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دکتر علی عسگری مردی پر از سوابق درخشان از خطه خراسان سبزوار ، متاهل و داراي دو فرزند است.
از ســوابق علمی ایشــان میتوان به کتــراي اقتصاد از دانشــگاه تهران  1379* فوق لیســانس 
اقتصاد از دانشــگاه تهران  1370و لیســانس اقتصاد ازدانشگاه تهران  1367 اشاره نمود.همچنین 
ایشــان پژوهش ها و مقــاالت علمی بســیاری در کارنامه حرفــه ای خود به ثبت رســانده اند.

 كویر آنجا كه نه روئیده نه شوینده می شود. ره بدان ندارد
قلب كویر، نقطه اوج گرماست و شن های روان تنها جنبنده
كویر شناسی می گفت اجسام در كویر تغییر شكل نمی دهند

تفــاوت کویــر و بیابــان: با وجــود این کــه در بین عامــه مردم رایج اســت کــه اصطالح کویــر و بیابان 
را بــه جــای یکدیگــر بــه کار مــی برنــد ولی بیــن ایــن دو اصطــالح تفــاوت اساســی وجــود دارد.
کویر به زمین های رسی، پف کرده، با شوری و نمک بسیار شدید گفته می شود که گیاهان نمی توانند در آن رشد نمایند.

ســرمایه گــذاری امیــد با مدیریت دکتر علی عســکری کمر همت بســته تــا آن کند که ایــن کار و این 
نــام در تاریــخ ایران نشــیند، کــه آب از دریای جنوب بــه قلب بزرگتریــن کویرجهان جاری مــی گردد.

در نشست خبری کاتب این سطور که خود فرزند حاشیه کویر است و قدر آب را خوب می شناسد بدین باوردکتر علی 
عسکری سرتا پا گوش نشسته که او می تواند. حرف حرف معلم است و حرف یک بچه مسلمان آب دیده در سنگر بسیج 
مسجد که آنچه خواسته انجام داده و بیوگرافی او شهادت می دهد. می تواند کویر را با آب یاری کند. بار خدایا بمن آن ده 
که شاهدش باشم. این آرزوی دیرین ملتی سرفراز و خداجوی، و خدایا بدین فرزند برومندش توان بیشتر. یاعلی مدد.

دكتر  علی عسگری - مدیرعامل شركت سرمایه گذاری امید
آب دریا به كویر می رسد * این كار، و این نام، به تاریخ می نشیند

مهندس شعبانی مدیرعامل حکمت صبا شد
صالحیت علی شعبانی به عنوان مدیرعامل شــركت بیمه حكمت صبا از سوی بیمه مركزی تایید شد.به گزارش 
روابــط عمومی بیمه مركزی ایران، همچنین صالحیت حمیدرضا متولی، احمد ســبزی، عباس عســكرزاده، و 
غالمحسین چایچی نصرتی به عنوان اعضای هیات مدیره نیز برای مدت دو سال از سوی بیمه مركزی تایید شد.

تکالیف جدید بیمه مرکزی برای مدیرعامل بیمه حافظ
بیمه مركزی ایران صالحیت »عبدالرسول عطایی« را برای مدیریت عاملی او درشركت سهامی بیمه حافظ تایید كرد 
و عطایی از هیات مدیره بیمه ملت به بیمه حافظ رفت.گفته می شود بیمه مركزی برای ساماندهی بیمه حافظ تكالیف 
جدیدی را برای مدیرعامل جدید این شركت تعیین كرده است.برنامه ترمیم وضعیت مالی، افزایش سرمایه، وصول 
مطالبات، پرداخت خسارت های معوق و تكمیل مشاغل مدیریت های فنی بیمه حافظ تكالیف جدید عطایی در سمت 
جدید است.عطایی دارای مدرک تحصیلی دكترا در رشته مدیریت استراتژی و راهبردی است. او تجربه مدیریت در 

بیمه كوثر از ابتدای تاسیس تا دو سال گذشته و عضویت در هیات مدیره بیمه ملت را در كارنامه خود دارد.

پالسكو ما هستیم
آنچه که امروز فرو ریخت ساختمان پالسکو نبود حتی نماد قدیمی مدرنسازی تهران هم نبود که فرو ریخت 

بلکه بنیانی بود بیشتر که باید به ابعاد اصلی آن پرداخت.
امروز همه ما در مقابل چشمان خود دیدیم که بنیان های جامعه ما با یک جرقه فرو می ریزد و حتی کسانی 

را که برای نجات جامعه تالش می کنند زیر آوار خود مدفون می کند و عجبا ندارد که ندارد
اخطارهای ایمنی قبل ی جدی گرفته نشد، استانداردها رعایت نشد، صاحبان نفع با زد و بند مانع از اعمال 

قانون شدند و ناظران چشم فروبسته.
ساکنان برج )مردم( هم اراده ای برای اصالح و اجرای قانون نداشتند. نهایتا با یک شعله آتش فراگیرشد....

حتی بعد از بروز بحران هم مسایل تمام نشد: 
همکاری مردم با پرسنل امداد ...

جامعه تماشاگر منفعل و دست و پاگیر...
اطفاء تنها با تجهیزات معمولی و نیروی انسانی در کام آتش...

عدم ارسال هلی کوپتر برای اطفاء ... و ...
ما امروز دیدیم که یک جامعه بی قانون، بی اخالق، ناهنجار و بدون مدیریت چطور می تواند تمام نهادهای 

توسعه و عمران خود را فرو بریزد و تالشگران جان دهنده را جان بستاند.
این پالسكو نبود كه فرو ریخت...

امروز جامعه فرو ریخت
و اما نقش روابط عمومی در بحران:

ابتدا باید به روابط عمومی مردمی و آگاه شــهرداری تهران خدا قوت گفت و به کارشــان که دکترین این 
نام اســت، تبریک. سوختیم که سوخت، صبح روز پنج شنبه بود که همسایه خوبمان زنگ زد و گفت: از 
پنجره ســمت چپ به ساختمان پالسکو بنگر و من آن دیدم که در یازده سپتامبر در نیویورک شاهد آن 
بودم. دو ســه بار چشم ها را مالیدم به صورت خود سیلی زدم که باورم شود که آنچه می بینم در بیداری 
است مشکل توسعه نیافتگی ایران فقط اصالح افکار نیست بلکه بخش قابل توجهی از مسایل ما ناشی از 
بحران شخصیتی ملی باشد. هم اکنون مانند زمان مشروطه افکارمان مدرن است ولی شخصیت و طبقات 
ما ریشه در تاریخ استبداد دارد. تا زمانی که این تحول شخصیتی صورت نگیرد، خیلی فرق نمی کند کدام 
گروه اجتماعی در ایران به قدرت بسد، زیرا با افکاری متفاوت ، عمل کردهای گذشته گان را تکرار خواهد 
کرد. و آنچه در بحران پالسکو شاهدش بودیم نقش روابط عمومی در شکل کیری افکار عمومی از واقعیت 
حادثه و بیرون شــد از نقل ســر حمامی و قهوه خانه ای . بچه های خوب روابط عمومی به شما خدا قوت 
می گوید موی سپیدی که نیم قرن در رسانه و اولین در روابط عمومی و همسایه حادثه غمگین پالسکو.
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ن س
را نمیشناسیدسخ اگر درمان  

اید را نشناخته  حتما درد 
خسرو اميرحسيني

دزدی، طالق، فحشا، اعتیاد، شاخص سن بزه به سنین 13 سال رسیده و زندانها 
پر است و... این همان اشت که در تیتر بدان اشارت رفت. اگر درد را نشناخته 
اید، حتما درمان را نمی شناسید. عامل اصلی این کنج عزلت نشسته ها بیکاری 
اســت بیکاری درد خانمان ســوزی که بجان ملتی خداجو افتاده و برای قوت 
الیموت خود ره به ترکمنستان بکار می بندد برای خواب در سرما قبر را انتخاب 
مــی کند برای لقمه ای نان راه دیگری ما چه کرده ایم با کارآفرینان خودمان 

پنجاه کنشگرهای اقتصادی ایران را به چه روزی روزگاری کشاندیم.
از حاج محمدحسن امین الضرب ، حاج معین التجار بوشهری حاج زین العابدین 
تقی یوف، سیدمحســن آزمایش ، غالمرضا آگاه، لئون آهارونیان، ابوالحســن 
ابتهاج، جعفر اخوان، خلیل ارجمند، حسینعلی البرز، محمدرحیم تقی ایروانی، 
عباسقلی بازرگان، محمدتقی برخوردار، حسن تفضلی، بردران حاجی ترخانی، 
علینقی خاموشــی، خاندان خسروشــاهی، علی خسروشاهی، محمود خلیلی، 
محســن خلیلی، برادران خیامی، برادران رســتگار، تقی رسولیان، علی اکبر 
رفوگران، سیدجالل سادات تهرانی، منوچهر سالور، محمدحسن شمشیری، رضا 
صراف زاده، همایون صنعتی زاده، خلیل طالقانی، شاهرخ ظهیری، میرمصطفی 
عالی نســب، اسداهلل عســگراوالدی، برادران عمید حضور، محمدصادق فاتح، 
حسین قاسمیه، محمدحسین کازرونی، سید محمد گرامی، خاندان الجوردی، 
اکبر الجوردیان، محمود مانیان، حاج حسین ملک، عالءالدین میرمحمدصادقی، 
محمدصادق نقوی، خاندان نمازی، محمدعلی نوید، خاندان هراتی، ابوالقاســم 

هرندی، محمد همایون، برادران همدانیان.
هر یک در کارآفرینی تجهیز جوانان کشور به دانش فنی روز سر آنها چه آوریم؟ 
بعنوان نمونه حاج محمدتقی برخوردار آن کس که یادآور محصوالت نوین مثل 
رادیو ، تلویزیون، پنکه ، باتری، المپ، فرش و ده کاالی دیگر صنعتی می باشد 
که در افزایش رفاه هزاران ایرانی و تغییر سبک زندگی آن ها نقش فراوان داشته 
اســت همه داشته هایش را گرفتیم و او در یک آپارتمان 45 متری هدیه یک 

دوست در کمال فقر جان داد. 
گلوله ســربی بر سینه و ســر الجوردی کازرونی چون اشتغال آفرینی داشتن 
رسول کنجی را خانه نشین کردیم دزد بگیر ره انداختیم، برترین مدیرها را انگ 
زدیم ندانســته نقش مدیر در تعالی سازمان را به هیچ انگاشتیم. که دهها هزار 
نفر کارآفرینی می داشت برج کاخ بر بانک ها بیمه ها به فیق آسمان بردیم تا 
خط تولید در ســوله ها را متوقف کنیم. پدر و مادر در بیکاری بچه به مدرسه 
می برد آن هم از نوع غیر انتفاعی که باید میلیونی پول در کیف باشــد وسائل 
آموزشی از خودکار مداد تا دفتر کتاب باچه اندوخته ای چه درآمدی تهیه کنیم 

. خدا رحمت کند شاعر این شعر را 
نان یكی دوعباسی پنیر سیری یك عباسی
 آدم مفلص رو یهو وا میداره به رقاصی 

ترا به خدا سیاســی نپندارید این رقم حاصل مدیریت چندین ده ساله است. 
آخرین آمارها، شمار بیکاران را در پاییز سال گذشته 2/5 میلیون نفر نشان مي 
دهد. بررسي ها حاکي از آن است که اگر به رشد اقتصادي توجه نکنیم، ایران 
تا ســال 1400 با فرض رشــد اقتصادي 5 درصد، 5 میلیون نفر بیکار خواهد 
داشــت)یعنی آنکه طی 7 سال آینده، شمار بیکاران کشور به دو برابر افزایش 

خواهند یافت(.
علل و عوامل بیكاری

 بطور کلی علل و عوامل بیکاری در کشورمان را می توان در موارد زیر خالصه نمود:
- تحریم ها

تحریــم هــای اعمل شــده علیه کشــورمان البته بــه اشــکال مختلف در 
افزایــش بیــکاری و حداقل، عدم مهــار این معضــل، موثر بوده اســت اما 

شــاید بتوان افزایــش قیمت مــواد اولیه تولیــد را نتیجه مهــم تحریم ها 
دانســت که بطور مســتقیم بر پدیــد بیکاری گســترده، موثر بوده اســت.
- واردات بــی رویــه و حمایــت نکــردن از تولیــد و صنعــت داخلــی
ارائــه مجوزهــای فــراوان در بخش های مختلف بــرای واردات بــی رویه و 
عــدم حمایت بانکــی در تامین نقدینگی و ســرمایه در گــردش واحدهای 
تولیــدی را از عوامــل مهــم موثــر بــر بیــکاری گســترده باید دانســت.
- رشد جمعیت در طول سی سال گذشته و عدم تمهیدات کافی برای اشتغال
 براســاس گزارشات، به طور ســاالنه 500 تا 600 هزار نیروی کار جدید وارد 
بازارمی شود، بدون آنکه فرصت شغلی جدیدی در این مدت خلق شود و به این 
ترتیب هر سال 500 تا 600 هزار نفر به جمعیت بیکاران ایران افزوده می شود.

- رشد پایین اقتصادی 
پایین بودن رشــد اقتصادی کشــور عامل مهمی در باال بودن نرخ بیکاری در 
ایران عنوان می نمایند. برای جذب تمامی متقاضیانی که هر ســال وارد بازار 
کار می شوند، الزم است رشد اقتصادی ایران حداقل به هشت درصد برسد. این 
درحالیست که نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1388 تنها 2 در صد بوده که 
در پایان دولت احمدی نژاد)یعنی سال 92( این آمار به 6صدم منفی رسیده بود 
و با مساعی مختلف دولت تدبیر و امید، اخیرا در حال گذر از صفر درصد می باشد.
گفتنی اســت، بــا توجه به دولتــی بودن اقتصــاد ایران، حجــم عمده ای از 
ســرمایه ها به ســمت صنایع ســرمایه بر مثل نفت و گاز، فوالد، پتروشیمی 
و صنایــع نظامی ســوق داده می شــود و این امــر باعــث بی توجهی دولت 
بــه پروژه هــای کارآفریــن و در نتیجه باال رفتن نرخ بیکاری شــده اســت.

- افزایش تعداد دانشجویان 
دولت ایــران)و بخصوص دولت مهــرورز( طی بیش از یک دهه گذشــته، با 
هدف کنترل ســیل جوانــان جویای کار به بازار کار، ســعی کرده اســت تا 
فضاهای دانشــگاهی را گســترش داده و حرکت این ســیل عظیم به سمت 
دنیای بیکاران را کند نماید. این درحالیســت که سیاســت مذکور، سیاستی 
غلــط بوده و تنها مســکنی مخرب محســوب مــی گردد. چراکــه تقاضای 
کار را اوال: فقط چندســالی به عقب مــی اندازید. و ثانیــا: موجی از بیکاران 
دارای تحصیــالت عالیه با توقعات باال را به جامعــه تحویل می دهد و جالب 
اینکه تحصیالت عموم ایشــان نیز مــورد نیاز جامعه نبــوده و درعین حال، 
ســرمایه های ملی وافری نیز برای تحصیالت ایشــان به هدر رفته اســت!!!
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ضعــف سیاســتگذاری، ضعــف سیســتم آموزشــی و نبــود فرصت هــای 
مناســب شــغلی، مجموعا دست به دســت هم داده اســت تا در حال حاضر 
بســیاری از جوانــان تحصیلکــرده به مشــاغلی غیرمرتبط بــا آموزش خود 
از جملــه رانندگی تاکســی یا خرید و فروش و واســطه گــری روی آورند.

- اشباع دستگاه های دولتی 
پر شــدن ظرفیت جذب نیرو در دســتگاه های دولتی عامل دیگر در افزایش 
بیکاری معرفی شــده اســت. به دنبال پیــروزی انقالب اســالمی و به ویژه 
پــس از پایــان جنگ افزایــش تعداد حقوق بگیــران دولتی در دســتور کار 
دولتمــردان ایــران قــرار گرفت.اکنون از یک ســو ظرفیت جــذب نیرو در 
دســتگاه های دولتی به نهایت خود رســیده و از سوی دیگر بار مالی سنگینی 
در اثــر جذب نیروهــای بیش از اندازه بر دولت ایران تحمیل شــده اســت. 
علیرغم همــه اینها، دولت گذشــته در روزهای پایانی کار خــود، برای موج 
عظیمــی از متقاضیان کار، تعهد اســتخدامی ایجاد نمــوده درحالیکه هیچ 
محــل پرداخت و ردیف بودجه ای برای دســتمزد هنگفــت آنها وجود ندارد. 
همچنیــن، اعــالم گردیــده که قریــب به 60 درصــد از اســتخدامی های 
گســترده در دولت گذشــته، بدون هرگونه ضابطه ای صورت گرفته اســت
معنــوی( و  مــادی  بیکاری)تاثیــرات  پیامدهــای  و  نتایــج 
بررسي ها نشان مي دهد 60 درصد خودکشي ها در ایران مرتبط با امر بیکاري است.

فقــدان فرصــت شــغلي مناســب بــراي نخبــگان و تحصیلکــرده هــا 
موجــب بروز معضــل فرار مغزها شــده اســت. هزینــه نیروهــاي کارآمد 
و تربیــت شــده را دولــت مي پــردازد، امــا بهــره آن را کشــورهایي مي 
برنــد که محل جــذب نخبگان ما شــده اند و این واقعاً تأســف بار اســت.

آمارها، یکي از دالیل افزایش جرایم در جامعه را بیکاري مفرط ، معرفي مي کنند. 
بیکاري منشأ بسیاري از بیماري هاي روحي و رواني و ترویج بزه در جامعه است.
اثرات بیکاری در هر جامعه 2 اثر کلی بر پیکر جامعه کشــور بر جای میگذارد: 
اثر مادی و اثر معنوی. اما برخالف آنچه تصور می شــود، اثرات معنوی بیکاری 
برای جامعه و فرد، ســنگین تر از اثر مادی اســت و تاثیرش جبران ناشــدنی 
می باشــد و مثال، خود کشــی یکی از این اثرات اســت. حــدود 60درصد از 
خود کشــی ها در ایران به طور مســتقیم با مســاله بیکاری در ارتباط است.

هزینــه های اقتصادی بیکاری در ایران به عنوان یک چالش بزرگ اقتصادی تا 
حد زیادی شفاف وآشکار و قابل محاسبه است اما نتایج غیر اقتصادی یا معنوی 
معموال مخفی اســت و به راحتی نیز قابل محاسبه نیست. چنانچه اشاره شد، 
فقدان فرصت شــغلی مناسب برای قشر تحصیل کرده و نخبگان جامعه ایران 
موجب بروز معضل فرار مغز ها شده است و برآورد می شود که ساالنه بین 100 تا 
225هزار نفر از متخصصان و تحصیلکرده های ایران کشور خود را ترک می کنند.
جامعه شناســان می گویند از باال رفتن ســن ازدواج گرفته تــا افزایش آمار 
طالق در ده ســال گذشــته رد پای بیکاری در همــه این معضالت اجتماعی 
مشهود است.معضالتی که ســر انجام به افسردگی و سرخوردگی جوانان می 
انجامد منجر میشــود تا میزان نشــاط اجتماعی را با وجود داشتن جمعیتی 

جــوان کاهــش داده و موج گرایش بــه اعتیاد در میان جوانــان)و بخصوص 
اعتیــاد به مــواد مخدر جدیــد و صنعتی(، هــر روز نگران کننده تر شــود. 
جامعه شناســان، بیکاری را یکی از متهمان پرونده اعتیــاد جوانان میدانند.

پیشنهادها و راه های برون رفت از معضل بیكاری
یکي از راه هاي بــرون رفت از معضل بیکاري، اصالح قوانین مربوط به »کار« 
است. گذاشتن بار فراوان روي دوش کارفرمایان باعث مي شود آنها از برداشتن 
بار بیکاري از دوش دولت، طفره بروند. دولت و بخصوص مجلس باید فکري براي 
کاستي هاي قانون کار کند و از همه مهم تر شوراي عالي اشتغال در این زمینه 
باید مسئوالنه وارد ماجرا شود. دولت باید جلوي واردات بي رویه را بگیرد، چون 
هر کاالیي که وارد مي شود عماًل جلوي یک فرصت شغلي در داخل را مي گیرد.
 عالوه برآنچه اشاره شد، برای رفع مشکل بیکاری راه حل های موردی زیر نیز 

پیشنهاد میگردد:
 راه حــل اول: افزایش ســاخت مســکن می باشــد، زیرا ســاخت مســکن 
ســبب ایجاد مشــاغل متنوع می شــود.چنانچه ایــن امر مــورد توجه قرار 
بگیرد نــه تنها نیاز اصلــی اکثر جوانان که نیاز به مســکن اســت را تامین 
می کند ازطرفی ســبب ایجاد مشــاغل متعدد گشــته و همچنیــن کارگاه 
هــا و کارخانــه هــای کوچک و بزرگ هــم می تواننــد ازآن بهــره گیرند.

راه حل دوم: توسعه جهانگردی و گردشگری میباشد. با توجه به اینکه کشور ما از 
جاذبه های گردشگری)تاریخی و تفریحی( فراوان برخوردار است با توجه بیشتر 
به این بخش می توان از این طریق باعث ایجاد شغل های جدید در جامعه شد.

راه حل سوم:توسعه فعالیت های عمرانی
راه حــل چهارم: توســعه فعالیت هــای تکنولوژی اطالعات توســعه فعالیت 
های آی تی ســبب به کارگیری نیروهای جوان و بااســتعداد کشور می شود 
وسبب اشــتغال زایی و همچنین موجب ارز آوری قابل مالحظه ای می شود.

راه حل پنجم: جلوگیری از قاچاق کاالها قاچاق کاال ســبب می شود بسیاری 
از شــرکت های تولیدی ورشکست شده و بسیاری از کارکنان آنها بیکار شوند. 
قاچاق کارا کمر تولید داخل را می شــکند. جلوگیــری از قاچاق و حمایت از 
کاالی ایرانی ســبب اشــتغال زایی شــده و از بیکاری جلوگیــری می کند.

راه حل ششم: حمایت از کارافرینی و کار آفرینان و سرمایه گذاران. این راهکار 
می تواند در اشتغال زایی بسیار موثر باشد. درعین حال، حمایت از جوانان ایرانی 
و استعداد آنهادر زمینه های مختلف اعم از علمی و هنری باعث می شود آنها به 
خود باوری رسیده و بخش عمده ای از نیروی جوان و فعال ازبیکاری رهایی یابند.

 راه حل هفتم: متناسب کردن پذیرش دانشجو با نیاز اقتصادی اجتماعی. این 
تناسب در سطوح مختلف آموزشی و خصوصا تمرکز بر تحصیالت کاردانی فنی 
و حرفه ای)با هدف ورود مســتقیم به بــازار کار و صنعت( و تحصیالت عالیه؛ 
خاصــه دوره دکترا )که نیروی متخصص و نخبه مورد نیاز را فراهم می کند(، 
باید اعمال شده و از حجم زیاد پذیرش دانشجوی ارشد و خصوصا کارشناسی 
پرهیز شود. درعین حال، کاهش پذیرش دانشجو و حتی دانش آموز در رشته 
هایی که حرفه محور نبوده و مورد نیاز جامعه نمی باشــند، مورد نظر اســت.
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آب دریا به کویر می رسد
جشن تولد نهمین سالروز عرضه سهام سرمایه گذاری امید 

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

دکتر علی عســکری چهره شناخته شده جامعه دانشــگاهی، مدیر نوآور در 
وزارت نیرو و پدر دریافت مالیات نوین در ایران اســت. دکتر عسکری با این 
سابقه به روز سالگرد ورود سرمایه گذاری امید به بورس در میان اصحاب خبر 

نشسته و گفت مشــکل آب را می دانم و به 
جهت آشــنایی با مدیریت این مسئله بر آن 
شدیم تا آب از خلیج فارس درون لوله هایی 
به ارتفــاع بلند »بخوانید یک تونل فلزی که 
آدم مــی توانــد درون آن راه برود« به کویر 

رسانیم و البته که تجربه آنرا می داریم.
ایــن کوتاه گفــت دکتر عســکری ورقی از 
تاریخ زمان معاصر خواهد شــد همان گونه 
که دارالفنون چنین شد و همانگونه که امین 
الضرب چنین کرد. انتقال این گونه و به این 
وســعت از آب دریا به دل کویر آرزوی ملتی 
است که بر لب تشــنه چه بسیار گریسته و 
تشــنگی را خوب می شناسد و برای تحقق 
این خواســته ملک و ملت مرد ســرد و گرم 
چشــیده ای چــون دکتــر عســکری الزم 
که دســت در خیــر دارد و بدین عمل کمر 
همت بســته ، این ادبیات خبر نیســت ولی 
باور مداری بر یک نیاز چنان اسب قلم را به 
تاخت واداشته که دل و دین و عقل و هوش 

را یکجا می برد و من بچه حاشــیه کویر که قدر آب خوب می دانم و خوبتر 
می دانم الفبای آبادانی و توسعه می باشد برایم چه خوش خبری بود. حصول 
افتخار ملی و توسعه در سطح جهانی راه کارهایی دارد که مدیرانی آبدیده بر 

سرکشی اش تازیانه می زنند.
در ادبیات توسعه در سطح جهانی ، به طور چشمگیری موضوع توسعه یافتگی 
حالت علمی تر، فرمولی تر و قاعده مندتر به خود گرفته اســت، درحدی که 
مبانی و اصول توســعه یافتگی قابلیت گوگل شــدن را دارد. هر چند الگوی 

توســعه یافتگی تابع شــرایط بومی و داخلی یک کشــور است و بر امکانات، 
واقعیات و باورهای درونی اســتوار اســت ولی اصول توسعه یافتگی، همانند 
سالمتی انســان و یا مهندسی سازه، جنبه جهان شمولی و بین المللی دارد. 
بعضی اصول توســعه یافتگی مانند پذیرش 
تفکــر و روش علمی و یــا روابط پایدار بین 
المللی، قرنها سابقه حاکمیت و اجماع میان 
آنهــا و به صورت تدریجی تبدیل این اجماع 
به یک قرارداد اجتماعی نسبتا جدید هستند. 
خارج از تجربه اروپایی و شــمال آمریکا، هر 
کشوری که عالقمند به رشد و توسعه باشد 
ضروری اســت که ابتدا در درون حاکمیت 
آن تصمیمی پایدار اتخاذ شــود و پیشرفت 
در چارچوب منافع شعب مختلف حاکمیت 
قرار گیرد. ســپس زمانی که جامعه متوجه 
اثرات مثبت توســعه یافتگی گردید با ایجاد 
یک قرارداد اجتماعی میان حاکمیت و مردم 
که بعضا ممکن اســت چندین دهه به طول 
انجامد، به توســعه، تداوم و پایداری خواهد 

بخشید.
این فرآیند سریع تر به توسعه یافتگی دست 
می یابد. روش تبدیل، فرآیند آگاهی عمومی، 
شناخت تدریجی شهروندان و اثرگذاری آنها 
بر نخبگان سیاســی و حاکمیت است. طبیعی اســت که این فرآیند طوالنی 
تر اســت. تجربه چین، اندونزی و مالزی در آسیا، برزیل، شیلی و مکزیک در 
آمریــکای التین و ترکیه و امارات در میان همســایگان ایران حاکی از تفوق 
و ســرعت فرآیند تشخیص حاکمیت اســت. هر دو فرآیند بر پایه ای بسیار 
تعیین کننده اســتوار است: که حاکمیت و یا شهروندان عالقه مند به توسعه 
یافتگی باشــند و شــرایط، اصول، ضرورتها، ارتباطات، سختیها و چالشهای 
آنــرا بپذیرند. به همین دلیل، پذیرش و تصمیم مقدم بر مقدورات و امکانات 
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هستند. پذیرش اصول و ضرورتها و سپس تصمیم پیرامون توسعه یافتگی تابع 
جغرافیا، فرهنگ، تاریخ و منابع طبیعی یک کشور نیست. در نظام بین الملل 
موجود، در هر جغرافیایی می تــوان منابع الزم را تجمیع کرد. اصل موضوع 
در خواســتن، پذیرش اصول و پایداری در امر توسعه یافتگی است. از این رو، 
در جهان فعلی، فکر حاکمیت، باورهای حاکمیت، انســجام درونی حاکمیت، 
منافــع حاکمیت، پایگاه اجتماعی و سیاســی حاکمیت  و تلقی حاکمیت از 
کشــور، آینده، شــهروندان و نظام بین الملل، هدایت گر امر توسعه یافتگی 
یا توســعه نیافتگی هستند. در جهان فعلی، به واسطه تشابه فراوان باورها در 

سیاسی  نخبگان  میان 
اصــل  کشــورها، 
تفاهــم،  همــکاری، 
اثرگذاری،  یادگیــری، 
اثرپذیــری و منطقــه 
گرایی در ســطح بین 
یافته  تســری  المللی 
بنابراین، میان  اســت. 
ماهیــت فکــر و توان 
ســازمان دهی و اقناع 
ســازی حاکمیت ها و 
خروجی توسعه یافتگی 
و تولیــد ثــروت ملی، 
مســتقیم  ای  رابطــه 
وجــود دارد. تحلیــل 
باورها  نظــام  محتوای 
فکــری  ســاختار  و 
حاکمیت از یک طرف 
و ظرفیت سازمان دهی 

و اقناع ســازی آنها از طرف دیگر، مهم ترین معیار برای ارزیابی وضع موجود 
و روندهای آتی یک کشــور است. باور بداریم که مدیرانی از جنس دکتر علی 
عسکری تولیدگران ثروت ملی هســتند و خروجی آنها توسعه یافتگی برای 
کشــور مدیرانی آزموده و آبدیده که خوب می شناســد تهدید و چالش ها و 

البته فرصت را.
در مراسمی نمادین در بورس تهران رقم خورد

در مراسمی نمادین نهمین سالروز عرضه سهام مدیریت سرمایه گذاری امید 
در بورس اوراق بهادار تهران، اعالم آغاز معامالت به آقای دکتر علی عسکری 
مدیرعامل این شرکت سپرده شد تا با نواختن زنگ معامالت، دادوستد سهام 

در بورس اوراق بهادار تهران آغاز شود. 
بازگشایی معامالت روز چهارشــنبه مورخ 15دی ماه بورس تهران، در قالب 
مراسمی نمادین و با حضور مدیران ارشد مدیریت سرمایه گذاری امید برگزار 

شد و زنگ آغاز معامالت به صدا درآمد.
 در مراسمی نمادین نهمین سالروز عرضه سهام مدیریت سرمایه گذاری امید 

در بورس اوراق بهادار تهران، اعالم آغاز معامالت به آقای دکتر علی عسکری 
مدیرعامل این شرکت سپرده شد تا با نواختن زنگ معامالت، دادوستد سهام 

در بورس اوراق بهادار تهران آغاز شود.
همچنین مدیریت ســرمایه گذاری امید با ســرمایه بیش از 30000 میلیارد 
ریال و ارزش بازار بیش از 53000 میلیارد ریالی در رتبه 21 ارزش بازار است. 
این در حالی است که صنعت شرکت های چند رشته ای با داشتن 4 شرکت 
و ارزش بــازار بیش از 231000 میلیارد ریال، به لحاظ ارزش بازار در رتبه 5 

صنایع بورس تهران قرار دارد.
حاضــر  حــال  در   
شــرکت هــای بانک 
سپه، موسسه صندوق 
کارکنان  بازنشستگی 
بانک ها و موسسه رفاه 
و تامین آتیه کارکنان 
سهامداران  سپه  بانک 
عمده این شــرکت به 

شمار می آیند.
اســت  ذکر  شــایان 
سرمایه  گروه  شرکت 
امیــد در آذر  گذاری 
مــاه ســال 1380 با 
میلیارد   650 سرمایه 
ریال به شکل سهامی 
خــاص، در اداره ثبت 
شــرکت ها بــه ثبت 
رســید. در دی مــاه 
سال 1383 به شرکت 
سهامی عام تبدیل و سهام آن برای اولین بار در تاریخ 16 دی 1386 به عنوان 

چهارصد و سی و هشتمین شرکت در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد.
پس از مراسم نمادین نواختن زنگ معامالت، نشست خبری با اصحاب رسانه 
مربوط به سالروز عرضه ســهام مدیریت سرمایه گذاری امید در محل سالن 
کنفرانس بورس تهران برگزار شــد و به ســواالت خبرنگاران به طور مبسوط 

پاسخ گفته شد.
الزم به ذکر است؛ این مراسم نمادین که در بورس های مطرح دنیا نیز مرسوم 
است، در روزها و مناســبت های خاص به ناشران و اعضای بورس اجازه می 

دهد تا در بازگشایی بازار مشارکت داشته باشند.
بورس اوراق بهادار تهران نیز با هدف تعامل بیشــتر با ناشــران پذیرفته شده 
و یادآوری ارتباط و تعامل ناشــر با بازار سرمایه اقدام به برگزاری این مراسم 

کرده است.
در حال حاضر بر اســاس تقویمی که تهیه شــده اســت در سال 1395 این 

مراسم توسط مدیران شرکت های بزرگ بورسی انجام خواهد شد.
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وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 
مســووالن و مدیران بانک هــا باید به این 
باور برسند که حل مشــکالت اقتصادی 
کشــور و ایجاد اشــتغال در گرو بالندگی 
صنایع است، گفت: مدیران بانک ها باید از 
هــر ابزاری برای حمایت از صنایع و رونق 
تولید استفاده کنند. محمدرضا نعمت زاده 
در جلسه اقتصاد مقاومتی استان مرکزی 
گفت: دولت تدبیر و امید یکی از مهم ترین 
برنامه ها و اولویت های خود را بازگشت رونق 
تولید به بخش صنعت قرار داد که در این 
راستا حمایت از واحدهای تولیدی کوچک 
و متوسط را با جدیت دنبال می کند. وی 
با اشــاره به تزریــق 400 میلیارد تومان 
تسهیالت به واحدهای صنعتی کوچک و 
متوسط استان مرکزی در راستای حمایت 
از این واحدها عنــوان کرد: در کنار مورد 
توجه قرار گرفتن صنایع کوچک اســتان 
مرکزی به عنوان یکــی از قطب های مهم 
صنعت کشــور به دنبال رفع چالش های 
صنایــع بــزرگ ایــن منطقه هســتیم.

نعمــت زاده افزود: بر اســاس آمار موجود 
صنعت کشــور رشــدی معادل 5 درصد 
را تجربه کرده اســت؛ امــا تالش ها برای 
افزایش ظرفیت های اشتغال زایی با جدیت 
ادامه دارد. وی بــا بیان اینکه با عملیاتی 

حمایت  طرح  شدن 
از واحدهای تولیدی 
بخش قابل توجهی از 
واحدهای  مشکالت 
صنعتی برطرف شد 
از  عمده ای  تعداد  و 
ایــن واحدها با رفع 
چالش ها و مشکالت 
تولید  چرخــه  بــه 
گفت:  بازگشــتند، 
دولــت وظیفه دارد 
بخش  همــکاری  با 
مســیر  خصوصــی 
بالندگی  و  توســعه 
کشــور  اقتصــادی 

را فراهم کنــد؛ اما مدیــران صنایع باید 
نســبت به تولید کاالهای صادرات محور 
توجه ویژه ای داشــته باشــند. نعمت زاده 

بر ضرورت اتخــاذ تدابیر 
به منظــور  حکیمانــه 
اصــالح امــور واحدهای 
کارخانه هــا،  و  تولیــدی 
و  بخش خصوصی  تعامل 
دولتی در مســیر توسعه 
اقتصــادی  بالندگــی  و 
کشــور، مدیریــت بهینه 
واحدهــای  ســهامداران 
و  تولیــدی  و  صنعتــی 
تالش در راستای صادرات 
تاکید  محصوالت صنعتی 
کرد. وی بیان کرد: برخی 
از واحدهــای صنعتی در 
تســهیالت  بازپرداخــت 
بانکی تاخیر دارند و دولت 
نیز نمی تواند بیش از حد 
از بانک ها تقاضای تنفس 
برای صنایع داشته باشد، 
به همین دلیل الزم است 

که صنایع بــا مدیریت هدفمند در جهت 
رونق تولید گام بردارند.وزیر صنعت، معدن 
و تجارت ادامه داد: امروز از ســهامداران 
برخی صنایع انتظار مــی رود که با اتخاذ 
برنامه هایــی موثر به صــورت بهینه واحد 
صنعتی و تولیدی خود را مدیریت کنند. 

