
E g h t e s a d - o - B i m e h  M o n t h l y  M a g a z i n e

ماهـــنامه اقتصـــــاد    و بیمــــه   |  شمـــــاره    86 

بهمن   مـــاه     1396 |    قـــیمت   :    1500 تومــان

لـــــــوازم خـــــــانگــــــی

پارسیان ؛ بانک ایرانیان
دکتر کوروش پرویزیان؛ کارآفرین، بانکدار، نویسنده، مدرس دانشگاه

نفت پارس همیشه بالنده و پُر افتخار









شرح عكس جلد   

ماهنامه اقتصاد    و بیمه
شماره 86 - بهمن ماه 1396

صاحب امتیاز و مد   یرمسوول: آناهیتا خلج امیرحسینی
سرد   بیر:  خسرو  امیرحسینی

مد   یر بازرگانی و د   بیر مجامع: صد   یقه سرخوش لَر
مد   یر اجرایی: مهران امیر حسینی

د   بیر تحریریه: مهد   ی خلج
صفحه آرا: حسام رستمعلی

ویراستار: آتوسا خلج
ناظر چاپ:  مهد   ی خلج

 وبسایت: حسام رستمعلی
چاپ: بامشاد    سبز

توزیع: نوآوران پارسیان
د   سترسي اختصاصي به فایل نشریه د   ر بانك 

magiran.com نشریات كشور

کارآفرینی مســیری  نیســت جز خیرو اجر و برکت ، چراکه در آن دعای کســانی را همراه داری 
که همیشــه و همه جا در نگاهشــان بزرگترینی.از تدریس که دیگر سخنی نیست جز اینکه نقش 
مدرس در جامعه، نقش انبیاســت و جایگاهی بســیار مهم و بی بدیل که مســئولیت بســیار زیاد 
دارد و چــه خــوب که مدیری چون دکتر کــوروش پرویزیان این نقش را نیز به خوبی و درســتی 
ایفا نموده و همواره با یک شــخصیت چند بعدی کارا برای ســربلندی کشــورمان ایران می کوشد.

 دکتر کوروش پرویزیان ) زاده شهرستان لنده ( کارآفرین، بانکدار، نویسنده، مدرس دانشگاه و مدیر 
ارشد اجرایی ایرانی است، که در حال حاضر به عنوان مدیرعامل بانک پارسیان فعالیت می نماید. وی 
دانش آموخته دکترای مدیریت از دانشــگاه تهران است و تاکنون به عنوان مدرس در دانشگاه تهران، 
دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه امام صادق فعالیت داشته است. وی پیش از انتصاب بعنوان مدیرعامل 
بانک پارسیان، مدیرعاملی بانک سینا را برعهده داشت. مشاور رئیس کل بانک مرکزی ایران، مدیرعامل 
بانک توسعه صادرات ایران، عضو شورای پول و اعتبار و ریاست موسسه عالی آموزش بانکداری، از جمله 
سوابق مدیریتی پرویزیان به شمار می رود. دکتر پرویزیان سابقه درخشاني در مدیریت خود در بانک هاي 
توسعه صادرات و سینا داشته اند، ضمن این که ایشان شخصیتي شناخته شده، حرفه اي و خوش نام در 
حوزه بانکي است که به واقع فضای مدیریت و شایسته گزینی می باشد.مرد حق دست حق به همراهت.

دكتر كوروش پرویزیان  مدیرعامل »  بانك پارسیان «

یاران این شــماره: امیر ســرتیپ عباس شــریعت، 
د   کـترد   اوود    قـاسمي، آتوسا خلج، مـهران امیرحسینی، 
صـد   یقه سـرخوش لَر، آزیتا امیرحسینی، اوژن زرگرباشی ، مریم 
السادات شریف ، محمد    افـشار ، فهیمه افشار و مهد   ی خلج.

آد   رس تحریریــه: خیابــان طالقانی،بعــد    از چهار راه 
ولیعصر،جنب هتل انقالب،کوچه مسعود   ،  پالک 4،طبقه 

اول
كد   پستی:  55164 - 11358

تلفن:   88851564-66704387-66754655
تلفكس:   88926311

Berand3090@yahoo.com  : ایمیل سردبیر
Website : Www.Eghtesadobimeh.ir
Email : Eghtesadobimeh@yahoo.com

جناب آقای سید محمدرضا دربندی
انتصاب شایسته حضرتعالی را به عنوان مدیركل امور مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی صمیمانه تبریك عرض می نماییم. توفیق روزافزون شما را از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.

 امیرحسینی
مدیر مسئول و سرد   بیر نشریه  اقتصاد    و بیمه

با خبر شــدیم ســرکار خانم سرخوش َلر مدیر بازرگانی و دبیر مجامع اقتصاد و 
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منان مسئلت می نماییم.
ما را در غم خود شریک بدانید
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خسرو اميرحسيني

تمایالت نــو  در فرهنگ جهــان معاصر

در گذشــته کلماتی بود که دســت کم برای بیشــتر افرادی که متعلق به یک گروه معین اجتماعی 
بودند مفهوم روشــنی داشــت. اما با وجود گسترش بی سابقه وســایل ارتباطی زمان ما وامکانات بی 
ســابقه ای که برای پیدایش یک زبان مشــترک بوجود آمده اســت بســیاری از این کلمات آنچنان 
زیــرورو شــده و در قالبهای مختلف بکار رفته کــه برای هر کس معنایی متفاوت پیدا کرده اســت. 
شــاید کلمة فرهنگ از آن قبیل باشــد. از اینرو قبل از اینکه در این باره سخنی بگویم برآن شدم که 
خود،»فرهنگ« جامعی را باز کنم وببینم تعریف رســمی این کلمه در کتب معتبر چگونه آمده است.
از لیتــره والروس وربــر )کــه عالقه خاصی بــدان دارم( گرفته تا وبســتر ومعیــن - دیدم تعاریفی 
کــه از کلمــة فرهنگ شــده آنقدر زیــاد ومختلف اســت که صرف نظــر کردم، بخصــوص آنکه 
هیچکــدام آنها با اثری که این کلمة خاص در ذهن من گذاشــته اســت وفق نمیــداد. تنها مثلی را 
از قــول ادوار هریو در یکی از آنها دیدم که ســخت بدلم نشســت وبخاطر ســپردم تــا آنرا نقل کنم. 
بگفتة هریو »فرهنگ آن چیزیست که میماند وقتی که همه چیز دیگر فراموش شده است!« بدین خاطر 
ســعی کردم کلمة فرهنگ را به مفهومی که خود از آن دارم تعریف کنم تا الاقل در این گفتگو ابهامی 
پیش نیاید. بنظرم رسید که بدین شکل هر ایرادی هم متوجه این تعریف ذهنی گردد دست کم این 
امتیاز را خواهد داشت که تا حدودی گفتگو را آسان تر می کند. با اجازه شما این تعریف را نقل می کنم:
فرهنگ را می توان مظهر همه ارزشها و وسایلی دانست که به کمک آن انسان ها بطور انفرادی یا دسته جمعی 
می کوشند تا جبر زندگی ومحیط را با خواستهای آزادی وخرد انسانی سازگار کنند واز آن راه زندگی وارتباط 
خود را با جهان زیباتر و زایاتر سازند. این تعریف را با آنکه کلی به نظر میرسد از آن جهت می پسندم که فرهنگ 
را جزئی از مبارزه بزرگ انسانها در راه زندگی و حیثیت انسانی می سازد، تمایز فرهنگ را از مقوله های دیگر تا 
حدی مشخص میکند ودر عین حال وجه مشترک آن چه را که فرهنگ های مختلف می نامند بیان می دارد. 

اینك به جنبه های مختلف این تعریف می پردازم:
از جبر زندگی ومحیط شروع می کنم که وجه مشترک همه انسان ها واجتماعات بشری است. این جبر 
ممکن است صورت دنیای لخت و بی رحم ماقبل تاریخ را بخود گیرد یا به شکل محدودیت های مرئی یا 
نامرئی اجتماعات پیشرفته امروز درآید،ممکن است چهرة فقر وگرسنگی و جهل و بیماری را داشته باشد یا 
بصورت مجموعه ای از ترسها وعقده های روانی و حس تنهائی و بیگانگی بشر تجلی کند، ممکن است از راه 
محدودیتهای اقتصادی واجتماعی یک اجتماع به اصطالح آزاد پدیدار گردد یا مستقیماً بصورت یک سیستم 
استعماری خارجی بر ملتی تحمیل شود. هر چه باشد حتی در مواقعی که فشار این جبر محسوس نیست 
بشر هر کجا ودر هر موقعی باشد با مظاهر گوناگون آن روبروست. این یک واقعیت مشترک زندگی همه 
مخلوقات است.  اما واقعیت دیگر،واقعیت مهم تر، واقعیتی که مسأله »فرهنگ« ونقش آدمیت وموجودیت 
روحی وفکری او را به میان میکشد،درچگونگی وطرز روبروشدن انسانها با جبر زندگی است. دراینجاست که 
بین ما وسایر مخلوقات،بین صاحبان فرهنگ واقوام به اصطالح وحشی وفاقد فرهنگ،واکنشها فرق می کند. 
چارپایان و جانوران راهی جز آن ندارند که خود را تسلیم محیط سازند وبا آن منطبق شوند. آنها نمی توانند 
محیط خارج را تغییر دهند و بر جبر تسلط یابند چون فاقد شعور وتفکر و فرهنگند. و حتی آنجا که در مقام 
چاره جویی ودفاع از خود برمی آیند،چون واکنش آنها اساساً جنبة غریزی و حیوانی دارد،»فرهنگی« بوجود 
نمی آورد زیرا دوعامل آزادی وخرد )به معنای فلسفی آن( در آن راه نمی یابد. واین حکایت همه انسان هایی 
است که از نیروی اندیشه وخرد برخوردارند وبه آزادی خود آگاه. اینها طور دیگر با جبر زندگی روبرو می 
شوند. می کوشند تا دنیای خارج را از راه دانش و بینش وآفرینش، با مقتضیات رشد و آزادی خود سازگار 
سازند، به ستیزه جویی با کائنات می روند،آنجا که پیروز می شوند با نیرویی بیشتر طرح پیروزی تازه ای را 
می ریزند وآنجا که شکست می خورند از راه های مختلف آفرینش هنری و علمی ارتباط های تازه ای با 
جهان واقعیات برقرار می کنند. با جبرزندگی در بازی و آزمایش دائم بسر می برند ودر این تالش دائم امکانات 
آزادی وخرد انسانی را در خدمت زندگی قرار می دهند تا آنرا غنی تر و زایاتر کنند. بدین شکل دانشمندی 
که به اختراع یا کشف تازه ای می رسد،موسیقی دانی که درد شادی و خود را به راز آهنگش می سپارد واز 
آنراه برتری روح آزاده خود را برجبرزندگی می سراید، هنرمند یا نویسنده ای که با پیام خود - یا از راه سا 
زندگی و یا از راه هجو و اعتراض - موجودیت خود را بعنوان انسانی آزاد وخرمند محرز می دارد وبدنبال آنها 
صدها هزار انسان ناشناسی که هر یک بنحوی در تالشند تا مرزهای جبر را درهم شکسته و در پیدایش 
وگسترش فرهنگ جهانی شرکت می کنند و بدان شکل ومحتوی می بخشند. فرهنگ، حاصل این تالشها 
و در نتیجه فراگردیست که از آن راه انسان ها جبر تحمیلی زندگی ومحیط را رد می کنند ومی کوشند 
تا با ایجاد نظامی انسانی جهان خارج را با مقتضیات وخوشبختی ورشد کامل خود هر دم سازگارتر سازند. 
میتوان گفت که هر ملت زنده ای، در هر کجا وموقعی باشــد، فرهنگ خود را دیریازود بدست می آورد 
چون برخورد اندیشــة آزاد انســانها با جبرزندگی همه جا زاینده ارزشهایی است که جمع آنرا فرهنگ 
یک ملت تشــکیل می دهد. ودر عین حال میتوان گفت که این فرهنگ ها،هر چه باشــد ناچار وجه 
مشترکی دارند که از تالش همگانی در ایجاد ارتباطی زیباتر وبارورتر با دیگران وجهان خارج برمی آید.

اینك ببینیم چنین تالشی در دنیای معاصر،درچه شرایطی انجام میگیرد؟
قدرتی که بشر امروز از لحاظ گسترش نیروی تولیدی وتأمین وسایل مادی رفاه وآسایش خود بدست 

آورده است بی شک در تاریخ چند هزار سالة دنیا بی سابقه بوده است. در کشورهای صنعتی پیشرفته 
این قدرت با آهنگی روزافزون گســترش می یابد وروابط انسانها را با یکدیگر وبا اجتماعات خود تغییر 
میدهد. سرعت این تحوالت انقالبی،تجمع قدرت دردست واحدهای مرئی ونامرئی،گسترش نیروهای 
سازنده وتخریبی بموازات یکدیگر،مقتضیات حفظ ورشد سازمانهای عظیم اجتماعی وصنعتی،همگانی 
شدن ارتباطات جمعی،رشد سریع تضادهای گوناگون از جمله تشدید حس بیگانگی از خود وبیگانگی 
فرد نسبت به اجتماع )یا باصطالح جامعه شناسان الیناسیون( از عواملی هستند که مجموع آنها تغییرات 
کیفی بی سابقه ای در شالودة اجتماعات کنونی بوجود آمده وماهیت جبر زندگی را نیز عوض کرده است. 
روی هم رفته یورش بی سابقة نیروهای سازمانی وتکنولوژی در زندگی افراد واجتماعات از یکسو بسیاری از نگرانی های 
سابق بشر را تسکین داده واز سوی دیگر اضطراب وترسهائی تازه در او بوجود آورده است. آنچه شایان مطالعه است 
جهت های مختلفی است که در اثر این دو نوع واکنش در تحول فرهنگ یا فرهنگ های جهانی پدید آمده است. 
ابتدا از»فرهنگی« ســخن میگوییم که روبنای طبیعی تغییرات بزرگ تکنولــوژی وعلمی زمان ما را 
تشــکیل میدهد. وشــاید آنها که فرهنگ را بمعنای سنتی وکالسیک آن تلقی میکنند حتی حاضر 
نباشند که نام »فرهنگ« را بدان دهند. اما باتوجه به تعریف های رسمی این کلمه از جمله معنائی که 
از آن در دائره المعارف فرانســه دیده میشــود وفرهنگ را»مجموع اطالعات ودانشــی میداند که در 
ذهن جذب میشــود وبر غنای آن میفزایند« ناچاریم که به مجموع ارزشهائی که رو بنای تمدن مادی 
وتکنولوژی چند بک از پیشرفته ترین اجتماعات کنونی مارا تشکیل میدهد کلمة فرهنگ را اطالق کنیم.
»فرهنگی« که بدان اشاره کردم مجموع ارزشهائی است که از البالی مظاهر گوناگون این اجتماعات هم 
اکنون بر زندگی میلیونها فرد بشر مستولی شده است واز راه گسترش وسایل ارتباطی پیشرفت تمدن 
مصرفی- رخنة سینما ورادیو وتلویزیون وصفحه در تاروپود زندگی افراد- تنوع ازدیاد تجمعات وکنفرانسها 
وکنگره ها- ووسایل تفریح ومسافرت وانواع واقسام »گاجت«های تازه،نوعی یگانگی ویک پارچگی به این 
اجتماعات بخشیده است. ارزش انسانی این فرهنگ جدید هر چه باشد قدر مسلم آنست که توسعة آن 
هم اکنون انسانهای تازه ای نیز پدید آورده است که یکی از جامعه شناسان نامی فرانسه هانری لوفور بحق 
نام cybernanthrope یا انسان سیبرنتیک رادر برابر anthrope یا انسان کالسیک بدان گذارده است.  
سیبرنانتروپ یا انسان سیبرنتیک )که خود علم حکومت از طریق ماشین است( انسانی است که با انسان 
خودکار یا robot فرق بسیار دارد چون در حقیقت انسان خودکار از خالیق سیبرنانتروپهاست. انسان 
سیبرنتیک هم از انسان خودکار میترسد وهم او را تحسین میکند ولی خودش بهیچوجه خودکار نیست. 
اما برای مفاهیم تجریدی از قبیل انسان وخوشبختی وعشق وآفرینش )بمعنای همیشگی یا هنرمندانه 
آن( احترامی قائل نیست. آنچه برای او حائز اخمیت است موازنه- ثبات- سیستم- طبقه بندی- پیش 
بینی دقیق- برنامه- هدف- اقتصاد صنعتی وتکنیک است. سیبرنانتروپ از میل و هوش گریزان است اما 
به نیازمندیهای خود کامالً واقف است. گرسنگی وتشنگی را قبول دارد. وتمایالت جنسی راهم تنها بعنوان 
رهائی انرژی معینی که در او جمع شده دنبال میکند. روی هم رفته زندگی عاطفی خود را بعنوان یک 
واحد اقتصادی تلقی میکند که باید بر همان اساس نیز مصرف گردد وتوسعه یابد. برای تأمین خوشبختی 
خود تکنیک های معین ومؤثری را از قبیل استراحت- ماشین رانی وزندگی خانوادگی در روزهای ویک 
اند- مرخصی ساالنه- تئاتروسینما- تماشای تلویزیون وخواندن روزنامه وغیره تکمیل کرده است. این موجود 
که زندان همرنگی ووفور خود را بهشت میداند وبا همه قیدهای نامرئی که او را در عمل بصورت انسانی اسیر 
وخودکار درآوردهخود را مظهر یک موجود آزاد واز بند رسته میخواند نه تنها رویهمرفته از زندگی خود راضی 
ومغرور است بلکه حاضر است بخاطر حفظ نظامی که بدان تعلق دارد خود ونزدیک ترین کسانش را در هر 
جنگی که الزم باشد بقربانی بفرستد. او خود را مهرة موفق وسودمند دستگاه عظیم ونیرومندی تلقی میکند 
که همه چیز آن به او حس ایمنی می بخشد. او راحت وخوش است که که در دنیای او ارزش وبهای هر 
چیز وهرکس را برپایة ضوابطی که بنظرش مظهر عدل وعدالت است معین کرده اند ودر مقابل کار وانضباط 
نامحسوسی که از او خواسته اند ورقة بیمة همه چیز حتی آزادی وامید وخوشبختی او را در بانک زندگی 
او بوی تحویل داده اند. رویهمرفته دنیای او بقول گاندی دنیای »عدم عشق متقابل« است.  سیبرنانتروپ 
مظهر اجتماعی است که بطور دسته جمعی خود را به اوج قدرت وعظمت فنی رسانده است بطوریکه با 
دانش متشکل خود بحق با ماه و ستارگان نیز ستیزه جوئی میکند و بدین خاطر خود را نه تنها مسئول 
دفاع از خود بلکه مسئول دفاع از همه انسانها میداند و در این راه همان حقی را برای خود قائل است که 
روزی خان های دنیای ملوک الطوایفی برای خود طبیعی و خدائی میدانستند. او آنچنان به حق و حقانیت 
خود من مؤمن است که بی درنگ تشخیص منافع دیگران را هم وظیفة طبیعی خود میداند و منافع خود 
را آنچنان شرط تضمین منافع قاطبة بشریت میداند که خود را نسبت به هر نوع خطای احتمالی دیگران 
نیز مسئول میشمارد. پس شرط آزادی دیگران را در آن میداند که در همه حال خود را با مفهومی که او از 
این آزادی دارد منطبق سازند. نه اینکه سیبرنانتروپ مخالف آزادی افراد و اجتماعات دیگر باشد، اما معتقد 
است که اگر نظام دنیائی که بدست او بوجود آمده و امروز ضامن قدرت و آزادیهای اوست بهم بخورد انسان 
بحالت بشر اولیه برمیگردد و نتیجة سالها کار و مرارت او و پیش کسوتان نظام دنیا درهم میریزد. در ذهن 
او دنیا واحد عظیمی است که تکنولوژی و فرهنگ و سیاست و اقتصاد همه اجزای الینفک آنرا تشکیل 
میدهند و تنها با دفاع از آنست که میتوان اجتماع بشری را بعنوان واحدی آزاد و مقتدر زنده نگهداشت. 
انسان عادی یا بقول لوفور،»انتروپ« که بشکرانه ترقی و پیشرفت سرسام آور همین دنیای متشکل و »اورول« 
مانند بدرجة کنونی رشد فکری و فرهنگی امروزی رسیده است در برابر یورش و تسلط تعرض آمیز دنیای 
سیبرنانتروپها قرار گرفته است و خطر عظیمی را که اینک متوجه اساس موجودیت او شده است بچشم 
می بیند. چه برای او طبیعی است که نظام سیبرنانتروپ ها یک نظام انسانی نیست و با همه ادعایش دربارة 
آزادی و نیروی خرد انسانها قبل از هر چیز همین دوپایة اساسی فرهنگ و انسانیت را تهدید میکند.  او میداند 
که فرهنگ انسان سیبرنتیک با فرهنگ انسان ما قبل تاریخ یا حتی فرهنگ میمونها فرق اساسی و کیفی 
ندارد. وجه مشترک هر دوی آنها نوعی تسلیم تدریجی یا کامل آزادی و خرد انسانی در برابر جبر زندگی 
است. چه در یکجا انسان در برابر اسرار طبیعت و قدرت خیالی دایان دست از خرد خود کشیده و آزادی 
انسانی اش را بخاطر زنده ماندن و از خطرهای روزانه مصون ماندن محدود میکرد و در جای دیگر انسان 
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خود و آزادی اش را تسلیم خدایان جدید اجتماع سیبرنتیک کرده است تا زنده بودنش را در محدودة آنچه 
که فیلسوفان امروزی quotidiennete یا »حالت روزانه زنده بودن« نامیده اند بیمه و تضمین کنند.  از 
اینرو جای تعجب نیست که این فرهنگ تسلیم و سازش محض،مانند همه فرهنگهائی که از انسان دور 
میشود،واکنشی شدید و افراطی بوجود آورده باشد. فرهنگ بیتنیک ها،هی پی ها، گل پرستان، یاغیان و 
عشق جویان و خراباتیان عصر جدید که لشکریان و هواداران اصلی آنها را تصادفاً فرزندان مرفه اجتماع یعنی 
ممتازترین فرآورده های انسانهای سیبرنتیک تشکیل میدهند و گل پرانی های معصومانة آنها بفریاد »عشق 
ورزی کنید نه جنگ« وجدان ناراحت سیبرنانتروپها را بعذاب میآورد و مظاهری از این واکنش افراطی است. با 
این همه اگر جنبه های ملعبه آسای این نهضت ها را فراموش کنیم و در این میان هم مرا متهم به همبستگی 
با این فرآورده های بیگناه عصر سیبرنتیک نکنند-شکی ندارم که حتی این فرهنگ ظاهراً تخریبی و پوچ 
بیش از فرهنگ سیبرنانتروپها در مسیر سنن بزرگ فرهنگ انسانی که فرهنگ آزادی و آفرینش و جستجو 
است قرار دارد. و همان طور که دادا و مکتب سوررآلیستها یا مایوکوفسکی و پوالک با همه جنبه های افراطی 
شان در احیای اشکال هنری و شعری مؤثر واقع شدند. فرلینگتی و نورمان میلر و کرواک و بدنبال آنها هزاران 
بیتنیک و هیپی ناشناس دیگر سهم دسته جمعی خود را در پیدایش فرهنگ آینده که ناچار فرهنگ 
ارتباطات آزادتر و فرهنگ »رد و تردید« )contestation( دائمی نظامهای مستقر است خواهند داشت. 
آنچه که در جهان معاصر در نبرد بین این دو مفهوم جالب توجه است همزیستی کنونی و رشد سریع 
آنها بموازات یکدیگر است. زیرا در حالیکه انسانهای سیبرنتیک با وسایل و امکانات عظیمی که در اختیار 
دارند )از جمله با استفادة تقریباً انحصاری که از وسایل نیرومند ارتباطات جمعی برای اشاعة فرهنگ خود 
میکنند( به پیروزیهای چشمگیر نائل میشوند پایه های فرهنگ تازه ای که شاید بتوان صفت یک اومانیزم 
یا انســان خواهی علمی را بدان اطالق کرد در همه جا بسرعت گذارده میشود.  آنچه اومانیزم یا انسان 
خواهی این فرهنگ را از مکتب های مشابه قدیمی جدا میسازد آنست که هدف و موضوع آنرا انسانی تازه 
و قبل از هر چیز زنده و مشخص تشکیل میدهد،انسانی که جنبة مطلق و تجریدی ندارد بلکه در شرایط 
خاص اجتماعات معین زندگی میکند،انسانی که نیازمندیهای اساسی او باید از راه آزاد کردن و شکوفا 
ساختن نیروهای روحی و جسمی او در شرایط میسر گردد. در این فرهنگ نو یگانه اصولی که مقدس 
شمرده میشود احتر ام انسان و شناسائی ارزش اوست بعنوان سازنده و مسئول سرنوشت خود. هیچ قانون 
و ظابطه ای که از خارج برای او وضع کرده باشند و هیچ امر و نهی اخالقی و دینی که از وجدان آزاد او 
سرچشمه نگرفته باشد نمیتواند او را مقید و محدود سازد. انسان است که منشاء و هدف مطلق تالشهای 
انسانی بشمار میرود و تا آن حد که رشد همه جانبة انسانی مانع از رشد عینی انسانهای دیگر نشود هر 
کوششی که در جهت تأمین نیازهای روحی و جسمانی انسان باشد نیک و پسندیده است و هر چه مخالف 
آن زشت و نکوهیده.  و بدان گونه که از آثار بیشتر هنرمندان و نویسندگان امروز و از مشاهده گروههای 
پیشرفته اجتماعات نو برمیآید- فرهنگ نو پایه های همه مکتب های اخالقی »حکمی« یا »دستوری« را 
مردود میداند و بجستجوی اصول تازه مترقیانه ای میرود که راه رها گشتن از زنجیرهای فکری و غیر 
انسانی را هموار سازد. یگانه هدف و منطق این فرهنگ انسان خواهانه همانا نیکبختی انسان و رشد همه 
جانبه و آزاد آدمیان است. روشن بینی و شناخت حقیقت،اعتقاد و اعتماد به انسان و امکانات آن،شهامت 
در راه دفاع از ارزشهای بزرگ انسانی،ایمان به اینکه مسئولیت تمیز نیک و بد و سرنوشت آن باید بعهدة 
خودش واگذار گردد و احترام به زندگی و خوشبختی آدمی پایه های اصلی این فرهنگ را تشکیل میدهند. 
بعالوه این فرهنگ برخالف فرهنگهای ایده آلیستی گذشته - دنیای تکنولوژی و پیروزیهای علمی آنرا انکار 
نمیکند. اما بحق برآنست که این دنیا تا حدودی قابل ستایش است که بهترین و مؤثرترین سالحهای فنی و 
علمی را برای تغییر سرنوشت انسان و فراهم آوردن وسایل آزادی واقعی او فراهم کرده است. اما اگر سازندة 
این قدرت عظیم فنی خود نتواند بر ساخته های خود و جهانی که بوجود آورده است تسلط یابد و آنرا در 
اختیار بشر قرار دهد فرهنگ سیبرنانتروپ ها فاتحه فرهنگ واقعی انسانی را خواهد خواند. و در آنصورت 
بجای اینکه ترقیات فنی به هدف اصلی خود که رهائی انسانها بود منتهی گردد راه را برای بزرگترین و 
خطرناکترین شکل استثمار و برقراری مجدد قانون تنازع بقاء بر پایه هائی بمراتب غیرانسانی تر هموار خواهد 
ساخت.  همزیستی و تضاد روزافزون فرهنگ سیبرنانتروپها و انتروپها نیز از مشخصات اصلی جهان فرهنگی 

است.  سرنوشــت این مبارزه هر چه باشد برای شخص من شکی و معاصر 
نیست که اگر از دیدگاه تحوالت بزرگ فرهنگی جهان 
نگاه کنیم پیروزی باز از نو بنحــوی با هواخواهان 
فرهنگ انســانها خواهد بود مگر آنکه 
فرهنگ ســیبرنانتروپها با الخره 
دنیا را به تخریب و انهدام دسته 
جمعی ســوق دهند. زیرا 
سالح دشمنان فذهنگ 
تکمیل  انسانی هر چه 
شــود هیچگاه به پای 
نیروی تســخیر ناپذیر 
آزادی و خرد انســانها 
نخواهد رسید و این نیرو 
همانطور کــه در مورد 
تمدنهــای دیگر دیده 
شد نه تنها از خارج بلکه 
بخصوص از داخل اثرات 
خود را در تسریع تحوالتیکه 
بالمآل و همیشــه در جهت 
بسویمرزهای  انسانها  حرکت 
جدید دانــش و آزادی روی میدهند 
خواهد داشت. و بی شک این اثرات مثبت 
خواهد بود زیرا که باز در سطحی تازه پیوند 

اومانیزم را با ترقیات تکنولوژی و علوم میسر خواهد کرد و بدین شکل پیشرفت تصاعدی ومارپیچی فرهنگ 
انسانها را در سطوحی همچنان باالتر امکان پذیر خواهد ساخت. اینک شاید بجا باشد که دربارة گرایشهای 
فرهنگ معاصر در کشورهای جهان سوم که اینک بیشتر جمعیت جهان را تشکیل میدهد نیز کالمی چند 
اضافه کنیم. آنچه در این کشورها بچشم میخورد نوعی آشفتگی عمیق است که نه تنها در مظاهر خارجی 
زندگی فرهنگی آنها بلکه در اعماق روح روشنفکرانشان دیده میشود. انسان کشورهای سوم به انسانی محروم 
و واخورده میماند که جبر زندگی در برابرش هنوز بصورت دشمنان همیشگی بشر یعنی فقر وگرسنگی و 
بیماری و نادانی و خرافات و ترس قرار گرفته است. در بسیاری از این کشورها نابسامانی های اقتصادی و 
سیاسی نیز بر خشونت این جبر خارجی میافزاید. در عین حال بیشتر روشنفکران و متفکران این کشورها 
بویژه در سرزمین های افریقائی،روشن بینی خود را از فرهنگی دارند که نشان استعمار و بیگانگی بر آن خورده 
است. این گروه ممتاز غالباً با احساسات عمیق دوگانی و جدائی از ریشه های خود زندگی میکنند. نا ایمنی 
و اضطرابی از نوع دیگر - آنها را گاه به احساسات شدید و تعرض آمیز عاطفی وگاه به حالت های تسلیم و 
نومیدی بی منطق میکشاند. آنها فرهنگ انسانهای سیبرنتیک را بشکلی که قبالً تشریح کردم مستقیماً در 
برابر خود نمی بینند وغالباً بطور غیرمستقیم با آن سروکار دارند. اما با خالء مهیبی که پیروزی اسمی و عاطفی 
آنها علیه استعمار برایشان باقی گذاشته روبرو هستند،با کسانی روبرو هستند که حتی بسختی میتوانند رنگ 
بومی چهره خود را با لعاب ارزان قیمت ساخت Macy’sو Korvette بپوشانند. با کسانی که گاه مطلقا 
فاقد فرهنگند و حتی از تمدن انسانهای سیبرنتیک کوچکترین بهره ای نبرده اند. جنگ آنها بخاطر ایجاد 
فرهنگی نو ازیکسو متوجه از بین بردن موانع طبیعی و مادی همیشگی زندگی آنها و از سوی دیگر متوجه 
آدمکهائی است که غالباً با ماسکهای بومی خود زاده وپرداختة استعمار خارجی هستند. اما شاید بهمین 
خاطر که فرهنگ نو خاستة کشورهای جهان زادة خشونتی از نوع دیگر است و از نوعی فریاد اصیل علیه 
فشارهای مستقیم جبر سرچشمه میگیرد،این فرهنگ دارای سادگی و معصومیتی بیشتر است و نه تنها در 
توده های مردم بلکه در اقلیت های متفکر نیز گاه اثر مستقیم تر میگذارد. فرهنگی که فرانز فانون پرچمدار آن 
بود با آنکه محتوی آن روی هم رفته چیز اساسی یا کشف علمی مهمی بر فرهنگ ملت ها نمی افزاید بخاطر 
نیروی دست نخورده و لختی که دارد جهشی مؤثر در تحول فرهنگ عمومی مردم افریقا بشمار میرود. و اما 
در آنجا نیز که پیشرفت فرهنگی ملل جهان سوم از راه جهش های انقالبی و خیزهای منقطع انجام نمیگیرد 
گرایشهای مثبتی مشاهده میشود که بهترین آن بنظر من توجه روز افزون این کشورها به ایجاد و تهیه و 
گسترش زیربناهای فرهنگی است. تجربیات تلخ سالهای پس از جنگ نشان میدهد که بویژه در شرایط 
خاص توازن نیروهای بزرگ جهان - آنچه برای آیندة پیشرفتهای فرهنگی این ملتها اهمیت دارد پایه گذاری 
صحیح و عملی فرداهاست. از اینرو برای آنها که خوشبختانه توانسته اند از دوران نسبی ثبات و آرامشی 
برخوردار گردند ضروری و حیاتی است که از این فرصت استثنائی برای تحکیم و پایه گذاری اساسی و عمیق 
آیندة فرهنگی خود حداکثر استفاده کنند. در این زمینه ساختمان مدارس و مؤسسات آموزشی گوناگون - 
گسترش دانشگاهها - ترویج علوم - سوادآموزی تابعی - سوادآموزی اکابر - توسعه وسایل سمعی و بصری 
آموزشی عملی - پایه های استوار و حیاتی یک فرهنگ واقعی را در این کشورها تشکیل میدهند. انقالب 
آموزشی ایران را میتوان مظهری از این زیرسازی اصولی فرهنگ کشور ما تلقی نمود و بهمین جهت باید 
آنرا بعنوان نقطه عطفی در پایه گذاری و گسترش سریع فرهنگ فردای ملت ما تقویت کرد. تحویل عمیق 
دیگری که در فرهنگ کشورهای جهان سوم مشاهده میشود و خوشبختانه در حال حاضر وجه مشترک 
همه آنها بشمار میرود توجه وآگاهی اصیلی است که مردم این کشورها نسبت به اهمیت رشته های ملی 
فرهنگ خود نشان میدهند. در عین حال جای خوشوقتی و امیدواریست که این توجه روزافزون ما به میراث 
فرهنگی وعلمی خود بتدریج و بسرعت از مواضع شور و نیستی و خودستائی های تنگ نظرانه دور میشود وبا 
توجهی مشابه به جریانات پیشرو و بزرگ جهانی توأم میگرددو تنها این پیوند دوجانبه )یعنی پیوند گذشته و 
آینده از یکطرف وپیوند ملیت وجامعیت جهانی از طرف دیگر( است که خواهد توانست خون تازه و تحرک 
مورد نیاز را به فرهنگ ملی ما بدهد وآنرا هم با مقتضیات فرداهای تکنولوژیک و مفهوم ملی ما و جهانی 
فرهنگ برای همه منطبق کند وهم آنرا به ریشه های اصیل فرهنگ خودمان از نو متصل سازد. البته چه آنجا 
که پیشرفتهای فرهنگی کشورهای جهان سوم بصورت تظاهراتی افراتی و شدیداً انقالبی انجام میگردد و چه 
آنجا که این تمدنها به پایه گذاری زیر بناهای الزم میپردازند،اصالت انسانی فرهنگ زمان ما ایجاب میکند که 
تغییرات بزرگ شالوده ای همه جا در جهت رهائی واقعی امکانات آزاد ملتها انجام گیرد. در شرایط خاص 
زمان ما که از یکسو دیگر لزوم انطباق تکنولوژی و اثرات تخریبی و یا تسلط آمیز آن بسرعت افزوده میشود 
و از سوی دیگر لزوم انطباق پیشرفتهای علمی وفنی با خواستهای انسانی شرط دفاع از موجودیت بشر شده 
است،شالوده های گذشته باید هردم با توجه به هدفهای بزرگ اجتماع سنجیده شود. از اینرو اگر کلمه ردوتردید 
یا Contestation هم اکنون معنای خاصی بخود نگرفته بود میگفتیم که بقای فرهنگ انسانها در هر کجا 
که باشد اینک باید از راه نوعی »کنتستاسیون« دائمی برپایه های علمی ومنطقی تأمین گردد و بهمین خاطر 
شاید نشان اساسی فرهنگ زمان ما را باید همان جنبة رد و تردید یا کنتستاسیون ارزشهای اساسی دانست.

