین ها تا اعضــای هیات مدیره 
همگی و همگی به شایستگی و بایستگی آن کرده اند 
که مدیریت ارشد با افتخار اعالم می کند. در سال 94 
نسبت به سال 93 و حتی پیش 
بینی ها عملکردی بهتر داشته ایم 
و در برنامه های فروش و تولید 
شاهد صعودی به بیش از پیش 
بینی ها بوده ایم و تنها معضل 
همان پایین آمدن قیمت نفت 
بود که به مبسوط تشریح گردید.

در تائید سخنان مدیر شایسته 
شــرکت باید یادآور گردید که 
عملکرد واقعی شرکت فن آوران 
در سال 94 در حوزه تولید، فروش 
داخلی و صادراتی ، صنعت سبز و 

رفع االیندگی بسیار جلوتر از برنامه ها پیش رفته است.
مدیرارشد شرکت در پایان اهداف استراتژیک شرکت 
را در ســال 95 اینگونه برشمرد:  1- تحقق ظرفیت 
اسمی تولید2- احداث واحد جدید متانول3- توسعه 
زنجیــره ارزش4- افزایش صادرات5- افزایش ســود 
ساالنه 6- افزایش رضایت کارکنان7- افزایش رضایت 
مشتریان و اینگونه اضافه کرد که بسیار امیدواریم در 
فضای پس از برچیده شده تحریم ها با افزایش تولید، 
تنوع بخشــی محصوالت و افزایــش فروش داخلی و 
خارجی در کنار سودآوری شیرین شاهد ارزش افرینی 
پتروشــیمی فن آوران در عرصــه های بین المللی و 
جهانی باشیم. بدین مردان و مدیران کاربلد خدا قوت.

پیام هیات مدیره
ضمن عرض ســالم و خیرمقدم، گــزاررش عملکرد 
شرکت پتروشیمی فن آوران برای سال مالی منتهی به 
29 اسفند 1394، که در نتیجه برنامه ریزی واقع بینانه 
به همراه نظارت دقیق هیات مدیره و مدیریت شرکت 
و با تالش مداوم مدیران و مســئولین اجرایی در کنار 
همت و تعصب کاری کلیه کارکنان صدیق و پرتوان در 
راستای اهداف عالیه شرکت انجام گردیده-، را به مجمع 
عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام تقدیم می داریم.

چشم انداز:
سرآمد و پیشــرو در صنعت پتروشــیمی به عنوان 
برترین تولیدکننده متانول و اسید استیک 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. شرکت 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 کشور و بازارهای صادراتی عرضه می نماید.
بیان برنامه هاو چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی
بــرای  محصــوالت  تولیــد  مصــوب  برنامــه 
ســال مالــی آتــی بدیــن شــرح مــی باشــد:
تولید متانول 940 هزار تن، تولید اســید اســتیک 
130 هــزار تــن و منوکســید کربن 95 هــزار تن.

برنامه های آینده شركت
اطالعات مربوط به برنامه های سال آتی شرکت در خصوص:
گســترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع بخشی 

شیوه های فروش
- افزایش فروش نقدی از کل فروش

- ورود به بازارهای اروپایی

پتروشیمی فن آوران 
پیشرو و سرآمد در صنعت پتروشیمی کشور

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ
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نمایشــگاه  دوره  پنجمیــن  اختتامیــه  بــا  همزمــان  و  مــاه  مهــر  دوازدهــم  روز  عصــر 
معدنــي  شــرکت  غرفــه    )2016  Minex( ایــران  معدنــی  صنایــع  و  معــدن 
شــد. انتخــاب  نمایشــگاه  ایــن  در  برتــر  غرفــه  عنــوان  بــه  گهــر  گل  صنعتــي  و 

بنــا به اعــالم رئیس ســتاد برگــزاری ماینکــس 2016 در ایــن دوره از نمایشــگاه، غرفه 
شــرکت معدنــی و صنعتی گل گهر بــه دلیل طراحی قابــل توجه و همچنیــن رضایتمندی 
مراجعــه کننــدگان و بازدیدکنندگان و شــرکت های مراجعه کننده و پاســخگویی به موقع 
و تخصصــی کارشناســان شــرکت، به عنــوان غرفه برتر در این نمایشــگاه شــناخته شــد.

در ایــن نمایشــگاه بزرگ کــه از 10 تا 12 مهــر ماه در مصلــی تهران برگزار شــد، عمده 
شــرکت های بــزرگ معدنــی و صنعتی کشــور حضــور داشــتند و غرفه شــرکت معدنی و 
صنعتــی گل گهر روزانــه پذیراي جمع زیــادی از بازدیدکننــدگان در این نمایشــگاه بود.
در این غرفه که به همت روابط عمومی شرکت برپا شده بود، جمعی از کارشناسان شرکت در طول مدت 
برگزاری اطالعات موردنیاز بازدیدکنندگان داخلی و خارجی در حوزه های مختلف را ارائه مي دادند.

میــراث  و  تاریخــی  آثــار  از  کرمــان  خبرنــگاران  بازدیــد  تــور 
شــد.  برگــزار  ســیرجان  گهــر  گل  همــت  بــه  ســیرجان  فرهنگــی 
تــور خبری یــک روزه خبرنگاران به شهرســتان ســیرجان کــه به همت 
گل گهر ســیرجان برگزار شــد از عمارت شــوکت ســعیدی و دانشــکده 
بــرون ســازی شــده در مجــاورت یخدان هــا آغاز شــد و بعــد از ورود 

بــه منطقــه بلــورد از رونــد مرمت خانه حســین خــان بازدیــد گردید.
کارشــناس مرمت بنای خانه علی اصغر شوکت سعیدی در بازدید از این بنا 
گفت: این خانه تاریخی در محل دوم بنای شــهر قدیم ســیرجان واقع شده 
اســت و در صورتی که موضوع معارض ساخت و ساز در عرصه آن با میراث 
فرهنگی رفع شود می توان دانشکده معماری را در آینده نزدیک توسعه داد.

ن
خبرنگارا

ک روزه 
ی یــ

خبر
تــور 

ن برگزار شد
جا

ن ســیر
 به شهرســتا

و مرمــت خانه شــوكت ســعیدی احیــا 
خانه علی اصغر شــوکت ســعیدی مربوط بــه دوره 
پهلوی اول در ســیرجان، محله بمید، خیابان شــیخ 
فضل اهلل نــوری )امامــزاده احمد( واقع شــده و در 
تاریخ هفتم مهرماه 1381 با شــماره ثبت 6130 به 
عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رســیده اســت.

این بنــا در فاصلــه 100 متری یخــدان های حاج 
رشــید در دو طبقه بنا شــده اســت و پــالن کلی 
بنا شــامل یــک تاالر و ایوان مســتطیل شــکل در 
مرکز اســت کــه طرفیــن آن دو اتاق واقع شــده و 
در طبقه فوقانی همین شــیوه تکرار شــده اســت.
آثــار  چهــره  از  توجهــی  بــی  غبــار 
شــود مــی  زدوده  ســیرجان  تاریخــی 
فرمانــدار ســیرجان در ایــن آیین گفــت: پنج راه 
اقتصادی اســتان کرمان در شهرســتان ســیرجان 
قــرار دارد و زادگاه افــراد بزرگــی نظیــر باســتانی 
پاریزی، طاهره صفارزاده جهانبخش صادقی  اســت.

منصــور مکی آبادی در رابطه با مکان دانشــکده هنر 

در ســیرجان ادامه داد:  قبــل از مرمت این محل به 
دلیل جمع شــدن معتــادان زیاد گلــه مندی مردم 
این منطقه را به همراه داشــت که با اقدامات صورت 
گرفته شــاهد تحوالت خوبی در این منطقه هستیم.
وی افزود: مکان های زیادی مورد بی مهری قرار گرفته 
اند که بنا داریم بی توجهی به این آثار در سیرجان را 
بــا جدیت و طی عمل و اقدام به دور از شــعار جبران 
کنیم و غباری که بر چهره آثار نشســته را پاک کرده 
و بــرای احیــای آن ها اقدامــات الزم را انجام دهیم.
معدن تخت گنبد، باغ ســنگی درویش خان از دیگر 
مناطقــی بود که مورد بازدید قرار گرفت؛ ســپس به 
ســمت محمودآباد حرکت کــرده و عملیات مرمت 
یخــدان هــا، کاروان ســرا و بادگیر ایــن منطقه را 
از نزدیک مشــاهده کردیم؛ شــهر تاریخــی زیدآباد 
مقصد بعــدی کاروان خبرنگاران بــود و بازدید قلعه 
درویــش و از مقبره شــیخ محمدحســن ملقب به 
پیغمبــر دزدان )از شــخصیت های تاریخی اســتان 
کرمــان( از دیگر برنامــه های این تــور خبری بود.

شــد  2 0 1 6 ینکس  ما تر  بر فه  غر گهــر  گل 

به همت شرکت گل گهر و در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی 
غبار بی توجهی از چهره آثار تاریخی سیرجان زدوده می شود
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تشــویق ســهامداران ناظر در تاالر شیشــه ای و چهره بشــاش دکتر علیرضا 
بــرادران روز بــه یــاد ماندنی را بــا درآوردن زنــگ بورس به جا گذاشــت.

علیرضــا بــرادران  گفــت: در جهــت تحقــق سیاســت هــای اقتصــاد 
مقاومتــی ایــن هلدینــگ بیش از هــزار میلیــارد تومــان بــرای تکمیل 
زنجیــره ارزش و جلوگیــری از خام فروشــی ســرمایه گذاری کرده اســت. 
بــرادران در نشســت خبــری که به مناســبت ســالروز ورود ایــن صندوق 
بــه بورس ســخن می گفــت افزود: ایــن اقدامات انجام شــده تاثیر بســیار 
مثبتی بر روند تولید و افزایش ســوددهی و بازدهی ســرمایه داشــته اســت. 
مدیرعامل هلدینگ انرژی صندوق بازنشســتگی کشــوری گفت: با تشــکیل 
هلدینــگ انــرژی و ســرمایه گــذاری در زمینه نفــت، گاز، پتروشــیمی و 
نیروگاهــی، یکــی از بزرگترین هلدینگ های انرژی تشــکیل شــده اســت.

صنــدوق  ثــروت  از  درصــد   55 اکنــون  هــم  داد:  ادامــه  بــرادران 
دارد. خــود  پرتفــوی  در  هلدینــگ  ایــن  را  کشــوری  بازنشســتگی 

وی افزود: در سال گذشته اهداف مربوط به این هلدینگ ترسیم شده و برای دریافت 
مجوزهای الزم اقداماتی صورت گرفته است و در صورت دریافت مجوزها، این هلدینگ 
انرژی با نامی که در مجمع عادی برایش مصوب می شود شروع به کار می کند.

برادران ادامه داد: ســال گذشــته سهام شــرکت پتروشــیمی جم را به بازار 
ســرمایه وارد کردیــم و امســال نیز مصمم بــه ورود پروپیلن جم هســتیم.

مدیرعامــل هلدینگ انرژی صندوق بازنشســتگی کشــوری گفت: در جهت 
تحقق سیاســت های اقتصاد مقاومتی، هلدینگ انرژی صندوق بازنشســتگی 
کشــوری بیــش از 1000 میلیــارد تومــان ســرمایه گذاری بــرای تکمیل 

ســرمایه گــذاری زنجیــره ارزش و جلوگیری از خام فروشــی کرده اســت.
برادران افزود: ارتقای بهره وری، رقابت پذیری و شفافیت ازجمله اهداف هلدینگ 

انرژی است.
وی با اشــاره به اینکه قرار اســت نیمی از شــرکت های زیرمجموعه شرکت 
ملی نفتکش وارد هلدینگ شــود گفت: بیشــترین درآمد ارزی معادل مبلغی 
بیــش از یــک میلیارد دالر در ســال را برای ایــن هلدینگ به همــراه دارد.
ســلیمان  مســجد  پتروشــیمی  شــرکت  درصــد   51 افــزود:  بــرادران 
باشــیم. داشــته  هلدینــگ  ایــن  پرتفــوی  در  خواهیــم  مــی  را 
وی ادامــه داد: صنــدوق بازنشســتگی مــی توانــد 5 تــا 10 میلیــارد 
دالر در ایــن بخــش ســرمایه خارجــی جــذب کنــد و بــا اشــتغالزایی و 
بکارگیــری متخصصــان در منطقــه مســجد ســلیمان داشــته باشــد.
مدیرعامــل هلدینگ انرژی صندوق بازنشســتگی کشــوری گفــت: صندوق 
هــای بین المللــی بازنشســتگی در اوراق مالــی بدون محدودیت ســرمایه 
گذاری می کنند و این اقدام در همه جای دنیا مرســوم اســت، ما نیز باید در 
کشور با بررســی بازار، این شــرایط را برای تأمین مالی صندوق فراهم کنیم.
بــرادران افــزود: اجرای برجام توانســته اســت از ابتدای ســال 95 به تدریج 
اثــر خــود را بر بخش واقعــی اقتصاد نمایان کنــد به گونه ای کــه ما امروز 
شــاهد روند افزایــش تولید در بخش های مختلف اقتصاد کشــور هســتیم 
و ایــن امر نویدبخش رشــد باالی اقتصادی در ســال های آتــی خواهد بود.
وی گفت: با اجرایی شدن برجام و امکان بهره برداری بیشتر از فرصت های بین المللی، 
اقتصاد کشور وارد دوره جدیدی شده است و امکان استفاده هر چه بیشتر از فرصت 
های موجود بر اقتصاد جهانی و در حوزه های بازار، فناوری و سرمایه به وجود می آید.
مدیرعامــل هلدینــگ انرژی صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در خصوص 
ترکیــب ســهام ایــن صنــدوق افــزود: 86 درصــد ســهام ایــن صندوق 
دارد. ســهامدار   7500 و  کشــور  بازنشســتگی  صنــدوق  بــه  متعلــق 

برادران ادامه داد: مطابق قوانین کشورها، دولت ها متعهدند که حقوق بازنشستگان را 
پرداخت کنند و ما باید خودمان را تجهیز کنیم تا در آینده جوابگوی بازنشستگان باشیم.
وی در خصوص مشکالت صندوق بازنشستگی در کشور گفت: مشکالت در کشور 
ما در بخش های مختلف وجود دارد اما با گشایش های خوبی که در پسابرجام 
اتفاق افتاده و با ورود بانکهای بزرگ به صحنه، اتفاقات خوبی در آینده خواهد افتاد.
برادران با اشاره به اینکه کلید مشکالت در داخل کشور است افزود: دولت متعهد 
است که بازنشسته ها را تأمین کند و هیچ نگرانی در این خصوص وجود ندارد و ما 
باید از سرمایه انسانی و فرهیختگانی که در داخل کشور وجود دارد استفاده کنیم.
مدیرعامــل هلدینگ انرژی صندوق بازنشســتگی کشــوری با بیــان اینکه 
اکثر مجموعه های ما ســودآور هســتند گفت: ســود 20 درصــدی و باالتر، 
ســود بســیار خوبی بــرای این صندوق اســت و مــا تالش مــی کنیم که 
برای تأمین آتیه بازنشســتگان ســودآوری ایــن صنــدوق را افزایش دهیم.

طنین زنگ بورس
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تیــم مدیریتــی جوان ولــی با تجربه ســکان شــرکت فــوالد خوزســتان را 
عهــده دار شــده انــد تا فــوالد خوزســتان را بــه مقــام رفیع خود برســانند 
و ایــن مدیریــت توانســتن هاســت، ایــن مــی تواننــد  را بــاور کنیــم.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فوالد خوزستان)سهامی عام( مورخ 1395/04/30 
در محل اهواز- مجتمع فرهنگی هنری امام رضا)ع( - تاالر اجتماعات برگزار گردید. 

در ایــن مجمع که بــا حضور بیــش از 81/9 درصــدی ســهامداران حقیقی و 
حقوقــی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس 
و بــازرس قانونــی برگــزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقــای محمدرضا 
ســروش بــود، که جنابان فرهاد شــهرکی و محمد پیــری در مقام نظــار اول و 
دوم و آقــای علــی اصغر مشــهدی زاده به عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامــه بــا قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمــع مربوط به اهــم فعالیتهای 
صــورت پذیرفتــه در طی ســال مالــی منتهــی بــه 1394/12/29 و پس از 
اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات 
خــود ضمن  تصویــب صورتهای مالــی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 
و با تقســیم ســود 250 ریــال به ازای هر ســهم بــه کار خود پایــان دادند.

همچنین موسسه حسابرســی خدمات مدیریت دایا رهیافت به عنوان حسابرس 
و بــازرس قانونی اصلی و موسســه حسابرســی بهمند به عنــوان بازرس علی 
البدل شــرکت برای ســال مالی منتهی بــه 1395/12/30 انتخــاب گردیدند. 

پیام هیات مدیره
به نام یگانه خالق هستي

هیات مدیره شرکت فوالد خوزســتان ضمن خیرمقدم به سهامداران ، حسابرس 
و بــازرس قانونــي ، نمایندگان ســازمان خصوصي ســازي و ســازمان بورس و 
اوراق بهــادار ، تشــریف فرمایي آنان را به جلســه مجمع عمومي عادي ســاالنه 
صاحبان ســهام شــرکت فوالد خوزســتان ) ســهامي عام( را گرامــي میدارد.
خداوند بزرگ را شاکریم که در سایه الطاف بي کرانش، فرصت خدمتگزاري را به ما عطا 
فرمود تا در سال 1394 سالي که در پیام نوروزي مقام معظم رهبري مزین به شعار » 
دولت و ملت ، همدلي و همزباني « گردید ، علي رغم تمامي محدودیت ها و مشکالت 
حاکم بر محیط کسب و کار، به لطف خدا ، مدیریت ارشد شرکت به کمک مدیران 
وکارکنان صدیق، متعهد و متخصص شاغل در شرکت با همدلي و همزباني ، تمامي 
سعي و تالش خود را در جهت رشد پایدار و تداوم سودآوري شرکت همسو با منافع 
تمامي ذینفعان خصوصا سهامداران عزیز بکار بسته و با تمرکز بر ارتقاء بهره وري منابع ، 
مدیریت هزینه ها و تحقق اهداف تولید نقشي محوري در صنعت فوالد کشور ایفا نماید .

توان تولید ، مطابق با اســتانداردهاي روز بین المللــي و رقابت پذیري محصوالت 
شرکت زمینه تحقق اهداف اســتراتژیک صادراتي را فراهم نمود و طي سال مورد 
گزارش رکــورد صــادرات و ورود به بازارهاي هدف جدیــد ، همانند برگ زریني 
در کارنامه درخشــان بزرگترین عرضه کننده شــمش فوالدي کشور ثبت گردید.

ان شااهلل با استعانت از قادر متعال و برخورداري از سرمایه هاي انساني ، سازماني و سیستم 
هاي اطالعات مدیریت ، سال 1395 سال » اقتصاد مقاومتي، اقدام وعمل « را فرصتي مغتنم 
شمرده و با شعار » مدیریت بهاي تمام شده ، تولید ایمن و سبز« در جهت تحقق اهداف 
عالیه شرکت و انتظارات سهامداران عزیز نهایت تالش و کوشش را بکار خواهیم بست .

برنامه هاي آینده شركت
شــرکت فوالد خوزســتان با هدف حفظ سهم تولید در چشــم انداز 1404 فوالد 
کشور برنامه هاي ارتقاء بهره وري ، توسعه ظرفیت هاي تولید و زیرساخت ها را در 
دستور کار قرار داده و اهم اهداف و برنامه هاي استراتژیک به شرح ذیل مي باشند :

- ارتقاء بهره وري کل منابع 
- اجــراي طــرح هــاي توســعه و متــوازن ســازي ظرفیــت خطــوط تولید 

- تکمیل زنجیره تولید و حضور در صنایع باال دستي و پایین دستي
- توسعه بومي سازي فن آوري در جهت قطع وابستگي به خارج 

- اصالح ساختار مالي و افزایش سرمایه شرکت 
- طرح تامین انرژي پایدار 

- ایفاي نقش به عنوان یک شرکت مادرتخصصي 
- تولید محصوالت جدید و ایجاد تنوع در سبد محصوالت 

- استفاده از فناوري هاي نوین در جهت پایداري تولید و ارتقاء رقابت پذیري محصوالت
از جمله مهمترین دستاوردهاي سال 1394 عبارتند از :

- تولید 3 میلیون و 438 هزار تن شمش فوالدي )بلوم-بیلت و اسلب(
- تولید 3 میلیون و 620 هزارتن آهن اسفنجي 

- تولید 6 میلیون و 350 هزار تن گندله سنگ آهن 
- فروش 3 میلیون و 559 هزار تن محصول نهایي در بازارهاي داخلي و صادراتي

- صادرات محصول نهایي بالغ بر 1میلیون و 365 هزار تن
- بهینه سازي سبد محصوالت با هدف حداکثر سازي سود متناسب با نیاز بازار 

- اصالح ساختارمالي شرکت وافزایش سرمایه)در شرف ثبت(از مبلغ 8.000.000 
میلیون ریال به 14.472.000 میلیون ریال 

- اجرایي نمودن سیستم آنالین برگزاري استعالم ها و مناقصات 
- تدوین برنامه جامع منابع انساني )ساختار 1400 (

- کاهش سطح موجودي انبارها با توجه به تحلیل هاي محیطي و شرایط بازارها 
- اجراي پروژه هاي توسعه اي ، بهینه سازي و زیست محیطي 

- بازنگري در سیستم مدیریت ایمني و بهداشت حرفه اي و توسعه شبکه پایش مداوم 
زیست محیطي

مهمترین افتخارات شركت در سال 1394
- دریافت تندیس سیمین و رتبه نخســت کشوري در جایزه ملي تعالي سازماني 
- دریافت تندیس طالیي رعایت حقوق مصرف کنندگان براي چهارمین سال متوالي 

- کسب رتبه برتر بهره وري در صنایع معدني کشو ر
- بیشترین میزان صادرات در طول مدت فعالیت شرکت

باور کنیم  با حضور مهندس مدرس خیابانی 
فوالد خوزستان می تواند
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بیمه کارآفرین ؛  افتخار آفرین
مشارکت در تامین مالی کالن پروژه های ملی

مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه شــرکت بیمه 
کارآفرین)ســهامی عام( مورخ 1395/4/28 در محل 
میدان ســاختمان مرکزی شــرکت برگــزار گردید. 
در ایــن مجمــع کــه بــا حضــور90/41 درصدی 
ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده 
آقــای علی آزاد بــود، که جنابان هادی دســت باز و 
احمد پورفالح در مقام نظــار اول و دوم و آقای فرهاد 
معزی به عنــوان دبیــر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال مالی 
منتهی بــه 1394/12/29 و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلــوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامالت مشــمول ماده 129 به کار خود پایان دادند.
حسابرسی  موسســه 
بهراد مشــار به عنوان 
و  اصلــی  بــازرس 
حســابرس مستقل و 
موسسه حسابرسی وانیا 
نیک تدبیر بــه عنوان 
بــازرس قانونــی علی 
البدل انتخاب شــدند.

مقــرر گردیــد بعد از 
ثبت سرمایه شرکت از 
به 1500  مبلغ 1200 
میلیارد ریــال در اداره 
ثبت شرکت ها هیات 
مدیره نسبت به دعوت 
از صاحبان سهام برای 
برگزاری مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده 
اقدام تا نسبت به تخصیص میزان سود و همچنین پاداش 
هیات مدیره مربوط به حساب های سال 1394 اقدام نماید.

پیام مدیرعامل
ســال 94 را به گونه ای پشت سرگذاشتیم که شرایط 
اقتصادی مناســبی بر بازار حاکم نبود اگر چه اینک 
امیدواری ها به گشــایش در اقتصاد کشورمان جدی 
است ولی کماکان بسیاری از صنایع و بنگاهها با دغدغه 
رشد و توسعه و حتی تداوم فعالیت خود روبرو هستند.

بیمه کارآفرین به عنوان اولین بیمه خصوصی کشور 
در طول فعالیت 14 ساله خود، با رویکردهای مختلفی 
مواجه بوده است و می کوشد تا با بکارگیری کارشناسان 
مجرب صنعت بیمه و رعایت استانداردهای مدیریت 
ریسک، ضمن حفظ جایگاه خود به عنوان یکی از برترین 
شرکتهای بیمه خصوصی کشور اطمینان خاطر بیمه 
گزاران خود را در مقابل انواع ریسک ها فراهم نموده و 
ارائه این خدمات را به صورت مطلوب و فنی توسعه دهد.

اینک در پایــان ال مالی 1394 گزارش عملکرد بیمه 
کارآفریــن را تقدیم می دارم. گزارش امســال نیز به 
شــهادت آمار و ارقام ارائه شــده خبر از ادامه وضعیت 
مطلــوب بیمه کارآفریــن در بازار بیمه کشــور می 
دهــد باز هم اذعان مــی دارم که موفقیت های بیمه 
کارآفرین کمافی الســابق مدیون لطف الهی، حمایت 
بی دریغ و صمیمانه سهامداران محترم و اعتماد بیمه 

گزاران و همکاران ســخت کوش و متعهدمان است.
حال که بیمه کارآفرین چهاردهمین ســال فعالیت 
خود را آغاز می کند در نهایت خرســندی و مســرت 
به اطالع سهامداران و بیمه گزاران گرانقدر می رسانم 
که خوشنامی و اعتبار این شرکت در بازار بیمه کشور 
پس از سیزده سال همچنان مورد تائید همگان است.