نعمــت زاده افزود: ســهامداران واحدهای 
صنعتــی بــزرگ در جلســات مربوط به 
این واحدها متاسفانه  بررسی مشــکالت 

حضور نمی یابند و پیگیر حل مشکل خود 
نیستند و اگر مالکان یک صنعت دلسوزی 
نداشته باشند، هیچ مشکلی رفع نخواهد 
شد. وی تصریح کرد: برخی از سهامداران 
صنایع بــزرگ خود بانکدار هســتند؛ اما 
حاضر نیســتند برای رفع مشــکل واحد 
صنعتــی خود قــدم بردارنــد و به دنبال 
دریافت تســهیالت از دیگر 
بانک ها هستند. وزیر صنعت، 
معــدن و تجارت اظهار کرد: 
این مالکان و سهامداران اگر 
عالقه ای به رفع مشکل واحد 
صنعتی خــود ندارند کار را 
به دیگــری و اهل آن واگذار 
کنند تا هر چه سریع تر برای 
چالش ها  و  دغدغه هــا  رفع 
اقــدام شــود. نعمــت زاد ه 
اعالم کــرد: اگر مالکیت این 
واحدهــای صنعتــی بزرگ 
به دســت اهل آن ســپرده 
شــده بود امروز شــاهد این 
مشکالت نبودیم و برخی کار 
را رها کرده اند تا دیگران وضعیت را درست 
کنند که چنین چیزی شدنی نیست، بلکه 
بایــد با همفکری و تعامل قــدم برداریم.

انتظار وزیر از سهامداران واحدهای صنعتی
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زنگ بورس
گرامیداشت هجدهمین سالروز عرضه سهام سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

بازگشــایی معامالت یکشــنبه 12 دی ماه بورس 
تهــران، در قالب مراســمی نمادیــن و با حضور 
مدیران ارشد سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 
برگزار شــد و زنگ آغاز معامــالت به صدا درآمد. 
 به گزارش ایلنا، در مراســمی نمادین هجدهمین 

ســهام  عرضه  ســالروز 
توسعه  گذاری  ســرمایه 
معادن و فلزات در بورس 
تهــران،  بهــادار  اوراق 
به  معامالت  آغــاز  اعالم 
آقــای عزیــزاهلل عصاری 
شــرکت  این  مدیرعامل 
سپرده شــد تا با نواختن 
دادوستد  معامالت،  زنگ 
ســهام در بــورس اوراق 
بهادار تهران آغاز شــود.

همچنین سرمایه گذاری 
توسعه معادن و فلزات با 
میلیارد   21920 سرمایه 
بــازار  ارزش  و  ریــال 
39290 میلیارد ریالی در 
رتبه 28 ارزش بازار، جزو 
بورس  بزرگ  50 شرکت 
تهران است. این در حالی 
اســت که با داشــتن 9 
شــرکت به لحاظ ارزش 
بازار در رتبــه 7 صنایع 
بورس تهران قــرار دارد.

 در حال حاضر شــرکت های صندوق بازنشستگی 
فوالد ایران، شرکت فوالد مبارکه، موسسه صندوق 
بیمه اجتماعی روســتائیان و عشایر، شرکت بانک 
پاسارگاد و شــرکت ســرمایه گذاری صبا تامین 
سهامداران عمده این شــرکت به شمار می آیند.

شایان ذکر اســت موضوع و هدف فعالیت شرکت 
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات طبق ماده 2 
اساسنامه عبارت است از: تاسیس، خرید، مشارکت 
در تامین منابع مالی و ســرمایه گــذاری درانواع 
شرکت ها، موسسات و واحدهای صنعتی و معدنی، 

ساختمانی، کشــاورزی، خدماتی و انجام فعالیت 
های مالی و اعتباری در داخل کشــور و همچنین 
انجام کلیه خدمات مشاوره ای در زمینه های تولید، 
سرمایه گذاری، توســعه و تکمیل، برنامه ریزی و 
بودجه بندی، تامین منابع مالی، بازاریابی و طراحی 

سیستم های مدیریتی، سرمایه گذاری درخارج از 
کشور بصورت مشارکتی و قبول و اعطاء نمایندگی 
و انجام تمامی عملیات دیگری که بطور مستقیم و 
غیرمســتقیم برای تحقق اهداف مزبور الزم است.

پس از مراســم نمادین نواختن زنــگ معامالت، 
نشســت خبــری بــا 
اصحاب رســانه مربوط 
به سالروز عرضه سهام 
توسعه  گذاری  سرمایه 
معــادن و فلــزات در 
محل ســالن کنفرانس 
بورس تهران برگزار شد 
و به سواالت خبرنگاران 
مبســوط  طــور  بــه 
شــد. گفتــه  پاســخ 

بــه ذکر اســت؛  الزم 
ایــن مراســم نمادین 
بــورس های  کــه در 
نیز مرسوم  دنیا  مطرح 
و  روزهــا  در  اســت، 
های خاص  مناســبت 
بــه ناشــران و اعضای 
بورس اجــازه می دهد 
بازار  بازگشــایی  در  تا 
مشارکت داشته باشند.

بهــادار  اوراق  بــورس 
بــا هدف  نیز  تهــران 
تعامل بیشتر با ناشران 
پذیرفته شده و یادآوری ارتباط و تعامل ناشر با بازار 
ســرمایه اقدام به برگزاری این مراسم کرده است.

در حال حاضر بر اســاس تقویمی که تهیه شــده 
اســت در سال 1395 این مراســم توسط مدیران 
شــرکت های بزرگ بورســی انجام خواهد شــد.

نی
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تجــارت  آمــار 
خارجــی 9 مــاه 
آذرماه  به  منتهی 
ســال 95 منتشر 
اســت  شــده 
از  حکایــت  و 
رشــد ارزشــی 9 
صادرات  درصدی 
دارد کــه اگر چه 
کمتــر از میــزان 
شده  هدف گذاری 
اســت، اما در نگاه اول می تواند امیدبخش و مثبت 
تلقی شــود. اما بررسی های بیشــتر آخرین آمار 
منتشر شده از ســوی گمرک ایران نشان می دهد 
هر چند صدور کاالی ایرانی به لحاظ ارزشی رشد 
داشته، اما به لحاظ وزنی رشد 32 درصدی را تجربه 
کرده است. این آمار نشان می دهد ارزش متوسط 
کاالهای صادراتی در 9 ماه منتهی به آذر امســال 
نسبت به سال گذشــته، حدود 22 درصد کاهش 
پیدا کرده است. این آمار به این معنی است که ایران 
کاالهای خــود را 22 درصد ارزان تر از مدت زمان 
مشابه سال گذشته به دنیا می فروشد. از سویی این 
امر بیانگر کاهش بهره وری کاالی ایرانی در تولید 
اســت. این اتفاق نگران کننده اســت و این سوال 
مطرح می شود که چرا در اقتصاد ایران با توجه به 
تالش های زیادی که برای ارزش افزوده و بهره وری 
بیشــتر می شــود، این دو هدف محقق نمی شود.

افزایــش آمار صــادرات بــدون نگاه بــه این دو 
مولفه نباید خوشــحال کننده باشد. چراکه آمارها 
نشــان می دهد تجارت خارجی کشــور بیشــتر 
از ســال گذشــته به صادرات مواد خام وابســته 
شــده اســت. همچنیــن صادرکننــدگان بیش 
ازســال گذشــته از راه صدور مواد خــام ایرانی، 
دنیــا را تامیــن کرده اند. این در حالی اســت که 
در این شــرایط از منابع کشــور کاسته می شود.

روی دیگر این ســکه نیز واردات است. شاید برای 
اینکه منصفانه تر درخصوص تجارت خارجی کشور 
در 9 ماه منتهی آذر امســال قضاوت شود، نیاز به 
بررسی واردات نیز باشــد. واردات کشور در مدت 
زمان مذکور با رشد 4 درصدی ارزش مواجه بوده 
اســت که مجددا در بدو امر به نظر می رســد که 
به واسطه نیاز کشــور، واردات افزایش یافته است. 
اما هنگامی که به لحاظ وزنی این بخش از تجارت 
خارجی مورد بررسی قرار می گیرد، آمارها حاکی از 
آن است که به رغم رشد ارزشی، واردات افت وزنی 
57/ 3 درصدی را تجربه کرده اســت. این موضوع 
نیز چنین مفهومــی را به دنبــال دارد که به طور 
متوسط ارزش کاالهای وارداتی در مقایسه با سال 
گذشــته حدود 7 درصد افزایش یافته اســت. به 
عبارتی دنیا توانسته بهره وری خود را افزایش دهد 
و ارزش افــزوده را باالتر ببرد. بنابراین این موضوع 
نیز نگران کننده است. براساس آمار منتشر شده از 
سوی گمرک ایران، کشورمان در تجارت خارجی 
در جریانــی برعکس همتایان تجاری خود حرکت 
کرده است. در حالی که آنها ارزش افزوده کاال را باال 
برده اند و کاال را گران تر می فروشند و بهره وری را 
افزایش داده اند، ایران در تمام این مولفه ها سیری 
نزولی را طی کرده اســت. این تحلیل ها را باید به 
منزله هشــدار دید. آیا متولیــان تجارت خارجی 
کشــور برای بهبود این شرایط اقدامی کرده اند؟ با 
توجه به شرایط موجود، به نظر می رسد که در این 
زمینه شاهد بی توجهی مسووالن امر نیز بوده ایم. 
در غیر این صورت باید انعکاس سیاســت گذاری ها 
می دیدیــم. کشــور  تجــاری  کارنامــه  در  را 

به اعتقاد نگارنــده احتمال می رود در آمار تجارت 
خارجی در ســه ماه آینده با توجه به افزایش قابل 
مالحظه نرخ ارز در یک ماه اخیر نیز شاهد افزایش 
میزان صادرات باشــیم. اما باید توجه کرد که این 
افزایش ارزش صادرات هم خوشحال کننده نیست. 
چراکه افزایش جهشــی نرخ ارز، به فروش بیشتر 

محصوالت خــام با ارزش افــزوده پایین و قیمت 
ارزان تر به دنیا ختم خواهد شد. مسلم است که در 
چنین شرایطی، خریداران محصوالت ایرانی بیشتر 
و مشتاق تر خواهند شد. اما پیش بینی می شود در 
ســه ماه فصل چهارم سال، مجددا میانگین ارزش 
کاالهای صادراتی کشور در مقایسه با افزایش وزنی 
آن کاهش یابد. در این شــرایط این انتقاد مطرح 
می شود که چنانچه نرخ ارز درست مدیریت شده 
بود، طبیعتا این میزان افزایش نرخ ارز در طول سال 
توزیع می شد و این موضوع می توانست به حمایت 
از ارزش کاالهای صادراتی بینجامد نه اینکه تحت 
تاثیــر محیط هیجانی به دســت آمــده، کاالهای 
ایرانــی با قیمتــی پایین تر در دنیا عرضه شــود.
از سویی باید این نکته را مورد توجه قرار داد که اگر 
وضعیت تولید و صادرات در کشور بهبود نمی یابد و 
هدف زیبای جهش صادراتی محقق نمی شــود، به 
دلیل محیط پر معضل کسب وکار در کشور است. 
مســلما در چنین محیطی نمی توان برای رفتن به 
سمت تولید کیفی با ارزش افزوده باالتر، مجال یافت.
شواهد نشان می دهد یکی از دالیل ارزان فروشی 
یا افت ارزشــی کاالهای صادراتی کشور این است 
که سیاست گذاران برای صادرات مواد اولیه نسبت 
به صــادرات کاالهایی با ارزش افزوده باالتر انگیزه 
بیشــتری ایجاد کرده اند. در واقع به طور مشخص 
صادرات محصوالت پایه پتروشــیمی و فلزات پایه 
کــه رقم بزرگــی از صادرات کشــور را در اختیار 
دارنــد، از معافیت مالیاتی صــادرات برخوردارند. 
امــا زمانی که تولید کننده مکمل و پایین دســتی 
آنهــا قصد دارد مواد اولیــه را از همین کارخانه ها 
در داخل کشور برای تولید با ارزش افزوده بیشتر 
خریداری کند، آن مواد را گران تر می خرد. این امر 
موجب می شــود که این تولید کننده نتواند رقابت 
پذیر باشــد و محصوالتی با ارزش افزوده بیشتر را 
تولید کند. حال آنکه رقیب همین تولیدکننده در 
خارج از ایران، مواد اولیه ایران را با قیمت ارزان تر 
می خرد و در بازارهای جهانی عرض اندام می کند.

در ماه ها و سال های گذشته شاهد بوده ایم که مواد 
اولیه پتروشیمی 35 درصد گران تر به دست صنایع 
مکمل می رسد. فلزات پایه نیز تا 30 درصد گران تر 
در اختیار صنایع پایین دســتی خود قرار می گیرد. 
حال با این رویکرد چگونه می توان در داخل کشور 
تولید را به ســمت ارزش افزوده باال و صادرات را 
به ســمت صدور کاال با ارزش افــزوده باالتر برد؟
به نظر می رســد زمان آن فرا رســیده که به طور 
جدی لغو معافیت مالیاتی صادرات محصوالت پایه 
پتروشیمی و فلزات پایه دنبال شود تا انگیزه برای 
تامین مواد اولیه صنایع مکمل در داخل بیشتر از 
فروش ســاده و خام و بی دردسر آنها در دنیا باشد. 
در اصالح قانــون مالیات ارزش افــزوده نیز باید 
معافیت صادراتی ارزش افزوده را از یک حکم عام 
و تمام خارج کرده و آن را متناسب با ارزش افزوده 
تولیدات در نظر گرفت. البته نه به طور ناگهانی، بلکه 
می توان در یک بازه 5 ساله این قانون را اعمال کرد.

دو روی سکه تجارت خارجی 
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یكی از ســوره های قــرآن كریم 
آیه  در  كه  است  مباركه فجر  سوره 
أَیَُّتَها  فرماید»یَآ  آخرشــمی  های 
إِلَی   اْرِجِعی   )۲7( الُْمْطَمِئنَُّة  النَّْفُس 
َفاْدُخِلی   )۲۸( مَّْرِضیًَّة  َراِضَیًة  َِّك  َرب
َجنَِّتی   َواْدُخِلی   )۲9( ِعَبــاِدی  ِفی 
ما  خویشــاوندی   ... امــا  و   )3۰(
»امیر حســینی« و مصباح تولیت 
حلقه این خاطره اســت كه نقلش 
را به یاد درگذشــت آیت اهلل اكبر 
هاشــمی رفســنجانی می آوریم.
حاج آقا اســماعیل تولیت نماینده 
شهر قم در مجلس شورای اسالمی 
خبر الیه محرمانه كاپیتالسیون را به 
اسلحه  و  رساند...  می  امام  حضرت 
ترور منصور را حاج آقا اسماعیل به 
دهد  می  رفسنجانی  اكبر  شیخ  آقا 
كه ترور منصور نخست وزیر توسط 
محمد بارانی با همان اســلحه بوده 
اســت این خاطره به نقل از مرحوم 
حسینی  امیر  ســیف  خان  موسی 
مستشــار عالی دیوان عالی كشور 

نقل  و  آورم  می  تولیت  زاده  خواهر 
دیگر از جناب جهانگیر امیر حسینی 
وكیل دادگســتری ، از اصفهان به 
همراه خانواده به تهران می آمدیم در 
منطقه ساوه به باغ مرحوم مهندس 
صادق سیف امیر حسینی رفتیم تا 
هم دیداری باشد هم رفع خستگی 
ما به جمع دوستان در باغ پیوستیم  
در میان ما ســه روحانی جوان هم 
و  بگذشت  مالقات  زین  لختی  بود، 
آن سه روحانی خداحافظی كردند و 
رفتند به قم ، صادق خان به من گفت 
یكی از آنها آقای رفسنجانی بودند 
و ... چون شغل وكالت داشتم با این 
نام بخصوص در دهه چهل و پنجاه 
آشنایی كاملم می بود و این بگذشت 
تا انقالب اســالمی به رهبری امام 
خمینی پیروز شد و آقای هاشمی در 
كسوت عضو شورای انقالب و امروز 
اولین  نفره  پنج  تیم  از  فرد  آخرین 
شورای انقالب منصوب حضرت امام 
به دیار باقی شتافت . روحش شاد. 
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ـَک وَانَْحْر )2( إِنَّ َشــانَِئَک ُهــَو الْبَْتُر )3(  ِـّ ـا أَْعَطْیَنــاَک الَْکْوثَــَر )1( َفَصلِّ لَِرب َـّ إِن
کلمه سه نشان موسسه اعتباری کوثر از اجالس آیتک بخوانید 1- نشان عالی برترین 
مدیریت سرآمد در صنعت بانکداری2- استاندارد جایزه بین المللی حامی رفاه مشتریان 
در خدمات بانکداری از سوی کشور آلمان و 3- نشان ملی برترین روابط عمومی دانش 
محور و کارآمد در صنعت بانکداری شــا بیت های نوع کارکرد این موسسه خوش 
آوازه و اعتباری کشــور در ســال 95 بازده است. موسسه ای معتبر که بقول سردار 
رضایی مدیرارزشی و دانش پژوه کشور در مسیر توسعه ای خود حجمه های فراوانی 
را متحمل شده ولی با صرف انرژی مضاعف، وجود مدیران جهادی و هزاران جوانان 
متخصص و با انگیزه توانست با توسل به نام مقدس کوثر گام های بزرگ بردارد و به 

جایگاهی ارزنده در نظام 
بانکی دســت پیدا کند.

دکتــر عیســی رضایی 
از قبیلــه ایســت که با 
علــم و باورهایش در هر 
سنگر و در هر خاکریزی 
که باشد کســب نتایج 
روشــن و ملمــوس و 
ثمرات  از  مــدت  کوتاه 
درخشان و پربار آن است.

وقتــی ســردار فاتــح 
زاد جنــوب تهــران در 
دومین جشــنواره رشد 
و یادگیــری و موفقیت 
کوثــر  پایــدار  هــای 

می گوید درســت اســت در کمتر از 2 ســال از زمان آغاز فعالیــت  اخذ مجوز 
رســمی فعالیت موسسه کلید خورد و بدخواهان بسیار شــانتاژ کردند نشود ولی 
این از اتفاقات نادر در صنعت بانکداری کشــور بود که به انجام رســید و این مهم 
را توانســتیم به همــت و درایت و با رایزنی های گســترده به مقصود برســانیم.

نایب رئیس هیات مدیره موسسه اعتباری کوثر در ادامه سخنانش گفت« به عنوان عضوی از 
مجموعه افتخار دارم که اعالم کنم امروز به جایی رسیدیم که نه تنها در سطح موسسه، بلکه 
در نظام بانکی کارکنان و کارشناسان ما مقاالت کاربردی به صنعت بانکی  ارائه می کنند.  
دکتر رضایی در ادامه افزود: ســرمایه های پنهان موسســه این پژوهشگران جوان، 
متخصص و با انگیزه هستند و چه افتخاری باالتر از این که ما بتوانیم نیرویی تربیت 
کنیم که در همه شــقوق موسسه و حتی باالتر از آن دارای ایده، طرح و نظر باشد.

 مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر با بیان اینکه این پایان کار نیست و نباید به همین میزان 
بسنده کنیم تاکید کرد: انتظار داریم برای دو سال آینده به طور متوسط در هر استان 
حداقل 10محقق و در مجموع بیش از 350 الی 500 محقق داشته باشیم، به عبارت دیگر 
با حجمی معادل 20 الی 25 درصد نیروی انسانی در این مسیر و در زمینه های مختلف، 
بویژه چگونگی رسیدن به شعار »آینده از آن ماست« گام برداریم و این کار شدنی است.

نایب رئیس هیئت مدیره موسسه اعتباری کوثر خاطرنشان کرد: ترسیم آینده 20 ،30 ساله 
از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و امیدواریم این کار با جدیت بیشتری دنبال شود.

دکتــر رضایی در تبیین شــرایط کنونی و آینده اقتصاد کشــور اظهار داشــت: 
همانگونه که شــاهد هســتیم وضعیت نقدینگی و نظام بانکی و اقتصادی کشور 
با وجود بهبود نســبی شــرایط سیاسی توفیقی نداشته اســت و باتوجه به اعالم 
قبلی مبنی بر اینکه در ســال های 94 و 95 با شــرایط ســختی مواجه خواهیم 
بود، شــاهد ادامــه این روند به ویژه در ســه ماهه پایان ســال جاری هســتیم.

رهبر کارآفرین اقتصادی کشور با اشاره به تصمیم و ابالغ کاهش نرخ سود بانکی در سال 
جاری گفت: نظام بانکی یک جزیره مستقل نیست که بتواند بدون توجه به سایر مولفه ها 
برای خود عمل کند، بلکه مهره ای از نظام پیوسته اقتصادی کشور است که عملکرد آن 
وابستگی مستقیم به سیاست های کالن اقتصادی و رخدادهای داخلی و خارجی دارد.

مدیر پژوهشــی منتخب نظام بانکی افزود: متاسفانه با وجود توافق و دستورالعمل 
صــادره مبنــی بر تبعیــت از نرخ هــای ابالغی، شــاهد عدم تبعیــت برخی از 
بانکهــای دولتــی و خصوصــی در اجــرای نرخ ســود در نظام بانکی هســتیم.

 دکتر رضایی با اشــاره به شــرایط داخلی و خارجی موجود تصریح کرد: باید برای 
ســه ماه باقیمانده تا پایان ســال برنامه ویژه ای داشته باشــیم و با دقت و جدیت 

بیشــتری به امور بپردازیم تا بتوانیم این شــرایط سخت را پشــت سر بگذاریم.
نایب رئیس هیئت مدیره موسسه اعتباری کوثر خاطرنشان کرد: با وجود مشکالت 
موجود خوشبختانه کوثر مســیر را به خوبی طی کرده و فکر می کنم اگر جدیت 
بیشتری به خرج دهیم، مسیر ارتقاء را به سرعت خواهیم پیمود و همچنان اعتقاد 
داریــم با این رونــد حرکتی و به برکت نام مقدس کوثر، » آینده از آن ماســت« .
جواد فهیمی پور قائم مقام مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر در دومین جشنواره رشد، 
یادگیری و موفقیت های پایدار با اشــاره به شرایط موسسه در زمان شروع فعالیت 
خود گفت: همه شــما می دانید وقتی در سال 90 و یا حتی یکسال پس از آن کار 
را شروع کردیم، در چه نقطه ای قرار داشتیم و اکنون با وجود مشکالت بسیار زیاد، 
در چه وضعیتی قرار داریم 
و چه تحوالت شــگرف و 
برای  عظیمــی  تغییرات 
کوثــر رقم خورده اســت.
عضو هیات مدیره موسسه 
آنچه  افزود:  کوثر  اعتباری 
مهم اســت بدانیــم و به 
آن توجه کنیم این اســت 
که در پــس هریک از این 
تحوالت و تغییرات، حجم 
عظیمــی از فعالیت ها و 
تالش های جهادی از سوی 
یکایک کارکنان موسســه 
صــورت پذیرفته اســت.
فهیمی پور با اعالم اینکه 
حمایت های هیــات مدیره و همچنین پیش بینی ها و تالش مجدانه مدیرعامل 
موسسه و بســیاری از عوامل دیگر موجبات دستیابی به این موفقیت ها را فراهم 
آورده است، افزود: آنچه مسلم است کار بسیار زیادی انجام شده، اما مهم است بدانیم 
تا رســیدن به قلــه، راه باریک و پر پیچ وخم را در پیش داریــم و برای حرکت در 
این مســیر، نیاز به ابزار قوی، دانش و آگاهی باالتر و نیز افراد توانمندتر خواهد بود.
قائم مقام مدیرعامل موسســه اعتباری کوثر ضمن تقدیر و تشکر از عوامل برگزار 
کننده دومین دوره از جشــنواره رشــد، یادگیری و موفقیت هــای پایدار گفت: با 
برگزاری این دست از جشــنواره ها، مسائل و مباحث خود را پیگیری و رسیدگی 
می کنیم و به شکلی علمی، در جهت پیشبرد و تعالی سازمان حرکت خواهیم کرد.
وی در ادامه ابراز امیدواری کرد: می بایســت این اتفاقات ادامه دار باشــد تا روزی 
بتوانیم از تک تک این مقاالت و پژوهش ها، استفاده کاربردی کنیم که اگر اینگونه 
باشــد، این پژوهش ها چراغ راهی جهت عبور از مسیرهای تاریک و سخت خواهد 
بود، ضمن اینکه انســان های توانمندتری را برای رســیدن به قله خواهد ساخت.
شایان ذکر است: در مراســم باشکوهی پژوهشگران برتر، استانهای برتر در زمینه 
های جذب منابع قرض الحسنه، ضریب سهم از شبکه بانکی، خدمات الکترونیک 
بانکی، خدمات الکترونیکی تراکنشها، سرانه منابع مشتریان و استان نمونه پژوهشی 
در دومین جشــنواره رشــد، یادگیــری و موفقیت های پایدار موسســه اعتباری 
کوثر با حضور دکتر عیســی رضایی مدیرعامل محترم، محمدرضا جهانی رئیس 
هیات مدیره، جواد فهیمی پور قائم مقام مدیر عامل معرفی و از آنان تقدیر شــد.
خاطر نشــان می سازد در حاشــیه دومین جشنواره رشــد، یادگیری و موفقیت 
های، نمایشــگاه دســتاوردهای شــش ســال تالش مدیران و کارکنان موسسه 
اعتبــاری کوثــر بــا حضور دکتــر رضایــی مدیرعامل موسســه افتتاح شــد .

رضایی در نشست مطبوعاتی انجام داد:
تحلیل بازار مالی و سیاست های اعتباری كوثر

دکترعیســی رضایی، در نشســت خبــری به اقدامــات اقتصادی دولت اشــاره 
کــرد و گفــت: دولــت اعالم کرده اســت که به یک رشــد 7.4 دهــم درصدی 
رســیده ایــم و ایــن گفته درســتی اســت. اگر تنهــا مبحث فــروش نفت را 
مقایســه کنیم، یک رشــد غیر قابل تصوری از گذشته تا به امســال داشته ایم.
رضایی ادامه داد: رشــدی که صوت گرفته اســت، درســت اســت؛ منتهی چون 
در انتقال پول به کشــور مشــکالتی وجــود دارد و یا برخی بدهــی های قبلی 
باقی مانده اســت؛ هنوز اثر ســرمایه گذاری هــای این درآمد بــر کاهش رکود 
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مشاهده نشــده اســت که امیدواریم از این حیث برنامه ریزی الزم صورت گیرد.
وی با بیان اینکه انتشــار اوراق خزانه اسالمی به نوعی جابجایی نقدینگی از مکانی 
بــه مکان دیگر اســت و کماکان معضل نقدینگی را برطــرف نخواهد کرد؛ اظهار 
داشت: اگر این وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کند؛ وضعیت 9 ماهه قبلی برای 
پایان ســال شدت بیشتری خواهد گرفت. معادالت جهانی پیچیده تر شده است و 
انتخاب ترامپ هم به دلیل ناشــناخته بودن شــخصیت وی مزید بر علت است.

رضایی با تاکید بر اینکه دنیا به سمت بن بست اقتصادی پیش می رود؛ اظهار داشت: 
اگر به شاخص های اقتصادی بیشتر کشورهای اروپایی نگاه کنید؛ شاخص هایی مانند 
رشد اقتصادی و تورم ارقام صفر یا منفی را نشان می دهند. این موارد بسیار خطرناک 
است؛ یعنی اگر یک بخش عظیمی از جهان دچار رکود شود، محرکی برای برون رفت 
از این بحران نیاز است که معموال بهترین گزینه ها در چنین شرایطی، جنگ است.

به گفته وی؛ باید دعا کرد که مجددا منطقه خاورمیانه را به عنوان کاندیدا معرفی نکنند؛ 
هرچند که کشور روسیه در حال نزدیک کردن خود به آمریکا است. یکی از گزینه ها 
اوکراین و منطقه بالتیک بود که به نظر می رسد آشوب ها در این منطقه فروکش کند؛ 
ولی منطقه ما کماکان منطقه مساعدی برای هرگونه درگیری در این زمینه ها تلقی 
می شود. در این راستا نظام جمهوری اسالمی هوشیاری خوبی را تا به االن، به خرج 
داده است که البته هوشیاری بیشتری الزم است تا از گزند حوادث آتی در امان بمانیم.

مدیر عامل موسســه اعتباری کوثر در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 
موسسه یک مبلغی را با هماهنگی بانک مرکزی، بورس و وزارت اقتصاد وارد پروسه 
سرمایه گذاری در بورس از طریق شرکت ها کرده است؛ گفت: باید گفت که بورس 
به عنوان یک مکان ریسک پذیر در نظر گرفته می شود؛ چراکه نظام بانکی یک نظام 
Free Risk  برای ســپرده گذار اســت. سوال اینجاست که االن میانگین بازدهی 
بورس، با تمام اوصاف و با رونقی که امروز پیدا کرده اســت، چقدر اســت؟ غیر از 
این اســت که بازدهی این بازار 12.5 درصد اســت حال ایا این موضوع در قیاس با 
سود بانکی توجیه پذیر اســت تا افرادی به سمت سرمایه گذاری در بورس بروند؟

رضایی تصریح کرد: دورنمای سوددهی و بازدهی شرکت ها چیست؟ اکنون کدام 
شــرکت ها به غیر از شرکت های پتروشیمی و یا فوالدی که متاثر از قیمت های 
جهانی و نه بازدهی خود هستند دارای بازدهی مناسب اند؟ نکته دیگر اینکه گفته 
می شود در بورس مشــارکت کنید تا نقدشوندگی باالیی داشته باشد، درحالیکه 
همین امروز اعالم می شــود که به عنوان مثال 20 نماد بســته می شود، حال این 
نمادها چه زمانی باز می شوند، معلوم نخواهد بود. مشخص نیست که سرمایه گذار 
خردی که در بورس ســرمایه گذاری می کند چه زمانی به پول خود می رســد.

وی ادامه داد: این موارد از جمله ابهاماتی است که اگر بورس برطرف نکند و شرکت ها به 
بازدهی مناسب و رشد پایداری نرسند و همچنین از اعمال سلیقه بر بستن و بازگشایی 
نمادها خودداری نشود، این بازار به رونق نخواهد رسید. وگرنه با چنین شرایطی عقل 
ســلیم حکم می کند که سپرده گذاران کماکان در بانک بمانند چراکه ایمن ترند.

رضایی با بیان اینکه شرایط خوبی در بازار سرمایه حاکم نیست؛ گفت: مگر اینکه نقدینگی 
از یک مکان درست به این بازار تزریق شود که در این حالت مجددا حبابی می شود.

مدیر عامل موسســه اعتباری کوثر تصریح کرد: بنیان بازار سرمایه باید مبتنی بر 
درآمدزایی شرکت ها باشد که از اول تاسیس بورس در ایران این مسئله وجود نداشته 
اســت. بیشتر انگیزه های ســفته بازی در بورس رونق دارد تا انگیزه های درآمدی.

وی در رابطه با اقدامات موسسه در زمینه بانکداری الکترونیک نیز گفت: در برنامه 
استراتژیک موسسه در سال 89، حداقل تاسیس 500 شعبه در دستور کار قرار گرفته 
است، اما فکر می کنید چه انگیزه هایی باعث شده که بیش از 4 سال ما تعداد شعبه خود 
را از 350 مورد افزایش ندهیم، یعنی سه سال دیگر ما عمال گسترش شعب را از دستور 
کار خود به طور عملی خارج کردیم، مگر اینکه به ندرت بخواهیم این امر را انجام دهیم.

رضایی با اشــاره به اینکه رویکرد ما در موسســه اعتباری کوثر اســتفاده از دفاتر 
خدماتی از جملــه دفاتر خدماتی دولت و دفاتر خدماتی که بعضا ســازمان های 
بازنشســتگی مانند سازمان بازنشســتگی نیروهای مســلح، ارتش و .. دارند، می 
باشــد؛ اظهار داشت: مهم تر از این، استفاده مشارکتی از امکانات بخش خصوصی 
اســت؛ در حال حاضر 300 دســتگاه »ای تی ام« ما مشــارکتی اســت به گونه 
ای که افراد خریداری کرده اند و موسســه ما در بخشــی از درآمد ســهیم است.

مدیر عامل موسسه اعتباری کوثر گفت: یک شعار محوری که در مجموعه ما طراحی شده 
است؛ این است که به مرور و برای 2 سال آینده، شعار آینده از آن ما است به شعار آینده در 
دستان من است، تبدیل شود. یعنی تمام فعالیت های بانکی باید بر تلفن همراه متمرکز 
شود و این به معنای گسترش خدمات الکترونیکی و کاهش هزینه هایی دیگر است.

مدیر کارآفرین و جهادگر کشور در پاسخ به اینکه چه زمانی موسسه به بانک تبدیل 

می شود؛ گفت: ما آمادگی الزم 
برای این امــر را داریم؛ منتهی 
تنها ما در ایــن قصه تصمیم 
گیرنده نیستیم. االن سیاست 
بانــک مرکزی این اســت که 
برخــی از بانک هایی که دارای 
ناهنجاری هستند را سامان دهد. 
در این راستا بانک مرکزی باید 
به یک چشم اندازی برسد. فعال 
به ما گفته شده است که صبر 
کنیم البته ما پیگری های خود را 
انجام می دهیم و سعی می شود 
از باالدستی ها کمک بگیریم تا 
هر چه زودتر به این مهم برسیم 
و به اعتقاد من این مســئله در 
یک پروســه زمانی مشخصی 
حل خواهد شــد. هرچند که 
موسســه ما از 2 سال قبل هم 
ایــن آمادگی را دارد. به هرحال 
بانک مرکزی به عنوان یک نهاد 
باالدســتی باید تصمیم بگیرد.

رضایی همچنین در پاســخ به 
پرسش دیگر خبرنگار ما در مورد 
انعقاد تفاهم نامه موسسه اعتباری 
کوثر با سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی گفت: این تفاهم نامه در 
راستای عملیاتی کردن اقتصاد 
مقاومتی اســت. چراکه عمدتا 
بخشی از تجهیزات حفاظت از 
محیط زیست، شیالت و منابع 
طبیعی از خارج وارد می شــود 
و یا بعضا این تجهیزات موجود 
نیســت، برای مثال لباس های 
اطفای حریق، اتومبیل هایی که 
در مناطق صعب العبور حرکت 
می کنند، دســتگاه های آب 
شیرین برای برخی مردم عشایر 
و ... از جمله اقداماتی است که 
با محوریت تولید داخل صورت 
گرفت و استفاده کننده آن ها 
4 سازمان اصلی بوده اند که در 
تامین منابع مشکل داشته اند.

وی ادامــه داد: این تفاهم نامه 
بین موسســه کوثر و سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی، برخی 
ســازمان های صنعت دفاعی 
کشــور، ســازمان حفاظت از 
محیط زیست، منابع طبیعی، 
جنگل ها و مراتع و شــیالت 
منعقد شده است. و از آنجایی 
به  تســهیالت  پرداخت  کــه 
ارکان دولتــی منــوط به اخذ 
مجوز از بانک مرکزی اســت، 
ایــن ماموریت بــر عهده خود 
ســازمان مدیریــت و برنامــه 
ریزی قــرار گرفته اســت که 
اســت. پیگیــری  حــال  در 
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نوسا با حضور در بورس اوراق بهادار به عنوان یک شرکت 
انبوه ساز که با مشارکت حقوقی یا مدنی در پروژه ها و طرح 
ها به امر مدیریت و طراحی مجتمع های مسکونی، اداری، 
تجاری مشغول به فعالیت می باشد ، از جمله شرکت هایی 
است که اخبار آن و عملکردش زیر ذره بین کارشناسان 
کالن بازار ســرمایه قرار دارد. در دنیا به طور عام و بطور 
خاص در ایران ساخت و ساز و پروژه های عمرانی ستون 
حنانه اقتصاد به شمار می آید و با جنبش و حرکت در این 
بخش است که موتور اقتصاد داخلی فارغ از نفت ریشه می 
گیرد و از نهالی جوان به درختی ستبر تبدیل می شود.

