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آنانی که به ســن و ســال راقم این ســطورند و دهه هفتادم زندگی را تجربه می کنند آوای 
جلودار و کاروان ساالر انقالب اسالمی را در دهه چهل خوب به گوش جان دارند که می فرمود:  
ســربازان من طفالن در بغل مادر و کودکانند در مدرســه و در جنگ تحمیلی دیدیم کاروان 
شهدا با خیل نوجوانان شهید ره به پیروزی گشود و امروز  زین نسل مانده زآن کاروان،مدیرانی 
جوان و آشــنا به رموز بازار راه گشــایش چرخه صنعت را با همه مشــکالت نادیده و دیده 
یافته و پا به ســنگر تعالی گذاشــته اند.مدیرانی شــجاع که با آوای » یا علی گفتیم وعشق 
آغاز شــد « ، آســتین همت باال زده و کمر به خدمت بســته ، چرخه اقتصاد تحت مدیریت 
خود را بازســازی و روان کاری کــرده و به راه انداخته اند. و از این قبیله درســرمایه گذاری 
توسعه ملی جوانی را دیدم که آینده بدو خواهد بالید ، بخوانیدش دکتر پژمان شعبانپور فرد. 
مدیری از قبیله فعل خواستن و امانت داری بنام که با تمام وجوِد باورمداریش به پا خواسته و 
ما   با    درک این فعل خواستن ها گفتیم و می گوئیم که در سال پیش رو پرده از رخ برکشیم 
و به جهانیان دنیای دیگری از آینده نگری، دانش افزایی و مسئولیت پذیری معرفی می کنیم. 
از سوابق شعبان پور فرد میتوان به نایب رییس هیات مدیره کارگزاری بانک ملی ایران،  معاون 
ســرمایه گذاری شرکت توســعه ملی و عضو هیات مدیره شرکت کربن ایران و ... اشاره نمود.

ایــن مدیــر خــوش فکــر و جوان بــا تدویــن برنامــه هــای مــدون مدیریتــی و ارائه 
راهکارهــای خالقانــه توانســته در انــدک زمانــی در هر مســندی منشــاء تحولی موثر 
گــردد و شــرکت را در جهــت هــم افزایــی بــا مجموعــه یکــی از برترین ها ســازد. 
کارنامــه کاری و عملکــرد مالی این مدیر مدبر در ســالیان گذشــته بهترین شــاهد این 
مدعــا می باشــد. به داشــتن این جوانان آشــنا بــه رموز بازار ســرمایه در دوره ســیطره 
بازارهای جهانی باید دوصد شــکر داشــت که من لم یشــکر المخلوق من لم یشکر الخالق. 

دكتر پژمان شعبانپور فرد - مدیرعامل شركت سرمایه گذاری توسعه ملی

دربرابر چشــمانم بیان همرزم خود»یل سمن« 
را دیدم کــه به تصویري خیره شــده ومیگوید

هیهات من الذله.
شــب از نیمه گذشــته و خواب به چشــم نمی 
آید، عالوه بر درد جســم با دوصد مشکل پیش 

رو را چــه کنم. 
ســال  پنجــاه 
اســت در زیــر 
یــک ســقفیم 
دیگرصــدای  و 
آهســته ی ناله 
را  عیــال  گون 
که  شناسم  می 
دردهای پرشمار 
کرده  تحمل  را 
و مــی کنــد و 
باالتر  همــه  از 
نمــی خواهــد 
آن  از  ای  ذره 
را انتقــال دهد. 

آهسته از رختخواب بیرون شدم، تا پشت پنجره 
شاهد خلوت زمین و آســمان در شب پرستاره 
باشــم که تنها این نــگاه بر من مانــده و بس. 
خانم با صدای مهرآمیز خود می پرســد چه می 
خواهی؟ همانطور ایســتاده وخیره به آســمان 
گفتم فردا برای تهیه انسولین باید به پیش دکتر 
متخصص بروم و شاهدی که دزد هر آنچه بود برده 
و ما سه روز است در رفت و آمد کالنتری محل و 
آگاهی و دادسرا هستیم. با اینکه دزد حاضر ، بز 
حاضر حال باید ثابت کنیم که چرا آقا دزده دزده؟! 
دهه ســوم فروردین اســت و هر چه آذوقه بود 
مصرف شــده و باید بــرای تهیــه روزمره گی 
سری هم به بقال و ســوپر بزنم و طرح ترافیک 
شــهرداری عزیز هم بــرای ماروزنامــه نگاران 
حاضــر در صحنه خود حدیثی دارد بس مفصل.

...بگذریم، نیمه شب سر کیف رفته و همه درون آن 

را می گردم که دیدم خانم آمد پیش من نشست 
و گفت چه می کنی؟ من می دانســتم به دنبال 
چه می گشتم ولی به خانم گفتم دارم کار فردا را 
مرتب می کنم، خانم گفت:این موقع نیمه شب؟!! 
گفتم خوابــم نمی برد، گفت خوش بحال تو که 
اینقدر  و  داری  کاری 
میدی  اهمیت  بهش 
و بــراش ارزش قائلی 
خواب  هــم  من  ،بیا 
بــه چشــمم نرفته، 
بگو کمکــت کنم..... 
دانســتم  و من نمی 
جواب چه بدهم چون 
پرسش اول را درست 
بودم  نگفته  پاســخ  
ولی شــک نداشــتم 
که این شریک ورفیق 
پنجاه ساله این خانم 
جــواب را مــی داند 
جســتجو  این  کــه 
در پــی چیســت کــه اگــر مانــده باشــد ته 
..... و  عیــدی،  حقــوق،  ریالهــای  مانــده 

خانــم زل زد بهم وگفت: آقا، نه نگو. گفتم: چی 
رو؟ خانم با التماس گفت: قسمت می دهم نگویی 
نه. دوباره گفتم: چی رو؟ خم شد دستم را بوسید 
وگفت قول بده قبول کنی حال که دستمان تنگ 
اســت آخرین تکه طالمون ،همون که به دستم 
بود واز یغمای دزد مصون مانده را بفروشیم.......

این شبهای بهاری خوبیش این است  که ابر تند 
تند زیر حجاب ابر میرود و بوی نم بارش میگیرد 
همه جا را.در برابر چشــمان مــه گرفته به آنی 
تصویر می آید-فروردین ســال1362 وعملیات 
والفجر1 ونگاه همرزم که به انتظار بازگشت رفیق 
در دســته دیگردرشــب  به دور دست ها خیره 
شــده . حس غریب ومشــترکی بود هم تصویر 
آن شــب وآن همرزم و این شــب واین همراز....

آخرین تکه طال
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ه بصر ز  حســن 
حبش ز  ا ل  بال
م                 و ر ز  ا صهیب 

جهل بو ا مکــه  ک  خا ز  
ســت لعجبی  ا بو چــه  ین  ا  

آخرین روزهای اســفندماه سال 1395 بود که همای 
ســعادت بر شانه ما نشســت و قرار شــد با مدیری 
مالقــات کنم که حیات نشــریه با همــت او آغازید.
دو عامل شــوق رفتن بر من را دوچنــدان کرده بود.

 طبقه چهارم پالک 43 خیابان سپهبد قرنی نرسیده به 
چهارراه سمیه واتاقی کوچک در ابعاد 3×3 با همان میز 
صندلی جامانده از نیم قرن گذشته و چهره خندان مدیری 
که می ارزد سالی به انتظار دیدارش صبر کنید))باشد که 
میگویند اشد الموت ،انتظار(( ... به استقبال آمد وبا خوش 
رویی، تعارف به کشمش سبز روی میز نمود از احوال 
خانواده پرسید و.... البالی صحبت ها حرف به بازار عرضه 
لوازم خانگی هم کشید و من که از ختم ارج آمده بودم 
و هنوز مشــکی آزمایش برتن داشتم و فرتوتی پارس 
الکتریک را شاهد وکنون ناظر وفور لوازم خانگی چین 
وماچین از بنادر  تا زیر پله های خیابان فردوسی وبازار 
و تو بخوان حدیث مفصل ازعدم برخورد های حمایتی  
از تولید ملی وشــوی رنگارنگ لــوازم خانگی قاچاق.

 در نئــون هــای پر زرق و برق بر ســردر پیشــانی 
زیرپله هــا و بیلبوردهای گــذرگاه وبزرگــراه و بدتر 
از آن نشســته بر مانیتور صدا و ســیما پــر پیمان .

یک سینه سخن می داشتم و او که دست در کار داشته 
ومیدارد بیشتر و بهتر ازمن می دانست که بر سرِکشته 
پیرمرد یزدی مرحوم حاج برخوردار چه آمده و چه می 
آید. غم بی تدبیری چنان دل و جانم آزرده بود که شرط 
ادب را فراموش کرده وبه میان سخن پریدم و گفتم بی 
تملق اگر نبود درایت وتدبیر مهندس هوشنگ  دادوش 
این چراغ پارس خزر هم دچار همان کردار می شد که 
نام بردیم. گرم گفت و گو بودیم که مسئول دفتر آمد 
وبه اشارت ساعت نشــان داد و من که نیم قرن است 
با این ادبیات واشــارات آشنا هستم یافتم که وقت من 
تمام و نوبت دیگری است ،برخاستم ودستش بفشردم 
و خسته نباشید به سالی که گذشت وخداقوت به سالی 
که در پیش اســت گفتم وبیرون آمده در را بروی خود 
بســتم. در راهرومنتظر آمدن آسانسور به باال بودم که 
در ســنگ قالب زمان به گذشته پرتاب شدم ....از خود 
پرسیدم چه شــد آن نکته سنجی وپیش رویی حاج 
امین الضرب را وآن فهم ودانش واندیشــه امیرکبیر با 
تاسیس دارالفنون و پرشــمار نام ها الجوردی،اخوان، 
جعفری، کازرونی، برخورداری، سید محسن آزمایش، 
معین التجار بوشهری، خلیل ارجمند، حسینعلی البرز، 
ایروانی،برادران خیام و ... که توانستند با سرلوحه داشتن 
همه فرهنگ دینی اسالمی و اجدادی ایرانی وبا دانشی 
در خور، ســنگ بنای ایران مــدرن را به نهند االن در 
کجا وکی باید بیابیم و ما را چه شده که نتوانسته ایم از 
داشته ها درست استفاده کرده وبه روزمرگی افتاده  وبا 
پرخوری، انبان را خالی کنیم که خوش پوشیم وخوشتر 
از ارث به دســت آمده بگردیم . جمله ای بیادم آمد از 

متهمی در دادگاه مســکو کــه در مقام دفاع از بینش 
وکرده اش می گفت روزی به بچه های امریکا یاد می 
دادند که تو می توانی یوری گاگارین شــوی وبه فضا 
روی و مــا امروز در مدارس خود تهیه یک مک دونالد 
عالی را تدریس می کنیم ،این درد وعقبگرد مااســت.

   به خود آمدم، به خیابان رسیده بودم ولی نمی توانستم 
از غصه پرغصه ذهنم جدا شــوم .مهندس دادوش مرا 
به شالق زمان کشیده وداغدار ودلسوز میگفت چرا به 
من می گوئی که ویترین بازار پر اســت با ساخت زیر 
پله های چین وماچین و مــا از بی جایی در گور می 
خوابیم واز گرسنگی سطل اشغال می گردیم وجوانان 
بــی کار یااز در و دیوار باال مــی روند یا به دامن افیون 
پناه .تو با نیم قرن سابقه روزنامه نگاری، مدیرمسئولی 
و ســردبیری به قلم بگو، با صــدای بلند به مدیران بر 
صندلی نرم تملق نشسته بانگ بزن .... ومن با بیش از 
نیم قرن کار مطبوعاتی وسردبیری ومدیرمسئولی بیش 
از 19 روزنامــه ومجله به این دولت همه چیز بلعیده و 
بخش خصوصی را به گوشه رینگ برده که گوش شنوا 
به ســوت داور هم نمی دارد چــه بگویم که فردایش 
کارم با..............بگذریــم .بهتر اســت برویم به کنکاش 
وتحقیق پیشینه بخش خصوصی که تجربه ای گرانبها 
وچراغ راهی خواهد بود برای ترســیم ایرانی آباد وآزاد.

معنای تاریخ، دو وجه را در بر دارد؛ یکی تسلسل اتفاقات 
و دیگری  گفتار دربــاره تاریخ. در هر وجه آن، کارکرد 
تاریخ در بازشناســی رویدادها و تحوالت و تاثیر آن در 
رویدادهای حاتل و آتی، امری اســت ضروری. اما این 
توجه به تاریخ را نباید به عنوان شبحی که بر زمان حال 
ســایه افکنده در نظر گرفت بلکه گذشته ای است که 
گذشته. در واقع، رابطه گذشته و حال، الزاما رابطه علت و 
معلولی نیست، اما به هر حال می تواند رابطه بازشناسی 
ریشه های برخی پدیده ها معنا شده و امکان یادگیری از 
تجارب آنان را فراهم سازد. در جوامعی که درک انسان ها 
از کارکرد جامعه، عاملی مهم در شکل دادن به تحوالت 
جاری و آتی جامعه تلقی می شود، یعنی عامل انسانی 
از عرصه تاثیر شناخته شده ای برخوردار است، توجه 
به تاریخ، وجهی مســتمر و پویا دارد. در این جوامع، از 
آنجا که در ســاختن آینده، جز جامعه و مسئولیتش، 
مبنای حرکت دیگری متصور نیســت. برای تصحیح 
مســیر و قدم گذاشتن در راه درســت و ریل گذاری 
مناسب برای ادامه طریق، نقد و ارزیابی تجارب مختلف 
ر مسیر حرکت اجتماعی، بسیار مهم ارزیابی می شود.

از همین روســت که اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن و 
کشتورزی ایران می بایست به طور مستمر و مداوم، به 
نقد و ارزیابی حدود 128 ســال تجربه تاریخی اش در 
عرصه اقتصادی و اجتماعی کشور پرداخته و عملکردش 
را پیوسته در معرض قضاوت عمومی قرار دهد. بنابراین 
همواره و به هر مناسبتی، تالش می کند با بررسی اسناد 

دوره های مختلف، رشــد آتی خود را در بهره گیری از 
تجارب مثبت و یافتن علل تجارب منفی، جست و جو کند.
برای درک رویدادهای تاریخیف به ویژه شناخت بهتر از 
نهادی با قدمت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران که در بستر نظام های سیاسی متفاوت و شرایط 
و تحوالت اجتماعی مختلفی فعالیت کرده است، دوره 
بندی تاریخی، امری مهم است. این دسته بندی زمانی 
اهمیت بیشتری می یابد که به تفاوت های جدی در 
شــرایط مختلفی فعالیت آن توجه کنیم؛ نهادی که 
درفعالیت و رشــد و شــکوفایی اش تنها به عملکرد 
خودش وابسته نیست و در پیوند مستقیمی با عرصه 
سیاسی و اجتماعی و حتی فرهنگی قرار دارد. تفاوت 
در شــرایط محیطی، نشان از ان دارد که برای هر دوره 
نیز الزم اســت تا معیارهای روشــن و ملموسی برای 
دســته بندی وجود داشته باشــد. در سطحی کالن، 
می توان مــالک های زیر را بــرای دوره بندی تاریخ 
اتاق ایران و بخش خصوصی کشــور بــه کار گرفت:
ایــران اوضــاع سیاســی  و  - وضــع حاکمیــت 

مناسبات خارجی
روابط دولت و بخش خصوصی

ماهیت نظام حاکم، ارتباط آن با مردم و مشــروعیت و 
مقبولیت آن از مسایلی است که در بحث وضع حاکمیت 
نمود پیدا می کند. از این نظر وضع بخش خصوصی و 
اتاق ایرانف در دوره رضاشاه و مشروطه، کامال تفاوت دارد.
بررسی وضعیت مناسبات خارجی، به بررسی شرایط 
روابط اقتصادی و تراز تجاری، وضع صادرات غیرنفتی 
و نفتی، روابط گمرکی، سرمایه گذاری و مسائلی از این 
دست باز می گردد. این وضع نیز در شرایط مختلف کشور، 
تاثیرات زیادی بر بخش خصوصی بر جای نهاده است.
بیشــتر دولت ها در ادوار مختلف، در ارتباط با اتاق ، به 
دنبال تســلط یا هدایت بر آن بوده اند، اما کیفیت این 
رابطه بسته به هوشمندی و کیاست دولت ها متفاوت 
بوده و در طیفی از نوع روابط مختلف، در نوسان، چنین 
تفاوت هایی در عین حال نتایجی متفاوت را به دنبال 
دارد. این نکته باعث می شود که رابطه دولت و بخش 
خصوصی به عنوان یکی از مالک های تقســیم بندی 
تاریخــی در حوزه مورد بحث، مورد توجه می باشــد.
براســاس همین مالک های یادشده است که معتقد 
هســتم هر زمان که بخش خصوصی کشور، شکوفا 
شــده و مشارکت بیشــتری در اقتصاد کشور داشته 
اســت و وضع اقتصادی کشــور بهبود یافته است، و 
هــر زمان که نظام سیاســی از نقــش نظارتی خارج 
شــده و نقش تصدی گــری اش پر رنگ تر شــده، 
بخش خصوصی به حاشــیه رانده شده و در عین حال 
دستاوردهای مناســب نیز برای اقتصاد ملی به همراه 
نداشته اســت. تاریخ ایران، گواه چنین ادعایی است.
در اقتصاد ایرانف مخصوصا در سده اخیر، نباید فراموش 
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کرد که دولت، در امر تجارت ورود کرده است؛ یعنی آن 
تقسیم بندی سابق که امور اقتصادی توسط مردم)تجار، 
پیشه وران، صنعتگران( انجام می شد و دولت مالیاتی از 
این ها دریافت می کند و به امر حاکمیت می پرداخت. 
بعد از سرازیر شدن درآمد نفت به خزانه دولت و تاسیس 
اولین شــرکت های دولتی ، یک شــکل جدید پیدا 
کرد؛ در واقع، از دوره پهلوی اول به بعد شــاهد حضور 
رو به تزاید دولت در عاملیت اقتصادی هستیم و سهم 
دولت در اقتصاد ایران مرتب رو به افزایش بوده اســت.   
به این ترتیب اموری را که قبال جزو وظایف تجار می دانسته 
ایم، جزو وظایف دولت شد و نقش دولت در جامعه تغییر کرد.

با پیروزی انقالب اســالمی و به دلیل مسائل سیاسی 
و اقتصــادی که بالفاصله پس از انقــالب پیش آمد، 
دولت برای بســیاری از شرکت ها مدیر دولتی تعیین 
کرد. برخی از واحدهای اقتصادی مصادره شــدند و به 
این ترتیب، ســهم و حضور مدیریتی دولت در بنگاه 
هــای اقتصادی باز هم افزایش یافت تا آنجا که با وقوع 
جنگ تحمیلی و پیدایش شرایط اقتصاد جنگی، حضور 
دولت در صحنه اقتصاد پررنگ تر شــد به طوری که 
عمال بســیاری از حوزه های فعالیت اقتصادی- اعم از 
تجارت و صنعت و کشــاورزی- در واقع عامل و فعال 
غیردولتی نداشت که مناسبات آن را با دولت ببینیم.

در یک جمــع بندی تاریخی، دوره مشــروطه را می 
توان نقطه عطفی دانســت که طبقــه تجار بخوانید 
بخش خصوصی- جایگاه بارزی پیدا کرد، اما دوباره با 
قدرت گیری رضاشــاه این دوره کوتاه به پایان رسید و 
متاسفانه همین طور روند توانگرایی در اقتصاد با فراز و 
فرود ادامه یافــت. اما آنچه به تازگی روی داده و اقتضا 
می کند آمادگی جدی برایش فراهم شود، مرحله جدید 
خصوصی سازی در اقتصاد ایران است که به عبارت بهتر 
»حرکت به سمت آزادسازی اقتصادی و پررنگ شدن 
نقش بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ایران« می 
تواند نام گیرد. در این مرحله است که ما نیازمند شکل 
جدیدی از مناسبات بین دولت )به معنای عام( از سویی 
و فعاالن اقتصادی از سوی دیگر هستیم. در مناسبات 
جدید، نقش دولت در اقتصاد، باید از عاملیت به سیاست 
گذاری و نظارت تبدیل شود؛ و در عین حال، با ارتباط 
دو سویه بین فعاالن اقتصادی و دولت، امکان بازخورد و 
تصحیح مستمر سیاست ها از طریق تعامل فراهم شود. 
در چنین صورتی است که هم دولت می تواند وظایف 
خود را به بهترین وجه انجام بدهد و هم فعاالن اقتصادی 
احساس مشارکت روزافزون رد ساختن جامعه می کنند. 
طبعا در چنین شــرایطی، معضالت مهم اجتماعی و 
اقتصادی نظیر مهاجرت مغزها و سرمایه ها، کمتر اتفاق 
می افتد. در عین حال نباید از وجوه اجتماعی و سیاسی 
این موضوع نیز غافل بود؛ به طور مثال ، توسعه بخش 
خصوصی و افزایش سهم آن در اقتصاد، امکان یا ضرورتی 
برای تعمیق و توسعه پروژه مردم ساالری است. در این 
حالت، الزم اســت که بیش از پیش در ضرورت شکل 
دهی به اراده عمومی و جدیت در تصمیم گیری نهادهای 
قدرت و تالش پیگیرانه در تسریع و تکمیل این تجربه در 
عرصه اجتماعی، برای ریل گذاری صحیح تالش شود.

نقش اتاق به عنوان نماینده سامان و سازمان یافته بخش 
خصوصی، بــا توجه به ماهیت مردمی اش، در ایجاد و 
تثبیت مناسبات جدید نیز بســیار مهم است. به این 
منظور ، یکی از مهم ترین وظایف اتاق ها، تجمیع نظرات 
بخش خصوصی است. بخش خصوصی، مرکب از بنگاه 

ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است که در حوزه های 
مختلف، فعالیت اقتصادی می کنند و به دنبال کسب 
درآمد و انتفاع اقتصادی هستند. طبعا به اقتضای حوزه 
ای که در آن هســتند، به نظرات و خواسته هایی می 
رسند، اما این خواسته ها لزوما در دو بخش یا سه بخش 
یا بخش های مختلف هماهنگ نیست. کنار هم قرار 
دادن این خواست ها و مطالبات و نگاه کردن به موضوع 
از منظری جامع نگر و ملی، نیازمند کار و تالش زیاد و 
ایجاد ساز و کارهای مناسب آن است؛ همچنین به رابطه 
تامین زیرساخت الزم برای یک اقتصاد نیاز دارد. از یک 
بنگاه خصوصی نمی توان توقع داشت که سرمایه گذاری 
هنگفتی در زیر ساخت مور نیاز در راه سازی ، فرودگاه 
سازی ، بندرسازی و نظایر آن داشته باشد، اما نفع همه 
شان در این است که چنین سرمایه گذاری انجام گیرد.

این که ارای مختلف کنار هم گذاشته شود و نفع جمعی 
در ان مورد توجه قرار گیرد کاری است که تشکل ها و 
اتاق ها می توانند انجام بدهند. در کنار آن تجمیع آراء 
تجمیع امکانات هم هست. بعضی کارهای بزرگ ملی 
مورد نیاز هســت که از توان یک بنگاه خارج است، اما 
اگر اینها کنار هم قرار بگیرند و با هم افزایی کنند، می 
توانند از عهده آن کارها برآیند. تجمیع چنین امکاناتی 
هم می توانند در سایه اتاق فراهم شود. اتاق می تواند 
این آرا و امکانات تجمیع شده را در ارتباط با حکومت 
قرار بدهد. ایجاد یک ارتباط معقول و منطقی بین بخش 
خصوصی و حکومت ، نقش بسیار مهمی است که اتاق 
می تواند ایفا کند به نحوی که هم دولت بتواند سیاست 
های خودش را برای فعاالن اقتصادی تبیین کند و در 
هیاتی غیر از هیات حاکم و محکوم، دور میز با فعاالن 
اقتصادی بنشیند و استدالل های خودش را ابراز کند؛ 
از طرف دیگر بخــش خصوصی، بدون واهمه از اینکه 
بیان نظراتش ممکن است عواقب سوئی برای بنگاه او و 
منافعش داشته باشد، در یک فضای غیرشخصی بتواند 
اظهار نظر کند. این امکان ارزشمندی است که برای هر 
دو طرف سود دارد. اگر این نگاه به اتاق را کمی توسعه 
دهیم، در واقع در سراســر تاریخ 128 ساله اتاق، با این 
رویکرد، متولی انجام یک پروژه مهم اجتماعی بوده است.

اما اتاق نقشــی بین المللی هــم دارد، ایجاد ارتباط با 
بخش خصوصی کشورهای دیگر که می تواند به خوبی 
دیپلماسی اقتصادی کمک کند. در مسائل اقتصادی، 
همه امور توسط دیپلماسی رسمی صورت نمی گیرد. 
در فراز و فرودهای روابــط دولت ها، ارتباط اقتصادی 
همچنان می تواند حفظ شود، پس نقش اتاق در حوزه 
بین الملل بسیار حیاتی است. از این منظر، می توان برای 
اتاق نقش مهمی را نیز در دیپلماسی عمومی قائل شد.

با توجه به نکات فوق، با بررســی کارنامه اتاق ایران در 
طول تاریخ فعالیتش، به ویژه از زمان شکل گیری دولت 
- ملــت مدرن، می توان گفت که فعالیت هایی که در 
گذشته در اتاق صورت می گرفته، تا آنجا که در کارها 
جنبه تخصصی و حرفه ای مــالک بوده، تاثیر زیادی 
داشته است. در مسائل تخصصی مختلف، کمیسیون 
های تخصصی اتاق فعال بوده، در تدوین اســتانداردها 
نقش جدی داشته اند. همچنین اتاق، در طول این دوره، 
در ایجاد مناسبات خارجی نقش آفرین بوده است و در 
اصالح بعضی از مقررات توانسته است منشاء اثر باشد.

امــا همان گونه که قبال نیز اشــاره شــد، هر جا که 
فضای سیاســی، شــرایط دولتی را بــه اتاق تحمیل 
کرده اســت، اتاق به یک دنبالــه رو و نهادی منفعل 

تبدیل شــده اســت. این موضوع به طور مشــخص، 
اســت. مشــهود  دوم  و  اول  پهلــوی  دوران  در 

بعد از پیروزی انقالب اسالمی، با فضای فکری خاصی که 
در حوزه اقتصاد عمومی شد، همراه با نگاه منفی نسبت 
به نهادها و افراد فعال در رژیم پیشین، کال نگاه منفی 
نسبت به سرمایه داری شکل گرفته بود که البته نقش 
غالب روشنفکری چپ گرا در محافل روشنفکری ایران 
در تعمیم این نگاه منفی به کل سرمایه داری بی تاثیر 
نبود. به این سبب همچنان که در سیاست گذاری های 
اقتصادی دهه اول انقالب دیده می شــود- که البته با 
شرایط و اقتضائات اقتصاد جنگی هم این نظر تقویت می 
شد- نگاه نه چندان مثبتی نسبت به بخش خصوصی 
وجود داشت؛ به همین جهت ، اتاق زمینه گسترده ای 
نداشت و در تصمیم گیری های اقتصادی، با نگاه منفی 
نسبت به نظرات اتاق برخورد می شد. البته بالفاصله بعد 
از پیروزی انقالب اسالمی، با حکمی که از سوی مرحوم 
امام )ره( صادر شد، اصل اتاق حفظ و عده ای از افراد مورد 
وثوق، عهده دار اداره اتاق شدند. همین امر باعث شد تا 
اتاق حفظ شود و اگر چه در خیلی از موارد توفیق چندانی 
در اصالح مسیر و خط مشی به دست نیامد ، اما از پیش 
آمدن صدمات و اسیب های بزرگ تری جلوگیری شد.

اکنون، پس از فراز و نشــیب های بسیار که در طول 
تاریخ 128 ساله اتاق ایران، شرایط کنونی، تفاوت های 
زیادی را در شرایط محیطی موثر، به وجود آمده است و 
همچنین، اتاق توانسته است نقش مهمی را در عرصه 
تصمیم سازی ، بااستفادهاز ظرفیت های قانونی، برای 
بخش خصوصی به ارمغان آورد. قانون بهبود مســتمر 
محیط کســب و کار و تشکیل شــورای گفت و گوی 
دولت و بخش خصوصی، از جمله دستاوردهای کنونی 
و بی ســابقه در تاریخ بخش خصوصی کشور است. با 
وجود چنین دستاوردهایی، اما همچنان نیازهای اصلی 
برای رشــد اقتصاد ملی، پابرجاست و باید با استفاده از 
تجارب گذشته و نیز بهبود شرایط ، مشکالت را رفع کرد.

بررسی مداوم تاریخ به بخش خصوصی، مشکالت جدی 
تجربه دخالت دولت در عرصه اقتصادی  به معنای تصدی 
گری آن و تجربه ناموفق رشد و توسعه پایدار اقتصادی 
از این رهگذر را گوشزد می کند و ما را از بازگشت به آن 
دوران باز می دارد. مناسبات جدید اقتصادی در افزایش 
ســهم بخش خصوصی در اقتصاد، نباید به واسطه بی 
توجهی به تجارب تاریخی ، دچار خدشه شود. همچنین، 
خوشبختانه، در جامعه ایران، فضای روشنفکری هم از 
ســابقه چپ گرایانه اوایل انقالب فاصله گرفته و حوزه 
اقتصاد، طرفدار دولتی شدن همه امور نیست گرچه در 
این میان، تجربه جهانی هم کمک بزرگی به درک متفاوت 
از شرایط اقتصادی و نقش دولت در اقتصاد کرده است.

امــروز بازخوانی تاریخ بخش خصوصی و اســتفاده از 
128 ســال تجربه ای گران بها، ضرورتی است که ما را 
به طور مداوم از حرکت به سوی تجارب منفی داشته 
و به ســوی افق های جدیدی از مناســبات اقتصادی 
رهنمون می شود. از همین رو، این بازخوانی، ضرورتی 
مستمر اســت؛ به ویژه آن که هنوز ابعاد ناشناخته و 
وجوه مبهمی از تاثیرگــذاری اتاق ایران و نقش آن در 
حوزه های مختلف اقتصــادی و اجتماعی، وجود دارد. 
بازخوانی اســناد و تالش برای درک فعالیت های اتاق 
در دوره هــای مختلف، قطعا تجاربــی از راه حل های 
گوناگون را در اقتصاد کشــور ، به ما نشان خواهد داد.
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بغض به گریه رسیده،بعد سالها  می گویند دستان شما را بستند. ما هم چشمانمان 
را بستیم این به آن در، بی حساب شدیم. بیت المال را غارت می کنند و ما همچنان 
چشمهایمان را بسته ایم..... مانده ام با نگاهتان چه کنم.مانده ام با فردای قیامت چه کنیم.

پیام دیگری رســید. سالم استاد، ما نوکر مردم هســتیم وعزت و آخرت و شرافت را 
به مالهنه و چاپلوســی آقایان معاوضه نمی کنیم، آزاده بوده و خواهیم بود ،با ارادت.

زمین به ســرعت نور در برابر چشــم کم ســوی نیمه شــب من می گذرد،که هر 
که آمد و هر چه شــد برتن آبخور این فرهیخته که بازنشســته خوانندش، رســاند. 
دستشــان درد نکنــد کــه بخدمــت چنین آمدید،نباشــد که رســتم کشــی و 
ســهراب پروری هر گز باب شــود که پند بزرگان اســت که بی پیر مــرو خرابات.

دولــت را پیــر میدانند،بازنشســته را بــدون مصــرف میخواننــد وبــر طبــل 
جوانگرایــی محکــم میکوبند.نــه ســخن مخالفت باتزریــق نیروی جــوان وپویا 
بــه مجموعه ها نیســت ،ســخن از کــج فهمی وناپختگــی در اجرای آن اســت.

نیروی کار ومدیری که سی سال خدمت کرده وبه واسطه اش تجربه هایی کسب کرده 
که ارزش وهمتاییش را اهل خرد وموســپید کرده ها میدانند را به هیچ می انگارند.

انبانــی از تجربــه ودانــش را درک نمیکننــد ، قــدر نمیدهند وحرمتــی در خور 
قائــل نمیشــوند. نمیداننــد کــه ما فــردای 
آنانیــم وبــر آنها آن میشــود که بر مــا کردند.

او خدمــت را برگزیده تــا زان خدمت خلقی را 
به آســایش برد این روزها قتــل را تعریفی دیگر 
آمده در گذشــته ما قتــل را در پایــان دادن به 
حیات می دانســتیم و اکنون کلمه بازنشسته از 
خدمت را بدان به افزائیــد ، در اوج کاردانی تدبر 
، تحقیق و تجربه دو خط می نویســن و پیش و 
نوش را هم به افتخار بازنشسته شدن می افزایند 
و آنقدر قانون تبصره الحاقی هم بدان می افزایند 
که گوئی رزمــگاه هیچ رســتمی نخواهد. خدا 
رحمت کند اســتاد زرین کوب را می فرمود بس 
اســت این قدر رستم کشی و ســهراب پروری.

چند روز مانده به پایان ســال خبری رســید که 
دکتر دامغانیان بجرم بازنشســته بودن میدان را 
به جوانی سپرد کســی پاسخ گو نیست تا جوان 
به کمال رســد چندین فرصت باید از دست داد و 
تازه همان شود که شد. این شیوه پسندیده نیست 
دولت اگر می خواهد نام نیکش بماند کار به دست 

کاردان ســُپَرد.  بنیان گذار توسعه بهشهر حاج محمود الجوردی بوده در سن باالی 
پنجاه و تا زنده بود توســعه زنده بود. دیگر بســی یک نکته از این معنی ها گفتم تا 
تضمین باشــد... .سخن به درازا کشید، در شماره بعد به تفصیل خواهیم داشت که ...

و اما به قول دکتر شریعتی هر کس توتمی دارد که با آن عشق می ورزد، دوست می دارد، 
می پرستد، مینالد، دعا می کند، می گرید، اشک می ریزد، انتظار می کشد، صبر می کند، 
اخالص می ورزد، ارزش می نهد، درد می کشد، رنج میبرد، ایثار می کند، می گدازد.

کــه  را  هایــی  نیکــی  نــدارد،  طبیعــت  کــه  را  هایــی  زیبائــی  او  از 
نیســت دنیــا  ایــن  جنــس  از  کــه  را  قداســتی  فهمــد،  نمــی  منطــق 

الهــام می گیرد، می آموزد، می نوشــد، در ذرات خود حلول مــی دهد، و به وجدان 
محتاج و تشــنه اش می کند، به او ایمان دارد، بر او نماز می برد ، غرور پوالدینش را 
)که ســر به هیچ اقتداری فرود نیاورده اســت( مغرورانه بر قامت واالی او می شکند
و اسماعیل نان، مقام، جان و حتی نام خویش را، در مهراب خاطر او، به تیغ بیتابی، قربانی می کند،

 و پــس از طــواف » یکتوئــی « ، نماز » یکتائی « ، ســعی » بی توئــی «، آنگاه ، 
هجرت بســوی او ، گذشته از » شور شــناختنش « ، » شعور فهمیدنش « ، رسیده 
تــا آخرین منــزل حجش ، در »منی «ی عشــق او، » جشــن خــون« خویش را 
مــی گیرد و در پای او، تا بام بلند » شــهادت « صعود می کنــد ، و به معراج مرگ 
ســرخ می رود، و از ســدرة المنتهی ی » ایثار « می گذرد، و بــرای حیات دیگری، 
در خــون خود غوطه می خورد و در گودی قتلگاه خویش ســر فــرو می برد و بر دو 
پهلویش، دو شــهپر شــوق، از اخالص و ایثار می روید و به سوی خدا پر می گشاید!

او  بــودن  آدم   » ذکــر   « کســی  هــر  توتــم  و  دارد  توتمــی  کســی  هــر 
. کویــر  غربــت  نــاالن  و  هبــوط  یــادآور   ، آدم  بهشــت  یــادگار   ، اســت 

هر کســی توتمی دارد و توتم هر کســی خویشــاوند آن مِن بهشــتی او اســت ، 
بازمانــده آن منی که در » زندگی « به » شــهادت « رســیده اســت ، در هیاهوی 
زاغــان پلیــد و حریــص و لجن خــوار ن روزمرگی « ، خاموش گشــته اســت و 
در نمایــش مهــوع زمیــن و آتش بــازی فریبنده زمانه ، فراموش شــده اســت .

هر کســی توتمی دارد و توتم هر کسی یادآور آن اســت که روزی او نیز آدمی بوده 
اســت و نشــانه آن که هنوز می تواند بپرســتد ، می تواند خود برای دیگری باشد 
، می تواند عشــق بورزد ، از ســود و صــالح و واقعیت فراتر رفته اســت و می تواند 
معنــی ارزش ، حقیقت و آرمان را فهم کند . حتی می توانــد تا » ایثار « اوج گیرد .
. اســت   » قلــم   « مــن  توتــم  و   ، دارد  توتمــی  هــر کســی   ، بهرحــال 

هر قبیله ای توتمی را می پرستد ، که روح جد نخستین همه افراد قبیله در او حلول 

کرده اســت ، در او زنده جاوید است ، روح قبیله در او جسم گرفته است ، کشتن او ، 
خوردن او ، بر افراد قبیله اش حرام است ، بر قبیله های دیگر حرام نیست ، آنها بیگانه 
اند ، آنها توتمی دیگر دارند ، از خون و خاک و نژاد و تبار توتمی دیگرند ، فروختن و 
مبادله و ریسیدن پشم و دوشیدن شیر و کندن پوست و کشتن و خوردن هر توتمی 
بر افراد قبیله اش حرام است ، توتم خدای قبیله است ، رب النوع قبیله ، ناموس قبیله 
، تجســم روح و شرف و قداست و حقیقت و شــخصیت و تجلی ذات و نژاد و تبار و 
وحدت و اصالت و جوهر انسانی مشترک و ماهیت ماورائی مشترک تمامی قبیله است .
و قلم توتم قبیله من است . خدای همه قبایل ، خدای همه عالمیان بدان سوگند می 
خورد ، به هر چه از آن می تراود سوگند می خورد ، به خون سیاهی که از حلقومش 

می چکد سوگند می خورد .
و من؟

قلم خویشاوند آن من راستین من است ، عطیه روح القدس من است ، زبان دفترهای 
خاکستری و سبز من است ، همزاد آفرینش من ، زاد هجرت من ، همراه هبوط من و انیس 
غربت من و رفیق تبعید من و مخاطب نوع چهارم من و همدم خلوت تنهائی و عزلت من و 
یادآور سرگذشت و یادآور سرشت و بازگوی سرنوشت من است ، روح من است که جسم 
یافته است ، » آدم بودن من « است که شیئی شده است .