ســند این ادعا پایــداری بیمــه گــزاران و رضایت 
ســهامداران از عملکــرد همــکاران مــن در بیمه 
کارآفرین اســت که مرزهای خدمت رسانی و کسب 
رضایت مشــتریان وفادار ما را تســخیر کــرده اند.

استمرار ارتباط بیمه کارآفرین از نظر ما تقدیری است 
که نسبت به صداقت و وفای به عهد بیمه کارآفرین ابراز 
می شود. این نشانه های رضایت و قدردانی مسئولیت 
و تعهد من و همکارانــم را به بهبود رفتار و کردارمان 
در قبال ســهامداران و بیمه گزاران افزون تر می کند.

مایــه مباهات و خوشــحالی ماســت کــه بتوانیم 
تعهــدات خود را در قبال مشــتریان در اســرع وقت 
و به بهترین شــکل ممکن همچنان انجــام دهیم. 
وفای به عهد فقط شــعار ما نیست بلکه ستون اصلی 
رفتــار و کردار مــا در قبال بیمه گزاران هم هســت.

بیمه کارآفرین مصرانه بر رعایت قوانین، آئین نامه ها و 
دستورالعمل های رسمی و قانونی تاکید دارد. هرگونه بی 
توجهی به این موازین در بیمه کارآفرین مردود است و 
همکاران و نمایندگان شرکت از این تاکید اطالع کافی 
دارند. هدف ما انجام امور بیمه گری با رعایت سه اصل 
مهم صداقت، انجام تعهدات قانونی و خدمت  رسانی است.

واحــد ویژه ای که ســال گذشــته برای رســیدگی 
به امور مشــتریان تحت پوشــش بیمه های درمان 
تشــکیل شــد خیلی زودتر از حد انتظــار، کفایت و 
بنیه نهفته خود را به منصه ظهور رســاند و توانست 
در یــک برنامه جــدی و نفس گیر بیــرق خدمت 
رسانی به مشــتریان را افراشته تر از گذشته بر سر در 
شعب و نمایندگی های شــرکت در اهتزاز نگاه دارد.

ارتقای سطح علمی همکاران همچنان از دغدغه های 
شرکت است. هرگاه همکاران از مسیرهای قانونی وارد 
عرصه مطالعات علمی و دانشگاهی شده اند شرکت به 
عنوان قدردانی از این همت و تالش بخشــی از هزینه 
های مربوطه را تامین کرده اســت. اما هرگاه این مهم 
برای همکاران میسر نبوده است با برگزاری کالس های 
آموزشی افزایش سطح علمی همکاران را مورد توجه قرار 
داده است. بیمه کارآفرین به یمن درک درست سهامداران 
و اجماع مدیران و کارکنان شرکت، به خود می بالد که 
بتواند همچنان به عنوان یک شرکت بیمه قابل اعتماد 
و خدمت رسان در بازار بیمه کشور حضور داشته باشد.

آرزومندم بیمه کارآفرین لیاقت اعتماد سهامداران عزیز خود 
را داشته باشد. برای همه همکارانم آرزوی موفقیت دارم.  
1394 ســال  در  شــرکت  فعالیــت  خالصــه 

الف- درآمد

بیمه کارآفرین بر مبنای برنامه ریزی انجام شده و مصوبات و 
راهنمایی اعضای هیات مدیره، اقداماتی برای نیل به اهداف 
معین شده انجام داده که اهم آن به شرح زیر بوده است: 

حق بیمه: 
حق بیمه صــادره شــرکت در ســال 1394بالغ بر 
7/218/576 میلیون ریال است که در مقایسه با سال 
قبل از رشدی معادل 19/15 درصد برخوردار بوده است.
صــادره هــای  نامــه  بیمــه  تعــداد 
در ســال 1394 تعــداد 942/571فقــره بیمه نامه 
عالوه بــر تعدادی قــرارداد گروهی صادر شــده که 
در مقایســه بــا ســال قبل کــه تعــداد 890/602 
فقــره بــوده 5/84 درصــد کاهــش یافته اســت.

عملیات اتكائی
در ســال 1394 نیز همچون سال های گذشته عالوه 
بر بیمــه اتکایی اجبــاری بیمه مرکــزی جمهوری 
اســالمی ایران با عقــد قراردادهای اتکایی، شــرکت 
از پوشــش هــای الزم اتکایی برخوردار بوده اســت.

درامد معامالت بیمه ای
مجموع درآمد بیمه ای شرکت در سال 1394 اعم از حق 
بیمه مستقیم و درآمدهای حاصل از کارمزد و کارمزد 
منافع عملیات اتکائی واگذاری و خسارت سهم بیمه گران 
اتکایی مبلغ 8/025/075 میلیون ریال بوده است که با 
توجه به درآمد سال 1393 به مبلغ 6/941/731 میلیون 
ریال از رشــدی برابر 15/6 درصد برخوردار بوده است.

سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در امالک و شرکت های پذیرفته شده در 
بورس از جمله بانک کارآفرین و نیز سرمایه گذاری در 
شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین و سپرده گذاری 
در بانک مبلــغ 6/618/358 میلیون ریال بوده که در 
مقایسه با سال قبل 30/63 درصد افزایش یافته است

درآمد سرمایه گذاری ها
درآمد ناشی از سرمایه گذاری های شرکت در سال 1394 
مبلغ 1/114/911 میلیون ریال است که نسبت به سال 
قبل از رشدی برابر 23/14 درصد برخوردار بوده است. 

كل درآمد
در ســال 1394 مجمــوع درآمدهای شــرکت اعم 
از معامــالت بیمــه ای و ســرمایه گذاری و ســایر 
درآمدهــای غیربیمــه ای بالــغ بــر 9/272/728 
میلیون ریال می باشــد که نســبت به ســال 1393 
از رشــدی برابر 17/23 درصد برخوردار بوده اســت.
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مجمــع عمومی عــادی ســالیانه شــرکت تولی 
1395/04/26در  مــورخ  )ســهامی عام(  پــرس 
محل ســالن آمفــی تئاتر محــک برگــزار گردید. 
در این مجمع که با حضوراکثریت سهامداران حقیقی 
و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس 
و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
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 اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان به نشانه 
تایید با طنین صلــوات خود ضمن  تنفیذ معامالت 
مشــمول ماده 129 قانون تجارت و سایر دستورات 
جلســه ، صورتهای مالی را مصــوب مجمع نمودند.

پیام هیات مدیره
خداوند یکتا را سپاس که بار دیگر توفیق حضور خدمت 
به سهامداران ارجمند را به ما ارزاني داشت و امید است 
که نتیجه تالش و عملکرد یک ساله هیات مدیره در 
شرکت تولي پرس مورد رضایت شما عزیزان قرار بگیرد.

با اطمینان از آگاهي شــما سهامداران عزیز به اوضاع 
فعلي کشور و مشکالت و معضالت پیش روي صنعت 
و تولید، هیات مدیره در سال مالي قبل و سال مورد 
گزارش با مشــکالت متعددي از جمله رقابت شدید 
در تولید و توزیع محصوالت بهداشــتی و شــوینده، 
بحران کمبود نقدینگي ناشي از سیاستهای انقباضي 
سیســتم بانکي، تامین مواد اولیه مــورد نیاز تولید، 
تغییر سیاست اشتغال نیروي انساني ماهر و مشکالت 
متاثر از آن و ... مواجه بوده که این مشــکالت موجب 
اختــالل در تحقق اهداف شــرکت گردیده اســت.
مرور كلی وضعیت و تحوالت صنعت در سال 

مالي مورد گزارش 
طي سال مورد گزارش شرکت با مشکالت متعددي از 
جمله رقابت شدید در تامین مواد اولیه، تولید محصوالت 
شوینده در کشور، کمبود منابع و نقدینگي مورد نیاز 
ســرمایه در گردش تولید، تغییرات متناوب نرخ ارز، 
افزایش بي رویه نرخ خرید خدمات و تامین مواد اولیه 
اعم از داخلي و خارجي و ... مواجه بوده و این موضوعات 
روال عادي کسب و کار تجارت داخلي و خارجي و اداره 
امور جاري شرکت را با اختالل مواجه کرده است. لذا 
از این باب قرارداد کارمزدی با شرکت کیوان تجارت 
دارو منعقد نمود تا بتواند در راستای تامین سرمایه در 
گردش هزینه های حقوق و سربار خود را اقدام نماید.

هیات مدیره با توجه به اجراي طرح هدفمندي یارانه 
های و به طبــع آن افزایش قیمتهــای محصوالت 
شــیمیایي با مشــکالت تامین و تولید و عرضه این 
محصول در وضعیت رقابتي شدیدي قرار گرفت که 
با اتخاذ سیاستها در حفظ سهم بازار مشکالت موجود 
را با کمک شــرکت کیوان تجارت دارو مرتفع نماید.

و  صنعــت  در  شــرکت  جایــگاه  کلــی  مــرور 

وضعیــت رقابتي آن در ســال مالي مــورد گزارش 
شرکت در صنعت شــوینده فعالیت میکند. شرکت 
تولــي پرس به لحــاظ تنوع کاال ســبد محصوالت 
خود همواره در بین شــرکتهای فعــال این صنعت 
قــرار داشــته و با حجــم تولید معــادل 140323 
تن انواع پودر شــوینده و مایع ظرفشــویي، جایگاه 
خــود را در این صنعــت با توجه بــه وضعیت رقبا 
و محدودیتهــای فوقاالشــاره حفــظ کرده اســت.

هیات مدیره با اتکا به تالش و پشــتیبانی از ســوی 
شرکت کیوان تجارت دارو درخصوص تامین مواد اولیه 
ســایر ملزومات و قطعات مصرفي و مورد نیاز داخلي 
و خارجي و ... شــرایط بهینه را در زمینه عدم توقف 
خــط تولید و تالش برای تولید و ســهم آن در بازار 
کاال فراهم نموده و توانســته محدودیت های موجود 

)تامین مواد اولیه، فروش محصوالت( را مدیریت نماید.
در این حال از کلیه سهامداران محترم تقاضا مینماید 
بــا توجه به قدمت و کیفیت برندهاي این شــرکت، 
پیشنهادات خود را براي بهره برداري مناسبتر از جایگاه 
شرکت در صنعت و بازار به هیات مدیره ارائه نمایند.

بیان استراتژي شركت
استراتژي شرکت بر پایه نوآوري، ارتقای فرایندهاي 
تولید، کاهش قیمت تمام شده تولید و عرضه محصوالت 
جدید با کیفیت برتر در راستاي شناخت نیاز مشتریان، 
افزایش سهم بازار، ارتقاي ســطح دانش و مهارت و 
توانایي کارکنان و نهایتا رشد اقتصادي کشور می باشد.
بیان برنامهها و چشم انداز وضعیت شركت برای 

سال مالي آتي
شــرکت در نظر دارد با بهینه سازي کیفي و نوآوري 
تولید محصول و بهره برداري از ابزارهاي علمي نسبت 
به ارتقای سهم کیفي و کمي تولید خود اقدام کند و با 
کاهش قیمت تمام شده سهم مناسبتری از بازارهاي 
مصرف داخلي و خارجي را به خود اختصاص دهد؛ به 
طوري که مصرف کنندگان عزیز همواره این شرکت 
را همراه و یادآور ســالمت و پاکیزگــي باور نمایند.

گزارش تجزیه و تحلیل ریسك شركت
با توجه بــه قدمــت و کیفیت برندهای شــرکت، 
تجربه مدیــران و بررســی روند بازار و اســتفاده از 
تکنولوژی روز دنیا، ریســک قابــل توجهی متوجه 
شــرکت نمی باشد، لیکن ریســک ها و مخاطرات 
قابل بررسی به شــرح ذیل برای شرکت وجود دارد:

ریسك نوسانات نرخ بهره
افزایــش نــرخ هزینــه هــای بهــره و کارمــزد 
بانکــی باعــث تحمــل زیان گزافی شــده اســت.

ریسك نوسانات نرخ ارز
با عنایت به اینکه قسمتی از فعالیت شرکت براساس 
خدمات و مواد وارداتی می باشــد، نوســانات قیمت 
برابری ارز در مقابل ریــال باعث افزایش بهای تمام 
شده و کاهش سود عملیاتی شرکت می گردد. ضمن 
اینکــه فرآیند عرضه و تقاضا بعد از هدفمندســازی 
یارانه ها تحت نظارت شــدید ســازمان حمایت از 
مصرف کننده بوده و ، جبران آثار ناشــی از تغییرات 
مذکور شرکت را مشــکل شدید مواجه نموده است.
ریسك عوامل بین المللی و یا تغییر قوانین و 

مقررات دولتی:
الف( با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد بین المللی کشور، 
هرگونه شرایط محدود کننده از قبیل تحریم های بین 
المللی یا تغییر در قوانین و مقررات دولتی باعث کاهش 
فعالیت های شــرکت و نهایتا کاهش سود می باشد.

ریسك تجاری
الف( عرضه محصوالت مشابه وارداتی و عملکرد رقبا در 
کسب سهم بیشتر از بازار، اعطای تخفیفات سنگین و 
تبلیغات مستمر منجر به کاهش فروش شرکت شده است.

ب( به دلیل عدم امکان قیمت گذاری باالتر از نرخ های 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
درخصــوص پودرهای شــوینده و دیگر محصوالت 
امــکان عرضه محصــوالت متنوع و بــا کیفیت باال 
میسر نبوده و عمال بخشی از سهم بازار بدون رقیب 
داخلی در اختیار محصوالت وارداتی قرار گرفته است.

ریسك نقدینگی:
با توجه به عدم امکان تامین سرمایه در گردش مورد 
نیاز تولید و محدودیت های بین المللی در تامین مواد 
اولیه مورد نیاز و نوســانات نرخ ارز و محدودیت های 
ناشی از آن و ... باعث کاهش توان نقدینگی مورد نیاز 
پرداخت بدهی ها و محدودیت در استفاده از تسهیالت 
بانــک ها گردیده و در حال حاضر نیز شــرکت را با 
مشکل کسری شدید منابع نقدی مواجه شده است.

تاریخچه شركت 
شــرکت تولــي پــرس )ســهامي عــام( در تاریخ 
1351/12/15 شمســي به صورت شرکت سهامي 
خاص و تحت شــماره 16649 مورخ 1351/12/15 
در اداره ثبــت شــرکتها و مالکیت صنعتي تهران به 
ثبت رسیده و به استناد مجوز شماره 349081 مورخ 
1354/11/15 صــادره از ســوي وزارت صنایع مورد 
بهرهبرداري قرار گرفته است. در تاریخ 1375/9/25 
بــه موجب مصوبه مجمــع عمومي فوقالعــاده نوع 
شرکت از ســهامي خاص به سهامي عام تبدیل و از 
اســفند ماه 1375 نام شرکت در فهرست شرکتهای 
پذیرفتهشــده در بورس اوراق بهادار تهران درج شده 
است. در حال حاضر شرکت تولي پرس )سهامي عام( 
از واحدهاي فرعي شرکت سهامي عام کف می باشد.

تولی پرس ؛ سرآمد در تنوع سبد کاالی محصوالت
نوآوری و ارتقای فرآیندهای تولید
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طنین صدای مهندس نژاد سلیم فرزند غیور آذری 
در تاالر پژوهشکده نفت ماندگار شد آنگاه که چون 
سرو بر پشــت میکروفون با صالبت ایستاد و اعالم 
کرد دیگر خام فروشــی موقوف . مــا در هلدینگ 
پتروشــیمی خلیج فارس این اجازه را به هیچ کس 
نخواهیم داد تا ســرمایه ملــی را حفظ کنیم بچه 
های آموخته از پیشــرفته ترین آکادمی های علوم 
جهان و آبدیده در کوره بســیج مسجد شبان روزان 
نیاســودند تا آن کنند که الیق ملتی سرفراز است.

شــرکت  ســالیانه  عــادی  عمومــی  مجمــع 
صنایــع پتروشــیمی خلیج فــارس )ســهامیعام( 
شــد.  تشــکیل   1395/07/28 تاریــخ  در 
درادامه بــا قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمع 
مربوط به اهم فعالیتهای صــورت پذیرفته در طی 
سال مالی منتهی به 1395/3/31 و پس از استماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و 
تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقسیم سود 
300 ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

همچنین سازمان حسابرســی به عنوان حسابرس 
مســتقل و بازرس قانونی شــرکت انتخاب گردید.

پیام مدیرعامل
خداوند منان را شــاکرم که پس از یک سال تالش 
و کوشــش به یاری و عنایت خداوند تبارک و تعالی 
، مجالــی دوباره یافتم تا حاصل فعالیت یک ســاله 
هیات مدیــره، مدیران و کارکنان شــرکت صنایع 
پتروشــیمی خلیج فــارس را تقدیم مجمع محترم 
عمومی عــادی ســالیانه صاحبان ســهام نماییم.

همان طور که اســتحضار دارید در سال گذشته هم 
زمانی چند رخداد مهم از جمله نوسانات قیمت نفت 
و تحجوالت سمت تقاضا و تغییرات نرخ ارز، شرایط 
محیطی بازار محصوالت نفتی و پتروشیمیایی را با 
پیچیدگی ها و فراز و نشــیب های بسیاری مواجه 
ساخت. شــرایط نه چندان مناسب اقتصاد جهانی 
و افت شــاخص قیمت نفت به میزان 47 درصد از 

یــک طرف و کاهش 28 درصدی شــاخص قیمت 
محصوالت پتروشیمی از طرف دیگر رقابت شدیدتری 
را میان بازیگران بازار بخ وجود آورد و اقالم ســود و 
زیانی شرکت های پتروشیمی و شیمیایی جهان را 
تحت تاثیر قرار داد به گونه ای که متوســط درآمد 
ده شرکت برتر شیمیایی جهان به میزان 22 درصد 
کاهش یافت. شــرکت های فعال در ابتدای زنجیره 
ارزش محصوالت پتروشیمی از کاهش قیمت ها تاثیر 
بیشتری پذیرفته و درآمد برخی شرکت های مطرح 
ایــن حوزه تا پنجاه درصد نیــز کاهش یافت و این 
درحالی است که درآمد شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس با اتکا به برنامه ریزی استراتژیک شرکت 
و مدیریت علمی و اتخاذ راهکارهای مناسب جهت 
حفظ سودآوری و قدرت رقابت پذیری نسبت به سال 
مالی قبل تنهــا در حدود 18 درصد کاهش یافته و 
حاشیه سود عملیاتی و خالص شرکت بدون تغییر 
ماند که این عدم تاثیر پذیری از نابسامانی های موجود 
ماحصل دوراندیشی، برنامه ریزی و همدلی اعضای 
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بوده و نشان از 
توانمندی مجموعه در سازگاری با شرایط صنعت دارد.

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با آگاهی از 
نقش برنامه ریزی در توسعه سازمان ها، اقدام به تدوین 
برنامه استراتژیک پنج ساله شرکت در سال 1393 
نموده و این برنامه را ســاالنه و با توجه به تغییرات 
محیطی مهم و حساس مورد بازنگری و اصالح قرار 
می دهد. در ســال 94 نیز بر اســاس بازخوردهای 
دریافتی و سیاست های کالن اتخاذ شده این برنامه 
مورد بازنگری قرار گرفت و تغییراتی در آن اعمال شد 
که از جمله آن ها می توان اصالح و استراتژی کلی 
شــرکت از »توسعه و سودآوری پایدار« به » توسعه 
و ارزش آفرینــی پایدار« نام برد. عالوه بر آن بدلیل 
اهمیت مسئولیت های اجتماعی و مسائل مربوطه 
بــه HSE ، حوزه های مورد نظــر در روش ارزیابی 
متوازن )BSC( از 4 حوزه به 5 حوزه تغییر یافته و 
حوزه مسئولیت های اجتماعی، به چهار حوزه مالی و 
اقتصادی ، ذینفعان، فرآیندهای داخلی و یادگیری و 
رشد اضافه گردید. اهم فعالیت ها در هریک از مناظر 

استراتژیک در این گزارش خدمتتان تقدیم می گردد.
از منظر فرآیندهای داخلی، با افزایش ســطح تولید 
مطابــق برنامه از پیش تعیین شــده، میزان تولید 
محصوالت پتروشیمیایی این شرکت در سال 1394، 
به حدود 18/7 میلیون تن رسیده و سهم آن از تولید 
محصوالت پتروشــیمی کشــور 40 درصد گردید. 
همچنین پیگیری برنامه افزایش ســهم صادرات در 
این شــرکت منجر به افزایــش 49 درصدی میزان 
صادرات و رســیدن به عدد بی سابقه 8 میلیون تن 
گردید که برابر 42 درصد مقدار و ارزش محصوالت 
صادراتی کشور است. بهبود شرایط عملیاتی، بهبود 
شاخص های مصرف انرژی و ارتقاء عملکرد فرهنگ 
ایمنی، بهداشت و محیط زیست از دیگر دستاوردهای 
بــا اهمیــت شــرکت در این حــوزه بوده اســت.
از منظر ســرمایه گذاری و طرح ها، در سال گذشته 
بــا تزریق بیش از ده هزار میلیارد ریال نقدینگی به 
پــروژه عظیم و ملی گاز بیدبلنــد خلیج فارس که 
از مهمترین و اســتراتژیک ترین پــروژه های این 
شرکت محســوب می شود، پیشــرفت این پروژه 
به بیش از 35 درصد رســیده و درصد مالکیت آن 
ضمن فرآیند افزایش ســرمایه از 80 درصد به بیش 
از 99 رســیده است. بهره برداری از این پروژه عالوه 
بر تامین خوراک پروژه های پایین دســت تاثیر به 
ســزایی در ســودآوری شرکت گذاشــته و ساالنه 
حداقل 700 میلیون دالر سود حاصل خواهد نمود.
اخذ مالکیت پــروژه عظیم NGL -320 و تکمیل 
فرآیندهــای واگــذاری آن به عنــوان اولین واحد 
NGL واگذاری شــده به بخش خصوصی و خرید 
بلوک بیست درصدی پتروشیمی کاویان در راستای 
پیاده ســازی استراتژی متنوع سازی و بهینه سازی 
پرتفوی ســرمایه گذاری از دیگر اقدامات با اهمیت 
این شرکت در زمینه ســرمایه گذاری و طرح های 
 NGL-3200 توسعه ای به شــمار می رود. پروژه
همانند پروژه پاالیشگاه گاز بیدبلند، نقشی اساسی 
در تامین خوراک واحدهای پایین دســت داشــته 
که در صــورت قرارگیری در مــدار تولید، بیش از 
350 میلیون دالر ســود به همراه خواهد داشــت. 

طنین صدای مهندس نژاد سلیم فرزند غیور آذری در تاالر پژوهشکده نفت ماندگار شد
 آنگاه که چون سرو بر پشت میکروفون با صالبت ایستاد و اعالم کرد دیگر خام فروشی موقوف
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عرضه اولیه شــرکت پتروشــیمی فجــر به عنوان 
یوتیلینی متمرکز منطقه ماهشهر به عنوان دومین 
شــرکت عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران در 
راستای عرضه سهام کلیه شرکت های زیرمجموعه 
در بازار ســرمایه طی سال گذشــته انجام گردید.

از منظر رده بندی شرکت در عرصه کشور، منطقه و 
جهانی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برای 
سومین سال پیاپی موفق به دریافت عنوان برترین 
شرکت ایرانی شــده و از نظرشاخص های فروش ، 
 IMI-100 صادرات و سودآوری براساس رتبه بندی
در جایگاه نخست صد شرکت بتر ایرانی قرار گرفت. 
 ICIS مطابق با رده بندی موسســه بیــن المللی
نیز شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ضمن 
حفظ رتبه دوم شــرکت های شیمیایی خاورمیانه 
با ارتقاء 10 پله نســبت به سال گذشته به جایگاه 
34 ام صد شرکت برتر شیمیایی جهان دست یافت.

عالوه بر ارتقا جایگاه جهانی و کســب رتبه اول در 
کشور شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس نسبت 
به توسعه اقتصادی و مذاکرات بین المللی نیز پیشرو 
بوده و به عنوان اولین شرکت ایرانی و تنها با اتکا به 
ضمانتنامه شرکتی توانست اولین فاینانس خارجی 
به ارزش 320 میلیون یورو از کشور ژاپن را به خود 
اختصاص دهد. همچنین دریافت 200 میلیون یورو 
فاینانس از کشــور ایتالیا و 640 میلیون یورو دیگر 
از کشــور ژاپن در مراحل نهایی مذاکرات قرار دارد .

در طول مدت پســابرجام شــماری تفاهــم نامه با 
شــرکت های معتبر جهانی در زمینه صنایع نفت 
و گاز و پتروشــیمی منعقــد شــده و فرصت های 
ســرمایه گذاری مورد بررســی قرار گرفته اســت 
که پیش بینــی می گــردد قراردادهــای حاصل 
از مذاکــرات فــوق در ابتدای ســال اینده میالدی 
نهایی شــده و به اطالع ســهام داران گرامی برسد.

