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آزاد اطالع رسانی بازدارنده  دکتر عیســی رضایی :جریان 
از مفاسد اقتصادی و اجتماعی است بسیاری 

مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر با تبریک 17 مردادماه روز 
خبرنگار، این روز را روز پاسداشت تالش بی وقفه خبرنگارانی 
دانســت که به راستی تجســم امانت، مسئولیت، تعهد، 

دلسوزی و وظیفه اند و وجدان بیدار 
جامعه و تصویرگر زمان هســتند.

دکتر عیســی رضایی به مناسبت 
گرامیداشــت روز خبرنــگار طی 
پیامی از تالش های فعاالن عرصه 
خبر و اطالع رســانی تقدیر نمود.

 مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر 
با اشاره به نقش اصحاب رسانه در 
دنیای ارتباطات و اطالعات گفت: 
نقش اصحاب خبر و رسانه به عنوان 
مشــعل داران توسعۀ آگاهی که با 
به کارگیری هنــر، مهارت، تدبیر و 
دانش خــود، فضایی ســالم برای 
اطالع رسانی شــفاف و ارتباطات 
اثربخش بین مردم و ســازمان ها 

را فراهم می کنند، انکارناپذیر بوده و قابل تقدیر اســت.
دکتــر رضایی افــزود: جریان آزاد اطالع رســانی به جز 
در موارد امنیتی می تواند بازدارنده بســیاری از مفاســد 

اقتصادی و اجتماعی باشــد که ایــن وظیفه خطیر بر 
عهده خبرنگاران گرامی نهاده شــده است که امید است 
رســالت خود را به دور از هرگونه جهت گیری صنفی و 
شخصی به نحو احسن ایفا نمایند. 
 نایب رئیس هیئت مدیره موسسه 
اعتبــاری کوثر تصریح کرد: در این 
میان جایگاه شــهدای رسانه نشان 
از رســالت خطیر خبرنــگاران در 
جنگ نرم دشمنان و آشکارنمودن 
حــق و حقیقت و ایجــاد وحدت، 
ملــی  دارد. غــرور  و  همدلــی 
دکتر رضایی با اشــاره به نامگذاری 
روز  عنــوان  بــه  مردادمــاه   17
خبرنگار اظهار داشت: روز خبرنگار 
گرامیداشــت نام و یاد شــهدای 
اصحاب رسانه است . از تالش های 
صادقانه خبرنگاران ایران اســالمی 
در زمینه  اطالع رســانی و آگاهی 
بخشــی به جامعــه در نظام بانکی تقدیر و تشــکر می 
نمایــم و امیــدوارم در ســایه الطاف ایزد ســبحان در 
راســتای اعتالی نام ایران اسالمی موفق و پیروز باشند.
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جناب آقای دکتر کرباسیان 

وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی
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قرار بود که این مطلب طی نامه ای به ریاست دفتر رییس جمهور محترم داده شود ولی 
ریاست جمهور ما یک روحانی است که خود حرفش را در بلندای منبر می گوید و من به 
تقلید از ایشان بر آغازین صفحات نشریه گفتاری می نشانیم تا دل تنگی ما را آرامشی باشد.
قسم به قلم که ما هم از صحابه خبر، پرشمار خواننده داریم، نزدیک به نیم قرن است در این 
محله می نشینیم و بد و خوب روزگار دیده  و آنچه بر قبولمان بود ایستاده ایم و بر آنچه در 
باورمان نمی نشست با آن به ستیز پرداخته ایم و البته که بهای آنرا هم داده ایم و امروز اگر 
اذن بیان و حضور می خواهیم نه برای عکس سلفی است و نه نان به سفره خبری بردن. در 
دوره اول ریاست جمهوری چنان واحد ارتباطات در بی خبری نگاهمان داشت که به قول 
حضرت حافظ مپرس هر چه گفتیم هیچ گوش شنوا نشد که نشد و آن گوش ندادن به خیر 
خواهی ها منجر به ترک تازی افرادی شد که دل با ما نمی داشتن که نمونه آن در انتخابات 
و انشعابات مشهود گشت. اکنون که کابینه را شناختیم این مختصر به مدیر دفتر رئیس 
جمهور که خود از دیار ارتباطات آمده عرض می کنیم که به حرمت نون والقلم و ما یسطرون 
حرمت قلم بدارید که چون این بگذرد، چه در لیست خبریتان باشیم و چه نه دوستتان 
می داریم ... این مقدمه را آوردیم تا راه روشن کارآفرینی را به تیم دولتیان یادآور شویم که 
24 میلیون رای مثبت داده این پیام را می دهند و شما هم دلسوزانه حرف یک خبرنگار 
پیر که پرشمار دولتها را دیده و رژیم گذشته را هم با پوست و گوشت حس کرده بشنوید.
اگر در جمع خبری خود پیشکسوت مطبوع نمی پذیرید اقلکم در خلوت خود آگاه باشید که 
مبادا اهل خبر را بی خبر نگاه دارید که اهل خبر ایستاده ، نشسته بی منت در پی انعکاس 
کار شما می باشند و یار کار شما و نه بار شما. ما برای تعامل آمده ایم و نه برای تقابل...
کالم ما حمایت از کارآفرینی و کارآفرینان است که هر روز به انگی آنها را نرانیم ، نهراسانیم و فراری 
ندهیم. ما حرف دلمان حمایت از آن ثروتمند کارآفرین ایرانی است که موتور محرک اقتصاد می 
تواند باشد. کارآفرینی که بی مزاحت »نمی گوییم حمایت« دولت می تواند اشتغال بیافریند و ... 
امروزه تغییرات ســریع و شتابان محیط های اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی و بین 
المللی ، تحوالت روزافزون فضای کســب و کار، دگرگونی سریع بازارها و افزایش رقابت 
پذیری ســبب شده است تا بیش از گذشــته نقش کارآفرینان به عنوان موتور محرک 
رشــد و توسعه اقتصادی اهمیت یابد. تدوین راهبردها، سیاســت ها و برنامه های الزم 
برای گســترش روحیــه و رفتار کارآفرینانه و ایجاد فضای مناســب تــر برای فعالیت 
مدیران کارآفرین در کشــورهای پیشــرفته و اقتصادهای رو به رشد بویژه دردهه های 
اخیر حاکی از همین نقش روزافزون آنان در فرآیند رشــد و توســعه اقتصادی اســت.
در کشور طی سنوات اخیر سیاست ها و نگاه ها به سوی کارآفرینان و کارآفرینی معطوف 
گردیده و اقداماتی نیز صورت پذیرفته اســت. اما با این حال هنوز حمایت از کارآفرینان 
بســیار محدود بوده و آنان با تمام مشــکالت و تالش در جهت تبدیل ایده به محصول 
بایستی شخصا تمام ریسک سرمایه گذاری را عهده دار باشند. در واقع کارآفرینان بدون 
حمایت و پشتیبانی جدی از سوی نهادهای ذیربط و با سرمایه محدود کارآفرینان بدون 
حمایت و پشتیبانی جدی از سوی نهادهای ذیربط و با سرمایه محدود خود و نیز دریافت 
مقداری وام وارد یک فعالیت اقتصادی و صنعتی می شوند و طرح های کارآفرینی خود 
را به نتیجه می رسانند. بنابراین انتظار می رود که با نگاهی سیستمی و فراگیر به ظرفیت 
های کارآفرینان و با بهره گیری از تمامی ظرفیت های موجود و نهفته، و تقسیم وظایف 
و مسئولیت ها در سطح ملی توام با همگرایی و همدلی بین تمامی دست اندرکاران در 
بخش های دولتی و خصوصی و پرهیز از نگاه های جزیره ای، محدودیت ها و مشکالت فرا 
روی کارآفرینان از میان برداشته شود تا آنان بتوانند همچون همتایان خود در کشورهای 

، پیشرفته و روبه رشد موجبات ارتقای تولید ناخالص  ملــی
انباشــت ســرمایه و افزایش بهره وری اقتصاد 
ملی با به فعــل درآوردن امکانات بخش های 
مختلف اقتصاد بویژه بخش صنعت به عنوان 
پیشران توسعه اقتصاد کشــور را فراهم آورند. 

این موضوع از آن رو بســیار مهم است که میهن 
عزیزمان امکان عظیمی برای پیشــرفت و توســعه 

دارد. کشــور ما با پیشــینه تاریخی و تمدنی پر سابقه، 
وحدت و یکپارچگی ســرزمینی و شوق پیشرفت ملی، تنوع 
اقلیمی و گستردگی جغرافیایی، موقعیت ممتاز منطقه ای به 
لحاظ تســهیل در روابط اقتصادی و تجاری بین دو قاره آسیا 
و اروپــا و برخورداری از آب هــای آزاد جهان، صنایع و ذخایر 

غنی انرژی و مواد معدنی، امکان تولیدات متنوع کشــاورزی و صنعتی، زیرساختارهای 
نسبتا مناســب فیزیکی، وجود بازار با مقیاس مناســب اقتصادی، گسترش زیربناهای 
اجتماعی مثل دانشــگاه ها، رشد زنان و آگاهی جوانان، تجربه بیش از پنج دهه تولید و 
ســرمایه گذاری صنعتی ، و مهم تر از همه اینها برخوردار از مزیت نیروی انسانی جوان، 
تحصیلکرده، خالق و مبتکر است. اما علیرغم قابلیت ها و مزیت های فوق شاخص های 
اقتصادی بیانگر عملکرد نه چندان مناســب اقتصاد کشــور طی دهه های اخیر است.
بدون تردید ریشه علل و عوامل عملکرد ضعیف اقتصاد کشور را باید در ساختار بسته و نفتی 
اقتصاد دولتی بررسی و جستجو کرد و تحقیقا برطرف نمودن مشکالت فرا روی اقتصاد 
ایران در گروی تعدیل تدریجی اقتصاد نفتی با مداخله و تسلط زیاد دولت به یک اقتصاد 
کارآفرین دانش بنیان با محوریت بخش خصوصی اســت. در بیان دیگر، برطرف نمودن 
مسایل و مشــکالت اقتصاد ملی همچون رشد پائین اقتصادی، کاهش سرمایه گذاری، 
بیکاری باال، کسری بودجه و بدهی های دولتی، افزایش بی رویه سطح قیمت ها، واردات 
گسترده کاالهای خارجی و تسخیر بازارهای داخلی که دائما در محافل مختلف و از زبان 
کارشناسان و صاحب نظران تکرار می شود، از طریق راهکارهایی نظیر بهبود فضای کسب 
و کار، افزایش انعطاف پذیری در بازار کار، کاهش نااطمینانی در فضای ســرمایه گذاری 
و تولید، کاهش ریسک های کالن اقتصادی، بهبود کیفیت سیاست گذاری و حاکمیت 
دولت، ارتقای فناوری تولید و افزایش ســرمایه گذاری های داخلی و خارجی در صورتی 
جنبه عینی و عملــی می یابد که عنصر کارآفرینان در عرصه فعالیت های اقتصادی به 
نحو موثر و کارآمد حضور داشته باشد. زیرا کارآفرینان با تلفیقی از خالقیت، نوآوری، علم 
و هنر با مبارزه، سخت کوشی، ریسک پذیری و رضایت به منظور شناخت خواسته ها و 
نیازهای اقتصادی پنهان و جدید مردم و تامین آن طی یک فرآیند موجب می گردند که 
امکانات بالقوه اقتصادی جامعه به فعل درآید، فرصت های اقتصادی درک و شناسایی شده 
و با رشد کسب و کارها اشتغال و درآمد پایدار برای افراد واجد شرایط ایجاد شده و شرایط 
اقتصادی جامعه بهبود یابد، منابع و امکانات جامعه به نحو بهینه تخصیص یافته و ارزش 
افزوده و ثروت ملی افزایش یابد، مفاهیم و تکنیک های مدیریتی مناسب به کار گرفته شده 
و با رعایت استانداردهای محصول و ارتقای بهره وری و رقابت پذیری تولیدات دستیابی به 
بازارهای جدید و افزایش تعداد مصرف کنندگان حاصل شود، توزیع درآمدها عادالنه تر 
شده و فقر و نداری کاهش یابد و در نهایت زمینه افزایش رفاه مردم و توسعه اقتصاد ملی 
فراهم آید. از این رو ضرورت دارد که از ظرفیت ها و قابلیت های بالقوه مدیران کارآفرین 
کشــور در پاسخگویی به نیازهای توســعه اقتصاد ملی بهره گیری شود که این مهم در 
ابتدا از طریق »مستندسازی« تجارب مجموعه فعاالن اقتصادی و کارآفرینان تاریخ معاصر 
کشورمان امکان پذیر است. واقع آن است که مستندسازی را کلید »مدیریت دانش« می 
دانند . در این فرایند است که تجربه های گذشته گردهم آورده می شوند و تصویری می 
سازند که از رهگذر آن می توان شرایط و اتفاقات جدید و امکان و توان تحول در آینده را 
فراهم ساخت. ساختاری که نتواند این روند را طی کند و تجربیات گذشته را مجموع کند، 
امکان فرآوری از وضعیت امروز را به دشــواری خواهد داشت و چه بسا همواره خطاهای 
گذشته را تکرار کند. همچنین در مستندسازی تجربیات شخصت های تاثیرگذار اقتصادی 
و بازخوانــی زندگانی زندگانی آنان با ادرکات، نگرانی ها ، تحلیل ها و اقدامات و فعالیت 
های انجام شده آنان در دوره های مختلف زندگانی اش آشنا می شویم و امکان بازخوانی 
رویدادهای گذشــته و امکان ارزیابی نقاط قــوت و ضعف فعالیت های آنان را می یابیم.
این اقدام یعنی ثبت و خوانش زندگانی فعاالن برجسته اقتصادی و کارآفرینان در قالبی 
مستند به سبب تاثیر وسیع و عمیقی که می تواند در ذهن و روان فردی و جمعی مان 
داشته باشد از زمره مسئولیت اجتماعی شــرکت ها )CSR( نیز می باشد. لذا از طریق 
همکاری در این نوع فعالیت ها شایســته است انباشت خرد و تجربه . کاهش خطاها و 
اشتباهات در تصمیم سازی و تصمیم گیری های ملی کمک نماییم. دیگر آنکه با ایجاد فضا 
و افق روشن تر و خالی از سوء تفاهمات و سوء برداشت ها، امکان کارگروهی و »تشکلی« 
فراهم می شود که این دومی همان چیزی است که این خدمتگزار تمام عمر تاکنون به 
دنبال آن بوده ام. چرا که بر این باور و اعتقادم که توسعه اقتصادی کشور در گرو همدلی 
و همکاری تمامی فعاالن و دلســوزان این حوزه و در چارچوب نهادها و تشــکل هاست 
و بــدون قرار گرفتن در ایــن قالب امکان توفیق 
بسیار اندک است. ضمن آنکه اعتقاد دارم در 
فرآیند »تشکل گرایی« است که شخصیت، 
ذهنیت و الگوهای رفتاری انســان ها دچار 
تحول مثبت می شــود و تصمیم سازی ها 
و تصمیم گیری ها و بســیج امکانات و هم 
افزایی نیروها برای تغییر در گستره ملی فراهم 
می شود که این همه از گذر بازخوانی تجربیات 
پیشــینیان سهل الحصول تر می گردد. امید است 
کــه چنین شــود و بازخوانی زندگانــی و تجربیات 
پیشگامان رشد و توسعه میهن عزیزمان ما را پیشرفت 
و رفاه و آزادی کشــور جامعه مان مدد رســان باشــد.

یر
ردب

ن س
سخ

خسرو اميرحسيني

کند  ا  خد ختیم، شــنا بینه  کا
ســیم بشنا هم  ا  ر ینی  فر آ ر کا
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مهرکام پارس نمونه ای از هنر نزد ایرانیان است و بس
وقتی به طرف مجمع ساالنه شرکت مهرکام پارس می رفتم از کمال الملک تا بهزاد 
از غور آقاسی تا مینیاتورهای فرشچیان در نظرم می گذشت. مهرکام پارس نمادی 
از خلق زیبایی و خدایگان آرامش در فضا می باشــد و آنان که هنر را می شناسند 
می دانند که این شــرکت در کدامین مسیر اســت و ای کاش فهم این معنی در 
همگان می بود و بر ســر در خوش خرام می نگاشــتیم خوش آمدید و بجای این 
همه حاجب و دربان، زبان شیرین را بکار می بستیم. در روز مجمع این زبان شیرین 
از طرف تمام ارکان مجموعه جاری بود که من جا دارد از این پیشــواز تشکر کنم.

مجمــع عمومی عادی ســالیانه شــرکت مهرکام پــارس )ســهامی عام( مورخ 
1396/04/24در محل سالن همایشهای شرکت محورسازان ایران خودرو در کیلومتر 

10 جاده مخصوص کرج 
تشکیل گردید. 

در این مجمع که با حضور 
اکثریت صاحبان ســهام 
و  ســهامداران حقیقی و 
هیات  اعضــاء   ، حقوقی 
مدیره، نماینده ســازمان 
بــورس و اوراق بهــادار، 
حسابرس و بازرس قانونی 
ریاســت  گردید،  برگزار 

مجمع برعهده آقای جواد موحد نژاد بود، که آقای محمد جواد نجفی و خانم مریم 
اســمعیلی در مقام نظار اول و دوم و آقــای محمد رضایی جعفری 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 1395/12/30 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 به کار خود پایان دادند.

همچنین موسسه حسابرسی شهود امین به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل 
و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت 
یکســال انتخاب گردید. مجمع اشخاص زیر را برای مدت دو سال شمسی بعنوان 

اعضای هیات مدیره برگزید:
1- شرکت گسترش ســرمایه گذاری 

ایران خودرو)سهامی عام(
2- شــرکت ســرمایه گذاری سمند 

)سهامی خاص(
3- شرکت گسترش سیستم های نوین 

ارا)سهامی خاص(
4- شرکت خدمات بیمه ایران خودرو 

)سهامی خاص(
5- شرکت لیزینگ خودرو کار )سهامی 

عام(
پیام مدیر عامل

با نام ویاد خداوند ســبحان و سپاس از 
الطاف بی کران یگانه هســتی بخش ، 
حضور ارزشمند شما سروران ارجمند 
، ســهامداران محترم ، نماینده محترم 

ســازمان بورس و اوراق بهادار ، بازرس محترم قانونی و حسابرس مستقل ، اعضاء 
هیأت مدیره ، معاونین و مدیران شــرکت در مجمع عمومی عادی ساالنه عملکرد 
سال مالی منتهی به 1395/12/30 را گرامی داشته و خیر مقدم عرض می نماید. 
وظیفه می دانم از طرف خود و اعضاء گرانقدر هیأت مدیره از راهنمایی و مساعدت 
های همیشگی مدیریت محترم ارشد گروه صنعتی ایران خودرو ، مدیر عامل محترم 
شــرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو و مدیر عامل محترم شرکت ساپکو 
تشــکر و قدردانی نموده و از درگاه حضرت حق موفقیت و بالندگی بیش از پیش 
برای مجموعه عظیم گروه صنعتی ایران خودرو را آرزونمایم. تالش و زحمات تمامی 
همکاران خانواده سخت کوش مهرکام پارس را ارج نهاده و برایشان سالمتی و بهروزی 
آرزو می نمایم. الویت قرار دادن منافع ســهامداران محترم ، افزایش رضایت مندی 
مشتریان گران قدر شــرکت،کنترل هزینه ها و افزایش درآمدها، تالش در جهت 
افزایش رتبه کیفیت محصوالت تولیدی شرکت و توجه به نیاز کارکنان، از محورهای 

اساسی در سال 95 بوده و کماکان تداوم خواهد یافت.
مدیرعامــل مهرکام پارس مهندس یونســیان در گزاش خود به مجمع با اشــاره 

به تاریخچه، ماموریت , چشــم انداز و اهداف کالن اســتراتژیک شرکت مهرکام 
پــارس مهمترین وظیفه مهرکام پــارس را طراحی، تولید، تامین قطعات تزئینی 
و پلیمــری خودرو با اتکاء به توانمندی کارکنــان و بهره مندی از تکنولوژی برتر، 
در جهت کســب رضایت ذینفعــان عنوان کردند همچنین چشــم انداز مهرکام 
پارس را هدف قراردادن شــرکت بعنوان برترین شــریک تجاری خودرو ســازان 
داخلــی در طراحی، تولید و تأمین مجموعه هــای تزئینی خودرو و حضور موفق 
در بازارهای هدف دانســت و ابراز امیدواری کرد با تالش جمعی تمامی ســطوح 
ســازمانی و با همدلی بیــش از پیش مجموعه بتوان به این مهم دســت یافت .

مهندس یونسیان که از قدیمی ترین مدیران ایران خودرو بوده و در ایران خودرو دیزل 
با حضور وی شاهد افتتاح خط تولید و  رونمایی از محصوالت جدید بودیم در ادامه از 
تشکیل کمیته های تخصصی در شرکت برای شناسایی معضالت و مشکالت و راه های 
برون رفت از آن اشاره کرد افزود ما براساس برنامه های کالنی که از مشتری دریافت می 
کنیم به فعالیت هایمان سمت و سو می دهیم و به جد معتقدیم بایست در کنار افزایش 
تولید با ارتقاء کیفیت و جلب رضایت مشتریان جدید، رضایت حداکثری را حاصل کنیم.

به گفته این مدیر تالشگر و خوش فکر از نظر مشتری کیفیت محصول بسیار حائز 
اهمیت اســت و به همین علت ضمن توجه به افزایش تولید، ارتقای کیفیت را در 

راس فعالیــت ها قرار خواهیــم داد و در 
این راســتا کنترل ضایعات، ریشه یابی 
علت ضایعات، پیدا کردن منشاء ضایعات، 
علت دوباره کاری ها و به حداقل رساندن 
ضایعات در دســتورکار قــرار می گیرد.

نشــان کــرد:  پایــان خطــر  وی در 
تمــام فعالیت هایــی را کــه منجر به 
موفقیــت هایــی در شــرکت مهرکام 
پارس شــده اســت، ادامه خواهیم داد.

به این مــوارد اضافه کنید اعالم آمادگی 
مهرکام پارس بــرای تزیین خودروهای 
تولیدی ایکاپ را پس از بازدید مدیرعامل 
ایکاپ »شرکت مشــترک ایران خودرو 
پژو فرانســه« از شــرکت که خواستار 
گســترش همکاری و هماهنگی  بیش 
از پیش را خواســتار شــده بود. در این بازدید که در مرداد ماه امســال اتفاق افتاد 
محمد رضا معتمد در دیدار از خط تولید رودری خودروی جدید، پژو 301 که هیات 
فرانسوی و ساپکویی، او را همراهی می کرد، خاطر نشان کرد: شرکت مهرکام پارس 
با تجربه گرانقدرش در زمینه تولید قطعات تزئینی خودرو، این توانایی را دارد، از نظر 
کیفی، با ایکاپ همراه شود و دیگر محصوالت تزئینی خودروهای جدید را تولید کند. 
وی افــزود: ایکاپ نیــز، آمادگی همکاری، یاری رســانی و همراهــی با مهرکام 
پــارس را بــرای  تولیــد محصوالت، بــا بهترین کیفیــت، اعالم کرده اســت. 

پهلوان رخصت
مهربانیت را در مجمع و حرمت به قلمت را در خلوت 

هم  دیدم كه مزید شكر است نگاهت
مهركام خوش می دارد زین داشته ها

 شــركت مهركام پارس در ســال مالی مورد گزارش توانست 
بــا توجه بــه ســود آو ری، فائــق آمدن بر مشــكالت در 
ســایه خرد جمعی، كارگروهــی ،تالش بی وقفــه كاركنان 
و تعامــل با ســازندگان، ذینفعان اقتصــادی و قانونی عالوه 
بر كاهــش دیــون ، بودجه پیــش بینی را محقــق نماید.
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مدیرانی از جنس ملت برای اعتالی ایرانی آباد وآزاد
شاهکار مدیریتی دکتر ابراهیم پوردر جذب پرتفوی ومدیریت ریسک

بــا حضــور بیــش از 95 درصــد صاحبــان ســهام، مجمع عمومــی عادی 
ســالیانه صاحبان سهام شــرکت بیمه ملت )ســهامی عام( به منظور بررسی 
صورتهای مالی حسابرســی شــده منتهــی به 30 اســفند 95 برگــزار و بر 
اســاس آن تقســیم ســود 100 ریالی بین ســهامداران به تصویب رســید.

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــرکت بیمه ملت )ســهامی 
عــام( بــا حضور بیــش از 95 درصــد صاحبان ســهام، حســابرس و بازرس 
قانونی، نمایندگان ســازمان بــورس و اوراق بهادار و بیمــه مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران، اعضای هیات مدیره و علیرضا ابراهیم پور مدیرعامل شــرکت 
بیمــه ملت در ســاعت 9 صبح روز شــنبه مــورخ 31 تیــر 1396 در مرکز 
مطالعــات بهره وری و منابع انســانی ســازمان مدیریت صنعتی برگزار شــد.

بر اســاس این گزارش، آقایان خمجانی نماینده گروه مدیریت ارزش ســرمایه 
صندوق بازنشســتگی بعنــوان رئیس مجمع، مجتبی کامل نیــا به نمایندگی 
از گــروه بهمن و اعظم هنردوســت به نمایندگی از شــرکت ســرمایه گذاری 

صبــا تامیــن بعنــوان ناظرین جلســه و حســن 
هاشــمی، به ســمت دبیر جلســه انتخاب شدند.

در ابتدای این جلسه، گزارش هیات مدیره در خصوص 
فعالیت ها و عملکرد شــرکت در سال مالی 1395 و 
متعاقب آن گزارش حســابرس و بازرس قانونی و در 
خصوص صورت های مالی و حســاب سود و زیان و 
عملکرد شرکت منتهی به 1395/12/30 قرائت و به 
سمع حاضرین رسید و پس از بحث و تبادل نظر و طرح 
سواالت از ناحیه سهامداران حاضر در جلسه و پاسخ 
توسط مدیرعامل محترم، تصمیماتی مبنی بر تصویب 
صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان 
انباشته و یادداشت های همراه سال مالی منتهی به 

1395/12/30 به تصویب رسید. بر اساس این گزارش مقرر گردید به ازاء هر سهم 
100 ریال بر اساس برنامه زمان بندی اعالم شده به سهامداران پرداخت گردد . 
همچنیــن در ادامــه جلســه بــا توجه بــه گــزارش مدیرعامل شــرکت در 
خصــوص روند رو به رشــد عملکرد شــرکت که از ســال 95 شــروع شــده 
و در ســه ماهه اول ســال 96 با شــدت بیشــتری ادامه یافته اســت، تحقق 
رشــد پیش بینی شــده برای ســال 96 کامال قطعی و امکان پذیر می باشد.

بر اســاس این گزارش، موسسه حسابرسی »شاخص اندیشان« به عنوان بازرس 
اصلی و حسابرس مستقل شــرکت و موسسه حسابرسی »دش و همکاران« به 
عنوان بازرس علی البدل شــرکت برای ســال مالی منتهی به 1396/12/30 با 
اکثریت آراء انتخاب گردیدند و روزنامه دنیای اقتصاد و اطالعات بعنوان روزنامه 
های کثیراالنتشــار شــرکت، جهــت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید.

ییمه ملت پس از سالها مدیرعاملی ســعید حجاریان  در نیمه دوم سال رخت 
نــو بر تن کــرد ومدیری از جنس صنعت بیمه که به پاکدســتی ونواندیشــی 
معرف ومعروف بود بر ســکانداریش نشســت.دکتر ابراهیم پــور با یک رزومه 
درخشــان وکارنامه ای ممتاز در بیمه های دولتی وخصوصی بر مسند بیمه ای 
نشســت که پسوند ملت داشــت واین مرد میدان عمل نشان داد که چه مدیر 
الیقی بود برای این ملت. شــرکت بیمه ملت پــس از نه ماه تغییر مدیریتی، با 

اتخاذ رویکرد و اســتراتژي جدید، هفت محور اساســی را در دســتور کار قرار 
داد؛ پذیرش ریســک متناسب با ســرمایه و توانگری مالی، برقراری حاکمیت 
شرکتی، توســعه و ارتقاء شــبکه فروش، حفظ و ارتقا ســرمایه های انسانی، 
توجه خاص به نیازهای مشــتریان، حفظ توانگری مالی در ســطح یک، رعایت 
بهداشــت حقوقی و وصول مطالبات شرکت ضمن توسعه عملیات بیمه گري .
وحاصل این ســرپنجه تدبیر بــود که بیمه ملت با همیــن دکترین ومدیریت 
در راســتای اهداف اســتراتژیک هفت گانه خود و به اســتناد آمار ارائه شــده 
بتواند ضمن اصالح ترکیب پورتفوی، نســبت خســارت خــود را کاهش دهد.
مدیر مدبر شــرکت در ابتدای گزارش جامع خود به مجمع با اشاره به رشد 12 
درصدی افزایش حق بیمه صادره سال1395نسبت به سال گذشته که ناشی از 
افزایش توان شرکت در جذب پرتفوی بوده ورشد60درصدی درامدهای سرمایه 
گذاری که ناشی از نقل وانتقال هوشمندانه سهام بوده است به مبحث مدیریت 
ریســک در کنترل هزینه ها وپرداخت خســارت پرداخت وافزود با مقایسه امار 
ورقم پرداختی خســارت در سال مالی مورد گزارش 
نســبت به سال گذشته که مســتندات ان به تایید 
بازرس،حسابرس قانونی ونماینده بیمه مرکزی ج ا ا 
رسیده است،مشاهده میکنیم در این مقوله نیز بسیار 
موفق عمل کرده وعلیرغم افزایش توان شــرکت در 
جذب پرتفوی به مبلغ   اما مقدار خسارت پرداختی 
فرقی نکرده که این موفقیت جز درسایه تدوین برنامه 
هــای مدیریتی وجدیت در اجرای آن توســط تمام 
تالشکران مجموعه امکان پذیر نبود. بر همین  اساس 
است که خبرگان بازار متفق القولند که رشد سریع 
بیمه ملت در تولید حق بیمه و اعمال مدیریت ریسک 
در راستاي کاهش نسبت خسارت در سه ماهه اخر 
95 و سه ماهه اول 96آینده امید بخشي را به سهامداران این شرکت نوید می دهد.
گزارش مدیریت طرح و توســعه شــرکت بیمه ملت نشــان می دهد، اهداف 
اســتراتژیک این شــرکت در فصل جدید مدیریتی با رشــد ســریع در تولید 
حــق بیمه و اعمال مدیریت ریســک در راســتاي کاهش نســبت خســارت 
در ســه ماهــه اخــر 95 و ســه ماهــه اول 96 جامه عمل پوشــیده اســت.
دکتر ابراهیم پور که پیشتر ودر مراسم افتتاح سومین شعبه بیمه ملت در خراسان 
رضوی بر این نکته تاکید کرده بود که افتتاح شعبات کامال هدفمند و بر اساس 
مطالعات و استفاده از تجارب سایر شرکتها در جهت کاهش نقاط ضعف و افزایش 
کارایي ودر راستاي حمایت ونظارت دقیق تر بر شبکه فروش، وارائه خدمات مناسب 
تر به مشتریان و رفاه حال بیمه گذاران صورت پذیرفته است در همین باب افزود، 
احداث شعبه در راستای دستیابی به اهداف و استراتژی های بیمه ملت، عالوه بر 
حضور فعالتر در منطقه باعث انگیزه مندي بیشتر نمایندگان و حمایت آنان در 
جذب پورتفوهاي مناسب و رونق کسب و کار نمایندگان گردد. مدیرعامل بیمه 
ملت افزود، بازاریابی تخصصي ، سرعت در اعالم نرخ و پاسخ به استعالمها ، تسریع 
در پرداخت خسارت و پاسخگویی به مشتریان و پیگیري امور شرکت در سطح 
استان ومنطقه و تعامل بهینه با سازمانهاي مرتبط از اهداف اصلی ایجاد شعبه است .
درکنار حضور فعال وکارشناسانه در رشته های مختلف بیمه وجذب پرتفوی های 
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باارزش از جمله انعقاد قرارداد با وزارت راه وشهرســازی برای انجام امور بیمه ای  
و تفاهم نامه همکاری بین بیمه ملت و گروه صنعتی رامک خودرو بعنوان یکی 
از بزرگترین شرکتهای واردکننده خودرو در ایران به امضا رسیده که مطابق این 
تفاهم نامه مقرر گردید بر اساس ضوابط و مقررات در طول مدت توافق، کلیه امور 
بیمه ای گروه صنعتی رامک خودرو و شرکتهای تابعه آن )رامک یدک و پارسیان 
دیزل( تحت پوشش شرکت بیمه ملت قرار گیرند.گفتنی است، شرکت بیمه ملت 
با توانگری باال و مجرب در پوشش ریسک های بزرگ، همواره یکی از گزینه های 
اصلی پوشش ریسک های بیمه ای شرکت های بزرگ صنعتی و خدماتی بوده است.

شــایان ذکر اســت بیمه ملت بعنوان اولین و تنها شــرکت بیمه خصوصی از 
طرف بیمه مرکزی جمهوری اســالمی ایران، مجوز قبولی اتکایی خارجی را در 
ســال 1393 دریافت نمود و توانســت این مجوز را تا پایان سال 1396 تمدید 
نمایدکه دربین اهل بازار ســرمایه واصحاب رسانه این موفقیتبا تیتر درخشش 
بیمه ایرانی در عرصه جهانی چشــم های بســیاری رابه سوی خود کشید .پس 
از تحریم صنعت بیمه از ســوی غرب، در ســالروز ابالغ سیاســت های اقتصاد 
مقاومتی از ســوی مقام معظم رهبری در تاریخ 93/11/29، بیمه ملت بعنوان 
تنها بیمه داخلی کشــور موفق به صدور مجوز صادرات خدمات بیمه ای شــد.

ایــن موفقیــت، یکی از گام های بــزرگ صنعت بیمه در جهت رشــد و تعالی 
صنعــت بیمه و گســترش حــوزه عملکرد 
این صنعــت فراتــر از مرزهای ملــی بود.

اقتصادی، صــادرات خدمات  کارشناســان 
بیمه ای را نشــان از توانمنــدی و توانگری 
مناسب شرکت های بیمه و اعتماد بین المللی 
به این شرکت دانسته و یکی از اثرات مناسب 
این قبیــل فعالیت ها را ورود ارز به کشــور 
می دانند.موسســات بیمه مستقیم مشروط 

به داشــتن حاشــیه توانگری 120 درصد و دارا بودن حداقل سرمایه 2,5 هزار 
میلیــارد ریالی می توانند مجوز قبولی اتکایی ازخارج را دریافت کنند و به گفته 
مدیر خوش فکر شــرکت بیمه ملت درحال حاضر تنها شرکتی است که مجوز 
قبولی اتکایی خارجی داردواین همان است که دیگر بیمه ها سالهاست در پی آن 
هســتند .برای درک درست از انچه این مدیران در همه شئون بیمه ملت به کار 
بســتند تا درفصل بهار سال جاری طراوت وتازگی ونشاط دوچندان بر مجموعه 
حکمفرما شــود کافی است به این بپردازیم که آمار سه ماهه بهار چه می گوید:

عملکرد ســه ماهه اول سال جاری )96(، بیمه ملت نسبت به دوره مشابه سال 
قبل رشــد بی ســابقه ی حق بیمه بالغ بر 130 درصد را تجربه کرده اســت.

ایــن افزایش حق بیمه در راســتای اصــالح ترکیب پرتفوی و کاهش ســهم 
ثالــث بوده به طوریکه توانســته طی مدت مورد بررســی بیــش از 10 درصد 
کاهش ســهم در رشــته زیان ده ثالث داشته باشد و با تمرکز بر رشته های کم 
ریســکتر رشــدی معادل 200 درصد را در برخی از این رشــته ها برای اولین 
بار تجربه نماید از جمله این رشــته ها می توان به بیمه های کشــتی با رشــد 
بیــش از 400 درصــد، نفت و انرژی، آتش ســوزي و باربری هرکدام با رشــد 
بیش از 200 درصد، مهندســي، مســئولیت و اتکایی هر کدام با رشد بیش از 
100 درصد اشــاره کــرد. این در حالی اســت که آهنگ رشــد حق بیمه در 
رشته اســتراتژیک بیمه های زندگی نیز با 50 درصد افزایش همراه بوده است.