آن » امانت « است که به من عرضه شده است !
آه کــه چــه ســخت و ســنگین اســت ! زمیــن در 
کشــیدن بــار ســنگین مــی شــکند ، کوهها بــه زانو 
مــی آینــد و آســمان می شــکافد و فــرو مــی ریزد .
قلم توتم قبیله من است ، روح » ما « در آن یکی شده است 
، » مــا « در آن بهم آمیخته ایم ، با هم زندگی می کنیم و 
بیکدیگری میرسیم ، علیرغم زندگی » که متالشی می کند 
« و زمان »که جدائی می افکند« و خود پرستی » که بیگانگی 
مــی آورد « و ترس » که هر کســی را به خود می گریزاند 
« و عقل » که رشــته ها را می گســلد « و تنها می کند ...
... قلــم توتم من اســت ، او نمی گــذارد که فراموش کنم 
، که فراموش شــوم ، که با شــب خو کنم ، کــه از آفتاب 
نگویم ، کــه دیروزم را از یاد ببرم ، که فــردا را بیاد نیارم ، 
که از » انتظار « چشــم پوشم ، که تســلیم شوم ، نومید 
شــوم ، به خوشبختی رو کنم ، به تسلیم خو کنم ، که ... !
قلــم توتــم مــن اســت ، او در انبــوه قیل و قــال های 
روزمرگــی ، هیاهوهــای بیهودگــی ، کشــاکش هــای 
پوچــی ، پلیدی هــای زندگی ، پســتی هــای زمین ، 
بیرحمــی های زمان ، خشــونت خاک و حقارت وجود ... شــب و روز ، در دســتم 
، بر روی ســینه ام ، پرشــور و ملتهب و بی امان ، این کلمات خدائــی را در خونم ، 
در قلبــم ، در روحــم ، یــادم ، خیالم ، خاطــره ام ، وجدانم و خلقتــم میریزد که :
خــدا گونگی ، بهشــت ، آدم ، تنهائی ، حوا ، شــیطان ، عشــق ، عصیــان ، بینائی 
، هبــوط ، کویــر ، غربت ، رنج ، » امانت « ، رســالت ، انتظار ، انس ، اســارت ، جبر 
، خودآگاهــی ، قیــام ، تشــیع ، خالفــت ، والیــت ، ایمان ، مصلحــت ، حقیقت 
، ســنت ، آیــه ، تقیــه ، تقلید ، جهاد ، اجتهاد ، شــهادت ، ایثار ، مــردم ، عطش ، 
طــواف ، هجــرت ، غیب ، احــرام ، حج ، عرفات ، مشــعر ، منی ، ذبــح ، معبد ...
قلم توتم من است ، توتم ما است ، به قلم سوگند ، به خون سیاهی که از حلقومش می چکد 
سوگند ، به رشحه خونی که از زبانش می تراود سوگند ، به ضجه های دردی که از سینه 
اش برمی آید سوگند ... که توتم مقدسم را نمی فروشم ، نمی کشم ، گوشت و خونش را 
نمی خورم ، به دست زورش تسلیم نمی کنم ، به کیسه زرش نمی بخشم ، به سرانگشت 
تزویرش نمی سپارم ، دستم را قلم می کنم و قلمم را از دست نمی گذارم ، چشمهایم 
را کور می کنم ، گوشهایم را کر می کنم ، پاهایم را می شکنم ، انگشتانم را بند بند می 
برم ، سینه ام را می شکافم ، قلبم را می کشم ، حتی زبانم را می برم و لبم را می دوزم ...

اما قلمم را به بیگانه نمی دهم .
به جان او سوگند که جانم را فدیه اش می کنم ، اسماعیلم را قربانیش می کنم ، به 
خون سیاه او سوگند که در غدیر خون سرخم غوطه می خورم ، به فرمان او ، هر جا 
مــرا بخواند ، هر جا مرا براند ، هر چــه از من بخواهد ، در طاعتش درنگ نمی کنم .
قلم توتم من است ، امانت روح القدس من است ، ودیعه مریم پاک من است ، صلیب 
مقدس من است ، در وفای او ، اسیر قیصر نمی شوم ، زرخرید یهود نمی شوم ، تسلیم 
فریسیان نمی شوم ، بگذار بر قامت بلند و راستین و استوار قلمم ، به صلیبم کشند ، 
به چهار میخم کوبند ، تا او که استوانه حیاتم بوده است ، صلیبب مرگم شود ، شاهد 
رسالتم گردد ، گواه شهادتم باشد ، تا خدا ببیند که به نامجوئی ، بر قلمم باال نرفته ام ، 
تا خلق بداند که به کامجوئی بر سفره گوشت حرام توتمم ننشسته ام ، تا زور بداند ، زر 
بداند و تزویر بداند که امانت خدا را ، فرعونیان نمی توانند از من گرفت ، ودیعه عشق 
را قارونیان نمی توانند از من خرید و یادگار رسالت را بلعمیان نمی توانند از من ربود ...
... هر کســی را ، هر قبیله ای را توتمی اســت ، توتم من ، توتم قبیله من قلم است .
قلم زبان خدا است ، قلم امانت آدم است ، قلم ودیعه عشق است ، هر کسی را توتمی است ،

و قلم توتم من است . 
و قلم توتم ما است . 

بس است رستم کشی و سهراب پروری
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در زمــان 
دکتر حسابي تدریس در دانشــگاه  مي پرینستون،  تصمیم 

بزرگترین براي انیشتین و جمعي از گیرند سفره ي هفت سیني 
»دیراگ « دانشــمندان دنیا از جمله » بور«، » فرمي«، » شــوریندگر« و             

.و دیگر استادان دانشگاه بچینند و ایشــان را براي سال نو دعوت  . . کننــد
آقــاي دکتر خودشــان کارت هــاي دعــوت را طراحي مي کنند و حاشــیه ي 
آن را بــا گل هاي نیلوفر که زیر ســتون هاي تخت جمشــید هســت )لوتوس( 
تزئیــن مي کننــد و منشــا و مفهوم ایــن گل هــا را هم توضیح مــي دهند.
چون مي دانستند وقتي ریشه مشخص شود براي طرف مقابل دلدادگي ایجاد مي کند.

دکتر مي گفت:
 بــراي همــه کارت دعوت فرســتادم و چــون مي دانســتم انیشــتین بدون 
ویالونــش جایــي نمــي رود، تاکید کردم که ســازش را هــم با خــود بیاورد.
همــه ســر وقــت آمدنــد امــا انیشــتین 20دقیقــه دیرتــر آمــد و گفت:
چون خواهرم را خیلي دوســت دارم خواستم او هم جشن سال نو ایرانیان را ببیند.
مــن فورا یک شــمع به شــمع هــاي روشــن اضافه کــردم و براي انیشــتین 
توضیــح دادم کــه مــا در آغاز ســال نــو به تعــداد اعضــاي خانواده شــمع 
روشــن مــي کنیــم و این شــمع را هــم بــراي خواهر شــما اضافــه کردم.

بــه هر حــال بعــد از یک ســري صحبت هــاي عمومــي، انیشــتین از من 
خواســت که بــا دمیــدن و خاموش کردن شــمع ها جشــن را شــروع کنم.

من در پاسخ او گفتم:
ایراني ها در طول تمدن 10هزار ساله شان حرمت نور و روشنایي را نگه داشته اند و 

از آن پاسداري کرده اند.

بــراي ما ایراني ها شــمع نماد زندگیســت و ما معتقدیم که زندگي در دســت 
خداســت و تنهــا او مي تواند این شــعله را خاموش کند یا روشــن نگــه دارد.

آقاي دکتر مي خواست اتصال به این تمدن را حفظ کند و مي گفت بعدها انیشتین به من گفت:  
وقتي برمي گشتیم به خواهرم گفتم حاال مي فهمم معني یک تمدن 10هزارساله چیست.

ما براي کریســمس بــه جنگل مي رویم درخت قطع مي کنیــم و بعد با گلهاي 
مصنوعــي آن را زینت مي دهیم اما وقتي از جشــن ســال نــو ایراني ها برمي 
گردیــم همــه درخت ها ســبزند و در کنار خیابان گل و ســبزه روییده اســت.

باالخــره آقــاي دکتر جشــن نــوروز را بــا خواندن دعــاي تحویل ســال آغاز 
مــي کنند و بعــد این دعــا را بــرای مهمانان تحلیل و تفســیر مــي کنند...

بــه گفتــه ي ایشــان همــه در آن جلســه از معانــي ایــن دعــا و معانــي 
ارزشــمندي کــه در تعالیــم مذهبــي ماســت شــگفت زده شــده بودنــد.

بعــد بــا شــیریني هــاي محلــي از مهمانــان پذیرایي مــي کننــد و کوک 
ویلــون انیشــتین را عــوض مــي کننــد و یک آهنــگ ایرانــي مــي نوازند.
همــه از ایــن آوا متعجــب مي شــوند و از آقاي دکتــر توضیح مــي خواهند.

ایشان پاسخ می دهند که موسیقي ایراني یک فلسفه، یک طرز تفکر و بیان امید و 

آرزوست.
بنوازند.انیشتین از آقاي دکتر مي خواهند که قطعه ي  دیگري 

پــس از پایــان این قطعــه که عمــدأ بلندتــر انتخاب شــده بود انیشــتین 
کــه چشــم هایــش را بســته بــود چشــم هایــش را بــاز کــرد و گفــت:
دقیقا من هم همین را برداشت کردم و بعد بلند شد تا سفره ی هفت سین را ببیند...
آقاي دکتر تمام وســایل آزمایشگاه فیزیک را که نام آنها با » س « شروع مي شد 
توي سفره چیده بود و یک تکه چمن هم از باغبان دانشگاه پرینستون گرفته بود.
بعــد توضیح مي دهد که ایــن در واقع هفت چین یعني 7 انتخاب بوده اســت.
تنهــا ســبزه بــا » س « شــروع مــي شــود بــه نشــانه ي رویــش...

ماهي با »م« به نشانه ي جنبش، 
آینه با »آ« به نشانه ي یکرنگي، 

شمع با »ش« به نشانه ي فروغ زندگي و ...
همه متعجب مي شوند و انیشــتین مي گوید آداب و سنن شما چه چیزهایي را 
از دوســتي، احترام و حقوق بشــر و حفظ محیط زیست به شــما یاد مي دهد.

آن هــم در زمانــي کــه دنیا هنوز ایــن حرف هــا را نمــي زد و نخبگاني مثل 
انیشــتین، بــور، فرمــي و دیــراک ایــن مفاهیم عمیــق را درک مــي کردند.
یک کاسه آب هم روي میز گذاشــته بودند و یک نارنج داخل آب قرار داده بودند.
آقاي دکتر براي مهمانان توضیح مي دهند که فلسفه ی این کاسه 10هزارسال قدمت 

دارد.
آب نشــانه ي فضاست و نارنج نشانه ي کره ي زمین است و این بیانگر تعلیق کره 

زمین در فضاست.
انیشــتین رنگش مي پرد عقب عقب مي رود و روي صندلي مي افتد و حالش بد 

مي شود.
از او مي پرسند که چه اتفاقي افتاده؟

مي گوید:
 مــا در مملکــت خودمــان 200 ســال پیش دانشــمندي داشــتیم که وقتي 
ایــن حــرف را زد کلیســا او را بــه مرگ محکــوم کرد امــا شــما از 10هزار 
ســال پیــش این مطلــب را بــه زیبایي بــه فرزندانتــان آموزش مــي دهید.

علم شما کجا و علم ما کجا؟!
خیلــي جالــب اســت کــه آدم بــه بهانــه ي نــوروز یا هــر بهانــه ي خوب 
دیگــر، فرهنــگ و اعتبــار ملــي خــودش را بــه جهانیــان معرفــي کنــد.
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در سرمایه گذاری توسعه ملی
جوانی را دیدم که آینده بدو خواهد بالید ،  بخوانیدش دکتر پژمان شعبانپور فرد 

عملکرد مثبت مدیریت وتوسم با سود تقسیمی 180 میلیارد تومانی

برای ما روزنامه نگاران قدیمی تاالر پیر تالش که بر خود بیش از دو صد برنامه دیده و 
هزاران مدیر و تالشگر گزارشش را در آن قرائت کرده فضایش خوب و بد را به آشنا در 
ایکی ثانیه منتقل می کند. گرد پیری بر سر و روی ما نشسته و دیگر کمتر خط یازده 
و نفس های تنگ شده در قفسه سینه یاریمان می دهد به جای دور به دفتر برویم 
ولی عشــق دیدن جوانانی که از نسل سوم ما موی سپیدان پا به عرصه گذارده اند و 
شوق دیدار، خستگی را از تن بیرون می کند. در بدو ورود ادب و تکریم بچه ها خوب 
مودب پشت پانل ثبت نام سهامداران نوید آن می داشت که امروز تالش از تالشگران 
بی ادعا پرباور خواهد بود. چهره و کسوت سالها کاری خبری آشنا به یاران بود و با کمال 
ادب ما را پیشواز کردند. به یادم آمد روزی که به زیارت مشهد مقدس عازم بودم و هم 
والیتی ها گرداگرد من با چاوشی هدایت گر زواری بودن که به زیارت حضرت عشق 

می رود و آن حال را دوباره به حرمت 
جوانانــی موقر و مودب کــه ادب به 
کمال داشــتند دوباره تجربه کردم. 
بــه تاالر شــدم و جوانی آراســته بر 
تریبون دیدم از پیرراه جناب احمدخان 
محجوبی نشانش پرسیدم و او شهادت 
داد بســیار پُر پَرو پیمان است و می 
دانــد. به صندلی تنها نشســتم که 
کارشناسان بسیار بودند و همه آشنا 
به بازار ســرمایه، از هر یک رزومه این 
مدیرگرفتم چرا که شغل خبری ایجاب 
می کند که شهادت راستین را با باور 
بدهی. برآیند نظرات همگی را با یک 
جمله به صفحه خبر کشــیدم با این 
تیتر که در سرمایه گذاری توسعه ملی، 
جوانی را دیــدم که آینده بدو خواهد 
بالیــد. از روزی که مهندس مهرزاد و 

مهندس عزیزی سنگ بنای این سرمایه گذاری را نهادند تاکنون بالندگی بدین سبک 
و سیاق نمی داشت وکنون این به برکت وجود دکتر پژمان شعبانپور فرد حاصل است.

مجمع عادی ســالیانه ســهامداران شــرکت ســرمایه گذاری شــرکت توســعه 
ملــی با حضــور 94 درصــد از ســهامداران مــورخ 21 اســفند مــاه 1395 در 
محــل ســالن تالش برگــزار و طــی آن پس از قرائــت گزارش عملکــرد هیات 
مدیــره و حســابرس و بازرس قانونــی ، صورت هــای مالی به تصویب رســید.

بر اساس این گزارش در این جلسه عباس نعیمی ، جانشین مدیر عامل و معاون امور شرکتها 
در سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به عنوان ریاست مجمع »وتوسم« انتخاب و اعضای 
هیات رییسه مجمع با انتخاب به ترتیب خراسانی و ثامتی به عنوان ناظرین اول و دوم،علی 
اکبر وصله چی به عنوان دبیر جلسه و نماینده سازمان بورس و حسابرس رسمیت یافت.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی سال مالی منتهی به 1395/09/30 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 450 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

در ابتدای این جلســه پژمان شــعبان پور فرد، مدیر عامل ســرمایه گذاری توسعه 

ملی با اشــاره به عملکرد هیات مدیره این شــرکت درســال مالی منتهی به پایان 
آذر مــاه 95 گفت: در جهت اصالح ترکیب ســبد دارایی هــا و و نیز افزودن حجم 
ســرمایه گذاری ها و اســتفاده بهینه از موقعیت هــای بازار ســرمایه اقدام های 
اساســی در »وتوســم« به عمل آمده و این در حالی اســت که برنامه ریزی ها بر 
مبنای رضایتمندی ســهامداران و حفظ و ارتقای منافع آنها بنا نهاده شــده است.
وی بــا بیــان اینکه ســرمایه گذاری توســعه ملــی ابتدا بــا نام شــرکت گروه 
صنایع ثــروت آفرین در تاریخ 15 شــهریور مــاه 1382 با ماهیت ســهامی عام 
تاســیس شــد، عنوان کــرد: بعدها نــام این شــرکت ابتدا به گســترش صنایع 
بهمن و ســپس به شــرکت ســرمایه گذاری توســعه ملی تغییر یافته اســت.
مدیر عامل »وتوسم« با اشاره به ترکیب سهامداران عمده این شرکت گفت: شرکت سرمایه 
گذاری گروه توسعه ملی با 61.47 درصد،بانک ملی 
ایران با 26.67 درصد، سرمایه گذاری و خدمات 
مدیریت صندوق بازنشســتگی کشوری با 2.49 
درصد، شــرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس با 
1.11 درصد و سایر ســهامداران با 8.27 درصد 
از کل ســهام از جمله صاحبان سهام »وتوسم« 
با سرمایه 450 میلیارد تومانی به شمار می آیند.
وی با بیان اینکه در ســال مالــی 95 ارزش بازار 
سهام »وتوسم« به 699 میلیارد و 300 میلیون 
تومان بالغ شد، حجم معامالت این سهم بر روی 
تابلوی معامالت بــازار اول بورس تهــران  را در 
این دوره مالی بیش از 405 میلیون ســهم اعالم 
کرد و افزود: ســال مالی سرمایه گذاری توسعه 
ملی تا حدودی مقارن با ســال میالدی است که 
بــا فراز و فرود های بســیاری روبرو بود. در نیمه 
اول این دوره وضعیت نا مســاعدی در بازارهای 
مالی و کاالیی دنیا شــاهد بودیــم، اما در نیمه 
دوم به دلیل افزایش نرخ کاالهای اساســی و پایه در بازار های جهانی شــرکت های 
معدنی و فلزات اساســی و صادرات محور ایرانی نیز توانستند از این بابت نفع ببرند.
نعیمی گفت: تحوالت آمریکا با اقتصاد 18 هزار میلیارد دالری و تاثیر انتخابات ریاست 
جمهوری در این کشور بر بازارهای جهانی در کنار موضوع افزایش نرخ بهره بانکی ،تقویت 
ارزش دالر و کاهش احتمال تحقق پیمان ترانس پاسیفیک در کنار احتمال وضع تعرفه 
گمرکی یک طرفه برای مقابله با کسری تراز تجاری 502 میلیارد دالری و همچنین 
سنگینی سایه فضای نا اطمینانی بر تجارت در ایاالت متحده امریکا در کنار تاثیر خروج 
بریتانیا از اتحادیه اروپا و رشد اقتصادی جهان اصلی ترین عوامل موثر بر اقتصاد دنیا بوده است.
به گفته وی صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش ها رشد اقتصادی جهان را برای 
سال 2017 با 0.3 درصد افزایش نسبت به برآورد قبلی 3.7 درصد اعالم کرده است.
بــر ایــن اســاس پیــش بینــی رشــد اقتصــادی چیــن تــا 6.5 درصــد 
افزایــش یافتــه کــه بــازار کاالهــای اساســی را امیــدوار تــر کــرده اســت.
قیمت سنگ آهن اما در فصل نخست سال مالی اخیر به 48 دالر بر هر تن در بازار های 
جهانی رسید که در فصل انتهایی این دوره به 71 دالر بر هر تن افزایش یافته است. 
این وضعیت برای سایر کامادیتی ها نیز صادق بوده و بازار کاالهای اساسی از جمله 
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مس،روی،سرب و آلومینیوم و نیکل حامی از رشد قیمت ها در سال مالی جدید دارند.
شعبان پور با اشاره به تاثیر تحوالت نظام بانکی ،انتقال پول و دسترسی به ارز فیزیکی و 
نرخ تورم پس از برجام بر اقتصاد ایران گفت: وقتی نرخ سود بدون ریسک 24 درصدی 
در بازار عرضه می شــود، طبیعی است بازار سهام و شرکت های سرمایه گذاری این 
بازار از جمله »وتوسم« با مشکل مواجه خواهند بود. از این رو شاید رغبتی برای خرید 
سهام برای سرمایه گذاری ها در این وضعیت فراهم نشود و و این در حالی است که 95 
درصد از دارایی های این شرکت را سهام شرکت و دارایی های مالی تشکیل می دهد.

مدیریــت  ســود  نــرخ  بانکــی  نظــام  بخــش  در  چنانچــه  رو  ایــن  از 
شــود بطــور حتــم وضعیــت بــازار ســهام نیــز مناســب خواهــد بــود.

این مقام مســئول با اشــاره به روند تغییرات ارزش بورس تهران در ســال مالی 95 
گفــت: ارزش بــورس دراین دوره مالی در حالی معــادل 26.4 درصد افزایش یافته 
که ارزش آن در ســال مالی 94 معادل 15.3 درصد کاهش یافته اســت. در مجموع 
ارزش بازار بورس و فرابورس در ســال مالی منتهی با پایان آذر ماه 95 نســبت به 
دور مالی مشــابه ســال قبل با افزایــش 25 درصدی و شــاخص کل بورس نیز با 
افزایش 30 درصدی روبرو بود. نســبت قیمت بر درآمدی کل بازار ســهم نیز از 5.6 
مرتبه با رشــد 33 درصدی به 7.5 درصد رســید و در مورد گردش معامالت سهام 
امــا با رشــد 121 درصدی در دوره مالی مذکور به 23.97 درصد رســیده اســت.

به گفته وی به دلیل عدم افزایش سرمایه »وتوسم« در سال مالی اخیر ارزش افزوده سبد 
سهام بورسی و فرابورسی شرکت سرزمایه گذاری توسعه ملی با کاهش مواجه شد که در 
صورت پیگیری برنامه افزایش سرمایه در سال مالی جاری این موضوع برطرف می شود.

شــعبان پور با بیان اینکه ارزش بازار سهام »وتوسم« در بازار سهام به 723 میلیارد 
تومــان بالغ شــده ، گفت: جمــع دارایی های شــرکت 1076 میلیــارد تومان و 
مجمــوع بدهی ها نیــز 243 میلیارد تومان اســت، در حالی کــه مجموع حقوق 
صاحبان ســهام این شــرکت مبلغ 832 میلیــارد و 500 میلیون تومان اســت.

وی افزود: نرخ گردش ســبد سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی در دوره مالی 
95 معادل 54.15 درصد بوده که 2.3 برابر نرخ گردش بورس تهران است، به عبارتی 
بهتر گردش سب سهام »وتوسم« بیش از دو برابر گردش متوسط بازار سرمایه است.

بر این اساس بیش از 936 میلیارد تومان گردش مالی »وتوسم« در سال مالی اخیر رخ 
داد که لزوماً تنها با کارگزاری ها نبوده است. در عین حال ارزش خالص دارایی های هر 
سهم شرکت نیز در پایان این دوره مالی به 2109 ریال بالغ شده و بازده دارایی ها نیز  
17.43 درصد می باشد. همچنین بازده حقوق صاحبان سهام نیز به 22.03 درصد بالغ 
شده که عمده این موضوع ناشی از کاهش سود سهام شرکت های سرمایه پذیر است.

مدیرعامل »وتوســم« در ادامه به برنامه های این شــرکت در ســال مالی پیشــرو 
اشــاره کرد و افزود: خرید و فروش سهام شــرکت ها ، دریافت مطالبات و مدیریت 
نقدینگی ، مشــارکت در افزایش ســرمایه شــرکت های ســرمایه پذیر، برقراری 
ارتباط موثر با گروه توســعه ملی، تحصیل سود و پیگیری وصول ثمن معامله پروژه 
ســاختمانی برزیل از بیمه ایــران اصلی ترین برنامه های این شــرکت خواهد بود.

شــعبان پور در پاســخ به بندی از گزارش 16 بندی حســابرس این شــرکت در 
خصوص نحوه وصول وجه پروژه واگذار شــده برزیل گفت: مبلغ 30 میلیارد تومان 
از مطالبات بطور ترکیبی از پول نقد و ســهام و مابقی تا 35 درصد به صورت ملک 
از بیمه ایران در ســال 96 دریافت خواهیم کرد. این در حالی اســت که با توجه به 
شناســایی اضافه متراژ ، طبق قرارداد وجه آن را محاســبه و دریافت خواهیم کرد.

وی در ادامه این جلسه با درخواست تنفیذ ماده 129 قانون تجارت به مجمع پیشنهاد تقسیم 
50 درصدی سود خالص میان سهامداران را ارایه داد که در نهایت از مبلغ 409 ریال سود 
خالص قابل تقسیم به ازای هر سهم با توزیع مبلغ 450 ریال به ازای هر سهم موافقت شد.

در عین حال با افزایش 10 درصدی حق حضور اعضای هیات مدیره به مبلغ یک میلیون 
تومان به ازای هر جلسه و موافقت با رقم پاداش هیات مدیره مشابه سال مالی قبل موافقت شد.

 همچنین در مورد حسابرس و بازرس قانونی شرکت با استناد به مصوبه کارگروه حسابرسان 
وزارت اقتصاد به ترتیب موسسه هوشیار بهمند به عنوان بازرس اصلی انتخاب شد.

پیام هیات مدیره
هیات مدیره و مدیریت شرکت معتقد است که امانتدار سهامداران محترم بوده و به منظور 
حراست و ارتقای امانت واگذارشده به آنها، وظیفه خود می داند که از انجام هیچ تالش و 
کوششی در این راه دریغ نورزد. مدیریت شرکت در راستای تحقق این هدف و با اعتقادی 
راسخ به ادامه روند پویایی و موفقیت شرکت، در سال مالی مورد گزارش در جهت اصالح 
ترکیب سبد دارایی ها و نیز افزودن حجم سرمایه گذاری ها و استفاده بهینه از موقعیت های 
بازار سرمایه، اقدامات اساسی به عمل آورده و برنامه ریزی های خود را بر مبنای رضایتمندی 
سهامداران و حفظ و ارتقای منافع ایشان بنا نهاده است. بر این اساس، گزارش حاضر 
دربرگیرنده اهم فعالیت های شرکت در جهت نیل به اهداف و استراتژی های آن است.

هیات مدیره و مدیریت شــرکت معتقد اســت تمامی افتخــارات و موفقیت های 
کسب شــده، در ســایه حمایت هــای بی دریغ و با پشــتوانه ســهامداران محترم 

حاصل شــده اســت. تعامل مطلوب و اســتفاده از نظرات و انتقادات سازنده شما 
ســهامداران محترم بی شک چراغ راه گذشــته، حال و آینده بوده و هست. در این 
راســتا بهره مندی از نظرات و رهنمودهای شــما عزیزان را ارج نهاده و آن را بستری 
یگانه در راســتای بهبــود فرایندهای تصمیم گیری و برنامه ریــزی خود می دانیم.
در پایان شایان ذکر است مدیریت شرکت بر خود فرض می داند طبق رسالت و وظایف 
خود در هر زمان با افتخار، پذیرا و پاسخگوی سهامداران محترم بوده و مقدم سهامداران 
محترم را که بی شــک همراه با خیر و برکت برای شرکت خواهد بود، گرامی بدارد.

برنامه های آینده شركت
1. بــه روز رســانی چارچــوب ســبد دارایی هــای هــدف بــا در نظــر گرفتن 
دیدگاه هــای مناســب ســرمایه گذاری و کاهــش ریســک و افزایــش بــازده 
ســرمایه گذاری ها و حفظ تنوع ســبد دارایی ها با توجه به شــرایط رفع تحریم ها.

2. تداوم اصالح و بهبود مستمر سبد دارایی ها در راستای رسیدن به سبد دارایی های 
هدف.

3. فروش و سرمایه گذاری های با بازده انتظاری اندک و با نقدشوندگی کم و تبدیل وجوه 
حاصل به سرمایه گذاری های مناسب تر در صنایع پیشرو و استفاده از فرصت های بازار سرمایه.
4. بررســی کارشناســانه صنایــع و شــرکت های فعــال کشــور به خصــوص 
منظــور  بــه  تهــران  بهــادار  اوراق  بــورس  در  پذیرفته شــده  شــرکت های 
داشــتن تصویــری دقیــق و شــفاف از وضعیــت آتــی ایــن شــرکت ها.

اقدامات صورت پذیرفته طی سال مالی مورد گزارش:
1- خرید و فروش سهام شرکت ها

2- دریافت مطالبات از شرکت های سرمایه پذیر و مدیریت نقدینگی به منظور استفاده 
از فرصت های سرمایه گذاری

3- مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر
4- حضــور موثــر و فعال در مجامع عمومی و فوق العاده شــرکت های ســرمایه 
پذیــر در جهــت حفظ و صیانت از ســرمایه گذاری های انجام شــده بورســی و 
غیربورســی به منظور ایفای نقش های کنترلــی و مدیریتی و انجام وظایف قانونی

5- برقراری ارتباطات موثر با شرکت های گروه توسعه ملی و سایر سهامکداران در طوح 
مدیریتی و کارشناسی به منظور هماهنگی هرچه مطلوب تر در پیشبرد اهداف مجموعه.

6- اصالح بهبود مســتمر ســبد دارایی ها در راستای رســیده به سبد دارایی های 
هدف از طریق گردش مناســب ســبد ســهام و ارتقای ارزش خالــص دارایی ها.

7- تحصیل ســود با کیفیت و مستمر )عملیاتی( از طریق سرمایه گذاری در سهام 
شــرکت هایی که ســود نقدی مصــوب را در تاریخ مقرر به صــورت کامال نقدی 
پرداخت نموده و امکان ســرمایه گذاری مجدد را برای شــرکت فراهم می سازند.

8- پیگیــری وصول مطالبات شــرکت بابت باقیمانده ثمن معامله پــروژه برزیل.   
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مهندس ولدخانی آمده تا قدم را در صنعت نفتی محکم بردارد گرچه این ِکشــته 
مهندس غریب پور است ولی داشت و برداشت هم هنری می خواهد که در همشهری 

ها به وفور است.
خالصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده

بدین وســیله به اطالع می رســاند مجمع عمومی فوق العاده شرکت پتروشیمی 
شازند)سهامی عام( در تاریخ 95/12/25 برگزار گردید و پس از استماع گزارش هیات 
مدیره و گزارش بازرس قانونی درخصوص موضوع دســتور جلسه، افزایش سرمایه 
شرکت از مبلغ 5/040 میلیارد ریال به مبلغ 8/064 میلیارد ریال )از محل مطالبات 

حال شده سهامداران و آورده نقدی( مورد تصویب قرار نگرفت.
گزارش بازرس قانوني دربــاره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص 

افزایش سرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان ســهام شركت پتروشیمی شازند 

)سهامي عام(
در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347

1- گزارش توجیهي مورخ 1395/8/11هیات مدیره شــرکت پتروشیمی )سهامی 
عام( درخصوص افزایش ســرمایه آن شرکت از مبلغ 5/040 میلیارد ریال به مبلغ 
8/064 میلیارد ریال، مشتمل بر صورت سود و زیان فرضی، صورت جریان وجوه نقد 
فرضی و یادداشت های همراه که پیوست است، طبق استاندارد حسابرسی»رسیدگی 
به اطالعات مالی آتی« مورد رســیدگی این ســازمان قرار گرفته است. مسئولیت 
گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شــرکت است.

2- گــزارش مزبور در اجراي تبصــره 2 ماده 161اصالحیه قانون تجارت و با هدف 
توجیه افزایش ســرمایه شــرکت از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده تهیه 
شــده است. این گزارش توجیهي براساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهني 
درباره رویدادهاي آتي و اقدامات مدیریت تهیه شــده است که انتظار نمی رود لزوما 
به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این گزارش 
توجیهي ممکن است براي هدف هایی جز هدف توصیف شده در باال، مناسب نباشد.

3- در گــزارش توجیهــی هیــات مدیره بــا توجه به روند ســالهای گذشــته، 
نــرخ خرید مــواد اولیــه )نفتا( براســاس نــرخ ارز مبادلــه ای و نــرخ فروش 
محصوالت براســاس نــرخ ارز آزاد برآورده شــده اســت. تحقق ایــن امر منوط 
بــه برقرار بودن شــرایط موجود در ســنوات آتی پیش بینی شــده می باشــد. 
4- براســاس رســیدگي به شــواهد پشــتوانه، این ســازمان به مواردی برخورد 
نکرده اســت کــه متقاعد شــود مفروضات مزبــور، مبنایی معقول بــرای تهیه 
گــزارش توجیهی فراهــم نمیکند. به عالوه، به نظر این ســازمان، به اســتثنای 
اثر منــدرج در بند 3، گــزارش توجیهی یاد شــده، بر اســاس مفروضات مزبور 
به گونه ای مناســب تهیه و طبق اســتانداردهاي حســابداري ارائه شــده است.

5- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده طبق مفروضات ذهني توصیف شده در باال رخ دهد، 
نتایج واقعي احتماال متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویدادهاي پیش بیني شده 
اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت هاي حاصل می تواند با اهمیت باشد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
- اصالح ساختار مالی و کاهش ریسک مالی ترازنامه: 

با توجه به نامناسب بودن نسبتهاي مالی )خصوصاً نسبت آنی، نسبت حقوق مالکانه 
و نسبتهاي سودآوري( و روند نزولی آنها طی سنوات اخیر)باستثناي سال 1394 که 
افزایش نســبی برخی از نسبتهاي مالی سال مذکور ناشی از سود حاصل از فروش 
سرمایه گذاري در شرکت پتروشمیران بوده است( و همچنین نامناسب بودن وضعیت 
ســرمایه در گردش، حقوق مالکانه و اهرم شــرکت در مقایسه با سایر شرکتهاي

فعال در صنعت پتروشیمی کشور، شرکت از ساختار مالی مناسبی برخوردار نبوده 

و انجام افزایش ســرمایه در اصالح ساختار مالی شرکت )حفظ و بهبود نسبتهاي 
نقدینگی و ســرمایه در گردش فعلی، افزایش و بهبود نســتبهاي اهرمی)سرمایه 
گذاري(، افزایش و بهبود نســبتها و جریان ســودآوري و افزایش و بهبود نســبت 
حقوق مالکانه و رقابت پذیري شــرکت در صنعت و بازار سرمایه( و کاهش ریسک

مالی ترازنامه، مفید و مناسب خواهد بود.
- اســتفاده بهینــه از وجــه نقــد و جلوگیــري از خــروج آن و در نتیجــه 
پیشــگیري از تحمیــل هزینــه مالــی و تقویــت بنیــه مالــی شــرکت:
نقدینگی به عنوان شریان حیات مالی شرکت و مدیریت نقدینگی به عنوان یکی از 
ضرورت هاي بقاي شرکت است که برخورد انفعالی با موضوع نقدینگی، حیات مالی 
شرکت را با خطر مواجه می سازد. با توجه به نیاز مبرم شرکت به نقدینگی جهت 
خرید مواد اولیه)نفتا( مورد نیاز )که بخش عمده اي از هزینه هاي جاري شرکت را 
شامل می گردد( بدلیل تغییر نحوه خرید از پاالیشگاهها از روش اعتباري به نقدي،
پرداخت حقوق و مزایاي کارکنان و ســایر هزینه هاي جاري شــرکت، عدم انجام 
افزایش سرمایه و صرف نقدینگی شرکت جهت پرداخت مطالبات سهامداران بابت 
سود سهام، ضمن کاهش نسبتهاي نقدینگی و سرمایه در گردش، شرکت را ناچار به 
اخذ تسهیالت از بانکها جهت تامین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز به منظور 
خرید مواد اولیه، پرداخت هزینه حقوق و مزایاي کارکنان و سایر هزینه هاي جاري
می نماید که این موضوع موجب تحمیل هزینه هاي مالی به شرکت و کاهش سود سنوات 
آتی خواهد گردید. همچنین خروج وجه نقد باعث کاهش توان شرکت جهت افزایش بهره 
وري و رقابت در بازار خواهد گردید. در این راستا با استفاده بهینه از وجه نقد و جلو گیري 
از خروج آن از شرکت از طریق انجام افزایش سرمایه، موجبات حفظ و تقویت نقدینگی 
و سرمایه در گردش و حفظ و بهبود جایگاه شرکت در صنعت، فراهم خواهد گردید.

- كاهش بدهی:
بهینه بودن ســاختار سرمایه شرکتها یکی از مهمترین عوامل موثر بر ارزش سهام 
آن ها می باشــد افزایش بیش از حد ابزار اهرمــی به نام »بدهی« می تواند از یک 
طرف منجر به افزایش بازده ســهامداران و از طرف دیگر افزایش ریســک تجاري 
گردد. از این رو ایجاد تعادل بین میزان تامین مالی از طریق بدهی و حقوق صاحبان 
سهام و به عبارت دیگر موازنه بین ریسک و بازده از اهمیت بسیار باالیی برخوردار

می باشد.
- افزایش کیفیت و سودمندي اطالعات و در نتیجه بهبود و افزایش شفافیت صورتهاي 

مالی.
- بهبود و افزایش وضعیت حد اعتباري شرکت نزد بانکها، موسسات مالی و تامین 

کنندگان.
- افزایش و توسعه فعالیتهاي تجاري با توجه به ظرفیت هاي موجود.