با ایجاد امکان فروش آزادانه محصوالت پس از رفع 
تحریم ها و با توجه به گشــایش های ایجاد شده و 
در راستای اجرای استراتژی مدیریت علمی بازرگانی، 
شــرکت تجارت صنعت به منظور ایجــاد قابلیت 
مدیریــت درآمد حاصل از فــروش کاال و همچنین 
یکپارچه سازی عملیات بازاریابی و فروش محصوالت 
مجتمع های پتروشیمی زیر مجموعه ی هلدینگ 
خلیج فارس تاســیس گردی. در طی 5 ماه ابتدایی 

فعالیت این شرکت افزایش سود حاصل از فروش کاال 
به صورت بدون واسطه توسط این شرکت برابر با 56 
میلیون دالر بوده اســت و مزایایی نظیر دریافت به 
موقع و بدون تاخیر وجوه حاصل از فروش محصوالت 
و کنترل بهینــه ی جریان نقدی شــرکت، ایجاد 
امکان نظارت و شفافیت بیشــتر در فرآیند فروش 
محصوالت، ایجاد امکان دریافت فاینانس براســاس 
قراردادهای فروش محصوالت، ایجاد امکان توســعه 
کســب و کار شرکت در صنایع بیمه، حمل و نقل و 
تسهیل ارتباطات بین المللی و امکان ارتباط مستقیم 
با مشــتریان و افزایش شــناخت بازارهای جهانی 
جهت طرح ریزی مســیر توسعه ی شرکت صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس را به همراه داشته است. 
همچنین برای اولین بار در تاریخ بورس کاال، انعقاد 
قراردادها بلندمدت به منظور حفظ اســتمرار تولید 
واحدهای پایین دســتی صنعت پتروشیمی توسط 
شرکت تجارت صنعت پتروشیمی انجام شده است.

با توجه به مجموعه اقدامات در حال انجام شرکت و 
چشم انداز بازار محصوالت پتروشیمی ، پیش بینی 
می شــود وضعیت شرکت در ســال آینده از منظر 
ســودآوری بهبود یافته و امید است با به بارنشستن 
ســرمایه گذاری ها و برنامه ریزی های انجام شده 
در ســال های آتی، ســهام داران نظاره گر رشد و 
بالندگی هرچه بیشتر شــرکت صنایع پتروشیمی 
خلیــج فــارس در عرصه ملــی و جهانی باشــند.

در پایان بر خود الزم می دانم از تمامی ســهامدارن، 
مدیــران و کارکنان شــرکت صمیمانه تشــکر و 
قدردانــی نموده و امیدواریم همواره از مشــارکت ، 
رهنمودها، انتقادهای ســازنده و همکاری مجدانه 
آنان در پیشــبرد اهداف و پیمودن گام های اساسی 
در راســتای رســیدن به آرمان شــرکت و اعتالی 
میهن عزیزمان تحت تعالیم اســالم ناب محمدی 
با اســتعانت از خداونــد متعادل برخوردار باشــم.     
چشم انداز، ارزش ها، اهداف و استراتژی های شرکت

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان بزرگ 
ترین مجموعه هلدینگ در سطح کشور با اعتقاد بر 
چشم انداز ترسیمی بیست ساله جمهوری اسالمی 
ایران در افق 1304 هجری شمســی ، جهت تحقق 
این چشم انداز در راستای توسعه پایدار صنعت معظم 
پتروشیمی ، برنامه، اهداف و استراتژی های خود را 

به عنوان یک عضو، در قالب برنامه استراتژیک پنج 
ساله از سال 1393 به اجرا گذاشته است. این برنامه 
برای مدت 5 سال تدوین شده و به صورت ساالنه و 
همچنین با توجه به تغییرات محیطی سهم و حساس 
مورد بازنگری و اصالح قرار می گیرد. در سال 1394 
نیز براســاس بازخوردهای دریافتی و سیاست های 
کالن اتخاذ شده این برنامه مورد بازنگری قرار گرفت 
و تغییراتی در آن اعمال شــد که از جمله آنها می 
توان اصالح اســتراتژی کلی شــرکت از »توسعه و 
سودآوری پایدار« به » توسعه و ارزش آفرینی پایدار« 
نام برد. عالوه بر آن بدلیل اهمیت مســئولیت های 
اجتماعی و مســائل مربوطه بــه HSE حوزه های 
مورد نظــر در روش ارزیابی متــوازن )BSC( از 4 
حوزه به 5 حوزه تغییر یافته و حوزه مسئولیت های 
اجتماعی به چهار حوزه مالی و اقتصادی، ذینفعان، 
فرآیندهای داخلی و یادگیری و رشد اضافه گردید.

ریــزی  برنامــه  در  مهــم  عناویــن  و  رئــوس 
اســتراتژیک شــرکت بــه شــرح زیر می باشــد:

چشم انداز
ســودآورترین هلدینگ کشــور با اعتبــار جهانی

استراتژی كلی
توسعه و ارزش آفرینی پایدار

ارزش های بنیادین
- خالقیت و نوآوری 

- مسئولیت پذیری و صداقت
- شفافیت و رضایت

 اهداف كالن شركت
- ارتقا رضایتمندی و وفاداری ذینفعان

- توسعه ســرمایه گذاری و شــراکتهای داخلی و 
خارجی

- افزایش کمی و کیفی سبد سرمایه
- افزایش سهم بازار

- دستیابی به سازمان یادگیرنده و دانش پنهان
-Vتوسعه زنجیره ارزش با صیانت از محیط زیست 
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ذوب آهــن آرزوی دیرین ملتی، که می خواهد، که 
بتواند در تحول جامع پیش گام شود. موی سپیدان 
کشور خوب به یاد دارند که جنگ طلبان اول و دوم 
جهانی به هیچ وجه نمی خواستند دست مهر پرور 
کشــور گهواره جنبان تمدن بشریت به صنعت روز 
رســد و حاصل این که هر قطعه از این صنعت را در 
دریا ریختند تا تنها نامی خشک در کرج استان البرز 
بماند بر خیابانی و این چشم به راهی برای ملتی می 
بود تا آنکه لوله های گاز به یاری آمد و بلوک شرق در 
منطقه اصفهان ما را از چشم انتظاری بیرون کشیدند 
و امروزذوب آهن اصفهان بر صدر و بلندای این صنعت 
عالوه بر تولید محصول شکل گرفته در راستای ایفای 
مسئولیت اجتماعی خود پیشگام در اشاعه فرهنگ 
و تربیت بدنی می باشد. آوای خدا قوت سهام داران 
و ملت سرفراز به پاس نیکو داشت عملکرد شایسته 
تیم مدیریت بخصــوص مدیرعامل فرهیخته و بچه 
مسلمان متعهد و متدین و تمام ارکان این مجموعه 
از کارکنــان گرفته تا بچه های نیک روابط عمومی.

مجمع عمومــی عادی ســالیانه صاحبان ســهام 
شــرکت ســهامی ذوب آهن اصفهان)سهامی عام( 
مــورخ 1395/4/30 در محــل ســالن همایــش 
هــای بیــن المللــی اتــاق بازرگانــی، صنایــع، 
معــادن و کشــاورزی اصفهــان برگــزار گردیــد. 
در ایــن مجمع کــه با حضــور بیــش از 80/23 
درصــدی ســهامداران حقیقی و حقوقــی ، اعضاء 
هیــات مدیــره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار، حســابرس و بازرس قانونــی برگزار گردید، 
ریاســت مجمع برعهده آقای بهــروز خالق ویردی 
بــود، که جنابان ســعید عبودی و عبــاس بابا گل 
زاده کشــتلی در مقام نظار اول و دوم و آقای احمد 
صادقی به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب 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 اســتماع گزارش 
حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامالت مشمول ماده 129 به کار خود پایان دادند.

همچنین موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود 
به عنوان بازرس قانونی اصلی و حســابرس مستقل 
شرکت و موسسه حسابرسی امجد ترازبه عنوان بازرس 
علی البدل برای مدت یک ســال انتخاب گردیدند. 
با توجه به مفاد قانون تجارت و اساســنامه شرکت، 
اشــخاص حقوقی زیر بــه مدت دو ســال بعنوان 

اعضــای هیــأت مدیره شــرکت انتخاب شــدند :
- شرکت سرمایه گذاری صدر تامین 
- شرکت سرمایه گذاری صبا تامین 

- سرمایه گذاری هامون شمال
- شرکت سرمایه گذاری هامون شمال

-موسســه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان 
فوالد

-شرکت فرآورده های نسوز ایران
 پیام هیات مدیره

ضمن عرض سالم و خیرمقدم، هیات مدیره شرکت 
حضور کلیه سهامداران محترم و نمایندگان ایشان، 
نماینده محترم حسابرس و بازرس قانونی شرکت و 
همچنین نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار 
را در جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام 
شرکت ذئب آهن اصفهان)سهامی عام( گرامی می دارد.

بار دیگر خداوند متعال در ســایه الطاف بی دریغش 
بر ما منت نهاد و توفیــق خدمتگزاری را به ما عطا 
فرمود تا در ســال 1394 با شــعار ســال دولت و 
ملت، همدلی و همزبانی تمام توان خود را در طبق 
اخالص گذاشــته و با توجه به هدفمند کردن یارانه 
ها و مدیریت انرژی در راســتای توســعه صنعت و 
شــکوفایی اقتصاد ایران با اتکاء به حمایتهای شما 
ســهامداران محتــرم، گام های بزرگی را در ســال 
1395 )سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل( برداریم.
شــرکت ســهامی ذوب آهن اصفهان در سالی که 
گذشت توانســت با اتخاذ استراتژی های ترکیبی از 
جمله تولید محصوالت مقاطع ســاختمانی و مورد 
نیــاز صنایع مختلف، تمرکز بر صــادرات، مدیریت 
موثــر هزینه ها، انجام پــروژه های بهبــود و با به 
بهره برداری رســاندن چندین طــرح موثر، جایگاه 
خــود را در عرضــه جهانی و داخلــی حفظ نماید.
مرور كلی بر وضعیت و تحوالت صنعت فوالد

فوالد بخش جدایی ناپذیر چرخه اقتصاد جهانی به 
شــمار می رود که همزمان با پیشــرفت تکنولوژی 
مصرف آن رشــد قابل توجهی داشته است. فوالد با 
نقش پررنگ خود در بخش های مختلف اقتصادی 
از جمله ســاختمان، حمل و نقل، معدن و ماشین 
آالت ایــن طــور می نمایانــد که یکــی از الزامات 
توســعه اقتصادی توجــه مضاعف بــه این بخش 
اســت. با آغاز قرن جدید آهنگ رشد تولید جهانی 
فــوالد تحت تاثیر اقتصادهــای نوظهوری همچون 
چیــن به طــور فزاینــده ای افزایش یافته اســت.

- سهم صنایع مصرف کننده فوالد

صنعــت ســاختمان و خــودرو بزگتریــن مصرف 
کننــدگان فوالد بــوده انــد و بیشــتر از نیمی از 
فوالد تولیدی به آنها اختصاص داده شــده اســت.   

برنامه های آینده شركت
اطالعات مربوط به برنامه های ســال آتی شــرکت 

درخصوص:
الــف- گســترش بازارهــای فــروش محصوالت 
و تنــوع بخشــی شــیوه هــای فــروش و ارائــه 
مشــتریان فــروش  از  پــس  خدمــات  بهتــر 

1- افزایش فروش محصوالت جانبی
2- برنامه ریزی جهت فروش فرآورده های جدید و با 
ارزش افزوده باال از قبیل تیرآهن های بال پهن، انواع 

کالف های صنعتی، ریل و ارک تونلی
3- حفظ و بهبود سهم بازار داخلی شرکت

4- افزایش میزان فــروش صادراتی و تالش جهت 
دستیابی به بازارهای جدید صادراتی

5- رصد مداوم قیمت های جهانی و اعالم قیمت ها 
متناسب با رقبا و بازار

ب- برنامه تولید سال 95
محصــوالت جدید شــامل: تولید ریل، ســایزهای 
مختلــف تیرآهن بــال پهن، پروفیــل های جدید 
آرک تونلی و از ســرگیری تولید کالف می باشــد.

ج- پروژه های توسعه آتی
پروژه تــوازن 2: ایــن طرح بمنظور دســتیابی به 
ظرفیــت تولید اقتصادی 6/4 میلیون تن در ســال 
با افزایــش بهره وری و ایجاد تنــوع در محصوالت 
با بــه روز کــردن و توســعه خطوط موجــود در 
شــرکت ذوب آهن اصفهان تعریف شــده اســت.

د- مشارکتها و سرمایه گذاریها
شرکت ذوب آهن در نظر دارد در سال آتی بمنظور 
افزایش نفوذ کنترلی بر صنایع باالدستی جهت تسهیل 
پروسه فعالیت خود، ضمن شرکت در افزایش سرمایه 
احتمالی شرکتهای سرمایه پذیر ذوب آهن نسبت به 
خرید سهام شرکتهای ارزشمند و سرمایه گذاری در 
صنایع مذکور اقدام نموده و با مدیریت بهینه پورتفوی 
سرمایه گذاری شــرکت و تنوع بخشی مناسب آن، 
ریسکهای سرمایه گذاری را به حداقل ممکن برساند.
همچنین اقدام قطعی در مورد فروش سرمایه گذاریهای 
زیان ده و جایگزینی با سرمایه گذاریهای مناسب و 
پرسود از دیگر برنامه ها می باشد. در راستای تکمیل 
زنجیره ارزش و ایجاد هم افزایی در روند تولید شرکت 
قصد دارد با خرید ســهام شرکتهای فعال در زمینه 
های مرتبط و با تاســیس شرکتهای مورد نیاز خود 
بهای تمام شــده محصوالت تولیدی را کاهش دهد.
اقدام جهت عرضــه اولیه شــرکت پاالیش قطران 
ذغالسنگ )از شرکتهای ســرمایه پذیر ذوب آهن( 
در بازار ســرمایه از دیگر برنامه های آتی می باشد.

ه- شیوه های تامین مالی
انتشــار 5 هزار میلیــارد ریال اوراق ســلف موازی 
اســتاندارد ســبد تیرآهن و میلگرد در سال آتی در 
جهت تامین مالی از بازار سرمایه با توجه به مصوبه 
هیات مدیره محترم شرکت با تهیه گزارش توجیهی 
نیاز شرکت به رتبه بندی اعتباری به منظور تامین 
مالی از بازارهای پولی بین المللی و انتخاب موسسه 
رتبه بندی متناسب با شرایط شرکت ضمن اخذ رتبه 
اعتباری بین المللی و فراهم آوردن مقدمات تامین 
مالی از طریق سرمایه گذاری خارجی را فراهم آورد.

ذوب آهن ؛ آرزوی دیرین ملتی که می خواهد
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سیمان مازندران
افزایش سرمایه سیمان مازندران مصوب مجمع گرفت

جلســه مجمع عمومی فوق العاده شــرکت سیمان 
مازندران)سهامی عام( در ساعت 10 صبح روز یکشنبه 
مورخ 1395/7/18 در محل هتل ارم واقع در میدان ونک 

برگزا ر شد.
در این مجمع که با حضور 89/09 درصدی سهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و بــازرس قانونی 
برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای علیرضا 
فاطمی بود، که جنابان رضا اســماعیلی و حســین 
فاتــح در مقام نظار اول و دوم و آقای محمدحســین 
خلیل خلیلی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

پــس ازانتخاب اعضــاء هیات رئیســه ، بررســی و 
تصویب پیشــنهاد هیات مدیــره درخصوص افزایش 
ســرمایه شــرکت بعنوان دســتور جلســه مجمع 
بــا اکثریت بیــش از دوســوم آراء صاحبان ســهام 
حاضر در جلســه مورد تایید و تصویــب قرار گرفت.

دکتر حسین پور ، مدیرعامل جوان و خوش فکر شرکت 
در فرازی از گزارش توجیهی افزایش سرمایه به سهامداران 
پس از تشریح مبسوط فضای اقتصادی و صنعت سیمان 
کشور پیرامون نتایج افزایش سرمایه برای شرکت افزود :

افزایش سرمایه از محل سود انباشته و مطالبات حال شده 
سهامداران اثرات مثبتی را برای شرکت در آینده به همراه 
خواهد داشت که از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود :

الــف - تعــداد ســهام در دســت عموم کــه باعث 
افزایــش حجــم و گــردش معامالت ســهام و ارتقا 
قابلیــت نقدشــوندگی ســهام خواهــد داشــت .

ب- افزایــش اعتبــار شــرکت نــزد ســازمان ها ، 
موسســات و بانــک ها به علــت افزایش ســرمایه.

ج- ایجــاد جــو روانــی مثبــت در ســهامداران 
. شــرکت  آینــده  عملکــرد  خصــوص  در 
د-جلوگیری از خروج وجــه نقد و تقویت بنیه مالی.

دکتر حسین پور بر این نکته نیز تاکیید داشت که عالوه 
بر موارد یاد شده نسبت سرمایه به دارایی های غیرجاری 
بعد از افزایش سرمایه در مقایسه با سایر شرکت ها در 
صنعت سیمان بهبود چشمگیری خواهد یافت . اجازه می 
خواهیم از لطف و بزرگواری جنابان دکتر فاطمی و دکتر 
حسین پور و جناب خلیلی مرد شماره یک مالی شرکت 
که به گرمی پذیرای اهل مطبوع بوده و نهایت لطف را 
در حق اصحاب قلم داشتند ، نهایت قدردانی و تشکر را 
داشته باشیم. به گفته دکتر حسین پور مدیرعامل کاربلد 
شرکت که اندک زمانیست بر مسند شرکت جلوس کرده 
، سیمان مازندران در سال 1395 رکورد تولید خود را 
شکسته و در امر توسعه بازار بسیار موفق عمل کرده است 
و امید است با توجه به چشم انداز ترسیمی و اجرای برنامه 
های نو مدیریتی بتواند در پوشش سود ساالنه عملکردی 

موفق و قابل اعتنا را برای سهامداران به ارمغان بیاورد. 
گزارش بــازرس قانوني درباره گزارش توجیهی 
هیات مدیــره درخصوص افزایش ســرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان ســهام 
شــركت ســیمان مازندران)ســهامي عام(
 161 مــاده   2 تبصــره  مفــاد  اجــراي  در 
اصالحیــه قانــون تجــارت مصــوب ســال 1347

1- گزارش توجیهي مورخ 7 اردیبهشت ماه 1395هیات 
مدیره شرکت سیمان مازندران )سهامي عام( درخصوص 
افزایش سرمایه آن شرکت از مبلغ 273/996 میلیون  
ریال به مبلغ 822/000 میلیون ریال، مشتمل بر اطالعات 
فرضی که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی 
» رسیدگی به اطالعات مالی اتی«  مورد رسیدگی این 
سازمان قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور 
و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.

2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصالحیه 
قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه شرکت 
از محل سود انباشته و مطالبات سهامداران تهیه شده 
است. این گزارش توجیهی بر اساس مفروضاتی مشتمل 
بر مفروضات ذهنی دربــاره رویدادهای آتی و اقدامات 
مدیریت تهیه شــده است که انتظار نمی رود لزوما به 
وقوع بپیوندد. در نتیجه به استفاده کنندگان توجه داده 
می شــود که این گزارش توجیهی ممکن است برای 
هدفهایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.

3- افزایش ســرمایه پیشنهادی از محل سود انباشته 
و مطالبات ســهامداران و به منظور اصالح ســاختار 
مالی و تقویت بنیه مالی شرکت و به مبلغ 548/004 
میلیون ریال و کاهش هزینه های تامین مالی ناشی از 
عدم دریافت تسهیالت بانکی تهیه گردیده و لذا فاقد 
آثار بر سطح فعالیت عملیاتی شــرکت می باشد. در 
این ارتباط مســتنداتی مبنی بر قصد مجمع عمومی 
صاحبان ســهام شرکت مبنی بر تقسیم سود انباشته 
در ســال مالی اتی به این ســازمان ارائــه نگردیده و 
همچنین گزارش توجیهی فاقد اطالعات درخصوص 
دوره برگشــت ســرمایه و نرخ بازده داخلی می باشد.

4- طبــق مدارک موجود، فروش شــرکت از ســال 
1393 روند کاهشی داشته و فروش سال 1394 مبلغ 
233/590 میلیــون ریــال )15 درصد( کمتر از مبلغ 
پیش بینی شــده طبق صورت سود زیان پیش بینی 
شــده در صفحه 13 گزارش توجیهی اســت. با توجه 
به روند کاهشی، دستیابی به فروش پیش بینی شده 
طبق صورت ســود و زیان گزارش منوط به وضعیت 
بازار فروش و تحقق نرخهای پیش بینی شــده است. 
5- براساس رسیدگي به شــواهد پشتوانه مفروضات 
و با فرض تحقق آنها، این ســازمان به مواردی برخورد 

نکرده است، که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایي 
معقول براي تهیــه گزارش توجیهي فراهم نمي کند. 
به عالوه، به نظر این ســازمان، به استثنای اثار مندرج 
در بندهــای 3 و 4، گــزارش توجیهي یاد شــده در 
باال، براســاس مفروضات به گونه اي مناســب تهیه 
و طبق اســتانداردهاي حســابداري ارائه شده است.

6- حتــي اگــر رویدادهاي پیش بیني شــده طبق 
مفروضات ذهني توصیف شــده در باال رخ دهد، نتایج 
واقعي احتماال متفاوت از پیش بیني ها خواهد بود، زیرا 
رویدادهاي پیش بیني شده اغلب به گونه اي مورد نظر 
رخ نمي دهد وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد.

تشریح طرح افزایش سرمایه
هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شــرکت ســیمان مازندران)ســهامی عام(، از 
افزایش ســرمایه موضــوع این بیانیه ثبــت، اصالح 
ســاختار مالی و جبــران مخارج ســرمایه ای انجام 
شــده از تاریخ آخرین افزایش ســرمایه می باشــد.

تشریح جزییات طرح
ســرمایه  افزایــش  موضــوع  طــرح  جزییــات 
باشــد. مــی  زیــر  شــرح  بــه  پیشــنهادی 

هیات مدیره شــرکت در جلســات متعدد و براساس 
تصمیمــات مجامــع عمومــی مــورخ 92/2/30 و 
93/3/10 صاحبان ســهام، موضوع افزایش سرمایه را 
مورد بررســی قرار داده اســت در مجامع مزبور مقرر 
گردید، افزایش ســرمایه از محل مطالبات حال شده 
و آورده نقدی ســهامداران و سود انباشته انجام پذیرد. 

ریسك تجاری 
از آنجائیکه سیمان، کاالی رقابتی بوده، شرکت جهت 
حفظ و توسعه سهم خود در بازار و رقابت با رقبا تمهیداتی 
چون اعطاء تخفیفات، جوایز و فروش در قالب اعتباری را 
باید اتخاذ و با توجه به موارد تمهیدی ، هزینه های متاثر 
و اجتناب ناپذیــر از اجرای رویه اخیرالذکر را متحمل 
خواهد شد که البته امید است دولت با اتخاذ سیاست 
جدید بازار، مصارف سیمان را در داخل کشور و صادرات 
توسعه داده تا بدینوســیله بین تقاضا و عرضه تعادل 
منطقی و مورد انتظار برقرار و  شرکتها از تحمیل هزینه 
های مذکور اجتناب و نسبت به کنترل آن اقدام نمایند.

بحران نقدینگی
به موجب افزایش تورمی هزینه های تولید ســیمان و 
عدم تناسب رشد قیمت فروش محصوالت سیمانی، با 
وجود رقابت سنگین فروش در داخل و خارج، شرکت 
را با کمبود نقدینگی مواجه نمود. بدیهی اســت برای 
تامین کسری نقدینگی، شرکت ناگذیر بوده از سیستم 
بانکی اســتقراض نماید. و این امر باعث افزایش هزینه 
مالی و در نتیجه موجب کاهش سود خالص می گردد. 
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دکتــر صیــدی را در بــازار ســرمایه بخوبی می 
شناســند. نه در حوزه دانشــگاه بلکه از پرقنداق 
تشکیالتی زاده شــده و آینده نگری پیشه کرده و 
هــر آنچه از غدیر تا امروز در بزرگ هلدینگ ها از 
آن دیده ایم به باورمان نشســته و امیدوارانه بدان 
دل بســته ایم و آنان که صبر را پیشه کرده اند و 
از غــوره حلوا نوش کرده انــد خوب می دانند چه 
فایده زین مفتاح الفرج می دارد و آنچه در مجمع 
ســاالنه خوارزمی دیدم و شــنیدیم سزاوار نبود و 
نیســت عزیزان با یک دستمال قیصریه را به آتش 
نکشــید در قرون گذشته و این همه زبان بر نسل 
ها گذشته عبرت نشــده چرا سهراب کشی آنگاه 
که پی به این احســاس بریم بر ما دارو نفرســتند 
و احســاس تعریف کنیــم آن گونه کــه علمای 
آن بــه ما آموخته اند نه جیب هر ره رســیده پٌر.

مجمــع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام 
شــرکت ســرمایه گذاری خوارزمی )سهامی عام( 
در تاریــخ 95/07/25 در محل تــاالر اجتماعات 
پژوهشــگاه نیــرو واقع در تهران تشــکیل شــد.

در ایــن مجمــع که با حضــور بیــش از 85/56 
درصدی ســهامداران حقیقــی و حقوقی ، اعضاء 
هیــات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای محمدرضا عرفانی بود، 
کــه جنابان علی جوانمــردی وزیری و محمدرضا 
نــوری در مقــام نظــار اول و دوم و آقای مرتضی 
داودی بــه عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمع 
مربوط به اهــم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی 
سال مالی منتهی به 1395/3/31 و پس از استماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان 
با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی 
و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم سود 
130 ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

دایارهیافــت  همچنیــن موسســه حسابرســی 
به عنــوان حســابرس و بــازرس قانونــی اصلی و 
موسســه حسابرسی کوشــامنش به عنوان بازرس 
علی البدل برای ســال مالی 96 انتخاب گردیدند.