امار نشان می دهد، بررسی سه ماهه عملکرد شرکت بیمه ملت به جهت کاهش 
نسبت خســارت قابل تامل است؛ در این راستا این شــرکت توانسته با اتکا به 
مدیریت و ارزیابی بهینه ریســک، نسبت خسارت در این دوره را نسبت به دوره 
مشابه سال قبل در رشته های مذکور حدود 50 درصد کاهش دهد این در حالی 
است که بیمه ملت طی سالهای گذشته همواره باالترین نرخ رشد نسبت خسارت 
در صنعت بیمه را تجربه کرده در این راســتا به نظر می رســد، اصالح ترکیب 

پرتفوی توانسته تاثیر بسزایی در کاهش نسبت خسارت این شرکت داشته باشد.
از آنجــا که رعایت بهداشــت حقوقــی و وصول مطالبات شــرکت با پیگیری 
و تعامــل بیــن مجموعه ســتاد و شــبکه فــروش از اهــداف اســتراتزیک 
بیمــه ملــت در فصل جدیــد مدیریت این شــرکت محســوب می شــود، 
وصــول مطالبات شــرکت در ایــن دوره رشــد فزاینده اي داشــته اســت.
توسعه و ارتقاء شبکه فروش از طریق ارائه آموزش های تخصصی، اقدامات حمایتی 
و پشتیبانی بموقع و موثر از نمایندگان و بدنبال آن رفع مشکالت و رونق بخشیدن 
به کسب و کار آنها از جمله اهدافی است که 
در دوره جدید مدیریتی بیمه ملت در دستور 
کار قرار گرفته، در این راستا شبکه نمایندگي 
نیز در جهت تحقق برنامه ها و سیاستهاي 
شرکت بیمه ملت ساماندهي گردیده است.
الزم بذکر است، بررسی عملکرد بیمه ملت در 
دوره مورد بررسی نشان می دهد، این شرکت 
توانسته سطح توانگري 1 را حفظ نماید و در 
صدد است با افزایش سرمایه، افزایش ظرفیت نگهداري و سهم اتکایي در فصول 
آتي این روند رشد را تا رسیدن به جایگاه واقعي خود در صنعت بیمه گسترش دهد.
اجــازه میخواهیــم از بچــه های خــوب روابط عمومــی وامور ســهام که به 
گرمــی پذیرای اصحاب رســانه بوده ولطــف وبزرگواری جناب جمشــیدیان 
مدیرروابــط عمومــی پاســخگو ویــار یاور اربــاب جرایــد کــه مارادرتهیه 
ایــن گــزارش یــاری رســاندند نهایت قدردانی وتشــکر راداشــته باشــیم.

در خصوص روند رو به رشــد عملکرد شــرکت 
که از ســال 95 شــروع شــده و در ســه ماهه 
اول ســال 96 با شــدت بيشــتری ادامــه يافته 
اســت، حتقق رشــد پيش بينی شده برای سال 
96 کامــا قطعــی و امــکان پذيــر می باشــد

را کوچک احساس می کنید. در کنار ما خطرات 
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بورس اوراق بهادار به مجمع ساالنه نشست
پتانسیل بازار بکر ایران در انتظار سرمایه گذاران بین المللی

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

در ســالها خدمت مطبوعاتی هیچگاه چنین دل آزرده نبود و نشدم که 
در مجمع بورس اوراق بهادار شدم. از جوالن نابخردانه و جنجال جوانان 
نوسان گیری که فقط سود و مادیات را می بینند و این بگفتم و بگذرم 
چون من هم مثل توی جوان هم ســهم دارم و هم موی ســپید در راه 
پس که آنچه بــر ما می گذرد از حرمت نگذاردن به مدیریت اســت، 
امروز قالیباف اصل که از نوادر اســت و کرسی دانشگاهی و دانشجویان 
دانــش آموخته مکتبش به ما می گویند گر به خدمت آمده اید خالص 
باشید و دســت گیر که خصلت معلمی اوست دست گیرد آماج حمله 

ناجوانمردانه قرار می گیرد و با شانتاژ 
و باندبازی هرکه دل در گروه میهنی 
آبــاد و آزاد را دارد با هیاهویی برای 
هیچ می آزارند، به قول معروف چوب 
مــی زنند.بدانید و بدانید... . آنان که 
ره به تعالی یافته، حرمت پیر داشته 
و می دارند و یک مثال و تمام: روزی 
با مدیرعامل بریتیش ایرویز مصاحبه 
داشتم در بین صحبت هایمان گفت 
حقیقتاً در بخش خاورمیانه مدیری 
گماشــتیم که حاصل کار ساالنه او 
منفــی بود ولی با وسواســی که در 

کارکردش دیدیم ما بدو باالترین پاداش دادیم و از زبان او به مشکالت 
و معضالت و راه چاره جویی ها پی بردیم و سال دیگر این مدیر چنان 
درخشید که تا به حال ندیده بودیم و امروز برای تقدیر از او اینجا هستم.
شــرکت  ســهام  صاحبــان  ســالیانه  عــادی  عمومــی  مجمــع 
 1396/04/25 مــورخ  )ســهامی عام(  بهــادار  اوراق  بــورس 
گردیــد.  برگــزار  نیــرو  پژوهشــگاه  ســالن  محــل  در 
در ایــن مجمع کــه با حضــور 63/98 درصد از ســهامداران حقیقی 
و حقوقــی ، اعضاء هیــات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق 
بهــادار، حســابرس و بازرس قانونــی برگزار گردید، ریاســت مجمع 
برعهــده آقای محمد اســمعیل فدائی نژاد بود، که جنابان ســیدروح 

الــه میرصانعــی و مرتضی علــی اکبری در مقــام نظــار اول و دوم 
و آقــای محمــد قیومی بــه عنوان دبیــر مجمع انتخــاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای 
صورت پذیرفته در طی ســال مالی منتهی به 1395/12/30 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 تقســیم ســود 50 ریالی به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.
همچنین موسســه حسابرســی تدوین و همکاران بــه عنوان بازرس 
و  مســتقل  حســابرس  و  اصلــی 
موسســه حسابرســی راهبرد پیام 
بــه عنــوان بــازرس علــی البدل 
بــرای یک ســال انتخــاب گردید.

پیام هیات مدیره
در سال 1395 که توسط مقام معظم 
رهبری به عنوان »اقتصاد مقاومتی، 
اقــدام و عمل« نــام گرفت، بورس 
اوراق بهــادار تهران نیــز به عنوان 
رکنی بــی بدیل از بازار ســرمایه و 
عضوی مهم و تاثیرگــذار از اقتصاد 
ایران به تالش و خستگی ناپذیر خود 
در دســت یابی به اهداف کالن اقتصادی ادامه داد. بورس اوراق بهادار 
تهران در این ســال دوره ای پرتکاپو در راستای دست یابی به اهداف 
سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی را پشت سر گذاشت. فعال سازی 
منابع مالی به منظور توسعه کارآفرینی ، به حداکثر رساندن مشارکت 
آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی با تســهیل و تشــویق همکاری 
های جمعی، اصالح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور، تامین منابع 
مالی از خارج و جذب ســرمایه گذاری خارجی و شفاف سازی اقتصاد 
و سالم سازی آن همگی از اصول سیاست های اقتصاد مقاومتی بودند 
که هر یک مــورد توجه ویژه بورس اوراق بهادار تهران قرار داشــتند.
سال 1395 به عنوان نخستین ســال پسابرجامی شاهد حضور هیات 
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های گوناگــون اقتصادی و 
سیاسی بود و بورس اوراق 
بهادار نیز به عنوان بخشی 
مهــم از اقتصاد ایران مورد 
توجه ســرمایه گذاران بین 
المللی قــرار گرفت. توجه 
سرمایه گذاران بین المللی 
به اقتصاد و بازار ســرمایه 
ایران به عنوان بازاری بکر و 
آماده اوج گیری بر پتانسیل 
ایران  اقتصادی  رشد  باالی 
صحه گذاشت. تعداد بازدید 
بین  معتبر  گذاران  سرمایه 
اوراق  بــورس  از  المللــی 

بهادار تهران که به 46 هیات بالغ شــد، بی ســابقه بود و شرکت های 
معتبر بیــن المللی تمایل باالی خود برای ســرمایه گذاری در بخش 
های مختلف اقتصاد ایران را به روشــنی نشان دادند و در موارد مهمی 
نســبت به انعقاد قرارداد با شرکت های ایرانی اقدام کردند. سرانجام و 
پس از تالش های بســیار سازمان بورس و بورس اوراق بهادار تهران در 
ســال 1395 با پذیرش عضویت سازمان بورس و اوراق بهادار ایران در 
سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار )IOSCO( ، عضویت 

بورس اوراق بهادار تهران نیز در فدراســیون 
جهانــی بورس هــا )WFE( رفــع تعلیق 
شــد. رفع تعلیق عضویت بورس تهران می 
تواند در افزایــش اعتبار بورس تهران تاصیر 
بســزایی داشته و به جذب ســرمایه گذاران 
بین المللی در ایــن بازار کمک کند. ارتقای 
سامانه معامالتی بورس تهران که برای مدت 
طوالنی از دغدغه های فعاالن بازار سرمایه به 
شــمار می رفت در این سال و با عقد تفاهم 
نامه ای با شــرکت اتوبوس وارد فاز اجرایی 
شــد. امضای تفاهم نامه با بورس های آتن 
و مونیــخ از دیگر فعالیت هــای بین المللی 
بورس تهران در ســال 1395 بود. در زمینه 
فعالیت های بین المللی ابقای عضویت بورس 
تهــران در هیات مدیره فدراســیون بورس 

های اروپایی و آســیایی )FEAS( نیز می تواند در خور توجه باشــد.
در ســال 1395 با پذیرش و انتقال هفت شــرکت جدید و حذف دو 
شرکت از فهرست شرکت های بورس تهران و همچنین افزایش سرمایه 
167 هزار میلیارد ریالی شــرکت های بورسی، ارزش اسمی بازار سهام 
بورس تهران با رشــدی 17/6 درصدی بــه 1/378 هزار میلیارد ریال 
رسید. علی رغم برگزاری 20 جلسه هیات پذیرش و پتانسیل پذیرش 
و عرضه بالغ بر 40 شرکت جدید در بورس با افزایش حساسیت فعاالن 
بازار سرمایه به عرضه اوراق بهادار و اعمال محدودیت هایی در این امر، 
تامین مالی از طریق بورس تهران در ســال 1395 با افتی 16 درصدی 
همراه بود و در مجموع از 276 به 238 هزار میلیارد ریال کاهش یافت.

در سال 1395 و در میان سایر پارامترهای بازار سرمایه رشد معامالت 
اوراق بهادار به ویژه ابزار مشتق درخور توجه بود. معامالت سهام در این 
سال با رشدی 13/6 درصدی همراه بود و نرخ گردش معامالت در بورس 
تهران را به بیش از 16 درصد رســاند . در میان انواع اوراق بهادار قابل 
معامله در بورس تهران، ابزار مشتق با رشد خیره کننده 408 درصدی 
همراه بود. بازار ابزار مشــتق که پیش از این شامل معامالت آتی سهم 

و اختیار فــروش تبعی بود. در 
این سال به اوراق اختیار معامله 
نیز مزین شد. سال 95 با افت 
بســیار معامالت آتی، افزایش 
شــدید معامالت اختیار فروش 
دادوستد  افزوده شدن  و  تبعی 
اوراق اختیــار معامله در حوزه 
ابزار مشــتق به پایان رســید. 
معامالت صندوق های سرمایه 
گذاری قابل معامله نیز در این 
سال رشــدی 451 درصدی را 
معامالت  گذاشــت.  سر  پشت 
اوراق بهــادار با درآمد ثابت نیز 
در سال گذشته با رشدی 7/5 
درصدی همراه بود. این همه نشان دهنده ظرفیت باالی ابزارهای مالی 
نوین در بازار سرمایه ایران است که با بسط دانش عمومی و تخصصی، 
بهره مندی از نرم افزارهای روزآمد و پایش و آسیب شناسی مداوم می 
تواند به جایگاهی در خور مالحظه در بازار ســرمایه ایران دســت یابد.
در حوزه توســعه ابزارهای نوین مالی افزون بــر راه اندازی بازار اختیار 
معامله ســهام، بورس تهران موفق به دریافــت مصوبه راه انداز گواهی 
سپرده سهام از کمیته محترم فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار شد. 
انجام مطالعات اجرایی برای انتشار اوراق 
بهادار به پشــتوانه ســودهای تقسیمی 
نیــز از دیگر اقدامات توســعه ای بورس 
تهران در ســال 1395 بود که می تواند 
به افزایش ابزارهای مالی بازار ســرمایه 
ایران منتهی شــود. همچنیــن مطالعه 
شاخص های اوراق بهادار با درآمد ثابت 
با توجه به افزایش ارزش بازار و معامالت 
این اوراق در سال گذشته توسط بورس 
تهران به انجام رســید و با دســت یابی 
به روش و فرمول هــای الزم و اقدام به 
محاســبات اولیه برای تصمیم گیری به 
کمیته شاخص سازمان بورس ارسال شد. 
از جمله اهم برنامه های ذکر شده برای سال 
مالی آتی میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

1- پذیرش 15 شرکت جدید و انتقال 5 شرکت از فرابورس.
2- پذیرش 10 صندوق قابل معامله، پروژه ای و زمین و ساختمان

3- پذیرش 20 اوراق بدهی شامل اوراق مشارکت، صکوک و مرابحه.
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هلدینگ خودکفایی آزادگان، آبروی ملت ایران
تخصص مهندس نعمت پرور در تولید محوری و امر صادرات

مجمع عمومی عادی ســالیانه شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان)سهامی عام( 
مــورخ 1396/4/25 در محــل مجتمــع شــهید باهنــر برگــزار گردیــد. 
در این مجمع که با حضوراکثریت سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای علیرضا عباسیانفر بود، که جنابان امین اله توانا و جعفر مزیدها 
در مقام نظار اول و دوم و آقای محمد عقیقی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی ســال مالی منتهی به 1395/12/30 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 
400 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

همچنین موسسه حسابرســی آزمون پرداز ایران 
مشــهود بعنوان بــازرس اصلی و موسســه بهراد 
مشــار بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.

اعضاء هیات مدیره برای دو سال به شرح ذیل انتخاب 
گردید:

اعضاء اصلی
الف- آقای حمید رضایی

ب- آقای مجید غالت
ج- آقای عبداله میرشکار

د- آقای فرج اله فصیحی رامندی
ه- آقای محمودرضا فیروزمند

اعضاء علی البدل
الف- آقای سید محسن قطبی

ب- آقای عزیزاله هادیپورنوکنده
مهندس رحیم نعمت پرور که از مدیران با ســابقه صنعت غذایی کشور بوده و در 
گذشته نیز سابقه مدیریتی موفق و ممتاز را در مجموعه مینو داشته است و سالهای 
سال قریب به 40 سال از شیر پاستوریزه و سالمین تا انجمن صنفی صنایع شیرینی 
و شکالت و ... در سنگر خدمت به ملت ایران مدیری پیشرو و توانمند بوده با تشریح 
آنچه در سال 95 بر شرکت و مجموعه رفته در صنعت و آنچه برای سال 96 در این 
هلدینگ معظم مواد غذایی برنامه ریزی، ترسیم و مدون گردیده تا شرکت خودکفائی 
آزادگان که مانده خسروشاهی ها و سید آزادگان جناب حجت االسالم ابوترابی بزرگوار 
است سخن راند که با اجرائی شدن این اصول کاری شرکت به سر منزل مقصود برسد.

شایان ذکر است با تجربه و تخصصی که مهندس نعمت پرور در امر فروش داخلی و 
صادرات داشته و سالها ریاست در اتحادیه صادرکنندگان شیرینی و شکالت و طی کردن 
دوره های پیشرفته و تخصصی که نامبرده در دوره های مدیریت استراتژیک، مدیریت 
بهره وری و بازرگانی و حسابداری و ... گذرانده همه حکایت از آن دارد که به سر پنجه 
تدبیر این مدیر کاربلد خودکفایی می رود تا در راستای چشم انداز ترسیمی خود که همانا 

سربلندی و سرافرازی برای ذینفعان و آزادگان و سهامداران است نقشی درخور ایفاء کند.  
به گفته این مدیر توانمند ســه استراتژی مورد نظر شرکت به شرح زیر می باشد:
1- رشــد و توسعه پایدار از طریق خالقیت و نوآوری در فعالیتهای سرمایه گذاری 

براساس شیوه های نوین
2- استمرار در حفظ و ارتقاء مدیریت کیفی و کمی سرمایه گذاری ها و بهبود مستمر 

فرآیندهای کسب سود.
3- اســتفاده از حداکثر توان در جهت کســب درآمد حاصل از ســرمایه گذاریها.

با توجه به شناختی که از این مدیر ارزشی و مجموعه خودکفایی آزادگان سراغ داریم و 
به شهادت صاحبنظران و کارشناسان خبره می توان گفت مدیر درمان گر درد شرکت 
رسید تا با این طبیب کار، طیب خاطر ذینفعان حاصل 
شود و این در برنامه های آتی و مدون مدیریت که به 
سمع و نظر سهامداران رسید بخوبی بخوبی هویدا بود.

پیام هیات مدیره
سپاس و ســتایش پروردگار منان را که با عنایت و 
توجهات خود و با اراده و تالش یکایک اعضاء هیات 
مدیره پرسنل ســخت کوش و همچنین حمایت 
و اعتماد سهامداران عزیز توانستیم افتخار خدمت 
رســانی و تالش در مجموعه شــرکت اقتصادی و 
خودکفایی ازادگان )سهامی عام( را داشته باشیم و 
با انجام سرمایه گذاری های مناسب در بخش های 
مختلف اقتصادی، نقش کوچکی در تولید و اشتغال 
زایی و حمایت از ســرمایه ایرانیان به ویژه سهامداران شرکت ایفا کرده باشیم. امید 
است که در سال جاری بتوانیم ضمن هدف گذاری مناسب جهت تحقق بخشیدن 
به رسالت اصلی شرکت که همانا افزایش ثروت سهامداران محترم است، سهمی در 
تحقق اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال داشته باشیم و به صورت کارا و اثربخش گام 
برداریم. به جرات می توان ادعا کرد سال مالی مورد گزارش یعنی سال 1395 سالی 
بسیار سخت و پرتالطم برای اقتصاد ایران بود و تحوالت حاکم بر اقتصاد کشور در این 
سال در دهه های اخیر کم سابقه بوده است. از این رو شرایط اقتصادی کشور را می 
توان از دو منظر با عناوینی چون تالشهای کم ثمر و رکود تورمی مورد بحث قرار داد.
فعاالن اقتصادی معتقدند که هر چند دولت اقدامات اقتصادی مهمی را پیگیری کرده 
و از جمله نرخ تورم را مهار و کاهش داده اســت، لکن هنوز گشایشی در رونق کار 
بنگاهها، دیده نمی شود. این عدم موفقیت در رونق بخشی به کسب و کار بنگاهها 
)علیرغم همه ی تالش های به عمل آمده( ناشــی از زیر ساخت ها و گلوگاه های 
معیوب و ضعیف اقتصادی به جا مانده از گذشــته می باشد، که در شئون مختلف 
ریشه دوانده است، بخش مهمی از انرژی های صرف شده را به هدر می دهد، کسری 
بودجه دولت، سرمایه گذاری های فاقد توجیه اقتصادی و فقدان سرمایه گذاریهای 
بین المللی، عدم کارایی بنگاههای دولتی و حتی خصوصی، ساختار نامناسب و پر از 
ابهام و تردید مالیاتی، عدم بهره گیری از نیروهای متخصص، فعالیت های رانت جو یا 
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نه اشخاص و سازمانها، داللی، ... نمونه هایی از زیر ساخت های معیوب و ضعیف است.
همچنین از منظر دیگر رکود تورمی، که پدیده ای نادر در اقتصاد جهان اســت. با 
عواملی چون نرخ رشد اقتصادی پایین )رکود( و نرخ تورم باال )تورم( رخ می نماید.

این پدیده، عوارض بسیار نامطلوبی از جنبه های مختلف بر جامعه و اقتصاد تحمیل 
می کند. بسیاری از شرکت های کوچک و متوسط، در استانه توقف قرار می گیرند؛ 

شرکت های بزرگ با انباشت کاال 
در انبارهای خود موتاجه می شوند، 
کاالهایی که نه خریدار داخلی دارد 
و نه امکان صــادرات، بدهی های 
دولت به بخش خصوص اباشــه و 
هر روز افزایش می یابد و خسارتی 
نیز از این بابت محاسبه نمی شود؛ 
تامین مالی بنگاهها با چالش های 
جــدی مواجه می شــود؛ هزینه 
های مالی تحمیلی به شرکت ها، 
سرسام آور است؛ بازارها، کوچک و 
کوچک تر شــده و رکود و سکون 
بر آنها حاکم می شود؛ نرخ بیکاری 
افزایش می یابد؛ نرخ ارز بی هیچ 
ضابطه و قاعده ، نوسان می کند.

برنامه های آتی شركت
- پیگیری پــروژه های در جریان 

هلدینگ
- اتمام پــروژه شــفاپی و اتخاذ 
تصمیــم مناســب در خصوص 
واحدهای پــروژه مذکور با رعایت 

صرفه و صالح سهامداران
- پیگیری دعاوی حقوقی مطروحه 
علیه سیمان یزد- سیمان قشم - 
آلومینیوم المهدی تا حصول نتیجه

- تداوم اصالح ساختار نیروی انسانی ، تولید و سرمایه در گردش شرکتهای گروه
- تداوم اصالح ساختار سرمایه گذاری های شرکت اصلی

- اهتمام ویژه در راســتای تولید محصوالت جدید همگام با تکنولوژی روز صنعت 
شیرینی و شکالت 

بیــان برنامــه هــا و چشــم انــداز وضعیت شــرکت برای ســال مالــی آتی:
با توجه به شــرایط محیطی پیــش رو و همچنین دوران عبــور از مرحله تحول 
اقتصادی در کشور، فرصتهای جدید نیز در پیش روی برخی از بنگاههای اقتصادی 
قرر گرفته اســت، با عنایت به موضوع فوق شرکت برخی از فعالیتها و استراتژیهای 
توسعه ای و بنیادی که متضمن رشد و بقاء پایدار خواهد بود را در دستور کار قرار 
داده است و همچنین در نظر دارد درخصوص برخی از داراییهای بالاستفاده تجدید 
نظــر کرده و اقدامات مقتضــی را با رعایت صرفه و صالح ســهامدارن انجام دهد. 
آزادگان  خودکفایــی  و  اقتصــادی  شــرکت  جدیــد  مدیرعامــل  معرفــی 
جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت اقتصادی وخودکفایی آزادگان  با حضور حجت 
االسالم و المسلمین ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی، مهندس 
سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت کشور، اعضای هیات مدیره شرکت اقتصادی 
وخودکفایی آزادگان ، مدیران عامل شرکتهای گروه صنعتی مینوو جمعی از مدیران 
هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان و همچنین تعدادی از آزادگان عزیز، ساعت 14 

روز چهارشنبه 94/08/20 در محل سالن اجتماعات گروه صنعتی مینو برگزار گردید.   
در این نشســت، از خدمات شــایان توجه دکتر فرهاد رمضــان در زمان تصدی 
پســت مدیرعاملی شــرکت، قدردانی گردیــد و متعاقباً آقــای مهندس رحیم 
نعمــت پرور که در گذشــته نیزســابقه مدیریــت در مجموعه مینو را داشــته 
، به عنوان مدیرعامل شــرکت اقتصادی وخودکفایــی آزادگان معرفی گردید.     .

مهندس رحیم نعمت پرور از مدیران باسابقه 
صنعت غذایی کشور بوده که جهت آشنایی 
هرچه بیشتر خوانندگان عزیز مختصری 
از بیوگرافی نامبرده آورده شــده اســت:

تحصیالت:
کارشــناس مهندســی صنایع غذایی از 

دانشگاه تبریز
سوابق اجرایی:

1356 تا 1358 - رئیس تولید کارخانه شیر 
پاستوریزه اردبیل

1359 تا 1360 - سابقه حضور در جبهه 
های حق علیه باطل

1360 تا 1365 - مدیر تولید، مدیر کارخانه 
و عضو هیات مدیره شــرکت ســالمین 

)سازمان صنایع ملی(
1365 تا 1378 - قائم مقام مدیر عامل و 
مدیر تولید شرکت صنعتی مینو خرمدره

1378 تا 1382 - مدیرعامل و عضو هیات 
مدیره شرکت پارس مینو

1382 تا 1384 - مدیر عامل و عضو هیات 
مدیره شرکت سالمین )شیرین عسل(

1384 تا 1388 - مدیر عامل و عضو هیات 
مدیره شرکت کیوان

1388 تا 1392 - مدیر عامل شرکت پارس 
مینو

1391 تا 1392 - قائم مقام مدیر عامل شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان
عضویت در انجمن ها و اتحادیه ها:

1380 تا 1394 - عضو هیات مدیره انجمن صنفی صنایع شیرینی و شکالت ایران
1384 تا 1394 - عضو هیات مدیره اتحادیه صادر کنندگان شیرینی و شکالت ایران  
1382 تا 1391  -عضو هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان شیرینی و شکالت ایران
و عضو غیر موظف هیئت مدیره شرکت نشاسته و گلوکز فیروزکوه، شرکت افشره و 

چندین شرکت دیگر
دوره های تخصصی گذرانده شده:

دوره مدیریت استراتژیک، مدیریت بهره وری، مدیریت بازرگانی، مدیریت حسابداری و 
دوره های مرتبط با صنعت شیرینی و شکالت در داخل و خارج از کشور

خوش آمدی
برادر بگو برنو اسب ات را كجا گذاردی 
ندانم از طایفه هفت لنگی یا چهارلنگ

از هر جا كه باشی به میان یاران خوش آمدی
كه تو سمبل خودكفایی و اسم رمزت جاودانگی است

13



لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  81 | شهریور  ماه  1396| 

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

خدادادی در مدیریت
گروه توسعه ملی، باوری برای رونق اقتصادی ایران

جلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت ســرمایه گذاری گروه توسعه 
ملــی )ســهامی عــام( مورخــه 1396/04/22 در محل تــاالر اندیشــه حوزه 
هنــری ســازمان تبلیغات اســالمی واقــع در خیابان ســمیه برگــزار گردید

در ایــن مجمع که با حضور اکثریت ســهامداران درصدی ســهامداران حقیقی 
و حقوقــی ، اعضــاء هیات مدیــره، نماینــده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 
حســابرس و بــازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهــده آقای علی 
شــیخی بود، کــه آقای پژمان شــعبانپور و خانم معصومه رضائــی در مقام نظار 
اول و دوم و آقــای هــادی مــورخ بــه عنوان دبیــر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی سال مالی منتهی به 1395/12/30 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 530 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

همچنین ســازمان حسابرســی دایا رهیافت به عنوان بازرس قانونی برای ســال 
مالــی منتهــی بــه اســفند 1396 انتخــاب گردید.

 این کــه در بورس و فرابورس و بازار پایــه و اول و دوم 
و ... چقدر شــرکت است که با اســامی مختلف و نماد 
متفاوت مشــغول به فعالیت اند را با یک ســرچ ساده 
می تــوان به دســت آورد ولی اگر قرار بــر انتخاب نام 
متناســب با نوع فعالیت مجموعه باشد به تجربه بیش 
از 70 سال ســن و نیم قرن کار مطبوعاتی اقتصادی از 
روابط عمومی و خبرنگار بورس گرفته تا ســردبیری و 
مدیرمســئولی شــهادت می دهم هیچ شرکتی نامش 
برازنده تر از گروه ســرمایه گذاری توسعه ملی نیست.

ایــن گــروه فرزنــد خلــف بانک ملــی ایران اســت 
و هر دو نام ملی را یدک می کشــند و به چه نکویی نام را بلند آوازه می ســازند.

ســالها پیش ، بیش از یــک دهه پیش بود کــه در روزنامه هــای دنیای اقتصاد 
و توســعه نوشــتیم که غریب پروری نکنید و بــرای مدیر به غربــت نروید که 
جوانانــی داریم برومند و مدیر و مثالی در آن زدیم بالیــد، خدادادی در مدیریت . 
از آن روزها بســیار گذشــته و مهندس غریب پور بر آن رزومه کاری درخشــان. 
یک کارنامه طالیی مدیریت درجه اولی افزوده و در هر صنعتی که ســکاندار شده 
و مدیر گشــته آنجا رکــورد زده در تولید و در فروش و در صادرات و ســودآوری. 
ایــن خــداداد مدیریــت بــر هر مســندی که رفــت بــه دانش و نواندیشــی 
شــرکت هــای دانــش بنیــان را به پشــت خــود کشــید و جلوصف شــد و 
آخریــن نمونه اش پتروشــیمی شــازند که رکودی نبود که شکســته نشــود. 
مهندس غریب پور به سکانداری هر جا نشست اول خادم بود بعد جهادگر. کمر خدمت 
بست و همت آغازیدن کرد که رهبری سرمایه گذاری گروه توسعه ملی از این جدای نباشد.

در مجموعه  مدیرانی با ســابقه و اشــنا به رموز کار بازار سرمایه بستر و موهبتی 
هســتند که در هلدینگی ملی و بزرگ که پویایــی و موفقیت آن باعث بالندگی 
کشــور می شــود تجلی حضور یافته اند. مجموعه ای از ســرمایه گــذاری ها و 
شــرکت های متعدد که موفقیت در آنها و رشد ســودآوری و ارزش آفرینی برای 
ســهامداران و ذینفعان لبی خندان مــی آورد و هم برای تمامــی ایرانیان غرور.

در دورانی از اقتصاد که به قول اهل تاالر شیشه ای از سنگ ناله خیزد و فضای رکود 
بر اقتصاد کشور حکمفرما است به سر پنجه هنر مدیران کارآزموده و کاربلد و درایت 

مهندس غریب پور سرمایه گذاری گروه توسعه ملی توانست در کنار اصالح ساختار 
مالی و عملیاتی و توجه به ارتقاء بهره وری ، افزایش کارآیی و شاخص های اقتصاد 
مقاومتی گروه قدم بردارد و بتواند در تحقق پیشبرد موثر پروژه های سرمایه ای خود 
و با اصالح سبد سرمایه گذاری شرکت های زیر مجموعه ، در جهت کسب منافع 
اقتصادی بلندمدت، کاهش ریســک و افزایش ارزش بازار گام های بزرگی بردارد.
افزایش سود به طور چشم گیر نسبت به آخرین پیش بینی ها آن هم در این بازار سرمایه 
شاهکاری است که فقط مدیرانی به آن دست می یازند که هم فرصت ها را بشناسند 
و هم تهدیدها را، هم بازار را خوب رصد کنند و هم بهترین پیش بینی ها را داشته 
باشند و این همان است که در این مجموعه با افتخار در این سال مالی به عینه دیدیم.
افزایش روزهای معامالتی شــرکت، ارتقاء رتبه کیفیت و افشــاء اطالع رســانی، 
افزایــش درآمدها، بهبــود پرتفــوی و ... تنهاگوشــه ای از عملکرد درخشــان 
مجموعه ای اســت کــه شــاگرد اول اقتصاد مقاومتی کشــور گردیده اســت.                                                                                                                                             

پیام هیات مدیره
اعضای هیات مدیره به نمایندگی از طرف کلیه کارکنان 
مجموعه ی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی؛ اعتماد 
ایشان را سپاس گفته و مراتب قدردانی خود را ابراز می نمایند.
عملکرد ســال گذشته شرکت نشان می دهد علی رغم 
رکود نســبی حاکم بر فضای اقتصادی کشور، مساعی 
کارکنان و مدیران شــرکت موجب شده است در کنار 
اصالح ســاختارهای مالی وعملیاتی وتوجــه به ارتقاء 
بهــره وری ، افزایــش کارآیی و شــاخص های اقتصاد 
مقاومتی، گروه توســعه ملی بتواند در تحقق وپیشبرد 
موثــر پروژه های ســرمایه ای خود موفــق وبا اصالح 
سبدهای ســرمایه گذاری شرکت های زیرمجموعه، در

جهت کســب منافع اقتصادی بلند مدت ، کاهش ریسک و افزایش ارزش بازار گام 
های بزرگی بردارد .

هیات مدیره شرکت معتقد است که امانت دار سهامداران محترم بوده و به منظور حفظ 
و حراست امانت واگذار شده ، وظیفه خود می داند که از هیچ کوشش و تالشی دریغ 
نورزیده و در راستای تحقق این هدف و به منظور ادامه روند پویایی و موفقیت شرکت و 
استفاده بهینه از موقعیت های بازار سرمایه و همچنین بازار گردانی سهام گروه و افزودن 
حجم سرمایه گذاری ها، اقدامات اساسی الزم را به عمل آورده و برنامه ریزی های خود 
را بر اساس رضایت مندی ، حفظ و ارتقای منافع و ثروت سهامداران بنا نهاده است .
هیات مدیره شــرکت معتقد اســت تمامــی افتخارات و موفقیت های کســب 
شــده در ســایه حمایت بی دریغ و به پشتوانه ســهامداران محترم حاصل شده 
اســت . در همین راستا تعامل مطلوب و بیان انتقادات ســازنده شما سهامداران 
محتــرم مطمئنا راه موفقیت هرچه بیشــتر ما را در آینده همــوار خواهد نمود .
امید اســت با توکل به ذات بــاری تعالی ،کار تیمی، مســئولیت پذیری و انجام 
درســت کار درست و با کوشش مســتمر کلیه مدیران و کارکنان ، شاهد رشد و 
شــکوفایی روز افزون شرکت و افزایش ثروت سهامداران در سال های آتی باشیم .

سایر فعالیت های عمده:
- ساماندهی شرکت های زیان ده

- تامین بخش عمده نقدینگی پروژه سنگان و پیشرفت فیزیکی قابل توجه پروژه مذکور
- فــروش ســهام شــرکت ملــی شــیمی کشــاورز و خــروز از آن شــرکت
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- فروش سهام شرکت پتروشیمی خارگ و خروج از آن شرکت
- فروش 33 درصد از سهام شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی

- تسویه کامل مطالبات سود سنوات قبل از سال 1394، سهامدار اصلی )بانک ملی 
ایران(

- خریــد 1/500 میلیــارد ریــال اوراق اجــاره دولت جمهوری اســالمی ایران
- پذیرش شرکت ای زیرمجموعه در بورس و یا فرابورس )شرکت های بین الملل 
ســاختمان و صنعت، کشتو صنعت و دامپروری پارس، مدیریت صنعت شوینده(.

اهم استراتژی های شركت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی :
1- سرمایه گذاری و مشارکت در طرح ها و پروژه های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی 

و صنایــع پایین دســتی از جمله ســرمایه 
گذاری در طرح شــرکت نفت نیک قشم و 
ایجــاد هلدینگ تخصصــی در این صنعت.

2- ســرمایه گذاری در حوزه معدن و صنایع 
معدنی (کانی های فلزی و فلزات اساســی) 
از جمله تولید گندله و کنســانتره سنگان.

3- توســعه ســرمایه گذاری در شرکت ها 
و فعالیت های دانش بنیان توســط شرکت 
کارآفرینان ســبز خلیج فــارس با تمرکز بر 
حوزه های کســب وکار گروه در راســتای 
کمــک بــه تحقق اقتصــاد دانــش بنیان.

4- ورود به عرصه بازرگانی و تجارت های کالن 
با تقویت شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی 
به منظور گسترش فعالیت های تجاری گروه.

5- تداوم حضور در صنعت سیمان و تالش 
برای افزایش تأثیرگذاری بر بازار سیمان کشور.

6- تــداوم حضور موثــر در بــورس اوراق 
بهــادار از طریق شــرکت ســرمایه گذاری 
توســعه ملــی و نقــش فعــال در صنعت 
سرمایه گذاری واســطه گری مالی از قبیل 
تاســیس صندوق های ســرمایه گــذاری.

7-  بهینه سازی، بررسی سیستماتیک و دائمی 
شرکت های موجود در پرتفو و واگذاری برخی 
شــرکت های مدیریتی و بلوکی گروه نظیر 
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر و گروه صنعتی 
بــارز در جهت تخصصی ســازی پورتفوی.

8- گسترش فعالیت های بین المللی در حوزه 
سرمایه گذاری و سرمایه پذیری و بهره مندی 
حداکثــری از فرصت های بوجــود آمده در 
فضای پسابرجام جهت جذب منابع مالی ارزان 

قیمت برای پروژه های داخلی شرکت و حضور فعال تر در بازارهای منطقه.
9- ارتقای بهره وری شــرکت هــای تابعه و افزایش بازدهــی دارایی ها از طریق:

الف. اصالح، بروزرســانی و بهینه سازی روش های تولید و کاهش بهای تمام شده 
محصوالت.

ب. بهبــود روش های بازاریابی، تنــوع روش های فروش و ارتقــای جایگاه برند.
ت. افزایش سهم فناوری و نوآوری از ارزش افزوده کل.

ث. اســتقرار نظــام ارزیابــی عملکــرد، جبــران خدمــت و پاداش براســاس 
ارتقــاء ســازمانی. امتیــاز عملکــردی و تدویــن نظــام جامــع رشــد و 

ج. ایجاد پروفایل ارزیابی عملکرد و اتخاذ اســتانداردهای کیفی ســطح باال جهت 
درخشش در سطوح ملی و بین المللی.

10- ارتقای توانمند ی های فناورانه و توســعه کسب وکارهای جدید در راستای 
تکمیل زنجیره ارزش محصوالت با مالحظات:

الــف. جــذب نخبــگان، توانمندســازی و ارتقــای ســرمایه هــای انســانی.
ب. پیاده ســازی نظام مشارکت متخصصان داخلی شرکت ها و تامین زیرساخت 

های الزم.
ت. طراحــی نظام نوآوری باز در هلدینگ هــای زیرمجموعه با هدف بهره مندی 
حداکثری از توانمندی های فناورانه و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری محیطی.