وقتی فکر یا اندیشــه ای برای طرح ســاخت و ساز در 
جایی شکل می گیرد حاصل آن می شود تولید شغل 
و ایجاد کار، سرآغاز فعالیت، توان افزایی و کسب سود و 
ارزش آفرینی. بقولی وقتی نطفه ســاخت یا شرکت در 
پروژه عمرانی به ذهن یک مدیر می رسد تولید کار آغاز 
می شود و انتخاب مدیران صف، کارشناسان حاذق، تهیه 
طرح توجیهی، مطالعات پیرامونی، مناقصات و مزایده 
ها، پیمانــکاران، کارگاه ها، کارگــران و ... همه زنجیره 
ای را تشکیل می دهند که به عنوان بزرگترین زنجیره 
پیرامونی اقتصاد کالن کشور مورد توجه قرار می گیرد.

 متاسفانه تحریم های ناجوانمردانه،  بی خردی بعضی 
مدیران دولت در سالیان گذشته ، رکود بازار، کمبود بودجه، 
افزایش نامتعارف قیمتها و ... باعث شد طرحهای عمرانی و 
بازار مسکن به حاشیه رفته و تامین نقدینگی الزم برای به 
سامان رساندن این پروژه ها با چالش جدی روبه رو شود.

بقول کارشناسان بورس این زمین خوردن بازار مسکن 
باعث شد بیش از دو سوم شرکتهای بورسی و غیربورسی 
ساختمانی تا مرز انحالل و اعالم ورشکستگی پیش بروند. 
شاید گزافه نباشد اگر بگویم نوسا از این تهدیدهای هر 
روزه در این ســالها برای خود فرصت ساخت و این نبود 
و نمی گشت مگر به درایت مهندس شاهرودی و حمایت 
اعضای هیات مدیره از طرح ها و ایده های این مدیر نخبه.

مهندس شاهرودی خود بذر این شرکت را کاشت و خود 
بهتر از هر کسی نقاط قوت و ضعف مجموعه را می داند. 
مدیر الیق صنعت ساخت و ساز که دو دهه مدیریت درجه 
اولی در کارنامه کاری خود ثبت کرده با بازگشتش در سال 
92 به شرکت و در روزهای سختی که هر کس جرات 

سکانداری نمی کرد به استقبال روزهای سخت پیش روی 
شرکت رفت و کنون پس از روزهای سخت نوید روزهای 
روشن می دهد. بله سرآغازی بزرگ که تضمین آن پتانسیل 
باالی شرکت، تدبیر مدیران و پروژه های جاری می باشد.

مهندس برومند، مهندس شاهرودی، مهندس جروند 
و ... در هیــات مدیره در کنار مدیران ارشــد شــرکت 
نوسازی و ســاختمان تهران، جمع بزرگان و متولیان 
صنعت ساخت و ساز کشــور را در یک شرکت تجلی 
بخشیده است. جمع مدیرانی صادق، دلسوز، توانمند و 
کاردان. مدیران مورد اعتماد سهامداران راستین که جز 
به منافع شرکت نمی اندیشند. مدیرانی که لحظه ای از 
کسب سود و ارزش آفرینی برای سالیان دورتر شرکت 
نیز غافل نیســتند. مردانی سپید موی و کار کشته که 
بیشتر از هرکسی بازار را خوب رصد می کند. باورشان 
بداریم که اینان ذخایر واقعی اقتصاد و مدیریت کشورند.

بعد از نیم قرن کار مطبوعاتی و 70 ســال سن و دیدن 
بی شــمار مدیران وقتی مدیری از مجموعه اش سخن 
مــی راند خوب می فهمــم از که و از چــه می گوید.

دید مهندس شاهرودی نسبت به شرکت نوسا دید پدر 
و فرزندی اســت آنجا که نشان می دهد برای تک تک 
تصمیم های خود ساعت ها وقت گذاشته تدبیر به کار 
برده و دلسوزانه تمام انرژی خود را صرف امور شرکت کرده 
است و این مهم به انجام نمی رسد مگر با حضور مدیران و 
کارشناسانی صادق و خبره که بحمداهلل در کنار مهندس و 
در شرکت در مالی و سهام و غیره مشغول به فعالیت هستند.

مهندس شاهرودی که کارشناسی ارشد عمران خود را 
از دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بهترین معدل اخذ کرده 
و از سال 68 تاکنون بر مسند شرکت های انبوه سازی 
پارس فراساز، شرکت ساختمانی بتا سینا سرمایه گذاری 
ســاختمان ایران، آبادگران ایران کیش، سرمایه گذاری 
خانه گستره تکنیکان و بسیاری از شرکتهای بزرگ انبوه 
سازی و ساختمانی در کسوت مدیرعاملی و قائم مقامی 
در این مرز پهناور و دوســت داشتنی در سنگر خدمت 
و اعتالی نام ایران لحظه ای نیاســوده در ادامه گزارش 
اجمالی خود در خصوص اقدامات انجام شده در سال مالی 
مورد گزارش پیرامون پروژه های شرکت چنین گفت:

در مورد پروژه مســکونی ظفر با جدیت ادامه عملیات 

ساختمانی تکمیلی پروژه پیگیری شده و تا پایان سال 
مالی منتهی به 1395/6/31 پروژه بیش از 84/68 درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته و با انجام توافقات نهایی با هیات 
مدیره سازمان ملی زمین و مسکن پیرامون مسائل فی 
مابین در مورد سایر پروژه های مشارکتی ، چارچوب های 
اصالحی جدیدی برای تعیین قدرالسهم شرکت توسط 
کارشناسان منتخب در دست بررسی می باشد.در مورد 
پروژه عظیم نوسا کیش و پس از فسخ یکطرفه قرارداد 
توسط سازمان مناطق آزاد کیش که با اعتراض جدی و 
طرح دعوی توسط نوسا مواجه گردید اقداماتی در خور 
توجــه و مثبت در جهت احقاق حق شــرکت صورت 
پذیرفت. شایان ذکر است پروژه نوسا کیش از بزرگترین 
پروژه های شــرکت بوده که سازمان منطقه ازاد کیش 
برخالف توافقات قبلی خواستار ابطال این قرارداد با توجه 
به عدم فعالیت شرکت در پروژه شده بود که پس از رایزنی 
های گسترده تیم مدیریت و انجام توافقات اصولی و کسب 
موافقت های اساسی با مسئولین و مقامات سازمان قرار 
بر در اختیار قرار گرفتن و تکمیل عملیات ساخت و ساز 
در متراژ های جدید گشت. مهندس شاهرودی در ادامه 
اصالح ساختار اجرائی و مدیریت موثر در مراحل طراحی 
و ساخت برای پروژه هایی که عملیات اجرائی آنها اغاز 
گردیده و یا در آینده قابل تعریف می باشد و البته مطالعه و 
بازنگری در خصوص حضور در فعالیت های غیرمسکونی 
و غیر انبوه سازی و توجه به ظرفیت های موجود و فرصت 
ها در نقاط مختلف کشور از جمله زمینه های پر بازده نظیر 
گردشگری و تفریحی را از دیگر اصول دکترین مدیریت 
خود در شرکت برشمرد که این دو مهم در تمامی پروژه ها 
و بالخص در پروژه نوسا کیش به دقت و وسواس خاصی 
مدنظر مدیران ارشد نوسا قرار گرفته است. مدیر خوش 
فکر شــرکت پیرامون پروژه اندیشه تبریز یادآور گردید 
که با معرفی خریداران واحدهای مسکونی به دفتر خانه 
مراحل انتقال سند مالکیت بخش اعظم از آن به اتمام 
رسیده و مابقی تا پایان سال 95 به انجام خواهد رسید.
مدیرعامل نوسا اضافه کرد که در مورد پروژه مسکونی مهر 
پردیس با انعقاد تفاهم نامه با شرکت عمران جدید پردیس 
درخصوص تعیین میزان هزینه های زیربنایی در 14 هکتار 
زمین های اولیه و 31 هکتار مابقی، کارشناسی مرض 
الطرفین و هیات کارشناسی بندهای قرارداد را مورد بررسی 
و ارزیابی قرار داده و برای قسمت هایی از پروژه برآورد هزینه 
گردیده و مابقی در حال برآورد و ارزیابی قیمت می باشد.
وی افــزود در مورد پروژه نگین پردیس نیز در ســال 
مالی گذشته قرار شده است با توجه به تحویل تعدادی 
از واحدهای مسکونی و توافقات، با سازمان ملی مسکن 
در مورد هزینه های انجام شــده خارج از تعهد به مبلغ 
23 میلیارد توســط شرکت نوسا مقرر گردید که سهم 
26 درصدی ســازمان ملی مســکن بــه 22 درصد 
کاهش پیدا کرده و 25 واحد مســکونی از قدر ســهم 
ســازمان ملی مسکن کم شده و به قدر السهم شرکت 
اضافه گردد که بســیار اقدام موثر و درخشــانی است.
مدیرعامل شــرکت انجام موافقت های اصولی در پی 
برگزاری نشست ها و جلســات متعدد با اداره کل راه و 

نوسا و پروژه هایش سرآغازی بزرگ
مهندس شاهرودی برند مدیریت ساخت و ساز کشور
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شهرسازی استان آذربایجان شــرقی در رابطه با پروژه 
مســکونی آفتاب تبریز و فرصت مناسبی که ناشی از 
تفسیر متفاوتی که از مفاد قرارداد مشارکتی توسط نوسا 
صورت پذیرفت و فرصت مغتنمی که با توجه به تغییرات 
مدیریتی حاصل شده از سوی اداره کل راه و شهر سازی 
ایجاب گشت، فرصت مناسب را فراهم کرد تا نسبت به 
تکلیف موارد و مورد مناقشــه با رعایت صرف و صالح 
شرکت انجام پذیرد که از مهمترین اقدامات تیم مدیریت 
در ســال گذشته پیرامون پروژه افتاب تبریز بوده است.

مدیر توانمند شرکت در پایان با اشاره به پتانسیل باالی 
رشد نوسا با توجه به توان بالقوه شرکت، برند خوش نام 
نوســا، منابع انسانی ارزشمند و پروژه های جاری اظهار 
امیدواری کرد در فضای اقتصادی سال 96 که با برچیده 
شدن تحریم ها، تزریق منابع مالی و نقدینگی به پروژه ها 
و طرح های عمرانی، ثبات سیاسی و اجتماعی و خارج 
شــدن از رکود اقتصادی، شرکت نوسازی و ساختمان 
تهران بتواند به جایگاهی در خور نام نامی خود دست یابد.

شــایان ذکر است شرکت نوســا در بین شرکت های 
ساختمانی انبوه ساز عضو ســازمان بورس اوراق بهادار 
از لحاظ میزان سرمایه ثبت شده از پایین ترین جایگاه 
ها برخوردار اســت ولی از زمان تاسیس در سال 1375 
جزء اولین شــرکت های ســاحتمانی »سهامی عام« 
بوده که در اجــرای پروژه های بزرگ انبوه ســازی در 
اقصی نقاط کشــور حضوری پررنگ داشته و بال شک 
در صــورت تامین منابع مالی مکفی و انعقــاد قرارداد 
برای پروژه های جدید وحمایت راستین سهامداران به 
جایگاهی و منزلتی خواهد رسید که در کنار سودآوری، 
ارزش آفرینی با کمک به عمــران و آبادانی این میهن 
عزیز همگان به آن افتخاری دو چندان داشــته باشند. 
وقتی مرد شماره یک مالی شرکت جناب علی فروزش که 
از مدیران خوش نام انجمن حسابداران خبره ایران و جناب 
جان پیما مدیر امالک و فروش که بیش از 3 دهه سابقه 
اجرائی در شرکت های ساختمانی دارد و مهندس رسول 
شهنازی که از مهندسین و اساتید بنام کشور می باشد که 
مدرک معماری خود را از آمریکا اخذ کرده را در مجمع 
دیدم باورم شد که با این ستون های شرکت برای جهش 
و پرش به سوی موفقیت دوچندان کار سختی پیش رو 
نــدارد. چرا که این جا علم و تجربه جمعند تا با درایت 
مدیرانی کاربلد و کاردان فردایی برای نوسا و سهامداران 
و ذینفعان حاصل سازند که چشمها را به سود خود بکشد.         
مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شرکت 
نوســازی و ســاختمان تهــران )ســهامی عام( مورخ 
1395/010/01در محل مرکز همایش های بین المللی 

نیایش، مجموعه نیایش برگزار گردید. 
در این مجمع که با حضور 79/9 درصدی ســهامداران 
حقیقــی و حقوقی ، اعضــاء هیات مدیــره، نماینده 
ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقای 
اســفندیار برومند بــود، که جنابــان محمدبدیعی و 
حســن پورفرج قاجاری در مقام نظار اول و دوم و آقای 
محمد غالمی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال مالی 
منتهــی بــه 1395/6/31 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 و مدیرعامل
با ســپاس و تشــکر از حضور صاحبان محترم سهام و 
نمایندگان قانونی آنها و بازرس قانونی محترم و نماینده 
محترم سازمان بورس اوراق بهادار و سایر سروران گرانقدر 
در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام 
شــرکت نوسازی و ساختمان تهران مربوط به عملکرد 
سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1395 ، باستحضار 
میرساند هیات مدیره و مدیر عامل و سایر مدیران اجرائی 
وکارکنان شرکت در ســال مالی مورد گزارش علیرغم 
ادامه رکود و فراهم نشدن بهبود نسبی در بخش صنعت

ساختمان و کمبود شدید نقدینگی و عدم امکان دسترسی 
به منابع مالی الزم ، اهتمام بر آن داشته تا در جهت حل 
و فصل مسائل معوق مالی و قراردادی در پروژه های اتمام 
یافته و در جریان اقدام نموده و به نتایج مورد نظر دست یابد.

با توجه به شــرایط اقتصادی کشور و عدم تحول و بروز 
رونق در زمینه فعالیت های ساختمانی و بخش مسکن 
در سال مالی مورد گزارش، مدیریت اجرائی در شرکت 
نوسازی و ساختمان تهران عالوه بر تالش برای حل موانع 
مشکالت موجود بابت تسویه پروژه های گذشته ،نسبت 
به بررسی فرصت های مناسب سرمایه گذاری که بازدهی 
مناسب در شرایط رکود سنگین فعلی را داشته باشند اقدام 
نموده و امید دارد با حمایت سهامداران محترم شرکت و 
بهبود شرایط اقتصادی نسبت به ایفاء تعهدات در جهت 

حفظ ارزش ســهام و حقوق صاحبان سهام اقدام ورزد.
اهداف و برنامه های آتی شركت :

اهداف و برنامه های آتی شــرکت بشــرح موارد زیر با 
عنایت به عدم هرگونه تحول اساسی در بخش صنعت 
ساختمان و بازار مسکن و کماکان محدودیت های تامین 
منابع مالی نسبت به سال مالی قبل ارائه گردیده است:

1- پیگیــری اقدامات حقوقــی و قضائی درخصوص 
الــزام به صدور پروانــه و رد دعوی مطروحه از ســوی 
ســازمان منطقه آزاد کیش در ارتباط با اعالم فســخ 
قرارداد فیمابیــن از طریق وکیل حقوقی شــرکت تا 
کســب نتیجه مطلوب بنفع صاحبان سهام شرکت .

2- پیگیری اقدامات حقوقی و قضائی انجام شده با توجه به 
دادخواست ارائه شده در ارتباط با بنیاد تعاون ناجا در موضوع 
پروژه مهر پردیس و دعوی رد داوری در پروژه نگین پردیس

3- تســریع اقدامــات در جریــان در رابطــه با اخذ 
مجوزهای الزم بمنظور انتقال اسناد مالکیت واحدهای 
واگذار شــده بــه خریداران پــروژه های اتمــام یافته

4- اجرائی نمودن مرحله دوم افزایش سرمایه شرکت از 
مبلغ 750 میلیارد ریال به مبلغ1000میلیارد ریال با توجه 
به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1393/12/17
5- تامیــن منابع مالی الزم جهت ادامــه روند اجرائی 
عملیات ساختمانی پروژه مسکونی ظفر و جبران تأخیرات 

ناشی از کمبود نقدینگی در ســال مالی مورد گزارش
6- تســریع و پیگیری کسب نتایج حاصل از بررسی و 
ارزیابی هیات های منتخب کارشناسی شرکت نوسازی و 
ساختمان تهران و سازمان ملی زمین و مسکن در ارتباط با 
پروژه های مسکونی ظفر، نگین پردیس ، الهیه ، آفتاب تبریز 
و لواسان بموجب توافقات بعمل آمده فیمابین و با شرکت 
عمران شهرجدید پردیس در رابطه با پروژه مهرپردیس .

7- ایجــاد صنــدوق ســرمایه گــذاری مشــترک ) 
ETF( و بمنظــور تأمین منابع مالــی در چهارچوب 
ضوابــط مقررات ســازمان بــورس و اوراق بهادار پس 
از انجام مطالعــات الزم و اطمینان از داشــتن توجیه 
اقتصادی در راســتای حفظ حقوق صاحبان ســهام

جایگاه شركت در صنعت ساختمان
هرچند شرکت نوسازی و ساختمان تهران در بین شرکت 
های ساختمانی عضو سازمان بورس و اوراق بهادار تهران 
در جایگاه پایین تری از لحاظ میزان سرمایه ثبت شده 
قرار دارد لکن از زمان تاسیس در سال1375 جزو اولین 
شرکت های ساختمانی )سهامی عام( در امر اجرای پروژه 
های بزرگ انبوه سازی در تهران و شهرستان ها بوده و 
در صورت تامین منابع مالی مکفی و با کارمزد مناسب، 
توان بالقوه تعریف پروژه های جدید در سال های آتی را 
داشــته و تحقق آن را به عنوان اهداف آتی مد نظر دارد.

تاریخچه شركت :
در فاصله سالهای 1375 الی 1380 و در راستای اهداف 
تولید انبوه مسکن و ارتقاء سطح کمی و کیفی پروژه های 
ساختمانی و با حمایت اداره کل راه و شهرسازی از مقوله 
انبوه سازی و سرمایه گذاری ، شرکتهای سرمایه گذاری 
در بخش امالک و ساختمان تاسیس گردیدند در همین 
راستا شرکت نوسازی و ساختمان تهران در یازدهم مهرماه 
سال 1375 با ســرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری 
ساختمان ایران (سهامی عام(»هلدینگ« با سرمایه اولیه 
10 میلیارد ریال با هدف مدیریت و تولید و ارتقاء سطح 
کیفی و کمی پروژه های ساختمانی و انبوه سازی در تهران 
و بشماره 124884ثبت و تاسیس و شروع به فعالیت نمود.

موضوع فعالیت شركت :
طبق ماده 3 اساسنامه موضوع فعالیت شرکت عبارت 
است از مدیریت، طراحی و مباشرت در بازسازی و عمران 
بافتهای شهری، احداث شهرکها و ایجاد مجتمع مسکونی، 
اداری، تجاری و ایجاد تاسیســات و تجهیزات زیربنائی 
شهری در داخل یا خارج از کشور، تحصیل وام و اعتبار 
از سیستم بانکی و مؤسســات مالی و اعتباری داخل و 
یا خارج از کشــور، تهیه ، خرید و فروش مصالح و لوازم 
ساختمانی و انجام کلیة عملیات فنی، مالی، مهندسی، 
بازرگانی و همچنین خرید و فروش سهام سایر شرکتها 
و مشارکت حقوقی یا مدنی در سایر مؤسسات و شرکتها 
و طرحها و پروژه ها و نیز تأسیس شرکتها و مؤسسات 
دیگر که در جهت نیل به اهداف شــرکت بوده اســت.
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مجمع عــادی بطور فــوق العاده شــرکت ایرانی 
روز  اتومبیــل )ســایپا( ســهامی عــام  تولیــد 
پنجشــنبه مــورخ 95/10/16 در محــل - بلوار 
غربی ورزشــگاه آزادی - مرکز همایشــهای بین 
المللی پژوهشــگاه صنعت نفت تشــکیل گردید

در ایــن مجمع کــه با حضور بیــش از 78 درصد 
ســهام و  ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء 
هیــات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار، حســابرس و بازرس قانونــی برگزار گردید، 
ریاســت مجمع برعهده آقای ناصــر آخوندی بود، 
که جنابان فرخ ابریشم کارزاده و سیروس شجاعی 
برجوئی در مقــام نظار اول و دوم و آقای ســعید 
نظری به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

 مجمــع بــا اکثریــت نســبی اراء حاضریــن، 
اصــالح  قانــون   88 مــاده  رعایــت  ضمــن 
قســمتی از قانــون تجــارت، نامبــردگان ذیلرا 
به عنــوان اعضای هیــات مدیره انتخــاب نمود:

1- موسســه صنــدوق حمایــت و بازنشســتگی 
کارکنــان فوالد به نمایندگی آقای معصوم نجفیان

2- شــرکت گروه ســرمایه گذاری کارکنان سایپا 
)ســهامی خاص(به نمایندگی آقای مهدی جمالی

3- شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا )سهامی 
عام( به نمایندگی آقای سید محمد علی سید ابریشمی

4- شرکت توســعه سرمایه رادین )سهامی خاص( 
بــه نمایندگــی آقای علیرضــا بادکوبــهء هزاوهء

5- ســازمان گســترش و نوســازی صنایع ایران 
)سهامی خاص(

آغاز جشنواره فجر سایپا
در جشنواره فروش فجر سایپا، سبدی از انواع خودرو 

با مدل سال 96و تسهیالت استثنایی عرضه می شود.
شــرایط فروش ویژه جشــنواره فجــر محصوالت 
گروه خودروســازی ســایپا آغاز شــد. رضا تقوی 
مدیر بازار یابی و فروش ســایپا گفت: ســبدی از 
انواع خودروهــا با متنوع ترین روشــهای فروش، 
بیمــه بدنــه رایــگان ،تحویــل خودرو بــا مدل 
96، ســود مشــارکت باال و تســهیالت استثنایی 
برای این جشــنواره در نظر گرفته شــده اســت.

مدیر بازایابی و فروش گروه خودروســازی ســایپا 
در تشریح این شــرایط بیان نمود: بغیر از تحویل 
فوری خودروها با بیمه بدنه و مدل 96، تسهیالت 
و سود مشــارکت مناســبی برای خودروها لحاظ 
گردیده که می توان به افزایش میزان تســهیالت 
دو خودرو چانگان CS35 و ســاینا اشــاره نمود.
وی افــزود: هموطنان گرامی می توانند از دو روش 
سایت اینترنتی گروه خودرو سازی سایپا به نشانی

www.saipagroup.ir و یــا نمایندگــی های 
مجاز گروه ســایپا در سراسر کشور اقدام به کسب 
اطالعات تکمیلی، ثبت نام و تحویل خودرو نمایند.

 تقوی در خاتمه گفت: مرکز ارتباط با مشــتریان 
گروه خودروســازی سایپا با شماره تلفن 096770 
پاســخگوی ســواالت مشــتریان خواهــد بــود.

چشم انداز
چشــم انداز گروه ســایپا، تبدیل شــدن به یک 
خودروســاز بین المللي است. این چشــم انداز از 
طریق مالکیــت برند اختصاصي، مدیریت محصول 
و پلتفرم، مدیریت شــبکه فــروش و خدمات پس 
از فــروش، حضور فعــال در بازارهــاي داخلي و 
بین المللــي، توان رقابتــي در کیفیت و قیمت و 
بازیگــري اصلي در بازار ایران محقق خواهد شــد.

- مالک برند اختصاصي
- بازیگري اصلي در بازار ایران

- توان رقابتي در کیفیت و قیمت
- حضور فعال در بازارهاي داخلي و بین المللي

- مدیریت شبکه فروش و خدمات پس از فروش
- مدیریت محصول و پلتفرم

- مأموریت گروه خودروسازي سایپا

- تولید و عرضه انواع خودروي ســواري و تجاري 
و ســایر فعالیت هاي مرتبط با قابلیت کســب بازار 
جهاني و با بیشــترین انطباق با نیاز مشتریان بازار 

ایران.
فلسفه و نگرش

گروه خودروسازي سایپا فلســفه و نگرش خود را 
بر پنج اصل رشــد متوازن و مستمر، ایجاد ارزش 
پایدار بــراي ذینفعــان، رهبري هزینــه رقابتي، 
دستیابي به برند برتر ایراني و کمینه سازي ریسک 
در ســرمایه گذاري، بنا نموده اســت. این فلسفه 
در قالب برنامه راهبر تشــریح و اجــرا مي گردد :

رشد متوازن و مستمر
گروه ســایپا از طریق برنامه ریزي جامع و کامل و 
حذف موانع موجود توسعه ، در جهت رشد متوازن و 
مستمر خود گام بر مي دارد. این گروه رشد متوازن 
را در دو حــوزه زیــر مورد توجه قرار داده اســت:

- توسعه کسب و کار
- منابع انساني

ارزش پایدار براي ذینفعان
گروه خودروســازی ســایپا با هدف ایجاد تاثیرات 
مثبــت اقتصــادی. اجتماعی و زیســت محیطی 
فعالیــت های زنجیــره ارزش خــود را به صورت 
اثربخــش مدیریت می کند تــا از آن طریق ارزش 
پایدار برای ذینفعان خــود ایجاد نماید. در همین 
خصــوص توجه بــه مــوارد زیر ضروري اســت:

- ایجاد ارزش پایدار در زنجیرة صنعت خودرو
- ایجاد و توسعه فرصت براي مشتریان

- ایجاد منافع پایدار براي سهامداران
- ایجاد منافع پایدار براي کارکنان

هزینه رقابتي
گروه خودروسازی سایپا به دنبال رهبری هزینه در 
بازار رقابتی خوردو می باشد. برای این منظور افزایش 
کارایی و اثربخشی فعالیت های اصلی مد نظر بوده 
است. این هدف از طریق اقدامات زیر محقق می گردد:

- مدیریت بهاي تمام شده
- صرفه جویی در مقیاس

- اســتفاده از روش هاي نوین تامیــن منابع مالي

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

سایپا صنعت ملیست ،  میازاریدش
برگزیده هایی آمده اند تا این صنعت ملی را احیا کنند
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روابط عمومی بورس خوب می داند نقش اطالع رسانی را و با این فهم کاری 
ضمن خسته نباشید به یاران بیدار در تاالر شیشه ای و سرقطار آن جناب 
دکتر حسینی این جوان ساروی خوش پوش، خوش چهره، خوش اخالق.
ایــن بار دعــوت به حضــور در تاالر بــرای پروژه مجتمع مســکونی 

- درمانــی نگیــن شــهر ری، مصاحبه گر جنــاب دکتــر فاضلیان 
مدیر ســرد و گرم کشــیده و دانــش از دیار ژرمــن آموخته، چهره 
شــناخته شــده و عالم بانکی، و دکتر کوتاه گویان که حرکت شــهر 
ری بــه شــاه راه افتخارات تاریخی خود نقش رنگیــن تری می گیرد.

حرکت شهر ری به شاه راه افتخارات تاریخی خود
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نی
سی

رح
امی
 

گزارش جامع و مبســوط دکتــر رضوانی فر و 
رقص اعداد اجرای طرح جناب دکتر خسروانی 
و برنامه مدون در باور ســهام دار خرد و کالن 
چنان نشســت که جــای هیچ گفــت و گو 
نگذاشــت و برای اولین بار در حیات نیم قرن 
کار خبــری این رضایتمندی و باورمداری را در 
ســهام دار می دیدم و به این نوع عملکرد تیم 
با ارزش و کاردان سرمایه گذاری البرز تبریک. 
مجمع عمومی فوق العاده شرکت گروه سرمایه 
گذاری البرز )ســهامی عام( راس ســاعت 10 
صبــح مــورخ 1395/10/18 در محــل مرکز 
همایشــهای بین المللی رازی تشکیل گردید.
در این مجمع که با حضور اکثریت  سهامداران 
حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده 
ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بازرس قانونی برگزار شد، ریاست مجمع برعهده 
آقای محمدعلی میرزا کوچک شیرازی بود که 
جنابان عقیل آرین نــژاد فیض آبادی و جالل 
بهارستان درمقام نظار اول و دوم و آقای علیرضا 
خسروانی به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.
دکتر اندیشــمند و مدیر سرشناس کشور در 
ابتدای گــزارش با اعالم اینکه به نیابت از تمام 
مدیران ، کارشناسان و کارکنان شرکت سرمایه 
گذاری البرز اعالم مــی دارد بر این باوریم که 
خدمتگزار ملت و سهامداران در عرصه تولید و 
صنعت کشور می باشیم و اصول رفتاری و ارزش 
های اخالقی را باور داشته و برای تحقق و نهادینه 
شدن آن از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.
وی اضافــه کــرد در جهت نیل بــه ماموریت 
شــرکت بــرای رســیدن بــه چشــم انداز 
ترسیمی که ســرآمدی و نوآوربودن در حوزه 
فرآورده های ســالمت اســت در ســال مالی 
گذشــته اقدامــات موثری صــورت پذیرفت.
دکتــر رضوانــی فــر ماموریت شــرکت را : 
 - مدیریــت بهینــه شــرکت هــای تابعــه
- فعالیت در عرصه های فناوری های پیشرفته و نوین

- ایجاد زنجیره خلق ارزش اقتصادی )از تامین و 
تولید مواد اولیه تا عرضه مستقیم به مشتری نهایی(

- ایجاد بسترها و زمینه های رقابتی موثر )نام 
تجاری یا برند، قیمت مناسب و تنوع محصول(
- گسترش قلمرو به سطح ملی، منطقه ای و جهانی

- مشارکت با شــرکت های خارجی معتبر در 
حوزه فعالیت برشمرد و پیرامون جایگاه سرمایه 
گذاری البرز در بازار دارو ایران چنین سخن راند:

ســرمایه گذاری البــرز به عنــوان هلدینگ 
تخصصی دارویی در کشــور، توانســته است 
جایگاه مناسبی را در صنعت دارو کسب نماید. 
براســاس آمارنامه منتشــره وزارت بهداشت، 
در ســال 1391 مجموعه گروه البرز توانسته 
اســت ســهمی در حدود 12 درصد از صنعت 
داروی کشــور را به خود اختصاص دهد و این 
ســهم بحمداله رو به فزونی گذاشــته اســت.

شایان ذکر اســت در میان شرکتهای تولیدی 
گروه شــرکت البرزدارو چهارمین تولیدکننده 
بزرگ دارویی کشــور، در میان شرکتهای وارد 
کننده دارو شــرکت کی بی سی پنجمین وارد 
کننده بزرگ و همچنین در میان شــرکتهای 

توزیع دارو شرکت پخش البرز عنوان چهارمین 
توزیــع کننده بزرگ داروی کشــور را به خود 
اختصاص داده اند. دکتــر رضوانی فر در ادامه 
اعالم کرد بی شک با این افزایش سرمایه عالوه 
بر کســب سهم بیشــتر از بازار دارویی کشور، 
شــرکتهای تابعه گروه ســرمایه گذاری البرز 
خواهند توانستند نقش پررنگ تری را در زمینه 
ارتقــاء و افزایش بهداشــت عمومی ایفا کنند.
مدیرعامل جوان شــرکت در ادامه با اشاره به 
شــرکتهای زیرمجموعه گــروه از جمله: گروه 
دارویی ســبحان، شرکت سبحان دارو، شرکت 
البــرزدارو، شــرکت ایران دارو، کی بی ســی، 
داروســازی تولید دارو، شــرکت پخش البرز، 
شرکت سبحان آنکولوژی، سرمایه گذاری اعتالء 
البرز، شرکت البرزبالک، شرکت آتی فارمد اضافه 
کرد برای شرکت در افزایش سرمایه این شرکت 
ها و اصالح ساختار مالی خود طرح توجیهی این 
افزایش سرمایه را به حضور سهامداران تقدیم 
داشــته ایم که امید است مقبول افتاده و مورد 
تصویب قرار گیرد ، طنیــن صلوات حاضرین 
لبیکی بود بر ندای این مدیر برجسته کشوری.
شرکت سرمایه گذاری البرز ســکانداری دارد 
دانا که خوب بازار سرمایه را می شناسد و بهتر 
صنعــت دارو را. اضافه کنید به این شــناخت 
هنر مدیریت را تا باورمان شــود مدیریت صف 
یعنی چه. مدیریت جهادی کجا معنا می دهد.
شــاید اگر بخواهیم بدون اغــراق از مدیرانی 
کــه اقتصــاد مقاومتــی را به جد بــاور دارند 
و در دکتریــن مدیریــت خود به کار بســته 
انــد را نــام ببریــم دور از انصاف نباشــد که 
دکتــر رضوانی فر از سکونشــینان آن باشــد.   
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی 
افزایش سرمایه  درخصوص  مدیره  هیات 
العاده  فــوق  عمومــي  مجمــع  بــه 
گــروه  شــركت  ســهام  صاحبــان 
عام( البرز)ســهامي  گذاری  ســرمایه 

افزایش سرمایه ، سرمایه گزاری البرز مصوب مجمع گرفت
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 161 مــاده   2 تبصــره  مفــاد  اجــراي  در 
اصالحیــه قانون تجارت مصوب ســال 1347
1- گــزارش توجیهــي مــورخ 10 آبــان ماه 
1395هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری 
البرز )سهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه 
آن شــرکت از مبلغ 2/600/100 میلیون ریال 
به مبلغ 3/100/100 میلیون ریال، مشتمل بر 
اطالعات مالی فرضی که پیوست می باشد، طبق 
استاندارد حسابرسی »رسیدگی  به اطالعات مالی 
آتی« مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. 
مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات 
مبنای تهیه آن با هیات مدیره شــرکت است.
2- گزارش مزبــور در اجراي تبصــره 2 ماده 
161اصالحیه قانــون تجارت و با هدف توجیه 
افزایش ســرمایه شــرکت از محــل اندوخته 
ســرمایه ای، مطالبات حال شده و آورده نقدی 
ســهامداران تهیه شــده اســت. این گزارش 
توجیهــی بر اســاس مفروضاتی مشــتمل بر 
مفروضــات ذهنــی درباره رویدادهــای آتی و 
اقدامات مدیریت تهیه شــده اســت که انتظار 
نمی رود لزوما به وقــوع بپیوندد. در نتیجه به 
اســتفاده کنندگان توجه داده می شود که این 
گزارش توجیهی ممکن است برای هدف هایی 
جز هدف توصیف شــده در باال مناسب نباشد.
3- براســاس رســیدگي به شــواهد پشتوانه 
مفروضات و بــا فرض تحقق مفروضات مندرج 
در گزارش توجیهی پیوســت، این موسسه به 
مواردی برخورد نکرده اســت، که متقاعد شود 
مفروضــات مزبور، مبنایي معقــول براي تهیه 
گزارش توجیهي فراهم نمي کند. به عالوه، به 
نظر این موسســه، گزارش توجیهي یاد شــده 
براساس مفروضات به گونه اي مناسب و طبق 
اســتانداردهاي حســابداري ارائه شده است.
4- هدف افزایش ســرمایه عمدتا جهت تامین 
مالی برای حفظ موقعیت در 12 شرکت سرمایه 
پذیر از طریق مشارکت در افزایش سرمایه آنها 
می باشــد. تا تاریخ این گزارش مجمع عمومی 
فوق العاده صاحبان ســهام شرکت های تولید 
مواد اولیه دارویی البرز بالک )سهامی عام( ، گروه 
دارویی سبحان)سهامی عام( و سبحان انکولوژی 
)سهامی عام( در خصوص تصویب افزایش سرمایه 
پیشنهادی هیات مدیره آنها تشکیل نشده است.
5- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده طبق 
مفروضات ذهني توصیف شده در باال رخ دهد، 
نتایــج واقعي احتماال متفاوت از پیش بیني ها 
خواهد بود، زیرا رویدادهاي پیش بیني شــده 
اغلــب به گونــه اي مورد نظــر رخ نمي دهد 
وتفاوتهــاي حاصل مي تواند با اهمیت باشــد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شرکت گروه سرمایه گذاری البرز)سهامی 
عام( ، از افزایش سرمایه درخواستی، مشارکت در 
افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر می باشد.

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی ومحل تامین آن
بــا توجه به برنامه ارائه شــده، شــرکت گروه 
ســرمایه گذاری البرز در نظر دارد سرمایه خود 
را از مبلــغ 2/600/100 میلیون ریال به مبلغ 
3/100/100 میلیــون ریال، از محل مطالبات 
و آورده نقــدی به شــرح زیــر افزایش دهد.

500/000 میلیون ریال )معادل 19/23درصد( 
از محــل مطالبات و آورده نقدی ســهامداران. 