پیام هیات مدیره
اقتصاد ایران در ســال 1394 ســالی پــر فراز و 
نشیب را پشت سر گذاشت. توافق تاریخی ایران و

کشورهای 1+5 در قالب برنامه جامع اقدام مشترک  
)برجام(  در تیرماه و آغاز اجرایی شــدن آن از دی 
ماه ســال مذکور، چشم اندازی وســیع در حوزه 
کسب و کار ایران در تعامل با اقتصاد جهانی پیش 
روی صاحبان بنگاه های اقتصادی ترســیم نمود.

هرچند تاش برای حفظ روند کاهشــی نرخ تورم، 
تداوم ثبات در حوزه ارزی، انتظار برای گشایش های

اقتصادی و کاهش تنگناهای مالی، امید ســرمایه 
گذاران و صاحبان کسب وکار داخلی و بین المللی را 
برای توسعه فعالیت ها بیش از پیش کرده است، لیکن 
رونــق اقتصادی ایران با چالش هایی مانند کاهش

قیمــت جهانی نفت و کاال و نیز رکود ســاختاری 
مواجه است و برای تحقق انتظارات در جهت توسعه

ظرفیت های اقتصادی کشور و نیز افزایش مبادالت 
تجاری بین المللی، نیازمند تحقق انسجام ملی در

عرصه های اقتصادی و سیاسی می باشد. موضوعی 
که در سال 1394 ، با درایت مقام معظم رهبری،

سرلوحه فعالیت ها قرار گرفت تا با ایجاد همدلی در 
برنامه ریزی ها امید در جهت رشد پایدار مبتنی بر

چارچــوب اقتصــاد مقاومتــی و مزیــت هــای 
یابــد. تحقــق  کشــور  اقتصــادی  زای  درون 

شرکت ســرمایه گذاری خوارزمی با بهره مندی از 
حمایت سهامداران محترم و تکیه بر دانش و تجربه

نیروی انســانی متخصص در ســطوح مدیریتی و 
کارشناســی، تالش برای پیشــرفت در چارچوب 
برنامه راهبردی هفت ســاله خود را طی سومین 
سال اجرای آن حول محورهایی همچون استمرار 

پایــش، ارزیابی و مدیریت ســرمایه گــذاری ها، 
توسعه ســرمایه گذاری ها و فعالیت ها در صنایع 
هدف گذاری شــده، افزایش نقدشوندگی پرتفوی 
شــرکت و هدایت برنامه ارتقاء ساختار پرتفوی و 
در نهایت ارتقاء نظارت، هماهنگی و کنترل مالی و 
عملیاتی شرکت های سرمایه پذیر، متمرکز نمود.
اجرایی شــدن برنامه افزایش ســرمایه شرکت از 
مبلغ 10 به 12/5 هزار میلیارد ریال و ثبت آن در 
شــهریور ماه 1394 ، توسعه سرمایه گذار ی ها از 
طریق تأسیس و تشکیل شرکت های تخصصی در
گروه، برنامه ریزی های اساســی در شرکت های 
گروه برای پیشبرد اهداف استراتژیک در چارچوب
بودجه بندی سرمایه ای صورت گرفته و انجام مذاکرات 
وسیع با بنگاه های اقتصادی، صاحبان دانش فنی
و سرمایه گذاران بین المللی در جهت نیل به اهداف 
بین المللی گروه و نیز سرعت بخشیدن به اجرای
برنامــه ها در حــوزه معادن و صنایــع معدنی با 
تمرکز بر فلزات گرانبها، خروج از ســرمایه گذاری 
های غیر مولد و اعمال سیاســت های اصالحی در 
شــرکت های گروه، جملگی از مهمترین اقدامات 
شــرکت طی ســال مالی مورد گزارش می باشد.
هیأت مدیره با اتکال بر خداوند متعال و به پشتوانه 
حمایت صاحبان محترم ســهام و تالش و جدیت
کارکنان خدوم گروه سرمایه گذاری خوارزمی، امیدوار 
است که چونان سال های پیشین در راستای تحقق
اهداف عملیاتی و متعالی برنامه راهبردی هفت ساله 
گام برداشته و نوید ســالی پر بار برای سهامداران

را دارد.
پیام مدیرعامل

شــرایط ویژه ای که بر اقتصاد کشور حاکم است و 
به طور کلی، بخشی از آن در اثر تحوالت اقتصادی 
جهان و منطقه رقم خورده و بخشی دیگر نتیجه ی 
سیاست های دولت محترم مبنی برانضباط بخشی 
به اقتصاد، ایجاد انسجام درعوامل مؤثر بر بازارهای 
مالی و کاالیی و همچنین رفع عدم تعادل هاست، 
بنگاه های اقتصادی ایرانی را در موقعیتی خاص و 
پیچیده قرار داده اســت و شرکت سرمایه گذاری 
خوارزمی و بنگاه های تحت پوشش آن نیز از این 
حقیقت مستثنی نیستند. این البته ماهیت دنیای 
کســب و کار و فعالیت اقتصادی است و طبیعت 
جهان آن است که بنگاه ها همواره با افت و خیزها و 
نوسان هایی روبرو شوند. در چنین شرایطی، به نظر 
می رسد که تنها راه گذر موفقیت آمیز از چنین راه 
پر پیچ و خمی، حرکت بر محور برنامه ای کارآمد و 
البته با به کارگیری ابزارهایی مناسب و برخورداری 
از انعطاف الزم برای دســتیابی به اهداف اســت.
باید خدای را سپاسگزار بود که توفیق پیش رفتن 
در مســیر برنامه راهبردی هفت ســاله را در سال 
سوم اجرای آن، به تمامی مدیران، کارکنان و دست 
اندرکاران گروه سرمایه گذاری خوارزمی داده است. در
شرایطی که استفاده از فرصت های مناسب در بازار 
سرمایه، به سختی امکان پذیر بود، رکود حاکم بر 

خوارزمی آینده است باورش کنیم
بهره مندی مطلوب گروه خوارزمی از فرصت های پیش روی اقتصاد ایران در دوران پساتحریم
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تولید و فروش، بســیاری از بنــگاه ها را به تعدیل 
ســودهای پیش بینی شده وادار ساخت و تنگنای 
مالی موجود در بازار مالی کشــور اجازه توســعه 
عملیات را در مقیاسی وسیع نمی داد، فضل الهی 
یاری رسان گروه بود تا بتواند ضمن ارتقاء ترکیب 
سبد سرمایه گذاری در راستای برنامه راهبردی و 
اصاح ســاختار سودآوری شرکت های اصلی گروه، 
برنامه ورود به عرصه های جدید سرمایه گذاری و 
فعالیت را نیز عملی ســازد. نگاهی به ترکیب سبد 
ســرمایه گذاری گروه نشــان می دهد که بخش 
بزرگی از سهام موجود در سبد، از آِن شرکت هایی 
اســت که برای فعالیت در ایران و منطقه از مزیت 
نسبی قابل قبولی برخوردارند و گروه توانسته سهام 
این شرکت ها را جایگزین برخی از بنگاه ها نماید 
که فاقد توجیه الزم برای نگهداری در سبد سرمایه 
گذاری بودند. اکنون با تالش همکاران، بخش مهمی

از ســود گــروه از محل فعالیت هــای تولید برق، 
دارو، ســاختمان، فن آوری اطالعات و ارتباطات، 
نفــت و گاز و پتروشــیمی و خدمــات مالــی و 
بانکی به دســت می آید و امید اســت با ثمردهی 
فعالیــت های مربوط به اســتخراج و اســتحصال 
فلزات گران بهــا در ماه های پیش رو و همچنین 
فعالیــت های مالــی و تجــاری در بازارهای بین 
المللــی، جایگاه گروه، از آنچه هســت باالتر رود.

ســال چهارم اجرای برنامه راهبردی ثروت آفرینی 
پایدار برای نســل هــا ، درحالی آغاز می شــود 
که شــرکت ســرمایه گذاری خوارزمــی از منظر 
کیفیت و ارزش دارایی ها و نیز توان ســودآوری، 
در بهتریــن وضعیت تاریخ خــود از آغاز تاکنون 
قرار دارد. بدیهی اســت که آنچه به دســت آمده، 
اکنون دارد تاریخی می شود و بر ماست که آینده 
را بهتر و زیباتر از گذشــته بســازیم. پاسخ گویی 
مناســب به ســهام داران ارجمنــد و تمامی ذی 
نفعــان، ایجاب می کند که در ســال پیش رو نیز 
با توکل به ایزد توانا، تواناتر از گذشــته، گام های 
اساســی پیش بینی شــده در برنامه، با استواری 
تمام برداشــته شود. گسترش فعالیت های پولی و

مالــی در بازارهای بین المللی کــه تاکنون بازده 
مناســبی نیز داشته اســت، افزایش سهم بازار در 
صنایع برق و ســاختمان و دارو، پیشگامی در بازار 

فلزات گران بها، ورود به بازار خرده فروشی صنعت 
فــن آوری اطالعات و ارتباطات و اســتفاده مؤثر 
از فرصــت هایی که در بازار نفــت و گاز و صنایع 
وابســته به آن وجود دارد، برنامــه عملیاتی گروه 
برای ماه ها و ســال های آتی اســت تا هم خالص 
ارزش دارایی ها بیــش از پیش افزایش یابد و هم 
سود قابل تقســیم که تعهد همیشگی ما به سهام 
داران وفادار گروه اســت، از روند افزایشی مناسب 
تری برخوردار گردد. تردیدی نیست که دستیابی 
به چنیــن اهدافی جز با ایمــان و توکل، تالش و 
کوشــش و البته پشــتیبانی ســهام داران و سایر 
ارکان بازار ســرمایه و سیاست گذاران و مجریان ، 
ممکن نیست. دست های تمامی دست اندرکاران 
را باید به گرمی فشــرد. دست اندرکارانی که گروه 
سرمایه گذاری خوارزمی را در دستیابی به اهداف 
متعالی خود که همانا ثروت آفرینی پایدار و ایفای

نقشــی اثرگذار در آبادانی و سربلندی کشور است 
یاری می رسانند.

برنامه های آتی شــركت در چارچوب برنامه 
راهبردی هفت ساله

1-انجــام اقدامــات الزم به منظور بهــره مندی 

مطلــوب گــروه خوارزمی از فرصــت های پیش 
پســاتحریم دوران  در  ایــران  اقتصــاد  روی 

2- اجرای استراتژی های تدوین شده جهت سرمایه 
گذاری داخلی و بین المللی شرکتهای گروه خوارزمی 
متناســب با شــرایط منطقه ای و جهانی اقتصاد 
ایران در دوران پســاتحریم از طریق فعال نمودن 
کمیته بین المللی و انجام فعالیت های بین المللی

3- پیشبرد اهداف عملیاتی شرکت توسعه معادن 
صدر جهان با هدف اجرای برنامه ریزی های هلدینگ 
معدنی گروه و ورود به فاز بهره برداری آن شرکت

4- توســعه فعالیــت های هلدینگ نفــت، گاز و 
پتروشیمی گروه خوارزمی و تدوین برنامه عملیاتی 
5- انجــام مطالعات اولیه افزایــش ظرفیت تولید 
برق در شــرکت توسعه برق و انرژی سپهر، اجرای 
برنامه های افزایش کارایی، اثربخشــی و سازگاری 
با محیط زیســت و برنامه ریــزی برای اخذ مجوز 
فروش مســتقیم به مصرف کننده و صادرات برق

6- بررســی و برنامــه ریزی بــرای ورود به حوزه 
هــای جــذاب ســرمایه گــذاری صنایــع کمتر 
توســعه یافته در ایران بر مبنای مقایســه و الگو 
برداری از کشــورهای مشــابه و یــا اقتصادهای 
در حــال توســعه و دارای بــازار نوظهــور دنیــا

7- آمــاده ســازی شــرکت های منتخــب گروه 
بــرای پذیــرش و ورود ســهام آنهــا بــه بورس 
ایــران فرابــورس  بــا  و  تهــران  بهــادار  اوراق 

8-  طراحــی و ایجاد ســامانه ارزیابــی عملکرد 
بــا  شــرکت هــای زیرمجموعــه در مقایســه 
برنامــه، بــا اســتفاده از بکارگیــری روش های 
 )BI( و هــوش تجاری )BSC( ارزیابی متــوازن
9- بازنگــری در برنامــه اســتراتژیک شــرکت 
هــای زیرمجموعــه بــا توجــه بــه عملکــرد 
محیطــی شــرایط  تحــوالت  و  شــرکت 

10- برنامــه ریــزی بــرای تعامل نزدیــک تر با 
سهامداران و تسهیل بیشتر مکانیزم های ارتباطی

11- ارتقاء ســاختار سرمایه شــرکت در راستای 
برنامه راهبردی گروه

12- تالش در جهت بهینه ســازی ســبد سرمایه 
گذاری شرکت
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مجمع عمومی عادی ساالنه شــرکت بیمه تعاون 
در ســاعت 14 مورخ 95/4/29 در ســالن همایش 
های نیایــش برگزار گردید و مبلــغ 120 ریال به 
عنوان ســود نقدی به ازای هر سهم منظور گردید.

مجمع عمومی عادی ساالنه شــرکت بیمه تعاون 
)تعاونی سهامی عام(  در ساعت  14مورخ  95/4/29  
با شــرکت کم نظیر بیش از  95درصد  از صاحبان 
ســهام شــرکت به تعداد  266.849.756  سهم از 
280000000  ســهم کل دارندگان سهام شرکت 
و بــا حضور ناظران محترم وزارت تعاون ، کار و رفاه 
اجتماعی آقایــان پورناصرانی و جعفرزاده و ناظران 
بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران آقایان قزلباش 
و مقدمــی و ناظر ســازمان بــورس و اوراق بهادار 
آقای عابدی در ســالن همایش هــای نیایش واقع 
در ســعادت آباد ، میدان کاج ، پشت مسجد جامع 
الرســول برگزار گردید و صورتهای مالی منتهی به 
29 اسفند ماه سال 1394  به تصویب مجمع رسید.

جلسه مجمع با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید و 
پخش سرود ملی جمهوری اسالمی ایران آغاز گردید. 
آقای اســماعیل نیا مدیر اجرائی برگزاری مجمع و 
معاون مدیرعامل در امور شــعب و استانها با عرض 
خیرمقدم و سپاسگزاری از حضور پرشور سهامداران 
و حاضرین محترم رســمیت جلســه را اعالم نمود 
و در ادامه هیأت رئیســه مجمع بــه ترتیب آقایان 
حمید غفاری از ســهامداران حقیقی بعنوان رئیس 
و جمشــید خاتمی به نمایندگی از شرکت تعاونی 
خدمات پشتیبانی شــرکتهای تعاونی مسکن مهر 
شماره یک خراسان رضوی بعنوان منشی و مهدی 
زاهدی و ابراهیــم محمدی تهرانی به نمایندگی از 
شــرکتهای تعاونی کارخانجات فــرآوری روغن و 
دانــه های روغنــی و تعاونی مصرف ســپه بعنوان 
ناظرین از ســوی ســهامداران انتخــاب گردیدند.

بعد از استقرار هیأت رئیسه مجمع جناب آقای کاوه 
مدیرعامل شرکت ضمن عرض خیرمقدم به حاضرین 
از حضور گسترده و کم نظیر سهامداران در مجمع 
عمومی شرکت قدردانی نمود و این استقبال و حضور 
را ظرفیت بسیار خوبی برای تحقق اهداف شرکت به 
ویژه در رابطه با افزایش سرمایه ی شرکت بر شمرد.

در ادامه دستور جلسه برابر مفاد آگهی دعوت مجمع 
عمومی عادی ساالنه توســط رئیس مجمع قرائت 
شد و براســاس اّولین دستور جلســه جناب آقای 
محمدرضا نظام آبادی ریاست هیأت مدیره شرکت 
به نمایندگی از طرف هیــأت مدیره گزارش هیأت 
مدیــره را به حاضرین ارائه نمود و گزارش بازرس و 

حسابرس قانونی شرکت درخصوص عملکرد مالی 
منتهی به  94/12/29  توسط آقای جهانگیر رضائی 
قرائت گردید وتوسط ریاست هیأت مدیره و معاونین 
مدیرعامل و مدیر مالی شرکت به سئواالت و پرسش 
های حاضرین پاســخ و توضیحات الزم ارائه گردید 
و برای هر یک از دســتور جلســات ، جداگانه رأی 
گیــری بعمل آمد که موارد زیر به تصویب رســید.

1-    اســتماع گــزارش هیأت مدیــره و تصویب 
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1394/12/29

2- تصویب حق حضور اعضــای غیرموظف هیأت 
مدیره برای سال 95 مبلغ پانزده میلیون ریال برای 
حداقل 2 جلســه در ماه تصویب گردید. همچنین 
مبلغ یک میلیارد ریال ناخالص از سود قابل تقسیم 
بعنــوان پاداش اعضای هیأت مدیره تصویب شــد.

3- در رابطه با نحوه تقســیم ســود ، مجمع مقرر 
نمود با رعایت مفاد ماده 90 قانون اصالح قسمتی از 
قانون تجارت با توجه به تصویب ترازنامه و حســاب 
سود و زیان ســال مالی منتهی به  1394/12/29 
مبلــغ 120 ریال به عنوان ســود نقدی به ازای هر 
سهم جمعاً به مبلغ 33600  میلیون ریال براساس 
ضوابط بــه مطالبات ســهامداران منظــور گردد. 
4- نســبت بــه انتخاب پنــج نفر اعضــای اصلی 
هیــأت مدیــره و دو نفر اعضای علــی البدل رأی 
گیــری کتبی با ورقه انجام گرفــت که در نتیجه :

1- اتحادیه شــرکتهای تعاونی مسکن فرهنگیان 
ایران ، شــرکت سلوی درمان لوتوس، شرکت بانک 
توسعه تعاون ، مؤسســه مالی و اعتباری عسکریه 
، شرکت ســرمایه گذاری سیستان و بلوچستان به 
ســمت اعضای اصلی هیأت مدیره و شرکت تعاونی 
خدمات رفاهی کارکنان شــاغل و بازنشسته بانک 
توســعه تعاون و بنیاد توسعه کارآفرینی اردبیل به 
ســمت اعضای علی البدل هیأت مدیره شــرکت 
برای مدت دو ســال و مؤسسه حسابرسی شاخص 

اندیشــان به ســمت بــازرس اصلی و حســابرس 
قانونی شــرکت برای مدت یک ســال و مؤسســه 
حسابرســی هوشیار ممیز به ســمت بازرس علی 
البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
2- حــق الزحمــه حســابرس بــرای ســال 95 
مبلــغ  چهارصد میلیــون ریال تصویــب گردید.
3- روزنامه کثیراالنتشار اطالعات به مدت یک سال 
برای درج تصمیمات و آگهی های شرکت تعیین گردید.
نكات حائز اهمیت در عملكرد سال 94 شركت 

بیمه تعاون
1- اخذ توانگری سطح یک از بیمه مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران
2- ورود به بازارهای انرژی

3-    جذب بیش از 30درصد از پرتفوی بیمه های 
انرژی در سال 94 و کسب رتبه اّول در این رشته

4- ورود بــه بازارهــای بیــن المللی بیمــه برای 
اولیــن بــار بعــد از برداشــته شــدن تحریم ها
نســبت  لحــاظ  از  اّول  رتبــه  کســب   -5
خســارت )21/7( براســاس آمارهــای منتشــره 
ایــران اســالمی  جمهــوری  مرکــزی  بیمــه 
6- افزایــش شــعبات خدمات دهنده شــرکت در 
بیست اســتان کشور شــامل اســتانهای : شعبه 
مرکــزی تهران ، شــعبه غــرب تهران ، مشــهد ، 
اصفهان ، یزد ، شــیراز ، ساری ، کرمان ، کرمانشاه 
، تبریز ، اهواز ، قزوین، اردبیل ، رشــت ، بندرعباس 
، زاهــدان ، البــرز، گلســتان ، ارومیه ، ســنندج 
7- افزایش تعداد نمایندگان شــبکه فروش شرکت 
بــه تعــداد 235  نمایندگی در سراســر کشــور
8- حفظ ترکیب پرتفوی مطلوب با بیش از 50درصد  
بیمه های مسئولیت و مهندسی برای دومین سال پیاپی
9- جذب بیــش از 30درصد  پرتفوی هواپیماهای 

فوق سبک

بیمه تعاون ، انتخاب واقعی آرامش...

شی
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افزایش سرمایه سیمان شرق مصوب مجمع گرفت
برنامه های مهندس زندی برای اصالح ساختار مالی

مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام سیمان شرق 
)ســهامی  عام( مورخ 1395/06/24 در محل دفتر 
تهران شرکت واقع در میدان آرژانتین برگزار شد. 
در ایــن مجمع که بــا حضــور 66/92 درصدی 
ســهامداران حقیقــی و حقوقــی، اعضــاء هیات 
مدیــره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 
حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای علی محمد بُد بود که جنابان 
عباس صفا کیش و بیــژن جواهری در مقام نظار 
اول و دوم و آقــای محمدرضا اولی به عنوان دبیر 
مجمع انتخاب گردیدند. در ادامه با قرائت گزارش 
توجیهی هیات مدیره توســط پیشکسوت و بزرگ 
صنعت کانی و ســیمان کشــور ، مهندس بهروز 
زندی پیرامون افزایش ســرمایه و پس از استماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت ، مجمع 
نشینان با طنین صلوات خود به نشانه تایید افزایش 
ســرمایه شــرکت را مصوب مجمع نمودند. تایید 
افزایش ســرمایه ای که نشان می دهد سهامداران 
خوب برنامه هــای مهندس زنــدی را برای ارتقا 
سهم بازار و ارزش آفرینی و سود آوری باور دارند.
گزارش بازرس قانوني به مجمع عمومي فوق 

العاده صاحبان سهام 
 شركت سیمان شرق)سهامي عام(

 161 مــاده   2 تبصــره  مفــاد  اجــرای  در 
اصالحیــه قانون تجــارت مصوب ســال 1347

1- گــزارش توجیهي مورخ 3 اســفند ماه 1394 
هیات مدیره شرکت ســیمان شرق)سهامی عام( 
درخصوص افزایش ســرمایه آن شــرکت از مبلغ 
1/326/780 میلیون ریــال به مبلغ 2/653/560 
میلیــون ریال، مشــتمل بر پیش بینــی منابع و 
مصارف و اطالعات مالی فرضي می باشــد، طبق 
استاندارد حسابرسی» رسیدگی به اطالعات مالی 
آتی« مورد رسیدگي این موسسه قرار گرفته است. 
مســئولیت گزارش توجیهی مزبــورو مفروضات 
مبنــای تهیه آن با هیات مدیره شــرکت اســت.

2- گــزارش مزبــور در اجــراي تبصــره 2 ماده 
161اصالحیــه قانــون تجارت و با هــدف توجیه 
افزایش ســرمایه شــرکت از محل آورده نقدی و 
مطالبات حال شده ســهامداران به منظور اصالح 
ساختار مالی تهیه شده است. این گزاش توجیهی 
براساس مفروضاتی مشــتمل بر مفروضات ذهنی 
درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده 
است که انتظار نمي رود لزوما به وقوع بپیوندد. در 
نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده مي شود که 
این گزارش توجیهي ممکن اســت براي هدفهایي 

جز هدف توصیف شــده در باال مناســب نباشد.
3- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات 
وبا فرض تحقق مفروضات مذکور از قبیل دسترسی 
به منابع مالی، این موسسه به مواردی برخورد نکرده 
اســت که متقاعد شــود مفروضات مزبور، مبناي 
معقولی را براي گزارش توجیهي فراهم نمي کند. 
به عالوه، به نظر این موسسه، گزارش توجیهي یاد 
شده براساس مفروضات و به گونه اي مناسب تهیه 
و طبق اســتانداردهاي حسابداري ارائه شده است.

4- حتــي اگــر رویدادهــاي پیش بیني شــده 
طبــق مفروضات ذهنــي توصیف شــده در باال 
رخ دهــد، نتایج واقعي احتمــاال متفاوت از پیش 
بیني ها خواهد بود، زیــرا رویدادهاي پیش بیني 
شــده اغلب به گونــه مورد انتظــار رخ نمي دهد 

وتفاوتهــاي حاصل مــي تواند با اهمیت باشــد.
تشریح طرح افزایش سرمایه
هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت سیمان شرق )سهامی عام( ، از افزایش 
سرمایه موضوع این گزارش، به شرح زیر می باشد:

افزایــش ســرمایه شــرکت از محــل مطالبات 
منظــور  بــه  ســهامداران  نقــدی  آورده  و 
اصــالح ســاختار مالــی شــرکت مــی باشــد.

در وضعیــت فعلــی طبق صــورت هــای مالی 
حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1394/6/31 
نســبت جاری در شــرکت اصلی 42 درصد و در 
گروه 36 درصد اســت. با ســاختار فعلی به لحاظ 
اینکه ریسک شرکت توســط بانک ها باال ارزیابی 
می شود ، شــرکت از لحاظ انعطاف پذیری مالی 
در موقعیت مناســبی نبوده و در شــرایط اضطرار 

و نیاز، امکان اســتفاده از تسهیالت مالی سیستم 
بانکی با اشــکال مواجه خواهد شد. افزون بر این، 
به ســبب نرخ باالی هزینه هــای مالی مربوط به 
بخشی از تسهیالت اخذ شــده که بین 25 تا 28 
درصد می باشــد و با در نظر گرفتن تعلق جریمه 
6 درصدی در صورت معوق شــدن برخی اقساط ، 
شــرکت ناگزیر از تحمل هزینه مالی قابل توجهی 
خواهد شــد لذا به منظور اصالح ســاختار مالی و 
بهبود ســرمایه در گردش ، بازپرداخت بخشی از 
بدهی ها از طریق افزایش سرمایه صورت می گیرد.
مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تامین آن

با توجه به برنامه ارائه شــده، شــرکت ســیمان 
شرق)ســهامی عــام( در نظر دارد ســرمایه خود 
را از مبلــغ 1/326/780 میلیــون ریــال به مبلغ 
2/653/560 میلیــون ریال از محــل مطالبات و 
آورده نقدی سهامداران به شرح زیر افزایش دهد.