ث. مشارکت با بخش خصوصی خو شنام، باسابقه و حرف های در توسعه پروژه های 
کسب وکار جدید.

11- طراحی و پیاده ســازی نظام حکمرانی خوب جهت ارتقای کیفیت راهبری 
شرکت های تابعه با مالحظات زیر:

الف. به حداقل رســاندن موانع کسب وکار و 
رشد شرکتها.

ب. ایجاد فضای کســب وکار اختصاصی با 
هدف کاهش تکانه های مخرب فضای کالن 

کسب وکار و ایجاد فرصت های رشد.
ت. برقراری ارتباط سریع، پویا و باکیفیت.

ث. افزایش شــفافیت، مسئولیت پذیری و 
پاسخگویی در شرکت ها.

ج. اســتقرار و پیاده ســازی سیستم هوش 
تجاری.

12- خلــق فرصت های جدیــد از طریق 
هم افزایی کســب به کسب در شرکت های 
تابعه و بهره منــدی از تعامالت، هماهنگی 
ها و منافع مشــترک گــروه در حوزه های:

الــف. تعامــالت فناورانه و بهــره مندی از 
تجربیات، دانش ها و توانمندی های فنی- 

مدیریتی یکدیگر.
ب. تجمیع خدمــات مشــترک و ارتقای 
توان چانــه زنی در جهت کاهش هزینه ها.

ت. مبادالت تجاری درون گروهی.
ث. اخذ تسهیالت مالی مناسب به پشتوانه 
جریانات نقدی شــرکت ها با تجمیع آنها.

ج. طراحی ســازوکار مناســب برای ایجاد 
تضامین بانکــی مبتنی بر جریانات نقدی و 

دارایی های شرکت ها.
13 . بهــره مندی از روشــهای نوین تامین 
مالی برای تجهیز منابع طرح های توسعه در 
شرکت های زیرمجموعه و سرمایه گذاری 

های جدید.
چشم انداز در افق ایران 1400

» ارزش آفرینی هر چه بیشــتر برای ســهامداران شــرکت بــا » تولید ثروت به 
صورت مســتمر و پایــدار« از طریق تقویــت موقعیت و ارتقای آن تا دســتیابی 
بــه جایگاه نخســت در بین شــرکت های چند رشــته اس صنعتــی و بهبود 
رقابت پذیری در ســطح منطقه در چارچوب ســند چشــم انــداز و برنامه های 
کالن توســعه اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگــی نظام جمهوری ســاالمی ایران.

اهداف كالن در افق ایران 1400
- تبدیل  شدن به بزرگترین شرکت چند رشته ای صنعتی در بازار بورس اوراق بهادار 

تهران لحاظ ارزش بنگاه، سودآوری و خلق فرصت های جدید کسب و کار.
- ارتقای توانمندی مفرافزاری، نرم افزاری و ســخت افزاری جهت رقابت با برترین 

شرکت های چند رشته ای صنعتی موجود در منطقه
- برخورداری از توانایی کارشناســی و قابلیت های الزم جهت جذب فرصت های 

سرمایه گذاری مناسب در کشور و منطقه بین شرکت های چند رشته ای.

پدرم خسته نباشی
به خوش خبر می آیی

یاورت در عصای یاریت هست دست دیگر به 
شانه ی من گذار

تا از پله های تاالر اندیشــه به جمع یاران و 
امانت داران صدیق رویم

آنجا از قبیله بویراحمد سرفرازی نشسته كه 
منتظر خوش آمد گویی بر توست

پدرم خسته نباشی به خوش خبر می آیی
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دست در دست هم دهیم به مهر  *  تا میهن خویش کنیم آباد
بهبود پرتفوی و شفافیت مالی، وصول مطالبات

مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه شــرکت بیمــه میهــن )ســهامی عام( 
مــورخ 31 /1396/04 در محــل دفتــر مرکــزی شــرکت برگــزار گردید. 
در ایــن مجمع که با حضــور 85/14  درصد از ســهامداران حقیقی و حقوقی 
، اعضــاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بــازرس قانونــی برگزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقای درفشــی بود، 
کــه جنابان ابوالحســن فالحتی موحد و علیرضا ســارنج در مقــام نظار اول 
و دوم و آقــای نظر علی صالحی نژاد به عنــوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه بــا قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمع مربوط بــه اهم فعالیتهای 
صورت پذیرفته در طی ســال مالی منتهی به 1395/12/30 و پس از اســتماع 
گــزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنیــن صلوات خود 

ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشــمول ماده 129 بــه کار خود پایــان دادند.

همچنین موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان 
بازرس اصلی و موسســه حسابرســی و خدمات 
مالــی فاطر به عنــوان بازرس علــی البدل برای 
سال مالی منتهی به 1396/6/31 انتخاب گردید.
علی موسی رضا مدیرعامل شرکت بیمه میهن در 
آستانه نهمین سال آغاز کار بیمه میهن با معرفی 
شرکت و عنوان رشته هایی که بیمه میهن در آن 
مشــغول به فعالیت است به تعیین و اهم فعالیت 
های شرکت در سال مالی مورد گزارش پرداخت.

مدیرارشد شرکت با برشمردن اوضاع سخت سال 
1395 که ناشی از فضای رکود و چالش برانگیز در 

فضاهای اقتصادی و بازارهای سرمایه ای از جمله بورسی جاری بوده است بر این 
نکته تاکید داشت که تغییر قانون شخص بیمه ثالث و اجرای آن بدون در نظر گرفتن 
حق بیمه متناسب با آن باعث گردید که  شرکتهای بیمه ای کشور در کارکرد 
خود دچار سختی هایی شوند که بیمه میهن نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.

مدیر پاکدست و با تجربه صنعت بیمه کشور در ادامه صحبت های خود با اشاره 
به تغییر قانون قبلی جبران خسارت بیمه شخص ثالث که در آن تا 2 سال برای 
پرداخت خسارت ها زمان پیش بینی شده بود، یادآور گردید با تغییر این قانون و 
تبدیل این بازه زمانی به کمتر از 15 روز که آنهم تازه به ازای هر روز دیرکرد جریمه 
نیز به آن تعلق می گیرد باعث شد که شرکتهای بیمه ای دچار مشکل گردیده و 
بخش زیادی از منابع ، سرمایه ها و دارائی ها بر این امر تعلق بگیرد و بالطبع ضریب 
خسارت و مقدار پرداختی آن با توجه به کوتاه شدن زمان پرداخت و جبران خسارت 
وارده بر شرکتهای نســبت به سالهای گذشته تفاوت چشمگیری داشته باشد.

مدیر عامل شرکت در ادامه با اشاره به اینکه در بحث صدور بیمه نامه های ثالث 
ایران خودرو و ماشــین های تولیدی آن شــرکت بیمه میهن دارای سهم بسیار 
بزرگی از این بازار بود یادآور گردید که بخاطر الزامات اجباری و قوانین و مقررات 
موجود از این بخش خارج شــدیم. وی بــا بیان اینکه ما به رقابت جوانمردانه و 
با حفظ صرفه و صالح کلیه ذینفعان و ســهامداران اعتقاد و باوری قلبی داریم 
اضافه نمود با اینکه می توانســتیم با اعمال تجمیع تخفیف ها و قســط بندی 

بیمــه های خودرو در ایــن عرصه باقی بماینم ولی به عنــوان امانتدار و خادم 
ســهامداران صالح و مصلحت شرکت در این بود که از این بخش خارج شویم.
علی موسی رضا که سالها در بیمه ایران از مدیران ارشد و برتر کشوری بوده در 
ادامه با تبیین جایگاه شــرکت در صنعت بیمه کشور گفت: تولید صنعت بیمه 
در ســال مورد گزارش مبلغ 277/170 میلیارد ریال می باشد که سهم شرکت 
بیمه میهن در ســال 1395 از کل بازار بیمه کشــور 0/5 درصد معادل 1/526 
میلیارد ریال بوده اســت. وی ســاماندهی امور شعب، افزایش تعداد نمایندگان 
شرکت و رشد چشمگیر برگزاری کالسها و دوره های آموزشی برای ارتقای سطح 
آموزشــی کارکنان و نمایندگان در زمینه های مالی و بازاریابی را از مهمترین 
دستاوردهای بیمه میهن در سال مورد گزارش برشمرد و اضافه کرد سالهاست 
که نماینده های ما به شایســتگی در سازمانها و 
نهادها، شرکتها و وزارتخانه ها مشغول به فعالیت 
بوده و با صدور و پوشــش انــواع بیمه نامه ها از 
خودرو و درمان گرفته تا مسئولیت و مهندسی و 
... توانسته اند نامی معتبر و خوش نام از این بیمه 
جوان در جای جای کشــور ، بــه یادگار بگذارند. 
کســب تقدیرنامه های متعدد از وزارتخانه های 
نیــرو، راه و شهرســازی و وزارت خارجه گرفته 
تا پژوهشــکده های فضای مجازی، هواشناســی 
و ســازمان های ســمت ، فرهنــگ و ارتباطات 
اســالمی و ... از جمله مهمترین آن ها هستند .
بــه گفته علی موســی رضا بیمه میهــن با دارا 
بودن منابع انســانی ارزشمند و با تجربه توانسته 
بــا ارائه راهکارهــای نوین و تدوین و اجرای دســتورات هــای مدیریتی یک 
ســازمان پیشــرو و چابک را طراحی و پیاده ســازی کند تا با حدود یک سوم 
نیرو نســبت به بیمه های دیگر در عرصه خدمت رســانی مشــغول به ایفای 
مســئولیت خود به نحو شایســته و پاســخگو باشند. بی شــک این موهبت 
نتیجــه تعهد پذیری، تخصــص گرایــی و کار دوچندان مجموعه ای اســت 
که به خوش نامی و شــهرت در ایفای کامل تعهدات خود شــناخته می شود.
مدیر ارشــد شــرکت که ســالها در پســت های مدیریتی کالن در کشــور 
مشــغول بــه فعالیــت بــوده در بخش دیگــری از گــزارش خــود پیرامون 
تغییــرات وضعیت ســرمایه گــذاری های شــرکت در ســال 1395 گفت:
- به دلیل نوســانات بازار ســهام در ســال 1395 هیچگونه سرمایه گذاری در 
بورس اوراق بهادار صورت نگرفته و ارزش دفتری ســهام خریداری شــده مبلغ 
7/500 میلیون ریال می باشــد که با افزایش ســرمایه شــرکت بیمه اتکایی 
ایرانیــان به مبلــغ 9/443  میلیون ریال افزایش یافته اســت. ضمنا کســب 
سود ســرمایه گذاری در سهام شــرکتها مبلغ 2/293 میلیون ریال می باشد

- سپرده گذاری در بانکها به دلیل پرداخت خسارتهای سنواتی از مبلغ 1/217/440 
میلیون ریال در ســال 1394 به مبلغ 231/730 میلیون ریال در سال 1395 
کاهش یافته است و منجر به کسب سود بالغ بر 168/853 میلیون ریال شده است.

- سرمایه گذاری در پروژه مســکونی با مشارکت بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
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اســتان تهران واقــع در بلوار عدل پونــک از مبلغ 24/430 میلیــون ریال به 
مبلــغ 93/314 میلیــون ریال در ســال مالــی 1395 افزایش یافته اســت.

مدیرارزشــی شرکت در بخش دیگری از گزارش خود پیرامون مبحث مطالبات 
بیمــه میهن گفت: در بخش مالی و حســابداری با تــالش مضاعف بچه های 
کارآزمــوده و حمایتی که از آنها کردیم و پی گیــری های مجدانه که صورت 
پذیرفــت و رایزنی های موثری که در ســطح کالن، بنده و قائم مقام و مدیران 
ارشد داشتیم توانستیم بخش اعظمی از مطالبات را وصول کرده و مقدار بسیار 
کمی از آنها باقی مانده که با برنامه ها و هماهنگی های بســیار خوبی که کرده 
ایم مطالبات و طلب های مانده و قبلی در ســال مالی 1396 وصول می گردد.

وی با بیــان اینکــه تائیدهای 
دریافتی ایــن مطالبات دریافت 
و اخذ شده اســت اظهار داشت 
بخشــی از این تائیدیه ها بعد از 
تاریخ تهیه گزارش حسابرس به 
شرکت رســیده که در گزارش 
های حسابرســی منظور نشده 
اســت و این موضوعــی بود که 
مورد تائید و تاکید حســابرس و 

بازرسی قانونی ، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده بیمه مرکزی 
ج.ا.ا قرار گرفت و البته تاکید ایشان مبنی بر اینکه مجموعه شرکت در مباحث 
مالی با یک شــفافیت و صداقت تام توانسته بیش از 90 درصد مغایرتها را رفع 
کرده و در باب شفافیت و انضباط مالی به بهترین نحو عملکرد داشته باشند که 
این مهم و نحوه کارکرد در کمتر شــرکتی در سالیان اخیر دیده گردیده است.

به گفته علی موســی رضا درخصوص تغییرات واقعی عملکرد سال 95 نسبت 
به مبالغ پیش بینی شــده عمدتا ناشــی از کاهش حق بیمه صــادره از مبلغ 
2000 میلیــارد ریال به 1526 میلیارد ریال در راســتای الزامات قانونی بیمه 
شخص ثالث ســال 95 و الزامات بیمه مرکزی مبنی بر کاهش سهم نگهداری 
و تعــداد نمایندگان شــبکه فــروش و کاهش پرتفوی شــرکت بوده اســت.

به رســم هر ســاله در نحوه پاســخگویی با خــرد جمعی در طــول برگزاری 
مجمع ســاالنه، مدیران و معاونین ارشــد مجموعه حضور داشــته و پیرامون 
ســواالت و ابهامات سهامداران به ارائه توضیحات تکمیلی و مفصلی پرداختند.

اجازه می خواهیم از لطف و بزرگواری حاج آقا موســی رضا، جناب صادقی نژاد 
بزرگوار و دیگر ارکان مدیریت بیمه میهن که به حرمت نون و القلم و مایسطرون به 
کمال و تواضع پذیرای جمله اهل مطبوع و خبرنگاران بودند کمال تقدیر و تشکر 

را داشته باشیم که این معرفت قبیله ایست که دلداده خسرو اقلیم طوس هستند.
برنامه های آتی هیات مدیره

- برگزاری مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات 
حال شده سهامداران از مبلغ 802/9 میلیارد ریال به مبلغ 1/500 میلیارد ریال
- ایجاد فضای رقابتی ســالم در شرکت برای تحقق برنامه های مصوب و جذب 

پرتفوی بیشتر
- اجرای مقررات جاری در صنعت بیمه بمنظور شفافیت در عملکرد شرکت
- کسب سهم مطلوب در استحصال و احیاء بازار بیمه ای بالقوه و بکر کشور

- کسب سود مناسب از عملیات بیمه گری و سرمایه گذاری ها.
توســعه فروش بیمه های   -
ارائه محصوالت جدید  و  زندگی 

در این رشته
از  کاهش مطالبات شرکت   -
طریق تقویت ستاد عملیات ویژه 
وصول مطالبات در سطح شعب 

شرکت
توســعه شــبکه فروش و   -
ارتقای ســطح کیفــی عملکرد 
کارکنان و استفاده از امکانات و استعداد نمایندگان با تاکید بر فروش بیمه های 

خرد از طریق شوراهای محله
- بهبود فرآیند نظارت به منظور حصول اطمینان از صحت روند صدور بیمه نامه 

ها و رسیدگی به خسارتها
- ارتقاء دانش فنی کارشناسان ارزیابی خسارت با برگزاری کارگاههای آموزشی
- آموزش حرفه ای کارکنان و نمایندگان برای کســب صالحیت های حرفه ای
- رتبــه بنــدی نماینــدگان در جهــت افزایــش حــدود اختیــارات آنــان

- پیاده ســازی و بهره برداری از امکان استفاده از نرم افزار جامع بیمه در بستر 
گوشی های هوشمند و تبلت

- توسعه ارائه خدمات به بیمه گذاران محترم بر بستر پورتال سازمانی از طریق 
خدمات فروش الکترونیک و امکان فروش اینترنتی بیمه نامه ها و ارائه گزارشات 

مدیریتی به سازمانها
- توســعه باشگاه مشتریان بیمه میهن بر روی پورتال ســازمانی با امکان ارائه 

خدمات بیشتر جهت رفاه حال بیمه گذاران محترم
- اجرای فروش بیمه نامه های شخص ثالث به صورت آنالین با سرورهای بیمه 

مرکزی ج.ا.ایران. 

بیمه میهن با دارا بودن منابع انسانی ارزشمند و با تجربه توانسته 
با ارائه راهکارهای نوین و تدوین و اجرای دستورات های مدیریتی 
یک سازمان پیشرو و چابک را طراحی و پیاده سازی کند تا با حدود 
یک ســوم نیرو نســبت به بیمه های دیگر در عرصه خدمت رسانی 
مشــغول به ایفای مسئولیت خود به نحو شایسته و پاسخگو باشند.
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مجمــع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــرکت توســعه صنایع 
ســپهر  ســالن  محــل  در   1396/04/24 مــورخ  بهشهر)ســهامی عام( 
واقــع در مرکــز همایش هــای بیــن المللی هتــل ارم برگــزار گردید. 
در این مجمع که با حضور 75/10 درصد از ســهامداران حقیقی و حقوقی 
، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقای فرهاد حنیفی 
بود، که جنابان ســیدباقر عابدین نوه سی و ســعید محمدی در مقام نظار 
اول و دوم و آقــای مســعود اژیه به عنوان دبیر مجمــع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیــره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای 
صــورت پذیرفته در طی ســال مالی منتهی بــه 1395/12/30 و پس از 
اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونــی، مجمع نشــینان با طنین 
صلــوات خود ضمن  تصویــب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول 

مــاده 129 با تقســیم ســود 180 ریالی به 
ازای هــر ســهم به کار خــود پایــان دادند.

همچنیــن ســازمان حسابرســی بــه عنوان 
حســابرس و بازرس اصلی و علی البدل برای 

مدت یک سال انتخاب گردید.
هــرگاه به جا مانده از داشــته حــاج محمود 
الجــوردی می رســم تمام سرگذشــت این 
مجموعه در برابر چشــمانم صف می کشند و 
من می مانم در کجای این داشته قلم برکشم. 
چهره مودب و موقر اســتاد غالمرضا دلشادی 
یــزدی در یک ســو و آن پالتــو ماهوت کاله 
مخملی حاج محمود در سرای حافظ در سوی 
دیگــر ، دل و دیــن و عقل و هوشــم همه را 
به باد می دهنــد. حاج محمود طفلی از محله 
گلچغانه کاشــان که چند ماهــی بعد از ترور 
ناصرالدین شــاه قاجار متولد شــده بود در ده 
ســالگی به صحرا می رفت تا برای چهار پایان 
علــف بچینید و آن ها را تیمــار کند. کم کم 
از دســتمزد روزی سه شــاهی تا یک عباسی 

اندوخته ای جمع کرد و با آن کســب و کار مســتقلی را شــروع کرد. آن 
طفل ده ساله چندســالی به مکتب خانه رفت ولی بقول خودش از »الف« 
تا »ی« هیچ چیز را تشخیص نمی داد، سرانجام به مدرسه رفت تا بیاموزد 
بعدتــر از دکان کوچک حاج محمد »پدرش« در کاشــان به تهران آمد و 
در بازار تهران آغاز کرد و قدم در راهی گذاشــت که در اندیشــه اش بود. 
کاتب این ســطور شاهد آن بودم که در ســال 1341 یک صد اتوبوس در 
هر شــیفت کاری کارکنان مجموعه از صابون سازی تا روغن کشی از دیگ 
بخار تا قوطی سازی و ... جابجا می  گشت تا این که ورق برگشت و انقالب 
اسالمی هر چه داشت از او به گرفت و بر سر تقسیم این داشته ها چه بسیار 
رنج کشــید و اولین گلوله سربی به ســینه فرزندش توسط فرقان نشست 
که صد قطار از شــتر باید تا این مثنوی بار برد. روزی در همین ســازمان 
تبلیغات اسالمی و حوزه اندیشه ترکیب هیات رئیسه مجمع، چهل و هشت 
ســاعت بطول کشید چرا که بانکها سهمی می خواستند که بردند، هر چند 

عسکری آزاد مدیر آنروز هر چه توانست مقاومت کرد. به روز مجمع ساالنه 
مدیری را دیدم آن هم از مدیران دلســوز و مردان مرد حاشــیه کویر که 
خوب می داند برای داشــتن باید از جــان مایه گذارد و همت دوچندان را 
در طبــق اخالص گذاشــت آنچه در اندک زمان دیــدم نوید به بودن و ره 
به تعالی گشــودن را می داد. بــه خدایش قوت به مدیری توانمند دهد که 
وارث تحفه ایســت که از محله پائین شــهر کاشــان به اوج کارآفرینی و 
صنعت دســت یازیده و امروز همگان بدان مــی بالیم. و اما در آخر باید از 
تاکید ویژه مدیر ســابق شــرکت گفت و توجه اش به این نکته که نزدیک 
به 20 درصد ســهامداران شــرکت سهامداران خرد هســیتند و بایست به 
حق الناس اهمیت بیشــتری داد و به سهامداران خرد نگاه ویژه ای داشت.
و اینکه این شــرکت چون پیشــتر باید جزو 5 شــرکت برتر بین هلدینگ 
ها باشــد که با وجــود مدیران خوب و پتانســیل باال و علــی رغم وجود 
رقبای قوی هر ســه روز ســهم بیشــتری از 
بازار مصــرف داخلــی و خارجی مــی طلبد 
که کســب رتبه برتر شــرکت توســعه صنایع 
بهشــهر در رتبــه بنــدی ســازمان مدیریت 
صنعتی شاهدی اســت برای درستی مسیری 
که شــرکت در حــال طی کردن آن اســت.
مرور كلی بر وضعیت و تحوالت صنعت و 
جایگاه شركت در صنعت در سال 139۵

شرکت توسعه صنایع بهشــهر به عنوان یکی 
بزرگ تریــن مجموعه های  و  از قدیمی تریــن 
تولیدی و خدماتی، کمک به توســعه کشور را 
در کنار ســودآوری مطلوب، رسالت خود قرار 
داده و به حضوری قدرتمند در عرصه کسب و 
کار می اندیشد. اگرچه رونق و رکود در اقتصاد 
امــری اجتناب ناپذیــر بوده و حضــور رقبای 
جدی در بازار طی ســال های اخیر  تهدیداتی 
را متوجه مجموعه نموده اســت. لکن شرکت 
توســعه صنایع بهشهر سعی نموده تا با آگاهی 
و تکیه بر مزیت های نسبی صنایع خود، تالش 
نماید تا کارایی و بهره وری شرکت های عضو گروه را افزایش و بدین وسیله 
چشــم انداز مثبتی به لحاظ قدرت رقابت پذیری برای شرکت های مجموعه 
و به تبع آن بازدهی مناســبی برای ســهامداران محترمــش تامین نماید.
مرور كلی بر جایگاه شركت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال 139۵

در حــال حاضر شــرکت توســعه صنایع بهشــهر از لحــاظ طبقه بندی 
بــورس یک شــرکت هلدینگ صنایع غذایی و آشــامیدنی بــه جز قند و 
شــکر شــناخته می شــود. با این حال از لحاظ فعالیت، این شرکت، یک 
شــرکت هلدینگ ســرمایه گذاری بوده که عمده ســرمایه گذاری های آن 
بــر شــرکت های صنایع غذایــی، شــوینده و خدمات متمرکز می باشــد. 
در حال حاضر شــرکت توســعه صنایع بهشهر از لحاظ ســرمایه و ارزش 
بازار جزو شــرکت های بــزرگ فعال  در بــورس اوراق بهادار می باشــد.

تاریخچه 
شــرکت توسعه صنایع بهشهر )ســهامی عام( در سال 1349 تحت شماره 
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مدیریت برند در هلدینگ صنایع غذایی و آشامیدنی
تقسیم سود 180 ریالی به ازای هر سهم شرکت توسعه صنایع بهشهر

زیرمجموعه  شــركت های  استقالل  بر  تاكید 
با به كارگیری رویكــرد كنترل مالی از طریق 
طراحی و اســتقرار نظام عملكــرد مدیریت 
مصوب. بودجه های  و  اســتراتژی ها   براساس 
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14393 در اداره ثبت شــرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رســیده 
و از ســال 1353 در ســازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شــده است. 
این شــرکت اولین شــرکتی می باشــد که سهام آن در راســتای سیاست 
خصوصی ســازی، از ســوی دولت جمهوری اســالمی ایران به عموم مردم 
واگــذار گردیــد. بدین جهت عالوه بر اهمیت نســبی آن بــه عنوان یکی 
از بزرگ تریــن قطب هــای صنعتی کشــور، موفقیت آن به عنــوان اولین 
تجربه در امر خصوصی ســازی، از اهمیت بســیاری برخوردار بوده اســت.

موضوع شــرکت بر طبق اساســنامه، سرمایه گذاری در ســهام شرکت ها 
از طریــق خریــد و فروش ســهام آنها، خریــد و فــروش اوراق بهادار و 
مشــارکت در بانک ها  و ســایر شــرکت ها می باشــد. در حــال حاضر این 
شــرکت به ســبب حضور موفق و بلندمدت در صنعــت محصوالت غذایی 
و همچنیــن توانمنــدی محوری خــود یعنی توزیع و پخــش محصوالت، 
ســرمایه گذاری های خــود را در صنعــت روغــن خوراکی، صنایع شــیر، 
صنعت قند و صنعت شــوینده و بهداشــتی متمرکز نموده است که جمعا 
فــروش ســالیانه ای در حــدود 31 هزار میلیــارد ریــال را در بر می گیرد.
عالوه بر صنایع فوق این شرکت براساس ظرفیت های مدیریتی و تخصصی 
موجود، در پورتفوی ســرمایه گذاری های بلندمدت خود طبق اســتراتژی 
دیرینه و در راستای ایجاد جریان درآمدی بادوام، نسبت به سرمایه گذاری 
در صنایعی چون بانکداری، بیمه ســاختمان و شــرکت های سرمایه گذاری 
به عنــوان مکمل زنجیره تامیــن فعالیت های موجود اقدام نموده اســت.

برنامه های آینده
1- افزایــش بهره وری و بــازده دارایی ها، واگــذاری دارایی های غیرمولد، 
تکمیل زنجیره های صنعت توزیع و مدیریت برند و ارتقای ســطح انگیزه ها

2- اهتمــام به توســعه توانایی هــای مدیریتی در مجموعــه از طریق به 
کارگیــری مدیران توانمند، انتقال تجارب و برگزاری دوره های هدفمند در 

حوزه کالن و عملیاتی
3- حضور موثر در بازار ســرمایه و ارتقای شــفافیت فعالیت های شرکت از 

طریق اطالع رسانی مناسب در بورس
4- جابه جایی ســرمایه گذاری ها و تامین مالی ســرمایه گذاری های جدید 
از طریق عواید حاصــل از واگذاری برخی ســرمایه گذاری های موجود در 

راستای دستیابی به صنایع دارای مزیت نسبی.
سند چشم انداز

طبق سند چشــم انداز، این شرکت می خواهد به عنوان یکی از شرکت های 
ســرمایه گذاری برتر از لحاظ ارزش بازار مطرح باشد و با جذب و مدیریت 
سرمایه در صنایع و خدمات ســودآوری که دارای مزیت رقابتی می باشند 
بــا اولویت خدمات توزیع، صنایــع پایه ای، خدمات مالــی، صنایع غذایی 
و بهداشــتی، باالتریــن ارزش را برای ســهامداران خود بــه ارمغان آورد.

بیانیه ماموریت

بیانیه ماموریت عبارتست از:
1- مــا می خواهیــم با بــه کارگیری شــیوه های ارزش آفرینــی، موجب 
افزایش بهره وری و بازدهی دارایی شــرکت های عضو خانواده خود شــویم.
2- ما می خواهیم با ســرمایه گذاری در توسعه و تکمیل زنجیره های صنعت 
توزیع و مدیریت برند، مزیت رقابتی خود را در بخش خدمات تقویت کنیم.

3- ما می خواهیم در بازار سرمایه کشور با انجام سرمایه گذاری های سودآور 
بلندمدت و میان مدت با اولویت اعمال نفوذ غیرکنترلی و مدیریت ریســک 
پرتفوی، رشــد پایدار بازده ســرمایه صاحبان ســهام را به ارمغان آوریم.

4- مــا می خواهیــم با جــذب و مدیریت مطلــوب ســرمایه ها، موجبات 
بهبــود کارآفرینــی و خلــق ارزش را بــرای جامعــه فراهــم آوریــم.

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

استراتژی
پنج استراتژی شرکت عبارتند از:

1- متنوع ســازی ســاختار ســرمایه گذاری های بلندمــدت و میان مدت
2- افزایش توانمند شــرکت ما در زمینه شناســایی و مدیریت فرصت های 

سرمایه گذاری ، واگذاری، ادغام و شراکت های راهبردی
3- تقویت مکانیســم ها و شیوه های تامین مالی شرکت مادر و بهینه سازی 

مدیریت منابع و مصارف بلندمدت و میان مدت
4- تاکید بر اســتقالل شــرکت های زیرمجموعه با بــه کارگیری رویکرد 
کنترل مالی از طریق طراحی و اســتقرار نظام عملکرد مدیریت براســاس 

استراتژی ها  و بودجه های مصوب.
5- افزایش بهره وری سرمایه  گذاری های تحت مدیریت با تبدیل دارایی های 
غیرمولــد به دارایی هــای مولد، فروش و واگذاری شــرکت های کم بازده و 

زیانده و وصول مطالبات
شركت از منظر بورس اوراق بهادار

شــرکت در تاریــخ1353/6/31 در بــورس اوراق بهادار تهــران در گروه 
)صنایع( غذایی بجز قند و با نماد وبشــهر درج شده و سهام آن براي اولین 

بار در اسفند ماه 1353 مورد معامله قرار گرفته است.
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هشدار مدیرعامل بهپاک درباره نوسان قیمت سهام شرکت

مدیرعامل شــرکت صنعتی بهپاک، قیمت فعلی ســهام شــرکت را بیش از حد انتظــار و فاقد  رابطه 
منطقی با برآورد ســود ســال جاری دانست. علیرضا شریفی با اعالم این مطلب گفت:  فروش قابل توجه 
6 ماهــه اول ســال مالی جاری به مبلــغ 3418میلیارد ریال )71 درصد بیش از  دوره مشــابه ســال 
قبل( و پیش بینی فروش یک ســاله ســال مالی جاری معادل 6,538میلیارد ریــال )54 درصد بیش از 
ســال قبل(، بهانه هایی به سفته بازان و سوداگران بازار ســرمایه داد تا قیمت سهام شرکت را به صورت 
غیر منطقی افزایــش دهند. وی ادامه داد: به رغم این  افزایش های قابل توجــه در فروش، برآوردهای ما 
نشــان می دهد که ســود خالص ســال مالی  جاری پس از کسر مالیات از ســود پیش بینی شده فراتر 
نخواهــد رفت و لذا پیش بینی ســود هر  ســهم 503 ریال، برآورد معقول و منطقی به نظر می رســد.

شریفی، افزایش هزینه مالی، زیان تسعیر ارز، افزایش قیمت تمام شده و کاهش قیمت های فروش نقدی 
و به طور کلی رکود حاکم بر شرایط بازار را از علل عدم افزایش سود، به رغم افزایش مبلغ و مقدار فروش 
برشــمرد. به گفته وی، به دلیل فزونی قابل توجه عرضه بر تقاضا در ماه ها و هفته های اخیر، قیمت های 
روغن خام و کنجاله اعم از تولید داخل و وارداتی، مرتب رو به کاهش است به گونه ای که کنجاله سویا 
که در ســال مالی گذشــته بر پایه نقدی تا هرکیلو 16,500 ریال به فروش می رفت، امروز به کیلویی 
13,100 ریال رسیده است. مدیرعامل بهپاک ادامه داد: همچنین دانه سویا وارداتی که در بندر به صورت 
نقــدی تا کیلویی 16,300 ریال به فروش می رفت، اکنون به ســختی کیلویی 15,000 ریال به فروش 
می رود. در مورد ســایر محصوالت و اقالم وارداتی نیز، به رغم افزایش قیمت تمام شــده، روند قیمت ها رو به کاهش است. شریفی علت اصلی افزایش هزینه مالی را 
افزایش قابل توجه فروش های اعتباری در مقابل ضمانت نامه های بانکی 6 ماهه، اعتبارات اسنادی داخلی مدت دار 6 ماهه و بعضا در مقابل وثایق ملکی، مطرح کرد.

به گفته وی، برابری تقریبی افزایش 160 میلیارد ریالی هزینه مالی با افزایش سود ناویژه سال مالی جاری نشان می دهد که افزایش سود ناشی از افزایش مقدار فروش و 
افزایش نرخ فروش )در اثر فروش های اعتباری(، با افزایش قیمت تمام شده و هزینه مالی تهاتر شده است. وی گفت: پیش بینی ها و برآوردها نشان می دهد که این روند کماکان 
تا پایان سال مالی جاری تداوم می یابد، مگر تغییری در محیط صنعت روغنکشی رخ دهد که بالفاصله مراتب تغییر و اثرات مالی آن، از طریق سامانه کدال اطالع رسانی 
خواهد شد. مدیرعامل بهپاک، روغنکشی از دانه های گلرنگ و آفتابگردان پس از ده سال و توسعه مبادالت با آسیای میانه به منظور بهره برداری از مزیت استراتژیک بندر 
امیرآباد را از دیگر اخبار صنعت روغنکشی و بهپاک عنوان کرد. وی ادامه داد: در سال جاری شرکت های روغنکشی می توانند در مقابل خرید هر یک کیلوگرم دانه سویا به 
نرخ تضمینی، مقدار 70 کیلوگرم دانه سویا و در مقابل خرید هریک کیلوگرم دانه کلزا به نرخ تضمینی، مقدار 80 کیلوگرم دانه کلزا با 5 درصد معافیت گمرکی را وارد کنند.

شــرکت صنعتی بهپاک )ســهامی عام( در تاریــخ 1347/06/09 به صورت 
شرکت ســهامی خاص تاسیس و تحت شــماره 84 مورخ 1347/06/14 در 
اداره ثبت شــرکتهای شهرستان بهشهر به ثبت رســید که متعاقبا بر اساس 
تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان ســهام مورخ 1347/12/18 مرکز 
اصلی شــرکت به تهران منتقل گردیده و تحت شماره 13190 در اداره ثبت 
شــرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رســیده است. شــرکت در تاریخ 
1373/12/21 به شــرکت ســهامی عام تبدیل و از تاریــخ 1374/3/21 در 
بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شــده اســت. در سال 1388 به دلیل عدم 
احراز معیارهای حضور )عمدتا به دلیل زیاندهی شــرکت در سنوات گذشته(، 
سهام شــرکت از فهرست شــرکتهای پذیرفته شــده در بورس اوراق بهادار 
حذف گردیده اســت که متعاقبا در تاریخ 1392/07/21 با شــماره 11184 
در فهرســت شرکت های ثبت شــده در ســازمان بورس درج گردید و نماد 
این شــرکت در تاری 1393/1/25 در بازار توافقی فرابورس گشــایش و از آن 
تاریخ به بعد معامالت ســهام )خرید و فروش( در بازار مذکور انجام می گیرد.

سرمایه
سرمایه شرکت از بدو تاسیس مبلغ 5/212 میلیون ریال )شامل تعداد 4250 
ســهم، به ارزش اسمی هر سهم 50000 ریال( بوده که طی 8 مرحله به مبلغ 
200 میلیارد ریال )شامل تعداد 200000000 سهم به ارزش اسمی هر سهم 
1000 ریال( در پایان سال مالی منتهی به 1394/09/30 افزایش یافته است. 
همچنین به استناد به صورتجلسه مورخه 1394/05/25 و تفویض اختیار مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1393/01/18 و مجوز شماره 121/323055 مورخ 

1394/05/10 سازمان بورس اوراق بهادار ، مقرر گردید سرمایه شرکت از طریق 
صدور سهام جدید از مبلغ 200 میلیارد ریال کنونی به مبلغ 320 میلیارد افزایش 
یابد. تا تاریخ تهیه این یادداشــت تقریبا کلیه مراحل افزایش سرمایه به اتمام 
رسیده و شرکت در حال ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها می باشد.

فعالیت های اصلی :
موضوع فعالیت شــرکت طبق بند 2 اساسنامه عبارت است از تاسیس و بهره 

بــرداری از کارخانجــات پنبه پاک 
کنی، روغنکشــی و پروتئین گیاهی 
و کارخانجــات دیگــر و همچنیــن 
کارهای تولیدی، بازرگانی، ســرمایه 
گــذاری، صــادرات، واردات و انجام 
هرگونه عملیــات و معامالتی که به 
یا غیر مســتقیم  صورت مســتقیم 
مرتبط با موضوع شــرکت می باشد.