در پایان چگونه میتوان نتیجه گرفت؟
بــا آنچه کــه درباره قدرت عملی فرهنگ انســانهای ســیبرنتیک گفتم چنین بنظر میرســد که 
رویهمرفته فرهنگ اصیل انســانها را بحرانی جدی تهدید میکند. خالف این ادعا را مشــکل است به 
اثبات رســاند. با اینکه تصویری که از جهان معاصر ما بدســت میآید بیش و کم با آنچه که از نشیب و 
فرازهای تاریخ فرهنگ ملل دیده شــده است فرق زیاد ندارد،این بحران جدی و حتی وخیم است. چه 
در کشورهای پیشرفته و چه در آنها که در راه پیشرفت خود کوششهای طاقت فرسا میکنند نیروهای 
متشــکل ضد انســانی همه درکارند تا بشــر را بقدرت آزادی و خردش دربست تسلیم خود سازند.
با این همه آگاهی و بیداری فرهنگهای اصیل بموازات آن رشد میکند و از یورش انسانهای سیبرنتیک هراس 
ندارد. اگر در گذشته بشر در همه حال نشان داد که توانست خود را از گرداب اضمحالل فکری و معنوی نجات 
دهد دلیلی نیست که این بار پیروز نشود. و باتوجه به آنچه که درباره گرایشهای فرهنگ مردم جهان سوم گفتم 
)بخصوص از آنجهت که مظاهر این فرهنگ در بیشتر کشورها نه تنها با هدفهای ملی آن کشورها یکی شده 
است بلکه در جهت درخشانتری افکار انسان خواهانه نوع بشر قرار میگیرد(. اینک با ملت های در راه رشد است 
که به اهمیت نقش خود در پیشرفت اصیل جهانی آگاهی بیشتر یابند. مردم جهان سوم میتوانند باردیگر پرچم 
دفاع از فرهنگ همگانی فردا را بدست گیرند. نباید فراموش کرد که در این نبرد فرهنگی - نیروی سیبرنانتروپها 
ودست نشاندگانشان هر چه زیاد باشد - سالحهای نهائی وقایع این پیروزی جنبه روحانی وفکری دارند.
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پارسیان کاروان خوش خبر
بانک پارسیان کاروان ساالر صنعت بانک داری در اقتصاد اسالمی
با برنامه های دکتر پرویزیان برفراز سپهر اقتصادی کشور

هنگامی که انقالب اســالمی پیروز شد آنقدر خرده 
اطالعــات اقتصــادی در مخیله اصحــاب قدرت از 
هر اسم و قبیله ای پهن شــده بود که ره روها نمی 
دانستند باز کجا و از کدامین ره به مقصد نهایی رسند. 
آنانکه همچون کاتب، موی ســپید می دارند و باالی 
70 سال ســن به خوبی می دانند که از چه و از که 
می گوییم. مذهبی ها به صندوق های جور واجور با 
نامهای مقدس پا می فشارند و اصحاب و احزاب چپ  
و راست پای در گل و سیاسیون چنان در تشکیالت 
کشوری گرفتار تا پیامدهای جنگ تحمیلی رابزدایند 
و از همین مقال ها بود که بی خبر ســالها از پی هم 
می آمد و می رفت. در گوشه دیگر استتار برای اقتصاد 
از بانک جهانی گرفته تا بازارهای بورس و گلوگاه های 
ثروت هــای آن چنان محکم بر گلو برده و چنان به 
چپاول مشغول که نه در ســینه آهی مانده و نه در 
سفره کاهی که مثنوی هفتاد من خواهد تا گوید شرح 
آن و این وضع اوضاع تا این که بانک پارسیان با کاروان 
خود از ره رسید و کاروان ساالر آن چنان زمین بازی 
را به دست گرفت که دولت و تنگ نظری ها و تحمیل 
مشکالت دیگران نتوانست بدان آسیبی برساند. این 
تدبیر، تخصص در بانکداری و شفافیت در عملکرد را 
بازار ســرمایه و صاحبنظران کالن بخوبی شناخته و 
بدرستی از آن بیشترین اقبال گردید . به روز مجمع 
افتان و خیزان ره به مجمع کشیدم، در صدر مجلس 
آن اســتاد علی شــیخی را دیدم مدیــری مدبر که 
یک دهه اســت همه اندوخته علمی و عملی صادق 
و شفاف خود را بدین مســند ارزانی نهاده و خرمن 
دانش بانک پارســیان رو سربلند ساخته. تیم کاری 
بانک پارسیان، این کاروان خوش خبر و سفیر دانش 
اقتصاد اسالمی، را جناب دکتر پرویزیان مرد تجربه و 
مدیر خالقیت و نوآوری و بچه مسلمانی که از سنگر 
بســیج و دانشگاه آبدیده را قافله ساالر است. مدیری 
فرهنگ ســاز که با ســرفرازی یک بانک خصوصی 
موفق را راهبری پیشــرو برای دیگران می ســازد..

و اما بعد... به روز مجمع پس از تعیین هیات رئیسه 
و قرائت پیام هیات مدیره دکتر پرویزیان مدیر عامل 
بانک گزارش فعالیتهای بانک در سال 1395 را برای 
سهامداران ارائه نمود. سپس گزارش حسابرس مستقل 
و بازرس قانونی بانــک قرائت گردید و مدیران بانک 
ضمن ارائه توضیحات در خصوص موارد ذکر شــده 
در آن به سواالت سهامداران پاسخ گفتند و در انتها 
صورتهای مالی با اکثریت آرا مورد تصویب قرار گرفت.

از دیگر مصوبات مجمع عمومی  عادی ســاالنه بانک 

پارسیان، انتخاب روزنامه های دنیای اقتصاد و اطالعات 
به عنوان روزنامه رسمی  این بانک و همچنین انتخاب 
موسسه حسابرسی دایا رهیافت و شرکت دش وهمکاران 
به ترتیب به عنوان حسابرس مستقل وبازرس قانونی 
اصلی و بازرس علی البدل و تعیین حق الزحمه اعضای 
هیات مدیره غیر موظف و حق الزحمه حســابرس و 
بازرس بود. شایان ذکر است ، دراین مجمع، پاداشی 
برای اعضای هیات مدیره در نظر گرفته نشده است. 
بانک پارســیان در پایان ســال 1395، 13 درصد از 
منابع شــبکه بانک های خصوصی عضوکانون بانک 
ها و موسسات اعتباری خصوصی را در اختیار داشته 
اســت. همچنین این بانک در ســال 95 در راستای 
تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی وکمک به رونق 
تولید و کسب و کار با رعایت اصول و بخش نامه های 
مرتبط بالغ بر 127هزار میلیارد ریال تامین مالی برای 
اشــخاص حقیقی و حقوقی )بنگاه های اقتصادی( 
در بخش های مختلف اقتصادی انجام داده اســت. 

براین نکته پیرامون فعالیت درخشان بانک پارسیان 
باید تاکید داشت که دربازه زمانی سال مورد گزارش، 
بانک پارســیان توانســت در عرصه های گوناگونی 
ضمن ارائه خدمات برتر در ارتقای اســتاندارد کاری 
دیگــر بانکها وموسســات مالی نقشــی تاثیر گذار 
داشته باشــد بطوری که در اخرین این موفقیت ها 
و در دومین جشــنواره ملی نــوآوری محصول برتر 
ایران ، ســامانه خانه پارسیان بانک پارسیان از میان 
شــانزده محصــول برترایرانی معرفی شــده، مورد 
تقدیر ویــژه کمیته ارزیابی تخصصــی قرار گرفت.

این ســامانه خدمتی نوین و هوشــمند در صنعت 
بانکداری کشــور بوده که از آن برای فعال ســازی و 
غیرفعال سازی خدمات الکترونیک بهره برداری می 

شود. از امکانات این سامانه فعال سازی و دریافت رمز 
ورود و رمــزدوم درگاه های غیرحضوری و غیرفعال 
سازی آنها، فعال ســازی رمز یک بارمصرف با بهره 
بــرداری از تارنمای بانک و بــدون نیاز به مراجعه به 
شعبه است ،که با تکیه بر امنیت بسیارباال و تکنولوژی 
هوشمندانه آن، آسودگی خاطرمشتریان وکاهش رفت 
و آمدهــای غیرضروری را به همراه خواهد داشــت.
الزم به ذکر است که هدف این جشنواره عالوه بر فرهنگ 
سازی برای استفاده از محصوالت نوآور ایرانی،تشویق 
تولید محصوالت دانش بنیان و کاربردی، شناسایی 
محصوالت برترو  با کیفیت تر، و معرفی آنها  اســت. 
بــه این مــورد اضافه کنید :معرفــی محصول خانه 
پارسیان به عنوان یکی ازمحصوالت نوآور برتر ایرانی 
و پیشتازی بانک پارســیان در تعامالت بین المللی
بانک پارسیان به منظورگسترش همکاری های فی مابین 
وکمک به ایجاد و پیشرفت طرح ها و پروژه های مختلف 
عمرانی و تولیدی کشور، اقدام به مشارکت با بانک های 
بین المللی و انعقاد قراردادهای تامین مالی کرده است.
 این بانک با بانک ها و مؤسسه های مالی بین المللی 
از جمله »اوبربانک« اتریش، »دانسکه بانک« دانمارک، 
»اگزیم بانک« کره جنوبی،»سیتیک تراست« چین و

»اگزیم بانک« روسیه، قراردادهای تأمین مالی میان 
مدت )فاینانس(  منعقد و همچنین بانک پارســیان 
برای واردات کاالهای اساسی و ضروری، دارو، تجهیزات 
پزشکی و مواد اولیه، با بانک های تجارت پاریس، اگزیم 
بانک کره جنوبی و پرشــیا اینترنشنال لندن، قراداد 
تامین مالی کوتاه مدت )ریفاینانس( امضا کرده است.
شایان ذکر است درهفتمین همایش ساالنه بانکداری 
الکترونیــک ونظام هــای پرداخت کــه باعنوان » 
نــوآوری، بازیگران جدید و کارآیی درکســب و کار 
مالــی« برگزار گردید وبا اســتقبال کــم نظیری از 
سوی مســئولین وبازدیدکنندگان قرار گرفت. این 
محصول براســاس ارزیابی صورت گرفته از ســوی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان  
یکی ازمحصوالت نوآور برتــر ایرانی انتخاب گردید.

پیام هیات مدیره
پارسیان، سازمانی که در عمر شبکه بانکی کشور نه 
یک سازمان ایستا، بلکه به سازمانی فرهنگ ساز در 
زمینه خدمتگزاری و وفاداری صادقانه بوده اســت. 
اکنون پرتوان و سربلند به پشتوانه اعتماد شما، بزرگ 
ترین و پرافتخارترین بانک خصوصی کشــور است؛ 
بانکــی که در تمامی تندبادها و فراز و نشــیب های 
عرصه بانکداری کشور که بســیاری از آن ها، پیامد 
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ناگوارتحرم های ناجوانمردانه بود، پرچم پرافتخار خود 
را در خدمت رسانی به شبکه بانکی و میهن اسالمی 
برفراز ســپهر اقتصادی کشور در اهتزاز نگه داشته و 
هرکجا فرصت خدمتگزاری فراهم بوده، دوشــادوش 
دولتمردان، پیشــگام همراهی و هم پیمانی توسعه 
میهن بوده است. هیات مدیره بانک پارسیان قدردان 
حمایت شما عزیزان از پاس داشت این امانت گرانقدر، 
خود را متعهد و پاســخگو به شما گرامیان می داند.

شانزده سال فرهنگ سازی خدمت، درآمیخته به از 
خودگذشتگی دلسوزانه، کارنامه زرین بانک پارسیان 
اســت که با افتخار همگام اجرای سیاست »اقتصاد 
مقاومتی، تولید و اســتغال داخلی« بوده است. بانک 
برومنــد و کارازموده پارســیان، نه فقــط در اجرای 
سیاســت های بانکی مانند ساماندهی به موسسات 
غیرمجــاز پولی، نمونه بی بدیــل از اجرای قانون به 
پشتوانه نظم سازمانی و فرهنگ پارسیانی کارکنان 
خود بوده، بلکه در شرایطی که روح جامعه از رنج های 
ناشی از آسیب هایی چون ساختما پالسکو جریحه 
دار شــده و بخش بزرگی از بازار پوشــاک کشور در 
آستانه ســال نو، تهدید به بحران می شد، مدبرانه و 
قدرتمند، بار دیگر بانک معتمد دولت برای ساماندهی 
این بازرگانان شد و به نمایندگی از هفت بانک بزرگ 
کشور، به ساماندهی کســب و کار ایشان پرداخت.

امروزه بانک پارسیان با شناخت هوشمندانه شرایط و 
چابکی در اجرای متعهدانه سیاست های اقتصادی به 
ویژه در تامین مالی طرح های بزرگ ملی، به شریکی 
قابل اعتماد و مطمئن برای دســتگاه های اجرایی و 
ناظر و حتی فراتر از مرزهای کشور به شریک کاری 
متعهد و شفاف تبدیل شــده و در حوزه های روابط 
بین الملل، با برخورداری از بزرگترین شبکه کارگزاری 
در بازارهــای جهانی نامی معتبر و اثرگذار اســت.

تالش ما برآنست که با تکیه بر اعتماد شما و توان و 
تخصص نیروهای دانشی خود، همچنین به پشتوانه 
دستاوردهای علمی و فناوری های نوین این سرمایه 
عظیــم در عرصه خدمات نویــن و انحصاری بانکی، 
در ســال پیش رو نیز ســرفراز و اســتوار بر پیمان 
خویش بر پاسداشــت سرمایه شــما و ایجاد ارزش 
افزوده بــر آن در وصول مطالبــات و افزایش منابع 
مالی برقرار مانده و در این مســیر که چشم اندازش 
همانا آینده روشــن میهن عزیزمان است، خستگی 
ناپذیــر و پایمرد بمانیم. باور داریم که به پشــتوانه 
ســرمایه عظیم و ارزشمند بانک پارسیان که راستی 
همراهی و اعتماد شما سهامداران ارجمند و نیروی 
انســانی کارآزموده و با انگیزه است، هیچ ناممکنی 
برای پارســیان شــکوهمند، وجود نخواهد داشت. 

چشم انداز بانك پارسیان
بانکــی جامــع که بــا ارائــه خدمات حرفــه ای، 
انتخاب برتر مشــتریان در بانک های کشــور است.

بیانیه ماموریت بانك پارسیان
ماموریت ما این اســت که از طریق نوآوری در مدل 
های کســب و کار ارائه خدمــات جامع مالی، ارزش 
پایدار برای تمامی ذی نفعان حلق کنیم و به رشد و 

رونق اقتصادی جامعه کمک کنیم.
ارزش های سازمانی بانك پارسیان

- مشــتری محوری: هدف اصلی مــا، ارائه خدمات 
متناسب با نیازهای مالی مشتریان است.

- شــفافیت و راســت گویی: مابــا ذی نفعان خود 
)مشتریان، ســهامداران، کارمندان، دولت و جامعه( 
رفتاری صادقانه خواهیم داشــت و شــفافیت را در 

عملکرد خود رعایت می نماییم.  
- مســئولیت پذیری و پاســخگویی: ما درخصوص 
تمامی تعهــدات ، ادعاها و جنبــه های عملکردی 
خود مسئوالنه عمل کمی کنیم و پاسخگو هستیم.

- خالقیت و نــوآوری: ما به خالقیت اعتقاد داریم و 
نوآوری در خدمات را الزمه بقا می دانیم.

- رازداری و امانت داری: اطالعات خصوصی مشتریان 
نزد ما امانت است و در حفظ آن رازدار هستیم.

- قابلیت اعتماد و اطمینــان پذیری: ما همواره ارائه 
خدمات قابل اطمینان و استاندارد را مدنظر قرار می 
دهیم و اعتماد مشــتریان برای ما ارزشــمند است.

- قانــون مــداری: احتــرام و پایبندی بــه قوانین 
و مقــررات کشــور، ســرلوحه کار مــا قــرار دارد.

- توانمندسازی : ما معتقدیم که توانمندسازی کارکنان 
مهم ترین عامل در ارائه خدمات حرفه ای است. 

تاریخچه
بانک پارســیان به استناد ماده 98 قانون برنامه سوم 
توســعه اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی جمهوری 
اســالمی ایران مصــوب 1379/01/17، ماده واحده 
قانــون تاســیس بانک هــای غیردولتــی مصوب 
1379/01/21 و ســایر مقررات مربوطه طی شماره 
178028 در تاریــخ 1380/06/15 در اداره ثبــت 
شــرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.

مجــوز عملیات بانکی بــه شــماره 2348/ه مورخ 
1380/06/26 از بانــک مرکزی جمهوری اســالمی 
ایران دریافت گردیــد و فعالیت های بانکی از تاریخ 
1380/11/12 با افتتاح چهار شعبه در تهران آغاز شد.
در تاریــخ 1383/08/04 بانک پارســیان به عنوان 
چهارصد و یکمین شــرکت در بــورس اوراق بهادار 
تهــران پذیرفته شــد و در تاریــخ 1383/09/10 
اولین دادو ســتد بر روی سهام بانک انجام پذیرفت.

موضوع فعالیت
براساس مفاد اساسنامه، فعالیت های بانک پارسیان 
شامل انجام کلیه عملیات و معامالت بانکی، بازرگانی 
و خدماتی است که به موجب قوانین و مقررات برای 

بانک ها مجاز می باشد.
کلیات طرح های بانک برای سال 1396

1- افزایش ســطح همکاری با صندوق توسعه ملی 
)ارزی و ریالی(

2- گسترش شبکه شعب
3- مدیریــت موثر دارایی ها و خــروج دارایی های 

غیرمولد اعم از فروش و امالک تملیکی مازاد
4- پذیرش شرکت های تابعه بانک پارسیان

5- ایجاد سامانه رتبه بندی مشتریان اعتباری در بانک 
پارسیان

6- طراحی مدل اقتصاد مقاومتی )تاب آوری( بانک 
پارسیان

7- طراحــی و اجرای ســواپ اســالمی در صنعت 
بانکداری اسالمی

8- طراحی مدل کســب و کار بانکداری بنگاه های 
کوچک و متوسط

9- راه اندازی واحد صدای پارسیان
اطــالع  ابزارهــای  توســعه  و  شناســایی   -10
رســانی با رویکــرد اســتفاده از ابزارهــای جدید

11- تدوین و تصویب سیاســت های مســئولیت 
اجتماعی بانک

12- مــدل ســازی، تدویــن فرآیندهــا و ارتقــاء 
شــیوه ارزیابــی عملکــرد واحدهــای ســتادی

13- پیاده سازی و ارائه زیرساخت برای شتاب دهنده 

ها و فین تک ها
14- توسعه زیرساخت مشتریان ارزنده )سامانه پارس(

15- امضای قرارداد به منظور ارائه کارت اعتباری بین 
المللی

16- بازنگری و یکســان سازی فرآیند محصوالت و 
خدمات از نگاه مشتریان

اقدامات انجام شده در راستای مبارزه با پولشویی
- تکمیــل و تصحیــح ادواری و مســتمر اطالعات 
مشــتریان )کدملی اشــخاص حقیقی / شناســه 
ملی اشــخاص حقوقی/ شناســه اتبــاع خارجی(

- تالش در راســتای نهادینه کردن هر چه بیشــتر 
قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در واحدهای صف 
و ســتاد از طریق صدور دستورالعمل ها و بخشنامه 

های داخلی و نظارت بر حسن اجرای آن
- راه اندازی سامانه ساها و سامانه احراز هویت سازمان 
ثبت احوال در بانک و ایجاد بستر مناسب جهت راه 

اندازی سامانه استعالم کدپستی
- استقرار و پیاده سازی نرم افزار مبارزه با پولشویی

- جمــع آوری، تهیه و پایش مســتمر گزارش های 
مرتبط با هرگونه عملیات بانکی مشکوک به پولشویی 
و معامالت نقدی بیش از ســقف مقــرر و راه اندازی 
CTR آزمایشی سامانه الکترونیکی تجمیه گزارش های

- اعتالی ســطح دانــش همکاران و مشــتریان در 
زمینه مبارزه با پولشــویی از طریق تدریس در دوره 
هــای بدو خدمــت، درج مطالب متعــدد در هفته 
نامه پارســیان، تهیه بروشــور مبارزه با پولشــویی، 
شــرکت در دوره های آموزشــی، ســمینارها و ...

- همــکاری موثر به منظــور ایجــاد قابلیت های 
مورد نظــر بانک مرکزی و شــورای عالــی مبارزه 
با پولشــویی در سیســتم های نرم افــزاری بانک

آثار اقتصادی و اجتماعی فعالیت های بانك
کل ارزش ایجاد شــده از فعالیت های بانک در سال 
1395، برای ذینفعان مختلف معادل 99/218 میلیارد 
ریال است که نحوه توزیع آن در نمایه 33 ارائه می شود. 
از مجموع این ارزش 89/40 درصد به سپرده گذاران، 
3/35 درصد به کارکنان، 2/48 درصد برای سهامداران 
و رشد بانک )شامل سهم سود سهامداران، سود تقسیم 
نشده، اندوخته ها و ذخیره تسهیالت و استهالک( و 
4/77 درصد به ســای ذینفعان تخصص یافته است.
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شستا نماد شفافیت و پاسخگویی
مهندس مرتضی لطفی مدیرعامل شستا،به اصحاب رسانه گفت:

105 شرکت »شستا« واگذار می شود

مدیرعامل شــرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( در نشست خبری 
خــود با اصحاب گفت: 9 پــروژه در حوزه نفــت و گاز و دارو در ایام اهلل دهه 
مبارک فجر با هزینه 450 میلیارد تومانی به بهره برداری می رسد؛ضمن اینکه 
ازداروهای جدید ســرطانی نیز با حضور رییس جمهوری رونمایی می شــود.

مرتضی لطفی افزود: در مجموع 17 طرح در شســتا در حال انجام اســت که 
قرار اســت 9 طرح آن در دهه فجر بهره برداری شــود که پاالیشــگاه ستاره 
خلیــج فارس با حــدود 90 درصد پیشــرفت،اوره و آمونیاک دوم خراســان 
شــمالی، پاالیشــگاه میعانات گازی ســیراف، طرح توســعه رایتــل عنوان، 
طرح اســتحصال از معادن پلی متال سیســتان و بلوچســتان و اکتشــاف، 
اســتخراج وفرآوری از معادن طالی کردســتان از جمله این طرح هاســت.

وی خاطرنشــان کرد:با اجرای این 17 طرح بزرگ اقتصادی برای 15 هزار نفر 
شغل ایجادخواهد شد.

وی اظهارکــرد: مجموعــه شســتا بــه شــفافیت و عرضه اطالعــات برای 
افــکار عمومــی توجــه دارد وشســتا در ســال 65 بــرای حفــظ منابــع 
کارگــری و افراد تحت پوشــش تامین اجتماعی شــکل گرفــت تااز طریق 
بنگاهداری و ســرمایه گذاری در زمینــه ایجاد ارزش افــزوده فعالیت کند.

لطفی درباره پروژه پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس ادامه داد: این پاالیشگاه با 
ظرفیت360 هزار بشــکه در روز اکنون 90 درصد پیشــرفت فیزیکی دارد و 
تاکنون ســه میلیارد و 800میلیون یورو برای آن هزینه شــده است و 400 

میلیون یوروی دیگر نیاز دارد.
وی اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال 98 تمام 17 پروژه به بهره برداری برسد.
وی تصریح کرد: اکنون شستا 157 شرکت زیرمجموعه با احتساب شرکت های وابسته 
به سازمان تامین اجتماعی دارد که ارزش ریالی آنها 16 هزار میلیارد تومان است.

وی در ادامه سرمایه فعلی شستا را 39 هزار میلیارد ریال معادل 2 / 1 میلیارد 
دالرعنوان کرد و افزود: 60 هزار میلیارد تومان نیز به عنوان ارزش ســهام این 

شرکت است،اکنون شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 9 هلدینگ دارد که 
در بخش های دارو، عمران،حمل و نقل، سیمان، فناوری نوین و انرژی فعالیت دارد.
بنگاهــداری  از  بــا خــروج  ارتبــاط  ادامــه داد: در  مدیرعامــل شســتا 
برنامــه راهبــردی تــا 1401را تدویــن کــرده ایم و قرار اســت بــا خروج 
از بنگاهــداری تعــداد ایــن هلدینــگ هــا بــه پنــج هلدینــگ برســد.
وی تصریح کرد: در مرحله اول هشــت شــرکت برای خــروج از بنگاهداری 
به توافقات رســیده ایــم و امیدواریم تــا پایان بهمن ماه اینهــا را به فروش 
برســانیم. البته شســتا 105 شــرکت رادر دســتور کار خروج از بنگاهداری 
دارد چــون این شــرکت ها اغلب زیــان ده یا در مقیاس کوچک هســتند.
لطفی با بیان اینکه در مرحله بعدی 27 شرکت دیگر را عرضه عمومی خواهیم کرد؛ 
افزود:همچنین براساس توافقات صورت گرفته با استانداری ها و اتاق بازرگانی 
استان ها، این اقدامات خروج بنگاهداری در استان ها را در برنامه کاری داریم.
وی ادامــه داد: بــرای افزایش ســرمایه ها و ســود کاری نیــز تاکنون 100 
هیــات خارجــی جهــت مذاکره بــا شســتا وارد کار شــده اند کــه برای 
این شــرکت ها برنامــه های ســرمایه گذاری درنظر گرفته شــده اســت.
وی برخی از ســرمایه گذاری ها با ســرمایه گذاران خارجی را ایجاد کارخانه 
دارو بــا 18میلیــون دالر در کشــور آذربایجان ، تبدیل کلینکر به ســیمان 
با 25 میلیون دالر در کشــورعراق و انجام مذاکره با گرجســتان عنوان کرد.
شــود مــی  عرضــه  بــورس  در  شســتا  دارایــی  درصــد   85  

مدیرعامل شســتا در ادامــه افزود: در حــال حاضر 85 درصــد دارایی این 
شــرکت در بــورس عرضه می شــود کــه البتــه 139 شــرکت در بورس 
نیســتند که هماهنگــی هــای الزم برای اینهــا هم صورت گرفته اســت، 
چــون دولت همه و شــرکت مــا را به خــروج از بنگاهــداری مکلف کرده 
اســت و دنبال این هســتیم که بخــش خصوصی را وارد ایــن عرصه کنیم.
وی بــا بیان اینکه ما برای مشــارکت خارجی مشــکل جذب ســرمایه گذار 
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داریــم، اظهــار کرد: تــالش هایــی در این زمینــه صورت گرفته اســت و 
امیدواریم بتوانیم تاپایان ســال 97 نیز135 شــرکت را به فروش برســانیم.

وی در ادامه درباره انتصاب نیروها در شستا نیز گفت: سازمان تامین اجتماعی 
منشــور 9ماده ای برای ما در نظر گرفته اســت تا افزایش بهره وری و کاهش 
هزینه ها را داشــته باشیم و جلوگیری از منسوبان و وابستگان در این شرکت 
نیز تاکید شــد که می توان گفت در این زمینه 100 درصد موفق شدیم و ما 
برای انتصاب اولویت نیروهای داخلی و ســهمی ازبانوان را در نظر داشــتیم.

لطفــی ادامــه داد: 30 نیــروی جدید منصــوب کردیم که براســاس جوان 
گرایــی و تخصــص بــوده اســت و پنــج مدیرعامل شــرکت ها بــا 45 تا 
50 ســال ســن را تغییر داده ایــم و نیروی جــوان جایگزین آنهــا کردیم.

لطفی درباره ســازوکار واگــذاری 50 هزار میلیارد تومــان از مطالبات دولت 
به صندوق های بازنشســتگی که در مجلس مصوب شــد اظهــار کرد: بنا به 
اطالعات موجود مطالبه تامیــن اجتماعی از دولت 130 تا 140 هزار میلیارد 
تومان اســت که تا کنون 60هزار میلیاردتومان حسابرسی و تایید شده است.

وی افزود: البته طبق مصوبه مجلس دولت مکلف شــده اســت بخشی از این 
50هــزار میلیاردتومــان در قالب تهاتر بدهی های ســازمان به بانک مرکزی 
تسویه شود. شــرکت های تامین اجتماعی برای تامین مالی اقدام به دریافت 
تســهیالتی کرده اند که بدهی ناشی از ســودحاصله این تسهیالت 14هزار و 
600میلیارد تومان بوده اســت که از این طریق تهاتر وتســویه خواهد شــد.

مدیرعامل شســتا با بیان اینکه در بودجه ســال گذشته نیز پرداخت بخشی 
از مطالبــه تامین اجتماعی دیده شــده بــود که فقط هزار میلیــارد تومان 
آن محقق شــد اضافــه کرد: مذاکراتی با ســازمان برنامه و بودجه داشــتیم 
کــه بتوانیم تا پایان ســال مابــه التفاوت ایــن مبلغ را نیــز دریافت کنیم.

وی تصریــح کرد: با توجه به عــدم پرداخت بدهی تامین اجتماعی، ما مجبور 
شدیم تسهیالت بگیریم و همین موضوع باعث شد که 2 هزار و 600 میلیارد 
تومان سود به صورت ســاالنه برای این تسهیالت به بانک ها پرداخت کنیم.

وی همچنین درباره واگذاری ســهام بورســی به بازنشستگان سازمان تامین 
اجتماعی نیز گفت:این سهام پس از همکاری با مشارکت اقتصادی سازمان تامین 
اجتماعی به این افراد داده می شود و برای اجرای آن در حال مذاکره هستیم.

وی تصریــح کــرد: همچنیــن بــرای بازنشســتگان در قالــب ســبد کاال 
اقداماتی انجام شــده اســت که به صورت اقســاط از حســاب آنان کســر 
خواهــد شــد و قرار اســت بــا ســود 16 درصدی باشــد کــه باهمکاری 
شــرکت پــارس، یخچــال و لباسشــویی در اختیار آنهــا قرار مــی گیرد.

لطفی افزود: همچنین پنج تا 6 درصد مابه التفاوت را شســتا به عنوان یارانه 
پرداخت میکند.

وی دربــاره کارت الکترونیــک که در ســه اســتان گیالن، اصفهــان و یزد 
در حــال انجام اســت نیز اظهــار کرد: این طــرح برای حــدود 42 میلیون 
بیمه شــده اجرا می شود تا ســوء اســتفاده از درمان را دیگر شاهد نباشیم.

مدیرعامل شســتا در ادامه درباره عملکرد 9 ماهه امســال این شرکت افزود: 
تحقــق 16 هزارمیلیــارد تومان از فروش تلفیقی گروه شســتا را پیش بینی 
کرده ایم که تاکنون 76 درصد تحقق پیش بینی فروش را کســب کرده ایم.