همتي مضاعف با مهندس ولدخاني براي ترسیم آینده اي  درخشان
افزایش سرمایه پتروشیمی شازند یا همان اراک خودمان مصوب مجمع نگرفت
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عادی  عمومــی  مجمع 
صاحبــان  ســالیانه 
گروه  شــرکت  ســهام 
مسکن  گذاری  سرمایه 
مــورخ  )ســهامی عام( 
ر  1د 3 9 5 /1 2 /2 4
مطالعات  مرکــز  محل 
منابــع  و  وری  بهــره 
گردید.  برگزار  انســانی 
در ایــن مجمــع که با 
درصد   89/76 حضــور 
از ســهامداران حقیقی 
اعضــاء   ، حقوقــی  و 
نماینده  هیات مدیــره، 
ســازمان بورس و اوراق 
و  حســابرس  بهــادار، 
بــازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای احمد فرشــچیان 
بود، که جنابان حمید رحمتیان و ســیدرضا موســوی در مقام نظار اول و دوم 
و آقــای محمدمهدی نادری نورعینی به عنــوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفته در طی ســال مالی منتهی به 1395/09/30 و پس از استماع گزارش 
حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول مــاده 129 به کار خود پایان دادند.
همچنین سازمان حسابرسی به عنوان بازرس اصلی برای یک سال انتخاب گردید.

مدیــر کاردان و کاربلد شــرکت در فرازی از گزارش خود به اشــاره ارتقاء 15 
پله ای جایگاه شــرکت در میان شرکتهای برتر کشــور یادآور گردید پیشرو و 
ســرآمد بودن از اهداف اســتراتژیک مجموعه بوده که در گروه به عنوان یکی 
از رئــوس مدیریتی همواره مورد توجه بود و کنون با بازنگری اســتراتژی ها و 
رویکردها تالش داریم با تدوین و اجرای این برنامه های مدون که کارشناســی 
دقیقی روی آن صورت پذیرفته ســهام شرکت را به جذابترین سهم در صنعت 
انبوه ســازی وامالک مســتغالت تبدیل کنم که این یعنی افزایش سودآوری و 
ارزش آفرینــی برای ســهامداران که این مهم جز در ســایه حمایت های همه 
جانبه ذینفعان حاصل نمی شــود. مطمئن هســتیم با درایت مهندس خوش 
فکر شــرکت و متنوع ســازی روش های مالی تامین منابع و سبد محصوالت 
و تجرذبــه گرانبهای مجموعه در انبوه ســازی و پیمانکاری پــروژه ای بزرگ. 
شــرکت گروه ســرمایه گذاری مســکن می تواند در اندک زمانی دوباره بسان 
سیمرغ بر بلندای آســمان اوج بگیرد. از یاد نبریم که اکثر کارشناسان صنعت 
ســاخت و ساز مســکن را موتور محرکه صنعت می نامند که با تحرک و نشاط 
بخشــی در آن کل صنعت و بازار سرمایه کشور روندی صعودی خواهد گرفت.

باید این مدیران که براستی مرد روزهای سخت هستند را بر چشم نهیم که به 
سیاست و تدبیر و درایت برای فردایی روشن برنامه ریخته و مدیریت می کنند.

نگاهی به جایگاه شركت در صنعت
طی ســال مالــی 1395 ، علیرغــم اینکه میزان ســرمایه گــذاری و میزان 
ســاخت و ســاز در کشــور کماکان با روند کاهشــی روبرو بــوده (به ترتیب 
کاهــش 13/5و 31/5 درصــد)، شــرکت گروه ســرمایه گذاری مســکن با 
داشــتن ســهم بازار 0/22 درصدي براســاس متراژ تکمیل شــده شــهری، 
جایــگاه قابل توجــه و تأثیرگذار خــود را در صنعت ســاختمان حفظ نمود.

خانه دار شــدن متقاضیان مسکن در کشور همواره بعنوان یک ارزش سرلوحه 
اهداف ســازماني و فردي پرسنل این شرکت بوده است، لذا براساس این وظیفه 
و بعنوان بزرگ ترین هلدینگ ســاختماني کشــور، همواره تعریف پروژه هاي 
جدید و ارتقاي زیربناي در دســت ساخت گروه با باالترین کیفیت در شهرهاي

مختلف، در دستور کار شرکت هاي تابعه قرار دارد.
بر همین اســاس، شــرکت برنامه اســتراتژیک، اهداف تولید ســاالنه و سبد 
تولید خود را براي توســعه فعالیــت هاي آتي بازنگري نمــوده و همچنین با 
در اختیار داشــتن 2/055/507 مترمربع پروژه، در تالش اســت تا پتانســیل 

الزم براي حفظ و ارتقاي ســهم بازار خود را در ســال هــاي آتي فراهم نماید.
  )100-IMI(از سوي دیگر نظر به آنکه حضور در میان 100 شرکت برتر ایراني
کیــي از اهداف گروه در برنامه اســتراتژیک مصوب مي باشــد، در ســالهاي 
مختلف تالش شــده تا با حضــور در این رتبه بندي، اقدام بــه ارزیابي جایگاه 
خود در صنعت و نیز مقایســه با ســایر شــرکت هاي ایراني گردد. در ســال 
جــاري، شــرکت با حضــور در این رتبه بنــدي، حائز رتبــه 152 گردید که 
نســبت به رتبه 167 سال گذشــته از بهبود نســبی برخوردار گردیده است.

همچنین شرکت در سال هاي مختلف در میان شرکت هاي گروه ساختمان و 
مهندسي عمران در این رتبه بندي ســرآمد بوده و در دو سال اخیر رتبه هاي 
اول و دوم را کسب نموده که نشان از پیشرو بودن شرکت در این صنعت است.

برنامه استراتژیك شركت
با توجه به تغییر شــرایط بازار، کاهش نرخ ســود ســپرده های بانکی، افزایش 
ســقف تسهیالت بانکی )اعم از ساخت و خرید(، توسعة راهکارهاي تأمین مالي 
از طریق بازارهاي پول و ســرمایه، تغییرات نرخ ارز، انتظار عبور از فاز رکود در 
بازار مسکن و ســاختمان، قابلیت هاي ایجاد شده در پسابرجام، سیاست هاي
حاکمیتي در جهت حمایت از دهک هاي متوسط و ضعیف، روند رو به بهبود رشد 
اقتصادی و قدرت خرید خانوار و بطور کلی تغییر پارادایم در ماهیت این بازار از 
یک سو و تغییر در دیدگاه مدیریت گروه از سوي دیگر، نیاز به بازنگری در برنامه 
استراتژیک گروه را ضروری نموده است. از این رو بازنگری استراتژي ها با رو یکردي 
مشارکتی و عملیاتي در دستور کار قرار گرفته است. با این رویکرد شرکت اقدام به 
بازنگری در اهداف کالن و عملیاتي مرتبط با حوزه های تولید، بازاریابی و فروش،

مالــی و ســرمایه گــذاری و پیاده ســازي اســتراتژي هــا در قالــب برنامه 
و بودجــه هــاي ســاالنه گــروه و شــرکت هــاي تابعــه نمــوده اســت:

چشم انداز شركت
پیشــتاز بودن در بازار مســکن ایــران و حضــور اثرگذار در ســایر بازارهایي 
کــه بــه آن وارد مــي شــویم، بــر بســتر ارزش هــاي بنیادین شــرکت

اهداف كالن شركت
1- افزایش سوددهی از فعالیت اصلی و پایدار سازی آن

2- افزایش حجم فروش و قرار گرفتن در فهرست 100 شرکت برتر ایران
3- افزایش کیفیت زندگی مشتریان با ساخت مسکن با کیفیت

برنامه های استراتژیک شرکت
1- متنو ع سازي رو ش هاي تأمین مالي و سرمایه گذاري در پروژه ها

2-  متنوع سازی سبد محصوالت با تمرکز بر تقاضای مسکن، ویژه اقشار متوسط 
و دهک های میان درآمدی

3- ارتقاي سرمایه انساني در سبد دارایي شرکت
4- جذب سرمایه گذاری خارجی و اجرای پروژه از محل منابع خارجی

5- ورود به بازار تامین مسکن کارکنان نهادها و سازمان های معتبر جهت ساخت 
سفارشی با کاربری مسکونی و اداری

6- افزایش سودآوري شــرکت باالتر از سود انتظاري و تبدیل سهام شرکت به 
جذابترین سهم صنعت انبوه سازی، امالک و مستغالت بازار سرمایه

7- حضور در فرصت های جدید ســرمایه گذاری در صنعت ساختمان از جمله 
شهرهای جدید و سکونت گاه های خارج از شهرها

8- ارتقا و توسعه سبد زمین در مجموعه شرکت های تابعه
9- بهبود و ارتقاء مدیریت پروژه های شــرکت هــا با تمرکز بر کاهش قیمت 
تمام شده، تاخیرات زمانی و افزایش کیفیت از طریق بکارگیری متدولوژی های 
مدیریت پروژه و راه اندازی دفاتر برنامه ریزی و کنترل پروژه سازمانی در سطح 

شرکت های تابعه
10- تعیین تکلیف دارایي ها و پروژه هاي راکد و نیمه کاره

11- تمرکز بر مشتري محوري از طریق انطباق محصوالت و خدمات شرکت با 
نیازها مشتریان

برنامه های آینده شركت
- حوزه فنی و ساخت
- سیاستهای راهبردی

- توسعه سازمان و هم افزایی
- حوزه مالی و منابع انسانی

مجمع بزرگترین هلدینگ ساختمانی کشور
سرمایه گذاری مسکن پیش به سوی افقی روشن

شی
ر با

رگ
ن َز

وژ
ا

15



لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  76 | فروردین  ماه  1396| 

دکتر امیر تقی خان تجریشی جوانی از تبار آشنا به کار
سرمایه گذاری صنعت و معدن َچپ پُر می داشت

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

تاالر وزارت کشــور پُر شمار سهام دار حقیقی و حقوقی را در خود می دید تا 
اخمهای درهم کشیده از مشکالت بازار سرمایه و صدای در گلو خفته را برون 
کنند و این حال وضع را هر صاحب نظری به عینه می دید ولی کاروان ساالر 
صنعــت و معدن که راه برون رفت از خمودگی را بخوبی می شناســد و قلب 
تپنده مشــکالت را بخوبی شناسایی کرده در مجمع سرمایه گذاری صنعت و 
معدن َچپ پُر می داشــت و جوانی را روکرد که نقاد و مداح بر آن مهر تایید 
زدند و باور مدارانه و امیدوارانه چشــم از گذشــته پوشیده و آینده را در کف 
با کفایت جوانی آراســته به علم روز و آگاه به روابط مدیریت و امور ســهام و 
بازار برای خود روشــن و موفق تصویر ســاختند و شــک نکنیم که می شود.

دکتر امیرتقی خان تجریشی از جمله جوانان نسل سوم که آگاه به زمان و مکان 
و مقتضیات با داشته ها و دانشش فرصت ها و تهدید ها را می شناسد و راهکارهای 
سودآوری و روش های سرمایه گذاری در بازار سرمایه که از سوابق قبلی و رزومه 
کاری خود  نشان داد که خوب اقتصاد را می شناسد و کمر به تعالی آن بسته است.

مجمــع عمومــی عادی ســاالنه صاحبان ســهام شــرکت ســرمایه گذاری 
صنعــت و معــدن )ســهامی عــام( روز چهارشــنبه مــورخ 1395/12/18 
در محــل مرکــز همایش های وزارت کشــور واقع در تهران تشــکیل شــد.

در ایــن مجمع که با حضور بیــش از 90/58 درصدی ســهامداران حقیقی 
و حقوقــی، اعضای هیــات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 
حســابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای محمدرضا 
زنگنه بود کــه جنابان ابوالفضل نجارزاده و داوود رزاقــی در مقام نظار اول و 
دوم و آقــای امیرتقی خان تجریشــی به عنوان دبیر مجمع انتخاب شــدند.

در ادامــه بــا قرائت گــزارش ســاالنه هیات مدیــره به مجمع ســال مالی 
منتهــی بــه 1395/9/30 و پس از اســتماع گــزارش حســابرس و بازرس 
قانونــی شــرکت مجمع نشــینان بــا طنین صلــوات خود ضمــن تصویب 
صورت هــای مالی با تقســیم ســود 250ریالی بــه کار خود پایــان دادند.

همچنیــن ســازمان حسابرســی بعنــوان حســابرس مســتقل و بــازرس 
قانونــی شــرکت برای ســال مالــی منتهی بــه 96/9/30 انتخــاب گردید.
همچنیــن مجمع به اتفــاق آرا و بــا رعایت مــاده قانون تجــارت، اعضای 
هیــات مدیــره را بــرای مــدت 2 ســال به شــرح ذیــل انتخــاب کردند:

1- بانک صنعت و معدن
)سهامی عام( 2- شرکت لیزینگ صنعت و معدن 

3- شرکت گروه سرمایه گذاري آتیه دماوند )سهامی عام(

4- شرکت سرمایه گذاري ایران و فرانسه )سهامی خاص(
5- شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان )سهامی عام(

پیام هیات مدیره
حمد و ســتایش خداوند متعــال را که برای یک ســال دیگر فرصت خدمت 
گــزاری و فعالیــت در عرصه اقتصاد و بازار ســرمایه را به ما عطــا فرمود، تا 
گامی در جهت خلق ارزش برای ســهامداران و اعتالی اقتصاد میهن عزیزمان 
برداریــم. ضمن ســالم و درود و خیر مقدم به ســهامداران محترم شــرکت، 
گزارش هیات مدیره برای عملکرد ســال مالی منتهی بــه 30 / 09 / 1395 
جهت ارائه به مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام تقدیم می گردد.
ســال 1395 سالی پر از امید برای اقتصاد کشور بود؛ سالی که سرمایه گذاران 
انتظار داشــتند در سایه گشایش فضای سیاســی بین لمللی، بتوان از فرصت 
های برآمده از برجام بهره مند شــد و اقتصاد کشــور را به مسیر رشد سنتی 
خود بازگرداند. خوشــبختانه اولین گام در راســتای بازگشــت اقتصاد ایران 
بــه عرصه جهانی، با حضور مؤثر کشــور در بازار نفت و شــکل گیری تعادلی 
دوباره در میزان عرضه این کاالی اســتراتژیک، استوار و محکم برداشته شد. 
با این وجود، انباشــت چالش های ساختاری در نظام پولی و مالی کشور بویژه 
محدودیــت های بودجه عمرانی و ســایر عوامل، موجــب گردید منابع مالی 
حاصل از فروش نفت تأثیر مورد انتظار را در اقبال به بازار ســرمایه نداشــته 
باشــد. همچنین، علی رغم اشــتیاق ســرمایه گذاران خارجی به مشارکت و 
ســرمایه گذاری در ایران بویژه در بازار ســرمایه، عدم وجود زیرساخت های 
مناسب به عدم اســتفاده حداکثری از این ظرفیت برای رشد اقتصاد انجامید.
در سال مالی منتهی به پایان آذر ماه 95 شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن 
توانست با استفاده از فضای بوجود آمده متأثر از توافق برجام، ترکیب پرتفوی 
خود را بهینه نماید. بطوری که ســود حاصل از فروش ســرمایه گذاری ها در 
این دوره به صورت چشــم گیری نسبت به سال مالی قبل افزایش یافته است.
شرکت در سال مالی مورد گزارش تالش نمود، فعالیت های خود را بر اساس دو 
رویکرد راهبردی ســامان بخشد. این شرکت در بخش اول، با شناسایی صنایع 
دارای مزیت در اقتصاد، به بهینه سازی پرتفوی سهام، افزایش سهم بازار بدهی 
از پرتفوی شــرکت و خروج از برخی سرمایه گذاری های بورسی و غیربورسی 
به فراخور شرایط پرداخت. در بخش دوم نیز، شرکت با توجه به موضوع فرعی 
فعالیت تعریف شــده در اساسنامه خود و در راستای ایفای نقش مؤثر در بازار 
اولیه، برای مشارکت در فعالیت هایی همچون تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی 
اوراق بهادار و نیز تأسیس صندوق های سرمایه 
گذاری بازارگردانی و جسورانه، برنامه ریزی نمود
بدیهی اســت همانند ســال های قبل، پیمودن 
مسیر فعالیت های شــرکت و ادامه مؤثرتر آن، 
نیازمند همراهی و حمایــت همه جانبه تمامی 
ســهامداران می باشــد. کما اینکه، تاکنون نیز 
از ایــن مهم دریــغ نورزیــده و ما نیــز از این 
بابــت همواره منت دار و سپاســگزار هســتیم.
هیــات مدیــره و کلیــه کارکنان شــرکت، با 
لطف و اســتعانت از پروردگار متعال در ســال 
مالــی پیــش رو تــالش مجدانــه ای خواهند 
داشــت تــا با پایــش فرصــت های ســرمایه 
گذاری در اقتصــاد و بازار ســرمایه، بکارگیری 
حداکثری تــوان تخصصی، تداوم و گســترش 
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حضــور در بازار اولیه، بهبود و تنوع بخشــی ســرمایه گــذاری ها و کنترل 
مخاطــرات آن ها، منافــع حداکثری را برای ســهامداران بــه ارمغان آورند.

برنامه های آتی هیات مدیره
تاکنون تمرکز فعالیت شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن بر اساس موضوع 
اصلي فعالیت مندرج در اساســنامه شــرکت تعریف شده و به خرید و فروش 
ســهام در بازار ثانویه بورس اختصاص داشته است. در نتیجه شرکت در حوزه 
خدمات مرتبط با موضوع فرعي فعالیت خود - از قبیل تأسیس انواع صندو ق 
های ســرمایه گذاری، مشارکت در پذیره نویسي اوراق بهادار و بازارگرداني آن 
ها، ضمانت اصل و سود اوراق بهادار- که مرتبط با توسعه بازار اولیه است نقشي 
نداشته است. این در حالي است که در راستای اجرایي نمودن اهداف توسعه ای 
بانک صنعت و معدن و با عنایت به حجم تقاضای موجود در بازار اولیه برای انواع 
خدمات مالي، بسط خدمات در بازار سرمایه یکي از اولویت ها بشمار مي رود.

و  توســعه  در  معــدن  و  صنعــت  گــذاری  ســرمایه  شــرکت  حضــور 
توســعه  نمــودن وظایــف  اجرایــي  و  مالــي  ارائــه خدمــات  نــوآوری 
ای مرتبــط بــا بــازار ســرمایه بــه دالیــل ذیــل حایــز اهمیت اســت:

1- توجــه بــه برنامه های دولت و بنــگاه های بزرگ مؤید حجــم روزافزون 
تقاضــای تأمین مالي از طریق بازار ســرمایه و انتشــار انــواع اوراق بدهي و 
ســرمایه ای اســت. به طور مثال پیش بیني مي شود سهم تأمین مالي مورد 
نیاز از بازار ســرمایه در پایان دوره 5 ســاله برنامه ششــم به رقم 240 هزار 
میلیــارد تومان بالغ گردد. به عالوه، بنا به قانون بودجه ســال1395، بیش از 
40 هزار میلیارد تومان از تجهیز منابع مورد نیاز دولت از طریق بازار ســرمایه 
انجــام مي گــردد و همین روند در بودجه ســال 96 نیز تکرار خواهد شــد.

2- بخــش هــای نفت و گاز و صنعت و معدن کشــور ظرفیت های توســعه 
زیــادی دارند اما بــه دلیل تنگنای موجود در بازار پولــي و عمق ناکافي بازار 
ســرمایه، با رشــد مطلوب فاصله داشــته و به اهداف خود دست نیافته اند. با 
توجه به فعالیت ســهامداران شــرکت ســرمایه گذاری صنعــت و معدن در 
بخــش های نفت و گاز و صنعت و معدن، امــکان بهره مندی از فرصت های
موجود در بازار اولیه برای شرکت سرمایه گذاری بیش از پیش فراهم مي باشد.
3- درآمدزایي شرکت های سرمایه گذاری به نوعي متأثر از سیکل های تجاری 
موجود در بازار بوده و در صورتي که شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن خدمات 
خود را به سرمایه گذاری در بازار ثانویه منحصر نماید، سودآوری شرکت در دوره 
های رکود دچار چالش مي شود. در نتیجه در صورتي که بخشي از درآمدزایي 
شرکت به بازار اولیه سوق پیدا کند نوسانات سود سهام شرکت کاهش خواهد 
یافت. این مهم زماني اهمیت دوچندان مي یابد که ســودآوری شــرکت های 
تأمین سرمایه که در حوزه بازار اولیه نقش محوری دارند مورد ارزیابي قرار گیرد. 
به طور متوســط نسبت بازدهي سرمایه شرکت های تأمین سرمایه در 5 سال 
اخیر در حدود 25 درصد مي باشد. به عالوه، در حدود نیمي از درآمدهای اصلي 
این شرکت ها از محل تعهد پذیره نویسي و بازارگرداني اوراق بهادار تأمین مي 
شود که نشــان دهنده پتانســیل درآمدزایي خدمات مالي مورد اشاره است.

بــا توجه به مــوارد فوق الذکر و بنا بــه اهداگ توســعه ای و راهبردی بانک 
صنعــت و معدن، شــرکت ســرمایه گذاری صنعــت و معــدن برنامه ریزی 
الزم برای گســترش کیفــي و کمي خدمــات مالي مرتبط با بازار ســرمایه 
را به عمل آورده اســت. در ادامه رئوس برنامه های شــرکت ســرمایه گذاری 
صنعــت و معدن در جهت توســعه خدمات مالي مورد اشــاره قرار مي گیرد:

1- افزایش سرمایه
2- پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری

3- مشارکت در تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار
تجزیه و تحلیل ریسك شركت

شــرکت ســرمایه گذاری صنعــت و معدن ماننــد کلیه شــرکت ها از جمله 

شــرکت های ســرمایه  گذاری با ریســک های مختلفي مواجه است. مهم ترین 
ایــن مخاطــرات عبارتند از: ریســک نــرخ بهره، نوســانات نــرخ ارز، تورم، 
عوامل بین المللي و سیاســي تاثیرگذار بر بازار ســرمایه و ریســک نقدینگي

1- ریسك نوسانات نرخ بهره
به طور کلي نوسانات نرخ بهره که در نتیجه اتخاذ سیاست های پولي در کشور و 
دستورالعمل های بانک مرکزی به شبکه بانکي کشور رخ می دهد، از چند منظر 
بر عملکرد و سودآوری شرکت سرمایه گذاری تاثیر می گذارد. نوسانات نرخ بهره 
بــه صورت عمومي باعث افزایش و یا کاهــش جذابیت بازار پولي و به تبع آن 
رونق و رکود نســبي بازار سرمایه خواهد گردید. بدیهي است در صورت رکود 
بازار سرمایه، شرکت سرمایه گذاری نیز از این رکود متاثر خواهد گردید. از طرف
دیگر افزایش نرخ بهره، هزینه مالي شــرکت های سرمایه پذیر را افزایش  و در 
نتیجه آن سودآوری شرکت های مذکور کاهش می یابد. شرکت سرمایه گذاری 
صنعت و معدن در این رابطه با مدیریت ریسک نوسان نرخ بهره، ضمن تحلیل 
شرایط کالن اقتصاد و بازار سرمایه ، اقدام به سرمایه گذاری بخشي از منابع خود 
در اوراق با درآمد ثابت و اوراق خزانه نموده تا در صورت ایجاد نوســان در این 
حوزه ، ضمن کســب انتفاع، زیان احتمالي ناشي از این ریسک به حداقل خود

کاهش یابد.
2- ریسك نوسانات نرخ ارز

بــه دلیل آنکه شــرکت ســرمایه گذاری فاقد هــر گونه بدهي ارزی اســت، 
ریسک نوســانات نرخ ارز به صورت مســتقیم تاثیری بر شرکت ندارد، لیکن 
در صورتــي که شــرکت های ســرمایه پذیر تعهداتي ارزی داشــته و یا ایجاد 
نمایند و همچنین شــرکت هایی کــه اقدام به صدور محصــوالت یا خدمات 
می نمایند، نوســانات نرخ ارز می تواند ســودآوری شرکت های مذکور و به تبع 
آن شــرکت ســرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار دهد. کمیته ســرمایه گذاری 
شــرکت ســرمایه گذاری صنعت و معدن با تحلیل عوامــل موثر بر تغییرات 
نرخ ارز و پیش بیني روند آینده این مولفه اقتصادی ، در ســال مورد گزارش 
بخشــي از منابع خود را به ســمت ســرمایه گذاری درسهام شــرکتهای با 
فروش صادراتي نظیر شــرکتهای فعال در حوزه پتروشیمي سوق داده است.

3-  ریسك مربوط به عوامل بین المللي و یا تغییر مقررات دولتي
به طــور کلي برخي محدودیت هــای بین المللي در ســطح عمومي می تواند 
رونــد عــادی تجارت و کســب و کار را با چالــش مواجه ســازد .این عوامل 
هــم از طریــق تاثیر بر شــرکت های ســرمایه پذیر و هم از طریــق تاثیر بر 
بازار ســرمایه می تواند بر عملکرد شــرکت ســرمایه گذاری موثر واقع شــود.

4- ریسك نقدینگي
از آنجایی که شرکت های سرمایه گذاری از نقدینگی به عنوان اصلی ترین ابزار 
فعالیت خود بهره می برند،لذا می بایست بر منابع داخلی و کنترل نفدینگی)ورود 
و خروج نقدینگي(  تمرکز حداکثری داشته باشند. از طرف دیگر با توجه به اینکه 
افزایش سرمایه با محدودیت ها و دشواری های خاص خود همراه می باشد، در 
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن ضمن تعیین نیازهای فوری و نقدینگیو 
نیازهای سرمایه گذاری، همواره تالش بر این بوده تا ترکیب مناسبی از دارایی ها 
بر اساس ضریب نقدشوندگی در شرکت و سبد سرمایه گذاری وجود داشته باشد.

تاریخچه
شرکت ســرمایه گذاری صنعت و معدن )ســهامي عام( در تاریخ 1362/7/2 
تحت نام »شــرکت المپ البرز ســهامی خاص« و به شــماره ثبت 49352 
در اداره ثبت شــرکت ها و مالکیت صنعتي تهران به ثبت رســید و در تاریخ 
1375/3/12 نــام شــرکت به »شــرکت ســرمایه گذاری صنعــت و معدن 
ســهامي عام« تغییر یافت .تقاضای پذیرش شــرکت در سازمان بورس اوراق 
بهادار تهــران در تاریخ 1376/12/25 مورد تاییــد هیات پذیرش قرار گرفت 
و در تاریخ 1377/6/31 اولین معامله بر روی ســهام شــرکت انجام گردید .
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عمومــی  مجمــع 
فوق العاده شــرکت 
فوالد آلیــاژی ایران 
مورخ  عام(  )سهامی 
در   1395/12/23
محل تعیین شــده 
شــرکت  یــزد  در 
فوالد آلیــاژی ایران 
اندیشــه  ســالن 
گردیــد. تشــکیل 

در ایــن مجمع که 
بــا حضــور 94/05 
سهامداران  درصدی 
حقیقــی و حقوقی، 
اعضای هیات مدیره، 
نماینــده ســازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست مجمع برعهده 
آقای یداله طاهرنژاد بود که جنابان ناصر سبحانی و محمدرضا کالئی درمقام نظار 
اول و دوم و آقــای مجید خادم صفدرخانی به عنوان دبیر مجمع انتخاب شــدند.
در باب فوالد آلیاژی همین بس که رکوردشــکنان؛ همچنان خســتگی ناپذیرند.

از روزهــای پایانــی ســال در واحدهای تولیــدی می توان معنــی عینی جمله 
معروف»وقت طالســت« را اســتنباط نمود ویقیناً نقش همــکاران در واحدهای 
پشــتیبانی و ستادی نیز در کســب موفقیت های تولیدی بسیار ارزشمند و قابل 
قدرشناسی است. به مردان خســتگی ناپذیر تولید که با تالش شبانه روزی شان 
رکوردهای جدیدی را در سال 1395 کسب نمودند درود و سپاس تقدیم می کنیم.

بی شک حضور پر برکت مهندس محمد ابراهیم قدیریان با رزومه درخشانی که در 
مدیریت کشــور عزیزمان دارد و حضور تیم کاربلد در فوالژ از روابط عمومی خدوم 
تا مدیریت و معاونت های مالی، بازرگانی، ســهام و ... باعث افتخارآفرینی ها و فتح 
های سنگر به سنگر این شرکت معظم گردیده بطوری که وزیر و وکیل و نماینده 
با حضور در این شرکت به سبز بودن و پیشرو و موفق بودن آن شهادت می دهند. 
بــه قول مدیــر خوش فکر این شــرکت جنــاب قدیریان این افزایش ســرمایه 
نیــز فرصتی هســت تا ایــن مجموعه موفــق با توســعه و اجرای طــرح های 
در دســت اجــرا در جهــت حصــول افتخار ملــی گام هایــی بزرگ بــردارد.
گزارش بازرس قانوني دربــاره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص 

افزایش سرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان ســهام شــركت فــوالد آلیاژی 

ایران)سهامي عام(
تجــارت  قانــون  اصالحیــه   161 مــاده   2 تبصــره  مفــاد  اجــراي  در 
شــده بینــی  پیــش  مالــی  اطالعــات  1347و  ســال  مصــوب 

1- گزارش توجیهي مورخ 26 مهرماه 1395 هیات مدیره شــرکت فوالد آلیاژی 
ایران )سهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه آن از مبلغ 4/160 میلیارد ریال به 
مبلغ 5/547 میلیارد ریال از محل مطالبات حال شــده و آورده نقدی سهامداران 
بــه مبلغ 1/387 میلیارد ریال با صدور اوراق ســهام جدید مشــتمل بر اطالعات 
مالی فرضی که پیوســت می باشــد، طبق استاندارد حسابرســی »رسیدگی  به 
اطالعات مالی آتی« مورد بررســی این موسســه قرار گرفته اســت. مســئولیت 
گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شــرکت است.

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

3- هدف از افزایش ســرمایه تامین بخشی از منابع مالی الزم جهت احداث طرح 
فوالد ســازی یزد»یک« جهت تولید ســالیانه 300 هزار تن فوالد الیاژی و 400 

هزار تن فوالد کربنی با فرض بهره برداری از ســال 1397 تهیه شده است. ارزش 
کل طرح مبلغ 8/347/6 میلیارد ریال)بدون ســرمایه در گردش( برآورده شــده 
که مشــتمل بر مبلغ 126 میلیون یورو )معادل مبلغ 5/040 میلیارد ریال با نرخ 
هــر یورو40/000 ریال( بهای ارزی ماشــین االت و تاسیســات و مبلغ 3/307/6 
میلیارد ریال مخارج ریالی طرح شــامل زمین، ســاختمان و سایر مخارج قبل از 
بهره برداری مورد طرح می باشــد همچنین سایر مفروضات طرح عبارت است از :
1-3- آماده ســازی طرح ظرف 2 ســال 1395 و 1396 و بهره برداری از طرح با 
ظرفیت 80درصد از ابتدای ســال 1397، 90درصد در سال 1389 و 100درصد از 
سال 1399 به بعد بآورده شده، طرح از نظر ریالی 27/7 درصد پیشرفت داشته، لیکن 
طرح نسبت به برنامه زمانبندی شده اجرای عملیات فیزیکی )FS اولیه( دارای انحراف 
نامساعد بوده و مراحل اجرایی طرح محدود به گشایش اعتبارات اسنادی جهت خرید 
ماشین آالت و تحصیل حق انشعاب برق پروژه و تعیین زمین آن بوده، توضیحا از مبلغ 
126 میلیون یورو ارز مورد نیاز طرح تاکنون مبلغ 21 میلیون یورو، تامین شده است.

2-3- پیــش بینی فروش ســالیانه 600 هزار تن فوالد آلیاژی در ســالهای بهره 
بــرداری از طــرح برآورده شــده اســت.توضیحا میانگین مصرف 9 ســال اخیر 
ســاالنه 272 هــزار تن و مصرف ســال 1394 معادل 302 هزار تن بوده اســت.

3-3- بهای فروش، مواد اولیه و هزینه های طرح از جمله حامل های انرژی )آب، برق 
و گاز مصرفی( در طول سالهای تولید و فروش )1397 به بعد( ثابت فرض شده است.
4- براســاس رسیدگي به شواهد پشــتوانه مفروضات، این موسســه به مواردی 
برخورد نکرده اســت، که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي تهیه 
گــزارش توجیهي فراهم نمي کند. به عالوه، به نظر این موسســه به اســتثنای 
آثــار موارد مندرج در بند 3 باال، گزارش توجیهي یاد شــده براســاس مفروضات 
به گونه اي مناســب تهیه و طبق اســتانداردهاي حســابداري ارائه شــده است.
5- بخشی از افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران پیش بینی شده، 
هر چند افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران موجب ورود وجه نقد 
به شرکت نمی شود، لیکن موجب جلوگیری از خروج وجه نقد از شرکت می گردد.
6- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده طبق مفروضات ذهني توصیف شده در باال رخ 
دهد، نتایج واقعي احتماال متفاوت از پیش بیني ها خواهد بود، زیرا رویدادهاي پیش بیني 
شده اغلب به گونه اي مورد نظر رخ نمي دهد وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شرکت فوالد آلیاژي ایران سهامي عام، از افزایش سرمایة موضوع این بیانیة 

ثبت، به شرح زیر مي باشد.
هــدف از انجــام افزایش ســرمایه اجراي طرح فوالدســازي یــزد  جهت تولید 
300 هــزار تن فوالد آلیــاژي و 400 هــزار تن فوالد صنعتي )کربني( اســت .

طــرح فوالد یزد به منظور تولید ســاالنه 700 هزار تن فوالد مــذاب براي تولید 
شــمش هاي فوالد آلیاژي در چهار گروه شــامل فوالدهاي آلیاژي کربني ، آلیاژ 
متوســط ، کم آلیاژ و میکــرو آلیاژ با ظرفیت300هزار تن و تولید شــمش هاي 
فوالد کربني در ســه گروه شــامل شمش تجاري صنعتي ، شمش سخت شونده 
ســطحي و شــمش کربني عملیات حرارت پذیر به ظرفیت 400 هزار تن است. 
طرح فوق از نظر تاسیســات زیربنایي و پیوســتن به شــبکه هاي ریلي و شوسه 
کشور با هیچ گونه مشــکل خاصي مواجه نمي باشد . در زمینه تامین مواد اولیه 
پیش بیني شده است که واحد 800 هزار تني آهن اسفنجي شرکت آهن و فوالد 
غدیر ایرانیان ضمن تامین نیازهاي موجود شــرکت (به میــزان حدود 250 هزار 
تن در ســال )آهن اسفنجي مورد نیاز طرح فوالد ســازي یزد را نیز تامین نماید.

بر حسب مطالعات انجام شده ، سرمایه گذاري کل این طرح شامل سرمایه گذاري ثابت 
، هزینه هاي دوران ساخت و بهره هاي دوران ساخت معادل 9/302 میلیارد ریال و 
سرمایه در گردش مورد نیاز در ظرفیت کامل معادل 2/227 میلیارد ریال است . سرمایه 
در گردش در شــروع پروژه با 80 درصد ظرفیت حدود 1/782 میلیارد ریال است .

مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادی و محل تأمین آن
با توجه به برنامة ارائه شــده، شــرکت فوالد آلیاژي ایران (ســهامي عام)  در نظر 
دارد ســرمایة خود را از مبلــغ4/160/000 میلیون ریال به مبلــغ 5/547/271 
میلیون ریال، از محل مطالبات وآورده نقدي سهامداران به شرح زیر افزایش دهد.

1/387/271 میلیون ریال )معــادل 33/3 درصد( از محل مطالبات و آورده نقدي 
سهامداران.

»فوالژ« نماد برتر با مهندس قدیریان
رکوردشکنان خستگی ناپذیر
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مدیرعامــل گــروه خودروســازی ســایپا از برنامه 
افزایــش تولید خــودرو در این مجموعه در ســال 
جــاری خبــر داد و گفــت: برنامه رونق کســب و 
کار گروه ســایپا در ســال جاری بــا افزایش تولید 
و ارائــه محصــوالت جدیــد در راســتای تحقــق 
منویات مقــام معظم رهبری ادامــه خواهد یافت.

مهدی جمالی با اشاره به هدف گذاری افزایش تولید 
خودرو در سال 1396 در سطح گروه خودروسازی 
ســایپا اظهارکرد: مهم ترین ماموریت این مجموعه 
تولید اســت که مطابق با برنامه ریزی های صورت 
گرفته، قصد داریم با ادامه رونق بخشی به آن، اهداف 
خود در زمینــه اقتصاد مقاومتــی را محقق کنیم.

وی اهداف سایپا در ســال دو سال اخیر را منطبق 
با سیاســت های اقتصاد مقاومتی دانســت و افزود: 
اســتفاده از ظرفیــت های داخلــی در کنار تالش 
بــرای الگوبــرداری از دانش روز جهانــی، کاهش 
هزینــه های جــاری ســازمان و اولویت بخشــی 

به تولید و طراحی و مهندســی در کنار حفظ ســطح اشــتغال کارکنان از 
جملــه برنامــه هایی بوده کــه با موفقیت بــه مرحله اجرا درآمده اســت.

وی تصریــح کــرد: عــالوه بــر اجــرای برنامــه هــای جدید در ســال 
ســایپا،  گــروه خودروســازی  در  هــا  فعالیــت  رونــق  بــرای  جــاری 
سیاســت هــای اصولــی ســال گذشــته را نیــز ادامــه خواهیــم داد.

مدیرعامل گروه خودروســازی ســایپا در بخش دیگــری از اظهارات خود 
با اشــاره به تاکیــد رهبر معظم انقالب مبنی بر ضرورت پیگیری سیاســت 
های اقتصاد مقاومتی در ســال 96، خاطرنشــان کرد: خوشــبختانه گروه 
خودروسازی ســایپا توانست از آزمون مهم سال گذشــته در زمینه اقتصاد 
مقاومتــی ســربلند بیرون آید و در ســال جــاری نیز با تکیه بــر رویکرد 
تولیدمحور خود، به دنبال رونق هرچه بیشــتر اشتغال در این سازمان است.