عوامل ریسك
سرمایه گذاری در طرح موضوع افزایش سرمایه 
پیشنهادی و فعالیت شرکا گروه سرمایه گذاری 
البرز ســهامی عام، با ریســک های با اهمیتی 
همراه اســت. ســرمایه گذاران بایــد پیش از 
تصمیم گیــری در خصوص ســرمایه گذاری 
در این شــرکت، عوامل مطرح شده را مد نظر 
قرار دهند. این عوامل به شــرح زیر می باشد:

1( در شــرایطی که اغلب محصــوالت گروه از 
شــمول دریافت یارانه خارج شــده اند، تعیین 
قیمت فروش محصوالن دارویی توسط نهادهای 
دولتی، مانع حضور فعال شرکتها در بازار رقابتی 
بوده و به عنوان یکی از عوامل ریسک مطرح است.

2( به دلیل افزایــش روزافزون تولیدکنندگان 
از یــک ســو و واردات داروهــای خارجــی از 
ســوی دیگر و همچنین سیاســتهای توزیع و 
پخش که از ســوی شــرکتهای توزیع کننده 
دارو تعییــن می شــود، شــرکتهای دارویی 
مجبور به فروش اعتبــاری گردیده که این امر 
باعث افزایــش حســابهای دریافتنی تجاری 
شرکتها و کاهش نقدینگی آنها گردیده است. 
بنابرایــن کمبود نقدینگی بتدریــج می تواند 

به عنوان یکی از عوامل ریســک مطرح باشد.
3( مساله مهم دیگری که در ارتباط با صنعت 
دارو مطرح اســت رعایت الزامــات و مقررات 
GMP مــی باشــد . GMP که بــه نوعی 
مجموعه مقررات و اســتانداردهای بین المللی 
مربوط به تولید است می بایست از سوی همه 
تولیدکنندگان دارو رعایت گردد. این امر باعث 
می شــود تا شــرکتها همواره به فکر نوسازی 
شیوه ها، روشــها و ماشین آالت تولیدی خود 
باشند. این مساله نیز می تواند به عنوان یکی از 
مخاطرات برای شرکت های دارویی مطرح باشد 
که منابع کافی برای سرمایه گذاری در این امر را 
در اختیار ندارند. البته در کنار عوامل ریسکی که 
در باال عنوان شد تقاضای روزافزون دارو در کشور 
و همچنین پائین بودن بهای تمام شده برخی از 
داروها در مقایسه با مشابه خارجی می تواند به 
عنوان یک فرصت و نقطه قوت مطرح باشــد.

تاریخچه
گروه شــامل شــرکت گروه ســرمایه گذاری 
البرز)ســهامی عــام( بــه عنــوان شــرکت 
اســت. آن  فرعــی  شــرکتهای  و  اصلــی 
شــرکت گروه ســرمایه گذاری البرز )سهامی 
عام( ابتدا با نام شــرکت سهامی یکدل در سوم 
دیماه 1345 طی شماره 11168 در اداره ثبت 
شرکتها و مالکیت صنعتی تهران ثبت گردیده و 
سپس براساس تصمیمات مجمع عمومی فوق 

العاده مورخ بیست و هفتم ابان ماه 1350، نوع 
آن از »شرکت ســهامی« به »شرکت سهامی 
خاص«تبدیــل گردیده و نام آن به شــهرکت 
ســهامی خاص یکدل اصالح شــده است. به 
اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 22 تیرماه 1353 نام شــرکت از سهامی 
خاص یکدل به شرکت ســرمایه گذاری البرز 
سهامی خاص تغییر یافته است. متعاقبا طبق 
صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
ســوم مرداد ماه 1353 نوع شرکت از سهامی 
خاص به ســهامی عام تبدیل گردیده است. در 
تاریخ 1391/10/12 به موجب آگهی شــماره 
91/199942 نام شــرکت به گروه ســرمایه 
گذاری البرز )ســهامی عام( تغییر یافته است.
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در تاالز اولیاء مربیان ســرای فرهنگی بهشتی پرشمار سهامدار و مدیران تجربه دار 
عالــم بانکی برای انتخاب هیات مدیره گرد هم آمده بودند فیلمی از عملکرد بانک 
پاسارگاد بر پرده نشسته بود که بیننده را در جا میخکوب می کرد این آگاهی رسانی 
حاصل تیم کاردان روابط عمومی و مدیر برجسته کاری آن جناب دکتر رفیعی بود.

بــه آنچه در حیــات کاری 
دیــده ام و بعنــوان یــک 
عمومی  روابط  نگار  روزنامه 
دیده به مدیریت پاســارگاد 
تبریک که هر چه در صحنه 
تجربه  از  اســت  مشــهود 
عملی این محــل که روابط 
عمومــی خواننده هســت.

ولــی در فیلم نشســته بر 
پرده نشــان آن می داشتن 
کــه از عمق دریــا تا فرش 
قرمز اســکار از دانشــگاه تا 
صنعت با این باور که هر چه شــده لطف خدا بوده ، همگان را به تحسین واداشت.

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شــرکت بانک پاســارگاد )ســهامی عام( 
راس ســاعت 9 صبــح روز ســه شــنبه مــورخ 1395/10/14 در محل مجتمع 
فرهنگی ورزشــی شــهید بهشــتی واقع در خیابان شریعتی تشــکیل گردید.

در ایــن مجمع که با حضــور88/15 درصدی ســهامداران حقیقــی و حقوقی، 
اعضای هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس 
قانونی برگزار شــد، ریاســت مجمع برعهــده آقای دکتر مجید قاســمی بود که 
جنابــان مصطفی رفعت نژاد و علی اکبر امین تفرشــی درمقام نظــار اول و دوم 
و ســرکار خانم دکتــر صدیقه نعیمیان به عنــوان دبیر مجمع انتخاب شــدند.

دستور جلسه:
1- انتخاب اعضای هیات مدیره بانک

2- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد.
مجمــع بــا رعایــت مــاده 88 قانــون تجــارت و رای گیــری، اعضــای 
هیــات مدیــره را بــرای مــدت 2 ســال بــه شــرح زیــر انتخــاب نمــود:

اعضای اصلی هیات مدیره
1- جناب آقای دکتر مجید قاسمی
2- جناب آقای سید کاظم میرولد
3- جناب آقای احمدی وادی دار

4- جناب آقای ذبیح اله خزائی
5- جناب آقای کامران اختیار

6- جناب آقای مصطفی بهشتی روی
7- جناب آقای علی اکبر امین تفرشی

ضمنا بــا توجه بــه تاییدیه صادره توســط بانک مرکــزی ج.ا.ا انتخــاب اعضاء 
علــی البدل هیــات مدیــره موکول به جلســه آتی کــه به صورت عــادی به 
طــور فوق العاده پــس از وصــول تاییدیه بانک مرکــزی خواهد بــود ، گردید. 

گشایش اعتبارات اسنادی دیداری توسط بانک پاسارگاد
دیــداری،  اســنادی  اعتبــارات  گشــایش  آمــاده  پاســارگاد  بانــک 

اســت. واردکننــدگان  نیــاز  مــورد  کاالیــی  گروه هــای  کلیــه  بــرای 
خســرو رفیعی مشــاور مدیرعامل و مدیر روابط  عمومی ایــن بانک ضمن اعالم 
این خبــر گفت: بانــک پاســارگاد آمادگــی دارد در اجرای بخشــنامه مورخه 
1395/10/11 بانــک مرکــزی جمهوری اســالمی ایــران، اعتبارات اســنادی 
دیــداری، بــرای کلیه گروه های کاالیی مــورد نیاز واردکنندگان کــه دارای ثبت 
ســفارش با نوع تأمین ارز متقاضی و نوع عملیات بانکی هســتند، گشایش کند. 
وی ادامــه داد: با توجه به وضعیت اعتباری متقاضی، میزان پیش پرداخت تعیین 
خواهد شد که حداقل آن 10 درصد مبلغ اعتبار اسنادی خواهد بود و بر مبنای نرخ 
هر دالر، معادل 36 هزار ریال، به طور علی الحســاب، هنگام گشایش اعتبار اعتبار از 
متقاضیان دریافت خواهد شد. این مبلغ در خصوص سایر ارزها متفاوت خواهد بود. 
وی تأکیــد کرد: فــروش و تأمین ارز اعتبار اســنادی )توســط بانک مرکزی( در 
زمان معامله اســناد، بر مبنای 100 درصد وجه اســناد به نرخ روز ارز آزاد و یا نرخ 
ارز آزاد در روز صــدور گواهی ثبت آماری )هر کدام که کمتر باشــد( و به  شــرط 
عدم گذشــت بیش از 6 ماه از تاریخ تأیید گواهی ثبــت آماری صورت می پذیرد. 
رفیعی ضمن اشاره به سایر خدمات ارزی بانک پاسارگاد تصریح کرد: بانک پاسارگاد در 
ارایه انواع خدمات ارزی به هم میهنان عزیز پیشتاز است. به طوری که این بانک  آمادگی 
دارد بر اساس بخشنامه های ارزی بانک مرکزی انواع نقل و انتقاالت ارزی مشتریان 
را از داخل به خارج و حواله های وارده به نفع مشــتریان را در اســرع وقت دریافت 
کند و در اختیار آنان قرار دهد. همچنین انواع خدمات ارزی مانند گشایش اعتبارات 
اسنادی وارداتی، قبول و معامله اعتبارات اسنادی صادراتی، صدور انواع ضمانت نامه های 
ارزی، ثبت ســفارش بروات اســنادی و ... را به مشــتریان گرامــی ارایه می کند.
همچنین خرید ارز از صادرکنندگان کاال و خدمات فنی و مهندسی، ارز مربوط به 
سرمایه گذاران خارجی، دفاتر نمایندگی های سیاسی در ایران و دفاتر نمایندگی بانک ها 

به نرخ ارز آزاد نیز در بانک پاسارگاد  انجام می شود.

بانک پاسارگاد مدیران خود را شناخت
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افتخار دیگر برای شرکت سیماچوب...

شرکت ســیماچوب وابسته به سازمان صداوســیما موفق به دریافت 
تندیس طالیی از ششمین جشنواره تالشگران کیفیت شده این جایزه 
و لوح تالشــگر برتر کیفیت را رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
بــه آقای مهندس علــی آزاد و 7 مجموعه موفق دیگــر اعطا نمودند.
همچنین آقایان مهندس اهدایی مدیرکارخانه ســیماچوب و مهندس 
رحیم زاده مدیرفروش شرکت، لوح تالشگر کیفیت را دریافت نمودند.
نهــم دی  تاریــخ  در  کیفیــت  تالشــگران  ششــمین جشــنواره 
مــاه ســال جــاری درمحــل ســالن همایش بــرج میــالد تهران 
وبــا حضــور 1700نفــر از مدیــران و کارشناســان صنایع کشــور 
در بخــش هــای دولتــی و خصوصــی برگــزار گردیــده اســت.
اهمیــت  بــر  تاکیــد  ضمــن  رفســنجانی  هاشــمی  اهلل  آیــت 
کیفیــت در بهبــود زندگــی اجتماعــی، کیفیــت را الزمه رشــد 

دانســتند. مقاومتــی  اقتصــاد  بــه  نیــل  و  پیشــرفت کشــور  و 
ایشان توســعه علم و دانش در کشور را یکی از راههای ارتقاء کیفیت 
دانسته و اطالع از آخرین یافته های علمی دنیا در هر زمینه ای را پیش 

نیاز این ارتقاء دانسته اند.
ایشان بازنگری در سیاستهای کلی نظام را که با اجازه مقام معظم رهبری 
صورت خواهد گرفت رافرصت مناسبی دانستند که به کشور اجازه می دهد 
روند سریع پیشرفت علوم و تکنولوژی را در سند جدید مدنظر قرار دهد.
آقایــان دکتــر عبداهلل جاســبی رئیــس جشــنواره، دکتــر بهروز 
ریاحــی دبیرعلمی جشــنواره، دکتر منوچهر منطقی عضو شــورای 
سیاســتگذاری، مهنــدس احمدپــور فالح رئیــس اتــاق بازرگانی 
ایــران و ایتالیــا و دکتر حمید گورابــی رئیس پژوهشــگاه رویان از 
اعضای شــورای سیاســتگذاری و برگزارکننده ایــن همایش بودند.
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رای مثبت به افزایش سرمایه البرزبالک
اصالح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش

مجمع عمومــی فوق العاده شــرکت تولید مواد 
اولیــه دارویــی البرز بالک (ســهامی عــام)  در 
تاریــخ 95/10/13 در محــل  گــروه ســرمایه 
گذاری البرز تشــکیل شــد و افزایش ســرمایه 
شــرکت از مبلــغ 140 میلیارد ریــال به مبلغ 
170 میلیــارد ریال  (از محــل مطالبات و آورده 
نقدی ســهامداران( مورد تصویب قــرار گرفت.

در ایــن مجمع که بــا حضور اکثریــت )77/5 
درصدی( ســهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای 
هیات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار شــد، 
ریاســت مجمع برعهده آقای جالل بهارســتان 
بود کــه جنابان عقیل آرین نژاد و ســیدمهدی 
آقــای  و  دوم  و  اول  نظــار  درمقــام  رضــوی 
الرابــی به عنــوان دبیر مجمع انتخاب شــدند.

در ادامه با قرائت گزارش توجیهی افزایش سرمایه 
به مجمع توسط دکتر سید مجد ناصری مدیرعامل 
شــرکت و پس از اســتماع گزارش و حسابرس 
قانونی ، مجمع نشــینان با طنیــن صلوات خود 
افزایش سرمایه شرکت را مصوب مجمع نمودند.

ســال گذشــته البرز بالک با افزایش سرمایه 30 
میلیاردی سرمایه خود را از 110 به 140 میلیارد 
ریال رساند و امســال نیز با افزایش سرمایه 30 
میلیاردی دیگر به 170 میلیارد که همین نشان 
دارد که سکانداران شرکت بر اساس برنامه های 
تدوین شده و منظم هر ساله در پی کسب سهم 
بیشتر از عرضه مواد اولیه دارویی کشور می باشند.

بیراه نیســت وقتــی می گویند کــه مدیرت در 
البــرز بالــک از ســخت ترین مدیریت هاســت 
چــرا که به منزلــه آب حیات دیگر شــرکتهای 
تولید کننــده مواد دارویی کشــور می باشــد.

شایان ذکر است شرکت سرمایه گذاری البرز که 
اولین شرکت ســرمایه گذاری پذیرفته شده در 
بورس تهران است از آنجایی که مالکیت شرکت 
هــای تولیدکننده دارو و نیز شــرکت های وارد 
کننده و توزیع کننده دارو را در اختیار داشــت 

. به منظور تکمیل زنجیره تامین، شــرکت تولید 
مــواد اولیه دارویی البرز بالک را تاســیس نمود 
تــا هم نیاز شــرکت های داروســازی متعلق به 
خود را برطرف نماید و هم با کاهش وابســتگی 
کشــور به واردات مواد اولیــه دارویی در جهت 
اســتقالل و خودکفایی کشــور ماموریت خود را 
به انجام رســاند. اکنون نزدیک به 18 ماه است 
که دکتر ناصری که از مدیران برجســته صنعت 
دارویی کشور می باشد بر مسند مدیریت شرکت 
تکیــه زده و ســعی وافر کرده تا بــا تحلیل ها و 
تدابیر مدیریتی خود شــرکت را در سالهایی که 
بواســطه رکود، ادامه معضالت ناشــی از تحریم 
هــا، معضالت اقتصادی شــدید و ... ســال های 
ســختی را پشــت ســر می گذارد بتواند البرز 
بالک را در ســیری صعــودی و صحیح نگه دارد 
که به شــهادت کارشناســان و مدیران حاضر در 
مجمــع کــه از پیشکســوتان و متولیان صنعت 
دارویی کشــور بودند  این مهم در جریان است.

دکتر ناصری با اشاره به این نکته که منابع انسانی 
شرکت که مشکل از نیروهای متخصص و محقق 
می باشــد که در زمینه تولید و دسته بندی مواد 
اولیه با خالقیت و تالش در حال فعالیت هستند، 
اضافه کرد امیدواریم با اجرای برنامه های عملیاتی 
- مدیریتــی خــود هم در بحــث ارزش آفرینی 
و هم ســودآوری بــرای ســهامداران و ذینفعان 
عملکردی در خور و شایســته را حاصل سازیم.

مدیر ارشد و مدبر شرکت با اشاره به اینکه بخشی 
از شرکای تجاری بین المللی این شرکت عبارتند 
از آرک هند، چین، زکم چین، هانزو مدیسورس 
چیــن و ... طرف های قرارداد داخلی را شــامل 
شــرکت های دارویــی فارابی، ایــران هورمون، 
داروسازی کوثر، شرکت داروسازی سها، شرکت 
حیان،  جابربن  داروســازی  شــرکت  کیمیدارو، 
شرکت اسوه، شرکت شــیمیایی اکسیر، شرکت 
داروســازی راموفارمیــن، داروســازی ســامی 
ساز، شــرکت داروسازی حکیم، شــرکت شفاء، 

داروســازی دکتر عبیدی، داروسازی لقمان و ... 
برشــمرد و اضافه نمود البــرز بالک در جایگاهی 
قرار گرفته است که با جلب اعتماد و رضایتمندی 
در بین مشتریان، هر ساله بر شرکتهایی که مایل 
به انعقاد قرارداد و همکاری با مجموعه هســتند 
اضافه می گردد که این مسیر نبوده مگر با تدبیر 
مدیران و حمایت اعضای هیات مدیره از گذشته 
تاکنون این قدرشناســی دکتر ناصری از مدیران 
گذشته خود نشان از اسباب بزرگ این مدیر دارد.
دکتــر ناصری اخــذ گواهینامه هــا و تقدیرنامه 
های متعــدد در بخش هــای مدیریت، کیفیت، 
کنتــرل و ... کســب و تمدیــد گواهینامــه ها 
منطبــق با اســتانداردهای معتبــر جهانی را از 
دیگر  دســتاوردهای شــرکت در سال گذشته و 
امسال برشــمرد و ابراز امیدواری کرد با حمایت 
مســتمراعضای هیات مدیره و ســهامداران، تیم 
مدیرت شــرکت بتوانــد با توجه بــه تحقیقات 
و کار کارشناســی دقیــق که بــرای مفروضات 
تهیــه طرح گــزارش توجیهی افزایش ســرمایه 
در بحــث های فــروش، بهای تمام شــده کاال، 
هزینــه های مالی، اداری و ســایر درآمد صورت 
داده اســت بتوانــد در ســالیان آتی بــه تمام 
پیــش بینی هــای خود صــورت واقع بخشــد.
در بخشــی دیگر از گزارش جامــع، مدیر روزمه 
دار صنعت دارویی کشــور چنین سخن راند: این 
افزایش ســرمایه عالوه بر حفــظ و جلوگیری از 
خروج وجه نقد و تامین نقدینگی مورد نیاز برای 
شرکت می تواند در کنترل دریافت تسهیالت از 
بانک ها که در جهت توســعه فعالیت ها صورت 
می پذیرفت بسیار موثر باشد، زیرا اخذ تسهیالت 
بانکی با توجه به ســود بــاالی آنها باعث کاهش 
درآمد شــرکت می شــود و در کوتــاه مدت و 
میان مدت اثرات ســوئی بــر روند ارزش آفرینی 
و ســودآوری شرکت خواهد داشت که با تصویب 
ایــن افزایش ســرمایه می توانیــم درآمدزایی و 
افزایش ســود خود را ارتقا و اســتمرار بخشیم.
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مدیرمالی شــرکت که حســابهای پاک و شفاف 
او در گروه ســرمایه گذاری البرز و بین بازرسین 
سازمان حسابرســی همواره جزو برترین ها بوده 
در حاشــیه این مجمع با اعالم اینکه این افزایش 
ســرمایه 30 میلیاردی از محــل مطالبات حال 
شــده و آورده نقدی ســهامداران صورت خواهد 
پذیرفت، اظهار کرد: دوره بازگشت سرمایه اولیه 
این طرح براســاس پیش بینی هــای ما 40 ماه 
یعنی حدود 3 ســال و نیم خواهد بود و این مهم 

بدن شــک می تواند ما را در اصالح ساختار مالی 
شــرکت و تهیه طرح های توسعه ای یاری کند.

کاتب این ســطور اجــازه می خواهــد از لطف 
و برگــواری آقایان بهارســتان، دکتــر ناصری و 
عقیــل آرین نژاد در حق اصحــاب قلم و جناب 
دالوند معمار ســاختار اعداد و ارقام و صورتهای 
مالی شــرکت که بسان همیشــه با روی خوش 
و گشــاده پذیرای ما بــوده نهایــت قدردانی و 
تشکر را داشــته باشــیم به عنوان یک خبرنگار 
60 ســاله که بیش از ســه دهه است در مجامع 
بورســی رفــت و آمــد دارم کمتر دیــده ام که 
تیم مدیریتی و پشــت پنل نشــینان این چنین 
صادقانــه و یک دل با هم باشــند. خــدا قوت.

پیام هیات مدیره
گــزارش بازرس قانوني دربــاره گزارش توجیهی 
هیــات مدیــره درخصــوص افزایش ســرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت 
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک)سهامي عام(

در اجــراي مفاد تبصره 2 مــاده 161 اصالحیه 
قانون تجارت مصوب سال 1347

1- گــزارش توجیهــي مــورخ 16مــرداد ماه 
1395هیات مدیره شــرکت تولیــد مواد دارویی 
البرز بالک )ســهامي عام( درخصــوص افزایش 
ســرمایه آن شــرکت از مبلغ 140 میلیارد ریال 
به مبلغ 170 میلیارد ریال، مشتمل بر اطالعات 
مالی فرضی که پیوست می باشد، طبق استاندارد 
حسابرســی »رســیدگی  بــه اطالعــات مالی 
آتی«مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. 
مســئولیت گزارش توجیهی مزبــور و مفروضات 
مبنای تهیه آن با هیات مدیره شــرکت اســت.

2- گــزارش مزبــور در اجراي تبصــره 2 ماده 
161اصالحیــه قانون تجارت و بــا هدف توجیه 

افزایش ســرمایه شــرکت از محــل مطالبات و 
آورده نقدی ســهامداران تهیه شــده است. این 
گزارش توجیهی بر اســاس مفروضاتی مشــتمل 
بــر مفروضات ذهنــی دربــاره رویدادهای آتی 
و اقدامات مدیریت تهیه شــده اســت که انتظار 
نمــی رود لزوما به وقوع بپیونــدد. در نتیجه به 
اســتفاده کنندگان توجه داده می شــود که این 
گزارش توجیهی ممکن اســت بــرای هدفهایی 
جز هدف توصیف شــده در باال مناســب نباشد.

3- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، 
این موسســه به مواردی برخورد نکرده است، که 
متقاعد شــود مفروضات مزبــور، مبنایي معقول 
براي تهیه گــزارش توجیهي فراهم نمي کند. به 

عالوه، به نظر این موسســه، گزارش توجیهي یاد 
شده براساس مفروضات به گونه اي مناسب تهیه  
و طبق استانداردهاي حسابداري ارائه شده است.

4- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شــده طبق 
مفروضات ذهني توصیف شــده در باال رخ دهد، 
نتایــج واقعي احتماال متفــاوت از پیش بیني ها 
خواهد بــود، زیرا رویدادهاي پیش بیني شــده 
اغلــب به گونــه اي مــورد نظــر رخ نمي دهد 
وتفاوتهــاي حاصل مــي تواند با اهمیت باشــد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
اولیــه دارویی  هــدف شــرکت تولیــد مــواد 
البــرز بالک ســهامی عــام، از افزایش ســرمایة 
موضوع این بیانیة ثبت، به شــرح زیرمی باشــد
کمک به اصالح ســاختار مالی ، تأمین ســرمایه 
در گــردش و جلو گیــری از خــروج وجه نقد

سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تامین آن
مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای 
برنامــه های یاد شــده فــوق 30/000 میلیون 
ریال و منابع تامین آن به شــرح زیر می باشــد.

عوامل ریسك
با توجه به اینکه افزایش ســرمایه شرکت جهت 
ا صالح ســاختار مالی شــرکت و کمک به بنیه 
مالی شــرکت انجام می شــود مو ضــوع تحلیل 
ریسک ناشی از ســرمایه گذاری ( شامل ریسک 
میزان تولید ، ریســک زیان ناشــی از تولید و یا 
مواد اولیه ، ریســک عدم فروش محصوالت و ...( 
را مشــمول نبوده و احتمال ایجاد خسارت برای 
شــرکت وجود ندارد . تنها موضــوع مورد بحث 
در ریســک ســرمایه گذاری مورد نظر مدیریت

وجوه خارج نشده از شــرکت است که به نحوی 
برنامــه ریزی گردد تا موجب افزایش توان خرید 
مــواد اولیه و تقویت ســرمایه در گردش  گردد.

شرح
آخرین برآورد
)میلیون ریال(

در تاریخ 93/05/13

منابع
30/000افزایش سرمایه

30/000جمع منابع

مصارف
تامین سرمایه 

در گردش
30/000

30/000جمع مصارف
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در راه مشهدم و در مسیر جاده قومس که پسته 
دامغانش لب خندان دارد و انگور شــاهرودش 
بسان میوه بهشتی تو را به باغ جنت می رساند. 
درمسیر شهر سربداران سبزوار و زعفران جهان 
و فیروزه نیشابور  و بارگاه قدوسی حضرت رضا 
و رفــت و آمدهای پرشــمار راهورها از گردنه 
شــمس آباد و زنــدان هارون بگذشــتم و به 
کیلومتر 50 رســیده ام . تابلوی جلوی چشم 
شهرک جنت آباد و ســاختمانی زیبا به رنگ 
شیری و سوله های پرشمار که نشان از تالش 
گری زنان و مردانی می دهد که از سر انگشت 
آنها ســالمتی نوید بخش اســت بخوانیدش 
کارخانه تولید محصــوالت بین المللی پارس 
و خبری که االن بر آنتن خبرگذاریها نشست 
پرداخت سود شرکت سهامی بین المللی پارس 

در شعبات بانک سپه.
وقتی از پایتخت زائر امام هشــتم باشــی در 
کیلومتر 50 بنایی ســترگ و عظیم، کارخانه 
ای از اولین های صنعت شــوینده در ایران را 
میبینی که در این سنگر، مدیران صف و مردان 
و زنانی تالشگر جهاد گونه خدمت را معنا می 
کنند. برای ارتقاء بهداشــت و سالمت مردم با 
تولیــد و توزیع محصول با کیفیت دعای خیر 
ملتی را پشت سر خود می دارند. به روز مجمع 
مرد سرد و گرم چشیده صنعت شوینده سخن 
راند.ســخن مدیری که هرقدر دانشش افزوده 
می گردد بر تواضع آن افزوده تر شود مدیری 
مدبر که با شیوه مدیریتی خود در پارس چشم 
ها را به سوی خود کشــیده با اشاره به اینکه 
شرکت محصوالت بین المللی پارس از دیرباز 
و به عنوان اولین با بهره گیری از توان علمی و 
تجربه کشورها دنیا و پرسنل خود و همگام با 
آخرین پیشرفت های تکنولوژی، ضمن رعایت 
اصول زیســت محیطی و تدابیر مقتضی بازار، 
مطابق با اســتانداردهای بین المللی به تولید 
و توزیع محصوالت بهداشتی پرداخته و سهم 
قابل توجه در بازار کشــور و منطقه را به خود 
اختصاص داده است اضافه کرد همواره ایجاد 
ارزش برای مشتریان و ذینفعان و ارتقاء مستمر 
کیفیت در جهت دســتیابی به تعالی سازمانی 
رویکرد اصلی فعالیت های مجموعه بوده است.
مدیــر کارازموده شــرکت جلــب، افزایش و 
ماندگاری رضایت مشتریان از طریق شناسایی 
و پاســخگویی نیازهای آنان با رعایت الزامات 
قانونــی، ارتقاء کیفی محصــوالت و خدمات 
بااعمال روش های بهبود مســتمر را از دیگر 

رئــوس برنامــه های خــود برشــمرد و ابراز 
امیدواری کرد که مســئولین با حمایت امور 
را به سوی روزآمد شــدن دانش و تکنولوژی 
برای تولید محصوالت و خدمات متناســب با 
روند رشــد و تغییرات بازار در کشور در جهت 
تقلیل واردات و اشــتغال آفرینی توجه جدی 

داشته باشند.
نوع برنامه های کاری  دکتر قاســملو و تدبیر 
او به روزهای ســخت شــرکت را به مدیریت 
هدفمند در جهت رونق تولید می توان معنی 

کرد. اتخاذ برنامه هایی مــدرن و موثر که به 
صورت بهینــه و احد صنعتــی - تولیدی را 
مدیریت می کند. مقتضیات روز را می شناسد 
و فرصت ها و تهدیدهای بازار سرمایه را بهتر 
. نگاه مدیریتی دکتر قاســملو به پارس بسان 
دلسوزی پدری که بر هر سوی فرزند می نگرد 

و هرلحظه اش پر اســت از تدبیــر و امید.بی 
شک تدبیر ورود شــوینده هوم کر و تبلیغات 
هدفمند آن و کســب سهمی درخور از درایت 
ها و تصمیماتی بود که توانســت نام پارس را 

نامی تر سازد.
مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت بین 
المللی محصوالت پارس )سهامی عام( در تاریخ 
95/10/18 در محل کارخانه واقع در کیلومتر 
50 جاده خاوران- شهرک صنعتی جنت آباد 

تشکیل شد.
در این مجمع که بــا حضور 89/35 درصدی 
ســهامداران و صاحبان ســهام و  سهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع 
برعهده آقای سیدمحمد مدرس نیا یزدی بود، 
که جنابان سیدرضا مقدسی و رستم خسروی 
در مقام نظار اول و دوم و آقای نیکپوی قاسملو 

به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع 
مربوط به اهــم فعالیتهای صورت پذیرفته در 
طی سال مالی منتهی به 1395/06/31 و پس 
از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشــینان با طنین صلوات خود ضمن  
تصویــب صورتهای مالــی و تنفیذ معامالت 

مشمول ماده 129 به کار خود پایان دادند.
همچنین موسسه حسابرســی تالش ارقام و 
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به ترتیب به 
عنوان بازرس قانونی و حسابرس اصلی و علی 

البدل شرکت انتخاب گردیدند.  
 اعضای حقوقی هیات مدیره شرکت به شرح 

ذیل انتخاب گردیدند:
- شرکت گروه صنعتي بین المللي محصوالت 

پارس
- شرکت مهاب برق کیش

- شرکت نیروگاه سیکل ترکیبي کیش

مدیری که بازار عرضه تقاضا را می شناسد 
محصوالت بین المللی پارس
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- شرکت توسعه آب و برق خاور میانه
- شرکت مهستان سبز کیش

پیام هیات مدیره
ســال مالــی 1395 - 1394 برای شــرکت 
بین المللي محصوالت پارس از جهات مختلف 
نقطه عطفــی در طول تاریخ 53 ســاله این 
شــرکت بود. محصوالت پــارس در دهه اول 
عمــر خود یک برند جهانــی و با تجربه غنی 
در تولیــد، فروش و بازاریابــی را به بازار ایران 
معرفی کرد، اما در سال های بعد و به خصوص 
بعد از رفتن نــام تجاری مذکور از ایران، هیچ 
گاه سیاســت بادوام و ثمربخشــی برای خلق 
نام تجاری معتبر جدید صورت نگرفت. گرچه 
معرفی برند بانو در دهه 80 و شــروع موفق و 
پرشور آن با پشتیبانی تبلیغاتی و ارائه جوایز، 
نویــد آینده خوبی را برای این برند می داد، اما 
با گذشت زمان و وجود محدودیت های قانونی 
در فرموالسیون و قیمت گذاری، سیاست خوب 

اولیه تداوم نیافت.
از نیمه دوم دهه 80 بعد از رفع نســبی موانع 
در حوزه فرموالسیون و قیمت گذاری حرکت 
جدیدی در صنعت شوینده مبنی بر برندسازی 
و بــاال  بــردن کیفیت محصوالت شــوینده، 
به خصوص در تولید انواع پودرهای لباسشویی 
اتفاق افتاد و استقبال خوب بازار از محصوالت 
گران تر و با کیفیت باالتــر، تولیدکنندگان را 
متوجه پتانسیل باالی فروش در سطوح باالتر 
قیمت نمــود. با راه انــدازی واحد 195/000 
تنــی پارس 2 و ایجاد ظرفیــت تولید باال در 
ســال 1389 و تغییــر جهت بازار به ســوی 
برندهای با کیفیت برتر، این شــرکت طراحی 
و تولید برند Home Care را با عرضه پودر 
ماشین لباسشویی دستی و ماشینی و نیز مایع 
ظرفشویی در دستور کار قرار داد. در سال 92 
عرضه پودر ماشین لباسشــویی هوم کر آغاز 
شــد و علی رغم کیفیت بسیار خوب محصول 
از جهت فرموالســیون و بسته بندی و نیز آغاز 
فروش از طریق یک شرکت پخش سراسری، 
به دلیل عدم برخورداری از پشتیبانی تبلیغاتی 
توفیق چندانی تا پایان سال مالی 93-92 در 

آمار فروش به دست نیامد.
اما شــروع گســتره تبلیغــات تلویزیونی این 
محصول از خرداد 94 و نیز توســعه واحدهای 
فــروش و ایجاد واحدهــای نمایندگی فروش 
هوم کر، واحد فروش زنجیره ای و واحد فروش 
پخش پارس در اســتان های تهران و البرز در 
کنــار واحدهای قدیمی فروش و نیز فروش از 
طریق شــرکت پخش سراسری موجب رشد 
سریع و قابل قبول حضور محصوالت این برند 
طی چهار ماه آخر سال مالی 94-93 در بازار 

شد.
در سال مالی مذکور شاهد تولید پودر دستی و 

پودر ماشینی و تولید سولفونیک اسید و تولید 
سدیم سیلیکات بوده ایم.

 در بخش صادرات نیز رشــد قابل را شــاهد 

بودیم. از طرف دیگر واحد سولفوناسیون جدید 
این شــرکت با ظرفیت 3/8 تن در ساعت در 
محل مجتمع پارس 2 بعد از واحدهای تولید 
پودر و سدیم سیلیکات به عنوان سومین پلنت 
تولید به بهره برداری آزمایشی رسید که امید 
است در سال مالی 96-95 موجب رشد تولید 
و فروش داخلی و صادراتی ســولفونیک اسید 

گردد.
موفقیت های اخیر در حالی به دســت آمد که 
در عرصه اقتصاد، تشدید رکود و ادامه کاهش 
خرده فروشی، ادامه تحریم ها علی رغم گشایش 
در روابط سیاســی خارجی و ثمربخش بودن 
مذاکرات، باال بودن نرخ تســهیالت علی رغم 
شــروع روند کاهشی آن، رقابت شدید در بازار 
فروش با توجه به عدم تعادل در عرضه و تقاضا 
و فشار شدید طرف عرضه، عدم برخورداری از 
مکانیسم استفاده از منابع بانکی فروشندگان 
خارجی از طریــق ریفاینانس و پرداخت های 
مدت دار ادامه داشــته و یکی از سخت ترین 
ســال ها برای بنگاه های صنعتی را پشت سر 
گذاشتیم. ریزش شاخص ها در بورس در یک 

سال اخیر شاهد این ادعاست.
در سال مالی جاری، توسعه فروش برند جدید، 
تقویت و توســعه واحدهــا و مجاری مختلف 
فروش، افزایش فــروش محصوالت کارمزدی، 
افزایش فروش سدیم سیلیکات و سولفونیک 
اسید با توجه به راه اندازی واحد جدید، توسعه 
بازار صادراتی و به ثمر رساندن فرایند افزایش 
سرمایه به منظور اصالح ساختار مالی و جذب 
نقدینگی بــرای تقویت تــوان تولید، افزایش 

فروش محصوالت و کاســتن از ســهم هزینه 
مالی مد نظر است.       

ریسك های عمده
- ورود رقبای جدید خارجی و بیشــتر شدن 
فشار عرضه در حالی که در سمت تقاضا رشد 

کافی اتفاق نیفتد.
- عدم کاهش نرخ تسهیالت بانکی.