وی ادامه داد: همچنین تحقق 2 هزار و 400 میلیارد تومان سود خالص شستا 
و یک میلیارد و 200 میلیون دالر فروش صادراتی را در این مدت داشته ایم.
لطفــی افــزود: پیــش بینی شــده اســت تــا پایــان امســال 15 تا 20 
درصد نســبت به ســال گذشــته رشــد در این زمینه ها داشــته باشــیم.

وی درباره ورود گوشــی آیفون توســط یکی از شــرکت هــای زیرمجموعه 
تامین اجتماعــی اینگونه توضیح داد: این مجموعه شــرکت بازرگانی تامین 
اجتماعــی اســت که تاکنــون زیرمجموعه این ســازمان بوده امــا از حدود 
2 ماه گذشــته قرار شــده اســت به شــرکت های زیرمجموعــه مابپیوندد.

وی تصریــح کرد: این شــرکت حــدود 6 میلیــون گوشــی وارد و تاکنون 
حدود یک هزار آن راواگذار کرده اســت و کار این شــرکت نیز قانونی است.

وی بــا بیــان اینکه یکــی دیگــر از برنامــه های شســتا کاهــش میزان 
ســن مدیــران اســت، ادامــه داد: کمیتــه انتصابات در شســتا تشــکیل 
شــده اســت تا افراد متناســب با شــاخص های مدیریتی انتخاب شــوند.

لطفی اضافه کرد: دنبال جوان گرایی هستیم و تاکنون 40 تا 50 بازنشسته را 
تغییر داده ایم و جوانان را جایگزین کرده ایم؛همچنین فعالیت خارج از شرکت 

نیروها را ممنوع کرده ایم.
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ســیزدهمین جشــنواره ملــی قهرمانان صنعــت ایران با حضــور مهندس شــریعتمداري وزیر صنعــت، معدن و تجــارت ، داورزني معــاون وزیر ورزش 
و جمعــی از مدیــران و صاحبــان برندهای ارزشــمند ایرانی و همچنیــن تولیدکنندگان موفــق حوزه صنعــت، در محل مرکز همایش هــای بین المللي 
صــدا و ســیما در روز سه شــنبه 24 بهمن ماه برگزار شــد.در این همایش با شــکوه با معرفی برندهای برتــر و اهدای لوح و تندیــس تقدیر به عمل آمد.

جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران در حال حاضر یکی از معتبرترین جوایزی است که در عرصه تجلیل از برترین و موفق ترین شرکت های ایرانی توسط 
بخش خصوصی برگزار و از مدیران این شــرکت ها و ســاز مان ها طی مراسمی باشکوه تجلیل به عمل می آورد. این جشنواره فعالیت خود را از سال 1384 
آغاز کرده و تالش نموده تا احترام به صنعتگر ایرانی و ثروت آفرین ملی را ســرلوحه کار خود قرار دهد. حضور وزرای صنعت ، معدن و تجارت، تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی، اقتصاد و دارایی، امور خارجه، معاون اجرایی رئیس جمهور، مشــاور عالی رئیس جمهور، رئیــس کل بانک مرکزی ، نایب رئیس مجلس 
شــورای اســالمی و روسای کمیسیون های صنایع و معادن، انرژی، برنامه و بودجه در دوره های قبلی این جشــنواره نشان از جایگاه ویژه این مراسم دارد.
از ســوی دیگــر اســتقبال ســازمان هــا در ایــن جشــنواره نشــانگر این بــوده که ســازمان هــای ایرانــی نیز دوســت دارنــد در فضــای متفاوت 
دیــده شــوند و مــورد احتــرام قــرار گیرنــد. تــالش ایــن ســازمان هــا افزایــش تــوان رقابتی خــود و عرضــه آنهــا در چنیــن فضایی اســت .
جشــنواره ملــی قهرمانــان صنعت ایران پس از برگــزاری دوازده دوره با شــکوه این رخداد ملی و در آغاز ســیزدهمین دوره جشــنواره تالش می نماید 
کــه در راســتای توســعه برندهــای ملــی کشــور گام بردارد از اینروســت کــه محور اصلــی ایــن دوره معرفــی برندهای پیشــتاز بازار ایران اســت.

لج
 خ
سا
آتو
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سیزدهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران با معرفی برندهای پیشتاز و ارزشمند 
در ایران و همچنین تقدیر از بیش از30 مدیر و برند برتر ایرانی برگزار شــد. در این 
جشــنواره از شرکت صنایع گلدیران به عنوان یکی از یکصد برندارزشمند در حوزه 
لوازم خانگی در ایران و مهندس خزاعی به عنوان مدیر موفق تقدیر شد. این رویداد 
که سه شــنبه  24 بهمن 96 با حمایت و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، طی سالهای اخیر به دلیل 
اهمیت و ارتقای جایگاه برندسازی مورد توجه فعاالن صنعتی و اقتصادی ایران قرار 
گرفته و رقابت برندها در این عرصه را نیز باال برده است. در این جشنواره از مهندس 
خزاعی مدیرعامل شــركت صنایع گلدیران، مدیری مدبر و توانمند كه 
سالیان متوالی به عنوان مدیر برتر و قهرمان صنعت و تجارت ایران منتخب 
و برگزیده شده است به پاس شایستگی مدیریت حرفه ای وی در تعالی توسعه 
صنعتی و اقتصادی کشور در حوزه صنعت لوازم خانگی به عنوان یكصد برند 
ارزشمند با اهدای تندیس زرین و لوح تقدیر جشنواره توسط دکتر شریعتمداري 
وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت و دکتر هاشمي قائم مقام وزیر کشور و دکتر 
داورزنی معاون وزیر ورزش و جوانان تقدیر به عمل آمد. جشنواره ملی قهرمانان صنعت 
ایران در حال حاضر یکی از معتبرترین رخدادها و جوایز برند محور کشور است که 
در عرصه تجلیل از برترین و موفق ترین شرکت های ایرانی توسط بخش خصوصی 
برگزار و از مدیران این شرکت ها و ساز مان ها طی مراسمی باشکوه تجلیل به عمل 
می آورد. این جشنواره فعالیت خود را از سال 1384 آغاز و تالش کرده تا احترام به 
صنعتگر ایرانی و ثروت آفرین ملی را سرلوحه کار خود قرار دهد. حضور وزرای صنعت 
، معــدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقتصاد و دارایی، امور خارجه، معاون 
اجرایی رئیس جمهور، مشــاور عالی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی ، نایب 
رئیس مجلس شورای اسالمی و روسای کمیسیون های صنایع و معادن، انرژی، برنامه 
و بودجه در دوره های قبلی این جشنواره نشان از جایگاه ویژه این مراسم دارد. از سوی 
دیگر اســتقبال سازمان ها در این جشنواره نشانگر این بوده که سازمان های ایرانی 
نیز دوســت دارند در فضای متفاوت دیده شوند و مورد احترام قرار گیرند. تالش این 
سازمانها افزایش توان رقابتی خود و عرضه آنها در چنین فضایی است .جشنواره ملی 
قهرمانان صنعت ایران پس از برگزاری دوازده دوره با شکوه این رخداد ملی و در آغاز 
سیزدهمین دوره جشنواره تالش می نماید که در راستای توسعه برندهای ملی کشور 
گام بردارد از اینرو که محور اصلی این دوره معرفی برندهای پیشتاز بازار ایران است.

سیاست های برگزاری جشنواره
1- احترام به صنعتگران و ثروت آفرینان کشور عزیزمان

2- تالش برای توسعه فرهنگ برندسازی
3- ایجاد بســتری مناسب جهت توســعه فرهنگ تولید داخلی و صادرات جایگاه 
آن در راســتای رشــد برندهــای ملی با رویکرد برنــد محور کاالها بــا برند ایران

4- افزایش ســهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت های بخش صنعت، معدن و 

تجارت و نشان دادن موفقیت ها و دستاوردهای بخش خصوصی از طریق جشنواره
5- افزایش ظرفیت های رقابت پذیری صنایع، خدمات، کسب و کارها، بنگاه ها، نهادها 

و موسسات کشور
اهداف برگزاری جشنواره

- انتخاب و معرفی برندهای پیشتاز بازار مصرفی ایران
- انتخاب و معرفی برندهای پیشتاز بازار غیرمصرفی ایران

- انتخاب و معرفی برندهای شرکت های نفتی و پتروشیمی ایران 
به گفته مهنــدس خزاعی : نگاه مــا به تکنولــوژی عالوه بر جدیــد بودن، 
مبتنــی بر تامین ســلیقه ایرانی اســت. بنابراین، در چشــم انــدازی بلند مدت 
بــه وارد کــردن تکنولــوژی روز دنیــا در حــوزه صنعــت لــوازم خانگــی و در 
قالــب تولیــد محصوالتی بــا باالترین کیفیــت و زیباترین طراحــی پرداختیم.

شركت گلدیران
شرکت گلدیران نماینده رســمی محصوالت خانگی )ساید بای ساید، لباسشویی، 
 OLED , ظرفشویی، یخچال، مایکروفر، جارو برقی و کولر گازی(، انواع تلویزیون های
LED, Plasma و صوتی و تصویری شامل سینمای خانگی، سیستم های صوتی »های 
فای«، DVD Player، نمایشگرهای تجاری، محصوالت سالمتی، روشنایی و سیستم 
های تولید برق خورشیدی شرکت ال جی در ایران بوده و عالوه بر ارائه محصول نهایی، 
راهکارهای تجاری را نیز عرضه می نماید. شرکت گلدیران فعالیت خود را از سال 1376 
آغاز و با هدف افزایش رضایت مشتریان تنها اقدام به واردات کاالهای طراز اول شرکت 
ال جی نموده و این کاالها را با قیمتی مناسب و غیر قابل رقابت در نمایشگاه های متعدد ...

این شرکت از ابتدای فعالیت از 20 سال پیش تاکنون همواره تالش نموده در عرضه کاال 
و خدمات تکمیلی مورد نیاز، خشنودی مستمر مشتری را مدنظر قرار داده و کاالها را با 
قیمتی مناسب و غیر قابل رقابت در شبکه توزیع گسترده خود در سراسر کشور عرضه نماید.

در طــی ســالیان متمادی فعالیت در کشــور و در راســتای دســتیابی به هدف 
ارزشــمند کسب خشنودی مستمر مشــتریان، شــرکت گلدیران از یک شرکت 
تجاری به گروه شــرکتهای تخصصی بازاریابی و فروش، مشــتریان، لجســتیک، 
صنایع، دکوراســیون و تبلیغات تبدیل و مجموعه اثرات ناشی از اقدامات تخصصی 
شرکتهای گروه، منجر به ارتقا سطح انتظارات مشتریان گردیده است به نحوی که 
در برخی موارد ســازمانها و ارگانهای متولی تدوین و پایش استانداردهای عملیاتی، 
فعالیتهای گلدیران را به عنوان الگوی ارزیابی ســایر شــرکتها مدنظر قرار داده اند.

توانمند  شرکت صنایع گلدیران بر فراز دســتان مدیر  بار   برای هفتمین  تندیس قهرمان صنعت 
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 رد جمع 100 رشکت ربرت اريان

ســازمان مدیریت صنعتی اســامی 100 شــرکت برتر ایرانی را در همایش بیســتمین ســال رتبه بندی شــرکت های برتر ایــران  )IMI 100( اعالم کرد.
 همایش شرکت های برتر ایران با معرفی 100 شرکت برتر از نظر میزان فروش و درآمد به کار خود پایان داد و موسسه اعتباری كوثر توانست رتبه 51 را 

در بین 500 شركت بزرگ ایران كسب نماید . 
محمد علی محمدی مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در این همایش گفت: معرفي شرکت هاي برتر ایران بر اساس رتبه  بندي IMI 100، شفاف سازی فضای 
کسب و کار و ایجاد زمینه براي تعامل بیشتر مدیران و سیاست گذاران اقتصادي کشور با مدیران بنگاه هاي اقتصادي از جمله اهداف این همایش است . منصور معظمی 
معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت و ریاست هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این همایش عنوان داشت: حضور شرکت های ایرانی در فضای بین 
المللی اگر چه سخت است ولی با هدایت،رهبری و تدبیر  می توانیم آن را مدیریت کنیم.  وی افزود: ارزیابی های انجام شده توسط سازمان مدیریت صنعتی یک نشانه 
و یک شاخص است که امکان ارتقاء و پیشرفت آن نیز وجود دارد . محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در این همایش گفت: 53 درصد صادرات غیر نفتی 
کشور در اختیار 100 شرکت برتر این همایش است که نیاز است توجه جدی تری به صادرات غیر نفتی شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: اقدامات خوبی 
در حوزه عمران و سازندگی در دوران پسا برجام در کشور اتفاق افتاده است که شایسته است در زمینه اطالع رسانی این اتفاق های مثبت اقدام جدی تری انجام شود .

کوثر اعتبــاري  ز ســوي موسســه  ا به صنایع خرد  تســهیالت  440 فقــره  ز  ا بیش  اعطــاي 
موسســه اعتباری کوثر در راســتای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، تسریع و تسهیل در پرداخت تســهیالت به بنگاه ها و صنایع کوچک و متوسط، با صندوق 
ضمانت ســرمایه گذاری صنایع کوچک قرارداد منعقد نمود. با عنایت به سیاســت های ابالغی از ســوی بانک مرکزی و اولویت های در نظر گرفته شــده برای 
بنگاه ها، صنایع خرد و متوسط جهت رونق تولید و کسب و کار، این موسسه حمایت از این بنگاه ها را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است. بر اساس این 
گزاش؛موسسه اعتباری کوثر در زمینه توسعه و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط از سال 1395 تا کنون بیش از 440 فقره تسهیالت پرداخت نموده است .

همت موسســه اعتباري کوثر در ارایه خدمــات الکترونیک
موسسه اعتباری کوثر با توسعه خدمات نوین درعرصه بانکداری الکترونیک 
اقدامات ویژه ای در مدیریت و صرفه جویی وقت مشتریان انجام داده است. 
رویکــرد کوثر همزمان با توســعه ســاختارهای بانکــداری الکترونیک 
و ارائــه خدمــات گســترده تــر بــه هموطنان، بــر تقویــت و ارتقاء 
کیفــی این خدمات بــا لحاظ نمــودن ویژگــی اســتمرار و پایداری 
ســرویس هــا و افزایــش ضریــب امنیتــی آن اســتوار بوده اســت.

بر اســاس این گزارش؛ موسســه اعتباری کوثر در راستاي ارایه خدمات 
مطلوب، کاهش حضور مشــتریان درشــعب و افزایش سطح دسترسي 
آنها بــه خدمات بانکي با رونمایی و به روز رســانی همــراه بانک خود 
توانســته بیش از 278 هزار نفر از مشــتریان خــود را از خدمات همراه 
بانــک بهره مند و بیش از 20 میلیون تراکنش در این حوزه ثبت نماید.

ایــن گزارش می افزاید: در حوزه اینترنت بانــک نیز بیش از 350 هزار 
نفر از مشتریان محترم از خدمات اینترنت بانک کوثر استفاده می کنند.

الزم به ذکر اســت؛ موسســه اعتباری کوثر با صدور نزدیک 3 میلیون 
کارت نقــدی و بیــش از یــک میلیــون کارت هدیــه، ســلیقه های 
متفاوت مشــتریان موسســه را مدنظر قــرار داده اســت. همچنین با 
ایجــاد زیر ســاخت هــای الزم، بیــش از 177 هزار نفر از مشــتریان 
کوثــر فعالیــت های خــود را از طریق تلفــن بانک انجــام می دهند.
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پذیره نویسی صکوک مرابحه 7 هزار میلیارد ریالی ایران خودرو

مجوز تأمین مالی شرکت ایران خودرو )سهامی عام(، از طریق انتشار صکوک مرابحه به مبلغ 7 هزار میلیارد ریال صادر شد. غالمرضا ابوترابی، مدیر عامل شرکت 
مدیریت دارایی مرکزی بازار ســرمایه با اعالم خبر فوق افزود: با صدور مجوز ســازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت ایران خودرو )سهامی عام( از 
طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران پذیره نویسی خواهد شد. وی توضیح داد: این اوراق 4 ساله، با نام و با نرخ سود 18 درصد می باشد که اقساط مربوطه 
هر سه ماه یک بار توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به عنوان عامل پرداخت به حساب دارندگان اوراق واریز می گردد. ناشر این 
اوراق شرکت واسط مالی آذر سوم)با مسئولیت محدود( بوده و عرضه آن از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران به مدت پنج روز کاری صورت خواهد گرفت.

ابوترابی در خصوص دیگر ارکان انتشــار این اوراق اظهار داشــت: ضامن این اوراق، بانک ملت)ســهامی عام( است. مســئولیت پذیره نویسی و بازارگردانی این 
اوراق بر عهده ســندیکایی متشکل از شــرکت های تامین سرمایه بانک ملت)سهامی خاص(، تامین ســرمایه لوتوس پارسیان)سهامی خاص( و تامین سرمایه 
امید)ســهامی خاص( می باشد. پذیره نویســی و بازارگردانی 3500 میلیارد ریال از این اوراق بر عهده شــرکت تامین سرمایه بانک ملت، 2500 میلیارد ریال 
بر عهده شــرکت تامین ســرمایه لوتوس پارســیان و هزار میلیارد ریال مابقی بر عهده تامین ســرمایه امید می باشــد. وی تصریح کرد: در این اوراق، شرکت 
واســط مالی آذر سوم)ناشــر( به وکالت از طرف خریداران اوراق، با منابع حاصل از انتشــار صکوک مرابحه، قطعات و مجموعه های مورد نیاز شــرکت ایران 
خودرو برای تولید خودرو را نقداً از طریق شــرکت طراحی، مهندســی و تأمین قطعات ایران خودرو)حق العمل کار( از فروشــندگان خریداری خواهد نمود و 
ســپس این قطعات و مجموعه ها را به صورت اقســاطی به بانی خواهد فروخت و بانی متعهد می شــود که در سررسیدهای سه ماهه، اقساط اوراق را از طریق 
شــرکت ناشــر و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تســویه وجوه به دارندگان اوراق پرداخت نماید. ابوترابی خاطر نشان کرد: صکوک 7 هزار میلیارد 
ریالی ایران خودرو بزرگ ترین انتشــار صکوک غیر دولتی در بازار ســرمایه خواهد بود. پیش از این، رکورد بزرگ ترین انتشــار صکوک غیر دولتی متعلق به 
شــرکت ایرانی تولید اتومبیل )ســایپا( بود که در آبان ماه ســال گذشته 5 هزار میلیارد ریال از طریق انتشــار صکوک مرابحه در بازار سرمایه تامین مالی شد.

تامین مالــی 105 میلیــارد تومانــی البرز نیرو با انتشــار صکــوک اجاره
مدیر عامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه خبر داد: موافقت اصولی تامین 
مالی شرکت تجهیزات ریلی البرز نیرو)سهامی خاص( به مبلغ 1،050 میلیارد ریال از 
طریق انتشار صکوک اجاره در بازار سرمایه صادر شد. غالمرضا ابوترابی افزود: سازمان 
بــورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شــرکت تجهیزات 
ریلی البرز نیرو)ســهامی خــاص( را به ارزش 1،050 میلیارد ریــال جهت خرید 15 
دســتگاه لکوموتیو مدل GT26CW صادر نمود. وی اظهار داشت: این اوراق 5 ساله 
و با نرخ اجاره بهای 15 درصد می باشــد که این اجاره بها هر ســه ماه یک بار توسط 
شــرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تســویه وجوه به حساب دارندگان اوراق 
واریز می گردد. ناشر این اوراق شرکت واسط مالی فروردین یکم)با مسئولیت محدود( 
بوده و عرضه آن از طریق شــرکت فرابورس ایران صــورت خواهد گرفت. ابوترابی در 
خصوص دیگر ارکان انتشــار این اوراق توضیح داد: ضامن این اوراق، شــرکت راه آهن 
جمهوری اســالمی ایران است. شرکت تامین سرمایه بانک مسکن)سهامی خاص( نیز 
مســئولیت بازار گردانی و تعهد پذیره نویســی این اوراق را بــر عهده دارد. وی خاطر 
نشــان کرد: پیش از این در حوزه حمل و نقل ریلی، شــرکت قطارهای باری و مســافری جوپار)ســهامی خاص( دو بار از طریق انتشــار صکوک اجاره در بازار 
سرمایه اقدام به تامین مالی نموده بود که یک مورد از آنها سررسید شده است و دیگری در نماد جوپار99 در شرکت فرابورس ایران در حال معامله می باشد.
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خســرو فرحی، مدیرعامل پســت بانــک ایران در نشســت خبری اظهــار کرد: قبل 
از اجــرای برجام پســت بانک ایــران تنها بــا یک بانــک جهانی روابــط کارگزاری 
داشــت اما بعــداز اجرای برجــام روابط کارگــزاری ایــن بانک بــا 66 بانک جهانی 
افزایــش یافت که  توانســت آثــار مثبت فراوانی در اقتصاد کشــور داشــته باشــد.
فرحی در ادامه به مهمترین دستاوردهای پست بانک اشاره کرد و گفت: یکپارچه سازی 
ســامانه های بانک در ابتدای سال جاری با ضریب امنیتی بسیار باال و قابلیت خدمات 
متنوع بانک درسراســر کشــور، پرداخت بیش از 2510 میلیارد ریال تسهیالت ارزان 
قیمت به فعاالن اشتغالزایی درحوزه های کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست 
و... در راســتای توسعه کســب و کارها، پرداخت بیش از 1758 میلیارد ریال تسهیالت 
ارزان قیمت با نرخ ترجیحی برای تجهیز 700 دستگاه اتوبوس و مینی بوس به سازمان 
اتوبوسرانی درسطح کشور برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری جهت کاهش 
آلودگی هوای کالن شــهرهای کشور، نمونه ای از این دســتاوردها به حساب می آید.
این مقام مســئول گفــت: این بانک درراســتای برنامه توســعه خدمــات بانکداری 
الکترونیــک وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات درروســتاها و مناطــق غیربرخوردار 
تعــداد 1000 دســتگاه خودپرداز درســطح روســتاهای کشــور نصب شــده و هم 
اکنــون تعــداد خودپردازهــای آن بــه 2700 دســتگاه خودپرداز رســیده اســت.
مجــوز قانونــی 6 هــزار و 500 باجــه پســت بانــک درشــش ماهه دوم امســال

ایــن مقام مســئول با بیان اینکــه بانک مرکزی در شــش ماهه دوم امســال، مجوز 
قانونــی 6 هزار و 500 باجه پســت بانــک را صادر کرد، تصریح کــرد: این مجوز پس 
از اینکــه پســت بانک به بانــک مرکزی متعهد شــده خدمات روســتایی را به تمام 
بانک ها برســاند ارایه شــده تا روســتایی ها بدون تبعیض، خدمــات دریافت کنند.
فرحی با اشــاره به اینکه پســت بانک سال گذشــته 24 هزار میلیارد ریال تسهیالت 
دربخــش های خرد و کم جمعیت پرداخت کرده اســت، بیان کــرد: هم اکنون به جز 
6 هــزار و 500 باجه، 2 هزار و 500 شــعبه نیز در شــهرهای کوچــک و بزرگ داریم.
به گفته وی؛ بانک مرکزی مجوز اولیه برای فعالیت 6 هزار و 53 باجه روستایی را به پست 

بانک داده است.
مدیرعامــل پســت بانــک گفــت: این مجــوز بعــد از یکســری از اقدامــات برای 
استانداردســازی و تطبیق با مقــررات به مجوز دایمی تبدیل خواهد شــد. مدیرعامل 
پســت بانک تصریح کــرد که باجه های پســت بانــک دارای مجوز اولیــه و اصولی 
بانک مرکزی اســت و در حال حاضر در مرحله گذار و انطباق با اســتانداردها هستند.
وی در خاتمه از فعال شدن نرم افزار جهانی مبادله مالی پستی در ایران خبر داد و گفت: 
این نرم افزار با 2 کشــور تا ســقف 10 هزار دالر برای حوالجات خرد برقرار شده است.

تاریخچه تاسیس و سیر تحول پست بانك ایران
پســت بانک ایران براساس مصوبه مجلس شورای اســالمی، از اول دی ماه سال 1375 
به طور رســمی فعالیت خود را آغاز کرد و براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در سال 
1383 عمال به عنوان بانک دولتی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مجاز به 
انجام تمامی فعالیت های بانکی شد. هم اکنون این نهاد نوپا و نواندیش در آغاز سومین 
دهــه تالش و فعالیت خود بــا ایجاد و راه اندازی بیش از 7 هزار شــعبه و باجه بانکی، 
تمامی خدمات بانکی را در سراســر کشور به هموطنان ارائه می کند. همچنین پست 

بانک ایران طی ســال های اخیر موفق به اخذ عاملیت بانکی وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات و صندوق توســعه ملی شــده و به موجب مصوبه مــورخ 1395/5/6 مجلس 
شــورای اسالمی ماموریت آن به بانک تخصصی- توســعه ای حوزه ICT و بزرگترین 
خرده بانکدار کشــور ارتقاء یافته اســت. عالوه برآن از سوی مجلس شورای اسالمی به 
عنوان بانک عامل طرح اشــتغال روستائی انتخاب شده و در ســال جاری نیز از سوی 
بانک مرکزی به عنوان کارگزار این بانک برای انجام خدمات شعبه ای انتخاب شد. قطعا 
ماموریت های جدید پست بانک ایران موجب ارتقاء جایگاه آن در شبکه بانکی و افزایش 
نقش موثر آن در اقتصاد کشــور خواهد شــد. در حال حاضر این بانک با انعقاد تفاهم 
نامه های مختلف با ســازمان ها و نهادهای تولیدی و اشــتغال زائی به دنبال حمایت از 
کســب و کارهــای خرد )SME ( و فعاالن حوزه هــای IT و ICT و دانش بنیان ها و 
کشاورزان و فعاالن حوزه های روستائی در راستای اشتغال زائی و رونق تولید داخلی است.
- پست بانک به عنوان بانک توسعه ای و تخصصی حوزه فناوری اطالعات و بزرگترین خرده 
بانکدار کشور با دارا بودن بیش از 7 هزار شعبه و بانجه بانکی در اقصی نقاط کشور به ویژه در 
مناطق روستائی و کمتر برخوردار است که با استفاده از زیرساخت های وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات موجبات تسهیل در ارائه خدمات بانکی به هموطنان شده است. انشاءاهلل طی 
دو سال آینده همه روستاها تحت پوشش خدمات بانکداری الکترونیک قرار خواهند گرفت.

اهم اقدامات و دستاوردهای پست بانك ایران در سال 1396
- یکپارچه سازی سامانه های بانک در ابتدای سال 1396 با ضریب امنیتی بسیار باال و 

قابلیت خدمات متنوع بانکی در سراسر کشور
- بانک عامل صندوق توسعه ملی در پرداخت تسهیالت ارزان قیمت در حوزه های فناوری 
اطالعات، دانش بنیان ها، بخش های کشاورزی و صنعتی به منظو ایجاد اشتغال پایدار 

در مناطق کمتر برخوردار
- بانک عامل در اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی 

و عشایری 
- پرداخت بیش از 24 هزار میلیارد ریال تســهیالت در حوزه های صنعت، کشــاورزی 

بازرگانی، مسکن و خدمات از ابتدای سال 1396 تاکنون
- راه اندازی 1000 دســتگاه خودپرداز در سطح روســتاهای کشور با همکاری وزارت 

ارتباطات و فناوری اطالعات
- کارگزار بانک مرکزی 

- افزایش تعداد کارگزاری روابط بانکی خارجی
 IFS(International راه اندازی ســرویس حوالجات الکترونیک بین المللی خــرد -

 )Finance Services
- بهره برداری از 400 طرح به مناسبت دهه مبارک فجر با صرف اعتباری بالغ بر 172 

میلیارد ریال 
- تامین مالی بیش از 790 پروژه ایجادی و صنایع تکمیلی به ارزش 970 میلیارد ریال 

در سطح کشور
- یاراکارت اعتباری

- آپ موبایلی سکه همراه
- اجرای طرح کدینگ باجه های بانکی روستائی

فعال شدن نرم افزار جهانی مبادله مالی پستی در ایران
نشست خبری مدیرعامل پست بانک ایران
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رئیس کل بیمه مرکزی از تاسیس اداره کل نظارت بر بیمه های زندگی خبر داد
پیچ نظارتی صنعت بیمه در موضوع بیمه های عمر سفت تر می شود

دکترعبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی در نشست خبری به مناسبت دهه مبارک فجر 
که با حضور 150 خبرنگار، عکاس و تصویر بردار برگزار شد، به تشریح دستاوردهای صنعت 
بیمه در سال جاری پرداخت و گفت: صنعت بیمه با سرعت و شناخت خوبی که مردم از خدمات 
این صنعت پیدا کرده اند، در 9 ماهه امسال 42 میلیون و 700 هزار بیمه نامه صادر کرده است.

دکتــر همتی در این نشســت گفت: در نه ماهه اول ســال، شــاهد رشــد 20 درصدی 
حــق بیمه هــا و 23 درصدی خســارت های پرداختــی بودیم. همچنیــن ضریب نفوذ 
بیمــه به رقم 2,2 درصد در پایان ســال 95 رســید که با رشــد 20 درصدی حق بیمه 
ها در ســال جاری، امیدوارم شــاهد افزایش ضریب نفوذ بیمه در پایان ســال 96 باشیم.

رئیس کل بیمه مرکزی با اشــاره به ســه رشته پر طرف دار بیمه ای 
گفت: در 9 ماهه امسال 70 درصد بیمه نامه ها در شخص ثالث، درمان 
و بیمه زندگی صادر شده  و این نشان می دهد بیمه های بازرگانی در 
بطن زندگی مردم نفوذ کرده و با استقبال روز افزون مواجه شده است.
دکتر همتی با اشاره به حوادث تلخ سال گذشته گفت: در یک سال گذشته 
حوادث تلخی در کشور رخ داد که مردم ما را متاثر کرد  اما  خوشبختانه 
صنعت بیمه در پرداخت خسارات آنها سربلند بود که حوادث پالسکو، 
قطار سمنان، معدن یورت و زلزله کرمانشاه بخشی از آنها به شمار می آید.
رئیــس کل بیمه مرکــزی از پرداخت  80 میلیارد تومان خســارت 
بابت زلزله کرمانشــاه تا کنون توســط شــرکت های بیمه خبر داد 
و گفــت: بــرآورد ما از تعهــدات صنعت بیمه 170 میلیــارد تومان 
اســت که با تکمیل پرونده هــا به بیمه گذاران پرداخت می شــود.
رئیس شورای عالی بیمه، بیمه عمر را در ایجاد اطمینان و امید به آینده 
مردم موثر دانست و گفت: خوشبختانه این بیمه نامه در 2 سال گذشته با 
استقبال خوبی  از سوی مردم مواجه بوده و 70 درصد رشد داشته است.

وی یادآور شد: از سال 91 به بعد بیمه های عمر از سهم 7,8 درصد پرتفوی 
صنعت بیمه  به 13.8 درصد ارتقا یافته است و در سال 95 حدود 2.5 میلیون نفر بیمه عمر 
خریداری کردند که در حال حاضر از کل جمعیت ایران 14.5 میلیون نفر دارای بیمه عمر هستند.
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه درکشورهای توسعه یافته سهم بیمه عمر از پرتفوی بیمه 
حدود50 درصد است، افزود: باید تالش کنیم  در راستای سیاست های دولت و برنامه بیمه 
مرکزی برای ارائه مجوز به شرکت های بیمه تخصصی عمر در ایران نیز این سهم افزایش یابد.
دکتــر همتی، به تصویب رســاندن آیین نامه هــای  اصلی قانون جدید بیمه شــخص 
ثالــث را از مهمتریــن عملکــرد بیمه مرکــزی اعالم کــرد و گفت: امیدواریــم نیروی 
انتظامــی بر اســاس مصوبــه دولــت از 26 بهمن، ســامانه تخلفــات رانندگــی را در 
اختیــار صنعت بیمــه قرار دهد تــا آن را در صــدور بیمه نامــه ها اعمــال کنیم زیرا 
طبــق قانون جدید، نــرخ بیمه نامــه رانندگان پرخطر بیشــتر از دیگــران خواهد بود.
وی آیین نامه حاکمیت شرکتی را ازدیگر آیین نامه های مهم صنعت بیمه دانست و گفت: اجرای 
این آیین نامه به رعایت حقوق بیمه گذاران و سهامداران جزء و شفافیت عملکرد بیمه ها کمک می 
کند که اساسنامه آن تهیه شده و پس از تایید سازمان بورس به شرکت های بیمه ابالغ می شود.
رئیس کل بیمه مرکزی، از تکمیل ســامانه سنهاب برای نظارت و هدایت الکترونیکی در 
صنعت بیمه خبر داد و گفت: این ســامانه بســیار خوبی برای شناسایی تخلفات در حوزه 
صدور بیمه نامه، پرداخت خســارت و نظارت بر شــبکه نمایندگان است و که مطمئنا با 
تکمیــل آن می تــوان از این طریق نظارت دقیق تری بر صنعت بیمه داشــته باشــیم.
وی در خصوص اهمیت مدیریت ریســک در صنعت بیمه گفت: در حوادث اخیر اهمیت 
این مهم بیش از گذشــته نمایان شــد و امیدواریم بیمه مرکزی با اقداماتی که آغاز کرده 
اســت فعالیت خوبی در این حوزه داشــته باشــد. در همین راســتا ما در چند روز آینده 
اعطای جایزه به واحدهای صنعتی برتر در حوزه پیشــگیری و ایمنی را خواهیم داشــت.