جمالی با بیان این مطلب که افزایش تولید خودرو در گروه ســایپا در چند 
سال اخیر بی سابقه بوده است، تاکید کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت 

گرفته و استقبال واحدهای مختلف تولیدی در سطح گروه سایپا، قصد داریم 
بــا افزایش روزهای کاری در مجموعه، آمار تولیــد خودرو را افزایش دهیم.

وی تصریــح کرد: ســایپا با اجرای سیاســت های اقتصــاد مقاومتی مبدل 
بــه یــک ســازمان اقتصادی و صنعتی پیشــرو در کشــور شــده اســت.

جمالــی همچنیــن به تنوع محصوالت گروه ســایپا اشــاره کــرد و گفت: 
خوشبختانه گروه خودروسازی سایپا با پشتوانه عظیم سبد متنوع محصوالت، 
توانســته رونق را به خطوط تولید خود تزریق کنــد و با توجه به ادامه این 
برنامه و معرفی چند محصول دیگر در سال 96، مطمئنا این گروه در زمینه 
افزایش تولید و رونق اشــتغال موفقیت های جدیدی را کســب خواهد کرد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در خاتمه با بیان این که اجرای دقیق سیاست 
های اقتصاد مقاومتی در دســتور کار دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و گروه خودروسازی سایپا قرار دارد گفت: با تکیه بر اقتصاد مقاومتی، چهره 
گروه خودروسازی سایپا در چند سال آینده بسیار متفاوت و مدرن خواهد شد.

مدیرعامل گروه خودروســازی ســایپا از پروژه 
آماده ســازی خط تولید پلــت فرم SP100 در 
شــرکت ســایپا بازدید کرد و در جریان مراحل 
طراحــی، نصــب و راه اندازی خــط تولید این 

محصوالت قرار گرفت.
دکتــر مهــدی جمالــی در ایــن بازدیــد بر 
ضــرورت اجــرای برنامــه هــای فنــی گروه 
در راســتای آمــاده ســازی خطــوط تولیــد 
محصــوالت آینــده گروه ســایپا تاکیــد کرد.

براســاس ایــن گــزارش به دنبال طی شــدن 
مراحل نهایــی طراحی پلت فــرم SP100 در 
گروه ســایپا، ایــن مجموعه به طــور همزمان، 
اقــدام بــه برنامــه ریــزی هــای الزم جهت 
طراحی، ســاخت، نصب و راه اندازی دســتگاه 
هــا و ســامانه های خــط تولیــد محصوالت 
مبتنــی بــر ایــن پلت فرم در شــرکت ســایپا کــرده و در حــال حاضر نیــز مطابــق برنامه زمــان بنــدی، مراحل این پــروژه را در دســت اجــرا دارد.

مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته تاکنون حدود 60 درصد پروژه راه اندازی خط تولید SP100 به مرحله اجرا درآمده و قرار است تا پیش از اتمام فروردین 
ماه سال جاری به صورت کامل صورت گیرد.

در حال حاضر به طور میانگین روزانه بیش از 1250 نفرساعت در این پروژه مشغول فعالیت هستند تا این برنامه مطابق اهداف سایپا در موعد مقرر به اجرا درآید.
گفتنی اســت گروه خودروســازی سایپا در راستای برنامه توسعه محصول و اســتفاده از ظرفیت ها و توانمندی های داخلی، مشغول طراحی و ساخت پلت فرم 
اختصاصی خود موســوم به SP100 اســت و بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است محصوالت مبتنی بر این پلت فرم در شرکت سایپا تولید شوند.

افزایش تولید و ارائه محصوالت جدید در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری

SP100 بازدید مدیرعامل گروه سایپا از پروژه آماده سازی خط تولید محصوالت
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سرمایه گذاران همه سرخوش و راضی
چون ، سرمایه گذاری سپه همایون داشت

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

همه خوشحال ، خوشحال تر جناب دکتر عسکری مردی که مالیات نوین را پدر 
است و مدیریتی برجسته که آب از دریای عمان به کویرلوت را مدیریت می کند.

سرمایه گذاری سپه همایون داشت تا توانست از همه مشکالت با مدد از موالیش 
و تدبیر تالشگرانش سنگر به سنگر بازار را از دست یاغیان و طاغیان بگیرد و به 
دوست سپرد. سرمایه گذاری سپه با پیشینه پرفراز نشیب خود هم از دوست 
و هم از دشــمن آسیب دید ولی همایونش با شــناخت اهرمهای یاری رسان 
همت گماشت و موانع را از راه بردارد و سرمایه گذاری سپه را در میدان کاری 
سرفراز بر سکوی افتخارات نشاند. در پایان مجمع سهامداری می گفت کارنامه 
20 ســپه و من می گویم خدمت به کمال یــک امانتدار یعنی این، خداقوت. 
شــهادت ایــن گفته ها همین که بازدهی کل ســهام شــرکت در یکســال 
گذشــته با احتســاب آورده نقــدی ســهامداران در افزایش ســرمایه اخیر 
شــرکت و تقســیم ســود در مجمع، بالغ بر 44 درصد بوده است. در حالی 
کــه در همین بــازه زمانی، بازده شــاخص کل بورس30 درصد بوده اســت.

مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه صاحبــان ســهام شــرکت ســرمایه 
گــذاری ســپه )ســهامی عام( مــورخ 1395/12/21 در محــل مجموعــه 
فرهنگــی ورزشــی تــالش وزارت کار واقــع در تهــران برگــزار گردیــد. 
در ایــن مجمع که با حضور بیش از 86 درصد ســهامداران حقیقی و حقوقی 
، اعضــاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای دکتر علی عسکری 
بــود، که جنابان مهرداد نعمتی و حمیدرضا بهــزادی پور در مقام نظار اول و 
دوم و آقای عبدالرحیم همایون پور بــه عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گــزارش هیات مدیره به مجمع مربــوط به اهم فعالیتهای 
صــورت پذیرفتــه در طی ســال مالی منتهــی بــه 1395/09/30 و پس از 
اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات 
خــود ضمن  تصویــب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 
با تقســیم ســود 300 ریالی به ازای هر ســهم بــه کار خود پایــان دادند.

همچنین موسســه حسابرســی و خدمــات مالی کوشــا منش بــه عنوان 
بــازرس اصلی و موسســه حسابرســی هــادی حســاب به عنــوان بازرس 
علــی البــدل برای ســال مالی منتهــی بــه 1396/9/30 انتخــاب گردید.

درخصــوص انتخاب اعضای هیات مدیره براســاس رای گیــری بعمل آمده 
اشخاص ذیل برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند:

- شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید)سهامی عام(
- شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه )سهامی خاص(

- صندوق بازنشســتگی وظیفــه و از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها و 
ادغام شده موسسه غیرتجاری 

- شرکت سیمان هرمزگان )سهامی عام(
- شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید )سهامی عام(

پیام هیات مدیره
هیات مدیره امانتدار ســهامداران محترم بوده و به منظور حراســت و ارتقای 
امانت واگذارشــده وظیفه خود می داند که از انجام هیچ کوشش و تالشی در 
این راه دریغ نورزد. مدیریت شرکت در راستای تحقق این هدف و با اعتقادی 
راسخ به منظور ادامه روند پویایی و موفقیت شرکت، در سال مالی مورد گزارش 
در جهت اصالح و کاهش ریسک پرتفوی و استفاده بهینه از موقعیت های بازار 
ســرمایه، اقدامات اساســی به عمل آورده و برنامه ریزی های خود را براساس 
رضایتمندی و حفظ و ارتقای منافع سهامداران بنا نهاده است. گزارش حاضر 
دربرگیرنده اهم فعالیت های شــرکت در جهت نیل به اهداف و استراتژی های 

شرکت است.
هیات مدیره و مدیریت شــرکت معتقد است موفقیت های کسب شده در سایه 
الطاف خداوند متعال و حمایت بی دریغ سهامداران محترم حاصل شده است. 
تعامل مطلوب و اســتفاده از نظرات و انتقادات سازنده شما سهامداران محترم 
بی تردید چراغ راه نیل به اهداف ما در آینده نیز خواهد بود. در این راستا بهره 
مندی از نظرات و رهنمودهای شما عزیزان را ارج نهاده و آن را بستری مناسب 

جهت بهبود فرایندهای تصمیم گیری و برنامه ریزی خود می دانیم.
در خاتمــه الزم می دانیم از تمامی ســهامداران محترمی که منت نهاده، قدم 
رنجه کرده و در این مجمع حضور به هم رسانده اند صمیمانه تشکر و قدردانی 
نماییم. مدیریت شرکت طبق رسالت و وظایف خود در هر زمان با افتخار، پذیرا 
و پاســخگوی سهامداران محترم بوده و مقدم شــما عزیزان را که بدون شک 

همراه با خیر و برکت برای شرکت است، گرامی می دارد.
اهم اقدامات انجام شده در سال مالی مورد گزارش

- تهیه گزارشات کارشناسی در خصوص تحلیل اقتصاد جهدانی، اقتصداد کالن 
کشــور، مسائل روز صنایع مختلف، ابزارهای مالی متعدد و همچنین وضعیت 

سودآوری شرکتها به عنوان منبع اصلی تصمیم گیری های مدیریت شرکت
- شرکت در جلسات کارشناســی با هدف تبادل نظر درخصوص بررسی آثار 
سیاست های کالن اقتصادی کشور و عملکرد و برنامه های شرکت های بورسی

- حضور در مجامع عمومی عادی و فوق العاده شــرکت های ســرمایه پذیر در 
جهت صیانت از ســرمایه گذاری های انجام شــده و ایفای نقش های کنترلی و 

مدیریتی
- پایش و اصالح روزانه ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری ها در راستای رسیدن به 

پرتفوی هدف از طریق گردش دارایی ها و ارتقای ارزش خالص آنها
- خــروج تدریجی از صنایع کم بازده و اســتفاده از فرصت های بازار ســرمایه 
علی الخصوص عرضه های اولیه و ورود به صنایع پربازده و دارای ریسک متناسب
- تکمیل فرآیند افزایش سرمایه از 3/588 میلیارد رال به 5/382 میلیارد ریال
- تهیه، تدوین و ارائه بودجه شرکت در مقاطع سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه 

و سالیانه
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- تهیه و ارســال به موقع اطالعات، گزارش هــا و صورت های مالی به نهادهای 
نظارتی و سهامدار عمده

- استقرار سیستم حسابداری سهام به منظور کنترل و نظارت بیشتر و صیانت 
از حقوق سهامداران

- برنامه ریزی تامین مالی و مدیریت نقدینگی به منظور استفاده از فرصت های 
سرمایه گذاری

- پیگیری وصول مطالبات از شرکت های سرمایه پذیر
- شناسایی مشوق ها و معافیت های مالیاتی و راهکارهای بهره گیری از آن

- پیگیری رفع مشکالت سرمایه گذاری در زمین لواسان
- تهیه صورت تطبیق مانده تعداد ســهام هر یک از ســهامداران با شــرکت 

سپرده گذاری مرکزی
- اصالح و بازنگری سایت اینترنتی شرکت به عنوان ابزاری مناسب در برقراری 

ارتباط با سهامداران
-  معرفی کارشناسان شرکت در دوره های آموزشی و تخصصی جهت بهبود و 

ارتقای کیفیت به منظور افزایش بهره وری و راندمان کارکنان
برنامه های آتی شركت

برنامه ها و فعالیت های آتی شــرکت در راســتای اهداف کالن شــرکت در 
زمینه های ذیل طراحی شده است:

- تداوم اصالح مســتمر پرتفوی ســهام با هدف کاهش ریســک و افزایش 
بازدهی سرمایه گذاری ها

- استفاده از ابزارهای نوین مالی )آتی، بازار پایه، اوراق بدهی اعم از صکوک 
و اجاره و...(

- آماده ســازی و فــروش دارایی های راکــد یا کم بــازده در جهت تقویت 
سودآوری و نقدینگی شرکت

- ارائه خدمات الکترونیکی مطلوب به سهامداران و سایر ذی نفعان شرکت با 
هدف افزایش میزان رضایتمندی و بهره مندی اطالعات آنان

- پیگیری جدی وصول مطالبات معوقه از طریق اشــخاص حقیقی و حقوقی 
و با اســتفاده از حمایت اداره حقوقی بانک سپه از گذر راهکارهای قانونی و 

اجرایی.
- اقدامــات جدی جهت تعیین تکلیف زمین لواســان و برنامه ریزی جهت 

فروش تعدادی از قطعات.
- تقویت بدنه کارشناســی شرکت و اســتفاده هر چه بیشتر از سیستم های 

سخت افزاری و نرم افزاری.
تجزیه و تحلیل ریسك پرتفوی سرمایه گذاری ها

از نقطه نظر محیط قانونی، شــرکت از بدو تاســیس در چارچوب قوانین و 
مقررات عمومی جاری کشور

قانون تجارت و آیین نامه ها و دستورالعمل های مصوب سازمان بورس و هیات 
مدیره فعالیت نموده است و مانند ســایر شرکت های سرمایه گذاری در این 

صنعت ناچار به مواجهه با انواع ریســک ها به شرح ذیل 
است:

- ریسک سیستماتیک: یا ریسک بازار، آن ریسکی است 
که کلیت بازار ســرمایه را تحت الشعاع قرار داده؛ غیر 
قابل پیش بینی و اجتناب ناپذیر است و با متنوع سازی 

پرتفو نیز نمی توان از آن احتراز کرد.
- ریســک ناشی از تورم، نرخ بهره و نرخ ارز: معموال اثر 
سیاست های پولی کشور در قالب این ریسک ها نمایان 

می شود.
- ریســک قیمت گــذاری و قانون گذاری ها درخصوص 
تعییــن انــواع نرخ های خرید مــواد اولیــه یا فروش 

محصوالت در صنایع مختلف.
پیشینه فعالیت

شــرکت ســرمایه گذاری ســپه )ســهامی عــام(  در 
تاریخ1370/6/2 توسط بانک ســپه به صورت سهامی 
عام تاسیس شد و از مهر ماه همان سال فعالیت رسمی 
خود را آغاز کرد. شــرکت در تاریــخ1371/10/19 در 
بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته و اولین بار سهام آن 

در تاریخ 1371/12/26مورد معامله قرار گرفته است.

موضوع فعالیت
به طور خالصه موضوع فعالیت شــرکت طبق مفاد ماده 3 اساســنامه عبارت 

است از:
- سرمایه گذاری در ســهام، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق 

بهادار
- ســرمایه گذاری در مســکوکات، فلــزات گرانبها، گواهی ســپرده بانکی و 

سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز
- ســرمایه گذاری در ســایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های 

تولیدی و امالک
- ارائــه خدمــات مرتبط با بــازار اوراق بهــادار همچون پذیرش ســمت در 
صندوق های ســرمایه گذاری تامین مالی و بازارگردانی اوراق بهادار، مشارکت 

در تعهد پذیره نویسی و تضمین نقدشوندگی
وضعیت سهام شركت در بورس اوراق بهادار تهران

شــرکت سرمایه گذاری ســپه در تاریخ 1371/10/19 در بورس اوراق بهادار 
تهران در گروه واســطه گری مالی)سرمایه گذاری ( با نماد وسپه درج شده و 
سهام آن برای اولین بار در تاریخ 1371/12/26 مورد معامله قرار گرفته است. 
در تاریخ تهیه گزارش تعداد 16 شرکت سرمایه گذاری در بورس اوارق بهادار 
تهران در قالب صنعت ســرمایه گذاری ها به ثبت رسیده اند که با در اختیار 
داشــتن مجموعا حدود 80 هزار میلیارد ریال ارزش بازار، حدود 2/3 درصد از 
کل ارزش بازار بورس را تشکیل داده اند. در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری 
سپه به لحاظ سرمایه در رتبه چهارم و به لحاظ ارزش بازار در رتبه پنجم این 
صنعت قرار گرفته اســت. سهام شرکت در طول دوره 12 ماهه منتهی به 30 
آذر 1395 بالغ بر 44 درصد بازدهی داشــته است. روند بازدهی ماهانه سهام 

شرکت در طی 12 ماهه منتهی به آذر 95 ترسیم شده است.
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صمیمانــه  روابــط  گفــت:  بیمــه  صنعــت  بــر  حاکــم  صمیمانــه  فضــای  از  خرســندی  ابــراز  بــا  همتــی  دکتــر  اندیشــی  هــم  ایــن  در 
تالشــند. در  صنعــت  ایــن  رونــق  بــرای  کــه  اســت  برادرانــه  و  دوســتانه  جمــع  یــک  بــارز  نمونــه  بیمــه  صنعــت  مدیــران 
رئیس کل بیمه مرکزی در بخشــی از ســخنان خود، امسال را ســال توانمندی صنعت بیمه اعالم کرد و گفت: االن که صنعت بیمه در مسیر رشد و شکوفایی 
قرار دارد باید از رفتن به مســیرهای اشــتباه همچون وضعیت کنونی بیمه درمان تکمیلی پرهیز کرد چرا که تبعات سنگینی برای صنعت بیمه خواهد داشت.
وی در خصوص مصوبه هیات وزیران در خصوص افزایش سرمایه شرکت های بیمه گفت:ما تالش خود برای کاهش میزان سرمایه اولیه شرکت های بیمه را انجام 
دادیم و شرکت های بیمه ای که نیاز به افزایش سرمایه دارند فقط تا 11 ماه دیگر زمان دارند، در غیر این صورت باید به ادغام و یا کاهش رشته های فعالیت خود باشند.
دکتر همتی در خصوص IFRS گفت: اجرای این برنامه برای شــرکت های بیمه ضروری اســت و ما فقط به عنوان نهاد ناظر بر اجرای آن نظارت خواهیم کرد.
وی با وضعیت نابسامان نرخ های درمان تکمیلی گفت: اگر شرکت های بیمه در سندیکا به وحدت رویه ای نرسند ما مجبور به تعیین حداقل نرخ خواهیم شد.
دکتر همتی با اشاره به توسعه ظرفیت های سامانه سنهاب گفت: شرکت های بیمه با ارائه اطالعات صحیح در بهره گیری از ظرفیت های این سامانه بیمه مرکزی را یاری کنند.
هــای  شــرکت  از  و  کــرد  تاکیــد  بیمــه  صنعــت  کارشناســان  و  مدیــران  ســازی  توانمنــد  بــر  مرکــزی  بیمــه  کل  رئیــس 
کننــد. فعالیــت  پیــش  از  بیــش  بیمــه  صنعــت  انســانی  نیــروی  دانــش  رســانی  بــروز  و  آمــوزش  زمینــه  در  خواســت  بیمــه 
دکتر همتی وصول مطالبات شرکت های بیمه را امری ضروری دانست و گفت: شرکتهای بیمه بدون دریافت حق بیمه، نسبت به صدور بیمه نامه اقدام نکنند.

راهکارهایی برای رشد و شکوفایی
هم اندیشی مدیران ارشد بیمه ای کشور در زیر یک سقف
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حسابهای شفاف و عملکردی برجسته 
دکتر حمیدی خوش می داند جایگاه سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران در کجاست

جناب دکتر حمیدی از جمله مدیران کشــور اســت 
کــه بازار ســرمایه را خوب می شناســد و اگــر یاران 
کمکــش کنند که اصحــاب خبر را هم یاری رســاند 
آنــگاه می تــوان گفت موی ســپید را فلکــم رایگان 
نداد. چگونه اســت و نمونه مثالــش دکتر حمیدی با 
کوهی از تجربه تا عموم نیز وی را بیشــتر بشناســند.

دکتر حمیدی بر هر مسندی که بود نشان داده هم تهدید 
ها را خوب رصد می کند و هم فرصت ها را خوب می شناسد 
و هر ســاله با کارنامه و عملکردی درخشان که بواسطه 
درایت و تدبیر او و مدیرانش حاصل می شود هر ذینفع 
دلسوزی به احترامش تمام قد خم شده و کاله بر می دارد.

بنــد چهار حســابرس و بــازرس قانونی نشــان از آن 
مــی دارد کــه مدیریت مالــی دکتر حمیــدی موی 
از ماســت می کشــد با هــم بخوانیم بند چهــار را:

4- به نظر این ســازمان، صورت های مالی یاد شده در 
باال، وضعیت مالی گروه و شرکت سرمایه گذاری صنایع 
شــیمیایی ایران)سهامی عام( در تاریخ 30 آذر 1395 و 
عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سال مالی 
منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق 
استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهدو 
الحق و انصاف که حسابهای شفاف و عملکردی در خور 
تحســین بازتابی بیش از این می خواهد. یا علی مدد. 
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاري صنایع 
شیمیائي ایران )سهامی عام( در تاریخ 95/11/24 تشکیل شد. 
درادامــه بــا قرائت گــزارش هیات مدیــره به مجمع 
مربــوط به اهم فعالیتهــای صورت پذیرفتــه در طی 
ســال مالی منتهی به 1395/09/30 و پس از استماع 
گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنین صلــوات خود ضمن  تصویــب صورتهای مالی 
و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقســیم سود 
585 ریالی به ازای هر ســهم بــه کار خود پایان دادند.

همچنین سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و 
حســابرس اصلی و علی البدل شرکت انتخاب گردید.  

یادداشت با اهمیت
هیات مدیره با خرســندی فراوان به آگاهی سهامداران 
محترم می رساند که بعد از پی گیری های انجام شده در 
حدود سه سال گذشته برای دریافت دانش فنی جدید و 
انحصاری از شرکت UOP، در آذرماه سال جاری )1395( 
قرارداد خرید دانش فنی جدید )DETAL( برای استفاده 
در طرح توسعه دوم مجتمع تولید LAB در اصفهان با 
شعبه انگلســتان - لندن UOP امضا و رد و بدل شد.

با خرید این دانش فنی، استفاده از اسید HF )فلوریدریک( 
که برای زندگی انســان ها و محیط زیســت بســیار 
خطرناک است از فرآیند تولید LAB حذف می گردد.

امضاء و رد و بدل شدن قرارداد خرید دانش فنی از شرکت 
آمریکایی UOP بعد از فعال شدن توافقنامه بر جام میسر 
گردید. فعال شدن این قرارداد به لحاظ ملی از اهمیت بسیار 
زیادی برخوردار است، همچنین ادامه فعالیت های رو به 
گسترش و تعالی شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی 
ایــران را در میان و درازمدت میســر و مقدور می کند.  

بیانیه ارزش
شــرکت ســرمایه گذاری صنایــع شــیمیایی ایران 
یکــی از اعضــای پیشــرو گســترده کســب و کار 
جهانی اســت که با تقاضــا، عرضــه، قوانین، فرهنگ 
و دانــش و دیدگاه هــای بومی و جهانی روبروســت.

برای رویارویی با این مجموعه پیچیده و متنوع، باید همواره، 
دیگاه ها ، ارزشها، باورها، اصول و دانش رفتار سازمان را 
متناسب با شرایط تغییر دهیم و بازسازی کنیم. با تفسیر 
و تعبیر منطقی شرایط، نسبت به اصالح و تغییر شالوده 
درون و بیرون سازمان برای دستیابی به فضیلت و رشد و 
تعالی پایدار تالش و کوشش پیوسته به عمل می آوریم.

اصول پایه
1- بــه عنــوان ســازمانی تولیدکننده بایــد فعالیت 
هایمان منتهی به بیشــترین صرفه اقتصادی)ســود( 
شــود. با اجرای طرح توســعه بــه زودی یکــی از دو 
بزرگتریــن تولید کننده LAB در دنیا خواهیم شــد.

2- منافع ســازمان ما با منافع : مشتریان - کارکنان- 
سهامداران و جامعه در هم آمیخته و جداشدنی نیست.

3- درست کاری، راست گویی و وفاداری پایه اصلی تمام 
کارها و امور سازمان ما، هم در درون و هم در بیرون از آن است.   
4- ســازمان ما فرآورده ها و خدمــات و فعالیت های 
خــود را با »کیفیت برتر« عرضه می کنــد و ارایه می 
دهد وبهبود مســتمر این کیفیت را تضمین می کند.

5- ســازمان ما بیشترین تالش را برای رعایت و اجرای 
اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای در تمام مارد فعالیت 
ها به عمل مــی آورد تا به کارکنان و گروه های مرتبط 
با فرآورده ها و فعالیت ها صدمه و خســارت وارد نگردد.

6- حفاظت از محیط زیست و طبیعت و جلوگیری از الوده 
شده و له هدر رفتن: هوا، زمین، آب، انرژی و مواد اولیه و 
صرفه جویی در مصرف این منابع با ارزش در تمام کارهای 
ســازمان ما با همیت بســیار زیاد جاری و ساری است.

7- سازمان ما بیشــترین تالش را می کند که با ایجاد 
کیفیــت برتــر و ارزش فراگیر، شــعف و خشــنودی 
را در مشــتریان ارزشــمند خــود بــه وجــود آورد.

8- سازمان ما برای: آموزش، پیشرفت، رفاه و آسایش و ارامش 
کارکنان و خانواده های محترم آنها تالش و کوشش می کند.

9- سازمان ما بیشترین ســعی و تالش را می کند که 
با بکار بردن پیشــرفته ترین فن آوری از رقبای داخلی 
و خارجی در هر زمینه ای جلوتر باشد و به طور مستمر 
ســهم بازار خود را در درون و بیــرون از مرزها افزایش 
دهــد. هرگــز در رقابت بــا رقبــا از روش های خالف 
قانونی و غیراخالقی و ناعادالنه اســتفاده نخواهیم کرد.

مشــتری-   -10
داراییها  کارکنــان- 
)نرم و ســخت افزار( 
و جامعه )سهامداران 
- تامیــن کنندگان 
پایــه  چهــار   )... و 
اصلــی ســازمان ما 
بیشترین  هســتند. 

ســعی و کوشــش را برای حفظ و تقویت و گسترش 
و خشــنودی این چهــار پایه اصلی بــه کار می بریم.  
ســال مالی 95-1394 نیز با مسائل و مشکالت خاص 
ناشــی از آثار منفی بقایــای تحریم هــای خارجی و 
محدودیت های بین المللی روبرو بوده که با پشتیبانی 
و راهنمایی سهامداران محترم )بخصوص مدیران ارشد 
بانک صنعــت و معدن( و با اتکاء بــه زحمات و تالش 
شبانه روزی و خستگی ناپذیر مدیران و کارکنان شرکت، 
موانــع مرتفع و دوره مزبور با موفقیت به پایان رســید.

مدیران و کارکنان شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی 
ایران با سپاسگزاری از توجه و حمایت سهامداران محترم، 
با پشــت کار، تالش خواهند کرد که در سال مالی 96-
1395 نیز با بهره گیری از عنایات خداوند دانا و حمایت 
و راهنمایی شــما سهامداران ارجمند برای دستیابی به 
اهداف راهبردی این شرکت به بهترین وضع ممکن پیش 
روند و به وظیفه ملی خود براب رشد و شکوفایی هرچه 
بیشتر صنعت و اقتصاد ایران همیشه سربلند عمل کنند.

الزم مــی دانیــم از توجــه و راهنمایــی و حمایــت 
رئیــس هیــات مدیــره و مدیرعامل محتــرم بانک 
ارزشــمند صنعت و معدن که بســیار چاره ســاز و راه 
گشــا بوده صمیمانــه قدردانی و سپاســگزاری کنیم. 

برنامه های اینده شركت
با اســتعانت از پروردگار بزرگ و بــا توجه به روند رو به 
رشــد چشمگیر شرکت و پتانسیل های موجود، انتظار 
می رود که در سایه تعامل و همکاری همه جانبه شاهد 
سیر صعودی توسعه و پیشرفت شــرکت در سال آتی 
باشــیم. بزرگترین و اولین هدف شــرکت در سال آتی 
برنامه ریزی برای تحقق و اجرای طرح توســعه افزایش 
تولید LAB به میزان 110 هزار تن در ســال می باشد. 
امید اســت با اجرای این طرح کــه از تکنولوژی مدرن 
DETAL بهره مند خواهدشد، شاهد گسترش و توسعه 
تولید و فروش محصوالت در عرصه های جهانی باشیم.
GAS TO LIQUID( بررسی برای استفاده از فرآیند
GTL(، به منظور تبدیل خوراک اصلی )نفت ســفید( 

بهگاز طبیعی در جریان قرار گرفته است.
در فرآیند تبدیل گاز طبیعی به مایع مقادیری از نرمال 
پارافین با اعداد کربنی C13-C10 بدست می آید که 
بخوبی می تواند مورد استفاده برای تولید LAB قرار گیرند.

در کشور قطر ســه طرح GTL اجراء شــده و ساالنه 
بیش از 250000 تــن نرمال پارافین تولید می-کنند. 
در این فرآیند بدلیل اســتفاده از گا طبیعی بجای نفت 
سفید، بهای تمام شده نرمال پارافین بسیار ارزانتر است.
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هنکل پاک وش به مجمع نشست 
3/960 ریال سود داد

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

بارها در یادداشــت هایم نوشته ام و می خواهم در 
این روزهای باقی مانده از سالی که رو به پایان است 
. یک بار دیگر بنویســم که پول ملی ، پرچم ملی، 
زبان ملی و در مورد ما ایرانیان مذهب رســمی که 
تشیع است از جمله مهم ترین نشانه های هویت ما 
محسوب می شود که به خاطر سربلندی نزد دیگر 
ملت های جهان باید تا بی نهایت تاریخ، این نشانه 
های ملی را محترم بشماریم و از هر اقدامی که به 
شکوه و حسنیت آنها در انظار جهانی خدشه وارد 
سازد ، خودداری ورزیم و این نشانه ها اجرایی به هم 
پیوسته هستند که محترم شمرده شدن یکی و بی 
حرمتی به دیگری کل هویت ملی ما را زیر عالمت 
سئوال قرار خواهد داد. و البته امروز گذرنامه ملی 
هم به این اجزای چهارگانه هویت افزوده شده که 
متاسفانه برای حرمت ، ارزش و اعتبار آن در عرصه 
داخلی و خارجی، کاری از دســت ما شــهروندان 
عادی ســاخته نیســت و تا زمانی که دولت ها از 
تبدیل ارز حاصل از فروش نفت به ریال برای تامین 
هزینه های جاری و جبران کسر بودجه ها سنگین 
ساالنه خود استفاده می کنند. چاره ای جز تحمل 
خدشــه ها و ضربه هایی که به اعتبار پول ملی ما 
وارد می شــود نخواهیم داشت. هنکل پاک وش از 
آن مجموعه هایی اســت که باید بر چشم نهیم و 
همه جوره آن را حمایت منیم تا بتوانیم اعتبار را به 
واسطه ارزش آفرینی اسن مجموعه بدست آوریم 
و حصول ســاختار ملی را به منصه ظهور برسانیم.

مجمــع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام 
شــرکت هنکل پــاک وش )ســهامی عام( مورخ 
هتــل  کارون  ســالن  محــل  1395/12/23در 
پارســیان اوین، بزرگــراه یادگار امــام، خروجی 

بزرگراه چمــران جنوب، تهران تشــکیل گردید. 
در ایــن مجمع که بــا حضور اکثریــت صاحبان 
ســهام و  ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء 
هیــات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای جرج کاتالین اسفریجا 
بــود، که جنابــان وریژ طوروســیان و محمد راد 
گــودرزی در مقام نظار اول و دوم و آقای ســتار 
شــهیدانی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمع 
مربــوط به اهــم فعالیتهای صــورت پذیرفته در 
طی ســال مالــی منتهــی بــه 1395/10/11 و 
پــس از اســتماع گــزارش حســابرس و بازرس 
قانونــی، مجمع نشــینان با طنیــن صلوات خود 
ضمن  تصویــب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشــمول مــاده 129 با تقســیم ســود 3/960 
ریالی به ازای هر ســهم به کار خــود پایان دادند.

همچنین موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران به 
عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات 
مالی همیار به عنوان بازرس علی البدل برای سال 
مالــی منتهی بــه 1396/6/31 انتخــاب گردید.

پیام هیات مدیره
مرور كلــی بر وضعیت و تحــوالت صنعت 
مربــوط در ســال مالــی مــورد گزارش

1- افزایــش قیمــت تمــام شــده محصــوالت 
مربــوط به افزایــش قیمت مواد اولیــه و افزایش 
فــروش نســبت بــه ســال قبــل بوده اســت.

2- کاهش برابری ارزش ریالی در مقابل دالر و یورو 
منجر به افزایش بهای تمام شده محصوالت شده است. 
مــرور كلی بر جایگاه شــركت در صنعت و 

وضعیت رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش
بیان استراتژی شركت:

تولیــد دامنه وســیعی از محصوالت شــوینده با 
باالتریــن کیفیــت و مبتنــی بر اســتانداردهای 
برتــر جهت برآوردن انتظــارات مصرف کنندگان 
فراتــر از حد معمول و همچنیــن تامین رضایت 
ســهامداران و به حداکثر رســانیدن منافع آنان، 
مهمترین اســتراتژی و هدف شــرکت می باشد.
بیان برنامه ها و چشم انداز شرکت برای سال مالی آتی:
1- ورود بــه بــازار بــا محصــوالت جدید هنکل
2- بهینه کردن سیســتم فروش و توزیع شرکت

3- ثبات در رتبه اول صنعت در مایع ظرفشویی و 
پودر لباس شویی

4- افزایــش فروش مایع پرســیل در بــازار ایران
تحقیق و توسعه

توســعه  و  تحقیــق  واحــد  دســتاوردهای  از 
نمــود: اشــاره  تــوان  بــه مــوارد زیــر مــی 
1- بهینه ســازی فرموالسیون کلیه محصوالت در 
جهت کیفیت برتر و قیمت مناسب تر برای مصرف 

کنندگان
2- تولید مایع ظرفشویی پریل طالیی در سایز بزرگ

3- دستیابی به الگوی مصرف مناسب در راستای بهینه 
سازی فرموالسیون مایعات ظرفشویی و لباسشویی
4- تولیــد مایع لباسشــویی و پودر لباسشــویی 

 LAVENDER
5- تولیــد پودر لباسشــویی و مایع لباسشــویی 
)Millions( با فرموالســیون هــزارن لکه بــر
6- تولیــد مایــع ظرفشــویی پریــل بــه همراه 
پمپ برای اســتفاده راحت تــر مصرف کنندگان
7- آموزش بهینه سازی مصرف انرژی در مدارس

فرموالســیون  در  تغییراتــی  ایجــاد   -8
در  محصــوالت  از  برخــی  بنــدی  بســته  و 
بــه حفــظ محیــط زیســت  جهــت کمــک 
9- بهبود بسته بندی مایع لباسشویی مشکی پرسیل
10- اســتفاده از مواد اولیــه داخلی به جای مواد 
اولیــه وارداتی در جهــت کمک بــه تولید ملی

چالشهای صادرات در سال 1395
حمایتــی  هــای  مکانیــزم  وجــود  عــدم   -1
صادراتــی( جوایــز  دولت)دریافــت  طــرف  از 

2- افزایش هزینه های حمل
3- افزایــش قیمــت مــواد اولیه و بســته بندی
4- مشکالت مشتریان صادراتی در انتقال ارز به ایران

5- مشــکل عــدم اختصــاص کاال بــه بخــش 
صــادرات بــه دلیل پایین بودن حاشــیه ســود

برنامه های آینده شركت:
الف( پیرو سیاســت شــرکت درخصوص افزایش 
فــروش و نحوه توزیــع و صــادرات محصوالت، 
برنامه های آتی شــرکت، پوشش کلیه شهرهای 
ایــران و کاهــش حجــم صــادرات می باشــد.
بــه  پرســیل  و  پریــل  برنــد  از  ب( حمایــت 
شــوینده موفــق  برندهــای  از  یکــی  عنــوان 
ج( ایجــاد خــط تولید مایــع نرم کننــده ورنل
ســرمایه  و  مشــارکت  هیچگونــه  شــرکت  د( 
گذاری در ســایر شــرکت هــا و صنایــع ندارد.
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در چهاردهمین همایش تعالی سازمانی که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، رئیس سازمان ملی بهره وری و جمعی 
از مدیران منتخب شرکتهای برتر برگزار شد، تعدادی از شرکتهای گروه فوالد مبارکه در 
فرایند ارزیابی جایزه تعالی سازمانی موفق به کسب تقدیرنامه و گواهی تعهد به تعالی شدند.

معاون تکنولوژی فوالد مبارکه با اعالم این خبر افزود: شرکت فوالد مبارکه به عنوان 
سازمانی پیشتاز در تعالی سازمانی و اولین و تنها شرکت دارنده تنــــدیس زریــــن 
جـــــایزه تعــــالی سازمـــانی در ســــالهــــــای 91 و 93 از همـــــان بـــدو 
راه اندازی توجه ویـــــژه ای در بــه کـــارگیری سیستــــم هـــــای مــدیریتی 
و رویکردهای تعالی با الگوبرداری از بهترین تجربیات دنیا داشته است. از سویی دیگر، 
ایفای نقش محوری در توسعه صنعتی، اقتصادی و اجتماعی کشور و ارتقاء سطح فناوری 
صنعت فوالد به عنوان سازمانی جهان تراز را به عنوان مأموریت خود برگزیده است.

فرزاد ارزانی ادامه داد: در این راستا شرکت فوالد مبارکه، مدیریت و راهبری تعالی در گروه 
فوالد مبارکه را اولویت خود قرار داده و در نظر دارد با در اختیار قرار دادن تجربیات و ارائه 
نقشه راه تعالی به این شرکتها آنها را همسو با خود در مسیر رشد، بالندگی و تعالی قرار دهد.

وی در خصــوص موفقیت شــرکتهای گروه فوالد مبارکه در فرآینــد این ارزیابی 

تصریــح کــرد: در ابتدای ســال 95 کارگــروه راهبری تعالی با حضــور تعدادی 
از مدیران و کارشناســان زبده شــرکت تشــکیل شد و 12 شــرکت با هدایت و 
تســهیل گری این کارگــروه، در فرآینــد ارزیابی جایزه تعالی ســازمانی حضور 
پیــدا کردند و پس از اجــرای آموزش های الزم، خودارزیابــی و تدوین اظهارنامه، 
این شــرکتها توســط ارزیابان جایزه تعالی ســازمانی مورد ارزیابــی قرار گرفت.