- مبلغ 1/326/780 میلیــون ریال )معادل 100 
درصد( از محل مطالبات و آوردن نقدی سهامداران.

تشریح جزییات طرح
جزییات طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی 

به شرح زیر می باشد.
اصالح ساختار مالی

عوامل ریسك
ســرمایه گذاری در طرح موضوع افزایش سرمایه 
پیشنهادی و فعالیت شرکت سیمان شرق)سهامی 
عام(، با ریسک های با اهمیتی همراه است. سرمایه 
گــذاران باید پیش از تصمیــم گیری درخصوص 
سرمایه گذاری در این شرکت، عوامل مطرح شده را 
مدنظر قرار دهند. این عوامل به شرح زیر می باشد:

- ریسك قیمت نهاده های تولید
با توجــه به احتمــال اجرای مرحلــه دوم قانون 
هدفمنــدی یارانه هــا و افزایش قیمــت حامل 
های انرژی از یک ســو و مســائل اقتصادی حاکم 
بر بــازار و تاثیــر آن بر قیمت ســایر اقالم مورد 
مصــرف در تولید ســیمان از ســوی دیگر، می 
تواند ســودآوری شــرکت را تحت تاثیر قرار دهد.

- سیاست های قیمت گذاری
افزایش بهای تمام شــده ســیمان موجب کاهش 
حاشیه ســود شــرکت های سیمانی شــده، که 
رفع آن منــوط به حصول نتیجــه پیگیری های 
انجمن صنفی کارفرمایان صنعت ســیمان جهت 
افزایش قیمت ســیمان می باشد. از طرفی فزونی 
ظرفیت تولید ســیمان و ایجاد بــازار رقابتی بین 
تولیدکنندگان نیز می توانند ســودآوری شرکت 
هــای تولید کننــده را تحــت تاثیر قــرار دهد. 
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مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت توســعه 
اقتصادی آرین )سهامی عام( مورخ 1395/04/29 
در محل همایش های هتل سیمرغ برگزار گردید. 
در ایــن مجمــع کــه بــا حضــور83  درصدی 
ســهامداران حقیقــی و حقوقی ، اعضــاء هیات 
مدیــره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 
حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقــای علیرضا عالئی رحمانی بود، 
که جنابان ســید جواد روشــن و محسن مزینانی 
در مقــام نظــار اول و دوم و آقــای مهــدی لری 
امینی به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمع 
مربــوط به اهــم فعالیتهای صــورت پذیرفته در 
طی ســال مالــی منتهــی بــه 1394/12/29 و 
پــس از اســتماع گــزارش حســابرس و بازرس 
قانونــی، مجمع نشــینان با طنیــن صلوات خود 
ضمن  تصویب صورتهــای مالی و تنفیذ معامالت 
مشــمول ماده 129 بــه کار خود پایــان دادند.

موسسه حسابرســی دایا رهیافت به سمت بازرس 
اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی و 
خدمات مدیرت رهبین به سمت بازرس علی البدل 
برای ســال مالی منتهی به 1395/12/29 انتخاب 

شدند.
پیام هیات مدیره

بــا نام خدا و اهدای ســالم و خیر مقدم به حضور 
یکا یک ســهامداران محتــرم نتایــج اقدامات و 
عملکرد هیات مدیره و همکاران محترم شــرکت 
توســعه اقتصادی آرین در ســال مالــی منتهی 
بــه 1394/12/29 تقدیــم حضــور مــی گردد.

همانگونه که مســتحضر هســتید در سال مالی 
موردگزارش اقتصاد ایران دوران رکودی را پشت سر 
گذاشت که نشانه های آن در بازار بورس اوراق بهادار 
کامال ملموس بود و علی رغم تالش های انجام شده 
دولت مردان و تقلیل نرخ تورم ادامه وضعیت رکود 
در اقتصاد در حالی که مذاکرات هســته ای جهت 
رفع تحریم ها علیه ایــران در جریان بود ،موجب 
گردید شاخص های بورس اوراق بهادار تا نیمه دوم

دیماه 94 با افت قابل توجهی مواجه گردد.
بــا اجرایی شــدن برجــام در نیمــه دوم دیماه 
1394 و ایجــاد روند صعودی در شــاخص های 
بازار ســرمایه ، رشــد اقتصادی را شــاهد بودیم.

علی رغم شــرایط نامطلوب حاکم بر بازار سرمایه 
تا اواخر دیماه تالش شــرکت در راســتای اجرای 
راهبردهــای مناســب و قابل انطباق با شــرایط 
مقطعــی اقتصاد و بازار ســرمایه ، توجه مدیریت 

ریســک شــرکت، تالش بی وقفه در اجرای بروز 
رسانی در سبد دارایی ها با در نظر گرفتن دیدگاه 
های مناسب سرمایه گذاری ،ثبت افزایش سرمایه 
صد درصدی ، فروش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت 
با بازده انتظاری انــدک و تبدیل وجوه حاصل به 
سرمایه گذاری های مناسب تر در صنعت پیشرو، 
ثبت افزایش سرمایه شرکت اندیشه تجارت حافظ 
جهت توســعه فعالیــت بازرگانی و خرید ســهام 

شرکت های پربازده غیر بورسی از جمله اقدامات 
مهم شرکت در سال مالی مورد گزارش بوده است .

با این حال،تبلــور اثرات واقعــی تغییرات مثبت 
اقتصادی در صورت های مالی و گزارشات شرکت ها 
نیازمندگذشت زمان بیشتری بوده و صبوری و تحمل 
سرمایه گذاران وصاحبان محترم سهام را می طلبد.

در خاتمــه هیــات مدیــره و مدیریت شــرکت 
توســعه اقتصادی آرین معتقد اســت که امانتدار 
ســهامداران محتــرم بوده و در راســتای حفظ و 
ارتقاء امانت واگذار شــده به آنها وظیفه خود می 
دانــد که از انجــام هیچ تالش و کوششــی دریغ 
نورزد و در جهت تحقق این امر با اعتقادی راســخ 
به ادامه روند رشــد و پویایــی و موفقیت هر چه 
بیشتر این شــرکت در ســال مالی مورد گزارش 
در مســیر اصالح ســبد دارایی ها و نیــز افزودن

حجم ســرمایه گــذاری هــا و اســتفاده بهینه 
بــازار  از فرصــت هــای ســرمایه گــذاری در 
ســرمایه اقدامــات مناســب را به عمــل آورد .

برنامه ریزی جهت نیل بــه اهداف فوق بر مبنای 
رضایت مندی ســهامداران عزیز از نتیجه اقدامات 
اجرائی صورت می پذیرد که این مهم محقق نمی 
گردد مگر با حمایت های بی دریغ و همیشــگی 

محتــرم  ســهامداران 
و تعامــل مطلــوب و 
اســتفاده از نظــرات و 
انتقادات ســازنده آنان 
و  لذا هیــات مدیره  و 
مدیریت اجرائی شرکت 
بر خــود الزم می داند 
کــه طبــق وظایــف 
خــود در هــر زمان ، 
پاســخگوی  و  پذیــرا 
محتــرم  ســهامداران 
بــوده و مقــدم پــر برکتشــان را گرامــی دارد.
اهم اقدامات صورت پذیرفته طی سال مالی 

مورد گزارش
1- ثبت افزایش ســرمایه صددرصدی شــرکت از 
مبلــغ700/000 میلیون ریال بــه 1/400/000 

میلیون ریال
2- خرید و فروش سهام شرکت های بورسی

3- ثبت افزایش سرمایه شــرکت اندیشه تجارت 
حافظ از مبلغ 100 میلیارد ریال به 500 میلیادر 

ریال
4- مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه 

پذیر
5- اصــالح و بهبود مســتمر ســبد دارایی ها در 

راستای رسیدن به گردش مناسب سبد سهام 
6- تهیه گزارشات و مدارک مورد نیاز جهت خروج 

از بازار پایه توافقی
7- انعقاد قراردادهای مضاربه ای 

8- خریــد 2/3درصــد ســهم شــرکت بازرگانی 
پتروشیمی 

9- افزایش ســرمایه گذاری درشــرکت ســرمایه 
گذاری ایران به میزان 8/7درصد

برنامه های آینده شركت
1- به روز رسانی سبد دارایی ها با در نظر گرفتن 
دیدگاه های مناسب سرمایه گذاری ،کاهش ریسک، 
افزایش بازده ســرمایه گذاری ها، تنوع در پرتفوی
2- بررسی امالک و مســتغالت به منظور اجرای 

تاسیس شرکت ساختمانی سود آور
3- فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت با بازده 
انتظاری اندک و با نقدشوندگی کم و تبدیل وجوه 
حاصل به سرمایه گذاری های مناسب تر در صنعت 

پیشرو و استفاده از فرصت های بازار
4- خرید 2 میلیون سهم شرکت صنعت ورق آرین 

پاژ 
5- تاسیس شــرکت آرین سل با مشارکت بخش 

خصوصی
6- ورود به شرکت توسعه صنایع پایین دستی

شركت از منظر بورس اوراق بهادار
شــرکت در تاریخ 1392/12/20 در بورس اوراق 
بهــادار تهران در گروه صنعت ســرمایه گذاریها با 
نماد »وآرین« درج شــده و ســهام آن برای اولین 
بــار در تاریــخ 1392/12/24 بــه قیمت 1/500 
ریال مورد معامله قرار گرفته اســت. ســهام این 
شــرکت در حال حاضر در فهرست بازار معامالت 
توافقی پایــه فرابــورس اوراق بهادار قــرار دارد.

استفاده بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در سال سخت اقتصادی کشور
برنامه های مدون مدیریتی با مهندس علی اصغر یامی
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ترسیم چشم اندازی روشن به واسطه مدیران کاربلد
افزایش وفاداری مشتریان ، ارتقای کیفیت فروش و افزایش تنوع محصوالت در بیمه نوین

مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت بیمه نوین 
)سهامی عام( مورخ 1395/4/29 در محل مرکز همایش 
های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید. 
در ایــن مجمع کــه بــا حضــور 78/53 درصدی 
ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده 
آقای عیسی شهســوار بود، که جنابان محمدبدیعی 
و حســین خضوعی در مقام نظــار اول و دوم و آقای 
علیرضا معظمی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال مالی 
منتهی بــه 1394/12/29 و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلــوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامالت مشــمول ماده 129 به کار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
با عرض ســالم و خیرمقدم ، هیأت مدیره شــرکت 
بیمه نوین مفتخر اســت بار دیگر پس از یک ســال 
تــالش ، گزارشــی از عملکــرد و فعالیت شــرکت 
در ســال 1394 را دریازدهمیــن مجمــع عمومی 
عادي ســاالنه براي ســهامداران محترم بازگو نماید.

همانگونه که در سال گذشته نیز توضیح داده شد شرکت 
بیمه نوین ، با درک صحیح از شرایط حاکم بر اقتصاد 
کشور همچنین وضعیت زیاندهی صنعت بیمه در رشته 
بیمه شخص ثالث از سال 1392 باحذف تخفیف هاي 
غیر قانونی و غیر فنی در این رشــته نسبت به اصالح 
پرتفوي اقدام نموده اســت که این امر موجب کاهش 
سهم بیمه شخص ثالث در پرتفوي شرکت از 53 درصد 
در ســال 1391 به 26 درصد در سال 1394 گردیده 
اســت . از طرف دیگر پرداخت خسارت به موقع بیمه 
نامه هاي صادره سنوات قبل و موضوع یوم االدا بودن 
دیات ، منجر به ایجاد زیان قابل توجهی شده که پیش 
بینی می گردد در صورت تحقق افزایش سرمایه و ارتقاء 
رتبه توانگري شرکت به سطح یک در طی سال 1395 
، شرکت از این بحران خارج شده و به سودآوري برسد .

بدیهی اســت در این گزارش سعی شده کلیه حقایق 
موجود به صورت آشکار و روشن در اختیار سهامداران 
محترم و نمایندگان ایشان قرار گیرد تا با توجه به حق 
مسلم ایشان بر اشراف کامل به مسائل شرکت ، با ارائه 
رهنمودهاي خود، اعضا هیأت مدیره و کارکنان شرکت 
را در پیشبرد هر چه بهتر امور یاري نمایند.امید است 
این گزارش زمینه ساز انگیزه و تالش بیشتر کارکنان 

این شــرکت در راســتاي نیل به اهداف تعیین شده 
و دستیابی به بازده مناســب در قبال سرمایه گذاري 
سهامداران گرامی باشــد و با بهره گیري از تجربیات 
گذشته، آینده درخشانی براي بیمه نوین رقم زده شود.

برنامه هاي آتی
اســتراتژیهاي شــرکت بیمــه نوین، کــه خطوط 
راهنمــاي شــرکت براي تحقــق اهــداف اصلی با 
توجــه بــه فرصتهــا و مخاطرات محیطــی و نقاط 
قــوت و ضعــف شــرکت هســتند، عبارتنــد از:
- ارتقاي سیستم و دانش مدیریت ریسک در حوزه فنی
- تقویت سیستم هاي نظارت بر صدور و بهبود فرآیند آن

- تقویت سیستم هاي نظارت بر پرداخت خسارت و 
بهبود فرآیند آن

شــبکه  هــاي  مهــارت  و  دانــش  ارتقــاي   -
فــروش در زمینــه بازاریابــی و مدیریــت بــازار

- تســریع، تســهیل و افزایش کیفیت خدمات در 
فضاي مجازي

- ارتقــاي دانش مدیران و کارکنــان به ویژه در حوزه 
شناسایی و مدیریت ریسک و محاسبه نرخ

- ارتقاي شفاف سازي سازمانی
- افزایش ســرمایه شــرکت جهــت تقویت قدرت 

نگهداري ریسک
- گســترش کمی و کیفی شــبکه فــروش و ایجاد 
شــبکه هاي فروش تخصصی در رشته هاي سود آور

بیانیه چشم انداز شركت
چشــم انداز شــرکت بیمه نوین ، که نمایانگر آینده 
مطلوب و آرمانی شــرکت میباشــد، عبارت است از:

- ســرآمد شــرکت هاي بیمه در تعالی ســازمانی 

و یکــی از پنــج شــرکت برتر غیــر دولتی صنعت 
بیمــه از نظــر تولیــد حــق بیمــه و ســودآوري

بیانیه ماموریت شركت
ماموریت شــرکت بیمــه نوین که در واقع فلســفه 
وجودي شــرکت را تشکیل می دهد، عبارت است از:

- ارائــه خدمات بیمــه اي متنوع و بــا کیفیت، به 
منظور ایجاد امنیت مالی و آرامش براي آحاد جامعه
نویــن بیمــه  شــرکت  راهبــردي  اهــداف 

اهداف راهبردي شــرکت بیمه نوین ، مقاصد شرکت 
براي متبلور کردن چشــم انداز شرکت در حوزه هاي

راهبردي و در افق ســال 1398 هســتند. این اهداف 
عبارتند از:

در حوزه منابع انسانی: 
- تعالی منابع انسانی شرکت

در حوزه سرمایه گذاري: 
- قــرار گرفتــن در میــان ســه شــرکت برتــر 
صنعت بیمــه از نظر بازدهی ســرمایه گــذاري ها

در حوزه فنی: 
1- ارتقــاي کیفیــت پرتفــوي بیمه اي شــرکت
شــرکت فنــی  وري  بهــره  ارتقــاي   -2
3- بهبــود مدیریــت ضریــب خســارت شــرکت

در حوزه بازار:
1- افزایش وفاداري مشتریان شرکت

2- ارتقاي کیفیت شبکه فروش
3- افزایش تنوع محصوالت

4- افزایــش ســهم بیمــه هــاي عمــر، آتــش 
ســوزي، مهندســی و باربري در پرتفوي شــرکت

ارتباطــات:  و  اطالعــات  فنــاوري  حــوزه  در 
- تامین و استقرار سیســتم جامع نرمافزار بیمه اي

- ارتقاي امنیت در فناوري اطالعات و ارتباطات 
- ارائه خدمات نوین در فضاي مجازي

ارزشهای محوری شركت
ارزشهاي محوري شرکت بیمه نوین معیارهاي اصلی 
در تصمیم گیریهاي شــرکت هستند و تمامی ارکان
شــرکت خــود را ملــزم به رعایــت آنهــا میدانند.

- انتشــار انوار ارزش هاي سازمانی ما روشنگر مسیر 
تحقق خواسته ها و راهنماي تصمیمات ما خواهد بود.

- امانتــداري، نگــرش و اخالق حرفه اي، توســعه 
و نگهداري ســرمایه انســانی، ا ش ایســته ساالري،

مســتمر،  بهبــود  و  وري  بهــره  افزایــش   -
مشــتریان، انتظــارات  و  حقــوق  رعایــت 

- احترام به قوانین و مقررات، نشــاط و انگیزه، وحدت 
و مشــارکت، احقاق حقوق ذینفعان و رقابت ســالم
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مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنعتی بارز)سهامی 
عام( یکشنبه 1395/7/18 در سالن اجتماعات شرکت 
نفت و گاز و پتروشــیمی تامین تشکیل شد . در این 
مجمع که با حضور بیش از 92/85 درصدی سهامداران 
حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار ، حسابرس و بازرسان شرکت برگزار 
گردید، ریاست مجمع برعهده آقای اسالم خسروی بود، 
که جنابان علی ملکی و رضا توکلی در مقام نظار اول و 
دوم و آقای مهندس عباس عباسی ابیانه به عنوان دبیر 

مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش توجیهی مبنی بر لزوم افزایش 
سرمایه توسط مهندس ابیانه مدیرعامل شرکت و پس از 
استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان 
با طنین صلوات خود افزایش سرمایه شرکت را مصوب 

مجمع نمودند.
مهندس ابیانه در ابتدای گزارش خود با اشاره به تحوالت 
بنیادینی که در بارز به عنوان شرکتی پیشرو در صنعت 
تایر اتفاق افتاده اضافه کرد ما قصد داریم در افق چشم 
انداز خود به یک تایر ساز منطقه ای باشیم که سهمی در 

خور از بازارهای هدف را تامین سازیم.
مدیر رزومه دار و موفق صنعت تایرسازی کشور در ادامه با 
یادآوری اینکه بارز در حدود 35 درصد تولید تایر کشور را 
در اختیار خود دارد اضافه کرد با بهره بردرای از این پروژه 
سهم ما به 45 درصد خواهد رسید که با توجه به اینکه 
نشان داده ایم هر سال در تولید و صادرات بهتر و موفق تر 
عمل کرده ایم، بی شک با بهره برداری از بارز کردستان 

تحولی شگرف در عملکرد شرکت حاصل خواهد شد.
مهندس ابیانه در ادامه با اعالم اینکه علیرغم واردات بی 
رویه تایرهای بی کیفیت در ســال 94 ما توانستیم به 
مدد برنامه های مدون مدیریتی خود به تمام اهداف از 
پیش تعیین شده دست یازیم و با سهم بیش از 23/7 
درصدی از مصرف بازار، شاگرد اول تایرها در ایران باشیم . 
مدیرعامل شرکت در ادامه با اذعان بر این نکته که با بهره 
برداری از پروژه الستیک کردستان نسبت تایر بایاس و 
رادیال تولیدی به استانداردهای جهانی خواهد رسید و 
شرکت در صنعت تایر بایاس به سوی تولید تایرهای راه 

سازی و کشاورزی خواهد رفت. 
در این مجمع که شاهد حضور مردان بزرگ صنعت کشور 
از جمله مهندس مشرقی، هادی مورخ، حسین اخالصی، 
مهدی ریاحی پور، اسالم خسروی، امانی ، رضا توکلی، 
علی ملکی و دیگر بزرگان و کارشناسان خبره بورس و 

بازار سرمایه کشور بود ،مهندس ابیانه مدیر مدبر شرکت 
خبر خوب دیگری هم داشــت و آن رشد 15 درصدی 
تولید در نیمه اول سال 95 نسبت به سال گذشته یعنی 
ســال 94 بود که خود نشان از تدبیر و درایت این مدیر 
کارآزموده در سکانداری شرکتی بزرگ و تاثیر گذار است.

مهندس ابیانه در پایان گزارش خود نیز اشارتی داشت به 
کشورهای هدف صادراتی از جمله سوریه، عراق، بالروس، 
بلغارستان، ترکیه، ترکمنستان، ســودان، آذربایجان، 
روســیه، قطر، کویت و ... و اینکه این کشورها بیش از 
70 میلیون حلقه تایر کمبــود دارند و بارز به توجه به 
پیشینه موفق خود در صادرات با افتتاح بارز کردستان 
نشان خواهد داد که عالوه بر تامین سهم اول بازار داخلی 
کشور در کشورهای هدف صادراتی نیز حضوری پر رنگ 
تر خواهد داشت و با این افزایش سرمایه ها در آینده نیز 

بارز همچنان اولین انتخاب خواهد بود و اولین و پیشتاز.
بی شــک افتتاح و راه اندازی واحد تایر ســازی در این 
اواخر حکم کیمیا را داشت که مهندس عباس ابیانه و 
تیم مدیریتش نشان دارند اگر کار دست کاردان باشد 

توانمندی تولید را به منصه ظهور خواهند رساند. 
گزارش بازرس قانوني 

1- گزارش توجیهي مــورخ 22 خرداد ماه 1395هیات 
مدیره گروه صنعتی بارز )شرکت سهامي عام( درخصوص 
افزایش ســرمایه آن شرکت از مبلغ 1.666/25 میلیارد 
ریال به مبلغ 2.526/5  میلیارد ریال،مشتمل بر صورت 
ســود و زیان فرضی سالهای آتی و سایر اطالعات مالی 
فرضی برگرفته از طرح توجیهی بازنگری شــده دیماه 
1394 شرکت الستیک بارز کردستان )شرکت فرعی( که 
پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی » رسیدگی به 
اطالعات مالی آتی « مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته 
است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای 

تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.
2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161 اصالحیه 
قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه شرکت از 
محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران تهیه 
شــده است. این گزارش توجیهی بر اساس مفروضاتی 
مشــتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و 
اقدامات مدیریت تهیه شــده است که انتظار نمی رود 
لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه به استفاده کنندگان توجه 
داده می شود که این گزارش توجیهی ممکن است برای 
هدفهایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.

3- گزارش توجیهی سرمایه گذاری و افزایش سرمایه 
فــوق و اطالعات مالی آتی پیش بینی شــده در این 
خصوص، در رابطه با افزایش ســرمایه شــرکت فرعی 
الســتیک بارز کردســتان بوده، که پروژه مربوطه آن 
در شــرکت فرعی مذکور براساس آخرین بازنگری در 
مفروضــات و برآوردهای اجرای طــرح، از جمله توام 
با فرض دریافت تســهیالت ارزی ریالی بانکی تهیه و 
ارائه گردیده است. دستیابی به موارد پیش بینی شده 
مندرج در گزارش هیات مدیره، موکول به تحقق شرایط 
امکان دریافت باقیمانده تســهیالت فوق خواهد بود.

4- متعاقب تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
و ارتقای نظام مالی کشــور در اردیبهشت سال 1394، 
اقدامات اولیه جهت شمول شرکت به مفاد تبصره یک 
ماده 20 قانون مذکــور و آئین نامه اجرایی آن صورت 

پذیرفته است. همچنین اقدامات انجام شده، درخصوص 
 N2( تعیین تکلیف نهایی مطالبات از شرکت ان تو رابر
Robber( و بانک ملی ایران شعبه ایران و شعبه سعدی 
جنوبی به ترتیب به مبالغ 65/3 و 62/7 میلیارد ریال در 
رابطه با خرید کائوچو و استرداد تفاوت نرخ ارز هنوز به نتیجه 
قطعی نرسیده است. صورت سود و زیان فرضی پیش 
بینی شده برای سالهای آتی، بدون برآورد حداقل تعدیالت 
مورد لزوم برای موارد فوق تهیه و ارائه گردیده اســت.  