دکتر همتی، از تعیین تکلیف صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی خبر داد و گفت: رفع 
ابهامات شورای نگهبان در دولت مورد توجه قرار گرفت که قرار است پس از تعیین تکلیف 
این موارد از ســوی نمایندگان منتخب هیات دولت، بار دیگر در دســتور کار مجلس قرار 
گیرد که با تاســیس این صندوق نگرانی های مردم برای بیمه زلزله نیز بر طرف می شود.

رئیــس کل بیمه مرکزی در پاســخ به ســوال خبرنــگاران در خصــوص وضعیت  بیمه 
نفتکش ســانچی گفت: تنها ســی درصد  از 32 میلیون دالر خســارت بدنه سانچی  بر 
عهده صنعت بیمه کشــور ما بوده اســت و پس از تکمیل پرونده پرداخت می شود البته 
یکی از شــرکتهای بیمه ایرانی نیز برای خدمه ســانچی به ازای هر نفر صد میلیون تومان 
بیمــه عمر صادر کرده اســت که این شــرکت نیز بــه تعهدات خود عمــل خواهد کرد.

وی در خصــوص حذف مالیات بر ارزش افزوده از صنعت بیمه گفت: امیدواریم با حمایت 
اعضای محترم کمیسیون اقتصاد در چاچوب الیحه دولت، مالیات بر ارزش افزوده از صنعت 
بیمه حذف شود که در دیدار با رئیس جمهور نیز بر این نکته تاکید کردم که همه جای دنیا 
برای خرید بیمه نامه برای مردم ابزارهای تشویقی در نظر می گیرند اما در کشور ما باید 9 
درصد مالیات دهند و این با استراتژی دولت برای رشد بیمه های بازرگانی همخوانی ندارد.

دکتر همتی در ادامه گفت: در بیمه های شخص ثالث، عمر و درمان حذف مالیات بر ارزش 
افزوده تقریبا قطعی  شــده اســت. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جبران 
کمبود ذخایر بیمه ظرف ســه سال گفت: بخش زیادی از این کمبودها جبران شده و االن 
بیمه ها 33 هزار میلیارد تومان ذخایر دارند که قطعا در سال 97 نیز به این موضوع در هنگام 
بررسی کفایت ذخایر شرکت ها توجه خواهد شد. دکتر همتی، بحران بیمه توسعه را یکی 
از تلخ ترین وقایع صنعت بیمه دانست و تصریح کرد: تاکنون 800 میلیارد تومان از تعهدات 
بیمه توسعه پرداخت شده اما  بین 300 تا 400 میلیارد تومان دیگر 
هم باید پرداخت  شود که با فروش اموال و دارایی های این شرکت در 
دست اقدام است. وی در خصوص مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر 
عدم دریافت سود از حساب های بانکی بیمه ها گفت: در جمع بندی 
نهایی کمیسیون تلفیق این موضوع اصالح شده و شرکتهای بیمه و 
بانکهای دولتی مســتثنی شــده اند چرا که منابع شرکت های بیمه 
متعلق به مردم اســت و باید بازدهی منابع مردم را هم در نظر داشته 
باشیم خصوصا که حداقل سی درصد منابع شرکت های بیمه باید به 
صورت نقدی در بانکها سرمایه گذاری  شود، بنابراین شرکتهای بیمه 
دولتی از این مصوبه کمیسیون تلفیق مستثنی شدند. وی در بخش 
دیگری از ســخنان خود گفت: اخیرا مسائلی مطرح می شود در این 
باره که بیمه ها زیان ده هستند  خب لزوما نباید همه رشته های بیمه 
ســود ده باشند. البته نمی شود نقش عوارض پرداختی صنعت بیمه 
بــه نهادهایی چون نیروی انتظامی، راهداری، وزارت بهداشــت را در 
این ماجرا نادیده گرفت. سال گذشته سود صنعت بیمه 700 میلیارد 
تومان بود که اگر عوارض پرداختی قانونی را به آن اضافه کنیم حدود 
1800 میلیارد تومان می شود. دکتر همتی در زمینه بیمه های عمر نیز به مردم اطمینان 
داد کــه 25 درصــد حق بیمه های عمر آنها نزد بیمه مرکزی بــه صورت اتکایی اجباری 
نگهداری می شود و افزود: نهاد ناظر با اعالم نرخ های فنی بر حساب های این رشته بیمه 
نظارت دارد تا در زمان ایفای تعهدات شــرکت ها مشکلی پیش نیاید. رئیس شورای عالی 
بیمه تصریح کرد: این حجم از عوارضی که صنعت بیمه پرداخت می کند، کمرشکن است و 
مالیات بر ارزش افزوده نیز باری اضافه بر دوش بیمه گذاران است. اینها مواردی است که ما 
خواهان اصالح آنها هستیم. چرا که اگر این موارد حذف شود وضعیت صنعت بیمه کشور 
بسیار مطلوب خواهد بود. رئیس کل بیمه مرکزی در پاسخ به سوالی مبنی بر تعین وضعیت 
بیمه آتیه ســازان حافظ گفت: امیدوارم این شرکت بیمه ای تطابق الزم را با مقررات بیمه 
مرکزی پیدا کند البته  نظر وزیر محترم بهداشت بر این است که تطابق یابد و اگر چنین 
نشــود تعهداتی نسبت به آن نخواهیم داشت. وی درباره کاهش نرخ ریسک اعتباری ایران 
نزد سازمان همکاری اقتصادی و توسعه )OECD( گفت: هرقدر این رتبه بهبود یابد، عالقه 
به سرمایه گذاری در ایران را افزایش خواهد داد. رئیس کل بیمه مرکزی این بهبود را ناشی 
از اجــرای برجام، بهبود روابط خارجی، امنیت داخلی و اطمینان دهی به ســرمایه گذاران 
خارجی دانست و گفت: قراردادهایی که در زمینه فاینانس به تازگی بسته شده ، نشان می 
دهد گرایش برای ورود ســرمایه به ایران رو به افزایش است. از ابتدای امسال بیش از 1,5 
میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی ورودی ثبت شده است که برای شروع رقم خوبی است.

رئیس کل بیمه مرکزی درباره اینکه بهبود این رتبه می تواند در کاهش نرخ بیمه اتکایی 
خارجی هم موثر باشــد، گفت: این رتبه به معنی ریسک برگشت سرمایه است اما شرکت 
های بیمه اتکایی بر اســاس عواملی چون میزان حوادث در دنیا در ســال های قبل، نوع و 
ویژگی خود موضوع بیمه تعیین نرخ می کنند و این موضوع ارتباطی به کشور خاصی ندارد.
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داراب وکیلی : خریداران امروز خرید شیرینی خواهند داشت
مدیرعامل شوینده از برنامه های خود برای صادرات و کسب سهم حداکثری از بازار گفت

روز ســه شــنبه مــورخ 17 بهمن مــاه 96 ، تعــداد 100 میلیون ســهم ، 
معــادل 10 درصــد از ســهام شــرکت مدیریت صنعت شــوینده توســعه 
صنایــع بهشــهر با نماد )شــوینده( ، به شــیوه ثبت ســفارش بــه قیمت 
هــر ســهم 2730ریــال در بــورس تهران کشــف قیمــت و معامله شــد.

همچنین با عرضه اولیه این شرکت در بورس  تهران تعداد شرکت های فعال 
در بورس به 325 عدد رســید و به ارزش بازار 2730 میلیارد ریال افزوده شد.

شــرکت »شــوینده« بــه عنــوان پانصدونوزدهمیــن  شــرکت پذیرفتــه 
شــده  در بــورس تهــران مــی باشــد و در عرضــه اولیــه امــروز، تعداد 
629 ســهم بــه هر کــد معامالتــی حقیقــی و حقوقی تخصیــص یافت.

به مناســبت عرضه اولیه ســهام شــرکت مدیریت صنعت شــوینده توسعه 
صنایع بهشــهر، مدیرعامل این شرکت در نشست خبری با حضور خبرنگاران 
شــرکت کردبه گزارش خبرنگار ما در ابتدای این جلسه حسینی مقدم معاون 
ناشــران و اعضاء بــورس اوراق بهادار تهــران گفت: بخشــی از زیرمجموعه 
های شــرکت مدیریــت صنعت شــوینده توســعه صنایع بهشــهر در بازار 
ســرمایه عرضه شده است و مجموعه از نظر شــفافیت شرایط مطلوبی دارد.

او گفت: همچنین قیمت گذاری این شــرکت هم با توجه به شرایطی که دارد 
براســاس خالــص ارزش دارایــی ها 
قیمت گذاری شده است و امیدواریم 
عرضه اولیه خوبی را شــاهد باشــیم.

 داراب وکیلی مدیرعامل »شــوینده« 
هم در این نشســت گفت: بســیاری 
از محصــوالت مجموعه قدمت باالیی 
دارنــد و نســل های مختلــف از آن 
اســتفاده کرده اند. زیــر مجموعه ها 

نیز اقداماتی را در راســتای به روز بودن محصــوالت انجام داده اند و در حال 
حاضر 5 محصول از شــرکت های گروه مانند صابون، خمیردندان، شــامپو، 
مایعات دستشــویی و ظرفشــوئی جزء برندهای اول تا پنجم در بازار هستند.

او گفت: سقف قیمت سهام »شوینده« امروز حدودا 60 درصد NAV مجموعه 
است و خریداران امروز خرید شیرینی خواهند داشت و این سهام ارزنده است.

عرضــه  بــورس  بــازار  در  و  شــد  نــرخ  کشــف  »شــوینده«  امــروز 
شــد، نشســت خبــری پیــش از عرضــه اولیــه »شــوینده« امــروز بــا 
حضــور مدیــران ایــن شــرکت و مدیــران بــورس تهــران برگزار شــد.

روح اله حســینی مقدم معاون ناشران و اعضای بورس تهران در خصوص این 
عرضه اولیه گفت: یکی دیگــر از عرضه های اولیه بورس تهران امروز به روی 
تابلــو خواهد آمد و معامالت نماد شــوینده در بورس تهران آغاز می شــود.

او گفــت: قطعا با توجه به ورود این هلدینگ به بــورس اعتبار و خوش نامی 
آن افزون خودهد شــد و خوشــبختانه شــرکت تاکنون با کمترین حاشــیه 
و شــفاف عرضه شــده اســت. مدیران باید در تالش باشــند تا این شفافیت 
حفظ شــود. شــرکت های پاکســان گلتاش و ســاینا که از زیــر مجموعه 
هــای هلدینگ شــوینده هســتند در بــورس و فرابورس عرضه شــده اند.

بــه گفتــه او این شــرکت ســهامی کنترلــی خارج از بــازار ســرمایه هم 
دارد، بایــد تــالش شــود کــه اطالعات مالــی این شــرکت ها هم افشــا 
شــود به منظــور نوع شــرکت قیمــت گــذاری بــرای نماد »شــوینده« 

متفــاوت بــود و براســاس خالــص ارزش دارائی هــا قیمت گذاری شــد.
وی ادامه داد: سایر شرکت ها هم عمدتا براساس ارزش گذاری قیمت گذاری می 
شوند که با توجه به نوع این شرکت براساس خالص ارزش دارائی ها قیمت گذاری شد.
جمــع  در  نشســت  ایــن  در  »شــوینده«  مدیرعامــل  وکیلــی  داراب 
خبرنــگاران گفــت: شــرکت در حــال حاضــر ســرمایه ای 100 میلیارد 
تومانــی دارد و ســهامدار عمده شــرکت توســعه صنایع بهشــهر اســت.
به گفته او شــرکت های گلتاش، پاکسان، ساینا، مروارید هامون، آلی شیمی 
قم، یاران توســعه و پاکســان ایروان زرمجموعه های هلدینگ هستند که از 
گذشته تاکنون برندهای مطرح محصوالت شوینده را به بازار عرضه کرده اند.
وی ادامه داد: اقدامات مهمی در دســت اجراست، تا حجم صادرات را افزایش 
دهیم و زیر ساخت ها را برای تولید براساس معیارهای روز بازار را آماده کرده ایم.
او ادامه داد: در برنامه داریم، تا حجم تجارت با عراق و افغانستان بیشتر شود و 
فردا برای بررســی وضعیت باز را اندازی پاکسان ایروان به ارمنستان می رویم.
وی تصریــح کــرد: در برنامه داریم تــا با راه اندازی مجددا واحد ارمنســتان 
بازارهای اورآســیا را بــه طور گســترده در اختیار بگیریم، تــا از این محل 
سودآوری شــرکت افزایش یابد . بنابراین در حوزه صادرات برنامه ریزی های 
حســاب شــده ای صورت گرفته است.
وکیلی درخصوص پاکسان ایروان گفت: 
این شرکت ســال 2000 تاسیس شده 
اســت و تا سال 2014 فعال بوده است، 
امسال شرایط خاصی به وجود آمد و توجه 
ویژه ای به ارمنستان شد، این کشور به 
5 کشــور حوزه اورآسیا دسترسی دارد.
وی خاطرنشــان کــرد: در قزاقســتان، 
قرقیزستان، روســیه، بالروس و خود ارمنستان تسهیالت خوبی برای سرمایه 
گذاری در این حوزه اعطا می شود؛ کارخانه ایروان پاکسان نیز ظرفیت عملیاتی 
7700 تن در ســال را دارد و ظرفیت اســمی این شرکت 13 هزار تن است.
او گفــت: در بحــث محصوالت صنعتی در پاکســان برنامه های توســعه را 
در دســت اقدام داریــم و یکی از مزیت های ما تکمیل بــودن زنجیره تولید 
دسترسی آســان به حمل و نقل ریلی ، ابزارها و ازمایشگاه های مجهز است.
وی گفت: سقف قیمت امروز حدودا معادل 60 درصد NAV شرکت است و عرضه 
ارزنده و سوددهی را برای سهامداران تازه وارد انتظار داریم. همچنین درخصوص 
برنامه عرضه ســهامدار عمده نیز مواردی در این نشســت خبری مطرح شد.
گفتنی اســت، 10 درصد از ســهام هلدینــگ عرضه می شــود و به زودی 
برنامــه ای بــرای عرضــه مازاد از ســوی ســهامدار عمــده وجــود ندارد.
الزم به ذکر اســت روز ســه شــنبه مورخ 17 بهمن ماه، تعداد 100 میلیون 
سهم معادل 10 درصد از سهام شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع 
بهشــهر به عنوان پانصدونوزدهمین شرکت پذیرفته شده برای اولین بار پس 
از پذیرش و درج نام شــرکت در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس 
اوراق بهادار تهران در بخش »ســاخت ســایر محصوالت شــیمیایی« گروه و 
طبقه » ســاخت صابون و پاک کننده ها، فرآورده های تمیزکننده و پرداخت 
کننده،انواع عطر و فرآورده های بهداشــتی » در فهرست نرخ های بازار دوم و 
در نماد »شوینده« به شیوه ثبت سفارش جهت کشف قیمت عرضه اولیه شد.
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مجمــع عمومی فوق العاده شــرکت گروه ســرمایه گذاری 
البرز)سهامی عام( مورخ 1396/11/14 در محل سالن شماره 
یک بازارچه چارسو در خیابان جمهوری تشکیل گردید. در این 
مجمع که با حضور اکثریت سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای 
هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار 
شد، ریاست مجمع برعهده آقای دکتر حمیدرضا جمشیدی بود که جنابان محمدرضا 
حاصلی و جالل بهارستان درمقام نظار اول و دوم و آقای علیرضا خسروانی به عنوان 
دبیر مجمع انتخاب شــدند. درادامه با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی 
برلزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل خدوم و با دانش شرکت و پس از استماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات پی در پی خود 
ضمن تصویب افزایش سرمایه به تغییر ماده مربوطه اصالح نامه رای مثبت دادند.
گزارش بــازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص 

العاده  افزایش سرمایه به مجمع عمومي فوق 
صاحبان سهام شــركت گروه سرمایه گذاری 

البرز)سهامي عام(
در اجراي مفاد تبصــره 2 ماده 161 اصالحیه قانون 

تجارت مصوب سال 1347
1- گزارش توجیهی مورخ 17 مهر ماه 1396 هیات 
مدیره شرکت گروه ســرمایه گذاری البرز )سهامي 
عام( درخصوص افزایش ســرمایه آن شرکت از مبلغ 
3/100/1 میلیارد ریال به مبلغ 3/700/1 میلیارد ریال 
مشتمل بر اطالعات مالی فرضی که پیوست می باشد، 
طبق استاندارد حسابرسی » رسیدگی  به اطالعات 
مالی آتی « مورد رســیدگی این موسسه قرار گرفته 

است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره 
شرکت است.

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

3- براســاس رسیدگي به شواهد پشــتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفرضات 
مندرج در گزارش توجیهی پیوســت، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است 
که متقاعد شــود مفروضات مزبور مبنایي معقول بــراي تهیه گزارش توجیهي 
فراهم نمي کند. به عالوه، به نظر این موسسه، گزارش توجیهی یاد شده براساس 
مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

4- هــدف افزایش ســرمایه عمدتا جهت تامین مالی بــرای حفظ موقعیت در 
9 شــرکت سرمایه پذیر از طریق مشــارکت در افزایش سرمایه آنها می باشد. تا 
تاریــخ این گــزارش مجمع عمومی فوق العاده صاحبان ســهام شــرکت های 
پخش البرز )ســهامی عام( و گروه دارویی ســبحان )ســهامی عام( درخصوص 
تصویب افزایش ســرمایه پیشــنهادی هیات مدیره آنها تشــکیل نشده است.

5- حتــي اگــر رویدادهــاي پیــش بیني شــده طبــق مفروضــات ذهني 
توصیــف شــده در بــاال رخ دهــد، نتایــج واقعي احتمــاال متفــاوت از پیش 
بینــي ها خواهد بــود. زیــرا رویدادهاي پیش بیني شــده اغلب بــه گونه اي 
مــورد انتظار رخ نمــي دهد وتفاوتهــاي حاصل مــي تواند با اهمیت باشــد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شرکت گروه سرمایه گذاری البرز ) سهامی عام (، از افزایش سرمایه موضوع 
این بیانیه ثبت، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های البرزدارو ) سهامی عام (، 

سبحان دارو )سهامی عام( ، ایران دارو ) سهامی عام (، داروسازی تولید دارو)سهامی 
عام(، پخش البرز)سهامی عام(، اعتالء البرز)سهامی عام(، البرزفارمد)سهامی خاص(، 
البرز زاگرس)سهامی خاص(، گروه دارویی سبحان )سهامی عام( و جبران مخارج 
بابت افزایش سرمایه گذاری در سهام شرکت البراتوارهای دارویی رازک )سهامی 

عام ( می باشد.
عوامل ریسك 

ســرمایه گذاری در طرح موضوع افزایش ســرمایه پیشنهادی و فعالیت شرکت 
گروه ســرمایه گذاری البرز ) سهامی عام(، با ریسک های با اهمیتی همراه است. 
ســرمایه گذاران باید پیش از تصمیم گیری در خصوص ســرمایه گذاری در این 
شرکت، عوامل مطرح شده را مدنظر قرار دهند. این عوامل به شرح زیر می باشد: 
1( در شــرایطی کــه اغلب محصــوالت گروه از شــمول دریافــت یارانه خارج 
شــده اند، تعییــن قیمت فروش محصوالت دارویی توســط نهادهــای دولتی، 
مانع حضــور فعال شــرکتها در بــازار رقابتی بوده 
و به عنــوان یکی از عوامل ریســک مطرح اســت

2( به دلیل افزایش روزافزون تولید کنندگان از یک سو 
و واردات داروهای خارجی از سوی دیگر و همچنین 
سیاستهای توزیع و پخش که از سوی شرکتهای توزیع 
کننده دارو تعیین می شود، شرکتهای دارویی مجبـــور 
بــه فروش اعتباری گردیده که این امر باعث افزایش 
حسابهای دریافتنی تجاری شرکتها و کاهش نقدینگی 
آنها گردیده است. بنابراین کمبود نقدینگی بتدریج 
میتواند به عنوان یکی از عوامل ریسک مطرح باشد.

3( مســأله مهم دیگری که در ارتباط با صنعت دارو 
مطرح اســت رعایت الزامات و مقررات GMP می 
باشــد. GMP که به نوعی مجموعه مقررات و استانداردهای بین المللی مربوط 
به تولید است می بایست از سوی همه تولیدکنندگان دارو رعایت گردد. این امر 
باعث می شود تا شرکتها همواره به فکر نوسازی شیوه ها، روشها و ماشین آالت 
تولیدی خود باشــند. این مســاله نیز می تواند به عنوان یکی از مخاطرات برای 
شــرکت های دارویی مطرح باشد که منابع کافی برای سرمایه گذاری در این امر 
را در اختیار ندارند. البته در کنار عوامل ریســکی که در باال عنوان شــد تقاضای 
روزافزون دارو در کشور و همچنین پائین بودن بهای تمام شده برخی از داروها در 
مقایسه با مشابه خارجی می تواند به عنوان یک فرصت و نقطه قوت مطرح باشد.

گروه سرمایه گذاری البرز فعالیت خودرا در سال 1345 با تمرکز بر تولید و توزیع 
فرآورده های دارویی، محصوالت شوینده و مواد غذایی آغاز نمود. موفق گردید در 
همان سال های آغازین فعالیت نام خود را به عنوان مجموعه ای پیشرو در صنعت 
ایران ثبت نماید. از مهم ترین شرکت های گروه سرمایه گذاری البرز در دهه 50 می 
توان به شرکت های تولید دارو، ایران دارو و کی بی سی، تولید کنندگان محصوالت 
دارویی و آرایشــی ، بهداشــتی با برندهای مطرح دنیا، شرکت تولی پرس، اولین 
شرکت تولید کننده پودر لباسشویی با برند ایرانی )شوما و دریا(، شرکت کیوان، 
از خوش نام ترین شــرکت های تولید شیرینی و شکالت و شرکت پخش البرز با 
دارا بودن گســترده ترین شبکه توزیع محصوالت حوزه سالمت در کشور نام برد. 
در سال های اخیر استراتژی کالن گروه سرمایه گذاری البرز تمرکز بر صنعت دارو و 
خروج از سایر فعالیت ها بوده که بر این اساس زنجیره کاملی از تولید مواد اولیه، تولید 
محصول، بازرگانی و توزیع محصوالت و فرآورده های دارویی در مجموعه شرکت 
های گروه ایجاد شده است. گروه سرمایه گذاری البرز به عنوان اولین شرکت سرمایه 
گذاری پذیرفته شــده در بورس اوراق بهادار با بیش از 18000سهامدار حقیقی و 
حقوقی و 13 شرکت تابعه )که از شرکت های خوش نام پذیرفته شده در بورس 
اوراق بهادار می باشند( و بیش از 3200 نفرنیروی انسانی متخصص و کارآزموده، 
بخش قابل توجهی از تولید و عرضه محصوالت دارویی کشور را بر عهده گرفته است. 

افزایش سرمایه گروه سرمایه گذاری البرز مصوب مجمع گرفت
برنامه های مدون مدیریت برای پیشبرد اهداف شرکت 
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در میان کشــاورزان خبر را  با جار به 
ســمع و نظر هم دیگر می رســانند. 
جارچی بر بلندای محل رفته و حمد و 
ثنای می گوید: می شنوید اگر انشاءاهلل 

که خبر را به آنانکه نشنیده اند بدهید.
مدیرعامل محترم بانك كشاورزی 
برای  پولی  مشكل  داشته  اعالم 
ندارید؛  برداشت  داشت،  كشت، 

بخواهید تقدیم می شود.
می شنوید اگر، انشاءاهلل که خبر را به 

آنانکه نشنیده اند بدهید.
مدیرعامــل محتــرم بانــک کشــاورزی اعالم داشــته که دامــداری، طیــور، پــرورش ماهی 
در قفــس دریــا و اســتخر مشــکل پولــی نخواهنــد داشــت بخواهیــد تقدیم می شــود.
عصر روز دیگر کشــاورزان و فعاالن طیور، دامــداری و ... به هم می گفتند خوش خبری بود دیروز 
در جار، در طبقه دوم ســاختمان مرکزی بانک کشــاورزی در تهران جنب پل گیشــا ، دور تا دور 
میز کنفرانس صحابه خبر نشســته تا خبری خوش و نو از مدیرعامل جوان و خوش فکر بشنوند.
با اینکه اهل خبر با ریســمانی به این صنعت کشــاورزی وصل اند ولی تفاوت کاتب این ســطور 
بــا جوانیکه جز بلعیدن از ماهی و هزینه از جیب بابا چیز دیگری ندیده و امروز بر مســند هدایت 
گر مدیرعامل و صحابه خبر شــده این است که با دست پینه بســته از کار در مزرعه و تاول میان 
انگشــتان از هدایت اسب قلم،اکنون کتابت می کند.كجا دانند حال ما سبك باالن محمل ها.
 نشســت آغازید و ســخن از مطلبی شــروع شــد که بقول ننه ســلطان، برنج از هند، گوشت 
از آرژانتیــن ، ســیب و پرتقــال از لبنــان مــی آورند و مانــده بود نخــود و لوبیا کــه آن هم از 
پاکســتان! حــال درمــان گر آمــده تا بار کشــتی از این ســو بدان ســو بــرد و برعکس کند.  
مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: اولویت ها و مبنای حرکت ما براساس اولویت های دولت در بخش 
کشاورزی شکل می گیرد. روح اهلل خدارحمی که صبح روز شنبه 14 بهمن در نشست خبری با حضور 
اصحاب رسانه سخن می گفت، ضمن اعالم این مطلب  نقش و جایگاه این  بانک در حمایت از بخش 
کشاورزی کشور را تشریح و خاطر نشان کرد: نقش بانک کشاورزی در ایجاد واحدهای تولیدی کشور و 

حمایت مالی از طرح های بخش کشاورزی بر کسی پوشیده نیست.
 وی در تشریح اولویت های بانک کشاورزی در پرداخت تسهیالت گفت: اولویت ها و مبنای حرکت ما 
براساس اولویت های دولت در بخش کشاورزی که جزو ضرورت های فعلی اقتصاد ما است شکل می گیرد.
 مدیرعامل بانک کشــاورزی، توســعه سامانه های نوین آبیاری برای اســتفاده بهتر از آب و صرفه 
جویی در مصرف آب،توســعه مکانیزاسیون کشاورزی که ارتباط مســتقیم با ارتقای بهره وری در 
بخش کشــاورزی دارد، توسعه کشــت های متراکم یا کشــت گلخانه ای که برای مصرف بهینه 
آب و اســتفاده بهتر از منابع مورد توجه قرار گرفته اســت را جزو نخســتین اولویت ها بر شمرد.
وی در ادامه ســخنانش به  توسعه آبزی پروری به ویژه پرورش ماهی در قفس، تأمین مالی زنجیره 
های ارزش محصوالت کشــاورزی به ویژه در زمینه محصوالت اساسی به عنوان دیگر اولویت های 
این بانک در پرداخت تســهیالت اشاره و خاطر نشــان کرد: حمایت از محصوالت عمده صادراتی 
و  حمایت از تولید محصوالت اســتراتژیک کشــور مثــل گندم، دانه هــای روغنی، چغندر قند 
و ...  از دیگر موارد اولویت دار در تأمین مالی طرح های کشــاورزی توســط بانک کشــاورزی است.
خدارحمــی اضافه کرد: این اولویت ها در ســه بســتر عمده پایداری تولید در بخش کشــاورزی: 
افزایــش بهــره وری و تولیــد دانش بنیــان در پرداخت تســهیالت مورد توجه قــرار می گیرد.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی در تشریح عملکرد این بانک در پرداخت تسهیالت گفت: 
طی ده ماهه اول سال جاری 29 هزار میلیارد تومان )290 هزار میلیارد ریال( تسهیالت در اختیار بخش 
کشاورزی قرار دادیم که خوشبختانه نسبت به مقطع مشابه در  سال قبل 21 درصد رشد داشته است.
وی بــا ذکــر این نکته که بــر مبنای اولویت هایی که گفته شــد ، مکانیزاســیون کشــاورزی 
یکــی از این اولویت های ما اســت افزود:از دو ســال قبــل با هماهنگی وزارت جهاد کشــاورزی 
اعــالم کردیــم پرداخت تســهیالت اعتبــاری بــرای تجهیز واحدهــای تولیدی به ماشــین و 
ماشــینی کردن تولید بخش کشــاورزی بدون محدودیت در شــعب بانک پرداخت می شــود.
خدارحمی اضافه کرد: خوشــبختانه در ســال قبل به یک رکورد 1300 میلیارد تومانی رسیدیم و 
امسال هم پیش بینی می کنیم 1200 میلیارد تومان  تسهیالت برای مکانیزاسیون پرداخت کنیم.

وی متذکر شــد :امســال نیز این آمادگی برای پرداخت این میزان تســهیالت وجود دارد و ولی 
برآورد ما این اســت که مبلــغ 1200میلیارد تومان  برای خرید تراکتور، کمباین و انواع ماشــین 
آالتی که برای کاشــت، داشــت و برداشــت محصوالت اســت بدون محدودیت پرداخت شــود.
 خدارحمی افزود: ماشین آالت مورد استفاده در دامداری ها، مرغداری ها و سایر واحدهای تولیدی 
کشاورزی امکان بهسازی و به روز کردن آن وجود دارد مشمول استفاده از این تسهیالت خواهند شد.
مدیرعامل بانک کشــاورزی با بیان اینکه  کشــت متراکم و گلخانه ای زمینه دیگری است که در 
پرداخت تسهیالت به آن محدودیتی نیست گفت: در سال جاری و تا پایان دی ماه برای حدود 350 
گلخانه با ســطح زیر کشت حدود 350 هکتار تسهیالتی بالغ بر 390 میلیارد تومان پرداخت شد.

 وی تصریح کرد:  برای دو ماهه باقی مانده پایان سال جاری نیز 600 هکتار به ارزش 1500 میلیارد 
تومان در دســت اقدام و در مرحله نهایی شــدن قرار دارد که تا پایان ســال پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل بانک کشاورزی در ادامه، با بیان اینکه: طرح های پرورش ماهی در قفس یکی دیگر از مواردی 
که بدون محدودیت آمادگی پرداخت تسهیالت به آنها را داریم گفت: در سال جاری یازده واحد پرورش 
ماهی در قفس با ظرفیت بیش از 12 هزار تن از تسهیالت  بانک برخوردار شده اند که هم اکنون برخی از این 
واحدها فعالند  و محصوالت آن ها به مصرف بازارهای داخلی می رسد و بخشی از آن نیز صادر می شود.

خدارحمی با اشاره به اینکه  تعداد زیادی طرح نیز در دست بررسی و در حال نهایی شدن است ابراز 
امیدواری کرد: تا پایان سال برای 30 هزار تن دیگر که در مرحله انعقاد قرارداد است پرداخت صورت گیرد.
وی در بخــش دیگری از ســخنانش با اشــاره بــه  تأمین مالــی کشــاورزان و تولیدکنندگان 
کوچک،عملکرد بانک کشــاورزی در استفاده از منابع قرض الحســنه برای تأمین نیازهای ازدواج 
جوانان کشــور را مثبت ارزیابی کرد و گفت: امســال در طرح ضربتی بانک مرکزی برای پرداخت 
تســهیالت ازدواج که طی دو ماه بالغ بر 500 هزار جوان از تســهیالت ازدواج شــبکه بانکی بهره 
مند شــده اند، سهم  بانک کشاورزی 108 هزار فقره با تسهیالتی بالغ بر 1100 میلیارد تومان بود.