معاون تکنولوژی فوالد مبارکه در ادامه به نتایج حاصل از این ارزیابی اشــاره کرد و 
گفت: با تالش شــرکتهای گروه فوالد مبارکه، در این ارزیابی سه شرکت امیرکبیر 
کاشان، حمل و نقل توکا و صنیع کاوه تهران به دریافت تقدیرنامه 2 ستاره و شرکتهای 
آسیا سیر ارس، توکا رنگ فوالد سپاهان، صنایع برش ورق فوالدی، بهسازان صنایع 
خاورمیانه، ایریســا، فوالد هرمزگان، فوالد ســنگ مبارکه، مهندسی فوالد مبارکه 
و ورق خــودرو چهارمحال بختیاری بــه دریافت گواهی تعهد به تعالی نائل آمدند.

وی در پایــان از اعضاء کارگــروه راهبری تعالی، مدیران عامــل و مدیران تعالی و 
تیمهای تعالی شرکتها که در کسب این موفقیت ایفای نقش نمودند، قدردانی کرد.

گفتنی اســت این همایش بــا موضوع » تعالــی در خدمت جامعه« در ســالن 
همایشهای بین المللی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران برگزار شد.

ششــمین کنفرانس بین المللی مدیریت ارزش آفرین دانش با هدف معرفی سه 
ســازمان دانشی برتر راه یافته به جایزه جهانی MAKE در سطح قاره آسیا برگزار 
و در نهایت شــرکت فوالد مبارکه اصفهان موفق شد برای ششمین سال پیاپی به 
عنوان سازمان دانشی برتر ایران به جایزه جهانی MAKE در سطح قاره آسیا راه یابد.

به گزارش خبرنگار فوالد، ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت ارزش آفرین دانش 
با هدف ارزیابی میزان خلق ارزش از سرمایه های معنوی برگزار شد و در آن دکتر 
سهراب پور، رییس بنیاد جایزه جهانی سازمان دانشی برتر در ایران با اهدای لوح تقدیر 
به دکتر ســبحانی مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان از این شرکت به عنوان 
شرکت دانش محور ایرانی و سازمان فینالیست جایزه جهانی MAKE قدردانی نمود.

بنابر این گزارش، دکتر مهدی شفیعی زاده دبیر جایزه، در خصوص ششمین کنفرانس 
بین المللی مدیریت ارزش آفرین دانش گفت: در سال جاری 70 سازمان ایرانی مورد 
ارزیابی قرارگرفته اند که از این تعداد 45 سازمان وارد مرحله ارزیابی از نزدیک شدند و پنج 
سازمان هم به فینال ارزیابی رسیدند که در نهایت فوالد مبارکه اصفهان، بانک پاسارگاد 
و پتروشیمی بندر امام )ره( به عنوان سه سازمان دانشی برتر در ایران انتخاب شدند.

وی هدف از برگزاری این جایزه را ارزیابی سازمانها عنوان و بیان کرد: ارزیابی میزان خلق ارزش 
از سرمایه های نامشهود در کنار سرمایه های فیزیکی و همچنین خلق ارزش از ساختار، 

ارتباطات سازمانی، منابع انسانی و مدیریت این منابع هدف اصلی برگزاری این جایزه است.
نماینده بنیاد جایزه جهانی سازمان دانشی برتر در ایران به معیارهای ارزیابی سازمانها اشاره 
کرد و افزود: هشت محور شامل رهبری سازمان، یادگیری سازمان، ایجاد محیط تعاملی 
برای به اشتراک گذاری دانش، فرهنگ سازمانی، نوآوری، سرمایه فکری، دانش مشتریان 
و خلق ارزش از دانش برای ذینفعان به انضمام 150 شاخص معیار ارزیابی شرکتها بود.

وی اضافه کرد: هر ســه ســال یکبار یک کشــور آســیایی میزبانی این مراســم 
را بــر عهــده دارد که ژانویه ســال بعد هنــگ کنگ میزبان مراســم خواهد بود 
و شــرکتهای برتــر ایرانــی در آن مراســم با شــرکت های بزرگ آســیایی که 
جــزو بهترین هــای این جایزه هســتند، به تبــادل تجربه خواهنــد پرداخت.

شفیعی زاده تأکید کرد: 70 تا 90 درصد سرمایه در میان 500 سازمان برتر دنیا، سرمایه 
فکری محسوب میشود که امیدواریم سازمانهای ایرانی نیز به این سمت حرکت کنند.

شایان ذکر است جایزه جهانی سازمان دانشی برتر از سال 1998 به عنوان بزرگترین 
و معتبرترین ارزیابی جهانی در حوزه مدیریت دانش محور سازمانی در جهان برگزار 
میشود که با توجه به اهمیت این جایزه و ارزیابی های مستمر آن بر فعالیت های 
مدیریت سازمانها، دانشگاه صنعتی شریف نمایندگی جهانی MAKE را در ایران 
بر عهده دارد که امسال این کنفرانس در سالن همایش های صداوسیما برگزار شد.

موفقیت شرکتهای گروه فوالد مبارکه در فرآیند ارزیابی جایزه تعالی سازمانی

راهیابی شرکت فوالد مبارکه اصفهان به فینال جایزه جهانی
مدیریت دانش محور)MAKE ( آسیا در سال 2017

مدیرعامل فوالد مبارکه :
نگرانی از بابت تحقیقات یوروفر نداریم/ بازارهای دیگری را در اختیار داریم

مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: تنوع تولید در فــوالد مبارکه و بازارهای صادراتی دیگر 
سبب شده فوالد مبارکه نگرانی بابت یوروفر و تصمیمات این نهاد اروپایی نداشته باشد.

دکتر بهرام ســبحانی دربــاره ادعای گروه البی صنعت فــوالد اروپا )یوروفر( مبنی بر 
دامپینگ در صنعــت فوالد از ســوی تولیدکنندگانی در ایران، صربســتان، برزیل، 
روســیه و اوکرایــن گفت: فعال اتحادیه اروپا در حال بررســی این موضوع اســت، اما 
فوالد مبارکــه نگرانی در ایــن خصوص ندارد چراکه بازارهای ما گســترده اســت.

وی در این خصوص افزود: حتی خودروســازان اروپایی و دیگر صنایع پایین دســتی 
کــه خریدار محصوالت ما هســتند، نیــز به این تصمیم یوروفر معترض هســتند.

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد خاطرنشــان کرد: ما بازارهای دیگری 
را در اختیــار داریم و این اعتراضات تنها مربــوط به صادرات محصوالت نورد گرم بوده 
است، در حالی که صادرات فوالد مبارکه به نورد گرم محدود نمیشود، بلکه محصوالت 
نورد ســرد، گالوانیــزه، قلع اندود و رنگی نیز در این مجموعه تولیــد و صادر میگردد.

گفتنی اســت، گروه البی صنعت فــوالد اروپا 
)یوروفر( اخیرا بحث دامپینگ فوالد ایران را مطرح 
و اعالم کرده است، صادرات فوالد ایران به اروپا 
به بیش از یک میلیون تن در سال رسیده و این 
کشور پس از هند با 1.9 میلیون تن، به یکی از 
تأمین کننده بزرگ فوالد اروپا تبدیل شده است.

اتحادیــه اروپــا در حــال تحقیــق در مورد 
ادعای دامپینــگ در صنعت فوالد از ســوی 
تولیدکنندگانی در صربســتان، ایران، برزیل، 
روسیه و اوکراین اســت. اتحادیه اروپا قبال نیز 
تدابیری را علیه شرکتهای چینی در نظر گرفت 

که موجب واکنش بسیار تند این کشور و طرح شکایت در سازمان تجارت جهانی شد.

25



لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  76 | فروردین  ماه  1396| 

ش
خو

سر
قه 

دی
ص

تایید برنامه های مدون مدیریتی مهندس گرشاسبی 
افزایش سرمایه سیمان شاهرود مصوب مجمع گرفت

مجمــع عمومــی فــوق العــاده شــرکت ســیمان شــاهرود )ســهامی عام( 
مــورخ 1395/12/26 در محــل تهــران- خیابــان یوســف آبــاد- خیابــان 
شــهید مهــرام خیابــان بیســت و ششــم شــماره 79 تشــکیل گردیــد.

در این مجمع که با حضور 58 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست مجمع 
برعهده آقای سید ابراهیم مهدویان بود که جنابان بیژن جواهری و امین غزالی درمقام 
نظار اول و دوم و آقای محمدرضا بازوی بیدستانی به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.

مهندس گرشاســبی که از جمله مدیران موفق و رزومه دار در صنعت کانی کشور 
می باشــد و توانســته با طرح و ایده های خالقانه خود در هر سنگری منشاء خیر 
گردد پیرامون این افزایش ســرمایه 80 درصدی شرکت در حاشیه مجمع گفت: 
مجموعه کارخانجات سیمان شــاهرود با دارا بودن دو خط تولید و ظرفیت روزانه 
6500 تن ســیمان خاکســتري در انواع مختلف به عنوان یکي از صنایع مهم در 
منطقه شمال شرق کشور و از تولید کنندگان بنام سیمان در کشور محسوب مي 
گردد وی اضافه کرد وجود مواد مرغوب در جوار کارخانه و آزمایشــگاههاي مجهز 
و بهره مندي از نیروهاي متخصص و با تجربه، کیفیت تولیدات شــرکت سیمان 
شاهرود را تضمین کرده است. و این عوامل پتانسیل های بسیار خوبی برای رشد 
شرکت می باشند: مدیر ارشد شرکت در ادامه تاکید کرد: سیمان شاهرود که تولید 
کلینکر و انواع سیمان پرتلند خاکستري را بصورت فله اي و پاکتي به عنوان رسالت 
سازمان برگزیده است مصمم است با یاري خداوند منعال و با تکیه بر تالش، همت 
 ISO  و مشارکت کلیه کارکنان و با اجرا و برقراري سیستم هاي مدیریت کیفیت
9001. 2008 زیست محیطي ISO 14001.2004  و ایمني و بهداشت حرفه اي

OHSAS 18001. 2007  عملکرد خود را در مســیر توســعه پایدار و در کلیه 
زمینه هاي کاري بصورت مستمر بهبود بخشد. مدیر خوش فکر شرکت در ادامه این 
افزایش ســرمایه را برای سیمان شاهرود حیاتی برشمرد و اضافه کرد با این تزریق 
نقدینگی به شرکت خواهیم توانست مسیر رشد و شکوفایی مستمر را در شرکت 
نهادینه ســازیم چرا که این افزایش سرمایه و حمایت شما سهامداران هم دل ما 
را گرم می کند و هم پشــت شرکت را محکم. بهره مندی از نیروهای متخصص و 
با تجربه، وجود مواد مرغوب در جوار کارخانه ، آزمایشگاه های مجهز و نزدیکی به 
خط راه آهن تهران- مشهد شبکه توزیع و تنوع محصوالت سیمان شاهرود در کنار 
مدیریت شایسته مهندس گرشاسبی و تیم همراه می تواند سیمان شاهرود را به 
عنوان یکی از جذابترین شرکت های سیمان در بین اهل بازار سرمایه مطرح سازد.
گزارش بازرس قانونــي درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص 

افزایش سرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت سیمان شاهرود)سهامي 

عام(
در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب ســال 1347و 

اطالعات مالی پیش بینی شده
1- گــزارش توجیهي مــورخ 30 آذرماه 1395 هیات مدیره شــرکت ســیمان 
شاهرود )ســهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه آن شرکت از مبلغ 450/000 
میلیــون ریال به مبلــغ 810/000 میلیون ریال، مشــتمل بــر اطالعات مالی 
فرضی که پیوســت می باشد، طبق استاندارد حسابرسی »رسیدگی  به اطالعات 
مالی آتی« مورد رســیدگی این موسســه قرار گرفته اســت. مسئولیت گزارش 
توجیهــی مزبور و مفروضــات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شــرکت اســت.

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

3- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، با فرض تحقق موارد یاد شده 
در گــزارش توجیهی، این موسســه به مواردی برخورد نکرده اســت، که متقاعد 
شــود مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي تهیه گــزارش توجیهي فراهم نمي 
کند. به عالوه، به نظر این موسســه، گزارش توجیهي یاد شده براساس مفروضات 

به گونه اي مناســب تهیه و طبق اســتانداردهاي حســابداري ارائه شــده است.
4- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده طبق مفروضات ذهني توصیف شده در باال رخ 
دهد، نتایج واقعي احتماال متفاوت از پیش بیني ها خواهد بود، زیرا رویدادهاي پیش بیني 
شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
افزایــش  از   ،( عــام  ســهامي  شــاهرود(  ســیمان  شــرکت  هــدف 
باشــد. مــي  زیــر  شــرح  بــه  ثبــت،  بیانیــة  ایــن  موضــوع  ســرمایة 

اصالح ساختار مالي و جبران کمبود نقدینگي این شرکت مد نظر بوده است
مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادی و محل تأمین آن

با توجه به برنامة ارائه شده، شرکت سیمان شاهرود در نظر دارد سرمایة خود را از 
مبلغ 450 میلیارد ریال منقسم به چهارصد و پنجاه میلیون سهم یکهزار ریالي به 
مبلغ810 میلیارد ریال منقسم به 810 میلیون سهم یکهزار ریالي به صورت انتشار 
360 میلیون ( سیصد و شصت میلیون ) برگ سهم یکهزار ریالي جدید افزایش دهد.
- افزایــش ســرمایه بــه میزان80درصــد بــه مبلــغ 360/000 میلیــون 
ریــال از محــل مطالبــات حــال شــده و آورده نقــدی تأمیــن مي شــود.

عوامل ریسك
ریسک های عمده شرکت به شرح ذیل مي باشد:

1- ریسک ناشي از ضعف ناوگان حمل و نقل زمیني برای فروش محصول ) ریسک 
فروش (

2- وجود رقابت شدید بین شرکت های رقیب در حوزه جغرافیاتي و انجام تخفیفات 
مستمر )ریسک فروش (

3- موضوع آموزش و جایگزیني نیروی انساني با توجه به بازنشسته شدن پرسنل و 
تجربه کم افراد جایگزین شده ) ریسک اداری(

4- مشکالت حوزه تحویل سیمان و بارگیرخانه از نظر فني )ریسک فروش (
5-ریسک کیفیت کلینکر دپو شده در محوطه و خواب سرمایه )ریسک تولید (

6- انحرافات نامســاعد حوزه انرژی الکتریکي و حرارتي با توجه به سهم انرژی در 
هزینه ها )ریسک تولید (

7- کمبود پیمانکاران محلي قوی در حوزه خدمات و کاهش رقابت و کیفیت آنها علی 
الخصوص برای معادن شرکت )ریسک تولید (

8- ریسک آالیندگي خطوط تولید و رعایت ضوابط سخت گیرانه زیست محیطي 
)ریسک تولید (

9- ریسک نقدینگي برای بازپرداخت بدهي های جاری و الزامات قانوني و اقساط 
تسهیالت بانکي )ریسک مالي(
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سرمایه گذاری توسعه صنعتی به مجمع نشست 
 تقسیم سود  42 ریالی به ازای هر سهم

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

کار خبری عهدیســت با مردم که با صداقت، شفافیت شده ای را به آگاهی نادیده ها 
برساند. پایان مجمع است و گفتمان سهامداران پرسش گر از مدیران که برای اصحاب 
خبر زمانی بس پربار است ناظر بر این صحنه بودم که جوانی به زیور البسه شیک آراسته 
رو در روی من ایســتاد و گفت: من رئیس روابط عمومی شرکت هستم و قرار ندارم 
خبری از ما منتشر شود؟!! گفتم جوان کرم علی خان سانسورچی مدتهاست رخت 
از خبر بربسته و شرکت بیش از 250 هزار سهام دار می دارد در پهن دشت کشور ...

و او گفت مرغ یک پا دارد و من گفتم ...
و آنچــه آمد مختصر کــه کامل آن در شــمارگان آینــده با وظایــف خبرنگار و 
وظیفــه روابط عمومی و نقش شــرکت ســهامی عام ســخن خواهیم داشــت.

مجمــع عمومــی عادی ســاالنه شــرکت ســرمایه گــذاری توســعه صنعتی 
آموزشــی  مــورخ 1393/11/30 در محــل مرکــز  عــام(  ایــران )ســهامی 
فرهنگــی رفاهــی منطقــه 3 خانــه معلــم واقــع در تهــران تشــکیل شــد.

در این مجمع که با حضور 58/76 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی شرکت برگزار شد مجمع 
به ریاست آقای رامین ربیعی بود که جنابان شروین شهریاری و رضا مرادی علی عربی به 
عنوان نظار اول و دوم و مهندس سهراب گل پور به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی سال مالی منتهی به 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 42   ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

همچنین موسسه حسابرسی بهراد مشار بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و 
موسسه حسابرسی بهمند بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.   

پیام هیات مدیره
بسیار خوشحال و مفتخرم که براي اولین بار این فرصت حاصل شد تا گزارش عملکرد 
یکساله شرکتسرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران را به سهامداران محترم شرکت ارائه 
نمایم. عملکردي که بیش از همه حاصل تالش و سخت کوشي همکاران پرتالش و 

دلسوزم در شرکت و سیاستگذاري اعضاي محترم هیات مدیره مي باشد.
در دوره مالــي مورد گزارش و در ادامه سیاســتهاي دولت ، تــورم از 15/1 درصد در 
شــهریور 1394 به 8/8 درصد در شــهریور 1395 کاهش یافت و همزمان بر اساس 
آمارهاي ارائه شــده از ســوي دولت، در شش ماهه اول ســال 1395 رشد اقتصادی 
کشــور 7/4 درصد اعالم شــد که قســمت عمده اي از این رشد ناشــي از افزایش 
درآمدهاي نفتي بود.  برآیند شرایط فوق در کنار اتفاقات مهم بین المللي و روند کند 
رفع تحریم ها موجب گردیده، کماکان سایه رکود اقتصادي بر کشور گسترده باشد.

در چنین شــرایطي و در راستاي حفظ منافع سهامداران، فعالیتهاي شرکت به سه 
حوزه اصلي تقســیم و هر یک بشکلي متمرکز پیگیري مي شوند. عملیات پایش 
و پاالیش ســبد سهام بورسي شــرکت توسعه صنعتي ایران، با تکیه بر سیاستهاي 
کلي مصوب هیات مدیره، در شــرکت اعتبار ایران به عنوان بازوي بورســي شرکت 
مادر، متمرکز شــده و اجرا مي شود. نظارت بر اجرا و ساخت پروژه کوهسار به عنوان 
بزرگترین سرمایه گذاري غیر بورسکي توسعه، در شرکت آستانه عرش مان متمرکز 
اســت. همچنین ســرمایه گذاري در حوزه هاي نوین و شــرکتهاي نوپاي فعال در 
زمینه تکنولوژي مستقیما توسط شرکت توســعه صنعتي ایران اداره مي شود. این 
تمرکز سیاست گذاري و تقسیم کارِ همزمان، در کنار تصمیم گیري بدور از هیجان 
و مدیریت منطقي ریســک سبب شــد، ســرمایه گذاریهاي انجام شده در شرکت

منجر به افزایش 32 درصدي خالص ارزش دارائي هاي شرکت) NAV ( در سال مالي 
مورد گزارش شود که باالتر از رشد 24 درصدي شاخص بورس در همین دوره است.

در ســال مالي مورد گزارش شاهد اتمام ساخت پروژه کوهسار مطابق با برنامه زمان 
بندي و تحویل واحدهاي خریداري شده به مالکان، بدون تاخیر بودیم. تکمیل پروژه 
ي ساختماني با این حجم، مطابق با برنامه و با رعایت کلیه استاندارها بهمراه کیفیتي 
مثال زدني، موفقیت بزرگي است که اگر در کشور بي نظیر نباشد قطعا کم نظیر است.
همچنین سرمایه گذاري در شرکت سرآوا پارس یکي دیگر از دستاوردهاي بزرگ توسعه 
مي باشــد که ســودآوري فوق العاده ي آن در این دوره نیز ادامه داشت. کسب سود 
پانصد درصدي از این سرمایه گذاري در مدت کمتر از چهار سال، نشانه انتخاب صحیح 
این حوزه و همچنین شــاهدي بر وجود پتانسیل عظیمي است که باید با مطالعه و
بررسي دقیق بدنبال کشف موارد جدید آن باشیم. در این دوره نیز همچنان پیگیر حل 
معضل شرکت آلومینیوم ایران و تبدیل این تهدید به فرصت بعنوان یکي از سیاستهاي 
اصولي شرکت توسعه بوده و با تمام توان به آن اهتمام داشته ایم. رایزني با سهامداران 
عمده ایرالکو در کنار مذاکره با مقامات دولتي و مدیران سازمان بورس با قوت پیگیري شده 
است و امیدواریم در آینده ي نزدي با بازگشایي نماد »فایرا« بتوانیم از حقوق سهامداران 
خود به بهترین شکل حفاظت نمائیم. یکي دیگر از اقدامات دوره مورد گزارش، مصوب 
نمودن افزایش سرمایه شرکت اعتبار ایران به میزان صد درصد از محل مطالبات و آورده 
نقدي بود که در پي نشانه هاي مثبتي که در بازار بورس ظاهر شد و با توجه به افزایش 
تدریجي حضور شرکت در این بازار و به منظور تقویت پورتفولیوي بورسي شرکت، نیاز آن
احساس شد.  این افزایش سرمایه که مراحل پایاني خود را سپري مي کند و بزودي ثبت 
خواهد شد موجب وصول مطالبات شرکت در قالب سهام جدید مي گردد. سهامي که بازده 
پنجاه درصدي در بازه هیجده ماهه منتهي به پایان شهریور 1395 ، براي ما داشته است.
من به اتفاق همه همکارانم در توسعه در یک اقدام گروهي و تالش جمعي ، سعي مي 
کنیم در دوره مالي جدید از فرصتهاي موجود در بازار سرمایه حداکثر استفاده را بنمائیم.  
فروش واحدهاي باقیمانده پروژه کوهسار را با سرعت بیشتري ادامه دهیم و در حوزه 
هاي نوین سرمایه گذاري و شرکتهاي نوپا، حضور موثرتري داشته و از این رهگذر ضمن 
سودآوري و حفظ حقوق سهامداران، در راستاي اهداف و سیاستهاي اقتصاد مقاومتي که 
مورد تاکید مقام معظم رهبري مي باشد گام برداریم. همچنین پایش فرصتهاي سرمایه 
گذاري بورسي و بهینه سازي سبد سهام شرکت همچون گذشته در اولویت فعالیتهاي 

ما خواهد بود.
ایفاي حقوق همه ذینفعان شرکت مخصوصا سهامداران حقوقي و 240 هزار سهامدار 

حقیقي در سایه
سودهي مطمئن ، مستمر و رقابتي، وظیفه اي است که آن را مسئولیت خود میدانیم 
و ایمان داریم موفقیت در این امر موجب رضایت پروردگار و مایه افتخار ما خواهد بود.
اهم برنامه های در دست اقدام برای مدیریت منابع انسانی برای سال مالی در پیش رو 

شامل:
- استقرار سامانه گزارش دهی ماهانه  فصلی جهت پایش تحقیق اهداف عملکردی

- استقرار سامانه جانشین پروری و کانون ارزیابی
- توسعه مهارتهای کارکنان برحسب نیازهای شغلی
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مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه 
دماوند )سهامی عام( مورخ 1396/01/06در محل تاالر هتل المپیک برگزار گردید. 
در ایــن مجمع که با حضــور 86/92 درصد ســهامداران حقیقــی و حقوقی 
، اعضــاء هیــات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس 
و بــازرس قانونــی برگزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقــای محمدرضا 
زنگنــه بود، کــه جنابان ابوالفضل نجــارزاده و رضا رفیعا در مقــام نظار اول و 
دوم و آقــای محســن کامالن خباز بــه عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفته در طی ســال مالی منتهی به 1395/09/30 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 سود240 ریالی به 

ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.
همچنیــن ســازمان حسابرســی به 
عنوان حســابرس مســتقل و بازرس 
قانونی شرکت برای سال مالی منتهی 
گردیــد. انتخــاب  بــه 1396/9/30 

در  رســتمی  محمدرضــا  مهنــدس 
ابتــدای گــزارش خــود با اشــاره به 
دســتاوردهای شــرکت در سال مالی 
گذشــته مهمتریــن آن را افزایــش 
سرمایه شــرکت طی دو مرحله اعالم 
کرد که مرحله اول آن به ثبت رســیده 
و مرحلــه دوم در حــال ثبت اســت.

مهندس رســتمی مدیر ارزشــمند و 
کاردان شرکت دریافت 1/242 میلیارد 

از مطالبات شــرکت با توجه بــه پیگیری های انجام شــده و افزایش تقریبا 2 
برابری ارزش بازار شــرکت را در ســال 95 نسبت به ســال 94 و احیاء اراضی 
شرکت فرآورده های ســاختمانی پس از 15 سال را از بهترین و ارزشمندترین 
اقدامــات تیم مدیریتی خود در ســال مالی مورد گــزارش خواند و اضافه کرد:

شرکت گروه ســرمایه گذاری آتیه دماوند توانست در شــرایط رکود اقتصادی 
موفق عمل کند. ارزش دارایی های این شــرکت در ســال 95 نســبت به سال 
94 رشــد داشــته و بدهی های شــرکت نیز به میزان 20 درصــد کاهش را 
نشــان داده اســت. تحقق کامــل پیش بینی ســود خالص، تحقــق افزایش 
ســرمایه، رشــد 98 درصــدی ارزش بــازار اوراق بهــادار، فروش بخشــی از 
شــرکت ها و دارایی های کم بازده، آغاز طرح اراضی و احیای زمین فراســا از 
جملــه مهمترین برنامه های شــرکت در ســال مالی مورد گــزارش بوده اند.

وی ادامه داد: در سال مورد گزارش بازدهی کل بازار سرمایه 30 درصد، بازدهی گروه 
سرمایه گذاری 33 درصد بوده و این در حالی است که بازدهی شرکت آتیه دماوند 
حدود 64 درصد ثبت گردید. سهم آتیه دماوند از جمله پرمعامله ترین سهم های 
بازار در سال گذشته بوده و ارزش بازار این شرکت نزدیک به هزار میلیارد ریال بود.

در این مجمع به ازای هر سهم 24 تومان سود نقدی تقسیم شد. تصمیمات مهم 
گرفته شده در این مجمع به این شرح اعالم شد: ادامه واگذاری شرکت های کم 
بازده ، جذب ســرمایه گذار برای طرح احیا اراضی صنایع پوشش، تکمیل طرح 
جامع و تفصیلی فراسا و سرمایه گذاری در زیرساخت، افزایش سرمایه از محل سود 
انباشته تا سرمایه به 650 میلیارد تومان برسد، واگذاری بلوک 20 درصدی سهام 
شرکت به خریدار خارجی، خرید بخشی از سهام شرکت احیا استیل فوالد بافت.

پیام هیات مدیره
بــا نام و یــاد خداونــد متعال و با عــرض ســالم و خیرمقدم حضــور کلیه 
ســهامداران گرامی گــزارش هیات مدیــره به مجمع عمومی عادی ســالیانه 
صاحبان ســهام شــرکت گروه ســرمایه گــذاری آتیه دماوند )ســهامی عام( 
بــرای ســال مالــی منتهــی بــه 1395/9/30 را به اســتحضار می رســاند.
در ســالی که گذشت، هیات مدیره شرکت 
ضمن حفــظ و حراســت از امانتی که در 
دست داشت، تمام ســعی و تالش خود را 
جهت استفاده از فرصت ها و شرایط موجود 
در حوزه های مختلف ســرمایه گذاری در 
راستای منافع سهامداران محترم انجام داد.
همانطور که ســهامداران آگاهی دارند در 
ســالهای اخیر اقتصاد کشــور با مشکالت 
متعددی از جمله تــورم، افزایش بیکاری، 
کاهش درآمد نفت، کسری بودجه، کمبود 
نقدینگی و ... مواجه بوده که در کل اقتصاد 
را دچار رکود تورمی نموده است. در چنین 
شرایطی با اجرای قطعی برجام بازار سهام 
در دی ماه ســال 94 از رکود طوالنی مدت 
خارج شد و روند رو به رشد را آغاز کرد. بورس تهران شاهد رکورد زنی هایی به 
سمن مثبت بود لیکن این روند کوتاه مدت بود و در سال 95 شاخص بورس با افت 
هایی مواجه شد و تا حدی که موجب رکود در بورس تهران شد. علیرغم شرایط 
فوق در سال مالی منتهی به 1395/9/30 هیات مدیره، مدیران و کلیه کارکنان 
شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند و شرکتهای تابعه با مد نظر قرار دادن این 
موضوع که حفظ و ارتقاء دارائیها و سرمایه سهامداران از مهمترین مسئولیت ها 
و ماموریت اصلی آنان می باشد، تمامی تالش خود را در راستای تحقق ماموریت 
خود بکار گرفتند. از نظر اقتصادی بزرگترین دستاورد شرکت گروه سرمایه گذاری 
آتیه دماوند طی 3 سال گذشته افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 1/000 میلیارد 
ریــال به مبلغ 4/500 میلیارد ریال بود که طی دو مرحله انجام گردید )مرحله 
اول از 1/000 میلیارد ریال به 3/000 میلیارد ریال در اداره ثبت شرکتها به ثبت 
رســیده و مرحله دوم از 3/000 میلیارد ریال به 4/500 میلیارد ریال در مرحله 
ثبت می باشد( که این دستاورد در سایه تدبیر و همدلی و مساعی و همگامی کلیه 
سهامداران و ذینفعان اصلی، مدیران و پرسنل شرکت و بعد از حدود 10 سال انتظار 
محقق گردید . در ادامه گزارش ، مشروح فعالیت ها و عملکرد شرکت می گردد.

نماد آینده گري ، دانش افزایي و مسئولیت پذیري
عملکرد مدیریت سرمایه گذاری آتیه دماوند
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برخی از افتخارات، نشان ها و تندیس ها:
1- نشــان زریــن پربازده ترین و ســودآورترین شــرکت از ســومین اجالس 
مشــترک توسعه کیفیت حمل و نقل ، ساختمان، راه و شهرسازی سال 1395

2- نشان عالی شایستگی و برترین مدیریت در توسعه صنایع ملی و اشتغالزایی از سومین 
اجالس مشترک توسعه کیفیت حمل و نقل، ساختمان، راه و شهرسازی سال 95

 )BSC-INVESTMENT( 3- گواهینامه اســتاندارد و جایزه بین الملــل
معتبرترین و برترین شرکت ســرمایه گذاری از سوی کشور آلمان سال 1395

4- دریافت نشان عالی مدیریت در سال 1394
1395 ســال  در  مدیریــت  عالــی  نشــان  دومیــن  دریافــت   -5

6- کســب رتبه اول از نظر شــاخص فروش در بین شرکتهای گروه الستیک و 
پالستیک در سال 94 براساس ارزیابی 100 شرکت برتر سازمان مدیریت صنعتی

مروری بر عملكرد و دستاوردهای مهم شركت
در ســال مالی منتهــی بــه 1395/9/30 مهمترین اقدامات و دســتاوردهای 
شــرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند را بشرح ذیل به استحضار می رساند:

1- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 1/000 میلیارد ریال به مبلغ 4/500 میلیارد 
ریال که طی دو مرحله انجــام گردید. مرحله اول از مبلغ 1/000 میلیارد ریال 
مبلغ 3/000 میلیارد ریال در اداره ثبت شــرکتها به ثبت رســید و مرحله دوم 
از مبلــغ 3/000 میلیارد ریال به مبلغ 4/500 ریال در مرحله ثبت می باشــد.
اجــرای  کارشناســی جهــت  جلســات  برگــزاری  و  ریــزی  برنامــه   -2
آتــی. مالــی  ســال  در  انباشــته  ســود  محــل  از  ســرمایه  افزایــش 

3- مشــارکت ســهامداران محتــرم شــرکت در پذیره نویســی حــق تقدم 
هــای افزایــش ســرمایه مرحلــه دوم بمیــزان 1/430 میلیــارد ریــال و 
بیــش از 95 درصــد کــه منجــر بــه کاهــش قابــل مالحظه حقــو تقدم 
اســتفاده نشــده و جلوگیــری از صرف منابع مالی شــرکت گردیده اســت.

4- پرداخت ســود ســهامداران و حــق تقدم های اســتفاده نشــده مربوط 
بــه افزایش ســرمایه از مرحلــه اول از طریق شــبکه بانکــی در موعد مقرر.

5- بــا پیگیــری هــای بعمــل آمــده در ســال مالــی مــورد گارش مبلغ 
اســت. شــده  وصــول  شــرکت  مطالبــات  از  یــال  میلیــاردر   1/242

6- برنامــه ریزی و درج آگهی فراخوان، برگــزاری مزایده و مذاکره با خریداران 
بالقوه شرکتهای تابعه

ریــال  میلیــون   103/563 مبلــغ  بــه  خزرخــز  شــرکت  فــروش   -7
بــا ســودی بــه مبلــغ 22/450 میلیــون ریــال توســط شــرکت گــروه 
کارخانجــات صنعتــی و معدنــی ایــران )از شــرکتهای تابعه این شــرکت(

8- افزایــش ارزش بازار شــرکت از مبلغ 4/989 میلیارد ریال در ســال مالی 
قبــل به مبلــغ 9/873 میلیارد ریال در ســال مالی منتهی بــه 1395/9/30
9- احیاء اراضی شرکت فرآورده های ساختمانی پس از 15 سال توقف. در سال 
مالی منتهی به 95/9/30 مطالعات اولیه مشاور جهت تعیین کاربری های زمین به 
اتمام رسیده و توسعه زمین در 3 فاز پیشنهاد شد. در مرحله بعد قرارداد مطالعه طرح 
جامع و تفضیلی زمین نیز به همین مشاور سپرده شد که تا پایان سال مالی پیشرفت 
40 ردصدی داشته است. پیش بینی می شود کار طرح جامع زمین در بهمن ماه 
سال جاری به اتمام رسیده و طرح تفضیلی نیز تا پایان خرداد ماه 96 به انجام برسد.

10- درخصــوص شــرکت صنایع پوشــش، احیــاء اراضی شــرکت مذکور 
بــا همــکاری مشــاور و از طریــق مطالعــات تعییــن کارکردهــای آتــی 
اراضی شــرکت آغــاز گردید که بــا درنظر گرفتــن موقعیت ممتاز ســایت 

پوشــش فهرســت کارکردهــای اولیــه محتمــل به شــرح زیر می باشــد.
- ایفــای نقــش بندرخشــک در ارتبــاط بــا بنــدر کاســپین و انزلــی

- مرکز پژوهش صنایع نساجی با فناوری پیشرفته
- صنایع تبدیلی کشاورزی

- مراکز خدمات شــهری، گردشگری)اقامتی، همایش، نمایشــگاه دائمی و ...(
- مراکز آموزش عالی و علمی و کاربردی

11- دریافت مبلغ 139 میلیارد ریال از مطالبات شــرکت در قبال تهاتر امالک
برنامه ها و چشم انداز شركت برای سال مالی آتی

با توجه به وضعیت صنعت و شرایط اقتصادی کشور و همچنین با توجه به صنعت 
سرمایه گذاری و با پیش بینی وضعیت سال مالی آتی، مهمترین اهداف و اقدامات 
مرتبط با برنامه ها و چشم انداز شرکت در سال مالی آتی بشرح ذیل پیش بینی می گردد:
زیــر: بشــرح  گــذاری  ســرمایه  توســعه  راســتای  در  فعالیــت   -1

- احیــاء اراضی شــرکت صنایع پوشــش کــه در این راســتا قــرارداد تهیه 
مطالعــات تعییــن کارکردهای آتی اراضــی مذکور با مشــاور منعقد گردیده 
و تاکنون 70 درصد طرح مطالعاتی فوق توســط مشــاور انجام شــده اســت.
2- طرح تاسیس منطقه ویژه اقتصادی خدمات و صنایع نوین ساختمانی فراسا.

3- ادامه فعالیت در ارتباط با اصالح ساختار مالی شرکتهای تابعه در راستیا آماده سازی 
شرکتهای باقیمانده جهت واگذاری آنها به بخش خصوصی شامل شرکتهای زیر:

)ITMC( کارخانجات مخابراتی ایران -
- شرکت الستیک پارس
- شرکت ریسندگی خاور

- شرکت ریسندگی و بافندگی فومنات
- شرکت صنایع نخ خمین

4- تالش مستمر در ارتباط با به حداکثر رساندن بازدهی پرتفوی 
 شرکت از طریق بهینه سازی پرتفوی.