- در حــوزه صادرات عدم تبعیــت نرخ ارز از 
اختالف نرخ تورم داخلی و نرخ تورم کشورهای 
مقصــد صادرات کــه موجب تقویــت رقبای 
خارجی و جذاب تر شــدن قیمت هــای آنها 

می گردد.
- تاخیر در اجرایی شــدن برجام و رفع موانع 

مبادالت بانکی.
گزارش عملكرد اجتماعی

با توجه به تازه تاســیس بودن واحد پارس 2 
و اســتفاده از فن آوری روز دنیا، در حوزه ی 
مسئولیت اجتماعی به لحاظ صرفه جویی در 
مصرف انرژی ، انطباق واحدهای تولید، فنی و 
انبار با استانداردهای زیست محیطی ، استفاده 
ی مجدد از پساب صنعتی، استفاده همزمان از 
ســیکلون و بگ فیلتر برای جمع اوری گرد و 

غبار و تصفیه هوای خروجی این شرکت تالش 
نموده است به وظایف خود بخوبی عمل نماید.

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

داخلي و صادراتي
- افزایش حجم فــروش داخلي و صادرات در 

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

- در حوزه محصوالت سلولزي، گسترش تنوع 
محصوالت و افزایش کمیت فروش
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فرآوری صنعت کشــاورزی اول با صنعت قند در ایران آمده و آنچه از خود ماســت 
بهــاء بدان باید گزارد. اگر نمی بود این تالش مردان و زنان کشــت گر و صنعت گر 
ما می باید به کدامین اجنبی سطل به نوبت می گذاشتیم تا کامی را شیرین کنیم.

دست ناکســان از آستین خیانت برون شده و تالش این کنشگران را در تراز به عدد 
منفی کشانده و آقازاده ها در گرمای و خنکای سایه ساران سود کالن نه غم مالیات 
می دارند و نه گمرک با انحصار واردات و ... غصه زیاد اســت. حال آنکه مزارعه کشت 
با پنبه های دســت هم وطنهای پرکار در انتظار فروش در بازاری که  اشباع شده به 
دســت نابابان . باورمان هست که کشت و داشت و برداشت محصول ایران ناب ترین 
در جهان است و این کیفیت اگر امروز چشم تنگ دارد ولی در آتیه ای نزدیک قطعا 
و یقینا پیروز خواهد بود چون مدیرانی الیق و دل ســوز و از ســنگر بسیج مسجد 
آبدیده ســکاندار و به یاد دارم روزی دکتــر دامغانیان می گفت رفتم به خط تولید 
، رفتم به مزرعه و آنچه الزم تحول بود را به عینه راه گشــایش یافتم خسته نباشید.

مهندس شــاملو که از کارآفرینان و مدیران برتر اقتصاد مقاومتی کشــور اســت در 
فــرازی از گزارش خود به صرفه جویی 50 درصدی در آبیاری بواســطه جایگزینی 
کشــن پاییز به جای کشــت بهار اشارت داشــته که این خبر دل من را کویر شهد 
شــیرینی دو چندان بخشــید. می دانم و می دانیم که آب چه سرمایه گرانمایه ای 
اســت و مدیرانی که به این الفبای آبادانی اهمیت می دهند مدیرانی هستند دلسوز.

پارســال در گزارش مجمع نوشــتیم که صنعت قند اســت و حاصل دســت رنج 
کشــاورزان و فرآوری دانش و مهندســین آگاه و تالشــگران صنعت و دردکشیده 
با مغز اســتخوان از دســت آقــازاده های پرمدعا. قند اســت از ســرزمین خیام، 
عطار، کمال الملک ســرزمین فیروزه و ســرزمین ســربداران، معرفت شــناخت 
آب حیــات بخش کــه اولیای معرفــت، حبه قندش نشــان از اعتبار مــی دارد.

مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه صاحبــان ســهام شــرکت قند نیشــابور 
کارخانــه  صنفــی  انجمــن  محــل  1395/10/26در  مــورخ  )ســهامی عام( 
هــای قنــد و شــکر واقــع در میــدان دکتــر فاطمــی برگــزار گردیــد. 
در ایــن مجمــع که با حضــور 63/15 درصد ســهامدار و  ســهامداران حقیقی و 
حقوقی ، اعضــاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس 
و بــازرس قانونــی برگــزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقای ســید فاضل 
جاللی بــود، که جنابان احمــد دودانگه و محمدرضا صادقی مقــدم در مقام نظار 
اول و دوم و آقــای محمدعلی شــاملو 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 1395/06/31 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 5 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

همچنین موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار 
بهمند به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 1396/6/31 انتخاب گردید.

پیام هیات مدیره
در سال 94تولید شکر به یک میلیون و 325 هزار تن رسیده که طی 20 سال گذشته 
بی سابقه بوده است. این میزان شکر از سطح 97 هزار هکتار مزارع چغندر قند و 82 
هزار هکتار اراضی نیشکر بدست آمده، شکر حاصل از چغندر قند را 645 هزار تن و شکر 
حاصل از نیشکر 680 هزار تن می باشد. تولید یک میلیون و 325 هزار تن شکر در سال 
زراعی 94 نســبت به سال زراعی 93-92 نزدیک به 16درصد رشد را نشان می دهد. 
تولید شکر در سال زراعی گذشته یک میلیون و 123 هزار تن بوده است که بیشترین 
میزان تولید چغندر قند با 39 درصد از کل تولید مربوط به آذربایجان غربی اســت.

همچنین عملکرد تولید چغندر قند در سال زراعی 94 میزان 48/6 تن هکتار گزارش شده 
که نسبت به سال قبل از آن 15/7 درصد افزایش نشان می دهد. که این گزارش عملکرد 
چغندر قند در سال زراعی 94 را استفاده از بذرهای مقاوم، ورود تکنولوژی های نوین در 
مزارع، کشت و برداشت مکانیزه چغندرقند توسط کشاورزان، آبیاری مناسب و کافی ، 
استفاده از کودهای شیمیایی و مبارزه به موقع با بیماری ها، آفات و علف های هرز می باشد.
طبــق آمارهای پیش بینی گردیده که با برنامه ریــزی های صورت گرفته، ضریب 
خوداتکایی کشــور در تولید شــکر در ســال زراعــی 96-95 به بــاالی 70درصد 
برســد. همچنین برآورد می شــود ســال 96-95 بیش از یک میلیون و 600 هزار 
تن شــکر از کشــت بهاره و پاییزه چغندرقند و کشت نیشکر بدست آید همچنین 
ســطح فعلی کشــت چغندر قند پاییزه را نزدیک به 6860 هکتار تخمین زده اند.
با توجه به رویکرد وزارت جهاد کشاورزی در افزایش سطح زیر کشت چغندر قند به منظور 
صرفه جویی در مصرف آب، برای سال زراعی آینده کشت چغندر پاییزه در سطح 18 هزار 
هکتار هدف گذاری شده است. همچنین پیش بینی شده که از این سطح، یک میلیون 
و 260 هزار تن چغندر قند با احتساب میانگین عملکرد 70 تن در هکتار تولید شود.
با کشت پاییزهچغندرقند نسبت به کشت بهاره حداقل 50 درصد در آبیاری صرفه 
جویی شده است در کشت بهاره این محصول برای هر هکتار 13 هزار متر مکعب آب نیاز 
است در حالی که در کشت پاییزه در هر هکتار 6 هزار متر مکعب آب مصرف می شود.

توســعه کشــت پاییزه چغندر قند به علــت بهره بــرداری از آب ســبز)باران( در 
اولویــت برنامــه هــای وزارت جهاد کشــاورزی قــرار دارد. طبق برنامــه اقتصاد 
مقاومتــی مــا تا ســال 1404 ســطح زیر کشــت پاییــزه، مزارع چغنــدر قند 
در مناطــق مســتعد را در حــدود 60000 هکتــار از اراضــی گســترش دهیم.

برنامه های آینده شركت:
اطالعــات مربــوط بــه برنامــه های ســال مالــی آتی شــرکت درخصــوص :
الف( گسترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع بخش شیوه های فروش: موردی ندارد

ب( تولید محصوالت و معرفی محصوالت جدید: موردی ندارد
ج( مشارکتها وسرمایه گذاریها: موردی ندارد.

د( شــیوه هــای تامیــن مالــی: شــرکت از طریــق فــروش محصــوالت 
تولیــدی خــود و اســتقراض از سیســتم بانکی کشــور جهت تامیــن هزینه 
هــای تولیــد و خرید مــواد اولیــه منجمله چغنــدر قند اقــدام خواهــد کرد. 

قند نیشابور عطار دارد
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سیمان کردستان نشان از بزرگی دارد
سالن جمع و جور کوچه نهم خیابان بخارست در 
طبقه دوم جمعی نشسته چون یک کانون خانواده 
سهام دار عمده وسهام دار خرد در کنار هم رایزنی 
مــی کنند و مدیرعامل مودب بــه این تبادل نظر 
یاری می رســاند و اصحاب خبر ناظر پدیده ای از 
نوع دیگر که سالهاســت بدان انتظار نشســته ایم 
همدلی، هم یــاری و همه با هــم، چهره خندان 
جناب بُد پیشکســوت صنعت ســیمان و اســتاد 
عباس صفا کیش ســیمان شناس آشنای کشور و 
مرد میدان کار جناب مهندس ولی اله اخالقی فرد 
مدیرعامل فرهیخته و دانشمند و یار مطبوعات دل 
سوخته کار جناب منصور خان ارجمندی نشان از 
آن دارد که سیمان کردستان نشان از بزرگی دارد. 
مجمــع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام 
شــرکت ســیمان کردستان)ســهامی عام( مورخ 
1395/10/06در محل سالن انجمن صنفی سیمان 
واقع در خیابان خالداســالمبولی برگــزار گردید. 
در این مجمع که با حضور اکثریت صاحبان سهام 
و  ســهامداران حقیقی و حقوقــی ، اعضاء هیات 
مدیــره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 
حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهــده آقای عباس صفاکیــش بود، که 
جنابــان علی محمد بُد در مقام نظــار اول و دوم 
و آقــای حمیدرضا بهزادی پــور و ولی اله اخالقی 
فرد به عنــوان دبیــر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمع 
مربــوط به اهــم فعالیتهای صــورت پذیرفته در 
طی ســال مالــی منتهــی بــه 1395/06/31 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.

همچنین موسسه حسابرســی آزمون پرداز ایران 
مشهود به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی 
نوین نگرمانا به عنوان بازرس علی البدل برای سال 
مالــی منتهی بــه 1396/6/31 انتخــاب گردید.

پیام هیات مدیره
امــروزه فعالیتهای اقتصادی جهــان را ترکیبی از 
ســازمانهای بزرگ ، متوســط و کوچک انجام می 
دهند . همه این ســازمانها در محیطی به شــدت 
رقابتی بــه دنبال پیروزی در برابــر رقبا و ارضای 
نیازهای مشــتریان خود هســتند . در این جهان 
که شــاهد تغییر و تحوالت شگرف در زمینه های 
مختلف هستیم ، محیط با تغییرات بسیاری مواجه 
اســت و رقابت شــدت زیادی پیدا کرده اســت . 
سیستم های سازمانی در راستای کسب موفقیت 
در میــدان رقابت باید ازنوعــی برنامه ریزی بهره 
گیرند که آینده نگر و محیط گرا باشــد به طوری 
که ضمن شناسایی عوامل و تحوالت محیطی ، در 
یک افق زمانی بلندمدت تاثیر آنها را بر ســازمان 
و نحــوه تعامل ســازمان با آنها را مشــخص کند 
. بنابرایــن ، برای کامیابی نیازمنــد برنامه ریزی 
هســتند. وجود تفاوتهایــی در انــدازه ، حجم و 
ماهیت فعالیت سازمانهای بزرگ و کوچک ، نحوه 

برنامــه ریزی آنها را نیز ازهــم متمایز می نماید .
تعامل مطلوب و استفاده از نظرات و انتقادات سازنده 
شما سهامداران محترم بی شک چراغ راه گذشته ، 
حال و آینده بوده و هست . در این راستا بهره مندی 
از نظرات و رهنمودهای شــما عزیزان را ارج نهاده 
و آن را بستری یگانه در راستای بهبود فرآیندهای 

تصمیــم گیری و برنامــه ریزی خــود میدانیم .
هیأت مدیره و مدیریت شــرکت معتقد است که 
امانتــدار ســهامداران محترم بــوده و به منظور 
حراست و ارتقاء امانت واگذار شده به آنها، وظیفه 
خــود میداند که از انجام هیچ تالش و کوششــی 
دریغ نورزد . مدیریت شــرکت در راستای تحقق 
این هدف و با اعتقادی راسخ به ادامه روند پویایی 
و موفقیت شرکت ، در سال مالی مورد گزارش در 
جهت اصالح روشها و استفاده بهینه از موقعیتهای 
بازاررقابتی فروش ، اقدامات اساسی به عمل آورده 
و برنامه ریزیهای خود را بــر مبنای رضایتمندی 
سهامداران و حفظ و ارتقای منافع ایشان بنا نهاده 

اســت . بر این اساس 
در  حاضــر  گــزارش 
برگیرنده اهم فعالیتهای 
شــرکت در جهت نیل 
به اهداف و اســتراتژی 
های شــرکت اســت .
ي  ی ها تژ ا ســتر ا

شركت
ســیمان  شــرکت 
کردســتان در مــرداد 
ماه ســال 1388 براي 
اولیــن بار نســبت به 
و  اســتراتژي  طراحی 
اســتقرار آن بااستفاده 
مدیریــت  مــدل  از 
متــوازن  اســتراتژی 

یا BSM اقــدام نموده و از آن تاریخ با تشــکیل 
کمیته هــاي کام و تدویــن TLR اولیــن ســال 
هدایت سازمان را از این طریق تجربه کرده است .

علی رغم بهبــود و اصالحات تدریجــی در کارت 
امتیازي متوازن، شــرایط حاکم بر صنعت سیمان 
و به خصــوص وضعیت بــازار به گونــه اي تغییر 
کــرده که بازنگــري کلی در اهداف اســتراتژیک 
و کارت امتیازي، غیر قابــل اجتناب گردیده بود.

بــه همین منظور کلیه مدیران ارشــد و میانی در 
کارگاهــی 2 روزه در محل شــرکت حضور به هم 
رســانیده و به مرور مفروضات حاکم بر شــرکت 
و تغییــرات و تهدیــدات و چالش هــاي جدیــد 
اقدام نمودند و ســپس با در نظــر گرفتن الزامات 
هلدینگ ســیمان غدیر که با حضــور مدیرعامل 
و مدیران ارشــد ایــن هلدینگ مطرح شــد و به 
منظــور هماهنگی بیشــتر با ســایر کارخانجات 
ســیمان و همچنین امکان تجمیع ســنجه ها در 
کارت امتیــازي هلدینگ، تغییرات و بازنگری هاي 
الزم در کارت امتیــازي شــرکت بــه عمل آمد .

اســتراتژی هاي شــرکت از چهار منظــر1- وجه 
مالی2-مشــتري3-فرایند4- رشــد و یادگیــري 
طبق ســنجه هاي مربوطه تعریف شــده اســت. 

بیانیه ماموریت شركت
ماموریت ما تولید و عرضه انواع ســیمان باکیفیت 
باال و مورد نیاز بازار منطقه و کشــورهاي همجوار 
می باشــد. در این راســتا از معادن سرشار، بهبود 
مستمر، خالقیت و نوآوري نیروي انسانی و ماشین 
آالت پیشــرفته بهره گرفته و به عنوان یک بنگاه 
اقتصادي به سودآوري مناسب و رضایت سهامداران 

و مشتریان توجه ویژه داریم .
ضمن اینکه شرکت موارد زیر را هم به عنوان بیانیه 

ارزش ها مد نظر دارد :
ارج نهادن به کرامت و سالمت انسان ها.

رعایت منافع و حقوق ذی نفعان.
زمین سبز،آب پاک،آسمان آبی.

شور و نشاط، یادگیري و تعالی سازمانی.
هم افزایی و توسعه کار گروهی.
استفاده بهینه از منابع و انرژي.
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طرح صلح سهامداران و سپرده گذاران
صورت مساله تقسیم سود میان بانک ها و مشتریان، در ظاهر بسیار ساده است. هنگام برگزاری 
مجامع برخی بانک ها، سهامداران با این واقعیت روبه رو شده اند که عملیات بانک ها زیان آور 
است، بنابراین سودی که تقسیم نخواهد شد هیچ، حتی ارزش فعلی سرمایه آنها نیز کاهش 
خواهد یافت. این نه فقط دیدگاه هیات مدیره بانک اســت؛ بلکه بانک مرکزی به عنوان نهاد 
ناظر نیز چنین اعتقادی دارد و بر آن اســت که نه تنها امســال سودی به سهامداران تعلق 
نمی گیرد، بلکه حتی در سال های گذشته نیز سودهایی تقسیم شده است که موهوم بوده اند. 
سهامداران که حاضر به پذیرش این موضوع نیستند، از هیات مدیره سوال می کنند که اگر 
عملیات بانک زیان آور بوده است، پس چگونه به سپرده گذاران سودهای باالیی پرداخته شده 
است؟ مگر نه این است که در بانکداری اسالمی، بانک و سپرده گذار در سود و زیان فعالیت ها 
شریک هستند و اگر سودی هست میان هر دو تقسیم می شود و زیان ها نیز به همین ترتیب 
میان بانک و مشــتری تقسیم می شوند؟ چگونه اســت که در طول سال، سپرده گذار سود 
برده اســت و اکنون و در پایان سال، سهامدار اســت که باید زیان ها را بپذیرد؟ در روزهای 
اخیر، این مناقشــه در جریان بوده است و طرفین این اختالف، دیدگاه های خود را مطرح 
کرده اند. این نوشــته در پی آن است که زمینه های بروز این اختالف، استدالل های طرفین 

و نقدهــای وارد بر هر یــک و در نهایــت، راهکارهایی را برای 
حل مســاله و پیشــگیری از بروز مجدد آن در آینده ارائه کند.
اختــالف ســاختاری  و  نهــادی  تاریخــی،  زمینه هــای 

ریشه های اختالف اخیر میان بانک ها و مشتریان، از سال ها پیش 
از این ایجاد شــده بودند. برخی از آنهــا را می توان در قوانین و 
مقررات حاکم بر نظام بانکی و برخی دیگر را در نهادها و ساختارها 
یافت. قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1361 مقرر داشت 
که ســپرده گذار به بانک وکالت می دهد تا با سپرده او اقدام به 
اعطای تسهیالت کند و به  این ترتیب، بانک با تسهیالت گیرنده 
در ســود و زیان شریک خواهد شد. از اینجا بود که سپرده گذار 
که در همه جای دنیا قرض دهنده اســت و سود ثابت و قطعی 
خود را دریافت می کند، در عمل تبدیل به کسی شد که ریسک 
بیشتری را پذیرفته است و ممکن است در برخی سناریوها زیان 

هم به آن پرداخت شود. در قانون عملیات بانکی بدون ربا مشخص نشد که اگر قرار باشد، 
سپرده گذار در زیان های احتمالی هم سهم داشته باشد چه انگیزه ای وجود دارد که اشخاص 
اقدام به سپرده گذاری کنند و سپرده گذاری چه مزیتی نسبت به سهامداری در بانک دارد. 
در بانکداری عرفی، ســهامدار، در سود و زیان شریک است و از این جهت خطر بیشتری را 
می پذیرد، اما در مقابل از این منفعت نیز برخوردار اســت که از در مدیریت بانک و مجامع 
آن ســهم و حق رأی دارد و می تواند به اندازه ســهام خویش عملیات بانک را کنترل کند.

نگاهی به جدول نشــان می دهــد در چارچوبی که در قانون بانکــداری بدون ربا طراحی 
شــد، ســپرده گذار، عمال نه از حق رأی و حضور در مجامع برخوردار اســت و نه از ســود 
ثابــت و قطعــی. چنین وضعیتی که فی نفســه ممکن بود به این منجر شــود که انگیزه 
ســپرده گذاری از بین برود، بانک ها را به این سمت سوق داد که در عمل، سود سپرده گذار 
را تقســیم کنند و در چند دهــه ای که از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا گذشــته، 
هیچ گاه دیده نشــده اســت که بانکی میان ســهامداران خود زیان تقســیم کند. رویه ای 
کــه امروز درخصوص قانونی بودن یــا نبودن آن بحث ها میان دو طرف درگرفته اســت.

از این ریشه های قانونی که بگذریم، یکسری مسائل ساختاری و نهادی نیز موجب بروز این 
مشکل شده اند. اندکی بعد از انقالب اسالمی، تمامی بانک های کشور ملی شدند. ملی شدن 
به این معنا بود که همه بانک ها یک ســهامدار و به تبع آن یک مجمع عمومی داشــتند. 
ســهامدار واحد که همان دولت بود، تقریبا اختیار همه امــور بانک ها را به صورت بالمنازع 
در دســت گرفت. نتیجه این بود که تمام عملیات بانک ها با این دید بود که ســهامدار از 
آن ســودی ببرد و در این میان، منافع و ســود ســپرده گذار فقط تا زمانی مورد توجه قرار 
می گرفت که همراستا و همسو با سود سهامدار بود. به مجرد آنکه تعارض یا تزاحمی میان 
سود سپرده گذار و سود سهامدار ایجاد می شد، این سپرده گذار بود که باید میدان را به نفع 
ســهامدار خالی می کرد و به تعبیر دقیق تر، ســپرده گذار اصال در میدان نبود که آن را به 
سود سهامدار خالی کند و هیچ حق و سهمی در تصمیم گیری ها نداشت. تاسیس بانک های 
خصوصی نیز این وضعیت را تاخیر نداد. بانک های خصوصی موجود، به دو دســته تقسیم 
می شوند: دسته نخست، بانک هایی هستند که از ابتدا به عنوان بانک های خصوصی متولد 
شدند و دسته دوم، بانک هایی بودندکه قبال دولتی بودند اما بر اساس ابالغ قانون سیاست های 
کلی اصل 44 قانون اساسی خصوصی شدند. در دسته نخست، بخش قابل توجهی از سرمایه 
بانک توسط موسســان تامین شده بود و در قسمت هایی که سرمایه ازسوی پذیره نویسان 
تامین شــده بود نیز عمال و با گذر سالیان، ســهامداران عمده نقش اصلی و اساسی را ایفا 
می کردند و در بانک های دســته دوم نیز دولت عمال و به رغم واگذاری مالکیت آنها، کنترل 
مدیریتی بانک ها را در اختیار داشت و خصوصی  سازی مدیریت بانک ها، به طور کامل محقق 
نشــده بود. عالوه بر این، بانک های دسته نخست، عمدتا برای تامین نیروی انسانی خود از 
کارکنان شاغل یا بازنشسته شبکه بانکی استفاده کردند و بانک های دسته دوم نیز با همان 
کارکنان ســابق به فعالیت خود ادامه دادنــد. این امر، به این معنا بود که همان ذهنیت ها، 
عادت ها و رفتارهایی که از ســال های قبل در سیستم بانکی وجود داشت و ویژگی بارز آن 
سهامدارمحوری و به عبارت دقیق تر سهامدارِ عمده محوری بود، در این بانک ها ادامه پیدا کرد.

مجموعه عواملی که در باال به آنها اشــاره شد، منجر به این شد که منافع سپرده گذاران در 
بانک ها در حاشیه قرار گیرد و به منافع سهامداران اولویت داده شود. به عنوان مثال، رویه عملی 
این بود که سودی که بانک ها میان سپرده گذاران تقسیم می کردند همان سود علی الحساب 
بود، حال آنکه در برخی موارد، مبالغ قابل توجهی میان ســهامداران تقسیم می شد. این در 
حالی است که در مواردی که فعالیت بانک سودآور است، باید بخش قابل توجهی از آن به 
سپرده گذاران تعلق داشته باشد؛ چراکه بخش اعظم منابعی که در اختیار بانک است متعلق 
به سپرده گذاران است و آورده سهامداران، معموال بخش بسیار اندکی از منابع در اختیار بانک 
را تشکیل می دهد. همچنین بانک ها عملیات متعددی را با استفاده از منابع سپرده گذاران 
انجام می دادند اما از تقســیم سود آن عملیات میان سهامداران صرفا به این استناد که آن 
عملیات، جزو خدمات بانکی هستند خودداری می کردند. به عنوان مثال، اعتبارات اسنادی 
جزو خدمات بانکی تلقی می شــد و جزو تسهیالت قلمداد نمی شد. به همین علت، سودی 
که از این خدمت حاصل می شد فقط به سهامداران اختصاص داده می شد؛ حال آنکه برای 
اعتبارات اسنادی مدت دار، عمال بانک تسهیالت اعطا می کند و منبع اعطای این تسهیالت، 
عمدتا سپرده های بانکی است. یکی از دالیلی که بانک مرکزی را بر آن داشت که مقرر کند 
اعتبارات اسنادی داخلی ریالی باید با استفاده از عقود اسالمی اجرا 
شوند و به اعطای تسهیالت در آنها تصریح شود، همین خودداری 
بانک ها از تقسیم سود ناشی از این عملیات میان سپرده گذاران 
و اختصاص کل آن به ســهامداران بود. نمونه هایی از این دست 
بســیار بودند و می توان به تعداد آنها بیش از این افزود. ایده آل 
نبودن وضعیت شفافیت در نظام مالی کشور نیز موجب شد که 
تردیدها در رابطه با ســالمت عملیات بانک ها در این خصوص 
بیشتر شــود. در نتیجه، آنچه باالخره دیر یا زود باید رخ می داد 
در ســال جاری اتفاق افتاد و مقام ناظر، از اختیارات خود برای 
تصریح این وضعیت اســتفاده کرد. اما ماجرا به همین سادگی 
نبود و بحث های حقوقی و مالی گسترده ای در پی این امر مطرح 
شدند. در ادامه به طور خالصه به این استدالل ها اشاره می شود.

استدالل های طرفین مناقشه درخصوص نحوه تقسیم سود بانکی 
در پاســخ به این استدالل که چرا باید میان سهامداران سودی تقسیم نشود یا حتی زیان 
تقسیم شود اما سپرده گذاران سود دریافت کنند، این است که سپرده گذار به بانک وام داده 
است و سود ثابت دریافت می کند اما سهامدار در سود و زیان بانک شریک است و لذا سود 
ســپرده گذار با سود سهامدار تفاوت می کند و سود بردن یکی با سود بردن دیگری مالزمه 
ندارد. طرف مقابل، ادعا می کند که این استدالل درست نیست و ناشی از عدم درک ماهیت 
بانکداری اسالمی است. در بانکداری اسالمی، همان طور که در ابتدای این نوشته اشاره شد، 
سپرده گذار نقش وام دهنده به بانک را ندارد و به بانک وکالت داده است تا با وجوه وی اقدام 
به اعطای تسهیالت کند. اگر از این تسهیالت، سودی حاصل شود سپرده گذار در آن سهم 
خواهد داشــت و اگر زیانی هم حاصل شــود، به سپرده گذار تعلق خواهد داشت. این پاسخ 
اگرچه در ظاهر صحیح به نظر می رسد اما دو نکته اساسی را مورد غفلت قرار می دهد. نخست 
اینکه همان طور که در باال گفته شــد، برای اینکه سپرده گذاران انگیزه به سپرده گذاری در 
بانک داشته باشند، نوعی تضمین ضمنی در رابطه با اصل سود به آنها داده شده است و این 
تضمین ضمنی باید محترم دانسته شود و دوم اینکه ذی نفعان در فعالیت یک بانک، منحصر 
به دو دسته وام دهنده و سهامدار نیستند و در نظام مالی دنیا نیز دسته های گوناگون مانند 
دارندگان Equity Bridge Loan و نیز Mezzanine Debt در نظر گرفته شده اند که 
بین سهامدار و وام دهنده قرار می گیرند و هیچ دلیلی ندارد که سپرده گذاری که ما در نظام 
بانکداری عرفی می شناســیم، چون وام دهنده نیست، دقیقا هم سطح و هم پایه سهامدار )از 
منظر تقسیم سود و زیان( در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر، این حصر دوگانه فاقد مستند و 
مبنای حقوقی است. سپرده گذار در بانکداری اسالمی می تواند جایگاهی پایین تر از وام دهنده 
در بانکداری عرفی اما باالتر از سهامدار داشته باشد و برای این کار هیچ منعی وجود ندارد.
استدالل دومی که در پاسخ به سوال فوق ارائه شده این است که سپرده گذاران در بانک اختیارات 
مدیریتی ندارند و از این رو، بانک مرکزی به عنوان حامی سپرده گذار، بانک را وادار به پرداخت 
سود می کند. این در حالی است که سهامدار، با توجه به اختیاراتی که برای حضور در مجمع 
عمومی شرکت و مدیریت آن دارد، نیازی به حمایت بانک مرکزی ندارد و لذا بانک مرکزی 
از سهامدار در این خصوص حمایتی به عمل نمی آورد. طرف مقابل، در پاسخ به این استدالل 
ضمن اذعان به اینکه یکی از وظایف مقام نظارتی، حمایت از سپرده گذار است استدالل می کند 
که حمایت از سپرده گذار به معنای پرداخت سود موهوم به سپرده گذار نیست. به عبارت دیگر، 
مقام نظارتی حق دارد که بانک ها را وادار کند که صورت های مالی خود را به طور شفاف منتشر 
کنند، ذخیره گیری کافی انجام دهند، قراردادهای منصفانه با مشتریان تنظیم کنند و نظایر 
این اما حق ندارد بانک ها را مکلف کند سودی را که محقق نشده است میان سپرده گذاران 
تقسیم کنند و زیان را صرفا به سهامداران اختصاص دهند. به عبارت دیگر، آنها مدعی هستند 
که منع بانک از پرداخت سود به سهامدار، در شرایطی که سود به سپرده گذار پرداخت شده 
و به ســهامدار پرداخت نشده است، امری فراتر از عدم تخصیص سود به سپرده گذار است.
سومین استداللی که طرفداران تفاوت میان سود پرداختی به سهامداران و سود پرداختی به 
سپرده گذاران بیان می کنند این است که بخش اعظم منابعی که بانک با آنها فعالیت می کند از 
سپرده های سپرده گذاران تشکیل می شود نه از سرمایه سهامداران. از این رو، بخش اعظم سود 
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نیز باید به سپرده گذاران تخصیص داده شود و طبیعی است که چون سرمایه سهامداران کمتر 
از سپرده های سپرده گذاران است، سود آنها نیز از سود سپرده گذاران کمتر خواهد بود. در مقابل 
این استدالل می توان گفت تخصیص بخش اعظم سود به سپرده گذاران و بخش اندک آن به 
سهامداران یک مساله است و تخصیص سود به سپرده گذاران و زیان به سهامداران یک مساله 
دیگر است. این دو با یکدیگر متفاوت هستند. نکته اول، درست و منطقی است اما نکته دوم 
با اصل مشارکت بانک و سپرده گذار در سود و زیان قابل توجیه نیست. به عبارت دیگر، نفس 
اینکه مجموع مبالغ پرداختی به سپرده گذاران، بیشتر از مجموع مبالغ پرداختی به سهامداران 
باشد، امری منطقی و غیرقابل ایراد است اما پرداخت سود به یکی و پرداخت زیان به دیگری، 
امری است که مورد ایراد است. با این حال، طرف مقابل معتقد است که عملکرد سال های 
گذشته بانک ها این شبهه را ایجاد کرده است گویی بانک ها معتقدند سودآوری وجوه متعلق 
به سهامداران بیشتر از سودآوری وجوه متعلق به سپرده گذاران است و اگر برخی رفتارهای 

در سال های گذشته  نادرست 
نبود، امروز هم این مناقشــات 
نداشتند. و مشــکالت وجود 

چهارمین استدالل تفاوت میان 
سود سپرده گذاران و سهامداران 
این اســت که ســودی که به 
ســپرده گذار پرداخته می شود 
جزو هزینه ها است. پس از کسر 

این سود، بانک زیان ده می شود و این زیان را میان سهامداران تقسیم می کند. در نقد این 
استدالل می توان گفت بانک، سرمایه خود را با سپرده مشتری در هم می آمیزد. حاصل این 
کار، ایجاد یک مال مشاع است. اگر از این مال مشاع، سودی حاصل شود، هم به بانک تعلق 
دارد و هم به مشتری و اگر زیانی حاصل شود، هم به بانک تعلق دارد و هم به مشتری. عالوه بر 
این، هیچ قاعده ای در بانکداری اسالمی وجود ندارد که بر اساس آن، ابتدا سود سپرده گذار 
پرداخت شــود و بعد از آن اگر چیزی باقی ماند، ســود سهامدار. درست است که از جهت 
زمانی ابتدا سود سپرده گذار پرداخت می شود و بعد از آن سود سهامدار، اما سودها به صورت 
علی الحساب پرداخت می شود و اگر مشخص شود که پرداخت اضافه انجام گرفته است قابل 
بازگشت است. با این حال، باید توجه داشت که هیچ قاعده ای نیز در فقه و حقوق وجود ندارد 
که اتخاذ چنین ترتیبی را منع کند. به عبارت دیگر، اگر دو نفر با یکدیگر شریک باشند و آنگاه 
با هم توافق کنند که از سود حاصل از مشارکت، ابتدا سهم یک نفر پرداخت شود و سپس اگر 
چیزی باقی ماند به طرف مقابل نیز به نسبت سهم او پرداخت صورت گیرد، چنین امری از 
نظر حقوقی و در دیدگاه برخی از فقها جایز و صحیح است. یکی از مواردی که نیاز به تصریح 
به آن در قانون جدید بانکداری اسالمی وجود دارد، صحت و قانونی بودن چنین توافقاتی است.

پنجمین استدالل برای تفاوت میان سود سپرده گذاران و سهامداران این است که بانک به 
مشتری اعالم کرده است که درصد مشخصی سود از فعالیت های بانک حاصل می شود. در 
صورتی که این مقدار حاصل نشود از مال بانک به سپرد گذار هبه می شود و این هبه از سرمایه 
بانک که متعلق به سهامدار است، پرداخت می شود. منتقدان این استدالل اظهار می دارند که 
هبه کردن سود به سپرده گذار از محل منابع سرمایه گذار، خالف غبطه و مصلحت سهامدار 
است. مدیر بانک به عنوان وکیل سهامدار حق ندارد چنین عملی را به زیان موکل انجام دهد. 
عالوه بر این، در هیچ یک از قراردادهای سپرده گذاری قید نشده است که اگر زیانی حاصل شد 
از منابع بانک به سپرده گذار هبه می شود. هبه از مال سهامدار به سپرده گذار،خالف فلسفه و 
هدف بانکداری اسالمی )مشارکت در سود و زیان( است. در حقیقت، هبه در قراردادهای بانکی 
از اموال تسهیالت گیرنده به نفع بانک انجام می شود نه از اموال بانک به نفع سپرده گذار. با این 
حال، در پاسخ به این انتقادات می توان اظهار کرد که بانک ها در عملکرد چند ده ساله خود، 
پرداخت سود علی الحساب به سپرده گذاران را در عمل پذیرفته اند و سپرده گذاران با توجه به 
نرخ های علی الحساب اعالمی بانک ها بوده اند که وجوه خود را در اختیار بانک ها قرار داده اند، از 
این رو، این تعهد به تضمین سود، از خالل رفتارهای ضمنی بانک و مشتری قابل استنباط است 
و بعید نیست که بتوان آن را منشاء آثار و تعهدات حقوقی میان طرفین محسوب کرد. استدالل 
ششم طرفداران تفاوت میان سود سپرده گذار و سود سهامدار این است که مدیران بانک به 
اشــتباه سودی را که حاصل نشده بود به سپرده گذار پرداخت کرده اند و از این جهت باعث 
زیان سهامدار شده اند. سهامداران باید از این جهت علیه مدیران طرح دعوی کنند، اما وجه 
پرداخت شده به سپرده گذاران قابل برگشت نیست. طرف مقابل، در نقد این استدالل اظهار 
می دارد که سود اضافی پرداخت شده به سپرده گذاران قابل برگشت هست. در قراردادهای 
میان بانک و سپرده گذار همواره شرط می شود که اگر بانک مبلغی را به اشتباه به سپرده گذار 
پرداخت کرده باشد حق دارد هر وقت که متوجه اشتباه شد آن را از هر یک از حساب های 
مشتری برداشت کند و مشتری حق اعتراض به این امر را از خود سلب و ساقط می کنند.
عالوه بر این، مسوولیت مدیران به دلیل قصوری که داشته اند دلیل عدم استرداد وجه پرداختی 
اضافی به ســپرده گذاران و تحمیل زیان به سهامداران است.با این حال، باید توجه کرد که 
مقصود از شــرط های درج شده در قراردادهای ســپرده گذاری، پوشش اشتباهات موردی 
متصدیان بانک یا ســایر مشتریان است و بنای بانک و ســپرده گذار بر این نبوده است که 
بانک، سودی را به مشتریان در سطح کالن و در سراسر کشور برای یک دوره زمانی مشخص 
پرداخت کند و ســپس با اعالم ساده اشــتباه، آن را از حساب های مشتریان برداشت کند. 
چنین امری موجب هرج و مرج و نابسامانی در شبکه بانکی کشور خواهد شد و مشکالت 

عدیده ای را برای ســپرده گذاران، مردم و ســهامداران ایجاد خواهد کــرد. عالوه بر این، اگر 
ســپرده گذاری نزد بانک وجهی نداشته باشد، پذیرش اســتدالل فوق مستلزم آن خواهد 
بود که علیه وی اقدام به طرح دعوی حقوقی شــود و این امر یعنی تجویز طرح ده ها هزار 
دعوی ازسوی بانک ها علیه سپرده گذاران. واضح است که چنین امری غیر قابل انجام است.