خدارحمی تصریح کرد: تا پایان سال 2 هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه  ازدواج توسط بانک کشاورزی 
پرداخت خواهد شد. وی  به موضوع پرداخت تسهیالت  اشتغال زایی از محل منابع قرض الحسنه 
برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و بهزیستی اشاره کرد و افزود: براساس برنامه 
ای که مشخص شده در حال پرداخت این تسهیالت هستیم و این امر کمک می کند طبقات کم 
درآمد نیز از تسهیالت بانک کشاورزی بهره مند شوند. مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به پرداخت 
تسهیالت سرمایه در گردش به بخش پرداخت های خرد عملکرد این بانک درزمینه یاد شده را مثبت 
ارزیابی کرد . خدارحمی در ادامه با بیان اینکه ایجاد شغل یکی از اولویت های دولت جناب آقای دکتر 
روحانی در سال جاری است، به  طرح اشتغال فراگیر  اشاره کرد و گفت: برای اجرای این طرح  30هزار 
میلیارد ریال سهمیه برای بانک کشاورزی در نظر گرفته شده است. مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان 
اینکه پرداخت این تسهیالت شروع شده است خاطر نشان کرد:در کنار این، یک طرح ویژه اشتغال 
روستایی قرار دارد که از محل منابع صندوق توسعه ملی بخش اول آن تخصیص پیدا کرده و مبلغ 
750 میلیارد تومان به حساب بانک واریز شده است. وی  افزود: مبلغ 750 میلیارد تومان هم از محل 
منابع بانک  تأمین خواهد شد و  در مرحله اول این طرح 1500 میلیارد تومان آماده پرداخت داریم. 
مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان اینکه در مرحله نخست این طرح از طریق سایت کارا هشت هزار 
ثبت نام صورت گرفته یادآور شد: هفت هزار نفر این تعداد مشتری بانک کشاورزی هستند. خدارحمی 
تصریح کرد:در قالب این طرح نیز به طرح هایی تسهیالت پرداخت می کنیم که دارای اولویت باشند 
واشــتغال ایجاد کنند و در پذیرش طرح ها با وزارت خانه های جهاد کشاورزی و  کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی هماهنگی صورت گرفته که طرح های دارای اولویت در مقیاس کوچک تر از قبیل گلخانه ، 
آبزی پروری و ... از این تسهیالت بهره مند شوند. مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: در سه سال اخیر 
به ویژه در سال 95 و 96 از جهت پاسخگویی به تقاضاهای مشتریان وضعیت خوبی داشته ایم و به 
لحاظ پوشش درخواست های ارائه شده ضریب پوشش باالتر رفته و به طور نسبی رضایت بیشتری 
حاصل شده است. البته باید در این زمینه تالشمان بیشتر باشد. وی با بیان اینکه و تالش کارکنان 
بانک کشاورزی تجهیز منابع بیشتر برای بخش کشاورزی است متذکر شد: بانک کشاورزی عاملیت 
صندوق توسعه ملی را دارد و با توجه دولت و مجلس اعتبارات ریالی قابل توجهی به بخش کشاورزی 
اختصاص یافته است. خدارحمی  با اشاره به اینکه اعتبارات ارزی به طور کامل مصرف نشده ولی طرح 
های ارزی بخش کشاورزی هم پذیرش می شود ابراز امیدواری کرد: تا پایان سال 350 میلیون دالر 
به از محل منابع صندوق توسعه منابع ارزی در اختیار طرح هایی که به بانک معرفی شده است قرار 
گیرد. وی فعالیت های بانک کشاورزی در عرصه بانکداری بین الملل را تشریح کرد و گفت:در نتیجه 
تحریم های ظالمانه ای که بر کشور اعمال شده بود فعالیت ارزی و بین المللی شبکه بانکی کشور به 
حداقل رسیده بود و تعداد کارگزارهای بانک کشاورزی با وجود اینکه تحریم نبود به ده بانک در کل 
دنیا رسید.  خدارحمی یادآور شد: پس از برجام مذاکرات با بانک ها و موسسات مالی بین المللی به 
خوبی پیش رفت و در حال حاضر تعداد کارگزاری های بانک کشاورزی از 10 مورد به 93 کارگزاری 
در 60 کشور دنیا افزایش یافته است. وی با بیان اینکه  فعالیت های بین المللی بانک کشاورزی از 
طریق مذاکرات، ارتقای اســتانداردها و برقراری سیستم ها در حال گسترش است خاطرنشان کرد: 
امکان ارتباطات بین المللی به امکانات بانک کشاورزی برای حمایت مالی از بخش کشاورزی و فعالیت 
های وابسته به آن اضافه شده است. خدارحمی  در تشریح عملکرد بانک کشاورزی در عرصه بانکداری 
الکترونیک ضمن اشاره به  زیر ساخت های ایجاد شده در این بانک گفت: تعداد تراکنش های انجام 
شده در بانک کشاورزی در سال جاری از مرز 4 میلیارد و 126 میلیون تراکنش گذشته است و این 
بانک جزو 4 بانک بزرگ ارائه کننده خدمات بانکداری الکترونیک کشوراست. وی تعداد کارت های 
صادره بانک کشاورزی را بیش از 12 میلیون و 750 هزار کارت و تعداد مشتریان همراه بانک کشاورزی 
را یک میلیون و 614 هزار نفر اعالم کرد و افزود: تعداد دستگاه های پایانه فروش فعال در فروشگاه های 
مختلف 386 هزار و 715 دستگاه است. خدارحمی خاطر نشان کرد بانک کشاورزی در حوزه بانکداری 
الکترونیک قدم های خوبی برداشته است و سامانه هایی را برای ارائه آسان خدمات به مشتریان و فعاالن 
بخش کشاورزی فراهم کرده است. مدیرعامل بانک کشاورزی در پخش پایانی سخنانش و در تشریح 
واگذاری شرکت ها و حرکت در مسیر خروج از بنگاه داری گفت: تعداد شرکت های بانک کشاورزی 
محدود است و ما هیچ وقت به دنبال نگهداری شرکت ها و مشارکت مستقیم نبوده ایم. خدارحمی 
گفت: در برنامه سال 96 چهار شرکت به مبلغ 245 میلیارد تومان واگذار شد و برای سال آینده نیز 
مقدمات  واگذاری 4 شــرکت بزرگ از طریق بورس  فراهم شده است. بر اساس این گزارش،درادامه 
این نشســت مدیرعامل بانک کشاورزی به سواالت اصحاب رسانه در حوزه های مختلف پاسخ داد.

مهندس روح اله خدارحمی آمده تا محصول از این سو به آن سو برد
طرح های اولویت دار بخش کشــاورزی بدون محدودیت مورد حمایت مالی قرار می گیرند
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سرمایه گذاری توسعه ملی مرا به یاد آن داستان می کشد که بقول احمدخان مهجوری در بازار سرمایه 
ماندگار ماند. احمدخان از جمله مدیرانی است که به دو زبان زنده دنیا انگلیسی و آلمانی تسلط کامل 
دارد و از حسابداران آشنا به امروز. عدد ساعت از نیمه شب دقایقی نیست که گذشته  و وزیر اقتصاد 
و دارائی به مدیرعامل سرمایه گذاری توسعه ملی آن روز زنگ می زند و با فعل امری می گوید فردا 
مشتری صدرا باش!  عصر آن روز کاتب این سطور در نشستی که با مدیرعامل سرمایه گذاری غدیر و 
مدیرعامل بانک صادرات می داشتم این جمله را  از دکتر رباب اسماعیلی شنیدم که گفت: ویلچری 
شد! با این خرید مدیرعامل سرمایه گذاری ملی صدرا در صدر به روزگاری افتاد که همگان می دانند 
و چندسال بعد وقتی در تاالر پژوهشگاه نیرو، گزارش بازرس و حسابرس شرکت صدرا را قرائت می 
کرد، دیدم چندین ده سهامدار حقیقی می گریستن و یک نفر را با اورژانس به بیمارستان بردند. 
آنچه مقدمه رفت با تاسیس سرمایه گذاری توسعه ملی اجین است در دوره همان مدیریت ویلچری 
بود که مرتضی عزیزی بنای سرمایه گذاری را از دل سرمایه گذاری ملی آغازید و در خیابان دهم 
در پالک 15 جای گزید و همان زمان کاتب این سطور روزنامه اقتصادی با این تیتر منتشر کرد.
آهسته باغ  دانشگاه الزهرا )ع( را طی می کنم به گذشته ها می اندیشم آن روزها که مدرسه عالی 

دختران بود از کنار کارگاه ها یکی پی از دیگری دانشجوها در تالش و تکاپو بودند
و من به طرف تاالر مجمع ساالنه سرمایه گذاری توسعه ملی میرفتم، بچه 
های این ســهام و روابط عمومی با چهره خندان خوش آمد گفته و ما را 
به اجماع هدایت می کننــد. فالش دوربین بر چهره مردان کار صادق دل 
ســوز روشن و خاموش و جوانترین آنها هدایت گر کشتی در طوفان امروز 
و آنگاه که به پشــت تریبون رفت باورم شد که خوش نشسته در جائیکه 
بزرگان از آن کشته اند. جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه 
گذاری توسعه ملی برای سال مالی منتهی به 1396/09/30 ساعت 14 روز 
سه شنبه 24 بهمن ماه سال1396 در تهران- میدان شیخ بهائی- دانشگاه 
الزهرا- مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا )سالن نور( و با حضور 

اکثریت سهامداران به ریاست آقای عباس نعیمی جانشین مدیر عامل و معاونت امور شرکتهای 
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی برگزارشد.ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای عباس 
نعیمی بعنوان رئیس مجمع ونظارت آقایان ابوالفضل خراسانی و علی ملکی، به دبیری علیرضا پور 
باقریان معاونت مالی واداری شرکت تشکیل شد. همچنین نماینده سازمان بورس آقای امیر ارغوانی 
و نماینده موسسه حسابرسی هشیار بهمند آقای عباس هشی نیزدر جلسه حضور داشتند.در ابتدای 
این جلسه، آقای پژمان شعبان پور فرد مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی گزارشی از 
عملکرد شرکت ارائه و بیان نمود که با توجه به برنامه ریزی ها و اقدامات خوب صورت گرفته در 
سال مالی منتهی به 1396/09/30، شاخص های عملکردی شرکت بهبود یافته و سال 1396 را 
سال سودآوری حداکثری برای شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی نامید و تحقق سود 2،210 
میلیارد ریالی را در تاریخ 14 ساله فعالیت شرکت بی نظیر دانست.مدیرعامل وتوسم اظهار داشت، 
شــاخص های درآمدی، سودآوری، نرخ بازده دارائیها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکت 
در سال مالی منتهی به 1396/09/30 از رشد چشمگیری برخوردار بوده است . بطوریکه جمع 
درآمدها با رشد5/18 درصدی نسبت به سال مالی قبل از رقم 1،900 میلیارد ریال به رقم 2،252 
میلیارد ریال افزایش یافته است و سود خالص شرکت نیز با رشد 20 درصدی نسبت به سال مالی 
قبل، از مبلغ1،842 میلیارد ریال به رقم 2،210 میلیارد ریال افزایش و تحقق 121 درصدی اهداف 
بودجه ای را بهمراه داشته است. نرخ بازده دارائیها 8/22 درصد و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام 
2/26 درصد محقق گردید.مدیرعامل وتوسم بیان داشت که رشد2/30درصدی NAV ، افزایش 
ثروت سهامداران و بازده 33 درصدی سهام شرکت، ارزش افزوده باالی پرتفوی شرکت، بازده نقدی 
5/13 درصدی ) باالتر از بازده نقدی 8 درصدی بورس تهران( و همچنین اصالح و تغییر سبد 
داراییها در شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی از دیگر اقدامات توسعه ای صورت گرفته در سال 
مالی منتهی به  30 آذر ماه 1396 بوده است.قرائت گزارش هیأت مدیره از سوی مدیرعامل، حاکی 
از فعالیت مناسب شرکت در سال مالی 1396 و تحقق سود قابل توجه به ازای هر سهم، موجب 

شد تا صاحبان سهام هیأت مدیره شرکت را با تشویق مورد تقدیر قرار دهند.
پیام هیات مدیره

هیات مدیره و مدیریت شــرکت معتقد اســت که امانتدار سهامداران محترم بوده و به منظور 
حراســت و ارتقاء امانت واگذار شذه، وظیفه خود می داند که از انجام هیچ تالش و کوششی در 
این راه دریغ نورزد. مدیریت شرکت در راستای تحقق این هدف و با اعتقادی راسخ به ادامه روند 
پویایی و موفقیت شرکت، درسال مالی مورد گزارش در جهت اصالح ترکیب سبد دارائی ها و 
استفاده بهینه از فرصت های بازار سرمایه، اقدامات اساسی به عمل آورده و برنامه ریزی های خود 
را برمبنای رضایت مندی سهامداران و حفظ ارتقای منافع ایشان بنا نهاده است. بر این اساس 

گزارش حاضر در برگیرنده اهم فعالیت ها در جهت نیل به اهداف و استراتژی های شرکت است.
هیات مدیره و مدیریت معتقد اســت تمامی افتخارات و موفقیت های کســب شده، در سایه 
حمایت های بی دریغ و با پشتوانه سهامداران محترم حاصل شده است. تعامل مطلوب و استفاده 
از نظرات و انتقادات ســازنده شما سهامداران محترم بی شــک چراغ راه گذشته، حال و آینده 
بوده و خواهد بود. در این راســتا بهره مندی از نظرات و رهنمودهای شما عزیزان را ارج نهاده و 
آن را بســتری یگانه در راستای بهبود فرآیندهای تصمیم گیری و برنامه ریزی خود می دانیم.

در پایان شــایان ذکر اســت مدیریت شــرکت بر خود فرض می داند طبق رسالت و وظایف 
خود در هر زمان با افتخار، پذیرا و پاســخگوی ســهامداران محترم بوده و مقدم ســهامداران 
محترم را بی شــک همــراه با خیر و برکت ببرای شــرکت خواهــد بود، گرامی مــی دارد.

شركت از منظر بورس اوراق بهادار تهران
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی در تاریخ 1383/11/12 در بورس اوراق بهادار تهران در گروه 
سرمایه گذاری ها با نماد »وتوسم« درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ 1384/01/29 به 
قیمت هر سهم 1/100 ریال مورد معامله قرار گرفته است. سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی 
در حال حاضر در فهرست بازار اول )تابلوی فرعی ( بورس اوراق بهادار قرار دارد.

جایگاه شركت در صنعت
شرکت ســرمایه گذاری توسعه ملی طبق گروه بندی صنایع شرکت های 
بورســی در صنعت »ســرمایه گذاری ها« فعالیت ی کند. صنعت مذکور 
معادل 2/55 درصد از مجموع ارزش بورس و فرابورس را تشــکیل می دهد. 
به لحاظ سرمایه، شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی ششمین شرکت حاضر 
در این صنعت اســت و در پایان آذرماه 1396 جایگاه شرکت در صنعت از 
ارزش بازار در رتبه هفتم قرار داشــته و ســهم ارزش بازار شرکت ار ارزش 
جاری کل صنعت طی ســال مالــی مورد گزارش، 6/4 درصد بوده اســت.

اقدامات صورت پذیرفته طی سال مالی مورد گزارش
1- پرداخت بخش عمده ای از بدهی های شرکت )سود سهام پرداختنی(

2- خرید و فروش سهام شرکت ها.
3- دریافت مطالبات از شرکت های سرمایه پذیر و مدیریت نقدینگی به منظور استفاده از فرصت 

های  سرمایه گذاری.
4- مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر.

5- حضور موثر و فعال در مجامع عمومی و فوق العاده شرکت های سرمایه پذیر در جهت حفظ 
و صیانت از سرمایه گذاری های انجام شده بورسی و غیربورسی به منظور انجام وظایف قانونی.

6- برقراری ارتباطات موثر با شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و سایر سهامداران در سطوح 
مدیریتی و کارشناسی به منظور هماهنگی هر چه مطلوب تر در پیشبرد اهداف مجموعه.

7- اصالح و بهبود مستمر سبد دارایی ها در راستای رسیدن به سبد دارایی های هدف از طریق 
گردش مناسب سبد سهام و ارتقای ارزش خالص دارایی ها.

8- تحصیل سود با کیفیت و مستمر )عملیاتی( از طریق سرمایه گذاری در سهام شرکت هایی که 
سود نقدی مصوب را در تاریخ مقرر به صورت نقدی پرداخت نموده و امکان سرمایه گذاری مجدد 

را برای شرکت فراهم می سازند.
9- پیگیــری وصــول مطالبــات شــرکتبابت باقیمانــده ثمــن معاملــه پــروژه برزیل.

برنامه های آینده شركت
1- به روز رسانی چارچوب سبد دارایی های هدف با در نظر گرفتن دیدگاه های مناسب سرمایه 
گذاری، کاهش ریسک، افزایش بازده سرمایه گذاری ها و حفظ تنوع سبد دارایی ها با توجه به 

شرایط و رفع تحریم ها.
2- تداوم اصالح و بهبود مستمر سبد دارایی ها در راستای رسیدن به سبد دارایی های هدف.
3- فروش ســرمایه گذاری های با بازده انتظاری اندک و با نقد شــوندگی کم و تبدیل وجوه 
حاصل، به سرمایه گذاری های مناسب تر در صنایع پیشرو استفاده از فرصت های بازار سرمایه.

4- بررسی کارشناسانه صنایع و شرکت های فعال کشور به خصوص شرکت های پذیرفته شده در 
بورس اوراق بهادار تهران به منظور داشتن تصویری دقیق و شفاف از وضعیت آتی این شرکت ها.

تاریخچه شركت
شــرکت گروه صنایع ثــروت آفرین در تاریخ 1382/6/15 به صورت شــرکت ســهامی عام 
تاسیس گردیده و طی شــماره 208669 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به 
ثبت رســیده است. براســاس مصوبات مجامع فوق العاده صاحبان ســهام که در تاریخ های 
1382/8/20 و 1383/3/27 تشکیل گردیده نام شرکت ابتدا به شرکت گسترش صنایع بهمن 
)ســهامی عام( و سپس به شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی )سهامی عام( تغییر یافته است.

سرمایه گذاری توسعه ملی ماندگار در بازار سرمایه
مهندس پژمان شعبان پور فرد با دست پر آمده بود 
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نقطه عطف در عملکرد سرمایه گذاری نیرو با دکتر حسین پناه
مدیری مدبر که به فردا می اندیشد

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری نیرو)شرکت 
ســهامی عام( مــورخ 1396/10/30 در محل مجموعه فرهنگی ورزشــی تالش 
برگزار گردیــد. در این مجمع که با حضور 51/26 درصدی ســهامداران حقیقی 
و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس 
و بــازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقــای علیرضا معبودی 
بــود، که خانم شــهره یادگاری و آقــای زین العابدین مهدی پورروشــن در مقام 
نظــار اول و دوم و آقــای مهران بهمنی به عنوان دبیر مجمــع انتخاب گردیدند.

در ایــن مجمع پس از پخش یک کلیپ که بخوبی پروژه های در دســت اقدام و 
اجرا شــرکت را معرفی می کرد و پس از توضیحات مبســوط و گزارش جامع تیم 
مدیریت ارشــد شــرکت که مجمع نشــینان ضمن دریافت اخبــار وپالس های 
مثبت از ســوی مدیریت فرهیخته شرکت شاهد تقســیم خوب سود نیز بودند.

به گفته مدیر خوش فکر شــرکت یکی از سرمایه گذاری های اخیر این مجموعه 
شرکت توســعه مدیریت نیروگاهی ایرسا اســت که بیش از 750 میلیارد تومان 

ســرمایه گذاری بــا ورود شــرکت ســرمایه گذاری 
ایران در خصوص خرید ایرســا عملیاتی شــده است.

شایان ذکر است شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا 
دارای شرکت های زیر مجموعه ای از جمله: شرکت انرژی 
گســتر جم دارای دو نیروگاه که در برنامه دارد ظرفیت 
نهایــی نیروگاه ها را به 850 و 1000 مگاوات برســاند.

همچنین شــرکت توسعه انرژی شــمال و جنوب که 
مسئولیت احداث و بهره برداری از نیروگاه 1000 مگاواتی 
آریان 2 را دارد. شرکت های توربین بادی آبان و توسعه 
انرژی غرب نیز از زیر مجموعه شــرکت ایرســا است.

در بخش دیگری از گزارش ارائه شده بر سهامداران اعالم 
گردید که شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش از دیگر 

شرکت های تابعه سرمایه گذاری نیرو است که این شرکت عالوه بر انجام فعالیت 
های بازرگانی در زمینه خرید و فروش سهام نیز فعال است و مدیریت برای امر توسعه 
بخش در مبحث صادراتی نگاه ویژه ای به این شرکت در سال مالی آتی خواهد داشت..

پایان بخش گزارش تیم مدیریت دکتر حسین پناه اعالم این نکته بود که سرمایه 
گذاری نیرو در برنامه دارد تا در افق 10 ســاله به تولید 10 هزار مگاوات برق دست 
یابد ســاالنه 500 مگاوات ساعت و همچنین افزایش سرمایه مجموعه از مبلغ 40 
میلیارد تومان بــه 700 میلیارد تومان، ورود به نیــروگاه های تجدید پذیر بادی، 
تولید برق از طریق تکنولوژی های نوظهور )زباله( در دســتور کار مجموعه است.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی سال مالی منتهی به 1396/06/31 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشمول ماده 129 با تقسیم سود 250 ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

همچنین موسسه حسابرسی ازموده کاران به سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی 
اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به سمت حسابرس مستقل و 
بازرس قانونی علی البدل شرکت برای دوره مالی منتهی به 1396/12/29 انتخاب 
گردیدند. در مجمع فوق العاده که به عنوان مجمع دوم این شرکت به منظور افزایش 
سرمایه نیز برگزار شد عنوان گردید که شرکت به جهت تسویه دیون ناشی از سرمایه 
گذاری ها، اصالح ساختار مالی، تهیه و تامین منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل طرح 
ها و فراهم شدن افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر. شرکت طی دو مرحله در 
دو سال مجموعا 819 درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی 
نهایی خواهد شد. سهامدار عمده برای تشویق سهامداران خرد برای شرکت در افزایش 
سرمایه اقدام به ارائه تسهیالت قرض الحسنه به میزان 50 درصد سرمایه مورد نیاز 
شرکت در افزایش سرمایه تا سقف 700 هزار تومان با وثیقه کردن سهام سهامداران 
و بدون اخذ حق رای سهام می کند. بر اساس تصویب مجمع سرمایه شرکت در گام 
اول از 40 میلیارد تومان به 320 میلیارد تومان معادل 700 درصد و در گام بعدی از 

320 میلیارد تومان به 700 میلیارد تومان معادل 119 درصد عملیاتی خواهد شد.
پیام هیات مدیره 

در سالی که پشت سرگذاشتیم، شاهد فراز و فرودهایی در حوزه های مختلف سیاسی 
و اقتصادی ایران و جهان بوده ایم. از جمله در حوزه سیاسی برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا، انجام انتخابات ریاست جمهوری ایران و تداوم دولت به ریاست جناب 
آقای روحانی، تحوالت گسترده سیاسی و اجتماعی در کشور عربستان و همچنین در 
حوزه اقتصادی افزایش قیمت نفت و مواد معدنی، افزایش قیمت دالر، تالش برای کنترل 
نرخ تورم، بروز چالشهایی در نظام بانکی، موضع گیری های متفاوت در خصوص اجرای 
برجام، حجم باالی بدهی های دولت و همچنین رکود اقتصادی می توان بدان اشاره داشت.

یکی از دیگر موارد تاثیرگذار در سال گذشته را میتوان تصویب برنامه ششم توسعه 
از سوی مجلس شورای اسالمی نام برد. از مهمترین محورهای برنامه ششم توسعه، 
رشــد اقتصادی 8 درصدی به صورت ساالنه میباشد. این امر رشد 1334درصدی 
بخش صنعت و معدن را میطلبد که نقش بسزای صنعت برق برای تحقق این امر 
را نمایان می نماید که خــود گواهی بر اهمیت افزایش 
ظرفیت توان تولید صنعت نیروگاهی کشــور می باشد. 
در برنامه ششم توســعه بر افزایش ظرفیت نیروگاهی 
کشــور از 75 هزارمگاوات بــه 100هزارمگاوات تاکید 
ویژه ای بر لزوم افزایش ســاالنه 5هزارمگاواتی در کشور 
شده اســت. لذا هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری نیرو 
با توجه به فرصت های موجــود در صنعت برق و نقش 
محوری آن در تحقق اهداف ملی و در راســتای رسالت 
خویش در فضای صنعتی و اقتصادی کشور تصمیم به 
ورود به عرصــه صنعت برق و نیروگاهی نموده اســت. 
ازاین رو ســال گذشته را می توان سال تحول در شرکت 
سرمایه گذاری نیرو نامید، سالی که نقطه عطفی در سابقه 
بیست و چند ساله شرکت می باشد. با تغییر در سهامدار عمده شرکت و تحت کنترل 
قرارگرفتن آن توسط شرکت سرمایه گذاری ایران، افق های جدیدی در پیش روی 
شرکت، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت قرارگرفته است. تغییر ساختار شرکت از 
سرمایه گذاری به هلدینگ، خرید سهام شرکت مدیریت توسعه نیروگاهی ایرسا و 
افزایش سرمایه وزین در جریان انجام، قابلیت و توانایی شرکت را به صورت فزاینده ای 
افزایش میدهد. در همین راستا و در جهت نیل به اهداف بلند شرکت و افزایش ثروت 
آفرینی، هیات مدیره، مدیرعامل، مدیران و کارکنان شرکت با اتکای به خداوند منان 
و پشتیبانی ســهامداران و سایر ذینفعان شرکت و سعی و کوشش فراوان گامهای 
محکم و بلندی را برداشــته اند و شرکت سرمایه گذاری نیرو توانست در سال مالی 
96 بالغ بر مبلغ 115 میلیاردریال ســود خالص شناسایی نماید که نسبت به سال 
گذشــته رشدی 250 درصدی داشــته است. امید است با تکیه بر شایستگی های 
مدیران و کارشناسان شرکت و استمرار حمایت و مساعدت سهامداران عزیز شاهد 
شــکوفایی و موفقیت روز افزون شرکت در ســال جاری و سالهای پیش رو باشیم.

برنامه های آتی شركت
- دستیابی به تولید 10 هزارمگاوات برق در افق ده ساله بصورت برنامه افزایش ساالنه 

500 مگاوات ساعت
- افزایش سرمایه از مبلغ 400 میلیارد ریال به 7/000 میلیارد ریال در اسرع وقت پس 

از اخذ مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار 
- ورود به نیروگاه های تجدیدپذیر بادی

- تولید برق از طریق منابع تجدیدپذیر)خورشیدی و بادی( در مناطق جغرافیایی 
مناسب کشور

- تولید برق از طریق تکنولوژیهای نوظهور)زباله( و انجام مطالعاتی برای تولید برق از زباله
- تبدیل دارایی های غیر مولد به مولد 

- حضور موثر در بازار ســرمایه با بهبود شرایط بازار و بهینه سازی پرتفوی بورسی 
- توســعه کیفــی نیــروی انســانی و ارتقــای دانــش و مهــارت کارکنــان
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شــهادت دهم من امروز که آن نخل گشته ی پنجاه سال پیش را بارور 
میبینم و بخود می بالیم که ما آن نردبام لَق را به امید رسیدن به پشت 
بامی بلند به زیر پا نهادیم و بحمداله که با درایت مدیران و مســئولین 
بدین قله افتخار رســیدیم. در این مســیر مردانی بی ادعا ما را رهبر و 
پیشــرو بودند در صنعت و مدیریت کــه خدمت جهادی را معنا کردند.

همزمان با گرامیداشــت پنجاهمین سالروز تاســیس بورس در ایران و 
پنجاهمین سالروز عرضه سهام نفت پارس در بورس تهران مقارن با  ایام 
سي و نهمین سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند اسالمي ایران ، بازگشایی 
معامالت یکشنبه مورخ 15بهمن ماه بورس اوراق بهادار، در قالب مراسمی 
نمادیــن با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران شــرکت نفت پارس و 
مدیران ارشد بورس تهران برگزار شد و زنگ آغاز معامالت به صدا درآمد.

 در مراسمی نمادین به مناسبت پنجاهمین سالروز عرضه سهام شرکت نفت 
پارس در بورس اوراق بهادار تهران، اعالم آغاز معامالت به آقای مهندس 
حمیدرضا خلیلی، مدیرعامل شرکت نفت پارس سپرده شد تا با نواختن 
زنگ معامالت، داد و ستد سهام در بورس اوراق بهادار تهران، آغاز شود.

الزم به ذکر اســت شرکت نفت پارس با سرمایه بیش از 1250 میلیارد 
ریال و ارزش بازار  بیش از 8570 میلیارد ریالی، پنجاه ســال در بورس 
تهران فعالیت دارد. این در حالی است که صنعت فرآورده های نفتی، کک 
و ســوخت هسته ای با داشتن 8 شرکت و ارزش بازار بیش از 350 هزار 
میلیارد ریال، به لحاظ ارزش بازار در رتبه 3 صنایع بورس تهران قرار دارد.

شــایان ذکر اســت شــرکت نفت پارس در تاریخ 15 آذر ماه 1337 به 
ثبت رســیده و از ســال 1346 در بــورس اوراق بهادار پذیرفته شــده 
اســت. پس از مراســم نمادین نواختن زنگ معامالت، نشست خبری 
مدیرعامــل شــرکت نفت پــارس با اصحاب رســانه در محل ســالن 
کنفرانس بورس تهران برگزار  و به ســواالت خبرنگاران، پاسخ داده شد.

در ایــن مراســم لــوح یــاد بــود پنجاهمین ســالروز عرضه ســهام 
شــرکت نفــت پــارس در بــورس اوراق بهــادار تهران نیــز از طرف 
مدیرعامــل ایــن مجموعــه به شــرکت نفت پــارس اهــدا گردید.

شــرکت نفت پارس به عنوان یکي از قطب هاي تولید روغن هاي روان 
کننده در کشــور در راستاي تبعیت از روند توســعه پایدار و ارزشهاي 
سازماني خود، یعني احترام به مشتري، رعایت اصول شهروندي و حفظ 
و صیانت از محیط زیســت، استقرار یک سیســتم یکپارچه مدیریتي 
را بر اســاس الزامات استانداردهاي زیر در دســتور کار قرار داده است:

مدیریــت شــرکت به مــوازات تالش بــراي ارتقاي رضایتمشــتریان 
ارتقــاي  و  کار  محیــط  در  ایمنــي  افزایــش  خــود،  کارکنــان  و 
کیفیــت محصــوالت تعهد خــود را به مــوارد ذیل اعالم مــي دارد:

پیشگیري از آلودگي هاي زیست محیطي با انتخاب راهکارهاي مطلوب 
و مقرون به صرفه اقتصادي

انطبــاق کامل فعالیــت ها و تولید محصوالت شــرکت بــا مقررات و 
قوانیــن ایمني و بهداشــت حرفه اي و زیســت محیطــي، الزامات و 
اســتانداردهاي صنعــت روانکارها و دیدگاههاي ســازمان هاي ذیربط

بهبود مستمر فرایند کاري
بهینه سازي مصرف مواد و انرژي

ارتقاء سطح سالمت کارکنان و پیشگیري از حوادث و بیماریهاي ناشي از کار
با عنایت به اعتبار شرکت در سطح جامعه ایراني، امید آن دارم که همه 
کارکنان شریف نفت پارس تمامي توانمندي، نوآوري و تخصص خود را براي 
اجراي بهینه این سیستم و در نهایت جهاني شدن شرکت به کار گیرند.
مدیریت ارشد شرکت نفت پارس در دوره هاي زماني مشخص و حداقل یک 
بار در سال تناسب و کفایت این خط مشي را مورد بازنگري قرار خواهد داد.

مراسم گرامیداشت پنجاهمین سالروز عرضه سهام نفت پارس در بورس تهران
نی
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سیزدهمین جشــنواره ملی قهرمانان صنعت ایران با 
معرفی برندهای پیشتاز و ارزشمند در ایران و همچنین 
تقدیر از بیش از30 مدیر و برند برتر ایرانی برگزار شد. در 
این جشنواره از شرکت فرازموتور تهران به عنوان یکی از 
یکصد برندارزشمند در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی 
در ایران و مهندس نصیری به عنوان مدیر موفق تقدیر 
شد. این رویداد که سه شنبه  24 بهمن 96 با حمایت 
و همکاری وزارت صنعت، معــدن و تجارت در مرکز 
همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، طی 
سالهای اخیر به دلیل اهمیت و ارتقای جایگاه برندسازی 
مورد توجه فعاالن صنعتی و اقتصادی ایران قرار گرفته 
و رقابت برندها در این عرصه را نیز باال برده اســت. در 
این جشنواره از مهندس محمد نصیری مدیرعامل 
شركت فراز موتور تهران به پاس شایستگی مدیریت 
حرفه ای وی در تعالی توسعه صنعتی و اقتصادی کشور 
فعال در صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی و تولید و 
صادرات فرآورده های نفتی و انواع روغن موتور با 
اهدای تندیس زرین و لوح تقدیر جشنواره توسط دکتر 
شریعتمداري وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت و 
دکتر هاشمي قائم مقام وزیر کشور و دکتر داورزنی معاون 
وزیر ورزش و جوانان تقدیر به عمل آمد. جشنواره ملی 
قهرمانان صنعت ایران در حال حاضر یکی از معتبرترین 
رخدادها و جوایز برند محور کشور است که در عرصه 
تجلیل از برترین و موفق ترین شرکت های ایرانی توسط 
بخش خصوصی برگزار و از مدیران این شرکت ها و ساز 
مان ها طی مراسمی باشکوه تجلیل به عمل می آورد. 
این جشنواره فعالیت خود را از سال 1384 آغاز و تالش 
کرده تا احترام به صنعتگر ایرانی و ثروت آفرین ملی را 
سرلوحه کار خود قرار دهد. حضور وزرای صنعت ، معدن 
و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقتصاد و دارایی، 
امور خارجه، معاون اجرایی رئیس جمهور، مشاور عالی 
رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی ، نایب رئیس 
مجلس شورای اسالمی و روسای کمیسیون های صنایع 
و معادن، انرژی، برنامه و بودجه در دوره های قبلی این 
جشنواره نشان از جایگاه ویژه این مراسم دارد. از سوی 
دیگر استقبال سازمان ها در این جشنواره نشانگر این 
بوده که سازمان های ایرانی نیز دوست دارند در فضای 
متفاوت دیده شوند و مورد احترام قرار گیرند. تالش این 
سازمانها افزایش توان رقابتی خود و عرضه آنها در چنین 
فضایی است .جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران پس 
از برگزاری دوازده دوره با شکوه این رخداد ملی و در آغاز 

سیزدهمین دوره جشنواره تالش می نماید که در راستای 
توسعه برندهای ملی کشور گام بردارد از اینرو که محور 
اصلی این دوره معرفی برندهای پیشتاز بازار ایران است.

تاریخچه شركت
شرکت تولیدی فراز موتور تهران با هدف ارتقاء کمی و 
کیفی صنعت روغن پایه ، روغن صنعتی و روغن موتور 
و بدست آوردن سهم مناسبی از بازار در سال 1377 
به شــماره ثبت 139582 در تهران توسط گروهی 
مجرب از کارشناســان و مهندسین تاسیس گردید 
و از بدو تاســیس با بهره گیری از علم روز، مشاوران 
زبده و تحلیلگران توانا فعالیت خود را در زمینه تولید 
و بازرگانــی انواع روغن های صنعتــی، روغن موتور 
و فرآورده های نفت ،گاز و پتروشــیمی آغاز نمود .