محصوالتــی که اکنون در شــرکت 
صنعتــی بهپاک تولید می شــود به 

شرح زیر است:
1- روغن خام )سویا،کلزا(

2- انواع کنجاله دانه های روغنی
3- پروتئین سویا

4- لسیتین
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موفقیت تایدواتر در زیرلوای پرچم تدبیر
به دریا بنگرم وسعت کار به عینه ببینم

خدمات دریایی تایدواتر اعتبار جهانی دارد و ما بدین داشته می بالیم. با اینکه حسودان 
و کاسبان تحریم تنگ چشمی به این صنعت جهانی ما کردند ولی وقتی سربداران و 
تالشگران و مدیران متعهد و مبتکر در زیر بیرق دولت تدبیر و امید زین مشکالت می 
رهند و آنچه ارمغان آورده اند سود و ارزش آفرینی است که چهره خندان سهام دار و 
امید به آینده بهتر ماحصل آن.از ته دل میخندیم و به آینده روشن امیدوارتر می گردیم.

مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه شــرکت تایدواترخاورمیانه )ســهامی عام( 
مــورخ  1396/4/21 در محــل ســالن اجتماعات هتل ســیمرغ برگــزار گردید. 
در این مجمع که با حضور اکثریت سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای سیدمهدی طبائی عقدائی بود، که جنابان جمال محسن مرادی جزء و جمال 
میرشکرائی نظار اول و دوم و آقای مهرداد عالی مقدم به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیــره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفته در طی ســال مالی منتهی به 1395/12/30 و 
پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع 
نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای 
مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقســیم 
سود450 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

همچنین موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به 
عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی 
و خدمات مدیریت ســامان پندار  حسابداران رسمی به 
عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند.

مهندس مهدی اعتصام مدیر مدبر شرکت در گزارش جامع 
خود به مجمع با اشاره به اینکه عمده فعالیت تایدواتر در حال 
حاضر اجاره دادن تجهیزات خود و فعالیت در پس کرانه 

هاست، مهمترین دستاوردها و اهم فعالیت های شرکت را در سال 95 این چنین برشمرد:
- شــرکت دارای انبار مســقف بــه مســاحت 58،000 متر مربع در بنــدر امام 
خمینی اســت که عمدتا برای ذخیره ســازی غالت اســتفاده می شود. همچنین 
شــرکت یک زمیــن 15 هکتــاری در زون نفتی بنــدر امام خمینی داراســت.

- ســیلوی 41 هزارتنــی بنــدر امیرابــاد تــا پایــان تیرمــاه به بهره بــرداری 
می رســد؛ قــرار داد ایــن ســیلو 15 ســاله و بــه صــورت BOT اســت که 
برای ســاخت ایــن ســیلو 15 میلیــارد تومــان ســرمایه گذاری شده اســت.
-  سیلوی 5،000 مترمربعی غالت بندر انزلی از اول تیرماه به بهره برداری رسیده است.

-  در بندر فریدونکار شرکت قرار داد بهره برداری، نگهداری و خدمات بندری را منعقد 
کرده اســت که طی مدت قرارداد تاکنون 16 فروند شناور به این بندر وارد شده اند.

- شرکت بابت قرارداد سالویج )نجات مغروقه ( از خورموسی که سال 85 کلید خورده 
بود و سازمان بنادر و دریانوردی 80 میلیارد ریال ضمانت نامه بانکی و 250 میلیارد ریال 
سایر ضمانت نامه ها را از شرکت اخذ کرده بود که در صورت عدم انجام این پروژه، بار مالی 
سنگینی به خاطر ضمانت نامه ها به شرکت وارد می گردید به همین خاطر پروژه سالویج از 
سال 1395 آغاز شده است که برای انجام این کار شرکای چینی و کره ای انتخاب شده است.

- بندر کاســپین در اســتان گیالن منطقه آزاد اقتصادی است که درآینده به دلیل 
عمق مناسب تر آب، شرایط منطقه ای، دسترسی بهتر جایگزین بندر انزلی خواهد 
شــد، حتاید جهت رصد وضعیت این بندر فعال در گمرک مســتقر شده اســت.

- شــرکت بابت خرید دو فروند شــناور 140 میلیــارد ریــال وام از دو بانک مهر 
و کوثــر در ســال 1395 دریافت کرده اســت که نــرخ این وام 18 درصد اســت.

-  عمده سهم درآمدی شرکت از بندر شهید رجایی، بندر امام خمینی و بندر امیرآباد 

بوده است به طوری که به ترتیب سهم هر بندر 7/72 درصد، 19 درصد و 8 درصد از کل 
درآمد سال 1395 بوده است.

پیام هیات مدیره
شرایط تایدواتر به گونه ای است که طی چند سال اخیر در زیر لوای پرچم تدبیر بر یک 
یک مشکالت خود فائق آمده است. از حل مشکل با کارفرمای اصلی شرکت در سنوات 
گذشته تا حل و فصل مشکالت داخلی و از سوی دیگر رفع نیازهای سرمایه گذاری 

شرکت و حضور در پروژه های جدید با حمایت و پشتیبانی سهامدار اصلی شرکت.
در همین راستا پرسنل و مدیران تایدواتر در هر برهه ای از زمان از هرگونه همکاری و 
تالش دریغ ننموده و در حوزه های مختلف کاری رکوردهای زیادی را بر جای گذاشته اند.

پس از پشــت سر گذاشتن مشکالت سالهای قبل و اعتماد ســازی مجدد در بازار 
داخلی، و تالش و پی گیری جهت حل مشکل تحریم های ناجوانمردانه، کلیه توان 
تیم مدیریتی در مسیر سرمایه گذاری و اخذ پروژه های بزرگ بندری و دریایی کشور 
صرف گردید. انعقاد قراردادهای بندری و دریایی مطلوب و 
مناسب همانند : خارج سازی شناورهای مغروقه، عملیات 
الیروبی در بنادر شــمال و جنوب ، بهره برداری ترمینال 
شماره یک بندر امیراباد، بهره بردرای از پایانه فله خشک، 
ساخت پایانه تمام مکانیزه تخلیه و بارگیری غالت، بهره 
برداری کامل از بندر فریدون کنار، ساخت سیلو و انبارهای 
مسقف در بنادر شمالیف اجاره شناورها و یدک کش ها، 
مذاکرات و همکاری جدی با شرکت های خارجی، اتحاد 
استراتژیک با شرکت های همکار، حضور موثر در حوزه 
های فرهنگی، ورزشــی و مسئولیت های اجتماعی و ...

سال 95 سال مطلوبی برای تایدواتر از منظر بازار ، مشتریان، 
توسعه فعالیت ها و سرمایه گذاری های از قبل برنامه ریزی 

شده به منظور کسب درآمد و رشد فعالیت ها بوده است.
اهداف آتی

اهداف و برنامه های آتی شرکت توسعه و گسترش خدمات بندری از جمله تخلیه 
و بارگیری ، عملیات کانتینری، خدمات دریایی در حوزه سالویج و الیروبی و سرمایه 
گذاری در حوزه های مختلف می باشــد. در این راستا شرکت تایدواتر خاورمیانه به 
دنبال اهداف توســعه ای از قبیل بهبود و کنترل بهای تمام شده خدمات ارائه شده، 
کاهش زمان انجام اقدامات و در نهایت افزایش رضایت مشتریان و ذینفعان می باشد.

در حال حاضر مجموعه تایدواتر با پشتوانه نیروهای با انگیزه و متخصص خود به دنبال 
دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده است و سعی دارد با شناخت کافی از صنعت 
ورقبا و رفع موانع نسبت به ارتقاء جایگاه خود در کشور و منطقه اقدام و حرکت نماید.

لج
 خ
دی

مه
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آلومینیوم ایران نشان از دانش بومی است
برخاستن ققنوس ایرالکو با دکتر اخوان

مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت آلومینیــوم ایران )ســهامی عام( مورخ 
1396/04/24در محل هتل باباطاهر برگزار گردید.  در این مجمع که با حضور 87/87 
درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و 
اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای رضا 
مرادی علی عربی بود، که جنابان بهزاد باب اله زاده و رسول رئیس جعفری در مقام 
نظار اول و دوم و آقای بهمن اخوان 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 1395/12/30 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 به کار خود پایان دادند. همچنین موسسه حسابرسی 
»هوشیار ممیز« به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه »آروین ارقام 
پارس« به عنوان بازرس علی البدل شرکت  برای سال مالی منتهی به 1396/12/29 
انتخاب گردیدند. رسول اکرم می فرمایند: گر علم در ثریا هم باشد پارسی ها بدان 
دســت می یازند و این گفتار گهر بار آنگاه که به مجمع آلومینیوم ایران شدم برایم 

معنایی تازه گرفت از معدن و دردل زمین تا کوره 
ذوب و از شمش تا ورق های کاربردی همه نشان 
از دانش بومی است که می باید بدین داشته صد 
بوسه زد. مبارک باشد و مستمر این توان خدمت به 
مدیرعامل فرهیخته و تیم تالشگر و توانمند شرکت 

آلومینیوم ایران.
دکتر بهمن اخوان مرد محبوب اســتان مرکزی 
که افتخار نمایندگی ملت را در مجلس شــورای 
اسالمی داشته و از او به عنوان مدیری که به هیچ 
عنــوان توصیه پذیر نبوده و با صداقت و راســتی 

در هر ســنگری کار و فعالیت می 
کنــد در ابتــدای گــزارش جامع 
خود به مجمــع با یــادآوری این 
نکته که کمتر از 6 ماه اســت قبول 
مسئولیت کرده و به مدیریت عاملی 
شــرکتی که تا خرخره در قرض و 
اســتقراض غرق بوده و همگان در 

بازار آن را یک شــرکت ورشکسته دانستند منصوب شدم اضافه نمود بعلت عالقه 
و علقه شدید به زادگاهم اراک و دینی که نسبت به مردم شریف استان مرکزی که 
ســالهای سال به عنوان نماینده در خدمتشان بوده ام، احساس تکلیف کردم که با 
قبول این پست و ریسک پذیرش آن برای مردم ایران و شهرم منشاء خدمت باشم.

از دکتر اخوان و رزومه پرافتخار کاریش سخن گفتن گزارش را به درازا می برد که 
رزومه ایشان در هر سنگری که بوده نشان داده منشاء خیر و برکت بوده است، مدیری 
مستعد به کار و آشنا به رموز بازار که از روز قبول سکانداری در ایرالکو به عنوان اولین و 
بزرگترین تولیدکننده آلومینیوم درایران لحظه ای نیاسوده است. از بازدیدهای شبانه و 
سرزده از واحدهای تولیدی تا حضور در کنفرانس های بین المللی و رایزنی های موثر 
و گسترده با مقامات باالدستی برای تداوم حرکتی که ایرالکو برای برخاستن برداشته 
اســت، از عدم توصیه پذیری تا تسلیم نشدن در برابر فشارهای عده ای سودجو و 
هوچی گر، از اجرای بزرگترین پروژه های زیست محیطی کشور تا افتتاح و راه اندازی 
و بازسازی خطوط تولید جدید و ... این عملکرد شایسته در این 6 ماه نشان داد که 
دکتر اخوان همان مرد دوست داشتنی و با وجدان کاری است که بر سر سخن و گفتار 
و قولش می ماند و همین است که به محبوب القلوبی رسیده و عبای وکیلی مردمی 
الیقش که از هر کس بر این مقام در این مهم شایسته تر و در قلب ها ماندگارتر که 

دکتردوست داشتنی ما هم از همین قبیله.
مدیر توانمند و برجسته کشوری به روز معارفه اش خیلی با صالبت و مردانه سخن گفت 
که مرور آن خالی از لطف نیست دکتر بهمن اخوان در آخرین روزهای دهه فجر 1395 

و در جمع اعضای هیات مدیره و مقامات مسئول بدون رو دربایستی چنین سخن راند:
بازی های سیاسی بیش از 10 هزار میلیارد ریال بدهی و 2 هزار و 800 میلیارد ریال 

ضرر برای ایرالکو به دنبال داشته و این اتفاقات نباید تکرار شود. 
وی گفت: همه مسائل و مشکالت شرکت ایرالکو مورد بررسی قرار گرفته و تنها راه حل 
این مشکالت ارتقاء تولید، باال رفتن نرخ بهره وری و پرهیز از حاشیه های سیاسی است. 
مدیرعامل ایرالکو با بیان اینکه  باید از تجربه های گذشته این شرکت درس عبرت گرفت و 
برای پرداخت بدهی ها و جبران ضررها، کار و تالش شبانه روزی را سرلوحه امور قرار داد. 
دکتراخوان همچنین بیان کرد: شرایط امروز شرکت ایرالکو اگرچه مناسب نیست اما 
ناامیدکننده هم نیست و باید با توکل برخدا و کار و تالش شبانه روزی در راستای 

توسعه شرکت ایرالکو گام برداشت. 
وی اضافــه کرد کاهش هزینه های جــاری و جلوگیری از ریخــت و پاش های 
غیر ضروری باید در دســتور کار مســئوالن بخش های مختلف شــرکت ایرالکو 
قرار بگیرد و همه کارکنان این شــرکت باید به فکر باال بردن میزان تولید باشــند. 
اجازه باجگیری و رانت به هیچ مقامی و فردی در این شرکت داده نمی شود و با تمام توان با 
کسانی که اقدام به چنین اعمالی کنند برخورد می شود. 
و ایــن مورد کــه برای خریــد مواد اولیــه و دیگر 
کاالهــای مورد نیــاز شــرکت نیز کمیســیونی 
تخصصــی تشــکیل و بهترین نــوع کاال بــا ارزان 
ترین قیمــت برای شــرکت خریداری می شــود 
و در آخــر دکتر اخــوان به این نکتــه تاکید کرد: 
شرکت ایرالکو ملک شخصی هیچ کس نیست و به 
صورت امانت در مدت محــدودی در اختیار ما قرار 
گرفته اســت بنابراین باید تمام توان خــود را برای 
جلوگیــری از خیانت در این امانــت به کار بگیریم.
مرد روزهای ســخت و دشوار که 
سیاستمداری خبره و کاردان می 
باشد با حضورش در سخنرانی ها 
و کنفرانسهای بین المللی از جمله 
همایش هــای صادرکننده های 
نمونه و جهادگران اقتصاد مقاومتی 
و نطق بی بدیل وی در ســومین 
کنفرانس بین المللی انقالب چهارم صنعتی با عنوان قطار صنعت به خاطر ما نمی 
ایستد نشان داده که بسان نطق های آتشین خود درمجلس در صنعت هم سخنوری 
بی همتا می باشد که بخاطر شخصیت کاریزماتیک خود هر مخاطبی را جذب می 
کند. مدیرعامل شرکت ایرالکو در مجمع ساالنه منتهی به سال مالی مورد گزارش 
ضمن اشــاره ای گذرا به دوران پیشین شرکت و حال و روز آن در روزهای ورودش 
به قرائت عملکرد و دستاوردهایی پرداخت که در سال 1395 به همت و تدبیر این 
مدیران کاربلد حاصل شده است و توانسته شرکت آلومینیوم ایران را در تمام شئون 
کاری از دل کارگاه های آندسازی و پخت آند تا کارگاه های ریخت و میله گذاری از 
واحدهای کنترل کیفیت و توزین تا حتی مقوله محیط زیست از برترین ها در طول 
حیات عملکرد خود ســازد. صحبت از مدیری است که بروز پیشنهاد این پست و 
اصرار برای قبول آن توسط سهامداران عمده به او، تمام مشاوران و همفکرانش او را از 
قبول این پست باتوجه به چالش ها و نتایج مصیبت باری که مدیران نابلد و ناوارد بر 
این شرکت وارد کرده بودند نهی کرده و توصیه اکید بر عدم پذیرش آن می کردند، 
مردانه ایستاد و قبول مسئولیت کرد. مدیری که به روز مجمع باافتخار اعالم می کند 
ما به رغم مشکالت عدیده ایرالکو و ریسک های پذیرش مسئولیت در این شرکت 
با عشقی که به استان مرکزی داشتیم و با توکل به خدا و حضرت فاطمه )س( و با 
تالش و همت تمامی همکاران محترم موفق شدیم در سه ماهه اول سال 96 مبلغ 
7 میلیارد و صد و میلیون تومان ســود دهی داشــته باشیم و براساس برآوردهای 
صورت گرفته موفق شدیم به میزان 64 درصد زیان دهی شرکت را کاهش دهیم. 

دکتر بهمن اخوان: 

ما شعار را به شعور و شعور را به عمل و سازندگی تبدیل کردیم
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مدیر مدبر شرکت در گزارش مبسوط خود که به سمع و نظر خیل سهامداران مشتاق 
می رسید با یادآوری این نکته که :

در شرایطی مسئولیت خدمت در ایرالکو را پذیرفتم که شرکت در مرز ورشکستگي 
و شمول ماده 141 قانون تجارت قرار داشت و داراي 1300 میلیارد تومان بدهي و 
280میلیارد تومان زیان بود افزود: شرایط در آن زمان نا امید کننده بود ولي امروز 
امیدوارکننده است، چرا که ما قول داده بودیم با کمک هیأت مدیره محترم ،سهام داران 
و همکاران عزیز ،شرایط ایرالکو را بهبود بخشیده و به وضعیت قابل قبولي رسانده و 
بدهیهای سرسام آور را سروسامانی بدهیم که بحمداله این موفقیت و مهم حاصل گردید.

دکتر اخوان وجود این مبلغ بدهی در ایرالکو را به دلیل برخي سوءمدیریت ها در ادوار 
گذشته و انباشت آن در طول سالهاي پیش دانست و اظهارنمود: اینجانب از زمان 
حضور در ایرالکو به همراه تیم مدیریتي سعي بر استفاده حداکثري از پتانسیل هاي 
داخلي شرکت و عبور از وضعیت زیان دهي و رسیدن به نقطه سر به سر بوده ایم. 
وی میزان موجودي محصوالت تولیدي در زمان تحویل گرفتن شرکت، در انبارهاي 
ایرالکو حدود 8000 تن و میزان موجودي نقدي در حسابهاي شرکت را 450 میلیون 
تومان اعالم کرد و افزود. در 24 بهمن 95 ایرالکو را در شرایطي تحویل گرفتیم که 
فقط بابت حقوق بهمن ماه و عیدي سال 95 مي بایست مبلغ بیش از 25 میلیارد 
تومان در پایان بهمن ماه پرداخت مي نمودیم.مدیر ارشد شرکت تشکیل کار گروه 
های تخصصی واخذ نظرات کارشناسان را در جهت بهینه سازی امور بی همتا برشمرد 
و اضافه کرد با تدبیر و کم کم تمام معضل ها را شناســایی و آنها را بررسی کردیم.

ایشان اقدامات صورت گرفته جهت سر و سامان بخشیدن به اوضاع شرکت و عبور آن 
از وضعیت زیان دهي  به سود دهي را بدین شرح برشمردند:

1- توقف فروش محصوالت به صورت تهاتر : 
2- توقف جذب نیروی انسانی جدید به صورت مستقیم در ایرالکو و یا در شرکت 

هاي پیمانکاري
3- برگزاری مجمع فوق العاده و افزایش سرمایه شرکت
4- عدم خارج نمودن خط 5 احیاء قدیم از مدار تولید:

با پیگیري ها و رایزني هاي صورت گرفته این امر تا کنون به تعویق افتاده چرا که با 
خروج این خط از تولید، عالوه بر افت شدید در میزان تولید محصول ،420 نفر نیز بیکار 
مي شدند و این در حالي است که در دوره مدیریت قبلي با خروج خط 4 از تولید نیز 
تعداد 400 نفر بیکار شده بودند . با تقدیر از کارگران عزیز و زحمتکش و مدیران دلسوز 
ایرالکو اعالم مي نمایم تا کنون 75 درصد از پروژه به روزرساني خط 4 احیاء قدیم 
انجام گردیده و انشااهلل تا پایان مرداد ماه سال جاري این پروژه به اتمام خواهد رسید.

5- تعیین تکلیف بدهی های ماده 100 شهرداری و صدور راي :
6- در خصوص تیم داری و باشگاه داری شرکت ایرالکو:

تعهداتی که ایرالکو به شهر اراک داشته مقرر گردید که متاسفانه در این خصوص در 
مدیریت هاي قبلي ریخت و پاش هایي صورت گرفت. اما با کنترل هاي صورت گرفته 
مبلغ هزینه این فصل تیم فوتبال تنها 3 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
همچنین با پیگیریهاي بعمل آمده، نظر نماینده محترم ولي فقیه در استان مرکزي و 
امام جمعه اراک حضرت آیت ا... دري نجف آبادي نیز در این خصوص کسب شد که 
ایشان فرمودند: باشگاه فوتبال توسط تمام صنایع استان حمایت شود. لذا هیأت مدیره 
محترم مصوب نمودند، باشگاه به شکل حاضر، براي آخرین فصل با بودجه تعیین شده 
از سوي ایرالکو به فعالیت خود ادامه داده و از فصل آینده توسط تمام صنایع اداره گردد.
7- تأمین مواد اولیه: در این خصوص سعی نمودیم دست تمام واسطه ها را قطع کنیم و 
به طور مستقیم با فروشنده اصلي ارتباط برقرار نماییم . این دانش آموخته ارشد جامعه 
شناسی و مدیر آبدیده صنعت در خصوص تهیه پودر آلومینا که به صورت خرید از 
نالکوي هند و جاجرم انجام مي گیرد افزود: جا دارد از وزیر محترم صنایع و معادن جناب 
آقاي مهندس نعمت زاده و همچنین جناب اقاي کرباسیان تشکر نمایم که بخشي از 
مشکالت تهیه پودر آلومیناي ایرالکو را با کمک این بزرگواران توانستیم مرتفع نماییم.

8-افتتاح طرح تولید بیلت 50 هزار تنی در اسفندماه 95 
9-تالش جهت سامان دهی و بهبود وضعیت دارایي هاي شرکت

10-رســیدگی به تعهــدات تکلیفي و برنامــه ریزي در جهت بهبود سیســتم
مدیر خوش فکر و جهادگر کشــور که از وی همواره به عنوان یکی از پاکدسترین 

مدیران طراز اول نام برده می شود.
كسب عناوین معتدد در سال مالی مورد گزارش از جمله :

1-   صادر کننده ممتاز استان مرکزی
2-   کســب عنوان مدیریت برتر جریان مواد و انرژي در ســازمان ملي بهره وري

3- احراز رتبه فروش و حضور در بین 100 شرکت برتر در همایش مدیران صنایع
4-   کسب نشان بهینه سازی مصرف انرژی را از افتخاراتی دانست که به تالش دو 
چندان مجموعه  شکل گرفته و ابراز امیدواری کرد این روند رو به رشد و موفقیتی که 
ایرالکو توانست به سختی در آن مسیر قرار گرفته و در راه جبران زیان های گذشته 
شرکت حرکت نماید که ابراز داشت این  شیب تند باید سرعت بیشتری بگیرد. دکتر 
اخوان در مبحثی دیگر از گزارش جامع هیات مدیره به مجمع که در میان تشویق 
حضار و  مجمع نشینان صورت می پذیرفت به تشریح برنامه های آتی در سه بخش 
برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلندمدت پرداخت و آن ها را اینگونه برشمرد:

1- پایبندی و اصرار بر نظم و انضباط و قانون که تاکنون نیز با قاطعیت این مهم را 
پیگیري نمودیم.

2- جذب سرمایه گذار و تأمین منابع برای افزایش ظرفیت و مشارکت در اجرا و بهره 
برداري از پروژه هاي آند سازي و صنایع پایین دستي
3- تغییر مسیر نمودار سنتي به رقابتي در بازار داخلي

4- افزایش مشتری مداری
5- بهینه سازی خطوط 4 و 5 احیاء قدیم

6- پیگیری مشخص شدن سهم ایرالکو از آالیندگي و پایان دادن به جوسازي ها در 
این زمینه علیه ایرالکو

7- انتقال مکانیزه پودر آلومینا به سیلوهاي احیاء جدید
8- سامان دهی امور قراردادها و پیمانکاران شرکت از طریق اصالح و ایجاد ساختار 

سازماني مربوطه
9- جلب رضایت ذی نفعان بویژه سهامداران شرکت

10- تعامل سازنده با دولت و مقامات استان
11- کاهش قیمت تمام شده محصول

شایان ذکر است پیشتر شهریار طاهر پور نیز با بیان اینکه شرکت یکی از بنگاه های 
ارزشــمند اقتصادی در کشور به حساب می آید اطمینان خاطر داد که با حمایت 
همه جانبــه از این مدیریت مطلوب و مقتدر ، ایرالکو بتواند با اقتدار به ندای مقام 
معظم رهبری درخصوص تحقق اقتصاد مقاومتی لبیک بگوید که دکتر اخوان به 
نحو احسن توانســت با دور کردن حاشیه ها از سر تولید، مبارزه قاطعانه با رانت و 
فساد، اهتمام به تولید با کیفیت انبوه و ارزان از لحاظ قیمت تمام شده و توجه به امر اشتغال 
و دوری از تعدیل های وحشتناک کارگری شاهکاری رقم بزند که تا سالهای سال در تفکر 
مردم اراک و ساوه و خمین و شازند و ... کل این میهن چند هزارساله نقشی ماندگار بماند.

وقتی جناب مرادی رئیس مجمع پــس از اعالم کفایت مذاکرات و اعالم مصوبات 
مجمــع گفت: من خاضعانــه و خالصانه از دکتــر اخوان که آبروی خــود را گرو 
گذاشــته تشکر می کنم. چرا که وی ریســک کرده و به آلومینیوم ایران آمدند و 
جان و نفســی دوباره به کالبد بی جان صنعت آلومینیوم دمیدند.به این گفتار و با 
طنین صلوات و ایســتادن و تشویق حضار به ادای احترام به این مدیر زحمتکش 
در ذهنــم جاری گشــت که من لم یشــکر الخالــق و من لم یشــکر المخلوق.

حیفمان آمد گزارش تمام شود و صحبت همشهری خودم را ننویسم که قسم 
جالله می خــورد اگر عزتی پیدا کرده دوباره آلومینیوم ایران به همت مدیری 
اســت که قبل از من نگهبان 6/5 صبح می آید و بعد از تحویل شــیفت انبار 
دار ســاعت 12 شــب از کارخانه و دفتر می رود. هر روز ســر زده به گوشه ای 
از دریای آلومینیوم ایران و شــرکت های زیرمجموعه سرکشــیده و پای دل 
کارگران و مهندسان نشســته و زخم ها را دیده چسب زده و راه درمان پیش 
می گیرد. مدیری که دلسوخته من کارگر و آن سهامدار کوچک  است و پیگیر 
هر روزه در سازمان بازرسی که سرانجام این حیف و میل ها چه شد و من بعد 
از 20 سال کار و عرق ریختن در ایرالکو از دم کوره تا رانندگی و نگهبانی به تو 
خبرنگار می گویم بدانی که ایرالکو می رود تا در جایگاه اصلی خود بنشــیند.
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دکتر برادران ؛ مدیر مدبر
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی و مدیریت با بینش صحیح

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

مجمــع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــرکت ســرمایه گذاری 
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری  )ســهامی عام( مــورخ 1396/04/28در 
محل مرکز همایشــهای پژوهشــگاه نیــرو واقع در تهــران برگــزار گردید. 
در این مجمع که با حضور بیش از 91 درصد از ســهامداران حقیقی و حقوقی 
، اعضــاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بــازرس قانونی برگــزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای ســید غالمرضا 
هاشــمی بود، که جنابان سعید شمســی نژاد و محمد نادر خمجانی در مقام 
نظــار اول و دوم و آقای علیرضا برادران به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفته در طی ســال مالی منتهی به 1395/12/30 و پس از استماع گزارش 
حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقســیم ســود 240 

ریالی به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.
همچنیــن ســازمان حسابرســی بــه عنــوان 
حســابرس مســتقل و بازرس اصلی و برای سال 
مالــی منتهی بــه 1396/12/29 انتخاب گردید.
چند صباحی اســت که شرکت ســرمایه گذاری 
صنــدوق بازنشســتگی با توجه بــه بهره مندی 
کشــورمان از منابع غنــی نفــت، گاز و معدن 
و لــذا مزیت نســبی ســرمایه گــذاری که در 
صنایع مرتبط با این حوزه هــا وجود دارد غالب 
ســرمایه گذاری های انجام شده خود را به بخش 
های صنایع فــرآورده های نفتــی و محصوالت 
شــیمیایی و پتروشــیمیایی، صنعــت فوالد و 
کانی های فلزی و غیرفلزی ســوق داده اســت.

با همین رویکرد هلدینگ نفت، گاز، پتروشــیمی 
و نیروگاهی شــکل گرفته و متولد شد که امروز 
در بین هلدینگ های دیگر ســرفرازی می کند. 
وقتی آمار و عملکرد شش ماه ای که تیم مدیریت 
عرضه کرده را مرور می کنی و آن را با آنچه پیش 

بینی اول و دوم و ســوم و چهارم قیاس کنی باز مشــاهده می شود این تیم در 
کارنامه آخر ترم از همه پیش بینی ها ســبقت گرفته و شاگرد اول شده است.

به اینها اضافه کنید خوش نامی این سهام جذاب بورسی را در تقسیم سودهای 
حداکثــری کــه در هر دو مقوله ســودآوری و ارزش آفرینی پرچم دار اســت.

دکتر برادران مدیر طراز اول و برجسته کشوری درمجمع، اقدامات کالن صورت 
پذیرفته در مجموعه را به قرار زیر برشمرد:

- کنترل عملکرد و برنامه و بودجه شرکت های تابعه به صورت فصلی
- وصول مطالبات معوق از شرکت های سرمایه پذیر

- برگزاری جلسات کار گروه برنامه ر یزی در حوزه برق و انرژی
- برگزاری جلسات کار گروه برنامه ریزی در حوزه پتروشیمی

- اصالح ساختار سرمایه گذاری ها و برنامه ریزی خروج از صنایع غیرهدف
- پیگیری افزایش سرمایه شرکت و برگزاری مجمع فوق العاده

و البته اهم اقدامات انجام شــده در پتروشــمی جم و پتروشیمی پلی پروپیلن 

جم در کنار حمایت از شعار اقتصاد مقاومتی با تشکیل کار گروه های تخصصی 
در جهت دســتیابی به تولیــد نزدیک 100 درصد، تامین مالــی و اتمام پروژه 
صبافــوالد خلیج فارس، افزایش 25 درصدی ســقف اعتبار اســنادی و تامین 
مالی پــروژه هــای NON-EPC و پیگیری احداث یــک واحد پتروپاالیش 
در منطقه مســجد ســلیمان در پتروشــیمی خلیج فــارس، تجزیه و تحلیل 
دقیق لوله ســازی اهواز و شــرکت فعال در مناقصه ها و افتتاح خط تولید لوله 
های اســپیرال و... از دیگر برنامه های مدیریتــی این هلدینگ و مدیریت برتر 
آن در ســال مالی مورد گزارش بود که به ســمع و نظر مجمع نشینان رسید. 
کنتــرل عملکرد شــرکت هــای ســرمایه پذیر ، اصــالح ترکیــب پرتفوی 
ســهام و ســرمایه گــذاری هــا بــا توجــه بــه مقتضیات بــازار ســرمایه 
از دیگــر رئــوس کاری بــوده کــه اهتمــام جــدی بــه آن شــده اســت.
مدیریت و اصالح ساختار مالی و عملیاتی شرکت های زیان ده، بازار گردانی فعاالنه 
سهام زیرمجموعه، افزایش ســودآوری، بازنگری 
سرمایه گذاری صورت پذیرفته به طور مستمر از 
جمله دیگر اقدامات مهم شرکت در اصالح ترکیب 
پرتفوی ســهام و ســرمایه گذاری ها بوده است.
در بخشــی کنترل عملکرد شرکت های سرمایه 
پذیر در گزارش مدیر آبدیده کشور جناب برادران 
بــه ســهامداران و ذینفعان چنین آمده اســت؛
در سال گذشته، مدیریت بهینه و نظارت مستقیم 
بر عملکرد شرکتهاي زیرمجموعه با نظم بیشتر در 
دســتور کار قرار گرفت.  در این راستا به منظور 
کنترل بر عملکرد شــرکتهاي ســرمایه پذیر و 
لزوم اشــراف بر فعالیت آنها، پیوســته گزارشات 
الزم و مــورد نیــاز در زمینه هاي مالــی، اداري، 
حقوقی، پرســنلی و خصوصاً تولیــد و فروش و 
در خصــوص پروژه هاي در دســت اجرا، گزارش 
هاي پیشــرفته کار دریافت شده و پس از تجزیه 
و تحلیل الزم، برگزاري جلسات بررسی عملکرد 
و بازدیدهاي مکرر از پروژه ها، هرگونه کاســتی،

انحراف و مشــکالت واحدهاي مربوطه مــورد پیگیري قرار گرفته و ضمن ارایه 
رهنمودهاي الزم توســط کارشناســان مربوطه، حمایتهاي مــورد نیاز انجام 
پذیرفته اســت.مدیرعامل و عضو هیات مدیره شــرکت اضافه کرد در خصوص 
شــرکتهاي عضو گروه که افزایش ســرمایه را در دستور کار داشته اند نیز پس 
از بررســی گزارش توجیهی افزایش ســرمایه، با در نظر گرفتن صرفه و صالح 
ســهامداران محترم، نسبت به مشارکت در افزایش سرمایه اقدام گردیده است. 
و شــاهد ایــن گفتارها همیــن که از پیش بینــی اولیه ســود 186 ریالی در 
1395/11/5 شــرکت بــه ســود 299 ریالــی در 95/12/25 رســید که یک 
رکــود خــوب و مثال زدنی برای هر مدیریت و شــرکت بورســی می باشــد.
تجهیز تیم متخصص جهت مشارکت بر تسریع روند اجرایی پروژه و تامین مالی 
آن و اقدامات انجام شده جهت ارزش گذاری و انتقال مجوزها از شرکت تراز پی 
ریز به شرکت نیروتراز پی ریز یا نیروگاه اندیمشک از دیگر اقدامات خوب در مورد 
شرکت های در حال انتقال این هلدینگ بوده که بسیار خوب و برنامه ریزی شده 
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اقدام شده است. در همین باب می توان انتقال دارائی های نیروگاه تبریز و تامین 
بودجه مورد نیاز جهت تعمیرات اساسی و برنامه ریزی جهت توسعه و نوسازی این 
نیروگاه قدیمی را شاهد دیگر برشمرد. همچنین با توجه به چشم انداز ترسیمی 
و برنامه های مدون مدیریت و در راستاي اهداف صندوق بازنشستگی کشوري به 
منظور افزایش مالکیت در شرکت هایی با ارزش افزوده باالتر، شرکت سرمایه گذاري 
صندوق بازنشستگی کشوري اقدام به مذاکره با شرکت سرمایه گذاري نفت، گاز 
و پتروشــیمی تامین (تاپیکو) نمود وبا خریداری 3/76 درصد از ســهام شرکت 
پتروشــیمی جم، مجموع مالکیت صندوق بازنشستگی در این شرکت به باالي 
50 درصد رســید.  با توجه به سودآوري بیشتر شرکت پتروشیمی جم در سال 
1395 ، مازاد منافع حاصل از این جابجایی تنها بر اســاس ســود خالص سال 
جاري مبلغ 72/291  میلیون ریال براي مجموعه صندوق بازنشستگی میباشد.