5- تعیین تکلیف پرونده های مطالباتی مربوط به شرکتهای واگذار شده قبلی.
اصــالح  راســتای  در  انســانی  منابــع  مدیریــت  و  ریــزی  برنامــه   -6
فعــال. و  مجــرب  کار  نیــروی  از  اســتفاده  و  انگیــزه  کــم  همــکاران 

اجــرای  کارشناســی جهــت  جلســات  برگــزاری  و  ریــزی  برنامــه   -7
آتــی. مالــی  ســال  در  انباشــته  ســود  محــل  از  ســرمایه  افزایــش 

8- تــالش جهــت واگذاری حدود 20 درصد از ســهام این شــرکت توســط 
ســهامدار عمده)بانک صنعت و معدن( به ســرمایه گذار خارجی طبق تصمیم 
بانــک صنعــت و معدن در راســتای رعایت قانــون مربوط به منــع بانکها از 
بنگاهداری که قطعا باعث ایجاد اعتبار مضاعف برای این شــرکت خواهد شــد.
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سرمایه گذاری هدفمند ، ثروت آفرینی پایدار 
چه خوش آمد به مجمع ساالنه شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
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خیلی دلم تنگ بود و غم گذشته چنان به روح و جسمم نشسته که گویی این درد با مادر زادمی. 
چه بر سر مدیریت میانه آمده که نه درد را درمان می کنند و نه چرخ تولید را روان 
کاری، خوب به یاد دارم که بیســت و اندی ســال پیش در اتاقی کوچک در کوچه 
صانعی چهار نفر مطبوعاتی نشسته بودیم و برنامه های دو کاندید ریاست جمهوری 
مطرح آنروز را رایزنی می کردیم. کشور در برابر انبوهی از تخریب های جنگ تحمیلی 
و نبود زیر ساخت ها و مشکالت عدیده که بازگو کردنش هفتاد من مثنوی الزم است 
قرار داشت. خدایش رحمت کند استاد قهرمان، خالق تیتر »شاه رفت« و «امام آمد« 
که گفت: درمان در دست مدیران صف و یا میانه است که اکنون در صغارت خبری 
هستند... ایرج جمشیدی گفت این سنگرها و مسعود مهاجر تقسیم وظایف کرد و 
حقیر هم سر تعظیم بدان نهاده و بنیاد رسانه اقتصادی زآن پس پا گرفت و اکنون 
بیش از ده ها نشــریه روزانه و به همین تعداد هفته نامه و ماهنامه و پرشمار سایت 
ها، بگذریم زین مقال. آنچه بر ســر کشور در دو دوره نهم و دهم ریاست جمهوری 
آمد و راه چپاول بر یغماگران باز شد و بدتر که چوب تر به مدیریت میانه کشیدند 
و بقولی حکیم باشی راه دراز تا هر که برد و هر که خورد و هر آقازاده دست مبارک 
بر اشــکم ورقلمبیده کشید و ترکه به جان بی نفس مدیریت صف زد و آن شد که 
دزد آوا ســر داد  دزد بگیرید . مجامع ساالنه حاصل کار یک تیم مدیریت در سال 
مالی است که به سمع و نظر سهامداران می رسد و آن ترس »چوب زدن مدیر«آن 
ترســی که عاملی بود تا بقول دوست مهربانم، سردار سرزمین سمن، جناب دکتر 
دامغانیان دستان بسته غواصان را به یاد آوریم و لحظه ای شود که بگوئیم»دستان 
شما را بستند. ما هم چشمانمان را بستیم این به آن در، بی حساب شدیم. بیت المال 
را غارت می کنند و ما همچنان چشمهایمان را بسته ایم و مانده ایم که چه کنیم 
پیام دیگری رسید: سالم استاد، ما نوکر مردم هستیم عزت و آخرت و شرافت را به 
مالهنه و چاپلوســی آقایان معاوضه نمی کنیم آزاده بوده و خواهم بود، با ارادت«.

همــه اینها در من یکه تازی می کند، برنامه کاری روزانه امروز 20 فروردین 1396 
حضور در مجمع ساالنه شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران می باشد و 
باید رفت چون پای سخن مدیری باید نشست که می داند مدیر مجمع از مدیر عامل 
شرکت خواست تا گزارش ساالنه عملکرد شرکت را به سمع و نظر حاضرین برساند. 
چند فالش دوربین خبری زدم و آهسته در کنجی و گوش به مدیری که شناخت 
پانل را از تدریس در دانشگاه و هیات علمی آموخته و او آغازید از تعریف اقتصاد جهان 
و تاثیرگذاری دو قطب بزرگ آمریکا و چین و نقش کشورهای ژاپن ، کره، برزیل و 
آنان که راه را پیدا کرده اند و تا تشریح کشورهایی چون ونزوئال و کشورهای حاشیه 
خلیج فارس که دارنده منابع عظیم زیر زمینی اند و فاقد مدیریت تا زمان تا رسید 
به تشریح اوضاع کشــور خودمان و نقش اقتصاد در برنامه ریزی های کالن و ُخردو 
دســتاوردهایی که می توان با مدیریت صحیح به آن دست یازید. استاد سخن می 
گفت و میکروفون آوای مدیر و مدیریتی را پخش می کرد که سالهاست از آن دوریم 
و دل تنگمان همان است. آوای خوش ساختن ایران و آباد و آزاد را دکتر سجاد سیاح 
گفت: مردی راسخ با دکترای مدیریت مالی و مدرس دانشگاه که دل سوخته ملک و 
ملت آمده تا آن ترس بر جان نشسته جامع مدیریت را مو به مو به بازار سرمایه بگوید و 
آنگاه که گفته های نافذش را به پایان رساند تشویق سهام داران که ابتدا از دست زدن 
منع شده بودند و اینبار با دست زدن و صلوات فرستادن چنان به وجد فهم رسیده 

بودند که کمتر در هزاران مجامع رفته نمونه اش دیده ام و این شوق بود که کوتاه از 
بدو تاسیس ارکان خبری برای حمایت از مدیریت میانه سخن به میان آوردم و به 
شکر از جلوسی که دکتر سجاد سیاح این استاد دانشگاه با برنامه های مدون خود 
که هم راستا با تفکر مدیریت کالن کشور که حمایت از صنایع زود بازده می باشد 
ســجده شکر برآوردم و غم در دل نشسته زدودم تا شب به آرامی سر به بالین نهم. 
دکتر ســیاح در فرازی از گزارش خود با اشــاره به عواملی که بر شــاخص بورس 
اوراق بهادار در ســال 96 تاثیر خواهند گذاشــت افزود: انتظار می رود که در سال 
آینده برگزاری و نتیجه انتخابات دوازدهم ریاســت جمهوری، احتمال تحقق رشد 
اقتصادی 5 درصدی، ایجاد گشــایش های اساســی در حوزه ســرمایه گذاری و 
تجارت خارجی، افزایش فروش نفت خام، ثبات نرخ تورم، انعقاد قراردادهای جدید 
خودرویی- تجهیزاتی، ارزنده تر شــدن ســهام از منظر بنیادی، هیجانات و اخبار 
مثبت، عدم جذابیت بازارهای رقیب، رونــد بازارهای کاالیی، رفتار رئیس جمهور 
جدیــد آمریکا و تقویت ارز به ویژه دالر از جمله مهمترین متغیرهایی باشــند که 
باعث شــکل دهی به روند حرکت بازار سرمایه در ســال پیش رو خواهد گردید.
مدیر برجسته کشور در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به اینکه سود نقدی 
حاصل از ســهام بانک اقتصاد نوین در بودجه سال 1395 شرکت سرمایه گذاری 
بالغ بر 189 میلیارد بوده که با توجه به شــرایط کنونی حاکم به بانک های کشور 
تنها در حدود 20 میلیارد آن محقق شــده است افزوده علیرغم کاهش با اهمیت 
ســود نقدی بانک اقتصاد نوین، بودجه پیش بینی شده توسط شرکت در ابتدای 
دوره مالی محقق گردیده است. دکتر سیاح در ادامه افزود: با مدد از خداوند متعال 
و با تالش برای انجام ســرمایه گذاریهای جدید با در نظر گرفتن ریسک معقوالنه 
و بازدهی مناســب برنامه ریزی های بســیار خوبی در مجموعــه صورت گرفته 
که اثرات مثبت آن در ســال مالی آتی برای ســهامداران ملمــوس تر خواهد بود.
مدیر ارشــد شــرکت از دیگر معیارهای با اهمیت در ارزیابی عملکرد شرکت های 
سرمایه گذاری را بازده پرتفوی آن ها بشمرد و اضافه کرد بازدهی حاصل از پرتفوی 
که عمده ترین دارائی شرکت های سرمایه گذاری به حساب می آید مبین کیفیت 
بهره گیری از منابع در اختیار آن شــرکت می باشد. در بزرگی کار این مدیران بی 
ادعا همین بس که در ســال مالی گذشــته که بازده بازار 30/46 درصد بوده است. 
شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر توانسته با استفاده از ظرفیتهای بازار و 
بــه کارگیری روش های مختلف تامین مالی و تالش بدنه اجرای شــرکت، اهداف 
ترســیم شــده در پرتفوی هدف را حاصل ســازد و با بازده پرتفوی 50 درصدی 
برگی زرین بر تاالر افتخارات شــرکت در ســال ســخت اقتصــادی اضافه کند.
و آخر اینکه با توجه به گردش حدود 65 درصدی کل پرتفوی در سال مالی مورد گزارش 
، حجم فعالیت شرکت درخصوص خرید و فروش سهام شرکت های بورسی با توجه به 
رکود حاکم بر بازار سرمایه و خصوصا در مقایسه با گردش کل بورس و فرابورس که 
حدود 22 درصد بوده است، قابل توجه بوده و از نکات مثبت عملکرد مجموعه بوده است.  

و من اهلل توفیق
مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــرکت ســرمایه گذاری گروه 
صنایــع بهشــهر ایــران )ســهامی عام( در تاریــخ 95/01/20 در محــل مرکز 
مطالعــات بهره وری منابع انســانی ســازمان مدیریت صنعتی تشــکیل شــد. 
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در این مجمع که با حضور 90/45 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای اسامه آیت اللهی  بود، که جنابان وحید منتی و محمدنادر 
خمجانی در مقام نظار اول و دوم و آقای سجاد سیاح به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی سال مالی منتهی به 1395/09/30 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 150 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
همچنین موسســه حسابرســی ســخن حــق به عنــوان حســابرس و بازرس 
قانونــی اصلی و موسســه حسابرســی هوشــیار بهمنــد به عنوان حســابرس 
و بــازرس علی البــدل شــرکت بــرای ســال مالــی 96 انتخــاب گردیــد.
اعضای هیات مدیره شــرکت برای مدت 2 سال به شــرح ذیل انتخاب گردیدند:

- شرکت به پخش
- شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران

- شرکت صندوق بازنشستگی کشوری
- شرکت توسعه صنایع بهشهر

- شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا
پیام هیأت مدیره

هیأت مدیره و مدیریت شــرکت معتقد است که امانتدار سهامداران محترم بوده و 
به منظور حراست و ارتقای امنیت امانت واگذار شده به آنها، وظیفه خود میداند که 
از انجام هیچ تالش و کوششــی در این راه دریغ نورزد. مدیریت شرکت در راستای 
تحقق این هدف و با اعتقادی راسخ به ادامه روند پویایی و موفقیت شرکت، در سال 
مالــی مورد گزارش در جهت اصالح ترکیب پرتفوی و نیز افزودن حجم ســرمایه 
گذاری ها و اســتفاده بهینه از موقعیت های بازار سرمایه، اقدامات اساسی به عمل 
آورده و برنامه ریزی های خود را برمبنای رضایت مندی سهامداران، حفظ و ارتقای 
منافع و ثروت آنها بنا نهاده اســت. بر این اســاس گزارش حاضر در برگیرنده اهم 
فعالیت های شــرکت در جهت نیل به اهداف و اســتراتژی های شرکت می باشد.

هیأت مدیره و مدیریت شــرکت معتقد اســت تمامی افتخارات و موفقیت های 
کسب شــده در سایه حمایت های بیدریغ و با پشتوانه سهامداران محترم حاصل 
شده اســت. تعامل مطلوب و استفاده از نظرات و انتقادات سازنده شما سهامداران 
محترم بی شــک چراغ راه گذشــته، حال و آینده بوده و خواهد بود. در این راستا 
بهره منــدی از نظرات و رهنمودهای شــما عزیزان را ارج نهاده و آن را بســتری 
مناســب در راستای بهبود فرآیندهای تصمیم گیری و برنامه ریزی خود میدانیم.

در پایان شایان ذکر است مدیریت شرکت بر خود فرض میداند طبق رسالت و وظایف 
خود در هر زمان با افتخار، پذیرا و پاسخگوی سهامداران محترم بوده و مقدم سهامداران 
محترم را که بی شک همراه با خیر و برکت برای شرکت خواهند بود گرامی میداریم.

تجزیه و تحلیل ریسك شركت
ریسك نوسانات نرخ بهره

نوســانات نرخ بهــره موجب افزایش یا کاهــش نرخ بازده مــورد توقع، کاهش یا 
افزایــش قیمت ها در بازار ســهام، میزان جذابیت ســایر بازارهــا و ورود و خروج 
وجــوه از بــورس اوراق بهادار می گــردد که بر ارزش بازار شــرکت های پذیرفته 
شــده در بــورس و بــه تبع آن پرتفــوی و خالــص ارزش دارایی های شــرکت 
ســرمایه گذاری گروه صنایع بهشــهر ایــران و ارزش بازار آن تأثیرگذار اســت.

ریسك نوسانات نرخ ارز
به لحاظ ماهیت فعالیت شــرکت، بخش عمــده درآمدها از 
محل سود تقسیمی سهام شرکت های سرمایه پذیر میباشد 
و لــذا، تغییر نرخ ارز بر بهای تمام شــده شــرکت های وارد 
کننده مواد اولیه و فروش شــرکت های صادر کننده محصول 
و ســود ویژه شرکت هایی که سبب اجرای طرح های توسعه، 
بدهــی ارزی دارنــد به میزان قابل توجهی اثرگذار اســت. به 
عالوه، تغییرات نرخ ارز بر مبلغ وجوه پرداختی بابت اقســاط 
وام دریافتی شــرکت اصلی و زیرمجموعه تأثیــر می گذارد.

ریسك نوسان قیمت نهاده های تولید و محصوالت
ریسک نوسان قیمت نهاده های تولید و محصوالت بر درآمد 
حاصل از سرمایه گذاری های شرکت به واسطه تغییر بهای تمام 
شده و فروش شرکت های سرمایه پذیر اثرگذارند. از مهم ترین 
تحوالتی که میتواند قیمت نهاده های تولید شرکتهای سرمایه 
پذیر را دستخوش تغییر قرار دهد، طرح هدفمندی یارانه ها و 
افزایش حقوق و دســتمزد بر اساس قوانین مربوط می باشد.
ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی

برخی محدودیت های بین المللی موجب اختالل در کسب و کار گردیده و فعالیت 
شرکت ها را تحت تأثیر قرار میدهد لیکن پیش بینی نمی شود که چنین محدودیت 
هایی باعث توقف فعالیت کسب و کار گردد. تغییرات جهانی قیمت کاالها و خدمات و 
تغییرات قیمت محصوالتی که مشمول قیمت گذاری دولتی هستند بر سود ویژه و ارزش 
بازار شرکتهای موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر اثر داشته و 
برخی مقررات دولتی من جمله تعرفه های صادرات و واردات حایز اهمیت به شمار میروند.

ریسك نقدینگی
عــدم کفایت وجــوه برای تــداوم و ایفــای تعهدات، ســازمان ها را با ریســک 
نقدینگــی مواجه می ســازد. محدودیت هــای تأمین نقدینگــی الزم از طریق 
مختلف نظیر فروش ســهام، دریافت ســود از شرکتهای ســرمایه پذیر، افزایش 
ســرمایه، انتشــار اوراق مشــارکت و ســایر ابزارهــای مالی در شــرایط رکودی 
بازار از مخاطراتی اســت که شــرکت های ســرمایه گــذاری را تهدید مینماید.

برنامه های آینده شركت
بازتعریف پرتفوی هدف شرکت در راستای چشم انداز شرکت و حرکت به سمتآن

تجهیــز منابــع و ایجــاد ســاز و کارهــای مناســب در جهــت حرکــت 
ســرمایه( افزایــش  جملــه  )از  هــدف،  پرتفــوی  ســمت  بــه  شــرکت 

انجام مذاکرات، چاله زنی ها، تهیه و تنظیم راهبردهای مناســب درخصوص سهام 
بانک اقتصادنوین، )در خصوص مدیریت ریســک تمرکز پرتفوی بورسی شرکت(
ایفای ماموریت بازار گردانی تخصصی بازار ســرمایه به عنوان بازوی گروه بهشــهر

تنظیــم و بازآفرینــی راهبردهای مناســب درخصــوص کلیه ســرمایه گذاری 
های انجام شــده در مجموعه بهشــهر )معامالت الگوریتمی، صنــدوق کاالیی(

تحکیم، توسعه و بهبود سازوکارهای حکمرانی خوب از لحاظ سازو کارهای حاکمیت 
شرکتی و نظام های کنترلی با حفظ پویایی سازمان )از جمله ارتقای کمیته سرمایه 

گذاری و ریسک(
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غدیر ارزشمندترین نماد ماست
سرمایه گذاري غدیر با دکتر سلیماني هرچي بگي مي ارزه

آخرین روزهای سال است تاالر بزرگ و شیک پژوهشکده نیرو پر است از سهامداران 
حقیقی و حقوقی علت این استقبال برای حضور در مجمع ساالنه غدیر میزان الحراره 
بازار ســرمایه است و دوم اینکه مدیر فهیم و کاربلدی دارد که آینده سرمایه گذاری 
را خوب می شناســد و در پایان، مجمع کالس درس می شــود برای ســهامداران 
حقیقی که حضور دکتر جنگی، دکتر ســلیمانی و جناب پورعبداللهیان این ســه 
مثلث فهم بازار سرمایه فرصتی گرانبهاست تا فهم درست از بازار سرمایه کسب کنند 
. دکتر ســلیمانی لطف به اصحاب قلم می دارد و بدان حرمت می نهند و ما بدین 
شــناخت سر بر قدم نهیم که این روزها ُمردیم در حسرت فهم درست آنان که فهم 
از قلم دارند و آنان که در فهم آن مانده اند. دکتر سلیمانی و دکتر جنگی از اصحاب 
کبیر قلم-اند که ســوابق کاریشان و برخورد با آن نشــان از منش نیکویشان دارد.

دکتر سلیمان مدیررزومه دار شناخته شده کشور که دکترین کاری و سوابق عملکردی 
وی در سنگرهای مختلف اقتصادی همیشه به عنوان الگوهایی موفق در کسب و کار و 
سرمایه گذاری شناخته شده است در فرازی از گزارش خود با اشاره به افزایش سرمایه ای 
که شرکت در سال 95 داشته است یادآور گردید که به مدد همین افزایش سرمایه شرکت 
توانست عالوه بر به انجام رساندن و به بهره برداری رساندن پروژه های بزرگ ملی نقش 
آفرینی موثر در عرصه های اقتصاد جهان داشته باشد و بسیار موفق عمل کند بطوری که در 
کنار ارزش آفرینی و سودآوری برای سهامداران و ذینفعان، مجموعه فعالیت های سرمایه 
گذاری غدیر توانسته نقش و تاثیری درخور درجهت حصول افتخار ملی حاصل سازد.

مدیر ارشد شرکت در ادامه با اشاره به اتخاذ برنامه های مدون مدیریتی و برنامه ریزی 
های کامل کارشناسی شده ابراز امیدواری کرد شرکت سرمایه گذاری غدیر در کنار 
بهبود و متوازن ســازی پرتفوی شرکت سرمایه گذاری غدیر به عنوان یکی از اصول 
برنامه های خود بتواند با رویکرد حمایت از طرح های توسعه ای، کارآفرینانه، اشتغال زا و 
دانش بنیانی برای ساخت ایرانی آباد و آزاد و قدرتمند در فرداها نقشی درخور ایفاء کند.

دکتر سلیمانی در بخش دیگری از گزارش خود به مجمع نشینان با اشاره به اینکه 
مجموعه سرمایه گذاری غدیر بزرگترین هلدینگ چند رشته ای در بازار سرمایه ایران 
می باشد اظهار داشت با حمایت همه جانبه اعضای هیات مدیره و سهامداران عمده و 
درایت و تدبیر مدیران و مسئولین شرکت تمام توانایی های خود را جهت تحقق چشم 
انداز و اهداف شرکت در سال مالی مورد گزارش به کار بستیم و خرسندیم که اعالم 
داریم علی رغم تمام معضالت و سختی های که درگیر اقتصاد کشور در سال گذشته 
بود، غدیر توانست با فائق آمدن بر انبوهی از مشکالت در جهت رسیدن به اهداف ارزشی 
تعیین شده خود گام هایی درخشان را طی کند. مدیر خوش فکر شرکت بهره برداری 

و توسعه میادین نفت و گازکشور به ویژه میادین مشترک 
در چهار چوب سیاست های کلی اصل )44( که رهبری 
نیز تاکیدات ویژه به آن دارند، گسترش و تعمیق نظام 
جامع تامین مالی و ابزارهای آن و مشارکت با اشخاص 
حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به تکمیل زنجیره 
ارزشــی صنعت نفت و گاز و البته دانش بنیان نمودن 
صنایع باالدستی و پایین دستی نفت و گاز را با تاسیس 
و تقویت شرکت های دانش بنیان را از رئوس برنامه های 

آتی خود برشــمرد و اضافه کرد در دوران پساتحریم با درک درستی که از بازار داریم 
و شــناختی که از بهترین چالش ها وجود دارند توانسته ایم فرصت ها را شناسایی 
کرده تا مسیر توسعه و پیشرفت شــرکت و کشور را همواره و با سرعت طی کنیم.
دکتر سلیمانی در بخش پایانی گزارش خود ورود به حوزه های نوین و اجرای برنامه ها و 
راهکارهای خالقانه را از دیگر برنامه های مجموعه برای سال جدید دانست و یادآور گردید 
حرکت در این مسیر عالوه بر خلق ثروت برای تمام ذینفعان باعث رشد و شکوفایی 
اقتصاد ملی خواهد شد که این گفته مدیر شرکت با تشویق شدید حضار روبرو گردید.
به روز بودن درک صحیح از مقتضیات بازار و توجه جدی به امر خرد جمعی و کار گروهی 
والبته داشتن راهکارها و برنامه های مدون و خالقانه توانسته دکتر سلیمانی و سرمایه 
گذاری غدیر و خالقانه توانسته دکتر سلیمانی و سرمایه گذاری غدیر را در سال 95 به 
عنوان یکی از برترین های بازار سرمایه ایران به شهادت صاحبنظران و خبرگان قرار دهد. 
مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت ســرمایه گذاری غدیر )ســهامی  عام( در 
تاریخ 1395/12/25 در محل پژوهشــکده نیرو، ســالن خلیج فارس تشکیل شد. 
در این مجمع که با حضور 92/61 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست 
مجمع برعهده آقای امیرهوشنگ جنگی بود که سرکار خانم مریم زمانی و آقای پرویز توسلی 
در مقام نظار اول و دوم و آقای غالمرضا سلیمانی امیری به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیت های صورت پذیرفته 
طی سال مالی منتهی به 1395/9/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورت های مالی و تنفیذ معامالت 
مشمول ماده 129 با تقسیم سود 160 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

همچنیــن موسســه حسابرســی هشــیار ممیــز به عنــوان بــازرس اصلی و 
حســابرس قانونــی شــرکت و موسســه حسابرســی دش بــه  عنــوان بازرس 
علی البــدل بــرای ســال مالــی منتهــی بــه 96/09/30 انتخــاب گردیدنــد.
مجمــع براســاس رای گیــری هــای بعمل آمــده اشــخاص حقوقــی ذیل را 
بعنــوان اعضــای هیــات مدیره شــرکت بــرای مدت 2 ســال انتخــاب نمود.
- شــرکت ســرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مســلح )ســهامی خاص(
- صنــدوق بازنشســتگی وظیفــه، ازکار افتادگی و پــس انداز کارکنــان بانکها

- صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح
- صندوق های بیمه نیروهای مسلح

- شرکت توسعه و مدیریت صبا  

نی
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پیام هیات مدیره
پس از حمد خدای متعال، موجب ســربلندی اســت که به اســتحضار برساند، با 
اســتعانت از درگاه احدیت و با همراهی و پشــتیبانی ســهامداران عزیز شــرکت، 
علیرغم وجود مشــکالت متعدد محیطــی در حوزه های اقتصــاد کالن و عرصه 
هــای بین المللــی، تحقق ارمان هــا، اهداف و دســتاوردهای بزرگ شــرکت در 
ســال مالی منتهــی بــه 1395/9/30 بــا جدیت و بــدون وقفه پیگیری شــد.

نتیجه ارزیابی فعالیت شرکت ســرمایه گذاری غدیر به عنوان بزرگ ترین هلدینگ 
چند رشــته ای در بازار ســرمایه ایران و چهارمین شــرکت برتر در کشــور حاکی 
از نقــش تعییــن کننده و موثر این شــرکت در اقتصاد ملی و حــوزه های متنوع 
ســرمایه گذاری اســت. این جایگاه و عملکرد مهــم، یادگار نیک بنیــان گذاران 
و مدیــران دوره هــای پیشــین و همچنیــن تالش های هوشــمندانه و هدفمند 
مدیــران ارشــد و همکاران محترم گروه غدیــر در دوره مالی مورد گزارش اســت.

تصویب افزایش ســرمایه شــرکت در دوره منتهی بــه 1395/9/30، حضور فعالتر 
در عرصه های اقتصاد بین المللی و به بهره برداری رســاندن پروژه های بزرگ ملی، 
نمونه ای از دســتاوردهای ارزشمند شــرکت در دوره های مذکور است و امید است 
با برنامه ریزی جامع و تدبیر شایســته، حرکت در مســیر اهداف راهبردی با محور 
قراردادن متنوع  و متوازن ســازی پرتفوی شرکت نه تنها ارزش ساالنه آن را افزایش 
دهد و ســهامداران را از مواهب حاصله بهره مند ســازد، بلکه با رویکرد توسعه ای، 
دانش بنیان و کارآفرینانه با گسترش فعالیت های بین المللی در حوزه های مختلف، 
شــرایط تحقق بازدهی های میان مدت و بلندمدت را نیز برای آنان فراهم کند. در 
این راســتا رعایت الزامات مربوط به استقرار نظام راهبری شرکتی، مسئولیت های 
اجتماعی و زیســت محیطی اعتبار شرکت ســرمایه گذاری غدیر را به عنوان یک 
بنگاه بزرگ اقتصادی در فضای کســب و کارهای ملی و بین المللی ارتقا خواهد داد. 
اینــک و در ســال مالی پیش رو نیز با تکیه بر الطاف خدای بــزرگ ، هیات مدیره 
شرکت تالش می کند که تمام تواناییهای خود را جهت تحقق چشم انداز و اهداف 
شرکت و استفاده از فرصت های موجود در اقتصاد داخلی و فضای بین المللی با بهره 
گیری از پشــتیبانی سهامداران محترم و توانمندیهای منابع انسانی مصروف نماید.

هیات مدیره از خدای بزرگ برا یعموم مردم ایران وسهامداران محترم عزت و رفاه آرزو 
می نماید.

برنامه های آینده شركت
با توجه به ابالغ سیاست های کلی برنامه ششم توسط رهبر معظم انقالب اسالمی 
در سال 1395 و اجرایی شدن در سال 1396 و تاکید این برنامه در امور اقتصادی بر 
مواردی از قبیل مشارکت و بهره برداری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیر دولتی 
با ایفای نقش ملی و فراملی آن ها در تحقق اقتصاد مقاومتی، گسترش و تعمیق نظام 
جامع تامین مالی و ابزارهای آن )بازار پول، بازار سرمایه و بیمه ها( با مشارکت اشخاص 
حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم موثر بازار سرمایه در جهت توسعه 
سرمایه گذاری و ثبات پایداری و کاهش خطر پذیری فعالیت های تجاری و اقتصادی 
کشور با تاکید بر ارتقاء شفافیت و سالمت نظام مالی، جذب سرمایه ایرانیان خارج از 

کشور و سرمایه گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق های الزم، تکمیل زنجیره ارزش 
صنعت نفت و گاز و کاهش شدت انرژی، حمایت از تاسیس شرکت های غیردولتی 
برای سرمایه گذاری در فعالیت های اکتشاف )نه مالکیت(، بهره برداری و توسعه میادین 
نفت و گاز کشور به ویژه میادین مشترک در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 
و دانشبنیان نمودن صنایع باالدستی و پایین دستی نفت و گاز با تاسیس و تقویت 
شرکت های دانش بنیان برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال 
فناوری به منظور افزایش خودکفایی از یک سو، و با در نظر گرفتن تحوالت اقتصادی 
جهان و منطقه و شرایط حاکم بر ساختار کالن اقتصاد کشور در دوران پساتحریم از 
ســوی دیگر، مجموعه ای از فرصت ها و تهدیدها در مسیر ارتقای سرمایه گذاری و 
توســعه اقتصادی در کشور پدید آمده است. لذا از آنجایی که بازار سرمایه از اهمیت 
بسزایی در تامین و تخصیص منابع مالی مورد نیاز جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور 
برخوردار می باشد، هیات مدیره اراده و عزم راسخ خود را بر این قرارداده تا با توجه به 
تمامی عوامل و مولفه های درونی و بیرونی، با اجرای دقیق برنامه راهبردی شرکت به 
منظور خلق ثروت ، تخصیص بهینه  دارایی ها و تامین منابع مالی و تجهیزات مورد 
نیاز برای ورود به حوزه های نوین، ضمن تامین منافع ســهامداران و شرکت، در رشد 
اقتصاد ملی تاثیرگذار باشد که این مهم را از طریق سرفصل های ذیل دنبال می نماید:
1- ســرمایه گذاری در صنایع باالدســتی نفــت و گاز در حوزه اکتشــاف و تولید

2- تکمیــل زنجیــره تولیــد در صنایــع مختلف بــه ویژه در بخــش صنعت و 
معدن و پتروپاالیشــگاهی و گــروه مالی مبتنی بر هم افزایــی بین هلدینگ ها.
3- مطالعه و انجام اقدامات الزم جهت پذیرش سهام غدیر در بورس های بین المللی
4- بسترســازی و اقدامات الزم به منظور تامیــن مالی بین المللی پروژه های غدیر
5- سرمایه گذاری مشترک با شرکت های داخلی و خارجی در حوزه های مختلف با 

استفاده از فرصت های پساتحریم
6- تامین مالی از طریق ابزارهای نوین مالی مانند اوراق بدهی، انواع صکوک، صندوق های 

پروژه ای
منظــور  بــه  پرتفــوی  ســبد  بهینــه  مدیریــت  و  اصــالح  پایــش،   -7
فعالیت هــا هــای  رشــته  در  بخشــی  تنــوع  و  متــوازن  توســعه 

8- تکمیــل پروژه هــای در حــال اجرا براســاس برنامــه زمانبنــدی در موعد 
مقــرر و نظــارت بــر حســن انجــام پروژه ها براســاس اهــداف تعیین شــده
9- بهره برداری مطلوب از فرصت های ناشی از خصوصی سازی براساس سیاست های 

کلی اصل 44.
10- اقدامات الزم جهت پذیرش شرکت های غیربورسی زیرمجموعه در بورس اوراق 
بهادار فرابورس تهران و تعیین تکلیف سهام غیرکنترلی به منظور واگذاری یا افزایش 
ســطح آن ها در حد نفوذ و در اختیار گرفتن کنترل اکثریت ســهام این شرکت ها.
11- بازطراحی فرآیندها و ساختار سازمانی به منظور سهولت و بهبود جریان اطالعات، 

انعطاف پذیری و چابکی
12- مدیریت دانش و یادگیری سازمانی به منظور ایجاد سازمانی هوشمند و بهره ور
13- توســعه ســرمایه های انســانی متعهــد و کارآمــد بــه صــورت مــداوم
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مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن 
و فلزات )سهامی عام( در ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1395/12/28 در 
محل مجموعه فرهنگی و ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل گردید.

در ایــن مجمــع که با حضــور53/92 درصــدی ســهامداران حقیقی و 
حقوقــی، اعضای هیات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 
حســابرس و بازرس قانونی برگزار شــد، ریاســت مجمــع برعهده آقای 
عبــاس بابا گل زاده کشــتلی بــود که جنابــان عبداله شــیرمحمدپور 
گرجانی و رســول ئیس جعفری درمقام نظــار اول و دوم و آقای مرتضی 

علی اکبری بــه عنوان دبیر مجمع انتخاب شــدند.
در ادامه بــا قرائت گزارش توجیهــی مبنی بر لزوم 
افزایش ســرمایه و پس از استماع گزارش حسابرس 
و بازرس قانونی، مجمع نشــینان بــا طنین صلوات 
خود این افزایش ســرمایه را مصوب مجمع نمودند.

مهنــدس علــی اکبری کــه از او به عنــوان معمار 
اعــداد و ارقام شــرکت یاد می گــردد، محل تامین 
مالی این افزایش ســرمایه را از مطالبات حال شــده 
و آورده هــای نقدی ســهامداران برشــمرد و اضافه 
کــرد این افزایش ســرمایه به منظور مشــارکت در 
افزایش ســرمایه شرکتهای ســرمایه پذیر می باشد 
کــه تضمیــن کننــده ســودآوری و ارزش آفرینی 
مســتمر شــرکت در ســالیان آتــی خواهــد بود.

بــه گفته ایــن عضو هیــات مدیــره در صورت عــدم تائیــد و تصویب 
ایــن افزایــش ســرمایه شــرکت مجبور بــه تهیــه نقدینگــی الزم از 
بانکهــا مــی گردد کــه بالطبــع این اخــذ تســهیالت باعــث افزایش 
هزینــه هــای مالی و پیرو آن کاهش ســودآوری شــرکت مــی گردد.

مدیریت ارشــد شرکت اصالح ســاختار مالی و بهبود پرتفوی را از دیگر 
اهداف این افزایش ســرمایه برشــمرد و اضافه کرد اتحاد و اطمینانی که 
ذینفعان این ســرمایه گذاری داشــته وظیفه ما خادمان ســهامداران را 
دوچندان می ســازد چرا که باید با دقت و وســواس بیشتری تمام شئون 
و کارکردهــای مجموعــه تحت رصــد و مدیریت قرار گیــرد تا در کنار 
ارزش آفرینــی و افتخار آفرینی برای ســرمایه گذاری توســعه معادن و 
فلزات بتوانیم ســودآفرینی مناســبی نیز برای سهامداران حاصل سازیم.

شایان ذکر است شــرکتهای معدنی و صنعتی چادر ملو، گل گهر، توسعه 
معدنــی و صنعتی صبانور، ســنگ آهن گهر زمین، آهــن و فوالد ارفع، 
پامیدکو، گســترش کاتالیســت ایرانیان، کک طبس، فوالد سدید ماهان، 
کارخانجات تولیدی شــهید قندی، آهن و فوالد ســرمد ابرکوه و شرکت 

بین المللی تولد و توســعه مواد فلزی، ایمپادکو از جمله شرکتهای بزرگ 
ســرمایه پذیر مجموعه می باشند و از مهمترین پروژه های در دست اجرا 
شرکت می توان به فوالد خراسان، آهن و فوالد ارفع ، سنگ آهن گهر زمین، 
صنعتی و معدنی صبانور و کارخانجات تولیدی شهید قندی اشاره داشت.
در اســتراتژی های کالن شرکت پیش بینی شده است که شرکت بتواند:
نقش آفرینی موثر در رشد اقتصادی کشور در بخش معدن و صنایع معدنی
ســالیانه بازدهــی  رســیدن  در  کشــور  ســرمایه  بــازار  ســرآمد 
کسب عنوان یکی از برترین شرکت سرمایه گذاری در معادن ایران و خاورمیانه
افزایش وفاداری ســهامداران و مشــتریان با خلق ارزش 

های ویژه
تقویت ســرمایه های انســانی متناســب با قابلیت های 

ضروری مورد نیاز توسعه و حیات شرکت
متنوع سازی منبع درآمدی و توزیع ریسک

ســرمایه گذاری در حوزه اکتشاف معادن جدید در ایران
گزارش بازرس قانوني 

العاده صاحبان سهام شركت  به مجمع عمومي فوق 
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات)سهامي عام(
درخصوص افزایش ســرمایه به میزان 3/890/471 

ریال میلیون 
1- گــزارش توجیهي مورخ 10 بهمــن ماه 1395 هیات 
مدیره شــرکت ســرمایه گذاری توســعه معادن و فلزات 
)سهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه آن شرکت از مبلغ 27/944/770 
میلیون ریال به مبلغ 31/835/241میلیون ریال، مشــتمل بر صورتهای 
سود و زیان و جریان وجوه نقد فرضی  و سایر اطالعات مالی آتی که پیوست 
می باشد، طبق استاندارد حسابرسی » رسیدگی  به اطالعات مالی آتی « 
مورد رســیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی 
مزبــور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شــرکت می باشــد.
2- گــزارش مزبور در اجراي تبصره 2 مــاده 161اصالحیه قانون تجارت 
و با هدف توجیه افزایش ســرمایه شــرکت از محل مطالبات حال شــده 
و آورده نقــدی ســهامداران و بــه منظور جبــران مخارج ســرمایه ای 
انجام شــده و مشــارکت در افزایش ســرمایه شرکتهای ســرمایه پذیر 
تهیه شــده اســت. این گزارش توجیهی بر اســاس مفروضاتی مشــتمل 
بر مفروضــات ذهنی دربــاره رویدادهای آتی و اقدامــات مدیریت تهیه 
شــده اســت که انتظار نمی رود لزوما بــه وقوع بپیونــدد. در نتیجه به 
اســتفاده کنندگان توجه داده می شــود که این گزارش توجیهی ممکن 
اســت برای هدفهایی جز هدف توصیف شــده در باال مناســب نباشــد.

طرح های دکتر عصاری
برای سرآمدی در بازار سرمایه

افزایش سرمایه شرکت توسعه معادن و فلزات مصوب مجمع گرفت

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ
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3- براســاس رســیدگي به شــواهد پشــتوانه 
مفروضــات، این موسســه به مــواردی برخورد 
متقاعــد شــود مفروضات  اســت، کــه  نکرده 
مزبــور، مبنــاي معقولــی براي تهیــه گزارش 
توجیهــي فراهم نمــي کند. به عــالوه، به نظر 
ایــن موسســه، گــزارش توجیهــي یاد شــده 
براســاس مفروضات به گونه اي مناسب و طبق 
اســتانداردهاي حســابداري ارائه شــده است.

4- در رعایــت تبصــره 3 مــاده 161 اصالحیه 
قانون تجارت، هیات مدیره شــرکت می بایست 
عــالوه بر گــزارش توجیهــی افزایش ســرماه، 
گزارشــی درخصوص امور شــرکت از بدو سال 
مالی جاری ارائه نماید، در این ارتباط اطالعات 
عملکرد 6 ماهــه واقعی دوره مالــی منتهی به 
31 شــهریورماه 1395 که مورد بررسی اجمالی 
این موسســه قــرار گرفته، ارائه شــده اســت.