این شــرکت پس از انجام بررســی و بازاریابی های 
الزم و شــناخت بازارهای هــدف، فعالیت صادراتی 
و ترانزیــت خود را از ســال 1381 آغــاز نمود که 
خوشبختانه با تالش و پیگیری شبانه روزی مجموعه 
مدیریت و کارکنان خود توانسته انواع فرآورده های 
نفتی )روغن ســنگین مولد دوده، روغن ســنگین 
پایه قطرانــی، روغن پایه ویرجین و تصفیه شــده، 
فورفورال اکســتراکت، اســالک واکــس، اوره،نفت 
کــوره، ســولفور و ...( را صادر و یــا ترانزیت نماید.

عضویت در تشكل ها
1- عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت ، 

گاز و پتروشیمی ایران از بدو تاسیس 
2- عضو و سهامدار صندوق توسعه صادرات فرآورده 

های نفتی ایران
3- عضو انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توســعه 

صنایع و معادن
4- عضو اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن تهران

- تولیــد ، صادرات ، بســته بندی،توزیــع، مبادله 
و ترانزیــت انــواع روغن هــای موتــور، روغن پایه 
ویرجیــن و تصفیــه شــده، روغن های ســبک و 
سنگین، فورفورال اکســتراکت، نفت کوره، سولفور 
،اوره و ســایر فــرآورده های نفتی و پتروشــیمی . 
- دستیابی به منبع بسیار مهم اطالعاتی و شرکتی 
معظم و صاحب تکنولوژی پیشــرفته و ســازگار با 
محیــط زیســت در زمینه تصفیه روغــن کارکرده

چشم اندازها و اهداف
- بهره گیری از همکاری مشــترک و مشــاوره های 
تخصصی شــرکت های طــرف قــرارداد و صاحب 

تکنولوژی جدید .
- برداشتن گام های موثر و ارائه راه کار های ارزشمند 
جهــت اصالح متــد و روش های ســنتی فعلی به 
واحدهای تصفیه روغن کارکرده ای که در حال حاضر 
با اســتفاده از روش اسید شویی که غیر استاندارد و 
برای ســالمت انســان مضر بوده و با محیط زیست 
سازگار نمی باشــد فعالیت و روزانه مقادیر متنابهی 
لجن اسیدی مضر به محیط زیست وارد می نمایند. 

- تاسیس اولین پاالیشگاه تصفیه مجدد روغن کارکرده 
با استفاده از جدید ترین فن آوری پیشرفته، سازگار با 
محیط زیست و روز دنیا از کشورهای صاحب چنین 
تکنولوژی هایی از جمله ایاالت متحده آمریکا و کانادا
- طرح توســعه و راه اندازی چند واحد پاالیشــگاه 
تصفیه مجــدد روغن کارکــرده در مناطق مختلف 
کشــور پس از انجــام موفقیت آمیز فــاز اول پروژه 
- افزایش توان صادراتی شرکت با صادرات محصول به 
دست آمده )روغن پایه تصفیه شده( از پاالیشگاه به 
کشــورهای هدف و متعاقباً رسیدن به ارزش افزوده.
- حرکت در راستای توسعه صادرات غیر نفتی و ارز 

آوری برای کشور
- افزایش توان ذخیره فراورده های نفتی به واســطه 

افزایش تعداد مخازن شرکت در بنادر جنوب کشور
- ترانزیت و سواپ فراورده های نفتی 

اهداف
- اعتمــاد متقابل - برنامــه R&D  - صداقت در 
کســب و کار - ارتقای بهینه شــغلی  - پایبندی 
به اخالق کســب و کار - پیش بینی سود سازمان 
- ارائــه قیمت رقابتی - گــردش آزاد اطالعات - 
ایجاد ارتباط مناسب با دست اندرکاران - کیفیت 
باالی خدمات ارائه شــده به مشتری - پایبندی به 
قوانیــن و قانون گذاران - صرفــه جویی در منابع 
طبیعی - ارائه مشــاوره و آمــوزش - به کارگیری 
مدیریت دانش - محیط زیســت شاداب - آموزش 
منابع انسانی برای فرصت های شغلی - استراتژی 
افزایش کیفیت محصوالت - نقد کردن و پذیرفتن 
نقدهای ســازنده - نگاه برابر به مشتریان و تنوع 
محصول - سرمایه گذاری جدید در فن آوری های 
با تکنولوژی باال - ارائه امکانات رفاهی برای منابع 
انســانی - سهولت ارتباط با مشــتری - کمک به 
صنایــع نفت، گاز و پتروشــیمی - ارائه خدمات و 
محصوالت با کیفیت باال -کمک به توسعه صنعت 
و کار آفرینی - حمایت از نوابغ و گروه های حامی 
محیط زیســت و ... - احترام بــه قوانین ، افراد و 
تشــکل ها - ارائه قیمت های رقابتی در راســتای 
ایجاد رقابت با سایر شرکت ها - تالش برای تبدیل 
شــدن به ســازمان حامی محیط زیست و پرهیز 
از وارد کردن حداقل خســارت به محیط زیســت

ن ا یر ا صنعت  ن  مــا قهر ن؛  ا تهر ر  تو مو ز ا فر کت  شــر مل  عا یر مد
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افزایش سرمایه بیمه میهن مصوب مجمع گرفت
مهندس بنویدی آمده است تا میهن را سربلند کند

مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه میهن)سهامی 
عام( مورخ 1396/11/28 در محل خیابان شهید خالد 
اسالمبولی- نبش خیابان بیست و هشتم پالک 90 
تشــکیل گردید. در این مجمع که با حضور اکثریت 
ســهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، 
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و 
بازرس قانونی برگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای 
درفشی بود که جنابان رحیم لویی بنیس و هنردوست 
درمقام نظــار اول و دوم و آقــای بنویدی به عنوان 
دبیر مجمع انتخاب شــدند.در ادامه با قرائت گزارش 
توجیهی مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط مدیریت 
خدوم و ارزشــی و پس از استماع گزارش حسابرس 
و بازرس قانونی مجمع نشینان با طنین صلوات پی 
در پی خود افزایش سرمایه را مصوب مجمع نمودند.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی 

هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت 

بیمه میهن)سهامي عام(
در اجراي مفاد تبصــره 2 ماده 161 اصالحیه قانون 

تجارت مصوب سال 1347
1- گزارش توجیهی مورخ 11 شهریور ماه 1396 هیات 
مدیره شرکت بیمه میهن )سهامي عام( درخصوص 
افزایش ســرمایه آن شــرکت از مبلــغ 802/922 
میلیون ریال به مبلــغ 1/500/000 میلیون ریال )از 
محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران( 
در اجرای مصوبــه مورخ 24 بهمن ماه 1395 هیات 
وزیــران، مبنی بر تعیین حداقل ســرمایه پایه برای 
شرکتهای بیمه مســتقیم فعال در رشته بیمه های 
مختلط به مبلغ 1/500/000 میلیون ریال که پیوست 
می باشد، مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. 
مسئولیت گزارش مزبور با هیات مدیره شرکت است.
2- براساس رســیدگی های انجام شده، به نظر این 
موسسه، افزایش سرمایه شــرکت در اجرای مصوبه 
مورخ 24 بهمن ماه 1395 هیات وزیران، بالمانع است.
3- مطابق بند »ب« مصوبه یاد شده، موسسات بیمه 
ای که قبال تاســیس شده اند و سرمایه آنها کمتر از 
ارقام مندرج در تصویب نامه می باشــد، موظفند تا 
پایان سال 1396 سرمایه خود را با مفاد تصویب نامه 
مزبور منطبق نمایند. لذا گزارش توجیهی هیات مدیره 
براساس ضوابط مذکور تهیه شده و فاقد اطالعات مالی 
آتی و اثرات اقتصادی ناشی از افزایش سرمایه می باشد.

4- اطالعات مالی ارائه شــده مربوط به دوره مالی 3 
ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1396 حسابرسی نشده 

می باشد.
5- بدیهــی اســت اجــرای افزایش ســرمایه می 

بایســتی با رعایــت مــوارد پیش بینی شــده در 
اصالحیه قانــون تجارت و مقررات ســازمان بورس 
و اوراق بهــادار و همچنیــن کســب موافقت کتبی 
مرکزی جمهوری اســالمی ایران )مطابق اساسنامه 
شــرکت و ضوابط بیمــه مرکزی ( صــورت پذیرد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شرکت بیمه میهن )ســهامی عام(، از افزایش 
سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر میباشد. 
هــدف از انجام افزایش ســرمایه رعایــت مقررات و 
ضوابط بیمــه ای و الزام قانونی افزایش ســرمایه به 
موجب مصوبه شمارة 150004/ت 53142 ه مورخ 
1395/11/30 و در اجــرای مصوبه مورخ 24 بهمن 
ماه 1395 هیات وزیران در خصوص حداقل سرمایه 
پایه برای شــرکت های بیمه مستقیم فعال در رشته 

بیمه هــای مختلط به مبلــغ 000ر500ر1 میلیون 
ریال، میباشــد.  باتوجه به نوع فعالیت صنعت بیمه، 
میزان سرمایه در شرکت های بیمه از اهمیت شایانی 
برخوردار است. بطور کلی شرکتهای بیمه بر مبنای 
سرمایه خود می توانند انواع ریسکهای بازار را قبول و 
در مقابل آن در زمان وقوع حادثه، خسارت های تحت 
پوشش را جبران نمایند، لذا هر چه سرمایه بیمه گر 
بیشــتر باشــد میزان نفوذ در بازار و قبول ریسک و 
سودآوری آتی شرکت مربوطه افزایش خواهد یافت.  
صنعت بیمه کشــور طی چند ســال اخیر تغییرات 
گسترده ای را تجربه نموده که این تغییرات تاثیرات 
عمیقی بر ســاختار فعالیت های شــرکت های بیمه 
خواهد داشــت. باتوجه به قانون اجرای سیاست های 
اصل 44 و خصوصی سازی و آزادسازی صنایع مختلف 
از جمله صنعت بیمه، فضای کســب و کار طی دهه 
جاری در سطح کالن و صنایع مختلف از جمله صنعت 
بیمه تغییرات عمده ای را تجربه کرده و خواهد نمود. 
آزادسازی کلیه رشــته های بیمه ای، حذف تعرفه ها 
غیر از رشته شخص ثالث و زندگی، خصوصی سازی 

شرکت های دولتی و کاهش سهم بیمه های دولتی، 
اگرچه فضای رقابتی را تشدید مینماید اما فرصت هایی 
را برای کســب سهم بازار بیشتر بوجود خواهد آورد.

در بازار آزاد و رقابتی بیمه، به منظور حمایت از حقوق 
بیمه گذاران، میزان توانگری مالی موسسه بیمه در قبال 
ایفای تعهدات مالی آن توسط بیمه مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران تحت نظارت مستمر قرار دارد. در فرایند 
نظارت بر توانگری مالی، حمایت از بیمه گذار صرفا از 
جهت کسب اطمینان نسبت به توانایی ایفای تعهدات 
مالی بیمه گران در قبال بیمه گذاران مورد توجه قرار 
دارد. شاخص توانگری مالی شاخصی هشدار دهنده در 
مورد توانایی ایفای تعهدات مالی بیمه گر در آینده است. 
این شاخص نیز به دلیل اثرات فعالیت شرکت در بازار 
رقابتی قاعدتا مورد نظر سهامداران و مدیران اجرایی 
شرکت های بیمه بوده و مضافا اینکه از عوامل تاثیرگذار 
این شــاخص میزان سرمایه شرکت های بیمه است. 
باتوجه به سیاست حذف تعرفه ها و حرکت بازار بیمه 
به سمت استانداردهای بین المللی، شرکت های بیمه 
بر اســاس توانگری مالی رتبه بندی شده و بر اساس 
آن بازار توزیع می شود و در صورت عدم تناسب بین 
توانگری مالی و ریسک های قبول شده، بازار شرکت 
محدود می گردد. نظارت مالی و محاســبه شاخص 
توانگری مالی توسط بیمه مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران تعیین کنندة توان، امکان و میزان قبول ریسک و 
در نتیجه میزان سهم بازار شرکت بیمه خواهد بود. لذا 
افزایش سرمایه متناسب با گسترش بازار برای حفظ 

جایگاه » شرکت بیمه میهن«، ضروری است.
با انجام افزایش سرمایه شرایط زیر برای شرکت بیمه 

میهن )سهامی عام( ایجاد خواهد شد:
1( رعایت مقررات و ضوابط بیمه ای و رعایت حداقل 
سرمایه پایه مصوب مورخ 24 بهمن ماه 1395 هیات 

وزیران؛ 
2( تامین شــرایط الزم به منظور افزایش سرعت و 
دستیابی به اهداف و برنامه های از پیش تعیین شده 

شرکت؛ 
3( افزایــش نســبت توانگــری مالی مطلــوب با 
توجه بــه آیین نامه مصــوب شــورای عالی بیمه؛ 
4( افزایش ســودآوری و بازدهی شــرکت از طریق 

افزایش ظرفیت نگهداری؛ 
5( افزایش ظرفیت سرمایه گذاری؛ 

6( افزایش درآمد حق بیمه و افزایش سطح سودآوری 
شرکت؛ 

7( ارتقای توان مالی در پرداخت به موقع خسارت به 
بیمه گذاران؛ 

8( سایر موارد توسعه بازار؛

لج
 خ
دی

مه
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ل  نو ا یر ا نفت  کت  شــر مل  عا یر  مد ز  ا ت  ر تجا و  معــدن   ، صنعت  یر  ز و یر  تقد

سیزدهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران با معرفی برندهای پیشتاز و ارزشمند 
در ایران و همچنین تقدیر از بیش از30 مدیر و برند برتر ایرانی برگزار شــد. در این 
جشنواره از شــرکت نفت ایرانول به عنوان یکی از یکصد برندارزشمند در صنعت 
روانکارهای موتوری و دیزلی در ایران و دکتر اسحاقی به عنوان مدیر موفق تقدیر شد. 
این رویداد که سه شنبه  24 بهمن 96 با حمایت و همکاری وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، طی سالهای اخیر به 
دلیل اهمیت و ارتقای جایگاه برندسازی مورد توجه فعاالن صنعتی و اقتصادی ایران 
قرار گرفته و رقابت برندها در این عرصه را نیز باال برده است. در این جشنواره از دكتر 
عیسی اسحاقی مدیرعامل شركت نفت ایرانول به پاس شایستگی مدیریت 
حرفه ای وی در تعالی توسعه صنعتی و اقتصادی کشور به عنوان تولید كننده برتر 
روانكارهای موتوری و دیزلی با اهدای تندیس زرین و لوح تقدیر جشنواره توسط 
دکتر شریعتمداري وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت و دکتر هاشمي قائم مقام وزیر 
کشور و دکتر داورزنی معاون وزیر ورزش و جوانان تقدیر به عمل آمد. جشنواره ملی 
قهرمانان صنعت ایران در حال حاضر یکی از معتبرترین رخدادها و جوایز برند محور 
کشور است که در عرصه تجلیل از برترین و موفق ترین شرکت های ایرانی توسط 
بخش خصوصی برگزار و از مدیران این شرکت ها و ساز مان ها طی مراسمی باشکوه 
تجلیل به عمل می آورد. این جشنواره فعالیت خود را از سال 1384 آغاز و تالش کرده 
تا احترام به صنعتگر ایرانی و ثروت آفرین ملی را سرلوحه کار خود قرار دهد. حضور 
وزرای صنعت ، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقتصاد و دارایی، امور خارجه، 
معاون اجرایی رئیس جمهور، مشاور عالی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی ، 
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی و روسای کمیسیون های صنایع و معادن، انرژی، 
برنامه و بودجه در دوره های قبلی این جشنواره نشان از جایگاه ویژه این مراسم دارد. از 
سوی دیگر استقبال سازمان ها در این جشنواره نشانگر این بوده که سازمان های ایرانی 
نیز دوست دارند در فضای متفاوت دیده شوند و مورد احترام قرار گیرند. تالش این 
سازمانها افزایش توان رقابتی خود و عرضه آنها در چنین فضایی است .جشنواره ملی 
قهرمانان صنعت ایران پس از برگزاری دوازده دوره با شکوه این رخداد ملی و در آغاز 
سیزدهمین دوره جشنواره تالش می نماید که در راستای توسعه برندهای ملی کشور 
گام بردارد از اینرو که محور اصلی این دوره معرفی برندهای پیشتاز بازار ایران است.

چهار محصول جدید ایرانول بزودی به بازار عرضه می شود
مدیرعامــل شــرکت نفت ایرانــول از رونمایــي و عرضه چهــار محصول جدید 
ایرانول)ســه محصــول با ســطح کیفی باال( در ســه ماهــه اول ســال آینده و 
همکاری با شــرکت پتروناس برای عرضه محصوالت مشــترک به بــازار خبرداد.

مهندس عیسی اسحاقي مدیرعامل شرکت نفت ایرانول در مراسم جشن دهه فجر 
در پاالیشــگاه روغن ســازي ایرانول تهران در جمع کارگران گفت: با خرد جمعی 
،تالش و خود باوری طی چهارســال گذشته توانستیم گام های بلندی در توسعه 
,ســهم بازار و شکستن رکورد سود ،تولید، فروش و صادرات و به خصوص صادرات 
محصول نهایی در ایرانول برداریم و رضایت ســهامداران و کارکنان را جلب کنیم.

 وی تصریــح کــرد: بــا کاهش 30 درصدی خام فروشــی در ســال گذشــته و 
بیشــترین فروش محصول نهایی بیشــترین رشد ســود در صنعت روانکاران را با 

39 درصــد به خــود اختصاص دادیــم و در 
نــه ماهه اول امســال با ادامه این سیاســت و 

کاهــش 30 درصــدی خام فروشــی علیرغم ثابــت بودن قیمــت محصوالت 
نهایی و افزایش قیمت خوراک ســود شــرکت با رشــد 36 درصدی مواجه شد .
مهنــدس اســحاقی با بیان اینکه ســهم بــازار ایرانــول از 19درصد ســال 93 
بــه حــدود27 درصد در ســال جــاری افزایــش یافته اســت، گفــت: گزارش 
وزارت صنایــع از وضعیــت فروش روغــن موتور در نــه ماهه اول ســال جاری 
حاکــی از افزایــش همزمــان تولیــد و فــروش روغن موتــور ایرانول اســت.
مدیر عامل شــرکت نفت ایرانول گفت: تدوین اســتراتژی 1404 ایرانول مراحل 
نهایــی را طی می کند و پــس از تصویب هیات مدیره بزودی اجرا می شــود که 
براســاس این استراتژی خام فروشی در سال 1404در ایرانول به حداقل می رسد .

مهندس اســحاقي به اجراي 10پروژه توسعه اي تا سال 1400 بر اساس استراتژی 
تدوین شــده اشاره کرد و گفت: تولید روغن موتور پس از 36 سال در آبادان و بهره 
بــرداری از پایانه صادراتی ایرانول در بنــدر امام از جمله این پروژه ها بود که تولید 
روغن موتور در آبادان ســوم خرداد به بهره برداری رســید و پایانه صادراتی ایرانول 

در بندر امام خمینی )ره ( با ظرفیت 25 هزار تن مخازن آماده افتتاح می باشــد .
مدیر عامل شــرکت نفت ایرانول بازنشســتگان را کوله باری از تجربه و ســرمایه 
هر شــرکت دانســت و گفت: بزودی نظام مدیریت دانش را به منظور اســتفاده و 
انتقال تجربیات بازنشستگان،کارشناســان و کارکنــان در ایرانول اجرا می کنیم .
گفتني است؛ در ادامه این مراسم از بازنشستگان آقایان عالمه سامانی پور، مهرداد 
کروندی، محمد رضایی، عابدین بهره مند ، سیامک رست، محمد شهامت کریمی 
، مســعود صیامی، احمد بیات، ابوالفتح زینعلی با اهدای لوح و هدایایی تقدیر شد .

افتخارات سال 1396
جایزه ملی مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی

لوح سپاس به عنوان کارفرمای نمونه بندر امام خمینی
نشان کیفیت از سومین کنفرانس بین المللی کیفیت

گواهینامه رتبه زرین از مرکز رتبه بندی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
لوح سپاس از سومین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت

لوح سپاس مدیر برتر روابط عمومی و نشان ویژه مسئولیت اجتماعی از سیزدهمین 
سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی

لوح تقدیر از اولین نمایشگاه جایگاه های سوخت و صنایع وابسته
دریافت لوح و تندیس از سیزدهمین جشنواره قهرمانان صنعت
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مجمع عمومی عادی صاحبان سهام به طور فوق العاده 
بانک کارآفرین )شرکت سهامی عام( مورخ 1396/11/11 
در سالن خلیج فارس »پژوهشگاه نیرو« برگزار گردید. 
در ایــن مجمع که با حضور دارندگان اکثریت ســهام 
بانک و ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس 
و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده 
آقای عطااله آیت الهی بود، که جنابان علی صفرعلی و 
جواد خوانســاری در مقام نظار اول و دوم و آقای هادی 
عمادی انور به عنوان دبیــر مجمع انتخاب گردیدند. 
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی 
به 1395/12/31 و پس از اســتماع گزارش حسابرس 
و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود 
ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول 
ماده 129و با تقسیم ســود به ازاء هر سهم 150 ریال 
به کار خود پایان دادند. همچنین موسسه حسابرسی 
هوشــیار بهمند به سمت حسابرس مستقل و بازرس 
قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت 
دایا رهیافت به سمت بازرس علی البدل شرکت برای 
ســال مالی منتهی به 1396/12/29 انتخاب شــدند.

پیام هیات مدیره
در پرتو الطاف الهی و با همــکاری مدیران و کارکنان 
شایسته بانک کارآفرین و اعتماد مشتریان و سهامداران 
گرانقدر، بار دیگر همراه با هیات مدیره و مدیریت اجرایی، 
کارنامه مثبت بانک کارآفرین در سال مالی منتهی به 
اســفند ماه 1395 را به سهامداران ارجمند تقدیم می 
نمایم. سال گذشــته برای اقتصاد ایران، سال خروج از 
رکود اقتصادی در نتیجه لغو تحریم ها بود که ثمرات 
آن در ســال جاری نیز ادامه خواهد داشت. همچنین 
سیاست پولی اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی سبب 
شــد روند نزولی تورم ادامه یابد و طی نیمه دوم سال 
گذشــته، دستاورد تورم تک رقمی برای تیم اقتصادی 
دولت رقم بخورد؛ موفقیتی که در 26 سال گذشته بی 
سابقه بوده است انتخاب مجدد دولت وقت در انتخابات 
29 اردیبهشــت ماه و ادامه این سیاست های عاقالنه 
و دور از هیجان، ثبات اقتصادی در کشــور را نوید می 
دهد که بر فضای کســب و کار و صنعت بانکداری نیز 
اثرگذار خواهد بود. علیرغم خروج اقتصاد کالن از رکود 
در سال گذشته، نظام بانکی به دالیل عدیده از این رونق 
بهره مند نشد؛ به طوری که بانک های بزرگ دولتی و 
غیردولتی چالش های بسیاری را تجربه کردند. مشکالت 
مزمن از جمله دارایی های مازاد، مطالبات غیرجاری و 
نرخ دســتوری سود سپرده و تسهیالت، در کنار وجود 
موسســات مالی و اعتباری غیرمجاز صنعت بانکداری 
کشور را با چالش مواجه کرده است. خوشبختانه بانک 
کارآفرین با توجه به ساختار و سیاست های کالن خود 
چندان با این مشــکالت رو به برو نشد و براساس آمار 

رسمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، از جمله بانک 
های ســودده در بورس بود. این موفقیت در شرایطی 
حاصل شد که طی سال مالی گذشته، رقبای کوچک 
و بزرگ غالبا با زیان های عمده مواجه شدند و نمادهای 
آنان در بورس برای ماه ها طی 9 ماهه سال 1395 بوده 
است. در سال گذشته با اجرایی شدن برجام، بانک ها وارد 
مسیر تجدید مراودات قبلی و ایجاد ارتباطات جدید بین 
المللی شدند. خوشبختانه بانک کارآفرین در این زمینه 
نیز موفقیت های قابل توجهی به دست آورد و توانست 
در اندک زمانی با کشورهای حوزه اروپا ارتباط مستقیم 
برقرار کند. همچنین در حوزه آسیای جنوب شرقی بانک 
های متعددی از کشورهایی مانند ژاپن، چین، هند و کره 
جنوبی جذب شدند. خوشبختانه امور بین الملل بانک 
از طرفیت کافی برای ارائه خدمات ارزی برخوردار است. 
البته هنوز برخی موانع درخصوص این ارتباطات وجود 
دارد که به نظر می رســد با اتخاذ سیاست های جدید 

بانک مرکزی ، به زودی مرتفع خواهد شد. پس از اجرایی 
شدن برجام در ژانویه 2016، بانک مرکزی در راستای 
سهولت ارتباطات بین المللی بانک ها بخشنامه ای را ابالغ 
کرد که براساس آن بانک ها موظف شدند صورت های 
مای خود را براساس استانداردهای بین المللی تنظیم 
کنند. این امر موجب شفاف تر شدن صورت های مالی 
بانک ها و در پی آن افزایش همکاری های بین المللی 
خواهد شد. ابالغ دستورالعمل های نظارتی بانک مرکزی 
از جمله دســتورالعمل رعایت استانداردهای IFRS از 
این موارد اســت. همچنین عملکرد بخش صرافی و 
فعالیت های امور بین الملل در سال 1395 نسبت به 
سال 1394، از نظر حجم دو و نیم برابر شده و از منظر 
تاثیر بر سودآوری بانک، نقش موثری در تامین سود هر 
سهم )EPS( بانک ایفا نموده است. مبارزه با پولشویی نیز 
موضوعی کامال جدی در تعامالت و ارتباطات بین المللی 
بانکی اســت. بانک کارآفرین از سال های دور به بحث 
تطبیق مقررات و مبارزه با پولشویی توجه جدی داشته و 
این روند را همچنان با جدیت پیگیری می کند. در همین 
راستا مذاکراتی با شرکت های مطرح بین المللی انجام 
شده تا آموزش های تخصصی و ضروری در این خصوص 
به همکاران داده شــود. سند راهبردی بانک کارآفرین 
جهت تبدیل شدن به بانکی چابک و پیشرو و در ارائه 
راه حل های مالی جامع در ســال 1395 وارد مرحله 

عملیاتی خود شد. بانک کارآفرین با تمرکز بر چشم انداز 
تعیین شده و در چارچوب بیانیه ماموریت خود، به شکل 
منسجمی برنامه ریزی نموده است؛ به نحوی که بتواند با 
تکیه بر توانمندی های مدیران و با به کارگیری مهارت 
ها و قابلیت های سرمایه انسانی خود، آینده مطلوبی را 
محقق سازد. بهینه سازی از شعب از جمله سیاست های 
اصلی بانک در راســتای چابک سازی است که از سال 
گذشته در شهر تهران آغاز شد و به ارائه کیفیت بهتر 
خدمات شعب منجر خواهد شد. این روند در سال جاری 
نیز ادامه پیدا خواهد کرد. آموزش مستمر کارکنان نیز از 
اولویت های اصلی مدیریت ارشد بانک در سال گذشته 
بوده است که منجر به تاسیس مرکز آموزش بانک در 
سال گذشته گردید. در این مرکز از آخرین تجهیزات و 
تکنولوژی های آموزشی استاندارد استفاده شده و امید 
می رود که به بهبود کارایی کارکنان بانک در ســطوح 
مختلف کمک شایان توجهی بکند. همچنین یکی دیگر 
از سیاســت های مدیریت بانک، چابک سازی فعالیت 
های مدیریت امور حقوقی در شهرستان با ایجاد »واحد 
پیگیری امور شهرستان ها« است. این مدیریت به لحاظ 
نیروی انسانی نیز تقویت شده تا بتواند مشکل مطالبات 
غیجاری )معوق( را با سرعت بیشتری ساماندهی کند.

استراتژی اصلی بانک کارآفرین در راستای تحقق اهداف 
سند راهبردی، ارائه خدمات متناسب با انتظارات، توقعات 
و خواسته های مشتریان با بهره گیری از اخرین فناوری 
ها و ابزارهای تکنولوژیکی اســت. در همین راستا و به 
منظور ارائه خدمات گسترده تر بانکی، فاز چهارم سامانه 
همراه بانک کارآفرین با امکانات بیشتر و با هدف جلب 
رضایت حداکثری مستربان در شرف راه اندازی است. 
در ســال مالی گذشته، بانک کارآفرین براساس »رتبه 
بندی صد شرکت برتر ایران« در سال 1395 از نظر دو 
شاخص »بهره وری کل عوامل« و »بازدهی فروش«، رتبه 
نخست را در گروه بانک ها و موسسات اعتباری کسب 
کرد. دریافت تندیس بلورین »هفتمین دوره جایزه ملی 
مدیریت مالی ایران« به دلیل عملکرد مطلوب و شایسته 
حوزه های مدیریت مالی و شفافیت مالی افتخار دیگری 
است که بانک کارآفرین در روزهای پایانی سال گذشته 
موفق به کسب آن شد. موفقیت در کسب این عناوین 
مهر تاییدی بر سالمت، شفافیت و قانون مداری بانک 
کارآفرین است. بانک کارآفرین در سال گذشته تمام توان 
خود را به کار گرفته تا بتواند حقوق ذی نفعان به ویژه 
سهامداران محترم را با رعایت کلیه موازین قانونی حفظ 
نماید. عملکرد کلی بانک کارآفرین)با وجود مشکالت 
اقتصادی موجود( منجر به دستیابی به سود قابل قبول 
در مقایسه با سایر بانک ها در سال مالی 95 شده است.
امید اســت در پرتو عنایــات خداوند متعــال، بانک 
کارآفرین همچون گذشته با تکیه بر اعتماد و اطمینان 
کلیه ذی نفعان، در مسیر رشد و بالندگی گام برداشته 
و عملکرد مالی مطلوبی را در ســالهای آتی رقم بزند.

بانک کارآفرین به مجمع نشست
دانش جهانی ، راه حل ایرانی
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مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران )سهامی عام( برای سال 
مالی منتهی به 96/10/30 روز سه شنبه ساعت 10 در محل هتل پارسیان اوین با حضور بیش از 88 
درصد صاحبان سهام برگزار گردید. مجمع مذکور به ریاست آقای مسعود بهزادپور و نظارت آقایان 
دکتر نجارزاده و رضا رفیعی و دبیری آقای دانشپور با اکثریت تشکیل شد. صورت های مالی طبق 
دستور جلسه مجمع و اکثریت آرا مورد موافقت قرار گرفت. بازرس شرکت سازمان حسابرسی  مورد 

موافقت مجمع قرار گرفت و سود 558 ریالی نیز تقسیم گردید.
مهندس حمیدی مدیرعامل با تجربه و توانمند شركت در گزارش جامع و كامل خود به 

مجمع ساالنه با تشریح فعالیت و توانمندی های شركت تحت مدیریت خود گفت:
شرکت سرمایه گذاري صنایع شیمیایي ایران )سهامي عام( در سال 1363 تأسیس گردید. عملیات 
اجرایي طرح ایجاد مجتمع آلکیل بنزن خطي )LAB( در اواخر سال 1369 در ناحیه اي به مساحت 
3420000 مترمربع در منطقه صنعتي شمال غرب اصفهان آغاز شد. دانش فني این طرح براي 
تولید ساالنه 50000 تن آلکیل بنزن خطي و 46000 تن نرمال پارافین خریداري گردید و سرانجام 
این مجتمع تولیدي در 11 خرداد ماه سال 1373 به بهره برداري رسید. با افزایش مصرف داخلي 
و همچنین بهبود بازار مصرف در منطقه، اجراي طرح توسعه شرکت براي تولید ساالنه 75000 
تــن آلکیل بنــزن خطــي و 140000 تن 
نرمال پارافین قوت گرفــت. با بهره گیري از 
دانش موجــود و به کارگیــری مهارت های 
علمــی و تجربی نیروهــای متخصص، این 
شــرکت موفق شــد در ســال 1382 طرح 
توســعه خود را با موفقیت به انجام رســاند. 
شرکت سرمایه گذاري صنایع شیمیایي ایران به 
منظور کاهش تولید محصول جانبي آلکیالت 
سنگین )HAB( و همچنین ارتقای کیفیت 
و افزایــش میزان تولیــد آلکیل بنزن خطي 
)LAB(، با همکاری شرکت Sinopec طرح 
هیدروژن دهی انتخابی دی الفین ها )DSH( را 
در سال 1387 با موفقیت به بهره برداري رساند. 
شرکت سرمایه گذاري صنایع شیمیایي ایران در سال 1389 موفق به دریافت استاندارد ملي برای 
محصوالت خود گردید و برگ زرین دیگری را در کارنامه افتخارات خود به ثبت رسانید.مدیر رزومه دار 
و با اخالق صنعت و اقتصاد کشور که با درو کردن جوایز مدیر برتر، شرکت بهره وری شفافیت در بورس 
و توان صادرکنندگی محصوالت در سال 1396 توانست برای صنایع شیمیایی ایران آن چنان کند که 
شایسته تام و برند جهانی است در ادامه با اعالم اینکه در فرایند تولید سعی وافر شد با حفظ ارزشها و 
استانداردهای پیشین شرکت با تعیین خط مشی کیفیت بهتر، فروش بهتر، مشتریان بیشتر به سوی 
بازارهای جهانی نگاهی بیش از پیش داشته باشد. مهندس حمیدی با اعالم اینکه در تولید آلکیل بنزن 
خطی )LAB(، آلکیالت سنگین )HAB( هری اند، الیت اند، رافینیت، نرمال پارافین )NP( و دیگر 
محصوالت تولیدی مدیریت کیفیت در شرکت سرمایه گذاري صنایع شیمیایي ایران بر اساس نظارت 
مداوم بر فرآیند تولید، بهبود مستمر کیفیت محصوالت و مشارکت تمامی بخش های سازمان برای 
ایجاد اطمینان از مطابقت محصول با درخواست مشتری پایه ریزی گردیده است. این شرکت با پایبندی 
به استاندردهای کنترل کیفیت سختگیرانه، تالش و کوشش کارکنان، ممیزی مستمر و مدیریت 
یکپارچه موفق به جلب رضایت مشتریان و دستیابی به استانداردهای بین المللی در سیستم مدیریت 
خود گردیده است. در این راستا شرکت سرمایه گذاري صنایع شیمیایي ایران با اخذ گواهی نامه های 
بین المللی معتبر برای سیستم مدیریت کیفیت )ISO-9001: 2008(، سیستم مدیریت محیط 
 :18001-OHSAS( و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای )14001: 2004-ISO( زیست
2007( در راستای ارتقای کیفیت محصوالت و افزایش رضایتمندی مشتریان قدم برداشته است.
پایان بخش گزارش مدیرخوش اخالق و پژوهش گر کشور اعالم تسویه مالیات بر درآمد شرکت تا سال 
1395،انجام سرمایه گذاری های موثر کوتاه مدت و میان مدت در راستای بهبود عملکردها و فرآیندها 
تا سودآوری و ارزش آفرینی به طور استمراری تضمین گردد ،توجه ویژه به فرصت های موجود در 
بازارهای هدف صادراتی و انجام فراگیر و رایزنی های گسترده با شرکت های طرف قرارداد داخلی 
جهت بسط، توسعه و افزایش تعامالت بود تا سال های آتی مورد گزارش شرکت بتواند در فروش های 
داخلی و خارجی رشدی چشمگیر را برای ذینفعان به ارمغان بیاورد که با استقبال سهامداران حاضر 
در مجمع روبرو گشت. شایان ذکر است در جهت حمایت از شرکت های شوینده داخل کشور و بنا 

به درخواست آنها و باوری قلبی و قبلی که در مدیریت ارشد رکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی 
مبنی بر حمایت از تولید داخلی و صنعتگران ایرانی وجود دارد، محصول الکین بنزن بصورت اقساطی 
در اختیار شرکت های فوق قرار می گیرد که خود عاملی برای رونق و توسعه و حفظ و ارتقاء به سمت 
اشتغال زایی در گوشه گوشه کشور عزیزمان گشته است. مردان بی ادعا و مدیران خدوم خدا قوت.