بنا به اعالم این مدیریت خوش فکر برنامه های آتی مجموعه فعالیت هاي شرکت 
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري با توجه به تغییر اهداف و تمرکز بر 
حوزه نفت، گاز، پتروشیمي و انرژي به شرح زیر تدوین شده و در حال پیگیري است:

برنامه های بلندمدت
* شناسایي فرصت هاي جذاب و پربازده سرمایه گذاري و ورود به آن

* سرمایه گذاري در حوزه هاي مکمل زنجیره ارزش الفین
* تمرکز در بازاریابي و فروش محصوالت شرکت هاي تابعه

* ورود به حوزه احداث نیروگاه هاي تجدیدپذیر
برنامه های میان مدت

* راه اندازی پروژه صبا فوالد خلیج فارس و سودآور شدن آن
* تمرکــز و تســریع در اجــراي پــروژه ABS/ Rubber پتروشــیمی جم

* راه اندازی فاز یک اوره و آمونیاک پتروشیمی مسجد سلیمان
برنامه های كوتاه مدت 

* ساماندهي شرکت هاي حوزه انرژي صندوق بازنشستگي کشوري
* خروج از شرکت هاي غیرمرتبط

برخی از مهم ترین برنامه های آتی شركت عبارتند از:
* اقدامات تکمیلی جهت تبدیل شرکت به هلدینگ انرژی، نفت، گاز ، پتروشیمی 

و نیروگاهی
* تمرکز بر سرمایه گذاری های مرتبط با حوزه نفت، گاز و پتروشیمی با اولویت 

پتروشیمی جم
ABS/ Rubber پیگیری برای تکمیل طرح *

* بررسی طرح اجرای واحدهای PDH و PP توسط پتروشیمی جم
* بررسی خرید سهام مدیریتی در یک شرکت پتروشیمی

* بررسی افزایش سرمایه گذاری در شرکت پتروشمیران
* بررسی سرمایه گذاری در طرح های پتروشیمی منطقه مکران

* بهینه سازی نیروگاه تبریز
* بررسی احداث یک نیروگاه سیکل ترکیبی

* راه اندازی فاز اول و انجام مطالعات اجرای واحد یوتیلیتی و فازهای بعدی صبا 
فوالد خلیج فارس

* پیگیری برای همکاری بیشتر با شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی 
تامین )تاپیکو(
اقدامات كالن

* کنترل عملکرد و برنامه و بودجه شرکت هاي تابعه به صورت فصلي
* وصول مطالبات معوق از شرکت های سرمایه پذیر

* برگزاری جلسات کارگروه برنامه ریزی در حوزه برق و انرژي
* برگزاری جلسات کارگروه برنامه ریزی در حوزه پتروشیمي

* اصالح ساختار سرمایه گذاري ها و برنامه ریزي خروج از صنایع غیر هدف
* پیگیری افزایش سرمایه شرکت و برگزاری مجمع فوق العاده
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مدیریت نواندیش و عملگرای مهندس بختیاری 
پیام راستین بیمه دی ؛ با شما برای جبران

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت 
بیمه دی )ســهامی عام( مورخ 1396/04/31در محل 
ســالن همایش شــرکت بیمه دی برگــزار گردید. 
در این مجمع که با حضور 79/28 درصد سهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای رضا سهم دینی 
بود، که جنابان حســین ظریفــی خامنه و مجتبی 
حیدری در مقام نظار اول و دوم و آقای ســید محمود 
حسنی بهابادی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال مالی 
منتهی بــه 1395/12/30 و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلــوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامالت مشــمول ماده 129 به کار خود پایان دادند.

همچنین موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان 
بازرس قانونی )اصلی( و موسسه حسابرسی سیاق نوین 
جهان به عنوان بازرس علی البدل برای سال 96 انتخاب 

گردیدند.
مهندس مجید بختیاری، مدیر عامل شرکت بیمه دی 
در ابتدای گزارش خود با اشاره به تشریح فضای حاکم بر 
اقتصاد و صنعت بیمه کشور پیرامون دکترین کاری خود 

در سکانداری شرکت گفت: با توجه به 
مشکالت و معضالتی که گریبانگیر بیمه 
دی در بدو ورودم بود برای ایجاد حالت 
ثبات در بیمه دی سه مرحله را در دستور 
کار قرار دادیم که در مرحله اول تمامی 
تعهدات، سامان دهی و پرداخت شد به 

گونه ای که وضعیت داخلی شرکت به آرامش رسید.
مهندس بختیاری افزود: در مرحله دوم سرمایه شرکت 
را به 250 میلیارد تومان افزایش دادیم و در ادامه برنامه 
های راهبردی و چارچوب های کلی را تنظیم کردیم.

وی مرحله سوم را مرحله برنامه ریزی عبور بحران برای 
شکوفایی شرکت بیمه دی دانست و خاطر نشان کرد: 
در این مرحله شرکت با ارائه محصوالت و خدمات بهتر 
توانست به عنوان یک نهاد فنی و منطقی در صنعت 
بیمه خود را معرفی کند به گونه ای که در ســه سال 
گذشته سه مرحله ارتقاء توانمندی مالی داشته است.

مهندس بختیاری  وضعیت رشد بیمه نامه را متناسب 
با ساختار شــرکت بیمه دی دانســت و اظهار کرد: 
وضعیت نیروی انسانی و سازمانی شرکت سامان دهی 
شده اســت و در حال حاضر روی برنامه های توسعه 
ای آینده تمرکز کرده و محصوالت منحصر به فردی 
را به خصوص در حوزه هــای بیمه اختیاری، فروش 
بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری بیمه دی تعیین 

و آماده عرضه کرده ایم تا به جای فروش احساســی، 
فروش فنی و منطقی را در حوزه بیمه عمر و سرمایه 
گــذاری جایگزین کنیم که نتیجه مدت ها مطالعه و 
حضور در جشنواره ها و کمپین های تخصصی است.

وی از فروش محصوالت جدید بیمه عمر و ســرمایه 
گذاری شــرکت بیمه دی در نیمه دوم ســال 96 داد 
و گفت: بســترهای الزم و اقدامات مقتضی برای ورود 
تاثیرگذار در بازار بیمه عمر و ســرمایه گذاری توسط 
کارشناسان خبره بیمه دی ایجاد شده است و از نیمه 
دوم امســال به صورت جدی وارد کار خواهیم شــد.

مهندس بختیاری خدمات شرکت بیمه دی را متعلق به 

تمامی مردم ایران دانست و گفت: توفیق داریم که سهام 
عمده شرکت بیمه دی متعلق به خانواده معظم شهدا و 
ایثارگران است اما عالوه بر توجه ویژه به این قشر معزز در 
بسیاری از بخش های دیگر اقتصادی ورود پیدا کرده ایم.

 مدیــر عامل شــرکت بیمه دی  همچنیــن اضافه 
کــرد: در حال حاضر فــاز 13 پارس جنوبی، گمرک، 
برخی نیــروگاه های برق و خودروســازان از خدمات 
بیمــه ای شــرکت بیمه دی بهره مــی برند و طرف 
قرارداد هســتند که با اهدای لوح و تقدیرنامه از چتر 
حمایتی مطلوب ما تقدیر و تشــکر ویــژه کرده اند.

عضو هیات مدیره شــرکت که باوری راستین به امر 
جلب رضایتمندی حداکثری مشــتریان دارد نقطه 
قوت شــرکت بیمه دی را توجه به پرداخت خسارت 
در کمترین زمان ممکن دانست و گفت: سعی کردیم 
توازن بیمه نامه ها را رعایت کنیم و اصول فنی را درنظر 
داشــته باشیم و ریسک خسارت ها را مدیریت کنیم.

مهنــدس بختیاری در بخش دیگــری از صحبتهای 

خــود و در انتقاد از عملکرد دولت ها نســبت به اخذ 
عوارض و مالیات های گوناگون و نا عادالنه از شرکت 
های بیمه گفت: یکــی از دالیل کاهش ضریب نفوذ 
بیمــه و کمرنگ بودن محصوالت بیمــه ای در بین 
مــردم جامعه، نگاه حاکمیــت و دولتمردان به بیمه 
اســت که نمی تــوان آن را نگاه حمایتی دانســت.
مدیر عامل شــرکت بیمه دی  در ادامه افزود: عوارض 
هایی مانند عوارض پرداختی به نیروی انتظامی، گمرک، 
وزارت بهداشت و مالیات ارزش افزوده که به بیمه تعلق 
می گیرد موجب شده تا توسعه آن با مشکل مواجه شود.
 وی بــا بیــان اینکه توســعه مصــرف محصوالت 
بیمــه ای نیازمند به فرهنگ ســازی جامــع دارد، 
اظهار کرد: باید مردم نســبت بــه فواید خرید بیمه 
نامه ها آگاهــی یابند که این مهم بــدون همکاری 
دولتمردان در همه دســتگاه ها رقــم نخواهد خورد.
مدیر عامل شــرکت بیمه دی در ادامــه تاکید کرد: 
عــوارض بر بیمــه، مالیات تکلیفی و مالیــات ارزش 
افزوده نســبت به بیمه مطلوب محاســبه نمی شود 
واگر می خواهیم مردم توجه بیشتری به بیمه داشته 
باشــند باید این عوارض ها کم شــود تا این سایبان 
بیمه برای پوشــش و جبــران هزینه های تحمیلی 
در همــه جــای و همه آحاد جامعه همگانی شــود.
نایب رئیس هیات مدیره در بخش دیگری با اشاره به 
ســود 150 ریالی هر سهم شرکت در 
ســال مالی مورد گزارش تاکید نمود 
که روند رو به رشــد شرکت در سال 
1395در ســال آینده نیز با وســواس 
خاصی پی گیری خواهد شد تا هر روز 
موفق تر از گذشــته در جهت اعتالی 
برند پرافتخار بیمه دی مســیر پیشرفت را با صالبت 
ترادامه دهیم.شایان ذکر است بیمه دی پیشتر هم در 
کنفرانس ملی ســاخت ایران که با رویکرد از حمایت 
و خدمات و رضایتمندی مشــتری برگــزار گردید، 
مفتخر به دریافت تندیس و نشان ملی ساخت ایران 
گردیدکه این افتخار آفرینی هــا از روز ورود و جلوی 
مهندس بختیاری و تیم مدیریت همراه در بیمه دی 
به امری علی الســویه و روتین تبدیل گردیده است.
در باب هنر مدیریت مهندس بختیاری و تیم همراه در 
بیمه دی و شاهکاری که کردند همین بس که در سال 
1395 بیمــه دی 99 درصد بیش تر حق بیمه صادر 
کرد و آمارها نشان می دهند که در بیمه دی شعار با 
شما برای جبران و عمری به خرسندی به یک شعور 
اجتماعی و کارکردی تبدیل شده است. در گزارشات 
مالی ارائه شده از سوی شرکت بیمه دی در سال مالی 
95 ، حق بیمه صادره از سوی این شرکت در مقایسه 
با سال مالی 94 با رشد 99 درصدی همراه شده است. 

 روند رو به رشــد شركت در سال 139۵در سال آینده نیز با وسواس 
خاصی پی گیری خواهد شــد تا هر روز موفق تر از گذشته در جهت 
اعتالی برند پرافتخار بیمه دی مسیر پیشرفت را با صالبت ترادامه دهیم
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این شرکت مبلغ 6هزار و 57 میلیارد و 551 میلیون 
ریال به عنوان حق بیمه صادره در عملکرد منتهی به 
29 اسفند 95 داشته که این مبلغ درسال مالی ماقبل 
3 هزار و 44 میلیارد و 14 میلیون ریال بوده اســت.

بنابر اعالم مهندس بختیاری مدیرخوش فکر و جوان، 
این شرکت بیمه ای که با 2 هزار و 500 میلیارد ریال 
ســرمایه فعالیت می کند، برای سال مالی 95 درآمد 
هر ســهم را 150 ریال محقق کرد و درآمد حق بیمه 
شــرکت برای ســال 95 مبلغ 4 هزار و 850 میلیارد 
و165 میلیون ریال محقق شد که نسبت به این درآمد 
در ســال مالی ماقبل 68 درصد رشــد داشته است.

بنابر آمار اعالم شده که تائید حسابرس و بازرس قانونی و 
بیمه مرکزی ج.ا.ا. رسیده است. دارایی های این شرکت 
در ســال مالی 95 مبلغ 6 هزار و 764 میلیارد و 438 
میلیون ریال اعالم شد که 58 درصد نسبت به سال ما 
قبل افزایش یافته است. ضمن این که سرمایه شرکت 
که در سال مالی 94 مبلغ 610 میلیارد و 723 میلیون 
ریال بوده که در سال مالی 95این سرمایه با افزایش 309 
درصدی  به مبلغ 2 هزار و 500 میلیارد ریال رســید.
کسب تندیس ها و تقدیرنامه های متعدد در حوزه های 
گوناگون از آی تی و فناوری گرفته تا مدیر برتر و جهادی، 
از حامی حقوق مصرف کننده و حامی تولید ملی گرفته تا 
برترین های روابط عمومی و اطالع رسانی و کار پژوهش 
همه و همه نشان از آن دارد که این تیم مدیریت بیمه 
دی به سوی چشم انداز ترسیمی که همان کسب سهم 
بیشتر از بازار و پوشش مطلوب بیمه ای و تیم حمایتی 
برای افراد تحت پوشش بوده، طریق به نیکی یافته است 
و خرامان خرامان ره به سر منزل مقصود می گشاید.

در حاشــیه این مجمع مهندس بختیاری به سواالت 
سهامداران و خبرنگاران گفت که اهم آن موارد زیر است: 
در بحث مطالبات؛ شرکت بیمه دی همیشه در جهت 
کم کردن مطالبات خود تــالش کرده و تا جایی که 
بتواند برای کاهش آن ها اقدام کرده و می کند. پیرامون 
روند نسبت خسارت در شرکت بیمه عمر که این روند 
در مجموعه دی رو به کاهش بــوده و از 435 درصد 
به 44 درصد رســیده و این در حالی است که نسبت 

خسارت متوســط صنعت 62 درصد برآورد می شود.
مشکل زیان انباشته، مجموعه اقدامات شرکت برای 
کاهش و از بین بردن زیان انباشته که بیمه دی برای 
کاهش زیان انباشــته خود اقدامات زیادی انجام داده 
که از جمله آن ها می توان به کاهش بهای تمام شده 
و هزینه های شرکت اشــاره کرد. بیمه دی در تالش 
است تا با اقدامات صورت گرفته زیان انباشته خود را 
در سال 96 از بین ببرد. البته اقدامات شرکت به گونه 
ای دنبال می شــود که امیدواریم در نیمه اول ســال 
جاری بیمه دی از شــمول مــاده 141 قانون تجارت 
خارج شــود. الزم به ذکر است که در سال 95 هزینه 
های عمومی اداری شــرکت 10 درصد کاهش یافت.
همچنیــن بیمه دی برای کاهــش هزینه های مالی 
بخش مهمــی از هزینه هــای مالی کــه مربوط به 
تســهیالت از بانک آینده بود را با اســتفاده از منابع 
قابل ســرمایه گذاری تســویه کرد. بــه گونه ای که 
استفاده کردن بخشــی از منابع قابل سرمایه گذاری 
منجر شــد تا 52 میلیارد از هزینه های مالی شرکت 
تســویه و منجر بــه کاهش این هزینه مالی شــود.

مدیر پرتالش شــرکت درباره راه های نوین ســرمایه 
گذاری و ســهم بندی از بازار نیز چنین ســخن راند 
کــه بیمه دی طــی مذاکراتی که با ســازمان بورس 
و اوراق بهــادار تهران داشــته به فکــر راه های نوین 
ســرمایه گذاری بــوده و این مذاکرات ادامــه دارد و 
نتایج این مســئله به زودی مســخص خواهد شــد.

شــایان ذکر اســت بیمه دی با در دســت داشــتن 
2/2 درصد از ســهم بازار صنعت بیمه توانسته رتبه 
یازدهم را در بین رقبا کسب کند. این روند طی سال 
های گذشته رو به رشــد بوده و ادامه خواهد داشت.

اجازه می خواهیم از لطف و بزرگورای مدیر دوســت 
داشــتنی روابط عمومی جناب مهدی که در ســال 
گذشته با مدیریت شایسته در روابط عمومی و تعامل 
بسیار مطلوب با اصحاب خبر و اهالی رسانه از برترین ها 
بوده و متعدد جوایز روابط عمومی برتر، روابط عمومی 
پاســخگو و... را کســب کرده و به گرمی پذیرای اهل 
مطبوع بودند کمال قدردانی و تشکر را داشته باشیم.

پیام هیات مدیره
تکریم خانواده های شهدا افتخار بزرگی است که شرکت 
بیمه دی در این امر بســیار پیگیر است . خانواده های 
شهدا مایۀ افتخار و برکت کشور هستند که عزیزانشان 
را در راه اســالم و انقالب فدا کردند و اگر این گذشت 
و فداکاری ها از سوی خانواده های صبور نبود، کشور و 
انقالب حفظ نمی شد و همه مردم به ویژه مسئوالن که 
در رأس کار هستند، باید قدردان این فداکاری ها و از 

خودگذشتگی ها باشند .
خدای بزرگ را شاکریم که پس از سپری نمودن سالی 
پر از فراز و نشیب، مجال تقدیم گزارش پیش رو فراهم 

گردیده است.
در ســال 1394 شــرکت کوشــش نمود تا با اتمام 
مراحــل افزایش ســرمایه و تامین نظر شــورایعالی 
بیمه، ضمــن اجرای بخش هایــی از برنامه راهبردی 
خود، در خصوص گســترش شــبکه فروش، تقویت 
زیر ســاخت های فناوری اطالعات و نیز توجه ویژه به 
شعب و نمایندگی ها با اجرای نظام ارزیابی و متناسب 
ســازی عملکرد بــا پرداختها، برای تثبیت شــرایط 
و حضور موثــر در بازار عملیاتی گام نهایــی بردارد.

شــرکت بیمه دی با پشت سر گذاشتن مراحل مهار 
بحران و تثبیت وارد مرحله رشــد و توســعه شرکت 
شده اســت که تحقق این مهم نیز مستلزم حمایت 
کلیه ذینفعان و بویژه ســهامداران گرامی میباشــد.

بدیهی است در این گزارش سعی شده است کلیه حقایق 
موجود به صورت آشکار و روشن در اختیار سهامداران 
محترم و نمایندگان ایشــان قــرار گیرد تا با توجه به 
حق مســلم ایشان بر اشراف کامل به مسائل شرکت، 
با ارائه رهنمودهای خود، اعضا هیأت مدیره و کارکنان 
شــرکت را در پیشبرد هر چه بهتر امور یاری نمایند.
امید اســت هیأت مدیره بتواند در راســتای نیل به 
اهداف تعیین شــده و دســتیابی به بازده مناسب در 
قبال ســرمایه گذاری ســهامداران گرامی، گامهای 
موثر و مفیدی برای رشــد و ارتقاء شــرکت برداشته 
و آنچه برای آینده » شــرکت بیمه دی » برنامه ریزی 
شــده و برآورد گردیــده، به واقعیــت تبدیل نماید.
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مهرام نشان مدیریت
مهرام خوشمزه و خوشنام

سبقت از پیش بینی ها با تیم مدیریت کاربلد

دســت تقدیر بود که ســالها پیش در سفر حج، 
فروشــنده و خریدار مهــرام در یک کاروان قرار 
داشــتند و این در دید صاحب نظران نیک بازی 
روزگار است. مشــکالت پیش آمده در صنعت و 
حال ناخوش بازار و خاموشی چراغ اشتغال زائی 
چنان موســس مهــرام را در تنگنا قرار داده بود 
که بجــز حریم امن الهی جای دیگری برای درد 
دل کردن یافت نمی کرد و در سوی دیگر دکتر 
رســول گنجی مرد روزهای تنــگ و یک ایرانی 
آزاده که مهرش بر گســتره کشــور در عام چه 

بســیار و در خاص چه بیشــتر در حریم امن 
الهی این مهــم را پذیرفت و لبیک گفت چرا 
که بر دل دکتر گنجی افتاد که دســت گیرد. 
کاتب این ســطور که آن روز شــاهد و امروز 
راوی آن گشــته ام شــهادت می دهم دکتر 
رســول گنجی به هنر مدیریــت و درایت و 
اندیشــه برتر یک کار آفرین بر مسند مهرام 
جوانــی را گمارد که سراســر وجودش فعل 
خواســتن بود و البته دانــش آموخته ممتاز 
مارکتینگ. در همــان روزهای اول مدیریت 
تازه با یک شــاهکار تصمیم گیری و شطرنج 
معماگونه در یک فعــل و انفعال برای تامین 
و خریــد و فروش مــواد اولیــه کارخانه و با 
درک درســت از مقتضیات روز و اشــنایی با 
فرصــت ها و تهدیدهای موجود در کســب و 
کار شــرکت مهرام توانســت میلیاردها سود 

بــرد که این اســت حاصل و ثمر کار به دســت 
کاردان سپردن. مهرام اندک اندک خرامید و قله 
های افتخار ورزش و بازار را هر ســاله فتح کرد 
و از ایران به جهان ســفر کرد و بین المللی شد. 
نامبــروان امروز خوش مــی خرامد که مدیریت 
مهرام برند نشــان عالی تعالی ســازمانی و هنر 
ســکانداری در طوفان های بازار ســرمایه است.

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام 
مورخ  )ســهامی عام(  مهــرام  تولیــدی  گــروه 
1396/04/24در محــل ســالن عمایــش اتاق 
بازرگانــی و صنایع و معادن ایران برگزار گردید. 
در ایــن مجمع کــه با حضــور84/51 درصدی 
ســهامداران حقیقــی و حقوقــی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 
حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمــع برعهده آقــای امیرمحمــد تقی گنجی 

بود، که جنابان فرخ صمدیان و ســهراب رســته 
در مقــام نظار اول و دوم و آقــای بیژن فتح اله 
پــور به عنوان دبیــر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع 
مربوط به اهــم فعالیتهای صــورت پذیرفته در 
طی ســال مالی منتهی به 1395/12/30 و پس 
از اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشــینان بــا طنین صلــوات خود ضمن  
تصویــب صورتهــای مالــی و تنفیــذ معامالت 
مشــمول ماده 129 با تقســیم سود 700 ریالی 

بــه ازای هر ســهم بــه کار خود پایــان دادند.
همچنین موسســه حسابرسی مختار و همکاران 
)حســابداران رســمی( به عنوان بازرس اصلی و 
موسسه حسابرســی و خدمات مدیریت حساب 
گستر پویا به عنوان بازرس علی البدل برای سال 
مالی منتهی به 1396/12/29 انتخاب گردیدند.
اعضــای هیات مدیــره ذیل برای مدت 2 ســال 

انتخاب شدند:
1- شرکت سرمایه گذاری دنیای آزاد پویا

2-  شرکت دارو تجارت سامان
3-  شرکت سرمایه گذاری دنیای پویا

4-  شرکت دنیای فن آوران پویا
5-  شرکت سرمایه گذاری ملت

پیام هیات مدیره:
خداونــد منــان را ســپاس فــراوان داریم که 
فرصت مجــددی را در اختیار ما قــرار داد تا با 

کمال خرســندی در محضر شــما ســهامداران 
محتــرم و ســروران گرامی در مجمــع عمومی 
عادی ســالیانه باشــیم و خالصه ای از یک سال 
تالش مدیــران، کارکنــان و کارگران شــریف 
شرکت را به ســمع و نظر شما عزیزان برسانیم.
ســال 1395 و در پی انجام توافقات هســته ای 
موســوم بــه برجــام، علیرغــم آنکــه اقتصاد 
ایران کمــاکان در گیــرودار »رکــود تورمی« 
بــود، تحوالت خاصــی در آن حاصــل گردید.
از یک ســو ثبات تقریبی نــرخ ارز و جلوگیری 
از نوســانات قیمت و به تبع آن باز شــدن 
روزنه هایــی بــرای واردات، کاهــش تقاضا 
و بــاال رفتــن عرضــه تولیدات بــه لحاظ 
اجــرای سیاســت های رفــع موانــع تولید 
توســط دولت محترم، همه دست به دست 
داده تــا در کنار کم شــدن قــدرت خرید 
اکثریت مشــتریان شرایط بســیار سخت و 
رقابتی را بــرای تولیدکنندگان رقم بزند. با 
عنایت به شــرایط خاص حاکــم بر جامعه 
در ابعــاد سیاســی، اقتصــادی و اجتماعی 
هیات مدیره شــرکت تالش نمــود با اتخاذ 
سیاســت های صحیح و زیربنایــی و همراه 
با نظارت و پایش مســتمر، اهداف مناسبی 
را تعریــف کند و با ارائــه راهبردهای مهم 
و اساســی، بخــش اعظمــی از اهــداف را 
محقق ســازد که این موضوع در گزارشات 
و آمارهایــی که در اختیار آن ســروران محترم 
اســت به خوبی قابل رویت و اســتنباط اســت.
در شــرایطی که کیفیت اکثر محصوالت در بازار 
روند نزولی داشــته و حجم تولیــدات بعضی از 
شــرکت ها کاهش چشــمگیری را تحمل نموده 
بــود هیات مدیره مهرام با اعتقادی راســخ و در 
جهت جلب رضایت مصرف کنندگان پرشمار و با 
تالش در جهت اســتقرار یک نظام پایدار مبتنی 
بر کیفیت و کمیت باالی تولیدات، تحصیل سود 
مطلوب و رضایتمندی سهامداران خرد و کالن، 
سیاســت و برنامه های مناســبی را سرلوحه کار 
قرار داد و ضمن تحقق رشدی مناسب در تمامی 
زمینه ها، کارنامه مطلوبی را از تالش همه ارکان 
شــرکت در معرض قضاوت شــما قرار داد. آنچه 
مسلم است با عنایت به انتخابات ریاست جمهوری 
در خرداد 96 و تحوالت سیاســی و اقتصادی در 
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پیش رو و فراهم آمدن شــرایط واردات و زمینه 
حضور رقبــای خارجی، فضای اقتصادی بیش از 
پیش رقابتی تر شده و سعی وافر داریم تا همانند 
ســال های پرتالطم گذشــته، با سیاست گذاری 
مناســب، برنامه ریــزی مطلوب و ســازماندهی 

خــوب، رشــد همه جانبــه ای 
را در زمینه هــای مختلــف به 
وجــود آورده و با اســتفاده از 
باال  جدیــد،  تکنولوژی هــای 
اصالح  تولید،  ظرفیــت  بردن 
مستمر  بهبود  مالی،  ســاختار 
قیمــت  کاهــش  کیفیــت، 
و  صادرات  توســعه  تمام شده، 
نیاز منافع  اقدامات مورد  سایر 
ســهامداران عزیز را به بهترین 
وجــه حفظ و تامیــن نماییم.

فرصت را مغتنم شــمرده و از 
حضور تک تک شما سهامداران 
گرامی، مراجع نظارتی و سایر 
حاضران کمال تشکر و امتنان 
را ابــراز و مقــدم همه شــما 
عزیــزان را کــه موجب خیر و 
برکت و دلگرمی تمامی ارکان 
مهرام اســت گرامی می داریم.

عملکــرد  بــر  کلــی  مــرور 
شــرکت و میــزان دســتیابی 
بــه اهــداف تعییــن شــده:

شرکت مهرام به عنوان یکی از 
معتبرترین برندهای صنایع غذایی در کشور و با 
نزدیک به نیم قرن تجربه از جایگاه ویژه ای در این 
صنعت برخوردار است. آنچه در سرلوحه فعالیت 
شرکت قرار دارد احترام به مصرف کنندگان است 
و شــاید بهترین و باالترین جایزه شرکت مهرام 
به استفاده کنندگان محصوالت این شرکت حفظ 
کیفیت و رعایت تمامی اســتانداردهای تولید با 
بهتریــن مــواد اولیه اســت. بدیهی اســت این 
شــرکت خود را متعهد و ملــزم به رعایت حفظ 
و افزایش ثروت سهامداران نیز می داند که یقینا 
با هدف ذکر شــده اول در یک راســتا می باشد.

با عنایت به مطالب فوق این شرکت موفق گردید 
در سال 95 به تمامی اهداف از پیش تعیین شده 
براساس بودجه تقدیمی برای سال 95 رسیده و 
حتی نســبت به آخرین پیش بینی ارائه شده در 
بخش فروش معادل 4 درصد رشــد نشان دهد.

طرح هاي توسعه آتی شركت
جدیــد  خطــوط  از  بــردرای  بهــره   -1
پــت ظــروف  تولیــد  بابــت  شــده  نصــب 

2-  نصب کاور جهت کلیه خطوط تولید
3- خرید و نصب تهویه مناســب جهت ســالن 

مایونز

4- اجراء سیستم پیش تصفیه فاضالب خروجی 
کارخانه

5- خرید ژنراتور با ظرفیت مناســب براي تامین 
برق اضطراري کارخانه

6- اصالح پست برق کارخانه
7- دســتگاه بادکن PET جهــت تکمیل خط 

PET تولید بطري
8- بهره بــرداري از خرید پاســتوریزاتورجهت 

خطوط کچاپ که نصب شده است
9- خرید دستگاه اتمیک جهت تولید رب
10- تجهیز آزمایشگاه به دستگاه اتمیک

11- جابجایی مخازن روغن
12- جابجایی مخازن شربت گلوکز

13-راه اندازي خطوط تاي سالسا در مهرام
جایگاه شركت در صنعت :

گروه تولیدي مهــرام در صنعت غذا و در بخش 

تولید انواع سســهاي مایونز و کچاپ، رب، مربا، 
زیتون و نظایر آن فعالیت می کند .

شــرکت مهرام در بین شــرکت هــاي فعال در 
ایــن صنعت بــا حجــم فــروش 1/717/882 
میلیــون ریــال در ســال 95 جزء شــرکتهاي 
پیــش رو در زمینــه تولیــد و فــروش ســس 
مایونز، کچاپ، ترشــی و خیارشــور قــرار دارد.

همچنین ســهم فروش گروه محصوالت مختلف 
این شــرکت از کل بازار داخلی به شرح زیر می 

باشد:
گروه مایونز با فروش 1/006/377 میلیون ریال 
داراي ســهم تقریبی 25 درصد از بازار می باشد 

و رهبر این بازار است.
فــروش367/653  با  کچاپ  گروه 
میلیون ریال داراي ســهم تقریبی 
20 درصد از بازار می باشــد و در 
کنــار رقیــب اصلی خــود در این 
بــازار رتبه اول و بعضاً دوم را دارد.
گروه ترشــی و خیارشور با فروش 
145/112 میلیــون ریــال داراي 
ســهم تقریبی 5 درصد از بازار می 
باشد. گروه عسل با فروش 20/626 
میلیون  ریال داراي سهم تقریبی 3 
درصد از بازار و گروه مربا با فروش 
52/203 میلیــون ریــال دارنــده 
ســهم بازار تقریبی 3 درصد است.
گروه کنســرو با فــروش 40/054 
میلیون ریال داراي سهم بازار کمتر 
از 1 درصد از بازار می باشد.)مبلغ 
سایر فروش 85/857 میلیون ریال(
گزارش تجزیه وتحلیل شركت :

ریسك نوسانات نرخ بهره :
کلیه قراردادهاي تســهیالت مالی 
دریافتــی شــرکت بــا سررســید 
حداکثر یک ســاله می باشــد و در 
صورت تغییر نرخ ســود تســهیالت در سیستم 

بانکی، هزینه بهره تغییر خواهد نمود .
ریسك نوسانات نرخ ارز:

به دلیــل وابســتگی ارزي اقالم مــواد اولیه و 
بســته بندي از قبیل روغن سویاي تصفیه شده، 
شــکر، درب فلــزي و... و احتمال نوســان نرخ 
ارز تأمیــن بــه موقع نهادهاي تولید با مشــکل 
مواجه اســت و در صورت تغییر محســوس در 
نرخ و شــرایط پرداخــت و همچنیــن تغییر و 
افزایــش نرخ انرژي و ســوخت یقیناً روند تولید 
و فروش شــرکت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

نقدینگی: ریسک 
با عنایت به رکود اقتصادي حاکم بر کشــور و به 
طبع آن محیط کســب وکار و شرایط اقتصادي 
مصرف کنندگان نهایی کاال دوره وصول مطالبات 
ناشــی از فروش محصوالت افزایش یافته است 
لیکن بخش اعظم نهادهــاي تولید را به صورت 
نقد و یا به صورت بسیار کوتاه مدت می بایستی 
تأمین گــردد که این افزایش فاصله دوره وصول 
مطالبات و پرداخت هاي تأمین نهادهاي تولید، 
شرکت را با ریسک نقدینگی مواجه نموده است.

تو را سالم؛
آمدی تا مهرام را بشناسی. بدان و آشنا باش كه هر آن 
بر سر سفره مادر نشستی بركت و چاشنی آن سفره 

خوشمزه، نامش مهرام است ...
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بهنوش با فهم مدیرش رکورد بازار را زد
تقسیم سود 140 ریالی به ازای هر سهم

در میان راه تهران کرج بر دیواری نقش بهنوش نشسته، از آن دیوار تا سفره خانوار 
تا لب تشنه یک گرمازده تا طالب نوشابه رژیمی تایید کرده اند طعم ماندگار بهنوش 
را. در این وانفسای بازار کسب سهم بیشتری از بازار مصرف همه و همه با فهم و 
درک مدیری به دســت آمده که با نواندیشی و تفکری خالق، رکورد بازار نوشابه 

را زده و در حالیکه برندهای جهانی نوشابه 
در زیر زیان انباشــته قد نمی 

بهنوش  کنند،  راست  توانند 
برندی بوده ماندگار و خوش 
طعم که افتخار باید بدان کرد. 
دکتر کاوس ســلیمی نامی و 
مدیری اســت که باید به زر 
نوشت دانش و همت او را که 
برما نشان داد اگر بخواهیم می 
شود. سنگر او سنگر دلهاست 
و باورش بــاروری باورها که 
بخوبی آنرا فتح کرده اســت.

افزایش محســوس فروش و 
سود ناخالص و رشد دو برابری 
سود عملیاتی و سود حاصل از 
سایر درآمدهای غیر عملیاتی 
باعث شد که به درایت دکتر 
کاوس ســلیمی شرکت از 
ســود 16/517 میلیونــی 
ســال 94 به سود 59/699 

میلیونی در سال 1395 برسد 
که یک افزایش سود چشمگیر 

را برای ذینفعان حاصل ساخته است.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بهنوش 

ایران )ســهامی عام( در تاریخ 96/04/28 در محل ســالن فردوسی پژوهشگاه 
نیرو تشــکیل شــد. در این مجمع که با حضــور 95/26 درصد از ســهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 
حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای نعمت اله 
حیدری بود، که جنابان عبدالمجید شورابی مقدم و میرمحمد حشمتی در مقام 
نظار اول و دوم و آقای کاوس ســلیمی بــه عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند. 
درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفته در طی ســال مالی منتهی به 1395/12/30 و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقسیم سود 140 ریالی 
به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند. همچنین سازمان حسابرسی به عنوان 
بازرس حســابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی 1396 انتخاب گردید.

پیام هیات مدیره
ضمن سپاس فراوان از همراهی سهامداران و اعضاء محترم مجمع عمومی عادی 
سالیانه، شرکت بهنوش ایران)ســهامی عام( گزارش عملکرد سال مالی منتهی 
به 1395/12/30، که تالش و فعالیت یکســاله هیات مدیره، مدیران و کارکنان 
این شــرکت می باشــد را به مجمع عمومی صاحبان ســهام تقدیــم می دارد.
بــا توجه به شــرایط اقتصادی حاکم بر کشــور که ناشــی از تحریم های بین 
المللــی و رکود اقتصــادی حاصل از آن می باشــد؛ کاهــش فعالیت های 
بازرگانــی و تولیدی بــه عنوان یکی از عوارض جانبی شــرایط کنونی ، غیر 
قابل اجتناب بوده و شــرکت بهنوش ایران نیز متاثر از این شرایط می باشد.
با وجود همه مشــکالت پیش راه، این شــرکت توانسته است که با سرلوحه 
قرار دادن فرمایشــات مقام معظم رهبری مبنی بر »اقتصاد مقاومتی، اقدام و 
عمل« و با حمایت ســهامداران گرامــی و مدیریت صحیح منابع خود و اتکا 
به تــوان داخلی متخصصان ایرانی و در راســتای حمایــت از صنایع پایین 
دســتی، گام های بزرگی در مسیر حفظ و توسعه ســهم بازار داخل و خارج 
کشــور برداشته و بیش از پیش جایگاه خود را در این صنعت تحکیم بخشد.
در ســال مالی 1395، با توجه به استراتژی های بلند مدت شرکت، حرکت 
در جهــت نوآوری و ارائــه محصوالت جدید، حفظ و تثبیت ســهم بازار از 
طریق بهبود و بهینه سازی سیستم فروش شــرکت، تسریع در پروژه های 
توســعه ای و هماهنگی فعالیت هــا و تحقق هم افزایی عملیــات ، تداوم 
یافت و شــرکت توانســت عالوه بر حفظ جایگاه خــود در صنعت، اقدامات 
چشــمگیری در تکمیل پروژه های تاثیرگذار مجموعــه انجام دهد. 
در پایــان امیدواریم، تالش تمامی کارگران، کارشــناس و مدیران 
شرکت بهنوش ایران، موجبات اطمینان قلبی سهامداران عزیز، در 
تداوم حرکت مجموعه در مسیر تعالی و پیشرفت را فراهم سازد.

چشم انداز:
شــرکت بهنوش رهبر بازار ماء الشــعیر حالل و پیشتاز تولید 

نوشیدنی های جدید در منطقه.
ماموریت:

باالبردن سطح کیفی محصوالت، توسعه بازار، ایجاد اشتغال و افزایش سطح 
رضایتمندی مشتریان و در نهایت افزایش بازدهی سرمایه گذاری برای سهامداران، با 
بهره گیری از با با کیفیت ترین مواد اولیه، استفاده از تکنولوژی های روز دنیا، توسعه 
فروش مویرگی و بکارگیری نیروهای متخصص در حوزه های مربوطه می باشد.