5- 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 بــه گونه اي مــورد نظــر رخ نمي دهد 
با اهمیت باشــد. وتفاوتهاي حاصــل مي تواند 

6- بدیهــی اســت اجرای افزایش ســرمایه می 
بایســتی با رعایــت موارد پیش بینی شــده در 

اصالحیه قانون تجارت و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار صورت پذیرد.
 هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شــرکت ســرمایه گذاری تو ســعه معادن و فلزات ( سهامی عام)، 
از افزایــش ســرمایة مــو ضوع ایــن گزارش، به شــرح زیر می باشــد.

شــرکت ســرمایه گذاری تو ســعه معادن و فلزات ( ســهامی عام)  در 
نظر دارد به منظور جبران مخارج ســرمایه ای انجام شــده و مشــارکت 
در افزایش ســرمایه شــرکت های ســرمایه پذیر، ســرمایه خــود را از 
از  ریــال  بــه 31/835/241 میلیــون  ریــال  27/944/770 میلیــون 
محــل مطالبات حال شــده ســهامداران و آوردة نقــدی افزایش دهد. 
گفتنی اســت در صورت عدم انجام افزایش ســرمایه، کمبــود نقدینگی 
در شــرکت منجــر به اخــذ تســهیالت و افزایش در هزینــه های مالی 
و پیــرو آن کاهــش ســودآوری و عــدم بهبــود پرتفوی خواهد شــد.

عوامل ریسك
ســرمایه گــذاری در طــرح مو ضــوع افزایش ســرمایة پیشــنهادی و 

فعالیــت شــرکت ســرمایه گذاری توســعه معــادن و فلزات (ســهامی 
عام)  با ریســکهای با اهمیتی همراه اســت. ســرمایه گذاران باید پیش 
از تصمیــم گیری در خصوص ســرمایه گذاری در این شــرکت، عوامل 
مطرح شــده را مدنظر قــرار دهند. این عوامل به شــرح زیر میباشــد:

حوزه كسب و كار:
- کاهش بازده سبد سهام موجود،

- یکنواختی و رخوت در مدل کســب و کار و سرمایه گذاری شرکت،
- کاهش بهره وری شــرکت های تابعه و وابسته،

نقدینگی، - کاهش 
- کاهش سرمایه گذاری و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های تابعه 

و کاهش تصدی گری و سودآوری،
- نوسان جهانی قیمت سنگ آهن و فوالد،

- رکود در بخش مسکن،
- باال رفتن بهای تمام شده فوالد،

- کاهش رتبه کیفیت افشــاء اطالعات و نقدینگی سهام،
اقتصادی: حوزه مالی 

- ریســک عدم کارآمدی سیستم 
مطالبات وصول 

انسانی: منابع  حوزه 
- ریسک عدم انجام پروژه ارزیابی 

عملکرد، جامع 
- ریسک عدم به روز شدن مهارت 

انسانی، نیروی  های 
حوزه پشتیبانی و فنی:

- ریســک طوالنی شــدن اجرای 
سرمایه  های  شــرکت  های  پروژه 

پذیر،
عمومی: حوزه 

- ریسک تغییر نرخ بهره بانکی،
- افزایش تحریم ها،
- نوسانات نرخ ارز،
- عدم کنترل تورم.
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افزایش ســرمایه شــرکت توســعه صنایع بهشــهر مصــوب مجمع گرفت
آن هــم با حضــور بیــش از 90درصــد ســهامدار حاضر در تــاالر کهن 
تــالش کــه یــک دل و یــک صــدا افزایش ســرمایه شــرکت توســعه 
صنایــع بهشــهر را بــا طنیــن صلوات پــی در پــی خود مصــوب کردند 
، یعنــی اعتمــاد بــه برنامــه هــای مدیریتــی و اطمینان بــه مجموعه.

توســعه صنایع بهشــهر تکه مانده از بنیانگذار آن حــاج محمود الجوردی 
بــوی یار می داد بــا اینکه تولیدگر 
را بــه توزیع گر تبدیــل کرده اند و 
هر متدین متعهد که آمد بسازد به 
لطف راندن! ولی این صنعت غذائی 
یاد یاران اســت و حرمت می دارد 
طنین آرام و گرم سخنان جناب اژه 
ای در کســوت دبیر مجمع حال و 
هوای سهامداران را به آن روزها برد 
که بوی بهار می داد و شاه پسند می 
داشــت و امروز مدیری را دیدم که 
برای حرمت او خداقوت می گویم و 
راهش پربار آرزو میکنم و از خدا می 
خواهم دست اهریمنان زین صنعت 
بدور بــاد، نور اهورایــی ارزانی اش.

مجمع عمومی فوق العاده شــرکت 
توســعه صنایــع بهشهر)ســهامی 
در   1396/01/27 مــورخ  عــام( 
محل ســالن تالش تشکیل گردید.

در ایــن مجمع که بــا حضور بیش 
از 90درصــد  ســهامداران حقیقی 
و حقوقــی ، اعضاء هیــات مدیره، 
اوراق  و  بــورس  نماینده ســازمان 

بهادار، حســابرس و بــازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده 
آقــای دکتــر حنیفی بود، که جنابــان علی ملکی و حســن جانی در مقام 
نظــار اول و دوم و آقــای اژه ای بــه عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.
توجیهــی  گــزارش  دربــاره  قانونــي  بــازرس  گــزارش 
ســرمایه  افزایــش  درخصــوص  مدیــره  هیــات 
بــه مجمــع عمومي فــوق العــاده صاحبان ســهام شــركت 
ســرمایه گــذاری توســعه صنایــع بهشهر)ســهامي عــام(
در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347

1- گــزارش توجیهی مــورخ 1395/9/23 هیات مدیره شــرکت توســعه 
صنایع بهشــهر )ســهامي عــام( درخصوص افزایش ســرمایه آن شــرکت 

از مبلــغ 7/021 میلیــارد ریــال به مبلــغ 8/250 میلیارد ریال مشــتمل 
بــر ترازنامه و صورت ســود و زیان و جریان وجوه نقد فرضی که پیوســت 
می باشــد، طبق اســتانداردهای حسابرسی »رســیدگی  به اطالعات مالی 
آتی« مورد رســیدگی این ســازمان قرار گرفته اســت. مســئولیت گزارش 
توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شــرکت اســت.
2- گــزارش مزبور در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161اصالحیه قانون تجارت 
و با هدف توجیه افزایش سرمایه شرکت 
از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده 
ســهامداران تهیه شده است. این گزارش 
توجیهی بر اساس مفروضاتی مشتمل بر 
مفروضات ذهنــی درباره رویدادهای آتی 
و اقدامات مدیریت تهیه شــده است که 
انتظار نمی رود لزوما بــه وقوع بپیوندد. 
در نتیجه به اســتفاده کننــدگان توجه 
داده می شــود که این گزارش توجیهی 
ممکن اســت برای هدفهایــی جز هدف 
توصیف شــده در باال مناســب نباشــد.
3- با عنایت به یادداشت توضیحی هدف 
اصلی شــرکت از انجام افزایش سرمایه، 
تامیــن منابــع مالی مورد نیــاز بمنظور 
مشارکت در افزایش ســرمایه شرکتهای 
ســرمایه پذیر به مبلــغ 1/217 میلیارد 
ریال می باشــد که اطالعــات مورد نیاز 
270 میلیــارد ریال از افزایش ســرمایه 
مذکور مربوط به شرکت به پخش شامل 
گزارش توجیهی افزایش ســرمایه، اظهار 
نظر بازرس قانونی نسبت به آن و مصوبه 
مجمــع عمومی فــوق العــاده صاحبان 
ســهام به این ســازمان ارائه نگردیده، ضمن آنکه دوره بازگشــت سرمایه با 
نــرخ تنزیل 15 درصد 6/5 ســال و نرخ بازده داخلی 21 درصد می باشــد.

4-  براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات ، این سازمان به مواردی 
برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور مبنایي معقول براي تهیه 
گزارش توجیهي فراهم نمي کند. به عالوه، به نظر این ســازمان، به استثنای 
آثر مورد مندرج در بند 3 گزارش توجیهی یاد شــده براساس مفروضات به 
گونه اي مناســب تهیه و طبق استانداردهاي حســابداري ارائه شده است.
5- حتــي اگــر رویدادهاي پیــش بیني شــده طبق مفروضــات توصیف 
شــده در بــاال رخ دهــد، نتایج واقعــي احتمــاال متفاوت با پیــش بیني 
هــا خواهــد بود، زیــرا رویدادهــاي پیش بیني شــده اغلب بــه گونه اي 

مردان کار و مدیران بی ادعا ، نور اهورایی ارزانی تان
افزایش سرمایه شرکت توسعه صنایع بهشهر مصوب مجمع گرفت

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ
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مــورد نظــر رخ نمي دهــد وتفاوتهاي حاصل مــي تواند با اهمیت باشــد.
هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف از انجام افزایش ســرمایه، مشــارکت در افزایش سرمایه شرکت های 
ســرمایه پذیــر عضو گروه بــه منظور حفظ درصد ســرمایه گــذاری های 
بلندمدت فعلی در راســتای کسب سود و بازدهی مناسب و پایدار می باشد.

بدیهــی اســت بــا توجــه بــه اینکــه مشــارکت در افزایــش ســرمایه 
شــرکت های ســرمایه پذیــر و همچنیــن پرداخت ســود ســهامداران 
اجتنــاب ناپذیــر می باشــد، درصــورت عــدم افزایــش ســرمایه، اخذ 
تســهیالت بانکی بعنــوان تنهــا راهکار ممکنــه مفروض گردیده اســت.

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تامین آن:
با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت توسعه صنایع بهشهر در نظر دارد سرمایه خود 
را از مبلغ 7/021/002/240/000  ریال به مبلغ 8/250/000/000/000 ریال 
، از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به شرح زیر افزایش دهد.

- 1/228/997/760/000 ریال )معادل 17/5 درصد( از محل مطالبات حال 
شده سهامداران و آورده نقدی.

عوامل ریسك
سرمایه گذاری در طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی و فعالیت شرکت 
توســعه صنایع بهشهر )ســهامی عام( با ریسک های با اهمیتی همراه است. 
سرمایه گذاران می بایست پیش از تصمیم گیری درخصوص سرمایه گذاری 
در این شرکت، عوامل مطرح شده در این قسمت را مدنظر قرار دهند. بنابراین 
بایســتی عوامل ریسک های با اهمیت تاثیرگذار در نوسانات سود به تفکیک 
نحوه تاثیرگذاری بر عملیات و سودآوری شرکت بطور کامل بررسی و لحاظ 
گردد. با توجه به نوع صنعت و شایط حاکم بر بازار بورس و اوراق بهادار ایران 
و جهان، شــاخص های زیر بعنوان ریسک شــرکت در نظر گرفته می شود؛ 
1- ریســک اقتصادی : این ریسک شامل عواملل تاثیرگذار خارجی از قبیل 
نوســانات بهای خرید مواد اولیه و بهای فروش محصوالت ناشی از نوسانات 
بهای جهانی آنها و نوســانات نرخ ارز و اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز 
می باشــد که این عوامل به نوبه خود می توانــد در قالب یک فرصت برای 
جهش بهای محصوالت و یا تهدید برای تنزل ســودآوری شــرکت باشد از 
جمله مسائلی که همواره ذهن فعاالن بخش های مختلف اقتصادی را به خود 
مشغول نموده است. ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز و اجرای سیاست یکسان 
ســازی نرخ ارز می باشد. ریسک مزبور با توجه به نوع فعالیت شرکت، بطور 
مستقیم بر سوداوری و قیمت سهام شرکت موثر نخواهد بود لیکن نوسانات 

نــرخ ارز و اجــرای 
یکســان  سیاســت 
بر  ارز  نرخ  ســازی 
شده  تمام  بهای  اثر 
فــروش  بهــای  و 
تولیدی  محصوالت 
شرکت های سرمایه 
میــزان  و  پذیــر 
بر  آنها،  ســودآوری 
ســودآوری  میزان 
ســهام  قیمــت  و 
شــرکت نیــز تاثیر 
گذاشــت. خواهــد 

2- ریسک عملیاتی: 
عوامل  بــر  عــالوه 
تاثیرگذارخارجــی 
درونــی  عوامــل   ،
بــر  تاثیرگــذار 
و  ســودآوری  روند 
قیمــت ســهام که 

به نوعی تهدید یا فرصت برای افزایش یا کاهش ســودآوری محســوب می 
شــود، نیز وجود دارد. بعنوان نمونه استراتژیها و تصمیمات مدیران شرکت 
های ســرمایه پذیر که افزایش ســودآوری برای آن شــرکت ها پیش بینی 
گردیده ممکن اســت بــه گونه ای مغایر با آنچه پیش بینی شــده اســت 
تغییر یابند که در این صورت کســری منابع احتمالی می بایســت از طریق 
فروش ســرمایه گذاریها یا اســتقراض تامین گردد که ایــن موضوع نیز به 
نوبه خود بر ســودآوری و قیمت تمام شده شــرکت، تاثیر خواهد گذاشت.

3- ریسک نقدینگی: این ریســک از آنجایی حائز اهمیت است که بنگاه در 
پرداخت های مالی خود دچار ضعف گردیده و نتواند پرداخت های خود را بموقع 
انجام دهد که این موضوع زمانی مهم خواهد بود که بنگاه ذخیره کافی برای 
پرداختهای خود در نظر نگرفته باشد و یا دریافت های آتی خود را متناسب 
با پرداخت های مورد نیاز، پیش بینی نکرده باشد که در این خصوص همواره 
برنامه ریزی بلندمدت و بودجه بندی مناسب راهگشای این شرکت بوده است.
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افزایش سرمایه بیمه کارآفرین
مصوب مجمع گرفت

لج
 خ
دی

مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه کارآفرین )سهامی عام( مورخ 1395/12/26 مه
در محل میدان ارژانتین، خیابان شهید احمدقصیر، خیابان هفدهم شماره 5 تشکیل 

گردید.
در این مجمع که با حضور بیش از 77/73 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی، 
اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی 
برگزار شــد، ریاســت مجمع برعهده آقای مهندس علی آزاد بود که جنابان احمد 
پورفالح و عباس شــهریاری احمدی درمقام نظار اول و دوم و آقای فرهاد معزی به 

عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.
دستور جلسه

- استماع گزارش هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه
- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 1500 میلیارد ریال به 1750 میلیارد ریال حسب 

تشخیص سازمان بورس 
در ابتدا گزارش هیات مدیره و حسابرس بازرس قانونی شرکت درخصوص ضرورت 
افزایش ســرمایه با توجه و رعایت به موافقت نامه شــماره 95/402/68017 مورخ 
95/12/3 بیمه مرکزی جمهوری اسالمی و موافقت نامه مورخ 95/12/16 سازمان 

بورس و اوراق بهادار مورد قرائت قرار گرفت.
و همچنین پیشنهاد افزایش سرمایه با اتفاق آراء اعضاء و سهامداران حاضر در جلسه 

مورد تصویب قرار گرفت.
هدف از انجام افزایش سرمایه

الزامــات بیمــه مرکــزی حداقــل ســرمایه مؤسســات بیمــه غیردولتــي
هدف افزایش سرمایه رعایت مصوبه هیات وزیران (مصوبه 181070 مورخ 91/09/18)  و 
الزامات بیمه مرکزی در خصوص حداقل سرمایه مؤسسات بیمه ای است بر اساس این الزامات:

الف-  حداقل سرمایه موسسات بیمه موضوع ماده)   36 (قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران 
و بیمه گری  مصوب1350- برای موسسات بیمه غیردولتي به شرح زیر تعیین مي شود :

1- حداقل ســرمایه پایه برای تاســیس موسســه بیمه مســتقیم مبلغ یکهزار 
میلیــارد ریال تعیین مي گــردد. برای صدور پروانه فعالیت بیمــه ای در هر یک 
از گروه رشــته های بیمه ای ،مبالغ زیر به حداقل ســرمایه پایه اضافه مي شــود:

600بیمه اموال

بیمه های اشخاص )زندگی - مستمری- حوادث شخصی- 
500درمان(

400بیمه مسئولیت

بیمه های وسایل نقلیه موتوری زمینی شخص ثالث بدنه 
300حوادث راننده 

200بیمه های زندگی و مستمری

1500بیمه های مختلط )كلیه رشته ها(
بیمــه  موسســه  تاســیس  بــرای  پایــه  ســرمایه  حداقــل   -2
گــردد.  مــي  تعییــن  ریــال  میلیــارد  چهارهــزار  مبلــغ  اتکایــي 
انــد  شــده  تاســیس  قبــال  کــه  ای  بیمــه  موسســات  ب- 
ایــن     بــا  را  خــود  ســرمایه  حداقــل  چهارســال  ظــرف  موظفنــد 
میــزان  اینکــه  بــه  مشــروط  نماینــد  منطبــق  نامــه  تصویــب 
پانــزده  حداقــل  ســال  هــر  در  ســرمایه  افزایــش  ایــن 
     درصــد و براســاس برنامه زمانبندی مورد تایید شــورای عالي بیمه باشــد .

شــرکت بیمه کارآفرین نیز مي بایســت الزامات بیمه مرکــزی را رعایت نماید، 
از ایــن رو برنامــه افزایــش ســرمایه را در دســتور کار خــود قرار داده اســت.

افزایش سهم نگهداری
بر اساس ماده 2 آئین نامه شماره 55 شورای عالي بیمه حداکثر ظرفیت نگهداری مجاز 
مؤسسه بیمه از هربیمه نامه یا هر ریسک معادل بیست درصد مجموع سرمایه پرداخت 
شده، اندوخته ها و ذخایر فني به استثناء ذخیره خسارت معوق میباشد. صدور بیمه نامه 
برای ریسک هائي که مبلغ آنها بیش از حد نگهداری مؤسسه بیمه باشد صرفاً در صورتي 
مجاز است که مؤسسه بیمه برای بخش مازاد آن پوشش اتکائي تحصیل نموده باشد .

بــر ایــن اســاس افزایــش ســرمایه از محــل ســود انباشــته مــي تواند با 
جلوگیــری از خــروج وجــه نقد از شــرکت، مجموع ســرمایه پرداخت شــده 
را افزایــش دهــد و نهایتــا افزایش ســهم نگهــداری را در پي داشــته باشــد.
الزم به ذکر است که الزام به رعایت سقف سهم نگهداری از هر ریسک باعث خروج 
بخشــي از حق بیمه میشود در حالیکه بر همین اســاس بخش عمده ای از حق 
بیمه هایي که در حال حاضر به سایر شرکت های بیمه اتکائي تحت عنوان اتکائي 
اختیاری واگذار مي شــود در شرکت نگهداری خواهند شد و این سهم باعث ارتقاء 
ســودآوری شرکت، افزایش توانایي در پرداخت خسارات بزرگ، افزایش ذخائر فني 
و افزایش قدرت ســرمایه گذاری در سایر بخشهای مولد اقتصادی خواهد گردید .

حضور فعال در كنسرسیوم ها
پس از اعمال تحریم های بین المللي علیه کشور، شرکتهای بیمه ایران، کارآفرین، 
ملت، پارســیان، البرز، آسیا، دانا، و سامان با ایجاد کنسرسیومي سعي کردند تا این 
خال را پر نمایند. براســاس آیین نامه داخلي این کنسرســیوم هریک از اعضا مي 
بایســت به اندازه سرمایه خود، تحت ریسک قرار گیرند و ریسک مازاد در صندوق 
دولت تحت پوشــش بیمه ای قرار میگیرند. به این ترتیب افزایش سرمایه شرکت 
میتواند موجب افزایش ســهم بیمه کارآفرین در کنسرســیومهای مذکورگردد .

سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن
مبلغ کل ســرمایه گــذاری مورد نیاز جهت حرکت به ســمت رعایــت الزامات 
بیمه مرکزی و تحقق ســایر اهــداف فوق الذکــر 300 میلیارد ریال میباشــد.
آن تأمیــن  محــل  و  پیشــنهادی  ســرمایة  افزایــش  مبلــغ 
با توجه به برنامة ارائه شده، شرکت بیمه کارآفرین در نظر دارد سرمایة خود را از مبلغ 1/500 
میلیارد ریال به مبلغ 1/800میلیارد ریال، از محل سود انباشته به شرح زیر افزایش دهد.
انباشــته، ســود  محــل  از  درصــد)  (معــادل 20  ریــال  - 300میلیــارد 

نظــر  در  و  شــرکت  ســود  تقســیم  سیاســت  بــه  توجــه  بــا 
ســال انباشــته  ســود  مانــده  مربــوط،  مــوارد  ســایر  گرفتــن 
مالی منتهی به 94/12/29، برای افزایش سرمایه به میزان 300 میلیارد ریال کافی 

بوده و سود انباشته مورد نیاز را پوشش می دهد.
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باورش مشکل است در سالی که از سنگ ناله خیزد 
و شــرق و غرب عالم زیرلوای پنج به عالوه یک راه از 
تنگه ها بسته و اعداد و ارقام بخوانید پول، ترز، طال، 
مسکوکات و ...( را از بانک ها ممنوع ورود خروج کرده 
و هر روز بوق ناوگان تا دندان مسلح خود را به گوش 
آرام خفتگان می کشاند بی تردید قدم به سود بردن 
و ارزش آفرینی فقط از دست مدیریت دکتر حجت 
اهلل انصــاری بر می آید که آمد و شــد. این جوان در 
کار و اندیشه کاری یک گلوله آتش است اعداد و ارقام 
و رقص آنها در تعالی را خوب چینش می کند و آن 
روز که حســاب و کتاب به جمع و تفریق می رسد 
اعداد مثبت رقص کنان بر می خیزند چرا که معمار 
خوش نقشه ای کشــیده و... . در تاالر هتل سیمرغ 
آنکه نخست آمد او بود و گزارشی جامع و  درخور به 
مجمع که تحسین همگان را با طنین صلوات دربرمی 
داشت و خدا قوت سهام داران به او و تیم مدیریتش 
. به تجربه و نیم قرن کار مطبوعاتی اقتصادی. باورم 
شد تا این برندهای مدیریت در کشور هستند پشتمان 
به کوه است و از هیچ بوق و توپی نمی ترسیم.دکتر 
انصاری با برشمردن سیاست های آتی مدیریت خود 
درباره پروژه بافکار، ملک میرداماد تاکید بسیاری به 
تداوم اصطالح ترکیب پرتفوی و شناسایی فرصت ها 
و تهدیدها و استفاده مثبت از این داده های اطالعاتی 
داشت، بی شک در سال آتی بیشتر و بیشتر از سرمایه 
گذاری بهمن خواهیم شــنید.مجمع عمومی عادی 
ســالیانه ســال مالی منتهی به 95/09/30 شرکت 
سرمایه گذاری بهمن )سهامی عام( در تاریخ 95/12/18 
در محل سالن آمفی تاتر هتل سیمرغ برگزار گردید. 
در ایــن مجمع که با حضور 87 درصد ســهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای مجتبی کامل 
نیا بود، که سرکار خانم فاطمه هویشی و آقای میثم 
ســاریان در مقام نظار اول و دوم و آقای هانی بابازاده 
شــیروان به عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامه بــا قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمع 
مربــوط به اهم فعالیتهای صــورت پذیرفته در طی 
سال مالی منتهی به 1395/09/30 و پس از استماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنین صلوات خــود ضمن  تصویب صورتهای مالی 
و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم سود 

100 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
همچنین موسســه حسابرســی بهمند بــه عنوان 
بازرس اصلی و موسســه حسابرســی حسابرسین 
بــه عنوان بــازرس علی البــدل برای ســال مالی 
گردیــد. انتخــاب   1396/6/31 بــه  منتهــی 

چشم انداز بازار سرمایه در سال آینده
چشــم انداز بازار سرمایه در ســال آینده را می توان 
تحــت تاثیر عواملی مثبت ارزیابــی کرد. مهم ترین 
این عوامــل عبارتند از: اجرایی شــدن نتایج توافق 
هســته ای و در نتیجه ایجاد گشــایش های اساسی 
در حوزه  ســرمایه گذاری و تجارت خارجی، افزایش 
فروش نفت خام توســط دولت، تداوم روند کاهش 
نرخ تــورم و در نتیجه کاهش نرخ ســود ســپرده 
بانکی که باعــث افزایش جذابیت ســرمایه گذاری 
در بازار ســهام از یک سو و کاهش نرخ تامین مالی 
شرکت ها و کاهش هزینه های مالی آنها خواهد شد. 
همچنیــن انعقــاد قراردادهــای جدیــد توســط 
شرکت های پذیرفته شده در بورس نظیر شرکت های 
خودرویی، تجهیزاتی و ســایر شــرکت ها و کاهش 
هزینه شــرکت ها در مبــادالت بین المللی ســایر 
عواملی هســتند که باعث ایجاد انتظــارات مثبت 
دربــاره بازار ســرمایه در ســال آتی خواهند شــد. 

استراتژی های شركت
الف- سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده 
در بورس اوراق بهادار با افق های زمانی مختلف به شرح زیر:

- بــا افق زمانی کوتاه مدت و به منظور بهره مندی از 
نوسانات قیمت

- با افق زمانی میان مدت و بلندمدت و با هدف بهره 
مندی از سود نقدی و منفعت سرمایه ای

ب- سرمایه گذاری در سهام شرکت های غیربورسی با 
هدف کسب بازده مناسب.

مرور كلی جایگاه شركت در صنعت
شرکت سرمایه گذاری بهمن در تاریخ 1395/9/30 
از نظــر میزان ســرمایه در رتبه ی دهم و همچنین 
از نظــر ارزش بــازار در رده یازدهــم بین شــرکت 
های گروه ســرمایه گذاری بورس قرار دارد. ســهام 
شرکت در شروع ســال مالي، قیمت پایاني 1/303 
ریــال را در بــورس اوراق بهادار به ثبت رســانید و 
در پایــان آذر ماه بــه قیمت 1/241 ریال رســید. 
با احتســاب 200 ریال سود تقســیمي شرکت در 
مجمع اسفند ماه 1394 وهمچنین افزایش سرمایه 
13/6 درصــدی، بازدهي حــدود 12 درصد را طي 
ســال مالي مورد گزارش داشته است. بازدهي سهام 
شــرکت از مجمع گذشته تا مجمع کنوني معادل 8 
درصد بوده، در حالي که بازدهي شــاخص سرمایه 
گــذاری در این دوره معادل 5- درصد بوده اســت.

برنامه های آتی شركت
شرکت ســرمایه گذاری بهمن در راســتای اهداف 

کالن شــرکت برنامه هایی به شــرح زیر برای سال 
مالی منتهی به 1396/9/30 ترســیم کرده اســت:

1- تصمیم گیری در خصوص پروژه بافکار
شرکت ســرمایه گذاری بهمن به صورت مستقیم و 
غیر مستقیم بالغ بر 92 درصد مالکیت سهام شرکت 
بافکار را در اختیار دارد. شرکت بافکار دارای زمیني به 
مساحت 112/000 مترمربع در جنوب شهر تهران (

دو قطعه زمین در شــمال و جنوب بزرگراه بعثت در 
تقاطع با خیابان شــهید رجایي)  مي باشد. با توجه 
به تکلیف مجمع محترم صاحبان ســهام در ســال 
گذشته، انجام اقدامات الزم برای فروش سهام شرکت 
بافکار و یا زمین آن در دســتور کار شرکت قرار دارد.

2- تصمیم گیری در خصوص ملک میرداماد
ملک میرداماد ساختماني مسکوني کلنگي است که 
در زمیني به مساحت 780 متر مربع واقع شده است. 
در ایــن خصوص اخذ جواز و فروش ملک مذکور در 

دستور کار شرکت قرار دارد.
3-  تداوم اصالح ترکیب پرتفوی

همانند سنوات قبل، در شرکت سرمایه گذاری بهمن با 
توجه به تحوالت صنایع و شرکت های بورسي، اصالح 
ترکیب پرتفوی بورسي در دستور کار قرار دارد. در این 
راستا تحلیل های مناسب جهت کشف و شناسایي 
فرصتهای به وجــود آمده در صنایع و شــرکتهای 
مختلــف از مهم ترین اقدامات شــرکت خواهد بود.

4- راهبری شرکتی
شرکت ســرمایه گذاری بهمن بر این باور است که 
عالوه بر مسئولیت در قبال سهامداران عمده، در قبال 
سهامداران خرد و سایر ذینفعان نیز مسئولیت دارد. در 
این راستا شرکت در پي ایجاد ساختارهای الزم جهت 
پذیرش آیین نامه راهبری شــرکتي بوده که پیش 
نویس آن توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران 
تدوین شــده است. در این زمینه کمیته حسابرسي 
و همچنین واحد حسابرسي داخلي تشکیل شده و

سیستم های کنترل داخلي در شرکت اصلي و شرکت 
های فرعي مورد ارزیابي و پایش قرار گرفته اســت.

سرمایه گذاری بهمن با دکتر انصاری واقعًا ترکوند
نی
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اخبار بانک و بیمه

رونمایــی از چهارســوق مالی بانك پارســیان
طرح چهارسوق مالی پارســیان در گروه مالی پارسیان 
و با مشــارکت بانک پارسیان، شــرکت بیمه پارسیان، 
شــرکت خدمــات بیمه ای امین  پارســیان و شــرکت 
تأمین ســرمایه لوتوس پارســیان، شــرکت کارگزاری 
پارســیان، شــرکت لیزینــگ پارســیان در راســتای 
خدمت رســانی پولــی- مالــی آمــاده فعالیت اســت.
بانک پارســیان با توجه به ایــن توانمندی هایی از جمله 
مهارت و دانش نیروی انسانی، آراستگی اخالقی کارکنان، 

سیســتم های CORE BANKING، یکپارچگی در 
ارائه خدمات مالی، یکپارچگی در زنجیرة ارزش و اعتبار 
در بازار خدمات مالی، چهارســوق مالی پارســیان را در 
تاریخ 27 شهریور ماه ســال 95 در شعبه مرکزی خود 
واقع در شهرک قدس )غرب (، میدان صنعت، بلوار شهید 
فرحزادی، نبش خیابان زرافشان غربی- پالک 2 رونمایی 
کرد و در حال تکمیل خدمات خود در این حوزه اســت.

بانک پارســیان مدعی اســت بــا ارائه خدمــات جامع 
ایــن شــعبه دارای کامل تریــن زنجیــره  مالــی در 
اســت. بانکــی  شــبکه  در  مالــی  خدمــات  ارزش 

از جمله مزایای چهارسوق مالی پارسیان برای مشتریان 
می توان به ارائه طیفی وسیع و هماهنگ از خدمات مالی 
با هزینه کمتر، مدیریت تمامی دارایی ها با یک مؤسســه 
می تواند تبادالت مالی و برنامه ریزی را سهل تر و کاراتر کند، 
دیگر نیازی به انتقال دائم پول از یک مؤسسه به مؤسسه 
دیگر نیست و افزایش امنیت، اطمینان، راحتی دسترسی 
در یک مکان و ســودآوری برای مشــتریان اشاره کرد.

همچنین چهارســوق مالی پارســیان خدمات بیمه ای 
)صدور انواع بیمه نامه(، کارگزاری )خرید و فروش سهام 
و...(، لیزینگ )تسهیالت اعتباری برای خرید و تأمین انواع 
کاالهای سرمایه ای و مصرفی بادوام(، تجارت الکترونیک 
)انواع خدمات پرداخت الکترونیکی و تولید نرم افزار و...( و 
تأمین سرمایه )مشاوره درزمینه سرمایه گذاری و مدیریت 
ثــروت و...( را در اختیار مشــتریان خــود قرار می دهد.
IFRS صنعت بیمه آمــاده تر از بانك ها در اجرای

هــر چند تمامی بانک ها، موسســات مالــی و اعتباری 
و شــرکت های بیمه موظف به رعایــت گزارش صورت 
های مالی بر اساس اســتاندارد IFRS شدند اما در این 
میان صنعت بیمه نســبت به بانک ها و شــرکت های 
بورسی با کمترین چالش برای اجرای آن مواجه هستند.

حســن امیری معاون نظــارت بر بورس ها و ناشــران 
ســازمان بــورس و اوراق بهادار روز بیســت و ششــم 
آبان ماه الزام شــرکت هــای بیمه بــرای تهیه صورت 
هــای مالــی  براســاس گزارشــگری مالی اســتاندارد 
IFRS را از اول فروردیــن ســال 1395 ابــالغ کــرد.

براین اســاس تمامی بانــک ها، موسســات اعتباری و 
شــرکت هــای بیمه ثبت شــده نزد ســازمان بورس و 
اوراق بهــادار که دوره مالــی آنهــا از اول فروردین ماه 
ســال گذشــته و بعد از آن بود، ملزم به تهیه و ارائه دو 
مجموعه صورت های مالی ساالنه براساس استانداردهای 
بین المللی گزارشــگری مالی )حسابرسی شده( شدند.

به طور مشــخص اجرای IFRS ضرورت همکاری های 
بین المللی، فراهم کردن زیرساخت های الزم برای امکان 
ارتباط و همکاری بین المللی است. وجود مقاوله نامه ها 
و تفاهمات، عضویــت در مجامع و نهادهای بین المللی، 

تصویب قواعد و تعهدات مختلف منطقه ای و جهانی در 
مراکز تصمیم ســازی و تصمیم گیری و بسیاری موارد 
دیگر مانند پروتکل ها، قواعد و اســتانداردها در مراودات 
و مبادالت مالی از این نوع زیرســاخت ها الزم هستند.
محمد ربیع زاده سرپرســتی بانك گردشگری را 

عهده دار شد
گرشــگری  بانــک  مقــام  قائــم  معارفــه  مراســم 
بــا حضــور اعضــای هیــات مدیــره برگــزار شــد.
در این مراسم محمد ربیع زاده به صورت رسمی به عنوان 
قائم مقام مدیرعامل معرفی ورســما در غیاب مدیرعامل 
سرپرســت و عهده دار وظایــف مربوطــه خواهد بود.
گفتنــی اســت ایــن انتصــاب پــس از طــی مراحل 
قانونــی و تاییــدات الزم از ســوی بانــک مرکــزی 
جمهــوری اســالمی ایــران صــورت پذیرفته اســت.
بر اســاس این گزارش، ربیــع زاده از مدیران ارشــد و 
عضوهیات مدیره بانک صادرات بوده و در بانک گردشگری 
نیــز به عنــوان معاونت بانکی فعالیت داشــته اســت.

تجارت 1002 ریالی با قیمــت 670 ریال به بورس 
برگشت

نماد معامالتی بانک تجارت در حالی پس از غیبتی 198 
روزه، امروز با قیمت پایانی 670 ریال برای هر سهم به تاالر 
شیشه ای بازگشت که در 29 تیرماه امسال در هنگام توقف 
هر سهم این شرکت به قیمت 1002 ریال معامله شده بود.

بر اساس این گزارش ؛ نماد معامالتی بانک تجارت در حالی 
پس از گذشت بیش از 6 ماه توقف در روزجاری به قیمت 
670 ریال به ازای هر سهم بازگشایی شد که سهامداران و 
سرمایه گذاران نماد معامالتی این بانک شاهد افت 33.27 
درصدی سرمایه خود بودند و یک هزار و 526 میلیارد و 
900 تومان از ارزش بازاری این شرکت نیز کاهش یافت.

خدمات رسانی بیمه پارســیان در ایام تعطیالت 
نوروزی

براســاس بخشــنامه های امور شــعب و نمایندگان و 
همچنین  امور درمان بیمه پارســیان در راستای تسریع 
و تســهیل در ارائه خدمات مورد نیاز بــه بیمه گذاران 
گرامی خاصه مســافران نوروزی کــه در ایام تعطیالت 
نــوروز نیاز بــه خدمات بیمــه ای در بخــش صدور و 
خســارت اتومبیل و درمــان پیدا کردند شــعب بیمه 
پارســیان در سراسر کشور اقدام به خدمت رسانی نمود.
 براســاس این گزارش؛ جهت رفاه حال بیمه شــدگان 
بیمه پارسیان در ایام نوروز وظایف شعب کشیک شامل 
رسیدگی، تشکیل پرونده، ارزیابی خسارت و تکمیل مدارک 

در جهت آماده ســازی پرونده برای پرداخت و همچنین 
در بخش بیمه های درمان نیز صدور معرفی نامه بستری 
اورژانس در بیمارســتان از ســاعت 9الی 12 انجام شد.