هیات مدیره با خرسندی فراوان به آگاهی سهامداران محترم می رساند که بعد از پیگیری های انجام 
 ،UOP شــده در حدود چهار سال گذشته برای دریافت دانش فنی جدید و انحصاری از شرکت
در آذرماه ســال 1395 قرارداد خرید دانش فنی جدید )DETAL( برای استفاده در طرح توسعه 
دوم مجتمع تولید LAB در اصفهان با شــعبه انگلســتان - لندن UOP امضا و رد و بدل شد.

شــایان ذکر اســت با خرید این دانش فنی، استفاده از اسید HF یا فلوریدریک )که برای زندگی 
انســانها و محیط زیســت بســیار خطرناک اســت( از فرآیند تولید LAB حــذف می گردد.

در همیــن راســتا و بــه منظور آغــاز عملیــات اجرایی طــرح مذکــور اعتبارات اســنادی 
مهندســی پایــه و دانش فنی توســط بانــک صنعت و معدن به شــرح زیر گشــایش یافت.

- اعتبار اسنادی خرید دانش فنی تحت شماره CEN / 96101279 به مبلغ 45/700/000 یورو
- اعتبار اسنادی مهندسی پایه تحت شماره CEN / 96101286 به مبلغ 3/500/000 یورو

در ســال مالی 1396 مبلغ 24/325/000 یورو از اعتبار اســنادی دانش فنی و مبلغ 1/750/000 
یورو از اعتبار اسنادی مهندسی پایه به شرکت UOP پرداخت شد و بابت تضمین پیش پرداخت 
 UOP LIMITED CORPORATE و حســن انجام کار، ضمانت نامه شــرکتی با عنوان
GUARANTEE از شــرکت UOP دریافت گردید. در همین ســال هشت نفر از مدیران و 
کارشناسان شرکت به همراه نمایندگان شرکت SCTE.&C. کره جنوبی )به عنوان مهندس مشاور 
خدمات مهندسی تفصیلی( در جلسات هماهنگ شده با شرکت UOP در کشور انگلستان شرکت 
نمودند و نهایتا بخش قابل توجهی از اطالعات، نقشه ها و مدارک فنی از UOP دریافت شد. در ضمن 
قرارداد با شرکت صنعتی و مهندسی استیم درخصوص عملیات اجرایی، امضاء و کارهای اجرایی تجهیز 
کارگاه و بخش قابل مالحظه ای از عملیات خاکبرداری محوطه ایجاد طرح توسعه دوم توسط شرکت 
استیم به انجام رسیده است. هیات مدیره ضمت تائید اقدامات انجام شده مقرر کرد برای گسترش 
کارهای اجرایی طرح توسعه دوم مجتمع LAB در اصفهان، پی در پی پیگیری مداوم به عمل آید.

جایگاه شركت در صنعت
تولید اصلی شرکت، الکیل بنزن خطی )LAB( است که ماده اولیه اصلی و عامل پاک کنندگی در 
مواد شوینده خانگی است. ماده اولیه اصلی نفت سفید است که بعد از چند مرحله فرآیند تبدیل به 
برشی از نفت سفید C14-C10 می گردد که خالص سازی شده و شامل هیدروکربورهای خطی 
 ،LAB به نام نرمال پارافین است. با توجه به اینکه مواد اولیه موردنیاز برای تولید نرمال پارافین و
نفت سفید )حدود 85 درصد( و بنزن می باشد و نفت سفید به قیمت FOB خلیج فارس خریداری 
می گردد، لذا تغییرات قیمت جهانی نفت خام متاثر از عرضه و تقاضا و تنش های سیاســی تاثیر 
مستقیم و آنی روی بهای تمام شده محصوالت این شرکت دارد. با مروری کلی بر جایگاه شرکت 
در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش به عرض می رساند تا پیش از راه اندازی 
کارخانه در ســال LAB ،1373 مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین می شود. پس از راه اندازی 
کارخانه و در ادامه آن با به بهره برداری رسیدن طرح افزایش ظرفیت در سال 1382، عالوه بر تامین 
نیاز داخلی کشور مازاد تولیدات به خارج از کشور صادر می شود. از سال 1384 با راه اندازی شرکت 
پتروشیمی بیستون و ورود آن شرکت به عنوان تولیدکننده دیگر LAB، تولید مذکور در وضعیت 
رقابتی قرار گرفته است و در حال حاضر بیش از 75 درصد مصرف LAB داخل کشور توسط شرکت 
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران تامین می گردد. شایان ذکر است شرکت سرمایه گذاری صنایع 
شیمیایی ایران تنها تولیدکننده در کشور است که عالوه بر تامین نیازهای داخلی نرمال پارافین، 
نسبت به صدور این محصول به خارج از کشور هم اقدام می کند. عرضه محصول نرمال پارافین به 
بازارهای منطقه و شرق آسیا توسط شرکت PEARL در کشور قطر، مانع بزرگی در مسیر صادرات 
نرمال پارافین تولیدی این شرکت به مشتریان خود ایجاد کرده است.از آنجا که شرکت PEARL از 
تکنولوژی GAS-TO-LIQUIDS GTL برای تولید نرمال پارافین استفاده می کند و استفاده از 
ماده اولیه گاز طبیعی باعث کاهش بهای تمام شده این محصول می شود، لذا مشکالت زیادی را برای 
رقابت در فروش NP برای این شرکت که از ماده اولیه نفت سفید استفاده می کند، به وجود آورده 
است. همچنین نوسانات شدید و غیرمنتظره بهای نفت در سطح بین المللی نیز ثبات بهای فروش 
محصوالت تولیدی این شــرکت را با مشکل مواجه نموده و به همین دلیل ضروری است هر چه 
سریع تر برای اجرای طرح توسعه دوم تولید LAB اقدام شود و نرمال پارافین مازاد که حدود 80/000 
تن در سال است به LAB تبدیل گردد تا با ایجاد ارزش افزوده بیشتر، سودآوری شرکت افزایش یابد.

صنایع شیمیایی ایران بربلندای افتخار و کیفیت
حمایت از تولیدات داخلی و کسب سهم بازار جهانی با تدبیر مهندس حمیدی
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نماد بانک صادرات تا یکی دو ماه آینده باز می شود
برنامه بلندمدت بانک صادرات تبدیل شدن به یک بانک 50 میلیارد دالری است

مجمــع عمومی عادی بــه طور فــوق العاده شــرکت بانک صــادرات ایران 
بــا حضــور بیــش از 85 درصد صاحبــان ســهام راس ســاعت 9 صبح روز 
یکشــنبه  96/11/15 در محــل هتل المپیــک برگزار و صــورت های مالی 
ســال منتهی به پایان اســفندماه 1395 بــا رای اکثریت ســهامداران حاضر 
بــه تصویب رســید و مدیرعامــل بانــک برنامه های خــود را اعــالم کرد.

مجمع این بانک با گردهمایی بالغ بر 85 درصد از صاحبان سهام، دکتر حجت 
اله صیدی مدیر عامل، غالم ســوری رییس مجمــع، حمید تهرانفر قائم مقام 
بانک، نمایندگان دولت و سازمان بورس اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی، 
اعضای هیات مدیره، معاونان و ســایر مقامات بانــک برگزار و گزارش عملکرد 
بانک به ســهامداران ارائه شد که پس از اســتماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، صورت های مالی سال منتهی به 29 اسفند سال 95 به تصویب رسید.

بر اســاس گزارش ارائه شده طی سال مالی مورد اشاره میزان درآمدهای بانک 
بیش از 16 درصد افزایش داشته است. سهم بانک از بازار تسهیالت بانک ها در 

کشور 8.5 درصد عنوان شد.
3 محور برنامه های مدیرعامل برای سودآوری بانك

حجت اله صیدی که در آغازین  روزهای حضور خود در قامت مدیرعامل بانک 
صادرات ایران، در این مجمع به اعالم برنامه های خود در 3 بخش کوتاه مدت، 
میان مدت و بلند مدت اشاره کرد و با بیان اینکه دارایی های بانک اغلب با کیفیت 
است، ارزش دارایی های بانک صادرات ایران را 1500 هزار میلیارد ریال عنوان کرد.
وی در خصوص برنامه های کوتاه مدت جهت بازگشایی نماد گفت: ظرف یکی دو 
ماه آینده تالش می کنیم تا با قرار دادن صورت های مالی 3 ماهه، شش ماهه، 9 
ماهه حسابرسی شده و نهایی کردن گزارش تلفیقی تا قبل از پایان سال جاری، 
بر روی ســامانه کدال، ضمن توقف روند زیاندهی، نماد سهام بانک را باز کنیم.

وی در خصوص برنامه های میان مدت نیز افزود: در ادامه این شرایط باید سعی 
کنیم تا بانک از زیاندهی خارج شده و به سودآوری برسد. اتفاق هایی باید بیفتد 
که سود را به تبع نتایج عملکرد مثبت باال ببریم و برای همین منظور باید برنامه 
عملیاتی بدهیم. وی با بیان اینکه سود نتیجه عملکرد مثبت است، گفت: باید ساختار 
مالی بانک اصالح شود، سهم بانک از بازار پول افزایش یابد، مطالبات معوق تعیین 
تکلیف شود، بهای تمام شده پول کاهش یابد و در نهایت محدودیت های  بین 
المللی در اروپا و کشورهای منطقه از جمله امارات برای شعب بانک مدیریت شود.

وی اظهــار امیدواری کــرد: با انجام ایــن اقدامات در میان مدت، ســال 97 
را ســال کاهش زیان و ســال 98 را ســال ســودآوری بانک در نظر بگیریم.

دکتــر صیدی تبدیــل بانک صــادرات ایــران به یــک بانــک 50 میلیارد 
دالری را از  مهمتریــن برنامــه بلندمــدت خــود عنــوان کــرد. وی بــا 
تاکیــد بــر وظیفه ایــن بانک در حمایــت از ســهامداران جــزء یکی دیگر 
از اهــداف بلندمــدت را احیــای اقتــدار بانک صــادرات ایران عنــوان کرد.

مدیرعامــل بانک صادرات ایران با اشــاره به دارایی های ارزشــمند این بانک 
گفت: بانک بیش از 30 میلیارد دالر دارایی با کیفیت دارد که نشان از ظرفیت 

خوب آن برای رشــد و سودآوری اســت. البته ضعف هایی در اقتصاد کشور و 
تنگناهای بین المللی بوده که باعث ایجاد مشــکالتی برای بانک ها شده است.
مدیرعامل بانک صادرات ایران ادامه داد: ســهامداران باید یک تصمیم سرمایه 
گذاری بگیرند و به آینده ســهام موجود خود و یا سهامی که قصد معاوضه آن 
را دارند بیاندیشند. با توجه به دارایی ارزشمند و با کیفیت 1500 هزار میلیارد 
ریالی، داشتن 2500 شعبه و واحد بانکی در اقصی نقاط کشور و 32 هزار کارمند 
صدیق و زحمتکش، آینده درخشانی در انتظار ذینفعان بانک صادرات ایران است.
وی با اشاره به ظرفیت خوب افزایش بهره وری در کشور برای سودآوری بانک، 
گفــت: نقاط قوت زیادی پیش روی بانک اســت و با توجه به نقدینگی تقریبا 
14000 هزار میلیارد ریالی در اقتصاد کشور، در صورتی که بتوانیم حداقل 15 
درصد از این میزان را اداره کنیم، به ســودآوری مناسبی دست خواهیم یافت.
وی در پایان گفت: باید دارائی های موجود را عملیاتی، مولد و سودآور نماییم. برای 
این کار تعامل با دولت و استفاده از ظرفیت های آن در راستای رونق بازار پول و 
در نتیجه سودآوری بنگاه مالی بانک صادرات ایران باید در دستور کار قرار گیرد.

پیام هیات مدیره
پس از یکســال پرتالش و تکاپو در بزرگترین بانک خصوصی کشــور، فرصتی 
دســــت داد تا کارنامه تالشــگران بانک صادرات ایران را تقدیم حضور شــما 
ســروران گرامی نماییم.  محدودیت ها و شــــرایط عمومی حاکم بر اقتصاد 
کالن کشور در ســــنوات گذشته و تداوم رکود در برخی بخش های اقتصاد، 
باعث کاهش سطح درآمد بانکها در کنار افزایش مطالبات معوق آنها گردید. با 
توجه به بانک محور بودن نظام تامین مالی کشــور، شــرایط موجود منجر به 
ایجاد تنگنای نقدینگی و به تبع آن شکل گرفتن رقابت ناسالم میان بانکها در 
پرداخت سودنقدی به سپرده گذاران گردید. به عبارت دیگر نظام بانکی کشور 
در سنوات اخیر به صورت همزمان مواجه با کاهش سطح درآمد، افزایش هزینه 
ســود پرداختی و افزایش منابع مسدود ناشی از مطالبات معوق شده که چنین 
شــرایطی آسیب های جدی به ســودآوری بانک ها وارد آورده است . عالوه بر 
نکات فوق،علیرغم کلیه تالش های مســئوالن دیپلماتیک کشور متاسفانه نام 
بانک صادرات همچنان در فهرســت تحریم خزانه داری آمریکا OFAC وجود 
دارد . این امر شــرایط این بانک بزرگ و مردمی را در عرصه رقابت و اســتفاده 
بهینه از ظرفیت باالی شعب خارج از کشور، دشوارتر از پیش نموده است به ویژه 
آنکه بانک های ایرانی بعد از برجام در عرصه بین الملل فعال شــده و در حال 
پر کردن جای خالی بانک صادرات ایران می باشــــند . شــایان ذکر است که 
بخش بزرگی از سودآوری بانک صادرات در سال های گذشته از شبکه خارج از 
کشور تامین می شد. به استحضار شما سهامداران گرامی می رسانیم در نتیجه 
شرایط اقتصادی نابســامانی که مختصری از آن تبیین گردید، نیازمند اصالح 
ساختار ســرمایه برای افزایش ســطح فعالیت بانک و ارتقا توان تسهیالت دهی 
و سودآوری و رعایت الزامات قانونی می باشیم. هم چنین شایســــته اســت 
اعالم نماییم با وجود محدودیت ها و شرایط ذکر شــده، در سال 95 با اتکال به 
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خداوند متعال و اعتماد شــما سهامداران گرانقدر، توانسته ایم دست آوردهای 
متعددی را محقق کنیم؛کسب گواهینامه استاندارد بین المللی سرعت ، امنیت 
و دسترسی برتر در ارائه خدمات بانکداری الکترونیک از اتحادیه اروپا، بانک برتر 
ایرانی در بین 1000  بانک جهان در ســال 2016 از سوی نشریه بین المللی 
بنکر و چندین نشان و افتخار دیگر بخشی از این دست آوردها می باشند . هم 
چنین در ســال 95 در راستای تحقق سیاســت ها و اهداف اقتصاد مقاومتی، 
توانسته ایم حدود 15 هزار بنگاه اقتصادی را مجددا در مســیر تولید قرار داده 
و از این منظر موفق به کســب جایگاه ممتاز در نظام بانکی کشــور شویم . در 
ســال جاری نیز با تدوین اهداف اســتراتژیک و ترســیم نقشــه راه ســعی 
بر آن داریم تا از طریق 5 ِ هدف راهبردی سودآورسازی مجدد عملیات دریافت 
سپرده و پرداخت تسهیالت، افزایش کارایی و ارتقاء درآمد سرانه شعب،افزایش 
سهم درآمدهای غیرمشاع، ارائه خدمات بهنگام در حوزه بانکداری الکترونیک، 
افزایش سهم دارایی های مولد و کاهش دارایی های منجمد و سمی و استراتژی 
ایجاد بزرگترین سوپرمارکت خدمات بانکی و مالی )فرابانکی( این بانک بزرگ و 
مردمی را به جایگاه واقعی آن بازگردانیم. بانک صادرات، مسیر پر فراز و نشیبی 
را در طول 65 سال خدمت به مردم داشته است، اما همیشه پیشتاز، سربلند و 
کامیاب از تمامی گردنه ها و سختی ها عبور کرده است. لیکن این مهم نیازمند 
حمایت، همدلی و همراهی شــــما ســهامداران محترم خواهد بود که در این 

راستا دست یاریتان را خاضعانه می فشاریم .
اهداف استراتژیك بانك 

افزایــش ســهم دارایی های مولــد و کاهــش دارایی های منجمد و ســمی 
افزایش سودآوری از مشتریان هدف 

افزایش کارایی و ارتقاء درآمد سرانه شعب 
افزایش سهم درآمدهای غیرمشاع و افزایش سهم بانکداری الکترونیک

 سودآورسازی مجدد عملیات دریافت سپرده و پرداخت تسهیالت 
استراتژی اصلی بانك 

بســــتر ســــازی برای ارایه خدمــات بانکی و فرابانکی )پلتفرمیکیشــن( و 
تغییــر تمرکــز از درآمدهای مشــاع به درآمدهــای غیر مشــاع و کارمزدی 

شعار بانك 
بانک صادرات ایران؛ فراتر از یک بانک

افتخارات بانك
تندیس برترین حامی اقتصاد ملی در صنعت بانکداری 

نشان زرین برترین بانک ایران 
گواهینامه استاندارد بین المللي سرعت، امنیت و دسترسی برتر در ارائه خدمات 

الکترونیکي banking   SPS از سوی اتحادیه اروپا
تندیس ویژه مسابقات روبوکاپ آزاد ایران 

سیمرغ مدیریت منابع انسانی 
نشان نوابغ مدیریت ایران 

سمینار فوق تخصصی مدیریت منابع انسانی 5

2016 FINEX  لوح تقدیر و نشان زرین 
تندیس رضایتمندی مشتری 

تندیس برندهای مسئولیت پذیر اجتماعی 
تندیس خدمات برتر 

مدال و تندیس چهره ماندگار مدیریت ایران 
بانک برتر ایران در بین 1000 بانک جهان 

تندیس کارآفرینی و تولید ملی 
لوح سپاس »مدیر ارشد ارتباط گستر«

نشان مدیریت برتر روابط عمومی 
گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت ایزو 9001

تندیس ایران مرز پر گهر 
تندیس یادبود هومر 

تندیس المپیاد علمی کارکنان بانکها 
تندیس حامی کارآفرینی 

تندیس بانک برتر سال 95 
تندیس »بانک محبوب من«
تندیس زرین استقامت ملی 

نشان عالی برترین روابط عمومی خالق و دانش محور 
نشان ملی مبارزه با پولشویی 

گواهینامه استاندارد »بهترین بانک محبوب مشتریان« 
مدیرعامل جدید بانك صادرات شاعر هم هست!

»حجــت اهلل صیــدی« بــه جــز تحصیــالت و تخصــص مالــی و بانکــی 
شــاعر هم هســت و در گذشــته هم غزل می ُســروده و هم شــعر ســپید.
این روز ها در رسانه ها شاهد پیام ها و متون تبریک انتصاب مدیر عامل جدید 
بانک صادرات ایران در رســانه ها هستیم. تا اینجا امری عادی به نظر می رسد. 
مقامی تغییر می کند و کسانی به صاحب منصب جدید تبریک می گویند. در 
میان متون منتشره اما یک متن متفاوت است. متنی که افشین عال شاعر معاصر 
نوشــته و در آن فاش کرده »حجــت اهلل صیدی« به جز تحصیالت و تخصص 
مالی و بانکی شاعر هم هست و در گذشته هم غزل می ُسروده و هم شعر سپید.
افشین عال می نویسد: »اهالی ادب او را با تخلصی قدیمی در عزل ها و شعرهای 
ســپیدش یعنی با نام » مهیار کاوه « می شناســند و چه بسا ندانند که او که 
در عرصه های علمی، اقتصادی و مدیریتی ]با نام اصلی[چهره ای آشناســت«

در ادامه نوشــته افشین عال درباره مدیر عامل جدید بانک صادرات آمده است: 
او به تقویت ذوق ادبی اکتفا نکرد و به تحصیل جدی در حوزه علم اقتصاد هم 
پرداخت و به انگلســتان هم رفت و تحصیالت خود را در این زمینه کامل کرد. 
با توجه به شــناختی که از عملکرد و کارنامه کاری و رزومه دکتر صیدی سراغ 
داریم آیا صیدی قادر هست شعری بسراید و بر پیکره زخم خورده بانک صادرات 
بدمد تا این بانک بزرگ را که با زیان انباشته چند میلیادری دست و پنجه نرم 

می کند، نجات دهد؟که ما باور داریم که از ایشان بر می آید ...
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اخبار بانک و بیمه

یونس مظلومی مدیرعامل بیمه تعاون با معاون 
وزیر تعاون تفاهم نامه همكاری امضاء كردند

با هدف اجرای راهبرد ســوم از راهبردهای هفتگانه 
تحول بخش تعاون کشور و به منظور افزایش ارتباطات، 
پیوندها و روابط دو ســویه و تحکیم همبستگی های 
مدیریتی، اجتماعی، اقتصادی و مالی شرکتهای تعاونی 
و بهره مندی شــرکت های تعاونی از مزایای بیمه  ای، 
توافقنامه فیمابین اداره کل توسعه تعاون به نمایندگی 
آقای ســید معین هاشــمی مدیرکل توسعه تعاونن 
معاونت امور تعاون وزارت تعاون ، کار رو رفاه اجتماعی 
و بیمه تعاون به نمایندگی آقای یونس مظلومی مدیر 
عامل بیمه تعاون در مورخ 96/11/28 به امضاء رسید.
وزارت تعــاون، کارورفاه اجتماعی ، اعالم کرد موضوع 
این توافقنامه همکاری و تعامالت گســترده در حوزه 
توانمندسازی شرکت های تعاونی)اعضا و شاغلین( به 
منظور انجام امور بیمه ای آنها از طریق صدور بیمه  نامه 
در کلیه رشته  های مورد نیاز و متناسب با درخواست 
اعالم شده از سوی تعاونی  ها می  باشد انجام خواهد شد.
از مهمترین اهداف این توافقنامه به موارد ذیل می توان 

اشاره داشت:
افزایــش ارتباطات شــبکه  ای تعاونــی  ها و تحکیم 
همبستگی  های اجتماعی، اقتصادی و مالی تعاونی  ها

اطالع رسانی مناسب به شرکت  های تعاونی درخصوص 
امــور بیمه ای تعاونی ها با هدف کاهش آســیب های 
ناشی از عدم استفاده از پوشش های مناسب بیمه  ای

تقویت قدرت و ســرمایه اجتماعی و هم  افزایی افقی 
و عمــودی تعاونی  ها و توســعه مبــادالت تجاری و 
مالی و تکمیل زنجیــره ارزش در درون بخش تعاونی

بر اساس این توافقنامه کارگاه ها، سمینارها،  نشست های 
آموزشی و ترویجی مورد نیاز شرکت های تعاونی با هدف 
آشــنایی آنها از مزایای خدمات بیمه  ای با همکاری و 
هماهنگی اداره کل توســعه تعاون برگزار خواهد شد.

همچنین ارائه خدمات بیمه  ای و تخفیفات توافقی در 
بیمه نامه  های مختلف اعم از شــخص ثالث خودرو ، 
باربری کشتی و هواپیما، مهندسی، مسئولیت ،و یارانه 
هــای قابل اعمال از 2/5 تــا 70 درصد در بیمه های 
مختلف به شرکتهای تعاونی،  اعضاء و شاغلین آنها به 
شیوه های متنوع در زمینه چگونگی صدور بیمه نامه ها و 
متناسب با موضوعات فعالیتی تعاونی ها و توانایی مالی 
شرکتهای تعاونی و در چارچوب قوانین، مقررات وآئین 
نامه  های اجرایی مورد عمل بیمه گر انجام خواهد گرفت.

جشنواره فروش بیمه عمر دی آغاز شد
کمپین 360درجه تبلیغاتی شرکت بیمه دی، با عنوان«بابای 
همیشــه قهرمان« در راستای معرفی مجدد برند شرکت و 
فروش بیمه های عمــر از ابتدای بهمن ماه ســال جاری 
شروع شده است. در این خصوص محمدرضا کشاورز معاون 
فروش و توســعه بازار بیمه دی گفت: در این کمپین بیمه 
عمر مورد توجــه قرار گرفته و سرپرســتان خانواده ها به 
عنوان مخاطبین اصلی جریان این کمپین می باشــند، از 
همین رو شــعار »بابای همیشه قهرمان« با توجه به نقش 
و جایگاه رفیع سرپرســت خانواده که وظیفه اصلی تأمین 
امنیــت و آرامش را به عهده دارند، انتخاب شــده اســت.
وی در خصــوص اجــرای این کمپین اظهار داشــت: این 
کمپین از دو بخش عمده تشکیل شــده در بخش اول به 
معرفی مجدد برند بیمه دی معرفی محصوالت بیمه عمر 
شرکت خواهیم پرداخت، و در بخش دوم جشنواره فروش 
بیمه های عمر را خواهیم داشــت، که در این دو ماه پایانی 
سال برگزار می شود و به دو نفر از خریداران خوش شانس 
بیمه های عمر دو دســتگاه خودرو ســاندرو اهدا خواهیم 
کرد. همچنین کمپین شامل سه بخش رسانه های صوتی 
و تصویــری، تبلیغــات محیطی و حوزه دیجیتال اســت.
کشــاورز افزود: مشــتریان محترم می توانند به دو صورت 
تماس تلفنی و مراجعــه به پورتــال dayfestival.ir در 
جریان جزئیات جشــنواره قرار گرفتــه و بیمه عمر خود 
را خریــداری نمایند. مراجعینی که درخواســت خود را به 
صــورت اینترنتی در پورتال بیمه دی ثبت کــرده اند و یا 
متقاضیانی که توسط تیم پشتیبان فروش تلفنی بیمه دی 
درخواست هایشان ثبت شــده، از طریق پورتال به نزدیک 
ترین نماینده ارتباط داده می شــوند و تمام مراحل تا زمان 
صدور بیمه نامه توسط این پورتال قابل مدیریت خواهد بود.
به مناسبت 22 بهمن؛ نرم افزار تلفن همراه بیمه »ما« 

راه اندازی شد

شــرکت بیمه »ما« بــه منظــور ارائه خدمــات بهینه و 
متمایز به مشتریان، نخســتین نگارش نرم افزار اندرویدی 
تلفــن همراه خود را با نام  همراه  »ما« ارائه نموده اســت.
بر اســاس این گزارش، این اپلیکیشــن مجموعــه ای از 
ســرویس های در حال گســترش ارائه مــی دهد که اهم 
آنها عبارتند از: امکان پرداخت اقســاط بیمه عمر، مشاهده 
خســارت های درمان، استعالم نرخ بیمه نامه بدنه و ثالث 
و ... ، امکان مشــاهده اطالعات شــعب به تفکیک استان 
و نمایندگی ها به تفکیک کــد نمایندگی، مراجع درمانی 
طرف قرارداد و مراکز پرداخت خســارت به تفکیک استان 
بــه صورت آفالین از جملــه امکانات این نرم افزار اســت.
بــرای مشــاهده فهرســت دقیــق مراکــز صــدور و 
مراجــع درمانــی و مطابقت بــا اطالعات شــرکت بیمه 
»مــا« ایــن برنامــه در فواصل زمانی مشــخص شــده 
منقضــی می گــردد و نیازمنــد بروزرســانی خواهد بود.
20 رئیس شعب بانك سپه بین برترین های سیستم 

بانكی
هشتمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک های کشور 
با شــعار »راهکارهای نوین در ارزیابی عمکلرد شــعب« با 
حضور فرشــاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی،دکتر 
محسن خوش طینت رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری 
ایران،دکتر حســینی عضو هیئت مدیره بانک سپه،رجبی 

رئیس اداره کل تحقیقات و برنامه ریزی،مدیران و رؤســای 
ادارات و 20 نفر از رؤسای موفق شعب بانک سپه برگزار شد.
بر اســاس این گزارش در ابتدای مراسم گردهمایی رؤسای 
موفق شــعب بانک های کشور که با شــعار »راهکارهای 
نوین در ارزیابی عملکرد شــعب« برگزار شد دکتر محسن 
خــوش طینت رئیس مؤسســه عالی آمــوزش بانکداری 
ایــران اظهار داشــت: گردهمایی رؤســای موفق شــعب 
یکــی از همایش هایی اســت که موسســه عالی آموزش 
بانکــداری ایران همه ســاله با هدف تکریــم و قدردانی از 
رؤسای موفق شــعب بانکی سراسر کشور برگزار می کند.
وی خاطر نشــان کــرد: امید اســت دســتاوردهای این 
گردهمایــی بتواند ســهمی هر چنــد انــدک در بهبود 

عملکــرد و نظــام انگیزشــی کارکنــان شــبکه بانکی 
کشــور،به دیگــر کارکنان شــعب بانــک ها ایفــا کند.
در ادامه این مراسم همچنین فرشاد حیدری معاون نظارتی 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و حسن کوهی عضو 
هیئت علمی موسســه عالی آموزش بانکداری مطالبی را 
در خصوص سیســتم بانکی و عملکرد شعب و موفقیت در 
ســودآوری و اتخاذ رقابت های ســالم بانکــی ارائه کردند. 
ایــن گــزارش مــی افزایــد مراســم اهــدای جوایــز و 
تجلیــل از رؤســای موفــق شــعب بانک های کشــور 
بــا حضــور مدیران ارشــد نظــام بانکــی برگزار شــد.
بنابــر این گزارش مراســم اهــدای تندیس،لــوح تقدیر 
و جوایــز ویــژه رؤســای شــعب موفــق بانک ســپه با 
حضور دکتر حســینی عضو هیئــت مدیره همــراه بود.
در این مراســم دکتر حسینی جوایز ویژه سه رئیس شعبه 
برگزیده بانک ســپه را به آقایان علی مهربانی رئیس شعبه 
خیابان دکتر فاطمی تهران،جواد مهدوی رئیس شعبه نیشابور 
و علی بیگدلی رئیس شعبه اســالم آباد زنجان اهداء کرد .
اسامی سایر رؤسای موفق شعب بانک سپه که دکتر حسینی 
جوایز و لوح تقدیر را به آنها اهدا کرد به شرح ذیل می باشد. 
درخشــش بیمه ملت در هشتمین اجالس مدیران 

 )ITEC( آیتك
بیمه ملت در هشــتمین اجالس سراسری مدیران آیِتک، 
موفق به کسب استاندارد بین المللی اتحادیه اروپا و دریافت 
3 نشــان ملی شد. در این اجالس که با حضور معاون وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معــاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت و رییس ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های 
صنعتــی ایران و جمعی از مدیران برتر بنگاه های اقتصادی 
در مرکــز همایش هــای بین المللی صدا و ســیما برگزار 
شــد، بیمه ملت حائز شرایط دریافت نشــان زرین نبوغ و 
مدیریت در صنعت بیمه، نشــان ملی برترین پاسخ گویی 
و مســئولیت پذیری در صنعت بیمه، نشان طالیی برترین 
روابــط عمومی خالق، توانمند و توســعه محور در صنعت 
بیمه و همچنین، اســتاندارد و جایزه بین المللی دسترسی 
 EQA-Insurance( آســان و کیفیت خدمات بیمه ای
Awards 2017( از ســوی اتحادیه اروپا شــناخته شد.