برخی از مهمترین ریسك ها ي شركت :
- تغییرات غیر قابل پیش بینی در نرخ مواد و بسته بندي 

- نوسانات نرخ ارز
- نرخ بهره تسهیالت بانکی 

- شرایط اقتصادی حاکم بر کشور
- مقررات و تعرفه هاي وضع شده گمرکی

- متکی بودن برخی کاالها به یک منبع تامین کننده مواد اولیه خارجی 
-  ورود آسان رقباي خارجی در بازار داخلی و فروش با قیمت کمتر از نوع مشابه داخلی
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- محدود نمودن بانک هاي داخلی به منظور گشایش اعتبار 
- عدم پذیرش اعتبار بانکی از سوي فروشندگان خارجی

- عدم امکان افزایش نرخ فروش متناسب با افزایش و رشد بهای تولید
مهمترین اقدامات شرکت در سال 1395 در حوزه های مختلف

حوزه مالی:
- تغییر و کاهش نرخ بهره و تسهیالت دریافتی از 24 و 22 درصد به 18 درصد

- تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه و برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در 
بهمن ماه سال مورد گزارش

- اســتقرار و راه انــدازی نــرم افزارهــای یکپارچه تحت وب راهــکاران متعلق 
بــه شــرکت همــکاران سیســتم در تمامــی کارخانه هــای بهنــوش ایران

- اتصال شــبکه توزیع و فروش بهنوش در سراسر کشــور به نرم افزار راهکاران 
و کنتــرل کلیه عملیات فــروش و پخش به صورت انالیــن )برخط( و متمرکز
- تشــکیل کمیته حسابرســی داخلــی و اســتقرار واحد حسابرســی داخلی

- تشکیل کمیته وصول مطالبات و برگزاری جلسات منظم دوره ای
- کاهش بدهی اعالم شده سازمان تامین اجتماعی به میزان 

20 میلیارد ریال
- کاهــش بدهی هــای مالیاتی به میــزان 24 میلیارد ریال

حوزه بازرگانی:
- اســتفاده از فایننس و ریفایننس جهت تامین مواد اولیه از 

منابع خارجی
- تجمــع و افزایش خریدهــای داخلی به صــورت اعتباری

- مذاکــره با تامین کننــدگان و ایجاد فضــای رقابتی بین 
ایشــان به جهت حصول بهترین کیفیــت و نازلترین قیمت

حوزه تولید:
- کاهش بهای تمام شــده و هزینه هــای تولید محصوالت

- افزایــش تولیــد و تنــوع در محصوالت
- اصالح و ارتقــا روش انبارداری محصول 
به جهــت مدیریت تاریــخ انقضا و کاهش 
محصــول ضایعــات  احتمالــی  اثــرات 
- کنترل ضایعات حین و پس از تولید و کاهش آن

حوزه فروش:
- ایجاد شــعب و نمایندگی های جدید 

در سراسر ایران
- توسعه ناوگان فروش

- افزایش فعالیتهای بازاریابی جهت توسعه سهم بازار
- افزایش نظارت و کنترل مســتمر شعب و انبارهای تحت پوشش

- افزایش میزان فروش نسبت به سنوات گذشته
- تغییر روش مدیریت انبارهای پخش تهران و کرج، اصفهان و مشــهد از 

پیمانی به نظارت مستقیم 
حوزه اداری و منابع انسانی:

- اصالح ساختار سازمانی نیروی انسانی به جهت استفاده بهینه از نیروی کار 
موجود و کنترل هزینه های حقوق و دستمزد

- تدوین و اجرای آئین نامه آموزش کارکنان و ارتقا ســطح دانش ایشــان به 
جهت افزایش بهره وری و راندمان

- جابجایی و بکارگیری نیروهای متخصص در راستای افزایش بهره وری
برنامه عملیاتی بهنوش جهت دستیابی به اهداف مصوب برنامه و بودجه 

سال 1396
مطابق برنامه ریزیهای انجام شده توسط مدیریت شرکت بهنوش ایران جهت 
نیل به اهداف تعیین شده و نقشه راه بودجه سال 1396، اهم دستور کارهای 

مشخص شده در سرفصل های ذیل خالصه شده است:
الف- توسعه فروش و افزایش سهم بازار

شرکت بهنوش ایران برای دستیابی به بودجه فروش سال 1396 اقداماتی به 
شرح ذیل در دست اجرا دارد:

- اصالح ســاختار فروش شــرکت)تقویت نمایندگی ها، ایجاد شعب جدید، 
توسعه ناوگان موجود و اجرای سیاست های انگیزشی(

- تقویت و مدیریت برند محصوالت )با تمرکز بر برند سینرژی در سال 1396(
- تولید و توزیع محصوالت با برندهای جهانی

 )CRM( ایجاد سیســتم مدیریت ارتباط با مشــتریان -
جهــت افزایش رضایتمندی مشــتریان و تقویت ارتباط با 

کانال های توزیع
- مدیریت تنوع محصوالت

ب- كنترل بهای تمام شده
به جهــت کاهش هزینه های تولید و بــه تبع آن کاهش 
بهای تمام شــدهکاالی ســاخته شــده در جهت افزایش 
حاشــیه سود، موارد ذیل در دستور کار تعیین شده است:

- بازبینی مدیریت ضایعات محصول
- ادامــه روند بهبــود مدیریت زنجیره تامیــن مواد اولیه
- اصــالح فرآیندهــای داخلــی و افزایــش بهــره وری
- برنامــه ریــزی جهــت کاهــش هزینــه های ســربار

پ- توسعه صادرات
در زمینــه حفــظ و توســعه بازارهای 
صادراتی اهداف ذیل در دستور کار واحد 

صادرات قرار دارد:
- تقویت نیروی انســانی واحد صادرات

- طراحــی و اجــرای برنامــه بازاریابی 
محصوالت با تاکید بر بازارهای منطقه ای
- تولید محصوالت متناسب با بازارهای هدف

ت - منابع انسانی
به جهت اتقا ســطح کارایی نیروی انســانی شــرکت اهدافی به شرح ذیل 

مشخص شده است:
- اصالح ساختار نیروی انسانی

- آموزش و توانمندسازی
- اجرای برنامه های رفاهی و انگیزشی متناسب با عملکرد افزاد

ث - سایر برنامه ها
در کنار برنامه های ذکر شــده دو هدف مهم دیگــر ماموریت هیات مدیره 

خواهد بود که به شرح ذیل می باشد:
- کاهش هزینه های مالی

- تکمیل و بهره بردرای پروژه های در دست اقدام

در ســال مالی 1395، با توجه به اســتراتژی های بلند مدت شرکت، 
حرکت در جهت نوآوری و ارائه محصوالت جدید، حفظ و تثبیت سهم 
بازار از طریق بهبود و بهینه ســازی سیستم فروش شرکت، تسریع در 
پروژه های توسعه ای و هماهنگی فعالیت ها و تحقق هم افزایی عملیات 
، تداوم یافت و شــرکت توانست عالوه بر حفظ جایگاه خود در صنعت، 
اقدامات چشمگیری در تکمیل پروژه های تاثیرگذار مجموعه انجام دهد. 
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طرح های دکتر عصاری برای توسعه معادن فلزات
قطب اول اکتشاف و فرآوری مواد معدنی و فلزات

مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت سرمایه گذاری توســعه معادن و فلزات 
)سهامی عام( مورخ 1396/04/31در محل مجموعه فرهنگی و ورزشی وزارت کار و 
امور اجتماعی برگزار گردید.  در این مجمع که با حضور 82/52  سهامداران حقیقی 
و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای عباس باباگل زاده کشتلی 
بود، که جنابان غالمرضا شریفی و یاور میرعباسی در مقام نظار اول و دوم و آقای 
مرتضی علی اکبری به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند. درادامه با قرائت گزارش 
هیــات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال 

مالی منتهی به 1395/12/30 و پس از استماع 
گزارش حســابرس و بــازرس قانونی، مجمع 
نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 
129 با تقسیم سود 50 ریالی به ازای هر سهم 
به کار خــود پایان دادند. همچنین ســازمان 
حسابرســی آزموده کاران به عنــوان بازرس 
اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت 
رهبین به عنوان بازرس علی البدل برای سال 
مالی منتهی به 1396/12/29 انتخاب گردیدند. 
دکتر عصــاری در ابتدای گزارش خود با اعالم 
اینکه ما می خواهیم به عنوان برترین شرکت 

سرمایه گذاری با سرمایه گذاری محوری در 
فعالیت های اکتشاف و استخراج معادن و 
فرآوری مواد معدنی ضمن نقش آفرینی در 
توسعه، پاسخگوی نیازهای مشتریان و ذی 
نفعان خود هم باشیم افزود این ماموریت ما 
است و تمام سعی خود را خواهیم کرد تا با 
حرکت در راستای این ماموریت به چشم 

انداز ترسیمی خود یازیم.
مدیرعامل موفق شرکت در گزارش جامع 
خود با اشــاره به اهداف اســتراتژی کالن 
شــرکت که همان نقش آفرینی موثر در 

رشد اقتصادی کشــور و سرآمدی در بازار سرمایه اســت به تشریح راهبردهای 
شرکت و الزامات اجرای راهبردها پرداخت. دکتر عزیزاله عصاری در بخش دیگری 
از گزارش خود پروژه های بهره برداری شده در سال مالی مورد گزارش را چنین 
برشــمرد 1- معدنی صنعتی گل گهر »واحد گندله ســازی 5 میلیون تنی« 2- 
معدنی صنعتی چادرملو »نیروگاه 500 مگاواتی سیکل ترکیبی. 3- معدنی صنعتی 
چادرملو »واحد یک میلیون تنی تولید فوالد خام« 4- توسعه آهن و فوالد گل گهر 
»واحد مگامرول آهن اسفنجی« 5- معدنی صنعتی چادرملو »تامین آب از محل 
اجرای شبکه فاضالب شهر اردکان به ظرفیت 16 میلیون تن« 6- صنعتی معدنی 
صبانور »کنسانتره 675 هزار تنی شهرک« 7- سرمد ابرکوه »واحد 450 هزار تنی 

تولید میلگرد« 8- فوالد خراسان »فوالد سازی شماره 2 با ظرفیت 720 هزار تن« 
9- سنگ اهن گهر زمین »کارخانه تولید کنسانتره به ظرفیت 4 میلیون تن«  10- 
سنگ آهن گل گهر زمین »سنگ شکن به ظرفیت 15 میلیون تن« 11- گهر انرژی 
سیرجان »بلوک 1 نیروگاه شهید کاظمی دو واحد گازی به ظرفیت 322 مگاوات«
به گفته مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت پروژه های قابل افتتاح در سال 96 

نیز به قرار زیر معرفی گردید:
 1- صنعتی معدنی صبانور »گندله سازی 550 هزار تنی همدان« 

2- کک طبس »مجتمع کک سازی با ظرفیت 450 هزار تن« 
3- معدنی صنعتی چادرملو »افزایش ظرفیت 

گندله سازی«
 4- فــوالد خوزســتان »گندله ســازی 2/5 

میلیونی تنی«
 5 - گهر انرژی سیرجان »واحد بخار بلوک -1 
نیروگاه شهید کاظمی به ظرفیت 160 مگاوات«

 6- گل گهر »خط 7 کنسانتره با ظرفیت 1/7 
میلیون تن.«

مدیرعامل رزومه دار و توانمند شــرکت که در 
کنار خود یکی از ســتون های شرکت یعنی 
جناب علی اکبری که بــه معمار اعداد و ارقام 
و هنرمند تراز شــناس معرف و معروف است 
را در صــف اول پاســخگویی و عرضــه 
عملکرد کنار خــود می دید، در ادامه به 
مرور کلی جایگاه شرکت در صنعت آهن 
و فوالد کشــور پرداخــت و اضافه کرد.
شرکت ســرمایه گذاري توسعه معادن 
و فلــزات بعنــوان یکــي از بزرگترین 
هلدینگهاي صنایع معدني و فلزي علي 
الخصوص در بخش سنگ آهن و فوالد 
نقش موثر و بسزایي را در سرمایه گذاري 
در بخشهاي توسعه ایي و افزایش ظرفیت 
شرکتهاي موجود در این صنایع ایفا کرده 
و همچنین با حمایت و افزایش نقدشوندگي سهام شرکتهاي مزبور در بورس اوراق 
بهادار ، ســعي در باال بردن ارزش پرتفوي خود داشته است. در این راستا شرکت 
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات با در اختیار داشتن دوقلوهاي سنگ آهني 
)چادرملو و گل گهر( بعنوان بزرگترین تولیدکنندگان سنگ آهن کشور با سهم  
65 درصدی ، مجتمع فوالد خراسان بعنوان قطب چهارم تولید فوالد کشور ، ملي 
صنایع مس بعنوان تنها تولیدکننده مــس و محصوالت مرتبط با آن در ایران و 
همچنین بسیاري از شرکتهاي واقع درحوزه هاي تولیدي، خدمات دهنده فوالدي ،
بازرگاني ، کارگزاري و... عالوه بر ایجاد پتانسیل سودآوري باال، نقش موثر وحائزاهمیتي 
چه به لحاظ مدیریتي و چه تامین منابع مالي الزم براي شرکتهاي زیرمجموعه خود 

 ما می خواهیم به عنوان برترین شــرکت ســرمایه 
گذاری با ســرمایه گذاری محوری در فعالیت های 
اکتشــاف و اســتخراج معادن و فرآوری مواد معدنی 
ضمن نقــش آفرینی در توســعه، پاســخگوی 

نیازهای مشــتریان و ذی نفعان خود هم باشــیم.
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داراست که قطعاً با پیشرفت و توسعه چنین صنایع با اهمیتي)بعنوان شاخص توسعه 
یافتگي هرکشــور(، موجبات توسعه وترقي دراقتصاد کالن کشور فراهم مي آید. 
شــایان ذکر است اخیرا سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات که با سرمایه 3/1 
هزار میلیارد تومانی در بورس اوراق بهادار حضور دارند با شــرکت دولتی تهیه و 
تولید مواد معدنی ایرانی قرارداد همکاری با دیدگاه توســعه اکتشاف امضاء کرده 
که این همکاری می توانــد با بکارگیری قابلیت های دو مجموعه، نقش موثری 
را در ارزش آفرینــی برای هــر دو مجموعه و آبادانی ایــران عزیزمان ایفاء کند. 
 در ادامه این مجمع دکتر عصاری نیز با اشاره به اهمیت حوزه معدن و صنایع معدنی 
در اقتصاد مقاومتی اعالم کرد: سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به طور جدی 
برنامه های مهمی را در زمینه اکتشاف و فرآوری معادن دنبال کرده و برای دستیابی 
به فناوری های برتر و گسترش فعالیت ها، هماهنگی های بسیاری با مراکز مختلف 
انجام داده که در آینده شــاهد ثمرات و دستاوردهای این تالش ها خواهیم بود.

در ســال مورد گزارش پیرامون شــرکت دو نکته حائز اهمیت اســت یک این 
نکته که ارزش بازار ســرمایه گذاری بورســی های بورســی در تاریخ 95/2/21 
مســاوی با مبلغ 33/723 میلیارد بود که با یک رشد مناسب ارزش بازار سرمایه 
گذاری های بورســی در تاریخ 96/2/21 به مبلغ 47/356 میلیارد رسیده است 
و دوم اینکه پس از 22 ســال و با خروج صندوق بازنشســتگی فوالد از ترکیب 
ســهامداران عمده ، شــرکت فــوالد مبارکه بــا امکان انتخــاب 3 عضو هیات 
مدیــره جایگزین آن گردیــد، دیگر اعضای هیــات مدیره در اختیار ســرمایه 
گذاری صبا تامین و صندوق بیمه اجتماعی روســتائیان و عشــایر می باشــد.

پایان بخش گزارش مجمع ساالنه منتهی به 95/12/30 که به سمع و نظر سهامداران 
رسید اعالم برنامه های سال آتی شرکت بود که رئوس آن به ترتیب زیر اعالم گردید.

1- اصالح ساختار سرمایه گذاریهاي شرکت جهت بهینه سازي پرتفوي و به تبع 
آن افزایش سودآوري

2- حتــي المقدور اســتفاده از عرضه هاي بلوکي ســهام شــرکتهاي اصل 44
3- بررسي ابزار تامین مالي متناسب با طرحها و سرمایه گذاري هاي جدید

4- مذاکره با نهادها موسسات تامین مالي داخلي و خارجي
5- بازپرداخت بدهي هاي سررســید شــده ســهامداران حقیقــي و حقوقي

6- تکمیل برنامه افزایش سرمایه در جریان
7-  پرداخت به موقع بدهي ها

8- پیگیري سرمایه گذاري در صنعت حمل و نقل و انرژي
اجازه می خواهیم از لطف و بزرگواری جنابان هوشیار، طهرانی و دکتر عصاری و 
مرد شماره یک مالی شرکت جناب علی اکبری که خالصانه در خدمت سهامداران 

و ذینفعان بوده و دست گیر خبرنگاران نهایت قدردانی و تشکر را داشته باشیم.
پیام هیات مدیره
مقام معظم رهبری

» تا چشم انداز را برای خود تعریف نکنیم، هیچ کار درستی صورت نخواهد گرفت - 
همه اش روز مرگی است- بعد از آن تعریف کردیم. اگر برنامه ریزی نکنیم، کار بی 

برنامه به سامان نخواهد رسید. بعد از آن که برنامه ریزی کردیم، اگر همت نکنیم، 
حرکت نکنیم، ذهن و عضالت خود را به تعجب نیندازیم و راه نیفتیم، به مقصد 

نخواهیم رسید: اینها الزم است.«
چشم انداز:

تبدیل شــدن به برترین شرکت سرمایه گذاري تخصصي درمنطقه خاورمیانه و 
کشورهاي مشترک المنافع تا سال1404

ماموریت:
ما می خواهیم به عنوان برترین شرکت سرمایه گذاری با سرمایه گذاری محوری 
در فعالیت ها ضمن نقش آفرینی در توسعه و پاسخگویی به نیازهای مشتریان و 

ذی نفعان خود باشیم.
اهداف استراتژی كالن:

1- نقش آفرینی موثر در رشد اقتصادی کشور در بخش معدن و صنایع معدنی
2- سرآمدی بازار سرمایه کشور، در رسیدن به بازدهی سالیانه

3- کسب عنوان برترین شرکت سرمایه گذاری تخصصی خاورمیانه و کشورهای 
 )CIS(

4- افزایش وفاداری سهامداران و مشتریان با خلق ارزشهای ویژه
5- تقویت سرمایه های انسانی متناسب با قابلیت های ضروری مورد نیاز توسعه 

و حیات شرکت
6- متنوع سازی منابع درآمدی و توزیع ریسک

7- سرمایه گذاری در حوزه اکتشاف معادن جدی و انرژی و حمل و نقل
راهبردهای شرکت و الزامات اجرای راهبردها:

1- افزایش بازده سبد سهام موجود
2- نوآوری در مدل کسب و کار سرمایه گذاری 

3- افزایش بهره وری شرکتهای تابعه و وابسته
4- تحول در فرآیندهای شرکت
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معاون بازاریابی و فروش گروه خودرو ســازی ســایپا گفت: مرحله اول پیش 
فــروش برلیانس کراس از طریق فــروش اینترنتــی و همچنین نمایندگی 
های مجاز ســایپا آغاز خواهد شــد و تا تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.

دکتر رضا تقــی زاده معاون بازاریابی و فروش گروه خودرو ســازی ســایپا 
گفت: مرحله اول پیش فروش برلیانس کراس از ســاعت 11 روز یک شــنبه 
22 مرداد ماه ســال جاری از طریق فــروش اینترنتی و همچنین نمایندگی 
های مجاز ســایپا آغاز خواهد شــد وتا تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.

 وی با بیان این مطلب که قیمت این خودرو 57/5 میلیون تومان می باشد گفت : 
مرحله اول پیش فروش این خودرو با موعد زمانی مهر، آبان وآذر سال جاری صورت 
خواهد گرفت و شرکت پارس خودرو این محصول را همچون سایر محصوالت 
تولیدی خود با باالترین میزان کیفیت و رضایت تحویل مشتریان خواهد داد.

مبلــغ پش پرداخت جهت تحویل خودرو در مهــر و آبان 25 میلیون تومان 
و بــرای تحویل آذر 20 میلیــون تومان در نظر گرفته شــده و مابقی مبلغ 
خــودرو در زمان صدور دعوتنامــه و به قیمت روز شــرکت اخذ می گردد.

تقی زاده با بیان این مطلب که برلیانس کراس )C3(  با توجه به قیمت مناسب 
و طراحی زیبا توانسته نظر بسیاری از خریداران را به خود جلب کند تصریح 
کرد: معاونت بازاریابی و فروش گروه ســایپا در راستای حمایت از مشتریان و 
توزیع عادالنه این خودرو محدودیت هایی در خصوص ثبت نام این خودرو ایجاد 
نموده و مشتریان با یک کد ملی،  فقط مجاز به ثبت نام یک خودرو هستند.

موتور 1500ســی ســی ،16 ســوپاپ، با اســتاندارد االیندگی یورو 5 ، دارا 

بودن 5 ســتاره ایمنــی و گیربکــس اتوماتیک 4 ســرعته و ترمز EBS و
EBD از مشــخصات فنــی ایــن محصــول جدید پــارس خودرو اســت.
 کامپیوتــر ســفری، پــاور وینــدوز، باز شــدن خــودکار درب هــا موقع 
تصــادف، ســان روف، فرمــان برقــی، ورود بــدون کلیــد بــه خــودرو، 
ســوئیچ Key less،ریــل ســقفی ، آینه هــای برقی، مالتی مدیا وســقف 
رنگــی مجــزا از بدنــه از دیگــر امکانــات این کــراس اور جدید اســت.
عالقمنــدان مــی توانند جهت ثبــت نام بــه نمایندگی های مجــاز گروه 
خودورســازی ســایپا و یا نشــانی www.saipagroup.ir مراجعه کنند.

خودرو جدید شــرکت پارس خــودرو با نام برلیانس کراس C3 عصر دوشــنبه 
بــا حضــور مدیرعامل گــروه خودروســازی ســایپا در هفدهمین نمایشــگاه 
بیــن المللی خــودرو، قطعــات و صنایع وابســته در مشــهد رونمایی شــد.

  دکترمهــدی جمالــی مدیــر عامــل گروه خــودرو ســازی طــی بازدید از 
نمایشــگاه مشــهد درگفتگو با خبرنــگاران گفت:از محصــول برلیانس کراس 
اســتقبال خوبــی از ســوی مــردم بــه عمل آمــده به طــوری که بــا اولین 
تبلیغــات درباره آن متقاضیــان زیادی خواهــان خرید این خودرو شــده اند .

را  کــراس  برلیانــس  قیمــت   ، ســایپا  گــروه خودروســازی  مدیرعامــل 
57 میلیــون و 500 هــزار تومــان اعــالم کــرد و بیــان کــرد:  پلــت فرم 
X200 بــا امکانــات و قابلیــت هــای جدیــد بــه بــازار عرضه می شــود .

وی در مورد تولید خودرو پراید گفت: من هرگز نگفته ام که پراید متعلق به قشر 
فقیر جامعه اســت، بلکه معتقدم پراید بخشی از درآمد قشری از جامعه است که 
باعث ایجاد اشتغال و تامین خودرو برای بخشی از متقاضیان کم درآمد شده است.

آینــده  تــا ســال  اگــر  اســتاندارد،  قوانیــن  براســاس  افــزود:  جمالــی 
پرایــد  خــودرو  ســاخت  در  را  خودروســازی  اســتانداردهای  نتوانیــم 
بــه طــور کامــل پیــاده کنیــم، تولیــد پرایــد متوقــف خواهــد شــد.

وی بیان کرد: برنامه های خوبی برای جایگزین کردن پراید با خودروی مناسب تر و 
خارج کردن این خودرو از خط تولید تا پایان دوره استاندارد آن داریم که امید است 
برنامه های فروش برای خودرو جدید به گونه ای طراحی شود که قشر کم درآمد 
متضرر نشوند. و همانند خروج پیکان باعث بازار سیاه نشود، اگر خاطرتان باشد خروج 
نابهنگام پیکان باعث شد قیمت پیکان در بازار تا دو برابر افزایش و بازار سیاه پیدا کرد.

وی اظهــار کرد: براســاس قوانین اســتانداردی، باید از ســال آینده بســیاری 
از خودروهــای قدیمــی از جملــه پرایــد، 405 و ســمند از  گردونــه تولید 
خــارج شــوند که ســایپا امیدوار اســت پرایــد را زودتــر از بازار خــارج کند.
مدیرعامل شــرکت خودروســازی ســایپا گفت: اگر محصول مربــوط به پلت 
فــرم جدیدی که در ســایپا طراحی شــده تــا پایان ســال جــاری  وارد بازار 
شــود، خواهید دید که اصل کار این شــرکت بر مبنای سیاســت های اقتصاد 
مقاومتی اســت و ســایپا قادر اســت به تنهایی خــودرو به بــازار عرضه کند.
وی بیان کرد: روی پلت فرم جدید چهار نوع خودرو متفاوت ســاخته شده که از 
هر نظر می تواند پاسخگوی تمام ســالیق در کشور باشد، طراحی این محصول 
که  100 درصد ایرانی اســت، کیفیت باالیی دارد و باعث غرور ملی خواهد شد. 
انتظار می رود اوایل اســفندماه ســال جاری این محصول به بازار عرضه شــود.
وی اظهار کرد: ما با شــرکت نیســان نیز وارد مذاکره شــدیم و به نظر می رسد 
شــرایط اعالم شــده از ســوی ســایپا تا حدودی مورد موافقت شرکت نیسان 
قــرار گرفته و امید اســت بزودی همکاری بین ســایپا و نیســان آغاز شــود.
جمالی در مورد همکاری شرکت های خارجی با سایپا نیز گفت: هر خودروسازی که 
بخواهد در داخل ایران با سایپا همکاری کند حتما باید داخلی سازی قطعات را با حداقل 
40 درصد آغاز و این داخلی سازی را حداکثر در مدت سه سال به 70 درصد برساند.
وی در خصــوص احتمــال لغــو برجــام و سرنوشــت قراردادهــای منعقده 
شــرکت ســایپا با شــرکتهای خارجی گفت: خوشــبختانه قــرارداد به نحوی 
اســت کــه در صــورت بــروز هرگونه مشــکل شــرکت خارجی نمــی تواند 
دارایــی خــود را در ایران رهــا کرده و بــرود و ناگزیر به ادامه همکاری اســت.

مشهد ر  د یپا  ســا جدید  محصول  ز  ا یی  نما و ر

C( خودروی جدید شرکت پارس خودرو اعالم شد 3 شرایط و زمان فروش برلیانس کراس )
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پارس توشه مطمئن ترین سهم بازار سرمایه
 بهره برداری از فرصت های اقتصادی در حال تحول و پیدایش

به روز مجمع ، ورق به ورق عملکرد ســاالنه از »الف« تا »ت« تبت به سمع و 
نظر صاحبان ســهام نشست و همه موارد نشــان از آن داشت که پارس توشه 
مطمئن ترین سهم بازار سرمایه است و این اعتبار را باید از هنر مدیری دانست 
که صداقت کاریش بر همگان ملموس اســت نه در قید و بند زرق و برق میز 
و نئون، نه اســیر حاجب و دربان و برو و بیا که به مصداق قلندری مانند یک 
درویش بر گلیمی خســبد و به وقت کار با کمال تفکر و اندیشه از بامدادان تا 
شامگاهان در یک اتاق 3×3 به پشت یک میز و صندلی مانده از نیم قرن پیش 
در تــب و تاب تا  که پارس توشــه را محبوب تر دارد. آنگاه که از مجمع برون 
شدم بیادم آمد در این باب یک مثال جالب وجود دارد، در کشور ترکیه خانواده 
ای اســت به نام خانوادگی کووچ که بخش قابل مالحظه ای از رونق صنایع و 
توســعه کسب و کار در این کشور نیمه اروپایی - آسیایی مرهون اقدامات این 
خانواده است. وقتی که مناســبات تغییر قدرت در ترکیه رقم خورد، خانواده 

کووچ نسبت به برخورد دولتمردان و دولت جدید با 
مایملک و دارایی هایشــان احساس نگرانی کرد. ولی 
اتفــاق جالبی که رقم خورد ایــن بود که عالی ترین 
مقام مدیریت کشور ترکیه در جلسه ای از آقای کووچ 
دعوت کرد که حضور بهم برساند. در آن جلسه جناب 
کووچ مخاطب قرار گرفت که چکار کنیم تا دارائیهای 
آقای کووچ دوبرابر شود ، چون دو برابر شدن دارایی 
خانواده کووچ به معنی اضافه شدن یک میلیون نفر 
به جمعیت شاغل در ترکیه است و تو بخوان حدیث 

مفصل زیــن مجمل... این مثال بدان آوردم کــه مدیرانی چون تیم مدیریت 
پارس توشــه را مــی باید بر دیده نهیم و هر آنچه بایــدش در چنته حمایت 
بگذاریم تا ریشه بیکاری را بخشکانیم و رونق بیش از بیش برای اقتصاد کشور 
ارمغان سازیم. عزیزان زحمتکش خداقوت که عبادت بجز خدمت خلق نیست.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری پارس توشه )سهامی عام( در 
تاریخ 1396/04/28 در محل اصلی شرکت واقع در سپهبد قرنی تشکیل گردید.
در ایــن مجمع که با حضور 73/52 درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی، 
اعضــاء هیــات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس 
و بــازرس قانونــی برگزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقای حســین 
ماهــرو بود که جنابان ارســالم رازقی و قاســم زنــد به عنوان نظــار اول و 
دوم و آقــای ســیامک رحیمی بــه عنوان دبیــر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامــه بــا قرائت گــزارش هیــات مدیره به مجمــع توســط مدیرعامل 
شــرکت مربوط بــه اهــم فعالیت هــای صورت پذیرفته در طی ســال مالی 
منتهــی بــه 1395/12/30 و پس از اســتماع گزارش حســابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشــینان با طنیــن صلوات خود ضمــن تصویب صورت های 
مالــی و تنفیــذ معامالت مشــمول مــاده 129 بــه کار خود پایــان دادند.

همچنین موسســه حسابرسی آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی و موسسه 
حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس علی البدل برای سال 1396 انتخاب شدند.

و همچنین اشــخاص زیر برای مدت دو ســال به عنوان اعضای هیات مدیره 
انتخاب گردیدند:

- شرکت کوشاپیشه )سهامی خاص( 
- شرکت صنعتی پارس خزر )سهامی عام(
- شرکت المپ پارس شهاب )سهامی عام(

- شرکت بازرگانی پارس شید)سهامی خاص(
- آقای هوشنگ دادوش

جایگاه شركت در صنعت سرمایه گذاریهای بورسی
شــرکت ســرمایه گذاری پارس توشــه با توجه به چشــم انداز و ماموریت 
خود همواره کوشــیده اســت عــالوه بر در نظــر گرفتن منافــع کوتاه مدت 

ســهامداران، بیشــترین بازدهی را در بلندمدت نصیب ســهامداران ســازد. 
مقایســه عملکرد شــرکت ســرمایه گذاری پارس توشه در ســال 1395 با 
بنگاه های اقتصادی مشــابه و بازار موید این مطلب اســت که این شرکت در 
زمینه نســبت قیمت به درآمد هر ســهم )E/P( دارای جایــگاه مطلوبی در 
بین شــرکت های ســرمایه گذاری و بنگاه های اقتصادی مشابه است و بدین 
لحاظ ســهامداران ریســک کمتری در خرید این ســهم متحمل می شوند.

راهبردهای سرمایه گذاری
شــرکت ســرمایه گذاری پارس توشــه همواره تالش کرده در جهت افزایش 
ثروت ســهامداران که هــدف غایی و مطلوب هر شــرکتی می باشــد، گام 
برداشــته و با تخصیص منابع در اختیار شرکت به ســرمایه گذاری هایی که 
متضمن افزایش حداکثری ثروت ســهامداران با حداقل ریســک است، بتواند 
پاســخگوی اعتماد آنان باشــد. برهمین مبنا راهبردهای شــرکت ســرمایه 
گذاری پارس توشــه در زمینه سرمایه گذاری عالوه 
بر اداره هر چه بهتر شــرکت های تابعــه، در زمینه 
ســبدگردانی شرکت های بورســی عبارت  است از:

1- مدیریت ریســک و بــازده از طریق اســتراتژی 
سرمایه گذاری متوازن

2- افزایش درصد ســهام شــرکت های دارای مزیت 
نسبی

3- متنوع سازی پرتفوی بورسی شرکت
4- اســتفاده از منابــع مالی ارزان قیمت وســرمایه 
گذاری در بخش های پربازده در راستای چشم انداز شرکت و منافع سهامداران

برنامه های آتی شركت
شرکت سرمایه گذاری پارس توشه تحقق ماموریت زیر را سرلوحه فعالیت های 

خود قرار داده است:
»جذب سرمایه از منابع مختلف و مدیریت و هدایت آن به سمت فعالیت های 
اقتصادی و مشارکت در توسعه صنعتی کشور با تاکید بر دستیابی به مناسب 

ترین ترکیب ممکن از بازدهی و ریسک سرمایه گذاری ها.«
در اجرا و تحقق ماموریت فوق اهم محورهای برنامه ای زیر مورد تاکید هیات 

مدیره شرکت می باشد:
1- تحقق سود و EPS پیش بینی شده برای سال مالی 1396

2- تقویب ساختار و نظام های برنامه ریزی و کنترلی
3- حاکمیت موثر بر شرکت های تابعه با هدف ارتقای عملکرد آنان

4- حضور در بازار ســرمایه با هدف بهینه سازی ســبد سهام شرکت از نظر 
بازدهی و ریسک سرمایه گذاری ها

5- جست وجو برای تامین منابع مالی جدید و مناسب تر
6- شناســایی و بهــره بــرداری از 
فرصت های اقتصادی در حال تحول 

و پیدایش
تجزیه و تحلیل ریسك شركت

شــرکت  ریســک هاي  ترین  عمده 
سرمایه گذاري پارس توشه در محیط 
کسب و کار خود به شرح ذیل است:

- ریسک نوسانات نرخ ارز 
- ریســک مربوط به تغییر مقررات 

دولتي 
- ریسک عملیاتي 
- ریسک نقدینگي

- ریسک بازار سرمایه

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

35



لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  81 | شهریور  ماه  1396| 

پتروشیمی فن آوران پیشرو در اقتصاد مقاومتی
مهندس بهزادی و باور راستین به خودکفایی و ارزش آفرینی

ما آمده ایم تا صنعت را معنایی دیگر ببخشیم

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

مدیر توانمند و الیق شرکت در ابتدای گزارش جامع خود به مجمع که بخش هایی از آن 
بصورت تله فیلم پیشتر به سمع و نظر مجمع نشینان شاد و راضی حاضر رسیده بود به 
تشریح فعالیت های شرکت و دستاوردهای پر افتخار سال مالی مورد گزارش اشاره کرد.

مهنــدس بهزادی دربــاره عملکرد مجتمع پتروشــیمی فــن آوران گفــت: این 
پتروشیمی ســومین واحد پتروشیمی متانول کشــور دومین واحد متانول کشور 
از نظر ظرفیت و تنها تولیدکننده اســید اســتیک در کشــور برای فروش اســت.

مهنــدس بهــزادی بــا اعالم اینکه شــرکت پتروشــیمی فــن آوران بــه عنوان 
تولیدکننــد مطرح متانول و اســید اســتیک با حفظ و توســعه ظرفیــت تولید، 
نقش محوری را در توســعه صنعت پتروشــیمی کشــور ایفا می کند اضافه کرد:

فعالیت شــرکت پتروشــیمی فن آوران در زمینه احداث، راه انــدازی و بهره برداری 
واحدهای متانول، اســید استیک و منواکســید کربن به منظور صادرات استفاده در 
صنعت پتروشیمی و صنایع پایین دســتی بوده و منطبق با اهداف و سیاست های 
کالن بخش صنعت در رابطه با صادرات، ایجاد اشتغال، انتقال دانش فنی، تربیت نیروی 
متخصص و تولید محصوالت پتروشیمی با ارزش افزوده باال از گاز طبیعی می باشد.

در باب پتروشیمی فن آوران و تیم تالشگر آن از راس مدیریت مهندس بهزادی مردی 
که بخودکفایی و باورمداری، اعتقاد راسخ دارد گرفته تا تیم پاکدست مالی و پشتیبانی، 
از بچه های خوش برخورد و مطلع به کار روابط عمومی و امور سهام کارکنان پرتالش 

و کارشناســان متخصص ســخن گفتن و از تالش 
جهادگونه آنها گفتن مثنوی هفتاد من می خواهد که...

به عنوان یک خبرنگار و یک ســهامدار در مجموعه 
اخبار اقتصادی منتشــر شــده از پتروشیمی ها در 
ســال 1395 هــر روز یک خبر خوش داشــتیم از 
مجموعه افتخار آفرین فن آوران بعنوان پتروشیمی 
پیشــرو و عزتمند که شــعار مدنظر رهبــری را در 
اذهان تداعی می ســاخت و به آن افتخار می کردیم.

چــرا که تدبیــر و درایت مدیری مدبر توانســت در 
کنار پتروشــیمی معظم فن آوران با عزمی راســخ 

به شعار اقتصاد مقاومتی در بین 7 شــرکت بزرگ تولیدی مدیریتی »هم خانواده« 
در مجموعه های بزرگ تاپیکو موفق به کســب رتبه نخست در تولید و فروش گردد 
. تالش و مجاهدتی از خانواده بزرگ فن آوران که چشــم جوشــانی اند از نام آوران.