در نهایت، هفتمین استدالل مطرح شده این است که اگر زیان میان سپرده گذاران تقسیم 
شود، آنگاه آنها سپرده های خود را از بانک بیرون خواهند کشید و در نتیجه، هراس بانکی ایجاد 
می شود و بانک ها ورشکسته می شوند و در چنین صورتی سهامداران بیش از همه زیان خواهند 
دید. پرداخت سود به سپرده گذاران به نفع خود سهامداران است. در نقطه مقابل می توان اظهار 
کرد که میان قانونی بودن وغیر قانونی بودن یک امر با اقتصادی یا غیر اقتصادی بودن آن 
تفاوت وجود دارد. به عبارت دیگر، حتی اگر چنین اســتداللی صحیح باشد، این سهامداران 
بانک هســتند که باید درخصوص آن تصمیم بگیرند. نه مقام نظارتی به جای سهامداران. 
نکته دیگــر راهــکار جلوگیری از 
هــراس بانکــی، وضــع و اجرای 
نگهــداری  احتیاطــی،  مقــررات 
ذخایر مناســب و ایجــاد تورهای 
اطمینان مالی اســت نه پرداخت 
غیر قانونی ســود به سپرده گذاران 
و تحمیــل غیر قانونــی زیان میان 
ســهامداران. با این حــال، باید به 
این مســاله توجه کرد کــه مقامات نظارتی در مواقع اضطراری بــرای برقراری ثبات مالی 
از اختیــارات ویژه ای برخوردارنــد و می توانند به منظور تحقق منافــع عمومی در حقوق 
قانونی که در شــرایط عادی وجود دارند نیــز مداخله کنند. هزینه های هراس بانکی برای 
کشــورها آنقدر باال و جدی اســت که این نوع مداخالت را موجه و حتی ضروری می سازد.

نكته غایب در مباحث دو طرف
با وجود آنکه دو طرف در مباحث خود به نکات مختلفی توجه دارند، اما به یک نکته کلیدی 
ورود نکرده اند.نکته ای که باید به آن اشــاره کرد و باعث پیچیدگی بحث می شود، سودهای 
آتی است. به فرض که سود امسال را به گونه ای تقسیم کردیم، سودهای آتی چطور خواهند 
بود؟ فرض کنید امســال بانک زیان ده باشد و سپرده گذار و سهامدار هر دو بخشی را قبول 
کنند، اما سهامدار مالک سودهای آتی است و ممکن است سپرده های امروز سود آتی را باال 
ببرد، در این صورت چطور می توان ســود را که در دوره های مختلف ایجاد می شود تقسیم 
کرد؟ اگر بانک ها فعالیت های کوتاه مدت کمتر از یک ســال را انجام می دادند این مســاله 
تاحدودی قابل حل بود، ولی در طرح های بلندمدت چطور می توان این مساله را حل کرد؟

راهكارهای پیش رو
مطالب باال نشان می دهد که در هر دو دیدگاه عنصری از حقیقت وجود دارد و هیچ یک را 
نمی توان کامال درست یا کامال نادرست دانست. با این حال، مساله مهم این است که از این 
مناقشه چه درس هایی برای اقدامات و سیاست گذاری های آتی می توان گرفت. با توجه به آنچه 
در باال گفته شد، می توان نکات زیر را به عنوان خالصه درس های سیاستی این مناقشه برشمرد:
1-  به رغم گذشت بیش از 30 سال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، جایگاه سپرده گذار 
و نسبت آن با ســهامدار در منظومه حقوقی ایران به درستی و با دقت تبیین نشده است. 
مشــخص نیست که ســپرده گذار دقیقا از چه حقوق و منافعی برخوردار است. آیا شریک 
است؟ موکل است؟ وام دهنده اســت؟ وام دهنده دارای تقدم است؟ وام دهنده ثانویه است؟ 
شریک مقدم است یا موخر؟ و... با توجه به اینکه قانون بانکداری بدون ربا در مجلس شورای 
اســالمی در حال بازنگری و تجدیدنظر است، الزم است پاسخ این پرسش مشخص شود.

2- مشخص نیست که آیا بانک به عنوان یک شخص حقوقی ریسک های سپرده گذار را تضمین 
کرده است یا خیر؟ آیا نفس چنین تضمینی دارای ایراد حقوقی است یا خیر؟ و مکانیزم ها و 
روش های آن چیست؟ الزم است این نکته نیز در قانون جدیدی که تدوین می شود، تبیین 
شود. البته ظاهرا در پیش نویس اولیه طرح مجلس شورای اسالمی قید شده است که بانک، اصل 
و سود سپرده ها را تضمین می کند و این امر می تواند در این راستا گام مثبتی محسوب شود.
3- اختیارات اضطراری مقام نظارتی در قوانین و مقررات جاری به دقت مشخص و تبیین 
نشده اند و همین امر، نااطمینانی ها درخصوص این اختیارات، دامنه آنها و زمان اعمال آنها 
را بیشتر می کند. اگر مشخص بود که مقام نظارتی، در چارچوب های خاصی این اختیارات 
را اعمال می کند و زمان اجرای آنها هم محدود اســت، شــاید تردید ها درخصوص پذیرش 
دســتورات این مقام کمتر بود. در قانون جدید باید تصریح شــود که مقام نظارتی، در چه 
مواردی می تواند اختیارات مجامع بانک را محدود کند و این اختیارات شــامل چه مواردی 
و برای چه مدتی می شــود. در هر حال، یک قاعده ثابت اســت. مداخله در حقوق مالکانه، 
برای مدت مشخص و محدود است و نمی توان آن را برای مدت طوالنی و نامعین ادامه داد.
4- به نظر درس اولیه ای که از این موضوع می توان گرفت، این اســت که مساله بانکداری و 
قوانین آن پیچیده تر از آن اســت که از ســوی نمایندگان مجلس و چند اقتصاددان خاص 
نوشته شود. هر قانونی باید پاسخ های سازگار با این پیچیدگی ها ارائه کند؛ زیرا قانون آخرین 
مرجع اســت که در شرایط دشــوار باید راه حل ارائه کند. در شرایط عادی مانند سال های 
قبل اهمیت این موضوع اصال احســاس نمی شــد، اما حال که به قانــون نیاز داریم، عمال 
قانونی نداریم؛ بنابراین قوانین جدید پولی و بانکی باید با توجه به این پیچیدگی ها نوشته 
شــود. پیچیدگی ها که مســاله ســودهای آتی یکی از محورهای اصلی آن می تواند باشد.
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سمگا اعتبار گر صنعت گردشگری
امروزه در ادبیات توســعه در ســطح جهانی توجه به ارکان صنعت توریســم 
بطور چشــمگیری حالت علمی تر، فرمولــی تر و قاعده مند تر به خود گرفته 
اســت و آن هــم که این ســیر صعودی بــرای جهش اقتصــادی  در حدی 

اســت که مبانی و اصول توســعه یافتگی 
آن قابلیــت ثبــت گینتس شــدن دارد.

هر چند الگوی توسعه یافتگی تابع شرایط 
بومی و داخلی یک کشور است و بر امکانات 
. واقعیات و باورهای درونی اســتوار اســت 
ولی اصول توسعه یافتگی ، همانند سالمتی 
انســان و یا مهندسی ســازه جنبه جهان 
شــمولی و بین المللــی دارد. بعضی اصول 
توسعه یافتگی مانند پذیرش تفکر و روش 
علمی و یــا روابط پایدار بین المللی ، قرنها 
سابقه دارند. صنعت گردشگری در ایران بعد 
از انقالب با خود دوبال پرواز داشته که برای 
هر گردشگر بهایی پربهاست. اول تمدن یک 
کشــوری مانده از دوران های هزاره قبل از 
میالد و آثار ابنیه مهندســی آنکه انگشت 

حیرت به دندان می کشــاند و دوم ملتی خداجوی و یــک پارچه و باورمدار 
در بزرگترین کویر جهان با اکوسیســتم هــای بی نظیر و کنون مردان و زنان 
بی ادعا برای تبادل داشــته ها با مکانیزمی در حــد اندازه گیری جهان فوق 
مدرن که ســمگا اعتبار گر صنعت گردشــگری را باید در آن جستجوی دید. 
مجمع عمومی فوقالعاده شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری 
ایران )سهامی عام( مورخ 1394/11/20 در محل هتل پارسیان آزادی تشکیل شد.
در این مجمع که با حضور 72 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای 
هیات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس 
قانونی برگزار شــد، ریاســت مجمع برعهده آقای مهــدی جهانگیری بود که 
جنابان مصطفی زاده باقر و ســید بهاءالدین حســینی هاشمی در مقام نظار 
اول و دوم و آقای احســان فالحتی به عنوان دبیــر مجمع انتخاب گردیدند.

مجمع عمومی فوقالعاده شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری 
ایران )سهامی عام( مورخ 1394/11/20 در محل هتل پارسیان آزادی تشکیل شد.
در این مجمع که با حضور 72 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای 
هیات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس 
قانونی برگزار شــد، ریاســت مجمع برعهده آقای مهــدی جهانگیری بود که 
جنابان مصطفی زاده باقر و ســید بهاءالدین حســینی هاشمی در مقام نظار 
اول و دوم و آقای احســان فالحتی به عنوان دبیــر مجمع انتخاب گردیدند.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه

به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام 
شــرکت ســرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشــگری ایران )سهامی عام( 
در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347

1- گــزارش توجیهي هیات مدیره شــرکت ســرمایه گذاری میراث فرهنگی 
و گردشــگری ایران )ســهامی عــام( موضوع نامــه شــماره 95-5-6647 
مــورخ 1395/06/01درخصــوص افزایــش ســرمایه آن شــرکت از مبلغ 
2/000 میلیــارد ریــال به مبلغ 3/000 میلیارد  ریال، مشــتمل بر ســود و 
زیــان فرضی، صورت جریــان وجوه نقد فرضــی و یادداشــتهای همراه که 
پیوســت می باشد، طبق استاندارد حسابرسی »رســیدگی به اطالعات مالی 
آتی« مورد رســیدگي این موسســه قرار گرفته اســت. مســئولیت گزارش 
توجیهــی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شــرکت اســت.

2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصالحیه قانون تجارت و با هدف 
توجیه افزایش سرمایه شرکت به مبلغ 1/000 میلیارد ریال از محل آورده نقدی 
و مطالبات حال شده سهامداران تهیه شده است. هدف افزایش سرمایه تامین 
منابع مالی الزم جهت جبران مخارج سرمایه گذاری انجام شده از بابت تملک 
19 درصد از ســهام شرکت نگین افق نیایش )براســاس قرارداد خرید سهام 

شــماره 743-95 مورخ 1395/02/14 شرکت مورد گزارش 49 درصد سهام 
شرکت نگین افق نیایش را از شرکت طرح و توسعه الله گستر نیایش خریداری 
کرده، با توجه به شرایط قرارداد متناسب با پرداخت وجه انتقال مالکیت سهام 
خریداری شــده صورت می پذیرد که تا تاریخ 
ایــن گزارش بهای 19 درصد ســهام به مبلغ 
1/140 میلیارد ریال پرداخت شــده اســت( 
عنوان و دوره بازگشــت مبلغ افزایش سرمایه 
حدود چهار ســال و یک ماه و بــا نرخ بازده 
داخلی 38 درصد پیش بینی شــده است. این 
گزارش توجیهي براساس مفروضاتی مشتمل 
بر مفروضات ذهنــي درباره رویدادهاي آتي و 
اقدامات مدیریت تهیه شــده است که انتظار 
نمــی رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به 
اســتفاده کنندگان توجه داده می شود که این 
گزارش توجیهي ممکن است براي هدف هایی 
جز هدف توصیف شــده در باال مناسب نباشد.
3- براســاس رســیدگي به شــواهد پشتوانه 
مفروضات و با فرض تحقق مفروضات مندرج 
در گزارش توجیهی پیوســت به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود 
مفروضات مزبور مبنایي معقــول براي تهیه گزارش توجیهي فراهم نمی کند. 
به عالوه، به نظر این موسســه، گزارش توجیهي یادشــده براساس مفروضات 
به گونه ای مناســب تهیه و طبق استانداردهاي حســابداري ارائه شده است.
4- در محاسبات مربوط به صورت سود و زیان برآوردی )در حالت عدم انجام 
افزایش سرمایه( شرکت مورد گزارش جهت ایفای تعهدات، دریافت تسهیالت 
بــه مبلــغ 1/000 میلیارد ریال با نــرخ 28 درصد پیش بینی کرده اســت.
5- حتــي اگــر رویدادهــاي پیش بیني شــده طبــق مفروضــات ذهنــي 
توصیف شــده در باال رخ دهد، نتایج واقعي احتمــاال متفاوت از پیش بینی ها 
خواهــد بــود، زیــرا رویدادهاي پیش بیني شــده اغلــب به گونــه ای مورد 
انتظــار رخ نمی دهــد و تفاوت هــاي حاصــل می توانــد بااهمیــت باشــد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شــرکت گروه ســرمایه گذاری میــراث فرهنگی و گردشــگری ایران 
)سهامی عام)، از افزایش ســرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر است:

شــرکت گروه ســرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشــگری ایران )سهامی 
عــام( به منظور جبران مخارج ســرمایه گذاری انجام شــده در جهت تملک 
19 درصد ســهام شــرکت نگیــن افق نیایش )ســهامی خــاص(، تصمیم 
بــه افزایش ســرمایه از محــل مطالبــات و آورده نقدی ســهامداران دارد.

تشریح جزئیات طرح
جزئیات طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی به شرح زیر است:

- جبران مخارج بابت سرمایه گذاری در سهام شرکت نگین افق نیایش )سهامی خاص(
شــرکت گروه ســرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشــگری ایران)سهامی 
عــام( به منظور جبران مخارج ســرمایه گذاری انجام شــده درجهت تملک 
19 درصد ســهام شــرکت نگیــن افق نیایش )ســهامی خــاص(، تصمیم 
بــه افزایش ســرمایه از محــل مطالبــات و آورده نقدی ســهامداران دارد.

درصد سرمایه سرمایه شرکتنام شرکت
گذاری

سرمایه  مبلغ 
گذاری

افق  نگین  شــرکت 
نیایش

)سهامی خاص(
191/140/000 درصد1/000/000
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مهندس زندی سخن گفت:
سیمان شرق سرآمد سازندگی و توسعه پایدار

اندیشه های مرد صنعت سیمان راه برون رفت از بحران

مهندس زندی مرد سیمان سخن گفت و آنان که او را می شناسند خوب می دانند 
این سخنان مردیست که به درستی چکیده صنعت سیمان شناخته می شود. آنچه 
این مدیر توانسته در این صنعت انجام دهد و تحسین برانگیخته را کاتب این سطور 
قبال به تحریر آورده که مهندس زندی با یک چهارپایه و میز- کرســی و یک چادر 
کتان مندرس در منطقه قارا قوزای ساوه در جوار دو کاروانسرای ویدر و هیجوب شهر 
زرندیه در اندک زمانی دو بنای ســیمان سفید و خاکستری به پا کرد که بسیاری 
در آن زمــان یک بنای 60 متری نتوانســتند به پا کنند یعنی از صفر تا صد خط 
تولید و اشتغال آفرینی هزاری در اندک زمان. کار جهادی او در آن سنگر و بخوانید 

حال خدمت سنگری دیگر در استان 
خراسان. این مقدمه بدان آوردیم که در 
مجمع ساالنه سیمان شرق به نکاتی از 
قول او رسیدیم که بسیاری در فهم آن 
مانده اند مهندس زندی گفت ما کمر را 
به تولید یکصد هزار تن بسته بودیم و 
به این باور هستیم آنچه هست اندیشه 
های غیر است که تحمیل صنعت شده 
و تحریم و بداخالقی مبادالت و کمتر 
به فواید صبر بها دادن این شده که با 
دست خود آن کرده ایم که نمی باید.

مهندس زندی گفت بــه باور علمی 
و تجربــی ام هســت که ســیمان 
صنعتی اســت کــه بــازار منطقه را 
در ید خــود می گیرد. پــس از نیم 
قــرن کار مطبوعاتــی و شــناخت 

قطــار قطــار مدیر گــواه می گیــرم که حرفــش حجت اســت بــاور بداریم.
مجمع عمومی عادی ســاالنه شرکت سیمان شرق)ســهامی عام( صبح دوشنبه 
مــورخ  1395/10/13 در ســالن همایــش معلم واقع در تهران تشــکیل شــد.
در این مجمع که با حضور 65/69 درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای 
هیات مدیره و مدیران ارشــد شــرکت، نماینده بورس و اوراق بهادار، حســابرس 
و بازرس قانونی شــرکت برگزار شد، ریاســت مجمع بر عهده جناب علی محمد 
بُد )رئیس هیات مدیره( بود که جنابان عباس صفاکیش و حســین فاتح در مقام 
نظــار اول و دوم و دکتــر محمدرضــا اولی به عنوان دبیر مجمع انتخاب شــدند.

درادامه با قرائت گــزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفته در طی ســال مالی منتهــی به 1395/06/31 و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهــای مالی با تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 به کار خــود پایان دادند.

همچنیــن موسســه حسابرســی آزمــون پــرداز ایــران مشــهود بــه عنوان 
بــازرس اصلــی و موسســه حسابرســی نویــن نگــر مانا بــه عنــوان بازرس 
علــی البدل بــرای ســال مالــی منتهــی بــه 1396/6/31 انتخــاب گردید.
پیرامون تولید و فروش شــرکت در سال مالی گذشته باید گفت در شرایط سخت 
اقتصادی کشور، رکود بازار ساختمان، کاهش پروژه های عمرانی، افزایش ناامنی در 
منطقه، اشباع بازار و ... باعث گردید که در سال گذشته اکثریت شرکت های سیمان 
بازار خود را از دست و دچار رکود شوند. در اکثریت شرکتهای سیمانی که قابلیت های 
ویژه تکنولوژی روز و حتی موقعیت استراتژیک در صادرات دارند با کاهش تولید بیش 
از 30 درصد و فروش کمتر مواجه هستیم 
اما شرکت ســیمان شرق توانسته با تولید 
کلینکر و سیمان و فروش آن نسبت خود 
را در میان دیگر شرکت های سیمانی در امر 
تولید و فروش به جایگاه بهتری نائل سازد.
افزایش فروش صادراتی محصوالت نسبت 
به ســال 94 آن هم با توجه به شــرایطی 
که در کشــورهای همسایه حکمفرماست 
و بالطبع باعث استفاده از مصالح و سیمان 
کمتر در آن کشورها می گردد از نکات بارز 
عملکرد شرکت در سال گذشته می باشد.
شــایان ذکر است شرکت ســیمان شرق 
در ســال مالی 95- 94 چون سال قبل تر 
در میان شرکت های تولیدکننده سیمان 
در اســتان خراســان با بیشــترین میزان 
تولید و فروش کلینکر و ســیمان در رتبه 
اول قرار گرفته اســت و توانســته در کنار ارزش آفرینی برای سهامداران با اشتغال 
آفرینی در جهت اعتالی نام ایران و حصول افتخار ملی گام های درخشانی بردارد.
مهنــدس زندی بر نکته ای تاکید داشــت که با رفع تحریم هــا و آغاز پروژه های 
عمرانی جدید دولت در سال آتی، پایان رکود صنعت ساختمان، رسیدن به ثبات در 
کشورهای هدف و صادراتی از جمله افغانستان، سوریه و ... نیاز به سیمان و فرآورده 
های مشــتق شــده از آنها افزایش پیدا خواهد کرد و چشم اندازی روشن می توان 
برای این صنعت متصور بود که ســیمان شرق هم به عنوان زنجیره ای از صنعت 
ســیمان می تواند بخش قابل توجهی از نیازهای داخلی و خارجی را تامین سازد. 
پتانسیل باالی سیمان شــرق در زمینه تولید انواع سیمان، منابع انسانی کارآمد، 
مدیریت کاربلد، توان تولیدی و ... همه دالیلی هستند که نشان از آن دارد که چون 
عقاب پرکشــد بلند آسمان جولنگه اوست.در سال مالی گذشته در بخش فعالیت 
های تولیدی و پشتیبانی تولید می توان به بهره برداری از معادن و صیانت از ذخائر 
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معدنی بطوری که هیچگونه باطله ای در معادن تولید و 
دپو نگردید، احداث جاده ارتباطی بین معادن یک و دو 
مارل، استناده از موجودی و دپوهای سنوات قبل به جهت 
کاهش هزینه های تامین مواد اولیه، بهینه سازی و اصالح 
و تغییر الگوها در جهت افزایش ظرفیت عملی آسیاب 
های سیمان، مهندس معکوسی و ساخت قطعات مهم 
و حساس برای جلوگیری از صرف هزینه های هنگفت 
خرید خارجی و ... اشاره مستقیم داشت. در بخش مالی که 
با حضور دکتر اولی مرد شماره یک مالی شرکت هر آنچه 
می خواهی در بند 4 حسابرس است، حسابها شفاف و پاک.

در بخش فعالیت های واحــد فروش داخلی و صادراتی 
می توان به افزایش تعداد و ارتقاء عملکرد عاملین فروش، 
جذب حداکثری تقاضای سیمان پروژه های مهم شهری 
از جمله طرح خط 2 قطار شــهری برای ششمین سال 
متوالی ، پروژه زائر شهر آستان قدس، پروژه مسکن طالب 
و پروژه نیروگاه شرکت نصب نیرو و صادرات به استرالیا 
، پاکستان ، ترکمنستان و افغانستان که در آخری رشد 
11 درصدی نســبت به سال 94 شاهد بوده ایم، مذاکره 

با تجار کشــورهای آفریقا و جنوب شرق آســیا به منظور بازاریابی و پیگیری اخذ 
عبور صادرات سیمان به کشور روســیه و ... اشاره کرد . تالشگران فوق و تیم های 
پــر تالش در واحدهای برنامه ریزی، فناوری اطالعات، اداری ، آموزش و بهســازی 
منابع انســانی، ایمنی، روابط عمومی نیز هر کدام سهمی درخور برای تجلی شعار 
ســیمان شرق سرآمد سازندگی و توسعه پایدار در سال مالی گذشته که از سخت 
ترین سالهای اقتصادی حاکم بر کشور بازار سرمایه، بورس و ... بوده است ایفاء کرده 
اند و برای بالندگی شرکت و کشور لحظه ای دست از تالش و کوشش برنداشته اند 
بــاور بداریم ملت همواره قدردان این مردان و مدیران عرصه کار و تالش هســتند.    

مرور كلی بر عملكرد شركت
شرکت سیمان شرق به لطف خداوند متعال و عزم راسخ هیات مدیره و تالش و خرد جمعی 
مدیریت عامل و سایر مدیران و پرسنل، و با عنایت به بحران موجود در بخش صنعت 
خصوصا صنعت سیمان که با متوقف شدن پروژه های عمرانی و راه اندازی کارخانجات 
متعدد سیمان در سطح اســتان اتفاق افتاده، در زمینه های ذیل موفق بوده است:

- کنترل و مدیریت هزینه ها، ادامه فعالیت در بازارهای داخلی و خارجی، توسعه و 
تنوع فروش محصول و افزایش ســطح کیفی محصوالت در شرکت سیمان شرق.
- مدیریت بر ناوگان حمل توســط شــرکت حمل و نقل ســپهر سیمان مشهد.

- بهره برداری از شرکت سیمان سفید شرق به عنوان بزرگ ترین واحد تولید سیمان 
سفید کشور.

- تولید و فروش بتن آماده و سایر فرآورده های بتنی در شرکت فرآورده های سیمان شرق.

- انجــام فعالیت هــای معدنــی در شــرکت معــادن زغــال ســنگ شــرق.
- افزایش فروش آهک صنعتی و توســعه بازار و ورود به شرکت های تولید فوالد و 
مس و بهبود وضعیت فروش و ســودآوری در شرکت آهک صنعتی سیمان شرق .

استراتژی شركت
بزرگ تریــن  از  یکــی  عنــوان  بــه  شــرق  ســیمان  شــرکت  اســتراتژی 

تامین کننــدگان انــواع ســیمان در شــرق کشــور به شــرح ذیل می باشــد:
- استراتژی تولید محصول با کیفیت باال.

- توســعه بازارهــای فروش خصوصــا بازارهــای صادراتی با هــدف ورود به 
.C&F به EXwork بازارهــای جدید و بهبود شــرایط تحویل صادراتــی از
- استراتژی مدیریت و کنترل هزینه ها و تولید با بهای تمام شده پایین و افزایش 

بهره وری بیشتر نیروی انسانی.
- استراتژی نوآوری در تولید انواع سیمان های آمیخته.

- استراتژی کاهش زمان تحویل محصول و مدیریت بر حمل محصول در راستای 
تامین رضایتمندی مشتریان.

- مدیریــت جریــان نقدینگــی شــرکت بــا توجه بــه چالش هــای صنعت.
برنامه های آتی شركت

اطالعــات مربــوط بــه برنامه هــای آتــی شــرکت بــه شــرح زیــر اســت:
1- مدیریت هزینه ها و افزایش بهره وری و اصالح ساختار سازمانی به منظور افزایش 

سودآوری و افزایش حقوق سهامداران.
2- مدیریت بهینه جریان های نقدی شرکت با توجه به مشکالت و چالش های صنعت 

سیمان.
3- تســویه تســهیالت بانکی از محل فروش دارایی های مــازاد به منظور کاهش 

هزینه های مالی.
4- اصــالح و بهبــود سیاســت های فــروش به منظور حفظ و توســعه ســهم 
مناســبی از بازار با توجه به تغییرات محیط کســب و کار و رقابتی شــدن بازار.

5- توسعه فعالیت های صادراتی.
6- توسعه شرکت های تابعه سودآور و کوچک سازی شرکت های تابعه زیان ده.

7- اصالح ساختار حمل و نقل به منظور کاهش بهای تمام شده محصوالت به  فروش 
رسیده و افزایش سودآوری. 

8- بهینه سازی مصرف انرژی.
بهبود کیفیت تولید محصوالت.  -9

.IT نوسازی زیرساخت های  -10
تاریخچه شركت

مقدمات تاســیس کارخانه سیمان در ســال 1327 توسط 
بخش خصوصی که جا دارد از آنها به نکویی نام برده شــود، 
آغاز شد. پس از مطالعات اولیه، استان خراسان و شهر مشهد 
مقدس برای ایجاد دومین کارخانه سیمان کشور انتخاب شد. 
برای تحقق مقصود فوق، شــرکتی با عنوان شرکت سیمان 
تاسیس شد. متعاقب آن، طرح ایجاد یک کارخانه که بعد از 
کارخانه سیمان تهران، دومین کارخانه سیمان در ایران است، 
با ظرفیت اولیه حدود 80 تن در روز به نام کارخانه ســیمان 
مشــهد در منطقه یانبالغ  در 24 کیلومتری شــهر مشهد 
مقدس با سرمایه اولیه سی میلیون ریال اجرا و در سال 1332 
تحت شــماره 4018 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید.
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یک قدم به پیش
سرمایه گذاری نیرو و بازدهی دو برابری در سال مالی نسبت به رقباء

مهندس ملکی نقشه های نو دارد

نی
سی

رح
امی
ن 
هرا

م

شیخ بر منبر شــد ، ازدحام جمعیت فزون از شمار 
بود ، خادم بانگ برآورد : یک قدم به پیش و شیخ از 
منبر فرود آمد و گفت هرآنچه من می باید میگفتمی 
همین بود . مهندس ملکی در فرازی از گزارش خود 
با اشــاره به اینکه شرکت ســرمایه گذاری نیرو که 
مرداد ماه 1375 با سرمایه معادل 100 میلیارد ریال 
تاســیس شده است، افزود طی چند مرحله افزایش 
سرمایه ســرانجام در تاریخ 93/4/16 مجوز افزایش 
سرمایه تا مبلغ 400 میلیارد ریال از سازمان بورس 
اوراق تهران اخذ کرد که تشــریفات اداری و قانونی 
ثبت این مبلغ در سال 1394 انجام شد و در تاریخ 
1394/5/31 با ســرمایه 400 میلیارد ریال به ثبت 
قطعی رسید. او افزود شرکت در استراتژی و افق آتی 
قصد دارد سرمایه خود را تا مبلغ 1300 میلیارد ریال 
حداکثر ظرف 4 سال آینده افزایش دهد. شرکت که 
در حال حاضر تحت مدیریت شرکت سرمایه گذاری 
توســعه ملی )وابســته به بانک ملی ایران( درآمده 
است، حاصل سرمایه های کوچک، اما ارزشمند ده 
ها هزار ســهامدار است که بخشی از این سرمایه ها 
به طور مستقیم و بخشی دیگر غیرمستقیم از طریق 
بازنشستگان و کارکنان محترم وزارت نیرو و خانواده 
های معظم آنها در این مجموعه به امانت ســپری 
شده است. بی شک عمده ترین اهداف این شرکت 
توسعه، رشد اقتصادی میهن اسالمی به طور اعم و 
خلق ارزش و ثروت برای ســهامداران به طور اخص 
خواهد بود. وی اضافه کرد که مدیریت شــرکت بر 
خود فرض می داند که طبق رسالت و وظایف خود 
در هر زمان با افتخار پذیرا و پاسخگوی سهامداران 
محترم بوده و مقدم آنها را که بی شــک همراه خیر 
و برکت برای شــرکت خواهد بود، گرامی می دارد.

مهندس ملکی کــه از مدیران خوش نام شــرکت 
ســرمایه گذاری گروه توســعه ملی بوده و سوابق 
درخشان و رزومه خوبی در بازار سرمایه کشور را دارا 
بوده و به تازگی بر مسند مدیریت شرکت تکیه زده 
است در ادامه با اشاره به فضای پساتحریم که تعامل 
با اقتصاد جهانی را تسهیل می بخشد ابراز امیدواری 
کرد . با توجه بــه این مهم از تمام تهدیدها فرصت 

ساخت شرکت بتواند بسیار جلوتر از پیش بینی ها 
حرکت کنند هر چند که رکود بازار و کاهش قیمت 
نفت و تالطمات کشورهای همســایه در این خط 
سیر باعث مشکالت برای اقتصاد کشور خواهد بود.

مهندس ملکی مدیر مدبر و ارزشــمند شــرکت در 
بخش دیگری از گــزارش خود با اشــاره به بهبود 
ترکیــب پرتفوی و تکیه بر دانــش و تجربه نیروی 
انسانی کاردان و کاربلد شــرکت که بواقع با ارزش 
ترین منابع ســازمان هســتند اضافه کرد در سالی 
که بازدهی شــاخص در حدود 24/16 درصد بوده 
شرکت موفق به کســب بازدهی در حدود دو برابر 
گردیده است که این مهم میسر نبوده مگر با حمایت 
های همه جانبه اعضای هیات مدیره و ســهامداران 
عمده. و بخش پایانی سخنان مهندس ملکی تکیه 
بر بهره گیری از شایســتگی هــا و توانمندی های 
درون سازمانی ســرمایه گذاری نیرو در سال مالی 
آتی بود تا بتواند شــرکت درتحقق اقتصاد مقاومتی 
اقــدام و عملی به ســوی هدف که همان کســب 
سودآفرینی و ارزش آفرینی توامان برای سهامداران 
و ذینفعان باشــد قدم های خود را استوارتر بردارد.

در حاشــیه مجمع امیر باقی مرد شماره یک مالی 
شرکت با اشاره به پیش بینی های صورت پذیرفته و 
تدوین برنامه های مدون مدیریتی ابراز امیدواری کرد 
که سرمایه گذاری نیرو در سال مالی آتی با سودی 
بیشتر و ارزش آفرینی بهتر کارنامه سال مالی خود 
را به مجمع نشــینان سال آتی تقدیم خواهد کرد با 
شناختی که از درایت مدیر سرد و گرم چشیده گروه 
توســعه ملی آقای مهندس ملکی و جناب باقی که 
طبق بند 4 حسابرسی حســابهای او شفاف و پاک 
و صادقانه او توسط بازرس و حسابرسی تائید گشت 
وجود دارد این مهم یعنــی رضایتمندی و حفظ و 
ارتقای منافع ذینفعان کاری اســت که این مدیران 
متخصص با تکیه بر کادر اجرائی و کارشناسی خود 
به نیکی و شایســتگی به آن دست خواهند یازید.   
مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه ســال مالی 
منتهی بــه 95/06/31 صاحبان ســهام شــرکت 
ســرمایه گــذاری نیــرو )ســهامی عام( در تاریخ 
95/10/25 در محل ســالن تالش تشــکیل شــد. 
در ایــن مجمــع کــه بــا حضــور 50/75 درصد 
ســهامداران و  ســهامداران حقیقــی و حقوقی ، 
اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق 
بهادار، حســابرس و بازرس قانونــی برگزار گردید، 
ریاســت مجمع برعهده آقای علی اکبر وصله چی 
بــود، که جنابان ابوالفضل علیمراد و علی حســین 
زاده گوهــری در مقام نظــار اول و دوم و آقای امیر 
باقی به عنــوان دبیــر مجمع انتخــاب گردیدند.
درادامه بــا قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمع 
مربوط به اهم فعالیت های صورت پذیرفته طی سال 
مالی منتهی به 1395/6/31 و پس از استماع گزارش 
حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلوات خــود ضمن  تصویب صورت هــای مالی و 
تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقسیم سود 
50 ریالی به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.
همچنیــن موسســه حسابرســی آزمــوده کاران 
به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه 
حسابرســی رهبین به عنوان حســابرس و بازرس 
علی البدل شرکت برای سال مالی 96 انتخاب گردید.
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اعضــای حقوقی ذیل به عنوان اعضای هیات مدیره 
انتخاب گردیدند:

اعضای اصلی:
- شــرکت خدمات مدیریت ســرمایه مدار)سهامی 

خاص(
- شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی)سهامی 

عام(
- شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا)سهامی خاص(

- شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش)سهامی 
خاص(

- شــرکت کارآفرینان ســبز خلیج فارس)سهامی 
خاص(

- شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی)سهامی عام(
- شــرکت ســرمایه گــذاری و توســعه صنایــع 

سیمان)سهامی عام(
اعضای علی البدل:

- شرکت مهندسین مشــاور مهاب قدس )سهامی 
خاص(

- شرکت سرمایه گذاری هالل احمر)سهامی خاص(
پیام هیات مدیره 

در ســالی که گذشت، اســتمرار روند کاهشی نرخ 
تورم، تــداوم ثبات در حــوزه ارزی، انتظــار برای 
گشــایش های اقتصادی و کاهش تنگناهای مالی، 
امید ســرمایه گذاران و صاحبان کسب وکار داخلی 
و بین المللی را برای توســعه فعالیــت ها بیش از 
پیش کرده بود بطوریکه آغاز اجرایی توافق تاریخی 
ایران و کشــورهای 1+5 در قالب برنامه جامع اقدام 
مشــترک (برجام) از دی ماه ســال 1394 ، چشم 
انداز وســیعی در حوزه کسب و کار ایران در تعامل 
بــا اقتصاد جهانی پیش روی صاحبــان بنگاه های 
اقتصادی ترســیم نمود. ولیکــن در این بین رونق 
اقتصــادی ایران با چالش هایی مانند کاهش قیمت 
جهانی نفت و کاال و نیز رکود ساختاری مواجه بود.