بر اســاس ایــن گــزارش، اجــالس مدیران و رؤســای 
شــرکت های بــزرگ تولیــدی و خدماتی نمونه کشــور 
)آیِتک( با هدف بررســی نظرات و هم افزایی بیشتر میان 
مســئوالن دولتی و مدیران و فعاالن برتر بخش خصوصی 
و همین طــور معرفی شــرکت های برتر ایرانی و تشــویق 
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اخبار بانک و بیمه

میلیارد  پانصــد  مالــی  تامیــن 
ریالــی صنعــت غذایــی کورش 
مرابحــه انتشــار صکــوک  بــا 

مدیر عامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه
* غالمرضا ابوترابی:

- ســازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی 
انتشــار صکوک مرابحه شــرکت صنعت غذایی 
کورش)ســهامی خــاص( را بــه ارزش پانصــد 
میلیارد ریال جهت خرید مــواد اولیه)روغن خام 
آفتابگــردان( مورد نیاز این شــرکت صادر نمود.

- این اوراق 2 ســاله، با نرخ ســود 16 درصد، به 
صورت با نام و با مواعد پرداخت ســود ســه ماه 
یکبــار از طریق شــرکت فرابورس ایــران عرضه 
خواهد شــد و ناشــر این اوراق شــرکت واســط 
بهمن)با مســئولیت محدود( می باشــد. مالــی 

- ضامــن صکوک مرابحه شــرکت صنعت غذایی 
کورش، بانک ملت است. شــرکت تامین سرمایه 
بانک ملت)ســهامی خاص( نیز مســئولیت بازار 
گردانــی و تعهــد پذیره نویســی ایــن اوراق را 
بر عهــده دارد و عامــل پرداخــت همانند دیگر 
انتشــارهای صکــوک، شــرکت ســپرده گذاری 
مرکــزی اوراق بهــادار و تســویه وجوه اســت.

- در این اوراق، شــرکت واسط مالی بهمن)ناشر( 
به وکالــت از طــرف خریــداران اوراق، با منابع 
حاصل از انتشــار صکــوک مرابحه، مــواد اولیه 
مــورد نیاز)روغــن خــام آفتابگردان( شــرکت 
صنعــت غذایــی کورش)بانی( را نقــداً از طریق 
شــرکت طالی ناب کورش )حــق العمل کار( از 
شــرکت Bunge )فروشــنده( خریداری خواهد 
نمود و ســپس این مواد اولیــه را به صورت بیع 
مرابحه ی نســیه به بانی خواهــد فروخت و بانی 
متعهد می شــود که در سررســیدهای سه ماهه، 
قیمت نســیه کاال را از طریق شــرکت ناشــر و 
شــرکت ســپرده گذاری مرکــزی اوراق بهادار و 
تســویه وجوه به دارندگان اوراق پرداخت نماید.

مردم به اســتفاده از محصوالت و خدمات آنها تشکیل شد. 
شــرکت های برگزیــده در این اجــالس در 4 مرحله و بر 
اســاس 10 شــاخص اصلــی و ده ها شــاخص فرعی و با 
در نظر گرفتــن ابعاد مختلف ارزیابی و انتخاب شــده اند. 
گفتنی اســت در ابتدای این اجالس، دکتر سرزعیم معاون 
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی و مهندس نجفی معاون 
وزیر صنعــت، معدن و تجارت در خصوص ضرورت تحرک 
بخشی به اقتصاد و فراهم کردن زمینه حضور فعال بخش 
خصوصی در صنایــع مختلف به ایراد ســخن پرداختند.
دكتر صالح آبادی خواســتار تداوم رویكرد حمایتی 

صندوق توسعه ملی شد
دکتر علی صالح آبادی که در همایش تامین مالی صادرات 
سخن می گفت، با تاکید بر روند مطلوب همکاریهای بانک 
توسعه صادرات با صندوق توسعه ملی اظهارداشت: نرخ های 
مناسب این صندوق به ویژه در بخش ریالی کمک شایانی به 
صادرکننــدگان خواهد بود. وی با تاکید بر لزوم بازنگری بر 
مقررات بانکداری داخلی در حوزه نظارت بر عملکرد اگزیم 
بانک ایران گفت : دستگاههای نظارتی بانک توسعه صادرات 
و دیگر بانکهای تجاری را یکســان می بینند که با توجه به 
شرایط بانک های توسعه ای الزم است این نگاه تغییر کرده و 
مقررات خاص برای این بانک لحاظ شود. دکتر صالح آبادی 
از لزوم معافیت از مالیات و سود سهام دولت بعنوان یکی از 
راهکارهای پیشنهادی ارتقاء جایگاه بانک توسعه صادرات نام 
برد و افزود: درصورت تحقق این امر ، ارقام یاد شــده تبدیل 
به ســرمایه برای بانک خواهد شد. وی اضافه کرد: در سال 
96 و در قانون برنامه ششم سود تسعیر از مالیات برای بانک 
توسعه صادرات حذف و این بانک از پرداخت آن معاف شد. 
دکتر صالح آبادی در تشریح خدمات بانک توسعه صادرات 
اظهارداشت: منابع مالی برای بخش صادرات عمدتا از منابع 

داخلی و خارجی تشکیل شده که منابع داخلی از جمله منابع 
ریالی و ارزی بانک از محل ســپرده گذاری در بانک و منابع 
صندوق توسعه ملی است. صالح آبادی تصریح کرد: در بسته 
صادرات غیرنفتی سال 96 ، منابع صندوق توسعه ملی با نرخ 
ســود 11 درصد و منابع بانک  با نرخ سود 16 تا 18 درصد 
و در مجموع به طور میانگین بــا نرخ 14 درصد در اختیار 
صادرکنندگان قرار گرفت. وی ادامه داد: 50 درصد این منابع 
ار طرف صندوق توسعه ملی و همچنین معادل آن را توسط 
بانک توســعه صادرات تجهیز منابع می شود تا در اختیار 
صادرکنندگان قرار گیرد. مدیرعامل بانک توسعه صادرات 
ضمن بیان انتظارات صادرکنندگان از متولیان بخش صادرات، 
موضوعاتی نظیر ایفای به موقع تعهدات، گسترش کشورهای 
هدف صادراتی، ورود ارزحاصل از صادرات به چرخه نقدینگی، 
ارائه صورتهای مالی شفاف و مصرف تسهیالت دریافتی در 
محل واقعی آن را ازجمله خواسته های بانک از صادرکنندگان 
عنوان کرد. سیدکمال سیدعلی مدیرعامل صندوق ضمانت 
صادرات نیز در این همایش ضمن تاکید بر همکاریهای بانک 
توسعه صادرات و این صندوق به تشریح خدمات متنوع بیمه 

ای صندوق ضمانت صادرات پرداخت.
همایش » تامین مالی صادرات« با رویکرد اطالع رســانی و 
معرفی امکانات و منابع مالی در جهت گسترش تولید و توسعه 
صادرات غیر نفتی کشور به همت بانک توسعه صادرات ، صندوق 
ضمانت صادرات و سازمان توسعه تجارت در تهران برگزار شد.
موفقیت های بانك صنعت و معدن حاصل كار گروهی 

در این بانك است
مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت: موفقیت هاي این بانک 
حاصل همدلي، همفکري و کارگروهي همه همکاران است.
ایشان که در گردهمایي سراســري مدیران ستاد و شعب 
ســخن مي گفت ضمن برشــمردن موفقیت هاي بانک 
یادشده در ســال 1396 گفت: یکي از دستاوردهاي ما در 
 )Core Banking(  این ســال، عملیاتي ساختن سیستم
اســت، اگر این امر تحقق نمي یافت و یا تکمیل نمي شد 
ادامه فعالیت ما در سطح بین المللي با مشکل مواجه مي شد.
وي با تاکید بر این که اقدامات بانک صنعت و معدن در سطح 
جهاني توسط موسسات مالي و اعتبارسنجي در حال رصد 
است، از روساي شعب خواست تا با به کارگیري سیستم هاي 
نوین بانکداري و تسلط بر آن ها موجب انطباق فرایندهاي 
فعالیت بانک صنعت و معدن با ســطوح بین المللي شوند.
افخمي در ادامه افتتاح LC و فعال شدن قرارداد 1 و نیم میلیارد 
دالري با اگزیم بانک چین براي برقي سازي قطار تهران مشهد 
را از موفقیت هاي دیگر بانک صنعت و معدن در ســال 96 
برشمرد که اولین قرارداد پس از برجام است و موجب شاخص 
ساختن موقعیت این بانک در فعالیت بین المللي شده است.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن عملیاتي شدن 3 طرح آب 
شیرین کن در جنوب کشور را که در سال جاري با تسهیالت 
بانک صنعت و معدن عملیاتي شده و در حال اجراست حائز 
اهمیت دانسته و افزود: با این کار شما آب و زندگي را به فالت 
ایران آورده اید زیرا اگر آب به صنایع ما در اســتان هاي کم 
آب نرسد این صنایع به سمت تعطیلي پیش خواهند رفت.

افخمــي ارتقا رتبــه ایــران توســط )OECD( از 6 به 
5 را نتیجــه پرداخــت بدهي کشــورمان توســط بانک 
صنعــت و معــدن بــه بیمه هرمس و ســاچه دانســت 
و گفــت: اقدامــات بانک صنعــت و معدن بــراي بهبود 
جایگاه کشــورمان در ســطح بین المللي موثر بوده است.
این مدیر بانکي گفت: یکي از کارهاي بزرگ بانک صنعت و 
معدن آن بود که توانست با فروش 51 درصد از سهام شرکت 
سرمایه گذاري صنعت و معدن، به عنوان اولین بانک دولتي 
سیاســت دولت را براي خروج از بنگاه داري عملیاتي کند.
افخمي از واگذاري اختیارات به سرپرستي ها و شعب بانک 
صنعت و معدن به عنوان یکي از سیاســت هاي این بانک 
یاد کرد و گفت: همکاران ما در اســتان ها با استفاده بهینه 
از اختیارات تفویض شده و پاسخگویي در قبال تصمیماتي 
که مي گیرند مي توانند اختیارات بیشتري را دریافت کنند.
وي گفــت: اســتراتژي مــا ایــن اســت که همیشــه 
اولیــن و بهتریــن باشــیم و بــراي رســیدن بــه ایــن 
هــدف بایــد ذهــن خــود را با آگاهــي تقویــت کنیم.

مدیرعامــل بانــک صنعــت و معــدن تصریــح کــرد: 
کیمیاگــري تبدیــل مس به طال نیســت بلکــه تبدیل 
جهــل به آگاهــي، یاس به امید و غم به شــادي اســت.

افخمي بیان داشــت: ما بیش از اینکه به دنبال مهم بودن 
باشــیم باید خواهان مفید بودن باشــیم. ما باید همگام و 
همصدا بوده و کاري کنیم که براي کشورمان عظمت بیاوریم.
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بازبینی و به روزآوری برنامه استراتژیک 5 ساله آتی شرکت
برنامه های مدون مهندس نامداری برای صعود به قله با سرمایه گذاری پردیس

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری پردیس 
)ســهامی عام( مورخ 1396/10/30 در محل شهرک فجر مجموعه تشریفاتی 

کردستان - سالن همایش های کردستان برگزار گردید. 
در این مجمع کــه با حضور 84/74 درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی 
، اعضــاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس 
و بــازرس قانونــی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقــای محمدتقی 
جمالیــان بود، که جنابان میثم بلگوریان و هادی شــعبانی در مقام نظار اول 
و دوم و آقای محمد حســن زینالی به عنوان دبیــر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفته در طی ســال مالی منتهی به 1396/09/30 توسط مدیریت خدوم و 
فرهیخته شرکتو پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان 
با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول 
ماده 129 و با تقسیم سود 250 رالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

همچنین موسســه حسابرســی مفید راهبر به سمت 
حســابرس مســتقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه 
حسابرســی مفید راهبر به سمت حسابرس مستقل و 

بازرس قانونی علی البدل انتخاب گردید.
مهنــدس نامداری که از بزرگان مدیریت کشــور می 
باشد در گزارش جامع خود با برشمردن و تشریح کامل 
معضالت و مشکالت اقتصادی که کشور و شرکت در 

سال گذشته با آن روبرو بوده است افزود: 
هیأت مدیره تالش نمود با تدوین راهبردهاي مناسب 
و اجراي آنها توســط تیم اجرایي شــرکت و پیگیري 
استراتژي فعال در معامالت بورسي و حفظ رکوردهاي 
قبلي در این زمینه، همچون توجه به مدیریت ریسک 

شرکت و افزایش انضباط مالي و گزارشگري، منافع سهامداران محترم را بهینه 
نماید. این شرکت همواره در تعامالت خود با سایر ذینفعان، منافع همگاني را 
مد نظر قرار داده اســت. وی اضافه کرد به گفته این مدیر با دیسیپلین مثال 
زدنی گزارشــگري شفاف و به موقع به ســازمان بورس و اوراق بهادار و حفظ 
رتبه یک شــفافیت و اطالع رساني در بین شــرکتهاي سرمایه گذاري پذیرفته 
شــده در بورس، رعایــت دقیق قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شــرکت و 
عدم وجود نکات منفي در گزارش بازرس قانوني شــرکت در ســالهاي اخیر، 
به روز و شــفاف بودن پرونده هاي مالیاتي شرکت همگي نمونه هایي از تالش 
شرکت براي بهبود تعامل با کلیه ذینفعان از جمله سهامداران محترم میباشد. 

پیام هیات مدیره
با نام و یاد خداوند متعال و با عرض سالم و خیر مقدم حضور یکایک سهامداران 
محترم، گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومي عادي صاحبان ســهام شرکت 
ســرمایه گذاري پردیس )سهامي عام( براي ســال مالي منتهي به30 آذرماه 

1396را به استحضار میرساند: 
همانطــور که ســهامداران گرامــي و فعاالن بازار ســرمایه اطــالع دارند در 
ســال مالي مورد گــزارش دو مقطع زماني متفــاوت را از حیث رونق و رکود 
در بازار ســرمایه شــاهد بودیم. در ابتداي دوره که حدوداً شــش ماه ابتدایي 
ســال مالي مورد گزارش و منتهي به خردادماه ســال جاري را شامل میشود، 
دوره کم رونق بازار ســرمایه به حســاب مي آید. نرخ باالي سود سپرده بانکي 
و صندوقهاي با درآمد ثابت ، ثبات نســبي در بازار ارز و مسکوکات و نوسانات 
جزئي در بهــاي جهاني نفت خام و دیگر کاالهاي اساســي همگي از عوامل 
اصلي رونق ناچیز بازار ســرمایه طي دوره مذکور بوده اســت. در شش ماهه 
دوم ســال مالــي و در دوره منتهــي به آذرمــاه 1396 با کاهش نرخ ســود 

بانکي، افزایــش قیمت ارز در بازار و نیز افزایش قیمت کاالهاي اساســي در 
بازارهاي جهاني؛ رشــد بازار ســرمایه نیز شــکل جدي تري به خود گرفت. 
همانند سالهاي پیش، هیأت مدیره و کارکنان شرکت سرمایه گذاري پردیس 
امیدوارند با بهبود مســتمر رویه هاي کاري، بهره گیري هرچه بیشتر از توان 
تخصصي کارکنان و تداوم استراتژي هاي مناسب خود در سایه حمایت هاي 
سهامداران محترم شاهد پویایي بیشتر و ارتقاء جایگاه شرکت در فضاي کسب 

و کار خود باشند.»
برنامه ها و فعالیتهاي آتي 

شرکت ســرمایه گذاري پردیس در راســتاي اصول و سیاست گذاري ترسیم 
شــده متناسب با شرایط اقتصادي و نیز به منظور سودآوري بیشتر و افزایش 
توانایي هاي شرکت در مواجهه با تحوالت گوناگون اقتصادي و حضور فعال در 
بازار سرمایه کشــور برنامه هاي زیر را در اقدامات آتي خود لحاظ کرده است:

-  بازبیني و به روزآوري برنامه استراتژیک 5 ساله آتي شرکت؛ 
- دریافت بازخوردهاي نوبه اي جهت انطباق هرچه 

بیشتر با برنامه 5 ساله شرکت؛ 
- تکمیل مراحل بعدي افزایش ســرمایه به منظور 
حفــظ جایگاه شــرکت و حضور فعال تــر در بازار 

سرمایه کشور؛
 - بازبیني مداوم اســتراتژي هاي سرمایه گذاري و 
ایجاد تنوع در سبد ســرمایه گذاري هاي شرکت با 
هدف کاهش ریســک و افزایش سودآوري با لحاظ 

مسائل مختلف کالن و خرد اقتصادي و سیاسي؛
 - تقویت تیم کارشناسي به منظور استفاده مناسب 
و بهینه از منابع در اختیار و شناســایي فرصتهاي 

جدید سرمایه گذاري؛
 - پیگیري اســتراتژي فعال در معامالت بورســي و افزایش ســهم شرکت از 

معامالت بورس و فرابورس؛
 - تخصیص بخشي از منابع براي استفاده از فرصت هاي مناسب به وجود آمده 
در راســتاي اجراي سیاســت هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و عرضه سهام 

شرکتهاي دولتي؛
 - ورود به عرصه هاي ســرمایه گذاري خطرپذیر به صورت ســرمایه گذاري در 

صندوق هاي جسورانه؛
 - ورود بــه عرصــه ســرمایه گذاري در بازارهــاي مشــتقه ســهام و کاال؛

 - ورود به عرصه هاي متنوع سرمایه گذاري خارجي جهت تنوع بخشي پرتفوي و 
استفاده از فرصت هاي بین المللي؛ - انجام مطالعات و ورود به عرصه سرمایه گذاري 

در بورس کاال به طور مســتقیم و غیرمســتقیم؛
- جــذب منابع و ســرمایه هاي ســرگردان و 

کســب بازدهي مناسب در راستاي استقرار 
اقتصاد مقاومتي و تقویت بخشهاي مختلف 
تولیــدي و حمایت از کســب و کارهاي 

نوظهور؛ 
بــا عنایــت بــه مــوارد مطروحه 

فــوق امید اســت که شــرکت 
ســال  پردیس  ســرمایه گذاري 
مالي آتــي عملکرد مطلوبتري در 

دســتیابي به اهداف درنظر گرفته 
شده و کسب ســودآوري و بازدهي 

باال داشته باشد.
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افتخار بر سکوی  با مدیریت الیقش همیشــه  بهپاک 

ســیزدهمین جشــنواره ملــی قهرمانان صنعت ایــران با معرفــی برندهای 
پیشــتاز و ارزشــمند در ایــران و همچنیــن تقدیــر از بیــش از30 مدیر 
و برنــد برتــر ایرانــی برگزار شــد. در این جشــنواره از شــرکت بهپاک به 
عنــوان یکی از یکصــد برندارزشــمند در صنعــت روعنکشــی و پروتئین 
گیاهــی در ایــران و دکتــر شــریفی به عنــوان مدیــر موفق تقدیر شــد.

این رویداد که سه شنبه  24 بهمن 96 با حمایت و همکاری وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، طی سالهای 
اخیر به دلیل اهمیت و ارتقای جایگاه برندسازی مورد توجه فعاالن صنعتی و 
اقتصادی ایران قرار گرفته و رقابت برندها در این عرصه را نیز باال برده اســت.
در ایــن جشــنواره از دكتر شریفی مدیرعامل شــركت بهپاک یكی از 
یكصد برند ارزشــمند در صنعت روغنكشــی و پروتئین گیاهی در 
ایران به پاس شایســتگی مدیریت حرفه ای وی در تعالی توســعه صنعتی و 
اقتصادی کشــور با اهدای تندیس زرین و لوح تقدیر جشــنواره توسط دکتر 
شریعتمداري وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت و دکتر هاشمي قائم مقام 
وزیر کشــور و دکتر داورزنی معاون وزیر ورزش و جوانان تقدیر به عمل آمد.
جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران در حال حاضر یکی از معتبرترین رخدادها 
و جوایز برند محور کشــور اســت که در عرصه تجلیل از برترین و موفق ترین 
شــرکت های ایرانی توسط بخش خصوصی برگزار و از مدیران این شرکت ها 
و ســاز مان ها طی مراسمی باشــکوه تجلیل به عمل می آورد. این جشنواره 
فعالیت خود را از سال 1384 آغاز و تالش کرده تا احترام به صنعتگر ایرانی و 
ثروت آفرین ملی را سرلوحه کار خود قرار دهد. حضور وزرای صنعت ، معدن 
و تجــارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقتصــاد و دارایی، امور خارجه، معاون 
اجرایی رئیس جمهور، مشــاور عالی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی ، 
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی و روسای کمیسیون های صنایع و معادن، 
انرژی، برنامه و بودجه در دوره های قبلی این جشــنواره نشان از جایگاه ویژه 
این مراســم دارد. از سوی دیگر اســتقبال سازمان ها در این جشنواره نشانگر 
این بوده که ســازمان های ایرانی نیز دوســت دارند در فضای متفاوت دیده 
شــوند و مورد احترام قرار گیرند. تالش این سازمانها افزایش توان رقابتی خود 
و عرضه آنها در چنین فضایی است .جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران پس 
از برگزاری دوازده دوره با شــکوه این رخداد ملی و در آغاز سیزدهمین دوره 
جشنواره تالش می نماید که در راستای توسعه برندهای ملی کشور گام بردارد 
از اینرو که محور اصلی این دوره معرفی برندهای پیشــتاز بازار ایران اســت.

سیاست های برگزاری جشنواره
1- احترام به صنعتگران و ثروت آفرینان کشور عزیزمان

2- تالش برای توسعه فرهنگ برندسازی
3- ایجاد بستری مناسب جهت توسعه فرهنگ تولید داخلی و صادرات جایگاه 
آن در راســتای رشــد برندهای ملی با رویکرد برند محور کاالها با برند ایران

4- افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت های بخش صنعت، معدن و 
تجارت و نشان دادن موفقیت ها و دستاوردهای بخش خصوصی از طریق جشنواره

5- افزایش ظرفیت های رقابت پذیری صنایع، خدمات، کســب و کارها، بنگاه 
ها، نهادها و موسسات کشور

اهداف برگزاری جشنواره
- انتخاب و معرفی برندهای پیشتاز بازار مصرفی ایران

- انتخاب و معرفی برندهای پیشتاز بازار غیرمصرفی ایران
- انتخاب و معرفی برندهای شرکت های نفتی و پتروشیمی ایران

تاریخچه شركت صنعتی بهپاک
شرکت صنعتی بهپاک)سهامی عام( درتـاریخ 1347/6/14 تحت شماره 84 در 
اداره ثبت شرکتهای شهرستان بهــشهر به ثبت رسیده است و طبق تصمیم 
مجمع عـــمومی فوق العاده مورخه 73/12/21 نوع شرکــــت به سهامی عام 
تبدیل گردیده است. ســــهام شرکت  درتاریخ 21 /1374/3درسازمان بورس  
اوراق  بهادار تـــــهران پذیرفته وازتاریخ1374/5/31 مورد معامله قرار گرفت. 
سرمایه شــرکت دربدو تأســـیس مبلغ 212/5میلیون ریال منقـــــسم به 
4250 ســهم 50000 ریالی با نام بوده است.که درطول 39 سال فـــعالیت 
طی هشت مرحله از مبلغ 212/5 میلیون ریال به مبلغ 80 میلــــیارد ریال 
منقسم به 80 میلــیون سهم یکــهزارریالی با نام افــزایش یافته است.آخرین 
    افــزایش        سرمایه طبق مصـوبه مجمع عـمومی فوق العاده مورخ 81/12/14 
طــی یک مرحلــه از 40 میلیاردریال بــه 80 میلیارد ریال انجــام پذیرفت.

موضوع فعالیت شركت
به استناد ماده2 اساسنامه عبارتست از تاسیس 
و بهــره برداری کارخانجــات پنبه پاک                                      کنی 
، روغنکشــی ، پروتئین         گیاهی  وکارخانجات 
دیگروهمچنین کارهای تولیدی وبازرگانی ، 
سرمایه گذاری ، صادرات ، واردات و انجام هر 
نوع عملیات و معامالت که بصورت مستقیم 
یا غیرمستقیم مرتبط با موضوع شرکت باشد. 
محصوالتی كه اكنون در گروه شركتهای 
بهپاک تولید میشود به شرح زیر است:

1-  روغن خام )سویا ، کلزا(
2- انواع کنجاله دانه های روغنی

3- پروتئین سویا
4- لسیتین
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دکتر جهرمی باشتی، مدیری جهادی که اقتصاد مقاومتی را معنا می کند

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شرکت 
ســیمان هرمزگان )ســهامی عام( مورخ 1396/11/24 
در محــل ســالن نگیــن هتــل ارم برگــزار گردید. 
در ایــن مجمــع کــه بــا حضــور 94/33 درصدی 
ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضــاء هیات مدیره، 
نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بــازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده 
آقــای داریوش بــذري بود، که جنابــان  ناصرآخوندي 
و مهرداد نعمتی در مقام نظــار اول و دوم و آقای دکتر 
مهدي باشــتي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
بــه اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال مالی 
منتهی به 1396/08/30 توسط دکتر باشتی مدیر مدبر 
و توانمند شــرکت و پس از استماع گزارش حسابرس و 
بازرس قانونی، مجمع نشــینان بــا طنین صلوات خود 
ضمــن  تصویب صورتهــای مالی و تنفیــذ معامالت 
مشمول ماده 129و تقسیم سود به کار خود پایان دادند.
همچنین موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به سمت 
بازرس اصلی و حسابرس شرکت و هوشیار ممیز به سمت 
بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.

پیام هیات مدیره
اعضای محترم مجمع عمومی شرکت سیمان هرمزگان

گزارش حاضر که حاصل تالش و فعالیت هیات مدیره ، 
مدیران و کارگران شرکت در سال »اقتصاد مقاومتی؛ تولید - 
اشتغال«  می باشد تقدیم حضور می گردد.از مجمع عمومی 
محترم صاحبان سهام تقاضا می شود با رهنمودهای خود، 
هیات مدیره را در انجام وظایف محوله همچون گذشته 
یاری نمایند و امیدوارم این گزارش مورد توجه و عنایت 
مجمع عمومی عادی ســاالنه صاحبان سهام قرار گیرد.

رســالت شرکت در ســال جاری عالوه بر انجام وظایف 
معمول خود، به نگاه علمی، نظام مند و فراگیر معطوف 
شده و در این راستا با انجام بررسی های جامع ، دقیق و 
عالمانه در جهت پیگیری اهداف راهبردی شرکت نسبت 
به طراحی و تدوین برنامه راهبردی خود قدم برداشته ایم.

تدبیر و اســتراتژی هیات مدیره، رصد دقیق ، مســتمر 
و نظام مند کلیه شــئونات شرکت از جمله حوزه منابع 
انسانی است. از این منظر، منابع انسانی مهمترین سرمایه 
شرکت تلقی شــده و رویکرد ارتقای توانمندی نیروی 
انسانی شــرکت از طریق اصالحات ســاختاری ، ارتقاء 
توان ارزش آفرینی نیروها ، اقدامات رفاهی ، انگیزشی و 
نهایتاً افزایش بهره وری با هدف حفظ و ایجاد ارزش برای 
ذینفعان بویژه سهامداران محترم همچنان در دستور کار 
قرار دارد. در سالی که گذشت ، کاهش تقاضای سیمان 
که به دلیل رکود اقتصادی ســنگین و به تبع آن توقف 
طرح های عمرانی و رکود در صنعت ساخت و ساز را به 
همراه داشته است ، موجبات کاهش قیمت محصوالت 
کارخانجات سیمانی را در داخل کشور به همراه داشته و 

از طرف دیگر روند کاهشی قیمت های جهانی را نیز شاهد 
بوده ایم و مسروریم که این موضوع در کنار افزایش هزینه 
های تولید ، با تدبیر هیات مدیره و تالش و کوشش شبانه 
روزی مجاهدان عرصه تولید در شرکت ، موجب کاهش 
ارزش آفرینی برای ســهامداران محترم نشده و علیرغم 
وجود نوسانات متعدد در ورودی ها و خروجی های محیط 
کسب و کار ، نتایج عملکرد همکاران در سال جاری بیانگر 
آن است که بنیادی محکم، پویا و منعطف در زیر ساخت 

ها و ساز و کارهای سیمان هرمزگان نهادینه شده است.
شرکت در ایفاء مسئولیت اجتماعی خود در قبال محیط 
زیست و جوامع محلی همچون سالهای قبل غافل نبوده 
و همواره سعی نموده است با توجه به اصول اخالقی و با 

حساسیت نسبت به مسائل اجتماعی ، فرهنگی و محیطی 
توجه نموده و با اتخاذ موضع فعال نسبت به محیط کسب و 
کار خود تاثیری مثبت برکار، جامعه و کارکنان داشته باشد.

در سال مالی آتی با همت تیم مدیریتی و همکاران با تجربه 
و جوان درصد ایجاد تغییرات بنیادی برای شناخت علمی 
بازار ، برقراری ارتباط موثر با گروه های مختلف مشتریان 
و گســترده تر کردن دامنه فعالیت بازار سازی هستیم.

در این گزارش ، تنها به دنبال فهرســت کردن موفقیت 
ها نیســتم بلکه آنــرا مجالی یافته ایم برای مشــارکت 
ذهنی شما عزیزان با شــمه ای از فعالیت های همکاران 
به منظور دریافت رهنمودهای ارزنده تان برای تصحیح 
راهبردها جهت تــداوم ارزش آفرینی بــرای ذینفعان.

رجاء واثــق دارد با توکل بر ذات اقدس باری تعالی)جل 
جالله( و توســل به ائمه اطهــار)ع( و در پناه توجهات 
حضرت ولیعصر)عــج( و حرکت در مســیر اقتصادی 
مقاومتــی و اجــرای منویــات مقام معظــم رهبری و 

سیاســت ها و راهبردهای دولت تدبیر و امید در ســال 
جاری و ســال های آینده به برنامه های از پیش تعیین 
شده دســت پیدا کرده و با پیاده سازی شعار »صداقت 
در گفتــار ، صمیمیــت در رفتــار و صالبــت در کار« 
توسط کارگران این شــرکت گامهای موثری در جهت 
ارتقــای منافع ملی این مــرز و بوم برداریم.انشــاء اهلل.
برنامه ها و چشم انداز شركت برای سال مالی آتی 

1- تالش جهت دستیابی کامل به بودجه مصوب
2- برنامه ریزی و مطالعه بــرای افزایش ظرفیت تولید 

کارخانه
3- اجرا و تکمیل طرح های توســعه و افزایش ظرفیت 

تولید سیمان و کلینکر 
4- سرمایه گذاری بهینه منابع در فعالیت هاي سودآور

5- حضور موثر و افزایش ســهم شــرکت در بازارهای 
خارجی

6- اجرای طرح های بهینه سازی مصارف انرژی
7- بهره گیري از متدهاي علمي در فرایندهاي اجرایي و 

مدیریتي در تمامي حوزه ها
8- بهره برداری از تاسیسات آب شیرین کن

9- ادامه برنامه های یکپارچه سازی اطالعات و استقرار 
MIS سیستم

10- بررسی و امکان سنجی استقرار روش های نوین محاسبه 
 ABC بهای تمام شده نظیر هزینه یابی بر مبنای هدف و
11- افزایش سطح ارتباط و تعامل با مشتریان از طریق 
 CRM پیاده ســازی نرم افزارهای ارتباط با مشــتریان
12- پیگیری و اجرای طرح مشــارکت خارجی احداث 
کارخانه آسیاب ســیمان در یکی از کشورهای منطقه

بیان استراتژی های شركت :
- حفــظ و پایــداری و افزایــش تولیــد محصــول 
-  حفظ و توســعه ســهم بازار و فــروش محصوالت 
، تکریــم مشــتریان ، برنامه ریزی هدفمنــد بازاریابی 
و پایــداری و توســعه صــادرات محصوالــت تولیدی
-  رشد، توسعه و اعتالی منابع انسانی، افزایش سطح دانش و 
مهارتهای کارکنان، حفظ و ارتقاء سالمت و ایمنی و افزایش 
انگیزه و بهره وری و مشارکت کارکنان در تصمیم گیری
- پایداری و توسعه صادرات محصوالت از طریق توسعه 
روابط عمومی و امور بین الملل و حضور در بازارهای جهانی
- حفظ و افزایش کیفیت محصوالت و کاهش نوسانات 
کیفــی و توجــه و رعایــت الزامات زیســت محیطی 
-  استقرار زیر ساختهای فناوری اطالعات و ارتقاء سیستم 

های موجود 
- مدیریــت هزینه ها و بهای تمام شــده محصوالت و 
کاهش مصارف انرژی و مواد، افزایش بهره وری ماشین 
آالت و کاهش هزینه های تعمیــرات و توقفات تولید، 
بازبینی فرایند عملیات تولید، مدیریت هزینه حمل و نقل 
- مطالعه و برنامه ریزیهای الزم جهت ارتقاء تکنولوژی 
ماشــین آالت و افزایــش تــوان و ظرفیــت تولید و 
اجرای طرحهای توســعه و تکمیل ظرفیتهای موجود
- حفظ و تداوم سودآوری از طریق بازنگری در فرایندها، 
اســتفاده از فرصت های سودآوری و بهره برداری بهینه 
از نقدینگی، جلوگیری از انباشت مطالبات با پیگیریهای 
مســتمر، شناســایی و جلوگیــری از صــرف مخارج 
غیرضروری، اصالح ساختار مالی، استقرار سیستم های 
مکانیــزه اموال و دارائیها، بهای تمام شــده محصوالت، 
تدوین نظام بودجه بندی و کنترل و بازبینی مستمر آن
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