بازدید وزرای امور خارجه، اقتصاد و دارایی و رئیس 
كل بانــك مركزی از غرفه بانــك صادرات ایران

وزرای امور خارجه، اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی 
امروز ضمن بازدید از دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، 
بانک و بیمه از غرفــه بانک صادرات ایران بازدید کردند.
دکتر محمد جواد ظریــف، وزیر امور خارجه، دکتر علی 
طیب نیا  وزیر امور اقتصاد و دارایی و دکتر ولی ا... سیف 
رئیس کل بانک مرکزی با حضور در دهمین نمایشگاه بین 
المللی بورس، بانک و بیمه که در تاریخ 26 الی 29 فروردین 
ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
تهران و با حضور کارشناسان ، صاحب نظران نظام بانکی 
در حال برگزاری اســت، از غرفه این بانک بازدید کردند
در این دوره از نمایشــگاه این بانک با معرفی بخشــی از 
توانمندی ها و قابلیت های شرکت های تابعه خود مشارکت 
داشــته و طی آن خدمات بیمه ای قابل ارائه از ســوی 
شرکت بیمه سرمد و همچنین قابلیت های بخش فناوری 
اطالعات که از طریق شرکت مبنا کارت آریا ارائه می شود 
را به نمایش درآورده و کارشناســان بخش های یاد شده 
آماده ارائه خدمات مشاوره ای به بازدید کنندگان هستند.
شایان توجه اســت؛ این نمایشــگاه در راستای معرفی 

قابلیــت نهادهــای مالی داخلــی و خارجــی برگزار و 
برای آن فرهنگ ســازی عمومی و باالبردن ســواد مالی 
اقشــار جامعه ، ارتقای صنعت مالی کشــور و باالبردن 
ســطح تعامالت بین شــرکتی، ارتقاء ســطح ارتباطات 
بین المللی صنعت مالی ایران هدفگذاری شــده اســت.
گفتنی اســت؛ این نمایشــگاه که به عنــوان بزرگترین 
رویــداد ایران در زمینه بورس، بانک و بیمه که ســاالنه 
با حضــور جمع کثیری از شــرکتهای توانمند داخلی و 
خارجــی در زمینه بورس، بانک و بیمه بر پا می شــود. 
فرصت مغتنمی اســت تا شرکت های فعال، دستاوردها 
و خدمات خــود را در معرض دید، دســت اندرکاران و 
متخصصان ایــن عرصه قرار دهند و بــا در نظر گرفتن 
روند تقاضای بازارها و ســمت و ســوی رشد این عرصه، 
فعالیــت ها و نــوآوری های آتی خــود را معرفی کنند.
هموطنــان بــه  مركــزی  بیمــه  هشــدار 
یمه مرکزی نســبت بــه غیــر قانونی بــودن فعالیت 
خدمــات  موسســات  و  هــا  شــرکت  از  برخــی 
مشــاوره بیمــه ای و ارزیابــی خســارت هشــدار داد.
»مهــرداد رضایی« مدیرکل نظارت بــر صالحیت های 
حرفــه ای این ســازمان با بیــان این موضــوع افزود: 
براســاس مفــاد ماده 2 آییــن نامه کارگزاری رســمی 
بیمــه، انجــام فعالیــت مشــاوره خدمات بیمــه ای و 
پیگیری خســارت بر عهده کارگزاران رسمی بیمه است.
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»همچنیــن طبق ماده 1 آیین نامه شــماره 85 مصوب 
شــورای عالی بیمه، فعالیت در زمینه بررسی علت بروز 
حادثه، تعیین مقدار خســارت، تشــخیص میزان تعهد 
بیمه گر و مذاکره برای تعدیل و تســویه خسارت بیمه 
ای بر عهده ارزیاب خســارت بیمه ای اســت، اما این در 
حالی است که هم اکنون برخی از شرکت ها و موسسات 
بدون اخذ هر گونه مجوز قانونی یا داشتن پروانه فعالیت 
رســمی بصورت غیــر مجاز در این زمینــه فعالیت می 
کنند و این امر باعث بروز مشــکالت متعدد و تشویش 
اذهان عموم جامعه به ویژه بیمه گذاران شــده اســت.«

وی در ادامــه بــا توجه بــه روند افزایــش فعالیت این 
قبیل شــرکت ها و موسســات در فضای مجازی گفت: 
هموطنان گرامی در سراســر کشور به ویژه بیمه گذاران 
شرکت های بیمه و مراجعه کنندگان به صندوق تأمین 
خســارت های بدنی برای انجام و اخذ هر گونه خدمات 
مشــاوره بیمه ای و ارزیابی خســارت باید به کارگزاران 
رســمی بیمه و ارزیابان خسارت که دارای مجوز و پروانه 
فعالیت رســمی از بیمه مرکزی هستند، مراجعه نمایند.

 رضایی تاکیــد کرد: در اجرای ماده 1 قانون تأســیس 
بیمه مرکــزی ایــران و بیمه گری و بــه منظور حفظ 
سالمت بازار بیمه کشور ، بیمه مرکزی بر اساس وظایف 
و اختیارات قانونی خــود اقدامات الزم را برای برخورد با 
شــرکت ها و موسسات یاد شــده به عمل خواهد آورد.
هویت بصری جدید بیمه نوین رونمایی می شــود
بــا ورود به دهه دوم حیات بیمه نویــن، پروژه بازآفرینی 
برند این شــرکت بــا هــدف یکپارچه ســازی عناصر 
بصری، تکامــل روند تاثیر ســازمانی، تثبیت فعالیت ها 
و خدمات این شــرکت اجرا می شــود.به گزارش روابط 
عمومــی بیمه نوین، مهدی شمســایی ظفرقندی، مدیر 
روابط عمومی و امور بین الملل این شرکت ضمن تبریک 
14اســفند و ســالروز آغاز به کار شــرکت بیمه نوین، با 
اعالم این خبر افزود: شــرکت بیمه نوین در آستانه ورود 
به دهــه دوم حیات خود برندســازی مجدد براســاس 

اســتراتژی ها، اهداف، ارزش ها و قابلیت های موجود در 
این شــرکت را در دســتور کار قرار داده است.وی ادامه 
داد: همان طور که بازنگری در برنامه ها و اســتراتژی های 
شــرکت ها و بنگاه ها امری معمول اســت، بازسازی برند 
و بازنگری در هویت ســازمانی نیز پس از گذشــت چند 
سال از شروع فعالیت یک مجموعه، الزم و ضروری است.

دهمین نمایشگاه بین المللی بورس،بانک و بیمه )فاینکس 2017( با حضور و سخنرانی معاون علمی و فناوری رییس 
جمهوری، وزیر امور خارجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و روسای بانک مرکزی و بیمه 
مرکزی و همچنین مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بیمه ایران درمحل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران آغاز به کار کرد.
در آیین گشایش رسمی این نمایشگاه دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در سخنانی با اشاره به پیشرفت 
های چشمگیر علمی توسط شرکت های دانش بنیان ایرانی که در دولت یازدهم به دست آمد،خواستار تسریع در توسعه 
فناوری های نوین در بازارهای پولی و مالی کشور و افزایش تعامالت این بخش ها با دانشگاهها و مراکز آموزش عالی شد.
همچنین دکتر ظریف وزیر امورخارجه و دکتر طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به تشریح تاثیرات برجام بر سیاست و اقتصاد 
کشور و پیشرفت های به دست آمده در حوزه های سیاست های خارجی و بهبود شاخص های عمده اقتصادی پرداختند.
همچنیــن دکتــر ســیف رییــس کل بانــک مرکــزی ایــران، دکتــر همتــی رییــس کل بیمــه مرکــزی 
ایــران و محمــدی رییــس ســازمان بــورس از دیگــر ســخنرانان مراســم افتتــاح ایــن نمایشــگاه بودند.

بیمه و  بانک  بورس،  المللی  بین  نمایشــگاه  افتتاح دهمین 

واحد   1500 به  تسهیالت  پرداخت  برای  بانک مســکن  آمادگی 
زلزله زده مسکونی 

انــک مســکن آمادگــی خــود را بــرای پرداخت 
تســهیالت مســکن روســتایي به منظور بازســازي 
یک هزار و 500 واحد مســکوني به آســیب دیدگان 
زلزلــه در اســتان خراســان رضــوی اعــالم کرد.

در نشســت ســتاد بحران اســتان خراســان رضوی 
کــه بــا موضــوع بررســی زلزلــه منطقــه فریمان 
اســتان خراســان رضــوی و در محل اســتانداري 

برگــزار شــد؛ ابوالفضل مهران، مدیر شــعب بانک مســکن اســتان در خصوص تأمین اعتبار بازســازي مســکن 
روســتایي در مناطــق مذکور اعالم آمادگي کرد و مقرر شــد از محل ســهمیه اعتبار ابالغي به بانک، تســهیالت 
مســکن روســتایي به منظور بازســازي یک هزار و 500 واحد مســکوني و با محوریت بانک مسکن برای هر واحد، 
200 میلیــون ریــال با نــرخ پنج درصد و با رعایت ســایر ضوابط و دســتورالعمل ها در این بخش پرداخت شــود.

بر اساس این گزارش، در ابتداي جلسه که  استاندار، معاونین استانداري، رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمي ایران و 
مدیران بانک هاي دولتي استان خراسان رضوي حضور داشتند؛ استاندار خراسان رضوي و مهدیان رئیس روستایي بنیاد 
مسکن انقالب اسالمي ایران گزارشي از وضعیت منطقه زلزله زده و تعداد واحدهاي تخریب شده به حضار ارائه کردند.
همچنیــن نشســتی اضطــراري در مرکز وقــوع زلزله  در روســتاي دوقلعه براشــک واقع در شهرســتان فریمان 
در روز جمعه با حضور دکتر حســن قاضي زاده هاشــمي، وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکي به نمایندگي 
از رئیــس جمهــور و همچنین رییس اورژانس کشــور، رییس بنیاد مســکن کشــور، معاونیــن وزارتخانه هاي راه 
و شهرســازي و تعــاون، کار و رفــاه اجتماعي، اســتاندار خراســان رضوي و ســایر مدیران اســتاني برگزار شــد.

در این جلسه حمیدرضا همت آبادي، مسؤول بانک مسکن در حوزه جنوب استان خراسان رضوي به عنوان نماینده بانک 
مسکن حضور یافته و گزارش های الزم را مبني بر آمادگي این بانک برای پرداخت تسهیالت به واحدهاي آسیب دیده ارائه کرد.
شــایان ذکر است در این ســفر، مســؤوالن حاضر از مناطق زلزله زده بازدید و با زلزله زدگان دیدار و گفتگو کردند.
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مجمع عمومی فوق العاده سالیانه شرکت سرمایه 
گذاری نیرو )ســهامی عام( مورخ 1395/12/23در 
محــل هتــل بــزرگ تهــران برگــزار گردیــد. 
در این مجمع که با حضور 51/63 درصد سهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیــات مدیره، نماینده 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای 
علــی اصغر یامی بود، که خانم شــهره یادگاری و 
آقای مهران بهمنی در مقام نظار اول و دوم و آقای 
امیر باقــی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

الف- دستور جلسه:
و  نامــه  دعــوت  مطابــق  جلســه  دســتور 
آگهــی روزنامــه به شــرح زیــر قرائــت گردید:

1- اصــالح ماده 30 اساســنامه مرتبــط با تعداد 
اعضــای اصلی هیــات مدیره و تبصــره ذیل آن

2- ســایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی 
فوق العاده می باشد.
مصوبات مجمع:

بــه  اساســنامه   30 مــاده  اصــالح  الــف( 
گرفــت: قــرار  تصویــب  مــورد  ذیــل  شــرح 

شرکت به وسیله ی هیات مدیره ای مرکب از پنج 
عضو اصلی اداره می شــود که به وسیله ی مجمع 
عمومی عادی از بین صاحبان ســهام انتخاب می 
شوند و همه ی انها قابل عزل و انتخاب می باشند.

تبصــره: مجمع عمومی عادی مــی تواند عالوه بر 
اعضای اصلی نســبت به انتخــاب عضو یا اعضای 
علی البدل هیات مدیره و تعیین ترتیب جانشــین 
شــدن آن ها به جای اعضای اصلــی اقدام نماید.

ب(جلسه راس ساعت 10/30 با ذکر صلوات خاتمه 
یافت.

ج( مجمع به آقای امیر باقی )مدیر مالی شــرکت( 
با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نســبت به ثبت 
صورتجلســه در اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
تجاری تهران و امضاء ذیل دفاتر مربوطه اقدام نماید.

تاریخچه
شــرکت ســرمایه گذاری نیــرو ( ســهامی عام 

) در تاریــخ31 خــرداد مــاه 1375 تاســیس و 
تحــت شــماره 122447 در اداره ثبت شــرکتها 
و مالکیــت های صنعتی تهران به ثبت رســیده و 
از همــان تاریخ، فعالیت خــود را در جهت وضوع 
اهداف شــرکت آغاز نمــوده و ادامه داده اســت.

موضوع فعالیت
مطابــق مــاده 3 اساســنامة شــرکت ســرمایه 
گــذاری نیرو )ســهامی عــام( موضــوع فعالیت 
اصلــی شــرکت بــه شــرح ذیــل می باشــد :

الف( موضوع فعالیت اصلی :
1- ســرمایه گذاری در ســهام ، ســهم الشرکه، 
واحدهای ســرمایه گــذاری صندوق ها یا ســایر 
اوراق بهادار دارای حق رای شــرکت ها، موسسات 
یا صندوق های ســرمایه گذاری با هدف کســب 
انتفــاع به طــوری که بــه تنهایی یا بــه همراه 
اشــخاص وابسته خود، کنترل شــرکت، موسسه 
یا صندوق ســرمایه گــذاری ســرمایه پذیر را در 
اختیار نگرفته یــا در آن نفوذ قابل مالحظه نیابد؛

2- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور 
معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر 
یا کنترل ناشــر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.

ب( موضوع فعالیت های فرعی :
1-  ســرمایه گذاری در مســکوکات، فلزات گران 
بها، گواهی ســپرده بانکی و ســپرده های سرمایه 

گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز
2- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای 
سرمایه گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای 
حق رای شرکتها، موسسات یا صندوق های سرمایه 
گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی 
یا به همراه اشــخاص وابسته خود، کنترل شرکت، 
موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را 
در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل مالحظه بیابد؛
3- ســرمایه گذاری در ســایر دارایی ها از جمله 
دارایــی هــای فیزیکی، پــروژه هــای تولیدی و 
پــروژه های ســاختمانی با هدف کســب انتفاع؛
4- ارا ئه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله :
- پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری؛
- تامیــن مالــی بــازار گردانــی اوراق بهــادار؛
- مشــارکت در تعهد پذیره نویســی اوراق بهادار؛
- تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛

برنامه های آینده شركت
- حضور موثر در بازار سرمایه با بهبود شرایط بازار 
- توســعه کیفی نیروی انســانی و ارتقای دانش و 

مهارت کارکنان
- تبدیــل دارایــی هــای غیــر مولد بــه مولد
- اســتفاده از ظرفیــت های دوران پســاتحریم 

- بهینه سازی پرتفوی بورسی

تصویر آینده اي درخشان براي سرمایه گذاري نیرو با تکیه برتوان مدیران
حضور موثر در بازار سرمایه با بهبود شرایط بازار 
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در مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان تصویب شد
مجمـــــع عمومــــي عادي ســاالنه شــرکت ســرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان 
)ســهامي عام( براي ســال مالي منتهي به 30 آذرماه 1395 در ســاعت 11 صبح 
روز ســه شنبه 24اسفند 95 در محل باشگاه بانک مســکن واقع در تهران، خیابان 
شــهید لواســاني )فرمانیه( با حضور صاحبان بیش از 89 درصد ســهام برگزار شد.

هیات رئیسه مجمع با حضور آقاي محمدرضا ســاروخانی به عنوان رئیس مجمع و 
نظارت ســرکار خانم مریم زمانی فریز هندی و آقاي عبدالحســن صادقی باطانی و 
بــه دبیري آقاي مهدی قلی پور خانقاه مدیرعامل شــرکت و همچنین نمایندگان 
ســازمان بورس اوراق بهادار و موسســه حسابرســي ســخن حق تشــکیل شد.

مجمع پــس از قرائــت گــزارش فعالیــت هیات مدیــره از ســوی مدیرعامل و 
اســتماع گزارش حســابرس و بــازرس قانونــي، تصمیمــات زیر را اتخــاذ کرد:

1- صورت هاي مالي تلفیقي گروه و شرکت اصلي براي سال مالي منتهي به 30/ 09/ 
1395 به تصویب رسید.

2- مبلــغ 128 ریــال بــه ازاي هر ســهم به عنوان ســود نقدي تقســیم شــد.
3- موسســه حسابرســی دایا رهیافت به عنوان بازرس 
و حســابرس اصلی و موسســه حسابرســی داریا روش 
به عنوان بازرس و حســابرس علی البدل انتخاب شــدند.

4- روزنامه هاي »اطالعات« و »دنیاي اقتصاد« به عنوان روزنامه 
کثیراالنتشار براي درج آگهي هاي رسمي شرکت انتخاب شدند.
اهم اقدامات انجام گرفته در سال مالی منتهی به آذرماه 1395

1( تدوین و بهینه سازی استراتژي شرکت در زمینه هاي 
سرمایه گذاري، نیروي انساني، روابط عمومي، گزارشگري مالي 
و امور سهام و بازنگری و به روزرسانی پیوسته استراتژی ها.

* تصویب کلیات طرح ایجاد هلدینگ مالی
* به روزرسانی استراتژی سرمایه گذاری در بورس

*تصویــب پرتفــوی هــدف کوتاه مــدت و بلندمدت 
سرمایه گذاری های بورسی

*تصویب سیاســت های کلی ســرمایه گذاری در دوران 
پسابرجام

*ایجــاد تعامل با شــرکت ها و نهادهای اقتصــادی و صنعتی خارجــی از طریق 
شــرکت های زیرمجموعــه به منظور آمادگــی برای اجــرای طرح های ســودآور
*مذاکره با گروه های معتبر جهت فعالیت در حوزه مشاوره تامین مالی و سرمایه گذاری 

بین المللی
*مذاکــره بــا گروه هــای معتبــر جهــت فعالیــت در حــوزه رتبه بنــدی 
بــورس ســازمان  از  مجــوز  صــدور  درخواســت  ارائــه  و  اعتبــاری 

*ایجاد مقدمات الزم جهت فعالیت در حوزه اعتبارسنجی
2( فروش کامل پروژه های ساختمانی و امالک و مستغالت شرکت در سال مالی مورد 

گزارش با سود مناسب
3( سرمایه گذاری در طرح بزرگ اداری عاطفی از محل تبدیل دارایی های راکد با بازدهی 

مورد انتظار ساالنه 30 درصد
4( انجام مقدمات الزم برای اجرای افزایش سرمایه تا مبلغ 5 هزار میلیارد ریال از محل 

سود انباشته
5( ادامه روند بهسازی متدولوژی سرمایه گذاری های بورسی به عنوان مزیت رقابتی و 
سرمایه دانشی شرکت، شناسایي پیوسته صنایع با مزیت هاي نسبي جهت سرمایه گذاري؛ 
نظارت و کنترل مداوم و مستمر کمي و کیفي بر سرمایه گذاري هاي انجام شده و مدیریت 
دارایي ها در بخش هاي مختلف بازار ســرمایه و امالک و مســتغالت؛ اصالح مستمر 
ســاختار سبد سهام شرکت و انطباق با صنایع کم ریسک و پربازده موجود در بورس

6( کنترل مستمر سطح ریسک سرمایه گذاری ها با استفاده از شاخص های مختلف 

ریسک و ارزیابی عملکرد در کنار تحمل ریسک کمتر برای سرمایه گذاری ها به نحوی که 
معیارهای ریسک )بتا و انحراف معیار بازده(، ارقام پایین تری نسبت به متوسط بازار داشته اند

7( ارائه اطالعات به موقع و مستمر به بورس و ارائه اطالعیه های شفاف سازی متعدد در 
حوزه عملکرد شرکت

8( مدیریت بهینه مطالبات به نحوی که مطالبات معوق و سنواتی حداقل ممکن رسیده 
است

9( ثبت افزایش ســرمایه از مبلغ 3 هزار میلیارد ریال به مبلغ 3.500 میلیارد ریال
10(بهبود مستمر انضباط مالی شرکت و شفافیت و اطالع رسانی مستمر از عملکرد شرکت و 
تعامل سازنده با ذی نفعان اعم از سهامداران، کارکنان ، سازمان و شرکت بورس، بانک ها و حسابرس

11( برگزاری منظم و مستمر جلسات عادی و فوق العاده هیات مدیره و مشارکت فعال 
هیات مدیره در کمیته های تخصصی سرمایه گذاری، معامالت و ریسک، حسابرسی 

داخلی
12( ارتقای مستمر سیستم حسابرسی و کنترل های داخلی

13( ارائه گزارش کنترل های داخلی ساالنه برای دوره های 6 ماهه
14( برگزاری جلسات کمیته حسابرسی بر اساس نیاز 

و ارائه رهنمودهای الزم به هیات مدیره
اهم برنامه  های آتی شركت

1( اجرای افزایش سرمایه از مبلغ 3.500 میلیارد ریال 
به مبلغ 5.000 میلیارد ریال از محل ســود انباشته
2( ادامــه فعالیت مســتمر و پویا در بازار ســرمایه 
به عنــوان مهم تریــن حــوزه فعالیــت شــرکت

رویکــرد  بــا  شــرکت  اســتراتژی  تدویــن   )3
و  مالــی  حــوزه  در  مســتقیم  ســرمایه گذاری 
اســتفاده از فرصت هــای ســرمایه گذاری خارجی

4( شروع عملیات اجرایی ساختمان اداری عاطفی
5( انجــام مطالعــات اولیــه جهــت ایجــاد گروه 
خدمات مالی )با محوریــت خدمات الکترونیک در 
حوزه های کارگــزاری اوراق بهــادار و کاال، خدمات 
مشاوره ســرمایه گذاری داخلی و بین المللی، بیمه، صرافی، بانکداری و سبدگردانی(
بورســی ســرمایه گذاری  های  وضعیــت   

عمده ترین صنایع تشکیل دهنده پرتفوی بر اســاس ارزش روز به گروه های مخابرات 
و رایانــه )25 درصــد(، عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم )14 درصد(، چند رشــته ای 
صنعتــی )12 درصد(، فلــزات اساســی )11 درصد(، بانک، بیمــه و لیزینگ )11 
درصــد( و دارویی )9 درصد( ارزش روز پرتفوی را تشــکیل داده اســت. بهای تمام 
شده پرتفوی بورســی حدود مبلغ 3.531 میلیارد ریال و ارزش روز پرتفوی بورسی 
در پایان ســال مالی حدود مبلغ 3.372 میلیارد ریال است. البته قابل ذکر است که 
مانده ذخایر کاهش ارزش در تاریخ ترازنامه نیز مبلغ 482 میلیارد ریال بوده اســت.

ارزیابی عملكرد پرتفوی بورسی شركت
شرکت در دوره 5 ساله بازدهی باالتری نسبت به شاخص کل داشته است و ریسک 
کمتری را نیز به سهامداران تحمیل کرده است که منجر به کسب بازده مازاد نسبت به 
ریسک صرف شده گردیده است که مطلوبیت بازدهی سهامداران را بیشتر نمایان می سازد.

سرمایه گذاری در بخش امالک و مستغالت
شرکت اقدام به سرمایه گذاری در پروژه اداری خیابان عاطفی کرده است، بهای تمام شده 
این پروژه در انتهای سال مالی مبلغ 700 میلیارد ریال است. انتظار می رود این پروژه 
در طول سه سال با سرمایه گذاری کل به مبلغ 1.200 میلیارد ریالی درآمد خالصی به 
مبلغ 2.500 میلیارد ریال داشته باشد. با توجه به امکان تغییر متراژ و کیفیت نهایی 
ســاختمان، امکان افزایش هزینه ها و درآمدها به تناسب به ترتیب تا 1.500 میلیارد 
ریال و 3.500 میلیارد ریال اســت که در حال حاضر در مرحله تجهیز کارگاه است.

بازدهی باالتر از شاخص کل 
هنر مدیریت مهندس قلی پور در سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
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در هلدینگ ســرمایه گذاری امید، مرجان کار نامی 
خوش در ســبد ســهام است که هر ســال با دست 
پر به مجمع می نشــیند آن هم در حالی که صنعت 
ساختمان درگیر مشــکالت عدیده بوده و... لیکن با 
تدبیر مدبر و توان مدیریت جناب مهندس مجیدخان 
فدایی و راهکارهای خالقانه، شرکت توانسته بر اکثریت 
مشــکالت فائق آید و آنچه به نیکی می ماند کارنامه 
و عاملی است بر خوشی و رضایت مندی سهامداران 
حقیقی و حقوقی که در کنار سودآوری شاهد ارزش 
آفرینی شرکت نیز در راستای سیاستهای گروه هستند.

مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت بازرگانی و 
تولیدی مرجان کار)سهامی  عام( مورخ 1395/11/18 
در محــل باشــگاه بانــک ســپه برگــزار گردید.

در این مجمع که با حضور 71/44 درصدی سهامداران 
حقیقی و حقوقــی، اعضای هیات مدیــره، نماینده 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقای 
مهــرداد نعمتی  بود که جنابــان حمیدرضا بهزادی 
پور و شــهرام بابالویان در مقام نظار اول و دوم و آقای 
مجید فدایی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
به اهم فعالیت های صورت پذیرفته طی ســال مالی 
منتهی بــه 1395/9/30 و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلــوات خود ضمــن  تصویب صورت هــای مالی و 
تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقسیم سود 
250 ریالی به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.

همچنین موسســه حسابرســی متیــن خردمند 
به عنــوان حســابرس و بــازرس اصلی شــرکت و 
موسســه رازدار به عنوان حســابرس و بازرس علی 
البدل بــرای ســال مالــی 96 انتخــاب گردیدند.

اعضای حقوقی هیات مدیره جدید شرکت به شرح ذیل 
انتخاب گردیدند:

- شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید
- شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید

- شرکت سرمایه گذاری سپه 
- شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه 

- شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید 
پیام هیات مدیره

هیات مدیره و مدیریت شرکت معتقد است که امانتدار 
ســهامداران محترم بوده و به منظور حفظ، حراست 
و ارتقــای امانت واگذارشــده، وظیفه خــود می داند 
که از هیچ کوشش و تالشــی در این راه دریغ نورزد. 
در راســتاي تحقق این هدف علی رغم رکود در بازار 
و کاهش قیمت محصوالت ســفالی ســاختمانی به 
نحوي برنامه ریــزي نماید که حاصــل فعالیت هاي 
سال مالی مورد گزارش براساس رضایتمندي، حفظ 
و ارتقــاي منافع و ثروت ســهامداران تدوین گردد و 
گزارش حاضر دربرگیرنده اهم فعالیت هاي شرکت در 
جهت نیل به اهداف و اســتراتژي هاي مصوب است.

در ابتــدا مــروری کلــی بــر وضعیــت و تحوالت 
صنعت مورد فعالیت در ســال مالی مــورد گزارش 
را بــه اســتحضار ســهامداران محترم می رســاند.

در طی چند سال گذشته تولیدکنندگان محصوالت 
ســفالی از نظر افت و خیز بازار مسیر پرفراز و نشیبی 

را طی نمودند، علی رغم افزایــش تعداد کارخانجات 
تولید مصالح ساختمانی، ساخت و ساز مسکن کاهش 
قابل توجهی داشت و تعدادي از کارخانجات ناچار به 
تعطیلی و یا کاهش ســاعت و شیفت کاري و اخراج 
کارگران خود گردیدند با گذشت بیش از چندین سال 
شرایط نامساعد در بخش مسکن، روند کاهش فروش 
محصوالت ساختمانی کماکان ادامه داشته وعلی رغم 
افزایش هزینه ها به دلیل شرایط اقتصادي و تحریم ها، 
شرکت های تولیدکننده در طی این مدت بهخ ناچار 
جهت ادامه فعالیــت و تامین نقدینگی خود به  طور 
مستمرئ داوطلبانه نسبت به کاهش قیمت تولیدات 
خود اقدام نموده اند ولی به دلیل برتری اتوماسیون خط 
تولید، در این شرکت نسبت به رقبا و کاهش دخالت 
انسان در زمینه تولید و به کار گیری نیروی انسانی کمتر 
و وجود کوره تونلی، باال بودن سرعت تولید و دارا بودن 
منابع مالی و انسانی باتجربه و مدیریت مناسب منابع و 

عملیات، ساختمان ها، ماشین آالت، تجهیزات و خدمات 
پشتیبانی، در سال مورد گزارش نسبت به کارخانجات 
رقیب ثبات بیشتري داشته، خط قدیم تولید محصوالت 
سفالی را که به دلیل برتري اتوماسیون نسبت به رقبا و 
تجهیزات بازیافت حرارتی مصرف انرژي در این واحد 
تولیدي نسبت به مصرف انرژي واحدهاي تولیدي رقبا 
پایین تر می باشــد و مصرف انرژي کمتر و بهره وري 
بیشتري را دارد با ظرفیت کامل تولید و خط دوم تولید 
بلوک ســفالی تیغه که مصرف انرژي و نیروي انسانی 
بیشــتري را داشــته از اول فروردین ماه سال 1394 
متوقف و نیروي آن مرخص گردیدند تا با بهبود شرایط 
مجــددا راه اندازي گــردد و به همین صورت مطابق 
ســال گذشته از خط تولید خرپا نیز استفاده نگردید. 
این شــرکت همگام با ســایر کارخانجات با تغییرات 
قیمت محصوالت در بازار، قیمت هاي خود را تعدیل 
نموده، ولی به دلیل کیفیت برتر و حضور اثربخش در 
بازار، کنترل کیفیت، اعتبار و شــهرت و حسن سابقه 
به عنوان برترین شــرکت در شمال کشور نرخ فروش 
محصوالت را باالتر از سایر کارخانجات عرضه می نماید.

بدین علت این شــرکت مزیت نسبی نسبت به سایر 
کارخانجات از نظر قیمت تمام شــده محصول داشته، 
با این حال شــرایط رکود بازار در ســال مالی جاری 
نیز ادامه داشــت و علیرغم افزایش افزایش قیمت در 
چندین مرحلــه، افزایش هزینه های جاری را جبران 
ننمودنــد و با وجود کاهش میــزان تولید، مقداری از 
محصوالت تولیــدي در محوطه کارخانه دپو گردیده 
است و در شــرایط فعلی این روند رکود بازار کماکان 
ادامــه دارد و اعضاي هیات مدیــره و مدیران اجرایی 
تــالش خود را معمــول می دارند تا خللــی در امور 
جاري و برنامه های پیش بینی شــده به وجود نیاید و 
تولید و فروش محصوالت کماکان باقدرت ادامه یابد.

برنامه هاي آینده شركت
الف(اجراي سیاست هاي تشویقی براي عاملین و توسعه 
فعالیت هاي پیشبرد فروش جزء برنامه هاي استراتژي 
شــرکت انتخاب گردیده و لذا جهت گسترش دامنه 
فروش محصوالت در بازارهاي هدف شــرکت در نظر 
دارد عاملین فروش را مــورد ارزیابی مجدد قرار داده 
و با اتخاذ سیاســت هاي فوق تعداد عاملین را توسعه 
داده و به منظور ایجاد انگیزه در آنها و باال بردن میزان 
فروش راهکارهاي تشــویقی بیشتري را اعمال نماید.
ب(تولید محصوالت جدید با هماهنگی واحدهاي تولید، 
کنترل کیفیت و مدیریت کارخانه مستمرا در دست مطالعه 
قرار گرفته و جهت انطباق محصوالت جدید با شرایط 
ماشین آالت به جهت تولید انبوه برنامه ریزي می گردد.

ج( برنامه ریزي بــراي آموزش نیروهاي متخصص به 
میزان2000 ساعت .

د( برنامه ریزي براي خرید معدن جهت توسعه معدن 
کارخانه .

بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شركت براي 
سال مالی آتی

در ســال مالی آتی تعــداد 26016 هــزار قالب انواع 
محصــوالت و یا معادل تعــداد12656 هــزار قالب 
بلــوک ســقفی همگن شــده 20 به مبلــغ فروش 
75083  میلیــون ریال پیش بینی گردیده اســت و 
همان طوریکه گفته شــد از آنجایی که این کارخانه 
به دلیل برخورداري از تکنولوژي برتر نســبت به رقبا 
و سیســتم بازیافت حرارتی در خشــک کن، مصرف 
انرژي کمتري دارد و به همین دلیل به نســبت سایر 
رقبا این کارخانه را در شــرایط بهتري قرار می دهد.
اجراي سیاســت هاي تشویقی براي عاملین و توسعه 
فعالیت هاي پیشبرد فروش جزء برنامه هاي استراتژي 
شــرکت انتخاب گردیده و لذا جهت گسترش دامنه 
فــروش محصــوالت در بازارهــاي هدف، شــرکت 
عاملین فــروش را مورد ارزیابی مجدد قــرار داده و با 
اتخاذ سیاســت هاي فوق و به منظور کاهش ریسک 
فروش و جلوگیــری از حجم باالی مطالبات از تعداد 
معدودی از مشتریان، تعداد عاملین را افزایش داده و 
به منظور ایجاد انگیزه در آنها و باال بردن میزان فروش 
راهکارهاي تشویقی بیشــتري را اعمال نموده است.
تولید محصــوالت جدید جدیــد و افزایش کیفیت 
بــا هماهنگی واحدهــاي تولید، کنتــرل کیفیت و 
مدیریــت کارخانه در دســت مطالعه قــرار گرفته و 
جهت انطباق محصوالت جدید با شرایط ماشین آالت 
جهت تولید انبوه جزء برنامه هاي شــرکت می باشد.

مرجان کار ؛ نگین امید
مهندس مجید فدائی با دست پر مثل هر سال به مجمع نشست
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پيام نوروزي دکتر عيســي رضايي مديرعامل موسســه اعتباري کوثر
بهار امسال با ایام والدت کوثر آل پیامبر)ص( مصادف گردیده  و اجابت دعای »حول حالنا« با توسل به زهرای اطهر)س( حال و هوای دیگر پیدا کرده است، ضمن 
گرامی داشتن بهار طبیعت برای تمام هم میهنان عزیز در جای جای میهن اسالمی مان سالی سرشار از برکت و معنویت را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.

در تداوم موفقیت های ارزشمند ایران عزیز در عرصه  های مختلف اقتصادی، موسسه اعتباری کوثر همچون گذشته نیز یک بار دیگر با پشتوانه سهامداران و مشتریان، 
سالی پر فروغ را تجربه کرد، اعتماد و اطمینان مشتریان به خدمتگزاران خود در موسسه اعتباری کوثر همچون گذشته پایه گذار توفیقاتی شد که بر آن می بالیم.

در این حرکت توســعه ای، کوثر با 504 هزار ســهامدار در رتبه نخست از نظر تعداد سهامدار در شرکت های فرابورسی کشور است.  همچنین به عنوان موسسه 
پیشــرو توانســتیم به همت و پشتکار همکاران متخصص، جوان و چابک و خلق ایده های نو، شاخص های بسیاری همچون پیشرفت در نظام بانکی، سود آوری، 
مشتری مداری و اجرای فرامین مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی نقش اساسی ایفا کنیم. تردیدی نیست که امروز کشور گام در راه تازه ای نهاده و 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران توانسته است عزم و اراده خود را در راه کسب حقوق ملت به اثبات برساند.  ما توانستیم با تکیه بر شعار آینده از آن ماست 
و با چشــم به ســوی  آینده ای روشن در راستای بالندگی هرچه بیشتر موسسه و نقش تاثیر گذار آن در چرخه صنعت و تولید کشور اسالمی مان ایران قدم های 
بزرگی را برداریم. امیدوارم با حمایت سهامداران و مشتریان محترم گام بلند تبدیل شدن به بانک و ارایه خدمت به ذینفعان در قالب » بانک کوثر« را برداریم.

اینــک در آغازیــن روزهــای بهــار 96 الزم مــی دانــم، همراهــی صمیمانه مشــتریان و ســهامداران ارجمند موسســه در سراســر کشــور را ســپاس 
گویــم و افتخــار دارم در کنــار ســایر همــکاران عزیــزم در ســال جدیــد بــا خدماتی افــزون تر از قبــل خدمتگــزاری صدیق بــرای شــما همراهان 
وفــادار موسســه باشــیم و بــا ایــن پشــتوانه گران ســنگ همگام با شــما عزیــزان و ســپرده گــذاران اعتقــاد داریم کــه »  آینــده از آن ماســت «.

ديدار نوروزی رئيس مجلس شورای اسالمی با مديريت شعب استان قم
مدیــر و کارشناســان شــعب اســتان قــم موسســه اعتبــاری کوثــر 
کردنــد. گفتگــو  و  دیــدار  اســالمی  شــورای  مجلــس  رئیــس  بــا 

در دیدار نوروزی علی الریجانی رئیس مجلس شــورای اســالمی با مدیران 
و مســئولین اســتان ، مســعود اقدسی مدیر شــعب اســتان قم موسسه 
اعتباری کوثر نیزگزارش عملکرد این مدیریت در ســال 1395 را ارائه کرد.

علی الریجانی رئیس مجلس شــورای اســالمی در دیدار نوروزی با مدیران، 

روسا و مسئوالن اجرایی اســتان قم بر رونق اقتصادی، اشتغالزایی، پیگیری 
مســائل اجرایی، تکمیل پروژه ها و تقویت چرخه اقتصادی روستا تاکید کرد.

بر اســاس این گزارش؛ در پایان این مراســم مدیریت و کارشناســان شعب 
اســتان قم با رئیس مجلس شــورای اســالمی دیدار خصوصی داشــتند.

الزم به ذکر اســت در دیدار نوروزی رئیس خانه ملت، مقامات اســتانی نیز 
حضور داشتند.

موسسه اعتباری کوثر به سامانه 
متمرکــز چــکاوک متصل شــد
با موافقت اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی و پس از گذراندن مراحل 
آزمایشی، موسسه اعتباری کوثر با موفقیت به سامانه چکاوک متصل شد.

با هدف توســعه خدمــات بانکــداری الکترونیک به مشــتریان محترم 
و همســو با سیاســت های بانــک مرکزی ، موسســه اعتبــاری کوثر 
در تاریــخ 19 /12 /95 بــه ســامانه چــکاوک متصل و پــس از انجام 
مراحــل آزمایشــی الزم ، مــورد  بهره بــرداری نهایی قــرار گرفت.

بر اســاس ایــن گــزارش؛ بهره بــرداری از این ســامانه بــا موفقیت 
کامــل و بــدون خطــا بــه بهتریــن شــکل انجــام پذیرفــت و در 
نمونــه  شــعب  در  اول  مرحلــه  در  خدمــت  ایــن  حاضــر  حــال 
موسســه اعتبــاری کوثــر بــه مشــتریان گرامــی ارائــه می شــود.
شــایان ذکر اســت؛ چــکاوک، طرحی اســت کــه تمامــی مبادالت 
بانک هــا  تمامــی  شــعب  بیــن  بانکــی،  چک هــای  بــه  مربــوط 
بــه روش سیســتمی صــورت گرفتــه و زمــان واریــز وجــوه بــه 
حســاب مشــتریان را بــه کمتــر از 24 ســاعت کاهــش می دهــد.
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