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف گروه صنعتی بارز )شرکت سهامی عام(، از افزایش 
ســرمایۀ موضوع این بیانیۀ ثبت، مشارکت در افزایش 
سرمایه شرکت سرمایه پذیر خود )شرکت الستیک بارز 

کردستان( می باشد.
شرکت مذکور با ترکیب سهامداري : گروه صنعتی بارز 
90درصد، شرکت سامان بارز 9درصد و مجتمع صنایع 
الستیک سیرجان 1درصد در تاریخ 1388/11/12تحت 
شــماره 366712 در اداره ثبت شرکت هاي تهران با 
سرمایه 10 میلیارد ریال که تماماً تأدیه گردیده به ثبت 
رسیده و در حال حاضر سرمایه شرکت مذکور معادل 
1/460 میلیارد ریال اســت. موضوع فعالیت شــرکت 
تولید انواع الستیک رویی و تویی وسایل نقلیه و ساخت 
انواع تایر، تیوب و فلپ می باشد. ظرفیت تولیدي طرح 
الســتیک بارز کردستان 41800 تن در ســال، انواع 
الستیک رادیال سیمی در سال می باشد. فاز اول پروژه 
شامل احداث سالن هاي تولیدي ساخت و پخت تایر، 
موتورخانه هوا و بخار و تلمبه خانه آب، پســت برق و 
نصب بخشی از تجهیزات شامل بویلر، دیگ آب گرم، 
کمپرسور، مخازن و تلمبه خانه و تصفیه خانه آب و شبکه 
فاضالب انجام شده است. در فاز اول، 14 دستگاه پرس 
پخت تایر،3 دستگاه تایرسازي و 1 دستگاه یونیفورمیتی، 
برش الیه، اسلیتر، اپکس، رنگ زنی و کانوایر پخت تهیه 
و نصب شده اســت. درخصوص فاز دوم )اصلی( پروژه، 
زمینی به مساحت 44 هکتار در شهرک صنعتی تهیه و 
بر اساس قرارداد منعقده با شرکت سابیر احداث ساختمان 
هاي بنبوري، سالن آماده سازي، کارگاه ها، فینیشینگ، 
انبار مواد اولیه، انبار قطعات یدکی، انبار محصول، پست 
ترانس، دیزل ژنراتور، ساختمان بهداري و آتش نشانی 
تکمیل گردیده است. عملیات ساخت فونداسیون ماشین 
آالت، تأسیسات مکانیکی و برقی و ساختمان اداري در 
حال انجام است. درصد پیشرفت عملیات اجرایی شرکت 
سابیر طبق برنامه 100درصد و بصورت واقعی 74درصد 
می باشد. همچنین با نافذ شدن اعتبار اسنادي، ساخت 
ماشین آالت این مرحله شــروع و تاکنون 2 دستگاه 
میکســر، 17 دستگاه پرس 45 اینچی، خطوط کلندر 
و بیدسازي و اکســترودر و2 دستگاه تایر سازي حمل 
شــده اســت و از خرداد ماه 1395 عملیات نصب آغاز 
گردیده است. میزان پیشرفت فیزیکی این مرحله طبق 
برنامه 54درصد و بصورت واقعی 47درصد می باشــد.

بر اســاس آخریــن برآوردهاي انجام شــده و در نظر 
گرفتــن زمان حمل باقیمانده ماشــین آالت خارجی 
خریداري شــده و نصــب و راه اندازي ماشــین آالت 
و تجهیــزات مذکــور کلیه عملیات اجرایــی طرح تا 
پایان ســال 1395 انجــام و بهره بــرداري تجاري از 
آن از اول فروردیــن مــاه 1396 آغــاز خواهد گردید.

افزایش سرمایه بارز مصوب مجمع گرفت
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بیمه آرمان ، آرمان انسان های آینده نگر
ارایه طرح های جدید بیمه عمر

مجمــع عمومــی عادی ســال مالــی منتهی به 
)ســهامی  آرمــان  بیمــه  شــرکت   94/12/29
گردیــد. تشــکیل  تاریــخ 95/4/28  در  عــام( 
خالصه تصمیمات مجمع به شــرح ذیل می باشد:

صــورت هــای مالــی ســال مالــي منتهــي به 
1394/12/29 شــرکت مورد تصویب قرار گرفت
مؤسســه حسابرســي دایــا رهیافت بــه عنوان 
حسابرس مستقل و بازرس قانوني اصلي و مؤسسه 
حسابرســي فاطر به عنوان حســابرس مستقل و 
بازرس قانوني علي البدل شرکت انتخاب گردیدند
سود تقســیمي به مبلغ 12 میلیارد ریال )به ازاي 
هر سهم مبلغ 10 ریال( مورد تصویب قرار گرفت.

مقدمه 
شرکت بیمه آرمان با تدوین ماموریت و چشم انداز 
آینده سازمان و با تالش مجدانه کارکنان خود حرکت 
هدفمند و برنامه ریـزي شده ای را براي دستیابي به 
جایــــگاه پیشروترین شرکت بیمه کشــور آغاز 
کرده و در چهارمین سال فعالیت خـــود موفـــق 
بـــه جــــــــذب درآمد حق بیمه 2/374/987 
میلیون ریال گردیده اســت. ایجاد حلقه ارتباطي 
با ســازمان های بزرگ بانکي، اقتصادي، صنعتي و 
تجاري در جاي جاي میهن عزیـز، جذب پرتفوي 
بیمه ای با حجم و ترکیب مناســب، توسعه مراکز 
ارائه خدمات در قالب اجزاي شبکه فروش از جمله 
نمایندگی ها، شـــعب و مراکز پرداخت خسارت از 
اهم فعالیت های شــرکت در این مدت بوده است.

تاریخچه
شــرکت بیمه ارمان )سهامی عام( به موجب قانون 
تشــکیل شــرکت های بیمه خصوصی و با کسب 
مجــوز از بیمه مرکزی جمهوری اســالمی ایران، 
تحت شــماره 419801 در تاریــخ 1390/10/7 
در اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری 
، به ثبت رســید و پروانه فعالیت های بیمه گری 
در انواع رشــته هــای بیمه ای را تحت شــماره 
بیمــه  از   1390/11/18 مــورخ   90/43541
مرکزی جمهوری اســالمی ایــران دریافت نمود.

هدف از تاسیس شركت
اعضای هیات موســس که متشــکل از تعدادی از 
فعــاالن اقتصادی- بانکی، ســاختمانی و خدمات 
هوایــی، با این نگرش کــه ظرفیت های اقتصادی 
کشــور هنوز قابلیت فعالیت های بیمه ای دارد و 
یک شرکت بیمه فراگیر می تواند به طور تخصصی 
در عرصه بانکداری کشور و در مواجه با خیل عظیم 
ســپرده گذاران بانکی، خدمات بیمه ای گسترده 
ارائه نماید و از طرفی با توجه به ســهم اندک بیمه 

هــای زندگی در 
هــای  شــرکت 
بازرگانی،  بیمــه 
طرح  ارایــه  بــا 
بیمه  های جدید 
پشــتوانه  عمر، 
برای  محکمــی 
بقا و امنیت نهاد 
ایجاد  خانــواده 
نمایــد، اقدام به 
سرمایه گذاری و خلق شرکت بیمه آرمان نمودند.

شــرکت بیمه آرمان عالوه بر اینکه پوشــش های 
بیمه ای اعضای هیات موسس را فراهم می نماید، 
طراحی، تکوین و ارائه محصوالت و خدمات منحصر 
بفرد مبتنی بر نیازهای جامعه ، فعالیت در بازارهای 
منطقه ای، تشکیل شرکت های تخصصی، مدیریت 
کارامد، توسعه کیفی سرمایه های انسانی، خالقیت 
و تمایزدر ارائــه خدمات به مشــتریان و افزایش 
تعداد مشــتریان وفادار سرلوحه فعالیت های خود 
قرار داده اســت. بدیهی است براســاس قوانین و 
مقررات و با بکارگیری روش های نوین در مدیریت 
منابع، گردش مالی ناشــی از فروش بیمه نامه در 
شــرکت بیمه آرمان، دوباره وارد چرخه اقتصادی 
کشــور شــده و به طور مضاعــف و فزآینده بازده 
مالی و افزایش ثروت ســهامداران را موجب گردد. 
خالصه عملکرد شرکت بیمه آرمان در سال1394

درآمــد حق بیمــه ســال 1394مبلغــی حدود 
2/374/987 میلیــون ریــال مــی باشــد کــه 
در مقایســه بــا ســال گذشــته، 19/95 درصد 
کاهش داشــته اســت . از این رقــم، 208/999 
میلیون ریال بصــورت مســتقیم )8/8 درصد( و 
2/165/988 میلیون ریال )91/2 درصد( بصورت 
غیرمســتقیم تولیــد گردیــده اســت. همچنین 
خســارت پرداختــی ســال 1394 مبلغی حدود 
1/522/930 میلیارد ریال می باشد که در مقایسه 
با سال گذشــته، 88/98 درصد رشد داشته است.
نســبت خســارت ســال 1394 نیــز، معــادل 
63/03 درصد می باشــد که در مقایســه با سال 
گذشــته، 133/96 درصد رشــد داشــته اســت.
تعــداد شــعب، نماینــدگان و کارگــزاران فعال

بیمــه آرمــان در ســال 1394 دارای تعداد 42 
شــعبه در مراکــز اســتان هــا، 516 نماینده در 
سراســر کشــور و 171 کارگزار فعال می باشــد.

درآمد حق بیمه
با عنایت به اینکه شرکت بیمه آرمان بهینه سازی 
پرتفوی خود را در سال 1394 در دستور کار قرار 
داده بود و با توجه به زیانده بودن رشته شخص ثالث 
هیات مدیره تصمیم بر مدیریت بیشتر بر ریسکهای 
این رشــته گرفته که نهایتا موجب کاهش صدور 
بیمه نامه های پرخطر در رشــته ثالث شده است.
برنامه های كمی و كیفی شــركت در سال 

1395
سراســر  در  فعــال  نماینــدگان  جــذب   -
کشــور بــه جهــت ایجــاد پرتفــوی بیشــتر
- عقد قرارداد با کارگزاران معتبر در سراسر کشور

- افزایــش ظرفیــت و ارتقــاء خدمات رســانی 
شــعبه های فعلــی و در صورت نیــاز راه اندازی 
شــعب جدیــد بــه جهت خدمــات رســانی هر 
چــه بهتــر بــه بیمــه گــذاران و زیاندیــدگان

- گســترش شــبکه فــروش بیمه هــای عمر و 
ســرمایه گذاری با استفاده از نمایندگان و بازاریان 
حرفــه ای فــروش بیمه هــای عمــر و زندگی 
- آموزش گستره و تخصصی به پرسنل و نمایندگان 
شرکت به منظور ارتقاء هر چه بیشتر دانش فنی آنها

- رتبه بندی نمایندگان)حقیقی، حقوقی( براساس 
دانش فنی و نتیجه آزمونهای برگذار شــده )مفاد 

تبصره 2 ماده 1 آئین نامه75(
- اعطای مجوز پرداخت خســارت و افزایش مجوز 

بازدید اولیه به نمایندگان واجدالشرایط
- ارزش گــذاری کارکنان و تدوین دســتورالعمل 
جامع برای کارکنان با توجه به توانمندی و دانش 

فنی
- ارتقاء و تکمیل سیستم های نرم افزاری و عملیاتی 

شرکت با استفاده از دانش کارشناسان خبره
- بازنگــری در رویه ها و مکانیــزم های عملیاتی 
شــرکت اعم از صــدور بیمه نامه، رســیدگی به 
پرونده هــای خســارت، پرداخت خســارت و ...

- تکمیــل کادر مدیران فنی شــرکت براســاس 
تائیــد صالحیــت فنــی، بیمــه مرکــزی ج.ا.ا

واحــد  عنــوان»  تحــت  واحــدی  تشــکیل   -
نماینــدگان« و  شــعب  امــور  بــر  نظــارت 

- تشــکیل واحدی تحــت عنوان »حسابرســی 
داخلی شــرکت« جهت تهیه گزارشات میان دوره 
ای مبنــی بر ارائه اطالعــات صورتهای مالی میان 
دوره ای 3، 6 و 9 ماهــه به منظــور ارائه به بیمه 
مرکزی چ.ا.ا و کمک به »واحد حسابرسی داخلی«

- تشکیل واحدی تحت عنوان »صاحب جمع اموال 
شرکت« جهت مشخص نمودن اموال شرکت

- تهیــه جــداول نرخ هــای حق بیمه، ارســال 
محاســبات و ذخیره مورد عمل شــرکت با تائید 
هیات مدیره )مفاد ماده 4 ائین نامه شــماره 68(

- تســریع در محاســبه و پرداخــت خســارت 
)71 شــماره  نامــه  آئیــن   22 مــاده  )مفــاد 
- ارسال صورت خســارت معوق اعالم شده ظرف 
مهلت مقرر و تسویه بدهی شرکت های بیمه حداکثر 
ظرف یک ماه پس از دریافت صورتحســاب بیمه 
مرکزی ج.ا.ا )مفاد مواد 2 و 4 آئین نامه شماره 76(

- تهیــه گزارشــات اکچوئــر شــرکت جهــت 
ارائــه بــه مجمــع عمومــی صاحبــان ســهام 
)مفــاد مــواد 7 و 16 آئیــن نامــه شــماره 78(
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مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شیشه همدان 
)سهامی عام( مورخ یکشــنبه 1395/07/18در محل 

هتل سیمرغ تهران برگزار گردید. 
در این مجمع که با حضور 96/38 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 ضرابیه بود، 
که جنابان امین رضوان پور و احمدرضا ضرابیه در مقام 
نظار اول و دوم و آقای محمدتقی طهرانچی به عنوان 

دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط 
مهندس خسرو فخیم هاشــمی مدیرعامل شرکت 
مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال 
مالی منتهی به 1394/12/29 و پس از استماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلــوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم سود 700 ریالی 

به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
همچنین موسسه حسابرســی بهراد مشار به سمت 
بازرس اصلی و موسسه حسابرســی ازموده کاران به 
سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال 

انتخاب گردیدند.
مهندس خسرو فخیم هاشــمی که خود از بزرگان و 
برجستگان صنعت و مدیریت کشور می باشد و بیش 
از 3 دهه سابقه مدیریت درخشــان را در کشور و در 
کارنامه کاری خود ثبت کرده در فرازی از گزارش خود 
با اشاره به اینکه شیشه همدان به عنوان شرکتی پیشرو 
در تولید شیشه ، همواره توجه ویژه ای به امر کیفیت و 
ارتباط موثر با مشتریان عمده داشته است و توانسته در 
سال گذشته در جمع تن تولید و میلیون ریال فروش 
توانســته روند صعودی خود را حفظ کرده و بتواند با 
رشد 15 درصدی در جمع درآمد حاصل از فروش بر 
میزان 21 درصد سود خالص خود را نسبت به سال 94 

افزایش دهد.
مدیر خوش فکر شرکت در فرازی دیگر گزارش خود با 
اشاره به طرحهای توسعه ای شرکت اضافه کرد هدفمان 
در اجرای طرحهای توسعه، افزایش میزان صادراتمان 
است چرا که هم برایمان معافیت مالیاتی ارمغان خواهد 
داشت و هم برند و جایگاهمان را در بازار ارتقاء خواهد 
داد. مهندس خســرو فخیم هاشمی در ادامه با اشاره 
به جلســات مستمر و مکرر خود با رئیس بانک ملی، 
استاندارد، رئیس اداره صنایع و... دیگر مقامات استانی 
و  کشــوری که صورت پذیرفته ، ابراز امیدواری کرد 
با اعطای تسهیالت ارزی توسط صندوق توسعه ملی، 
طرحهای شرکت به سرعت به سمت بهره برداری رفته 
تا شاهد پیشرفت و شکوفایی دو چندان عملکرد شرکت 

در سالهای آتی باشیم.

بدون شــک حضور پر برکت مهندس هاشــمی در 
ســکانداری شرکت و جنابان صانعی مدیر ارشد مالی 
شرکت، آقایان رهبر، جاهد، ساالری و مردانی موسپید 
و آزموده چون ضرابیه ها در سالیان آتی نیز برای جمله 
سهامداران آن ارمغان خواهند آورد که بسان هر سال 
با لبی خندان و طیب خاطر به آرزوی دیداری مجدد 
با این مردان ارزشی و مدیران خدوم به مجمع تشریح 

عملکرد ساالنه بیایند،  خدا قوت.
پیام هیات مدیره

شرکت شیشه همدان )ســهامي عام( به عنوان یک 
بنگاه اقتصادي و در راستاي منافع ملي و با بهره گیري 
از دانــش روز و نیروهاي متعهد و متخصص به عنوان 
یک شرکت پیشرو در تولید شیشه بسته بندي مواد 
غذایي و نوشــابه سازي ســعي دارد با حفظ کرامت 
انساني به عنوان بزرگ ترین سرمایه، توجه به کیفیت 
و به کارگیري روش هاي جدید و تکیه بر اصول مشتري 
مداري و کســب رضایت ذي نفعان، ماموریت خود را 
درجهت حرکت به سمت تعالي ســازماني و رشد و 
شکوفایي اقتصاد کشور به نحو احسن به انجام رساند.

جایگاه شركت در صنعت
شــرکت در صنعت تولیــد انواع ظروف شیشــه اي 
بطري و جار براي بســته بنــدي محصوالت صنایع 
مــواد غذایي و نوشــابه ســازي فعالیــت مي کند.
به دلیل عدم حضور بسیاري از شرکت هاي فعال این 
صنعت در بورس اوراق بهادار، اطالعات شــرکت هاي 
یادشــده در دســترس و قابل اتکا نمی باشد. لیکن 
برمبناي تحقیقات بازار، شــرکت در بین شرکت هاي 
فعال در این صنعت با حجم فروش معادل 971 میلیارد 
ریال، یکي از بزرگ ترین شرکت هاي فعال در صنعت به 
شمار رفته و در حال حاضر بیش از 20 درصد تولیدات 
داخلــي را به خود اختصاص داده، همچنین مجهز به 
ماشــین آالت پیشــرفته جهت تولید ظروف شیشه 
بسته بندي صنایع مواد غذایي و نوشابه سازي است.

عناوین کسب شده در سال مالی مورد گزارش :
 - برنده بهترین عملکرد 6 ساله در شاخص هاي درصد 
حاشیه سود خالص و فروش سرانه در هفتمین جشنواره 

ملی بهره وري از سوي اتاق بازرگانی 
صنایــع ، معادن و کشــاورزي ایران

- صادرکننده نمونه استان همدان در 
ســال 1394 از سوي وزارت صنعت ، 

معدن و تجارت
اهم برنامه ها و چشم انداز شرکت براي 

سال مالي آتي :
1- اجراي تعمیرات ســرد کوره واحد 
)2( و بهســازی و نوسازی بخشی از 
ماشین آالت و تجهیزات واحد مذکور 

از اردیبهشت ماه سال1396

2- ادامه عملیات اجرایي طرح توسعه واحد )3( کارخانه
3- پیگیري و رفع موانع موجود برای دریافت تسهیالت 
از صندوق توسعه ملي به منظور اجراي طرح توسعه 

واحد )3( کارخانه
4- حفظ و تداوم ســودآوري از طریــق بازنگري در 
فرآیندها ، استفاده از فرصتهاي سودآوري و بهره برداري 

بهینه از نقدینگی
5- مطالعه و برنامه ریزي جهت ارتقاء تکنولوژي ماشین 

آالت ، افزایش بهره وري و توان ظرفیت تولید
6- ارتقاي موقعیت فناوري اطالعات شرکت و بهبود 

مستمر زیر ساخت ها، سیستمها و فرآیندها
7- انجام تحقیقات کاربردي و تالش در جهت پیاده 

سازي آن ها
استراتژي ها و چشم انداز شرکت :

1- تــالش جهت دســتیابی به ظرفیت اســمی در 
تمامــی دپارتمان هــاي تولید به منظــور افزایش 
تــوان رقابــت پذیــري در ســطح بیــن المللــی
2- سرمایه گذاري بهینه منابع درجهت تکمیل زنجیره 

ارزش5
3- ورود به تابلوی اصلي بازار اول بورس اوراق بهادار و 

تثبیت موقعیت خود در آن جایگاه
اقدامات در حال انجام :

1- اجراي همزمان جایگزینی و نوسازي ماشین آالت 
فعلی و همچنین اجراي طرح توسعه واحد )3(

2- سرمایه گذاري در شرکتهاي وابسته به منظور بهره 
برداري از ظرفیتها وپتانسیلهاي بالقوه آنها

3- حفظ و توسعه بازارهاي داخلی و خارجی
4- تالش جهت دستیابی کامل به بودجه مصوب

: تاریخچــه 
شرکت شیشه همدان در تاریخ 1354/1/27 بصورت 
شرکت سهامی عام تاسیس و تحت شماره 587 مورخ 
1354/2/11 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی 
همدان به ثبت رسیده است.بهره برداري آزمایشی از 
کارخانه در اواخر ســال 1360 آغاز و پروانه تاسیس 
آن بــه شــماره 309952 در تاریــخ 1362/2/27 با 
ظرفیت اسمی ساالنه 60000 تن صادر گردیده است

 شیشه همدان ، شرکتی پیشرو در تولید شیشه
کیفیت و ارتباط موثر با مشتریان ، سرلوحه شرکت

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

38



لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  70 | مهر ماه  1395| 

لولــه و تجهیزات ســدید ره به عمــق اقیانوس و 
زمین و از ســکوها به بنادر و بــه صنایع تبدیلی 
ره می گشــاید، و زین ره رو به کاروان ســاالری 
مریدی اندیشــه پاک و با دانــش فنی بچه های 
خودمان با مارک من ایرانــی ام، لوله و تجهیزات 
ســدید خوش مــی خرامد و به مقصــد می رود.

مجمــع عمومی عــادی ســالیانه شــرکت لوله 
مــورخ  )ســهامی عام(  ســدید  تجهیــزات  و 
95/04/13 در محــل شــرکت بهــره بــرداری 
نیروگاه طرشــت )برق آلســتوم( تشــکیل شد.

در این مجمع که با حضور بیش از 72/54 درصدی 
سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده 
آقای حمید ترنجیان که جنابان مهدی ضرغام پور 
و مهدی علی خانی در مقام نظار اول و دوم و آقای 
حسن فیضی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمع 
توسط مدیرعامل شرکت مربوط به اهم فعالیتهای 
صــورت پذیرفته در طی ســال مالــی منتهی به 
1394/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و 
بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود 
ضمن تصویب صورتهای مالــی و تنفیذ معامالت 
مشــمول ماده 129 بــه کار خود پایــان دادند.

 پیام هیات مدیره
مرور كلي بــر وضعیت تولید لوله هاي قطور 

فوالدي دركشور
با عنایــت به رویکرد مثبت دولــت به پروژه هاي 
عمرانی علیرغــم محدودیت هــاي مالي موجود 
چشــم انداز  توســعه پروژه ها خصوصــاً پس از 
تحریم روشــن تــر از ســالهاي اخیرمي باشــد.  
در این راستا وزارت نفت جهت اجراي پروژه هاي 
انتقال گاز اقدام به واردات ورق از کشور هندوستان 
نموده اســت که بصورت کارمزدي به شرکت هاي 
لوله ســاز ) با روش درز  جوش مســتقیم( واگذار 
شده اســت. متأسفانه علیرغم سابقه درخشان این 
شــرکت در ســاخت لوله هاي انتقال گاز به روش 
اســپیرال سهمیه اي جهت ســفارش کویل براي 
ساخت لوله اسپیرال در نظر گرفته نشده که توسط 
شــرکت در حال پیگیری می باشــد و امیدواریم 
حداقل 30درصد از ســفارش مواد اولیه لوله هاي 
انتقــال گاز به صورت کویل در نظر گرفته شــود. 
با توجه به کاربرد وســیع لوله هاي اســپیرال در 
ضخامت هــاي 15 الي 20 میلیمتــر در مقیاس 
جهاني و مزایاي مهندســي و اقتصادي استفاده از 
این نوع لوله در پروژه هــاي انتقال گاز امیدواریم 

مهندسي  شــرکت 
و توســعه گاز ایران 
نیز استفاده مجدد از 
این نوع لوله ها را مد 
نظر قرار دهد . البته 
جهت پــروژه هایي 
 EPCF که بصورت
پیمانــکاران  بــه 
واگذار  خصوصــي 
با  گردیــده اســت 
توجــه به مزایــاي اقتصادي)15درصــد ارزان تر 
از لولــه های درز مســتقیم( و مهندســی )توان 
تحمل فشــار بیشــتر در ضخامت های مشــابه( 
حمایــت از کاربــرد لوله هاي اســپیرال در پروژه 
هاي گازرســاني افزایش یابد که مدیریت شرکت 
حداکثر تالش خود را جهــت جذپ پروژه گاز در

سال 95 انجام خواهد داد.
در زمینــه پروژه هــاي انتقال آب حجم بســیار 

زیادي فعالیت در حال اجرا و یا در دســت تأمین 
منابــع مالي بــراي اجرا می باشــد. بســیاری از 
پــروژه های دارای شــرایط مالی مناســب جهت 
اجرا می باشــند که مهمترین پروژه تحت عنوان 
طرح گرمســیری جهت مهــار آب های خروجی 
از غرب کشــور بــا تقاضای بیــش از 500/000  
تــن لوله های با قطر mm 2400 می باشــد که 
شــرکت در طی دو قرارداد حــدود 120/000تن 
از این پروژه را در حال حاضر جذب نموده اســت

یکی از مهمترین اهداف شرکت جذب پروژه های 
صادراتی بود که خوشبختانه در سال 1394  شرکت 
موفق گردید حدود 6000 تن لوله 1400 آبرسانی 
با پوشــش پلی اتیلن خارجی و اپوکسی داخلی به 
کشور ترکمنستان صادر نماید . متأسفانه در بحث 
صادرات مشــکل زیادی از قبیل قیمت باالی مواد 
اولیه داخلی وجــود دارد که از لحــاظ اقتصادی 
پروژه های داخلــی را در اولویت قــرار می دهد.

استراتژي هاي اصلي شركت
1- جذب سفارش از پروژه های گازرسانی.

2- حضــور گســترده در بازارهاي بیــن المللي 
مخصوصاً کشورهاي همجوار.