مهندس بهزادی که نشان داده در هر سنگری از خدمت با نگرش مدیریتی خود بر افزایش 
بهره وری و بهینه سازی تاکید ویژه ای دارد در  عرصه بهینه سازی مصرف انرژی نیرو با تشکیل 
کار گروه های متخصصی و راه حل های هوشمندانه توانست این پتروشیمی را از برترین 
ها سازد و این نکته ای بود که مهندس پیوندی مدیرعامل تاپیکو در مراسم افتتاح تصفیه 
پساب بهداشتی مجموعه به روش SBR بر آن تاکید داشت یعنی هنر مدیریت در بهینه 
سازی امور که مهندس بهزادی و پتروشیمی فن آوران شاگرد اول وممتاز این مهم بودند. 
پتروشــیمی فن آوران در ســال اقتصاد مقاومتی توانســت شــعار ما می توانیم را 
به باور اندیشــه برســاند تا آنجا که به دســتاوردهای غرور آفرینی دست پیدا کرد.

استفاده از گاز ارسالی به فلر )مشعل های گاز( به عنوان سوخت در واحد متانول و مونوکسید 
کربن با صرفه جویی بیش از 630 میلیارد ریال در سال و استفاده از پمپ برقی به جای پمپ 
توربینی به منظور صرفه جویی در مصرف بخار و بهینه سازی مصرف بخار در فلر متانول 
با صرفه جویی بیش از 160 میلیارد ریال در سال بخشی از این موفقیت ها بوده است.

به گفته این مدیر خوش فکر اســتفاده از آب دور ریز کندانس فرآیندی واحد متانول 
به عنوان آب جبرانی کولینگ )خنک کننده های صنعتی( با صرفه جویی بیش از 9 
میلیارد ریال در ســال و چندین بهینه سازی انجام شده دیگر به ارزش ده ها میلیارد 
تومان که در همین برهه رونمایی شــد. از دیگر دستاوردهای این شرکت بوده است.

و اما پیرامون شــاهکار مهندس بهزادی با اعــداد و رقم و ریز و تراز و عملکرد بخوبی 

هویداست که چه برجسته کار کرده و کمر به خدمت بسته است. من باب مثال درباره 
کارنامه کاهش مصرف گاز طبیعی ســوخت واحد مونوکسیدکربن می توان گفت:
در نتیجه اجرای 6000-4000 نرمال مترمکعب در ساعت OFF H2 ارسالی به فلر به 
عنوان سوخت کوره ریفرمر بازگردانده می شود که معادل 2000-1500 نرمال متر مکعب 
در ساعت صرفه جویی در NG سوخت مورد استفاده در واحد CO می باشد. در حقیقت 
با نتایح حاصل شده تا این مرحله از اجرای طرح 30-24 درصد مصرف گاز طبیعی سوخت 
واحد کاهش یافته است که صرفه جویی ذیل را در طول اجرای ساالنه آن در پی خواهد داشت.
در روند مصرف گاز طبیعی ســوخت و تولید واحد مونوکسید کربن متوسط مصرف 
گاز طبیعی، علی رغم افزایش تولید 6 درصدی ، کاهش 24 درصدی داشــته است.

و یا در روند مصرف گاز طبیعی ســوخت و تولید را در متانول متوســط مصرف گاز 
طبیعی قبل و بعد از تغییرات 22 درصد کاهش یافته است که این میزان صرفه جویی 
در مصرف گاز طبیعی ســوخت عالوه بر کاهش هزینه انرژی منجر به کاهش انتشار 
132000 تن و CO کمتر به اتمسفر می باشد که این خود نشان از اهتمام مدیریت 
و مجموعه به مقوله حفظ محیط زیست و انطباق استانداردهای صنعت سبز می باشد.
قبــل از اجــرای طرح کل مصــرف گاز مجتمع بیــش از 88 میلیــون نرمال متر 
مکعب بوده اســت کــه پس از اجــرا به 83 میلیــون نرمال کاهش یافته اســت 
)در حالــی که تولیــد واحد طی این مدت افزایش 6 درصدی نیز داشــته اســت(.

در کنــار توجه جدی به امر مقوله محیط زیســت 
که ســرلوحه کاری مدیــران خدوم کشــوری در 
پتروشــیمی فن آوران قــرار دارد تالشــهای ارزنده 
ای بــرای تمرکز بر اســتراتژی هــای خودکفایی 
و جلوگیــری خــروج ارز از کشــور شــده اســت.
انتخاب هوشمندانه شرکت های تولیدکننده قطعات، 
اولویت بخشــی شــرکت های بومی و صرفه جویی 
ارزی قابــل توجه، فراهم کردن فضــای کارآفرینی، 
توانمندســازی جوانان و نیروهای داخلی و ... از دیگر 
برنامــه هایی بود که در ســال مالی مــورد گزارش 
به کرات از آن شــنیدیم و بر خود و این شــرکت افتخــار آور و ایرانی بودن بالیدیم.
مفتخریــم کــه بگوییــم اعضای هیــات مدیــره و ســهامداران عمــده مدیری 
ارزشــی را حمایــت و پشــتیبانی کردنــد تــا روز مجمــع بــا افتخــار بگوید؛
شرکت پتروشیمی فن آوران در سال های اخیر و در راستای سیاست های خودکفایی 
در زمینــه های فنی و مهندســی و در حوزه فعالیت های مربوطــه، همواره تالش 
نموده است تا بستری مناسب به منظور فعالیت متخصصین و تولیدکنندگان ابراز و 
تجهیزات داخلی فراهم و ضمن کم کردن وابستگی به تولید کنندگان خارجی، صرفه 
جویی اقتصادی قابل توجهی را بدست آورد و از این رو با تشکیل کمیته خودکفایی 
در دی ماه 95 گامی بلند در راســتای رســیدن به اهداف مذکور برداشــته اســت.

وی اضافــه کرد خوشــبختانه تا بــه حال اقدامــات خوبی در زمینــه خودکفایی 
در پتروشــیمی فــن آوران انجــام شــده، بــه گونه ای کــه به طور قطــع باالی 
90 درصــد از قطعــات مکانیــکال ایــن شــرکت ســاخت داخــل اســت.
مهنــدس بهــزادی ادامــه داد: در گذشــته نــه چنــدان دور تمــام روغن های 
مصرفــی در صنایــع وارداتــی بــوده امــا در حــال حاضر غیــر از چنــد مورد 
خــاص، تمــام روغــن های مــورد مصــرف موجــود ســاخت ایران هســتند.
اضافه کرد: با ادامه این روند ساالنه چندین میلیارد دالر صرفه جویی ارزی خواهیم داشت و 
بتوانیم در کنار تولید و فروش بیشتر با کاهش های تمام شده در سودآوری و ارزش آفرینی 
همچنان این شاگرد اولی خود را حفظ نماییم که حفظ رکوردها و دستاوردهای بسیار 
سخت و دشوار است ولی شک ندارم با کمک همکاران و تالش دوچندانی که مجموعه 
خواهند داشت می توانیم به اهداف و چشم اندازهای ترسیمی دست یازیم. بدین داشته 
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مدیران خدوم که جهادگونه کمر همت به خدمت بسته و خلق را زکرده خود خشنود و 
سرخوش ساختند باید شکر نعمت بجای آورد که من لَم یَشکر المخلوق من لَم یَشکر الخالق.
اجازه می خواهیم از عنایت و بزرگواری جنابان جبرئیلی و مهندس بهزادی در حق حقیر 
و اصحاب خبر و لطف و یاری بچه های خوب روابط عمومی و مدیریت محترم آن جناب 
بهنودی عزیز که به گرمی پذیرای اهل مطبوع بودند نهایت تشکر و قدردانی را داشته باشیم.

مدیرعامل پتروشیمی فن آوران در این جلسه ضمن ارائه گزارش جامع عملکرد سال 
95 به سواالت سهامداران پاسخ داد. مهندس بهمن بهزادی با اشاره به اینکه پتروشیمی 
فن آوران با ظرفیت تولید یک میلیون تن سومین واحد متانول کشور است گفت: مجموع 
تولید محصوالت اصلی شرکت در سال95 بالغ بر یک میلیون و 112 هزار تن بوده است.

وی افزود: آخرین تعمیرات اساســی این واحد در سال 92 انجام شده، اما با تجدید این 
فرآیند در ســال 96 به ظرفیت تولید روزانه 3030 تن دست خواهیم یافت. به گفته 
مهندس بهزادی، برنامه ریزی برای دستیابی به تولید معادل ظرفیت اسمی پس از 13 
سال از مهم ترین برنامه های شرکت در ســال96 خواهد بود. وی بازیافت 66 میلیون 
مترمکعب گاز فلز را از دیگر موفقیت های شــرکت در ســال 95 دانست. مدیرعامل 
پتروشــیمی فن آوران طرح تولید متانول با شــرکت پتروالفین فــن آوران، مطالعه و 
امکان سنجی طرح های پایین دستی متانول و اسید استیک و طرح بازیافت دی اکسید 
کربن با ظرفیت 25 تن در ســاعت را از جمله طرح های توســعه شــرکت ذکر کرد.

مهندس بهزادی با اشاره به فروش یک میلیون و 50 هزار تنی شرکت در سال 95 گفت: 
در سال گذشته سود ناخالص شرکت معادل 393 میلیارد تومان، سود عملیاتی معادل 
259 میلیارد تومان، سود قبل از کسر مالیات معادل 253 میلیارد تومان، سود خالص 
معادل 251 میلیارد تومان و سود انباشته معادل 371 میلیارد تومان بوده است.وی در 
ادامه با تاکید بر بهینه سازی مصرف انرژی در شرکت افزود: در سال 95 فن آوران پیشرو 

در مدیریت انرژی، صرفه جویی و حفظ محیط زیست 
بوده است.وی اضافه کرد: شکست رکورد تولید روزانه 
مونوکسیدکربن در طول فعالیت پتروشیمی فن آوران 
از افتخارات این شرکت در سال 95 است.مدیرعامل 
پتروشــیمی فن آوران گفت: رکورد تولید در واحد 
مونواکســیدکربن با 5/ 2 درصد افزایش نسبت به 
فروردین ماه 1394 شکسته شد و تداوم آن ساالنه 
92 میلیارد ریال سودآوری برای شرکت خواهد داشت.

بهمن بهزادی، افزود: عالوه بر این، ارزش سهام شرکت پتروشیمی فن آوران نیز بیش از دو 
برابر رشد کرده است. وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در پتروشیمی فن آوران 
طی 8 ماه گذشته گفت: مصرف گاز در واحد متانول 10 درصد کاهش یافته است، به این 
ترتیب در واحد متانول از Purge Gas ارسالی به Flare استفاده شده و این موضوع سبب 
می شود تا معادل 230میلیارد ریال در سال صرفه جویی شود.وی افزود: در شرایط تولید 
طراحی و 7920 ساعت کارکرد واحدهای عملیاتی در این واحد روزانه 200 هزار مترمکعب 
و ساالنه بالغ بر 66 میلیون مترمکعب گاز طبیعی صرفه جویی می شود.وی همچنین به 
تزریق هیدروژن مازاد و ارسالی به Flare و استفاده از آن به عنوان سوخت در کوره ریفرمر 
واحد CO و صرفه جویی ساالنه 55 میلیارد ریال در پتروشیمی فن آوران اشاره کرد و گفت: 
در شرایط طراحی و 7920 ساعت کارکرد واحد، در این واحد روزانه 48 هزار متر مکعب و 
ساالنه بالغ بر 16 میلیون متر مکعب صرفه جویی در مصرف سوخت شده است.مدیرعامل 
پتروشیمی فن آوران همچنین از کاهش 182 هزار تنی ساالنه ورود گاز کربنیک به اتمسفر 
با اقدامات صرفه جویی و مدیریت انرژی خبر داد و گفت: از اقدامات دیگر در پتروشیمی 
فن آوران کاهش روزانه 120 تن بخار مصرفی و صرفه جویی ساالنه 25 میلیارد ریال در شرایط 
تولید و عملیات طراحی است که در سال 96 به آن دست یافته ایم.وی در ادامه به بازیافت 
کندانس فرآیندی با دبی حداقل 20 تن در ساعت و جلوگیری از آلودگی محیط زیست 
اشاره کرد و افزود: این موضوع سبب صرفه جویی ساالنه حداقل 16 میلیارد ریال شده است.
وی همچنین به خرید و راه اندازی سیستم تزریق گاز کلر به برج های خنک کننده اشاره کرد 
و گفت: خرید و راه اندازی سیستم تزریق گاز کلر به برج های خنک کننده در کمتر از یک ماه 
انجام شد.وی اضافه کرد: با راه اندازی سیستم تزریق کلر به برج های خنک کننده توانستیم 
در مصرف آب و مواد شیمیایی 30 درصد صرفه جویی کنیم. این درحالی است که ساالنه 
700 هزار تا یک میلیون متر مکعب مصرف آب داشتیم.وی همچنین به تعمیر مبدل 
E-2008 و صرفه جویی ساالنه 50 میلیارد ریال بخار مصرفی شرکت پتروشیمی فن آوران 
اشاره کرد و گفت: برنامه ریزی برای تعمیرات اساسی در ماه های آینده با محوریت افزایش 

10 درصدی تولید واحد متانول و کاهش مصرف انرژِی و صرفه جویی بالغ بر 100میلیارد 
ریال در بخار انجام شده است.مدیرعامل پتروشیمی فن آوران یکی از مهم ترین اقدامات 
پتروشیمی فن آوران را در سال 96 آغاز مطالعات طرح احداث واحد تولید مونوکلرواستیک 
اسید دانست و تاکید کرد: اصالح تولید واحد اسید استیک در دستور کار قرار دارد که 
سبب می شود تا سود ساالنه 400 میلیارد ریال در پتروشیمی فن آوران افزایش یابد.وی 
 HALDOR واحد متانول با شرکت REVAMP در ادامه با اشاره به پیگیری پروژه
TOPSOE گفت: مناقصه پروژه RECOVERY CO2 با شــرکت های صاحب 
لیسانس از جمله SUJITS؛ UNION؛ MITSUE؛ UHDE درحال پیگیری است.

وی در ادامه با اشاره به رکورد بیش از 22 میلیون نفر کار بدون حادثه در شرکت فن آوران 
گفت: سیستم اعالن و اطفای حریق انبار مواد شیمیایی در پتروشیمی فن آوران با هزینه 
11 میلیارد ریال و پروژه سیستم اطفا ی حریق مخازن متانول و اسید استیک با 17 میلیارد 
 Revampe ریال سرمایه گذاری راه اندازی و در سرویس قرار گرفته است.وی در حالی که
IDfan ریفرمر متانول و رفع مشکل یکی از گلوگاه های واحد متانول با قرارداد با شرکت 
زیمنس را یادآوری کرد، افزود: یکی دیگر از اقدامات مهم در سال 96، تعمیر توربین سنتز واحد 
متانول و اصالح روتور توربین توسط شرکت زیمنس است. مدیرعامل پتروشیمی فن آوران 
ISO9001:2008,14001:2 همچنین به تمدید سیستم های مدیریتی )گواهینامه های

HSE-MS , TS29001:2010,50001:2010,004 در سال 96 اشاره و خاطرنشان 
کرد: امسال پتروشیمی فن آوران توانست جایزه ملی مدیریت انرژی و لوح و تندیس سیمین 
صنعت ســبز کشور را از معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست کشور 
دریافت کند. وی انتخاب پتروشیمی فن آوران به عنوان واحد سبز ازسوی محیط زیست را 
از افتخارات این شرکت دانست و افزود: ما توانستیم در هفتمین دوره جایزه تعالی صنعت 
پتروشیمی حضور یافته و تقدیرنامه 4 ستاره تعالی و یک ستاره ترقی را به دست آوریم.

وی در ادامــه پیگیری پروژه هــای طرح پتروالفین 
فن آوران و طرح تولید متیل استات و پیگیری طرح 
تولید DMDS به عنوان اولین تولید کننده با توجه به 
نیاز صنایع پاالیشی و گاز کشور را از مهم ترین اقدامات 
سال 96 پتروشــیمی فن آوران برشمرد. وی گفت: 
گواهینامه صادرات متانول به اروپا )REACH( نیز 
دریافت شده است. مدیرعامل پتروشیمی فن آوران 
در ادامه تاکید کرد: با وجود گذشت 5 سال از آخرین 
تعمیرات اساسی و با توجه به عمر 36 ماه کاتالیست سنتز که در حال حاضر بیش از 73 ماه 
در سرویس از سوی دیگر پروژه تغییر سیستم روشنایی انبار مجتمع و کاهش 87 درصدی 
برق و افزایش 10 برابری روشنایی انبار نیز توانسته برای شرکت ساالنه 105 میلیون ریال 
صرفه جویی داشته باشد.وی همچنین به پیگیری راه اندازی پتروشیمی مرجان از سوی 
کارکنان پتروشیمی فن آوران و اعزام کارشناسان به این مجتمع اشاره کرد و گفت: قرارداد 
پتروشیمی فجر هم بازنگری شده تا از جریمه مازاد مصرف )200میلیارد ریال درسال( 
جلوگیری شود، این درحالی است که در سال های گذشته این مبلغ پرداخت می شد.
وی در ادامه تشکیل سازمان مردم نهاد محیط زیست و انرژی فن آوران با تایید مدیرعامل 
محترم تاپیکو جناب آقای مهندس پیوندی )در شرف تاسیس(، پیگیری دریافت استاندارد 
ISO 26000 مسئولیت اجتماعی به عنوان اولین شرکت پتروشیمیایی کشور و وزارت 
رفاه، تدوین آیین نامه های رفاهی؛ اســتخدام و جذب؛ حقوق و دستمزد، خودکفایی و 
ساخت داخل و بهره وری و پیشنهادها، شرکت در سومین جشنواره رتبه بندی شرکت های 
تابعه شستا و دریافت نشان برتر از وزیر محترم تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی را از فعالیت ها 
و اقدامات شــرکت در سال 96 ذکر کرد. وی همچنین تشکیل کمیته های رفاهی و 
وام کارکنان؛ کمیته نظام مشارکت و بهره وری؛ کمیته ورزش؛ کمیته وصول مطالبات؛ 
کمیته خودکفایی و ساخت داخل؛ کمیته فرهنگی، تشکیل کانون تفکر شرکت، برگزاری 
تورهای تفریحی داخل استان برای خانواده ها؛ مسابقات ورزشی کارکنان و فرزندان، سفر 
به عتبات عالیات در قالب دو کاروان در تعطیالت عید نوروز، پیگیری عقد تفاهم نامه با 
دانشگاه شهید چمران اهواز برای برگزاری دوره های توانمند سازی کارکنان؛ رؤسا و مدیران 
و طرح جانشین پروری، بازسازی رستوران مجتمع، برگزاری آزمون روانشناسی؛ علمی 
و مصاحبه فنی - تخصصی از سوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر شعبه ماهشهر به منظور 
جذب تعدادی از همکاران بهره برداری، ارتقای تعامالت اجتماعی در ســطح منطقه و 
تعهد به مسئولیت اجتماعی و برقراری آرامش عمومی در سطح شرکت و رضایت نسبی 
همکاران با اجرای عدالت اجتماعی را از دیگر اقدامات شــرکت در ســال قبل دانست.

 پتروشیمی معظم فن آوران با عزمی راسخ به شعار اقتصاد 
مقاومتی در بین 7 شــرکت بزرگ تولیدی مدیریتی »هم 
خانواده« در مجموعه های بزرگ تاپیکو موفق به کســب 
رتبه نخســت در تولید و فروش گردد . تالش و مجاهدتی 
از خانواده بزرگ فن آوران که چشم جوشانی اند از نام آوران.
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افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان مصوب مجمع گرفت

تصویب طرح وبرنامه های آتی مهندس داداش برای سیدکو

شــوق دیدار مدیــران آگاه پرتالش صنعــت اصحاب خبر را به ســر دویدن 
وا مــی دارد. مهنــدس مرتضــی داداش از آن مدیرانی اســت که خدماتش 
باعــث ســرفرازی ملتی خداجوی شــده و چهره خنــدان او جمعه به مکتب 
آورد طفــل گریــز پای را. مهنــدس داداش آمــده بود تا بگوید حــال و روز 
صنعــت ســیمان چگونه اســت و حــوزه مدیریتش چه نقشــی مــی دارد.

مدیرعامل شــرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان کوتاه و گویا گفت: 
تولید 120 و مصرف داخلی 48 و صادرات اکنون 13 می باشــد. در ســیدکو 
قیمت تمام شــده 60 تومان و بازار هدف آفریقا و شــبه قاره هند و سودآوری 

تماماً محقق در حالیکه قیمت تمام شده دیگر 
رقبا 70 تومان و با کمال تاســف فروش تا 50 
تومان داشــته اند و تاسف بارتر اینکه بازارهای 
هــدف صادراتی همســایه را با بــی تدبیری 
هــر روزه برای خود کوچکتر می ســازند و ... .

این مختصر در بیان کار کشته ای چون مهندس 
داداش تائید آن شوق دیدار بود که سند و مدرکش 
را در کدال باید دید. گرچه همگان هم کار او  را 
می شناسند و هم زبان عمل را ، بچه مسلمانی 
که آب دیده در کوره بســیج و مانده یادگار او 
در دوران نوجوانی گنبد ســبز حسینیه ارشاد.

ریاســت مجمع با جناب دکتــر نعیمی بود که 
ادب کارش همیــن بس کــه روز خبرنگاری را 

از تریبون رســمی تبریک داشت.حضور 92 درصد ســهام دار در 1396/5/16 
در گرمای 40 درجه تهران خود رکورد شــکن اســت. گزارش توجیهی هیات 
مدیره شرکت ســرمایه گذاری و توسعه صنایع ســیمان در خصوص افزایش 
ســرمایه از مبلــغ 4/000 میلیارد ریال به مبلــغ 4/800 ریال با طنین و رای 
تمام حاضرین به تصویب رســید. بجاست که از روز خبرنگار و یک ره پیموده 
در این وادی به حضرت حاج مرتضی داداش تبریک و خســته نباشید به ادبش 
و به عملکردش که خدمت به کشوری اسالمی و ملتی خداجوی است بگوییم. 
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص 
افزایش ســرمایه به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت 

سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان)سهامي عام(
در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347

1- گزارش توجیهی مورخ 30 اردیبهشت 1396 هیات مدیره شرکت سرمایه 
گذاری و توسعه صنایع ســیمان )سهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه آن 
شــرکت از مبلغ 4/000 میلیارد ریال به مبلغ 4/800 میلیارد ریال، مشــتمل 
بر ترازنامه فرضی در تاریخ های 1396/12/29 لغایت 1398/12/29 و صورت 
سود و زیان فرضی برای سالهای مالی منتهی به تاریخهای مزبور همراه با سایر 
اطالعات مالی فرضی که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی »رسیدگی  
به اطالعات مالی آتی« مورد رسیدگی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت 
گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.

2- گــزارش مزبور در اجراي تبصره 2 مــاده 161 اصالحیه قانون تجارت و با 
هدف توجیه افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی 
ســهامدارانبه منظور اصالح ساختار مالی شرکت، تهیه شده است. این گزارش 
توجیهی بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی 
و اقدامات مدیریت تهیه شــده است که انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. 
در نتیجه، به اســتفاده کنندگان توجه داده می شود که این گزارش توجیهی 
ممکن اســت برای هدفهایی جز هدف توصیف شــده در باال مناســب نباشد.
3- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات 
توصیف شــده در گزارش توجیهی هیات 
مدیره، این سازمان به مواردی برخورد نکرده 
اســت که متقاعد شــود مفروضات مزبور، 
مبنایي معقول براي تهیه گزارش توجیهي 
فراهــم نمي کنــد. به عالوه بــه نظر این 
سازمان، گزارش توجیهی یاد شده براساس 
مفروضات به گونه اي مناسب تهیه و طبق 
اســتانداردهاي حسابداري ارائه شده است.
4- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شــده 
طبــق مفروضات ذهني توصیف شــده در 
گزارش توجیهی هیات مدیره رخ دهد، نتایج 
واقعي احتماال متفاوت با 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
هدف شــرکت ســرمایه گذاری و توســعه صنایع ســیمان )ســهامی عام(، 
از افزایــش ســرمایۀ موضــوع ایــن بیانیــۀ ثبت، به شــرح زیر میباشــد.

اصالح ساختار مالی و ساختار سرمایه شركت
شــرکت های زیــر مجمواه هلدینگ در حال حاضر و طی ســنوات گذشــته 
جهت حفظ توان نقدینگی و مدیریت ســرمایه در گــردش خود در پرداخت 
ســود ســهامداران و تامین ســرمایه در گردش با مشــکالت نقدینگی روبه 
رو بوده و هســتند. لیکن در صورتی که شــرکتهای زیــر مجموعه نقدتنگی 
خود را صرف پرداخت ســود ســهام به ســهامداران نمایند رشــد و توسعه
بلندمدت شــرکت ها دچار تردید میگردد. یکی از راهکارهای شرکت های تابعه 
جهت حفظ توان نقدینگی خود انتقال این قسم از بدهی ها به سرمایه میباشد. 
بدین منظــور هلدینگ می تواند اقدام به انتقال مطالبات خود از شــرکتهای 
تابعه به سرمایه گذاریهای بلند مدت (افزایش سرمایه شرکت های تابعه) بنماید. 
این موضوع باعث میگردد جریان نقدی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع 
سیمان جهت پرداخت ســود به سهامداران خود نیز متوقف گردد. لذا شرکت 
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان جهت ایفای تعهدات خود نیز نیاز مبرم 
به افزایش سرمایه خواهد داشــت که منجر به جلوگیری از خروج وجه نقد از 
یک طرف و عدم نیاز به تأمین مالی از طرت فروش ســرمایه گذاری ها میگردد.
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علی هذا در صورت عدم افزایش سرمایه، هلدینگ به منظور تامین منابع الزم 
جهت ایفای تعهدات )پرداخت ســود به سهامداران( اقدام به فروش بخشی از 
سرمایه گذاری های خود خواهد نمود که این روش دارای معایبی به شرح زیر می باشد:

فــروش داراییهای بلند مدت و تزریق وجوه حاصل از آن جهت ایفای تعهدات 
یکی از طرق محتمل به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز جهت انجام تعهدات 
هلدینگ میباشد. بدین منظور تأمین مالی از این طریق موقتاً عوایدی را جهت 
ایفای تعهدات در کوتاه مدت فراهم می آورد، لیکن به دلیل کاهش سود ناشی از 
فروش سرمایه گذاری ها و تأثیر آن بر کاهش درآمدهای آتی، شرکت را با چالشهای 
جدی تری در آینده روبرو می نماید و به عبارتی شرکت دچار دور باطل می شود.

بنابراین به طور کلی در صورت عدم افزایش سرمایه، تأمین منابع مالی از طریق 
فروش سرمایه گذاری ها منجر به تقلیل ارزش پرتفوی سرمایه گذاری های بلند 
مدت شرکت به دلیل واگذاری بخشی از آنها و نهایتاً کاهش موثر در سود آتی 
می گردد. همچنین در صورتیکه ارزش فروش ســرمایه گذاری ها کمتر از بهای 
تمام شده برای هلدینگ باشد باید برای شرکت زیانی از این محل نیز متصور بود.

سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن
مبلغ کل ســرمایه گذاری مورد نیــاز جهت اجرای برنامه های یاد شــدۀ فوق 
800/000 میلیــون ریــال و منابع تأمین آن به شــرح جدول زیر میباشــد.

مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادی و محل تأمین آن

بــا توجــه بــه برنامــۀ ارائه شــده، شــرکت ســرمایه گــذاری و توســعه 
صنایــع ســیمان (ســهامی عــام) در نظــر دارد ســرمایۀ خــود را از مبلغ 
4/000/000 میلیــون ریــال بــه مبلــغ 4/800/000 میلیــون ریــال، از 
محــل مطالبــات و آورده نقــدی ســهامداران به شــرح زیــر افزایش دهد.

- 800/000 میلیون ریال (معادل 20 درصد ) از محل مطالبات و آورده نقدی 
سهامداران

عوامل ریسك
سرمایه گذاری در طرح موضوع افزایش سرمایۀ پیشنهادی و فعالیت شرکت سرمایه 
گذاری و توســعه صنایع سیمان (سهامی عام)، با ریسک های با اهمیتی همراه 
است. سرمایه گذاران باید پیش از تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری در این 
شرکت، عوامل مطرح شده را مدنظر قرار دهند. این عوامل به شرح زیر می باشد:

ریسك نوسانات نرخ بهره و نرخ ارز
با افزایش نرخ بهره منابع مالی از ســایر بخش های اقتصاد به سوی بانک ها و 
مؤسسات مالی هدایت می شود و سرمایه گذاری ها و بازار سرمایه را با رکود مواجه 
می سازد و به تبع آن خالص ارزش دارائی های هلدینگ تحت تأثیر قرار می گیرد. 

بــا توجــه بــه تصمیمات 
اخیر بانــک مرکزی جهت 
سپرده ها  سود  نرخ  کاهش 
و اعتبــارات بانکــی ایــن 
ریســک در حــال کاهش 
مــی باشــد . نــرخ ارز بر 
دارائی ها،  تمام شده  بهای 
محصول و بدهی های ارزی 
شرکت های ســرمایه پذیر 
و ســود ویــژه و خــروج 
منابــع تــا زمان تســویه 
تســهیالت ارزی شــرکت 
هایی که به ســبب اجرای 

طرحهای توســعه، بدهــی ارزی دارند به میزان قابل توجهی اثرگذار اســت . 
از طرف دیگــر تغییرات نرخ ارز بر درآمد حاصل از صادرات نیز مؤثر اســت .

ریسك قیمت نهاده های تولیدی
از مهــم تریــن تحوالتــی کــه میتوانــد قیمــت نهاده های تولید شــرکت 
های ســرمایه پذیر را دســتخوش تغییــر قرار دهــد، افزایش نــرخ و مقدار 
مصــرف انــرژی، افزایش حقــوق و دســتمزد، افزایــش نــرخ ارز، افزایش 
نرخ ســود بانکــی و تعرفه هــای دولتی براســاس قوانین مربوطه میباشــد

ریسك كاهش قیمت محصوالت
شدت رقابت داخلی و محدودیت های مقطعی در جهت صادرات سیمان موجب 
کاهش قیمت ها حتی به پائین تر از قیمت مصوب می گردد و از طرفی افزایش 
ظرفیت های جدید تولید، کاهش بودجه عمرانی و ساخت وساز داخلی و همچنین 
محدودیت هــای صادراتی موجب رقابت داخلــی و کاهش قیمت ها می گردد .
ریســک مربــوط بــه عوامل بیــن المللــی و یــا تغییــر مقــررات دولتی

تغییــرات جهانی قیمــت کاالها و خدمــات و تغییرات قیمــت محصوالت 
که مشــمول نرخ گذاری دولتی هســتند بر ســود ویژه و ارزش بازار شــرکت 
هــای موجــود در پرتفــوی هلدینــگ اثر داشــته و برخی مقــررات دولتی 
مــن جمله تعرفه هــای صــادرات و واردات حائــز اهمیت بشــمار می روند

ریسك نقدینگی
عدم کفایت وجوه برای تداوم فعالیت و ایفای تعهدات، شــرکت را با ریســک 
نقدینگی مواجه میسازد . ریسک مزبور با برنامه ریزی مناسب، جریان وجه نقد 

کنترل و مدیریت می شود .
ریسك بازار)پرتفوی(

ریسک بازار به دو بخش ریسک مربوط به کاهش قیمت بازار سهام شرکت های 
موجود و ریســک مربوط به عدم تحقق درآمد هر سهم مربوط می شود. توجه 
این نوع ریسک بیشتر به بخش ریسک تغییرات قیمت سهام پرتفوی می باشد.

ریسك اقبال مشتریان به محصوالت جایگزین
صنعت ســیمان جزو صناع استراتژیک است و محصول جایگزین مطلقی برای 
سیمان وجود ندارد با این حال کاهش قیمت فوالد می تواند در مصرف سیمان 
تأثیر منفی بگذارد که این کاهش قیمت در آینده میان مدت پیش بینی نمی شود .

آخرین برآورد )میلیون ریال(شرح

منابع
800/000افزایش سرمایه

800/000جمع منابع

مصارف
800/000اصالح ساختار مالی

800/000جمع مصارف

39



لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  81 | شهریور  ماه  1396| 

اخبار بانک و بیمه

شورای پول و اعتبار از اقدامات بانك مركزی 
در ساماندهی موسسات غیرمجاز تقدیر كرد

شــورای پول و اعتبار پــس از ارایه گزارش بانک 
مرکزی در مــورد فعالیت های مربوط به واگذاری 
تعاونی های  بدهی هــای  و  دارایی هــا  مدیریــت 
اعتبار غیرمجاز ســه گانه به شــبکه بانکی کشور 
از فعالیت های انجام شــده تقدیــر به عمل آورد.

شــورای پول و اعتبار در یک هزار و دویســت و 
سی و چهارمین جلسه خود در عصر روز سه شنبه 
17 مردادماه از اقدامات و برنامه های انجام شــده 
توســط بانک مرکزی درخصــوص تعیین تکلیف 
تعاونی های افضل توس، البــرز ایرانیان و وحدت 
)آرمان ( توسط بانک های آینده، تجارت و موسسه 
اعتبــاری ملل پس از هماهنگــی مرجع قضایی، 
ضمن تایید اقدامــات به عمل آمده، از تالش های 
انجــام شــده توســط حوزه های مختلــف بانک 
مرکــزی در این خصوص تشــکر و قدردانی کرد.

همچنین شورای پول و اعتبار بر لزوم تداوم جدی 
و قاطع اجرای برنامه هــا و تدابیر مورد نظر بانک 
مرکزی تا تصفیه کامل موسســات و تعاونی های 
غیرمجاز و ارائه گزارش های نوبه ای و  ســه ماهه 
از اقدامات انجام شــده به این شــورا تأکید کرد.
بانك اقتصادنوین به سامانه »صیاد« پیوست

در راســتاي تســهیل ارایه خدمات به مشتریان، 
بانک اقتصادنوین به ســامانه »صیاد« پیوســت.

این سامانه با هدف متمرکزسازي درخواست هاي 
دســته چک، امکان اعتبارسنجي صاحبان حساب 
و جلوگیري از اختصاص دســته چک به افراد فاقد 
صالحیت ایجاد شده و پیوستن بانک اقتصادنوین 
به این سامانه نشان دهنده احراز شرایط پیوستن 
به ســامانه صیاد توســط بانک اقتصادنوین است.

گفتني اســت به دلیل ریسک هاي موجود در کار 
با چک ، بانک مرکزي تصمیم به یکپارچه ســازي 
همه چک هــا به منظور مدیریت ریســک و ارایه 
خدمــات جدیــد گرفت. بــا راه اندازي ســامانه 
صیــاد، شــبکه بانکي موفق به صــدور چک هاي 
یکپارچه مي شــود و همچنین از طریق ارســال 
شناسه اســتعالم امکان شناسایي و اعتبارسنجي 
صاحــب حســاب جــاري را فراهــم مي کنــد..
باحمایــت  بهداشــت:  وزیــر  معــاون 
مالــی موثربانك پارســیان بســیاری از 
مشــكالت انجمن آلزایمر ایران حل شــد

بــا حضور دکتر دربیکی مدیر روابط عمومی بانک 
پارســیان ، دکتر ایازی معاونــت اجتماعی وزیر 
بهداشــت، دکتر مهدی نــژاد معاونت اجتماعی و 

توانبخشی ســازمان بهزیســتی، مهندس اسدی 
شــهردار منطق 5 و و دیگر مســئولین اســتانی 
و محلــی، ســاختمان جدیــد انجمــن آلزایمر 
بــا حمایت مالــی بانک پارســیان افتتاح شــد.

دکتر ایازی، معاون اجتماعی وزیر بهداشــت  نیز 
در این مراسم گفت: انجمن آلزایمر که توانسته از 
ظرفیت های دولتی وخصوصی استفاده کند وکار 
خود را توســعه دهد بنابراین الزم اســت رویکرد 
مشــارکت جویانه مردم را با جدیت دنبال کنیم.
در مراســم انعقاد تفاهم نامه با كمیته امداد 

امام خمینی )ره(:
چقــازردی: افتخار بانك ســپه، خدمت به 

محرومان است

مدیرعامــل بانک ســپه در مراســم انعقاد تفاهم 
نامــه همکاری با کمیته امــداد امام خمینی )ره( 
بــا بیان اینکه امروز فصــل جدیدی برای خدمت 
به محرومان شروع شده است، گفت: افتخار بانک 
ســپه خدمت به محرومان و تــالش برای تحقق 
فرامیــن امــام راحل )ره( و مقــام معظم رهبری 
در زمینــه خدمت رســانی به محرومان اســت.