در سال مالی 1395 شرکت ســرمایه گذاری نیرو 
نیز با بهره مندی از حمایت ســهامداران محترم و

تکیه بــر دانش و تجربه نیروی انســانی متخصص 
در ســطوح مدیریتی و کارشناســی، تــالش برای 
پیشــرفت در چارچوب برنامه اســتراتژیک شرکت 
حول محورهایی چون مدیریت ســرمایه گذاری ها، 
توسعه سرمایه گذاری ها و فعالیت ها در صنایع هدف 
گذاری شده، و هدایت برنامه ارتقاء ساختار پرتفوی 

را در دســتور کار خود قرار داده بود بطوریکه موفق 
به کســب بازدهی 42/11 درصدی نائل گردید، این 
دســتیابی در حالی محقق شــده است که بازدهی 
شــاخص در ایــن دوره 24/16 درصد بوده اســت.
در سال گذشــته علیرغم مسائل و مشکالت حاکم 
در برخی صنایع و اســتمرار رکود دراقتصاد کشور ، 
شرکت سرمایه گذاری نیرو در راستای رضایت مندی 
سهامداران و حفظ و ارتقای منافع و ثروت ایشان توانست 
به ســود خالص 37/238 میلیون ریالی دست یابد.

شــرکت ســرمایه گذاری نیرو تالش می کند تا در 
ســال » اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« نقش موثر 
و ســازنده ای در افزایش ثروت سهامداران شرکت 
ایفا کند و امید دارد در ســال جدید با بهره گیری 
از توانمندی ها و شایســتگی های درون ســازمانی 
و بــا تکیه بر اعتماد شــما ســهامداران گرامی در 
مســیر خدمت به ذی نفعان شرکت سربلند باشد.

برنامه های آینده شركت
- حضور موثر در بازار ســرمایه با بهبود شرایط بازار

- توســعه کیفی نیروی انســانی و ارتقای دانش و 
مهارت کارکنان

مولــد بــه  غیرمولــد  دارایی هــای  تبدیــل   -
- استفاده از ظرفیت های دوران پساتحریم

- بهینه سازی پرتفوی بورسی
گــزارش تجزیــه و تحلیــل ریســک شــرکت

شرکت های سرمایه گذاری در این صنعت به ناچار با 
انواع ریسک موجه هستند که به شرح ذیل میباشد:

ریسك سیستماتیك:

ریسک سیستماتیک یا به عبارتی ریسک بازار، ریسکی 
است که کلیت بازار سرمایه را تحت الشعاع قرار میدهد 
و غیرقابل پیش بینی و اجتناب ناپذیر میباشــد و با 
متنوع سازی پرتفوی نیز نمیتوان از آن احتراز نمود.

ریسك نوسانات نرخ ارز:
نوســانات نرخ ارز از ریسک هایی است که بازارهای 
مالــی از جمله بورس اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار 
میدهد. شرکت هایی که منابع یا مصارف ارزی دارند 
نیز تحت تاثیر تغییرات نرخ ارز میباشــند که این 
موضوع میتواند پرتفوی شرکت را تحت تاثیر قرار دهد.

ریسك نوسانات نرخ بهره:
تغییــرات نرخ بهــره در قالــب تغییر نرخ ســود 
ســپردههای بانکــی و اوراق مشــارکت، بــر نرخ 
بــازده مــورد انتظار ســرمایه گــذاران تاثیر گذار 
اســت. در نتیجــه قیمت جاری ســهام شــرکتها 
نیز تحت تاثیــر این تغییرات قــرار خواهد گرفت.

ریسك تغییر در قوانین و مقررات:
تغییــر در تصمیمات موثر بر شــرکتهای پذیرفته 
شــده در بورس اوراق بهادار تهــران در قالب قانون 
بودجه ســالیانه دولت و ســایر قوانیــن، مقررات 
و آییــن نامــه ها میتواند بر ســودآوری شــرکتها 
و به تبــع آن بازده ســرمایه گذاریها موثر باشــد.

ریسك نقدشوندگی:
نقدشوندگی پایین سهام برخی از شرکتها یکی دیگر 
از ریسک هایی است که بر فعالیت شرکت موثر است.

اگرچه پوشش کامل تمام عوامل ریسک ممکن نیست 
ولی شرکت سرمایه گذاری نیرو به منظور پوشش عوامل 
فوق الذکر اقداماتی نظیر ایجاد 
تنوع در سبد سرمایه گذاری ها 
و تجزیه و تحلیل حساسیت بازده 
سرمایه گذاری در سهام شرکتها 
نسبت به تغییرات عوامل گوناگون 
ریسک را به انجام رسانده است.

تاریخچه
شــرکت ســرمایه گذاری نیرو 
)ســهامی عــام(  در تاریخ 31 
خــرداد ماه 1375 تاســیس و 
تحت شــماره122447 در اداره 
ثبت شــرکت ها و مالکیت های 
صنعتی تهران به ثبت رســیده 
و از همان تاریخ، فعالیت خود را 
در جهت تحقق اهداف شرکت 
آغاز کرده و ادامه داده اســت.
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شکر شکن شوند همه طوطیان هند

نی
سی

رح
امی
رو 

س
مگر می شود گذری به استان سمنان خ

کنی از شیخ ابوالحسن خرقانی و بسطامی 
سخن نگوئی و شهد شیرین سخنان این 
اولیا که قطعا از شکر بوده بر دهانت نرسد 
که حضرت حافظ بدان اشارت داده است. 
قومس، این همسایه کویر و جنگل این 
دارنده مسجد و گنبد به عرش کشیده ، 
آسیاب انارستان و این زبان گویش پهلو 

که یادگار مفاخر و امروز پایگاه علم و صنعت به واسطه داشته 
های پربهایش. صنعت قند تاریخی به اعتبار قدمت صنعت 
نوین در ایران می دارد. کامی شیرین از بنیان گذار صنعت 
ریلی از شمال به جنوب در زمانیکه در کوچه پس کوچه 
های ایران حرکت یک درشکه نمی بود و امروز بهای مادی 
زآن نخواهیم که موی سپید داشته های قند و شکر به بهای 
فرآوری از داشــته هایمان حفاظت و حراست می کنند.

مهندس ابطحی کوه استواری است از تجربه و علم در هم 
تنیده شده که وقتی گزارش جامع خود را می خواند و فراز 
و فرودهــای این صنعت و فرصت ها و تهدیدها را بر می 
شمرد دوست و دشمن شهادت می دادند که مدیری بر 
مسند شرکت است که خوب قدر داشته های سهامداران و 
ذینفعان را می داند و با تدبیر به فرداهای روشن می اندیشد.

مجمــع عمومی عــادی ســالیانه صاحبان ســهام 
شــرکت شکر)ســهامی عام( مــورخ 1395/10/27در 
محــل انجمن صنفــی کارخانــه های قند و شــکر 
واقــع در تهران میــدان دکتر فاطمی برگــزار گردید. 
در این مجمع که بــا حضور 57/55 درصد ســهامدار 
و  ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بــازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده 
آقای احمد دودانگه بود، که جنابان محمدرضا حاصلی 
و محمد قلی زاده در مقام نظار اول و دوم و آقای ســید 
محمد ابطحی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
بــه اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال مالی 
منتهــی بــه 1395/06/31 و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین 
صلوات خود ضمن  تصویــب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامالت مشــمول ماده 129 به کار خــود پایان دادند.

همچنین موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی 
و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس علی 
البدل برای سال مالی منتهی به 1396/6/31 انتخاب گردید.

با رای گیری به عمل آمده اشخاص ذیل به عنوان اعضای اصلی 
و علی البدل هیات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند:

اعضای اصلی:
- شرکت توسعه صنایع بهشهر)سهامی عام(

- شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین)سهامی خاص(
- شرکت سهامی عام قند نیشابور )سهامی عام( 

- شرکت پاکسان )سهامی عام(
- شــرکت خدمات بیمه پوشش توسعه صنایع بهشهر 

)سهامی خاص(
اعضاء علی البدل:

- شرکت سرمایه گذاری ملی ایران)سهامی عام(
- شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر 

تهران )سهامی عام(
پیام هیات مدیره

مرور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت قند در سال مالی 
مورد گزارش

از ســال 1393، متاسفانه ســتاد تنظیم بازار نسبت به 

دو تکه کردن قیمت فروش شــکر سفید کارخانه های 
قند اقــدام و کارخانه ها را ملزم نمود تا شــکر تولیدی 
خود را به قیمــت 21000 ریال در هر کیلوگرم بفروش 
رســانیده و مبلغ 2000 ریال نیــز در چهارچوب مابه 
التفاوت توســط دولت به کارخانه هــا پرداخت گردد.

با توجه به اشباع بازار از شکرهای وارداتی سالهای قبل و کاهش 
شدید قیمت شکر در زمان بهره برداری و عدم پرداخت مابه 
التفاوت مصوب در موعد مقرر بدلیل مشکالت نقدینگی 
دولت، شرکت های قند و از جمله شرکت شکر ناچار به اخذ 
تسهیالت اضافی از بانک ها شده و مبالغ زیادی در قالب 
کارمزد به هزینه های شرکت های مذکور تحمیل گردید.

متاسفانه همین اتفاق در سال 1394 منجر به تحمیل 
ضرر و زیان سنگین به کارخانه های قند گردید و با اینکه 
بهای فروش شــکر تولیدی کارخانه های قند در سال 
1394 برای هر کیلــو گرم 23000 ریال تعیین گردید 
اما باز هم بدلیل اشــباع بازار و نیاز شدید کارخانه ها به 
نقدینگی جهت پرداخت به کشاورزان و اعمال هزینه های 
جدید، اکثر کارخانه هابخش عمده شکر تولیدی خود را 
با قیمت های کمتر از 21000 ریال به فروش رسانیده از 
این محل نیز متحمل ضرر و زیان سنگینی شدند. با این 
توضیح که با پیگیریهــای انجمن صنفی کارخانه های 
قند و شکر ایران مقرر گردید بابت هر کیلو شکر تولیدی 
کارخانه هــا در بهره برداری ســال 1394 مبلغ 2150 
ریال توســط دولت به کارخانه های قند پرداخت گردد.

موضوع دریافت مابــه التفاوت مربوط به تولید ســال 
1393 از دیگر مســائلی بود که همــواره بخش عمده 
ای از اوقــات کارخانــه های قنــد و در نهایت انجمن 
صتفی کارخانــه های قنــد را بخود اختصــاص داد.

ماحصل تالش های فوق این بود که بخشی از مطالبات 
کارخانه ها از محل تخصیص شکر خام وارداتی و مابقی 
نیز بصورت نقدی پرداخت گــردد ولی در نهایت مقرر 
گردید عواید اضافی شــکر خام وارداتی به عنوان پیش 
پرداخت ســال 1394 منظور و مطالبات ســال 1393 
کارخانه ها بطور کامل پرداخت شــود که در این مورد و 
اخیرا در تاریخ 1395/9/14 حدود 40 درصد از مطالبات 
کارخانــه های قنــد و از جمله کارخانه قند شــاهرود 
پرداخت و قرار است در آینده نزدیک بقیه آن واریز شود.

الزم به توضیح اســت که از ســال 1394 تنظیم بازار 
شــکر و کنترل واردات شــکر خام بــه انجمن صنفی 
کارخانه های قند و شــکر ایران محول گردیده و در این 
رابطه انجمن مذکور با ســهمیه بندی شکر خام مورد 
نیاز کشــور براساس تولید هر کارخانه، سهمیه ای برای 

کارخانه ها در نظر گرفته ســعی نموده از اشــباع بازار 
به منظــور حمایت از تولید داخلــی جلوگیری نماید.
ضمنا با توجه به واردات شــکر خام در 3 ماهه تابستان 
1395، خوشبختانه مقداری شکر خام به کارخانه قند 
شاهرود اختصاص داده شد که مقدار 34383 تن آن تا پایان 
سال مالی جاری تصفیه و بقیه آن از اول سال مالی جدید 
مورد مصرف قرار گرفت. الزم به توضیح است که در جهت 
ممنوعیت ورود شکر خام به کشور در سال 1393، کارخانه 
های قند کشور از جمله کارخانه قند شاهرود بعد از پایان 
بهره برداری چغندری سال 1393 تا شروع بهره برداری 
سال 1394 بعلت عدم وجود شکر خام تعطیل بوده اند. 

استراتژی شركت
با توجه به روند چغندر تحویلی به کارخانه قند شاهرود 
در طول ســالیان گذشته، ظرفیت فعلی کارخانه کفاف 
مصرف بموقع چغندر در سالهای آینده را خواهد داشت 
و بــا توجه به افزایش ظرفیــت، کارخانه از نظر تصفیه 
شــکر خام قادرخواهد بود روزانه مقــدار 550 الی 600 
تن شــکر خام تصفیه نماید. به این ترتیب می توان در 
ســالهای اینده در صورت تامین شکرخام، حداقل برای 
200 روز کاری 120 هزار تن شــکر خام تصفیه نمود.
در بودجه ســال آتی )سال مالی منتهی به 1395/6/31 
پیش بینــی گردیــده مقــدار 90 هزار تــن چغندر 
خریــداری و 40 هــزار تن شــکر خام تصفیــه گردد.

الزم به توضیح است که براساس روال گذشته دولت بایستی 
قبل از شروع بهره برداری کارخانه ها )که از اواسط شهریور هر 
سال آغاز می گردد( قیمت فروش شکر را با در نظر گرفتن 
افزایش قیمت تضمینی چغندر قند و سایر هزینه ها، تعیین و 
ترتیبی اتخاذ می نمود که کارخانه های قند بتوانند با خاطری 
اسوده نســبت به فروش محصول تولیدی اقدام نمایند.
با پــی گیریهای بعمل آمده در شــهریور 1395 دولت 
نرخ شــکر را کیلوئــی 25200 ریال بــا 9/56 افزایش 
نسبت به سال گذشته اعالم داشته که نرخ فروش برای 
کارخانجات 25200 ریال تعیین و قرار است 2360 ریال 
هم به صورت مابه التفاوت توسط دولت پرداخت گردد.

تاریخچه
شــرکت شــکر )ســهامی عام( در تاریخ 1337/7/23 
تحــت شــماره 6306 در اداره ثبــت شــرکتها و 
مالکیــت صنعتی تهــران به ثبت رســیده اســت.
فعالیت اصلی شرکت طبق ماده 2 اساسنامه، احداث و 
اداره کارخانجات شکر و قند و سایر مواد غذائی و صنایع 
جانبی، فروش قند و شــکر تولیدی از چغندر قند و یا 
شــکر خام خریداری، انجام عملیات کارمزدی تصفیه 
شــکر خام و تبدیل آن به شکر سفید یا قند می باشد.
فعالیت فرعی شــرکت طبق ماده 2 اساسنامه، اقدام به 
هرگونه عملیات تجاری، کشاورزی و دامپروری  مشارکت 
با اشــخاص حقیقی و حقوقی و یا شــرکتهای دیگر و 
تاسیس شــعبه در داخل و یا خارج از کشور، همچنین 
مبادرت به فعالیت های بازرگانی، صادرات و واردات، سرمایه 
گذاری در سهام سایر شــرکت ها و سایر فعالیت های 
مجاز، در راستای اهداف و برنامه های شرکت می باشد.
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری ساختمان 
ایران)سهامی عام( مورخ 1395/10/28در محل مرکزهمایشهای بین المللی 

نیایش برگزار گردید. 
در ایــن مجمع که با حضور حدود 68/7 درصد ســهامدار و  ســهامداران 
حقیقــی و حقوقی ، اعضاء هیــات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق 

بهادار، حســابرس و بــازرس قانونــی برگزار 
گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای یوســف 
صفار شــاهرودی بود، که جنابان محمد بدیعی 
جاریانــی و مجید رمضــان زاده در مقام نظار 
اول و دوم و آقــای حســن پورفــرج قاجاری 
بــه عنوان دبیــر مجمــع انتخــاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع 
مربــوط به اهــم فعالیتهای صــورت پذیرفته 
در طی ســال مالی منتهی بــه 1395/06/31 
و پس از اســتماع گزارش حســابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات خود 
ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشــمول ماده 129 با تقســیم سود 70 ریالی 
به ازای هر ســهم بــه کار خود پایــان دادند.

بهــراد  حسابرســی  موسســه  همچنیــن 
مشار)حسابداران رسمی( به عنوان بازرس اصلی 
ارقام)حسابداران  احراز  موسسه حسابرســی  و 

رسمی( به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 1396/6/31 
انتخاب گردیدند.

پیام هیات مدیره
در پیام هیات مدیره به مجمع عمومي ســاالنه شــرکت در ســال گذشته، 
هیــات مدیره شــرکت بر این امر تاکید داشــته اســت کــه از پیش بیني 
هــاي خــوش بینانه احتراز نماید و بــا تاکید هر چه بیشــتر بر واقعیت ها 
و جســتجوي راه حــل هاي مناســب ، آینــده را امیدوارانــه دنبال کند.

هیــات مدیــره، امیدوارانــه پیگیر انجــام وظائف و مســئولیت هاي خود، 
تمامي ســال گذشــته را ســپري نمود، اما با دو ســد بازدارنــده، خارج از 
حیطــه اختیــارات خود مواجه گردیــد. اول ادامه رکود عمیــق در حوزهء 
مســکن و ساختمان که کل کشــور را در برگرفته اســت و به لحاظ طول 
مدت رکود بي ســابقه اســت و دوم مواجه شدن عمده ترین دارایي شرکت 
با مشــکل عدم تقسیم ســود، بنا به الزاماتي که نســبتاً فراگیر بوده است. 
پیش بیني هاي شــرکت براي انعکاس ســود قابل تقسیم بانک اقتصادنوین 
در صورتهــاي مالي و به تبع آن تحقق ســود قابل تقســیم شــرکت براي 
ســهامداران با تصمیم ها و ابالغ بانک مرکزي، عماًل منتفي گردید و اگرچه 
بانک اقتصادنوین از جمله نادر بانک هائي اســت که فعالیت هایش به سود 
نشســت، ولي بــراي جبران برخي کاســتي ها و با دســتور بانک مرکزي، 

90 درصد از ســود قابل تقســیم آن صرف افزایش ســرمایه بانک گردید.
پیش بیني اولیهء ســود ســهام بانک از 402 ریال با تعدیل هاي منفي به 
میزان 262 ریال و ســپس 207 ریال، سرانجام به تقسیم سود به میزان 22 
ریال به ازاء هر ســهم)حدود 10درصد( و مابقي به حساب افزایش سرمایه 
منظور گردید. دو نتیجه کاماًل متفاوت، حاصل این اتفاق است. از یک طرف 
ارزش دارائي ســهامداران» ســاختمان ایران« 
بدلیل افزایش کارائــي بانک، افزوده گردید و از 
طرف دیگر شــرکت در سال مالي جاري با زیان 
مواجه گردیده اســت. این بدان معني است که 
ســهامداران ماندگار » ساختمان ایران«  از سود 
نهفته در ارزش دارائي اصلي شرکت در سالهاي 
آتــي بهره مند خواهند بود و طبیعي اســت که 
هم تقاضا و هم توصیه هیات مدیره شــرکت بر 
این باشد که سهامداران گرامي کماکان یاري گر 
شــرکت بوده و در روزهاي سختي که در پیش 
اســت،همچون گذشــته صبور و همراه باشند. 
علیرغم ارزیابي عموم کارشناسان به ادامه رکود 
در بخش مســکن و ساختمان ظرف سال آتي و 
احتمال برخورد مشابه بانک مرکزي در سال آتي 
با نتایج حاصل از فعالیت هاي بانک اقتصادنوین 
که به طور طبیعي بر حاصل کار شرکت نیز تاثیر 
جدي خواهد داشت، هیات مدیره شرکت همواره 
با امید برخروج از رکورد و به بارنشستن فعالیت هاي دارائي اصلي شرکت در 
بانک اقتصادنوین و با اســتفاده از نتایج آن براي تعریف پروژه هاي سودآور 
جدید در شرکتهاي تابعه به فعالیت بیشتر خود ادامه داده و در این راه، عنایت 
و صبوري سهامداران محترم، پشتوانه عظیمي است که بر آن تکیه مي زنیم.

برنامه های آینده شركت
اگرچه افزایش میزان ســود صاحبان ســهام، توســعه فعالیت هاي شرکت 
هاي خانواده ســاختمان، بهره مندي بیشــتر از شــیوه هــاي تامین مالي، 
اســتقرار نظام ارزیابي پروژه ها و ســازمانهاي مجموعه، کماکان و با همان 
جزئیاتــي که در گزارش مجمع عمومي پیشــین شــرکت حضورتان عرضه 
گردید، در دســتور کار شــرکت خواهد بود، معهذا الزم اســت به نکته اي 
جدي عنایت ویژه اي شــده و با تائید و تصویب صاحبان ســهام شــرکت 
در دســتور کار قــرار گیرد و آن نکته اتخاذ اســتراتژي تدافعي براي مقابله 
با مشــکالت جاري شرکت و لذا حرکت به ســوي کاهش تعداد شرکتهاي 
تابعه، فروش سهام شرکت هاي کم بازده و ادغام فعالیت شرکتها با مالحظه 
جدي بر هزینه هاي احتمالي تحمیلي و احتراز از آن هزینه ها است. اگرچه
فعالیت هیات مدیره در سال گذشته براي تعیین تکلیف شرکتهاي کم بازده 
موفقیت آمیز نبوده، ولي ادامه فعالیت در این زمینه کماکان جزئي از الزامات سال 
مالي آتي براي کاهش هزینه ها و افزایش راندمان شرکتهاي باقیمانده خواهد بود.

نمادی از استحکام
مهندسین سرمایه گذاری ساختمان ایران بالیای طبیعی را خوب می شناسند
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مجمــع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــرکت ســرمایه گذاری 
مســکن پردیس)ســهامی عام( مورخ 1395/10/26در محل آمفی تئاتر مرکز 
مطالعات و بهره وری منابع انســانی ســازمان مدیریت صنعتی برگزار گردید. 
در ایــن مجمع کــه با حضور 94/67 درصد ســهام و  ســهامداران حقیقی و 
حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس 
و بــازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای محمدرضا امینی 
بود، کــه جنابان محمدمهدی نادری نورعینی و مســلم صالحی در مقام نظار 
اول و دوم و آقای شــهاب علوی طلــب به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه بــا قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمع مربوط بــه اهم فعالیتهای 
صــورت پذیرفته در طی ســال مالــی منتهــی بــه 1395/06/31 و پس از 
اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات 
خــود ضمن  تصویب صورتهــای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 
و با تقســیم ســود 360 ریالی به ازای هر ســهم بــه کار خود پایــان دادند.
همچنین موسســه حسابرســی تدبیرگران مســتقل به عنوان بازرس اصلی و 

موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش 
ارقام به عنوان بازرس علی البدل برای ســال 
مالی منتهی بــه 1396/6/31 انتخاب گردید.
مهندس علــی اکبر میرشــفیعی مدیرعامل 
توانمند شــرکت که در بین ســالهای 87 تا 
89 و برای دیگر بار در تابســتان سال 94 در 
کســوت مدیرعاملی شرکت ســرمایه گذاری 
پردیس توانســت تا با عملکردش چشم های 
بســیاری را به سوی خود بکشــاند در ابتدای 
گزارش خود با اشــاره به اینکه نیروی انسانی 
کارآمد و متخصص بزرگترین منابع ارزشمند 
شــرکت می باشــند که در بخش های فنی، 
بازرگانی، فروش، بازاریابی، حقوقی و ... مشغول 
به فعالیت هستند اضافه کرد اگر توانستیم در 
ســال مالی گذشته نائل به کسب رتبه اول در 
بین شــرکت های ســاخت انبیه و تاسیسات 
، رتبــه 5 حمــل و نقــل و کســب پایه یک 
مدیریت اجرا گردیم به همت این تالشــگران 

و خادمیــن شــما ســهامداران در شــرکت میســر گردیده اســت و مدیران 
و ارکان مجموعــه بیشــترین تالش و کوشــش خــود را به کار بســتند تا با 
کارنامه ای درخشــان به مجمع ســاالنه شــما صاحبان واقعی شرکت بیایند.

مهندس شفیعی در ادامه گزارش خود با اشاره به اینکه در سال گذشته اکثریت 
شرکتهای انبوه ســاز به ورطه زیان و ضررهای هنگفت رسیده بودند»بخوانید 
ناشــی از رکود بازار ســاخت و ســاز- کمبود منابع و بودجه برای اجرای پروژه 
های عمرانی بزرگ، ادامه بالتکلیفی وضعیت ناشــی از پساتحریم و ...« و اوضاع 
خوبی نداشتند اما شرکت سرمایه گذاری پردیس توانست با درایت و هوشمندی 
پیــش بینی های خود را تحقق ببخشــد که این مهم را می توان در پوشــش 
101 درصدی پیش بینی ســود به خوبی مالحظه کرد. مهندس میرشــفیعی 
در بخــش دیگر از گزارش خود با تاکید بر این نکته که در بین شــرکت های 

فرابورس در بخش ســاختمان شرکت سرمایه گذاری پردیس توانسته رتبه اول 
را کســب کند اضافه نمود این مهم میســر نبود جز اینکه با اتخاذ سیاستهای 
خالقانــه و ایده های نو در کنــار خردگرایی و خردجمعی کاری جهادی را رقم 
بزنیم که بحمدله با حمایــت همه جانبه اعضای هیات مدیره و تالش مدیران، 
مهندسین و تکنسین ها این موفقیت برای ذینفعان و سهامداران حاصل گشته 
است و مجموعه توانســته عالوه بر سودآفرینی در مقوله ارزش آفرینی و ارتقاء 
جایگاه برند شــرکت قدم هایی جدی و رو به جلو بردارد بطوری که دســتیابی 
به افق چشــم انداز ترســیمی بیش از بیش دســت یافتنی تر گردیده اســت.
مدیــر خوش فکــر شــرکت در بخش دیگــری از گــزارش جامــع خود به 
توضیحاتی پیرامون زیربنای پروژه های در دســت اجرا طی 5 ســال گذشــته 
برای شــرکت یادآور گریــد که علی رغــم اتمام بیش از 50 درصد مســکن 
هــای مهر در ســال 95 ، بیش از 115 هــزار متر مربع پــروژه جدید پس از 
ســال 92 برای شرکت تعریف گردیده که بســیار رقم قابل توجهی می باشد.

مهندس شفیعی در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به پروژه های شرکت 
از جمله اجرای طرح انتقال آب تهران- پردیس، تکمیل 
آزاد راه تهران- پردیس که بیش از 8 کیلومتر مســیر 
قبلی را کوتاهتر می سازد، پروژه عتیق مدیران ولیعصر 
و مجتمع تهرانپارس ، مجتمع و پارک و بیمارســتان 
سمنان، بهره برداری از پروژه های نگین 1 و 2 و پروژه 
های مسکونی ارکیده 1 و 2 ، پروژه های تجاری صدف، 
کوهساران و ... و احداث پروژه های فرهنگی- اسالمی - 
آموزشی در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و توسعه 
و گسترش زیرساخت های فرهنگی از جمله تپه معراج 
شهدا، مساجد، دبستان و هنرستان ، بوستان جوانان، 
بوستان نورالشــهداء و حاشیه دریاچه چیتگر و ... را از 
مهم ترین پروژه های شرکت برشمرد و اضافه نمود در 
سواحل زیبای دریای خزر و در چندین نقطه از جمله 
ســاحل کالرآباد و دریای مازندران شرکت پروژه های 
بسیار خوبی را دارد که اثرات و فواید بودن که این پروژه 
ها به این وسعت و این تنوع در سالهای آتی برگ برنده 
ای خواهد بود که شرکت را می تواند در فراز و فرودهایی 
که اقتصاد ایران متحمل می گردد، موقعیت شرکت را 
حفظ سازد و بر پر رنگ تر شدن برند شرکت تاثیراتی بسیار مثبت خواهد داشت 
و ســرمایه گذاری پردیس را همانطور که دردکترین مدیریت خود ترسیم کرده 
ایم به عنوان شــرکتی مولد پیشرو و راهبردی در عرصه صنعت ساخت و ساز و 
اقتصاد کشور به نام نام آور خود همراه با پیشتازی جایگاهش واال و برترین باشد.
اجرای موفق پروژه ها و طرح های متعدد و متنوع اعم از تفریحی ، مســکونی، 
تجاری، اداری و ... در طول سال های گذشته باعث شده سرمایه گذاری پردیس در 
دهه نود به افتخارات و موفقیت های زیادی دست یازد که از آن جمله اند برترین 
شرکت انبوه ساز، کسب رتبه سازه برتر بابت برج 2 قلو پردیس المپیک، جایزه 
ملی  پروژه برتر ایران بابت پروژه های مسکن پردیس شرکت »2621 واحدی« 
و ... البته و البته تندیس زرین برترین های صنعت ســاختمان در سال 1394 
که به پاس مدیریت و تدبیر مهندس شفیعی بعنوان یکی از چهره های ماندگار 

مسکن خوب زندگی را زیباتر می کند
مهندس میرشفیعی در سرمایه گذاری ساختمان پردیس شرکتی مولد و راهبردی را هدایت گر است

لج
 خ
دی

مه

40



لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  73 | دی  ماه  1395| 

مدیریت در 3 دهه مقاومت و بهار اقتصادی ایران اخذ گردیده است اشاره کرد.
مهندس میرشفیعی که خود از پیشکسوتان و بزرگان صنعت و مدیریت کشور 
بوده و رزومه درخشــانی در ســکانداری شرکت های تحت امر و رساندن آن به 
ســاحل آرامش دارد در بخش دیگــری از گزارش خود به مرور کلی بر عملکرد 
و اقدامات انجام شــده در خصوص تکالیف مجمع اشــاراتی داشــت از جمله :  
1- هدفگذاری شاخص های کلیدی شرکت )سهم بازار، تولید، فروش و سود( بر 

اساس استراتژیهای کالن گروه
2- افزایش فعالیت های شرکت در قالب پروژه های مشارکتی در سبد درآمدی شرکت

3-تمرکز بر توسعه و ارتقای برند شرکت
4- تداوم اجرا و پیگیری پروژه های بهبود با رویکرد ارتقاء سطح سرآمدی شرکت

5- تداوم طراحی و بهبود فرآیندهای سازمانی شرکت
6-بازنگری شناســنامه شغلی و شرح وظایف منابع انســانی بر اساس ساختار 

سازمانی جدید
7-موافقت سازمان بورس با افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 300 میلیاردریال به 

1/000 میلیاردریال طی دو مرحله
8- برگزاری نظام مند جلسات ادواری بررسی عملکرد با هدف سیاست گذاری، 

هدایت و نظارت استراتژیک بر عملکرد شرکت
9-توســعه هم افزایی با ســایر شــرکتهای گروه در قالب تامین مواد و مصالح، 

کارگزاری فروش و ...
10- حفظ و تامین منافع کلیه ذینفعان با اخذ و لحاظ نمودن نقطه نظرات آنان
خاتمه بخش ســخنان مرد ســرد و گرم چشیده صنعت ســاخت و ساز و مرد 
دانش پژوه شــرکت اعالم پیشنهادات هیات مدیره به مجمع بود که اهم آن را :
1- ایفــای نقــش در توســعه فضــای کســب و کار در خــارج از کشــور
2- ایفای نقش در کسب سهم تولید با تنظیم تفاهم نامه همکاری با دستگاه های ذیربط

3- ایفــای نقش در خصوص تملک اراضی قابل تغییــر کاربری جهت احداث 
مجتمع های مسکونی و ارتقاء و توسعه فعالیت های شرکت

4- ارائه پیشنهاد اصاح قانون مالیات بر درآمد بمنظور حمایت از صنعت ساختمان 
به ویژه انبوه سازان از طریق دستگاه های ذیربط

5- اختصاص منابع مالی کوتاه مدت
6- افزایش ســرمایه شــرکت از 1/000میلیارد ریال بــه 2/000 میلیارد ریال
7- استقرار سیستم نظام آموزش جامع کارکنان جهت توسعه یکسان منابع انسانی

8- برنامــه ریزی جهت بازدید کارشناســان و مدیران بخــش های مختلف از 
نمایشگاه های بین المللی

9- تقویت برند شــرکت از طریق توسعه حوزه R&D و کیفیت تولید برشمرد 
که با استقبال بسیار خوبی از سوی سهامداران و صاحبنظران حاضر در مجمع 
روبــرو گشــت بطوری که بقول یکــی از بزرگان حاضر در جمــع این اصول و 
راهکارها باید راهبرد و نقشــه راهی باشــد برای کلیت شــرکت های ساخت 
و ســاز و مدیــران دیگر بنگاه های دولتی و غیر دولتی تــا در بخش های بازار 
ســرمایه و فعال در صنعت و ســاز باید این دیکته را هزار بار رونویســی کنند.

مرد شــماره یک مالی شــرکت جناب علوی طلب که از او به راستی به عنوان 
معمار اعداد و ارقام خوش نقش بسته به صورتهای مالی یادی کنند در حاشیه 
این جمع با اشاره به اینکه کسب رتبه نخست در میان شرکت های ساختمانی 
و رتبه چهارم در بین کلیه شــرکت های پذیرفته شده در سازمان فرابورس در 

سال 1395 به واســطه ارائه اطالعات صحیح و شفاف و 
بموقع به ســهامداران، ارتقاء رتبه کیفیت و افشاء اطالع 
رســانی شــرکت ، ارائه پیشــنهاد اصالح قانون مالیات 
بردرآمــد در جهت حمایت از صنعت ســاختمان و انجام 
مذاکرات و رایزنی های گســترده بــا اداره مالیات و ... را 
از مهمترین اقدامات ســال 95 در حوزه مالی برشمرد و 
اضافه کرد کلیه فعالیت و اقدامات با رعایت صرفه و طرح 
ســهامداران و ذینفعان صورت پذیرفته چرا که ما خود را 
امانتدار سهامداران می دانیم و با توجه به تاکید مدیریت 
ارشــد مجموعه با نهایت صداقت و شــفافیت صورتهای 
مالی ، تراز عملکرد و ... را در اختیار حســابرس و بازرس 
و بورس برای انتشار قرار داده ایم و این دقیقا موردی بود 
که حسابرســی و بازرس قانونی شرکت در بند 4 گزارش 
به آن اذعان کرد، حسابهای شرکت شفاف و پاک و طبق 

استانداردهای حسابداری، شهاب علوی طلب که تسلط خوب وی بر صورتهای 
مالی از نکات بارز پاســخگوی بقول خبرنگاران آنالین بوده، همچنین از رشــد 
18 درصدی فروش و رشــد 4 درصدی ســود در ســال 95 نسبت به سال 94 
شــرکت خبر داد . به درایت و تدبر این مجموعه که در ســالی که از سنگ ناله 
خیزد توانسته سود حاصل کند و بر جایگاه و برند خود وجهه ای بیشتر ببخشد.

اجازه مــی خواهیــم از حرمت کلیــه ارکان مجموعه از جناب شــهریاری و 
مهندس میرشــفیعی در هیات مدیره تا بچه هــای خوب خوب روابط عمومی 
و ســهام و مالی کــه به گرمی پذیرای اهل قلم و مطبوع بوده از دوســت عزیز 
جنــاب قربانــی در روابط عمومی شــرکت که مــا را در تهیــه و تنظیم این 
گزارش یاری رســاندند کمال قدردانی و تشکر را داشــته باشد. دست مریزاد.

مروركلی بر وضعیت و تحوالت صنعت ساختمان
بخش مسکن و ساختمان با سهم قابل توجه در تولید ناخالص داخلی و ارتباط با بخش 
اعظمی از رشته فعالیت های اقتصادی،با قرار گرفتن در انتهای زنجیره تولید دارای 
ظرفیت های قابل توجهی برای تاثیر گذاری بر صنایع وابسته می باشد.همچنین 
با عنایت به ارتباط مستقیم رشد و رونق این حوزه با افزایش اشتغال زایی ، بخش 
مسکن ظرفیت مناسبی جهت این امر دارد و با توجه به اثر گذاری در جذب دارایی

خانوارها و تخصیص سهم عمده ای از هزینه های خانوار به این بخش، تحوالت 
بخش مسکن به طور معنا دار با رفاه خانوار ها در ارتباط می باشد.در سالیان اخیر 
علی رغم اقدامات متعدد انجام شده در حوزه سیاست گذاری به جهت رونق در امر 
ساخت و ساز و خانه دار شدن افراد فاقد خانه ، آمار ارایه شده از سوی مرکز آمار 
کشور در سالهای اخیر درخصوص حجم پروانه های ساختمانی صادر شده نشان

می دهد بدلیل رکود حاکم در بخش ســاختمان ، تمایل به سرمایه گذاری در 
این بخش کاهش پیدا کرده است.شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس نیز با 
عنایت به بررســی و تحلیل مستمر بازار و به جهت حفظ حقوق کلیه ذینفعان 
و ســهامداران و همچنین افزایش جایگاه خود در سهم بازار، اقدام به حضور در 
پروژه های مشارکتی نموده که این موضوع نتایج مطلوبی را در بر داشته است .