3- تعامل و ارتباط فعال با مشتریان و کارفرمایان.
4-اصالح ساختار سازماني و بهینه سازي سرمایه 

هاي انساني و همچنین ارتقاء برنامه هاي آموزشي.
5- افزایــش تولیــد و بهبود کیفــي محصوالت و 

استفاده از ظرفیتهاي بوجود آمده.
6- افزایش ســبد محصوالت شــرکت در راستای 

تامین نیازهای کشور
7- اصالح ساختار مالي شــرکت، و استفاده از راه 
کارهاي موجود جهمت تعیین تکلیف مشــمولیت 
ماده 141 قانون تجارت و کاهش داراتي هاي مازاد 

و پیگیري وضیعت پرونده ورشکستگي شرکت.
3- پیگیری وضعیت پرونده حقوقي شرکت با توجه 
به درخواست تســلیمي به دادگاه عمومي حقوقي 

تهران .
میزان  و  عملكرد شــركت  بــر  كلي  مرور 

دستیابي به اهداف تعیین شده :
(گاز  لولــه   تولیــد  اســمي  ظرفیــت   -1
وآب)  در طــي ســال معــادل 185 هــزار تــن 
و ظرفیــت عملــی 176 هــزار تن مي باشــد .

2- باالتریــن تولیــد شــرکت در یــک ســال 
تــن  هــزار   160 تولیــد  بــا   1388 درســال 
معادل85درصد ظرفیت اسمي محقق شده است.
3- مجموع تولید کارخانه در ســاخت لوله خام در 
طــول 1394 معادل 62/749 هزارتن مي باشــد.

4- مجمــوع تولید پوشــش تک الیه و ســه الیه 
کارخانه پوشــش در طول ســال 1394 به ترتیب 
312/693 و 361/857 متــر مربــع مي باشــد.

برنامه هاي آینده شرکت
اهم برنامه هاي سال 1395 شرکت لوله و تجهیزات 

سدید بشرح ذیل مي باشد:
1- دریافت مطالبات شرکت

2- جذب سفارش پروژه های گازرسانی
3- گسترش بازارهای فروش محصوالت، بخصوص 

در بخش آب رسانی
4- افزایش ســبد محصوالت شــرکت به منظور 

خروج از وضعیت تک محصولی
5- کاهش هزینه هاي ساخت ازطریق بهینه سازي 

فعالیتهاي درون سازمان
6- ارتقاء رضایت مشتریان و ذینفعان

7- ارتقاء سطح دانش و آگاهی کارکنان
8- اســتقرار، حفــظ و بهبود مســتمر مدیریت 

) IMS(  یکپارچه
9- لزوم توجه به أخذ قرارداد با شرایط تأمین مالي
10- لــزوم مدیریت صحیح تســهیالت بانکي و 

حرکت در راستاي کاهش هزینه هاي مالي
11- اصــالح ســاختار پرســنلي و کاهش نیروي 

انساني

می بالیم که لوله و تجهیزات سدید را می داریم
ارتقاء رضایت مشتریان و ذینفعان به همت مدیر جهادی مهندس هادی ترشیزی
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اخبار بانک و بیمه

وزیر امور اقتصــادی و دارایی در مجمع عمومی 
بانك سپه: امیدوارم نخستین بانك ایرانی به لحاظ 
وضعیت نسبتهای مالی نیز بانك اول كشور شود
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در مجمــع عمومی 
بانک ســپه، ضمن تقدیر از مدیرعامــل، اعضای هیأت 
مدیــره و کارکنان بانک ســپه گفت: امیــدوارم بانک 
ســپه بــه عنوان نخســتین بانکــی ایرانی، بــه لحاظ 

وضعیت نســبتهای مالی نیز بانک اول کشــور باشــد.
علی طیب نیا در مجمع عمومی بانک سپه برای بررسی 
عملکرد ســال مالی منتهی به 29 اســفند 94 گفت: از 
مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و همه همکاران خوبمان 
در بانک ســپه تشــکر می کنم ، چرا کــه این بانک تا 
خروج از تحریم، سالهای ســختی را پشت سرگذاشت.

وی بــا بیــان اینکــه امیــدوارم بانک ســپه در حوزه 
نســبتهای مالی، بانک اول کشور شود گفت: همچنین 
این بانــک می تواند بــا توجه به پتانســیل های خود 
پیشرو و پیشــتاز در اصالح نظام اقتصادی کشور باشد.

رئیس مجمع عمومی بانک ســپه با اشاره به مشکالت 
، تحریمهــا و محدودیتهایــی کــه در ســالهای اخیر 
متوجه نظام بانکی به ویژه بانک ســپه بوده گفت: حل 
مشــکالت نظام بانکی جزو اولویت های کشــور است.

وی حل مشــکالت معیشتی، رفاهی، ســرمایه گذاری، 
اشــتغال، رفاه، عدالت اجتماعی، تحقق اقتصاد مقاومتی 
و... را در گــروی اصــالح نظــام تأمیــن مالی کشــور 
دانســت که بخش عمده آن برعهده نظام بانکی اســت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به اشــاره به تالشهای بانک 
مرکــزی، وزارت اقتصاد و ســازمان مدیریــت در تهیه 
برنامــه ای برای اصــالح نظام بانکی کشــور گفت: در 
این ارتبــاط دو تبصره 35 و 36 به مجلس ارائه شــده 
که مــی تواند به نظام بانکی کمک و مســاعدت نماید.

وی افزود: بســیاری از شاخصها در نظام بانکهای کشور 
روند مطلوبی داشته است به عنوان مثال، نسبت کفایت 
سرمایه بانک ســپه در مقایسه به نسبت سال 91 علی 
رغــم تحریم و کاهش قیمت نفت رشــد 400 درصدی 
داشــته اســت که چنانچه در دوران پســاتحریم رشد 
400 درصدی دیگری حاصل شــود این بانک به شرط، 
تخصیص منابع با اولویت، شناخت قابلیتهای اقتصادی 
و... قادر خواهد بود به وضعیت مطلوبتری دســت یابد.

وی تأکید کرد: دولت بر این باور اســت اولویت اصلی ما 
اصالح تأمین مالی کشور با تأکید بر اصالح نظام بانکی است.
با برگزاري مجمع عادي به طور فوق العاده اعضاي 
جدید هیات مدیره بانك اقتصادنوین مشخص شدند

پس از اخذ تاییــدات الزم از بانــک مرکزي جمهوري 
اسالمي ایران و سازمان بورس اوراق بهادار و با برگزاري 
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده بانک اقتصادنوین، 
اعضاي جدید هیات مدیره این بانک مشــخص شــدند.
در ایــن مجمــع که بــا حضــور بیــش از 87 درصد 

ســهامداران این بانک برگزار شــد، ســیامک دولتي، 
نصرت اهلل شــهبازي، فرهــاد عربلو، نصرت اهلل روشــن 
ضمیــر و اصغــر پورمتیــن به عنــوان اعضــاي اصلي 
هیــات مدیــره بانــک اقتصادنویــن انتخاب شــدند.

همچنین بر اساس راي سهامداران ابراهیم منصور خاکي 
و مهران شــریفي نیز به عنوان اعضاي علي البدل هیات 

مدیره بانک اقتصادنوین انتخاب گردیدند. 
قهرمانــان كشــتی یــك عمر رازی شــدند!
بیش از 21 نفر از ملی پوشــان کشتی، مربیان و اعضای 
تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی و پیشکسوتان کشتی کشور 
و اعضای تیم کشتی بیمه رازی تحت پوشش بیمه های 
بیمــه عمر و ســرمایه گذاری بیمــه رازی قرارگرفتند.
عبــاس رنجبــر کلهــرودی مدیــر بیمه هــای عمر و 
سرمایه گذاری بیمه رازی با اعالم این خبر اظهار داشت: 
به منظور تکریم قهرمانان، پیشکسوتان و افتخارآفرینان 

کشــتی کشــور، بیش از 21 نفر از ملی پوشان کشتی، 
مربیان و اعضای تیم ملی کشــتی آزاد و فرنگی کشور 
و یا اعضــای خانواده آنان از جملــه غالمرضا محمدی 
مربی تیم ملی کشــتی آزاد حســن رنگرز نایب رییس 
اســبق فدراســیون کشــتی، آزاد بخت پزشــک تیم 
کشــتی بیمــه رازی و ... تحت پوشــش بیمه های عمر 
و ســرمایه گذاری شــرکت بیمــه رازی قرارگرفتنــد.
مدیر بیمه های عمر و حــوادث بیمه رازی ارائه خدمات 
و تســهیالت بیمه ای به ورزشــکاران و حمایت از آنان 
را یکی افتخارات شــرکت بیمه رازی برشــمرد و افزود 
استقبال بســیار خوب مردم کشــورمان از محصوالت 
متنوع بیمه های زندگی بیمه رازی مســئولیت حرفه ای 
و اجتماعــی ما را ســنگین تر و عزم مــا را برای عرضه 
گســترده خدمــات بیمه ای محکم تر ســاخته اســت.
ســرمد  بیمــه  ســوی  از  مراســمی  طــی 
خسارت آتش سوزی برج سلمان پرداخت می شود
روز دوشــنبه پنجم مهرماه با حضور مدیران و مسئولین 

استان خراسان رضوی؛مراســم پرداخت خسارت آتش 
سوزی برج سلمان مشهد توسط بیمه سرمد برگزار می شود 
مراســم پرداخت خســارت آتش ســوزی برج سلمان 
مشهد توســط بیمه سرمد با حضور مدیران و مسئولین 
استان خراسان رضوی، اعضای هیات مدیره برج سلمان 
مشــهد، مدیرعامل و عضو هیات مدیره بیمه سرمد، روز 
دوشنبه 95/7/5 در شهر مقدس مشهد برگزار می شود.

ســاختمان برج ســلمان مشــهد که تحت پوشش این 
شــرکت می باشــد، چندی پیش دچــار حادثه آتش 
ســوزی شــده بود که میزان آن در کوتــاه ترین زمان 
ممکن توســط کارشناسان این شــرکت مورد ارزیابی 
قرار گرفــت و در مراســم فوق پرداخت خواهد شــد.

عملكرد بیمه نوین در شــش ماهه نخست سال 
چگونه بود؟

معاون پشــتیبانی و امــور اقتصادی بیمــه نوین گفت 
: مدیریــت ریســک در صــدور و کنتــرل آن در بیمه 
نویــن، رشــد 14 درصــدی حق بیمه در شــش ماهه 
نخســت ســال 95 را در ایــن شــرکت محقــق کرد.
آرام رشــیدی با اعالم این خبر افزود: با آغاز ســال 95 
برای بیمه نوین، همزمان با اتخاذ اســتراتژی رشــد در 
فروش، پاالیش پرتفوی در دستور کار قرار گرفت و طبق 
پیش بینی ها با به کارگیری سیاســت های بازنگرانه در 
فرآیندهای مختلف شــرکت، عالوه بر رشد 14 درصدی 
حق بیمه، با ارزیابی، تحلیل و کنترل ریســک موفق به 
کاهش 24 واحدی نسبت خسارت به صدور نیز در نیمه 
نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال 94 شدیم.

وی در ادامــه افــزود: در بخــش فنی عــالوه بر پیش 
بینی ســود، کاهش 16 درصدی مبلغ خســارت همراه 
بــا 79 درصــد کاهش در تعــداد خســارت در همین 
مدت ناشــی از سیاســت های تکمیلــی در آموزش و 
ســامان دهی فرآیندهای عملیاتی در شــرکت اســت 
کــه با بررســی و ارائــه روش هــای مناســب، بهبود 
مســتمر ایــن روند در دســتور کار قرار گرفته اســت.
رشــیدی همچنیــن تصریح کــرد: طبــق پایش های 
مقطعی و همزمــان با آن تحلیل عملکرد شــرکت در 
حوزه های مختلف فنی و ســرمایه گذاری برنامه های 
عملیاتــی با زمانبندی مشــخص بــرای تحقق اهداف 
هــر یــک از واحدها و شــعب، پیش بینی شــده و در 
حوزه هــای مختلف طراحی، ارائه و کنترل می شــود.
معاون پشــتیبانی و امور اقتصادی بیمه نوین در پایان 
با اشــاره به اهمیــت بازیابی نیروی انســانی و ارتقای 
کیفی شــبکه فروش در شرکت خاطر نشــان کرد: در 
حــوزه ارتقای توانمنــدی نیروی انســانی نیز آموزش 
همگام کارکنــان و نمایندگان با رویکــرد ایجاد دانش 
کاربــردی و مؤثــر در حرفــه افراد در حال اجراســت 
و تمام ســاز و کارهــای موجود در شــرکت در جهت 
ارتقــای کیفــی و ایجاد تمرکز مشــارکتی با شــبکه 
فروش در توســعه ســهم بیمه نوین در بازارهای متنوع 
با هدف کسب پرتفوی ســودِده با حداقل ریسک است.
قدردانــی آیــت اهلل علوی گرگانــی از فعالیت 
بانــك ایــران در روســتاها هــای پســت 
آیت اهلل علوی گرگانی از مراجع تقلید در دیدار خســرو 
فرحــی مدیرعامل و جمعــی از مدیران پســت بانک 
ایران اظهارداشــت: فعالیت های این بانک که متمرکز 
بــر روســتاها و ارائه خدمــات به آنهاســت دارای اجر 
عظیمی اســت و همه باید قدردان این خدمات باشیم.
وی تصریــح کرد: ســرمایه هــای خوبی در روســتاها 
وجــود دارد و هرچــه این مناطق تقویت شــود قدرت 
کشــور ارتقاء می یابد. اما مدتی اســت که روســتاها 
مورد غفلت واقع شــده و خوشبختانه پست بانک ایران 
با حضور در این مناطق توانســته اســت اثرگذار باشد.
علوی گرگانی با مهم دانســتن خدمت به مستضعفین، 
تــالش در این راه را جهاد برشــمرد و گفــت: افزایش 
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ســطح رفاه کشــور بــه ویــژه در روســتاها، حرکت 
ارزشمندی اســت که باید اینگونه کارها گسترش یابد.

وی بیان داشــت: خدمت به مردم بسیار مهم است و تا 
جائی که امکان دارد در مســیر خدمت رسانی به مردم 
به ویژه قشر مستضعف باید تالش کرد چرا که صاحبان 
اصلی انقالب همین مســتضعفان و روستائیان هستند.

این مرجع تقلید با توصیه به تسهیل در پرداخت تسهیالت 
به روســتائیان ادامه داد: بسیاری از روستائیان از سطح 
معیشــت پایینی برخوردارند و از طرفی توان باالئی در 
مدیریت معاش زندگی خود ندارند که وظیفه بانک هاست 
به آنها کمک کرده و سخت گیری ها را به حداقل برسانند.

علوی گرگانی کمک به اقشــار آسیب پذیر و مستضعف 
را اقدامی خداپســندانه برشــمرد و خاطرنشــان کرد: 
بایــد از باب مهربانــی و عطوفت به روســتائیان کمک 
کــرد و بدانید کــه این کمک ها اجر و ثــواب الهی بی 
شــماری دارد و جزء باقیــات الصالحــات خواهد بود.

وی در پایــان با تأکید بر نقش مســتضعفان در انقالب 
عنوان کرد: این قشــر صاحبان اصلی انقالب هستند و 
باید باالترین و بهترین خدمت به این قشر صورت بگیرد. 
خســرو فرحی نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشــی از 

فعالیت های پســت بانک ایران گفت: یکی از مأموریت 
های اساسی این بانک، حضور در روستاها برای خدمت 
رســانی به مردم و فراهم نمودن دسترسی هموطنان به 
خدمــات عمومی به ویژه خدمات متنوع بانکی اســت.

وی تصریح کرد: پست بانک ایران به دنبال اشتغال زائی 
و کمک به تولید و فعالیت های اقتصادی و رونق کسب 
و کارهای خرد درسطح کشور مخصوصاً در روستاهاست.

فرحــی افزود: باجــه هــای نمایندگی ایــن بانک در 
روســتاها عــالوه بر انجــام خدمــات رایــج بانکی و 
پرداخــت تســهیالت به هموطنــان می تواننــد برای 
محصــوالت روســتائیان نیــز بازاریاب خوبی باشــد.

وی عنــوان کرد: آمــاده همکاری برای اجــرای پروژه 
هــا و طرح های روســتائی و تأمین مالی آن هســتیم. 

انتخاب اعضای شورای مركزی روابط عمومی سیرجان
در انتخابات شوراي مرکزي هماهنگي روابط عمومي هاي 
سیرجان روابط عمومي شرکت معدني و صنعتي گل گهر با 
راي قاطع أعضاء به عنوان عضو اصلي این شورا انتخاب شد.

انتخــاب اعضای شــورای مرکــزی هماهنگــی روابط 
عمومی های شهرستان ســیرجان امروز انتخاب شدند. 
با برگزاری مجمــع عمومی شــورای هماهنگی روابط 
عمومی های شهرســتان و پس از  رای گیری به ترتیب 
-ابــوذر حلوایی پــور مدیــر روابط عمومــی گل گهر
-سیدعلی آتشی پور مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی

-هاشــم پایــون مدیر روابــط عمومی دانشــگاه آزاد و 
معصومه خواجویی مســوول روابط عمومی بهزیســتی 
بــه ترتیب اکثریت آرا را از آن خــود کردند.  این چهار 
منتخــب امــروز به همــراه علیرضــا پوررضاقلی مدیر 
روابــط عمومــی فرمانداری ویــژه ســیرجان اعضای 
شــورای مرکزی روابط عمومی شهرســتان ســیرجان 
را تشــکیل خواهند داد.بی شــک حضور استاد بزرگ 
روابــط عمومــی جنــاب آقــای حلوایی پــور در این 
شــورا منشــا خیر بوده و به همت این بــزرگان  غبار 
فراموشــی از این دیــار پربرکت رخت خواهد بســت. 

با صدور مجوز بانک مرکــزی، مجمع عمومی عادی 
به طور فــوق العاده بانک ســینا روز یکشــنبه 18 
مهــر ماه با حضــور بیش از 88 درصد ســهامداران 
و به ریاســت رحمــت الــه صادقیان معــاون امور 
بنیــاد  ســهام  مالکیــت  و  مجامــع  هماهنگــی 
مســتضعفان و نماینده ســهامدار عمده برگزار شد. 
جلســه مجمع با دعــوت از آقایان مهندس پیشــرو 
مدیرعامــل بانک ســینا، گلکار مدیرعامل شــرکت 
مادر تخصصی مالی و ســرمایه گذاری ســینا )ناظر 
اول(، جعفرنــژاد نماینده بنیاد علــوی )ناظر دوم(، 
شفیع پور مدیر ســرمایه گذاری و امور مجامع بانک 
)منشــی( و نمایندگان ســازمان حسابرسی و بورس 
اوراق بهادار تشکیل شد. در ابتدای مراسم، صادقیان 
ضمن قدردانی از زحمات مســئوالن و کارکنان بانک 
ســینا، گفت: عملکرد این بانک در ســال گذشته و 
در تحقق شــاخص هــای عملکردی مطلــوب بوده 
و جزو معدود بانک هایی اســت که توانســته ســود 
قابــل توجهــی را برای ســهامداران محقق ســازد.
وی عملکرد بانک سینا در زمینه درآمدهای غیرمشاع 
را ستود و خاطرنشان کرد: در حالی که شاهد کاهش 
نرخ ســود تسهیالت و سپرده ها هستیم، اما عملکرد 
بانک ســینا به ویژه در حوزه درآمدهای غیرمشــاع، 
مناســب اســت و امیدواریم با تداوم اجرای سیاست 
های توســعه ای، شــاهد روند صعودی بانک باشیم.
صادقیان افزود: بانک ســینا از نظر سالمت در محیط 
کار نیز در جایــگاه مطلوبی قرار دارد و آنچه حاصل 
شــده نتیجه تالش هــا و فعالیت نیروهــای متعهد، 
زحمتکش و متخصص در بانک اســت و امیدواریم با 
ارتباط خوب و سازنده ای که بین مدیریت و کارکنان 
وجود دارد، در ســال های آتی شــاهد درخشــش 
بیــش از پیــش این بانــک در نظام بانکی باشــیم.
بانــک در زمینــه  فعالیــت هــای  وی همچنیــن 
مطالبــات را مناســب ارزیابــی کرد و گفــت: بانک 
ســینا جزو معدود بانک هایی اســت کــه معوقات 
چندانــی ندارد و بــا تــالش کارکنان ایــن بانک، 
بخــش قابــل توجهــی از آن وصول شــده اســت. 
در ادامــه مهندس پیشــرو مدیرعامل بانک ســینا 
ضمن ارائه گزارشــی از فعالیت های انجام شــده در 
ســال گذشــته گفت: با خروج این بانــک از تحریم، 
زمینه برای کســب درآمدهای غیرمشــاع فراهم شد 
که به همین منظور بســترهای الزم برای اســتفاده 
از این فرصت از طریــق برگزاری دوره های مختلف 
آموزشــی و تجهیــز نیــروی انســانی، خریــد نرم 
افزارهــای مورد نیاز و ایجاد روابط کارگزاری با بانک 
هایــی از آلمان، اتریــش، ایتالیا، ترکیه و اســپانیا، 
فراهم و اقدامــات اجرایی در این زمینه آغاز شــد.
 وی خاطرنشــان کرد: همچنین قــراردادی در این 
زمینه با موسســه kMPG )نهاد نظارتی و مشاوره 
بین المللی( به امضا رســید که به زودی نســبت به 

افتتاح شــعبه در یک کشــور اروپایــی اقدام خواهد 
شــد و اطمینــان داریم در ســال 95 بــه خیلی از 
اهدافی که بــرای ارتقاء فعالیت هــا و تعامالت بین 
المللــی پیش بینی شــده، دســت خواهیــم یافت.
مدیرعامل افزود: رویکرد بانک ســینا در سال 94 در 
حوزه تخصیص منابع، به سمت عقود مشارکتی بوده 
که در این راستا مانده تسهیالت با رشد 18 درصدی 
نســبت به ســال قبل از آن به بیــش از 136 هزار 
میلیارد ریال رســیده و حجم سرمایه گذاری ها نیز 
با رشــد 45 درصدی در مقایسه با سال ماقبل از آن 
به رقم 10 هزار و 945 ریال میلیارد بالغ شده است.

به گفته مهندس پیشــرو، مانده ســپرده های بانک 
نیز در ســال 94 با رشــد 15 درصدی به مرز 150 
هزار میلیارد ریال رســیده و ســرانه مانده ســپرده 
ها بــه ازای هر شــعبه نیــز با رشــد 23 درصدی 
بــه مبلــغ 547 میلیــارد ریال بالغ شــده اســت.

مدیرعامل با اشــاره به توســعه خدمــات بانکداری 
الکترونیــک در بانــک، اظهــار داشــت: در کنــار 
توسعه بســترها و زیرســاخت های بانکداری نوین، 
شــاخص هــای عملکــردی ایــن بخش نیز ســیر 
صعودی داشــته به طــوری که تعــداد کارت های 
بانکی در ســال گذشــته با رشــد 18 درصدی به 5 
میلیــون و 479 هــزار عدد کارت رســیده اســت.
مهندس پیشــرو بیان داشــت: با عنایت به شفافیت 
بانک سینا و رعایت ضوابط ابالغی بانک مرکزی، این 
بانک موفق به دریافت 2 درصد جایزه آزاد ســازی و 
معافیت ســپرده قانونی نزد بانک مرکــزی به مبلغ 
حدود 3600 میلیارد ریال شد و علیرغم افزایش 15 
درصدی ســپرده ها، مانده ســپرده قانونی نزد بانک 
مرکزی، در ســال مالی مورد گزارش نسبت به سال 
قبل از آن از کاهش 14 درصدی برخوردار شده است.

وی خاطرنشان کرد: در بخش درآمدهای بانک نیز با 
رشــد 13 درصدی رقم 30 هزار میلیارد ریال محقق 
شده که سعی بر توسعه درآمدهای غیرمشاع بوده است.
پس از ســخنان مهندس پیشــرو گزارش حسابرس 
و بــازرس قانونــی بانک تشــریح و صورت جلســه 
مجمــع ارائه شــد. در ادامه ســهامداران با اکثریت 
آرا صــورت هــای مالی بانــک را تصویــب کردند 
و به ســازمان حسابرســی بــه عنوان حســابرس و 
بازرس قانونی بانک در ســال مالــی 95 رای دادند.

روزنامــه های دنیــای اقتصاد و اطالعــات به عنوان 
روزنامه رســمی انتخاب شد. در این جلسه همچنین 
مقرر شد به ازای هر سهم مبلغ 175 ریال توزیع گردد.

هیــات  پیشــنهادی  اعضــای  انتخــاب  ادامــه  در 
شــدند. انتخــاب  گیــری  رای  از  پــس  مدیــره 
همچنین بــا اکثریت آرا به هیئــت مدیره ماموریت 
داده شــد تا نســبت به تســویه حســاب و بخشش 
تســهیالت تعــدادی از مددجویــان کمیتــه امداد 
امــام خمینی)ره( کــه فوت کرده اند اقــدام گردد.

العاده بانک سینا برگزار شد مجمع عمومی عادی به  طور فوق 
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دکتر بهرام ســبحاني مدیر عامل فوالد مبارکه در مصاحبه با نشــریه بلومبرگ 
در حاشــیه نشســت ســاالنه انجمن جهاني فوالد در دبي با بیان اینکه ســال 
آینــده ظرفیــت تولید فوالد ایــن مجموعه بیــش از  2 میلیون تــن افزایش 
خواهــد یافــت عنوان کــرد، میزان صــادرات ایــن مجموعه در ســطح فعلي 
باقــي میماند و تولیــد افزایش یافته به بــازار داخلي اختصــاص خواهد یافت.
مدیر عامل فوالد مبارکه اقتصاد کشــور را رو به رشــد دانســت و افزود هر روز 
شــاهد افزایش تقاضا در بازار داخلي هســتیم. افزایش رشد اقتصادي به منزله 
مصرف فوالد بیشــتر براي ساخت مســکن، تولید خودرو، لوازم خانگي و سایر 
محصوالت خواهد بود و ســرانه مصرف فوالد در کشــور میتواند از میزان فعلي 
235 کیلوگــرم فراتر رفته و حتي از مــرز 300 کیلوگرم براي هر نفر عبور کند.