محمدکاظــم چقازردی در مراســم انعقاد تفاهم 
نامه برای توانمندســازی محرومیــن با محوریت 
اشــتغال، تسهیل و تســریع در جذب تسهیالت 
قرض الحســنه اظهارداشــت: انعقــاد این تفاهم 
نامــه فصل جدیدی برای بانک ســپه در خدمت 
به محرومان است. این بانک خدمت به محرومان 
را نوعی توفیــق و مایه برکت برای خود می داند.

مدیرعامل بانک ســپه گفت: این بانک در جایگاه 
قدیمی ترین بانک کشــور ثابت کرده است که در 
همه فراز و نشیب ها، همراه و پشتیبان دولت بوده 
و هست.وی اظهارداشت: بانک سپه همچون سال 
های گذشــته که کارنامه درخشانی در کمک به 
واحدهای کوچک و متوســط داشته است، سعی 
خواهد کرد نقش تأثیرگــذاری در این زمینه ایفا 
کند.چقازردی همچنین یادآور شــد: شرکت های 
زیر مجموعۀ بانک سپه با مشارکت در پروژه های 
عظیم ملی در پروژه های مولد و استراتژیک کشور، 
نقش فعال و اثر گذاری دارند.مدیرعامل بانک سپه 
با اشاره به حرکت کمیته امداد امام خمینی )ره( به 
سمت خود اتکایی افراد گفت: در حوزه مأموریت 
های کمیته امداد امام خمینی )ره( در این مسیر، 
بانک ســپه نیز در خدمت این نهاد انقالبی است. 
بانك گردشگری رتبه هشتم بانك های برتر 
در زمینه شبكه های اجتماعی را كسب كرد

بانک گردشــگری رتبه هشتم کیفیت شبکه های 
اجتماعــی میــان بانک ها و موسســات اعتباری 
کشور را کسب کرد. در بررسی انجام شده توسط 
موسسه معتبر »بانکتاک« و وب سایت »بنکر« که 

فعالیت بانک های ایرانی در شبکه های اجتماعی 
را پایش کرده و هر ســه ماه یک بار گزارشــی در 
ایــن زمینه ارائه می دهند، صفحه اینســتاگرام و 
کانال تلگرام بانک گردشــگری با رشد قابل توجه 
در تعــداد فالوئرها و تنوع و به روز بودن محتوایی 
توانســته اند جایگاهی مناســب در میان رسانه 
های اجتماعی بانک های کشــور به دست آورند. 
این گزارش حاکی اســت در این بررسی، صفحات 
رســمی بانک ها و مؤسســات مالی در تلگرام و 
اینســتاگرام، دو رســانه اجتماعی کــه در ایران 
بیشــتر مورد اقبال عمومی بــوده اند مدنظر قرار 
گرفته انــد و مالک هایی چون تعــداد فالوئرها، 
کیفیت محتوا، تعامل با مخاطب، کیفیت مدیریت 
صفحه، محبوبیت محتوا و متوســط پست در ماه 
به عنوان 6 شــاخص اصلی ســنجیده شــده اند. 
شایان ذکر است، برای رتبه بندی بانکها از دو تکنیک 
رتبه بندی »تاپسیس« و »همسانی« یا »مشابهت« 
استفاده شــد که هردو نتایج مشــابهی داشتند.
خسارت 9 میلیارد ریالی بیمه آرمان در یك 

پرونده
بیمۀ آرمــان فقط در یک فقره پرونده خســارت 
جانی)ســه مــورد فوتــی و 8 مــورد مصــدوم( 
جمعــاً مبلــغ هشــت میلیــارد و 908 میلیون 
و 110 هــزار ریــال خســارت پرداخــت کــرد.

مصطفی ملکی مدیــر بیمه های اتومبیل با اعالم 
این خبر افــزود این حادثه در محــور ورزقان به 
تبریــز در برخورد یک دســتگاه نیســان وانت با 
چند خودرو و یک موتورســیکلت بوقوع پیوست 
کــه طــی آن 8 نفــر از سرنشــینان خودروها 
مصــدوم و 3 نفــر نیز فــوت کردنــد. وی گفت 
بیمه آرمان مبلغ خســارت را بر اســاس تعهدات 
بیمــه نامــه و رای دادگاه پرداخت کرده اســت.
با  رازی  بیمه  تیم كشــتی  قهرمانان  دیدار 
هیئت مدیره و مدیرعامل شركت بیمه رازی

کشــتی گیران، مربی، ســرمربی و سرپرست تیم 
کشــتی بیمه رازی به همراه قهرمان وزنه برداری 
کشــور با دکتر محمــود امراللهــی، مدیرعامل 
شــرکت بیمــه رازی دیــدار و گفتگــو کردند.
 ایــن دیــدار روز سه شــنبه 17 مردادمــاه در 
ســالن کنفرانــس شــرکت بــا حضــور اعضای 
هیئــت مدیــره، مدیرعامل و جمعــی از مدیران 
انجــام شــد. مشــاوران  و  معاونــان  و  ارشــد 
 کیومرث محرابی، سرپرســت تیم کشــتی بیمه 
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ات: در صا توســعه  بانک  مدیرعامل 
ت  سســا مو ت  ر نظا و  یــش  پا
نــک  با ســط  تو ز  مجــا غیر
ســت ا م  نجا ا ل  حا ر د ی  کز مر

رازی ضمــن ابــراز خوشــحالی از ایــن دیدار، 
اقدامــات و موفقیت های کســب شــده در این 
تیــم را بیان نمود و به جایگاه تیم کشــتی بیمه 
رازی در عرصــه ورزش جهانــی اشــاره کــرد.

دیدار فوق با حضور چهره های ملی ورزش ایران نظیر 
غالمرضا محمدی، حسن رنگرز، صادق گودرزی و 
قهرمان وزنه برداری جهان بهداد سلیمی انجام شد.
افتتاح و راه اندازی ســاختمان جدید بیمه 

»ما« در شهر تبریز

مهندس صفــدری مدیرعامل بیمه »ما« به همراه  
جناب آقای بهاری فر عضو هیات مدیره و تعدادی 
از معاونین و مدیران از ســاختمان جدید  شعبه 
تبریــز بازدید و طی مراســمی راه اندازی کردند.

آیین راه اندازي و افتتاح ســاختمان جدید شعبه 
تبریز بــا حضور مهندس صفــدري مدیر عامل ، 
حجت بهاري فر عضو هیات مدیره، امیر حســین 
قرباني معــاون فني، اکبر زاهدوند مشــاور مدیر 
عامل، امیر شــفیعي مدیر امور شــعب، غالمرضا 
مددي مدیر امور نمایندگان و عباس اسالمي مدیر 
بیمه هاي عمر و ســرمایه گــذاري برگزار گردید

در ابتداي این مراســم آرش کامیاب رییس شعبه 
تبریز  ضمن خوش آمد گویي، خالصه اي از عملکرد 
شعبه ، میزان پرتفوی، تعداد مشتریان و  نمایندگان 
شبکه فروش  و شرایط و زیرساخت های مورد نیاز 
برای دسترســی به وضعیت مطلوب را بیان کرد.

در ادامه امیرحســین قرباني  به تحلیل مشــتري 
مداري و مدیریت ریسک برای نمایندگان و پرسنل 
شــعبه پرداخت و برنامه هاي آتي را تشریح نمود.

همچنین حجــت بهاري فر عضــو هیئت مدیره  
توضیحاتی در خصوص نحوه فروش، لزوم مشتري 
مداري ارزنده وچگونگي استفاده از اطالعات بروز 
نماینــدگان  در فروش بیمه نامــه ارائه نمودند.

مراســم افتتاحیه شــعبه تبریز با سخنراني آقاي 
آریانــا سرپرســت محتــرم بانک ملت اســتان 
آذربایجان شرقي در خصوص  روابط بانک و بیمه و 
چگونگي ارتباط موثر با مشتریان بانک ادامه یافت
ســپس مهندس صفدري در خصــوص چگونگي 
رعایت حقوق مشــتریان و اصول بازاریابي و نحوه 
ارزش افریني براي مشــتریان ارائه مطلب نمودند.

 از جمله موارد مطروحه توسط مهندس صفدری 
توجه به اصول بازاریابی و چگونگی مذاکره کردن 
به روش نوین و رعایت حقوق مشتریان و استفاده 
از تکنیک هــای جدید فــروش و برندینگ بود. 
نشست مشــترک مدیران ستادی و روسای 

شعب سراسر كشور شركت بیمه تعاون 
نشست مشــترک مدیران ستادی و روسای شعب 
سراســر کشــور شــرکت بیمه تعاون بــا حضور 
جنــاب آقای نظام آبادی ریاســت هیات مدیره ، 
اعضــای هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت بیمه 

تعــاون جنــاب آقای دکتــر مظلومــی در محل 
همایشــهای هتــل بزرگ تهــران برگزار شــد .

در ابتدای این جلســه جناب آقــای نظام آبادی 
ریاســت هیئت مدیره ضمن تبریک دهه کرامت 
و خوش آمد گویی به حاضرین در جلسه فرمودند 
: افتخار ما این اســت که زیر ســایه علما ، قرآن 
، دانشــمندان و متخصصیــن خدمــت میکنیم .

نظام آبادی رئیس هیات مدیره شرکت بیمه تعاون 
در ادامه افزود : در شرایط فعلی بحث اکونومیست 
مدیریت کشــور در دستان اهل فن و متخصصین 
اســت . چگونگی رشد شــاخه بیمه ای بحثهای 
اقتصادی که در همه جا صحبت از آن اســت در 
دستان شما مدیران می باشد . زحماتی که که شما 
می کشید بیشــتر در وهله اول ساماندهی اموری 
اســت که بتواند باری از روی دوش نظام برداشته 
و به شــکوفایی اقتصاد ملی کمکی کرده باشــد.
پرداخت خســارت آتش ســوزی شركت 

رنگرزی سامان توسط بیمه پاسارگاد

بیمه پاسارگاد به علت بروز حریق درکارخانه رنگرزی 
سامان کاشان و وارد آمدن خسارت به ساختمان و 
موجودی مواد اولیه و محصوالت این شرکت مبلغ 
بیــش از 9 میلیارد ریال خســارت پرداخت کرد.

در پــی وقوع حریــق به دلیل اتصال ســیم برق 
در انبار مــواد اولیه یکی از ســوله های کارخانه 
رنگــرزی ســامان منجــر بــه تخریــب کامل 
ســاختمان و مــواد اولیــه )عدل و الیــاف( این 
کارخانه شــد و بــه فعالیت اصلی ایــن کارخانه 
که رنگرزی نخ و پارچه بود خســارت وارد شــد.

گفتنی اســت، به دلیل نوع فعالیت این شرکت ، 
موجودی مواد اولیه، ساختمان و تأسیسات آن از 
طریق شعبه کاشان تحت پوشش بیمه آتش سوزی 
به مبلغ 26 میلیون و 359 هزار ریال قرار گرفته بود. 
همچنیــن بــه دلیــل وارد آمدن خســارت، بی 
درنــگ نســبت بــه تشــکیل تیم کارشناســی 
تخصصــی جهت تعییــن علت حریــق و برآورد 
خســارت ســاختمان، موجــودی مــواد اولیه و 
محصوالت کارخانه از ســوی کارشناســان فنی 
و مالــی شــرکت بیمــه پاســارگاد اقدام شــد.

در این حادثــه مبلغ 9 میلیــارد و 100 میلیون 
ریال خســارت شــرکت رنگرزی ســامان کاشان 
که بــه علــت آتش ســوزی متحمل خســارت 
شــده بود توســط بیمه پاســارگاد پرداخت شد.

مدیرعامــل بانک توســعه صادرات گفــت: بانک مرکزی 
بدنبال تنظیم و تحت نظارت قرار دادن موسسات غیرمجاز 
اســت و برنامه ریزی ها و اقدامــات الزم به صورت مرتب 
برای پایش و نظارت این موسســات درحال انجام اســت.
دکتر علی صالح آبادی با اشــاره بــه فعالیت های مخرب 
موسسات غیرمجاز پولی و سرو سامان یافتن آنها از سوی 
بانک مرکزی افزود: موسســات غیرمجاز هیچگونه سپرده 
ای نــزد بانک مرکزی ندارند و اقدامــات آنها که همراه با 
عــدم رعایت مقــررات نظارتی و احتمالی اســت، نتیجه 
ای جــز بی ثباتی در نظام مالی کشــور نخواهد داشــت.
وی ادامه داد : موسسات غیرمجاز از جمله پدیده هایی است 
که سیاست گذاری پولی را در کشور با مشکالتی مواجه کرده 
و ثبات مالی را نیز در معرض خطر جدی قرار داده اســت.
وی در ادامــه توضیــح داد: این موسســات نرخ ســودی 
را بــه مشــتریان خود پیشــنهاد می دهند که خــارج از 
عــرف و نظــارت بانک مرکزی اســت در حالی که بانکها 
و موسســات تحت نظــارت بانــک مرکزی نــرخ های 
مصــوب شــورای پــول و اعتبــار را رعایت مــی کنند.
وی افــزود: این اقــدام به دلیل اینکه بســیار با اهمیت و 
گسترده است، باید با همکاری تمامی سازمان ها و دستگاه 
قضایی انجام شــود زیرا اگر مشکالت مربوط به موسسات 
مالی غیرمجاز هرچه ســریع تر ســر و سامان یابد، به طور 
حتم ثبات مالی در جامعــه ارتقا پیدا خواهد کرد و اثرات 
آن در تورم پایدار و رشــد اقتصادی باال نمایان خواهد شد.

 : کرد تشریح  مســکن  بانک  مدیره  هیات  عضو 

تابستان  ر  بازا در  اوراق مسکن  ابزار کنترل قیمت  دو 

با وجــود افزایــش حجــم مبادلــه اوراق حــق  تقدم 
اســتفاده از تســهیالت بدون ســپرده مســکن، قیمت 
ایــن اوراق همچنــان روی ریل ثبات قــرار دارد که به 
گفتــه عضو هیات مدیــره بانک مســکن، این وضعیت 
حاصــل دو اقدام بانک بــرای کنترل بازار اوراق اســت. 
طی چهار ماهه نخست امســال اگر چه میزان معامالت 
مســکن در بازار رشد صفر را نسبت به مدت مشابه سال 
گذشــته تجربه کرد، اما میزان اســتقبال از خرید اوراق 
مسکن نســبت به ســال گذشــته افزایش یافته است، 
طــوری که در این مدت حدود پنــج میلیون فقره اوراق 
مبادله شــد و این در حالی اســت که در چهارماهه اول 
ســال گذشته میزان مبادله اوراق چهار میلیون فقره بود.
رونــق معامالت در یکــی از بازارهای باالدســتی بخش 
مســکن، یعنی بــازار رســمی مبادلــه اوراق حق تقدم 
تســهیالت مســکن، نشــان از افزایش حجم معامالت 
در ماه های پیش  رو دارد و کارشناســان مســکن پیش  
بینــی می کنند مــرداد و شــهریور ماه امســال دمای 
معامالت بازار مســکن قــدری افزایش خواهــد یافت.

41



لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  81 | شهریور  ماه  1396| 

کوثر  عتباری  ا موسسه 
است با  ر بدون  ری  نکدا با اصل  یان  ز و  ســود  در  مشارکت 

مدیر عامل موسســه اعتباری گفت: در فعالیت های اســالمی، اصلی تحت عنوان 
مشــارکت در ســود و زیان وجود دارد، که در فعالیت های بانکی اجرا نمی شــود.

دکتر عیسی رضایی در حاشیه جلسه معاونین و مدیران با بیان این مطلب اظهارداشت: 
قانون کنونی عملیات بانکداری بدون ربا که پس از پیروزی انقالب اسالمی به تصویب 
مجلس رسید در زمان خود حرکتی انقالبی در کل نظام بانکی کشور ایجاد کرد. این قانون 
در زمان خود قانون خوبی بود در عین حال هر قانونی ممکن است نیاز به اصالح داشته باشد.

مدیــر عامــل موسســه اعتبــاری کوثــر تصریح کــرد: از آنجــا کــه نیازها و 
اســتانداردهای نظــام بانکــداری در ســطح دنیا و نیــز در داخل ایران نســبت 
به گذشــته تغییــر کرده اســت، ضروری اســت که ایــن قانون به روز شــود .

وی افــزود: از جملــه مســایلی کــه امـــروز در زمینــه بانکـــداری بــدون 
ربــا  وجــود دارد و علمــا و مســئولین به آن اشــاره مــی نمایند نحــوه پیاده 
ســازی مــدل بانکــداری غیر ربــوی و مشــارکت بانک با مشــتریان اســت.

نایب رییس هیئت مدیره موسسه اعتباری کوثر در بخش دیگری از سخنان خود در 
خصوص اشکاالت اساسی ساختار فعلی در بخش تجهیز منابع اظهار داشت: فرضا در 
سپرده ها تعیین سود قطعی برای طبقات مختلف سپرده ها شامل سپرده های بلند 
مدت و کوتاه مدت و اشخاصی که بین دوره تسویه می نمایند، چگونه باید محاسبه و 
پرداخت شود؟ اصوال آیا پرداخت سود قبل از کسب درآمد صحیح است؟ هر چند که آن 
را سود علی الحساب نام گذاری نماییم اما شیوه آن تداعی کننده روش ربوی می باشد.

دکتــر رضایی در ادامه به اشــکاالت بخش مصرف منابع اشــاره نمود و گفت:  بر 
اســاس احــکام اســالمی در » مضاربــه » در نهایــت مضارب و عامل در ســود 
و زیــان آن معامله شــریک هســتند اما در بانکــداری فعلی، بانک هــا فقط در 

ســود پروژه ها و تســهیالت شــریک می باشــند و در زیان ســهیم نیســتند.
به گفته وی؛ عالوه بر آن بر اساس قوانین مالیاتی در پایان سال بانک باید سود دوره را 
شناسایی نماید که هنوز قطعی نیست و این موضوع ارتباطی به بانک ندارد و باید قوانین 
توسط مجلس اصالح شود. البته پس از اصالح قانون تازه این موضوع مطرح می شود 
که آیا شدنی است که تمامی تسهیالت اعطایی مشارکتی را به ریز رصد نموده و سود و 
زیان آن را مشخص نمود یا نه؟ این موضوع نیز یک معضل بسیار اساسی و گلوگاه است.
مدیر عامل موسسه اعتباری کوثر تاکید کرد: بررسی های انجام شده بیانگر آن است 
که در هیچ کشوری مسائل بانکداری اسالمی به طور کامل منطبق با احکام اسالمی 
نبوده و می توان ادعا نمود مدل بانکداری اســالمی که منطبق بر احکام اسالمی و 
فقه تشیع که در کشوری اجرا شده باشد، وجود ندارد تا ما از آن مدل، الگو بگیریم.

عمومی بط  ا و ر ات  ر نتشا ا ه  ر ا جشــنو در  کوثر  عمومی  بط  ا و ر ول  ا تبه  ر کســب 
روابــط عمومــي و تبلیغــات موسســه اعتبــاری کوثــر در دوازدهمیــن 
جشــنواره ملي انتشــارات روابط عمومي موفق به کســب دو رتبه برتر شــد.

دوازدهمین جشــنواره ملی انتشــارات روابط عمومی با حضور زهراســعیدی 
رئیــس فراکســیون روابط عمومی و رســانه مجلس، ســید شــهاب ســید 
محســنی رئیس انجمــن متخصصان روابط عمومی، پیشکســوتان، اســاتید 
و کارشناســان روابــط عمومــی در خانــه هنرمنــدان ایــران برگزار شــد.

بر اساس این گزارش؛ با اعالم هیئت داوران دوازدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط 
عمومی ایران، روابط عمومی و تبلیغات موسسه اعتباری کوثر موفق به کسب دو رتبه 
اول در بخش تبلیغات مکتوب در سطح ملی و دریافت لوح و تندیس جشنواره شد.

ایــن گزارش می افزاید؛ دوازدهمین جشــنواره ملی انتشــارات روابط عمومی 
بــا هدف آشــنایی با اصول و اســتانداردهای نشــر در روابط عمومــی و ارایه 
آثــار و تجارب موفــق ادارات روابط عمومی در حوزه انتشــارات برگزار شــد.

براساس اعالم رسمی کانون بانک ها و 
موسسات اعتباری خصوصی، موسسه 
کوثر با امتیاز 769,5 از مجموع 1000 
امتیاز حائز رتبه اول، در میانگین نمرات 
انفرادی رتبه های اول و دوم و در دروس 
حقوق بانکی، بانکداری داخلی و مبارزه 
با پولشــویی رتبه اول را کسب نماید.

بر اســاس این گزارش؛ میالد نوید و 
نرگس حیدری از موسســه اعتباری 
کوثر توانستند باالترین میانگین نمرات 
فردی را در کل دروس المپیاد از آن خود 
کنند و رتبه اول و دوم در بین 140نخبه 
شرکت کننده در المپیاد را به دست آورند.

ایــن گزارش می افزاید: از مجموع تیم شــرکت کننده موسســه اعتباری کوثر 
در ایــن المپیــاد علمی، نرگس حیــدری و میالد نوید رتبــه اول در بانکداری 
داخلی ، ســعید قدری و عطیــه مرتضایی رتبه اول در حقــوق بانکی ، محمد 

رضا ســربازی و ســپیده لیموئی در مبارزه با پولشــویی حائز رتبه اول شدند.
ســید هادی هاشمی معاون توســعه و مدیریت سرمایه های انســانی کوثر با 
تبریک ایــن موفقیت بزرگ به خانــواده بزرگ کوثر گفت: نخســتین المپیاد 
بانکی کارکنان بانک ها و موسســات اعتباری خصوصی کشور با پیشنهاد اولیه 
این موسســه کلید خــورد و در ادامه پس از تشــکیل کمیســیون آموزش در 
کانون بانکها و موسســات اعتباری خصوصی در دانشــگاه امیرکبیر برگزار شد.
وی افــزود: جهــت حفــظ مالکیــت معنــوی ایــن رویــداد علمی بــه نام 
موسســه، تاریخچــه المپیــاد تدویــن و در ســایت المپیــاد بانــک ها ثبت 
گردیــده که ایــن ســابقه علمی به صــورت دائمــی در تاریخچــه برگزاری 
المپیادهــای بانک هــای خصوصی کشــور به نام کوثــر باقی خواهــد ماند.
شایان ذکر است؛ در اولین دوره برگزاری المپیاد علمی بانک ها و موسسات اعتباری 
خصوصی 14 بانک و موسسه اعتباری در تاریخ 12 مرداد ماه به رقابت پرداختند.

اســامی 15 نخبه موسســه اعتباری کوثــر عبارتند از: حامد بهــروزی، نرگس 
حیــدری فرد، میثم رشــیدی منش، محمد رضا ســربازی، عطیــه مرتضائی، 
مریم قهرمانی، ســعید قدری، سپیده لیموئی، میالد نوید، الناز حلیمی، سهیل 
عبداللهــی، مجید مهرابــی، مصطفی جعفــری، الهام رجبی و رضــا علیزاده .

اعتباری خصوصی موسســات  و  ها  بانک  علمی  لمپیاد  ا ولین  ا در  کوثر  اول  رتبه 
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مجمع عمومی عادی ســاالنه شرکت پتروشیمی امیرکبیر 1200 ریال سود 
به ازای هر ســهم ســال 95 تصویب کرد. در این مجمــع که با حضور اکثر 
ســهامداران برگزار شــد صورت های مالی شــرکت به تصویب رسید. نجات 
امینــی به عنوان رئیــس، مهدی راعــی و محمود مجیب به عنــوان ناظر و 
فرزان هوشــمندان به عنوان منشی اداره جلســه را بر عهده داشتند. دراین 
مجمع همچنین شــرکت صنعتی نوید زرشیمی، بانک رفاه کارگران، توسعه 
تجارت رفاه پردیس، توســعه فناوری رفاه پردیس و شــرکت ارز ش آفرینان 
تجــارت صبا برای مدت دو ســال در مجمع مزبور به عنــوان اعضای هیات 
مدیره جدید شرکت انتخاب شــدند. همچنین سازمان حسابرسی به عنوان 

بازرس قانونی و حســابرس شــرکت برگزیده شد. 
همچنین ترکیب سهامداران عمده شرکت در پایان 
ســال مالی منتهی به 30/ 12/ 1395 به شرح زیر 

است.
بانک رفاه کارگران )ســهامی عام( با 51/85 درصد، 
شــرکت صنعتی نوید زرشــیمی با 20/00 درصد، 
شرکت سرمایه گذاری سازمان بازنشستگی کشوری 
با 10/85 درصد، شــرکت صادرفر با 10/19 درصد، 
شــرکت ســرمایه گذاری آتیه صبا با 2/92 درصد، 
صندوق بازنشستگی کشوری با 2/82 درصد است. 
برای مــا ایرانیــان امیرکبیــر نه فقط یک اســم 
کــه یک رســم اســت در امانتــداری و مدیریت ، 
یک رســم در زعامت کــه مهندس ســلیمانی به 
عنوان مدیریت ارشــد و مجموعــه تحت مدیریت 
او نشــان دادنــد چه شایســته و بایســته در این 
پتروشــیمی بــا زنجیــره ارزش آفرینی نــام نامی 

امیرکبیــر را  بــار دیگــر در اذهــان به بزرگــی و تدبیر زنده می ســازند.
گواهینامه ها و نشان های اخذ شده در سال 139۵ عبارتند از:

* کســب گواهینامه و تقدیرنامه چهار ســتاره تعالی از فرآیند جایزه تعالی 
صنعت پتروشیمی

* دریافت تقدیرنامه دو ستاره جایزه ملی مدیریت مالی ایران
* کســب گواهینامه شاخص فنی و عملکرد انرژی )EPT( برتر از دبیرخانه 

جایزه ملی مدیریت انرژی
* دریافت سپاس نامه ششمین جشنواره ملی بهره وری به دلیل ارائه تجربیات 

موفق ارتقای عملکرد در مجتمع
* تمدید گواهینامه های استاندارد IMS و مدیریت انرژی در سطح مجتمع

عمده فعالیت های انجام شده در سال 1395 به شرح زیر است:
 - استفاده از خوراک پروپان به عنوان خوراک جایگزین که نقش عمده ای در 

افزایش تولید داشته است.
 - استفاده از خوراک نفتای شرکت اکسیر برای جبران کسری خوراک مایع

 - پیگیری تهیه اتیلن از ســایر شــرکت های منطقه و خارج از منطقه برای 
افزایش تولید واحدهای پایین دست

 - افزایــش 46 درصــدی دریافــت خــوراک اتان نســبت به ســال قبل
 - اســتقرار و راه اندازی سیستم نرم افزاری آزمایشــگاه ها در سطح مجتمع

CMMS1 استقرار و راه اندازی پروژه - 
 - بازنگری در ارکان جهت ســاز و استراتژی های سازمان به موازات استقرار 

BI2 و راه  اندازی پروژه
 - افزایش 71 درصدی EPS شرکت نسبت به سال قبل

 - راه اندازی سیستم حسابداری صنعتی بهای تمام شده
 - انتقال اتوماتیک نقدینگی شــرکت به صورت روزانه به حساب سپرده برای 

ایجاد درآمد از طریق دریافت سود
 - تکمیل تعویض کویل ها و TLEهای کوره ها و نیز تعمیر بسیاری از ادوات کوره ها

- انجام مذاکرات احداث کارخانه NGL3 و دریافت موافقت اصولی واگذاری 
آن از وزارت نفت

امیركبیر در یك نگاه
مقایسه عملكرد سال 9۵ با عملكرد سال 94

شــرکت پتروشیمی امیرکبیر در ســال 95 موفق به تولید 1,343,166 تن 
محصول شــد که بیشترین تولید از زمان راه اندازی 
شرکت بوده اســت که این مقدار افزایش تولید 31 
درصدی را نســبت به ســال قبل نشــان می دهد.

در زمینه دریافت خوراک شــرکت موفق به دریافت 
130,970 تن خوراک ارزان قیمت اتان شد که افزایش 
46 درصدی را نسبت به ســال 94 نشان می دهد.
همچنین خوراک های مایع نیز نســبت به سال 94 
به میزان 43 درصــد افزایش یافته و به 769,509 

تن رسید.
فروش کل شــرکت از نظر مقــداری به میزان 22 
درصد نســبت به ســال قبل افزایش داشــته و به 
858,153 تن رســیده است. از نظر ریالی به میزان 
20 درصد نســبت به ســال قبل افزایش داشــته 
و بــه 26,150,056 میلیون ریال رســیده اســت.
فــروش داخلی شــرکت از نظر مقــداری به میزان 
28 درصد نسبت به ســال قبل افزایش داشته و به 
654,398 تن رســیده اســت. از نظر ریالی به میزان 25 درصد نســبت به 
ســال قبل افزایش داشــته و به 17,698,070 میلیون ریال رســیده است.
فروش صادراتی شرکت از نظر مقداری به میزان 8 درصد نسبت به سال قبل 
افزایش داشته و به 203,755 تن رسیده است. از نظر ریالی به میزان 11 درصد 
نسبت به سال قبل افزایش داشته و به 8,451,986 میلیون ریال رسیده است.

میلیــون   26,150,056 بــه   95 ســال  در  شــرکت  عملیاتــی  ســود 
ریال رســیده اســت کــه از ابتدای کار شــرکت بیشــترین میــزان بوده 
و نســبت بــه ســال 94 بــه میــزان 20 درصد افزایش داشــته اســت.

ســود خالــص شــرکت در ســال 95 بــه 4,255,119 میلیــون ریــال 
رســیده اســت کــه از ابتــدای کار شــرکت بیشــترین میــزان بــوده و 
نســبت بــه ســال 94 بــه میــزان 71 درصــد افزایش داشــته اســت.
EPS1  شرکت نیز در سال 95 به 1,182 ریال رسیده است که از ابتدای کار شرکت 
بیشترین میزان بوده و نسبت به سال 94 به میزان 71 درصد افزایش داشته است.
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رکورد شکنی در میزان تولید و سود حاصل با مهندس سلیمانی 
تقسیم سود 1200 ریالی به ازای هر سهم پتروشیمی امیرکبیر
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مجمع عمومي عادي ساالنه شرکت بیمه پارسیان صبح روز سه شنبه 27تیرماه 
با حضور اکثریت ســهامداران برگزار گردید .  این شــرکت بعنوان یک شرکت 
بزرگ بیمه بورسي امسال نیز مجمع عمومي عادي ساالنه خود را برگزار و مفاد 
دستورجلسه ذکرشده در آگهي دعوت به مجمع را که در جراید به چاپ رسیده 
بود به تصویب سهامداران رساند. در این مراسم پس از قرائت آیاتي چند از کالم ا... 
مجید و پخش سرود جمهوري اسالمي ایران ابتدا نسبت به انتخاب رئیس مجمع 
، نّظار و منشي جلسه اقدام شد و پس از استقرار هیأت رئیسه مجمع و نمایندگان 
بیمۀ مرکزي جمهوري اســالمي ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار در قسمت 
هیأت رئیسه، گزارش فعالیت هاي شرکت که نشانگر رشد مناسب و ترکیب بهینه 
پرتفوي، ایفاي تعهدات قانوني و آئین نامه اي و همچنین شفافیت صورتهاي مالي 
در سال 95 بود توسط آقاي اویارحسین عضو هیات مدیره ومدیرعامل ارایه گردید .

همچنیــن انعقاد قرارداد با شــرکت هاي بیمه بزرگ خارجــي از نکات جدید 
و قابــل توجــه این گزارش بود که با اســتقبال ســهامداران نیز مواجه شــد.

در ادامه، گزارش حسابرس و بازرس قانوني شرکت قرائت و پس از ارائه پاسخ هاي 
الزم در مورد بندهاي گزارش حسابرس و بازرس و سؤاالت مطروحه، صورتهاي 
مالي عملکرد منتهي به 95/12/30 به تصویب رســید و به ازاي هر سهم معادل 

150ریال ســود نقدي تقســیم گردید، مؤسسۀ 
حسابرســي بیات رایان بعنوان حسابرس و بازرس 
قانوني اصلي و مؤسســه حسابرســي آگاهان  و 
همکاران بعنوان حســابرس و بازرس علي البدل 
براي سال مالي 96 تعیین و روزنامه هاي اطالعات 
و دنیاي اقتصاد نیز بعنوان روزنامه هاي کثیراالنتشار 
جهت درج آگهي هاي شــرکت انتخاب شــدند . 
در ایــن مجمع که بــا حضــور 81/32 درصدی 

ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و 
اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای 
علی روحی بود، که جنابان میثم بلگوریان و محمدحسین رمضانی در مقام نظار 
اول و دوم و آقــای محمدرضا قوی پنجه به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

گزیده افتخارات و دستاوردها
- برتریــن بیمــه خصوصــی و کســب رتبــه پنجــم در میان 30 شــرکت 
بیمــه ای بــا دراختیــار گرفتــن 6/31 درصد  از بــازار بیمه  طبــق آخرین 
آمــار منتشــر شــده از ســوی بیمــه مرکــزی جمهــوری اســالمی ایران

- حضور مســتمر بیمه پارسیان در میان 100 شرکت برتر کشور براي 13 سال 
پیاپي از ســال 1383 تا 1395 به انتخاب ســازمان مدیریت صنعتی و کســب 
رتبه 69 در رتبه بندی ســال 1395 با ارتقای 15 رتبه نســبت به سال گذشته

- تمدید اعتبار گواهینامه بین المللی نظام اراستگی محیط کار )5S( از شرکت 
TuVinterCert آلمان

- کســب تندیس نقره ای رعایت حقوق مصرف کنندگان از سازمان حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

- کسب تقدیرنامه مسابقه ملی بهره وری و انتخاب به عنوان سودآورترین شرکت 
بیمه از هشتمین جشنواره ملی بهره وری

- دریافت تندیس زرین برند برتر در چهارمین جشنواره ملی برندهای برتر محبوب 

مصرف کنندگان
- کسب رتبه دوم شرکت های بیمه در حوزه فناوری اطالعات از سوی بیمه 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران
پنجــم  دوره  در  اداری  ســالمت  مدیریــت  جایــزه  تندیــس  کســب   -
و انتخــاب بــه عنــوان برتریــن شــرکت بیمــه در حــوزه ســالمت اداری
- دریافت لوح تقدیر مسابقه تجربیات موفق از هفتمین جشنواره ملی بهره وری
- دریافت لوح تقدیر و تندیس زرین از چهارمین دوره کنفرانس سالیانه مدیریت 

استراتژیک 
- دریافــت تندیس زرین مدیر برگزیده از اولین همایش مدیران جهادی اجرایی 

جمهوری اسالمی ایران
- دریافت لوح تقدیر از همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری و توسعه 

پایدار سواحل مکران
برنامه های آتی

رئــوس کلــی برنامه های آتــی شــرکت در ســال 1396 به قرار زیر اســت:
1- افزایش سبد سرمایه گذاری شرکت در بخش امالک

2- اخذ رتبه اعتباری بین المللی
3- مذاکره و انعقاد قرارداد با شرکت های بیمه خارجی

4- ایجاد محصــول جدید بیمه ای مطابق با نیاز 
بازار به منظور نفوذ بیشتر در بازار و سودآوری باالتر
5- ایجاد برنامه های انگیزشی در وصول حق بیمه 
معوق بیمه گذاران و برگزاری طرح های ویژه مناسبتی
6- بازنگری تعرفه ها با رویکرد بهینه سازی نرخ ها

7- افزایش ســرعت فرآیند صــدور بیمه نامه و 
پرداخت خسارت 

8- تحلیل خسارت بیمه نامه ها و عدم تمدید بیمه نامه های با ضریب خسارت 
باال و حفظ مشتریان با ریسک مطلوب

9- برون سپاری ارزیابی خسارت به شــرکت های دارای مجوز و عقد قرارداد با 
کارشناسان موردی برای شهرهای مورد نیاز 

10- ارائه خدمات نوین الکترونیکی
11- تکمیل و اجرای فرآیند مدیریت ارتباط با مشــتریان شرکت )CRM( به 

منظور تامین رضایت مشتریان
IFRS 12- تهیه صورت های مالی بر مبنای استانداردهای بین المللی

13- توسعه کمی و کیفی شبکه فروش و ایجاد شعب جدید در شهرهای دارای 
پتانسیل الزم

14- بهبود امنیت سیستم های اطالعاتی و راه اندازی سایت پشتیبان به منظور 
حفظ اطالعات

15- استانداردســازی فضاهای اداری و مکانیــزه و نظام بند نمودن فرآیندهای 
مرتبط با امور پشتیبانی

16- حذف کامل چک دریافت در پرداخت های عملیاتی
17- تدوین استاندارد آموزشی کلیه مشاغل شرکت بیمه پارسیان

18- اعزام پرســنل به دوره های آموزشــی خارج از کشور و برگزاری دوره های 
تخصصی آموزش زبان انگلیسی برای کارکنان

دنیا دنیا آرامش با بیمه پارسیان
رشد مناسب ، ترکیب بهینه پرتفوی و انعقاد قرارداد

 با شرکت های بیمه بین المللی
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