برنامه استراتژیك شركت
امروزه موسســات و بنگاه های اقتصادی اســتمرار حیات خود را مدیون وجود 
استراتژی های مدون و انعطاف پذیر می دانند تا عالوه بر شناخت جامع از محیط 
پیرامون در کسب و کار و نحوه مراجعه به آن، خالقیت و نوآوری را در فائق آمدن 

بر بازار بدست آورند. لذا شرکت پس از تدوین آغاز برنامه
استراتژی، پایش مستمر و مداوم آن را در دستور کار قرار داده و پروژه های الزم 

را در این خصوص تعریف نموده است.
ماموریت:

1- توســعه ســهم بــازار داخلــی از طریــق ســرمایه گــذاری و ارائــه 
خدمــات باکیفیــت در حــوزه هــای انبــوه ســازی، شــهرک ســازی، 
تفریحــی. و  فرهنگــی  اداری،  تجــاری،  واحدهــای مســکونی،  ســاخت 
2- ایجاد ارزش از طریق تامین رضایت مشتریان ، سهامداران و ذینفعان کلیدی شرکت.

3- بهره مندی از کارکنان توانمند و دانش محور به منظور بکارگیری تکنولوژی 
و فن آوری های نوین کارآمد و پایدار

چشم انداز:
پیشتازی در توسعه صنعت ساختمان با حضور فعال در بازارهای مطلوب داخلی و خارجی 
به عنوان یک شرکت پیشرو در حوزه های انبوه سازی و ارائه خدمات برتر فنی و مهندسی
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اخبار بانک و بیمه

رشــد 33 درصــدي ضمانت نامه هــاي صادره 
ریالــي بانــك اقتصادنوین در پایــان آذر ماه

بانــک اقتصادنوین با تســهیل شــرایط ارایه خدمات 
مــورد نیــاز مشــتریان در حوزه هاي مختلــف زمینه 
را بــراي رونق اقتصادي کشــور فراهم کــرده که این 

مهــم موجــب بهره منــدي بیشــتر مشــتریان بانک 
اقتصادنویــن از خدمــات ایــن بانک شــده اســت.

به گزارش روابــط عمومي بانــک اقتصادنوین در این 
راســتا یکي از خدماتي کــه مورد توجه و اســتقبال 
مشــتریان این بانک قرار گرفته است ضمانت نامه هاي 
ریالــي صــادره توســط بانــک اقتصادنوین اســت.

بر این اساس، ضمانت نامه هاي ریالي صادره توسط بانک 
اقتصادنوین طي دوره منتهي به پایان آذر ماه سال جاري 
نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 33 درصد رشد 
نشــان مي دهد که این رشد نشان دهنده مقبولیت این 
خدمت در میان مشــتریان بانک اقتصادنوین مي باشد.

بانــک اقتصادنویــن در طول ســال هاي فعالیت خود 
همواره کوشــیده اســت با ارایه خدمــات مطلوب و با 
کیفیــت رضایت مندي مشــتریان را فراهــم کند که 
رشــد مشــتریان و کاربران این خدمات نشان دهنده 
مقبولیت خدمات این بانک در میان مشــتریان است.
مدیریت  و  راهبری  همایــش  پنجمین  برگزاری 
فنــاوری اطالعــات بــا حمایت بانــك ملت

 پنجمیــن همایــش راهبــری و مدیریــت فنــاوری 
اطالعــات با حمایت بانک ملت و از ســوی ســازمان 
نظــام صنفــی رایانــه ای اســتان تهران، در ســالن 
همایــش هــای کتابخانــه ملی ایــران برگزار شــد.

در ایــن دوره از همایش مبحث«کنترل  های داخلی و 
مدیریت ریسک«با محورهایی همچون اصول و مفاهیم 
کنترل  های داخلی و مدیریت ریسک، پایش و ارزیابی 
ریســک فناوری اطالعات، چالش هــا و رهنمودهای 
ساختاری و فرآیندی در زمینه اســتقرار نظام کنترل  
هــای داخلی و... به بحث و بررســی گذاشــته شــد.

دکتر رضا یاریفرد، مدیر واحد مدیریت ریسک بانک ملت 
در سخنرانی خود در این کنفرانس با عنوان متدولوژی 
مدیریت ریســک فناوری اطالعــات در عمل، مدیریت 
ریسک فناوری اطالعات را حوزه استثنایی و فوق العاده 
ارزشمندی خواند و افزود: با پیچیدگی های کسب و کار 
در دنیای امروز، بدون حوزه مدیریت ریسک نمی توان 
ســازمان را مدیریت کرد و اگر آینده پیش بینی نشود، 
تداوم فرآیند کســب و کار با مشــکل روبرو می شود.

وی با اشــاره به انواع ریســک در ســازمان، بر ریسک 
 ITمدیریــت فنــاوری اطالعــات و ریســک حــوزه
بعنــوان بزرگترین ریســک در کشــورهای نوظهور، 
تاکیــد کرد و گفت:  در کشــور ما نیــز تمرکز بر این 
ریســک به دلیل گســتردگی حوزهIT از اهمیت ویژه 
ای برخــوردار اســت و کوچکتریــن غفلتــی باعث از 
دســت دادن فرصتهای زیادی می شــود و پیشــرفت 
کشــور و ســود آوری در صنایــع و کســب و کار در 
گــرو توجه به حوزه ریســک فناوری اطالعات اســت.

دکتر یاریفرد با تاکید بر این نکته که بخشی از اشتهای 
ریسک، مربوط به فناوری اطالعات است، اظهار داشت: 
در سازمان باید اشتهای ریسک و سطح تحمل ریسک 
سازمان در بخش فناوری اطالعات دیده شود و همه افراد 
باید نسبت به آن متعهد باشند و ارکان سازمان بگونه ای 
طراحی شود که سازمان در یک مسیر امن حرکت کند.
تجلیــل از خانواده شــهیدان بانك مســكن 
همزمان با هفتادو هشــتمین ســالگرد تاسیس بانک 
مسکن،دکتر محمدهاشم بت شــکن مدیرعامل بانک 
مســکن و اعضای هیــات مدیره و مدیــران این بانک 
بــا خانواده های شــهدای ایــن بانک دیــدار کردند. 

دکتــر بت شــکن  بــا گرامیداشــت یــاد و خاطره 
شــهدای دفاع مقدس و مدافع حرم و همه شــهیدان 
مبارز،گفت: مقام معظم رهبــری می فرمایند فرهنگ 
شــهادت یعنــی فرهنــگ تالش کــردن با ســرمایه 
گــذاری از خود برای اهداف بلند مدت مشــترک بین 
فرمایند:جلســات  همه مردم.ایشــان همچنیــن می 
بزرگداشــت شــهدا در واقع ادامه حرکت جهادی در 
ادامه راه شــهادت است و ارزشــگذاری عظیمی که با 
حرکت شــهادت در جامعه به وجود امده اســت فقط 
با تجلیــل و احترام بــه آن ها می تواند تــداوم یابد.
وی بــا بیان این مطلــب که اگر هر روز یاد شــهدا و 
تکرار نام شــهدا و نکته یابی زندگی شــهدا در جامعه 
رواج پیــدا کند آن وقت مســئله شــهادت به معنای 
مجاهــدت تمام عیــار در راه خــدا در جامعه ماندگار 
خواهــد شــد گفت:امیدوارم مــا بتوانیم بــا زنده نگه 
داشــتن یاد و خاطره شــهدا و احترام به خانواده های 
عزیز آن ها به ســهم خود به ماندگار شــدن فرهنگ 
ایران،کمــک کنیم. شــهادت در کشــور عزیزمــان 
به گزارش روابط عمومی بانک مسکن،مدیرعامل بانک 
مسکن  وسایر اعضای هیات مدیره این بانک در پایان این 
مراســم،از خانواده شهدای بانک مسکن تجلیل کردند.
كارآفریــن  تندیــس  و  لــوح  اهــداء 
كشــاورزی بانك  عامــل  مدیر  به  برجســته 

لــوح و تندیــس کارآفریــن برجســته در »همایش 
چشــم انــداز کســب و کار و کارآفرینــی در افــق 
1404 « بــه دکتــر مرتضی شــهیدزاده رئیس هیأت 

مدیــره و مدیــر عامــل بانک کشــاورزی اهدا شــد.
به گــزارش روابط عمومی بانک کشــاورزی،  همایش 
چشــم انداز کســب و کار و کارآفرینی در افق 1404 
با رویکرد توســعه، تولید، صادرات و ایجاد اشــتغال به 
همت فراکســیون ایران در افق 1404 مجلس شورای 
اســالمی روز سه شــنبه 28 دی با حضور نمایندگان 
عالی رتبه کشوری در محل سالن همایش های اجالس 
ســران برگــزار و طی آن لــوح و تندیــس کارآفرین 
برجســته به مدیر عامل بانک کشــاورزی اهداء شــد.
بانك  توسط  دیداری  اسنادی  اعتبارات  گشایش 

پاسارگاد
بانک پاسارگاد آماده گشایش اعتبارات اسنادی دیداری، 
برای کلیه گروه های کاالیی مورد نیاز واردکنندگان است.

به گزارش روابط  عمومی بانک  پاسارگاد، خسرو رفیعی 
مشــاور مدیرعامــل و مدیر روابط  عمومــی این بانک 
ضمن اعــالم این خبر گفت: بانک پاســارگاد آمادگی 
دارد در اجرای بخشــنامه مورخه 11/10/1395 بانک 
مرکزی جمهوری اســالمی ایران، اعتبارات اســنادی 
دیــداری، بــرای کلیه گروه هــای کاالیی مــورد نیاز 
واردکنندگان که دارای ثبت ســفارش با نوع تأمین ارز 
متقاضی و نوع عملیات بانکی هســتند، گشایش کند. 
وی ادامــه داد: با توجه بــه وضعیت اعتباری متقاضی، 
میزان پیش پرداخت تعیین خواهد شد که حداقل آن 
10 درصد مبلغ اعتبار اســنادی خواهد بود و بر مبنای 
نرخ هر دالر، معادل 36 هزار ریال، به طور علی الحساب، 
هنگام گشایش اعتبار اعتبار از متقاضیان دریافت خواهد 
شد. این مبلغ در خصوص سایر ارزها متفاوت خواهد بود. 
وی تأکیــد کرد: فــروش و تأمین ارز اعتبار اســنادی 
)توسط بانک مرکزی( در زمان معامله اسناد، بر مبنای 
100 درصد وجه اســناد به نــرخ روز ارز آزاد و یا نرخ 
ارز آزاد در روز صــدور گواهی ثبــت آماری )هر کدام 
که کمتر باشــد( و به  شــرط عدم گذشــت بیش از 6 
ماه از تاریخ تأیید گواهی ثبت آماری صورت می پذیرد. 
رفیعی ضمن اشاره به سایر خدمات ارزی بانک پاسارگاد 
تصریح کرد: بانک پاسارگاد در ارایه انواع خدمات ارزی 
به هم میهنان عزیز پیشتاز است. به طوری که این بانک  
آمادگی دارد بر اساس بخشنامه های ارزی بانک مرکزی 
انواع نقل و انتقاالت ارزی مشتریان را از داخل به خارج 
و حواله های وارده به نفع مشــتریان را در اســرع وقت 
دریافــت کنــد و در اختیار آنان قــرار دهد. همچنین 
انواع خدمات ارزی مانند گشــایش اعتبارات اســنادی 
وارداتــی، قبول و معامله اعتبارات اســنادی صادراتی، 
صدور انــواع ضمانت نامه هــای ارزی، ثبت ســفارش 
بروات اسنادی و ... را به مشتریان گرامی ارایه می کند.
برگزاری بازی فوتســال خیرخواهانه با حمایت 

بانك تجارت 
بــا حمایــت و میزبانی بانــک تجارت یک مســابقه 
فوتبــال به نفع کــودکان ســرطانی برگــزار گردید. 
بازی خیر خواهانه فوتسال به نفع کودکان سرطانی بین 
دو تیم منتخب ورزشکاران و هنرمندان حامی کودکان 
ســرطانی اســتان همدان و منتخب خبرنگاران ایران، 
شنبه بیســت و پنجم دی ماه در سالن ورزشی باشگاه 
15 خرداد بانک تجارت برگزار شد و تیم منتخب حامی 
کودکان ســرطانی با نتیجه 8 بر2 به پیروزی رســید.
گفتنــی اســت در ایــن بــازی خیریــه بازیکنانــی 
همچــون »مصطفــی نظــری« دروازبــان تیــم ملی 
فوتســال کشــورمان، »مهدی حب درویــش« رکورد 
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دار حــرکات نمایشــی و روپایــی در جهــان و دیگر 
بازیکنان شــاخص لیــگ برتر فوتســال  بــه همراه 

خبرنگاران رســانه های گروهی  ایران حضور داشتند.
بانک تجارت در راســتای مســئولیت هــای اجتماعی 
خود بــا در اختیار قرار دادن زمیــن بازی و همچنین 
قضاوت وحید عــرض پیما داور بین المللی فوتســال 
کــه از کارکنان ایــن بانک مــی باشــد، از برگزاری 
ایــن دیدار خیــر خواهانــه حمایت  به عمــل آورد.
فوتبالــی ها هم راضــی هســتند؛ بیمه عمر 
طرفــداران  ی  ویــژه  گــذاری  ســرمایه  و 
باشــگاه فوتبــال تراكتــور ســازی تبریــز 
در راســتای امضای تفاهم نامه همکاری میان شرکت 

بیمــه رازی و باشــگاه فوتبال تراکتور ســازی تبریز و 
حمایت های همه جانبه بیمه رازی از این باشگاه، این 
شــرکت قصد دارد با ارائه طرحــی جدید به طرفداران 
باشــگاه تراکتور ســازی خدمتــی نوین ارائــه نماید.

 طــرح بیمــه عمــر و ســرمایه گــذاری ویــژه ی 
طرفداران باشــگاه فوتبــال تراکتور ســازی تبریز به 
تازگی از ســوی این شــرکت  آماده اجرا می باشــد.

بــا توجه به طــرح فوق، طرفــداران باشــگاه تراکتور 
ســازی می توانند بــا خرید این بیمه نامــه از مزایای 
ســرمایه گــذاری و بیمــه ای ذیل بهره مند شــوند:
بهشــت ایران میزبــان مدیرعامــل بیمه كوثر 
مدیرعامل شرکت بیمه کوثر به همراه معاونان و مدیران 
ستادی شــرکت از سرپرستی اســتان مازندران دیدار 

کردند.  
مدیرعامل شــرکت پــس از بازدید از این سرپرســتی 
و گفت وگو با بیمه شــدگان در جلســه ای که باحضور 
معاونان و مدیران ســتادی شــرکت و  نیز کارکنان و 
نمایندگان سرپرســتی اســتان مازندران برگزار شد، 
بهره منــدی از تدبیــر جمعی مدیران، کارشناســان و 
نمایندگان را یکی از عوامل تســریع در خدمت رسانی 
به بیمه شــدگان برشــمرد و گفــت: ســعی داریم با 
ارایــه خدمــات به صــورت غیرحضوری در راســتای 
افزایــش رضایت منــدی بیمه شــدگان گام برداریــم.

مجیــد مشــعلچی فیروزآبــادی بــا بیــان اینکــه 

بیمه شــدگان نخســتین مشــاوران شــرکت هستند، 
نظرهــا  بیــان  بــا  بیمه شــدگان  خاطرنشــان کرد: 
در  را  شــرکت  می تواننــد  خــود  پیشــنهادهای  و 
اجــرای برنامه هــای بهبود مســتمر همراهــی کنند.

تقدیر وزیر راه از مدیر عامل بانك صنعت و معدن 
وزیــر راه و شهرســازی فرود اولین فرونــد هواپیمای 
ایربــاس بــر بانــد فــرودگاه مهرآبــاد را نمــاد آغاز 
یــک دوران جدیــد در صنعــت هوایی ایــران خواند
عباس آخوندی در مراســم تحویل اولیــن هواپیمای 
ایرباس در فرودگاه مهرآباد بــا بیان این مطلب افزود: 
این اتفاق آغاز بازگشــت به صحنه رقابت بین المللی و 
بازپس گیری سهم خود از بازار جهانی و گامی موثر در 
توســعه و پایداری امنیت ایران و منطقه و جهان است.
وی اظهارداشــت: بی تردیــد، امروز یــک روز تاریخی 
بــرای صنعت هوایــی ایران و برای ملــت بزرگ ایران 
اســت. بی گمــان، اجرای سیاســت نوســازی ناوگان 
هوایــی ایــران در کنار نوســازی ســایر ناوگان های 
ریلــی، جــاده ای و دریایی ظرفیت اثرگــذاری جدی 
برصنعت حمــل ونقل، گردشــگری، توســعه ملی و 
بهبود جایــگاه ایران درســطح اقتصــاد جهانی دارد. 
فزون تــر آنکه ایــن تدبیر گامــی مؤثر در توســعه و 
پایداری امنیت ایران وهم چنین منطقه وجهان اســت.
بازســازی ســرمایه های مــادی و انســانی »همــا”

وی افــزود: درآینــده ی نزدیــک، به منظــور افزایش 
کارایــی و بهره وری ازســرمایه های مادی و انســانی 
»هما”، ما آن را از حیث حقوقی و مالی نیز بازســازی 
ســاختاری نمــوده و ســهم آن را در بــازار بــورس 
اوراق بهــادار ایران و یــا حتی بازارهــای بین المللی 
درصورت اخذ مجوزهای قانونــی عرضه خواهیم کرد.
تقدیــر از مدیــر عامــل بانــک صنعــت و معــدن
وزیــر راه و شهرســازی در ادامــه این مراســم ضمن 
تقدیــر از مدیر عامــل بانک صنعــت و معدن تصریح 
کرد: الزم می دانــم از مســئولیت پذیری جناب آقای 
مهندس افخمــی مدیرعامل بانــک صنعت معدن که 
در ایــن خصوص همت واالیی داشــتند تشــکر کنم.

 PLC اتحادیه اروپا خروج بانک صادرات ایران و بانک صادرات
لندن از فهرســت تحریم ها را به صورت رسمی اعالم کرد.
بــه دنبال خــروج بانک صــادرات ایران و بانــک صادرات 
PLC لنــدن از فهرســت تحریم هــای اتحادیــه اروپا در 
تاریخ 23 اکتبــر 2016 این اتحادیه موضــوع خروج بانک 
صادرات ایــران از تحریم هــا را از طریق روزنامه رســمي 
خــود در تاریــخ 16 ژانویــه 2017  رســما« تاییــد کرد. 
بر این اساس در سالروز اجرایي برجام، تارنماي اتحادیه اروپا از 
خروج برخي از شرکت ها و افراد از جمله بانک صادرات ایران از 
فهرست تحریم خبر داد. با برداشته شدن تحریم از دارایی های 
بزرگترین بانک بورسی کشور که به تنهایی دارای 27 شعبه و 
بانک در خارج که معادل بیش از پنجاه درصد توانمندی های 
نظام بانکی در خارج از کشور می باشد، نه تنها برای ذی نفعان 
این بانک بلکه برای اقتصاد ایران نیز نوید بخش و مفید است.

این گزارش مــي افزاید: ورود مجدد به عرصه بانکداری بین 
المللی با در نظر گرفتن توانایی ها و ظرفیت های باالی این 
بانک و ارتقای پیوســته آن، آثار اقتصادی فراوانی از جمله؛ 
تسهیل و تسریع در تجارت بین الملل، کاهش هزینه های 
مبــادالت ارزی، افزایش ســرمایه گذاری را بوجــود آورد و 
ثمرات بانکی همچــون؛ افزایش ارزش ســهام بانک، تنوع 
خدمات ارزی، افزایش ســود آوری را نیز در پی داشته باشد.
گفتني اســت؛ کارشناســان و صاحب نظران بانکي بر این 
باورند که خــروج این بانک از تحریم هــا و برقراري مجدد 
ارتباط آن با شبکه سوئیفت مي تواند در کنار نقش آفریني 
بیشــتر بانک صادرات ایران در عرصه اقتصاد کالن، اعتبار و 
قدرت چانه زنی در معامالت بین الملل، ســودآوري بیشتر، 
ارایه خدمات متنوع ارزی براي بانک را در پی داشــته باشد.
شایان توجه است؛ مدیران این بانک در ادامه اقدامات راهگشا و 
اثر گذار خود براي کسب جایگاه مطلوب تر و خلق دستاوردهاي 
بیشتر ضمن هماهنگي و همگامي با بانک مرکزي ج.ا.ا و دستگاه 
دیپلماسي کشور رفع همه تنگناهاي بین المللي و بهره مندي 
از ظرفیت هاي اقتصادي ناشي از آنرا هدفگذاري کرده و در این 
مسیر تمام ظرفیت و توانمندي هاي بانک را بکار خواهند گرفت.

نك  با خروج  پا  و ر ا یه  د تحا ا
یم  تحر ز  ا ن  ا یــر ا ت  ا ر د صا
د  کر عالم  ا رسماً    ا  ر ها 

43



لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  73 | دی  ماه  1395| 

مالــی شــرکت  و  اقتصــادی  معــاون 
فــوالد مبارکــه اصفهــان گفــت: این 
شــرکت موفق شد ســود هر سهم خود 
را از مبلــغ 139ریــال بــه 165ریــال 
بــه میــزان 19 درصــد افزایــش دهد.

امیرحســین نادری با بیــان این مطلب 
افزود: شــرکت فوالد مبارکه در 9 ماهه 
اول سال 95 توانســت 4،414 هزار تن 
انواع محصوالت گرم و سرد و پوشش دار 
تولید کند که این مقدار معادل 74 درصد پیش بینی کل سال است، همچنین 
طی این مــدت 4702 هزار تن محصول به ارزش 72،294،389 میلیون ریال 
به فروش رســید که 73 درصد پیش بینی فروش سال 95 را پوشش میدهد.

وی بیان کرد: طی 9 ماه نخســت ســال جاری پس از کسر تمامی هزینه ها 

شــرکت به 10،519،470میلیون ریال ســود خالص دســت یافــت که این 
موضوع تحقق 85 درصدی ســود پیش بینی شــده سال 95 را نشان میدهد.
معــاون اقتصــادی و مالی شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهان تصریــح کرد: 
بــا توجــه به عملکــرد موفــق شــرکت در فــروش محصــوالت و تحویل 
محصــوالت در 9 ماهه نخســت که بیــش از کل تحویل محصول در ســال 
94 بــوده ، پیــش بینی میگــردد در صورت ثبــات قیمتها، شــرکت بتواند 
تا پایان ســال بــه طور کامــل مقــدار برنامه ارائه شــده را پوشــش دهد.
وی به طرحهای توســعه شــرکت اشــاره و تصریح کرد: مبلغ سرمایه گذاری 
در طرحهــای توســعه و پیش پرداختهای ســرمایه ای تا پایان شــهریورماه 
ســال جاری بیــش از 3500 میلیــارد تومان بوده اســت که بــا راه اندازی 
طرحهای توســعه گروه فوالد مبارکه از جمله ماشــین ریخته گری شماره 5 
در راســتای افزایــش تولید و توازن زنجیره تولید گــروه و بهره برداری از این 
طرحهــا ظرفیت هــای تولیدی و ســودآوری شــرکت افزوده خواهد شــد. 

به گزارش خبرنامه فوالد، دکتر بهرام سبحانی با حضور در 
برنامه زنده رود شبکه تلویزیون اصفهان، بیست و چهارمین 
سالروز تاسیس مجتمع فوالد مبارکه در 23 دی ماه را به همه 
مردم و به ویژه کارکنان خدوم و فعاالن صنعت فوالد کشور 
تبریک گفت و افزود: حضرت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
نقش ویژه ای در ســاخت و راه اندازی این پروژه عظیم ملی 
داشتند که این پروژه به دست ایشان افتتاح شد و ایشان عاشق 
آبادانی کشور بودند و فقدان ایشان در هفته گذشته ضایعه ای 
برای مردم ایران بود و امیدواریم خداوند ایشان را رحمت کند.

وی پــروژه فــوالد مبارکه اصفهــان را افتخاری برای نظام اســالمی عنوان کرد و 
گفت: فــوالد مبارکه اصفهان هم اکنون با ســه برابر ظرفیت ابتــدای راه اندازی 
خود مشــغول به کار اســت و هم اکنون با دارابودن سه واحد فوالد سازی درکشور 
شــامل فوالدمبارکه ، فوالد سبا در لنجان و کارخانه فوالد هرمزگان در بندرعباس 
و پروژه های متعدد دیگر در خراســان، کاشــان و چهارمحال و بختیاری در حال 
حاضر بزرگترین واحد تولید فوالد در خاورمیانه و شمال آفریقا به حساب می آید.

دکتر سبحانی به ســایر فعالیت های این شرکت در عرصه های فرهنگی، ورزشی 
و اجتماعی اشــاره کرد و گفت: مدیریت باشــگاه ورزشی و فرهنگی در رشته های 
مختلف، راه اندازی ورزشــگاه نقش جهان و مســاعدت در احداث پروژه های ملی 
همچــون طرح مصلی اصفهان، موزه دفاع مقــدس و راه اندازی پروژه های متعدد 
در شهرســتان مبارکه از جمله اقدامات این مجتمع در این عرصه ها بوده اســت 
که به عنوان نمونه ورزشــگاه نقش جهان طی 22 ســال به بهره برداری نرسیده 
بود که در نهایت با ســرمایه گذاری و مدیریت فوالد مبارکه، این پروژه در کمتر از 
18 ماه به عنوان زیباترین ورزشــگاه کشور با استاندارهای بین المللی افتتاح شد.
مدیرعامل فوالد مبارکه با اشاره به 23 دیماه، سالروز راه اندازی این مجتمع، از کلیه 
دست اندرکارانی که دراحداث این پروژه مشارکت وهمکاری داشتند تقدیر کرد و با 
تاکید بر اینکه آنچه امروز به یادگار مانده، یادگار دسترنج و زحمات گذشته و تالش 
و همدلی افراد بسیاری است، خاطرنشان کرد: بخش عمده ای از تجهیزات این پروژه 
در زمان جنگ 8 ساله اتفاق افتاد، به گونه ای که کارگران وکارکنان این شرکت در 
بمباران های جنگ و اعالم وضعیت قرمز مشغول نصب تجهیزات بودند و در چنین 
شرایطی این شرکت فوالدی شکل گرفته که هم اکنون افتخاری برای ایران به حساب 
می آید، به گونه ای که 35 درصد از محصوالت این شرکت به خارج از کشور صادر 
می شــود که 60 درصد آن به اروپا و به قلب تولید فوالد جهان صادر می شــود.

وی در ادامــه صبحــت های خــود در برنامه زنده رود، به طرح های توســعه این 

شــرکت اشــاره کرد و گفت: در حال حاضــر فوالد مبارکه اصفهان ســاالنه 7.5 
میلیــون تن فوالد در کشــور تولید می کند که این رقم حــدود 50 درصد فوالد 
تولیدی در کشــور اســت که با اجرای طرح های توســعه، ظرفیت تولید در سال 
آینده به 10.3 میلیون تن افزایش می یابد. وي افزود براســاس سند توسعه فوالد 
کشــور، حجم تولید فوالد در کشــور باید به رقم 55 میلیون تن در ســال برسد 
که 50 درصد از این تولید بر عهده مجتمع فوالد مبارکه گذاشــته شــده اســت.

دکتر سبحانی در ادامه این برنامه در پاسخ به سوال مجری برنامه در خصوص میزان 
مصرف آب در این مجتمع فوالدی گفت: فوالد مبارکه اصفهان در طول سال قریب به 
27 میلیون متر مکعب آب از منابع آبی برداشت می کند که این برداشت آب، اندک 
بــوده، به گونه ای که تاثیری در جریان رودخانه زاینده رود در زمانی که آب جاری 
است، ایجاد نمی کند، این در حالی است که براساس آمار وزارت نیرو، قریب به 92 
درصد از منابع آبی کشور، تنها در بخش کشاورزی مصرف می شود و 6 درصد آن در 
بخش شرب و مابقی در بخش صنعت استفاده می شود که این رقم، مصرف بسیار 
ناچیزی است و با توجه به ضریب اشتغالی که این صنعت به نسبت صنعت کشاورزی 
ایجاد می کند، بسیار منطقی و مقرون به صرفه است و به جاست که در برنامه های 
مدیریت منابع آب بخش برنامه ریزی بیشتری برای حمایت از صنعت صورت گیرد.
وی تمامــی اقدامات انجام شــده در فــوالد مبارکه را مرهــون زحمات و حاصل 
دســترنج مدیران و کارکنان این مجتمع دانســت و گفت: خوشــبختانه تعلق و 
تعهد ســازمانی در کارکنان مجتمع فوالد مبارکه بی نظیر اســت و این شــرکت 
نیز تالش می کند تا با روش های مختلف قدردادن زحمات پرســنل خود باشــد.
گفتنی است در برنامه این هفته زنده رود که به صورت زنده از شبکه اصفهان پخش شد، 
تصاویر و فیلم هایی از افتتاح و بهره برداری مجتمع فوالد مبارکه در سال 71 با حضور آیت 
اهلل هاشمی رفسنجانی پخش شد و مسابقه ای برگزار شد که طی آن به 18 نفر از شرکت 
کنندگان به قید قرعه هدایایی از سوی روابط عمومي فوالد مبارکه تقدیم خواهد شد. 

تعدیل مثبت 19 درصدی سود هر سهم فوالد مبارکه برای سال مالی 95 

مدیر عامل فوالد مبارکه در برنامه زنده رود مطرح کرد:
 ایجاد اشتغال 300 هزار نفری در فوالد مبارکه اصفهان 
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آن روزها که عالم و آدم در جهان در مبادله پول کارت 
بانک می داشــتند ما در ایران از پیچک و سیاق بهره 
می بردیم. تا اینکه چند جوان در مجموعه صا ایران با 
پشتیبانی وزیر دفاع باب کارت بانک را به ادبیات اقتصادی 
کشور و زان پس بانک پارسیان با دانش این پدیده جهانی 

وارد بازار شد این مقال جای 
آن نیست ولی برای خیر 
قدم آوردیم. بانک پارسیان 
بود  نوآوری  در  پیشــگام 
و اولین بانکی کــه از دل 
صنعت خودرو بیرون آمد 
تا با پشتوانه بدین صنعت 
ملی ره تعالی گشــاید. در 
پاگیری این فرهنگ جناب 
دکتر منطقی و دکتر علی 
شــیخی چه خــون دلها 
خورده اند و فراز و فرودها 
در پی گذاردنــد تا اینکه 
کاروان را کاروان ســاالری 

بنــام کوروش پرویزیــان با انبانی پــر از دانش بانکی 
و ســرمایه ای ره به منزلها کشــید جوانی آراسته به 
علم مودب و از همــه باالتر به قلم حرمت گذار و تیم 
روابط عمومی با سرشناسی اصحاب خبر جناب دکتر 
دوربیگی که می باید روابط عمومــی را از او آموخت.
بــا حضور بیــش از۸۰ درصد ازســهامداران 
هیــات  جدیــد  اعضــای   : درمجمــع 
مدیــره بانــك پارســیان انتخاب شــدند
در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک پارسیان 
که صبح روز دوشــنبه27دی ماه 1395 برگزار شد، 7 
عضو حقیقی هیات مدیره به مدت 2 سال برگزیده شدند.
در ایــن مجمــع که با حضــور بیــش از 80 درصد 
ازسهامداران برگزار شد، آقایان کورش پرویزیان، عباس 
خسروانی، جواد شــکرخواه، سیدحسام شمس عالم، 
حجت الــه صیدی، عارف نوروزی و هاشــم یکه زارع 
بــه عنوان 7 عضو حقیقی هیات مدیره  و آقای حمید 
رضا رفیعی به عنوان عضو علی البدل انتخاب شــدند.

تاریخچه
 بانک پارسیان به صورت شرکت سهامی عام و با مالکیت 
اشــخاص غیر دولتی و به استناد قانون اجازه تأسیس 
بانک هــای غیر دولتی مصوب فروردیــن ماه 1379، 
ماده)98( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و 
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و ضوابط تأسیس بانک 
غیر دولتی مصوب نهصد و چهل و هشــتمین جلسه 
مورخ 1379/9/20 شورای پول و اعتبار تأسیس یافته 
و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 
1351 ، قانــون عملیات بانکی بدون ربا، قانون تجارت 
و مقررات اساســنامه بانک، در مرداد 1380 ، نســبت 

به انجام پذیره نویسی سهام و تشکیل مجمع مؤسس 
اقدام نمود و پس از انجام تشــریفات و ثبت رســمی 
بانک به شــماره 178028 در تاریــخ 1380/6/15 در 
اداره ثبت شــرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران ، به 
ـ - مورخ 26 شهریور ماه  موجب نامه شــماره 2348/ه

1380 مجوز آغاز فعالیت را از بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران دریافت نمود. بدین ترتیب ارائه خدمات 
بانک پارســیان از اســفند مــاه 1380 آغــاز گردید. 

اهداف:
عبارت است از توسعه اقتصادی از طریق گسترش فعالیت 
در بخش صنایع ، به ویژه صنعت خودروسازی و صنایع 
وابســته با فراهم آوردن امکانات ، تسهیالت و تدوین و 
اشــاعه ابزارهای مالی و پولی نوین ، همچنین تأمین 
مالی برای زیربخش های ســاخت ، تجارت ، مصرف. 

چشم انداز بانك پارسیان
 بانک اول ایران در سهم بازار داخلی، 

کسب بیشترین سهم از معامالت بین المللی کشور بین 
بانک های خصوصی، 

 برترین در گستره خدمات بانکی پیشرفته، 
توانمند و متعهد در ایجاد رضایت حد اکثری برای تمامی 

ذینفعان.
ارزش های سازمانی بانك پارسیان

- مــا خــود را موظف به پاســخگویی بــه نیازهای 
بانکــی مشــتریان با بهتریــن کیفیت مــی دانیم. 
تکریــم  و  مــا  شــعار  مــداری  مشــتری   -
مشــتری اولویــت روابــط ما با مشــتریان اســت.

- ما برای وقت مشتریان ارزش قائل بوده و سرعت در تصمیم 
گیری و ارائه خدمات سرلوحه تالش های ما می باشد.

- ما محصوالت بانک را بر اســاس نیازهای مشتریان 
طراحی و عرضه و با نظرات آن ها ارتقاء می بخشــیم. 
- ما بــه محرمانگــی و امنیت اطالعات مشــتریان 
پایبنــد بــوده و آن را یــک اصــل مــی دانیــم. 
- ما خود را متعهد به داشــتن باالترین استانداردهای 

کیفــی در ارائــه خدمات به مشــتریان مــی دانیم. 
- ما خود را متعهد به تامین منافع حداکثری سهامداران 

می دانیم. 
- ما منابع انسانی را مهم ترین سرمایه و عامل اساسی 

رشد و تعالی سازمانی می دانیم.
- ما بــه کارگروهی اعتقاد 
داشته و آن را دلیل موفقیت 

خود می دانیم.
و  مقــررات  رعایــت   -
دستورالعمل های بانکی و 
مالی داخلی و بین المللی 
برای ما یک اصل اســت و 
از ابزارهای مناســب و الزم 
بــرای این منظــور نهایت 
اســتفاده را مــی نمائیم.

- مــا اعتقاد داریــم رونق 
اقتصــادی الزمــه رفــاه 
اجتماعــی بــوده و برای 
توسعه آن تالش می کنیم.

- مــا تــداوم موفقیــت خــود را در توســعه پایدار 
و حفــظ محیــط زیســت دانســته و مراقبــت 
بــود.  خواهــد  ارزش  مــا  بــرای  همــواره  آن  از 
- ما تمام تالش خود را برای اعتالی نام پارسیان به کار می بریم.

بانک پارسیان پیشگام درنوآوری
نی

سی
رح

امی
رو 
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خ
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