دکتــر بهرام ســبحاني اظهار داشــت امســال تقاضاي فوالد در کشــور حدود 
19 میلیــون تن خواهــد بود و دولت طبــق برنامه به دنبــال افزایش ظرفیت 
تولید فوالد به 55 میلیون تن تا ســال 1404 اســت کــه از این رقم 35 تا 36 
میلیــون تن فوالد قرار اســت به مصرف داخلي برســد. وي افــزود: ایران قصد 
دارد طــي ســالهاي آینده به صــادرات 20 میلیون تن فوالد دســت پیدا کند.

پنجاهمین نشســت ســاالنه انجمن جهاني فوالد )WSA( با حضور روســاي 
شــرکت هاي بزرگ فوالدي جهــان از 19 تا 21 مهر ماه در دبي برگزار شــد.

کارشناســان در این نشســت اخبار بســیار مثبــت و امیدوارکنندهاي  مبني 
بر ســپري شــدن بحــران بــازار جهاني فــوالد عنــوان نمودند و پیشــبیني 
میشــود امســال و ســال آینــده تقاضــاي جهانــي فــوالد افزایــش یابــد.
الیستر رمزي مدیر تحقیقات متال بولتن روند تقاضا در بازار جهاني فوالد را رو به 
رشد دانست و گفت: پیشبیني این است که قیمت فوالد در سال 2017 بهتر میشود.
شایان ذکر است برآورد میشود تقاضاي جهاني فوالد در سال 2017 با رشد 0.5 
درصدي به یک میلیارد و 510 میلیون تن برســد و امســال نیز تقاضاي جهاني 
فوالد با رشــد 0.2 درصــدي به یک میلیارد و 501 میلیون تن خواهد رســید.

فوالد مبارکه اصفهان ؛ افتخار ملت ایران
ایران به دنبال رسیدن به صادرات 20 میلیون تني فوالد در افق 1404
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مجمع عمومــي عادي ســالیانه شــرکت تولیدی 
گازلوله)سهامی عام( در مورخه 1395/4/28 در محل 
سازمان مدیریت صنعتی ساختمان آموزش برگزار گردید.

در ایــن مجمع که با حضور بیــش از 60/04 درصد 
ســهامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای 
مهدی رستم پور بود که جنابان مجید رمضان زاده و 
محمدرضا حاصلی در مقام نظار اول و دوم و آقای یداله 
صادقی مرزناکی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائــت گزارش هیات مدیــره به مجمع 
توسط مدیرعامل شــرکت مربوط به اهم فعالیتهای 
صــورت پذیرفتــه در طی ســال مالــی منتهی به 
1394/12/29 و پس از اســتماع گزارش حســابرس 
و بازرس قانونی، مجمع نشــینان بــا طنین صلوات 
خــود ضمن تصویــب صورتهــای مالــی و تنفیذ 
معامالت مشــمول ماده 129 به کار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
ضمن عرض ســالم خدمت ســهامداران گرامی م به 
استحضار میرساند سال 1394 از لحاظ اقتصادی سالی 
پر فراز و فرود بود به گونه ای که کاهش شــدید نرخ 
نفت، کاهش کشش تقاضای بازار به دلیل کاهش حجم 
مناقصات، شرکتهای آب و فاضالب، تنشهای سیاسی 
کشورهای همسایه و سخت گیریهای سیستم بانکی 
در ارائه تسهیالت ضمانتنامه ای، شرکت را با چالش 
های بسیار جدی مواجه نمود که باکمک خداوند متعال 
و خرد جمعی مدیران و پرســنل شــرکت و حمایت 
های سهامداران گرامی توانستیم بر یکایک مشکالت، 
فائق آمده وســیر رشد و تعالی شــرکت ادامه یابد .

صنعت تولید لوله های پلی اتیلن با توجه به کثرت، تولید 
کنندگان در سطح کشور، در شرایط کامال رقابتی می باشد .

آزاد سازی نرخ مواد اولیه مصرفی و عرضه آن در بورس کاال 
و نوسانات، شدید و غیر قابل پیش بینی قیمت مواد اولیه ،

عدم تسهیل در واردات مواد اولیه و همچنین قراردادهای 
یک طرفه مشتریان دولتی منجر به ایجاد چالشهای 
اساسی در عرصه تولید لوله های پلی اتیلن شده است .

تقسیم سودهای غیر عملیاتی در گذشته و با تامین 
منابع آن از طریق ا ســتقراض، اتکاء به فروشــهای 
مناقصه ای وعدم بازاریابی جهت ایجاد بازار صادراتی 
با توجه به اشــباع تولید در داخل کشــور،  تمرکز در 
ایفای تعهدات زیان ده ناشی از قراردادهای یک طرفه 
نهادها، حضور در مناقصات، با حجم سفارش باال و عدم 
توانایــی در تامین به موقع مواد اولیه با توجه به مبلغ 
قطعی مناقصات، ایجاد و  تحصیل شرکتهای تابعه و 
خروج منابع شرکت جهت تامین سرمایه در گردش 
آنها و نقدی بودن عوامل تولید محصول و اعتباری بودن 
فروش آن و تامین منابع الزم بمنظور ادامه فعالیت از 
طریق دریافت تسهیالت گران قیمت در سنوات 84 و 
85 و تحمیل هزینه های سنگین از طرف بانکها پس از 
نقطه توقف )1385/1/1( و خروج نقدینگی قابل توجه 
جهت تسویه بدهیها و اســتمال وامها و سایر عوامل 
که همگی در گذشته رخ داده، منجر به این شده بود 
که شرکت مواجه با زیان انباشته قابل توجهی گردد.

حجم باالی بدهی ناشی از وامهای بانکی سبب شده 
بود هرســاله هزینه های ســنگینی متوجه شرکت 
شود و با افزایش حجم عملیات تولید و فروش امکان 
پوشش هزینه های مالی فراهم نبود. لذا هیات مدیره 

شرکت به اســتناد مواد 412 و 413 قانون تجارت و 
با توجه به اینکه تمام فعالیت های اقتصادی و کسب 
سود عملیاتی تکافوی بهره و سود ناشی از بدهیهای 
بانکی را نمی نمود و کلیهه داراییهای شرکت در مقابل 
بدهیهای سنگین آن رقمی ناچیز بود، جهت تعیین 
تکلیف نهایی بدهیهای بانکی و کاهش آنها در اردیبهشا 
ســال 1391 جهت شرکت اصل و آبانماه همان سال 
جهت شــرکت سلســله آب حیات کرمان منضم به 
پرونده شــرکت اصلی، دادخواســت ورشکستگی به 
شعبه 19 مجتمع قضایی شهی بهشتی ارائه نموده تا 
ضمن دعوت، از بانکها در گام نخست نسبت به کاهش 

بدهیها واصالح ســاختار مالی شــرکت اقدام گردد.
با توجه به دادخوا ست ورشکستگی، کارشناسی اولیه از 
دفاتر و مستندات، مالی سنوات گذ شته )سال 1383 
لغایت 1391 ( بعمل آمد و نقطه توقف ابتدای ســال 
1385 اعالم گردید . با اعتراض بانکها نسبت به کارشنا 
سی اولیه، پرونده کارشناســی به هیات، کارشناسی 
سه نفره ارجاع و هیات مزبور نیز نقطه توقف فعالیت 
را ابتــدای ســال مالی 1385 اعالم نمود . براســاس 
کارشناسی های صورت گرفته در تاریخ 1391/10/30 
رای دادگاه بدوی مبنی بر عدم توان بازپرداخت بدهیها 
از ابتدای ســال 1385 صادر و ابالغ گردید و با توجه 
به اعتراض بانکها، پرونده مزبور به شــعبه 52 دادگاه 
تجدیدنظر استان تهران ارجاع و در تاریخ 1392/9/2 
رای قطعی دادگاه مبنی بر  پذیرشــرای بدوی و اعالم 
تاریخ توقف 1385/1/1 اخذ گردید. با راجاع پرونده به 
اداره تصفیه امور ورشکستگی مجتمع قضایی شهید 
بهشــتی در اردیبهشت ســال 1393، این شرکت از 
تاریخ مزبور زیر نظر اداره تصفیه امور ورشکســتگی 
بــا نظارت ناظر منصــوب ادامه فعالیــت می نماید.

بــا در نظر گرفتــن رای قطعــی دادگاه تجدید نظر 

مانــده بدهی در تاریــخ 1385/1/1 پــس از اعمال 
اصل وامهــای دریافتی و پرداختهای صورت گرفته از 
تاریخ توقف مبنای تعهدات قطعی شــرکت از طرف 
اداره تصفیه امور ورشکســتگی تهــران قرار گرفت و 
گزارش تصدیــق بدهی )طبقه بندی بســتانکاران( 
در تاریــخ 1394/3/31 اخذ و بــا هماهنگی آن اداره 
اصالحات الزم درخصــوص مطالبات بانکهای عامل 
و سایر بســتانکاران در دفاتر مالی شرکت بعمل آمد.

مضافا اینکه شرکت به دلیل اضافه واریزی جهت تسویه 
وامهــا، مبالغ 26/265 میلیون ریال و 4/874 میلیون 
ریال به ترتیب از بانکهای ملت و سپه بستانکار می باشد. 
اگرچه قطعیت مانده های تصدیقی در صورت اعتراض 
در شعبه صادرکننده حکم ورشکستگی تعیین خواهد 
شد، ولی بدلیل وجود مدارک و شواهد کافی مبنی بر 
صحت مانده های تصدیقی اعالمی توسط اداره تصفیه 
امور و ورشکستگی تهران، مدیرت شرکت با هماهنگی 
آن اداره، کلیه اصالحات الزم را در دفاتر مالی شرکت 
بعمل آورده اســت.بعالوه در سال مالی مورد گزارش 
مبلغ 91/295 میلیــون ریال بابت بدهی به بانکها از 
منابعداخلی شرکت نزد اداره تصفیه امور ورشکستگی 
تهران تودیع و به حســاب آن اداره واریز شــده است.

درخصوص پرونده شرکت سلسله آب حیات کرمان، با 
توجه به صدور رای مجتمع قضایی شهید بهشتی مبنی 
بر اعالم نقطه توقف به تاریخ یک فروردین ماه 1389 و 
به دلیل تسویه تسهیالت و اخذ کلیه تضمینات مربوطه 
از بانک اقتصاد نوین، مراتب مختومه شدن پرونده مزبور 
طی نامه شماره 0865-01/93 مورخ 4 دی ماه 1393 
به شعبه 19 مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران، تسلیم 
گردیده است، در این خصوص با توجه به تسویه بدهی 
بانک اقتصاد نوین و عدم ارائه پرونده اعالم ورشکستگی 
شرکت مزبور به اداره تصفیه امور و ورشکستگی، علیرغم 
عدم اعالم نتیجه درخصوص اعاده اعتبار شرکت مذکور، 
تداوم فعالیت شرکت مزبور با مشکلی همراه نخواهد بود. 

برنامه های آینده شركت
گــروه راهبردی شــرکت در جهــت بهبود وضعیت 
عملیاتی و ایجاد ســود خالص بیشــتر، راهکارهای 
زیــر را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت: 
الف( تالش جهت دستیابی به آخرین پتانسیل تولید

ب( پی گیری مستمر و مداوم جهت کاهش دوره وصول 
مطالبات از نهادهای دولیت و تامین مالی از محل مطالبات 
ج( تالش در جهت توســعه و گســترش فروشهای 

غیرمناقصه ای
د( توسعه بازار و صادرات

ه(تحقق ابطــال معامالت باطل در راســتای پرونده 
ورشکستگی شــرکت از جمله ابطال معامله فروش 
زمین در شهر صنعتی کاوه ساوه به پتروشیمی آبادان

خرد جمعی و تدبیر مدیریت بالهای پرواز گاز و لوله
نی
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آن روز کــه چراغچی باشــی آن دو شــاخ بلند را 
در خیابان امیرکبیر بــه پایین آورد و طبقه چراغ 
دســتی ها را به دوش کشــید و با خود می گفت 
دوران کار به سررســیده و صدای موتور برق آورده 
امین الضرب المپ ســر تیر را روشــنی بخشیده 
اســت . نیروترانس از آورده های مردی اســت که 
به تاریخ او  را امیرکبیر نام گذارند وبدان باید بالید.

شــرکت  ســالیانه   عــادی  عمومــی  مجمــع 
نیروترانس )ســهامی عام( مــورخ  4/15/ 1395 
در محــل هتل بــزرگ شــیراز برگــزار گردید. 
در این مجمع که با حضور90 درصدی سهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیــات مدیره، نماینده 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونــی برگزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده 
آقای خلیل پارســا بود، که جنابان داود عابدی و 
سیدمحمد هاشمی در مقام نظار اول و دوم و آقای 
اکبر گزین به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمع 
مربوط به اهــم 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 با تقسیم سود 
350 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

 مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کاربردتحقیق 
به عنوان بازرس قانونی و حســابرس اصلی شرکت 
و موسسه حسابرســی امجد تراز به عنوان بازرس 
علی البدل برای مدت یک ســال انتخاب گردیدند

پیام هیات مدیره
خداي را ســپاس که بار دیگر توفیق آن یافتیم تا 
کارنامه هیات مدیره شرکت را پس از گذشت یک 
سال به سمع و نظر سهامداران محترم برسانیم تا 
ضمن بررســی و نگرشــی کلی بر عوامل موثر در 
نتایج بدســت آمده در عملکرد ســال مالی مورد 
گزارش، برنامه های آتی شــرکت را تشریح نماید. 
هیــات مدیره با بهره منــدي از تالش و همکاري 
بي دریــغ تمامي مدیران و کارکنان شــرکت در 
سال مورد گزارش اهتمام خود را معطوف به بهره 
برداري بهینه از ظرفیت هاي شــرکت، ســرمایه 
ســهامداران و توســعه فعالیت هاي خود نموده و 
علیرغم شــرایط خاص و وضع ناخوشایند صنعت 
و اقتصــاد، به فعالیت ها تداوم بخشــیده و زمینه 
مســاعدي براي ادامه فعالیت و رقابت فراهم آورد.

امید اســت با اجراي اهداف و برنامه هاي ســال 
1395 و تکمیــل برنامــه هــاي ســال 1394 و 
پیگیــري برنامه هــاي بلند مدت خود شــرایط 
مطلــوب تري نســبت به گذشــته ایجاد شــود.

هیات مدیره امیدوار اســت که در ســال جاري با 
اســتعانت از ایزد منان، تــالش کارکنان و اعتماد 
سهامداران محترم بتواند در صیانت از منابع شرکت 
و منافع ســهامداران، گام هاي موثــري را بردارد.

توانســتیم لطف  آنچــه 
خدا بوده اســت و آنچه 
پیشــرو داریم با امید به 
عنایت بــه او خواهد بود.
مرور کلــي بر وضعیت و 
تحوالت صنعت مربوط در 
ســال مالي مورد گزارش 
در ســال مالــي مــورد 
گزارش شــرکت توانست 
مشــکالت  علیرغــم 
ناشــي از تحریــم هاي 
بیــن المللي، نوســانات 
مشــکالت  و  ارز  نــرخ 
مشــتریان،  نقدینگــي 
را  محصــوالت  فــروش 
نماید  مدیریت  اي  بگونه 
مناســبي  فروش  به  که 
دســت یافته و همچنین 

بــا مدیریت بــر منابع نقدینگي ، عــالوه بر انجام 
عملیات جــاري، پروژه هاي خــود را انجام دهد.
مــرور کلــي بــر جایــگاه شــرکت در صنعت و 
وضعیت رقابتي آن در ســال مالــي مورد گزارش 
در بــازار محصــول بدلیل امــکان واردات، رقباي 
خارجي وجود دارد که تاکنون با اعمال روشــهاي 
گوناگــون از جملــه حفظ و ارتقاء ســطح کیفي 
محصــول، کنتــرل قیمت هــا، تنوع بخشــي به 
محصوالت، خدمات پس از فروش و حمایت هاي 

تعرفه ای دولت محترم از ساخت داخل، به خوبي 
ســهم اصلــي را در بازارهاي داخلي داشــته ایم.
شــرکت نیروترانس با تکیه بر ســابقه ي فعالیت 
طوالني در کشــور از لحاظ جایگاه و اعتبار ، حائز 
موقعیت ممتازي اســت. عوامــل موثر بر موفقیت 
شــرکت را مي توان به صــورت زیر خالصه نمود:

الف- اعتبار باال در بازار داخلي
ب- کیفیــت مطلوب محصــوالت و ارائه خدمات 

پشتیباني مناسب
ج- تنوع محصوالت

د- برخورداري از دانش فني روز جهاني
بیان استراتژي شركت

اســتراتژي شــرکت براساس افزایش ســهم بازار 

با توســعه محصوالت و مشــتریان ، افزایش بهره 
وري فرایندهاي داخلي، بهینه ســازي و توســعه 
اســتعدادهاي منابع انســاني، نوآوري و توســعه 
فناوری، کنتــرل بهاي تمام شــده، تامین منافع 
و رضایــت کلیه ذینفعــان اعم از ســهامداران و 
مشــتریان ، اتخاذ راهبردها و برنامه هاي اجرایي 
مناســب در امر صادرات تبیین و اجرا مي گردد.
بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شركت 

برای سال مالی آتی
شرکت نیروترانس به بهبود، بهینه سازی و توسعه 
محصــوالت موجود و گســترش بازار و توســعه 
مشارکت در سایر شــرکت ها می پردازد. شرکت 
در بازار داخلی پیشــرو خواهد بود و به گســترش 
صادرات توجه خاص خواهد داشــت و تالش می 
نماید کــه همکاری های متقابل با شــرکت های 
صاحب فنــاوری و صاحب نــام در عرصه جهانی 
را گســترش داده و با توســعه فناوری های مورد 
نیــاز در شــرکت به اعتبــار جهانی دســت یابد. 
: شــرکت  آینــده  ســال  برنامــه 
- رئــوس فعالیــت هــای عمــده وبرنامــه های 
شــرکت در ســال 1395 به شــرح زیر اســت:
1- دســتیابی  به میزان فروش محصوالت بالغ بر 

898 میلیارد ریال.
2- تولید انبوه خازن هــای اصالح ضریب قدرت.

3- بهــره بــرداري از خــط تولیــد 4 مگاواتــی 
شــرکت فرعی نیــروگاه برق مقیــاس کوچک و 
افزایــش ظرفیت آن به میــزان 4 مگاوات جدید..
4- پیگیــري پروژه هاي توســعه اي و مطالعاتي
5- انجــام تدریجــي تایــپ تســت محصوالت.

6- راه اندازی و بهره برداری خط دوم تولید ترانس 
های فشار متوسط و تولید قطعات رزینی بوشینگها.
7- بهــره بــرداری از تجهیــزات جدیــد خــط 
کیلوولــت.  420 و   230 بوشــینگهای  تولیــد 

نیروترانس از یادگارهای امیرکبیر
تقسیم سود 350 ریالی به ازای هر سهم
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مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری 
صنعت نفت)سهامی عام( در نوبت دوم در ساعت 10 
صبح روز شنبه مورخ 1395/4/26 در محل باشگاه 
شــماره یک شرکت ملی نفت ایران برگزار گردید. 
در ایــن مجمــع که با حضــور بیــش از 48/38 
درصدی ســهامداران حقیقــی و حقوقی ، اعضاء 
هیــات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاســت مجمع برعهده آقای علی محمد حریری 
بود، که آقای هادی خــان محمدی و خانم مریم 
طالبــی در مقــام نظــار اول و دوم و آقای محمد 
علی مجد 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 استماع گزارش 
حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامالت مشــمول ماده 129 با تقسیم سود200 
ریالی به ازای هر ســهم به کار خــود پایان دادند.

ایــران  پــرداز  آزمــون  حسابرســی  موسســه 
مشــهود به عنوان حســابرس و بــازرس اصلی و 
موسســه حسابرســی شــاهدان  به عنوان بازرس 
قانونــی و حســابرس علی البدل انتخــاب گردید 
اشــخاص ذیــل به مــدت دو ســال بــه عنوان 
اعضــاي هیات مدیــره شــرکت انتخاب شــدند:

- شرکت عملیات اکتشاف نفت
- شــرکت ســرمایه گذاری صندوق بازنشستگی 

کارکنان صنعت نفت
- شــرکت گروه توســعه مالــی مهــر آیندگان

- شرکت پاالیش نفت جی
- شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج

پیام هیات مدیره
هیات مدیره شــرکت سرمایه گذاري صنعت نفت 

در خصوص شــرکت هــاي تابعه در نظــر دارد:
- ســرمایه شــرکت اصلي را جهت به ســرانجام 
رســاندن طــرح پایانــه نفتي قشــم و توســعه 
برخــي شــرکت هــاي تابعــه افزایــش دهــد.
- جهــت پذیــرش حداقــل دو شــرکت تابعــه 
در بــازار فرابــورس تــالش صــورت گیــرد تا 
بدیــن ترتیــب تامیــن مالــي و توســعه ایــن 
شــرکت ها با ســهولت بیشــتري انجام شــود.

هــاي  شــرکت  فــروش  یــا  واگــذاري   -
تابعــه دیگــر را در دســتور کار قــرار دهــد. 
همچنین در راستاي دست یابي به سرمایه گذاري 
پایدار، با به کارگیري نیروي انساني کارآمد ومتخصص
فرصت یابي براي سرمایه گذاري هاي جدید انجام 

خواهد شد.
و باتوجه به شرایط و موقعیت هاي ایجادشده پس از 
برجام، همکاري با شرکت هاي خارجي جهت توسعه

فعالیــت هــاي فعلــي گــروه و نیــز ســرمایه 
گــذاري هــاي جدیــد در کســب وکارهــاي 
ذخیــره ســازي، ســوخت رســاني هوایــي و 
زمینــي در دســتور کار قــرار خواهــد گرفــت.
سود حاصل از فعالیت شرکت در سال 94 ، حدودا 
450 ریال براي هر ســهم مي باشد. هیات مدیره 
شرکت باتوجه به آنچه ذکر شد، در نظر دارد عالوه 
بر پرداخت 120 ریال ســود نقدي براي هر سهم، 
قسمت عمده سود حاصله را به سرمایه هاي مولد 
اضافه نموده و پیشــنهاد افزایش سرمایه شرکت 
را به مجمــع محترم صاحبان ســهام ارائه نماید.

امید اســت که بتوانیم در جهــت افزایش منافع 
ســهام داران گرانقــدر گامــي موثــر برداریــم.

برنامه هاي آتي
نفــت صنعــت  گــذاري  ســرمایه  شــرکت 
- توســعه فعالیت کلیدي ذخیره سازي نفت خام

توســعه فعالیــت شــرکت در زمینــه ذخیــره 

ســازي از طریــق توســعه پایانه ذخیره ســازي
نفت قشــم و یا ورود به پروژه هاي مشابه پیگیري 

خواهد شد.
- توسعه فعالیت در کسب و کار سوخت رساني زمیني
در خصــوص ادامــه طــرح احــداث 60 جایگاه 
ســوخت کوچــک در تهــران پیگیــري به عمل 
آمــده و نیز ورود به ســایر حلق ههــاي زنجیره 
تامین ســوخت مورد بررســي قرار خواهد گرفت.
- افزایش سرمایه شرکت تا مبلغ 2/000 میلیارد ریال
جهــت تامین مالــي طــرح پایانه نفتي قشــم 
و ســایر شــرکت هاي تابعــه، افزایش ســرمایه 
شــرکت از مبلــغ 1/650 میلیــارد ریــال بــه 
2/000 میلیــارد ریال در دســتور کار قرار دارد.
- عرضه حداقل دو شــرکت تابعه در بازار سرمایه
عرضه ســهام شــرکت ها در بــازار ســرمایه به 
عنــوان یکــي از روش هــاي نوین تامیــن مالي

مدنظر قرار گرفته و بدین منظور در سال 1395 ، 
شرکت در خصوص عرضه حداقل یکي از شرکت هاي 
تابعه در بازار بورس یا فرابورس اقدام خواهد نمود.
- توسعه/ فروش/ مشارکت با سرمایه گذاران)عمدتا 
خارجي( در شــرکتهاي اوج و سرمایه گذاري نفت 
قشــم و نیز کسب و کار ســوخت رساني زمیني

جهت تامین مالي و بهبود و توسعه کسب وکارهاي 
ذخیره سازي و سوخت رســاني، افزایش سرمایه 
گذاري شــرکت ســرمایه گذاري صنعت نفت در 
شــرکت هاي موردنظر و یا فروش/ مشــارکت با 
ســایر ســرمایه گذاران در دســتور کار قرار دارد.
- تخریب و نوســازي ســاختمان بلوار کشــاورز

شركتهاي تابعه
- شرکت سوخت رساني و خدمات فرودگاهي اوج

- شرکت سرمایه گذاري نفت قشم
- شرکت خدمات حفاري صنایع نفت

- شرکت ره گستر نفت
- شرکت شیمیایي نفت گستر

- شرکت کنترل گاز اکباتان

پیش به سوی سرمایه گذاری پایدار سودآور
تقسیم سود 200 ریالی به ازای هر سهم شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت
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